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சாகசம் காட்டும் பத்மலதா
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இலவச

தைலவேர,  உங்கள பப்ளிசிட்டி கிங்  
எண்டு சனம் ெசல்லமா அைழக்குேத, 
அதுக்கு என்ன காரணம்.....

அதுவா, சனத்துக்கு எரிச்சல், நான் 
ேபஸ்புக்ல எந்த ேநரமும் என்ன பற்றி 
மட்டுேம ேபாடுறத  சனம் விரும்பல ேபால....!!!

�க்கல் �ராச்சா�
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ஆட்சிைய கவிழ்ப்பேத
எதிரணியின் குறிக்ேகாள்

13
மாணவனால்  

பலியான உயிர் 24
1,000 ேகால்கைள 

அடித்த முதல் அணி03

04

ஓய்வூதியத் 
திைணக்களம் 
ஆராய்கிறது

"அக்ரஹார" காப்புறுதியின்
 கீழ் ேமலும் சலுைககள்

  2016 ஜன. 01க்கு முன் ஓய்வு ெபற்ேறாருக்கு

2020ம் ஆண்�ற்கான கலாபூஷண �ருது ெபற்ற க�ஞர் ேமமன் க� மற்றும் �ரபல பாடகர் ரகுநாதன் 
ஆ�ேயாைர  ெகளர�க்கும் �கழ்வு பு�ய அைல கைல வட்டத்�ன் ஏற்பாட்�ல்  ேநற்று ெகாழும்பு -13 , 
� க�ேரசன் மண்டபத்�ல் நைடெபற்றேபாது புரவலர் ஹா�ம் உமர், பு�ய அைல கைல வட்டத்�ன் ஸ்-
தாபகர் ராதா ேமத்தா, தைலவர் ஷண்மு ஆ�ேயார் இைணந்து ெபான்னாைட ேபார்த்�  ெபாற்�� மற்றும் 
சான்�தழ்கள் வழங்� ெகௗர�த்தைதப் படத்�ல் காணலாம்.                     (படம்: ருைசக் பாரூக்)

ஷம்ஸ் பா�ம்

முஸ்�ம் �வாக, �வாகரத்துச் சட்-
டத்�ல் கு�ப்�டப்பட்டுள்ள முைற-
ைம�ன்ப� ஆர்வமுள்ள சகல தரப்�ன-
ருடனும் கலந்துைரயா� ேதைவயான 
�ருத்தங்கள் மற்றும் மாற்றங்கைளச் 
ெசய்ய நடவ�க்ைக எடுக்கப்-
பட்டுள்ளது. அதைன 

முகத்ைத முழுைமயாக மூடும் விடயம் ேதசிய 
பாதுகாப்ைப அடிப்பைடயாகக் ெகாண்டது. 
அது  பாதுகாப்பு அைமச்சின் கீழ் வரும் விடயம். 
நீதி அைமச்சுக்கு அப்பாற்பட்ட விடயதானம் 
என்கிறார் நீதியைமச்சர் அலி சப்ரி

இறு� யுத்தத்�ல் �டுதைலப் பு�க-
ளும் த�ழ் மக்களும் அ�வைத அன்று 
ேவ�க்ைக பார்த்து�ட்டு இன்று 
ம�த உ�ைமகள் பற்�ப்ேபசு�ன்ற 
த�ழ் ேத�ய கூட்டைமப்பு தைலவர்-

களுக்கு இன்று எங்�ருந்து ஞானம் 
வந்தது? இவ்வாறானவர்க�டம் கலந்-
துைரயாடுவது என்பது பாராளுமன்ற 
உறுப்�னர்களான ரவூப் ஹக்�ம், 
மேனா கேணசன் ஆ�ய உங்களுக்கு 

ெபரும் தர்மசங்கடத்ைத ஏற்படுத்த-
�ல்ைலயா என த�ழர் �டுதைலக் 
கூட்ட� ெசயலாளர் நாயகம் �.ஆ-
னந்தசங்க� ேகள்� எழுப்�-
யுள்ளார். 

தமிழ் ேதசிய கூட்டைமப்புடன் ஒன்றாக 
அமர்ந்து ேபசுவது  தர்மசங்கடமாக இல்ைலயா?

அன்று மக்கள் அ�வைத ேவ�க்ைக பார்த்தவர்கள்
இன்று ம�த உ�ைமகள் பற்� ேபசுவது ேவ�க்ைக;

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்
  
ெகரவலப்�ட்�ய �ன் உற்பத்� �ைலயத்�ன் 

40 �த பங்ைக அெம�க்க �றுவனத்துக்கு வழங்-
குவதன் மூலம் நாட்டுக்கு 110 �ல்�யன் ரூபா 
இலாபம் �ைடக்�ன்றது. அத்துடன் எ�ர்வரும் 
ஒன்றைர வருடத்�ல் இந்த ேவைலத்�ட்டத்ைத 
ஆரம்�க்க இருக்�ன்ேறாம் என இலங்ைக 
�ன்சார சைப ெபாது முகாைமயாளர் ெபா��ய-
லாளர் எம்.ஆர். ரணதுங்க ெத��த்தார்.  

ெகரவலப்�ட்�ய "யுகதன�ய" �ன்உற்பத்� 

�ைலயத்�ன் முத-
�ட்டு ேவைலத்�ட்-

டத்�ன் நன்ைம �ைம ெதாடர்பான கலந்துைர-
யாடல் ேநற்று ேத�ய அ��ருத்�க்கான ஊடக 

ைமயத்�ல் இடம்-
ெபற்றது. இ�ல் கலந்-
துெகாண்டு கருத்து 
ெத��க்ைக�ேலேய 
இவ்வாறு கு�ப்�ட்-
டார்.  அவர் அங்கு 
ெதாடர்ந்து ெத��க்-

ைக�ல்,  �ரவ இயற்ைக வாயு மூலம் �ன்சா-
ரத்ைத ெபற்றுக்ெகாள்ளேவ ெகரவலப்��ய யுக-
தன�ய 2010இல் அைமக்கப்பட்டது. 
10வருடமா�யும் அதைன எங்களால் 

"யுகதனவிய" முதலீட்டால்  

110 பில். ரூபா இலாபம்  
 அடுத்த ஒன்றைர வருடத்�ல் ேவைலத்�ட்டம் ஆரம்பம்

இலங்ைக மின்சார சைபயின் 
ெபாது முகாைமயாளர் 
எம்.ஆர். ரணதுங்க ெதரிவிப்பு  

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்   

ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்று 
பரவைலக் கட்டுப்படுத்தும் 
ேநாக்�ல் மூடப்பட்�-
ருந்த பாடசாைலகள் 

த�ழ் ேத�ய 
கூ ட் ட ை ம ப் பு த் 
தைலவர் இரா 
சம்பந்தன், த�ழ் 
முற்ேபாக்கு கூட்-
ட�த் தைலவர் 
மேனா கேணச-
னும்  �லங்கா 
முஸ்�ம் காங்-
�ரஸ் தைலவர் 
ரவூப் ஹக்�மும்  
அ ண் -
ைம�ல்  

சம்பந்தைன ெகாழும்பில் 
சந்தித்த ஹக்கீம், மேனா

வடக்கு மாகாண 
சுகாதாரத் ெதாண்டர்-
களுக்களுக்கு �யா-
யமான முைற�ல் 
ேநர்முகத் ேதர்வுகள் 
நடத்தப்பட்டு �ரந்தர 
�யமனம் வழங்கப்ப-
டும் என கடற்ெறா�ல் 
அைமச்ச�ன் யாழ் அலுவலத்�ன் முன்பாக �ரண்ட சுகாதார 
ெதாண்டர்களுக்கு அைமச்சர் டக்ளஸ் ேதவானந்தா 
உறு�ய�த்துள்ளார்.

10, 11, 12,13 ஆம் 10, 11, 12,13 ஆம் 
வகுப்புகள் வழைமக்குவகுப்புகள் வழைமக்கு

சுகாதார ெதாண்டர்களுக்கு 
விைரவில் நிரந்தர நியமனம் 

60 வயதுக்கு ேமற்பட்ட மற்றும் ெதாற்றா ேநாய் �ைல-
ைமகைளக் ெகாண்டுள்ள நாடாளுமன்ற உறுப்�னர்களுக்கு, 
மூன்றாவது ெகாேரானா தடுப்பூ�யாக ைபஸர் 
தடுப்பூ�ையச் ெசலுத்தத் �ர்மா�க்கப்பட்டுள்ளது.

60 வயதுக்கு ேமற்பட்ட 
MP மாருக்கு "பூஸ்டர்"

யாழ்ப்பாணத்�ல் த�ழ்ேபசும் கட்-
�க�ன் கலந்துைரயாடல் அண்ைம-
�ல் இடம்ெபற்�ருந்த �ைல�ல் 
அந்த கூட்டத்�ல் கலந்துெகாள்ளக்கூ-
டாது என தமது கட்� சார்�ல் கூட்டத்-
�ல் கலந்து ெகாண்டவருக்கு �ரான்�-
�ருந்து �ரட்டல் �டுக்கப்பட்டதாக 
�.�.�க்ேனஸ்வரன் கூ�யுள்ளார்.

ெசந்�ல் ெதாண்ைடமானுடனான சந்-
�ப்�ன் �ன்னர் ஊடகங்களுக்குக் கருத்து ெத��த்த 
நாடாளுமன்ற உறுப்�னர் �.�.�க்ேனஸ்வர�டம்

விக்ேனஸ்வரன் MPக்கு
ெதாைலேபசியில் மிரட்டல்

இலங்ைக�ன் ேகந்�ர 
அைம�டத்ைத அ�ப்பைட-
யாகக்ெகாண்டு ேநாக்குைக-
�ல், ெவ�நாடுக�ல் அைட-
யாளங்காணப்படும் ெகா�ட் 
– 19 ைவர�ன் பு�ய ��பு-
கள் எமது நாட்டுக்குள் இல-

குவாகப் �ரேவ�ப்பதற்கான 
அச்சுறுத்தல் �ைல உயர்வா-
கக் காணப்படு�றது.  

எனேவ முன்னு�ைம 
ஒழுங்�ன் �ரகாரம் நாட்டுமக்-
கள் அைனவருக்கும் 
மூன்றாம் கட்ட 

ெகாேரானா புதிய திரிபுகள்
நாட்டுக்கு அச்சுறுத்தல்!

�ரேவ�க்கும் �ைல அ�கம் என எச்ச�க்ைக

ஹற்றன் �ேசட �ருபர்  

எ�ர்க்கட்� அர�யைல ெசய்து அரசாங்கத்ைத 
அெசளக�யப்படுத்தாது ஆ��யர் �ரச்�ைனக்குத் 
�ர்வு காண இ.ெதா.கா. நடவ�க்ைக எடுக்கும் 
என முன்னாள் மத்�ய மாகாணசைப உறுப்�-

னரும் இலங்ைக ெதா�லாளர் காங்�ர �ன் 
�ேரஷ்ட உப தைலவருமான கணப� கனக-
ராஜ் ெத��த்தார்.  

ஹட்ட�ல் ேநற்று நைடெபற்ற ஊடக சந்-
�ப்�ன் ேபாேத அவர் இவ்வாறு 
ெத��த்தார்.  

அரசாங்கத்ைத தர்மசங்கடத்தில் வீழ்த்த 
இ.ெதா.கா. ஒருேபாதும் துைண ேபாகாது

ெதா�ற்சங்கம் எனும் அ�ப்பைட�ல் ஆதரவு எ�னும்

ஆசிரியர் பிரச்சிைன குறித்து அரசுடன் ேபசி தீர்வு காண்ேபாம் -கணபதி கனகராஜ்

 ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்

 அடுத்த வருடத்�ற்கான வரவு ெசலவு �ட்டத்ைத 
எ�ர்வரும் 12ஆம் �க� ெவள்�க்�ழைம பாராளு-
மன்றத்�ல் சமர்ப்�க்க அைனத்து நடவ�க்-
ைககளும் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டுள்ளதாக  

அடுத்த வருடத்திற்கான "பட்ஜட்"
12ஆம் திகதி பாராளுமன்றத்தில்  
��யைமச்�னால் நடவ�க்ைககள் பூர்த்�

 உலகத் த�ழ் வர்த்தக சங்கமும்  
உலகத் த�ழ் வம்சாவ� அைமப்பும் 
பல்ேவறு துைற சார்ந்த வல்லுனர்-
கைள ெகாண்ட துைற சார்ந்த த�ழ் 
அைமப்புகைள உருவாக்� வரு�றது. 
அவற்�ல் முக்�யமானைவ கல்�, 
கைல மற்றும் கலாச்சாரம், உணவு, 
உைட ேபான்றைவகளாகும்.  இதன் 

ெசயல்பாடுகள் அைனத்து நாடுக�-
லும் நம் பாரம்ப�யத்ைத கட்�க்காக்-
கும் �தமாக  அைமந்துள்ளன.  இது 
த�ழ் ெம�க்கல் அேசா�ேய-
ஷன் என்ற அைமப்ைப 

தமிழ் ெகாமன்ெவல்த் எனும் 
அைமப்பு உருவாக்கம்  

2022 உலகத் த�ழ் வம்சாவ� மாநாட்�ல்

முஸ்லிம் விவாக, விவாகரத்துச் சட்டத்தில்   
ேதைவயான திருத்தங்கைள ெசய்ய முடிவு

ஆர்வமுள்ள சகல தரப்பினருடன் கலந்துைரயாடி பின்னேர இறுதித் தீர்மானம்

ரவூப் ஹக்கீம், மேனா கேணசனுக்கு ஆனந்தசங்கரி பகிரங்கமடல்

அெமரிக்க நிறுவனத்துக்கு 40 % பங்ைக வழங்குவதன் மூலம்  
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இல்லம் ெசன்று யாழ் 
கலந்துைரயாடல் பற்றி விபரிப்பு

�யாயமான முைற�ல் ேநர்முகத் ேதர்வுக்கு உறு� 8ஆம் �க� இராணுவ ஆஸ்பத்���ல் �ரான்��ருந்து �டுக்கப்பட்டதாம்

பாடசாைலகள் மீண்டும் 
நாைள முதல் ஆரம்பம்

தைலவர் ெசல்வகுமார் ெத��ப்பு
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மஞ்சள் நிற ச்சலை அணிந்து, மஞ்சள் 
நிற ATV வாகனத்தில் மணல் திட்டுக்-
களில் ்சாக்சம் காட்டிய ஒரு பெண் 

கடந்்த நாட்களில் அலனவரினதும் கவனத்ல்த 
ஈர்த்திருந்்தார். அண்லமயில் திறந்து லவக்கப்-
ெட்ட இைஙலகயின் மு்தைாவது மணல் திட்டுக் -
களாைான வாகன ஓடு ொல்தயிலனத் திறந்து 
லவத்்தசொது ்சமூக ஊடகஙகளில் பவளிவந்்த 
அவரது புலகப்ெடம் ெரெரப்ொகப் செ்சப்ெடு-
கின்றது.   இந்்த ஓடுொல்தயிலனத் திறந்து 
லவப்ெ்தற்கு விலளயாட்டுத் துலற, இலளஞர் 
விவகார அலமச்சர் நாமல் ராஜெக் ஷவும், சுற் -
றுைாத்துலற அலமச்சர் பிர்சன்ன ரணதுஙக 
ஆகிசயார் வருலக ்தந்திருந்்தனர். விலளயாட்-
டுத் துலற அலமச்சர் மு்தலில்  ATV வாகனத்-
தில் ஏறி ெயணித்்தார். சுற்றுைாத்துலற அலமச-
்சலரயும் ATV வாகனத்தில் ஏற்றி இந்்த புதிய 

அனுெவத்ல்த அனுெவிக்குமாறு அந்்தப் பெண் 
சகட்டுக் பகாண்டார். சுற்றுைாத்துலற அலமச-
்சர் அந்்த சவண்டுசகாலள நிராகரித்்த சொது 
அலமச்சர் நாமல் ராஜெக் ஷ உடன் முன்வந்து, 
“என்சனாடு வாருஙகள்... இருவரும் ெயணிப்-
சொம்” எனக் கூறினார். இரு அலமச்சர்களும் 
ATV வாகனத்தில் ஏறியசொது அந்்தப் பெண் 
அவ்விடத்திலிருந்்த மற்பறாரு ATV வாகனத்-
தில் ஏறி அலமச்சர்களுக்கு முன்னால் வாகனத்-
ல்தச ப்சலுத்தி அவர்களுக்கு வழிலயக் காண் -
பித்்தார். 

இைஙலகயின் மு்தைாவது மணல் திட்டு 
மீ்தான வாகன ஓடு ொல்தயின் திறப்பு விழா 
நிகழ்விலன விட இந்்த பெண் மீச்த அதிக 
கவனம் ப்சலுத்்தப்ெட்டது. 

இந்்தப் பெண் ்தான் அணிந்திருந்்த 
ச்சலைலய  ஒரு ்தலடயாக கரு்தவில்லை. 
இந்்த திறப்பு விழா நிகழ்விற்கு ஊடகவியைா-
ளர்கள் வருலக ்தந்திருந்்தலமலயயும் பொருட்-
ெடுத்்தவில்லை. ்சந்்தர்ப்ெத்திற்கு அலமய 
ப்சயற்ெட்டார். அவர் முகக்கவ்சம் அணிந்திருந்்த-
்த்தால் அது யார் என்ெல்த அலடயாளம் கண்டு 
பகாள்வது சிரமமாகியது. சிைர் அவலர அலமச-
்சர் ெவித்ரா வன்னியாராசசி என நிலனத்்தார்-
கள்.  ்சமூக ஊடகஙகளின் ஊடாக அவர் மிகவும் 
விமர்சிக்கப்ெட்டிருந்்தார்.

இ்தனிலடசய அவள் யார் என்ெல்த பவளிப்ெ -
டுத்திய ெதிவு ஒன்று ்சமூக ஊடகஙகளில் பவளி-
யானது. 

அவர்்தான் ெத்மை்தா 
அெயசிஙக என்ற ல்தரிய-
மிக்க பெண்ணாகும். ஆண்-
களிடம் இல்ைா்த ெைத்ல்த 
மனதில் பகாண்ட ஒரு 
பெண்ணாகும். மணல் திட் -
டுக்களின் மீ்தான வாகன 
ஓட்டு்தல் எமது நாட்டிற்கு புதி -
யப்தாரு அனுெவமாகும். 
அந்்த புதிய அனுெவத்ல்த 
அனுெவிப்ெ்தற்கான ்சந்-
்தர்ப்ெம் பெண்களுக்கும் 
உள்ளது என்ெல்த உறு -
திப்ெடுத்துவ்தற்காக அவர் 
்தனது ஆலடயிலன ஒரு 
்தலடயாக எடுத்துக் பகாள்-
ளவில்லை. 

ஆறு யார் நீளமுலடய 
ஆலடயால் உடலைச  
சுற்றிக் பகாண்டு காலை -
யிலிருந்து மாலை வலர 
இருப்ெது என்ெது இசை்சான 
காரியமல்ை. புலகயிர்தத்-
தில், ெஸ்ஸில் ஏறி இறங-
குவதும் ்சற்று சிரமமான 
ஒன்று்தான். எனினும் 
அந்்த ஆறு யார் ஆலடலய 
அவள் ஒரு ்தலடயாக எடுத்-
துக் பகாள்ளவில்லை. 
பெண்கள் முன்சனறுவல்த 
விரும்ொ்த, பெண்களின் 
கருத்துக்களுக்கு மதிப்ெ-
ளிக்கா்த ்சமூகத்தில் ஆண்க-
சளாடு ்சமமாக மணல் திட்-

டுக்களில்  வாகனத்ல்தச ப்சலுத்திய அவர்  ஒரு 
ல்தரியமான பெண்சணயாகும். 

இந்்த நிகழ்லவயடுத்து ெத்மை்தா அெயசிஙக 
யார் என்ெல்த ஆராயவ்தற்கு அசனகமாசனார் 
ஆர்வம் காட்டினார்கள். அவர் கிரிசயட் அட்பவன்-
்சர் நிறுவனத்தின் ெணிப்ொளராகும். துலறமுக 
நகரில் ATV  வாகன ஓடு ொல்தக்கான மணல் 
சமட்டு திட்டமானது கிரிசயட் அட்பவன்்சர் 
்தனியார் நிறுவனத்தின் மு்தலீடாகும். கடந்்த 
ஒக்சடாெர் 28ம் திகதி மணல் திட்டுக்களின் 
மீ்தான வாகன ஓடு ொல்தயிலனத் திறந்து 
லவக்கும் இடத்திற்கு அவர் வருலக ்தந்்த சொது 
அவ்விடத்தில் பிர்தான ொத்திரம் அவருக்கு 
கிலடத்்ததும் அவ்வாசறயாகும். 

ப�ாரலன ்தக்ஷிைா மத்திய கல்லூரியில் 

ொட்சாலைக் கல்விலயக் கற்ற அவர், 
களனி ெல்கலைக்கழகத்தின் நுண்கலை 
ெட்ட்தாரியாகும். ஒரு இல்ச கலைஞ -
ருமாகும். பெல்ைன ஸ்ரீ ஞானவிமை 
ச்தரரின் கீழ் சஜாதிட ஆராசசியாளராகச 
ப்சயற்ெட்டு சஜாதிடத்திலும் ெட்டத்ல்த-
யும் பெற்றுள்ளார். அவரும், அவரது 
கணவரான அனுர ்தன்திைசகவும் 
1983ம் ஆண்டிலிருந்து ஊடகவியைா-
ளர்களாகப் ெணியாற்றி வருகின்றனர். 

அவரது கணவர் இைஙலக ரூெவா-
ஹினி கூட்டுத்்தாெனத்தின் ஆரம்ெ 
ெணியாளராகும். ொயும் பவள்ளி நதி, 
அவாசர சிரிொ கமன, சிஙகராஜய, 
தும்ெர, பிரதிொகார சொன்ற உள்நாட்டு, 
பவளிநாட்டு விருதுகலளப் பெற்ற 
நிகழ்சசிகள் ெைவற்லறயும் அவர் ்தயாரித்துள்-
ளார். இ்தனிலடசய அபமரிக்காவில் நிரந்்தர 
வதிவிடத்திற்கான வாயப்பு அவரது குடும்ெத்-
திற்கு கிலடத்துள்ளது. இைஙலகயின் இயற்லக 
சூழலுடன் வாழ்ந்்த அவர்களுக்கு அபமரிக்கா-
வின் வாழ்க்லக முலற அந்்தளவுக்கு விருப்ெ -
மான்தாக அலமயவில்லை. ொர்க்கும் ெசுலம 
இல்ைா்த பகாஙகிரீட் வனாந்்தரத்தில் வாழ்வ-
ல்தப் சொன்ற உணர்வு அவர்களுக்கு ஏற்ெட்-
டது. மீண்டும் இைஙலக திரும்பி வழலமயான 
இயல்பு வாழ்விற்குத் திரும்புவ்தற்கு அவர்கள் 
தீர்மானித்்தார்கள். அ்தன்பிரகாரம் இந்நாட்டிற்கு 
வந்்த அவர்கள், மிருகஙகலளப் ெற்றி, சுற்-
றாடலைப் ெற்றி ஊடகஙகளின் மூைம் செசும் 
நிகழ்சசியிலன ்தயாரித்்தார்கள். மிருகஙகளின் 
இயல்பு வாழ்விற்கு எவ்வி்த ொதிப்பும் ஏற்ெடா -
்தவாறு  மிருகஙகளின் இயல்ொன நடத்ல்தக-
லளக் கண்காணிப்ெச்த அந்நிகழ்சசி. காடுகளில் 
பகமராக்கலளப் பொருத்தி நிகழ்சசிலய சநரடி-
யாக ஒளிெரப்புச ப்சயவச்த இந்்த நிகழ்சசியின் 
ஊடாக சமற்பகாள்ளப்ெட்டது. லவல்ட் ஏசியா 
என்ற பெயரில் ஆரம்பிக்கப்ெட்ட இந்்த நிகழ்ச-
சியானது இந்நாட்டிற்கு புதிய உருவாக்க நிகழ்ச-
சியாக அலமந்்ததுடன், இந்நிகழ்சசி அசனகமா-
சனாரின் கவனத்ல்தயும் ஈர்த்திருந்்தது. 

இந்்த சவலைத்திட்டத்தின் ஊடாக அவர்கள் 
எதிர்ொர்த்்தது சுற்றாடலை சநசிக்கும் ்சமூகம் 
ஒன்லற உருவாக்குவ்தற்காக முடிந்்தளவுக்கு 
ெஙகளிப்புச ப்சய்தார்கள்.

இ்தனிலடசய கம்ெ�ா, மாலிகாப்தன்னவில் 
40 ஏக்கர் நிைப்ெரப்பில் கைம்பு பமௌண்டன் 
என்ற பெயரில் ப்தற்காசியாவின் மு்தைாவது 
ATV  ஓடுொல்தயிலன நிர்மாணித்்தது அவர் -
களாகும். இயற்லகச சூழலினால் ஈர்க்கப்ெட்டு 
ATV வாகனத்ல்தச ப்சலுத்துவ்தற்காக அஙகு 
வ்சதிகள் ஏற்ெடுத்்தப்ெட்டுள்ளன. இ்தற்கு 
சமைாக சுமார் 3 மணி சநரமாக சு்தந்திரமாக 
நடமாடிச ப்சன்று சுற்றாடலின் அழலக ரசிப்-
ெ்தற்கும் அஙகு வாயப்புள்ளது. பகாழும்பிலி-
ருந்து இவ்விடத்திற்கு வருவ்தற்கு சுமார் 40 
நிமிட சநரம் எடுக்கும். இந்்த அற்பு்தமான அனு-
ெவத்ல்த அனுெவிக்க ஏராளமான உள்ளூர் 
மற்றும் பவளிநாட்டவர்கள் இஙகு வருகிறார்-
கள். 

சுற்றுைாப் ெயணிகளின் மனல்தக் கவரும் 
இந்்த சவலைத்திட்டத்ல்த பமன்சமலும் விரி -
வாக்கி, பகாழும்பு கடலில் புதி்தாக நிர்மாணிக்-

கப்ெட்ட புதிய துலறமுக நகரினுள் அவ்வாறான 
ஓடுொல்தயிலன நிர்மாணிப்ெதில் அவர்களது 
கவனம் ப்சலுத்்தப்ெட்டது. 

இ்தன் சொது அவர்கள் டுொயிலிருந்து வரும் 
சுற்றுைாப் ெயணிகலளக் கவர்ந்துள்ள மணல் 
சமடுகளின் மீது  ATV  வாகன ஓட்டத்ல்த 
இந்நாட்டில் அறிமுகப் ெடுத்துவ்தற்குத் தீர்மா-
னித்்தனர். 

இ்தனடிப்ெலடயில் டுொய ்சாக்சஙகளின் அனு -
ெவஙகலளப் பெறுவ்தற்கு ஏற்றவாறு துலறமுக 
நகரில் மணல் திட்டுக்களின் மீது ஓடுொல்த நிர் -
மாணிக்கப்ெட்டுள்ளது. இஙகு மூன்று ஓடுொல்த-
கள் உள்ளன. மு்தைாவது ATV  வாகனஙகள் 
மணல் சமடுகளின் மீது ஓடுவ்தற்காகப் ெழகிக் 
பகாள்வ்தற்கும், அந்்த அனுெ -
வத்திலன பெற்றுக் பகாள்வ்தற்-
கான  பிரசவ்சத்ல்தப் பெற்றுக் 
பகாள்வ்தற்குமாகும். இரண்டா-
வது ொல்த நிர்மாணிக்கப்ெட்-
டிருப்ெது PORT CITY  என்ற 
எழுத்துக்களின் வடிவத்திைா-
கும். இந்்த எழுத்துக்களின் வடிவத்தில் உருவாக் -
கப்ெட்டுள்ள ொல்தயின் ஊடாக வாகனத்ல்தச 
ப்சலுத்திய்தன் பின்னர் இைகுவாக ATVவாக-
னத்ல்தச ப்சலுத்துவ்தற்கான வாயப்பு கிலடக் -
கும். மூன்றாவது ொல்த அலமக்கப்ெட்டிருப்ெது 
மு்தல் இரண்டு ொல்தகளில் நன்றாக ெயணிக்-
கக் கூடிய ஆற்றலுள்ள, மனதில் அச்சமில்ைா்த, 
சிறப்ொன மனநிலை மற்றும் உடல் ெைத்துடன் 
கூடியவர்களுக்கு வாகனத்ல்தச ப்சலுத்துவ்தற்-
காகும் என அவர் ப்தரிவித்்தார். 

மணல் திட்டுக்களின் மீது வாகனத்ல்தச 
ப்சலுத்தி புதியச்தார் அனுெவத்ல்தப் பெற்றுக் 
பகாள்வ்தற்கான வாயப்லெக் பகாண்டுள்ள 
மு்தைாவது ஆசிய நாடாக இைஙலக ஆகியிருப் -
ெது இவ்வாசறயாகும். இந்்த சவலைத்திட்டம் 
மிகவும் முக்கியத்துவமிக்க்தாக அலமவது, ்சரி-
வலடந்துள்ள சுற்றுைாத் துலறயிலன மீண்டும் 
கட்டி எழுப்புவதிைாகும்.  பகாசரானா ப்தாற்றின் 
காரணமாக உைகம் முழுவதிலும் சுற்றுைாத் 
துலற வீழ்சசியலடந்துள்ளது. 

பகாசரானா ்தடுப்பூசி சவலைத்திட்டத்திலனத் 
ப்தாடர்ந்து சுகா்தார வழிகாட்டல்களின் கீழ் 
சுற்றுைாத் துலறயிலன மீன்டும் கட்டிபயழுப் -
புவ்தற்காக உைகின் அலனத்து நாடுகளும் 
ெல்சவறு மூசைாொயஙகலளக் கலடப்பிடித்துக் 
பகாண்டிருக்கும் ்சந்்தர்ப்ெத்தில் இது இைங-
லகக்கு பவளிநாட்டுச ப்சைாவணிலய ஈட்டித் 

்தரும் ்தனியார் மு்தலீடாகும். ஐசராப்பிய நாடுக-
ளுக்கு, அபமரிக்காவிற்குச ப்சல்லும் சுற்றுைாப் 
ெயணிகளுக்கு இந்்த அனுெவத்ல்தப் பெற்றுக் 
பகாள்வ்தற்குத் ச்தலவயான சூழல் அந்நாடுக-
ளில் அலமக்கப்ெட்டுள்ளன. 

இைஙலகயர் ஒருவர் அவ்வாறான அனுெவத் -
ல்தப் பெற்றுக் பகாண்டார் எனில், அது டுொய 
சொன்ற நாட்டிற்கு சவலைக்காகச ப்சன்றவர் 
அல்ைது சுற்றுைா ப்சன்றவராகசவ இருப்ொர். 
இப்சொது ஆசிய நாட்டுச சுற்றுைாப் ெயணிக-
ளும் ்தமது பிராந்தியத்திசைசய இவ்வாறான 
அனுெவத்ல்தப் பெற்றுக் பகாள்வ்தற்கான 
வாயப்பு கிலடத்திருக்கின்றது. 

 உள்நாட்டு, பவளிநாட்டு சுற்றுைாப் ெயணி-
கள் அலனவருக்கும் இந்்த 
புதிய அனுெவத்ல்த அலடந்து 
பகாள்வ்தற்காக அலழப்பு 
விடுக்கும் அவர், “எம்மிடம் 
உருவாக்க திறலமகள் இருக் -
குமாயின் எந்்த ஒன்லறயும் 
ப்சயய முடியும். நாம் எப்சொ -

தும் ்சவால்கலள பவற்றி பகாண்டவர்களாகும். 
்சரியான விடயஙகலள ்சரியான முலறயிலும், 
பிலழயானவற்லற  பிலழயாகவும் ொர்ப்ெ-
வர்கள்  ்தத்்தமது மசனா நிலை மட்டத்திற்கு 
அலமய இவ்விடயஙகள் ப்தாடர்பில் ெல்சவறு 
கருத்துக்கலளக் பகாண்டிருக்கைாம். 

மன்தளவில் சமம்ெட்டவர்கள் புதிய உைகுடன் 
முன்சனறிப் ெயணிக்கின்றார்கள். சமா்சமான 
மனல்தக் பகாண்டவர்கள் அ்தலன வித்தியா்ச-
மான முலறயில் ொர்க்க முடியும். எந்்த ஒன்றுக்-
கும் இரு ெக்கஙகள் உள்ளன. ்தான் ொர்க்கும் 
சகாணத்திற்கும், மனதின் சமம்ொட்டின் ்தரத்திற்-
கும் அலமய எந்்த ஒன்லறயும் ொர்க்கும் வி்தம் 
தீர்மானிக்கப்ெடுகின்றது” என்றும் அவர் குறிப்-
பிட்டார். 

உைகின் மு்தைாவது பெண் பிர்தமலரயும், 
ஜனாதிெதிலயயும் உருவாக்கியது இைஙலகசய-
யாகும். இைஙலகப் பெண்கள் ்சவால்களுக்கு 
முகஙபகாடுப்ெ்தற்கு ்தயக்கமின்றி முன்வருெ-
வர்கள். 

பெண்களின் அலடயாளமாக ச்சலைலய   
ஒரு ்தலடயாக எடுத்துக் பகாள்ளாமல் ்சந்்தர்ப் -
ெத்திற்கு அலமய சிறப்ொக நடந்து பகாண்டுள்-
ளார். இந்்த ஓடு களம் பெண்களுக்கும் திறந் -
துள்ளது என்ெல்த அவர் ்தனது  ப்சயற்ொட்டின் 
மூைசம காட்டியுள்ளார். உண்லமயிசைசய 
அவர் ஒரு ல்தரியமான பெண்ணாகும். 

ரி /20 உைகக் கிண்ணத் ப்தாடர் ஆரம்-
ெமாவ்தற்கு முன்பிருந்ச்த கிரிக்பகட் 
விமர்்சகர்களும், முன்னாள் வீரர்களும் 

இம்முலற கிண்ணத்ல்த இந்திய அணிசய 
பவல்லும் என அடித்துக் கூறியிருந்்தனர். இவர் -
களின் கூற்று கடந்்த சிை வருடஙகளாக இந்திய 
அணியின் சுழல், மற்றும் சவகப்ெந்து வீசசுத் 
திறலம மற்றும் வரில்சயாக உள்ள அவர்களது 
அதிரடித் துடுப்ொட்டத் திறலமலயயும் களத்்தடுப்-
புத் திறலமலயயும் முன்னிலைப்ெடுத்திசய இக்-
கருத்துக்கலள அவர்கள் முன்லவத்துள்ளனர்.  

உைகக் கிண்ண ப்தாடரில் இந்திய அணி 
விலளயாடிய ஆரம்ெப் சொட்டிகலள சநாக்கும் 
சொது அவ்வணி திடீபரன பின்னலடந்துள்-
ளலம ப்தளிவாகத் ப்தரிகிறது. ரி/20 உைகக் 
கிண்ணப் சொட்டியில் அட்டகா்சமாக ப்சயல்ெடும் 
என எதிர்ொர்க்கப்ெட்ட இந்திய அணி அதிர்சசி-
யளிக்கும் வலகயில் அலரயிறுதிக்குத் ்தகு -
திபெறக் கூடத் ்தடுமாறி வருகின்றது. பிரிவு 
2ல் ொகிஸ்்தான் அணி புள்ளிப்ெட்டியிலில் 
மு்தலிடம் பெற்று மு்தைாவ்தாக அலரயி -
றுத்திக்குத் ்தகுதிபெற்றுள்ளது. அப்பிரி -
விலிருந்து அலரயிறுதிக்குத் ப்தரி-
வாகும் அடுத்்த அணி 
எது என்ற சொட்டியில் 
நியுசிைாந்து, ஆப்-
க ா னி ஸ் ்த ான் , 
இந் தி ய 
அணிகளுக்கி -
லடயில் மும்-
முலனப் சொட்டி நிைவுகிறது. இன்று ்சார்ஜாவில் 
நலடபெறவுள்ள நியூசிைாந்து- ஆப்காஸ்கானிஸ்-
்தான் சொட்டியில் நியுசிைாந்து அணி பவற்றி-
பெற்றால் அவ்வணி சநரடியாக அலரயிறுக்குச 
ப்சல்லும். இந்திய அணி அலர இறுதி வாயப்லெ 
இழக்கும். ஆப்கானிஸ்்தான் அணி பவற்றி 
பெற்றால் நாலள நலடபெறவுள்ள சுப்ெர்-12 
சுற்றின் இறுதிப் சொட்டியில் இந்திய அணி 
ஸ்பகாட்ைாந்து அணிலய பவற்றி பகாள்ளும் 
நிலையில் இம்மூன்று அணிகளும் 6 புள்ளிக-
ளுடன் புள்ளிப்ெட்டியலில் ்சமநிலை பெறும். 
எனசவ அணிகள் பெற்ற நிகர ஓட்ட சவகத்தின் 

அடிப்ெலடயில் பிரிவு-2 இல் இருந்து அலரயிறுத்-
திக்குச ப்சல்லும் 2வது அணி ப்தரிவு ப்சயயப் -
ெடும்.   

இந்நிலையில் எமிசரட்ஸில் 14வது சீ்சன் ஐ. 
பி. எல். நடந்்தது. ஒன்றலர மா்தகாைஙகளாக 
இதில் ெஙசகற்ற இந்திய வீரர்கள் இஙகுள்ள 
சூழலை நன்கு ெழகி இந்்த உைகக் கிண்ணத் 
ப்தாடருக்கு ்தயாராக இருந்்தனர். அத்ப்தாடரில் 
இந்திய அணியின் ஆரம்ெதுடுப்ொட்ட வீரர் சக. 
எல். ரா�ுல் அதிரடியாக ஆடி ஓட்டக் குவிப்பில் 
முன்னணி பெற்றிருந்்தார். எனசவ இந்்த உைகக் 
கிண்ணப் சொட்டியிலும் அவர் எதிரணிகளுக்கு 
சிம்ம ப்சாப்ெணமாக இருப்ொர் என எதிர்ொர்க் -
கப்ெட்டாலும் ெைம்வாயந்்த ொகிஸ்்தான், நியூ-
சிைாந்து அணிகளுடன் நலடபெற்ற சொட்டிக-
ளில் அவர் ்தடுமாறியல்தக் காணக்கூடிய்தாக 

இருந்்தது. இவர் மட்டுமல்ை ஐ. பி. எல். 
ப்தாடரில் அதிரடியாக விலளயாடிய 
சூரியகுமார் யா்தவ், இஷான் கி்சான், 
ரிஷப் ெண்ட், ்சகைதுலற வீரர் ரவீந் -
திர ஜசடஜா சொன்சறார் நலடபெ-
றும் உைகக் கிண்ணப் சொட்டிகளில் 
இதுவலர பெரி்தாக ்சாதிக்கவில்லை. 
்தற்சொல்தய ்சர்வச்த்ச அணிகளில் 

சுழற் ெந்துவீசசிலும், சவகப்ெந்து 
வீசசிலும் முன்னணியில் இருக் -
கும் இந்திய அணி வீரர்கள் 
இவ்வுைகக் கிண்ணத் ப்தாடரில் 
மு்தல் இரண்டு சொட்டிகளிலும் 
இரு விக்பகட்டுகலள மாத்திரசம 

லகப்ெற்றியிருந்்தனர்.   
ஐ. பி. எல். சொன்ற லீக்குகளில் விலளயாடுவ -

்தற்கும், ்சர்வச்த்ச ப்தாடர்களில் விலளயாடுவ்தற்-
கும் நிலறய சவறுொடுகள் உள்ளன. இல்த வீரர் -
கள் உணர்ந்து ப்சயற்ெட சவண்டும். ஒவ்பவாரு 
லீக் ப்தாடர்களில் குறிப்பிட்ட சிை ெந்துவீச்சாளர்-
கள், துடுப்ொட்ட வீரர்கசள ப்தாடர்ந்து விலளயா -
டுவ்தால் ெழக்கப்ெட்ட அவ்வீரர்களுக்கு எதிராக 
ஓட்டஙகள் குவிப்ெதிலும், விக்பகட் வீழ்த்துவதி-
லும் சிரமம் இருக்காது. ஆனால் ்சர்வச்த்ச சொட்-
டிகளில் அப்ெடியல்ை, அதிகமாக ெழக்கப்ெடா்த 
ெந்து விச்சாளர், துப்ொட்ட வீரர்கள் ெஙகுெற்று-

வ்தால் வீரர்கள் லீக்குகளில் விலளயாடுவல்த-
விட இதில் கூடிய கவனம் ப்சலுத்தி பொறுப்-
புடன் விலளயாட சவண்டும். லீக்குகளில் 
விலளயாடும் வீரர்களுக்கு அழுத்்தம் மிகக் 
குலறவு. ஏபனனில் அத்ப்தாடர் நீண்ட ப்தாட -
பரன்ெ்தால் அணி உரிலமயாளலர திருப் -
ெதிப்ெடுத்்த ஓரிரு சொட்டிகளில் பவளுத்து 
வாஙகினால் சொதும் அடுத்்த ஏைத்தில் 
விலை சொகைாம். ரசிகர்களும் பெரி்தாக 
விமர்சிக்க மாட்டார்கள். ஆனால் இவ் -
வாறான ்சர்வச்த்ச சொட்டிகளில் விலள -
யாடும் சொது நாட்டுக்காக விலளயாடு -
கிசறாம் என்ற எண்ணம் வீரர்களிடம் 
இருக்க சவண்டும். 
பொறுப்ொக ஆட 
சவண்டும் இல் -
ைாவிட்டால் ரசி -
கர்கள் பொஙகி 
எ ழு வ ா ர் க ள் . 
ெ ா கி ஸ் ்த ா -
னு ட ன ா ன 
ச்தால்வியின் 
பின் குறிப்ொக 
ப ம ா � ம் ம ட் 
்சமிலய ்சமூக ஊட -
கஙகளில் விமர்சித்தி -
ருந்்தலம இஙகு குறிப்பி -
டத்்தக்கது. சமலும் ெணம் 
பகாழிக்கும் இவ்வாறான லீக் 
ப்தாடர்கள் அறிமுகப்ெடுத்்தப்ெட்-
ட்தன் பின் அதில் விலளயாடுவ்தற்-
காகசவ ்சர்வச்த்சப் சொட்டிகளுக்கு 
முழுக்குப் சொட்ட சிை திறலமயான 
வீரர்கலளயும் நாம் கண்டிருக்கி-
சறாம். லீக் ப்தாடர்களில் திறலம -
யாக விலளயாடும் சமற்கிந்திய 
அணி வீரர்களில் சிைர் நாட் -
டுக்காக விலளயாடும் சொது 
ச்சாபிக்கத் ்தவறுகின்றலம 
அவ்வணியின் பின்னலடவுக்கு காரணம் என 
அண்லமயில் அந்நாட்டு கிரிக்பகட் ்சலெ ப்தரி -
வித்திருந்்தது.  

ப்தாடர்ந்து பவற்றிபெற்று வந்்த இந்திய 
அணி திடீபரன உைகக் கிண்ணத் ப்தாடரில் 

்தாம் ்சந்தித்்த மு்தல் இரு சொட்டிகளில் 
ச்தால்வியுற்ற்தால் ெை விமர்்சனஙகளுக்கும் 
ஆளாகியுள்ளது. அணிக்-
குள் ஒற்றுலம இல்லை, 

சகாஹ்லியின் ்தலை-
ல ம யி ை ா ன 
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ப்தாடர் என்ெ-
்தால் அடுத்்த 
்தலைலமப் ெ்த-
விக்கு இரு முலன-
சொட்டி நிலைவுவ-

்தால் அவ்வணி 
இரு குழுவாக 
பி ரிந் து வி ட் -
டது அ்தனால் 
ச ்த ா ல் வி 
கண்டு வருகி-

றது என்ென சொன்ற விமர்்சனஙகளும் எழுந்-
துள்ளது. இந்்த உைகக் கிண்ணத் ப்தாடருக்குப் 
பின் ஒருநாள் ்தலைவர் ெ்தவியிலிருந்தும் 

சகாஹ்லிலய நீக்கவிருப்ெ்தாகவும் இந்திய கிரிக்-
பகட் ்சலெலய சமற்சகாள்காட்டி இந்திய ஊட-
கஙகள் ்தகவல் பவளியிட்டுள்ளன. சிை இந்திய 
ரசிகர்கள் ட்வீட்ரில் ஆடுகளத்ல்தயும் குலற கூறி 
வருகின்றனர். ஆனால் கடந்்த ஒன்றலர மா்தகா-
ைமாக இந்திய அணி வீரர்கள் அமீரக ஆடுகளங-
களிசைசய விலளயாடி வருகின்றனர். எனசவ 
இவ் ஆடுகளஙகளில் துடுப்பெடுத்்தாடுவது எப்ெடி, 
விக்கட்டுகலள வீழ்த்துவது எப்ெடி என்ெல்தசய 
மறந்துவிட்டவர்கள் சொல் அவ் வீரர்கள் மு்தலிரு 
சொட்டிகளிலும் விலளயாடி வந்்தனர்.  

இஙகு இரவு சநரத்தில் ெனித் ப்தால்லை 
அதிகம். இதுவலர சுப்ெர் சுற்றில் நலடபெற்ற 27 
சொட்டிகளில் அதிகமாக சொட்டிகள் 2வது துடுப்-

பெடுத்்தாடிய அணிகசள பவற்-
றிபெற்றுள்ளது. இந்தியா 

ொகிஸ்்தான் அணிகலளத் 
்தவிர மற்லறய அணிக-
ளுக்கு சிை சொட்டிகள் 
மதியசநரப் சொட்டிக-
ளாகசவ இருக்கின்றன 

என்றும் சிை ரசிகர்கள் 
குலற கூறுகின்றனர். ஆனால் 

அஙகு ஐ. பி. எல். ப்தாடரில் விலளயா-
டும் சொது மதிய சநரப் சொட்டிகளில் 
மட்டுமா இந்திய வீரர்கள் அதிரடியாக 
விலளயாடி ஓட்டஙகலளக் குவித்்தனர்? 

அப்சொது ஆடுகளஙகள் ெனியினால் 
ொதிப்ெலடயவில்ையா? அமீரக லம்தா-

னஙகளில் இந்திய, ொகிஸ்்தான் ரசிகர்கள் 
கூடு்தைாக சொட்டிகலளக் காண வருவ்தால் இவ்-

விரண்டு அணிகளின் அலனத்துப் சொட்டிகளும் 
இரவு சவலளயிசைசய நலடபெற்று வருகின் -
றன. சமலும் ப்தாலைக்காட்சிகளில் இப்சொட்டி -
கலளக் காண்ெ்தற்கு இந்திய ரசிகர்கசள அதிக 
ஆர்வம் காட்டிவருவ்தால் அவர்களிடம் அதிக 
விளரம்ெஙகலளக் பகாண்டு ப்சல்ை இவ்வணிக-
ளுக்கு இப்ெடி அட்டவலணலயத் ்தயாரித்துள்ள-
லமயின் விலளசவ இது என சிை விமர்்சனஙக-
ளும் எழுந்துள்ளன. 

சமலும் இந்திய அணி ெஙகுபகாள்ளும் 
ஆட்டஙகளுக்கு இருக்லககள் அதிகமாக இருக் -
கும் டுொய நகர லம்தானத்திசைசய அதிக 
சொட்டிகளுக்கு ஒதுக்கப்ெட்டுள்ளதும், குறுகிய 
பெௌண்டரி எல்லைலயக் பகாண்ட ்சார்ஜா 
லம்தானத்தில் ஒரு சொட்டிகூட இல்லை என்ெ-
தும் விமர்்சனத்துக்குள்ளாகியுள்ளது. இவ்வா-
றான விமர்்சனஙகள் இந்திய அணி மு்தல் இரு 
சொட்டியில் ச்தால்வியுற்று அலரயிறுதிப்சொட் -
டிக்கு ப்தரிவாவதில் ்தடுமாறிவருவ்தால் எழுந் -
துள்ள விமர்்சனஙகளாகும்.

(21ஆம் ெக்கம் ொர்க்க)

ஆப்கான் அணியின் வெற்றிக்கா் 
பிரகார்த்திககும் இந்திய ரசி்ர்்ள்?

மணல் மமடுகளில் சாகசம் 
காட்டும்  பதமலதா!

  ரண்மலி ச�ோ்மசிரி  ...?
எம். எஸ். முஸப்பிர்
(புத்்தளம் விச்சட நிருெர்)

எம்.எஸ்.எம்.ஹல்மி ...?



வடக்கு மக்்களை பிரபா்கரன் மனித
க்கடயங்கைா்க பயன்படுத்தியளதப்
கபால இன்று மாணவர்கள்
பலிக்்கடாக்்கைா்க ஆக்்கப்பட்டுள்ைனர!
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கே: அரசாஙேத்தின் பிரச்சி-
னைேனை அரசாஙேத்து-

க்குளகைகே தீர்த்துக் கோள்வதன் 
அ்வசிேத்னத ஸ்ரீலஙோ க�ாதுஜை 
க�ரமுை ேட்சியின் �ாராளுமன்்றக் 
குழுக் கூட்்டத்தில் ஜைாதி�தி ்வலி-
யுறுத்தியிருநதார். இது �ற்றி உஙேள 
ேருத்து என்ை?

்பதில்: அரசாங்கம சவால்்களுக்கு மு்கங்்கா-
டுத்ால், அதில் உள்ள அமைவரும இமைந்து 
அவற்மறை எதிர்்்காள்ள வவண்டும. ைாறைா்க 
ஒரு ்ரப்பிைர் ஒரு ைாதிரியும, ைற்று்ைாரு 
்ரப்பிைர் பிறி்்ாரு வி்ைா்கவும நடந்து 
்்காண்டால் ்கட்சியின் ஆ்ரவா்ளர்்களும, 
்்பாதுைக்்களும குழமபிப் வ்பாய் விடுவார்-
்கள. ஜைாதி்பதி ைற்றும அரசாங்கததிைால் 
எடுக்்கப்்பட்ட முடிவு்கள குறித் ்்கவல்்க-
ம்ளப் ்்பாதுைக்்களுக்குக் ்்காண்டு வசர்ப்்பது 
சட்டவாக்்க உறுப்பிைர்்களின் ்்பாறுப்்பாகும. 
உ்ாரைைா்க, வச்ைப் ்பசம்ள்கம்ள ஊக்கு-
விப்்பது ்்ாடர்பில் அரசாங்கததிைால் சிறைந்-
்்்ாரு முடிவு எடுக்்கப்்பட்டது. எதிர்்கால 
சந்்தியிைமரக் ்கருததில் ்்காண்டு எடுக்்கப்-
்பட்ட இந்்த தீர்ைாைதம் ்வற்றி்கரைாக்கு-
வ்ற்கு அமைவரும இமைந்து அரசுக்கு 
ஆ்ரமவ வழங்க வவண்டும.

எனினும, வ்பாராட்டங்களின் வ்பாது 
விவசாயி்கள முன்மவத் ்கருதது்களுக்கு 
சில அரசாங்கத ்ரப்பு ்பாராளுைன்றை உறுப்-
பிைர்்கள வ்மவயற்றை வி்ததில் ்பதிலளித-
துள்ளைர். ஆளும ்ரப்பு ்பாராளுைன்றை 
உறுப்பிைர்்கள ்ைது பிரச்சிமை்கம்ள 
அமைச்சரமவக் கூட்டம அல்லது அரசாங-
்கததின் ்பாராளுைன்றைக் குழுக் கூட்டத-
தில் ்கலந்துமரயாடித தீர்ததுக் ்்காள்ள 
முடியும. அமைச்சரமவக் கூட்டங்கள 
ைற்றும ்பாராளுைன்றைக் குழுக் கூட்டங்க-
ளில் தீர்ைாைங்கள எட்டப்்பட்ட பின்ைர் 
சில ஆளும ்ரப்பு உறுப்பிைர்்கள 
்வளிவய வந்து வவறு வி்ைாை ்கருத-
துக்்கம்ள முன்மவக்கின்றைைர். இமவ 
அடுத் வ்ர்்மல இலக்்கா்கக் ்்காண்டு 
முன்மவக்்கப்்படும ்கருததுக்்கள என்்பம் 
உைர முடிகிறைது. அரசாங்கததின் கூட்டுப் 
்்பாறுப்புக்கு எதிராை இந்் நடவடிக்ம்க 
ஏற்றுக் ்்காள்ளப்்பட முடியா்து.

கே: நகைா னநட்ரஜன் திர்வப் 
�சனை இ்றக்குமதியி-

ல் இ்டமக�ற்்ற கமாசடி கதா்டர்பில் 
விசாரனை ந்டத்தப்�்ட க்வண்டும 
எை எதிர்க் ேட்சித் தனல்வர் சஜித் 
பிகரமதாச கூறுகின்்றார். இது �ற்றி 
உஙேள நினலப்�ாடு ோது?

்பதில்: ஏ்ாவது வைாசடி இடம்்பற்றிருந்-
்ால், அது்பற்றி முமறைப்்பாடு ்சய்யப்்பட்டால் 
உரிய முமறையில் விசாரமை்கள நடத்ப்்படும. 

விவசாயி்களுக்்கா்க உரதம் இறைக்குைதி ்சய்ய 
அரசாங்கம தீர்ைானிததுள்ளது என்்பது இஙகு 
முக்கியைாகும. இததிட்டதம் நமடமுமறைப்-
்படுததுவதில் யாராவது வைாசடி ்சய்திருந்-
்ால் எதிர்க்்கட்சி என்றை ரீதியில் ் ்பாலிஸில் 
அல்லது நீதிததுமறையில் முமறைப்்பாடு 
்சய்ய முடியும. சட்டதம் நிமலநாட்-
டும அதி்காரி்கள உடைடியா்க விசார-
மை்கம்ள நடததி ைக்்கம்ளத ்்ளி-
வு்படுத் வவண்டும.

கே: சம�ைப் பிரச்சினை கதா்டர்பி-
ல் தமக்குத் திருப்திேரமாை 

தீர்ன்வ ்வழஙகும ்வனர க�ாராட்்டஙே-
னைத் கதா்டரப் க�ா்வதாே ஆசிரிேர் 
மற்றும அதி�ர் கதாழிற்சஙேம கூறு-
கி்றது. இது �ற்றிக் கூ்றமுடியுமா?

்பதில்: நல்லாட்சி அரசாங்கததின் ்காலப் ்பகு-
தியில் வஜாசப் ஸடாலின் ைற்றும ்்ாழிற்சங-
்கங்கள ஏற்றுக் ்்காண்ட தீர்மவ நமடமுமறைப்-
்படுத் நாம இைஙகிவைாம. அவர்்களின் 
சம்ப்ள முரண்்பாட்டுக்கு சில வருடங்களில் 
தீர்மவ வழங்கவும நாம இைக்்கம ்்ரிவித-
வ்ாம. எனினும, ்ைது அரசியல் வநாக்்கதம் 
அமடவ்ற்்கா்க ைாைவர்்கள ்ப்கமடக்்காய்-
்க்ளா்கப் ்பயன்்படுத்ப்்படுகின்றைைர். வடக்-

கில் இருந்் ைக்்கம்ள எல்.ரி.ரி.ஈயின் 
்மலவர் பிர்பா்கரன் ைனி் வ்கடயங்க-
்ளா்கப் ்பயன்்படுததியம்ப் வ்பான்வறை 
இதுவும அமைந்துள்ளது. நான் ்கல்வி 
அமைச்சரா்க இருந்துளவ்ளன். எைது 
்ாயார் ஆசிரிமயயா்க இருந்்வர். ஆசிரி-
யர்்களுக்கு சில அநீதி்கள இமழக்்கப்்பட்-
டுள்ளை என்்பது ்பற்றி எைக்கும ்்ரியும. 
இ்மைச் சரி்சய்ய அரசாங்கததுக்கு ்கால-
அவ்காசம வழங்கப்்பட வவண்டும. அர-
சாங்கம ஆட்சிக்கு வந்்வுடன் ்்காவிட்-
19 ்்ாற்றுவநாய் ஏற்்பட்டது. இ்ைால் 
்்பாரு்ளா்ாரம சில பின்ைமடவு்கம்ளச் 
சந்தித்து.

இதுவ்பான்றை இக்்கட்டாை சூழ்நிமலயில் 
ைாைவர்்கள ்ப்கமடக்்காய்்க்ளா்க மவக்்கப்-

்பட்டு ்்ாழிற்சங்கங்க்ளால் வ்பாராட்டங்கள 
முன்்ைடுக்்கப்்படுகின்றைை. இது ்வறைாைது. 
ஆசிரியர்்கள ைாைவர்்களின் ்பரீட்மச முடி-
வு்கம்ள ்வளியிடாைல் இருந்்ால் எப்்படி 
இருக்கும? அவர்்களின் ்சாந்்ப் பிளம்ள-
்கள இவவாறைாை சூழ்நிமலயால் ்பாதிக்்கப்-
்பட்டால்அவர்்களுக்கு எப்்படி இருக்கும? 
்ைது ைாைவர்்களுக்்கா்க ஆசிரியர்்கள இக்-
்காலததில் எவவாறு நடந்து ்்காளகின்றைைர் 
என்்பம் ஏமைய நாடு்களில் நாம ்காை முடி-
கிறைது. ஜைாதி்பதியும, பிர்ைரும இந்்ப் பிரச்-
சிமைக்குத தீர்விமை வழஙகுவ்ற்கு முயற்-
சிக்கின்றைைர்.

கே: நா்டைாவிே ரீதியில் கதன்வ-
ப்�டும உரத் கதன்வக்கு ஏற்� 

க�ருமக�ாேத்துக்குத் கதன்வோை 
உரம ்வழஙேப்�டும எை ேமத்கதா-
ழில் அனமச்சரிைால் உத்தர்வாதம 
்வழஙேப்�ட்டுளைது. இது �ற்றி நீஙேள 
என்ை கூ்ற விருமபுகிறீர்ேள?

்பதில்: இந்்ப் வ்பாராட்டங்களுக்குத ்மல-
மைததுவம வழஙகு்பவர்்கள யார் என்று ்பார்த-
்ால், ஆசிரியர்்கள ைற்றும விவசாயி்களின் 
வ்பாராட்டங்களின் பின்ைணியில் அரசாங்கத-
துக்கு எதிராை அரசியல் பிரசாரதம் வைற்-

்்காளளும ஒருஙகிமைக்்கப்்பட்ட குழுக்்கவ்ள 
்காைப்்படுகின்றைை. இப்வ்பாராட்டங்களின் 
பின்ைணியில் உள்ள வநாக்்கதம் ைக்்கள 
புரிந்து ்்காள்ள வவண்டும. அரசாங்கதம் 
அ்சௌ்கரியததுக்கு உள்ளாக்கி ஆட்சிமயக் 
்கவிழ்க்்க வவண்டும என்்பவ் அவர்்களின் 
பிர்ாை வநாக்்கைாகும. நாடு அ்சௌ்கரியத-
துக்கு உள்ளாகும வ்பாது அ்ற்்காை ்ாக்்கதம் 
ைக்்களும எதிர்்்காள்ள வவண்டியிருக்கும. 
வ்பாராட்டததில் ஈடு்படு்பவர்்கள ்ைது 
குறுகிய அரசியல் வநாக்்கதம்க் ்கம்கவிட்டு, 
்கடமைமய நிமறைவவற்றிைால் சிறைப்்பா்க 
இருக்கும. ஆசிரியர்்கள ைற்றும விவசாயி்க-
்ளால் வைற்்்காள்ளப்்படும வ்பாராட்டங்கள 
அரசியல் வநாக்்கங்கம்ளக் ்்காண்டமவ.

கே: அரசாஙேத்தின் கூட்்டணிக் 
ேட்சிேள கேர்வலப்பிட்டிே 

யுேதைவி எரிசக்தி நினலேம 
கதா்டர்பில் அகமரிக்ே நிறு்வை-
த்து்டன் கசய்துகோண்்ட ஒப்�-
நதம குறித்து தமது அக்ேன்ற-
னே க்வளிப்�டுத்தியுளைை. இது 
�ற்றி உஙேள ேருத்து

்பதில்: மு்லீட்டா்ளர்்கள இலஙம்கக்கு 
வந்து மு்லீடு்கம்ள வைற்்்காளவ்ற்்காை 
சூழல் ஏற்்படுத்ப்்பட வவண்டும. ்பயங்கரவா-
்ததுக்கு எதிராை யுத்ம நமட்்பற்றை வ்பாது 
மு்லீட்டா்ளர்்கள இலஙம்கக்கு வரவில்மல. 
சஙகிரி-லா வ�ாட்டமல அமைப்்ப்ற்கு 
்்காழுமபில் அரசாங்கததுக்குச் ்சாந்்ைா்க 
இருந்் ்காணி வழங்கப்்பட்டது. சுற்றுலாமவ 
வைம்படுத் நடவடிக்ம்க எடுக்குமவ்பாது சில 
வழிமுமறை்கம்ள நாம பின்்பற்றை வவண்டும. 
நாங்கள அ்ைரிக்்காவுடன் இமையவில்மல 
என்்பது ைற்்றைாரு குற்றைச்சாட்டாகும.

சில மு்லீடு்கம்ள வைற்்்காள்ள அ்ைரிக்-
்காவுடன் நாம ம்கவ்கார்க்்க முயற்சிக்கும-
வ்பாது சில ் ரப்பிைர் குற்றைச்சாட்டுக்்கம்ள முன்-
மவக்கின்றைைர். இந்் ஒப்்பந்்ததுக்கு அமைய 
யு்க்ைவி மின்னுற்்பததி நிமலயததில் 40 
வீ்ம அ்ைரிக்்க நிறுவைததுக்கு வழங்கப்்பட்-

டிருப்்பதுடன், 15 வருடங்களின் பின்ைர் இது 
மீண்டும எைக்கு வழங்கப்்படும. ் ்பாரு்ளா்ார 
்நருக்்கடி்கள ்காைப்்படும நிமலயில் மு்லீ-
டு்கம்ளச் ்சய்ய அரசாங்கததிடம வ்பாதிய 
்பைம இல்மல்யன்்ப-
்ால் ்வளிநாட்டு 
மு ் லீ டு ்க ள 
வ்மவப்்ப-
டு கின் -

றைை. 
மு ் லீ -
டு்கள நைக்-
குப் ்்பாரு்ளா-
்ாரப் ்பலன்்கம்ளத 
்ரும வம்கயில் ்சய்யப்்பட 
வவண்டும. ்்கரவலப்பிட்டிய அைல்மின் 
நிமலயததில் வைற்்்காள்ளப்்படும இந்் மு -்
லீட்டுக்கு வவறு ஏவ்னும ைாற்று இருந்்ால், 
இம் விைர்சிப்்பம் விட எவரும சுட்டிக் 
்காட்டலாம.

நீண்ட விடுமுறைக்கு பின் பிளறளைகறளை 
பா்டசாறைக்கு அறைக்க தீர்ானிக்கப்-
பட்டுளளைது. Covid-19 த�ாற்று கார -

ண்ாக பை சந�ரப்பஙகளில் நாடு பயணத் 
�ற்டக்கு உட்பட்டிருந�து. கல்வி ந்டவடிக்றக -
களுக்கு தபரும் பாதிப்பு ஏற்பட்்டது. இறண-
யத்தினூ்டாக அ�றை  ந்டத்� தபரும் முயற்சி 
எடுக்கப்பட்்டாலும்  பை சிக்கல்கள காணப்பட்-
்டை. த�ாழில் பிரசசறைகள, அணுகுமுறை 
சிக்கல்கள குறித்து வவதைாரு சந�ரப்பத்-
தில்  கைநதுறரயாடும்வவாம். பா்டசாறைகள 
மீணடும் திைக்கப்பட்்ட பின்ைர, கரும்பைறக 
்ாதிரிக்கு அப்பால் பயணம் தசயவது குறித்� 
தகாளறக விவா�ம் அவசிய்ாகும் .

றகத்த�ாறைவபசி ்ற்றும் இறணயத்�ளை 
பாவறை பிளறளைகளுக்கு �ற்ட  விதிக்கப்பட்-
டிருந�து. தகாவிட் த�ாற்று்டன் ஆசிரியரகள 
தபற்வைாரகளுக்கு முறையாக அதிலிருநது 

விைக வநரிட்்டது. அறிக்றககளின்படி 
முன்பளளி பா்டசாறைகளகூ்ட ஒன்றைன் 
முறையில் ந்டக்கின்ைை. காைத்துக்கு 
ஏற்ப ்ாற்ைம் ஏற்படுவற� பாராட்்ட 
வவணடும்.  தவளிநாடுகளில் கூ்ட கல்வி 

ந்டவடிக்றககளுக்கு த�ாழில்நுட்பத்ற� 
பயன்படுத்தும் சந�ரப்பமிது. த�ாறை கல்வி 
கற்ைல் சா�ாரண்ாகிவிட்்டது. வ்டக்கு-த�ற்கு 
வப�மின்றி கல்விறய தபற்றுக் தகாடுக்கும் 
வழி வறகயாகும். 

பா்டசாறைகறளை ஆரம்பித்� பின்ைர 
கூ்ட இரட்ற்ட முறையில் கல்வி கற்ைலுக்-
காை வசதிகறளை �யாரிப்பது தபாருத்�்ா-
ைது. பாரம் கூடிய பா்டசாறை றப, வாகை 
தநரிசல் காரண்ாக காைத்ற� வீணடிக்கும் 
பா்டசாறை வவன் கைாசசாரத்ற� ்ாற்றுவது 
எவவாதைை நடுநிறையாக ஆராய முடியும். 
பா்டப்புத்�கஙகறளை இறணயத்�ளைஙகளில்  
இறணப்பது்டன் சா�ாரண பரீட்றசகறளை 
இறணய�ளைம் மூைம் ந்டத்� முடியும். குறிப்பு 
அட்ற்டகள  ் ாத்திரம் பிளறளைகளுக்கு வபாது-
்ாை�ாகும். வ�றவயாை வி்டயஙகறளை 
எழுதிக் தகாளளை முடியும். பா்டசாறைக்கு 

வருறக �ரும்  நாட்கறளை ் ாற்றுவ�ன் மூைம் 
கல்வி ந்டவடிக்றககளில் ஒரு பகுதிறய வீட்டி -
லிருநவ� வ்ற்தகாளளை முடியும்.

அவவாைாை ந்டவடிக்றககள மூைம் 
சுகா�ார பாதுகாப்பு ்ாத்திர்ல்ை பிளறளைக-
ளின் ்ை நிறையும் உயரவற்டயும்.  வநரடி-
யாை கணகாணிப்பு ்ற்றும் சரியாை வழி-
காட்்டல்கள த�ா்டரபாக ஆசிரியரகளுக்கும் 
தபற்வைாரகளுக்கும் தபரும் தபாறுப்பு வைங-
கப் படுகின்ைது என்பற� இஙகு குறிப்பி்ட 
வவணடியது அவசிய்ாகும். ஆசிரிய பயிற்சி 
முறைகறளை உ்டைடியாக ்ாற்ை வவணடியுள-
ளைவ�ாடு த�ாறைக் கல்வி த�ா்டரபாக கூட்-
்டஙகறளை ந்டத்தி புதிய பின்ைணி ஒன்றை 
உருவாக்க வவணடும்.

த�ாழில்நுட்பத்ற� காரண்ாகக் தகாணடு 
சமூக பிரிவிறை வகாடு உருவாகா்ல் 
இருப்பற� உறுதி தசயவது அவசிய்ாகும். 
உளளைவரகளுக்கும் இல்ைா�வரகளுக்கும் 
இற்டயாை இற்டதவளி ஏற்படுவது இறணய-
�ளைத்ற� பாவிப்ப�ற்காை வசதியின் மூைவ் 
என்பது சரவவ�சத்தில் இன்றுளளை நிறைற -்
யாகும். ‘தகாழும்புக்கு பால்- கிரா்த்துக்கு 

சுறரக்காய‘   என்னும் கூற்தைான்று வைக்-
கில் உளளை�ற்கு பா்டசாறை கட்்ட்டஙகள, 
ஆயவுக்கூ்டஙகள ்ற்றும் நீசசல் �்டாகஙகள 
வபான்ை தபாது வசதி  இற்டதவளிவய கார-
ண்ாகும். அவவாைாைவற்றிற்கு தபரு்ளைவு 
பணத்ற� தசைவி்ட வவணடி ஏற்பட்்டவ�ாடு 
தபற்வைாரகள ்ற்றும் �னியார பிரிவிைர 
அவற்றிற்காக இறணநது தசயற்பட்்ட வி�ம் 
குறித்தும் ஞாபகப்படுத்� வவணடியது அவசி -
ய்ாகும். 

இறணய�ளைம் ஊ்டாக கல்விறய தபறு -
வ�ற்கு சரியாை அடிப்பற்ட  வசதிகறளை 
தபற்றுக்தகாடுக்க வவணடியது அரசின் 
தபாறுப்பாகும். �ற்வபாது வறைத்�ளை வசதி-
கள நாடு பூராவும் ஒவர ்ாதிரியாக காணப்-
ப்டவில்றை.  கஷ்டப் பிரவ�சஙகளில் இறண-
யத்�ளை வசதிக்காக ்க்கள சிர்ப்படுவற� 
தபாறுப்புக்கூை வவணடிய பிரிவுகள அறியா-
்லில்றை. நகரஙகளுக்கு அப்பால் பிளறளை-
களின் வ�றவகள குறித்து அதிகளைவு கவைம்  
தசலுத்�ப்ப்ட வவணடும். 

இறணயத்�ளை கல்வி கற்ைல் மூைம் 
சிைந� பா்டசாறைகளின் விரிவுறரகளில்   

இைஙறகயில் எஙவகா ஒரு மூறையில் 
உளளை பிளறளைக்கு கூ்ட இறணநதுதகாளளை 
முடியும். அது தபறு்திவாயந� சந�ரப்ப்ா-
கும். பா்டசாறை வகுப்பறை நாட்டுக்கு திைக்-
கப்பட்்டால் �ற்வபாது தீரக்க முடியாதுளளை 
டியூஷன் வபாட்டிக்கும் விற்ட கிற்டக்கைாம். 
வ�றவயாை முடிவுகறளை எடுக்க வவண-
டியது அவசிய்ாகும். த�ாறைத்த�ா்டரபு 
வசதிகறளை வைஙகும் நிறுவைஙகறளை ஊக்-
குவித்து கஷ்டப் பிரவ�சஙகளுக்கு இறணய-
�ளை வசதிகறளை வைஙகும்வபாது அரசாஙகம் 
பணத்ற� தசலுத்தும் முறை ஒன்றை ஏற்ப-
டுத்�ைாம்.

வைக்க்ாை கட்்டற்ப்புக்கு அப்பால் 
தசன்று இரட்ற்ட முறை அ�ாவது பா்டசாறை 
்ற்றும் இறணயத்�ளைத்ற� ஒன்ைாக 
இறணக்கும் கல்விக்காக திட்்டஙகறளை �யா-
ரிக்க வவணடியவ�ாடு அ�ற்காக கல்வி அதி -
காரிகள ்ாத்திர்ல்ை தபற்வைாரகளும் 
இறணநது தசயற்ப்ட வவணடும்.

�மிழில்: வீ.ஆர.வயைட் 

�ா்டசானலக்கு கதாழில்நுட்�ம
மிலிந்த ம�ொரம�ொட  

மலரும யுேத்திற்கு 
புதிேகதார் ்வடி்வம

ஆட்சிளய ்கவிழப்பகத அரசுக்கு
எதிரான சக்தி்களின் குறிக்க்காள்!

அரசியல்
ரங்கம்

அர்ஜூன்

அரசாஙகத்ற� அதசௌகரியத்துக்கு உளளைாக்கி, ஆட்சிறயக் 
கவிழக்க வவணடும் என்ை அரசியல் வநாக்கத்திவைவய 
அரசுக்கு எதிராை வபாராட்்டஙகள திட்்டமிட்்ட குழுக்களைால் 

வ்ற்தகாளளைப்படுவ�ாக சுற்றுைாத்துறை அற்சசர பிரசன்ை
ரணதுஙக த�ரிவித்�ார. எ்க்கு வைஙகிய பிரத்திவயக
வபட்டியிவைவய அற்சசர இ�றைத் த�ரிவித்�ார.

அனமச்சர்
பிரசன்ை 
ரைதுஙே

அளிக்கும விைக்ேம வி்வசாயிேள, 
ஆசிரிேர்ேளின் 

க�ாராட்்டஙேளின் 
பின்ைணியில் 

அரசாஙேத்துக்கு 
எதிராை

குழுக்ேள!



4 THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY NOVEMBER 07, 2021
2021 நவம்பர் 7 ஞாயிற்றுக்கிழமை

முஸ்லிம் விவாக, விவாகரத்துச்...
உரிய நநரத்தில் ்பாராளுைன்றத் -

தில் சைர்ப்பித்து நிம்றநவற்றுவ -
தற்கு எதிர்்பார்ப்்பதாக நீதி அமைச்சு 
ததரிவித்துள்ளது.  

முழுமையாக முகத்மத 
மூடுவமத தடுப்்பது ததாடர்்பான 
சடடம த்பாதுைக்கள ்பாதுகாப்பு 
அமைச்சினால் நதசிய ்பாதுகாப்ம்ப 
அடிப்்பமடயாகக் தகாண்டு சைர்ப் -
பிக்கப்்படடுள்ளதாகவும அது நீதி 
அமைச்சின விடயதானத்திற்கு அப் -
்பாற்்படடது எனவும நீதி அமைச்சு 
சுடடிக்காடடியுள்ளது.  

முஸ்லிம விவாக விவகரத்து 
சடடத்தில் திருத்தம நைற்தகாள -
்ளப்்படுவது ததாடர்பில் அறிக் -
மகதயானம்ற தவளியிடடு நீதி 
அமைச்சு நைலும குறிப்பிடடுள்ள -
தாவது,  

முஸ்லிம விவாக விவகரத்து சட -
டத்தில் திருத்தம தகாண்டு வரப் -
்பட நவண்டும எனறு முஸ்லிம 
சமூகத்தினரிடம இருந்தும ஏமனய 
சமூகஙகளில் இருந்தும நீண்ட 
காலைாக ்பல நகாரிக்மககள முன -
மவக்கப்்படடன. இது ததாடர்்பாக 
்பல்நவறு நிபுணர் குழுக்கள அவ் -
வப்ந்பாது நியமிக்கப்்படடு வந்தன. 
நீதி அமைச்சராக அலி சப்ரி ்பதவி -
நயற்று இரண்டு ைாதஙகளுக்குள 
இது ததாடர்பில் அமைச்சரமவக்கு 
அமைச்சரமவப் ்பத்திரம சைர்ப்பிக் -
கப்்படடது.  

அதற்கமைய ஆநலாசமனக் குழு 
ஒனறு நியமிக்கப்்படடது. இது 
ததாடர்்பான அமைச்சரமவ உ்ப 
குழுதவானறும நியமிக்கப்்படடது. 

அமைச்சரமவ உ்ப குழுவின ்பரிந்து -
மரக்கு அமைவாக சடட வமரஞர் 
திமணக்க்ளத்திற்கு பினவரும விட -
யஙகள முனமவக்கப்்படடன.  

 திருைண வயது 18 ஆக இருக்க 
நவண்டும, ைணைகளின சமை -
தம த்ப்றப்்பட நவண்டும ைற்றும 
மகதயாப்்பம த்ப்ற நவண்டும, 
முஸ்லிம த்பண்ணுக்கு நிரந்தர 
விவாகரத்து தகாடுப்்பனவு வழங -
கப்்பட நவண்டும, காதி நீதிைன்றங -
கள ஒழிக்கப்்பட நவண்டும ைற்றும 
்பலதார திருைணம ஒழிக்கப்்பட 
நவண்டும ஆகிய ்பரிந்துமரகள 
அதில் அடஙகும.  

அமதத் ததாடர்ந்து, சடடம இயற் -
றுமகயில் எவ்வாறு அமவ அமைய 
நவண்டும என்பது ததாடர்பில் நீதி 
அமைச்சருக்கு ஆநலாசமன வழஙக 
வக்புசம்பயின தற்ந்பாமதய தமல -
வரான மூத்த சடடத்தரணி ஷப்ரி 
ஹலிமதீன தமலமையிலான குழு 
நியமிக்கப்்படடது.  

சடட வமரஞரினால் அமைச்ச -
ரமவயின நதமவக்நகற்்ப கடந்த 
ஜூன ைாதம நகல் சடடதைானறு 
சைர்ப்பிக்கப்்படடுள்ளநதாடு அது 
குறித்து தற்ந்பாது ஆராயப்்படுகி -
்றது.  

இது தவிர இலஙமகயில் தற் -
ந்பாதுள்ள சடட விதிகளின்படி, 
முஸ்லிம சமூகத்மதப் பிரதிநிதித் -
துவப்்படுத்தும இருவருக்கு இமட -
யிலான திருைணம, முஸ்லிம 
திருைணம ைற்றும விவாகரத்துச் சட -
டத்தின கீழ் ைடடுநை ்பதிவு தசய் -
யப்்பட முடியும, விருமபினால், 

த்பாதுச் சடடத்தின கீழ் திருைணம 
தசய்து தகாள்ளலாம.  

இதன்படி, முஸ்லிம சடடத்துடன 
ததாடர்புள்ள திருத்தஙகள சடடத் -
தில் குறிப்பிடப்்படடுள்ள மும்ற -
மையின்படி ஆர்வமுள்ள சகல 
தரப்பினருடனும கலந்துமரயாடி 
நதமவயான திருத்தஙகள ைற்றும 
ைாற்்றஙகம்ளச் தசய்ய நடவடிக்மக 
எடுக்கப்்படடுள்ளது. 

அதமன உரிய நநரத்தில் ்பாராளு -
ைன்றத்தில் சைர்ப்பிக்க நீதி அமைச்சு 
எதிர்்பார்க்கி்றது.  

முழுமையாக முகத்மத மூடுவமத 
தடுப்்பது ததாடர்்பான சடடம 
நதசிய ்பாதுகாப்ம்ப அடிப்்பமட -
யாகக் தகாண்டு இருப்்பதால் அது 
நீதி அமைச்சின விடயதானத்திற்கு 
அப்்பாற்்படடதாகும. இதன்படி, 
த்பாது இடஙகளில் முகத்மத முழு -
மையாக ைம்றப்்பமத தடுக்கும சட -
டத்மத இயற்றுவதற்கு த்பாதுைக் -
கள ்பாதுகாப்பு அமைச்சர் கலாநிதி 
சரத் வீரநசகர அமைச்சரமவக்கு 
நயாசமன முனமவத்துள்ளநதாடு 
அதற்கு அஙகீகாரம வழஙகப்்பட -
டுள்ளது. அமைச்சரமவ முடிமவத் 
ததாடர்ந்து, சடட வமரஞர் திமணக் -
க்ளம இது ததாடர்்பான சடட 
வமரம்ப தயாரித்து த்பாதுைக்கள 
்பாதுகாப்பு அமைச்சுக்கு அனுப்பி -
யுள்ளது. அரசாஙக சடட தயாரிப்பு 
மும்றயின்படி, அது மும்றயாக 
வர்த்தைானியாக தவளியிடப்்படடு 
்பாராளுைன்றத்தில் நிம்றநவற் -
்றப்்பட நவண்டும எனவும அதில் 
குறிப்பிடப்்படடுள்ளது. (்பா).

"யுகதனவிய" முதலீட்ால்...
முனதனடுக்க முடியாைல் 

ந்பானது.   
கடந்த 10 வருடைாக இயற்மக 

சுகாதாரத்துக்குப் ்பாதிப்ம்ப ஏற்-
்படுத்தக்கூடிய ஒருவமகயான 
எண்தணய் ஊடாகநவ மின உற்்பத்தி 
த்ப்றப்்படடு வந்தது. நாடடுக்குத் 
நதமவயான மினசாரத்தின மூனறில் 
ஒரு ்பஙமக நீர் மின மூலநை த்ப்றப்-
்படுகின்றது. தகரவலப்பிடடியவில் 
இருந்து 5 வீதம வமரயான மினசா-
ரநை த்ப்றப்்படுகின்றது.  

அத்துடன அரசாஙகத்தின இலக்-
காக இருப்்பது 2030 வருடைாகும-
ந்பாது நாடடுக்கு நதமவயான மின 
உற்்பத்தியில் 70வீதம மீள புத்தாக்க 
சக்தி ஊடாக த்ப்றநவண்டும என்பதா-
கும. அதன பிரகாரம திரவ இயற்மக 
வாயு மூலம மினசாரத்மத த்பற்றுக்-
தகாளளும நநாக்கில் தகரவலப்பிட-
டிய யுகதனவிய மினஉற்்பத்தி நிமல-
யத்தின 40வீத ்பஙமக அதைரிக்க 
நிறுவனம ஒனறுக்கு வழஙகுவதற்கு 
இணக்கப்்பாடடுக்கு வந்திருக்கின-
்றாநம. என்றாலும ஒப்்பந்தம மகச்-
சாத்திடப்்படவில்மல. இது இரகசிய-
ைாக நைற்தகாள்ளப்்படுவததானறு 
அல்ல. இதற்கு அமைச்சரமவயினால் 
4 தடமவகள அனுைதி கிமடக்கப்-
த்பற்றிருக்கின்றது.  

அத்துடன 250தடாலர் மில்லிய-
னுக்கு 40வீத ்பஙகு வழஙகப்்படு-

கின்றது. இதனால் நாடடுக்கு நன-
மையாகும. அரசாஙகமும குறித்த 
அதைரிக்க நிறுவனமும இமணந்நத 
இந்த இணக்கப்்பாடடுக்கு வந்திருக்-
கின்றது.   

5 வருடத்துக்நக இந்த ஒப்்பந்தம 
தசய்யப்்படுகின்றது. நீண்டகால ஒப்-
்பந்தம மூலம நாடடுக்கு எந்த ்பாதிப்-
பும ஏற்்படப்ந்பாவதில்மல. ைா்றாக 
நாடடுக்கு நனமையளிக்கும வமகயி-
நலநய தசய்திருக்கின்றது.   

குறிப்்பாக எதிர்காலத்தில் 
த்பற்ந்றால் விமல அதிகரித்தாலும 
ஒப்்பந்தத்தின பிரகாரம எைக்கு விநி-
நயாகிக்கும விமலயில் ைாற்்றம ஏற்-
்படாது.   

நைலும தகரவலப்பிடியவில் இருக்-
கும யுகதனவிய ைற்றும சு்பதனவிய 
ஆகிய இரண்டு மின உற்்பத்தி நிமல-
யஙகளின மூலம தைாத்தைாக நாட-
டுக்கு 110 பில்லியன ரூ்பா லா்பம 
கிமடக்கின்றது. அதன நனமை 
இலஙமக மினசாரசம்ப ஊடாக ைக்-
களுக்கு கிமடக்கும. இந்த நவமலத்-
திடடம எதிர்வரும 2023இல் ஆரம-
பிக்கப்்பட இருக்கின்றது.   

அதனால் தகரவலப்பிடடிய மின 
உற்்பத்தி நிமலயத்தின 40வீத ்பஙமக 
வழஙகுவதன மூலம நாடடுக்கு எந்த 
்பாதிப்பும ஏற்்படப்ந்பாவதில்மல. 
ைா்றாக நாடடுக்கு நனமையாகநவ 
அமையும என்றார்.

சம்்பநதனன ககாழும்பில்...
சந்தித்து   கலந்துமரயாடினார்கள. 
இந்த கலந்துமரயாடல்  தமிழ் 
நதசிய  கூடடமைப்புத் தமலவரின 
தகாழுமபு இல்லத்தில் நமடத்பற்-
்றது.  

இதனந்பாது, கடந்த 2ம திகதி 
யாழ்ப்்பாணத்தில் நடந்த தமிழ், 
முஸ்லிம கடசிகளின உமரயாடல் 
ததாடர்்பாக ஹக்கீமும, ைநனாவும, 
கூடடமைப்பு தமலவருக்கு எடுத்து 
கூறினார்கள. இதில் வடக்கு, கிழக்-
கின முனனணி கடசியான தமிழரசு 
கடசியும, சிநரஷட தமலவராக சம்பந்-
தனும கலந்துதகாளவமத தாம விரும-
புவதாக ைநனா, ஹக்கீம இருவரும 
வலியுறுத்தி கூறினர்.   

சிநனகபூர்வைாக நமடத்பற்்ற இந்த 
உமரயாடலில், தமிழ், முஸ்லிம கட-
சிகளின ைத்தியில் த்பாதுவான ஒரு 
த்ளம ஏற்்படுவதன அவசியத்மத ஏற்-
றுக்தகாண்ட சம்பந்தன நைலும கூறி-
யதாவது, 

நஜ ஆர்- தமிழ் கடசிகளின த்பங-
களூர் ந்பச்சுகள, திமபு ந்பச்சுகள, 
இந்திரா காந்தியுடன தமிழ் கடசி-
களின ந்பச்சு, ராஜீவ் காந்தியுடன 
ந்பச்சு, இவற்றின பினதான 13ம திருத்-
தம இலஙமக அரசியலமைப்பில் 
நுமழந்தது. இமடயில் ஒருமும்ற 
ைஹிந்த ஆடசி, 13ம திருத்தம உள-
ளிடட ைாகாண சம்பகம்ளநய அரசி-
யலமைப்பிலிருந்து தனனிச்மசயாக 
அகற்்ற முயன்றது. அதன ந்பாது நான 
ததாமலந்பசியில் ததாடர்பு தகாண்டு 
இந்திய பிரதைரிடம மும்றயிடநடன. 
உடனடியாக சில ைணித்தியாலஙக-

ளில் இந்திய பிரதைரின விநசட தூதர் 
விநசட விைானத்தில் தகாழுமபு 
வந்து, அந்த முயற்சிமய, ்பாரிய 
எதிர்விம்ளவுகள ஏற்்படும என கூறி 
தடுத்து நிறுத்தினார். அதுநவ இந்தியா-
வின ்பாத்திரம.   

13ம திருத்தமதான இந்நாடடு 
அரசியலமைப்பில் இடமத்பற்்ற 
ஒநர அதிகார ்பரவலாக்கல் சடடம. 
ஆனால், 13ம திருத்தம முடிவல்ல, 
ஆரம்பம. அது தீர்வல்ல. அது ஒரு 
அஸ்திவாரம. அதிலிருந்து கடடிடம 
கடடப்்பட நவண்டும.   

ஈழத்தமிழர், முஸ்லிமகள, ைமலய-
கத்தமிழர் ஆகிய எல்நலாரும சிஙக்ள-
வர்களுடன நசர்ந்து தாம இலஙமகயர் 
என உணரும அடிப்்பமடயில், அமன-
வரும ஏற்றுக்தகாளளும மும்றயில் 
நதசிய இனப்பிரச்சிமனக்குத் தீர்வு 
காணப்்பட நவண்டும.   

தீர்மவ நநாக்கிய ்பயணத்தில் தமிழ் 
ந்பசும ைக்கம்ள பிரதிநிதித்துவம 
தசய்யும கடசிகள ைத்தியில் ஒற்றுமை 
நவண்டும. அந்த ஒற்றுமை முயற்-
சிமய அகில இலஙமக தமிழரசு கடசி 
ஒருந்பாதும குழப்்பாது. நாஙகளும 
கலந்து ந்பசத்தான நவண்டும. கலந்து 
்பஙகளித்து ஒற்றுமைமய நைலும 
்பலப்்படுத்தத்தான நவண்டும.   

 தமிழ் கடசிகளின ந்பச்சுவார்த்மத 
த்ளத்தில் நாம எப்்படி இமணந்து 
தகாளவது என்பது ததாடர்பில் எதிர்-
வரும வாரத்தில் ்பாராளுைன்றம 
கூடுமந்பாது, நைது கடசி எமபீக்களு-
டன கலந்து ந்பசி உஙகளுக்கு அறிவிக்-
கிந்றன.

சுகாதார கதாண்ரகளுக்கு...
 அமைச்சரின யாழ்ப்்பாணம அலு -

வலகம முன்பாக நநற்று ஒனறுகூ -
டிய சுகாதார ததாண்டர்கள தைது 
நிரந்தர நியைனம ததாடர்பில் அவ -
தானம தசலுத்துைாறு நகாரிக்மக 
விடுத்திருந்தனர்.

இந்நிமலயில் நீண்ட நாளக்ளாக 
நிரந்தர நியைனம இனறிக் கடமை-
யாற்றி வருகின்ற சுகாதார ததாண்-
டர்ளுக்கு விமரவில் நிரந்தர நிய -

ைனஙகம்ள வழஙகுவதற்கான 
நடவடிக்மக நைற்தகாள்ளப்்படும 
எனறு ஜனாதி்பதி நகாடடா்பய 
ராஜ்பக்ஷ தனனிடம உறுதியளித் -
துள்ளார் என ததரிவித்த அமைச்சர் 
டக்்ளஸ் நதவானந்தா, நியாயைான 
மும்றயில் நநர்முகத் நதர்வுகள நடத்-
தப்்படடு நிரந்தர நியைனம வழஙகப்-
்படும எனவும ததரிவித்திருந்தமை 
குறிப்பிடத்தக்கது.

60 வயதுக்கு மேற்பட்...
சுகாதார நசமவகள ்பணிப்்பா -
்ளர் நாயகம அநசல குணரத்ன 
இதமனத் ததரிவித்துள்ளார்.

இந்தத் தடுப்பூசி வழஙகும 
நவமலத்திடடம எதிர்வரும 8 
ஆம திகதி முதல் 12 ஆம திகதி 

வமர நாரநஹனபிடடியில் உள்ள 
இராணுவ மவத்தியசாமலயில் 
தினமும காமல 9.00 ைணி முதல் 
பிற்்பகல் 2.00 ைணி வமர முனதன -
டுக்கப்்படும எனத் ததரிவிக்கப்்பட -
டுள்ளது.

விக்மனஸ்வரன் MPக்கு...
ஊடகவியலா்ளர்கள எழுப்பிய நகள-
விக்கு ்பதிலளிக்குமந்பாநத அவர் 
இவ்வாறு கூறியுள்ளார். இதனந்பாது 
நைலும அவர் கூறுமகயில்,

கடந்த சில தினஙகளுக்கு முனனர் 
யாழ்ப்்பாணத்தில் தமிழ்ந்பசும கட -
சிகள கூடி கலந்துமரயாடல் நடத் -
தியிருந்தனர். அந்தக் கலந்துமரயா-

டலில் எைது கடசிசார்பில் ஒருவர் 
கலந்து தகாண்டிருந்தார். இந்நிமல -
யில் பிரானஸிலிருந்து ததாமலந்பசி 
மூலைாக ததாடர்பு தகாண்டிருந்த 
ந்பர் ஒருவர், கூடடத்திலிருந்து 
தவளிநய்றநவண்டும என மிரடடி -
யுள்ளார் என சீ.வி.விக்நனஸ்வரன 
கூறியுள்ளார்.

ககாமரானா புதிய திரிபுகள்...
தசயலூடடித் தடுப்பூசிகம்ள வழங-
குவதற்கு நடவடிக்மக எடுக்கப்்ப-
டநவண்டும எனறு அரச ைருத்துவ 
அதிகாரிகள சஙகத்தின தசயற்குழு 
ைற்றும ஊடகக் குழு உறுப்பினரான 
மவத்தியநிபுணர் வாசன ரடணசிங-
கம வலியுறுத்தியுள்ளார்.  

அநதநவம்ள, அண்மைக் காலத்-
தில் த்பாதுைக்கள சுகாதார வழிகாட-
டல்கம்ள உரியவாறு பின்பற்்றாைல் 

அலடசியைாக தசயற்்படுவதமன 
அவதானிக்க முடிவதாகத் ததரி-
வித்துள்ள அவர், மீண்டுதைாரு 
நீண்டகால முடக்கத்மத எதிர் -
தகாள்ளக்கூடிய இயலுமை நாடடின’ 
த்பாரு்ளாதாரத்துக்நகா அல்லது ைக்-
களுக்நகா இல்மல என்பமதப் புரிந் -
துதகாண்டு, அமனவரும த்பாறுப்-
புணர்வுடன தசயற்்படநவண்டும 
எனறும வலியுறுத்தியுள்ளார். 

அடுத்த வரு்த்திற
கான "்பட்ஜட"...

நிதியமைச்சு ததரிவித்துள்ளது.
நிதியமைச்சர் ்பசில் ராஜ்பக்ஷ-

வினால் அனம்றய தினம வரவு 
தசலவுத் திடட நயாசமனகள 
்பாராளுைன்றத்தில் முனமவக்கப்-
்படவுள்ளன.

நாடடின வ்ளஙகம்ள உச்ச 
அ்ளவில் பிரநயாசனைான 
மும்றயில் உ்பநயாகிப்்பது, அடி-
ைடட ைக்கம்ள தவற்றி த்ப்றச் 
தசய்து உற்்பத்தி த்பாரு்ளாதா-
ரத்மத நகந்திரைாக தகாண்ட வர-
வுதசலவுத்திடடத்மத இமமும்ற 
்பாராளுைன்றத்தில் சைர்ப்பிக்க-
வுள்ளதாக அரசாஙக வடடாரங-
கள ததரிவித்தன.  இமமும்ற 
்பாராளுைன்றத்தில் சைர்ப்பிக்கப்-
்படவுள்ள வரவுதசலவுத்திடடம 
நாடடின 76வது வரவு தசலவு 
திடடம என்பதுடன ஜனாதி-
்பதி நகாடடா்பய ராஜ்பக்ஷவின 
அரசாஙகத்தின கீழ் சைர்ப்பிக்-
கப்்படும  இரண்டாவது வரவு 
தசலவுத்திடடம என்பதும குறிப்-
பிடத்தக்கது.(ஸ)

்பா்சானைகள் மீணடும்... 
நாம்ள திஙகடகிழமை முதல் 

இரண்டாம தவமணக் கல்வி நடவ-
டிக்மககளுக்காக ஆரமபிக்கப்்பட 
வுள்ளதாக கல்வி அமைச்சு ததரிவித்-
துள்ளது.   

அதற்கிணஙக நாம்ளய தினம 10, 
11, 12 ைற்றும 13 ஆம தர ைாணவர்-
களுக்கான கல்வி நடவடிக்மககள 
ஆரமபிக்கப்்படவுள்ளதாகவும அதற்-
கான அமனத்து நடவடிக்மககளும 
நைற்தகாள்ளப்்படடுள்ளதாகவும 
கல்வியமைச்சு ததரிவித்துள்ளது.   

அநதநவம்ள ்பாடசாமலகளில் 
ஆ்றாம வகுப்பு முதல் ஒன்பதாம 
வகுப்பு வமரயிலான ைாணவர்க-
ளுக்கான கல்வி நடவடிக்மககள 
இதுவமர ஆரமபிக்கப்்படவில்மல 
எனறும விமரவில் அந்த வகுப்புக-

ளுக்கான கல்வி நடவடிக்மககம்ள 
ஆரமபிப்்பது ததாடர்பில் உரிய நட-
வடிக்மககள நைற்தகாள்ளப்்படடு 
வருவதாகவும அமைச்சு ததரிவித்-
துள்ளது. எவ்வாத்றனினும சுகா-
தாரத் தும்றயினரின ்பரிந்துமரகள 
த்பற்றுக் தகாள்ளப்்படடுள்ளமதய-
டுத்து கனிஷட ்பாடசாமல ைாணவர்-
களுக்கான கல்வி நடவடிக்மககள 
ஏற்கனநவ ஆரமபிக்கப்்படடுள்ளன 
என்பமத குறிப்பிடடுள்ள கல்விய-
மைச்சு, ஆ்றாம வகுப்பு முதல் ஒன-
்பதாம வகுப்பு வமரயிலான ைாண-
வர்களின கல்வி நடவடிக்மககம்ள 
ஆரமபிப்்பதற்குத் நதமவயான 
அமனத்து நடவடிக்மககளும நைற்-
தகாள்ளப்்படடு வருவதாகவும அமைச்-
சர் ததரிவித்துள்ளார்.   (ஸ)  

தமிழ் ககாேன்கவல்த்...
உருவாக்கி உலதகஙகும உள்ள 
தமிழ் ைருத்துவர்கம்ள இமணந்து 
தசயல்்படவும, நம தமிழ் ்பாரம்பரிய 
ைருத்துவைான சித்த ைருத்துவத்மத 
அமனத்து நாடுகளிலும ்பயன்ப-
டுத்த ஏதுவாக அரசாஙக அனுைதி-
கம்ள த்பற்றுத்தர வழிவமக தசய்து 
வருகி்றது.   

நாம எந்த நாடடில் வாழ்ந்தாலும 
அந்த நாடடு சடடத்திற்கு உட்படடு 
வாழ்கின்ற ந்பாது, அந்த நாடடு சலு -
மககம்ள த்ப்ற அரசியல் ைற்றும 
சமூக சிந்தமனகள உள்ளவர்கம்ள 
உள்ளடக்க நவண்டும.  இவர்க-
ளில்  ஒரு நாடடுக்கு நானகு ந்பர் 
வீதம 764 ந்பரும முனனாள சடட-
ைன்ற, ்பாராளுைன்ற உறுப்பினர்கள, 
முனனாள ைாநில, ைத்திய அமைச்சர் -
கள, துமண முதல்வர்கள, முனனாள 
பிரதைர் ைற்றும துமண ஜனாதி்பதி  
என  236 ந்பருைாக  தைாத்தம 1000 
உறுப்பினர்கம்ளக் தகாண்ட தமிழ் 
தகாைனதவல்த் என்ற அமைப்ம்ப 
உருவாக்க உலகத் தமிழ் வமசாவளி 
அமைப்பு திடடமிடடுள்ளது.  

 இதன மூலம ஆ்ளப்ந்பா்றான 
தமிழன என்ற கூற்றுக்கிணஙக 
அமனத்து நாடுகளிலும, அரசிய-
லில் ஆளுமைமிக்க தமிழர்கள வர -
நவண்டும என்பநத இதன நநாக்கம 
என உலகத் தமிழ் வமசாவளி 
அமைப்பின தமலவர் தசல்வகுைார் 
கூறினார்.

தமிழ் தகாைனதவல்த் அமைப்-
பின நநாக்கஙகள:  

உலதகஙகுமுள்ள தமிழர்கள 
தாய்த் தமிழ்நாடடின உ்றநவாடு 
இருக்கவும, உலதகஙகும உள்ள தமி -

ழர்கள இமணந்து தசயலாற்்றவும, 
தமிழ் தகாைனதவல்த் ந்பருதவியாக 
இருக்கும. இதன மூலம ஒவ்தவாரு 
நாடடிலும உள்ள முனனணி ததாழி-
லதி்பர்கம்ள தமிழ்நாடடின வர்த்தக 
தூதுவராகவும, ைருத்துவத்தும்ற-
யில் தசயலாற்றும ைருத்துவர்கம்ள 
தைடிக்கல் டூரிசம தூதுவர்க்ளாகவும 
தவல்னஸ் தூதுவர்க்ளாகவும, ஆன -
மீகம ைற்றும  ததால்லியல் சார்ந்த 
தூதுவர்க்ளாகவும ஆசிரியர்கம்ள 
தைாழி தூதுவர்க்ளாகவும சடடத்-
தரணிகம்ள சடட தூதுவர்க்ளாக -
வும  தினந்நதாறும ஊடகம மூலம 
தமிமழ வ்ளர்த்துக் தகாண்டுள்ள 
ஊடகவியலா்ளர்கம்ள ஊடக தூது -
வர்க்ளாகவும  நியமிக்க திடடமிடப் -
்படடுள்ளது.  இவ்வாறு அமனத்துத் 
தும்ற சார்ந்த வல்லுனர்கம்ள ஒன -
றிமணத்து தமிழகத்தில் ததாழில் 
தும்றகம்ள த்பருக்கவும, தமிழக 
அரசுடன இமணந்து  ்பல்நவறு நாடு -
களில் உள்ள நம தமிழர்கள அமனவ -
ருக்கும உதவிகள, சலுமககள  வழங -
கவும  திடடமிடப்்படடுள்ளது.  
இதன மூலம எந்த நாடடில் தமிழ -
ருக்கு எந்த ஒரு உதவி என்றாலும 
இவ்வமைப்பு தசயல்்படும. இந்த 
வமகயில் இது உருவாக்கப்்படுகி-
்றது. உலகத் தமிழர் திருநாள விழா, 
உலகத் தமிழ் வமசாவளி ைாநாடு, 
உலக தமிழ் ்பாராளுைன்ற கூடடம 
ந்பான்றமவகள தமிழக அரசின 
தமிழ் வ்ளர்ச்சித் தும்ற ைற்றும 
ததாழில் தும்றயுடன இமணந்து 
நடத்த உள்ளது என உலகத் தமிழ் 
வமசாவளி அமைப்பின தமலவர் 
தசல்வகுைார் ததரிவித்தார்.

அரசாஙகத்னத தரேசஙக்த்தில்...
அவர் அஙகு ததாடர்ந்து கருத்து 

ததரிவிக்மகயில், ஆசிரியர்கள 
ைற்றும அதி்பர்கள தரைான கல் -
வியிமன வலியுறுத்தியும சம்ப்ள 
முரண்்பாடடிமன நீக்கக்நகாரியும 
நடா்ளவிய ரீதியில் ந்பாராடடங-
கம்ள முனதனடுத்துள்ளனர். அவர் -
களின ந்பாராடடம வலுப்த்பற்று 
வருகி்றது. இந்நிமலயில் கடந்த 
வாரம ராஜாஙக அமைச்சர் ஜீவன 
ததாண்டைான, இலஙமக ததாழிலா-
்ளர் காஙகிர ஸின முக்கியஸ் தர்கம்ள 
சந்தித்து அவர்களின ந்பாராடடம 
குறித்தும சம்ப்ள முரண்்பாடு குறித்-
தும ததளிவாக வி்ளக்கைளித்தார்.  
ஆகநவ அவர்களின நகாரிக்மக 
நியாயைானது. கால் நூற்்றாண்டு பிரச்-
சிமனயிமனத் தீர்க்க நவண்டும. 
ஆகநவ தான இலஙமக ததாழிலா-
்ளர் காஙகிரஸ் ஒரு ததாழிற்சஙகம 

என்ற அடிப்்பமடயில் அவர்களுக்கு 
ஆதரவு வழஙக தீர்ைானித்துள்ளது.  

இந்நிமலயில் அரசாஙகத்தின ்பங -
காளிக் கடசி என்ற வமகயில்   பிர -
தைர் கல்வி அமைச்சர் உட்பட இத -
னுடன ததாடர்புமடயவர்களிடம 
ந்பசி இந்தப் பிரச்சிமனயிமனத் 
தீர்த்து மவப்்பதற்கான நடவடிக்மக -
கம்ள ராஜாஙக அமைச்சர் ஜீவன 
ததாண்டைான  எடுத்துள்ளார். இது 
ததாடர்்பாக ்பாராளுைன்றத்திலும 
குரல் தகாடுக்க அவர் தீர்ைானித்துள -
்ளார். அரசாஙகம இனறு த்பாரு்ளா-
தார தநருக்கடி காரணைாக பினன-
மடவுகம்ள சந்திருந்தாலும இந்த 
பிரச்சிமனயிமனத் தீர்த்து மவக்கும 
என்ற நமபிக்மகயிருப்்பதால் 
நாஙகள ததாழிற்சஙகஙகளுடன 
இமணந்து குரல் தகாடுப்ந்பாம என 
அவர் நைலும ததரிவித்தார். 

தமிழ் மதசிய கூட்னேப்பு்ன் ஒன்்ாக...
தமிழர் விடுதமலக் கூடடணியின 

தசயலா்ளர் நாயகம வீ.ஆனந்தசங-
கரி ்பாராளுைன்ற உறுப்பினர்க்ளான 
ரவூப் ஹக்கீம, ைநனா கநணசன 
ஆகிநயாருக்கு ்பகீரஙக ைடல் 
ஒனம்ற அனுப்பி ஊடக அறிக்மக 
ஒனம்ற தவளியிடடுள்ளார். 

 சமீ்பத்தில் தமிழ் கடசிகளின 
கலந்துமரயாடலில் தாஙகள இரு-
வரும கலந்து தகாண்டு ததரிவித்த 
கருத்துக்கம்ள வரநவற்கினந்றன. 
தமிழ், முஸ்லிம உ்றவுகள ஒனறி-
மணந்து ்பலைான அமைப்்பாக 
உருவாக நவண்டும என்ற தஙகள 
இருவரின கருத்துக்களும காலத் -
தின நதமவ என்பமத தமிழர் விடு-
தமலக் கூடடணி நனகு உணர்ந் -
துள்ளது. தஙகளின முயற்சி தவற்றி 
த்ப்ற நவண்டும என நான வாழ்த்து-
கிந்றன. 

 அநதநவம்ள தமிழ், முஸ்லிம 
ைக்களின உ்றவுகள ்பற்றியும சிறு-
்பானமை இனத்தவர்களின பிரச்சி-
மனகள ்பற்றியும இதற்குத் தீர்வு 
நவண்டும என முதன முதலாக 
தமிழர் விடுதமலக் கூடடணிநய 
இந்தியா உட்பட சர்வநதச சமூகத் -
திற்கு எடுத்துச்தசன்றது. 

 இருந்த ந்பாதும இவ்வா்றான பிரச் -
சிமனகளுக்கு ஒரு தீர்வு நவண்டும 
எனறு குறிப்்பாக தாஙகள இருவரும 
ை்றந்தது எனக்கு ஆச்சரியத்மத ஏற் -
்படுத்தியுள்ளது. தமிழர் விடுதமலக் 
கூடடணி உருவாகிய நாள ததாடஙகி 
்பல்நவறு இனனல்கம்ளயும சந்-
தித்து ்பல தமலவர்கம்ள துப்்பாக்கி 
குண்டுகளுக்கும தற்தகாமல குண்டு-

தாரிகளுக்கும ்பலி தகாடுத்து இனறு 
வமர ஜனநாயக ரீதியில் இயஙகிக் 
தகாண்டிருக்கும ஒரு கடசி என்பது 
தஙகளின ஞா்பகத்திற்கு வராதது 
எனக்கு வியப்ம்ப தருகின்றது. 

 இலஙமக அரசின ைனித உரிமை 
மீ்றல்கள ைற்றும ஜனநாயக விநராத 
தசயல்கம்ள தடடிக் நகட்பதற்கு ஒரு 
ஜனநாயக அமைப்்பால் ைடடுநை 
முடியும. ஆனால் தாஙகள இருவ -
ரும கலந்து தகாண்ட கலந்துமரயா-
டலில் ஏமனயவர்கள எப்்படிப்்பட-
டவர்கள என்பமத நீஙகள ஒரு கனம 
சிந்தித்துப் ்பார்க்க நவண்டும. 

 2004ம ஆண்டு நதர்தல் ஜனநாய -
கத்மத முற்று முழுதாக குழிநதாண்-
டிப் புமதத்துவிடடு விடுதமலப் 
புலிகளின முழு ஒத்துமழப்புடனும, 
ஆசியுடனும நதர்தலில் க்ளமி்றஙகி 
வாக்குச்சாவடிகளில் அவர்களின 
ஆதரவா்ளர்களும விடுதமலப்புலிக-
ளும நடந்து தகாண்டவிதம உலகத் 
தமிழர்கம்ளநய தவடகித்தமலகு-
னிய மவத்தது என்பமத எவ்வாறு 
ை்றந்தீர்கள? 

 அதுைடடுைல்ல 2009ம ஆண்டு 
இறுதி யுத்தத்தில் விடுதமலப் புலி -
களும, தமிழ் ைக்களும அழிவமத 
நவடிக்மக ்பார்த்துவிடடு இனறு 
ைனித உரிமைகள ்பற்றிப் ந்பசுகி்றார்-
கள. 2015ம ஆண்டு நீஙகள நசர்ந்து 
ஆதரவு தகாடுத்த நல்லாடசி அரசாங-
கத்தில் எதிர்க்கடசித் தமலவர் ்பதவி 
சுகத்மத அனு்பவித்துக் தகாண்டிருந்-
தார்கள. 

 அப்ந்பாது சிறு்பானமை ைக்க -
ளின பிரச்சிமனகள ்பற்றி ஏன ந்பசி 

ஒரு முடிவுக்கு வரவில்மல? பிரச்-
சிமனகம்ள தீர்த்து மவக்கக் கூடிய 
ஒரு சந்தர்ப்்பம இருந்தும கண்டும 
காணாைல் விடடு விடடு இப்ந்பாது 
ைடடும எஙகிருந்து ஞானம வந்தது? 
்பதவிகள வந்த ந்பாது அவர்களின 
வசதி வாய்ப்புக்கம்ள த்பருக்கிக் 
தகாண்டார்கந்ள தவிர தமிழ் ைக்-
களின பிரச்சிமனகள அவர்களின 
கண்மண ைம்றத்துவிடடது. 

 இவ்வா்றானவர்களிடம கலந்து-
மரயாடுவது என்பது உஙகளுக்கு 
த்பரும தர்ைசஙகடத்மத ஏற்்படுத்த-
வில்மலயா? ஜனநாயக விநராத சக்-
திகளுடன கலந்துமரயாடி மீண்டும 
மீண்டும தமிழ் ைக்களுக்கு தமல-
குனிமவ ஏற்்படுத்தப் ந்பாகினறீர்-
க்ளா? 

 கடந்த 60 ஆண்டுகளுக்கு நைலாக 
அரசியலில் ஈடு்படடு ்பல சவால்-
களுக்கு முகமதகாடுத்து உயிமரப்-
்பணயம மவத்து இனறு வமர 
துணிச்சலுடன தசயல்்படடு வரும 
எனமனப் ந்பான்ற ஒரு ஜனநாயகவா -
தியிடம இருந்தும கருத்துக்கம்ளப் 
த்ப்ற நவண்டும எனறு உணர்வு உங-
களுக்கு எழவில்மலயா? அல்லது 
எவராவது தடுத்தார்க்ளா? எது 
எவ்வா்றாயினும தஙகளின தசயற்-
்பாடுகள தவற்றி த்பறுவதற்கு என-
மனப்ந்பான்ற ஜனநாயக தசயற்்பா-
டுகளுடன தசயற்்படும ஒரு சிலரின 
கருத்துக்கம்ளயும த்பற்று தாஙகள 
இருவரும இனியாவது சிந்தித்து 
தசயற்்படுவீர்கள என எதிர்்பார்க்கின-
ந்றன என அந்த ்பகிரஙக ைடலில் 
சுடடிக்காடடப்்படடுள்ளது.

தறம்பானதக்கு தணிநதது... (14ஆம் ்பக்கத் கதா்ர)
 பிரான்சுக்கு வரும் பிரிடடிஷ் சரக்கு 

வாகனஙகள் அனனத்திறகும் கணகாணிப்பு 
ேறறும் சுஙகத்துன் மசாதனனகனை தீவி-
ரப்்படுத்தப் ்படுத்துதல்.

பிரான்ஸ் மீன்வைத்துன் அனேச்சர கதர-
வித்த இநத ந்வ்க்னககள் அமூல் ்படுத்தப்-
்பட்ால்:.

பிரிட்ன் ்பண்ஙகள் பிரான்சுக்கு ஏறறுேதி 
கசயயப்்படுவது ஏ்க்குன்ய சாத்தியமில்-
ைாது ம்பாவது்ன் பிகரஞ்சு க்ற்பகுதியில் 
பிரிடடிஷ் ்ப்குகள் ்பயணிக்கவும் முடியாேல் 

ம்பாகும்.    அமதமவனை பிகரஞ்சு அதிகாரி-
கள் விடுத்துள்ை. 

பிரிட்னுக்கும் ம்ஜரசிக்கும் வழஙகப்்ப-
டும் மின்சார ஏறறுேதினயத் துணடிப்்பது 
உட்பட் அச்சுறுத்தல்கைால் அதன் மின்-
சாரத் மதனவயில் 90 சதவீதத்திறகுப் 
பிரான்னஸைமய சாரநதுள்ை ம்ஜரசிதீவின் 
ேருத்துவேனனகள் ேறறும் ்பா்சானைகள் 
மூ்மவணடிய நினைக்கு தள்ைப்்ப்ைாம்.  
பிரான்சு்னான இநத மீன்பிடி தகரா்ால் 
தான் குழப்்பேன்நதுள்ைதாக கதரிவித்-

துள்ை பிரித்தானிய பிரதேர ம்பாரிஸ் ம்ஜான்-
சன்,ப்கரக்ஸிட (Brexit) வரத்தக ஒப்்பநதத்தின் 
விதிமுன்கனை ்பாரிஸ் மீறியுள்ைது என்றும் 
கை ஹாவ்ர (Le Havre) னகது கதா்ரபில் 
கவளிப்்பன்யாக சரியான ந்வடிக்னககள் 
எடுக்கப்்படும் என்றும் கூறினார. பிகரஞ்சு 
அச்சுறுத்தல்கள் ஏோற்ேளிப்்பதாககூ-
றிய பிரிடடிஷ் கவளியு்வுத்துன் கசயைர 
லிஸ் டரூஸ் அனவ திணிக்கப்்பட்ால் அமத-
விதோக ்பதிைடி ககாடுக்க தாம் தயாராக 
இருப்்பதாகவும் கூறினார.

ஒலிபரப்பு கூ. தாபனத்தில் இசை நிகழ்ச்சி   
இலஙமக ஒலி்ப-

ரப்பு கூடடுத்தா்பனத்-
தின அறிவிப்்பா்ளர் 
முஹமைட இர்்பான 
ைாதந்நதாறும இலஙமக 
ஒலி்பரப்புக் கூடடுத்தா-
்பனத்தில் வழஙகி வரும 
நம நாடடின வ்ளர்ந்து 
வரும கமலஞர்களுக்கு 
க்ளம அமைத்துத் தரும 
தமிழ் ைற்றும இஸ்லாமிய கீதஙகள 
நிம்றந்த இமச நிகழ்ச்சி இனறு 7ஆம 
திகதி ஞாயிறு ைாமல 4 ைணிக்கு 
இலஙமக ஒலி்பரப்பு கூடடுத்தா்பன 
ஆனந்த சைரநகான கமலயகத்தில் 
இலஙமகயின முனனணி இமசக் -

குழுவான ைருதமுமன 
சூப்்பர் நடான இமசயில் 
இடமத்ப்ற உள்ளது. 
நம நாடடின முனனணி 
இமசக்கமலஞர்க்ளான, 
கமலக்கைல், ைருதமுமன 
கைால்தீன, முஹமைட 
தஜ்ள்பர், முயினா ந்பகம, 
அபிலாஷா, முஹம-
ைட இர்்பான, தடாக்டர் 

தஜமீல், ்பாஸால் ஜினனாஹ், 
சியாட ஆகிநயார் ்பஙகுதகாளளும 
இந்நிகழ்ச்சிக்கு அனுைதி இலவசம. 
அமனவமரயும அனபுடன அமழக்-
கிந்றாம என ஏற்்பாடடா்ளர் முஹம -
ைட இர்்பான ததரிவித்துள்ளார்.  

2016 ஆம ஆண்டு ஜனவரி ைாதத்-
தின முதலாம திகதிக்கு முனனர் ஓய்வு 
த்பற்்ற அமனத்து அரச ஊழியர்களுக்-
கும "அக்ரஹார"  காப்புறுதியின கீழ் 
சலுமககம்ள நைலும விரிவு்படுத்த 
நடவடிக்மக எடுக்கப்்படடுள்ளது. 

 தற்ந்பாது 2016 ஜனவரி 1ஆம திக-
திக்குப் பினனர் ஓய்வுத்பறும அரச 
உத்திநயாகத்தர்களுக்கு ைடடுநை அக்-
ரஹார காப்புறுதித் திடடத்தின சலு-
மககள வழஙகப்்படுவதாக ஓய்வூதியத் 

திமணக்க்ளம ததரிவித்துள்ளது.   70 
வயதுக்குட்படட ஓய்வூதியர்களுக்கு 
ைாதத் தவமணயாக ரூ.400 ைற்றும 
70 வயதுக்கு நைற்்படட ஓய்வூதியதா-
ரர்களுக்குைாதத் தவமணயாக  ரூ.600 
வசூலித்து இத்திடடம தசயல்்படுத்தப்-
்படும எனறு ததரிவிக்கப்்படடுள்ளது. 

 ஓய்வுத்பற்்ற அரச அதிகாரிகளின 
காப்புறுதித் ததாமக ஓய்வூதியத் 
திமணக்க்ளத்தால் நசகரிக்கப்்படடு 
நதசிய காப்புறுதி அ்றக்கடடம்ள 

நிதிக்கு ைாதந்நதாறும ைாற்்றப்்படும.   
அரச ைற்றும ைாகாண அரச நசமவயி-
லிருந்து  ஓய்வு த்பற்்ற அமனவர்களுக்-
குமஇது த்பாருந்தும. இந்த காப்பீட-
டுத் திடடத்தின ்பலனகள, வாழ்நாள 
முழுவதும ஓய்வு த்பற்்றவர்களுக்கு 
கிமடக்கும., அவர்களின ைமனவி, 
ைற்றும குழந்மதகள அல்லது ஊன-
முற்்ற குழந்மதகளுக்கு இந்த சலுமக-
கள கிமடக்கப்த்ப்றாது என குறிப்பிடப்-
்படடுள்ளது. 

 "அகரஹார"  காப்புறுதியின்  கீழ் மேலும் ைலுசககள்
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ஸ்ரீ லங்ா சுதந்திரக் ்ட்சியின் ஸதா்ப -
்ர்்ளில் ஒருவரும அமைச்சரா -்
வும பிரதி ்ச்பாநாய்ரா்வும ்பதவி 

வகிததவருைான டி.ஏ. ராஜ்பக் ஷவின் 54 
வது நிமனவு தினம (2021.11.07) இன்்ா-
கும. அதன் நிமிததம இக்்ட்டுமர பிரசுரைா-
கி்து. 

இலஙம்யின் அரசியல் வரலாற்றில் அழி-
யாததடம ்பதிததிருப்பவர்்ளில் ததான் 
அல்வின் ராஜ்பக் ஷ என்கி் டி.ஏ. ராஜ்பக் ஷ 
தனிததுவம மிக்்வராவார். ததன்னிலஙம -்
யின் றுஹுணு பிராந்தியததின் ஹம்பாந்-
ததாட்மட ைாவட்டததிலுள்ள கிராவ்பததுவ 
பிரதத்சததின் வீரக்த்ட்டியமவச த்சர்ந்த 
இவர், நிலபுலங்ளுக்கு த்சாந்தக்்ாரரா் 
வி்ளஙகிய ராஜ்பக் ஷ தம்பதியினருக்கு1905 
ஆம ஆண்டு நவம்பர் ைாதம 05 ஆம 
தி்தி ை்னா்ப பி்ந்தார். இவர் ஆரம்பக் 
்ல்விமய வீரக்த்ட்டிய ைண்டாடுவ விததி -
யாலயததில் த்பற்் பின்னர் ்ாலி, ரிசைண்ட் 
்ல்லூரியில் இமைந்து ்ல்வி ்பயின்்ார். 

்ல்விமய நிம்வு த்சய்து த்ாண்டமதத 
ததாடர்ந்து தம குடும்ப நிலபுலங்ம்ளயும 
த்சாததுக்்ம்ளயும ்பராைரிப்பதிலும தநற் -
த்சய்ம்யிலும அதி் ஈடு்பாடு ்ாட்டினார் 
டி.ஏ. ராஜ்பக் ஷ. ஆனால் இவரது ்சத்ாத -
ரரான டி.எம. ராஜ்பக் ஷ ்சமூ் த்சமவயில் 
ஈடு்பட்டுக் த்ாண்டிருந்தததாடு 1936 முதல் 
்சட்ட நிரூ்பை ்சம்பயின் அங்ததவரா்வும 
்பதவி வகிததார். 'றுஹுணு சிங்ம' என 
அமழக்்ப்பட்ட இவர், 1945 ஆம ஆண்டு 
தை ைாதம 18 ஆம தி்தி திடீதரன சு்வீன -
முற்று ்ாலைானார். 

டி.எம. ராஜ்பக் ஷவின் ைம்வினால் 
்சட்ட நிரூ்பை ்சம்பயில் ஏற்்பட்ட தவற்றி-
டததிற்கு அவரது ்சத்ாதரரான டி.ஏ. ராஜ -
்பக் ஷமவ நியமிக்் பிரதத்ச ைக்்ள த்பரிதும 
விருமபினர். இதற்்ா் அவருடன் பிரதத்ச  
முக்கியஸதர்்ள ்பல ்சந்திபபு்ம்ள நடாததி 
்லந்துமரயாடல்்ம்ள தைற்த்ாண்டனர். 
தங்்ளது ்சத்ாதரரின் ைம்வினால் ்சட்ட 
நிரூ்பை ்சம்பயில் ஏற்்பட்டுள்ள தவற்றி-
டதமத நிரப்ப முன்வருைாறு வலியுறுததி 
த்ாரிக்ம் விடுததனர். ஆனால் டி.ஏ. ராஜ-
்பக் ஷதவா, 'நான் ்சட்ட நிரூ்பை ்சம்பயில் 
அங்ம வகிப்பமத விடவும தநற்த்சய்ம -்
யில் ஈடு்படதவ த்பரிதும விருமபுகின்த்ன்' 
என்்ார். அவரது வாழதவாடு கிராமிய 
சூழல் பின்னிப பிமைந்திருந்தது. அதனால் 
அவர் கிராமிய சூழமலதய த்பரிதும விரும-
பினார். 

ஆனாலும பிரதத்ச ைக்்ளும முக்கியஸ -
தர்்ளும அவமரத ததாடர்ந்தும ்பல வாரங-
்்ளா் வலியுறுததி வந்த சூழலில் ஒரு நாள, 
டி.ஏ. ராஜ்பக் ஷ வயல் தவமலயில் ஈடு்பட்-
டுக் த்ாண்டிருந்தார். அச்சையம பிரதத்ச-
வாசி்ள இமடதததர்தலுக்்ான தவட்பு 
ைனு ்பததிரதமத அஙகு எடுதது வந்தததாடு 
அப்பததிரததிற்கு அவரது ம்தயழுதமத-
யும எதிர்்பார்ததனர். பிரதத்ச ைக்்ள தம 

மீது த்ாண்டிருக்கும அன்ம்பயும ்பற்ம் -
யும நிரா்ரிக்் முடியாத சூழலில் வயலில் 
ம்மயக் ்ழுவி விட்டு அவர் அப்பததிரத-
தில் ம்தயழுததிட்டார். 

இவவாறு ைக்்ளின் விருப்பதற்கு ஏற்்ப 
சுதந்திரததிற்கு முன்த்ப அரசியலில் பிரதவ-
சிதத இவர், 1965 வமரயும இரு்பது வருடங-
்ள த்சயற்்பாட்டு அரசியலில் இருந்தார். 

அரசியலில் பிரதவசிக்கும த்பாது 
நிலபுலங்ளுக்கு த்சாந்தக்்ார -
ரா் வி்ளஙகிய இவர், அரசியலில் 
இருந்து ஓய்வு த்பற்் ்சையம  ் டன்-
்ாரரா் இருந்தார். அதாவது தைது 
த்சாதது த்சல்வங்ம்ள ைக்்ள 
த்சமவயில் அவர் த்சலவிட்டார். 
அரசியலில் உமழக்் தவண்டும. 
த்சாதது த்சர்க்் தவண்டும என்்ப-
தற்்ா் அவர் அரசியலில் பிரதவ-
சிக்்வில்மல. ைா்ா் ைக்்ளின் 
விருப்பததிற்்ா் அரசியலில் பிர-
தவசிதத அவர், ைக்்ளின் எதிர் -
்பார்பபுக்்ம்ள நிம்தவற்றுவதில் 
அதி் ்வனம எடுததுக்த்ாண் -
டார். ைக்்ளுடன் தநருஙகிப ்பழ்க்-
கூடியவரா் இருந்த அவர், பிரதத்சத-
தில் த்பாது அபிவிருததி ததாடர்பில் 
நமடத்பறும மவ்பவங்ளில் 
அமழக்்ப்படாத த்பாதிலும ்லந்து 
த்ாள்ளக்கூடியவரா் இருந்தார்.  

அதததநரம ஹம்பாந்ததாட்மட 
ைாவட்டதமதச த்சர்ந்த விவ்சாயி -
்ள, மீனவர்்ள, ஆசிரியர்்ள உள-
ளிட்ட ்சாதாரை ைக்்ள தினமும 
்சந்திக்்க் கூடியவரா் வி்ளஙகிய 
டி.ஏ. ராஜ்பக் ஷ, அவர்்்ளது எதிர்-
்பார்பபுக்்ம்ள மிகுந்த அவதா-
னதததாடு த்ட்டறியும ்பண்ம்பக் 
த்ாண்டிருந்தார்.  அவற்ம் 
நிம்தவற்றி மவப்பதிலும பின்நிற்்ாதவ -
ரா்த தி்ழந்தார். இன, ைத குல தவறு்பாடு 
்பாராது எல்லா ைக்்ளுக்கும அவர் த்சமவ-
யாற்றினார். 

அன்ம்ய ்ால்ட்டததில் ஹம்பாந் -
ததாட்மட ைாவட்டததிலுள்ள முஸலிம 
்பாட்சாமல்ளில் இஸலாம ்பாடம த்பாதிப-
்பதற்கு ஆசிரியர்்ள இல்லாத நிமலமை 
்ாைப்பட்டது. இதமன அறிந்த டி.ஏ. ராஜ-
்பக் ஷ முஸலிம ்பாட்சாமல்ளில் இஸலாம 
்பாடம ்ற்பிப்பதற்கு ததமவயான 

தைௌலவி ஆசிரியர்்ள நியமிக்்ப்பட நட -
வடிக்ம்்ம்ள தைற்த்ாண்டார். 

இவவாறு இன, ைத, குல த்பதம ்பாராது 
ைக்்ளின் எதிர்்பார்பபு்ம்ள நிம்தவற்றி 
வந்த இவர், 'ைக்்ள பிரதிநிதி ைக்்ம்ள 
ஆட்சி த்சய்்பவன்' என்று ஒரு த்பாதும ்ரு -
தியதில்மல. அவர் எபத்பாதும ்சாதாரை -
ைானவரா்வும ைக்்ளில் ஒருவரா்வுதை 

த்சயற்்பட்டார். நிலபுலங்ளுக்கு த்சாந் -
தக்்ாரரா் இருந்தும கூட ஹம்பாந்ததாட் -
மடயிலிருந்து ைாததம் வமர ்பஸஸில் 
்பயைம த்சய்து அஙகிருந்து ரயில் மூலம 
த்ாழுமபுக்கு வரும் தந்து தான் ்பாரா -
ளுைன்்ம த்சன்்ார். அன்ம்ய ்ால்ட் -
டததில் ்பாராளுைன்் அைர்வு்ள சில 
நாட்்ள விடியும வமர நமடத்பற்றுள -
்ளன. அதனால் ்பாராளுைன்் அைர்வு நிம் -
வுற்் பின்னர் அவரது நண்்பரும ்ளுத -
தும் ைாவட்டததின் ைதது்ை ததாகுதி 

முன்னாள ்பாராளுைன்் உறுபபினரும 
பிரதியமைச்சருைான தயா ்பஸத்ாவலின் 
்ாரில் அவரது இல்லததிற்கு த்சன்று அஙகு 
தஙகி இருந்துவிட்டு, ைறுநாள அளுத் -
ைவுக்கு த்சன்று அஙகிருந்து ரயில் மூலம 
மீண்டும ஊர் திருமபுவமத அவர் வழக்் -
ைா்க் த்ாண்டிருந்தார்.

 டி.ஏ. ராஜ்பக் ஷவின் ்பண்பு்ள ததாடர் -
பில் அவரது நண்்பரான தயா ்பஸத்ா -
வல் இவவாறு குறிபபிட்டுள்ளார். 'அவர் 
மி்வும ்பண்்பானவர். எவமரயும விைர் -
்சனம த்சய்யக்கூடியவரா்தவா, அதி்ம 
த்ப்சக்கூடியவரா்தவா அவர் இருக்் -
வில்மல. அரசியலில் பிரதி்பலன்்ம்ள 
எதிர்்பாராத அவர் ஆட்சியா்ளர்்ளிடம 
்பதவி்ம்ள த்ட்டு த்சல்லவுமில்மல. 
கிமடக்்பத்பற்் ்பதவி்ம்ள ஏற்றுக் -
த்ாண்டார். அவரது த்சால்லும த்சயலும 
ஒதரவிதைா் இருந்தது. அவர் எவமரயும 
ஏைாற்்வுமில்மல. ைக்்ளுக்கு த்பாய் 
வாக்குறுதி்ம்ள அளிப்பவரா்வும இருக் -
்வுமில்மல. இதன் விம்ளவா் ைக்்ளின் 
அன்புக்கும விருப்பததிற்கும உரியவரா் 
அவர் வி்ளஙகினார். 

ைக்்ளுடன் தநருஙகிப ்பழகும ்பண்ம்பக் 
த்ாண்டிருந்த டி. ஏ. ராஜ்பக் ஷ அன்பும 
்பா்சமும நிம்ந்தவரா் வி்ளஙகினார். தம 
பிளம்ள்ம்ளப த்பான்று எல்லாப பிள-
ம்ள்ள மீதும அவர், அன்பு த்சலுததினார். 
இலஙம் ்பலஸதீன் ஒததுமழபபு த்பரமவ-
யின் ஹம்பாந்ததாட்மட ைாவட்ட அமைப -
்ப்ளார் ஏ.என் நிஸாம நாஸிர், 'சிறு்பராயத-
தில் ஒரு தடமவ தம ்பாட்டனாருடன் டி.ஏ. 
ராஜ்பக் ஷவின் தைதமுலன இல்லததிற்கு 
த்சன்றுள்ளார். அச்சையம, டி.ஏ. ராஜ்பக் ஷ, 
'எப்படி ை்ன் என்று அன்்பா் வினவி, தம 
தமலமய தடவி ்பா்சதமத தவளிப்படுததி -
னார்' என்று பின்நாளில் ஒரு தடமவ குறிப-
பிட்டுள்ளார்.

'டி.ஏ. ராஜ்பக் ஷவின் ததாற்்மும ஆளு -
மையும ்வர்சசி்ரைானது. அது எவரும 
அவருக்கு ைரியாமத த்சலுததத தூண்டக்கூ -
டியதா் இருந்தது' என்று குறிபபிட்டுள்ள 

முன்னாள பிரதியமைச்சர் ்பஸத்ாவல், 
ஹம்பாந்ததாட்மட விவ்சாயி்ள, மீனவர்-
்ள உளளிட்ட ஏமழ ைக்்ளின் தைம்பாட் -
டில் அவர், அதி் ் வனம த்சலுததக்கூடியவ-
ரா் இருந்தார்' என்றும குறிபபிட்டுள்ளார். 

இவவாறு தம வாழவில் முன்ைாதிரியான 
்பண்பு்ள மிக்்வரா் வி்ளஙகிய டி.ஏ. 
ராஜ்பக் ஷ சுதந்திரததிற்கு முன்னரும சுதந்-
திரததிற்கு பின்னரும தநரடி அரசியலில் 
ஈடு்பட்டு ஆழ அ்லைான அரசியல் அனு்ப -
வதமதப த்பற்றிருந்தார். 

இரண்டு த்சாபத ்ாலம தநரடி த்சயற் -
்பாட்டு அரசியலில்  ஈடு்பட்டிருந்த ்ாலப-
்பகுதியில் இவர், தம பிளம்ள்ள எவ-
மரயும அரசியலில் அறிமு்ப்படுததி 
இருக்்வில்மல. ஆனால் பிளம்ள்ளுக்கு 
சி்ந்த ்ல்வி அளிப்பதில் அவர் அதி் 
அக்்ம் எடுததுக் த்ாண்டார். அதததந -
ரம நாட்டு ைக்்ள தம பிளம்ள்ம்ள அதி்ம 
தநசிப்பதற்கும விருமபுவதற்கும ததமவயான 
உறுதியான அடிதத்ளதமதயும அவர் இட்டார்.  
இதன் பிரதி்பலனா  ்இந்நாட்டுக்கு முன்னாள 
ஜனாதி்பதியான பிரதைர் ைஹிந்த ராஜ்பக் ஷ, 
தற்த்பாமதய ஜனாதி்பதி த்ாட்டா்பய ராஜ-
்பக் ஷ ஆகிய இரண்டு ஜனாதி்பதி்ம்ள வழங-
கிய த்பருமைக்குரியவரா  ் வி்ளஙகுகி்ார் 
டி.ஏ. ராஜ்பக் ஷ. அவர் ைக்்ள த்சமவயில் 
இட்ட அடிதத்ளததின் ்பயனா  ் அவரது பிள-
ம்ள்ள ைாததிரைல்லாைல் பிளம்ள்்ளது பிள-
ம்ள்ளும ைக்்்ளால் தநசிக்்ப்படும ைக்்ள 
த்சவ்ர்்்ளா  ்வி்ளஙகிக் த்ாண்டிருகின்்னர். 

இவவாறு இலஙம்யின் ்சமூ், அரசியல் 
வாழவுக்கு அ்ளப்பரிய த்சமவயாற்றியுள்ள 
டி.ஏ. ராஜ்பக் ஷ ைம்ந்து அமர நூற்்ாண்டு 
்டந்தும அவரது அரசியல் வழி்ாட்டல் பிர்ா-
சிததுக் த்ாண்டிருக்கின்்து. அதற்கு அவரது 
ைனித தநயமும அவருக்த  ் உரிததான தனித-
துவமுதை அடிப்பமடக் ்ாரைைாகும. அந்த 
வம்யில் டி.ஏ. ராஜ்பக் ஷ ஒரு முன்ைாதிரி -
யான ைனிதராவார்.

கி்ளாஸத்ாவில் நமடத்பற்்  COP26 
ைாநாட்டில் 120 உல் நாடு்ம்ளச 
த்சர்ந்த முக்கிய தமலவர்்ள ்பஙத் -

டுததுள்ளனர். இதில் இலஙம் ஜனாதி்பதி 
த்ாட்டா்பாய ராஜ்பக்ஷவும ்லந்துத்ாண்-
டார். ஆனால், உலகின் முக்கிய தமலவர் -்
்ளான ரஷய அதி்பர் வி்ளாடிமிர் புட்டினும, 
சீன அதி்பர் ஷி ஜின்பிஙகும கி்ளாஸத்ா 
்ாலநிமல ைாநாட்டில் ்லந்து த்ாள்ள -
வில்மல. “்பருவநிமல ைாற்்ம என்்பது 
மி்பத்பரிய பிரைாண்ட பிரசசிமன, சீனா 
ைற்றும ரஷயா த்பாறுப்பற்் மும்யில் 

்ாலநிமல ைாநாட்டில் ்லந்து த்ாள்ளா -
ைல் பின்வாஙகிவிட்டன” என்று அதைரிக்் 
அதி்பர் தஜா ம்படன் விைர்சிததிருக்கி்ார். 

“்பருவநிமல ைாற்்ங்ள ைற்றும சூழற் -
்பாது்ாபபு குறிதது இலஙம் மி்க் ்வன-
ைா் நடந்து த்ாளகி்து. விவ்சாயச த்சய்-
ம்மயக் கூட நாம இயற்ம் மும்யில் 
தைற்த்ாளகித்ாம” என்று கூறியிருக்கி-
்ார் ஜனாதி்பதி த்ாட்டா்பாய ராஜ்பக்ஷ. 
உல் அ்ளவில் அதி்ம ்ார்்பமன உமிழும 
நாடு்ள ்பட்டியலில் சீனா முதலிடததிலும, 
அதைரிக்்ா, ஐதராபபிய ஒன்றியம, இந்-
தியாமவத ததாடர்ந்து ரஷயா ஐந்தாவது 
இடததிலும உள்ளது. ஒவதவாரு ஆண்டும 
்ாலநிமல தநருக்்டிக்்ா் 100 பில்லியன் 
அதைரிக்் டாலர்  நிதி த்ாடுப்பதா் தைற்-
குல் நாடு்ள கூறின. ஆனால், அமதச 
த்சய்யவில்மல.  

இப்படிப ்பலவிதைான சுவாரசியைான – 
எதிரும புதிருைான விைர்்சனங்த்ளாடு இந்த 
ைாநாடு நடந்தது. ்பருவநிமல ைாற்்ங்ளில் 
ஏற்்பட்டுள்ள பிரசசிமன்ம்ளப ்பற்றி எல்-
தலாருக்கும நன்்ா்த ததரியும.  அதிலும வல்-
லரசு்ளதான் இதில் த்பரிய ்பாதிபம்ப உண்-
டாக்குகின்்ன என்்பதும அமனவருக்கும 
ததரியும. இமதக் ்ட்டுப்படுதத தவண்டுைா-
னால் இறுக்்ைான சில நமடமும்்ம்ள அர-
சு்ள தைற்த்ாள்ள தவண்டும. அதற்கு எந்த 
அரசுதை தயாரில்மல. 

ஆ்தவ உடன்்படிக்ம்யில் ஒன்்ா -்

வும நமடமும்யில் தவத்ான்்ா்வும 
இமவ நடந்து த்ாளகின்்ன. இருந்தாலும 
இந்த ைாநாட்டின் முக்கியததுவம ஒன்றும 
கும்ந்து விடவில்மல. ஆயிரம கும்்பா-
டு்ள, விைர்்சனங்ளின் ைததியிலும சூழலி-
யல் ஆர்வலர்்ள இந்த ைாநாட்மட வரதவற் -
கின்்னர். இதில் நமபிக்ம் மவததுள்ளனர். 
இமதக்குறிதது இந்தியாவில் இயஙகும பூவு-
லகின் நண்்பர்்ள அமைபம்பச த்சர்ந்த சுந்-
தர்ராஜன் பி.பி.ஸிக்குத ததரிவிக்குமத்பாது, 
“க்்ளாஸத்ா ைாநாடு ்டந்த ஆண்தட நடந்-
திருக்் தவண்டியது. த்ாவிட் - 19 ்பரவல் 

்ாரைைா் இந்த ஆண்டு நடக்கி்து.
இந்த ஆண்டு நடக்கும ைாநாட்டிற்கு 

தவறு ஒரு முக்கியததுவமும இருக்கி்து. 
அதாவது சில ஆண்டு்ளுக்கு ஒரு மும் 

ைதிபபீட்டு அறிக்ம் தவளியிடுவார்்ள. 
அதில், ்ார்்பன் உமிழவு எப்படியிருக்கி -
்து, அதமனக் ்ட்டுப்படுததுவதில் எந்த 
அ்ளவுக்கு தவற்றித்பற்றிருக்கித்ாம என்்ப-
ததல்லாம அந்த அறிக்ம்யில் இடமத்பற்-
றிருக்கும. அந்த அறிக்ம் இந்த ஆண்டு 
தவளியாகி்து. ஏற்்னதவ இதுத்பால 
ஐந்து அறிக்ம்்ள தவளியாகியிருக்கும 
நிமலயில், ஆ்ாவது அறிக்ம் இபத்பாது 
தவளியாகியுள்ளது.

இந்த மும் தவளியாகியுள்ள அறிக்-
ம்யில் முதல்மும்யா் ஒரு விஷயத-
மதச த்சால்லியிருக்கி்ார்்ள. அதாவது, 
்ாலநிமல ைாற்்ததிற்கு ைனித த்சயல்்பாடு-
்த்ள முக்கியக் ்ாரைம என்்பது உறுதிப்ப-
டுததப்பட்டிருக்கி்து. ைறுதலிக்்முடியாத 
அ்ளவுக்கு அதமன நிரூபிததுவிட்டார்்ள. 
Attribution Science த்பரிய அ்ளவில் வ்ளர்ந்-
துவிட்டதால் இதமன த்சய்திருக்கி்ார்்ள. 
தவிர, ்டந்த ஆண்டு த்ாதரானா ்பாதிபபு 
இருந்ததால், ்ார்்பன் உமிழவு கும்வா் 
இருக்குதைன ் ருதப்பட்டது, ஆனால், உண் -
மையில் ்டந்த ஆண்டு்ம்ளவிட அது அதி-
்ரிததிருக்கி்து. அதனால்தான் Code Red for 
Humanity என்று ஐ.நாவின் த்சயலா்ளர் ததரி-
விததிருக்கி்ார்.

இந்தப பின்னணியில்தான், க்்ளாஸத்ா 
ைாநாட்டில் என்ன முடிவு்ம்ள எடுக்்ப-
த்பாகி்ார்்ள என்்பமத உல்தை உற்றுக் ் வ-
னிததது. இதில் எடுக்்ப்படும முடிவு்ம்ள 
மவததுததான் நாம ்ாலநிமல ைாற்்தமத 
எதிர்த்ாள்ளப த்பாகித்ாைா, இல்மலயா, 
இலக்கு்ம்ள எட்டுதவாைா என்்பததல்லாம 
ததரியவரும” என சுந்தர்ராஜன் த்சால்வது 
்வனததிற்குரியது. இமதயும அவர் 
விரிவா் வி்ளக்குகி்ார் “ஆரம்பததில் நடந்த 
சில உசசி ைாநாடு்ளில் ் ார்்பன் உமிழமவப 
்பற்றி ைட்டுமதான் த்பசினார்்ள. சுற்றுசசூ -

ழலில் 350 பிபிஎம அ்ளவுக்-
குள மவக்் தவண்டும என்று 
ைட்டும கூறினார்்ள. ஆனால், 
இன்று அமததயல்லாம 
தாண்டிச த்சன்றுவிட்தடாம. 
இபத்பாது, தவப்பநிமல அதி்ரிபபுதான் 
மி் முக்கியைான பிரசசிமனயா் இருக்கி-
்து. ததாழிற்புரட்சி ஆரமபிதத ்ாலததில் 
இருந்த ்சரா்சரி தவப்பநிமலயிலிருந்து 1.5 
டிகிரி த்சல்சியசிலிருந்து 2 டிகிரி த்சல்சி -
யஸவமர ைட்டுதை தவப்பநிமல அதி்ரிக் -
்லாம என ்பாரீஸ உசசி ைாநாட்டில் முடி -
தவடுக்்ப்பட்டது. அமதப ்பல நாடு்ள 
ஏற்றுக்த்ாண்டதால், அதமனப ்பாரீஸ 
ஒப்பந்தம என்றும அமழக்கித்ாம.

ஆனால், இந்த ைாநாடு முடிந்த பி்கு, 
1.5 டிகிரிக்கும 2 டிகிரிக்கும இமடயில் 
த்பரிய தவறு்பாடு உள்ளது. ஆ்தவ, 
இதில் ஏதாவது ஓர் இலக்ம்ததான் நிர்ை -
யிக்் தவண்டுதைன ்பல விஞஞானி்ள 
கூறினர். இமதயடுதது தைலும ஆய்வு -
்ள த்சய்ததில், ததாழிற்புரட்சி ்ாலததில் 
இருந்தமதவிட 1.5 டிகிரி ைட்டுதை அதி் -
ரிக்்லாம என அறிவிக்்ப்பட்டது.

இதற்குப பி்கு ஒவதவாரு நாடும தாங் -
்ளா் முன்வந்து தங்்ளால் எந்த அ்ளவுக்கு 
்ார்்பன் உமிழமவக் கும்ததுக்த்ாள்ள 
முடியுதைன அறிவிததார்்ள. ஆனால், 
அது எமதயும அந்த நாடு்ள த்சய்யதவ -
யில்மல, த்சான்னததாடு ்சரி. அப்படிதய 

நடந்து த்ாண்டிருந்தாலுமகூட, 2030ல் 
்ார்்பன் உமிழவு 15 ்சதவீதம அதி்ரித -
திருக்கும. இந்தப பின்னணியில்தான் 
கி்ளாஸத்ா ைாநாடு மிகுந்த முக்கியதது -
வதமதப த்பறுகி்து“ என. 

என்னதான் இந்த்ளவுக்குப த்பரிய ஏற் -
்பாட்டில் ைாநாடு்ள நடந்தாதலன்ன, 
அதில் 120 நாடு்ள ்லந்து த்ாண்டா -
தலன்ன, உலகின் முக்கிய தமலவர்்ள ்பங -
த்ற்்ால் என்ன நமடமும்யில் இந்தப 
பிரசசிமனக்கு எததம்ய நடவடிக்ம்்ள 
தைற்த்ாள்ளப்படுகின்்ன என்்பமதப 

த்பாறுததத இதன் த்பறுைானம இருக்கும. 
அதுதான் எதிர்்ாலததில் இந்த ைாநாட் 
மடப ்பற்றிய நமபிக்ம்மய ைக்்ளுக்குக் 
த்ாடுக்கும. 

ஏதனன்்ால் ்பருவநிமல ைாற்்ங்ம்ளப 
்பற்றியும அதன் ்பாதிபம்பப ்பற்றியும 
ததாடக்்ததிலிருந்தத ததாடர்சசியா்ப 
த்பசிக் த்ாண்டிருப்பமவ தைற்கு நாடு்ள -
தான். ஆனால் வரலாற்று ரீதியா் ் ார்்பமன 
அதி்ம உமிழந்து த்ாண்டிருப்பது தைற் -
குல் நாடு்ளதான் என்்பதால் வரலாற்று 
ரீதியான த்பாறுபபு்ளும 
அவர்்ளுக்குததான் அதி் -
முண்டு.

ஆனால், தற்த்பா -
மதய சூழலில், ்ார்்பமன உமிழவதில் 
இந்தியா மூன்்ாவது இடததில் இருக்கி-
்து. சீனா, அதைரிக்்ாவுக்கு அடுதத இடத-
தில் இந்தியா இருக்கி்து. ஐதராபபிய 
யூனியமன ஒதர அல்ா்க் த்ாண்டால், 
இந்தியா நான்்ாவது இடததில் இருக்கும 
என்று கூ்ப்படுகி்து. இந்தப ்பாதிபபு இந் -
தியாவுக்கு ைட்டுமிருக்்ாது, அது அயலில் 
உள்ள இலஙம்மயயும ்பாதிக்கும. ஏன் 
ஒட்டுதைாததததில் இது உல்ப ்பாதிப-

ம்பதய உண்டாக்குகி்து. இதனால்தான் 
ைாநாடு்ளின் முக்கியததுவம என்்பது இந்த 
விடயங்ம்ளப ்பற்றிப த்பசுவது ைட்டு -
ைல்ல, என்னைாதிரியான நடவடிக்ம்்ம்ள 
தைற்த்ாளவதற்கு இந்த நாடு்ள உடன்்படு-
கின்்ன. அமத நமடமும்ப்படுததுவதில் 
இமவ எததம்ய ்ரி்சமனமயக் த்ாண்-
டுள்ளன என்்பது முக்கியைாகி்து. 

இலஙம்யில் அதிரடியா் இயற்ம் உரத-
மதப ்பயிர்சத்சய்ம்க்குப ்பயன்்படுததுவ -
ததாடு இந்த விடயததில் நாம ஏததா ்பங-
்ளிதது விட்தடாம என்று நிம்வமடய 

முடியாது. பி்ளாஸரிக் 
்ப யன் ்ப ா ட் டி லி ருந் து 
அதன் ்ழிவு வமரயில் 
்பலவற்றுக்கு நாம 
த்பாறுப்பாளி்்ளா் இருக் -
கித்ாம. 

நைக்கும ததரிகி்து, 
நாம எமதச த்சய்ய 
தவண்டும. எமதச 
த்சய்யக் கூடாது. எதனால் 
இந்த்ளவு ்பாதிபபு என் -
த்ல்லாம. அப்படித 
ததரிந்து த்ாண்டும தவ -
று்ம்ளப ்பற்றி தயாசிக்்ா-
ைல் அமததயல்லாம மி் 
இயல்்பா் – எந்தக் குற்் -
வுைர்சசியும இல்லாைல் 
த்சய்து த்ாளகித்ாம.

இதில் முக்கியைா்க் 
்வனிக்் தவண்டியது. 
நமமுமடய குற்்வுைர்ச-
சிமயப ்பற்றியது. தவறு-
்ளுக்கும ்பாதிபபுக்கும 
நாமும முக்கியைான 
்ாரைர்்்ளா் இருக்கி -
த்ாம. நாம இமதப 
புரிந்து த்ாண்டு த்சயற் -
்பட்டால் ்பாதிபம்பயும 
தவறு்ம்ளயும கும்க் -
்லாம. அல்லது இல் -
லாைல் த்சய்யலாம. 
இதற்கு த்பாறுபபு ஏற்்ல் 
முக்கியைானது. அது 

குற்்வுைர்சசியினால் ஏற்்பட தவண்டி -
யது. இதற்கு நமமைப ்பற்றிய ஆழைான 
்பார்மவ தவண்டும. நமமுமடய வரலாற் -
ம்ப ்பற்றிய, சூழமலப்பற்றிய ்பார்மவ.

இமத இடது அரசியலா்ளர்்ள சுயவி -
ைர்்சனம – விைர்்சனம த்சய்து த்ாளவது 
அல்லது நமமை நாதை ைறு்பார்மவக்குள -
்ளாக்குவது என்்பார்்ள. 

நாம த்பாறுப்பற்று நடந்து த்ாண்டிருக் -
கித்ாம என்்பதத ஒரு குற்்ச த்சயல்தான். 
அந்தப த்பாறுப்பற்் தன்மைதான் ்பல 

பிரசசிமன்ளுக்்ான மூல்ார -
ைைாகும. 

இது அரசியல் ததாடக்்ம 
அமனததுக்கும த்பாருந்தும. 

இந்தத தன்மைதான் ்பருவநிமல ைாற்்ங-
்ள ்பற்றிய ்ரி்சமனயிலும ைாநாட்டுத தீர் -
ைானங்ளிலும நாடு்ளின் இரட்மடத தன் -
மையிலும ்ாைப்படுகின்்ன. 

எததான்று விசுவா்சைா் தைற்த்ாள்ளப -
்படவில்மலதயா அதனால் எந்தப ்பயனு-
மில்மல. எதுவானாலும சீரியஸா்வும 
தநர்மையா்வும தைற்த்ாள்ளப்படுகி்ததா 
அதுதவ ்பயன்தரும. நாம எதுவா் இருக்-
்பத்பாகித்ாம?

இலங்கை அரசியல் வரலாற்றில் 
அழியாத் தடம் பதித்தவர் 

டி.ஏ. ராஜபக் ஷ

கிளாஸ்கா  COP26 மாநாடு:

 கருணாகரன்   ...?

கைார்ப்ை அதிகைம் உமிழும் 
மேற்குலகை நாடுகைள்
தஙகைள் பபாறுப்புகை்ை 
உணர வழிபெய்யுோ?

மர்லின் மரிககார்...?
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இலஙமகை- இந்திய ஒப்பந்்தத்துக்கு 
அமைய ைாகைாணஙகைளுக்கு அதிகைா-
ரஙகைமைப ்பகிரும வமகையில் 13வது 
அரசியலமைபபுத் திருத்்தம ககைாண்டு 
வரப்பட்டது. இ்தற்கைமைய ைாகைாண-
சம்பகைள் உருவாக்கைப்பட்ட ப்பாதும 
கைாணி, க்பாலிஸ் ப்பான்ற அதிகைாரங-
கைள் இதுவமர வழஙகைப்ப்டவில்மல 
என்பது அறிந்்த வி்டயம.

கைாணி உள்ளிட்ட அதிகைாரஙகைள் 
ைாகைாணசம்பகைளுக்குப ்பகிர்ந்்தளிக்-
கைப்ப்ட பவண்டும என இருநாடடு ஒப-
்பந்்தத்தில் மகைகயாப்பமிட்ட அயல்-
நா்டான இந்தியா க்தா்டர்ச்சியாகை 
வலியுறுத்தி வரும நிமலயில், ்தமிழ்க் 
கைடசிகைள் உள்ளிட்ட சிறு்பானமைக் 
கைடசிகைளும இ்தமனத் க்தா்டர்ந்தும 
பகைாரி வருகின்றன. 1978ஆம ஆண்டி-
லிருந்து ஆடசிக்கு வந்்த எந்்தகவாரு 
அரசாஙகைமும இந்்த அதிகைாரஙகைமை 
வழஙகுவ்தற்கு முனவரவில்மல.

இவவா்றான பினனணியில் ‘ஒபர 
நாடு ஒபர சட்டம’ என்ற வி்டயத்துக்-
கைாகை வணக்கைத்துக்குரிய ஞானசார 
ப்தரர் ்தமலமையில் விபச்ட கசயல-
ணிகயானறு உருவாக்கைப்படடுள்ைது. 
இந்்த கசயலணியில் ்தமிழ்ப பிரதி-
நிதிகைள் எவரும நியமிக்கைப்ப்டா்த 
நிமலயில், சிறு்பானமைக் கைடசிகைள் 
இது க்தா்டர்பில் விைர்சனஙகைமை 
முனமவத்திருந்்தன.

புதிய அரசியல் சூழ்நிமலயில் 
13வது திருத்்தத்ம்த முழுமையாகை 
நம்டமும்றப்படுத்துவ்தற்கு இந்தி-
யாவின ஒத்துமழபம்பப க்பற்றுக் 
ககைாள்வது அவசியம என்றக்தாரு 
கைருத்்தா்டல் சிறு்பானமையினக் கைடசி-
கைள் ைத்தியில்  உருவாகியுள்ைன.

கை்டந்்த சில வாரஙகைளுக்கு முனனர் 
இலஙமகைக்கு விஜயம பைற்ககைாண்-
டிருந்்த இந்திய கவளிவிவகைாரச் கசய-

லாைர், 13வது திருத்்தத்துக்கு அமைய 
அதிகைாரப ்பகிர்வு பைற்ககைாள்ைப்ப்ட 
பவண்டும என மீண்டும வலியுறுத்-
தியிருந்்தது்டன, ைாகைாணசம்பத் ப்தர்-
்தல்கைள் ந்டத்்தப்ப்ட பவண்டிய்தன 
ப்தமவப்பாடம்டயும வலியுறுத்தியி-
ருந்்தார்.

சிறு்பானமைக் கைடசிகைளின பிரதிநி-
திகைமை அவர் சந்தித்்த பவமையிலும 
இந்்த விவகைாரம பிரஸ்்தாபிக்கைப்பட-

டிருந்்தது. இலஙமகையின இனப-
பிரச்சிமனத் தீர்வுக்கு 13வது 
திருத்்தத்துக்கு அமைய அதிகைாரப 
்பகிர்வின அடிப்பம்டயில் தீர்வு 
என்ற வி்டயம ்பல ்தசாப்தஙகைைா-
கைப ப்பசப்படடு வருகி்றது.

்தற்ப்பாம்தய பிர்தைர் ைஹிந்்த 
ராஜ்பக்ஷ ஜனாதி்பதியாகை இருந்்த 
கைாலப ்பகுதியில் 13 இற்கு 
அப்பால் கசனறு ‘13 பிைஸ்’ 
அடிப்பம்டயில் தீர்வு என்பது 
வமர கைருத்்தா்டல்கைள் இ்டமக்பற்-
றிருந்்தன. ைறு்பக்கைத்தில் இந்தி-
யாவின ்தரபபில் 13 வது திருத்-
்தம நம்டமும்றப்படுத்்தப்ப்ட 
பவண்டும என்ற வலியுறுத்்தல்-
கைள் க்தா்டர்ந்து வருகின்றன.

இந்திய ைத்திய அரசாஙகைத்-
தில் யார் ஆடசியிலிருந்்தாலும 
இ்தமன வலியுறுத்திபய வருகின்ற-
னர். முனமனய கைாஙகிரஸ் அரசாங-
கைமும சரி, ்தற்ப்பாம்தய ்பா.ஜ.கை 
அரசாஙகைமும சரி 13 இன அடிப-
்பம்டயிலான அதிகைாரப ்பகிர்வு 
குறித்்த நிமலப்பாடம்டபய வலி-
யுறுத்தி வலியுறுத்துகின்றன.

இவவா்றான நிமலயில் கை்டந்்த 
சில நாடகைளுக்கு முனனர் யாழ்-
நகைரில் சிறு்பானமைக் கைடசிகைள் 
13வது திருத்்தத்ம்த அமுல்்படுத்-
துைாறு இந்தியாவி்டம பகைாருவது 
க்தா்டர்பில் கைலந்துமரயாடுவ்தற்கைா-
கைக் கூடியிருந்்தன. ஈ.பி.ஆர்.எல்.எப 
்தமலவர் சுபரஷ் பிபரைச்சந்திரன, 
புகைாட ்தமலவர் ்தர்ைலிஙகைம சித்-
்தார்த்்தன, ்தமிழ்த் ப்தசிய கைடசியின 
்தமலவர் சிறிகைாந்்தா, ்தமிழ் ைக்கைள் 
கூட்டணியின கசயலாைர் நாயகைம 
சி.வி.விக்பனஸ்வரன சார்பில் ப்பரா-
சிரியர் சிவநா்தன, கரபலா ்தமலவர் 
்பாராளுைன்ற உறுபபினர் கசல்வம 

அம்டக்கைலநா்தன, அ்தன ப்தசிய 
அமைப்பாைர் குருசுவாமி சுபரந்திரன 
ைற்றும ஸ்ரீலஙகைா முஸ்லிம கைாஙகிரஸ் 
்தமலவர் ்பாராளுைன்ற உறுபபினர் 
ரவூப ஹக்கீம, ்தமிழ் ைக்கைள் முற்-
ப்பாக்குக் கூட்டணியின ்தமலவர் ்பாரா-
ளுைன்ற உறுபபினர் ைபனா கைபணசன 
ஆகிபயார் இந்்தக் கைலந்துமரயா்டலில் 
கைலந்து ககைாண்்டனர்.    

எனினும, ்தமிழ்த் ப்தசியக் கூட்ட-

மைபபில் அஙகைம வகிக்கும இலங-
மகைத் ்தமிழரசுக் கைடசி, கைபஜந்திரகுைார் 
க்பானனம்பலத்தின அகில இலஙமகை 
்தமிழ் கைாஙகிரஸ் கைடசி ஆகியன 
இதில் ்பஙபகைற்கைவில்மல. இனபபி-
ரச்சிமனக்கு 13வது திருத்்தம தீர்வாகை 
அமையுைா என்ற வி்டயத்தில் ்தமிழ்க் 
கைடசிகைளுக்கிம்டயில் ைாறு்பட்ட 
நிமலப்பாடு கைாணப்படும நிமலயில், 
ஒரு சில ்தமிழ்க் கைடசிகைள் இக்கூட்டத்-
தில் கைலந்து ககைாண்டிருந்்தன.

இ்தற்கு முனனர் ககைாழுமபில் கூடி-
யிருந்்த ்தமிழ்க் கைடசிகைள் ப்தர்்தல் 

ைறுசீரமைபபு முயற்சிகைள் குறித்து 
்தைக்கிம்டயில் கைலந்துமரயாடியி-
ருந்்தன. அமனத்து இனஙகைளினதும 
பிரதிநிதித்துவத்ம்த உறுதிப்படுத்-
தும வமகையில் ப்தர்்தல் சீர்திருத்்தம 
அமைய பவண்டும என்பதில் அக்-
கைடசிகைள் ஒருமித்்த நிமலப்பாடம்ட 
கவளிப்படுத்தின.

இந்்தக் கூட்டம நம்டக்பற்்ற்தன 
பினனணியிபலபய யாழ்ப்பாணத்தில் 

கூடி 13வது திருத்்தம க்தா்டர்பில் 
இந்தியாவின உ்தவிமயக் பகைாரும 
வி்டயம ்பற்றிக் கைலந்துமரயாடியி-
ருந்்தன. இதில் முஸ்லிமகைமைப 
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும ஸ்ரீ-
லஙகைா முஸ்லிம கைாஙகிரஸ் கைடசி-
யும கைலந்து ககைாண்டிருந்்தது.

இதுஒருபு்றமிருக்கை வ்டக்கு, 
கிழக்கு ைாகைாண வி்டயத்தில் 
முஸ்லிம ்தரபபினர் பவறு்பட்ட 
நிமலப்பாடம்டக் ககைாண்டுள்ை-
னர். இமணந்்த வ்டக்கு, கிழக்குப 
பிரிக்கைப்ப்ட பவண்டும என்பதில் 
அவர்கைள் ஆரம்பத்தில் இருந்ப்த 
உறுதியாகை இருந்்தனர்.

அது ைாத்திரைனறி கிழக்கு ைாகைா-
ணசம்பயின கை்டந்்த ஆடசிக் கைாலத்-
தில் ்தமிழ் மு்தலமைச்சர் ஒருவமர 
்ப்தவியில் அைர்த்தும வி்டயத்தில் 
முஸ்லிம கைாஙகிரஸ் விடடுக்ககைா-
டுபபுக்குத் ்தயாராகை இருக்கைவில்மல 
என்ற குற்்றச்சாடடு ்தமிழர்கைள் ைத்தி-
யில் உண்டு. கிழக்கு ைாகைாண சம்ப-
யினால் ்தாஙகைள் நீண்்ட கைாலைாகை 
பு்றக்கைணிக்கைப்படடு வந்்தமை 
க்தா்டர்்பாகை முஸ்லிம அரசியல் 
்தரபபின மீது ்தமிழ் ைக்கைளுக்கு அதி-
ருபதியும உள்ைது.

இவவா்றான நிமலயில் ்தற்க்பா-
ழுது 13வது திருத்்தத்ம்த முழுமை-
யாகை அமுல்்படுத்்த பவண்டும என 
இந்தியாவி்டம பகைாரிக்மகை விடுப-
்ப்தற்கைாகை ்தமிழ்க் கைடசிகைளு்டன 
முஸ்லின கைாஙகிரஸ் இமணந்து 
ககைாண்டுள்ைம்த ்தமிழ் ைக்கைள் எத்்த-
மகைய பகைாணத்தில் பநாக்கைப ப்பாகின-
்றார்கைள் என்பது இஙகு கைவனத்தில் 
ககைாள்ைப்ப்ட பவண்டிய்தாகும.

இது ைாத்திரைனறி யுத்்த கைாலத்தின 
ப்பாது ்தமிழ் ைக்கைளுக்கு துன்பஙகைள் 
ஏற்்பட்ட ப்பாதும, கிழக்கு ைாகைாணத்-
தில் ்தமிழ்க் கிராைஙகைள் ்பறிப்பான 
பவமையிலும முஸ்லிம அரசியல் 
்தரபபுக்கைள் கைௌனபை கைம்டபபிடித்-
்தன என்ற அதிருபதியும கிழக்கு ்தமி-
ழர்கைளுக்கு உண்டு.

இவவா்றான நிமலயில் ்தற்க்பா-
ழுது ‘ஒரு நாடு ஒரு சட்டம’ என்ற 
வி்டயம ப்பசுக்பாருைாகியிருக்கும 
நிமலயில் 13வது திருத்்தத்ம்த அமுல்-
்படுத்துவ்தற்கு இந்தியாவின ஒத்-
துமழபம்பக் பகைாரும கூட்டத்தில் 
முஸ்லிமகைள் சார்பிலான ்பஙகைளிபபு 
எந்்தைவுக்கு ்தமிழ் ைக்கைள் ைத்தியில் 
வரபவற்ம்பக் ககைாடுக்கும என்பதும 
பகைள்விக்குரிய்தாகைபவ உள்ைது.

ைறு்பக்கைத்தியில் இலஙமகையின 
பூபகைாை அமைவி்டம கைாரணைாகை 
சீனா, இந்தியா, அகைரிக்கைா என ்பல 
நாடுகைள் கசல்வாக்குச் கசலுத்்த முயற்-
சிக்கும நிமலயில், சிறு்பானமைக் 
கைடசிகைளின ஒனறுகூ்டலும ஏ்தாவ-
க்தாரு ்தரபபுக்கு ஒத்துமழபபு வழங-
குகைாரு முயற்சியாகைபவ ்பார்க்கைப்ப-
டுகி்றது.

நம் நாடு ஒரு பாரிய நிதி மற்றும் பபாருளாதார பநருக்-
கடியில் சிக்கியிருபபதும் அதன் விளளவாக மக்களின் 
வாங்கும் சக்தி குளைவளைந்து பபாருடகளின் விளை அதிக-

ரிக்கத் பதாைங்கியிருபபதும் நாடடு மக்கள் அறிந்ததத. இது தபான் -
ைபதாரு நிளைளய 1974ம் ஆணைளவில் இைங்ளக மக்கள் 
எதிரபகாணைனர. அக்காைப பகுதியில் பணப புழக்கம் குளைவு. 
விற்பளன நிளையங்களில் அத்தியாவசிய உணவுப பணைங்கள் 
கிளைபபதில்ளை. குறிபபாக, தகாதுளம மா மற்றும் அரிசி. தமலும் 
சாதாரண மக்களிைம் எளததயனும் வாங்கி சாபபிடுவதற்கான 
தபாதுமான பணமும் ளகயில் இருக்கவில்ளை. குடும்பத்தில் ஒரு -
வருக்கு தினபமான்றுக்கு அளர இைாத்தல் பாண மடடுதம குடும்ப 
அடளைகளின் தபரில் வழங்கபபடைது. மக்கள் விரக்தி அளைந்த 
நிளையில் அக்காைத்ளதக் கைந்து பசன்ைாரகள். ‘பாண வரிளச 
யுகம்’ என அக் காைபபகுதிளய மக்கள் அளழத்தாரகள்.  

ஏைக்குளைய அத்தளகய ஒரு காைபபகுதிளய தநாக்கி நாம் 
நகரந்து பகாணடிருபபதாகதவ கருத தவணடியிருக்கிைது. பகாவிட 
முைக்கம் காரணமாக உைகளவில் சுற்றுைாத்துளை மிகக் கடுளம-
யான வீழ்ச்சிளய சந்தித்துள்ளதும், ஏற்றுமதித்துளையில் காணபப-
டும் மந்த நிளையும் எமது அந்திய பசைாவணி வருமானத்ளதக் 
கடுளமயாக பாதித்துள்ளது. பகாவிட முைக்கம், அந்திய பசைாவணி 
ளகயிறுபபில் ஏற்படடிருக்கும் வீழ்ச்சி, பதாைரந்து அதிகரித்துவ-
ரும் பதாழிற்சங்கப தபாராடைங்கள், அதிகாரித்துவரும் வாழ்க்-
ளகச் பசைவு என்பன நாடு மிகப பபரிய பநருக்கடி நிளை தநாக்கி 
நகரத்து பசல்கிைது என்பளததய புைபபடுத்துகிைது.

இந்த நிளைக்கு யார காரணம் என்பளதக் கணடு பிடிபபதால் 
எந்தப பயனும் விளளயபதபாவதில்ளை. ஏபனனில் இது இரணதை 
இரணடு ஆணடுகளில் மடடும் நிகழ்ந்தளவ அல்ை. சுதந்திரம் 
பபற்ைது முதல் இந்நாடு சுததசிகளின் ஆடசியில் படிபபடியான 
வீழ்ச்சிளய தநாக்கிதய பயணித்து வந்திருக்கிைது. 1948ம் 
ஆணடில் இைங்ளகயிைம் இருந்த அந்நிய பசைாவணி ளகயிறுபபு 
படிபபடியாக ததய்முகத்ளத சந்தித்ததும் கைன்கள் அபிவிருத்தி 
காணாமதைதய அதிகரித்துச் பசன்ைதும் வரைாறு தபசும் உணளம-
கள். வளரச்சி தவகத்ளதவிை பின்னளைவு தவகம் வலுபபபற்ைதன் 
விளளளவத்தான் நாம் இபதபாது அனுபவிக்கிதைாம். உைகில் உள்ள 
பபரும்பாைான நாடுகள் முன்தனறிச் பசய்ளகயில் இைங்ளக 

பின்தநாக்கி நகரந்திருபபது கூரந்து ஆராயபபை தவணடிய ஒன்று. 
ஆடசியாளரகள் பதாைரச்சியாக தூரதநாக்கின்றியும் கடசி நைன்கள் 
சாரந்தும் தமலும் ஆடசிளய தக்க ளவத்துக் பகாள்வதற்காக இன-
வாதத்ளத நம்பி ஆடசி நைத்தியதும் நாடு வீழ்ச்சிளய தநாக்கி நகர 
காரணங்களாகின.

எனதவ நாடு சுற்றுைாத்துளை அபிவிருத்தி மற்றும் ஏற்றுமதி 
பபாருளாதார விருத்தி ஏற்படைால் மடடும் பளழய நிளைளய அளைந்-
துவிடும் என்பது பைரது நம்பிக்ளகயாக இருக்கின்ைதபாதிலும் அது 
உணளமயல்ை என்பளத அனுபவரீதியாக நாம் உணரந்துள்தளாம். 
சுற்றுைாத்துளை உச்சத்ளதத் பதாடை ஒரு காைமிருந்தது. ததயிளை 
விளை அதிகரித்து நின்ை காைபமான்றிருந்தது. உள்ளூர உற்பத்தி-
கள் சிைபபாகத் திகழ்ந்த காைமிருந்தது. ஆனால் அந்த வருமானங்-
கள் இைங்ளகயின் அபிவிருத்திக்கும் தனிநபர வருமான அதிகரிப-
புக்கம் எவவளவு தூரம் உதவியது என்ை தகள்விக்கு பபாருத்தமான 
பதில் கிளையாது. எனதவ ஒரு நாடடின் அந்நிய பசைாவணி ளகயி -

ருபபு அதிகரிபபும், உற்பத்தி வருமான அதிகரிபபும் மடடுதம நாடடின் 
சுபீடசத்துக்கு வழிவகுக்கப தபாவதில்ளை. நாம் சுதந்திரம் பபற்ை-
தில் இருந்து ஒரு பிரச்சிளன எம்ளமத் பதாைரந்து வந்து பகாண -
டிருக்கிைது. தமிழரகள் தாம் இரணைாம் படசமாக நைத்தபபடுவதாக 
கருதிவர அனுமதிக்கபபடைளம பாரிய எதிரமளை விளளவுகளள 
ஏற்படுத்தி ஒரு யுத்தத்ளததய உருவாக்கியளதயும் அது எமது சுபீட-
சத்துக்கான பசைவீனங்களள விழுங்கியளதயும் தநரிளையாகதவ 
பாரத்துள்தளாம்.

இன்று சுபீடசமளைந்த அல்ைது வளரந்த நாடுகளள எடுத்துக் 
பகாணைால் அந்நாடுகளில் மத ரீதியான அல்ைது இன ரீதியான 
பிரச்சிளனகளளக் காணமுடியாது. அவற்ளை எக்காைத்திதைதயா 
அந்நாடுகள் தீரத்து ளவத்துவிடைன. எனதவ அபிவிருத்தி, உற்பத்தி 
அதிகரிபபு, மக்கள் நைன் தபணல் என்பனவற்றில் அந்நாடுகளால் 
தீவிரமாகக் கவனம் பசலுத்த முடிகிைது. சிங்களம் மடடும் சடைம், 
உணளமயாகதவ தநாக்குதவாமானால், மிகச் சரியான சடைதம. 
சுததச பமாழிளய விடடுவிடடு ஆங்கிைத்ளததய பதாைரந்தும் உத்தி -
தயாக பமாழியாக உபதயாகிபபது சரியானது அல்ை. ஆனால் தமி-
ழுக்கும் அதத அந்தஸ்து அளிக்கபபடடிருக்குமானால் நாடு எதிர-
தநாக்கியிருந்த மிகபபபரிய விபத்து தவிரக்கபபடடிருக்கும். எனினும் 
பகாம்பு சீவி வளரக்கபபடை இனவாதம் அளதச் பசய்ய விைாதது, 
பதாைர பபாருளாதார வீழ்ச்சிக்கு வழிவகுத்தது.

தற்தபாது நாடு பை பதாழிற்சங்க தபாராடைங்களளயும் விவசாயி-
களின் தபாராடைங்களளயும் எதிரபகாணடு வருகிைது. வாழ்க்ளகச் 
பசைவு உயரவு தவிரக்க முடியாதது. இந்த நிளையில் நாடு என்ை 
நிளையில் பதாழிற்சங்கங்கள் சிை விடடுக்பகாடுபபுகளளச் பசய்ய 
தவணடியது அவசியம். நாைா உரிளமகளா என்று வரும்தபாது நாடு 
என்ை முடிவுக்கு உைக நாடடு மக்கள் வந்திருக்கிைாரகள் என்பதற்கு 
முன் உதாரணங்கள் உள்ளன. சிக்கைான நிளையில் ஒரு அரசாங்-
கத்தின் கழுத்ளத பநரிக்க முயல்வது சரியானது அல்ை. இததசம-
யம் அரசும் சிை படிகள் இைங்கிவர தவணடும். ஏபனனில் நீயா 
நானா என்ை நிளைபபாடு பதாைரவது எந்தப பைளனயும் தராது.

இந் பநருக்கடிகள் தற்காலிகமானளவதய. ஓரளவுக்கு பிரச்சிளன -
கள் தீரந்த பின்னர அரசு முதல் விஷயமாக இனப பிரச்சிளனக்கு 
முடிவு காணபதில் ஈடுபாடு காடை தவணடும். ஏபனனில் அது  
நாடடின் நிரந்தர சுபீடசத்துைன் பதாைரபுபடைது.

தினகரன் விளம்பரம் : 0112429367 விற்பளன பிரிவு : 0112429444, 0112429378 விளம்பர முகாளமயாளர : 0112429673 தினகரன் ஆசிரியபீைம் : editor.vm@lakehouse.lk

இனப்பிரச்சினனக்கான தீர்வே 
நினையகான சுபீட்சதனதை ஏற்படுததும்
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ஹிஜ்ரி வருைம் 1443 ரபீஉனில் ஆகிர பிளை 01

தபால் பபடடி இைக்கம் : 834
பதாளைதபசி இைக்கம் : 2429429, 2429294, 2429296

பபக்ஸ் : 2429329

35, டி. ஆர. விஜயவரதன மாவத்ளத, பகாழும்பு- - 10

பி.ஹர்ஷன்...?

மாகாண சபைகளுககான
தேரேலகபை அடுதே 
வருடததின் முேல 

மூன்று மாேஙகளுககுள்
நடததுவேற்கு அரசாஙகம் முயற்சிகபை
தமற்்காண்டிருககும் நிபையில,
சிறுைான்பமக கட்சிகள் 13வது
திருதேம் முழுபமயாக அமுலைடுதேபைட 
தவண்டும் என்்ற விடயதபே
வலியுறுதேத ்ோடஙகியுள்ைன.

இந்தியாவின் உேவி தகாரும் விடயததிலும்
ேமிழ்க கட்சிகளுககிபடதய இணககமின்பம!

வடககு, கிழககு அரசியபைப
்ைாறுதே வபர ேமிழ்-முஸ்லிம்
கட்சிகளுககிபடதய எககாைமும்
இணககபைாடு இருந்ேதிலபை.
கிழககு மாகாண முேைபமசசர
ைேவியில ேமிழர ஒருவபர
அமரததுவதிலும் முஸ்லிம் காஙகிரஸ்
விட்டுக்காடுபபுககு வந்ேதிலபை. 
அதேசமயம் கிழககு மாகாண
சபையினால ோஙகள் நீண்ட காைமாக 
பு்றககணிககபைட்டோக ேமிழரகள்
மததியில அதிருபதி உள்ைது.
இவவா்றான நிபையில
யாழ்பைாணததில ேமிழ் அரசியல
ேரபபும், முஸ்லிம் காஙகிரசும்
ஒன்றுகூடியபே ‘சந்ேரபைததுககான 
சந்திபபு’ என்்ற தகாணததிதைதய
தநாகக தவண்டியுள்ைது.



கடந்த ஐநது வருட காலத்துக்குள் 
உள்ளூராட்சி மன்றத் த்தர்தலகள், 
ஜனாதிபதித் த்தர்தல மற்றும் பபாதுத் 
த்தர்தல என அக்கட்சி எதிரபகாணட 
அனனத்துத் த்தர்தலகளிலும் அ்தற்கு 
பவற்றிவானகயாகதவ அனமந்தது. 
இலஙனக அரசியல வரலாற்றில 
சு்தநதிரத்துக்குப் பினனர சு்தநதிரக் 
கட்சி மற்றும் ஐக்கிய த்தசியக் கட்சி 
ஆகியனதவ மாறி மாறி ஆட்சி அதி -
காரத்ன்தப் னகப்பற்றி வந்தன.

மூன்றாவது அரசியல சக்தியாக எந -
்தபவாரு கட்சியும் ்தனலபயடுக்கா்த 
நினலயில கடந்த ஐநது வருடஙக -
ளுக்கு முனனர உருவான பபாதுஜன 
பபரமுன குறுகிய காலத்துக்குள் -
தேதய ்தனக்கான அனடயாேத்ன்த 
நிரூபித்து விட்டது எனத்ற கூ்ற 
முடியும்.

2015 ஆம் ஆணடு மஹிந்த ராஜ -
பக்ஷ ்தனலனமயிலான அரசாஙகம் 
த்தாலவியனடநதிருந்த பினனதர 
இக்கட்சி உருவாக்கப்பட்டது. அக்-
காலப் பகுதியில அரசாஙகத்தின 
த்தாலவிக்குப் பபறுப்தபற்றுக் 
பகாணட ்தற்தபான்தய நிதி அனமச்-
சர பசில ராஜபக்ஷவின எண்ணக்கரு -
வில பபாதுஜன பபரமுன உருவா-
னது. இ்தன ்தனலவராகப் பிர்தமர 
மஹிந்த ராஜபக்ஷ பசயற்பட்டு வரு-
கின்றனம இ்தற்குப் பபரும் பலமாக 
அனமந்தது எனபத்த உணனம.

அரசியலில நீணட கால அனுப -
வம் பகாணட பசில ராஜபக்ஷ சி்றந்த 
ஒருஙகின்ணப்பாேர எனப்தற்கு 
உ்தார்ணமாக இந்தக் கட்சியின 
பவற்றிப் படிகனேக் குறிப்பிட-
லாம். மஹிந்த ராஜபக்ஷ மீது மக்கள் 
பகாணடிருந்த அபார நம்பிக்னக -
னயப் பினபுலமாகக் பகாணடு உரு-
வாக்கப்பட்ட இந்தக் கட்சி தபாட்-
டியிட்ட மு்தலாவது த்தர்தலான 
உள்ளூராட்சி மன்றத் த்தர்தலகளில 

அதிக உள்ளூராட்சி மன்றஙகனேக் 
னகப்பற்றி ்தனது பவற்றினய உறுதி 
பசய்தது.

இ்தன பினனர கேம் கணட 
த்தர்தலாக ஜனாதிபதித் த்தர்தல 
அனமந்தது.  நாட்டில யுத்்தத்ன்த 
முடிவுக்குக் பகாணடு வருவ்தற்கு 
மூனேயாகச் பசயற்பட்ட, சி்றந்த நிர-
வாகியாக விேஙகிய தகாட்டாபய 
ராஜபக்ஷ அவரகனேக் கேமி்றக்கிய-
்தன மூலம் பவற்றிக்கு வழிதகாலி-
யது பபாதுஜன பபரமுன.

அந்த பவற்றிப் பய்ணம் அ்தனு -
டன நினறு விடாது கடந்த பபாதுத் 
த்தர்தலில பாராளுமன்றத்துக்கு 
அதிக உறுப்பினரகனே அனுப்பி 
மூனறில இரணடு பபரும்பான-
னமயுடன ஆட்சி அதிகாரத்ன்தக் 
னகப்பற்றும் நினலக்கும் அக்கட்சி 
பசன்றது. இந்த பவற்றிகளுக்கு 
பபாதுஜன பபரமுன என்ற புதிய 
கட்சி மீது மக்கள் பகாணடிருந்த நம்-
பிக்னக ஒரு பக்கம் இருந்தாலும், 
இ்தனுடன பஙகாளிகோக பசயற்-
பட்ட ஏனனய கட்சிகளின உனைப் -

பும் இருந்தன்தக் குறிப் -
பிட்டாக தவணடும்.

கடந்த ஜனாதிபதித் 
த்தர்தலில ்தற்தபான்தய 
ஜனாதிபதி தகாட்டாபய 
ராஜபக்ஷனவ பவற்றி 
பப்றச் பசயவ்தற்கு 
பபாதுஜன பபரமுன, 
ஸ்ரீலஙகா சு்தநதிரக் 
கட்சி, விமல வீரவன-
சவின த்தசிய சு்தநதிர 
முனனணி, உ்தய கம் -
மனபிலவின பிவித்-
துரு பெல உறுமய, 
வாசுத்தவ நா்ணயக்-
காரவின ஜனநாயக 
இடதுசாரி முனனணி, 
திஸ்ஸ வித்்தார்ணவின 
கம்யூனிஸட் கட்சி 
தபான்றனவ னகதகாரத்-
திருந்தன.

இந்தக் கூட்டணி 
கடந்த பபாதுத் த்தர்தலி-
லும் ப்தாடரந்தது. இவ் -
வா்றான பினனணியில 
்தற்தபாது பபாதுஜன 
பபரமுனவுக்கும், அ்தன 
பஙகாளிக் கட்சிகளுக்-

கும் இனடயில முரணபாடு ஏற்பட்-
டுள்ேது எனக் காணபிப்ப்தற்கான 
சில முயற்சிகள் அரசவிதரா்த சக்திக -
ோல தமற்பகாள்ேப்படுகின்றன.

கடந்த காலத்தில எரிபபாருள் 
வினல அதிகரிப்புத் ப்தாடரபில பங-
காளிக் கட்சிகளுக்கினடயில கருத்து 
தவறுபாடு ஏற்பட்டிருப்ப்தாக பசய-
திகள் பவளியாகின. இருந்ததபாதும் 
அனமச்சர உ்தய கம்மனபிலவுக்கு 
எதிராகக் பகாணடுவரப்பட்ட நம்-
பிக்னகயிலலாப் பிதரரன்ணனயத் 
த்தாற்கடிக்கபவன பபாதுஜன 
பபரமுன உள்ளிட்ட பஙகாளிக் கட் -
சிகள் ஒருஙதக னகதகாரத்்தன.    

இந்த நினலயில ்தற்பபாழுது பகர-
வலப்பிட்டிய ‘யுக்தனவி’ அனலமின-
நினலயம் ப்தாடரபில அபமரிக்கா-
வுடன ஒப்பந்தம் பசயது பகாணட 
விவகாரம் பபாதுஜன பபரமுன 
கட்சிக்கும் அ்தன பஙகாளிக் கட்சி -
களுக்கும் இனடயில சிறிய முரண-
பாட்னட ஏற்படுத்தியுள்ேது.

கூட்டரசாஙகம் எனும் தபாது 
உள்முரணபாடுகள் த்தானறுவது 

இயலபு. அது தபால முரணபாடு-
கள் கனேயப்படுவதும் இயலபா-
னது்தான. ஆனால இனன்றய சிறு 
முரணபாடு அரசாஙகத்துக்குள் 
பிேனவ ஏற்படுத்தியுள்ேது என்ற-
ப்தாரு த்தாற்்றப்பாட்னட ஏற்படுத்்த 
எதிரக் கட்சித் ்தரப்பில கடும் பிரயத்-
்தனம் தமற்பகாள்ேப்படுவன்தக் 
கா்ண முடிகின்றது. இருந்ததபாதும் 
பஙகாளிக் கட்சிகளுடனான உ்றவில 
விரிசல ஏற்படுவ்தற்கு பபாதுஜன 
பபரமுனவின ்தனலவர பிர்தமர 
மஹிந்த ராஜபக்ஷ இடமளிக்க-

விலனல.
கடந்த சில நாட்களுக்கு முனனர 

பகாழும்பு ்தாமனரத் ்தடாக மண -
டபத்தில நனடபபற்்ற பபாதுஜன 
பபரமுன கட்சியின ஐந்தாவது 
த்தசிய மாநாட்டில உனரயாற்றிய 
அக்கட்சியின ்தனலவர பிர்தமர 
மஹிந்த ராஜபக்ஷ இது விடயம் 
ப்தாடரபில குறிப்பிடுனகயில, “அர-
சியல கட்சி பபரி்தாக இருப்பினும், 
சிறி்தாக இருப்பினும் ஒன்றாக ஒதர 

தநாக்கத்திற்காக தபாராடியவரகனே 
யாராலும் பிரிக்க முடியாது. அவர -
கள் நம் னகக்கூலிகள் இலனல. 
எனதவ அனறு இருந்த அனனத்-
துக் கட்சிகளும் இன்ணநதிருக்க 
தவணடும். அந்த ஒற்றுனமனய பாது -
காப்பது பிர்தான கட்சியான எமது 
பபாறுப்பு” எனக் கூறியிருந்தார.

பபாரும்பானனம பலத்துடன 
கா்ணப்பட்டாலும் பஙகாளிக் கட் -
சிகனேத் ்தனித்து  விட்டுச் பசயற் -

பட முடியாது. அனனவரும் 
இன்ணநது இப்பய்ணத்ன்தத் 
ப்தாடர தவணடும் எனபது அவ -
ருனடய இந்தக் கூற்றின கருத்-
்தாக அனமந்தது.

அதுமாத்திரமனறி பபாதுஜன 
பபரமுன அரசாஙகம் ்தற்பபா -
ழுது எதிரபகாணடுள்ே பிரச்சி-
னனகளின தபாது மக்களுக்கு 
உ்தவும் வனகயில பசயற்பட 
தவணடிய்தன அவசியத்ன்தயும் 
அவர வலியுறுத்தியிருந்தார.

“அரச அதிகாரத்ன்தப் பபற்று 
அரச நிறுவனஙகனே சரியாக 
பசயவது தபானறு ஆட்சி அதிகா-
ரத்ன்தக் னகப்பற்றி மக்கள் மத்தி -
யில அரசியல பசயவதும் அவசி -

யம். அரச அதிகாரத்தின 
ஊடாக அனமச்சுக்கள், 
அரச நிறுவனஙகோல 
பசயய முடியா்த பல 
விடயஙகள் உள்ேன. 
நாம் அரசியலில இருநது 
விலகிய நினலயிதலதய 
ஆசிரியரகளின தவனல-
நிறுத்்தப் தபாராட்டம் 
இழுத்்தடிக்கப்பட்டது.

இனறு, விவசாயிக -
ளின தபாராட்டஙகள் 
இவ்வேவு தீவிரமாக 
இ ழு த் ்த டி க் க ப் ப ட் ட -
தும் அவரகள் மத்தியில 
தவனல பசயயானமயி-
னாதலதய ஆகும். அம் -
மக்களின தகாரிக்னகனய 
நாம் புரிநது பகாள்ே 
தவணடும். நாம் அரசி -
யலில இருநது ஒதுஙக 
ஒதுஙக, நாம் த்தாற்-
கடித்்த சக்திகள், சூழ் -
நினலனய சா்தகமாக 
பயனபடுத்தி, பபரும் 
குைப்பத்ன்த உருவாக்க, 
மக்களினடதய ஊடுருவி 
வருகின்றன. அந்த 
வனகயில இந்த நாட்டில 
பபாதுஜன ஐக்கிய முன-
னணினய ஸ்தாபிக்க 
தவணடுமாயின ஒரு கட் -
சியாக அரசாஙகம் ஆட்சி-
யில இருக்கின்ற தபாதும் 
மக்கள் மத்தியில அரசிய-
லில ஈடுபடுவது அவசிய -
மாகும்.

அரசு அதிகாரிகள் 
மட்டும் நம் சாரபாக 
மக்களுக்கு தசனவ 
பசயவாரகள் எனறு 
எ தி ர ப ா ர க் க ா தீ ர க ள் . 
சுபீட்சத்தின தநாக்கு 

பகாள்னகயிலுள்ே அரசியனல 
நனடமுன்றப்படுத்துவது உஙகள் 
பபாறுப்பு. ப்தாழிற்சானல பணியி-
டஙகளிலும், விவசாய நிலஙகளி-
லும் எஙகள் கட்சியின அதிகாரத்ன்த 
உறுதிப்படுத்்த தவணடும். எமக்கு 

வாக்களித்்த மக்கள் ்தற்தபாது 
மிகவும் இக்கட்டான நினலயில 
உள்ேனர எனபன்த நாம் புரிநது 
பகாள்ே தவணடும்.

இதுதபான்ற இக்கட்டான சூழ்நி -
னலகளுக்கு முகஙபகாடுத்து நான 
நனகு பைக்கப்பட்டுள்தேன. இது 
தபான்ற காலஙகளில அரசாஙகம் 
பசயயா்த ்தவறுகளுக்கும் அரசாஙகத்-
ன்ததய மக்கள் குன்ற கூறுவர. நாம் 
எப்தபாதும் ஒற்றுனமக்காக பாடு-
படும் கட்சியாகும். அது ஸ்ரீலஙகா 
சு்தநதிரக் கட்சியிடமிருநது நாம் 
பபற்்ற மரபு. ஸ்ரீலஙகா சு்தநதிரக் 
கட்சி எப்பபாழுதும் இடதுசாரி அர -
சியல கட்சிகளுடன ஒனறின்ணநது 
பசயற்பட்ட கட்சியாகும். கருத்து 
முரணபாடுகள் இருந்தாலும் ஒனறி-
ன்ணநது பணியாற்றிதனாம்.

பபாதுஜன பபரமுனவும் அது 
குறித்து சிநதிக்க தவணடும். சில கட் -
சிகளுக்கு பாராளுமன்ற பிரதிநிதித்து-
வம் இலலாமல இருக்கலாம். சிறு 
கட்சியாக இருக்கக் கூடும். அரசியல 
கட்சி பபரியத்தா சிறியத்தா எனபது 
முக்கியமலல. தநாக்கம்்தான முக்கி -
யம். இவரகள் அனனவரும் எஙகளு-
டன ஒதர வழியில பசலபவரகள். 
எஙகளின கடினமான காலஙகளில 
ஒதர அணியில இருந்தவரகள். ஒரு 
குறிக்தகாளுக்காக தபாராடியவர-
கள். அவரகள் எமது ஆ்தரவாேரகள் 
இலனல. அவரகள் நம் னகக்கூலி-
கள் இலனல. அவரகளும் நம்தமாடு 
ஒதர இலக்னக தநாக்கி பயணிப்ப-
வரகள். எனதவ, அந்தக் கட்சிகள் 
அனனத்தும் எப்தபாதும் இன்ணந-
திருக்க தவணடும். அந்த ஒற்று-
னமனய தபணுவது பிர்தான கட்சி 
என்ற வனகயில எமது பபாறுப்பு” 
என அவர ்தனது உனரயில வலியுறுத் -
திக் கூறியிருந்தார.

ஒரு கட்சியின ்தனலவராக, 
நாட்னட தநசிக்கும் நீணட கால 
அரசியல அனுபவத்ன்தக் பகாணட 
சிதரஷட அரசியலவாதியாக பிர்தமர 
மஹிந்த ராஜபக்ஷ ஆற்றியிருந்த இந்த 
உனர பபாதுஜன பபரமுன என்ற கட் -
சியின பய்ணம் சரியாக இருப்ப்தற்கு 
வழிகாட்டும் வனகயில அனமநதி-
ருந்தன்த அரசியல அவ்தானிகள் 
பலரும் சுட்டிக் காட்டியுள்ேனர.

ஜனாதிபதி மற்றும் பிர்தமர ஆகி -
தயாரின வழிகாட்டலில, நிதி 
அனமச்சர பசில ராஜபக்ஷவின ஒருங -
கின்ணப்பின கீழ் பபாதுஜன பபரமு-
னவின அரசியல பவற்றிப் பய்ணம் 
்தனடபயதுவுமினறித் ப்தாடரும் 
எனபன்ததய இனன்றய அரசியல 

நினலவரஙகள் உறுதிப்படுத்துகின-
்றன. அத்துடன இனன்றய சிறிய 
முரணபாட்னட எதிரணியினர சா்த-
கமாகப் பயனபடுத்திக் பகாள்ே பிர-
யத்்தனப்படுவன்தயும் நனகு புரிநது 
பகாள்ே முடிகின்றது.
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த�ோழமைக் கட்சிகளுக்கிமையிலோன 
சிறு முரண்ோட்மை சோ�கைோகப்
்யன்டுத்தி அரமச ்லவீனப்்டுத்தும்
சதிமுயற்சியில் எதிரணி சக்திகள்!

றுகிய கோலத்துக்குள் உருவோகி,
�னக்்கன �னியோன
அமையோளத்துைன, மூனறில் இரணடு

்்ரும்்ோனமை ்லத்துைன திகழ்கின்றது
ஸ்ரீலஙகோ ்்ோதுஜன ்்ரமுன கட்சி. மூனறில் 
இரணடு ்்ரும்்ோனமை ்லத்துைன
அதிகோரத்ம�க் மகப்்ற்றிய கட்சி எனப்
்்யர் எடுத்துள்ள ஸ்ரீலஙகோ ்்ோதுஜன ்்ரமுன 
கட்சியோனது அணமையில் ஐந�ோவது வருை
பூர்த்திமயக் ்கோணைோடியது.

அரசின ்ஙகோளிகளுக்குள்
பிரிவு என்த� கிமையோது!

கு

‘அரசியல் கட்சி ்்ரி�ோக இருப்பினும், 
சிறி�ோக இருப்பினும் ஒன்றோக ஒதர 
த�ோக்கத்திற்கோக த்ோரோடியவர்களுக்குள் 
பிரிவு கிமையோது. ஒற்றுமைமயப்
்ோதுகோப்்து ஸ்ரீலஙகோ ்்ோதுஜன
்்ரமுனவின ்்ோறுப்பு’
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மேல் மாகாணத்தில் களுத்துறை மாவட்-
டத்றதைப் ப�ாறுத்தைவறையில் தைமிழ் 
�ாைாளுமனை உறுப்பினர் ஒருவறைத் 

பதைரிவுபெய்து பகாள்ள முடியாதிருக்கிைது. இதுவ-
றையில் மாகாணெற� உறுப்பினர் ஒருவறையய-
னும் இநதை மாவட்டத்தில் பெய்துபகாள்ள முடியாதை 
வைலாயை இருநது வநதிருக்கிைது.   

�ாைாளுமனைத் யதைர்தைலில் தைனித்துப் ய�ாட்டியி-
டாது ப�ரும்�ானறம கட்சிகளுடன இறணநது 
ய�ாட்டியிடுகினை ய�ாதிலும் அது பவற்றியளித்-
தைதைாக இல்றல. மக்கள ப�ரும்�ானறம கட்-
சிகற்ளச் யெர்நதை யவட்�ா்ளர்களுக்யக தைமது 
வாக்குகற்ள வழங்கி வநதுள்ளனர். நடநதை 
ப�ாதுத்யதைர்தைலிலும் அயதை நிறலயய ஏற்�ட்டது.   

மறலயகம் எனும்ய�ாது மறலயக மக்கள அதி-
க்ளவில் பெறிநது வாழும் நுவபைலியா, கண்டி, 
மாத்தைற்ள, �துற்ள ய�ானை மாவட்டங்கற்ள 
மட்டுயம றமயப்�டுத்தி கவனத்தில்பகாள்ளப்�ட்டு 
வருகிைது.   

அைசியல் பெய்து வரு�வர்களும் அநதைநதை 
மாவட்டங்கற்ளச் யெர்நதைவர்க்ளாகவும் மக்கள 
அவர்களுக்கு வாக்களிப்�வர்க்ளாகவும் இருப்�-
தைன காைணமாக அைசியல்வாதிகள தைாம் பிைதிநிதித்-
துவம் பெய்துவரும் பிையதைெம் குறித்யதை கூடுதைல் 
கவனம் பெலுத்துகினைனர். இவர்கள களுத்துறை, 
இைத்தினபுரி, யககாறல ய�ானை மாவட்டங்கற்ள 
கவனத்தில் பகாள்ளாது   விடுவதைால் இப் பிையதை-
ெங்கள புைக்கணிப்புக்கு ஆ்ளாகினைன. 

மறலயகம் எனைால் நுவபைலியா, கண்டி, 
மாத்தைற்ள, �துற்ள மாவட்டங்கள மட்டும்தைானா? 
இவர்கள இவவாறு சிநதிப்�தைால்தைான ஏறனய 
மாவட்ட தைமிழ் மக்கள சுய அறடயா்ளம் இழநது 
ஒற்றுறமயிழநது எங்கற்ள யகட்�தைற்கு நாதி-
யில்றல எனை நிறலயில் வாழயவண்டியிருக்கி-
ைது.   

களுத்துறை மாவட்டம் களுத்துறை, ய�ருவற்ள, 

�ாணநதுறை, �ண்டாைகம, ப�ாைறன, பு்ளத்சிங்-
க்ள, அகலவத்தை, மத்துகம ஆகிய எட்டு யதைர்தைல் 
பதைாகுதிகற்ள உள்ளடக்கிய ஒரு மாவட்டமாகும். 
களுத்துறை, ப�ாைறன, பு்ளத்சிங்க்ள, அகல-
வத்தை, மத்துகம ஆகிய பதைாகுதிகளில் அறமந-
துள்ள ப�ருநயதைாட்டங்கள மற்றும் தைனியார் 
யதைாட்டங்களில் தைமிழ் மக்கள பெறிநது வாழ்நது 
வருகினைய�ாதிலும் இநதை மாவட்டம் புைநதைள்ளப்-
�ட்டு கவனிப்�ாைற்ை ஒரு மாவட்டமாகவும் இங்கு 
வாழ்நதுவரும் மக்கள அைசியல் அநாறதைக்ளாக-
வும் இருநது வருகினைனர்.   

யதைர்தைல் எனறு வரும்ய�ாது அது எதைற்காக 
நடத்தைப்�டுகிைது? அதைன மூலம் எமக்கு எனன 
கிறடக்கப்ய�ாகிைது? வாக்கு யகட்டு வரு�வறைப் 
�ற்றிய வி�ைங்கள எதுவும் பதைரியாது வாக்களிக்-
கப் ய�ாகியைாம் எனறு மட்டுயம பதைரிநதைவர்க்ளாக 
இருக்கிைார்கள. பதைரிநதுபகாள்ள யவண்டும் 
எனை அக்கறையும் இல்றல. பொல்வறதைச் பெய்-
�வர்க்ளாகயவ �லர் இருக்கினைனர்.   

இதுவறை காலமும் இநதை மக்களுக்கு தைறல-
றமத்துவம் தைாங்கி அவர்களுக்கு ெரியான வழி-
றயக்காட்டி நடாத்திச் பெல்ல எவருயம முனவைாதை 
காைணத்தைால் இம்மக்கள பிையதைெ அைசியல்வாதி-
களின கட்டுப்�ாட்டுக்குள சிக்குண்டு அவர்கற்ள 
மீறி எறதையும் பெய்யமுடியாது அவர்களின பொல்-
லுக்கு கட்டுப்�ட்டு அவர்களுக்கு ஆதைைவாகயவ 
இருநது வருகினைனர்.   

மக்களின ஆதைைறவப் ப�ற்றுக்பகாளளும் பிை-
திநிதிகய்ளா அநதை மக்களின அடிப்�றட வெதிகள, 
யதைறவகள மற்றும் நலனகள குறித்து அக்கறை 
பெலுத்தை முனவருவதில்றல. நம்மில் �லர் ெந-
தைர்ப்�த்றதைப் �யன�டுத்தி �ணம் உறழத்துக்-
பகாளளும் யநாக்கில் அவர்களுக்கு வாக்கு வாங்கித் 
தைருவதைாகக் கூறி அவர்களிடமிருநது ெனமானம் 
ப�ற்றுக்பகாண்டு ஏமாற்றி வருகினைனர்.   

ய�ாதைாக்குறைக்கு மறலயகத்றதைப் பிைதிநிதித்து-

வம் பெய்யும் தைறலவர்களும் யதைர்தைல் காலத்தில் 
மட்டும் இங்கு வநது ப�ரும்�ானறம யவட்�ா்ளர்க-
ளுக்காக தைமிழ் மக்கள மத்தியில் பிைொைம் பெய்து 
தைமிழ் ம்ககளின வாக்குகற்ளப் ப�ற்றுக்பகாடுக்-
கும் நடவடிக்றகயில் ஈடு�டுகினைனர்.   

தைமிழரின பிைதிநிதித்துவம் தைமிழ் மக்களின 
நிறல, அவர்களின பிைச்சிறனகள, குறை�ாடு-
கள, எதிர்காலம் �ற்றி குைல் எழுப்பி தீர்விறனப் 
ப�ற்றுக்பகாடுக்க தைமிழ் மக்கள ொர்�ாக பிைதிநிதி 
ஒருவர் பதைரிவு பெய்யப்�ட யவண்டும் என�து 
குறித்து இவர்கள சிநதிப்�தில்றல.   

ப�ரும்�ானறம கட்சிகளில் தைமிழர் ஒருவர் 
இறணநது ய�ாட்டியிடும்ய�ாது பவற்றிப�ையவ 
முடியாது எனறு பதைரிநதிருநதை ய�ாதிலும் அதுயவ-
தைான நடநது வருகிைது. தைமிழர்களும் இதைறனத் 
பதைரிநதுபகாண்டு க்ளத்தில் குதிப்�துதைான மடறம-
யாகும். இவர்களும் கூட கிறடக்கும் �ணத்றதை 
சுருட்டிக் பகாண்டால் ய�ாதும் எனயை க்ளத்தில் 
இைங்குகினைனர்.   

யதைாட்டங்களுக்குள ஒருய�ாதும் பெனறிைாதை 
�ணம் �றடத்தை சில அைசியல்வாதிகள தைமிழ் மக்-
களின வாக்குகற்ளப்ப�றும் முயற்சியில் கல்-
விக்கு முதைலிடம் பகாடுப்ய�ாம், கல்வித்தைைத்றதை 
உயர்த்துயவாம், நூலகம் அறமப்ய�ாம், கட்டடங்-
கள அறமப்ய�ாம் எனக்கூறி யதைர்தைல் ெட்டதிட்டங்-
களுக்கு முைணாக ஆலயங்களுக்கு சிபமநது 
மூறடகற்ளயும் சிறலகற்ளயும் வழங்கி �ணமும் 
பகாடுத்தைனர். எனினும் யதைால்விகண்ட இவர்கள 
இனி இநதைப் �க்கயம எட்டிப்�ார்க்கவில்றல.   

கடநதை ப�ாதுத்யதைர்தைலில் களுத்துறை மாவட்டத்-
தில் ய�ாட்டியிட்ட கட்சிகளில் ஸ்ரீலங்கா ப�ாதுஜன 
ப�ைமுன கட்சியின ொர்பில் சிறு�ானறம இனத்தை-
வர் எவரும் நிறுத்தைப்�டவில்றல. ஐக்கிய மக்கள 

ெக்தியில் ஜ.ம.காவின மில்லனிய பதைாகுதி 
அறமப்�ா்ளரும், பிையதைெ ெற�த் யதைர்தைலில் மில்-
லனிய பிையதைெ ெற�க்கு ஐ.யதை.க ொர்பில் ய�ாட்டி-
யிட்டு யதைால்வியறடநதைவருமான எனடன பஜய-
சீலன ய�ாட்டியிட்டு 8478 விருப்பு வாக்குகள 
ப�ற்று 13 யவட்�ா்ளர்களில் 11ஆவது இடத்றதை 
அறடநது யதைால்வியறடநதைார்.  ஐ.யதை.கவில் 
ஐக்கிய மக்கள முனனணியின முனனாள பிைதிச் 
பெயலா்ளைான ெனபிை�ாகைன ய�ாட்டியிட்டு யதைால்-
வியறடநதைார். இவர் இநதை மாவட்டத்றதைச் யெர்நதை-
வைல்ல என கூைப்�ட்டது. ஐ.யதை.க.வுக்கு கிறடத்தை 
பமாத்தை வாக்கு 16,485 ஆகும். அப்�டியாயின 
இவருக்கு கிறடக்கப்ப�ற்றிருக்கும் விருப்பு வாக்-
குகள எத்தைறனபயன�றதை இங்கு குறிப்பிடத்யதை-
றவயில்றல.   

ஸ்ரீல.சு.கட்சியின ொர்பில் மத்துகம, யவாகன 
யதைாட்ட யமற்பிரிறவச் யெர்நதை ஆறுமுகம் ைாமு 
மத்துகம பிையதைெ ெற�த் யதைர்தைலில் ஸ்ரீல.ப�ா.ஜ 
ப�ைமுனவில் ய�ாட்டியிட்டு யதைால்வியறடநதைார். 
கட்சிக்கு கிறடக்கப்ப�ற்ை பமாத்தை வாக்குகள 
10,979 ஆயின இவருக்கு கிறடத்தை விருப்பு வாக்-
குகள எத்தைறனபயன�றதையும் பொல்லித் பதைரிய-
யவண்டியதில்றல.   

அயதைய�ானறு யதைசிய மக்கள ெக்தியில் (யஜ.
வி.பி) ய�ாட்டியிட்ட பதைபுவன, புட்டுப்�ாவல யதைாட்-
டத்றதைச் யெர்நதை தைவமணி நாடார் வியஜகுமாரும் 
யதைால்வியறடநதைார்.   

இனி சுயயட்றெக் குழுவில் ய�ாட்டியிட்ட அக-
லவத்றதை பிையதைெ ெற� முனனாள உறுப்பினர் 
�ாவாறட மாடொமி யதைர்தைலுக்கு சில தினங்கள 
இருநதையவற்ளயில் அதிலிருநது விலகி ஸ்ரீல.
ப�ா.ஜ. ப�ைமுனவுக்கு ஆதைைவளிக்க முனவநதைா-
கத் பதைரிவித்தைார்.   

காங்கிைஸ் உறுப்பினர் அல்லாதை காங்கிைசுடன 
எதுவிதை பதைாடர்ற�யும் பகாண்டிைாதை ஒருவரின 
தைறலறமயில் நியமனப் �த்திைம் தைாக்கல் பெய்-

யப்�ட்டறம, யவட்�ா்ளர்கள எங்கனம் பதைரிவு 
பெய்யப்�ட்டனர் என�து புரியாதை புதிைாகவும், 
வி்ளங்கிக் பகாள்ள முடியாதிருநதைதைாகவும் மாவட்-
டத்றதைச் யெர்நதை காங்கிைஸ் முக்கியஸ்தைர்கள யகள-
விபயழுப்பியிருநதைனர்.   

ப�ரும்�ானறம கட்சிகளில் தைமிழர்கள 
இறணநது ய�ாட்டியிடும்ய�ாது அவர்கள எநதைக் 
கட்சிறயச் யெர்நதைவர்க்ளாக இருநதைய�ாதிலும் 
தைமிழ் மக்கள ஓை்ளவு ஒரு விருப்பு வாக்றக வழங்-
கிவிட்டு எஞ்சிய இரு விருப்பு வாக்குகற்ளயும் 
ப�ரும்�ானறம யவட்�ா்ளர்களுக்கும் வழங்கு-
கினைனர். ஆனால் ப�ரும்�ானறம மக்கள 
ப�ரும்�ானறம யவட்�ா்ளர் ஒருவருக்கு தைமது 
விருப்பு வாக்குகளில் ஒனறை வழங்குகினை 
ய�ாதிலும் எஞ்சிய இரு விருப்பு வாக்குகளில் 
ஒனறையயனும் எநதைபவாரு தைமிழ் யவட்�ா்ளருக்-
கும் ஒருய�ாதும் வழங்க முனவைமாட்டார்கள. 
அவர்கள தைமது மூனறு விருப்பு வாக்குகற்ளயும் 
ப�ரும்�ானறம யவட்�ா்ளர்களுக்யக வழங்குவார்-
கள.   

கடநதைகால யதைர்தைல்கள குறித்து �ார்ப்ய�ாமா-
னால், 1994இல் நறடப�ற்ை ப�ாதுத் யதைர்தைலில் 
இ.பதைா.காவின ஆதைைவுடன ப�ானனன ைாமலிங்-
கம் ஐ.யதை.க �ட்டியலில் ய�ாட்டியிட்டு 10861 
விருப்பு வாக்குகள ப�ற்று யதைால்வியறடநதைார். 
2000ம் ஆண்டு நறடப�ற்ை யதைர்தைலில் இ.பதைா.
காவின ஆதைைவுடயனயய நுவாவில் ய�ாட்டியிட்ட 
இயதை ப�ானனன ைாமலிங்கம் முழு மாவட்டத்தி-
லிருநதும் ப�றும் 619 விருப்பு வாக்குகற்ளயய 
ப�ற்றுக்பகாண்டார்.   

இயதையவற்ள இ.பதைா.கா உறுப்பினைான 
�ாவாறட மாடொமி ப�ா.ஜ.ஐ.மு.வில் யநைடியாகப் 
ய�ாட்டியிட்டு 3424 விருப்பு வாக்குகள ப�ற்ைார். 
ஐ.யதை.க.வில் ய�ாட்டியிட்ட ஆர். சிவலிங்கம் 2545 
விருப்பு வாக்குகள ப�ற்ைார். 

(15ஆம் �க்கம் �ார்க்க)

இங்கிரிய மூர்த்தி  ...?

தமிழ்த் தலைலைகள் புறககணிப்பதாலதான் 
வாககாளரகளும் வாககளிகக தயங்குகிறாரகள்

களுத்துலற ைாவட்டத்தில தமிழ்ப பிரதிநிதித்துவம்:

ப�ருநயதைாட்ட கம்�னிகள 
தைற்ய�ாது பதைாழிலா்ளர்கற்ள 
அடிறமப்�டுத்தி யவறல வாங் -

குவதைாக பதைாழிலா்ளர்கள குற்ைம் சுமத்துகினை-
னர். இவவாைான பிைச்சிறனகள பதைாடர்நதும் 
ப�ருநயதைாட்ட �குதிகளில் ஏற்�டுவதைால் பதைாழி -
லா்ளர்களுக்கும் யதைாட்ட நிர்வாகங்களுக்கும் 
�ல்யவறு பிைச்சிறனகள எழுநதை வண்ணம் 
உள்ளன. சில பிைச்சிறனகள வாய்த்தைர்க்கத்-
தில் ஆைம்பித்து றககலப்பில் முடிநதுள்ளன. 
இதைனால் ப�ருநயதைாட்டங்களில் எதிர்கால 
பதைாழிலா்ளர்களின பிளற்ளகள ஒரு பதைாழி -
லாளியாக வைப்ய�ாவதில்றல. இனறு �ல 
யதையிறல மறலகள காடுக்ளாக மாறியய காட்சி -
யளிக்கினைன. �லர் யதைாட்ட யவறலகற்ள விட்டு-
விட்டு பவளியிடங்களுக்கு யவறு பதைாழில் நாடிச் 
பெல்கினைனர். யதைாட்டக் கம்�னிகள மற்றும் 
அதைன நிர்வாகிகளின பதைாடர்ச்சியான அதிகாை 
ய�ாக்கினாலும் அடக்குமுறையாலும் ப�ருந -
யதைாட்டத் பதைாழிலா்ளர்கள �ல்யவறு மன கஷடங் -
களுக்கு உள்ளாகி வருகினைனர். அண்றமயில் 
மஸ்பகலியா பி்ளானயடென கம்�னியின கீழ் 
இயங்கும் தைலவாக்கறல ப�ரிய கட்டுக்கறல 
யதைாட்ட பதைாழிலா்ளர்கள அத்யதைாட்ட நிர்வாகத் -
துக்பகதிைாக பகாதித்பதைழுநதைனர்.  

மஸ்பகலியா பி்ளானயடென கம்�னியின கீழ் 
இயங்கும் தைலவாக்கறல கட்டுக்கறல யதைாட்டத் 
பதைாழிலா்ளர்கள நிர்வாகத்துக்பகதிைாக பெப்டம் -
�ர் மாதைம் 29 ஆம் திகதியிலிருநது பதைாடர்ச்சி -
யாக 37 நாட்களுக்கு யமலாக யவறலநிறுத்தைப் 
ய�ாைாட்டத்தில் ஈடு�ட்டு வருகினைனர். பெப்டம்�ர் 
மாதைம் 28ம் திகதி தைலவாக்கறல கட்டுக்கறல 
யதைாட்டத் பதைாழிலா்ளர்கள சிலருக்கும் அத்யதைாட்ட 
உதைவி அதிகாரி மற்றும் பவளிக்க்ள உத்தியயா -
கத்தைர்களுக்கும் இறடயய ஏற்�ட்ட றககலப்பு 
காைணமாக ஐவர் றவத்தியொறலயில் அனும -
திக்கப்�ட்டனர். இச்ெம்�வத்தில் யதைாட்டத் பதைாழி-
லா்ளர்கள சிலைால் தைாக்கப்�ட்டதைாகக் கூறி அத்-
யதைாட்ட உதைவி அதிகாரி மற்றும் உதைவி பவளிக்க்ள 
உ த் தி ய ய ா க த் தை ர் க ள 
இருவர் நுவபைலியா 
ப�ாது றவத்தியொறல -
யில் அனுமதிக்கப்�ட்டுள-
்ளனர். யமலும் யதைாட்ட 
உதைவி அதிகாரி மற்றும் 
உதைவி பவளிக்க்ள உத் -
தியயாகத்தைர்க்ளால் இரு 
ப�ண் பதைாழிலா்ளர்கள 
தைாக்கப்�ட்டதைாக கூறி 
அவர்களும் லிநதுறல 
ற வ த் தி ய ெ ா ற ல யி ல் 
அனுமதிக்கப்�ட்டுள்ள -
னர். இதைறனயடுத்து 
29.9.2021 யதைாட்ட உதைவி அதிகாரி மீதும் 
பவளிக்க்ள உத்தியயாகத்தைர்கள மீதும் தைாக்குதைல் 
யமற்பகாள்ளப்�ட்டதைாக 11 ெநயதைக ந�ர்கற்ள 
தைலவாக்கறல ப�ாலிஸார் றகது பெய்தைனர்.   

இதைறனயடுத்து யதைாட்ட நிர்வாகத்தின அடாவ-
டித்தைனங்களுக்கு எதிர்ப்பு பதைரிவிக்கும் வறக-
யிலும் தைாக்கப்�ட்ட பதைாழிலா்ளர்களுக்கு நீதி 
யவண்டியும் ப�ாலிஸாரினால் றகது பெய்யப்-

�ட்ட பதைாழிலா்ளர்கற்ள உடனடியாக விடுதைறல 
பெய்யக் யகாரியும் யதைாட்ட அதிகாரி மற்றும் 
யதைாட்ட நிர்வாகம் பதைாழிலா்ளர்களிடம் �கிைங்க 
மனனிப்பு யகாை யவண்டும் என வலியுறுத்தியும் 
பதைாழிலா்ளர்க்ளால் ஆர்ப்�ாட்டம் முனபனடுக்-
கப்�ட்டது. அனறைய தினயம அத்யதைாட்ட உத்தி-
யயாகத்தைர்களும் பதைாழிலா்ளர்களுக்கு எதிைாக 
ய�ாைாட்டங்களில் குதித்தைனர். றகது பெய்யப் -
�ட்ட 11 ெநயதைக ந�ர்கற்ளயும் நுவபைலியா 
மாவட்ட நீதைவான நீதிமனைத்தில் தைலவாக்கறல 

ப�ாலிஸார் ஆஜர்�டுத்தியய�ாது அவர்கற்ள 
பதைாடர்நது வி்ளக்கமறியலில் றவக்குமாறு 
நீதைவான உத்தைைவிட்டிருநதைார். அதைன பினனர் 
அடுத்தை வாைங்களில் அவர்கள பிறணயில் 
விடுவிக்கப்�ட்டனர். பினனர் அத்யதைாட்ட உதைவி 
அதிகாரி மற்றும் அத்யதைாட்ட இரு உதைவி பவளிக் -
க்ள உத்தியயாகத்தைர்கள இரு ப�ண் பதைாழிலா -
்ளர்கற்ள தைாக்கினார்கள எனை குற்ைச்ொட்டில் 
அவர்களும் றகது பெய்யப்�ட்டு வி்ளக்கமறிய -
வில் றவக்கப்�ட்டு பினனர் விடுதைறல பெய்யப் -
�ட்டார்கள. இருநதைய�ாதிலும் இனறுவறை இநதை 
யதைாட்ட பதைாழிலா்ளர்களின யகாரிக்றககளுக்கு 
பெவிொய்க்காதை யதைாட்ட நிர்வாகத்துக்பகதிைாக 
பதைாடர்நது யவறல நிறுத்தை ய�ாைாட்டத்தில் அத்-
யதைாட்ட பதைாழிலா்ளர்கள ஈடுப்�ட்டு வருகினைனர்.  

இத்யதைாட்டத்தில் இவவாைான ஒரு முறுகல் 
நிறல ஏற்�ட காைணம் எனன? என�து பதைாடர் -

பில் அத்யதைாட்ட பதைாழிலாளி விஸ்வநாதைன இப்-
�டிச் பொல்கிைார்:  

ப�ருநயதைாட்ட பதைாழிலா்ளர்களுக்கு 1000 
ரூ�ா ெம்�்ள அதிகரிப்பு வழங்கப்�ட்டுள்ளது. 
ஆனால் இங்கு ஆண் பதைாழிலா்ளர்கள வழ-

றமயாக பிற்�கல் 1 மணிவறை மட்டுயம 
யவறல பெய்வார்கள. தைற்ய�ாது இநதை 1000 
ரூ�ா ெம்�்ள அதிகரிப்புக்கு பினனர் மாறல 5 
மணி வறை ஆண் பதைாழிலா்ளர்கள யவறல 
பெய்தைால் மட்டுயம 1000 ரூ�ா ெம்�்ளம் வழங்-
குயவாம் எனகிைது. யதைாட்ட நிர்வாகம். நாங்கள 
1 மணிவறை மட்டுயம யவறல பெய்தைால் 
அனறைய தினம் 561 ரூ�ா மட்டுயம ெம்� -

்ளம் வழங்குகினைனர். இதைனால் நாங்கள அச் -
ெம்�்ளத்றதை ஏற்றுக்பகாள்ளப் ய�ாவதில்றல. 
இத்யதைாட்டத்தில் 145 பதைாழிலா்ளர்கள நிைநதைை 
பதைாழிலா்ளர்க்ளாக இருக்கினைனர். இருநதைய�ா-
திலும் பவளி இடங்களிலிருநது பதைாழிலா்ளர்-
கற்ள பகாழுநது �றிக்க அறழத்து வநது அவர்-
களுக்கு ஒரு கியலா யதையிறல பகாழுநதுக்கு 40 
ரூ�ா வழங்குகினைனர். அயதையநைம் இத்யதைாட்-
டத்திலுள்ள ஓய்வுப�ற்ை பதைாழிலா்ளர்களுக்கு 
ஒரு கியலா யதையிறல பகாழுநதுக்கு 35 ரூ�ா 

வழங்குகினைனர். இது எநதை விதைத்தில் நியாயம்? 
பவளியாட்களுக்கு யவறல வழங்குவதைால் அவர்-
களுக்கும் எங்களுக்கும் �ல்யவறு முைண்�ாடு-
கள யதைானறுகினைன. அதுமட்டுமல்லாமல் 30 
வருடங்களுக்கு யமலாக நாங்கள விவொயம் 

பெய்து வநதை நிலங்கற்ள யதைாட்ட நிர்வாகம் 
�றித்து யதையிறல கனறுகற்ள நாட்டியுள்ளது. 
அதிலிருநதை வாறழ மைங்கற்ள கூட அடியயாடு 
பவட்டி ொய்த்தைனர். முனனாள அறமச்ெர் அமைர் 
ெநதிையெகைன கட்டிக்பகாடுத்தை நீர்த்தைாங்கிறய 
உறடத்து யெதைப்�டுத்தி விட்டனர். 40 வருட 
காலமாக இருநதை விற்ளயாட்டு றமதைானத்தில் 
யதையிறலச் பெடிகற்ள நாட்டியுள்ளனர். இவவாறு 
பதைாடர்நது அடக்குமுறைக்கு யமல் அடக்குமுறை.   

இவவாைான �ல்யவறு முைண்�ாடுகள காைண-
மாக யதைாட்ட நிர்வாகத்துக்கும் இங்குள்ள பதைாழிலா-
்ளர்களுக்கும் �ல்யவறு பிைச்சிறனகள எழுநதைன. 
இதைன காைணமாகயவ �ல்யவறு ய�ாைாட்டங்கள 
எழுநதைன. யதைாட்ட நிர்வாகத்திற்கும் பதைாழிலா-
்ளர்களுக்கும் முறுகல் நிறல உருவாக இதுயவ 
காைணம். தீ�ாவளி �ண்டிறகறய பகாண்டாடு-
வதைற்கு எங்களுக்கு வழறமயாக வழங்கப்�டும் 
தீ�ாவளி முற்�ணம் வழங்கப்�டவில்றல. எங்கள 
ெம்�்ள �ணத்தில் யதைாட்ட நிர்வாகத்தைால் யெமித்து 
றவத்தை �ணத்றதை கூட ஆர்ப்�ாட்டம் பெய்யதை 
ப�ற்யைாம். அதிலும் கூட்டுைவு �ணம் வழங்கப்-
�டவில்றல. யமலும் இத்யதைாட்டத்தில் மருநது 
பதைளிக்கும் பதைாழிலா்ளர்களுக்கு �ாதுகாப்பு 

உறடகள வழங்கப்�டவில்றல. �ாது-
காப்பு உறடகள இனறியய மருநது 
பதைளிக்க யதைாட்ட நிர்வாகம் யதைாட்ட 
பதைாழிலா்ளர்களுக்கு �ணிக்கினைது.   
ப�ண் பதைாழிலாளி வடிவுக்கைசி பதைரி-
விக்றகயில்:  

20 கியலா பகாழுநது �றித்தைால் 
மட்டுயம 1000 ரூ�ா ெம்�்ளம் வழங்-
குகினைனர். 18 கியலா யதையிறல 
பகாழுநது �றித்தைால் 40 ரூ�ா �டியய 
ெம்�்ளம் வழங்குகினைனர். அதுமட்டு-
மல்லாமல் நாங்கள �றிக்கும் பகாழுந-
தின நிறையில் ஒரு நாற்ளக்கு மூனறு 
யவற்ள 15 தைலா 5 கியலா வீதைம் 15 
கியலா அைவிடுகினைனர். ஒரு ப�ண் 

பதைாழிலாளி ஒரு நாற்ளக்கு குறைநதைது 35 கியலா 
எடுத்தைால் மட்டுயம 20 கியலா வரும் அனறைய 
தினம் ெம்�்ளத்திற்கு. அதுமட்டுமல்லாமல் பவளி-
யாட்கற்ள இங்கு யவறலக்கு அமர்த்துவதைால் 
யதையிறல மறலகள வீணாகினைன. இதைனால் 
எங்களுக்கு அம்மறலகளில் யதையிறல பகாழுநது 

�றிக்க முடியாமல் ய�ாகினைது. யதையிறல மைங்-
கற்ள முறையாக �ைாமரிக்க முடியவில்றல. 
இங்குள்ள பிளற்ள �ைாமரிப்பு மடுவம் பதைாடர்ச் -
சியாக மூடப்�ட்டுள்ளது. எங்களுறடய பிள -
ற்ளகற்ள எங்கு விட்டுவிட்டு யவறலக்கு 
பெல்வது? யதைாட்ட அதிகாரியிடம் எத்தைறனயயா 
தைடறவகள கூறியும் இதுவறை பிளற்ள �ைா -
மரிப்பு மடுவம் இனனும் திைக்கப்�டவில்றல. 
750 ரூ�ா ெம்�்ளம் வாங்கும்ய�ாது நிம்மதி -
யாக யவறல பெய்து ெநயதைாஷமாக பிறழப்பு 
நடத்தி வநயதைாம். இநதை 1000 ரூ�ா ெம்�்ளம் 
எனறு அறிவிக்கப்�ட்டயதைா அனறிலிருநது நிம்ம-
தியய இல்றல எனைார்.  

இம்முறை தீ�ாவளிறய கறுப்பு தீ�ாவளியா-
கயவ பகாண்டாடியனாம். 

(15ஆம் �க்கம் �ார்க்க)

நியாயத்துககாக ப்பாராடும் தைவாககலை ப்பரிய கடடுககலை பதாழிைாளரகள்

த�ோட்ட நிர்ோகத்தின் அ்டக்கு முறையும் 
அடடூழியமும் �ோஙக முடியோ�ற்! 

தைலவாக்கறல பி. கேதீஸ்    ...?

 குமுறும் பதைாழிலா்ளர்கள; 
கண்டுபகாள்ளாதை ெங்கங்கள 

40 வருட காலோக இருந்த விளையாட்டு ளே்தானத்தில் 
ம்தயிளலச் செடிகளை நாட்டியுளைனர். இவவாறு ச்தாடர்நது 
அடக்குமுளைக்கு மேல் அடக்குமுளை...  

இத்ம்தாட்டத்தில் ேருநது ச்தளிக்கும் ச்தாழிலாைர்களுக்கு 
பாதுகாப்பு உளடகள வழஙகப்படுவதில்ளல. பாதுகாப்பு 
உளடகள இன்றிமய ேருநது ச்தளிக்க ம்தாட்ட நிர்வாகம் 
ம்தாட்டத் ச்தாழிலாைர்களுக்கு பணிக்கின்ைது. 

750 ரூபா ெம்பைம் வாஙகும்மபாது நிம்ேதியாக மவளல 
செய்து ெநம்தாஷோக பிளழப்பு நடத்தி வநம்தாம். 
இந்த 1000 ரூபா ெம்பைம் என்று அறிவிக்கப்பட்டம்தா 
அன்றிலிருநது நிம்ேதிமய இல்ளல. 

 விஸ்வநாதைன வடிவுக்கைசி
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கிழக்கு மாகாணத்தில், குறிப்ாக அம்ாரை 
மாவட்டத்தில் ப்யர் ப�ால்லுமளவுக்கு  பிை்ல்யமான 
அைசியல்வாதி நீஙகள், �மகால அைசியல் ்ற்றிய 
உஙகள் ்ார்ரவ எனன?

அரசியலவாதி  என்பமை 
விடவும ஒரு யைார்்தைவாதியாக 
இருக்கவவ நான விருமபுகிவேன.  
இைனால,சா்ததியப்படும அரசியல, 
சமூக்ததுக்கு சாைகைான அரசியல 
என்பமவகள்  ்பற்றி்தைான நான, 
சிந்திப்பதுண்டு. அந்ை வமகயில, 
இனறுள்்ள எந்ை்த  ைமைமைகளும 
யைார்்தைம ்பற்றிச் சிந்திப்பைாக நான 
நிமனக்கவிலமை, இைனாலைான  
இ்தைமன நநருக்கடிகம்ளயும 
முஸ்லிமகள் எதிர்நகாள்்ள 
வநர்ந்திருக்கிேது.

அவவாறானால், முஸ்லிம தரலரமகளால் 
ஏற்்ட்ட விரளவுகளாக இநத பெருக்கடிகரளக் 
கருதலாமா?

முைைாவைாக, முஸ்லிம  ைமைமைகள் 
எனறு, ஒனறுமிலமைவய நைது 
நாட்டில. சிை கட்சிகளுக்கு  
முஸ்லிமகள் 
ைமைவர்க்ளாக 
இருக்கினேனர் 
அவவ்ளவுைான. 
இவர்க்ளால  
அறிமுகப 
்படு்தைப்பட்ட 
வ்பரமவ்பசும அரசியலைான, முஸ்லிம சமூக்தமை  
இந்ை்ளவுக்கு அந்நிய சமூகஙகளிடமிருந்து  
தூரப்படவும, பிேர் சந்வைகப்படவும  மவ்ததிருக்கிேது. 
இைற்கு முனனர், முஸ்லிமகள்  நகௌரவைாகவும, 
நமபிக்மகயுமடவயார் எனே நனைதிபபுடனும 
வாழ்ந்திருக் கினேனர்.

முஸ்லிமகள் மீது ஏரனயயார் ரவத்திருநத ெமபிக்ரக, 
ெனமதிபபுக்கரள மீளக் கடடிபயழுப் எனன ப�யயலாம?

முைலில, இந்ைப  வ்பரமவ்பசும அரசியமைக் 
மகவிட வவண்டும. இரண்டாவைாக நாட்டின 
நிமைமைகள்  நைாடர்பிைான யைார்்தைஙகம்ள ச் 
சிந்திப்பது அவசியம. மூனோவைாக ைைகுருைார்  
(நைௌைவிைார்) அரசியலில கைப்பமை, அலைது 
அரசியலவாதிகள் நைௌைவிைார்கம்ள அரசியலுக் 

குள் அமழப்பமை நிறு்தை வவண்டும. இந்ை மூனறும 
நடந்ைால, வைசிய  கட்சிகளின சாயலில அரசியல 
நசய்யும நிமைமைகள் உருவாகும. இது, நாட்டுக்கான  
ந்பாதுவான அரசியல கைாசார்தமை வைாற்றுவிக்கைாம. 
ஒரு நாட்டில, எலவைாருக்கும  ந்பாதுவான அரசியல 
கைாசாரம எபவ்பாது வைானறுகிேவைா! அனறிருந்வை, 
ைனி்ததுவ  அரசியல ைற்றும சமூக அமடயா்ள அரசியல 
வைாலவியுே்த நைாடஙகும.

மத குருமார் அைசியலில் ்ஙயகற்்தால், அப்டிபயனன 
்ாதகஙகள் ஏற்்டுகினறன.?

எஙவகயாவது  ஏற்்படுகினே முறுகலகம்ள அலைது 
சமூக வைாைலகம்ள்த தீர்்தது மவக்க  ை்ததியஸ்ைர்கள் 

இலைாது 
வ்பாகினேவை! 

ைட்டுைலை, ைை்ததின 
வ்பரால  உசுபவ்பற்ேப்படும 

அரசியைால, யைார்்தைஙகம்ளயும 
ைேந்து ைக்கள்   உணர்ச்சிகளுக்கு அடி்பணிய 

வநரிடுகினேவை! இைனாலைாவன,  பிரிவிமனவாைம, 
அடிப்பமடவாைம, ைைவாைம எனே அமடநைாழிகள் 
அரசியலுக்குள்  நுமழந்திருக்கினேன.

யதசிய கடசிகளின �ாயலில் என்து,யதசிய கடசிகளில்  
ய்ாடடியிடுவரதயா  குறிக்கிறது,?

அவவாறு,வைசிய  கட்சிகளில அஙகம வகி்தை 
முஸ்லிம ைமைவர்க்ளாலைாவன!  முஸ்லிமகளின  
நகௌரவம,ைதிபபு, ைரியாமைகள் உயர்ந்திருந்ைன. வசர் 
ராஸிக்்பரீ்த, நடாக்டர்  ்பதியுதின ைஹ்மூ்த உள்ளிட்ட 
ைமைவர்களின காை்தமை எண்ணிப ்பாருஙகவ்ளன. 
எந்ை  முஸ்லிமகளும சந்வைக்ததுடன ்பார்க்கப்பட்டனரா 
அலைது  ஒதுக்கப்பட்டிருந்ைனரா, இலமைவய!

மாகாண �ர்த் யதர்தல் ெ்டநதால் ய்ாடடியிடுவீர்களா? எநதக் 
கடசியில் ய்ாடடியிடும  எணணம உள்ளது? முதலரமச�ர் 

்தவியும தயாைாக இருப்தாகத் தகவல்  கசிநதிருக்கிறயத?
சிரிக்கிோர்,...ஏற்கனவவ  நசானனமைபவ்பானறு நான, 

யைார்்தைவாதி. ஊகஙகளுக்குப ்பதிைளிக்கும எந்ை்த  
வைமவயும எனக்கிலமை,வநரம வந்ைால ைட்டுைலை 
காைம மககூடினால, அது ்பற்றிச்  சிந்திக்கைாம.

கைஙகாய வடர்ட விவ�ாய  நிலஙகள், யவறு இனத்துச 
�யகாதைர்க ளால் ஆக்கிைமிக்கப்டுவதாகச ப�ால்லப்டும  
ப�யதிகளின உணரம நிலவைத்ரத,பதளிவாக 
வி்ரிக்கலாமா?

அந்ை  விவசாய நிைஙகள் சமைாந்துமே ைக்களின 
பூர்வீகக் காணிகள். காைாகாைந்நைாட்டு  இபபிரவைச 
ைக்க்ளால விவசாயம நசய்யும நிைமும கரஙகாய் 
வட்மடைான. இனறு,நைன்பகுதியிலிருந்து 
அமழ்ததுவரப்பட்டு அம்பாமரயில  குடியைர்்தைப்பட்ட 
சவகாைரர்கள் சிைர், இக்காணிகளில விவசாயம நசய்ய  
விம்ளகினேனர்.இைற்குச் சிை அரசியலவாதிகள் 
துமணயாகச் நசயற்்படுகினேனர்  அவவ்ளவுைான. 

வ ரவு நசைவு திட்ட்தமை 
ையாரிப்பது என்பது இை -
குவான விடயைலை. 

சாைாரணைாக ஆறு ைாை காைைாக  
ையாரிக்கப்படும வரவு நசைவு 
திட்டம  நவம்பர் ைாைம ்பாராளுைன-
ே்ததில சைரபபிக்கப்படுகினேது. 
இமமுமே வரவு நசைவு திட்டம 
12ஆம திகதி ்பாராளுைனே்ததில 
சைர்பபிக்கப்படுவவைாடு  அது ைக்-
கம்ளப ்பற்றி சிந்திக்கும புதிய நிதி 
அமைச்சர் ்பசில ராஜ்பக்ஷவின  முை -
ைாவது வரவு நசைவு்த திட்டம 
என்பைால 210 ைட்ச்ததுக்கும அதி-
கைான ைக்கள் அைமன ஆவலுடன 
எதிர்்பார்்ததுள்்ளார்கள்.

 அரச வரவு நசைவு திட்டம என்பது 
எதிர்வரும வருடஙகளில அரசு ந்பற்-
றுக்நகாள்்ளவுள்்ள வருவாய். நசய்-
யவுள்்ள நசைவுகள்  அவற்றுக்கு 
இமடவயயான இமடநவளி எனப்ப -
டும  ்பற்ோக்குமே ைற்றும அைமன 
தீர்ப்பது எவவாறு என்பமை காட்டும 
விவசட அறிக்மகயாகும. . 

வரவுநசைவு்ததிட்டம முக்கிய-
ைாக நிதி அமைச்சு ைற்றும  திமே-
வசரியினாவைவய  ையாரிக்கப்ப-
டுகினேது. அைற்காக கீழ்கண்ட 
விதிமுமேகள் பின்பற்ே ்படுவ-
ைாக இைஙமக ை்ததிய வஙகியின 
முனனாள் ்பணிப்பா்ளரும ைற்றும 
பிர்பை ந்பாரு்ளாைார ஆய்வா்ளரு -
ைான வினசன ைர்வின ்பர்னாந்து  
நைரிவி்தைார்.

முைலில குறிபபிட்ட வருட்ததிற்கு 
முனனரான வருட்ததின  ஜூன, 
ஜூமை ைாைஙகளில திமேவசரி-
யால  நாட்டிலுள்்ள அமைச்சுக்கள் 
ைற்றும திமணக்க்ளஙகளின நசை-
வுக்கான  முனைதிபபீடுகள் ந்பேப்ப-
டும. அமவ இரண்டு ்பகுதிக்ளாகும. 
அமவயாவன நைாடர் நசைவுகள் 
ைற்றும அரச முைலீட்டு நசைவுகள் 
என்பனவாகும.  பினனர் வைசிய 
வரவு நசைவு திட்ட திமணக்க்ளம 
ைற்றும வைசிய திட்டமிடல திமணக் -
க்ளம அந்ை்த ைகவலகம்ள அடிப்ப-
மடயாகக் நகாண்டு வரவு நசைவு 
திட்ட  வமரமவ  ையாரிக்கும.  
பினனர் திமேவசரியின அரச நிதி 
நகாள்மககள் திமணக்க்ள்தைால 
வருவாய் முன ைதிபபீடு ைற்றும 
வரவு நசைவு திட்ட  ையாரிபபு ஆரம-
பிக்கப்படும என அவர் வைலும நைரி -
வி்தைார். 

அைன்படி வரவு-நசைவு்த திட் -
ட்தமை ையாரிக்க அரச நிறுவ-
னஙகளின கணக்குகள் பிரிவு, 
அமைச்சுக்களின கணக்குகள் பிரிவு 
அறிக்மககள் வ்பானறு அமைச்சர்-
களின கரு்ததுகளும ்பரிந்துமரக-
ளும இமண்ததுக் நகாள்்ளப்படும.  
வரவு நசைவு திட்டம சாைாரணைாக 
அமன்தது அரச நிறுவனஙகளின 
கணக்குகள், வைசிய கணக்காய்வு 
காரியாைய்தைால ைணிக்மக நசய் -
யப்பட்ட பினனவர  ையாரிக்கப்படு-
வைாக   திமேவசரி நைரிவிக்கினேது.  
்பாராளுைனே நசயற்குழுவால நிதி 

்பட்டியலகள் ைற்றும நவளிபபுே 
ைணிக்மககம்ள ைதிபபீடு நசய்ைல 
அைன பினனவர வைற்நகாள்்ளப்படு-
கினேது.

ஒவநவாரு வருட்ததின ஜூமை 
ைாை்ததில திமணக்க்ள ைமைவர்க-
்ளால வரவு நசைவு ைதிபபீடு ையாரிக்-
கப்பட்டு  திமேவசரிக்கு அனுப்பப்ப-
டுகினேது. பினனர் திமேவசரியின 
பிரதி ைமைமைச் நசயைா்ளரால 
ஒவநவாரு ைதிபபீடும  ஒபபீடு நசய்-
யப்படுகிேது.

வரவு-நசைவு்த திட்ட சுழற்சிக்கு 

அமைய வரவு நசைவு்த திட்ட்தமை 
ையாரிக்கும ந்பாழுது  இடமந்ப-
றும வர்்தைக விஞஞான நசயற்்பாடு 
சூ்ததிர ையைாக்கல என அறியப்படு-
கினேது.  அைன பினனர் அைற்கான 
அனுைதி ந்பற்றுக் நகாள்்ளப்படு -
கினேது.

வரவு நசைவு்த திட்டம ையாரிக்கப -
்படும வ்பாது முக்கியைாக பிரைைர் 
ைற்றும நிதி அமைச்சர் உள்ளிட்ட 
அரச ைமைவர்கள் வ்பானறு சட்டைா 
அதி்பர் திமணக்க்ள்ததின ஆவைா-

சமனகம்ளயும ந்பற்றுக்நகாள்வது 
வழக்கைாகும. வரவு நசைவு்த திட்ட 
வமரவு  வைற்நகாள்்ளப்படும  சந்-
ைர்ப்ப்ததில முைலில வ்பரினப ந்பாரு-
்ளாைார கட்டமைபம்ப ையாரிக்கும 
நடவடிக்மக வைசிய வரவு நசைவு்த-
திட்ட திமணக்க்ள்ததின வழிகாட்ட-
லில நமடந்பறும.  வ்பரினப ந்பாரு-
்ளாைார கட்டமைபபு  எனப்படுவது 
மூனறு வருடஙகளுக்கான அரசின  
இைக்மக குறிபபிட்டு ையாரிக்கப-
்பட்டுள்்ள எதிர்காை்ததுக்கான அரச  
அறிக்மகயாகும.. நிதி நசைவிடப-

்படும நிறுவனஙகளின நசைமவ 
ஒவநவாரு மூவைா்பாய்ததின கீழும 
ந்பற்றுக்நகாள்வவை அறிக்மகயின 
வநாக்கைாகும. ஜூமை ைாை்ததில 
ஆவணம அமைச்சரமவ அஙகீகார்த -
துக்கு சைர்பபிக்கப்படும. 

அைன பினனர் ஜூமை ைாை இறு-
தியில வைசிய வரவு நசைவு்ததிட்ட 
திமணக்க்ள்தைால அமைச்சுக்கள் 
திமணக்க்ளஙகள் ைற்றும உள்ளூ -
ராட்சி ைனேஙகளின வரவு நசைவு 
திட்ட  அமழபபுக்காக நவளியிடப-

்பட்டுள்்ள ந்பாரு்ளாைார 
கட்டமைபபு அறிமுகம 
நசய்யப்படும. அ்ததுடன 
வரவு நசைவு  திட்டமிட -
லில பின்பற்ேவவண்டிய 
வழிகாட்டலகளும விவரிக் -
கப்படும.

அைன பினனர் நசைவு 
நைாடர்்பான ைதிபபீடு ைற்றும நட -
வடிக்மககளின உண்மை்த ைனமை-
கம்ள ்பயன்படு்ததி ்பணம நசைவு 
நசய்யப்படும நிறுவனஙக்ளால 
நைாடர் நசைவுகள் ைற்றும அரச 
நசைவுகள் நைாடர்்பான ைதிபபீடு -
கள் வைற்நகாள்்ளப்படும.

வரவு நசைவு்ததிட்டம ையாரிக் -
கப்படும வ்பாது அமைச்சுகள், 
திமேவசரி, நிதி அமைச்சு, இைஙமக 
ை்ததிய வஙகி வ்பானே நிறுவனஙக -
ளினதும அைனுடன நைாடர்புமடய 
அதிகாரிகளும ஆறு ைாைஙகள் வமர 
ந்பரும்பணி  ஆற்றுவார்கள்

2022-ம ஆண்டுக்கான வரவு-நச -
ைவு்த திட்ட அறிக்மகமய ையாரிப-
்பைற்கு இமமுமே நிதி அமைச்சர் 
்பசில ராஜ்பக்ஷவின ஆவைாசமனக்-
கமைய விவசட குழுவினரின கரு்த-
துக்களும ந்பேப்பட்டுள்்ளன. 
அைன்படி ஜனாதி்பதி வைர்ைலுக்கு 
முனனர் ஸ்ரீைஙகா ந்பாதுஜன 
ந்பரமுன  கிம்ளயால ஏற்்பாடு நசய்-
யப்பட்டிருந்ை ‘கிராை்ததுடனான 
கைந்துமரயாடல’ வவமை்ததிட்-
ட்ததில முனமவக்கப்பட்ட அபி -
விரு்ததி வயாசமனகள் இமமுமே 
வரவு நசைவு்த திட்ட்ததில  முன-

மவக்கப்பட்டுள்்ளன. அமை்த ைவிர 
இமமுமே வரவு நசைவு திட்ட்ததிற் -
காக கிராமிய அமைபபுகள் ைற்றும 
ைக்கள் பிரதிநிதிகளின கரு்ததுகம்ள-
யும இமண்ததுக் நகாள்வைற்காக 
நாடு பூராவும 150 கைந்துமரயாடல 
கூட்டஙகள்  நமடந்பற்ேன.  அந்ை 
ைக்களின கரு்ததுக்களும இமமுமே 
வரவு நசைவு திட்டம ையாரிக்கப-
்படும வ்பாது வரவு நசைவு்ததிட்ட 
திமணக்க்ள்ததுக்கு முனமவக்கப-
்பட்டது விவசட அமசைாகும.

இைஙமக ை்ததிய வஙகி 
முனனாள் ்பணிப்பா்ளர் வினசன 
ைர்வின ்பர்னாந்து இது ்பற்றிக் கூறு -
மகயில  வரவு-நசைவு்த திட்ட ையா-
ரிபபு ஐந்து  ்பகுதிகம்ள நகாண்டது. 
அைன்படி வசர்க்கப்படும வயாசமன-
கள் ைற்றும கரு்ததுக்கள் முைலில 
ஒதுக்கீடு ைவசாைாவாக ையாரிக்கப்ப -
டும .  நிதி அமைச்சர் ்பசில ராஜ்பக்ச 
அைமன மூனறு ைடமவகள் ்பாராளு-
ைனே்ததில முனமவக்க வவண்டும.  
முைைாவது வாசிபபு ஒக்வடா்பர் 
ைாை்ததில முனமவக்கப்பட்டது.  
அது ஒதுக்கீட்டு ைவசாைா சட்ட முன 
மவ்தைைாகும.  12ஆம திகதி வைற்-
நகாள்்ளப்படுவது 2022 ஆம ஆண்-

டுக்கான வரவு நசைவு்த திட்ட்த-
தின இரண்டாவது வாசிப்பாகும. 
முைல வாசிபபின வ்பாது நைாடர் 
நசைவுகள், மூைைனச் நசைவுகள் 
ைற்றும வரவு நசைவு ்பற்ோக்குமே 
முனமவக்கப்படும.  இரண்டாவது 
வாசிபபு  எபந்பாழுதும  நீண்ட 
வாசிப்பாக அமையும.  முனனாள் 
நிதி அமைச்சர் நரானி டி நைல 
உள்ளிட்ட  2000ஆம ஆண்டுக்கு 
முனனர் நிதியமைச்சர்கள் இைற்காக  
7-8 ைணி்ததியாைஙகள்  எடு்ததுக்-
நகாண்டார்கள்.  ஆனால அண்மைக் 
காைஙகளில அைற்காக இரண்டு 
மூனறு ைணி்ததியாைஙகவை நசைவி-
டப்படுகினேன.

வரவு நசைவு்ததிட்டம வாசிக்கப-
்பட்ட தின்ததிலிருந்து  நசயற்குழு  
சம்பக்கான சந்ைர்ப்பம ஆரமபிக்-
கும.  அஙகு வரவு நசைவு்த திட்டம 
மூனோவது முமேயாக வாசிக்கப்ப-
டும.  பினனர் வரவுநசைவு்ததிட்டம  
வாக்களிபபுக்காக முனமவக்கப்ப-
டும. அது நவற்றி ந்பற்ோல எதிர் -
வரும வருட்ததிற்கான அஙகீகரிக்-
கப்பட்ட வரவு நசைவு்த திட்டைாக 
ச்பாநாயகரால மகநயழு்ததிடப-
்பட்டு அனுைதிக்கப்படும  என அவர் 
நைரிவி்தைார்.

ைற்வ்பாமைய அரசு 2020 ஆம 
ஆண்டுக்கான வரவு நசைவு திட் -
ட்தமை ந்பாது்த வைர்ைல காரணைாக 
முனமவக்கவிலமை.  அைற்குப 
்பதிைாக அரசு 2020 நிதியாண்டுக்-
கான 2  இமடக்காை  கணக்கறிக் -
மகமய முனமவ்தது அஙகீகாரம 
ந்பற்ேது.  பினனர் 2020 ம ஆண்டு 
முடிவில நிதி அமைச்சராக பிரைைர் 
ைஹிந்ை ராஜ்பக்ஷ  வரவு நசைவு்த 
திட்ட்தமை சைர்பபி்தது அரசின 
நடவடிக்மககளுக்கான நிதிமய 
ந்பற்றுக் நகாண்டார்.

ந்பாரு்ளாைாரம, சமூகம, விவசா -
யம, கலவி  என ்பை பிரச்சிமனகள் 
காணப்பட்டாலும அடு்தை வருட 
முைல காைாண்டில 6.5% ந்பாரு்ளா-
ைார வ்ளர்ச்சிமய எதிர்்பார்ப்பைாக 
புதிய ை்ததிய வஙகி ஆளுனர் அஜி்த 
நிவாட் கபரால முனமவ்தை ‘எதிர்வ-
ரும ஆறு ைாைஙகளுக்கான  முன-
வனாட்டம’  மூைம நைரிவி்ததுள்்ளார்.

அவவாோன நிமையில இந்ை 
வரவு நசைவு்த திட்ட்தைால ைக்களுக்-
கும  நாட்டின ந்பாரு்ளாைார்ததுக்-
கும  நனமை கிமடக்கும என நாட்டு 
ைக்கள் எதிர்்பார்்ததுள்்ளார்கள்.  
நாட்டின ந்பாரு்ளாைாரம ைற்றும அர -
சியல துமே நைாடர்்பாக  ைக்களின 
ைனதில உருவாகும கரு்ததுக்கள் 
நைாடர்்பாக உரிய  கவனம நசலு்த-
துகினே அரசியலவாதியான ்பசில 
ராஜ்பக்ச நிதி அமைச்சராக முைனமு -
ைைாக சைர்பபிக்கும வரவுநசைவு்த-
திட்டம என்பைனால ைக்களின எதிர்-
்பார்பபு  அதிகைாகவுள்்ளது.

வரவு செலவு திட்டத்தை 
எவவவாறு தையவாரிப்பது?

நிஹால் பி அய்சிஙக
தமிழில் வீ.ஆர். வயலட

ய�ர் ைாஸிக்்ரீத், ப்டாக்்டர்  ்தியுதின மஹ்மூத் 
உள்ளிட்ட தரலவர்களின காலத்ரத எணணிப 
்ாருஙகள். எநத  முஸ்லிமகளும �நயதகத்து்டன 
்ார்க்கப்ட்டனைா அல்லது ஒதுக்கப்டடிருநதனைா, 
இல்ரலயய! அைசியல்வாதி  என்திலும ்ார்க்க 
தனரன யதார்த்தவாதி எனறு அரழப்ரதயய, 
தான விருமபுவதாக வும முஸ்லிம தரலரமகள் 

எனறு ப�ால்லுமளவுக்கு எநத முஸ்லிம  கடசிகளும 
கிர்டயாபதனறும �மமாநதுரற பிையத� �ர்யின 

தவி�ாளர் பெௌஷாட பதரிவித்தார்.
தினகைன வாைமஞ�ரி ்த்திரிரகக்கு அவர் 

வழஙகிய யெர்காணலில் பெௌஷாத் 
பதரிவித்ததாவது...

 ப்பரமப்பசும அரசியலும அ்்டயவாள
அரசியலுபே அழிவுக்வான அடிததைளம

இநதப  ய்ைமய்சும அைசியரலக் 
ரகவி்ட யவணடும. இைண்டாவதாக 

ொடடின நிரலரமகள்  பதா்டர்பிலான 
யதார்த்தஙகரளச சிநதிப்து 

அவசியம. மூனறாவதாக மதகுருமார்  
(பமௌலவிமார்) அைசியலில் 

கலப்ரத, அல்லது அைசியல்வாதி 
கள் பமௌலவிமார்கரள அைசியலுக் 
குள் அரழப்ரத நிறுத்த யவணடும. 

இநத மூனறும ெ்டநதால், யதசிய  
கடசிகளின �ாயலில் அைசியல் ப�யயும 

நிரலரமகள் உருவாகும.

ஏ.ஜீ.எம். த�ௌபீக்

வைவு ப�லவு திட்டம �ாதாைணமாக அரனத்து அை�
 நிறுவனஙகளின கணக்குகள், யதசிய கணக்காயவு
 காரியாலயத்தால் தணிக்ரக ப�யயப்ட்ட பினனயை 
 தயாரிக்கப்டுவதாக திரறய�ரி பதரிவிக்கினறது.
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,yq;if rgufKt gy;fiyf;fofk;

   
   

cs;slf;fk; 
tFjpapd; gl;bay;

2022Mk; tUlj;jpy;; fPNo Fwpg;gpl;Ls;s nghUl;fs;;/Nritfis 

toq;Ftjw;fhf ,yq;if  rgufKt gy;fiyf;fofj;Jld; gjpT nra;a 

tpUk;Gk; murhq;f jpizf;fsq;fs;> murhq;fj;jpw;F chpj;jhd njhopy;; 

Kaw;rpfs;> mur $l;Lj;jhgdq;fs;> Gfo;tha;e;j toq;Feh;fs;> cs ;@h; 

Kfth;fs;> cw;gj;jpahsh;fs;> tpepNahfj;jh;fs;> th;j;jf epWtdq;fs; 

kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; miof;fg;gLfpd;wd.

xt;nthU nghUs;;/Nritf;Fk; jdpj;jdpahd tpz;zg;gq;fs; 

rkh;g;gpf;fg;gLtJld; xU nghUs;;/Nritf;F Nkyjpfkhf gjpT Njitg;gbd;> 

mNj ciwapy; jdpj;jdpahd tpz;zg;gq;fs; rkh;g;gpf;fg;glyhk;. 

xt;nthU nghUs;;/Nritf;Fk; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 1000.00 &gh 

nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;. gjptpw;fhd tpz;zg;gj;Jld; mq;fPfhpf;fg;gl;l 

tq;fpnahd;wpypUe;J ngwg;gl;l  ,yq;if rgufKt gy;fiyf;fofj;jpd; 

ngahpy; toq;fg;gl;lJkhdJk; 90 ehl;fSf;F nry;YgbahFk; 

jd;ikapypUg;gJkhd tq;fp tiunthd;W ,izf;fg;gly; Ntz;Lk; my;yJ 

,iaGila nuhf;fg; gzj;ij gyhq;nfhl> ,yq;if tq;fp 0002246976  

fzf;fpyf;fj;jpw;F tq;fpapy; nrYj;jpa gw;Wr;rPl;bd; gpujpnahd;iw 

tpz;zg;gj;Jld; gjpTf;fhf mDg;Gjy; Ntz;Lk;. fhNrhiyfs; kw;Wk; 

fhRf;fl;lisfs; Vw;Wf;nfhs;sg;glkhl;lhJ. toq;Feh; ,e;epge;jidia 

kPWkplj;J mth; gjpag;glkhl;lhh;. tpz;zg;gjhhpfs; mth;jk; tpahghu 

gjpT rhd;wpjopy; cs;s nghUl;fs;/NritfSf;F khj;jpuNk tpz;zg;gpf;f 

Ntz;Lk;. gjpT nra;tjw;fhd tpz;zg;gg; gbtq;fis www.sab.ac.lk-
Notices vd;w gy;fiyf;fof ,izaj;jpypUe;J gjptpw;fhd tpz;zg;gq;fs; 

jutpwf;fk; nra;J nfhs;syhk;.

ve;jnthU tpz;zg;gj;ijAk; Vw;Wf;nfhs;tjw;Fk; my;yJ epuhfhpg;gjw;Fkhd 

chpikia gy;fiyf;fofkhdJ nfhz;Ls;sJ. rhjhuzkhf gz;lq;fs;/
NritfSf;fhd tpiykDf;$Wfs; gjpTngw;w toq;Feh;fsplkpUe;Nj 

Nfhug;gLk;. Mdhy; Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;fisg; ngWtjw;fhf 

Vida jug;gpdhplkpUe;Jk; tpiykDf;$Wfis miog;gjw;fhd chpikia 

gy;fiyf;fofk; nfhz;Ls;sJ.

2022Mk; Mz;bw;fhf gjpT ngw;w toq;Feh;fs; Mff; Fiwe;jJ 60 

ehl;fSf;fhd fld; trjpfis toq;Ftjw;F ,zf;fk; njhptpj;jy; 

Ntz;Lk;. ,e;epge;jidahdJ kPwg;gbd;> gjptpw;Fg; gpd;dUk; mt;thwhd 

toq;Feh;fs; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; Nrh;f;fg;gLthh;fs;.

gjptpw;fhd tpz;zg;gj;ij/tpz;zg;gq;fis jhq;fp tUk; fbj ciwapd; 

,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~~2022Mk; tUlj;jpd; gjptpw;fhd tpz;zg;gk;|| 

vdj; njspthf Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. 2021 brk;gh;; 15Mk; jpfjpad;W 

my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; tpz;zg;gq;fs; cjtp 

epjpahsh;/toq;fy;fs;> ,yq;if rgufKt gy;fiyf;fofk;> j.ngl;b 02> 

ngyp`{y;Xa 70140 vd;w Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk;.

NkYk; tpahghu gjpTr; rhd;wpjopd; rhd;WgLj;jpa  kw;Wk; ngWkjp Nrh; 

thpf;fhf gjpT ,Uf;Fkhapd; ngWkjpNrh; thp (VAT) gjpTr; rhd;wpjopd; 
gpujpnahd;iwAk; tpz;zg;gj;Jld; ,izj;J mDg;Gjy; Ntz;Lk;. 

toq;Feh; ngNrthpf;F  cl;gl;ltuhf ,y;yhtpbd;> cs;ehl;L ,iwthp 

jpizf;fsj;jplkpUe;J mz;ikapy; ngw;Wf; nfhz;l fbjnkhd;W 

tpz;zg;gj;Jld; ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;. NkNy Fwpg;gpl;Ls;s rhd;wpjo;fs; 

kw;Wk; KOikahf g+h;j;jp nra;ag;glhj tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

Njitg;gLk; Nkyjpf tpguq;fis ngyp`{y;Xa - 70140> j.ng. ,y. 02> 

,yq;if rgufKt gy;fiyf;fof toq;fYf;fhd cjtp epjpahshplkpUe;J 

ngw;Wf; nfhs;syhk;. njhiyNgrp ,y. 045-2280311.

gjpthsh;>

,yq;if rgufKt gy;fiyf;fofk;>

j.ngl;b 02>

ngyp`{y;Xa

70140

njh. 

,y.
cUg;gbfs; tpguq;fs; 

01 Stationery  Photocopying Papers, Computer Continuation Sheets, Duplicating Papers, Half 
Sheets, C.R. Books, File Covers, Typewriter Ribbons and Ink (For Manual & 
Electronic) Ink Pads, Pins, Paper Clips, Stapler Machines, Paperweights, Ball 
Point Pens, Pencils, Carbon Paper, Electronic Stencils, Markers, etc.

02 Toners, Cartridges, Ribbon Photocopiers, Printers, Stencils, Fax, etc. (Only Authorized local Agent/Distributors 
should submit the application with certifi cates, to register under this item.)

03 Library Books & Periodicals Local & Foreign, etc.
04 Wooden Furniture Chairs, Tables, Cupboards, Beds, Racks, Almirahs, Book Shelves, etc.
05 Steel Furniture Chairs, Tables, Cupboards, Filing Cupboards, etc.
06 Fibreglass Furniture Tables, Chairs, etc.
07 Plastic Items Chairs, Tables, Dustbins, Garbage Bins
08 Mattresses & Mattress Covers SLS Certifi ed
09 Offi  ce Equipment  Calculators, Photocopiers, Electrical and Manual Typewriters, Printing Machines, 

Roneo Machines, Communication Equipment, Fax Machines, Duplo  Machines, 
White Boards & Green Boards, etc.

10 Computers, Computer Accessories & 
Teaching Equipment

Computers, UPS, Computer related other items, Computer soft ware & Hardware, 
Networking accessories, Laptop Computers, Multimedia Projectors, Overhead 
Projectors, Interactive White Boards, etc.

11 Electrical Goods  Fans, Television Sets, Video Sets, Audio Equipment, Ovens, Vacuum Cleaners, 
Deep-Freezers, Refrigerators, Air-Conditioners, Electric Irons & Boilers, etc.

12 Electrical Items  Bulbs, wires, Electricity Meters, Cables, Switches, Plug Tops, Holders and other 
Electrical Equipment, etc.

13 Hardware Items  G.I. Pipes, Iron, G.I. Sheets, Nails, Bolts and Nuts, Mammoties, Tiles, Asbestos 
Sheets, Glass Sheets, Taps, Ball Valves, Sanitaryware and bathroom fi ttings and 
others, Wall Tiles, Floor Tiles, Brooms, Brushes, etc.

14 PVC Items PVC Pipes, Fittings & Shell Tanks, etc.
15 Paints Paints, Polish, Wax, Varnish, Th inner & Turpentine, etc.
16 Building Materials Metal, Rubble, Lime, Bricks, Manure, Cement, River Sand, etc.
17 Sawn Timber Planks, Raft ers, Reefers, etc.
18 Tyres and Tubes / Rebuilding For all kinds of vehicles
19 Motor Spare Parts All vehicle spare parts including Batteries
20 Crockery & Cutlery, Kitchen Utencils Catering equipment, Cups & Sauces
21 Uniform and Clothing Materials  Clothing for Uniforms and Uniform Items, Boots, Raincoats, Caps, Umbrellas, 

Bed Sheets, Curtains, Towels, Pillowcases etc.
22 Leather Bags & Executive Bags
23 Interior Decorative Items Floor carpeting, Tailoring & fi xing curtains, window blinds, cushion works, etc.
24 Disinfectants, Soap  
25 Medical Supplies Medicine, First Aid Supplies, Surgical Instruments, etc.
26 Laboratory Chemicals
27 Swimming Pool Chemicals
28 Laboratory Equipment/Laboratory

Glassware/Medical & Dental 
Equipment

29 Surveying Equipment GPS, Tripods & all kinds of Survey Equipment, etc.
30 Sports Items / Goods
31 Sports Uniforms
32 Safety Equipment CCTV security systems, Metal Detectors, Fire Extinguishers, Refi lling of Fire 

Extinguishers & Safety Shoes, etc.
33 Farm Equipment Fertilizers, Agro-Chemicals & Agricultural Tools, etc.
34 Animal Feeds All kinds of Animal Feed.
35 Garden Equipment Flower Pots, Garden Benches & Lamps, Machinery etc.
36 Plants Flower Plants & other Garden Plants, etc.
37 Convocation Cloaks, Garlands, etc
38 Concrete Products Cement Blocks, Hume Pipes, Slabs, Pre-casts, Garden Benches, Flower Pots, etc.

39 Soft ware Virus Guards, Accounts Stocks, GIS, etc.

40 Souvenirs Mementos, Bags, Pens, Lanyards,

41 Compost/Coir Dust / Buff alo Grass

42 Brass Items Mementos, Medals

43 Plaques (Stone, Acrylic, etc.)

44 Communication Equipment

45 Technical Equipment & Supply of
Spare Parts

46 Audio Video Equipment (Visual)

47 Generator Portable, Standby

njh. 

,y.
Nritfs; tpguq;fs; 

48 Printing  General Printing, Book Binding and Book Binding Materials, Blocks, Rubber 
Seals, Date Stamps, Name Boards (Metal/Plastic), Digital Banners & Cloth 
Banners, Envelopes etc.

49 Servicing and Repairing of Surveying 
Equipment 

 GPS, Tripods and all kinds of Survey Equipment

50 Repairs of Offi  ce Furniture
(Steel, Wooden & Fibreglass)

Welding & Repairing, etc.

51 Repairs of Offi  ce Equipment and 
Teaching Equipment

Photocopiers, Duplo Machines, Computers and Printers, Typewriters (Electronic 
and Manual) Multimedia Projectors, Electric Screens, OHP, White Boards etc.

52 Repairs of Laboratory Equipment
53 Repairs of Motor Vehicles  General Repairing, Tinkering and Painting of Motor vehicles, Cushion Covers 

and Seats, Seat Covers for vehicles and changing tyres, Vehicle Air Conditioners, 
etc.

54 Vehicle Services J.C.B. Machine Service
55 Repairs of Electrical Equipment  Refrigerators, Water Motors, Deep-Freezers etc.
56 Civil Constructions  Building Constructions, Road Constructions, Repairs and Rehabilitation of 

Buildings, Partitions of Buildings, etc.
57 Supply of Labour Cleaning, Security, Farm & Maintenance, etc.
58 Laundering Facility Dry Clean
59 Hiring of Vehicles  Passenger Van - With AC & Without AC - Seat 15 Passenger Bus - Seat 28, 32, 42 

& Seat 56 Lorry, Truck, Boom Truck, etc.
60 Catering Services Refreshment / Lunch, Dinner
61 Audio Visuals Sound Systems, Video Recording, Editing etc
62 Civil Works  Civil Works, Aluminium & Finishing Works, Construction Equipment Suppliers 

(earth fi lling movers), Landscaping, Cleaning Wells, Controlling Insects
63 Telephone Repairs
64 Communication Equipment Repairs
65 Convocation Photography & Video 

Service
66 Convocation Flower Decorating
67 Hiring of Items Tents, Plastic Chairs, Sound Systems
68 Air Ticketing Service
69 Air Conditioners
70 Soft ware Development

2022Mk; tUlj;jpw;fhd toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy;

Nritfs;

,yq;if rgufKt gy;fiyf;fofk;

toq;Feh;fisg; gjpT nra;J nfhs;tjw;fhd tpz;zg;gg;gbtk; - 2022

tFjp kw;Wk; tFjp ,y. (Category & Category No.) :  ...............................................................................................

1. epWtdj;jpd; ngah; :  ...............................................................................................

2. epWtdj;jpd; Kfthp :  ...............................................................................................

3. njhlh;Gnfhs;Sk; tpguq;fs; :  ...............................................................................................

 m. epiyahd njhiyNgrp :  ...............................................................................................

 M. njhiyefy; ,yf;fk; :  ...............................................................................................

 ,. kpd;dQ;ry; Kfthp :  ...............................................................................................

4. tpahghuj;jpd; ngah; :  ...............................................................................................

 (cw;gj;jpahsuh> tpw;gid Kftuhf vd;gJ)

5. tpahghug; gjptpd; jd;ik :  ...............................................................................................

 (mur chpkk;> tiuaWf;fg;gl;l nghWg;G epWtdk;> $l;L tpahghuk;/PLC)

6. tpahghug; gjpTr; rhd;wpjo; ,yf;fk; :  ...............................................................................................

 (rhd;wpjopd; gpujpnahd;iw ,izf;fTk;)

7. VAT gjptpyf;fk; :  ...............................................................................................

 (rhd;wpjopd; gpujpnahd;iw ,izf;fTk;)

8.  ePq;fs; ntl; thpapypUe;J tpyf;fspf;fg;gl;Ls;s toq;Feuhy; (cs;ehl;L ,iwthpj; 

jpizf;fsj;jpypUe;J ngw;Wf;nfhz;l tpsf;ff; fbjj;ij ,izf;fTk;)

9. 60 ehl;fSf;F fld; trjp toq;f KbAkh vd;gJ gw;wp :  ........................................................................................

10. toq;ff;$ba fld; vy;iy kw;Wk; fhyk; :  ...............................................................................................

11. tq;fpahsh;fspd; ngah; kw;Wk; fzf;fpyf;fk; :  ...............................................................................................

12 ,iaGila Jiwapy; vj;jid tUlq;fs; mDgtk; :  ...............................................................................................

13. fpilf;fj;jf;f Vida trjpfs;> Nghf;Ftuj;J kw;Wk; fsQ;rpak; : .........................................................................

,yq;if rgufKt gy;fiyf;fofj;jpdhy; jug;gl;Ls;s rfy epge;jidfisAk; thrpj;J tpsq;fpf; 

nfhz;Ls;sJld; mit midj;jpw;Fk; ,zq;FfpNwd;/Nwhk;. NkYk; ehd; / ehq;fs; NkNy jug;gl;Ls;s 
jfty;fs; cz;ikahdit kw;Wk; rhpahdit vdr; rhd;W gfh;fpd;Nwhk;.

jpfjp:......................................   ......................................................................

     tpz;zg;gjhuhpd; ifnahg;gk;

     (cj;jpNahfg+h;t Kj;jpiu)

Hand over your Classifi ed Advertisements to Our nearest Branch Offi  ce

(Only 15 Words)

y¥. 500/-y¥. 300/- y¥. 650/-

Promotional Rates for a Classifi ed Advertisements

Any Single Newspaper

(Except Thinakaran Varamanjari) (Except Thinakaran Varamanjari)

Three NewspapersTwo Newspapers

Anuradhapura - TEL : 025 22 22 370  FAX : 025 22 35 411 / Kandy - TEL : 081 22 34 200  FAX : 081 22 38 910
Kataragama - TEL : 047 22 35 291  FAX : 047 22 35 291 / Maradana - TEL : 011 2 429 336  FAX : 011 2 429 335

Matara - TEL : 041 22 35 412  FAX : 041 22 29 728 / Nugegoda - TEL : 011 2 828 114  FAX : 011 4 300 860 / Jaff na - TEL : 021 2225361  FAX : 021 22 25 361
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'2022 ஆம் ஆண்டிற்கான வரவு 
செலவுத்திட்டம் எதிரவரும் 
12 ஆம் தி்தி பகாரகாளுமன்-

றத்தில் வகாசிக்பப்டவுள்ளது. அதறகு அடிபபட்ட-
யகான நிதி ஒதுககீடடுச் ெட்டமூலம் ஏறச்னவவ 
ஒகவ்டகாபர 7ஆம் தி்தி பகாரகாளுமன்றத்தில் 
ெமரபபிக்பபடடுள்ளது.  இதன்படி 2022 
ஆண்டிற்கான அரெகாங் செலவீடு்்ளகா் 5.13 
டிரில்லியன் ரூபகாவும் வருவகாய்்ளகா் 2.43 
டிரில்லியன் ரூபகாவும் மதிபபி்டபபடடுள்ளன.   

2021 ஆண்டு்டன் ஒபபிடுட்யில் செல-
வீடு்ள 2.7 டிரில்லியனகால் அதி்ரித்துள்ள 
அவதவவட்ள வருவகாய்ள 0.42 டிரில்லியன் 
ரூபகாவினகால் மடடுவம அதி்ரித்துள்ளன. மதிப-
பீடு்ளின் படி வரவு செலவுத்திட்டக குடறநிடல 
சமகாத்த உள்காடடு உறபத்தியின் 11.1 ெத-
வீதமகா் இருககுசமன்று மதிபபி்டபபடடுள்ள 
வபகாதிலும் இது வமலும் அதி்ரிபபதற்கான ெகாத்-
தியங்வ்ள அதி்ம் ்காணபபடுகின்றன.   

வரவுசெலவுத் திட்டக குடறநிடலடய நிதியீட-
்டம் செயய 3.18 டிரில்லியன் ரூபகாடவ அரெகாங-
்ம் ்்டனகா்ப  சபறவுள்ளதகா்வும் சதரிகிறது. 

ஒவசவகாரு செலவீடடு அலகுககும் ஒதுக்ப-
படடுள்ள நிதிய்ளவு ஒதுககீடடுச் ெட்டமூலத்தில் 
குறிபபி்டபபடடுள்ளது. 12 ஆந் தி்தி இ்டம்சபற-
வுள்ள இரண்்டகாம் வகாசிபபின் வபகாது இதுபறறிய 
வமலதி் விபரங்ள சதரியவரும். எவவகாறகாயி -
னும் ்்டந்த ்காலங்ட்ளப வபகாலவவ இம்முடற-
யும் பகாது்காபபுத்துடறகவ் அதி்்ளவு நிதி ஒதுக-
்பபடடுள்ளதகா்த் சதரிகிறது.   

சபகாதுமக்ட்ளப சபகாறுத்தவடரயில் அரசி -
்டமிருந்து நிவகாரணங்ட்ள அதி்ம் எதிரபகாரக-
கிறகார்ள. அண்டமயில் அரெகாங்ம் விடலக 
்டடுபபகாடு்ட்ள ெடுதியகா் நீககிய பின்னர சில 
அத்தியகாவசியப சபகாருட்ளின் விடல்ள மி்த் 
துரிதமகா் அதி்ரித்துள்ளது்டன் சீசமந்து உடப்ட 
சில சபகாருள்ளுககு ெந்டதயில் சதகா்டரந்தும் 
தடடுபபகாடு நீடிககிறது. உணவுபசபகாருள இறககு-
மதிக்கான ்டடுபபகாடு்ள சதகா்டரந்தும் நீடிககும் 
நிடலயில் உள்காடடு உறபத்தி்ளும் த்ளம்பல்-
்ட்ள எதிரவ்காககுகின்றன. ெகாதகாரண மக்ளின் 
அன்றகா்ட வகாழகட்ச் செலவு ெடுதியகா் அதி -்
ரித்துச் சென்றுள்ள நிடலயில் வகாழகட்டயக 
ச்காண்டு ்்டத்துவதில் ெகாதகாரண மக்ள மி்ப -
பகாரிய இ்டடர எதிரச்காளகின்றனர.   

எனவவ இம்முடற படசஜெடடில் பகாதிக்பபட-
டுள்ள மக்ள அரெகாங்த்தி்டமிருந்து நிவகா-
ரணங்ட்ள எதிரபகாரபபது நியகாயமகானவத. 
அவதவபகால் ச்காவிட நிடலடம ்காரணமகா் 
வகாழவகாதகாரம் பகாதிக்பபடடுள்ள நுண் மறறும் 
சிறிய ்டுத்தர சதகாழில் முயறசியகா்ளர்ளும் 
அரெகாங்த்தி்டமிருந்து நிவகாரணங்ட்ள எதிர-
பகாரத்துக ்காத்திருககின்றனர. ெனத்சதகாட்யில் 
மி்பசபரும்பகான்டமயகாவனகார பகாதிபபுக்ட்ள 
எதிரவ்காககியுள்ள இன்டறய நிடலயில் அவர-
்ளுககு உதவி செயயகாமல் பின்னர வதரதலில் 
அவர்ளி்டம் சென்று வகாககுக்கா்க ட்வயந்து-
வது முடியகாது. மறுபுறம் இலஙட்யின் ் ஜெகானகா 
்காலியகா் ்்டனில் தஙகிவகாழும் நிடலயில் 
மக்ள எதிரபகாரககும் நிவகாரணங்ட்ள வழஙகு-
வதும் யதகாரத்த ரீதியில் ெகாத்தியமகானதும் அல்ல. 
எனவவ இடுபபுபபடடிடய இறுககிக்டடும் வட -்
யிலகான முன்சமகாழிவு்ட்ளவய சபரும்பகாலும் 
எதிரபகாரக் முடியும். 

இம்முடற படசஜெடடில் ் ல்வி வபகான்ற முககிய 
துடற்ளுக்கான ஒதுககீடு்ள குடறக்பபடடி-
ருககின்றன. வவறு சில துடற்ளின் மூலதனச் 
செலவினங்ளில் துண்டு விழுந்திருககிறது. 
வதசிய பகாது்காபபுககு அதீத முன்னுரிடம தரப-
படடு ்ட்டமுடறச் செலவினங்ளும் மூலதனச் 
செலவினங்ளும் விரிவகாக்த்டதச் ெந்தித்-
துள்ளன. பகாது்காபபுத்துடற சிவிலியன் விவ -
்காரங்ளிலும் தறவபகாது அதி் தடலயீடடு்டன் 
செயறபடுவதகால் அந்த ஒதுககீடு்ளில் ஒருபகுதி 
ச்ல்லுககு இடறத்த நீர புல்லுககும் சபகாசிவது 
வபகால சிவிலியன் ெமூ்த்திறகும் ஓர்ளவு ்சியக-
கூடும்.   

இம்முடற வகாழவகாதகாரத்டத அபிவிருத்தி 
செயயும் வட்யிலகான துடற்ளுககு முன்னு -
ரிடம தரபப்டபவபகாவதகா் நிதியடமச்சு அறி -
வித்துள்ளது. அத்து்டன் அரெகாங்த் துடறககும் 

வியகாபகாரத்துடறககும் ெந்டதககும் சிவன் -
பூரவமகான ச்காளட் முன்சமகாழி அறிமு்பப-
டுத்தப வபகாவதகா்வும் கூறபபடடுள்ளது. இதன் 
ஊ்டகா் ்காடடில் சமகாத்தக வ்ளவிடய அதி -்
ரித்தல் சதகாழில் வகாயபபு்ட்ள உருவகாககுதல்,  
ச்காவிடடுககுப பிந்திய ்காலபபகுதியில் ்காடடின் 
சபகாரு்ளகாதகார வ்ளரச்சிடய 6 ெதவீத உயர 
வ்ளரச்சிபபகாடதயில் இடடுச்செல்லல் என்பன 
இலககு்்ளகா்க குறிபபி்டபபடடுள்ளன.   

அது மடடுமன்றி இபவபகாது அறிமு்பபடுத்தப -
படும் படசஜெட அடுத்துவரும் மூன்று வரு்டங்-

ளுககுரிய சபகாரு்ளகாதகாரக ச்காளட்ச் ெட்ட -்
மகா் அடமயும் எனவும் குறிபபி்டபபடடுள்ளது. 
உண்டமயில் இந்த அரெகாங்ம் ்்டந்த முடற 
அறிமு்பபடுத்திய படசஜெடடிலும் இவதவபகான்ற 
குறிபபு ்காணபபட்டது. அடுத்துவரும் ஐந்து வரு-
்டங்ளுககு அதன் வரிகச்காளட் மகாறகாதிருக-
கும் என்று உறுதி கூறபபடடிருந்தது. ஆனகால் 
அதில் தறவபகாது மகாறறங்ள எறபடுத்தபப்டப 
வபகாவது சதரிகிறது. குறிபபகா் செல்வவரி 
மீண்டும் வரபவபகாகிறது. ஓன்டலன் அடிபபட்ட-
யிலகான வற வரி அறவீடு்ள வரபவபகாவதகா்-
வும் அறிய முடிகிறது. நிறுத்தபபடடுள்ள வகா்ன 
இறககுமதி்ளுககு டிெம்பரின் பின்னர அனுமதி 
வழங்பப்டலகாசமனவும் சதரியவருகிறது.   

இலஙட்ப சபகாரு்ளகாதகாரத்தில் இபவபகாது ஏற -
படடுள்ள இந்த ச்ருக்டி நிடல வ்காவிட ் காரண-
மகாகி ஏறபட்டதகா்க முன்னிறுத்திக்காடடுவது அர-
சியல் ரீதியகா் சிலவவட்ள எடுப்டலகாம். ஆனகால் 
இலஙட்யின் ச்ருக்டி நிடல அதறகு 
முன்னவர ஏறபட்ட ஒன்றகாகும். இலஙட்யின் 
சபகாரு்ளகாதகார வ்ளரச்சி 2015 ஆண்டு முதல் 
சதகா்டரச்சியகா்வவ வீழச்சிபபகாடதயில் பயணித் -
துள்ளது. ்காடடின் படு்்டன்்ள சதகா்டரச்சியகா் 
அதி்ரித்துச் சென்றுள்ளன. அரெகாங்த்தின் 
வருவகாய்ள சமகாத்த உள்காடடு உறபத்தியின் 
ெதவீதமகா் சதகா்டரந்து வீழச்சியட்டந்துள்ளன. 
அவதவவட்ள அரெகாங்த்தின் செலவீடு்ள வரு-

்டகாந்தம் விரிவட்டந்து சென்றுள்ளன. அரெகாங் 
செலவீடு்ட்ள ஈடு்ட்ட அதி்்ளவில் பணத்டத 
அச்சிடடு சவளியிட்டடம ்காடடின் சவளி்காடடுச் 
செகாத்துக்ட்ள ்டரத்துள்ளது்டன் சென்மதி 
நிலுடவயின் மீது அதி் அழுத்தங்ட்ள ஏறப-
டுத்தியுள்ளது. 

இது ்்டன் மீ்ளச்செலுத்தலிலும் அத்தியகா -
வசியப சபகாருள்ட்ள இறககுமதி செயயத் 
வதடவயகான அந்நியச் செலகாவணிடயப 
சபறறுக ச்காளவதிலும் பகாரிய ச்ருக்டி 
நிடலயிடன ஏறபடுத்தியுள்ளது. குறுங்கால 

ச்ருக்டி்ட்ள ெந்திபபதற்கா் எடுக்பபடும் 
ச்காளட்த் தீரமகானங்ள சபகாரு்ளகாதகாரத்தில் 
நீண்்ட்காலப பகாதிபபு்ட்ள ஏறபடுத்தியுள்ளடம 
சதளிவகா்த் சதரிகிறது.   

நீண்்ட்கால சபகாரு்ளகாதகாரக ச்காளட் ஒன்று 
்காணபப்டகாடம அத்து்டன் வதடவபபடும் அத்-
தியகாவசிய சீரதிருத்தங்ட்ள உரிய ்காலத்தில் 
வமறச்காள்ளத் தயஙகுகின்றடம, பணகச்காள-
ட்டயத் தன்னிச்டெயகா்க ட்யகாளகின்றடம 
வபகான்றன இலஙட்யின் இபவபகாடதய சபகாரு-
்ளகாதகார ச்ருக்டி நிடலடமக்கான பிரதகான 
்காரணமகாகும். பணத்டத அச்ெடிபபதனகால் பண-
வீக்ம் ஏறப்டகாது என மத்திய வஙகி கூறுகிறது. 
குறிபபகா்க வ்ளவித்தகாண்்டல் பணவீக்ம் ஏற-
ப்டகாது என மத்திய வஙகி கூறுகிறது. ஆனகால் 
ச்காவிட நிடலடம்ள சீரகாகி வரும் நிடலயில் 
உல்்ளகாவிய ரீதியில் சமகாத்தக வ்ளவி அதி -்
ரித்து வருகிறது.   

சபறவறகாலியம், அடிபபட்ட உவலகா்ங்ள,  
உணவுபசபகாருள்ள என்பவறறின் விடல்ள 
ெரவவதெ ெந்டதயில் அதி்ரித்துச் செல்வதறகும் 
இதுவவ ்காரணம். இலஙட்யிலும் மக்ளின் 
வ்ளவி படிபபடியகா் அதி்ரித்துச் செல்கிறது. 
அரெகாங்த்தின் ச்காளட்்ள ்காரணமகா் ெந்-
டதயில் சபகாருள்ளுககுத் தடடுபபகாடு நிலவுகி-
றது. இது சபகாருட்ளின் விடல்ட்ள துரிதமகா் 
அதி்ரிக்ச் செயகிறது. உள்காடடுப சபகாருள -்

ளின் விடல அதி்ரிககும் வபகாது சவளி்காடடுச் 
ெந்டத்ளில் இருந்து அவறடறபசபறறு உள-
்காடடு விடல அதி்ரிபடபத் தடுக்லகாம். ஆனகால் 
இறககுமதிககுப பணமில்லகாவிட்டகால் இதடனயும் 
செயய முடியகாது. இலஙட் ெமீப ்காலத்தில் 
மி்ப சபருந்சதகாட்யில் பணத்டத அச்சிடடு 
சவளியிடடுள்ளது. அடுத்துவரும் ்காலபபகுதியில் 
இந்்்டவடிகட் பணவீக்த்தில் ஏறபடும் தகாக -்
விட்ளவு்ட்ளக ்காண அதி் ்காலம் ்காம் ்காத்தி-
ருக் வவண்டியதில்டல.   

்காடடின் பணவீக்ம் அதி்ரிககும் வபகாது 
படசஜெட குடறநிடலடய நிதியீட்டம் செயவது 
மி்பசபரிய ெவகாலகா் இருககும். ்்டன் சபறுவ-
தும் குதிடரக ச்காம்பகா் அடமயலகாம். அண்டம-
யில் மூடீஸ் ்்டன் தரமி்டல் நிறுவனம் இலஙட் 
அரெகாங்த்தின் ்்டன் தரமி்டடல வமலும் ஒரு படி 
குடறத்துள்ளடமயகானது நிடலடமடய வமலும் 
வமகாெமகான நிடலககுத் தளளியுள்ளது. மரவமறி 
விழுந்தவடன மகாவ்டறி மிதித்ததுவபகால அண்டம-
யில் சீனக்ம்பனி ஒன்று்டன் தரமறற உரம் ெம்-
பந்தமகா் வமறச்காள்ளபபட்ட ஒரு ஒபபந்தத்டத 
மதித்து ்காசு தரவில்டல என்பதற்கா் இலஙட -்
யில் உள்ள சீனத்தூதர்ம் இதில் சதகா்டரபுபட்ட 
ஒரு அரெ வஙகிககு ்றுபபுபபடடியல் அந்தஸ்து 
அளித்துள்ளது.   

்காடடின் இடறடம பறறிய ்ருத்துக்ட்ள 
்ககும் எந்தசவகாரு அறிகட்யும் யகாரி்டமிருந்-
தும் இதுபறறி இதுவடர சவளிவந்ததகா்த் சதரி-
யவில்டல. ஆனகால் சில சபறவறகாலிய உட்ட-
டுமகானங்ட்ள அசமரிக்க ்ம்பனி ஒன்றிறகு 
வழஙகியடம ்காடடின் இடறடமககு அச்சுறுத்-
தடல ஏறபடுத்துவதகா்வும் ்காடடின் செகாத்துக-
்ள விற்பபடுவதகா்வும் கூறி சதகாழிறெங் ்்ட-
வடிகட் வமறச்காள்ளபபடும் அச்சுறுத்தல்்ள 
விடுக்பபடடுள்ளன. ஆச்ெரியம் என்சவன்றகால் 
்்டந்த ்காலங்ளில் இலஙட்யின் செகாத்துக-
்ள சீனகாவுககு குத்தட்ககு வழங்பபட்டவபகாது 
இவத சதகாழிறெங்ங்ள சம்ளன விரதம் அனுட-
டித்தடம தகான். இவவகாறு ஒரு அரெ வஙகி பிரச்-
சிடனயில் சிககியுள்ளடம இலஙட்யில் ்்டன்-
சபறும் ஆறறலில் பகாதிபடப ஏறபடுத்தும். ்்டந்த 
்காலங்ளில் அரெ வஙகி்ட்ளப பயன்படுத்தி அர-
ெகாங்ங்ள ச்டகாலர ்்டன்்ட்ள சபறறுகச்கான்-
்டடமடய இஙகு நிடனவு படுத்தல் சபகாருத்தம்.   

எனவவ, 2022 ஆம் ஆண்டின் படசஜெட அவ-
வ்ளவு இலகுவகானதல்ல. மக்ள அதன் மூலம் 
உ்டனடி நிவகாரணங்ட்ள எதிரபகாரக் முடியகாது. 
அவவகாறு வகாககுறுதி்ள வழங்பபட்டகாலும் 
அவறடற ்ட்டமுடறபபடுத்துவது ெகாத்திய-
மில்டல. ஏதகாவது ஒரு ெகதி ஒரு அறபுத வி்ளகட் 
ட்யில் ச்காடுத்து வதயக்ச் செகான்னகால் தவிர 
எதுவும் ்ட்டசபற வகாயபபில்டல. தறவபகா-
டதய நிதியடமச்ெர ்காடடிறகு வந்தவு்டன் அதி -
ெயம் ்்டககும் என்றகார்ள. புதிய மத்திய வஙகி 
ஆளு்ர பதவிககு வந்த பின்னர தன்னுட்டய 
பகாடத வடரவு (road map) சவளியி்டபபட்டவு-
்டன் யகாவும் மகாறும் என்றகார. சபகாறுத்திருந்து-
தகான்  மகாறறங்ள வருமகா என்படதப பகாரக் 
வவண்டும். 

பேராசிரியர்
பே.ரீ.ேபேசலிஙேம் 
யாழ். ேலேலைகேழேம்

உல்்ளகாவிய அரசியலில் ்காலநிடல 
சதகா்டரபகான உடரயகா்டல் அரசியல் 
சபறுமகானம் உட்டயசதகான்றகா் 

மகாறி வருகிறது. ்்டந்த பல தெகாபதங்்ளகா் 
்காலநிடல ச்ருக்டி சதகா்டரபில் உல் வல்ல-
ரசு்ளும் பிரகாந்திய ்காடு்ளும் உடரயகாடி வரு -
கிறது. அதனடிபபட்டயில் மி்பபிந்திய COP-26 
என அடழக்பபடும் பருவநிடல மகாறறங்ட்ள 
ட்யகாளுகின்ற கி்ளகாஸ்வ்கா மகா்காடடில்  12 
இறகும் வமறபட்ட ்காடு்ளின் தடலவர்ள ஒன்-
றுகூடி சில தீரமகானங்ட்ள முன்சமகாழிந்துள-
்ளனர. இம்மகா்காடடின் முககியத்துவத்டதயும் 
விட்ளவு்ட்ளயும் அதன் அரசியல் சபறுமகா -
னங்ட்ளயும் வதடுவதகா் இக்டடுடர வடிவ -
டமக்பபடடுள்ளது.

முதலகாவது, ஸ்ச்காடலகாந்தின் தடல் -்
ரகான கி்ளகாஸ்வ்காவில் ்ட்டசபறற மகா்காட -
டில் ்காலநிடல மகாறற பகாத்த்டத தவிரத்தல், 
்காபன் சவளிவயறறத்டத குடறத்தல் உளளிட்ட 
்ருபசபகாருட்ட்ள உள்ள்டககி உல் தடலவர -்
ளின் உடரயகா்டல் நி்ழந்திருந்தது. இம்மகா்காட-
டில் ச்காபபன்வ்்ன் மகா்காடு, பகாரிஸ் மகா்காடு 
வபகான்றவறறின் சதகா்டரச்சியகா் ்ருதபபடுகின்-
றது. ஆனகால் இத்தட்ய சதகா்டரச்சிககுள அரசி -
யல் சபகாறிமுடறயும் அதற்கான அணுகுமுடற-
்ளும் ்காணபபடுகின்றன. குறிபபகா் பகாரிஸ் 
மகா்காடடிலிருந்து அசமரிக்கா சவளிவயறியது 
வபகான்று ச்காபபன்வ்்ன் மகா்காடடில் சீனகாவும், 
ரஷயகாவும், இந்தியகாவும் தனித்துவமகான 
நிடலடய எடுத்திருந்தன. மனிதனுககும் இயற-
ட்ககுமகான உறவு பலவீனமட்டவதகால் ஏறபட்ட 
்காலநிடல மகாறறத்தின் தீவிரம் உல் ் காடு்ட்ள 
ஆபத்தகான ச்ருக்டிககுள ச்காண்டு செல்கின்-
றது. இத்தட்ய ச்ருக்டியகானது, புவி சவபபம -
ட்டவதனகால் ஏறபடுகின்றசதன்ற அடிபபட்டயில் 
முதன்டமபபடுத்தபபடுகிறது. இதன்பிர்காரவம 
எழுந்திருககும் சபகாரு்ளகாதகார ச்ருக்டி்ளும் 
அழிவு்ளும் மீ்ள முடியகாத நிடலககு ்காடு்ட்ள 
ச்காண்டு செல்கிறது. அத்தட்ய ச்ருக்டியிலி -

ருந்து விடுபடுவதற்கான உல்த்தடலவர்ளின் 
ெந்திபபு ஒவசவகான்றும் உல்்ளகாவிய அரசியல் 
ெந்திபபுக்்ளகா் மகாறறமுறுகின்றன. அத்தட்-
யசதகாரு அம்ெத்டத கி்ளகாஸ்வ்கா மகா்காடடிலும் 
அவதகானிக் முடிகிறது. ஆனகால் கி்ளகாஸ்வ்கா 
மகா்காடடில் 2030ஆம் ஆண்டுககுள ்காலநிடல 
மகாறறத்டத தவிரபபதறகு ்காபன் உமிழடவ 
குடறபபதறகும், உல் ்காடு்ள ஒபபுகச்காண் -
்டவதகாடு அக்காலபபகுதிககுள ்கா்டழிபபு ்்டவடிக -
ட்டய நிறுத்தி ்காடு்ளின் அ்ளடவ அதி்ரிப -
பதுவும், அவறடற வபணுவதும் இம்மகா்காடடின் 
உ்டன்பகாடு்ளில் எட்டபபட்ட முககிய 
வி்டயமகாகும். அவஉ்டன்படிகட்்ளில் 
சீனகாவும் ரஷயகாவும் ஒபபமிடடிருககின்-
றன. இந்நிடலயில் உல்்ளவில் அதி் 
்காபடன சவளியிடும் ்காடு்ளின் பட-
டியலில் சீனகா முதலி்டத்தில் ்காணப-
படுவவதகாடு அசமரிக்கா, ஐவரகாபபிய 
ஒன்றியம், இந்தியகா, ரஷயகா என்ற வரி-
டெயில் உல் வல்லரசு்ள முன்னிடல 
சபறுகின்றன. இத்தட்ய சூழலிவலவய 
கி்ளகாஸ்வ்கா மகா்காடு முககியத்துவம் 
சபறுகிறது. இம்மகா்காடடில் எடுக்பபட்ட 
தீரமகானங்ட்ள அமுல்படுத்துவதில் 
ஐககிய ்காடு்ளுககு உள்ள ெவகாலும் 
ஒன்றகா்வவ வி்ளஙகுகின்றது.

இரண்்டகாவது, கி்ளகாஸ்வ்கா மகா்காட-
டில் அசமரிக் ஜெனகாதிபதி வஜெகா டப்டன் 
சதரிவித்த ்ருத்துக்ள அதி் ெரச்-
டெடய உருவகாககி இருந்தது. அதகாவது 
பருவநிடல மகாறறம் உல்்ளகாவிய 
ரீதியில் பிரம்மகாண்்டமகான பிரச்சிடன 
என்றும் சீனகா மறறும் ரஷயகா சபகாறுப-
பறற முடறயில் இம்மகா்காடடில் வ்ர-
டியகா் ்லந்து ச்காள்ளகாது பின்வகாஙகி விட்டது 
எனக குறறம் சுமத்தபபடடுள்ளது. இது மடடு-
மன்றி ்காபன் சவளிவயறறத்டத அதி்ம் பிரதிப-
லிககும் சீனகா மறறும் ரஷயகா வ்ரடியகா் ்லந்து 
ச்காள்ளகாதது தவறு என்றும் சுடடிக்காடடினகார. 
வஜெகா டப்டனின் இத்தட்ய ்ருத்து பகாரிஸ் 
மகா்காடடில் அசமரிக்காவிறகு எதிரகா் முன்டவக-
்பபட்ட அம்ெம் வபகான்வற சதரிகின்றது. அதகாவது 
்காலநிடல மகாறறம் பறறிய மகா்காடு்ள ்காடு -்
ளின் அரசியலகா்வும் உறபத்தி மறறும் வரத்த் 
சபகாறிமுடறயகா்வும் ச்ருக்டிககு தள்ளபபடு-
கின்றன. அதடனவய கி்ளகாஸ்வ்கா மகா்காடடில் 
்காண முடிகிறது. சீனகாவும் ரஷயகாவும் இம்மகா்காட-
டில் வ்ரடியகா் ்லந்து ச்காள்ளமுடியகாடமககு 
ச்காவிட சதகாறறு ்காரணமகா் ்காசணகாளி மூலம் 

அந்்காடு்ளின் பங்ளிபபு வமறச்காள்ளபபட்டது 
என்பதடனயும் குறிபபி்டபபடுதல் அவசியமகாகும்.
மூன்றகாவது, இம்மகா்காடடில் ரஷயகாவும் சீனகாவும் 
வ்ரடியகா் ்லந்து ச்காள்ள முடியகாடமககு 
ச்காவிட சபருந்சதகாறறு மடடுமன்றி வவறுபல 
்காரணி்ளும் நிலவலகாம் என்று கூறபபடுகிறது. 
அதற்கான அடிபபட்ட அம்மகா்காடடில் எடுக்பபட்ட 
தீரமகானமும் அசமரிக் ஜெனகாதிபதியின் குறறச்ெகாட-
டும் ஆதகாரமகா் வி்ளஙகுகின்றன. குறிபபகா் சீனகா 
மறறும் ரஷயகா அண்டமக்காலத்தில் அசமரிக்கா-
வவகாடு பகாரிய முரண்பகாடு்ட்ள ச்காண்டுள்ளன. 

சீனகாவுககு தகாயவகாடன சபகாறுத்தும், சதன்சீனக-
்்டடல சபகாறுத்தும்,  சஹகாஙச்காஙகின் ஜென்கா-
ய் வபகாரகாட்டங்ட்ளப சபகாறுத்தும் அதி் முரண்-
பகாடு ்காணபபடுகிறது. தகாயவகான் இரகாணுவத்டத 
சீனகாவு்டனகான வபகாருககு தயகார செயவதிலும், 
பயிறசி வழஙகுவதிலும் அசமரிக்கா ்ரிெடன 
ச்காளவது்டன் அசமரிக்கா ஜெனகாதிபதி சவளிப-
பட்டயகா் தகாயவகாடன ஆதரிககும் உடரயகா்டல்-
்ட்ள சதகா்டரச்சியகா் சவளிபபடுத்தி வருகின்றகார. 
இதனகால் சீனகா அசமரிக்காவிற்கான அஙகீ-
்காரத்டத வழஙகுவது்டன் அசமரிக்காவு்டன் 
இடணந்து பயணிபபதில் முரண்பட்ட ்ருத்துநி -
டலடய ச்காண்டுள்ளது. அசமரிக்காவிறகும் 
சீனகாவிறகுமகான வரத்த்பவபகார என்பது தீரக் 
முடியகாத எல்டலககுள ்்ரந்திருபபதும் அசம -

ரிக்காவின் குறறச்ெகாடடு சதகா்டரச்சியகா் சீனகா 
மீது நி்ழவதும் சீனகா இந்த வி்டயத்தில் விலகியி-
ருக் முயலுகிறது. ஆனகாலும் ஐககிய ்காடு்ள 
ெடபயின் நி்ழச்சியின் கீழ ஒழுங்டமக்ப-
பட்ட மகா்காடடில் ்காசணகாளியூ்டகா் ்லந்து 
ச்காண்்டடம என்பது சீனகாவின் ்்டவடிகட்டய 
சவளிபபடுத்துகிறது. இவறடற வி்ட சீனகா 
சதகா்டரச்சியகா் அணுவகாயுத பரிவெகாதடனடய 
வமறச்காண்டு வருவதகா்வும் டஹபபரசெகானிக 
பரிவெகாதடன்ட்ள வமறச்காண்டு வருவதகா்வம் 
அசமரிக் புலனகாயவு குறிபபிடடுள்ளது. இது 

அசமரிக் - சீனகா முரண்பகாட-
டில் இன்வனகார முககிய குறறச்-
ெகாட்டகா் முன்டவக்பபடுகிறது. 
எனவவ தகான் அசமரிக -்,சீன 
முரண்பகாடு இருதரபபகாலும் உல-
்்ளகாவிய அரசியலில் ஓர அங -்
மகா் ்காணபபடுகிறது. இதுவவ 
்காலநிடல சதகா்டரபகான முடிவு -்
ளில் சீனகா-அசமரிக் இழுபறி -்
ளுககு பின்னகால் உள்ள அடிபப-
ட்ட்்ளகாகும். சீன அணுவகாயுதம் 
சதகா்டரபகான அசமரிக்காவின் 
குறறச்ெகாடடு ஒருபக்மகா் 
அடமய மறுபக்த்தில் அசம-
ரிக்கா பிரிட்டன் மறறும் அவுஸ்-
வரலியகா கூடடில் அணுெகதியில் 
இயஙகும் நீரமூழகிக ்பபல் 
சதகா்டரபகான ஆக்ஸ் பகாது்காபபு 
ஒபபந்தத்தில் ட்ச்ெகாத்திடு-
கின்றடம குறிபபி்டத்தக்தகாகும். 
இவவகாறு சீனகாவுககும் அசமரிக-
்காவிறகுமிட்டயிலகான முரண்-
பகாடு பரஸ்பரம் ்காலநிடல மகாற-

றத்டத அரசியல் வடிவமகாககி வருகிறது. இதனகால் 
்காலநிடல மகாறறத்திற்கான உத்தி்ள அடனத்தும் 
அரசியலகா்வவ பரிணகாமம் சபறுகின்றது. இதுவவ 
சீன-, அசமரிக் இழுபறிக்கான அடிபபட்டயும் 
இயறட் மீதகான ்ரிெடனயும் ஆகும்.

்கான்்காவது, அசமரிக்காவிறகும் ரஷயகாவிறகு-
மிட்டயில் எறபடடிருககும் முரண்பகாடு வல்லரசுப-
வபகாடடிடயயும் இரகாணுவ ரீதியிலகான உபகாயங -்
ட்ளயும் அதி்ம் ச்காண்டிருபபதனகால் கி்ளகாஸ்வ்கா 
மகா்காடு சீனகாடவ வபகான்று ரஷயகாவிறகும் அசம-
ரிக்காவிறகுமிட்டவய வமகாதல் வபகாகட் உருவகாக-
கியுள்ளது. ஏறககுடறய ்காபன் சவளிவயறறத்தி-
லும் ்காலநிடல மகாறறத்டத தடுபபதிலும் ஆயுத 
த்ளபகா்டங்ளின் பஙகும் சதகாழில்நுடபத்தின் பிர-
வயகா்மும் வல்லரசு ்காடு்ளினகாவலவய அதி்ம் 

இ்டம்சபறுவடதக ்காணலகாம். அண்டமக்காலத்-
தில் ரஷயகா அணுவகாயுதத்டத நீரமூழகிக ்பபல்-
்ளிலிருந்து ஏவபபடும் அணுவகாயுத ஏவு்டண -்
ட்ளயும்  Super Weapon  என்று அடழக்பபடும் 
்்டல்ெகாரந்த பரிவெகாதடன்ட்ளயும் டஹபபர-
செகானிக ஏவு்டண்ட்ளயும் சதகா்டரச்சியகா் பரி-
வெகாதித்து வருகின்றது. இடவ ஏறபடுத்துகின்ற 
தகாக்ங்ள ்காலநிடல மகாறறத்திடன அதி்ப-
படுத்துகின்றன. அதனகால், அசமரிக்கா-, ரஷயகா-
விறகு இட்டயிலகான முரண்பகாடு வலுவட்டவது 
ஒரு பக்ம் அடமய மறுபக்த்தில் வல்லரசுப-
வபகாடடியில் இரு ்காடு்ளும் இரகாணுவ ரீதியிலகான 
வ்ளரச்சிடய வ்காககி வபகாரகாடி வருகிறது. கிழககு 
ஐவரகாபபகா, மத்திய ஐவரகாபபகா, வமறகு ஆசியகா 
என இரு வதெங்ளுககுமகான வபகாடடி என்பது 
்காலநிடல மகாறறம் சதகா்டரபகான மகா்காடட்ட 
பகாதிபபுககு உள்ளகாககுகிறது. இத்தட்ய முரண்-
பகாவ்ட ரஷய தடலடமயின் வ்ரடி பஙவ்றடப 
கி்ளகாஸ்வ்கா மகா்காடடில் தவிரத்தது்டன், இதடன-
சயகாரு அரசியலகா  ்அசமரிக்கா உல  ்த்ளத்தில் முன்-
ன்ரத்தியுள்ளது.

 சீனகா,- ரஷயகா மீது பி்டனின் குறறச்ெகாடடு ஒரு அரசி-
யலகா்வவ மகாறி வருகிறது.

எனவவ, இயறட  ்சதகா்டரபகான ்ட்டடமபபுக்ட்ள 
உருவகாககுவதிலும் அதற்கான உடரயகா்டல்்ட்ள 
்்ரத்துவதிலும் உல  ்தடலவர்ள ஒன்றிடணந்த 
வபகாதும் ்ட்டமுடறயில் அடவ சபரிய மகாறறத்டத 
ஏறபடுத்துவடத ் காணமுடியகாதுள்ளது. உல்ம் விழிப-
பட்டய வவண்டிய பிரதகான பிரச்சிடனயகா  ்்காணபப-
டுவது, ்காலநிடல மகாறறமகாகும். இயறட்டய மீறு-
கின்ற அடனத்து வி்டயங்ட்ளயும் நிறுத்தகாத வடர 
மனித ெமு்த்தின் இருபபு ச்ருக்டிமிக்தகா்வவ 
வி்ளஙகும். வல்லரசு்ளும் வல்லரசு்ளின் அரசியல் 
இலகாபங்ளுக்கா  ் குவிக்பபடும் ஆயுதங்ளும், 
அதன் பரிவெகாதடன்ளும் அபகாயமகான முடிவு-
்ட்ள ஏறபடுத்துவவதகாடு ்வீன இயந்திரங்ளின் 
உறபத்தி சபருக்மும் இலகாபத்டத சபறுவதற-
்கான உறபத்தியின் அதி்ரிபபும் இயறட்டய 
முறறகா் நிரகா்ரிபபதகா் அடமயும். 

எனவவ வல்லரசு்ள தங்ளுககுள வமகாதிக-
ச்காளவதறகு ்காலநிடல மகா்காடு்ட்ள ்ட்ட -
டமபபகார்்ளகாயின் அதன் விட்ளவு்ள மனித 
ெமூ்த்தின் இருபடப வ்ளவிககுடபடுத்தும். வஜெகா 
பி்டனின் குறறச்ெகாடடு அவவகாறகாசதகான்றகா்வவ 
்காணபபடுகிறது. ரஷசியகாவுககும் சீனகாவுககும் 
எதிரகான அரசியலகா் கி்ளகாஸ்வ்கா மகா்காடட்ட வஜெகா 
பி்டன் ்ருதுவசதன்பது உல்்ளகாவிய ்காலநிடல-
யின் ்ட்டடமபபுககு ஆபத்தகான செயதியகா்வவ 
அடமகிறது.

எப்படி அமையப ப்போகிறது 2022 ஆம் 
ஆண்டிற்ோன வரவு செலவுத்திட்டம் 

அறிமு்பபடுத்தபப்டவுள்ள  படசஜெட
அடுத்துவரும் மூன்று  
வரு்டங்ளுககுரிய சபகாரு்ளகாதகாரக 
ச்காளட்ச் ெட்ட்மகா் அடமயும் 
என  குறிபபி்டபபடடுள்ளது. உண்டம
யில் இந்த அரெகாங்ம் ்்டந்த முடற 
அறிமு்பபடுத்திய படசஜெடடிலும் 
இவதவபகான்ற குறிபபு ்காணபபட்டது.
அடுத்துவரும் ஐந்து வரு்டங்ளுககு 
அதன் வரிகச்காளட் மகாறகாதிருக
கும் என்று  உறுதி கூறபபடடிருந்தது.
ஆனகால் அதில் தறவபகாது மகாறறங்ள 
எறபடுத்தபப்டப  வபகாவது சதரிகிறது. 
குறிபபகா் செல்வவரி மீண்டும் வரப
வபகாகிறது. ஓன்டலன்  அடிபபட்டயி
லகான வற வரி அறவீடு்ள 
வரபவபகாவதகா்வும் அறிய முடிகிறது.

வலலரசு்ளின் அரசியல பைோதமல 
பிரதி்பலிக்கும் கிளோஸப்ோ ைோநோடு!
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( மினுவாங்காடை  நிருபர் )

கார�ாடிச்சென்று பாரிய விபத்தான்-
றுக்கு கா�ணமான பதினாரே வயதான 
சிறுவன் ஒருவனின் தான்ரதான்றித தன-
மான்செயல் அணடமயில் ஊைகஙகளில் 
ரபசு்பாருளாகியிருநதது.  

்காழும்பில் இருநது நீர்்காழும்பு 
திடசெயில் கைநத வியாழனன்று பயணிதத 
அதி ்சொகுசு வாகனம் ரவகக் கட்டுப்-
பாட்டை இழநது, வீதிடய விட்டும் விலகி 
எதிர்த திடசெயில் பயணிதத ரமாட்ைர் 
வாகனம், முசசெக்க� வணடி மற்றும் 

இ�ணடு ரமாட்ைார் டசெக்-
கிளகளுைன் ரமாதி விபததுக்குளளாகி -
யது.   16 வயதுடைய சிறுவன் ஒருவரன 
இவவாறு குறிதத அதி ்சொகுசு வாகனத-
டதச  ்செலுததியுளளார், 

்சொகுசு வாகனம் ரமாதியதில்  ரமாட்ைார் 
டசெக்கிளில் பயணிதத ஒருவர் உயிரிழந-
துளளதுைன், ரமலும் நான்கு ரபர் காயம-
டைநதுளளனர். காயடைநதவர்கள �ாகம 
ரபாதனா டவததியசொடலயில் அனுமதிக்-
கப்பட்டுளளதாகவும் ்பாலிஸார் குறிப்-
பிட்ைனர்.

்வலிசெே பகுதியில் இைம்்பற்ே இநத 
ரகா� வாகன விபததுச செம்பவததின் மற் -

று்மாரு சி.சி.ரி.வி. கா்ணாளி கிடைக்-
கப்்பற்றுளள நிடலயில், இசசெம்பவம் 
்தாைர்பில் 16 வயது சிறுவன் மற்றும் 
இசசிறுவனின் தநடத டகது ்செயயப்பட்-
டுளளதாக, மஹபாரக ்பாலிஸார் ்தரி-
விததனர்.

 சிறுவர்கள வாகனம் ்செலுததுவது 
செட்ைப்படி குற்ேமாக இருநரபாதும் தமது 
மகடன காட�ச்செலுதத அநதத தநடத 
ஏன் அனுமதிததார் என பல சொ�ாரும் 
ரகளவி எழுப்பியுளளனர். தநடதயின-
தும் மகனதும் ்பாறுப்பற்ே ்செயல் ஒரு 
உயிர் பலியாகக் கா�ணமாய அடமநதி-
ருக்கின்ேது.

ரபருவடள சீனன் ரகாட்டை பிட்ைவடள அல்-
மிர்அதுஷ்ாதுலியயா ஸாவியாவில் 90 
ஆவது வருை புனித ஸஹீஹூல் புஹாரி 

தமாம் மஜ்லிஸ் இன்று 7ம்  திகதி (7.11.2021) 
ஞாயிற்றுக்கிழடம பகல் கலீபதுஷ ்ாதுலி ்மௌலவி 
எம்.எம். டஸனுலாப்தீன் (பஹ்ஜி) தடலடமயில் 
ரகாவிட் 19 சுகாதா� அறிவுறுததல்கடள ்செவவரன 
கடைபிடிதது வட�யறுக்கப்பட்ை மக்களின் பஙகுபற்ேலு-
ைன் நடை்பறுகிேது. 

முஹம்மத ஸல்லல்லாஹூ அடலஹி வஸல்லம் 
அவர்கள தஙகளது வ�லாற்றுப் புகழ்மிக்க இறுதி 
ஹஜ்ஜின் (ஹஜ்்ஜதுல் விதா) ரபாது அஙகு குழுமியி -
ருநத அருடமத ரதாழர்கள மததியில் உட�யாற்றும் 
ரபாது இடதச ்சொன்னார்கள. 'உஙகளுக்காக நான் 
இ�ணடை விட்டுச ்செல்கின்ரேன். அவற்டேப் பின்பற்-
றும் கால்மல்லாம் நீஙகள வழி தவே மாட்டீர்கள' 
இடேரவதமாம் அல் குர்ஆனும் அணணலா�து நடைமு -
டேகளாகிய சுன்னாவுரம அடவயி�ணடுமாகும். 

அல்லாஹ்வின் வசெனஙகளைஙகிய அல் குர்ஆடன 
ஓதிப் பயன்்பறும் செநதர்ப்பஙகள புனித 
�மழானில், முஸ்லிம்கள வாழும் பி�-
ரதசெஙகளில் எல்லாம் கிடைக்கின்ேன. 
ஆனால் அல்குர்ஆனுக்கு அடுதத இைத-
தில் டவததுக் கணிப்பிடும், இஸ்லாமிய மூலாதா�ஙகள 
அைஙகிய ஹதீஸ்கடள அறிநது விளஙகிக் ்காளளும் 
செநதர்ப்பஙகள மிக அரிதாகரவ கிடைக்கின்ேன.  

தாம் ்தாகுதத புஹாரி ்ரீபில் எநத ஹதீஸ் முதலா -
வதாக இைம்்பேரவணடு்மன்பதில் புகாரி இமாமுக்-
குப் பி�சசிடன எழுநதது. மனிதன் ்செயயும் ஒவ்வாரு 
காரியததுக்கும் அவனது எணணரம கா�ணம் என்ே 
உணடம அவர்களது முயற்சிக்கு முதல் தூணடியாக 
அடமநதது. எனரவ இமாம் அவர்களும் தமது நூலில், 
'ஒவ்வாரு ்செயலும் எணணதடதரய ்பாறுததிருக்கி-
ேது' என்ே நபிகளாரின் ஹதீஸ் உைன் ஆ�ம்பம் ்செய-
தார்கள. 

இவவளவு சிேப்புப் ்பாருநதிய இநத அரிய புகாரி 
்ரீடப மக்கள செரிவ�க் ரகட்டு அதன்படி நைநது 
ரமம்பாடு அடைய ரவணடு்மன்ே ரநாக்கில் இற்டேக்-

குச சுமார் 90 ஆணடுகளுக்கு முன்னர் ரபருவடள 
சீனன் ரகாட்டை பிட்ைவடளயில் அடமநதுளள 'அல் மிர்-
அதுஷ ்ாதுலியயா' ஸாவியாவில் ஓர் அரிய முயற்சி 
ரமற் ்காளளப்பட்ைது. அதி�ாம் பட்டிணததில் இருநது 
இலஙடகக்கு வருடக தநத ்ாதுலியயாத தரீக்காவின் 
கலீபதுல் குலபாவும், அததரீகததுல் ரிபாயியயா நக்ஷ -
பநதியா தரீக்காவின் கலீபாவுமான  அஹமது ்லப்டப 
ஆலிம் சொகிப் (�ஹ்) (ரசெகுனா அப்பா) அவர்கள இநத 
ஸாவியாவில் இநத உயரிய புகாரி மஜ்லிடஸ ஆ�ம்-
பிதது ஆன்மிக ஒளிதரும் மஙகாத தீபதடத ஏற்றி 
டவததார்கள. 1935 ஆணடில் பிட்ைவடளயில் புகாரி 
மஜ்லிஸ் நடை்பறும் இநத ஸாவியாடவ ஸ்தாபிதது 
வரும் நமது ரசெகுனா அப்பா அவர்கரளயாவார். 

இநத மஜ்லிஸ் நபி (ஸல்) அவர்கள பிேநத �பீயுல் 
அவவல் மாதததில் முப்பது தினஙகளிலும் சுபஹ் ் தாழு-
டகயின் பின்னர் ஆ�ம்பிக்கப்பட்டு நடை்பற்று வரு -
கின்ேது. தடலசிேநத உலமாப் ்பருமக்களால் உபன்-
னியாசெஙகளும் விளக்கஙகளும் அளிக்கப்படுகின்ேன. 

ரசெகுனா அப்பா அவர்கள ரபருவடள மாளிகா -
ரஹடன புகாரி டதக்கா-
விலும் சிலகாலம் தஙகியி-
ருநது அஙகு நடை்பற்று 
வரும் ரமற்படி மஜ்லிடஸ-

யும் முன்னின்று நைததியடம இஙகு குறிப்பிைததக்கது. 
இப்்பரியா�து ஆன்மீகப் பணிக்கு மகுைம் டவததாற் 

ரபான்று அடமநதிருப்பது அதி�ாம் பட்டினததில் 
அன்னார் உருவாக்கிய �ஹ்மானியா மநத�ஸாவா -
கும். �ஹ்மானியா கடலக்கூைம் இநதியா, இலஙடக 
ரபான்ே நாடுகளில் இருநது வநத மாணவர்களுக்கு 
அறிவுப் பாலூட்டி அவர்கடளத தடலசிேநத உலமாக்க -
ளாக மாற்றியடம சொன்றுைன் கூடிய உணடமயாகும். 
அன்னார் இயற்றிய 'கிதாபுல் ஹஜ்' என்னும் நூல் 
ஹஜ்ஜின் சிேப்பு பற்றி எடுதரதாதுகிேது. 

இநத மஜ்லிஸ் சிேப்புே நிடேவு்செயய நமது ஒதது-
டழப்பிடன நல்குரவாமாக. எமது நாட்ைஙகள நிடேரவ -
ேவும் எமது தாயத திருநாட்டில் சொநதியும் செமாதானமும் 
நிலவவும் இநத மஜ்லிஸில் பஙகுபற்றிப் பி�ாததிப்ரபா-
மாக.

செமூக ஊைகஙகளுள பி�பலமான 
முகநூல் செமூக வடலததளததின் ஊைாக 
்பரும்பாலானவர்கள பயனுளள விை -

யஙகடள ரமற்்காணடு வரும் அரத ரந�ம் 
சிலர் அதடன பல்ரவறு ரமாசெடி நைவடிக்டகக-
ளுக்காகப் பயன்படுததி வருகின்ேனர். விரசெை-
மாக ்பணகளுக்கு செமூக வடலததளஙகளில் 
உலாவும் ரமாடிக்கா�ர்களால் விடுக்கப்படும் 
துன்புறுததல்கள ஏ�ாளமானடவ. அவற்றுள 
்பணகளின் ஆபாசெப் பைஙகள ்வளியிைப்பட்ை 
செம்பவஙகளும் எணணிலைஙகாதடவ. 

 சில தினஙகளுக்கு முன்னர் முகநூல் செமூக 
வடலததளததில் ்பண ஒருவ�ால் ஆணகள 
மீது ரமற்்காளளப்பட்டு வநத ரமாசெடி ்தாைர்-
பான ்செயதி ்வளிவநதது. ரபஸ்புக் மற்றும் 
வட்செப் வீடிரயா அடழப்புக்கள மூலம் ஆண -
களின் நிர்வாணப் புடகப்பைஙகள மற்றும் 
வீடிரயாக்கடளப் ்பற்றுக் ்காணடு அநத 
ஆணகடள அசசுறுததி பாரியளவில் பண ரமாடி -
செயில் ஈடுபட்ை ்பண ஒருவருைன் ஆண ஒருவ-
ட�யும் கைநத ஒக்ரைாபர் 29ம் திகதி அக்கட�ப்-
பற்று ்பாலிஸார் டகது ்செயதனர். 

அக்கட�ப்பற்று ்பாலிஸ் பிரிவானது முஸ்-
லிம்கள அதிகளவில் வாழும் ஒரு பி�ரதசெமாகும். 
கைநத 28ம் திகதி மாடலயில் அக்கட�ப்பற்று 
்பாலிஸ் நிடலய ்பாறுப்பதிகாரி பி�தான 
்பாலிஸ் பரிரசொதகர் விர்ஜதுஙகடவச செநதிப்ப-

தற்கு நணபர் ஒருவருைன் வநதிருநதது  றிபான் 
என்ப�ாகும். 43 வயதுடைய றிபான் சொயநதம -
ருது பி�ரதசெதடதச ரசெர்நதவ�ாகும். தனியார் 
நிறுவனம் ஒன்றில் விற்படனப் பி�திநிதியாகப் 
பணியாற்றும் றிபான் அடிக்கடி ரபஸ்புக்கில் 
உலா வருபவ�ாகும். இற்டேக்கு 3, 4 மாதஙக-
ளுக்கு முன்னர் றிபான் ரபஸ்புக் ஊைாக யுவதி 
ஒருததிரயாடு ்தாைர்டப ஏற்படுததிக் ்காண-

டுளளார். அவயுவதி ஒலுவில் பி�ரதசெதடதச 
ரசெர்நத 27 வயதுடைய �ஹூமா என்ே ்பண-
ணாகும். ்பாலிஸ் நிடலய ்பாறுப்பதிகாரி-
டயச செநதிக்க வநத றிபான் இவவாறு கூறினார்,

“ரசெர்.... என்னிைம் ஒருவர் ஆறு இலட்செம் 
பணம் ரகட்டு மி�ட்டுகிோர்.... பணதடத வழங -
காவிட்ைால் எனது நிர்வாணப் பைஙகடள இடண -
யததளததில் ரபாடுவதாக என்டன அசசுறுததுகி-
ோர்....” என்ோர். 

இதடனயடுதது ்பாலிஸ் நிடலய ்பாறுப்பதி -
காரி றிபானிைம் இசசெம்பவததின் முழு விப�ஙக-
டளயும் விசொரிததார். அப்ரபாது றிபான்,

“அதாவது ரசெர்..., நான் இற்டேக்கு 3, 4 
மாதஙகளுக்கு முன்னர் ரபஸ்புக் மூலமாக 
�ஹூமா என்ே யுவதியுைன் அறிமுகமாகிக் 
்காணரைன்..... அவள எனக்கு எப்ரபாதும் 
்மரசெஜ் அனுப்பத ்தாைஙகினாள..... பின்னர் 
நாம் இருவரும் ரபஸ்புக் மூலமாக, வட்செப் 
வீடிரயா ரகால் மூலமாக காதல் ் தாைர்டப ஏற்ப-
டுததிக் ்காணரைாம்.... வீடிரயா ரகால் மூலமாக 
அவளும் அவளது நிர்வாண புடகப்பைஙகடளக்  
காணபிததாள.... அதன் பின்னர் நானும் எனது 
நிர்வாணப் பைஙகள மற்றும் வீடிரயாக்கடள 
அவளுக்கு அனுப்பிரனன்.....”

அவவாறு வீடிரயா காட்சிகடள வழஙகும் 
ரபாது �ஹூமா எநதச செநதர்ப்பததிலும் அவளது 
முகதடதக் காட்ைவில்டல. அவள முகதடதக் 
காட்ைாமல் ரவறு யுவதிகளின் நிர்வாண புடகப்-
பைஙகடள ஆணகளுக்கு அனுப்பியுளளடம 
்பாலிஸ் விசொ�டணகளிலிருநது ்தரிய வந-
துளளது. எனினும் அவள ஆணகளின்  முழு 
டமயான நிர்வாணமாக பைஙகடளயும், வீடி-
ரயாக்கடளயும் ்பற்றுக் ்காளவதற்கு தநதி-
�ஙகடளச ்செயதுளளார். அவவாறு ்பற்றுக் 
்காணை பைஙகள மற்றும் வீடிரயாக்கடள அந -
ரந�ரம ைவுன்ரலாட் ்செயது ்காளவதற்கும் 
�ஹூமா தநதி�ஙகடளக் டகயாணடுளளார்.

இவவாறு பைம், வீடிரயாக்கடள ்பற்றுக் 
்காணை பின்னர்  �ஹூமாவிைமிருநது ரிபா-
னுக்கு அடழப்புக்கள வருவது திடீ்�ன நின்று 
ரபானது. அதற்கு சில தினஙகளுக்குப் பின்னர்  
றிபானுக்கு அறிமுகமில்லாத ஒருவரிைமிருநது 
அடழப்பு ஒன்று வநதுளளது. “உனக்கு நான் 
யார் என்று ்தரியுமா.....? நீ என் மடனவியு-
ைன் திருட்டுததனமாக உேடவப் ரபணி வந -
துளளாய..... என் மடனவி  டகயும் களவுமாக 
அகப்பட்டுக் ்காணைாள.....என் மடனவியின் 
டகரபசியில் அடனததும் உளளது.... வீடிரயா, 
ரபாட்ரைாக்கள என்று எல்லாரம உளளது.....  
உனக்கு நான் யார் என்படதக் காட்டுகிரேன்.... 
உன் பைஙகள, வீடிரயாக்களுைன் ்பாலிஸ் 

நிடலயததிற்குப் ரபாகப் ரபாகிரேன்.... உன் வீடி-
ரயாக்கள அடனதடதயும் முகநூலில் ரபாைப் 
ரபாகிரேன்.....”

அநத அடழப்டபயடுதரத  றிபானுக்கு  தான் 
்செயதிருக்கும் ்செயலின் பா�தூ�ததன்டம 
விளஙகியது அதிர்சசிடயயும் அது அவருக்கு 
ஏற்படுததியது. உைனடியாக அநத நபர் மீணடும் 
அடழப்டப எடுதது “நீ என்னிைமிருநது தப் -
பிக்க ரவணடுமாயின், .... எனக்கு  பணம் த� 
ரவணடும்.  தநதால் நான் உன்டன விட்டு 
விடுகிரேன்....” இது றிபானுக்கு ்நஞ்சில் பால் 
வார்ததடதப் ரபான்று இருநதது. “எவவளவு 
அணணா ரவணடும்.....? ரகட்கும் பணதடதத 
தருகிரேன்.....” என றிபான் பதிலளிததுளளார்.

“செரி.... நான் எடதயும் 
்பாலிஸாருக்கு வழஙக 
மாட்ரைன்..... இடணயததளத-
தில் ரபாைவும் மாட்ரைன்..... 
எனக்கு ஆறு இலட்செம் 
தநதால் ரபாதும்....” அநநபர் 
கூறியுளளான். 

“ஐரயா.... அணணா.... 
நான் பணதடதத தருகி-
ரேன்..... எப்படி உஙகடளச 
செநதிப்பது....?”

“இல்டல.... இல்டல... என்டனச செநதிக்க 
ரவணடியதில்டல....”

அதன் பின்னர் அநநபர், அப்பி�ரதசெததில் 
அடமநதுளள பாழடைநத இைம் ஒன்றில் உளள 
குறிதத ம�ததின் கீழ் பணதடத டவக்குமாறு றிபா-
னிைம் கூறியுளளான். இசசெம்பவம் கைநத ்செப்-
்ைம்பர் மாதததில் ஒரு நாள  இைம்்பற்றுளளது. 
அநதப் பணதடத வழஙகிய றிபான், “ஒருவாறு 
பி�சசிடனயிலிருநது தப்பிரனன்....” என ்பரு-
மூசசுவிட்ைான். எனினும் சில தினஙகள கைநத 
பின்னர் ஆறு  இலட்செதடதப் ்பற்றுக் ்காணை 
�ஹூமாவின் கணவரிைமிருநது மீணடும் றிபா-
னுக்கு ்தாடலரபசி அடழப்பு வநதுளளது. 

“ஹரலா.... ரபசுவது யார் என்று ்தரியும்-
தாரன.... என்னிைம் உன்னுடைய அநத பைஙகள, 
வீடிரயாக்கள இன்னும் இருக்கின்ேன.... நான் 
ரந�டியாகரவ கூறுகின்ரேன்.... எனக்கு இன்னும் 
ஆறு இலட்செம் ரூபாய ரவணடும்..... இல்டல்யன்-
ோல் நான் அவற்டே முகநூலில் ரபாடுரவன்.... 
்பாலிஸாரிைமும் வழஙகுரவன்.... விருப்பமா...?”

அநத அடழப்டபயடுதது இநத நபரிைமிருநது 
இனி தப்பிக்க முடியாது என றிபான் திகிலடைந-
தார். தனியார் நிறுவனம் ஒன்றில் விற்படன பி�-
திநிதியாகப் பணியாற்றும் றிபான் மிகுநத வசெதி 
படைததவ�ல்ல. �ஹூமாவின் கணவருக்கு வழங-
குவதற்காக மீணடும் றிபான் பணதடதத ரதைத 

்தாைஙகியுளளார். இதன் ரபாது 
றிபான் தனது நணபர் ஒருவரிை-
மிருநது டகமாற்ோக இ�ணடு 
இலட்செம் ரூபாடவக் ரகட்டிருந-
தார்.

“மசசொன்.... எனக்கு இ�ணடு 
இலட்செம் ரூபாய பணம் ரவணடும்....”

“இப்படி அவசெ�மாக உனக்கு எதற்கு இ�ணடு 
இலட்செம்.....?”  என நணபர் ரகட்டுளளார்.

தன் நணபரிைததில் விையதடதக் கூறுவதா, 
ரவணைாமா என தடுமாற்ேததில் இருநத றிபான் 
பின்னர் தான் முகங்காடுததிருநத நிடலயிடன 
தனது நணபரிைததில் ஒன்றுவிைாமல்  கூறியுள-
ளார். அக்கடதடயக் ரகட்ை றிபானின் நணபர்,

“அவனுக்கு இனி ஒரு செதமும் வழஙக 
ரவணைாம்.... நாம் ்பாலிஸுக்குப் ரபாரவாம்....” 
எனக் கூறியுளளார்.

முதலில் றிபான் அதற்கு விரும்பாத ரபாதிலும் 
பின்னர், கைநத ஒக்ரைாபர் 28ம் திகதி றிபான் அக்-
கட�ப்பற்று ்பாலிஸ் நிடலயததிற்கு தனது நண-
பருைன் ்சென்றுளளார். 

்பாலிஸ் நிடலய ்பாறுப்பதிகாரி விர்ஜதுங-
கவிைம் அடனதது விையஙகடளயும் றிபான் 
கூறியுளளார். றிபான் முகங்காடுததிருக் -
கும் நிடலயிடன நன்கு புரிநது ்காணை 
்பாலிஸ் ்பாறுப்பதிகாரி, குறிதத நபட� 
மைக்கிப் பிடிப்பதற்கு சூட்சுமமான நைவடிக் -
டகடயக் டகயாளத தீர்மானிததார். ்தாைர்ச -
சியாக அநநபருைன் ரபசுமாறும், பணம் தருவ-
தாக உறுதியளிக்குமாறு றிபானிைம் ்பாலிஸ் 
நிடலய ்பாறுப்பதிகாரி கூறியுளளார். அதன-
டிப்படையில் முதல் தைடவ பணதடத டவதத 

இைததிரலரய மீணடும் ஆறு இலட்செம் பணதடத 
டவப்பதாக றிபான் அநநபரிைம் வாக்களிததுள-
ளார். 

இரதரவடள அக்கட�ப்பற்று ்பாலிஸ் 
நிடலய ்பாலிஸாரும் அவவிைததிற்குச ்சென்று 
குறிதத ரமாசெடிக்கா�டனப் பிடிப்பதற்காக ஆயத-
தமாகினர். கைநத ஒக்ரைாபர் 29ம் திகதி விடிந -
தது. றிபானிைமிருநது பணதடதப் ்பற்றுக் 
்காளவதற்கு வரும் நபர் அன்று இ�வு 7 
மணியளவில் குறிதத ம�ததின் கீழ் பணதடத 
டவக்குமாறு றிபானுக்கு உதத�விட்டுளளான். 
அதற்கு 3, 4 மணி ரந�ததிற்கு முன்னர் 
்பாலிஸார் அவவிைததிற்குச ்சென்று அஙகு 
பணதடத எடுப்பதற்காக வரும் நபட�ப் 
பிடிப்பதற்காகக் காததிருநதனர். 

குறிதத ரந�ம் வநதது. ரமாட்ைார் டசெக்கிள 
ஒன்றில் ்பண ஒருவருைன் அநநபர் அவவிைத -
திற்கு வநதுளளான். ம�ததின் கீழ் டவக்கப்பட் -
டிருநத பணதடத அவவிருவரும் எடுததரபாது  
அஙகு மடேநதிருநத 
்பாலிஸார் அவவிருவ-
ட�யும் டகயும் களவுமா -
கப் பிடிததுக் ்காணைனர். 
பிடிபட்ை ்பணணிைம் 
டகரபசி ஒன்றும் இருந-
துளளது. 

(21ஆம் பக்கம் பார்க்க)

க�ோடீஸ்வரியோ�  மோற பெண் 
ெயனெடுத்திய யுத்தி அமெலம

சமூக ஊடகம் மூலம் 

ஆணகளிடம் 

பணம் பறித்த பபண!

அமில மலவிசூரிய ...?
 தமிழில் : எம். எஸ். முஸப்பிர்  

  (புததளம் விரசெை நிருபர்)  

பேருவளை விபேட நிருேர் ...?
 

சீனன் க�ோட்டையில்  90 ஆவது வருடை 
ஸஹீஹூல் புஹோரி தமோம் மஜ்லிஸ்

மாணவனின் தான்்தான்றிததனமான 
செயலால் அநியாயமாக பலியான உயிர்

இநது செமய, கலாசொ� அலுவல்கள திடணக்களததின் ஏற்பாட்டில், கநதசெஷடி வி�த புணணிய காலததில், ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆறுமுகநாவலர் மணிமணைப-
ததில், மாடல மூன்று ் தாைக்கம் நான்கு மணிவட� முருக பக்திப் பாைல்கள இடசெ அர்சசெடன நிகழ்வு  இைம்்பற்று வருகிேது. முதலாம் நாள நி -
கழ்விரல, இடசெக் கடலமாணி, பணணிடசெக் கலாவிததகர், செஙகீத கலாவிததகர் ்செல்வி செநதிரிக்கா கரணஸ்ப�னும் கலாவிததகர் ஹிமாலினி 
சுகநதனும் இடணநது வழஙகிய ‘திருமுருக கீர்ததனம்’ நிகழ்வு சிேப்புே இைம்்பற்ேது. அணிரசெர் கடலஞர்களாக மிருதஙகம் - கலாவிததகர்  
கிருபா அனநதரகாபனும் வயலின் – கலாவிததகர் திருமதி வன்ஜா ஈஸ்வ�செர்மாவும்  ்கஞ்சி�ா .ஸ்ரீ. டிலுக்செனும் பஙகுபற்றியிருநதனர்.

யாழ். நாவலர் மணிமணைபததில் கநதசெஷடி இடசெ அர்சசெடன



14 THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY NOVEMBER 07, 2021
2021 நவம்பர் 7 ஞாயிற்றுக்கிழமை

தெலுங்கானகாவின் சுற்றுலகாக் 
்ழ்த் ெலலவர் ஸ்ரீ.உப்பலகா ஸ்ரீ -
னிவகாஸ் குபெகா, நகா்கார்்ஜுனகாசகா -்
ரில் நடந்து வரும் புத்ெ வனத்தின் 
புனிெத் திடடம் குறித்து விரிவகா் 
விளக்கினகார், இன்னும் சில நகாட -்
ளில் தெகாடங்ப்படும். சுற்றுலகாலவ 
மேம்்படுத்துவெற்கும் அலனத்து ேட-
டங்ளிலும் உளள சுற்றுலகாப ்பய-
ணி்லள ஈர்க்கும் மநகாக்்த்தில் இது 
மி்பத்பரிய த்பௌத்ெ ்பகாரம்்பரிய 
திடடங்ளில் ஒன்்காகும். த்பௌத்ெ 
சிற்்பங்ள, த்பௌத்ெ டகாங்ங்ள, 
தவண்லங்ள, ்பகாலகா, ்காந்ெகார 
சிற்்பங்ள, அ்ந்ெகா ஓவியங்ள 
ேற்றும் ்ல் சிற்்பங்ள ஆகியவற்-
றின் ஈர்க்்க்கூடிய ்காடசிலய ்காட-
சிப்படுத்துவென் முக்கியத்துவத்லெ-
யும் அவர் வலியுறுத்தினகார்.  

மேலும், இந்தியகாவிலிருந்து 
புனிெ ெந்ெங்லள இலஙல்க்கு 
த்காணடுவர பிரதி உயர்ஸ்ெகானி-
்ர் துலரசகாமி தவங்மடஸ்வரன் 
இந்தியகா சுற்றுலகாத்துல்யின-
ருக்கு ம்காரிக்ல் விடுத்துளளகார்.

நுவதரலியகா  ேகாவடடத்தில் 
்டந்ெ ேகாெம்  வரலகாறு 
்காணகாெ அலடேலழ 

த்பய்து ்பகாரிய  ்பகாதிபபுக்்லள உரு-
வகாக்கியிருந்ெது. இலெ யகாவரும் 
அறிவகார்்ள. அமெம்பகால இக்்காலப்ப-
குதியில் ேலலய்த்தில் நுவதரலியகா, 
்பதுலள, ம்்காலல, இரத்தினபுரி,  
்ணடி ம்பகான்் பிரமெசங்ள உட்பட 
நகாடடில் மேலும் ்பல பிரமெசங்ளில்  
த்பய்ெ ்டும் ேலழ ்பகாரிய ்பகாதிபல்ப 
ஏற்்படுத்தியிருந்ெது.

சுேகார் ்பன்னிரணடு வருடங -்
ளுக்கு பின்னர் நுவதரலியகா  ேகாவட-
டத்தின் நுவதரலியகா, த்காத்ேலல,-
வலப்பலன, ஹஙகுரகாஙத்த்ெ, 
ேற்றும் அம்்ப்முவ  பிரமெச தசயல்  
பிரமெசங்ளில் வரலகாறு ்காணகாெ 
த்பரும் ேலழ த்பய்திருந்ெது.

த்காமரகானகா தநருக்்டிக்குள  ெவித்து 
வரும் ேக்்ளின் இயல்பு வகாழக்ல்லய 
்பகாதிக்கும்  வல்யில்  இயற்ல்யின் 
சீற்்மும் ேக்்லள வலெத்துளளது 
என்ம் தசகால்ல மவணடும். 

நுவதரலியகா ேகாவடடத்தின்  வலப-
்பலன பிரமெச தசயல்ப ்பகுதியில்  
இம்முல்  ்டும் ேலழ ்காரணேகா்  
்பகாரிய ்பகாதிபபுக்்ள ஏற்்படடுளளன.

இரகா்லல ேத்திய பிரிவு மெகாட-
டத்லெ ஊடுருவிச்  தசல்லும் ் காடடகாறு   
த்பருக்த்டுத்ெலேயினகால் இக்்காட-
டகால் அணமித்ெ ்பகுதியில் வீடு்டடி  
வகாழந்ெ ேக்்ள ்காடடகாறு த்பருக்்த்-
திற்கு மு்ம் த்காடுத்து ்பகாரிய  ்பகாதிப-
புக்குளளகாகியுளளனர்.

்பகாதிக்்ப்படட 07 குடும்்பங்லள 
மசர்ந்ெ 27 ம்பர் அமெ மெகாடடத்-
தில் உளள  பிளலள்ள ்பரகாேரிபபு 
நிலலயத்தில் இட தநரிசலுக்கு ேத்தி-
யில்  ெங்லவக்்ப்படடனர்.

இவர்்ள  ்டந்ெ  20 வருடங -்
ளகா் த்பரும் ேலழக் ்காலப்பகுதி-
யில்  ்பகாதிக்்ப்படடு இடம்த்பயர்வுக்கு 
மு்ம் த்காடுத்து வருகின்்னர்.

்பகாதிக்்ப்படட குடும்்பங்ளிடம் 
இது ்பற்றி   வினவப்படட ம்பகாது 

இமெ  மெகாடடத்தில் தெகாழிலகாளர்-
்ளகா் வசித்து வந்ெ எேக்கு வீடடு-
வசதி இல்லல என்்பலெ  இரகா்லல 
மெகாடட நிர்வகா்த்தின் ்வனத்திற்கு 
மெகாடட தெகாழிற்சங் ெலலவர்்ள 
ஊடகா் அறிவித்மெகாம். 

எேது வகாழக்ல்  நிலலயிலன 
உணர்ந்ெ மெகாடட நிர்வகா்ம் எேக்கு 
ெற்ம்பகாது வசிக்கும் ்பகுதியில்  ஆற்று 
ஓரேகா் நிலங்லள வழஙகி ெற்்கா-
லி் வீடு்லள அலேத்து வசிக்கும்-
்படி  உத்ெரவிடடனர்.

நகாங்ள வசிக்் வீடு இல்லகாெ ் கார-
ணத்ெகால் மெகாடட நிர்வகா்ம் வழஙகிய  
இடத்தில் எேது தசகாந்ெ தசலவில் ெற்-
்காலி் வீடு்லள அலேத்து வகாழந்து 
வருகின்ம்காம். என்்கார் ஒருவர். 

20 ஆணடு்ளுக்கு மேலகா் அவர்-
்ள இவ்விடத்தில் வசிக்கின்்னர். அமெ 
ம்பகால மேலும் சிலருக்கு ெற்்காலி் 
வீடு்ள அலேத்து வகாழவெற்கு மெகாடட 
நிர்வகா்ம் இடம் வழஙகியுளளது.

'்பண வசதி உளளவர்்ள ெேக்கு 
வழஙகிய இடத்தில் சீதேந்து 
வீடு்லள நிர்ேகாணித்துக் த்காண-
டுளளனர்.

வசதி குல்ந்ெ எம்ம்பகான்்வர்-
்ள ஒரு ்பகுதிலய ேணணகாலும், 
சீதேந்து, ்ற்்ளகாலும் வீடு்லள 
அலேத்து வகாழந்து வருகின்ம்காம்.

வீடு்ளுக்கு மின்சகாரமும் எேது 
தசகாந்ெ தசலவில் த்பற்றுக்த்காண-
டுளமளகாம். ்காலம் ்காலேகா் ்பகாதிக்-
்ப்படடு வரும் எங்ள வீடு்ளில் 
்ல்வி ்ற்கும் பிளலள்ள, யுவதி-
்ள, குழந்லெ்ள என ்பலர் வசித்து 
வருகின்்னர்.

எேக்கு மவறு இடத்தில் வீடு்டடி 
ெகாருங்ள  என்று மெகாடட நிர்வகா-
்ம்,ேற்றும் ேகாவடட அரசியல்வகாதி-
்ள என எல்மலகாரதும் ்வனத்திற்கு  
த்காணடு வந்து இரு்பது ஆணடு -்
ளுக்கும் மேலகாகிவிடடது.

்டந்ெ ்காலங்ளில் எங்ளுலடய 
விருப்பத்லெ தெரிவித்ெ  ம்பகாதிலும்  
எேது மெகாடடத்திற்கு புதிய வீடு்ள 
வரவிருக்கின்்ன.  அெற்கு ்பணம்  
தசலவு தசய்து சூழல் ்பகாது்காபபு 
அறிக்ல் த்ப்மவணடும் இடத்திற்கு 
்பணம்  தசலுத்ெ மவணடும் என 
மெகாடட ெலலவர்்ள சிலர் எம்மிடம் 
சுேகார் 50 ஆயிரம் வலர  ்பணம் வசூ-
லித்ெனர்.

இலெயும் ்ஷடப்படடு  வழஙகி-

யுளமளகாம் சிலர் ்பணவசதி இல்லகா-
ேல் வழங்வில்லல ஆனகால் ்பணம் 
வழஙகி சுேகார் மூன்று வருடங்ள 
ஆகியும் வீடும் இல்லகாேல் ்பணத்-
லெத் திரும்்ப த்பற்றுக்த்காளளும்  
வழியும் இல்லகாது திணடகாடுகின்-
ம்காம். இது குறித்து மெகாடட  நிர்வகா்ம், 
ேற்றும் அரசியல்வகாதி்ளின் ்வனத்-
திற்கு த்காணடு வந்தும்  நடவடிக்-
ல்்ள எடுத்ெெகா் தெரியவில்லல. 
இப்படிதயகாரு அவல  வகாழக்ல்யில் 
வீடடில் எேது பிளலள்ளுக்கு சடங-
கு,்ல்யகாணம் என்்கால் மவறு இடங-
்ளில்ெகான்  த்காணடகாட மவணடியுள-
ளது என்் ்வலலலயயும் இவர்்ள  
தெரிவித்ெனர்.

இவ்வகா்கான  ேலழக்்கால இன்னல்-
்ள  ்பலவற்றுக்கு மு்ம் த்காடுத்து 
வரும் நகாங்ள த்பகாது இடங்ளில்  
ெங்லவக்்ப்படடு   ேலழ முடிந்ெ 
பின் தசகாந்ெ இடங்ளுக்கு தசல்வமெ  
வழலேயகா் உளளது.

இந்ெ நிலல எபம்பகாது ேகாறும்,-
இலெ  யகார் முன் வந்து ேகாற்றிய-
லேப்பகார்்ள? என்் ம்ளவியுடன் 
தெகாடர்ச்சியகா் வகாழந்து  வருவெகா-
்வும் ்பகாதிக்்ப்படட ேக்்ள ்ருத்து 
தெரிவித்ெனர்.

அமெமநரத்தில் இரகா்லல மெகாடட 
நிர்வகா்மும் இவர்்ளின் வீடடு வசதி 
விடயத்தில் ்பல  ஆணடு்ளகா் ்ண-
டுக்த்காளளகாேல் இருந்து வருவ-
ெகா் தெரிவிக்கும் ்பகாதிக்்ப்படடவர்-
்ள ெேது  வீடடுக்கு அருகில் ஒடும் 
்காடடகால் தூர்வகாரி, அ்லப்படுத்தி 
ஆற்று நீர்  வீடு்ளுக்கு உடபு்காெ 
வல்யில் புனரலேத்து த்காடுத்-
ெகால் ம்பகாதுேகானது என  தெரிவிக்-
கின்்னர்.

அரசகாங் அதி்காரி்ள ்பகாதிபபு 
மநரங்ளில் வந்து ்பகார்லவயிடடு  
தசல்வதும், ெம்லே ்பகாது்காப்பகான 
இடங்ளில் ெங்லவத்து பின் 
தசகாந்ெ இடங்ளுக்கு  அனுபபுவ-

லெயும் ேகாத்திரம் தசய்கின்்கார்்ள.
ெவிர ்பகாதிக்்ப்படும்  எங்ளுக்கு 
நிரந்ெர தீர்வு ஒன்ல் வழங் நடவ-
டிக்ல் எடுக்்த் ெவறிவருவது ஏன்  
என்் ம்ளவிலய இவர்்ள எழுபபி-
யுளளனர்.

்பகாதிக்்ப்படும் பிரமெசங்ளில் 
இரகா்லல, ்ந்ெப்பலள ம்பகான்்  
பிரமெங்ள முெலிடத்தில் ்காணப்படு-
கின்்லே சுடடிக்்காடடப்படுகி்து.

்ந்ெப்பலளயில் ்பகார்க் மெகாட-
டத்லெ ஊடுறுவி தசல்லும் ்காடடகா-
்கான ்பகாம்்பன் ஆறு த்பருக்த்டுப-
்பெகால் ்ந்ெப்பலள ந்ர் வழியகா் 
்ல்்பகாலம் வலர சுேகார் நகான்கு கிமலகா  
மீடடர் தூரம் ஆற்றுக்கு அருகில் 
உளள விவசகாய ்காணி்ள ேற்றும்  
வீடு்ள ்பகாதிபபுக்கு உளளகாக்கின்்ன.

விவசகாய  நடவடிக்ல்்ளில் ஈடுப-
்படும் ்பலர் ஆற்ல் குறுக்கி ஆற்று 
நீர் சீரகா் தசல்ல  விடகாது அெற்கு 
ெலடயகா் தசயற்்பகாடு்லள தசய்து 
வருகின்்லேலய அவெகானிக்் கூடி-
யெகா்  உளளது.

அமெ ம்பகாலமவ ்ந்ெப்பலள 
ந்ரில் இருந்து  த்காஙம்காடியகா, 
புரூக்லசட வழியகா் இரகா்லல 
்பச்சத்ெணணீர் ேகாரியம்ேன் ஆல-
யத்லெ  அணமித்து ஊடுறுவி ஓடும் 
்காடடகாறுக்கும் இமெ நிலலே ஏற்்பட-
டுளளது.

இவ்வகா்கா்  இன்னும் ்பல ஆறு -்
ளும் அ்லப்படுத்ெகாேலும் தூர்வகாரகா-
ேலும் ்காணப்படும் நிலலயில்  இெற்-
த்ன சரியகான நடவடிக்ல்்லள 
எடுக்கும் ்படசத்தில் ்காடடகாறு  தவள-
ளத்ெகால் ்பகாதிக்்ப்படும் நிலலயில் 
ேகாற்்ங்லள எதிர்்பகார்க்் முடியும். 

இது தெகாடர்்பகா் ேகாவடட ேற்றும் 
பிரமெச தசயல்ங்ள, பிரமெச 
சல்ப்ளின் நடவடிக்ல்்ள மி் 
அவசியம் என்்பலெ ேக்்ள உணர்த் -
துகின்்னர்.

்டந்ெ இரணடு வகாரங்ளில் இயற்-
ல்யின் சீற்்த்ெகால் த்பய்ெ ேலழ-
்காரணேகா் ஏற்்படட ்பகாதிபபுக்்லள 
முன்னுெகாரணே் த்காணடு நுவ-
தரலியகா ேகாவடடத்தில் ்பகாதிக்்ப்பட-
டுளள இரகா்லல, ்ந்ெப்பலள ேடடு-
மின்றி அலனத்து பிரமெசங்ளிலும் 
விவசகாய ்காணி்ள, வீடு்ள, ம்பகான்-
்வற்றில் ்வனம் தசலுத்ெப்படடு 
அதி்காரி்ளும், அரசியல்வகாதி்ளும் 
நடவடிக்ல் எடுக்் மவணடும்.

அத்துடன் ேலழக்்காலத்தில 
வீடு்லள  இழந்து நிர்க்்தியகா் 
த்பகாது இடங்ளில் ெங்லவக்்ப்பட-
டுளள ேக்்ளின்  குல்்லள  சம்-
்பந்ெப்படடவர்்ள மநரடியகா் ம்டட-
றிந்து  அவர்்ளின் ம்காரிக்ல்்லள 
நில்மவற்் மவணடும் என அப்ப-
குதி ேக்்ள மவணடும்காள விடுக்கின்-
்னர். 

ஐமரகாபபிய ஒன்றியத்லெ விடடு பிரித்ெகா-
னியகாதவளிமயறிய பின்னர் ஒன்றிய-
நகாடு்ளுக்கும் குறிப்பகா் பிரகான்சுக்கும்-

இஙகிலகாந்துக்குமிலடமய ஏற்்பட ஆரம்பித்துளள 
விரிசல் ்பற்றிய தசய்தி்மள இன்ல்ய உலகின் 
அவெகானிபபு்ளில் ஒன்்கா் இருக்கி்து.

பிரித்ெகானியகாலவயும் ஐமரகாபபிய ஒன்றிய 
நகாடு்லளயும் பிரிக்கும் ஆஙகில ்கால்வகாயின் 
மீன்பிடி உரிேம் தெகாடர்்பகா் பிரகான்ஸ் நகாடடின் 
ஆஙகில ்கால்வகாய் ்லரமயகாரப்பகுதி மீனவர்்ள, 
இஙகிலகாந்து மீனவர்்ள, இரு ்பக்் ்டல் சகார் அதி-
்காரி்ள ஆகிமயகாரிலடமய ஏற்்படடுளள மீன்பிடி 
உரிேம் தெகாடர்்பகான சர்ச்லச்ள இரணடு நகாடடின் 
அரசு்ளிலடமய தெகாடர் ்ருத்து மேகாெல்்லளயும் 
்பெடடத்லெயும் ஏற்்படுத்தியது.

்டந்ெ வகார ஆரம்்பத்தில் ஆஙகில ்கால்வகாயின் 
பிரகான்சின் மல ஹகாவ்ர் (Le Havre) ்டற்்பரபபில்-
மீன்பிடியில் ஈடு்படடுக்த்காணடிருந்ெ இரணடு பிரிட-
டிஷ மீன்பிடி இழுலவப்படகு்லளத் ெடுத்து நிறுத்-
திய பிதரஞ்சு மரகாந்து ்படகு்ள அவற்றுள ஒன்ல் 
தல ஹகாவ்ர் துல்மு்த்தில் சில்பிடித்து லவத்ெ 
சம்்பவத்துடன் ஆரம்்பேகாகியது மநரடி மேகாெல் நட-
வடிக்ல்்ள.

சில்பிடிக்்ப்படட ்படகு ஐமரகாபபிய ஒன்றியத்-
ெகால் பிரிடடனுக்கு வழங்ப்படட மீன்பிடி உரிேங -்
ளின் ்படடியலில் இல்லல என்று பிதரஞ்சு ேற்றும் 
ஐமரகாபபிய ஒன்றிய அதி்காரி்ள தெரிவித்துளள-
துடன் அந்ெ ்படகில் இருந்ெ மீனவர்்ளகால் பிடிக்-
்ப்படட மீன்்ளும் ்பறிமுெல் தசய்யப்படடு, அந்ெ 
்ப்பலின் ்படன் மீது குற்்வியல் வழக்கு தெகாட-
ரப்படும் எனவும் தெரிவிக்்ப்படடது.. 

பிரகான்ஸ் அதி்காரி்ளின் இந்ெ ல்து நடவ-
டிக்ல் பிரிடடிஷ ்டற்்பகுதியில் மீன்பிடிக்கும் உரி-

லே்ள ம்காரிய 47 பிதரஞ்சு ம்காரிக்ல்்ளில் 
15 க்கு ேடடுமே உரிேம் வழஙகி இருந்ெ பிரிடடிஷ 
அதி்காரி்ளின் ம்பகாக்கிற்கு எதிரகான ்பதில் நடவடிக்-
ல்யகா் இருக்்லகாம் என ்ருெப்படுகி்து..

மேலும் பிரிடடலனச் சகார்ந்துளள த்ர்சி தீவிலும் 
மீன்பிடிப்பெற்்கான உரிேம் ம்காரிய பிரகான்சின் 
170 ம்காரிக்ல்்ளில் தவறும் 66 க்கு ேடடுமே 
உரிேம் வழங்ப்படடுளளெகா்வும் பிரகான்ஸ் 
அதி்காரி்ள தெரிவித்ெனர். அமெமவலள சுேகார் 
1700 ஐமரகாபபிய ஒன்றிய மீன்பிடி உரிே ம்காரிக்-
ல்்ளில் 97 செவீெத்திற்கு உரிேம் வழஙகி இருப-
்பெகா் பிரிடடிஷ அதி்காரி்ள கூறுகின்்னர். 

ஐமரகாபபிய ஒன்றிய குறிப்பகா் பிதரஞ்சு ்படகு-
்ளுக்கு ஏ்க்குல்ய மவணடுதேன்ம் பிரித்ெகா-
னிய அதி்காரி்ள அனுேதி ேறுப்பெகா் பிதரஞ்சு 
மீன்வளத்துல் அலேச்சர் Annick Girardin தெரி-
வித்துளளகார். நவம்்பர் 2 க்கு முன்னர் பிதரஞ்சு 
மீன்பிடி ்படகு்ளுக்கு இலணடன் உரிேங்ள 
வழங்காவிடடகால் த்பரியளவில் எதிர் நடவடிக்-
ல்்ள எடுக்்ப்படும் எனவும் அவர் தெரிவித்தி-
ருந்ெகார்.
 பிரகான்சிற்கு வரும் பிரிடடிஷ ்டல்சகார் 

உணவுப ்பணடங்ள அலனத்திற்கும் தீவிர 
சு்காெகார ஆய்வு மேற்த்காளளல்.
 பிரிடடிஷ மீன்பிடி ்படகு்ள பிடித்ெ மீன்்லள 

்பெப்படுத்ெ ்பயன்்படுத்ெப்படும் பிதரஞ்சு துல்மு-
்ங்ளில் அவற்ல் நிறுத்ெ ெலட விதித்ெல்.
 பிதரஞ்சு ்டற்்பகுதியில் பிரிடடிஷ ்படகு்ள 

அலனத்திற்கும் ்ண்காணிபபு மசகாெலன்ள 
நடத்ல்.                       (04ஆம் ்பக்்ம் ்பகார்க்்)

மினுவகாஙத்காலட நிரு்பர் 

மினுவகாஙத்காலட ்ல்வி வலயத்-
திலுளள மி்ப ்பலழலே வகாய்ந்ெ 
்பகாடசகாலலயகான  ்ல்தலகாழுலவ அல் - 
அேகான் முஸ்லிம் ே்கா வித்தியகாலயம், 
அென் நூற்்காணலடக்  ்டந்து 
்பயணித்துக் த்காணடிருக்கி-
்து. 1923 இல் ஆரம்பிக்்ப-
்படட இந்ெப ்பகாடசகாலலயில், 
ெற்ம்பகாது 1,200 ேகாணவர்-
்ளுக்கும் கூடுெலகாமனகார் 
்ல்வி ்பயின்று வருகின்்னர். 
ெற்ம்பகாதுளள ்டடடங்ள, 
ேகாணவர்்ளுக்கு வகுபபுக்-
்லள நடத்ெ ம்பகாதுேகானெகா-
்க்  ்காணப்படகாலேயினகால், 
இவ்வித்தியகாலய அதி்பர் எம்.

ரீ.எம். ஆஸிம் மேற்த்காணட அயரகாெ  
முயற்சியின் ்காரணேகா், இப்பகாடசகா-
லலயின் ஆரம்்ப ்கால ெலலலே ஆசி-
ரியர்்ளில் ஒருவரகான ேர்ஹஹூம் எம்.ஐ. 
முஹம்ேதுவின்  ஞகா்ப்கார்த்ெேகா், 
அவரது புெல்வர்  எம்.எம். லியகாவுல் 

த்பளஸ் மூலேகா் த்பருந்தெகால்ப 
்பணச் தசலவில், மூன்று ேகாடிக்  ்ட-
டடதேகான்ல் அலேக்் நடவடிக்ல் 
எடுக்்ப்படடது. இக்்டடடத்தின் நிர்ேகா-
ணப ்பணி்ளில் 50 வீெம் ெற்ம்பகாது 
நில்வலடந்துளள  நிலலயில், எதிர்வ-

ரும் 2022 ேகார்ச் ேகாெம் நடுப்ப-
குதியில் இபபுதுக்  ்டடடத்லெத் 
தி்ந்து லவப்பெற்கு, அதி்பர் 
ஆஸிம் ெலலலேயிலகான இப-
்பகாடசகாலல நிர்வகா்ம் ஏற்்பகாடு-
்லள மேற்த்காணடு வருகி்து.    
இந்ெ மூன்று ேகாடிக் ்டடடத்-
தில், "ேர்ஹஹூம் முஹம்ேது 
ஞகா்ப்கார்த்ெ ம்டம்பகார் கூடம்" 
கீழத் ெளத்திலும், ேர்ஹஹூம்  
முஹம்ேதுவின் துலணவியகா-
ரும், த்காலட வளளலுேகான 

லியகாவுல் த்பளஸின் ெகாயகாரின் த்பயரில் 
"ேர்ஹஹூேகா உம்மு ஹபீ்பகா ்லகாசகார 
நிலலயம்" 2 ஆம், 3  ஆம் ேகாடி்ளில் 
அலேயப த்பறுவதும் சி்ப்பம்சேகாகும். 
த்காமரகானகா  தெகாற்றுப ்பரவல் ்காரண-
ேகா் பிற்ம்பகாடப்படட இப்பகாடசகாலலயின் 
நூற்்காணடு விழகாலவயும், புதுக் ்டட-
டத் தி்பபு விழகாலவயும், 2022 ஆம் 
ஆணடு ேகார்ச்  ேகாெத்தில் சே ்காலத்தில் 
நடத்ெப்படவிருப்பெகா், அதி்பர் ஆஸிம் 
தெரிவித்ெகார்.    இந்ெ விழகாவின் ம்பகாது, 
எழுத்ெகாளரும் சிமரஷட ்பத்திரில்யகா-
ளருேகான "்லகாபூஷணம்"  எம்.ஏ.எம். 
நிலகாமினகால் (ஈழத்து நூன்) எழுெப்ப-
டும் "்பகாடசகாலல  வரலகாறு, ்பளளிவகாசல் 
வரலகாறு ேற்றும் ஊர் வரலகாறு" அடங-
கிய முக்கியேகான நூலும்  தவளியிடப்பட-
விருப்பதும் குறிபபிடத்ெக்்ெகாகும்.

புதுக் கட்ட்டத் திறப்பு விழாவும் நிலாமின் நூல் வெளியீடும்

இராகலை த�ாட்ட மககளின்   
துயர் துல்டப்பது யார்?

தற்பாததக்கு தணிநதது
ஆங்கில கால்ொயின் பதறறம்

ஆறுமுகம் ரமேஸ்...?
மகோவை நந்தன்...?
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2001ல் நடைபெற்ற தேரேலில் இதே ொவாடை 
மாைசாமி ஐ.தே.க.வில் தநரடியாகப் தொட்டியிட்டு 
6033 விருப்பு வாக்குகடைப் பெற்றார. 2004ல் 
நடைபெற்ற தேரேலில் பசல்டலையா ொக்கியநாேன் 
என்ெவர ஐ.தே.க.வில் தநரடியாக நிறுதேப்ெட்டு 
5993 விருப்பு வாக்குகள் பெற்றார.   

2010ல் நடைபெற்ற தேரேலில் மத�ா 
கதேசன் ேடலைடமயிலைா� ஜ.போ.காவின் ஆே-
ரவுைன் மததுகம மாவட்ை முன்�ாள் மாவட்ைப் பிர-
திநிதி ஆர. தமகநாேன் ஐ.தே.கவில் தொட்டியிட்டு 
3738 விருப்பு வாக்குகள் பெற்றார. 

அன்றிலிருந்து இன்றுவடர இவவாத்ற நிடலை-
டமகள் காேப்ெட்ை தொதிலும் எந்ேபவாரு ெயனும் 
இல்டலை. 2015ம் ஆண்டு நடைபெற்ற தேரேலில் 
எந்ேபவாரு கட்சியிலும் ேமிழ் தவட்ொைர நிறுதேப்-
ெைவில்டலை என்ெது குறிப்பிைதேக்கது.   

ேமிழரகள் ஒவபவாரு கட்சியிலும் இடேந்து 
தொட்டியிடும்தொது ெதிவு பசயயப்ெடும் ேமிழரக-
ளின் வாக்குகளின் அடிப்ெடையில் நடைமுட்றயி-
லுள்ை தேரேல் முட்றடமயின்ெடி பவறறிபெ்ற 
வாயப்தெ கிடையாது. 

எனினும் அரசியல் அனுெவம், தொட்டியிடுெ-
வரின் ேடகடம தவப்றந்ேபவாரு அனுெவமும் 
அற்ற சிலைர தேரேலில் தொட்டியிடுவது தவடிக்டக-
யா� கடேயாகும். இவரகடைக்பகாண்டு ேமிழ் 
மக்களின் வாக்குகடை சிே்றடிக்கவும், கெலீகரம் 
பசயயவும் தமறபகாள்ளும் ேந்திதராொயதம ேமி-
ழரகள் தவட்ொைரகைாக நிறுததுவேறகா� காரே-
மாகும்.   

ஒரு பிரதேசதடே உள்ைைக்கிய வட்ைாரததிறகுட்-
ெட்ை பிரதேச சடெயில் தொட்டியிட்டு தேடவயா� 
வாக்குகடைப் பெறறுக்பகாள்ை முடியாேவரகள் 
மக்கள் மததியில் பிரெலைமற்ற மக்களுைன் எந்ேவிே 
போைரபுகளும் இல்லைாே 
நிடலையில் முழு மாவட்-
ைததிலிருந்தும் பவறறி-
பெ்றத தேடவயா� வாக்-
குகடைப் பெ்ற முடியுமா 
என்ெடே சறத்றனும் சிந்-
திப்ெதேயில்டலை.   

காலைஙகாலைமாக அர-
சியல் அநாடேகைாக 
இருந்துவந்ே களுத-
துட்ற மாவட்ைத ேமிழ் 
மக்களுக்கு ேடலைடம 
ோஙகி டகபகாடுக்க 
நல்லைாட்சியின் அடமச்-
சரடவ அந்ேஸ்து 
பெற்றவராக இருந்ே 
முன்�ாள் அடமச்சர 
மத�ா கதேசன் முன்-
வந்து மாவட்ைததின் 
ெலை போகுதிகளிலும் 
அடமப்ொைரகள் நிய-
மிக்கப்ெட்டு ஜ.ம.முன்�-
ணியின் பசயறொடுகள் 
முன்ப�டுக்கப்ெட்ை�. 
மததுகமவில் சகலை வசதி-
களுைனும் கூடிய ேமிழ்ப் 
ொைசாடலை அடமக்கப்ெ-
டும் எ�க்கூறி அேறகா� 
அடமச்சரடவயின் அனு-
மதிடயயும் மத�ாகதே-
சன் பெறறுக்பகாண்ைார. 
மக்களும் ேமக்கு சரியா-
�போரு ேடலைடமதது-
வம் கிடைததுள்ைோக 
ம� ஆறுேல் அடைந்ே-
�ர. களுததுட்ற மாவட்-
ைததுக்கு டகபகாடுக்கும் 
அடமச்சர மத�ாகதே-
சன் என்ப்றல்லைாம் தெசப்-
ெட்ைது. ஆ�ால் அவர 
உறுதியளிதேவாறு நல்-
லைாட்சியின் நாலைடர 
ஆண்டுகாலைததில் ேமிழ்ப் 
ொைசாடலை அடமக்கும் 
திட்ைம் டககூைவில்டலை. 
மக்கள் எதிரொரதது 
ஏமாற்றமடைந்ே�ர . 
அவரது நிதிபயாதுக்கீட்-
டில் மாவட்ைததின் சிலை 
த ே ா ட் ை ப் ெ கு தி க ளி ல் 
ஆலைய அபிவிருததி, வீதி 
அபிவிருததி, ொைசாடலை 
அபிவிருததி எ� ெலை திட்-
ைஙகள் தமறபகாள்ைப்-
ெட்ை தொதிலும் இவறட்ற 
பொறுப்தெறறு முன்-
னின்று பசயறெடுததிய-
வரகைால் ேரம் குட்றந்-
ேோகவும் ஊழல் தமாசடி 
நிட்றந்ேோகவும் இருந்-
ேோக மக்கள் பேரிவிதே-
�ர. 

ட்றகம் கீழ்ப்பிரிவு 
ேமிழ் விததியாலையததில் 
விடையாட்டு டமோ�ம், 
மில்லைகந்ே ேமிழ் மகா 
வி த தி ய ா லை ய த தி ல் 
நூலைகம் அடமதேல் 
என்ெ� உோரேமாகும்.     

தோட்ை நிரவாகததின்... (08ஆம் ெக்கத போைர)

தீொவளிக்கு முேல் நாள் எஙகள் சம்ெை ெேத-
தில் பிடிதது டவதே ஒரு போடக ெேதடே தோட்ை 
நிரவாகம் வழஙகியது. இந்ே ெேதடே வாஙகுவ-
ேறகு தோட்ை நிரவாகததிறகு எதிராக 1.11.2021 
ஆரப்ொட்ைம் பசயேடமயாதலைதய இதுவும் கிடைத-
ேது. தீொவளிக்கு முேல் நாள் இந்ே ெேதடே 
பெறறு எப்ெடி தீொவளி பகாேைாடுவது? தேடவ-
யா�வறட்ற எப்ெடி வாஙகுவது? எஙகள் பிள் -
டைகளுக்கு புதிய ஆடைகள் ஒன்ட்றயாவது சரி 
வாஙக முடியுமா? போைரச்சியாக 37 நாட்களுக்கு 
தமல் தவடலைக்குச் பசல்லைாமல் தொராட்ைததில் ஈடு -
ெட்டு வருகின்த்றாம். நாஙகள் வாயவிட்டு பசால்லை 
முடியாே அைவிறகு பொருைாோர பநருக்கடிக் -
குள்ைாகியுள்தைாம். மிகவும் கஸ்ைப்ெடுகின்த்றாம். 
எஙகளுடைய தகாரிக்டககடை தோட்ை நிரவாகம் 
உை�டியாக நிட்றதவறறும் ெட்சததில் நாஙகள் 
மீண்டும் ெணிக்கு பசல்லைத ேயாராக இருக்கின்-
த்றாம். தோட்ை நிரவாகதோல் தவடலை நிறுதேம் 
பசயயப்ெட்டுள்ை 11 போழிலைாைரகளுக்கும் மறுெ-
டியும் தோட்ை நிரவாகம் தவடலை வழஙக தவண்டும் 
அவவைவுோன்.   அப்ெடி அவரகளுக்கு மாததிரம் 
தவடலை நிறுதேம் பசயதிருப்ெது முறறிலும் ேவறு. 
அப்ெடி என்்றால் தோட்ை உேவி அதிகாரிக்கும் உேவி 
பவளிக்கை உததிதயாகதேரகள் இருவருக்கும் 

தவடலை வழஙகக்கூைாது. இததோட்ைததில் பவளி -
யாட்களுக்கு தவடலை வழஙகுவடே தோட்ை நிரவா -
கம் உை�டியாக நிறுதே தவண்டும். எஙகளுக்கு 
ஆயிரம் ரூொ சம்ெைதடே வழஙக தவண்டும் 
தொன்்ற தகாரிக்டககடை தோட்ை நிரவாகம் உை� -
டியாக நிட்றதவற்ற தவண்டும் என்கி்றார இவர.   

இததோட்ைததில் அதிகமா� போழிலைாைரகள் 
போழிலைாைர தேசிய சஙகததிலும் இலைஙடக தேசிய 
தோட்ை போழிலைாைர சஙகததிலும் அஙகம் வகிக் -
கின்்ற�ர. இருந்ேதொதிலும் இப்பிரச்சிட� போைர -

ொக ெதுடை மாவட்ை ொராளுமன்்ற உறுப்பி�ர 
வடிதவல் சுதரஸ் மாததிரம் குரல் எழுப்பியோகவும் 
நுவபரலியாடவ பிரதிநிதிததுவப்ெடுததும் 5 ொரா-
ளுமன்்ற உறுப்பி�ரகளும் கண்டுக்பகாள்ைதவ 
இல்டலைபய�வும் அததோட்ை போழிலைாைரகள் 
கவடலை பேரிவிக்கின்்ற�ர. அதுமட்டுமல்லைாமல் 
போழில் திடேக்கைம் தோட்ை போழிலைாைரக-
ளுக்கு சாரொக பசயறெைாமல் தோட்ை நிரவாகங-
களுக்கு ஆேரவாக பசயறெடுவோக இததோட்ை 
போழிலைாைரகள் குற்றம் சுமததுகின்்ற�ர.    

ேமிழ்த ேடலைடமகள்... 
(08ஆம் ெக்கத போைர)

RNjr itj;jpa Nkk;ghL> fpuhkpa kw;Wk; MAh;Ntj itj;jparhiy mgptpUj;jp kw;Wk; 

rKjha Rfhjhu ,uh[hq;f mikr;R

,e;jpa murhq;fj;jpd; mDruizapy; N`hkpNahgjp 
kUj;Jt gl;ljhhp Gyikg;ghprpy;fs; 2021-2022

,e;jpa murhq;f mDruizapd; fPohf ,yq;ifiar; Nrh;e;j 10 khzt> khztpfSf;F 

Nkw;F tq;f gy;fiyf;fofj;jpd; fPo; ];jhgpf;fg;gl;Ls;s nfhy;nfhj;jhtpy; mikag;ngw;w 

Njrpa N`hkpNahgjp epiyaj;jpy; (National Institute of Homoeopathy - NIH) 2021 - 2022 
fy;tpahz;bw;fhf N`hkpNahgjp kUj;Jt gl;ljhhp fw;iffis Nkw;nfhs;tjw;F 

Gyikg;ghprpy;fis toq;FtJ njhlHghf jFjpahdtHfisj; njhpT nra;J nfhs;tjw;F 

RNjr itj;jpa Nkk;ghL> fpuhkpa kw;Wk; MAh;Ntj itj;jparhiy mgptpUj;jp kw;Wk; 

rKjha Rfhjhu ,uh[hq;f mikr;rpdhy; tpz;zg;gq;fs;; Nfhug;gLfpd;wd. 

fw;if newpf;fhyk; 5 1/2 tUlq;fshFk;. fw;if newpia ntw;wpfukhfg; g+Hj;jp nra;jjd; 

gpd;dH> jFjpAs;s N`hkpNahgjp itj;jpa epGzuhf njhopy; Ghpa tha;g;Gfs; 

fpilf;fg;ngWk;. 

jifikfs;:- 

f.ngh.j. (c/j) ghPl;irf;F tpQ;Qhd gphptpy; Njhw;wp ngsjPftpay;> ,urhadtpay; 

kw;Wk; caphpay; Mfpa %d;W ghlq;fspYk; xNu mkh;tpy;; rpj;jpaile;J me;j 

ghPl;irapy; nghJ Mq;fpy ghlj;jpy; rpj;jpaile;Js;s kw;Wk; f.ngh.j. rhjhuz jug; 

ghPl;irapy; Mq;fpy nkhopapy; jpwikr; rpj;jpAldhd jifikiaf; nfhz;Ls;s 

jifik tha;e;jth;fs; 2021-12-31Mk; jpfjpapy; 18-25 tajpf;fpilg;gl;l tpz;zg;gjhuh;fs;  

,jw;fhf tpz;zg;gpf;fyhk;. 

tpz;zg;gpf;Fk; Kiw:

midj;J tpz;zg;gjhuHfSk;> ngaH> Kfthp> gpwe;j jpfjp> taJ> epue;ju kw;Wk; 

ifj;njhiyNgrp 02 ,yf;fq;fs; (tpz;zg;gjhuiuj; njhlh;G nfhs;sf;$ba njhiyNgrp 

,yf;fj;ijf; Fwpg;gpLjy; fl;lhak; vd;gijf; ftdj;jpw; nfhs;sTk;)> fy;tpj; 

jifikfs; kw;Wk; f.ngh.j. (c/j kw;Wk; rh/j) ghPl;irapy; rpj;jpaile;j tUlk; 

Nghd;wtw;iwj; njspthff; Fwpg;gpl;L Rakhfj; jahhpj;Jf; nfhs;sg;gl;l tpz;zg;gj;Jld; 

midj;J rhd;wpjo;fspdJk; mj;jhl;rpg;gLj;jpa gpujpfs; rfpjk; 2021-11-30Mk; jpfjp  

my;yJ mjw;F Kd;  gpd;tUk; Kfthpf;Ff; fpilf;Fk; tifapy; gjpTj; jghypy;> 

kpd;dQ;rypy;> njhiyefypy;  my;yJ Nehpy; nfhz;L te;J xg;gilj;jy; Ntz;Lk;. 

g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gg; gbtj;jpd; gpujpnahd;iw ministryofindigenousmedicine@
gmail.com vDk; kpd;dQ;ry; Kfthpf;F mDg;Gjy; Ntz;Lk;. gjpTj; jghypy; mDg;gg;gLk; 

%yg; gpujpf;F Nkyjpfkhf> g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gg;gbtj;ij (Ra juTfis 

kl;Lk;)  njhiyefy; %yk; 011-2112736 vd;w ,yf;fj;jpw;F mDg;gp itf;f Ntz;Lk;. 

nrayhsH>

RNjr itj;jpag; gphpT

RNjr itj;jpa Nkk;ghL> fpuhkpa kw;Wk; MAh;Ntj itj;jparhiy mgptpUj;jp

kw;Wk; rKjha Rfhjhu ,uh[hq;f mikr;R

,y. 26> 3Mk; khb> = rq;fuh[ khtj;ij> nfhOk;G-10. 

njhpT nra;ag;gLk; Kiw:- 

NeHKfj; NjHTf; FOnthd;wpdhy; jifikfs; ghprPyid nra;ag;gl;ljd; gpd; 

mbg;gilj; jifikfisg; g+h;j;jp nra;Js;sth;fSf;fpilapy; ngw;Wf;nfhz;l Gs;spfspd; 

gpufhuk; jpwik mbg;gilapy; jFjpahNdhh; njhpT nra;ag;gLth;. ,J njhlh;gpy; RNjr 

itj;jpa Nkk;ghL> fpuhkpa kw;Wk; MAh;Ntj itj;jparhiy mgptpUj;jp kw;Wk; rKjha 

Rfhjhu ,uh[hq;f mikr;R nrayhshpd; jPh;khdNk ,Wjpj; jPh;khdkhFk;.

Fwpg;G:  nfhy;fj;jhtpy; mike;Js;s Njrpa N`hkpNahgjp epiyak; kw;Wk; ,iaGila 

ghlnewp njhlHghd Nkyjpf tpguq;fis> www.nih.nic.in vd;w ,izajsj;jpypUe;J 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

mbg;gilj; jifikfisg; g+h;j;jp nra;Js;s tpz;zg;gjhuh;fSf;F 2021-12-14Mk; jpfjp  

K.g. 9.30 kzp Kjy; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l ,lj;jpy;; njhpT nra;tjw;fhd NeHKfj; NjHT 

,lk;ngWk;. njhpT nra;ag;gLk; tpz;zg;gjhuHfs; xU topg;gazj;jpw;fhf (nry;tjw;F) 

khj;jpuk; tpkhd gazr;rPl;nlhd;W (Air Ticket) mikr;rpdhy; toq;Ftjw;F eltbf;if 

Nkw;nfhs;sg;gLk;. gpd;tUk; njhiyNgrp ,yf;fq;fisj; njhlh;G nfhs;tjd; %yk; 

kw;Wk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l kpd;dQ;ry; Kfthpf;F mDg;Gtjd; %yk; Nkyjpf tpguq;fisg; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.  011-2112742.

Fkhhp tPuNrf;fu>

nrayhsH>

RNjr itj;jpa Nkk;ghL> fpuhkpa kw;Wk; MAh;Ntj itj;jparhiy mgptpUj;jp kw;Wk; 

rKjha Rfhjhu ,uh[hq;f mikr;R.

fhzhky; Nghd Ml;fs; gw;wpa mYtyfk; 

nghJ mwptpj;jy; 
fhzhky; Nghd Ml;fs; gw;wpa mYtyfk; fhzhky; Nghd kw;Wk; fhzhkyhf;fg;gl;Nlhu; 

njhlu;ghd juTfisf; gpujhd Mtz %yq;fspypUe;J njhFj;Js;sJ. ,jd; %yk; 

xUKfg;gLj;jg;gl;l juTj; jsj;jpYs;s midj;Jj; juTfisAk; Nkw;nfhz;L 

njhlu;tjw;fhf> juTj; jsj;jpid ,Wjpj; njhFg;G nra;Ak; nrad;Kiw 

,lk;ngWfpd;wJ. mt;tifapy; mYtyfk; jw;fhypf jftw; gl;baiy 2020 Mk; 

Mz;L ntspapl;Ls;sJld; fhzhkw; NghNdhu; gw;wpa tpguq;fisg; ghu;itapLkhWk; 

nghJ kf;fSf;F Ntz;LNfhs; tpLj;jpUe;jJ. 

vdpDk;> nfhtpl; 19 guTif fhuzkhf Vw;gl;l R+o;epiyfs; kw;Wk; gazj; jilfs; 

Nghd;wtw;wpdhy; tpguq;fisg; ghu;itapLtjpYs;s rpf;fy; jd;ikfis mYtyfk; 

mwpe;Js;sJ. 

vdNt> ,t; mYtyfk; juTfis %d;W gpujhd gFjpfshf tFj;Js;sJ. mit 

KjyhtJ gFjp 2000-2021 ,w;F ,ilg;gl;l fhy Kiwg;ghLfisAk;> ,uz;lhtJ 

gFjp 1981-1999 ,w;F ,ilg;gl;l fhy Kiwg;ghLfisAk;> %d;whtJ gFjp 1980 

,w;F Kw;gl;l fhy Kiwg;ghLfisAk;> nfhz;ljhf mike;Js;sd. Kjyhk; 

gFjpapYs;s Kiwg;ghLfSf;F rPu;nra;jy; nraw;ghLfs; Kd;Dupikaspf;fg;gl;L 

,lk;ngWfpd;wd. 

,jw;fikthf> nghJkf;fs;> Fwpg;ghff; fhzhkw; NghNdhupd; FLk;gq;fs; 

cwtpdu;fs; md;Gf;Fupatu;fs; midtUk; 

-  gpuhe;jpa mYtyfj;jpw;Fr; rKfk; jUtjd; %ykhfNth> my;yJ 

www.ompsrilanka.org/missing-persons vd;w ,izajsj;ijg; gad;gLj;jpNah 

fhzhkw; NghNdhupd; tpguq;fisg; guprPyid nra;J nfhs;sTk;> 

-  Kiwg;ghl;Lld; rk;ge;jg;gl;l jfty;fis cWjp nra;J nfhs;sTk;> 

Mtzq;fisAk;> nraw;ghLfisAk;> ghu;itaplTk;> Kiwg;ghl;bd; tpguq;fis 

nrk;ikg;gLj;Jtjw;Fk;> mjDld; rk;ge;jg;gl;l gjpTfis rPu;ikg;gLj;Jtjw;Fk;> 

mYtyf mjpfhupfSf;F cjtp GupaTk;> 

-  Kiwg;ghL VJk; toq;fj; jtwpapUg;gpd;> Gjpa Kiwg;ghl;bid toq;Ftjw;Nfh 

my;yJ jftiy toq;Ftjw;Nfh %d;W khj fhyj; jtizapidg; (etk;gu; 03 

Kjy; 2022 ngg;utup 03 tiu) gad;gLj;jpf; nfhs;sTk;> 

,j;jhy; Ntz;LNfhs; tpLf;fg;gl;Ls;sJ. 

Nkw;gb nraw;ghL vjpu;tUk; 03.02.2022 jpfjpad;W> tpahof;fpoik> ,yq;if Neuk; 

gp.g 4.00 kzpAld; epiwtilaTs;sJ. Nkyjpf tpguq;fSf;Fk;> jfty;fSf;Fk; 011 

230 1721 vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;Jf;F miof;fTk;. 

jtprhsu; 

fhzhkw;Nghd Ml;fs; gw;wpa mYtyfk; 

03.11.2021

  njhopy; tha;g;G
   ifj;njhopy; mikr;R

Njrpa njhopy; Kaw;rp mgptpUj;jp mjpfhu rig (NEDA)
Njrpa njhopy; Kaw;rp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; (NEDA) gpd;tUk; ntw;wplj;jpw;F jFjpAila 

,yq;if gpuirfsplk; ,Ue;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. (,e;jg; gjtpf;fhd tpz;zg;g 

,Wjpj; jpfjp 2021.11.22 Mk; jpfjp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ)

gzpg;ghsu; - 01

Kf;fpa nghWg;Gfs;>

I.  epu;thfj;jpd; midj;J nraw;ghL> epu;thfk; kw;Wk; epjp nraw;ghLfSf;F nghWg;ghf 

,Uj;jy;.

II.   NEDA kjpg;Gfs;> Nehf;F> ghu;it kw;Wk; FWfpa kw;Wk; ePz;lfhy ,yf;Ffis miltjw;F 

gzpg;ghsu; rigf;F cjTjy;.

III.    Njrpa kw;Wk; ru;tNjr mstpy; Nkw;nfhs;sg;gLk; midj;J SME Nkk;ghl;L kw;Wk; 

Cf;Ftpg;G nraw;ghLfis topelj;jy; kw;Wk; Nkw;ghu;itaply;.

IV.   rl;l tptfhuq;fSld; njhlu;Ggl;l midj;J gzpfisAk; xUq;fpizj;jy; kw;Wk; Njit 

Vw;gLk;NghJ ePjpkd;wk;/ njhopyhsu; ePjpkd;wj;jpy; epWtdj;ij gpujpepjpj;Jtg;gLj;jy;.

V.    nfhs;iffis tFf;Fk; trjpf;F Nghf;Ffs;> tptfhuq;fs;> gpur;rpidfs; kw;Wk; nraw;ghLfs; 

gw;wp rig kw;Wk; mjd; FOf;fis mwpTWj;jy;.

VI.    jiytu;/ gzpg;ghsu; ehafj;jhy; mt;tg;NghJ toq;;fg;gLk; NtW gzpia epiwNtw;wy;.

jifikfs; kw;Wk; mDgtk;

cs;thup mNgl;rfu;fs; (fPOs;s 1 my;yJ 2)

 1.  g.kh.M. %yk; mq;fPfupf;fg;gl;l Kfhikj;Jtk;/ tpQ;Qhdk;/ tptrhak;/tu;j;jfk;/ th;j;jf 
epu;thfk;/ nghwpay; Jiwapy; ,skhzpg; gl;lk;.

mj;Jld;

   njhlu;Gila Jiwapy; gl;lg;gpd;gbg;G gl;lk;/ KJkhzpg;gl;lk; my;yJ gjtpf;Fj; 

njhlu;Gila tplaj;jpy; mq;fPfupf;fg;gl;l njhopy;Kiw gl;la epWtdk; xd;wpd; ,iz 

mq;fj;Jtk;. 

kw;Wk;

   $l;Lj;jhgdk;> rl;luPjpahd rig/ epWtdk; my;yJ Gfo;ngw;w jdpahu; epWtdk; xd;wpy; 

“Kfhikj;Jt juk;” xd;wpy; Fiwe;jgl;rk; 15 Mz;Lfs; mDgtk;.

 2.  gjtpf;F njhlu;Gila Jiw xd;wpy; mq;fPfupf;fg;gl;l njhopy;Kiw gl;la epWtdk; 

xd;wpd; KO mq;fj;Jtk;. 

kw;Wk;

   $l;Lj;jhgdk;> rl;luPjpahd rig/ epWtdk; my;yJ Gfo;ngw;w jdpahu; epWtdk; xd;wpy; 

“Kfhikj;Jt juk;” xd;wpy; Fiwe;jgl;rk; 15 Mz;Lfs; mDgtk;.

cs;thup tpz;zg;gjhuu;fs; (fPOs;s 1 my;yJ 2)

 01. ntspthup tpz;zg;gjhuu; gpuptpy; jug;gl;Ls;sthW jifikfis ngw;wpUj;jy;.

my;yJ

 02.  gjtpf;F njhlu;Gila gug;gpy; Kfhikj;Jt gpupT xd;wpy; (MM – juk; I) Fiwe;jJ 

Ie;J (05) Mz;Lfs; jpUg;jpfukhd Nritia g+u;j;jp nra;jpUj;jy;.

taJ

35 taJf;F FiwahjtuhfTk; 55 taJf;F Nkw;glhjtuhfTk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. cs;thup 

mNgl;rfu;fSf;F cau; tanjy;iy nghUe;jhJ.

rk;gs msT

HM 1-3-2016 - 86,865- 15 x 2,270- 120,915

Vida Cjpaq;fs;

50>000 &gh tiu thfdf; nfhLg;gdT kw;Wk; vupnghUs; nfhLg;gdT Kjypad.

Nritapd; tpjpfs; kw;Wk; epge;jidfs;

,e;jg; gpupTf;fhd midj;J Ml;Nru;g;Gfs; kw;Wk; gjtp cau;Tfs; NEDA ,d; Ml;Nru;g;Gj; 

jpl;lj;jpd; Vw;ghl;Lld; fz;bg;ghf ,zq;fp ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

Nju;T msTNfhy;

• NEDA %yk; epakpf;fg;gLk; FO xd;wpdhy; elj;jg;gLk; fl;likf;fg;gl;l Neu;Kfg;guPl;irf;Fg; 

gpd; Ml;Nru;g;G ,lk;ngWk;.

• Neu;Kfg;guPl;irapy; fhz;gpf;fg;gLk; tpz;zg;gjhuupd; rpwe;j jifikfs;> mDgtk; 

kw;Wk; nray;jpwd; mbg;gilapy; gjtpf;F Nju;T nra;ag;gLthu;. 

midj;J fy;tp kw;Wk; njhopy; jifik rhd;wpjo;fspd; gpujpfSld; Nru;j;J Kiwahf g+u;j;jp 

nra;ag;gl;l tpz;zg;gq;fis 2021 etk;gu;  22Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd;du; fPo; Fwpg;gplg;gl;l 

Kftupf;F fpilg;gjw;F gjpTj; jghypy; mDg;g Ntz;Lk;. tpz;zg;gj;jpd; nkd; gpujp xd;iw 

chairman@neda.gov.lk vd;w kpd;dQ;ry; Kftupf;F mDg;gTk;. Nky; Fwpg;gplg;gl;l jpfjpf;Fg; gpd;du; 

fpilf;Fk; ve;j xU tpz;zg;gKk; Vw;fg;glhJ. mur epWtdq;fs;/ mur $l;Lj;jhgdq;fs;/ 
rl;luPjpahd rigfisr; Nru;e;j tpz;zg;gjhuu;fs; KiwNa jkJ epWtd jiytu;fspd; 

gupe;JiufSld; mtu;fs; Clhf mDg;g Ntz;Lk;. jtpu> tpz;zg;gpf;Fk; gjtpia fbj 

ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; Fwpg;gplTk;.

jiytu;/ gzpg;ghsu; ehafk;

Njrpa njhopy; Kaw;rp mgptpUj;jp mjpfhu rig

,y. 561/3> vy;tpl;bfy khtj;ij>

nfhOk;G 05.
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cs;ehl;lYty;fs; ,uh[hq;f mikr;R

cs;ehl;lYty;fs; ,uh[hq;f mikr;rpw;fhf 
toq;Feh;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy; 2022

cs;ehl;lYty;fs; ,uh[hq;f mikr;rpw;fhf Ntiy toq;fy; kw;Wk; 

Nritia ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf 2022 Mz;bw;fhf gjpT nra;tjw;F tpUk;Gk; 

mq;fPfhpf;fg;gl;l cw;gjjpahsh;fs;/cs;@H Kfth;fs;/toq;Feh;fs; kw;Wk; 

xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

toq;fy;fs;...............

1. rfy tifahd fhfpjhjpfs; kw;Wk; mYtyf Njitg;ghLfs;

2.  fzdp mr;Rg;  nghUl;fs; (fzdp fljhrp> hpgd;> Nlhdh;> b];fl; fhl;hp[; 

kw;Wk; NtWtif)

3.  rfy tifahd mYtyf jsghlq;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs; (kuk;> 

cNyhfk;> cUf;F Nghd;wd)

4. ,wg;gh; Kj;jpiu> jpd Kj;jpiu kw;Wk; g;Nshf;

5. fzdp> gphpd;lh;> ngdiut; kw;Wk; cjph;g;ghfq;fs;

6.  njhiyj;njhlh;G trjpfs; toq;Fjy; (cs;sf kw;Wk; ntspag njh. Ngrp 

mikg;Gfs;> tiyaikg;G trjpfs;... Nghd;wd)

7. cNyhfk;> gyif kw;Wk; gpsh];bf; ngah;gyif 

8.  lah;> ba+g;> gw;whp cl;gl rfy tifahd Nkhl;lhh; cjphpg; ghfq;fs; kw;Wk; 

Jizg;ghfq;fs;

9. rfy tifahd fl;blg; nghUl;fs;

10. ePHf;Foha; kw;Wk; tbfhyikg;G cgfuzq;fs;

11. rfy tifahd kpd; cgfuzq;fs;

12. ik tiffs;> kw;Wk; mjNdhL rk;ge;jg;gl;l nghUl;fs;

13. rfy tifahd rikayiw cgfuzq;fs;

14. gPq;fhd;> Nfhg;ig> fuz;b> nfah&g; kw;Wk; fz;zhbg; nghUl;fs;

15. Njhy;nghUl;fs; kw;Wk; mYtyf Ngf;

16.  fl;llk; kw;Wk; cw;rtq;fSf;fhd rikj;j czT Nghj;jy; ,lg;gl;l Fb 

ePh; kw;Wk; NjePH Nghd;wit toq;Fjy;

17. ePH gpy;lh;

18.  Jg;GuNtw;ghl;L cgfuzk;> Jg;GuNtw;ghl;L kUe;Jg; nghUl;fs;> Kfftrk;> 

fpUkpehrpdp kw;Wk; rth;f;fhuk;

19. jpiur;rPiy ,ly; kw;Wk; jiu fhh;gl; nra;jy;

20. gy;Y}lf cgfuzq;fs; toq;Fjy;

21. rfy Nty;bd; Ntiyfs; kw;Wk; mYkpdpak; Ntiyfs;

22. rfy tifahd ghJfhg;G cgfuzq;fs; (CCTV Camera)
23. tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuk; kw;Wk; Jizg;ghfq;fs;

24.  gpsh];bf; rhh;e;j cw;gj;jpfs; (nfhk;Ngh];l; ghj;jpuk;> gpsh];bf; ghj;jpuk; 

Nghd;wd)

Nritfs;:

25.  cs;sf njhiyNgrp> fzdp> Nghl;Nlhg;gpujp ,ae;jpuk;> mr;R ,ae;jpuk;> 

ngf;]; ,ae;jpuk;> $l;ly; ,ae;jpuk; Nghd;w nghUl;fs; jpUj;Jjy;

26. kpd; fk;gp ,izj;jy; kw;Wk; gOJ ghh;j;jy;

27. rfy tifahd czT toq;Fjy; kw;Wk; Nfl;lhpq; Nrit

28.  fhw;Wr;rPuhf;fp ,ae;jpuk; gOJ ghh;g;gjw;fhd njhopy;El;gtpayhsh;fs; 

kw;Wk; Nrh;tp]; nra;Ak; epWtdq;fs;

29. mYtyf cgfuzq;fs; gOJ ghh;j;jy;

30. Rj;jpfhpg;G Nrit toq;Fjy;

31. ghJfhg;G Nrit toq;Fjy;

32. mYtyf milahs ml;ilfs; jahhpj;jy;

33. rfy tifahd thfd gOJ ghh;j;jy;fs;

34. thfd Nrh;tp]; nra;jy;

35. thfd tspr;rPuhf;fy;> Frd; nra;jy;> fhgl; nra;jy;

36. rfy tifahd kpd; cgfuzq;fs; gOJ ghh;j;jy;

37. rfy tifahd mr;R tplaq;fs; kw;Wk; ngdh; jahhpj;jy;

38.  xypngUf;fp cgfuzq;fs;> kpdgpwg;ghf;fpfs; thlif mbg;gilapy; 

toq;Fjy;

39. rfy tifahd cw;rtg; nghUl;fs;

40. nfhbtiffs;/ myq;fhu tiffs;

41. gy;NtW rpiyfs; kw;Wk; gjf;fq;fs; kw;Wk; ,yr;rpid tiffs;

42. fl;Gy nrtpg;Gy cgfuzq;fs; gOJ ghh;j;jy; kw;Wk; Nrh;tp]; nra;jy;

43. thfd fhg;GWjp epWtdq;fs;

44.  Nkrd;> jr;rh;> kpd;rhu njhopy;El;gtpayhsh;> ngapd;lh; Ntiy ghpNrhjfh;> 

igg; nty;lh;> jpwg;G ntl;Lk; njhopy;El;gtpayhsh;

45.  Jg;GuNtw;ghL (kyf;fopTfSf;fhd fyp mikg;G kw;Wk; kyry$l mikg;G) 

mikg;Gf;fis gOJ ghh;j;jy;

46. Njrpa cw;rt jpl;lkpLeh; kw;Wk; mJ gw;wpa Nrit jpl;lkpLeh;

47. kuz cw;rt jpl;lkpLeh;

48. NtW cw;rt jpl;lkpLeh;

eph;khzq;fs;

49.  fl;bl eph;khzk; kw;Wk; gOJ ghh;j;jy; eph;khz mgptpUj;jp mjpfhu 

rig (CIDA) ,y; gjpT vy;iyia Fwpg;gpl;L gjpTr; rd;wpjio khjphp 

tpz;zg;gj;Jld; ,izj;J mDg;gTk;)

epge;jidfs; kw;Wk; tpjpfs;

01.  fPo;f;fhZk; khjphpf;F mikthf jahhpf;fg;gl;l tpz;zg;gq;fis Kiwahfg; 

g+Hj;jp nra;J 2021.12.15k; jpfjpf;F Kd; nrayhsh; cs;ehl;lYty;fs; 

,uh[hq;f mikr;R> epjpg;gphpT> 16Mk; khb> ~epy nkJu| fl;blk;> vy;tpl;bfy 

khtj;j> ehuN`d;gpl;l> nfhOk;G -5 vd;w Kfthpf;F gjpTj; jghypy; 

mDg;Gjy; Ntz;Lk;. tpz;zg;gq;fs; cs;spl;L mDg;gg;gLk; ciwapd; 

,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy; -2022| vd;W 

Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

02.  rfy toq;Feh;fSk; gjpT nra;tjw;F vjph;ghh;f;Fk; xt;nthU cUg;gbf;Fk; 

&. 500/- kPsspf;fg;glhj itg;Gj; njhifia nrYj;Jjy; Ntz;Lk. mj; 

njhiff;fhf ~nrayhsh;> cs;ehl;lYty;fs; ,uh[hq;f mikr;R| ngahpy; 

ngw;Wf; nfhz;l fhRf;fl;lis (fpilf;fg; ngWk; mYtyfk; ehuhN`d;gpl;l 

jghyfk;> (njhopy; jpizf;fs jghyfk;) my;yJ ,t; mYtyfj;jpd; 

fhrhsUf;F fhR nrYj;jp ngw;Wf; nfhz;l gw;Wr;rPl;il tpz;zg;gj;Jld; 

rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

03.  gjpT nra;tjw;F tpUk;Gk; xt;nthU cUg;gbf;Fk; NtWNtwhf 

tpz;zg;gq;fis rkh;g;gpf;f Ntz;baJld; me;j rfy tpz;zg;gq;fisAk; 

NtWNtW ciwfspy; ,l;L mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

04.  tpz;zg;gjhhpfis gjpT nra;Ak;  my;yJ nra;ahJ tpLk; chpik mikr;R 

nrayhsUf;F chpaJ

05.  rhjhuzkhf gjpT nra;Js;s toq;Feh;fsplk; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J 

tpiykDf;fs; Nfhug;gl;L nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Ftjw;F 

kw;Wk; xg;ge;jq;fis toq;Ftjw;F nraw;gLtJld; NghJkhd gjpT nra;j 

toq;Feh;fs; ,y;yhJtpbd; mjw;F mg;ghYs;s epWtdq;fspypUe;Jk; 

tpiykDf;fis Nfhhp nfhs;tdT nra;Ak; xg;ge;jq;fs; toq;Fk; chpik 

mikr;R nrayhsUf;F chpaJ.

06.  tpiykDf;fis NfhUk;NghJ tpiykDf;fis rkh;g;gpf;fhj fl;lisfSf;fhf 

Fwpj;j Neuj;jpy; nghUl;fis toq;fhj rkh;g;gpf;fg;gLk; rhk;gps;fspd; 

gpufhuk; nghUl;fis rkh;g;gpf;fhj toqFeh;fspd; ngah;fs; mwptpj;jy; 

,d;wp gjpTg; gl;baypy; ,Ue;J mfw;Wtjw;F mikr;R nrayhsUf;F 

mjpfhuk; mspf;fg;gLk; vd;gij jaT$h;e;J ftdpf;fTk;.

nrayhsh;>

cs;ehl;lYty;fs; ,uh[hq;f mikr;R>

~epynkJu| fl;blk;>

vy;tpl;bfy khtj;j.

ehuhN`d;gpl;l> nfhOk;G -05.

2021.11.05

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
,yq;if rdehaf> Nrh\ypr FbauR murhq;fk;

Rfhjhu mikr;R

jpfjp 2021 etk;gh; 7 Mk; jpfjpad;W

nraw;wpl;l jiyg;G Rfhjhu Kiwik mgptpUj;jp nraw;wpl;lk;

Xg;ge;j ,y. kw;Wk; ngWifapd; jiyg;G
HSEP/PMU/PRO/G11/08/2021 – 45 Rfhjhu gzpepiyaq;fSf;fhd 

kUj;Jt jsghl ngWif - [p 11

tpiykDf;fis rkh;g;gpg;gjw;fhd ,Wjpj; jpfjp 2021 brk;gh; 7 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F Kd;duhf

1.  Rfhjhu Kiwik mgptpUj;jp nraw;wpl;l MFnrytpw;fhf Mrpa mgptpUj;jp tq;fpaplkpUe;J ,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbaurhdJ 

epjpapliyg; ngw;Ws;sJld; ,e;j epjpaplypd; ngWiffspd; gFjpnahd;iw NkNy ngahplg;gl;l ,jd; gzf;nfhLg;gdTfSf;fhf nrytpl 

cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. Mrpa mgptpUj;jp tq;fpapd; ts ehLfspypUe;Jk; tpiykDjhuh;fs; ,t;tpiykDf;Nfhuypy; gq;Nfw;fyhk;. 

2.  gpd;tUk; gz;lq;fspd; ngWiff;fhf jFjpAs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis Rfhjhu mikr;R 

(nfhs;tdTf;fhuh;) NfhUfpd;wJ. 

Lot 
No. Brief Description of Goods  Quantity 

1 Adjustable Stool
SS grade 304 35

2
Bed Side Lockers (SS)
Size - L 400 mm, W 400 mm, H 900 mm, SS Grade 
304

316

3
Defibrillator Stand
Size - Length 420 mm /Width - 380 mm/ Height - 
840 mm

25

4
Dressing Trolley (SS)
size L -800mm, W 450 mm, H -900 mm, SS 340 
gauge

63

5
Drug Trolley (SS)
Size L -700mm, W - 550 mm, H - 970 mm, 
1.2 mm thick zinc coated MS sheet

102

6
ECG Recorder Stand
Size - Length 350 mm /Width - 350 mm/ Height - 
870 mm

30

7
 Emergency Crash Cart (SS)
Size - L- 900 mm W - 550 mm H- 940mm, 
1.2 mm thick zinc coated MS sheet

19

8
 ETU Beds
Mild steel frame work with zinc-phosphate washed 
for durability of material.

97

9
 ICU Beds
Length: Approximately 2210 mm, Width: 930 mm 
Height: 460- 750 mm, valid NMRA Certificate.

36

10
 Female Examination Beds
Size 1950 mm, W 910mm, H 910 mm,SS Gauge 
304

20

11
 Male Examination Beds 
Size -1820 mm, W-36”, H –24”- 36” mm, SS 340 
grade

65 

12  Labor Room Beds 
 Length: 77”, Width: 850mm, Height: 760mm 2 

13  Lythertomy Beds
Length: 1820 mm, Width: 610mm, Height: 910mm 2 

14  Instrument Trolley (SS)
Size -L800mm, W450mm, H900 mm,SS 304 38 

15
 Injection Trolley
Size -L -800 mm, W - 450 mm H -950 mm, 
2 drawers

30 

16
 Instrument Cupboards
Size - L-760mm W- 400 Mm, H - 1800 mm, 
SS G 304,1.2 mm thickness

13 

17  Over Bed Table 
L1000 mm, W410 mm, H1000 mm, SS G 304 166

18
 Multipara Monitor Stand
Size - Length 400 mm /Width - 330 mm/ Height - 
880 - 1200 mm

49

19  Oxygen Stand 95

20
 Patient Trolley (Prop Up)
Size L -1950mmW -560mm, H- 750 mm, 
SS grade 304

77

21
 Spinal Board
Volume 183 cm x 46 cm x 5 cm, high density 
PE plate for light weight strong

39

22
 Steel Table 
Size W - 30”, L - 60”, H - 36”, 2 shelves, 
18 gauge SS

39

Lot 
No. Brief Description of Goods  Quantity 

23
 Drug Rack 
Size 72” x 36”x15”, 5 shelves, 
4 compartments, slotted angle 18 gauge.

94

24
 Wheel Chairs 
SS or high-quality chrome plated, detachable food 
rest & fixed arm rest

73

25
 Emergency Trolley
Length: Approximately 800 mm, Width: 450 mm 
Height: 950 mm, Stainless Steel Grade 304

15

26
 Drug Cupboard 
Length: 760mm, Width: 405mm, Height: 1810mm, 
SS Sheets must be 1.2mm thickness

70

27

 Saline Stand (SS)
Height: 1200-2200mm, It must be height adjustable 
type and the height adjustment should be between 
1200-2200mm.

79

28

 Patient Beds 
Length: 75”, Width: 32”, Height: 25”, Main 
Framework made of 1”x 2” GI Rectangular tube of 
1.6mm thick.

31

29
 Mattress for Patient Bed
L 72” x W 32” thickness- 4” 

73

30

 Infant Cots 
Length: Approximately 800 mm, Width: 450 mm 
Height: 1000 mm, Frame work made of 304 Grade 
Stainless Steel tubes.

15

31

 Laboratory Chair 
Seat Diameter: 320mm; Height 600-730mm, Main 
Framework made of 
1” Round tubes of 1.2mm thick.

12

32

 Dispenser Chair
Seat Diameter: 320mm; Height 600-730mm,Main 
Framework made of 
1” Round tubes of 1.2mm thick.  shall have a 
back rest with two horizontal SS bars.

28

33
 Commode Wheelchair
The wheel chair shall be used as a commode for 
disabled patients. Commode shall be a plastic cup.

                   
3 

34

 Food Trolley (SS)
Length: 1000mm, Width: 600mm, Height: 
1000mm, made of 1” x 1” Stainless box bars with 
1.2mm thickness, SS 304 grade

92

35
 Bed with Railings
Size 2100mm (L) x 950mm (W) x 500 mm (H), 
Alloy railing on either side                

30

36
 Dressing Beds
Size (mm) L1900 - 2010 x W 560 x H820 with a 
side foot stool

6

37

 Low long term care beds for stroke patients 
with mattresses
Length—with standard sleep deck 93.25” (237 cm)
Length—with extended sleep deck 97.25” (247 
cm)
Maximum width—with siderails 40” (101.6 cm)
Minimum under bed clearance 5.5” (13.9 cm)
Head section inclination (maximum) 60°, Raises 
to heights from 8.5 to 26.5 inches

2

3.  rpj;jpfukhd tpiykdjhuh; xg;gilj;jypy; Fwpg;gpl;Ls;s miktplq;fspy; gz;lq;fis xg;gilj;J tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; 

Fwpg;gpl;Ls;s ml;ltizapd; gpufhuk; g+h;j;jp nra;jy; Ntz;Lk;. mj;Jld;> xg;gilj;jyhdJ xg;ge;jj;ij ifr;rhj;jpLk; NtisapypUe;J 60 

ehl;fSs; g+h;j;jpahf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

4.  gfpuq;f Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; Mrpa mgptpUj;jp tq;fpapd; jdpf;fl;l: jdpAiw tpiykDf;Nfhuy; eilKiwapy; elhj;jg;gLtJld; 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; tpghpf;fg;gl;lthW jFjpAs;s ehLfspYs;s midj;J tpiykDjhuh;fSk; ,f;Nfs;tpapy; gq;Nfw;fyhk;. 

Mrpa mgptpUj;jp tq;fpapd; jFjpj;jd;ik kw;Wk; eilKiwfs; tpiykDf;Nfhuy; nrad;Kiwapdhy; fl;Lg;gLj;jg;gLk;. 

5.  xd;W my;yJ gy vz;zpf;ifAs;s tpiykDtpw;fhdJ: tpiykDjhuh;fs; xd;W my;yJ gy vz;zpf;ifahd njhFjpfSf;F (xg;ge;jq;fs;) 

tpiykDf; Nfhuy; Mtzj;jpy; NkYk; tiuaWf;fg;gl;lthW tpiykDf;fis rkh;g;gpf;fyhk;.  xU njhFjpf;F (xg;;ge;jk;) Nky; toq;fg;gl;l 

fhuzj;jpd; mbg;gilapy; tpiykDjhuh; fl;lzf;Fiwg;ig Kd;itf;f tpUk;gpdhy;> mitfs; tpiykD rkh;g;gpj;jy; jhspy; Nrh;f;fg;gbd; 

mth;fspd; Nfhhpf;if epiwNtw;wg;gLk;. 

6.  gpd;tUk; gpujhd jifikfisAila jFjpAs;s tpiykDjhuh;fs; khj;jpuNk ,e;j tpiykDf;Nfhuypy; gq;Fngw;wyhk; vd;gJld; 

jifik jfTj;jpwdhdJ tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; mjpfg;gbahd KOtJkhf tpghpf;fg;gl;Ls;sJ. 

 fle;j 7 tUlq;fspy; kUj;Jt jsghlj;jpw;F gpujhd toq;Feuhf rpj;jpfukhf g+h;j;jp nra;j jpul;ba ngWkjp 31.05 kpy;ypad; 

&ghthftpUj;jy;. 

 Mff; Fiwe;j tUlhe;j ruhrhp epjpg;Gus;thdJ fle;j 3 tUlq;fspy; tpiykDjhuhpdhy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l my;yJ nraw;ghl;bypUf;Fk; 

gzpfspd; ngWkjp 124 kpy;ypad; ,yq;if &ghthftpUj;jy; Ntz;Lk;.   

7.  Nkyjpf jftiy ngWtjw;fhfTk;; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis K.g. 9 kzpapypUe;J  gp.g. 3 kzp tiuAk; ghPl;rpg;gjw;fhfTk; 

gpd;tUgtUld; njhlh;G nfhs;sy; Ntz;Lk;. 

 nraw;wpl;lg; gzpg;ghsh;>  

 Rfhjhu Kiwik mgptpUj;jp nraw;wpl;lk;>

 ,y. 3/19,  fpd;]p tPjp> 

 nfhOk;G-08> ,yq;if.

 njhiyNgrp ,y. : +94 112 697 173 / +94 112 056 535  
 njhiyefy; : +94 112 697 163
 kpd;dQ;ry;  : pmu@hsep.lk
 
8.  2021 etk;gh; 19 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F NkNyAs;s Kfthpapy; njhopy; toq;Fehpdhy; tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lnkhd;W 

eilngWk;. ,e;j tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lj;jpw;F rKfkspf;FkhW midj;J tpiykDjhuh;fSk; fz;bg;ghf mwpTWj;jg;gLfpd;wdh;.

9.  2021 brk;gh; 6 Mk; jpfjpad;W gp.g. 3 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 14>000 ,yq;if &ghitr; nrYj;jpa 

gpd;dh;> Rfhjhu Kiwik mgptpUj;jp nraw;wpl;lj;jpw;fhf 45 Rfhjhu gzpepiyaq;fSf;fhf  [p 11 - kUj;Jt jsghl ngWiff;fhf 

NkNyAs;s Kfthpf;F tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;ij Mq;fpyj;jpy; nfhs;tdT vOj;J %ykhd Nfhhpf;if/ tpz;zg;gnkhd;iwr; 

rkh;g;gpg;gjd; %yk;> ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

10.  gzf;nfhLg;gdT KiwikahdJ ~~nrayhsh;> Rfhjhu mikr;R> Nghriz kw;Wk; RNjr kUj;Jtk; - fzf;fpyf;fk; 7040309  vd;w ngahpy; 

tq;fp tiuT my;yJ fhNrhiyahf Ntiy ehspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; nrYj;jyhk; my;yJ 7040309 vd;w ,yq;if 

tq;fp fzf;fpyf;fj;jpw;F NeubahfNt itg;Gr; nra;ayhk;. 

11.  tpiykDf;Nfhuy; MtzkhdJ ntspehl;L xg;gilj;jYf;fhf tpkhd fbj %ykhf kw;Wk; cs;@h; xg;gilj;jYf;fhf jiu khh;f;fkhf 

my;yJ J}jQ;ry; Nrit %yk; 8 Mk; ge;jpapy; $wg;gl;Ls;s Nkyjpf fl;lzkhf KiwNa 100 m.nlhyupYk; 5000 ,yq;if &ghitAk; 

nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. fhzhky; nry;Yk; my;yJ jhkjkhd xg;gilj;jYf;F nghWg;G VJk; Vw;Wf; nfhs;sg;gl khl;lhJ. 

12.  2021  brk;gh; 7 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; NkNyAs;s 7 Mk; ge;jpapy; $wg;gl;l 

Kfthpf;F  tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; Fwpg;gpl;Ls;sthwhd tpiykDg;gpizAld; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. tpiykDg; gpizahdJ 

tq;fp cj;juthjnkhd;wpdhy; rkh;g;gpg;gjhapd; ~~nraw;wpl;l gzpg;ghsh; - Rfhjhu Kiwik mgptpUj;jp nraw;wpl;lk;|| vd;w ngahpy; ,yq;if 

kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;lJk; th;j;jf tq;fpnahd;wpypUe;J toq;fg;gl;lJk; tpiykDf;Nfhuy; gbtq;fspd; 4 Mk; gphptpy; 

toq;fg;gl;Ls;s khjphpapy; jahhpf;fg;gl;ljhfTkpUj;jy; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gl;L jpwf;fg;glhkNyNa jpUg;gp 

mDg;gg;gLk;. 

13.  tpiykDf;fs; mitfis jpwf;Fk; jpfjpapypUe;J 90 ehl;fSf;F nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;.  tpiykDg;gpizahdJ 

tpiykDf;fis jpwf;Fk; jpfjpapypUe;J 118 ehl;fSf;F nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;.   

14.  tpiykDf;fs; mitfspd; ,Wjpj;jpfjpf;Fg; gpd;dh;> cldbahfNt  rKfkspj;jpUf;Fk;  tpiykDjhuhpd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; 

jpwf;fg;gLk;. 

15.  tpiykDf;fspd; jahhpg;G my;yJ xg;gilj;jy; njhlh;ghf tpiykDjhuh;fSf;Nfw;gLk; ve;jnthU MFnryT my;yJ nrytpdq;fSf;F 

Rfhjhu mikr;rpd; Rfhjhu Kiwik mgptpUj;jp nraw;wpl;lkhdJ nghWg;Ngw;fkhl;lhJ. 

jiyth;>  nraw;wpl;l ngWiff; FO>

Rfhjhu Kiwik mgptpUj;jp nraw;wpl;lk;>

,y. 319>  fpd;]p tPjp>

nfhOk;G-08> ,yq;if.

njhiyNgrp ,yf;fk; : +94 112 697 173 / +94 112 056 535
njhiyefy; : +94  112 697 163                                                                            
kpd;dQ;ry; : pmu@hsep.lk                                                                                  
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பெயர்   ...........................................................

வகுப்பு  ...........................................................

ொடசாலை பெயர் ...........................................................

ொடசாலை முகவரி ...........................................................

  ...........................................................

..............................         ...........................................

மாணவரின் பெயர் 

இடமிருந்து வலம 
(1)  ்பயிர்்கள் செழித்து வளர வவண்டுைானால்,  

நிலத்திற்கு இது அவசியம. 
(7)   ெந்திரன், ஞானம வ்பான்்ற அர்த்்தங்கள் ்தரு-

கின்்ற சொல்.  (்தமலகீழான சொல்)
(10)   இது ்தன்மையான ்தண்ணீர் அல்ல.  

சவப்பம நிம்றந்்த நீர்.
(14)  திரவத்தின் சிறு அளவான  சொட்டு. 
(17)   புவியின் பிர்தான உ்பவ்காள்.  
 (்தமலகீழான சொல்)
(21)   ைமழமயப வ்பான்று இதுவும குளிர் ்தரு-

வதுண்டு. ஆனால்  சவள்ளம வ்பான்று  
இயற்ம்க அனர்த்்தம ்தருவதில்மல.  ைமலய-
்கத்தில் ்காமல வவமளயில்  உணர முடியும.

(23)   ைனி்தனுக்கு உணவு,  உம்றயுள் வ்பான்று 
மி்க அவசியைானது இது.

வைலிருந்து கீழ்
(1)  வானத்தின் உயரத்தில்  வட்டமிட்ட்படி,  

்தமரயில் உள்ள இமரமய இனங்கண்டு  
வவட்மடயாடி தூக்கிச் சென்று உண்ணும 
்ப்றமவ. 

(3)  தூயமைக்கு உவமையா்கக் கூ்றப்படும நி்றம.  
(்தமலகீழான சொல்)

(4)  புரியா்த, துலங்கா்த, உண்மை புலப்படா்த 
விடயசைான்ம்ற இவவாறு குறிபபிடலாம. 
(்தமலகீழான சொல்)

(7)   ்தவறு இமழத்வ்தாருக்கு ்தண்டமன ச்பற்றுக் 
ச்காடுப்ப்தற்்கா்க ்கமடபபிடிக்்கப்படுகின்்ற 
நடுநிமல சநறிமும்ற.  (்தமலகீழான சொல்)

(15)   ்பாடொமலமய இவவாறும கூறுவர்.       
(்தமலகீழான சொல்)

(18)   பிஞ்சு ்காயாகிய பின்னர், அ்தன் அடுத்்த 
்பருவம இது. 

(20)  ஆரம்பம, புரா்தன ்காலம என்்ற  ச்பாருள்-
்கள் ்தருகின்்ற  சொல்.  (்தமலகீழான சொல்)
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சிறுவர் உலகம்

தினகரன் வோரமஞ்சரி 
த.ப�.இல.834. 

பகோழும்பு

வகுப்ொசிரியர்  பெற்றார் லகபயாப்ெம்

மோணவர் கழக அனுமதி வர்ணப்
புலகப்ெடம்மாணவர் பெயர்  .......................................

பிறந்த திகதி  .......................................

வகுப்பு  .......................................         
   ொடசாலை  .......................................

   .......................................

................................................

வகுப்ொசிரியர் லகபயாப்ெம்

மோணவர் கழகம்
சிறுவர் உலகம்

தினகரன் வோரமஞ்சரி
த.ப�.இல.834 பகோழும்பு.

குறளமுதம் : குறளமுதம் : 
ஒலவ்த  ்தறிவது  அறிந்த்தன் கண்தங்கிச்
பசலைார்க்குச்  பசலைா்தது  இல.

தெளிவுரை :  
ஒரு தெயலில் ஈடுபடும்போது அசதெயரைப் பற்றிய 

அரைதரெயும ஆைோய்நெறி்நது முயற்சி ் ேற்தகோண்ோல் 
முடியோெது எதுவுமில்ரை.

பாத்திமா மதீஹா

முபீன்  -  ெர்்ானா, 
மீரா்வாலட.       

கதீஜா அமீன்,
்தரம் 04,  களு/ஸாஹிரா ஆரம்ெப் ொடசாலை,
்தர்காநகர். 

எச்.எப். ரீஸமா,
லிட்டிலபிளவர் ொைர் ொடசாலை,
பவளிமலட. 

க. கிஷாைன்,
்தரம் 06,  ைசாலி  ஆங்கிைப் ொடசாலை,
பகாட்டாஞ்சலன.

இவ்ோர 
மழலல

விலடகள்

இடமிருநது வைம்  
 01.  ்தாமலர   04.   காலள  06.   ஆலை     10. ்தரு    

 12.  நாகம்     15.  நாம்     17.  வம்சம்     24.  ொல
்மலிருநது கீழ்   
02.  மலையகம்    03.  ஆலர  04. காந்தம்      12.  நாவல     

 14. ொசம்   16.  நாணல
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நாட்டின் ்தற்ொல்தய அசா்தாரண சூழ்நிலை காரணமாக 
்தொல ்சலவ சீராக இலைா்த்தால, குறுக்பகழுத்துப் ்ொட்டிக-
ளுக்கான ெரிசிலகள் வழங்கப்ெடாது என்ெல்த எமது சிறார்-
களுக்கு அறியத் ்தருகின்்றாம். ஆனாலும் ஆர்வம் பகாணட 
சிறார்களுக்காக குறுக்பகழுத்துப் ் ொட்டிகள் ப்தாடர்நதும் இடம் -
பெறும்.                          (ஆர்)

தூங்காத விலஙகு்ள்
மனி்தன் மு்தல் விலஙகு்கள் வமர அமனவருக்கும தூக்்கம என்்பது இன்றியமையா்த  

ஒன்்றா்க உள்ளது. ஆனால் சில விலஙகு்கள் தூஙகுவவ்த இல்மலயாம. சில விலஙகு-
்கள்  நின்று ச்காண்வட தூஙகுகின்்றனவாம. சில விலஙகு்கள் மி்க கும்றந்்த வநரவை  தூஙகு-
கின்்றன. அப்படி எட்டு ைணி வநரத்திற்கும கும்றவா்க தூஙகும சில  விலஙகு்கள்.

ஒட்டகச்சிவிங்கிகள் (Giraffes)

வய்தான ஒட்ட்கச்சிவிஙகி்கள்  ச்பரும்பாலும நின்று -
ச்காண்வட தூஙகுகின்்றன. ச்பாதுவா்க ஒட்ட்கச் சிவிங -
கி்கள்  நான்கு அல்லது ஐந்து ைணிவநரம ைட்டுவை 
தூஙகுகின்்றன. ச்பரும்பாலும இரவில்  ்தான், இமவ தூங -
குகின்்றன . 

ஒட்ட்கச்சிவிஙகி்கள் கீவழ ்படுக்குமவ்பாது அல்லது  
எழுந்து நிற்குமவ்பாது தூஙகுகின்்றன. ஒட்ட்கச்சிவிங-
கி்கள் ஆழ்ந்்த  தூக்கித்தின் வ்பாது ்கழுத்ம்த வமளத்து, 
ச்தாமடயில் அல்லது இடுபபில் ்தமலமய  மவத்து ஓய -
சவடுக்கின்்றன.

டாலபின்கள் (Dolphins)
டால்பின்்கள் தூஙகும வ்பாது மூமளயின்  ஒரு ்பகுதி ைட்டுவை தூஙகுகி்றது. இ்தனால் 

டால்பின்்கள் எபவ்பாதும ஒரு ்கண்  தி்றந்து தூஙகுகி்றன. ைற்்ற ்பாதி மூமள டால்பின் சுவாசிக்்க உ்தவுகி-
்றது ைற்றும  வவட்மடயாடு ்பவர்்களிடமிருந்து ்தன்மன ்பாது்காக்்க உ்தவுகி்றது. ஆனால் சிறிது  வநரம 
்கழித்து இமவ ைற்ச்றாரு ்கண்மண மூடி தூஙகுகி்றது. இப்படி ைாறி ைாறி  ்கண்்கமள மூடி தூஙகுவ்தால் 
முழு மூமளக்கும வ்பாதுைான தூக்்கம கிமடக்கி்றது.  இந்்த தூக்்கத்ம்த யுனிசெமிஸச்பரிக் ஸலீப 
என்று அமழக்கின்்றனர் .

குதிலரகள் (Horses)
குதிமர்கள்  ஒரு நாமளக்கு இரண்டு ைணிவநரம ைட்டுவை தூஙகு -

கின்்றன . இருபபினும  உள்நாட்டு குதிமர்கள் மூன்று மு்தல் ஐந்து 
ைணி வநரம தூஙகுகின்்றன . குட்டி  குதிமர்கள் ்தாய குதிமர்கமள 
விட அதி்க வநரம தூஙகுகின்்றன. ச்பரிய குதிமர்கள்  மி்கக் குறுகிய 
வநரம சுைார் 15 நிமிடங்கள் தூஙகுகின்்றன. இமவ  ஒட்ட்கச்சிவிங -
கி்கள் வ்பால எழுந்து நின்வ்றா அல்லது ்படுத்துக் ச்காண்வடா  தூஙகு -
கின்்றன.   

்தவலள (Alpine Swifts)
ஆல்ம்பன்  ஸவிிஃபட் என்்பது ச்தற்கு ஐவராப்பாவிலிருந்து 

இையைமல வமர பி்ற இடங்களுக்கு  இடமச்பயரும ஒரு 
்ப்றமவ. இந்்த ்ப்றமவ்கள் ஆபபிரிக்்காவின் ச்தற்கு ்பகுதி்களுக்கு  
குடி ச்பயரும வ்பாது 200 நாட்்கள் வமர விைானத்தில் செலவி-
டுகின்்றன. சில ்கடல்  விலஙகு்கமளப வ்பாலவவ, ஆல்ம்பன் 
ஸவிிஃபட் ்ப்றமவயின் மூமளயின் ஒரு ்பகுதி  ைட்டுவை தூஙகு-
கி்றது, மூமளயின் ைற்ச்றாரு ்பகுதி விைானம ைற்றும  வவட்மட-
யாடு்பவர்்களிடமிருந்து ்தன்மன ்பாது்காத்து ச்காள்ள உ்தவுகி்றது.

்தவலள (Bullfrogs)
்தவமள  ஒரு நாள் முழுவதும தூங்காைவல வாழ்கின்்றன. ஆனால் 

அமவ நாள் முழுவதும  ஓயசவடுக்கின்்றன. 1967 ஆம ஆண்டில், 
விஞ்ஞானி்கள் வைற்ச்காண்ட ஆராயச்சியில்  ்ப்கல் ைற்றும இரவு 
வநரங்களில் தூங்காைல் ஒவர ைாதிரிவய இருந்துள்ளன.   

திமிங்கைங்கள் (Whales)

திமிங்கலங்கள்  நீண்ட வநரம தூஙகுவதில்மல , 
ஏசனனில் அவற்றின் ்பாரிய அளவு ்காரணைா்க அமவ  
எளிதில் நீரில் மூழ்கி விடும. உ்தாரணைா்க, திமிங்கலங்கள் 
செஙகுத்து  நிமலயில் தூஙகுமவ்பாது,   நீரின் வைற்்பரபபில் 
ஐந்து மு்தல் ்பதிமனந்து  நிமிடங்களுக்கு ைட்டுவை தூஙகும. 
உண்மையில், அவர்்களின் அன்்றாட  தூக்கித்தில் 10% க்கும 
கும்றவான தூக்்கத்ம்தக் ச்காண்டிருக்கின்்றன. இ்தனால் 
இமவ  கும்றந்்த வநரம தூஙகும விலஙகினங்களில் ஒன்்றா்க 
உள்ளது.

தீக்்காழிகள் (Ostriches)
தீக்வ்காழி்கள்  வவடிக்ம்கயான உயிரினங்கள். அமவ உண்-

மையில் இரண்டு ்கண்்கள் தி்றந்்த நிமலயில்  சுைார் ஆறு 
ைணி வநரம நிமிர்ந்து நிற்கி்றது. இந்்த நிமலயில் இருப்பது 
இந்்த  ்ப்றமவ்களின் மூமள ைற்றும உடல் இரண்மடயும 
ஓயசவடுக்்க அனுைதிக்கி்றது, அவ்த  வநரத்தில் வவட்மடயா-
டு்பவர்்களுக்கும ்பமடசயடுப்பாளர்்களுக்கும எச்ெரிக்ம்க-
யா்க  இருக்கி்றது. இந்்த வ்காழி்கள் நல்ல வொர்வா்க இருக் -
குமவ்பாது,    ஆழ்ந்்த நிமலயில்  தூஙகுகி்றன. அ்தாவது இந்்த 
வநரத்தில் ைட்டும ்தமலமய சுைார் ்பதிமனந்து  நிமிடங்கள் 
கீவழ மவத்து தூஙகுகி்றன.

்கண்டுபிடிப்பாளர்்கள் 
ொ்தாரண  ைனி்தர்்கவள.! ஆனால்  அவர்-

்கள் ்தாங்கள்  ்கற்்ற ்கல்விமய ்பற்றி அதி்கம  
்கவமல ச்காள்ளா்தவர்்கள்.    

ைனி்தனுமடய முழு தி்றமை்களின்     சவளிப்பாவட  
உண்மையான ்கல்வி.

்கல்வி என்்பது ஒரு மூமட   நூல்்கமள வாசிப்ப்தல்ல,  அடக்-
்கம, ஒழுஙகு,  அ்றம,   நீதி இவற்றின்    முன்ைாதிரியாகும.
நல்ல ்கல்வி என்்பது  உடல்,  உள்ளம, ஆன்ைா   ஆகிய மூன்-

ம்றயும ஒருமித்து   வளர்க்்க வவண்டும.
அறிமவ வைலும வைலும கூர்மை ஆக்கிக்ச்காள்ள ்பயன்-

்படும  ்கருவி்தான் ்கல்வி.

எஸ. துஷாநத், 
லுணுகலை.

    ப
பொனபமொழிகள்  

ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்ெப்பெறும் என்ெது ஆன்்றார் 
வாக்கு. கலவி, பசலவம், ெ்தவி எனும் உயர்ச்சிகள் 

எலைாம் ஒழுக்கத்துக்கு ஈடாக முடியாது.  ெணம் ெலடத்்த 
பசலவந்தர் ெைர்  ஒழுக்கத்ல்தக் கலடப்பிடிக்கா்த்தால 
சமூகத்்தால ஒதுக்கப்ெட்டு நிம்மதி இழநது வாடுகின்றனர். 
உயர்கலவி கறறவர்களும், உயர் ெ்தவி வகிப்ெவர்களும் 
ஒழுக்கத்ல்தக் கலடப்பிடிக்கா்த்தால விலரவி்ை்ய சமூ-
கத்தில ்தாழ்நிலைலய அலடநது விடுகிறார்கள்.  மாறாக  

பசலவத்திலும் அந்தஸதிலும்  குலறந்த நிலையிலுள்ளவர்-
கள் ்தங்கள் ஒழுக்கமான வாழ்க்லகயினால உயர் நிலைலய  
அலடகிறார்கள். 

ஒழுக்கம் என்ெது ஒரு பசயைால குறிக்கப்ெடும் மனி்த 
நடத்ல்தயலை.  அது சமூகத்்தால ஏறறுக்பகாள்ளப்ெட்ட 

ெை நறெணபுகளின் ்சர்க்லகயாகும். 
்தனது பசாந்தக் கடலமகளிலிருநது 
பெற்றாருக்கு, சமூகத்துக்கு, நாட்டுக்கு 
ஆறற ்வணடிய அத்்தலன கடலமக-
ளும், ்சலவகளும் ஒழுக்கத்தினுள் 
அடங்கும். ஒழுக்கமானது  சிறுவயதிலி-
ருநது கலடப்பிடிக்கப்ெட்ட ெயிறசியாக 
அலமய ்வணடும்.  ஒழுக்கத்ல்த 
வளர்ப்ெதில பெற்றார், ஆசிரியர் சமூ-
கத்தின் ெங்கு மிகவும் முக்கியமான்தா-
கும். பெற்றார் ்தம் பிள்லளகளுக்கு 
முன்மாதிரியாக நடநது ஒழுக்கத்ல்தப் 
்ெண ்வணடும். 

அன்றாடம் ்தமது பசாந்தக் கடலம-

கலள நிலற்வறறுவதிலிருநது பெற்றாலரக் கனம் 
ெணணு்தல, ொடசாலைக்கு ஒழுங்காகச் பசலலு -
்தல, ஆசிரியர்களுக்கு உரிய மதிப்ெளித்்தல, அவர் 
பகாடுக்கும் ெணிகலளத் ்தவறாமல பசய்தல வலர, 
ஒழுக்கத்ல்தக் கலடப்பிடிக்க ்வணடும். பெற்றார்  
பிள்லளகலள சுயநைமறறவர்களாகவும்  பிற-
ருக்கு உ்தவும் சிந்தலன  உள்ளவர்களாகவும் 
வளர்க்க ்வணடும்.

்ொதுமான அளவு விலளயாட்டு, 
மகிழ்ச்சியான ெயனுள்ள பொழுது-
்ொக்குகள் ஒழுக்கத்ல்தப் ்ெணுவ-
தில  உ்தவியாக இருக்க முடியும்.  
்தர்மத்ல்த, நீதிலய, ஒழுக்கத்ல்தப் 
்ொதிக்கும் கல்தகலள வாசித்்தல 
இனிலமயான சங்கீ்தம், இலச 
நிகழ்ச்சிகலளக் ்கட்டல, சித்-
திரம் வலர்தல, நாட்டியப் 
ெயிறசி ஆகியன சிறுவர்களி-
லட் ய ஒழுக்கமுள்ள மனப் -
ொன்லமலய வளர்ச்சும் 
ெயிறசிகளாகும்.  சீரிய 

முலறயில  ஒழுக்கத்ல்தக் கலடப்பி-
டித்து  வாழ்நது, உைக உத்்தமர்களாக  
உயர்ந்தவர்களின் வாழ்க்லக வரைா-
றுகலள சிறுவர்களும் இலளஞர்க -
ளும், வாசிப்ெது, ஒழுக்கத்ல்தக் 
கலடப்பிடிப்ெ்தறகு அவர்களுக்குப் 
்ெரு்தவியாக இருக்கும். 

"ஒழுக்கம் விழுப்ெம் ்தரைான்  ஒழுக்-
கம்

உயிரினும் ஓம்ெப்ெடும்"
எனும் குறள் மூைம் வள்ளுவரும் 

ஒழுக்கம் ்மன்லமலயத் ்தருவ்த-
னால அந்த ஒழுக்க்ம உயிரினும் 
்மைான்தாகக் காக்கப்ெடும் என்கின்-
றார். 

என். வி்னா மதிவ்தனி,
லுனுகலை. 

  இவனும ஒரு வ்பப்பர் ்தான்; ஆனால், ைதிபவ்பாடு இருப்பான். 
அது என்ன?      ்பணம 

  டாக்டர் வந்்தாரு, ஊசி வ்பாட்டாரு, ்காசு வாங்காைல் வ்பானாரு. 
    ச்காசு 
  ்கன்று நிற்்க ்கயிறு வையுது அது என்ன?      பூெணிக்ச்காடி 
  எபவ்பாதும ைமழயில் நமனவான் ஆனால் ஜுரம வராது. எப -

வ்பாதும சவயிலில் ்காயவான் ஆனால் ஏதும ஆ்காது. அவன் 
யார்?    குமட 

  ச்தாடாைல் அழுவான், ச்தாட்டால் வ்பசுவான். அவன் யார்? 
    ச்தாமலவ்பசி 
  ச்பட்டிமயத் தி்றந்்தால் பூட்ட முடியாது. அது என்ன? 
    வ்தங்காய 
  ்தன் வைனி முழுவதும ்கண்ணுமடயாள்  ்தன்னிடம சிக்கிய 

வ்பமரச் சீரழிப்பாள் அவள் யார்? மீன் வமல 
  ்பட்படக்கும, ்பள்பளக்கும ைனதுக்குள் இடம பிடிக்கும அது 

என்ன?   ்பட்டாசு 

ஆர். விஷாலினி,
பகாட்டகலை.

ஒழுக்கம் உயர்வு தரும்

விடுகதைகள்
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காதல் 
பட்ாம் பூச்சியாக்கிவிடுகிறது 
ஒரு 
முள்ளைக்கூ் 

ஒரு 
ச�ால்்லைக் கூ் 
காவியமாக்கிக் காடடுகிறது 
காதல் 

இநத 
வாலிப வண்்
காதல் 
ஆக்கிவிடுகிறது 
ஆண ர�ாஜாவாக 

அவனுக்கு 
ஏறாது ரபா்த 
ஆறு மா�ம் 
விஸ்கி ம்ை சபயதாலும் 

காத்லை மதமாக்கி 
அவனின் 
நிலைாச் சுநதரி்ய 
�ாமியாக்கி 
வழிபடுகிறான் அவன் 

காதல் 
இனிப்பு மிட்ாய 
அவள 
அவனின் 
சு்வ 

பா்ல் வரிகள

காதல் வணடியானால் 
க்்லைப் சபறரறாலைாக்கி நி�ப்பி ஓடடுரவன் 
காதல் வண்ானால்
உலை்க மலைரக்கா்ாக்கி இனிப்பு ஊடடுரவன்

காதல்தான் 
அதி�யம் அவசியசமனப் புரிய்வததாய
காதல்தான் 
என் சபயரின் இனிசியசலைனத சதரிய்வததாய 

மதுக் க்்க்ளை அ்்ப்ரபன்
உன் காதல்தான் ரபா்த என்ரபன் 
மலைரக் க்்க்ளை உ்்ப்ரபன் 
உன் காதல்தான் வா�ம் என்ரபன்

உன் அைகு மாளி்க கதசவனில் 
காதல்தான் அதன் �ாவி சபணரணே 
என் உலைகு காதல் மதசமனில் 
நீரயதான் அங்கு �ாமி சபணரணே

என்னை 
சுமந்தவளே

கிருஷா

உன்்ன பிடிதததால்
உனக்கு பிடிதத எல்லைாம் பிடிக்கும்

 எவவளைவு என்றால்
 என்்ன சவறுதத உன்்னரய பிடிக்கும்

கனவில் கருவாய நீயாகி 
நிததி்� தினமும் பறிதது ச�ன்றாய 

உயிர இருநதும் இறநதிருநரதன் 
உயிரப்பிதத உ்ரன  உயிர பறிததாய

 வானததில் பறக்க சிறகுகள தநது 
கூ் விரி�லும் தநதி் ச�யதாய 

இன்னி்� ரகடடு மயங்கி கி்நரதன் 
இடி  ஒலி தநது தவிததி் ச�யதாய

 வலிகள தீ� மருநது ரதடி 
ம�ணேததின் வழியில் ம�ணிதது விடர்ன்

 முட்ாளைாக மாறவில்்லை 
முட்ாளைாக்க  முட்ாளைாக மாறறபடர்ன்

ைாரிக் குளிரும 
ைார்்கழி ைமழயும 
சேர்ந்து க்காட்ட 
கூதலும 
்காய்சேலும 
சேர்ந்து வாட்ட 

ஆ்சசிச�ா்ட  ஓ்டலியிட்ட ஓ்ட 
�ாமைக் ்கால் ச்பாததலில் 
்கால் ச்பாததல் சிவப்பு 
ைருந்மத ்கலக்கி தர 

வீடம்ட வந்து 
ஆ்சசி மூக்ம்கப் பிடி்சசு 
கதாணம்டக் குழியில் 
அமத வி்ட நுனி நாக்கில் 
்பட்டது இனிக்்க கதாணம்ட 
குழியில் விழுந்தது ்கேக்்க 

அக்்காவின் ம்க வமை�ல் 
ஓமேயிசல அமமிக்குைவி 
அமமியிசல அருந்ததி 
்பார்தது ஊர்வலம ச்பாய வர 
கேததல் மிை்காய 
கேங்கம்பைம விரிக்்க 
சதங்காய பூ தூவ 
கேம்பாட்டான் ைாங்காய 
அமமி நடுவில் புளிப்ச்பறி 
உட்கார 

்கடுப்்பாை குைவி மிடுக்்காய 
முன் பின் சநாக்கி ந்கர 
கேததலும சதங்காயும 
ைாங்காயும அக்்காவின் 
ம்கயினில் ேம்பலாய 
உருணச்டா்ட 

அமைாவின் 
ஓடம்ட இல்லா புல்லாஙகுழல் 
்பட்டணததார் ்பா்டல் ்பா்ட 
ைமழக்கு நமைந்த ஈரப்்பாமை 
சு்டர் விடடுத தான் எரி� 
்பாமையில் கவடடிப் ச்பாட்ட 
ைரவள்ளிக்கிழஙகு 
முறி விடடு தான் அவி� 

்ப்சேடி ேம்பசலாடு ஆவி 
்பறக்கும ைரவள்ளிக் கிழஙம்க 
சதாயதது எடுதது நாம தின்ை 
கூதலும ்காய்சேலும கோல்லாைல் 
ஓடிப் ச்பா்க ஆ்சசி கோன்ைா 
ஓ்டலியின்மர ம்கராசி ்காரன் எணடு 

எ்தயும் தி்மாய அணுகிடும்
சதளிநத மனரதாடு செருங்கிடும் 
மனநி்லை சகாணர்ார... 
மனவழுததம் சகான்ரறார!

சூழ்நி்லைரய மனவடுவின் கா�ணேமாம் - அ்த 
எதிரசகாணடு மனததி்ம் வளைரததுக் சகாள...

"சபரிதினும் சபரிது ரகள" என்று
சூடசுமமாய ச�ான்னார பா�தி..
அதில் ஆழ்நத சபாருளுணடு அறிநதிடு..
லைடசியமும் முயறசியும் 
சபரிதாய அ்மய ரவணடும்..
இரும்பு மனம் சகாணடு
ஏறறி ெ்நதிடு...�பதசமடு..
�ாததியப்படும்...

அதீத ஆ்�யும்,
எல்்லையறற எதிரபாரப்பும்...
நி�ம்பி வழியுரத!
மனவழுததம் வி்ளைவாகுரத!
மனவலு கு்றயுரத!
மனவலி சதா்ங்குரத!
நிம்மதி ெழுவுரத!

ரொயகள வருகுரத!
வாழ்வின் வசீக�ம் சதா்லையுரத!

வாழ்க்்கயில் திருப்பம் - ஆயினும் 
்தரியம் இைக்காரத...
பணிச்சூைல் மாறினாலும்
பணபாட்் இைக்காரத...
உறவுச் சிக்கல் என்றாலும்
உணேர்வ ச�ப்பனிடு...

மன உ்ளைச்�லுக்கு  
வி்தகள தூவும் -
எ்தயும் கருததில் எடுக்காரத ...
எடுதது மனதில் புகுததாரத..
எதிரம்ற உணேரவு்ன்
ஒழுகாரத ...
எதிலும் அவெம்பிக்்க அ்்யாரத...
எதிலும் முழு்மததுவம் ொ்ாரத...
யதாரததம் தப்பி வாைாரத... 
வாழ்க்்கரய ஒரு ரபாரக்களைம்.. 
வாழ்நதுதாரன பாரக்கணும்...
�வால்கள நி்றநதது உலைகம்!
�நரதா�மாய எதிரசகாளளு நீயும்...
வாழ்க்்க பா்த முழுவதும்

மனவழுததக் கழுகு வட்மிடும்..
உளைநிரவாகம் கறறுக் சகாள..
பக்குவம் சபற மு்னநது சகாள.. - இன்ரறல் 
மனமும் உ்லும் ரொயில் விழும்..
அறிவாயா?
முதிரநத மனம் சகாணடு விடு...
அழுததம் நீங்கி மீணடு விடு...

ம்னவி, மக்கள இைநதும்கூ்
கவிஞர தாகூர தளைரநதா�ா?
கவி்த ரத்ன க்்நசதடுதது
ஊறசறன உலைகுக்கு உவநதார�...

அணணேல் முகமது ெபி,
அருளவாக்கு ச�ான்னதுரபால்...
உ்லின் சிறிய �்தத துண்ாம்
இதயம்
அதுரவ சீ�ாகி விட்ால்-
 உ்ல் முழுதும் சீ�ாகிடுரம...

உளளைத்த இ்றவழியில் ச�லுததி...
ஆன்மிகததால் திருததி...
உளைவளைம் காப்ரபாம்...
உளளைம் அ்மதி சபறுரவாம்...

்கண்கள் ்கலஙகி ்கவமல
க்பருகி

புண்கள் ைைதில்
்பல்கிப் க்பருகி்ட

நிததம புலமபி
சதயந்திடும சவமையில்

திருைணம ஆைது
திருவிழாப்ச்பால

திருமபும ்பக்்கம
உறவிைர் ைகிழ்்சசி

்கால்்கடடு ச்பாட்டதும
்கவமல ச்பாயவிடும

என்கறந்தன்  தந்மத
மிடுக்்காய்ச கோல்ல

அதுசவ உணமை�ாய
பிறந்தகதன் அருமபு

கவண்பஞ்சு  விரல்்களில்
நறுைணம தாஙகி

எந்தன் க்பாறுப்ம்ப நாளும 
கோன்ைது

கநடுந்தூரம 
உமைதசதடி 
நம்டச்பாடும 
என் உயிரின்
அலம்பல்்கள் 
உன்மை என்னி
அமலப்்பாயும 
என் ைைதின்
விசும்பல்்கள்
உன் நிமைசவாடு
தவிதது நிற்கும
என் தனிமை்கள்
என் கநஞ்சோடு 
புமதந்திருக்கும
என் எணணங்கள்
அமைததும உயிர் க்பறும
மீணடும உன்மை 
நான் ேந்திக்ம்கயில்
அந்நாளின் வரும்கக்கு
்காததிருக்கும
என் ஜீவனின் ஓர் ஏக்்கம
இந்த ஆக்்கம! 

மறதி! மறதி! ஏரனா மறதி!
மறதி ஒரு வியாதியா?
தூக்கததின் ஒரு பகுதியா?
ம�ணேததின் ஒரு விகுதியா?
இல்்லை ஒரு பாக்கியமா?
மறதி ஒரு விதததில் பாக்கியம்!
பிரிசதாரு விதததில் அபாக்கியம்
க�ப்பு நி்னவுக்ளைக் க்ளைநதால்
மறதி மனிதனுக்கு பாக்கியரம!
இனிப்பான நி்னவுக்ளை மறநதால்
என்றும் மறதி அபாக்கியரம!
தன்்னத தாரன மறநதால்
மறதி ஒரு வியாதிரய!
வயது ஏற ஏற ஏரனா 
மறதி சதாடடிலைாடடும்!
ம�ணேம் ரவரூன்றும்
்வதத சபாருடக்ளை
்வக்காத இ்ததில்
ரதடித ரதடி பாரக்்கயிரலை
மறதி சகாடி கடடிப் பறக்கும்!
மறதி மனித்ன பாம்பாடடும்!
ப்க்ம்ய மறப்பதுவும்
பா்ங்கள படிப்பதுவும்
பணபு மனிதரகளின் மாணபு
அன்பு மனிதரகளின் பணபு!
மறதி ம�ணேத்த தழுவ
ம�ணேரமா வாழ்்வ சவல்லும்!!
மறதி சிநத்னச் சிதறல்க்ளை
சீ�ழிதது சி்ததது விடும்!
மறதிக்கு மருநதுண்ா?
மருததுவரகளுக்கும் மறதியுண்ா?
மனிதா
வாழ்வின் சு்வ்ய மணேநது
தாழ்வின் சு்ம்ய மறநது
வாழ்வதில் தாரன இன்பம்!
வாழ்ரவா்� வாழ்தத மறக்கலைாமா!!
வாழ்ரவா்� வீழ்தத நி்னக்கலைாமா!!

எததமைச�ா ைனிதர்்கமை
ேந்திதசதன்
எததமைச�ா ைனிதர்்கமை 
்க்டந்சதன்
எததமைச�ா ைனிதர்்கள்
நிரா்கரிததார்்கள்
எததமைச�ா ைனிதர்்கள்
அவைதிததார்்கள்
எததமைச�ா ைனிதர்்கள்
்பரி்கசிததார்்கள்
எததமைச�ா ைனிதர்்கள்
ைறந்தார்்கள்
எததமைச�ா ைனிதர்்கள்
உறமவ முறிததுக்க்காண்டார்்கள்

எைக்ச்கா எவகராருவமரயும
அவைதிக்்க சதான்றி�தில்மல
�ாகராருவமரயும 
நிரா்கரிக்்க நிமைதததுமில்மல
அன்றியும
்பதிலாய ்பரி்கசிதது 
்பழிதீர்ததுக் க்காண்டதுமில்மல

உறவு்கமை 
முறிததுக்க்காள்வதில்
அவவைவு உ்டன்்பாடு்களும 
இல்மலக�ைக்கு

ஆைாலும
எவகராருவரி்டம
உ்டனிருக்குைாறு
ைணடியிடடுக் க்காண்டதுமில்மல

ைறந்தவர்்கமைதசதடி
உறவு்கமை 
புதுப்பிததுக் க்காண்டதுமில்மல

இன்னுமதாசை
எததமைச�ா ைனிதர்்கள்
இருக்கிறார்்கள்

ேக்தி ேக்தி ேக்தி 
சிவேக்தி என்று ்பாடுசவாம

கநஞ்சுற நிமறந்து 
உள்ளுற உமறந்து 
வில்லற விமரந்த 
அமக்பை ைமறந்து 

கோல்லுறப் க்பாருைாய 
்கள்ளுற ைகிழ்வாய 
அல்லுறப் பிறவி 
அறுதகதறிவாசை 

தாயும சேயும ஓர் உயிராய 
என் கநஞ்சில் வாழும 
சவதி�சை 
தீயும ்காற்றும ஓர் உ்டலாய 
சைா்கம சைாதும 
சோதி�சை 

்க்டல் சைல் ்காற்று 
மீடடிடும அமல்கள் 
உ்டல் உள் உன் சுவாேம 
ஊடடிடும எணணம 

்கண்கடடி விடடு 
உமைக் ்கணக்டடு என்றாய 
ைண்கடடி வீடடில் 
வாழ்ந்தி்ட மவததாய 

கைௌைம ச்பசும 
கைன் இருளில் 
உன் ைடிசைல் வீசும 
பூங்காற்மற 
உறஙகிக்  கி்டக்்க 
கென்ைம ச்காடிதமை 
வரைாய வாஙகி வந்சதசை 

நிடம்ட பூண்ட உன் மு்கதமத 
நிமிர்ந்து ்பார்தது ோயந்த விழி 
்கடம்ட மீது தான் ்படுதது 
நீராய உயிர் ்காயந்து விடும 

உன் நிமைவு நீங்காவிட்டால் 
ச்பாதும 
முக்திக�ல்லாம மூ்டர்க்கு 
பிர்பஞ்ேம அழியும வமர 
பிமணந்திருப்ச்பாம ்காதலிசல 
சிவா�நை

சபாழுது புலைரவதும் ெமக்காகததான்
ொம் புரிநது க்்ம ச�யரவாம்
சபாறகதிர சூழ்வதும் ெமக்காகததான்
பூமியில் வி்ளைச்�ல் ச�யரவாம்
காரமுகில் சபாழிவது ெமக்காகததான்
கைனிகள உய�ச் ச�யரவாம்
கானகம் சூழ்வதும் ெமக்காகததான்
காசினியில் எழில் நி்றயச் ச�யரவாம்
கங்்ககள பாயவதும் ெமக்காகததான்
கருதரதாடு த்�வளைம் தக்கச் ச�யரவாம்

சிவா
-ரதிதேவி, மானிப்ாய்

ராஜகவி ராகில்

அகீலா ஜவு்ர்
ஏதோளை புதேைம்

கவியரசி 
எஸ்.ஏ.இஸ்மத ்ாததிமா, 

்ஸ்யால

ஷபரா இல்முததீன்
அட்ாளைசதசேளை

்சேளையூர் 
மல்லிகா ்தமநாேன்

வி.அபிவர்்ா
முல்ளலததீவு

(மூங்கிலாறு-வ்க்கு)

உயிர�ாவியம்

எல்லாம் 
நமக்லா்த்தலான

்லா்தல ள�லா்்த...!

�லா்்வனை 
த்தன்றல

என். ்ாரத,
-மானிப்ாய்சி . தமகவர்ைன் 

(மார்க்தகாணி) 
கை்ா பசு்ம என ரதடிவநரதன்

உன் மனம்
பா்லைவனம் என்றாயடி
நீ பசு்மயி்ன அறிநததும்
பா்லைவனததில்
உதி�த்த வடிததாயடி
பசு்மயாய பூக்க என எணணி
ஆனால்
நீ பசு்மயாய பூதத ரபாது
ொன் சதன்றரலைாடு 
�ங்கமிதரதனடி

மரண வழி(லி)
குதலந்திதரன் ேர்ஷன்

நாவலபபிடிய

ஓடலியின 
்்ரலாசி

உயிர் த�றும் 
நலாள்! 

வலாழளவலா்ர 
வீழத்த 

நி்னைக்்லாமலா!!

உள்ளம் அமைதி பெறட்டும் ஜலீலா முஸம்மில் 
ஏைாவூர்

மயிலிைகு மைசு
சி்ாைா அஸீம்

உனக்கும் எனக்குமி்்யிலைான 
அன்புக்கி்்யில் 
இது வ்� எநதத தி்�யும் 
ரபா்ப் பட்ரத இல்்லை 
விரும்பிரயா சவறுதரதா...

செருங்கி் முடியா தூ�ததில்
ொமிருநத ரபாதும் 
அதத்ன இலைகுவாக
உன் நி்னவுக்ளை
மறுததி் முடியவில்்லை
உ்ன மறக்க எடுதத முயறசிகசளைல்லைாம்
ரதாறற நி்லையில் ொன்...

சமல்லிய அதிரவுகளைாய 
உன் அ்லைய்லையான 
வி�ல் சீண்ல்களில் சமாததமாய 
சமௌனிததிப் ரபாய 
உன் மடிகளில் குைந்தயாரனன் ொன்
ரவசறன்ன ரவணடும் 
இ்தவி் என்்ன மகிழ்விக்க

உன்்னப் பறறி எழுத 
என் ரபனாக்களுக்கு ொன்
அனுமதி சகாடுததரத இல்்லை..
தீ�ாத காத்லை சகாடடித தீரக்கப் ரபாய
ொன் ரதாறறுப் ரபானது தான் மிச்�ம்..
உன்்னப் பறறி
எழுதாமல் ரபானதால்
 ெமக்கி்்யிலைான சதளிநத அன்பு
 கலைங்கப் ரபாவதுமில்்லை ஒருரபாதும்..

இன்னும் ச�ால்கிரறன்..
புதிதாக  எனக்சகான்றும் ரதான்றவில்்லை..
உனக்கு மகளைாகப் பிறநததில்
அதத்ன சபரு்ம சகாளகிரறன்
என்்ன சுமநதவரளை..
யா�ாலும் ஈடு ச�யய முடியா
அன்சபனும் ஊறறுக்குள என்றுரம 
உன்னரு்ம மகளைாக இவள...

இன்னும்்ாரே...
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தினமின - கதிரககாமம்
கடுகதி பஸ் சேவை மீண்டும்

நகாஙகள் மீண்டும் சேக்ஹவுஸ் பஸ்ஸில் கதிரககாமத்திற்கு சபகாசைகாம்...

நவம்பர் 

08 
முதல்

சேக்ஹவுஸ் நிறுைனத்திலிருந்து 
புறப்படும் நேரம் இரவு 10-.00 மணி; கதிரககாமத்தை 
அதிககா்ை 5.30 மணியளவில் அண்மிக்கும்

கதிரககாமம் பஸ் தரிப்பிடத்திலிருந்து 
புறப்படும் நேரம் மு.்ப. 9.15 மணிக்கு

கககாழும்பு - கதிரககாமம் அவைகேகாகுசு பயணிகள் பஸ்சேவையில் உஙகளது பயணத்வத நம்பிகவகயுடன் ஆைம்பியுஙகள்

கககாழும்பு
கதிரககாமம்

விசேட 
கழிவு

10% இலிருந்து 25 % ைவை

பகாதுககாப்பகான

நம்பிகவகயகான

இேகுைகான

பயணத்திற்கு

பஸ் சேவை பற்றிய தகைல்கவள அறிய ஆேனப் பதிவுகளுககு அவையுஙகள்

கககாழும்பு கதிரககாமம்

ைேதிகள் பே கககாண்ட தஙகுமிடம் கதிரககாமம்
24 மணி நேர நேவை

ைாகனத் தரிப்பிட ைேதி

உணவுகவை ஓடர் சேய்து செறும் ைேதி

குளிரூடடப்ெடட அவைகள்

சுற்றுலா ைழிகாடடி

அவை ைேதிகள்

கதிரககாம ்பஸ் தைரிபபிடததிற்கு எதிநர

இ்ையததைளம் ஊடகாக இனநற ்பதிவு செய்து சககாள்ளுஙகள்.
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fpuhkpa tPlikg;Gj;Jiw kw;Wk; eph;khzk; kw;Wk; fl;bl

nghUl;fs; ifj;njhopy;fs; Cf;Ftpj;jy; ,uh[hq;f mikr;R

jpl;l xUq;fpizj;jy; myF
kj;jpa tUkhd tPlikg;Gj;Jiw kw;Wk; cl;fl;likg;G

mgptpUj;jp Jhpjg;gLj;Jk; jpl;lk;

gjtp ntw;wplk;
kj;jpa tUkhdj;ij <l;Lgth;fspw;fhf murhq;fkhdJ 

ehlshtpa hPjpapyhd tPLfis fl;Ltjw;fhf jdpahd 

jpl;lnkhd;iw cUthf;fpAs;sJ. ,t;tifahd tPl;Lj; jpl;lq;fs; 

Gwefh; gpuNjrq;fspy; ngUk;ghYk; mjpNtfrhiyfs; kw;Wk; 

neLQ;rhiyfspd;; Kidfspy; eph;khzpf;fg;gLk;. 

,e;j tPlikg;Gj; Jiw jpl;lkhdJ fpuhkpa tPlikg;Gj;Jiw kw;Wk; 

eph;khzk; kw;Wk; fl;blnghUl;fs; ifj;njhopy;fs; Cf;Ftpj;jy; 

,uh[hq;f mikr;rpd; fPo; Njrpa tPlikg;Gj;Jiw mgptpUj;jp 

mjpfhu rigahdJ gpujhd mKy; elhj;jy; Kftuhz;ikahf 

nraw;gLk;. ,jw;fikthf> fpuhkpa tPlikg;Gj;Jiw kw;Wk; 

eph;khzk; kw;Wk; fl;bl nghUl;fs; ifj;njhopy;fs; Cf;Ftpj;jy; 

,uh[hq;f mikr;rpd; fPo; kj;jpa tUkhd tPlikg;Gj;Jiw kw;Wk; 

cl;fl;likg;G mgptpUj;jpf;fhf Jhpjg;gLj;jy; jpl;lj;jpw;fhf 

jpl;l xUq;fpizj;jy; myfpy; gpd;tUk; gjtpf;fhf nghUj;jkhd 

,yq;ifah;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

1.  nraw;wpl;l nrayhsh; (1 gjtp ntw;wplk;) –gpv];6 (fPNoAs;s 

1 my;yJ 2 ,w;fhdJ) nraw;wpl;l nrayhsuhdth; jpl;lj;jpd;; 

rPuhd nraw;ghl;bw;fhf nrayhshpd; flikfSf;F Nkyhf 

jpl;lk; njhlh;ghd midj;J epUthf tplaq;fSf;Fk; 

nghWg;ghftpUg;ghh;. Mq;fpyk; kw;Wk; rpq;fsk; (vOj;J kw;Wk; 

Ngr;R) Mfpatw;wpy; Njh;r;rpAk; rKf hPjpahdcwTfs; kw;Wk; 

cah;jufzpdpmwpTk; ,e;jgjtpf;fhdKd;jifikfshFk;. 

Njitg;gLk; mDgtk; kw;Wk; jifikfs;:

1.  fnghj rh.j. ghPl;irapy; MW (6) ghlq;fSld; Mq;fpyk; 

kw;Wk; rpq;fsk; my;yJ jkpo; nkhopfs; mlq;fyhf %d;W 

(3) ghlq;fspy; jpwikr; rpj;jp kw;Wk;  mq;fPfhpf;fg;gl;l 

epWtdnkhd;wpypUe;J nrayhsUf;fhd fw;if newp my;yJ 

gl;lak; ngw;w nrayhsh; ghPl;;irf;FMaj;jk; nra;jYld; MW 

(6) tUlmDgtk;.

 my;yJ

2.  gl;lak; ngw;wnrayhsh; mj;Jld; chpj;jhdgjtpapy; Mff; 

Fiwe;jJIe;J (5) tUlmDgtk;. 

rk;gsmsTj;jpl;lk;:

01/2019 vd;w ,yf;fKila Kfhikj;Jt Rw;wwpf;ifapd; 

Vw;ghLfspd; gpufhuk; 67>000 &gh– 73>000 &gh.

tanjy;iy:

50 tajpw;F FiwthftpUj;jy;.

tpz;zg;gq;fisrkh;g;gpf;Fk; Kiwik:

tpz;zg;gjhhpfs; mth;fspd; Rajuit fy;tprhh;> njhopy;rhh; 

jifikfs; kw;Wk; mDgtk; kw;Wk; ,U cwtpduy;yhj 

ghpe;Jiuahsh;fspd; tpguq;fSld; fPNo toq;fg;gl;Ls;s Kfthpia 

milAk; tifapy; 2021 etk;gh; 20 Mk; jpfjpad;W my;yJ mjw;F 

Kd;duhf gjpTj; jghypy; mDg;Gk;gbNfl;Lf;nfhs;sg;gLfpd;wdh;. 

Kfthp:

jpl;lgzpg;ghsh;> kj;jpatUkhd tPlikg;Gj;Jiw kw;Wk; 

cl;fl;likg;G mgptpUj;jp Jhpjkhf;fg;gl;l jpl;lk;> j.ngl;b 1826>9 

Mk; khb> Njrpa tPlikg;Gj;Jiw mgptpUj;jp mjpfhurig fl;blk;> 

=kj; rpw;wk;gyk; V fhh;bdh; khtj;ij> nfhOk;G-02.

tpz;zg;gpf;Fk; gjtpiajghYiwapd; ,lJgf;fNky; %iyapy; 

jaTnra;J Fwpg;gplTk;. murhq;f/XusT muRrhh;e;j Jiwapd; 

tpz;zg;gjhhpfs; mth;fspd; tpz;zg;gq;fis mth;fspd; 

epWtdjiyika+lhf mDg;GtJld; Fwpg;gpl;lfhy xg;gilg;ig 

cWjpg;gLj;Jtjw;fhf Kd;gpujpnahd;iwAk; xg;gilj;jy; Ntz;Lk;. 

jpl;lgzpg;ghsh;>

kj;jpatUkhdtPlikg;Gj;Jiwkw;Wk; cl;fl;likg;G

mgptpUj;jpJhpjkhf;fg;gl;ljpl;lk;>

j.ngl;b 1826>

9 Mk; khb>NjrpatPlikg;GmgptpUj;jpmjpfhurigfl;blk;>

=kj; rpw;wk;gyk; V fhh;bdh; khtj;ij> 

nfhOk;G-02.

03.11.2021

வீடுகள் காணிகள் 
விலைக்கு வாங்குவவா-
ர் விறவபார் கூலிக்கு 
வீடுகள் வேடுவவாருக்கு 
நலை வீடு காணிகள் 
எடுத்து ககாடுக்கபபடும். 
077-8779686/  077-
5141889 070071

ககாழும்பு -01,  
கெடிலைன் கி ளினிக் 
ஆ ய த் ே ன த் தி ற கு 
அனுபவமுள்்ள/ அனு-
பவமிலைாே  OL/ AL 
முடித்ே வர்க ள் ோதிொ-
ர்கள் ஆய்வுகூட அனுப-
வமுள்்ளவர்கள் வேலவ.  
n e w m e d i l i n e l a b @ g m 
a i l . c o m . 0112395060,  
0770778005. 069296

பயிறசி கபற்ற/ கப்றாே  
விறபலனயா்ள ர்கள் 
ஆண்/ கபண் இருபா-
ைாரு ம் வேலவ. ொ-
ோநேம் ரூ. 60000 
இறகு அதிக வருொ-
னத்லே கப்றைாம். 
நாட்டின் எபபாகத்தில 
இருநதும் விண்்ணபபி-
க்கைாம். ேங்கி வவலை 
கெய்வவாருக்கு விவெட 
க க ா டு ப ப ன வு க ள் 
உண்டு. அலையுங்க-
ள் - 0751128989.
 069382

ககஸவபவவில வீகடா-
ன்றில ேங்கி வவலை 

கெய்வேறகு வீட்டு பணி-
பகபண் வேலவ. 071-
0589669. 069384

ராஜகிரிய பிரவேெத்தில 
வ � ா ட் ட க ை ான் றி ல 
ேங்கி வவலை கெ-
ய்வேறகு விரும்பும் 
கபண்கள் ொத்திரம் 
வேலவ. அலையுங்க-
ள் - 0775136388,  
0 7 1 6 8 0 1 1 5 9 
"சிங்க்ள வகெ கவட",  
85,  புத்கமுவ வீதி,  கை-
பமு வாவ,  ராஜகி ரிய.
 068747

Hot &Cool இறகு லரஸ/ 
ககாத்து/  கடவல 
ெறறு ம்  சிறறுண்டி 
ேயா ரிபபேறகு அனுப-
வமு ள்்ள வகாக்கிொர் 
வேலவ. ெம்ப்ளம் வபசித் 
தீர்க்கைாம். திருெ்ணொ-
காேவர் விரும்பத்ேக்க-
து. கபண்களும் கவன-
த்தில ககாள்்ளபபடுவர். 
நிட்டம்புவ - கோ.வப.இை-
0 7 7 2 6 7 1 9 9 5 .
 069333

120 பிலியநேை ககௌர-
வொன இரு வ�ாட்ட-
லகளுக்கு ஸடுவர்ட்,  
கிசென் க�லபர்,  டீவெ-
க்கர்,  இடியபப பாஸ,  
டிலிவரி  லர டர்களுக்கு 
கவர்சசியான ெம்ப்ளம். 
ெருத்துவ வெதிகள்,  
ேங்குமிடம்,  உ்ணவு இை-
வெம். 0723593039,  
0786848 6 98,  
0714755 6 96.
 069337

புத்ே்ளம் பிரவேெத்தில 
பைத்வோட்டகொன்றில 
வவலை கெய்வேறகு 
க ே ா ழி ை ா ்ள ர் க ள் /  
கோழிைா்ளர் குடு-
ம்பம் வேலவ . 077-
9896774 - 070-
1863108 069852

எெது �ாட்கவயார் நி-
றுவனத்திறகு (Hard-
ware)  வவலையாட்கள் 
- (Labo u r)  வேலவ. 
ேங்குமி ட  வெ தியு-
ண்டு .  வந ரில வரவும். 
இை . 05,  QUARRY 
RO A D,  COLOM-
BO-12. 068267

கம்ப�ா பிரவேெத்தில 
கறகுழிக்கு கோழிைா-
்ளர்கள் வேலவ. ஒரு 
நால்ளக்கு 2500/ 
- இறகு கூடுேைான ெம்ப-
்ளம். 0773030256.
 069334

ககாழும்பு சுத்திகரிபபு நி-
றுவனத்திறகு ஆண்/ 
கபண் ஊழியர்கள்,  
கபாலிஷர் இயநதிர 
இயக்குநர் வேலவ. 
ெம்ப்ளம் - ரூ.1000 
முேல அேறகு வெல 
அலையுங்கள் - 
0 7 7 2 7 7 1 0 2 2 .
 069008

ேைாவ�ன வாகன வெலவ  
நிலையத்திறகு பயிறசி-
கபற்ற/ பயிறசிகப்றாே 
வாகன கழுவுநர்கள் 
ெறறு ம் கோழிைா்ள-
ர்கள் உடன் வேலவ. 
உ்ணவு ெறறும் 
ேங்குமிடம் இைவெ-
ம் - 0778316020.
 069379

கேஹிவல்ளயில வீடு 
ெறறும் வோட்டம் 
Cleaner கெய்வேறகு,  
ேறகாலிக அடிபபலட-
யில Cleaner வேலவ. 
நலை ெம்ப்ளம்,  உ்ணவு 
வைங்கபபடும். கோடர்பு 
- NASHARTH - 0774-
280072. 069880

ொைவபயில அலெநது-
ள்்ள கோழிறொலை-
க்கு லகயுேவியாட்கள் 
வேலவ. கூடுேல ெம்ப-
்ளம். 071-8743537,  
0 7 1 - 8 7 4 3 5 4 0
 069829

ராஜகிரிய (ககாழும்பு) 
இல அலெநதுள்்ள 
வி்றகு வபா்றலன வப-
க்கரிக்கு பாஸொர் 
ெறறும் வெலெ வவலை 
கேரிநேவர்கள் வெர்த்து-
க் ககாள்்ளபபடுவர். 
ெம்ப்ளம் ரூபா - 3, 
000/ - ஒரு நால்ளக்கு. 
077-6 454354/  
07667 14999
 069754

கர ம்பிள்வபா்க் லகத்கோ-
ழில வபட்லடயில 
ேயாரிக்கும் கம்பனி-
க்கு (வ�ாொகெ,  
பனாககாட) வேர்சசி-
யுள்்ள/ வேர்சசியற்ற 
வவலை யாட்கள் அவ-
ர்களின்  உறபத்தி பிரி-
விறகு வேலவ. வயது 
18-32. சி்றநே ெம்ப்ளம் 
ெறறும் நன்லெகளு-
முண்டு. ேயவு கெய்து 
0778869803 என்்ற 
இைக்கத்துடன் கோடர்பு 
ககாள்்ளவும். 069470

�ாட்கவயார் ஒன்றிறகு 
ஊழியர் ெறறும் திரீவில 
ஓட்டுவேறகு ஒருவர் 
வேலவ. கடவத்ே. 011-
2924762 069380

STORE HELPER - கே-
ஹிவல்ளயில உள்்ள 
காைணி விறபலன நி-
லையத்திறகு க்ளஞ்சிய 
உேவியா்ளர் ஒருவர் 
வேலவ. வாசிபபே-
றகும்,  எழுதுவேறகும் 
அடி பபலட ஆங்கிை 
அறிவுடன்,  30 வய-
திறகுட்பட்டவராகவும் 
இருக்க வவண்டும். 
நலை ெம்ப்ளம் வை-
ங்கபபடும். கோடர்பு 
- ABDULLA - 077-
8456924 069884

பாவிக்கபபட்ட அலுவைக 
ே்ளபாடம் விறபலன-
க்கு. 1) எக்சிகியுட்டி-
வ் வெலெ- ககாலொ 
அ்ளவு 59" x 29” x H 
30” 2) ெயிட் கபவபார்ட் 
ககாலொ அ்ளவு - 17" 
x 40” x H 30” 3) அலு-
வைக வெலெ - வபர்னிவி-
ட்ஸ அ்ளவு - 24" x 48” 
4) எக்சிகியுட்டிவ் கதிலர 
பின்பக்கம் உயரம் கு-
ல்றநேது. 75, 000/ 
- 077769805 2
 069537

கலகிலெயில சுத்ேொன 
வெதியான அல்றகள் 
- கொநே குளியைல்ற 
- வாகனம் நிறுத்து 
மிடம் - உ்ணவு ேனியாக 
ைவினியா பிவ்ளஸ. 
0 7 7 2 3 0 0 3 0 3 
வகாபி �ஸன் ரவிநது.
 066347

கலகிலெ 9 வபர்ச வி-
றபலனக்கு. இை. 
82/ 5ஏ,  காலி வீதி,  
க லகிலெ.  9 வபர்ச 
க ா ணி த் து ண் டு க ள் 
உடன் விறபலன-
க்கு. அலையுங்கள் 
- 076-5792187,  
0 7 6 0 2 1 1 8 8 6
 069541

ககாழும்பு - 15,  முக-
த்துவாரம் இரண்டு 
ொடிக் கட்டிடம்  
விறபலனக்கு. 175 
இைட்ெம் ஓர் வியாபார-
த்திறகு கபாருத்ேொன-
து. 0775231838,  
2521111. 062727

பண்டாரவல்ள நகரில 3 
லெல வீதிக்கு முகபபாக 
9 வபர்ச வியாபார 
(குடியிறுபபு காணி வி-
றபலனக்கு - ஒரு வபர்ச 
690/ - (வபசித் தீர்க்க-
ைாம்) 0770103480
 069599

641

கலகிலெ பலைய கலவ்ள 
பாலேயில இரு அல்ற-
களுள்்ள அகனக்ஸ 
வாடலகக்கு விடபபடு-
ம். 0704435804,  
0 7 2 6 5 9 1 0 7 3 .
 068183

முஸலிம் பள்ளிக்கு அரு-
காலெயில அலைது 
முஸலிம் பள்ளிக்கு 
நடநது கெலலும்  
தூரத்தில ப்ணம் 
ககாடுத்து வாங்க சிறி-
யகோரு வீடு வாங்க-
வுள்வ்ளாம் இருபபின் 
கே ா ட ர்புகக ாள்்ளவு -
ம் - 0775141889 
- 0778779686 
- 0772111150
 070017

குர்ஆன் ஹிபல கெய்து-
ள்்ள கபண்ணுக்கு 
ேகுநே ொபபிள்ல்ள 
எதிர்பார்க்கிவ்றாம். 081-
2109490/  0775141889
 G170639

36 வயதுலடய எடுபபான 
வோற்றம் வபசசு ெறறும் 
வகட்கும் ெக்தி குல்றவா-
கவிருநோலும் வீட்டு 
வவலைகல்ள பிலை-
யின்றி கெய்யக்கூடிய 
ெகனுக்கு அவருலடய 
முஸலிம் ோயார் 
ெகலன பார்க்கக்கூ-
டிய ெறறும் அன்பு 
கெலுத்ேக்கூடிய ெ்ண-
பகபண்க்ணாருவலர 
வேடுகின்்றார். ெ்ணெ-
கனுக்கு அைகான வீடும் 
கபறவ்றாரின் ஓய்வூதிய-
மும் கிலடபபேறகான 
ேகுதிலய ககாண்டு-
ள்்ளார் சீேனம் எதிர்பபா-
ர்க்கபபடொட்டாது. அவ-
ருலடய மூத்ே ெவகாேரர் 
ஐக்கிய இராசசியத்தில 
நிரநேரொக வசிபபது-
டன் ஒவர ெவகாேரி திரு-
ெ்ணம் கெய்து ேனியாக 
வாழ்கின்்றார். ெ்ண-
பகபண்்ணானவர் ொ-
ர்க்கப பறறுள்்ளவரும் 
ொோர்ண கலவியுலடய-
வராகவும் கொத்துக்கள் 
அற்றவராகவுமிருத்ேல 
வவண்டும். ஆர்வமுள்்ள 
ொரார் ேயவு கெய்து 
கோடர்பு ககாள்்ளவு-
ம். 0112516840. 
ெ ா ெ ா : 
0 7 7 2 7 5 0 9 0 9 ,   
லெத்துனர் : 
0 7 7 3 9 4 2 4 8 5 .
 G170292

Hot Line - 011 2 429 369 | 011 2 429 368 
Fax - 011 2 429 330 / E-mail - adzsuo@gmail.com

 Chamara -077 727 0067 / Umanga - 077 727 0845

FB, YOUTUBE, WEBSITE

UPDATING
Audio/Video Editing 

e mail : newspfp441@gmail.com
397/9, Bogahawila Road, Kottawa, Pannipitiya. Tel : 0703 431 018

Please mention your expected salary

Designing Operating

Typesetting, Computer Various Other Skills 
Male / Female Biodata, Full Time Part Time, 

with or without  accommodation facilities

JOIN US TO BECOME A BIGGER STAR IN THE WORLD OF IMAGINATION...

0781 834 868
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cfe;j 3 fhzpj;Jz;Lfs;;;;;

tpw;gidf;F.

Selva Travels & Tours
Air Line Tickets to 
Global Destinations

0727 245 368
CALL NOW

Tel : 0112 575 281, 0112 574 907, 0112 573 558

No: 428, R.A.De Mel Mawatha,
(Walukarama Rd), Colombo 03.
E-mail : stravl@sltnet.lk

rpW tpsk;gujhuHfspd; ek;gpf;ifahd re;ij

rpW tpsk;guq;fs;

Hotline - 011 2 429 342 / 011 2 429 343
Fax - 011 2 429 375 / 011 2 429 380 | E-mail - classifi ed@lakehouse.lk
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ஆப்கான் அணியின்... (02ஆம் பக்த் த�காடர்)

 உண்மையிலேலே அதிரடி ஆடடக்காரர்்-
்ையும் அதிலே்ப பந்து வீச்காைர்்்ையும் 
த்காணட இந்திே அணிககு இபலபகாது என்்ன-
ேகாசசு?  

கிரிகத்ட உேகில் 80்ளில் ல்காலேகாசசிே 
லமைற்கிந்திே அணியின் �்ேேர்்ைகா் இருந்� 

கி்ைவ் லேகாயிட, விவ் ரிச்டடின் ஓய்வின் பின் 
வீழ்சசிே்டந்�து. 

அ�ன்பின் 90்ளின் இறுதியிலும் 2000 
்ளின் ஆரம்பித்திலும் கிரிகத்ட உேகில் 
அ்்க் முடிேகா� அணிேகா் இருந்� அவுஸ்தி-
லரலிே அணியின் �்ேேர்்ைகா் இருந்� ஸ்டீவ் 

லேகா, ரிககி தபகான்டிங்கின் ஓய்வின் பின் வீழ்சசி -
ே்டந்�து. ்டந்� பே ேருடங்்ைகா் கிரிகத்ட 
உே்் ல்காலேகாசசி ேரும் இந்திே அணியின் 
மைல்ந்�ரசிங் ல�கானியின் ஓய்வும், விரகாட ல்காஹ் -
லியின் ஓய்வு அறிவிபபும் அவ்ேணியின் வீழ்சசி-
யின் ஆரம்பமைகா?  

ல்காடீஸ்ேரிேகா்  மைகாற தபண ... (13ஆம் பக்த் த�காடர்) 
அந்�க ்்லபசி்ேச ல்கா�்்னயிடட 

தபகாலிஸகார், அதில் 20, 30 ஆண்ளின் நிர்ேகா-
ணப படங்்ள், வீடிலேகாக்ள் இருந்துள்ை்� ் ண-
டுபிடித்துள்ை்னர் 

“இந்�ப படங்்ள் ேகாரு்டே்ே....? நீங்்ள் 
த்ய்யும் லமைகா்டி என்்ன ....?”

தபகாலிஸகாரின் ்டு்மைேகா்ன வி்கார்ண -்
ளுககு மைத்தியில் அேர்்ள் இருேரும் அ்்னத்-
்�யும் கூறியுள்ை்னர். அேர்்ள் இருேரும் 2, 3 
ேருடங்்ைகா் றிபகானுககுச த்ய்�்�ப லபகான்லற 
ஆண்்ை ஏமைகாற்றி இேட்க ் ணககில் பணத்்� 
்றந்துள்ை்னர். இதில் கிழககு மைகா்காணத்தின் ்ம்-
மைகாந்து்ற, அக்்ரபபற்று, நிந்�வூர், ் ல்மு்்ன, 
அம்பகா்ற லபகான்ற பிரல�்ங்்ளில் பல்லேறு 
ஆண்ள் இவ்விருேரிடம் சிககியுள்ை்மை தபகாலி-
ஸகாரின் வி்கார்ண்ளிலிருந்து த�ரிே ேந்துள்-
ைது. இ�ற்கு லமைேகா் அேர்்ள் இருேரிடம் சிககிக 
த்காணட ஆண்ள் எத்�்்ன லபர் என்ப்� 
்ரிேகா் த�ரிவிக் முடிேகாதிருபப�கா் தபகாலிஸகார் 
த�ரிவித்�்னர். ்காரணம் சிேர் �மைககு ஏற்படும் 
அேமைகா்னத்திற்கு அஞ்சியும், �னிபபடட பிரசசி்்ன-
்ளுக்கா்வும் ்டடத்திற்கு முன் ஆஜரகாகுே�ற்கு 
முன்ேரகா�ல� அ�ற்குக ் காரணமைகாகும். என்றகாலும் 
இந்� லமைகா்டியில் சிககிே அ்்னேரும் பேபபடகா-
மைல் தபகாலிஸ் நி்ேேத்திற்கு ேந்து மு்றபபகாடு 
த்ய்யுமைகாறு அக்்ரபபற்று தபகாலிஸ் நி்ேே 
தபகாறுபபதி்காரி த�ரிவித்�கார். 

ரஹூமைகாவின் ்ணேரகா் நடித்�ேர் 40 ேேது-
்டே முஹம்மைது பஸீல் என்ற திருமைணமைகா்கா� 
நபரகாகும். அேர்்ள் இருேரும் இந்� லமைகா்டி 

நடேடிக்்்ளில் �காம் ்ணேன் மை்்னவிேகா் 
லேடமிடட லபகாதிலும் உண்மையிலேலே ரஹுமைகா-
விற்கு பஸீல் மைகாமைகா மு்றேகாகும். பஸீல் ரஹூமைகா-
வின் �காயி்னது ்ல்கா�ர்னகாகும். 27 ேேது்டே 
ரஹூமைகா இரு பிள்்ை்ளின் �காேகாகும். அேரது 
்ணேர் சிே ்காேங்்ளுககு முன்்னர் மைரணித்துள்-
ைகார். அ�ன் பின்்னர் ரஹூமைகா மு்நூல் ஊடகா் 
ஆண்்ை ஏமைகாற்றி இவ்ேகாறகா்ன லமைகா்டி்ளில் 
ஈடுபடடிருபபது பஸீலின் ேழிநடகாத்�லிேகாகும். 

பஸீல் மு்நூல் ஊடகா் த்ல்ேந்� ஆண்்ை 
ரஹூமைகாவிற்குத் ல�டிக த்காடுபபகார். அேள் றிபகா்்ன 
ஏமைகாற்றிே்�பலபகாே  ஆண்்ை ஏமைகாற்றி நிர்ேகா-
ணப படங்்ள் மைற்றும் வீடிலேகாக்்ைப தபற்றுக 
த்காணடு பஸீலுடன் இ்ணந்து இந்� லமைகா்டி நட-
ேடிக்்யி்்ன லமைற்த்காணடு ல்காடிக ்ணககில் 
பணம் ்ம்பகாதித்துள்ை்மை தபகாலிஸ் வி்கார்ண -்
ளிலிருந்து த�ரிே ேந்�ள்ைது. 

பஸீல் மைற்றும் ரஹூமைகா ஆகிே இருேரும் ்்து 
த்ய்ேபபடட்�த் த�காடர்ந்து அேர்்ள் இருேரின் 
லமைகா்டி ே்ேயில் சிககிக த்காணட பேர் அக -்
்ரபபற்று தபகாலிஸ் நி்ேேத்திற்குச த்ன்று அவ்-
விருேரின் லமைகா்டியில் சிககிே�கா்க கூறி மு்றப-
பகாடு்்ைச த்ய்துள்ை்னர். “மு்றபபகாடு த்ய்ே 
ேந்�ேர்்ளுள் ஒருேர் அவ்ேபலபகாது சுமைகார் ஐந்து 
ல்காடிககும் லமைேகா்ன பணத்்� இேர்்ள் இருேருக-
கும் ேழங்கியுள்ை�கா்க கூறி மு்றபபகாடு த்ய்-
துள்ைகார்” எ்ன அக்்ரபபற்று தபகாலிஸ் நி்ேே 
தபகாறுபபதி்காரி எம்மிடம் த�ரிவித்�கார். 

இவ்ேகாறு தபறபபடட பணத்்�க த்காணடு இரு-
ேரும் த்காகுசு வீடு்்ை நிர்மைகாணித்து, விேகாபகார 

நடேடிக்்்்ை லமைற்த்காணடு த்காகுசு ேகாழ்க்் 
ேகாழ்ந்து ேந்துள்ை்னர். ்்து த்ய்ேபபடட இருே-
ரும் ்டந்� 30ம் தி்தி அக்்ரபபற்று நீதிமைன்றத்-
தில் ஆஜர்படுத்�பபடட பின்்னர் அேர்்்ை 14 
நகாட்ளுககு விைக்மைறிேலில் ்ேக் உத்�ரவிடப-
படடுள்ைது. 

இவ்ேைவு ்காேமும் நகாம் அறிந்�து  ்மூ் ஊட-
்ங்்ளின் மூேம் தபண்ளுககு ஏற்படுத்�பபடடு 
ேந்� துன்புறுத்�ல்்ள் பற்றிலே. எனினும் ஆண-
்ளும் ஆபத்தில் சிககிக த்காணட இவ்ேகாறகா்ன 
நி்ழ்வு்ளும் மு்நூல் உள்ளிடட ்மூ் ே்ேத்�-
ைங்்ளின் மூேம் இடம்தபறுகின்ற்ன என்ப்� 
்மூ் ே்ேத்�ைப பகாே்்னேகாைர்்ள் நி்்னவில் 
்ேத்துக த்காள்ை லேணடும். 

இது த�காடர்பகா்ன வி்கார்ண்்ை அம்பகா்ற 
மைகாேடட பிரதி தபகாலிஸ்மைகா அதிபர் எஸ். எம். 
்ே. த்்னவிரத்்ன, அம்பகா்ற பிரிவின் சிலரஷட 
தபகாலிஸ் அத்திேட்்ர் ஜேரத்்ன ரத்நகாே்கா ஆகி-
லேகாரின் ஆலேகா்்்னயின் பிர்காரம் உ�விப 
தபகாலிஸ் அத்திேட்்ர் ல�்பபிரிேவின்  லமைற்-
பகார்்ேயில் அக்்ரபபற்று தபகாலிஸ் நி்ேே 
தபகாறுபபதி்காரி பிர�கா்ன தபகாலிஸ் பரில்கா�்ர் 
டபளிவ். எம். எஸ். பி. விலஜதுங்். தபகாலிஸ் 
பரில்கா�்ர் குணரத்்ன, தபகாலிஸ் ்கார்ஜன்் -
ைகா்ன 66324 அ்காத், 53392 சிசிே மைற்றும் 
தபகாலிஸ் ்கான்ஸ்டபில்்ைகா்ன 53896 
றிஸ்ேகான், 76811  ்ஞ்ஜீே, 92877 ்ஷி 
மைறறும் 92878 அல்னகாஜன் ஆகிலேகார் உள் -
ளிடட குழுவி்னரகால் லமைற்த்காள்ைபபடடு ேரு -
கின்றது. 

t/g yq;fh kpd;rhu jdpahu; fk;gdpahdJ

njhopYf;fhd re;jh;g;gk;

ePh;nfhOk;gpypUe;J fhyp tiuapyhd flNyhu topapy; mjdJ VO fpisfspD}lhf 

500>000 ghtidahsh;fSf;F kpd;rhuj;ij tpepNahfk; nra;fpd;wJk; 1500 Copah;fis 

njhopy;gilahf nfhz;Ls;s mikg;ghfpa t/g yq;fh kpd;rhu jdpahu; fk;gdpahdJ 
gpd;tUk; gjtpf;fhf jifikAs;s egnuhUtiu NjLfpd;wJ. 

cs;sff; fzf;fha;thsh; (njhopy;El;gk;)

fy;tprhh; kw;Wk; 

njhopy;rhh; 

jifikfs;

f.ngh.j. (rhjhuz juk;) ghPl;irapy; Mq;fpyk; kw;Wk; fzpjk; 

kw;Wk; gpd;tUk; ve;jnthU jifikfspy; rpj;jp.

m. njhopy;El;gtpaypy; Njrpa bg;Nshkh–kpd;tY
   my;yJ

M. kpd;dpay; nghwpapaypy; Njrpa cah; bg;Nshkh

   my;yJ

,.  nghwpapay; nghwpKiwapy; Njrpa bg;Nshkh (kpd;dpay; 

nghwpapay;)

   my;yJ

<.  njhopy;El;gtpaypy; bg;Nshkh (kpd;dpay; nghwpKiw) - ,yq;if 

jpwe;;j gy;fiyf;fofk;

   my;yJ

c.  City& Guilds Advanced Diploma in Electrical Engineering (Full 
certi cate inpractical & theory)

mDgtk; epfuhd jifikapy; 10 tUl mDgtk;

Vida 

jifikfs;

fzpdp Njh;r;rp kw;Wk; Mq;fpyj;jpy; Ntiy nra;af;$ba Mw;wy;

taJ 2021.11.17 Mk; jpfjpad;W 40 tajpw;FFiwthftpUj;jy;

njhpT nra;ag;gl;l mNgl;rfUf;F fth;r;rpfukhd Ntjdk; mj;Jld; Vida Nkyjpf 

ed;ikfSk; toq;fg;gLk;. 

2021 etk;gh; 17 Mk; jpfjpad;W my;yJ mjw;F Kd;duhf fPNoAs;s Kfthpapy; 

fpilf;Fk; tifapy; cq;fs; tpgukhd RajuT kw;Wk;  rhd;wpjo;fspd; gpujpfs; 

mj;Jld; cwtpduy;yhj ,U ghpe;Jiuahsh;fspd; ngah;fs;> Kfthpfs; kw;Wk; njhlh;G 

,yf;fq;fs; Mfpatw;iw mDg;gTk;. 

tpz;zg;gpf;Fk; gjtpahdJ tpz;zg;gj;jpYk; jghYiwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapYk; 

njspthf Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. 

   

kdpj tsq;fs; kw;Wk; epUthf jiyth;

t/g yq;fhkpd;rhu jdpahu; fk;gdp
1Mk; khb> <.Vr;. FNu fl;blk;

411> fhyptPjp> nfhOk;G-03.
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n`huz gpf;rH ngs]; 
,yf;fk; 4> mq;FUthnjhl;il 

tPjp> n`huz.

-  2mm, 3mm, 5mm, 6mm, 8mm gpNsd; 
fz;zhbfs; 

-  3mm, 5mm bd;ll; fz;zhbfs; 

(D/G)

-  g+ fz;zhbfs; fWg;G/ nts;is

-  3.5mm, 5mm REFLECTIVE GLASS

-  3mm, 5mm ,wf;Fkjp nra;ag;gl;l 

fz;zhbfs;

,wf;Fkjp nra;J tpepNahfpg;NghH

034-2261344 034-4943800

077-3087920 077-3029875

,yq;if Gifapuj Nrit 

tpiykD mwptpj;jy;
,yq;if Gifapuj jpizf;fsj;jpd;  rhh;ghf jpizf;fsg; ngWiff;FOtpd; jiythpdhy; gpd;tUk;  fsQ;rparhiyfs; 

rpw;Wz;br;rhiyfs; kw;Wk; rpwpasthd tpw;gidf; $lq;fis ,uz;L tUl fhyj;jpw;F Fj;jiff;F toq;Ftjw;fhfj; 

jifikAs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

  nfhOk;G gz;lq;fs; fsQ;rparhiyf; fl;blj; njhFjpapd; fsQ;rparhiyfs;

nfhOk;G efhpy; kj;jpapYs;s nfhOk;G gz;lq;fs; fsQ;rpaf; fl;blj; njhFjpapd; 14 fsQ;rparhiyfs; ,uz;L tUl 

fhyj;jpw;Ff; Fj;jiffF tplg;gLk;.

(tpiykD tpz;zg;gg;gbtq;fis 2021.12.06 md;W gp.g. 2.00 tiu ngw;Wf; nfhs;syhnkd;gJld; g+uzg;gLj;jg;gl;l 

tpiykDf;fs; 2021.12.07 md;W gp. g. 2.00 ,w;F Kd;dh; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 2021.12.07 md;W gp.g.2.00 ,w;F 

tpz;zg;gq;fs; jpwf;fg;gLk;.)

  nfhOk;gpw;F ntspapYs;s fsQ;rparhiyfs;

Gifapujj; jpizf;fsj;jpw;F chpj;jhd gpd;tUk; miktplq;fspd; fsQ;rparhiyfs; ,uz;L tUl fhyj;jpw;Ff; Fj;jiff;F 

tplg;gLk;.

fsQ;rpa

rhiyapd; 

miktplk;

tp];jPuzk; (rJu 

mb)

Fj;jiff;fhd fUkk; fsQ;rpa 

rhiyapd; 

miktplk;

tp];jPuzk; 

(rJu mb)

Fj;jiff;fhd fUkk;

tl;lnfhl

vy;y

vy;y

khj;jis

2700

1107

968

4680

tpahghu 

eltbf;if

fspw;fhf

ehDXa

gJis

gJis

3404

1850

891

gz;lq;fisf; 

fsQ;rpag; 

gLj;Jtjw;fhf

(tpiykDg;gbtq;fis 2021.12.06 md;W gp.g. 2.00 tiu ngw;Wf; nfhs;syhnkhd;Jld; g+uzg;gLj;jg;gl;l tpz;zg;gq;fs; 

2021.12.07 md;W gp.g. 2.00 ,w;F Kd;dh; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 2021.12.07 md;W gp. g. 2.00 ,w;F tpiykDf;fs; 

jpwf;fg;gLk;.

  Gifapuj epiya rpw;Wz;br;rhiyfs;:

Gifapujj; jpizf;fsj;jpd; gpd;tUk; Gifapuj epiyaq;fspYs;s rpw;Wz;br;rhiyfs; ,uz;L tUl fhyj;jpw;Ff; Fj;jiff;F 

toq;fg;gLk;.

uk;Gf;fd 

fSj;Jiw njw;F

fz;b

khj;jiw

ehtyg;gpl;ba

aho;g;ghzk;

`w;wd;

Fwpj;j Jiwapd; tpahghunkhd;wpw;fhf nry;YgbahFk; gjpT kw;Wk; xU tUl mDgtk; ngw;wpUj;jy; kw;Wk; epjp epiyikia 

cWjpg;gLj;Jtjw;fhf fle;j 03 khj fhy tq;fpf; fzf;Ff; $w;W rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

(tpiykDg;gbtq;fis 2021.12.07 md;W gp.g. 2.00 tiu ngw;Wf; nfhs;syhnkhd;gJld; g+uzg;gLj;jg;gl;l tpiykDf;fs; 

2021.12.08 md;W gp.g. 2.00 ,w;F Kd;dh; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 2021.12.08 md;W gp.g. 2.00 ,w;f tpiykD jpwf;fg;gLk;)

  rpW tpw;gidf; $lq;fs;

Gifapuj jpizf;fsj;jpd; gpd;tUk; Gifapuj epiya tshfq;fspy; Vw;fdNt tpw;gid epiyaq;fshf ,aq;fpf; 

nfhz;bUf;Fk; miktplq;fs; ,uz;L tUl fhyj;jpw;Ff; Fj;jiff;F toq;fg;gLk;.

nfhOk;G Nfhl;il

mur xRryTf;F mz;ikapy; 

kpy;Nfh ghy;rhiy ,aq;fpa 

miktplk;

fz;b Gifapuj 

epiyaj;jpw;fz;ikapy; 

kpy;Nfh ghy;rhiy ,aq;fpa 

miktplk;

N`hkhfk Gifapuj 

epiyaj;jpw;fz;ikapy; 

kpy;Nfh ghy;rhiy ,aq;fpa 

miktplk;

ghze;Jiw rpw;Wz;br; 

rhiy ,aq;fpa fl;bl 

miktplk;

nfhOk;G Nfhl;il

Nkk;ghyk; mz;ikapy; 

kpy;Nfh ghy;rhiy ,aq;fpa 

miktplk;

mEuhjGuk; Gifapuj 

epiyaj;jpw;fz;ikapy; 

kpy;Nfh ghy;rhiy ,aq;fpa 

miktplk;

kUjhid Gifapuj 

epiyaj;jpw;fz;ikapy; 

kpy;Nfh ghy;rhiy ,aq;fpa 

miktplk;

nkhul;Lt nyhj;jh; tpw;gid 

$lk; ,aq;fpa miktplk;

nfhOk;G Nfhl;il

ng];bad; khtj;ij 

mz;ikapy; kpy;Nfh 

ghy;rhiy ,aq;fpa 

miktplk;

nfhOk;G Nfhl;il B. 

MH. tpN[th;jd khtj;ij 

mz;ikapy; kpy;Nfh 

ghy;rhiy ,aq;fpa 

miktplk;

fhyp Gj;jfrhiy ,aq;fpa 

miktplk;

gd;dpgpl;ba xRngd; 

tpw;gid $lk; ,aq;fpa 

miktplk;

fk;g`h Gifapuj 

epiyaj;jpw;F mz;ikapy; 

kpy;Nfh ghy;rhiy ,aq;fpa 

miktplk;

mtprhtis Gifapuj 

epiyaj;jpw;fz;ikapy; 

kpy;Nfh ghy;rhiy ,aq;fpa 

miktplk;

FUzhfy; rpW tpw;gid 

$lk; ,aq;fpa miktplk;

mk;NgG];] rpW tpw;gid 

$lk; ,aq;fpa miktplk;

fk;g`h g]; epiyaj;jpw;F 

mz;ikapy; kpy;Nfh 

ghy;rhiy ,aq;fpa 

miktplk;

ENfnfhil Gifapuj 

epiyaj;jpw;fz;ikapy; 

kpy;Nfh ghy; rhiy 

,aq;fpa miktplk;

fSj;Jiw njw;F 

,iyf;fQ;rp tpw;gid 

nra;ag;gl;l miktplk;

[hvy rpW tpw;gid $lk; 

,aq;fpa miktplk;

,uhfk Gifapuj 

epiyaj;jpw;F mz;ikapy; 

kpy;Nfh ghy;rhiy ,aq;fpa 

miktplk;

fz;b Gj;jfrhiy ,aq;fpa 

miktplk;

nghy;f`nty Gj;jf rhiy 

,aq;fpa miktplk;

[hvy kyh; tpw;gif $lk; 

,aq;fpa miktplk;

(2021.12.08 md;W gp.g. 2.00 tiu tpiykDg;gbtq;fisg; ngw;Wf; nfhs;syhnkd;gJld; g+uzg;gLj;jg;gl;l tpiykDf;fs; 

2021.12.09 md;W gp.g. 2.00 ,w;F Kd;dh; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.2021.12.09 md;W gp.g. 2.00 ,w;F tpikD jpwj;jy; 

Nkw;nfhs;sg;gLk;) tpiykDg;gbtq;fisg; ngw;Wf; nfhs;sy; Fwpj;j fsQ;rparhiy> rpw;Wz;br;rhiyfs; kw;wk;  tpw;gidf; 

$lq;fspd; fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s jpdk; tiu tpiykDg; gbtq;fisg; ngw;Wf; nfhs;syhnkd;gJld; mjw;fhf kPsspf;fg;glhj 

&gh 1000/- ,w;fhd njhifnahd;W ,j;jpizf;fsj;jpw;F nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;. tpiykDg; gbtq;fis thu Ntiy 

ehl;fspy; 9.00 kzp 15.00 tiu chpj;jhd Gifapuj epiyaq;fspy; my;yJ Gifapuj jiyikaf th;j;jf kw;Wk; tpw;gidg; 

gphptpy; ngw;Wf; nfhs;syhk;. xUth; xd;Wf;F Nkw;gl;l cUg;gbfspw;fhf tpz;zg;gpg;gjhapd; mtw;wpw;fhfj; jdpj;jdpahf 

tpz;zg;gpj;jy; Ntz;Lk;. toq;fg;gl;Ls;s epge;jidfs; kw;Wk; mwpTWj;jy;fspw;fikthf tpiykDf;fs; rkh;g;gpf;fg;gly; 

Ntz;Lk;.

ml;ltiz 01,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;s midj;J cUg;gbfspw;Fk; jdpj;jdpahd tpz;zg;gq;fs; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

gbtf; fl;lzj;jpw;F Nkyjpfkhf mjpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s kPsspf;fg;gLk; gpizankhd;Wk; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

tpiiykDf;fisr; rkh;g;gpj;jy;

tpiykDg;gbtq;fs; chpathW %yg;gpujp kw;Wk; efy; gpujp vdg; g+uzg;gLj;jg;gl;L ,uz;L ciwfspy; Nrh;f;fg;gl;L 

Kj;jpiuaplg;gLjy;  Ntz;Lk;. mt; ciwfspd; Nky; %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujp vdj; njspthff; Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. 

mt; ,U ciwfisAk; XUiwapy; Nrh;j;J mjd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; fsQ;rparhiyapd; rpw;Wz;br;rhiyapd; rpW 

tpw;gidf; $lj;jpd; ngah; Fwpg;gplg;gl;L chpj;jhd tpiykD jpwf;fg;gLk; jpdj;jpw;F Kd;dh; fpilf;ff; $bathW jiyth;> 

jpizf;fsg; ngWiff; FO> th;j;jf kw;Wk; tpw;gid mYtyfk;> Gifapuj jiyikafk;> xy;nfhl; khtj;ij> nfhOk;G 

-10 vd;w Kfthpf;Fg; gjpTj; jghypy; mDg;Gtjw;F my;yJ mNj Kfthpapd; gpujp mj;jpal;rfh; th;j;jf kw;Wk; tpw;gidg; 

gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapw; Nrh;j;jy; Ntz;Lk;. jhkjkhff; fpilf;fg; ngWk; tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

mQ;ry; jhkjkhFk; kw;Wk; fhzhky; NghFk; tpz;zg;gq;fs; njhlh;ghf ftdj;jpw;  nfhs;sg;gl khl;lhJ.

tpiykDf;fis Vw;Wf; nfhs;sy; kw;Wk; jpwj;jy;

Nkw;Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW xt;nthU fsQ;rparhiyfs; rpw;Wz;br;rhiyfs; kw;Wk; rpW tpw;gidf; $lq;fspw;fhff; 

Fwpg;gplg;gl;Ls;s jpdq;fs; kw;Wk; Neuq;fspy; th;j;jf kw;Wk; tpw;gidg; gphptpy; tpiykDjpwf;fg;gLtJld; mt;Ntisapy; 

tpz;zg;gjhuh; my;yJ mthpd; mjpfhuk; toq;fg;gl;l gpujpepjpnahUth; rKfkspj;jpUf;fyhk;.

05.  ,yq;if Gifapuj Nritapy; gzpahw;Wk; midj;J Copah;fSk; kw;Wk; mth;fspd; FLk;gq;fspd; cw;w mq;fj;jth;fSk; 

,jw;fhf tpz;zg;gpg;gjw;F chpik fpilahJ.

06.  tpiykDf;fisr; rkh;g;gpg;gjw;F Kd;dh; Nkw;gb midj;J fsQ;rparhiyfs; rpw;Wz;br;rhiyfs; rpW tpw;gidf; 

$lq;fisg; ghprPyid nra;J nfhs;tjw;fhf tpz;zg;gjhuh;fSf;Fr; re;jh;g;gk; toq;fg;gLnkd;gJld; mjw;fhf Fwpj;j 

Gifapuj epiyag; nghWg;ghshplk; my;yJ Gifapuj jiyikaf th;j;jf kw;Wk; tpw;gidg; gphptpy; mDkjp ngw;Wf; 

nfhs;sy; Ntz;Lk;.

07. jpizf;fsj;jpd; ngWiff; FOj; jiythpd; jPHkhdk; ,Wjpj; jPHkhdkhf mikAk;.

08.  ,jw;fhd Nkyjpf tpguq;fis Fwpj;j Gifapuj epiyaq;fspy; my;yJ njhiyNgrp ,yf;fk; 011-2421281 (ePbg;g 8235)

 njhiyefy;: 011-2431909

  kpd;dQ;ry;: marketing.slr@hotmail.com %yk; ,yq;if Gifapuj Nritapd; th;j;jf kw;wk; tpw;gidg; gphptpy; ngw;Wf; 

nfhs;syhk;.

jiyth;>

jpizf;fsg; ngWiff; FO>

th;;j;jf kw;Wk; tpw;gid mYtyfk;>

Gifapuj jiyikafk;>

xy;nfhl; khtj;ij> nfhOk;G -10.
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ஐர�ோப்பிய சம்பியன்ஸ் லீக் கிண்ணம்

இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு 
ஒருமுறை நறைபெறும் உலகக் 
கிண்்ணத்துக்ககான திடைஙகறைப் 
ெரிசீலித்து வந்காலும், COP26 
ககாலநிறல மகாநகாடடில் புதிய 
ககாலநிறல மகாறை இலக்குகளுக்கு 
உலக ககால்ெநது நிரவகாகக் குழுவகான 
பிெகா ஒப்புக்பககாண்டுளைது.

ககாலநிறல மகாறைத்திறககான ஐக்கிய 
நகாடுகளின் கடைறமப்பு மகாநகாடடின் 
(UNFCCC) ஒரு ெகுதியகாக இலக்-
குகள பவளியிைப்ெடைன, மமலும் 
2040 இல் நிகர பூஜ்ஜியத்ற் 
அறைவது மறறும் 2030 க்குள கிரீன்-
ஹவுஸ் வகாயுக்கறை 50% குறைப்-
ெது ஆகியறவ அைஙகும்.

நிகர பூஜ்ஜியம் என்ெது ஒரு 
வணிகம் அல்லது ஒரு நகாடு அது 
பவளியிடும் ககாரெனின் அைவிறகும் 
வளிமண்ைலத்தில் இருநது அகற-
றும் ககாரெனுக்கும் இறையில் ஒடடு-
பமகாத்் சமநிறலறய அறைவது.  

ஐமரகாப்பிய ககால்ெநது ஆளும் 
அறமப்ெகான யுஇஎஃப்ஏவும் அதிக-
மகான இலக்குகளுக்கு றகபயழுத்-
திடடுளைது, ஆனகால் மெகாமியுலகா 
1 உைன், ஐ.நகாவின் ்றமெகா-
ற்ய மரஸ் டு சீமரகா பிரசகாரத்-
தில் நுறையும் நிறுவனஙகளின் 
ெடடியலில் இது இல்றல, இது 
முன்னணி நிகர-பூஜ்ஜிய முன்மு-
யறசிகளின் கூடைணியகாகும்.  

11 நகாடுகளில் யூமரகா 2020 
திடைமிைப்ெடை்றககாக Uefa விமரச-
னஙகறை எதிரபககாண்ைது மறறும் 
யூமரகாெகா பககான்ெரன்ஸ் லீக் இந் 
ெருவத்தில் அறிமுகப்ெடுத்்ப்-
ெடை்ன் மூலம் பககான்டிபனன்ைல் 
கைக குழு விறையகாடடுகளின் எண்-
ணிக்றக 20% அதிகரித்துளைது.  

சில அறமப்புகளும் பசயல்-
களும் ்காஙகள றகபயழுத்திடை 
பககாளறககளுைன் முரண்ெடுகின்-
ைன என்று ககால்ெநதில் வைரநது 
வரும் உ்ணரவின் ஒரு ெகுதியகாக 
இது அறமந்து.  

பிெகா, ஒவபவகாரு இரண்டு 
வருைஙகளுக்கும் ஒரு உலகக் 
மககாப்றெறய நைத்துவ்றககான 
திடைஙகறைப் ெரிசீலிக்கும் அம் 
மவறையில், 2026 ஆம் ஆண்டு 
அபமரிக்ககா மறறும் கனைகாவில் 
நறைபெறும் மெகாடடிகளுக்ககாக 48 
அணிகளுக்கு விரிவகாக்கம் பசயய 
திடைமிடடுளைது - இறவ இரண்டும் 
ககாரென் உமிழ்வு அதிகரிப்புக்கு 
உத்்ரவகா்ம் அளிக்கும்.  

ஆனகால் பிெகா ் றலவர ஜியகானி 
இன்ஃெகான்டிமனகா, எதிரககால மெகாட-
டிகள உடெை ஐ.நகா.வின் நிகர-பூஜ்-
ஜிய மநகாக்கத்திறககான ்னது 
அறமப்பின் உறுதிப்ெகாடறை வலி-
யுறுத்தினகார.  

'ககாலநிறல மகாறைம் முழு சமூ-
கத்தின் வகாழ்க்றகறயயும் ெகாதிக்-
கிைது,' என்று அவர கூறினகார. 
உலபகஙகிலும் உளை அடிமடை 
மறறும் உயரடுக்கு ககால்ெநது 
ெகாதிக்கப்ெடுவ்கால், ககால்ெநது 
குறிப்பிைத்்க்க மகாறைஙகளிலி-
ருநது விடுெைவில்றல.  

எஙகள ககாலநிறல மூமலகாெகா-
யம் உமிழ்றவக் குறைப்ெ்ன் 
மூலமும், ககாலநிறல மகாறைத்ற் 
சமகாளிப்ெ்ன் மூலமும் நமது 
கிரகத்ற்யும் அைககான விறை-
யகாடறையும் ெகாதுககாப்ெ்றககான 
எஙகள திடைத்ற் வகுக்கிைது.  

மரஸ் டு சீமரகா பிரசசகாரத்தில் 
றகபயழுத்திடும்மெகாது,   பிரீமியர 
லீக் ்றலறம நி ரவகாகி ரிசசரட 
மகாஸ்ைரஸ் கூறினகார: பிரீமியர லீக் 
மிகவும் நிறலயகான எதிரககாலத்-
திறககான அ்ன் உறுதிப்ெகாடறை 
பவளிப்ெடுத்துகிைது.  

எல்லகா விறையகாடடுகறைப் 
மெகாலமவ, ககால்ெந்காடைத்திற-
கும் மக்கறை ஒன்றிற்ணக்கும் 
சக்தி உளைது, மமலும் எஙகள 
ெணி மறறும் ககாலநிறல மகாறை 
இலக்குகளுக்ககான பெகாது அரப்-
ெணிப்பு மூலம், உலபகஙகிலும் 
உளை ககால்ெநது இரசிகரகறை 
அவரகள ்ஙகள பசகாந் ககாரென் 
்ைத்ற் எவவகாறு குறைக்கலகாம் 
என்ெற்க் கருத்தில் பககாளை ஊக்-
குவிப்மெகாம் என்று நகாஙகள நம்பு-
கிமைகாம்.  

ககாலநிறல நைவடிக்றக கட-
ைறமப்பிறககான விறையகாடடு 
மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 
மெகாலநதில் ப்காைஙகப்ெடைது, 
ஆனகால் குறிப்பிடை இலக்குகள 
எதுவும் இல்றல, மகாைகாக ஒடடு-
பமகாத்் ககாலநிறல ்காக்கத்ற் 
குறைத்்ல் மறறும் அதிக சுறறுச-
சூைல் பெகாறுப்றெ ஊக்குவித்்ல் 
உளளிடை ஐநது முக்கிய பககாள-
றககளில் றகபயகாப்ெமிடைது.  

இது ெஙகு்காரரகறை மெசசு-
வகாரத்ற் மமறசக்கு பககாண்டு 
வருவ்றககான ெரந் சவகாலின் 
அணுகுமுறைறய பிரதிெலித்-
்து, எனமவ அது பவளிப்ெ-
றைத்்ன்றம அல்லது பெகாறுப்பு-
்ணரறவ உருவகாக்கவில்றல.  

பு்ன் கிைறமயின் அறிவிப்பின் 
அரத்்ம், அசல் கடைறமப்பில் 
றகபயகாப்ெமிடைவரகள அறனவ-
ரும் மறுஒப்பீடு பசயய மவண்டும் 
- மமலும் உறுதிப்ெகாடடின் ஒரு ெகுதி-
யகாக, இலக்குகறை அறைவ்றகு 
அவரகள எடுக்கும் உறுதியகான 
பசயல்களுக்ககான திடைஙகறைச 
சமரப்பிக்க ஒப்புக்பககாளகிைகார-
கள, மமலும் ஒடடுபமகாத்் முன்-
மனறைம் குறித்து ஆண்டும்காறும் 
அறிக்றக அளிக்கிைகாரகள.

பிபோ கையயழுத்து

சமபியன்ஸ் லீக்/ஐர�ாப்பிய கிண்ண வ�-
லாற்றில் 1,000 ர�ால்�ள் அடித்த மு்தல் அணி 
என்்ற ப்பருமைமய ரியல் பைட்ரிட் ப்பற்்றது.  

பு்தன்கிழமை ைாமல சாணடியார�ா ப்பர்-
னாபியூவில் ஷக்்தர் ப�ாபனட்ஸ்கிற்கு எதி�ா� 
ஸ்ப்பயின் ஜாம்பவான்�ளுக்கு எதி�ா� �ரீம 
ப்பன்பசைா 14வது நிமி�ததில் அரு�ாமை-
யில் இருந்து பவளிரயறினார். இ�ண�ாவது 
்பாதியில் ைற்ப்றான்ம்றச் ரசர்த்தார்.  

பிப�ஞ்சு வீ�ரின் ர�ால், ரியல் பைட்ரிட் 
அணிக்�ா� மைற்�ல் ர�ால் அடித்த சா்தமனமய-
யும ப�ாணடு வந்து, 1,000 ர�ால்�மை எட்டிய 
மு்தல் அணி என்்ற ப்பருமைமய ப்பற்்றது.  

ரஜர்ைன் ஜாம்பவான்�ைான ர்பயர்ன் 
முனிச் 768 ர�ால்�ளு�ன் இ�ண�ாவது இ�த-
தில் உள்ைது, ரியல் ர்பாட்டியாைர்�ைான 
்பாசிரலானா 655 ர�ால்�ளு�ன் மூன்்றாவது 
இ�ததில் உள்ைது.  

�ழ�ங�ள் ்பல ஆணடு�ைா� சில சி்றந்்த 
ர�ால் அடித்தவர்�மைக் ப�ாணடுள்ைது, 
கிறிஸ்டியாரனா ப�ானால்ர�ாமவத ்தவி�, 
பைட்ரிட்டில் ்தனது ஒன்்பது ்பருவங�ளில், 
ரியல் பைட்ரிட்டுக்�ா� அவர் அடித்த 105 

ர�ால்�ள் உட்்ப�, ர்பாட்டியின் வ�லாற்றில் 
முன்னணி வீ��ா� ஆனார்.  

பு்தன்கிழமை ப்பன்சிைாவின் இ�ணடு 
ர�ால்�ள் அவ�து 74வது ைற்றும 75வது சமபி-
யன்ஸ் லீக் ர�ால்�ைாகும, அர்த சையம �ழ� 
ஜாம்பவான் �வுல் 66 ர�ால்�மை அடிததுள்ைார்.  

ஐர�ாப்பிய கிண்ண 1955 இல் அறிமு�ப்்ப-
டுத்தப்்பட்�து, அது 1992 இல் சமபியன்ஸ் லீக்-
கிற்கு ைறுப்பயரி�ப்்பட்�து.  

ரியல் பைட்ரிட் 2015 ைற்றும 2018 க்கு 
இம�யில் ப்தா�ர்ச்சியா� மூன்று மும்ற 
உட்்ப� 13 மும்ற ர்பாட்டியில் பவற்றி ப்பற்-
றுள்ைது.  

�ழ� ர்பாட்டி�ளில் 1955-56 இல் ஐர�ாப்-
பிய கிண்ணததின் ப்தா�க்�ப் ்பதிப்ம்பயும, 
1960 இல் ்பார்சிரலானாவினால் மு்தல் சுற்றில் 
நாக் அவுட் பசயயப்்படுவ்தற்கு முன் பின்வரும 
நான்கு ்பதிப்பு�மையும பவன்்றது.  

சமபியன்ஸ் லீக்கின் அடுத்த சுற்றுக்குத ்தகு-
திப்ப்ற அ்தன் உந்து்தமலத ்தக்�மவக்� ரியல் 
2-1 என்்ற ர�ால் �்ணக்கில் ஷக்்தாம� வீழ்ததிய-
்தால் ப்பன்சிைாவின் ர�ால்�ள் பு்தன்கிழமை 
தீர்க்�ைானமவயா� இருந்்தன.

ப�ட் புல் ்பல்�மலக்�ழ� கிரிக்-
ப�ட் உள்ளூர் கிரிக்ப�ட் ்தைததில் 
ப்பரும ்தாக்�தம்த பசலுததிய 
நிமலயில் ப்பண�ளுக்�ான ப�ட் 
புல் ்பல்�மலக்�ழ� ர்தசிய இறுதிப் 
ர்பாட்டி�மை இந்்த ஆணடில் 
ந�த்த தீர்ைானித்தனர்.  

ைாப்பரும இறுதிப் ர்பாட்டிக்கு 
முன்ரனாடியா� ��ந்்த ஒக்ர�ா்பர் 
27 ப்தா�க்�ம 29 ஆம தி�தி வம� 
�ண�ாட்சிப் ர்பாட்டி�ள் ந�த்தப்-
்பட்�ர்தாடு இ்தன் இறுதி நாள் 
ர்பாட்டி ஒக்ர�ா்பர் 30 ஆம தி�தி 
இ�மப்பற்்றது.  

இந்்த நான்கு நாள் ர்பாட்டி�ள் 
முழுவதும ப�ாழுமபில் �டும ைமழ 
ப்பாழிந்்த நிமலயிலும நான்கில் 
மூன்று ர்பாட்டி�மை ந�த்த ஏற்-
்பாட்�ாைர்�ைால் முடிந்்தது. இதில் 
புதிய தி்றமை�ள் பவளிப்்பட்�மை 
குறிப்பி�த்தக்�து.  

��ந்்த 27 ஆம தி�தி நம�ப்பற்்ற 
மு்தல் �ண�ாட்சிப் ர்பாட்டியில் 
Wadduwa Central ை�ளிர் அணிக்கு 

எதி�ா� �டும ர்பாட்டிக்கு பின்னர் 
ESoft Metro Campus அணி 2 விக்-
ப�ட்டு�ைால் பவற்றியீட்டியது. 
எனினும 29ஆம தி�தி நம�ப்பற்்ற 
ர்பாட்டியின் ர்தசிய இமைஞர் 
்பம�யணிக்கு (NYC) எதி�ான 
ர்பாட்டியில் Wadduwa Central 
அணியால் 67 ஓட்�ங�ள் விததி-
யாசததில் பவற்றியீட்� முடிந்்தது. 
து�திஷ�வசைா� 28ஆம தி�தி 
நம�ப்ப்றவிருந்்த Wadduwa Central 
அணிக்கும Sky Academy அணிக்கும 
இம�யிலான ர்பாட்டி ரைாசைான 
�ாலநிமலயால் ம�வி�ப்்பட்�து.  

இந்நிமலயில் ��ந்்த சனிக்கி-
ழமை இ�மப்பற்்ற இறுதிப் ர்பாட்-
டியில் ESoft Metro Campus ைற்றும 
Sky Academy அணி�ள் ரைாதிய 
ர்பாட்டி ைமழயால் குறுகிய ஓவர்�-
ளுக்கு ைட்டுப்்படுத்தப்்பட்டிருந்்தது. 

நா்ணய சுழற்சியில் பவன்று �ைத 
்தடுப்ம்ப ர்தர்வு பசய்த Sky Academy 
அணி ESoft துடுப்்பாட்� வீ�ாங-
�மன�மை ைட்டுப்்படுத்த ்தவறி-
னர். ரவ�ைான ஆடிய ESoft அணி 
14 ஓவர்�ளில் 7 விக்ப�ட்டு�மை 
இழந்து 103 ஓட்�ங�மை ப்பற்்றது.  

ைறுபு்றம Sky Academy ப்பண�ள் 
ஓட்�ம ப்ப்றரவ ்தடுைாறினார்�ள். 
அவர்�ள் 14 ஓவர்�ள் முடிவில் 5 
விக்ப�ட்டு�மை இழந்து 42 ஓட்�ங-
�மை ைாததி�ரை ப்பற்்றனர். ர்தசிய 
அணி வீ�ாங�மன சதயா சன்தீ்பனி 7 
ஓட்�ங�ளுக்கு 2 விக்ப�ட்டு�மை-
யும 16 ்பந்து�ளில் 18 ஓட்�ங�மை-
யும ப்பற்று ஆட்� நாய�ன் விரும்த 
பவன்்றார்.  

இ்தன்்படி ப்பண�ளுக்�ான மு்த-
லாவது ப�ட் புல் ்பல்�மலக்�ழ� 
ர்தசிய இறுதி�ளில் இறுதிப் ர்பாட்-
டியில் 61 ஓட்�ங�ைால் பவற்றி-
யீட்டி ESoft சமபியனானது.  

2012 ஆம ஆணடு ஆ�மபிக்�ப்-
்பட்� ஆண�ளுக்�ான ப்தா�ரில் 
முந்ம்தய 9 ப்தா�ர்�ளில் ்பல வீ�ர்-

�ளும ர்தசிய அணிமய பி�திநிதிதது-
வம பசய்தனர்.  

ப�ட் புல் வீ�ாங�மன ைற்றும 
இலஙம� ப்பண�ள் கிரிக்ப�ட் 
அணித ்தமலவி சாைரி அத்த்பதது 
இலஙம�யில் ப்பண�ள் விமை-
யாட்டின் வைர்ச்சிமய பி�திநிதிதது-
வம பசய்பவ�ா� உள்ைார். அவ�து 
#BigGirlsCan என்்ற அமைப்பு ப்பண 
வி�ாங�மன�ளுக்�ான ்த�ங�மல 
முறியடிப்்ப்தா� உள்ைர்தாடு முன்ைா-
திரியா�வும உள்ைது. ப�ட் புல் ்பல்�-
மலக்�ழ� கிரிக்ப�ட்டின் ப்பண�ளுக்-
�ான ப்தா�ர் இ்தன் ஆ�ம்பைாகும.  

ப்பண�ளுக்�ான ப�ட் புல் ்பல்�-
மலக்�ழ� கிரிக்ப�ட் இலஙம�யில் 
ப்பண�ள் விமையாட்ம� முன்-
ரனற்்ற உ்தவும என்று ப�ம புல் நம-
புகி்றது. மு்தல் �ட்�ததில் ப�ட் புல் 
உல� இறுதி�மை ந�த்த திட்�மிட்-
டுள்ைது. இந்்தத ப்தா�ரில் ஜனதி 
அனலி, சதயா சந்தீ்பனி, லக்ைாலி 
�ஜ்பக்ஷ ைற்றும சன்சலா வனி�ரச-
�� ர்பான்்ற தி்றமை�ள் பவளிப்்பட்-
�மை குறிப்பி�த்தக்�து.
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1,000 க�ோல�ள் அடித்த
மு்தல அணி ரியல மெட்ரிட்

சீன பைன்னிஸ் நடசத்திரம் ஒரு முன்னகாள 
மகாநிலத் ்றலவருக்கு எதிரகான பவடிக்கும் 
#MeToo குறைசசகாடடு மெகாரறவ ் ணிக்றகயகால் 
முைக்கப்ெடடுளைது, சீன இற்ணயம் முழுவதும் 
எதிபரகாலிக்கும் அரசியல் ரீதியகாக முக்கியமகான 
ஊைறலப் ெறறிய எந்பவகாரு குறிப்றெயும் 
துறைக்க அதிககாரிகள துடிக்கிைகாரகள.  

விம்பிளைன் மறறும் பிபரஞ்ச ெகிரஙக இரட-
றையர பிரிவில் முன்னகாள சம்பியனகான பெங 
ஷுவகாய, 35, பசவவகாயன்று, ஓயவுபெறை 
துற்ணப் பிர்மர ஜகாங மககாலி ்ன்றன உை-
லுைவு பககாளை வறபுறுத்திய்காக குறைம் சகாடடி-
னகார.   

1,600-க்கும் மமறெடை வகாரத்ற்கள 
பககாண்ை இடுறகயின் நம்ெகத்்ன்றமறய 
CNN சுயகாதீனமகாக சரிெகாரக்க முடியவில்றல, 
மமலும் கருத்துக்ககாக பெங மறறும் மத்திய அர-
சகாஙகத்திறககான ெத்திரிறக விசகாரற்ணகறை 
றகயகாளும் சீனகாவின் மகாநில கவுன்சில் ்கவல் 
அலுவலகத்ற்யும் அணுகியுளைது.  

ஜகாஙகிறகு ஒரு திைந் கடி்மகாகப் ெடிக்கும் 
இடுறகயில், குறைந்து 10 வருைஙகள நீடித்் 
ஒரு இறைப்ெடை ககாலத்தில் உைவு இருப்ெ்காக 
அவர குறைம் சகாடடினகார. இப்மெகாது 75 வய்கா-
கும் ஜகாஙகிைம் ்னது இ்யத்ற்த் திைந்்காக 
பெங கூறுகிைகார.  

'நகான் எவவைவு மகவலமகாக இருநம்ன் 
என்ெற் விவரிக்க முடியவில்றல, இன்னும் 
நகான் ஒரு மனி்னகா என்று எத்்றன முறை 
என்றன நகாமன மகடடுக்பககாண்மைன்? நகான் 
ஒரு நறைப் பி்ணமகாக உ்ணரகிமைன். ஒவபவகாரு 
நகாளும் நகான் நடித்துக்பககாண்டிருநம்ன், உண்-
றமயகான நகான் யகார?'  

சீனத் ் றலவர ஜி ஜின்பிஙகின் மு்ல் ஆடசிக் 
ககாலத்தில் 2012 மு்ல் 2017 வறர ஆளும் 
கம்யூனிஸ்ட கடசியின் ஏழு மெர பககாண்ை அர-
சியல் பிரிவின் நிறலக்குழுவில், நகாடடின் உசச 
்றலறமக் குழுவில் ெணியகாறறிய ஜகாஙறக 
CNN ஆல் அறைய முடியவில்றல. அவர 2018 
இல் துற்ண பிர்மரகாக இருநது ஓயவு பெறைகார.  

சீனகாவில், ஜகாஙகின் நிறலப்ெகாடடின் உயர-
மடைத் ்றலவரகள ஓயவுக்குப் பிைகும் அணுக 
முடியகா்வரகைகாகவும் ்னிப்ெடைவரகைகாகவும் 
இருக்கிைகாரகள, இ்னகால் இந்க் கற்க்கு 
கருத்து ப்ரிவிக்க அவறர அணுகுவது கிடைத்-
்டை சகாத்தியமறைது.  

சீனகாவின் வைரநது வரும் #MeToo இயக்கம் 
கைந் ககாலஙகளில் கல்வியகாைரகள, ் ன்னகாரவ 
ப்காண்டு நிறுவனஙகள மறறும் பிரெலஙகறை 
குறிறவத்துளைது -- மகாறுெடை முடிவுகளுைன். 
ஆனகால் கம்யூனிஸ்ட கடசியின் மிக உயரமட-
ைத்ற் எடடியது இதுமவ மு்ல் முறை.  

'பெங ஷுவகாய மெசுவற்த் ம்ரநப்டுப்-
ெது எவவைவு குறிப்பிைத்்க்கது என்ெற் நகாம் 
உ்ணரநது பககாளை மவண்டும். சிலமர அற்ச 
பசயய ற்ரியமகாக இருப்ெகாரகள, ஏபனனில் 
இது உஙகள மறறும் உஙகள குடும்ெத்தின் ெகாது-
ககாப்பின் இைப்பில் வரக்கூடும்' என்று எல்வி 
பின் கூறினகார. இப்மெகாது நியூமயகாரக்கில் இருக்-
கும் சீன பெண்ணியவகாதி.  

அரசியல் உ்ணரதிைனுைன் மசரத்து, இந் 
ஊைல் பீஜிஙகில் கடசி உயரடுக்கினரின் முக்கி-
யமகான கூடைத்திறகு சில நகாடகளுக்கு முன்பு 
வந்து, இது ஜி ஜின்பிஙகிறகு மூன்ைகாவது 
முறையகாக ெ்விறய உறுதிப்ெடுத்் வழி வகுக்-
கும் என்று எதிரெகாரக்கப்ெடுகிைது.

யென்னிஸ்
வீ�ோஙைக்ண
குற்றசசோட்டு

ஜகாங மககாலி ்ன்றன ெகாலியல்
துஷ்பிரமயகாகம் பசய்்காக

ஐ.நகா ககாலநிறல இலக்குகளுக்கு

ESoft அணி சம்பியன்
பரட புல் பெண்கள ம்சிய கிரிக்பகட மெகாடடி
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ேமற்கிந்திே தீவுைள அணியின் 
நட்சத்திர ்சை�துகை வீரர் டுகவன் 
பிராேவா ்சர்வே்த்ச கிரிக்கைடடிலி-
ருந்து ஓய்வு க்பறுவ்தாை அறிவித்-
துள்ளார்.

ஐக்கிே அரபு இராச்சிேத்தில் நக்ட-
க்பற்று வரும 7ஆவது ரி 20 உ�ைக் 
கிண்ணத் க்தா்டரானது ்தற்ே்பாது 
இறுதிக் ைட்டத்க்த எடடியுள்ளது. 
இமமுகை ரி 20 உ�ைக் கிண்ணத் 
க்தா்டரின் சு்பர் 12 சுற்றில் குழு 
1இல் ந்டபபுச் ்சமபிேனான ேமற்கிந்-
திே தீவுைள அணி இ்டமக்பற்றுள்ளது-
்டன், அந்்த அணி இதுவகர விக்ள-
ோடிே நான்கு ே்பாடடிைளில் ஒன்றில் 
மாத்திரம கவற்றியீடடி அகரயிறுதிக்-
ைான வாய்பக்ப இழந்்தது.

அவுஸ்திேரலிே அணியு்டனான 
ே்பாடடியு்டன் ்சர்வே்த்ச கிரிக்கைடடி-
லிருந்து ஓய்வு க்பறுவ்தாை  ்சை�-
துகை விரரான டுகவன் பிராேவா 
அறிவித்துள்ளார்.

இ�ஙகை அணியு்டன்  நக்ட-
க்பற்ை ே்பாடடிக்குப பிைகு இ்டம-
க்பற்ை ேநர்ைா்ணலில் கவத்து 
்தனது ஓய்கவ பிராேவா உறுதிப-
்படுத்தினார். இதுகுறித்து டுகவன் 
பிராேவா ைருத்து க்தரிவிக்கையில்,

”ேநரம வந்துவிட்டது என்று 
நிகனக்கிேைன். எனது விக்ளோடடு 
வாழக்கையில் நிகைே ஏற்ைத்்தாழவு-
ைள இருந்்தாலும, எனது விக்ளோடடு 
வாழக்கை சிைப்பாை அகமந்்தது. ைரீ-
பிேன் மக்ைள ்சார்பில் நாடடுக்ைாை 
விக்ளோடிே்தற்ைாை நான் மிைவும 
நன்றியுள்ளவனாை இருக்கிேைன்.

இது நாஙைள எதிர்்பார்த்்த 
உ�ைக் கிண்ணம அல்�, வீரர்ை-

்ளாகிே நாஙைள விருமபிே உ�ைக் 
கிண்ணம அல்�. இது ைடினமான 
ே்பாடடி. அவுஸ்திேரலிோவு்டனான  
்சர்வே்த்ச கிரிக்கைட ே்பாடடிைளிலி-
ருந்து ஓய்வு க்பறுகிேைன்” என்று 
க்தரிவித்்தார்.

ை்டந்்த 2004ஆம ஆணடு இங-
கி�ாந்து அணிக்கைதிராை அறிமு-
ைமான பிராேவா இதுவகர 40 
க்டஸ்ட ே்பாடடிைள, 164 ஒருநாள 
ே்பாடடிைள மற்றும 90 ரி 20 ே்பாட-
டிைளில் விக்ளோடியுள்ளார்.

இதில் ேமற்கிந்திே தீவுைள அணி 
2012 மற்றும 2016ஆம ஆணடு-
ைளில் ரி 20 உ�ைக் கிண்ணத்க்தக் 
கைப்பற்றிே அணியில் இ்டமக்பற்-
றிருந்்த பிராேவா அணியின் கவற்-
றிக்கு முக்கிே ்பஙைாற்றினார்.

்சர்வே்த்ச கிரிக்கைட மடடுமின்றி 
உ�ை அ்ளவில் நக்டக்பற்று வரும 
்ப� ரி 20 லீக் கிரிக்கைட ே்பாடடிைளில் 
முக்கிே வீரராை ்பஙேைற்று வருகிைார்.

இந்திோவில் நக்டக்பறும இந்தி-
ேன் பிரீமிேர் லீக் க்தா்டரில் க்சன்கன 
சுப்பர் கிஙஸ் அணிக்ைாை விக்ளோடி 
வருவது குறிபபி்டத்்தக்ைது.

்சர்வே்த்ச கிரிக்கைடடில் இருந்து 
ஓய்வு க்பற்ைாலும அவர் க்தா்டர்ந்து 
ரி 20 லீக் ே்பாடடிைளில் விக்ளோ-
டுவார் என்று எதிர்்பார்க்ைப்படுகிைது.

்சர்வே்த்ச கிரிக்கைடடிலிருந்து

ஸ்காட்ாந்துடனான ஐசிசி ரி 20 
உ்கக்கிண்ண ப்பாடடியில், இந்திய 
அணி, 8 விக்்கடடுகள் வித்தியாசத்-
தில் ்வற்றி்்பற்று 3வது இடத்துக்கு 
முனபனறியது.

இந்திய அணி தஙகளுமடய முத-
லிரணடு ப்பாடடிகளில், ்பாகிஸதான 
ைற்றும நியூசி்ாந்து அணிகளுக்கு 
எதிராக பதால்வியமடந்து, அமரயி-
றுதிக்கு தகுதி்்பறுவதற்கான வாய்ப்-
பிமன கடினப்்படுத்திக்்காணடிருந்தது.

நா்ணயச் சுழற்சியில் ்வற்றி்்பற்்ற 

இந்திய அணி முதலில் துடுப்்்படுத்-
தாடும வாய்ப்ம்ப ஸ்காட்ாந்து 
அணிக்கு வழஙகியது. அதன்படி கள-
மி்றஙகிய ஸ்காட்ாந்து அணி 17.4 
ஓவர்கள் நிம்றவில் 85 ஓடடஙகளுக்கு 
சுருணடது.

்பந்துவீச்சில் ்ைாஹைட ஷமி 
ைற்றும ரவீந்திர ஜபடஜா ஆகிபயார் 
த்ா 3 விக்்கடடுகமளயும, ஜஸ-
பிரிட புமரா 2 விக்்கடடுகமளயும 
வீழ்த்தினர்.

பினனர், பவகைாக ஓடடஙகமள 

குவித்த இந்திய அணி ்வறும, 6.3 
ஓவர்கள் நிம்றவில் 2 விக்்கடடு-
கமள ைாத்திரம இழந்து இ்க்மக எட-
டியது.

இந்திய அணி சார்்பாக, ராஹுல் 
50 ஓடடஙகமளயும, பராஹித் சர்ைா 
30 ஓடடஙகமளயும அதிக்படசைாக 
்்பற்றுக்்காணடனர். இந்த ப்பாடடி-
யில் ்வற்றி்்பற்்ற இந்திய அணி புள்-
ளிப்்படடியலில், ஆப்கானிஸதான 
அணிமய பினதள்ளி 3வது இடத்துக்கு 
முனபனறியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

இ்ஙமக, ்பஙகளாபதஷ், ைாம்தீவு-
கள் ைற்றும சீ்சல்ஸ ஆகிய நாடுகள் ்பங-
பகற்கும கால்்பந்து ்தாடர் நாமள 8ஆம 
திகதி முதல் 17ஆம திகதி வமர இ்ஙமக-
யில் இடம்்பறுகி்றது. ”பிரதைர் ைஹிந்த 
ராஜ்பக் ஷ கிண்ணம” என்ற ்்பயரில் 
இடம்்ப்றவுள்ள இந்தத் ் தாடரின ப்பாட-
டிகள் அமனத்தும ்காழுமபு குதிமரப் 
்பந்தயத் திடல் அரஙகில் இடம்்பறும 
வமகயில் ஒழுஙகு ்சய்யப்்படடுள்ளது.

இறுதியாக கடந்த ைாதம ைாம்தீ-
வுகளில் நமட்்பற்று முடிந்த ்தற்கா-
சிய கால்்பந்து சமபைளன  கிண்ணத் 
்தாடரில் ்பஙபகற்்ற இ்ஙமக, ்பஙகளா-
பதஷ் ைற்றும ைாம்தீவுகள் அணிகள் 
பை்திகைாக கிழக்கு ஆபிரிக்க நாடான 
சீ்சல்ஸ அணியுடன இம்ணந்து இந்த 
்தாடரில் ப்பாடடியிடுகின்றது.

லீக் மும்றயில் இடம்்ப்றவுள்ள 
இந்த ்தாடரில் நானகு அணிகளும எதி-
ரணிகளுடன த்ா ஒரு மும்ற பைாதும. 
லீக் ப்பாடடிகள் நாமள 8ஆம, 11ஆம 

ைற்றும 14ஆம திகதிகளில் இடம்்ப-
றும. குறித்த திகஙகளில் ைாம் 4 
ைணிக்கு முதல் ப்பாடடியும இரவு 9 
ைணிக்கு இரணடாவது ப்பாடடியும 

இடம்்பறும. லீக் சுற்று நிம்றவில் 
முதல் இரணடு இடஙகமளயும ்்பறும 
அணிகள் இமைாதம 17ஆம திகதி இடம-
்்ப்றவுள்ள இறுதிப் ப்பாடடியில் பைாது-
வதற்குத் தகுதி ்்பறும. இறுதிப் ப்பாடடி 
17ஆம திகதி இரவு 7 ைணிக்கு ஆரம்ப-
ைாகும. ்தாடரில் ்பஙபகற்கும ைாம -்
தீவுகள் அணி பி்பாவின அணிகளுக்கான 
தரவரிமசயில் 156ஆவது இடத்திலும, 
்பஙகளாபதஷ் அணி 187ஆவது இடத்தி-
லும, சீ்சல்ஸ அணி 199ஆவது இடத்தி-
லும இருக்கும அபதபவமள இ்ஙமக 
அணி 204ஆவது இடத்தில் உள்ளது.

இந்தத் ்தாடரில் இடம்்பறும ப்பாட-
டிகளில் ்வற்றிகமளப் ்்பறும ்படசத்-
தில் இ்ஙமக கால்்பந்து அணிக்கு பி்பா 
தரப்்படுத்தலில் முனபனற்்றம காண்பதற்-
கான வாய்ப்புகள் அதிகம உள்ளன.

நான்கு நாடுகள் பங்கற்கும்

ஸ்காட்ாந்தை வீழ்த்தி,
ஆபகா்ை பின்தைள்ளிய இநதியா

மஹிந்த ராஜபக்ஷ கிண்ண
காலபநது த்தாடர் நாளை ஆரமபம

பிரா்�ா
ஓய்வு
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வலது  கை ஆடைகாடடி விரலகால் 
மூக்கின் கீழே பக்ைவகாடடில் ஊன்றிய-
படி அவன் உடல்  பகாவகை இன்னும் 

அேைகாை இருக்கும்; சகாரகை மடித்துக் ைடடகாமல் 
தகேய  விடடிருநதகான்; வவளிறிபழபகாை பசகச 
நிறத்தில் சுருங்கிய சடகட; வைகாலர்  மடியகாமல் 
ஒரு பக்ைம் தூக்கிக்வைகாண்டு நின்றது; வரிகச 
ைடடிக் ழைகார்த்ததுழபகால்  அத்தகை அேைகாை 
பறைள்; ைறுத்துத் தடித்த உதடுைள்...

வபருநகாகைவயகாடடி  வரும் பள்ளி விடுமுகறக் 
ைகாலத்தில் மகாமகாவின் ஊருக்குச வசல்ழவன்; 
என் வயகத  ஒத்த மகாமகா மைனுடன்தகான் தூங்-
குழவன்; எதிழர சுவரில் வகாைவில்ழபகால் ஆரமிட-
டுக்  ைகாறறில் ஆடிக் வைகாண்டிருக்கும் ைலண்ட-
ரில் அநதச சிறுவன் தகாைகாை அகசவதுழபகால்  
வதரிவகான்...

ைலண்டர் அது அவவைவு மலிவகாை வபகாருள்  
அல்ல என்பது எைக்கு மகாமகாவின் வீடடில் இருந-
தழபகாதுதகான் வதரிநதது; அவர்  அகறயில் 
லீலகா, வமயைண்டகான் பஞசகாங்ைம், அதிஷட 
லக்ஷமி என்ற ைகாய  ைலண்டர்ைள் வதகாங்கும்; 
மகாமகா பகேய ைலண்டர்ைகை உருடடி உருடடிப 
பத்திரமகாை  கவத்திருபபகார்; கூடுதலகாை இநதிய 
நகாடடின் "சிவைகாசிப பிரிண்டிங் பிரஸ்"  என்று-
தகான் அதில் பதித்திருபபகார்ைள்; படங்ைள் என்ற 
இடங்ைளில்  எம்.ரகாமலிங்ைம், டி.எஸ்.படடணம் 
வபகாடி; சி.வைகாண்கடயரகாஜூ, ரகாஜகாரவிவர்மகா,  
ஏைகலவன், ழை.மகாதவன், டி.எஸ்.சுபகபயகா, 
மீைகாடசி சுநதரம் பிள்கை,  எஸ்.எம்.முத்து எைப 
வபயர்ைள் குறிக்ைபபடடிருக்கும்....

குடடி  ஜபபகான் என்றகேக்ைபபடும் சிவைகாசி-
யின் ைலண்டர் படவுலகில் மிை  முக்கியமகாைவ-
ரகாைக் ைருதபபடுபவர் ஓவியர் எம்.ரகாமலிங்ைம்; 
இதறகுப புதுப  வபகாலிவும் எழுசசியும் அளித்-
தவர்; ைலண்டர் உலகிழலழய அதிை எண்ணிக்-
கையில்  அசசிடப வபறறகவ இவரது ஓவியங்-
ைழை; சமூைக் ைகாடசிைகைக் ைலண்டர் படங்ைளில்  
வைகாண்டுவநதவர் டி.எஸ்.படடணம் வபகாடி; வதய-
வீைப பக்திப படங்ைகை அதிைம்  வகரநதவர் 
சிவைகாண்கடயரகாஜூ; பல நகாடைள் ழபசகாதிருநத 
ஊகமப பிள்கைைள் கூட  இவர்ைள் வகரயும் 
படங்ைகைப பகார்த்து வவறித்துப பின் ழபச  ஆரம்-
பித்திருக்கிறகார்ைைகாம்; குறித்த வர்ணங்ைளுக்குக் 
குறிபபிடட குணங்ைள்  இருபபதகாை ஐதீைம்....

இருநதகாலும் ைகாலத்துக்கு  ஏறறவகாறு பல்ழவறு 
வண்ணங்ைளில் ஓவியத்கதத் தீடடித் தீர்மகானிக்-
கும் சக்தி  அசசை உரிகமயகாைர்ைளுக்கு இருந-
தது; மதுகர ைகலமைள் ரகாஜலடசுமி ைலண்டர்ஸ்,  
லடசுமி பிழரமிங் பிக்சர்ஸ், ஸ்ரீரகாம் ழபகான்ற 
ைம்வபனிைள் ஒவவவகாரு வருடமும்  புதிய புதிய 
யூைங்ைகை உரிய இடங்ைளுக்குச வசன்று அறி-
முைம் வசயதை; இநதப  வபயர்ைகைவயகாடடிய 
ைலண்டர்ைள் பளிச பளிச ைலர்ைளில் வநல்மணி-
ைள்ழபகால்  அகசநதை... நகான் பகாடசகாகல ழபகாகும் 
ைகாலங்ைளில் அதிபர்  அகறயில் நீைபபகாடகாை 
- மகார்பைவகாை ைலண்டர்ைகைக் ைண்டிருக்கின்-
ழறன்;  ஓவியங்ைகைச சுவரில் மகாடடி அலங்ைரிக்-
கின்ற இன்கறயப பேக்ைங்ைள்  ஆங்கிழலயரிைகா-
ழலழய அறிமுைமகாயிை; வபகாதுவகாை அன்கறய 
வர்த்தை சமூைம், மக்ைள் ஆகிய  இரு பிரிவிைரின் 
ழதகவைகை - விருபபங்ைகை நிகறழவறறும் 
புதிய ைலகாசசகார  வடிவமகாைப பிறநதழத ைலண்டர்; 
விக்ழடகாரிய வமயபபண்புவகாத அடிபபகடைகை  
வயகாடடிய உயர் ைகல ஓவியங்ைளும் எண்வணய 
வர்ணங்ைளும் ைகான்வகாசுைளும்  ஆங்கிழலயர்ை-
ளின் வர்த்தைத்தினூழட இங்கு குடிழயறிை...

ைலண்டர்  படங்ைகை நவீைத்துவத்தின் வவளிப-
பகாடகாை, ஜைரஞசைக் ைகலயகாைக் ைருத இடமுண்டு;  
தைவநதர்ைளின் பிடியில் இருநத அருமநத ஓவி-
யங்ைள், படங்ைள் என்பை  ஒருவகையில் விடுத-
கலயகாகிப புது வடிவம் வபறறு, அசசு இயநதிரங்ை-
ளின்  உதவியுடன் சகாதகாரண வீடுைளிலும் ைலண்டர் 
உருவில் இடம் பிடித்தை...

வர்த்தை  விைம்பர யுக்தியின் ஒரு பகுதியகாைக் 
ைருதபபடட ைலண்டர் படங்ைள் வைகாழும்பு  ஆடடுப-
படடித் வதருவில் மடடுழம அதிைமகாை அசசிடபபடடு 
இலங்கை  முழுவதறகும் விறபகையகாகியது; 
வைகாழும்பில் வண்ண அசசுக் கூடங்ைள் வதகாடங்கிய  
பின்பு ஜவுளிக் ைகட, ைகார் விறபகை நிகலயம், 
வங்கிைள், நகை மகாளிகைைள், பல  சரக்கு முைகா-
கமைள், சழைகாதரப பன்மடிக் கூடடுக் ைம்பனி-
ைள் விைம்பரம் தகாங்கிக்  கிரகாமத்துப வபண்ைள், 
குேநகதைள், இயறகைக் ைகாடசிைள் வைகாண்ட 
புத்தகாண்டுக்  ைலண்டர்ைள் பல்ழவறு உருவங்ை-
ளில் வவளிவரத் துவங்கிை; ஆரம்ப ைகாலத்தில்  
வபகாதுவகாை மூன்று வண்ணங்ைள் நீலம், மயில் 
நீலம், வமஜநதகா; இகவைள் ழசர்நழத  ைலண்-
டர்ைள் பிறநதை; இநத மூ வர்ணங்ைள் ைலநத 
ஓவியங்ைள் ைண்ைகையும்  மைகதயும் திருடிை; 
அபபடியகாை ைலண்டர்ைகை ரகாஜு, ழதகாமஸ், 
வசபஸ்தியன், கமக்ைல்  என்ற ஆர்ட நிறுவைங்-
ைள் தயகாரித்துப வபகாது வவளியில் விடடை...      

விழைகாலியகா,  கவட ழறகாஸ் ழசகாப, சன்கலட, 
யகாகை மகார்க் தீபவபடடிைள், ைங்ைகா பீடி ழபகான்ற  
ைம்வபனிைள் வபரிது வபரிதகாை அேகு அேைகாை 
வருடம் ழதகாறும் ஒவவவகாரு வசீைரக்  ைகாடசிை-
கைக் குளுகமயகாை நிறங்ைளில் மினுமினு-
வவன்று பதித்து வவளியிடும்; ரவி  வர்மகா ஓவி-
யங்ைள், அன்கை திழரசகா, மகாதகா ழைகாவில், ழமரி, 
இழயசு நகாதர், ைருடன்  மீது உடைகாநதிருக்கும் 
திருமகால், லக்ஷமி, சரஸ்வதி, ஊஞசல் ழமகாகினி, 
சீழதவி  பூழதவிழயகாடு, புல் தகர மீது எழிலகா-

ைச சகாயநது, தகாமகர இகலழமல் ஆகசழயகாடு  
அன்புக் ைடிதம் எழுதும் சகுநதகல இபபடி 
அசசகாகி வநதிருக்கும்; சில  வீடுைளில் ைண்ணகா-
டியும் சடடமும் ழபகாடடுச சுவர்ைளில்  மகாடடியிருப-
பகார்ைள்...

அநநகாளில் பகாடப  புத்தைங்ைளுக்கும் வைகாபபி-
ைளுக்கும் உகற ழபகாட இநதப ழபபபர்ைள்தகான் 
உதவிை;  வீடடுப பகாடத்கத அகரகுகறயகாய 
முடித்து கவத்திருநதகாலும் வைகாபபிைளுக்கு  
வமழுகுழபகால் உகறயிடடு கவத்திருபழபன்; சிலர் 
ஆதி ைகால மனிதர்ைளின் கை  எழுத்தில் வபயர் 
எழுதிக் ைசங்கிய மகாடடுத் தகாளில் உகறைள் ழபகாட-
டிருபபர்;  அகவைகைக் ைேறற கவத்து எங்ைள் 
வீடடில் ழமலதிைமகாய இருக்கும் ைகட நிகல  
ஆண்டுக் ைலண்டர்ைகை வவடடி உகறைள்-

ழபகாடடு மகிழ்விபழபன்....
அன்கறக்வைன்று  வகுபபகாசிரிகய ைரும்-

பலகையில் ஐநது வகாக்கியங்ைகை எழுதிப 
ழபகாடடுவிடடு ஒரு  டபபகாகவத் திறநது இழலசகா-
ைத் தைது மகாம்பேக் ைைத்கத அலங்ைரிக்ைத்  
வதகாடங்கிைகார்; அநத முைபபூசசு டபபகாவின் 
உறபுறக் ைண்ணகாடி வழிழய அவரது  ைன்ைக்-
ைதுபபுச சறழற உபபியிருபபதுழபகால் வதன்பட, 
மை உகைசசல் மறுபுறம்  அவகர வறுத்வதடுத்-
தது; ழபகாை வகாரம், "யகாரிடமகாவது ஒரு ைலண்-
டர் இருக்குமகா?"  என்று ழைடடதறகு நகான்தகான் 
ஏருவபபடடிருநழதன்; அநத வகாக்குறுதி எைக்கு  
மறநதுழபகாைத் திடீவரைக் ழைடடுவிடட ஆசிரி-
கயக்கு என்ைகால் எநதப பதிகலயும்  நறுக்ைகாைச 
வசகால்ல முடியவில்கல; அவர் எழதகா ஒன்கறத் 
ழதடி விகைவதுழபகால் அக்ைம்  பக்ைம் பகார்த்தகார்; 
எல்லகா வகுபபகறைளிலும் நகாடைகாடடிைள் புது 
மகாதிரியகாை  இறக்கைைள்ழபகால் கிைம்பி அடித்-
தை; இறுக்ைமகாை என் ைகாறசடகடயின் பிடிமகா-
ைம்  தைரும்வகர கைைகைச சுவரில் ஊன்றி 
நிறை ழவண்டி ஆயிறறு; தண்டகை முடிநது  
திரும்பிப பகார்த்ழதன்; அத்தகை அரகாத்துக்ைளும் 
என்கைழய  வடடமிடடிருநதை...          

வகாபபகா  ைடடிலருகில் எபழபகாதும் வமயைண்டகான்-
தகான் வைகாளுகியிருபபகார்; வயல்  விகதபபுழநரம் 
வகாைம் குேம்பி உசச நிகல அகடநதிருநதகால் 
அநதத் ழததிக்  கூடடில் எழுதியிருக்கும் வகாசைத்-
கதப படிபபகார்; இரகாகு, குளிகை, எமைண்டம்,  
ழைது, அடடமி, நவமி, மகே, வவயில் என்பகத 
அதகைப பகார்த்ததும் அறிநது  வைகாள்வகார்; ழதய 
பஞசமி ைகா.06.57 - ஷஷடி. ைகா.04.52 - பூரம் மகா 
07.09 என்ற  ழநரங்ைளுக்குக் கீழே "அைல உழுகி-
றகத விட ஆே உழு" என்றிருக்கும்...

இஸ்லகாமிய  நகாடைகாடடிைைகாை ஹிஜ்ரி ைலண்-
டர் வபரும்பகாலும் படங்ைகைப பிரசுரிபபதில்கல;  
பன்னிவரண்டு ஒறகறத் தகாள்ைள் மகாத்திரழம அதி-
லிருக்கும்; ைகார்டழபகார்டடு  மடகடைளில் வரும் 
ைலண்டர்ைள் மக்ைகா மதிைகாப படங்ைள், குேநகத-
ைள் குர்ஆன்  ஓதுவதும் பிரகார்த்திபபதும் அரபு 
எழுத்தணிக் ைகலகய கமயமகாை கவத்துழம 
வவளி  வநதை; இதில் மகாதங்ைள் ஒவவவகான்றும் 
அரபு வமகாழியில் இருபபகத எண்ணி மைைமிடடு  
கவத்திருக்கிழறன்; வபரியகார்ைளின் நல்லுகரைள், 
விழஷச திைங்ைள், ழநகான்பு  மறறும் வதகாழுகை 
ழநரங்ைள் அடங்ைலகாை இநதக் ைலண்டர்ைள் ைகாடடி 
நிறகும்;  மகாதத் தகாள் ைகாறறுக்குப படபடத்துக் கிழிப-
டும் ஓகசகயக் ழைடடு  ஆசசரியத்தில் ஆழ்நதிருக்-
கிழறன்...

சில  நகாடைகாடடிைள் சூரிய வவளிசசத்கத உள்-
வகாங்கியதுழபகால் பிரைகாசமகாைகவ; விகல  மதிப-
பகாை ழைகாபகபைள், வவள்ளிக் ைரண்டிைள், ஒளி வீசும் 
கிண்ணங்ைள், வமல்லிய  ைகாம்பின்ழமல் நிறகும் பூங் 
வைகாத்துைள் ழசர்நது வீடடுக்கு வருழவகாகர மைம்  
விடடு அகேபபதுழபகால் கைைகாடடிக் வைகாண்டிருக்-
கும்; அகவ ழமடு பள்ைங்ைள்  வதரியும் படி அழுத்-
தமகாை அசசகாகி வளுவளுபபகாை மின்னும்; இகவ-
ைளின் ழமழல  வபரும்பகாலும் திைதிக் கூடுைள்தகான் 
வபகாருத்தபபடடிருக்கும்; சலூன் ைகடைளில்  அழந-
ைமகாை நடிைர்ைளின் படங்ைழைகாடு கூடிய ைலண்டர்-
ைகைழய பகார்த்திருக்கிழறன்;  மூன்று அடி நீைம்; 
முறறிக் ழைகாடு விடகாத சுகரக்ைகாயின் நிறம்; மகார்பு, 
ழதகாள்,  இடுபபு எல்லகாம் ஒழர அைவில் இருந-
ததகால் "அவருக்குக் ைண்ைகை மூடிக்வைகாண்ழட  
ஆகட கதத்து விடலகாம்" என்று அநதச சிறுவயதி-
லும் என்கைஅபபடிச சிநதிக்ைத்  தூண்டிய ைலண்-
டர்ைள் அகவ; எம்.ஜி.ஆர், சிவகாஜி ழபகான்ழறகாரின் 
ழடகாப முடிைளில்  வநத படங்ைளுக்குக் கீழேதகான் 
ரகாஜகா சலூன், சகாநதி சலூன் எைப வபயர்ைளும்  
வபகாறித்திருபபர்.
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தமிழக் கவி
சேசுகின்ார்

கலண்டர் என்பது ..

ன்ழைகாட ஏன் இகதவயல்லகாம் ழபசுகி-
றீர்ைள். எைக்கு அரசியல் பிடிக்ைகாது.' 
என்று முைம் சுழிபபவர்ைகை நகாம் 
நிகறயழவ பகார்த்திருக்கிழறகாம். அவர்ை-

ளுக்கு நகாம் எகதச வசகான்ைகாலும் ஏறறுக் வைகாள்-
ைபழபகாவதில்கல. . தமக்ைகாை அரசகாங்ைத்கத 
ழதர்நவதடுக்கும் ழபகாது கூட ஏழதகா ைடழை என்று 
வசயபவர்ைளும், அட இபப வகாக்ைளிக்ை ழபகாைகா 
விடடகாலும்தகான் என்ை? என்று அநதக்ைடகமகய 
வசயயகாமல் விடுழவகார்ைளும் உண்டு. ஆைகால் 
இவர்ைள் யகாரும் அறியகாத மிை பிரபலமகாை விட-
யத்கத அறிநதும் அறியகாமலும் ழபகாய விடுகிறகார்-
ைள். 

   ஒரு அரசியல் வகாதியின் ழபசசு ஒரு அரசி-
யல் ைடசியின் வகாக்குறுதி, ஒரு அரசியல் தகல-
வரின் வசயல்பகாடு உத்தரவு என்பகவ தனிமனி-
தகை மிைவும் பகாதிக்ைக் கூடியது எைறகால் ஏறறுக் 
வைகாள்வீர்ைைகா? இநத நகாடடில் முபபது ஆண்டு-
ைள் ழபகாரில் உேன்ற மக்ைள் நகாம்ச, இகத ஒரு 
ழபகாதும் மறக்ைவியலகாது. 

 ழபகார் நடநத ைகாலத்தில் நகாம் ழபசியது எல்லகாம் 
சத்தியவகாக்கு என்றுதகான் நகாம் நிகைத்துக் வைகாண்-
டிருநழதகாம். அபபடித்தகான் நிகைக்ை ழவண்டும் 
என்பதகாை அகதக் ழைடபவர்ைகையும் உருவகாக்கி-
ழைகாம்..விகைவுைள் ழமகாசமகாகிப ழபகாை ழபகாது 
எம்மகால் எநதவிகைகவயும் மகாறறழவகா திருத்-
தழவகா முடியகாமல் நகாமும் அநதக் ைகாலச சுேலில் 
மகாடடிக்வைகாண்டு தவித்ழதகாம் . அபழபகாது எம்-
மிடம் மீதமிருநதது உயிர் மடடுழம. யகாருகடய 
வறபுறுத்தலுமில்லகாமல் ஒடடு வமகாத்த மக்ைளின் 
வகாழ்க்கை தடம்  மகாறிப ழபகாைது எதைகால். அரசி-
யல் என்பது எைக்ைகாைது அல்ல. எைக்கும் அதற-
கும் சம்பநதமில்கல எை எண்ணியவர்ைளில் 
எத்தகை வீதமகாழைகாரகால் விலகி நிறை முடிநதது. 

  ஒரு சக்ைரம் சுேலும் ழபகாது அது தனியகாை 
சுேலும். அதன் ழவைம் அதிைரிக்ை அதிைரிக்ை அரு-
கிலுள்ை வபகாருடைகையும் ைவர்நது வைகாண்டு 
சுேலும். அது நிறகும் ழபகாதும் அவவகாழற தன்கை 
ஒடடி சுேன்ற அகைத்தயும் அது ைேறறி விடும் 
ழவைமும் மிை அவலமகாை இருக்கும்.

    இலங்கை அரசியல் வரலகாறறில் இன்னும் 
சரித்திரத்தில் பதிவகாகியுள்ை 

அழநை ழபசசுகரைள் வரலகாறகற மகாறறி மக்-

ைளின் தகலவயழுத்கத மகாறறி அவர்ைகை 
நகாடகட விடழட துரத்தியதும்,  நகாதியறறு 
அகலய கவத்ததும், இன்னும் வதகாடரும் 

அவலங்ைைகாை உள்ைது. யகாரிடம் அரசியல் 
இல்கல எநத வசயலில் அரசியல் இல்கல. 
எபபடி மக்ைளின் தனிபபடட வகாழ்க்கைகய 

சூகறயகாடுகிறது அரசியல் ஒரு சில தனி மனிதர்-
ைளின் வகாழ்க்கைகய ழைகாபுரத்தில் ஏறறி கவத்த-
தும் இழத அரசியல்தகான். 

  வகாழ்க்கை வகாழ்வதறழை என்றகாலும் அகத 
யகாரும் நீங்ைள் நிகைத்தபடி வகாே முடியகாது. 
அகத நைர்த்துவது அரசியல்.. இன்கறய கிளி-
வநகாசசி விவசகாயிைளின் வகாழ்க்கைகய மகேகய 
விட அரசியல் தகலகீேகாை புரடடிக் 
வைகாண்டிருக்கிறது. ரைசியமகாை மிை ரை-
சியமகாை அவர்ைள் ைலங்ைத் வதகாடங்-
கியுள்ைகார்ைள். வநல் விகதகய 
வயலில் தூவி பதிகைநதகாவது நகாள் 
ழபகாடழவண்டிய பசகை இன்னும் 
விசிறவில்கல.. சிலருக்கு ஒருமகாத-
மகாகிவிடடது. எங்ழைகா ைள்ைசசநகத-
யில் பத்தகாயிரம் ரூபகாவுக்கு பசகை 
கிகடக்கும் என்று தைவல் ஒன்று ைசி-
கிறது. ஆைகால் அது சும்மகா என்கிறகார் 
வசயதிகய வசகான்ைவர். விவசகாயத்தில் 
அரசியல் நடக்கிறது.

   பகால்மகா கபைள் ைகட அலமகா-
ரிைகை அலங்ைரித்திருக்கின்றை. 
விகல நகாநூறறு எண்பது ரூபகாவகாம். 

ழைகாதுகம மகா எண்பத்கதநதிலிருநது  நூறறி பதி-
கைநது நூறறி இருபத்கதநது எை இரு விகல-
ைளில் கிகடக்கிறது. அரசியல் அடுக்ைகைக்குள் 
நுகேகிறது. பஸ் ைடடணங்ைள் அதிைரிக்கின்றை. 
அரசியல் ழபகாக்குவரத்கத வநருங்குகிறது.  பகாட-
சகாகலைளில் அது நகடவபறகாத ழபகாதும் ழபகாரகாட-
டங்ைள் என்ற வகையில் அரசியல் எபழபகாழதகா 
நுகேநது விடடது. இன்னும் கூட துகறமுைத்தில் 
ைபபல்ைளில் வபகாருடைள் இறங்ைகாமல் ழதங்கி 
நிறகின்றை. ைகாரணம் பணம் இல்கல உறபத்தி 
வீழ்சசி. வைகாழரகாைகா பகாதிபபு எகத ழவண்டுவமன்-
றகாலும் வசகால்லலகாம். நகான் நம்பமகாடழடன். 

 இபழபகாது வசகால்லுங்ைள் அரசியலுக்கும் எைக்-
கும் சம்பநதமில்கல. என்று யகாரகாலும் வசகால்ல 
முடியுமகா? எைது நகாடு எைது வமகாழி  என்பகவ 
மடடுமல்ல எமது வகாழ்க்கையும் எைது அரசகாங்-
ைத்தின் கைைளில் நகாம்தகான் வைகாடுக்கிழறகாம். 
வைகாடுத்தபின் நகாம் நமக்ைகாை உகேக்கிழறகாம் 
என்றுதகாழை நிகைக்கிறீர்ைள்.இல்கல எமது 
உகேபபின் வபரும்'பகுதி எம்கமயறியகாமழல 
ழநரடியகாைவும் மகறமுைமகாைவும் அரசகாங்ைத்தின் 
ைஜகாைகாவில் ழபகாய விழுகிறது. அதறகுப வபயர் 
வரி இகதயும் 

ழைடடுபபகாருங்ைள் பலருக்குத் வதரியகாது. 
நகாங்ைள் எநத வரியும் ைடடுவதில்கல என்பகார்-
ைள். அவர்ைள் உண்ணும் அரிசியிலும் அரசியல் 
இருபபகத அறியகார்ைள்.

   ஊதகாரித்தைமகாை குடும்பத் தகலவர் எபபடி 
தன் வீடகட ைடனில் மூழ்ைடிக்கிறகாழரகா அது 

ழபகாலதகான் திடடங்ைகை வகரயறுக்கும் ழபகாது 
அநத நகாடடின் அரசகாங்ைம் தவறிகேத்தகால் மக்-
ைளின் தகலைளில் ைடன் சுகம ஏறுகிறது. அவர்-
ைைது இயல்பு வகாழ்க்கை பகாதிக்ைபபடுகிறது. 
அதுழவ இன்கறய விகலழயறறத்தின் ைகாரணம். 
இதுழவ இவவருட விகைசசகல பகாதிக்ைபழபகாகிற 
ைகாரணமும். என்ைதகான் அபிவிருத்தி திடடங்ைள் 
நகடமுகறயில் இருநதகாலும்,  ழைகாகடயிழல 
குகடகய இரவல் வைகாடுத்தவன் மகேவரும் 
ழபகாது திருபபிக் ழைடபது ழபகால என்வறகாரு 
பேவமகாழி இருக்கிறழத. அதுதகான் இபழபகாதுதகான் 
ஞகாபைம் வருகிறது. 

  எங்ைள் ஊர்ைளில் ஒரு நகடமுகற இருக்கி-
றது. அரசகாங்ைத்தின் 
அபிவிருத்தித் திடடங்ை-
ளுக்ைகாை அரசகாங்ைம் 
பணம் ஒதுக்கும். அகத 
அலுவலைத்திழலழய 
கவத்திருநது ழவடிக்கை 
பகார்த்துவிடடு ஆண்டின் 
நடுபபகுதியில் திட-
டத்கத ழபகாடுவகார்ைள்.  
புரடடகாசி வரும்ழபகாது 
பணத்கத ஒபபநதைகார-
ரிடம் வைகாடுத்து உடழை 
ழவகலகய முடிக்ை 
ழவண்டும் என்பகார்ைள் 
அவர் வீதியில் இரு 
புறத்கதயும் வவடடி நடு 

ழரகாடடில் ழபகாட மகே ஆரம்பிக்கும். நல்லகாக்கி-
டநத ழரகாடட நகாசிமகாக்கி மகே ழசறகாக்கிவிடும். 
ழவகலகய வதகாடர முடியகாது. அநத மகேக்-
ைகாலம் முழுதும் மக்ைள் திடடித்திடடிழய அநத 
வீதிகய பயன் படுத்துவகார்ைள். குறித்த ைகாலத்தில் 
ழவகலகய முடிக்ைவில்கல என்று பணம் திரும்ப-
வும்.....அரசகாங்ைத்துக்ழைகா...ழவறு எங்ழைகா ழபகாய-
விடும் இதுவும் அரசியல்தகான்.

    குைங்ைள், மண், மணல் ைகாடுைள் ைடல்வ -
ைம் எல்லகாழம பணம் பகடத்ழதகாரகால் திருடபப-
டுகின்றை. அவறகற திரும்பவும் மீடை முடியகாது 
என்பகத அறிநதும், அதிைகார வர்க்ைத்திைர். 
ைண்ைகை மூடிக் வைகாண்டிருக்கின்றைர். நகாடு 
எங்ழை ழபகாகிறது. என்ற ைவகலக்குப வபயர் 
அரசியலில் ஈடுபடுவதல்ல அது அரசியலும் 
அல்ல அதுதகான் எமது வகாழ்க்கை நமது சநத-
தியின் வகாழ்க்கை. எதிர்ைகால நகாடடின் சுபீடசம். 
யகாழரகா ஓரிரு தைவநதர்ைளுக்ைகாை நகாடகடக் 
கிைறியும், நீகர அடக்கியும் இயறகை வைங்-
ைகை ஓடுக்கியும் வகாழ்பவர்ைகை மன்னிபபதும் 
ைண்டுவைகாள்ைகாமல் விடுவதும் எமது சநததிகய 
நகாழம வரண்ட ஒரு வகாழ்க்கைக்குள் தள்ளுவதகா-
கும்.  வருங்ைகாலத்தில் ஒரு மிடறு தண்ணீருக்ைகாை 
வைகாகலழய நடக்கும் என்ற ஒரு ைகலஞனின் 
வகார்த்கத நிகைவு கூரத் தக்ைது. 

   திரும்புங்ைள் எமக்ைகாை அரகச நகாம் வைப-
படுத்தியும் எமக்ைகாை அரசகாங்ைத்கத வைமகாை 
அகமத்தும் எம்கம நகாழம ைகாபபகாறற ழவண்டும். 
என்ற எண்ணம் வரழவண்டும்.

அடுக்களைககுள் 
நுளையும் அரசியல்

தமது  87ஆம் வயதில், ைைடகாவில் உள்ை பல்-
ைகலக்ைேைம் ஒன்றில் முதுைகலப படடப  
படிபகப வவறறிைரமகாை நிகறவு வசயதுள்-

ைகார் இலங்கைகயச ழசர்நத வரதவலடசுமி  ஷண்-
முைநகாதன்.ஒவவவகாரு  வசகாறைளுக்கு இகடயில் 
நல்ல இகடவவளிவிடடு, நிதகாைமகாை தன் எண்-
ணங்ைகை  ஒருங்கிகணத்துப ழபசும் இவர்தகான், 
ைைடகாவின் யகார்க் பல்ைகலக்ைேைத்திழலழய  
அதிை வயதில் படடம்வபறுபவர் என்ற வபருகமக்கு 
வசகாநதக்ைகாரரகாை உள்ைகார்  இலங்கைத் தமிேரகாை 
வரதவலடசுமி.வடக்கு  இலங்கையின் யகாழ்பபகா-
ணம் மகாவடடத்தில் உள்ை ழவலகை (Velanai) 
கிரகாமத்தில்  பிறநத வரதவலடசுமி, உலகிலுள்ை 
நகான்கு ைண்டங்ைளில் மகாணவர்ைளுக்கு பகாடம்  
நடத்தியுள்ைகார்.

ைல்வி  மீதகாை தீரகா ைகாதழலகாடிருக்கும் வரத-
வலடசுமியின் ைறறல் வகாழ்கை அத்தகை சீரகாை  
இல்கல. அவரகால்  இலங்கையில் தன் ைல்வி-
கயத் வதகாடர முடியவில்கல. தன் ைல்விகயத் 
வதகாடர அவர் ைடல்  தகாண்டி தமிழ்நகாடடுக்கு 
வநதகார்.

"ைல்லூரி  படிபபுக்கு என்கை வவளிநகாடடுக்கு 
அனுபபுமகாறு என் ஆசிரியர்ைளில் ஒருவர்  என் 
வபறழறகார்ைளுக்கு அறிவுகர வேங்கிைகார். எைழவ 
அவர்ைள் என்கை இநதியகாவுக்கு  அனுபபிைர்" 
என்கிறகார் வரதவலடசுமி.

தமிழ்நகாடடிலுள்ை  வசன்கை பல்ைகலக்ைேைத்-
தில்தகான் அவர் தன் இைங்ைகல படடபபடிபகப 
நிகறவு  வசயதகார். இலங்கைக்குத் திரும்பியவர் 
உள்ளூர் பள்ளியில் குேநகதைளுக்கு  இநதிய 
வரலகாறு மறறும் ஆங்கிலம் ைறறுக் வைகாடுத்தகார்.

அடுத்து  என்ை படிபபது, எை பயில்வதில் 
வபரும் ஆர்வத்ழதகாடு இருநதவரின் ைல்வி, 
அவரது  தநகதக்கு உடல் நலக்குகறவு ஏறபடட 
ழபகாது தகடபடடது. அவர் தன் குடும்ப  விவைகா-
ரங்ைகை ைவனிக்ை ழவண்டி இருநதது. பிறகு ஓர் 
ஆசிரியகர திருமணம் வசயது  வைகாண்டு இலங்-
கைகய விடடு வவளிழயறிைகார்.அபபடிழய எத்தி-
ழயகாபியகா, சியகாரகா லிழயகான், கநஜீரியகா, பிரிடடன் 
எை பல நகாடுைளில் வகாழ்நதபின் 2004ம் ஆண்டு 
ைைடகா வநதகடநதகார். 

முதுகம  ழமைம் சூேத் வதகாடங்கிவிடடது, 

ஆைகாலும் வரதவலடசுமியின் 
ைறறல் ஆர்வம்  குகறயவில்கல. 
யகார்க் பல்ைகலக்ைேைத்தில் மூத்த 
குடிமக்ைளுக்கு பயிறசிக்  ைடடண 
தள்ளுபடி இருபபகத அறிநது 
வைகாண்டகார். 

  "நகான் அரசியல் ஆர்வத்ழதகாடு-
தகான் வைர்நழதன், எைக்கு ஐநது 
வயதிருக்கும் ழபகாது  சிழலகானில் 
(பிறைகாலத்தில் இலங்கை எை 
வபயர் மகாறறபபடடது) இரண்-
டகாம் உலைப  ழபகார் வதகாடங்கி-
யது. பல நகாடுைள் ழபகார் மறறும் 
வன்முகறயில் ஈடுபடும் ழபகாது 
அதன்  தகாக்ைம் ைடல் ைடநது எதி-
வரகாலிக்கும் என்பகத புரிநது 
வைகாண்ழடன்" எை தன்  85ஆவது வயதில், யகார்க் 
பல்ைகலக்ைேைத்தில் முதுைகல படடபபடிபபுக்கு  
விண்ணபபம் சமர்பிக்கும் ழபகாது எழுதியுள்ைகார் 
வரதவலடசுமி.

அநத  உறசகாை வகாக்கியங்ைகைப பகார்த்த பல்-
ைகலக்ைேை நிர்வகாைம், 2019ம் ஆண்டு அவகர  
மகாணவரகாை ழசர்த்துக் வைகாண்டது. ஆசிரிகயயகாை 
வகுபபகறயில் நின்றவர், தன் ழபரன்  ழபத்தி வய-
துகடய மகாணவர்ைழைகாடு 30 ஆண்டுைளுக்குப 
பிறகு சரிசமமகாை அமர்நது  பகாடம் படித்தகார்.

"பல்ைகலக்ைேை  வைகாைத்துக்குள் வசல்வது 
எைக்கு வபரிய மகாறறமகாை இருநதது, ஹகால்ழவ-
யில்  நடபபது, நூலைத்தில் படிபபது, இகைஞர்ை-
கைப ழபகால ழவகல வசயவது... எல்லகாம்  எைக்கு 
பிடித்திருநதது" என்கிறகார் வரதவலடசுமி.

உள்நகாடடுப ழபகாருக்குப பிநகதய இலங்கை 
குறித்த நூல் ஒன்கற எழுதத் திடடமிடடுள்ைகார் வர-
தவலடசுமி.

டகாக்ஸி  ஓடடுநர்ைள் அவகர ழபரகாசிரியர் எை 
ைருதியுள்ைைர், அவர் மகாணவர் எை  அறிநத-
தும் அவர்ைள் ஆசசர்யபபடடுள்ைைர். "நகான் 
ஒரு மகாணவர் என்பதில்  மிைவும் வபருகமபபடு-
கிழறன். வகாழ்நகாள் முழுவதும் ைறை ழவண்டும் 
என்பகத நகான்  நம்புகிழறன், மூத்த குடிமக்ைள் 
தங்ைள் மீது சமூைம் விதித்துள்ை வரம்புைகைக்  
ைடநது ைறை ழவண்டும்" என்கிறகார்.

வரதவலடசுமி  தமது 50ஆவது வயதில் லண்ட-
னின் பிர்க்வபக் ைல்லூரியில், 'இங்கிலகாநதிலுள்ை  
இலங்கைத் தமிேர்ைளின் வமகாழி சகார் அணுகு-
முகற (The attitudes of Sri Lankan  Tamils in 
England towards language)' என்கிற தகலபபில் 
தமது முதல் முதுைகல  படடபபடிபகப நிகறவு 
வசயதகார். இலங்கையில்  ழதச அகமதிகயக் ைட-
டகமபபுக்கும் நல்லிணக்ை மீடடுருவகாக்ைத்திறகு-
மகாை அகமதி  (non-violence for national peace 
building and reconciliation in Sri  Lanka) குறித்து 
யகார்க் பல்ைகலக்ைேைத்தில் படிக்ை முடிவு வசயதகார். 

வரதவலடசுமி  தன் முக்கிய ஆயகவ (சிவில் 
ழபகாருக்ைகாை ைகாரணங்ைள், அகமதிக்ைகாை வசயல்-
பகாடுைள்,  இலங்கையில் அகமதிக்ைகாை வகாயபபு) 
ஸூம் ைகாவணகாளி மூலம் சமர்பித்து  ழைள்விை-
ளுக்கு விகடயளித்தகார்.

"ழபகார்  முடிவுக்கு வநதிருக்ைலகாம், ஆைகால் 
இலங்கை தமிேர்ைளின் பிரசகைைள் முகறயகாை  
தீர்க்ைபபடகாத வகர அகமதி திரும்பகாது, அதிைகா-
ரப பகிர்வு மறறும்  அரசியலகமபகபப பகிர்நது 
வைகாள்வது அகமதியக் வைகாண்டு வரும்" எை தன் 
ஆயகவ  நிகறவு வசயதுள்ைகார்.

உள்நகாடடுப  ழபகாருக்கு பிநகதய இலங்கை 
மறறும் அகமதிக்ைகாை வகாயபபுைள் ஆகியகவ 
குறித்து  தமது ஆயவு முடிவுைளின் அடிபபகட-
யில் நூல் ஒன்கற எழுதவும் இவர் முடிவு  வசய-
துள்ைகார்.

87 வயதில் முதுகலைப் பட்டம் பபற்று
இைஙலக தமிழப்பபண் சாதலை



டயெலாக் ஆ�ஆட்டா �எல்� ேசைவ 
வழங்குனர்களான Doc990 மற்றும் MyDoctor 

என்பன அண்ைம�ல் தமது ேசைவ ஒருங்�ைணப்�ைன 
அ��த்துள்ளது. இவ்�ரு ஜாம்பவான்க�ன் 
ஒருங்�ைணப்பானது தமது பயனாளர்க�ன் 
அைனத்து �தமான சுகாதார ��யான ேதைவகைளயும் 
ேமலும் ெமருகூட்டப்பட்ட ேசைவ�னூடாக பூர்த்� 
ெசய்யும் வண்ணம், Doc990 எனும் வர்த்தகநாமத்�ல் 
�ரத்�ேயகமாக ெதாடரவுள்ளது.

ேமம்படுத்தப்பட்ட பு�ய அம்சங்களுடன் 
கூ�ய இவ்ெவாருங்�ைணக்கப்பட்ட Doc990 
தளமானது, இலங்ைக�ன் அைனத்து �தமான 
��ட்டல் வ� சுகாதாரத் ேதைவகைளயும் 
பூர்த்� ெசய்து பு�யேதார் புரட்�ைய ஏற்படுத்தும் 
முதலாவது ேசைவ வழங்குனராகத் �கழவுள்ளது. 
சுகாதாரப் பாதுகாப்பு மற்றும் ெதா�நுட்பத்துடன் 
கூ�ய ஒருங்�ைணந்த �புணத்துவம் அதன் 
பயனாளர்களுக்கு Doc990 ெமாைபல் App மற்றும் 
இைணய வ��னூடாக மட்டற்ற ேசைவ�ைன 
வழங்கவுள்ளது. ேமலும் நாடு முழுவதுமுள்ள 140 
க்கும் ேமற்பட்ட ைவத்�யசாைலக�ல் 5,000 க்கும் 

ேமற்பட்ட மருத்துவர்களுடனான சந்�ப்புக்கைள 
முன்ப�வு ெசய்தல், 1,300 க்கும் ேமற்பட்ட மருத்துவ 
�புணர்களுடன் audio மற்றும் video சந்�ப்புகைள 
ேமற்ெகாள்ளுதல், 24 ம� ேநர சுகாதார ��யான 
து�த ேசைவ வழங்குனர்கைள அணுகுதல், 
மருந்து வைககைள இைணய வ��னூடாக 
ெகாள்வனவு ெசய்தல், மற்றும் அவற்ைற உங்கள் 
ெசௗக�யத்�ற்ேகற்றவாறு  இலங்ைக�ன் எந்தெவாரு 
பாகத்��ருந்தும் ெபற்றுக்ெகாள்ளுதல், ஆய்வக 
ேசாதைனகளுக்காக முன்ப�வுகைள ேமற்ெகாள்ளுதல், 
ஆய்வக அ�க்ைககைளப் ெபற்றுக்ெகாள்ளுதல், 
நடமாடும் ஆய்வுகூட ேசைவகள், மற்றும் உங்களது 
சுகாதாரப் ப�வுகைள எ�ர்காலத் ேதைவகளுக்கு 
ேச�த்து ைவத்தல் ேபான்ற அைனத்து வைகயான 
ேசைவகைளயும் இவ்ெவாருங்�ைணப்�ன் மூலம் �க 
இலகுவாகப் ெபற்றுக்ெகாள்ள மு�யும்.

��ட்டல் ெஹல்த் �ைரவட் ��ட்டட் இன் 
தைலைம �ர்வாக அ�கா�யான �ரும�. ேசாமா� 
சுப்�ரம�யம் அவர்கள் "எம் வா�க்ைகயாளர்க�ன் 
��ட்டல் வ�ச் சுகாதாரப் பயணத்�ன் ஒவ்ெவாரு 
கட்டத்�லும் எமது ேமம்படுத்தப்பட்ட ேசைவக�ன் 

அனுபவத்�ைன வழங்குவதற்கு �குந்த ஆவலுடன் 
இருக்கும் அேத ேநரத்�ல், அவர்க�ன் அைனத்து 
�த சுகாதாரத் ேதைவகளுக்கும் பு�யேதார் 
�ருப்புமுைனயுடன் கூ�ய சகாப்தத்�ற்க்குள் 
அைழத்துச் ெசல்வதற்கு இந்த ஒருங்�ைணப்பானது 
�றந்த வாய்ப்�ைன அ�த்துள்ளது." எனவும் கூ�னார்.

டயெலாக் ஆ�ஆட்டா �எல்� இன் ��ட்டல் 
ேசைவக் குழுமத்�ன் தைலைம �ர்வாக அ�கா�யான 
�ரும�. ேரணுகா ெபர்னாண்ேடா அவர்கள் 
உைரயாற்றுைக�ல் "��ட்டல் சுகாதாரத் துைற�ன் 
மாெபரும் முன்ேனா�களான Doc990 மற்றும் 
MyDoctor என்பவற்�ன் ஒருங்�ைணப்பானது தமது 
பயனாளர்க�ன் ��ட்டல் வ�யான சுகாதாரத் 
ேதைவகளுக்கு அர்ப்ப�க்கப்பட்ட �றந்த 
ேசைவ�ைன வழங்கும் ேநாக்கத்�ற்கானது எனவும், 
இது இலங்ைக வாழ் அைனத்து மக்க�னதும் 
சுகாதார ��யான வாழ்ைவ ேமம்படுத்த �கவும் 
அத்�யாவ�யமான ந�னமயமாக்கைளக் 
கு�க்ேகாளாகக் ெகாண்டுள்ளது, இதைன 
உறு�ப்படுத்தும் ெபாருட்டு நாம் ெதாடர்ந்தும் 
ெசயற்படுேவாம்" எனக் கூ�னார். 

”நியு ேகாமதி  விலா” 
ைசவ உணவகம்   திறந்து ைவப்பு
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இலங்ைக�ன் முன்ன� பல்வைக கூட்டு 
�றுவனமான DIMO, அதன் General 

Engineering Solutions (ெபாது ெபா��யல் 
�ர்வுகள்) ��வான DIMO TECH மூலம், 
ெதா�ல்துைறயாளர்களுக்கு இலவச 
ெதா�ல்நுட்ப ஆய்வுகைள ேமற்ெகாண்டு 
உதவுவதன் மூலம் நாட்�ன் ெகா�ட்-
19 ெபாருளாதார �ட்�க்கான தனது 
உறு�ப்பாட்ைட ேமலும் ��வுபடுத்து�றது.

DIMO TECH ஆனது, ெபாது 
ெபா��யல் �ர்வுகைள வழங்கும் அைனத்து 
வ�கத் துைறகளுக்கும் இவ்வாய்ப்ைப 
வழங்கு�றது. இதன் மூலம், நன்கு 
அனுபவம் வாய்ந்த ெதா�ல் வல்லுநர்கள் 
குழு�ன் மூலமான ெதா�ல்நுட்ப இலவச 
ஆய்வுகைள ெதா�ல்துைறயாளர்களுக்கு 
ெபற மு�யும். இந்த ஆய்வுகள் ெதா�ல்துைற 
உபகரணங்க�ன் ச�யான பராம�ப்பு கு�த்த 
அவ�யமான வ�காட்டல்கைள வழங்கும். 
DIMO TECH தனது ெபாது ெபா��யல் 
ேசைவகைள மருத்துவமைனகள் 
மற்றும் ேஹாட்டல்களுக்கு ஏற்கனேவ 
��வுபடுத்�யுள்ளைம கு�ப்�டத்தக்கது.

MTU, Detroit Diesel, John Deere 
ேபான்ற உலகப் புகழ்ெபற்ற ெபா��யல் 
வர்த்தக நாமங்கைளக் ைகயாள்வ�ல், 
8 தசாப்தங்களுக்கு ேமல் �புணத்துவம் 
ெபற்ற DIMO, ெதா�ல்துைறயாளர்களுக்கு 

அவர்க�ன் �றைன அைடவதற்கும் 
அவர்க�ன் ஒட்டுெமாத்த ெசயற்பாடு 
ெதாடர்பான ெசயன்முைறகைள 
வலுப்படுத்துவதற்கும் எப்ேபாதும் உதவ 
தயாராக உள்ளது.

DIMO �ன் ப�ப்பாளர், ��த பண்டார 
ெத��க்ைக�ல், "ெபாது ெபா��யல் 
(General Engineering) ஆனது, நாட்�ன் 
ெதா�ல் துைறகைள ேமம்படுத்துவ�லும், 
அதன் மூலம் அைனத்து துைறக�ன் 
உற்பத்�த்�றைன ேமம்படுத்துவ�லும் 
ஒரு ஒருங்�ைணந்த பங்ைக வ�க்�ன்றது. 
எந்தெவாரு வ�கமும் �ராக இயங்குவைத 
உறு� ெசய்வதற்கு அதன் இயந்�ரங்கள் 
மற்றும் உபகரணங்க�ன் ச�யான பராம�ப்பு 
மற்றும் வழக்கமான பழுதுபார்ப்பு 
ேசைவகள் ஆ�யன முக்�ய அம்சங்களாகும். 

ெகா�ட் ெதாற்று காரணமாக ச�வுற்றுள்ள 
தற்ேபாைதய வ�கச் சூழைல 
ெதா�ல்துைறயாளர்கள் ெவற்�கரமாக வ� 
நடாத்தும் வைக�ல், எமது தன்�கரற்ற 
ேசைவகைள ேமலும் வலுப்படுத்துவதற்காக 
நாம் உறு� ெகாண்டுள்ேளாம்.” என்றார்

பயணக் கட்டுப்பாடுக�னால் 
ெசயற்பாடுகள் �றுத்தப்பட்டைம 
காரணமாக, ெபரும்பாலான வ�க 
�றுவனங்க�ன் இயந்�ரங்கள் மற்றும் 
உபகரணங்கள் �ண்ட காலத்�ற்கு 
ெசயற்படாமல் இருந்தன. இயந்�ரங்க�ன் 
�ருதுவான ெசயற்பாடு, அ�க உற்பத்�த் 
�றனுக்கு வ�வகுக்கும் என்பதுடன், 
அது ெபாருளாதார வளர்ச்�ைய 
து�தப்படுத்துவ�ல் முக்�ய பங்கு 
வ�க்�ன்றது. 

2021 ஒக்ேடாபர் 1 ஆம் 
�க� முதல் அமுலுக்கு 

வரும் வைக�ல், ெநஸ்ேல 
லங்கா �எல்� �றுவனத்�ன் 
முகாைமத்துவப் ப�ப்பாளராக 
ேஜசன் அவன்ெசன்யா 
�ய�க்கப்பட்டுள்ளதுடன், இலங்ைக 
மற்றும் மாைல��ல் ெநஸ்ேல 
�றுவனத்�ன் ெசயல்பாடுகளுக்கு 
அவர் தைலைம வ�க்கவுள்ளார். 
இதற்கு முன்னர் முகாைமத்துவப் 
ப�ப்பாளராக கடைமயாற்�ய 
ஃேபப்�ஸ் காவ��ட�ருந்து 
அவர் கடைமகைளப் 
ெபாறுப்ேபற்றுள்ளதுடன், ஃேப 
ப்�ஸ் காவ�ன் ஆ�யா, ஓசா�யா 
மற்றும் ஆ��க்காவுக்கான 
�ராந்�ய முகாைமத்துவ அ��ன் 
அங்கத்தவராக சு�ட்சலாந்�ற்கு 
இடம்மா�யுள்ளதுடன், ெநஸ்ேல 

ஊட்டச்சத்து வ�கத்ைத 
�ர்வ�க்கவுள்ளார். 

பாைல மூலமாகக் ெகாண்ட 

தயா�ப்புக்கள் மற்றும் ஊட்டச்சத்து 
ஆ�யவற்�ல்; வலுவான 
�ன்ன�யுடன், ��ப்ைபன்ஸ், 
இந்ேதாேன�யா, சு�ட்சலாந்து 
மற்றும் பா�ஸ்தா�ல் ெநஸ்ேல 
�றுவனங்க�ல் 24 வருட கால 
அனுபவத்துடன் ேஜசன் அவர்கள் 
ெநஸ்ேல லங்கா �றுவனத்�ல் 

இைணந்துள்ளார். ெநஸ்ேல 
லங்கா �றுவனத்�ன் உயர் 
பத�ையப் ெபாறுப்ேபற்றுக் 
ெகாள்வதற்கு முன்பு, ேஜசன்  
ெநஸ்ேல பா�ஸ்தான் மற்றும் 
ஆப்கா�ஸ்தா�ல் ஊட்டச்சத்து 
மற்றும் பாைல மூலமாகக் ெகாண்ட 
தயா�ப்பு வ�கங்களுக்கான 

வ�க �ர்வாக அ�கா�யாக 
கடைமயாற்�யுள்ளார். இங்கு அவர் 
தயா�ப்புத் துைற முகாைமத்துவம், 
புத்தாக்கம், ��ட்டல் ேமன்ைம 
மற்றும் வலுவான அ� ேமம்பாடு 
ஆ�யவற்�ல் கு�ப்�டத்தக்க 
வ�க �ைரவுபடுத்தைல 
வ�நடாத்�யுள்ளார். 

ெநஸ்ேல லங்கா பீஎல்சி நிறுவனத்தின் 
முகாைமத்துவப்  பணிப்பாளராக  ேஜசன் 
அவன்ெசன்யா நியமனம்  

ெதாழில்துைறயாளர்களுக்கு இலவச ெதாழில்நுட்ப 
ஆய்வுகள் மூலம் உதவும் DIMO TECHஉெபர் �றுவனத்�ன் வ�க 

கூட்டாளர்கள், ஓட்டுனர் 
கூட்டாளர்கள் மற்றும் ��ேயாக 
ேசைவக் கூட்டாளர்கள் தமது 
ெதா�ல்முயற்�யாண்ைம ேவட்ைக 
மற்றும் புத்தாக்கம் ஆ�யவற்ைறக் 
காண்�ப்பதற்கு வாய்ப்ப�க்கும் 
முகமாக, Uber Entrepreneurship Challenge 
2021 என்ற ெதா�ல் முைனேவார் 
ேபாட்�ைய இைளஞர் �வகாரங்கள் 
மற்றும் �ைளயாட்டு அைமச்�ன் 
பங்குடைமயுடன் ஆரம்�த்துள்ளைம 
கு�த்து உெபர் �லங்கா �றுவனம் 
அ��த்துள்ளது.

ெவற்� ெபறு�ன்ற 
�ண்ணப்பங்களுக்கான ப�சுகைள 
நவம்பர் மாதத்�ல் இடம்ெபறவுள்ள 
ப�சு வழங்கும் �கழ்�ல் இைளஞர் 
�வகாரங்கள் மற்றும் �ைளயாட்டு 
அைமச்சரான ெகௗரவ நாமல் ராஜபக்ச 
அவர்கள் கலந்து �றப்�க்கும் வைக�ல் 
வழங்கப்படவுள்ளன.

தனது கூட்டாளர்கள் மத்��ல் 
அவர்க�ன் கு�க்ேகாள்கைளயும் 
கனவுகைளயும் நனவாக்குவைத 
ஊக்கு�ப்பது மற்றும் ஈடுபடுத்துவது 
எப்ப� என்பைத மறுப��லைன ெசய்ய 
ெகா�ட்-19 ெதாற்றுேநாய் உெபர் 
�றுவனத்துக்கு சவால் �டுத்தது. 
இலங்ைக மற்றும் ஏைனய வளர்ந்து 
வரும் நாடுக�ன் ெபாருளாதார 
வளர்ச்��ன் முக்�ய உந்துசக்�களாக 

ெதாடக்க வ�க முயற்�கள் வளர்ச்� 
கண்டு வரு�ன்றன.

இலங்ைக�ல் ெதா�ல்து 
ைற�ேலேய முதன்முைறயாக உெபர் 
�றுவனத்தால் ஆரம்�க்கப்பட்டுள்ள 
இப்ேபாட்�யானது ெதா�ல்முைன 
ேவார் கலாச்சாரத்�ற்கு ஆதரவ�ப்பைத 
ேநாக்கமாகக் ெகாண்டுள்ளதுடன், 
மற்றும் கூட்டாளர்களுக்கு அவர்க�ன் 
�ந்தைனகைள ெவ�ப்படுத்த ஒரு 
தளத்ைத வழங்குவதன் மூலம் ெதாடக்க 
வ�கங்க�ன் வளர்ச்�க்கு உதவு�றது. 
எத்தைகய சூழ்�ைல�லும் �ண்டு 
எழும் �றன் ெகாண்ட ெதாடக்க வ�க 
முயற்�க�ன் சூழல் கட்டைமப்புகைள 
வளர்த்து, தனது கூட்டாளர்களுக்கு 
வளம் ெகா�க்கும் ஒரு சூழைல 
உருவாக்க ேவண்டும் என்பேத உெபர் 
�றுவனத்�ன் ஆவலாகும்.

இந்த முயற்� கு�த்து இைளஞர் 
�வகாரங்கள் மற்றும் �ைளயாட்டு 
அைமச்சரான  நாமல் ராஜபக்ச அவர்கள் 
கருத்து ெத��க்ைக�ல், ”இலங்ைக 
எந்த சூழ்�ைல�லும் �ண்ெடழு�ன்ற 
மற்றும் முன்மா��யான �றைம 
ெகாண்ட ஒரு நாடு. உள்ளூர் 
வ�கங்கள் மற்றும் ெதாடக்க வ�க 
முயற்�கள் ெச�க்க உதவும் ஒரு 
கலாசாரத்ைதத் ேதாற்று�ப்பது �கவும் 
முக்�யத்துவம் வாய்ந்தது. ,” என்று 
கு�ப்�ட்டார்.

‘Entrepreneurship Challenge’  
ெதாழில் முைனேவார் 
ேபாட்டிைய ஆரம்பித்துள்ள Uber நிறுவனம் 

��ட்டல் வ� சுகாதாரத்ைத ஒேர தளத்�ல் வழங்க 
Doc990  உடன் ஒன்�ைண�றது MyDoctor

ெகாழும்பு ெகாட்டாஞேசைன 
இல    149  இல் இரண்டு மா�கைளக் 
ெகாண்ட ” �யு ேகாம�  �லா” 
எனும் ைசவ உணவகெமான்று  
�றந்து ைவக்கப்பட்டது.  இந் 
�கழ்�ல் கள�  ெபா�ஸ் �ைலய 
ெபாறுப்ப�கா�  சுதத் ெவலெபால  
முன்னாள் மத்�ய மாகாண சைப�ன் 

உறுப்�ன சக்�ேவல், ஆ�ேயாரும் 
கலந்து ெகாண்டனா்.

இவ் உணவகம் ெகாழும்பு வாழ் 
மக்க�ன் ைசவ உணவுத்தவைபய் 
பூரத்�ெசய்யுெமன முகாைமயாளா்   
அன்புச் ெசல்வன் ெத��த்தார்.   

                                        
 (அஷ்ரப் ஏ சமத்)



அதற்கு முன்னர் மயானமாக பயன்-
படுத்தப்பட்டது புறக்ேகாட்ைட 
மயானம் தான். இலங்ைக�ன் 

ெநருக்க�யான சந்ைதப் பகு�யான. புறக்-
ேகாட்ைட�ல் இன்னும் ெசால்லப்ேபானால் 
ெகய்சர் �� (Keyzer street), ெம�ன் �� 
(Main street) அைமந்�ருக்கும் பகு��ல் 
தான் அன்ைறய ெப�ய மயானம் இருந்தது. 
ஆட்டுப்பட்�த்ெதரு மயானம் அப்ேபாது 
�கவும் ��யதாக இருந்ததால் அங்ேக 
புைதப்பதற்கான கட்டணமும் அ�கமாக 
இருந்தது. எனேவ புறக்ேகாட்ைட மயானம் 
தான் மாற்று மயானமாக அன்ைறய ஆங்-
�ேலயர்களுக்கு இருந்தது.அப்ேபாது 
ெகாழும்பு ேகாட்ைட�ன் ம�ல்களுக்கு 
ெவ�ப்புறமாக இருந்த இந்தப் பகு��ல் 
மயானம் அைமந்�ருந்தது. ேமற்கத்ேதய 

��ஸ்தவர்கள் ேதவாலயத்ேதாடு ேதவால-
யத்�ன் அங்கமாக மயானத்ைத ைவத்துக்-
ெகாள்வது வழக்கம். இறந்தவ�ன் இறு�க் 
��ையகள், பூைசகள் ேதவாலயத்�ல் 
�கழ்த்தப்பட்டு அத்ேதவாலயத்துகு�ய 
மயானத்�ல் புைதக்கப்பட்ட�ன் அது பற்� 
ேதவாலயக் கு�ப்புக�ல் கு�த்து ைவத்-
துக்ெகாள்வது ெநடுங்காலமாக இருக்கும் 
வழக்கம். 

�றப்பு, இறப்பு, �ருமண, �ருமுழுக்கு 
ேபான்ற கு�ப்புகைளக் கு�த்து ைவத்துக்-
ெகாள்வதால் இன்றும் பலர் பற்�ய �ப-
ரங்கைள அ�ய மு��றது. ேமலும் இந்த 
மயானங்கள் சுேத�கைளப் புைதக்கும் 
மயானமாக இருக்க�ல்ைல. இைவ கால-
�த்துவ நாட்டு ��ல், இராணுவ, அ�கா-
�கைளயும், �ர்வா�கைளயும்,  ஊ�யர்க-
ைளயும்,  அவர்க�ன் குடும்பங்கைளயும், 
��ஸ்தவ பா��கைளயும் புைதக்கும் மயா-
னங்களாகேவ இயங்�ன.

ஒரு காலத்�ல் அ�கமான இறு�க்��ைய-
கைள ெசய்தவராக அங்��க்கன் பா��யா-
ரான ெபய்� (Anglican Archdeacon Bailey) 
�ரபலம் ெபற்�ருந்ததால் ப��யாக ‘Padre 
Bailey’s Go-Down’ என்று அந்த இடத்ைத 

அைழத்தார்களாம். அன்ைறய ஓய்வு ெபற்ற 
��ல் அ�கா� லூ�ஸ் ெபன்� (Lewis, J. 
Penry) �ற்காலத்�ல் கால�த்துவ காலத்-
�ல் இருந்த மயானங்க�ல் புைதக்கப்பட்-
டவர்கள் பற்�ய ேதவாலயப் ப�வுகைள 
ெதாகுத்து “List of inscriptions on tombstones 
and monuments in Ceylon, of historical or 
local interest, with an obituary of persons 
uncommemorated”என்�ற ஒரு பயனுள்ள 
நூல் ஒன்ைற 1913ஆம் ஆண்டு அரசாங்க 
அச்சகப் ப�ப்�ன் மூலம் ெவ��ட்டார். 
பல ஆய்வுகளுக்கும் பயன்பட்ட நூல் 
அது என்பைதயும் இங்ேக கு�ப்�ட்டாக 
ேவண்டும்.

கண்� ஒப்பந்தம் �கழ்ந்து மூன்றாண்டுக-
�ல் அவ்ெவாப்பந்தத்�ல் ைகெயழுத்�ட்ட 
ெகப்பட்�ெபால தைலைம�ல் ஊவா 

ெவல்லஸ்ஸ �ளர்ச்� ஆங்�ேல-
யர்கைள எ�ர்த்து �கழ்ந்தைத 
அ��ர்கள். அ�ல் ெகால்லப்-
பட்ட �ல ஆங்�ேலய இராணுவ 
அ�கா�க�ன் �ைனவுக் கல்ல-
ைறகளும் கா� முகத்�ட�ல் 
இருந்ததாக லூ�ஸ் ெபன்� 
கு�ப்�டு�றார். ஆங்�ேலயர்க-
ைளப் புைதக்கும் மயானமாகத் 
தான் இது ேபணப்பட்டது.  1866 
ஆம் ஆண்டு ெபாறைள கனத்ைத 
மயானம் இலங்ைக வாழ் ெபாது-
மக்களுக்காக ஆரம்�க்கப்படும்-
வைர ெகாழும்�ல் சுேத�களுக்-
கான ஒரு முைறப்படுத்தப்பட்ட 
மயானம் இருக்க�ல்ைல.இந்து, 
முஸ்�ம்களும், ஏைனய சகல 
��ஸ்தவ ���னரும் கூட எந்த 
வர்க்க ேவறுபாடு�ன்� அடக்கம் 
ெசய்யும் இடமாக ெபாரல்ைல 
கனத்ைத மயானம் ஆனது.

ஆங்�ேலயர்கள் ஒரு கட்டத்-
�ல் கா�முகத்�டல் பகு��ன் 
இராணுவ மூேலாபாயப் ெபறும-
�ையயும் முக்�யத்துவத்ைதயும் 
கரு�யும், அங்கு உடல்கைளப் 
புைதப்பைத �றுத்� அங்�ருந்த 

கல்லைறகைள ெபாரைளக்கு இடம்மாற்�-
�ட்டு அைத அப்ப�ேய மூ��ட்டார்கள். 
அந்த இடத்ைத இராணுவப் பாவைனக்-
காக பயன்படுத்�னார்கள். முதலாம் உலக 
யுத்தம் மு�யும் வைர அது இராணுவத் 
ேதைவகளுக்காகேவ பயன்படுத்தப்பட்டது. 
அேத இடத்�ல் தான் �ற்கால இலங்ைக�ன் 
இராணுவ தைலைமயகமும் அைமக்கப்-
பட்டது.

அதுேபால கடற்பைடத் தைலைமயக-
மும் அங்�ருந்து அத்தைனத் தூர�ல்ைல. 
இரா� மா�ைகயும் (இன்ைறய ஜனா�ப� 
மா�ைக) �க அருகாைம�ல் தான் அைமந்-
�ருக்�றது. இைதச் சூழத் தான் �ற்காலத்�ல் 
இலங்ைக�ன் பாரளுமன்றம் (இன்ைறய 
ஜனா�ப�ச் ெசயலகம்), பல ேஹாட்டல்கள், 
மத்�யவங்�, உள்�ட்ட இலங்ைக�ன் பல 

ேகந்�ர முக்�யத்துவம் வாய்ந்த ைமயப் பகு-
�யும் அைமயப் ெபற்றன. அதுேபால கண்� 
ராஜ்�யத்ைத �ழ்த்துவதற்கு �ரதான சூத்�-
ரதா�யாக இயங்�ய ேஜான் ெடா�� தனது 
நாட்கு�ப்�ல் பலர் பற்�ய �பரங்கைளயும் 
ப��ட்�ருக்�றார். அ�ல் ேமஜர் ெபய்லட் 
ெபய்� ெப�� (Major Bayley Bayly)பற்� 
கு�ப்�ட்டுள்ளார். 1779 இல் �றந்த அவர் 
�ெரஞ்சுப் ேபா�ல் ஈடுபட்டேபாது ைகதுக்-
குள்ளா� �டுதைலயானார். �ன்னர் எ�ப்�ல் 
இருந்த ஆங்�ேலயப் பைட�ல் ப�பு�ந்து 
�ருதுகைளப் ெபற்றார். 88 வது பைடப்��-
�ல் ெலப்�னன்டாக  கடைமயாற்� 1814 
இல் இந்�யா�லும் �ன் இலங்ைக�ல் 1815 
கண்�ப் ேபா�லும், 1817இல் ஊவா �ளர்ச்-
�ைய எ�ர்த்தும் ேபா�ட்டு தளப� �ைலக்கு 
உயர்ந்தார். 1818இல் மூன்று ேகாரைளக�ன் 
அரசாங்க �ர���யாக ஆ� இறக்கும் வைர-
�லும் அப்பத��ல் இருந்தார் என்றும் அவர் 
10.02.1827 அன்று இறந்தார் என்றும் அவர் 
கா�முகத்�டல் மயானத்�ல் புைதக்கப்பட்-
டார் என்றும் ெடா�� தனது நாட்கு�ப்�ல் 
கு�ப்�டு�றார். 

கா�முகத்�டல் மயானத்�ன் ேதவாலய-
மாக 1853 இல் CMS ேசர்ச்சுக்கு ெசாந்தமான 
ேதவாலயம் அன்ைறய கா� முகத்�ட�ல் 
இருந்தது. இன்றும் அந்த Christ Church - Galle 

Faceதாஜ் சமுத்�ரா ேஹாட்-
டலுக்கு �ன்னால் உள்ளது. 
அப்ேபாது இறந்தவர்கள் 
பலரது இறு�ப் பூைசகள் 
அங்ேக �கழ்ந்துள்ளன.
ஆனால் இந்த ேதவால-
யம் அ�க காலம் தமது 
மயானமாக கா�முகத்�ட-
ைலப் பயன்படுத்த மு�ய-
�ல்ைல.

1862 ஆம் ஆண்டு அர-
சாங்க சைப�ன் 9வது 
இலக்கத் �ர்மானத்�ன்ப� 
ெகாழும்பு பாதுகாப்பு அர-
ணுக்குள் இருக்�ற கா�-
முகத்�டல் மயானத்ைத 
பயன்படுத்துவ�ல் கட்டுப்-

பாடுகள் ��த்து �ர்மானம் �ைறேவற்றப்-
பட்�ருக்�றது. 1862 நவம்பர் 19 அரசாங்க 
வர்த்தமா�ப் பத்��ைக�ல் (Government 
Gazette)இைதப் பற்� அ��க்கப்பட்�ருக்�-
றது. அதன்ப� அன்ைறய United Church க்கு 
உட்பட்டவர்களுக்கு மட்டுேம பயன்படுத்-

தப்படலாம் என்பது ேபான்ற ��கைள �க்� 
��ட்�ஷ் கு�மக்க�ன் அ�க�ப்பு காரண-
மாக, ஐேராப்�யர்கைள மட்டுேம கா� முகத்-
�டல் மயானத்�ல் அடக்கம் ெசய்ய மு�யும் 
என்று ஆளுநர் மூலம் அ��க்கப்பட்டது.

கா�முகத்�டல் மயானம் மூடப்பட்ட-
ேபாது அங்ேக இருந்த பல �ைனவுக் கல்ல-
ைறக் கற்கள் கனத்ைத மயானத்துக்கு மாற்-
றப்பட்டன. இன்றும் ெகாழும்பு கனத்ைத 
மயானத்�ல் கா�முகத்�டல் ��வு என்�ற 
ஒரு ��வு இருப்பைத அவதா�க்கலாம். 

�க்டர் ஐவன் “கண்�ர் �ந்தும் ேதசம்” 
என்�ற தைலப்�ல் இலங்ைக�ன் முக்�ய 
வரலாற்று �கழ்வுகைள புைகப்படங்களாகத் 
ெதாகுத்து ஒரு நூைல ெவ��ட்டார். அ�ல் 
கா�முகத் �டல் பற்� இப்ப�க் கு�ப்�டு-
�றார்.

“ஜனவ� 1803 இல், ��ட்�ஷார் கண்� 
இராச்�யத்�ன் �து பைடெயடுத்தனர், பைட-
ெயடுக்கும் பைடகைள ேதாற்க�த்து அவர்-
களுக்கு பலத்த ேசதங்கைள ஏற்படுத்�னர். 
ேபா�ல் ஏராளமான ஆங்�ல �ரர்கள் ெகால்-
லப்பட்டனர், அதுமட்டுமன்� �ன்வாங்�ய 
இராணுவம் மேல�யா ேநாய்க்கு இலக்கா� 
இறந்தனர். மேல�யாவால் இறந்த �ரர்க-
ளுக்கு அடக்கம் ெசய்ய இடம் இல்லாததால், 
தற்ேபாது கா� முகத்�டல் வளாகம் அைமந்-
துள்ள பகு� மயானமாக மாற்ற ேவண்��-
ருந்தது...”

ஆட்டுப்ெபட்�த்ெதரு மயானம்
டச்சு ஆட்��ல் ெகாழும்பு ேகாட்ைட-

�ன் ேதவாலயமாக வுல்ெபண்டால் ேதவா-
லயம் (Wolvendaal Church) �ளங்�யது. 
இத் ேதவாலயம் 1749 இல் தான் டச்சு 
அர�ன் �ழ் அைமக்கப்பட்டது. ெகாழும்பு 
துைறமுகத்�ல் இருந்து பார்த்தால் ேமட்�ல் 
அைமந்�ருக்கும் இந்த ேதவாலயம் ெத�யும் 

வைக�ல் அது அைமக்கப்பட்�ருந்தது. 
ேகாட்ைட��ருந்து ஒரு ைமல் 

ெதாைல�ல் அது அைமக்கப்பட்�ருந்து. 
இந்த ேதவாலயத்ேதாடு ஒட்� இறந்தவர்க-
ளுக்கான மயானத்துக்கும் இடம் ஒதுக்கப்-
பட்�ருந்தது.                                 (ெதாடரும்)
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ெகாழும்பின் 
கைத

என். சரவணன்

ெகாழும்பின் 2

உங்கள் ரா�க்கு 10ம்இடத்�ல் சஞ்ச�த்து வந்த குருப-
கவான், 13.11.2021 முதல் 11ம்இடமான லாபஸ்தானத்-
துக்கு வரு�ன்றார். அங்�ருந்து உங்கள் ரா�க்கு 3,5,7 
ஆ�ய இடங்கைள பார்க்�றார். எனேவ அந்த மூன்று 
இடங்களுக்கு�யஅ�பத்யங்கள் அைனத்தும்�றப்பாக-
நைடெபறும்.  �ைனத்தகா�யங்கைள�ைறேவற்�ம-
�ழ்�ர்கள். உடல்நலம் �ர்ெபறும், கடன்பாக்�கைள-
பா�க்கு ேமல்ெகாடுத்து ம�ழ்�ர்கள்.

உங்கள் ரா�க்கு 9 ம்இடத்�ல் சஞ்ச�த்து வந்த குருப-
கவான், 13.11.2021 முதல் 10ம்இடமானெதா�ல்ஸ்தா-
னத்�ல் அ�ெயடுத்து ைவக்�ன்றார். இதன்�ைளவாக-
குருபகவான் 2,4,6 ஆ�ய இடங்கைளப்பார்க்�ன்றார். 
எனேவ அந்த மூன்று இடங்களும் பு�தமைட�ன்றது. 
குரு�ன்பார்ைவ 2ம்இடத்�ல் ப�வதால் குடும்பஸ்தா-
னம் பலப்படும், அதுவாக்கு, தானம், எனப்படும் இட-
மாகவும் காணப்படுவதால் வருமானம் அ�க�க்கும். 
வாக்கு, நாணயம் காப்பாற்றப்படும்

உங்கள்ரா�க்கு 8ம்இடத்�ல்சஞ்ச�த்துவந்தஇப்-
ேபாதுகுருபகவான், 13.11.2021 முதல் 9ம்இடமான-
பாக்�யஸ்தானத்துக்கு வரு�ன்றார். இதன்�ைளவாக 
குருபகவான் 1,3,5 ஆ�யஇடங்கைளப்பார்க்�ன்றார். 
எனேவ அந்த மூன்று இடங்களும் பு�தமைட�ன்-
றது. ெஜன்மத்ைத குருபார்ப்பதால் நன்ைமகள்அ�கம்.
பார்த்த இடம்ெச�க்கும். பட்ட இடம் து�ர்க்கும். 
பரபரப்பாக ெசயற்பட்டு பாராட்டும், புகழும்ெபறு�ர்-
கள். ஆேராக்�யம் �ர்ெபறும்.

உங்கள்ரா�க்கு 7 ம்இடத்�ல் சஞ்ச�த்துவந்தகுருப-
கவான்,13.11.2021 முதல் 8ம்இடத்துக்குவரு�ன்றார். 
இதன்�ைளவாக உங்கள்ரா�க்கு 2,4,12 ஆ�யஇடங்க-
ைளபார்க்கும் குரு�ன்பார்ைவ 2ம்இடத்�ல்ப�வதால்-
தனஸ்தானம்பு�தமைட�ன்றது. அதுமட்டுமல்லவாக்-
குமற்றும் குடும்பம் பற்�ய தகவல் அ�யும் இடமாகவும் 

2ம்இடம் அைமவதால் குடும்பமுன்ேனற்றம் அ�க�க்கும், 
சுபகா�யங்கள் ம�ழ்ச்�தரும். கண்டகச்ச��ன்ஆ�க்கம்-
இருப்பதால் எைதயும்ேயா�த்து ெசயற்படுவது நன்ைம.

உங்கள்ரா�க்கு 6ம்இடத்�ல்சஞ்ச�த்துவந்தகுருபக-
வான் 13.11.2021 முதல், 7ம்இடத்�ல்அ�ெயடுத்துைவக்-
�ன்றார்.  7ம்இடம்என்பது களத்�ரஸ்தானமாகும். இதன்�-
ைளவாக குருபகவான் உங்கள்ரா�ையப்பார்ப்பேதாடு, 3, 11 
ஆ�யஇடங்கைளயும்முைறயாகப்பார்க்�ன்றார். எனேவ-
ஆேராக்�யம்�ரா�ஆனந்தப்படுத்தும். உச்சகத்ேதாடுப-
�பு�ந்து உன்னத வாழ்க்ைகைய அைமத்துக்ெகாள்�ர்-
கள். �ைனத்தகா�யங்கைள�ைறேவற்�ம�ழ்�ர்கள்.

உங்கள்ரா�க்குஐந்தா�டத்�ல்சஞ்ச�த்துவந்தகுருபக-
வான், 13.11.2021 முதல் 6ம்இடத்�ற்குெசல்�ன்றார். 
இதன்�ைளவாககுருபகவான்உங்கள்ரா�க்கு 2, 10, 12 
ஆ�ய இடங்கைளப்பார்க்�ன்றார்.குரு�ன்பார்ைவ 
2ம்இடத்�ல்ப�வதால்குடும்பமுன்ேனற்றம்�ருப்�க-
ரமாக இருக்கும். குடும்பமுன்ேனற்றம் �ருப்�கரமாக-
இருக்கும்.

உங்கள்ரா�க்கு 4ம்இடத்�ல்சஞ்ச�த்துவந்தகுருபக-
வான் 13.11.2021முதல் 5ம்இடத்�ற்குெசல்�ன்றார். 
அேதேநரத்�ல்அவரதுபார்ைவஉங்கள்ரா��லும்ப�-

�ன்றது. இதன்�ைளவாககுரு, உங்கள்ரா�ையப்பார்ப்-
பேதாடு 9,11ஆ�யஇடங்கைளயும் பார்க்�ன்றார். 
என்னதான்பைக�ரகமாக �ளங்�னாலும் ஓரளவுநற்-
பலனும்உண்டு. அர்த்தாஷ்டமச்ச��ன்ஆ�க்கத்தால்-
ஆேராக்�யத்ெதால்ைல அ�க�க்கத்தான்ெசய்யும். 
அேதேநரம்குருபார்ைவஇருப்பதால் மருத்துவ ஆேலா-
சைனகள்மூலம்குணப்படுத்�க்ெகாள்ளமு�யும்.

இதுவைர உங்கள்ரா�க்கு 3ம்இடத்�ல்சஞ்ச�த்து-
வந்தகுருபகவான் 13.11.2021 முதல்நான்கா�டமான-
சுகஸ்தானத்�ல்அ�ெயடுத்துைவக்�ன்றார்.இதன்�-
ைளவாக, குருபகவான்உங்கள்ரா�க்கு 8, 10, 12 ஆ�ய 
இடங்கைளப் பார்க்�ன்றார். குரு�ன்அருட்பார்ைவ-
யால்ெதாட்டதுதுலங்கும். துைணயாக இருக்கும் 
நண்பர்கள் ேதாள்ெகாடுத்து உதவுவர். ெவற்�க்கு�ய-
தகவல்கள்�டுவந்துேசரும். உற்றார், உற�னர்கள்உங்-
கள்முன்ேனற்றம் கண்டு ஆச்ச�யப்படப்ேபா�றார்கள்.

உங்கள்ரா�க்கு 2ம்இடத்�ல் சஞ்ச�த்துவந்தகுரு 
பகவான்  13.11.2021 ல்மூன்றாம்இடமானசகாயஸ்தானத்�ல்-
சஞ்ச�க்கப்ேபா�ன்றார். இதன்�ைளவாக குருபகவான்உங்-
கள்ரா�க்கு 7. 9. 11 ஆ�யஇடங்கைளப்பார்க்�ன்றார். 
எனேவ இந்த மூன்று இடங்களும் பு�தமைட�ன்றன. 
கு�ப்பாக குரு�ன்பார்ைவ 7ம்இடத்�ல்ப�வதால், 
மைன�ல் மங்கல ஓைச ேகட்கும் வாய்ப்பு உண்டு. 
ெவ�நாட்��ருந்துஉற�னர்கள்அல்லதுநண்பர்கள்-
மூலம்அனுகூலமானதகவல்வந்துேசரும். ஆேராக்�யச்-
�ர்ேகடுகள்ப�ப்ப�யாக அகலும்.

உங்கள்ரா��ேலேயசஞ்ச�த்துவந்தகுருபகவான், 
13.11.2021 முதல்தனஸ்தானம் எனப்படு�ன்ற 2ம்   
இ டத்�ற்கு வரு�ன்றார்.  இதன்�ைளவா க உங்கள்-
ரா�க்கு 6, 8, 10 ஆ�யஇடங்கைள குருபகவான்-
பார்க்�ன்றார். அவரதுபார்ைவப�யும் ரா�கள் 
எல்லாம் பு�தமைடயும் என்பதால், அந்தமூன்று 
இடங்களுக்கு�யபலன்கள் அைனத்தும்�றப்பாக-
நைடெபறும்.குரு�ன்பார்ைவ 6-ம்இடத்�ல் ப�-
வதால் எ�ர்ப்புகள்கட்டுக்குள்அடங்�இருக்கும். 
பைகபாராட்�யஉற�னர்கள் இ� பாசத்ேதாடுபழகு-
வர்கள்.

உங்கள்ரா�க்கு 12-ம்இடத்�ல்சஞ்ச�த்துவந்தகுருபக-
வான் 13.11.2021 அன்றுஉங்கள்ரா��ேலேயசஞ்ச�க்கப்ேபா-
�ன்றார். இதன்�ைளவாககுருபகவான்உங்கள்ரா�க்கு 5, 7, 9 
ஆ�யமூன்றுஇடங்கைளயும்பார்க்கப்ேபா�ன்றார். எனேவ 
அந்தமூன்று இடங்களும் பு�தமைட�ன்றன. அவற்-
�ற்கு�யஆ�பத்யங்கள்�கச்�றப்பாகநைடெபறும். 
கு�ப்பாக 5ம்இடத்ைதகுருபார்ப்பதால்பூர்வபுண்�-
யஸ்தானம்பலம்ெபறு�ன்றது. எனேவஇதுவைரமு-
யற்�ெசய்தும்மு�வைடயாதகா�யங்கள்இப்ெபாழுது-
மு�வைடயும்.

உங்கள்ரா�க்கு 11-ம்இடத்�ற்குசஞ்ச�த்துவந்தகு-
ருபகவான் 13.11.2021 முதல் 12-ம்இடமான�ரயஸ்-
தானத்�வ் அ�ெயடுத்துைவக்�ன்றார். இதன்�ைள-
வாக குருபகவான் உங்கள்ரா�க்கு 4,6,8 ஆ�யமூன்று 
இடங்கைளயும்பார்க்கப்ேபா�ன்றார். எனேவ அந்த 
மூன்று இடங்களும் பு�தமைட�ன்றது. 'குருபார்க்-
கக்ேகா�நன்ைம' என்பதற்ேகற்ப அவர் பார்ைவ 
பலத்�ன்மூலம்பலநன்ைமகைளெபறு�ர்கள். கல்�-
சம்பந்தமாக எடுத்தமுயற்�ைககூடும். கடைமையச் 
ச�வரச்ெசய்து மு�ப்�ர்கள். கல்யாணம்ேபான்ற சுப-
கா�யங்கள்குடும்பத்�ல் உள்ளவர்களுக்குநைடெபறு-
வதற்கான அ�கு�கள் ெதன்படும்.

ங்கள்ரா�க்கு 7 ம்இடத்�ல் சஞ்ச�த்துவந்தகுருப-

கடகம்

கன்�

ங்கள்ரா�க்கு 4ம்இடத்�ல்சஞ்ச�த்துவந்தகுருபக-

துலாம்

இஇதுவைர உங்கள்ரா�க்கு 3ம்இடத்�ல்சஞ்ச�த்து-இதுவைர உங்கள்ரா�க்கு 3ம்இடத்�ல்சஞ்ச�த்து-இ

�ருச்�கம்

ங்கள்ரா�க்கு 2ம்இடத்�ல் சஞ்ச�த்துவந்தகுரு 

தனுசு

மகரம்

ங்கள்ரா�க்கு 12-ம்இடத்�ல்சஞ்ச�த்துவந்தகுருபக-

கும்பம்

�னம்

ங்கள் ரா�க்கு 9 ம்இடத்�ல் சஞ்ச�த்து வந்த குருப-

�ஷபம்

ங்கள்ரா�க்கு 6ம்இடத்�ல்சஞ்ச�த்துவந்தகுருபக-

�ம்மம்

�துனம்

2021.11. 07 - 2021.11.13

உஉங்கள் ரா�க்கு 10ம்இடத்�ல் சஞ்ச�த்து வந்த குருப-

 ேமஷம்  

1803 கண்டி யுத்தத்தில் இறந்த ஆங்கிேலயர்கள் 
காலிமுகத்திடலில் புைதக்கப்பட்டனர்

கா� �� அைமப்புத் 
ெதாடர்பான அற�த்தல்

கா� முகத்�ட�ல் கு�ைரப் பந்தயம்

வுல்ெபன்ேடால் ஆலயம் பைழயேதாற்றம்
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tpiykDf;fSf;fhd miog;G
Cth nty;y];] gy;fiyf;fofk;

AHEAD jpl;lk;

Njrj;jpd; mgptpUj;jpf;F gq;fspg;Gr; nra;J ngUik nfhs;Nthk;
Cth nty;y];] gy;fiyf;fofk; gl;lg;gbg;gpy; Gjpa Nghf;Ffis Kd;ndLj;Js;sJ. Njrpa ts jsj;jpw;F Nkyjpf 

ngUik Nru;g;gij fUj;jpy; nfhs;tjd; %yk; njhlu;e;J fy;tpf;fhfTk; gq;fspg;Gr; nra;fpwJ. gy;fiyf;fofj;jpd; 

fy;tpj;jpl;lkhdJ jkJ njhopy; toq;Feu;fSf;F ngWkjpia Vw;gLj;j jpwikahd Gjpa jiyKiw gl;ljhupfis 

cUthf;Ftjw;F ftdkhf tbtikj;Js;sJ. ,e;j rpwe;j Njrpa Kaw;rpapy; ePq;fSk; xU gq;Fjhuuhfyhk;.  

ngWif mwptpj;jy;
gpd;tUtdtw;iw toq;Ftjw;F jFjpAila tpiykDjhuu;fsplk; ,Ue;J Cth nty;y];] gy;fiyf;fofj;jpd; 

jpl;l ngWiff; FO> jiytupdhy; tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

,y. tpguk;
Nfs;tpkD 

,y.

tpiykD 

gpiz ngWkjp 

(&gh)

tpiykD 

%lg;gLk; jpfjp 

kw;Wk; Neuk;

01 gpuNahf tpQ;Qhd gPlj;jpw;fhf tpupTiuahsu; 

kz;lgq;fis epu;khzpj;jy; - fl;lk; II> 
gpuNahf tpQ;Qhd gPlk; 

UWA/AHEAD/ 
RA1/FAS /NCB/

WORKS/02
154>000.00

2021 etk;gu; 29 

md;W gp.g. 2.00

NkYs;s ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;lthW 82592579 vd;w ,yq;if tq;fp fzf;F ,yf;fj;jpw;F Neubahf 

itg;Gr; nra;tJ my;yJ ve;j xU Ntiy ehl;fspYk; K.g. 9.00 kw;Wk; gp.g. 4.00 ,w;F ,ilNa Cth 

nty;y];] gy;fiyf;fofj;jpd; AHEAD/OTS mYtyfj;jpw;F xt;nthU Nfs;tp kDTf;Fk; KiwNa 

kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij nrYj;jpa gw;Wr;rPl;il toq;fp (AHEAD/OTS) ngWif gpujpg; gzpg;ghsUf;F 

vOj;J%yk; tpz;zg;gk; xd;iw rku;g;gpj;J 2021 etk;gu; 29 Mk; jpfjp gp.g. 4.00 tiu ve;j xU tpiykDjhuu;fs; 

%yKk; tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjp xd;iw nfhs;tdT nra;ayhk;. http.//www.uwu.ac.lk/
procurement/ vd;w gy;fiyf;fof ,izajs Kftupapy; ,Ue;Jk; tpiykD Mtzq;fis tpiykDjhuUf;F 

jutpwf;fk; nra;a KbAk;. gy;fiyf;fof ,izajsj;jpy; ,Ue;J tpiykD Mtzq;fis ngWgtu;fs; mry; 

nuhf;fg;gz gw;Wr;rPl;L/ itg;G urPjpd; g+u;j;jp nra;ag;gl;l Mtzq;fis rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. Nky; 

Fwpg;gplg;;gl;lthW 82592579 vd;w fzf;F ,yf;fj;jpw;F Cth nty;y];] gy;fiyf;fofk;> AHEAD jpl;lj;jpd; 
ngaupy; ,yq;if tq;fpapd; ve;j xU fpisapYk; fl;lzq;fis nrYj;j KbAk;. (tpiykDjhuu;fSf;F 

tpiykD Mtzq;fis fl;lzk; ,d;wp guPl;rpf;fyhk;.)

tpiykDf;fis 2021 etk;gu; 29 Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd;du; fpilg;gjw;F gjpTj; jghy; %yk; mDg;g 

my;yJ Nru;g;gjw;F Ntz;Lk; vd;gNjhL mjd; gpd; tpiykDf;fs; cld; jpwf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; 

jpwf;fg;gLk; re;ju;g;gj;jpy; tpiykDjhuu; my;yJ (mjpfhuk; mspf;fg;gl;l fbjk; xd;Wld;) mtu;jk; mjpfhuk; 

mspf;fg;gl;l gpujpepjp gq;Nfw;f mDkjpf;fg;gLthu;. Nfs;tpkDf;fs; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l fbj ciw xd;wpy; 

%lg;gl;L me;jf; fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; njhlu;Gila Nfs;tpkD ,yf;fj;ij Fwpg;gpl 

Ntz;Lk; vd;gNjhL> jiytu;> ngWiff; FO> Cth nty;y];] gy;fiyf;fofk;> g];]u tPjp> gJis vd;w 

Kftupf;F gjpTj; jghy; %yk; mDg;Gtjw;F my;yJ Cth nty;y];] gy;fiyf;fofj;jpd; gjpthsupd; 

mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s tpiyNfl;G ngl;bapy; ,Ltjw;F KbAk;.

055-3127378 vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;jpy; ngWif gpujp gzpg;ghsuplk; ,Ue;J Nkyjpf tpguq;fis ngw KbAk;.

jiytu;

jpl;l ngWif FO (rpNu\;l)

Cth nty;y];] gy;fiyf;fofk;> gJis.

2021.11.7    

fsdpg; gy;fiyf;fofk;> ,yq;if

gl;lkspg;G - 2021
fsdpg; gy;fiyf;fofj;jpd; midj;Jg; gPlq;fspYk; (gl;lg;gpd;gbg;Gf; fw;iffs; 

gPlk; kw;Wk; itj;jpa gPlk; jtpu;e;j) 2020 Mk; Mz;L elj;jg;gl;l ,Wjpg; gl;lg; 

guPl;irfisg; G+u;j;jp nra;J> gy;fiyf;fof %jitapdhy; mq;fPfupf;fg;gl;l 

ngWNgWfisg; ngw;Ws;s midj;Jg; gl;ljhup khztu;fSf;Fk; 1978 Mk; Mz;bd; 

16 Mk; ,yf;fg; gy;fiyf;fofg; gl;lkspg;Gr; rl;lj;jpd; gpupT 53 (7) ,d; gpufhuk;> 

gl;lkspg;G tpoh xd;wpid elj;jhky; gl;lq;fSf;Fupa rhd;wpjo;fis toq;Ftjw;Fj; 

jPu;khdpf;fg;gl;Ls;sJ. ehl;by; epyTk; njhw;WNeha; Fiwtile;jjd; gpd;du;> 

gl;ljhup khztu;fSf;fhd Kiwahd gl;lkspg;G tpoh xd;wpid Rfhjhu 

topfhl;Ljy;fSf;Nfw;g vjpu;tUk; fhyq;fspy; elj;Jtjw;Fg; gy;fiyf;fofk; 

jPu;khdpj;Js;sJ.

mjd; gpufhuk;> Nkw;Fwpg;gpl;l gl;ljhup khztu;fs; gpd;tUk; ,izajs Kftupf;Fs; 

nrd;W> tpz;zg;gg;gbtk; kw;Wk; midj;J topfhl;Ljy;fisAk; gjptpwf;fk; nra;J> 

G+u;j;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gg;gbtj;jpid 2021 Mk; Mz;L etk;gu; 20 Mk; 

jpfjpf;F Kd;du; rpNu\;l cjtpg; gjpthsu;> guPl;irfs; gpupT> fsdpg; gy;fiyf;fofk; 

vDk; Kftupf;Fg; gjpTj;jghy; %yk; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. tpz;zg;g ,Wjpj;jpfjpf;Fg; 

gpd;du; ngw;Wf;nfhs;sg;gLk; tpz;zg;gq;fs; ahTk; epuhfupf;fg;gLk;. NkYk;> Nkw;gb 

Fwpg;gpl;l ,Wjpj;jpfjpf;F Kd;du; tpz;zg;gq;fis mDg;ghj gl;ljhup khztu;fspd; 

ngau;fSk; mq;fPfupf;fg;gl;l ngWNgw;W Mtzq;fspy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW 

gy;fiyf;fof %jitapy; rku;g;gpf;fg;gLk; vd;gNjhL> mjpy; cupa gl;lq;fspd; 

ngau;fSk; Fwpg;gplg;gLk; vd;gijAk; ,j;Jld; njuptpj;Jf;nfhs;fpd;Nwd;. NkYk;> 

gl;lg;gbg;Gr; rhd;wpjo;fs; jahupf;fg;gl;ljd; gpd;du;> ve;jnthU jpUj;jq;fisAk; 

Nkw;nfhs;tjw;F mDkjpaspf;fg;glkhl;lhJ.

gl;ljhup khztu;fs; jq;fspd; ngaiu rpq;;fsk; kw;Wk; Mq;fpyj;jpy; ifnaOj;J 

my;yJ fzpg;nghwp %yk; gl;lg;gbg;Gr; rhd;wpjopy; rupahf vOJjy; Ntz;Lk;. 

ngau;fisr; rupahf mDg;ghj gl;ljhup khztu;fspd; gl;lr;rhd;wpjo;fspy; gpd;du; 

ve;jnthU jpUj;jq;fisAk; Nkw;nfhs;tjw;F tha;g;gpy;iy vd;gij ,q;F jaTld; 

njuptpj;Jf;nfhs;fpd;Nwd;.

ftdpf;Ff: gl;ljhup khztu;fspd; trjp fUjp ,g;gl;lkspg;gpw;Fj; jFjp ngw;Ws;s 

midj;Jg; gPlq;fisAk; Nru;e;j gl;ljhup khztu;fspd; ngau;g; gl;bay; gpd;tUk; 

,izajs Kftupapy; cs;sJ. ,e;jg; ngau;g;gl;baypy; cs;s gl;ljhup khztu;fs; 

kl;LNk ,jw;fhf tpz;zg;gpf;f KbAk;.

,izajs Kftup: www.kln.ac.lk

Fwpg;G: ehl;by; Vw;gl;Ls;s nfhtpl; 19 njhw;W epiyik fhuzkhf KOikahfg; 

gl;lkspg;G tpohtpid elj;Jtjw;F tha;g;gpy;iy vd;Wk; Gifg;glk; vLg;gjw;F 

kl;LNk vjpu;fhyj;jpy; rpy rlq;F rk;gpujha tha;g;Gf;fis toq;f Vw;ghL 

nra;ag;gLk; vd;Wk; njuptpf;fg;gl;Ls;sJ. gl;lr; rhd;wpjo;fs; ,d;wp> khztu;fs; 

njhopy; tha;g;gpw;F tpz;zg;gpf;Fk; NghJk;> ntspehL nry;Yk; NghJk;> fy;tp 

cjtpj;njhiff;F tpz;zg;gpf;Fk; NghJk; mtu;fSf;F Vw;gLk; Fiwfis eptu;j;jp 

nra;Ak; tifapy; gl;lkspg;G tpoh xd;wpid elj;jhky; gl;lq;fspw;fhd 

rhd;wpjo;fis toq;Ftjw;Fj; Njitahd xU topKiwahf ,e;j tha;g;G 

toq;fg;gLfpd;wJ. ehl;by; jw;NghJ eilKiwapYs;s Rfhjhu tpjpKiwfspd; 

gpufhuk; ,J njhlu;ghd vjpu;fhy eltbf;iffisg; gy;fiyf;fofk; KbT nra;J 

gl;ljhup khztu;fSf;F mJ gw;wp gpd;du; mwpaj; jug;gLk;.

gjpthsu;>

fsdpg; gy;fiyf;fofk;>

2021.10.31
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,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauR

mikr;ruit epakpj;j ngWiff; FO

JiwKfq;fs; kw;Wk; fg;gw;Wiw mikr;R

,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhu rig

nfhOk;G JiwKf> miu jhdpaq;fp fpof;F 

nfhs;fyd; Kidaj;jpw;F Kidtpl 

Kfhikj;Jt Kiwik/ Kidtpl nraw;ghl;L 

Kiwikapd; ngWif

tpiykD ,y. CMS/LP/21/PT/02/24
nfhOk;G JiwKf> miu jhdpaq;fp fpof;F nfhs;fyd; 

Kidaj;jpw;F Kidtpl Kfhikj;Jt Kiwik/ Kidtpl 

nraw;ghl;L Kiwikapd; ngWiff;fhf JiwKfq;fs; kw;Wk; 

fg;gw;Wiw mikr;R> mikr;ruit epakpj;j ngWiff; FO> 

jiytupdhy; tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

tpiykD xd;Wf;F kPsspf;fg;glhj Mtzf; fl;lzkhd 

100>000.00 ,. &ghit (ntl; cl;gl) nrYj;jp jiyik 

Kfhikahsu; (toq;fyfs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jtk;)> 

,yq;if JiwKf mjpfhurig> ,y. 45> nya;ld; g];bad; tPjp> 

nfhOk;G 01 vd;w Kftupapy; ,Ue;J ngw KbAkhd gbtq;fspy; 

tpiykDf;fs; rku;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 2021 etk;gu; 08 Mk; 

jpfjp 0900 kzp njhlf;fk; 2021 brk;gu; 22 Mk; jpfjp 1400 kzp 

tiu tpiykD Mtzq;fs; toq;fg;gLk;.

jiytu;> mikr;ruit epakpj;j ngWiff; FO> JiwKfq;fs; 

kw;Wk; fg;gw;Wiw mikr;R> ,y. 19> irj;a khtj;ij> nfhOk;G 

01 vd;W Kftup ,lg;gl;l tpiykDf;fis gjpTj; jghypy; 

mDg;Gtjw;F my;yJ mikr;rpy; itf;fg;gl;Ls;s tpiyf;Nfl;Gg; 

ngl;bapy; ,Ltjw;F Ntz;Lk;. 2021 brk;gu; 23 Mk; jpfjp 1400 

kzpf;F tpiykD %lg;gLtNjhL tpiykD %lg;gl;l gpd; cld; 

jpwf;fg;gLk;. tpiykDTf;F Ke;jpa re;jpg;G nfhOk;G 01> 

nya;ld; g];bad; tPjp> ,y. 45> ,yq;if JiwKf mjpfhurig> 

gzpg;ghsupd; (njhopy;El;gk;) mYtyfj;jpy; 2021 etk;gu; 30 Mk; 

jpfjp 10.30 kzpf;F ,lk;ngWk;. 

tpiykD %lg;gLk; jpfjpapy; ,Ue;J 208 (,UE}w;W vl;L) 

ehl;fSf;fhf kj;jpa tq;fpahy; ntspaplg;gl;l nry;Ygbahd 

ntspehl;L ehza gupkhw;w tPjj;jpd; tpw;gid tPjj;jpy; 180>000 

mnkupf;f nlhyu; my;yJ mjw;F ,izahd ,yq;if &gh 

ngWkjpf;F tpiykD gpizAld; tpiyDf;fs; rku;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;. jiyik Kfhikahsu; (toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; 

Kfhikj;Jtk;)> ,yq;if JiwKf mjpfhurig> ,y. 45> 

nya;ld; g];bad; tPjp> nfhOk;G 01 vd;w Kftupapy; ,Ue;J 

tpiykD Mtzq;fis ngw KbAk;. (njh.: 2323102> 2432866> 

njhiyefy;: 2381652)

jiytu;

mikr;ruit epakpj;j ngWiff; FO

JiwKfq;fs; kw;Wk; fg;gw;Wiw mikr;R

,y. 19> irj;a tPjp>

nfhOk;G - 10

JJJ wwKKK jj u

tpiykDf;fSf;fhd 

miog;G

nfhOk;gpy; mike;Js;s Ntiyj;jsj;jpw;F 
Nkrd; gh];khh;

cjtpahsh;fs;

ghh;ngz;lh;

jr;R Ntiy/gpsk;gh;/
  kpd;dp izg;ghsh;/

nty;bq; Ntiyahl;fs;

cldbahf Njit
jq;Fkpl trjp kw;Wk; njhopyhsh; 

fhg;GWjp trjpfs; toq;fg;gLk;.

WORKFORCE SOLUTION COLOMBO

0712154366/0777325900
0776759511/0777325890

khjr; rk;gsk; 
80>000 w;F Nky;
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,yq;if ,uhZtk;

1.  2022Mk; tUlj;jpy; ,yq;if ,uhZtj;jpw;Fj; Njitahd gpd;tUk; tplaq;fis epiyahd tpiyapd; fPo; nfhs;tdT nra;tjw;fhf nfhOk;G> = [ath;jdGutpy; mike;Js;s ,uhZtj; jiyikafj;jpd; ,uhZt Nfs;tpr; rigj; jiythpdhy; 

Nfhug;gLfpd;wd.

tpguq;fs; Nfhit ,y.

ngWkjp 

(&gh 

kpy;ypad;)

tpz;zg;gq;fs; ngwg;gLk;/ Nfs;tpfs; 
toq;fg;gLk; jpfjpfs; (K.g. 9.30 - gp.g. 

4.00 tiu rdp – QhapW kw;Wk; mur 

tpLKiw ehl;fs;  jtpHe;j)

Nfs;tp/ KbTWj;jg;gLk; jpwf;fg;gLk; jpfjp kw;Wk; Neuk;

•    kUe;Jfs; kw;Wk; fl;Lj;Jzpfs;  (Pharmaceutical & Medical Consumables)
DAMPS/TENDER/2022/01

 Kjy; 143 tiu
872.22

15.11.2021 Kjy; 31.12.2021

29/11/2021 - 1100    kzp   Nfhit ,y. 001 Kjy; 025 tiu

06/12/2021 - 1100  kzp Nfhit ,y. 026 Kjy; 050 tiu

•      Ma;T$l ,urhadq;fs; kw;Wk; ghpfhuq;fs; (Laboratory Chemicals & Reagents)
13/12/2021 - 1100  kzp Nfhit ,y. 051 Kjy; 075 tiu

20/12/2021 - 1100  kzp Nfhit ,y. 076 Kjy; 093 tiu

•     gy; rj;jpurpfpr;ir Jizg;ghfq;fs;  (Items for Dental Surgery Accessories)
DAMPS/DEN/

ACCE/2022/01 Kjy; 14 
tiu

5.25 03/01/2022 - 1100  kzp Nfhit ,y. 94 Kjy; 119 tiu

•    gw;rpfpr;ir kUe;Jfs; kw;Wk; fl;Lj;Jzpfs; (Pharmaceuticals & Dental 
Consumables)

DAMPS/DEN/
CONS/2022/15 Kjy;  80 

tiu

81.06

10/01/2022 - 1100  kzp Nfhit ,y. 120 Kjy; 143 tiu

01/12/2021 - 1100  kzp Nfhit ,y. 01 Kjy; 14 tiu

08/12/2021 - 1100  kzp Nfhit ,y. 15  Kjy; 35 tiu

15/12/2021 - 1100  kzp  Nfhit ,y. 36 Kjy; 55 tiu

22/12/2021 - 1100  kzp  Nfhit ,y. 56 Kjy; 70 tiu

•     rj;jpurpfpr;irafg; nghUl;fs;  (Items for Operation Theatres) DAMPS/TENDER/2022/144 
Kjy;  169 tiu

99.29
05/01/2022 - 1100  kzp Nfhit ,y. 71 Kjy; 80  tiu

•     clw;$wpay; gphpTf;Fj; Njitahd nghUl;fs; (Items for Physiotherapy Sections) 19/01/2022 - 1100  kzp Nfhit ,y. 144 Kjy; 169tiu

•      ECG  gphpTfSf;Fj; Njitahd nghUl;fs; (Items Required for ECG Sections)

DAMPS/TENDER/2022/170 
Kjy;  195 tiu

133.27 26/01/2022 - 1100  kzp  Nfhit ,y. 170 Kjy; 195 tiu

•     mjp jPtpu rpfpr;irg; gphpTf;Fj; Njitahd nghUl;fs; (Items for ICU)

•     ,uj;jr; Rj;jpfhpg;G gphpTf;Fj; Njitahd nghUl;fs;  (Requirements for Dialysis 
Unit)

•     kj;jpa njhw;WePf;fp toq;fy; jpizf;fsj;jpw;fhd nghUl;fs; (Items for Central 
Sterilization Supply Department)

•     kUj;Jt thAf;fs; (Medical Gases)

•    Nkhg;g eha;fs; kw;Wk; FjpiufSf;fhd kUe;Jfs; (Medicines for Tracker Dogs 
& Horses)

•     kUj;Jt GdUj;jhudg; nghUl;fs; (Items for Medical Rehabilitation)

•     vf;];Nu glr; RUs;fs;>  ghpfhug; nghUl;fs; kw;Wk; ,urhadq;fs;  (X-ray Films, 
Reagents & Consumables for Radiology) DAMPS/TENDER/2022/196 

Kjy;  234 tiu
67.33 02/02/2022 - 1100  kzp  Nfhit ,y. 196 Kjy; 234tiu

•     vYk;G KwpT rj;jpurpfpr;ir nghUl;fs; (Items for Orthopedic and General  Surgery)

•    jLg;g+rpfs; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;Lg; nghUl;fs; (Items for Preventive Medicine)
DAMPS/TENDER/2022/235 

Kjy;  245tiu
140.07

09/02/2022 - 1100  kzp  Nfhit ,y. 235 Kjy;

245 tiu

2.  tpiykDf;fisr; rkh;g;gpf;Fk; rfy tpiykDjhuh;fspdhYk; rkh;g;gpf;fg;gLk; NMRA rhd;wpjopd; 

nry;YgbahFk; jd;ik 2022-12-31Mk; jpfjpahftpUj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; md;iwa jpdk; my;yJ mjw;F 

Kd; fhyhtjpahFk; NMRA rhd;wpjo; rkh;g;gpf;fg;gLkhapd;> mJ NMRA rhd;wpjo; fhyhtjpahfpaTld; Gjpa 
nry;YgbahFk; NMRA rhd;wpjiog; ngw;Wf;nfhLg;gjhf cWjp nra;Ak; fbjnkhd;iwAk; tpiykDf;fSld; 

rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

3.  rkh;g;gpf;fg;gLk; cUg;gbfSf;fhf Bioequivalence Studies mwpf;if ,Uf;Fkhdhy; tpiykDf;fSld; rkh;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;. NkYk; tpiyfisr; rkh;g;gpf;Fk; rfy tplaq;fSf;fhfTk; khjphpfis (Samples) tpiykDf;fs; 

rkh;g;gpf;fg;gLk; NtisapNyNa xg;gilf;f eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;.

4.  nfhOk;G = [ath;jdGu ,uhZtj; jiyikafj;jpy; (0900 kzpj;jpahyk; Kjy; 1600 kzpj;jpahyk; tiu) 

flik Neuq;fspy; Nkw;Fwpg;gplg;gl;Ls;s ehl;fspy; Nfs;tp Mtzq;fisg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk; vd;gJld; 

https://www.army.lk/tender vDk; Link Clhf Nfs;tp Mtzq;fisg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

5.  Nkw;Fwpg;gplg;gl;l toq;fy;fSf;fhd Nritfis Nfs;tpjhuhpdhy; toq;f KbAnkd;gjw;fhd nrayhw;Wif 

kw;Wk; tUkhdk; njhlh;ghd epiyg;ghl;il cWjp nra;J nfhs;tjw;F fle;j MW khjq;fspDs; Ngzg;gl;L 

te;j tq;fpf; $w;Wf;fspd; Gifg;glg; gpujp rfpjk; vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iw fk;gdpnahd;whf gjpT 

nra;ag;gl;ljw;fhd rhd;wpjo; rfpjk; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. toq;Feh;fSf;fhd Nfs;tpg; gbtq;fs; Fwpj;j 

Mtzq;fs; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fg;gl;ljd; gpd;dh; kl;LNk tpepNahfpf;fg;gLk;. Mdhy; ,e;j epge;jid 2021Mk; 

tUlj;jpy; mur ghJfhg;G mikr;rpy; ,e;j tifg;gLj;jypd; fPo; gjpT nra;J nfhz;Ls;s toq;Feh;fSf;F 

,J Vw;GilajhfhJ.

6.  Nfs;tp khjphpg; gbtq;fs; kw;Wk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l xt;nthU tplaq;fspd; fPo; Njitahdit kw;Wk; msTfs; 

njhlh;ghd KOikahd tpguq;fs; ,yq;if ,uhZt kUj;Jt ngWif Nritfs;; gzpg;ghsh; rig> ,uhZtj; 

jiyikafk;> = [ath;jdGu> nfhOk;G vDk; Kfthpapy; itf;fg;gl;Ls;sd vd;gJld; toq;Feh;fs; mJ 

rhh;e;j jhk; toq;f cj;Njrpf;Fk; tplaq;fs; kw;Wk; Nfhitfisj; njhpT nra;J nfhs;syhk;. mt;thW 

njhpT nra;ag;gl;l xt;nthU tplaq;fSf;fhfTk; 10 kpy;ypad; &ghTf;Ff; Fiwthd Nfhitnahd;Wf;F 

1>000.00 &ghTk; 10 kpy;ypad; &gh Kjy; 50 kpy;ypad; &gh tiuahd NfhitfSf;F 3>500.00 &gh tPjk; 

kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij nfhOk;G> = [ath;jdGu> jiug;gilj; jiyikaf epjpg; gzpg;ghsh; rigf;Fr; 

nrYj;jp mg;gw;Wr;rPl;il nfhOk;G> = [ath;jdGu> jiug;gilj; jiyikaf kUj;Jt ngWif Nritfs;; 

gzpg;ghsh; rigf;F (rdp> QhapW kw;Wk; mur tpLKiw ehl;fs; jtph;e;j) rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; ,iaGila 

Nfs;tp khjphpg; gbtq;fs; kw;Wk; tpguq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

7.  Nfs;tpfis jpwj;jyhdJ ,iaGila tplaq;fspd; vjphpy; jug;gl;Ls;s jpfjpfspy; K.g. 11.00 ,uhZt 

jiyikafj;jpd;  ,uhZt Aj;Njhgfuz kh];lh; n[duy; fpisapd; Clhf xUnfhltj;j> mtprhtis tPjp> 

167/30 Mk; ,yf;f> nrypq;Nfh fl;blk;> ,uhZt Kfhkpy; ,lk;ngWk;

  Nkyjpf tpguq;fSf;F kUj;Jt ngWif gphpT

   0112-553256

Nfs;tp mwptpj;jy;
kUe;Jg; nghUl;fs;/ fl;Lj;Jzpfs;> kUj;Jt thAf;fs;> vYk;G KwpT rj;jpu rpfpr;ir cgfuzq;fs; 

/ rj;jpurpfpr;ir JizAWg;Gfs; / gy; rj;jpu rpfpr;ir JizAWg;Gfs; / gy; kUe;Jfs; kw;Wk; 
fl;Lj;Jzpfs; kw;Wk; Vida kUj;Jt nghUl;fisf; nfhs;tdT nra;jy;

,uhZtj; jsgjp>
,uhZtj; jiyikafk;> 
= [ath;jdGu> nfhOk;G

mwptpj;jy;
Gifapujk; %yk; nkhj;jkhf gz;lq;fis Vw;wp 
,wf;Fk; toq;Feh;fisg; gjpT nra;J nfhs;sy;

RgPl;rj;jpd; njhiyNehf;F nfhs;if gpufldj;jpw;fikthf nkhj;jkhfg; 

gz;lq;fis Vw;wp ,wf;Fifapy; Vw;gLk; Rw;whly;> r%f kw;Wk; nghUshjhu 

ed;ikfisf; fUj;jpw; nfhz;L Gifapujq;fspd; %yk; nkhj;jkhfg; 

gz;lq;fis Vw;wp ,wf;Ftjid Nkk;gLj;Jk; nraw;wpl;lnkhd;W eilKiwg; 

gLj;jg;gLfpd;wJ.

,r;nraw;wpl;lj;jpd; fPo; nkhj;jkhf gz;lq;fis Vw;wp ,wf;Fk; epWtdq;fs;> 

Gifapuj jpizf;fsj;jpy; gjpT nra;J nfhs;sg;gLtJld; gjpT nra;J 

nfhs;sg;gl;l jFjpahd epWtdq;fspw;F mjw;fhf Vw;wp ,wf;Fk; trjpfisg;  

ngw;Wf; nfhLg;gJ Gifapujj; jpizf;fsj;jpd; ,yf;fhFk;.

,t;thW Vw;wp ,wf;fg;gLk; gz;lq;fis nkhj;jkhff; fsQ;rpag;gLj;Jtjw;fhf 

Gifapujf; fsQ;rparhiyfs; kw;Wk; Gifapuj epiyaq;fspw;fz;ikapy; cs;s 

,lq;fis fl;lzq;fisr; nrYj;jpg; ngw;Wf; nfhs;Sk; ,aYikAk; cz;L.

Gifapujj; jpizf;fsj;Jld; ,ize;J nkhj;jkhf gz;lq;fis Vw;wp  

,wf;Ftjw;fhf ePq;fs; tpUk;gpdhy; ,j;jpizf;fsj;jpd; ,izaj;js 

(www.railway.gov.lk) ,w;Fs; gpuNtrp;J tpguq;fSld; $ba tpz;zg;gg; 

gbtj; njhFjpnahd;iwg; ngw;Wf; nfhz;L Marketing.slr@hotmail.com vd;w 

kpd;dQ;ry; Kfthpf;F g+uzg;gLj;jg;gl;l tpz;zg;gq;fisr; rkh;g;gpj;J gjpT 

nra;J nfhs;tjw;F eltbf;if Nkw;nfhs;sTk;. mt;thW nraw;gl ,ayhj 

epWtdq;fs; gpd;tUk; Kiwnahd;wpd; %yk; vOj;JUt tpz;zg;gnkhd;iw 

Kd;itj;J tpguf;FwpgGfSld; $ba tpz;zg;gg;gbtj; njhFjpnahd;iwg; 

ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf eltbf;if Nkw;nfhs;sTk;.

1.  gpujp mj;jpal;rfh; (th;j;jf kw;Wk; tpw;gid) th;j;jf kw;Wk; tpw;gidg; 

gphpT Gifapuj jiyikafk; nfhOk;G -10 vd;w Kfthpf;F vOj;JUt 

tpz;zg;gnkhd;iw Kd;itj;jy;

2. mjid njhiy efy; %yk; 0112-431909 ,yf;fj;jpw;F mDg;Gjy;

3.  markietig.slr@hetmeil.com vd;w kdpdQ;ry; Kfthpf;F tpz;zg;gj;ij 

mDg;Gjy;

Kjypy; tpz;zg;gpg;gth;fspw;F Kd;Dhpik toq;fg;gLk;.

gpujp nghJ Kfhikahsh; (tdpfk;)>

gpujp nghJ Kfhikahsh; (tdpfk;)

mYtyfk;> Gifapuj jiyikafk;> 

nfhOk;G -10
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‘வட்டவல வளைவு’ இது,  
அட்டன் – கினிகத்தளை பிர்தாை-

பாை்தக்கு அருகால் செல்லும்,  
‘சவல்கம’ என்்ற கிராமப் பகுதியில் 

அளமந்துளைது.  
இந்்த வளைவில் இருந்து பார்த-

்தால்,   
சுமார் இரண்டாயிரம் அடிகளுக்கு 

மமலாை பா்தாைம் ஒன்று இருப்பதும் 
ச்தரியும்.  

இ்தைால்,  
இந்்த இ்டதள்த,   
‘பா்தாை வளைவு’ என்றும் சிலர் 

அளைப்பதுணடு!  
விளரவாக செல்லும் வாகைஙக-

ளுக்கும் இந்்த வளைவு ஆபத்தாைது 
என்பதிைால்,  

இந்்த வளைவுப் பகுதியால் 
செல்லும் மபாது,  

வாகைஙகள எல்லாமம சமதுவா-
கத்தான் செல்லும்!  

சிலெமயம், அப்படி விளரவாக 
சென்்ற வாகைஙகள பா்தாைததிற் -
குள கவிழ்ந்து விழுந்து விட்ட்தால்,  

அந்்தப் பகுதி முழுவதும், இருப் -
புக் கம்பிகளிைால் மவலியும் 
மபா்டப்படடிருக்கி்றது.   

இந்்த வளைவுக்கு ெற்றுத்தளளி 
அைகியநீர் வீழ்ச்சி ஒன்றும் இருக்கி-
்றது.  

சபாழுது மபாக்குப் பயணம் மபாகி-
்றவர்கள.  

இந்்த இ்டததில் வாகைஙகளை 
நிறுததிவிடடு,  

நீர் விழ்ச்சிளய ரசிப்பம்தாடு ப்டஙக-
ளும் பிடிததுச் செல்வார்கள.  

‘பா்தாை நீர்வீழ்ச்சி’ என்று்தான் 
இ்தற்கு சபயர் ளவததிருக்கி்றார்கள.   
க்டந்்த ஒருமா்தகாலமாக , இந்்தப் 

பகுதியால் வாகைததில் செல்பவர்கள,  
வாகைஙகளை நிறுததுவ்தற்மகா,  
அல்லது,  
சமதுவாகச் செல்வ்தற்மகா பைகி 

இருந்்தார்கள.  
அ்தற்குக் காரணம் இல்லாமலும் 

இல்ளல!  
சில திைஙகளுக்கு முன்பு,  
துயரமாை ெம்பவம் ஒன்று இந்்த 

இ்டததில் ந்டந்திருக்கி்றது.  
இன்ள்றக்கு மூன்று வாரஙகளுக்கு 

முன்பு,  
அதிகாளல ஐந்து மணி அைவில்,  
கா்தல் ம�ாடி ஒன்று,  
வளைவில் இருந்்த அந்்த பா்தா-

ைததில் பாய்ந்து ்தற்சகாளல செய்து 
சகாண்ட்தாக,  

எல்லா பததிரிளககைலும் செய்தி 
வந்திருந்்தது.  

20 வயதுள்டய தீபிகா என்்ற யுவ-
தியும்,   

23 வயதுள்டய தீபன் என்்ற 
இளைனுமம அப்படி ்தற்சகாளல 
செய்து சகாணடிருந்்தார்கள.   

இருவருமம சகாழும்பு பல்களலக்கை-
கததில் பட்டப்படிப்பு கற்றுக் சகாணடிருப்-
பவர்கள.  

க்டந்்த மூன்று திைஙகைாக இந்-
்தப்பகுதியில் ஆவிகளின் ந்டமாட்டம் 
இருப்ப்தாக,  

அந்்தப் பகுதியால் வாகைஙகளை 
ஓடடிச் சென்்றவர்கள சொல்ல ஆரம்-
பிதது விட்டார்கள.  

இரவு மநரஙகளில்,   
சவளளை உள்டயணிந்்த இைம் 

சபண ஒருததி,  
அந்்த வழியாகச் செல்லும் வாக-

ைஙகளுக்கு ளகளயக் காடடிவிடடு,   
இன்னுசமாரு இளைனு்டன்,  

அந்்த பா்தாைததிற்குள பாயப் 
மபாவள்த பலரும் பார்ததிருக்கி்றார்-
கள.  

ஆைாலும்,  அவள பா்தாைததிற்-
குள பாய்வள்த எவருமம பார்ததிருக்-
கவில்ளல.   

இந்்த ெம்பவம் எப்படி ந்டந்்த 
ச்தன்னு எவருக்கும் ச்தரியாதிருந்்தா-
லும்,  

இது ெம்பந்்தமாக விொரளண 
செய்யும் சபாறுப்பு,  

வட்டவளல சபாலிஸாரி்டம் ஒப்ப-
ள்டக்கப்படடிருந்்தது.  

அந்்த சபாலிஸ் சபறுப்பதிகாரி, 
ரஞென் ்தளலளமயில் குழுசவான்று 
அளமக்கப்படடு  

விொரளணகள ஆரம்பமாகியது.  
இந்்த ்தற்சகாளல ெம்பந்்தமாக 

இனிஸ் சபக்்டர் ராகவனி்டம் ்தைது 
விொரளணளய ஆரம்பித்தார் 
சபாறுப்பதிகாரி ரஞென்.  

“இந்்த ்தற்சகாளல ெம்பந்்தமாக 
ஏ்தாவது புதிய ்தகவல் கிள்டததி -
ருக்கி்ற்தா ராகவன்.  

“மெர்... இந்்த இருவரும் வட -
்டவல வளைவு பா்தாைததில் 
பாய்ந்து ்தற்சகாளல செய்து 
சகாளைப்மபாவ்தாக கடி்தம் 
ஒன்ள்ற, எழுதி ளவததிருக்கி்றார்கள. 
ஆைால் அந்்தக் கடி்தம். க்டந்்த வாரம்-
்தான் ்தபாலில் வந்திருக்கி்றது.  

“க்டந்்த வாரம் என்்றால் எப்மபாது?”   
“இந்்த மா்தம் 27ஆம் திகதி பு்தன்-

கிைளம!”   
“அ்தாவது இந்்த மரணம் ந்டந்து 

ெரியாக இரணடு வாரஙகளுக்குப் 
பி்றகு... அப்படித்தாமை...?”  

“ஆமாம் மெர்!”  “யாருக்கு இந்்தக் 
கடி்தம் வந்திருக்கி்றது?”  

“அந்்த சபாணணுள்டய வீடடுக்-
குத்தான் மெர் வந்திருக்கி்றது. அந்்தப் 
சபணணின் அணணாவின் சபய-
ருக்கு...!”  

கடி்ததள்த யார் எழுதியிருக்கி்றது?”   
“தீபிகா என்்ற அந்்த சபாணணு-

்தான் மெர்!”  
“அந்்தக் கடி்தததில் என்ை எழுதியி-

ருந்்தது... கடி்தம் இப்மபாது உஙகள 
ளகயில் இருக்கி்ற்தா?”  

“அந்்தக் கடி்தம் ொ�ணட வெந்்த-
னி்டம் இருக்கி்றது மெர்... அவர் கடி்தத-
ள்தயும் எடுததுக் சகாணடு தீபனின் 
வீடடுக்குப் மபாயிருக்கி்றார்!”   

“ெரி... அந்்தக் கடி்தததில் என்ை 
எழுதி இருந்்த ச்தன்று சொல்லுஙக 
பார்ப்மபாம்?”  

“எஙகள ்தற்சகாளல மரணததின் 
மீது எவரும் ெந்ம்தகம் சகாளைத 

ம்தளவயில்ளல. இருவருள்ட வீட-
்டாரும் எஙகள கா்தலுக்கு எதிர்ப்பு 
ச்தரிவித்த்தால் நாஙகள இந்்த ‘முடி -
வுக்கு வந்ம்தாம். 

வட்டவல வளைவில் உளை 
பா்தாைததில் பாய்ந்து ்தற்சகாளல 
செய்து சகாளவது என்று இருவரும் 
முடிவு செய்ம்தாம். இந்்தக் கடி்தம் 
எழுதி இருக்கும் திைம் காளலயில் -
்தான்.   

இருவரும் பா்தாைததில் பாய்கி -
ம்றாம் என்று அந்்தக் கடி்தததில் 
எழு்தப்படடிருக்கி்றது மெர்!!!  

“கடி்தததில் பதிவாகி இருந்்தவிரல் 

அள்டயாைஙகளை பரீடசிததுப் பார்த-
தீர்கைா?”  

“ஆமாம் மெர். அந்்த றிப்மபாடடும் 
வந்திருக்கி்றது. தீபிகா்தான் கடித்த 
ள்த எழுதியிருக்கி்றாள!”  

“ெரி வெந்்தன்... இது பற்றி உங-
களுள்டய, இறுதி முடிவு என்ை? 
அ்தாவது இது ்தற்சகாளலயா? ்தற்-
சகாளலயா?”  

“கணடிப்பாக இது ்தற்சகாளல 
என்று்தான் மெர் எைக்கு ம்தான்றுகி-
்றது. கடி்தம் கிள்டத்த பி்றகு இருவரு-
ள்டய வீடடுப்பக்கம் சென்று. அக்கம் 
பக்கத்தவர்களி்டம் விொரிதம்தன். 
இவர்களுள்டய கா்தல் ச்தா்டர்புக்கு 
கடுளமயாை எதிர்ப்பு ச்தரிவிததிருக்-
கி்றார்கள. இ்தைால் இவர்கள இரு-
வரும் இப்படி ஒரு முடிளவ எடுததி-

ருப்பார்கள என்று ்தான் மெர் நான் 
நிளைக்கிம்றன்.  

“ெரி... அப்படியாைால் கடித்த-
ள்தயும் சகாடுதது மமற்சகாணடு 
விொரளண ந்டததுவ்தற்காக 
ராகவளை ஏன் தீபனின் வீடடுக்கு 
அனுப்பினீர்கள?”  

“அதுவந்து மெர்... தீபிகாளவப் 
பற்றிய ்தகவல்களை மெகரிததிருந் -
்தாலும் தீபளைப்பற்றிய ்தகவல் -
கள எதுவும் என் ளகவெம் இல்ளல. 

அள்தப் பற்றித ச்தரிந்து சகாள -
வ்தற்காகத்தான் ொ�ன் வெந் -
்தளை அனுப்பிளவதம்தன்”  

“ெரி ொ�ன் வெந்்தனின் றிப்-
மபார்ட எப்மபாது கிள்டக்கும்?”  

“இன்று மாளலக்குள கணடிப்பாக 
கிள்டதது விடும் மெர்!”  

“ம்... நாளை காளலயில் கண-
டிப்பாக எைக்கு இது ெம்பந்்தமாை 
முழுளமயாை றிப்மபார்ட ஒன்று 
ம்தளவ!”   

‘ஆகடடும் மெர்!”  
“இன்னுசமாரு முக்கியமாை விஷ -

யமும் இருக்கி்றது ராகவன்?”  
“அது என்ைமெர்?”  
“தீபிகாவின் அணணனுக்கு 

அவள ்தற்சகாளலயில் ஓர் ஐயம் 
ஏற்படடிருக்கி்றது?”  

“அப்படீன்ைா...?” புருவஙகளை 
வில்லாக்கிைார் இன்ஸ் சபக்்டர் 
ராகவன்!  

“தீபிகா ்தற்சகாளல செய்து 
சகாணடிருப்பாள என்பள்த 

அவள அணணன் ஏற்றுக் சகாள-
ைவில்ளல. ்தற்சகாளல செய்து 
சகாளளும் அைவுக்கு ்தைது ்தஙளக 
முட்டாள இல்ளல என்று அவன் உறு -
தியாகக் கூறுகி்றான்!”  

“அப்படியாைால் தீபிகா எழுதி 
இருக்கும் அந்்தக் கடி்தம்?” ஐயம் 
அவர் விழிகளில் ெந்ம்தகம் ஆட்டம் 
மபாட்டது.  

“அது்தான் அவள அணணன் 
க�னுக்கும் மகளவிக்குறியாக 
இருக்கி்றது ஆைாலும்...இவர்கள 
இருவளரயும் யாமரா சகாளல 
செய்திருக்கி்றார்கள என்பது்தான் 
க�னின் அளெக்க முடியா்த நம்பிக் -
ளகயாக இருக்கி்றது”   

(இைளம வைரும்)  

 க்டந்்த 2021. 10. 24ஆம் திகதி 
ெரியாக காளல பத்தளரக்கு “வரலாற் -
றில் ஓர் ஏடு” தி்றக்கப்பட்டது ஓரி்டததில்!   

அது ொமானிய இ்டமன்று! ‘நம்ம’ 
நமக்மக சொந்்தமாை வாசைாலி 
நிளலயம்!   

அந்்த வரலாற்று நிகழ்வு சிறு கெப்பு-
களு்டன் (குள்றகள) ந்டந்்தாலும் நல்ல 
பல இனிப்புச் சுளவகளை அளளி 
வைஙகியது அதிெயமாகவும் ஆச்ெரிய-
மாகவும் இருந்்தது.   

அதம்தாடு, வாசைாலி வரலாற்றில் 
மு்தல் ்த்டளவ.   

ஆகமவ, இவவார பததி எழுததுப் 
பக்கம், ‘கெப்பு இல்லா இனிப்பு மடடும்’ 
வைஙகப்மபாகி்றது.   

மபைா முளை ்தன் விவரிப்ளபத 
ச்தா்டஙகமுன், என் இைளமப்பரு-
வதது சில முக்கிய அனுபவஙகளை 
்தன் வரலாற்றுக் குறிப்பாக வைஙகி்ட 
அந்்த ‘முளை’க்கு அபிமானிகள அன்பு 
கூர்ந்து அனுமதிக்க மவணடும்.   

அது 11க்கும் 23க்கும் இள்டப்பட்ட 
பருவம்.   

11ல் (1948) ‘்தமிழ்வாணன்’ 
சுளவக்கத ்தந்்த ‘கல்கணடு’ இனிப்ளபக் 
ளகயில் ளவததுக் சகாணடு, வீடடில் 
வாசைாலிப் சபடடி இல்லா்த்தால் ச்தரு-
மவாரத ம்தநீர்க் கள்டயில் சபாருத்தப்-
படடிருந்்த ‘சரடிபியூென்’ சபடடியில் 
“மரடிமயா சிமலான்” வர்த்தக மெளவ 
“நமஸ்ம்த நமஸ்ம்த” எை ெமஸ்கிரு்த 
‘வணக்கம் சொல்லி வைஙகும் ்தமிழ்த 
திளரப்பா்டல்களில் மதிமயஙகி, அப்பு்றம் 
மாளல ம்தசிய மெளவயில் நாலளரக்கு 
‘வணக்கம் மருமக்கமை’ எைக் குரல் 
எழுப்பிய ெஙகாளணயூர் ஒரு ‘மரடிமயா 
மாமா’வுக்கு பதில் வணக்கதள்த சரடி-
பியூென் சபடடிக்மக சொன்ை ஒருவி்த 
வாசைாலியில் ளபததியம் நான்.   

அந்்த ெரவணமுதது ‘மரடிமயா மாமா’ 
நான் அனுப்பிய 03 ெ்த அஞெலடள்டளய 
மதிதது "அருளம மருமகமை அடுத்த 
வாரம் நிளலயம் வந்து உஙகளுள்டய 
‘நாயின் உ்தவி’ குடடிக் கள்தளய எஙக-
ளுக்குச் சொல்லுஙகள" எைச் “சிறுவர் 
மலர்” மூலமம அளைப்பு விடுக்க, இன்று 
ஆள அரவமின்றி அளமதி மபணும் 
ச்டாரிங்டன் ெதுக்க வாசைாலி நிளல-
யப்படிகளை மிதிதது மநர் ஒலிபரப்பில் 
ஐந்ம்த ஐந்து நிமி்டக்கள்த சொல்லியா-
மைன். மாமா அவர்களுக்கு உ்தவிய 
‘வாசைாலி அக்கா’ (திருமதி ஞாைதீ-
பம் சிவபா்த சுந்்தரம்). என் சநற்றியில் 
அரும்பிய வியர்ளவளய ்தன் ளகமலஞ-
சியில் ஒற்றி எடுத்தள்தயும் இன்றும் 
ம்றக்காமல் இருக்கிம்றன்.   

இப்படி ம்தசிய ஒலிபரப்பு சிறுவர் 
மலரில் குடடிக்கள்த வாசிக்கப்மபாய், 
பி்றகு இலஙளக வாசைாலியிலும் 
அடுதது இலஙளக ஒலிபரப்புக் கூடடுத 
்தாபைததிலும் ்தமிழ் – முஸ்லிம் 
மெளவகள இரணடுக்கும் ்தடச்டழுத்தாை-
ைாகி, நாைாந்்தம் Cue sheet” என்கி்ற 
நிகழ்ச்சி விவரக் சகாதள்த அறிவிப்புக-
ளு்டன் அடிததுக் சகாடுக்கி்றவைாகவும், 
நா்டகப்பிரதிகள ள்டப் செய்கி்றவைாக-
வும், நாைள்டவில், நா்டகஙகள இல்லா 
மநரஙகளில் நா்டகம் எழுதிய ‘எம்.
எம்.மக்கீன்’ என்பவளை நாலுமபருக்-
குத ச்தரியளவததும், உச்ெ கட்ட உயர்-
வாக ஆ்றாம் இலக்க களலயக அரஙக 
மமள்டயில் “முத்தாரம்” பல்சுளவ 
நிகழ்ச்சிகளை கிைளமம்தாறும் ஞாயிறு 
சபாழுதில் மநயர்கள முன்னிளலயில் 
அரஙமகற்றி ்தமிழ், முஸ்லிம் வாசைாலி 
அபிமானிகளைச் ெம்பாதித்த இனிப்-
பாை அனுபவஙகளைச் சொல்ல இந்்தப் 
பக்கம் மபா்தாது.   

நல்லது இந்்த இ்டததில் என் வர-

லாற்ள்ற’ நிறுததி முன்பந்தியில் குறிப்-
பிட்ட அந்்த ‘ஆ்றாம் இலக்கக் களலயக’த-
திற்கு சிறு அறிமுகம் ்தருகிம்றன்.   

“50,- 60களில் அக்களலயக 
உள அரஙகம் (150 இருக்ளககள) 

சபருநாள திருநாள காலஙகளில் விைாக் 
மகாலம் காணும். தீபாவளி, சபாஙகல் 
சகாண்டாட்டஙகளும் மநான்பு, ஹஜ�ஜூப் 
சபருநாள பல்சுளவ நிகழ்ச்சிகளும், 
்தமிழ்ச்மெளவ மா்தசமாரு களலவி-
ைாவும், முஸ்லிம் மெளவ “முத்தாரம்” 
களலக்க்தம்ப நிகழ்வும் ஒமஹாசவை 
ந்டந்்த வணணம் இருந்்தை. என்ளைப் 
சபாறுத்த வளரயில் ‘முத்தாரததின் 
்தயாரிப்பாைன் என்்ற வளகயில் அந்்தக் 
களலயகததில் நாசைல்லாம் உருணடு 
புரண்டவன். 

பிற்காலஙகளில் இருளில் மூழ்கிப் 
மபாய் மநயர்கள வரவும், ஆளெயாக 
அமரவும் நிகழ்ச்சிகளை ரசிக்கவும் 
இயலா்த துர்ப்பாக்கிய நிளலயில் 
மூப்பும் அள்டந்து மு்டஙகிப் மபாைது.   

இத்தளகய ஒரு சூழ்நிளலயில் ்தான், 
‘்தமிழ்ச் மெளவக்கு அகளவ 71! 

முஸ்லிம் மெளவக்கு 60! இளணந்ம்த 
ந்டததுகிம்றாம். விைா!ஆ்றாம் இலக்கக் 
களலயக இருக்ளகயில் 10 மணிக்கு 
அமர்ந்து சகாளை மவணடுகிம்றாம்” 
எை அளைப்பு!   

‘சிறுவர் மல’ரில் குடடிக்கள்த 
சொல்லி, குடடி நா்டகஙகள எழுதி, ‘முத -
்தாரம்’ களலநிகழ்ச்சி ்தயாரித்தவனின் 
உணர்வுகளை அபிமானிகள புரிந்து 
சகாளளுஙகள.   

அன்ள்றயப் சபாழுதில் ந்டந்்த 
விைாக்கள வாசைாலி வரலாற்றில் 
மு்தல் ்த்டளவ. ‘வரலாற்றில் ஓர் ஏடு” 
எைப் பின்சைாரு காலததில் வர்ணிக் -
கப்ப்டக் கூடிய ெரியாகக் க்டந்்த ஞாயிறு 
24/10/2021 காளல 10.30க்கு 
அந்்தக் களலயகததில் மஙகைநா்தம். 
(நா்தஸ்வரம்) ஒலித்தது. ச்தா்டர்ந்து 
‘கிராத’ என்கி்ற அல்- குர்ஆன் திருமள்ற-
யின் சில வெைஙகளை ஒரு மார்க்க 
அறிஞர் கணீர்க் குரலில், எடுதது -
ளரக்க எஙமகா மபாைது மைசு!   

அப்பு்றம்  ்தமிழ்ப்பா்டல் ஒன்றுக்கு 
அபிநய ந்டைம் ஆடிைர் நஙளகயர் 
இருவர்! கணகள சொக்கிை.   

அடுத்த்தாக காதுக்கு இனிளம 
மெர்க்க ஒரு அற்பு்த ‘கஸீ்தா’ பா்டளல 
எதிர்பார்த்தசபாழுது எப்படிமயா 
‘நிகழ்ச்சி நிரலில் ஒரு ச்தாய்வுச்தரிந் -
்தது. திருஷ்டிக் கழிப்பு. ம்றப்மபாம். எவ -
வா்றாயினும் சமாத்தமாக இரணம்ட 
கால் மணிமநரம் (பகல் 12.45 
செய்தி அறிக்ளக வளர) மநர் அஞெல் 
ஒலிபரப்பாக ந்டந்்த நிகழ்வில், சி்றப்பு 
அதிதிகைாகக் கலந்து சகாண்ட 
அளமச்ெர்கள ்டக்ைஸ் ம்தவாைந்்தா, 
அலி ெப்ரி, இரா�ாஙக அளமச்ெர் 
ஜீவன் இைவல் மூவரும் அரசியளலத 
ச்தா்டாமல் அபூர்வமாை உளரகளை 
நறுக்சகன்று நவின்்றார்கள.   

அதிலும், அளமச்ெர் ்டக்ைஸ் 
முஸ்லிம் மெளவ வரலாறு சொல்லி 
முன்பு பணியாற்றியவர்களை 
நிளைவு கூர்ந்்தது அதிெயம்! அற்பு -
்தம்!   

அவளரத ச்தா்டர்ந்து அளமச்ெர் 
அலி ெப்றி, (ச்தன்னிலஙளகயில் 
சிஙகை – ஆஙகில கற்ளக சநறிக -
ளில் களரகண்டவர்) ்தமிழின் ச்தான் -
ளமளயயும், ்தமிழ்ச் மெளவகள 
இரணடிைதும் பஙகளிப்புகளையும் 
பளிச்சிட்டார்!   

இது, எைக்சகான்ள்றப் புரிய 
ளவத்தது. அவர் வீட்டார் (அன்ளை -
யார் உடப்ட) இலஙளக வாசைாலித 
்தமிழ், முஸ்லிம் மெளவ மநயர்கள 
என்பது!   

இரா�ாஙக அளமச்ெர், ஜீவன் 
ச்தாண்டமான் இைவலும், ்தாத்தா 
வழியில் மளலயகப் ‘பாவப்பட்ட -
வர்களை’நிளைதது சநஞசுருகி -
விடடு, முஸ்லிம் ெமூகத்தவர் நிளல 
பற்றியும் சநகிழ்ந்து மபாைார்! 

அவர் நிச்ெயமாக ஓர் ‘ஏறு முகம்’ 
்தான்!   மமலும் அன்ள்றய இரு 
சபரும் விைாக்களு்டன், இப்மபா -
ள்தய வாசைாலித ்தளலவர் ஒரு 
கால செய்தி அறிக்ளக வாசிப்பாைர், 
கவிஞர், பா்டகர் ஹடென் ெமரசிஙக -
வின் பி்றந்்த நாள வாழ்தது ளவபவ -
மும் இளணந்து முப்சபரும் விைாவா -
ைதும் ஒரு புதுளம்தான்!   

“வைக்கமாக நான் பி்றந்்த நாள 
சகாண்டாடுவதில்ளல” என்்ற 
்தளலவர், கவியரெர் கணண்தாெளை 
அரஙகததிற்குள அளைதது வந்்தது 
ஓர் அதிரடி!   

“சூரிய காந்தி” ப்டததின் பிரபல 
பா்டலாை ‘பரமசிவன் கழுததிலிருந்து 
பாம்பு மகட்டது கரு்டா செௌக்கிய -
மா’ளவ அச் சொட்டாை ்தமிழில் பாடி 
அெததிைார் அவர்.   

்தளலவர் அப்படிப் பாடி பி்றந்்த 
நாள வாழ்ததுகளை ஏற்்றதில் அர்த்தம் 
உளைது! அர்த்தம் உளைது!   

'பாம்பும் கரு்ட'னும் யார்   யாளரக் 
குறிக்குமமா என்ைால் கணிக்க இயல-
வில்ளல. ஆைால் அவரி்டம் அர்த்தம் 
இருப்பது மபால்பட்டது!   

வாழ்க! வாழ்க! வாசைாலித 
்தளலவர்!   

இப்சபாழுது இந்்த ‘இனிப்’பின் இறு -
திப்பகுதிக்கு அபிமானிகளை அளைதது 
வருகிம்றன்.   

ஆரம்பததில் அ்றபு கஸீ்தா பா்டல் 
ஒன்ள்ற எதிர்பார்த்த்தாகப் பதிந்திருப்-
பள்த நிளைவுக்குக் சகாணடு வருகி-
ம்றன்.   

உணளமயில் கஸீ்தாவுக்குச் ெரிெ -
மாக, இன்ள்றய கால கட்டததிற்குப் 
சபாருந்்தக்கூடிய பா்டல் ஒன்ள்ற, 
மார்க்க அறிஞர் சகாழும்புப் பகுதி 
விவாகப்பதிவாைர் பா்டகர் லாஃபீர் 
பா்டத ்தயார் நிளலயில் வந்திருந்்தார்.   

அவர் கலாபூஷணம், ெமா்தாை 
நீ்தவான், பா்டலாசிரியர் எம்.சி. முஹம்-
மது அலி யாததிருந்்த ஒரு பா்டளலக் 
ளகயில் ளவததிருந்்ததும் ஏற்பாட்டாைர்-
களின்   

 எததி ளவத்ததும் ளககூ்டாமல் 
மபாைது!   

இள்றவைது எணணப்படியும் திட்டப்-
படியும் ‘கெப்பும் இனிப்பும்’ அபிமானிக-
ளுக்மக வைஙகப்ப்ட மவணடும் என்பது 
நியதியாைது.

 மாறுவது எப்படி? இஙமக சபரும-
கிழ்வு்டன் வைஙகப்படுகி்றது. எனினும் 
அன்ள்றய விைாவில் சிஙகை சமாழியி-
மலமய பா்டப்ப்டவிருந்்தது. அதுமவ ெரி -
யுஙகூ்ட சிஙகைதள்தத ்தமிழில் வாசி-
யுஙகள.   

 “பலமுசவன் ஸலாம்” கியாொந்தீய 
பதுரலா ஆயு மபாவன் கியா ெதுச்டன் 
சுப ப்தமி மா....   

வணக்கம் கியா சஸாயுரன் பிலி 
கன்சைமி சமம ஸாமய ஸமகியய் ம்த 

மஷ �யசகை ச்தைா....   மஹ ஸங-
கருசவை ஹிந்து, முஸ்லிம், கிததுனு 
பூ�க வருன்   

ஸஹ ஜீவமை ப்தா சகைமய் அத்த 
மம செபத வுமை ஹ்த பிரி ெது்ட சபன் 
வன்ைய் அபித எக்வுமை...   

�ைமாதயயன் அ்தரின் பலமுசவை 
பிஹிவுமை குவன் விதுலி மெவயப் ஏ 
லஙகா பூமிமய சஸசவாம எக்சவலா 
பு்தமு சுபா ஹிஙஸமை...   

 ஆகம் ்தஹம் நிஸா எய்மம ஹி்டஸக் 
எதிவுமை... நிஸி மக பஹ்தலா 
ச்தன்ைய் ஆகம் பிஹிவுமை...மினிஸத 
கமய் வடிைா ச்தயய் மலா ்தமல   

இப்பா்டலின் சுருக்கிய கருதது:ெலாம் 
உளரக்கின்ம்றன், ொந்தியும் ெமா்தாை-
மும் மவணடி...   

வணக்கம் கூறி வரமவற்கின்ம்றன். ஒற்-
றுளமமய சவற்றிக்குவழி   

சபௌத்ததம்தாடு இந்து – முஸ்லிம் 
– கிறிஸ்்தவக் குருக்களும் மனி்தமநயம் 
மவணடி இஙமக கூடி நிற்கின்ம்றாம். ஊ்டகங-
களின் ்தாயாம் இலஙளக வாசைாலியில்... 

விைாவில் முத்தாய்ப்பு நிகழ்வுளர 
ஆற்றிய முஸ்லிம் மெளவயின் 
ஆமலாெளை ெளபத்தளலவர் ச்தாழில் 
அதிபர், மாணிக்க மனி்தர், ஹாஜி, முஸ்லிம் 
ெலாஹஜூதீன் கணடி கல்ஹின்ளைத 
்தமிழில் ஒலிவாஙகியில் உளரத்தார். 

இப்படி ்தமிழ் – முஸ்லிம் ஒற்றுளமளய 
வலியுறுததி வாசைாலிச் மெளவயாைர்கள 
செய்்த முன்மாதிரி இது! 

நாம் சவறும் துரும்புகைாய் இருந்து 
கண்ட பயமைதுமில்ளல. தும்புக் கயிறு-
கைாக உருமாறி உன்ை்தம் சபறுமவாம் 
என்றும் அடிததுக் கூறிைார்.

ஆம்! அச் சொட்டாை வார்தள்தகள! 
ஒரு மபருணளமளய உணர்ததிய ஹாஜி 

முஸ்லிம் ெலாகுதீன் மைம் நிள்றந்்த பாராட-
டுக்குரியவர். அதம்தாடு விைா சி்றக்க அவர் 
எடுததுக் சகாண்ட முயற்சிகளையும் மநரில் 
காணக்கூடிய்தாக இருந்்தது.   

அன்ைாருக்கு உறுதுளண நின்்ற, 
மமைாள முஸ்லிம் நிகழ்ச்சிக் கடடுப்-
பாட்டாைர், சி்றந்்த வாசைாலித ச்தாகுப்-
பாைர், அறிவிப்பாைர் ஹாஜி அஹமத 
முைவவரும் ம்றக்க இயலாச் மெளவயா-
ைர்.   

்தமிழ்ச் மெளவப்பகுதி ஏற்பாடுகளைப் 
சபாறுத்தவளரயில், இந்்த முப்சபரும் 
விைாக் கரு கடடிய காலந்ச்தாடடு கடு -
ளமயாை உளைப்ளபச் சிந்தி பக்கப-
லமாக நின்்ற ஒருவராக மட்டக்கைப்பு, 
கல்லாறு களலஞர் வீரசிஙகம் – ச�ய்-
ெஙகர் ச்தன்படுகி்றார் என் பார்ளவ-
யில்! அவர் ்தற்ெமயம், வாசைாலித 
்தளலவர் ஹடென் ெமர சிஙகவின் பிரத -
திமயாகச் செயலாைர்! 

நாளை எப்படிமயா, கணிக்கக் 
கடிைம்! 

அவருக்கும் மைம் நிள்றந்்த பாராடடு-
கள ‘ஓர் ஒற்றுளம விைா’ ந்டததிக் காட-
டிய்தற்கு!   

வந்து விட்டால் சந்்தேகம்  

நடுஙகத் ததேடா்ஙகு்ே ்தேகம்!  

கெப்பு இல்லா இனிப்பு மடடும் இன்று...!



இப்பத்��ைக அேஸா�ேயட்டட் �யூஸ் ேபப்பர்ஸ் ஒப் �ேலான் ��டட் கம்ப�யரால் ெகாழும்பு இல. 35, � ஆர். �ஜயவர்தன மாவத்ைத�லுள்ள ேலக் ஹவு�ல்  2021   நவம்பர்  மாதம்  07 ம் �க�  ஞா�ற்றுக்�ழைம  அச்�ட்டுப் �ரசு�க்கப்பட்டது.
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இப்பத்��ல் இடம்ெபறும் அம்சங்க�ன் ேநாக்ைக, ேபாக்ைக, 
அைமப்ைப, அளைவ, அழைக �ன்பற்� எழுத �ரும்புேவார், 

“ப�த்ததும் பகர்வதும்” பகு�யுடன் ெதாடர்பு ெகாள்ள, �ன்னஞ்சல் 
(email): pptknvm@gmail.com, வாட்ஸ்எப் (WhatsApp): 0777314207    

   இயற்ைகயும் ெசயற்ைகயும்

               ெநஞ்சுக்கு ��

rpNu\;l rl;lj;juzp> fyhG+\zk;   u\Pj; vk; ,k;jpah];

gbj;jJk;

gfu;tJk;

('யாதும் ஊேர யாவரும் ேக�ர்" என்பது க�யன் 
பூங்குன்றனது வ�கள். இ�ல் ேக�ர் என்பது உற�னர் 
எனப் ெபாருள்படும். இந்த உற�னருக்கு நான் தரும் 
பத்� யாவரும் ேக�ர்|)

முற்ேபாக்கு எழுத்தாளர் சங்கப் ெபாதுச்ெசய 
லாளராகப் ப�பு�ந்த  �ேரம்� ஞானசுந்தரம்

�ேரம்� ஞானசுந்தரத்�ன் ஏழாவது  அமரத்துவ�னம் 
நவம்பர் மாதம் இரண்டாம் �க�யாகும். அவைர 
�ைனவு கூர்ந்து அஞ்ச� ெசலுத்துவதாக இப் பத்� 
அைம�றது

  யாழ்பாணத்�ற்கு வடக்ேகயுள்ள அச்சுேவ� 
�ராமத்�ல் 17-.11-.1930 அன்று �ேரம்� ஞானசுந்தரம் 
�றந்தவர். தந்ைத�ன் ெபயர் நடராஜா. தா�ன் 
ெபயர் பவளம்மா. ெபற்ேறாரால் அவருக்குச் 
சூட்டப்பட்ட ெபயர் �  க�ர்காமேதவ ஞானசுந்தரம்.  
தமது இளைமக்காலத்�ல் த�ழகம் ெசன்று மூத்த 
அ�ஞர்கள் ெதாடர்�னால் இடதுசா�க் கருத்துக்கைள 
உள்வாங்� இடதுசா�யாக இயங்�ய ஞானசுந்தரம், 
அங்கு கம்யூ�ஸ்ட் கட்��ன் முன்ன� இத�லும் 
ப�யாற்�னார். 

1957ஆம் ஆண்டு ஜ�ன் 2ஆம் �க� இலங்ைக 
முற்ேபாக்கு எழுத்தாளர் சங்கம் ஆரம்�த்த நா��ருந்து 
�ேரம்� அதன் ெசயலாளராக இருந்து வந்துள்ளார். 
தாம் சார்ந்த இயக்கத்�னூடாகப் பரந்துபட்ட மார்க்�ய 
முற்ேபாக்கு ஜனநாயக சக்�கைள அ��ரட்�னார். 
முற்ேபாக்கு எழுத்தாளர்கள் ெபாதுமக்களுடன் ெதாடர்பு 
ெகாண்�ருப்பதுடன் அவர்களது அன்றாட வாழ்வுடனும் 
ேபாராட்டங்களுடனும் ஒன்று கலக்கேவண்டும் என்ற 
கருத்ைதத் தமது அைமப்�னூடாக முன்ெனடுத்தார.;; 
முற்ேபாக்கு இயக்கத்�ற்கான கருத்�யலுக்கு 
ெசயல் வ�வம் ெகாடுத்து, அதற்காக உைழத்தும், 
அயராது ெத�வான ேநாக்�ல் �ந்�த்தும், தன் 
வாழ்நாள் முழுதுவைதயும் அதற்கு அர்ப்ப�த்த ஒரு 
களச்ெசயற்பாட்டாளராக �ளங்�யவர்  �ேரம்�.

 முன்ன�(1948), ேதசா�மா�(1949), 

சுதந்�ரன் (1953-–1956), ேசா�யத் ெசய்�களும் 
கருத்துக்களும் நாளாந்த ெசய்� மடல்(1958-–1972), 
ேசா�யத்நாடு(1972-–1991), ேசாச�சம்: தத்துவமும் 
நைடமுைறயும் (1978-–1989) சக்�(1980-1989) ேபான்ற 
பத்��ைகக�ல்  ஆ��யராகவும் துைண ஆ��யராகவும் 
அர�யல் �மர்சகராகவும் கடைமயாற்��ருக்�ன்றார். 
முற்ேபாக்கு எழுத்தாளர் சங்கம் ெவ��ட்ட   புதுைம 
இலக்�யம்| என்ற மல�ன் ெதாகுப்பா��யராகவும் 
இருந்துள்ளார். 

1964இல் உருவாக்கப்ட்ட எழுத்தாளர் 
கூட்டுறவுப் ப�ப்பகத்�ல் �ரம்� ப�ப்பாளராகக் 
கடைமயாற்��ருக்�ன்றார். ேமலும் இலங்ைக த�ழ் 
ஆேலாசைனச் சைப�ன் ெசயலாளர்(1971-–1975), 
யாழ். பல்கைலகழக அைமப்புக்குழு ெசயலாளர், 
பத்��ைக க�ட்��ன் உறுப்�னர்(1973), இலங்ைக 
ஒ�பரப்புக் கூட்டுதாபன ஆேலாசைனச் சைப 
உறுப்�னர்(1972-–1974), இலங்ைக ஒ�ப்பரப்புக் 
கூட்டுத்தாபன ப�ப்பாளர் சைப உறுப்�னர்(1995), 
இலங்ைக ேத�ய நூலகச் சைப ம�யுைரக் 
குழு உறுப்�னர்(1997), �னகரன் ஆ��ய�ட 
ஆேலாசகர்(1997), இன �வகாரங்கள் சம்பந்தமான 
உயர்மட்ட ஊடகக் க�ட்� உறுப்�னர்(1997) எனப் பல 
பத�கைளயும் வ�த்�ருக்�ன்றார்.

1964இல் ெல�ன் நூற்றாண்ைடெயாட்� 
நடாத்தப்பட்ட பத்��ைகயாளர் மகாநாட்�ல் இவர் 
�றந்த பத்��ைகயாளருக்கான �ருைதப் ெபற்றுள்ளார்.

இவரது மைன� ெபயர் கம�. இவர்களுக்கு இரண்டு 
ெபண்�ள்ைளகள். �ற்காலத்�ல் இவர் கனடா�ற்கு 
கு�ெபயர்ந்து ெதாடர்ந்தும் சமூகச் ெசயற்பாடுக�ல் 
ஆர்வம் காட்�வந்தார். இவரது நூல் ஷ�ேரம்� 
கட்டுைரகள்| 2008இல் ெவ�யானது. இவர் தனது 84 
வய�ல் 02-.11- .2014அன்று அமரரானார். 

வடேகாைவ  பூ.க. இராசரத்�னம் எழு�ய 
நூல் கல்� : வா�ப்பும் ேதடலும்

பூதத்தம்� கந்தப்பு இராசரத்�னம் அவர்கள் 
ேகாப்பாய் ��ஸ்தவக் கல்லூ�, வட�ராந்�ய 

கூட்டுறவுப் ப�ற்�க் கல்லூ� என்பவற்�ன் 
ஆ��யராகவும் உப அ�பராகவும் ெகாத்த� 
அ�பராகவும் ப�யாற்�யவர். இவர் பல 
சமூக �றுவனங்கள், ெதாண்டு �றுவனங்கள், 
ஆ�யவற்�ல் ப�யாற்�யேதாடு  நூற்றுக்கும் 
ேமற்பட்ட கல்�, இலக்�யம், மற்றும் ெபாது 
�டயங்கள் சாரந்த கட்டுைரகைள நாேளடுக�லும் 
சஞ்�ைகக�லும்  எழு�யுள்ளார். அத்ேதாடு  
மாணவர்களுக்கான �றுகைதகள் உட்பட பல 
நூல்கைள ெவ��ட்டுள்ளார். 

கல்� : வா�ப்பும் ேதடலும் என்ற இந்த நூல் இரண்டு 
பகு�கைள உள்ளடக்�யுள்ளது. கல்�யும் உலக சமூக 
மாற்றமும், உயர்கல்� �ருத்��ன் ேதக்கம் ஏக்கம் 
தாக்கம், ேத�ய வளர்ச்�யும் ஆ��யர்க�ன் பங்கும், 
கற்�த்தலுக்குக் கற்றல்: இைட�ைலக் கல்�, 
கல்�யும் ந�ன ஆ��யரும், வருங்காலத்துக்கு 
கல்� கற்�த்தல், கல்� அ��ருத்�யும் ஆ��ய�ன் 
வ�பாகமும் கல்�: அ�வு - ஆளுைம, வளாகக் கூட்டு 
வாழ்வுக்கு பு�யேதார் அ�முகம், தைலைமத்துவமும் 
பு�ய �ைலமாற்ற நுட்பமும், �ள்ைளயும் 
நுண்ம��ருத்�யும், மாணவர்களும் பாடசாைலயும், 
�ள்ைளகைள எப்ப� அணுகேவண்டும்,  ெபற்ேறாைர 
�ைறவாக ெந�ப்படுத்தல் உன்ைன � அ�ந்து ெகாள், 
மனேம... ஆ�யைவ பகு� ஒன்�ன் ஆக்கங்களாக 
வுள்ளன. வா�த்தல், பத்தகங்க�ல் புதுைமகாணல், 
உலகப் புத்தக �னம், அ�வுப்�ரவாக சகாப்தத்�ல் 
பைடப்பாற்றல், ஏட்�ன் வளர்ச்� நாட்�ன் வளர்ச்�, 
அ�வாற்றலும் சமூக�யலும் என்பன இரண்டாம் 
���லுள்ளன. இந்த நூல் கல்�சார் ஆற்றுப்படுத்தல் 
நூலாகவும் வா�ப்புச் சார்ந்த வ�காட்டல் நூலாகவும் 
அைமந்துள்ளது. பயனுள்ள �றந்தெதாரு நூைல 
ஆக்�த்தந்த நூலா��யர் பாராட்டுக்கு�யவர். 
136 பக்கங்கள் ெகாண்ட  இந்த நூல் ேசமமடு 
ெபாத்தகசாைல ெவ��டாக வந்துள்ளது. நூ�ன் 
�ைல ரூபா 440/=

ேமடம்டூசட்  ெமழுகுப் ெபாம்ைம 
அருங்காட்�ச் சாைல 

இலண்டன் ெசல்பவர்கள் தவறாமல் பார்க்க ேவண்�ய 
இடங்க�ல் ஒன்று ேமடம் டூசட் அருங்காட்�ச் சாைல. 
2013ஆம் ஆண்�ல்  இலண்ட�ல் இடம்ெபற்ற 
உலகத்த��யல் ஆய்வு மாநாட்�ல் கலந்துெகாள்ள 
நானும் மைன�யும்  ெசன்றேபாது எமக்கு அந்தச் 
சந்தர்ப்பம் �ைடத்தது. இந்த அருங்காட்�யகத்�ல் உலகத் 
தைலவர்க�ன் �ைலகள் உள்ளன. 

உள்ேள ெசன்று பார்த்தால் ஒேர �ர�ப்பாக 
இருந்தது. �ைலகள் யாவும் சத்�யத்�ன் சத்�யமான 
உ�ர்ப்ேபாடு இருந்தன. மைறந்து ேபானவர்களும்,  
இன்று உ�ேராடுள்ளவர்களுமான  உலகப் �ரபலங்கைள  
உ�ேராட்டத்துடன் �ைலயாக வ�த்�ருந்தார்கள். அந்தச் 
�ைலக�ன் கண்க�ல் ஒ�ரும் பரவசம்,  உதட்ேடாரத்�ல் 
ெந�யும் புன்னைக, ெவள்ைளத்ேதா�ன் ஊடாக 
ெத�யும் �ல�ற நா� நரம்புகள், கன்னக் கதுப்புக�ல் 
எட்�ப்பார்க்கும் பூைன ம�ர் - என ெமழுகு வார்ப்புக் 
கைல�ன் அற்புதத்ைத அங்கு கண்ேடன். 

நாம் வாழ்நா�ல் சந்�க்க மு�யாத, ெதாட்டுக்ெகாள்ள 
மு�யாத �ரபலங்கேளாடு �ன்று நாம் புைகப்படம் எடுத்துக் 
ெகாள்ளலாம். இைளஞர்களும் �றுவர்களும் தமக்குப் 
��த்த �ைளயாட்டு �ரர்கள், பாடகர்கள் ஆ�ேயாருடன் 
�ன்று படம் எடுத்துக்ெகாண்டார்கள். �லர் ெஹா�வூட் 

ந�கர்களுடன் �ன்று 
படம் எடுத்தார்கள். 
இந்�ரா காந்�யும் 
மகாத்மா காந்�யும் 
அருகருேக �ன்றா 
ர்கள், ெநல்சன் 
மண்ேடலா ஒரு 
புறத்�ல் �ன்�ருந்தார். 
இளவர� எ�செபத்; குடும்ப சேமதராய் �ன்�ருந்தார். 
�ட்லர் தனக்ேகயு�ய கம்�ரத்துடன் �ன்�ருந்தார். 
��க்கட் �ரர் ெடன்டுல்காருடன் பலர் படம் ��த்துக் 
ெகாண்டு �ன்றார்கள். இ�ல் முக்�யமாக நான் கவ�த்த 
�டயம் என்ெவன்றால் இந்தப் �ரபலங்கள் எவ்வாறு 
ஆைட அ�களுடன் காட்�தருவார்கேளா அதைனயும் 
நுணுக்கமாகக் கவ�த்துச் ெசயற்பட்�ருக்�றார்கள் 
என்பதுதான். 

அருேகயுள்ள மற்ெறாரு பகு�க்குள்; நுைழந்ேதாம்.
இலண்ட�ல் புகழ்ெபற்ற ஷ�ளனட்ேடா�யம்| 

என்று அதைனக் கு�ப்�டு�றார்கள். அங்கு ��ட்டல் 
ெதா�ல் நுட்பம்மூலம் ஆகாயத்ைத - �ரபஞ்சத்ைத, 
வட்ட வ��லான �ைர�ல் பைடத்து அ�ேல 
ேகாள்கள் சுழல்வைதக் காட்டு�றார்கள். ேகாள்களுக்கு 
இைட�லான தூரங்கள்,  ேகாள்களுக்கு இைட�லான 
உருவ ேவறுபாடுகள், இரவு பகல்க�ன் ேதாற்றப்பாடுகள் 
அத்தைனயும் தத்ரூபமாக அைமந்�ருந்தன.

ெவ�ேய வந்தேபாது, வாச�ல் ெமழுகு நாய் 
ஒன்று ஒவ்ெவாருவைரயும் பார்த்து தன்பாட்�ல் 
தைலயாட்�க் ெகாண்�ருந்தது. அங்ேக ஒருவர் 
எழுதுேகாலால் எழுதுவதும் �ன் �ந்�த்து தைலயாட்�க் 
ெகாண்�ருப்பதுமாகக் காட்�தந்தார்.

இதன் �ன்னர் ெதாடராக வந்து ெகாண்�ருந்த 
பைழயெமாடல் கார்க�ல் ஏ� ��ெதாரு அ�சய 
உல�னுள் பய�க்க ைவக்�றார்கள். பண்ைடய அரசர்கள், 
�ரபுக்கள், மகாரா�கள், �ச்ைசக்காரர்கள், வாேளந்தும் 
�ரர்கள், ெசங்ேகால்மன்னர்கள், ேகாமா�கள், அ�ஞர்கள், 
என நாங்கள் பய�த்த கா�ன் இருமருங்�லும் �ன்று 
எங்களுக்கு ைகயைசக்�றார்கள். �லர் தைல அைசத்துப் 
புன்னைகக்�றார்கள்.

ெமழு�ேல ெசய்த உருவங்களால் இதுவைர ேநரமும் 
எம்ைம ஆட்�ப்பைடத்�ருக்�றார்கேள என �ைனத்து 
�யந்துேபாேனாம்.

இந்த ெமழுகுப்ெபாம்ைம அருங்காட்�ச் சாைல 1902ஆம் 
ஆண்டு ேமடம் டூசட் என்பவரால் ஆரம்�க்கப்பட்டது. 
1794இல் ேமடம் டூசட் தனது 89ஆவது வய�ல் காலமானார். 
தற்ேபாது இந்த ெமழுகுப் ெபாம்ைம கண்காட்�ச்சாைல 
அவரது வா�சுக�ன் பராம�ப்�ல் உள்ளது.  
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(இ� அடுத்த இத�ல்) 

�ண்டும் பாடசாைல ேபாகலாம்!
�க  �ண்ட இைடெவ�க்கு �றகு �ண்டும்  

 �றப்பதற்கு நடவ�க்ைக எடுக்கப்படுவது 
ம �ழ்ச்�க்கு�யது. பாடசாைல சூழைல மறந்து, �ட்�ன் 
அைறையேய வகுப்பைறயாகக் கரு�, கண��ன் முன்னாள் 
காலத்ைதக் க�த்த மாணவர்களுக்கு ஒருவைகயான 
�டுதைலயாக இது அைம�றது.

முற்�லும் சுகாதார வ�முைறகைளப் �ன்பற்� 
பாடசாைலகைள இயக்குவதற்கு முயற்�கள் 
எடுக்கப்பட்டுள்ளது. பல மாதங்கள் பாடசாைல எல்ைலக்ேக 
வராத மாணவ மாண�கள் இப்ேபாது பாடசாைல 
ெசல்ல அ�க ஆர்வம் காட்டு�ன்றனர். இச்சந்தர்ப்பத்�ல் 
ெபற்ேறார்கள் �தான ெபாறுப்பு �க அ�கமா� உள்ளது. 

தமது �ள்ைளகைள பாடசாைலக்கு அனுப்பும் ேபாது 
ேகா�ட் – 19 தடுப்புக்கான சகல நைடமுைறகைளயும் தம் 
�ள்ைளகள் �ன்பற்� நடப்பைத ெபற்ேறார் உறு� ெசய்து 
ெகாள்ள ேவண்டும். முைறயாக முகக்கவசம் அ�தல், 

ைககைள அ�க்க� 
கழுவுதல் அல்லது ெதாற்� 
�க்�கைள பயன்படுத்� 
துப்பரவு ெசய்தல், சமூக 
இைடெவ�ைய ச�யாகவும் 
முைறயாகவும் ேபணுதல் 
ேபான்ற அ�ப்பைடயான 
சுகாதார வ�முைறகைள 
கண்�ப்பாக கைட��க்கச் 
ெசய்தல் ேவண்டும். 
இவ்�டயத்�ல் அசட்ைட 
யாக இருக்க இடம�க்கக் 
கூடாது. 

ப�ெரண்டு வயதுக்கு ேமற்பட்ட மாணவர்களுக்கு 
ெகாேரானா தடுப்பூ�கைள ஏற்றுவதற்கும் நடவ�க்ைககள் 
எடுக்கப்பட்டுள்ளன. இது ெபற்ேறா�ன் பூரண 
�ருப்பத்துடேனேய �ைறேவற்றப்பட ேவண்�ய 
�டயமாக உள்ளது. ெகாேரானாவுக்கு எ�ரான �கச் �றந்த 
பாதுகாப்பாக தடுப்பூ� ஏற்றுதல் கருதப்படு�றது. இ�லும் 
�றப்பானது என ஏற்றுக்ெகாள்ளப்பட்ட “ைபசர்” (Pfizer) 
தடுப்பூ�கேள மாணவர்களுக்கு ஏற்றப்படுவதால் ெபற்ேறார் 
எவ்�த தயக்கமு�ன்� தமது �ள்ைளகளுக்கு இந்த 
தடுப்பூ�ைய வழங்க �ருப்பம் ெத��க்க தயங்கக் கூடாது. 

தமது �ள்ைளகள் உ�ய ேநரத்�ல் பாடசாைலக்கு ெசன்று, 
பாடசாைலகள் மு�ந்தவுடன் அங்கு�ங்கும் ஓ� ஆ� 
�ைளயாடாமல், �ண் பராக்குக�ல் ஈடுபடாது இயன்ற 
அளவு �ைரவாக �டுகளுக்கு �ரும்ப வ�வைககள் ெசய்தல் 
ேவண்டும். பாடசாைலக்கு வாகனங்க�ல் �ள்ைளகைள 
அனுப்புேவார் அவ்வாகனங்க�லும் ச�யான சுகாதார 
நைடமுைறகைள �ன்பற்றுவைத உறு� ெசய்தல் அவ�யம்.

இன்ைறய ெகாேரானா ெபருந்ெதாற்று காலத்�ல் இவற்ைற 
கருத்�ல் ெகாண்டு ெசயற்பட்டு, தமது �ள்ைளகள் ச�யான 

நைடமுைறகைள �ன்பற்�, �ராக கல்�ைய ெதாடரச் 
ெசய்வ�ல் கவனம் ெசலுத்தல் ேவண்டும்.      
  

கலாபூஷணம் ஜ�ைனதா ெஷ�ப்
புகழ் பூத்த எழுத்தாளர், �றைம�க்க �ருவாக அ�கா�, 

�றந்த சமூக ஆர்வலர் ஜ�ைனதா ெஷ�ப் கடந்த அக்ேடாபர் 
மாதம் ௦3ம் �க� தனது 82வது வய�ல் இவ்வுலைகப் 
��ந்தார். 

மட்டக்களப்பு மாவட்ட முன்னாள் உத� அரசாங்க 
அ�பராக, அைமச்சுக்க�ன் ெசயலாளராக, முஸ்�ம் 
சமய கலாசார �ைணக்களப் ப�ப்பாளராக,  
அத்�ைணக்களத்�ன் கலாபூஷண 
ெத�வுக் குழு�ன் தைலவராக 
அவர் ப�பு�துள்ளார். காத்த 
நகர் முன்ேனா�யாக இருந்து யுத்த 
காலத்�லும் அர்ப்ப�ப்புடன் 
ெசயலாற்�யவர். பல்துைற 
ஆற்றல்�க்க இவர், 
மட்டக்களப்�ல் இயங்�ய 
நாடகக் குழுெவான்�ல் ேசர்ந்து 
பல ேமைட நாடகங்க�லும் 
ந�த்துள்ளார். 

இலங்ைக வாெனா� முஸ்�ம் 
ேசைவ�ல் இவர் எழு�ய 
“அவளுக்ெகன்று ஓர் இதயம்” 
என்ற ெதாடர்கைத 1980க�ல் 
ஒ�பரப்பானது. ‘ெசந்த�ழ்ச் ெசல்வன்’ எம்.எஸ்.எம். 
�ன்னா�ன் பல்குரல் கைதச் ெசால்ல�ல் ஒ�பரப்பான 
இத்ெதாடர்கைதேய, முஸ்�ம் ேசைவ�ல் ஒ�பரப்பான 
ஒேர ெதாடர்கைத என கைலவா� க�ல் கு�ப்�ட்டுள்ளார். 

நூற்றுக்கும் ேமற்பட்ட வாெனா� நாடகங்கள், 
நூற்றுக்கணக்கான  �றுகைதகள்,  இருபது நாவல்கள் 
எண்ணற்ற கட்டுைரகள்  இவரால் எழுதப்பட்டுள்ளன. 
‘சாைணக் கூைற’, ‘ெப�ய மைரக்கார்’, ‘ஜனநாயகம்’, 
‘சூ�யத்ைத ேநாக்�’ என்பன இவரது �ரபலமான 
பைடப்புகளாகும்.  

இவரது மூன்றாம் முைற, �ைதவுகள், சாட்�கள் இல்லாத 
சாமத்�ல் ேபான்ற  ெதாடர்கைதகள் �னகரன், �ரேகச� 
பத்��ைகக�ல் ெவ�வந்துள்ளன. இவரது காட்�ல் எ�த்த 

�லா, ஒவ்வாமுைனக் க�தங்கள், இது நம்ம ெசாத்து, ஒரு 
�ராமத்�ன் து�ல் கைல�றது ஆ�ய நாவல்கள் இலங்ைகத் 
ேத�ய நூலக ேசைவகள் சைப�ன் அனுசரைனயுடன் 
எழுதப்பட்டுள்ளன.

ஜ�ைனதா ஷ�ப்’ என்ற ெபயரால் இவைரப் ெபண் 
எழுத்தாளர் என்று எண்�க் ெகாண்�ருந்தவர்கள் ஏராளம். 
இவர் ேத�ய ��யாகவும் மற்றும் வட �ழக்கு மாகாண 
��யாகவும் நான்கு சா�த்�ய �ருதுகள், இலங்ைக 
அர�ன் கலாபூஷண �ருது, மற்றும் இலக்�ய �த்தகர் 
�ருது, க�காலன் �ருது உட்படப் பல �ருதுகளால் 
ெகௗர�க்கப்பட்டுள்ளார்.

“அசன்ேபயுைடய கைத - ஓர் �ள் வா�ப்பு”
இலக்�ய பைடப்புகள் முத�ல் வா�க்கப்படும் ேபாது 

வா�ப்பவ�ன் வயது, அனுபவம், ஆர்வம், �ந்தைன, 
எ�ர்பார்ப்பு, ேபான்றவற்ைற ெபாறுத்து ஒவ்ெவாரு�தமான 
அனுபவத்ைத அைவ 
வழங்கு�ன்றன. ஆனால் “�ள் 
வா�ப்பு” எனும் ேபாது அது 
ெபாதுவான வா�ப்�ைன 
கடந்து, ஓர் பைடப்பு 
ேபசு�ன்ற கைல, கலாசார 
�ழு�யங்கள், அது ேபசு�ன்ற 
வார்க்க நலன், அதன் 
�ன்ன��லுள்ள அர�யல், 
அது உண்ைம�ல் எதைன 
முன் ைவக்�ன்றது, ேபான்ற 
பல �டயங்கைள ேநாக்� 
வாசக�ன் �ந்தைனகைள 
தூண்டு�ன்றது. 

ஒரு பைடப்பு பற்�ய 
�த்�யாசமான, அகலமான �ந்தைனக்கு இவாறான �ள் 
வா�ப்பு வ�வகுக்�றது. ‘மறுமலர்ச்�த் தந்ைத’ அ�ஞர் 
�த்�ெலப்ைப�ன் “அசன்ேபயுைடய கைத” நாவைல 
அ. வா. முஹ்�ன், �ள் வா�ப்பு ெசய்து எழு�யுள்ள 
“அசன்ேபயுைடய கைத- ஓர் �ள் வா�ப்பு” நூல் இந்த 
அைமப்�ல் ெவ�வந்துள்ளது. 

சுமார் 135 வருடங்களுக்கு முன்னர் எழுதப்பட்ட ஒரு 
நாவைல சுமார் இரண்டு தசாப்தங்களுக்கும் ேமல் �ள, �ள 
�ந்�த்து �றப்பாக �ள் வா�ப்பு ெசய்துள்ளார் நூலா��யர். 
இத்தைகய பா��லான இலங்ைக�ன் முதல் �ள் வா�ப்பு 
நூல் இது என்றும் கூட இதைன கு�ப்�டலாம். 

அ�ஞர் �த்�ெலப்ைப�ன் அ�ய ேசைவகைள �ளவும் 
�ைனவூட்�, அவர் எழு�ய ‘அசன்ேபயுைடய கைத’ எனும் 
முதல் த�ழ் நாவைல ேத� வா�க்க தூண்டுவ�ல் அ. 
வா. முஹ்�ன் ெவற்� கண்டுள்ளார் என்றால் �ைகயல்ல. 
அந்த நாவைல வா�த்தவர்கள் அதைன பு�ய �ந்தைன 
ப�ணாமத்ேதாடு �ள வா�க்க இந்நூல் உந்து சக்�யாக 
இருக்�றது. �த்�யாசமான இலக்�ய ரசைனக்கு �ருந்து 
பைடக்கும் இம்�ள் வா�ப்பு நூல் இலக்�ய ��யர்கள் 
அைனவரும் வா�க்க ேவண்�ய ஒரு நூல் என்றால் 
�ைகயல்ல.

நூல்:- “அசன்ேபயுைடய கைத- ஓர் �ள் வா�ப்பு”, 
நூலா��யர்:- அ. வா. முஹ்�ன், முதற்ப�ப்பு:- ஜ�ன் 2021, 
ெவ��டு:- ெவள்ளாப்பு ெவ�, பக்கங்கள்:- 102 + xxi, 
�ைல: ரூபா. 300/=, ெதாடர்புகளுக்கு: 0778089827

ஆண்க�ன் பருவப் ெபயர்கள்
* 01 வயது முதல் 12 வயது வைர -  பாலன்
* 12 வயது முதல் 24 வயது வைர -  �டைல
* 24 வயது முதல் 36 வயது வைர -  காைள

* 36 வயது முதல் 48 வயது வைர -  ��
* 48 வயது முதல் 60 வயது வைர -  மறேவான்
* 60 வயது முதல் 72 வயது வைர -  �றேவான்
* 72 வயது முதல் வயதுக்கு ேமல் -  முதுமகன்

கணவனும் மைன�யும்
கணவனுக்கும் மைன�க்கு�ைட�ல் �று சண்ைட. 

சண்ைட ��த்த மைன� அவசர அவசரமாக தனது உைடகைள 
எடுத்து தனது ெபட்��ேல அடுக்�க் ெகாண்�ருந்தாள். 
இதைனக் கண்ட கணவன் மைன��டம்,"எங்ேக ேபாகப் 
ேபா�றாய்" எனக் ேகட்டான். 

அதற்கு மைன� "எனக்கு என் அம்மா�ன் �டு 
இருக்�றது. நான் அம்மாவுடன் ெசன்று வாழப் ேபா�ேறன்" 
என்று ேகாபமாகக் கூ�னாள்.  

அைதக் ேகட்ட கணவன் உடேன தானும் தனது உைடகைள 
எடுத்து தனது ெபட்��ேல அடுக்கத் ெதாடங்�னான். 
இதைன அவதா�த்த மைன� ஆச்ச�யத்துடன் "�ங்கள் 
எங்ேக ேபாகப் ேபா��ர்கள்" எனக் கணவ�டம் 
ேகட்டாள்....

கணவனும் ெவகு அைம�யாக, “எனக்கு என் அம்மா 
�டு இருக்�றது. நானும் அம்மாவுடன் ெசன்று வாழப் 
ேபா�ேறன்" என்றான். 

அதைனக் ேகட்டு அ�ர்ச்�யைடந்த மைன�, 
"அப்ப�யானால் நமது மூன்று �ள்ைளகைள பார்ப்பது 
யார்?" என்று ேகட்டாள்.

அதற்கு கணவன், "அவர்களுக்கும் அவர்களது அம்மா 
இருக்�றாள். அவர்கள் அவர்களது அம்மா�ன் �ட்டுக்கு 
ெசன்று அம்மாவுடன் வாழ்வார்கள்" என்றான் சாகவாசமாக.,

மைன��ன் ைககள் உடேன ெபட்��ல் அடுக்�ய 
உைடகைள �ண்டும் ெவ�ேய எடுத்தன. 

புது வரவு

       ெசந்த�ழ் அது ேதன் த�ழ் 

எண்ணங்கள் என்ெறன்றும் சீரானால் 

எதிர்காலம் எப்ேபாதும் நன்றாகும்

உள்ளங்கள் இைறயன்பில் நிைறந்தாேல 

இல்லங்கள் எந்நாளும் மகிழ்வாகும்

  நல்லைத ெசால்�ேறாம்

��ந்தார் ெபருைம

�ந்தைன ெசய் மனேம
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சர்வதேச விருது பெற்ற 
இலங்கை  ேமிழ் நடி்கை  

Niranjani Shanmugarajah.



nrg;nlk;gu; 11 jhf;Fjypy; cyf 
tu;j;jf ikaj;jpd; tlf;F NfhGuj;jpNyNa 
KjyhtJ jhf;Fjy; ,lk;ngw;wJ. tu;j;jf 
tpkhdk; Nkhjpajhy; VNjh tpgj;J vd;W 
jhd; ngUk;ghyhdtu;fs; ek;gp ,Ue;jhu;fs;. 
njw;F NfhGuj;jpy; ,Ue;jtu;fs; me;jf; 
fl;llj;jpy; ,Ue;J ntspNawp ,Uf;f 
Ntz;Lk;. 
Mdhy; 

mtu;fs; 
jkJ ,Uf;ifapy; ,Uf;Fk;gb 
mwpTWj;jg;gl;lhu;fs;. fl;llj;ij 
tpl;L ntspNaw Kad;wtu;fSk; 
ghJfhg;G mjpfhupfshy; jpUg;gp 
mDg;gg;gl;lhu;fs;. tpjp ahiu 
tpl;lJ. njw;F NfhGuj;jpYk; 
tpkhdk; NkhjpaJ. mq;F ,Ue;j 
1>120f;Fk; mjpfkhdtu;fs; 
capupoe;jhu;fs;.
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gpuhd;]; ehl;L fiyQUk; 

fz;Lgpbg;ghsUkhd Ytp]; 

Ny gpupd;]; KjyhtJ efUk; 

glq;fis gjpT nra;jhu;. 

,J jhd; tPbNahf;fSf;F 

Kd;Ndhb vd;W $wyhk;. 1888 

,y; jdJ kfid itj;J 

me;j efUk; fhl;rpia mtu; 

glkhf;fp ,Ue;jhu;. Mdhy; Xu; 

Mz;Lf;Fs; mtu; fhzhky; 

Ngha;tpl;lhu;. mtUf;F vd;d 

MdJ vd;W ,d;W tiu 

njupatpy;iy. Mdhy; ,e;j 

epfo;T ,lk;ngw;w FWfpa 

fhyj;jpNyNa xspg;gjpit 

fz;Lgpbj;j KjyhtJ kw;Wk; 

xNu eguhf Njhk]; vbrd; 

ghuhl;il ngw;whu;. mtuJ 

efUk; glq;fis gjpT 

nra;Ak; nfkuh mnkupf;fhtpy; 

fhg;Gupikia ngw;wJ.     

,Jf;Ff; $l kuz
 jz;lidah?

�ர்ெதௗஸ்�ர்ெதௗஸ்�ர்ெதௗஸ்
சஞ்சாரம்சஞ்சாரம்சஞ்சாரம்சஞ்சாரம்சஞ்சாரம்சஞ்சாரம்
பூேகாள

KjyhtJ tPbNah 

nfkuhtpd; fij
tpjp ahiu

tpl;lJ
tpLKiwapy; Ntiy 

nra;ahj   

  tpkhwdg;gil!

2010 Mk; Mz;L Vg;uy; khjj;jpy;> vk;82 vd;w tpz;kPd; 
kz;lyj;jpy; milahsk; njupahj nghUs; 

xd;W xspia tpl 4 klq;F Ntfj;jpy; efu;tij thndhyp 
thdpayhsu;fs; mtjhdpj;jhu;fs;. mJkl;Lky;y mq;fpUe;J NubNah 
rkpf;iQfSk; fpilj;jd. ,g;gbahd epfo;T xd;W ,jw;F Kd;du; 
mtjhdpf;fg;gl;bUf;ftpy;iy. Mdhy; me;j ku;kkhd epfo;Tf;F ,d;W 
tiu KbT fpilf;fTk; ,y;iy.   

`Kuhgp rl;lk; vd;gJ cyfpy; kpfg; 
goikahd rl;lg; Gj;jfq;fspy; 

xd;W. cz;ikapy; mJ Gj;jfk; my;y 2.24 kPw;wu; 
caukhd fy;ypy; nrJf;fg;gl;l rl;l tpjpfs;. ,d;W 
New;wy;y fp.K 1755 f;F Kd;du; ,Ue;j rl;lq;fs;. 

ggpNyhdpa kd;du; `Kuhgp Ml;rpf;fhyj;jpy; 
Nghlg;gl;l rl;lj;jhy; jhd; mjw;F `Kuhgp rl;lk; 
vd;W ngau;. njw;F nknrhgNjkpah midj;ijAk; 
cs;slf;Ffpd;w a+g;ub]; ejpia xl;bNa fp.K 1792 
njhlf;fk; 1750 fhyg;gFjpay; Ml;rp Gupe;jpUf;fpwhu; 
,e;j khkd;dd;.

me;j kd;ddpd; fhyj;jpy; mKypy; ,Ue;j 
`Kuhgp rl;lj;jpd; fPo; tu;j;jf nraw;ghLfs;> 
rptpy; tptfhuq;fs;> Fw;wtpay; rl;lq;fs; 
vd;W ePjp epiyehl;l 282 rl;l tpjpfs; 
vOjg;gl;bUf;fpd;wd. mjhtJ gz;ila 
kdpj ehfupfj;jpy; ,j;jid gioaJk;> 
KOikahdJkhd rl;lg; Gj;jfk; xd;W 
fz;Lgpbf;fg;gl;ljpy;iy. vdNt> gz;ila 
ehfupfk; gw;wp njupe;Jnfhs;s `Kuhgp rl;lk; 
Kf;fpakhd xd;W. 

`Kuhgp NguuR ,Ue;j gFjpapy; ,Ue;J 
250 iky; njhiytpy; ,d;iwa <uhdpd; 
Frp];jhd; gpuhe;jpaj;jpy; 1901 Mk; Mz;Nl 
,e;j rl;lf; fy;ntl;L 

mfo;thuha;r;rpahsu;fshy; 
fz;Lgpbf;fg;gl;lJ.   

,e;j rl;lq;fs; cyfg; Gfo;ngw;wJ. 
mnkupf;f cr;r ePjpkd;wj;jpy; $l ,e;j rl;lq;fs; 
gjpf;fg;gl;bUf;fpwJ. 

mjw;fhf ,e;j rl;lq;fs; cd;djkhdJ vd;W 
nrhy;y KbahJ. Fw;wq;fhzg;gLgtupd; ehf;F> iffs;> 
khu;G> fz;fs; my;yJ fhJfis mWj;njwptjw;Ff; $l 
rl;lk; tpjpf;fg;gl;bUf;fpwJ. vdpDk; Fw;wk;rhl;lg;gl;lhy; 
mjid ep&gpf;f Ntz;Lk; vd;gJ xU ehfupfkhd 
tplak;.  Mdhy; mjpYk; $l xU nfh^uk; ,Uf;fpwJ. 
xUtu; kw;nwhUtu; kPJ nfhiyf; Fw;wr;rhl;L Rkj;jp> 
mjw;F vjpuhf Mjhuhj;ij nfhz;Ltuj; jtwpdhy;> 
mtu; kPJ Fw;wr;rhl;L Rkj;jpatu; nfhy;yg;gl Ntz;Lk; 
vd;fpwJ `Kuhgp rl;lk;.

,e;j rl;lq;fisf; $l nghWj;Jf; nfhs;syhk; 
Mdhy; kJghdf; filapy; Ntiyghu;g;gtu;fSf;F xU 
rl;lk; ,Uf;fpwJ mjid ghu;j;jhy; n[d;kj;Jf;Fk; 
kJghdf; filapy; Ntiy ghu;f;f khl;Bu;fs;. 

kJghdf; filapy; kJit Cw;wpf; nfhLg;gtu;fs; 
mjid fPNo nfhl;bdhy; kuz jz;lid tpjpf;fg;gLk; 
vd;W Fwpg;gplg;gl;bUf;fpwJ.    

vd;dthf 
,Uf;Fk;!



அமைதிக்கான 
ந�காபல் பரிசு 

பபற்ற 
“யகாஸிர் அரபகாத்”

பலஸ்தீன் ஒரு தமலவனற்ற 
நதசைகா் பி்றந்து வளர்ந்து 

�டுவில் ஒரு தமலவமனப் பபற்றது. 
அத்தமலவர்தகான் யகாஸிர் அரபகாத் 
ஆவகார். யகாஸிர் அரபகாத்தின் 
இயறபபயர் முஹமைது யகாஸிர் 
அப்துர் ரஹைகான் அப்துர் ரவூப் 
அரபகாத் அல்குத்வகா அல்-ஹுமைனி 
ஆகும. 

   பலஸ்தீன பபற்றோர்களோன அப்துர ரவூப் அரபோத் 
அல்குத்்ோ அல்-ஹுஸைனி, ஜோஹ்ோ அபுல் ைவுத் 
ஆகி்�ோருக்கு ஏழு குழநஸதை்களில் இரண்ோ்து   ம்கனோ்க 
�ோஸிர அரபோத் 1929 ஆம் ஆணடு ஆ்கஸ்ட் மோதைம் 4 ஆம் தி்கதி 
எகிப்தில் ப்கய்ரோவில் பிறநதைோர.

�ோஸிர அரபோத்தின் தைநஸதை தைனது பரம்பஸர குடும்ப 
நிலங்களின் உரிஸமஸ�ப் பபறு்தைற்கோ்க 25 ்ரு்ங்களோ்க 
எகிப்தி� நீதிமன்றங்களில் ்ழக்்கோடி ்தைோல்வி�ஸ்நதைோர. 
அதைன் பின்னர தைநஸதை�ோர சோகினி மோ்ட்்த்தில் ஒரு துணி 
வி�ோபோரத்தில் பணி�ோறறினோர. �ோஸிர அரபோத்துக்கு நோன்கு 
்�தைோ்கவிருநதை்போது அ்ரின் தைோய சிறுநீர்க ்நோ�ோல் 
இறநதைோர. 

�ோஸிர அரபோத்   1944 இல் கிங-பு்ோட் பல்்கஸலக்்கழ்கத்தில் 
படித்துக் ப்கோணடிருநதை ்கோலத்தில்தைோன் யூதைர்கள் பறறி� 
வி்�ங்கஸளத் பதைரிநது ப்கோண்ோர. ்மலும் யூதை மறறும் 
ஸி்�ோனிைம் பறறி நன்றோ்க்் புரிநது ப்கோண்ோர. �ோஸிர 
அரபோத்  பல்்கஸலக்்கழ்கத்தில் படித்துக்ப்கோணடிருநதை ்போ்தை 
1948 இல் நஸ்பபறற அரபு- இஸ்்ரல் யுத்தைத்தின்்போது 
கிங-பு்ோட் பல்்கஸலக்்கழ்கத்திலிருநது ப்ளி்�றி அரபுப் 
பஸ்்களு்ன் இஸைநது இஸ்்ரலுக்கு எதிரோ்க துணிவு்ன் 
்போரிட்்ோர. 

�ோஸிர அரபோத்   கிங-பு்ோட் பல்்கஸலக்்கழ்கத்தில் 1950 இல் 
சிவில் பபோறியி�லோளர பட்்ம் பபறறோர.  

�ோஸிர அரபோத்   சிவில் பபோறியி�லோளர பட்்ம் பபறறதும், 
1951 இல் குஸ்த்தில் பணி�ோறறினோர. �ோஸிர அரபோத்  1955 
இல் எகிப்தில் ்கமோல் அப்துல் நைோரின் ஆட்சியில் ஒரு தை்ஸ் 
ஸ்கது பசய�ப்பட்டும் இருக்கிறோர. குஸ்த்தில் �ோஸிர 
அரபோத்   அபுஜிஹோத் என்ப்ரு்ன் இஸைநது “பத்தைோ” 
அஸமப்ஸப 1957 இல் நிறுவி அதைனூ்ோ்க பலஸ்தீன அரசி�ல் 
்போரோட்்த்தில் தீரக்்கமோ்க தைனது பலஸ்தீன ்போரோட்்த்ஸதை 
ஆரம்பித்தைோர. 

பலஸ்தீனம் என்பது மி்கவும் உ�ர்ோன ்கலோசோரம் ப்கோண் 
அருள்போலிக்்கப்பட்் பூமி�ோகும். இப்பூமியில் அதி்கமோன 
நபிமோர்கள், ரைூல்மோர்கள் பிறநது ்ளரநது இறப்ஸப 
அஸ்நதுள்ளனர. அநதை்ஸ்கயில் பலஸ்தீனம் சிறப்புப் பபறறது. 
பலஸ்தீனத்தில் அஸமநதை “ஸபத்துல் மு்கத்தைஸ்” முக்கி� 
சிறப்புப் பபறறது. ்கோரைம் நபி (ைல்) அ்ர்களின் விணப்ளிப் 
ப�ைமோன மிிஃரோஜு்ன் பதைோ்ரபுஸ்�து. முஸ்லிம்்களுக்கு 
பதைோழுஸ்க ்க்ஸம�ோக்்கப்பட்்திலிருநது 16 மோதைங்கள் “ஸபத்துல் 
மு்கத்தைஸ் மஸ்ஜித்” ்நோக்கி்� பதைோழுது ்நதைனர. முஸ்லிம்்களின் 

முதைலோ்து கிப்லோ்ோ்க 
“ஸபத்துல் மு்கத்தைஸ் 
மஸ்ஜித்” சிறப்புப் 
பபறுகிறது. ்க்ஸல 
என்னப்ன்றோல் 
இன்றும்கூ் 
ஸபத்துல் மு்கத்தைஸ் 
இஸ்்ரலி�ர்களின் 
ஆதிக்்கத்தி்ல்� 
உள்ளது. உலகில் 65 
முஸ்லிம் நோடு்கள், 
180 ்்கோடிக்கு ்மல் 
முஸ்லிம்்கள் இருநதும் 
புனிதை ஸபத்துல் மு்கத்தைஸ் 
மஸ்ஜிஸதை மீட்ப்டுக்்க 
முடி�ோதை நிஸலஸ� 
எணணி ப்ட்்கப்ப் 
்்ணடியுள்ளது. 

�ோஸிர அரபோத்   
கிட்்த்தைட்் அஸர 
நூறறோணடு ்கோல 

்ோழ்வில், பலஸ்தீன 
்போரோட்்த்ஸதை தைன்னுஸ்� ்ோழ்க்ஸ்க�ோ்க மோறறியிருநதைோர. 
பலஸ்தீன் என்றோல் �ோஸிர அரபோத் என்றும் �ோஸிர அரபோத் 
என்றோல் பலஸ்தீன் என்றுமிருநதைது. ்போரோட்் ்கோலத்தில் �ோஸிர 

அரபோத்ஸதை   பலஸ்தீனர்களின் “அபு அம்மோர” என மரி�ோஸதையு்ன் 
அஸழத்தைனர. 

�ோஸிர அரபோத்   “பத்தைோ” அஸமப்பின் மூலம் முழுஸம�ோ்க 
ஆளுஸம, தைஸலஸமத்து்ம், ்ழி்கோட்்ல் என்ப்றறினூ்ோ்க 
பலஸ்தீன விடுதைஸல ்போரோட்்ம் முன்பனடுக்்கப்பட்்து. பத்தைோ 
எனும் சிறி� அஸமப்ஸப நிறுவி� �ோஸிர அரபோத்   அதைனூ்ோ்க 
ஆக்கிரமிக்்கப்பட்் பலஸ்தீனத்திறகுள் இருநதை பல்்்று 
்கருத்துக்்கள் ப்கோண் அஸமப்புக்்கஸள இஸைத்து பலஸ்தீன 
விடுதைஸல இ�க்்கத்ஸதை (PLO) உரு்ோக்கினோர. �ோஸிர அரபோத்   

1969 இல் பலஸ்தீனத்தின் 
பச�லதிபரோ்க, தைஸல்ரோ்க 
பபோறுப்்பறறோர. �ோஸிர அரபோத்  
உல்க அரஙகில் முக்கி� விடுதைஸல 
்போரோட்் வீரர்களுக்்கோன இலட்சி� 
உரு்ோ்க ்தைோன்றினோர. �ோஸிர 
அரபோத்  1960, 1970 ்களில் பலஸ்தீன 
்போரோட்்த்தின் ்கோவி� நோ�்கனோ்க 
்போறறப்பட்்ோர. 

�ோஸிர அரபோத்  1980 ்களில் சவுதி 
அ்ரபி�ோ, ஈரோக், லிபி�ோ ஆகி� 
நோடு்களிலிருநது பை உதைவி பபறறு 
பலஸ்தீன விடுதைஸல இ�க்்கத்ஸதை 
பலப்படுத்தினோர. 

�ோஸிர அரபோத்   1990 இல் 
தைனது 61 ஆ்து ்�தில் தைன்னி்ம் 
உதைவி�ோளரோ்க பணி�ோறறி� 
27 ்�துஸ்� கிறிஸ்தை்ப் 
பபணைோன சுஹோ தைோவில் என்ற 
பபணஸை திருமைம் பசயதைோர. 
�ோஸிர அரபோத்- சுஹோ தைோவில் 
தைம்பதியினருக்கு 1995 ஆம் 
ஆணடு ஜூஸல மோதைம் 24 ஆம் 
தி்கதி ைஹ்ோ அரபோத் எனும் 
பபண குழநஸதை பிறநதைது. 

�ோஸிர அரபோத்   
இஸ்்ரல் அரசோங்கத்து்ன் 
்பச்சு்ோரத்ஸதை்களில் பதைோ்ரநது 
ஈடுபட்டு பல தைசோப்தைங்களோ்க 
நிலவி� ்மோதைலுக்கு முடிவு 
்கட்் மு�றசி பசயதைதில் 
முக்கி�மோனஸ் 1991 இல் மோட்ரிட் மோநோடு, 1993 இல் 
ஒஸ்்லோ உ்ன்போடு, 2000 இல் ்கோம்ப் ்்விட் உச்சி மோநோடு 
ஆகும். �ோஸிர அரபோத்   1994 இல் அஸமதிக்்கோன ்நோபல் 
பரிசு பபறற மூ்ரில் ஒரு்ரோ்க ்தைரநபதைடுக்்கப்பட்டு 
ப்கௌர்ப்படுத்தைப்பட்்ோர. 

�ோஸிர அரபோத்   2004 ஆம் ஆணடு ஒக்்்ோபர மோதைம் 25 ஆம் 
தி்கதி அன்று திடீபரன ்நோயுறறதைோல் கூட்்த்தில் ்ோநதி எடுத்தைஸதைத் 
பதைோ்ரநது ்ஜோரதைோன், துனிஸி�ோ, எகிப்தி� மருத்து்ர்களின் 
பரி்சோதைஸனக்கு பின்னர பிரோன்ஸ் நோட்டின் பபரஸி இரோணு் 
மருத்து்மஸனயில் அனுமதிக்்கப்பட்்ோர. இ்ர ந்ம்பர மோதைம் 
3 ஆம் தி்கதி ்்கோமோ நிஸலக்கு பசன்று 2004 ஆம் ஆணடு ந்ம்பர 
மோதைம் 11 ஆம் தி்கதி தைனது 75 ஆ்து ்�தில் இறநதைோர. 

பிரோன்ஸில் ்கோலமோகி� �ோஸிர அரபோத்ஸதை பிரோன்ஸ் 
ஜனோதிபதி பசோக்சிரோக், “ஸதைரி�த்தின் மனிதைன்” என 
போரோட்டினோர. �ோஸிர அரபோத் அ்ர்களின் உ்ல் ரமல்லோவில் 

தைற்கோலி்கமோ்க நல்ல்க்்கம் பசய�ப்பட்்து. ஆனோல், 
இஸ்்ரல் அரசு அனுமதிக்்கோதைதைோல் 2007 ஆம் ஆணடு 
ந்ம்பர மோதைம் 10 ஆம் தி்கதி முபசோலி�த்தில் ஜனோதிபதி 
தைஸலஸம�்கத்தில் அ்ரது உ்ல் புஸதைக்்கப்பட்டுள்ளது.     

�ோஸிர அரபோத்   இறநதை்போது அ்ர உ்ல்நலக் 
குஸற்ோல்தைோன் இறநதைோர என ்கருதைப்பட்்து. ஆனோல், �ோஸிர 
அரபோத்தின் மரைத்தில் சந்தை்கப்படு்தைற்கோன ்கோரணி்கஸளப் 
பபறறுக்ப்கோண் அ்ரது மஸனவியின் ்்ணடு்்கோளின் 
்பரில் அ்ரது உஸ்்கள் உட்ப் மரைத்தின்்போது 
அ்ரி்மிருநதை பபோருட்்கள் 2012 இல் சுவிட்ைரலோநது நோட்டு 
பரி்சோதைஸனக்கூ்ம் ஒன்றில் இரசோ�னப் பகுப்போயவிறகு 
உட்படுத்தைப்பட்்ன. 

அ்ருக்கு பபோ்லோனி�ம் என்ற ்கதிரவீச்சு ப்கோண் நஞ்சு 
ப்கோடுத்து ப்கோல்லப்பட்்து பதைரி� ்நதைது. இது குறித்து 
லோ்சன் பல்்கஸலக்்கழ்கத்தின் ்கதிர வீச்சு இ�றபி�ல் துஸற 
தைஸல்ர பிரோன்்கோயஸ் ்போைட் பதைரிவிக்ஸ்கயில் �ோஸிர 
அரபோத்   உயிரி�ல் மோதிரி்கஸள ஆயவு பசயதைதில் அதில் 
குறிப்பி்த்தைக்்க அளவு பபோ்லோனி�ம் இருநதைது என்றோர. 

பபோ்லோனி�ம் என்பது ்கதிரி�க்்க மூல்கம் ஆகும். ஒரு 
தூசு அளவுக்கு உ்லில் இருநதைோ்ல சிறுநீர்கம், ்கல்லீரல் 
போதிக்்கப்பட்டு சில ்ோரங்களில் உயிர பிரிநது விடும். இநதை 
்கதிரி�க்்க மூல்கத்ஸதை சோதைோரை இ்த்தில் பபற முடி�ோது. 
அணு உஸல்களில்தைோன் பிரித்பதைடுக்்க முடியும். என்், 
பபோ்லோனி�த்ஸதை இஸ்்ரல்தைோன் �ோஸிர அரபோத்தின் 
உைவில் ்கலநதிருக்்க ்்ணடும் என்று பலஸ்தீனர்கள் 
்கருதுகின்றனர. 

�ோஸிர அரபோத்   இவ்வுலஸ்க விட்டு 
பசல்லும்்போது அ்ரது இலட்சி�ம் 
நிஸற்்றியுள்ளதைோ என்று ்நோக்கும்்போது 
்க்ஸலதைோன் மிஞ்சுகின்றது. இன்றும் அ்தை 
நிஸலதைோன். 

பரீட் இகபகால் - 
யகாழப்பகாணம
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ஸநஜீரி�ோவில் நஸ்பபறற Bayelsa 
International Film Festival சர்்தைச 
விருது ்ழஙகும் விழோவில் "சுனோமி" 
திஸரப்ப்த்தில் ்கல்�ோணி என்ற 

்கதைோபோத்திரத்தில் நடித்தைஸமக்்கோ்க சிறநதை 
நடிஸ்கக்்கோன விருஸதை பபறறுக் ப்கோண் 
இலஙஸ்கயின் முன்னணி ்கதைோநோ�கி 
Niranjani Shanmugarajah. 

சர்வநதச விருது பபற்ற
இலஙம்  தமிழ �டிம்  
Niranjani Shanmugarajah 
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நூற்றாண்டு கண்்ட தமிழ்க் கவிஞரகளில் 
மகறாகவி பறாரதியறார, பறாவேநதர 
பறாரதிதறாசன், கவியரசர கண்்ணதறாசன் 

ஆகிய மூேரும் தலைசி்நத கவிஞரகள் ஆேர. 
இநதப் புகழ்ேரிலசயில் மூன்்றாேதறாகத் வதறான்றிய 
கண்்ணதறாசன் இன்்ளவும் ஒப்பறாரும் மிக்கறாரும் 
இல்ைறாதேரறாய் நிலைத்த புகழு்டன் விளங்கிக் 
ககறாண்டிருக்கி்றார.

முன்னவர்்கள் இருவரும தங்களது ்கவிமத்கள் மூலைா்கப் 
்படிததவர்்களிடமும அறிஞர்்களிடமும செனறு செர்்நதார்்கள். 
ஆ்னால் ்கவியரெர் ்கண்ணதாெச்னா ்படிக்்காத ்பாைரர்்களிடமும 
செனறு செர்்நதார். நாததி்கரா்க வளர்்நது ஆததி்கரா்க ைமை்நத 
்கவியரெர் இலக்கியம, அரசியல், ஆனமீ்கம, திமரப்்படம எனறு 
எல்லாத துமை்களிலும முததிமர ்பதிததவர்.

ச்பாற்றுவார் ச்பாற்ைட்டும புழுதிவாரி தூற்றுவார் தூற்ைட்டும 
எ்ன எதற்கும யாவர்க்கும அஞொைல் ்கவிமதப்்பாமதயில் 
செனறு சவற்றி முரசு ச்காட்டியவர். தமிழ்க அரசின அரெமவக் 
்கவிஞரா்கவும தி்கழ்நதவர். அவருமடய ்பமடப்பு்கள் ஏராளம 
இருப்பினும தமிழத திமரயிமெ உலகில் த்னக்ச்க்ன தனிததசதார் 
இடதமதப் ச்பற்று நீணட ்காலம ச்காசலாச்சி வாழ்நதவர். 
எளிமையும, இனிமையும, ஈர்ப்பும மிக்்க திததிக்கும சதன 
்கவிமத்கமளத திமரயிமெப் ்பாடல்்களா்கத த்நது திமரயிமெப் 
்பாடல்்களுக்கு ஓர் தகுதிமயத த்நதவர். புழ்நதமிழக் ்கவிஞர்்களின 
்கவிமத்கள் நனகு ்கற்ை தமிழ அறிஞர்்களுக்கு ைட்டுசை புரியும. 
ஆ்னால், ்கவிஞரின ்கவிமத ்படிக்்காத ்பாைர ைக்்கள் ை்னதிலும 
்பசுைரததாணிப் ச்பாலப் ்பதியும வம்கயில் அமை்நதிருப்்பதால் 
தமிழநாட்டின ்பட்டி சதாட்டி்களிலும இவர் பு்கழா்னது இனைளவும 
ச்பெப்்படுகிைது. 

ஆண்்டேன் எங்வக இருக்கி்றான்.
நாததி்கருக்கும எழும நியாயைா்ன ச்கள்வி. ஞானி்கள் ்பலரும 

்பல விதங்களில் விமடயறி்நதிருக்கிைார்்கள். இ்நத ை்காப் ச்பரிய 
தததுவதமத நமச்பால் ொதார்ணருக்கும விளஙகும வண்ணம 
சதளிவா்க விமடயளிக்கிைார் நம ்கவியரெர்.

ஆமெ, ச்கா்பம, ்களவு ச்காள்்பவன
ச்பெத சதரி்நத மிரு்கம
அனபு, நனறி, ்கரும்ண ச்காணடவன
ைனித வடிவில் சதயவம – இதில்
மிரு்கம என்பது ்கள்ள ை்னம – உயர்
சதயவம என்பது பிள்மள ை்னம – இ்நத
ஆறு ்கட்டமள அறி்நத ை்னது
ஆணடவன வாழும சவள்மள ை்னம..
ஆமெ, ச்கா்பம, ்களவு எனை விலக்்க சவணடிய மூனறு 

்கட்டமள்கமளயும அனபு, நனறி ைற்றும ்கரும்ண எனை 
ச்காள்ள சவணடிய மூனறு ்கட்டமள்கமளயும அறி்நது 
அவற்மைப் பின்பற்றும ை்னங்கசள ஆணடவன குடியிருக்கும 
இல்லங்கசளனகிைார் ்கவியரசு.

ைனித வாழவு எவவளவு நிமலயற்ைது, அ்நத நிமலயற்ை 
வாழமவ முழுவதும உ்ணர்்நது ச்காள்ளாைல் ஒருவன வாழும 
குறுகிய ்காலததில் எவவளவு ்பாவச் செயல்்கமளப் புரிகிைான? 
எவவளவு உ்ணர்ச்சிக் ச்கா்நதளிப்பில் த்காத செயல்்கமளப் 
புரிகிைான? எவவளவு அழ்காக் ச்கட்கிைார் ்பாருங்கள்.

ஆடிய ஆட்டம என்ன?
ச்பசிய வார்தமத என்ன?
சதடிய செல்வம என்ன?
திரணடசதார் சுற்ைம என்ன?
கூடுவிட்டு ஆவி ச்பா்னால்
கூடசவ வருவது என்ன?
யாக்ம்க நிமலயாமை குறிதது ைற்றுசைாரு ச்பான்னா்ன தததுவ வரி்கள்.
ஆடும வமர ஆட்டம
ஆயிரததில் நாட்டம
கூடி வரும கூட்டம
ச்காள்ளி வமர வருைா?

 விட்டு விடும ஆவி
்பட்டு விடும சைனி
சுட்டு விடும சநருப்பு
சூனியததில் நிமலப்பு..
சூனியததில் நிமலப்பு.
என்ன நிதர்ெ்னைா்ன ச்கள்வி, ்கருதது  வாழக்ம்கயின முடிமவ 

எளிமையா்ன வார்தமத்களில், ை்னதில் ்பதியும வண்ணம அழ்கா்கக் 
கூறியுள்ளார் ்பாருங்கள். இதுசவ முடிவு எனைறி்நதும ைனிதன 
ச்பாடும ஆட்டததிற்கு அளசவயில்லாைல் ச்பாகிைசத எனை 
வருததததில் உதிர்்நத ்கவி முததுக்்கள் அமவ. குடும்பததின மீது 
சவருப்புக் ச்காணட நாய்கன ்பாடுவது ச்பானை ்பாடல் ்பழனி எனை 
திமரப்்படததிலிரு்நது. விரக்தி ஆைாயப் ச்பருகி ஓடும இப்்பாடலில்

ச்பட்மடக் ச்காழிக்குக் ்கட்டுச் செவமலக்
்கட்டி மவததவன யாரடா?
அமவ எட்டுக் குஞசு்கள் ச்பற்சைடுதததும
சொறு ச்பாட்டவன யாரடா?
சொறு ச்பாட்டவன யாரடா?
எனறு ச்கட்கிைார் ்கவிஞர். எல்லாம இயற்ம்கயாய நடக்ம்கயில் 

நாம ொதிதது விட்டது ச்பால நட்நது ச்காள்ளும ைனித இ்னததின 
அறியாமைமய எளிமையா்ன உதார்ணததில் எடுததுமரப்்பதா்கக் 
ச்காள்ளலாம. அதம்னத சதாடர்்நது ைனித இ்னததின ்பல்சவறு 
துன்பங்களின முழுமுதற் ்கார்ணைாய ்கவிஞர் கூறும விளக்்கதமதப் 

்பாருங்கள.
வளர்தத குஞசு்கள் பிரி்நத ச்பாதிலும
வரு்நதவில்மலசய தாயடா..
ைனித ஜாதியில் துயரம யாவுசை
ை்னதி்னால் வ்நத சநாயடா..
ை்னதி்னால் வ்நத சநாயடா..
ை்னமதக் ்கட்டுப்்படுததும விதமத ்கற்ைவர்்களுக்கு வாழவியல் 

துன்பங்கள் எதுவும ச்பரிதா்கத சதரிவதில்மல என்பசத 
முற்றும உ்ணர்்நத ஞானி்களின கூற்ைாகும. இதம்னத சதளிவாய 
எளிமையாய வழஙகிய ்கவியரமெத தததுவ ஞானி எனைமழப்்பதில் 
பிமழசயதும உள்ளசதா?

கறாதல் கனி ரசம்
வாழக்ம்கததததுவங்கமளச் சொன்ன அசத ்கவிஞர் வாழக்ம்கச் 

ெக்்கரததின அச்ொணியா்க விளஙகும ்காதலின ை்கததுவததுவதமதச் 
சொல்வமதயும ்பார்ப்ச்பாம. ச்பாதுவா்கக் ்காதலர்்கள் ்காதல் 
வயப்்பட்டுக் கூறு்பமவ, உன ை்னம நா்னறிசவன என ை்னம 
நிமை்நதவசள ச்பானை வாக்கியங்கள். ்கவிஞர் ஒரு ்படி சைசல 
செனறு, ்பண்பட்ட ்காதலர்்கள் வழியா்கச் சொல்வமதப் ்பாருங்கள்.

நான ச்பெ நிம்னப்்பசதல்லாம நீ ச்பெ சவணடும
நான ்காணும உல்கங்கள் நீ ்கா்ண சவணடும
நீ ்காணும உல்கங்கள் நா்னா்க சவணடும
ஒருவர் ைற்ைவர் உயிசராடு ்கல்நது விடும உன்னத உைமவ 

விளக்கிடும வரி்கள் இமவ. ்காதலர்்களுக்ச்க்ன ்பததுக் ்கட்டமள்கள் 
வமர்நதால் முதலாவதா்க இருக்்க சவணடிய ்கட்டமள சைசல 
கூைப்்பட்ட வரி்கள். இசத ்பாடலிலிரு்நது தாயு்ணர்வுக்கு 
அடுதத்படியா்க சநருக்்கமுமடய ்காதலு்ணர்மவ சொல்லும சைலும 
இருவரி்கள்

ை்னதாலும நிம்னவாலும தாயா்க சவணடும
நா்னா்க சவணடும.
ைடிமீது விமளயாடும செயா்க சவணடும
நீயா்க சவணடும.
ச்பாதுவா்கத தனிக் ்கவிமத்களில் இருக்கும சுத்நதிரங்கள் 

திமரப் ்பாடல்்களில் கிமடப்்பதில்மல. ெ்நத சநறி்களுக்குட்்பட்சட 
சொற்்கட்மட அமைக்்க சவணடும.

வமள்நது சநளியும ெ்நதசைட்டிலும, வார்தமத ஜாலம 
புரி்நது, ்காதல் ரெம சொட்டச் சொட்ட ஒரு ்பாடல். வாழவியல் 
சிக்்கல்்களி்னால் அவவப்ச்பாது ்காதல் உைவில் ெலெலப்பு்கள் 
ஏற்்பட்டால் இ்நதப் ்பாடமலக் ச்கட்டுப்்பாருங்கள்.

்காது்கள் வழியா்கத சதனைசல்ன நுமழ்நது இதயதமத 
ையிலிை்காய வருடும வரி்களால் நீயா? நா்னா? எனும நிமல ைாறி 
நீயும நானும எனைாகி விடுவீர்்கள். அடுதத ்பாடலும ்காதலரிருவர் 
ஒருவமர ஒருவர் எப்்படி அனுெரிதது இருக்்கசவணடும என்பமதச் 
சொல்லும ்பாடல்.

்கடலா்னால் நதியாசவன;
்கம்ணயா்னால் வில்லாசவன;

உடலா்னால் உயிராசவன;
ஒலியா்னால் இமெயாசவன.
சைாழியா்னால் ச்பாருளாசவன;
கிளியா்னால் ்கனியாசவன;
ச்கள்விசயனைால் ்பதிலாசவன;
இப்்பாடமல அவவப்ச்பாது நீங்கள் ச்கட்டிரு்நதாலும, சைசல 

சொன்ன வரி்கமளக் கூர்்நது ்பாருங்கள். ஒனறில்லாைல் ைற்ைதில்மல 
எனை உணமைமய ்கவிமதச் சுமவயில், ்கருதது எளிமையில் ்காதல் 
இனிமை செர்தது ்கண்ணதாென சொல்லியிருப்்பமத அறியலாம.

்காலங்காலைா்கப் ச்பண்களின சிைப்்பமெங்களா்க அச்ெம, 
ைடம, நா்ணம, ்பயிர்ப்பு எனும ்பணபு்கமளச் சொல்லி வருகிசைாம. 
இவற்றில் நா்ணம என்பது ்காதலுக்ச்க அழகு செர்ப்்பது. ்கவிஞரின 
்கற்்பம்னயில் அது சைலும அழகு ச்பறுவமதப் ்பாருங்கள்.

உனம்ன நான ்பார்க்குமச்பாது
ைணம்ண நீ ்பார்க்கினைாசய
விணம்ண நான ்பார்க்குமச்பாது
எனம்ன நீ ்பார்க்கினைாசய.
சநரிசல ்பார்ததால் என்ன?
நிலசவன்ன சதய்நதா ச்பாகும?
புன்னம்கப் புரி்நதால் என்ன?
பூமு்கம சிவ்நதா ச்பாகும?  (சநற்று வமர நீ யாசரா, நான 

யாசரா) இசதல்லாம ெரி. ்கவிஞரின ்காதல் ்பாடல் சிைப்்பா அல்லது 
தததுவப் ்பாடல்்கள் சிைப்்பா? ்காதல், தததுவம எ்ன இரணடிலும 
திமளதது முதசதடுதத ்கண்ணதாென ்காதலுக்குள் தததுவதமதப் 
புகுததிய ்பாடல் ஒனமைக் கீசழ ்காணுங்கள்.

ஏற்்க்னசவ ்காதலில் சதால்வியுற்ை ஒருவருக்கும, அவமர 
ஒருதமலயாயக் ்காதலிக்கும ச்பணணுக்கும நடக்கும வாதததில் 
்கவிஞரின இருமு்கங்கமளயும ஒரு செர ்கா்ணலாம.

முனிவன ை்னமும ையஙகும பூமி
சைா்க வாெல் தாச்ன
ை்னம மூடி மூடிப் ்பார்க்குமச்பாதும
சதடும ்பாமத தாச்ன (ச்பண)
்காதல் சைா்கததில் ்பாடும ்காதலிக்கு அவர் கூறும ்பதில்
்பாயில் ்படுதது சநாயில் வீழ்நதால்
்காதல் ்கா்னல் நீசர!
இது சைடு ்பள்ளம சதடும உள்ளம
ச்பாகும ஞா்னதசதசர! (ஆண)
(இது ைாமல சநரதது ையக்்கம, இமதக் ்காதல் என்பது வழக்்கம)
இது ச்பானை ைாற்றுக் ்கருததுக்்கமளக் ச்காணட ்பாடல்  

்காட்சி்கள் சதானறுவது அரிது. இது ச்பானை அரிதா்ன ்பாடல்்களில் 
தததுவமும, ்காதலும ததுமபும வரி்கமள ்கண்ணதாெம்ன விடத 
சதளிவுடனும, எளிமையுடனும சொன்னவரில்மல, இனியும 
இருக்்கப் ச்பாவதுமில்மல.

நிலையறாலமத் தத்துேம்.
நிமலயாமை என்பமத ைனிதன தன இளமைக் ்காலததில் 

உ்ணர்வதில்மல. அதன விமளவா்கசவ அவன ச்பானனும, 
ச்பாருளும செர்ப்்பதில் ஆர்வம ்காட்டுகிைான.

அதுசவ, ஆமெயாகி, சவறியாகி தன வாழநாள் முழுதும 
ச்பாராடி ைாயகிைான. ஆ்னால், அறிவார்்நத அறிவி்னால் அவன 
இவவுல்கப் ச்பாருளம்னததும நிமலயற்ைமவ என்பமத 
உ்ணருமச்பாது அறிவில் சதளிவு ஏற்்படுமச்பாது, இவவுல்க 
ஆமெமய விடுதது வாழவில் முக்தி ச்பை வழி ஏற்்படுகிைது. 
ைனிதனின இளமை, யாக்ம்க, செல்வம இமவ யாவும நிமலதது 
நிற்்பமவ அல்ல. நிமலயாமை. நிமலயாமை எனனும தததுவம 
இ்நது ைதததில் நிமலதத ஒனறு. இளமை நிமலயாமை, யாக்ம்க 
நிமலயாமை, செல்வம நிமலயாமை எ்ன இமமூனறும வாழவில் 
நிமலயில்லாத்னவாகும. இததததுவதமத ஆடி அடஙகும 
வாழக்ம்கயடா, ஆைடி நிலசை சொ்நதைடா எனறு நீர்க்குமிழி 
திமரப்்படப் ்பாடலில் நனகு உ்ணர்ததியுள்ளார். இப்்பாடல் 
வரி்களுக்கி்ணங்க ச்பாராடும ைனித ெமூ்கம இ்நத உணமைமய 
உ்ணர சவணடும. இ்நத உணமைமய உ்ணர்்நதால்தான ஒனறின 
இழப்புக்கும, ஒருவரின இழப்புக்கும வரு்நதும ை்னப்்பானமை 
குமையும. இதுசவ, உல்க நியதி எனை சதளிவு பிைக்கும. 
இததம்கய சதளிவிம்ன ்கண்ணதாெனின தததுவப்்பாடல்்கள் 
உ்ணர்ததுகினை்ன. 

தித்திக்கும் வதன் 
கவிலதகலளத் 

திலரயிலசப் 
பறா்டல்களறாகத் தநதேன்  
கண்்ணதறாசன்!
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---------------------------------------------------------------------------------------------
ஒரு எறும்பு �ைனச்சா ஆ�ரம் யாைனைய க�க்கும், ஆனா ஆ�ரம் 
யாைனகள் �னச்சாலும் ஒரு எறும்ைபயும்  க�க்க மு�யாது

ெசருப்ைப �ரு�னவன் மாட்��ட்டான்...
    எங்ேக?
கால்ேல....
----------------******************
என்னதான் கராத்ேத�ல் �ளாக் ெபல்ட் வாங்�னாலும், ெசா� நாய் 
துரத்�னால் ஓ�த்தான் ஆகணும்.

�ங்க ப�ச்� எந்த சர்��ேகட்டும் வாங்கலாம், ஆனால் ெடத் 
சர்��க்ேகட்ைட வாங்க மு�யாது.

வாயால நாய்னு ெசால்ல மு�யும்,....... ஆனா நாயால வாய்ன்னு ெசால்ல 
மு�யாது.

 

�ங்க என்ன தான் �� ேபாட்டு ேகா� வளர்த்தாலும் அது முட்ட தான் 
ேபாடும் 100/100 எல்லாம் ேபாடாது

என்னதான் ெநருப்புக் ேகா�யா இருந்தாலும்,
அ�ச்ச முட்ைட ேபாடாது.

பஸ் ஸ்டாப் �ட்ட ெவய்ட் பண்ணா பஸ்ஸ� வரும்.
ஆனா,
ஃபுல் ஸ்டாப் �ட்ட ெவய்ட் பண்ணா ஃபுல்லு வருமா?
நல்லா ேயா�ங்க! குவாட்டர் கூட வராது!!!
-----------------------------------------------------------

காதலன் : அன்ேப, 
நம்ம கல்யாணத்த எங்க 
குடும்பத்துல ஏத்து�ட 
மாட்ேடங்குறாங்க..
காத� : நம்ம 
கல்யாணத்ைத தடுத்து 
�றுத்த அவங்க யாரு ?
காதலன் : என்ேனாட 
மைன�யும், 
மா�யாரும்..........

 அ�கமா ேமக்கப் ேபாடுற ெபண்ணும், 
ெராம்ப நாளா � கைட�ல ெதாங்குற 
பண்ணும்  நல்லா இருந்ததா ச�த்�ரேம 
இல்ைல.....

 ஊருக்ேக ேகக்குற மா�� சத்தமா 
ெகாறட்ைட �ட்டாலும், .......... உன் 
குறட்ைடைய � ேகட்க மு�யாது.

 என்னதான் ஒரு ெபாண்ணு 
ேபாட்ேடாவுல ேதவைத ேபால 
இருந்தாலும், அவ ெநகட்�வ்ல பூதம் 
ேபாலத்தான் இருப்பாள்!!!!

 இன்னக்கு ைவக்�ற �னு, 
நாைளக்கு கருவாடு ஆகும்,
ஆனா இன்ைனக்கு ைவக்�ற 
�ன் குழம்பு,
நாைளக்கு கருவாட்டு 
  குழம்பு ஆகுமா? 

இந்த �ச்சர் 
பக்ெகட் என்ன 
�ைல?
பத்து ரூபா.

லூசுன்னா எவ்ேளா?
எல்லாருக்கும் ஒேர 
�ைலதான்யா.

ேவர்கடைல ேவர்ல ேவர்கடைல ேவர்ல ேவர்கடைல ேவர்ல 
இருந்து வரும்,இருந்து வரும்,

அேத மா��
ெகாண்ைடக்கடைல ெகாண்ைடக்கடைல ெகாண்ைடக்கடைல 

ெகாண்ைட��ருந்து வருமா?ெகாண்ைட��ருந்து வருமா?ெகாண்ைட��ருந்து வருமா?

பஸ்சுல கெலக்டேர ஏ�னாலும், 
முதல் �ட் �ைரவருக்குதான்.

என்னதான் �னுக்கு �ந்த ெத�ஞ்சாலும், 
அதால �ன் குழம்புல �ந்த மு�யாது.

 Wife: என்னங்க 
ெசத்துட்டா 
ெசார்கத்துல 
husband & wife 
த�யா தான் 
இருக்கணுமா?

Husband: அதனால 
தாண்� அது 
ெசார்க்கம்...!
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கவிதாயினி அன்பழகி கஜேந்திரா  
உஙகளைப் ்பற்றியததாரு 

சுருககமான அறிமுகத்துடன 
ஜேரகாணளை ஆரம்பிககைாஜம 

 'தமிழனமனை ைடி தவழும தமிழ் 
ைகள்' எனறு கூறிக்்காள்வதில் 
்்பருமிதைமைகின்றேன.நான யாழ் 
்வலமைமயப் பிறேப்பிைைாகவும 
ைனனைார் நகரிமனை வசிப்பிைைாகவும 
்காண்டுள்்ளேன. உடுவில் ைகளிர்  
கல்லூரியில் ்பாைசாமல கல்விமயக் 
கற்்றேன. எனைது கைவர்   நி.க்ேந்திரா.
இரண்டு குழந்மதகளின தாயார் 
என்பதில் சந்்தாசைமைகின்றேன.

  ஈழத்து இைககிய ்பளடப்பில் 
கவிஞரகளில் ஆதிககம் அதிகமாக
 உளைஜத எனன காரணமாக இருககும் ? 
 உள்ளேஙமகயி்ல உலகம எனறு 
கூறேக்கூடியளேவிற்கு வளேர்ந்துவிடை 
நவீனை யுகத்தில் ்பரந்து்படை 
்தாைர்்பாைல், சமூக வமலத்தளேஙகளின 
ஆதிக்கம, இமைய ்வளிகளின 
்பரம்பல் ்காண்ைதானை ்தாழில்நுட்ப 
வளேர்ச்சி கவிஞர்களின ஆதிக்கத்திற்கு 
அடிப்்பமைக் காரைைாக 
அமைந்தாலுமஇதமிழ் இலக்கியப் 
்பரப்பி்ல இனமறேய காலகடைத்தில் 
புதுக்கவிமத ்்பாற் சிறேகுகமளேப் 
பூடடிக்்காண்டு சுதந்திரைாகப் 
்பறேப்்பதற்கானை வான்வளி மிகவும 
்பரந்ததாகக் காைப்்படுகினறேமை்ய 
இதற்குக் காரைைாக இருக்க முடியும.

 நீஙகள எந்த வயதில் இருந்து எழுத 
ஆரம்பித்தீரகள ?

்பாைசாமலக் கல்வி கற்கினறே 
காலத்திலிருந்்த ்பழக்கப்்படுத்தப்்படை 
வாசிப்புப் ்பழக்கமும 
எழுத்தாக்கஙகமளே எழுதும திறேனும 
கவிமத உைர்வும எனைக்குள் ஒரு 
தகிப்ம்ப ஏற்்படுத்தியிருந்தது.
அந்தத் தகிப்பின ்வளிப்்பாடுதான 
கவிமதயானைது. ்பதிமனைந்து ்பதினைாறு 
வயதுகமளேத் ்தாடை்்பாழுது 
அமைா, யுத்தக் ்காடுமை ்்பானறே 
தமலப்புகளில் கவிமதகள் ்பலவற்மறே 
எழுதியிருக்கின்றேன. இருப்பினும யுத்த 
சூழலின காரைைாக அவற்மறே ்வளிக் 
்காண்டு வருவதற்கு சந்தர்ப்்பஙகள் 
எதுவும மககூைவில்மல. 2007இல் 
இருந்துதான எழுத்தாக்கஙகமளே 
உத்தி்யாகபூர்வைாக எழுத 
ஆரமபித்்தன.

 எழுத்தின மீதான ஆரவத்திற்கு எனன 
காரணம் ? 

நான தமிழ் ்ைாழி மீது 
்காண்டிருக்கும ஆத்ைார்த்தைானை 
்ைாழிப்்பற்றும தமிழ்த் தாகமும 
சமூகத்தின மீதும எதிர்காலச் சந்ததியினைர் 
மீது ்காண்டுள்ளே அக்கமறேயு்ை 
எழுத்தாக்கஙகமளே  மகயில் 
ஏந்தியமைக்கு காரைஙகளோகும.

 எழுத்துககளினூடாகஜவா  
கவிளதகளினூடாகஜவா ஏஜதனுதமாரு 
சமூக மாற்்றத்ளதக தகாண்டுவர முடியும் 
எனறு ேம்புகினறீரகைா?

 சாைானியைாக இலகுவாகப் 
புரியும்படி கூறுவதாயின, கவிமத 
எனறோ்ல அது ஒரு விமத.ஒரு 
கவிமதமய இயற்றுகினறே திறேனுக்கு 
அப்்பால் அந்தக் கவிமதயினுமைய 
்பயன  அல்லது நனமை என்பது ஒரு 
நல்ல நிலத்மத உழுது அறுவமை 
்சய்து நல்ல விமளேச்சமலப் 
்்பற்றுக்்காள்வமதப் ்்பானறு 

கவிமதகள் 
மூலைாக நல்ல 
விமதகமளேச் 
சமூகத்தில் 
விமதப்்பதன 
மூலைாக 

நல்ல்தாரு சமூக ைாற்றேத்மத 
நிச்சயைாக உருவாக்க முடியும எனறு 
நமபுகின்றேன.

 கவிஞரகள என்ற அடிப்்பளடயில் 
்பத்திரிளககள உஙகள துள்றகளுககு 
எந்தைவிற்கு முககியத்துவமளிககின்றன?

  ்்பாதுவாக்வ எழுத்தாளேர்கள், 
கவிஞர்கள் என்பதற்கு அப்்பால் 
்பத்திரிமக ஊைகைானைது எைது 
வாழ்க்மக, கமல, கலாசாரப் ்பண்்பாடடு 
விழுமியஙகமளே சமூகத்திற்கு எடுத்துச் 
்சல்கினறே ்பாலைாக அமைகினறேது.

 சஙககாலம ்தாடடு இனறு வமர 
ைக்கள் வாழ்ந்த வரலாறுகமளேயும 
ைரபியல்கமளேயும காலத்தால் அழியாத 
கவிமதகளோகவும காவியஙகளோகவும 
அனமறேய சான்றோர்களும புலவர்களும 
ஏ்தா ஓர் வமகயில் எழுதி மவத்துச் 
்சனறேதனைால்தான இனறு நாம 
நம வரலாறுகமளே அறிகின்றோம. 
கம்பன முதல் மவரமுத்து வமர 
்சாற்களோல் கடடிய வரிகள்தான 
தமிழ்கூறும நல் உலமகச் சிமறேப்்படுத்தி 
மவத்திருக்கினறேனை எனறோல் அது 
எப்்படிச் சாத்தியைானைது ்பத்திரிமககள் 
்்பானறே அச்சு ஊைகஙகளின 
்பஙகளிப்பினைால்தான சாத்தியைானைது. 
ஏ்தா ஓர் கால கடைத்தில் சமூக 
வமளேத்தளேஙகள்கூை முைக்கப்்பைலாம. 
ஆனைால் ்பத்திரிமககள் எனறு்ை 
நிமலத்திருக்கும ஊைகம. 
அந்த வமகயில்  கவிமதகள் 
காவியஙகமளேயும விழுமியஙகமளேயும 
சமூகத்திற்கு இலகுவாகக் ்காண்டு 
்சர்த்துவிடும ்பாரிய ்பணியிமனை 
்பத்திரிமககளோற்றுகினறேனை.

 கவிமத குறித்து உஙகளேது 
்பார்மவயில்

ஒரு கவிஞனின உள்ளேத்திலிருந்து 
உைர்ச்சியில் ஊற்்றேடுத்துப் 
்பாய்வதுதான கவிமத்யனை 

வமரவிலக்கைப்்படுத்தினைாலும 
கவிமத சமூகத்திற்கு ்தமவயானை 
ஒரு விையத்மத, ஒரு காடசிமய, ஒரு 
சம்பவத்மத,  ஒரு அனு்பவத்மத, ஒரு 
நுண் உைர்மவ,  சிந்தமனைப் ்்பாறிமய 
அழகாகவும ்நர்த்தியாகவும ்்பசுகிறே 
அ்த ்நரத்தில் அதனூ்ை ஒரு 
அறேத்மத, விழுமியத்மத, வாழ்வியலின 
தாற்்பரியஙகமளேக் காடடுகினறே ஒரு 
கமல வடிவம எனைலாம.

கவிளத
 உைர்ச்சிக் கமைகள் எந்தன/
உள்ளேம துமளேக்கும்்பாது/
உயிரின பிரவாகத்தால்/
உண்ைாகும உயிர்க் கசிவு.

-அன்பழகி க்ேந்திரா
 புதுக்கவிமத ைரபுக் கவிமத ்பற்றிய 

உஙகள் கருத்து 
ைரபுக் கவிமத-
ைரபுக் கவிமத என்பது யாப்பு 

இலக்கைத்்தாடு அமைந்து 
யாக்கப்்படுவது. யாப்பு எனறோல் 
'கடடுதல்' எனறு ்்பாருள்.  அதாவது 
எழுத்து, அமச, சீர், தமளே, அடி, 
்தாமை எனறே இலக்கை (வரமபுக்குள்) 
உறுப்புக்களோல் கடைப்்படடு 
யாக்கப்்படும.

 
புதுககவிளத -

புதுக் கவிமத எனறே இலக்கிய வடிவம 
ைரபுக் கவிமதமய விை வடிவத்திலும 
உள்ளேைக்கத்திலும ைாறு்படைதானை ஒரு 
புதுமை எனறுதான கூறே்வண்டும.
புதுமையாக இருந்தாலும ்பாைர 
ைக்களுக்கும இலகுவாக விளேஙகக் 
கூடியவமகயிy; மிகவும எளிதாக  
இருக்கும. ைரபுக் கவிமதமயப்்்பானறு 
சீர்கள் வரிகள் எனறு எந்தக் 
கடடுப்்பாடுகளுக்்கா யாப்புச் 
சிமறேக்குள்்ளோ எதுமக ்ைாமனை 
வரமபுகளுக்குள்்ளோ உட்பைாைல் 
்சாற்கள் தைக்குள்்ளே தனியரசு 
்சய்கினறே புதுமை எனைலாம.

புதுக்கவிமத ்தாற்றேத்திற்கு 
காரைைானை முண்ைாசுக் கவிஞன ்பாரதி 
புதுக் கவிமத ்பற்றிப் ்்பசும ்்பாழுது 

சுமவ புதிது ்்பாருள் புதிது
வளேம புதிது ்சால் புதிது
 

கவிஞர் 
அன்பழகி 
கஜேந்திரா 

வாழ்வியலின தாற்்பரியத்ளதக 
காட்டும் களை வடிவம் கவிளத
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ச�ாதிமிக்்க நவ்கவிமை என்று 
்பாடியுள்ார்.

 எழுத்து துறையில் உங்களது இத்்தறை 
்கால உறைப்புற்கு ஏற்்க அஙகீ்காரம் 
கிறைத்துளள்தா ?

்பரவலா்க ்கவிஞர்்களுக்்கான 
அங்கீ்காரம கிமைப்பதில் 
பின்னமைவு்கள 

 ்காணப்படைாலும நான் 
எழுதும எழுதைாக்்கங்்கம்யும  
்கவிமை்கம்யும தைாைர்ந்து 
வாசிததுவிடடு வா�்கர்்கள 
ஒவதவாருவரும எனக்கு  ஊக்்கைளிதது 
தைாைர்ந்து எழுதுங்்கள என்று 
கூறுகின்்றனர். இவவாறு குவியும 
்பாராடடுக்்கம்யும வாழ்ததுக்்கம்யும 
எனக்கு  வழங்்கப்படும 
அங்கீ்காரைா்கசவ உணர்கின்ச்றன். 
அடுதது, �மூ்கததில் இருந்து எனக்குக் 
கிமைதை மி்கப த்பரிய அங்கீ்காரம 
ைன்னார் ைமிழ்்ச�ங்்கததினூைா்க 
அமுைப பிரவா்கம என்்ற ்கவிமைத 
தைாகுபபிமன தவளியிடைச்பாது 
கிமைதைது. ைன்னார் இந்து �ைய 
்கலா்ச�ாரப ச்பரமவ எனக்கு '்கவி 
எழில்' என்்ற ்படைததிமன சூடடிக் 
த்கௌரவப்படுததியமை எனக்கு  
கிமைதை த்பரிய அங்கீ்காரைா்கசவ 
என்னால் அறிய முடிகி்றது.்கவிமைக் 
குழுைங்்கள வழங்கிய ்பற்்பல 
விருது்களும சூடடிய ்படைங்்களும 
எனக்கு 

கிமைதை அங்கீ்காரசை. ஆனாலும 
இந்தியாமவப த்பாறுதை வமரயில் 
இ்ம ்பமைப்பாளி்களுக்குரிய 
சைமை அமைதது த்காடுதது 
அங்கீ்காரங்்கம் த்பற்றுக் 
த்காடுக்கும ்பணி்கம் இலக்கிய 
வடைங்்கள சைற்த்காளகின்்றன. 
்கவிஞர்்களுக்கு  அவவா்றான 
அங்கி்காரங்்கம் இலகுவில் த்பற்றுக் 
த்காடுக்கின்்ற இலக்கிய வடைங்்கச்ா  
அமைபபுக்்கச்ா வைகிழக்கில்  
இல்மல என்்பது சவைமனக்குரிய 
விையசை.

 ஒரு த்பணணா்க இந்ை எழுததுத 
தும்றயில் நீங்்கள �ாதிக்கும ச்பாது 
அனு்பவிதை அத�ௌ்கரியங்்கள, 
முடடுக்்கடமை்கள ...  த்பாதுவா்கசவ 

்கால  ்காலைா்க த்பண விடுைமல 
்பற்றி நாளுக்குநாள நாம என்னைான் 
முன்ைாதிரியா்கப ச்பசினாலும 
ஆண அடிமை்ச �மூ்கததின் 
ைததியிசலசயைான் நாம இன்னும 
வாழ்ந்துத்காணடிருக்கின்ச்றாம.
ஒரு த்பண ைன்னுமைய 
ைனிததுவங்்களினால் �மூ்கததில் 
�ாதிதது மிளிர்வதைன்்பது 
மி்கபத்பரியதைாரு �வாலான 
விையம.சைமல நாடடு எழுதைா்ர் 
ரணஜிதகு்கா த்பண்கள ்பற்றிய 
்பமைபபுக்்கள ்பற்றிக் கூறுமச்பாது 
'அதி்காரக் குரல்்களின் ஆரவாரததிற்கு 
அடியில் சிக்கிய தைல்லிய குரல்்கள, 
நசுங்கிப ச்பாய்விடுகின்்றன' 
என்று சுடடிக்்காடடுகின்்றார். அந்ை 
அடிப்பமையில் யைார்தைா்கசவ 
த்பண்கள முன்சனறுவதைன்்பது 
�வாலானைா்க ைாறிவிடுகின்்ற நிலமை 
எைது �மூ்கததில் ்காணப்படுவது 
சவைமனக்குரியசை.

  உங்கள வெளியீடு்கள பற்றி ?
எனது ்கன்னிப்பமைபபு  'உனக்குள 

நீ'. இரணைாவது  ்பமைபபு 'அமுைப 
பிரவா்கம' 

்கவிமைத தைாகுபபு. அடுதை 
்பமைபபின் ்பணி்கள நமைத்பற்றுக் 
த்காணடிருக்கின்்றன. விமரவில் 
தவளியீடு ்காணவிருக்கி்றது.

அததுைன் எனது அமுைப பிரவா்கக் 
்கவிமைத தைாகுபபிமன ஆங்கில 
தைாழியில் தைாழித்பயர்தது  ்பதிபபு 
த�ய்யும ்பணி்களிலும அன்மனத 
ைமிமழ ைகிமைப ்படுததும 
்பாைல்்கம்  ்பார்தது, இம�த ைடடு 
தவளியீடு்கம்யும தவளியிைக் 
்காததிருக்கின்ச்றன்.

 நவீை வபண்கள பல துறை்களிலும் 
முன்ைறி ெருகினைைர். ஆைால் இனறு 
அெர்்கள எதிர்்நாக்கும் முட்டுக்்கட்றை்கள 
வபரும்பாலும் அெர்்களின குடும்பத்தில் 
இருந்்த அதி்கம் இருப்பற்த 
அெ்தானிக்கி்ைாம். இ்தற்்காை ்காரணம் 
எனை ? அ்தறை எவொறு முறியடித்து 
சாதிப்பது ? 

 முறியடிப்பது என்்பது �ாைாரண 
விையைல்ல.இது ்பாரியதைாரு 
�வாலான விையம. ்கவிஞர் அனர் 
த்பண ்பமைப்பா்ர்்கம்ப ்பற்றிக் 
கூறுமத்பாழுது,

'ைலர்்களின் ்பார்மவ்கள
அந்தியில் ஒடுங்கி விடுகின்்றன..
அமவ்களின் ்கனவு்கள ைாததிரம
்காற்றில் அமலகின்்றன..
என் ்கவிமை்கம்பச்பால...
என்்ற அவரது ்கவிமையினூைா்க  

தவளிப்படுதைப்படுவமைபச்பாலசவ   
த்பண்களின் அவலங்்கள, த்பண்களின் 
எதிதராலி்கள �மூ்கததில் சவைமனயான 
விம்பங்்க்ா்கசவ நிழலாடுகின்்றன.

த்பண்களின் உல்கம ஒரு மூடிய 
ஆண ஆதிக்்கம சூழ்ந்ை இருணை 
உல்கைா்கசவ இன்றும ்காணப்படுவது 
என்்பது மிகுந்ை சவைமனசய.

 
 இனறு மு்கநூல் ெந்த பினைர் 

எழுத்்தாளர்்கள அதி்கரித்துளளைர். 
குறிப்பா்க ்கவிஞர்்கள இ்தன சா்த்க 
பா்த்கங்கள ? 

 �ாை்கங்்கள- 'ைமிழ் இனி 
தைல்ல்ச �ாகும' எனப ்பலர் 
கூறிக்த்காணடிருக்கின்்றார்்கள. 
மு்கநூலின் சைாற்்றததிற்குப பின்னர் 
இனித ைமிழ் �ா்காது என்றுைான் 
எணணத சைான்றுகின்்றது. 
அந்ை்விற்கு ்கவிஞர்்கள 
ைைது எழுதைாக்்கங்்கம்யும 
்பமைபபுக்்கம்யும ்படமை 
தீடடிக்த்காளளும ்க்ைா்கசவ 
மு்கநூமலப ்பார்க்்க முடிகின்்றது. இைன் 
த்பாருடடு ைமிழ் வ்ர உறுதுமண 
புரிவதில் மு்கநூலும ்பங்கு வகிக்கி்றது.

்பாை்கம- எந்ை விையததிலும 
்பாை்கங்்கள இைமத்பறுவது 
ைவிர்க்்கமுடியாைைாகினும 
�ான்ச்றார்்கள கூறுவமைபச்பான்று:-

'நீர் விடுததுப ்பாலுண குருகில் 
தைரிந்து' என்்பைற்கிணங்்க 
அன்னப்ப்றமவயானது நீரும ்பாலும 
்கலந்திருக்கின்்றச்பாது நீமர விடுதது 
்பாமலத சைர்ந்து அருந்துவமைபச்பால 
தீமை்கம் நாம ்கருததில் 
எடுததுக்த்காள்ாைல் நன்மை்கம் 
ைடடுசை பின்்பற்றுவது நலைளிக்கும.

 இனறு வபரும்பாலாை புதுக்்கவிற்த 
எழுத்்தாளர்்கள   ்கட்டுறர்கறள 
பநதி பிரித்து ்கவிற்த்கள எை எழுதி 
ெருகினைைர்.இ்தறை நீங்கள 
அெ்தானித்துளளீர்்களா ? 
இந்த குற்ைச் சாட்றை ஏற்கிறீர்்களா? 
இப்படி்ய ்பாைால் எதிர்்காலத்தில் 
எழுத்தின மீ்தாை மரியாற்த 
குறைநதுவிைா்தா ? 

 ஆைாம. ஏற்றுக்த்காளகின்ச்றன்.
ைமிழ்க் ்கவிமை உல்கம ்பரந்து 
்படைைா்கக் ்காணப்படைாலும அைன் 
ஆசராக்கியதமை இழந்துவிடைைா்கசவ 
உணர்கின்ச்றன்.

புதுக்்கவிமை இவவாறுைான் 
எழுைசவணடும என்்ற 
இலக்்கணம இதுவமர ்காலமும 
வகுக்்கப்பைவில்மலதயனினும 
புதுக்்கவிமையின் சுைந்திரம 
புதுக் ்கவிமை என்்ற புதுமை 
ைாங்கிய இலக்கிய வடிவததின் 
ஆசராக்கியததிமன 
்கடடிக்்காப்பதைன்்பது ்கவிஞர்்களின் 
்கைமையாகும.

 மனைார் மாெட்ைத்தில் எழுத்துத் துறை 
எந்தளவில் இயஙகுகினைது ? 

 ஆழ்ந்ை வாசிபபின் மீதுள் 
ஈடு்பாடும ைன்முமனபபுைன் 
எழுதைாற்்றல் த்காணை, 
த்பாறுபபுவாய்ந்ை ்பல எழுதைா்ர்்கள 
்காலமசைாறும உருவாகி 
இன்றும இலக்கிய உலகில் 
மிளிர்ந்துத்காணடிருக்கி்றார்்கள.

 யாருக்்்கனும் நனறி வசால்ல 
விரும்புகிறீர்்களா ?

-நான் எழுதும ்கவிமை்கம்த 
தைாைர்ந்து வாசிதது,தைாைர்ந்து 
எழுதுங்்கள என ஊக்்கைளிதது 
்பாராடடி எனது எழுதைாக்்கங்்களுக்கும 
்பமைபபுக்்களுக்கும வலு்ச ச�ர்க்கும 
அன்பு தநஞ�ங்்களுக்கும ைமிழ் 
ஆர்வலர்்களுக்கும ைனைார்ந்ை 
நன்றி்கம் உரிதைாக்கி ைகிழ்கின்ச்றன்.

' வாழ்்க ைமிழ்
வ்ர்்க இவ மவய்கம'

7

எல். எம். ஹரீஸ் 
(ொறைச்்சறை வி்சை நிருபர்) 
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சம்பளத்�ல் கறாராக 
இல்லாத �ேவதா

சம்பளத்�ல் கறாராக 
இல்லாத �ேவதா

சம்பளத்�ல் கறாராக 
இல்லாத �ேவதா

சம்பளத்�ல் கறாராக 

  ம�ழ்ச்��ல் காஜல் அகர்வால்

காஜல் அகர்வால் கணவருடன் 
எடுத்துக்ெகாண்ட புைகப்படத்ைத 
வைலத்தளத்�ல் ெவ��ட்டு �ருமண 

நாள் ம�ழ்ச்�ைய ப�ர்ந்துள்ளார். 
த�ழ், ெதலுங்கு பட உல�ல் முன்ன� 

கதாநாய�யாக இருக்கும் காஜல் அகர்வால் கடந்த வருடம் 
அக்ேடாபர் மாதம் தனது காதலர் கவுதம் �ச்சலுைவ 

�ருமணம் ெசய்து ெகாண்டார். �ருமணம் ஆ� தற்ேபாது 
ஒரு வருடம் மு�ந்துள்ளது. 

இைதயடுத்து கணவருடன் எடுத்துக்ெகாண்ட 
புைகப்படத்ைத வைலத்தளத்�ல் ெவ��ட்டு �ருமண நாள் 

ம�ழ்ச்�ைய ப�ர்ந்துள்ளார். காஜல் அகர்வால் ெவ��ட்டுள்ள 
ப��ல், ‘‘நான் உங்கைள ேந�க்�ேறன். உங்களால் ம�ழ்ச்� 
அைட�ேறன். முதலாம் ஆண்டு �ருமண வாழ்த்துகள்” என்று 
கு�ப்�ட்டு உள்ளார். 

காஜல் அகர்வாலுக்கு வைலத்தளத்�ல் ர�கர்கள் �ருமண நாள் 
வாழ்த்து ெத��த்து வரு�றார்கள். காஜல் அகர்வால் கர்ப்பமாக 

இருப்பதாக தகவல்கள் பர� வரு�ன்றன. 
இதைன அவர் உறு�ப்படுத்த�ல்ைல. 
த��ல் 'பா�ஸ் பா�ஸ், ேஹ �னா�கா' 
படங்க�ல் ந�த்து மு�த்துள்ளார். 
‘இந்�யன் 2' படம் ைகவசம் உள்ளது.

 

த�ழ், மைலயாளத்�ல் அ�க படங்கள் ந�த்துள்ள 
�ேவதா தாமஸ் ெதலுங்�லும் முன்ன� 
ந�ைகயாக வளர்�றார். சம்பள �ஷயத்�ல் 

நான் தயா�ப்பாளர்களுக்கு எப்ேபாதுேம பாரமாக 
இருந்த�ல்ைல என்று �ேவதா தாமஸ் கூ�யுள்ளார். 

இதுகு�த்து அவர் அ�த்துள்ள ேபட்��ல், 
“இதுவைர நான் ந�த்த அைனத்து படங்க�லும் 

கதாபாத்�ரங்கள் �கவும் வலுவாக அைமந்தன. 
எனது கதாபாத்�ரங்க�ல் நம்�க்ைகேயாடும் 
ந�த்ேதன். நான் சம்பள �ஷயத்�ல் எப்ேபாதும் 
கறாராகவும், தயா�ப்பாளர்களுக்கு பாரமாகவும் 
இருந்தேத இல்ைல.  

த�ழ், ெதலுங்கு, மைலயாளம் என 
எந்த ��மா துைற�லும் நான் ேமாசமான 
அனுபவங்கைள எ�ர்ெகாள்ளவும் இல்ைல. ஓ.�.
�. படங்க�ல் ந�க்க எந்த ஒரு இயக்குனரும் 
என்ைன அணுக�ல்ைல. யாராவது வாய்ப்பு 
ெகாடுத்தால் கதாபாத்�ரம் எனக்கு ��த்�ருந்தால் 
�ச்சயமாக ஓ.�.�. படங்க�ல் ந�ப்ேபன்'' என்றார்.

 

டாப்� தயா�க்க உள்ள பு�ய இந்� படத்�ல் 
சமந்தாைவ கதாநாய�யாக ந�க்க ைவக்க 
ேபச்சுவார்த்ைதகள் நடந்து வருவதாக தகவல் 
ெவ�யா� உள்ளது.

சமந்தா கணவைர �வாகரத்து ெசய்வதாக 
அ��த்து முன்ைப �ட ��ரமாக படங்க�ல் 
ந�த்து வரு�றார். தற்ேபாது த��ல் காத்துவாக்குல 
ெரண்டு காதல் படத்�ல் நயன்தாராவுடன் 
ந�க்�றார். த�ழ், ெதலுங்கு ெமா�க�ல் 
தயாராகும் சாகுந்தலம் படத்�ல் ந�த்து 
மு�த்துள்ளார். ேமலும் 2 படங்கள் ைகவசம் 
உள்ளன. ேப��ேமன் 2 ெவப் ெதாட�ல் ந�த்த 
�றகு இந்� பட வாய்ப்புகளும் வரு�ன்றன. 

இந்த �ைல�ல் இந்��ல் முன்ன� 
ந�ைகயாக உயர்ந்து ச�பத்�ல் பட �றுவனம் 
ெதாடங்� தயா�ப்பாளராகவும் மா�ய டாப்� 
தயா�க்க உள்ள பு�ய இந்� படத்�ல் சமந்தாைவ 
கதாநாய�யாக ந�க்க ைவக்க ேபச்சுவார்த்ைதகள் 
நடந்து வருவதாக தகவல் ெவ�யா� உள்ளது. 
இந்த படம் கதாநாய�க்கு முக்�யத்துவம் அ�க்கும் 
கைதயம்சம் உள்ள படம் என்றும் கூறப்படு�றது. 
இதுகு�த்து அ�காரப்பூர்வ அ��ப்பு �ைர�ல் 
ெவ�யாகும் என்று எ�ர்பார்க்கப்படு�றது. 

இந்��ல் சமந்தாவுக்கு இது அ�முக 
படமாக இருக்கும் என்றும் கூறப்படு�றது. 
தயா�ப்பாளரானது கு�த்து டாப்� ஏற்கனேவ 
அ�த்துள்ள ேபட்��ல், ‘‘�றைமயான ந�கர் 
ந�ைககள், ெதா�ல் நுட்ப கைலஞர்களுக்கு 
வாய்ப்பு அ�ப்பதற்காகேவ பட �றுவனம் 
ெதாடங்� இருக்�ேறன்‘‘ என்றார்.

 

டாப்� தயா�க்கும் 
படத்�ல் சமந்தா

�ரும�. மஞ்சுளா �ருஷ்ணப்பா 
வழங்க �. எம்.ேக. புெராடக்சன்ஸ் 

�றுவனம் சார்�ல் ஓசூர் �ருஷ்ணப்பா 
தயா�த்துள்ள படம்தான் ” இளம் 
ேஜா�” 

புதுமுகங்கள் �ஜய்�ருஷ்ணப்பா, 
��யங்கா ேஜா�யுடன் 
அனு�ருஷ்ணா, ஆ�ஷ் பாலா, �ரா 
�ருஷ்ணன், ப�ல்வான் ரங்கநாதன், 
ெபஞ்ச�ன;, ைவகா� ர�, கர்ணா 
ராதா, ஜ��யர் அேசாகன், ேபாண்டாம�, அம்பா� சங்கர், புேராட்டா 
முருேகசு, பட்டு மா� ஆ�ேயாருடன் பகவ� பாலா முக்�ய ேவடத்�ல் 
ந�த்துள்ளார். மக்கள் ெதாடர்பு �ஜயமுர�, �ளாமர் சத்யா.

‘‘பணம் பைடத்தவர்கள் மத்��ல் சா�யும், மதமும் ைகேகார்த்து ��க்�றது. 
பணம் இல்லாதவர்க�டம்தான் சா�யும், மதமும் அ�வாள், ேவல் கம்பு மூலம் 
அவர்க�ன் வாழ்க்ைகைய �ன்னா�ன்னமாக்கு�றது என்ற கருத்ைத ‘இளம் 

ேஜா�’ படத்�ல் ெசால்��ருக்�ேறாம்’’ 
என்�றார், ைடரக்டர் பகவ� பாலா.  

�ருஷ்ண��, ஓசூர், ெபங்களூரு 
ஆ�ய இடங்க�ல் இந்தப் படம் 
வளர்ந்துள்ளது. 

பகவ� பாலா�ன் 
‘இளம் ேஜா�’

அம்மா�ன் பாசத்ைத ைவத்து 
உருவாகும் படம்! அம்மா பாசத்ைத கருவாக ைவத்து உருவாகும் 

ச�ன்ஸ் �க்சன் படத்துக்கு ‘கணம்’ என்று ெபயர் 
சூட்டப்பட்டு இருக்�றது.

த�ழ் ��மா�ல் மாறுபட்ட முயற்�களுக்கு 
முதல் புக�டமாகவும், �த்�யாசமான 
களங்க�ல் புதுைமயான கைதகைள ர�கர்களுக்கு 
அ�த்து வரும் �றுவனமாகாவும் தயா�ப்பாளர் 
SR �ரபு அவர்க�ன் Dream warrior Pictures 
�ளங்� வரு�றது. “அரு�, என் � ேக, ைக�” 
இந்�றுவனத்�ன் தயா�ப்�ல் ெவ�வரும் 
ஒவ்ெவாரு பைடப்பும் ர�கர்க�டம் ெபரும் 
பாரட்டுக்கைள கு�த்து வரு�றது. 

இந்�றுவனத்�ன் அடுத்த பைடப்பாக, 
எங்ேகயும் எப்ேபாதும் புகழ் சர்வானந்த் 
ந�ப்�ல், அ�முக இயக்குநர் �கார்த்�க் 
இயக்கத்�ல் அம்மா பாசத்ைத ைமயமாக 
ைவத்து ஒரு அழகான ச�ன்ஸ் �க்சன் படத்ைத 
த�ழ் ெதலுங்கு என இரு ெமா�க�லும் 
�ரமாண்டமாக உருவாக்� வரு�றது. படத்�ன் 
கைதைய ேகட்டு தயா�ப்பாளர் எஸ்.ஆர்.�ரபு 
கண்கலங்� �ட்டாராம். 25 வருடங்களாக 
��மாைவ �ட்டு ஒதுங்� �ருந்த அமலா, 
இந்த படத்�ல் அம்மாவாக ந�க்�றார்.  மகனாக 
சர்வானந்த் ந�க்�றார். � கார்த்�க் ைடரக்டு 
ெசய்�றார். படம் த�ழ், ெதலுங்கு ஆ�ய 2 
ெமா�க�ல் தயாரா�றது.



ேகள்� :  உங்கைளப்பற்�ய �று 
அ�முகம் கூறுங்கள் 
ப�ல் :   �ண்�யா ஆலங்ேக� 
என்ற அழ�ய �ராமத்ைத 
பூர்�கமாகக் ெகாண்டு வ�த்து 
வரும் ேமாகனா  , க�ம�  
ெகள�தாசன் ஆ�ேயா�ன்  �ேரஷ்ட 
புதல்�யாேவன். ஆலங்ேக� 
�நாயகர் மகா�த்�யாலயத்�ல் 
உயர்தரம் வைர கல்� கற்ேறன்.
தற்ேபாது முகநூ�ல் ேதடல் 
கைல இலக்�ய அைமப்�ன் 
�றுவுனராக�ருந்து இலக்�யப் 
ப�பு�ந்து வரு�ேறன்

ேகள்�:  உங்களுக்கு எப்ேபாது 
க�ைத எழுதும் ஆர்வம் வந்தது? 
ப�ல் :  எனக்கு  
பாடசாைல�ல் கல்� கற்கும் 
காலத்��ருந்ேத  க�ைத 
எழுதுவ�ல் ஆர்வம்  வந்தது. 
பாடசாைல�ல் நைடெபறும் 
த�ழ்த்�ன ேபாட்�க�லும், 
மாணவமன்றங்க�லும்  
பங்குபற்�யுள்ேளன் . இதுேவ 
எனக்கு எழுத்துத் துைற�ல் 
பய�க்க ஆர்வம் வந்தது.. 

ேமலும் எனது தந்ைத ஒரு க�ஞர். 
அவர்  மரபு வ�க் க� எழுதுவார். 
எனது தந்ைதையப் ேபால்  எனக்கும் 
மரபு வ�க்க�ைத எழுதுவ�ல் 
ஆர்வம்.

நான் ஏழு வருடமாக 
எழுத்துத்துைற�ல் பய�க்�ேறன்

ேகள்� : 03 
�ங்கள் நூல் ெவ��ட்�ருந்தால் 
உங்கள் புத்தக ெவ��டு பற்�க் 
கூறமு�யுமா?
ப�ல் :  ஆம். நான் ேதடல் கைல 
இலக்�ய வட்ட �றுவுனர் . 
அவ்வைமப்�ன் மூலமாக 'ேதடல் 
�ழுதுகள்' எனும் க� நூைல 2018 
ஆம் ஆண்�ல் எனது தகப்பானாைர 
ெதாகுப்பா��யராகக் ெகாண்டு 
ெவ��டு ெசய்ேதன். க�ைதகள், 
�றுகைதகள் என ஒருேசரக்  
கலந்த நூலாகவும் இலங்ைக, 
இந்�யப் பைடப்பா�க�ன் 
ஆக்கங்கைளக் ெகாண்டதாகவும் 
இந்நூல் அைமயப்ெபற்றது. 
இவ்வைமப்�னால் 
நடாத்தப்பட்ட ேபாட்�க�ல் 
ெவற்�ெபற்றவர்க�ன் ஆக்கங்கேள 
இந்த நூ�ல்  உள்ளடக்கம் 
ெபற்றுள்ளன. 

அடுத்து "ஈரம் ேதடும் ேவர்கள்" 
எனும் நூைல �ைர�ல் ெவ��ட 
இருக்�ேறன்.
 
ேகள்� :   �ங்கள்  இதுவைர�ல் 
எழுத்துத் துைறக்காக ெபற்ற 
�ருதுகள் , சான்�தழ்கள் இருந்தால் 
அதுபற்�க்  கூறுங்கள்
ப�ல்: நான் எழுத்துத் 
துைற�ல் ��ேசவல் கைல 
இலக்�யமன்றத்�னால் "இளங்க�" 
பட்டமும் ேத� கைல இலக்�ய 
மன்றத்�னால் "க�த்ேதன்" �ருதும் 
புத்ெதா� இலக்�ய மன்றத்�னால் 
"கைலம�" �ருதும்

இைளய �லா கலாமன்றத்�னால் 
"க�ப்புனல்" �ருதும்
2019 இல் நுட்பம் குழு�னரால் 
ெபான்னாைட ேபார்த்�யும் 
ெகௗரவம�க்கப்பட்டது.

ேமலும் முகநூ�ல் நைடெபற்ற 
க�ப் ேபாட்�க�ல் ெவற்� ெபற்று 
75 க்கு ேமற்பட்ட  சான்�தழ்கள் 
ெபற்றுள்ேளன். 

2021 இல் �ண்�யாப் �ரேதச 
இலக்�ய க�ைதப் ேபாட்��ல் 
முதலா�டமும் ெபற்றுள்ேளன்.

ேகள்� : �ங்கள் எழுத்துத்துைற�ல் 
பய�த்த பாைதக�ல் எ�ர் 
ெகாண்ட சவால்கள் பற்� கூற 
மு�யுமா? 
ப�ல் : ஆம் �ச்சயமாக �ல 
ெபண் எழுத்தாளர்கைளப் 
ெபாறுத்த வைர�ல் பல்ேவறு 
கட்டுப்பாடுகள், இைடயூறுகள், 
தைடகள், கண்�ப்புக்கள் 
என்பவற்றுக்ெகல்லாம் 
முகம் ெகாடுக்க ேவண்�ய 

ேதைவப்பாடு உள்ளது. கு�ப்பாக 
பாராட்டப்பட ேவண்�ய இடத்�ல் 
பாராட்டப்படுவதும்,  தவறு 
நைடெபறும் ேவைள காரசாரமாக 
கண்�ப்பதைனயும் எனது 
ெகாள்ைகயாகக்  ெகாண்ேடன்.

இதனால் நண்பர்கள் பலேபர் எனது 
இலக்�யப் பயணத்�ல் ெதாடராது 
தூரம் ேபானார்கள். 

ேநர்ைமயான, உறு�யான 
அளவு ேகாைல எனது எழுது 
ேகாலாகப் பற்�க் ெகாண்டதன் 
�ைளவாக எனது இலக்�யப் 
பயணத்�ன் �ைரவு தாமதமாக 

ேநர்ந்தது  எைதயும் அனுச�த்துப் 
ேபாகேவண்டுெமன்ற கடப்பாடு 
இருந்தாலும் �ைகயான 
அ��க்கு ஒத்தூத இயலாதவளாக 
நான் இருந்�ருக்�ேறன். 
இதனால் மைறமுகமான 
பல்ேவறு ெநருக்க�கைளச் 
சந்�த்�ருக்�ேறன். 

இத்தைகய ெநருக்க�க�ல் 
இருந்து சாமர்த்�யமாக ெவ�வந்த 
பல ெபண் எழுத்தாளர்கள் இன்னும் 
�ைலத்து �ற்�றார்கள்.

எழுத்துத்துைற�ல் ஒரு ெபண் 
�ரகா�க்க ேவண்டுமானால்  
அவளது குடும்பம், தந்ைத, தாய், 
உடன்�றப்புக்கள் ேமலான 
ஒத்தாைசகள் வழங்க ேவண்டும்.

ேகள்� :  வளர்ந்து வரு�ன்ற 
இளம் எழுத்தாளர்களுக்கு  
ஏேதனும் கூற �ரும்பு�ன்�ர்களா?

ப�ல் : ஆம் �ல �டயங்கைள 
நான் கூற ேவண்டுெமன்று 
�ைனக்�ன்ேறன். வாழ்வுக்கும் , 
�டுதைலக்கும் தற்பாதுகாப்�ற்கும் 
ஒவ்ெவாரு சராச� ம�தனுக்கும் 
பூரண சுதந்�ரமுண்டு என்ற 
�ந்தைன�ைன எனது 
பாடசாைல வாழ்�ல் வாய்த்த 
அ�பர்கள் எனக்கு ஆர்வமுடன் 
ஊட்�யுள்ளார்கள். 

அந்த வைக�ேல ஆலங்ேக� 
�நாயகர் மகா�த்�யாலயத்�ல் 
ப�ன்ற காைல �ருவாளர். ேசா. 
சச்�தானந்தமும், �ருமைல பு�த 
சேவ�யார் கல்லூ��ல் ப�ன்ற 
காைல   �த ெபான்கலனும் 
து�வுடன் �றுநைடேபாடப் 
ப�ற்று�த்ததன் �ைளவாக 
இலக்�யத்துைற�ல் பல்ேவறு 

சவால்களுக்கும் 
முகங்ெகாடுக்கக் 
கூ�யதான 
தன்னம்�க்ைக  எனக்கு  
உருவானது .

ஒரு ெபண்ணாக 
த�த்து �ன்று 
ெசயற்படுவ�ன் 
�ரமங்கள் �ைறயேவ 
உண்டு. பல்ேவறு  
தைடகள் வந்த ேபாதும் 
�மர்சனங்கைளயும் 
தாண்�   

சவால்கைளயும் எ�ர்ெகாள்ளும் 
ெநஞ்சுரம் �க்கவர்கள் �ைலயான 
தடம் ப�ப்பார்கள்!... இதைன 
ெத�ந்து பய�க்க மறவா�ர்கள் 
என்பேத எனது ப�வான கருத்து... 

ம�னா உமறு ெலவ்ைவ
மாவ�ப்பள்�

கிண்ணியா  
ேமாகனா ெகளரிதாசன்  

ெபண் 
எழுத்தாளர்   15
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jD uh[; – ePu;nfhOk;G

 gputPd; rjh – ghrpf;Flh flw;fiu

�னகர�ன் ெசந்தூரம் இத�ன் ெசல்�உலா பக்கத்�ல் 
உங்களது ெசல்�க்களும் இடம்ெபற �ரும்�னால் 

selfiulla@gmail.com எனும் �ன்னஞ்சல் முகவ�க்கு  
படத்ைதயும் �பரங்கைளயும் அனுப்� ைவயுங்கள்.  

ெசல்�க்கள் மட்டுேம ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படும். 

 gj;kh re;jpuNkhfd; my;kh]; – tj;jis [PtNj\; –  fk;gis

 Rju;\pdp

uhkd; – tj;jis

�ருமண பந்தத்�ல் இைணந்து ெகாண்ட �ருஷ்ணபவன் 
�ருத்�கா தம்ப�களுடன் ேதற்றாத்�வு �ந்தூரன்

bNd\; Ngl;wk; 

 mf;\ad; – tj;jis 

Vignech Kirusi
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6 வித்தியாசங்களை 
்கண்டுபிடியுங்கள்
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kh
tdy;iy 

fpupq;f 

njdpaitr; 

Nru;e;j vk;.I m\;ghf; m`kj;> 

ku;`_k; nksytp V.rP.vk; 

,f;ghy; (gh]p)> ju;fhefiur; 

Nru;e;j gpugy rpWfij ehty; 

vOj;jhsu; Riykh rkp 

,f;ghypd; Gjy;tUk; Mthu;. 

khtdy;iy gJupah kj;jpa 

fy;Y}up> n`k;khjfik my; 

m];`u; fy;Y}up Mfpatw;wpy; 

,tu; fy;tp fw;Ws;shu;. 

rpwe;j Xtpauhd ,tu; gy 

rpj;jpug; Nghl;bfspYk; fye;J 

guprpy;fisg; ngw;Ws;shu;. 

vkJ ehl;bd; [dhjpgjp> gpujk 

ke;jpup> ,d;Dk; gpugyq;fs;> 

tpisahl;L tPuu;fs;> ebfu;fs; 

vd gyjug;gl;NlhiuAk; 

tiue;J ghuhl;lg;gl;Ls;shu;. 

rpj;jpuf; fz;fhl;rpfspy; ,tu; 
tiue;j rpj;jpuq;fs; itf;fg;gl;L 
vy;NyhuhYk; Cf;Ftpf;fg;gl;lJ 
vd;gJ Fwpg;gplj;jf;fJ.
NkYk; jdJ jfg;gdhuhd 

ku;`{k; nksytp V.rP.vk; 
,f;ghy; mtu;fspd; vf;kp 
gjpg;gfj;jhy; ntspaplg;gl;l 
rpy Gj;jfq;fSf;Fk; 
,tu; ml;ilg;glk; 
tiue;Js;shu;. jdJ jhahupd; 
�ee;jtdg;G+f;fs; rpWtu; 
,yf;fpa E}Yf;Fk;> �cz;bay;� 
rpWfijj;njhFjpf;Fk; 
ml;ilg;glk; tiue;Js;sik 

Fwpg;gplj;jf;fJ. 
ee;jtdg; G+f;fspy; 
cs;s midj;J 
rpj;jpuq;fSk; 
,tuhy; 
tiuag;gl;Ls;sd. 
xU fiyf; 
FLk;gj;jpy; 
thuprhfg; gpwe;j 

,tupd; 
midj;J 
Kaw;rp 
fSf;Fk; 
ngw;NwhUk;> 
rNfhjupfSk; 

Mjutspg;gij 
kWf;f 

KbahJ.
Kd;dhs; gpujku; uzpy; 

tpf;ukrpq;` mtu;fs; 
khtdy;iy te;j NghJ 
mtuJ glj;ij mofpa 
Kiwapy; tiue;J nfhLj;jij 
ghuhl;b tpl;L mjpy; jdJ 
ifnahg;gj;ijAk; ,l;L 
nrd;Ws;shu;. mNj Nghy; 
ghuhSkd;w cWg;gpdu;fshd 
fgPu; `hrpk;> up\hl; gjpAjPd; 
MfpNahupd; glq;fisAk; 
tiue;J nfhLj;jJ 
Fwpg;gplj;jf;fJ. gpugy jpiug;gl 
ebfuhd Mu;ahtpd; glj;ij 
tiue;jDg;gp mtuhYk; 
nkr;rg;gl;ltu; vd;gJ 
Fwpg;gplj;jf;fJ.
rpW tajpypUe;Nj murpay; 

jiytu;fs;> cyfpy; 
Kf;fpakhdtu;fs;> tpisahl;L 
tPuu;fs;> ebfu;fs; vd 
gyiuAk; tiue;Js;s ,tu; 
FWe;jpiug;glj; JiwapYk; 
rpwe;J tpsq;Ffpwhu;. 
ebg;Gj;jpwd; nfhz;l ,tu; gy 

FWe;jpiug;glq;fis ,af;fpAk; 
ebj;JKs;shu;.
jdJ jha; vOjpa 

fijfisAk;> rNfhjup 
vOjpa fijfisAk; 
FWe;jpiug;glq;fshf 
,af;fp> ebj;Js;shu;. 
,tu; ebj;J> ,af;fpAs;s 
eifr;Ritf; fhndhspfs;> 

FWe;jpiug;glq;fis gy;yhapuf; 
fzf;fhNdhu; ghu;j;J ,urpj;J 
kfpo;fpwhu;fs;. ,tw;iw ,Jtiu 
ghu;f;fhNjhu; YouTube ,y; ACMI 
STUDIO YouTube Channel ,y; 
ghu;itapl;L Subscribe nra;J 
Cf;fg;gLj;JkhW md;Gld; 
Ntz;lg;gLfpwPu;fs;.
,tu; jdJ Nkw;gbg;ig 

v`ypanfhl gy;fiyf;fof 
fy;Y}upapy; fw;W tpl;L jw;NghJ 
Designing, Photography, 3D Interior 
kw;Wk; Mug Printing ,d;Dk; 
gytpjkhd Printings ,idAk; 
nra;J tUfpwhu;.
rpwe;j Xtpauhd ,tu; 

re;ju;g;gk; fpilf;Fk; Neuq;fspy; 
FWe;jpiug;glq;fspy; ebj;Jk;> 
eifr;Rit fhndhspfis 
,af;fpAk; tUfpwhu;.

எம்.எஸ்.பா�ம்...  
shumsfahim@gmail.com  
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XtpaUk;> FWe;jpiug;gl ebfUk;> 

,af;FdUkhd m\;ghf; m`kj;

ெதாடர்புகளுக்கு :

ெராம்ப ��

,tupd; 
midj;J 

ngw;NwhUk;> 
rNfhjupfSk; 

Mjutspg;gij 
kWf;f 

KbahJ.

நான்
ெராம்ப 
��...
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சு�தா�ல் பல பா�கள் 
இருந்தாலும் அனார்க� சு�தார், 

ஃ�ேளர்டு சு�தார், ஷார்ட் சு�தார், 
லாங் டாப் சு�தார், பாட்�யாலா 
சு�தார், பதா� சு�தார், ட்ெரௗஸர் 
ஸ்ைடல் சு�தார், பலாஸ்ேஸா சு�தார் 
ேபான்றவற்ைற நாம் எ�தாகக் கண்டு 
��த்து �டலாம்.

எ�தான காட்டன் சு�தார்: ெபண்கள் 
மத்��ல் இவ்வைக காட்டன் சு�தார்கள் 
எப்ெபாழுதுேம 
ஏேகா�த்த 
வரேவற்ைபப் 
ெபற்�ருக்கும். 
ெபண்களது சருமப் 
ெபாருத்தம் 
மற்றும் 

வ�வைமப்�ற்கு ஏற்றாற் ேபால் ைதத்து 
உடுத்தப்படும் எ�தான காட்டன் 
சு�தார்கள் அலுவலகம், பண்�ைககள் 
மற்றும் ேதா�கள் கூட்டத்�ற்கு 
அ�வதற்கு ஏற்ற கண்�யமான 
ேதாற்றத்ைதத் தரு�ன்றது. இவ்வைக 
காட்டன் சு�தார்கள் இப்ெபாழுது 
மட்டுமல்ல �ண்ட காலமாகேவ 
ெபண்களுக்கு �ருப்பமான ஒன்றாக 
உள்ளது.

காட்டன் �ல்க் சு�தார்கள்: காட்டன் 
�ல்க் து�க�ன் பளபளப்பானது 
�ரு�ழாக் ெகாண்டாட்ட ங்களுக்கு 
அ�ய ஏற்றைவயாகும். உடேலாடு ஒட்� 
�க்ெகன ைதக்கப்படும் சு�தார்கள் நம்ைம 
ெம�தாகவும், உயரமாகவும் காட்டும் 
என்ப�ல் ஐய�ல்ைல.

முழு ஸ்�வ் சு�தார்கள்: முழுக்ைக 
�ப்பன் பார்டர் மற்றும் வட்டக்கழுத்து 
வ�வைமப்புடன் ைதத்து ேபாடப்படும் 
சு�தார்கள் அ�பவருக்கு ஒரு 
பணக்காரத் ேதாற்றத்ைதத் தருவதாக 
இருக்கும்.

உயர் கழுத்து காலர் ெகாண்ட 
சு�தார்கள்: உயர் காலர் 

கழுத்து, �ண்ட 
ைககளுடன் 

ைதக்கப்படும் சு�தார்கள் புதுப்பா�யா� 
உள்ளன. காட்டன் �ல்க் க்ரஷ் 
ெமட்��ய�ல் இவ்வைக சு�தார் 
�ைசைனத் ைதத்து அ�யும்ெபாழுது 
அைனவராலும் உற்று ேநாக்கக்கூ�ய நபராக 
நாம் இருப்ேபாம்.

ஸ்ட்ெர�ட் கட் சு�தார்கள்: பட்டு, 
பனாரஸ், ரா�ல்க் ேபான்ற து�க�ல் 
இதுேபான்ற ஸ்ட்ெர�ட் கட் �ைசனர் 
சு�தார்கைள அ�யும் ெபாழுது அைவ 
ஆளுைமயான ேதாற்றத்ைதத் தரும் என்று 
உறு�யாக நம்பலாம். �ருமணம் மற்றும் 
�ருந்து �கழ்ச்�களுக்கு அ�ந்து ெசல்ல 
இவ்வைக �ைசனர் சு�தார்கள் ச�யான 
ேதர்வாக இருக்கும்.

கருப்பு �ற ஷார்ட் சு�தார்: கருப்பு 
�ெள�ன் �றத்�ல் சு�தார் ேபன்ட், 
அதன் ேமேல பல�த ேவைலப்பாடுகள் 
ெசய்யப்பட்ட �ைசனர் ஷார்ட் குர்தா�ற்கு 

ஃ�ஸ்ட்டுகளுடன் கூ�ய �ளமான 
ைக சற்ேற கற்பைன ெசய்து 
பாருங்கள்.

ஸ்ைட�ஷ் ப்ேராெகட் 
சு�தார்: ப்ேராெகட் து�க�ல் 

‘�’ வ�வக் கழுத்து மற்றும் 
�ளமான �ட்ட ைக ைவத்து 

ைதக்கப்படும். டாப்�ற்கு 
கான்ட்ராஸ்ட்  �றத்�ல் 

சு�தார் ேபன்ட். பல்ேவறு 
வண்ணங்க�ல் அழகான 
மற்றும் அளவான 
ேவைலப்பாட்டுடன் 
ைதக்கப்படும். இவ்வைக 

சு�தார்கள் அ�வதற்கு 
ேநர்த்�யானைவயாகும்.

�வப்பு �ற �ட்டைக 
சு�தார்கள்: ெலாங் டாப்�ல் 
அழகான எம்�ராய்ட� 
ேவைலப்பாடுகள் கு�ப்பாக 
கழுத்��ருந்து மார்பு 
வைர�லும், ைககள் 
மு��லும் இருக்க சு�தார் 
ேபன்ட்�லும் எம்�ராய்ட� 
�ைசனானது டாப்�ன் �ளவு 
வ�யாக ெத�வது ேபால் 
வ�வைம க்கப்படுபைவ. 
அட்டகாசமான 
ேதாற்றத்ைதத் தரு�ன்றன. 
இவ்வைக �வப்பு �றச் 
சு�தார்கள் ெபரும்பாலும் 
�ருமணப் ெபண்களால் 
�ருமணத்�ற்கு 
முன்பு நைடெபறும் 

��ய �ழாக்க�ல் 
அ�யப்படு�ன்றன.

�ைசனர் சல்வார் சு�தார்: 

கழுத்��ருந்து இடுப்பு வைர ைககளும் 
ேசர்த்து ஒரு ரகக்து���ருக்க 
இடுப்��ருந்து முன்பக்கம் 
குட்ைடயாகவும், �ன் பக்கம் �ண்டும் 
வரும் து�யானது மற்ெறாரு ரகமாக 
ேவைலப்பாடுடன் இருக்க ேபன்ட் 
முழுவதும் அழ�ய சமக்� மற்றும் 
தங்க�ற நூ�னால் ெசய்யப்பட்ட 
ேவைலப்பாடானது ெவ��ல் 
ெத�யுமாறு ேமலாைடத்து� 
இருக்�ன்றது. இதுேபான்ற �ைசனர் 
சல்வார் அ�ந்தால் ெபண்கள் 
�ழா�ன் நாய� என்று உறு�யாகச் 
ெசால்லலாம்.

�ண்ட அனார்க� சு�தார்: 
�ளமான ெகௗன் ேபான்று அ�கமான 
ஃப்ேளர்களுடன் தைரையத் ெதாடும் 
ேமலாைட அதற்கும் ேமேல 
எம்�ராய்ட� ேவைலப்பாட்டுடன் 
வரும் �ளமான அங்�, முழு �ளக்ைக, 
இதற்குத் ேதைவப்பட்டால் அ�ந்து 
ெகாள்ள �ளமான ேஷால். இவ்வைக 
அனார்க� சு�தார்கள் ெபண்க�ன் 
�ருப்பத்�ல் முத�டத்ைதப் 
ெபற்றுள்ளது.

ெபண்கள் தங்களது உடல் �றம் மற்றும் 
உடல் வா�ற்கு ஏற்றாற் ேபால் சு�தார்கைள 
கனக்கச்�தமாக ைதத்து அ�யும் ெபாழுது 
அைவ தன்னம்�க்ைகயும், ஆளுைமயும் 
தரும் என்பைத உறு�யாக நம்பலாம்.
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சுடிதார் அணிய விரும்பும் 
ெபண்களுக்கு...!

உங்கள் அ�மான ெசந்தூரம் இத�ல் உங்கள் அன்புச் ெசல்வங்க�ன் 
�றந்தநாள் வாழ்த்துக்கைள �ரசு�க்க �ர்மா�த்�ருக்�ேறாம். குழந்ைதக�ன் 
அழ�ய �ழற்படம் ஒன்ைற �ன்னஞ்சல் மூலம் அனுப்� ைவத்தால் 
களமைமத்துக் ெகாடுக்க தயாராக இருக்�ேறாம். குழந்ைத�ன் முழுப் 
ெபயர், ெபற்ேறா�ன் ெபயர், �லாசம் என்பவற்றுடன் குழந்ைத�ன் �றப்புச் 
சான்�தழ் �ர� ஒன்ைறயும் இைணத்து அனுப்ப ேவண்டும்.
 அனுப்ப ேவண்�ய முகவ�:

�றந்தநாள் வாழ்த்து,  ெசந்தூரம், �னகரன் வாரமஞ்ச�  த.ெப.இல. 834, ெகாழும்பு.
Senthooramtkn@gmail.com

பிறந்த நாள் வாழ்த்து

  அன்புச் ெசல்வங்க�ன் படங்கைள  எமது  �ன்னஞ்சல் முகவ�க்ேகா 0714901181 எனும் 
வட்ஸ் அப் இலக்கத்�ற்ேகா அனுப்பலாம்.

நதா ைஸனப்
2021-.11-.04

ெநௗராஜ்-�ஸ்�யா  கட்டுகஸ்ெதாட்ட
வாப்பும்மா, �யாஸா சாச்�, சாச்சா, �ப்கா 

சாச்�, சாச்சா, �ேனாஸா சாச்�, சாச்சா, நஸ்கத் 
நானா, ந�ப் நானா, ஸா�ம் நானா, ஹம்� 

தம்�, �ஹா தங்ைக ஆ�ேயார் அவைர 
வாழ்த்து�ன்றனர்.

எப்ெபாழுதுேம 
ஏேகா�த்த 
வரேவற்ைபப் 
ெபற்�ருக்கும். 
ெபண்களது சருமப் 
ெபாருத்தம் 
மற்றும் 

வ�வைமப்புடன் ைதத்து ேபாடப்படும் 
சு�தார்கள் அ�பவருக்கு ஒரு 
பணக்காரத் ேதாற்றத்ைதத் தருவதாக 

உயர் கழுத்து காலர் ெகாண்ட 
சு�தார்கள்: உயர் காலர் 

கழுத்து, �ண்ட 

ஃ�ஸ்ட்டுகளுடன் கூ�ய �ளமான 
ைக சற்ேற கற்பைன ெசய்து 
பாருங்கள்.

ஸ்ைட�ஷ் ப்ேராெகட் 
சு�தார்: ப்ேராெகட் து�க�ல் 

‘�’ வ�வக் கழுத்து மற்றும் 
�ளமான �ட்ட ைக ைவத்து 

ைதக்கப்படும். டாப்�ற்கு 
கான்ட்ராஸ்ட்  �றத்�ல் 

சு�தார்கள் அ�வதற்கு 
ேநர்த்�யானைவயாகும்.

�வப்பு �ற �ட்டைக 
சு�தார்கள்: ெலாங் டாப்�ல் 
அழகான எம்�ராய்ட� 
ேவைலப்பாடுகள் கு�ப்பாக 
கழுத்��ருந்து மார்பு 
வைர�லும், ைககள் 
மு��லும் இருக்க சு�தார் 
ேபன்ட்�லும் எம்�ராய்ட� 
�ைசனானது டாப்�ன் �ளவு 
வ�யாக ெத�வது ேபால் 
வ�வைம க்கப்படுபைவ. 
அட்டகாசமான 
ேதாற்றத்ைதத் தரு�ன்றன. 

��ய �ழாக்க�ல் 
அ�யப்படு�ன்றன.

�ைசனர் சல்வார் சு�தார்: 

எ�தான காட்டன் சு�தார்: ெபண்கள் 
மத்��ல் இவ்வைக காட்டன் சு�தார்கள் 

கழுத்து, �ண்ட 
ைககளுடன் 

கழுத்து, �ண்ட 
ைககளுடன் 
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தமிழ் சினிமா களத்தில் 
நீண்ட வரு்டஙகளுக்கு 

மமலாக மகாமலாச்சிய 
நடிகரகளில் மிகவும் பிரதான 
நடிகர சிவகுமார ஆவார. 
நடிப்பு, எழுத்து, ச�ாறசபாழிவு, 
ஓவியம், என பன்முகம் 
சகாண்ட கலலஞர சிவகுமார. 
மக்கள் நடிகர திலகம் சிவாஜி 
கமே�ன், மக்கள் திலகம் 
எம்ஜியார, கமல்,ரஜினிகாந்த், 
முதல் பல தலலமுலை 
நடிகரகளு்டன் நடித்தவர 
சிவகுமார. 

சிவகுைார் புகழ்்பற்்ற தமிழத் 
திமைப்பட நடிகர் ஆவார். இவர் 
தமிழநாட்டின்  ககாயமபுத்தூர் 
ைாதம்பட்டிக்கு அருகில் உள்ள 
ஆலந்தும்ற என்னும ஊரில் 
27.10.1941 இல் பி்றந்தார். இவர் 
ஒரு கதர்ந்த ஓவியரும ஆவார். 
கைமடபக்பச்ா்ளர் எனும 
்பரிணாைமும ்காணட இவர், ' 
கம்பைாைாயணம',

ைஹா்பாைத  ்்ாற்்்பாழிவுகளும 
நிகழத்துகி்றார்.சிவகுைாரின் 
இயற்்்பயர் ்பழனிச்ாமி ைாக்மகயா 
கவுணடர் ்பழநிச்ாமி என்்பகத 
இவரின் முழுப்்பயர். ைமைவி 
்்பயர் இலட்சுமி, சூர்யா,கார்த்தி, 
பிருந்தா எை மூன்று வாரிசுகள.
இவர்களில் சூர்யா, கார்த்தி  
ஆகிகயார் திமைப்பட நடிகர்கள. 
80 வயதாைாலும இன்னும 
இம்ளஞைாககவ காணப்படு்பவர் 
சிவகுைார். நீணட வருடஙக்ளாக 
கயாகப ்பயிற்சி ்்ய்து உடமல 
கட்டுக்ககாப்பாக மவத்திருக்கும 
சிவகுைார்,சி்றந்த ஆயுர்கவத கவத 
மவத்திய விடயஙகம்ளயும ்தரிந்து 
மவத்துள்ளார். 

நான்கு த்ாபதஙக்ளாக நீடிக்கும 
ஒரு காலத்திற்கு முன்ைணி 
ைற்றும ஆதைவாக ்பல்கவறு 
கதா்பாத்திைஙகளில் நடித்த ்்பருமை 
அவருக்கு உணடு. புகழ்்பற்்ற நடிகர் 
எஸ்.எஸ்.ைாகேந்திைனுடன்  "காக்கும 
கைஙகள" (1965) திமைப்படத்தில் 
அறிமுகைாைார் . சினிைாவுக்காக  
்பழனிச்ாமி என்்ற ்்பயர்  
சிவகுைாருடன் எை ைாற்்றம ்்பற்்றது. 
"காக்கும கைஙகள" ்படம 1965 ேூன் 
19 அன்று ்வளியிடப்பட்டது.  
சிவகுைார் நடிபபின் தி்றன்கம்ள மிக 
எளிதாக புரிந்து ்காள்ள முடிந்தது. 

நடிபபிற்காை அவைது 
அர்ப்பணிபபு அவைது குறிபபிடத்தக்க 
திமைப்படஙக்ளாை ்ைஸ்வதி 
்்பதம (1966), கந்தன் கருமண 
(1967), திருைால் ்்பருமை (1968) 
ைற்றும உயர்ந்த ைனிதன் (1968) 
க்பான்்றவற்றிலிருந்து நன்கு 
அறியப்பட்டதாகும. அவர் தமிழ 
சினிைாவில் மிகவும ்வற்றி ்்பற்்ற 
கைா்ாபபூ ைவிக்மகக்காரி (1979) 

ைற்றும மிகவும பிை்பலைாை கக 
்பால்ந்தரின் சிந்து ம்பைவி (1985) 
திமைப்படஙகளில் நடித்துள்ளார். 
கைா்ாபபூ ைவிக்மகக்காரி (1979), 
வணடிச்க்கைம (1980) ஆகிய 
்படஙகளுக்கு சி்றந்த நடிகருக்காை 
பிலிமக்பர் விருமத (்தற்கு) 
்வன்்றார். வாழநாள ்ாதமையா்ளர் 
விருது -(2007)ஆம ஆணடில் 
்்பற்்றார். அவர் தமிழநாடு ைாநில 
திமைப்பட விருதுகள அவன் அவள 
அது (1980) ைற்றும அக்னி ்ாட்சி 
(1982) ஆகிய திமைப்படஙகளுக்கு 
்்பற்்றார்."கைா்ாபபூ 
ைவிக்மகக்காரி"இவரின் நூ்றாவது 
்படைாகும. 

ைாதிகாவுடன் இமணந்து சித்தி 
ைற்றும அணணாைமல க்பான்்ற 
பிை்பலைாை ்தாமலக்காட்சி 

்தாடர்களில் நடித்தார்.
2012 ஆம ஆணடில், அணணா 

நூற்்றாணடு நூலகத்தில் ்ேயா டிவி 
வாழநாள ்ாதமையா்ளர் விருமத 
சிவகுைாருக்கு வழஙகி ்கௌைவித்தது. 
40 ஆணடுகளுக்கும கைலாக 
தமிழ திமையுலகிற்கு அவர் ்்ய்த 
்பாைாட்டத்தக்க ்பஙகளிபபுக்காக 
அவமை ்கௌைவிப்பதற்காககவ இந்த 
விருது வழஙகப்பட்டது.

்மீ்பத்திய காலஙகளில், 
இந்து இம்றயியல் உளளிட்ட 
்பல்கவறு ்பாடஙகளில் தைது 
கருத்மதத் ்தரிவித்த அவர் 
்்பாதுப க்பசசில் இ்றஙகிைார். 
அவர் க்பசசுகளின் ்ை்ளைாகவும 
்பாணியிலும ்பாைாட்டப்பட்டார்.
சிவக்குைாரின் ்பல ்வற்றிகளுக்கு 
அவரின் அ்பாை ஞா்பக்க்தியும 

ஒரு காைணம.்பல கைமடகளில் 
சிவாஜி ககண்ன் முன்னிமலயில் 
அவரின் ்பைா்க்தி,வீை்பாணடிய 
கட்ட்்பாமைன்,கந்தன்கருமண,

திருைால் ்்பருமை,்ைஸ்வதி 
்்பதம,க்ைன் ்்ஙகுட்டுவன்(ைாோ 
ைாணி),்பட வ்ைஙகம்ள க்பசிக் 
காட்டி சிவாஜி ககண்ன்  உட்்பட  
அமைவரின் ்பாைாட்டுகம்ள ்்பற்்றவர் 
சிவகுைார். 

1980 ஆம ஆணட்ளவில் இலஙமக 
்தாழிலா்ளர் காஙகிைஸ் ்ார்பில் 
நுவ்ைலியாவில் நமட்்பற்்ற ஒரு 
ைாநாட்டில் ஆசசி ைகைாைைாவுடன் 
சிவகுைார் இலஙமகக்கு 
வருமக தந்திருந்தார் எை்பது 
குறிபபிடத்தக்கது. 

இவரின் ைகள பிருந்தா ஓர் 
பின்ைணி  ்பாடகியாவார்.நடிமக 
கோதிகா இவரின் ைருைக்ளாவார். 
மூத்த ைகன் சூர்யாவின் ைமைவி. 
கார்த்தி உ்றவு மும்றயிகல திருைணம 
முடித்தார். தமிழ சினிைா க்ளத்தில் 
எவ்வித க்ளஙகத்துக்கும ஆ்ளாகதவர் 
சிவகுைார். சி்றந்த ஒழுக்கத்திற்கு 
உதாைணைாக புருஷைாக இவமை 
சினிைா உலகம குறிபபிடுகி்றது.

்பல நடிமககள சிவகுைாமை தன் 
வமலயில் வீழத்த முயற்சி ்்ய்து 
கதால்வி கணடைர்.தாய் மீது அதீத 
்பா்ம ்காணட சிவகுைார்,தாயார் 
இருக்கும வமை இறுதிவமை அவரின் 
ஆமணக்கு கட்டுப்பட்கட வாழந்து 
"தாய் ்்ால்மல தட்டாத பிளம்ள"எை 
நற்்ான்றிதழ ்்பற்்றவர்.

இவர் நடித்த ்படஙகளில் சி்றபபுற்்ற 
சில ்படஙகம்ள காணலாம. 

ச�ால்லத்தான் நிலனக்கிமைன்
மரா�ாப்பூ ரவிக்லககாரி
அக்னி �ாட்சி
சிந்து லபரவி 
வணடிச்�க்கரம்
வாட்ச்மமன் வடிமவலு 

நீ சிரித்தால் தீ்பாவளி க்பான்்ற 
வற்ம்ற குறிபபிடலாம.தமிழக 
அைசு,ைத்திய அைசு,ஃபில்ம க்பஃர் 
க்பான்்றை சிவகுைாருக்கு ்பல உயரிய 
விருதுகம்ள வழஙகி சி்றபபு ்கௌைவம 
ஆற்றியுள்ளது.

இலஙமக ைசிகர்கள ்ார்்பாக திரு.
சிவகுைார் அவர்களுக்கு இனிய பி்றந்த 
நாள வாழத்துகள நல்வாழத்துகம்ள 
்தரிவித்துக் ்காளகின்க்றாம.2019 
இல் ்்ன்மை கமலவாணர் அைஙகில் 
நமட்்பற்்ற தயாரிப்பா்ளர் கமலஞாைம 
அவர்களின் 90வது பி்றந்த நாள 
விழாவின் க்பாது 
சிவகுைாமை 
்ந்தித்தமத இஙகக 
்பதிவிடுகின்க்றன். 

ஆக்கம்:
எஸ்.கமே�ன் ஆச்�ாரி �தீஷ் 

கம்பலள இலஙலக.

தமிழ்த்திரையின் 
மார்க்கண்டேயன் 
சிவகுமார
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