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Introduction

This anthology of writings is in memory of the senior social act-
i vist and fi shery development expert, Kanapathipillai Sivarajah, 
who was a resident of Norway for fi ve decades until he passed 

away in December 2020.

Mr Sivarajah was one of the fi rst Tamils to set foot in Norway. He 
hailed from the village of Th umpalai in Point Pedro and was a student 
at Hartley College. He gained employment in Norway and moved to 
Tromsø, the city inside the Arctic Circle, at the age of 27.

Our desire has been to document Mr Sivarajah’s life and his many 
act ive roles in various social spheres in this anthology. We have attempt-
ed to record the multiple dimensions of his life, his footsteps and the 
values he left  behind. Due to several constraints including a tight time 
frame, we were not able to include all of Mr Sivarajah’s social contribu-
tions in this memorial anthology. Our apologies for not being able to 
include contributions from everyone who knew him.

His activities concerned with social-political development have been 
in three areas. Th ey are, eff orts to maintain a meaningful relationship 
with the mainstream Norwegian society through his socio-political 
parti cipation and democratic representation, activities related to the 
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welfare of Norwegian Tamils, and his development work directed to-
wards his homeland. Our hope is that this document remains as a re-
cord for posterity highlighting the life and achievements of him.

Mr Sivarajah adopted a principled belief in the smooth integration 
with the Norwegian society, and he enacted that belief in a practical 
manner. His participation and coordination related to the social, poli-
tical, democratic, and organizational spheres stand in proof of this. 
 Sivarajah did not limit his focus to the main Norwegian society alone 
but extended it to the interests and rights of other foreign groups in Nor-
way. Furthermore, he utilized his skills, abilities and expertise gained 
through experience and education in his chosen sphere of interest in 
many other platforms.

Sivarajah was a born fi ghter upholding left ist ideals. Th is anthology 
portrays his qualities and originality as an individual and as a social 
human being. It also displays his unique abilities, powerful personality, 
and profi ciency. Th e views he expressed, the principles he upheld as a 
thinker in his life of deeds and his approach are captured here.

Fellow activists, academics, colleagues, his close relatives, and friends 
have all contributed to this anthology. Th ey have done so from many 
parts of the world. On behalf of the editorial team, we wish to express 
our gratitude to all those who kindly took part in this venture.

Th e contents of this memorial publication are in Tamil and English, a 
refl ection of the dedication to the range of arenas which Sivarajah chose 
to work in. 

To act as a pioneer and a role model in integrating with the main-
stream society in a new country, to strive for the wellbeing of one’s fel-
low countrymen and other displaced foreigners in Norway, to attend 
to the development of the homeland, and to engage in all these with 
farsightedness is arduous and challenging. It is a mission that demands 
a principled, practical, progressive and appropriate approach, and a cor-
responding worldview.
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Late Mr. Sivarajah whose imprints are in many a sphere in his host 
country, and his exemplary life and multiple roles are matters that could 
well serve as a model for all of us to follow in future.

It is with gratitude and much pleasure that we present to you this 
Memorial anthology on the fi rst anniversary of the passing of Late Mr 
Kanapathipillai Sivarajah.

Rooban Sivarajah
Compiler Team

08.11.2021
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அ μகm

ஐந்� தசாப்தங்கள் ேநாரே்வயில் வாழ்ந்� கடந்த ஆண்� (2020) �ச-

ம்பர ் மாதம் காலமா�ய �தத் ச�க அர�யற்  ெசயற்பாட்டாள!ம் 

கடல்வளத்�ைற அபிவி!த#் நி%ண!மான கணப#ப்பிள்ைள 

�வராஜா அவரக்ளின் நிைனவாக உ!வாகக்ப்பட்�ள்ள ெதா+ப்% இ�. 

#!. �வராஜா அவரக்ள் ேநாரே்வயில் கால்ப#தத் /தல் த1ழரக்ளில் 

ஒ!வர.் தாயகத#்ல் �ம்பைளையப் பிறப்பிடமாகக ்ெகாண்டவர.் ப!த#்த-்

�ைற ஹாரட்்5 கல்6ரியில் கல்வி கற்றவர.் 1972 ஆம் ஆண்� தன� 

27வ� வய#ல், ேநாரே்வயில் ெதா;ல்வாய்ப்பிைனப் ெபற்<த ்�ெராம்ேசா 

நக!க+்ப் %லம்ெபயரந்்தவர.் 

அவைரப் பற்=ய இந்தத ் ெதா+ப்பில் அவர� வாழ்ைவ>ம், அவர ்

இயங்�ய தளங்களி?� அவர� ச�க வ�பாகத#்ைன>ம் ஆவணப்ப�தத் 

விைழந்�ள்ேளாம். அவ!ைடய பன்/கப் பரிமாணங்கைள, அவர ் ப#தத் 

தடங்கைள, அவர ் விட்�செ்சன்<ள்ள வி@1யங்கைள எமக+்க ் �ைடதத் 

கால, Bழல் வைரயைறகCக+்ள் ப#Dெசய்ய /யன்=!க�்ன்ேறாம். 

இந்தத ்ெதா+ப்%க+்ள் �வராஜா அவரக்ளின் பங்களிப்பிைன /@ைமயாக 

உள்ளடக�்>ள்ேளாம் என எம்மால் �ணிந்� Eற/�யா�. பல்ேவ< 

வைரயைறகள் காரணமாக அவைரய=ந்தவரக்ள் அைனவைர>ம் இவ்விதழ் 

ஊடாக இைணகக் /�யாமல் ேபானைமகக்ாக வ!ந்��ன்ேறாம்.

ேநாரே்வGய ெப!ஞ்ச�கத்�டன் காத#்ரமான ெதாடர%்கைளப் 

ேபணியவாறான இைணந்த ெசயற்பா�கள் -  ேநாரே்வத ் த1ழ்ச ் ச�க 

நலன் சாரந்்த ெசயற்பா�கள் - தாயகம் ேநாக�்ய ெசயற்பா�கள் என �ன்< 
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தளங்களில் அவர� ச�க-அர�யல்-அபிவி!த#் சாரந்்த இயங்+நிைலகள் 

இ!ந்�ள்ளன. இதத்+ வ�பாகம் வரலாற்<க+்ம் அ�தத் தைல/ைறக+்ம் 

பயன்விைளவிகக்கE்�யன என்பைத இதெ்தா+ப்% பிர#ப5க�்ன்ற�. 

ேநாரே்வGய ெப!ஞ்ச�கத்�டனான இைணந்த வாழ்D ெதாடரப்ான 

ெகாள்ைக ரீ#யான ெபா!தத்மான நிைலப்பாட்�ைன>ம் நைட/ைற 

சாரந்்� ேதைவயான ெசயற்பா�கைள>ம் அவர ் /ன்ென�தத்ார.் 

அவ!ைடய ச�க, அர�யல், ஜனநாயக மற்<ம் அைமப்% ரீ#யான 

பங்ேகற்%கCம் ெதாடரப்ாடல்கCம் அவற்<க+்ச ் சான்< பகர�்ன்றன. 

ெப!ஞ்ச�கத்�டன் மட்�மல்லா� ேநாரே்வயின் ஏைனய ெவளிநாட்�ச ்

ச�கங்களின் நலன்கள், உரிைமகள் சாரந்்�ம் காத#்ரமான பணிகைள 

/ன்ென�த#்!க�்ன்றார.் தான் ஈ�பா� ெகாண்ட �ைறயில் கல்வி 

�ல/ம், பணியLபவம் �ல/ம் ெபற்<கெ்காண்ட நி%ணத்�வ 

அ=ைவ>ம் ஆற்றைல>ம் பரந்த தளங்களில் பயன்ப�த#்னார.் 

அ�ப்பைடயில் அவர ் ேபாராட்ட +ணம் 1கக் ஒ! மனிதன். இட� 

சாரியச ்�ந்தைனகைள>ம் ெகாண்�!ந்தவர.் ஒ! தனிமனிதனாகDம் ச�க 

மனிதனாகDம் அவ!ைடய பண்பியல்%கைள>ம் தனித்�வங்கைள>ம் 

இதெ்தா+ப்% ப#D ெசய்�ன்ற�. ச�க-அர�யல் ெசயற்பாட்டாளனாக 

அவர� ஆற்றல்கைள>ம் ஆCைமவளத#்ைன>ம் நி%ணத்�வத#்ைன>ம் 

ப#Dெசய்�ன்ற�. �ந்தைனயாளனாக தன� வாழ்வின�ம் ெசயற்பா�-

களின�ம் வ;யாக அவர ் ெவளிப்ப�த#்ய பாரை்வகைள>ம் நிைலப்-

பா�கைள>ம் அM+/ைறகைள>ம் ப#Dெசய்�ன்ற�.

அவ!டன் பல தளங்களில் இைணந்� பணியாற்=ய ஆCைமகள், 

கல்வியாளரக்ள், ெசயற்பாட்டாளரக்ள், அவ!ைடய ெந!ங்�ய உறவினரக்ள், 

நண்பரக்ள் இதெ்தா+ப்பில் பங்களித்�ள்ளனர.் உல�ன் பல்ேவ< 

நா�களி5!ந்� பங்களிப்பிைன நல்�>ள்ளனர.் இதன் உ!வாகக்த#்ல் 

இைணந்த அைனவ!க+்ம் Nலாகக்க+்@வின் சாரப்ில் நன்=ையப் ப�ரந்்� 

ெகாள்�ன்ேறாம். 

த1ழ், ஆங்�லம் என இ!ெமா;களில் இதெ்தா+ப்பின் உட்ெபா#Dகள் 

ெவளிவ!�ன்றைமEட அவர ் இயங்�ய தளங்களின�ம் அவர ்

ெகாண்�!ந்த பாரை்வயின�ம் பிர#ப5ப்% எனலாம். 

%லம்ெபயரந்்த நாெடான்=ல் ெப!ஞ்ச�கத்�டனான இைணந்த 

வாழ்விற்கான /ன்ேனா�யாக வ;காட்�யப� – தான் சாரந்்�ள்ள 
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ச�கத#்ன�ம் ஏைனய %லம்ெபயரந்்த ச�கங்களின�ம் நலன்கCகக்ாகச ்

ெசயற்பட்டவா< - தாயகத#்ன் ேமம்பாட்�கக்ாகDம் ெதாைலேநாக+்டன் 

இயங்+வெதன்ப� சவால்கள் நிைறந்தைவ. ெகாள்ைக சாரந்்�ம் நைட/ைற 

சாரந்்�ம் /ற்ேபாகக்ான அM+/ைறைய>ம் உலகப்பாரை்வைய>ம் 

ேகாரிநிற்�ன்ற பணி. 

பல தளங்களில் தடம் ப#த்�ச ் ெசன்<ள்ள �வராஜா அவரக்ளின் 

வாழ்Dம் வ�பாக/ம் எ#ரக்ாலத#்ற்+ வ;காட்டகE்�யைவ.

அமரர ் #!.கணப#ப்பிள்ைள �வராஜா அவரக்ளின் /தலாம் ஆண்� 

நிைனேவந்தல் ெதா+ப்பிைன உங்களிடம் ைகயளிப்ப#ல் மனநிைறDம் 

ம�ழ்Dம் அைட�ன்ேறாம்.

ேதாழைம>டன்

ப  வராஜா
லாkகk

08.11.2021
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A person who cared about others

Kanapathipillai Sivarajah
Sittampalam & Mahadevan Family

Introduction
Sivarajah who was born and bred in the village of Th umpalai, Point Pe-
dro was a very kind hearted person and had an entrepreneur spirit. He 
used to talk a lot about his great grandfather, the late Mr Sittampalam 
(the founder of Sittampalam Th eatre Anuradhapuram) who ventured 
to Anuradhapuram as an individual, was an entrepreneur, who set up 
many businesses there and became very rich and popular. He was a 
philanthropist and had helped many of his relatives to follow him to 
Anuradhapuram and engaged in business and paddy cultivation in the 
North Central Province. Th ey all became very rich and were delivered 
from poverty. Sivarajah somewhat followed in his style in his life. He 
helped his own siblings, many relatives and friends to come up in life 
and they all are very grateful to him to this day.
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 Inspiration to take Fisheries as a Career
Sivarajah studied at Hartley College, Point Pedro. Aft er his O/L, he 
joined the Arts stream for the A/L as he was more interested in Social 
Sciences.

While studying in the A/L class (the year is circa 1962), 
Mr K.Pooranampilai, the Principal arranged for some of the A/L students 
to go on a night fi shing expedition with the several local fi shermen in 
their mechanized boats (fi berglass boats fi tted with an out-board engine). 
Mr K.Pooranampillai was a revolutionary School Principal, who was 
very keen to develop the students in every aspect of human develop-
ment.

Th e day aft er the night fi shing expedition, Sivarajah was very excit-
ed, talking to friends and family about the trip, how they went into the 
deep sea, how the fi shermen cast their nets, waited for several hours, 
pulled their nets back to the boat with the catch, and sailed back home. 
Sivarajah had vomited much that night as it was his fi rst trip into the 
sea with the boat rocking and rolling to the waves. A photograph taken 
aft er reaching the shore on that day, appeared in the Hartley College 
Miscellany of that year. Both the fi shermen and the students, along with 
Mr Pooranampillai were in the photograph, exhibiting some of the big 
fi shes with the boats and the sea in the background.

Sivarajah started to think that fi shing could be done more scientif-
ically, and more advanced methods could be used. Th ough he doesn’t 
come from a traditional fi shing family, he thought he should choose 
fi sheries as a career, learn all the advanced methods of fi shing in the 
world and introduce them to our country.

His fi rst step towards achieving this goal was to join the Government 
Fisheries Training Institute located in Negombo and follow a course 
for educated fi shermen. Th e then Chairman of the Point Pedro Town 
Council, Mr Nadarajah, who was a good friend of Sivarajah’s father, rec-
ommended that Sivarajah is a professional fi sherman and is eligible to 
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receive this training. Aft er spending something like 6 to 9 months at this 
Institute in Negombo, Sivarajah completed the course successfully.

His next step was to join the CeyNor project in Karainagar. He was 
involved there for a short period. During this time, he applied for a 
scholarship to go to Japan to study and be trained more in fi sheries. Th is 
scholarship was arranged by the Asia Bunka Kaikan (ABK) with the Jap-
anese industries for training personnel in diverse fi elds for those from 
the Th ird World Countries. Sivarajah was selected for this scholarship 
and he proceeded to Japan. He got his training in a Japanese company 
called Kibun & Co. Th e training was for a period of 9 months. Sivarajah 
was also taught the Japanese language and culture. He was also able to 
travel to some of the important places of interest in Japan and the stay 
was very enjoyable to him. He was also able to visit the Expo 65, the 
International exposition, held in Japan every fi ve years those days.

Aft er returning from Japan, he was looking for avenues to further 
his fi sheries knowledge and involvement. He even bought a mechanized 
boat and nets. He had many fi shermen friends by this time.

Another important event worthy of mention here, was an invitation 
by Mr K.Pooranampillai, the Principal of Hartley College to address the 
School Assembly. Sivarajah spoke on the subject “Modern Methods of 
Fishing.” He challenged the students to take fi sheries as a career to de-
velop and advance the fi sheries in Sri Lanka.

Sivarajah realized that to progress further, he should go overseas to 
one of the countries that is advanced in fi sheries. He was exploring the 
opportunities and applying for jobs in this fi eld with his experience and 
qualifi cation. He succeeded in securing jobs in Hammerfest in North 
Norway and Newfoundland in Canada. It was very diffi  cult to choose 
the best one. Both looked promising. Finally, he chose Norway.

Sivarajah left  for Norway in early 1972. He chose to travel overland 
to Norway both due to fi nancial constraints and also to be adventurous. 
Th e fi rst lap was to fl y to Bombay from Colombo. He reached Norway 
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aft er several weeks of over land travel, using various means, even hitch-
hiking. He remarked later that it was a tough journey and he wouldn’t 
like even his worst enemy to go through the ordeal that he went through.

Thumpalai Development project
Sivarajah, from his school days, always wanted to develop his village 
Th umpalai, socially, economically and in education and skills. He used 
to talk about this with those who are close to him. He researched about 
the diff erent people groups that live there and the trades that they were 
engaged in. For example, he identifi ed them as small scale agriculture, 
animal husbandry, fi shing, toddy tapping, handloom weaving (making 
bed sheets, sarees, towels etc) and making food items from the palmyrah 
palm such as jaggery, odiyal fl our, panatu etc and making utility items 
such as mats, boxes, thirukanai, ornaments etc. He wanted to develop 
these so that they can be modernized to increase yield, sustainability, 
better marketing and to give good income. Later, aft er going to Norway 
he engaged the University of Jaff na to do a professional survey, paying 
them a reasonable fee. Th eir fi ndings and recommendations had to be 
shelved due to the intensifying of the civil war.

During the years 2004 to 2006, he came to Sri Lanka a few times, 
travelled to all the coastal areas of the North and East, and did an ex-
tensive survey and prepared a master plan to develop the fi sheries. His 
higher studies in the university in Norway and the training and experi-
ence he received in fi sheries in Norway, helped him to do this. He was 
an adviser to the Norwegian government in fi sheries in North Norway.

 Educational Development
Th en he identifi ed that a preschool is needed to develop the education 
of the people of Th umpalai. He requested Mrs Sugirtharatnam Ma-
hadevan, his cousin to coordinate this. She went to all the houses in 
Th umpalai, where children in the age of preschool were, and enrolled 
them. She appointed Nirmala (Apothicary Th irunavukarasu’s daugh-
ter) and Th ayanithy (Navam) as the teachers. Th ey started to have the 
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preschool at his mother’s rented house in Th umpalai in 1981. Th e school 
was inaugurated by Mr Kandasamy, who was the owner of the house 
with lighting of the traditional lamp.  Nirmala suggested the name Siru 
Malargal Padasalai (Little Flowers Montessori). Later they rented a 
house for this purpose and moved the preschool there. Th ey used the 
hall and verandah of the house.  As the verandah was open they closed 
it for the convenience of the children. Th ey conducted annual sports 
meet also.

Initially all the funding was provided by Sivarajah.  Later the parents 
paid a fee to cover the teacher’s salary. In early nineties the administra-
tion was taken over by Th umpalai Sana Samuga Nilaiyam.

Later he bought a close relative’s house in front of Th umpalai Nel-
landai Amman Temple. Th e preschool was moved to this house. He do-
nated this house to Th umpalai Nellandai Amman Temple. A religious 
school (Ara Neri Padasalai) is also functioning in this house.  He re-
quested the temple to preserve the frontal of the house.  Th e temple has 
made some modifi cation to the house preserving the front structure and 
a large function hall and dining facilities were added to it. Now it’s used 
for functions such as weddings, birthday parties, puberty ceremonies, 
social and religious meetings etc with catering facilities.

He has also helped some of his relatives and friends to go to Norway, 
Finland and UK for higher studies and employment helping with guid-
ance in gaining admission and fi nances.

Other Charities by Mr Sivarajah
In 1981, he wanted to help two families in Th umpalai, who lived below 
the poverty level and requested his cousin, Mrs Sugirtharatnam Ma-
hadevan to identify the families. She identifi ed two families and bank 
accounts were opened in their name and he remitted money monthly 
to these families until the children had good education and were able to 
stand on their own. Now these families are doing well, and they appre-
ciate the help provided by Sivarajah.
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When we visited him in Norway in 2008, he told us that he was help-
ing with some English teaching in Mannar.  He told us he was funding 
the project. He was getting progress reports of the students and details of 
the activity from the organisers and the cost was $3,000 for six months.

From magazine NOTAM 2005 

Sittampalam is Sivarajah’s father’s younger brother. Mahadevan is Sivarajah’s father’s and 

mother’s nephew. Mrs Sittampalam & Mrs Mahadevan are sisters and nieces of Sivarajah’s 

father and mother (from both sides)
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த ழr ேதசtைத ெதா வானt m அpபாl 
பாrtத மாம த
ெசl  இேர யs (இல ைக)

அ��கம் நிகழ்ந்த ,ழ*ம் இைணந்= பணிெசய்த கால�ம்

ேநாரே்வ ேதசத#்5!ந்� தாயகம் வந்#!ந்த %லம்ெபயர ் த1ழ்சச்�கத#்-

ன் வளவாளரக்ளில் ஒ!வராக 2002இல் எனக+் கணப#ப்பிள்ைள �வராஜா 

அவரக்ள் த1ழர ்%னரவ்ாழ்D நி<வனத#்னரால்  அ=/கப்ப�தத்ப்பட்டார.் 

அ=/கம் இயல்பானதாகேவ இ!ந்த�. அன்=5!ந்� என்னால் அன்%-

டLம் ெப!ைம>டLம் ேந�கக்ப்பட்ட �வராஜா அண்ைணயின் உறD 

பலபரிமாணங்களில் அவைரப் %ரிந்�ெகாள்ளDம் அவ!டன் இைணந்� 

பணியாற்றDம் அவOடாக ேநாரே்வGய ச�கதை்த>ம் அதன் அர�யல் 

நிரவ்ாக மற்<ம் ச�க கட்டைமப்பிைன>ம் மட்�மல்லா� அவர� �றப்%-

த்�ைறயான கடல்வள அபிவி!த#் சாரந்்த வட�!வநா�களின் ெவற்=க-்

கைதகைள>ம் அ=ய /�ந்த�.

ஆரம்பத#்ல் த1ழர ் %னரவ்ாழ்Dகக்ழகத#்ன் ஒ! ெசயற்பாட்டாள-

ராக காணப்பட்ட அவர� ெசயற்பா�கள் ப�ப்ப�யாக த1Pழ வி�தைல-

ப்%5களினால் உ!வாகக்ப்பட்�!ந்த #ட்ட1டல் ெசயலகத#்Lடன் 1க 

ெந!கக்மாக மா=ய�. 2002 காலகட்டத#்ல் ேநாரே்வGய அரசாங்கத#்ன் 

அLசரைண>டன் இலங்ைக சனநாயக ேசாச5சக ் +�யர�ன் அரசாங்-

கத#்ற்+ம் த1Pழ வி�தைல இயகக்த#்ற்+ம் இைடயில் /ன்ென�கக்ப்-

பட்ட சமாதானப் ேபசQ்வாரத்ை்தயின் ெவளிப்பாடாகDம் இைடகக்ால 

 ெசயற்பாடாகDம் “வடக+் �ழக+் உடன� மனிதாபி மானத#்ற்+ம் 

அவர= !ந்தைனகEம் அ|��ைற}ம் விசாலமான=ம் ஆழமான=-
மா�ம். கடல்வளத்�ைன ெவVமேன ~னவசச்�கத்�ன் வாழ்வாதாரம் 
என்பதற்�ம் அப்பால் பாரக்்�ம் ெதாைலேநாக்�க் ெகாண்டதாக அைம-
ந்�Wந்த=. தாயகத்�ன் நீண்ட=ம் பரந்த=மான கடல்வளத்ைத உரிைம-
ெகாண்டா�ம் ~னவசச்�கம் ெவVம் ஏைழ~னவரக்ளாக'ம் அன்றாடங்-
காய்ச!்களாக'ம் இWக்�ம் நிைலயி:Wந்= கடற்ெறா6ல் ெதா6ல்
�ைனேவாரக்ளாக (Fishing Entrepreneurs) மாறேவண்�ம் என்ப�ல் உV�-
யாக !வராஜா அண்ைண இWந்தார.்
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 % னரவ்ாழ்Dக+்மான ெசயலகம்” (Secretariat for Immediate Humanitarian 

Needs of North and East) என்ற ெசயலணி உ!வாகக்ப்பட்�!ந்த�. அதன் 

பணிப்பாளராக ெபா<ப்%கக்ைள நான் ஏற்=!ந்தப�யினால் இலங்ைக 

அர�ன் சமாதான ெசயலகம், த1Pழ வி�தைலப் %5களின் சமாதான-

செ்சயலகம் ஆ�யவற்=ன் ெந=ப்ப�தத்5ன் Wழ் பல்ேவ< அரச அைமசQ்-

கக்ள் #ைணகக்ளங்கCடன் மட்�மல்லா� த1Pழ வி�தைலப்%5களின் 

#ட்ட1டல் ெசயலகத்�டLம் 1க ெந!கக்மாக இைணந்� பணியாற்<-

வதற்கான ஆைண எனக+் ேபசQ்வாரத்ை்தகளில் ஈ�பட்�!ந்த இரண்� 

தரப்பினராXம் சமாதானப் ேபசQ்வாரத்ை்தகைளத ்ெதாடரந்்� ேபாரினால் 

�ைதDற்=!ந்த வடக+் �ழக+் மாகாணதை்தக ் கட்�ெய@ப்%வதற்காக 

உ!வாகக்ப்பட்டசரவ்ேதச ெசயலணியான ஐக�்ய அெமரிகக்ா,ேநாரே்வ, 

ஐேராப்பிய ஒன்=யம் மற்<ம் ஜப்பான் ஆ�ய ேதசங்களின் Eட்டைமப்பி-

னாXம் வழங்கப்பட்�!ந்த�.

%னரவ்ாழ்' -  %னரைமப்% - அபிவிWத்�

அன்ைறய காலகட்டத#்ல் என� ெசயலகத#்ன் /தன்ைமயான பணியாக 

வடக+் �ழக�்ற்கான %னரவ்ாழ்D %னரைமப்% மற்<ம் அபிவி!த#் 

 /ன்Lரிைமகைள அைடயாளம் கண்� அதைன உதவி வழங்+ம் நா�கள் 

Eட்டணிக+் சமரப்்பிப்ப�வாகேவ Yரமானிகக்ப்பட்ட�. இ� 1கDம் %ல-

ைம>ம் சவாXம் 1கப்ெப!ம் ஆளணிைய>ம் நி#வளதை்த>ம் ேவண்� 

நின்ற விடயமாக அைமந்#!ந்த�.

ேபசQ்வாரத்ை்தத ் தரப்பினரின் ேவண்�ேகாளின்ப�>ம் உதவிவழ-

ங்+ம் நா�கள் Eட்டணியின் அ=D<தத்5ன் ேபரிXம் ஐக�்ய நா�கள் 

 அபிவி!த#் நி<வனம் இந்த இமாலயப் பணியிைன நிைறேவற்=தத்ர 

 /ன்வந்த�. நான் இங்+ இதைன இமாலயப்பணி எனக ் +=ப்பிட்டத-

ற்+ பலகாரணங்கள் உள்ளன. ஒன்< தயாரிகக்ப்ப�ம் அ=கை்க இரண்� 

ேபாரிட்ட தரப்பினாXம் ஏற்<கெ்காள்ளப்படேவண்�ம். வடக+் �ழக+் 

மகக்ளின் உண்ைமயான நிைலைமயிைன ஓரளவிற்+ �ல்5யமாகDம் 

�ைறசார ் /ன்LரிைமகCடLம் சாத#்யமான /ன்ெமா;DகCடLம் 

அைடயாளங்காணப்பட்� அதற்+ரிய உதே்தசசெ்சலD ம#ப்பீ�கCடL-

ம் இ<# ெசய்யப்படேவண்�ம். இைவயாDம் 1கக+்<�ய கால அட்ட-

வைணக+்ள் நிைறேவற்றப்படேவண்�ம் என பல நிபந்தைனகள் அங்+ 

வைரய<கக்ப்பட்�!ந்தன.
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�ளிெநாச�்யில் அைமந்#!ந்த என� ெசயலகதை்த ைமயமாகDம்  

 #ட்ட1டல் ெசயலகதை்த அLசரைண வளாகமாகDம் ெகாண்� /ன்ென-

�கக்ப்பட்ட இந்த ேதைவகைள ம#ப்பி�ம் ெசயற்பாட்�ல் அரசாங்கத-்

தரப்பில் சகல  மத#்ய மற்<ம் மாகாண அரQகCம் #ைணகக்ளங்கCம் 

அவரக்ளின் �ைறசார ் நி%ணரக்Cம் பங்+பற்=னாரக்ள். அேதேவைள-

யில் அைடயாளம் காணப்படேவண்�ய #ட்டங்கள், /ன்Lரிைமகள் 

 ெதாடரப்ாக த1Pழ வி�தைலப்%5கள் 1கDம் கரிசைன>டLம் மகக்ள் 

சாரந்்ததாகDம் இ!ப்பதைன உ<#ப்ப�த்�வதற்காக உலகம் த@விய-

தாக வாழ்ந்�  ெகாண்�!ந்த �ைறசார ்த1ழ்ப் %லைமயாளரக்ைள 1கDம் 

#றந்த மன�டன் பங்களிப்% ெசய்>மா< அைழத#்!ந்தாரக்ள். 

அ� ஒ! கனாகக்ாலம் ேபால் அைமந்#!ந்த�. ேபாரினால் �ைத-

ந்#!ந்த வடக+் �ழக�்ைன>ம் மகக்ைள>ம் ேபாரின் அ;Dகளி5!ந்� 

விைரந்� \ட்ெட�ப்பதற்கான கனDடன் ேபாரி]�பட்�!ந்த இரண்� 

 தரப்பினரின் சாரப்ாக Nற்<கக்ணகக்ான �ைறசார ் நி%ணரக்ளாXம் 

%லைம யாளரக்ளாXம் அரச �ைற அபிவி!த#் ஆேலாசகரக்ளாXம் �ளி-

ெநாச�் நிரம்பிவ;ந்த�. 

கடல், ~ன்பி9 அபிவிWத்� சாரந்்த நி%ணத்=வம்

ஏைனய �ைறகCக+் பங்களிகக் ெப!மளD �ைறசார ் %லம்ெபயர ்

 நி%ணரக்Cம் #ட்ட1டலாளரக்Cம் வந்#!ந்தாXம் கடல் மற்<ம் \ன்-

பி�த்�ைறயின் அபிவி!த#்கக்ான நி%ணரக்ைள>ம்  ஆேலாசகரக்ைள>ம் 

%லம்ெபயர ் ச�கத#்5!ந்� கண்ட=வ� 1கDம் சவாலான விடயமாக 

இ!ந்த�. இந்த ெவற்=டதை்த தனிெயா! மனிதனாக கணப#ப் பிள்ைள 

�வராஜா நிரப்பினார ் என்றால் காலதத்ால் அவர ் ேதசத#்ற்+ ெசய்த 

மாெப!ம் கடைமகளில் ஒன்றாக அ� அைமந்#!ந்த�.

அந்நாளில் ேதைவகைள>ம் அதன் /ன்Lரிைமகைள>ம் கண்ட=-

ந்� Yரம்ானிப்ப� என்பதற்கான த+#வி+#கைள உ!வாக+்வ�  எமக+்ம் 

ஜ.நா. அபிவி!த#் #ட்ட %லைமயாளரக்Cக+்ம் 1கப்ெப!ம் சவாலாக 

அைமந்#!ந்த�. இலங்ைக அர�ன் ெகாள்ைக வ+ப்பாளரக்ைளப் ெபா<-

தத்வைர ஓரளDக+் விைரவாக இயல்%நிைலயிைன வடக+் �ழக�்ல் கட்�-

ெய@ப்பகE்�ய வைரயைறயான #ட்டங்கைள>ம் மர%சாரந்்த அபிவி!-

த#் #ட்ட அM/ைறகைள>ம் பின்பற்<வ� �றப்பான� என்ற க!த்� 

ேமேலாங்� இ!ந்த�. 
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நிைலெகாள் அபிவிWத்� பற்�ய ெதாைலேநாக்�

ஆனால் #ட்ட1டல் ெசயலகதை்தப் ெபா<தத்வைர த1ழர ் ேதசத#்ன் 

எ#ரக்ால இ!ப்%க+்ம் ெச@ைமக+்ம் ேவண்�ய கட்�மானங்கைள>ம் 

அதைனப் ேபணிப்பா�காக+்ம் இயல்#றன் ெகாண்ட தந்#ேராபாய ச�க 

ஆற்றல்கைள>ம் அதற்+ ேவண்�ய வளங்கைள>ம் நி<வனங்கைள>ம் 

உ!வாகக்ேவண்�ம் என்ற ெதாைலேநாக+்டன் எல்லாவிடயங்கைள>ம் 

அM+மா< தங்கள� %லம்ெபயர ் ஆேலாசகரக்Cக+் ேகா�ட்�க ் காட்�-

னாரக்ள்.

பல தசாப்த >தத்தத்ால் ேநர�யாகDம் மைற/கமாகDம் 1கDம் 

�ைதகக்ப் பட்ட த1ழர ்வாழ்நிலப்பரப்பின�ம் அங்+ள்ள மகக்ள் ச�கத#்-

ன�ம் \ள்எ@ச�் என்ப� >தத்ப்பா#ப்%கக்Cக+் அப்பால் ெதாடரச்�்யாக 

#றந்த ெபா!ளாதாரத#்ன் அLEலங்கCக+் ஊடாக தங்கள� வளரச்�்-

ைய>ம் வாழ்கை்கதத்ரதை்த>ம் தகக்ைவத்�கெ்காண்ட இலங்ைகத ் Yவின் 

ஏைனய ப+#களில் வா@ம் மகக்Cக+் எந்தவிதத#்Xம் +ைறயாத நிைல-

யினதாக அைமயேவண்�ம் என்ப#ல் 1கDம் ெதளிவாகDம் உ<#யாகDம் 

இ!ந்தாரக்ள். 

இந்த விடயதை்த /@ைமயாக உள்வாங்� எங்கCக+் வ;காட்�-

யவரக்Cள் ஒ!வராக #!.கணப#ப்பிள்ைள �வராஜா விளங்�னார ்என்ப-

தைன நான் 1கDம் பணிDடLம் ெப!ைம>டLம் இகக்ட்�ைர^டாக 

ப#Dெசய்வ#ல் நிைறD ெகாள்�ன்ேறன்.

ேநாரே்வ: !வராஜா அண்ணWடனான உறவின் பரிமாணம்

Qமார ் எட்�வ!டங்கள் என� வனவாசம் ேநாரே்வயில் அைமந்த�. அந்த 

எட்�வ!டங்களில் �வராஜா அண்ைணக+்ம் எனக+்மான உறD இன்L-

ெமா! பரிமாணத#்ற்+ள் பிரேவ�தத்�. அவர ் �ெராம்ேசா (Tromsø) என்ற 

வட�!வத#்ற்+ ெந!ங்�ய #ைசயில் இ!ந்தாXம் அவர ் ேநாரே்வயி-

ன் தைலநகர ் ஒஸ்ேலாவிற்+ வ!ம்ேபா� நாங்கள் தவறாமல் சந்#ப்ப�ம் 

மணிகக்ணக�்ல் +ேராண்லாண்ட் (Grønland ) என்ற ப+#யில் அைமந்�ள்ள 

�!க�்ய நாட்டவரின் உணD வி�#யில் மணிகக்ணக�்ல் அமரந்்� த1ழர ்

ேதசத#்ன் ெபா!ளாதார \ள்எ@ச�்கக்ான க!த#்ட்டங்கைளப்பற்= விவா-

#ப்ப�மாக நாட்கள் அைமந்தன.

தாயகத#்ன் தன்னிைறவான ெபா!ண்1யத#்ல் கடல்வள/ம் 

 \ன்பி�>ம் ெகாண்�!கக் ேவண்�ய பாத#்ர/ம் /க�்யத்�வ/ம் பற்=ய 
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அவர� �ந்தைனகCம் அM+/ைற>ம் 1கDம் விசாலமான�ம் ஆழமா-

ன�மா+ம். அவர� பாரை்வ கடல்வளப் ெபா!ளாதாரதை்த ெவ<மேன 

 \னவசச்�கத#்ன் வாழ்வாதார ெசயற்பா� என்பதற்+ம் அப்பால்  பாரக்+்ம் 

ெதாைலேநாக+்ெகாண்டதாக அைமந்#!ந்த�. அவர� ேதடல் த1ழர ்

 தாயகத#்ன் கடல்வளப் ெபா!ளாதாரத#்ல் ேநாரே்வGய ேதசத#்ன் வள-

ங்கCம் நி<வனங்கCம் ஆற்றல்கCம் ெவற்=கக்ைதகCம் எவ்வா< ஆகக் 

gரவ்மாக பங்களிகக்லாம் என்ப#ேலேய அகக்ைற ெகாண்�!ந்த�.

நி%ணத்=வ ஆற்ற*ம் !ந்தைன}ம் கன'ம்

தாயகத#்ன் நீண்ட�ம் பரந்த�மான கடல்வளதை்த  உரிைமெகாண்டா�ம் 

\னவசச்�கம் ெவ<ம் ஏைழ\னவரக்ளாகDம்  அன்றாடங்காய்ச�்களாகDம் 

இ!க+்ம் நிைலயி5!ந்� கடற்ெறா;ல் ெதா;ல்/ைனேவாரக்ளாக (Fishing 

Entrepreneurs) மாறேவண்�ம் என்ப#ல் உ<#யாக �வராஜா அண்ைண இ!-

ந்தார.் 

இலங்ைகதY்வின்  ப!த#்த்�ைறக+் வடகே்க வங்காளவிரி+டாவில் 

இலங்ைகதY்வின் பாரிய ெபா!ளாதார வலயத#்ற்+ள் ெப!ம்ப+#ைய-

கெ்காண்டதாக காணப்ப�ம் ேப�!\ன்வளேமைடயின் (PedroBank)  /@-

ைமயான அLEலங்கைள>ம் இலங்ைகயின் வடக+் �ழக+் \னவரக்ள் 

அ<வைட ெசய்யேவண்�ம் என்ற ேபரவா அமரர ் #!.க.�வராஜாவின் 

 /யற்�களில் ஒன்றாக இ!ந்த�. 

அ#நவீன வச#கள் ெகாண்ட�ம் ஆழ்கட5ல் பல வாரங்கள் மாதங்க-

Cக+் கட5ேலேய தரித்� நின்< \ன்கைளப் பி�த்� களஞ்�யப்ப�த்�ம் 

வச#கCம் ெகாண்ட - பாரிய இயலளD ெகாண்ட�மான பலநாள் \ன்பி-

�கக்லங்களில் வ!ைகதந்� ேப�! \ன்வள ேமைட வலயத#்ல் உள்ள 

 \ன்வளதை்த அ<வைட ெசய்>ம் ெதன்னிலங்ைக, ெதன்னிந்#யா, பங்க-

ளாேதஸ், ெகாரியா, xனா ேபான்ற நா�களின் \னவரக்Cடன் ேபாட்�-

யிட்� - \ன்வளதை்த உலக நியமங்கCக+் உட்பட்� எம� \னவரக்Cம் 

அ<வைட  ெசய்யேவண்�ம்.  அதன்ெபா!ட்� எம� \னவரக்ளின் அ=Dம் 

ஆற்றல்கCம் ெதா;லாண்ைம>ம் வி!த#்ெசய்யப்பட்� Eரை்மப்ப�தத்-

ப்படேவண்�ம் என்ப� அவர� ெசயற்பாட்�க ் +=கே்காள்களின் பட்�ய-

5ல் /தன்ைமயானைவகளில் ஒன்றாக இ!ந்த�.
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��ப்ெப�த்தல்-  ேகாைவப்ப�த்தல்-  ெசயற்ப�த்தல்

அமரர ்க.�வராஜா அவரக்ள் தாயகத#்ன் \ெள@ச�்கக்ாக �ந்#தத் தன்ைம-

>ம் ெசயற்பட்ட /ைற>ம் �றப்பான�. தன� �ந்தைனயில்  உ#க+்ம் 

 %தத்ாகக்மான விடயங்கள் யாவற்ைற>ம் கடதா�யில் +=ப்ெப�த்� 

அதைன ேகாைவப்ப�த#் எப்ெபா@�ம் தன்Lடன் எ�த்�செ்சல்வார.் 

ெவ<மேன வாய்செ்சால் வீரராகேவா கற்பைனகே்காட்ைட கட்�பவரா-

கேவா தத்�வப்பிரசங்�யாகேவா தன்ைன  அவர ் ஒ!ேபா�ம் /ன்னி<த-்

தவில்ைல. தான் ேபQபைவகள் யாவற்ைற>ம் Eட +=ப்ெப�ப்ப�டன் 

தன� �ந்தைன மற்<ம் /ன்ெமா;Dகக்ான /ன்மா#ரிகைள>ம் உதாரண-

ங்கைள>ம் தான் ஜப்பான் நாட்�Xம் ேநாரே்வயிXம் அவதானிதத் மற்<ம் 

கற்<கெ்காண்ட விடயங்கைள ைமயமாகைவதே்த E<வார.்

ேநாரே்வ?ய ச�கத்=டன் ேதாழைம}ம் ெதாடரப்ாடல்கEம்

அவ!ைடய மற்<ெமா! பலம் ேநாரே்வGய ச�கத#்ன் பலதரப்% ஆC-

ைமகCடன் ெகாண்�!ந்த ேதாழைமயான உறDகCம் ெதாடரப்ாட-

ல்கCம் ஆ+ம். அர�யல் ச�க மற்<ம் பல�ைறசார ் ெசயற்பாட்டாளரக்-

Cடன் அவ!க�்!ந்த நட்%ம் அ=/க/ம் காரணமாக அவரக்ளின் நல் 

ஆதரவிைன>ம் �ைறசார ் நி%ணத்�வதை்த>ம் அவரக்ள் சாரந்்த நி<வன-

ங்கள் ெகாண்�!ந்த வளங்கைள>ம் எவ்வா< தாயகத#்ன் கடற்ெறா;-

ல் அபிவி!த#்க+்ம் \னவசச்�கத#்ன் வXவான எ@ச�்க+்ம் ேபண்த+ 

தன்ைம ெகாண்ட கடல்வள /காைமத்�வத#்ற்+ம் பயன்ப�தத்லாம் 

என ெதாடரச்�்யாக �ந்#த்� ஆரம்பக ் கலந்�ைரயாடல்கள் பலவற்=ைன 

 /ன்ென�த#்!ந்தார.் அதத்ைகய பல கலந்�ைரயாடல்கCக+் என்ைன 

அைழத்� அவரக்Cக+் அ=/கம் ெசய்த� மட்�மல்லாமல் கலந்�ைர-

யாடல்கCக+்ப் பின்னான ெதாடரந்டவ�கை்ககCகக்ாக ெதாடரச்�்யாக 

ெதாைலேப� உைரயாடல்கைள>ம் 1ன்னஞ்ச6டான க!த்�ப் ப#Dக-

ைள>ம் ேமற்ெகாண்டார.்

தாயகத்�ன் அபிவிWத்�க்� �த:டம்

அவரிடம் நான் வியந்� கற்<கெ்காண்ட பலவிடயங்கைள நான் இங்+ +=-

ப்பிட்ேடயாகேவண்�ம். ஒன்< அவ!டனான எந்தக ்கலந்�ைரயாட5Xம் 

தாயகத#்ன் அபிவி!த#் என்பதைனேய ைமயக ்க!ப்ெபா!ளாக இ!க+்ம். 

இரண்டாவ� எல்லாநிைலயில் எந்தக ் கலந்�ைரயாடல்கCம் ெதாடரந்்� 

அைவ ெதாடரப்ான ப#Dம் பின்?ட்டXம் 1ன்னஞ்ச6டாக அவரால் 

ஆவணப்ப�தத்ப்பட்�!க+்ம். 1ன்னஞ்சல்கைளத ் ெதாடரந்்� அவர ்
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 ெதாைலேப�^டாக நிைனyட்டல்கைள>ம் /ன்ென�ப்பார.் �ன்றாவ� 

>தத்தத்ால் அ;ந்த தாயகதை்தக ் கட்�ெய@ப்%தல் என்ப� மனிதாபிமான 

உதவிகCக+்ம் இைடயீ�கCக+்ம் அப்பாற்பட்ட�ம் தனித்�வமான�ம் 

அேதேவைள அைவகேள /தன்ைமயானைவகCம் Eட என்ற நிைலயி5-

!ந்� அவர ்இறங்� வந்ததைனக ்காண/�யவில்ைல. 

அவர ் தான் தனியனாக தன்/ைனப்%கெ்காண்� ெசயற்ப�வ#ல் 

நம்பிகை்கயற்றவராக இ!ந்தார.் எப்ெபா@�ம் ேநாரே்வGய ச�கத#்ன் 

நி<வனங்கைள>ம் தனிநபரக்ைள>ம் +@கக்ைள>ம் இைணத்� நாங்கள் 

பயணிப்பதன் �லம் தான் அவரக்ள� ஆகக்gரவ்மான பங்களிப்பிைன 

எம� தாயகத#்ன் ெபா!ண்1ய ேமலாண்ைமகக்ாக தகக்ைவகக்/�>ம் 

என்ப� அவர� வXவான நம்பிகை்கயாக இ!ந்த�. 

எ�ரப்ாராத இV�க்காலம்

தான்ெகாண்�!ந்த அதத்ைகய ெதாடர%்கைள எவ்வித தயகக்/1ன்= 

மற்றவரக்Cக+் அ=/கப்ப�த#் ஒ! வXவான வைலயைமப்ைப அவர ்

உ!வாக�்த ் தந்�ள்ளார.் எ#ரப்ாராத நிைலயில் அவர� இ<#கக்ாலம் 

அைமந்� அவரின� ெசயற்பாட்� ஆற்றல்கைள /டக�்ப்ேபாட்�!ந்�ம் 

அவர� �ந்தைன>ம் ஆன்மாDம் இ<#கக்ணம்வைர தாயகத#்ற்காகேவ 

தன்ைன அரப்்பணித#்!ந்த� என்ப#ல் எனக+்த ்ெதளிD.

அவர ்Qகவீனமைடந்� /டங்�ப்ேபாய் தன� அன்%  மைனவியின�ம் 

மகளின�ம் /@ைமயான பாசத#்னாXம் பராமரிப்பினாXம் உயிர ்

 வாழ்ந்�ெகாண்�!ந்த காலத#்ல் ஒ! /ைற நாLம் #!.பால�ங்கம் 

ேயாகராஜாDம் (பாஸ்கரLம்) அவர� �ெராம்ேசா இல்லத#்ற்+ ெசன்< 

அவர� +�ம்பத#்னரின் அLம#>டன் பாரை்வயிட்ேடாம். அந்நிகழ்வி-

ைன அவைர நாங்கள் பாரை்வயிட்ேடாம் என்< நான் E<வதைனவிட 

அவர� ஆன்மா ேப�யதைன என்னால் ேகட்க /�ந்த� என்ேற E<ேவன். 

அந்த நிைலயிXம் அவர� ேகட்+ம் சக#் �றப்பாக இ!ந்த�டன் எங்கைளக ்

கண்ட�ம் �ைணவியாரின் உதவி>டன் எ@ந்� நகரந்்� அவ!கக்ான க#-

ைரயில் அமரந்்தார.் அவ!ைடய +=ப்பிைன>ம் அவாவிைன>ம் %ரிந்� 

ெகாண்ட நான் அவர� ஆரவ்த#்ற்+ரிய அபிவி!த#் ெதாடரப்ான ெதாடர-்

விடயங்கைள>ம் %#ய தகவல்கைள>ம் ெம�வாகDம் ஒவ்ெவான்றாக-

Dம் விபரிதத்ேபா� அவர� /கம் பிரகாசமைடந்�ெகாண்ேட வந்த�டன் 

பலவிடயங்கைள தன� மட்�ப்ப�தத்ப்பட்ட ைசைகக+்=யீ�களினால் 

 ெவளிப்ப�த#்னார.் 
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அவ!க+் இயல்பாகேவ நைகசQ்ைவயாக ேபQவ�ம் த1ழ் ெமா;யின் 

�றப்பான ெசால்லாடல்களில் ஆரவ்/ம் இ!ந்#!ந்ததைன நான் அ=-

ந்#!ந்ேதன். அதனால் நாங்கள் அவைரப் பாரை்வயிடச ் ெசல்Xம்ேபா� 

பைழய த1ழ்த ்#ைரப்படப் பாடல்கள் பலவற்ைற ப#Dெசய்� ெகாண்�-

ேபாயி!ந்ேதன். அவ!டன் நாங்கள் ெசலவ;தத் அந்த நீண்ட ேநரத#்ற்+ள் 

நான் அந்தப் பாடல்கைள ஒ5கக்செ்சய்த ேபா� அவர� கண்களி5!ந்� 

கண்ணீர ்ெப!�ய�. ஏெனனில் நான் ப#Dெசய்� ெகாண்�ெசன்< ஒ5-

கக்செ்சய்த பாடல்கள் அவர� இளைமகக்ாலதை்தெயாட்�ய பாடல்களாக-

Dம் ெதன்னிந்#யாவின் #ராவிடரக்ழக அர�ய5ன் எ@ச�்ப்பாடல்களாக-

Dம் இ!ந்தைமேய.

அவர� உடல் இயலாைமயிXம் அவர� ஆன்மா 1கDம் %�தெ்தம்%-

டLம் ஆரவ்த்�டLம் காணப்பட்ட�. அதத்ைகய உன்னதமான ஒ! �தத் 

சேகாதரனின் அ=/க/ம் உறDம் அவர� கனDகCம் க!தத்ாடல்கCம் 

என் நிைனDசச்கக்ரத#்ல் காலங்காலமாக Qழன்<வ!�ன்றன.

அவர� ெந!கக்�யான காலத#்ல் அவர�  மரணபரியந்தம் 

அவைர  ேந�த்�ப் பராமரிதத் அவர� �ைணவியா!ம் மகCம் 

1கDம் ெப!ம#ப்%க+்ரியவரக்Cம் த1ழர ் தாயகத#்ன் \ட்�கக்ாக 

ஏங்+ம் எங்கள் அைனவரின�ம் 1கDம் நன்=க+்ம் உரியவரக்ளாவர.்

ேத c ேசா தn  - பல

ன  கைதகll ேப  -  மனm

வா t ப க உழ  ñ πறr

வாடp பலெசயlகll ெசy  ñ நைர

k ழpப வ ெமy  ñ ெகா

k ைரெயனp π மா m - பல

ேவ kைக ம தைரp ேபாேல ñ நா

ேவ ென  ைனtதாேயா
-மகாக  பார

இkக ைரயாளr, எm.ெசl  இேர யs இல ைக  ேபா k p πnைதய  ம m 
அπ t t ைறசாr யா ன ஆேலாசகr. வடk  ழk  உடன  ம தாπமானt m னrவா k-
மான ெசயலகt  (Secretariat for Immediate Humanitarian Needs of North and East - SHIRN) 

μ னாll இைணpபாளr. μ னாll இல ைக rவாக ேசைவ அ கா . ம m வராஜா  ந பr.   
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ேநாரே்வ த	ழ்3 இன் ம�ப்பளிப்%

tத ச க-அர ய  ெசய பா டாளr 
கணப pπllைள வராஜா
ராஜ  ெசlைலயா
ஊடக யலாளr

�
வராஜா கணப#ப்பிள்ைளயின் நீண்டகால ேசைவைய>-

ம்  %லம்ெபயரவ்ாழ் மற்<ம் தாயகத்� த1ழரக்ளின் ச�க- 

அர�யல் - ெபா!ளாதார ேமம்பா� சாரந்்த அவர� பங்களிப்பி-

ைன>ம் அைடயாளப்ப�த#் அவ!கக்ான ம#ப்பளிப்பிைன வழங்+வ#ல் 

 ெப!ைம>ம் நிைறDம் அைட�ேறாம் - த1ழ்3 வாெனா5, 06.03.2016

06.03.2016 ஒஸ்ேலாவில் Engel Paradis மண்டபத#்ல் த1ழ்3 இன் வ!டாந்த 

"சங்கமம்" நிகழ்வில் இம்ம#ப்பளிப்% இடம்ெபற்ற�.

ேநாரே்வயில் கடற்ெதா;ல் ஆேலாசகராகக ் கடைமயாற்=ய �வராஜா 

கணப#ப்பிள்ைள, 1972ஆம் ஆண்� ேநாரே்வக+் %லம்ெபயரந்்த காலம் 

/தல் தாயகத#்ன் அபிவி!த#்த#்ட்டங்களிற்+ உதDவதற்+த ்தன்னாலான 

பங்களிப்பிைன வழங்�வந்தவர.் இவ!ைடய நீண்டகாலச ் ச�க அர�யல் 

ஈ�பாட்ைட>ம் சைளகக்ாத ேசைவமனப்பாங்�ைன>ம் க!த#்ற்ெகாண்� 

த1ழ்3 வாெனா5யினால் இம்ம#ப்பளிப்% இவ!க+் வழங்கப்பட்ட�.

2010ஆம் ஆண்� மாரச் ் மாதம் இடம்ெபற்ற இ!தய ��சை்ச ஒன்=ன் 

பின்னர ் �ைளயில் இரதத்க ் க�D ஏற்பட்� எ@ந்� நடமாட /�யாத 
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. வராஜா சாrπl  அவ  சேகாத  கமலரா  ேசதாr 
ைனp ெப kெகா டாr.

ஊடக யலாளr ராஜ  ெசlைலயா ம m க ஞ m 
 த ழா ய மான வதாs வபால கm ஆ ேயாr  வராஜா 
அவrக  ச க அர யl, அπ t ,  ம தாπமானp 
ப கll t  தn ைரtதாrகll.
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நிைலயில் வXவிழந்�, ேபச/�யாத நிைலயில் தன� காலத#்ைன 

�ெராம்ேசா நகரில் க;த்� வ!�றார ்�வராஜா அவரக்ள்.

தான் வா@ம் காலத#்ல் ஈ�பாட்�டன் ெசயற்பட்ட அந்த ச�கச ்

ெசயற் பாட்டாளர ் �வராஜா அவரக்Cக+் அவர ் வா@ம் காலத#்ேலேய 

அவர� பங்களிப்பிைன அைடயாளப்ப�த்�வ�, அவ!க+் நாம் வழங்+ம் 

 ெகௗரவமா+ம் என த1ழ்3 வாெனா5 அவ!க+்ரிய ம#ப்பளிப்பிைன வழ-

ங்+ம்ேபா� ெதரிவிதத்�. 

2016 மாரச் ்மாதம் 6ஆம் #க# த1ழ்3 தன� �ன்றாவ� ஆண்� நிைறவி-

ைனக ்ெகாண்டா�ய ‘சங்கமம்’ நிகழ்வின் ேபா� மண்டபம் நிைறந்த மகக்ள் 

/ன்னிைலயில் இந்த ம#ப்பளிப்% இடம்ெபற்ற�. ஒஸ்ேலா நகரில் வா@ம் 

#!. �வராஜா அவரக்ளின் சேகாதரி கமலராணி ேசதார ் அவரக்ள் அரங்க-

த#்ல் #!.�வராஜா அவரக்ளிற்+ரிய வி!#ைனப் ெபற்<கெ்காண்டார.் 

ஊடகவியலாளர ்ராஜன் ெசல்ைலயா மற்<ம் கவிஞ!ம் த1ழா�ரிய!மான 

�வதாஸ் �வபால�ங்கம் ஆ�ேயார ் �வராஜா அவரக்ளின் ச�க அர�ய-

ல், அபிவி!த#்,  மனிதாபிமானப் பணிகள் +=தத் தகவல்கைளச ்சைபயில் 

ப�ரந்்#!ந்தனர.் �வராஜாவின் ெசயற்பா�கள் பற்=யெதா! +<ங்-

காெணாளி>ம் காண்பிகக்ப்பட்டைம +=ப்பிடதத்கக்�.

தாயகத#்ல் �ம்பைளையப் பிறப்பிடமாகக ் ெகாண்ட �வராஜா ப!-

த#்த்�ைற காரட்்5 கல்6ரியில் கல்வி கற்<ள்ளார.் 1972ஆம் ஆண்� தன� 

27வ� வய#ல் ேநாரே்வக+்ப் %லம்ெபயரந்்தார.் 

ேநாரே்வக+் வந்த �ல காலத#்ேலேய ேநாரே்வGய ெப!ஞ்ச�க 

அர�யற் தளத#்ேல ஈ�பட்ட இவர,் பலவ!டங்களாக Yவிர இட�சாரிக ்

கட்�யிேல (Red Electoral Alliance)இைணந்� ெசயற்பட்டார.் #!.�வராஜா. 

�ெராம்ேசா மாகாண மகக்ள்சைப (County Council)- மற்<ம் �ெராம்ேசா நகர-

சைப (Municipal council) ஆ�யவற்=ல் மகக்ள் பிர#நி#யாக ெதரிவானவர ் 

என்ப� +=ப்பிடதத்கக்�. 

1980 /தல் 1986 வைர கடற்ெதா;ல் பற்=ய உயரக்ல்விைய /�த்�க-்

ெகாண்ட �வராஜா அவரக்ள் �ெராம்ேசா கடற்ெதா;ல் #ைணகக்ளத#்ல் 

ஆேலாசகராக தன� பணிையத ்ெதாடங்�னார.் கடற்ெதா;ல் வள ஆேலா-

சகராக இ!ந்த காலத#்ல் தாயகத#்ல் கடல்வள அபிவி!த#்யில் அகக்ைற-

ேயா� ெசயற்=ட்டங்கைள /ன்ென�தத்ார.்
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 தாயகத#்ல் நன்க=யப்பட்ட மைறந்த ேபரா�ரியர ் மாமனிதர ் �ைர-

ராஜாDடன் இைணந்� ேநாரே்வ �ெராம்ேசா பல்கைலகக்ழக/ம் யாழ் 

பல்கைலகக்ழக ம!த்�வ பீட/ம் இைணந்த ெசயற்=ட்டதை்த வ+தத்வர.் 

யாழ் பல்கைலகக்ழகத#்ல் கடற்ெறா;ல் வளம் சாரந்்த பீடத#்ைன ஆரம்பி-

கக் பலவ;களில் உைழதத்வர ்என்ப� நிைனyட்டதத்கக்�.

பலதடைவகள் தாயகம் ெசன்< அங்+ பணியாற்=ய �வராஜா 1990ம் 

ஆண்� த1Pழ ெபா!ண்1ய ேமம்பாட்� நி<வனத#்ற்+ ெபா<ப்பாக 

இ!ந்�ள்ளார.் 2005ஆம் ஆண்� தாயகத#்ல் நி<வப்பட்ட PDS - Planning 

Development sekretariatet - நிரவ்ாகத ் #ட்ட1டல் பணியகத#்ல் பணிகக்ாக 

அமரத்த்ப் பட்� �ன்< மாதங்கள் தாயகத#்ன் சகல கடற்ெறா;ல் மாவட்ட-

ங்கCக+்ம் ெசன்< ெசயற்பட்�!க�்றார.்

ேநாரே்வயில் பல ேநாரே்வGய அைமப்%கக்ளில் ஈ�பாட்�டன் ெசய-

ற்பட்ட �வராஜா. பல /க�்ய ச�கநல அைமப்%கக்ளிXம் ெபா<ப்பான 

பதவிகளில் இ!ந்� பணியாற்=>ள்ளைம கவனத#்ற்+ரிய�.

‘��ப்%டன் நீண்ட காலமாக இயங்� வந்த ஒ! ச�கச ் ெசயற்பாட்டாளர ்

நடமாட /�யாமல் ேநாய்வாய்ப்பட்�ப்ப� எம்ைமெயல்லாம் கவைலயில் 

ஆழ்த்�ம் விடயம். இன்ைறய இந்த நிகழ்வில் �வராஜா கணப#ப்பிள்ைள-

யின் நீண்டகால ேசைவைய>ம் %லம்ெபயரவ்ாழ் மற்<ம் தாயகத்� த1ழ-

ரக்ளின் ச�க- அர�யல் -ெபா!ளாதார ேமம்பா� சாரந்்த அவர� பங்களி-

ப்பிைன>ம் அைடயாளப்ப�த#், அவ!கக்ான ம#ப்பளிப்பிைன வழங்+-

வ#ல் ெப!ைம>ம் நிைறDம் அைட�ேறாம் எனத ்த1ழ்3 வழங்�ய ம#ப்ப-

ளிப்பில் ெதரிவிகக்ப்பட்ட�. 
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In memory of 
Kanapathipillai Sivarajah
Svein Lund

In the beginning of 2021, I came past a Facebook post stating that an 
old colleague of mine from Findus had passed away. As far as I have 
seen, there has been no announcement of his passing in the local 

newspaper, even though he had lived in Hammerfest for many years and 
sometime also in Havøysund. 

 I came to know Sivarajah from our time working for fi sh factory 
Findus in Hammerfest, but we also kept in contact aft er he moved to 
Tromsø. However, aft er he got ill a few years back, we gradually lost 
touch. 

I know that Sivarajah was born in the northernmost part of Sri Lan-
ka in 1944, but my knowledge of his years living in Sri Lanka is lim-
ited.  From a young age he was interested in fi shing, and he worked 
in the fi sheries. One of the companies he worked for was a Norwegian 
fi shing project. As a result of contact with his Norwegian colleagues, 
he found that he wanted to go to Norway and study subjects related to 
fi shing. However, this was not an easy dream to accomplish as most of 
the courses related to fi shing in Norway was taught in Norwegian and 
required both practical experience and educational background from 

Sivarajah was also engaged in mobilising the Tamil community in Norway, in 

which he was able to strengthen the link between the Tamil community and 

 Norwegian  policymakers. However, his political engagement was not a new phe-

nomenon as he had previously been engaged with leftist politics in Sri Lanka. 
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Norway.

 Nevertheless, this did not stop Sivarajah from pursuing his dream. In 
order to reach his goals, he decided to be proactive by directly contact-
ing the Norwegian Fishing Ministry and asked them if they could assist 
him in fi nding a job in the Norwegian fi shing industry. Subsequently, 
the Norwegian fi shing department conveyed Sivarajah`s desire to Nes-
tle-Findus in Hammerfest, which was regularly in need of increased la-
bour force. Additionally, due to the high demand for more labour force, 
the company was used to employing workers from diff erent countries. 
Th us, Sivarajah was hired at the company. 

Aft er a long and tiering journey through large parts of Asia and Eu-
rope, he eventually made his way to Hammerfest, where he stayed for 
around ten years. Not long aft er his arrival, more Tamil people from 
Sri Lanka came to work for Findus. All the Tamil workers were highly 
effi  cient and organised. My own impression was that they were all liked 
by both colleagues and the company bosses. I cannot recall any negative 
remarks being made about the Tamil workers. Some of them were even 
active in the labour union. Sivarajah was one of the most active mem-
bers within the union. 

Furthermore, Sivarajah was also engaged in mobilising the Tamil 
community in Norway, in which he was able to strengthen the link be-
tween the Tamil community and Norwegian policymakers. However, 
his political engagement was not a new phenomenon as he had pre-
viously been engaged with left ist politics in Sri Lanka. Th e latter was 
something he continued in Norway- not only in Hammerfest, but also 
in Tromsø, where he at one point was a part of the municipal council, 
representing the Red party (Rød Valgallianse). 

Sivarajah and I were both interested in international questions relat-
ed to fi shing. If I ever had any questions, I knew I could ask Sivarajah 
due to the amount of knowledge he had about the various fi shing net-
works around the globe. 
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During my time working for Findus, I used to work in various dif-
ferent sectors of the company, including the fi lleting sector, where Siva-
rajah was working. One day when I met him at work, he told me that 
he was going to quit his job. When I asked him why, he said that he had 
fi nally been accepted to study fi sheries at the University of Tromsø. 

Following his acceptance at the University of Tromsø, he moved to 
a student accommodation. As a student, he did not merely study, on 
the contrary, he actively participated in student led political debates and 
events. At one point, he was even appointed as the leader at the Student 
Parliament in Tromsø. Additionally, he took part in various other activ-
ities. Due to his participation in the various extra-curricular activities, 
he did not manage to complete his thesis in time, and he had to fi nd a 
job. First, he got a work as a consultant of fi sheries in Måsøy Municipal-
ity. He then moved back to Tromsø where he started in a similar job. At 
that point in time, I was fortunate enough to see him a couple of times 
and we always had so much to talk about. Unfortunately, he eventual-
ly got a stroke, causing the loss of his ability to speak. Consequently, 
I gradually lost touch with him and only knew how he was doing by 
speaking to others.   

In his personal life, Sivarajah experienced both the good and the bad. 
Th e most diffi  cult part of his life was caused by the passing of his wife, 
who also came from Sri Lanka. She died in the process of giving birth 
to their child. Aft er the loss of his wife, he ended up giving the child for 
adoption to a family in Hammerfest. He then met Riitta, a Findus work-
er from Finland, whom he got married to. She followed him through the 
fi nal stages of his life. In Tromsø she worked for multiple fi shing compa-
nies until she retired. Moreover, Sivarajah and Riitta ended up adopting 
a girl from Sri Lanka who grew up in Tromsø. 

Aft er Sivarajah got ill, Riitta decided that the best thing for their fam-
ily to do was to move to Finland to seek medical treatment. It was dur-
ing this time that I lost contact with them. It was not until the beginning 
of this year I heard about his passing in December. 
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As an immigrant, Sivarajah was well integrated into the Norwe-
gian society. He did a lot for his new homeland, and for the Norwegian 
- Tamil community. Th rough his entire time living in Norway, he never 
lost touch with the people in Sri Lanka, who unfortunately experienced 
a Civil War, making it diffi  cult for him to go back home. 

Sivarajah was one of the most special and interesting people that I 
have ever met, and I am so glad that I had the pleasure of meeting him 
and to call him my friend. 

Image 1:

It was not easy to find a picture of Sivarajah, but I did find a picture of him which I took in 

Hammerfest. 

Image 2:

Here is Sivarajah in Tromsø in 1988. The picture shows the interim board of the associa-

tion “International community”. I have written about this association here: 

http://sveinlund.info/kalott/inttromso.htm. 

Svein Lund is a Norwegian author and environmental activist. He was the editor-in-chief of 

the six-volume work ‘Sami School History’. Lund has worked in fishery industry and as  high 

school teacher.
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கன m இலk m ெசயlவ மாக வா nதவr
கலா  ைச ஆனnத
μ னாll ைரயாளr, யா . பlகைலkகழகm, ய ைற  

எங்கள� ேபரன்பிற்+ம் ெப!ம#ப்பிற்+ம் உரிய அமரர ் கணப-

#ப்பிள்ைள �வராஜா அவரக்Cக+் இதயgரவ்மான அஞ்ச5-

>டன் அவர� ஆன்மா சாந்#யைடய பிராரத்#்த்�க ் ெகாண்� 

அவர� நிைனDகைளப் ப#விடலாெமன எண்M�ன்ேறன்.

ஈழத ் த1ழர ் தாயகத#்ன் வடமராட்�யில் �ம்பைள மண் அவர� 

பிறந்த வீ�. “ேநாரே்வ” நாட்�ன் வட �!வ ‘�ெராம்ேசா’ நகர ்அவர ்%+ந்த 

வீ�. அவர ் கடைம, கண்ணியம், கட்�ப்பா� ஆ�ய ஒ@கக் ெந=கCடன் 

வாழ்ந்� தம� �றந்த ஆCைமயினால் ேநாரே்வ நாட்�ன் கடல்வளத்�ைற-

யில் உயரப்தவிைய வ�த்� அந்நாட்�ன் கடல்வள வி!த#்க+் மகதத்ான 

பணி%ரிந்� பிறந்த த1ழர ்தாயகத#்ற்+ மங்கா %கைழச ்ேசரத்த் ஒ!வராகத ்

#கழ்ந்தார.் கடல்வளத்�ைற சாரந்்த நி%ணர ்என்ற வைகயில் ேநாரே்வ நா� 

/@வ�ம் அ=யப்பட்ட, ம#ப்%1கக் ஒ!வராக அவர ்விளங்�னார.் 

%வியியல் ரீ#யில் வட �!வம் சாரந்்� ஆயிரம் ெதாைல �ரத#்ல் அவர ்

வாழ்ந்தாXம் சார%் ரீ#யில் தன் தாயகத்�டன் 1க ெந!கக்மானவராகேவ 

இ<# வைரயில் வாழ்ந்தார.் தாயகத#்ன் ச�க, ெபா!ளாதார, அர�யல் வி-

�தைலகக்ாக ஏைனய %லம் ெபயர ் வாழ் ஈழதத்1ழரக்Cடன் இைணந்� 

பணியாற்=ய ஒ! தாயகப் பற்றாளர ்அவர ்என்பைத த1ழ்E<ம் நல்Xலகம் 

நன்+ அ=>ம்.

ேத�யத ்தைலவர ்“ேமத+”வின் Yவிர விQவா� அவர.் அத்�டன் அவர� 

நம்பிகை்கக+்ரியவராகDம் இ!ந்த�டன் ேபாராளிகைள>ம் மாவீரரக்ைள-

1960களில் மன்னார ் “ச'த்பார”் என்ற ~ன்பி9த்தளத்�ல் ~ன்பி9க் 
�ட்�த்தாபனத்=க்�ச ்ெசாந்தமான பாரிய இ�ைவப்பட>ல் என= 
�த்த அண்ணா'டன் பணியாற்�க் ெகாண்9Wந்தார.் அண்ணாவின் 
	க ெநWங்>ய நண்பர ் இவர.் அக்காலப்ப��யில் அண்ணா'டன் 
அ9க்க9 எங்கள= வங்காைலயி*ள்ள வீட்9ற்� வந்= ேபாவ= 
வழக்கம். அப்ேபா= நான் எட்டாம் வ�ப்% மாணவன். 
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>ம் நன்+ ம#ப்பவராகDம் இ<#வைர வாழ்ந்� காட்�ய ஓர ் மகதத்ான 

மனிதராகேவ விளங்�னார.் தாயக வி�தைலப்பயணத#்ல் /�ந்தவைர 

தம� பங்களிப்ைப /@மன�டன் பல்ேவ< /ைனகளில் வழங்�யதன் 

�லம் த1ழர ்மன#ல் தனகெ்கன அ;யா இடத#்ைனப் ெபற்=!ந்தார.்

இவWடனான ெதாடர%்கள்

1966/67 களில் மன்னார ் “சDதப்ார”் என்ற \ன்பி�தத்ளத#்ல் \ன்பி�க ்

Eட்�த ்தாபனத்�க+்ச ் ெசாந்தமான பாரிய இ@ைவப்பட�ல் என� �தத் 

அண்ணாDடன் பணியாற்=க ் ெகாண்�!ந்தார.் அண்ணாவின் 1க ெந!-

ங்�ய நண்பர ்இவர.் அகக்ாலப்ப+#யில் அண்ணாDடன் அ�கக்�  எங்கள� 

வங்காைலயிXள்ள வீட்�ற்+ வந்� ேபாவ� வழகக்ம். . அப்ேபா� நான் 

எட்டாம் வ+ப்% மாணவன். வீட்�ல் எல்ேலா!ம் ‘�வராஜா அண்ணன்’ 

என்ேற இவைர அைழப்ேபாம். ’இவர ் என� ெந!ங்�ய நண்பர ் நல்ல 

மனிதர’் என அண்ணா இவர ் பற்= அ�கக்� E<வார.் �=� காலத#்ல் 

இவர ்யப்பான் நாட்�ற்+ கடல்வள ேவைல ெதாடரப்ாக ெசன்<விட்டதாக 

அண்ணா E=னார.் பின்% பல வ!டங்களாக இவ!டனான ெதாடர%்கள் 

எைவ>ம் இ!ந்#!கக்வில்ைல.

காலம் கடந்ேதா�ய�. பல வ!டங்களின் பின்னர ் (40வ!டங்க-

ள்)  /ற்=Xம் எ#ரப்ாராத விதமாக “த1ழர ் %னரவ்ாழ்Dக ் கழக” ெபா<-

ப்பாளராக இ!ந்த #!. ெறG அவரக்ளின் �லமாக �வராஜா அண்ணர ்

 அவரக்ளின் ெதாடர%் ெதாைலேப�^டாக எனக+் �ைடதத்�.

2002 இல் ேபார ்நி<தத் காலத#்ல் ேநாரே்வயின் “�ெராம்ேசா” பல்கைல-

கக்ழகத#்ல் ஓர ் மாநா� ஒ@ங்+ ெசய்யப்பட்�ள்ளதாகDம் அ#ல் வடக+் 

�ழக+் எ#ரே்நாக+்ம் ெந!கக்�கள் - /க�்யமாக கடல்வளம் ெதாடரப்ாக 

ேபQவதற்+ ஒ!வைர அLப்%மா< �வராஜா அவரக்ள் ேகட்�ள்ளதாகDம் 

E= ெறG அவரக்ள் என்ைன அங்+ ெசல்ல ஒ@ங்+ ெசய்#!ந்தார.்

�வராஜா அண்ண!டன் ெதாைலேப�யில் ெதாடர%்ெகாண்டேபா-

� அவர� +ரல் எப்பேவா எங்ேகேயா ேகட்டமா#ரி இ!ந்த�. /ன்% 

அண்ணாDடன் எங்கள� வீட்�ற்+ வந்�ேபான �வராஜா அவரக்ளாக 

இ!க+்ம் ேபால என்< நிைனதத்� சரியாக இ!ந்த�. அப்ேபா� என� 

பlகைலkகழக ம டt l ைறசாr க πtத kகாக ë π  μைறக m உபகரண க mí எ ற ைல 
த l எ  ெவ ட வராஜா உ ைணயாக இ nதாr.
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ஊர ்ெபயைர விசாரித்�, தான் எங்கள் வீட்�க+் எப்பேவா வந்�ேபானைத 

நிைனyட்�, தன்ைன அைடயாளப்ப�த#்க ் ெகாண்ட�டன் கட்டாயமாக 

�ெராம்ேசாDக+் வ!மா<ம் அன்%டன் ேகட்�கெ்காண்டார.்.

நான் யாழ்.பல்கைலகக்ழகத#்ல் விரிDைரயாளராகப் பணி%ரிந்த 

ேவைள %னரவ்ாழ்Dக ் கழகத்�டன் இைணந்� கடல்வளம் ெதாடரப்ான 

அபிவி!த#் ேவைலகளில் ஈ�பட்�!ந்த காரணத#்னால் #! ெறG அவ-

ரக்ள் என்ைன மாநாட்�க+்ப் ேபா+மா< ேகட்�!ந்தார.்

ேநாரே்வ ெசன்றேபா� ஒஸ்ேலாவில் என� உறவினரான டாகட்ர ்

டலஸ் அவரக்ள் என்ைன வரேவற்< தங்கைவத்� �ெராம்ேசாDக+் 

அLப்பி ைவதத்ார.் நான் �ெராம்ேசாDக+் ெசன்றேவைள �வராஜா 

அண்ணன் அவரக்ள் விமானநிைலயத#்ல் என்ைன வரேவற்< மாநாட்�க+் 

அைழத�்ச ்ெசன்றார.் மாநா� /�ந்� அங்+ நான் நின்றேவைள கடல்வளம் 

 ெதாடரப்ான பல இடங்கCக+்ம் என்ைன அைழத்�ச ்ெசன்ற�டன் தாயக 

மகக்ள் பல!டLம் பலசந்#ப்%கக்ைள ஏற்ப�த#் தாயக கள நிைலைமக-

ைளப் ப�ரந்்� ெகாண்டார ்.

பின்னர ் ஒஸ்ேலாவில் #!. பாஸ்கரன் (பால�ங்கம் ேயாகராஜா) அவ-

ரக்ைள அ=/ப்ப�த#் அவரக்�டாக ஒஸ்ேலா பல்கைலகக்ழக %வியியல் 

�ைற ேபரா�ரியர ்�=ஸ்�யன் ஸ்ெராகே்க (Kristian Stokke) அவரக்ைளசச்ந்#-

க+்ம் வாய்ப்ைபப் ெபற வ;சைமதத்ார.் அசச்ந்#ப்% விைரவாக யாழ். பல்க-

ைலகக்ழக %வியியல் �ைறயின் ெச@ைமக+் உர�ட்ட வ;ேகா5ய�.

ேபரா�ரியர ் ஸ்ெராகே்க அவரக்Cம் ேபரா�ரியர ் சண்/கரத#்ன-

ம் அவரக்Cம் யாழ் பல்கைலகக்ழகத#்ற்+ விஜயம் ெசய்� %வியியல் 

�ைறயின் வளரச்�்க+் பல உதவிகைளச ்ெசய்தனர.் ப#ைனந்�க+்ம் ேமற்ப-

ட்ட  கணினிகைள வழங்�ய�டன் ஆய்DகE்டதை்த AC ஆக�் இ!வாரகால 

ச�கவியல் சார ் பயிற்�ெந=கைள ஐம்ப�க+்ம் ேமற்பட்ட மாணவரக்C-

க+் வழங்�>1!ந்தனர.் ேமXம் ஒஸ்ேலா பல்கைலகக்ழகத#்ல் �ன்<மாத 

கால பயிற்�ைய நான் ெப<வதற்+ம் ஏற்பா�கள் ெசய்#!ந்தனர.் இைவ 

அைனத#்ற்+ம் �ல காரணமாக இ!ந்தவர ் அமரர ் �வராஜா அண்ணன் 

என்ப� +=ப்பிடதத்கக்�. 

ேநாரே்வயில் நான் இ!ந்தேபா� அங்+ பல இடங்களிXம் நைடெப-

ற்ற கடல்வளம் ெதாடரப்ான க!தத்மரD்களில் என்ைன பங்+பற்றசெ்சய்� 

அங்+ ெபற்ற அLபவங்க�டாக என� கல்வி வளரச்�்க+் உர�ட்�னார.் 
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%வியியல்�ைற சாரப்ில் அவரக்Cக+் நன்=யிைன இசச்ந்தரப்்பத#்ல் E= 

நிற்�ன்ேறாம்.

நா� வி�தைல அைட>ம் ேபா� கடல்வளத்�ைற ேநாரே்வ நா� 

ேபான்< /ன்ேனற ேவண்�ம் என்ப� �வராஜா அவரக்ளின் கனDம் 

 இலட்�ய/மாக இ!ந்த�.

‘Hனா	’ ேபர6வின்ேபா=..

2004 இல் ஏற்பட்ட Qனா1 தாயகப்ப+#யில் க�ம் ேபர;விைன ஏற்ப�த#் 

ெசால்ெலாண்ணாத ்�யரங்கைள ஏற்ப�த#்யி!ந்த�. ேபாரினால் ஏற்பட்ட 

அ;D ஒ!%றம், Qனா1 அ;D இன்ெனா!%றம் வடக+் �ழக+் மகக்ைள 

ெப!மளவில் நிைல+ைலயச ் ெசய்#!ந்த�. அவ்ேவைள பல்ேவ< நா-

�களி5!ந்�ம் %லம்ெபயரவ்ாழ் த1ழ் நல்XறDகள் பலர ் ஓேடா� வந்� 

பல்ேவ< \ட்%பணிகளில் ஈ�பட்�!ந்தனர.் அவ்வா< வ!ைக வந்தவரக்-

ளில் அமரர ்�வராஜா அவரக்Cம் ஒ!வர ்என்ப� நிைனD Eரதத்கக்�. 

பா#கக்ப்பட்ட ப+#கள் /@�ம் விஜயம் ெசய்� பா#ப்%கக்ைள 

ஆய்D ெசய்� அவரக்Cகக்ான நிவாரணப்பணிகைள /ன்ென�ப்ப#ல் 

/ன்னின்< உைழதத்ார.்

கல்விச ்ேசைவ

ெபா�வாக கைரேயார \னவ ச�கத#்னரின் கல்வி வளரச்�்க+் தான் 

ஏதாவ� ெசய்ய ேவண்�ம் என்ற வி!ப்% அவ!க+் இ!ந்த�. இதன�ப்ப-

ைடயில் மன்னாரில் வங்காைல \னவ �ராமத#்Xள்ள பாடசாைலயில் 

கற்�ன்ற மாணவரக்ள் (O/L) பல!க+் �ன்< மாத கால அ�ப்பைட ஆங்�ல 

வ+ப்பிைன ெவற்=கரமாக நடாத#்/�கக் நி#உதவியிைன வழங்�யி!-

ந்தார.்  கணினி ஒன்ைற>ம் வழங்�யி!ந்தார.்

யாழ்.பல்கைலகக்ழகத#்ல் கடல்வளகக்ல்வி>ம் ஓர ் பாடஅலகாக 

இ!ந்த�. கடல்வளம்சார ் த1ழ் Nல்கள் பற்றாக+்ைறயாக இ!ந்தைமயி-

னால் ‘\ன்பி� /ைறகCம் உபகரணங்கCம்’ என்ற Nைல த1;ல் எ@# 

ெவளியிட இவர ்நி# உதவி அளித#்!ந்தார.்

அந்த Nல் வடக+் �ழக+் மற்<ம் ெதன்�ழக+் பல்கைலகக்ழக Nல் நி-

ைலயங்களில் மாணவர ்பயன்பாட்�ல் உள்ளன. பட்டப் பின்ப�ப்% மாண-

வரக்ளின் கடல்வள ஆய்Dகக்ட்�ைரகCக+் �றந்த உசாத்�ைண Nலாக 
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அந்Nல் இன்< பயன்ப�தத்ப்பட்� வ!வ� த1ழ் கல்விச ் ச�கத#்ற்+ 

அவர ்ெசய்த ெப!ம் ெதாண்டாக நான் க!��ன்ேறன்.

இV�யாக

ேதசம் அடக+் /ைறகளி5!ந்� வி�தைல ெபற்< த1ழ்ச ் ச�கம் Wரத்#் 

1கக்வரக்ளாகDம் ெகளரவம் 1கக்வரக்ளாகDம் வாழேவண்�ம் என்பேத 

அவர� கனDம் இலட்�ய/மாக இ!ந்த�.

2009 /ள்ளிவாய்கக்ால் இனவ;ப்% >தத்ம் அமரர ் �வராஜா அவரக்-

ைள>ம் 1க ேமாசமாக தளரவ்ைடயச ் ெசய்�விட்டதாக நான் அ=ந்ேதன். 

ேபாரின் பின்னர ் அவ!டன் எந்தத ் ெதாடரை்ப>ம் ெபற/�யாமல் ேபா-

ய்விட்ட�. அவர ்பற்=ய ெசய்# அவர ்நம்ைமவிட்� மைறந்த ெசய்#யாகேவ 

என� கா#ல் ேபரி�யாக வி@ந்த�.

�வராஜா அண்ணனின் கனD என்ேறா ஓர ் நாள் நிசச்யம் நிைறேவ<ம். 

என்ெநஞ்�!க+்ம்வைர அவர� நிைனவி!க+்ம்!

“zவியத்�ல் என்ைன ேந!த்தவரக்ேள! மரணத்�*ம் என்ைன மறவா^ரக்ள்”  
       - விவி:யம்

இkக ைரயாளr கலா  ைச ஆனnத , μ னாll ைரயாளr, யா . பlகைலkகழகm, ய-
ைற.
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Remembering K. Sivarajah 

Professor N. Shanmugaratnam

Sivarajah, as I knew him, was a friendly person with a progressive 
world view. He had a calm and engaging demeanour. In Norway, 
he actively identifi ed himself with the radical Red Party. He was a 

well-known and respected member of the Party in Tromsø, in northern 
Norway where he lived and worked as a senior offi  cial at the Fisheries 
Directorate. He had also represented his Party at the local municipal 
council. He was deeply interested in the rights and wellbeing of immi-
grants from the global south and their integration into the larger Nor-
wegian society. He had an abiding interest in political developments in 
Sri Lanka although he was living in Norway for many years. Indeed, the 
war in Sri Lanka and its causes and consequences were a major theme 
of several conversations between the two of us. Th ere were issues on 
which we had divergent views, but there was a tacit understanding be-
tween us to agree to disagree as friends. Siva preferred to discuss matters 
on which we had some common ground, and development was one of 
them. 

Revisiting some of those conversations now, I remember Siva´s con-
cerns about the conditions of the war-aff ected people in the north and 

Siva networked with other concerned persons on assisting the poor victims of 

the war to revive their livelihoods, and to regain their human dignity. He was also 

engaged in discussions on the future development of the war-torn region.  
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east of the country. He had visited some of the aff ected areas during 
the war and had a fair understanding of their conditions. He was well 
aware of the diff erential socio-economic impact of the war. Th e more 
disadvantaged sections of the war-aff ected populations in the north and 
east included  hundreds of thousands of pauperised petty commodity 
producers and dispossessed casual workers and tens of thousands of war 
widows and female-headed households struggling under precarious 
conditions. Siva was concerned about the consequences of long-term 
internal displacement of dispossessed and impoverished civilians and 
their dependence on humanitarian relief. Indeed, mass displacements 
of civilians were not accidental or unintended consequences of military 
clashes between the state´s armed forces and the LTTE but outcomes of 
operations deliberately planned and executed by both armies.  

Siva networked with other concerned persons on assisting the poor 
victims of the war to revive their livelihoods, and to regain their human 
dignity. He was also engaged in discussions on the future development 
of the war-torn region.  He had a special interest in the revival of the 
fi sheries sector, an area in which he had professional competence en-
riched by years of experience in Sri Lanka and Norway. Of course, he 
was not proposing development as an alternative to a political solution 
to the national question. Th ere was indeed a need to address the chal-
lenges of rebuilding the war-torn region from a perspective of people´s 
social advancement while pursuing the demand for a political solution. 
I think Siva shared this view. Unfortunately, he fell seriously ill and be-
came bedridden for a long time. I was saddened by the news of his pass-
ing. 

I last met him in person in October 2005 at the Norwegian University 
of Life Sciences (NMBU), Aas, at an international conference organised 
by the Norwegian Forum For Development Cooperation in Fishery. He 
appreciated the paper I presented on the ‘Challenges of Post-disaster 
Development of Coastal Areas in Sri Lanka’ at this conference. Th e pa-
per addressed some key development issues in the war and Tsunami 
aff ected coastal areas of Sri Lanka. Aft er the conference, I invited Siva 
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to my offi  ce and we had a good discussion on some of the issues raised 
in my paper. Siva shared his professional insights into the challenges of 
rebuilding the coastal communities. We exchanged views on the war 
and deprivations of fi shing communities in the north and east, resource 
confl icts and fi shing rights, rebuilding fi shers´ organisations, technolo-
gy and sustainable utilisation of a common pool resource such as fi sher-
ies, and related issues. As we talked, I could also sense his deep personal 
concerns about the wellbeing of the fi shing communities. 

Siva will be missed. I am happy that an anthology is being published 
to honour him. 

N. Shanmugaratnam, is a Professor Emeritus of Development Studies at Norwegian Univer-

sity of Life Sciences, Ås, Norway. Fields of specialities: Political Economy and Institutional 

Economics; Policy and institutional aspects of rural development, Development and con-

flict; Development of war-affected societies; and Natural resource management. 
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த  வா  லm வ கா யவr 

கலா  சrேவn ரா தrம கm

த	ழர ்ச�கம் ெகாண்டாடப்பட ேவண்9ய ெபWமனிதர்

�
வராஜா அண்ணர ் +=தத் நிைனDக+்=ப்ைப எ@�ம்ேபா� 

மன#ல் ஒ!வைகயான வ5 எ@�ற�. அவர ் மைறந்�, அவர� 

க!மங்கள் எல்லாம் /�ந்த பின்னர ்காலம் பிந்#ய ெசய்#யாகேவ 

அவர� மைறD +=தத் ெசய்# நம்ைம வந்தைடந்த�. 

கடந்த 10 ஆண்�கCக+்ம் ேமலாக அவர ் ேநாய்வாய்ப்பட்� ச�க-

வாழ்வில் இ!ந்� தனிைமப்பட்�ப் ேபானதன் பின்னர ் அவைர சந்#க+்ம் 

வாய்ப்%க ் �ைடகக்வில்ைல. அவர ் பற்=ய ெசய்#கCம் ெபரிதாக நம்ைம 

வந்தைடயவில்ைல.

ேநாரே்வயில் இ!ந்� இடம் ெபயரந்்� தன� மைனவியின் நாடா�ய 

பின்லாந்� நாட்�ல் வாழ்ந்� வந்த ேவைளயில் அவர ்அங்+ 6.12.2020 அன்< 

இயற்ைக எய்#யி!க�்றார.்

ஊெரல்லாம் E� வ;யLப்பி ைவத#்!கக் ேவண்�ய ஒ! மனிதரின் 

மைறD உறDகள் பல!க+்த ்ெதரியாமேல நடந்� ேபாயிற்<. ெகாேராணாப் 

ெப!ந்ெதாற்<க ்காலத#்ல் இடம் ெபற்ற மரணம் என்றாXம் அத ்ெதாற்=ன் 

விைளவாக ஏற்பட்ட மரணம் அல்ல இ�. இ!ப்பிLம் காலத#்ன் ேகாலமாய் 

நம் கண்/ன்ேன நாம் எ#ரப்ாராத பல அவலங்கள் நடந்� /�ந்� வி��-

ன்றன. �வராஜா அண்ணர� மரண/ம் அதத்ைகயெதான்றா�ப் ேபாயிற்<.

தாயக ேமம்பா� ��த்=ச ்!ந்�க்�ம் %லம் ெபயரந்்= வா�ம் த	ழ் மக்கள், 
��ப்பாக இைளய தைல�ைறயினர ்தம்மட்9ல் மட்�ம்  இயங்கா= தாம் 
வா�ம் நா�களில் உள்ள பயன்தWம் நிVவனங்கைள}ம் ஈழத்  தாயகத்�ல் 
உள்ள நிVவனங்கைள}ம் இைணத்=ச ்ெசயற்ப�ம் �யற்!களில் ஈ�பட 
ேவண்�ம் என்ப= !வராஜா அண்ணரின் வாழ்வில் இWந்= நாம் உய்த்த-
�யக்�9யெதாW ெசய்�யா�ம்.
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�வராஜா அண்ணரின் வாழ்Dம் ெசயXம் த1ழர ் ச�கம் ெப!ம#-

ப்பளித்�க ்ெகாண்டாடப்பட ேவண்�யைவ. நீண்டகாலமாக ஈழத ்தாயகம் 

ேநாக�்>ம் ேநாரே்வச ்ச�கம் பற்=>ம் �ந்#த்�ம் தளரவ்ின்=ய ெசயற்பா-

�களிXம் ஈ�பட்� வந்த ெப!மனிதர ் இவர.் ேநாய்வாய்ப்பட்� Qயநி-

ைனவின்=ப் ேபானதன் பின்னரத்ான் �வராஜா அண்ணரின் �ந்தைன>ம் 

 ெசயற்பா�கCம் /டங்�ப் ேபாயின. ஒ! ெசயல்வீரனின் வாழ்வில் உயி!-

டன் இ!ந்�ம் ெசயற்பட /�யாத நிைல ேதான்=யைம ெப!ந்�யரத்ான்.

இவர ் ஆற்=ய பணிகைள நிைனDEரந்்� இவர ் ேநாய்வாய்ப்பட்ட 

பின்னர ்இவ!கக்ான ம#ப்பளிப்ைப ேநாரே்வ த1ழ் 3 வாெனா5 2016ஆம் 

ஆண்� வழங்�ய�. காலதத்ால் நிைலத#்!க+்ம் வாழ்வாக �வராஜா 

அண்ணர� வாழ்கை்கத ்தடங்கள் அைம>ம் என்ப� #ண்ணம்.

�வராஜா அண்ணர ் நமக+்ம் நம� அ�தத் தைல/ைறக+்ம் தன� 

�ந்தைன மற்<ம் ெசயல்கள் ஊடாக ஒ! வ;காட்�யாக விளங்�யவர.் 

அவேரா� பழ�, E�ச ் ெசயற்பட்ட அLபவங்களில் இ!ந்� இவரிடம் 

இ!ந்� நாம் கற்<க ்ெகாண்ட விடயங்கைள>ம், நிைனவில் நிற்+ம் த!ண-

ங்கைள>ம் இப் ப#D அைடயாளப்ப�தத் /யல்�ற�.

அர!யல் கட்!கள், இைணந்த வாழ்': பாரை்வ}ம் 
நிைலப்பா�ம்

�வராஜா அண்ணர ் ஒஸ்ேலா வ!ம் த!ணங்களிெலல்லாம் தவறா� 

ெதாடர%் ெகாண்� சந்#ப்பதற்கான ேநரதை்த>ம் ஒ�க�்த ் த!வார.் 

இச ்சந்#ப்%களில் நாம் பல்ேவ< பரந்�பட்ட விடயங்கைளப் ேப�க ்

ெகாள்ேவாம். எம� ேபQெபா!ள் ஈழத ்தாயகம் +=த்�ம், ேநாரே்வயின் அர-

�யல் மற்<ம் ச�கம் +=தத்தாகDேம ெப!ம்பாXம் இ!க+்ம். தன� அL-

பவங்கைள>ம் அM+/ைற +=த்�ம் பல்ேவ< விடயங்கைள �வராஜா 

அண்ணர ் எம்/டன் ப�ரந்்� ெகாள்வார.் இவற்=ல் ஓரி! விடயங்கைள 

இப்ப#வில் +=த்�க ்ெகாள்ளல் ெபா!தத்ம்.

ேநாரே்வயில் தன� அLபவத#்ல் ெபரிய அர�யல் கட்�களில் 

இைணந்� ெசயற்ப�வதன் �லம் த1ழர ்உட்பட ெவளிநா�களில் இ!ந்� 

%லம் ெபயரந்்� வா@ம் மகக்ள் ெபரிய நன்ைமகைள அைடந்� விட/�-

யா� என்ப� �வராஜா அண்ணர� பாரை்வயாக இ!ந்த�. ெபரிய கட்�-

களில் இைணந்� ெசயற்ப�வதன் �லம் அக ்கட்�களின் ெகாள்ைககளில் 

நமக+்ச ் சாதகமான மாற்றங்கைள ெபரியளவில் ஏற்ப�த#் விட /�யா� 
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என்ப�ம் மாறாக /ற்ேபாகக்ான ெகாள்ைககைளக ் ெகண்ட �=ய கட்�-

களில் இைணந்� ெசயற்ப�வதன் �லம் ேநாரே்வச ் ச�கத்�க+்ம் %லம் 

ெபயரந்� வா@ம் மகக்Cக+்ம் சாதகமான அர�யல் மாற்றங்கைள உ!வா-

க+்தற்+த ் ேதைவயான அர�யல் அ@தத்தை்த வழங்க /�>ம் என்ப�ம், 

தன்ைனப் ெபா<தத்வைர இ�ேவ பயLள்ள அM+/ைறயாக இ!க+்ம் 

என 1990 களின் ஆரம்பத#்ல் �வராஜா அண்ணர ்எமக�்ைடயிலான  உைர-

யாடல்களில் E=யி!க�்றார.் க!த்� மட்டத#்ல் மட்�ம் தன� அவதானி-

ப்%கCடன் நின்< விடா� தாLம் �வப்% அணிக ்(Rød valg allianse) கட்�-

யிXம் இைணந்� பணியாற்= �ெராம்ேஸா நகரசைபயின் உ<ப்பினராக-

Dம் அக ்கட்� சாரப்ில் ெதரிD ெசய்யப்பட்ட பிர#நி#யாகDம் பணியாற்=-

யி!க�்றார.்

�வராஜா அண்ணர� அன்ைறய அவதானிப்%ம் ெசயXம் இன்<ம் 

எமக+் /ன்LதாரணமாகDம் வ;காட்�யாகDம் இ!க�்ன்றன. இன்< 

ேநாரே்வ அர�ய5ல் ெபரிய கட்�களில் இைணந்� அர�யல் ெசய்>ம் ெவ-

ளிநாட்�ப் பின்%லம் ெகாண்டவரக்ளால் ெபரிய கட்�களின்  ெகாள்ைகளில் 

ெபரியளவிலான தாகக்தை்த ஏற்ப�தத் /�வ#ல்ைல என்பதைன நாம் 

ேநர�யாக உணர�்ேறாம். ெபரிய கட்�களில் உள்ள ெவளிநாட்�ப் பின்%-

லம் ெகாண்ட அர�யல்வா#கள் தம� அர�யல் வாழ்ைவ உட்கட்�ப் ேபா-

ராட்டங்கCடன்தான் உ<#ப்ப�தத் ேவண்�யநிைல E�தலாக இ!ப்ப-

�டன், தாம் சாரந்்�ள்ள மகக்ள் ச�கத்�கே்கா அல்ல� ெபா�வாக %லம் 

ெபயரந்்� வா@ம் மகக்Cக+்ச ் சாதகமான மாற்றங்கைள தாம் சாரந்�ள்ள 

கட்�கCக+்ள் ஏற்ப�தத் /�யாத நிைலயில் தான் உள்ளனர.் 

மாறாக, �வராஜா அண்ணர ் +=ப்பிட்ட அM+/ைறயின்ப� �=ய 

கட்�களாகக ்க!தகE்�ய ேசாச5ச இட�சாரிக ்கட்�>ம், �வப்%க ் கட்�>ம் 

ெவளிநாட்�ப் பின்%லம் ெகாண்ட மகக்Cக+்ச ் சாதகமான ெகாள்ைகக-

ைளக ் ெகண்�!ப்ப�டன் E�தலான ெவளிநாட்�ப் பின்%லம் ெகாண்ட-

வரக்ைள உள்வாங்கத ்தயாராக உள்ள கட்�களாக உள்ளன. 2021ஆம் ஆண்� 

நைடெபற்< /�ந்த நாடாCமன்றத ்ேதரத்5ல் பலம் ெகாண்ட கட்�களாக 

இக ்கட்�கள் வளரந்்�ள்ளன என்ப�ம் கவனத#்ற் ெகாள்ளகE்�ய�.

�வராஜா அண்ணர ் எம்/டன் ப�ரந்்� ெகாண்ட இன்Lெமா!  

 /க�்யமான பாரை்வ ெப!ஞ்ச�கத்�டன் %லம் ெபயரந்்� வா@ம் மகக்ள் 

இைணந்� வாழ்தல் (Integration) +=தத் பாரை்வயா+ம். 
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ெப!ஞ்ச�கத#்ன் மத#்யில் ெபா�வாக இைணந்� வாழ்தல் எLம் 

ேபா� ெவளிநாட்�ப் பின்%லம் ெகாண்ட மகக்ள் தங்கCக�்ைடேயயான 

ெந!கக்தை்த>ம் உறைவ>ம் கைளந்� விட்� ெப!ஞ்ச�கத்�டன் அைட-

யாளப்ப�த#் வா@ம் எ#ரப்ாரப்்ேப உள்ள�. �வராஜா அண்ணைரப் 

 ெபா<தத்வைர ெவளிநாட்�ப் பின்%லம் ெகாண்ட மகக்ள் ெப!ஞ்ச�க-

த்�டLம் தம்ைம அைடயாளப்ப�த#்ச ் ெசயற்ப�வ�டன் தமக�்ைடேய-

>ம் ெந!கக்மான உறைவப் ேபணி வாழ்வதைனேய பயLள்ள இைணந்� 

வா@ம் /ைறயாகக ் க!#னார.் இவ்விடத#்ல் கேன�ய உளவியல் அ=ஞ-

ரான John Berry ‘இைணந்� வாழ்தல்’ +=த்� /ன்ைவதத் பாரை்வயிைன 

�வராஜா அண்ணர� க!த்�கக்Cடன் இைணத்�ப் பாரப்்ப� ெபா!தத்-

/ைடய�.

பின்வ!ம் அ=வியல் மா#ரி John Berry /ன்ைவதத் க!தை்த விளக+்-

�ற�. 

 John Berryயின் க!த#்ன்ப� ெப!ஞ்ச�கத்�டLம், தம� ச�கத்�-

டன் அைடயாளப்ப�த#் வாழகE்�ய ஒ! நிைலயிைனேய இைணந்� 

வாழ்தல் என வைகப்ப�த்��றார.் ெப!ஞ்ச�கத்�டன் தம்ைம அைட-

யாளப்ப�த#், தம� ச�கத்�டன் தம்ைம அைடயாளப்ப�த#் வாழாதவ-

ரக்ள் ெப!ஞ்ச�கத்�டன் கைரந்�ேபா+ம் நிைலயிைனக ் (Assimilation) 

 ெகாண்டவரக்ளாேவ இ!ப்பர.் இேதேவைள ெப!ஞ்ச�கத்�டன் ெதாட-

ர%்கள் இன்=, தம� ச�கத்�க+்ள் Q!ங்�ப் ேபாவபரக்ள், விலத#்ப் ேபா-

னவரக்ளாகDம், இரண்� ச�கங்கCடLம் ெதாடர%்கைளப் ேபணி அவ-
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இைணந்� வாழ்தல் பற்"ய 
ெவவ்ேவ� பாரை்வகள்

Different perspectives on Integration

இைணந்� வாழ்தல்
Integration

விலத்� நிற்றல்
Separation

கைரந்�ேபாதல் 
Assimilation

தனித்�ப் ேபாதல்
Marginalization
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ற்<டன் தம்ைம இைணகக் /�யாதவரக்ள் தனித்�ப் ேபானவரக்ளாகDம் 

இ!ப்பர ்என இந்த மா#ரி எ�த்�க ்E<�ற�.

ெப!ஞ்ச�கத்�டன் இைணந்� வாழ்தல் ெதாடரப்ாக �வராஜா 

அண்ணர� பாரை்வ>ம் ெசயற்பா�ம் John Berry /ன்ைவதத் இைணந்� 

வாழ்தல் என்ற ப+ப்%க+்ள் நன்றாகப் ெபா!ந்#ப் ேபா�ற�. எம� மகக்ள் 

ெப!ஞ்ச�கத்�டன் இைணந்� வா@ம் அேதேவைள ெப!ஞ்ச�கத#்ற்+-

ள் கைரந்� ேபாகாமல் இ!கக் ேவண்�ம் என்ற அகக்ைற �வராஜா அண்ண-

!க+் இ!ந்த�. இேதேவைள எம� மகக்ள் ெப!ஞ்ச�கத#்டம் இ!ந்� 

பிரிந்� நிற்பவரக்ளாகேவா  அல்ல� தனித்�ப்ேபானவரக்ளாகேவா இ!-

கக்கE்டா� என்ப�Dம் அவர� பாரை்வயாக இ!ந்த�. தன� நிைலப்பா-

ட்�க+் ஏற்ப �வாராஜா அண்ணர ் ேநாரே்வGய  ெப!ஞ்ச�கத்�டLம், 

ஏைனய ெவளிநாட்�ச ் ச�கங்கCடLம் ெந!கக்மாக உறDகைளப் 

ேபணினார.் த1ழ் மகக்CடLம் ஈழத ்த1ழ்த ்தாயகத்�டLம் ெந!கக்மான 

உறDகைளக ்ெகாண்�!ந்தார.்

%லப்ெபயரD் மற்<ம் இைணந்� வாழ்தல் ெதாடரப்ாக அ=ஞரக்ள் 

மத#்யில் இ!ேவ<பட்ட க!த்�கள் விவா#கக்ப்பட்� வ!�ன்றன. %லம் 

ெபயரந்்� வா@ம் மகக்ள் %லம் ெபயரந்்த பின்னர ் தாம் பிறந்� வளரந்்த 

தாயகத்�டன் நா� கடந்தரீ#யில் ெந!கக்மான ெதாடர%்கைளப் ேபணிக ்

ெகாள்ளல் %லம்ெபயரந்்� வா@ம் நாட்�ல் ெப!ம் ச�கத்�டன் இைணந்� 

வாழ்வதற்+ இைட^றான� என்ப� ஒ! பாரை்வ. இதைன ம<த5க+்ம் 

அ=ஞரக்ள் %லம் ெபயரந்்� வா@ம் மகக்ள் தாம் பிறந்� வளரந்்த தாயகத்�-

டன் ெந!கக்மான ெதாடர%்கைளப் ேபணிக ் ெகாள்வ� ெப!ம் ச�கத்�-

டன் இைணந்� வாழ்வதற்+த ் தைடயாக அைமய ேவண்�ய அவ�ய1-

ல்ைல, �ல சமயங்களில் இைணந்� வாழ்தXக+்த ்�ைண ெசய்யDம் E�ம் 

என்ற க!தை்த /ன்ைவக�்றாரக்ள். �வராஜா அண்ணர� வாழ்Dம் தட/ம் 

இரண்டாவ� க!த்�க+் ஒ! வXவான ஆதாரமாகDம் அைமந்#!க�்ற�.

தாயக ேமம்பா� – ேதசமாகச ்!ந்�த்தல் - நிVவனங்கைள 
 உWவாக்�தல்

�வராஜா அண்ணர� ஈழத ் தாயகம் ேநாக�்ய ெசயற்பா�கள் 1கDம் 

காத#்ரமானைவ. ஈழத ் த1ழ்த ் தாயகத#்ன�ம் மகக்ள�ம் ேமம்பா�ம் 

 நல்வாழ்Dம் அவர� ெப!ங்கனவாக இ!ந்தன. \ன்பி�த்�ைறயில் உய-

ரக்ல்வி கற்<, ேவைல>ம் ெசய்தைமயால் ேநாரே்வயில் �ைடக+்ம் அ=-
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ைவ>ம்  ெதா;ல்�ட்பதை்த>ம் தாயகத்�க+் எ�த்�ச ் ெசல்வ#ல் ெப!ம் 

அகக்ைற  ெகாண்�!ந்தார.்

தாயக ேமம்பாட்�க+் வXவான நி<வனங்கள் தாயகத#்ல் அைம-

கக்ப்பட ேவண்�ம் என்ப#ல் �வராஜா அண்ணர ் உ<#யான க!தை்த-

க ் ெகாண்�!ந்தார.் ஈழத ் தாயக ேமம்பாட்�கக்ாக ேநாரே்வ நி<வனங்க-

ைள>ம், தாயக நி<வனங்கைள>ம் இைணத்� இயங்கவி�வதன் �லம் 

தாயக நி<வனங்கைள வXப்ப�தத் /�>ம் என்ப� �வாராஜா அண்ண-

ர� ஒ! �ேலாபாயமாக இ!ந்த�. யாழ்ப்பாணப் பல்கைலகக்ழகத்�க+்ம் 

ேநாரே்வ �ெராம்ேஸா பல்கைலகக்ழகத்�க+்1ைடேய ஒர ்உடன்பாட்ைட 

ஏற்ப�த்�வ#ல் �வராஜா அண்ணர ் வ�தத் பங்+ அைனவ!ம் அ=ந்த�. 

 யாழ்ப்பாணப் பல்கைலகக்ழகத#்ல் \ன்பி�த்�ைறகக்ாக ஒ! பீடம் அைம-

கக்ப்பட ேவண்�ம் என்ப�ம் �வராஜா அண்ணர� கனவாக இ!ந்த�. 

தாயக ேமம்பா� +=த்�ச ் �ந்#க+்ம் %லம் ெபயரந்்� வா@ம் த1ழ் 

மகக்ள், +=ப்பாக இைளய தைல/ைறயினர ்தம்மட்�ல் மட்�ம்  இயங்கா� 

தாம் வா@ம் நா�களில் உள்ள பயன்த!ம் நி<வனங்கைள>ம் ஈழத ் தாய-

கத#்ல் உள்ள நி<வனங்கைள>ம் இைணத்�ச ் ெசயற்ப�ம் /யற்�களில் 

ஈ�பட ேவண்�ம் என்ப� �வாராஜா அண்ணரின் வாழ்வில் இ!ந்� நாம் 

உய்தத்=யகE்�யெதா! ெசய்#யா+ம்.

�வராஜா அண்ணர ் ெசயற்��ப்% 1கக்வர.் �ணிசச்ல்  ெகாண்டவர.் 

ஈழத ் தாயகத#்ன் ேமம்பாட்�க+்த ் தம்ைம அரப்்பணிப்பதற்+ என்<ம் 

தயாராக இ!ந்தவர.் %லம்ெபயரந்்த மகக்ள் மத#்யில் உள்ள வளங்கைள 

தாயக ேமம்பாட்�டன் இைணப்பதற்கான கட்டைமப்ெபான்ைற தளப# 

�ட்� இலண்டனில் தங்�யி!ந்த காலத#்ல் 1990 ஆம் ஆண்�ல் சமாதான 

/ன்ென�ப்பிைன >தத் நி<தத்க ்காலத#்ல் /ன்ென�தத்ார.் இப் ெபா!-

ளாதாரக ்கட்டைமப்%க+் �வராஜா அண்ணைரத ்தைலைம தாங்�ச ்ெசய-

ற்ப�மா< அைழப்% விடப்பட்டேபா� அதைன ஏற்<ச ் ெசயற்ப�வதற்+ 

�வராஜா அண்ணர ்/ன்வந்தார.் இ!ப்பிLம் \ண்�ம் >தத்ம் ஆரம்பிதத்-

ைமயால் இவ்வைமப்பினால் தன� ெசயற்பா�கைளத ் ெதாடர /�யவி-

ல்ைல.

2002 ஆம் ஆண்� ெபப்ரவரி மாதம் த1Pழ வி�தைலப்%5கள் அைம-

ப்%க+்ம் �=லங்கா அரசாங்கத்�க+்ம் இைடேய %ரிந்�ணரD் உடன்பா� 

ைகெய@தத்ானDடன் ேநாரே்வயில் இ!ந்� இ!வர ் ெகாண்ட +@ைவ 

தாயகத்�க+் அLப்பி அங்+ள்ள நிைலமகைள ம#ப்பீ� ெசய்�, %லம் 
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 ெபயரந்்� வா@ம் மகக்ளிடம் இ!ந்� எதத்ைகய பங்களிப்ைப தாயகத்�க+் 

வழங்க /�>ம் என்ப� ெதாடரப்ாக க!தத்=ய /ற்பட்ேடாம். 

இத ் #ட்டத்�க+்ப் ெபா!தத்மானவரக்ள் என்ப#ல் எம� /தற்ெதரி-

வாக இ!ந்தவர ்�வராஜா அண்ணேர. �வராஜா அண்ண!டன் பாஸ்கரL-

ம் (பால�ங்கம் ேயாகராஜா) இைணந்� தாயகத்�க+்ப் ேபாவ� பயLள்ள-

தாக இ!க+்ம் என /�D ெசய்ேதாம். இ� +=த்� �வராஜா அண்ணரிடம் 

ெதரிவித்� அவரின் வச# பற்=க ்ேகட்டேபா� உடன�யாக அவர ்சம்மதம் 

ெதரிவிதத்ார.் பாஸ்கரLம் உடன�யாகச ் சம்ம#தத்ார.் இவரக்ள் இ!வ!ம் 

2002 ஆம் ஆண்� ஏப்ரல் மாதம் ஈழத ்தாயகம் ெசன்றாரக்ள். >தத் நி<தத்த#்-

ன் பின்  %லம் ெபயரந்்த நா�களில் இ!ந்� /தற்ெசன்ற ேதசம் ேநாக�்ய 

பணியாளரக்ளில் இவரக்Cம் உள்ளடங்�யி!ந்தனர.் அங்+ தைலவர ்

உட்பட �ைறதத்ைலவரக்ைள>ம், தளப#கைள>ம் சந்#த்� உைரயா� 

தாயக நிைலைம +=த்�ம், %லம் ெபயரந்்� வா@ம் மகக்ள் ெசய்யகE்�ய  

பங்களிப்ைப>ம் அைடயாளம் கண்� ேநாரே்வ #!ம்பினர.் 

த1ழ் மகக்Cக+் Qதந்#ரமான இைறைம>ள்ளெதா! அரQ ேதைவ 

என்ப� �வராஜா அண்ணர� க!தத்ாக இ!ந்த�. இந்த நா� வள1கக்தாக 

இ!கக் ேவண்�ம் என்ப� அவர� ��ப்பாக இ!ந்த�.  இந்த விடயத#்ல் 

%5கள் அைமப்பின் இ<# அர�யல் இலக�்ல் �வராஜா அண்M!க+் 

உடன்பா� இ!ந்த�. தாயக ேமம்பா� +=தத் /யற்�களில் த1Pழ வி�-

தைலப் %5கள் அைமப்பால் உ!வாகக்ப்பட்ட கட்டைமப்%கைளத ் த1ழ் 

மகக்Cகக்ான கட்டைமப்பாக �வராஜா அண்ணர ் க!#னார.் இதைன 

இன்ெனா! வைகயில் E<வதாயின் த1Pழ வி�தைலப்%5கள் அைம-

ப்ைபத ் த1ழ் மகக்Cகக்ான அரசாக �வராஜா அண்ணர ் க!#னார ் என்< 

E<தXம் ெபா!தத்ம். இதனால் த1Pழ வி�தைலப்%5கள் அைமப்பி-

ன் ெசயற்பா�கள் எல்லாவற்=Xம் அவ!க+் உடன்பா� இல்லா#!ந்த 

ேபா�ம் த1Pழ வி�தைலப்%5கள் அைமப்%டன் இைணந்� ெசயற்ப�வ-

தற்+ அவ!க+்த ்தயகக்ம் எ�Dம் இ!ந்த#ல்ைல. 

இதற்+ப் பக+்வமானெதா! /#ரச்�்யான மனநிைல>ம் அM-

+/ைற>ம் ேதைவ. ஓர ் அர�ன் எல்லாக ் ெகாள்ைககCடLம் இணக-்

கம் இல்லாவி�Lம் மகக்Cக+் நன்ைம தரகE்�ய ெசயற்=ட்டங்களில் 

அ=ஞர ்கCம் நி%ணரக்Cம் இைணந்� ெசயற்ப�ம் நைட/ைறயிைன 

நாம் உலெகங்+ம் காண்�ேறாம். உல�ல் அரசாக அங்Wகரிகக்ப்படா�, 

மாறாக பயங் கரவாத அைமப்% என உலக அரQகள் +ற்றஞ்சாட்�ம் ஒ! 
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அைமப்%டன் இைணந்� ெசயற்ப�வதற்+ ஒ! வைகயான �ணிசச்ல் 

ேதைவ. த1ழ் மகக்ளின் ேநாக+்நிைலயில் இ!ந்� உலகதை்த ம#ப்பீ� ெச-

ய்>ெமா! உலகப் பாரை்வ ேதைவ. இைவெயல்லாம் �வராஜா அண்ணரி-

டம் இ!ந்தன.

�வராஜா அண்ணர ் ெதாடரப்ான நிைனDகCம் ப#DகCம் நீண்� 

ெசல்லகE்�யைவ. இச ்�< நிைனDக ்+=ப்பில் அைவ எல்லாவற்ைற>ம் 

உள்ளடக+்வ� நைட/ைறச ்சாத#்யம் அற்ற�.

கடந்த 10 ஆண்�களாக �வராஜா அண்ணேரா� உறவா�ம் வாய்ப்ைப 

இயற்ைக எமக+்த ் தரவில்ைல. அவர� இ<#நிகழ்வில் கலந்� ெகாண்� 

அவ!க+் மரியாைத வணகக்ம் ெசXத்�ம் வாய்ப்%ம் எமக+்க ் �ைடகக்-

வில்ைல. எம� ஆழ்மன#ல் ஆறாத்�யராக இந் நிைனDகள் என்<ம் 

 இ!க+்ம்.

�வராஜா அண்ணர ் தன� வாழ்வால் எமக+் வ;காட்�யாக நிைலத-்

தவர.்  காலதை்த கடந்� அவர ்வாழ்வார.்

இkக ைரயாளr  ஒsேலா பlகைலk கழகt l ச கp யl ைற l லpெபயr  ம m நா  
கடnத வா யl (Migration and Transnationalism) சாrn  π -கலா  ஆy ைன (Post-doctoral 
research) ைற  ெசyதவr. லpெபயr  ம m நா கடnத வா யl சாrnத ஆy க l கl t-
ைறk  காt ரமான ப க pπைன வழ  வ பவr. ச க நல , கைல ம m ப பா t 

 தள க m இய வ பவr.
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A socially engaged man from 
Tromsø
Obiajulu Odu

Sivarajah as he was known in Tromsø was a man of many facets – al-
truist, student activist, fi sheries specialist, strategist, profi led politi-
cian are a few titles he garnered through his life’s work in Tromsø. 

A contemplative man by nature he took family, friends and Tromsø 
community to the heart of his existence. 

I met Sivarajah when I moved to Tromsø to study in 1986.  Sivarajah 
was a Norwegian-Tamil, born 6th September 1944 in Sri Lanka where 
he spent his childhood and adolescence.  Han traveled from his warm 
homeland Sri Lanka in 1972 to “discover” the icy Northern Norway. 

Aft er a few years in Hammerfest, Sivarajah traveled to Tromsø 
in 1980 to study for a master’s degree in fi sheries at the University of 
Tromsø.  He got his fi rst job position aft er graduating, at the fi sheries 
offi  ce in Havøysund. But it was not long before he was to be found at 
the Directorate of Fisheries’ offi  ce in Tromsø. He had a lot of interest in 
international fi sheries issues. If there was anything one was wondering 
about, he oft en knew it. He had an incredible network around the whole 

Outside of work and politics, Sivarajah kept up a strong set of interests. He did 

a great deal of voluntary work of which we were all incredibly proud of. He was 

a huge source of inspiration toll to all of us. Sivarajah taught me a lot over the 

years. Without his help I probably would never have started my earlier engage-

ment in politics and community work
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globe, and an overview of the international fi shing and fi shing situation 
that I think a few in Norway had.

During his studies (1980-86), he became the leader of the student 
parliament at the University and was also involved in local politics. His 
involvement in society political life quickly became apparent. In a short 
time, he became active in the local political arena in Tromsø. He joined 
the radical socialist party (Rød Valgallianse), now called Rødt (Red) 
party. For two terms, Sivarajah was elected and became a representative 
at the municipal council in Tromsø for the Rød Valgallianse. He also 
served one term in the Troms County Council for the same party.

Outside of work and politics, Sivarajah kept up a strong set of in-
terests. He did a great deal of voluntary work of which we were all in-
credibly proud of. He was a huge source of inspiration toll to all of us. 
Sivarajah taught me a lot over the years. Without his help I probably 
would never have started my earlier engagement in politics and com-
munity work. I will never forget how Sivarajah helped and guided me 
over the years, generously sharing his time and experience even though 
we belong to two diff erent political parties. On two occasions, he off ered 
his support when we were working to form foreign student union in 
Tromsø and later in establishing Multicultural Forum in Tromsø.

Sivarajah was a champion of diversity and inclusion – and immi-
grants. He was particularly involved in integration policy at local and 
regional level, and from 1993 he was elected as a deputy member of the 
Contact Committee between Immigrants and Norwegian Authorities 
(called KIM) and thus had the opportunity to continue his involvement 
at national level. Sivarajah was a member of the Contact Committee 
until 1997.

Sivarajah was actively involved in Multicultural Forum Tromsø in 
many years in which he was a founding member. He was one of the in-
itiators that campaigned for the establishment of Diversity Committee 
in Tromsø Local Government Area.
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In parallel with the political and voluntary work in Norway, Sivarajah 
was also involved in the Tamil independence struggle in Sri Lanka. In 
particular, he actively participated in the economic and social develop-
ment work in the Jaff na region, primarily as a fi sheries adviser to the 
LTTE (Tamil Tigers). 

Sivarajah said that Tromsø is a home but his heart was clearly in 
Sri Lanka. He bought an apartment in Colombo in Sri Lanka. He had 
planned to take his pension with him and move back to Sri Lanka, but 
then came the Tsunami in December 2004 and a break in the peace ne-
gotiations between LTTE and the government of Sri Lanka. It was very 
sad for him, even though he was proud and happy to work with family 
and friends there.

In later part of his life, he stepped down political activities in Norway 
and spent time and eff ort on rehabilitation and development of the fi sh-
ing industry northeast of Sri Lanka. 

Fisheries law consultant Sivarajah was quoted by a journalist, Rag-
nhild Gustad in Nordlys newspaper 5th April 2005 (https://www.nord-
lys.no/nyheter/adopter-en-fi skerlandsby/s/1-79-1398008 ) to have chal-
lenged  and encouraged Tromsø Municipal Management to adopt and 
rebuild a fi shing village in Sri Lanka aft er devastated and destructive ef-
fect of the Tsunami. Th e fi shermen were hard hit.  Sivarajah pointed out 
that emergency aid was most important and in the long run, enormous 
eff orts are needed to get the fi shing industry up and running. People 
need houses, and if they are going to fi sh, everything have to be bought 
again - boats, equipment, ice factories, etc. He travelled many times 
back to Sri Lanka for a period as a fi sheries adviser on fi sheries issues.

One of the fi rst things Norwegians are oft en interested in knowing 
when meeting a “southern immigrant” is whether or not the harsh cli-
mate in Norway has made an impression on the person. Sivarajah will 
ask in the traditional style if the weather conditions in Norway have not 
presented problems? Sivarajah learns from the question, which obvi-
ously does not come as a surprise to him: - the climate is always the fi rst 
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thing people ask about. For him with a big smile, will jokingly say that it 
has not been a big problem, and he rarely thinks about it.

It is not possible to put into words the importance of friendship and 
how much Sivarajah meant to me. Sivarajah was one of the most special 
and interesting people I have ever met, and I am glad to have had him as 
a friend. He has always been there when I needed his advice. Sivarajah 
was a hard-working, caring, very thoughtful person, always a fantastic 
listener, and soft -spoken person. He positively infl uenced my life in so 
many ways and I will miss him. Sivarajah, thank you for your friendship, 
I will miss you and never forget all of the time we spent together discuss-
ing about integration and inclusion.

I lost contact with Sivarajah when he and his family moved to Fin-
land where he later passed away.

The writer, Obiajulu Odu is a former leader of Multicultural Forum Tromsø, a former member 

of KIM, and works at UiT, The Arctic University of Norway.
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My dear father, Sivarajah, came to Hammerfest in April 1972. 
He was employed at Findus, a fi sh factory, which was a cor-
nerstone company in Hammerfest. A lot of people worked 

there. Sivarajah became quickly acquainted with many people and built 
a wide network. 

However, he went through a tough time in Hammerfest when my 
mother Malini developed complications during my birth in Septem-
ber 1973. Aft er about two years in a coma, she passed away. Although 
I didn’t grow up in the same house as my father, he came to visit me 
whenever he had the opportunity. In a portrait interview of him in the 
newspaper Nordlys, he said about the situation: “It must have been a 
terrible time? - Yes, but now it’s over.

Sivarajah always showed interest in my education. He gave me text-
books as gift s and always asked about my future plans. During our many 
conversations, he taught me the importance of actively participating in 

Siv Mansika Øyan
Daughter

My dear father!
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the community. His political commitment was extremely strong, both 
locally and internationally.  

 Sivarajah also showed strong interest in my adult life. When I got 
married, it was natural for me to ask him if he would also accompany 
me to the altar since he had always been present in my life. It was a 
great moment for both of us.  He got to know my husband Frode well, 
and they had common interests in fi shing. Th ey could sit for hours and 
talk about fi shing.  Sivarajah was a proud grandfather who dearly loved 
his three grandchildren, William (2002), Aleksander (2003) and Maria 
(2007). 

  

I remember him as a present, committed, calm and solution-oriented 
person. In my adulthood, I realized how diffi  cult a decision he made 
when he had to give me up for adoption. Th at he allowed himself to 
live without his daughter is incredibly generous. I have great respect for 
many of his decisions and his commitment to society. 

My father, Sivarajah, has contributed greatly to creating security in 
my life. I am very grateful that he always has been a big part of it.  

I remember him as a pleasant, com-
mitted, calm and solution-oriented 
person. In my adulthood, I realized 
how diffi  cult a decision he made 
when he had to give me up for adop-
tion. That he allowed himself to live 
without his daughter is incredibly 
generous. I have great respect for 
many of his decisions and his com-
mitment to society. 
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Photo 1

Sivarajah at my wedding in 2005 in Hammerfest.

Picture 2:

Sivarajah and me at the wedding party.

Photo 3:

Sivarajah with his 2nd  grandson, Alexander. The 

photo was taken in Vestragata in Tromsø. 

Photo 4:

Sivaraja in his element with a video or photo 

camera.

Photo 5: 

Sivarajah and his sister Prema visiting us in 

Vadsøveien in Hammerfest.

Photo 6: 

Sivarajah and my late mother, Malini

1

3

2
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4 5

6
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πறர  ேநரtைத ம k ற ம தr

ேக.π.ெற

�
வராஜா அண்ணைர எவராXம் இல+வாக மறந்�விட/�யா�. 

வி�தைலப்ேபாராட்டத#்ற்காக பல உயர ் பணியாற்=யவரக்Cக+் 

�வராஜா அண்ணர ்என்றால் நன்+ ெதரி>ம்.

அவர ் இலங்ைகயில் கடற்ெறா;ல் விரிவாகக்த#்ற்காக பல ேவைலத-்

#ட்டங்கைள ேநாரே்வ அர�ன் உதவி>டன் 35 ஆண்�களாக ெசய்�வந்த-

ைத நான் அவைர /தன் /த5ல் சந்#தத் ேபா� ெதரிந்�ெகாண்ேடன். 2002 

ஆம் ஆண்� சமாதான காலத#்ன்ேபா� ஒ! நாள் அ#காைல �ளிெநாச�் 

%னரவ்ாழ்Dகக்ழக வளாகத#்ல் அவைர /தன்/ைற சந்#தே்தன். ேநாரே்வ-

யில் இ!ந்� #! ேயாகராஜா பால�ங்கம் அவரக்Cடன் வந்#!ந்தார.் அந்த 

நாளில் இ!ந்� அவைர நாட்�ன் வளரச்�்ப் பணிகளில் ஈ�ப�த#்ேனாம். 

எந்தவித தயகக்/ம் இன்=, கைளப்%ம் இன்= பணியாற்<வார.் 

அவ!க+் பல நீண்ட கால ேநாய்கள் இ!ந்தாXம் அதைன ெபா!-

ட்ப�தத்ா� எந்த நாட்�ற்+ அைழதத்ாXம் தன� ெசாந்த ெசலவில் வந்� 

 ேசரந்்�வி�வார.் வளரச்�்த#்ட்டங்கைள வ+தத்ல், சரிபாரத்த்ல், ெகாைட-

யாளரக்ளிடம் எ�த்� ெசன்< நி#ெப<தல் வைர 1கDம் ேநரத்#்யாகச ்

 ெசயற்பட்டார.் அவ!டன் நான் பல இடங்கCக+் ெசன்< பல ெகாைடயா-

ளரக்ளிடம் #ட்டங்கள் ெதாடரப்ாகப் ேப�>ள்ேளன்.

2004 ஆம் ஆண்� அவர ்வி�தைலப்%5களின் சமாதான ெசயலகத#்ன் 

Wழ் உ!வாகக்ப்பட்ட #ட்ட1டல் ெசயலாகக் ெசயலகத#்ன் (PDS) �ைற 

எதைனச ் ெசய்யேவண்�ம் என்றா*ம் ஒர ் நல்ல �ட்ட	ட*டந்தான் 
ெசய்வார.் இ= சாதாரணமான பயணம் என்றா*ம் சரி, ஓர ்!�ய சந்�ப்% 
என்றா*ம் சரி ஓர ்�ட்ட	டல் இWக்�ம்.
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வாரியான ஆேலாசகரக்ைள நிய1க+்ம்ேபா� அவர ் %னரவ்ாழ்Dகக்ழக 

பணிகளில் இ!ந்� வி�விகக்ப்பட்� கடல்வள ஆேலாசகராக நிய1கக்ப்ப-

ட்டார.் அங்+ வடக+் �ழக+் வளரச்�் #ட்ட வைரபாகக்த#்ல் பல /க�்ய 

பணிகைள ஆற்=னார.் பின்னர ் 2004 ஆம் ஆண்� Qனா1 ேபர;வின் 

பின்னர ் \ண்�ம் %னரவ்ாழ்Dகக்ழகத்�டன் இைணந்� வடக+் �ழக+் 

கைரேயார �ராமங்களில் வளரச்�்ப்பணிகைள ேமற்ெகாள்ள ெவளிநாட்� 

மற்<ம் உள்�ர ் அைமப்%கக்Cடன் பணியாற்=னார.் 2007 ஆம் ஆண்டள-

வில் கடல்வள வளரச்�் #ட்டங்கைள ேமXம் விரிDப�த்�வதற்காக 

ேநாரே்வ நாட்�Xம் இலங்ைகயிXம் ‘Fisheries and Aquaculture Development 

Organization’ எLம் அைமப்பிைன உ!வாகக் /@ேநரமாக பணியாற்=னார.்

2007 ஆம் ஆண்�காலப் ப+#யில் �=லங்கா அர�ன் %னரவ்ாழ்Dக ்

கழகம் \தான அடக+்/ைற நடவ�கை்கயால் அவர ்தன� ெசயற்பா�கைள 

ேநாரே்வயில் இ!ந்�ெகாண்ேட ெசய்�வந்தார.் நான்காம் கட்ட ஈழப் ேபார ்

ெதாடங்�ய#ல் இ!ந்� வளரச்�்ப்பணிகள் பா#கக்ப்ப ட்டாXம் அவர ்

நிவாரணப் பணிகள் மற்<ம் மனித உரிைம ெதாடரப்ான ேவைலத#்ட்டங்க-

ளில் நாட்�ற்காக பணியாற்=னார.்

�வராஜா அண்ணர ்அவரக்ைள ேநாரே்வ அர�யல்வா#கCக+் நன்+ 

ெதரி>ம். அ�மட்�மன்= பல நா�களின் இராஜ தந்#ரிகCடன் ெந!கக்-

மான உறவிைன ெகாண்�!ந்ததால் அவ!டன் பணிகைள ெசய்வ� எமக+் 

இல+வாக இ!ந்த�. ேபாரின் இ<#கக்ட்டத#்ல் %லம்ெபயர ் நா�களில் 

இ!ந்� ேசகரிகக்ப்பட்ட ெபா!ட்கைளகெ்காண்� ெசல்Xம் கப்பல் பயண-

த#்ற்+ம் அவர ்தன்னாலான ஆேலாசைனகைள தந்�ள்ளார.்

நல்ல மனித ேநயம் ெகாண்ட,  பிறைர xண்ட வி!ம்பாத, பிறர� 

ேநரதை்த ம#த்�, ேநரங்கைள விரயம் ெசய்ய வி!ம்பாத ஓர ் அற்%தமான 

மனிதர.் எதைனச ் ெசய்யேவண்�ம் என்றாXம் ஒர ் நல்ல #ட்ட1டXடன் 

ெசய்வார.் இ� சாதாரணமான பயணம் என்றாXம் சரி, ஓர ் �=ய சந்#ப்% 

என்றாXம் சரி ஓர ்#ட்ட1டல் இ!க+்ம். நான் ேநாரே்வ ெசன்றால் அவரின் 

வீட்�ற்+ ெசல்லாமல் அல்ல� அவைர சந்#கக்ாமல் வ!வ� �ைடயா�.

அவர ் ேநாய்வாய்ப்பட்�!க+்ம்ேபா� என்னால் ேபாக/�யவில்ைல. 

ஸ்ைகப் வ;யாக அவைர நான் பாரத்ே்தன். அவைர நீண்ட நாட்களாக 

நான் பாரக்க்/�யவில்ைல. ஆனால் அவைரப் பற்= அ�கக்� ேப�கெ்கா-

ள்ேவாம். அவர ் இறந்�விட்டார ் என்ற ெசய்#ைய நம்ப /�யவில்ைல. 

என்Lடனான அவரின் பணிகCக+் சான்றாக ஏராளமான 1ன்னஞ்சல்கள் 
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உள்ளன. அவற்ைறப் ப�க+்ம்ேபா� அவர ் இன்ன/ம் g1யில் இ!ப்ப� 

ேபான்< உள்ள�. அவரின் பிரிவால் �ய!<ம் அைனவ!க+்ம் என� ஆ <-

தல்கைள E=கெ்காள்�ன்ேறன்.

இkக ைரயாளr த ழr னrவா k கழகt  μ நாll இைணpபாளr ஆவாr. 
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Always been a visionary! 

Raj Mathavan

Sivarajah always had interests in uplift ing, encouraging and 
supporting others doing well in life
When I was at the Hartley College Point-Pedro I took part in a Pho-
tographic Competition organized by the college Photographic Society. 
Th e theme for competition was “Beauty in Nature”. I wanted to take pic-
tures of early morning sun rise taken from the Eastern Beach in Point- 
Pedro. He accompanied me to the beach as early as 4.30 am and waited 
until the sunrise to capture the best moment of it. Th e beach was four 
miles away from the house and reaching there through bushes and pine 
trees was pretty dangerous due to possible attacks by poisonous snakes 
and spiders. At the competition I got the fi rst price. At the time I would 
have been 18 years and Sivarajah 26. 

Sivarajah was a good communicator and a well-articulated 
public speaker
When he was young, he went to Japan to pursue his education in fi sh-
eries. Upon his return from Japan, he was invited by the then principal 
of Hartley College in Point Pedro, Mr K. Pooranampillai to speak in 
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the College Assembly that used to be held on Tuesdays. Hartley College 
assembly was held for the entire college students and the teaching staff . 
It was an honor those days to be invited to Hartley College as a guest 
speaker in the college Assembly. He delivered an amazing talk on his 
experience in Japan as a student in fi sheries sharing lot of information 
on what he had learned. At that time Sivarajah would have been in his 
mid-twenties.

Sivarajah had always been a visionary. 
Before Sri Lanka ever heard of building model villages under a program 
called “Gum Uthaava” introduced by the then Minister of Housing, 
Honourable Premadasa, Sivarajah had a vision of building model vil-
lages for the Tamils, that include, houses, schools, shopping centres, gas 
stations, police stations, places of worships, etc. 

Sivarajah’s political vision when he was a City Councillor 
in Tromsø included establishing multiculturalism with the 
municipal governess.
Sivarajah took a visit to the City of Toronto in Toronto, Canada spent a 
month in studying and understanding the multi-cultural policy adopted 
by the City of Toronto. Th e City of Toronto has been a leading edge for 
many leading municipalities that were adopting multi-cultural policies 
in their municipal governess.

Raj Mathavan: Research Officer (1980-1986) at the Export Crops Department in Sri Lanka 

after completing his post graduate in Agriculture. Worked for the City Government of 

Toronto (1990-2016), managing a business unit that was responsible for Planning and Policy 

Development. And cousin of Late Mr. Sivarajah.
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Sivarajah - a serious face, a wel-
coming smile
Professor Jorge Santos

He was the fi rst Sri Lankan that I, and probably many others in 
Tromsø, had met. I was myself an exchange student coming to 
Tromsø from far away, and there was something special about 

meeting another foreign student. In the 1980’s, the number of foreigners 
in Tromsø was very small, and there was a feeling of comradery. Siva-
rajah stood out from the crowd, but he was also one of the crowd, one 
of the permanent students of the Norwegian College of Fishery Science 
(NFH). He knew the habits and even spoke the language. I did not have 
a clue! I remember him as a person with a serious face, obviously im-
mersed in deep thoughts, that turned into a welcoming smile when we 
met in the corridors. He was clearly not the person for small talk, but he 
would show concern for a new student in town. 

Sivarajah was part of what has become an intermittent collabora-
tion in fi sheries between Tromsø and Sri Lanka. Fisheries development 

Many long-lasting collaborations start with an accidental meeting between peo-

ple. My impression is that the accident was Sivarajah’s arrival in Tromsø. It has 

motivated change and collaboration projects between the two countries that 

will hopefully extend for many years to come.
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was his focus, but I hardly knew then about his projects in Sri Lanka. 
I remember that already in my fi rst year in Tromsø he involved me in 
a consultancy on fi sheries development, this time in southern Africa, 
of which I had some knowledge. He obviously saw the opportunity 
when there was one. But other local people have been involved in Sri 
Lanka. My present leader at the NFH, Terje Martinussen, stayed in the 
Southern Province and worked in a fi sheries development project in the 
early 1980s. I had the pleasure myself of partly supervising Sivarajah’s 
sister, Premasany, who also graduated as a fi sheries scientist at NFH in 
the 1990’s. 

In the last 10-15 years, social scientists and economists from NFH, 
led by Ola Flåten and Claire Armstrong, have run educational projects 
in Vietnam that have involved students, PhD and postdoc researchers 
and staff  from Sri Lanka. Since 2018, I have led myself projects specif-
ically targeted to the Blue sector of Sri Lanka. A large on-going project 
aims at the two-way mobility of Sri Lankan and Norwegian master stu-
dents, PhDs, researchers, and administration staff . This collaboration 
involves the industry and several universities, and the university of Jaff -
na plays an important role. The interest and the ease of collaboration 
with Sri Lankan organizations and people have motivated us to develop 
new ideas and proposals for projects for the rest of this decade. I believe 
that this is an initiative that Sivarajah would support.

Sivarajah’s invisible hand has supported our educational projects in 
other ways too. He was a reference person for the Tamil community 
in Tromsø. I believe that he has helped making it the successful and 
active institution that it is now. We, at the university, are hosts to many 
students and staff  from Sri Lanka, every year. They have been received 
by this community with open arms, irrespective of ethnic origin and 
language. It has been extremely comforting for me to know that there 
is a “backup family” for our guests who may need sometimes a person 
to talk to or just to sit around the table, gossiping and eating home-
made Sri Lankan food. Many long-lasting collaborations start with an 
accidental meeting between people. My impression is that the accident 
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was Sivarajah’s arrival in Tromsø. It has motivated change and collabo-
ration projects between the two countries that will hopefully extend for 
many years to come.

Kalawewa (Anuradhapura), 2020. In the on-going project NorLanka Blue we 
hold residen  al workshops every year, and these are a  ended by Sri Lankan 
and Norwegian students and staff . The spirits are high, and a  er two weeks 
of learning and fi eld work together, strong bounds are formed. Picture by 
Katherine Tveiterås, UiT.

The writer,  Jorge Santos is a  Professor at Norwegian College of Fishery  Science, 

The Arctic University of Norway, Tromsø
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mபைள, ெராmேசா, π லாnt

பால கm ேயாகராஜா

1980களி5!ந்� பல ஆண்�கள் ேநாரே்வGய \ன்வளத்�ைறக+் வ;-

காட்�யாகப் பணி%ரிந்த கணப#ப்பிள்ைள �வராஜா, தன� ஓய்y#-

யக ் காலத#்ல் த1ழர ் தாயகத#்ல் \ன்வளத்�ைறயின் வளரச்�்கக்ான 

ஏதாவ� பணிகளில் ஈ�பட எண்ணியி!ந்தார.் 

ஆம், 2010இல் �வராஜா அண்ண!க+்த ்#ட்ட1டப்பட்�!ந்த இ!தய 

அ<ைவச�்�சை்சக+் /தல்நாள் என்Lடன் ெதாைலேப�யில் ெதாடர%் 

ெகாண்�!ந்தார.் விைரவில் தான் பணியி5!ந்� ஓய்Dெபறப்ேபாவதாக-

Dம், \த/ள்ள தன் வாழ்கை்கக ்காலதை்த ஈழத#்ன் \ன்வளத்�ைற அபிவி-

!த#்க+்ச ்ெசலவிடப் ேபாவதாகDம் என்Lடன் ப�ரந்்� ெகாண்�!ந்தார.்

தாயக அபிவி!த#் ெதாடரப்ான ெப!வி!ப்% அவர� இதயத#்ல் +�-

ெகாண்�!ந்த�. +=ப்பாக \ன்வளத்�ைற அபிவி!த#்யில் அவர ் ேபரா-

ரவ்ம் ெகாண்�!ந்தார.் ஆயிLம் �ர#ரஷ்்ரவசமாக அ<ைவச�்�சை்ச ெவ-

ற்=யளிகக்வில்ைல. நீண்ட காலம் ப�கை்கயில் வீழேநரந்்�, கடந்த ஆண்� 

�சம்பர ்Finlandஇல் அவர ்நிரந்தர உறகக்த#்ல் ஆழ்ந்தார.்

1972 ஏப்ர5ல் ேநாரே்வக+் வந்� �ெராம்ேசா நகரத#்ன் Hammerfest இல் 

+�ேய=னார.் 1+ந்த ச�க அர�யல் ஈ�பா�ம் ெசயற்பாட்� ஊகக்/ம் 

ெகாண்ட மனிதன். ேநாரே்வயின் Yவிர இட�சாரிகக்ட்�யான ‘Red Party - 

�வப்%க ் கட்�’யில் ( /ன்ைனய ெபயர ் Red Electoral Alliance)  உ<ப்பினராக 

சக மனிதரக்ளின், ச�கத்�ன் நலGக்காகப் பிர�பலைன எ�ரப்ாரா-
= !ந்�த்=ம் உைழத்=ம் மனிதேநயத்=டGம் வாழ்ந்தவர.் அவWைடய 
வாழ்'ம் அவர ்இயங்>ய தளங்கEம் ப�த்த தடங்கEம் %லம்ெபயர ்ச�-
கத்�ற்�ம் தாயகத்�ற்�மான பாலமாக வரலாற்�ல் ப�'ெபVம் தன்ைம-
ெகாண்டைவ. அவWைடய வாழ்'ம் இயக்க�ம் எ�ரக்ாலத் தைல�ைறக-
Eக்� வ6காட்டக்�9யைவ என்ப= என= வ*வான எண்ணம்.

Beta_SivarajaBook.indb   68Beta_SivarajaBook.indb   68 01.12.2021   17:58:4901.12.2021   17:58:49



 Memorial Anthology of Kanapathipillai Sivarajah

69

இ!ந்தவர.் அகக்ட்�யின் ேத�ய நிரவ்ாகத#்Xம் அங்கம் வ�தத்வர.் 

�ெராம்ேசா மாநகர மற்<ம் மாவட்டசைபகளின் ேதரத்5ல் ேவட்பாளராக 

நின்< ெதரிDெசய்யப்பட்ட உ<ப்பினராக ெசயற்பட்டவர.் மட்�மல்லா� 

ெவளிநாட்டவரக்Cக+்ம் ேநாரே்வ அரசாங்கத#்ற்+1ைடயிலான ெதாடர-்

பாடற்+@வின் தைலவராகDம் ெபா<ப்% வ�தத்வர.் 30 ஆண்�கCக+்ம் 

ேமலாகத ்�ெராம்ேசாவில் உள்ள \ன்வளத ்#ைணகக்ளத#்ல் ஆேலாசகரா-

கப் பணியாற்=>ள்ளார.்

ச�கம் ேநாக�்ய அவர� பணிகள் உள்�ர ்மட்டத#்Xம் ேத�ய மட்ட-

த#்Xமானைவ. அ�ப்பைடயில் ேநாரே்வ, ஈழதத்1ழர ் தாயகம் என இ! 

நா�களிXம் காத#்ரமான ெசயற்பா�களில் நீண்ட காலம் ஈ�பட்�ள்ளார.்

நான் /ன்மா#ரியாகக ் ெகாண்ட ஆCைமகளில் �வராஜா அண்ணர ்

/க�்யமான ஒ!வர.் அவர ் பல்5ன மகக்ளின் இைணவாகக்ம் சாரந்்� 

அYத அகக்ைற ெகாண்டவர.் ேநாரே்வயின் உள்�ர ் அர�ய5Xம் தாயக-

த#்ன் ேமம்பா� சாரந்்த ெசயற்பா�களிXம் பிரகை்ஞgரவ்மான ஈ�பா� 

 ெகாண்�!ந்தவர.் அவைர உந்�தலாகக ்ெகாண்� இேத தளங்களில் நாLம் 

பயணித்� வந்#!க�்ன்ேறன்.

அவர ்நீண்டெதா! காலப்ப+#யில் ெவளிநாட்டவரக்Cக+்ம் ேநாரே்வ 

அரசாங்கத#்ற்+1ைடயிலான ெதாடரப்ாடற்+@வில் இயங்�யதன் ஊடாக 

ெவளிநாட்டவரக்ைளப் பா#க+்ம் பல பிரச�்ைனகைள அரசாங்கத#்ன் 

கவனத#்ற்+க ்ெகாண்�வரDம் மாற்றங்கைள ஏற்ப�தத்Dம் பங்காற்=யி!-

க�்ன்றார.்

‘The contact committee between the immigrant population and authorities’: நான்கா-

ண்�கCக+் ஒ!/ைற அரசாங்கதத்ால் நிய1கக்ப்ப��ன்ற ஒ! வ;கா-

ட்டல் ெசயற்+@. இதற்+ இரண்� ெதா;ற்பா�கள் உள்ளன:

1) ெவளிநாட்டவரக்ள் சாரந்்த விவகாரங்களில் அரசாங்கத#்ற்+ 

ஆேலாசைன வழங்+தல். 

2)   ெவளிநாட்�ச ் ச�கங்கCக+்ம் அரசாங்கத#்ற்+1ைடயில் உைர-

யாடைல ேமம்ப�த்�தல். 

/தற்தடைவயாக 1984இல் இந்தச ்ெசயற்+@ நிய1கக்ப்பட்ட�.
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நான் ேமேல +=ப்பிட்ட �ன்< தளங்கCம் �வராஜா அண்ணரின் இத-

யத#்ற்+ ெந!கக்மான, அவர ்ஈ�பா�டன் இயங்�யைவ.

பல்5னச ் ச�கங்களின் இைணந்த வாழ்D, தாயக ேமம்பா�ம் 

 தாயகத#்ன் \தான காதXம் அவ!டன் என்ைன ெந!கக்மாகப் பிைணதத் 

அம்சங்கள். ஈழத#்Xம் ஜப்பானிXம் ேநாரே்வயிXம் \ன்வளத்�ைறக+்-

ள் அவர� வாழ்D அைமந்த�. அவரிடம் தனித்�வமான அ=வாற்றXம் 

அரப்்பணிப்%ம் இ!ந்தன. அவர ் பற்=ய பல இனிைமயான நிைனDகள் 

என்Lள் உள்ளன.

2002இல் ேநாரே்வயின் அLசரைண>டன் ேபசQ்வாரத்ை்தகள் ெதாட-

ங்கப்பட்டைதய�த்�, நாLம் �வராஜா அண்ண!ம் ேசரந்்� இலங்ைகக+்-

ப் பயணம் ெசய்>ம் வாய்ப்% அைமந்த�. வி�தைலப்%5களின் தைலைம-

>டன் இடம்ெபற்ற சந்#ப்பின் ேபா�, ேபாரினால் பா#கக்ப்பட்ட பிரேத-

சங்களின் அபிவி!த#் ெதாடரப்ானெதா! சரவ்ேதச மாநாட்�ைனக ் �ளி-

ெநாச�்யில் ஒ@ங்+ப�த்�வ� பயனளிகக்கE்�ய� என்ற ஆேலாசைன-

ைய �வராஜா அண்ணர ் ப�ரந்்�ெகாண்�!ந்தார.் ஆனால் அதத்ைகய 

மாநா� ஏற்பா� ெசய்யப்படவில்ைல. 

த1ழர ் தாயகத#்ல் பல்கைலகக்ழக மட்டத#்ல் \ன்வளத்�ைறகக்ான 

கற்ைகெந=ைய உ!வாக+்வதற்+ ஏ�வாக ேநாரே்வயின் �ெராம்ேசா பல்க-

ைலகக்ழகத#்ற்+ம் யாழ் பல்கைலகக்ழகத#்ற்+1ைடயிலான இைணந்த 

ெசயற்பாட்�ற்கான உடன்ப�கை்க 1993இல் ஏற்படக ்காரணமாக இ!ந்தவ-

ர.் ஆனால் அதைன நைட/ைறச ் சாத#்யப்ப�த்�வதற்கான அLம#ைய 

இலங்ைக அரசாங்கம் இன்ன/ம் வழங்கவில்ைல.

தாயகத#்5!ந்� \ன்வளத்�ைற சாரந்்த கல்வியாளரக்ைள 
 �ெராம்ேசாவிற்+ அைழத#்!ந்தார.் அவரக்ளின் ஊடாக \ன்வள 
அபிவி!த#் ெதாடரப்ான பல்கைலகக்ழகத ் தரத#்லான பாடNல் 
ஒன்< த1;ல் உ!வா+வதற்+ வ; வ+த#்!க�்ன்றார.் 2004இல் 
‘Qனா1’ அ;Dக+்ப் பின்னர ் தாயகம் ெசன்< பல மாதங்கள் தங்�-
யி!ந்�, அங்+ள்ள \னவரக்Cடன் பணியாற்=யவர.் தன� \ன்வ-
ளத்�ைற நி%ணத்�வ அ=விைன>ம் அLபவதை்த>ம் ெகாண்� 
பங்களிதத்வர ்என்ப� நிைனDEரதத்கக்�. 

2002இல் எம� தாயகப் பயணத#்ன் ெதாடரச்�்யாக வடக+் 
�ழக+் ேமம்பாட்� நி#யத#்ைன (North East Development Fund) உ!வா-
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க�்யி!ந்ேதாம். அவர ் அதன் நிரவ்ாகத ் தைலவராகDம் நான் அதன் 
ஒ! நிரவ்ாக உ<ப்பினராகDம் இ!ந்ேதாம். எம� அந்த களஆய்Dப் 
பயணத#்ன் அ=கை்கயில், ேபாரினால் பா#கக்ப்பட்ட பிரேதசங்க-
ளின் ேதைவகைள ேநாரே்வ அரசாங்கத#்ற்+ விபரித#்!ந்ேதாம். 

ச�க, அர�யல் நி<வன இயகக்தை்த வாழ்வாகக ்ெகாண்ட ஒ! 
மனிதராகேவ அவர ்வாழ்ந்தார.் "\ன்வள மற்<ம் கடல்வள ேமம்பா-
ட்� அைமப்% – ‘Fisheries and Aquaculture Development Organisation’ என்ற 
அைமப்ைப வ;நடத#்னார.் இலங்ைகயின் த1ழர ் தாயகப் பிரேத-
சங்களில் \ன்வளத ் �ைறயின் %னரைமப்% மற்<ம் ேமம்பாட்�ல் 
அகக்ைற>ள்ள ேநாரே்வத ் த1ழரக்ளால் இந்த அைமப்% உ!வாகக்-
ப்பட்�!ந்த�. இந்த அைமப்% ேநாரே்வயின� நி%ணத்�வதை்த>ம் 
அLபவதை்த>ம் இந்தப் பணிகளில் பயன்ப�தத் வி!ம்பிய�. 

சக மனிதரக்ளின், ச�கத#்ன் நலLகக்ாகப் பிர#பலைன எ#-
ரப்ாரா� �ந்#த்�ம் உைழத்�ம் மனிதேநயத்�டன் வாழ்பவரக்ள் 
ெவ+�லேர. அதத்ைகய ெவ+�லரில் ேபராற்றXம் ஆCைம>-
ம் மனிதேநய/ம் ெகாண்டவராக வாழ்ந்தவர ் �வராஜா அண்ணர.் 
அவ!ைடய வாழ்Dம் அவர ்இயங்�ய தளங்கCம் ப#தத் தடங்கCம் 
%லம்ெபயர ்ச�கத#்ற்+ம் தாயகத#்ற்+மான பாலமாக வரலாற்=ல் 
ப#Dெப<ம் தன்ைமெகாண்டைவ. அவ!ைடய வாழ்Dம் இயகக்-
/ம் எ#ரக்ாலத ் தைல/ைறகCக+் வ;காட்டகE்�யைவ என்ப� 
என� வXவான எண்ணம். 

படm 1:
ெநாc  ச க ெபா ளாதார அπ t  வ

படm 2 :

ச க ெபா ளாதார அπ t p ப கll ெதாடrபான பயணt ேபா  ( ெநாc  , 2002), 
வராஜா m, ேயாகராஜா m

இkக ைரயாளr பால கm ேயாகராஜா, ஒ  ச க அர யl ெசய பா டாளr. ஒsேலா நகரசைப 
உ pπனr (2003 ñ 2007). ேநாrேவ ய ம டt லான அர யl ம m இைணn  வா தl சாrnத 
ெசய பா க m ேநாrேவt த c ச கm ம m தாயகm ேநாk ய ெசய பா க m டகாலமாக 
இய வ பவr.
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எ  தmπ வm!
கமலரா  ேசதr 
ஒsேலா ேநாrேவ

கணப#ப்பிள்ைள  �வபாக�்யம் இ!வ!க+்ம் இரண்டாவ� 

 பிள்ைளயாக 06.09.1944 �வராஜா (�வம்) பிறந்தார.் நான், கமலா 

1943 Xம், ேசதர ் (ெஜயம்) 1948 Xம், விமலாசனி 1950Xம், பதம்ா-

சனி 1955Xம், பிேறமாசனி 1959Xம் பிறந்ேதாம். 

�வராஜா தன� ஆரம்பகக்ல்விைய மாதைன ெமத�ஸ் 1ஷனிXம் 

பின்னர ்�வப்பிரகாச வித#்யாசாைலயிXம்   ெதாடரந்்� உயரக்ல்விைய ப!-

த#்த்�ைற காட்5கக்ல்6ரியிXம் கற்றார.் நீரெ்கா@ம்% \ன்பி�ப் பயிற்� 

கல்6ரியில் கற்றேதா�,  யப்பானிXம் அத்�ைறயில்  பயிற்�ெபற்றார.் 

யாழ்ப்பாணத்� த1ழ் மகக்ளின் /ைறப்ப� அல்லாமல் த1ழகதை்தப் 

ேபால் +�ம்பத#்ல் �தத்மகளான நாLம் �வராஜாDம் ேசத!ம் �ம்பைள-

யில் எம� தந்ைதயாரின் ெபற்ேறா!டன் வாழ்ந்ேதாம். எங்கள் பாட்டனார ்

(ஐயாப்பா) எங்கCைடய பாடசாைலயில் வ!டத#்ல் �ன்< /ைற வழங்க-

ப்ப�ம் ரிப்ேபாட்�ல் ைகெயாப்பம் இ�வார.் இதனால் �லசமயம் தந்ைத-

யார ்ஏன் ைகெயாப்பம் இடவில்ைல என்< பாடசாைலயில் ேகட்ப�ண்�. 

ஐயாப்பா ஒ! இைளப்பா=ய தபால் அ#பர.் அவரிடம் நாங்கள் ஆங்�ல 

அ=ைவப் ெபற்ேறாம்.

எங்கள் தந்ைத அப்ேபா� கDண்டர ் �ளாகக்ாக அ�ராத%ர தபால் 

 நிைலயத#்ல் கடைமயாற்=னார.் ஐயாப்பாDடன் நாம் வ�தத் ‘தங்க வில்லா’ 

வீ� நாற்சார ் அைமப்%ைடய ெபரிய வீ�. அங்+ xனி ஐயா,  �ற்றம்பலம் 

(1927) +ஞ்�ஐயா சபாரத#்னம் (1930),  ஐயாமா1 சரஸ்வ# எல்ேலா!டLம்  

எங்கைளப் பாரத்்த=ம் கத� அ�தார.் அ�வதற்�க்�ட !ரமப்பட்டார.் 
அந்த நிைலயில அவைரப் பாரக்்�ம்ேபா= ெநஞ்சம் வ:த்த=. . உணைவ 
வி�ங்கக்�ட  �9யாத நிைல. ஓஸ்ேலா'க்� என்னிடம் வWம்ேபாெத-
ல்லாம் நான் பரிமாVம் த	ழ் உண'கைள இர!த்=ம், W!த்=ம் அவர ்
சாப்பிட்ட தWணங்கைள நிைனத்=ப் பாரப்்ப�ல் >ைடக்>ன்ற நிம்ம� 
மட்�ேம 	ஞ்!யிWக்>ற=!
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 வாழ்ந்ேதாம். 1959இல் ஐயாப்பா காலமா�ய பின்ன!ம் அப்பாச�்>டன் 

ெதாடரந்்� வ�தே்தாம். எனக+் 1961 இல் விவாகம் ஆனபின் அங்�!ந்� 

ேபாய்விட்ேடன்.

நீரெ்கா@ம்பிXம் யப்பானிXம் கடற்ெறா;ற்பயிற்� ெபற்றபின் 

1972இல் �வராஜா ேநாரே்வக+்ப் %றப்பட்டார.் அேத வ!டம் காரத்#்ைக 

மாதம் மா5னிைய விவாகம் ெசய்ய இலங்ைகயில் இ!ந்� ேநாரே்வக+் 

அைழதத்ார.் மா5னி க!தத்ரித்�, 30.09.1973 இல் ஒ! ெபண் +ழந்ைத பி-

றந்த�. மா5னியின் தாயாரின் ெபயரான �வகா1ப்பிள்ைள நிைனவாக 

�வகா1 எனக ் +ழந்ைதக+்ப் ெபயர ் Bட்�னர.் எ#ரப்ாராமல் மா5னி 

 பிரசவத#்ல் ேநாய்வாய்ப்பட்� 2 வ!டங்கள் ேகாமா நிைலயி5!ந்�. 

15.12.1975இல் இறந்� ேபானார.் மா5னியின் ேநாய் காரணமாக தற்கா5க-

மாக �வராஜாவின் நண்பரக்ளான ஒ! ேநாரே்வGயக ் +�ம்பத#்னர ் �வ-

கா1ையப் பராமரிக+்ம் ெபா<ப்பிைன எ�தத்னர.் மா5னி இறந்�விட்ட-

தாXம் +ழந்ைத ேநாரே்வGயக ்+�ம்பத்�டன் இைணந்� பழ�விட்டதா-

Xம் பராமரிதத்வ!கே்க சட்டப்ப� தத்�க ்ெகா�கக் ேவண்�ய நிரப்்பந்தம் 

ஏற்பட்ட�. அவரக்ள் �வகா1க+் xவ் (Siv) என்ற ேநாரே்வGயப் ெபயைர 

இட்டனர.்

1973 இல் தங்ைககள் விமலா மற்<ம் பதம்ாைவ இலங்ைகயி5!ந்� வட 

ேநாரே்வக+் �வராஜா அைழதத்ார.் பின் 1975இல் பிேறமா ேநாரே்வக+் வர-

வைழகக்ப்பட்டார.்

மா5னி இறந்த பின் பின்லாந்ைதச ் ேசரந்்த  தத்ாைவ 1978இல் 

 ெகா@ம்பில் ைசவ /ைறப்ப� விவாகம் ெசய்தார.்  தத்ா தன�  கணவரின் 

ஊரி5!ந்� +ழந்ைத ஒன்ைறத ் ததெ்த�கக் வி!ம்பினார.் பல  வ;களில் 

 /யன்<ம் எளி#ல் வாய்ப்% அைமயவில்ைல.  எங்கள் ஊரில் 13.05.1989 

பிறந்த அன்ேற  ைகவிடப்பட்ட நிைலயி5!ந்த ஒ! ெபண் +ழந்ைதைய 

8 பிள்ைளகCக+் தாயான ஒ! ெபண் எ�த்� வளரத்்� வந்தார.் அந்தக ்

 +ழந்ைதைய  ேநாரே்வக+் அைழத்�செ்சல்ல அப்ெபண் சம்ம#தத்ார.் 

அப்ெபா@� நான் �ம்பைளயில் இ!ந்த#னால் +ழந்ைதைய அLப்%-

வதற்+ரிய காரியங்கைளக ் கவனிதே்தன். +ழந்ைதக+் ய/னா என்< ெப-

யரிட்�, ேநாரே்வ சட்டப் ப� ததெ்த�தத்னர.்  ய/னா என்ற ெபயேரா� 

சற்! (Satru) என்ற  பின்லாந்�ப் ெபயைர>ம் ேசரத்்� சற்! ய/னா என்< 

 அைழதத்னர.்
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என� மகன் ஒ!வர ் 1986இXம் மகள் 1987இXம் மாமன் உதவி>டன் 

ேநாரே்வ வந்தனர.் எங்கள் அம்மாDம் 1990இல் ேநாரே்வக+் அைழகக்ப்-

பட்டார.் 2001ஆம் ஆண்� ஐப்ப� மாதம் 81 வய#ல் ேநாரே்வயிேலேய 

 காலமானார.் நாLம் என� 11வய� மகLம் 1992இல் ேநாரே்வக+் வந்ேதாம். 

என� �தத் மகன் 2009இல் ேநாரே்வக+் வந்தார.்

2008 %ரட்டா# 6 ஆம் #க# என� கைட� மகன் YபLக+்ம் மேனா-

ஜாDக+்ம் விவாகம் நைடெபற்ற�. அன்< �வராஜாDக+்ம் 64வ� பிற-

ந்தநாள். அன்< மாைல நடந்த வரேவற்% நிகழ்ச�்யின்ேபா� பிறந்தநாள் 

பரிQ ெகா�த்� அவைரக ் ெகௗரவிதே்தாம்.  தத்ா, சற்! ய/னாDக+்ம் 

அைழப்% அLப்பியி!ந்ேதாம். அவரக்ள் ச�கம் அளிகக்வில்ைல. எனக+் 

�வத#்ன் மகள் �வகா1ையப் பாரக்க் /ன்னர ் சந்தரப்்பம் �ைடகக்வி-

ல்ைல. அவர ் ேநாரே்வGயக ் +�ம்பத#்ல் இ!ப்பதாXம் வடேநாரே்வயில் 

வ�தத்தாXம் சாத#்யப்படவில்ைல. Yபனின் #!மணத#்ற்+ �வகா1-

க+் (xவ்க+்) அைழப்% அLப்பிேனன். அவ!ம் கணவLம்  வந்#!ந்தன-

ர.்  அப்ேபா�தான் எங்கள் +�ம்ப இரதத் உறவான �வகா1ையப் /தன்-

/த5ல் பாரத்ே்தன். 

அப்ேபா� அவ!க+் 35 வய�. xவ் தான் எங்கள் ஆண்  சேகாதரரக்ளின் 

ஒேர வாரிQ. xDக+் 2 மகன்கள், ஒ!  மகள் என 3 +ழந்ைதள்  உள்ளனர.் 

\ண்�ம் xவ்ைவ 2010 இல் வடேநாரே்வயில் என� மகனின் வீட்�ல், 

Havøysund இல் சந்#தே்தன். என� மகள் மகாவின் மகCக+் 2010  �த#்ைரயில் 

ஒ! +ழந்ைத பிறகக் இ!ந்த�. எனக+் �தத் gட்டப்பிள்ைள. தனக+்ம் 

அ� gட்டப்பிள்ைள என்< +ழந்ைதையப் பாரக்+்ம் அவாவில் இ!ந்தார ்

�வராஜா. சரியாக ஒ! மாதத#்ற்+ /ன் சத#்ர��சை்சயால் பா#ப்% ஏற்ப-

ட்ட#னால் gட்டப்பிள்ைளையப் பாரக்க்ேவ /�யவில்ைல.

ேநாரே்வ த1ழ்3 வாெனா5 ஒஸ்ேலாவில் 06.03.2016 இல் �வராஜாDக+் 

அவ!ைடய நீண்டகால ச�க அர�யல் பங்களிப்பிைன அைடயாளப்ப�-

த#் வி!� வழங்�னர.் நாLம் என� பிள்ைளகCம் ச/கமளித்� அவ!-

கக்ான வி!ைதப் ெபற்ேறாம். அந்த வி!ைத அவரக்ளின் பின்லாந்� விலா-

சத#்ற்+ அLப்பிேனாம். அ� விநிேயா�கக்ப்படாமேலேய #!ம்பி வந்�-

விட்ட�.

01.03.2010 - 06.12.2020 காலப்ப+#யில் �வராஜாைவப் பாரப்்ப� 1கக ்

க�னமா�ப்ேபான�. எனிLம் Tronsøysund sykehjem இல்  ஒ! /ைற>ம்  

Mortensemes sykehjemஇல் இ! /ைற>ம் பிள்ைளகCடன் ேபாய்ப்  பாரத்ே்தன். 
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ேமேல ெசான்ன இரண்� ைமயங்கCம் வேயா#பரக்ைளப் பராமரிக+்ம் 

 நிைலயங்கள் ஆ+ம்.

எங்கைளப் பாரத்த்�ம் கத= அ@தார.் அ@வதற்+கE்ட �ரமப்-

பட்டார.் அந்த நிைலயில அவைரப் பாரக்+்ம்ேபா� ெநஞ்சம்  வ5தத்�.  

உணைவ  வி@ங்ககE்ட  /�யாத நிைல. ஓஸ்ேலாDக+்  என்னிடம் 

 வ!ம்ேபாெதல்லாம் நான் பரிமா<ம் த1ழ் உணDகைள இர�த்�ம், 

 !�த்�ம் அவர ் சாப்பிட்ட த!ணங்கைள நிைனத்�ப் பாரப்்ப#ல் �ைடக-்

�ன்ற நிம்ம# மட்�ேம இப்ேபா� 1ஞ்�யி!க�்ற�!

இப்ப� இ!க+்ம் ேபா� எ#ரப்ாராமல்  ஐப்ப� 2015 இல் பராமரிப்% 

நிைலயதை்தவிட்� பின்லாந்�க+் அவைரக ் Eட்�ச ் ெசன்< விட்டனர.் 

அங்+ ேபான பின் ெதாைலேப�யிXம் ெதாடர%் ெகாள்ள /�யவில்ைல. 

1ன்னஞ்சXக+்ம் ப#ேல�ம் �ைடகக்வில்ைல. �வராஜா எப்ப� இ!-

க�்றார ் என்< அ=ய வி!ப்பமாய் இ!ந்த�. அவரக்ள் வ�க+்ம் விலாசம் 

 ெதளிவில்லாத#னால் ேநரில் ேபாகDம் /�யவில்ைல. எனேவ 14.08.2020 

இல் நாLம் மகLம் ஒஸ்ேலா காவல்�ைறயிடம் ெசன்< உதவி ேகாரிேனாம். 

�வராஜா உயி!டன் இ!ப்பதாய் ெசான்னாரக்ள். எனக+் இ� #!ப்# 

அளிகக்ாத#னால் \ண்�ம் 2021 மா�யில் என� மகைன காவல்�ைறயிட-

ம்  விசாரிக+்ம்ப� ேகட்ேடன். 16.12.2020 பின்லாந்#ல் இறந்ததாய் 16.02.2021 

இல் அ=ந்ேதாம். �வராஜா இறப்பதற்+ 6 மாதங்கCக+் /ன்னர ்28.06.2020 

இல் அவர� பின்லாந்� நாட்�ப் பின்னணிையக ்ெகாண்ட மைனவி  தத்ா 

இறந் ததாய் 23.02.2021இல் \ண்�ம் காவல்�ைற �லமாகேவ அ=ந்ேதாம்.

ேநாய்கைள உரிய ேநரத#்ல் கவனிகக் ேவண்�ம் என்ப� �வராஜா 

 வாழ்கை்கயில் நாங்கள் ப�தத் பாடம், /க�்யமாக நீரி;D ேநாய், உடற்ப-

!மன், �சQ்#ணறல், இரதத் அ@தத்ம் இ!ந்தால் ைவத#்யம் ெசய்வேதா� 

சாப்பாட்�Xம் கவனம் ெசXதத் ேவண்�ம்.

ேமXம் இ<#க�்ரிைககள் எப்ப�, எங்ேக, யா!டன் ெசய்ய ேவண்�ம் 

என +�ம்பத்�டLம்  உடன்பிறந்தா!டLம் கலந்தாேலா�த்� ஒ! /�D 

எ�ப்ப� அவ�யமான�. 

2010 பங்+னியில் இ!ந்� 2020 இல் இறக+்ம் வைர �வராஜாDக+் 

என்ன நடந்த�, சத#்ர��சை்ச விைளDகள் எைவ, ேநாரே்வயிXம், பின்லா-

ந்#Xம் எப்ப� இ!ந்தார ் ேபான்ற தகவல்கள் எைத>ேம நாம் அ=ய/�-

யாத Bழல் இ!ந்த�.  இ� 1க1கத ்�யரமான�.
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மா5னி 30.09.1993 - 15.12.1995 வைர>ம் �வராஜா 01.03.2010 இ5!-

ந்� 06.12.2020 வைர>மாக ேநாய்வாய்ப்பட்� Qயநிைனவின்= காலமாக 

 ேநரந்்தைம வி#யின் %#ரத்ான்.

πறnத க  : 06.09.1944

πறnத இடm  : mபைள, ப t t ைற, இல ைக

வா nத இடm : 1944 - 1972 வைர இல ைக

  : 1972 - 2015 வைர ேநாrேவ

  : 2015 - 2020 வைர π லாn

தnைத வ பா ட   : ேசதr

தnைத வ பா   : னtத கm

தாy வ பா ட   :� கணப pπllைள

தாy வ பா     : ெசlலμt

தnைத   : கணப pπllைள

தாy     : வபாk யm  (ெதyவாைன)

தnைத  சேகாதரrகll : றmபலm, சபாரt னm, சரsவ

தா  சேகாதரrகll  : த கர ணm, பாk யm, கnதசா , ேகாபாலசா

சேகாதரrகll  : கமலாச , ேசதr, மலாச , பtமாச , πேறமாச

மைன கll   : மா  (1972 ñ 1975)

   : tதா ( 1978 ñ 2020)

πllைளகll  : வகா  ( v)

   : ச  (யμனா)

ேபரpπllைளகll :   அெலksசாnதr, l யm, ம யா
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My Recollections of 
Kanapathipillai Sivarajah
S. Sambasivam
Canada

For me to talk about Sivarajah would take many chapters of our 
lives. We were fast friends aft er meeting in Gr. 8 at Hartley Col-
lege in Pt. Pedro. In the mid 1950s my father was working in the 

Negombo District Court and decided to move the entire family to live 
with him. Th is meant my friendship with my classmates was briefl y dis-
continued. We returned to Pt. Pedro in 1958 aft er the racial riots and I 
was able to pick up where I left  off  nearly two years prior. Soon a small 
group of restless teenage boys formed a bond that was to last for many 
decades even to this day. Siva and his friends wanted to do better for 
their families and were already forming dreams for their futures.

Th is band of brothers included Navakadadcham (Sydney, Austral-
ia), T. Arulanantham ( Norway), Radakrishnan ( Denmark), Jayaseelan 
(Paris), Sivarajah and myself . We used to meet at Pt. Pedro Beach just 
across from the post offi  ce, the Catholic Church and Arulanantham’s 
famly home.  Almost every evening for a few years, we schemed about 
how we could leave Sri Lanka. Only Kadadcham, Seelan and Radhakr-
ishnan had a university education. Except for a year that Siva and I spent 
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at the College of Commerce, we gained our advanced education on the 
streets of Pt. Pedro. 

Mornings before class many of us enjoyed playing soccer with a ten-
nis ball on the vacant lot beside Harley College.  Amongst us was Sa-
banathan, son of the then D.R.O., who was at Hartley only for a brief 
period. Later he became a civil engineer and worked in Niagara Falls, 
Canada for the Department of Highways. He has since retired and now 
lives in Markham, Ontario.  I’m afraid I was not much inspired by my 
years at Hartley and I had no regard for the British/Christian education 
on off er. Both Siva and I however, did have great respect for S.T. Samuel 
who was Vice Principal during our time there. Although we were not 
very good in class, he was the one teacher who showed us some respect. 
I remember Siva and I riding our bicycles over to the Moolai Coopera-
tive Hospital to visit him a few times just before he died. 

In his early years Sivarajah grew up with his grandparents and he 
fondly remembered them and how economically and socially they were 
fl ourishing in Anuradhapura. My memory suggests that he spent much 
of his school holidays in Anuradhapura and had some attachment to 
that town. Whenever Siva came to visit me at home we did not stick 
around for long preferring to wander the streets and cafes nearby.  In 
fact I spent more time with him at his family home in Th umpalai.

Siva’s idea to make the fi shery his occupation was sparked at a special 
assembly at Hartley. In 1959 or 1960 a guest Fisheries Offi  cer – T. Para-
manantharajah had come to speak to students about the opportunities 
for a livelihood in the fi shery.  Siva, I and a few other students along 
with the Principal, went out on a fi shing trip with Paramanantharajah.  
He wanted us to get an experience of ocean fi shing. I remember Elango 
was horribly sea sick and ended up lying on the fl oor of the boat for the 
duration of the two hour trip. Needless to say he was not impressed with 
the idea of becoming a fi sherman. But Siva became inspired and soon 
decided what he wanted to do.
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And so we made our plans. Siva spent a year of training at the fi sher-
ies school in Negombo, aft er which he set off  for Japan for more fi sheries 
training.  About that time I was employed at the Bank of Ceylon in Pt. 
Pedro, then moved to Vavunya to work at the Kacheri as a cyclone relief 
worker, then to Trincomalee to work at the cement depot until it closed.  
From there I was transferred to the Cement Corporation headquarters 
in Colombo. In 1970 I got transferred again to the cement factory at 
KKS. Still the six of us stayed close and were in touch with each other 
constantly. When Siva returned home from Japan we hit upon a plan for 
Siva, the fi rst of us to leave Sri Lanka. We needed funds to put our plan 
into action. Siva got a loan from the Department of Fisheries to buy a 
large fi shing boat which he leased to a fi sherman in Valvettithurai. Th at 
fi sherman smuggled saris from India in our boat to sell on the black 
market on our behalf. We were that desperate. We were trend-setters 
and not worried about any criticism from elders or the establishment.

Siva and I cooked up another scheme to improve our fortunes. We 
met an entrepreneur named Vatepillai who owned a large mixed farm 
in Mandalaai. We used to visit him to observe his operation and see 
what we could learn. He employed a few local people and ran a smooth 
operation growing grapes, coconut, bananas, vegetables, goats, chick-
ens etc. He had set up an effi  cient irrigation system which made his 
plantation look like an oasis. We actually bought some nearby land at 
that point thinking we could set up a similar enterprise. Our thoughts 
at the time were that the only way we could fund our projects was by 
working abroad for a few years. We recognized early on that our master 
plan would require large investments. We knew we would have to leave 
home if we wanted to realize our dreams.  We encountered one slight 
complication in our plans and that was – Siva had fallen in love with Mr. 
Vatepillai’s daughter Malini.  She would later follow Siva to Norway with 
her parents’ blessing.

Meanwhile, Siva had been off ered employment in Hammerfest, Nor-
way as a result of his fi sheries training. We still had to pay off  the loan 
for the boat. Eventually our plans began to fall into place.
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In late 1971 Siva was fi nally on his way to Hammerfest for a new 
job in the Norwegian Fisheries. Tragedy struck soon aft er. Immediately 
 aft er the birth of their daughter in 1973, Malini fell into a coma. Sadly 
she remained in that state for more than two years until fi nally the hos-
pital decided with Siva’s consent to end her life. I vividly remember the 
long, painful phone conversation I had that night with Siva right aft er 
Malini fell into the coma. I had a short visit with him during this dark 
time. In 1973 I was studying in Denmark and in January I travelled to 
visit Siva in Hammerfest and went with him to see Malini at the hospi-
tal. Th at day when Siva mentioned to Malini that Sambasivam was there 
to see her, she opened her eyes but had no facial expression and didn’t 
say anything. Th eir daughter was adopted by a Norwegian family in the 
same town. Sivarajah had a good relationship with her for many years 
and she still lives in Hammerfest, married to a Norwegian.  

Some years later Siva married Riita from Finland and they adopted a 
Sri Lankan girl – Satu, from a neighbourhood in Th umbalai and brought 
her to their home in Norway. At that time they were living in Tromso. 

In August 1972 I left  Sri Lanka for Denmark. I was accepted at the In-
ternational People’s College in Helsingor. On my way I stayed in Madras 
for a week with Malini’s brother who later married my sister. From India 
I fl ew to Hamburg and spent a week with Jayaseelan who had found 
his way to Germany. I then took the train to Denmark and began an 
18 - month course in International Studies. Later I got a work permit 
and found a job in Bergen, Norway.  While in Bergen, I arranged work 
permits for Arulanantham and his younger brother to come and work 
in a fi shnet mending factory in Bergen. Th ey arrived there a few days 
aft er I had left  for Canada.  Arul and his brother were able to move into 
my beachside residence. Arul worked in Bergen for two years before 
moving to northern Norway. In September 1974 I emigrated to Canada 
where I live today.

My family and I visited with Sivarajah on several occasions aft er I 
moved to Canada. In the summer of 1993 the four friends (Radha, See-
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lan, Siva and I) had a long-awaited reunion when we all met in Nyborg, 
Denmark.  We stayed with Radha, his wife Gnanam and two of their 
children. Along with the sight-seeing there was much talk and remi-
niscing over past escapades. We made plans to meet again.On March 1, 
2010 when Siva was undergoing surgery for a heart bypass, he suff ered 
serious complications and has been bedridden for some years before 
passing away on Dec. 6, 2020. Regretfully we did not get to say good-bye 
and did not hear much about his condition except for a couple of times 
when I contacted Riita.  She was reluctant to share much with me and 
she later decided to move Siva to Finland with her. 

Sivarajah was a true visionary and even before leaving Sri Lanka he 
had strong political opinions. He had deep admiration for Mr. G.G. 
Ponnampalam for his brilliant legal mind. However, Siva aligned him-
self politically with Dr. N. M. Pereira, leader of the left ist L.S.S.P.  (Lanka 
SamaSamaja Party).  N. M. Pereira’s philosophy of social and economic 
equality for everyone was also Siva’s mission in life. What I saw and ex-
perienced in Siva was the best of these two men.

Above all, community development was Sivarajah’s passion. He was 
able to follow his dream and made a good home for himself and family. 
He was never afraid to break from tradition and never hesitated to take 
the unbeaten track. I feel honored and enriched to have known my long-
ago school friend Sivarajah and I will forever miss him. 
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நண்பன் !வராஜா பற்�ய என்

ைனவைலக m க வ பவ க m
. சாmப வm (கனடா)

நண்பன் �வராசா (�வா) ைவப்பற்= எ@�வதாக இ!ந்தால் அ� 

எங்கள் இ!வரின் வாழ்வின் பல அத#்யாயங்களாக விரி>ம்.  

ப!த#்த்�ைற காட்5க ்கல்6ரியில் 8ஆம் வ+ப்பில் சந்#தத் நாளில் 

இ!ந்� நாங்கள் இ!வ!ம் ெந!ங்�ய நண்பரக்ள்.  1950ஆம் ஆண்�ன் 

 ந�ப்ப+#யில் என� தந்ைதயார ் நீரெ்கா@ம்% மாவட்ட நீ# மன்றத#்ல் 

ேவைல ெசய்�ெகாண்� இ!ந்தார.்  அவர ் தன� +�ம்பதை்த நீர ் ெகா@-

ம்பிற்+ அைழத்� ெசன்<, நாங்கள் எல்ேலா!ம் அங்+ வ�த்� வந்ேதாம்.  

இதனால் எனக+்ம் �வராசாவிற்+ம் உள்ள ெதாடர%் தற்கா5கமாக தைட-

ப்பட்ட�.  1958 ஆம் ஆண்� இனகக்லவரத#்ன் பின் நாங்கள் ப!த#்த்�-

ைறக+் #!ம்பDம் வந்ேதாம்.  எனக+்ம் �வராசாDக+்ம் உள்ள ெதாடர%் 

இரண்� வ!ட இைடெவளிக+்ப் பின் \ண்�ம் ெதாடரந்்த�.  இந்த 

நிைலயில் �ல வி<வி<ப்பான வா5பரக்ள் Eட்டம் ஒன்< ேசரந்்த�.  

அன்< ெதாடங்�ய அந்த பிைணப்% பல ஆண்�களாக ெதாடரந்்�, இன்< 

வைர நீ�க�்ற�.  �வாDம், நண்பரக்Cம் தங்கCைடய +�ம்பங்களின் 

நிைலைமைய /ன்ேனற்ற கனD கண்� அைத நனவாகக் #ட்ட1ட்டாரக்ள்.
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என்Lடன், நவகடாட்சம் (கடாட்சம், �ட்னி, அDஸ்#ேர5யா), 

அ!ளானந்தம் (அ!ள், ேநாரே்வ), ராதா�!ஷ்ணன் (ராதா, ெடன்மாரக்)், 

ெஜயxலன் (xலன், பாரிஸ்), �வராஜா ஆ�ேயார,் இந்த +@வின் 

அங்கதத்வரக்ள்.  பல ஆண்�களாக, அேனகமாக ஒவ்ெவா! நாCம், நாங்கள் 

ப!த#்த்�ைற தபால் நிலயம், கதே்தா5கக் ேதவாலயம், அ!ளானந்தத#்ன் 

வீ� ஆ�யவற்=ற்+ /ன் உள்ள கடற்கைரயில் E� எப்ப� ெவளிநா� 

ெசல்ல/�>ம் என்< #ட்ட1�ேவாம்.  கடாட்சம், xலன், ராதா�!ஷ்ணன் 

ஆ�ய �வ!ேம பல்கைலகக்ழகம் ெசன்றவரக்ள்.  நாLம் �வாDம் ஒ! 

வ!டம் வணிகப்பள்ளிக+் ேபானைதத ்தவிர எங்கCைடய கல்விைய நாம் 

ப!த#்த்�ைற வீ#களிேலேய ெபற்<கெ்காண்ேடாம்.

பாடசாைலயில் காைல வ+ப்%கள் ஆரம்பிப்பதற்+ /ன் காட்5 

கல்6ரியின் /ன் உள்ள கா5 காணியில் ெடன்னிஸ் (tennis) பந்#ல் கால் பந்� 

ஆ� ம�ழ்ேவாம்.  வடமராட்�யின் அப்ேபாைதய மாவட்ட ெசயலாளரின் 

(DRO) மகன் சபாநாதLம் �=� காலம் காட்5யில் ப�தத்வர.்  அவர ்பின்% 

�வில் ெபா=யியலாளராக ேத=, கனடாவிற்+ +� %+ந்� நயாகராவில் “De-

partment of Highways” இல் ேசைவயாற்=னார.்  அவர ்இப்ேபா� இைளப்பா= 

ஒண்டாரிேயா மாநிலத#்ல் மாரக்க்த#்ல் வ�க�்றார.்

காட்5யில் ப�தத் காலங்கCம், அங்+ கற்ற கல்வி>ம் எனக+் ெபரிதாக 

�ண்�தைலேயா, மனத ்#!ப்#ையேயா தரவில்ைல.  பிரிதத்ானிய, �=ஸ்தவ 

கல்வி /ைறைய நான் ம#கக்வில்ைல.  நாLம் �வாDம் எங்கள் காலத#்ல் 

�ைண அ#பராக இ!ந்த எஸ் ¤ சா/ேவல் (S T Samuel) அவரக்ளிடம் ெப! 

ம#ப்% ைவத#்!ந்ேதாம்.  நாங்கள் ஒ! /ன் மா#ரியான மாணவரக்ள் 

இல்லாமல் இ!ந்தாXம் அவர ்எங்கைள கண்ணியமாக நடத#்னார.்  அவர,் 

காலமாவதற்+ /ன், �ளாய் Eட்�றD ைவத#்யசாைலயில் Qகவீனமாக 

இ!ந்த காலங்களில், நாLம் �வாDம் எங்கCைடய �விசச்கக்ர 

வண்�களில் (bicycles) ேபாய் அவைரப் பாரத்ே்தாம்.

�< வய#ல், �ல காலம், �வராஜா தன்Lைடய பாட்டன் பாட்�>டன் 

வளரந்்தார.்  அவரக்ள் அLராத%ரத#்ல் வள/டLம், சகலராXம் 1கDம் 

ம#கக்ப்பட்�ம் வாழ்ந்தைத அன்%டன் நிைனD E!வார.்  பாடசாைல 

வி�/ைற நாட்கள் பலவற்ைற அவர ் அLராத%ரத#்ல் க;தத்தாக என� 

ஞாபகம்.  அவ!க+் அLராத%ரத#்ல் விேசட அபிமானம் உண்�.  �வா 

என்ைனக ் காண்பதற்+ வீட்�க+் வ!ம்ேபா� நாங்கள் வீட்�ல் அ#க 

ேநரதை்தக ் க;ப்ப#ல்ைல.  நாங்கள் இரண்� ேப!மாக ஊர ் Qற்றDம், 
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�ற்<ண்�சச்ாைலகCக+்ம் ேபாய் வி�ேவாம்.  நாங்கள் ெப!ம்பாXம் 

�ம்பைளயில் �வாவிLைடய வீட்�ேலேய எங்கCைடய ெபா@ைதச ்

ெசலவி�ேவாம்.

�வாவிற்+ \ன் பி�தத்ைல தன� ெதா;லாக ெகாள்Cம் எண்ணம் 

காட்5 கல்6ரியில், ஒவ்ெவா! ெசவ்வாய்க ்�ழைமகளிXம் நைடெப<ம், 

மாணவர ் ஆ�ரிய ஒன்< Eடல் ஒன்=ேலேய உண்டான�.  1959, 1960 

என்< நிைனக�்ேறன்.  அப்ேபாைதய \ன்பி� அபிவி!த#் அXவலகர ்

பரமானந்தராஜா அவரக்ள் இந்த ஒன்<Eடல் ஒன்=ல் கல்6ரி 

நிரவ்ாகதத்ால் ெகௗரவ ேபசச்ாளராக அைழகக்ப்பட்டார.்  பரமநாதன் ஒ! 

ெசயல் வீரன்.  அவர ்யாழ்ப்பாணத#்ன் \ன் வளம் பற்=>ம் அைதச ்சாரந்்த 

ெதா;ல் வாய்ப்%கள் பற்=>ம் விரிவாக எ�த்�ைரதத்ார.்  இ� �வாைவ 

1கDம் கவரந்்த�.  

\ன் பி�தத்ல் பற்=ய அLபவதை்த மாணவரக்Cக+் ெகா�ப்பதற்காக 

பரமநாதன் அவரக்ள் என்ைன>ம், �வாைவ>ம் ேவ< �ல மாணவரக்ைள>ம் 

கட5ல் \ன்பி� கப்ப5ல் Eட்�ச ் ெசன்றார.்  அ#பர ் gரணம்பிள்ைள>ம் 

எங்கCடன் வந்தார.்  எங்கCடன் வந்த இளங்ேகா கடற்+மட்டல் (seasick-

ness) ேநாயால் பா#கக்ப்பட்� கப்ப5ன் தைரயிேலேய இரண்� மணி 

ேநர/ம் ப�த#்!ந்தார.்  இத்�டன் அவ!ைடய கடல் ெதா;ல் ஆரவ்ம் 

/�ந்� விட்ட� என்பைத ெசால்லDம் ேவண்�மா.  ஆனால் �வா இந்த 

அLபவதத்ால் கவரப்பட்டார.்

இ#5!ந்� நாங்கள் எங்கCைடய #ட்டதை்த ஆரம்பிதே்தாம்.  �வா 

நீரெ்கா@ம்% \ன்வள பள்ளியில் ஒ! ஆண்� கல்வி கற்றார.்  அதன் பின் 

ஜப்பாLக+் ேமல#க பயிற்�க+் ெசன்றார.்  அந்த காலங்களில் நான் 

ப!த#்த்�ைற இலங்ைக வங்�யிXம், பின்% வDனியா கசே்சரியில் 

%யல் நிவாரணப் பிரிவிXம், பின்% #!ேகாணமைலயில் xெமந்� 

Eட்�தத்ாபனத#்ன் களஞ்�யத#்Xம் ேவைல ெசய்ேதன்.  களஞ்�யம் 

�டப்பட்டதால் ெகா@ம்% தைலைம அXவலகத்�க+்ம், பின்% 1970ஆம் 

ஆண்� காங்ேகசன்�ைற ெதா;ற்சாைலக+்ம் மாற்றப்பட்ேடன்.  அப்ப� 

ஊர ் ஊராக ேவைல நி1தத்ம் மா=கெ்காண்� இ!ந்தாXம் நாங்கள் 

ஆ <ேப!ம் ஒ!வ!டன் ஒ!வர ்ெந!ங்�ய ெதாடரப்ில் இ!ந்ேதாம்.

�வா ஜப்பானில் இ!ந்� #!ம்பி வந்தDடன் நாங்கள் எல்ேலா!மாக 

அவ!கக்ான ஒ! #ட்டதை்தத ் Yட்�ேனாம்.  இந்த #ட்டதை்த 

நைட/ைறப்ப�த்�வதற்+ எங்கCக+் பணம் ேதைவப்பட்ட�.  �வா ஒ! 
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ெபரிய \ன்பி� வள்ளதை்த வாங்+வதற்+ அரசாங்க \ன்பி� இலாகாவில் 

இ!ந்� கடன் ெபற்< வள்ளதை்த வாங்� வல்ெவட்�த்�ைறயிXள்ள ஒ! 

\னவ!க+் வாடைகக+் விட்டார.்  அந்த \னவர ் எங்கCைடய சாரப்ில் 

இந்#யாவில் இ!ந்� %டைவகைள கடத#் வந்� விற்றார.்  நாங்கள் 

எங்கCைடய இலகை்க அைடவதற்+ எைத>ம் ெசய்யத ்�ணிந்த நிைலயில் 

இ!ந்ேதாம்.  நாங்கள் /ன்ேனா�கள்.  ச�கத#்ன�ம், �தே்தாரின�ம் 

விமரச்னங்கள் பற்= நாம் கவைலப்பட இல்ைல.

எங்கCைடய நி# வளதை்த ெப!க+்வதற்கான இன்ெனா! 

#ட்டதை்த>ம் நாம் Yட்�ேனாம்.  மண்டலாயில் ெவற்=கரமாக கலப்% 

விவசாயம் ெசய்�ெகாண்�!ந்த ேவற்பிள்ைள எLம் விவசாய ெதா;ல் 

அ#பைர சந்#தே்தாம்.  அவரின் ெதா;ல் /ைறகைள அவதானித்� 

அ#5!ந்� நாம் எைதக ் கற்கலாம் என எண்ணி நாங்கள் அவ!ைடய 

பண்ைணக+் அ�கக்� ேபாய் வ!ேவாம்.  அவர ் உள்�ர ் மகக்ைள 

ெதா;5ல் அமரத்#் அவரக்ளின் உதவி>டன் ெபரிய அளவில் #ராட்ைச, 

ெதன்ைன, வாைழ, காய்க=, ஆ�, ேகா; ஆ�யன பயிரிட்�ம், வளரத்்�ம் 

வந்தார.்  அவர ் #றைமயான நீரப்்பாசன /ைறைய அைமத்� அந்தப் 

பண்ைணைய நல்ல ேசாைலயாக�்யி!ந்தார.்  இேதேபால் ஒ! பண்ைண 

அைமக+்ம் ேநாக�்ல் நாங்கCம் அ!�ல் உள்ள நிலதை்த வாங்�ேனாம்.  

இந்த பண்ைணைய ெசயல்ப�த்�வதற்+ ேவண்�ய பணதை்த 

�ல வ!டங்கள் ெவளிநா� ெசன்< உைழதே்த ெபற /�>ம் என்< 

எண்ணிேனாம்.  எங்கCைடய #ட்டதை்த ெசயல் ப�த்�வதற்+ ஏராளம் 

பணம் ேவண்�ம் என்ப� எங்கCக+் ஆரம்பத#்5!ந்ேத ெதரி>ம்.  

எங்கCைடய #ட்டத#்ேல �< �கக்ல் ஏற்பட்� விட்ட�.  �வாவிற்+ 

ேவற்பிள்ைளயின் மகள் மா5னியின் ேமல் காதல் ஏற்பட்�விட்ட�.  பின் 

நாட்களில், மா5னி தன� ெபற்ேறா!ைடய ஆxரவ்ாதத்�டன் ேநாரே்வ 

ெசன்< �வாDடன் இைணந்� ெகாண்டார.்

இைவ நடந்�ெகாண்� இ!க+்ம்ேபா� �வாவிற்+ ேநாரே்வ, 

ஹெமரெ்பஸ்ட் (Hammerfest, Norway) இல் \ன் வளம் சம்பந்தமான ேவைல 

�ைடதத்�.  �வாதான் எங்களில் /தன் /தலாக இலங்ைகைய விட்� 

%றப்பட்டார.்  எப்ப�யானாXம் நாங்கள் \ன்பி� வள்ளத#்ற்+ எ�தத் 

கடைன அைடதே்தாம்.  கைட�யில் எங்கCைடய #ட்டம் ெவற்= ெப<ம் 

காலம் வந்�விட்ட�.
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1971 ஆம் ஆண்� �வா ேநாரே்வக+் ேபானார.்  அங்ேக ேபாய் �ல 

நாட்களில் ேபரி� ேநரந்்த�.  1973இல் /தலாவ� மகப்ேப<டன் மா5னி 

\ளா மயகக்மைடந்தார ் (coma).  �ர#ரஷ்்டவசமாக இரண்� ஆண்�களாக 

Qய நிைனD இல்லாமல் இ!ந்தார.்  பின் �வாவிLைடய அLம#>டன் 

ைவத#்யரக்ள் அவைர ெசயற்ைக Qவாசத#்ல் (life-சப்ேபாரட்்) இ!ந்� 

நீக�் அவர ் உயிர ் பிரிந்த�.  மா5னி \ளா மயகக்ம் அைடந்த அன்ைறய 

இரD நாங்கCம் இ!வ!ம் பரிமா=கெ்காண்ட நீண்ட ேவதைனயான 

உைரயாடல் இன்<ம் என் மன#ல் நிைலத்� நிற்�ற�.  இந்த �ன்பகரமான, 

இ!ள் Bழ்ந்த காலத#்ேல நான் �வாைவப் ேபாய்ப் பாரத்ே்தன்.  1973இல் 

நான் ெடன்மாரக்�்ல் ப�த்�கெ்காண்�!ந்ேதன்.  ைத மாதத#்ல் நான் 

ஹெமரெ்பஸ்ட்�க+் (Hammerfest) �வாவிடம் ெசன்<, �வாDடன் 

E� மா5னிைய ைவத#்யசாைலயில் ெசன்< பாரத்ே்தன்.  அப்ேபா� 

சாம்ப�வம் உன்ைன பாரக்க் வந்� நிற்�றார ் என்< �வா மா5னிக+் 

ெசான்ன ேபா� அவர ் கண்ைணத ் #றந்� பாரத்த்ார.்  அவர ் /கத#்ல் 

எந்த விதமான பாவைன>ம் இல்ைல.  அவர ் ஒன்<ம் ேபசDம் இல்ைல.  

அவரக்Cைடய பிள்ைளைய ஹெமரெ்பஸ்ட்�ல் ஒ! ேநாரே்வGயன் 

+�ம்பம் தத்� எ�தத்�.  அவர ் இப்ேபா�ம் ஹெமரெ்பஸ்ட் �ேலேய ஒ! 

ேநாரே்வ இனதத்வைர மணந்� ம�ழ்Dடன் வாழ்�றார.்  �வராஜாவிற்+ம் 

மகCக+்ம் எப்ேபா�ம் நல்XறD இ!ந்த�.

�ல ஆண்�கCக+்ப்பின் �வா பின்லாண்ைடச ் (Finland) 

ேசரந்்த ரீற்றாைவ (Ritta) மணம் ெசய்தார.்  அவரக்ள் �ம்பைளயில் 

�வராஜாவிLைடய வீட்�ற்+ அ!�ல் இ!ந்� ஒ! ெபண் +ழந்ைதைய 

தத்� எ�த்� ேநாரே்வக+் ெகாண்� வந்�, சற்! (Satu) என்Lம் ெபயரிட்� 

வளரத்த்னர.்  அப்ேபா� அவரக்ள் #ெராம்ேஸாவில் (Tromsø) வ�தத்னர.்

1972 ஆவணியில் (August) நான் ெடன்மாரக் ் ெஹல்�ங்ேகார ் (Helsingor, 

Denmark) இXள்ள International People’s College ப�ப்பதற்காக இலங்ைகைய 

விட்�ப்%றப்பட்ேடன்.  ேபா+ம்வ;யில் நான் மா5னியிLைடய சேகாத-

ரLடன் ெசன்ைனயில் ஒ! வாரம் நின்ேறன்.  அவர ்பின் நாளில் என்Lைடய 

சேகாதரிைய #!மணம் ெசய்தார.்  நான் இந்#யாவி5!ந்� %றப்பட்� 

ெஜரம்னி ஹம்பரக்�்ல் நண்பன் ெஜயxலLடன் ஒ! வாரம் தங்�, பின்% 

அங்�!ந்� %ைகவண்� �லம் ெடன்மாரக் ் ேபாய் என்Lைடய ப�ப்ைப 

ெதாடங்�ேனன்.  ப�ப்% /�ந்த�ம் எனக+் ேநாரே்வயில் ேவைலெசய்வ-

தற்+ அL ம# �ைடத்�, ேபரக்னில் ேவைல ெசய்ேதன்.  அங்ேக இ!க+்ம்-

ேபா� நண்பன் அ!ளானந்தத்�க+்ம், அவர� சேகாதர!க+்ம் ேநாரே்வ 
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ேபரக்ன் (Bergen, Norway) இல் \ன் வைல xர ்ெசய்>ம் ெதா;ற்சாைல ஒன்=ல் 

ேவைல>ம் அதற்+ரிய அரச அLம#ைய>ம் ெபற்<கெ்கா�தே்தன்.  நான் 

1974 %ரட்டா# (September) ேநாரே்வைய விட்�ப் %றப்பட்� கனடாவில் 

+� %+ந்ேதன்.  நான் ேபரக்ன் இல் இ!ந்� கனடாவிற்+ %றப்பட்ட 

�ல நாட்கCக+்ப் பின் அவரக்ள் ேபரக்ன் வந்� நான் இ!ந்த வீட்�ேல 

வ�தத்ாரக்ள்.  ேபரக்ன் இல் இரண்� வ!டம் இ!ந்தபின் அவரக்ள் 

ேநாரே்வயின் வடக+்ப்ப+#க+் இடம் ெபயரந்்தாரக்ள்.

நான் கனடாவிற்+ +� %+ந்தபின் பல /ைற �வராஜாைவ 

ேபாய் சந்#த#்!க�்ேறன்.  1993 ஆம் ஆண்� ேகாைடயிேல நாங்கள் 

நான்+ நண்பரக்ள் (நான், ராதா, xலன், �வா) பல காலமாக ஆவXடன் 

எ#ரப்ாரத்#்!ந்தப�, ெடன்மாரக் ் நிய்ேபாரக்�்ல் (Nyborg, Denmark) 

ஒன்< E�ேனாம்.  நாங்கள் ராதாDடLம், அவர� மைனவி, இரண்� 

பிள்ைளகCடLம் நின்ேறாம்.  ஊைரச ் Qற்=ப் பாரத்த்�டன் எம� கடந்த 

கால +<ம்% ெசயல்கைள>ம் ேப� ம�ழ்ந்ேதாம்.  விைரவில் \ண்�ம் 

சந்#ப்பதாக /�D எ�த்� பிரிந்ேதாம்..

எங்கCைடய அ�தத் சந்#ப்% கனடாவின் பரந்த %ல்ெவளி 

பிரேதசத#்ல் (Canadian Prairies) உள்ள என� ஊரான சஸ்கட்¥னில் (Saskatoon) 

இல்  நடந்த�.  இம் /ைற xலனால் வர/�யவில்ைல.  �வாDம், ராதாDம் 

வந்� என்Lடன் நின்றாரக்ள்.  அவரக்ள் /ன்% எங்கைள ஐேராப்பாவில் 

நன்றாக கவனிதத்ாரக்ள்.  ப#Xக+் அவரக்ைள வி!ந்ேதாம்%வ#ல் எனக+் 

1க ம�ழ்ச�்.  நான் அவரக்Cக+் என்Lைடய நகரதை்த>ம் அைதச ்

Qற்=>ள்ள நாட்�ப்%றதை்த>ம் Qற்=க ் காட்�ேனன்.  10,000 ஆண்�கள் 

பைழைமயான ெதால் +�யி!ப்ைப>ம் buffalo jump (எ!ைம பா>1டம்) 

ஐ>ம் காட்�ேனன்.  இைவ இரண்�ம் விைரவில் உலக பாரம்பரிய (world her-

itage) இடமாக பிரகடனப்ப�தத்ப்பட இ!க�்ன்றன.  நாட்�ப்%றத#்Xள்ள 

“Hole in the Wall” என்Lம் பிர�த#் ெபற்ற உணவகத#்ல் வி!ந்�ண்ேடாம்.

நான் கைட�யாக �வாைவ 1999 ஆனி மாதத#்ல் கண்ேடன்.  நாLம் 

+�ம்ப/ம் கனடாவி5!ந்� ேநா ரே்வ, #ெராம்ேஸா (Tromsø, Norway) விற்+ 

�வாைவ>ம் +�ம்பதை்த>ம் பாரக்க்ச ்ெசன்ேறாம்.  அ� ஒ! அற்%தமான 

பயணம்.  அ�தான் நாங்கள் /தன் /ைறயாக வட�!வ வட்டத#்ற்+ (Arc-

tic Circle) ெசன்ற�.  அ� ந�ேவனில் (midsummer) காலம்.  நாங்கள் நள்ளிரD-

Bரியைனப் (�!வப்பகல் – midnight sun) பாரத்ே்தாம்.  �வாவிLைடய 

\ன்பி� இலாகா அXவலகதை்த>ம் பாரத்ே்தாம்.  �ைற/கதை்த Qற்= 
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நடந்ேதாம்.  அங்ேக \ன்பி�க ் கப்பல்கள் தாங்கள் பி�தத் \ன்கைளக ்

ெகாண்�வந்� இறக+்வைத>ம் பாரத்ே்தாம்.

இந்தப் பயணத#்ல் அப்ேபா� #ெராம்ேஸாவி5!ந்த �வாவிLைடய 

சேகாதரரக்ைள சந்#தே்தாம்.  �வாவிLைடய தம்பியார ்இப்ேபா� கனடா 

ெடாேராண்ேடாவில் (Toronto, Canada) வாழ்�றார.்

இந்தப்பயணத#்ன் �றப்% அம்சம் நாங்கள் #ெராம்ேஸாவி5!ந்� 

ேஹான்னிங்ஸ்வக�்ற்+ (Honningsvag) வடகை்க ேநாக�் ெசன்ற கடல் 

பயணமா+ம். இ� ஓர ் /@ இரD பயணமா+ம். ேஹான்னிங்ஸ்வக ்

ஐேராப்பாவின் வடேகா�.

நாங்கள் ஆ < ேபர ்ேபாேனாம் – நான், �வா, ரீட்டா, சற்!, ராதா, பாரப்ரா, 

Oபன்.  ேநாரே்வயின் கடற்கால்கள் (fjords) நிைனத்�ப் பாரக்க்/�யாத 

அளD 1கDம் அழகானைவ.  நாங்கள் ேஹான்னிங்ஸ்வக�்ல், அங்+ வா@ம் 

அ!ளானந்ததை்த>ம் மைனவி மாெபைல>ம் சந்#தே்தாம்.

அவரக்ள் தங்கCைடய பிள்ைளகைள அங்ேகேய வளரத்த்ாரக்ள்.  அ!ள் 

\ன் வைல ெசய்>ம் ெதா;ற்சாைலயில் வைல பின்Lபவராக ேவைல 

ெசய்� ெகாண்�!ந்தார.்  அவர ்\ன் பி�க+்ம் ெபரிய கப்ப5Xம் ேவைல 

ெசய்தார.்  இ� ஒ! மறகக்/�யாத பயணம்.

2010ஆம் ஆண்� பங்+னி ஓராம் #க#, இ!தய மாற்<வ; அ<ைவ 

(bypass surgery) நடந்�ெகாண்�!க+்ம்ேபா� ஏற்பட்ட �கக்லால் �வா 

ேநாய்ப் ப�கை்கயில் வீழ்ந்�, அ#5!ந்� \ளாமேலேய 2020ஆம் ஆண்� 

மாரக்; மாதம் ஆறாம் #க# காலமானார.் �வாைவ நாங்கள் வ;யLப்பி 

ைவகக் /�யவில்ைல என்ப�ம், அவரிLைடய நிலைமைய ெதாடரந்்� 

அ=ய /�யாமல் ேபாய்விட்ட� என்ப�ம் 1கDம் கவைலயான�.  நான் 

ரீடாைவ ஓர,் இ! /ைற ெதாடர%் ெகாண்டேபா�ம் அவர ்�வாவிLைடய 

நிலைமபற்= எனக+் அ#கம் ெசால்ல வி!ம்பவில்ைல.  அதன் பின் �ல 

காலதத்ால் அவர ் �வாைவ>ம் Eட்�கெ்காண்� பின்லாந்�க+் (Finland) 

ேபாய்விட்டார.்  

�வராஜா 1+ந்த ெதாைல ேநாக+் உள்ளவர.்  இலங்ைகயில் 

இ!க+்ம்ேபாேத வXவான அர�யல் ெகாள்ைககைளக ் ெகாண்�!ந்தவர.்  

G  G ெபான்னம்பலத#்Lைடய சட்டத ் #றைமைய 1கDம் ெமசQ்வார.்  

அர�ய5ல் ெகாள்ைக ரீ#யாக, லங்கா சம சமாஜ கட்�யின் தைலவர ்

டாகட்ர ் என் எம் ெபேரராைவ சாரந்்#!ந்தார.்  என் எம் ெபேரராDைடய 
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ச�க, ெபா!ளாதார சமத்�வ தத்�வம் அவைர 1கDம் கவரந்்த�.  �வாDம் 

அைதேய தன்Lைடய வாழ்கை்கயின் +=கே்காளாகக ் ெகாண்டார.்  

இவரக்ள் இரண்�ேபரிLைடய �றப்%களின் Eட்ைட நான் �வாவில் 

கண்ேடன், அLபவிதே்தன்.

எல்லாவற்=க+்ம் ேமலாக ச/தாய /ன்ேனற்றம் �வராஜாவிLைடய 

ேபராரவ்ம்.  அவர ்தன்Lைடய இலட்�யங்கைள ெசயற்ப�த#் தனக+்ம் தன் 

+�ம்பத#்ற்+ம் அன்%ம் பண்%ம் நிைறந்த Bழைல  ஏற்ப�த#்னார.்  எவ!ம் 

ேபாகாத பாைதயிXம் தடம் ப#கக் அவர ் பின்  நின்ற#ல்ைல.  இப்ப�-

யான ஒ!வைர பாடசாைல நாட்களில் இ!ந்� நண்பனாகக ்ெகாண்டைத-

யிட்� ெப!ைமப்ப��ேறன்.  அவர ் ெதாடரப்ால் என் வாழ்D ெச;ப்%ம் 

 gரண/ம் அைடந்த�.  அவரிLைடய மைறD ஈ� ெசய்ய /�யாத இழப்%.  

அவரின் இழப்ைப நாCம் எண்ணி வா��ேறன்.

. சாmப வm:இல ைக வ l தன  ெதா lவா ைனt ெதாட யவr. றாவ  வாரணp ப -
யாளராக m, இல ைக  பlேவ  ப க l ெமn t ெதா சாைலக m ப nதவr.  1972இl 
இல ைக n  லmெபயrn  μத l sக ேந ய நா க m 1974இ n  கனடா m 
வ t  வ றாr. ெதா ச கm ம m அர யl ெசயlபா க l ெதாடrn  ஈ ப வnத அவr, 
வராஜா  ெந ய ந பr.

ெபா ைனயா இள ேகா: இkக ைரைய ஆ லt n  த ழாkகm ெசyதவr . ஓy ெப ற ெபா -
யாளr. வராஜா  உ ற ந பr. ஹாr  கl l 4ஆm வ pπ n  வராஜா rெகா m  

π  ப  ைமயt l ேச mவைர இ வ m வ p t ேதாழrகll.
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A word from a colleague and 
friend 
Steven Meglitsch

I fi rst came to know Sivarajah when I was secretary for the govern-
ment appointed advisory committee known as KIM, (the Contact 
Committee for Immigrants and Norwegian Authorities): the com-

mittee was fi rst appointed in 1984 and continued its work until 2013. 
During most of those 29 years, Sivarajah was a member, and during all 
those years, a signifi cant contributor to the committee’s work. In later 
years I lost contact with him, and learned only later, with sadness, that 
he had passed away in Finland.

At fi rst, I was unsure of how he would function in our committee, 
representing as he did a region of the country far from the capitol with 
few immigrants. Not only that, he used a northern Norwegian dialect 
that most immigrants in the country were unfamiliar with. 

My unsureness was totally unnecessary. 

In the start of our work together, one of the more diffi  cult problems 
we faced was how to get the appointed members, coming from diverse 
immigrant communities in diff erent parts of the country, to coordinate 
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and cooperate in their work. Sivarajah was a key player in that process.  
For every single agenda item at every meeting we held, he prepared pro-
posals for our decisions. He would call around to other members and 
discuss issues. His goal was always that the voice of the immigrant grass 
root be heard and taken seriously by the powers that be. He worked tire-
lessly and cross-culturally to get results.  He understood building and 
using networks. 

In his many other areas of activism, this dedication to the goal of 
raising up the disenfranchised was a recurring theme.

You will be remembered and missed, dear colleague and friend.

Steven Meglitsch, Senior Advisor, The contact committee between the immigrants and the 

authorities (KIM), 1984- 2011, Pedagogical supervisor, Oslo council, 1981-1984
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ஏதாவெதா ைனc ெசy  μ pப m, அத  
ெப ேப m எனk ll ம ைவt த வன! 
2009 இl ேநாrேவ ய இத  ஒ  வராஜா வழ ய ேநrகாண  
த ழாkகm.
ேநாrேவ ய ம டt l ச க அர யl, ெவ நா டவr நல , ச க க k ைட லான இைணnத 
வா  ம m அπ t , வளt ைற சாrn  பரவலாக அ யpப ட ஆ ைம கணப pπllைள 
வராஜா அவrகll. பlேவ  ஊடக க l அவர  ேநrகாணlகll, அவைரp ப ய ப கll 1970க  

இ n  இர டா ரt  இ வைரயான கால க l அvவpேபா  ெவ வn llளன. 

இ  2009 ஆm ஆ  í SAMORAí இத  ஜூ  மாதp ப pπl ெவ வnத ேநrகாண  த ழாkகm. 

இnேநrகாணl .கணப pπllைள வராஜா  ேநாrேவ வ ைக, ெசாnத வா kைக, அவர  ெதா l 
μைனp , ச க, அர யl ஈ பா கll, ெசய பா கll, தாயகm ேநாk ய ப கll, nதைனகll tத-
ெவா  t ரt ைன உllளடk llள  எ ற வைக l அதைன μ ைமயாகt த ழாkகm ெசy  
இn ைன l ப வாk llேளாm. 

ëSAMORAí 1986 ஆm ஆ n  ெதாடrc யாக ெவ வ ற ஒ  யா ன கலாcசார அர யl கா-
லா c ச ைக. ேநாrேவ l பா ைம ன  ைலைம ம m பா ைம ன k m ெப mபா-
ைம ன k m இைட லான உற , அத  ப μகtத ைம ம m kகlகைளp ேப ெபா ளாகk 

ெகா  ெவ வ ற .

1956இல் இலங்ைகயி5!ந்� ேமாட்டார ் ைசக�்ள் பயணம் ேமற்ெகா-

ண்�!ந்த அன்ரனி இராேஜந்#ரம், ஸ்ெகாட்லாந்#ல் �ல ேநாரே்வG-

யரக்ைளச ் சந்#கக் ேநர�்ற�. \ன்வளத்�ைறயில் கல்வி கற்பதற்காக 

ேநாரே்வயின் ஸ்வாங்கர ் நகரத#்ற்+ அந்த ேநாரே்வGயரக்ள் அவைர 

அைழத்�வந்தனர.் அவரத்ான் ேநாரே்வக+் வந்த /தலாவ� த1ழர.் ஒ! 

வி�த#்ரமான /ைறயில் அைமந்த அவரின் ேநாரே்வ வ!ைக, 17 ஆண்�-

களின் பின்னர ்(1972), �ெராம்ேசாவின் 1க /க�்ய த1ழரக்ளில் ஒ!வரான 

கணப#ப்பிள்ைள �வராஜா Hammerfest இல் அைமந்�ள்ள Findus \ன்வள த ்

ெதா;ற்சாைலைய வந்தைடைய வ;ேகா5ய�.
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[ ெராmேசா நகரசைப, ெராmேசா மாவ ட சைப, ெராmேசா உலக இைச ழா, ெவ நா டவrக k m 
அரசா கt ைட லான ெதாடrபாட , ெராmேசா மாவ ட அைவk m ெவ நா டவrக -
k ைட லான ெதாடrபாட , சrவேதச ஒ ைணp k , ெராmேசா த c ச கm, வp k 
க  ேத ய rவாகk , ெராmேசா மாணவr அைமp .] 

65 வயதா+ம் �வராஜா ேநாரே்வக+் %லம்ெபயரந்்த காலத#்5!ந்�, ேமற்-

+=ப்பிட்ட அைமப்%களில் தன� ெசயற்பா�கைள அ#கம் /ன்ென�த்�-

வந்�ள்ளார.் 

அவர ்ெவளிநாட்� ச�கத#்ற்+ம் ேநாரே்வGயரக்Cக+்ம் 1கப்ெபரிய 

வளமாகச ் �த#்ரிகக்ப்ப��ன்றார.் அதே்தா� �ெராம்ேசா சரவ்ேதச ச�க-

த#்ன் ‘�தத் உ<ப்பினரக்ளில்’ ஒ!வ!ம் Yவிர ச�க  அகக்ைறயாள!மாவார.் 

�ெராம்ேசாவில் ெபா�விவாதங்கள் அைனத#்Xம், +=ப்பாக சரவ்ேதச வி-

வகாரங்கள் ெதாடரப்ான விவாதங்களில் இவைரக ்காண/�>ம்.

-�ட்டங்கEக்�ச ் ெசல்வ= நாளாந்தத்�ன் ஒW அங்கம், என்< 

Nordlys பத#்ரிைகக+் அவர ்ெதரிவித#்!ந்தார.்

இலங்ைக, ஜப்பான், மற்<ம் 1980களி5!ந்� �ெராம்ேசா ஆ�ய இட-

ங்களில் தன� \ன்வளத்�ைற வாழ்கை்க பற்=ச ் சற்<க ் கவனத்�டL-

ம்  1ைகப்ப�தத்5ன்=>ம் எ�த்�கE்<�ன்றார.் பத்� ஆண்�கCக+் 

ேமலாக \ன்வளத்�ைற இயக+்நராகக ் கடைமயாற்=>ள்ளார.் தற்ேபா� 

அவர ் \ன்பி�த ் #ைணகக்ள ஆேலாசகராக உள்ளார.் ’\ன் பதாைககள்’ 

Qவரில் மாட்டப்பட்�!க�்ன்ற அவர� அலவலகம் Standgataவில் உள்ள�.

-அ*வலகத்�ல் அமரந்்தவாV விவகாரங்கைளக் ைகயா-

E>ேறன் என்< E=யவா< �ரிக�்ன்றார.் அ#ரைவக+்ம் �ரிப்ெபா5 

அல்ல. ஆனால் நிைறயேவ �ரிக�்றார.்

இலங்ைக நிைலைமகள் +=த்� நாம் ேபQம் ேபா� அவரிடம் �ரிப்% 

இல்ைல. 26 ஆண்� கால ஆ>தப் ேபாராட்டத#்ன் பின்னர,் �=லங்கா அர-

சாங்கம் வி�தைலப் %5கைள ெவற்=ெகாண்டைத அண்ைமயில் அ=வி-

தத்�. தம� தைலவர ் ேவXப்பிள்ைள பிரபாகரன் இறந்தைத %5கள் பல 

நாட்களின் பின்னர ் அ=விதத்னர.் இப்ெபா@� 300 000 வைரயான உள்நா-

ட்�ல் இடம்ெபயரந்்த மகக்ள் எவ்வா< நடாதத்ப்படப் ேபா�ன்றனர ்என்ப-

�ம், %5கள் ேதாற்க�கக்ப்பட்ட பின்னர ்த1ழரின் நிைலைம என்னவாகப் 

ேபா�ன்ற� என்ப� ெதாடரப்ான ேகள்கCம் நிலD�ன்றன. 
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-ேபார ் நடவ9க்ைககள் நிVத்தப்பட்டைம நல்ல=. ஆனால் 

%லம்ெபயரந்்த த	ழரக்ளா>ய நாம் ெசய்வத�யாத நிைலயில் 

உள்ேளாம். ெநWங்>ய உறவினரக்ைள இலங்ைகயில் ெகாண்9-

Wப்பவரக்ளின் நிைலைம இன்Gம் =யரமான=. அவரக்ள் 

ைகயV நிைலயி*ள்ளனர.்

உலெகங்�Xம் பரந்� வா@ம் த1ழரக்ள் நீண்ட பல ஆண்�களாக �-

ங்களவரக்ளிட1!ந்� அர�யல் வி�தைல ெப<வதற்காக வி�தைலப் %5-

கCக+் நி#>தவிகைள வழங்� வந்தனர.் இப்ெபா@� உதவி வழங்+வதற்+ 

எவ!1ல்ைல. எ#ரக்ாலம் ேகள்விக+்=யா�>ள்ள�. 

�ேலான் என்< /ன்னர ் அைழகக்ப்பட்ட Yவின் வடக�்ல் 1944 ஆம் 

ஆண்� �வராஜா பிறந்தார.் அங்+ள்ள மகக்ளில் பலர ்ஒ! தனிநாட்�ைன 

வி!ம்%�ன்றனர.் அப்பிரேதசம் பல காலங்கள் வி�தைலப்%5களால் நிரவ்-

�கக்ப்பட்ட�. ஆனால் தற்ேபா� \ண்�ம் அரசாங்கத#்ன் கட்�ப்பாட்�-

க+்ள் ெசன்<ள்ள�. 

%5கள் ேநாரே்வயிXள்ள %லம்ெபயர ் த1ழரக்ளிடம்  ஆதரவிைனக ்

ெகாண்�!க�்ன்றனர.் அவரக்ள் ஒ! ெசயல்வX1கக் அரசாங்கதை்தக ்

ெகாண்�!ந்தனர.் ச�கப் பணிகள் மற்<ம் Qனா1க+்ப் பின்னரான \ட்%, 

ம<வாழ்Dத ் #ட்டங்கைள ேமற்ெகாண்டனர.் சமாதானப் ேபசQ்களில் 

பங்+பற்=னர.் ேபாரந்ி<தத் ஒப்பந்தத#்ைன ேமற்ெகாண்டனர.் ஒப்பந்த-

ங்கள் அைனத்�ம் \றப்பட்டன. அவரக்ள் உல�ன் ேமாசமான பயங்கரவாத 

அைமப்%களில் ஒன்றாகDம், பல அைமசச்ரக்ளின் ெகாைலக+்க ் காரண-

மாகDம், +ழந்ைதப் ேபாராளிகைளத ்தம� அைமப்பில் இைணதத்வரக்ளா-

கDம் உள்ளனர.் மகக்ைளக ்கவசமாகப் பயன்ப�த#்ய மற்<ம் தற்ெகாைலத ்

தாக+்தல்களின் /ன்ேனா�கெளன்ற +ற்றசச்ாட்�ம் அவரக்ள் \� உள்ளன. 

ஏன் இதத்ைகய ஒ! அைமப்பிைன ஆதரிக�்ன் ரக்ள்?

-%:கள் எந்தவைகயான தவVகைள}ம் �ைறகைள}ம் ெகா-

ண்9Wந்தா*ம் அவரக்ைள ஆதரிக்காமல் வி�வதன் �லம் நாம் தவ�-

ைழப்பதாகக் கW=>ேறன். அவரக்ைள மாற்ற �9}ெமன நாம் நம்பி-

ேனன். ஆனால் அ= க9னமாயிWந்த=, என்�றார ்�வராஜா

எதைன மாற்றேவண்�ெமன்< வி!ம்பினீரக்ள்?
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-அதாவ= அந்த அைமப்% இன்Gம் ஜனநாயகப்ப�த்தப்பட்9-

Wக்க ேவண்�ம், அவரக்ள் இரா|வ ரீ�யில் �ைறந்த கவன-

�ம், அபிவிWத்� மற்Vம் ச�க ெபாWளாதார நிைலைமகளில் 

ேமல�க �ைனப்%ம் காட்9யிWக்க ேவண்�ெமன்V விWம்பி-

ேனன்.

1990 களில் �வராஜா %5கCடன் ேநர�யாகத ் ெதாடர%் ெகாள்�றார.் 

தன� தாயகத#்ன் கைரேயாரப் பிரேதசங்களில் �றந்த ெசயற்=றன்1கக் 

\ன்பி�த்�ைறைய கட்�ெய@ப்%வதற்+த ் தன� �ைறசார ் வளத#்றைன 

வழங்க /ன்வ!வதாகத ் ெதரிவிதத்ார.் �ன்< தடைவகள் பிரபாகரைன-

த ் தனிப்பட்ட /ைறயில் சந்#த்�ள்ளேதா�, பல தடைவகள் இலங்ைகயி-

ல் தங்�யி!ந்� பணிகைள ஆற்=>ள்ளார.் +=ப்பிட்ட �ல காலம் அவர ்

 %5களின் \ன்வளத்�ைற அைமசச்ராக �தத்ரிகக்ப்பட்�!க�்ன்றார.் அவர ்

அதைன ெவ<ம் ப�� எனக ்+=ப்பி��ன்றார.் 

நீங்கள் எதைனயாவ� அைடந்#!க�்ன் ரக்ளா?

-நான் ��ப்பிடத்தக்க எ�த்= ேவைலகைளச ் (Paper work) ெசய்�-

Wக்>ன்ேறன். அவரக்ள் கள ஆய்'ப் பணிகைளச ் ெசய்வ�ல் �றைம 

வாய்ந்தவரக்ள். அவரக்Eக்�த் ேதைவயாக இWப்ப= நி�வள�ம் 

 நிVவனக் கட்டைமப்%கEம் என்�றார ்�வராஜா.

2004இல் %5களின் ேவண்�ேகாCகக்ைமய அவர ் கள ஆய்Dப் 

பணிகைள ேமற்ெகாண்�!ந்தார.் 25.�சம்பர ் அேத ஆண்� Qனா1க+்ப் 

பின்ன!ம் %5கள் \ண்�ம் இவைரத ்ெதாடர%் ெகாண்�!ந்தனர.் அவரக்-

Cக+் இவரின் உதவி ேதைவயாகவி!ந்த�. %தத்ாண்�ைன அ�த்� அங்+ 

பயணமானார.் 

-நான் அங்� ெசன்றேபா= என்Gடன் �ன்ைனய ஆண்� 

இைணந்= பணியாற்�யிWந்த ~னவரக்ள் பலர ் இறந்=ேபாயிWந்தனர.் 

அவர ்தைரையப் பாரத்த்ப� ஒ! ைகயில் தைலைய ஊன்=க ்ெகாள்�-

ன்றார.் ேவேற�ம் ெசால்லாமல் அைம#யா+�ன்றார.் 

1950களின் ேநாரே்வக+்த ் #!ம்பிச ் ெசல்ேவாம்.  ேநாரே்வGயரக்ளால் 

ேநாரே்வக+் வரவைழகக்ப்பட்ட அந்தத ் த1ழ் மாணவLக+் ேநாரே்வ-

யின் Godtemplar  இைளஞர ் அைமப்%டன் (NGU) ெதாடர%் ஏற்ப��ற�. 

சமாதானம், ேதாழைமத்�வம் மற்<ம் ம�விலக+் இயகக்மான அந்த 
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 அைமப்பினர,் தம� அ�தத் சந்#ப்பில் த1ழ் மாணவரக்ளின் ெபா!ளாதார 

ெந!கக்�ையக ் ேகள்விப்பட்ட ேபா�, நி#ேசகரிப்%த ் #ட்டத#்ைனத ்

 ெதாடங்+�ன்றனர.் அ� 1968 வைர நீ�தத் ஒ! \ன்வளத்�ைற ெசயற்#-

ட்டத#்ன் ெதாடகக்மாக அைமந்த�. அப்ெபா@� 25 வயதாகவி!ந்த கண-

ப#ப்பிள்ைள �வராஜா, NGU நி<வனத#்ன!க+்த ் தன� Yவிைனச ் Qற்=க ்

காட்�னார.் அ�ேவ வட �!வ நாட்�டன் அவர� /தற் ெதாடரப்ாக 

அைமந்த�.

ஆனால் �வராஜாவிற்+ ேநாரே்வயில் ேவைல ஏற்பா� ெசய்வ#ல் NGU 

ெவற்= ெபறவில்ைல. தன் ெசாந்த /யற்�யில் ேவைலைய அவர ்ெபற்<க-்

ெகாண்டார.் ஒ! தவறான /கவரி இடப்பட்ட க�தம் சரியான ைககளில் �-

ட்��ற�. #¤ெரன ஒ!நாள் ‘ேவைல வாய்ப்% - Offer of employment’ அவர� 

ைககளில். Hammerfestஇல் அைமந்�ள்ள Findus \ன் பதப்ப�தத்ல்  நி<வனம் 

அவைர அைழதத்�. இலங்ைகயி5!ந்� ெஜனீவா, பின்னர ் அங்�!ந்� 

ேநாரே்வயின் �=ஸ்#யான்சண்ட் என ஒன்றைர மாதங்கள் நீ�தத் அவர� 

விமானப்பயணத#்ன் கைதகள் பல உள்ளன. 

வட ேநாரே்வயின் \ன்வளத்�ைறயில் 1990களில் /க�்ய பங்காற்=ய-

வரக்ள் த1ழரக்ள். வட ேநாரே்வக+் /த5ல் ெசன்< +�ேய=ய த1ழரக்ளி-

ல் �வராஜா ஒ!வர.் எட்� வ!டங்கள் Findusஇல் பணி%ரிந்தார.் 

அ#காைல 5 மணிக+் Findus கட்டடவளாத#்ற்+ ெவளியில் த1ழரக்ள் 

தயாராக நிற்பாரக்ள். ேவைல ெதாடங்+தற்+ /ன்னர ் �ண்�ப்பிரQரங்-

கைள விநிேயா�ப்பர.் ‘ெதா;லாளர ் ெகாம்^னிச  கட்�’கக்ாரரக்Cம் 

(Workers' Communist Party) �வராஜாவின் கவனத#்ைன ஈரக்�்ன்றனர.் 

இலங்ைகயில் த1ழரக்Cக+்ம் �ங்களவரக்Cக+்1ைடயிலான சமD-

ரிைமகக்ான ேபாராட்டங்கைள /ன்ென�தத் அைமப்பின் அங்கமாக 

�வராஜா இ!ந்#!க�்ன்றார.் Hammerfest இல் ெதா;ற்சங்கச ்ெசயற்பா�க-

ள்  இடம்ெபற்<வந்தேதா�, ெதா;லாளர ்#ன ப�ஸ்கரிப்%ம் இடம்ெபற்ற-

�. ‘அந்த மனிதரக்ைளப்’ பற்=க ் கைதக+்ம் ேபா� %ன்னைகதத் �வராஜா, 

பின்னர ்தான் E=யைதத ்#!த#் ‘நாம்’ என்�றார.் 1980இல் \ன்வளத்�ைற-

யில் கற்பதற்காகத ் �ெராம்ேசாவிற்+ச ் ெசன்ற �வராஜா மாணவ அர�ய-

5Xம் ெபா�வான அர�ய5Xம் ஈ�பா� ெகாள்�ன்றார.் RV (Red Electoral 

Alliance - �வப்% அணிக ்கட்�) சாரப்ில் இரண்� /ைறகள் நகரசைபயிXம் 

ஒ! /ைற மாவட்ட சைபயிXம் பிர#நி#யாகத ் ெதரிDெசய்யப்பட்�!-

ந்தார.்
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ெவளிநாட்டரக்ளின் நலன்கCகக்ாகக ்+ரல் ெகா�தத் ஒ!வராக இவர ்

நன்+ அ=யப்பட்�ள்ளார.் அவற்=ல் பல ெவற்=கைள>ம் அைடந்�-

ள்ளார.் /@ைமயான ஓய்y#யம் ெப<வதற்+ 40 ஆண்�ள் ேநாரே்வயில் 

 வாழ்ந்#!கக் ேவண்�ெமன்ற நிபந்தைனைய தளரத்#்ய#ல் இவ!ைடய 

பங்+ உள்ள�. இ� /#ய ெவளிநாட்டவரக்Cக+் ஒ! �கக்லாக இ!ந்த 

நிபந்தைன. இந்த விவகாரத#்ல் �=ஸ்தவ மகக்ள் கட்�யின் ஆதரDடன் 

மாற்றம் ெகாண்�வர உைழத்�ள்ளார.் 1சனரிமார ் இேத விவகாரத#்ல் 

 பிரச�்ைனகைள எ#ரெ்காண்�!ந்தனர.்

இதத்ைன ஈ�பா� எவ்வா< உங்கCக+்ள் உ!வான�?

ஏதாவெதான்�ைனச ்ெசய்= �9ப்ப=ம் அதன் ெபVேபVம் என-

க்�ள் ம>ழ்ைவத் தWவன. 

வாழ்D /@வ�ம் தான் ஒ! Yவிரப் ேபாக+்ைடயவராக  இ!ந்ததாகச ்

�வராஜா E<�ன்ற ேபா�ம், அவர ் ஒ! ெகாள்ைகவா# என்பைதவிட 

நைட/ைறவா#யாகேவ விபரிகக்ப்ப��றார.் அதே்தா� ஒ! பாரம்பரிய 

ேசாச5ச ஜனநாயகவா#யாகDம் உள்ளார.் \ண்�ம் �ரிக�்ன்றார:் 

-ஆம், ‘�ன்ேனற்றக்கட்!’ �ட நான் தவறான கட்!யில் இWப்பதா-

கச ்ெசான்ன=

1972 ஆம் ஆண்� ஏப்ரல் மாதம் �வராஜா Hammerfest இற்+ வந்தார.் 

அப்ெபா@� ெவளிநாட்டவர ்வரைவக ்கட்�ப்ப�த்�ம் சட்டம் அ/Xக+் 

வரவில்ைல. இலங்ைகயில் தான் #!மணம் ெசய்யவி!ந்த ெபண்Mக+் 

Findus இல் ேவைல வாய்ப்பிைனப் ெபற்றேத அவர ் ெசய்த /தற் காரியம். 

அவர ் ேநாரே்வக+் அைழகக்ப்பட்டார.் 1973ஆம் ஆண்� �வராஜாவின் 

/தலாவ� மகள் g1க+் வந்தாள். ஆனால் பிரசவம்  �கக்Xக+்ள்ளான�. 

அ<ைவச ் ��சை்சயின் ேபா�, தாயாரின் இதயம் நின்< ேபாய், அவர ்

ேகாமா நிைலக+்ச ் ெசன்றார.் என்ன நடந்த� என்ப� பற்=ேயா அல்ல� 

அவர ் \ண்�ம் கண் #றப்பாரா என்ப� பற்=ேயா ைவத#்யரக்ள் அ=ந்#-

!கக்வில்ைல. என்ன நடகக்ப்ேபா�ன்ற� என்ற பதட்டத#்ல் �வராஜா 

வாழ்ந்த Bழ5ல், மகைளக ் கவனிக+்ம் ெபா<ப்பிைனத ் தாம் எ�ப்பதாக 

நண்பரக்ள் /ன்வந்தனர.் இரண்டைர ஆண்�கCக+்ப் பின் மைனவி 

இறந்� ேபானார.் மகள் ேநாரே்வGயக ்+�ம்பம் ஒன்=ன் ெபா<ப்பில் வள-

ரந்்தார.் 
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-அதற்�ப் பின் மகைளத் �Wம்பப் ெபVவ= சற்Vக் கஸ்ரமாக இW-

ந்த=,  என்< விளக+்�றார ்�வராஜா.

அ�ெவா! ெகா¥ரமான காலமாக இ!ந்#!க+்ம்?

-ஆம், ஆனால் இப்ெபா�= அதைனக் கடந்=விட்ேடன்.

Hammerfestஇல் கணவLடLம் +ழந்ைத>டLம் வ�க+்ம் மகCடன் 

இப்ெபா@�ம் அவர ்ெதாடரப்ில் உள்ளார.் 

-ஒW வைகயில் அவEக்� இரண்� ெபற்ேறாரக்ள், என்< E=யப� 

\ண்�ம் �ரிக�்றார ்�வராஜா

பின்னாளில் Findus இல் ேவைல ெசய்�ெகாண்�!ந்த தன� தற்ேபா-

ைதய மைனவிையச ்சந்#க�்ன்றார.் \ன்வளத ்தளத#்ல் அவரக்ள் இ!வ!ம் 

ெவளிநாட்டவரக்ள். இவர ் இலங்ைக. மைனவி பின்லாந்த.் பின்னர ் இ!வ-

!ம் �ெராம்ேசாவிற்+ இடம்ெபயர�்ன்றனர.் 1978இல் இலங்ைகயில் ஒ! 

இந்�கே்காயி5ல் இவரக்ளின் #!மணம் இடம்ெபற்ற�.  காலப்ேபாக�்ல் 

இலங்ைகத ் Yவின் வடக�்Xள்ள �வராஜாவின் �ராமத#்5!ந்� ஒ! 

ெபண் +ழந்ைதையத ்ததெ்த�கக் வி!ம்பினர.் ஆனால் ததெ்த�ப்%ச ்சாரந்்த 

நிரவ்ாக நைட/ைறகள் எளிதானைவயாக இ!கக்வில்ைல. அ#Xம் +=-

ப்பாக வி!ம்%�ன்ற இடத#்5!ந்� ஏற்கனேவ, ெதரிDெசய்யப்பட்ட +ழ-

ந்ைதையத ் ததெ்த�ப்ப� Qலபமல்ல. அதே்தா� +ழந்ைதக+்ப் ெபற்ேறா-

ராக ஆவதற்+ அவரக்ளின் வய� அ#கம் என ேநாரே்வGய அ#காரிகள் 

ெதரிவிதத்னர.் ஆனால் சட்டவாளரின் உதவி>டன் அவரக்ள் நிைனதத்� 

நடந்ேத=ய�. 1990இல் ‘சற்!’ ேநாரே்வக+் வந்தார.் 

-கைட!யில் நாங்கள் ெவன்ேறாம்,  என்�றார ்�வராஜா

1990 கCக+்ப் பின்னர,் வட ேநாரே்வயில் வ�தத் த1ழரக்ளின் எண்ணி-

கை்க +ைறயத ் ெதாடங்�ய�. பல!ம் ஒஸ்ேலாவிற்+ இடம்ெபயரந்்தனர.் 

தற்ேபா� �ெராம்ேசாவிXள்ள த1ழரக்ளின் எண்ணிகை்க 40. �ெராம்ேசா 

த1ழ்ச ் சங்கத#்ல் அவரக்ள் இைண�ன்றனர.் கடந்த ெவள்ளிக�்ழைம 

ேபாரில் இறந்தவரக்Cகக்ான இைறேவண்�ைககக்ாக அங்+ அவரக்ள் 

ஒன்<E�னர.்

நீண்ட காலம் ேநாரே்வயில் வாழ்ந்த த1ழரக்ளில் ஒ!வராகDம், நிரவ்ாக 

ெமா;ைய>ம், நிரவ்ாக அ#கார நைட/ைறகைள>ம் நன்+ அ=ந்தவ-
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ராகDம் உள்ள �வராஜா ஒ! /க�்ய வளவாளர.் ஒ! வ;காட்�யாகDம் 

உள்ளார.் /த5ல் தான் ஒ! ஆேலாசகராகத ்ெதா;ற்ப�வதாக /M/M-

தத் �வராஜா, நி#>தவிக+் விண்ணப்பிப்ப� ெதாடரப்ாகDம் அ� சாரந்்த 

ெபா=/ைறகள் ெதாடரப்ாக த1ழரக்ள் மட்�மல்ல, ேநாரே்வGயரக்Cம் 

தன்னிடம் ஆேலாசைன ேகட்பைத ஒப்%கெ்காள்�ன்றார.்

ெவளியி5!ந்� பாரக்+்ம் ேபா�, ேநாரே்வயில் %5கCக+் ஒ!1தத் 

ஆதரD இ!ப்பதாகத ்ேதான்<ம். �கக்ல் என்னெவனில் எ#ரப்்ப� க�னம். 

விமரச்னம் இ!ப்பவரக்ள் ெவளியில் ெசால்வ#ல்ைல. �ெராம்ேசாவிX-

ள்ள த1ழரக்ள் எண்ணிகை்கயில் 1கக+்ைறெவனிXம் இங்+ம் %5கைள 

எந்த அளவிற்+ ஆதரிப்ப� என்ப#ல் மா<பா�கள் உள்ளன.

-ெபWம்பாலானவரக்ள் வி�தைலப் ேபாராட்ட இலக்>ைன ஆதரி-

க்>ன்றாரக்ள் என்V நம்%>ேறன். ஆனால் வ6�ைற ெதாடரப்ான �ர-

ண்பா�கள் இWக்>ன்றன.

ஏப்ரல் (2009) �றந்த இைணவாகக்ச ்ச�கமான (well integrated society) த1-

ழரக்ள் பற்=ய %#ய பிம்பத#்ைன நாம் காண ேநரந்்த�. ஆரப்்பாட்டங்கள், 

ஒஸ்ேலாவிXள்ள �=லங்கா �தரக உைடப்%, ேநாரே்வ அரசாங்கத#்ட1-

!ந்� ெதட்டதெ்தளிவான நடவ�கை்ககைளக ்ேகாரியைம ேபான்ற நிகழ்D-

கள் ெசய்#ஒளிபரப்%கைள நிைறத#்!ந்தன. 

-அவரக்ள் இத்த� அர!யல் ஈ�பா� காட்9யைம என்ைன ஆசச்ரி-

யப்பட ைவத்த=. எல்ேலாWம் ��ெரன வி6த்=க் ெகாண்டனர.் 

ஆனால் ஆரப்்பாட்டத#்ல் ஈ�பட்ேடாரில் �லர ் ேநாரே்வயினா-

ல் எதைன நிைறேவற்ற /�>ெமன்ப� ெதாடரப்ான 1ைக நம்பிகை்க 

 ெகாண்�!ந்ததாக �வராஜா க!��றார.் மாறாக அவர ் அெமரிகக்ா, 

இந்#யா, xனா மற்<ம் ெபரிய சக#்களின் அர�யல் ச�ரங்கத#்ைனப் 

பற்=ப் ேபQ�ன்றார.்

இரண்டாயிரத#்ன் ஆரம்பத#்ல் எரிக ் Bல்ைஹம் ேபாரந்ி<தத் ஒப்ப-

ந்தத#்ற்கான அLசரைணைய வழங்�யைதய�த்�, இலங்ைகயில் �வ-

ராஜாவின் பயணங்கள் இல+வா�ன. வ;களில் இைடநி<தத்ப்படாமல் 

பல இடங்கCக+்ம் வாடைகக ் காரில் #ரிய /�ந்த�. அவர ் %5கCடன் 

இைணந்� ேவைல ெசய்பவர ்என்< எல்ேலா!க+்ம் ெதரிந்#!ந்தேபா�ம் 

ேம 17 (ேநாரே்வ Qதந்#ர #னத#்ல்) ெகா@ம்பிXள்ள ேநாரே்வத ்�தரகத#்ல் 

வி!ந்#னராகப் பங்ேகற்றார.் �ல ஆண்�களின் பின் அங்+ ஒ! வீட்�ைன 
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விைலக+் வாங்�ய அவர,் ஓய்y#யக ்காலதை்தத ்தன� /தலாவ� தாயக-

த#்ல் ெசலவி�ம் எண்ணத#்ல் #ைளதத்ார.் 

ஆனால் நிைலைமகள் மா=விட்�!ந்தன.

-அங்� �Wம்பிச ்ெசல்வ= நைட�ைறயில் க9னமானதாகத் ேதா-

ன்�ய=.  அதனால் 	க எரிசச்லைடந்ேதன், என்�றார.்

அதற்+ மாற்றாக +�ம்பம் ஒஸ்ேலாவிற்+ இடம்ெபயர உதே்த�த்�-

ள்ள�. அத்�டன் இலங்ைகத ் Yவின் நிைலைமகள் xரா+ம் ேபா� தன� 

\ன்வள அபிவி!த#் சாரந்்த ெசயற்பா�கைள ேமற்ெகாண்� /ன்ென�கக் 

/�>ெமன்ற நம்பிகை்க ெகாண்�ள்ளார.்

%லம்ெபயர ் த1ழரக்ள் தாயகத#்ற்+ உதD�ன்ற வி!ப்பிைனக ் ெகா-

ண்�!க�்ன்றனர ் என்ப#ல் அவர ் நம்பிகை்க ெகாண்�!க�்ன்றார.் Qனா-

1க+்ப் பின்னர ் அவரக்ளின் உதவிசெ்சயற்பா�கைளக ் கண்�!க�்ன்றார.் 

ஆனால் த1ழரக்ளின் தைலவி# என்ப� �ங்களவரக்ள் அவரக்ைள எவ்வா< 

நடத்��றாரக்ள் என்ப#ல் தங்�>ள்ள�. அவர ் தளரந்்�விடத ் தயாராகவி-

ல்ைல.

-நிைலைமகள் zரைடயப் ேபாவ�ல்ைல, எ='ம் மாறப்ேபாவ�-

ல்ைல எனப் பலர ் அஞ்H>ன்றனர.் அைதப் பற்� எதைன}ம் ஊ>க்க 

�9யா=. 30 ஆண்�காலப் ேபாWக்�ப் பின்னர ்எ='ம் மாறப்ேபாவ-

�ல்ைல என ெவVமேன நாம் ெசால்:க் ெகாண்9Wக்க �9யா=.

(ேநரக்ண்டவர:் Kari Stokke Nilsen | சஞ்�ைக: SAMORA 3-2009)

த ழாkகm.

ப  வராஜா
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Siva: A man with a unique journey 
Ernst Bolle

Jorge Santos has sent me a request to write a few words about Kan-
apathipillai Sivarajah by virtue of my role as his immediate supe-
rior during his time as a fi sheries employee in the Directorate of 

Fisheries here in Tromsø. In the following I will name him alternately 
Shiva and KS. Had this been an oral presentation, I would of course 
have called him by his full name. He once claimed that I was the only 
Norwegian who could pronounce his full name. 

I studied at the Department of Fisheries in Tromsø in the period 
1978-1983 and Shiva came to the university a little aft er I started in 
1978. Th erefore, I have known him throughout the period he stayed in 
Tromsø. I became especially acquainted with him aft er he joined the 
Directorate of Fisheries sometime around the mid-80s. Eventually he 
came to Tromsø and worked as a fi shing director, as it was then called, 
at the Tromsø offi  ce. At this local offi  ce there were 3 employees and KS 
was the manager. In 1998, the Guidance Service was reorganized, and 
he and the other employees were moved to the regional offi  ce. Th us, we 
were under the same roof and came into daily contact. 

When Shiva came to Tromsø in the early 80’s, there were very few 
with his background either in the cityscape or at the university and 

Fishing is a somewhat closed order in many ways. It is language codes and ex-

pressions with strong local roots that most people have difficulty interpreting. 

Fisheries have a strong local cultural anchorage where one almost has to be a 

native to be accepted as a manager and authority figure.  However, in a remark-

able way and over time, he came to be respected and valued by those he was to 

deal with.
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not at all at the Department of Fisheries. Fishing is a somewhat closed 
order in many ways. It is language codes and expressions with strong 
local roots that most people have diffi  culty interpreting. Fisheries have a 
strong local cultural anchorage where one almost has to be a native to be 
accepted as a manager and authority fi gure.  Here I think that KS prob-
ably had a somewhat complicated matter to deal with initially, foreign 
and dark-skinned as he was and almost seen as an unfamiliar entity for 
the fi shermen who he worked with. However, in a remarkable way and 
over time, he came to be respected and valued by those he was to deal 
with. In this way he came to constitute an educational and progressive 
force in which those who were previously skeptical opened their eyes to 
his many good and righteous qualities. 

Aft er we started working under the same roof, my role towards him 
became much closer. Shiva was a private man and did not like to talk 
about himself. You had to ask him directly and at times I did because 
people’s stories are interesting, and Shiva’s long and eventful journey was 
exciting. Shiva had a unique journey from advisor for a development 
project on the beach in northern Sri Lanka to a trusted fi sheries em-
ployee within the partly complicated Norwegian fi sheries management. 
I never found out what status he had within the Tamil community in 
Norway, but it occurred to me that he was considered an important fi g-
ure. If someone had asked Shiva, he would never have given you an an-
swer. I was well aware of his commitment to the liberation of the Tamil 
people, and I was also aware of his high-level contacts with the LTTE 
where he envisioned that fi sheries could play a role in building a new 
state. Th is was also his concern when he sought out the leaders in the 
jungle. When it all collapsed in May 2009, I think Shiva was deeply dis-
appointed and I remember him saying that the leaders of the LTTE had 
stayed too long in the jungle to understand how civil processes should 
take place. In the offi  ce with us, Shiva was a very skilled employee with 
a good overview of the complicated regulations he managed, which was 
greatly appreciated by all. When he became ill, it came as a shock to us, 
and we naturally visited him at home where it was painful to see how 

Beta_SivarajaBook.indb   104Beta_SivarajaBook.indb   104 01.12.2021   17:58:5201.12.2021   17:58:52



 Memorial Anthology of Kanapathipillai Sivarajah

105

he had lost the ability to move and speak. I will always remember him 
fondly as the courageous Kanapathipillai Sivarajah.
Ernst Bolle, section leader Directorate of Fisheries region north, Tromsø , Norway

An interview appeared on a local magazine 1988
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An inspiration to Tamil Youth

Legacy of Sivarajah
Rajan Chelliah

We called him Sivarajah annar. Annar is not only a word in 
Tamil that referred to an older brother, but also one that con-
veyed the notion of respect and endearment in equal meas-

ure towards a person and capturing more qualities than just being old-
er. Kanapathipillai Sivarajah was a person known for his commitment 
to the people of his beloved homeland which he had left  four decades 
earlier. He became a social activist on many an arena in his host coun-
try, Norway. His life story and the legacy he left  behind off er a great 
potential to the young in our community today much to refl ect on and 
many meaningful lessons on how to cope with the situation of being in 
multiple homes. Youngsters who seek to help the needy people in the 
homeland where their roots lie must study Sivarajah`s vision on how to 
provide sustainable developmental aid. 

Sivarajah is a good role model for an immigrant community like ours in the way 

he mastered the art of functioning equally well in the host country`s social and 

political arenas and his country of origin. For him being Tamil and being a Nor-

wegian was a blessing. 
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Early life in Norway
Following basic education in fi sheries at home, he invested in his own 
fi shing boat and started out as an active fi sherman. It was then that he 
came across a fi sheries development project of Norway called Cey-Nor 
back in 1968. Th rough Cey-Nor he acquired a scholarship for further 
studies in Japan. Aft er returning home with those qualifi cations, Siva-
rajah set off  on a mission to reach Norway.  Sivarajah was one of the 
fi rst Tamils to settle in Norway in the early 70s. He started working at 
a fi sheries factory in the northern city of Hammerfest, and thereaft er 
enrolled himself into the University of Tromsø to study Fisheries and 
Aquaculture. By then young Sivarajah had already begun to involve 
himself in local politics in Norway.  I did have the honour of interacting 
with Sivarajah and came to know a lot about his contributions. Sivarajah 
worked in diff erent social and political arenas, both in Norway and his 
homeland. His commitment to the betterment of life of the fi sher com-
munity in the Tamil areas is substantial. 

In my view, his contributions from Norway were in three major areas:

1. Encouraging development aid to his country of origin.

2. Identifying institutions in the host country and make them to  
 cooperate with institutions in the country of origin. 

3. Involving with local political and social organisations in the   
 host country.

A transnational fi gure
Sivarajah is a good role model for an immigrant community like ours in 
the way he mastered the art of functioning equally well in the host coun-
try`s social and political arenas and his country of origin. For him being 
Tamil and being a Norwegian was a blessing. Th e host country off ered 
him numerous opportunities to work for his people.
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Th e incorporation of migrants in the social milieu of the host coun-
try is an on-going debate in many receiving countries. While assimila-
tion theories were prevalent in earlier days, in this era of globalization, 
ethnic pluralism theories such as multiculturalism have replaced the 
former. However, this presents challenges for successful inclusion of the 
immigrant in the host country when those countries do not pay due 
regard for the immigrant’s own transnationalism. Sivarajah challenged 
this mindset and functioned as a transnational fi gure all through his life 
in Norway. 

It seems Sivarajah enjoyed a subjective wellbeing in executing many 
projects for the betterment of needy people in the Northern and the 
Eastern parts of Sri Lanka. Sivarajah contributed to a sustainable form 
of development as he knew well enough what was needed in his country 
of origin. Talking to NOTAM, a Norwegian magazine, in May 2005 Si-
varajah stated “fi shermen in the Northern and Eastern part of Sri Lanka 
have experienced 22 years of war. Now they have also become victims of 
Tsunami, and one can say that the people in the coastline have experi-
enced a second Tsunami.”

Connecting institutions – The progressive alternative
Sivarajah’s life teaches much to the younger generation. His fi rst and 
foremost concern was about his identity as a person belonging to an 
oppressed people. He was not only involved with propagating widely 
the issues of the oppressed, but he was keener in providing material help 
and knowledge to his people. In 1972, the very year he came to Norway, 
the 27-year-old Sivarajah started a project to help Th umpalai, the village 
he hailed from. When he was elected to the City Council of the north-
ern City of Tromsø, he contributed to a motion that paved way for the 
City Council`s help to another fi shing village in the northern part of Sri 
Lanka. 

Sivarajah found out that the participation by powerful institutions, 
Transnational Companies or Non-Governmental Organisations was vi-
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tal for the underdeveloped and war-torn areas where he was from. A 
worthy example of Sivarajah’s work to make the host country`s institu-
tions cooperate with the institutions in the country of origin came with 
the well-known bilateral co-operation of the Jaff na University and the 
University of Tromsø. He, together with the then Vice Chancellor of the 
University of Jaff na, the late Professor Th urairajah, was instrumental in 
securing this affi  liation. 

Co-ordinating offi  cer 
He was a long-term member of the far-left  wing political party in Nor-
way, Th e Red. He was twice elected as a Member of the City council of 
Tromsø, and once to the County council of Tromsø. His contribution 
as an advisor to KIM, an organization which functioned as a connector 
between immigrants and the Norwegian Authorities, for a long period 
will always be remembered. 

When the opportunity for higher education arose, Sivarajah chose 
his fi eld of higher studies with a vision of connecting his professional 
life with his homeland. Being a person originally from a fi shing village, 
his higher studies in Fisheries and Aquaculture, in the early eighties, 
paved the way for his professional engagement with his homeland. Its 
worthy of mention here that, in 2005, Sivarajah went to the homeland 
to undertake duty as a co-ordinating offi  cer at the Planning and Devel-
opment Secretariat there. He had visited all the major fi shing areas on a 
fact-fi nding mission. Th is later contributed to many major development 
projects in the areas. 

The incorporation of migrants in the social milieu of the host 
country is an on-going debate in many receiving countries.  It 
is a  challenge that host countries do not pay due regard for the 
immigrant’s own trans  nationalism. Sivarajah challenged this 
mindset and functioned as a transnational fi gure all through 
his life in Norway.
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The writer, Rajan, is journalist with a demonstrated history of working in the media produc-

tion industry especially for NRK, The Norwegian Public Broadcaster. Substantial experi-

ence in diversity and inclusion. Long term experience in solidarity work for Tamils. 

Underdevelopment, unevenness, and oppression become a source of 
development for some through migration and the subsequent transna-
tional ties they gather. Th e popular support from the Diaspora was pre-
dominant and important in providing, political, social, developmental, 
and moral support for the Tamil population in Sri Lanka. Sivarajah was 
a unique person in providing valuable support to his people. Sivarajah`s 
life and the legacy he left  will remain as a source of inspiration to many, 
especially to the younger generation Tamils of today and tomorrow. 
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தnைதk  கரான உற !
மகா றmபலm

என� தாய்வ;ச ் ெசாந்தமான அம்மாவின் �தத் சேகாதரனாக 

எங்கள் தாய்மாமைன நாங்கள �தத் மாமா என்ேற அன்ெபா-

@க அைழத்�வந்ேதாம். அவ!க+் நாங்கள் எட்� ம!மகக்ள் 

இ!ந்ேதாம். அம்மாவின் �தத் பிள்ைளகளான எங்கள் �வ!க+்ம் அவ!-

க+்ம் அ#க வய� வித#்யாசம் இ!கக்வில்ைல. அதனால் அவர ்எங்கCக+் 

மாமாவாக மட்�மன்= சமயங்களில் உற்ற ேதாழனாகDம், நல்ல வ;காட்�-

யாகDம் விளங்�னார.் 

எனக+்ம் அவ!க+்ம் இ!பத#்யிரண்� வய� வித#்யாசம் இ!ந்த�. 

என� �<பராயத#்ல்  அவர� ேதாளிXம், மாரப்ிXம் தவழ்ந்� வளரந்்தவள் 

நான். ஒ! தந்ைதக+் நிகரான அன்ைப என்\� ெபா;ந்தார.் என� நான்+ 

வய#ேலேய மாமா ஊைர விட்�ச ்ெசன்<விட்டாXம், எனக+்ம் அவ!க+்ம் 

இைடயில் எப்ேபா�ம் ஒ! பாசப்பிைணப்% இ!ந்�ெகாண்ேட தான் இ!-

ந்த�. 

நான் ேநாரே்வக+் என� இ!பதே்தாராவ� வய#ல் வந்த#5!ந்� 

என� எல்லாவிதமான /யற்�கைள>ம் பாராட்� ஊகக்ப்ப�த#் �றந்த 

வ;காட்�யாகத ் #கழ்ந்தார.் எங்கள் �தத் மாமா எங்கள்  +�ம்பத#்னரின் 

/ன்ேனற்றத்�கக்ாகத ் தன் வாழ்நாள் /@வ�ம் பா�பட்டார ் என்ேற 

��ம்ப நலனில் மட்�மன்�, ச�கம் சாரந்்த ெபா= நலனி*ம் 	�ந்த 
அக்கைற ெகாண்டவர ்எங்கள் �த்த மாமா.
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ெசால்லலாம். அந்தளDக+் அவர ் எங்கள் \� அன்%ம், அகக்ைற>ம் 

 ெகாண்டவராகேவ விளங்�னார.் 

எங்கள் �தத் மாமா தான் சாரந்்த +�ம்ப நலனில் மட்�மன்=, ச�கம் 

சாரந்்த ெபா� நலனிXம் 1+ந்த அகக்ைற ெகாண்டவர ் என்ப� அேநகர ்

அ=ந்தேத. எனக+்த ் ெதரிந்தவைரயில் நீண்ட காலமாக ச�கப்பணிகளில் 

ஈ�பட்� வந்�ள்ளார.் எம� நாட்�கக்ாகDம், எம� த1ழ்ச ் ச�கத#்ற்காக-

Dம் பலவிதமான நற்பணிகள் ஆற்=யி!க�்ன்றார.் அவ!ைடய இழப்பா-

ன� +�ம்பத#்னரான எமக+் மட்�மன்= எம� ச�கத#்ற்+ம் ேபரிழப்ேப. 

அவர� ஆதம்ா சாந்#யைடய இைறய!ள் ேவண்� நிற்�ன்ேறாம்.

என்ேறா ஓர ்நாள் உங்கைளச ்சந்#ப்ேபன் என்ற நம்பிகை்க>டன் உங்கள் 

அன்% ம!மகள்,  மகா.

வராஜா  ம மகளான மகா, ெதா lμைறc சார pப  ஆ யr.  íLearn2Driveí சார pப  
வனt  இயk நr. 
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 A helping hand!
Radha Sriranganathan 

Late Mr.Kanapathipillai Sivarajah was our father’s nephew, and his 
sister’s eldest son. Our father late Mr.Kanthasamy was very fond of 
him .Th ey used to chat with each other for a long time.

He studied at Hartley College, and went to Norway by 1972. He 
studied further and worked in Norway. He married to Malini Vetpillai 
and blessed with the daughter Sivagami Siv on 30th Sept. 1973. Malini 
passed away due to extreme clod and some illness on 15th Dec 1975. 

He helped his siblings and nephews and nieces to migrate to Norway 
and helped them to settle in Norway. He visited Sri Lanka and our home 
town several time and helped poor people there. He married again the 
lady Riitta from Finland and she lived with him until 26th June 2020. 
He lived in Finland and passed away at the age of 76,  on 6th December. 

Rest in peace with eternal God. 

The writer,  Radha Sriranganathan, is Sivarjah’s first cousin, living in Sydney Australia. 
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ப ட m ப pப m, நைகc ைவ 
உணr m kகவr
வ மாr, ேத , பனா, தrஷனா, சார க

கடந்த இ!பதை்தந்� வ!டங்களாக எமக+்த ் ெதரிந்த ஒ! நல்ல 

நண்பர ் �வராஜா அண்ணா. இவைர நாங்கள் 1988 இல் Tromsø 

வில் /தன்/தலாகச ் சந்#தே்தாம். 1+ந்த நைகசQ்ைவ உணரD் 

கலந்ததாக இ!க+்ம் அவ!டனான  உைரயாடல்கள். இலங்ைக, ேநாரே்வ 

என்< மட்�1ல்லாமல் உலக அர�யல் ேபாக+்கள், ெபா!ளாதார நிைல-

ப்பா�கள், மற்<ம் உள்நாட்�ப் ேபாரக்ள், ச�க மாற்றங்கள் என  அைனத்�ப் 

பகக்ங்களிXம் விஷயஞானம் உள்ள மனிதர ் அவர.் அவ!டன் எதைனப் 

பற்=>ம் உைரயாடலாம் அல்ல� விவா#கக்லாம். அLபவ அ=Dம், %தத்க 

அ=Dம் ெகாண்ட பண்பான மனிதர.் 

எங்கCைடய எல்லாப் பிறந்தநாள் ைவபவங்களிXம் +�ம்பமாக 

வந்� பங்+பற்=யவர.் ‘ேதவி தரமான சைமயல் உங்கCைடய�’ என்< 

நன்=>டன் விமரச்னம் ெசால்Xம் ஒ! நல்ல நண்பைர இழந்�விட்ேடாம். 

பிறந்தநாள் ைவபவங்கCக+் மட்�மல்ல ெபா@� ேபாகக்Dம் மைனவி, 

மகCடLம் �லேவைளகளில் மைனவி, மகள் பின்லாந்� ேபாயி!ந்தாXம் 

ஞாயிற்<க�்ழைமகளில் ம#ய உணைவ எங்கCடன் அ!ந்�வார.்

என� மைனவியான ேதவியின் அம்மா இலங்ைகயில் மரணமான 

ெசய்# அ=ந்� உடேனேய வீ� ேத�வந்� எங்கCக+் ஆ <தல் ெசான்ன 

நல்ல மனம் ெகாண்ட �வராசா அண்ணாDக+் இப்ப� ஒ! ேநாய் வ!ம் 

என்< நாங்கள் கனவிXம் நிைனத#்!கக்வில்ைல. 
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அவர ் ேநாய்வாய்ப்பட்ட �ல காலத#்ன் பின் மகளின் உதவி>டன் 

சகக்ர நாற்கா5யில் ெகாண்� வரப்பட்டேபா� அவைர வீ#யில் தான் 

 சந்#தே்தாம். எங்கைளக ்கண்ட�ம் வாய் ேபச /�யாத அவரின் கண்களில் 

இ!ந்� கண்ணீர ் ெப!�ய�. அ� இன்<தான் நடந்த�ேபால் நிைனவில் 

உள்ள�. வாரத்ை்தகளால் வ�கக்/�யாத ேவதைனைய>ம், ஆற்றாைம-

ைய>ம் அவர� கண்ணீர ்எமக+்ச ்ெசான்ன� அன்<. 

அவர ் Tromsø ைவத#்யசாைலயில் இ!ந்தேபா� இைடக�்ைடேய 

ேபாய்ப் பாரத்்� வந்ேதாம். பின்லாந்#ல் அவர� உயிர ் பிரிந்தைத அ=-

ந்தேபா� 1கDம் மனவ!தத்மாக இ!ந்த�. Tromsø வில் ேப!ம் %க@-

மாக சந்ேதாசமாக வாழ்ந்தவர� உயிர ் பின்லாந்#ல் பிரிந்த�ம் அல்லாமல் 

இ<#க ் �ரிைககள் Eட யா!க+்ேம ெதரியாமல் நடந்� /�ந்�விட்ட�ம் 

ேவதைனயானேத.

அவர ் காலமாவதற்+ /ன்ேப பின்லாந்� ேபான பின்னர ் Tromsø வில் 

அவர ்வாழ்ந்த வீட்ைட எங்கள் மகன் வாங்�னார.் எங்களின�ம், எங்கள் பி-

ள்ைளகளின�ம் மன இ�க+்களில் �வராசா அண்ணா  வாழ்�ன்றார.் அவ-

!டனான நிைனDகள் என்<ம் இனிைமயானைவ.

இkக ைரயாளrகll வராஜா அவrக ட  ெந ய ந πைனk ெகா nத  ரmேசா வா  த k 
mபt னr ஆவr..
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Sivarajah: a committed and 
solution-oriented man!
Odd Einar Dørum

I was the leader of the KIM, Contact Committee between the Immi-
grants and the Norwegian authorities in the period between 1990 
and 1997. Th e Contact Committee had a good mix of immigrant 

representatives, Norwegian politicians and representatives from impor-
tant ministries and government agencies. I was there and agreed that 
this should be developed into a school of democracy and into a place 
where important issues in immigration and integration policy could be 
discussed, investigated, and presented to people and authorities. 

I met Sivarajah in this context, and he came naturally in this selection 
and fi lled it with his commitment and an approach of solving challeng-
es.  Th e two of us came from two diff erent political backgrounds, but 
there was only something positive within the framework of the Contact 
Committee. My memory of Sivarajah is a committed and solution-ori-
ented man with positive energy.

Odd Einar Dørum was the Head of the Contact Committee (1990 - 1997) and former Minis-

ter of Justice (2001 - 2005). He served four terms as an elected member of the Norwegian 

Parliament (Stortinget)
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ஐயாமா  ைனவைலகll
ஐயாமா  சரsவ  இராசமா kகm

என� �தத் அண்ணன் மகன். என� ம!மகன் தன� அகக்ாD-

டLம் தம்பி>டLம் என� ெபற்ேறார ் ேசதர ்  �ன்னதத்ங்கம் 

அவரக்ளின் ஆதரவிXம் அரவைணப்பிXம் வாழ்ந்தனர.் எங்கள் 

வீ� ெபரிய நாற்சாரவ்ீ� என்ப#னாXம் ஒேர வீட்�ல் நாங்கCம் ஒன்றாய் 

ஒற்<ைமயாய் வாழ்ந்ேதாம். ம!மகன் �வராசா பாடசாைலப் ப�ப்ைப 

/�த்� ேநாரே்வ பயணமானார.் 

எனக+் �வராசா �தத்மகன் ேபால் என்Lடன் வாழ்ந்� வந்தார.் என-

க+்ம் ம!மகLக+்ம் 12 வய�தான் வித#்யாசம். எனக+் பிற்சேகாதரரக்ள் 

இல்லாத#னால், �<வய#ல் இவைர �க�் விைளயா�வதனால் 1கப் 

ெபரிய பாசம் இவரக்ளில் ஏற்பட்ட�. இன்< அவ!ைடய மைறD எனக+் 

கவைலயாய் உள்ள�. அவர� ஆதம்ா சாந்#யைடய இைறவன் அ!ள் %ரி-

யட்�ம்.

வராஜா  தnைதயா  சேகாத யான இவr வ யா l வா n  வ றாr.
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(From left  to right - page 118)

Photo 1: 

Sivarajah (left) with sister Kamala (right) 

and cousin late Sunderalingam (middle), 1951 

Photo 2: 

Sivarajah 

Grandparent’s House, 1949 

Photo 3: 

Sivarajah’s maternal grandfather(1st from left

at back), Sivarajah (2nd from left at back) with 

cousins and aunty.  Palaly Airport (Jaffna), 1961 

Photo 4: 

Sivarajah (on right) with sister Kamala and 

brother Srithar Grandparent’s House, 1954 

Photo 5: 

Sivarajah with sister Kamala, 1952 

Photo 6: 

Sivarajah Point Pedro/Thumpalai 

(From left  to right - page 119)

Photo 7: 

Sivarajah with cousin Sithamparapillai,  

1955 (10 years old) 

Photo 8: 

Sivarajah, Year 1955 (10 years old) 

Photo 9: 

Sivarajah’s father Kanapathipillai

Photo 10: 

Sivarajah,  1955 (10 years old)

Photo 11 

Sivarajah with his first wife Malini 

Photo 12: 

Grandfather Kanapathipillai 

Palaly Airport (Jaffna), 1961 

(From left  to right - page 120)

Photo 13: 

Sivarajah’s grandparents from his 

father’s side, his father, uncles and 

aunty. His father is first from right at 

back, 1937 

Photo 14

Sivarajah’s wedding with Rita in June 

1978 in Colombo Sri Lanka 

(From left  to right - page 121)

Photo 15: 

Sivarajah, Rita and cousin Ponnammah 

Point Pedro, Sri Lanka, 1978 

Photo 16: 

Rita with Sivarajah’s grandmother 

Mrs Sethar, Point Pedro, Sri Lanka, 1978 

(From left  to right - page 122)
Photo 17:

Sivarajah with his male cousins 

At Point Pedro Beach
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ெவll p ப மைல 
ேவ ைக வா ! 
எங்� ெசன்V மைறந்தாய்?

வ கk கட l μைளtத  நm ந

மாnைத ைற μtதாy அ  ைளtத

மா யr ம c ைய அ   ைளtத

மாறா  உற l மனm ைளtத

கலேம  கடேலா   π tேதாm

அடேல m உணr கைள நாm ப tேதாm

ஓ ற கைல ப   நாm ந tேதாm

ஒvவாைம க  ெபா  வாll எ tேதாm 

லm ெபயrnத ேவைள m ேபாரா டm

நலm ெப ற ந பr  பாரா m

ேபாரா டp பாைத ேல உ  ேதேரா டm

ெபா  எ m த ழrதைன ரா m

கடl  க வ tத காலt ேல

 ஓ வn  உத kகரm னாy

ெபா ll ேகா  ேசrkக  உத னாy

ேபyc னா  ேக n  tதாy

ெவll p ப மைல த l  தடm ப tதாy

ைட ெப  ெச  டாy 

ைடயானாy ழலானாy ெகா றவேன

ெகாைட வlேலாy பைடெகா ேடாy வா  வா

பlகைலகழகt k க ம கll

பல  பய கll ெபற ப  ெசyதாy

நலm ெக ட ெசy  ேக  நல  ெக டாy

நலm ெக ேடாm ப பாளா நாm நலm ெக ேடாm

ஆ ெடா  க nதா m 

மாறா  உ ைன  மாம தா

ேதாேளா  ேதாll றாy ைண றாy

ேதாழனாy ப  ெசy   பயணm μ tதாy  

வா க! வா க!   நாமm வா க.

ஏ.ேஜ.எm ைச (ெசாyசா)
ந ப , ஓy ெப ற கட ெறா l ப pபாளr.

வ காைல, ம னாr.
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An article written by Sivarajah appeared on Hartly College Magazine in 1962
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எம� ேபரன்%க+்ம் ெப!ம#ப்%க+்ம் உரிய ேதாழர ் �வராஜா 

அவரக்ைள சரியாக /ப்ப� ஆண்�கCக+் /ன்னர ் அெம-

ரிகக் க5ேபாரன்ியா மாநில பல்கைலகக்ழகத#்ன் சாகர்-

ெமண்ேடா நகர வளாகத#்ல் நடந்த சரவ்ேதச த1Pழ ஆய்D மாநாட்�ல் 

சக ேபசச்ாளராகச ் சந்#தே்தன். அவைர>ம் என்ைன>ம் தாயகத#்ன் எ#ர-்

கால \ன்வள,  விவசாயத ்�ைறகளின் ேமம்பா� பற்=ய க!த்�ைர வழங்+-

மா< ேகட்�!ந் தாரக்ள். அந்ேநரம் ேநாரே்வGய \ன்வளத ் #ைணகக்ள-

த#்ன் ம#>ைரஞராக விளங்�ய �வராஜா அவரக்ள் 'த1Pழத#்ன் \ன்வள 

 அபிவி!த#்' என்ற தைலப்பில் விரிவான கட்�ைரயிைன வழங்�யி!ந்தார.் 

தாயக \ன்வளதை்த வி!த#் ெசய்வதன் �லம் \னவர ் ெகௗரவமான 

வ!மான வாய்ப்%கைளப் ெபறDம் ேதசத#்ன் ெபா!ண்1யம்  ேமம்படDம் 

ெபா!தத்மான ஒ! �ேலாபாய அM+/ைறைய /ன்  ைவத#்!ந்தார.் 

அதற்+ /தலாண்� 1990 இல் இலண்டனில் நடந்த ROOT க!தத்ரங்�ல் 

தான் /ன்ைவதத் க!த்�கக்ைள பல்ேவ< விமரச்கரக்ள� உள்ள�ீகCடன் 

தான் ெச@ைமப்ப�த#்யி!ந்ைத>ம் +=ப்பிட்� இ<#யில் நாம் இனி>ம் 

எ@#, ேப� காலதை்த வீணாகக்ாமல் �=ய /தற்ப�களானாXம் ெசய5ல் 

 இறங்கேவண்�ெமனDம் வ5><த#்யி!ந்தார.் அவர� ��ப்%ம் அவசர-

/ம் அத்�ைண ெவளிப்பைடயாயி!ந்தன. 

இ= இWப�� ~னவரக்Eக்>ைடேயயான ேமாதலா? அல்ல= இWேவV 
ப�� த	ழWக்>ைடேய உள்ள ேமாதலா? உண்ைமயில் த	ழரக்Eக்�ம் 
அவரக்ள= நலன்கைளப் பா=காக்�ம் வைகயில் எல்ைலகைள ேராந்= 
ெசய்ய விWம்பாத கடற்பைடையக் ெகாண்�ள்ள இலங்ைக அரHக்�ம் 
இைடயி*ள்ள ேமாதலா? த	ழ் அர!யல் பிர�நி�கEக்>ைடயிலான 
ேமாதலா? அல்ல= ~னவர= பிரசச்ைனையக் ைகயில் எ�த்தால் தாம் 
த	ழ் நா� மற்Vம் இந்�யா'டன் ெபWமளவில் ேப|ம் நல்*ற' 
 பிைழத்=வி�ெமன எண்|ம் வடக்� ச�க�ம் கட்டைமப்%கEம் இ�ல் 
பங்�ள்ளவரக்ளா?

!வராஜாவின் நிைனவிைடேய வடக்>ன் ~ன்வளம் பற்�ய 
ஓர ்உைரயாடல்:

r ைல m சவாlக m
ேபரா யr நடராஜா sகnதராஜா
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பல இைட^ <கள் எ#ரப்்%கள் மத#்யில் நடந்த அம் மாநாட்�ன் 

ேபா� /ன்வந்த வைலயாகக்ங்களில் ஒன்< தான் அ�தத்�தத் ஆண்�க-

ளில்  %லம்ெபயர ்ேதசங்களிைடேய  வா@ம் ெதா;ல்�ட்ப �ைறசாரந்்ேதார ்

பலைர ஒன்=ைணகக்Dம், அவரக்ள் TECH அைமப்பின் �லம் ெபா!ண்1ய 

ேமம்பாட்� /யற்�கCக+் உ<�ைணயாக இயங்கDம் வ;வ+தத்�.

ஆ;ப்ேபரைலக+் /ன்Lம் பின்Lமான காலத#்ல்  ேநாரே்வயிXம் 

 தாய்மண்ணிXம் அபிவி!த#் சாரந்்த பயணங்கள்,  உைரயாடல்களில் சந்#-

தத் நாLம் �வராஜாDம் பின்னர ்2007 இன் �வகக்த#்ல் எமக+்ப் ெபா�வான 

தைலப்%கைள>ம் உள்ளடக�்ய ஒ! �ன்< நாள்  ெசயலமரவ்ில் ஈ�பட்-

ேடாம். இயற்ைக வள/ம் Bழல் /காைமத்�வ/ம் என்ற தைல ப்பின் 

Wழ் எம்1ல் பத்�ப் ேபைர>ம் ேவ< �ல வளவாளரக்ைள>ம் உள்ளடக�், 

 ேநாரே்வயில் ஒஸ்ேலாDக+் வடகக்ாக எனக+்ப் பரிசச்யமான ஒ! இயற்ைக-

வ;ப் பண்ைணயில் தங்� இந்த உைரயாடைல>ம் #ட்ட1டைல>ம் நிக-

ழ்த#்யி!ந்ேதாம். இந்த N5ல்  நிைனDகள்  ப�ரந்்�ள்ள /ைனவர ் Bைச, 

நண்பரக்ள் ெசல்வின், பாஸ்கரன், சரே்வ ஆ�ேயா!ம் பங்+ பற்=ய அந்த 

அரங்+தான் �வராஜாைவ நான் கண்� E�ப்ேபQம் இ<# வாய்ப்பாக இ!-

க+்ெமன நான் எண்ணேவயில்ைல. இயல்பாகப் பழ� ஒன்றாக உணDண்� 

ஓயாமல் �ந்#தத் அந்தப் பட்டைற நிைனDகளிைடேய நாம் தங்�ய அந்த 

இயற்ைகவ;ப் பண்ைணயின்  இயல்பான  தாவரப்பண்டங்கள்  நிரம்பிய 

உணைவ �வராஜாவால் /@கக் ஏற்க  /�யாமற்ேபான /M /Mப்% 

என் கா#ல் விழத ்தவறவில்ைல. 'இனி ஒஸ்ேலாவில் அகக்ா வீட்�ல் ேபாய்த ்

தான் வயிற்ைற நிரப்ப ேவMம்' என்< ெசான்ன�ம் நிைனவில் இ!க�்ற�.    

�வராஜா அவரக்Cடனான �ைறசார ் ெதாடர%்ம் ேதாழைம>ம் 

தந்த நிைனDகேளா�, ஏறதத்ாள அவ!ைடய வாழ்நாள் /@வ�மான 

 அகக்ைறக+்ரிய இயங்+%லமாக இ!ந்த வடக�்ன் \ன்வளம், அைத  அசQ்-

<த்�ம் ஒ! சமகால பிணக+் பற்=ய ஒ! பாரை்வைய, ப#ைவ இங்+ /-

ன்ைவகக்  ஆைசப்பட்ேடன். அதற்கைமய அண்ைமகக்ாலங்களில் எம் 

எல்ேலார�ம் கண்ணில் ப�ம் அளDக+்ப் ேபசப்ப��ன்ற, ேநர� ேமாத-

ல்கள் வைர ெசன்<ள்ள அப் பிணக+், பாரம்பரிய வட மாகாணக ்கைரேயார 

\னவரக்Cக+்ம் த1ழகத#்ன் ெதன் �ழக+்ப் ப+#யில் இ!ந்� அேத நீரப்்-

பரப்பில் \ன் பி�கக் வ!ம் த1ழக \னவரக்Cக+்ம் இைடேயயான�. 

அண்ைமக ்காலத#்ல் அேத பிணக�்ைன ஓர ்ஆய்Dப் ெபா!ளாக  எ�த்�ச ்

ெசயற்பட்ட ஆய்வாளர ் ேஜாரி ெஷால்ரன் அவரக்ேளா� நான் நடத#்ய 

உைரயாட5ன் ஒ! ப+#ையக ்Wேழ த!�ேறன். 
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ேஜா  ெஷாlர s (Joeri Scholtens) 
 அவrகll ெநதrலாn  அmsரடாm பlகைலk 
கழகt l  தன  μைனவr ப டp ப pπ-
ைன 2011-14 காலp ப l ேம ெகா   
π  2016 இl எ ய  244 பkக கைளk 

ெகா ட ஆy   ஆ லt தைலp  
Fishing in the Margins. North Sri Lankan Fishersí 
Struggle for Access in Transboundary Waters 

(2016)   எ பதா m. இைதt த l ' -
mπl  π tதl:  எlைலகll கடnத l 
வட இல ைக னவrக  உ ைமkகான 

 ேபாரா டm' எனலாm.

உலக ம டt l pπடtதkக μk யt வm 
ெகா ட  வளt ைன வடமாகாணtைத 
அ ய கட பரp  ெகா llள . இ l 

ேஜா  ெஷாlர  அவrகll தன  ஆy ைன 
ப t t ைற l இ n  ேம காக ம னாr 
வைர மான Park  Bay அlல  பாk  டா 

எனc ெசாlலpப ற கட πரேதசtைத 
ைமயpப t c ெசy nதாr.

இ  இk க ைர l நாm ேபச llள 
 வளm ப ய ேமல க π ன  

 வ ற . அைதt ெதாடrn  எm ைடேயயான 
உைரயாட l நா  μ ைவtத ேகll க m 
μைனவr ேஜா  அவrகள  க t kக மாக 
ப வா ற . இ யாக μ வைத m ப ய 

என  p kக ட  க ைர 
ைற  ெப ற .
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ேதசப்பற்<ம் ெதளிவான ேநாக+்ம், ேதடல் 1கக் #டமான /யற்�>-

ம் ெகாண்� #ைச பல ெசன்ற எம் ேதாழர ்�வராஜா அவரக்ள� நிைனDப் 

ப#வில் இ�Dம் அடங்�னால் அவர ்ம�ழ்வார ்என்ப�ம், அவர� ெபயரால் 

நா/ம் இயற்ைக ேபணி அதனிைட இைசபட வாழ்த5ன் உண்ைமயான 

அர�யல், ெபா!ளியல் சவால்கைளத ் ெதரிந்த �வில் ச�க உ<ப்பினரக்-

ளாக இன்=ல்லாவி�Lம் ஏேதா ஒ!நாள் ெசயற்படலாம் என்ப�ம் என� 

கற்பைனகேள.

பின்னணி

எம� மண்ணில் இயற்ைக வளங்கைள>ம் +=ப்பாக \ன்வள அபிவி-

!த#்ைய>ம் ஒ! /ப்ப� ஆண்�கால பாரை்வயிXம் அேதேபால 50 

ஆண்�கால பாரை்வயிXம் பாரத்ே்தாமானால் இலங்ைகயின் \ன்பி�த ்

�ைறயில் நிகழத ் ெதாடங்�ய +=ப்பிட்�ச ் ெசால்லக ் E�யதாயி!ந்த ஒ! 

வளரச்�், பின்னர ் >தத் காலத#்ல் +=ப்பாக வடக�்ல் ஒ! ேதகக் நிைல-

ைய>ம் ெப!ம் ப+#களில் பாரிய பின்னைடைவ>ம் கண்டைம 1கதெ்த-

ளிD. அேத காலத#்ல் த1ழகத#்ன் ெதற்+ப் ப+#கள், +=ப்பாக ராேமஸ்-

வரம், நாகப் பட்�னம், தLஷ்ேகா� உட்பட்ட ப+#களின் \ன்பி�த ் �ைற 

 ெதா;ல்�ட்ப ரீ#யான வளரச்�்>ம் 1கப்ெபரிய /ன்ேனற்ற/ம் கண்ட�. 

/த5ல் ேநாரே்வ, ஓரளDக+் ெநதரல்ாந்� ேபான்ற உதவி  வழங்+ம் 

நா�களின் ஆதரDடLம் பின்னர ் இந்#ய மத#்ய, மாநில அரQகளின் 

கடன், மானியம் என்பனவற்=ன் ேபறாகDம் அங்+ ெப!மளவில் \ன் வள 

அ<வைட ெபற்< இலாபதை்தப்  ெப!க+்வதற்கான வைகயில் பட+களி-

ன் தன்ைமயில் ெபரிய /ன்ேனற்றம் நிகழ்ந்த�. அைதத ் ெதாடரந்்� வந்த 

இந்த இ@ைவப்பட+ (trawlers) என்ற ெபரிய அளவில் வைலேபாட்� \ைன 

நிலமட்டத#்5!ந்� ேசரத்்� அள்ளகE்�ய தன்ைம ெகாண்ட வXவான 

 எந்#ரங்கள் இைணகக்ப்பட்ட பட+களின் வளரச்�் +=ப்பிடதத்கக்தாக 

இ!ந்�ள்ள�.

வடக�்ல் >தத்ம் நடக+்ம் ேபா�ம் அதற்+ப் பின்னாXம்  த1ழகத#்ன் 

பட+தெ்தா+# கண்ட வளரச்�் அங்ேக ெதாடரந்்�  ெகாண்�!கக்,  அவரக்ள் 

>தத் காலத#்ல் பாக+்க ் +டாப் ப+#யில் ைகயாண்ட அேத \ன்பி� 

 /யற்�ைய இன்Lம் ேவகப்ப�த#் பல மடங்காக அ#கரித்�க ் ெகாண்� 

வந்#!க�்ற ஒ! நிைலயில்தான் இங்ேக இ� ஒ! ேபாட்�யாக, ஒ! ேமாத-

லாகக ் காணப்ப��ற�. இயற்ைகயில் \னினங்களிைடேய நிலDம் பல்வ-

ைகத ்தன்ைமையப் பா#க�்ன்ற காரணத்�கக்ாக இ@ைவம� வைல களின் 
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பாவைன இலங்ைகக ் கடற்பரப்பில் சட்டப்ப� தைட ெசய்யப்பட்ட�. 

இ�  ஒ!%ற1!கக், இவற்ேறா� \ன்பி�கக் வ!ம் த1ழக இ@ைவப்ப-

ட+கள் சாதாரண பட+ �லம் கடல்ெசன்< இரவில் விரிவைல பரப்பிக ்

காத#்!க+்ம் வட%ல \னவரின் வைலகைள +<கக்ாக ெவட்�செ்சல்வ-

தால் ஏற்ப�ம் �லதன அ;D இம் \னவரக்ளால் தாங்�க ் ெகாள்ள /�-

யாத�.  ெதன்னிந்#ய பட+களின் \ன்  பி�க+்ம் தன்ைமேயா� ேபாட்�-

ேபாட  /�யாதவரக்ளாக வடமாகாணத#்ல் உள்ள  \னவரக்ள் இ!க�்ன்ற 

நிைலயில் ெபா!ளாதாரத#்ல் அவரக்Cக+் இைடேய உள்ள ேவற்<ைமக-

Cம் சட்டம் சரியான வைகயில் பின்பற்றப் படாத /ைற>ம் இன்< வைரக-்

+ம் அப்ப+# \ன்வளம் ஒ! பிரச�்ைனக+்ரிய விடயமாகேவ இ!ந்� வ!-

�ற�. 

வடk  னவrக  இnத வளm சாrnத πணk ைன பlேவ  ம ட -
க l பத றμm ேமாதlக m kக ஒ  kகலாக கll வ வைமt-

ll rகll. இைத ெகா சm ளkக μ மா?

ெபா�வாக நீங்கள் ஒ! \னவராக இ!க+்ம்ேபா� உங்கCக+் அந்த \ன் 

வளத#்ைன அMக பாரம்பரியமா>ம் சட்டgரவ்மாகப்  பாரத்த்ாXம் Eட 

உரித்� இ!க+்ம். ஆனால் இவ்விடத#்ல் உண்ைமயில் சட்டப்ப� உங்க-

Cக+் உரிைம இ!ந்தேபா�ம் உங்களால் ெசயற்பட /�யா�ள்ள�. \ன் 

 பி�ப்பதற்கான வாய்ப்% இல்ைல என்ப�தான் நிைலைம. அதானால் தான் 

என� ஆய்வின்ேபா� ெவளிவந்தவற்=ன் அ�ப்பைடயில், ஒ! பிரேதசத#்-

ல் �ைடக+்ம் +=ப்பிட்ட வளங்கைளப் பயன்ப�த்�வதற்காக ஒ! ப+-

#க+்ள்ள வாய்ப்% அவரக்Cக+்ரிய உரிைமகளால் மட்�ம் Yரம்ானிகக்ப்-

படவில்ைல. ேவ< பல காரணிகCம் தான் அதைனத ் Yரம்ானிக�்ன்றன 

என்பைத வடக�்ல் உள்ள \னவரக்ளின் இந்த +=ப்பிட்ட நிைல 1கத ்

ெதளிவாக எ�த்�கக்ாட்��ற�.

இங்+ள்ள \னவரிைடேய பல்ேவ< உறD நிைலகள்  காணப்ப��ன்றன. 

\னவரக்ள் கடல் கடந்த தங்கள் சேகாதரரக்Cடன் உராய்D நிைறந்த 

உறைவக ் ெகாண்�ள்ளனர.் அவரக்ள் தங்கள் அர�யல்  பிர#நி#கCடன் 

ஒ!வைக உறைவப் ேபM�றாரக்ள். இலங்ைக நாட்�  அ#காரத்�டன் 

ஏேதா ஒ! உறD ேபM�றாரக்ள். அ�ேபால இந்#ய அரசாங்கம் தைலயி-

�ம் ேபா� அ�Dம் பி=ெதா! உறDத ் ெதாடரை்ப உள்ேள ெகாண்� வ!-

�ற�. இைவ அைனத்�ம் ெவவ்ேவ< வைகயான உறDகள். ஆனால் அைவ 

அைனத#்ன�மான இ<# விைளD என்னெவனில், இம் \னவரக்ள் தமக+்-
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ரிய \ன்பி� உரிைமகைள அரத்த்/ள்ள வைகயில் அMக /�யா#!க+்ம் 

ஒ! இகக்ட்டான நிைல தாேன.

இைதப் %ரிந்� ெகாள்ள ேவண்�மாயின் இங்+ள்ள ஒவ்ெவா! 

உறவின் தன்ைமைய>ம் நாங்கள் %ரிந்� ெகாள்ள ேவண்�ம். அைததத்ான் 

நான் ெசய்ய /யற்�தே்தன். அ�ேவ என� ஆய்D /யற்�க+் அ�ப்பைட-

யாக இ!ந்த %#ர.் எந்தெவா! சட்ட வ;/ைறயிXேம தங்கCக+்  உரிதத்ா-

>ள்ள \ன்கைளப் ெபற /�யாமல் ஒ! \னவர ்ச�கம் இ!கக்க ் E�யதாக 

அேத வைள+டாவின் ம<பகக்த#்5!ந்� வ!ம் இ@ைவப் பட+கள் 

அைனத்� \ன்கைள>ம் ெபற்<கெ்காண்�!க+்ம் இவ் இகக்ட்டான நிைல 

எப்ப�  சாத#்யமாயிற்< என்பைதப் %ரிந்� ெகாள்வ� தான் எனக+்ரிய 

 ேகள்வியாக இ!ந்த�.

இ�தான் பிணக+். ம<ப+# தான் எ#ரிகள். அங்�!ந்� வ!ம் \னவர-்

கள் மற்<ம் இங்�!க+்ம் \னவரக்ள் என இ! ப+#க+்ம் இைடேய நிலDம் 

ஒ! வைரய<கக்ப்பட்ட /ரண்பா� ைகயில் உள்ள�. அவரக்ள் ெபரிய 

 /தலாளிகள், நாங்கள் �=ய \ன் +ஞ்Qகள். அ�தான் ேமாதல் என்ெற-

ல்லாம் ெசால்5 /�ப்ப� 1க இேலசான ேவைல. ஏெனனில் உண்ைம-

யாகேவ   யா!க�்ைடேய இந்த ேமாதல் உள்ள� என்ப� எவ!க+்ம் ெதளி-

வில்ைல. இ� இ!ப+# \னவரக்Cக�்ைடேயயான ேமாதலா? அல்ல� 

இ!ேவ< ப+# த1ழ!க�்ைடேய உள்ள ேமாதலா? உண்ைமயில் த1ழ-

ரக்Cக+்ம் அவரக்ள� நலன்கைளப் பா�காக+்ம் வைகயில் எல்ைலகைள 

ேராந்� ெசய்ய வி!ம்பாத கடற்பைடையக ் ெகாண்�ள்ள இலங்ைக அர-

Qக+்ம் இைடயிXள்ள ேமாதலா? த1ழ் அர�யல் பிர#நி#கCக�்ைடயி-

லான ேமாதலா? அல்ல� \னவர� பிரசச்ைனையக ் ைகயில் எ�தத்ால் 

தாம் த1ழ் நா� மற்<ம் இந்#யாDடன் ெப!மளவில் ேபMம் நல்XறD 

பிைழத்�வி�ெமன எண்Mம் வடக+் ச�க/ம் கட்டைமப்%கCம் இ#ல் 

பங்+ள் ளவரக்ளா? 

எனேவ ெவவ்ேவ< பல ேமாதல்கள் ஒேரசமயம் நிகழ்ந்� ெகாண்�-

!க�்ன்றன என்< தான் ெசால்ல ேவண்�ம். தம� உரிைமகக்ாக \னவரக்ள் 

ஓர ்ஆரப்்பாட்டம் ெசய்ய வி!ம்பினால், தாம் யா!க+் எ#ராக அப் ேபாராட்-

டதை்த நடத்�வ� என்< அவரக்Cகே்க ெதளிவில்ைல. இலங்ைக அரQ, 

இலங்ைகக ்கடற்பைட, இ@ைவப் பட+கக்ாரர,் இந்#ய அரQ, இந்#ய �த-

ராலயம் எனப் பல /ரண்பாட்�க+்ரிய தரப்%கள் இ!க+்ம் ேபா� யாைர 
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ைமயப்ப�த#் தம� ெசயற்பா�கைள /ன்ென�ப்ப� என்பைத /�D 

ெசய்ய இயலாத \னவர ்ச�கத ்தைலவரக்ள் பிரிந்� நிற்ப�ம் உள்ள�. 

இப் பிணக�்ன் ஒ! தன்ைமெயன்னெவனில் வடக+் \னவர� அர-

�யல் பிர#நி#த்�வத#்ல் ெப!ம் சகாகக்ளாக உள்ளவரக்ேள இவரக்ள� 

வாழ்வாதாரதை்தச ் �ைதப்பவரக்ளாகDம் உள்ளனர ் என்ற /ரண்பாேட. 

எம்மால் கற்பைன பண்ண /�யாத இந்த /ரண்பா� தான் \னவரக்ள் 

ஒன்<#ரண்� ஒ!மனதாக தம� பிரசச்ைனைய ேமைசயில் ைவத்� வா#ட 

/�யாத ஒ! நிைலக+் அவரக்ைளத ்தள்ளி>ள்ள�.   

பல \னவரக்Cக+்த ் த1ழகதை்த எ#ரெ்காள்ளDம் மன1ல்ைல. 

ேவெறா! ப+#க+் பல்ேவ< காரணங்கCகக்ாக இலங்ைக அரைச எ#ர-்

ெகாள்ள /�யா�ள்ள�. இைத விட நான் இந்த ஆய்ைவ  ெசய்த ேநரம் 

த1ழ்ப் ப+#யின் ஒவ்ெவா! அைசDம் ெப!ம் சந்ேதகத்�டன் கண்காணிக-்

கப்பட்ட ேநரம். எந்த ஒ! ஆரப்்பாட்ட/ம் 1கக ் கவனமாக நடதத்ப்பட 

ேவண்�யதாய் இ!ந்த�. யாழ்ப்பாணத#்ல் உள்ள இந்#ய �தரகத்�க+் 

/ன்பாக இ@ைவப் பட+கCக+் எ#ராக ஆரப்்பாட்டம் ெசய்தால் த1-

ழரக்ைளேய ஒ!வ!கெ்கா!வர ் எ#ராக நி<த்�ம் ேவைலைய இலங்ைக 

அரQ தான் ெசய்�ற� என்ேற த1ழகத#்ல் உள்ள பல த1ழரக்ள் அைதச ்  

 �தத்ரிப்பாரக்ள். இந்#ய இ@ைவப்பட+கள் தான் எம� \ன்பி�த ் தளங்-

களில் சட்டவிேராதமாகச ் ெசயற்ப��றாரக்ள் என /ைறயிட்டால் வட 

மாகாண சைபேயா அல்ல� த1ழ் ேத�யக ் Eட்டைமப்பினேரா அதற்+ 

அ#க ஆதரD ெகா�கக் மாட்டாரக்ள்.

வடக+் \னவரக்Cக+்த ் �ைணேபாக நண்பரக்ள் எவ!ம் இல்ைல 

என்பேத உண்ைம. எங்+ ேத�னாXம் அதத்ைகய நண்பரக்Cக+் இட1-

ல்ைல. ஏெனனில் உண்ைமயிேலேய இந்தப் பிணகை்கத ்Yரத்்� ைவப்ப#ல் 

எவ!க+்ேம ஆரவ்ேமா அகக்ைறேயா இல்ைல என்ப� தான் ெதளிவா�ற�.

tதm μ n  பt  வ ட களா m வடk l இ k m த  னவrகll 
இ m ஏ  ஓர க டpப llளனr? அவrக  எ rகாலm எpப  இ -
k m?

இ� ஒ! ெபரிய ேகள்வி. ஆம், அவரக்ள் ஏன் ஓரங்கட்டப்பட்�ள்ள தற்+ப் 

பல ேகாணங்களில் விளகக்ம் தரலாம். 1க எளிைமயான ப#ல் எ�ெவனில் 

அ#காரதை்த ைவத#்!கக்க ்E�ய எந்தெவா! பிர#நி#த்�வ  /ைறைய>ம் 

ைகயிெல�ப்ப� அவரக்Cக+் 1கக ்க�னமா>ள்ள� தான். ஆைகயால் இவ் 
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விடயம் ேத�ய \ன்பி� அைமசQ்கே்கா, கடற்பைடயின!கே்கா, த1ழ் அர-

�யல் கட்�கCகே்கா, வட மாகாண சைபகே்கா, த1ழ்நாட்�கே்கா அல்ல� 

இந்#ய இ@ைவப் பட+கக்ார!கே்கா நலன் த!வதாகDம் இல்ைல. 

இப் பிரச�்ைனகளில் அவரக்ள� உரிைமகைளப் பா�காப்ப#ல் எவ!-

க+்ம் இலாப1ல்ைல. ப#லாக இலங்ைகயின் வடக+் ெதற்+க+் இைடய-

ேய>ம், அ� ேபால இந்#யாவிற்+ம் இலங்ைகக+்ம் இைடேய>ம் நிலDம் 

1கப் ெபரிய அர�யல் இ@ப=க+்ள்Cம், வடக�்ன் பல்ேவ< சா#க ் 

+@க ்களிைடேய>ம் இவரக்ள் ெவ<ம் ைகப்பாைவயாக /�வ� 1கDம் 

�ர#ரஷ்் டவசமான�. இந்த உறDகள் அைனத#்Xம் அவரக்ள் ேதால்வி-

ெப<ம் /ைனயிேலா விளிம்%நிைலயிேலா தான் வந்தைட�றாரக்ள். 

இங்+ள்ள \ன்வளம் 1கப்ெபரிய�. எண்ப�களின் /ற்ப+#யில் 

இ!ந்� பாரத்த்ால் ப!த#்த்�ைற /தல் காைரநகர ்வைரயிலான  \ன்பி�ச ்

ெசல்வம் நன்றாகதத்ான் இ!ந்த�. \ன்பி�த ்ெதா;ல் காரணமாக ப!த#்த-்

�ைற ஒ! ெசல்வந்த நகராக இ!ந்த�. அ�ேபால வல்ெவட்�த்�ைற, 

மாதகல், யாழ்ப்பாண நகரம் மற்<ம் மன்னார ்ஆ�ய இடங்கCம் அப்ப�த-்

தான் இ!ந்தன. \னவரக்ளின் வாழ்கை்கத ் தரம் நன்றாக இ!ந்த�. \ன் 

வள/ம், நீங்கள் ெசான்ன� ேபால் Eட்�றDச ் சங்கங்கCம் நன்றாகச ்

ெசயற் பட்டன எனத ்ெதரிவிதத்ாரக்ள். 

இம் \னவரக்ள் ஒ@ங்கைமகக்ப்பட்ட ஒ! ெதா+#யாக அகக்ாலத#்ல் 

இ!ந்�ள்ளாரக்ள். அந்த ஆள் வளங்கள் �ல இன்Lம் உள்ளன. உட்கட்�-

மான/ம் Eட இன்Lம் இ!க�்ற� எனச ் ெசால்லலாம். %#ய இறங்+-

�ைறகள் கட்டப்பட்� வ!�ன்றன, நிைறய \ன்பி� பட+கள் உள்ளன, 

\ன்பி� வைலகCம் நிைறய உள்ளன. எல்லாம் இ!ந்�ம் அைம# இல்லா-

த�  ெப!ங்+ைற.  இவ்வளD உட்கட்டைமப்% ம<xரைமகக்ப் பட்�, உலக 

வங்� மற்<ம் ஆ�ய அபிவி!த#் வங்�யின் உன்னத ேநாகக்ங்கCகக்ைமய 

மயி5ட்� மற்<ம் ப!த#்த்�ைறயில் �ைற/கங்கள் எல்லாம் கட்டப் 

பட்ட  பின்ன!ம் இைவெயல்லாம் ெப!ம்பான்ைமயான \னவரக்Cக+் 

உண்ைமயில் நன்ைம பயக ்கவில்ைல. அவரக்Cக+்த ் ேதைவயானெதல்-

லாம்  கடXக+் Qதந்#ரமாக  கட்�ப்பாட்�களின்= ேபாவதற்கான  வாய்ப்%ம் 

இைடயில்  +=க�்��ன்ற இ@ைவப் படெகான்< தம� வைலகைள 

ெவட்�த ்ெதாைலக+்ம் ஆபத்�ம் இல்லாத நிைல ஒன்< தான். 

இராMவக ் கட்டைமப்%டன் ெதாடர%்பட்ட மற்ற எல்லாப் பிரச�்-

ைனகளின் ந�விXம், \னவரக்ள� வாழ்வாதாரதை்தப் ெபா<தத்வைர 
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தம� ப+#யில் Qதந்#ரமாக இழப்பின்=த ் ெதா;ல் ெசய்வேத 1கDம் 

 /க�்யமான�. தைடெய�Dமற்ற ஆபத#்ல்லாத பா�காப்பான வா-

ய்ப்%கள்  \ட்டைமகக்ப்படாத வைரக+்ம் \னவரக்ள் கடXக+்ச ் ெசல்Xம் 

ஒவ்ெவா! /ைற>ம் வைலைய இழப்பதன் �லம் ஒ! வ!ட வ!மானத-்

ைதேய இழக+்ம் அபாயம் 10-20 வி@கக்ா� அளவில் இ!க�்றெதனேவ 

நான் நிைனக�்ேறன். அ�தான் இங்+ 1க /க�்யமான ெசய்#யா�ற�. 

இந்த நிைலயில் கடXக+்ப் ேபாய் வைலைய>ம் அதத்ைன /த]ட்-

ைட>ம் இழப்பைதவிட வீட்�ல் நின்< விடலாம் அல்லவா. கடன் தான் 

ஏ<ம். காலப்ேபாக�்ல் ெபா�வாகேவ கடன் ெந!கக்� அ#கரித்� வ!வைத 

நாம் கண்� வ!�ேறாம். இக ் கடன் பிரசச்ைனைய இன்Lம்  விரிவாகப் 

பாரக்க் ேமXம் ஆராய்ச�் ெசய்ய வி!ம்%�ேறன்.  கடன்ப�வதால் விவ-

சாயிகள்  காண்�ன்ற ேபர;D பற்= அ�லன் க#ரக்ாமர ் ெசய்�ள்ள �ல 

 ஆராய்ச�்கள் #ைகப்gட்�பைவயாக உள்ளன. நிசச்யமாக,  ேபா!க+்ப் 

பிந்ைதய  காலத#்ல் %#ய ெபா!ட்களின் வரDம் அவற்ைற அ=/கம் 

ெசய்>ம் அைனத்� வைகயான #ட்டங்கCம், �ல சமயங்களில் 1கDம் 

Yவிர மான சந்ைதப்ப�தத்Xம் ேசரந்்� ைகேகாரத்்�ள்ள நிைல>ம் �ராம 

மட்டத#்ல் கடன் ெந!கக்�ைய நிசச்யமாகக ் Eட்�>ள்ளைம ெதரி�ற�. 

அ� ேவெறா! தைலப்%.

எ#ரக்ாலதை்தப் ெபா<தத்வைர என� பாரை்வயில் இம்  \னவரக்ள� 

\ன்பி� வச#கைள நவீனமயமாக+்வ� தான் ஒேர வ;ெயனDம் நான் 

நம்பவில்ைல. அ� ேகட்பதற்+ நல்ல கவரச்�்யான Yரவ்ாக இ!க+்ம். 

 ‘�ைற/கங்கள் கட்��ேறாம், ெபரிய பட+கைள வாங்� ெவளிேய ெசன்< 

இந்#ய இ@ைவப் பட+கCக+்ப் ேபாட்�யாக நீங்கCம் இயங்+ங்கள், 

உங்கள� ெதற்+ சகாகக்ைளப் ேபால ெசயற் பட்� ெந�ந்�ரம் ெசன்< 

Bைர \ன் (Tuna) பி�த்� வா!ங்கள்’. இைவ தான் நவீன மயமாகக்ல் த!ம் 

ஈரப்்%1கக் கைத.

ேகட்க நன்றாக இ!ந்தாXம் இக ்கைதயின் ம< பகக்ம் என்ன ெவன்றால், 

இதன் �லம் ஒ! �லர ் பயனைடவாரக்ள். அ� எல்லா மகக்Cக+்ம் பயன்-

தரப் ேபாவ#ல்ைல. சரியான எண்ணிகை்கைய மறந்�விட்ேடன், ஆனால் 

உதாரணமாக 50,000 \னவரக்ள் உள்ள ஒ! இடத#்ல் அவரக்ள்  எல்ேலா!ம் 

இப்ெபரிய பட+களில் ேவைல ெசய்யப் ேபாவ#ல்ைல. இப் ெபரிய �ைற-

/கங்கள் அவரக்Cக+் எவ்வைகயிXம் பயன்தரப் ேபாவ�ம் இல்ைல. 

Beta_SivarajaBook.indb   135Beta_SivarajaBook.indb   135 01.12.2021   17:58:5701.12.2021   17:58:57



கணப pπllைள வராஜா  ைனேவnதl ெதா p

136

அவரக்ள� �=ய பட+கCக+்ச ்சரியான தங்+1டம் ேதைவ. அைத>ம் விட 

/க�்யமாக இந்த இ@ைவப் பட+கள் இவரக்ள� கடற்பரப்பில் வராமல் 

இ!ப்பைத அவரக்Cக+் உ<#ப்ப�த#்க ் ெகா�கக்ேவண்�ம். அதற்காக 

\ன்வளம், பா�காப்% மற்<ம் ெவளி>றD அைமசQ்கக்ள், கடற்பைட, அர-

�யல் கட்�கள் உட்பட அைனத்� அ#காரக ் கட்டைமப்%கCம் தங்களால் 

இயன்ற அைனதை்த>ம் ெசய்ய அணிவ+த்� நிற்�றாரக்ள் என்பைத உ<# 

ெசய்� ெகா�கக் ேவண்�ம். இ@ைவப் பட+கள் இந்தக ் கடற்பரப்பில் 

வராமல் பாரத்்�கெ்காள்ள ேவண்�ம். 

அவ்வாறான ஒ!நிைலைய வந்தைடந்ேதாமானால் பின்னர ்அதத்ைன 

/த]�கCம், அதத்ைன �லதன/ம் ெப<ம#>ள்ளனவாக மா=வி�ம். 

பின்னர ் உண்ைமயிேலேய இக ் Eட்�றD சங்கங்கைள உ!வாகக்லாம், E-

ட்�றD ேச1ப்%த ்  #ட்டங்கைள \ள உ!வாகக் ஆரம்பிகக்லாம், அைதத ்

ெதாடரந்்� /@ உற்பத#்ப் ெபா=/ைற>ம் இயங்கத ்ெதாடங்+ம். 

ஆனால் நான் உங்கCக+்ச ் ெசான்ன�ேபால கடந்த ஐந்தாண்�-

களின் விவரங்கைளப் பற்= எனக+் அவ்வளD உ<#யாகத ் ெதரியா�. 

நான் அங்+ இ!ந்த த!ணம் வைர, (2015-2016) இந்த நவீனமயமாகக்ல் 

ெகாள்ைக /ைறயின் ேதாற்றதை்த அ�கக்� கண்�!க�்ேறன். \னவரக்-

ைள நீங்கள் \ன் வளரப்்% ேநாக�் ெசல்Xங்கள், \ன் பி�தத்ல் ஒ! பாரம்-

பரிய ெதா;ல், அைத நம்பி வாழ்வ#ல் எந்தப் பயLம் இல்ைல, ப#லாக 

நீங்கள் \ன்  வளரப்்% மற்<ம் ெபரிய அளவிலான \ன்பி� /யற்� ேநாக�் 

மாற ேவண்�ம் என்ப� தான் அந்த நவீனத்�வம் பற்=ய அ=Dைர. 

இ� ஒ! �ல!க+் பயLள்ளதாக இ!கக்லாம், ஆனால் \ன்வளரப்்% 

ெசயற்#ட்டங்கள் Eட ேபர;ைவ ஏற்ப�தத் வல்லைவ. உதாரணமாகக ்கட-

ேலரியில் ெதா;ல் ெசய்>ம் \னவரக்Cக+் அ� பா#ப்ைப  ஏற்ப�த்�ம். 

கடேலரி \னவரக்ள் ெப!ம்பாXம் உண்ைமயான \னவரக்ளாகக ் க!தப்-

ப�வ#ல்ைல, அவரக்ள் சா#யால் ேவ<பட்டவரக்ள். ெப!ங்கடல் \னவர ்

ேபாலல்லாமல் �=ய அளவிலான \ன்பி� நடவ�கை்ககைளச ் ெசய்�-

றாரக்ள். அவரக்Cகக்ாக உற்பத#் இறால் வளரப்்%ப் பண்ைணகைள அ=-

/கம் ெசய்வதால், இறால் உற்பத#்த ் ெதா;ற்சாைலகைளக ் ெகாண்� 

 வ!வதால் ஏற்படப்ேபா+ம் மாற்றதத்ால் உண்ைமயில் பயனைடயப்-

ேபாவ� யார ் என்ற ேகள்வி எ@�ற�. அந்த \ன்வளரப்்% பண்ைணகளில் 

இ!ந்� ெவளிேய<ம் க;Dநீரின் Qைமைய யார ்Qமகக்ப் ேபா�றாரக்ள்?
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இந்தக ் ேகள்விகCக+் அர�யல் ெபா!ளாதாரப் பாரை்வ Qவார�ய-

மான /ைறயில் ப#லளிக�்ற�. இந்#யாைவப் பாரத்த்ால், கடந்த பத்� 

ஆண்�களில் இறால் ஏற்<ம# பத்� மடங்காக அதாவ� 1,000 வி@கக்ா-

� அ#கரித்�ள்ள�. இந்த வளரப்்% இறாXகக்ான Yனி என்ன? அைவ 

உண்Mவ� \ன். கட5ல் பி�கக்ப்பட்ட \ன் சாப்பி��றாரக்ள். இப்ேபா-

�ள்ள நிைலயில் அைனத்� இந்#ய \ன் தைரயிறகக்ங்களில் �ன்=ல் 

ஒ! பங்+ இறால்கCக+் உணவா�ற�. அந்த இறால் தான் ஐேராப்பா 

மற்<ம் அெமரிக ்காவிற்+ ஏற்<ம# ெசய்யப்ப��ற�. உள்�ர ் சந்ைதகளில் 

ைகமாறப்பட ேவண்�ய அந்த அ�ப்பைட உணDம் ஊட்டசச்த்�கக்C-

ம் எதத்ைகய  பரிமாணத#்ல் டசQ் நாட்�Xள்ள பல்ெபா!ள் அங்கா�-

கCக+் மாற்றப்ப��றன என்பைதக ் கற்பைன ெசய்� பா!ங்கள். உள்�-

ரில் எவ!ம் வாங்� உண்ணகE்�ய ம5D விைலயில் �ைடக+்ம் �<\ன் 

(ெபா�வாக ‘sardine’ - த1;ல் ‘மத#்’ - வடமாகாணத்� வழக�்ல் ‘காைர’) 

/@தாக உற்பத#்மயப் ப�வ�ம் ம< ஒ�கW்� ெசய்யப் ப�வ�ம் தான். 

இந்த அYத வளரச்�்யின் அ�ப்பைடயாக ெநய்தத்ன்ைம ெகாண்ட இந்த 

இறால் \LணDக+்ரிய த+# ெகாண்�ள்ளதால் இறால் Yவன உற்பத#் 

ெதா;ற்சாைலகள் \ன்பி� பட+கCடன் ெபரிய ஒப்பந்தங்கைள ெசய்�-

ள்ளாரக்ள். பி�கக்ப்ப�ம் அைனத்� \ன்கCம் அவரக்Cக+் விற்கப்ப��-

ன்றன. பத்� ஆண்�களில் இந்#ய \ன் தைரயிறகக்ங்களில் �ன்=ல் ஒ! 

ப+#ையக ் கட்�ப்ப�த்�மளDக+் இந்த உற்பத#்யின் வளரச்�் இ!ப்ப-

தால் உள்�ரச் ் சந்ைத கCக+்ச ் ெசல்ல 1+# எ�Dம் இல்ைல. ம5வாக 

உள்�ரில் �ைடதத் அந்த \ன் இன்< தட்�ப்பாடான நிைல. (ேகரளா மா-

நிலத#்ல் அ#கம் வி!ம்பி உண்ணப் ப�வதால் இந்தச ்�<\ன் ஓமானி5!-

ந்� இறக+்ம# ெசய்யப்பட்�ள்ள ஒ! தகவXம் உண்�.)

எனேவ இலங்ைகயில் இறால் வளரப்்% ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம்ேபா� 

இந்#யாைவப் ேபான்ற வளரச்�் வந்தைடவதற்கான வாய்ப்%தத்ான் உண்�. 

ேமXம், அந்த இறால்கCக+் உணவாக �=ய \ன்கCக+்ரிய ேதைவ அ#-

கரிக+்ம். அப்ேபா� வடமாகாணத#்ன் உணDப் பா�காப்பில் இவ்வைக 

 \ன்களின் பங்களிப்% எப்ப� இ!க+்ெமன்< ேயா�க�்ேறன். சாதகமாக 

இ!கக்ா� எனதத்ான் ெதரி�ற�.  

ெபா!ளியல் ரீ#யில் மட்�ம் பாரத்த்ால் இவ்வைக \ன்வள ம< ஒ�க-்

W� அரத்த்/ள்ளதாகேவ இ!க+்ம். அதனால்தான் இ� நடக�்ற�. அவரக்ள் 

அைதப் ெப<ம# Eட்டல் எனப் ெபயரிட்� அைழக�்றாரக்ள். நான் அதைன 

ெப<ம# அ;ப்% எனக ்க!��ேறன். 
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�றந்த சந்ைத !ந்தைனயில் கட்டைமக்கப்பட்ட இயற்ைக வள 

�கா ைமத்=வம் ைகயில் இWக்�ம் ெபா=வான வி��ைறகைளப் 

பின் பற்றாமல் வில>ப் ேபாவ=ம் இV�யில் அ9ப்பைட வளம், இயற்-

ைகயின் தன்ைம இரண்�ம் �ற்றாகச ் zர6க்கப்பட்ட=ம் உதாரண-

ங்களாக ~ன்  வளரப்்%த் =ைறயில் நிைறயேவ உண்�. �த�� ெசய்த-

வர ் ெதாைல யி:Wந்= வந்தவரா}ம் !ைதக்கப்பட்டதன் ேக�கைள 

ெபV ேபVகைளத் தாங்�வ= உள்�ர ்ச�க�ம் தான் என்ப=ம் எமக்-

�ப் பாடங்கள்.

நீங்கள் இத் தைலப்ைப ஆராய்ந்த விதத்�ல்  உங்கள= ஆய்வ�க்ைக-

யில் ��ப்பிடப்பட்ட நான்� ெசாற்ெறாடரக்ைள ேமற்ேகாள் காட்ட 

விWம்% >ேறன். அைவயாவன: Hற்Vச,்ழல் ஆேராக்>யம், உண'ப் 

பா=காப்%, வாழ்வாதாரம் மற்Vம் ச�க நீ� (Ecosystem health, Food security, 

Livelihoods and Social justice). இைவ உங்கள= ஆய்வில் நீங்கள் ஒன்றாக-

க் ெகாண்�வWம் ேகாட்பா�கள், உங்கEக்�ரிய அக்கைறகள், ேயா-

சைனகளாக'ம் இவற்ைற இைணத்=ள்ளரீக்ள் என்V நிைனக்>ேறன்.

வட மாகாண னவrகைள  வ pப t வ , அவrக k  அ காரm அ p-
ப  எpப  எ பைத உ கll ஆy t டேம தன  ெந μைற சாrnத 
ெதாடkகp ll யாகk (normative starting point) ெகா nத . கll 
இ  μய tத t யாசமான அ μைறகll, உைரயாடlகll, 
அர ைன உll rtதl, ப n ைரtதl ெசயlμைறக l இ l கll 
ெவvேவ  ப க ைடேய ட கைள உ வாkக m μய t rகளா?

ஆம். ஆம், இ� ஒ! ெபரிய ேவைலப்பாடாகத ்தான் இ!ந்த�. 

நாGம் இைதெயாத்த மாற்றத்=க்கான ஆய்' �ைறகைள நிகழ்த்=ப-

வன் என்ற வைகயில் உங்கள= சவால் 	க்க ஆய்' �யற்!யில் அக்கைற 

ெகாண்டவனாகேவ இந்த இV�ப்ப��க் ேகள்விகைள எ�க்>ேறன். 

கll பய ப t ய ெசயlμைறகைள p பாrtதாl கll ைகயா-
ட  அைடயk ய ஒ  சவாலாக இ nததா? அlல  இnத πணkைகk 

ைகயாள இ m ேவ  தமான அ μைறகll ேதைவயா?

ஆமாம், நாங்கள் ெசய்ய  /யற்�தத்ைதப் பாரத்்� �லர ் எம்ைம அப்பா-

விதத்னமாக உள்�ைழந்#!க�்றாரக்ள் என ெசால்லலாம். ேவ<�லர ்அைத 

�ணிD1கக் /யற்� எனலாம். இன்Lம் �லர ்யாரிந்த ஏகா#பத#்ய மேனா-

நிைல>டன் வந்த டசQ்கக்ாரர,் வடமாகாண \னவரக்ைள ஒ!ங்�ைணகக் 

நீங்கள் யார ் என்<ம் ேகட்கலாம். இந்த இடத#்ல் ேதைவப்ப��ன்ற 1கப் 
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ெபா!தத்மான அரத்த்/ள்ள தைலயீ� இ� தான் என்<Eட �லர ் பாரக்-்

ககE்�ம். 

எம� ஆய்வில் பங்+பற்=ய இந்#ய இலங்ைக ஆய்வாளரக்ளிைடேய 

நாங்கள் எமகக்ான ஆய்Dக+்ரிய அ�ப்பைடப் பிரச�்ைனயாக வ�வைமத-்

�கெ்காண்ட� பின்வ!மா< அைம>ம். அதாவ� இலங்ைக \னவரக்ள்  

ஓரங்கட்டப் ப��றாரக்ள், இந்#யத ்தரப்பிXம் பல்ேவ< ச�கப் பிரசச்ைன-

கள் இ!க�்ன்றன, ஆகேவ அவற்ைற ஏற்<கெ்காண்� இப் பிரச�்ைன-

ையத ்Yரப்்பதற்கான ஒேர வ;ெயன நாங்கள் நம்%வ� இ! \னவர ்தரப்பி-

னர�ம் பாரை்வகைள>ம் அ=ைவ>ம் உள்ளடக�்ய ஒ! எல்ைலகைளக ்

கடந்த \ன்வள ஆCைககக்ான ஒ! ஒப்பந்தத#்ைனச ்(transboundary fisheries 

governance agreement) ெசன்றைடவ�  என்பதா+ம். 

இங்+ள்ள பிரசச்ைன என்னெவன்றால், இவ்விடயம் ெதாடரப்ாக 

 இலங்ைகயின் பா�காப்% அைமசQ்டேனா அல்ல� ெவளி>றD அைம-

சQ்டேனா ஒ! ஒப்பந்தம் ெசய்� ெகாண்டாXம் Eட  அவரக்ள் \ன்பி� 

சம்பந்தமானவரக்ள் அல்ல, \ன்வளம் என்றால் என்ன என்< அவரக்C-

க+்த ்ெதரியா�. இ!ந்த ேபா�ம்  \ன்வளம், பா�காப்%, ெவளி>றD என்ற 

�ன்< அைமசQ்கக்ள் சாரந்்த அைனவ!ம் பாக+் வைள+டா விவகாரங்க-

ளில் /�ெவ�கக்த ் தங்கCக+் அ#காரம் இ!ப்பதாகேவ நிைனதத்ாரக்ள். 

பிரசச்ைனயின் ந�ேவ வா@ம் \னவரக்ேளா இந்தச ்சமன்பாட்�ல் எங்+ம் 

காணப்படவில்ைல. 

எனேவ எங்கள� ெதாடகக்ப் %ள்ளியாக நாம் ெசய்ய எண்ணிய� 

ேம5 !ந்� Wழ் ேநாக�்யதாக இல்லாமல் W;!ந்� ேமல்ேநாக�்ய ஒ! 

ஒ@ங்�ைன /த5ல் உ!வாகக் ேவண்�ம் என்பேத. ஆனால் ெதற்கா�-

யாவிேலேய பா�காப்% மற்<ம் அர�யல் ரீ#யான விடயங்களில் E!ணரD்-

1கக் ஒ! நாட்�ல் இவ்வைக W;!ந்� ேமல்ேநாக�்ய நிரவ்ாகச ் ெசயல்-

/ைறைய உ!வாக+்வ� இேலசான ஒன்றா? 

அந்த விடயத#்ல் தான் எங்கைள �லர ் அப்பாவி என்<ம் க!#யி!-

ப்பாரக்ள். இ!ந்தாXம் அர�யைல ஓரளDக+் ஒ�க�் ைவத்�கெ்காண்�, 

விடயதை்த ெவ<ம் ெதா;ல்�ட்பக ்ேகள்வியாக மாற்=னால், சரி இப்ேபா� 

எங்களிடம் ஒ! +=ப்பிட்ட \ன்வளம் உள்ள�, அைத நம்பி நிைறயப் ேபர ்

உள்ளனர,் அவரக்ள் ஒேர ெமா;ையப் ேபQபவரக்ளாகDம் இ!க�்றாரக்ள், 

அவரக்Cக�்ைடேய நீண்ட வரலா< உள்ள�, ஆகேவ அவற்ைறப் பயன்-
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ப�த#் இவரக்ளிைடேய இப்ேபா� நிலDம் பைகைமயின் மத#்யிXம் 

நாம் இவரக்ைள ஒ!ங்�ைணத்� ஏதாவ� ஒன்ைற உ!வாகக் /�>மா? 

அ�தான் எம� ஆய்Dக+்ரிய ேகள்வி>ம். ஆனால் இவ்விடத#்ல் நாம் எங்ேக 

கால� எ�த்� ைவதத்ாXம், ஏேதா ஒ!வரின் கா5ல் 1#தத்ாக ேவண்�ம் 

என்பைத>ம் நாம் அ=ந்#!ந்ேதாம்.

இந்த உைரயாடல்கைள நாங்கள் ஒ@ங்கைமப்பதற்+, அதாவ�, இல-

ங் ைகயில் இ!ந்� \னவைர இந்#யாDக+்க ் ெகாண்�வந்�, அைதச ்

ெசயல் ப�த்�வெதன்ப�ம், அதற்கான �ல அ�ப்பைட ஒப்%தல்கைளப் 

ெப<வ�ம் எவ்வளD க�னமானெதன்பைத>ம் நாம் கற்பைனபண்ணிப் 

 பாரக்க்லாம்.  

அpப யானாl, அர யl எpப ேயா ல ெதா lν ப டயமாக மா றpப-
ட  எ m, னவrகைள ேமைச n  μ றாக pேபாவ  நட-

kகாமl ப m ெபா p m μத ப கll எனk rகll.

\ன்வள ேமலாண்ைமையப் ெபா<தத்வைரயில், இந்#யாவிXம் சரி, 

இலங் ைகயிXம் சரி, இ� ேபான்ற அரQசார ்�ந்தைன இ!க�்ற�. அதனால் 

\ன்வளத்�ைற அ#காரிகள்தான் \ன்வளம் சாரந்்த  ெகாள்ைககைள 

உ!வாக+்�றாரக்ள். அவரக்ேள தான் அவற்ைறப் பின்னர ் நைட/ைறப் 

 ப�த்��றாரக்ள். ஆனாXம் பாக+் வைள+டாவில் அந்த அரQசார ் அM-

+/ைற ேவைல ெசய்யா� என்ேற நாம் நம்%�ேறாம். எனேவ தான் இ! 

தரப்% \னவரக்ளிைடேய>ம் ஒ! +=ப்பிட்ட ஒப்பந்ததை்த உ!வாகக் 

/�>ம் என்<ம் பின்னர ் அதத்ைகய ஒ! ஒப்பந்தத#்ற்+ இ!தரப்பிXம் 

உள்ள இ! சரியான அைமசQ்களி5!ந்�ம் ஒப்%தல் ெபறலாம் என்<ம் ஒ! 

�ேலாபாய ரீ#யான /யற்�ையக ்ைகயிெல�தே்தாம்.  

உதாரணமாக, இலங்ைக \னவரக்ள் தம� கடற்பரப்பில் ம<பகக்த-்

#னைர ஓரி! நாட்கள் அLம#தத்ாXம், ஒ! இ@ைவப் பட+ எப்ேபா� 

வ!ம் என்பைத அவரக்ள் �ல்5யமாக அ=ந்#!ந்தால் தான்  அவரக்ள� 

நிைலைம �றப்பாக இ!க+்ம். அல்ல� மாதத#்ற்+ ஐந்� நாட்கள் என 

தங்கள் நீரில் அவரக்ைள அLம#கக்லாம். அைவ எந்ெதந்த நாட்கள் என்< 

சரியாகத ்ெதரிந்� ெகாண்டால், அதற்+ப்பின் ெபா!ட்ேசதம் நைடெபறா�. 

அல்ல� �ல எல்ைலகைள இ!ப+#>ம் ஒத்�கெ்காண்டபின்  அவற்ைறத ்

தாண்� ம<பகக் \னவர ் உண்ைமயில் வரமாட்டாரக்ள் என்றால் அ� 

இன்ெனா! அM+/ைறயாயி!கக்லாம். 
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\னவரக்ள் தமக�்ைடேய 1கDம் எளிதாக ேபச வல்லவரக்ள். எைதப் 

பற்=ப் ேபQ�ேறாம்  என்பைத>ம் அவரக்ள் நன்க=வாரக்ள். ஆனால் இேத 

ஒ@ங்�ைன ெவளிநாட்� விவகாரங்கள் அல்ல� பா�காப்%க ்கண்ேணாட்-

டத#்ல் பாரக்+்ம்ேபா�, இந்#ய \னவரக்ள் தம� கடற்ப+#யில்  மாதத#்ல் 

�ல நாட்கள் வந்� \ன்பி�ப்பைத ஏற்< இலங்ைக \னவர ்சம்ம#க+்ம் எந்த 

ஒப்பந்த/ம் அர�னால் ஏற்<கெ்காள்ள /�யாத�. அர�ன் ெவளி>றD 

அல்ல� பா�காப்% அைமசை்சப் ெபா<தத் வைரயில் இந்#ய \னவரக்ள் 

ஒ@ங்கற்ற /ைறயில் வ!வைதேயா சட்டத்�க+்ப் %றம்பாகக ் Eட அ�க-்

க� வந்தாXம் அைத சமாளிகக்லாம் ஆனால் \னவேரா� ஒ@ங்+ப�த-்

தப்பட்ட வ;யில் வ!வெதன்ப�  தம� ேதசத#்ன் இைறயாண்ைம,  நீரின் 

\தான இைறயாண்ைம உரிைமகைள மகக்ளிடம் ஒப்பைடப்பதைன அர-

�னால் ஏற்<கெ்காள்ள /�யா#!க+்ம். இ� ேபசாப்ெபா!ளாக இ!கக்த-்

தான் ெசய்�ற�. இ�ெவல்லாம் பரந்த இந்#ய-இலங்ைக விவகாரம் சாரந்்� 

நாங்கள் ெபற்ற ெதளிDகள். 

ேமXம் \னவரக்ள் தனிதத்னியாக ெசயற்பட்டால் எ�Dம் நடகக்ப்ேபா-

வ#ல்ைல என்ப�ம் அவரக்ள் ஒன்< ேசரந்்� வXவாக நிற்பதற்கான ஒ! 

இயகக்தை்தக ் கட்�ெய@ப்ப ேவண்�ய ேதைவ>ம் உணரப்பட்ட�. அதற்-

கைமய மன்னார ் மற்<ம் யாழ்ப்பாணத்� \னவரக்ள் மத#்யில் ஒ! Eட்� 

இயகக்தை்த உ!வாகக்Dம் /யற்�தே்தாம். அவரக்ளிைடேய தைலைமகள் 

மட்டத#்ல் உள் உரசல்கள் ஏற்ெகனேவ உள்ளன. வரலாற்< வ;யாக யாழ்ப்-

பாண \னவர ் ஆ#கக்ம் 1கக்வர ் என்ற ஒ! க!த்�ம் /@ வடக+்க+்மாக 

ஒ! Eட்டைமப்% உ!வா�னால் தாங்கள் யாழ்ப்பாணத ் தைலைமயின் 

Wழ் தம� அைடயாளதை்த இழந்�வி�ேவாம் எLம் அசச்ம் மன்னார ்\ன-

வரிைடேய   உள்ள�ம் உண்ைம. இந்நிைலயில் எவ்வா< ஏறதத்ாழ ஒ! சம 

 நிைலெகாண்ட தைலைமத்�வதை்த வடக+்கக்ாக உ!வாக+்வ� என்ப� 

ஒ! நிரவ்ாகரீ#யான சவாலாேக இ!ந்த�. 

இவ்விடயத#்ல் \னவரிைடேய ெந�ங்காலமாக நிலவிய Eட்�றD 

மனப்பான்ைம, இயங்�ய Eட்�றDச ் சங்க அLபவம் என்பைவ 1கDம் 

அLEலமான க!விகள் என்ப�ம் /ந்ைதய Eட்�றD அைமப்பின் 

உட்கட்� மானம் >தத்த#்ன் மத#்யிXம், ஏன் >தத்த#்ன் காரணமாகத ்தான் 

என்<ம் ெசால்XமளDக+்  இன்< ஒ!வைகயில் தப்பிப்பிைழத்�ள்ள� 

என்ப�ம் கவனத்�க+்ரியைவ.
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ெபா�வான Eட்�யகக்ம் ஒன்ைற உ!வாக+்ம் /யற்�யில் ஒ! ப+#-

யாக யாழ்ப்பாணப் பல்கைலகக்ழகத#்ல் \னவரக்Cகக்ாக ஒ! சந்#ப்ைப 

ஏற்பா� ெசய்ய வி!ம்பிேனாம். அவ்வைக சந்#ப்பில் வடமாகாண \னவ-

ரிைடேய ஒ! ெபா�வான உடன்பாட்ைட உைரயாடல் �லம் அைட>ம் 

எண்ண/ம் இ!ந்த�. ஆனாXம் இ<# ேநரத#்ல் பல்கைலகக்ழகம் பின்-

வாங்�ய� ேபான்ற காரணங்களினால் நாங்கள் ஏற்பா� ெசய்#!ந்த 

இ!ப� சந்#ப்%களில் ப#ைனந்� சந்#ப்%கள் ெவவ்ேவ< காரணங்கCக-்

காக நைடெபறவில்ைல. அந்ேநரம் நிலவிய பா�காப்%ச ் BழXம் இந்த 

\ன்வள விடயத#்ன் இ! நா�கட்�ைடேயயான தன்ைம>ம் இத#்ட்டத-்

#ன் இயல்பான ேபாக+்க+் ெந!கக்�கக்ளாகேவ இ!ந்தன. 

பா�காப்%த ்�ைற>ம் நீரந்ிைலகளின் இைறயாண்ைம உரிைமகைளப் 

பா�காகக்ேவ தாங்கள் இ!க�்ேறாம் எனத ் ெதரிந்�ம் Eட இ@ைவப்பட-

+கைளக ்ைக� ெசய்>ம்ேபாெதல்லாம் இந்#யாவி5!ந்� வ!ம் அ@தத்த-்
#ன் காரணமாக அவரக்ைள அ�தத் நாேள வி�விகக் ேவண்�ம். ெவளி>ற-

D விவகார அைமசQ்க+்ம் Eட தாங்கள் இந்#யாDடன் விவா#கக் ேவண்�ய 

பல பிரச�்ைனகளில் இ�Dம் ஒன்றாக மட்�ேம காணப்ப��ற�.   

இவ்வைகயான ச�ரங்க விைளயாட்�ன் ந�ேவ ஒ! கட்டத#்ல் இந்#-

யாவி5!ந்�ம் பத#்ரிைகயாளரக்ள் இவ்விடயதை்த அ=ந்� ெவளியிட-

ெவன வந்த� உண்ைமயில் ஒ! வித#்யாசதை்த ஏற்ப�த#் இ!ந்த�. இந்� 

பத#்ரிைகயின் /க�்யமான பத#்ரிைகயாளரக்ள், அவரக்ைளத ்ெதாடரந்்� 

ேவ< ஊடகங்கCம் இப்பிரசை்னயின் பன்/கத ்தன்ைமைய த1ழ் நாட்�-

Xம் /@ இந்#யாவிXம் ெதரியச ்ெசய்தைம ஒ! மாற்றதை்த ஏற்ப�த#்யி-

!ந்த�.

இ�வைர நாம் ேப�கெ்காண்ட ஆய்D அ�பவதை்த நாLம் Eட ஒ! 

கட்டத#்ல் /@ைமயான கண்ேணாட்டத#்ல் பாரத்த்� உதவியாக இ!ந்-

த� என்< நிைனக�்ேறன். ஒ! /@க ்கண்ேணாட்டதை்தப் ெபற ேவண்�-

மாயின் உண்ைமயிேலேய இந்த இந்#ய இ@ைவப் பட+ /யற்�யாளரக்ள் 

யார,் அவரக்ளின் வரலா<, மற்<ம் அவரக்ள் இவ்வைகயில் ெசயல்ப�வத-

ற்கான ஊகக்ங்கள் என்ன? +=ப்பிட்ட ஒ! +@ைவ, எல்ைலைய \<ம் Yய 

/ட்டாள்க ் Eட்டமாக �தத்ரிப்ப� %லைமசார ் பாரை்வயிXம் பயLள்-

ளதாக இல்ைல. எனேவ, உண்ைமயில் அவரக்ள் யார ் என்ப�ம், அவரக்-

ளின் வரலா<, தம� /த]ட்�கக்ாக அவரக்ள் கடன் மற்<ம் மானியங்கள் 

ெபற்ற வரலா<, மற்<ம் இந்#யாவின் ெதன் Wழ் பிரேதசத#்ல் உள்ள ெபரிய 
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\ன்பி� கட்�மானத#்ல் இ@ைவ \ன்பி�தத்5ன் இடம் என்ன என்ப-

வற்ைற>ம் நாம் %ரிந்� ெகாள்ள ேவண்�ம். இ@ைவ பட+கள் என்பன 

�=யைவ /தல் 1கப் ெபரிய பார இ@ைவப் பட+கள் வைர ெசல்Xம். 

அதLடனான ச�க/ம் பன்/கதத்ன்ைம ெகாண்ட�. பாரம்பரிய பட்�ன-

வர ் மற்<ம் பரவர ் ேபான்ற கைரப்ப+# ச�கம் மட்�மல்ல த1ழ்நாட்�ன் 

உட்ப+#யி5!ந்�ம் பல்ேவ< வைகயான /த]ட்டாளரக்ள் இவ் வணிகத ்

�ைறயிLள் ேசரந்்�ள்ளனர.் 

எம� அகக்ைறக+்ரிய \ன்வளத#்ன் ெப!ம்ப+# கடன்பட்டவரக்ள� 

வட்� ெசXத#்யாக ேவண்�ெமன்ற மனக ்கவைலகளால், அதேனா� வ!ம் 

ஆபத்�கக்ளால் தான் ெப!மளவில் இயகக்ப்ப��ற�. இ@ைவப்பட+த ்

ெதா;ைல ஒ! Bதாட்ட வி�#க+் ஒப்பிடலாம். %#ய இயந்#ரம் ஒன்=ல் 

ஐந்� ேகா� Oபா /த]� ெசய்த ஒ! /தலாளி ம<நாள் படைகேய இழக-்

கலாம். பின்னர ்மற்ெறா! பட�ல் இன்Lம் இரண்� ேகா� /த]� ெசய்-

தால்தான் அதற்+ம் அ�தத்நாள் பி�கக்ப்ப�ம் \னின் ெப<ம#>ம் இலா-

ப/ம் இழந்தைத ஈ�ெசய்>ம். எம� இந்#ய ஆய்வாளர ்சகாகக்ள் அங்+ள்ள 

இ@ைவத ் ெதா;ைல நன்+ அ=ந்� வைரந்�ள்ளேதா�, அந்த விளிம்-

ெபல்ைலக ் ேகாட்�ன் சட்டgரவ்மான தன்ைமையப் பற்=>ம் ெதளிவாக 

அ=ந்�ள்ளாரக்ள். த1ழ்நாட்�க ் கைதயாட5ல் இ� நன்+ /ன்ைவகக்ப்-

பட்�ம் உள்ள�. 

இந்த பட+கைள இயக+்ம் \னவரக்ளின் வரலாற்ைற>ம் நாம் %ரிந்� 

ெகாள்ள ேவண்�ம். உதாரணத்�க+் அவரக்ள் தங்கச�்மடம் அல்ல� இரா-

ேமஸ்வரத#்ல் பிறந்தவரக்ளாக, ஒ! �=ய படைகத ் தம� தந்ைதயிட1-

!ந்� ெபற்=!ப்பவரக்ளாக, ததத்ம� +�ம்பத#்ற்+ அன்றாட  உணவளிகக் 

ேவண்�யவரக்ளாக இ!ப்பாரக்ள். கடைனப் ெபற்றால் அைதத ் #!ப்பிச ்

ெசXதத் ேவண்�ம். %#ய பட+ அல்ல� இயந்#ரங்கைள வாங்+வதற்+ 

அரQ �ல!க+் மானியம் அளிக�்ற�. அதாவ�, இந்த விடயத#்ல் அரQ 

ஒன்<ம் நிரபரா#யல்ல. அப்ப�யாயின் உண்ைமயில் இங்+ யாைரக ்+ற்றம் 

ெசால்வ�? தனிப்பட்ட விைசப்பட+ உரிைமயாளரக்ைளக ் +ைற E<வ� 

எவ்வளD பயLள்ளதாக இ!க+்ம்? நீங்கள் யாைர>ம் ைக� ெசய்வதா-

னால் +=ப்பாக 1கDம் பயங்கரமான Bழ்நிைலகளில் பட�ல் ேவைல 

ெசய்>ம் சராசரி ெதா;லாளரக்ைளக ்ைக� ெசய்வ#ல் அரத்த்1!க�்றதா? 

 அவரக்ள் வைள+டா /@வ�ம் பரந்�ள்ள ெபரிய /தலாளிகளின் வி�-

காய்கள் மட்�ேம.
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இதைன �Mகக்மாகப் பாரக்க்தெ்தாடங்க உண்ைமயில் இங்+ எ#ரத் ்

தரப்% யார ்என்ற விவாதம் விரிந்� இன்Lம் �கக்லா+வ� ெதரி>ம்.

இந்த ஆய்D ேபா!க+்ப் பின்னான காலத#்ல் வட மாகாண \னவ 

ச�கம், தனக+்ப் பாரம்பரிய உரிதத்ான \ன்பி�த ் தளங்கைள Qதந்#ரமாக 

அMகேவா தம� வச#, வளங்கCக+் உகந்த /ைறயில் \ன் பி�கக்ேவா 

உள்ள வாய்ப்%கக்ள் இங்ேக கட்டைமப்% ரீ#யாக சமரசம் ெசய்யப்பட்-

டைம எவ்வா< சாத#்யமான� என்பைத அ=ய /ற்ப��ற�. அ=தேலா� 

மட்�ம் நிற்காமல், தன� ஆய்D வ;/ைறயின் �லம் வட%ல \னவரக்ளின் 

வாய்ப்%கக்ைள>ம் அவரக்ைள>ம்  பலப்ப�த்�வதன் �லம் ெப!கக்Dம் 

ஆய்வாளர ்எதத்னிக�்றார.்  

உள்நாட்�ப் ேபா!க+்ப் பிற+ வட மாகாண \னவைர Bழ்ந்#!ந்த 

கட்�ப்பா�கள் நீகக்ப்பட்டாXம் Eட  த1ழ்நாட்�5!ந்� வ!ம் இ@ைவப்  

பட+களின் ஊ�!வலால் உள்�ர ் \னவர ் தம� \ன்பி�த ் தளங்கைள 

அரத்த்/ள்ள வைகயில் பயன்ப�தத் /�யாத நிைலேய நீ�க�்ற�. 

இந்த ச�கத#்ன் விளிம்%நிைல அல்ல� ஓரங்கட்டப்பட்ட நிைல \ள 

\ள உ!வாகக்ப்ப�வ�ம், அவரக்ேளா� ேபாட்� ேபா�ம் அளDக+் இந்த 

இ!நா�களின் எல்ைலகCக�்ைடேயயான கடல்வளத#்ன் நல்லாட்� 

வ;/ைற>ம் உள்ளைத எவ்வா< மகக்ள் ச�கத#்ன் /யற்�கள் �லம் 

ேமம் ப�தத்லாம் என்ப� ஆய்வாளர ்ைகயிெல�தத் ேகள்வி. 

இந்த �கக்Xக+் பல காரணங்கள் பல்ேவ< மட்டங்களில் இயங்+வைத 

ஆய்D ெவளிப்ப�த#்>ள்ளைம ெதரி�ற�. /க�்யமாக வட மாகாண 

 \ன்பி�த ்தளங்களில் ெதா;ல்�ட்ப ரீ#யாக ேமம்பட்ட இந்#ய இ@ைவப் 

பட+களின் அத்�\றXம் அ� உள்�ர ் \னவ மகக்Cக+் ேபர;D த!ம் 

ச�க-ெபா!ளாதார விைளDகைள>ம் ஏற்ப�த்��ற�. 

இதைன உள்நாட்�ப் ேபாரவ்ரலாற்=ன் பின்னணியில் %ரிந்� ெகாள்ள 

ேவண்�ம் எனDம், ேபா!க+் பின்னான இலங்ைக அர�ன் ெந!கக்�, 

இன அைடயாளம், ேத�யம் சாரந்்த காரணங்கள், த1ழ்த ் ேத�ய அர�ய-

5ன் ெவவ்ேவ< /ரண் நிைலகள் என்பனவற்ைற>ம் ேசரத்்�ப் பாரக்க் 

ேவண்�ம் என்�றார ்ஆய்வாளர.்  இதன் விைளவாக வட மாகாண \னவர-்

கCகக்ாகக ் +ரல் ெகா�கக் வி!ம்%ம் வXவான சக#்கள், உயர ் தட்�க ்

Beta_SivarajaBook.indb   144Beta_SivarajaBook.indb   144 01.12.2021   17:58:5801.12.2021   17:58:58



 Memorial Anthology of Kanapathipillai Sivarajah

145

 +@கக்ள் அவரக்Cடன் இல்லாத நிைலயில் இம் \னவர ் அர�யல் ஆதர-

வற்ற அனாைதகளாகேவ உள்ளனர.் 

ெதா;ல்�ட்ப ரீ#யாக பிரசச்ைன த1ழ்நாட்� இ@ைவப் பட+த ்

 ெதா+#யில் அ#கப்ப�யான �லதனம் /டகக்ப் பட்�ள்ள#Xம் அப் பட-

+கைள நிரவ்�ப்ப#ல் உள்ள +ைறகளிXம் தங்�>ள்ள�. அேத ேவைள 

இ�Dம் உண்ைமயில் ஒ! அர�யல் பிரசச்ைன என்ேற ஆய்வாளர ் க!�-

�றார.் த1ழ்நாட்�ன் வX1கக் இ@ைவப் பட+கைள அவரக்ள� நாட்�-

Lள் ேவ< ப+#கட்+ அLப்%வ� ேபான்ற அந்நாட்� ம<xரைமப்% 

/யற்� பயன்த!ெமன்றாXம் த1ழகத#்ன் தற்ேபாைதய அர�யல் Bழ5ல் 

அவ்வைக /ன்ெமா;Dகள் எவ்வா< பாரக்க்ப்ப�ேமா ெதரியா�. இந் 

நிைலயில், த1ழ் நாட்�ன் இரட்ைட நிைலப்பாட்ைட, அதாவ� இலங்ைகத ்

த1ழரக்ளின் ேதைவகளில் அகக்ைற>ள்ளதாகச ் ெசால்5கெ்காண்� அேத 

\ன இ@ைவத ் �ைறக+் அதத்ைன ஆதரைவ>ம் வழங்+ம் ேபா5தத்ன-

மான தன்ைமைய, அதானால் இ@ைவ \ன்பி��லம் இலங்ைக \ன்பி�த ்

தளங்கள் நாசமாவைத>ம் Qட்�க ்காட்டலாம். 
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இ<#யாக, இ� ேபான்ற பன்/கத ்தன்ைம ெகாண்ட இயற்ைக வளம் 

சாரந்்த �கக்ைல, தனிேய ஒ! அ=வியல் �ைறயிLள் நின்< அM+வ� 

பயன் தரா� என்பைத இவ் ஆய்D ெதரிவிக�்ற�. இந்த இடத#்ல் \னவரக்-

Cக�்ைடயிலான உறDகள் ெப!ம் பாகம் வ�ப்பதால், அ#Xம் வரக்க்ம், 

சா# மற்<ம் இனம் சாரந்்த ஏற்றதத்ாழ்Dகளின் விைளவாக ஓரங்கட்டப்ப�-

வ� ெதாட!ம்ேபா� அக ் கட்டைமப்%ப் பிரசை்னகைள தனிேய \ன்வளம் 

என்ற ெபட்டகத#்Lள் ைவத்� %ரிந்� ெகாள்ள /�யா�. 

இயற்ைக, இயற்ைக வளங்கள் சாரந்்த பிணக+்கள் எல்லாவற்= Xேம, 

ஏற்றத ் தாழ்Dகைளப் %ரிந்� ெகாண்� மாற்றதை்த ஏற்ப�த்�வதற்+ 

ச�க, அர�யல் பாரை்வகள் அவ�யம் என்பைதேய Political  Ecology என்ற 

அ=Dத்�ைற ேபQ�ற�. இப் பாரை்வைய எம� உயரக்ல்விக ் Eடங்களில் 

கற்ைக ெந=களிLள் ெகாண்� ேசரப்்ப� எப்ேபா�? �வராஜா இன்=!ந்-

தால் என்Lடன் இைணந்� ஓரங்கட்டப்பட்� வந்த \னவர ் ேதைவகைள-

>ம் ஒவ்ெவா! இ@ைவயின் ேபா�ம் உ!க+்ைலகக்ப்ப�ம்  இயற்ைக 

வளத ்ைத>ம் பா�காகக் இந்த ஆய்D விட்ட இடத#்5!ந்� இேத பரந்த 

 பாரை்வ>டன் அ�தத் ப�க+் எ�த்�செ்சல்ல அதற்ெகன ஒ! அணி ேசரக்க் 

வ!வாரா? ஆம் என்ேற ெசால்ேவன்.

Nadarajah Sriskandarajah, Professor Emeritus, Environmental Communication at SLU - 

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Urban and Rural Development.

நடராஜா sகnதராஜா, தைக ைல ேபரா யr -  உpசாலா ட  வசாய அ யl பlகைலk 
கழகm, ழ யl ெதாடrபாட ைற. 

இய ைக வள μகாைமt வm,  வசாயm ம m ழ யl ெதாடrபாட ைறக l ஆy கைள 
 μ ென tதவr. லmெபயr நா க  த c ச கm ம m தாயகm ேநாk ய ச க,  ழ யl ம m 
கl யl ைறக l ப க pπைன வழ வ பவr தைலைமt வ, rவாக, த னா றl, ஆ ைம 
ேமmபா  ெதாடrபான க tதர கll, ப pப டைறகைள m μ ென t  வ பவr.
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