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இந்தியாவுடனான நல்லுறவு

ெதன்�ழக்கு லண்ட�லுள்ள (Bexleyheath)
ெபக்ஸ்��த்�ல் அைமந்துள்ள இலங்ைகயர்
�ெடான்�ல் ��ெரன ஏற்பட்ட '�' �பத்�ல்
இலங்ைகையச் ேசர்ந்த நால்வர் உ��ழந்துள்ளனர்.இந்த �டு மூன்று மாதங்களுக்கு முன்னேர
வாங்கப்பட்டுள்ளதாக ெத��க்கப்படு�ன்றது.
�பத்�ல் தாய், இரு �ள்ைளகள் மற்றும்
பாட்� ஆ�ேயார் சம்பவ இடத்�ேலேய உ��-

ஜன்னல் வழியாக பாய்ந்து பாட்டனார்
உயிர் பிைழப்பு; எனினும் கால்கள் முறிந்த
நிைலயில் ைவத்தியசாைலயில் அனுமதி

இைணப்பு

November 21 Sunday, 2021

இலங்ைகக்கு மிக அவசியம்

இது எமது நாட்டு ெவளிவிவகார ெகாள்ைகயின் அடித்தளம்

ழந்தனர். மற்றும் ஒருவர் (பாட்டனார்) �ட்�ன்
ஜன்னல் வ�யாக கு�த்து உ�ர்
தப்�ய ேபா�லும் அவரது கால்கள்
04

அைமச்சர் ேபரா��யர் �. எல்.
��ஸ் ெத��த்தார்.
பாராளுமன்றத்�ல் ேநற்று முன்�னம் நைடெபற்ற வரவு- ெசலவுத்
�ட்டத்�ன் 02ஆம் வா�ப்பு
�தான 05 ஆம் நாள்
�வாதத் �ல்
04

இந்�யாவுடனான நல்லுறெவன்பது
இலங்ைகக்கு
அத்�யாவ�யம்.இலங்ைக�ன் ெவ��வகாரக் ெகாள்ைக�ன் அ�த்தளமாகக்கூட
இந்த �டயத்ைதக் கருதலாம் என்று ெவ��வகார

சுகாதார வ�காட்டல் �றல்;

393 பஸ் சாரதிகளுக்கு
ெபாலிஸார் எச்சரிக்ைக
சாதாரண மற்றும் ெசாகுசு பஸ்க�ல்
சுகாதார வ�காட்டல்கைள கைடப்��க்கத்
தவ�யவர்களுக்கு எச்ச�க்ைக �டுக்கப்பட்டுள்ளதாக ெபா�ஸ் ஊடகப் ��வு ெத��த்துள்ளது.

ேமல் மாகாணத்�ல் 323 பய�கள்
பஸ்கள் மற்றும் 70 கு�ரூட்டப்பட்ட ெசாகுசு
பஸ்க�ன் சார�களுக்ேக இந்த எச்ச�க்ைக
�டுக்கப்பட்டுள்ளது. ேமல் மாகாணத்�ல் வ�ப்பவர் கள்

04

மருத்துவ ப�ேசாதைன�ல் ேஜா ைபடன்;

மசகு எண்ெணய் ஏற்�ய 02 கப்பல்கள் அடுத்த
மாதம் நாட்ைட வந்தைடயவுள்ளதாக வலுசக்�
அைமச்சு ெத��த்துள்ளது.
முதலாவது கப்பல் எ�ர்வரும் �சம்பர் மாதம்
10 ஆம் �க� இலங்ைகைய வந்தைடயவுள்ளது.
இரண்டாவது கப்பல் �சம்பர் மாத இறு��ல்
நாட்ைட வந்தைடயுெமனத் தகவல்கள் ெத��க்�ன்றன. அத்துடன், எ�ர்வரும் ஜனவ�
மாதத்�ல் மசகு எண்ெணய் ஏற்�ய மற்றுெமாரு
கப்பலும் நாட்ைட வந்தைடயுெமனத் ெத��க்கப்படு�ன்றது.

ஜனாதிபதியின் அதிகாரங்கள்
தற்காலிகமாக கமலாவிடம்
அெம�க்க ஜனா�ப� ேஜா ைபட�ன் அ�காரங்கள் தற்கா�கமாக துைண ஜனா�ப� கமலா ஹா��ற்கு ஒப்பைடக்கப்பட்டுள்ளதாக ெத��க்கப்படு�ன்றது. அெம�க்கா�ன் 46ஆவது ஜனா�ப�யாக, ஜனநாயகக் கட்��ன் ேஜா ைபடன் பத� வ�க்�றார். துைண
ஜனா�ப�யாக இந்�ய வம்சாவ�ையச் ேசர்ந்த கமலா
ஹா�ஸ் பத� வ�க்�றார்.
04

அைனத்து பாடசாைலகளும்
நாைள திங்கட்கிழைம ஆரம்பம்
�ேசட சுகாதார வ�காட்டலும் ெவ�யானது
சகல வகுப்பு மாணவர்களுக்குமான கல்� நடவ�க்ைககள்
நாடளா�ய ���ல் நாைள �ங்கட்�ழைம முதல் ஆரம்பமாகவுள்ள �ைல�ல், ெகா�ட் ெதாற்று ெதாடர்�ல்
�ேசட சுற்று �ரூபம் சுகாதார ேசைவகள்
04

கடந்த ஒன்றைர வருடத்தில்
வடக்கில் பாரிய அபிவிருத்தி
எ�ர� ெபாய்யான குற்றச்சாட்டு
ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம், ஷம்ஸ் பா�ம்

மைறந்த �ரதமர் �.மு.ஜயரத்ன�ன் இரண்டாவது ஆண்டு �ைனவு �ன
�கழ்வு, ஜனா�ப� ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ தைலைம�ல் ேநற்று (20) முற்பகல் கம்பைள - அம்புலுவாவ உ��யல் பன்முக கட்டடத்�ல் இடம்ெபற்றது. �கழ்�ல் ஜனா�ப�, �.மு.ஜயரத்ன�ன் உருவச் �ைலைய �றந்து
ைவத்து, மலர் அஞ்ச�யும் ெசலுத்�ய ேபாது,..

வவுனியாவில் துப்பாக்கி
தயாரிக்கும் நிைலயம்

ெபா�ஸாரால் முற்றுைக; நால்வர் ைகது
வவு�யா – பைறயனாளங்குளம், ெம�க்பார்ம் பகு��ல் துப்பாக்� தயா�க்கப்படும்
�ைலயெமான்ைற சுற்�வைளத்த�ல் நால்வர்
ைகது ெசய்யப்பட்டுள்ளனர்.

ெசட்�க்குளம் பகு�ைய ேசர்ந்த 25, 28, 30
மற்றும் 32 வயதான நால்வேர ைகது ெசய்யப்பட்டுள்ளதாக ெபா�ஸார் ெத��த்தனர்.
04

நாடு இக்கட்டானெதாரு சூழ�ல் இருக்ைக�ல்

தமது ெபாறுப்புகைள மறந்து

எதிரணியினர் ஆர்ப்பாட்டம்
�ண்டுெமாரு ெகா�ட் அைல உருவாக்க முயற்�
ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்,ஷம்ஸ் பா�ம்

வடக்�ல் கடந்த ஒன்றைர வருட காலத்�ல் பா�ய
அ��ருத்�கள் முன்ெனடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால்
வடக்கு, �ழக்குக்கு ேபாதுமான அளவு ��
04
ஒதுக்க�ல்லெயன்று எ�ர� குற்றம்

அசாத் சாலியின்
விடுதைல குறித்து
டிசம்.02 இல் முடிவு
முன்னாள் ேமல்
மாகாண ஆளுநர்
அசாத் சா�ைய
� டு த ை ல
ெ ச ய் வ த ா ? ,
இ ல் ை ல ய ா ?
என்பது ெதாடர்�ல் எ�ர்வரும் 02
ஆம் �க� உத்தர�ட ெகாழும்பு ேமல் ��மன்ற ��ப�
அமல் ரணராஜா �ர்மா�த்துள்ளார்.
04

இந்த நாடு இக்கட்டான �ைல�ல் இருக்கும் ேபாது
எ�ர� தமது ெபாறுப்புகைள மறந்து ��க�ல்
04
ஆர்ப்பாட்டம் நடத்� ெகாேரானா மற்ெறாரு

சைப�ல் ெசல்வம் எம்.� ேகள்�

நாடு வறுைம�ல் �க்�த்
த�க்ைக�ல் இராணுவத்துக்கு எதற்கு அ�க �� ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
நாட்�ல்
இராணுவ ஆட்�ைய ஏற்படுத்தவா? இந்த
நகர்வு என த�ழ்த் 04

வடக்கின் பல பிரேதசங்களில்

மாவீரர் நிைனேவந்தலுக்கு தைட
ெபா�ஸா�ன் ேகா�க்ைகக்கு ��மன்றம் உத்தரவு
மா�ரர் �ன �கழ்வுகைள
நடத்துவதற்கு யாழ்ப்பாணம்,
��ெநாச்�,
முல்ைலத்�வு
மற்றும் வவு�யா மாவட்டங்க�ன், �ல ெபா�ஸ் �ைலயங்கள் �டுத்த ேகா�க்ைகக்க-

ெகாழும்பு கறுவாத்ேதாட்ட
வியாபார நிைலயத்தில் 'தீ'

அரசியல் தீர்வுகுறித்து
அெமரிக்காவில் ேபச்சு

ெகாழும்பு,
கறுவாத்ேதாட்டம் பகு��ல் சர்வேதச உணவு உற்பத்� �றுவனத்துக்கு
ெசாந்தமான
ேஹாட்டல் ஒன்�ல் ெவ�ப்புச் சம்பம் இடம்ெபற்று �
ஏற்பட்டுள்ளது. இத் � �பத்�ல் உ�ராபத்துக்கள் ஏற்பட�ல்ைல.
இச்
சம்பவம்
ேநற்று (20) காைல 04

அர�யலைமப்பு உள்ளடங்கலாகப் பலதரப்பட்ட �டயங்கள் ெதாடர்�ல் உயர்மட்ட
கலந்துைரயாடல்கைள
முன்ெனடுக்கும் ேநாக்�ல் அெம�க்காவுக்கு ெசன்றுள்ள த�ழ்த்
ேத�யக் கூட்டைமப்�ன் பாராளுமன்ற உறுப்�னர் எம்.ஏ.
சுமந்�ரன்
தைலைம�லான
குழு�னர் அெம�க்க
காங்�ரஸ் உறுப்�னர் 04

எ�வாயு க��னால் �ப�தம்; உ�ர் ப� இல்ைல

இராணுவத்துக்கு
எதற்கு அதிக நிதி

ைமய, ��மன்றங்கள் தைட
உத்தரவுகைளப்
�றப்�த்துள்ளன.
��ெநாச்� மாவட்டத்�ல்
51 ேபருக்கு, மா�ரர்
�ைனவு
04

�க்கல் �ராச்சா�

அெம.காங்�ரஸ�டன் சுமந்�ரன் குழு

வடக்கில மாவீரர் தின நிகழ்வுகளுக்கு
நீதிமன்றம் தைட உத்தரவு வழங்கியிருக்கு, அத மதிச்சு சனம் ெசயற்படுேமா....
அங்கேயா, அதிலும் நடிகர் திலகம்
சிவாஜி ஐயா தன்ர வீட்டு ெகால்ைலயில
எண்டாலும் விளக்க ஏத்தாம விடமாட்டார்...!!!
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வ்வொரு வருடமும் மழை பெய்யும்
காலங்களில் தாழ் நிலப் பகுதிகள்
வெள்ளத்தில் மூழ்குவது வழக்கமாக
இருந்தாலும் முறையான வடிகாலமைப்பு
வசதிகள் எங்குமே இல்லாமையினாலேயே
இம்முறை இந்த வெள்ளம்
மக்களுக்கு
மறக்க முடியாத நினைவுகளை ஏற்படுத்திவிட்டுச் சென்றிருக்கிறது.
வெள்ளம் வழிந்தோடிவிட்டது. ஆனால்
மக்கள் தமது இயல்பு வாழ்க்கைக்குஇன்னமும் திரும்ப முடியாமல்
உள்ளனர். த�ொடர்ச்சியாக
பெய்த கடும் மழை காரணமாகவே புத்தளத்தில்
உள்ள சில நீர்த்தேக்கங்களின் வான்
கதவுகள்
கடந்த திங்கட்கிழமை (08)
திறக்கப்பட்டன.
இதன் காரணமாகவே
குறித்த நீர்த்தேக்கத்தின்
தாழ்
நிலப்பகுதிகள்
வீடுகள் மற்றும் வீதிகள்
என்பன வெள்ளாத்தில்
மூழ்கின. இந்த வெள்ளத்தினால்
புத்தளம்
மாவட்டத்தில்
உள்ள
16 பிரதேச செயலாளர்
பிரிவுகளில்
வாழும்
மக்கள் பாதிக்கப்படிருக்கிறார்கள் என புத்தளம்
மாவட்ட
செயலாளர்
தெரிவித்தார்.
வீடுகளுக்குள் வெள்ள
நீர் உற்புகுந்துள்ளமையினால் மக்களின் இயல்பு
நிலை
பாதிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் ப�ொதுமக்கள் உறவினர்கள்
ப�ொதுமண்டபங்களிலும்
இடைத்தங்கல் முகாம்களிலும் தங்கவைக்கப்பட்டனர். எனினும் இன்று
வரை பல கிராமங்களில்
வெள்ளநீர் தேங்கி நிற்பதால் பாதிக்கப்பட்ட
மக்கள்
த�ொடர்ந்தும்
தமது உறவினர்கள் வீடுகளிலும் மதஸ்தலங்களிலும்
தங்கியுள்ளனர்.

இதேவேளை புத்தளம் மாவட்டத்தில்
கடந்த புதன்கிழமை (17) கடும் மழை பெய்துள்ள ப�ோதிலும் எவ்வித அனர்த்தங்களும்
ஏற்படவில்லை எனவும் அந்த அதிகாரி
மேலும் கூறினார்.

36370 குடும்பங்கள் பாதிப்பு
புத்தளம் மாவட்டத்தில் இதுவரை 36370
குடும்பங்களைச் சேர்ந்த ஒரு இலட்சத்து

காரணமாக புத்தளம் மாவட்டத்தில் கடும்
வெள்ள அனர்த்தம் ஏற்பட்டது. இதன்போது
கற்பிட்டி பிரதேச சபைக்குட்பட்ட ஆலங்குடா கிராம சேவகர் பிரிவைச் சேர்ந்த ஆலங்குடா பி முகாம் அல் ஹிஜ்ரா ஜின்னாபுரம்
அல் அஸாம் அல் மனார் அல் ஜின்னா
மசூர்
நகர் மரவன்சேனை க�ொலனி
ஆகிய பிரதேசங்களும் வெள்ளத்தில் மூழ்கியுள்ளன. இதனால் சுமார் 490 குடும்பங்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் மக்களின்

கவில்லை என இப்பகுதி மக்கள் விசனம்
தெரிவிக்கின்றனர்.
கடந்த 8 ஆம் திகதி பெய்த கடும் மழையினால் புத்தளம் மாவட்டம் வெள்ளத்தில் மூழ்கியிருந்தது.
எனினும் ஓரிரு நாட்களின் பின்னர்
இவ்வாறு வெள்ளத்தினால் மூழ்கிய பகுதிகளில் வெள்ளம் வழிந்தோடியதுடன் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கையும் கட்டம் கட்டமாக வழமைக்குத் திரும்பியது.

ளுக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் முன்னெடுக்கப்பட்டு வரும் விவசாயம் தும்புத் த�ொழில்
இறால் வளர்ப்பு மற்றும் தேங்காய் வியாபாரம் என்பன முற்றாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.
அத்துடன் வெள்ளத்தில் மூழ்கிய வீடுகள்
வர்த்தக நிலையங்கள் அரச மற்றும் தனியார்
அலுவலங்கள்
என்பனவற்றிலும்
பல
இலத்திரனியல் உபகரணங்கள் உள்ளிட்ட
ப�ொருட்கள் வெள்ளநீரில் மூழ்கி பழுதடைந்துள்ளதாகவும் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.

நிவாரணம் வழங்க
க�ோரிக்கை
புத்தளம் மாவட்ட
செ ய ல க த் தி ற் கு ட் பட்ட பல பிரதேசங்களில் ஏற்பட்டுள்ள
வரலாறு
காணாத
வெள்ளத்தின்
காரணமாக
பாதிக்கப்பட்டுள்ள
மற்றும்
இதுவரை
முகாம்களில் தங்க வைக்க ப ்ப ட் டி ரு க் கு ம்
புத்தளம் பிரதேச மக்களுக்கு
நிவாரண
உதவிகளை வழங்குமாறு
அகில
இலங்கை
மக்கள்
காங்கிரஸ் தலைவரும்
பாராளுமன்ற
உ று ப் பி ன ரு ம ா ன
ரிஷாத்
பதியுதீன்
மற்றும்
புத்தளம்
மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அலிசப்ரி ரஹீம் உள்ளிட்ட�ோர் புத்தளம் மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் கே.ஜி.
வி ஜ ே சி றி யி ட ம்
வேண் டு க�ோ ள்
விடுத்துள்ளனர்.
வெள ்ள த்தா ல்
ப ா தி க்கப ்ப ட்ட
ப கு தி ளு க் கு
அமைச்சர்
நாமல்
விஜயம்
இதேவேளை புத்தளம் மாவட்டத்தில்
வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை
பார்வையிடுவதற்காக விளையாட்டுத்துறை
அமைச்சர் நாமல் ராஜபக்ஷ கடந்த (14) புத்தளத்திற்கு விஜயம் செய்தார்.
கடந்த சில தினங்களாக பெய்த கடும்
மழையினால் புத்தளம் மாவட்டத்தில் உள்ள
16 பிரதேச செயலகப் பிரிவுகளிலும் வாழும்
40 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான குடும்பங்கள்
பாதிக்கப்பட்டன. இதனால் மக்களின் வாழ்வாதாரம் முழுமையாக பாதிக்கப்பட்டதுடன்
பல ச�ொத்துக்களுக்கும் பாரிய சேதங்கள்
ஏற்பட்டுள்ளன. இந்த நிலையில் புத்தளம்
மாவட்டத்தில் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட ஆராச்சிக்கட்டுவ ஆனவிழுந்தான் பிங்கட்டிய உடப்பு முந்தல் தாராவில்லு ஆகிய
வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை
அமைச்சர் நாமல் ராஜபக்ஷ பார்வையிட்டார்.
அத்துடன் வெள்ளத்தினால் சேதமடைந்த
பாலங்கள் மற்றும் வீதிகள் என்பனவற்றையும் பார்வையிட்ட அமைச்சர் பாதிக்கப்பட்ட மக்களையும் சந்தித்து அவர்களின்
நலன்கள் தேவைகள் பற்றியும் கேட்டறிந்துக�ொண்டார்.
வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு
தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் அவசரமாக செய்துக�ொடுக்குமாறும் தேவைகள்
த�ொடர்பில் அறிக்கை சமர்ப்பிக்குமாறும்
அமைச்சர் நாமல் ராஜபக்ஷ இதன்போது
மாவட்ட செயலாளர் பிரதேச செயலாளர்கள் உள்ளிட்ட அதிகாரிகளுக்கு ஆல�ோசனை
வழங்கினார்.
அத்தோடு வெள்ளத்தினால் வாழ்வாதாரத்தை இழந்துள்ள முந்தல் பிரதேச இறால்
பண்ணை உற்பத்தியாளர்களையும் கற்பிட்டி
பகுதியில் உள்ள விவசாயிகளையும் சந்தித்து
கலந்துரையாடிய அமைச்சர் அவர்களின்
பிரச்சினைகள் த�ொடர்பிலும் கேட்டறிந்துக�ொண்டார்.
இதன்போது இறால் வளர்ப்பாளர்கள்
மற்றும் விவசாயிகள் எதிர்நோக்கும் பிரச்சினைகள் த�ொடர்பில் ஜனாதிபதி பிரதமர்
மற்றும் விடயங்களுக்குப்
ப�ொறுப்பான அமைச்சர்கள் ஆகிய�ோரின் கவனத்திற்கு க�ொண்டு வருவதாகவும்
கூறினார்.
இதேவேளை முந்தல் பிரதேச செயலகத்தில் இடம்பெற்ற விஷேட நிகழ்வொன்றிலும் அமைச்சர் நாமல் ராஜபக்ஷ இராஜாங்க
அமைச்சர்களான இந்திக்க அநுருத்த சனத்
நிசாந்த பெரேரா உள்ளிட்ட பாராளுமன்ற
உறுப்பினர்களும்
கலந்துக�ொண்டனர்.
முந்தல் பிரதேச செயலாளர் விஜானி வசந்திகாவின் தலைமையில் இடம்பெற்ற நிகழ்வில் புத்தளம் மாவட்டத்தில் வெள்ளத்தால்
முழுமையாக சேதமடைந்த 14 வீடுகளை
மீளவும் புனரமைப்பதற்கு பயனாளிகளுக்கு
அமைச்சரினால்
நிதியுதவிகளும் இதன்ப�ோது வழங்கப்பட்டதுடன் பாதிக்கப்பட்ட
மக்களுக்கு உலர் உணவுப் ப�ொருட்களும்
வழங்கப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.

புத்தளம் மாவட்டத்தில்
வரலாறு காணாத வெள்ளம்

புத்தளம் - சிலாபம் வீதியில்
கடும் வாகன நெரிசல்
வெள்ளத்தினால் சிலாபம் - புத்தளம்
பிரதான வீதி புத்தளம் - அநுராதபுரம் பிரதான
வீதியில் 4 அடிக்கும் அதிகமான வெள்ளம்
வீதிக்குக் குறுக்காக வேகமாக பாய்ந்து சென்றமையால் வாகன சாரதிகள் சிரமங்களை
எதிர் ந�ோக்கி வந்தனர்.
இதனால் புத்தளம் – க�ொழும்பு -புத்தளம்
– அநுராதபுரம் ஆகிய பிரதான வீதிகளில்
திங்கட்கிழமை (08) மாலை முதல் செவ்வாய்க்கிழமை (09) அதிகாலை வரை கடும்
வாகன நெரிசல் காணப்பட்டது.
இன்னும் ம�ோட்டார் சைக்கிள்கள் முச்சக்கர வண்டிகள் ச�ொகுசு கார்கள் வேன்கள்
ப�ோன்ற சிறிய வாகனங்கள் பழுதடைந்த
நிலையில் வீதிகளில் நீண்ட வரிசையில்
தரித்து நின்றமையும் அவதானிக்க முடிந்தது. எனினும் புத்தளம் மாவட்ட அனர்த்த
முகாமைத்துவ மத்திய நிலையத்தின் வேண்டுக�ோளுக்கிணங்க முப்படையினர் களத்தில் இறங்கி வாகன நெரிசலை செவ்வாய்க்கிழமை (09) காலை கட்டுப்பாட்டுக்குள்
க�ொண்டு வந்தனர்.

ஏழு பேர் மரணம்
இதேவேளை சீரற்ற காலநிலையால் ஏற்பட்ட வெள்ளத்தினால் புத்தளம் மாவட்டத்தில் இதுவரை 7 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். முந்தல் பிரதேச செயலாளர் பிரிவில்
மூவரும் மஹாகும்புக் கடவல பிரதேச
செயலாளர் பிரிவில் இருவரும் மஹாவெவ
மற்றும் வண்ணாத்தவில்லு ஆகிய பிரதேச
செயலாளர் பிரிவுகளில் தலா ஒவ்வொருவருமாக 7 பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக புத்தளம்
மாவட்ட செயலாளர் கே.ஜி.விஜேசிறி தெரிவித்தார்.

புகையிரத சேவைகள் பாதிப்பு
இதேவேளை புத்தளம் - க�ொழும்பு புகையிரத ப�ோக்குவரத்து சேவைகள்
பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக் கப்படுகிறது.
புத்தளம் - க�ொழும்பு புகையிரத விதியின்
மங்கள எளிய அம்பலவெளி பகுதியில் தண்டவாளங்கள் கடுமையாக சேதமடைந்துள்ளன சுமார் 100 மீற்றர் வரை பாரிய குழிகள்
ஏற்பட்டு தண்டவாளங்கள் சேதமடைந்த
நிலையில் இருந்ததை அவதானிக்க முடிகின்றது. கடந்த காலங்களில் இந்தப் பகுதி
வெள்ளத்தில் மூழ்கிய ப�ோதும் இவ்வாறு
தண்டவாளங்கள் பாரிய அளவில் சேதமடையவில்லை என அப்பகுதி மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
இதேவேளை க�ொழும்பு – புத்தளம் தண்டவாளங்கள் இவ்வாறு
சேதமடைந்து
காணப்படுவதால் க�ொழும்பில் இருந்து பங்கதெனிய வரையான புகையிரத சேவைகள்
மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக
புகையிரத
கட்டுப்பாட்டு அறை தெரிவித்துள்ளது.

ஐந்து நீர்த்தேக்கங்களின்
வான் கதவுகள் திறப்பு
தெதுரு ஓயா ராஜாங்கன இங்கினிமிட்டிய
அங்கமுவ மற்றும் தப்போவ ஆகிய நீர்த்தேக்கங்களின் வான்கதவுகள் கடந்த (17)
திறக்கப்பட்டுள்ளதாக புத்தளம் மாவட்ட
அனர்த்த முகாமைத்துவ மத்திய நிலையம்
அறிவித்துள்ளது.
குறித்த நீர்த்தேக்கங்களில் நீரின் அளவு
அதிகரித்துள்ளமையால் இவ்வாறு வான்
கதவுகள் திறக்கப்பட்டுள்ளன. இதன்படி
தெதுரு ஓயா நிர்த்தேக்கத்தின் இரண்டு வான்
கதவுகள் இரண்டு அடி வரையும் ராஜாங்கன
நீர்த்தேக்கத்தின் இரண்டு வான் கதவுகள்
இரண்டு அடி வரையும் தப்போவ நீர்த்தேக்கத்தின் நான்கு வான் கதவுகள் 6 அங்குலம்
வரையும் இங்கினிமிட்டிய மற்றும் அங்கமுவ நீர்த்தேக்கங்களின் தலா இரண்டு வான்
கதவுகள் ஒரு அடி வரையும் திறக்கப்பட்டுள்ளதாக புத்தளம் மாவட்ட அனர்த்த முகாமைத்துவ மத்திய நிலைய கடமை நேர அதிகாரிய�ொருவர் தெரிவித்தார்.

26 ஆயிரத்து 586 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக புத்தளம்
மாவட்டச் செயலாளர்
கே.ஜி.விஜேசிறி தெரிவித்தார். அத்தோடு
16 தற்காலிக முகாம்களில் 201 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 691
பேர் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளதுடன்
ஏ னை ய வ ர்க ள்
தமது உறவினர்களின்
வீடுகளில் தங்கியுள்ளனர்.
இவ்வாறு
தற்காலிக
முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளவர்களுக்கு
சமைத்த
உணவு, குடிநீர் வசதிகள் மற்றும்
மருத்துவ வசதிகள் என்பன பிரதேச செயலகங்கள் ஊடாக ஏற்பாடு செய்து க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அத்துடன் வெள்ளத்தினால் ஏற்பட்ட
ச�ொத்து சேத விபரங்கள் த�ொடர்பில் பிரதேச
செயலாளர்கள் ஊடாக விபரங்கள் சேகரிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் புத்தளம் மாவட்ட
செயலாளர் மேலும் தெரிவித்தார்.
இதேவேளை புத்தளத்தில் அண்மையில்
பெய்த கடும் மழையினால் ஏற்பட்ட வெள்ளநீரை அகற்றுவதற்கு நடவடிக்கைகள்
எடுக்குமாறு கற்பிட்டி ஆலங்குடா பிரதேச
மக்கள் க�ோரிக்கை விடுக்கின்றனர்.
கடந்த சில நாட்களாக பெய்த கடும் மழை

இயல்பு வாழ்க்கையும் ஸ்தம்பிதமடைந்துள்ளது. பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்கள்
இன்று வரை தங்களது உறவினர்களின்
வீடுகளில் தங்கியுள்ளனர்.
இவ்வாறு
தங்கியுள்ள
மக்களுக்கு
ப�ொது அமைப்புக்களின் நிதிப் பங்களிப்பில் சமைத்த உணவுகள் வழங்கப்பட்டு
வருகின்றன.
இந்நிலையில் வெள்ளத்தில் மூழ்கிய
தமது பகுதிகளை பார்வையிட்டு தேங்கி
நிற்கும் வெள்ளநீரை வெளியேற்றுவதற்கு அதிகாரிகள் நடவடிக்கைகள் எடுக்-

எனினும் வெள்ளம் ஏற்பட்டு
ஒரு வார காலம் நிறைவடைந்த
நிலையிலும்
புதன்கிழமை
(17) வரை இவ்வாறு வெள்ளநீர் தேங்கியிருந்தது பெரும்
வே த னை ய ளி ப ்ப த ா க
பிரதேச மக்கள் கவலை
தெரிவிக்கின்றனர். அத்துடன்
வெள்ளத்தில் மூழ்கியுள்ள தமது வீடுகளை
அப்படியே
விட்டுவிட்டு
உறவினர்களின்
வீடுகளில்
தாங்கள் தங்கியுள்ள ப�ோதிலும்
தமது வீடுகளுக்கு பாதுகாப்பு
இல்லை எனவும் சில வீடுகளில்
திருட்டுச்
சம்பவங்கள் இடம்பெற்றுள்ளதாகவும்
மக்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர்.
எனவே குறித்த பகுதியில் தேங்கி நிற்கும்
வெள்ளநீரை முறையாக வெளியேற்றுவதற்கு அதிகாரிகள் நடவடிக்கைகள் எடுக்க
வேண்டும் எனவும் இப்பிரதேச மக்கள்
க�ோரிக்கை விடுக்கின்றனர்.

ச�ொத்துக்களுக்கு பாரிய நட்டம்
இதேவேளை புத்தளத்தில் என்றுமில்லாதவாறு இவ்வாறு வெள்ள அனர்த்தம்
ஏற்பட்டமையினால் ச�ொத்துக்களுக்கும்
நட்டம் ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. புத்தளம் வண்ணாத்தவில்லு கற்பிட்டி
முந்தல் உள்ளிட்ட பிரதேச செயலகங்க-

சேத விபரங்களை சேகரிக்கும்
புத்தளம் பெரிய பள்ளிவாசல்
புத்தளம் பெரிய பள்ளி வாசல் வெள்ளம்
காரணமாக ஏற்பட்ட சேதங்களை மதிப்பீடு
செய்வதற்கும் பாதிக்கப்பட்டோருக்கு முடியுமான உதவிகளை வழங்குவதற்கும் தரவுகளை சேகரித்து வருகிறது. வழங்கப்பட்ட
தகவல்களின்
அடிப்படையில் புத்தளம்
உள்ளூர் அதிகாரிகள் நிறுவனங்கள் மற்றும்
சமூக
நலன்சார் அமைப்புகளின் ஆதரவைக்கொண்டு உதவிகள் ஒழுங்கு செய்யப்படவுள்ளது.
எ ன வே , h t t p s : / / f o r m s .
gle/4A4u;qAds1UzMCmyC8 எனும் இணைப்பின் மூலம் விண்ணப்ப படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து அதனை பூர்த்தி செய்து ஒப்படைக்குமாறு புத்தளம் பெரிய பள்ளிவாசல்
புத்தளம் மாவட்ட
ப�ொதுமக்களிடம்
வேண்டுக�ோள் விடுத்துள்ளது.

ரஸீன் ரஸ்மின் ...?
(கற்பிட்டி தினகரன் விஷேட நிருபர் )

அ

அ

2021 நவம்பர் 21 ஞாயிற்றுக்கிழமை

ரசாங்கத்தில் அங்கம்
வகிக்கும் பங்காளிக்
கட்சிகளுக்கிடையில்
எவ்வித முரண்பாடுகளும் இல்லையென காணி அமைச்சர் எஸ்.எம்.
சந்திரசேன தெரிவித்தார்.
கூட்டணிக் கட்சிகளின்
தலைவர்களுக்கு ஏதாவது கருத்து
வேறுபாடுகள் இருந்தால் அது பற்றி
வெளியே சென்று விமர்சிக்காமல்
அரசுக்குள்ளேயே கலந்துரையாடி
பிரச்சினைகளைத் தீர்க்க முடியும்
என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
அமைச்சர் சந்திரசேன எமக்கு
வழங்கிய பிரத்தியேக செவ்வியில்
இதனைத் தெரிவித்தார்.

கே:

யுகதனவி அனல்மின்
நிலையம் த�ொடர்பில் அரசாங்கத்தின் பங்காளிக் கட்சிகளுக்கு
இடையில் முரண்பாடுகள் அல்லது
கருத்து வேறுபாடுகள் ஏதும் காணப்படுகின்றனவா?

பதில்: யுகதனவி அனல் மின்நிலையம்
த�ொடர்பில் அமைச்சரவையில் பேசப்பட்டது. இருந்த ப�ோதும் இவ்விடயம் குறித்த
ஆழமான கலந்துரையாடல்கள் நடத்தப்பட
வேண்டும் என்று எவரும் க�ோரவில்லை.
இது நல்லத�ொரு திட்டம். நாட்டில் காணப்படும் மின்சாரப் பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண
இதனை விரைவில் நடைமுறைப்படுத்துமாறு ஜனாதிபதி அமைச்சரவைக்குக்
கூறியிருந்தார். அரசாங்கத்தின் பங்காளிக்
கட்சிகளின் தலைவர்கள் சிலர் இணைந்து
அறிக்கைய�ொன்றை வெளியிட்டிருந்தனர்.
இவ்வாறான நிலையில் பங்காளிக் கட்சிகளின் தலைவர்களுடன் பிரதமர் அண்மையில் நடத்திய கலந்துரையாடலில் கடந்த
காலத்தில் நாட்டை பிரிப்பதற்கு மேற்க�ொள்ளப்பட்ட முயற்சிகளை மக்கள் மறந்து
விட்டதை நினைவுபடுத்தினார்.
ராஜபக்ஷக்களாலேயே நாடு ஒற்றுமைப்படுத்தப்பட்டது. அனல் மின்நிலையம்
த�ொடர்பான தீர்மானத்தினால் நாடு காட்டிக்
க�ொடுக்கப்படும் என யாராவது கூறுவார்களாயின், அது நகைப்புக்குரியதாகும்.
சீனாவும் அமெரிக்காவும் நாட்டில் முதலீடுகளை மேற்கொண்டுள்ளன. இந்த வரிசையில் யுகதனவி அனல் மின்நிலையம் அமெரிக்காவைத் தளமாகக் க�ொண்ட நிறுவனம்
ஒன்றினால் இலங்கையில் மேற்கொள்ளப்படும் மற்றும�ொரு முதலீடாகும். மாறாக ஒரு
சிலர் கூறுவதைப் ப�ோன்று நாட்டின் எரிசக்தித்துறை இந்த ஒப்பந்தத்தினால் எவருடைய
கட்டுப்பாட்டுக்கும் சென்று விடாது. இது
த�ொடர்பான ஒப்பந்தத்தில் ஏதாவது குறைபாடுகள் இருந்தால் ஒப்பந்தத்தை இறுதிப்படுத்தும் ப�ோது அதனைத் திருத்திக் க�ொள்ள
முடியும் என ஜனாதிபதியும் பிரதமரும் பங்காளிக் கட்சிகளின் தலைவர்களுடனான கூட்டத்தில் தெரிவித்திருந்தனர். அரசாங்கத்தின்
பங்காளிக் கட்சிகளின் தலைவர்கள் இவ்விடயத்தை அரசுக்குள் கலந்துரையாடல் விமர்சனம் செய்வது எதிர்க்கட்சியினருக்கு ஆயுதங்களை வழங்குவதாக அமைந்து விடும்.
எதிர்க்கட்சி கூட விமர்சிக்கும் அளவிற்கு
ஆளுங்கட்சியின் பங்காளிக் கட்சித்
தலைவர்கள்
சிலர்
அச்சம்
அடைந்துள்ளனர். இவ்வாறான
செயற்பாடுகள்
அரசாங்கத்திற்குள் ஒற்று ம ை யின்மையை
ஏற்படுத்த வழி வகுக்-
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ரசியல்
ரங்கம்

அர்ஜூன்

கும். மக்களிடையே அவநம்பிக்கையை
ஏற்படுத்த எங்களுடைய ச�ொந்தக் கட்சிகள்
முயற்சித்தால் அது அரசாங்கத்தின் எதிர்காலத்துக்கு நல்லதல்ல.
பல்வேறு
தியாகங்களைச்
செய்தே
ப�ொதுஜன பெரமுன பல்வேறு கட்சிகளுடன்
கூட்டணியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அனைத்து
அரசியல் கட்சிகளும் அரசாங்கத்தின் பங்காளர்கள். அரசாங்கத்துக்கு ஏதாவது நடந்தால்
அது அனைவரையும் பாதிக்கும் என்பதை
அவர்கள் நினைவில் க�ொள்ள வேண்டும்.
ப�ொதுஜன
பெரமுனவுடன்
இணைந்து அங்கம் வகிக்கும்
கட்சிகள்
அ ர ச ா ங் கத்தை

அரசின் பங்காளிக் கட்சிகளுக்குள்
முரண்பாடுகள் எதுவுமே இல்லை!
பாதுகாப்பதற்கு தங்களை அர்ப்பணிக்க
வேண்டும். ப�ொதுவெளியில் மாறுபட்ட
கருத்துகளை வெளிப்படுத்தினால் அது அரசாங்கத்தின் பலத்தை பலவீனப்படுத்தும்.
அரசாங்கத்தின் பிரச்சினைகளை பகிரங்கமாக விமர்சிக்காமல் அதற்குள்ளேயே தீர்வு
காண வேண்டும்.
ஒரு கூட்டணி அரசாங்கம் ஆட்சியில் இருக்கும் ப�ோது, பங்குதாரர்கள் அதன் உள்பிரச்சினைகளை ப�ொதுவில் விவாதிக்கக் கூடாது.
அரசாங்கத்திற்குள் அவற்றைத் தீர்க்க முயற்சிக்க வேண்டும். எவ்வாறாயினும், அரசாங்கத்திற்குள் பேசப்பட வேண்டிய விடயங்கள்
அதன் சில கூட்டணிக் கட்சிகளால் பகிரங்கமாக அம்பலப்படுத்தப்படுகின்றன. இது
அவர்களின் பலவீனமாகவே பார்க்கிறேன்.

கே:

அரசாங்கத்தின் கூட்டுப்
ப�ொறுப்பை மீறும்
வகையில் யுகதனவி அனல்
மின்நிலைய விவகாரத்தை பகிரங்கமாக
விமர்சித்தமைக்காக,
கூட்டணிக் கட்சித்
தலைவர்களுக்கு

எதிராக ஒழுக்காற்று நடவடிக்கை
எடுக்கப்பட வேண்டும் என ஆளும்
கட்சியின் பின்வரிசை உறுப்பினர்கள் கூறி வருகின்றனர். இது
பற்றி உங்கள் கருத்து
பதில்: ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ மற்றும் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ
தலைமையிலான
அரசாங்கத்திற்குள்
எமது பிரச்சினைகளை தீர்த்துக் க�ொள்ள
வேண்டும் என்ற எண்ணமும் எனக்குண்டு. ஜனாதிபதியாக 10 வருடங்கள்
நாட்டை ஆட்சி செய்து பல தசாப்தங்களாக பாராளுமன்றத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்திய மூத்த அரசியல்வாதி எமது பிரதமர்.
அரசாங்கத்தின் அனைத்து கூட்டணி பங்காளிகளுடனும் மற்ற இடதுசாரி சக்திகளுடனும் ஒற்றுமையுடன் நெருக்கமாக அவரால்
பணியாற்ற முடியும். கூட்டணிக் கட்சிகள்
தமது பிரச்சினைகளை ஜனாதிபதி மற்றும்
பிரதமருடன் கலந்துரையாடும் நிலையில்
இருக்கும் ப�ோது, அவர்கள் சில விடயங்களில் மாறுபட்ட கருத்துக்களை வெளியில்
தெரிவிக்கின்றனர்.
அரசாங்கத்தின் உள்ளகப் பிரச்சினைகளை
பகிரங்கமாக விமர்சிப்பது ப�ொருத்தமற்றது
என பின்வரிசை உறுப்பினர்கள் தெரிவிக்கும் கருத்துக்களை நாம் ஏற்றுக் க�ொள்ள
வேண்டும்.

அமைச்சர்

சந்திரசேன

அளிக்கும் விளக்கம்
கே:

அரசாங்கத்தின் சில அமைச்சர்கள் பகிரங்கமாக ஊடகங்களுக்கு முரண்பட்ட அறிக்கைகளை
வெளியிடுவதால், அரசாங்கத்துக்குள்
குழப்பம் நிலவுகிறது என சித்தரிக்க
எதிர்க்கட்சியினர் முயற்சிக்கின்றனர்.
இது பற்றி என்ன கூற விரும்புகிறீர்கள்?

பதில்: எவ்வாறாயினும், இந்தக் கூட்டணிக்
கட்சிகளுக்கு அரசாங்கத்திலிருந்து வெளியேறுவது அல்லது தனிமைப்படுத்துவது பற்றி
எதுவும் தெரியாது. அவர்கள் அரசாங்கத்தில்
இருந்து விலகினால் ரணில் விக்கிரமசிங்க,

சிறிய கட்சிகள் எதனையும்

நாங்கள் புறக்கணிக்கவும் இல்லை,
அவர்களை குறைத்து
மதிப்பிடவும் இல்லை

மலரும் யுகத்திற்கு
புதியத�ோர் வடிவம்
மிலிந்த ம�ொரக�ொட

இ

து அடுத்த வருடத்துக்காக முன்வைக்கப்பட்டுள்ள வரவு செலவு திட்ட
ய�ோசனையை கவனத்தில் க�ொள்ளும்
காலப்பகுதியாகும். விவசாயத்துறை பற்றிய
விடயங்களும் உள்ளடங்கும். த�ொழிலாளர்களில் நூற்றுக்கு எண்பது சதவீதத்தினர் விவசாய
துறையில் உள்ளவர்கள் என கூறப்படுகிறது.
விவசாயத்துறை, ம�ொத்த தேசிய உற்பத்திக்கு அளிக்கும் பங்களிப்பு நூற்றுக்கு பத்து
வீதத்திலும் குறைவு என்பதை ஞாபகப்படுத்த
வேண்டும். பெருமளவு த�ொழிலாளர்களை ஈடுபடுத்தினாலும் அதனால் கிடைக்கும் ப�ொருளாதார
நன்மைகளைப்பற்றி ஆராய வேண்டியுள்ளது.
நுகர்வோர் பக்கமிருந்து கவனம் செலுத்த
வேண்டிய காலமிது. உற்பத்தி, சேவைகள்
மற்றும் த�ொழில் துறைகளில் ஈடுபடுபவர்கள் என
வேறுபடுத்தினாலும் அனைவருமே நுகர்வோரே.
மரக்கறி உற்பத்தி செய்யும் விவசாயியை உற்பத்-
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சஜித் பிரேமதாச, அநுரகுமார திசாநாயக்க, சம்பந்தன் அல்லது ஹக்கீமுடன்
இணைந்து அவர்களால் அரசாங்கத்தை
அமைக்க முடியுமா? இந்தக் கட்சிகளுக்கும் நமது அரசியல் கட்சிகளுக்கும்
இடையே பாரிய இடைவெளி காணப்படுகிறது. எந்த ஒரு கூட்டணிக் கட்சியும்
ஆட்சியில் இருந்து வெளியேறி அவர்களுடன் கூட்டணி சேரும் என்று நான்
நினைக்கவில்லை. எங்கள் கூட்டணி
கட்சித் தலைவர்கள் அந்த நிலைக்கு மாற
மாட்டார்கள். உறுதியான க�ொள்கைகளையும் அரசியல் சித்தாந்தங்களையும்
கடைப்பிடிக்கும் கட்சித் தலைவர்களின்
குழு எங்களிடம் உள்ளது. எதிர்க்கட்சிகள்
நினைத்தால், சில கூட்டணிக் கட்சிகள் அரசாங்கத்தில் இருந்து விலகி, அவர்களுடன்
கைக�ோர்த்தால், அது ஒருப�ோதும் நடக்காது.
அந்த நம்பிக்கை எங்களுக்கு உள்ளது.

கே:

ஸ்ரீலங்கா ப�ொதுஜன பெரமுனவின் தீர்மானங்கள் மற்றும்
அதன் அரசியல் ந�ோக்கங்கள் த�ொடர்பில் தனது அதிருப்தியை வெளிப்படுத்திய லங்கா சமசமாஜக் கட்சியின்
ப�ொதுச் செயலாளர் பாராளுமன்ற
உறுப்பினர் பேராசிரியர் திஸ்ஸ
விதாரணவின் சமீபத்திய கருத்தை
நீங்கள் எவ்வாறு பார்க்கிறீர்கள்?

பதில்: எங்கள் கூட்டணிக் கட்சித் தலைவர்களின் பலம் மற்றும் சிரேஷ்டத்துவத்தின்
அடிப்படையில் அமைச்சரவை அந்தஸ்துள்ள அமைச்சர் பதவிகளை வழங்கியுள்ள�ோம். அக்கட்சியின் தலைவர் தவிர, சில
உறுப்பினர்களுக்கு இராஜாங்க அமைச்சர்
பதவிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. அந்தக் கட்சிகளின் சில உறுப்பினர்களுக்கு தேசியப்பட்டியல் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது. அரசாங்கத்தில் உள்ள எமது
சிறிய கட்சிகள் எதனையும் நாங்கள் புறக்கணிக்கணிக்கவும் இல்லை, அவர்களைக்
குறைத்து மதிப்பிடவும் இல்லை.

நுகர்வுக்கான சந்தை காரணிகளை அறிந்து க�ொள்ளல்
தியாளராக பாதுகாக்க வேண்டும். ஆனால்
சந்தைக்கு வந்த பிறகு விவசாயியும் ஏனைய�ோருடன் நடைமுறையில் உள்ள விலை
மாற்றத்திற்கு இரையாகின்றார்.
இந்தியாவில் ஒரு கில�ோ பெரிய வெங்காயத்தின் சில்லறை விலை பத்து ரூபாவாகும்.
இலங்கை விலைக்கு அண்ணளவாக இருபத்தியாறு ரூபாவாகும். ம�ொத்த விலை அதனிலும்
குறைவு என்பதில் சந்தேகமில்லை. இந்தியாவுக்கும் இலங்கைக்கும் இடையில் வர்த்தக ஒப்பந்தும�ொன்றுள்ளது. இரண்டு நாடுகளுக்குமிடையில் ப�ொருட்களை ஏற்றி இறக்க அதிகளவு
செலவில்லை. அறுவடை குறைவான காலங்களில் இலங்கையில் பெரிய வெங்காயத்தின்
விலை ஒரு கில�ோ முன்னூறு ரூபாவையும்
தாண்டுகிறது. மாத்தளை, தம்புள்ள. கலேவெல.
லக்கல உள்ளிட்ட இடங்களில் பெருமளவு வெங்காயம் பயிர் செய்யப்படுகிறது. வடக்கு கிழக்கிலும் சில விவசாயிகள் பயிரிடுகிறார்கள். பெரிய
வெங்காய அறுவடை காலத்தில் கூட இந்தியாவின் விலைக்கு இங்கு எமக்கு கிடைப்பதில்லை.
நுகர்வோர்
அடையும் நட்டம் அளப்பரியது.
நடைமுறையில் உள்ள சம்பிரதாய கட்டமைப்பை

மாற்றினால் வாழ்க்கைச் செலவு த�ொடர்பாக
புதிய அனுபவத்திற்கு செல்லலாம். இங்கு ஒரு
பாவனைப் ப�ொருளைப் பற்றியே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஏனைய விவசாய உற்பத்திகளின் தன்மையின் மாற்றமும் இதற்கு சமமானதே.
பெரிய வெங்காய உற்பத்திக்கு தேவையான
விதை பெருமளவு இறக்குமதி செய்யப்படுகிறது.
உரம் வெளியிலிருந்து க�ொண்டு வரப்படுகிறது.
விவசாயிகளுக்கு சலுகைகளை வழங்க அரசு
பெருமளவு பணத்தைச் செலவிடுகிறது. உழைப்பும் நிலமும் மாத்திரமே இந்நாட்டிற்குரியது.
பயிர் செய்யும் காணிகள் பலவற்றிற்கு உறுதிப்பத்திரம் இல்லை. குத்தகைக்கே பயிர் செய்கிறார்கள். அறுவடையை விற்ற பின்னர் கடனை
அடைப்பதை தவிர வேறு வருமானம் அவர்களுக்கு கிடைப்பதில்லை என்பது தெளிவான விடயமாகும்.
கட்டமைப்பில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவது
குறித்து க�ொள்கை வகுப்பாளர்கள் கவனம்
செலுத்த வேண்டும். பெரிய வெங்காயத்துக்குப்
பதிலாக வேற�ொன்றை பயிரிடலாம். ஏற்றுமதி
மூலம் அதிகளவு வருமானம் பெறக்கூடிய பயிர்கள் காணப்படுகின்றன. விவசாய அபிவிருத்தி

துறை இது குறித்து ஆராய்ந்து பரிந்துரைகளை
அரசுக்கு வழங்க வேண்டியது அவசியமாகும்.
பெரிய வெங்காய உற்பத்தியாளர்களின் தலையெழுத்தை மாற்றும் முடிவு அவசியமாகும். அது
பாவனையாளர்களின் முடிவையும் மாற்றும்.
ஆரம்பத்தில் பிரச்சினைகள் ஏற்படும். எதிர்ப்பு
கிளம்பும். அவற்றை தீர்க்கலாம். வெங்காயம்
பயிரிடும் விவசாயிகளை தெரிவு செய்து நேரடியாக உதவிகள், சலுகைகளை வழங்கலாம்.
இறக்குமதி செய்யப்படும் பெரிய வெங்காயத்துக்கு விசேட வரியை விதித்து அதில்
கிடைக்கும் வருமானத்தை ஏனைய பயிர்ச்
செய்கைகளிலிருந்து இலாபம் கிடைக்கும்வரை
விவசாயிகளுக்கு வழங்கலாம். இரண்டு மூன்று
வருடங்களில் புதிய மாற்றங்கள் நிகழலாம்.
பாவனையாளர்களுக்கு குறைந்த விலையில்
பெரிய வெங்காயத்தை பெறமுடியும். சந்தை
விலையை நிலையாகப் பேணுவதற்கு வெளிநாட்டு வழங்குனர்களுடன் எதிர்காலத்துக்கான
கேள்விகள் த�ொடர்பான ஒப்பந்தங்களில் கைச்சாத்திடும் சாத்தியமுள்ளது.
விவசாயிகள் பரம்பரை பரம்பரையாக, நிலத்துடன் ப�ோராடி அதனாலேயே ப�ோஷிக்கப்பட்டு

வருகிறார்கள். புதிய தலைமுறை அதன் பன்முகத்தன்மை பற்றிய புரிந்துணர்வு க�ொண்டவர்களாக உள்ளார்கள். இளைஞர்கள் பண்ணைக்கு
அப்பால் உள்ள சந்தர்ப்பங்களை காண்கிறார்கள். நகரத்துக்கோ அல்லது நகரத்திலிருந்து
வேறு நாடுகளுக்கோ செல்வதற்கு தயார்.
சந்தை வாய்ப்புக்காக விவசாயம் செய்பவர்கள் குறைந்து வருகிறார்கள். பலன் கிடைக்காத
செயல்திறன் இல்லாத முறைகளிலிருந்து விடுபடுவது முக்கியமாகும். வேறு துறையை தெரிவு
செய்து முறையான ஆய்வுகளை செய்யமுடியும்.
பிரச்சினையான பக்கங்களிலிருந்து விடுபட
பரிச�ோதணை செய்ய வேண்டும். இந்நாட்டில்
விவசாயம் குறித்து பல்கலைக்கழக மட்டத்தில்
முக்கியமான கண்டுபிடிப்புகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. அதனை செயல்படுத்துவது மிகக்
குறைவாகும். இங்கு ஒரு பயிரைப் பற்றியே
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அண்டைய நாட்டின் அனுபவம் என்பத�ோடு வேறு பிரிவுகள் பற்றியும்
கவனமாக ஆராய்வதன் மூலம் நுகர்வோர் மேம்பாட்டை ஏற்படுத்தலாம்.

தமிழில்:

வீ.ஆர். வயலட் 
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கிழக்கில் 82 ஆயிரம் குடும்பங்கைள இலக்குைவத்து
மைன சார்ந்த ெபாருளாதார பயிர்ச்ெசய்ைக திட்டம்
�ழக்கு மாகாணத்�ல் 82 ஆ�ரம்
குடும்பங்கைள
இலக்குைவத்து
மைன சார்ந்த ெபாருளாதார ப�ர்ச்ெசய்ைககைள ஊக்கு�க்க �ட்டம்
முன்ெனடுக்கப்படவுள்ளது.�ரா�ய
ெபாருளாதார மாற்றத்ைத ஏற்படுத்துவதற்காக மைன சார்ந்த ெபாருளாதார ப�ர்ச் ெசய்ைககைள ஊக்கு�ப்பதற்காக எ�ர்வரும் ஆண்�ல் 1200
�ல்�யன் ரூபா ஒதுக்�டு ெசய்யப்பட்டுள்ளது என இராஜாங்க அைமச்சர் சதா�வம் �யாேழந்�ரன் ெத��த்தார்.
இன்று நாடு பல்ேவறு ெபாருளாதார ெநருக்க�களுக்கு முகம்
ெகாடுக்க கூ�ய சூழ்�ைல உருவா�யுள்ளது. எமது மக்கள் ஏற்பட்-

�ருக்கும் ெபாருளாதார
ெநருக்க�களுக்கு எ�ர்த்து
முகம் ெகாடுக்கக்கூ�ய
வைக�ல் உள்ளூர் உற்பத்�கைள அ�க�ப்பது �க
அவ�யமானதாகும்.இதற்காக �ரா�ய மக்க�ன்
ெபாருளாதார மாற்றத்ைத
ஏற்படுத்துவதற்காக உள்நாட்டு மஞ்சள் , இஞ்�
, பா�ப்பயறு , உளுந்து
,உள்நாட்டு �ழங்கு என மைன
சார்ந்த ெபாருளாதார ப�ற்ச்ெசய்ைககைள ஊக்கு�ப்பதற்காக �ேசட
ேவைலத்�ட்டங்கள்
�ன்தங்�ய
�ரேதச �ராமய அ��ருத்� மற்றும்
�ட்டு �லங்�ன வளர்ப்பு மற்றும்

�றுெபாருளாதார ப�ர்ச்ெசய்ைக
ேமம்பாட்டு
அைமச்�ன் ஊடாக முன்ெனடுக்கப்பட்டு வரு�ன்றது.
அர�ன்
�ைலயான
ெகாள்ைக
�ட்டத்�னூடாக உள்ளூர் உற்பத்�கைள அ�க�ப்பதற்கான
ேவைலத்�ட்டங்கள் து�தமாக முன்ெனடுக்கப்பட்டு
வரு�ன்றன.இந்த உள்ளூர் உற்பத்�கைள அ�க�க்கும் ேவைலத்�ட்டத்�ல் �ன்தங்�ய �ரேதச �ரா�ய
அ��ருத்� மற்றும் �ட்டு �லங்�ன வளர்ப்பு மற்றும் �றுெபாருளாதார ப�ர்ச்ெசய்ைக ேமம்பாட்டு

அைமச்�ன் ஊடாக �ரா�ய மக்க�ன் ெபாருளாதார மட்டத்ைத
ேமம்படுத்துவதற்காக
உள்நாட்டு
மஞ்சள் உற்பத்�ைய ேமம்படுத்த
6500 குடும்பங்களுக்கு 200 �ல்�யன் ரூபா வரவு ெசலவுத் �ட்டத்�ல் �� ஒதுக்�டு ெசய்யப்பட்டுள்ளது. இஞ்� ப�ர்ச்ெசய்ைகக்கு
200 �ல்�யன் ரூபாவும் பா�ப்பயறு உற்பத்�க்கு 200 �ல்�யன்
ரூபாவும் உளுந்து ப�ர்ச்ெசய்ைகக்கு
200 �ல்�யன் ரூபாவும் உள்நாட்டு
�ழங்கு உற்பத்�க்கு 300 �ல்�யன்
ரூபாவும் ,கலப்�ன ப�ர்களுக்காக
100 �ல்�யன் ரூபா என்ற வைக�ல்
ஒதுக்கப்பட்டு இருப்பதாக இராஜாங்க அைமச்சர் ெத��த்தார்.

393 பஸ் சார�களுக்கு...
சுகாதார வ�காட்டல்கைள கடுைமயாக
�ன்பற்று�றார்களா?
என்பைத ஆராய்வதற்காக, ேமல்
மாகாணத்�ல் ேநற்றுமுன்�னம் �ற்-

பகல் 02 ம� முதல் 04 ம� வைர
�ேசட ெபா�ஸ் நடவ�க்ைக
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது.
453 ெபா�ஸார், அ�கா�கள்

இச்ேசாதைன நடவ�க்ைக�ல் பங்ேகற்றனர்.
1,135 பய�கள் பஸ்கள், கு�ரூட்டப்பட்ட ெசாகுசு பஸ்கள்

மற்றும் 1,178 கைடக�ல் ேசாதைன
நடவ�க்ைகக�ல் ெபா�ஸார் ஈடுபட்டனர்.

ெகாேலாேனாஸ்ேகா�
��ச்ைச
அ�க்கப்பட்டு வரு�றது.
இது
ெதாடர்பாக
ெவள்ைள
மா�ைக தரப்�ல் ெவ��டப்பட்டுள்ள அ�க்ைக�ல் ெத��க்கப்பட்டுள்ளதாவது:

அெம�க்க ஜனா�ப� ேஜா ைபடனுக்கு ைவத்�யசாைல�ல் வழக்கமான ��ச்ைச அ�க்கப்பட்டு வரு�றது.
ெகாேலாேனாஸ்ேகா� ��ச்ைச�ன் ேபாது ஜனா�ப� ேஜா ைபட-

னுக்கு மயக்க மருந்து ெசலுத்தப்படும். இதன் காரணாக, அெம�க்க
ஜனா�ப��ன் அ�காரப் ெபாறுப்பு,
துைண ஜனா�ப� கமலா ஹா�சுக்கு
வழங்கப்படு�றது என்று அ��க்கப்பட்டுள்ளது.

லண்ட�ல் இலங்ைகயரது...
மு�ந்த �ைல�ல் ைவத்�யசாைல�ல்
அனும�க்கப்பட்டுள்ளதாக லண்டன் ெசய்�கள் ெத��க்�ன்றன. ேநற்று முன்�னம் இரவு
8.30 ம�யள�ல் இந்த சம்பவம்
இடம்ெபற்றுள்ளதாக ெத��க்கப்படு�றது. இதன்ேபாது மைன�
தனது ைகத்ெதாைலேப� ெசய�ழப்பதற்கு முன்னதாக, கணவைர
ெதாடர்பு ெகாண்டு �ப்பற்�யுள்ளதாக பதற்றத்துடன் அ��த்துள்ளதாக ெத�யவரு�றது.

இதைனயடுத்து
�யைணப்பு
�ரர்கள் �ைரந்து ெசயற்பட்ட
ேபா�லும் நால்வர் உ��ழந்துள்ளதாக ெபா�ஸார் ெத��த்தனர்.
ேயாகன்
தங்கவ�ேவல்
என்று
அைழக்கப்படும் கணவர், தனது
குடும்பத்�னைர இழந்த �ைல�ல்,
��ல் கரு�ய �ட்�ன் முன்பாக கத�யழுது, ச�ந்து �ழுந்த காட்�கள்
அங்�ருந்த மக்கைள ெபரும் ேசாகத்�ல் ஆழ்த்�யுள்ளது.
ேயாகன் ப���ருந்த ேபாது,

அவரது
மைன��ட�ருந்து
ெதாைலேப� அைழப்பு வந்தது.
�கவும் ��யைடந்த குர�ல் அவர்,
‘ெநருப்பு, ெநருப்பு’ என கத்�யுள்ளார்.
அத்துடன்
ெதாைலேப�
அைழப்பு துண்�க்கப்பட்டது.ஆண்,ெபண் இரு குழந்ைதகளும் படுக்ைக�ேலேய உ��ழந்ததாக ெத��க்கப்படு�றது. ேமலும், அவரது தாய்
ேநற்று இலங்ைக ெசல்ல�ருந்ததாகவும், அதற்கான தயார்ப்படுத்தல்கைள ேமற்ெகாண்�ருந்ததாகவும்

ெத��க்கப்படு�றது.அந்தப் பகு�
மக்கள் மற்றும் உற�னர்கள் �ட்�ன்
முன் கூ� மலர்கள் ைவத்து அஞ்ச�
ெசலுத்�யுள்ளனர். இேதேவைள,
இந்த �ட்ைட மூன்று மாதங்களுக்கு
முன்னேர 4,25,000 பவுண்ட்களுக்கு
வாங்�யுள்ளதாக
ெத��க்கப்படு�ன்றது. � �பத்துக்கான காரணம்
இதுவைர
கண்ட�ப்பட�ல்ைல,
சம்பவம் ெதாடர்�ல் ெபா�ஸார்
�சாரைணகைள ெதாடர்ந்தும் முன்ெனடுத்துள்ளனர்.

அர�யல் �ர்வுகு�த்து...
ெடேபாரா ேக.ேராைஸ சந்�த்து
ெபாறுப்புக்கூறல், அர�யல் �ர்வு
உள்�ட்ட பல்ேவறு �டயங்கள்
ெதாடர்�ல் ேபச்சுவார்த்ைத நடத்�யுள்ளனர்.
த�ழ்த் ேத�யக் கூட்டைமப்�ன்
பாராளுமன்ற உறுப்�னரும் ஜனா�ப� சட்டத்தர�யுமான எம்.ஏ.சுமந்�ரன் தைலைம�ல் ஜனா�ப�
சட்டத்தர� கனக ஈஸ்வரன் மற்றும்
கலா�� �ர்மலா சந்�ரஹாசன்
ஆ�ேயார் அடங்�ய சட்ட�புணர்

குழு கடந்த ச�க்�ழைம அெம�க்கா பயணமானது.
த�ழர்க�ன் அ�லாைஷகைளப்
பூர்த்�ெசய்யும் வைக�லான அர�யலைமப்பு உருவாக்கம் ெதாடர்பான
கலந்துைரயாடல்கைள
முன்ெனடுக்கும் ேநாக்�ல் அெம�க்காவுக்கு
�ஜயம் ேமற்ெகாண்டுள்ள இக்குழு�னருக்கும் அந்நாட்�ன் உயர்மட்ட
அ�கா�களுக்கு�ைட�லான
சந்�ப்புக்கள் ஆரம்பமா�யுள்ளன.
அதன் ஓரங்கமாக அெம�க்க காங்-

�ர�ல் வட கேரா�னா மா�லத்�ன் இரண்டாவது மாவட்டத்ைதப்
�ர� ��த்துவப்படுத்தும் உறுப்�னரும் சட்டத்தர�யுமான ெடேபாரா
ேக.ேரா�ற்கும் எம்.ஏ.சுமந்�ரன்
தைலைம�லான குழு�னருக்கும்
இைட�லான சந்�ப்பு ேநற்று முன்�னம் நைடெபற்றுள்ளது. இச்சந்�ப்�ல் உலகத்த�ழர் ேபரைவ�ன்
�ர���களும் கலந்து ெகாண்டுள்ளனர். அதுமாத்�ரமன்� அெம�க்க
இராஜாங்கத் �ைணக்களத்�ன் ஜன-

நாயகம், ம�த உ�ைமகள் மற்றும்
ெதா�லாளர் ப�யகத்�ன் ப�ல்
உத�ச் ெசயலாளர் �ஸா �ட்டர்ஸன் தைலைம�லான �ர���கள்
குழுவுடனும் அெம�க்க இராஜாங்கத் �ைணக்களத்�ன் உலகளா�ய
குற்ற�யல் ��க்கான அலுவலகத்�ன் �ர���கள் குழுவுடனும்
இலங்ைக��ருந்து ெசன்ற எம்.ஏ.
சுமந்�ரன் தைலைம�லான குழு�னர் கலந்துைரயாடல்கைள நடத்�யுள்ளனர்.

கடந்த ஒன்றைர வருடத்�ல்...
சாட்டு�றெதன குழுக்க�ன் �ர�த்
தைலவர் அங்கஜன் இராமனாதன்
எம்.� ெத��த்தார்.
கடந்த
ஜனா�ப�த்
ேதர்த�ல் ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷவுக்கு
மாத்தைற மாவட்டத்�ல் 3,74,481
வாக்குகள்
�ைடத்தன.
அேத
ேவைள யாழ் மாவட்டத்�ல் 23,162
தான் �ைடத்தன. வாக்கு எண்�க்ைக�ல் �த்�யாசம் இருந்தாலும்
�� ஓதுக்�ட்�ல் மாற்றம் �ைடயாெதன்றும் அவர் கு�ப்�ட்டார்.
வரவு ெசலவுத்�ட்ட 02 ஆம்
வா�ப்பு �தான 06 ஆம் நாள் �வா-

தத்�ல் உைரயாற்�ய அவர் ேமலும்
ெத��க்ைக�ல்,
அரசாங்கத்�ன் ேவைல, அ��ருத்� ெசய்வது தாெனன்று �ல
த�ழ் கட்�கள் கூ�னாலும் நல்லாட்��ல் ஏன் அதைன ெசய்ய�ல்ைல.
அவர்கள் நாட்�ன் �து அக்கைற
ெகாண்டு ெசயற்பட�ல்ைல. நல்லாட்��ல் முன்ெனடுத்த �ட்டங்கள் ேதால்�யைடந்தன.
அ�க �ைலவா�, உணவுப்
பற்றாக்குைற, பதுக்கல் ேபான்ற
பல்ேவறு �ரச்�ைனகள்
மக்கள்
எ�ர்ெகாண்டுள்ளனர்.இேத �ைல

ஏைனய நாடுக�லும் காணப்படு�றது. இந்த �ைல�ல் ேமலும் மக்கள்
�து சுைமைய ஏற்றா�ருப்பேத
முக்�ய �டயமாகும். அைனத்து
மக்க�ட�ருந்தும் பணத்ைத வ�யாகப் ெபறும் �ைல இருந்தது.
ஆனால் ெசாற்பப ேப�ட�ருந்து
பணத்ைத ெபற நடவ�க்ைக எடுத்�ருப்பது வரேவற்கத்தக்கது.
குறுக்�டு
ெசல்வம் அைடக்களநாதன் எம்.�
கருத்துத் ெத��க்ைக�ல்
அ��ருத்� பற்� கூ��ர்கள்.
ஆனால் அ��ருத்� ெதாடர்பான

கூட்டங்களுக்கு ஏன் ஏைனய கட்�கள்
அைழக்கப்படுவ�ல்ைல?
என்று �ன�னார்
இதற்குப் ப�ல�த்த அங்கஜன்
இராமனாதன் எம்.�,
ஏைனய மாவட்டங்கைள பற்�
எனக்கும் ெத�யாது. யாழ். மாவட்டத்�ல் அைனத்து கட்� �ர���கைளயும்
அைழக்�ேறாம்.
அைனவைரயம் உள்வாங்�ேய அ��ருத்�கள் முன்ெனடுக்கப்படு�ன்றன. 1,000 �ல்�ன் ரூபா �ண�க்கப்பட்டேதாடு ேமாச� நடந்தது
என்றார்.(பா)

தமது ெபாறுப்புகைள மறந்து...
அைலைய உருவாக்க முயல்�ன்றனர். �றுவர்கள் �ண்டும் ெவ��ல்
வந்து �ைளயாட ஆரம்�த்துள்ளனர்.அந்த �ைலைல �ண்டும்
குழப்ப ேவண்டெமன ேகாருவதாக
எ�சக்� அைமச்சர் உதய கம்மம்�ல
கு�ப்�ட்டார்.
இது ெபாதுஜன ெபரமுனவுக்கு
மட்டும் ெசாந்தமான நாடல்ல.
ஐக்�ய மக்கள் சக்�க்கு, ேஜ.�.
� மற்றும் த�ழ்த் ேத�ய கூட்டணெயன அைனவருக்கும் ெசாந்தமான
நாடு. நாட்டுக்கு என்ன நடந்தாலும்
பரவா�ல்ைல.நாம் எம் ேபாக்�ல்
இருப்ேபாெமன எவருக்கும் இருந்து

�ட மு�யெதன்றும் அைமச்சர்
உதய கம்மம்�ல ெத��த்தார்.
வரவு ெசலவுத்�ட்ட 02 ஆம்
வா�ப்பு �தான 06 ஆம் நாள் �வாதத்�ல் ேநற்று (20)உைரயாற்�ய
அவர் ேமலும் கு�ப்�ட்டதாவது,
கடன் பட்டு ெசல�டுவெதன்பது
எ�ர்காலத்�ல் ெசல�ட இருப்பைத இப்ேபாேத ெசல�டுவதாகும். இது எ�ர்கால சந்த�ைய
அடகு ைவத்து நாம் அனுப�ப்பது
ேபான்றதாகும்.
1955 இல் இருந்து கடன் ெபற்று
வந்தாலும் 1977 முதல் ெடால�ல்
கடன் ெபற ஆரம்�த்ேதாம். சகல

அரசுகளும் தமது ஆட்�க்காலம்
கு�த்து �ந்�த்து கடன்ெபற்றேதாடு
எ�ர்காலம் கு�த்து �ந்�த்து ெசயற்பட�ல்ைல.
�னா��ருந்து தரு�த்த ேத�ய
ெகா�ைய ஆட்�த் தான் நாம்
எமது ேத�ய �னத்ைத ெகாண்டாடு�ேறாம்.ெவசாக் ெவ�ச்ச கூடும்
ெவ�நாட்�ல் இருந்து தான் வரு�றது.
எமக்கு இந்த ெநருக்க� அைனத்ைதயும் இறக்கும� ெசய்வதால்
வந்தேத. இந்த ெநருக்க� ெகா�ட்�னால்
உருவானதல்ல.ெவ�க்க
இருந்த குண்டு ெகா�ட்�னால்

�ைரவாக ெவ�த்தது. 2019 இல்
ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷக்கு ப�லாக
ச�த் �ேரமதாச ஆட்�க்கு வந்�ருந்தால் இந்த ெநருக்க� வந்�ருக்காதா? ஏற்றும� இறக்கும�க்�ைட�லான இைடெவ�ைய சுற்றுலாப்
பய�க�ன் வருைக, அந்�யச்
ெசலாவ� என்பவற்�ன் மூலம்
அைடக்கப்பட்டது.
ஆட்���ருந்த எமது அரசு இந்த ெநருக்க�
�ைலக்கு இன்று முகம்ெகாடுக்�றது.�ரச்�ைனகள் வரும் ேபாது
இைணந்து �ர்வு காண ேவண்டும்.
ஆனால் நாம் மற்றவர்கள் �து �ரல்
�ட்�க் ெகாண்�ருக்�ேறாம்.

இந்�யாவுடனான நல்லுறவு...
கலந்துெகாண்டு உைரயாற்றுைக�ேலேய அவர் இவ்வாறு கூ�னார்.
ெதாடர்ந்தும் அவர் உைரயாற்றும்
ேபாது,..
அ�ேசராக் ெகாள்ைக தற்ேபாைதய சூழ்�ைலக்கு ெபாருத்தமற்றது என்ற கருத்ைத நல்லாட்��ன்
ெவ��வகார அைமச்சர் முன்ைவத்�ருந்தார். அந்த கருத்துடன் உடன்பட மு�யாது. நாம் அைனத்து நட்பு
நாடுகளுடனும் �றந்த நட்புறைவ
ேப� வரு�ன்ேறாம். ஒரு நாட்டுக்கு பா�ப்ைப ஏற்படுத்தும் �தத்�ல் மற்ைறய நாட்டுடன் ெகாடுக்கல்,
வாங்கல்க�ல்
ஈடுபடும்
ெகாள்ைகெயன்பது எமது ெவ��வகாரக் ெகாள்ைகக்கு எ�ரான �டயமாகும்.

இரு நாடுகள், இரு அரசுகளுக்�ைட�ல் மட்டுமல்ல இரு நாடுக�ன் மக்களுக்�ைட�லும் �றந்த
நல்லுறவு உள்ளது.
ெபௗத்த
கலாசாரத்துடன்
ெதாடர்புைடய கு� நகர் �மான
�ைலயம், சர்வேதச �மான �ைலயமாக அ��ருத்� ெசய்யப்பட்டு,
�றந்து ைவக்கப்பட்டது. எமது
நாட்�ல் இருந்து 100 �க்குகள்
ெசன்ற �மானேம முத�ல் தைர�றங்�யது.
இந்�யப் �ரதமர் நேரந்�ர ேமா�
அங்கு வந்�ருந்தார். ஸ்ெகாட்லாந்�ல் பாரத �ரதமைர சந்�த்தேபாது
அதற்காக நான் நன்�கைளத் ெத��த்துக் ெகாண்ேடன். இந்�யா�ன்
�ராந்�யங்களுடனும் நாம் ெகாடுக்-

கல், வாங்கல்க�லும் ஈடுபட்டு வரு�ன்ேறாம்.
�னாவும் எமக்கு அ�க உத�கைள
வழங்கும் நாடு. இலங்ைக�ன் ஏற்றும��ல் ெபரும்பங்கு ேமற்குலகேம
ெசல்�ன்றது. ஆ��க்க நாடுகளுடனான உறைவ பலப்படுத்தவும் நடவ�க்ைக எடுக்கப்பட ேவண்டும்.
அதற்கான நடவ�க்ைகைய ம�ந்த
ராஜபக்ஷ ஆட்�காலத்�ல் நாம் முன்ெனடுத்தேபாது ��த்தனர். பு�ய
நாடுகளுடனான ெதாடர்புகள் அவ�யம்.
ஆக
ஒரு
வட்டாரத்துக்குள்
மட்டும் இருக்காது, அைனத்து நட்பு
நாடுகளுடன் நாம் �றந்த நல்லுறைவ ேபணுேவாம்.
அேதேவைள, �.எஸ்.�. �ளஸ்

துப்பாக்� தயா�ப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும் 02 இரும்புக் குழாய்கள், துப்பாக்��ன் ஒரு பகு�
மற்றும் துப்பாக்� தயா�க்க பயன்ப-

டுத்தப்படும் மரக்கட்ைடகள் என்பனவற்ைறயும் ெபா�ஸார் ைகப்பற்�யுள்ளனர்.

இராணுவத்துக்கு...
ேத�யக் கூட்டைமப்�ன் பாராளுமன்ற உறுப்�னர் ெசல்வம் அைடக்கலநாதன் ேகள்� எழுப்�யுள்ளார்.
பாராளுமன்றத்�ல் (19) நைடெபற்ற வரவு – ெசலவுத் �ட்டத்�ன்
02ஆம் வா�ப்பு �தான 05 ஆம் நாள்
�வாதத்�ல் கலந்துெகாண்டு உைரயாற்றும் ேபாேத அவர் இவ்வாறு
ேகள்� எழுப்�யுள்ளார். ெதாடர்ந்து
உைரயாற்�ய அவர்,

“ெபாருட்க�ன் �ைல உயர்வால் மக்கள் ெப�தும் பா�க்கப்பட்டுள்ளனர்.
எ�ர்காலத்�ல் ேமலும் உயரெமன
எ�ர் வுகூறப்படு�ன்றது. இதைன
தடுப்பதற்கான வல்லைம இந்த அரசாங்கத்�ட�ல்ைல.
இந்�ைல�ல் இராணுவத்துக்கு
பலேகா�
ரூபா
ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

ெகாழும்பு கறுவாத்ேதாட்ட...
இடம்ெபற்றுள்ளதாக
கறுவாத்ேதாட்டம் ெபா�ஸார் ெத��த்தனர்.
ேஹாட்ட��ருந்து ெவ�யான
வாயு க��னால் இந்த ெவ�ப்புச் சம்பவம் இடம்ெபற்�ருக்கலாெமன
சந்ேத�க்கப்படுவதாக
ெபா�ஸ் ஊடக ேபச்சாளர் �ஹால்
தல்துவ ெத��த்துள்ளார். இதன்ேபாது ஏற்பட்டுள்ள �ைய கட்டப்படுத்துவதற்காக ெகாழும்பு மாநகர

சைப�ன் �யைணப்புப் பைட�னர்
சம்பவ இடத்துக்கு �ைரந்தனர்.
அத்துடன், உ��ழப்புகேளா, மரணங்கேளா இதுவைர�ல் ப�வாக
�ல்ைலெயன ெபா�ஸார் ெத��த்துள்ளனர். இந்த ெவ�ப்புச் சம்பவத்துக்கான காரணத்ைத முைறயாக
உறு�ப்படுத்தவதற்காக ெகாழும்பு
இரசாயன பகுப்பாய்வு �ைணக்களம் நடவ�க்ைக எடுத்துள்ளது.

ஈடுைவக்கப்பட்ட த�ழ்...

ஜனா�ப��ன் அ�காரங்கள்...
ேநற்று, தைலநகர் வா�ங்ட�லுள்ள வால்டர் �ட் மருத்துவ
ைமயத்�ல், மருத்துவப் ப�ேசாதைனக்காக, ஜனா�ப� ேஜா ைபடன்
அனும�க்கப்பட்டார். அங்கு அவருக்கு ெபருங்குடல் ெதாடர்பான

வவு�யா�ல் துப்பாக்� தயா�க்கும் ...

ெதாடர்�ல் ேபச்சு நடத்துவதற்காக
ஐேராப்�ய ஒன்�யத்�ன் உயர்மட்டகுழு எமது நாட்டுக்கு வந்தது. என்ைனயும் சந்�த்து கலந்துைரயா�னர்.
�.எஸ்.�. �ளஸ் வ�ச்சலுைகக்கான �பந்தைனகைள �ைறேவற்றுவதற்கு முன்ெனடுக்கப்பட்டுள்ள
ேவைலத்�ட்டங்கள்,
அவற்�ன்
முன்ேனற்றம் மற்றும் எ�ர்காலத்�ல்
முன்ெனடுக்கப்பட்டுள்ள ேவைலத்�ட்டங்கள் ெதாடர்�ல் நாம் ெத�வுபடுத்�யுள்ேளாம்.
ஐேராப்�ய
ஒன்�யத்�ன் தூதுவைர அடுத்த
வாரம் சந்�க்கவுள்ேளன். ேபச்சுகள்
ெதாடர்�ன்றன.
எனேவ, �.எஸ்.�. �ளஸ் �டயத்�ல் �க்கல் வராது என்ேற நம்பு�ன்ேறன்.”- என்றார்.

அர்ப்ப�ப்புடன்
ெசயற்பட
ேவண்டுெமன அைமச்சர் டக்ளஸ்
ேதவானந்தா ேவண்டுேகாள் �டுத்துள்ளார்.
��ெநாச்� மாவட்ட சமுர்த்�
ேவைலத் �ட்டங்கள் ெதாடர்பாக
சமர்த்�
உத்�ேயாகத்தர்களுடன்
ேநற்று நைடெபற்ற கலந்துைரயாட�ன் ேபாேத அவர் ேமற்கண்டவாறு
ெத��த்தார்.
இக் கலந்துைரயாட�ன் ேபாது,
��ெநாச்� மாவட்டத்�ல் 1,438
குடும்பங்கள் சமுர்த்� பயனாளர்களாக இருக்கும் இச்சந்தர்ப்பத்�ல்,
ேமற்ெகாள்ளப்படு�ன்ற ேவைலத்
�ட்டங்க�ன்
முன்ேனற்றங்கள்
ெதாடர்பாக அ�கா�க�னால் ெத�வுபடுத்தப்பட்டதுடன்
சமுர்த்�
உத்�ேயாகத்தர்கள் எ�ர்ெகாள்ளும்
�ரச்�ைனகள்
ெதாடர்பாகவும்

அைமச்சர் டக்ளஸ் ேதவானந்தா�ன் கவனத்�ற்கு எடுத்துைரக்கப்பட்டது.
ெதாடர்ந்தும் கருத்து ெத��த்த
கடற்ெறா�ல் அைமச்சர்,
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்��ன்
அர�யல் அணுகுமுைற காரணமாக
சமுர்த்�த் �ட்டம் வடமாகாணத்�ல்
அ�முகப்படுத்தப்பட்டைத
சுட்�க்காட்�யதுடன், தமது அணுகுமுைறேய ச�யானது என்பைத �ரூ�த்த �டயங்க�ல் ஒன்றாக சமர்த்�
�ட்டம் அைமந்துள்ளதாவும் ெத��த்தார்.
ேமலும், மக்கள் ெதாடர்ந்தும்
ைகேயந்� வாழாமல் �ரந்தரமான
வாழ்வாதாரத்ைத
ெபற்றுக்ெகாள்ளும் வைக�ல் சமுர்த்� �ட்டங்கள்
நைடமுைறப்படுத்தப்பட
ேவண்டும் என்று ெத��த்தார்.

அசாத் சா��ன்...
அசாத் சா�க்கு எ�ராக சட்ட
மாஅ�பரால் தாக்கல் ெசய்யப்பட்டுள்ள வழக்�ன் மனுதாரர் தரப்பு
சாட்� �சாரைணகள் ெகாழும்பு
ேமல் ��மன்றத்�ல் ேநற்று முன்�னம் �ைறவு ெசய்யப்பட்டன.
�ர�வா� தரப்பு சாட்� �சாரைண�ன்�,
�ர�வா�ைய
�டுதைல ெசய்யுமாறு அசாத் சா�
சார்�ல் ஆஜரா�ய ஜனா�ப�
சட்டத்தர� ைமத்�� குணரத்ன
ேகா�க்ைக �டுத்துள்ளார்.
�ர�வா� தரப்பு சாட்� �சாரைண�ன்�,
�ர�வா�ைய
�டுதைல ெசய்வதா?, இல்ைலயா?
என்பது ெதாடர்�ல் எ�ர்வரும் 02
ஆம் �க� உத்தர�ட ெகாழும்பு
ேமல் ��மன்ற ��ப� அமல்

ரணராஜா �ர்மா�த்துள்ளார்.
தாம் உள்�ட்ட முஸ்�ம் மக்கள்
அைனவரும் குர்ஆ�ல் கூறப்பட்டுள்ள சட்டங்கைள மாத்�ரேம
ஏற்றுக்ெகாள்வதாகவும் நாட்�ல்
அமுல்படுத்தப்படும்
சட்டங்கள்
கு�த்து
ெபாருட்படுத்துவ�ல்லெயனவும் ஊடக�யலாளர் சந்�ப்�ன் ேபாது கடந்த மார்ச் மாதம் 09
ஆம் �க� அசாத் சா� ப�ரங்கமாக ெத��த்ததற்கைமய, பயங்கரவாத தைடச் சட்டம் மற்றும் ��ல்,
அர�யல் உ�ைமகள் ெதாடர்பான
சர்வேதச சமவாய சட்டம் ஆ�யவற்�ன் �ழ் குற்ற�ைழக்கப்பட்டுள்ளதாக கு�ப்�ட்டு சட்ட மாஅ�பரால் இந்த வழக்கு தாக்கல்
ெசய்யப்பட்டது.

அைனத்து பாடசாைலகளும்...
ப�ப்பாளர்
நாயகம்
�ேசட
ைவத்�ய �புணர் அேசல குணவர்தன�னால் ெவ��டப்பட்டுள்ளது.
மாணவர்களுக்ேகா அல்லது ஆ��யர்கள் உள்�ட்ட பாடசாைல �ர்வாகத்�னருக்ேகா ெகா�ட் ெதாற்று
ஏற்பட்டால் எவ்வாறு ெசயற்பட
ேவண்டும் என்பது கு�த்த சுற்று �ரூபத்�ல் கு�ப்�டப்பட்டுள்ளது.
மாணவர்கள் அல்லது பாடசாைல
�ர்வாகத்�னருக்கு
ெகா�ட்
ெதாற்று அ�கு�கள் ஏற்படுமா�ன்
அவர்கள் முத�ல் த�ைமப்படுத்தப்பட ேவண்டும். இவ்வாறு அ�கு�யுைடேயார் முழு ேநரமும் முகக்
கவசத்ைத அ�ந்�ருப்பது அத்�யாவ�யமானதாகும்.
அதன்
�ன்னர்
அவர்களது
ெபற்ேறார் அல்லது பாதுகாவலருக்கு அ��க்கப்பட ேவண்டும்.
அத்ேதாடு பாடசாைல �ர்வாகம்
இது கு�த்து �ரேதச சுகாதார
மருத்துவ அ�கா�க்கு அ��க்க

ேவண்டும். �ரேதச சுகாதார அ�கா�கள் �ைலைமைய ஆராய்ந்து
ெகா�ட் ெதாற்று ஏற்பட்�ருக்கும்
என்று சந்ேத�த்தால் அன்�ஜன்
ப�ேசாதைனைய
ேமற்ெகாள்ள
ேவண்டும்.
இதன் ேபாது மாணவர்களுக்கு
ெதாற்றுறு�
ெசய்யப்படுமா�ன்
அவர்கள் ெபற்ேறா�ன் பாதுகாப்புடன் ைவத்�யசாைல�ல் அனும�க்கப்பட ேவண்டும்.
இவ்வாறு ெதாற்றுறு� ெசய்யப்படுபவர்களுடன் ேநர� ெதாடர்�ைனப்
ேப�யவர்கள்
10
நாட்களுக்கு �டுக�ேலேய த�ைமப்படுத்தலுக்கு உட்படுத்தப்பட
ேவண்டும்.
ேநர� ெதாடர்ைபப் ேப�யவர்கள் எந்தெவாரு தடுப்பூ�ையயும்
ெபற்றுக் ெகாள்ளாதவர்களா�ன் 14
நாட்கள் த�ைமப்படுத்தலுக்கு உட்படுத்தப்பட ேவண்டும் என்று ெத��க்கப்பட்டுள்ளது.

வடக்�ன் பல �ரேதசங்க�லும்...
�ன �கழ்வுகைள நடத்துவதற்கு
��ெநாச்� மாவட்ட ��வான் ��மன்றம் (19) தைட உத்தரவு �றப்�த்தது.
இேதேவைள, ேகாப்பாய் மற்றும்
யாழ்ப்பாணம் ெபா�ஸ் அ�கார
��வுகளுக்குட்பட்ட பகு�க�லும்
��மன்றம் தைட உத்தரைவப் �றப்�த்துள்ளது.
முன்னதாக முல்ைலத்�வு, முள்�யவைள மற்றும் வவு�யா ெபா�ஸ்
��வுக�லும், �லருக்கு மா�ரர்
�ன �கழ்வுகைள நடத்த ��மன்றங்கள் தைட ��த்�ருந்தன.
யாழ்ப்பாணத்�லும் மா�ரர் �ன
�கழ்வுக்குத் தைட ��க்கக் ேகா�,
ெபா�ஸா�னால்
முன்ைவக்கப்பட்ட �ண்ணப்பத்துக்கு, யாழ்.
��வான் ��மன்றமும் அனும�ய�த்துள்ளது.
ேகாப்பாய் மற்றும் யாழ்ப்பாணம்
ெபா�ஸ் �ைலய ெபாறுப்ப�கா�கள், சார்�ல் இந்த மனுக்கள் (20)
யாழ்ப்பாணம் ��வான் ��மன்றத்�ல் சமர்ப்�க்கப்பட்டன.
முன்னர் ேகாப்பா�ல் மா�ரர்

து�லும் இல்லம் அைமந்�ருந்த
இடத்�ல் அைமந்துள்ள இராணுவத்�ன் 512 ��ேகட் தைலைமயகத்துக்கு முன்பாகவும், யாழ்ப்பாணம் பல்கைலக்கழக சூழ�லும்
யாழ்ப்பாணம் ெபா�ஸ் �ைலய
எல்ைல�லும் மா�ரர் �னத்ைத
நடத்துவதற்கான ஏற்பாடுகள் நடந்து
வருவதாகவும், அந்த மனு�ல் கூறப்பட்டது.
குற்ற�யல்
சட்டத்�ன்
120ஆவது
��வுக்கைமயவும்,
பயங்கரவாத தைடச் சட்டத்�ன்
ப�யும், இந்த �கழ்ைவ நடத்துவது குற்றம் என்றும் இதைனத்
தைட ெசய்யுமாறும் ெபா�ஸார்
ேகா�யுள்ளனர்.
இந்த மனு யாழ்ப்பாணம் ��மன்ற ப�ல் �தவான் �.�. �வ�ங்கம் முன்பாக �சாரைணக்கு எடுத்துக் ெகாள்ளப்பட்டது.
இதன்ேபாது ேநற்று 21 ஆம் �க�
ெதாடக்கம் எ�ர்வரும் 28ஆம் �க�வைர ஒரு வாரத்துக்கு நடத்த தைட
உத்தரவு ��மன்றத்�னால் ��க்கப்பட்டுள்ளது.

2021 நவம்பர் 21 ஞா�ற்றுக்�ழைம

ப

ல்ேவறு சவால்களுக்கு மத்��ல் பாராளுமன்றத்�ல் சமர்ப்�க்கப்பட்ட
2022ம் ஆண்டுக்கான
வரவு ெசலவுத் �ட்டத்�னால் மக்களுக்கு
�ைடக்கும் நன்ைமகள்
ெதாடர்�ல் �� அைமச்சர் ப�ல் ராஜபக்ஷ
�னகரனுக்கு ெத��த்தார். �னகரனுடனான
ேநர்காண�ன் ேபாது
அவர் ெத��த்த கருத்துக்கைள இங்கு தரு�ன்ேறாம்

இம்முைற வரவு ெசலவுத் திட்டமானது பல்ேவறு சவால்களுக்கு
மத்தியில் சிக்கிய வரவு ெசலவுத்
திட்டமா? அப்படியாயின் அதற்கான
காரணம்?

ஆம். இந்த வரவு ெசலவுத் �ட்டமானது அைனவருக்கும் ெபரும் சவாலாகும். 1953ம் ஆண்�ன் �ன்னர்
இந்நாட்�ல் சமர்ப்�க்கப்பட்ட அைனத்து
வரவு ெசலவுத் �ட்டங்க�லும் வருமானத்ைத �ட ெசலவு அ�கமாகும்.
எல்லா வருடங்க�லும் வரவு ெசலவுத்
�ட்ட பற்றாக்குைற இருந்தது. இவ்வருடத்�லும் அது அவ்வாேறதான் உள்ளது.
அேதேபான்று அந்�ய ெசலாவ�
வரவு ெசலவுத் �ட்டமும் அவ்வாேற
இடம்ெபற்றது. எமக்கு �ைடக்கும்
வருமானம் குைறந்தது. ெவ�நாடுக�ல் எம்மவர்கள் உைழக்கும் ெடால�ைனத் தாண்� ெவ�நாடுக��ருந்து
ெபாருட்கைளக் ெகாண்டு வருவதற்கு
ெசலவு ெசய்யப்பட்டுள்ளது. இைவ
இரண்ைடயும் ெபரும்பாலும் ெவ��ல்
ேவறு வ�க�ல் கடன் ெபற்ேற �ர்த்து
ைவக்கப்பட்டது. அத்துடன் இம்முைறயும் உள்நாட்டு வரவு ெசலவுத்�ட்ட பற்றாக்குைற�ைன ஈடு ெசய்வதற்கு �ல
வ�கள் அல்லது வருமான வ�கைளத்
ேதட ேவண்�ய �ைல. அதுவும் �ல
தரப்�ட�ருந்து ெபறுவைதப் ேபான்று
ெபரும்பான்ைம�ன�ட�ருந்து
ெபற்றுக் ெகாள்ளப்பட்டது. இந்த சவால்
எமக்�ருந்தது.
இம்முைற ெகா�ட் மற்றும் ெபாருளாதார ெநருக்க�கள் இருந்ததால்
முன்னைரப் ேபான்று ெவ���ருந்து
கடன் ெபற மு�யாது ேபானது. ெவ�நாட்டு �றுவனங்க�ட�ருந்தும் நாம்
பல வருடங்களாக ெபருமள�லான
கடைனப் ெபற்�ருந்ததால் �ைலைம
ேமாசமைடந்தது. உல�ல் கடன் வழங்கும் �றுவனங்களும் எம்ைம தரப்படுத்த�ல் �ேழ இறக்�யுள்ளன. நாட்�ல்
�ல�ய ெகா�ட் �ைலைம�னால்
மக்க�ட�ருந்து அல்லது வர்த்தகர்க�ட�ருந்து முன்னைரப் ேபான்று கடன்
ெபற முய�ாமல் ேபானது. அவர்களும் இந்த ெகா�ட் மற்றும் ெபாருளாதார �ரச்�ைனக�னால் �கவும்
ேமாசமான �ைல�ேலேய இருந்தார்கள். முன்னர் நாம் கடன் ெபற்ற
வர்த்தகர்கள் மற்றும் ெதா�ல�பர்கள்
தற்ேபாது எம்�டம் �வாரணங்கைளக்
ேகட்�ன்றார்கள். இதனால் இந்த வரவு
ெசலவுத் �ட்டத்ைத தயா�க்கும் ேபாது
ெபரும் சவால்களுக்கு முகங்ெகாடுக்க
ேந�ட்டது. நான் சவால்கைளச் சந்�ப்பதற்கு �ருப்பமுைடயவன். எ�னும்
இந்தச் சவால்களுக்கு மத்��ல் �றந்த
வரவு ெசலவுத் �ட்டம் ஒன்ைற தயா�ப்பதற்கு நான் முயற்�த்ேதன்.
இங்கு நான் ெசய்தது பூைவ நசுக்காமல் க�வுகைள அப்புறப்படுத்தும்
ேவைலேயயாகும். அந்த சவாைல
ெவற்� ெகாள்வதற்கு நான் �றந்த
வ��ைனக் காட்��ருக்�ன்ேறன்
என நான் �ைனக்�ேறன். இ� நாம்
ெசய்ய ேவண்�யது கட்� ேவறுபாடுக�ன்� அைனவரும் ஒன்�ைணந்து
இந்த பு�ய வரவு ெசலவுத் �ட்டத்ைத
நைடமுைறப்படுத்� ெவற்� ெபறுவேதயாகும். இதைன ஒருேபாதும் என்னால்
மாத்�ரம் ெசய்ய மு�யாது. அைனத்து
துைறைகளயும் ேசர்ந்த அைனவ�னதும் முழுைமயான ஒத்துைழப்பு இதற்காகத் ேதைவயாகும்.
இம்முைற வரவு ெசலவுத் திட்டத்தில் எதிர்பார்க்கப்படும் ெபாருளாதார வளர்ச்சி மட்டம் எவ்வாறானது?

ெகா�ட் ெதாற்றுடன் எமது ெபாருளாதாரம் �ழ்ச்�யைடந்தது. எ�னும்
இதற்கு முன்னர் ஜனா�ப� ம�ந்த
ராஜபக்ஷ�ன் காலத்�ல் எமது ெபாருளாதாரம் 7 �த வளர்ச்�ையக் காட்�யது. 2014ம் ஆண்�ற்கு முன்னர் 3
வருடங்கள் ெபாருளாதார வளர்ச்� 7
�தத்ைதத் தாண்��ருந்தது.
எ�னும் ெகா�ட் ெதாற்�ன் காரணமாக எமது ெபாருளாதாரம் �ழ்ச்�ைடந்தது. எவ்வாறா�னும் இந்த பு�ய
வரவு ெசலவுத் �ட்டத்�ற்கு அைமய
நாம் அடுத்த வருடத்�ல் இவ்வருடத்ைத
�ட உயர்ந்த ெபாருளாதார வளர்ச்�
மட்டத்ைத எ�ர்பார்க்�ன்ேறாம்.
இம்முைற வரவு ெசலவுத் திட்டத்தில் அரச ஊழியர்கள் ஓய்வு
ெபரும் வயது 65 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இதனால் இரண்டாம் தர
பணியாளர்கள் விரக்தியைடவதற்கு இடமுள்ளதா?

அவ்வாறு நடக்காது. இந்த ேவைலத்�ட்டத்�னால் இரண்டாம் தர ப�யாளர்களுக்கு இந்த �ேரஷ்ட அ�கா�க�ட�ருந்து அவர்களது மு�ர்ச்� மற்றும்
�றைமகளுக்கு அைமய ஆேலாசைனகைளப் ெபற்றுக் ெகாள்ள மு�யும்.
இன்று எமது நாட்�ல் உ�ர்வாழும்

THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY NOVEMBER 21, 2021

பல்ேவறு

உள்ளிட்ட அரச அதிகாரத்ைதப்
ெபற்றுக் ெகாள்வதற்கு ெமாட்டுக்
கட்சியினால் முடிந்திருப்பதும் உங்களது ெசயற்பாடுகளினாலாகும்.
இன்னமும் ெபரும்பாலான கட்சி
ஆதரவாளர்கள் ெமாட்டு கட்சியுடன்
உள்ளார்களா? ெமாட்டு கட்சியுடன்
ெதாடர்புைடய பல்ேவறு கட்சிகளும் பல்ேவறு கருத்துக்கைளத்
ெதரிவிப்பது ெதாடர்பில் உங்கள்
கருத்து என்ன?

சவால்களுக்கு

எமது ெபாதுஜன ெபரமுன ெமாட்டு
கட்��ன் அ�காரம் அப்ப�ேயதான்
இருக்�ன்றது. ெபரும்பான்ைமயான
மக்கள் இன்னமும் எம்முடேனேய
இருக்�ன்றார்கள். எம்ேமாடு ெதாடர்புைடய பல்ேவறு கட்�கைளச் ேசர்ந்தவர்கள் பல்ேவறு கருத்துக்கைளத்
ெத��க்�ன்றனர். நாம் எ�ர்க்கட்��ல்
இருக்கும் ேபாதும் அப்ப�த்தான். அந்த
கருத்துக்களுக்கு அைமய நாம் பலமைடந்து முன்ேன�ப் பய�ப்ேபாம்.
நாம் முன்ேனாக்�ப் பய�ப்பதற்கு
அவற்ைற பக்க பலமாக எடுத்துக்
ெகாள்ேவாம். எமது கட்�களுக்�ைட�ல் எந்தப் �ரச்�ைனகளும் இல்ைல.
வான�ல்லாக இருந்தாலும் அது
அழகாக இருப்பது அ�ல் பலவர்ணங்கள் உள்ளதனாலாகும். அதுேபாலத்தான் கட்��னுள் இருப்பவர்களும்
பல்ேவறு கருத்துக்கைளத் ெத��ப்பதனால் ெமாட்டு கட்�யும் நன்றாக
அழகா�, ெச�ப்பா�, பலமா� முன்ேன�ப் பய�க்�ன்றது.

மத்தியில்

தயாரிக்கப்பட்டேத
இந்த பட்ஜட்

அதன் ெவற்றி உங்கள் ைககளிேலேய

நிதி அைமச்சர் பஸில் ராஜபக்ஷ தனது முதலாவது வரவு ெசலவுத் திட்டம் ெதாடர்பில் கூறிய கருத்துக்கள்

அடுத்த வருடத்தினுள்
முழு நாட்டிலும் அரச
ேசைவயாளர்களினதும்,
ஓய்வூதியம் ெபறுேவாரினதும் சம்பள முரண்பாடுகைள நீக்குவதற்கு நாம்
ஆயத்தமாகியிருக்கின்ேறாம். விேசடமாக அரச
ஊழியர்களின் சம்பளத்ைத தற்ேபாைதயைத
விடவும் உயர்ந்த மட்டத்திற்கு ெகாண்டு ெசல்வதற்கு நாம் நடவடிக்ைக
ேமற்ெகாள்ேவாம்

வயது மட்டம் அ�க�த்துள்ளது. எனேவ,
ெசயற்படும் அரச உத்�ேயாகத்தர்களுக்கு அவர்க�ன் மு�ர்ச்�, �புணத்துவம் மற்றும் மூப்பு ஆ�யவற்�ன் அ�ப்பைட�ல் நாட்�ற்காக ெதாடர்ந்தும்
�றைமயாக ப�யாற்றுவதற்கு இந்த
வாய்ப்ைப வழங்கேவ முயல்�ேறாம்.
அத்துடன் த�யார் துைறகள், அைரஅரசு மற்றும் சட்டப்பூர்வ அைமப்புக�ன் உறுப்�னர்கள் இப்ேபாது 60
வயது வைர ப�யாற்றலாம். இதன்
மூலம் லட்சக்கணக்கான குடும்பங்களுக்கு நன்ைம �ைடக்�ன்றது.
அரச ேசைவ உண்ைமயிேலேய
நாட்டிற்கு சுைமயா?

அது அவ்வா�ல்ைல. எ�னும்
அரச ேசைவயானது முற்றாக ெபாது
மக்களுக்குச் ேசைவயாற்றும் மக்களுக்குச் சார்பான ேசைவயாக இருக்க
ேவண்டும்.
இப்ேபாது பாருங்கள், தாய் ஒருவர்
கர்ப்பமானால் அது அவருக்கு சுைமயாகும். எ�னும் அது அதைன �டவும்
அத்தாய்க்கு வளமாகும். அத்தாய்
அக்குழந்ைதைய �து அ�க பாசம்
காட்டுவாள். எப்ேபாதும் ப�யாற்றுவது ஆேராக்�யமான குழந்ைதையப் ெபற்றுக் ெகாள்வதற்காகும்.
ேதைவயான மருந்துகள், உணவுகைள
உட்ெகாள்வாள். ேதைவயற்ற உணவுக��ருந்து பாதுகாப்பாக இருப்பாள்.
அேதேபான்றுதான் அரச ஊ�யர்களும்
அரசாங்கத்�ற்கு ஒரு சுைமயாக இருந்தாலும் நாம் அவர்கைளப் பாதுகாக்க
ேவண்டும். நாட்�ற்கு அவர்களால்
ெபரும் நன்ைமகள் இருக்�ன்றன.
எ�னும் இங்�ருக்கும் ெப�ய �ரச்�ைன இன்று எமது நாட்�ன் �ரதான
மூன்று ெசலவுகளுள் அ�க முக்�யமானதுதான் அரச ேசைவயாளர்களுக்கான சம்பளங்களுக்கான ெசலவாகும்.
அது �கப் ெபரும் ெதாைகயாகும்.
இதற்குப் புறம்பாக நாம் முன்னர்
ெபற்ற கடைனச் ெசலுத்துவதற்கு நாம்
ெபரும் ெதாைகையச் ெசல�டு�ன்ேறாம். இதற்குப் புறம்பாக மக்களுக்கு
�வாரணங்கைள வழங்குவதற்கு
சமுர்த்� மற்றும் உர மா�யங்கைள
வழங்குவதற்கும் ெபருமள�னான ��-

�ைனச் ெசல�டு�ன்ேறாம்.
நான் கூ�யது �� பற்�ய �டயங்கைள. மற்ைறய பக்கத்�ல் மக்கள்
அரச �றுவனம் ஒன்�ற்கு ேசைவ
ஒன்ைற எ�ர்பார்த்துச் ெசன்றால்
அவர் அந்த ேசைவ�னால் �ருப்�
அைடயா�ட்டால் அது எமக்குப் ெப�ய
�ரச்�ைனயாகும். அரசாங்கம் சம்பளம் வழங்� அந்த அ�கா�கைள
�ய�த்�ருப்பது மக்களுக்கு ச�யான
ேசைவ�ைன வழங்குவதற்காகும். இதன�ப்பைட�ல் அரச ேசைவ�ைனப்
ெபற்றுக் ெகாள்வதற்காக வருபவர்கள்
�ருப்�யைடயும் வைக�ல் அவர்களுக்குத் ேதைவயான
ேசைவ�ைன
வழங்க
ேவண்டும் என
ேயாசைன
முன்ைவத்�ருக்�ன்ேறன்.
இதன�ப்பைட�ல் அைனத்து
அரச �றுவனங்களும் நுகர்ேவார்
ேசைவ வாக்குறு�ப் பத்�ரம்
ஒன்ைற �றுவன
வளாகத்�ல்
காட்�ப் படுத்துவைத ஆரம்�க்க
ேவண்டும். இதன்
மூலம் அரச
ேசைவ�ைன
மக்களுக்குச் சார்பாக
ேசைவயாக ஆக்குவதற்கு ஆரம்ப
வ��ைனக்
காட்��ருக்�ன்ேறன்.
நீங்கள்
ெபாருளாதார
அபிவிருத்தி
அைமச்சராக
இருந்த ேநரத்தில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு
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கிைடக்கும் வாகன
அனுமதிப் பத்திரத்ைதக் கூட நீங்கள்
ெபற்றிருக்கவில்ைல.
பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான
ஓய்வூதியத்ைத 10
வருடங்களாக அதிகரித்ததால் உங்களுக்கும், இன்னும் அேனக
பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் அந்த
சலுைக இல்லாமல்
ேபாகும் தாேன?

இது ெபாருளாதார
���ல் எமக்கு ெபரும்
நன்ைமகள் �ைடக்கும்
ஒரு �டயமல்ல. இது
அர�யல் ��யாக முன்ைவக்கப்பட்ட ேயாசைனயாகும். எமது நாட்�ன்
பல்ேவறு சமூக ஊடகங்கள் மூலம் மற்றும்
பல்ேவறு கருத்துக்கள்
மூலம் இந்த பாராளுமன்ற உறுப்�னர்க�ன்
ஓய்வூ�யம் ெதாடர்�ல்
�மர்�க்கப்பட்டு வந்துள்ளது. பாராளுமன்றத்�ல்
உள்ள 225 உறுப்�னர்களுக்கும் இதனால் �ல
மன ேவதைன ஏற்பட்�ருக்கலாம். அவ்வாறானவர்களுக்காக ெசய்த
நடவ�க்ைகயாகேவதான்
நான் இந்த ேயாசைன�ைன முன்ைவத்ேதன்.
இது ெதாடர்�லும் மக்கள் கருத்துக்களும் இடம்ெபற்�ந்தது. இதன�ப்பைட�ல் ேமேல பார்த்து ெசல்வைத�ட �ழ்
ேநாக்�ச் ெசல்வேத �றந்தது என நான்
�ைனத்ேதன். இதன் �ரகாரேம நான்
இந்த ேயாசைனைய முன்ைவத்ேதன்.

இந்த பிேரரைணயினால் வரும்காலத்தில் எமது முன்னாள்
ஜனாதிபதிகள் இருவருக்கும் ஓய்வூதியம் இல்லாமல் ேபாகுமா?

அதைன என்னால் இப்ேபாேத கூற
மு�யாது. இதற்காகப் பாராளுமன்றத்�ல் சட்டம் ஒன்ைறக் ெகாண்டு வர

ேவண்டும். அதைன அங்�க�ப்பது
அல்லது ேதாற்க�ப்பது பாராளுமன்ற
உறுப்�னர்க�ன் ேவைலயாகும்.
பல வருடங்களாக நிலவி வந்த
ஆசிரியர், அதிபர் சம்பள முரண்பாட்டிைன நீங்களும், பிரதமரும்
இைணந்து தீர்த்து ைவத்துள்ளீர்கள். எனினும் இதனால் மீண்டும்
அரச ேசைவயில் சம்பள முரண்பாடுகள் ஏற்படும் என சில அரச
ேசைவ ெதாழிற்சங்கங்கள் கூறுகின்றன. இது ெதாடர்பில் உங்கள்
கருத்து என்ன?

இந்த ஆ��யர் சம்பள முரண்பாட்�ைன நாம் �ர்த்து ைவத்�ருப்பது
அவ்வாறு �ண்டும் அரச ேசைவ�ல்
சம்பள முரண்பாடுகள் இடம்ெபறாத
வைக�லாகும். என்றாலும் பல்ேவறு
அைமப்புக்கள் பல்ேவறு கருத்துக்கைள
ெவ��டுவைத நானும் கண்ேடன்.
அைவ ெதாடர்�ல் நாம் கவனம் ெசலுத்�யுள்ேளாம்.
எவ்வாறா�னும் அடுத்த வருடத்�னுள் முழு நாட்�லும் அரச ேசைவயாளர்க�னதும், ஓய்வூ�யம் ெபறுேவா�னதும் சம்பள முரண்பாடுகைள
�க்குவதற்கு நாம் ஆயத்தமா��ருக்�ன்ேறாம். �ேசடமாக அரச ஊ�யர்க�ன் சம்பளத்ைத தற்ேபாைதயைத
�டவும் உயர்ந்த மட்டத்�ற்கு ெகாண்டு
ெசல்வதற்கு நாம் நடவ�க்ைக ேமற்ெகாள்ேவாம்.
அத்துடன் அைனத்து அரச ேசைவ�னுள்ளும் ஒவ்ெவாரு குழுக்கைளத்
ெத�வு ெசய்யாமல் அரச ேசைவ�ன்
அைனவரதும் சம்பள முரண்பாடுகைளயும் �க்குவதற்கு பு�ய சம்பள ��தங்கைள வழங்குவதற்கு அரச ேசைவ
சம்பள ஆைணக்குழு�னால் தகுந்த
ப�ந்துைரகைள சமர்ப்�க்குமாறு நாம்
ேகட்டுள்ேளாம். வரவு ெசலவுத்�ட்டத்�லும் இந்த ேயாசைனைய நாம் முன்ைவத்துள்ேளாம்.
லங்கா ெபாதுஜன ெபரமுன
என்ற ெமாட்டு கட்சிைய உருவாக்கியவர் நீங்கேள. அதன் ெசயற்பாட்டாளரும் நீங்கேள. ஜனாதிபதி

�

அைனத்து அரச
நிறுவனங்களும்
நுகர்ேவார் ேசைவ
வாக்குறுதிப் பத்திரம்
ஒன்ைற நிறுவன
வளாகத்தில் காட்சிப்
படுத்துவைத ஆரம்பிக்க
ேவண்டும். இதன் மூலம்
அரச ேசைவயிைன
மக்களுக்குச் சார்பான
ேசைவயாக ஆக்குவதற்கு
ஆரம்ப வழியிைனக்
காட்டியிருக்கின்ேறன்

'கம சமக பிலிசந்தர' அபிவிருத்தி ேவைலத்திட்டத்திைனப்
ேபான்று கிராமிய அபிவிருத்திக்கு
இம்முைற வரவு ெசலவுத் திட்டத்தில் ெபருமளவு நிதி ஒதுக்கப்பட்டாலும், அவ்வாறு அதிகளவு நிதி
ஒதுக்கிடப்பட்டிருப்பது கிராமிய
ெமாட்டுக் கட்சியினருக்கு ஒப்பந்தங்கைள வழங்குவதற்ேகயாகும்
என எதிர்க்கட்சி கூறுகின்றது.
இது ெதாடர்பில் உங்கள் கருத்து
என்ன?

அவ்வாறு எதுவு�ல்ைல. இந்த
அைனத்து ேவைலகளும் ெவ�ப்பைடத் தன்ைமயுடேனேய இடம்ெபறும்.
�ராமங்க�ல் ேதரர்கள், ெதாண்டர்
அைமப்புக்க�ன் தைலவர்கள், �ராமங்க�ன் அரச அ�கா�கள் ஆ�ேயாருடன் அங்குள்ள அர�யல் தைலவர்கள் ஒன்�ைணந்த குழு�ன் மூலேம
�ராமங்க�ல் அைனத்து ேவைலகளும்
ெசய்யப்படு�ன்றன. இதன் �ழ் �ரேதச
சைப உறுப்�னர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள 40 இலட்சம் ரூபாய் ��
நாட்�ன் அைனத்து கட்�கைளயும்
ேசர்ந்த �ரேதச சைப உறுப்�னர்களுக்கும் �ைடக்கும். இதன் �ழ் தமக்கு
�ருப்பமானவர்களுக்கு ேவைலத்�ட்டங்கைளச் ெசய்ய மு�யும். எம்மவர்களுக்கும் �ராமங்க�ல் ேவைலகைளச்
ெசய்வ�ல் �ரச்�ைனகள் இல்ைல.
ெடாலர் தட்டுப்பாட்டுப் பிரச்சிைனக்கான தீர்வு உள்நாட்டுக்
ைகத்ெதாழிைல முன்ேனற்றுவேத
என அைமச்சர் விமல் வீரவங்ச
கூறியுள்ளார். இதற்காக இம்முைற
வரவு ெசலவுத் திட்டத்தில் ஒதுக்கீடுகள் ெசய்யப்பட்டுள்ளனவா?

நாம் இது ெதாடர்�ல் அைமச்சர்
�மல் �ரவங்சவுடன் �கவும் ஒத்துைழப்புடன் கலந்துைரயா�ேனாம். ��
அைமச்சு, ைகத்ெதா�ல் அைமச்சு
மற்றும் ைகத்ெதா�லாளர்கள் இ�ல்
கலந்து ெகாண்டார்கள். ெதா�ல் முயற்�யாளர்கள் �ேசடமாகக் கூ�யது
தமக்கு ெதா�ற்சாைலகைள அைமப்பதற்கு கா� இல்ைல என்ேறயாகும்.
கா� இருந்தால் அதற்கு ��, �ன்சாரம், �ர் வச�கள் இல்ைல என்றும்,
ெபாதுவாக அனும� ெபறுவ�ல்
காணப்படும் �ரமங்கைளயும் அவர்கள் எடுத்துக் கூ�னார்கள். இதற்கான
�ர்வாக �ரேதச ���லும், மாவட்ட ���லும் நாடு முழுவ�லும் 200 ெதா�ற்சாைலகைள ஆரம்�க்க ேவண்டும்
என அைமச்சர் �மல் ேயாசைன
ஒன்ைற முன்ைவத்தார். இதற்கு நாம்
வரவு ெசலவுத் �ட்டத்�ல் �� ஒதுக்�டு
ெசய்துள்ேளாம். இதற்காக அந்தந்த
�ரேதசங்கைளச் ேசர்ந்த அைனத்து
மக்கள் �ர���கள் மற்றும் �ரேதச
அ��ருத்� குழு�ன் தைலவர்களது
ஒத்துைழப்பு �ைடக்கும் என எ�ர்பார்க்�ன்ேறன்.
இம்முைற வரவு ெசலவுத்
திட்டத்ைதச் சமர்ப்பித்த நிதி
அைமச்சர் என்ற வைகயிலும்,
லங்கா ெபாதுஜன ெபரமுன
கட்சியின் ஆரம்பகர்த்தா என்ற
வைகயிலும் நீங்கள் மக்களுக்கு
விேசடமாக ஏேதனும் கூற
விரும்புகிறீர்களா?

�

எமது ஜனா�ப� மற்றும் �ரதமர்
ஆ�ேயார் �து ைவத்த நம்�க்ைக�ைனத் ெதாடர்ந்தும் அவ்வாேற
ைவத்�ருங்கள். நாம் அைனவரும்
ஒன்�ைணந்து நாட்�ன் �ரச்�ைன�ைனத் �ர்ப்ேபாம். இவ்வருட இறு�க்கு
முன்னர் மற்றும் அடுத்த வருடம் ஆரம்பமாகும் ேபாது இந்த வரவு ெசலவுத்
�ட்ட முன்ெமா�வுகள் நைடமுைறப்படுத்தல் ஆரம்பமாகும். அப்ேபாது
இப்ேபாதுள்ள �ரச்�ைனகள் ஒவ்ெவான்றாக �ர்ந்து �டும். ஆனால்
இதைன என்னால் மாத்தரம் த�யாகச் ெசய்து �ட மு�யாது. எம்மவர்களும், நாட்�ன் �து பற்றுள்ளவர்களும்
ஒன்�ைணய ேவண்டும். அப்ேபாது
நாம் அைனவரும் இைணந்து இந்நாட்ைடக் கட்�ெயழுப்ப மு�யும்.

�ஹால் �. அேப�ங்க
த��ல் - எம். எஸ். முஸப்�ர்
(புத்தளம் �ேசட �ருபர்)

6

2021 நவம்பர் 21 ஞாயிற்றுக்கிழமை

THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY NOVEMBER 21, 2021

ஜ

னாதிபதியாக க�ோட்டபாய ராஜபக்ச பதவியேற்று இரண்டு ஆண்டுகளாகின்றன. மேலும் கடந்த வாரம் 18ம் திகதி முன்னாள்
ஜனாதிபதியும் தற்போதைய பிரதமருமான மஹிந்த ராஜபக்ஷவின் 76வது பிறந்த தினம் மிக எளிமையாகக் க�ொண்டாடப்பட்டது.
கடந்த இரண்டு ஆண்டுகாலமாக இந்த அரசு தான் மக்களுக்கு அளித்த
வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற விடாது க�ொவிட் பெருந்தொற்று நாட்டை
அலைக்கழித்ததால் சற்றும் எதிர்பாரா வகையில் நாடு வேறொரு
திசையில் பயணிக்க வேண்டியதாயிற்று. இது இலங்கைக்கு மாத்திரம்
வாய்த்த ஒன்றல்ல. முழு உலகமும் இந்த நெருக்கடியையும் அது ஏற்படுத்தியிருக்கும் ப�ொருளாதார பின்னடைவுகளையும் அனுபவித்துக்
க�ொண்டிருந்தாலும் ஒரு பலவீனமான ப�ொருளாதாரத்தைக் க�ொண்டிருக்கும் இந்நாட்டில் பெருந்தொற்று பாரிய அளவில் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தியுள்ளத�ோடு அதன் சங்கிலித் த�ொடர் விளைவுகளை நாம் கண்கிற�ோம். தற்போது அத்தனை விளைவுகளையும் இந்த அரசின் மீதே
சுமத்தப்படுவதையும் அதன் வழியே அரசியல் இலாபங்களை எதிர்த்தரப்பினர் அடைய முயல்வதையும் காண முடிகிறது. எந்தக் கட்சி பதவியில்
இருந்தாலும் க�ொவிட் விளைவுகளை சுமந்தேயாக வேண்டியிருந்திருக்கும். எனவே இந்த இரண்டாண்டு காலப்பகுதியில் அரசு சாதனைகளை
செய்யவில்லை; வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றவில்லை என்று எதிர்தரப்பு
கூக்குரலிட்டாலும் அது வெறும் அரசியலே தவிர உண்மை நிலையை
அவர்களும் அறிவார்கள்.
இரண்டு முறை ஜனாதிபதியாகப் பதவி வகித்து பிரதமராகவும் வீற்றிருக்கும் மஹிந்த ராஜபக்ஷ இந் நாட்டின் முதிர்ந்த, மக்களால் விரும்பப்படும் ஒரு அரசியல் தலைவர். அவர் மிகுந்த நேர்மையுடன் தன் கடமைகளை நிறைவேற்றியிருக்கிறார் என்பதில் மாற்றுக் கருத்து இருக்க
முடியாது. ஜே.ஆர். ஜயவர்தன காலத்தில் இருந்து வட கிழக்கு ஆயுத
தீவிரவாதத்தை ஒடுக்க பல முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. இம்
முயற்சிகளில் பல இராஜதந்திர குறுக்கீடுகளையும் அரசுகள் சமாளிக்க
வேண்டியிருந்தது. இத் தடைகள் அனைத்தையும் மீறி 2005ம் ஆண்டு
ஜனாதிபதியாக பதவியேற்ற மஹிந்த ராஜபக்ஷ, இராஜதந்திர ரீதியாகக்
காய்களை நகர்த்தி 2009ம் ஆண்டு யுத்தத்தை முடிவுக்கு க�ொண்டு
வந்தார். இச்சந்தர்ப்பத்தில் அவர் த�ொடர்ந்தும் கூறிவந்த ஒரு விஷயமே,
நாம் தமிழர்களுக்கு எதிராக அல்ல, பயங்கரவாதத்துக்கு எதிராக மட்டுமே
யுத்தம் செய்கிற�ோம் என்பதாகும். இது வெறும் வார்த்தை ஜாலம் அல்ல
என்பதை அவர் நிரூபிக்கவும் செய்தார்.
83ஜுலை கலவரத்துக்கு வடக்கே 13 படைவீரர்கள் மணடைந்ததே
வித்தாக அமைந்தத�ோடு அதன் பின்னணியில் அன்றைய அரசும் செயற்பட்டிருந்தது என்பது பகிரங்க இரகசியம். மிகவும் கலவரப்பட்டவர்களாக
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டந்த 2019ஆம்
ஆண்டு டிசம்பர் மாதம்
த�ொடக்கம்
உலகையே ஆட்டிப் படைத்துக்
க�ொண்டிருக்கும் க�ொவிட்
த�ொற்றுந�ோய் இலங்கைக்கு
விதிவிலக்காக அமையவில்லை. உலகத் த�ொற்றினால் இலங்கை உட்பட பல
நாடுகள் சமூக மற்றும் ப�ொருளாதார ரீதியில் பல்வேறு
பின்னடைவுகளைச் சந்தித்துள்ளன. ஏறத்தாழ இரண்டு
வருடங்களாக இலங்கையின்
சுமுகமான செயற்பாடுகள் ஸ்தம்பிதமடைந்து, இடையிடையே
பயணக் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும்
ஊடரங்கு உத்தரவு என்பன
நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டமையால்
மக்களின் அன்றாட வாழ்க்கை
யின் ப�ோக்கிலும் மாற்றம்
ஏற்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறான நிலையில் இந்த
த�ொற்று ந�ோயைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு அரசாங்கம் முழுமையான
முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருவதையும் காணக் கூடியதாகவுள்ளது.
த�ொற்றிலிருந்து
அனைவரையும்
காப்பாற்றும் ப�ொருட்டு சகலருக்கும்
தடுப்பூசிகளை வழங்குவதில் அரசாங்கம் முனைப்புக் காட்டியுள்ளது.
க�ொவிட் த�ொற்றிலிருந்து மக்களைக்
காப்பாற்றுவதற்கு அரசு கடும் பிரயத்தனங்களை மேற்கொண்டிருந்தாலும், இதற்கு ஏனைய தரப்பினரின்
ஒத்துழைப்புக் கிடைப்பதில் சிக்கல்
நிலை இருப்பதை அவதானிக்க முடிகிறது.
க�ொர�ோனாவின்
முதலாவது
அலைத்
தாக்கத்தை
இலங்கை
மிகவும் திறமையாகக் கையாண்டிருந்தது. எனினும், அதன் பின்னரான நிலைமைக்கு ப�ொதுமக்களின்
ப�ொறுப்பற்ற
செயற்பாடுகளும்
காரணமாகின. குறிப்பாக கடந்த
சிங்கள- தமிழ் புத்தாண்டைக் க�ொண்டாடும் மகிழ்ச்சியில் த�ொற்றுந�ோய்
குறித்து கவனயீனமாக இருந்தமையால் எதிர்கொண்ட உயிரிழப்புகள் மற்றும் ந�ோய்த் த�ொற்றின்
அதிகரிப்பு என்பன குறித்து நாம்
அறிவ�ோம். இவ்வாறான நிலையில்
மக்களைப் பாதுகாப்பதில் ப�ொறுப்பாக நடந்து க�ொள்ள வேண்டிய
எதிர்க்கட்சியினர் தற்போது தமது
ப�ொறுப்பினை மறந்து செயற்படுவதாகவே தெரிகிறது.
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தபால் பெட்டி இலக்கம் : 834
த�ொலைபேசி இலக்கம் : 2429429, 2429294, 2429296
பெக்ஸ் : 2429329

பிலவ வருடம் கார்த்திகை மாதம் 05ம் நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை
ஹிஜ்ரி வருடம் 1443 ரபீஉனில் ஆகிர் பிறை 15

தமிழர் பிரச்சினை
தீர்க்கப்பட வேண்டும்
தமிழ் மக்கள் ஜனாதிபதி ஜே.ஆர். ஜயவர்தன தம்மைக் காப்பதற்கு என்ன
செய்யப்போகிறார் என்ற எதிர்பார்ப்பில் இருக்க, அவர�ோ தன் வான�ொலி
உரையில், கலவரத்தில் ஈடுபட்டாரை நியாயப் படுத்தும் வகையில் உரையாற்றியத�ோடு யுத்தம் என்றால் யுத்தம், சமாதானம் என்றால் சமாதானம் என்று கூறினார். அவரது அந்த உரை அச்சத்தில் ஆழ்ந்திருந்த
தமிழ்ச் சமூகத்தை மேலும் கலவரப்படுத்துவதாக அமைந்தது. அவரது
உரையின் பின்னர் கலவரம் மேலும் ஒரு தடவை உச்சம் த�ொட்டு அடங்கியது.
2009ம் ஆண்டு மே மாதம் யுத்தம் முடிவுக்கு வந்தப�ோதும் தென்பகுதியில் வாழும் இலட்சக்கணக்கான தமிழ்க் குடும்பங்கள் தமது உயிருக்கும் உடமைகளுக்கும் என்ன வேண்டுமானாலும் நேரலாம் என்ற அச்சத்தில் ஆழ்ந்திருந்தன. முன் அனுபவங்களின் பிரகாரம் அவர்களது அச்சம்
நியாயமானதே. ஆனால் யுத்த வெற்றியை அறிவிக்கும் வகையில் பாராளுமன்ற மைதானத்தில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த கூட்டத்தில் உரையாற்றிய ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ச இனவாத குண்டர்களை உசுப்பிவிடும் வகையில் எந்தவ�ொரு வார்த்தைப் பிரய�ோகத்தையும் தனது

விற்பனை பிரிவு : 0112429444, 0112429378 விளம்பர முகாமையாளர் : 0112429673

உரையில் பயன்படுத்தவில்லை. மாறாக, சிறுபான்மை என்றொரு பிரிவு
இந் நாட்டில் கிடையாது என்ற வார்த்தையை அழுத்தமாகச் ச�ொன்னார்.
இந்த உரையில் தமக்கு ஏதேனும் ஒரு ‘செய்தி’ கிடைக்குமா என எதிர்பார்த்திருந்த குண்டர்கள் அரசின் நிலைப்பாட்டைப் புரிந்து க�ொண்டு
பேசாமல் இருந்து விட்டனர்.
சிங்கள மக்கள் மகிழ்ச்சியில் ஆழ்ந்திருந்த ஒரு தருணத்தில் மஹிந்த
ராஜபக்ஷ எவ்வளவு இராஜ தந்திரமாக நடந்து க�ொண்டார் என்பதைத்
தமிழர்கள் நன்றியுடன் நினைவு கூருகின்றனர்.
தனது 76வது பிறந்ததினத்தைத் க�ொண்டாடிய முதிர்ந்த, அனுபவம்
க�ொண்ட பிரதமர், தன் அரசியல் வாழ்க்கையின் உச்ச கட்டமாக ஒன்றை
செய்து முடிக்க வேண்டும் என்பதை நாம் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிற�ோம்.
இந் நாடு சுதந்திரம் பெற்றது முதல் தமிழ் மக்கள் தமக்கு அரசியல் அதிகாரங்கள் அளிக்கப்பட வேண்டியதன் அவசியத்தை பலவிதங்களில்
வெளிப்படுத்தியும் அவை பலனயளிக்காத நிலையிலேயே நாடு யுத்தம�ொன்றுக்கு முகம் க�ொடுக்க வேண்டியதாயிற்று. யுத்தம் ஓய்ந்தாலும்
அதன் விளைவுகள் ஓய்ந்ததாக இல்லை. பல கேள்விகளுக்கு நாடு
பதில் ச�ொல்ல வேண்டியிருக்கிறது. கடந்த வாரம் பாராளுமன்றத்தில்
வரவு செலவு திட்ட இரண்டாம் வாசிப்பின் மீது உரையாற்றிய தர்மலிங்கம் சித்தார்த்தன், நாடு ப�ொருளாதார பாதிப்பு காரணமாகக் கையேந்தும் நிலைக்கு சென்றிருக்க வாய்ப்பு ஏற்பட்டிருக்காது. உரிய நேரத்தில்
தமிழர்களின் நியாயமான க�ோரிக்கைகள் வழங்கப்பட்டிருந்தால் என்ற
உண்மையை எடுத்துச் ச�ொல்லியிருந்தார். இன்றைய நெருக்கடிக்கு
க�ொர�ோனா மட்டுமே காரணம் அல்ல; தமிழர்களுக்கான உரிமைகள்
வழங்கப்படாததே என அவர் குறிப்பிட்டிருந்ததை சிந்தித்துப் பார்க்க
வேண்டும். யுத்த வெற்றி கிடைத்துவிட்டதால் மட்டும் நாடு முன்னேற்றம்
அடைந்து விட்டதா? தமிழர் பிரச்சினை தீர்க்கப்பட்டடிருந்தால் இந்நாட்டில்
வெளிநாடுகள் தலையீடு செய்துமிருக்காது என்று அவர் பேசியது சிந்தனைக்குரியது.
எனவே, யுத்தத்துக்கு முடிவு கட்டிய பிரதமரும், இந்நாட்டு மக்களின்
அன்புக்குரியவருமான மஹிந்த ராஜபக்ஷ, தமிழர் பிரச்சினைக்கு அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு தீர்வைப் பெற்றுத்தரவேண்டும். இந்
நாடு சிங்கப்பூர் அளவுக்கு முன்னேற்றம் காண்பதற்கான அடிக்கல்லை
நாட்டியவர் என்ற பெருமை அவரைக் கிட்டும், அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளுக்குள் புதிய அரசியலமைப்பின் ஊடாகவ�ோ அல்லது சட்டத்திருத்தத்தின் மூலம�ோ தமிழ் மக்களுக்கு அரசியல் அதிகாரங்களைப் பெற்றுத்
தர இந்த அனுபவமும் அரசியல் முதிர்ச்சியும் க�ொண்ட பிரதமர் முன்வர
வேண்டும். அதை அவர் செய்வார் என்ற நம்பிக்கை தமிழ் மக்கள் மத்தியில் உள்ளது.

தினகரன் ஆசிரியபீடம் : editor.vm@lakehouse.lk

மக்களின் உயிர்ப் பாதுகாப்புக்கு மேலாக
அரசியல் ஆதாயமே எதிரணியின் இலக்கு!
மக்கள்
த�ொடர்பில�ோ
அல்லது
நாட்டின் சுகாதாரப்
பாதுகாப்பு
நிலைமைகள்
குறித்தோ
எந்தவித அக்கறையுமின்றி எதிர்க்கட்சியினர் செயற்படுவதற்கு
சிறந்தத�ொரு உதாரணமாக கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை நடத்தியிருந்த
அரசுக்கு
எதிரான
எதிர்ப்பு
ஆர்ப்பாட்டத்தைக்
கூற முடியும். கடந்த
சில
வாரங்களாக
த ணி வட ைந் தி ருந ்த
க�ொர�ோனா
த�ொற்றுந�ோய்
மீண்டும்
அதிகரித்து
வருவதாக
சுகாதாரத்
தரப்பினர்
த�ொடர்ச்சியாக
எச்சரித்து வரும் நிலையில்
எதனைப் பற்றியும் கவலைப்படாமல் நூற்றுக்க ண க்கா ன வ ர ்கள ை
வீதியில் இறக்கி ஆர்ப்பாட்டத்தை
நடத்துவதற்குப் பிரதான எதிர்க்கட்சியான
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி நடவடிக்கை
எடுத்திருந்தது.
வாழ்க்கைச் செலவு அதிகரிப்பைக்
கண்டித்து இந்தப் ப�ோராட்டத்தை
அவர்கள் ஏற்பாடு செய்திருந்தாலும்
சுகாதாரப் பாதுகாப்பு வழிகாட்டல்கள் சிறிதளவும் பின்பற்றப்பட்டிருக்கவில்லை. க�ொர�ோனா த�ொற்று
ஆரம்பித்த காலத்திலிருந்த பிரதான
எதிர்க்கட்சியின்
செயற்பாடுகள்
மக்கள் மீது அக்கறையை வெளிப்படுத்துவதற்குப் பதிலாக, தமது
ச�ொந்த அரசியலை வெளிப்படுத்தும் செயற்பாடுகளாகவே அமைந்தன. அரசாங்கத்தின் செயற்பாடுகளில் அல்லது நடவடிக்கைகளில்
குறைபாடுகள் இருந்தால் அதனைச்
சுட்டிக் காட்டுவதும், மக்களுக்கு
நன்மை
அளிக்கும்
வகையில்
சரியான பாதையில் அரசு செல்வதை
வழிப்படுத்துவதுமே
எதிர்க்கட்சியின் ப�ொறுப்பாக இருக்கும்.
எனினும், தற்போதுள்ள பிரதான
எதிர்க்கட்சியின்
செயற்பாடுகள்
அவ்வாறு
அமையவில்லையென்-

ரும் நாட்களில் அறிந்து
க�ொள்ளக் கூடியதாகவிருக்கும்.
நாடு
எதிர்கொண்டுள்ள சுகாதார நிலைமைக்கு மத்தியில் எதிர்ப்புப்
ப�ோராட்டத்தை
நடத்துவது
த�ொடர்பில்
எதிர்க்கட்சியில்
அங்கம் வகிக்கும் உறுப்பி ன ர ்க ளு க் கி ட ை யி ல்
மாற்றுக்
கருத்துக்கள்
இருந்துள்ளன. ஐக்கிய
மக்கள் சக்தியில் உள்ள
சிரேஷ்ட உறுப்பினர்கள்
சிலர் இந்தப் ப�ோராட்டத்தை
தற்பொழுது
நடத்த வேண்டாம் என
ஆல�ோசனை
வழங்கியிருந்த ப�ோதும் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் தரப்பினர்
ஆர்ப்பாட்டம்
நடத்துவதில் விடாப்பிடியாக இருந்திருப்பதாகத்
தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
பது துரதிஷ்டமானதாகும். ஆரம்பம் த�ொட்டு அரசாங்கத்தை எல்லா
விடயத்திலும் குறை கூறுவதையே
எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாச வாடிக்கையாகக் க�ொண்டுள்ளார். ப�ொறுப்புள்ள எதிர்க்கட்சி
என்ற வகையில் மாற்று ய�ோசனைகளை முன்வைப்பதற்கோ அல்லது
நாடு எதிர்கொண்டுள்ள இக்கட்டான சூழ்நிலையிலிருந்து மக்களை
மீட்பதற்கு அரசாங்கத்தின் சிறந்த
செயற்பாடுகளுக்குக் கூட கைக�ோர்ப்பதற்கோ அவர்கள் தயாராகவில்லையென்பதை பல சந்தர்ப்பங்களில்
அவர்கள் புலப்படுத்தியுள்ளனர்.
ஆரம்பத்தில் ந�ோயைக் கட்டுப்படுத்த அரசாங்கம் நடவடிக்கை
எடுத்த ப�ோது தடுப்பூசி வழங்கவில்லையெனக் குற்றஞ்சாட்டினார்கள்.
அரசாங்கம் முழு முயற்சியில் தடுப்பூசிகளை வழங்கத் த�ொடங்கியதும்
வேற�ொரு விடயத்தைப் பிடித்துக்
க�ொண்டு குறை கூறி வருகின்றனர்.
ப�ொருளாதார ரீதியாகவும், உளரீதியாகவும் அழுத்தங்களுக்கு முகங்க�ொடுத்துள்ள
ப�ொதுமக்களுக்கு
எதிர்க்கட்சி எந்த விம�ோசனத்தையும் வழங்கவில்லை.
இவ்வாறான பின்னணியில்
மக்களின் சுகாதாரப் பாதுகாப்பு த�ொடர்பில் எவ்வித
அக்கறையும்
காட்டாமல்
ஆயிரக்கணக்கானவர்களை
வீதியில் இறக்கிப் ப�ோராடுவதற்கு அவர்கள் அழைப்பு
விடுத்திருந்தனர்.
நாட்டில் நிலவும் தற்போதைய சுகாதாரப் பாதுகாப்பு
நிலைமைகளைக் கருத்தில்
க�ொண்டு சட்டத்தை நிலை-

அரசுக்கு எதிராக ஆர்ப்பாட்டம்
நடத்துவதில் ஐ.தே.கவுக்கும்,
ஐக்கிய மக்கள் சக்திக்குமிடையே
பலத்த ப�ோட்டா ப�ோட்டி!

க�ொவிட் மூன்றாம் அலை தணிந்து
செல்லும் இன்றைய நிலையில், த�ொற்று
பரவுதலை மீண்டும் உச்சத்துக்கு க�ொண்டு
செல்லும் வகையில் மக்களை ஒன்றுகூட்டி
நடத்தப்படும் திட்டமிடப்பட்ட ஆர்ப்பாட்டங்கள்!
நாட்டும் அதிகாரிகள் பாரிய ஒன்றுகூடல்களுக்கு எதிராக சில இடங்களில்
நீதிமன்றத் தடை உத்தரவுகளைப்
பெற்றிருந்தனர்.
இருந்தப�ோதும்
இந்தத் தடைகளையும் மீறி, சட்டத்தையும் மதிக்காது கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை
நூற்றுக்கணக்கானவர்கள் க�ொழும்பில் ஒன்றுகூடி
ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.
இதில் கலந்து க�ொண்டிருந்தவர்கள் எந்தவ�ொரு சமூக இடைவெளியைய�ோ அல்லது சுகாதார வழிகாட்டல்களைய�ோ பின்பற்றவில்லை.
ப�ொதுமக்கள் மாத்திரமன்றி மக்களுக்காகக் குரல் க�ொடுக்கின்றோம்
எனக் கூறிக் க�ொள்ளும் எதிர்க்கட்சியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள்
கூட சுகாதார வழிகாட்டல்கள் எதனையும் பின்பற்றவில்லை.
இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்து
க�ொண்டவர்களின் ஊடாக புதியத�ொரு க�ொவிட் க�ொத்தணி உருவா-

னால் அதற்கு யார் ப�ொறுப்புக் கூறப்
ப�ோகின்றார்கள்? ந�ோயாளர்களின்
எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் பட்சத்தில் அதனைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு மீண்டும் நாட்டை முடக்கும்
நிலையே ஏற்படும். அவ்வாறானத�ொரு நிலை ஏற்பட்டால் ஏற்கனவே
பாதிக்கப்பட்டுள்ள மக்கள் மேலும்
பாதிக்கப்படுவார்கள்.
இதற்கான
முழுப் ப�ொறுப்பையும் எதிர்க்கட்சியினரே ஏற்க வேண்டும்.
கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்னர்
சம்பள அதிகரிப்புக் க�ோரி அதிபர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் வீதியில்
இறங்கி நடத்திய ப�ோராட்டங்களின்
பின்னணியில் க�ொர�ோனா த�ொற்று
அதிகரிப்பைக் காணக் கூடியதாகவிருந்தது. தற்பொழுது எதிர்க்கட்சியினர் மக்களை ஒன்றுதிரட்டி வீதியில்
இறக்கி ஆர்ப்பாட்டங்களை நடத்தியிருக்கின்றனர். இதனால் ஏற்படக்
கூடிய விளைவுகள் பற்றி எதிர்வ-

எதிர்க்கட்சிக்குள்
ஏற்பட்டுள்ள
ப�ோட்டி நிலையும் இதற்குக் காரணமாகவிருக்கலாம்.
ஏனெனில்,
சில நாட்களுக்கு முன்னர் ஐக்கிய
தேசியக்
கட்சி
க�ொழும்பில்
விலைவாசி அதிகரிப்புக்கு எதிரான
ப�ோராட்டம�ொன்றை நடத்தியிருந்தது. இதற்குப் ப�ோட்டியாக தாம்
பாரியத�ொரு ப�ோராட்டத்தை நடத்த
வேண்டும் என பிரதான எதிர்க்கட்சி எண்ணியிருக்கலாம். எதுவாக
இருந்தாலும் ப�ோட்டி அரசியலால்
பாதிக்கப்படப் ப�ோவது என்னவ�ோ
அப்பாவிப் ப�ொதுமக்களேயாவர்.
இவ்வாறான நிலையில் எதிர்க்கட்சி மக்கள் பாதுகாப்பபு குறித்து
ப�ொறுப்புடன் நடந்து க�ொள்வதே
காலத்தின் தேவையாக அமைந்துள்ளது.

பி.ஹர்ஷன்...?
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உலகப் பெருந்தொற்று நெருக்கடிக்கு
மத்தியிலும் வெற்றிமிகுந்த பயணம்

க

டந்த 2019ஆம்
ஆண்டு நவம்பர்
மாதம் 16ஆம்
திகதி உலகம் தற்பொழுது
இருக்கும் நிலையிலிருந்து
முற்றிலும் வித்தியாசமான
சூழலில் காணப்பட்டது.
அவ்வாறானத�ொரு
பின்னணியிலேயே நாட்டை
ஆட்சி செய்வதற்கான
ப�ொறுப்பை இலங்கையில்
உள்ள வாக்காளர்களில்
பெரும்பாலானவர்கள்
ஸ்ரீலங்கா ப�ொதுஜன
பெரமுன கட்சியின்
வேட்பாளராகக் களமிறங்கிய
தற்போதைய ஜனாதிபதி
க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷவிடம்
கையளித்தனர். சுபீட்சத்தின்
ந�ோக்கு என்ற த�ொனிப்
ப�ொருளில் நாட்டு மக்கள்
முன்னிலையில் முன்வைத்த
அவருடைய க�ொள்கைப்
பிரகடனம் ஏற்றுக்
க�ொள்ளப்பட்டு
அங்கீகரிக்கப்பட்டது.
நாட்டை சரியான பாதையிலும்,
எதிர்கால
சந்ததிக்கு
சிறப்பான
நாட்டை ஒப்படைக்கும் ந�ோக்கிலும்
தயாரிக்கப்பட்ட இந்தக் க�ொள்கைத்
திட்டத்தில் உள்ள பல விடயங்களை
நிறைவேற்றுவதற்கு கடந்த இரண்டு
வருடங்களில் முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டிருந்த ப�ோதும் உலகத் த�ொற்றுந�ோய் இதற்குப் பெரும் இடையூறாக
அமைந்தது.
இருந்தப�ோதும் சவால்களுக்கு மத்தியில் முக்கியமான அபிவிருத்திப்
பணிகளில் த�ொய்வு ஏற்படுவதற்கு
அரசாங்கம்
இடமளிக்கவில்லை.
சுமார் 3 தசாப்த காலமாகப் புரைய�ோடிப் ப�ோயிருந்த யுத்தத்தை முடிவுக்குக் க�ொண்டு வர அன்றைய ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ காலத்தில்
பாதுகாப்புச் செயலாளராகக் கடமையாற்றியிருந்த தற்போதைய ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ, சிறந்த
நிர்வாகியாக அடையாளம் காணப்பட்டிருந்தார்.
க�ொழும்பு மாநகரை தூய்மைப்படுத்துவதில் அவர் எடுத்திருந்த முயற்சிகள்
மக்கள் மத்தியில் பெரிதும் வரவேற்பைப் பெற்றிருந்ததுடன், அவருடைய
நிர்வாகத் திறமை ஜனாதிபதி வேட்பாளராகக் களமிறங்கிய ப�ோது அவருக்கு
ஆதரவுத் தளத்தைப் பெருக்கியது.
அது மாத்திரமன்றி யுத்தத்தை முடிவுக்குக் க�ொண்டு வருவதில் வழங்கியிருந்த தலைமைத்துவத்தின் அனுபவம்
காரணமாக, உயிர்த்த ஞாயிறுத் தாக்குதலால் நாட்டில் மீண்டும் பயங்கரவாதம் தலைதூக்குவதற்கு இடமளிக்காத
தலைமைத்துவும்
ஜனாதிபதியிடமிருந்து எதிர்பார்க்கப்பட்டது.
இதுப�ோன்ற
காரணிகளால்
நாட்டில் உள்ள வாக்காளர்களில் 69
இலட்சம் வாக்காளர்களின் தெரிவினால் இலங்கையின் ஆறாவது நிறைவேற்று ஜனாதிபதியாக க�ோட்டாபய
ராஜபக்ஷ கடந்த இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்னர் தெரிவு செய்யப்பட்டார். பெரும்பான்மை சிங்கள மக்களின் அம�ோக ஆதரவுடன் பதவிக்கு
வந்திருந்தாலும் அனைத்து இன மக்களின் ஜனாதிபதியாகவும் தான் ஆட்சிபுரிவேன் என்ற உறதிம�ொழியை
அவர் வழங்கியிருந்தார்.

அது மாத்திரமன்றி ஆரம்பம் முதல்
ஜனாதிபதி, அரசாங்கத் துறையை
வினைத்திறனாக
முன்னெடுத்துச்
செல்வதில் கவனம் செலுத்தினார்.
அத்துடன், அரசாங்க நிறுவனங்களுக்குத் தலைவர்கள் நியமித்தல்
உள்ளிட்டவற்றுக்குப் ப�ொருத்தமானவர்கள் உள்வாங்கப்பட வேண்டும்
என்பதால் அது குறித்து தீர்மானம்
எடுப்பதற்கு தனியான குழுவ�ொன்றையும்
நியமித்திருந்தார்.
இது
ப�ோன்று தனது நிர்வாகத் திறமையை
படிப்படியாக காண்பித்து வரும்
சூழ்நிலைலேயே துரதிஷ்டவசமாக
க�ொவிட்-19 உலகத் த�ொற்றுந�ோய்
இலங்கையையும் பாதிக்கச் செய்தது.
பதவியேற்று ஒரு சில மாதங்களிலேயே க�ொவிட் த�ொற்றுக்கு முகங்க�ொடுக்கவேண்டியசூழல்ஜனாதிபதி
தலைமையிலான அரசுக்கு ஏற்பட்டது. முதலாவது அலையைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு அவர் எடுத்திருந்த
துரித நடவடிக்கைகள் உலகளாவிய
ரீதியில் பாராட்டப்பட்டன.

செலவுசெய்யப்பட்டிருப்பதுடன்,
இந்தியா உள்ளிட்ட நட்பு நாடுகள்
இலவசமான தடுப்பூசி த�ொகுதிகளையும் வழங்கியிருந்தன. தடுப்பூசி த�ொடர்பில் எதிர்க்கட்சியினர்
பல்வேறு விமர்சனங்களை முன்வைத்திருந்தாலும் அனைவருக்கும்
தடுப்பூசி வழங்கப்பட வேண்டும்
என்ற க�ோட்பாட்டில் ஜனாதிபதி உறுதியாக இருந்தார். இதில் அவர் வெற்றியும் கண்டுள்ளார்.
உள்ளக விவகாரங்களைக் கையாள்வது மாத்திரமன்றி சர்வதேச உறவுகளைப் பலப்படுத்துவதிலும் கடந்த
இரண்டு வருடங்களில் ஜனாதிபதி
முனைப்புக் காட்டியிருந்தார். ஐ.நா
ப�ொதுச் சபைக் கூட்டத்தில் கலந்துக�ொள்வதற்கு நியூய�ோர்க் சென்றிருந்த ஜனாதிபதி ஐ.நா செயலாளர்
நாயகம் உள்ளிட்ட உலகத் தலைவர்கள் பலரையும் சந்தித்து இலங்கையின் தற்போதைய முன்னேற்றங்கள்
குறித்துத் தெளிவாக விளக்கமளித்திருந்தார்.
அது மாத்திரமன்றி புலம்பெயர்ந்துவாழ் சமூகத்தினருக்கும் பேச்சுக்காக
விடுத்திருந்த அழைப்பு அனைவரினதும் அவதானத்தை ஈர்த்திருந்தது.
குறிப்பாக நாடு ப�ொருளாதார ரீதியில்
இக்கட்டான
சூழ்நிலைகளுக்கு

இவ்வாறான
த�ொற்றுந�ோய்
சூழலின் பின்னணியில் ப�ொதுத்
தேர்தல் நடத்தப்பட்டு பாராளுமன்றத்தில் மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மையை ப�ொதுஜன பெரமுன
அரசாங்கம் கைப்பற்றியது. இது ஜனாதிபதியின் எதிர்காலத் திட்டத்தை
நடைமுறைப்படுத்துவதற்குப் பக்கபலமாக அமைந்தது என்றால் மிகையாகாது.
தேர்தல் காலத்தில் வழங்கிய
வாக்குறுதிக்கு அமைய கடந்த
நல்லாட்சி அரசாங்கத்தில் நிறைவேற்று அதிகாரத்துக்கும், சட்டவாக்கத்துக்கும்
இடையிலான
உறவை
சிக்கலாக்கும்
வகையில் க�ொண்டு வரப்பட்ட
19வது
திருத்தச்
சட்டமூலத்தை
திருத்தும்
வகையிலும்,
ஜனாதிபதியின்
செயற்பாடுகளை
தடையின்றி
முன்னெடுத்துச் செல்லும் வகையிலும்
20வது திருத்தச்சட்டமூலம்

ப�ொருளாதார
நெருக்கடியிலிருந்து
மீண்டெழுவதில்
அரசின் சாதனைகள்

உறுதியான
தலைமைத்துவம்
மீது நாட்டு
மக்கள்
க�ொண்டுள்ள
நம்பிக்கை
வியக்கத்தக்கது!

மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மை
வாக்குகளால் பாராளுமன்றத்தில்
நிறைவேற்றப்பட்டது.
அத்துடன், அரசாங்க நிறுவனங்களின் வினைத்திறனான செயற்பாடுகளைக் கண்காணிக்கும் ப�ொருட்டு
ஜனாதிபதி சில அரச நிறுவனங்களுக்குத் திடீர் விஜயங்களை மேற்க�ொண்டுமக்களின்பிரச்சினைகளைக்
கேட்டறிந்து, அதிகாரிகளுக்கு உரிய
பணிப்புரைகளை வழங்கினார். கிராமங்களுக்குச் சென்று மக்களின் பிரச்சினைகளைக் கேட்டறிந்து அவற்றுக்குத் தீர்வுகளை வழங்குவதில் தீவிரம்
காட்டி வந்தார்.
இதுப�ோன்ற நடவடிக்கைகளை
ஜனாதிபதி மக்களுக்காக முன்னெடுத்து வரும் நிலையிலேயே க�ொர�ோனாவின் தாக்கம் அதிகரித்து அரசாங்கத்தினதும்,
ப�ொதுமக்களினதும்
இயல்பான
முன்னேற்றத்துக்குத்
தடையாக இருந்தது. நாட்டு மக்களின் எதிர்காலத்தையும் அவர்களின்
பாதுகாப்பையும் கருத்தில் க�ொண்டு
விரும்பமில்லாவிட்டாலும் நாட்டை
முடக்கும் தீர்மானத்தை எடுக்க
வேண்டிய நிலை ஜனாதிபதிக்கு ஏற்பட்டது. இருந்தப�ோதும் நாட்டின்
ப�ொருளாதாரத்தைப்
பாதிக்காத
வகையில் அவர் எடுத்த முயற்சிகள் பாராட்டத்தக்கதாக இருந்தன.
அதேநேரம், ப�ொது முடக்கத்தினால்
பாதிக்கப்பட்ட அன்றாடத் த�ொழிலாளர்களின் வாழ்க்கையைக் க�ொண்டு
செல்லும் ப�ொருட்டு அவர்களுக்கு
5000 ரூபா நிதியை வழங்கவும் ஜனாதிபதி நடவடிக்கை எடுத்திருந்தார்.
மறுபக்கத்தில் க�ொவிட் த�ொற்றுந�ோயைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு
ஒரேய�ொரு தீர்வு அனைவருக்கும்
தடுப்பூசியை வழங்குவது என்பதில்
உறதியாக நம்பிக்கை க�ொண்டுள்ள
ஜனாதிபதி, நாட்டில் உள்ள அனைவருக்கும் தடுப்பூசிகளை வழங்கும்
ந�ோக்கில் பல உலகநாடுகளிலிருந்தும் தடுப்பூசிகளைப் பெற்றுக்
க�ொள்வதற்கு முனைப்புக் காட்டினார். இதற்காக பல மில்லியன் ரூபா

முகங்கொடுத்திருக்கும் சந்தர்ப்பத்தில் புலம்பெயர்ந்து வாழும் இலங்கையர்களின் பங்களிப்புக்கு கணிசமான தேவை உணரப்படுகிறது.
இதன் அடிப்படையிலேயே ஜனாதிபதி இந்த அழைப்பை விடுத்திருந்தார். ஜனாதிபதியின் இந்த
அழைப்பை
புலம்பெயர்ந்துவாழ்
தமிழர் அமைப்புக்கள் பல சாதகமாக
எடுத்துக் க�ொண்டு தமது பதிலினை
வழங்கியிருந்தன.
இவற்றுக்கும் அப்பால் எதிர்கால
சந்ததியினருக்கு நஞ்சற்ற உணவை
வழங்கவும், அவர்களின் ஆர�ோக்கியமான வாழ்க்கை முறையை
உறுதிப்படுத்தும் ந�ோக்கிலும் இரசாயன உரங்களைக் கட்டுப்படுத்தும்
த�ொலைந�ோக்கு சிந்தனை நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. நாட்டின்
இயற்கை வளம் மாத்திரமன்றி, எதிர்கால சந்ததியியும் ஆர�ோக்கியமாக
இருப்பதை உறுதிப்படுத்தக் கூடிய
இந்தக் க�ொள்கைத் திட்டத்துக்கு
எதிர்க்கட்சியினரின் தூண்டுதலின்
பேரில் விவசாயிகள் ப�ோராட்டங்களை
முன்னெடுத்திருந்தாலும்
இரசாயனப் பசளைக்குப் பதிலாக,
சேதனப் பசளைப் பயன்பாட்டினால்
ஏற்படக் கூடிய நீண்டகால நன்மைகள் உணரப்படாமல் உள்ளன.
இந்த விவகாரம் வெறுமனே அரசியல் மயப்படுத்தப்பட்டு அரசுக்கு
எதிரான நடவடிக்கைகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதற்கும் அப்பால்
நீண்ட காலமாக நிலவிய ஆசிரிய,
அதிபர் சம்பள முரண்பாட்டுக்கும்
ஜனாதிபதி தலைமையிலான அரசாங்கம் தீர்வினை வழங்கியுள்ளது.
2022ஆம் ஆண்டிலிருந்து இதற்கான
நிவாரணம் கிடைக்கிறது. இதுப�ோன்ற
பல்வேறு த�ொலைந�ோக்கிலான சிந்தனைத் திட்டங்களை கடந்த இரண்டு
வருடங்களில் ஜனாதிபதி நடைமுறைப்படுத்தி வெற்றியும் கண்டுள்ளார்.
இருந்தப�ோதும் தற்பொழுது காணப்படும் த�ொற்றுந�ோய் சூழலுடன் கூடிய
சவாலான நிலைமை எதிர்காலத்திலும்
சவால் மிக்கதாகவே அமையும்.

8
கந்தப்பளை தேயிலைமலை அமிர்தவள்ளி லயக் குடியிருப்பு
2021 நவம்பர் 21 ஞாயிற்றுக்கிழமை

THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY NOVEMBER 21, 2021

இதுதான் அமிர்தவள்ளி குடியிருப்பு

த�ோ

ட்டங்களுக்கு தமிழ் மற்றும்
ஆங்கில ம�ொழியில் பெயர்கள் சூட்டப்படுவதும் அப்படியே அழைக்கப்படுவதும் வழக்கம்.
அதற்கும் அப்பால் ஒவ்வொரு லயன்
குடியிருப்புகளிலும் வாழ்வோர் தமது
லயத்துக்கு பிரசித்தி பெற்ற ஒருவரின்
பெயரை சூட்டுவதும் த�ோட்டப்பகுதிகளில் வழமை!
மேட்டு லயம், பணிய லயம், கங்காணி
லயம், ப�ொட்டல் லயம், க�ோயில் லயம்
என பலப் பெயர்கள் சூட்டி அழைப்பார்கள்.
நுவரெலியா கந்தப்பளை தேயிலைமலை த�ோட்டத்தில் காணப்படும்
லயத்தின் பெயர் அமிர்தவள்ளி.
இராமாயணத்தின் முக்கிய
பாத்திரமான
சீதைக்கும்
கந்தப்பளை
பார்க்
த�ோட்டப்
பிரிவான
தேயிலைமலை த�ோட்டத்திற்கும் த�ொடர்புள்ளதாக ஒரு கதை
உண்டு.
இத்தோட்டத்தின்
இயற்கை
வ ன ப ்ப கு தி யி ல்
யானை விழுந்த பள்ளம்
என்றொரு இடமும் இங்-

குறைபாடுகள்
களையப்பட்டு
சீர் செய்யப்படுமா?

இந்த பாம்பன் காட்டாறுக்கு
அண்மித்த இடத்தில் அமிர்தவள்ளி லயம் காணப்படுகிறது. ம�ொத்தம் 80 பேர்ச்
நிலத்தில் அமைந்திருக்கும் இந்த லயத்தின் ஒரு
பகுதியில் 16 வீடுகள்
என இரண்டு பகுதிகளில் 32 வீடுகள் 10
க்கு 10 என்ற அளவில்
ஒரு வீட்டுக்கு இரண்டு
அறைகள் க�ொண்ட குடியிருப்பாக அமைந்துள்ளது.
இலக்கம் 16 லயம்
என பார்க் த�ோட்ட
நிர்வாகம்
இதை
அ டை ய ா ளப் ப டு த் து கி ற து .
இந்த குடியிருப்- பு க் கு
'அமிர்தவள்ளி' லயம் என
பெயர் சூட்டப்பட்டு 175
வருடங்களாகிறது. இந்த
லயத்திற்கு 'அமிர்த வள்ளி'
எனப்பெயர் வந்தது எப்படி?
பிரிட்டிஷ் ஆட்சியில் நுவரெலியாவில் தேயிலை பயிரிடப்பட்டது. இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நுவ-

ம�ோசமான நிலையில் குடியிருப்புகள்

பாம்பன் காட்டாறு பெருக்கெடுக்கும்போது விவசாய நிலங்கள் பாதிக்கப்படுகின்றன

கிருந்து ஊற்றெடுத்து பாம்பன்
ஆறு என அழைக்கப்படும்
காட்டாறும் உள்ளது. சீதை,
சீத்தா எலியவரை உள்ள
வரலாறுமிக்க
சீதையம்மன் ஆலயத்திற்கு சென்றதாகவும் பாம்பு ஒன்று அவருக்கு வழிக்காட்டி சென்ற
பாதையே இன்று 'பாம்பன்
ஆறு' என அழைக்கப்படுவதாகவும் மக்களிடையே ஒரு நம்பிக்கை உள்ளது.

ரெலியா கந்தப்பளை பகுதியில்
க�ோட்லோஜ், தேயிலைமலை
மற்றும் எஸ்கடேல் ஆகிய
த�ோட்டங்கள் வரை ஒரு
எல்லைப்பகுதி
இருந்தது. அந்த எல்லைப் பகுதிக்கு உட்பட்ட 50 ஏக்கர்
காணியில்
'மன்சூட்'
என்ற வெள்ளைக்கார
பெண் தேயிலை பயிரிட்டிருந்தார். இதன்போது
இந்த எல்லைப் பகுதியில்
ஒரு சிறிய அம்மன் ஆலயம்
ஒன்றும் 32 வீடுகளுடன் ஒரு
த�ொடர்வீடு பகுதியும் அமைக்கப்பட்டது. இந்தத் த�ொடர்
குடியிருப்பில் எட்டு வீடுகளில்
மாட்டு த�ொழுவமும், ஏனைய
வீடுகளில் மக்கள் குடியிருப்பும் காணப்பட்டது. தனி 'மன்சூட்' என்ற வெள்ளைக்கார
பெண் தனது பராமரிப்பில் த�ொழிலாளர்களுக்கு பல நன்மைகளை செய்து வந்துள்ளார்.
(11ஆம் பக்கம் பார்க்க)

ஆறுமுகம் ரமேஸ்...?

இ

ன்றைய டிஜிட்டல் யுகத்தில் பெண்களின் வகிபாகம் முக்கியத்துவம்
பெறுகிறது. வீட்டு வேலைகள்
த�ொடக்கம் விளம்பரம் வரை பெண்களே
முன்னிலை
வகிக்கிறார்கள்.
இன்று
பெண்கள் பல துறைகளில் முன்னேற்றமடைந்து தங்கள் வாழ்க்கையை மேம்படுத்திக் க�ொள்ளும் வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது.
பெண்கள் வேலைசெய்யாத துறைகளே
இல்லையென்றே கூறலாம். ஆனால் இந்த
வாய்ப்புகளும் வசதிகளும் உலகிலுள்ள
எல்லாப் பெண்களுக்கும் கிடைத்துள்ளதா?
என்பதை ந�ோக்கும்போது பல்வேறு விடயங்களில் தேயிலைத் த�ோட்டத் த�ொழிலாளர்
பெண்கள் பின் தங்கியிருப்பதை காணலாம்.
இலங்கையின் ப�ொருளாதாரத்திற்கு அதிகளவு பங்களிப்பை வழங்கிவரும் பெருந்த�ோட்ட பெண் த�ொழிலாளர்கள் தற்போது
பல்வேறு பிரச்சினைகளையும் பாதிப்புக்களையும் எதிர்நோக்கியுள்ளனர். தேயிலை
உற்பத்தித் துறையில் வேலைசெய்யும் பெண்
த�ொழிலாளர்கள் சுமார் 200 வருடங்களுக்கு
மேல் இலங்கையின் ப�ொருளாதாரத்திற்கு
பாரிய பங்களிப்பினை செய்து வருகின்றனர்.
த�ோட்டத்தில் வேலை செய்யும் த�ொழிலாளிய�ொருவரை எடுத்துக் க�ொண்டால் பெரும்பாலான�ோர் தமது பதினாறு அல்லது பதினெட்டு வயதிலேயே த�ோட்டத்தில் பெயர்
பதிவுசெய்து வேலைசெய்யத் த�ொடங்குகின்றனர். இவ்வயதில் ஆரம்பிக்கும் க�ொழுந்து
பறிக்கும் த�ொழிலானது எவ்விதமாற்றமும்
முன்னேற்றமும் இன்றி ஓய்வுபெறும்வரை
த�ொடர்கின்றது. (ஆழப்புதைந்த அப்பனின்
சிதைமேல், சி.வி. வேலுப்பிள்ளை.)
பெருந்தோட்டப் பெண்களில் பெரும்பாலான�ோர்
தேயிலைத்
த�ோட்டத்தில்
க�ொழுந்து பறிப்பதையே பிரதான த�ொழிலாகச் செய்து வருகின்றனர். திருமணம் முடித்து
கணவன், பிள்ளைகள�ோடு வாழ்கின்ற
பெண்னொருவரின் ஒருநாள் வாழ்க்கையை
ந�ோக்கினால் உலகில் இவ்வாறும் பெண்கள்
சமூகம் கஸ்டப்படுகின்றதா? என்று சிந்திக்கத் த�ோன்றும்.
பல அறிஞர்களும், கவிஞர்களும் பல்வேறுவிதமான வெற்று வார்த்தை ஜாலங்களால்
பெண் விடுதலை, பெண்களின் உரிமைகள்,
பெண் அடிமை, பெண்களின் குணங்கள்,
பெண்களின் அழகு, பெண்கள் கலாசாரம்,

தேயிலைத் த�ோட்டத்தில்
அல்லல்படும் பெண்ணுரிமை
பெண்களுக்கே உரிய தாய்மை அம்சம்,
பெண்களின் முக்கியத்துவம், பெண்களின்
படைப்பு ப�ோன்ற பல்வேறு விடயங்களில்
பெண்கள் சார்பான விடயங்கள் முன்வைக்கப்படுவதை காணலாம்.
தேயிலைத் த�ோட்டத்தில் வேலைசெய்யும் பெண் த�ொழிலாளிய�ொருவர் காலை 5
மணிக்கு எழும்பிவிட வேண்டும். கடும் குளிருக்கு மத்தியிலும் காலைக் கடன்கள் (வீட்டு
வேலைகள்) அனைத்தையும் பூர்த்திசெய்ய
வேண்டும். பல்வேறு வாழ்க்கைப் பிரச்சினைகள் மத்தியிலும் தங்களது வேலைகளை
பூர்த்திசெய்துவிட்டு செல்கின்றனர். ஒருசில
த�ோட்டங்களில் எந்நேரமும் குடிநீர் வராது.
ப�ொது மலசல கூடங்களே இன்றும் பல
த�ோட்டங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

'பெண்கள் முன்னேற்ற கழகங்கள்
உருவாக்கப்பட்டு பெண்களின் வாழ்க்கை
மேம்பாட்டுக்கான வேலைத்திட்டங்களை
சமூக பிரதிநிதிகள், சமூக ஆர்வலர்கள்,
ஆய்வாளர்கள், அரச, அரசசார்பற்ற
நிறுவனங்கள் முன்னெடுக்க வேண்டும்'

த�ோட்டத்
த�ொழிலாளர்கள் தேயிலைத் த�ோட்டத்தில் மாடாக உழைத்தாலும்
இவர்களுக்கு தரம் குறைந்த
(Labour Dust) எனப்படும்
தேயிலைத்தூளே வழங்கப்படுகின்றது.
இன்றுவரையும்
சிறந்த தேயிலை தூளைக்கூட
பெறமுடியாத
அப்பாவிகளாக வாழ்ந்து வருகின்றனர்.
ர�ொட்டியைத் தயாரித்து பிள்ளைகளுக்கு க�ொடுத்துவிட்டு
காலையில் தேநீர் தயாரிக்கும் ப�ோதும், சமைக்கும்
ப�ோதும் படும் கஷ்டங்கள�ோ
ச�ொல்லில்
அடங்காதவை.
சில வீடுகளில் மழைக்காலங்களில் காயாத
பச்சை விறகுகளை வைத்து ஊதி புகை
மண்டலத்தில் இருக்கும் இவர்கள் ஆஸ்மா
உட்பட பல்வேறு சுவாச ந�ோய்களுக்கு உட்படுகின்றனர். இவர்களின் வீடும் (10 x 10) ஆக
அமைந்த லயன் அறைகள். சிலர் இன்றும்
தற்காலிக குடிசைகளிலேயே வாழ்ந்து வருகின்றனர். (தீப்பற்றிய, மண் சரிவு நடந்த வீடுகளில் வசித்தவர்கள்) இதனால் இவர்களின்
லயன் அறைகளும் ஒரே புகை மண்டலமாகவே காட்சியளிக்கும்.
ஒருவாறு தேநீரைத் தயாரித்து கணவனுக்கும், பிள்ளைகளுக்கும் க�ொடுத்து பின்னர்
அவசரஅவசரமாக க�ோதுமை மாவைப்
பிசைந்து ர�ொட்டியைத் தயாரித்து பிள்ளைகளுக்கு க�ொடுத்துவிட்டு பிள்ளைகளை பாடசாலைக்கு ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும். இறு-

'தேநீர் வேளையில் தேயிலைச் செடிகளின் கீழும்,
மரநிழல்களின் கீழும், கான்கள், வீதிய�ோரங்களில்
இருந்தே தேநீரை குடித்து உணவை உட்கொண்டு
வருகின்றார்கள். இதுவரையும் இவர்களுக்கு தேநீர்
அருந்துவதற்கு ஒரு கூடாரம் கூட இல்லை'
தியாக தானும் உண்டுதன் கைக் குழந்தையை
தூக்கிக் க�ொண்டு சிறுவர் பராமரிப்பு நிலையத்துக்குச் செல்ல வேண்டும். அங்கு அப்பிள்ளையை விட்டுவிட்டு ஓட்டமும் நடையுமாக வேலைத் தளத்திற்கு செல்லவேண்டும்.
நேரம் பிந்திவரும் பெண்களை வீட்டுக்கு
திருப்பி அனுப்பி விடுகிது நிர்வாகம். இப்
பெண்களைத் தகாத வார்த்தைகளால் திட்டுவதும் உண்டு. வேலைத் தளத்திற்குப்
ப�ொறுப்பான கங்காணி, கணக்கப்பிள்ளை
ப�ோன்றோரிடம்
கெஞ்சிய
பின்னரே
வேலைக்கு அனுமதிப்பதும் உண்டு.
பின்னர் தேயிலை மலைக்குச் சென்று
த�ோட்ட நிர்வாகம் எடுக்கச் ச�ொல்லும் இருபது
கில�ோகிராம் க�ொழுந்தைப் பறிக்கவேண்டும்.
க�ொழுந்து குறைவாக பறித்தால் அன்றைய
தினம் அரைபேருதான். தேநீர் வேளையில்

தேயிலைச் செடிகளின் கீழும், மரநிழல்களின்
கீழும், கான்கள், வீதிய�ோரங்களில் இருந்தே
தேநீரை குடித்து உணவை உட்கொண்டு வருகின்றார்கள். இதுவரையும் இவர்களுக்கு தேநீர்
அருந்துவதற்கு ஒரு கூடாரம் கூட இல்லையென்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
10 மணிக்கு உணவுக�ொண்டு வராதவர்களின் நிலைய�ோ மிகவும் பரிதாபம். ஒருநாளைக்கு மூன்று அல்லது நான்கு தடவைகள்
க�ொழுந்து நிறுக்கப்படும். 10 மணிக்குத்
தேநீர் குடித்துவிட்டு மீண்டும் தேயிலை
மலைக்கு (நிறைகளுக்கு) சென்று மீண்டும்
க�ொழுந்து பறிக்க வேண்டும்.
(22ஆம் பக்கம் பார்க்க)

இரா. சிவலிங்கம்...?

2021 நவம்பர் 21 ஞா�ற்றுக்�ழைம

சுஐப் எம். கா�ம்-

வ

ரவுெசலவுத் �ட்ட வாக்ெகடுப்�ன் இரண்டாம் கட்ட
வா�ப்புக்கு �ங்கள் வாக்ெகடுப்பு
இடம்ெபறு�றது. ஐக்�ய மக்கள்
சக்� இைத �ச்சயம் எ�ர்க்கும்.
இைத, எ�ர்ப்ப�ல் இக் கட்�க்குள்ளைதப் ேபான்று இ�லுள்ள
ஏைனய பங்கா�களுக்கும் ேதைவ
இருக்�றதா? என்பது அல�ப்பார்க்க
ேவண்�ய �டயம். இதன், ெப�ய
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ஆதாய வழிகைள

அைடய வழிேகாலுமா?
பங்கா�க் கட்�கள் அைனத்தும்
�றுபான்ைம கட்�களாக உள்ளதால்தான், இந்த அலசல் அவ�யப்படு�றது. ராஜபக்ஷக்கைள அல்லது
இவர்க�ன் அரசாங்கத்ைத ேதாற்க�க்க உச்சள�ல் முயன்றும் பல�ன்�ப்ேபான �ைல�ல், �றுபான்ைமக்
கட்�களுக்கு இந்தக் கூட்டு அவ�யம்தானா?
இந்த அங்கலாய்ப்புக்குள்தான்
த�ழ்ெமா� சமூகங்கள் இன்று மூழ்�யுள்ளன. இன்னுெமாரு ேதர்தல்
வைரக்கும் காத்�ருக்க ேவண்�ய
�ைல�ல், ெதாடர்ந்தும் எ�ர�
மன�ைல�ல் �றுபான்ைம தைலைமகள் ெசயற்படுவது ஆேராக்�ய
அர�யலாக அைமயாது என்பதும்
�லரது ஆதங்கங்கள். இவ்வளவு
பலமுள்ள இந்த அரசாங்கத்ைத
ஜனநாயக ���ல் க�ழ்ப்பதற்கு
எ�ர்க்கட்�களுக்கு உ�ைம இருக்�றதுதான். அதற்காக, அ�த்தளேம
அைசயாத கட்டடத்ைத, அலவாங்குகளால் அகற்றவா முற்படுவது?
இப்ேபாைதக்கு ேதர்தலும் இல்ைல
என்ற தருணம் வந்துள்ளதாகத்தான்
அர�ன் அ�க்ைககளும், ெசயற்பாடுகளும் உள்ளன.
பாராளுமன்ற உறுப்�னர் ஒருவர்
ஒய்வூ�யம் ெபறுவதற்கு பத்து வருடங்கள் பூர்த்�யாக ேவணுெமன
பட்ஜட்�ல் அ��க்கப்பட்�ருப்பது, பு�ய அர�யலைமப்பு பூர்த்�யாகாமல் மாகாண சைபத் ேதர்தைல
நடத்த மு�யாது என்று கூறப்படுவெதல்லாம் எதற்காக? சுமார் 25

வருடங்களாகத் �ர்க்கப்படா�ருந்த
ஆ��யர் சம்பளப் �ரச்�ைன �ர்க்கப்பட்�ருக்ைக�ல், இந்த பட்ஜட்டுக்கான எ�ர்ப்பு, அரசுக்கு எ�ரான
ஆர்ப்பாட்டம் இப்ேபாைதக்கு
எதற்கு? இதுபற்� எ�ர��லுள்ள
�றுபான்ைம தைலைமகள் �ந்�ப்பது அவ�யம்.
அர�யலுக்காக எ�ர்ப்பெதன்பது
அவ�யமான �வாதம்தான். அப்ப�
எ�ர்ப்ப�ல் அைடயப்ேபாவது
எைத?ஏதாவது ஆபத்து, எந்த வ��லும் வந்து�டக் கூடாது
என்பதற்காகத்தாேன, எம்.
�க்க�ன் ஒரு ைக�ல்
அப்�ளும், மறு ைக�ல் கத்�ையயும் ைகய�த்�ருக்�றது இந்த பட்ஜட். இன்னும்
ஐந்து வருடங்கைள பூர்த்�
ெசய்யாத, சுமார் அறுபதுக்கும் அ�கமான எம்.�க்கள்
இந்தப் பாராளுமன்றத்�ல்
உள்ளனர். கடந்த நல்லாட்��ல், நான்கைர வருடங்க�ல் பாராளுமன்றம்
கைலக்கப்பட்டதால், அ��ருந்த �லருக்கும் இந்த
பத்�ல் பாக்��ருக்�றது.
இதனால், ஆட்டத்துக்கான
துரும்புகள் அைசயா�ருக்கும் என்பதுதான் அர�ன்
க�ப்�டு.
எனேவ, ஆட்�ையப்
புரட்டும் ஆைசயுடன்
எவரும் வாக்க�ப்பது அர்த்தப்படாது. ெகாள்ைகக்காக

எ�ர்த்தல் அல்லது பங்கா�க் கட்�க�ன் கூட்டுப் பலத்ைத காண்�க்க,
பலப்படுத்த ஐக்�ய மக்கள் சக்��லுள்ள �றுபான்ைமக் கட்�கள்
எ�ர்க்கலாம். இந்த, இரு வருட
காலங்க�ல் இந்த ஒற்றுைமைய
ஐக்�ய மக்கள் சக்��ன் தைலவர்
ெவ�ப்படுத்��ருக்�றாரா? இ�லுள்ள பங்கா�க் கட்�க�ன் தைலவர்கள் �லர் த�த்த�யாக எ�ர்ெகாள்ள ேநர்ந்த இைடஞ்சல்க�ல்,
ச�த் �ேரமதாசா ெபாறுப்புடன்

நடந்துெகாண்டாரா?
இைவகள்தான், �றுபான்ைமத் தளங்க�ல் �ர� வரும்
�னாக்கள். சாத்�யமாகாத ஒன்றுக்காக கூட்டுப்பலத்ைத காட்�, சமூகங்கள் நா�யற்ற �லைமக்கு தள்ளப்படுவது �றுத்தப்பட ேவண்டும்.
�ரேதசவா�லாக �ல எம்.�க்கள்
அைடயவுள்ள அ�லாைஷகள்
அ�க�ருக்ைக�ல், அரைச எ�ர்த்து
வாக்க�ப்பது, தங்களது �ரேதச
அ��ருத்�கைள தூரப்படுத்தும்

ெசயலாகத்தான் இந்த
எம்.�க்கள் கருத முற்பட்டுள்ளனர்.
எ�னும், இைதயும் �டெப�ய
துேராகம்தான் இந்த எம்.�க்கள்
தைலைமகளுக்குச் ெசய்வது என்ற
�வாதத்�லும் �யாயம் இருக்�றது. எனேவ, சமூகங்கள்தான்
இதுபற்� தங்கள் தைலைமகள்,
�ர���களுக்கு எடுத்துச் ெசால்ல
ேவண்��ருக்�றது. இன்னும் பல
வருடங்கள் அல்லது நான்கு
வருடங்க�ல் வரப்ேபாகும்
ேதர்த�ல் ப� �ர்ப்பைத
எண்�, பாதங்களுக்க��ல் வரும் வரப்�ரசாதங்கைள அல்லது வாய்ப்புக்கைள �ரட்��ட �ல
�றுபான்ைம எம்.�க்கள்
தயாராக இல்ைல என்றுதான் ேதான்று�றது.
ேமலும், இவ்வளவு
பலமுள்ள அரசாங்கத்ைத
வாய்த்தர்க்கத்தாேலா
அல்லது பாராளுமன்ற வாக்க�ப்பாேலா புரட்ட முற்படாமல், ேதர்தல் வைரக்கும்
சமேயா�தமாக நடப்பதுதான், சமகால அர�யலுக்கு
ஆேராக்�யமாக அைமயும்.
இந்த சமேயா�தங்கள்
வாக்க�ப்பது அல்லது நடு�ைலயாக இருத்தலாகேவ
அைமயுேம த�ர, எ�ர்ப்பதாக அைமயாது.

சிறுபான்ைம சமூகங்களின் மாகாணங்கைள ெவல்வதற்கு

தமிழ்ேபசும் தைலைமகள்
ஒன்றிைணவது அவசியம்
மாகாண சைப முன்னாள் உறுப்�னர் ஏ.எல்.எம். மா�ர்

�றுபான்ைமச் சமூகங்கள் ெச�ந்து வாழ்�ன்ற
வடக்கு மற்றும் �ழக்கு மாகாண சைபக�ன்
ஆட்�ைய ைகப்பற்றுவதற்கு த�ழ், முஸ்�ம்
தைலைமகள் �ர்க்கமான �யூகங்கைள வகுக்க
ேவண்டுெமன, அ�ல இலங்ைக மக்கள் காங்�ரஸ் முக்�யஸ்தரும் �ழக்கு மாகாண சைப
முன்னாள் உறுப்�னருமான ஏ.எல்.எம். மா�ர்
ெத��த்தார். இதுபற்� அவர் �னகரன் வாரமஞ்ச�க்கு ெத��த்தைவயாவது....
ஏ.�.எம்.ெதௗ�க்
ேகள்வி: அகில இலங்ைக
மக்கள் காங்கிரஸின் சமகால
அரசியல் ேபாக்குகள் பற்றி
விளக்கி ெசால்லலாமா?
பதில்: �ைற��ருந்து ெவ�ேய

வந்த �ன்னர் மக்க�ன் நா�த்து�ப்புக்கைள அ�ந்து ெகாள்வதற்கு
ஒவ்ெவாரு �ரேதசங்களுக்கும் கட்��ன் தைலவர் ெசன்று வரு�றார்.
அவர்களது கருத்துக்களும் ெச�மடுக்கப்படு�ன்றன. இவ்வாறு, தைலவ�ன் �ஜயங்க�ல் ெபறப்படும்
அனுபவங்கள், மக்க�ன் அ�வுைரகைள அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்டு
கட்��ன் அடுத்த கட்டப் ப�கள்

மு ம் மு ர ப் ப டு த் த ப் ப ட வு ள் ள ன .
எந்தத் �ர்மானங்கள் எடுத்தாலும்
அவற்றுக்கு கட்டுப்பட்டு கட்�ப்
ப��ல் ெதாடர்ந்தும் பய�க்கவுள்ேளன்.

எதற்காகச் ெசய்�ன்றனர் என்பைத
மக்களால் பு�ந்து ெகாள்ள மு�யும்.
அந்தளவுக்கு அர�ய�ல் மக்கள்
ெத�வைடந்துள்ளனர். நான், எைதயாவது ெசய்ய அல்லது சா�க்கப்
புறப்பட்டால் சமூகத்துக்குப் �ரேயாசனமாகத்தான் அது இருக்கும்.
அதற்காக ஏைனேயார் ெசய்வது சமூகத்துக்கு �ரேயாசனமற்றது என்பதும் இல்ைல.
ேகள்வி: அகில இலங்ைக
மக்கள் காங்கிரஸின் அம்பாைற
மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினரின் அண்ைமக்கால ெசயற்பாடுகள், கட்சியிலிருந்து அந்நியப்பட்டதாக சிந்திக்க ைவக்கிறேத!?
பதில்: கருத்துச் சுதந்�ரம் என்பது

ஜனநாயக அர�ய�ல் த�ர்க்க மு�யாதது. ஏதாவது ஒன்றுக்காக ஒருவர்
ேப�னால், தங்கள் த�ப்பட்ட
ேநாக்கங்களுக்காக �லர் அைதத் தூக்�ப்��க்�ன்றனர். எமது மாவட்ட
எம்��ன் �டயத்�லும் இதுதான்
நடப்பதாக நான் உணர்�ேறன். என்னதான் நடந்தாலும், எல்லாம் �ர்ந்து�டக் கூ�யதுதான். அம்பாைற
மாவட்டத்�ல் எங்கள் கட்�க்கு ஒரு
ஆசனம் �ைடத்தது அங்�காரத்துக்-

பிரபலத்துக்காகச் ெசய்வது ேவறு,
பிரேயாசனங்களுக்காகச் ெசய்வது ேவறு
ேகள்வி: அம்பாைற மாவட்டத்தில் உங்களது கட்சிையச் ேசர்ந்த
சிலர்,பிரபலத்துக்காக எைதெயைதேயா ெசய்கின்றனர். ஆனால்,
உங்களது ெசயற்பாடுகள்......?
பதில்:
�ரபல்யங்களுக்காகச்

ெசய்வது ேவறு, �ரேயாசனங்களுக்காகச் ெசய்வது ேவறு. எைத,எவர்

கான
அைடயாளம்தான்.எனேவ,
தைலைமயும்
இவ்�டயத்�ல்
ெந�ழ்வுத் தன்ைமயுடன் நடக்கும்
என்றுதான் எ�ர்பார்க்க ேவண்�யுள்ளது.
ேகள்வி: உள்ளூராட்சி சைபயில்
வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்ட

சுழற்சி முைற ஆசனங்கள்,சிலருக்கு கிைடக்காமலிருக்கிறேத
ஏன்?
உள்ளூராட்�
சைபத்
பதில்:

ேதர்தல் 2018 இல் நடத்தப்பட்டது.
அப்ேபாது நல்லாட்� அரசாங்கத்�ல்
எமது கட்�யும் இருந்ததால் ஐக்�ய
ேத�ய கட்��ன் யாைனச் �ன்னத்�ல் இைணந்து �ல சைபக�ல்
ேபாட்��ட்டது. �ன்னர், ஐக்�ய
மக்கள் சக்��ன் யாைனச் �ன்னத்�ல் பாராளுமன்றத் ேதர்த�ல்

தான் இந்தக் கா�கள் அப்ேபாது
வழங்கப்பட்டன. இதனால், �றரது
பார்ைவகளுக்கு இந்தக் கா�கள்
ெதன்படத் ெதாடங்�ன. எ�னும்,
இது, ப�ேபான காலகட்டத்�ல்
அரசாங்கத்�ன் பங்கா�யாக இருந்தவர்கள், மாகாண சைப�ல் அ�காரத்�ல் இருந்தவர்கள் உள்ளடங்கலாக,
அம்பாைற மாவட்ட அ��ருத்�க்
குழு�ன் தைலவராக ெசயற்பட்டவரும் தைல�ட்டு இவற்ைற �ட்�ருக்கலாம்.

கிழக்கு) ைகப்பற்றும் உங்களது
வியூகங்கைள விளக்கமாக
ெசால்ல முடியுமா?
மூன்று
கட்�களும்
பதில்:

இைணந்து
ேபாட்��ட்டால்
இருபது ஆசனங்கள் �ைடப்பது
உறு�. �� 17 ஆசனங்களும் ஏைனேயா�டம் இருந்தாலும் ஆட்�
அைமக்க மு�யாேத! இன்னும்,
ஓ�ரு ஆசனங்களுள்ள ஆனால்,எங்களது அ��ல் இல்லா�ட்டாலும்
த�ழ் ேத�யத்ைத �ரும்பும் கட்�களும் எங்களுடன் இைணயும் என
எ�ர்பார்க்கலாமல்லவா.

அம்பாைற மாவட்டத்தில் எங்கள் கட்சிக்கு ஒரு ஆசனம்
கிைடத்தது அங்கீகாரத்துக்கான அைடயாளம்தான்
ேபாட்��ட ேந�ட்டது.இதனால்,யாைனச் �ன்னத்�ல் ெத�வான எங்களது உள்ளூராட்� சைப உறுப்�னர்களுக்கு எ�ராக ஐக்�ய ேத�ய கட்�
சட்ட நடவ�க்ைக எடுக்கத் ெதாடங்�யது. இதனால், உறுப்�னர்கள்
பத� �ல� ஏைனயவர்களுக்கு
சுழற்� முைற�ல் இடம்ெகாடுக்க
மு�யாதளவுக்கு சட்டச் �க்கல்கள் எழுந்துள்ளன. இதனால்தான்,
சுழற்� முைற�ல் இன்றும் இழுப�
�லவு�றது.
ேகள்வி: சம்மாந்துைற மக்களின் கரங்கா வட்ைட பற்றிய சர்ச்ைசயில் தற்ேபாைதய நிைலப்பாடுகள் எவ்வாறு உள்ளன?
பதில்: இவ்�டயம் ��மன்றத்�ல்

இருப்பதால் �ர்ப்பு வரும் வைரக்கும்
எைதயும் ெசால்ல மு�யாது. ேதசத்துக்கு மகுடம் "ெதயட்ட�ருள" அம்பாைற�ல் நடத்தப்பட்டது. இ�ல்,
பங்குபற் �ய அ�கா�கள், அர�யல் தைலவர்கள், ெபாதுமக்க�ன்
வாகனங்கள் த�த்து �ற்பதற்குத்-

ேகள்வி: நைடெபறலாெமன
எதிர்பார்க்கப்படும் மாகாண
சைபத் ேதர்தல்களில் உங்களது கட்சி எந்தக் கூட்டணியில் இைணயுெமன எதிர்பார்க்க
முடியும்?
பதில்: நான், ஏற்ெகனேவ ெசான்ன-

ைதப் ேபான்று, இதற்கான கள �லவரங்கைள அ�யும் ேநாக்குடன்தான்
கட்�த் தைலவர் சுற்றுப் பயணங்கைள ேமற்ெகாண்டு வரு�றார்.
ஆனால், என்�டம் த�ப்பட்ட
ேயாசைன உள்ளது. த�ழ், முஸ்�ம்
ஏக தைலைமகளாக அங்�க�க்கப்பட்ட த�ழ் ேத�ய கூட்டைமப்பு,
�லங்கா முஸ்�ம் காங்�ரஸ், எங்களது அ�ல இலங்ைக மக்கள் காங்�ரஸ் என்பன இைணந்து ேபாட்��டுவது �றப்பாக இருக்கும்.
ஆட்�யும் ேவறுபக்கம் ெசல்லாது
தடுக்கப்பட்டு �றுபான்ைமத் தைலைமக�டம் வரும்.
ேகள்வி: சிறுபான்ைம சமூகங்களின் மாகாணங்கைள (வடக்கு,

ேகள்வி: தமிழ்
ேதசிய கூட்டைமப்பு
முஸ்லிம் தைலைமகளுடன் இைணந்து
ேபாட்டியிடுவது சாத்தியமானதுதானா?
பதில்: இப்ேபாதுள்ள �ைலைம-

�ல் இது சாத்�ய�ல்ைல. ஆனால்,எப்ேபாதும் இது சாத்�யமாகேவ
ேவண்டும். ஒரு �ல�ன் ப�ச்ெசால்லுக்காகத்தான்,இந்த இைணவு
பற்� த�ழ் ேத�ய கூட்டைமப்பும்,
முஸ்�ம் தைலைமகளும் ேயா�க்�ன்றன. பரவா�ல்ைல த�த்துப்
ேபாட்��ட்டு �ன்னர் இைணந்து
ெகாள்ளும் நைடமுைறகளும் அர�ய�ல் உள்ளேத!
அ�ல இலங்ைக மக்கள் காங்�ரஸ�ம் �லங்கா முஸ்�ம் காங்�ரஸ�ம் இைணந்து ேபாட்��ட்டால்
ேபானஸ் ஆசனங்களுடன் ேசர்த்து
14 ஆசனங்கைளப் ெபறலாம். த�த்துப் ேபாட்��ட்ட த�ழ் ேத�ய
கூட்டைமப்பு ஆறு ஆசனங்கைள
இலகுவாகப் ெபறும். இைணந்தால்
இருபது ஆசனங்கைளக் ெகாண்டு
ஆட்�யைமக்கலாம். �ன்னர் முதலைமச்சர்க�ன் தவைணகைளப் பங்�டலாம். இந்த �யூகம்தான், ஏைனேயாருக்கு பாடமாக அைமயும்.
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உலகளாவிய பிரச்சிைனயாக மாறிவரும் பஞ்சம்
இலங்ைக மக்கைள காப்பாற்றுவது எவ்வாறு?

அ

டுத்த ஆண்�ல் இலங்ைக�ல்
உணவுப் ெபாருள்களுக்குத் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் என்று கூறப்படு�றது. காரணம், உணவுப் ெபாருட்க�ன் இறக்கும� குைறந்ததன் காரணமாக
உணவுப் ெபாருட்க�ன் �ைல �டு�டுெவன அ�க�த்துள்ளது. அ��, சர்க்கைர,
ெவங்காயம், உருைளக்�ழங்கு உள்�ட்ட
பல்ேவறு உணவுப் ெபாருட்களுக்கு கடும்
தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த �ைல
ெதாடர்ந்தால், �ைர�ல் இலங்ைக �கவும்
ேமாசமான உணவுப் பஞ்சத்ைதச் சந்�க்க
ேவண்��ருக்கும் என்�றார்கள் ெபாருளாதார �புணர்கள்.
இது முன்ேனாட்டமாக �டுக்கப்படும் எச்ச�க்ைகயா அல்லது தற்ேபாைதய �ைலைய
மாற்�க் ெகாள்ளாது �ட்டால் இந்தப் �ரச்�ைனைய எ�ர்ெகாள்ள ேவண்டும் என்ற
அ�வுறுத்தலா என்று ெத�ய�ல்ைல.
ஆனால், உணவுப் ெபாருட்களுக்கான
தட்டுப்பாடு ஏற்படக்கூ�ய சூழல் உருவா�றது என்ேற ெசால்ல ேவண்டும். ஏெனன்றால் இப்ேபாேத உணவுப் ெபாருட்களுக்கு
மட்டுமல்ல, பல்ேவறு ெபாருட்களுக்குமான தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்தப்
பத்�ைய எழு�க் ெகாண்�ருக்கும்ேபாது
சைமயலுக்கான எ�வாயுைவப் ெபற மு�ய�ல்ைல என்று வா�க்ைகயாளர்க�ன்
கவைல ெபரு�க் �டக்�றது. �ெமந்�ன்
�ைல உயர்ந்து �ட்டது. உள்ளூ�ல் ெபறக்கூ�ய கட்டுமாணப் ப�களுக்கான மணல்
கூட மைலக்கும் ேமேல ஏ�யுள்ளது.
�ைல உயர்வு மட்டுமல்ல, ெபாருட்தட்டுப்பாடும் ஒரு ெப�ய �ரச்�ைனயாக
உள்ளது.
�ல வாரங்களுக்கு முன்பு பால்மாவுக்குப்
ெபருந்தட்டுப்பாடு �ல�யது. �றகு அ�க�த்த �ைலேயாடு பால் மாக்கள் சந்ைதக்கு
வந்தன. இப்ப�த்தான் ��க்கான தட்டுப்பாடும் �ைலயும். அ��க்கான �ைல�ல்
ஏற்ற இறக்கமும் பதுக்கலும். இேத
�ைலதான் ஏைனய ெபாருட்களுக்கும்.
இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு எ�ெபாருள்
�ைலயங்க�ல் வாகனங்கள் �ண்ட வ�ைச�ல் �ன்றன. காரணம், எ�ெபாருள்களுக்குத் தட்டுப்பாடு ஏற்படப்ேபா�றது என்று
க�ந்த தகவல்கள் அல்லது வதந்�.
ேவண்�ய எ�ெபாருள் ைக�ல் இருக்�றது. யாரும் பதற்றப்பட ேவண்டாம் என்று
மாவட்டச் ெசயலர்கள் அ��ப்புச் ெசய்த
�றேக �ைலைம ஓரளவுக்குச் சுமுகமா-

உ

லக நாடுக�ல் ெபாருளாதார
ெநருக்க�கள்
காலத்துக்காலம்
ஏற்பட்டு வந்துள்ளன. அதற்கு
பல கார�கள் ஆ�க்கம் ெசலுத்��ருந்தது.
கால�ைல மாற்றங்கள், ெதாடர் வறட்�,
யுத்தம்,
�ைழயான
ெபாருளாதாரக்
ெகாள்ைக ேபான்ற காரணங்களால் வளர்முக
நாடுகள் ெபாருளாதார ெநருக்க�கைளயும்,
பஞ்சங்கைளயும் எ�ர்ேநாக்� வந்துள்ளன.
இலங்ைகையப்
ெபாறுத்தள�ல்
ெகாேரானா
ெபருந்ெதாற்று
மற்றும்
�ைழயான ெபாருளாதார ெகாள்ைக�னால்,
நாடு இப்ேபாது ஒரு ெநருக்க�யான காலகட்டத்�ற்குள் நுைழந்துள்ளது. ேவைல�ன்ைம, கடன்சுைம, ெபாருட்க�ன் �ைலேயற்றம், எ�ெபாருள் தட்டுப்பாடு, நாட்�ன்
வாழ்க்ைக தரங்க�ன் குைறவு, இைளஞர்க�ன் ெவ�ேயற்றம் ேபான்ற காரணங்க�னால் நாடு ஒரு பஞ்சத்ைத எ�ர்ெகாள்ள
ேந�டுமா? என சந்ேதகம் வலுத்துள்ளது.
இலங்ைக �னா�ட�ருந்து வாங்�ய
கட�ல் அ��ருத்� �ட்டங்கைள ேமற்ெகாண்டாலும் இன்று �ண்டும் அந்தக்
கடைன ெசலுத்தும் �ைல�ல் இலங்ைக�ன் ெபாருளாதாரம் இல்ைல.
ஒரு நாட்�ன் ெபாருளாதாரத்�ல் ெதாடர்ச்�யாக உள்நாட்டு ெமாத்த உற்பத்��ன்
வளர்ச்� பூச்�யத்�ற்கு �ேழ இருந்தால் அது
ெபருளாதார மந்தம் என க�க்கப்படு�ன்றது.
இலங்ைகைய ெபாறுத்தவைர �ைலயான
உள்நாட்டு ெமாத்த உற்பத்��ல் பா�ய
�ழ்ச்�ைய ேநாக்� இலங்ைக பய�த்துள்ளைத இலங்ைக ெதாைக ம�ப்பு மற்றும்
புள்� �பரத்�ைணக்களம் உறு�ப்படுத்�யுள்ளது.
ெகா�ட் -19 தாக்கத்�ன் காரணமாக
இலங்ைக இவ்வாறான பா�ப்ைப எ�ர்ெகாண்டுள்ளதாக ெத��க்கப்படு�ன்றது.
ெகாேரானா காரணமாக இலங்ைகக்கு
�ரதானமாக அந்�ய ெசலவா�ைய ஈட்�த்தரும் சுற்றுலாத்துைறயானது ெவகுவாக
பா�க்கப்பட்டதன் காரணமாக அந்�யச்
ெசலவா� குைறந்து இலங்ைக ரூபா�ன்
ம�ப்பு ெவகுவாக ச�ந்து �ட்டது.
இதன் காரணமாக, உணவுப்ெபாருட்கள்
உள்�ட்ட
அத்�யாவ�யப்ெபாருட்கைள
ெவ�நாடுக��ருந்து இறக்கும� ெசய்ய
மு�யாத �ைல ஏற்பட்டுள்ளது. உணவுப்
ெபாருட்க�ன் இருப்பு குைறவாலும், பதுக்கல் அ�க�ப்பாலும் அத்�யாவ�யப் ெபாருட்க�ன் �ைல கடுைமயாக அ�க�த்துள்ளது.
பண�க்கம்,
இறக்கும�
இன்ைம,
ெபாருட்கள் தட்டுப்பாடு ேபான்றன இருக்�ன்ற ேபாதும் இலங்ைக�ல் ெபரும்
பஞ்சம் ஏற்பட ேபாவ�ல்ைல. இருந்தேபாதும் அரச த�யார் ஊ�யர்கள் மற்றும் �ரந்தர மாதாந்த வருமானங்கைள ெபறுபவர்கள்
உடன� பா�ப்புக்கைள சந்�க்க வாய்ப்புள்ளது.
இலங்ைக�ன் பண ம�ப்பு ெதாடர்ச்�யாக ெபறும�ைய இழந்துவரும் �ைல�ல்,
�ரந்தரமாக ஊ�யம் ெபற்று வாழ்க்ைகைய
நடத்�வரும் ஊ�யர்கள் உடன� பா�ப்புக்கைள சந்�க்க ேவண்�ய �ைலைம ஏற்படும்.
அரசாங்கம் என்னதான் சம்பளத்ைத அ�க�த்து அரச ஊ�யர்களுக்கு வழங்�னாலும்,
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வந்தால் பத்தும் பறந்து ேபாகும் என்பார்கள். பஞ்சம்
வந்தால் அத்தைனயும் பறந்ேதாடி விடும்.

விவசாயச்

ெசய்ைகக்குத் ேதைவயான மாற்று உள்ளீடுகைள
வழங்குவதற்கு அரசாங்கம் துரித கதியில் ஏற்பாடு ெசய்திருக்கிறது

மாற்று

நடவடிக்ைக என்றால் பதிற் பயிர்ச்ெசய்ைக

மருந்து ஆ�யவற்றுக்கு இயற்ைக உற்பத்�கைளப் பயன்படுத்தும் அர�ன் ெகாள்ைக உடன�யாக �வசா�களுக்கு ெநருக்க�ைய
ஏற்படுத்�யுள்ளது என்�ன்றனர் �லர்.
உரத்ைதயும் கைளநா��, �ரு� நா��
என மருந்ைதயும் �றுத்�யுள்ளதால் கறுப்புச்
சந்ைத�ேலேய அவற்ைறப் ெபற ேவண்�யுள்ளது. இதனால் �க உச்ச �ைல�ேலேய
அவற்ைற �வசா�கள் ெபற ேவண்�யுள்ளது.

குறுகிய

காலத்தில் விைளச்சைலத் தரக்கூடிய
பயிர்ச்ெசய்ைகையத் ெதரிவு ெசய்ய ேவண்டும்.

இன்ைறக்கு

பல நாடுகளின் முக்கிய பிரச்சிைன
தீவிரவாதத்தின் மீதான ேபார் அல்ல.

உணவுப்

ெபாருட்களின் திடீர்த் தட்டுப்பாடு.
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சதவீதம் உணவுப்பஞ்சங்கள் தான்
இயற்ைகயால் வந்துள்ளன

ஏெனன்றால் எல்லாவற்ைறயும் �ட
ேமாசமானது ப�யும் பட்��யும். அதாவது
வறுைம. உணவுப் ெபாருட்களுக்குத் தட்டுப்பாடு ஒரு நாட்�ல் ஏற்படு�றது என்றால்
அது அந்த நாட்�ன் அத்தைன வளர்ச்�ப்
ேபாக்ைகயும் பா�க்கும். அ�லும் இைளய
தைலமுைற�ன் கல்�ையயும் உள, உடல்
ஆேராக்�யத்ைதயும் ேநர�யாகவும் உடன�யாகவும் பா�க்கும்.
இதனால்தான் “ெகா��னும் ெகா�து
இளைம�ல் வறுைம” என்றார்
ஔைவயாளர்.
மாற்று நடவ�க்ைக என்றால்
ப�ற் ப�ர்ச்ெசய்ைகைய ேமற்ெகாள்ள ேவண்டும். அ�லும்
குறு�ய காலத்�ல் �ைளச்சைலத்
தரக்கூ�ய
ப�ர்ச்ெசய்ைகையத்
ெத�வு ெசய்ய ேவண்டும்.
இதற்கான ஊக்கு�ப்புகள் அர�னாலும் �ற ெபாறுப்பு�க்க
மற்றும் ெதாடர்புள்ள தரப்புகளால்
ேமற்ெகாள்ளப்படுவது அவ�யம்.
ேமலும்
களஞ்�யப்படுத்தல்க�ல் கவனம் ெசலுத்தப்படல்
ேவண்டும்.
இேதேவைள
இலங்ைக
ஒரு �வசாய நாடாக இருந்து
ெகாண்ேட
உணவுப்ெபாருட்களுக்குத் தட்டுப்பாடு என்றால்
அதனுைடய உற்பத்�ையப் பற்�,
உற்பத்� முைற, சந்ைதப்படுத்தல், �வசாயக் ெகாள்ைக பற்�க் ேகள்� ேகட்க
ேவண்டும்.
ஏெனன்றால் இலங்ைக�ல் �ற உற்பத்�த்துைறகள் அந்தளவுக்கு வளர்ச்�யைடய�ல்ைல. இயந்�ர�யல் உற்பத்�கள்,
ெமன்ெபாருள், �ன்சார சாதனங்கள், மருந்துப் ெபாருட்கள் என எந்தப் ெப�ய உற்பத்�களும் இல்ைல. ஆக மக்களுக்கான உணவு
உற்பத்� மட்டுேம ஓரளவுக்கு �றப்பாக
நடந்து வந்தது. இ�லும் ேகாதுைம, பருப்பு
வைக, பு�, ெவங்காயம், பருப்பு வைக
ேபான்ற பல உணவுப்ெபாருட்கள் இந்�யா��ருந்தும் �ற நாடுக��ருந்தும் இறக்கப்படு�ன்றன. பழங்கள் அெம�க்கா, �னா,
அவுஸ்�ேர�யா, கனடா ேபான்ற நாடுக��ருந்து இறங்கு�ன்றன.
(22ஆம் பக்கம் பார்க்க)

�யது.
முத�ல் தட்டுப்பாடு ஏற்படும்.
அல்லது அப்ப� தட்டுப்பாடு ஏற்படுத்தப்படு�றது. �ன்பு �ைல உயர்த்தப்படு�றது.
எல்லாவற்றுக்கும் அப்பால் ெபாதுவாகேவ நாட்�ல் ெபாருட்கைளப் ெபறுவ�ல்
உறு�யற்ற ஒரு �ைல ேதான்�யுள்ளது.
இதனால் �ைல�லும் �ைல�ல்லாத்தன்ைம உருவா�யுள்ளது. எந்தப் ெபாருள்
என்ன �ைல என்று யாருக்குேம ெத�யாது.
காைல�ல் ஒரு �ைல. மாைல�ல் ஒரு
�ைல என்று இந்தத் தளம்பல் �ைல வளர்ந்துள்ளது. இது எங்ேக ெகாண்டுேபாய் �டும்
என்று ெத�ய�ல்ைல.
ஆனால், நாட்�ல் ஏற்பட்டுள்ள ெபாருளாதார ெநருக்க�ைய வர்த்தகர்கள் தமக்குச்
சாதகமாகப் பயன்படுத்�க் ெகாள்�ன்றனர்
என்பது மட்டும் உண்ைம. ெபாருட்தட்டுப்பாடு என்ற �ைல உருவா�னால் இயல்பாகேவ �ைலக்கட்டுப்பாடு தளர்ந்து �டும்.
இன்ைறய �ைல�ல் நாட்�ல் ெபாருட்தட்டுப்பாடு என்ற �ரச்�ைன உயர்ந்து

ெகாண்ேட ெசல்�றது. ஆகேவ �ைலைம
படு பயங்கரமாகும் என்ேற ேதான்று�றது.
சனங்கள் எப்ெபாழுதும் பதற்றமான –
குழப்பமான �ைல�ேலேய உள்ளனர். எந்த
ேநரம் என்ன ெபாருள் இல்லாமல் ேபாகும்?
எப்ேபாது எந்தப் ெபாருளுக்கு �ைல ஏறும்
என்ற பதற்றம்.
ஏைனய ெபாருட்களுக்கான தட்டுப்பாடு
ஏற்படுத்தும் பா�ப்பு ேவறு. உணவுப்
ெபாருட்களுக்கான தட்டுப்பாடு உருவாக்கும் பா�ப்பு ேவறு. இது �கழுமாக இருந்தால் மக்கள் பஞ்சத்ைத – பட்��ைய
– எ�ர்ெகாள்ள ேந�டும். பஞ்சத்ைத எ�ர்ெகாள்வெதன்பது சாதாரணமானதல்ல. ப�
வந்தால் பத்தும் பறந்து ேபாகும் என்பார்கள். பஞ்சம் வந்தால் அத்தைனயும் பறந்ேதா� �டும்.
இந்த உணவுத்தட்டுப்பாட்டுக்கு ஒரு காரணமாக �வசாயத்துைற�ல் தற்ேபாது ஏற்பட்டுள்ள ெநருக்க� ெசால்லப்படு�றது.
�வசாயச் ெசய்ைகக்கான உரம் மற்றும்

ஆனால்,
�வசாயச்
ெசய்ைகக்குத்
ேதைவயான மாற்று உள்�டுகைள வழங்குவதற்கு அரசாங்கம் து�த க��ல் ஏற்பாடு
ெசய்�ருக்�றது. இந்த மாற்று உள்�டுகைள
�வசா�கள் உ�ய �ைணக்களங்க�ல்
ெபற்றுக் ெகாள்ள மு��றது என்று �வசாய
அைமச்�ன் அ�கா�கள் கூறு�றார்கள்.
இது இயற்ைக உணவு உற்பத்�க்கு �த்�டும் நல்ல முயற்�. இைத ஆத�த்ேத ஆக
ேவண்டும் என்�ன்றனர் சூழ�யலாளர்களும் மருத்துவத்துைற�னரும் இயற்ைக
ேநசர்களும்.
�வசாயத்துைற அ�கா�கள் ெசால்வைதப்ேபால, தற்ேபாது மாற்று
உரமும்
மருந்தும்
வழங்கப்படு�றது.
அைதப் பயன்படுத்துவதற்கு ஒரு ேதர்ச்�க்
காலம் – ேபாகம் ேதைவ. அதுவைர இது
ஒரு �ரச்�ைனதான். இதனால் �வசாய
உற்பத்�த்துைற�ல் தளம்பேலா �ழ்ச்�ேயா
ஏற்படலாம்.
ச�, இதற்கு மாற்று நடவ�க்ைக என்ன? இப்ேபாேத ப�ல் நடவ�க்ைகக�ல் ஈடுபடுவது ஒன்றுதான் வ�.

ெபாருட்க�ன் �ைல உயர்வு காரணமாகவும், ெபாருட்க�ன் பதுக்கல் காரணமாகவும் அவர்க�ன் வாழ்க்ைக தரம் உயர்ந்து
�டாது. அண்ைம�ல் அரசுக்கு எ�ராக
எ�ர்க்கட்��னரால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட
ஆர்ப்பாட்டத்ைத
உற்று
ேநாக்�னால்,
அது ஆட்� மாற்றத்�ற்கான ஆர்ப்பாட்ட
ேகாஷங்கள் அற்றதாகவும், அத்�யாவ�ய
ெபாருட்க�ன் தட்டுப்பாடு எ�ெபாருள்
�ைலேயற்றம் ேபான்றவற்ைற முன்�றுத்-

தற்கு மாற்று வ�கைள நா�ச் ெசன்றாலும்,
பணம் இருந்தும் சைமயல் எ�வாயுைவ
ெபறமு�யாத �ைலைம உருவா�யுள்ளது.
அடுத்து �ழ்த்தட்டு மக்கள் அதாவது
ெதா�லாளர் வர்க்கத்ைத ேசர்ந்த மக்கள்,
இந்த மக்கள் இலங்ைக�ன் ெபாருளாதார
�ரச்�ைன காரணமாக பா�ப்புக்கைள சந்�த்தாலும் அவர்களுைடய உைழப்பு பஞ்சத்��ருந்து இம்மக்கைள காப்பாற்றக்கூ�யதாகவும், மற்றவர்களுக்கு உணவு உற்பத்�

சா�கள் ெபரும் நஷ்டத்ைத சந்�ப்பதுடன்
உருைளக்�ழங்கு உற்பத்�ைய ைக�டும்
�ைலக்கு
தள்ளப்படு�ன்றனர்.
இதன்
காரணமாக, மக்கள் ெவ�நாட்டு உருைளக்�ழங்ைக எ�ர்பார்த்து காத்�ருக்கும்
�ைலைய இைடத்தரகர்கள் ஏற்படுத்து�ன்றனர். உள்ளுர் உற்பத்� ைக�டப்பட்டதன்
�ன்னர் இறக்கும� ெசய்யப்படும் உருைளக்�ழங்�ற்கு இைடத்தரகர்கள் �ர்ண�ப்பேத �ைலயாக இருக்கும். இதன் காரண-

வடக்�ல் வன்��ல் �வசாய நடவ�க்ைககைள வனவளத் �ைணக்களம் தடுக்கும்
நடவ�க்ைக�ல் ஈடுபட்டு வரு�ன்றது.
தமது ெசாந்த �லத்�ல் �வசாயம் ெசய்ய
முற்படும் மக்கைள தடுத்து �றுத்தும் வனவளத்துைற�னர், மக்க�டம் �லத்�ற்கான
ஆவணங்கள் இருந்தும் இந்த ஆவணங்கள்
ெசல்லாது இக்கா� வனவளத்துைறக்கு
ெசாந்தமானது என கூ� மக்க�ன் உழவு
இயந்�ரங்கள் மற்றும் �வசாய உபகரணங்-

ெபாருட்கைள வழங்கக்கூ�ய வல்லைமையயும் ெகாண்�ருக்கும்.
இலங்ைக�ல் �வசாயத்�ற்கான ேபா�ய
�ர்வளம் மற்றும் �ல வளங்கள் இருந்தேபாதும், யுத்தத்�ன் �ன்னரான காலப்பகு��ல் �வசாய நடவ�க்ைககள் ஊக்கு�க்கப்படாமேல இருந்துள்ளது. மரபுவ�யாக
�வசாயம் ெசய்துவந்த மக்கள் தமது உணவுப்ப�ர்களுக்கு ச�யான �ைல �ைடக்காைம காரணமாக, உணவுப் ெபாருள் உற்பத்�கைள குைறத்துக்ெகாண்டனர் அல்லது
ைக�ட்டு மத்�ய �ழக்கு ேபான்ற நாடுகளுக்கு ேவைலவாய்ப்புக்கைள ேத� ெசன்று�ட்டனர்.

மாக இைடத்தரகர்கள்
ெகாழுத்த இலாபத்ைத
ெபற்றுக்
ெகாள்ள
உள்ளுர்
�வசா�கள்
வறுைமக்ேகாட்�ற்கு
�ழ்
தள்ளப்படு�ன்றனர்.
இலங்ைக�ல்
உள்ளூர் �வசாய உற்பத்��ன் ேதைவ எ�ர்காலத்�ல்
உணரப்படும் ேபாது உைழக்கும்
அ�த்தட்டு வர்க்க மக்களுக்கான
ம�ப்பும்
ம�யாைதயும் அ�க�க்கும், அத்துடன் அவர்க�ன் வாழ்க்ைகதரமும்
உயரும் என்பதுடன் உைழக்கும் வர்க்கத்ைத
ேசர்ந்த மக்களால் உற்பத்� ெசய்யப்படும்
உணவுப் ெபாருட்களுக்கு அவர்கள் �ர்ண�ப்பேத �ைலயாக இருக்கும்.
கடந்த காலத்�ல் அரசாங்கம் உள்ளூர் உற்பத்�யாளர்கைள ஊக்கு�க்காத காரணத்�னால் பலர் தமது உற்பத்�கைள ைக�ட்டனர்.
ெபரு முதலா�கள் ஊக்கு�க்கப்பட்டனர்,
இதன் காரணமாகேவ இன்று ெபரும் பஞ்சத்ைத ேநாக்� நாடு நகரேவண்�ய �ைலைமக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.
இலங்ைக�ன் உணவு உற்பத்� கடந்த
ஐம்பது வருடங்களுக்கு முன் இருந்ததுடன்
ஒப்�டுைக�ல் இப்ேபாது �க ேமாசமான
�ைலைமைய அைடந்துள்ளது. இலங்ைக�ல் யுத்தம் நைடெபற்ற காலத்�ல் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட �வசாய நடவ�க்ைககளுடன் ஒப்�டுைக�ல் இன்று �வசாயப்
ெபாருட்க�ன் உற்பத்��ல் பா�ய �ழ்ச்�ைய கண்டுள்ளது.
த�சாக உள்ள �லங்கள் �ளைமக்கப்பட�ல்ைல, வன்��ல் இராணுவ ஆக்�ர�ப்�ல் உள்ள �வசாய �லங்கல் �டு�க்கப்பட�ல்ைல, குளங்கள் அைனத்தும்
முற்றுமுழுதாக புனரைமப்பு ெசய்யப்பட�ல்ைல, சகல �வசா�களுக்குமான
�ர்ப்பாச நடவ�க்ைககள் முன்ெனடுக்கப்பட�ல்ைல, கு�ப்பாக வன்� பகு��ல்
�வசாய நடவ�க்ைககள் �ட்ட�ட்ட
முைற�ல் நசுக்கப்பட்டு வரு�ன்றது.

கைள ைகப்பற்� வழக்கு ப�வு ெசய்தும்
வரு�ன்றனர். இச்ெசயற்பாடுக�ன் ேபாது
அப்�ரேதசங்க�லுள்ள �ரேதச ெசயலகங்க�ன் ஆேலாசைனகைள வனவளத்துைற�னர் ெபற்றுக்ெகாள்வ�ல்ைல என்றும்
சர்வ�காரப் ேபாக்�ல் ெசயற்படும் வனவளத்துைற�ன�ன் நடவ�க்ைக காரணமாக
�வசா�கள் வன்��ல் ெபரும் �ரமங்கைள எ�ர்ேநாக்� வருவதாக �வசாய
அைமப்புக்கள் கவைல ெவ��ட்டுள்ளன.
இதன் காரணமாக உள்ளுர் �வசாய உற்பத்� ெபாருட்கைள அ�க�க்க மு�யாத
�ைலைம ெதாடர்ந்து காணப்படு�ன்றது.
இலங்ைகத் �ைவ சூழவுள்ள கடல்வளம்
எமது நாட்�ற்கு கடலுணவு ஏற்றும� மூலம்
ெபருளவு அந்�யச் ெசலவா�ைய ஈட்�
தரு�ன்றது. உண்ைம�ல் கடற்ெறா�லாளர்க�ன் நலன்கள் பாதுகாக்கப்பட ேவண்டும்,
அத்துடன் அவர்களுக்கான எ�ேபாருள்
��ேயாகம் தைடப்படாமல் வழங்கப்பட
ேவண்டும்.
முக்�யமாக இலங்ைக மக்களுக்கு கடலுணவானது குைறந்த �ைல�ல் புரதம்
�ைறந்த உணவாக �ைடக்கக் கூ�யதாக
இருந்தாலும் இன்று ஏைழ மக்களுக்கு கடலுணவு வாங்க மு�யாத அள�ற்கு �ைல
ஏற்றம் �ஷம் ேபால ஏ�க்ெகாண்டு ெசல்�றது.
இலங்ைக�ல் ஏற்பட்டுள்ள ெபாருளாதார
ெநருக்க�ைய, இந்த சந்தர்ப்பத்ைத பயன்படுத்� �வசாயம் ெசய்பவர்களும், �வசாயம் சார்ந்த உற்பத்� ெதா�ைல ெசய்யும்
உற்பத்தயாளர்களுேம �வர்த்� ெசய்யக்கூ�யவர்களாக இருக்க மு�யும்.
ஊற்பத்�ைய யார் ெசய்�றார்கேளா அவர்களுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்ைப வழங்கும் கால
கட்டமாக எ�ர்வரும் காலங்கள் அைமயவுள்ளன. அத்துடன் இன்று இலங்ைக மக்கைள
காப்பாற்ற ேவண்�ய சமூகக் கடைமயும்
�வசாய உற்பத்�யாளர்களா�ய உங்கள்
ைகக�ல் வந்துள்ளது.
சமுகத்�ல் இன்று ேமன்ைமயானவர்களாக தங்கைள கரு�க்ெகாண்டவர்கள் �வசா�களுக்கு ம�யாைத ெகாடுக்கும் காலம்
ெநருங்� வந்து�ட்டது.
(22ஆம் பக்கம் பார்க்க)

கருணாகரன் ...

விவசாய தன்னிைறவு ெபாருளாதார திட்டேம
ெநருக்கடியிலிருந்து நாட்ைட காப்பாற்றும்!

�ேய முன்ெனடுக்கப்பட்டுள்ளது.
உலகசந்ைத�ல் இலங்ைக�ன் நாணய
ம�ப்�ழப்பு, இலங்ைக நாணயங்கைள அச்�ட்டு ெவ��டுவதனால் ஏற்படு�ன்ற பண
�க்கம் ேபான்ற காரணங்களால் மக்க�ன்
ைகக�லுள்ள பணத்�ற்கு ெபறும�யற்று
ேபா�ன்றது.
இன்ைறக்கு வளர்முக நாடுகள் என்று
ெசால்லப்படும் நாடுக�ல் முதலா�த்துவ வர்க்கம், ெதா�லாளர் வர்க்கம் என்ற
இரண்டு வர்க்கங்கள் கு�ப்�டப்படு�ன்றது.
இ�ல் மூன்றாவதாக நடுத்தர வர்க்கம் என்ற
ஒன்று உள்ளது. இந்த நடுத்தர வர்க்கமானது
எவ்வாறா�னும் தனது �ைலைய ��றக்காமல் தக்கைவப்பதற்கு ேபாராடுவதுடன்,
தனது ெபாருளாதார �ைலைய அடுத்தகட்டத்�ற்கு அதாவது ேமல்தட்டு வர்க்கத்�ன�ன் வாழ்க்ைக முைறைய அைடவதற்காக
முயற்� ெசய்யும் ஒரு வர்க்கமாக இருப்பைத
காணக்கூ�யதாக இருக்கும்.
இலங்ைக�ல் இந்த நடுத்தர வர்க்கத்ைத
ேசர்ந்த மக்கள் எ�ர்காலத்�ல் ெபாருளாதார �க்க�ல் ெபரும் அவலங்கைள சந்�க்க
கூ�ய வாய்ப்புக்கள் ெதன்படு�ன்றன. உதாரணமாக இந்த நடுத்தட்டு வர்க்க மக்கேள நகரங்க�ல் அ�கமாக வாழ்ந்து வரு�ன்றனர்.
இப்ேபாது அம்மக்கள் எ�ர்ேநாக்�யுள்ள
முக்�ய �ரச்�ைனயாக சைமயல் எ�வாயு
�ரச்�ைன காணப்படு�ன்றது.
நகரத்�ல் வாழும் மக்கள் சைமயல் ெசய்வ-

எம்.ஜி.ெரட்னகாந்தன் ...
கு�ப்பாக �வசா�கள் மற்றும் உற்பத்�
சார்ந்த ெபாருட்கைள �ைள�ப்ேபாருக்கு
அவர்க�ன் ெபாருட்களுக்கு ஏற்ற ச�யான
�ைல �ர்ணயம் �ைடக்காமல் இைடத்தரகர்களால் தைட ெசய்யப்பட்�ருந்ததது.
உதாரணமாக உருைளக்�ழங்ைக �வசா�கள் இலங்ைக�ல் ப��ட்டு அறுவைட
ெசய்யும் காலப்பகு��ல், ெவ�நாடுக��ருந்து
உருைளக்�ழங்ைக
இறக்கும� ெசய்யும் இைடத்தரகர்கள் குைறந்த
�ைல�ல் சந்ைத�ல் உருைளக்�ழங்ைக
�ற்பைனக்கு �டும்ேபாது உள்ளுர் �வ-

2021 நவம்பர் 21 ஞாயிற்றுக்கிழமை

குறைபாடுகள் களையப்பட்டு...
(08ஆம் பக்கத் த�ொடர்)
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kpfr; rpwe;j njhopy; tha;g;G

yd;r; rPl; Njitapy;iy!
இதன் காரணமாக த�ோட்டத் தலைவிக்கு செல்லமாக 'அமிர்தவள்ளி'
gd;dy ifj;njhopy; Ngl;ilapy; Kd;dzp
என்று பெயர் சூட்டியுள்ளனர். இது காலப்போக்கில் இந்த மக்கள் குடியிifj;njhopw; rhiyapy; nghjpaply; gphptpw;F
ருப்புக்கும் பெயராக மாறி 'அமிர்தவள்ளி லயம்' எனப் பெயர் பெற்றதாக
ச�ொல்கிறார் தேயிலைமலை த�ோட்டத் தலைவராக இருந்த மாரிமுத்து விஜMz;> ngz; ,UghyhUf;Fk; mjp $bajhf
யகுமார் (வயது 65).
22 ehl;fs; kl;LNk.
மேலும், 1970களில் மலையக பெருந்தோட்டங்களை அரசாங்கம் சுவீகரித்த காலம் வரை 'மன்சூட் சீமாட்டி த�ோட்டத்தின் மன்சூட் விடுதியில் வசித்து
#oYf;F ,irthd czTg; ngl;b
வந்தாராம். மேலும் இந்த மன்சூட் பங்களாவை த�ொழிலாளர் குடும்பம் ஒன்rk;gsk; &. 33000/- -45000/- tiu
cq;
fsJ rfy nghjpaply; Njitg;ghLfSf;Fk;!
றுக்கு த�ோட்ட நிர்வாகம் வழங்கியிருந்தது. சென்ற வருடம் தீ விபத்து சம்பrpwpait (750kp.yP)/ rhjhuzk; (1000 kp.yP)/ nghpait (1200 kp.yP)
வத்தில் இந்த பங்களாவும் எரிந்துப�ோனது.
இந்த லயத்திற்கு அருகில் அமைந்திருந்த சிறிய அம்மன் ஆலயமும்
njhlHGfs; - 0702757539
mioAq;fs;: 071-5874374>
இன்று புதுப்பிக்கப்பட்டு தேயிலைமலை த�ோட்ட முத்து மாரியம்மன் ஆல* nkhj;j XlHfSf;F fopT cz;L.
077-1024551>
யமாக மாற்றம் பெற்றுள்ளது. அமிர்தவள்ளி லயம் அமைந்துள்ள இந்த
50 ஏக்கர் தேயிலைத் த�ோட்டம் தேயிலைமலை த�ோட்ட நிர்வாகத்தின் கீழ்
071-0450965
தற்போது உள்ளது.
தற்போது அமிர்தவள்ளி லயத்தின் ஒரு பகுதியில் இருந்த மாட்டுத் த�ொழுவமும் மக்கள் குடிnjq;F> fpj;Jy; kw;Wk; gid gapHr; nra;if Nkk;ghL kw;Wk; rhHe;j ifj;njhopy; nghUl;fs;
யிருப்பாக மாற்றப்பட்டு இன்று 32 குடும்பங்கள்
இங்கே வாழ்ந்து வருகின்றன. அமிர்தவள்ளி
cw;gj;jp kw;Wk; Vw;Wkjp gy;tifg;gLj;jy; ,uh[hq;f mikr;R
லயத்தின் பழைய கூரைத் தகரங்கள் மாற்றப்பட்டு சில குறைபாடுகளும் நிவர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளன. அத்துடன் தமது வீட்டுக்கு அருகில் தற்காலிக குடியிருப்புகளும், சமையல் அறைகளும்
அமைத்துக்கொள்ள த�ோட்ட நிர்வாகம் அனுமதி
வழங்கியுள்ளது.
அத்துடன் கமநெகும அபிவிருத்தி திட்டம் மூலம்
வடிகாண் மற்றும் சில குடும்பங்களுக்கு மலசல
கூடங்களும் அமைத்து க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
எனினும் இந்த அமிர்தவள்ளி லயத்து குடியிnjq;F rhHe;j rfy cw;gj;jpf; ifj;njhopy;fs;/ jahhpg;G epWtdq;fis 2022 Mz;bw;F gjpT nra;jy; 2021.11.22k;
ருப்பாளர்களுக்கு இப்போது குடிநீர் வசதியும்
சில குடும்பங்களுக்கு மலசலகூட வசதிகளும்
jpfjp Kjy; Muk;gpf;fg;gLk; gjpT nra;j ehs; Kjy; xU tUl fhyj;jpw;F ,g;gjpTfs; nry;YgbahFk;. gjpT
இல்லை.
nra;tjw;fhf tpz;zg;gq;fs; kw;Wk; tpguq;fis www.cda.gov.lk vd;w ,izajsj;jpy; my;yJ ,y. 11> ba+f; tPjp>
அமிர்தவள்ளி லயத்தின் அருகில் உள்ள 30
nfhOk;G-01 ,y; mike;Js;s njq;F mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; jahhpg;G mgptpUj;jp gphpT vd;w Kfthpapy;
அடி உயரமான மண்மேட்டில் வெடிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதால் மழைக்காலங்களில் உயிர் அச்சத்,Ue;J tpz;zg;gpj;J my;yJ Nehpy; ngw;Wf; nfhs;syhk;.
துடன் வாழவேண்டியிருக்கிறது. நீரும் குறித்த
மண்மேடு வழியாக வழிந்தோடுவதால் மண்சரிவு
அபாயம் உள்ளதை காணக்கூடியதாக உள்ளது.
லயம் அமைந்துள்ள 80 பேர்ச் நிலம் நீர்வளம்
காணப்படும் நிலமாக உள்ளது. இதுவும் மண்சரிவுக்கு காரணமாக அமையலாம். ஆனால் இப்பகுதியின் நிலத்தடி நீர் குடிநீருக்கு உகந்த நீர் அல்லவாம்.
மேலும் பாம்பன் ஆற்றில் ஓடும் நீரும் அசுத்த
நீராக காணப்படுகிறது.
இந்த குடியிருப்பாளர்களுக்கு லயத்து மக்களுக்கு ஒரேய�ொரு
ப�ொதுவான குழாய் மட்டுமே காணப்படுகிறது.
இங்கே வசிக்கும் 32 குடும்பங்களுக்கு எட்டு மலnjq;F mgptpUj;jp mjpfhu rigapy; gjpT nra;ahjpUj;jy; rk;ge;jkhf rl;lj;jpy; cs;s
சலகூடங்கள் மாத்திரமே உள்ளன. எனவே புதிய
கழிப்பறைகள் அமைத்துத் தரப்பட வேண்டும்.
mjpfhuj;jpd; gpufhuk; vjpHfhyj;jpy; eltbf;if vLg;gjw;F Vw;ghLfs; Nkw;nfhs;sg;gLk;.
அதேநேரத்தில் த�ோட்ட நிர்வாகத்திடம் பல
முறை இந்த லயத்தின் அவல நிலை எடுத்துக்
கூறப்பட்டுள்ளது. எனினும் சம்பந்தப்பட்டவர்கள்
நடவடிக்கை எடுத்ததாகத் தெரியவில்லை.
jiytH
njhiyNgrp
- 0112322796
எனவே மன்சூட் என்ற வெள்ளைக்கார பெண்
njq;F mgptpUj;jp mjpfhu rig
- 0112502503
நிர்வாகத்தில் இந்த லயத்தில் வாழ்ந்த மக்கள்
அனுபவித்த சலுகைகள், அடிப்படை வசதிகள்,
,y. 54> ehty tPjp>
நாகரீக காலத்தில் எம்மால் வாழ எவரும் வழிசehuhN`d;gpl;l>
மைக்காத நிலையில் நவீன அடிமைகளாகவும்
,izajsk; - www.cda.gov.lk
அடிப்படை உரிமையற்றவர்களாக வாழ வேண்டிnfhOk;G- 05
யுள்ளதாக அவர்கள் தெரிவித்தனர்.

njq;F mgptpUj;jp mjpfhu rig

2022 Mz;bw;fhf njq;F rhHe;j cw;gj;jpfs; kw;Wk; jahhpg;ghsHfisg; gjpT nra;jy;

njq;F rhHe;j cw;gj;jpfs;> gFjpasT g+Hj;jpahd cw;gj;jpfs; my;yJ ,ilepiy
cw;gj;jpfs;> NtW cw;gj;jpfis Nkw;nfhs;tjw;fhd %yg; nghUl;fis tpw;gid
nra;jy; kw;Wk; toq;fy; cl;gl rfy Kd;jahhpg;G cw;gj;jpfis Nkw;nfhs;Sk;
epWtdq;fs; njq;F mgptpUj;jp mjpfhu rigapy; gjpT nra;jy; fl;lhakhdJ.
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இலங்ைகயில் உணவு உற்பத்தி

பரீட்சார்த்த முயற்சிகளுக்கு
இது தருணமல்ல

ந

ச்சுக்கலப்பற்ற உணவு உற்பத்�
என்ற ேகாஷம் கடந்த 2015இல்
பத�க்கு வந்த அரசாங்கத்�னால்
முன்ைவக்கப்பட்�ருந்தது. ெபரும் எடுப்�ல்
அதற்கான அங்குரார்ப்பண நடவ�க்ைககளும் ெசய்து ைவக்கப்பட்டன. �வசாய
இரசாயனப் �ரேயாகங்கைளக் குைறத்து
இயற்ைகவ� �வசாயத்�ற்கு மாறும்
எண்ணம் ெவ�ப்படுத்தப்பட்டது.

அனுராதபுரம், ெபாலனறுைவ மாவட்டங்க�ல் �று�ரக ேநாயாளர்க�ன் எண்�க்ைக
அ�க�த்துச் ெசன்றயுைம் அதற்கு அப்பகு�க�ல் �வசாய நடவ�க்ைகக�ல் ெச�வாகப் பயன்படுத்தப்படுவதாக நம்பப்படும்
�வசாய இரசாயனங்க�ன் �ரேயாகமுேம
முக்�ய காரணமாகக் கருதப்பட்டதாலும்
அப்ேபாைதய ஜனா�ப� அந்தப்�ரேதசத்ைதச் சார்ந்தவர் என்றப��னாலும் அவ்வாறான ஒரு மு�வு எடுக்கப்பட்டது.
ஆனால் முற்றுமுழுதாக இயற்ைக �வசாயத்�ற்கு அவ்வாறு குறு�ய காலத்�ல் மாறமு�யாது என்பதால் �ட்டுத்ேதாட்ட மட்டத்�ல்
அதைன அ�முகப்படுத்� ப�ப்ப�யாக ��வாக்கம் ெசய்ய முயற்�க்கப்பட்டது. ஆனால்
2019இல் பத�க்கு வந்த அரசாங்கம் �வசாயத்�ல் இரசாயனப் �ரேயாகத்ைத �றுத்�
ேசதனப் பசைளகைளயும் மரபு ��யான கைளக்கட்டுப்பாடு �ைடக்கட்டுப்பாட்டு முைறகைளயும் பயன்படுத்துமாறு உத்தர�ட்டது.
மக்களுக்கு �சத்ைத உண்ணக்ெகாடுப்பது தவறு என்று �யாக்�யானம் ெகாடுத்து
அந்நடவ�க்ைகக்கு �யாயம் கற்�க்கப்பட்டது. எவ்வாறா�னும் இந்த நடவ�க்ைக�ன் �ைளவுகள் பற்� நைடெபற்றுவரும்
ெபரும்ேபாக அறுவைட�ன் ேபாது ெவ�ப்பைடயாகத் ெத�ந்துெகாள்ள மு�யும்.
உணவு அறுவைட�ல் பா�ப்புகள் ஏற்படாது என்று அரசாங்கம் நம்பு�றது எ�ர்க்கட்�கேளா உணவுத்தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டு பட்��ச்சாவுகள் எ�ர்ெகாள்ளப்படலாம் என்று
அச்சம் ெத��க்�ன்றன.

அவ்வாறு ஒரு �ைல ஏற்பட்டால் இலங்ைக
மக்க�ன் உணவுப் பாதுகாப்பு �கப்ெப�ய
சவாைலச் சந்�க்கும். பற்றாக்குைற காரணமாக உணவுப்ெபாருள் �ைலகள் சடு�யாக
அ�க�த்து வாழ்க்ைகச் ெசலவு அ�க�க்கும்.
உணவுப்ெபாருள் �ைலய�க�ப்�னால் எற்படும் பண�க்கம் ேமாசமான �ைளவுகைள
ஏற்படுத்தும். இதற்ெக�ராக ெதா�லாளர்கள் ேமற்ெகாள்ளும் கூ� உயர்வுப் ேபாராட்டங்களும் ெதா�ற்சங்க நடவ�க்ைககளும்
�ைலைமைய ேமாசமாக்� உற்பத்�ச் ெசலவுகைள ேமலும் அ�க�க்கும். இைவ இரண்டும் மா�மா� �ைலகைள அ�க�ப்பதால்
பண�க்கம் கட்டுக்கடங்காமல் உயர்ந்து
ெசல்லும் �ைல உருவாகும்.
ஏற்ெகனேவ நாட்�ல் உணவுப்ெபாருட்க�ன் �ைலகள் து�தமாக அ�க�த்துள்ளன.
எனேவ உணவுப்ெபாருள் �ைளச்ச�ல்
�ழ்ச்� ஏற்படுமா�ன் அவற்ைறக் கட்டாயமாக இறக்கும� ெசய்ய ேவண்�ய �ைல
உருவாகலாம். ஏற்கனேவ ெடாலர் ெநருக்க��ல் �க்�த்த�க்கும் இலங்ைகப் ெபாருளாதாரம் உணவு இறக்கும�க்காக எவ்வாறு
ெடாலைர ெபற்றுக்ெகாள்ள எத்த�க்�றது
என்பது �கப்ெப�ய ேகள்�யாக உள்ளது.
ெடாலர் ெநருக்க� காரணமாக மசெகண்ெணய் இறக்கும� ெசய்யமு�யாத
�ைல�ல் சபுகஸ்கந்த சுத்�க�ப்பு �ைலயம்

50 நாட்களுக்கு மூடப்படுவதாக எ�சக்�
அைமச்சர் அ��ருத்�ருந்தார். நாட்�ல்
எ�ெபாருள் தட்டுப்பாடு எற்படலாம் என்ற
பலமான எ�ர்பார்க்ைக நாட்�ல் �லவு�றது. இப்ேபாது உணவுத்தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டு உணைவயும் இறக்கும� ெசய்ய நாடு
தள்ளப்பட்டால் �கப்ெப�ய ெநருக்க�
�ைல�ைனச் சந்�க்க ேந�டும். மறுபுறம்

மக்கள் தமது ெபாருளாதார நடத்ைதகைள
பண�க்க எ�ர்பார்க்ைகக�ன் அ�ப்பைட�ல் ேமற்ெகாள்ள எத்த�ப்பதால் உண்ைம�ேலேய பண�க்கம் அரசாங்கம் எ�ர்பார்ப்பைத �டக்கூடுதலாக அ�க�க்கும்
சாத்�யங்கள் உண்டு.
இலங்ைக�ல் ஏற்கனேவ �ல உணவுப்ெபாருள்க�ன் �ைலகள் ஐேராப்�ய நாடுக�ல் �லவும் �ைலகைள �ட அ�கமாகேவ
காணப்படு�ன்றன. தக்கா� ஒரு �ேலா�ன்
�ைல ெநதர்லாந்�ன் சந்ைத�ல் 99 யூேரா
சதத்��ருந்து 1.49 யூேரா வைர �ற்பைனயா�றது. அதாவது 228 ரூபா��ருந்து
342 ரூபா வைர. இலங்ைக�ல் ஒரு �ேலா
தக்கா� 500 ரூபா வைர�ல் �ற்பைனயா�றது. அேதேபால ஒரு �ேலா உருைளக்�ழங்கு 1.39 யூேராவுக்கு �ற்பைனயா�றது.
இலங்ைகப் ெபறும��ல் இது 317 ரூபாவாகும். இலங்ைக�ல் உருைளக்�ழங்கு �ைல
இதற்கு சமமாக உள்ளது. ஒரு�ேலா மஞ்சள்
�ற ேதாடம்பழம் அங்கு 454 ரூபாவுக்கு

சமமான ெபறும��ல் �ற்�றது. இலங்ைக�ல் இது 650 ரூபாவுக்கு ேமல் �ற்பைனயா�றது. ெநதர்லாந்�ன் �ல கைடக�ல்
மூன்று �ேலா ேதாடம்பழம் 2.89 யூேராவுக்கு அதாவது 659 ரூபாவுக்கு �ற்�றது.
அேதேபால் ஓரு �ேலா �ராட்ைசப்பழம்
அங்கு சுமார் 300 ரூபாவுக்கு �ற்கப்பட
இங்கு ஒரு �ேலா 1000 ரூபாவுக்கு ேமல்
�ற்பைனயா�றது. ஒரு �ேலா அப்�ள் 228
ெதாடக்கம் 342 ரூபா வைர�ல் அங்கு �ற்கப்பட இலங்ைக�ல் �ேலா 650 ரூபாவுக்கு
ேமல் �ற்கப்படு�றது. எலும்பு மற்றும்
ேதால் �க்�ய ேகா� இைறச்� ஒரு �ேலா
ெநாதர்லாந்�ல் உள்ள ஒரு ம�வான சுப்பர்
மார்கட்�ல் 6.49 யூேராவுக்கு அதாவது 1480
ரூபாவுக்கு �ற்கப்படு�றது. இேத வைக
இைறச்�க்கு இதற்கு �ட்�ய �ைலேய
இலங்ைக�ன் சுப்பர்மார்க்கட்க�ல் �ற்கப்படு�றது. 200 �ராம் ம�வாக �ஸ் 385 ரூபாவக்கு சமமான ெபறும��ல் �ற்கப்பட
இங்கு 1450 ரூபாவுக்கு �ற்கப்படு�றது.
இவ்வாறு ேமற்குலக அ��ருத்�யைடந்த
நாெடான்�ல் காணப்படும் உணவு �ைலகளுக்கு சமமாக அல்லது அைத�டக் கூடுதலாக இலங்ைக�ல் உணவுப்ெபாருள்கள்
பலவற்�ன் �ைலகள் காணப்படு�ன்றன.
நாட்டு மக்க�ன் வருமானத்ைதப் ெபாறுத்தமட்�ல் ெநதர்லாந்�ன் தைலக்கு�ய உற்பத்�
2020இல் 52304 அெம�க்க ெடாலர்களாகக்
காணப்பட இலங்ைக�ன் தைலக்கு�ய உற்பத்� ெவறும் 3682 ெடாலர்கள் மட்டுேம.
ெநதர்லாந்து மக்க�ன் �ரதான உணவு
உருைளக்�ழங்கு �ஸ் மற்றும் இைறச்�
வைககள் ஆகும். அவற்�ன் �ைலகள் அந்நாட்டு மக்க�ன் வருமானத்துடன் ஒப்�டுைக�ல் �க�கக் குைறவாகும்.
(22ஆம் பக்கம் பார்க்க)

அெமரிக்க இராஜதந்திர
ெபாறிக்குள் அகப்படுமா சீனா?

கலாநிதி

ேக.ரீ.கேணசலிங்கம்
யாழ். பல்கைலக்கழகம்

ச

ர்வேதச அர�ய�ல் உைரயாடல்
என்பது ஒரு இராஜதந்�ர ெபா�
முைற ஆகும். அத்தைகய ெபா�முைற�ல் ஒரு அங்கமாகேவ �ன,
அெம�க்க ஜனா�ப�க�ன் ெமய்�கர்
சந்�ப்பு கடந்த 16ம் �க� நைடெபற்றது.
ேஜா ைபடன் மற்றும் � �ன்�ங் ஆ�ய
இருவரும் முதல் தடைவயாக இத்தைகய
சந்�ப்ைப ேமற்ெகாண்டுள்ளனர். இரு
நாட்டுக்குமான அர�யல் வர்த்தகம் மற்றும்
இராணுவ �டயங்க�ல் பா�ய
முரண்பாடும் பைகைமயும்
கூர்ைமயைடந்�ருக்�ன்ற சூழ�ல்
இத்தைகய சந்�ப்பு �கழ்ந்துள்ளது.
இத்தைகய இராஜதந்�ர ெபா�முைறக�னூடாக உலகளா�ய ���ல் �கழக்கூ�ய
ேபார்கைள தடுக்க மு�யுெமன்று யதார்த்தவாத ேகாட்பாட்ைட முன்ைவத்த ெஹனத்
ெவாய்ஸ், ஹான்ஸ் ேமாகன்ேதா ஆ�ேயார்
கு�ப்�டு�ன்றனர். இக்கட்டுைரயும் இரு
தைலவர்க�ன் சந்�ப்�ல் உைரயாடப்பட்ட
முக்�ய �டயத்ைதயும் அதன் �ைளவுகைளயும் ேதடுவதாக அைமக்கப்பட்டுள்ளது.
இரு தைலவர்களது சந்�ப்பு �ல முன்னாயத்தங்கைள ெகாண்டு ஆரம்�க்க �ட்ட�டப்பட்டுள்ளது. கு�ப்பாக அெம�க்கா
தரப்பு 'இருதரப்பு உட்கட்டைமப்பு சட்டம்'
என்பைத காங்�ர�ல் �ைறேவற்�யுள்ளேதாடு, �ன்�ங் �ன ஆட்��ன் மூன்றாவது
ஆட்�க்காலத்ைத ஆரம்�ப்பதற்கான உத்தரவாதத்ேதாடு இச்சந்�ப்ைப எ�ர்ெகாண்டுள்ளார். அதாவது பரஸ்பரம் அெம�க்கா எ�ர்
�னா என்பது சமவல்லைமயுைடய அரசு
என்ற எண்ணப்பாங்ேகாடு இச்சந்�ப்ைப
ஆரம்�க்கப்பட்டுள்ளது. இ�ல் ெபாருளாதார �டயம் உைரயாடப்பட்ட ேபாதும் அர�யல் ���லான உைரயாடலுக்கான களேம
முதன்ைமயாக காணப்பட்டது. அெம�க்க
தரப்ைப ெபாறுத்தவைர �னாைவ ெபாருளாதார ���ல் அல்லது வர்த்தக ���ல்
எ�ர்ெகாள்வெதன்பது க�னமான இலக்காக அைமந்�ருப்பதனால் அர�யல் மற்றும்

இராணுவ ���ல் �னாைவ ைகயாள
எத்த�த்�ருந்தைத உணர மு��ன்றது.
2021ஆம் ஆண்�ன் ஆரம்ப காலப்பகு��ல் �கழ்ந்த �-07 மாநாட்�லும்,
ேநட்ேடா சந்�ப்�லும், ஐேராப்�ய
யூ�யனுடனான ைபடன் தைலைம�லான அெம�க்க சந்�ப்�லும் �னா�ற்கு எ�ரான ப��டு பற்�ேய அ�க
�டயங்கள் முதன்ைமப்படுத்தப்பட்�ருந்தது. ஆனால் அத்தைகய எண்ணத்ேதாடு பய�க்க �ைளந்ததன் �ர�ப�ப்புக்கைள அெம�க்கா உணர்ந்ததன்
�ைளவாகேவ �னாவுடனான உைரயாடைல முன்�றுத்த தயாரானது. இத்தைகய உைரயாடல் �னாைவ கட்டுப்பாட்டுக்குள் ெகாண்டு வரேவா அல்லது
அதற்கான உத்�கைள வகுக்கேவா
வாய்ப்பாக அைமயுெமன அெம�க்கா
எ�ர்பார்த்தது. அதற்ேகற்பேவ இப்ேபச்சுவார்த்ைதைய தனக்கு இைசவாக கட்டைமத்தது. ஆனால் அத்தைகய கட்டைமப்பு �னா தைலைமைய எ�ர்ெகாள்�ன்ற
ேபாது ெநருக்க�க்கு உ�யதாகேவ மா�யுள்ளது. கு�ப்பாக �னா-அெம�க்க ேபச்சுவார்த்ைத�ல்
முதன்ைமப்படுத்தப்பட்ட
�டயங்கைள அவதா�ப்பது அதன் �ர�ப�ப்புக்கைள �ளங்�க் ெகாள்ள உதவும்.
முதலாவது, ைதவான் �வகாரம் இரு
தரப்புக்�ைடேய காரசாரமான �வாதப்ெபாருளா�யது. �ன−ஜனா�ப� � �ன்�ங்
ைதவா�ன் சுதந்�ர �ரகடனத்ைத ஊக்கு�ப்பது
ெநருப்புடன்
�ைளயாடும்
ெசயெலன அெம�க்க ஜனா�ப� ைபடைன
எச்ச�த்�ருந்தார். �னா ைதவாைன தனது
அங்கமாக கருது�ன்ற ேபாது ைதவான் ஆட்�யாளர்கள் அதைன இைறைமயுள்ள நாடாக
மாற்றுவதற்கும், அதைன பாதுகாக்கும் �வகாரத்�ல் அெம�க்கா குரல் ெகாடுப்பது,
�னா ைதவாைன தாக்�னால், அெம�க்கா
பாதுகாக்கும் எனக்கு�ப்�டுவதும் அத்தைகய அர�யைல உலக அர�யலாக மாற்�
�னாைவ ெநருக்க�க்கு உள்ளாக்குவதற்குேம. இருதரப்பும் ைதவாைன ைமயப்படுத்� ெத�வானெதாரு சர்வேதச அர�யைல
ைகயாள்வதற்கு �ட்ட�டு�றது. இேதேபான்று �னா�ன் ெஹாங்ெகாங் மற்றும்
வடேமல் �ராந்�யமான �ன்�யா�ங்�ல்
உள்ள உய்குர் மக்கள் �தான ம�த உ�ைம
�றல்கள் உைரயாடப்பட்டது. இத்தைகய
உைரயாடல்க�ல் �னா �து அெம�க்கா
அ�க குற்றச்சாட்டுக்கைள முன்ைவத்துள்ளது. ப�லுக்கு �னாவும் தனது வலுைவயும்
அர�யல் பலத்ைதயும் உத்தரவாதப்படுத்து-

வ�ல் முைனப்பான கவனம் ெசலுத்�யது.
இவ்வுைரயாடல் �ன தரப்�ல் பலத்ைதயும் அெம�க்க தரப்�ன் பல�னத்ைதயும்
ெவ�ப்படுத்துவதாகேவ
ெத��ன்றது.
அதைன ��வாக �ளங்�க்ெகாள்ளுதல்
அவ�யமாகும்.
ஒன்று, �ன ஜனா�ப� � �ன்�ங் அெம�க்க ஜனா�ப� ேஜா ைபடைன ைதவான்
�தான தைல�ட்டுக்கு எச்ச�க்ைக ெசய்த
�தம் கவ�க்கத்தக்கது. கு�ப்பாக ஐேராப்பாைவ ஆளுைக ெசய்த ேபானபார்ட்
ெநப்ேபா�யன் கு�ப்�ட்ட வாக்�யங்கேள
�ைனவுக்கு வரு�றது. அதாவது, '�னா என்�ன்ற உறங்�க்ெகாண்�ருக்கும் சாத்தாைன
நாம் தட்�ெயழுப்ப �ரும்ப�ல்ைல' என
கு�ப்�ட்டதன் மூலம் அதன் உண்ைமயான ேதாற்றத்ைத அல்லது அதன் வலுைவ
உணர்ந்ததன் �ர�ப�ப்ைப ேபான்ேற
�ன்�ங்�ன் எச்ச�க்ைக அைமந்�ருந்தது.
�னா எப்ேபாதும் உலகத்துக்கு தனது ெமன்
அ�காரத்ைதேய ெவ�ப்படுத்� வரு�றது.
இதைன உைடப்பதற்கு அெம�க்கா பல
முயற்�கைள பல தசாப்தங்களாக முயன்று
வந்துள்ளது. அைனத்து சந்தர்ப்பங்க�லும்
�னா ேபானபார்ட் ெநப்ேபா��ன் வார்த்ைதக்கு இைணயான எத்தைகய நடத்ைதகைளயும் ெவ�ப்படுத்த�ல்ைல. 1962இல்
இந்�ய எல்ைல�ல் �கழ்த்�ய ேபார் ஒன்ேற
அண்ைமய வரலாற்�ல் �னா�ன் ெபரும்
எடுப்பு ேபாராக காணப்படு�றது. அெம�க்கா ெதாடர்பான �னா�ன் எச்ச�க்ைக
அெம�க்க தரப்�ன் ைதவான் ெதாடர்பான

உைரயாடல் �ட்�ைய மு�வுக்கு ெகாண்டு
வந்தது.
இரண்டு, ைதவான் �னா�ன் அங்கம் என்பதும் அப்�ராந்�யம் �னா�ன் �ராந்�யம்
என்றும்
அைடயாளப்படுத்தப்படு�ன்ற
சூழ�ல் அெம�க்காேவாடு ஒப்�டு�ன்ற
ேபாது பு�சார் அர�யலாக �னா�ன் பலம்
எட்�ப்பார்க்�றது. ைதவான் ெதாடர்பான
ேபார் என்பது �னாவுக்ேக அ�க வாய்ப்ைப
ெகாடுக்கக்கூ�யது. அதுேவ ைபடனுடனான உைரயாட�ல் �ன் �ங்�ன் எச்ச�க்ைக�ன் ெவ�ப்பாடாக ெத�ந்தது.
மூன்று, ெஹாங்ெகாங் உய்குர் முஸ்�ம்
ெதாடர்பான ம�த உ�ைம �வகாரங்கள்
�னாைவ ெபாறுத்த வைர சாதாரணமானைவ. அெம�க்கா�ற்கும், ேமற்குக்குேம
ஜனநாயகம் ம�த உ�ைம முதன்ைமயானது. ஆனால் �னா�ற்கு வர்த்தகமும், சந்ைதயும், உலகப்ெபாருளாதாரமும் அவ�யமும்
அ�ப்பைடயுமானதாகும். எனேவ ேமற்�ன்
எந்த வாதங்கைளயும் �னா எற்க தயா�ல்ைல
என்பது மட்டுமன்� அெம�க்கா�ன் ஜனநாயகமும் ம�த உ�ைமயும் ேபா� என்பைத
�னா மட்டுமல்ல உலகம் ெத�வாக கண்டு
ெகாண்டுள்ளது. எனேவ �ன்�ங், ைபடனுடான உைரயாடல் ைதவான் கு�த்து
மட்டுேம அ�லும் இராணுவ �வகாரமாக
மாத்�ரேம அணுக முயன்றுள்ளது.
இரண்டாவது, உைரயாடப்பட �டயத்�ல்
ெபாருளாதாரம் சார்ந்து, வர்த்தகம் மற்றும்
ெதா�ல்நுட்பம் ெதாடர்பாக இரு நாட்டுக்கு�ைட�லான ேபாட்� ெதாடர்�ல் முன்-

ெமா�வுகள் இடம்ெபற்றுள்ளன. அெம�க்க முன்னாள் ஜனா�ப� ெடானால்ட்
ட்ரம்ப் �ர்வாகத்�ற்குப் �றகு �னாவும்
அெம�க்காவும் வர்த்தகம் மற்றும்
ெதா�ல்நுட்பப் ேபாட்�ையத் தூண்��ட்டன. �ல்�யன் கணக்கான �னப்
ெபாருட்கள் �தான வ�கள் மற்றும்
�ன உயர் ெதா�ல்நுட்ப �றுவனங்கள்
அெம�க்கப் ெபாருட்கைள அணுகுவ�ல் இருந்து கறுப்புப் பட்�ய�ல் ைவக்கப்பட்டுள்ளன. ட்ரம்ப் காலகட்டத்�ன்
பல நைடமுைறகைள பராம�த்து வரும்
ைபடன் �னா�ன் �யாயமற்ற வர்த்தகம் மற்றும் ெபாருளாதார நைடமுைறக�ல் இருந்து அெம�க்க ெதா�லாளர்கள் மற்றும் ெதா�ல்கைள பாதுகாக்க
ேவண்�யதன் அவ�யத்ைத எழுப்�
�னா �தான தைடகைளயும் ெதாடர்ந்து
ேப� வரு�ன்றார். இந்�ைல�ேலேய
கு�த்த உைரயாட�ல் ைபடன், 'தைலவர்கள் என்ற முைற�ல் நமது நாடுகளுக்�ைடேயயான ேபாட்�யானது, ேநாக்கமாகேவா அல்லது �ட்ட�டப்படாமேலா
ேமாதலாக மாறாமல் இருப்பைத உறு�ெசய்வது நமது ெபாறுப்பு.' என்று கூ�யுள்ளார்.
அேதேவைள �ன்�ங், '�னா-−அெம�க்க
உறவுகள் தடம் புரளாமல் தடுக்க ேவண்டும்.
ேமாதல் இல்லாதது மற்றும் ேமாதாமல்
இருப்பது இரு தரப்�னரும் கைட��க்க
ேவண்�ய அ�ப்பகு�' என்றும் ெத��த்துள்ளார். இச்சந்�ப்பு இருநாடுகளுக்குமாக
எ�ர்வரும் காலங்க�ல் இடம்ெபறக்கூ�ய
ெபாருளாதர உறவுக்கான முன் முயற்�யாக
சர்வேதச அர�யல் பரப்�ல் அவதா�க்கப்டு�றது.
எனேவ, இரு தைலவர்க�ன் சந்�ப்பும்
ேபாரற்ற சூழைல உருவாக்க �ட்ட�ட்டாலும் �னா�ன் �� ைதவாைன ெபாறுத்து
உறு�யானதாக �ளங்குவதுடன் �ைலயான
அர�யல் ேபாட்�ையயும் இராணுவ அணுகுமுைறகைளயும் ��ரப்படுத்த வ�வகுத்துள்ளது. அெம�க்கா இவ்வுைரயாடல் மூலம்
�னாைவ கட்டுப்படுத்த மு�யுெமன �ட்ட�ட்டாலும் �னா தனது ேபாக்�ல் மாற்று
மு�வுகளுக்கு ேபாவதற்கு தயாராக�ல்ைல
என்பைத ெவ�ப்படுத்�யேதாடு அெம�க்க
முயற்� சுமூக தன்ைமைய �ட ைதவான்
ப�ல் �னா, அ
- ெம�க்க வர்த்தகம் என்பைத
இவ்உைரயாடல்
பலப்படுத்�யுள்ளது.
ேமற்�ன் இராஜதந்�ர ெபா�முைறக்குள்
�னா அகப்படாது தன்ைன பாதுகாத்துள்ைம
�னா�ன் பக்கம் வலுவான சூழைல உலக
அர�ய�ல் ஏற்படுத்�யுள்ளது.
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ேவளாண் சட்டங்கைள ேமாடி
திரும்பப் ெபற்றது ஏன்?
அருள் சத்தியநாதன்

க

டந்த ஒரு வருட காலமாக வட
இந்�ய �வசா�களுக்கும் �ரதமர் ேமா�யவர்களுக்கும் இைடேய நைடெபற்று வந்த க��ழுப்பு கடந்த ெவள்�யுடன் மு�வுக்கு வந்துள்ளது. வட மா�ல
�வசா�கள் கு�ப்பாக பஞ்சாப் உத்தர�ரேதச மற்றும் ஹ�யானா மா�ல
�வசா�கள் கடந்த ஒரு வருட காலமாக
பா.ஜ.க. அரசு ெகாண்டுவந்த மூன்று சர்ச்ைசக்கு�ய ேவளாண் சட்டங்கைள �ரும்பப் ெபற்றுக் ெகாள்ளச் ெசால்� ேபாராட்டங்கைள நடத்� வந்தனர். அவர்களது
�ரதான ேபாராட்டக்களமாக புது�ல்�
மா��ருந்தது. ேமா�யவர்க�ன் அரசும்
ெகாடாக்கண்டனாக, தன் �ைலப்பாட்ைட
�ட்டுக் ெகாடுக்க முன்வர�ல்ைல.

�ல்�ையச் சுற்�வர ேகாதுைம வயல்கள் கண்ணுக்ெகட்�ய தூரம்வைர பரந்து
��ந்து �டக்கும் அழகுதான். �ல்��ல்

ஸ்டாலின் கிரீடத்தில்
மற்ெறாரு மயிலிறகு!
�வசாய �ர���களுக்கும் அரச அ�கா�கள் மற்றும் அைமச்சர்களுக்கும் இைட�லான பல சுற்றுப் ேபச்சுவார்த்ைதகள்
ேதால்��ேலேய மு�வைடந்தன. ேபச்சுவார்த்ைதகள் ெவற்� ெபறாைமக்கான
முக்�ய காரணம், மூன்று சட்டங்கைளயும் �ரும்பப் ெபறுங்கள் என்ற �வசா�கள் தரப்�ன் ேகா�க்ைகைய அரசு ஏற்க
முன்வராதது தான்.
இந்�யா ஒரு �வசாய நாடு. அதன்
130 ேகா� சனத்ெதாைக�ல் ஐம்பது
சத�தத்துக்கும் அ�கமாேனார் �வசா�கள். அதனால் தான் இந்�யா�ன்
ஆன்மா �ராமங்க�ல் இருக்�றது என்று
மகாத்மா காந்� கூ�னார். இந்�யாைவ
உந்�த்தள்ளும் சக்� �ராமங்க�ல் தான்
இருக்�றது என அவர் நம்�னார். 2020
மார்ச் ஜ�ன் காலப் பகு��ல் மட்டும் இந்�யா�ன் பண்ைண உற்பத்�ப் ெபாருட்க�ன் ஏற்றும� 3.50 �ல்�யன் அெம�க்க ெடாலர்களாக அைமந்�ருந்தது
என்றால் �வசாய உற்பத்�க�ன் ஏற்றும� இந்�ய ெபாருளாதாரத்�ல் எவ்வளவு, முக்�யமான இடத்ைத வ�க்�றது
என்பைதப் பு�ந்து ெகாள்ளலாம்.
இந்�ய மா�லங்க�ல் ேகாதுைமக்
�டங்கு என அைழக்கப்படும் மா�லம்
பஞ்சாப். �ல்�க்கு �மான மூலம் பறப்பவர்க�ன் கண்கைளக் கவரும் ஒரு
�ஷயம். �ல்�ைய அண்�க்கும்ேபாது

இருந்து ஆக்ராவுக்கு தாஜ்மஹாைலப்
பார்க்க வாகனத்�ல் பய�த்�ர்களானால் ேகாதுைம வயல்களுக்கு மத்��ல்தான் �ங்கள் பயணம் ெசய்ய ேவண்��ருக்கும். அந்த அளவுக்கு ேவளாண்ைம
அந்நாட்�ல் முக்�யத்துவம் ெபற்ற
துைறயாக
�ளங்கு�றது.
அ��,
ேகாதுைம, தா�யங்கள், கால்நைட
உற்பத்�கள் என்பன ேநர� பண்டங்களாகவும், அவற்ைறப் பயன்படுத்�ய
பல்லா�ரம் மு�வுப் ெபாருட்களாகவும்
உள்நாட்�ல் �ற்பைனக்கு �டப்படும்
அேதசமயம் 120 உலக நாடுகளுக்கு
ஏற்றும�யும் ெசய்யப்படு�றது. உண்ைம-

�ல் அங்ேக �வசா�கள் தான் ராஜாக்கள்.
பு�ய
சட்டங்கள்
வருமுன்
�வசா�களும் பண்ைணயாளர்களும் தமது உற்பத்�கைள ஏலம் �டுவதன்
மூலம் ேபாட்� �ைல�ல்
இலாபம் ெபற்றார்கள். இந்த
�ற்பைன அர�னால் முைறப்படுத்தப்பட்ட ெமாத்த �ற்பைன
சந்ைதக�ல் இடம்ெபற்றன.
பு�ய
சட்டங்க�ன்
�ழ்
ேவளாண் ெபாருட்க�ன் �ற்பைன�ல் இருந்து அரசு முற்�லுமாகத் தன்ைன �டு�த்துக்
ெகாள்�றது. �வசா�களுக்கு முழுச்சுதந்�ரம் ெகாடுக்�றது. ெபாருட்களுக்கான குைறந்த பட்ச �ைலகைள �ர்ண�த்து வந்த அரசு, அைதயும் ெசய்யாது.
குைறந்த பட்ச �ைல �ர்ணயம் என்பது
�வசா�களுக்கு ஒரு பாதுகாப்ைப
அ�த்து வந்தது. பு�ய சட்டத்�ன்ப�,
�வசா�கள் த�ப்பட்ட நபர்கள் மற்றும்
�றுவனங்க�டேம தமது ெபாருட்கைள
�ற்பைன ெசய்ய ேவண்டும்.
இங்ேக த�ப்பட்ட நபர்கள், �றுவனங்-

கள் என்ற ெபயர்க�ல் அ�யப்படுேவார்
ெபருவர்த்தக முதலா�மாரும் பல்ேத�ய மற்றும் ேத�ய �றுவனங்களாகும்.
டாட்டா, �ர்லா, அதா�, ேகாத்ெரஜ்,
அம்பா� மற்றும் பல்ேத�ய �றுவனங்கள் கு�ப்�டும் �ைலகளுக்ேக
ெபாருட்கைள �வசா�கள் �ற்க ேவண்��ருக்கும். �வசா�களுக்கு அவர்கள் கடன்கைள வழங்��ட்டு �ன்னர்
ெபாருட்கைள அ�மாட்டு �ைலக்கு
வாங்கவும் கூடும். ெபரு முதலா�க�டம் தான் பணயக்ைக�களா� �டலாம்
என்ற அச்சமும் �வசா�க�டம் உண்டு.
பா.ஜ.க அ�ப்பைட�ல் முதலா�த்துவ கட்�. ெபரும்பாலும் அெம�க்கசார்பு �ைல எடுக்கக் கூ�ய கட்�.
அகண்ட இந்�யா, இந்துத்துவா, ��ஸ்தவ, இஸ்லா�ய எ�ர்ப்பு, �ராம�ய
மற்றும் வர்ண ேபதத்ைத ேபாற்றும்
பண்பு என்பன ஆர்.எஸ்.எஸ். �ன் அ�ப்பைடக் ேகாட்பாடுகளாக இருப்பதால்
பா.ஜ.கவும் அவற்ைறேய �ன்பற்�

வரு�றது. காங்�ரைச �ழ்த்��ட்டு
இந்�யாைவ ஆளும் கட்�யாக பா.ஜ.
க.வந்ததற்கு முக்�ய காரணம் அதன்
இஸ்லா�ய எ�ர்ப்பு மேனா �ைலயும்
அது ைகயாண்ட வன்முைற கலாசாரமும்தான். உதாரணத்துக்கு குஜராத் கலவரம் மற்றும் அேயாத்� மசூ� தகர்ப்பு.
தற்ேபாது தமது ேதர்தல் ெவற்�க்கு
அக் கட்� நம்��ருப்பது அேயாத்��ல்
வளர்ந்து வரும் இராமர் ேகா�ைல.
இந்த அ�ப்பைட�ல், இந்�யா�ன்
�க முக்�ய துைறயான ேவளாண்
துைறைய த�யார் துைறக்கு தாைர
வார்ப்பைத ேநாக்கமாகக் ெகாண்டு
�ைறேவற்றப்பட்ட சட்டங்கேள இவ்
ேவளாண் சட்டங்கள் என்பது இப்ேபாராடும் �ஷான் (�வசா�) அைமப்�ன்
�ைலப்பாடு. இந்த சட்டத்துக்கு �ட்டுக்
ெகாடுத்தால் �வசா�க�ன் க� அேதா
க�யா��டும் என்பது �ஷான் அைமப்�ன் உறு�யான நம்�க்ைக. எனேவ
தம்ைம அ�ைமப்படுத்தும் சட்டங்கைள
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முற்று முழுதாக �லக்�க் ெகாள்ளும்வைர இப் ேபாராட்டத்�ல் இருந்து
�ன்வாங்கப் ேபாவ�ல்ைல என்று
வட நாட்டு �வசா�கள் �ர்மா�த்த�ன் �ைளவாகேவ கடந்த ெசப்டம்பர்
மாதம் �ல்�ைய முற்றுைக�ட �வசா�கள் �ர்மா�த்து ெசய�லும் இறங்�னர்.
�ல்� இவ்வளவு ெப�ய �வசா�கள் ேபாராட்டத்ைத முன்ெனப்ெபாழுதும் சந்�த்த�ல்ைல. அவர்கள் கு�ைவத்தது �ல்� இந்�யா ேகட் மற்றும்
பாராளுமன்றம் அைமந்�ருக்கும் �சாலமான பரந்த இடத்ைதத்தான். ஆனால்
ெபா�ஸார் �ல்�க்குள் நுைழவைத
ெவற்�கரமாகத் தடுக்கேவ அந்த இடத்�ேலேய சுமார் ஒருலட்சம் �வசா�கள்
அமர்ந்து ஆர்ப்பாட்டத்ைத ஆரம்�த்தனர். கடந்த ஜனவ��ல் அவர்கள்
நடத்�ய �ரமாண்டமான �ரக்டர் ேபர��ன்ேபாது �ல்� ெசங்ேகாட்ைட
அைமந்�ருக்கும் பகு��ல் �வசா�க�ன் �ரக்டர்கள் நுைழந்தன. ஒரு
�வசா� ெபா�ஸா�ன் காவைலயும்
�� ெசங்ேகாட்ைட�்ல் ஏ� �வசா-

�க�ன் ெகா�ைய ஏற்�னார். �ல்��ல் இது ேபசப்படும் �ஷயமா�ற்று.
தமது பலத்ைத அரசுக்கு காட்டும் ஒரு
�கழ்வாக இது �வசா�கள் தரப்புக்கு
அைமந்தது.
எ�னும் ேமா� அரசு ெதாடர்ந்தும்
�வசா�க�ன்
ேகா�க்ைககளுக்கு
�ட்டுக் ெகாடுக்காத ெகாடாக் கண்டனாகேவ நடந்து ெகாண்டது. தான் பத�க்கு
வர உத�ய ெபரு �றுவனங்களுக்கு
�சுவாசமாக, பல �ல்�யன் சந்ைத
ம�ப்பு ெகாண்ட �வசாயத்துைறைய
தாைரவார்க்கேவ ேமா� �ரும்பு�றார்
என்பது �வசா� தரப்பு தரும் �ளக்கம். ேமா�ேயா, இச்சட்டங்கள் �வசா�க�ன் ேமம்பாட்ைடக் கரு� உருவாக்கப்பட்டைவ. அவர்கள் இச்சட்டங்கைள
�கச் ச�யாக பு�ந்து ெகாள்ள�ல்ைல
என்பேத உண்ைம. �ளக்குவதற்கு நாம்
ேபா�ய முயற்�கள் ெசய்ய�ல்ைலேயா
என்றும் ேதான்று�றது என்�றார். உத்தர�ரேதசம், பஞ்சாப் மற்றும் ஹ�யானா
மா�லங்க�ல் ேகா�ஸ்வர �வசா�கள்
உள்ளனர். இச்சட்டங்களால் அவர்கள்
பா�க்கப்படுவார்கள் என்பேதாடு இைடத்தரகர்களுக்கும் �ைழப்பு ேபாய்�டும்
என்பதால்தான் பணக்கார �வசா�கள்
சாதாரண �வசா�கைளத் தூண்��ட்டு
ேபாராட்டம் நடத்து�றார்கள் என்பது
பா.ஜ.க. முன்ைவக்கும் குற்றச்சாட்டு.
பஞ்சாப்�ல் ஆளும் கட்� காங்�ரஸ் என்பதால் இப்ேபாராட்டம் பஞ்சா�களால்
உக்�ரமாக நடத்தப்படுவதற்கு காங்�ரேச
�ன்ன��ல் இருந்து ெசயல்படு�றது
என்பது மத்�ய அர�ன் குற்றச்சாட்டு.
அேனகமாக எந்த இந்�ய எ�ர்க்கட்�யும் ேவளாண் சட்ட �வகாரத்�ல் ேமா�
அந்தர் பல்� அ�ப்பார் என எ�ர்பார்க்க�ல்ைல.
(15 ஆம் பக்கம் பார்க்க)

மீண்டும் தைலநகரில் கைளகட்டிய
வகவ கவியரங்கம்

ெகாேரானா
அைல தைல
தூக்�ய
காரணத்தால்
தைடப்பட்�ருந்த வலம்பு�
க�தா வட்டத்�ன் க�யரங்கம்
�ண்டும் கடந்த
ெபௗர்ண� �னம்
�றப்பாக நைடெபற்றது. இது
வகவம் எனும் வலம்பு� க�தா வட்டம்
நடாத்�ய 74 ஆவது
க�யரங்காகும்.
ெகாழும்பு பைழய
நகர மண்டபத்�ல்
நைடெபற்ற �கழ்�ைன
வகவத் தைலவர் என்.
நஜ்முல் ஹ�ைசன் ெந�ப்படுத்�னார். வகவ �ேரஷ்ட
ஸ்தாபகர் கலாபூஷணம் சத்�ய
எழுத்தாளர் எஸ். ஐ. நாகூர் க�
முன்�ைல வ�த்தார்.
�றப்பு �ருந்�னராக �ைரப்பட
உத� இயக்குநர் ெஜய்னு கலந்து
ெகாண்டார்.
வரேவற்புைரைய ெசயலாளர்

இளெநஞ்சன் முர்��ன் �கழ்த்�னார். ெபாருளாளர் ஈழ கேணஷ்
நன்�யுைர வழங்�னார்.
இந்த இைடெவ��ல் எம்ைம
�ட்டு மைறந்த க�ம� �லாபாலன், கலாபூஷணம் மு. ப�ர்,
பார� கலா மன்றத் தைலவர் கலாபூஷணம் த. ம�, இலக்�யச்சுடர்

ஏ. ேஜ. எம். �லாம் ஆ�ேயாருக்கான ெமௗனஞ்ச�யும் நைடெபற்றது.
74 ஆவது க�யரங்�ைன க�ஞரும் கைலஞருமான ஏ. ேக.
இளங்ேகா �றப்பாக தைலைமேயற்று நடத்�னார்.
க�ஞர்கள் கைலவா� க�ல்,

கலா �ஸ்வநாதன், எஸ்.
தனபாலன்,
சுபா�� �ரணவன், கலாபூஷணம் ம�தா
அன்சார், வாைழத்
ேதாட்டம் எம்.
வ�ர், அ�யா
ைலலா, உணர்ச்�
பூக்கள் ஆ�ல்,
கஸ்ஸா� அஷ்ஷம்ஸ், கம்பைள
ரா. ேசகர், மலாய்க�
�வாங்ேஸா, கம்மல்துைற இக்பால்,
ேதஜஸ்�� �ரணவன்,
இளெநஞ்சன் முர்��ன்
ஆ�ேயார் �கவும் உற்சாகத்துடன் க�ைத பா�னர்.
த�ழ்த் ெதன்றல் அ�
அக்பர், எம். ஐ. எம். முஸம்�ல்,
கம்பைள �ர�ன், எம். எஸ். எம்.
ரா�க், ஏ. எம். எஸ். உதுமான்,
எம். எம். பா�ல், எம். நஸார்,
ெஜாேயல் ேஜான்சன், க�க்கமல்
ர�ம் ஆ�ேயார் சைபைய அலங்க�த்தனர்.

−நஜ்முல் ஹ�ைசன்

கைலஞர்க�ன் �ள்ைளகளுக்கு பாடசாைல உபகரணங்கள் வழங்கும் �கழ்வு ஊடகத்துைற அைமச்சர் டளஸ் அழகப்ெபரும�ன் தைலைம�ல் ேநற்று (20) ெகாழும்பு
மத்�ய தபால் தைலைமயக ேகட்ேபார் கூடத்�ல் நைடெபற்றது. ஒருங்�ைணந்த கைலக்
கூட்ட� (integrated arts alliance) �னர் ஏற்பாடு ெசய்த இந்�கழ்�ன் ேபாது ��க்கப்பட்ட படங்கள்.
( படங்கள்: �ந்தக்க குமார�ங்க)

முன்னாள் கல்முைன மாநகர சைப உறுப்�னர் ஏ.எம்.பறகத்துள்ளா எழு�ய
"இலங்ைக முஸ்�ம்க�ன் பூர்�கக் �ராமங்கள்" எனும் வரலாற்று நூ�ன் முதல்
�ர�ைய புரவலர் ஹா�ம் உமருக்கு (20) ச�க்�ழைம காைல ெகாள்ளுப்�ட்�
இல்லத்�ல் நூலா��யர் வழங்குவைத படத்�ல் காணலாம்.
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புதுப் ெபாழுது

அவளா
இவள்?

�ந்தவூர் நுஸ்ரத்
ெமல்�தழ் பூ�தழ்
�ள்ளுேத காற்�ைட
நுண்துைள வாசைன
ேதன்து� ேசருேத
ேத�க்கள் சூழ்ந்�ட.....

அன்புடன் நதுந�
அச்சச்ேசா!...
அழ�ய ேகாலம்
நடந்து வர
இங்ேக கண்ேடன்

கிருஷா

�ன்�டும் ப�த்து�
ெமல்லமாய் தவழுேத
காம்�ைனநைனத்தப�
ேசாம்பலும் மு�த்�ட..........

என்ைன அள்�
அந்த கள்�
ெகாண்டு ேபா�றாள்
ெபண்ணா� அவள்

திருப்தி

க�ரவன் கைலத்�ட
தழு�யப��ைன
ெபான்ெனா� மைறத்�ட.........

என்ைன இழந்ேதன்
அந்த ேதாைக
அைசந்�டும் ேபாக்�ல்
ஆழமான பார்ைவயாள்

ஷப்ரா இல்முத்�ன்
அட்டாைளச்ேசைன

நான் ��த்ெதழ
பூக்க�ன் புன்��ப்�ல்
புது நாளாய்உணர்ந்�ட
பவ்�யமாய் ப�த்ெதான்ைற.......

�� அைச�ல்
ஆ� அடங்கும்
��ர் இருக்�றது
அ� எடுப்�ல்

ெநற்��ல் தழு�
உதடுகள் ப�த்�ட்டு
காேதார கூந்த�ல்
ெசரு�யப� புது
ெபாழுதும் ��யுதம்மா.!!!!

அடங்�ப் ேபாகலாம்
அவள் அைணப்�ல்
��லும் ��ைன
கலந்து �ட்டதால்...

உங்கள் மீதான ேகாபத்ைத
நீடிக்கத் ெதரிந்தும்
அதைன விழுங்கி விடுகின்ற

சீதனச் சீரழிவு

பாண்�யூர் ெபான். நவ�தன்
எந்தெவாரு
மரஞ்ெச�ெகா�க�லும்
ஒவ்ெவாரு கன்� அரும்பும்...
அரும்பலது – ஒரு
மாைலப் ெபாழுதா�ருக்கும்,
காைல ��ய�ேல
கன்�கள் எல்லாம் பூக்கும்!
பகட் ெபாழுது வரும்ேபாது
முழுதும் மலர்ந்து
மணம் �சும்,
மாைலப் ெபாழு�ல் – முகம்
வா� யு�ரும் முன்ேப
கன்�ப் பூக்கள் எல்லாங்
காதல் ஆக்கும் – அைவ
கவர் மணவாைட ��க்
க�யாணம் ஆக்கும் – மு�ர்பு...
மூப்பூ, உ�ர்பூ வாகும்!
எைத எ�ல் யாம்
எப்ப� ைவத்துப் பார்த்தாலும்...
கன்� ஒருக்கால்மட்டும்,
காதல் ஒருக்கால் மட்டும்
மலர்ச்� ஒருக்கால் மட்டும் – �ரு
மணமும் ஒருக்காேல தான்!
இந்தக் கட்ேடாடு எங்கள் – ெபண்
கன்� ெமாட்டுக்கள் எல்லாம்
மலர்ந்து மணந்தால் ேபாதும்
அக்கன்�யர் எல்லாம்
அந்தக் கடவுளுக்கும் ஒப்பான
கன்�க் கற்பூக்கள் ஆேம!
ெநடுங்காலம் கழித்து
வந்திருந்தான் வீட்டிற்கு
அவன் ைகயில் ஓர் கடதாசி
கசங்கிய கடதாசி

ர- �ேத�,
மா�ப்பாய்

“அம்மு அப்பாடா...”
புரியைவக்க முயற்சித்தான்
பயனன்றி
கதைவத் தள்ளித் திறந்துெகாண்டு
வந்தாள் ஒரு மூதாட்டி
வாயில் விரல் ைவத்து
சமிக்ைக ெசய்து
“சத்தம் ேபாடாத”
பாம்பு சீறியேபால் சீறினாள்
இவேன சற்றுப் பயந்துேபானான்
பயத்தில்
ெமௗனத்தில்
மீண்டும் அவர்கள் கண்கள்
சந்தித்தன
ெமல்லமாக முணுமுணுத்தான்

உைழத்து வாழ உந்தன் மகைவ
உரமூட்டி வளர்த்து விடு தாேய.!
ஊெரல்லாம் உந்தன் ேபச்ைச
நாற விடாேத!
உள்ளுக்குள் உள்ளத்ைத எரிய விடாேத!
ேபரம் ேபசி தன் வாழ்ைவத் தீர்மானிக்கும்
வீராேவசமிடும் வீர மகனுக்கு
வீடு வாசல் வீதியில் ெசல்ல
வாகனம் ேகட்டு
பணத்தால் பிணமாகாேத!
பாவம் இந்தப் பாைவகள்!
வாழ்விழந்து இளைமையத் ெதாைலத்து
முதிர் கன்னியாய் மூைலயில் கிடக்கும்
முந்தாைனயிட்ட ெபண்ணின்
மன முறிைவ முறியடிக்க
மனமுவந்து எழுந்து வா
புதுைமப் ெபண்ேண
பணக்கார மாமனாரின்
பாசமுள்ள மகைள
பல்லாயிரம் கூலியுடன் ெபாறுப்ேபற்கும்
பண்பற்ற மகாைன பணிந்து ேகட்கிேறன்
சீதனம் எனும் ேபரில் உன் ெபயைர சீரழிக்காேத!

சீதனத்ைத விரும்புவதும் ெபண்ேண (தாயாக)
சீதனத்ைத ெவறுப்பதும் ெபண்ேண (மகளாக)
'சீ ' என்னும் தனத்ைத ஒழிக்க ஒன்றுபடுேவாம்
'ெபண்ைம' எனும் ெபருைமையக் காத்திடுேவாம்

இயலாைம

உங்களால்
உைடக்கப் பட்ட மனைத
அப்படிேய உலர்ந்து ேபாக
விடாமல் ஈரமாக்கிட

ெபாத்து�ல் அஜ்மல்கான்

இங்கு ம�தனாக �றந்�ட்ேடாம்
இயலாைமயுடன் ேபாரா�ேய �ரனும்
இயலாைம அைம�யாக
இதயங்கைள ஆக்�ர�க்கும்
இைத அ�வது க�னம்
அ�யா��ல் வாழ்வு ரணம்
அ�ந்து�ட்டால் வாழ்வு ெஜயம்!
சாதாரண ம�த�ன் உல�ல்தான்
சாதைனயாளனும் வாழ்�றான் - இருந்தும்
சாதைன�ல் ஒருசாரார்
சமா��ல் மறுசாரார்
காரணம் இயலாைம�ன் இயக்கம்!
என்னால் மு�யுமா எனும்ேபாது
எம்�ல் இயலாைம எட்�ப்பார்கும்
எனக்�து சாத்�யமா எனும்ேபாது
எம்ைம இயலாைம ஆக்�ர�க்கும்
என்னால் மு�யாது என்றதும்
எம்�ல் பலர் இயலாைமக்கு அ�ைம!
இயலாைம இயல்�ல்
இருக்கும் உளேநாய்
இயலாைமைய அ�ப்பவன்
இயன்றவைர முன்ேனறுவான்
இயலாைம�ன் அ�யான்
இருக்கும் வைர ேதாற்பான் !

நீங்கள் ெசய்திட்ட
துேராகத்ைத என்ைறக்குேம
மனேதாடு ேசர்த்து ைவத்திடாத

எழுத �ைனத்த ேநரம் - இது
எழுந்து �ன்று
பார்த்ேதன் எழு�டக்
கூடாது என்று கூ�யப�
உடல் �ைல!
அவசரமாய் தண்�ர் கு�த்து
ெகாஞ்சம் ஆேராக்�யம்
ெகாள்ேவாம்
எனப் பார்த்தால் தண்�ரும்
துண்�க்கப்பட்டுள்ளது
பரவா�ல்ைல ஆண்டு காலமாய்
இருக்கும் �ணற்��ருந்து எடுத்து
கு�ப்ேபாம் என �ணற்ைற
உற்றுப் பார்த்தால் இயற்ைகயும்
மரங்களும் �ட்டுப் ேபான
சுவடுகேள அ�கமாய் இருந்தது
இருந்து வ�த்து கு�க்கலாம்
என்று தண்�ைர எடுத்துக்
ெகாண்டு ேபாைக�ல் 90ஆம்
ஆண்�ன் �ன் �றந்தவர்
இது என்ன பட்�க்காட்டான்
என்று ெசால்�ப் ேபா�ன்றார்
அதைன ெபாறுப்பு எடுக்காது
அழகான து� ஒன்று
எடுத்து குடம் �ரம்ப
இயற்ைகயும் மரங்களும் �ட்டுப்
ேபான சுவடுகைள வ�த்து
ெகாண்�ருக்க நான்
ஏேதா ஓ�டத்�ல் கலகல
என ��ப்பு சப்தம்
ேகட்க நான் �ரும்�
பார்த்தால் ஏேதா உலகப்
�ரபல்யம் �ஸ்டர் �ன் ேபால்
நைகச்சுைவ எதுவும் ெசய்து
�ட்டன எனப் பார்த்தால்
நான் தண்�ர் வ�த்துக்
ெகாண்�ருப்பைத அவர்கள்
கண்டு ��த்தப� இருக்�ன்றார்கள்
இருந்தும் நான் சுவடுகைள
வ�ப்பைத �டாது ெகாஞ்சம்
�தானமாய் வ�த்�ருக்க
குடமும் �ரம்� வ�யத்
ெதாடங்�யது
�ன்!
அழகாய் வ�த்து உயர்வாய்
உயற்�க் கு�த்ேதன் உணர்வுகள்
ெகாஞ்சமாய் குதுக�க்க மனமும்
பத�ய�க்க தாகம் தகர்ந்து
ேபானது இன்று!

அ�லா ஜவுபர்
ஏத்தாைள புத்தளம்

அம்மு! அப்பாடா...

நிமிர்ந்து பார்த்தான்
அவள் நித்திைரவிட்டு
எழுந்துெகாண்டிருந்தாள்
அறியாத இந்த ஆண்
அவள் ெநஞ்சம் அச்சம்
ெகாண்டது கத்தினாள்

இதற்கு ேமல் அவள்
இனியவைன ேதர்வு ெசய்யும் உரிைம ேவறு
ஏழ்ைம சுைமயின் ஏக்கத்தில்
ஏமாந்து ேபாகும் ஏைழக் குமரிகளிடம்
ஏனிந்த ஆண் மகைன ஏலம் விடுகிறீர்?
ஏைழத் தந்ைதைய ஏப்பமிட ஏன் நிைனக்கிறீர்?

சீதனத்துக்கு அடிைமயாகாேத மானிடா...!
சீதனச் சந்ைதயில் நீ விைல ேபாகாேத...!
சீர்வரிைசகள் சில சிைதத்துவிடும் உன் வாழ்ைவ
சிந்தித்து ெசயல்படு சிறப்புற வாழ்ந்திடு...!

ஓடிச்ெசன்றுவிட்டாள்
அவன் மைனவி
அவள் தாய்
அதில் தவெறான்றும் இல்ைல
இப்ெபாழுது அவளின் முைற
ஓடிச்ெசன்றிருந்தான் இவன்
பத்துவருடங்கள் முன்பு
பாைலவன ேதசத்திற்கு
காரணம் பணம் சம்பாதிப்பதற்கு,
இல்ைல
அதுதான் அவன் தனக்குத் தாேன
ெசால்லிக்ெகாண்ட சமாதானம்
எனேவ இதில் இவனிற்கு
வருத்தம் எதுவும் இல்ைல
அவள் ைகெயழுத்தின் அழைக
ரசித்துக்ெகாண்டான்
ேகாபமில்ைல
ேசாகமில்ைல
எது நடந்தேதா
அது நன்றாகேவ நடந்தது
ஆனால் எது நடக்கயிருக்கிறேதா
அது?

�ப்கா அன்ஸார்
சாய்ந்தமருது

இருமனம் இைணயும்
திருமண உறவில்
இல்லாளுக்கு மஹர் எனும்
மணக்ெகாைட வழங்கிடல்
இஸ்லாத்தில் இனிேத
எமக்கு வழங்கிட்ட உரிைம

உரிைமெயனும் ெபயரில்
நீங்கள் தரும் திட்டுக்களுக்கிைடயில்
முழுதும் தீர்ந்து ேபாகாத

புரிதல் ேவண்டும்
காைரயன் கதன்
�ருந்துபசாரம் ஒன்�ல்
�ஞ்�ய உணவுகளால்
வ�று �ரம்� ெகாள்�றது
ஒரு குப்ைபத் ெதாட்�
இன்ேறா நாைளேயா
குப்ைபக் காட்�ல்
அதன் க�வுகள் �சப்படலாம்
பறைவகள்
�லங்குகள் - ஏன்
�ல ம�தர்கள் கூட
அைத உண்ணலாம்
ம்...
குப்ைபக் காடுகள்
மட்டுேம அ��ன்றது
பலர் க�ப்பைத
�லர் ேசர்ப்பைத
உங்கள் குப்ைபகள்
உங்களுக்கு மட்டுேம
குப்ைபயாகும்

அடி மனேதாடு நீங்கள்
பதிய ைவத்த

எஸ்.ஏ.இஸ்மத் பாத்�மா
பஸ்யால

ஒரு வித்தியாசமான பூ!!

கன்னியர்
எல்லாம்
கற்பூக்கள்

ஆைசயாய் குடித்த தண்ணீர்

உங்கள் தனிைமைய
ரணமாக்கிட வாய்ப்பிருந்தும்
அதைன சிறிதும் விரும்பாத

வார்த்ைதக் காயங்கைள
ஒருேபாதும் வடுக்களாக்காத
உங்களால் சிதறி விழப்பட்ட
கண்ணீர் துளிகைளெயல்லாம்
ெகாஞ்சமும் உங்கள்
முன் காட்டிக் ெகாள்ளாத
உங்களால் தரப்பட்ட
ெசால்ல முடியா ேசாகங்கைள
ெகாட்டித் தீர்க்க முடியாமல்
சகித்துக் ெகாள்ளக் கூடிய
இவர்கள் மீது
ஒரு வித சலிப்புக்கள்
அடிக்கடி மனதுக்குள் அைச ேபாட்டாலும்
விட்டுக் ெகாடுக்க முடியா
தன்னித்துவமான இடத்தில்
உங்கைளயும் ைவத்திட
ஓர் உறவிருக்கின்றது
என்பது ஆழமாக மனதில் பதியட்டும்...
உள்ளங்கைள சம்பாதித்த
திருப்தியாவது எஞ்சுவதற்கு...

அேதேபாெலாரு
மைழக்காலம்

உன்னதம் உயிேராட்டம்
உண்ைமயான உறவுகள்!
உறவுகள் தானாய் முைளப்பதுமில்ைல
அைவ ஏேனாதாேனா பூப்பதுமில்ைல!
அைவ வீணாய்ப் ேபாவதுமில்ைல!!
கர்பப்ைபயில் விைதத்து
விந்துத் துளியில் முைளத்து
முள்ளந் தண்டாய் வளர்ந்து
இயந்திர உலகில் இயங்காத
சிற்சில ஆேவசமான உறவுகள்!
மரங்கள் பூக்கவில்ைல
காய்க்கவில்ைல என்பதற்காய்
மரத்ைத காய்காய் நீ காெயன
அடித்துக் காயப்படுத்தித் துன்புறுத்தி
வார்த்ைதகளால் கீறுவதும் முைறேயா!!
விந்தாக வித்திட்டு முைளப்பித்த
விைத ேபான்ற உறவுகைள
விேனாதமான உறவுகைள
ஒேரெயாரு ெநாடிப் ெபாழுதில்
ெவட்டி வீழ்த்துவதும் முைறேயா!!
உறவுகளில் ெவடிப்புகள் விரிசல்கள்
அன்றாடம் ஆயிரம் ஏற்படும்!
அவற்ைற சமாளித்துச் சுதாகரித்து
அலங்கரித்துப் ேபாக ேவண்டி
சிற்சில ஆேராக்கியமான உறவுகள்!
எழுத்துக்களில் அகம் முகம்
ஆளுைம ெசழுைம கண்டு
உண்ைம முகேம கண்டிராத
குரல் கூடக் ேகட்டிராத
சில ஆச்சரியமான உறவுகள்!
உறவுகேள எந்தன் நிஜம்
நிழல், நிைனவுகள், கனவுகள்
ஒரு நாள் அழிந்திடலாம்!
உன்னுள்ளத்து எந்தன் நிைனவுகள்
நானறிய நீயிருக்க நீளும்!
அதிசய அழகிய ஆேராக்கிய
உறேவ உந்தன் ேபனாமுைனயில்
ெவற்றுக் காகிதத்தில் ெபாறித்த
எந்தன் ெபயர் உன் இதயத்தில்
ெவளியான ெமன்ைமயான பூ
அைத ரசிக்கும் உறவாக நான்!

ேவலைணயூர் ர�ந்தன்
அன்ெறாரு நாளில்
கருைம திரட்டிக்ெகாண்ட
பின்மதியப் ெபாழுெதான்றில்
அருேக நிலா ஒளிையப்
படர்த்திக்ெகாண்டு நீயிருந்தாய்
பின்ெனாரு மாைலயில்
வானவில் ெபாழிைகயில்
வானவீதியின் வண்ணத்தின்
பிம்பமாய் என்ேனாடு
அளவளாவிக்ெகாண்டிருந்தாய்
இன்ெனாரு நாளின்
முன்மதிய மைழத்தூறலில்
ஒதுங்கிய ஒற்ைற மரநிழைல
அன்பின் ெநருக்கத்தில்
ேதாப்பின் கூடாரமாய்
மாற்றிக்ெகாண்டிருந்தாய்
ேவெறாரு நாளில்
மின்னல்கள்
ஒளித்ெதறிக்கும் ேபாெதல்லாம்
என்மீது வதனத்ைத
ஒளித்துக்ெகாண்டிருந்தாய்; கூடேவ
முழக்கத்தின் அதிர்வில்
"அர்ஜூனா அைடக்கலம்"
"அர்ஜூனா அைடக்கலம்" என்றவாேற
அளுங்குப்பிடியில்
என்மீது ஒன்றாகிப்ேபாயிருந்தாய்
ேமலுெமாரு ெபருமைழயின்
பின் ேதங்கிய சிறு ெவள்ளத்தில்
மழைலெயன மாறிப்ேபாய்
என்ேனாடு குறும்புகள் புரிந்தாய்
இந்நாளிலும் வந்திருக்கிறது
அேதேபால் கார்முகிற் கூட்டம்
அேதேபால் வானவில் வானம்
அேதேபால் மைழத்தூறல்
அேதேபால் இடி மின்னல்
அேதேபால் மைழெவள்ளம்
இப்ேபாதும் என்னருேகதான் இருக்கிறாய்
எந்தன் தனிைம ேபாக்கும் நிைனவுகளாய்!

2021 நவம்பர் 21 ஞா�ற்றுக்�ழைம
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2021 சிவேஜாதி ஞாபகார்த்த விருது;

ெவன்றது புத்தாக்க அரங்க இயக்கம்

சி

றந்த த�ழ் நாடக அைமப்�ற்கான 2021 �வேஜா� ஞாபகார்த்த
�ருைத புத்தாக்க அரங்க இயக்கம்
ெவன்ெறடுத்தது. இவ்�ருதுடன் ரூபாய் ஒரு
இலட்சம் ��யும் அவ்வைமப்�ன் ஸ்தாபகர்களான எஸ் � குமரன் எஸ் � அருள்குமரன்
சேகாதரர்க�டம் ைகய�க்கப்பட்டது. நவம்பர் 18 வ�த்�ஸ்வரன் �வேஜா��ன் 50வது
�றந்த�னத்ைத முன்�ட்டு ஏற்பாடு ெசய்யப்பட்ட �வேஜா� ஞாபகார்த்த �ருது
வழங்கலும் அவருைடய ‘என் எண்ண ஓட்டத்�ல் ’ என்ற நூல் ெவ��ட்டு �கழ்�லும் ைவத்ேத இவ்�ருது அ��க்கப்பட்டது. இவ்�ருைத எழுத்தாளர் கருணாகரன்
அ��க்க நாடகக் கைலஞரும் அருட்தந்ைதயுமான � ேயாசுவா வழங்�னார்.ஒரு
ஆளுைமைய அவனது மைறவுக்குப் �ன்
�ைனவு கூருவதும் அவ�ன் ெசயற்பாடுகைளக் ெகாண்டாடுவதும் தான் அவனுக்கு
அ�க்கக்கூ�ய உயர்ந்தபட்ச ெகௗரவம்
என்று வ �வேஜா��ன்�ன் பள்�த்
ேதாழனும் �ற்�ல் எய்ட் அைமப்�ன் ஸ்தாபகருமான த ெஜயபாலன் காெணா�யூடாக �கழ்�ல் ெத��த்தார். அவர் ேமலும்
கு�ப்�டுைக�ல் �வேஜா� ஒரு பன்முக
ஆளுைமயாக இருந்தாலும் நாடகத்துைற�ல் அ�த நாட்டத்ைதக் காட்�யைம�னால் �றந்த நாடக அைமப்�ற்கு அல்லது

நாடகக் கைலஞருக்கு ஆண்டுேதாறும் �ருது வழங்குவது என்ற �ர்மானத்ைத எடுத்ததாகவும் கு�ப்�ட்டார். ஒரு
ைசவப் பாரம்ப�யத்�ல் இருந்து
வந்த வ �வேஜா� சமூகத்�ன் �ற்ேபாக்குத்தனங்களுக்கு எ�ராகவும் சமூக ��க்காகவும்
குரல்ெகாடுத்து வந்தவன்
என்றும் அேத அ�ப்பைட�ல் புத்தாக்க அரங்க
இயக்கமும் மூடநம்�க்ைககளுக்கு எ�ராகவும்
சமூக ��க்காகவும் தங்கள்
பைடப்புகைள உருவாக்�
வருவதால் அதற்கு இவ்�ருைத
வழங்குவ�ல்
ெ ப ரு ை ம ப் ப டு வ த ா க க்
கு�ப்�ட்டார். �வேஜா�
எழு�ய
கட்டுைரகைள
அவருைடய
துைண�
ஹம்செகௗ� �வேஜா�
ஒரு நூலாகத் ெதாகுத்�ருந்தார். ‘என் எண்ண
ஓட்டத்�ல்’ என்ற அந்த
நூலும்
ெவ��டப்பட்டது. நூலுக்கான ெவ��ட்டுைரைய �வேஜா��ன் நண்பனும் �ழக்கு மாகாண �ேரஷ்ட
கைல கலாசார ஆய்வாளருமான குணபாலா
வழங்�னார். �வேஜா� �ன் தந்ைத
நூைலப் ெபற்று க்ெகாண்டார். ம�ப்�ட்டு-

ைரைய ஆ��யரும் மக்கள் �ந்தைனக் கழகத்ைதச் ேசர்ந்தவருமான க �ஜயேசகரன்
வழங்�னார்.ஓய்வுெபற்ற கல்�ப் ப�ப்பாளர் � இதயராசா தைலைம�ல் நைடெபற்ற
இந்�கழ்�ல் ப�ல் ��ப�யும் ேத�ய கைல
இலக்�ய ேபரைவ�ன் முக்�யஸ்தருமான

ேசா ேதவராஜா �றப்புைர வழங்�னார்.
�வேஜா� என்ற ஆளுைம�ன் உருவாக்கத்�ல் ேசா ேதவராஜாவுைடய தாக்கம் கு�ப்�டத்தக்கது. சமத்துவக் கட்��ன் ெபாதுச்
ெசயலாளர் மு சந்�ரகுமார் �வேஜா��ன்
�ைனவுகைளப்
ப�ர்ந்து
ெகாண்டார்.
�ற்�ல் எய்ட் மாணவர்கள் 75 ேபருக்கான
பள்�ச் �ருைடகைள �வேஜா� கல்� கற்ற
�க்ேரா�யாக் கல்லூ��ன் பைழய மாணவர்கள் சார்�ல் � குணபாலா �ரும� �வேஜா��டம் ைகய�த்தார். ெகாழும்பு எம்
எம் மேனஜ்மன்ற் ேசர்�ஸஸ் �ைரேவட்
��டட் �ற்�ல் எய்ட் மாணவர்களுக்கு
ேவண்�ய அப்�யாசக் ெகாப்�கைள வழங்�யது. �ற்�ல் எய்ட் உடன் இைணந்து
மக்கள் �ந்தைனக் கழகமும் ஏற்பாடு ெசய்�ருந்த இந்�கழ்ைவ ஆ��யரும் மக்கள்
�ந்தைனக் கழகத்தவருமான ப தயாளன்
ெதாகுத்து வழங்�னார்.ெகா�ட் ெநருக்க�
காலகட்டத்�லும் சமூக இைடெவ�ையப்
ேப� 200 ேபர்வைர இந்�கழ்�ல் கலந்துெகாண்டு �வேஜா��ன் �ைனவுகைள �ட்டனர்.

ேவளாண் சட்டங்கைள ேமா�...

(13 ஆம் பக்கத் ெதாடர்)
ேமா�யவர்கள் ேவளாண் சட்டங்களான ேவளாண் வாபஸ் ெபற்றுள்ளார். இந்�யா�ல் ஐம்பது சத�தமா- த�ழக முதல்வர் ஸ்டா�ன். கடந்த ஒரு வருடகால
�ைலெபாருள் மற்றும் வர்த்தக சட்டம், அத்�யாவ- ேனார் �வசா�கள். இந்�யா�ன் ெமாத்த உள்நாட்டு ேபாராட்டகாலத்�ல் ேபாராடும் �வசா�களுக்கு �.மு.க.
�ய ெபாருட்கள் அவைர சட்டம், �ைல உறு�ய�ப்பு உற்பத்��ல் 17முதல் 18 சத�தத்ைத �வசாய உற்- தமது ஆதரைவத் ெத��த்து வந்துள்ளது. சட்டசைபமற்றும் பண்ைண ஒப்பந்த அவசர சட்டம் என்பன- பத்�கள் இட்டு �ரப்பு�ன்றன. எனேவ �வசா�களுடன் �ல் ஒரு �ர்மானத்ைதயும் �ைறேவற்�னார். அ.�.மு.க
வற்ைற �ரும்பப் ெபற்றுள்ளதால் காங்�ரங் கட்�, ேநர� ேமாதைலத் த�ர்க்கும் ஒரு உத்�ேய ேமா��ன் ஆட்�க் காலத்�ல் த�ழக �வசா�கள் புது�ல்��ல்
ஆம் ஆத்� கட்�கள் அ�ர்ச்�யைடந்துள்ளனவாம். இந்த வாபஸ் முயற்�. ேமா�யவர்கள் இவ் ேவளாண் ெதாடர் ேபாராட்டங்கைள �கழ்த்�யேபாது அ.�.மு.க
ேமலும் உத்தர�ரேதசத்�ன் ராஷ்��ய ேலாக் தளம், சட்ட வாபஸ் அ��ப்பு பஞ்சாப் மக்க�ன் �க்�ய மதத்- அரசு அைதக் கண்டு ெகாள்ள�ல்ைல. ஆனால் �.மு.க.
சமாஜ்வா� கட்�களுக்கும் அ�யாக அைமந்�ருக்�றது தைலவர் குருநானக்�ன் �றந்த �னத்தன்று வந்�ருக்�- தன் ஆதரைவத் ெத��த்தேதாடு தன் எம்.�மாைரயும்
இந்த அ��ப்பு, ஏென�ல் உத்தர �ரேதசம், பஞ்சாப், றது. எ�னும் பாராளுமன்றத்�ேலேய �ருத்த மேசாதா �வசா�களுடன் கலந்துைரயாட அனுப்� ைவத்தது.
ஹ�யானா, மத்�ய �ரேதச ேபான்ற இந்� ேபசும் மா�- சமர்�த்து இச்சட்டங்கைள வாபஸ் ெபற ேவண்டும். வடமா�ல �வசா�க�ன் ேபாராட்டத்துக்கும் அ.�.
லங்க�ல் பா.ஜ.க.�ன் ெசல்வாக்ைக குப்புறக் க�ழ்ப்- அதனால், தமது எ�ர்ப்பு �ைலப்பாட்ைட ெதாடர்வது மு.க ஆதரவு ெத��க்க�ல்ைல. ஆதரவு ெத��த்த
பதற்கு இக்கட்�கள் �வசா�க�ன் ேபாராட்டத்ைதப் என்றும் பாராளுமன்றத்�ல் �ருத்த மேசாதா �ைறேவற்- �.மு.க.�ன் �ைலப்பாடு ச� என்பது தற்ேபாது புலனாபயன்படுத்த�ருந்தன.
றப்பட்டதுேம அரைச நம்பக் கூ�யதாக இருக்குெமன்- �யுள்ளதால் தன் ��டத்�ல் ஏற்கனேவ பல ம��றகுகஅடுத்த வருடம் உத்தர �ரேதசத்�ல் மா�லத் ேதர்தல் றும் �வசாய சங்கங்கள் ெத��த்துள்ளன. ேமா��ன் ைளச் சூ�யுள்ள முதல்வர் ஸ்டா�னுக்கு இது மற்ெறாரு
நைடெபறவுள்ளது. 2017ஆம் ஆண்டு ேதர்த�ல் உத்- அ��ப்பால் ம�ழ்ச்� அைடந்�ருப்பவர்க�ல் ஒருவர் ெவற்� இறகாக அைமந்துள்ளது.
தர�ரேதச பாராளுமன்றத்துக்கு 72 உறுப்�னர்கள்
ெத�வு ெசய்யப்பட்டனர்.
அங்ேக ெமாத்த ஆசனங்க�ன் எண்�க்ைக 80.
பஞ்சாப்�லும்
அடுத்த
வருடம் ேதர்தல் நைடெபறவுள்ளது. அடுத்த வருடம்
ஐந்து வடமா�லங்க�ல்
ேதர்தல்கள்
நைடெபறவுள்ளன. இந்த ஐந்து
மா�லங்க�லும் உள்ள
Cth nty;y];] gy;fiyf;fofkhdJ Njrpa tsj;ij ikag;gLj;jp mjw;fhd Nkyjpf nraw;ghl;il Kd;ndLj;Jr; nry;tJld;
ெபரும்பாலான �வசா�gl;lg;gbg;G> epGzj;Jtk;> $l;LwT vd;gdtw;wpd; Gjpa Nghf;FfisAk; Vw;gLj;Jfpd;wJ. gy;fiyf;fof fy;tprhh; jpl;lq;fs; ftdkhf
tbtikf;fg;gl;L jq;fs; njhopy toq;Feh;fSf;F ngWkjp Nrh;f;Fk; Njh;r;rp tha;e;j Gjpa khzth; guk;giuia Kd;nfhzh;fpd;wJ.
கள் இந்த ேவளாண் சட்Njrpa gy;fiyf;fofq;fspy; Njrpa hPjpapyhd ,g;ghhpa Kaw;rpapy; ePq;fSk; XH; mq;fj;jtuhfyhk;.
டங்கைள எ�ர்ப்பவர்கள்.
ஒரு கட்� மத்�ய அர�ல்
ஆட்� �டேமற ேவண்டுமானால் உத்தர, மத்�ய
பஞ்சாப்,
ஹ�யானா,
�கார் ேபான்ற வடமா�gpd;tUtdtw;iw toq;Ftjw;fhf jFjpAs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J tpiykDf;fis Cth nty;y];] gy;fiyf;fof
லங்க�ல் ெவற்� ெபற
ngWiff; FOj; jiyth; NfhUfpd;whh;.
ேவண்�யது அவ�யம்.
இைவ இந்� ேபசும், இந்tpiykDg;
kPsspf;fg;glhj
துக்கள் �ைறந்த மா�tpiykD
gpizg;
tpiykD %Lk;
,y.
tpsf;fk;
itg;G
,y.
ngWkjp
jpfjp kw;Wk; Neuk;
லங்கள். எனேவ பா.ஜ.க.
(&ghtpy;)
&ghtpy;
ெகா�
கட்டுவதற்கு
வாய்ப்பான மா�லங்கள்.
01
Cth nty;y];] gy;fiyf;fof
UWU/G/
2021.12.14 Mk;
tphpTiu kz;lgk; kw;Wk; tpLjpfSf;F
இப்ேபாது பா.ஜ.க.வுக்கு
NCB/C/
330>000
8>400
jpfjpad;W
jsghlq;
f
is
toq;
f
y;
kw;
W
k;
இங்ேக ெவற்� வாய்ப்புக21/02
gp.g. 2.30 kzpf;F
xg;gilj;jy;
ளுக்கு �ேராதமாக இருப்பது இந்த ேவளாண் சட்டங்NkNyAs;s ml;ltizapy;; Fwpg;gpl;Ls;s xt;nthU Nfs;tpf;Fkhd kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij ve;jnthU Ntiy ehspYk;
கள்தான். பா.ஜ.க. 2024
Cth nty;y];] gy;fiyf;fof rpwhg;ghplk; K.g. 9 kzpf;Fk; gp.g. 3 kzpf;Fkpilapy; my;yJ 3114820 vd;w ,yq;if tq;fpapd;
fzf;fpyf;fj;jpw;F Neubahf nrYj;jpa gpd;dh; nrYj;jg;gl;l gzf;nfhLg;gdtpw;fhd gw;Wr;rPl;Lld; fsQ;rparhiyfs; kw;Wk;
ெபாதுத்ேதர்த�ல் ெபரு
toq;fy;fSf;fhd gpujpepjpahsUf;F tpz;zg;gnkhd;Wld; rkh;g;gpj;j gpd;dh; 2021.12.14 Mk; jpfjpad;W gp.g. 12.30 kzp tiuAk;
ெவற்� ெபற்று மூன்றாve;jnthU tpiykDjhuhpdhYk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;W nfhs;tdT nra;ag;glyhk;.
வது தடைவயாகவும் ஆட்tpiykDjhuh; http://www.uwu.ac.lk/procurement/ vd;w gy;fiyf;fof ,izajsj;jpypUe;Jk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis
�ையத் தக்க ைவக்கும்
gjptpwf;fk; nra;ayhk;. gy;fiyf;fof ,izajsj;jpypUe;J tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis gjptpwf;fk; nra;Nthh; g+h;j;jp
முயற்��ல்
ஈடுபட்டுள்nra;ag;gl;l Mtzq;fSld; nuhf;fg; gz gw;Wr;rPl;L/gzitg;Gj;Jz;ilAk;; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. NkNyAs;s ml;ltizapy;
Fwpg;gpl;Ls;sthW 3114820 vd;w fzf;fpyf;fj;jpw;F Cth nty;y];] gy;fiyf;fofj;jpd; ngahpy; ,yq;if tq;fpapd; ve;jnthU
ளது. இதற்கு தைடயாக
fpisapYk; gzj;ijr; nrYj;jyhk;. (tpiykDjhuh;fs; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ,ytrkhf ghPl;rpf;fyhk;).
இருப்பது �வசா�கள்
2021.12.14 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.30 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; tpiykDf;fs; xg;gilf;fg;gly;
தமக்கு ேவண்டாம் எனச்
Ntz;Lk; my;yJ gjpTj; jghypy; mDg;gg;gly; Ntz;Lnkd;gJld; mjd; gpd;dh; tpiykDf;fs; cldbahfNt jpwf;fg;gLk;.
ெசால்லும் ேவளாண் சட்tpiykDf;fis jpwf;Fk; Ntisapy; tpiykDjhuh; my;yJ mtuJ mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpahdth; (mjpfhukspf;fg;gl;l
fbjj;Jld;) rKfkspg;gjw;F mDkjpf;fg;gLthh;fs;. tpiykDf;fs; jghYiwnahd;wpy; Nrh;f;fg;gl;L Kj;jpiuaplg;gl;L chpj;jhd
டங்கள்.
tpiykD ,yf;fk; jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; Fwpg;gplg;gl;L gjpTj; jghypy; jiyth;> ngWiff;; FO> Cth
பா.ஜ.க தைலவர்க�ன்
nty;y];] gy;fiyf;fofk;> griw tPjp> gJis vd;w Kfthpf;F mDg;gg;gly; Ntz;Lk; my;yJ Cth nty;y];] gy;fiyf;fof
உயர்மட்ட ஆேலாசைனகgjpthshpd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;.
�ன் அ�ப்பைட�ேலேய,
Nkyjpf tpguq;fs; 055-2226475 vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;jpD}lhf fsQ;;rparhiyfs; kw;Wk; toq;fy;fspd; gpujpepjpahshplkpUe;J
ngw;Wf; nfhs;syhk;.
2 0 2 4 ப ா ர ா ளு மன் ற த்
ேதர்த�ல் ெவற்�ெவறும்
jiyth;>
jpizf;fs ngWiff; FO> Cth nty;y];] gy;;fiyf;fofk;> gJis.
ேநாக்கத்ேதாடு மட்டுேம
21.11.2021
பாரதப் �ரதமர் நேரந்�ர
ேமா�
இச்சட்டங்கைள

jhUy; cY}k; my; - kP]hdpa;a`; muGf; fy;Y}hp
FUnfhl> mf;Fuiz

Reg: No. MRCA/13/AC/112 Incorporated by Act of Parliament No. 60 of 2007

Gjpa khztHfs; mDkjp - 2022
O




\hPm gphpT

O







`pg;o; gphpT




P
P
P

14 - 17 taJf;Fl;gl;ltuhf ,Uj;jy;
juk; 9f;F rpj;jpaile;jpUj;jy;
my;-FHMid ruskhf Xjj; njhpe;jpUj;jy;

P 11 - 13 taJf;Fw;gl;ltuhf ,Uj;jy;
P juk; 7f;F rpj;jpaile;jpUj;jy;
P my;-FHMid ruskhf Xjj; njhpe;jpUj;jy;
f.ngh.j. (rh/j> c/j) ghPl;irfSf;F khztHfs; Njhw;WtH.
my;-Mypk; kw;Wk; jHkr;rhHa Nghd;w ghPl;irfSf;F jahHgLj;jg;gLtH.
muG> jkpo;> Mq;fpyk;> rpq;fsk;> jfty; njhlHghly; njhopy;El;gk; (ICT)
Nghd;wit jFjp tha;e;j MrphpaHfshy; fw;gpf;fg;gLk;.
jukhdJk;> Ma;Tfis Nkw;nfhs;tjw;F Vw;wJkhd E}y;fis cs;thq;fpa
E}yfk; kw;Wk; tpQ;Qhd Ma;T$l trjpfs; nra;ag;gl;Ls;sd.
ePr;ry; jlhfk; cl;gl gy tpisahl;Lf;fSf;fhd trjpfs; cs;sd.

NeHKfg; ghPl;ir

2021.12.12 Qhapw;Wf;fpoik fhiy 8.00 kzpf;F (\hPMg; gphpT)
2021.12.19 Qhapw;Wf;fpoik fhiy 8.00 kzpf;F (`pg;o; gphpT)
tpz;zg;gg;gbtq;fis NeubahfNth my;yJ jghy; %yNkh my;yJ fy;Y}hpapd;
,izaj;jskhd www.meezaniyyah.com ,y; ,Ue;J gjptpwf;fk; (Download) nra;tjd;
%yNkh ngw;Wf;nfhs;syhk;.

The Secretary
Dharul Uloom Al - Meezaniyyah Arabic College, Kurugoda, Akurana.
081-2301506

nghwpapaw; gPlk;

Njrpa mgptpUj;jpf;F gq;;fspg;gjpy; ngUik nfhs;Nthk;

ngWif mwptpj;jy;

Nguhjidg; gy;fiyf;fofk;
KJfiyg; gl;ljhup khztu;fs; jq;fs; fw;gpj;jy; gbg;Gf;fis
(Taught courses) epiwT nra;tjw;fhd fhyj;ij ePbj;jy;
fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s KJfiy fw;gpj;jy; gbg;Gf;fis Kbg;gjw;fhd fhy
mtfhrk; gpd;tUkhW ePl;bf;fg;gl;Ls;sJ.
1. KJfiy tpQ;Qhdkhzpg;gl;lk;
II. KJfiy nghwpapay; tpQ;Qhdkhzpg;gl;lk;
II. nghwpapay; KJfiy bg;Nshkh
2017/2018/2019 ,y; gjpT nra;j khztu;fSf;fhdJ
gl;lg;gbg;gpid Kbg;gjw;fhf epu;zapf;fg;gl;l fhy mtfhrkhdJ 1 tUlk;
ePbf;fg;gl;Ls;sJ.
2020 ,y; gjpT nra;j khztu;fSf;fhdJ
gl;lg;gbg;gpid Kbg;gjw;fhf epu;zapf;fg;gl;l fhy mtfhrkhdJ 6 khjq;fs;
ePbf;fg;gl;Ls;sJ.
14 xf;Nlhgu; 2009 ,ypUe;J 31 brk;gu; 2016 tiuapyhd fhyg;gFjpapy; gjpT
nra;j khztu;fSf;fhdJ
Nkw;Fwpg;gplg;gl;Ls;s fhyfl;lj;jpy; fw;if newpfSf;fhf gjpT nra;j
khztu;fs; 31 khu;r; 2022 f;F Kd;du; mtu;fsJ tha;nkhopg; guPl;irfis
(Presentations) Kbf;f Ntz;Lk; vd;gJld;> 30 Vg;uy; 2022 mstpy; mwpf;iffis
(Reports) nghwpapaw; gPl cjtpg; gjpthsuplk; rku;g;gpf;f Ntz;Lk;. 31 khu;r;
2022 ,w;Fs; KJfiyf; fw;ifia Kbf;fj; jtWk; khztu;fspd; Studentship
KbTf;F nfhz;Ltug;gLk;.
Fwpg;G: Nkyjpf tpguq;fSf;F 081-2393306 ,j;njhiyNgrp ,yf;fj;ij njhlu;G
nfhs;sTk;.
gjpy; gjpthsu;.
Nguhjidg; gy;fiyf;fofk;>
9 etk;gu; 2021
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க�ொவிட் -19 சிகிச்சைக்கான மாத்திரைகள்

நவீன அறிவியலின்
மாபெரும் புரட்சி

ந

வீன டிஜிட்டல் அறிவியல் யுகத்தில்
உலகம் முகம் க�ொடுத்துள்ள மாபெரும்
அச்சுறுத்தலும் சவாலும் தான் க�ொவிட்
19 த�ொற்று. இது 2019ஆம் ஆண்டின் இறுதிப்பகுதியில் சீனாவின் வூஹான் நகரில்
ஆரம்பித்து பரவத் த�ொடங்கியது. என்றாலும் குறுகிய காலப்பகுதிக்குள், அதாவது
முதல் மூன்று மாத காலப்பகுதிக்குள்
இத்தொற்று உலகம் முழுவதும் பரவியது.

பூசியை தம் நாட்டு பிரஜைகளுக்கு அவசர
தேவையின் நிமித்தம் வழங்க 2020 டிசம்பர்
முதல் வாரத்தில் பிரித்தானியா அங்கீகாரமளித்தது. அதன் ஊடாக இத்தொற்று கட்டுப்பாட்டுக்கான தடுப்பூசியை மனித பாவனைக்கு
அனுமதித்த முதல் நாடு என்ற பெருமையை
பிரித்தானியா பெற்றுக்கொண்டது. இந்த
அடிப்படையில் 2020 டிசம்பர் 08 ஆம் திகதி
முதல் இத்தொற்றின் தாக்கத்தைக் கட்டுப்-

செய்தன. ஏனென்றால் உலகில் ஏற்கனவே
த�ோற்றம் பெற்ற பல ந�ோய்களைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான தடுப்பூசிகள் புழக்கத்திற்கு
வருவதற்கு பல வருடங்கள், பல தசாப்தங்களே எடுத்திருக்கின்றன. ஏற்கனவே புழக்கத்திற்கு வந்துள்ள ஏனைய ந�ோய்களைக் கட்டுப்படுத்தும் தடுப்பூசிகளுக்கான வரலாறு
அதுதான். க�ொவிட் 19 த�ொற்றின் தாக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் தடுப்பூசி தவிர்ந்த

இம்மாத்திரையானது த�ொற்று த�ொடர்பிலான
மரணத்தை 50 வீதம் குறைக்கும்
வைத்தியசாலையில் தங்கியிருப்பதற்கான
வாய்ப்பை 50 வீதம் குறைக்கும்
மாத்திரையைப் பயன்படுத்துவதற்கு அங்கீகாரம்
அளித்த முதல் நாடாகவும் பிரித்தானியாவே விளங்குகிறது
க�ொவிட் 19 த�ொற்றின் அச்சுறுத்தலானது இரண்டு வருட
காலப்பகுதியில் வெற்றி க�ொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது
க�ொர�ோனா வைரஸ் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த
இத்தொற்றானது, உயிராபத்து மிக்கதாகவே
விளங்கிக் க�ொண்டிருக்கின்றது.
ஆளுக்காள் த�ொற்றி பரவும் பண்பைக்
க�ொண்டுள்ள இத்தொற்றின் பரவுதலும் தாக்கமும் பாதிப்பும் உலகையே கிலி க�ொள்ளச்
செய்தது. மக்கள் செய்வதறியாது திகைத்து
நின்றனர்.
இந்த நிலையில், க�ொவிட் 19 த�ொற்றைக்
கட்டுப்படுத்தவென தடுப்பூசியைய�ோ சிகிச்சைக்கான மாத்திரையைய�ோ கண்டுபிடிக்க
முன்வருமாறு உலக சுகாதார ஸ்தாபனம்
2020 பெப்ரவரியளவில் உலகளாவிய வேண்டுக�ோளை விடுத்தது. இத்தொற்றின் தீவிரமும் தாக்கமும் உலக சுகாதார ஸ்தாபனத்தின் அழைப்பும் மருத்துவ விஞ்ஞானிகளை
தூக்கம் இழக்கச் செய்தது. நவீன விஞ்ஞானத்தின் பெருஞ்சவாலாக இத்தொற்றை அவர்கள் ந�ோக்கினர். இப்பின்புலத்தில் க�ொவிட்
19 த�ொற்றின் தாக்கத்தையும் பாதிப்புக்களையும் கட்டுப்படுத்துவதற்கு தேவையான
மாத்திரையைய�ோ அல்லது தடுப்பூசியைய�ோ
கண்டுபிடித்துவிடும் ந�ோக்கில் அவர்கள்
இரவு பகல் பாராது அயராது உழைக்கத்
த�ொடங்கினர்.

க�ொவிட் 19 கட்டுப்பாட்டுக்கு தடுப்பூசி
இதன் பிரதிபலனாக, அமெரிக்காவின்
ம�ொடர்னா நிறுவனம், இத்தொற்றைக்
கட்டுப்படுத்தவெனக் கண்டுபிடித்த தடுப்பூசியை மனிதனில் செலுத்தி பரீட்சிக்கும்
நடவடிக்கையை 2020 மார்ச் நடுப்பகுதியில்
முதன் முதலில் ஆரம்பித்தது. இதே காலப்பகுதியில் ஏனைய நாடுகளது மருத்துவ
விஞ்ஞானிகளும் க�ொவிட் 19 கட்டுப்பாட்டுக்கான மருந்து த�ொடர்பிலான ஆராய்ச்சிகளை த�ொடங்கி இருந்தனர். இவ்வாறான
பின்னணியில் 2020 ஜுன் மாதமளவில் தாம்
இத்தொற்று கட்டுப்பாட்டுக்கான தடுப்பூசியைக் கண்டுபிடித்து விட்டதாக ரஷ்யா அறி-

படுத்தும் பைசர் தடுப்பூசியை மனிதனுக்கு
வழங்கும் நடவடிக்கை ஆரம்பமானது.
இத்தடுப்பூசி
பயன்பாட்டுக்கு
வரும்
வரையில் வளர்ச்சியடைந்த நாடு, வளர்முக
மற்றும் வறிய நாடு என்ற பேதமில்லாமல்
எல்லா நாடுகளிலும் க�ோரத் தாண்டவமாடியது இத்தொற்று. இதன் அச்சுறுத்தலுக்கும்
சவாலுக்கும் முன்பாக இத்தடுப்பூசி, புதிய
நம்பிக்கையையும் எதிர்பார்ப்பையும் மக்கள்
மத்தியில் ஏற்படுத்தியது. அதனால் மக்கள்

இந்த நிலையில் தான் ஒரு ந�ோய்க் கட்டுப்பாட்டுக்கான
தடுப்பூசி கண்டுபிடிக்கப்படவும் அது மனித பாவனைக்கு
வரவும் பல வருடங்கள், பல தசாப்தங்கள் எடுக்கக்கூடிய
கால சூழலில் க�ொவிட் 19 த�ொற்றுக்கு அது த�ோற்றம்
பெற்ற ஒரு வருடத்திற்குள் தடுப்பு மருந்து மனித பயன்
பாட்டுக்கு வந்தமை தான் பலரை ஆச்சரியத்திற்கும்
ஐயங்களுக்கும் உள்ளாக்கின. இது உண்மையான தடுப்பு
மருந்தா? இது பக்க விளைவுகள் அற்றதா? என்றவாறான
கேள்விகளும் எழுந்தன. அதன் விளைவாக
இத்தடுப்பூசியைப் பெற்றுக்கொள்வதைத்
தவிர்த்துக்கொண்டவர்களும் இருக்கின்றனர்.
தடுப்பூசியை ஆர்வத்தோடு பெற்றுக்கொள்ளத் த�ொடங்கினர். என்றாலும் இதே காலப்பகுதியில் தற்போது பயன்பாட்டில் இருக்கும்
இத்தொற்று கட்டுப்பாட்டுக்கான ஏனைய
தடுப்பூசிகளும் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக அவச-

அமெரிக்காவை தலைமையகமாகக் க�ொண்டுள்ள மேர்க்
நிறுவனம் ரிட்ஜ்பேர்க் பய�ோதெரபியூடிக்ஸ் என்ற நிறுவனத்
துடன் இணைந்து க�ொவிட் 19 த�ொற்று கட்டுப்பாட்டுக்கு
சிகிச்சை அளிக்கக்கூடிய 'ம�ொல்னுபிரவீர்' ( Molnupiravir)
என்ற பெயர் க�ொண்ட மாத்திரையைக் கண்டுபிடித்து தயாரித்
துள்ளது. இம்மாத்திரையை இத்தொற்றுக்கான அறிகுறிகள்
வெளிப்பட்டு ஐந்து நாட்களில் பயன்படுத்தலாமென குறித்த
நிறுவனத்தின் மருத்துவ நிபுணர்கள் தெரிவித்திருக்கின்றனர்.
வித்தது. ஆனாலும் அது உடனடியாக மனித
பயன்பாட்டுக்கு வரவில்லை. இதேவேளை,
2020 செப்டம்பராகும் ப�ோது பைசர் நிறுவனமும், ஒக்டோபர் மாதமளவில் ஒக்ஸ்போர்ட்
பல்கலைக்கழகமும் அஸ்ட்ரா செனகா நிறுவனமும் இணைந்தும் இத்தொற்று கட்டுப்பாட்டுக்கான தங்களது தடுப்பூசியும் மனிதப் பயன்பாட்டுக்கு தயாராகிவிட்டதாக அறிவித்தன.
இவ்வாறான பின்புலத்தில், இத்தொற்று கட்டுப்பாட்டுக்கான பைசர் நிறுவனத்தின் தடுப்-

எந்தவ�ொரு தடுப்பூசியும் ந�ோய் த�ோற்றம்
பெற்ற முதல் வருட காலத்திற்குள்ளேயே
கண்டுபிடிக்கப்படவுமில்லை. மனித பாவனைக்கு வரவுமில்லை.
அதாவது, க�ொவிட் 19 த�ொற்றின் தாக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் தடுப்பூசிக்கு
முன்னர் பயன்பாட்டுக்கு வந்த ஒவ்வொரு
தடுப்பூசியும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு மனித
பாவனைக்கு வர 8 முதல் - 10 வருடங்கள்
எடுத்துள்ளன. சில தடுப்பூசிகளுக்கு இருபது

ரத் தேவையின் நிமித்தம் மனிதப் பயன்பாட்டுக்கு வந்தன.

தடுப்பூசி த�ொடர்பிலான ஐயம்
மனித இருப்புக்கே இத்தொற்று பெருஞ்சவாலாக அமைந்திருந்தன் விளைவாகவே,
இது த�ோற்றம் பெற்றது முதலான ஒரு வருட
காலப்பகுதிக்குள் உலகம் தடுப்பூசியைப்
பெற்றுக்கொண்டது. ஆனாலும் இத்தடுப்பூசி
த�ொடர்பில் ஐயங்களும் த�ோற்றம் பெறவே

முப்பது வருடங்கள் சென்றுள்ளன. அதேநேரம் உலகில் நீண்ட கறைபடிந்த வரலாற்றைக்
க�ொண்டுள்ள குஷ்டர�ோகம், காசந�ோய்
என்பவற்றுக்கு கூட நவீன விஞ்ஞானத்தின்
மூலம் தான் சிகிச்சைக்கான மாத்திரைகள்
கண்டுபிடிக்கப்பட்டு
பயன்பாட்டுக்கு
வந்தன. அதேப�ோன்று உலகில் பல தசாப்த
வரலாற்றைக் க�ொண்டிருக்கும் மலேரியாவுக்கும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள தடுப்பு
மருந்து, இவ்வருடத்தின் நடுப்பகுதி முதல்
மனித பாவனைக்கு வந்துள்ளது. அத்தடுப்பு
மருந்தை ஆபிரிக்க நாட்டு மக்களுக்கு வழங்கவே உலக சுகாதார ஸ்தாபனம் தற்போது
அனுமதி வழங்கியுள்ளது.
இந்த நிலையில் தான் ஒரு ந�ோய்க் கட்டுப்பாட்டுக்கான தடுப்பூசி கண்டுபிடிக்கப்படவும் அது மனித பாவனைக்கு வரவும்
பல வருடங்கள், பல தசாப்தங்கள் எடுக்கக்கூடிய கால சூழலில் க�ொவிட் 19 த�ொற்றுக்கு அது த�ோற்றம் பெற்ற ஒரு வருடத்திற்குள் தடுப்பு மருந்து மனித பயன்பாட்டுக்கு
வந்தமை தான் பலரை ஆச்சரியத்திற்கும்
ஐயங்களுக்கும் உள்ளாக்கின. இது உண்மையான தடுப்பு மருந்தா? இது பக்க விளைவுகள் அற்றதா? என்றவாறான கேள்விகளும்
எழுந்தன. அதன் விளைவாக இத்தடுப்பூசியைப் பெற்றுக்கொள்வதைத் தவிர்த்துக்க�ொண்டவர்களும் இருக்கின்றனர்.
ஆனால் இத்தடுப்பூசி பயன்பாட்டுக்கு
வந்த பின்னர் இத்தொற்றின் தாக்கமும் உயிரிழப்பும் குறைவடைந்திருக்கின்றது. இது இத்தடுப்பூசியை பெற்றுக்கொள்வதில் நம்பிக்கையையும் ஏற்பட்டிருக்கின்றது. ஆனால்
இத்தடுப்பூசியைப் பெற்றிருந்தாலும் இத்த�ொற்றுக்கு உள்ளாவதைய�ோ இத்தொற்று பர-

வுவதைய�ோ தவிர்க்க முடியாது என்பதை
மறந்து விடலாகாது. த�ொற்றின் தாக்கத்தைக்
குறைக்கக்கூடியதே இத்தடுப்பூசி. அதனால்
இது ஒரு ஆறுதலான விடயமாகும்.
இருந்த ப�ோதிலும் இத்தடுப்பூசியைக்
கண்டுபிடித்து
விட்டத�ோடு
மருந்துவ
விஞ்ஞானிகள் ஓய்வடைந்து
விடவில்லை. மாறாக இத்த�ொற்றைக் கட்டுப்பாட்டுக்கு
க�ொண்டு வருவதற்கான மருந்துகளைக் கண்டறிவதற்கான முயற்சிகளை அவர்கள் த�ொடர்ந்தும்
ஆராய்ச்சி ரீதியாக மேற்கொண்டு
வருகின்றனர். ஏனென்றால்
இத்தொற்றின் தாக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் தடுப்பூசி புழக்கத்திற்கு
வந்த பின்னர் இத்தொற்று மரணங்கள் குறைவடைந்துள்ள ப�ோதிலும்
அவை முற்றுப்பெறவில்லை. இத்த�ொற்று த�ோற்றம் பெற்றது முதல்
இற்றை வரையான கடந்த 23 மாத
காலப்பகுதிக்குள் (2021 நவம்பர் 20
வரையில்) முழு உலகிலும் 25
க�ோடியே 65 இலட்சத்துக்கும்
மேற்பட்டோரைப் பாதித்துள்ள
இத்தொற்று, 51 இலட்சத்து 50
ஆயிரத்துக்கும்
மேற்பட்டோரின் உயிரையும் காவு க�ொண்டிருக்கின்றது. அந்த அடிப்படையில் இலங்கையிலும் கூட ஐந்து
இலட்சத்துக்கும் மேற்பட்டோரைப்
பாதித்துள்ளத�ோடு, 14 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோரின் உயிரிழப்புக்கும் காரணமாக அமைந்துள்ளது
இத்தொற்று.
இருந்தும் கூட இத்தொற்றின் பரவுதலும் உயிராபத்து அச்சுறுத்தலும் த�ொடர்ந்தும் நீடித்த
வண்ணமே உள்ளன. இத்தடுப்பூசி பயன்பாட்டுக்கு வந்து
ஒரு வருடத்தை அண்மித்துள்ள
ப�ோதிலும் கூட இத்தொற்று
உலகின் எந்த நாட்டிலும் முழுமையான கட்டுப்பாட்டை அடையவில்லை. அதனால் தான் க�ொவிட்
19 த�ொற்று தவிர்ப்புக்கான அடிப்படை சுகாதார பழக்கவழக்கங்களைத்
த�ொடர்ந்தும் கடைபிடிப்பது இன்றியமையாத விடயம் என்று மருத்துவ நிபுணர்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில் இம்மாத்திரையை அவசர
தேவையின் நிமித்தம் பயன்படுத்த அனுமதி
வழங்குமாறு க�ோரி அமெரிக்காவின் உணவு
மற்றும்
மருந்துப்பொருட்கள்
அதிகார
சபைக்கு பைசர் நிறுவனம் விண்ணப்பித்தி-

வாய்மூலம் பயன்படுத்தும்
மாத்திரைகள்
இவ்வாறான
சூழலில்
ஐக்கிய அமெரிக்காவை தலைமையகமாகக்
க�ொண்டுள்ள
மேர்க் நிறுவனம் ரிட்ஜ்பேர்க்
பய�ோதெரபியூடிக்ஸ் என்ற நிறுவனத்துடன் இணைந்து க�ொவிட்
19 த�ொற்று கட்டுப்பாட்டுக்கு
சிகிச்சை அளிக்கக்கூடிய 'ம�ொல்னுபிரவீர்' ( Molnupiravir) என்ற பெயர்
க�ொண்ட மாத்திரையைக் கண்டுபிடித்து தயாரித்துள்ளது. இம்மாத்திரையை இத்தொற்றுக்கான அறிகுறிகள்
வெளிப்பட்டு ஐந்து நாட்களில் பயன்படுத்தலாமென குறித்த நிறுவனத்தின்
மருத்துவ நிபுணர்கள் தெரிவித்திருக்கின்றனர். இது வாய்மூலம் பயன்படுத்தக்கூடிய மாத்திரையாகும். இம்மாத்திரையானது
இத்தொற்று காரணமான மரணத்தை 50
வீதமும் இத்தொற்றுக்கு சிகிச்சை பெறவென
வைத்தியசாலையில் தங்கியிருப்பதற்கான
வாய்ப்பை 50 வீதமும் குறைக்கக்கூடியதாக
இருக்கும் என்றும் அந்நிறுவனம் குறிப்பிட்டிருக்கின்றது. இந்நிலையில் இம்மாத்திரையை இத்தொற்றாளர்களுக்கு சிகிச்சை
அளிப்பதற்கு பயன்படுத்த இம்மாதத்தின்
முதல் வாரத்தில் (05.11.2021) பிரித்தானியா
அங்கீகாரமளித்தது. இத்தொற்று கட்டுப்பாட்டுக்கான மாத்திரையைப் பயன்படுத்துவதற்கு அங்கீகாரம் அளித்த முதல் நாடாகவும்
பிரித்தானியாவே விளங்குகிறது. என்றாலும்
இம்மாத்திரையை இலங்கையில் பாவிப்பதற்கும் க�ொவிட் 19 கட்டுப்பாட்டுக்கான நிபுணர்கள் கமிட்டி அனுமதி வழங்கி இருப்பதாக மருந்துப்பொருள் உற்பத்தி இராஜாங்க
அமைச்சரான பேராசிரியர் சன்ன ஜயசுமன
குறிப்பிட்டிருக்கின்றார்.
இதேநேரம், இத்தொற்றின் தாக்கத்தைக்
கட்டுப்படுத்தவென தடுப்பூசியைக் கண்டுபிடித்த நிறுவனங்களில் ஒன்றான பைஸர்
நிறுவனம், தாம் இத்தொற்றைக் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய 'பக்ஸ்லோவிட்' (Paxlovid)
என்ற பெயர் க�ொண்ட மாத்திரையைக் கண்டுபிடித்து தயாரித்துள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. இம்மாத்திரையை அடிப்படையாகக்
க�ொண்டு இத்தொற்றாளர்களுக்கு சிகிச்சை
அளிக்கும் ப�ோது, இந்நோயாளர்கள் வைத்தியசாலையில் தங்கியிருந்து சிகிச்சை பெறுவதையும் இத்தொற்றின் விளைவான மரண
அச்சுறுத்தலையும் 89 வீதம் குறைத்துக்க�ொள்ளலாம் என்று அந்நிறுவனம் குறிப்பிட்டிருக்கின்றது. இது 90 வீதம் செயல்திறன்
மிக்க மாத்திரை. 100 வீதம் உயிராபத்து அச்சுறுத்தலில் இருந்து பாதுகாப்பு அளிக்கக்கூடியதென அந்நிறுவனத்தின் பிரதம அறிவியல்
அதிகாரி மைக்கல் ட�ொல்ஸ்டன் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.

ருக்கின்றது. இதேவேளை பைஸர் நிறுவனம்
உற்பத்தி செய்துள்ள க�ொவிட் 19 கட்டுப்பாட்டுக்கான மாத்திரையை க�ொள்வனவு
செய்ய ஐக்கிய அமெரிக்கா திட்டமிட்டிருப்பதாக தகவல்களும் வெளியாகியுள்ளன.
'தற்போது க�ொவிட் 19 த�ொற்றை முகாமைத்துவம் செய்வதற்குப் பயன்படுத்தும்
வழிமுறைகளை இம்மாத்திரை மாற்றியமைக்கும் என்று நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ள
ப�ொது சுகாதாரத்திற்கான ஜ�ோன் க�ொப்கின்
கல்லூரியின் த�ொற்று ந�ோயியல் துணைப்
பேராசிரியர் ட�ொக்டர் டேவிட் டவ்டி, இத்த�ொற்றாளர்களால் வைத்தியசாலைகளில் ஏற்படும் நெருக்கடியும் உயிரிழப்பில் ஏற்பட்டுள்ள அதிகரிப்பும் குறைவடைய முடியும்
எனத் தாம் நம்புவதாகவும் கூறியுள்ளார்.
உலக மக்களையே கிலி க�ொள்ளச் செய்திருந்த இத்தொற்றின் அச்சம், இத்தொற்றின்
தாக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான தடுப்பூசி பயன்பாட்டுக்கு வந்ததும் குறிப்பிடத்தக்களவில் குறைந்தது. இத்தொற்று த�ோற்றம்
பெற்று இரண்டாவது வருடம் நிறைவடையும்
தறுவாயில் இத்தொற்றாளர்களுக்கு வாய்மூலம் சிகிச்சை அளிக்கக்கூடிய மாத்திரையும்
பாவனைக்கு வந்துள்ளது. இதுவும் இத்தொற்றின் அச்சுறுத்தலை மேலும் குறைக்கும் என
எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. ஆகவே க�ொவிட்
19 த�ொற்றின் அச்சுறுத்தலானது இரண்டு
வருட காலப்பகுதியில் மருத்துவ விஞ்ஞ ா ன த் து றை யி ன ா ல்
வெற்றி க�ொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது என்பதில்
ஐயமில்லை.
இது
நவீன அறிவியல் யுகத்தில் மாபெரும் புரட்சி
என்றால் அது மிகையாகாது.

மர்லின் மரிக்கார்...?
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கிராமிய கலைகள் ஒன்றியத்தின் 3ஆவது ஆண்டு
நிறைவு விழாவும் கலைஞர்கள் க�ௌரவிப்பும்

படங்கள்

ம�ொஹமட் நஸார்,
வாசித்த பட்டபெந்திகே
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ங்கர் இயக்கத்தில்
கமலஹாசன், சுகன்யா,
மனிஷா க�ொய்ராலா, கவுண்டமணி, செந்தில், கஸ்தூரி ஆகிய�ோரின் நடிப்பில் 1996 இல்
வெளியான திரைப்படம் இந்தியன். இப்படத்தை ஏ எம் ரத்னம்
தயாரித்து இருந்தார். ஏ ஆர் ரகுமான் இப்படத்திற்கு இசையமைத்திருந்தார். இந்தியன் படம் மிகப்பெரிய வெற்றியடைந்தது.
இப்படத்தின் வெற்றியைத் த�ொடர்ந்து இயக்குனர் ஷங்கர் இந்தியன் 2
படத்தை இயக்கி வருகிறார். இந்தியன் 2 படத்தில் கமலஹாசன், காஜல்
அகர்வால் நடித்து வந்தார்கள். படப்பிடிப்பின்போது செட்டில் கிரேன்
விழுந்து 3 பேர் பலியானார்கள். இதனால் இந்தியன் 2 படப்பிடிப்பு நிறுத்தப்பட்டு கமல் மற்றும் சங்கர் இருவரும் அவரவர் படங்களில் பிஸியாக
இருந்தார்கள்.
இந்தியன் 2 திரைப்படத்தை லைகா நிறுவனம் தயாரித்து வந்தது. படத்தின் படப்பிடிப்பு தாமதமானதால் இயக்குனர் ஷங்கர் மீது லைகா நிறுவனம் வழக்கு த�ொடர்ந்தது. பின்பு இருவரும் சமாதானமாக செல்லலாம்
எனக் கூறிய பிறகு வழக்கு முடிவுக்கு வந்தது.
ல�ோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் கமல் நடித்து வரும் விக்ரம் படம் இறுதிக்கட்டத்தை நெருங்கியுள்ளது. அதேப�ோல் ஷங்கர் தெலுங்கில் இயக்கி
வரும் ராம்சரண் படத்தின் படப்பிடிப்பு விரைவில் நிறைவடையவுள்ளது.இதனால் டிசம்பர் மாதத்தில் இந்தியன் 2 படப்பிடிப்பு த�ொடங்கப்பட உள்ளது.
காஜல்அகர்வால் கர்ப்பமாக உள்ள காரணத்தினால் இப்படத்தில் இருந்து விலகிவிட்டார். காஜல் அகர்வால் கதாபாத்திரத்தில்
தற்போது நடிக்க சமந்தா மற்றும் திரிஷா உடன் பேச்சுவார்த்தை
நடைபெறுகிறது.
கமலுடன் திரிஷா ஏற்கனவே மன்மத அம்பு, தூங்கா வனம்
ஆகிய படங்களில் பணியாற்றியுள்ளார். கமலுடன் 3வது
முறையாக திரிஷா இணைவார் என அவரது ரசிகர்கள்
எதிர்பார்க்கிறார்கள். இந்தியன் 2 படத்தில் 80 சதவீத
படப்பிடிப்பு முடிந்த நிலையில் மீதமுள்ள 20
சதவீத சூட்டிங் ஒரே மூச்சாக எடுக்க படக்குழு திட்டமிட்டுள்ளது.

,U

e;J tpyfpa
f
h

;..
[y

சி

ன்னத்திரையில்
இருந்து வெள்ளித்திரைக்கு வரும்
அனைத்து நடிகைகளும்
முன்னணி நட்சத்திரங்களாக
ஜ�ொலிப்பதில்லை. ஆனால்
பிரியா பவானி சங்கர் அந்த
வகையில் அதிர்ஷ்டசாலி என்று தான் கூற வேண்டும்.
சாதாரண செய்தி வாசிப்பாளராக இருந்து, பின்னர் சின்னத்திரை நடிகையாக வளர்ந்து தற்போது வெள்ளித்திரையில் முன்னணி நடிகையாக உயர்ந்துள்ளார்.
இவரின் இந்த வளர்ச்சி அபரிமிதமான வளர்ச்சியாகும். கடந்த 2017 ஆம் ஆண்டு வெளியான
மேயாத மான் படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் ஹீர�ோயினாக அறிமுகமான

அஜித்துக்கு த�ொல்லை

க�ொடுக்கும்

விஜய் சேதுபதி?

இயக்கத்தில் நடிக்கவிருக்கிறார் விஜய்
ஹெச் வின�ோத்
சேதுபதி. இதையடுத்து தான் அவர் அஜித்துக்கு
த�ொல்லை க�ொடுப்பார�ோ என்கிறார்கள் ரசிகர்கள். ஹெச். வின�ோத்
அடுத்ததாக விஜய் சேதுபதியை வைத்து படம் இயக்கப் ப�ோவதாக தகவல்
வெளியாகியிருக்கிறது. விஜய் சேதுபதியை சந்தித்து வின�ோத் கதை
ச�ொன்னாராம். அந்த கதை பிடித்துப்போக, இந்த படத்தில் நான் கண்டிப்பாக நடிக்கிறேன் என்று வின�ோத்திடம் கூறினாராம் விஜய் சேதுபதி.
இந்த படம் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அஜித்தை வைத்து வலிமை படத்தை
இயக்கி முடித்திருக்கிறார் வின�ோத். வலிமை படம் 2022ம் ஆண்டு
ப�ொங்கல் பண்டிகைக்கு தியேட்டர்களில் வெளியாகவுள்ளது.
வலிமையை அடுத்து மீண்டும் ஹெச். வின�ோத் இயக்கத்தில் தான்

நடிக்கிறார் அஜித். அப்படி என்றால் அஜித்
படத்தில் தான் விஜய் சேதுபதி நடிக்கிறார�ோ, ஒரு வேளை அவர் தான் வில்லன�ோ
என்றெல்லாம் ரசிகர்கள் யூகிக்கத் துவங்கிவிட்டனர்.
அதே சமயம் தல 61 படத்தில் அஜித்
நெகட்டிவ் கதாபாத்திரத்தில் நடிப்பதாக
கூறப்படுகிறது. அதனால் விஜய் சேதுபதிக்கு
தல வில்லனாக இருப்பார�ோ என்றும் பேச்சு
கிளம்பியிருக்கிறது. வின�ோத் அதிகாரப்பூர்வ
அறிவிப்பு வெளியிடும் வரை இந்த யூகங்கள்
த�ொடர்ந்து க�ொண்டே தான் இருக்கும் ப�ோன்று.

அனாதை குழந்தைகளின் கல்விச்
செலவை ஏற்ற விஷால்
ந
டிகர் புனித் ராஜ்குமார் நடத்திய மைசூரு சக்திதாமா
இல்ல குழந்தைகளின் கல்வி செலவை ஏற்பதாக
நடிகர் விஷால் அறிவித்துள்ளார். விஷால் பிரபல
கன்னட நடிகர் புனித் ராஜ்குமார் சமீபத்தில் மாரடைப்பால் காலமானார். இவருக்கு புகழஞ்சலி கூட்டம் பெங்களூரு அரண்மனை மைதானத்தில் நேற்று நடைபெற்றது.
இதில் நடிகர் விஷால் கலந்து க�ொண்டு பேசியதாவது:நடிகர் புனித் ராஜ்குமாரின் இறப்பு செய்தியை
என்னால் ஏற்கனவே முடியவில்லை. அவர்
மிக திறமையான நடிகர். புனித் ராஜ்குமார் இறந்த பிறகு 2 நாட்கள் எனக்கு
தூக்கம் வராமல் கஷ்டப்பட்டேன்.
எனக்கு ச�ொந்த வீடு இல்லை.
வீடு வாங்க வேண்டும்
என்று சிறிது பணத்தை
சேமித்து வைத்துள்ளேன்.
வீடு பின்பு கூட வாங்கிக்க�ொள்ள முடியும். புனித்

ராஜ்குமார் நடத்திய சக்திதாமா அனாதை இல்ல குழந்தைகளின் கல்விச் செலவை நான் ஏற்கிறேன்.
இதற்கு அவரது குடும்பத்தினர் அனுமதி வழங்க
வேண்டும் என்று கேட்கிறேன். புனித் விட்டு சென்ற
நல்ல பணிகளை நாம் த�ொடர வேண்டும். அதற்கு
எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு க�ொடுங்கள். அனைவருக்கும் இதயம் உள்ளது. ஆனால் நல்ல
பணிகளை ஆற்ற வேண்டும் என்ற எண்ணம்
அனைவருக்கும் இருப்பது இல்லை. அவர்
சமூக சேவைகளை வெளியில் தெரியாமல் செய்துள்ளார். நான் விளம்பரத்திற்காக இந்த கல்வி செலவை ஏற்பதாக கூறவில்லை. உள்ளபடியே
அவரது இந்த நல்ல சேவையை
த�ொடர வேண்டும் என்ற ந�ோக்கத்தில் தான் இதை செய்கிறேன். இவ்வாறு விஷால்
பேசினார்.

இணையத்தொடர்களில் நடிக்கும்
கணேஷ் வெங்கட்ராம்

பி

ட�ொப் ஹீர�ோவுடன்
ஜ�ோடியாகும்

பிரியா
பவானி
சங்கர் அடுத்தடுத்து
நல்ல கதைகளை தேர்வு
செய்து த�ொடர்ந்து வெற்றி
படங்களை வழங்கியதால்
தற்போது அனைவரின்
விருப்பத்திற்குரிய நாயகியாகவே வலம் வருகிறார்.
தற்போது கிட்டத்தட்ட பத்துக்கும் மேற்பட்ட படங்களை
கைவசம் வைத்துள்ள நடிகை பிரியா பவானி சங்கர்
நடிப்பில் குருதியாட்டம், ஹாஸ்டல், ருத்ரன், இந்தியன்
2 , 10 தல உள்ளிட்ட படங்களின் படப்பிடிப்பு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. ஒரு சில படங்கள் வெளியீட்டுக்கு தயாராக உள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்நிலையில் பிரியா பவானி சங்கர் புதிய படம்
ஒன்றில் ஒப்பந்தமாகி உள்ளார். அதுவும் சாதாரண
கூட்டணி அல்ல பிரம்மாண்ட கூட்டணி. அதன்படி பிரபல
தெலுங்கு நடிகர் நாக சைதன்யா உடன் புதிய படம்
ஒன்றில் பிரியா பவானி சங்கர் நாயகியாக நடிக்க

க்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் கலந்துக் க�ொண்டு மிகவும் பிரபலமான நடிகர் கணேஷ்
வெங்கட்ராம், தற்போது இணையத்தொடர்களில் நடித்து இருக்கிறார்.
கணேஷ் வெங்கட்ராம் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் கலந்துக் க�ொண்டு பிரபலமான நடிகர் கணேஷ் வெங்கட்ராம், எப்போதுமே மாடர்ன் கதபாத்திரங்களில் நடித்து வந்தார். ஆனாலும் பெரிய அங்கீகாரம் கிடைக்காமலிருந்தது. இப்போது முழுக்க, முழுக்க கிராமத்துப் பாணியிலான
கதைகளைத் தேர்வு செய்து நடிக்க இருக்கிறார்.
இரண்டு இணையத் த�ொடர்களில் கிராமத்துக் கதை அமைப்பில்
நடிக்கிறார். இது பற்றிக் கூறும்போது, கிராமம் தான் தமிழ்நாட்டின்
ஆத்மா என்பது புரிந்தது. அதனால் கிராமத்து லுக்கிற்கு மாற
முடிவு செய்து தாடி வளர்த்தேன்.
முழுக்க என்னைக் கிராமத்தானாக மாற்றிக்கொண்டு, இரண்டு
இணையத்தொடர்களில் நடிக்கிறேன்.
இந்தத் த�ொடர்கள் பிற இயக்குநர்களை என்னை வித்தியாசமான கதாபாத்திரங்களில் ய�ோசித்துப் பார்க்க பேருதவியாக
இருக்கும். ப�ொதுவாகவே நடிகர்கள் தன்னை புதிது புதிதாக மாற்றிக்கொள்வது மிக முக்கியம். ஒரு கலைஞனுக்கு இந்த மாற்றம்
அவசியம் என்றார்.

பிரியா பவானி சங்கர்..

உள்ளார். இப்படத்தை மனம், 24 உள்ளிட்ட படங்களை
இயக்கிய பிரபல இயக்குனர் விக்ரம் குமார் இயக்க உள்ளாராம்.
இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு அடுத்தாண்டு ஜனவரி மாதம்
த�ொடங்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுதவிர
சமீபத்தில் பிரியா பவானி சங்கர், ஹரீஷ் கல்யாண்
நடிப்பில் வெளியாகி மாபெரும் வெற்றி பெற்ற ஓ மணப்பெண்ணே படக்குழுவினருடன் மீண்டும் ஒரு புதிய படத்தில் நடிக்கவும் பிரியா ஒப்பந்தமாகி உள்ளார்.
இவரின் இந்த அசுர வளர்ச்சி மற்ற நடிகைகளுக்கு
சற்று ப�ொறாமையை ஏற்படுத்தி உள்ளதாம்.

க

வலை வேண்டாம்
என்ற படத்தின் மூலம்
தமிழ் சினிமாவிற்கு
அறிமுகமானவர் யாஷிகா
ஆனந்த். அதன்பிறகு
இவர் ஜாம்பி, துருவங்கள் பதினாறு ப�ோன்ற
பல படங்களில் நடித்துள்ளார்.
ஆனால் எந்த
படமுமே இவருக்கு அங்கீகாரத்தை தரவில்லை.
இருட்டு அறையில்
முரட்டு குத்து என்ற படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் கவர்ச்சி நாயகியாக
வலம் வரத் த�ொடங்கினார்.
யாஷிகா ஆனந்திடம் ரசிகர்கள் அதிகம் எதிர்பார்ப்பது
கவர்ச்சிதான்.
சாதாரண கதாநாயகிகளே
சமூக வலைதளப் பக்கத்தில்
கவர்ச்சிப்
புகைப் படங்களை வெளியிடுவதை
வாடிக்கையாக
வைத்துள்ளனர்
அப்படி இருக்கும்
ப�ோது சினிமாவில் கவர்ச்சிகாகவே உருவானவர்
யாஷிகா ஆனந்த்,
சும்மா இருப்பாரா.
இவரும் தனது பங்கிற்கு அவ்வப்போது
சமூக வலைதளங்களில் பயங்கரமான
கவர்ச்சி புகைப்படங்களை வெளியிட்டு ரசிகர்களை உசுப்பேற்றி
வந்தார். மேலும் தனது
த�ோழியுடன் காரில்
சென்று விபத்து ஏற்பட்டது
தற்போது வீட்டில் சிகிச்சை
பெற்று வருகிறார்.
அதிலிருந்து சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் புகைப்படங்கள் பதிவிடாமல் இருந்தார். தற்போது மேக்கப்புடன்
இருக்கும் ஒரு புகைப்படத்தை
வெளியிட்டுள்ளார். தனது
பழைய ப�ோட்டோவை
அப்லோட் செய்து எப்படி
இருந்த நான் இப்படி
ஆகிட்டேன் என்பது
ப�ோன்ற புகைப்படத்தை பதிவிட்டுள்ளார். சீக்கிரம் மீண்டு
வாருங்கள் என்று
ரசிகர்கள் தங்களது
ஆறுதலை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

எப்படி இருந்த நான்
இப்படி ஆயிட்டேனே!

�னகரன் வாரமஞ்ச�
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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

Victorian Guest

r…v¨ vƒz - x¨[z
Y£vy 4 - Rv¨l‰lp‰ 8
- y¥.10,000/-

- Bandarawela

ïK vƒz - ‡¥ñz‹
y¦K 4 - Rv¨l‰lp‰ 12
- y¥.12,000/-

~Ü»xˆ n™p{z
x¨[z Y£vy - y¥. 1,500/‡¥ñz‹ Y£vy - y¥. 2,200/-

Mq;
fpyk; NgRjy;
thrpj;jy;; vOJjy;;
nrtpkLj;jy;

~Kr«Mj ë»Y‰lpxv
y¥. 20,000/v¨†l¥p‰»[x ~v` YªY‰
tj‰h£y»{z p[yxf
~ƒ ãKùxrzf
Ã. ò. 2

077 3 711 196
070 2 536 896
clk;G Cjpath;fs; nkypjhd clk;ig

…v¨p‰ ~qƒ£v {« pþp p£p lf£Yx
victorianbungalow.lk

ngWtjw;fhd

toptif

Kd;G gpd;G czitf; Fiwf;fj; Njitapy;iy
kUe;Jfs; Njitapy;iy
clw;gapw;rpfs; Njitapy;iy
gf;f tpisTfs; ,y;iy

l£y áòv

r£y Y¥Õzn ?

ý~¼ãv R»rp‰

~‹x†v Rv¨æ{³ ~v`

n™{õ»pŠ

Bp¦v
r²»nŠ|xYf

l£y áòv, Y£rG Ãúv, »t£y† »x£à r£y{zˆ
~Y~ˆÃúv, þ »Nzp Yvl‰ l£y n¥òv, »t¤Y‰Yª
~ƒ Y£j© ~Y~ˆ Ãúv, SpŠf»z£YŠ [zŠ R¥Üúv.

r¥ñj ~‹ãYy»np§
z¥»J

APSARA GLOBAL HOLDINGS
Xt»[‰ ë{»~ˆ »ƒ¤ R£xlp»xˆ ~‹xû Sn™ÃúK WYv l¥pÃp‰...
Email. asankasameera417@gmail.com

Sp‰fM»z£Y‰
R¥Üúv

0778 383 834

khyk;Ng

10 Ngh;r; fhzpapy; gioa tPl;Lld;
Gjpa fz;b tPjpf;F 100 kPw;wh;fSf;F
mg;ghy; 20 mb tPjpapd.

g];ahy

fz;b tPjpapypUe;J 1 fp.kP. njhiyT.
kdf;Ffe;j miktplk;. cauj;jpypUe;J
fPNoAs;s taYf;F rhpthf cs;sJ.

vy;iyapy; mike;Js;sJ. rpwe;j ghJfhg;ghd miktplk;.
SLIIT, Cinec Mfpatw;wpw;F mUfhikapy;.
thdKk; g+kpAk; Nghy. njspthd cWjpfs;. tq;fpahdJ fhzpg;
ngWkjpf;F tpw;fg;gl;l Kd;ida fld;fis
Vw;Wf; nfhz;Ls;sJ.

41 Ngh;r; - 10 tUlq;fSf;F Kd;dh; tpw;fg;gl;l tpiyf;F
tpw;fg;gLk;. Rpwe;j KjyPL. njspthd cWjpfs;.

njhlh;ngz;:

0771 671 136

nfhOk;gpy; jhgpf;fg;gl;L;s;s xU rh;tNjr
czT kw;Wk; Fbkq;fs; tpw;gid nra;Ak;
jhgdj;jpw;F gpd;tUk; gjtp ntw;wplq;fis
epug;Gtjw;fhf Njh;r;rpAs;s gzpahl;fs; Njit:-

- rikaw;fhuh;
- rikayiw cjtpahl;fs;
- ntapl;lh;fs;
- Nkw;ghh;itahsh;
Njitg;ghLfs;
- Mh;tKk; rpNefg+h;tkhd
MSikAk; ,Uj;jy;
- Gjpath;fs; tuNtw;fg;gLfpd;wdh;.
rikayiw gzpahl;fs; kw;Wk; rikaw;fhuh;
e-mail resume to SavindaDharmadasa@gmail.com

njhiyNgrp - 077 78 744 92
ntapl;lh;fs; kw;Wk; Nkw;ghh;itahshh;
e-mail resume to ShiranSahabdeen@gmail.com

njhiyNgrp - 070 34 66 766

Advertise Here

11.8cm (Height) x 8cm (Width)
Rs. 2,000/- +VAT

Contacts :011 2 429 367 / 011 2 429 368

adzsuo@gmail.com
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efu mgptpUj;jp> fiuNahuk; Ngzy;> fopTg;nghUs; mfw;Wif
kw;Wk; rKjha J}a;ikg;gLj;jy; ,uh[hq;f mikr;R

��லால் ெகா�கார

fhyp fYnty;yapYs;s
irdh fhh;ldpy;
fyg;G mgptpUj;jpj;
jpl;lj;jpw;fhd

fhyp efu kj;jpapy;
mg+h;tkhd
KjyPl;L tha;g;G

tsKs;s tpiykDjhuh;fs; (KjyPl;lhsh;fs; /
mgptpUj;jpahsh;fs;) KjyPl;Lg; gpNuuizfs; (RFP)
NfhUk; Mtznkhd;iw ngw;Wf;nfhs;tjw;F ngWkjp
Nrh; thp (VAT) cs;slf;fpa kPsspf;fg;glhj 100>000.00
,yq;if &gh njhifia gj;juKy;y> nrj;rpwpgha>
fl;lk; 1> 6Mk; khbapy; mike;Js;s efu mgptpUj;jp
mjpfhu rigapd; epjpg; gphptpw;Fr; nrYj;jpajd; gpd;
2021 etk;gh; 23Mk; jpfjp Kjy; 2021 brk;gh; 14Mk;
jpfjp tiuahd Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp
Kjy; gp.g. 2.30 kzp tiuapy; gj;juKy;y> nrj;rpwpgha>
fl;lk; 1> 8tJ khbapy; mike;Js;s efu mgptpUj;jp
mjpfhu rigapd; Mjd Kfhikj;Jt gphptpypUe;J
Nkw;Fwpg;gplg;gl;l jpfjpfspy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.
tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sy; 2021 brk;gh; 21Mk;
jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F epiwTw;wjd; gpd; njhopy;El;gg;
gpNuuizfs;
gj;juKy;y
~~R`{Ugha||>
17Mk;
khbapy; mike;Js;s efu mgptpUj;jp> fiuNahuk;
Ngzy;> fopTg;nghUs; mfw;Wif kw;Wk; rKjha
J}a;ikg;gLj;jy; ,uh[hq;f mikr;rpd; gzpg;ghsh;
ehafk; (efu mgptpUj;jp) mth;fspd; mYtyfj;jpy;
cld; jpwf;fg;gLk;;.

THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY NOVEMBER 21, 2021

பத்திரிைக உலகிற்கு ெபரும் பணியாற்றிய

efu mgptpUj;jp mjpfhu rig
gpNuuizfSf;fhd miog;G (RFP)

fhzpapd; msT : 3A-0R-33.5P (1.2988Ha)
KjyPl;L tha;g;G : 99 tUl fhy Fj;jif
mbg;gilapy;
mbg;gil tpiy : &gh 3,150,000,000.00
gpiz Kwp
: &gh 36,000,000.00

2021 நவம்பர் 21 ஞா�ற்றுக்�ழைம

tpiyf;Nfhuy;
Kd;Ndhbf;
$l;lk;
gj;juKy;y>
nrj;rpwpgha> fl;lk; 1> 9tJ khbapy; mike;Js;s efu
mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; Nfl;Nghh; $lj;jpy; 2021
brk;gh; 07Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F ,lk;ngWk;.

Nkyjpf tpguq;fs;:
gzpg;ghsh; (Mjd mgptpUj;jp)>
Mjd mgptpUj;jp kw;Wk; Kfhikj;Jt gphpT>
efu mgptpUj;jp mjpfhu rig>
8Mk; khb>
nrj;rpwpgha> fl;lk; 1>
gj;juKy;y.

பத்��ைகயாளர்கள்
மத்��ல்
��
எனவும்
,
அேநகமான
வாசகர்க�ைடேய
‘ரஞ்சாெகாட
லமயா’
எனவும்
அ�யப்பட்ட
��லால் ெகா�கார கடந்த 19ஆம்
�க� காலமானார். இறக்கும் ேபாது
அவருக்கு வயது 97 ஆகும்.
மூத்த பத்��ைகயாளர், க�ஞர்,
நூலா��யர் எனப் பன்முக ஆளுைம
ெகாண்ட ��லால் ெகா�கார 1948
இல் ’ �ங்கள ஜா�ய’, 1961இல்
‘ தவச’ ேபான்ற பத்��ைகக�ல்
ப�யாற்�னார்.
1964 �சம்பர் 14ஆம் �க�
ஆரம்�க்கப்பட்ட ‘அத்த’ பத்��ைக�ன் ஆ��யர்
குழு�லும் ப�பு�ந்துள்ளார்.
அவர் தனது பத்��ைக உலக வாழ்க்ைகைய’ �ங்கள
ஜா�ய’ பத்��ைக மூலம் ஆரம்�த்தார் . �ன்னர் �.�
தனபால �ரதம ஆ��யராக இருந்த ‘தவச’ பத்��ைக�ல்
இைணந்துெகாண்டார். � ஏ ��வர்தன ‘அத்த’ பத்��ைக�ன் ஆ��யராக இருந்த ேவைள�ல் அவருடன் ��லால்
ெகா�காரவும் இைணந்துெகாண்டார்.
1964ஆம் ஆண்டு ‘தவச’ பத்��ைக �றுவனத்�ல் ஏற்பட்ட குழப்பம் காரணமாக அதன் ஆ��யர் குழு�ல்
ப�பு�ந்த 10 ேபர் அ�ல் இருந்து ெவ�ேய�னார்கள்.
ேஹம த �ல்வா, புத்� �ர்த்�ேசன, �� ப�ேஹன,
அர்�ன் �ரக்ெகா�, �ய �ங்க குணவர்தன, ம�ந்த
அப்பர் சுந்தர, ஜாக்சன் ேசனாரத்ன, ெபனட் ரூப�ங்க,
�மல் ��ப்பன மற்றும் ��லால் ெகா�கார ஆ�ேயாேர
அவ்ேவைள�ல் ெவ�ேய�யவர்கள்.
‘அத்த
‘
பத்��ைக�ல்
இைணந்துெகாண்ட
��லால் ெகா�கார, வாசகர்க�ைடேய �கவும்
�ரபல்யமான பல கட்டுைரகைள எழு�யேதாடு,
அதற்கு 'ரஞ்சாெகாடலமயா ’ என்ற ெபய�ல் க�
வ�கைளயும் இைணத்தார். அதன் மூலம் அவ�ன்

அர�யல் மு�ர்ச்�யும் அவ�ன் ெமா�
�றைமயும் �ரபலமைடந்தன.
ரஞ்சா
ெகாடலமயா என்னும் ெபய�ல் எழு�ய
க�ைதகள் நாட்டார் பாடல் மற்றும்
மரபுக்க�ைத வ�வத்துக்கு இைடப்பட்டது
என அ�ஞர்கள் கரு�னார்கள். அவரது
க�ைதகள் வா�ன் கூர்ைம ேபான்றது.
அைவ ஈட்� ேபால் வாசகர்க�ன் மனைத
ைதத்தன..
1965 ெதாடக்கம் எண்பதுகள் வைர அவர்
எழு�ய க�ைதகள், �றுகைதகள், நாவல்கள்
,கட்டுைரகள் என்பன வாசகர்க�ைடேய
�கவும் �ரபலம் அைடந்�ருந்தன.
1970 ஆம் ஆண்டுக�ல் உணவுப்
ெபாருட்க�ன் �ைலைய வர்த்தமா� மூலம் அ�க�த்த
ேவைள�ல் அவர் ‘ெகடஸ் சந்ேதசய’ என்னும் ெபய�ல்
இன்னுெமாரு
�ேசட
க�ைதயாக்கம்
ஒன்ைற
ஆரம்�த்தார். அ�ல் அவர் மக்கைள பா�ப்பைடயச்
ெசய்யும் �ைல அ�க�ப்ைப ேமற்ெகாள்ள ேவண்டாம்
என்பைதேய தனது எழுத்து மூலம் அரசாங்கத்�டம்
ேவண்டுேகாளாக �டுத்தார்.
அவரது க�ைத�ல் ஏளனம் இருந்தேத த�ர யாைரயும்
புண்படுத்தும் , அவமானப்படுத்தும் கருத்துகள் இருந்த�ல்ைல. அேனகமானைவ நைகச்சுைவயாகேவ இருந்தன. ‘’எனக்கு �ல சந்தர்ப்பங்க�ல் அர�யல் அச்சுறுத்தல்கள் வந்தன. நான் அவற்றுக்கும் எனது க�ைத
மூலேம ப�ல�த்ேதன்’’ என ஒரு சந்தர்ப்பத்�ல் அவர்
ெத��த்துள்ளார்.
அவர் பல நூல்கைள எழு�யுள்ளேதாடு இைச
அைமப்பாளர் �ேரம�� ேகமதாச�ன் ‘ மானச �ல’
ஓப்ேபராைவயும் எழு�யுள்ளார். இந்நாட்�ன் பத்��ைக
துைற வளர்ச்�க்கும் அதன் ��வாக்கத்துக்கும் அவர்
ஆற்�ய ப�ைய என்ெறன்றும் மறக்க மு�யாது.

பந்துல குணரத்ன
த��ல் �.ஆர். வயலட்

சமூக ேசவகர் சின்ைனயா
பாலகிருஷ்ணனுக்கு ேதசபந்து விருது

njhiyNgrp:
011-2875921> 011-3611950 kw;Wk; 011-2875916-18-20
ePbg;G 2960-2967> 070-6450470
njhiyefy; ,y. 011-2875900

நூரைளயூரான்

நுவெர�யா �ரேதசத்�ல் �றந்த சமூக ேசைவயாற்�ய
�ன்ைனயா பால�ருஷ்ணைன இலங்ைக ம�த உ�ைம பாதுகாப்பு அைமப்பு பாராட்� ேதசபந்து �ருைத வழங்�யது.
�ன்ைனயா பால�ருஷ்ணன் நுவெர�யா லயன்ஸ் கழகத்�ன்
முன்னாள் தைலவராக இருந்தார். தற்ெபாழுது நுவெர�யா
ஆேவ�யா � முத்துமா�யம்மன்ஆலயத்�னதும் �த்தா எ�ய
�ைதயம்மன் ஆலயத்�னதும் ப�பாலன சைப அங்கத்தவராகவும் நுவெர�யா இந்து கலாசார ேபரைவ�ன் உப தைலவராகவும் கடைமயாற்று�ன்றார்.

kpd;dQ;ry; Kfthp: realestatedivisionuda@gmail.com
,iza jsk;: www.uda.gov.lk

rpW tpsk;guq;fs;
rpW tpsk;gujhuHfspd; ek;gpf;ifahd re;ij

Hotline - 011 2 429 342 / 011 2 429 343
Fax - 011 2 429 375 / 011 2 429 380 | E-mail - classified@lakehouse.lk

கல்�ைச �யாபார ஸ்தலம்
�ற்பைனக்கு அல்லது
குத்தைகக்கு
உண்டு.
ேமல�க �பரங்களுக்கு 077-0053355 ஐ
அைழயுங்கள். 070279

கம்பஹா இரவு/ பகல் டயர்
�றுவனத்�ற்கு
டயர்
மற்றும்
அைலன்ெமன்ட் ேவைலக்கு ேதர்ச்�யுள்ள/
ேதர்ச்�யற்ற
ேவைல
யாட்கள் ேசர்த்துக்
ெகாள்ளப்படுவர். சா�/ ேவறுபாடு
பார்க்க ப்படமாட்டாது.
070-6394469, 0782394469 073880

குழாய் ெதா�ற்சாைலக்கு
ெவல்டர் ேதைவ. ஆகக்
குைறந்தது 2 வருட
அனுபவம் ேதைவ மாத
சம்பளம் 60, 000/
- ெகாடுக்கப்படும். ெபாருத்தமான தைகைம
அ�ப்பைட�ல்
சம்பளம் அ�க�க்கப்படும்
ேந�ல் வரவும். Allied
Trading International
(Pvt) Ltd. இல. 301,
பைழய
ேசானகத்
ெதரு, ெகாழும்பு-12.
ெதாைல ேப� - 0117397777 074097
�ன்சார ெதா�ல்நுட்ப�யலாளர்கள் ேதைவ.
�ன்னுற்பத்� இயந்�ரங்கள், �சன் இயந்�ரங்கள் மாற்று �ன்னுற்பத்� இயந்�ரங்கள்,
�ன்சார ேமாட்டார்கள்,
GOVERNORS,
TROUBLE SHOOTING மற்றும் ATS
ெபனல்க�ன் பழுது
பா ர்த்தல்கள் ஆ�யவற்�ற்கான ஆட்கள்
ேதைவ. �ன்னஞ்சல் engineering2@esnaal
lied.com ெதாைலேப�
- 07 68 23 24 01
073891

ஆைடத் ெதா�ற்சாைலக்கு ப�ற்� ெபற்ற,
ெபறாத தம்ப� அல்லது
ெபண் �ள்ைளக ள்
ேதைவ. தங்கு�டம் இலவசம். 0771533191
073499

ெஹந்தல
வத்தள�லுள்ள
ஆைடத்ெதா�ற்சாைல
ஒன்�ற்கு
கட்டர் ஒருவர், கட்�ன்
ெஹல்பர் ஒரு வர்,
பாதுகாப்பு
அ�கா�
ஒருவர்
ேதைவ.
0777725 4 58

��ய
குடும்பத்துக்கு
� ட் டு ப் ப � ப் ெ ப ண்
ேதைவ. சம்பளம் 25,
000/ - சகல வச�களும். அன்புடன் கவ�க்கப்படுவர், நுேகெகாைட.
077 8107 529,
077 0832 321
073134

20 - 30 வயதுக்கு இைடப்பட்ட ஒருவர் தங்�� ருந்து குழந்ைத பார்த்துக்ெகாள்ள ேதைவ.
0777370688
073533

074042

(Nyf;`T]; fpis)

nrYj;jyhk;.
*xt;nthU Nkyjpf nrhy;Yf;Fk; 10 &gh
*Mff;$ba nrhw;fspd; vz;zpf;if 65
011 2 429 342 / 011 2 429 343
classified@lakehouse.lk

ெபாரலஸ்கமுவ சந்���jpUkz
ருந்து 1 �.�ற்றர் ெதாNritfs;
ைல�லுள்ள
ந�ன
அைனத்து வச�களுடன் கூ�ய மூன்று மா�
�டு �ற்பைனக்கு. 03
�றாந்ைதகள்,
05
படுக்ைக அைறகள், 03
கு�யலைறகள் �ங்கர்
ெபன்�. 01 ெபட் ெகாழும்பு மாவட்டத்ைதச்
�ச்சன், 01 ேசவகர்
ேசர்ந்த �கவும் ெகௗக�வைற 450 இலட்சரவமான முஸ்�ம் ெபம். 0 704644640,
ற்ேறார்கள் தமது நன்கு
0778510282
ப�த்த அழகான 28
வயதுைடய மகளுக்கு
071301
எல்லா�தமான தைகமஹரகம ெபாரலஸ்கமுவ
ைமகளும்
ெகாண்ட
�ர தான ��க்கு 10
ெபாருத்தமான மணஅ� தூரத்�ல் உள்ள
மகைன எ�ர்பார்க்�அைனத்து வச�களுடன் கூ�ய இரண்டு ன்றனர். fatherf528@
gmail.com B169375
மா� �டு �ற்பைனக்கு. (4500 சதுர
அ�) 400 இலட்சம்.
0765661216, 0719419853 071305
gytUlq;fshf ek;gpf;ifAs;s Nrit

அலுவலக
ேசைவக்கு
கண�
அ�வுைடய
ஆண் அல்லது ெபண்
மற்றும்
�ட்�ல்
ேசைவக்கு
ெபண்
ேதைவ.
தங்கு�டம்
உண்டு.
ெதாடர்புகள் 077-0053355.

ACCOUNTING/
BUSINESS
Cambridge/ Edexecl O/
L Classe s ெவ�நாட்டு
அனுபவமுள்ள International School ஆ��- ெவன்னப்புவ - ெதமட்ட�ட்�ய
வயல்ெவ�யர் (MBA). ெவள்ளவத்ைத. 0778941402
க்கு மற்றும் லன்ேத�
074055

070296

எல்�ற்கு எலைலயாக
ரம்�யமான

ெகாழும்�ல் அைமந்துள்ள சலூன் ஒன்�ற்கு ஆண் பாபர்கள்
ேதைவ.
ெதாடர்பு
0771234500/
0769653839

சூழ�ல்

அைமந்துள்ள 5 1/ 2
ஏக்கர் கா� �ற்பைனக்கு

மூன்று

சுற்று

�ன்சாரம்

உண்டு.

�டுமுைற

இல்லம்/

641

உற்சவ மண்டபத்�ற்கு

072965

உகந்தது. Whatsapp/
�றுவனம் ஒன்�ற்கு ஏ(A)
தர சார� ேதைவ. ஆகக்
குைறந்த சம்பளம் 40,
000/ - ெகாடுக்கப்படும்.
தைகைம அ�ப்பைட�ல் சம்பளம் அ�க�க்கப்படும்.
தகுந்த
ஆ வ ண ங் க ளு டன்
ேந�ல் வரவும். Allied
Trading International
(Pvt) Ltd. இல. 301,
பைழய
ேசானகத்
ெதரு, ெகாழும்பு-12.
ெதாைல ேப� - 0117397777 074093

ெகாழும்�லுள்ள �ரபல
இந்�யன் ெரஸ்டூரண்ட்
ஒன்�ற்கு ெவ�ட்டர்,
சுப்பைவசர்
உடன�யாக ேதைவ. ெதாடர்பு
0779905955,
0773515218
073506

ெரஸ்டூரன்ட்
ஒன்றுக்கு
Chef மற்றும் முகாைமயாளர்
ேதைவ.
ஆ ர் வ மு ள் ள வ ர் க ள்
தயவு
ெசய்து
ெதாடர்பு
ெகாள்ளவும்.
0762052325

rpW tpsk;guq;fs;
,yq;if tq;fp
fzf;fpyf;fk;

070740

க ம்பஹா ேதாட்டத்�ற்கு
�ர மப்பட்டு ேவைல
ெச ய்யக்கூ�ய ப�ர்ச்ெசய்ைக �டயங்கள்
நன்கு ெத�ந்த ஒருவர்
அல்லது தம்ப� - 0772299965
073505

074144

rpwe;j ngWNgWfSf;fhf
- tpsk;guk; nra;jpLtPh;
Kjy; 15 nrhw;fSf;F
000000377
150/- &gh
xd;iyd; %ykhfTk;

கமத்ெதா�ல்
பற்�ய
சாதாரண அ�வுள்ள
�ங்களம்
அல்லது
த�ழ் கமத்ெதா�லாளர்
கம்பஹா �ரேதசத்�ல்
1 1/ 2 ஏக்கர் மரக்க� ப �ர்ச் ெசய்ைகக்கு
ேதைவ. 60 வய�ற்கு
குைறந்தவராக
இருத்தல் ேவண்டும்.
உணவு,
தங்கு�டம்
வழங்கப்படும். ெதாடர்புகள் 0 766663220.

Viber 077-3286903 /
+13107508557
குழாய் உ��ப்பாகங்கள்
களஞ்�
யசாைலக்கு
ெதா�லாளர் ேதைவ.
மாத சம்பளம் ஆகக்
குைறந்தது ரூபா 25,
000/ - ெகாடுக்கப்படும்.
ெபாருத்தமான
தைகைம
அ�ப்பைட� ல் சம்பளம் அ�க�க்கப்படும்
ேந�ல்
வ ருைக தரவும். இல.
301, பைழய ேசானகத்
ெதரு,
ெகாழும்பு-12.
ெதாைல ேப� - 0117397777
புெளா க்கல்
ெசய்வதற்கு
இைளஞர்
ேதைவ.
தங்கு�டம்
உண்டு. இல. 223,
ேகாணேஹன,
கடவத்த. 0775 569286

LED/ ெதாைலக்காட்�,
32' x 55’ அபான்ஸ்/
TCL, து� கழுவு ம்
இயந் �ரம், �ப் ��சர்,
KOK/ � �ங் �� �
DVD � ேளயர், �ளன்டர், அ �� குக்கர்,
காஸ் அடுப்பு அவன் ,
ேடாஸ்டர்,
அயன்
ேமைச, 4/ 6, க�ைரகள் ேசாபாக்கள், �ேர,
வட்ஸ் அ ப் ேபாட்ேடாக்க ள் - ெதாைலேப�.
0758914196 - ��யந்தல.

073817

073931

074096

இரத்�னபு�
குரு�ட்ட�ல்
அைமந்துள்ள
ேஹாட்டலுக்கு
ேதாட்டம் சுத்�க�க்கும்
ெவற்�டம் உண்டு. சம்பளத்துடன் உணவு தங்கு�டம் இலவசம். 0776951817 073503

கல்�ைச, சுத்தமான, வச�யான அைறகள் ெசாந்தமாக கு�யலைற,
வாகன �றுத்து �டம்
உணவு, த�ப்பட்ட 3
இரவு ேநரங்களுக்கு- 2
ேநரத்�ற்கான கட்டணம். LOVINA �ேளஸ்.
0772300303 ேகா�
071920
ஹசான்.

d o n
slka@ y ahoo. 3
ஈெம�லcom

073500

படுக்ைக அைறகள்
வ�க்கும் அைற, சைமயலைற, கு� யலைற,
அைன த்து வ ச�களுடன் ெத�வைள
கா� ���ல் ைடல்
ப�க்கப்பட்ட
த�ைமயான �டு Fernando 0711010658,
0112738523. 072514

மத்�ய மாகாணத்ைதச்
ேசர்ந்த முஸ்�ம் குடும்பத்ைதச்
ேசர்ந்த
ம ண ம க னு க் கு
ெபற்ேறார்
மணமகைள
ேதடு�ன்றனர்.
மணமக�ன் �பரம்
- உயரம் 5'7", �வந்த
�றம், ெவௗிநாட்�ல்
(கடார்) தரமான நல்ல
சம்பளத்து க்கு ப�பு��றார். G.C.E. A/
L �த்� அைடந்து I.T.
ஆங்�லம் ப�த்துள்ளார்.
G171136

களுேபா�ல - இரண்டு
த�த்த�யான

அல-

குகள்

ேமல்

மா�

�டு

�ற்பைனக்கு.

கல்�ைச�ல் சுத்தமான
வச�யான அைறகள்
- ெசாந்த கு�யலைற
- வாகனம் �றுத்து�டம் - உணவு த�யாக
ல��யா
�ேளஸ்.
0772300303
ேகா� ஹஸன் ர�ந்து.

அல்லது 02 படுக்ைக

066347

072541

அைறகள்,

இைண-

க்கப்பட்ட

கு�யல-

ைறகளுடன்

தைரமா-

��ல்

வாடைகக்கு.

011-2763867/
0772984677

jpUkz
Nritfs;
cq;fs; vjph;fhy fdTfis g+h;j;jp

nra;tjw;fhd rpwe;j top.
cq;fs; gzf;nfhLg;gdit nrYj;Jtjw;fhd
,yFthd top.
Kjy; 15 nrhw;fSf;F

100/- &gh

,yq;if tq;fp –
fzf;fpyf;fk;

000000377

(Nyf;`T]; fpis)

xd;iyd; %ykhfTk;
&gh
nrYj;jyhk;.

*xt;nthU Nkyjpf nrhy;Yf;Fk; 10
*Mff;$ba nrhw;fspd; vz;zpf;if 65

தினகரன் வாரமஞ்சரி

sunday november 21, 2021

2021 நவம்பர் 21 ஞாயிற்றுக்கிழமை
fphpgj;nfhl

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

ghJfhg;G mjpfhhpfs; kw;Wk;
Rj;jpfhpg;ghsh;fs;
th;j;jf fl;blj;njhFjpapy; jdpg;gl;l ghJfhg;G
mjpfhhpfs; kw;Wk; Rj;jpfhpg;G tplaq;fSf;F 55
tajpw;F Fiwe;j Copah;fs; Njit

cNj\p rpl;b tpw;gid epiya fl;blj;
njhFjp
,y. 94> khnfhy tPjp fphpgj;nfhl
njh.Ng. 011 2908424/011 5736126

,yq;ifj; JiwKf mjpfhu rig

,yq;ifj; JiwKf mjpfhu rigapd; jiyth; rhh;gpy; mjd; ngWiff; FOj; jiythpdhy;
nfhOk;Gj; JiwKfj;jpYs;s ‘C’ & ‘D’ AT JCT I & II cs;sf tPjpfspd; GJg;gpj;jy;
NtiyfSf;fhf
(xg;ge;j ,yf;fk; EW/JCT/02/2021/01) jFjp kw;Wk; jifik tha;e;j
tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; miof;fg;gLfpd;wd.

2.

,e;j xg;ge;jj;ijf; ifaspf;fg; ngWtjw;fhd jFjpfs;:

3.

(m)

tPjp NtiyfSf;fhd tpNrlj;Jtg;gLj;jg;gl;l C6 my;yJ mjw;F
juj;jpw;fhd ICTAD gjpit tpiykDjhuh;fs; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

(M)

1987Mk; Mz;bd; 03Mk; nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; toq;fg;gl;l
nry;YgbahFk; gjpTr; rhd;wpjo;> $wg;gl;l rl;lj;jpd; 8Mk; gphptpd; fPo; Njitg;gLk;
gjpT.

tpiykDg; gpiiz Kwp 200>000.00 &ghthftpUj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; mJ ,yq;if
kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l ,yq;ifapy; nraw;gLk; tq;fpnahd;wpdhy; toq;fg;gl;l
epge;jidaw;w tpiykD gpiz KwpahftpUj;jy; Ntz;Lk;.

5.

kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; fl;lzkhf 2>000.00 &ghitr; (thpfs; cl;gl) nrYj;Jtjd; Nghpy;
nfhOk;G-01> ,y. 45> Nyld; g];jpad; khtj;ij> ,yq;ifj; JiwKf mjpfhu rigapd; rptpy;
nghwpapay; gphptpd; gpujhd nghwpapayhshpdhy; (rptpy;) 21-11-23Mk; jpfjp Kjy; 2021-12-06Mk;
jpfjp tiuahd Ntiy ehl;fspy; (,U ehl;fSk; cl;gl) K.g. 9.30 kzp Kjy; gp.g. 2.00
kzp tiu tpiykDf;fs; tpepNahfpf;fg;gLk;. ,Nj mYtyfj;jpy; tpiykD Mtzq;fis
,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.
tpiykDf;fis Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l fbj ciwapd; cs;slf;fp ~~nfhOk;Gj;
JiwKfj;jpYs;s ‘C’ & ‘D’ AT JCT I & II cs;sf tPjpfspd; GJg;gpj;jy; Ntiyfs; (xg;ge;j
,yf;fk; EW/JCT/02/2021/01)” vd fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; Fwpg;gpl;L
gjpTj; jghypy; jiyth;> ngWiff; FO> ,yq;ifj; JiwKf mjpfhu rig> Nk/gh gpujhd
nghwpapayhsh; (rptpy;) ,y. 45> Nyld; g];jpad; khtj;ij> nfhOk;G 01 vDk; Kfthpf;F
mDg;Gjy; Ntz;Lk; my;yJ Nkw;gb KfthpapYs;s gpujhd nghwpapayhsh; (rptpy;)
mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;.
2021-12-07Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F ,U efy;fspy; tpiykDf;fs; rkh;g;gpf;fg;gly;
Ntz;Lk; vd;gJld; mjd; gpd; tpiykDf;fs; cldbahfj; jpwf;fg;gLk;. tpiykDjhuh;fs;
my;yJ mth;fsJ mq;fPfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; Ntisapy;
rKfk; jUkhW Ntz;lg;gLfpd;wdh;.

10.

fz;b> Njrpa mbg;gilf;fy;tp epWtfj;jpy; ntw;wplkhfTs;s nrayhsH/ Njrpa
mbg;gilf; fy;tp epWtfk; gjtpf;fhd mwptpj;jy;> 2021.11.21 md;W rd;Nl xg;rtH
gj;jphpifapYk; vkJ www.nifs.ac.lk vd;w ,izaj;jsj;jpYk; gpuRhpf;fg;gl;Ls;sJld;>
mjw;fhfj; jifikAs;s tpz;zg;gjhuHfsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

Nkw;gl;l

4.

7.

Njrpa mbg;gilf;
fy;tp epWtfk;

njhiyNgrp ,y. : 081-2232002
kpd;dQ;ry;
: info@nifs.ac.lk

nfhOk;G-01> ,y. 45> Nyld; g];jpad; khtj;ij> ,yq;ifj; JiwKf mjpfhu rigapd;
njhopy;El;g E}yfj;jpy; 2021-12-01Mk; jpfjp K.g. 10.30 kzpf;F tpiyf;NfhuYf;F Kd;duhd
$l;lk; ,lk;ngWk; vd;gJld; mjidj; njhlh;e;J jstp[ak; ,lk;ngWk;.

6.

21

gzpg;ghsH>
Njrpa mbg;gilf; fy;tp epWtfk;>
`d;jhd tPjp - fz;b.

nfhOk;Gj; JiwKfj;jpYs;s ‘C’ & ‘D’ AT JCT I & II
cs;sf tPjpfspd; GJg;gpj;jy; Ntiyfs;
1.

Thinakaran vaaramanjary

VNjDk; Nkyjpf tpguq;fis Nkw;Fwpg;gplg;gl;l KfthpapYs;s nghwpapayhshplkpUe;J (JCT)
ngw;Wf;nfhs;syhk;; (njhiyNgrp ,y. 011 - 2482878)

,yq;if [dehaf Nrh\yprf; FbauR
efu mgptpUj;jp kw;Wk; tPlikg;G mikr;R

nfhOk;G efu kPSUthf;fj;jpw;F Mjutspf;Fk; nraw;wpl;lk; - AIIB
ghhpa efu gpuhe;jpa KjyPl;Lf;F Kd;Dhpik mspf;Fk; tifapy; efu kPSUthf;f epfo;r;rpj; jpl;lj;jpd; fPo; nfhOk;G efuk; kw;Wk;
mjidaz;ba gFjpfspy; cs;s fhzpfis kPsgptpUj;jp nra;jy; kw;Wk; Rkhh; 5>500 tPl;L myFfis eph;khzpg;gjw;fhf epjpapLtjw;F
Mrpa cl;fl;likg;;G KjyPl;L tq;fpaplk; (AIIB) ,yq;if murhq;fk; Ngr;Rthh;ij elj;jpAs;sJ. ,e;jr; nraw;wpl;lk; efu mgptpUj;jp
kw;Wk; tPlikg;G mikr;rpdhy; (MUD&H) ,af;fg;gLfpd;wnjd;gJld; efu mgptpUj;jp mjpfhu rigapdhy; (UDA) mKy;gLj;jg;gLfpd;wJ.
nfhOk;G efu kPSUthf;fj;jpw;F Mjutspf;Fk; nraw;wpl;lj;jpd; gpd;tUk; gjtp ntw;wplq;fis epug;Gtjw;fhf jifik kw;Wk; mDgtk;
tha;e;j ,yq;ifg; gpui[fsplkpUe;J tp;z;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. Mq;fpyj;jpy; GyikAk; murhq;f xOq;F tpjpfspy; ghpr;raKk;
kw;Wk; fzdp Mw;wy; vd;gd ,g;gjtpfSf;fhd mj;jpahtrpa Kd;epge;jidfshFk;.
njh.
,y.

gjtpfs;

vz;zp
f;if

Njitg;gLk; jifikfs; kw;Wk; mDgtk;

LEVEL PS – 4 A, 01/2019Mk; ,yf;f Kfhikj;Jt Rw;WepUgj;jpd; gpufhuk;
01

fl;blf;
fiyQh;

02

02

nghwpapayhsh;
(kpd;rhuk;)

01

jiyth;>
jpizf;fs ngWiff; FO,
,yq;ifj; JiwKf mjpfhu rig.

gpd;tUk; 1 my;yJ 2)
1) gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l ,iaGila Jiwapy; ,skhzpg; gl;lj;ij
ntw;wpfukhfg; g+h;j;jp nra;jpUj;jy;
my;yJ
,iaGila Jiwapy;
gl;lj;jpw;Fr; rkkhd jifikahf gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy;
mq;fPfhpf;fg;gl;l jifiknahd;W
my;yJ
,iaGila Jiwapy; mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;rhh; epWtdnkhd;wpypUe;J ngw;Wf;nfhz;l epfuhd njhopy;rhh;
jifik / xU ,iz mq;fj;Jtk;
mj;Jld;
,iaGila Jiwapy; Mff; Fiwe;jJ 09 tUlq;fs; jifikf;Fg; gpd;duhd mDgtk;
2) ehlshtpa murhq;f Nritapd; III/II Mk; tFg;G mjpfhhp my;yJ ,iaGila Jiwapy; epfuhd epiy
mj;Jld;
II/III Mk; tFg;G gjtpapy; Mff; Fiwe;jJ 09 tUl mDgtk;
* ntspehl;L epjpAjtpj; jpl;lq;fspy; cs;s mDgtk; Nkyjpfj; jifikahFk;.

LEVEL PS – 6 A, 01/2019Mk; ,yf;f Kfhikj;Jt Rw;WepUgj;jpd; gpufhuk;

,yq;if Rw;Wyh kw;Wk; N`hl;ly;
Kfhikj;Jt epWtdk;

2022 Mk; Mz;Lf;fhf
toq;Feu;fis gjpT nra;jy;
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cjtp
r%ftpayhsh;

03

04

njhopy;El;g
mjpfhhp
(kpd;dpay;)

01

05

njhopy;El;g
mjpfhhp
(Nritfs;)

01

06

msT
kjpg;gPl;lhsh;

02

2022 Mk; Mz;Lf;fhf nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Ftw;F ,yq;if Rw;Wyh
kw;Wk; N`hl;ly; Kfhikj;Jt epWtdj;Jld; jk;ik gjpT nra;tjw;F tpUk;Gk;
mur jpizf;fsq;fs;> muRf;F nrhe;jkhd tu;j;jf epWtdq;fs;> mur
$l;Lj;jhgdq;fs;> Gfo;ngw;w toq;Feu;fs;> cs;@u; Kftu;fs;> cw;gj;jpahsu;fs;>
tpepNahf];ju;fs;> tu;j;jf epWtdq;fs; kw;Wk; xg;ge;jjhuu;fsplk; ,Ue;J
tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.
xt;nthU gpupTf;fhfTk; ntt;Ntwhf tpz;zg;gq;fs; rku;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;
vd;gNjhL xd;Wf;F Nkw;gl;l gpupTfspy; gjpT Nkw;nfhs;tjhapd; xNu ciwapy;
ntt;Ntwhf tpz;zg;gq;fs; rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. xt;nthU gpuptpd; gjpTf;fhfTk;
1>000 &gh kPsspf;fg;glhj fl;lzk; xd;iw rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. ,yq;if Rw;Wyh
kw;Wk; N`hl;ly; Kfhikj;Jt epWtdj;jpd; ngaUf;F ,yq;if tq;fp Nfhu;gNul;
fpisapd; 7120156 vd;w fzf;F ,yf;fj;jpw;F itg;Gr; nra;j gw;Wr;rPl;bd; gpujp
xd;Wld; ,izj;J tpz;zg;gq;fis rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. fhNrhiyfs; kw;Wk;
fhRf;fl;lisfs; Vw;fg;glkhl;lhJ.

LEVEL PS – 6A, 01/2019Mk; ,yf;f Kfhikj;Jt Rw;WepUgj;jpd; gpufhuk;
07

khw;W tpz;zg;gq;fs; guprPypf;fg;glkhl;lhJ. tpz;zg;gjhuu;fs; jkJ tu;j;jfg; gjpT
rhd;wpjopy; cs;s tu;j;jfj;jpw;F khj;jpuNk gjpT nra;jy; Ntz;Lk;. gjpTf;fhd
tpz;zg;gq;fis http://slithm.edu.lk vd;w vkJ ,izajsj;jpd; %yk; jutpwf;fk;
nra;a KbAk;.

juT
nrayhf;f
mjpfhhp
(Data
Processing
Officer)

01

ve;j xU tpz;zg;gj;ijAk; Vw;gJ my;yJ epuhfupf;Fk; cupik SLITHM trkhdJ.
gjpT nra;ag;gl;l toq;Feu;fsplk; ,Ue;J nghJthf xt;nthU gpupTf;fhfTk;
$Wtpiyfs; Nfhug;gLk;. Mdhy; tpz;zg;gpf;ff;$ba Nghl;buPjpahd $Wtpiyfis
ngWtjw;F Vida %yq;fspy; ,Ue;Jk; $WtpiyfSf;F miog;G tpLf;f SLITHM
f;F cupik cs;sJ.
2022 Mk; Mz;Lf;fhf gjpT nra;ag;gl;l toq;Feu;fs; Fiwe;jJ 30 ehl;fSf;F
fld; trjpia toq;f ,zq;Fjy; Ntz;Lk;. ,e;j tpjp kPwg;gl;lhy; my;yJ gjpTf;F
gpd;du;> ,uz;Lf;F Nkw;gl;l njhlu;r;rpahd Neuq;fspy; SLITH f;F ve;j xU
toq;FeUk; gjpyspf;fhJ ,Ue;jhy;> mt;thwhd toq;Feu;fs; gjptpy; ,Ue;J
ePf;fg;gLtu;.
midj;J tpz;zg;gq;fSk; 2021 brk;gu; 13 Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd;du;
ngWif cjtpg; gzpg;ghsu;> ,yq;if Rw;Wyh kw;Wk; N`hl;ly; Kfhikj;Jt
epWtdk;> ,y. 78> fhyp tPjp> nfhOk;G 03 vd;w Kftupf;F fpilg;gjw;F fbj
ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “toq;Feu;fis gjpT nra;tjw;fhd
tpz;zg;gk; - 2022” vd;W Fwpg;gpl;L gjpTj; jghypy; my;yJ iffshy; nfhz;Lte;J
rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.
tpz;zg;gq;fis tu;j;jfg; gjpT rhd;wpjopd; gpujp xd;Wld; rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.
toq;Feu; ntl;bw;fhd nghWg;Gilatuhapd;> tpz;zg;gj;Jld; ntl; rhd;wpjopd;
gpujpia ,izj;jy; Ntz;Lk;. Nky; Fwpg;gplg;gl;l rhd;wpjo;fs; kw;Wk; KOik
ngwhj tpz;zg;gq;fis rku;g;gpg;gtu;fspd; tpz;zg;gq;fs; epuhfupf;fg;gLk;.
cld;ghlw;w/ njspTf;fhd ve;j tplaNkDk; vOg;gg;gl;lhy;>
jiytupd; KbT ,WjpahdJ kw;Wk; KbthdjhFk;.

ngWiff;

gzpg;ghsu; ehafk;>
,yq;if Rw;Wyh kw;Wk; N`hl;ly; Kfhikj;Jt epWtdk;
,y. 78> fhyp tPjp
nfhOk;G-03.

(gpd;tUk; 1 my;yJ 2 my;yJ 3)
1) gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l ,iaGila Jiwapy; ,skhzpg; gl;lj;ij
ntw;wpfukhfg; g+h;j;jp nra;jpUj;jy;
my;yJ
,iaGila Jiwapy;
gl;lj;jpw;Fr; rkkhd jifikahf gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy;
mq;fPfhpf;fg;gl;l jifiknahd;W
my;yJ
,iaGila Jiwapy; mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;rhh; epWtdnkhd;wpypUe;J ngw;Wf;nfhz;l epfuhd njhopy;rhh;
jifik / xU ,iz mq;fj;Jtk;
my;yJ
njhopy;El;g Jiwf;F ,iaghd gjtpf;fhf %d;whk; epiy kw;Wk; njhopw;fy;tp Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l
njhopy;El;g / njhopw;gapw;rp epWtdj;jpdhy; toq;fg;gl;l Njrpa njhopw;wpwd; jifikapy; 7Mk; (NVQ 07)
epiyf;Ff; Fiwahj Njh;r;rpf; rhd;wpjiog; ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;.
mj;Jld;
epGzj;Jtk; Njitg;gLk; Jiwapy; Fiwe;jgl;rk; 04 tUlq;fs; mDgtk;
2) njhopy;El;g Jiwf;F ,iaghd gjtpf;fhf %d;whk; epiy kw;Wk; njhopw;fy;tp Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l
njhopy;El;g / njhopw; gapw;rp epWtdj;jpdhy; toq;fg;gl;l Njrpa njhopw;wpwd; jifikapy; 6Mk; (NVQ 06)
epiyf;Ff; Fiwahj Njh;r;rpf; rhd;wpjiog; ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;.
mj;Jld;
epGzj;Jtk; Njitg;gLk; Jiwapy; Fiwe;jgl;rk; 09 tUlq;fs; mDgtk;
3) njhopy;El;g Jiwf;F ,iaghd gjtpf;fhf %d;whk; epiy kw;Wk; njhopw;fy;tp Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l
njhopy;El;g / njhopw; gapw;rp epWtdj;jpdhy; toq;fg;gl;l Njrpa njhopw;wpwd; jifikapy; 5Mk; (NVQ 05)
epiyf;Ff; Fiwahj Njh;r;rpf; rhd;wpjiog; ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;.
mj;Jld;
epGzj;Jtk; Njitg;gLk; Jiwapy; Fiwe;jgl;rk; 14 tUlq;fs; mDgtk;
* ntspehl;L epjpAjtpj; jpl;lq;fspy; cs;s mDgtk; Nkyjpfj; jifikahFk;

01/2019Mk; ,yf;f Kfhikj;Jt Rw;WepUgj;jpd; gpufhuk;
murhq;f Nrit kw;Wk; nfhLg;gdTfspd; gpufhuk; epfuhdjhFk;.
08

Mtzf;
fhg;ghsh;
Record Keeper

FO>

Nkyjpf tpguq;fSf;F> njhiyNgrp ,yf;fk; 011 2208300> ePbg;G – 254> ngWif
cjtpg; gzpg;ghsiu njhlu;G nfhs;sTk;.

(gpd;tUk; 1 my;yJ 2 my;yJ 3)
1) gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l ,iaGila Jiwapy; ,skhzpg; gl;lj;ij
ntw;wpfukhfg; g+h;j;jp nra;jpUj;jy;
my;yJ
,iaGila Jiwapy;
gl;lj;jpw;Fr; rkkhd jifikahf gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy;
mq;fPfhpf;fg;gl;l jifiknahd;W
my;yJ
,iaGila Jiwapy; mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;rhh; epWtdnkhd;wpypUe;J ngw;Wf;nfhz;l epfuhd njhopy;rhh;
jifik / xU ,iz mq;fj;Jtk;
my;yJ
njhopy;El;g Jiwf;F ,iaghd gjtpf;fhf %d;whk; epiy kw;Wk; njhopw;fy;tp Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l
njhopy;El;g / njhopw; gapw;rp epWtdj;jpdhy; toq;fg;gl;l Njrpa njhopw;wpwd; jifikapy; 7Mk; (NVQ 07)
epiyf;Ff; Fiwahj Njh;r;rpf; rhd;wpjiog; ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;.
mj;Jld;
epGzj;Jtk; Njitg;gLk; Jiwapy; Fiwe;jgl;rk; 04 tUlq;fs; mDgtk;
2) njhopy;El;g Jiwf;F ,iaghd gjtpf;fhf %d;whk; epiy kw;Wk; njhopw;fy;tp Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l
njhopy;El;g / njhopw; gapw;rp epWtdj;jpdhy; toq;fg;gl;l Njrpa njhopw;wpwd; jifikapy; 6Mk; (NVQ 06)
epiyf;Ff; Fiwahj Njh;r;rpf; rhd;wpjiog; ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;.
mj;Jld;
epGzj;Jtk; Njitg;gLk; Jiwapy; Fiwe;jgl;rk; 09 tUlq;fs; mDgtk;
3) njhopy;El;g Jiwf;F ,iaghd gjtpf;fhf %d;whk; epiy kw;Wk; njhopw;fy;tp Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l
njhopy;El;g / njhopw; gapw;rp epWtdj;jpdhy; toq;fg;gl;l Njrpa njhopw;wpwd; jifikapy; 5Mk; (NVQ 05)
epiyf;Ff; Fiwahj Njh;r;rpf; rhd;wpjiog; ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;.
mj;Jld;
epGzj;Jtk; Njitg;gLk; Jiwapy; Fiwe;jgl;rk; 14 tUlq;fs; mDgtk;
* ntspehl;L epjpAjtpj; jpl;lq;fspy; cs;s mDgtk; Nkyjpfj; jifikahFk;
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(gpd;tUk; 1 my;yJ 2)
1) f.ngh.j. (rh/j) ghPl;irapy; ,uz;L mkh;TfSf;F Nkw;glhj tifapy; ,uz;L ghlq;fspy; jpwikr; rpj;jpfSld;
MW (6) ghlq;fspy; rpj;jpaile;jpUj;jy; Ntz;Lk;.
kw;Wk;
2) ,iaGila Jiwapy; Mff; Fiwe;jJ 3 tUl fhy mDgtk;. fzdp Mw;wy; (MS word / MS Excel) kw;Wk;
Gj;jfk; fl;Ltjpy; epGzj;Jt jifik

tpjpfs; kw;Wk; epge;jidfs;
rk;gsk;> tpjpfs; kw;Wk; epge;jidfs; vd;gd 2019-03-15Mk; jpfjpa 01/2019Mk; ,yf;f Kfhikj;Jt Nritfs; Rw;wwpf;if tpjpfspYs;sthwhFk;.
nfhOk;ig Ntiyj; jskhff; nfhz;lJk; Nky; khfhzj;jpDs; ntspf;fsg; gazq;fisf; nfhz;lJkhFk;.
tpz;zg;gq;fis mDg;Gjy;
www.uda.gov.lk vDk; ,izajsq;fspy; jug;gl;Ls;s tpz;zg;g khjphpiag; gpd;gw;WkhW tpz;zg;gjhhpfs; mwpTWj;jg;gLfpd;wdh;.
fy;tp> njhopy;rhh; jifikfs; kw;Wk; mDgtk; rfpjkhd RajuTfis cwtpduy;yhj ,uz;L rhd;W gfh;Nthhpd; ngah;fSld; 2021-12-06Mk; jpfjp
my;yJ mjw;F Kd; gpd;tUk; Kfthpf;F gjpTj; jghy; %yk; fpilf;fr; nra;AkhW tpz;zg;gjhhpfs; Nfl;Lf;nfhs;sg;gLfpd;wdh;. jaT nra;J
,iaGila rhd;wpjo;fspd; gpujpfis ,izj;J mDg;gTk;.
jaT nra;J tpz;zg;gpf;Fk; gjtpapd; ngaiu fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; Fwpg;gplTk;.
murhq;fj; JiwapYs;s tpz;zg;gjhhpfs; jkJ tpz;zg;gq;fis jkJ jpizf;fsj;jpd; jiyth; Clhf mDg;Gjy; Ntz;Lk; kw;Wk; rhpahd Neuj;jpy;
tpz;zg;gk; mDg;gg;gl;Ls;snjd;gij Kd;$l;bNa cWjp nra;J nfhs;tjw;fhf tpz;zg;gj;jpd; gpujpnahd;iw mDg;GkhW mwpTWj;jg;gLfpd;wdh;.
FWk; gl;bayplg;gl;l tpz;zg;gjhuh;fs; kl;LNk Neh;Kfj; Njh;tpw;F miof;fg;gLthh;fs;.
tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLk; ,Wjp ehspy; Njitg;gLj;jg;gLk; jifikfisg; g+h;j;jp nra;jpuhj tpz;zg;gjhhpfs; Neh;Kfj; Njh;tpw;F miof;fg;glkhl;lhh;fs;.
tpz;zg;g KbTj; jpfjpf;Fg; gpd;dh; fpilf;fg;ngWk; kw;Wk; g+uzkw;w tpz;zg;gq;fs; Neh;Kfj; Njh;tpw;fhf ftdj;jpw; nfhs;sg;gl khl;lhJ.

nraw;wpl;lg; gzpg;ghsh;>
nfhOk;G efu kPSUthf;fj;jpw;F Mjutspf;Fk; nraw;wpl;lk; - AIIB,
05Mk; khb> gbepiy 1>
nrj;rpwpgha>
gj;juKy;y.

2021-11-11.
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2021 நவம்பர் 21 ஞா�ற்றுக்�ழைம
THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY NOVEMBER 21, 2021

உலகளா�ய �ரச்�ைனயாக...
இன்ைறக்கு பல நாடுக�ன் முக்�யப் �ரச்�ைன ��ரவாதத்�ன் �தான
ேபார் (War on Terrorism) அல்ல.
உணவுப் ெபாருட்க�ன் ��ர்த் தட்டுப்பாடு. அந்தத் தட்டுப்பாட்டால் ஏற்படும்
�ைலவா� உயர்வு. ெடால�ன் ம�ப்பு
�ழ்ச்� காரணமாக தமது ெபாருளாதாரம் கண்ணுக்குத் ெத�யாமல் ேதய்ந்து
வருவைத தடுத்து �றுத்தச் சக்�யற்று, சட்டத்ைதக் ைக�ல் ைவத்துக் ெகாண்டு ெசய்வத�யாமல் �ைகக்கும் நாடுக�ன் அரசாங்கங்கள் என, உலகம் ஒரு வைகயான
ெநருக்க�க்குள் ெசன்று ெகாண்�ருக்�றது.
இது வைர ஏற்பட்ட மாெபரும் உணவுப்
பஞ்சங்கைள
ஆராய்ந்ேதாமானால்,
ெவறும் 30 சத�தம் உணவுப்பஞ்சங்கள் தான் இயற்ைகயால் வந்துள்ளன.
�தம் 70 சத�தம் உணவுப் பஞ்சம்
நாடுகள் ��க்கும் ேபராைச �க்க வல்லரசுக�ன் ேபார்களால்தான் ஏற்பட்டுள்ளன.
தற்ேபாது ஏற்பட்டுள்ள உலகளா�ய பஞ்சத்�ற்கு காரணம் சற்ேற �த்�யாசமானது.
வழைமயான மைழ ெபய்�றது. �வசா�கள் பாடுபடு�றார்கள். �ைளச்சல் இருக்�றது. ஆனால் மக்களுக்கு உணவு �ைடக்க�ல்ைல என்றால் என்ன மா��யான
பஞ்ச�து என்று ேகட்க ேவண்டும் நாம்.
எங்ேக தவறு இருக்�றது. இதுதான்
உலக �ைலைமயும் கூட.
“அெம�க்கா�ல் தற்ேபாது �ல� வரும்
ெபாருளாதார ெநருக்க�ையப் பற்� அ�ந்-

�ராதவர்கள் இருக்க மு�யாது. குைறந்த
பட்சம் டாலர் �ழ்�றது என்றாவது அ�ந்�ருக்கலாம். ஆனால், ஒவ்ெவாரு 15 மாதத்�ற்கும் 1 ��ல்�யன் (1000 ேகா�)
டாலர் கடனா�யாக அெம�க்கா மாறு�றது என்ற உண்ைம உங்களுக்குத் ெத�யாம�ருக்கலாம். தற்ேபாது 13 ��ல்�யன்
டாலர் கடனா�யாக இருக்கும் அெம�க்கா
தான் உல�ேலேய �கப் ெப�ய கடன்கார
நாடு என்றால் அ�ர்ச்�யைடயா�ர்கள்,
ஆனால், அது தான் உண்ைம. அெம�க்க
டாலர் �ழ்வைதத் தான் அெம�க்க மத்�ய
வங்� (ஃெபடரல் வங்�) எ�ர்பார்க்�றது.
90க�ல் ஜப்பா�ன் ெயன் நாணயம்
சந்�த்த அேத �ைலைய இன்ைறக்கு
அெம�க்க டாலர் சந்�க்�றது. ஜப்பா�ய
வங்�க�ல் அ�தமான ேச�ப்பு இருந்தது. ஜப்பா�யர் �க்கனவா�கள். அந்த
�க்கனவாதம் அந்த நாட்�ன் ெபாருளாதாரத்ைத அதலபாதளத்�ற்கு இட்டுச் ெசன்று
�டாமல் காப்பாற்�ற்று. ஆனால் அெம�க்கர்கேளா, ேபரனால் கூட கட்ட மு�யாத
அள�ற்கு கடன் வாங்� ெசலவு ெசய்�ன்ற
மேனா�ைல உள்ளவர்கள். அங்கு ேச�ப்ெபல்லாம் இல்ைல. எனேவ, தற்ேபாைதய
�ழ்ச்� எங்கு ேபாய் மு�யும் என்று ெசால்ல
மு�யாத �ைல” என்�ன்றனர் ஆய்வாளர்கள்.
“��ப்ைபன்ஸ் அ�� உற்பத்�க் ேகந்�ரம் என்று நமக்ெகல்லாம் ெத�யும். அ��
ஆராய்ச்� �றுவனம் எல்லாம் அங்கு
உள்ளது. ஐஆர் ரக அ�� எல்லாம் அங்குதான் கண்டு��க்கப்பட்டது. ஆனால், இன்-

�வசாய தன்�ைறவு...
உண்ைம�ல் உணவு உற்பத்��ல்
ஈடுபடுபவர்களுக்கு
கரங்ெகாடுக்கும்
காலம் ெநருங்� வந்துள்ளது. இறக்கும�
உணவுப்ெபாருட்கள் �ைடக்காது என்ற
�ைல�ல், தங்கைள தாங்கேள ேமன்ைம
பாராட்�ய அரச த�யர் ஊ�யர்கள் �வசா�களுக்கு சலுைககைள வழங்கேவண்�ய
�ர்ப்பந்தம் ஏற்பட்டுள்ளது. அவ்வாறு �வசா�களுக்கான சலுைககைள வழங்�னால்
மாத்�ரேம வரப்ேபாகும் பஞ்சத்��ருந்து
நாடு தப்� �ைழக்க மு�யும்.
பணம் ைவத்�ருப்பவர்கள் எல்லாம்
பணத்ைத சாப்�ட மு�யாது எனேவ �லம்
ைவத்�ருக்கும் மக்கள் அைனவரும்
�வசாய நடவ�க்ைக�ல் ஈடுபட்டால் மாத்�ரேம நாடு எ�ர்ெகாண்டுள்ள ெபாருளாதார
ெநருக்க���ருந்து �ண்டுவர மு�யும்.
�வசாயத்�ல் ஈடுபடும் �வசா�கள்
பணப்ப�ர்கைள த�ர்த்து ெநல், தா�யங்கள் மற்றும் பழங்கள் ேபான்ற உணவுப்
ெபாருட்கைள உற்பத்� ெசய்ய முன்வர
ேவண்டும். இவ் உற்பத்� ெபாருட்கள் இலாப
ேநாக்கமாகவும் ெவற்� ெபறும், நாட்ைட
காப்பாற்றும் சமுக பங்க�ப்பாகவும் இருக்கும்.
வடக்கு �ழக்�ல் �வசாயம் ெசய்வதற்கான �லங்கள் அ�கமாக காணப்படு�ன்றன. �ரேதச ெசயலகங்கள், மாவட்ட
ெசயலகங்கள் மற்றும் �வசாய �ைணக்-
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tpiykDf;fSf;fhd miog;G
01. Rfhjhuk; kw;Wk; kUj;Jt Nritfis Nkk;gLj;Jk; nraw;wpl;lj;jpw;fhf (Hamsip) [g;ghd; rHtNjr $l;LwT Kftufk; (JICA) ,dhy; ,yq;if rdehaf Nrh\yprf;
Fbaurpw;Ff; fld; xd;W fpilf;fg;ngw;Ws;sJ. mf;fld; njhifapd; xU gFjp Rfhjhu mikr;rpd; MLT gapw;rpg;ghlrhiy kw;Wk; caphpay; tpQ;Qhdg; nghwpapay;
Nritg;gphptpw;fhd cgfuzq;fisf; nfhs;tdT nra;tjw;fhd tpiykD xg;ge;jq;fspd; jFjpahd nfhLg;gdTfspy; <LgLj;Jtjw;F vjpHghHf;fg;gLfpd;wJ.
02. ,t;tpiykDf; NfhuyhdJ> [g;ghd; ODA fld; jpl;lj;jpd; fPo; ngWiff;fhd eilKiwfs; kw;Wk; tpjpKiwfs; kw;Wk; topfhl;ly;fspd; fPo; eilKiwg;gLj;jg;gLtJld;>
fld; xg;ge;jq;fspy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW Kf;fpa xg;ge;jf;fhuuhdtH> [g;ghdpaH xUtuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.
03. Rfhjhu mikr;rpd;> mikr;rpd; ngWiff;FO A> jiytH Nrit MNyhrfH rhHghf jFjpAs;s tpiykDjhuHfsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; ,t;
cgfuzq;fis toq;Ftjw;fhff; Nfhug;gLtJld;> gpd;tUk; ml;ltizapy; jFjpf;fhd epge;jidfs; rpy tpN\lkhff; Fwpg;gplg;gl;L cs;sd.

HAMSIP
06-2021

,yq;if
&gh
50>000.00

tpiykD
nry;Ygbf; fhyk;
2022 [dthp
21Mk; jpfjp
KbtilAk;
tpiykDf;fis
Vw;Wf;nfhs;Sk;
jpdj;jpy; ,Ue;J
120 ehl;fs;
nry;YgbahFk;
jd;ikapy;
,Uj;jy; (E}
w;wp ,UgJ
ehl;fspw;fhf)

tpiykDg; gpizak;
[g;ghd; nad; kpy;
Ie;J (JPY 5,000,000)
2022 [dthp 21Mk;
jpfjp %lg;gLk;
tpiykDf;fs;>
tpiykDf;fs; %lg;gLk;
,Wjpj; jpdj;jpypUe;J
148 (E}w;W ehw;gj;jp
vl;L) ehl;fs; tiu
nry;Ygb MFjy;
Ntz;Lk;.

Njitahd gjpT
1987Mk; Mz;bd;
03Mk; ,yf;f
nghJ xg;ge;jq;fs;
rl;lj;jpd; 8Mk;
ge;jpapd; Kf;fpa
xg;ge;jf;fhuhpdhy;
chpj;jhd PCA
3 rhd;wpjo;
rkHg;gpf;fg;gly;
Ntz;Lk;.

epjp epiyik

epjp tsk;

mDgtk;

fle;j Ie;jhz;L
fhyj;jpy;
Fiwe;j gl;r
tUlhe;j epjpg;
Gus;T mnkhpf;f
nlhyH 3>500>000
MftpUj;jy;
Ntz;Lk;.

Mff; Fiwe;j
jputr; nrhj;J
mnkhpf;f
nlhyH 3>000>000
Mf ,Uj;jy;
Ntz;Lk;

gpujhd xg;ge;jf;fhuuhf
fle;j Ie;jhz;Lfspy;
(njhFjp xd;wpw;fhf
mnkhpf;f nlhyH 30>000
,w;F Nky;)
Ma;T $l cgfuzq;fs;
kw;Wk; kUj;Jt
cgfuzq;fs; Fiwe;j
gl;rk; 25 fl;lisj;
njhFjpfis toq;fp
xg;ge;jq;fisg;
g+uzg;gLj;jp ,Uj;jy;
Ntz;Lk;.

04. ,jw;fhf MHtKs;s tpiykDjhuHfs;> KOikahd tpiykDg;gbtj; njhFjp xd;iw> vOj;JUt tpz;zg;gnkhd;iw nraw;wpl;lg;gzpg;ghsH> Rfhjhuk; kw;Wk; kUj;Jt
Nritfis Nkk;gLj;Jk; nraw;wpl;lk; ,w;F ,t; mj;jpahaj;jpd; gpd;tUk; Kfthpf;F mDg;gp kw;Wk; %d;whk; ge;jpapd; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s> kPsspf;fg;gLk;
fl;lzj;ijr; nrYj;jpf; nfhs;tdT nra;J nfhs;syhk;. nfhLg;gdTfs; nuhf;fg;gzkhf khj;jpuk; Nkw;nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;. 2021 etk;gH 22 Kjy; 2022 [dthp 14
tiu thu Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 2.00 tiu nraw;wpl;l Kfhikj;Jt myF> ,y. 26> (8Mk; khb) Rfhjhu mikr;R cg mYtyfk;> = rq;fuh[
khtj;ij> nfhOk;G-10 vd;w Kfthpapy; tpiykDg;gbtq;fs; toq;fg;gLk;. njhiyNgrp ,y: 011-3601189> njhiyefy; ,y. 011-2431992.
05. tpiykDjhuHfspw;fhd mwpTWj;jy;fspd; fPo; (ITB) toq;fg;gl;Ls;s tpjpfs; kw;Wk; xg;ge;jg; nghJ (epge;jidfs; GCC) [g;ghd; ODA fld; toq;fypd; fPo;> gz;lq;fs;
(cgfuzq;fs;) ngWiff;fhd mq;fPfhpf;fg;gl;l tpiykD Mtzq;fspd; epge;jidfshFk;.
06. 2021 bnrk;gH 3Mk; jpfjp K.g. 10.30 ,w;F> nfhOk;G-10> = rq;fuh[ khtj;ij> 2Mk; khb> ,y. 26> Rfhjhu mikr;R> Nkyjpf nrayhshpd; (ngWif) mYtyfj;jpy;
tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lk; eilngWk;.
07. MHtKk; jifikAKs;s tpiykDjhuHfs> Njitnadpd; ,jw;fhd Nkyjpf jfty;fs; kw;Wk; tpsf;fq;fisf;> fyhepjp cja uzrpq;`> nraw;wpl;lg; gzpg;ghsH>
nraw;wpl;l Kfhikj;Jt myF mYtyfk; (JICA) [a;fh %yk; epjp toq;fg;gLk;> Rfhjhu kw;Wk; kUj;Jt Nritfis Nkk;gLj;Jk; nraw;wpl;lk;> ,y. 26> (8Mk; khb)>
= rq;fuh[ khtj;ij> nfhOk;G 10 vd;w Kfthpapy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. vt;thwhapDk;> mt;thwhd tpz;zg;gq;fis njhiyefy; my;yJ kpd;dQ;ry; %yk; 2022
[dthp 14 md;W K.g. 10.00 tiu mDg;gyhk;. (njhiyefy; 0112431992 kpd;dQ;ry; : hamsip@health.gov.lk)
08. ,t;tpiykDthdJ> ,U jghYiw tpiykDf;Nfhuy; Kiwikapd; fPo; elhj;jg;gLk;. mjd; gpufhuk; Kj;jpiuaplg;gl;l '%yg;gpujp" kw;Wk; 'efy; gpujp" jdpj;jdpahf ,U
ciwfspy; NrHj;J> mtw;wpd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy;" [a;fh/ HAMSIP nraw;wpl;l ngf;Nf[; ,yf;fk; 06" ,w;fhd tpiykD vdf; Fwpg;gpl;L. Rfhjhu mikr;rpd;
ngWifg;gphpT> ,y. 26> (2Mk; khb) = rq;fuh[ khtj;ij> nfhOk;G 10 vd;w Kfthpf;F 2022 [dthp 21k; jpfjp K.g. 10.00 ,w;F Kd;dH fpilf;fr; nra;jy; Ntz;Lk;.
09. midj;J tpiykDf;fSk;> Nkw;gb mj;jpahak; 3,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW> tpiykDg; gpizankhd;Wld; mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. mt;tpiykDg; gpizakhdJ> ,yq;if
kj;jpa tq;fpapy; gjpT nra;ag;ngw;Ws;s> mq;fPfhuk; ngw;Ws;s Njrpa tq;fpnahd;wpypUe;J toq;fg;gl;l epge;jidfsw;w gpizankhd;whf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.
10. njhopy;El;g tpiykDf;fs; : mt;Ntisapy; rKfkspj;jpUg;gjw;F Rfhjhu mikr;rpd; ngWifg; gphpT> ,y. 26> (2Mk; khb) = rq;fuh[ khtj;ij> nfhOk;G 10 ,w;F
tUifju MHtKs;s Kf;fpa xg;ge;jf;fhuH my;yJ mt;tpiykDjhuhpd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; mit jpwf;fg;gLk;.

jiytH>
mikr;rpd; ngWiff; FO - A
Rfhjhu mikr;R>
,y. 26> = rq;fuh[ khtj;ij> nfhOk;G-10.
njh.Ng. kw;Wk; njhiyefy; : 0112431992
kpd;dQ;ry; : addlsecpb@health.gov.lk,
hamsip@health.gov.lk

வாய்ப்பு ஏற்படும். �வசாயத்�ல் இலாப�ல்ைல என ைக�ட்டவர்கள் �ண்டும்
�வசாயத்ைத ெதாடங்கேவண்�ய காலகட்டம் இது. இைளஞர்கள் ஒரு �வசாய
புரட்��ல் ஈடுபடும் காலகட்டம் ெநருங்�
வந்துள்ளது, நாட்ைடயும் மக்கைளயும் காப்பாற்ற �வசாய நடவ�க்ைகைய முழுமூச்சாக இைளஞர்கள் முன்ெனடுக்க ேவண்டும்
இதன்காரணமாக இைளஞர்க�ன் எ�ர்காலம் ெச�ப்பைடயும்.
எ�ர்காலத்�ல் ஏற்படப்ேபாகும் ெபாருளாதார ெநருக்க�க்கு �ர்வு காண த�யார்
மற்றும் அரச �ைணக்களங்களால் மு�யாமல் ேபாகும்.
ஒரு �றுதுண்டு �லம்கூட த�சாக�டப் படக்கூடாது, எ�ர்காலத்�ல் பணத்ைத
ைவத்து எதுவும் ெசய்யமு�யாத �ைலைம
ஏற்படும் எனேவ �வசாயம் மற்றும் உற்பத்��ல் ஈடுபடுவதற்கு இைளஞர்கைள
ஊக்கு�க்க அரசாங்கம் நடவ�க்ைக எடுக்க
முன்வரேவண்டும்.
சுயதன்�ைறவுப்
ெபாருளாதாரத்ைத ேநாக்�ய பாைத�ல்
நாடு நைடேபாடும் பட்சத்�ேலேய முதலா�த்துவ மற்றும் ஏகா�பத்�ய அரசுக�டம்
இலங்ைக அ�ைமப்பட்டு ைகேயந்தாமல்
வரப்ேபாகும் பஞ்சத்��ருந்து மக்கைள
காப்பாற்�, இலங்ைக ஒரு ஜனநாயக
ேசாச�ச கு�யரசாக தைல��ர்ந்து நைடேபாடச் ெசய்ய மு�யும்.

ப�ட்சார்த்த...

,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR

kPsspf;fg;
glhj
fl;lzk;

ைறக்கு ஐந்து லட்சம் டன் அ�� இறக்கும�ெசய்ய அந்தநாடு ேபாட்ட ஒப்பந்தம் ��ர்
�ைலேயற்றத்தால் �றுத்� ைவக்கப்பட்டுள்ளது. உள்நாட்�ல் ேரச�ல் அ�� ெகாடுத்துக் ெகாண்�ருக்�றார்கள். இருக்�ன்ற
பணத்தால் அ��ைய ெவ� மார்க்ெகட்�ல்
ஒரு அரசாங்கத்தாேலேய வாங்க மு�ய�ல்ைல என்றால், ஆ��க்கா ேபான்ற
ஏைழ நாடுகைளெயல்லாம் ெகாஞ்சம்
�ைனத்துப் பாருங்கள். �ங்கப்பூ�ன்
�ைலெயல்லாம் ெகாஞ்சம் கஷ்டம் தான்.
இ�ேமல், அவர்களும் �வசாயம் பார்க்கப்
பழ�க் ெகாள்ள ேவண்�யதுதான்” என்�றது இன்ெனாரு ஆய்வு.
ஆகேவ இது ஒரு உலகளா�ய �ரச்�ைனயாக உள்ளது. ஆனால் ப� ஒவ்ெவாருவருக்கும் த�த்த�யானது என்ற
வைக�ல் நம்முைடய ப�க்கு நாம்தான்
நம்முைடய நாட்�ல் வ�ையக் காண
ேவண்டும்.
ஒரு தடைவ அகா�ேயாடு ேப�க் ெகாண்�ருந்தெபாழுது ெசான்னார், யப்பா�யர்கள் ெதா�ல் நுட்பத்�ல் அ�க க�சைனேயாடு இருக்�றார்கள். அ�ல் முன்ன�
வ�க்�றார்கள் என்பது உண்ைமேய.
ஆனால், அேத அளவுக்குத் தமக்கான
உணவு உற்பத்��லும் க�சைன ெகாண்�ருக்�றார்கள் என. உல�ல் எவரும் எைதயும்
ெபறாமல் வாழலாம். உண்ணாமல் வாழ
மு�யதல்லவா?” என்று ேகட்டார்.
அந்த யப்பானுக்ேக இன்று ேசாதைன.
நாம் இந்தச் ேசாதைன�ல் இருந்து
ெவன்றாக ேவண்டும்.

(10ஆம் பக்கத் ெதாடர்)

களங்கள் ஒன்�ைணந்து அரச மற்றும்
த�யார் �லங்கைள அைடயாளம் கண்டு
அவற்ைற �ைள�லங்களாக மாற்ற முன்வரேவண்டும். அத்துடன் இராணுவத்�னரால் அபக�க்கப்பட்டுள்ள �ைள�லங்கள்
�டு�க்கப்பட்டு அவற்ைற �ண்டும் ப�ர்
ெசய்யும் �லங்களாக மாற்�யைமக்க
அரசாங்க �ைணக்களங்கள் நடவ�க்ைக
ேமற்ெகாள்ள ேவண்டும்.
இலங்ைக�ல் நைடெபற்ற உள்நாட்டு
ேபார் வடக்கு �ழக்கு மக்கைள ெப�தும்
பா�த்ததுடன் முப்பது ஆண்டுகளுக்கும்
ேமலாக இடம்ெபயர்வுகைளயும் ஏற்படுத்��ருந்தது. கு�ப்பாக வன்� பகு��ல்
இடம்ெபயர்ந்த மக்க�ன் கா�கள் காடுகளாக மா�யுள்ள �ைல�ல் வனவளத்�ைணக்களம் அம் மக்க�ன் கா�கைள
எல்ைல�ட்டு அவர்க�ன் �வசாய நடவ�க்ைககைளயும்,
அ��ருத்�கைளயும்
தடுத்து வரு�ன்றது.
இவ்வாறான நடவ�க்ைககள் ெதாடர்பாக
�ரேதச அர�யல்வா�களும், �ரேதச ெசயலகங்களும் இைணந்து நடவ�க்ைக எடுக்க
முன்வரேவண்டும்.
எ�ர்வரும் காலத்�ல் வங்�கள், த�யார்
�றுவனங்கள், புலம்ெபயர் அைமப்புக்கள்
ஒருவருக்கு உத� வழங்கும் ேபாது உற்பத்��ல் ஈடுபடும் ஒரு நபருக்கு அைத
வழங்�னால் அதனால் நாேட பயனைடயும்

Rfhjhu mikr;R

ngf;Nf[;
,yf;fk;

(10ஆம் பக்கத் ெதாடர்)

இதனால் உணவுக்காக அவர்கள்
தமது வருமானத்�ல் ெசல�டும் பங்கு
�க�கக் குைறவானதாகும். அேத
�ைலைமேய �ங்கப்பூ�லும் அவதா�க்கப்படு�றது. அந்த நாட்�ல் உணவுப்ெபாருள்க�ன் �ைலகள் அ�கமாக இருந்தாலும் மக்க�ன் வருமானம் 59797
ெடாலர்களாக இருப்பதால் உணவுக்காக
தமது வருமானத்�ல் அவர்கள் ெசல�டும் சத�தம் �கவும் குைறவு.
எனேவ இந்நாடுக�ல் உணவுப்ெபாருள்க�ன் �ைலகள் அ�க�த்தாலும்
அது அந்நாட்டு மக்க�ன் உணைவப்
ெபறக்கூ�ய இயலுைம�ல் பா�ய தாக்கத்ைத ஏற்படுத்தாது. ஆனால் இலங்ைக�ல் வாழும் ஒரு சராச�க் கு�மகன்
தனது வருமானத்�ல் 66 சத�தத்ைத
உணவுக்காகச் ெசல�ட ேவண்�ய கட்டாயம் உள்ளது. ெநதர்லாந்�ல் வாழும்
ஒருவர் தனது வருமானத்�ல் ெவறும்
5 சத�தத்ைத மட்டுேம உணவுக்காகச்
ெசல�டு�றார். இதனால் அ��ருத்�யைடந்த ேமற்குலக நாடுக�ல் உணவுப்ெபாருள் உற்பத்��ல் அல்லது
�ைடப்பன�ல் ஏற்படும் பா�ப்புகள்
காரணமாக அவர்க�ன் உணவுப் பாதுகாப்�ல் �ரச்�ைனகள் ஏற்படலாேம
த�ர அதைனக் ெகாள்வனவு ெசய்வதற்கான ஆற்ற�ல் குறுங்காலத்�ல்
�க்கல்கள் ஏற்பட வாய்ப்�ல்ைல.
ஆனால், இலங்ைக�ல் இந்த
�ைலைம படுபாதகமான �ைல�ல்
உள்ளது. ஒவ்ெவாரு குடும்பமும் அ�ப்பைட உணைவப் ெபற்றுக்ெகாள்வ�ல்

(12ஆம் பக்கத் ெதாடர்)
�கப்ெப�ய �க்கல்கைள எ�ர்ெகாள்�ன்றது. �ழ்மட்ட வருமானம் ெபறும் குடும்பங்கள் உணவு ேவைளகைளத் த�ர்க்கும் �ைலக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளதுடன்
நடுத்தர மட்ட வருமானம் ெபறும் அரச
ஊ�யர்கள் உள்�ட்ட பலர் தமது உணவுக்கான ெசலவுகைளக் கட்டுப்படுத்�ேய
ஏைனய ெசலவுகைள ெசய்யேவண்�ய
�ர்ப்பந்தத்�ற்கு உள்ளா�யுள்ளனர்.
ஏற்ெகனேவ
உணவுப்ெபாருள்க�ன் �ைலகள் உயர்ந்த மட்டத்�ல்
இருப்பதால் உற்பத்��ல் �ழ்ச்� எற்பட்டு �ைலகள் ேமலும் அ�க�த்தால்
இலங்ைக மக்க�ல் பலர் படுேமாசமாகப் பா�க்கப்படலாம். உணவுப் பற்றாக்குைறையத் �ர்க்க உணைவ இறக்கும�
ெசய்யும் �ைல�லும் இலங்ைக�ன்
அந்�யச்ெசலாவ� ைக�ருப்புகள்
இல்ைல.
இப்ேபாைதய சூழ்�ைல�ல் உள்நாட்�ல் உணவுப்ெபாருள் உற்பத்�ைய
து�தமாக அ�க�க்கும் காத்�ரமான
முயற்�கள் உடன�யாக ேமற்ெகாள்ளப்படல் ேவண்டும். ப�ட்சார்த்த
முயற்�க�ல்
இறங்குவதற்கான
ேநரம் இதுவல்ல. உணவுப்ெபாருள்
உற்பத்�க்குத் ேதைவயான வழைமயான உள்�டுகைள வழைமேபால்
இறக்கும�ெசய்து
�வசா�கைள
ஒருங்�ைணத்து ெச�வான து�த
உற்பத்�த் �ட்டெமன்�ன் அ�ப்பைட�ல் உற்பத்�ைய ேமற்ெகாள்ள முயற்�க்கப்பட ேவண்டும். வருமுன் காப்பது
உத்தமம்.

ேத�ைலத் ேதாட்டத்�ல்...
12 ம�க்கு சாப்பாட்டுக்கு ெகாழுந்து
கூைட சுைமயுடன் இரண்டு �ேலா �ற்றருக்கு ேமல் நடந்து ெகாழுந்து மடுவத்�ற்கு வரேவண்டும். அங்கு ெகாழுந்து
�றுத்து �ண்டும் �ட்டுக்குவர பகல்
12.30 ம�யா� �டும்.
ெதாடர்ந்து தன் குழந்ைதையப்
�ள்ைள பராம�ப்பு �ைலயத்��ருந்து
தூக்�க் ெகாண்டுவந்து பாலூட்�, பகலுணைவ தயா�த்து கணவனுக்கும், �ள்ைளகளுக்கும் ைவத்து�ட்டு �ண்டும்
1.30 ம�க்கு ேவைலக்குத் �ரும்ப
ேவண்டும். மைழ, ெவ�ல், கு�ர், ப�,
அட்ைடக்க�, குள� ெகாட்டுதல், பாம்பு
க�, �றுத்ைத ெதால்ைல, உயரமான
மைலச் ச�வுகள், கரடுமுரடான பாைத,
உயரமான �ண்ட ப�க்கட்டுக்கள், பாதுகாப்பான உைடகள் இன்ைம என ஏகப்பட்ட சுைமகள். இதுேபான்ற பல்ேவறு
�ரச்�ைனகளுக்கு
முகங்ெகாடுத்தவாேற ெபருந்ேதாட்டத் ெதா�லாளர்கள்
ஒவ்ெவாரு நாைளயும் காைல 8.00
ம�முதல் மாைல 4.30 வைரயும்
கடந்து
ெசன்றுெகாண்�ருக்�ன்றார்-

(08ஆம் பக்கத் ெதாடர்)

கள். ேத�ைலத் ேதாட்டத் ெதா�லாளர்க�ன் ெதா��ல் மாற்றம் ேவண்டும்.
உைட�ல் மாற்றம் ேவண்டும். வாழ்க்ைக
முைற�ல் மாற்றம் ேவண்டும். ெதா�ல்
காப்புறு�, ெதா�ல் பாதுகாப்பு, ெதா�ல்
உ�ைம, ேவைலேநரம், அரசாங்க சலுைககள், �ட்டு அைமப்புமுைற, �ள்ைள
வளர்ப்புமுைற, பராம�ப்புமுைற, ெபண்
கல்�, ெபணகளுக்கான சமஉ�ைமகள், ெபண்களுக்கான ெகளரவம், பாதுகாப்பு உத்தரவாதம் ேபான்றவற்�ல்
மாற்றம் ெகாண்டுவர ேவண்டும். �ட்டு
வன்முைற ஒ�க்கப்பட ேவண்டும். இளவயது �ருமணம் ஒ�க்கப்பட ேவண்டும்.
ெபண்கள் முன்ேனற்ற கழகங்கள் உருவாக்கப்பட்டு ெபண்க�ன் வாழ்க்ைக
ேமம்பாட்டுக்கான ேவைலத்�ட்டங்கைள
சமூக �ர���கள், சமூக ஆர்வலர்கள்,
ஆய்வாளர்கள், அரச, அரசசார்பற்ற �றுவனங்கள் முன்ெனடுக்க ேவண்டும்.
ெபண்கள் சுதந்�ரமாக வாழ்வெதன்பது
அந்நாட்�ல் சகலரும் ெசளபாக்�யமாக
வாழ்�ன்றார்கள் என்று அர்த்தம் ெகாள்ளலாம்.

2021 நவம்பர் 21 ஞாயிற்றுக்கிழமை
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மாணவரின் பெயர்

வகுப்பாசிரியர் பெற்றோர் கையொப்பம்

இடமிருந்து வலம்
(1) கடல்வாழ் உயிரினம். முட்டையிடுவதற்கு
கரைக்கு வந்து, மீண்டும் கடலுக்குள் சென்று
விடும். அழிந்து வரும் உயிரினம்.
(7) வாழ்வில் பணம், பதவி, புகழ் என்று
எத்தனை இருந்தாலும், இது மாத்திரம் இல்லையென்றால் மகிழ்ச்சி கிடையாது.
(11) சாதுவான மிருகம். குழந்தை த�ொடக்கம்
முதிய�ோர் வரை அத்தனை பேருக்கும் திரவ
ஆகாரம் தரும் பிராணி.
(13) உடைமை, உறையுள் அத்தனையையும்
இழந்து நிர்க்கதியானவர் இவர்.
(16) மீன் ப�ோன்று நீர்நிலைகளில் வாழும் உயிரினம். மனிதனின் மாமிச உணவுகளில்
ஒன்று.(தலைகீழான ச�ொல்)
(22) இலங்கை மக்களின் பிரதான உணவைத்
தயாரிக்க இது தேவை.
(25) ஆலயங்களில் ஒலி எழுப்புவது இது.
மேலிருந்து கீழ்
(1) கடல் ப�ோக்குவரத்து சாதனம். நாடுகளுக்கிடையிலான சரக்குப் ப�ோக்குவரத்தில் உதவுகின்ற சாதனம்.
(3) புவியின் துணைக் க�ோள் (தலைகீழான
ச�ொல்)
(4) வைரஸ் கிருமியினால் ஏற்படுகின்ற ந�ோய்.
இதற்கான தடுப்பூசி பாவனையில் உள்ளது.
(தலைகீழான ச�ொல்)
(5) ப�ொது வைபவங்களுக்கு விசேடமாக வருகின்ற விருந்தினரை இவ்வாறும் குறிப்பிடலாம்.
(9) பெற்றோருக்கு இவன் பெரும் ச�ொத்து.
(12) கடல்வாழ் மீனினம். ஆபத்தான உயிரினம்.
சந்தர்ப்பம் கிடைத்தால் மனிதனையே
விழுங்கி விடும்.
(18) நமது உணவுகளிலும், தேநீரிலும் சேர்க்கப்படும் சுவையூட்டி.
(21) சுவரில் படங்களை மாட்டி விடுவதற்கு இது
தேவை.

கழ்பெற்ற ஜென் குரு ஒருவரைத் திரளாக
மக்கள் வந்து தரிசித்து அவர் கருத்துக்களைக் கேட்பது வழக்கமாக இருந்தது. அந்த
ஊரில் ஒரு இசைக் கலைஞன் இருந்தான்.
மிகத் திறமைசாலி. அதே சமயம் அவனிடம்
எல்லாவித கெட்ட பழக்கங்களும் இருந்தன.
குருவிடம் வந்த ஒருவர், அந்தக் கலைஞனைப்
பற்றி மிகக் கேவலமாகப் பேசினார். உடனே
குரு, ''அவன் சிறப்பாக இசை வாசிப்பானே!
நாளெல்லாம் கேட்டுக் க�ொண்டிருக்கலாமே!''
என்று புகழ்ந்து பேச ஆரம்பித்தார்.
உடனே
அங்கிருந்த
இன்னொருவர்,
''ஆமாம், அவன் இசைக்க ஆரம்பித்தால்
அந்தக் கடவுளே வந்த மாதிரி இருக்கும். சங்கீதமே அவனுக்கு அடிமையாக இருக்குமே''
என்று குருவின் கருத்தை ஒத்துப் பேசினார்.
அப்போது குரு, ''அப்படியா, அவன் ஒரு
ஏமாற்றுக்காரன் ஆயிற்றே! அவனை யாரும்
நம்ப முடியாதே'' என்றார்.
குறை ச�ொன்னவர், புகழ்ந்தவர் இருவருக்கும் குழப்பம். குரு இப்படி ஏடாகூடமாகப்
பேசுகிறாரே, அவனைப் பற்றி அவர் உண்மையில் என்னதான் நினைக்கிறார் என்று அறிந்துக�ொள்ள விரும்பி அவரையே கேட்டனர்.
குரு ச�ொன்னார், ''நான் அவனைப் புகழவும்
இல்லை, இகழவும் இல்லை. எந்த மனித-

னையும் எடைப�ோட நாம் யார்?
ஒருவனை நல்லவன் என்றோ,
தீயவன் என்றோ கூற உங்களிடம�ோ, என்னிடம�ோ என்ன அளவுக�ோல் உள்ளது? எதையும் ஒப்புக்
க�ொள்வத�ோ, மறுப்பத�ோ என்
வேலையல்ல. அவன் நல்லவனும்
இல்லை,கெட்டவனும் இல்லை.
அவன் அவனாகவே இருக்கிறான்.
அவன் அவனே! அவன் செயலை
அவன் செய்கிறான். உங்கள் செயல்
எதுவ�ோ அதை நீங்கள் செய்யுங்கள்''
என்றார்.
ஒருவரை நாம் நேசித்து விட்டால்
அவரது
தீயகுணங்கள்
நமக்கு
தெரிவது
இல்லை.
ஒருவரை
வெறுத்து விட்டால் அவரது நற்செயல் தெரிவது இல்லை. யாரும்
முழுமையான நல்லவர் தீயவர்
கிடையாது. அவன் அவனாகவே
இருக்கட்டும். நீ நீயாக இரு..! என்கிறது ஜென்.

சிம

றிஸ்னாஸ் முஹம்மட்-றுமைஸா பானு,
பூவரசந்தீவு, கிண்ணியா 05.

ச�ோ. வின�ோஜ்குமார்,
த�ொழில்நுட்ப பீடம்,
யாழ். பல்கலைக்கழகம்,
கிளிந�ொச்சி.

ய்வு நேரத்தில் செய்வதெல்லாம்
ப�ொழுது ப�ோக்கு ஆகும். மனிதனாகப் பிறந்த எல்லோருக்கும்
பல ப�ொழுது ப�ோக்குகள் இருக்கின்றன.
சிலர் நடனம் ஆடுவார்கள். வேறுசிலர்
வாத்தியங்கள் இசைப்பார்கள். உதாரணமாக வயலின், புல்லாங்குழல், மிருதங்கம், வீணை என்ற பல இசைக்கருவிகளை
வாசிப்பார்கள். ஓய்வு நேரத்தில் சிலர்

ப�ொழுதுப�ோக்கு

த�ொலைக்காட்சி பார்ப்பார்கள், கணனியில்
விளையாடுவார்கள், நூல்கள் வாசிப்பார்கள்.
நான் என் ஓய்வு நேரத்தில் பல வகையான
செயல்பாடுகளை செய்வேன். எனக்கு மிகப்
பிடித்தது, ஓய்வு நேரம் கிடைத்தால் ஒரு புத்தகத்தை எடுத்துக் க�ொண்டு என் அறையில் இருக்கும் கட்டிலில் படித்திருந்து அப்புத்தகத்தை
வாசிப்பேன்.
அத்துடன் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் ப�ோது
நான் என் புல்லாங்குழலை எடுத்துப் படித்த
பாடல்களை வாசிப்பேன். எனக்கு கால்பந்தாட்டமும் விளையாட மிகவும் பிடிக்கும்.

எனது நண்பர்களுடன் விளையாட்டுத் திடலுக்குச் சென்று
விளையாடுவேன்.
திரும்பி
வரும்போது நான் என் நண்பியின் வீட்டுக்குச்
சென்று த�ொலைக்காட்சியைப் பார்த்து உணவருந்தி மகிழ்வோம்.
எப்பொழுதும் இயந்திரமயமாக இயங்கிக் க�ொண்டிருக்கும் உலகத்தில் படிப்பதும்,
வேலைகளை மட்டும் செய்வதும் வாழ்க்கை
அல்ல. எமக்கென சிறிது நேரத்தை ஒதுக்கி
பிடித்த ப�ொழுது ப�ோக்கில் ஈடுபடுங்கள்..!

பி. தனுஷ்கர்,
தரம் 12, கம்மடுவ தமிழ் மகா வித்தியாலயம்,
கம்மடுவ, மாத்தளை.

வின�ோ மதிவதனி,
லுனுகலை.

க�ொசு..!

த.பெ.இல.834.
க�ொழும்பு

க�ொசு பறக்குது தெரியுமா?
குரலின் ராகம் கேட்குதா?
வீசும் காற்றும் த�ோற்குமே!
வெற்றிக்கீதம் இசைக்குதே!
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விடைகள்

காய்ச்சல் யானைக் காலையும்
க�ொண்டுவந்து சேர்க்குதே!
வாய்க்கால் ப�ோல சாக்கடை
வாழ்ந்து பெருக நின்றதே!

இடமிருந்து வலம்
01. மண்சரிவு 07. பாதணி 10. பாக்கு 13. கண்
15. பாட்
19. இடி
22. வெளவால்

வீட்டைச் சுற்று நீரையே
வடிந்து ஓட வையுங்கள்
நாட்டை விட்டுக் க�ொசுவையே
நாடுகடக்க வையுங்கள்..!

09. உண்ணி 		

ஸாதிக் பாரிஸ்,

மள்வானை.

விடுகதைகள்


உலகமெல்லாம் உறங்கி விடும். ஆனால் இவர்கள் மட்டும் உறங்க மாட்டார்கள். இவர்கள் யார்?
கடிகார முட்கள்

ந
 ான்கு

கால்கள் க�ொண்டவன். ஆனால் அவனுக்கு வால் கிடையாது அவன் யார்?

நாற்காலி
 பாடுவான்

ஆடமாட்டான். பேசுவான் அசையமாட்டான் அவன் யார்?

வான�ொலிப்பெட்டி
 உலகில்

மெலிந்தவன். உடைகளைக் காப்பவன். அவன் யார்?

	தையல் ஊசி
 சின்னப்

பெட்டிக்குள் கீதங்கள் ஆயிரம் ஆயிரம். அது என்ன?

 மெ
 ல்லியதாய்

இருக்கும். தண்ணீரில் மிதக்கும், ஆயிரம் பேர் சேர்ந்தாலும் அதனைத் தூக்கமுடியாது. அது என்ன?
நீர்க்குமிழி

மூடி மறைத்துதன்
முட்டையைக் காத்திடுமாம்
குஞ்சிசத்தம் கேட்டஉடன்
அஞ்சாமல் பறந்திடுமாம்
ஒன்றாக வாழ்ந்துஎமக்கு
ஒழுக்கத்தைக் காட்டுமாம்
வரும் துயனரிந்ததும்
வானில் சிட்டாக பறந்திடுமாம்
வாழும் வழிமுறையை
வகுத்துக் காட்டுமாம்
வாழும் மனிதனுக்குஅது
நன்றாக பகருமாம்..!

த�ொங்கும் இனிப்புப் ப�ொட்டலத்திற்குள் காவலர்கள் அதிகமாம். அது என்ன?

	தேன்கூடு
 முகத்தைக்

சிட்டுக்குருவி

பின்னிவளைத்துக் கூட்டை
கட்டிமுடிக்குமாம்
எண்ணிஎட்டுத் தினத்தில்- அதை
முடித்துக் கட்டுமாம்

 மரத்தில்

லெகாஷ்,

ஆர்மோனியப்பெட்டி

சிட்டாகப் பறக்கும் - சிருங்கார
சிட்டுக்குருவியாம்
வட்டமாகவடிவெடுத்துஉயர
வானில் பறக்கும் குருவி

்ரா ஸ
ைன்,

ஓ

சிறுவர் உலகம்
தினகரன் வாரமஞ்சரி

நாட்டின் தற்போதைய குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டிகளுக்கான
பரிசில்கள் வழங்கப்படாது என்பதை எமது சிறார்களுக்கு
அறியத் தருகின்றோம். ஆனாலும் ஆர்வம் க�ொண்ட சிறார்களுக்காக குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டிகள் ெதாடர்ந்தும் இடம்பெறும்.
(ஆர்)

அவன் அவனே

பு
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மேலிருந்து கீழ்
02. இடுக்கண் 04. பாரி
05. கதவு
12. குட்டி
21. வாவி

இவ்வார
மழலையர்

காட்டுவான். முதுகைக் காட்டமாட்டான். அவன் யார்?

தும்புத்தடி
 கண்ணுக்கு

அலங்காரம்; பார்வைக்கும் உத்தரவாதம். அது என்ன?

மூக்குக்கண்ணாடி
 ஓடையிலே

ஓடாத நீர்; ஒருவரும் குடிக்காத நீர். அது என்ன?

கண்ணீர்

எம்.யூ. சதீத் அஹமட்,
தி/கிண். யூசுப் வித்தியாலயம்,
கிண்ணியா.

மாணவர் கழக அனுமதி
மாணவர் பெயர்
பிறந்த திகதி		
வகுப்பு		
பாடசாலை		
			

.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................

................................................
வகுப்பாசிரியர் கைய�ொப்பம்

வீரச�ொக்கன்

வர்ணப்
புகைப்படம்

மாணவர் கழகம்

சிறுவர் உலகம்
தினகரன் வாரமஞ்சரி
த.பெ.இல.834 க�ொழும்பு.

ஆர். பாத்திமா சனூபா,
தரம் 05, தி/கிண்ணியா யூசுப் வித்தியாலயம்,
கிண்ணியா.

தரம் 05a, அல் அஸ்ஹர் ம.க.,
தெஹியங்க.

06

03

எம்.ஆர்.எப். ரிஸ்லா,

02

எனைத்தானும் எஞ்ஞான்றும் யார்க்கும் மனத்தான்ஆம் மாணாசெய் யாமை தலை.
தெளிவுரை :
எவ்வளவு சிறியதாயினும் எக்காலத்திலும் எவரிடத்திலும்
மனத்தால் எண்ணி உண்டாகின்ற துன்பச் செயல்களைச்
செய்யாதிருத்தலே சிறந்தது.

தரம் 11, நாமகல் தமிழ் மகா வித்தியாலயம்,
நாவுல, மாத்தளை.
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விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் நாமல் ராஜபக்ஷவின் அழைப்பின் பேரில் இலங்கை வந்த பிபாவின் தலைவர், இலங்கையின் கால்பந்தாட்டத்தின் மேம்பாடு த�ொடர்பாக ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ மற்றும் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷவை சந்தித்து கலந்துரையாடினார். இச்சந்திப்பில் பாடசாலைகளில் பாடசாலை உதைபந்தாட்டத்தை ஆரம்பிப்பது மற்றும் அதனை இலங்கையின் முதலிட விளையாட்டாக எவ்வாறு அபிவிருத்தி செய்வது என்பது த�ொடர்பில் கலந்துரையாடப்பட்டது.அத்துடன் ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ, பிரதமர்
மஹிந்த ராஜபக்ஷ ஆகிய�ோர் பிபாவின் தலைவருக்கு நினைவுச் சின்னம் வழங்கி வைத்தனர். பிபாவின் தலைவரும் ஜனாதிபதி, பிரதமருக்கும் நினைவுச்சின்னம் வழங்கினார். அருகில் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் நாமல் ராஜபக்ஷ, இலங்கை உதைபந்தாட்ட சம்மேளன தலைவர் ஜஸ்வர் உமர் ஆகிய�ோரும் காணப்படுகின்றனர்.

கடைசி நிமிட வெற்றியில்

கிண்ணத்தையும்
ரூ. 6.5 மில்லியனையும்
அள்ளிய சீஷெல்ஸ் அணி
பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ கிண்ண கால்பந்து த�ொடரின் இறுதிப் ப�ோட்டியில் இலங்கை
அணியை பெனால்டியில் 3-1 என்ற க�ோல்கள்
கணக்கில் வெற்றிக�ொண்ட சீசெல்ஸ் அணி
த�ொடரின் வெற்றிக் கிண்ணத்தை வென்றுள்ளது.
அத்துடன் பரிசுத் தொகையாக 30 ஆயிரம் அமெரிக்க ட�ொலரையும் பரிசாக பெற்றது. இலங்கை
ரூபா மதிப்பில் 65 இலட்சம் பரிசு த�ொகை ஆகும்.
ப�ோட்டியின் 75 நிமிடங்கள் வரை 1-3 என
பின்னிலையில் இருந்த சீசெல்ஸ் வீரர்கள் முழு
நேரம் முடிவடையும்போது ப�ோட்டியை 3-3 என
சமப்படுத்தி, ஆட்டத்தை பெனால்டிக்கு க�ொண்டு
சென்றமை இலங்கைக்கு பெரும் ஏமாற்றமாகவே இருந்தது. நடந்து முடிந்த இந்த த�ொடரின்
லீக் சுற்றின் நிறைவில் எந்தவித த�ோல்விகளும்
இன்றி ஒரு வெற்றி மற்றும் இரண்டு சமநிலையான முடிவுகளுடன் சீசெல்ஸ் அணி முதல்
அணியாக இறுதிப் ப�ோட்டிக்குத் தெரிவாகியிருந்தது. இலங்கை அணி ஒரு வெற்றி, ஒரு சமநிலை
மற்றும் ஒரு த�ோல்வியுடன் இரண்டாவது அணியாக
இறுதிப் ப�ோட்டிக்குத் தெரிவாகியது.
பங்களாதேஷ் மற்றும் மாலைதீவுகள் அணிகள்
த�ொடரின் முதல் சுற்றுடன் வெளியேறியிருந்தன.
வெள்ளிக்கிழமை க�ொழும்பு குதிரைப் பந்தயத்திடல் அரங்கில் இடம்பெற்ற இறுதிப் ப�ோட்டியின்
பிரதம அதிதியாக பிஃபாவின் தலைவர் ஜியான்னி
இன்பான்டின�ோ பங்கேற்றிருந்தார்.
ப�ோட்டியின் முதல் 5 நிமிடங்களுக்குள் மத்திய
களத்தில் இலங்கை அணிக்கு கிடைத்த ப்ரீ கிக்கை
மார்வின் ஹமில்டன் பெற்றார். அவர் உயரத்தை
குறைத்து க�ோல் ந�ோக்கி உதைந்த பந்து சீசெல்ஸ்
தடுப்பு வீரரின் உடம்பில் பட்டு க�ோலுக்குள் செல்ல,
ஆட்டத்தின் ஆரம்பத்திலேயே இலங்கை அணி
முன்னிலை பெற்றது.
ப�ோட்டியின் 30 நிமிடங்கள் கடந்த நிலையில்

வீரர்கள் முதல் உதை தவிர்ந்த அடுத்த மூன்று
உதைகளையும் த�ொடர்ந்து க�ோலாக்கியமையினால் 3-1 என்ற க�ோல்கள் கணக்கில் வெற்றி
பெற்று, த�ொடரின் வெற்றியாளர்களாக மகுடம்
சூடிக்கொண்டனர்.
ப�ோட்டியைக் காண பிரதமரின் பாரியார் ஷிரந்தி
ராஜபக்ஷ வருகை தந்திருந்ததுடன், பிபாவின்
தலைவர் கிஹானி இன்பான்டின�ோ உள்ளிட்டோர்
வெற்றிக் கிண்ணங்களை வழங்கி வைத்தனர்.
விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் நாமல் ராஜபக்ஷ,
இராஜாங்க அமைச்சர் டி. வி. சானக, அமைச்சரின் ஒருங்கிணைப்புச் செயலாளர் ர�ொனி இப்ராஹிம், இலங்கை கால்பந்தாட்ட சம்மேளனத்தின்
தலைவர் ஜஸ்வர் உமர், சிரேஷ்ட உப தலைவர்
ரஞ்சித் ர�ொட்ரிக�ோ, செயலாளர் உபாலி ஹேவகே
ஆகிய�ோரும் கலந்துக�ொண்டனர்.
இலங்கையின் இளம் பின்கள வீரர்கள் அப்துல்
பாசித் உபாதைக்கு உள்ளாகி மைதானத்தில் இருந்து
வெளியேற்றப்பட, அனுபவ வீரர் ரொஷான் அப்புஹாமி மாற்று வீரராக மைதானத்திற்குள் நுழைந்தார். முதல் பாதியில் சீசெல்ஸ் வீரர்கள் க�ோலுக்கு
எடுத்த அனைத்து முயற்சிகளையும் இலங்கை
பின்கள வீரர்கள் இலகுவாகத் தடுத்தனர். எனினும்,
முதல் பதியின் உபாதையீடு நேரத்தில் சீசெல்ஸ்
வீரர் ஒரு திசையில் இருந்து உள்ளனுப்பிய பந்தை
இம்மானுவெல் ஜ�ோன் க�ோலுக்கு முன்னே இருந்து
ஹெடர் செய்ய, பந்து வலது பக்க கம்பத்திற்கு அருகாமையினால் க�ோலுக்குள் சென்றது.
முதல் பாதி நிறைவடையும்போது ஆட்டம் தலா
ஒரு க�ோல்களுடன் சமநிலை பெற்றது.
இரண்டாம் பாதி ஆரம்பமாகி 5 நிமிடங்களில்
சீசெல்ஸ் வீரர்கள் மைதானத்தின் மத்தியில் இருந்து
சிறந்த முறையில் மேற்கொண்ட பந்துப் பரிமாற்றங்களின் பின்னர் க�ோலுக்கு எடுத்த முயற்சியை

சுஜான் பெரேரா சிறப்பாகத் தடுத்தார். 55 நிமிடங்கள் கடந்த நிலையில் இலங்கை அணிக்கு கிடைத்த
த்ரோ இன் வாய்ப்பை ஹர்ஷ உள்நோக்கி எறிய,
பின்கள வீரர்களை விட்டு தனித்திருந்த ஆகிப்
பந்தை க�ோலுக்குள் செலுத்தி, ப�ோட்டியில் இலங்கையை முன்னிலைப்படுத்தினார்.
மீண்டும் 70ஆவது நமிடத்தில் இலங்கை
அணியின் திசையில் இருந்து உயர்த்தி செலுத்திய
பந்தை முன்னோக்கிச் சென்று பெற்ற வசீம், எதிரணியின் பின்கள வீரர்களைத் தாண்டி க�ோலுக்கு
எடுத்த முயற்சியின்போது பந்து வெளியே சென்றது.
அடுத்த இரண்டு நிமிடங்களில் சீசெல்ஸ் க�ோல்
எல்லையில் வைத்து வசீம் ராசீக் எதிரணி தடுப்பு
வீரரால் முறையற்ற விதத்தில் வீழ்த்தப்பட இலங்கைக்கு பெனால்டி வாய்ப்பு கிடைத்தது. அதனை
வசீம் க�ோலாக்கி, இலங்கை அணியை 2 க�ோல்களால் முன்னிலைப்படுத்தியத�ோடு, இந்த த�ொடரில்
தனது ஏழாவது க�ோலையும் பதிவு செய்தார்.

85ஆவது நிமிடத்தில் பெர்ரி இலங்கை தடுப்பு
வீரர்களைத் தாண்டி எடுத்துச் சென்று உள்ளனுப்பிய பந்தை பென்வோ மெரி க�ோல் ந�ோக்கி
உதைய, இலங்கை வீரரின் உடம்பில் பட்டு பந்து
க�ோலுக்குள் சென்றது.
மீண்டும் 90ஆவது நிமிடத்தில் சீசெல்ஸ்
பின்கள வீரர் உயர்த்தி இலங்கை அணியின்
திசைக்கு செலுத்திய பந்தை ஒரு வீரர் ஹெடர்
செய்ய, தம்பூ பந்தைப் பெற்று சுஜானைத்
தாண்டி எடுத்து க�ோலுக்குள் தட்டிவிட, ஆட்டம்
மீண்டும் 3-3 என சமநிலையடைந்தது. முழு நேர
நிறைவில் ப�ோட்டி சமநிலையாகியமையினால்
வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்க ஆட்டம் பெனால்டி
சூட் அவுட்டுக்கு க�ொண்டுசெல்லப்பட்டது.
இதன்போது இலங்கை அணிக்காக க�ோல் காப்பாளர் சுஜான் பெரேரா மட்டுமே க�ோலை அடித்தார். அவர் சீசெல்ஸ் அணியின் முதல் பெனால்டி
உதையையும் தடுத்தார். மறுமுனையில் சீசெல்ஸ்

இலங்கை- மேற்கிந்திய தீவு அணிகள் ம�ோதும்

முதல் டெஸ்ட் இன்று காலியில் ஆரம்பம்
2023 ஐசிசி உலக டெஸ்ட் சம்பியன்ஷிப் ப�ோட்டியின் த�ொடக்கத்தைக் குறிக்கும் வகையில், சுற்றுலா
மேற்கிந்தியத் தீவுகளுக்கு எதிரான இரண்டு ப�ோட்டிகள் க�ொண்ட டெஸ்ட் த�ொடர் இன்று (21) காலி சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் த�ொடங்கவுள்ளது
இலங்கை அணி
சுமார் ஆறு மாதங்களுக்குப் பின்னர் இலங்கை
டெஸ்ட் ப�ோட்டியில் விளையாடவுள்ளது. பல்லேகலேயில் பங்களாதேஷுக்கு எதிராக கடைசியாக
விளையாடிய இலங்கை, இதற்கு முன்னர் இந்த
ஆண்டு மார்ச் மாதம் மேற்கிந்திய தீவுகளுக்கு சுற்றுப்பயணம் செய்தது. இரண்டு ப�ோட்டிகள் க�ொண்ட
த�ொடர் சமனில் முடிந்தது.
இரு அணிகளுக்கும் இடையில் இதுவரை நடைபெற்ற 22 டெஸ்ட் ப�ோட்டிகளில் இலங்கை அணி
9ல் வெற்றி பெற்றுள்ளது. மேற்கிந்தியத் தீவுகள்
கடைசியாக விளையாடிய 4 ஆட்டங்களில் நான்கில்
வெற்றியும் ஒன்பது டிராவையும் பெற்றுள்ளது.
இதில் ஒன்பது ப�ோட்டிகள் அடங்கும், கடைசியாக 2015/16 இல் இலங்கை நடத்திய டெஸ்ட்
த�ொடரை 2--0 என வென்றது. இலங்கைக்கு
எதிரான மேற்கிந்தியத் தீவுகளின் கடைசி டெஸ்ட்
வெற்றி 2003 இல் (1--0) மேற்கிந்தியத் தீவுகளில்
இடம்பெற்ற ஆட்டத்தில். இதுவரை நடந்த ஒன்பது
ப�ோட்டிகளில் இலங்கை அணி மூன்றில் வெற்றி
பெற்றுள்ளது, மேற்கிந்திய தீவுகள் இரண்டில்
வெற்றி பெற்று 4 ப�ோட்டிகளை சமன் செய்துள்ளன.
விளையாட்டு அமைச்சர் நாமல் ராஜபக்ஷவின்
அனுமதியுடன் ப�ோட்டிக்கான உத்திய�ோகபூர்வ
அணியை இலங்கை கிரிக்கெட் நேற்றுமுன்தினம்

ஆன்டிஜென் ச�ோதனை நேற்றுமுன்தினம் திட்டமிடப்பட்டது, மேலும் முதல் டெஸ்ட் த�ொடங்கும் முன்
அனைவரும் மீண்டும் மருத்துவ பரிச�ோதனைக்கு
உட்படுத்தப்படுவார்கள் என்று வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.
பிற்பகல் அறிவித்தது. டெஸ்ட் அணிக்கு திமுத் கருணாரத்னவின் தலைமையில் 22 பேர் க�ொண்ட
அணியை பெயரிட்டுள்ளது இலங்கை கிரிக்கெட்,
இதில் சரித் அசலங்க, சாமிக்க குணசேகர, சுமிந்த
லக்ஷான் மற்றும் காமில் மிஸ்ரா ஆகிய�ோர்
இன்னும் டெஸ்டில் விளையாடாதவர்கள் மற்றும்
பல மாதங்களாக ஓரங்கட்டப்பட்ட முன்னாள்
தலைவர் அஞ்சல�ோ மேத்யூஸ் ஆகிய�ோர் அடங்குவர்.
ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரர் லஹிரு திரிமான்னே
அணியில் இடம்பெறவில்லை எனவும் தனிப்பட்ட
காரணங்களுக்காக அவர் அணியில் இருந்து நீக்கப்படுவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
கிரெய்க் பிராத்வைட் தலைமையிலான மேற்கிந்திய தீவுகள் அணி சம்பியன் கிண்ண ப�ோட்டிக்கு
பங்கேற்கும் இது இரண்டாவது முறையாகும். அவர்கள் இதற்கு முன்பு பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான ப�ோட்-

டியில் (2) விளையாடியுள்ளனர், அது 1-1 என
டிராவில் முடிந்தது.சுற்றுப்பயணத்திற்கான மேற்கிந்திய தீவுகள் அணியில் இடது கை சுழற்பந்து
வீச்சாளர் ஜெர�ோம் ச�ொல�ோசான�ோ, வீரசாமிப்
பெருமாள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். இதற்கிடையில்,
இலங்கையின் பந்துவீச்சு பயிற்சியாளர் ஷேன்
மெக்டெர்மொட் க�ொர�ோனா த�ொற்று காரணமாக
அணியின் மற்ற வீரர்களில் இருந்து தன்னைத்
தனிமைப்படுத்திக் க�ொண்டார். எவ்வாறாயினும்,
இது இலங்கை- மேற்கிந்திய தீவுகள் ப�ோட்டிகளுக்கு
பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது என இலங்கை கிரிக்கெட்
மருத்துவ குழுவின் தலைவர் பேராசிரியர் அர்ஜுன
டி சில்வா தெரிவித்துள்ளார்.
தலைமை பயிற்சியாளர் மிக்கி ஆர்தர், துடுப்பாட்ட பயிற்சியாளர் கிராண்ட் பிளவர் மற்றும்
பிசிய�ோதெரபிஸ்ட் பிரட் ஹார�ோஸ் ஆகிய�ோரும்
தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர். இவர்களுக்கான

ரஞ்சன் மடுகல்லவின் சாதனை
இந்த ப�ோட்டிக்கான ப�ோட்டி நடுவராக ரஞ்சன்
மடுகல்ல நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். முதல் ப�ோட்டியில்
இணைந்து, 200 சர்வதேச டெஸ்ட் ப�ோட்டிகளில்
நடுவராக இருந்த முதல் நபர் என்ற பெருமையை
மடுகல்ல பெற்றுள்ளார். உலக கிரிக்கெட்டின் மூத்த
நடுவர்களில் ஒருவராகக் கருதப்படும் மடுகல்ல,
உலகில் 100 மற்றும் 150 டெஸ்ட் ப�ோட்டிகளை
கடந்த முதல் நடுவர். மூன்று நிகழ்வுகளையும்
அவரால் தனது தாயகத்தில் பதிவு செய்ய முடிந்தது
என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
குமார் தர்மசேன, ருச்சிர பள்ளியகுருகே, ரவீந்திர விமலசிறி, லிண்டன் ஹனிபால் மற்றும் பிரகீத்
ரம்புக்வெல்ல ஆகிய�ோரை உள்ளடக்கிய ஐந்து பேர்
க�ொண்ட நடுவர் குழு இந்தப் ப�ோட்டிக்காக நியமிக்கப்பட்டுள்ளது.

விளையாட்டு வளர்ச்சிக்கு உதவ

உலக கால்பந்து
தலைவர் தயார்

பிபா தலைவர் கிஹானி இன்பான்டின�ோ 24
மணி நேர குறுகிய விஜயம் மேற்கொண்டு நேற்றுமுன்தினம் இலங்கை வந்தடைந்ததுடன், இலங்கை
அரசாங்கம் மற்றும் கால்பந்தாட்ட சம்மேளனத்தின்
அன்பான வரவேற்பைப் பெற்றார்.
விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் நாமல் ராஜபக்சவின் அழைப்பின் பேரில் இலங்கை வந்த பிபாவின்
தலைவர், கால்பந்தாட்டத்தின் மேம்பாடு த�ொடர்பாக
ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ மற்றும் பிரதமர்
மஹிந்த ராஜபக்ஷவை சந்தித்து கலந்துரையாடினார்.
பாடசாலைகளில் பாடசாலை உதைபந்தாட்டத்தை
ஆரம்பிப்பது மற்றும் அதனை முதலிட விளையாட்டாக எவ்வாறு அபிவிருத்தி செய்வது என்பது த�ொடர்பில் கலந்துரையாடப்பட்டது.
நாடு முழுவதும் கால்பந்தாட்டத்தை மேம்படுத்த
தேவையான உட்கட்டமைப்பை மேம்படுத்த சர்வதேச கால்பந்து சம்மேளனத்திற்கு (பிபா) உதவவும்
பிபா தலைவர் ஒப்புக்கொண்டுள்ளார்.
மேலும், முழு மின் விளக்குகளின் கீழ் விளையாடக்கூடிய சர்வதேச கால்பந்து வளாகத்தை இலங்கையில் வழங்க பிபாவின் தலைவர் கிஹானி இன்பான்டின�ோ ஒப்புக்கொண்டுள்ளார்.
சர்வதேச கால்பந்து சம்மேளனம் (பிபா) ப�ொருத்தமான தளம் வழங்கப்பட்டவுடன் பாரிய விளையாட்டு வளாகத்தின் பணிகளைத் த�ொடங்க உள்ளது.
தாஜ் சமுத்ரா ஹ�ோட்டலில் இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் இன்பான்டின�ோ தனது இலங்கை
விஜயம் மற்றும் பிபா கிண்ணத்திற்கான தனது பங்களிப்பை விளக்கினார். இலங்கை அரசாங்கமும், கால்பந்து சம்மேளனமும் தனக்கு வழங்கிய உயர் அங்கீகாரத்தை அவர் பாராட்டினார்.
குதிரை பந்தய திடல் மைதானத்தில் நடைபெற்ற
பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ கிண்ண கால்பந்து ப�ோட்டியின் இலங்கை சீஷெல்ஸ் இறுதிப் ப�ோட்டி முடிந்த
பின்னர் இரவு உணவிற்குப் பிறகு அவர் தனது தனிப்பட்ட ஜெட் விமானத்தில் கட்டார் ந�ோக்கிச் சென்றார்.

இப்பத்திரிகை அேஸாஸியேட்டட் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ஒப் சில�ோன் லிமிடட் கம்பனியரால் க�ொழும்பு இல. 35, டி ஆர். விஜயவர்தன மாவத்தையிலுள்ள லேக் ஹவுஸில் 2021 நவம்பர் மாதம் 21ம் திகதி ஞாயிற்றுக்கிழமை அச்சிட்டுப் பிரசுரிக்கப்பட்டது.
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5000 Mz;L gioa tpsk;guk;
n`

G vd;gtupd; mbik n\k;
jg;gpNahbtpl;lhu;. n`G xU Jzp tpahghup
nfhOj;j gzf;fhuu; mbikia fz;Lgpbj;Jj;
jUgtu;fSf;F jq;fg; gupR jUtjhf
mwptpj;jhu;. me;j mwptpg;gpNy> jkJ filapy;
xt;nthUtuJk; tpUg;gj;jpw;F Vw;g mofhd
Jzpfs; ,Ug;gjhfTk; n`G Fwpg;gpl;bUf;fpwhu;.
,e;j tpsk;guk; ntspahdJ ,d;W New;wy;y>
fp.K 3000 Mz;LfSf;F Kd;du; gz;ila
vfpg;jpy;. mjhtJ> ,e;j tpsk;guj;jpw;F taJ
,g;NghJ 5000 Mz;Lfs;. vdNt> cyfpy;
kpfg; gioikahd tpsk;guk; ,J vd;W
nrhy;yyhk;. cyifNa ,d;W Ml;bg;gilf;Fk;
tpsk;guq;fSf;Ff; $l ePz;l tuyhW ,Uf;fpwJ
vd;gJ ,jpy; ,Ue;J njupfpwJ.
vd;whYk;> filrpapy; n`Gtpd; mbik n\k;Kf;F
vd;d MdJ vd;W jhd; njupatpy;iy.
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l;lhdpf; fg;giy tbtikj;jtu;fspy;
xUtuhd Njhk]; md;l;&> me;jf; fg;gy;
%o;Ftjw;fhd rhj;jpak;
,Ug;gjhf njupe;jNghJ>
fg;gypd; Nky; jsj;jpd;
msit ,ul;bg;ghf;Ftjw;Fk;>
jz;zPu; Gfhj miwfis
mjpfupg;gjw;Fk;> cau; fhg;G
glFfis mjpfupg;gjw;Fk;
gupe;Jiuj;jhu;.
Mdhy; mtuJ jpl;lk;
epuhfupf;fg;gl;lJ. fg;gypd;
ghJfhg;ig cWjp nra;tjw;Fk;
kw;nwhU fg;giy fl;Ltjw;Fk;
vjpu;ghu;j;j md;l;&>
ill;lhdpf;fpd; fd;dpg;
gazj;jpy; gq;Nfw;wpUe;jhu;.
mtu; mQ;rpaJ Nghy; fg;gy;
%o;fpaJ. filrp Neuj;jpy; fg;gypy;
,Ug;gtu;fis fhg;gjw;fhf mtu;
Nghuhbdhu;. me;jg; Nghuhl;lj;jpy;
fg;gNyhNl mtUk; %o;fptpl;lhu;.
mtuJ cly; filrp tiu
fz;Lgpbf;fg;gltpy;iy.

பூேகாம்ள
சஞ்ச�ர்ாெரதௗஸ்

th

fdj;ij

fl;Lg;ghl;L Ntfj;jpy; rupahf Xl;br;
nrd;why; tPjpapy; ,ir xypf;Fk; mjpraj;ij
xUrpy ,lq;fspy; jhd; ghu;f;f KbAk;.
mjhtJ tPjpapNy mjpu;it Vw;gLj;Jk;
tifapy; gs;sq;fis
cUthf;fp ,Ug;ghu;fs;.
rf;fuq;fis me;j gs;sq;fspy;
rupahd Ntfj;jpy; nrYj;jpdhy;
me;j mjpu;T ,irahf
xypf;Fk;. ,g;gbahd
tPjpfs; nld;khu;f;>
[g;ghd;> njd; nfhupah>
mnkupf;fh> rPdh> rhd;
khupNdh> jha;thd;
kw;Wk; cf;iud;
Mfpa vl;L ehLfspy;
jhd; ,Uf;fpd;wd.
,J vd;d gpukhjk;
vq;fsJ tPjpfspy;
nrd;why; $lj;jhy;
ngupjhf ,ir
Nfl;fpwNj! Mdhy;
vd;d cile;j
buk;]; thj;jpa
fUtpNghy Nfl;f
rfpg;gjpy;iy.

VO kzp Neu
Fj;Jr;rz;il

ill;lhdpf;if
tbtikj;jtUf;F
Neu;e;j fjp!

xU g+kp NghjhJ

m

nkupf;f kf;fs; vy;yhtw;iwAk; msTf;F
mjpfkhf gad;gLj;Jfpwhu;fs;> mjhtJ
tPzhf;Ffpwhu;fs; vd;W $l nrhy;yyhk;.
cynfq;Fk; cs;s midj;J kf;fSk;
,g;gbahd xU tho;f;if Kiwia gpd;gw;wpdhy;
vd;dthFk;? mtu;fSf;F Njitahd
midj;ijAk; nfhLf;f Ie;J g+kpfspd; msT
tsq;fs; Njitg;gLk;. ,e;j tplaj;jpNy
mnkupf;fu;fis $l nghWj;Jf; nfhs;syhk;
mT];jpNuypau;fs; Nghy tho;tnjd;why; 5.2
g+kpfs; msT tsk; Njit. Mdhy; ,e;jpahit
ghuhl;l Ntz;Lk;. mtu;fs; Nghy tho;e;jhy;
fpl;lj;jl;l ghjp g+kp ,Ue;jhy; NghJ. Mdhy;
cyfpy; cs;s kf;fs; ,g;NghJ 1.7 g+kpfspy;
tsk; Njitg;gLk; msTf;F Mlk;gukhfNt
tho;fpwhu;fs;.

1893 Mk; Mz;L Vg;uy; 6 Mk; jpfjp md;b nghtd; kw;Wk; [f;
Gu;f; vd;gtu;fSf;F ,ilNa ,lk;ngw;w Fj;Jr; rz;il Nghl;bjhd;
,d;W tiu cyfpy; ,lk;ngw;w kpf ePz;l Fj;Jr; rz;il Nghl;bahf
cs;sJ. xt;nthU Rw;Wk; 3 epkplq;fs; nfhz;ljhf 111 Rw;Wfs;
Nghl;b ePbj;jJ. mjhtJ 7 kzp 19 epkplq;fs; Nghl;b ,lk;ngw;wJ.
,UtUk; tpLtjhf ,y;iy khwp khwp Fj;jpf; nfhz;ljpy;
,UtUf;FNk fisg;G te;J Fj;Jr; rz;il tisaj;jpd; jj;jkJ
%iyapy; xJq;fpf; nfhz;lhu;fs;. filrpapy; eLtu; N[hd; lg;gp
njhlu;e;Jk; Nghl;bia elj;j KbahJ vd;W mwptpj;J tpl;lhu;.
filrpapy; mt;tsT Neuk; Fj;jpf; nfhz;ljpy; gadpd;W NghdJ.
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பெ

ருந்தலைவர் என்று ்தமிழ்நாடு
மக்களநால் அன்்ெநாடு
அலைக்கபெட்டவர் ்கநாமரநாஜர். இவர்
ஏலை எளிய மக்களுக்கநா்க ஆற்றிய
ெணி்கள் அதி்கம். இவர் மு்தல்வரநா்க
இருந்த ்ெநாது ஏலை மக்களுககு
அது பெநாற்்கநாைமநா்க இருந்தது.
அந்த அளவிற்கு அவர் ்தநாழ்த்தபெட்ட
மற்றும் பெநாருளநா்தநார்ததில்
பின்்தங்கிய மக்களுககு அவர் ்தனது
உ்தவி்கலள அவரது திட்ட்ததின் மூைம்
நிலை்வற்றினநார்.

காமராஜர் தமிழகத்தின் விருதுநகரில்
குமாரசாமி நாடார் மற்றும் சிவகாமி அம்்ம என்்ற
தம்்பதிக்கு 1903ஆம் ஆண்டு ஜூ்ை 15 ஆம்
திகதி மகனாய் பி்றநதார். இவர் பி்றநததும் இவரது
தந்த அவர்களது குைததய்வத்தின் அருளால்
பி்றநத பிள்ள என்்பதனால் அவரு்டய
குைததய்வமான “காமாட்சி” என்று த்பயர்
சூட்டினார். அவரது அம்மா அவ்ர ஆ்சயாக
ராஜா என்று அ்ழப்பார்கள. இநத த்பயரர
நாள்டவில் மருவி காமராஜர் என்்றானது.
தனது ததாடக்க ்பளளி ்படிப்்ப தனது தசாநத
ஊரான விருதுநகரில் சத்திரிய வித்யா சாைா என்்ற
்பளளியில் ்பயின்்றார். காமராஜர் ்படிக்கும் ர்பாது
இருநரத அவருக்கு விட்டுக்தகாடுக்கும் ்பண்பு
மற்றும் அ்மதியாக எல்ரைாருடனும் ர்பசும்
்பண்பு ர்பான்்ற நல்ை குணஙக்ள தன்னுள
்வத்திருநதார்.
இருபபினும் அவரால் ததாடநது
்படிக்கமுடியவில்்ை. அதன் காரணம் யாததனில்
அவரது ்பளளி ்படிபபி்ன துவஙகிய சிறிது
காைத்தில் அவரது தந்த இ்றநது விட்டார்.
இதன் காரணமாக அவரது தாய் அவ்ர மிகவும்
கஷ்டப்பட்டு வளர்த்தார். தாயின் கஷடத்்த
உணர்நத காமராஜர் தனது ்படிபபி்ன து்றநது
தன்னு்டய அம்மாவிற்காக அவரது மாமாவின்
துணிக்க்டயில் ரவ்ைக்கு ரசர்நதார்.
காமராஜர் தனது மாமாவின் துணிக்க்டயில்
ரவ்ை தசய்யும் ்பை த்ைவர்கள
உ்ரயாற்றுவ்த ்பார்த்து அவர்களது ர்பாராட்ட
குணத்தால் ஈர்க்கப்பட்டு 1920ஆம் ஆண்டு தனது
16ஆவது வயதில் காஙகிரஸ் கட்சில் தன்்ன
இ்ணத்துக்தகாண்டார். அன்றுமுதல் அவர்
மக்களுக்காக அ்னத்து உதவிக்ளயும் தசய்ய
ரவண்டும் என்று தனது மனதிற்குள கணக்கு
ர்பாட்டு அதன்்படி நடக்க ஆரம்பித்தார்.
முதன் முதலில் 1930ஆம் ஆண்டு

பெருந்தலைவர்
என்று ்தமிழ்நாடு
மக்களநால்
அன்்ெநாடு
அலைக்கபெட்டவர்
்கநாமரநாஜர்

ரவதாரண்யத்தில் ராஜாஜி த்ை்மயில் உபபு
சத்தியாகிரக ர்பாராட்டம் தமிழகத்தில் நடநதது.
அதில் ்பஙரகற்று நடத்தியதற்காக அவர் ்கது
தசய்யப்பட்டு கல்கத்தாவில் உளள அலிபபூர்
சி்்றயில் அ்டக்கப்பட்டார்.பி்றகு ஒரு வருட
தண்ட்னக்கு பின் விடுத்ை தசய்யப்பட்டார்.
மீண்டும் 1940 விருதுநகரில் ந்டத்பற்்ற
குண்டுதவடிபபு வழக்கில் சிக்கி ்கதாகி
ரவலூர் சி்்ற தசன்்றார். சி்்றயில் இருநதவார்ற
விருதுநகர் நகரத்தின் நகராட்சி த்ைவர்
ர்பாட்டியில் நின்று தவற்றி த்பற்்றார்.
மீண்டும் 1942 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் புரட்சி
இயக்கத்தில் கைநது தகாண்ட்மயால்
சி்்றயில் அ்டக்கப்பட்டார். இநத மு்்ற
மூன்று ஆண்டுகள சி்்ற வாசம் அனு்பவித்தார்.
தமாத்தமாக அவரது வாழநாளில் 9 ஆண்டுகள
மக்களுக்காக அவர் சி்்ற தசன்றுளளார் என்்பது
குறிபபிடத்தக்கது.
காஙகிரஸ் கட்சியின் முதன்்ம ர்பசசாளரும்
த்ைவருமான சத்தியமூர்த்தியின் ரமல் இருநத
மதிபபின் காரணமாக அவ்ர தனது அரசியல்
குருவாக ஏற்றுக்தகாண்டார் . அவரின் அ்னத்து
ரம்டபர்பசசி்னயும் ரகட்டு தமய்ம்றநது

ர்பான அவர் சத்யமூர்த்தியுடன் தனது நல்
உ்றவி்ன ததாடர்நதார். சத்தியமூர்த்தி காஙகிரஸ்
த்ைவரான ர்பாது காமராஜ்ர தசயைாளராக
நியமித்தார்.
குைக்கல்வி அபர்பாது ராஜாஜியின் உத்தரவின்
்படி இருநதது ஆனால் அதற்கு ஏகப்பட்ட
எதிர்பபுகள நாளுக்கு நாள வநத வண்ணம்
இருநதன. இதனால் மத்தியில் காஙகிரஸ் ்பைமாக
இருநதாலும் தமிழகத்தில் தனது ்பைத்தி்ன
இழநதது. இதன் காரணமாக ராஜாஜி தனது
முதல்வர் ்பதவியி்ன து்றநதார். ரமலும் தனக்கு
்பதிைாக சுபபிரமணியம் என்்பவ்ர நிறுத்தினார்.
ஆனால் சட்டச்்பயில் காமராசருக்கு இருநத
தசல்வாக்கின் அடிப்படியில் ஓட்தடடுபபில்
தவன்று 1953ஆம் ஆண்டு முதல் மு்்றயாக
தமிழகத்தின் முதல்வர் ஆனார்.
ஒருமு்்ற தனது அ்மசசர்வ குழுவி்ன
கூட்டி தமிழக ்பளளி ரதர்சசி மற்றும் எண்ணிக்்க
குறித்து அ்மசசர்களிடம் ர்பசினார். அவர்களிடம்
ஆரைாசித்த பி்றகு காமராஜர் ஒரு முடிவுக்கு
வநதார். மாணவர்கள ்பளளிக்கு வர முதலில்
நாம் ஒரு வழி தசய்யரவண்டும் என்று நி்னத்த
அவர் மதியஉணவு அளித்தால் கண்டிப்பாக ஏ்ழ
மாணவர்கள ்பளளிக்கு வருவார்கள என்று முடிவு
தசய்து மதிய உணவு திட்டத்தி்ன துவஙகினார்.
ரமலும் குைக்கல்வி திட்டத்தி்ன ்கவிட்டார்
. தமிழகத்தில் மூடி இருநத 6000 ்பளளிக்ள
மீண்டும் தி்றநதார். ரமலும் 17000க்கும் ரமற்்பட்ட
்பளளிக்ள தமிழகம் முழுவதும் உளள சின்ன
சின்ன கிராமஙகளுக்கு அவரர தசன்று தி்றநது
்வத்தார்.
தமிழக இ்ளஞர்கள ்படித்து முடித்து ரவ்ை
தசய்யரவண்டும் என்று தனது முற்ர்பாக்கு
சிநத்னயில் அவர் ்பை திட்டஙக்ள
மக்களுக்காக தகாண்டு வநதார்
இப்படி ்பை திட்டஙக்ள தகாண்டுவநது
மக்களுக்கு வருமானம் வரும் வழியி்னயும்
அ்மத்து தகாடுத்தார். ்படிக்காத அவர்
தகாண்டுவநத இநத திட்டஙகள அவரின்
புத்திகூர்்மயி்ன தவளிக்காட்டியது.
மூன்று மு்்ற தமிழக முதல்வராக இருநத
அவர் ்பதவி்யவிட மக்களின் முன்ரனற்்றமும்
மற்றும் கட்சியின் முன்ரனற்்றத்தி்னயும் மனதில்
்வத்துக்தகாண்டு தனது முதல்வர் ்பதவியி்ன
ராஜினாமா தசய்தார். அரதாடு இ்ளஞர்களின்
்கயில் நாட்டி்ன ஒப்ப்டக்க ரவண்டும்
என்றும் சிநதித்தார். அரத ஆண்டு அவர் தடல்லி
தசன்று காஙகிரஸ் கட்சியின் ரதசிய த்ைவர்
ஆனார். அவர் தசான்னால் இநதிய ரதசத்தின்
பிரதமரர நியமிக்கப்படும் அளவிற்கு அவரின்
தசல்வாக்கு கட்சியின் மத்தியில் இருநதது
குறிபபிடத்தக்கது.
வாழநாளில் ்பை உதவிக்ள மக்களுக்காக
தசய்த மக்கள த்ைவன் காமராஜர் அவர்கள,
1975 ஆம் ஆண்டு அக்ரடா்பர் 2 ஆம் திகதி
தன்னு்டய 72 வது வயதில் காைமானார்
ஒரு மாநிைத்தின் முதல்வராக இருநதும்
சாகும் வ்ர அவர் வாட்க வீட்டிரைரய
வசித்தார். ரமலும் கதர் ஆ்டயி்ன மட்டுரம
்வத்திருநதார் . ரமலும்
அவரது வஙகிக்கணக்கில் கூட
தசால்லிக்தகாளளும் அளவிற்கு
்வபபுத்ததா்க இல்்ை.

ெரீட இகெநால் யநாழபெநாணம்
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மலஹாசன் மாறுபட்ட வே்டஙகளைக் ககாண்ட
நடிப்பிறகாக இந்தியாவின் தளலசிறந்த, மிக
முக்கிய நடிகரகளுள் ஒருேராக திகழ்கின்றார.
நடிகர திலகம் சிோஜி கவேசனின் இ்டதளத
யாராலும் நிரப்ப முடியாது என்பது நிதரசனமான
உணளம. இருப்பினும் சிோஜி கவேசனுக்குப் பின்,
இன்றிருக்கும் நடிகரகளில் கமலஹாசன் என்ற
பன்முகம் ககாண்ட களலஞளன அவ்வி்டததில்
ளேதது காேலாம் என்ற கருதது ேருவமயானால்
அது, சிோஜி ரசிகரகைால் ஜீரணிக்க முடியாத
சரர்ளசக்குரிய வி்டயமாக உருகேடுக்க நிளறய
ோய்ப்புள்ைது. இருப்பினும் கமலஹாசளன
சிோஜிக்குப் பிறகு "இேர" என்ற வகாேததில்
காணும் தகுதி கமலுக்குணடு என்ற கருததிளன
யாரும் மறுதலிக்க முடியாது.
தன் அ்பார ஆற்்றலால் சிகரம ததாட்டவர்
நடிப்பின் நாயகன் சிவாஜி கணேசன், கமலக்காக
கடுமையாக உமழத்து உசசம கண்டவர் உலகநாயகன்
கைல்்ாசன்......!
தமிழநாடு ராைநாதபுர ைாவட்டம, ்பரைக்குடியில்
ஸ்ரீனிவாசன், ராஜலடசுமி இமேயருக்கு
1954.11.07அன்று ைகனாகப் பி்றநதார் கைல். இவரின்

களலக்காக
கடுளமயாக
உளைதது
உ்சம் கண்டேர
உலகநாயகன்
முதல் ைமனவி வாணி கே்பதி, இரண்டாம ைமனவி
ஹிநதி நடிமக சரிகா, மூன்்றாைவர் நடிமக தகௌதமி.
இவருக்கு ஸ்ருதி்ாசன், அக்சரா்ாசன் என இரு
த்பண வாரிசுகள்.இவர்களும திமர
நடசத்திரஙகணே.
சாரு்ாசன்,சநதிர்ாசன், நளினி ண்பான்ண்றார்
கைலு்டன் பி்றநதவர்கள். நடிகர், திமரப்்ப்ட
தயாரிப்்பாேர், திமரப்்ப்ட இயக்குனர்,
திமரக்கமதயமைப்்பாேர், கதாசிரியர், கவிஞர்,
்பா்டலாசிரியர், பின்னணிப் ்பா்டகர், ந்டன
அமைப்்பாேர், ஒப்்பமனயாேர், ததாமலக்காடசித்
ததாகுப்்பாேர், அரசியல்வாதி என ்பலதும்றகளில்
வித்தகர் கைல்ாசன்.

கமல் கபறற விருதுகள்:

்பத்ைபூஷண (2014), ்பத்ைஸ்ரீ (1990), தசவாலியர்
விருது (2016), என். டி. ஆர் ணதசிய விருது (2014),
கமலைாைணி விருது (1979).
கைல்்ாசன் சி்றநத குழநமத நடசத்திரம ைற்றும
சி்றநத நடிகர் என்்ற மும்றயில் 4 ணதசிய விருதுகளும,
சி்றநத ்ப்டம என்்ற மும்றயில் தயாரிப்்பாேராக
1 ணதசிய விருதும, 10 தமிழக அரசு திமரப்்ப்ட
விருதுகள், 4 ஆநதிர அரசின் நநதி விருதுகள், 19
பிலிமண்பர் விருதுகள் உள்ே்டஙகலாக ்பல இநதிய
விருதுகமே தவன்றுள்ோர்.
பி்றதைாழிப்்ப்டத்திற்கான, அக்க்டமி
விருதிற்கு இநதியாவிலிருநது ்பரிநதுமரக்கப்்பட்ட
திமரப்்ப்டஙகளில் அதிகைானமவகள் கைல் நடித்த
்ப்டஙகணே. இநதிய திமரத்தும்றக்கு ஆற்றிய
்பணிக்காக ்பத்ைபூஷண, ்பத்ைஸ்ரீ விருதும அவருக்கு
வழஙகப்்படடுள்ேது. அத்து்டன் சத்திய்பாைா
்பல்கமலக்கழகம கைல்்ாசனிற்கு முமனவர்
்பட்டம வழஙகி தகௌரவித்தது. 2019 இல் 60
ஆணடுகமே திமரத்தும்றயில் நிம்றவுதசயத

இநதிய நடிகர்கள் மிகசசிலரில் ஒருவரானார்.இவரின்
திமரத்தும்ற வாழக்மகயானது 1960 ஆம ஆணடில்
தமிழில் தவளிவநத "கேத்தூர் கணேமைா" எனும
திமரப்்ப்டத்தில் குழநமத நடசத்திரைாக ஆரமபித்தது.
இநதத் திமரப்்ப்டத்தில் நடித்தற்காக ஜனாதி்பதி விருது
த்பற்்றார். இவர் அடிக்கடி வாரேம விஜய எனும
இயக்குநமரச சநதிப்்பார். அவர் கைல்்ாசனின்
நடிப்பில் சில திருத்தஙகமேச தசயது தகாடுப்்பவர்.
குழநமத நடசத்திரைாக 6 திமரப்்ப்டஙகளில்
நடித்துள்ோர். துமே ந்டன ஆசிரியராக
தஙகப்்பனி்டம சில திமரப்்ப்டஙகளில்
்பணியாற்றியுள்ோர். 1973 ஆம ஆணடில் இயக்குனர்
சிகரம ணக ்பாலசசநதர் அவர்களின் இயக்கத்தில்
தவளிவநத
"அரஙணகற்்றம" திமரப்்ப்டம இவர் நடித்த
முதல் வாலி்ப வயது திமரப்்ப்டம. "கன்னியாகுைரி
"எனும ைமலயாே ்ப்டணை முதன் முதலாக கைல்
கதாநாயகனாக நடித்து தவளியான திமரப்்ப்டைாகும,
முதலில் கதாநாயகனாக நடித்த ்ப்டத்திணலணய
பிலிமண்பர் விருது த்பற்்றார் கைல். தனது 25வது
்ப்டைான "அபூர்வ ராகஙகள்" திமரப்்ப்டத்தில்
"பிரஸன்னா"என்்ற முக்கியக் கதா்பாத்திரத்தில் நடித்து
தமிழுக்கான முதல் பிலிமண்பர் விருது தவன்்றார்.1983
ஆம ஆணடில் இயக்குநர் ்பாலு ைணகநதிரா இயக்கிய
"மூன்்றாம பிம்ற" திமரப்்ப்டத்தில் நடித்தார். இநதப்
்ப்டத்தில் நடித்ததமைக்காக சி்றநத நடிகருக்கான
இநதிய ணதசிய விருது த்பற்்றார். 1987 இல்
ைணிரத்னம
இயக்கத்தில்"நாயகன்" திமரப்்ப்டத்திலும,
1996 இல் ஷஙகர் இயக்கத்தில்
"இநதியன்"திமரப்்ப்டத்திலும நடித்தார். இநதத்
திமரப்்ப்டத்திற்காக இவருக்கு இரண்டாவது ைற்றும
மூன்்றாவது இநதிய ணதசிய விருது கிம்டத்தது.
இநத இரு ்ப்டஙகளிலும இவரின் நடிப்பு த்பரும
்பாராடம்டப் த்பற்றுத் தநதது. 1992 ஆணடு சி்றநத
ைாநில தைாழி திமரப்்ப்டத்திற்கான ணதசிய விருமத
"ணதவர் ைகன்" ்ப்டம த்பற்்றது, தயாரிப்்பாேர் என்்ற
மும்றயில் கைல்்ாசன் ணதசிய விருது த்பற்்றார்.
இதுவமர 220 க்கும ணைற்்பட்ட ்ப்டஙகளில்
நடித்துள்ோர். இதில் "தசாவதாரம" திமரப்்ப்டத்தில்
்பத்து ணவ்டஙகளில் நடித்திருநதார். 1979 ஆம
ஆணடில் தமிழநாடு அரசு கைலுக்கு கமலைாைணி
விருது வழஙகியது.
1990 இல் இநதிய அரசு ்பத்ைஸ்ரீ விருதும, 2014
இல் ்பத்ைபூஷண விருதும வழஙகியது. 2016 இல்
ஃபிரான்ஸ் ணதசம வழஙகிய தசவாலிணய விருதும
த்பற்்றார்.
இப்ண்பாது இநதியன் ்பாகம 2 இல் நடிப்்பதாக
சினிைா தகவல்கள் கூறுகின்்றன. கைலின் கனவுப்
்ப்டைான "ைருதநாயகம" த்பரும த்பாருடதசலவில்
ஆரமபிக்கப்்பட்டது. இப்்ப்டத்தின் ்ப்டப்பிடிப்ம்ப
சிவாஜி கணேசன்,எலிஸத்பத் ராணி ஆரமபித்து
மவத்தனர்.த்பரிய ்படஜட ்ப்டைாக இருநததால்
்பல ணகாடிகமே விழுஙகும தருேத்தில்
இப்்ப்டத்தின் தயாரிப்பு ்பணிகள் சில காடசிகலு்டன்
நிறுத்தப்்பட்டது. சினிைா உலகில், 60ஆணடுகளுக்கு
ணைலாக ்பணிதசயது தகாணடிருக்கும கமலஞர்களில்
கைல்ாசனின் ்பஙகளிப்பு ைணகான்னதம நிம்றநதது.
விஜய ததாமலக் காடசியில் கைல் ததாகுத்து
வழஙகும"பிக் த்பாஸ்"நிகழசசி ஜனரஞசகைானது.
இப்ண்பாது மூன்்றாவது "பிக் த்பாஸ்'
நிகழசசிமயயும ததாகுத்து வழஙகிக்
தகாணடிருக்கின்்றார் கைல்ாசன்.
நடிகர் திலகம சிவாஜி கணேசனின் "சிவாஜிக்கு
புகழாஞசலி"என்்ற
நிமனவஞசலி நிகழசசி
இலஙமக தகாழுமபில்
்பண்டாரநாயக்க சர்வணதச
ைாநாடடு ைண்ட்பத்தில்
நம்டத்பற்்ற ண்பாது
கைல்ாசன் இலஙமகக்கு
விஜயம தசயதிருநதார்
என்்பது குறிப்பி்டத்தக்கது.
அநணநரத்தில்கைல்ாசன்
"்பஞசதநதிரம "்ப்ட
்ப்டப்பிடிப்பில் இருநதார்.

ஆக்கம்: எஸ்.கவேசன் ஆ்சாரி
சதீஷ் கம்பளை
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தூங்கும்ேபாது அலாரம்
அ�க்�ற சத்தத்ைதக்
ேகட்டாேல எனக்கு
அலர்�..."
"அதனால...?"
"அலாரம் ெசட்
பண்�ட்டு, அது
அ�க்கறதுக்கு முந்�ேய
'டாண்'னு எழுந்து, அைத
ஆப் பண்�டுேவன்!"

ஒரு வழுக்ைகத் தைல
ஆள்:
"ெகாஞ்சம் ஏமாந்ததால
எல்லாரும் என்
தைல ேமல ஏ�
உட்கார்ந்துட்டாங்க?"
"அப்புறம் என்ன ஆச்சு?"
"வழுக்�
�ழுந்துட்டாங்க!"

�ங்க ப�ச்� எந்த சர்��ேகட்டும் வாங்கலாம், ஆனால்
ெடத் சர்��க்ேகட்ைட வாங்க மு�யாது.

வர வர என் புருஷன் ெராம்ப
ேமாசமா�ட்ேட இருக்காரு�..
ஏன்.. கு�ச்�ட்டு வந்து ெராம்ப
சண்ைட ேபாடறாரா..?
இல்ேல.. டாக்டர் ெகாடுத்த
டா�க்ைகக் கூட ஊறுகாய்
இருந்தாதான் கு�ப்ேபன்னு அடம்
��க்�றாரு�..!

என் கணவர் நடுராத்�� வந்த
�ருடைன ��ச்சுட்டார்..
நடு இர�ல் அவர் எப்ப�
மு�ச்சுக்�ட்டு இருந்தார்?
பக�ல்தான் ஆஃ�ஸ்ல தூங்�டறாேர!

சார், என்ேனாட ெபாண்ைணக்
காைல�ல் இருந்து காணல! புகார்
ெகாடுக்கணும்..
அேதா ேபாறாேர.. அவர்தான் உங்க
சம்பந்�யா இருக்கணும்.. முதல்ல அவர்�ட்ட
ேபாய் ேபசுங்க...
என்ன சார் �ங்க.. ெபாண்ணக் காணைலன்னு
ெசால்ேறன்.. �ங்க என்னடான்னா அவர் �ட்ட
ேபசச் ெசால்�ங்க?
அவேராட ைபயனக் காேணாம்னு
இப்ேபாத்தான் புகார் ெகாடுத்துட்டு
ேபாறாரு.. அதான்.

நம்ம தைலவருக்கு
ஆஸ்பத்���ல உடன�யா ரத்தம்
ெகாடுக்கணும்னு..
ெசால்றாங்க..ஆனா அவர் குரூப்
ரத்தம் �ைடக்கைல
அவர் ரத்தம் என்ன குரூப்
ஊழல் குரூப்பாம்

ஊர்ல இருந்து உங்க மாமனார் வர்றதா
க�தம் வந்�ருக்குன்னு ெசால்�ேய..
உங்கப்பா ன்னு ெசால்லக்கூடாதா?
உங்க ெசாந்தக்காரர்கைளத்தாேன
உங்களுக்கு ��க்கும்.

6
க

ைல, இலக்�ய
மற்றும்ஊடகத்துைற�ல்; தன்ைன
ஈடுபடுத்� பல்துைறக் கைலஞனாகத்
தடம்ப�த்துள்ளவர் கல்முைன
பாண்�ருப்ைபச் ேசர்ந்த ெசல்லத்தம்�
து�யந்தன். இன, மத ேபத�ன்�
எல்ேலாருடனும நட்ைபப்ேப� வரும்
இவர் 1977-.04-.11ஆம் �க� �றந்தவர்.
கல்முைன கார்ேமல் பாத்�மா கல்லூ��ன்
பைழய மாணவராவார். தற்ெபாழுது
அரச பாடசாைல ஒன்�ல் ேசைவ
உத�யாளராக கடைமயாற்�வரு�ன்றார்.
�றுவய�ல் இருந்ேத கைல,
இலக்�யத் துைற�ல் ஆர்வம் காட்�
க�ைத,�று கைத, நாடகம், ந�ப்பு,
குறுந்�ைரப்படம், ஓரங்க நாடகம்,
சஞ்�ைக ஆ��யர், ெசாற்ெபா�வாளர்,
�மர்சகர், பட்�மன்றம், ந�ப்புஎன
பல துைறக�லும் கால் ப�த்து �றந்த
கைலஞனாக இவர் இயங்� வரு�ன்றைம
கு�ப்�டத்தக்கது. அ�க்க� பட்�
மன்றங்கைள நடாத்� மாணவர்கைள
ஊக்கு�த்தும் வரு�ன்றார்.
2000மாம் ஆண்டு �ழக்�ல்
ெவ�வந்த �னக்க�ர் பத்��ைக ஊடாக
ஊடகத்துைறக்குள் �ரேவ�த்த இவர் 2004
ஆம் ஆண்டு �னக்குரல், 2011 ஆண்டு
�னகரன், 2012 ஆம் ஆண்டு �ரேகச�
ஆ�ய பத்��ைகக�ன் �ராந்�ய
ெசய்�யாளராக இைணந்து இன்று வைர
எழு�வரு�ன்றார்.
�ராமங்க�ல் வாழும் மக்கள்
எ�ர்ேநாக்கும் �ரச்சைனகைள
இனங்கண்டு அவற்ைர �னக்குரல்,
�னகரன், �ரேகச� பத்��ைகக�ல்
கட்டுைரகளாக எழு�
பல
�ரச்�ைனகளுக்குத்
�ர்வு
கண்டவர்.
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இனங்கைளயும், ெமா�கைளயும் கடந்து
எல்ேலாைரயும் ஓன்�ைணக்�ன்றதாகேவ
கைல, இலக்�யப் பைடப்புக்கள் இருக்�ன்றன
பல்துைறக்
கைலஞன் அகரம்
ெச.து�யந்தன்
ேகா�ல்க�ல் ஆன்�கச்
ெசாற்ெபா�வுகைளயும், அறெந�
பாடசாைல மாணவர்களுக்கு சமயம்
சார்ந்த அறெந�க் கருத்துக்கைளயும்
ெசாற்ெபா�வாக �கழ்த்�வரு�ன்றார்.
இவர் 2006ஆம் ஆண்டு இலங்ைக
இந்து சமய கலாசார அலுவல்கள்
�ைணக்களத்�னால் இந்�யாவுக்குச்
ெசன்று வாழும் கைலப் ப�ற்�ைய
�ைறவு ெசய்தவர். இதனால் இவருக்கு
“இந்துப் �ரச்சாரகர்” என்ற ெகௗரவம்
வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இவர் இதுவைர
�ேமாசனம்,�ரட்�ய�, பாழாப்ேபான
பயணம், வட்�, யார் �ச்ைசக்காரன்,
பார்ைவ, ெவறும் ேசாறு ஆ�ய ஏழு
குறுருந்�ைரப்படங்கைள தயா�த்து
ந�த்து ெவ��ட்டு ெபறும��க்க பணப்
ப�ல்கைளயும், சான்�தழ்கைளயும்,
பாராட்டுக்கைளயும் ெபற்றுளார்;.
அத்துடன் “அகரம்” என்ற
ெபய�ல் சமூக ேசைவ
அைமப்ெபான்ைறயும்,“அகரம்
கைலக்கழகம்” ஒன்ைறயும்; உருவாக்�
அதன் மூலம் பாடசாைல மாணவர்களுக்
கும்,வேயா�பர்களுக்கும்,அனாைதகளுக்
கும், �தைவகளுக்கும் உத�வருவதுடன்
கைல, இலக்�யம் சார்ந்தவர்களுக்கும்
பல தரப்பட்ட உத�கைளச் ெசய்து
வரு�ன்றார்.
ேமலும் “ம�ப்புறா” என்ற ெபய�ல்
சஞ்�ைக இரண்ைட ெவ��ட்டுள்ளார்.
தற்ெபாழுது “�ருந்து” என்ற
ெபய�ல் சஞ்�ைகையயும்
ெவ��ட்டு வரு�ன்றார். இது
வைர எட்டு சஞ்�ைககைள
ெவ��ட்டுள்ளார் அத்துடன்
“எ��யும் ெஜ�க்கலாம்”
என்ற தைலப்�ல் ஒரு
நூைலயும் ெவ��ட்டுள்ளைம
கு�ப்�டத்தக்கது.
இலங்ைக பத்��ைக
ஸ்தாபனமும்,இலங்ைக
பத்��ைக ஆ��யர்கள்
சங்கமும் இைணந்து
நடாத்தும் �றந்த
ஊடக�யலாளருக்கான
�ருைத 2012ஆம்,
2013ஆம்
ஆண்டுக�ல்
இவர்
ெவற்றுள்ளைம
கு�ப்�டத்தக்கது.
ேமலும் இயக்குணர்
இமயம்; �.பார�ராஜா
�ருது-2014, �ழக்கு
மாகாண இளங்கைலஞர்
�ருது-2016, ெதற்கா�ய
சமாதான �தவான் அைமப்�ன்

�ருது-2017, கல்முைன �ரேதச ெசயலக
கைலஞர் சுவதம் �ருது-2019 என பல
�ருதுகைளயும் ெபற்றுள்ளார்.
ேமலும் �ழக்கு மாகாண
பண்பாட்டலுவல்கள் �ைணக்களம்
வருடாந்தம் நடாத்தும் த�ழ் இலக்�ய
�ழா 2020பதுக்கான �கழ்�ல் இவரது
“பார்ைவ” குறும் படம்
�றந்த பைடப்பாக ப�சுக்குத் ெத�வு
ெசய்யப்பட்டு பணப்ப�சும, சான்�தழும்
வழங்கப்பட்டுள்ைம கு�ப்�டத்தக்கது.
இவர் பற்�ய ேநர்காணல் இவ்வாரம்
இடம் ெபறு�ன்றது.
ேகள்�:- கைல, இலக்�ய மற்றும்
ஊடகத்துைற�ல் �ண்டகாலமாக
ஈடுபட்டுவரு�ன்�ர்கள் இந்தத்துைறக்குள்
நுைழவதற்கான ஆர்வம் எவ்வாறு
ஏற்பட்டது? எப்ேபாது நுைழந்�ர்கள்?
ப�ல்:- ஆறு வய�ல் நான்
பாடசாைல�ல் கல்� கற்�ன்ற காலத்�ல்
சர்ேவாதயம் நடாத்�ய �கழ்ெவான்�ல்
பா� படர்ந்த மைல முருகா பங்கு�த்
ேதேராடும் மைல முருகா என்ற பாடலுக்கு
காவ� நடனம் ஆ�ேனன் அன்று
ெதாடங்�ய எனது கைலப் பயணம்.
அதன் �ன்னர் ஓரங்க நாடகம் ஒன்�ன்
மூலம் மக்கள் மத்��ல் அ�முகமாேனன்.
நானாகேவ கைதகைளக் கற்பைன
பண்�க்ெகாண்டு பல பாத்�ரங்கைள
ஏற்று ந�ப்ேபன். எனது ந�ப்ைபப் பார்த்து
பலர் ��ப்பார்கள் பலர் பாராட்டுவார்கள்
அதனால் எனக்கு ம�ழ்ச்� ஏற்பட்டது.
அதன் �ன்னர் ��க்��, குறு நாடகங்கள்,
நைகச்சுைவ �கழ்ச்�கைளயும்
ேமைடக�ல் அரங்ேகற்�ேனன்.
ஆத்ேதாடு க�ைத,�றுகைத. குறுந் �ைரப்
படம் தயா�த்தல் ந�த்தல் ேபான்ற வற்�ல்
நானாகேவ ஈடுபட்டு இந்த கைலத்
துைறக்குள் �ரேவ�த்ேதன்.
ேகள்�:- இதுவைர எத்தைன
க�ைதகைள எழு��ருக்�ன்�ர்கள்
ப�ல்:- நான் ப�க்கும் காலத்�ேல
அப்ேபாது �ரேகச� வாரெவ��ட்�ல்
க�ைதத் து�கள் பகு��ல் �று
�று க�ைதகைள எழு�வந்ேதன்
அதன் �ன்னர் �னக்குரல்.
�னகரன் பத்��ைகக�லும்
நூற்றுக்கு ேமற்பட்ட க�ைதகைள

நானாகேவ கைதகைளக்
கற்பைன பண்�க்ெகாண்டு பல
பாத்�ரங்கைள ஏற்று ந�ப்ேபன்.
எனது ந�ப்ைபப் பார்த்து பலர்
��ப்பார்கள் பலர் பாராட்டுவார்கள்
அதனால் எனக்கு ம�ழ்ச்�
ஏற்பட்டது. அதன் �ன்னர் ��க்��,
குறு நாடகங்கள்,நைகச்சுைவ
�கழ்ச்�கைளயும் ேமைடக�ல்
அரங்ெகற்�ேனன். ஆத்ேதாடு
க�ைத,�றுகைத. குறுந் �ைரப் படம்
தயா�த்தல் ந�த்தல் ேபான்ற வற்�ல்
நானாகெவ ஈடுபட்டு இந்த கைலத்
துைறக்குள் �ரேவ�த்ேதன்.

எழு��ருக்�ன்ேறன்இப்ேபாதும்
எழு�க்ெகாண்�ருக்�ன்ேறன்.இந்த
வருடம் “பதுயுகம் பைடப்ேபாம்”
என்ற ெபய�ல் க�ைதத்
ெதாகு�ெயான்ைறயும் ெவ��ட
இருக்�ன்ேறன்.
ேகள்�:-இதுவைர பல
குறுந்�ைரப்படங்கைள தயா�த்து
ெவ��ட்�ருக்�ன்�ர்கள் அது பற்�ச்;
ெசால்லுங்கள்.
ப�ல்:-கல்முைன வடக்கு �ரேதச
ெசயலகப் ���ேல முதன் முதலாக
குறும் படம் ஒன்ைறத் தயா�த்து இயக்�.
ந�த்து ெவ��ட்ட ெபருைம எனக்கும்
அகரம் கைலக்கழகத்ைதயுேம சாரும்.பல
வரலாற்று ��யாகப் பார்�ன்றேபாது�லர்
இப்ேபாது வந்தவர்கள்தான் குறுந்
�ைரப்படங்கைள எடுக்�ன்றார்கள்
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என அறிய முடிந்தது அந்த
நநரத்திநே நான் 2012ஆம ஆண்டு
காேப்பகுதியிநேநய மு்தன்மு்தலிநே
எடுத்திருநந்தன். அந்த குறுநதிமரப
்படம வவளியீட்டு விழா விழாவின்
ந்பாது இராணுவபுேனாய்வுபபிரிவினால்
விசாரிக்கப்பட்டிருக்கின்நறேன். என்ன ்படம?
இது எ்தற்காகத் ்தயாரித்்தாய்? என்வறேல்ோம
விசாரித்்தார்கள். அ்தன் பிறேகு வ்தாடர்ச்சியாக
கிழக்கு ைாகாண சிறுவர் நன்னடத்ம்த
திமணக்களம 2013ஆம ஆண்டு நடாத்திய
குறும்படப ந்பாட்டியிநேவிரட்டியடி என்றே
வ்பயரிநே சிறுவர் துஷ்பிரநயாகத்ம்த
மையைாக மவத்து ்தயாரித்்த
்படத்திற்கு ஐம்ப்தாயிரம ்பணப ்பரிசும
வ்பற்றிருக்கின்நறேன். அ்தற்குப பிறேகு வட்டி,
யார் பிச்மசக்காறேன், ்பார்வ, வவறுஞநசாறு
உள்ளிட்ட ்படஙகமள வவளியிட்டுள்நளன்.
இன்னும சிே ்படஙகள் ்தயாரிபபில் உள்ளன.
கேள்வி:-இந்த கமே, இேக்கியத்தின்
ஊடாக சமூக நைம்பாட்மட
அமடயமுடிகின்றே்தா?
பதில் :- கமே, இேக்கியத் துமறேயின்
ஊடாக சமூக நைம்பாடு அமடகிறே்தா
என்்பம்த விட ஒரு கமேஞன்
ைகிழ்ச்சியமடகின்றோன். அந்தப ்பமடபபு
சமூகத்திற்கு ஏ்தாவது ஒரு வசய்திமயச்
வசால்வ்தாகத்்தான் அமைகிறேது. ஆகநவ
அது சார்நது ்படிக்கிறேவர்கள் அவர்களுமடய
பிரதி்பலிபபுக்கமளப ்பார்கிறோர்கள்.
ஒரு ்பமடபம்ப வவளியிடுவவ்தன்்பது
ஒரு ்தாய் குழநம்தமய ்பத்து ைா்தம
சுைநதுவ்பற்வறேடுக்கின்றே வலிமயப
ந்பான்றேது. அ்தனால்்தான் கமேஞர்கள் ஒரு
்பமடபம்ப வவளியிடுவ்தற்கு நீண்டகாேம
எடுக்கிறேது. வ்பாருளா்தாரரீதியாக,
ைற்றேவர்களின் ஒத்துமழபபின்மை ந்பான்றே
்பே விடயஙகளால்்தான் ்தமடகள் ஏற்்பட்டு
ஒன்று இரண்டு ்பமடபபுக்கநளாடு
நிறுத்திவிடுகின்றோர்கள். கமேஞர்களின்
எல்ோப ்பமடபபுக்களும சமூகம
சார்ந்த்தாகத்்தான் இருக்கிறேது. ஆனால்
சமூகஙகள் இந்த கமே, இேக்கியத்தின்
ஊடாக விழிபமடகின்றே்தா என்று ்பார்த்்தால்
இல்மேவயன்று்தான் வசால்ே நவண்டும.
கமே, இேக்கியம என்்பது சமூகத்தில்
இனஙகமளயும, வைாழிகமளயும கடநது
எல்நோமரயும ஒன்றிமணக்கின்றே்தாகநவ
்பமடபபுக்கள் இருக்கின்றேன. ஆனால்
எவவளவு்தான் ்பமடப்பாளர்கள்
வவளிவந்தாலும சமூகம இன்னும
விழிப்பமடயவில்மே.
கேள்வி:- உஙகளுமடய
கமே,இேக்கியப ்பயணத்திநே
கமேஞர்கமள உருவாக்கியிருக்கின்றீர்களா?
பதில்:- எனது அகரம
கமேக்கழகத்தின் ஊடாக சிறுகம்த,
கவிம்த, நாடகம ந்பான்றேவற்றிற்கான
்பயிற்சிப ்பட்டமறேகமள நடாத்தி
இளஙகமேஞர்கமள ஊக்குவித்து

வருகின்நறேன். அத்ந்தாடு இத்துமறேக்குள்
இனஙகாணப்பட்ட ஒரு சிேமர சமூகத்தில்
அறிமுகப்படுத்தியிருக்கின்நறேன். அவர்கள்
இவர்்தான் என்மன அறிமுகப்படுத்தினார்
என்று வசால்வ்தற்குக்கூட ைனசு இல்ோைல்
இருக்கின்றோர்கள்.
கேள்வி:-நீஙகள் இேக்கிய
சஞசிமககமள வவளியிட்டு
வருவ்தாக அறிய முடிகிறேது அது்பற்றிச்
வசால்ேமுடியுைா?
பதில்:-நான் 2012ஆம ஆண்டிநே
“ைணிப புறோ” என்றே வ்பயரிநே ஒரு
சஞசிமகமய வவளியிட்நடன் அம்த
இரண்டு இ்தழ்கநளாடு நிறுத்்த
நவண்டிநயற்்பட்டது.்தற்ந்பாது
“விருநது” என்றே வ்பயரிநே ஒரு
சஞசிமகமய இரண்டு ைா்தஙகளுக்கு
ஒரு முமறே வவளியிட்டு வருகின்நறேன்.
இபபிரந்தசத்தின் மூத்்த கவிஞர் அைரர்
நீோவணன் அவர்கநளாடு மிகவும
வநருஙகிய வ்தாடர்ம்ப மவத்திருந்த
இன்றும வாழ்நது வகாண்டிருக்கின்றே
மூத்்த கவிஞர் மு. சடாட்சரன் அவர்கள்
இவவி்தழ்களின் பிர்தை ஆநோசகராக
இருக்கின்றோர். நான்அ்தனுமடய
ஆசிரியராக இருநது இதுவமர எட்டு
இ்தழ்கமள வவளியிட்டிருக்கின்நறேன்.
இ்தனூடாக எைது ைாவட்டம ைாகாணம
்தாண்டி இேஙமகயில் இருக்கின்றே இளம
எழுத்்தாளர்கமள ஒவவவாரு இ்தழிலும
அறிமுகப்படுத்தியும வருகின்நறேன். எனது
“விருநது” சஞசிமகக்கு 2020ஆம ஆண்டு
இநதியாவில் ்பாரதி கமே இேக்கியப
ந்பரமவயினால் சிறேந்த சிற்றி்தழுக்கான
விருது கிமடத்துள்ளது.
கேள்வி:-சிற்றி்தழ்களுக்கு சமூகத்தில்
வரநவற்பிருக்கின்றே்தா?
பதில்:-சிற்றி்தழ்கமளப
வ்பாறுத்்தவமரயிே சமூகத்தில்
வரநவற்புக்குமறேவு என்று்தான் வசால்ே
நவண்டுமஒரு ்பத்திரிமகமயக் கூட
வாஙகி வாசிக்கின்றே ்பழக்கம இபந்பாது
இல்மே. வாசிபபுப ்பழக்கம மிகவும
அரிகிக்வகாண்டு ந்பாகின்றேது. இபந்பாது
எல்நோரும டச்ந்பானில் குனிந்த ்தமே
நிமிராைல் அதிநேநய காேத்ம்தக் கழித்துக்
வகாண்டிருக்கின்றோர்கள் இ்தன் காரணைாக
சிற்றி்தழ்கமள வாஙகிப ்படிக்கின்றே ்பழக்கம
எவரிடமும இல்மே.
இ்தனால் சிற்றி்தழ்கமள
வவளியிடுகின்றேவர்கள் வ்பாருளா்தாரப
பிரச்சிமனகமள எதிர்நநாக்குகின்றோர்கள்.
சிற்றி்தழ்கமள ்பணம வகாடுத்து
வாஙகவ்தற்கு யாரும முன்வருவதில்மே
இ்தனால் சுமைா்தான் வகாடுக்கநவண்டிய
நிமே ஏற்்படுகின்றேது. இ்தன் காரணைாக
சிற்றி்தழ்கமள வவளியிடுவதில்வ்பரும
சிக்கல்களும உள்ளது. எனநவ ைத்திய
அரசினதும, ைாகாண அரசினதும
கோச்சாரத் திமணக்களஙகள் உ்தவுவ்தன்
மூேம சிற்றி்தழ்கமள வவளியிடுவ்தற்கு
வாய்ப்பாக அமையும. சிற்றி்தழ்கள்
மூேம்தான் ்பே எழுத்்தாளர்கள்
பிர்பல்யைாகியிருக்கின்றோர்கள்.
கேள்வி:-கமே.இேக்கியத் துமறேநயாடு
ஊடகத்துமறேயிலும நுமழநதிருக்கின்றீர்கள்
அது எபந்பாது எவவாறு?
பதில்:-இரண்டாயிரைாம ஆண்டு
காேப்பகுதியில்ைட்டக்களபபில் இருநது
வவளிவந்ததினக்கதிர் ்பத்திரிமகயிநே
விற்்பமனயாளராக இமணநதிருந்த ந்பாது
ைக்களின் குமறே்பாடுகமள வவளிக்வகாண்டு

வரநவண்டும என்றே ஆர்வத்தில் அந்த
்பத்திரிமகயின் ஆசிரியநராடு ந்பசி
பிராநதிய வசய்தியாளராக இமணநது
எழு்தத் வ்தாடஙகிநனன். ்பத்திரிமக விற்று
்பத்திரிமகயாளராநனன். அ்தன்பிறேகு
இேஙமகயில் வவளிவருகின்றே ந்தசிய
்பத்திரிமககளிலும பிராநதிய வசய்தியாளராக
இமணநது எனது ஊடகத் துமறேமய
வளர்த்துக் வகாண்நடன்.
கேள்வி:- ஊடகத்துமறேயின்
மூேம நீஙகள் வ்பற்றே விருதுகள் ்பற்றிச்
வசால்ேோைா?
பதில்:-நவகைான எனது ஊடகப்பணி
தினக்குரல் ்பத்திரிமகயின் ஊடாகநவ
முன்வனடுக்கப்பட்டது. ஞாயிறு தினக்குரல்
்பத்திரிமகயிநே எனக்வகாரு இடத்ம்த
மூத்்த ஊடக ஜாமவான் இராசநாயகம
்பாரதி அண்ணன் வழஙகியிருந்தார்.
அபந்பாது எம்த எழுதுவவ்தன்று
எனக்குத் வ்தரியா்த நநரம எனது ்பக்கத்துக்
கிராைைான ைரு்தமுமனயில் இருக்கின்றே
சிநரஷ்ட ஊடகவியோளர் பி.எம.எம.ஏ.
கா்தர் அண்ணன் அவர்கமள அடிக்கடி
சநதிப்பதுண்டு நாஙகள் குடும்ப உறேவாகவும
இருக்கின்நறோம.
அந்த அடிப்பமடயில் அவர்்தான்
எனக்கு ஊடகத்துமறேக்கு வழிகாட்டியவர்.
அவர் இப்படித்்தான் எழு்த நவண்டும
என்று எனக்குச் வசால்லித்்தந்தவர். அவமர
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என்னால் என்றும ைறேக்க முடியாது.
அவர் அபந்பாது வைட்நரா நியூஸ்
்பத்திரிமகயிநே “விநேஜ் விசிட்” என்றே
்தமேபபில் கிராைபபுறேஙகளிநே ைக்கள்
எதிர்நநாக்குகின்றே பிரச்சிமனகமள
கட்டுமரகளாக எழுதிவந்தார்.
அபந்பாது அவருடன் நானும
கிராைஙகளுக்குச் வசன்நறேன் அபந்பாது
கிராைஙகமளப்பற்றி நானும எழுதுவ்தற்கு
எனக்கு வித்திட்டவராக சிநரஷ்ட ஊ
டகவியோளர் பி.எம.எம.எ.கா்தர்
அண்ணன் இருக்கிறோர். அவர் ஊடாக
்பத்திரிமககளுக்கு நான் எழுதிவந்த
கட்டுமரகளுக்கு எனக்கு விருதுகள்
கிமடத்்தன.
இேஙமக ்பத்திரிமக ஸ்்தா்பனமும.
இேஙமக ்பத்திரிமக ஆசிரியர்கள்
சஙகமும இமணநது நடாத்துகின்றே
சிறேந்த ஊடகவியோளருக்கான
ந்பாட்டியில் 2012ஆம, 2013ஆம
ஆண்டுகளில் சிறேந்த சமூக அபிவிருத்திச்
வசய்தியாளருக்கான சுபரைணியம
வசட்டியார் விரும்தப வ்பற்நறேன். இந்த
ந்பான்று கா்தர் அண்ணன் அவர்களும
2010ஆண்டில் சிறேந்த சமூக அபிவிருத்திச்
வசய்தியாளருக்கானசுபரைணியம
வசட்டியார் விரும்தயும,2012ஆம ஆண்டு
சிறேந்த சூழலியல் வசய்தியாளருக்கான
விரும்தயும வ்பற்றுள்ளார்.
கிழக்கு ைாகாணத்திநே சிறேந்த
்பத்திரிமகயாளருக்கான விரும்த
இரண்டு ஊடகவியோளர்கள் ைட்டுநை
வ்பற்றிருக்கின்றோர்கள் ஒருவர் கா்தர்
அண்ணன் ைற்றேது நான் என்்பதில் வ்பரும
ைகிழ்ச்சியமடகின்நறோம.ஆனால் நாஙகள்
இந்த விருதுகமளப வ்பற்று சாதித்்தம்த
யாரும கண்டு வகாள்ளவில்மே. இம்தப
்பற்றி நாஙகள் கவமேப்படுவதுமில்மே.
ஆனாலும ஊடகவியோளர்கள், கவிஞர்கள்
கமேஞர்கள் ஆற்றுகின்றே நசமவமய
சமூகம ்பாரட்டநவண்டும வகௌரவப்படுத்்த
நவண்டும. ஊக்கப்படுத்்த நவண்டும.
கேள்வி:- அகரம என்றே அமைபபின்
ஊடாக ்பே நசமவகமளச் வசய்வம்த அறிய
முடிகின்றேது அது ்பற்றிச் வசால்ே முடியுைா?
பதில்:- நான் ்பல்நவறு சமூக
அமைபபுக்களிநே வசயற்்பட்டுக்
வகாண்டிருந்த வ்பாழுது நாம ஒரு
அமைபம்ப உருவாக்கி சமூக நசமவ
வசய்்தால் என்ன என்றே எண்ணம
எனக்கு ஏற்்பட்டது அ்தன் விமளவாக
இரண்டாயிரைாம ஆண்டு காேப
்பகுதியில்“அகரம சமூக அமையம” என்றே
வ்பயரிநே அமைத்து வசதி குமறேந்த
ைாணவர்களின் கல்வி வளர்ச்சிக்கும
அந்த ந்பான்று வசதி குமறேந்த
குடும்பஙகளின் வாழ்வா்தாரத்ம்தநைம்ப
டுத்்தவ்தற்காகவும, ்பே குடும்பஙகமள
அஙகத்்தவர்களாக இமணத்துக் வகாண்டு
்தனவந்தவர்கள் ஊடாக வசதி குமறேந்த
குடும்பஙகளுக்கும உ்தவிகமளச் வசய்து
வருகின்நறேன்.அத்ந்தாடு “அகரம
கமேக்கழகம”என்றே வ்பயரில் ஒரு
அமைபம்பயும உருவாக்கி கமேகமளயும,
இேக்கியஙகமளயும, சமூகம சையம
சார்ந்த விமடயஙகமளயுமவ்தாடர்ச்சியாக
முவனடுத்து வருகின்நறேன்.
கேள்வி:-உஙகளுமடய எதிர்காே
இேக்கு என்ன ?
பதில்:-எனது எதிர்காே இேக்கு
என்்பது ஊடகத்துமறேயிநே உயர் விருது
வ்பறேநவண்டும என்றே எண்ணம இருந்தது
அது சிநரஷ்ட ஊடகவியோளர் பி.எம.
எம.ஏ.கா்தர் அண்ணன் அவர்களின்
வழிகாட்டலினாலும, எனது ந்தடலினாலும
நிமறேநவறியிருக்கின்றேது. அடுத்்த எனது
இேக்கு வ்பட்டிகளிநே ந்தஙக்கிக்
கிடக்கின்றே என்னுமடய ஆக்கஙகமளயும,
்பமடப்பக்கமளயும நூலுருவாக்கி
ஆவணப்படுத்்த நவண்டும என்்பது்தான்
என்னிடம இருக்கின்றே எதிர்காே
இேக்காகும.ஆவணப்படுத்்தல் என்்பது
மிகவும முக்கியைான்தாகும.

கேரேகாணல்- ேலகாபூஷணம்
பி.எம்.எம்.ஏ.ேகாதர- மருதமுனை
திைேரன் நிருபர-

‘முரட்டுக்காைளைய மறக்க
மு�யாது’ ஜ�ேடா ரத்னம்
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த

அக்கா படத்�ல்

�ழ் ��மா�ன் மறக்க மு�யாத ஸ்டண்ட் மாஸ்டர்க�ல் முக்�யமானவர் ஜ�ேடா
ரத்னம். இவர் இதுவைர 1,000-க்கும் ேமற்பட்ட படங்களுக்கு சண்ைட காட்�கள்
அைமத்து ெகாடுத்து இருக்�றார்.
த�ழ், ெதலுங்கு, மைலயாளம், கன்னடம், இந்� ஆ�ய 5 ெமா� படங்க�ல்
ஜ�ேடா ரத்னம் ஸ்டண்ட் மாஸ்டராக ேவைல ெசய்து இருக்�றார்.
அவ�டம் ஒரு ‘��’ ேபட்�:ேகள்�:- எந்த கதாநாயகனுக்கு அ�க படங்கள் சண்ைட காட்�கள் அைமத்து
ெகாடுத்�ர்கள்?
ப�ல்:- ர��காந்துக்கு 46 படங்க�ல் ஸ்டண்ட் மாஸ்டராக ேவைல ெசய்து இருக்�ேறன்.
அவர் ந�த்த ‘முரட்டுக்காைள’ படத்ைத மறக்க
மு�யாது. அந்த படத்�ன் சண்ைட காட்�க�ல்
மட்டும் அவர் 20 நாட்கள் ந�த்தார்.
ேகள்�:- சண்ைட காட்�க�ல் �குந்த து�ச்சலுடன்
ந�த்த கதாநாயகர்கள் யார்-யார்?
ப�ல்:- கமல்ஹாசன், �ஜயகாந்த், அர்ஜ�ன் ஆ�ய
மூன்று ேபரும் பயப்படாமல் து�ச்சலுடன்
ந�ப்பார்கள்.
ேகள்�:- எந்த படத்�லாவது ந�த்து இருக்��ர்களா?
ப�ல்:- ‘தாமைரக்குளம்’ என்ற படத்�ல் ந�த்து
இருக்�ேறன்.
ேகள்�:- உங்கைள ெபயர் ெசால்� அைழத்த
கதாநாயகன் யார்?
ப�ல்:- ெஜய்சங்கர்.
ேகள்�:- ��மா உல�ல் �ங்கள் சந்�த்த நல்ல
பண்பாளர் யார்?
ப�ல்:- ர��காந்த்.

எனது ந�ப்ைப பார்த்து
ெசருப்ைப ��ய ர�கர்கள்’
த

�ழ், ெதலுங்�ல் 1980 மற்றும் 90-க�ல் முன்ன�
கதாநாய�யாக இருந்த ரம்யா �ருஷ்ணன் இப்ேபாது
குணச்�த்�ர ேவடங்க�ல் ந�த்து வரு�றார். ��மா
வாழ்க்ைக பற்�ய மலரும் �ைனவுகைள அவர் ப�ர்ந்துள்ளார்.
ரம்யா �ருஷ்ணன் அ�த்துள்ள ேபட்��ல், “நான்
�ரபல நடன கைலஞராக ேவண்டும் என்ற கன�ல் எனது
அம்மா குச்�பு�, பரதநாட்�யம் கற்றுக்ெகாடுத்தார்.
ஆனால் எ�ர்பாராமல் ந�ைக ஆேனன். அதன்�றகு நடன
�கழ்ச்�களுக்கு முழுக்கு ேபாட்டு�ட்ேடன். ��மா
தான் என் உலகம் என ஆ��ட்டது. எனக்கு ெப�ய ெபயர்
வாங்�த்தந்த கதாபாத்�ரங்க�ல் பைடயப்பா படத்�ல்
வரும் �லாம்ப� முக்�யமானது. ர��காந்த் பக்கத்�ல்
�ேரா��யாக இல்லாமல் �ல்�யாக என்று ெசான்னேபாது
வருத்தப்பட்ேடன். சவுந்தர்யா ந�த்த கதாபாத்�ரம்
எனக்கு �ைடத்�ருந்தால் நன்றாக இருந்�ருக்கும் என
�ைனத்துக்ெகாண்ேட �ருப்பம் இல்லாமல் படப்��ப்ைப
மு�த்ேதன்.
��மா ��சான முதல் நாள் என் தங்ைக �ேயட்டருக்கு
ெசன்று படம் பார்த்தாள். அங்கு �ைர�ல்
என்ைன பார்த்தவுடன் அைனவரும்
ெசருப்ைப கழட்� �ச ஆரம்�த்தார்களாம்.
அைத ேகட்ட �றகு இ� என் ேக�யர்
மு�ந்து�ட்டது என பயந்ேதன். ஆனால்
ஒரு வாரம் க�த்த �றகு அந்த படத்�ல்
எனது கதாபாத்�ரத்�ற்கு எவ்வளவு
ெபயர் வந்தது என்பைத ெத�ந்து �கவும்
ஆனந்தப்பட்ேடன். �ைறய ந�ைககள்
�லாம்ப� ேபான்ற கதாபாத்�ரத்�ல்
ந�க்க ேவண்டும் என்பது என் கனவு
என்று இப்ேபாதும் ெசால்வைத ேகட்க
மு��றது'' என்றார்.
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தங்ைக
�

ர்த்� சுேர�ன் அப்பா ஒரு
தயா�ப்பாளர் என்பது
ெபரும்பாலானவர்களுக்கு
ெத�ந்த தகவல். அவருைடய அக்கா
ேரவ�யும் தயா�ப்பாளர் என்பது
�ைறய தயா�ப்பாளருக்கு ெத�யாத
தகவல்.
இவர், ேரவ� கலாமந்�ர்
என்ற பட �றுவனத்ைத நடத்�
வரு�றார். இந்த பட �றுவனம்
சார்�ல் ஓைசேய இல்லாமல்,
ேரவ� 33 படங்கைள தயா�த்து
இருக்�றார்.
அடுத்து தயா�க்கும் 34-வது
படத்துக்கு ‘வா�’ என்று ெபயர்
சூட்டப்பட்டுள்ளது. இது,
கதாநாய�க்கு முக்�யத்துவம்

த

�ழ், மைலயாள ெமா�
படங்க�ல் ந�த்து �கவும்
�ரபலமான ந�ைக
ஹ�ேராஸ் ஏழு ஆண்டுகளுக்குப்
�றகு �-என்ட்� ெகாடுக்க இருக்�றார்.
பாய் �ரண்ட் என்ற மைலயாள
படத்�ன் மூலம் ��மா�ல்
அ�முகமானவர் ஹ�ேராஸ். இவர்
த��ல் முதல் கனேவ என்ற படத்�ன்
மூலம் அ�முகமானார். அதன்�றகு
�ங்கம்பு�, மல்லுக்கட்டு படங்க�ல்
ந�த்தார். கைட�யாக 2014ம்
ஆண்டு காத்தவராயன் படத்�ல்
ந�த்�ருந்தார்.

தற்ேபாது 7 ஆண்டுகளுக்கு
�றகு பு�ய படத்�ல்
ந�த்து மு�த்�ருக்�றார்.
இ�ல் அவர் சுந்தர்.�க்கு
ேஜா�யாக ந�த்துள்ளார்.
ைசக்ேகா ��ல்லர் கைதயான
இ�ல் சுந்தர்.� ேபா�ஸ்
அ�கா�யாகவும், ஹ�ேராஸ்
பத்��ைக �ருபராகவும், ெஜய்
ைசக்ேகா ெகாைலகாரனாகவும்
ந�த்�ருக்�றார்கள். பத்�
இயக்� உள்ள இப்படம்
அடுத்த மாதம் ெவ�யாக
இருக்�றது.

7 ஆண்டுகளுக்கு
�றகு �-என்ட்�

உள்ள கைதயம்சம் ெகாண்ட
படம். கதாநாய�, �ர்த்�
சுேரஷ். இவருக்கு ேஜா�யாக
ெடா�ேனா தாமஸ் ந�க்�றார்.
�ர்த்� சுேர�ன் அக்கா ேரவ�
தயா�க்�றார். இயக்குபவர்,
�ஷ்ணு. படப்��ப்பு
இம்மாதம் ெதாடங்கு�றது
�ர்த்� சுேரஷ் த�ழ்,
ெதலுங்கு, மைலயாளம்
ஆ�ய 3 ெமா� படங்க�ல்
ந�த்து வரு�றார். இந்த
3 ெமா�க�ல், ெதலுங்கு
படங்களுக்கு அவர் அ�க
முக்�யத்துவம் ெகாடுக்�றார்.
அங்ேகதான் அ�க சம்பளம்
ெகாடுக்�றார்களாம்.

சா�த்�� மா�� மற்ற
ந�ைககள் ேபசப்பட�ல்ைல
சம காலத்�ல் ெஜயசுதா, ெஜயப்�ரதா, �ேத�
�ைரயுல�ல்
கதாநாய�களாக ெகா�கட்� பறந்தனர்.

ெஜயசுதா தற்ேபாது மலரும் �ைனவுகளாக அ�த்துள்ள
ேபட்��ல், “��மா�ல் ந�ைகயர் �லகம் பட்டத்ைத சா�த்��க்கு
மட்டுேம உபேயா�க்�றார்கள். அவருக்கு �றகு எவ்வளேவா �றந்த
ந�ைககள் ��மா�ல் சா�த்து உள்ளனர். ஆனால் அவர்கள் சா�த்��
மா�� ேபசப்பட�ல்ைல என்பது என் வருத்தம். சா�த்��க்கு �றகு
�கச்�றந்த படங்க�ல் வா�� ந�த்தார். ஊர்வ� �ருது ெபற்ற
சாரதா �த்�யாசமான பல படங்க�ல் ந�த்துள்ளார். ஆனாலும்
சா�த்��க்கு �றகு யாருேம ேபசப்பட�ல்ைல. �றப்பாக ந�த்த
மற்ற ந�ைககளும் சா�த்�� அளவுக்கு பாராட்டப்பட ேவண்டும்
இல்ைலயா?
வா��, சாரதா�ற்கு �றகு ��யஸ் ேரா�ல் ந�க்க நான்
வந்ேதன். ெப�ய �ேராக்களுடன் ந�த்து ெகாண்டு ��ய
�ேராக்களுடன் ஏன் ந�க்�றாய் என என்ைன ேகட்டவர்களும்
உண்டு. கதாபாத்�ரம் ��த்�ருந்ததால் ந�த்ேதன். �ேத�
�றுவயது முதேல ��மா�ல் இருந்தாலும் எனக்கு �ன்னால் தான்
கதாநாய� ஆனார். அதன்�றகு ஓராண்டு க�த்து ெஜயப்�ரதா
வந்தார். ெஜயப்�ரதா, �ேத� ேபான்ற அழ�களுடன் ெஜயசுதா
எப்ப� ேபாட்� ேபாட மு�யும் என்றனர். எனேவதான் ந�ப்பு
�றைமைய ெவ�ப்படுத்த வாய்ப்புள்ள கதாபாத்�ரங்கைள
மட்டுேம ேதர்ந்ெதடுத்து ந�த்ேதன். அதனால்தான் இன்னும்
��மா�ல் ந�க்�ேறன். இப்ேபாதும் கூட எத்தைனேயா ந�ைககள்
இருந்தேபா�லும் �ல கதாபாத்�ரங்கைள ெஜயசுதா தான் ெசய்ய
மு�யும் என நம்� என்ைன நா� வரு�றார்கள்'' என்றார்.
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ெபண்
எழுத்தாளர்

எஸ்

. எம். பாத்�முத்து சுஹரா
ஆ�ேயா�ன் புதல்�யான
ஏ. � . ஜ�னா என்பவர் ஜயவர்தனபுர
�ட்டேகாட்ைடைய �றப்�டமாகவும்,
ெகாழும்பு மாவட்டம் கடுெவல
ெவ��ட்டைய வ�ப்�டமாகவும்
ெகாண்டவராவார். இவருைடய
கணவர் ஏ. எம். முகம்மது முஸ்தபா
என்பவர் மத்ரஸத்துல் ஜன்னா
மத்ரஸா�ன் முன்னாள் அ�பர் எனவும்
இலக்�யத்துைற�ல் 44 வருடங்களாக
பய�த்துக் ெகாண்�ருப்பதாகவும்
ெத��த்தார்.
இவர் 1988 ஆம் ஆண்�ல் முதன்
முத�ல் �னப� பத்��ைக�ல்
இஸ்லா�ய பூங்கா, பகு�க்கு ஒரு
ஆன்�க கட்டுைர எழு�யதாகவும்
அதன்�ன் '�னகரன் வார மஞ்ச�,
�ரேகச�, ��ெவள்�, நவம�,
உற்பட இன்னும் பல சஞ்�ைககளுக்கும்
�றுகைதகள், க�ைதகள் ,
கட்டுைரகள் என ஏராளமாக எழு�
�ரசுரமா�யுள்ளதாகவும் கு�ப்�ட்டார்.
ேமலும் �த்�ரன் வார மலர் ேத�ய
பத்��ைக�ல் "ஒரு அபைல�ன்
டய�", "அவளுக்கு ெத�யாத
ரக�யம்", "மர்ம �தங்கள்" ஆ�ய
ெதாடர்கைதகளும், நாவல் எழுதுவது
எப்ப�? என்ற அனுபவக் கட்டுைரத்
ெதாடரும் பல வருடங்களாக
�ரசு�க்கப்பட்டு வந்ததாகவும்
கு�ப்�ட்டார்.
ேமலும் இலங்ைக வாெனா�
முஸ்�ம் ேசைவ�லும் மாதர்
மஜ்��லும் ஏராளமான நாடகங்களும்,
�றுகைதகளும், க�ைதகளும்
ஒ�பரப்பப்பட்டுள்ளதாகவும் அவற்�ல்
�ைடத்த பாராட்டுக்கள்
ெமன்ேமலும் எழுதத்
தூண்�யதாகவும் கூ�னார்.
இவர் இதுவைர�ல்
எழுத்துத்துைற�ல் ெபற்ற �ருதுகள்
பற்�க் ேகட்ட ேபாது இந்�யா�ல்
நடந்த சர்வேதச நாவல் ேபாட்��ல்
"இது ஒரு ராட்ச��ன் கைத "
நாவலுக்கு �ருதும் ,சான்�தழும்,
பணப் ப�சும் �ைடத்ததாகவும்,
மன்னார் முற்ேபாக்கு எழுத்தாளர்
சங்கம் மற்றும் இலங்ைக முஸ்�ம்
கைலஞர் முன்ன� சார்�ல் 2017இல்
"நாவல் அர� "�ருதும், இலங்ைக
இஸ்லா�ய இலக்�ய ஆய்வகம்
நடாத்�ய உலக இஸ்லா�ய த�ழ்
இலக்�ய ஆய்வுப்ெபான் �ழா
2016இல் நடந்த மாநாட்�ல் இவரது
இலக்�யப் ப�ையக் ெகௗர�த்து
�ருதும், சாய்ந்தமருது கைல இலக்�ய
அைமப்பாளர் கைலமகள் �தாயா
�ஸ்� சார்�ல் (2012இல் இலங்ைக
வாெனா� புகழ் இராேஜஸ்வ�
சன்முகம் �ைனவு �ருதும்,
2012 இல் HUMAN RIGHTS
அைமப்�ன் சார்பாக. .."ேதச�ர்த்�
"�ருதும் வழங்கப்பட்டதாக
கு�ப்�ட்டார்.
இன்னும் பல �ருதுகளும்
சான்�தழ்களும் �ைடத்தேபாதும்,
�ல வருடங்களுக்கு முன்
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ஏ.சி. ஜரீனா முஸ்தபா.
மர்ஹும் எம். ைவ. அப்துல் கரீம்

வந்த ெபருெவள்ளத்�ல் தனது
நான்கா�ரத்�ற்கும் ேமற்பட்ட
நூல்களும், �ருதுகளும்,
சான்�தழ்களும் முற்றாக
அ�ந்து�ட்டதாக கவைலேயாடு
ெத��த்தார்.
ேமலும் இவரது நூல் ெவ��டு
க�ைத �ரசுரம் பற்� �ன�யேபாது
தனது முதல் நூலான "ஒரு
அபைல�ன் டய� "நாவல் 2008 ம்
ஆண்�ல் ெவ��டு ெசய்யப்பட்டு
தற்ேபாது அதன் ஆறாம் ப�ப்பு
ெவ�யா�யுள்ளதாக கு�ப்�ட்டார்.
ேமலும் "37 ம் நம்பர் �டு "
இரண்டாம் நாவலும் தற்ேபாது

மூன்றாம்
ப�ப்ைபக் கண்டுள்ளதாகவும் "இது
ஒரு ராட்ச��ன் கைத" , "அவளுக்கு
ெத�யாத ரக�யம்", "மர்ம �தங்கள்",
"நடு �� ந�கள்" ஆ�ய ஆறு
நாவல்களும்....
"யதார்த்தங்கள் ", "�ண்டும் ஒரு
வசந்தம்", "இரு �பங்கள்" ஆ�ய மூன்று
�றுகைதெதாகுப்புக்களும் "ெபாக்�ஷம்
" எனும் ஒரு க�ைத ெதாகுப்பும்.
"ேராஜா கூட்டம் " எனும் ஒரு �றுவர்
�றுகைத ெதாகுப்பும்,
"சமூகேம ப�ல் ெசால் " எனும்
ஒரு உள�யல் சார்ந்த சம்பவக்கைத
ெதாகுப்பும் என இதுவைர 12 நூல்கைள
ெவ��டு ெசய்துள்ளதாகவும்
கு�ப்�ட்டார்.
இன்னும் "அனுபவேம ேபசு "
எனும் கட்டுைர ெதாகுப்பும் "எனது
டய� " எனும் நாவலும் , �றுவர்
இலக்�யமும், க�ைத ெதாகுப்புெமன
நான்கு நூல்கள் தயாரா�க்
ெகாண்�ருப்பதாகவும் ெத��த்தார்.
ேமலும் க�ைத பற்� இவர்
கு�ப்�டுைக�ல் உணர்வுக�ன்
ெவ�ப்பாேட க�ைத என்றார்.

அதாவது ஒருவ�ன் உள்ளத்ைத
உணர ைவப்பது க�ைததான். அது
வா�ப்பவ�ன் உள்ளத்ைத ஈர்க்க
ேவண்டும்.
�ல க�ஞர்க�ன் க�ைதகள்
அவர்கள் �து இருக்கும் ம�யாைதைய
அ�த்து�டு�றது.
ஆபாசம்தான் க�ைத என
�ைனக்�ன்றவர்கள் முத�ல் அந்த
கற்பைன�ல் இருந்து �ண்டு வர
ேவண்டும்.
தம் எண்ணங்கைள,
எ�ர்பார்புக்கைள உணர்வுகைள
அழகாக ஆழமாக ெவ�ப்படுத்தும்
க�ைதகளாக அைமய ேவண்டும்.
அைவதான் நம் உள்ளங்க�ல் ஆழமாக
ப�ந்து�டுபைவ என க�ைதபற்�
தனது கருத்ைதத் ெத��த்தார்.
ேமலும் கு�ப்�டுைக�ல்
இலக்�யத்துைற�ல் பய�த்த ேவைள
பல சவால்கைள எ�ர்ேநாக்�யதாகக்
கூ�னார்.
தனது கல்� �ங்கள ெமா��ல்
அைமந்ததாகவும், த�ைழ
கற்றுக்ெகாள்ளாமல் இலக்�யதுைற�ல்
அவர் பய�த்ததுதான்
எ�ர்ெகாண்ட ெபரும் சவால்
எனவும் அ�க வா�ப்�ன்
மூலமாகவும்.... அ�க �ரார்த்தைன
மூலமாகவுேம தன்னால் அந்த சவாைல
கடக்க மு�ந்தது எனவும் கு�ப்�ட்டார்.
ேமலும் இவர் வளர்ந்து வரும் இளம்
எழுத்தாளர்களுக்கு ெசால்ல
�ரும்புவதாவது எழுத்தாற்றல்
என்பது இைறவன் நமக்க�த்த
�கப்ெப�ய அருட்ெகாைட. அைத
நாம் தவறாக பயன்படுத்தக் கூடாது.
அத்ேதாடு .... நாமும் நமது
சந்த�களும் ஒரு காலத்�ல் மைறந்து
�டுேவாம்.
ஆனால் ....இவ்வுலகம் அ�யும்
வைர�ல் நமது கருத்துக்கள்
நாம் எழு�ய ஒவ்ெவாரு நூல்கள்
மூலமாகவும் உ�ர்வாழக் கூ�யைவ.
நமது நூல்க�ன் ெபறும�தான்.
ஆகேவ...அைத உணர்ந்த �ைல�ல்
நம் சந்த�களுக்கும் இந்த
சமுதாயத்�ற்கும் பயனுள்ளதாக
எழுதும்ப� ெசால்ல �ருப்பு�ன்ேறன்
எனக் கு�ப்�ட்டார்.

ம�னா உமறு ெலவ்ைவ
மாவ�ப்பள்�

11

2021 நவம்பர் 21 ஞா�ற்றுக்�ழைம

�ரசன்யா – வன் ேகால்ேபஸ்

�ரனாஷ்

சந்�ரேமாகன் – �ர்ெகாழும்பு

சா�க் அ�ன் – மடவள பஸார்

��ஷாந்� – �ராண்ட்பாஸ்

�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.

ெஜயக்குமார்

ச�

�மா �ன் புன்னைக�ல்
புது மலர் பூக்கும்!

�ர�பன் – வத்தைள

ச�ஷ் அஹமட் நண்பர்களுடன்

நிறம் தீட்டுங்கள்

6 வித்தியாசங்களை கண்டுபிடியுங்கள்

சரியான விடையை எழுதுங்கள்

12
2021 நவம்பர் 21 ஞாயிற்றுக்கிழமை

வழிகாட்டுங்கள்
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ெகா

ேரானா ெதாற்று ேநாய்
(Covid-19) எமது
நாட்�லும் ��ரமாக பரவ
ஆரம்�த்ததும் பலர் தமது நாளாந்த ெதா�ைல
ேமற்ெகாள்ள மு�யாத சூழல் ஏற்பட்டது.
இயல்பு வாழ்க்ைக �ைலக�லும் பல்ேவறு
மாற்றங்கள் ஏற்படத் ெதாடங்�ன. பயணத்தைட
காரணமாக மக்கள் �டுகளுக்குள் முடங்�க்
�டந்தனர், இந்�ைல�ல் சவால்கைள
சாதைனகளாக்� தனது �ட்டுத் ேதாட்டத்�ல்
கற்றாைழ ப�ர்கைள உற்பத்� ெசய்து பல
ஆ�ரம் ரூபாய்கள் வருமான�ட்� அடுத்த
வருக்கு முன்மா��யாக மா�யுள்ளார்
மருதமுைன �ரேதசத்ைதச் ேசர்ந்த �ரும�
�.ைஹறுன்�ஸா என்ற குடும்பப் ெபண்.
ெகாேரானா காலத்ைத ெவற்�ெகாண்ட
ெபண்ணாக இவைர இன்று பலரும் பாராட்�
வரு�ன்றனர்.
இவைர நான் ெராம்ப �� பகு�க்காக
சந்�த்ேதன். �கவும் வறுைமயான
குடும்ப �ன்ன�ையக் ெகாண்ட நான்கு
�ள்ைளக�ன் தாயான இவர் மருதமுைன
ந�ர்புரம் �ட்டுத்�ட்ட பகு��ல் கு�ைச
ஒன்�ல் வாழ்ந்து வரு�றார். நாளாந்த கூ�
ேவைல ெசய்யும் இவரது கணவர், நாட்�ல்
அமுல்படுத்தப்பட்ட ஊரடங்கு சட்டம் மற்றும்
பயணத் தைட காரணமாக தமது நாளாந்த
வாழ்வாதாரத்ைத இழந்து ைகேசதப்பட்ட
�ைல�ல், �ட்டுத் ேதாட்ட உற்பத்� ெதா�ல்
முயற்��ல் தனது மைன�ேயாடு ேசர்ந்து
ைகெகாடுத்தவர்.
ைஹறுன்�ஸா, கற்றாைழ �ட்டுத் ேதாட்ட
ப�ர்ச்ெசய்ைகைய தனது �ட்�ன் �ன்புற
�லப்பரப்�ல் ேமற்ெகாண்டு வரு�றார். தான்
உற்பத்� ெசய்யும் கற்றாைழ இைலகள்
ஊடாக பல்ேவறு உற்பத்� ெபாருட்கைள
தனது �ட்டுச் சூழ�ேலேய ேமற்ெகாண்டு
வரு�றார். இவரது உற்பத்� ெபாருட்களான
சம்பு, சவர்க்காரம், �ரு�த் ெதாற்ைற
அகற்றும் �ரவங்கள், ெச�ற்ைரசர் ேபான்ற
உற்பத்� ெபாருட்களுக்கு சந்ைத�ல் நல்ல
�ராக்� இருப்பதாகவும் ெத��க்�ன்றார்.
இதன் பயணாக இன்று மாதாந்தம் 25
ஆ�ரம் ெதாடக்கம் 50 ஆ�ரம் ரூபா
வைரக்கும் இலாபம் ஈட்ட மு�ந்துள்ளதாக
ெபருைமயுடன் ேபசு�றார்.
தனது உற்பத்�ைய ந�ன முைற�லான
தரத்துக்கு கு�ப்பாக இயந்�ரம் மூலம்
உற்பத்� ெசய்யும் ேபாது இன்னும்
ேநர்த்�யாகவும் �றப்பாக ேமற்ெகாள்ள
மு�யும். தனது ெதா�ல் முயற்�ைய ேமலும்
அ�க�ப்பதற்கு பு�ய ெதா�ல்நுட்ப வச�கள்,
சந்ைதப்படுத்தல் வச� வாய்ப்புகள் ேபான்றன
ெசய்து தரப்பட்டால், ெவ�நாடுகளுக்கு
ஏற்றும� ெசய்யக்கூ�ய தரத்துக்கு
ெபாருட்கைள உற்பத்� ெசய்ய மு�யும்
என்ற நம்�க்ைகைய இவர் ெவ�ப்படுத்�
�ற்�ன்றார்.
இலங்ைக நாட்�ன் ஜனா�ப� ேகாத்தாபய
ராஜபக்ச�ன் 'சு�ட்சத்�ன் ேநாக்கு
- நஞ்சு தன்ைமயறற உணவு
உற்பத்�'

ெபாறுத்த அள�ல்
ஏறாவூர், ஓட்டமாவ�,
காத்தான்கு�, �ந்தவூர்,
அக்கைரப்பற்று, மற்றும்
ெபாத்து�ல் ேபான்ற
பல ஊர்க�ல் இருந்தும்
ெபண்கள் என்�டம்
வருைக தந்து எனது
உற்பத்�ப் ெபாருட்கைள
�ற்பைனக்காக எடுத்துச்

முன்னுதாரணமாகும். இவரது ெதா�ல்
முயற்��னால் இன்று இவரது குடும்பம்
மாத்�ரமல்லாது பல ஏைழப் ெபண்க�ன்
வாழ்�லும் வாசம் �சு�றது. பலரது ெதா�ல்
முயற்�க்கும் ஊக்கம�க்கும் வைக�ல்
இவரது கற்றாைழ உற்பத்� மா�யுள்ளது.
நான்கு �ள்ைளக�ன் தாயான
ைஹயறுன்�ஷாவுடன் ெதாடர்ந்து
ேபசும் ேபாது, எனது �ள்ைளக�ன் கல்�
வளர்ச்�க்காக நான் அயராது பாடுபட்டு

சவால்கைள சாதைனகளாக மாற்� ெவற்� கண்ட
மருதமுைன குடும்பப் ெபண் ைஹறுன்�ஸா
கற்றாைழ ப��ட்டு சவர்க்காரம்.�ரு� �க்கல் �ரவம்
தயா�த்து வருமானம் ஈட்� சாதைன

நான்
ெராம்ப
��...

எனும் �ந்தைனைய
சாத்�யப்படுத்தும்
வைக�ல் தனது �ட்டு
வளாகத்�ல் முழுக்க
முழுக்க ேசதனப்
பசைளைய மாத்�ரம்
பயன்படுத்� இந்த உற்பத்�ைய தான்
ேமற்ெகாண்டு வரு�ன்ேறன். ஜனா�ப� க்கு
நான் �ேசடமாக நன்�கைளயும் ெத��க்க
�ரும்பு�ேறன் என்�றார் ைஹறுன்�ஸா.
�ரேதச ெசயலகம் ஊடாக பல்ேவறு
ெதா�ல் வ�காட்டல்களுக்கு என்ைன
அைழத்�ருக்�றார்கள். ெதா�ல்
முயற்�யாளர்களுக்கு
ேதைவயான ப�ற்�கைள வழங்கும் ேபாது
என்ைனயும் அைழக்�ன்றர்கள் இவற்ைற நான்
ெபருைமயாக கருது�ேறன்.
இன்று �ழக்கு மாகாணம் மற்றும் �ழக்கு
மாகாணம் த�ர்ந்த ெவ� மாவட்டங்க�ல்
இருந்து அ�க அள�லான ெபண்கள்
என்�டம் வருைகதந்து எனது உற்பத்�ப்
ெபாருட்கைள எடுத்துச் ெசல்�றார்கள்.
கு�ப்பாக �ழக்கு
மாகாணத்ைதப்

ெசல்�றார்கள். அ�லும்
கணவைன இழந்து குடும்ப
ெபாறுப்ைப சுமந்துள்ள
ெபண்கள் என்�டம்
வருைக தந்து இந்த
உற்பத்�ப் ெபாருள்கைள
எடுத்துச் ெசன்று அவர்கள்
இலாபம் ஈட்டும் ெதா�லாக
ெசய்து வரு�றார்கள்.
இவர்கைள ஊக்கப்படுத்த
ேவண்டும் என்பதற்காக
அவர்களுக்கு அ�க இலாபம்
இல்லாமல் ெபாருட்கைள
வழங்� வரு�ேறன். கணவைன
இழந்த ெபண்கள், குடும்பத் தைல�களாக
இருக்கும் ெபண்கள் அ�க இலாபம் ஈட்டும்
ெதா�ல் முயற்�ைய தங்களது �டுக�ேலேய
ேமற்ெகாள்வதற்கு ேதைவயான வச�கைள
நான் ெசய்து ெகாடுக்�ன்ேறன். இது எனக்கு
மனதுக்கு �ம்ம�ையயும் �ருப்�ையயும்
தரு�றது. ஒரு ெபண்ணாக இருந்து அடுத்த
ெபண்ணுக்கு உத� ெசய்வைத இைறவன்
எனக்கு
தந்து வரமாக நான்
பார்க்�ேறன் என்று
ெத��த்தார்.
ைஹறுன்�ஷா
ேபான்ற
ெபண்க�ன்
முன்மா��யான
ெசயற்பாடு
நாட்�ற்கும்
ெபண்
சமூகத்�ற்கும்

வரு�ேறன். இவர்களது எ�ர்காலம் ஒ� �சும்
எ�ர்காலமாக மாற ேவண்டும் என்பதற்காக
அர்ப்ப�ப்ேபாடு இவர்களது கல்�
முயற்�க்கு எவ்�த தைடகளும் இல்லாமல்
எனது ெதா�ல் முயற்�ைய ேமற்ெகாண்டு
வரு�ேறன். எ�னும் எனது கணவரும்
�ள்ைளகளும் எனது முயற்�க்கு பக்கபலமாக
இருந்து அவ்வப்ேபாது உத�கைள ெசய்து
வரு�றார்கள். என்ைன எ�ர்ேநாக்� வரு�ன்ற
ஒவ்ெவாரு சவால்கைளயும்
சாதகமாக பயன்படுத்� ெவற்�ைய
ெபற்று ெகாள்�ன்ேறன். ஒரு இலக்ைக
ேநாக்� பய�த்தால் அந்த இலக்ைக ெவற்�
ெகாள்ளும் வைரக்கும் இைடயூறுகளுக்கும்
�மர்சனங்களுக்கும் நாம் தைல சாய்க்கக்
கூடாது. அவற்ைறக் கடந்து ெசல்வதன்
ஊடாகேவ நமது இலக்ைக இலகுவாக
அைடய மு�யும் என்�றார்.
�ங்கள ெமா��ல் �றந்த ேதர்ச்�ைய
ெகாண்ட ைஹறுன்�ஷா, �றுவய��ருந்ேத
கைல, இலக்�யம், ைக�ைனப் ெபாருட்கள்,
அலங்கார உற்பத்�ப் ெபாருளகைள
தயா�ப்ப�ல் ஈடுபாடு ெகாண்டவர்.
எதற்கும் தைலைம தாங்கும் ைத�யம்
இருந்தைம�னால் இன்று அதைன
சாத்�யமாக்� ெவற்� கண்டுள்ளதாக
பைழய �ைனவுகைள ப�ர்ந்து
ெகாண்டார்.
சமூகத் தளத்�ல் ஒரு ெபண்ணாக
இருந்து ெபாருளாதாரம் ஈட்டுவது
என்பது இன்று ஒரு சவாலாக மா�
இருக்கும் காலகட்டத்�ல் ைஹறு�ஷா
ேபான்ற சுயெதா�ல் வருமானம் ஈட்டும்
ெபண்கள் சமூகத்�ற்கு பாரமாய்
இருக்காமல் வரமாக இருக்�ன்றார்கள்.
இத்தைகய ெபண்கைள சமூக மட்டத்�ல்
பாராட்� அவர்களது ேசைவைய
அடுத்தவருக்கு முன்மா��யாக மாற்ற
ேவண்�யது சமூகத்�ன் ெபாறுப்பாகும்.
�மர்சனங்கைள கடந்து வாழும் இவர்
ேபான்ற சாதைன ெபண்களுக்கு சமூக
அந்தஸ்ைத வழங்� ஊக்கப்படுத்த
ேவண்�யது இன்�யைமயாத
ஒன்றாகும்.
இவரது முயற்� ேமலும் ெவற்� ெபற
ேவண்டுெமன நாமும் வாழ்த்து�ேறாம்.

ஏ.எல்.எம்.�னாஸ்

(ெப�ய�லாவைண �ேசட �ருபர்)
ெதாடர்புகளுக்கு :

ெராம்ப ��
எம்.எஸ்.பா�ம்...

shumsfahim@gmail.com
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தா

ய்ப்பால் ெகாடுப்ப�ல்
�க்கல்களும்,
சவால்களும்
இருக்கத்தான் ெசய்�றது.
தாய்ப்பால் ெகாடுக்கும்ேபாது
தாய்மார்கள் எ�ர்ெகாள்ளும்
�ரச்�ைனகள் கு�த்து
பார்ப்ேபாம்.
�றந்த குழந்ைதகளுக்கு தாய்ப்பால்தான்
�றந்த ஊட்டச்சத்தாக உள்ளது. அதுதான்
குழந்ைத�ன் உடலுக்கு ேதைவயான
ெகாழுப்பு, புரதம், ைவட்ட�ன்கள்
மற்றும் ேநாய் எ�ர்ப்பு தன்ைமைய
வழங்கு�றது. குழந்ைத �றந்த ஒரு ம�
ேநரத்துக்குள் பாலூட்ட ேவண்டும்.
முதல் ஆறு மாதங்களுக்கு
�ரத்�ேயகமாக தாய்ப்பால்தான் ெகாடுக்க
ேவண்டும். தாய்ப்பால் ெகாடுப்ப�ல்
�க்கல்களும், சவால்களும் இருக்கத்தான்
ெசய்�றது. தாய்ப்பால் ெகாடுக்கும்ேபாது
தாய்மார்கள் எ�ர்ெகாள்ளும்
�ரச்�ைனகள் கு�த்து பார்ப்ேபாம்.
பால் க�தல்: முதல் குழந்ைதைய
ெபற்ெறடுக்கும் தாய்மார்கள் �ல
சமயங்க�ல் பால் க�வு �ரச்�ைனைய
எ�ர்ெகாள்ள ேந�டும். ��ெரன்று
மார்பகத்�ல் இருந்து பால் சுரந்து
ெவ�ேயற ெதாடங்கும். இந்த க�வு
எந்த ேநரத்�லும், எந்த இடத்�லும்
ஏற்படலாம். மூன்று முதல் ஆறு
வாரங்களுக்குள் பால் க�வு �ரச்�ைன ச�
ெசய்யப்பட ேவண்டும். குழந்ைதக்கு பால்
ெகாடுப்பைத த�ர்க்கேவா அல்லது �ண்ட
ேநரம் க�த்து ெகாடுக்கேவா கூடாது.
பால் க�வு �ரச்�ைன இருந்தால்
‘நர்�ங் ேபடுகைள’ பயன்படுத்தலாம்.
அைவ ஈரப்பதத்ைத உ�ஞ்சுவதற்கும்,
ஆைட�ல் பால் க�ந்து வருவைத
தடுக்கவும் உதவும். �ளாஸ்�க் ேபடுகைள
த�ர்க்க ேவண்டும். அைவ சருமத்�ல்
இருக்கும் ஈரப்பதத்�ற்கு எ�ராக
ெசயல்படுவேதாடு மார்பு காம்புக�ல்
வ�ைய ஏற்படுத்தும். பால் க�வைத
உணர்ந்தாேலா, குழந்ைதக்கு பாலூட்ட
மு�யா�ட்டாேலா மார்பு காம்புகைள
ெமன்ைமயாக அழுத்துவது பால் க�ைவ
தடுக்க உதவும்.
மார்பு காம்புக�ல் வ�: குழந்ைதக்கு
பால் ெகாடுக்க ெதாடங்கும் ஆரம்ப
நாட்க�ல் மார்பக காம்�ல் வ�
ஏற்படக்கூடும். மார்பகங்க�ல்
கடுைமயான வ�ையேயா,
அெசௗவுக�யத்ைதேயா உணர்ந்தால்
தாய்க்கும், ேசய்க்கும் இைடேயயான
�ைணப்�ல் குைறபாடு இருப்பதாக
அர்த்தம். குழந்ைத ச�யாக பாைல
உ�ஞ்ச�ல்ைல, ச�யாக ைகயாள�ல்ைல
என்பைத கு�க்கும். எனேவ தாய்ப்பால்
ெகாடுக்கும்ேபாது கடுைமயான வ�ைய
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தாய்ப்பால் ெகாடுக்கும் ெபண்கள்
எதிர்ெகாள்ளும் பிரச்சிைனகள்

அனுப�த்தால் சாதாரணமாக
எடுத்துக்ெகாள்ளக்கூடாது. ைவத்�ய�டம்
உ�ய ஆேலாசைன ெபறுவது அவ�யம்.

புண்: தாய்ப்பால் ெகாடுக்கும்ேபாது
ஊ� குத்துவது ேபான்ற உணர்ைவ �லர்
அனுப�ப்பார்கள். மார்பக காம்புக�ல்
புண்களும் உண்டாகக்கூடும். இந்த
�ரச்�ைன தற்கா�கமானது. �ல
வாரங்க�ல் ச�யா��டும். ெதாடர்ந்து
காயங்கள் உண்டானாேலா, காயங்கள்
ஆறாமல் இருந்தாேலா கவனத்�ல்
ெகாள்ள ேவண்�யது அவ�யமானது.
குழந்ைதக்கு பால் ெகாடுப்பதற்கு
ப�ற்� அ�க்க ேவண்டும்.
ஆரம்பத்�ல் குழந்ைத வலுவாக
உ�ஞ்சும். தாய்ப்பால் பாக்��யா
எ�ர்ப்பு பண்புகைளக்
ெகாண்�ருப்பதால்,
குழந்ைதக்கு ேநாய்த்
ெதாற்று ஏற்படுவதற்கான
அபாயத்ைதக் குைறக்க
உதவும். அதனால்
தாய்ப்பால் ெகாடுப்பைத
த�ர்க்கக்கூடாது.
மார்பக காம்�ல் புண்
இருந்தால் மருத்துவ
ஆேலாசைன ெபற்று
ேலாஷன் தடவலாம்.
மார்பக அழுத்தம்:
தாய்ப்பால் ெகாடுக்க
ெதாடங்கும் சமயத்�ல்
மார்பகங்கள் கனமாக இருப்பது
இயல்பானது. ஆனால் ெதாடர்ந்து
அேத அெசௗக�யத்ைத அனுப�த்தால்
மூச்சுத்�ணறல்
ஏற்படக்கூடும்.
குழந்ைதக்கு
�ண்ட ேநரம்
பால்

அனுப்ப ேவண்�ய முகவ�:
�றந்தநாள் வாழ்த்து, ெசந்தூரம், �னகரன் வாரமஞ்ச�
த.ெப.இல. 834, ெகாழும்பு. Senthooramtkn@gmail.com
அன்புச் ெசல்வங்க�ன் படங்கைள எமது �ன்னஞ்சல் முகவ�க்ேகா
0714901181 எனும் வட்ஸ் அப் இலக்கத்�ற்ேகா அனுப்பலாம்.

ஹா� அஹமட்
30.11.2015

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.

ஹாத்�ம் அஹமட்
17.11.2013

பிறந்த நாள் வாழ்த்து

ெகாடுக்க�ல்ைல என்றால் பால்
�ரம்��டும். அதன் காரணமாகவும் இந்த
�ரச்�ைன ஏற்படலாம்.
இதைன த�ர்ப்பதற்கான எ�தான
அணுகுமுைற, குைறந்தது இரண்டு
முதல் மூன்று ம� ேநரத்�ற்கு
ஒருமுைற பாலூட்டும் வழக்கத்ைத
�ன்பற்றுவதாகும். குழந்ைதக்கு பால்
ெகாடுப்பதற்கு முன்பு மார்பகங்கைள
ெமன்ைமயாக அழுத்� மசாஜ்
ெசய்தும் வரலாம்.
�றந்த குழந்ைதகளுக்கு முதல்
முைறயாக தாய்ப்பால் ெகாடுக்கும்
தாய்மார்கள் �ல �ஷயங்கைள
மன�ல் ெகாள்ள ேவண்டும்.
குழந்ைதக�ன் தைலைய
மார்��ருந்து 45 ��� ேகாணத்�ல்
ைவக்க ேவண்டும். அமர்ந்த
�ைல�ல் இருந்து குழந்ைதக்கு
பாலூட்டுவது நல்லது. பாலூட்�ய
உடேனேய குழந்ைதைய தூங்க
�டா�ர்கள். பாலூட்�ய �றகு,
குழந்ைத�ன் தைலைய உங்கள்
ேதாள்பட்ைட�ல் சாய்ந்த �ைல�ல்
இரண்டு ��டங்கள் ைவத்�ருங்கள்.

இ�கைலையச் ேசர்ந்த அப்துல் ஹ�ம், �யாஷா ஆ�ேயா�ன்
புதல்வர்களான புதல்வன் ஹாத்�ம் அஹமட், ஹா�
அஹமட் ஆ�ேயார் தமது �றந்தநாைள ெவகு �மர்ைசயாக
ெகாண்டாடு�றார்கள். அவர்கைள �ஸ்� பூமா, பூவாப்பா,
�ப்கா சாச்�, �யாசத் சாச்சா, �ேனா சாச்�, ஹனான் சாச்சா,
நஸ்ஹத் நானா, ஹாத்�ம் நானா, ஹம்�, ந�ப், நஸ்ஹா, �ஹா,
�பா� மா�, சப்ராஸ் மாமா, அஹ்னாப் மச்சான், �ஹ்ரா மச்�,
�பான் சாச்சா, �காசா சாச்�, சஹ்ரா தாத்�, இமா� தாத்�, ஐமன்,
ரம்சாத் சாச்சா, �ப்னூன் சாச்�, நுஸ்லா மா�
ஆ�ேயார் வாழ்த்து�றார்கள்.
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�ழ் பைடப்புச் சூழல்
கண்ட பல்ேவறு ஆளுைமக்
கைலஞர்க�ல் நன்கு
அ�யப்பட்டவர் க�ஞர்,
பாடலா��யர் அ�வும�.
த�ழ் �தும் த�ழ் ேத�ய
இனம் �தும் �குந்த பற்றுறு�
ெகாண்ட அ�வும��ன்
எழுத்துக்கள் ஒவ்ெவான்றும்
புரட்��ன் புது வ�வங்களாக
இருந்�ருக்�ன்றன. த�ழ்
�ைர�ைச சூழைலப் ெபாறுத்த
வைர �கச் �றந்தெதாரு
க�ஞராக, வசன கர்த்தாவாக
நன்க�யப்பட்ட இவர்
பாடலா��யராக இன்ைறக்கும்
த�யான அைடயாளத்ைதப்
ேபணு�ன்ற ஒருவராக நம்
முன்ேன ேதான்று�றார். த�ழ்
நாட்டுச் சூழ�ல் ெசன்ைன
வாழ்ைவப் ெபாறுத்த மட்�ல், பல
இைளேயாைர தட்�க் ெகாடுத்த
ெபருைம இவருக்கானது.
�ைர�ைசப் பாடல்க�ன்
உருவாக்கத்ைதப் ெபாறுத்தவைர
தூய த�ழ் ெசாற்கைள பயன்படுத்த
ேவண்டும் என்ப�ல் எப்ேபாதும்
கு�ப்பாக இருக்�ன்ற இவரது
பாடல்கள் ஒவ்ெவான்றும்
அவற்�ற்கு சான்று பகர்வனவாகேவ
இருந்து�டுவதுண்டு. ெபயர்
ெசால்லக்கூ�ய பல பாடல்கைள இவர்
எழு��ருக்�ன்றார்.
1997இல் ெவ�யான, 'ராமன்
அப்துல்லா' �ைரப்படத்�ல்
இைசஞா��ன் இைச�லும், எஸ்.
�.� �த்ரா குர�லும் அ�வும��ன்
வ�க�லும் உருவான,
'முத்த�ேழ முத்த�ேழ
முத்தச் சத்தம் ஒன்று ேகட்பெதன்ன'
என்ற பாடல் இன்று ேகட்டாலும்
அவ்வளவு ரசைன ெகாட்டு�ன்ற
பாடலாகேவ அைமந்தது.
'இைளயவன்' என்�ன்ற
�ைரப்படத்�ல் இைளயராஜா�ன்
இைச�லும், உன்� �ருஷ்ணன், �த்ரா
குர�லும் உருவான,
'என் இதயம் முழுதும்
�ேய �ேய ராசாத்�'
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ஆளுைமப் பைடப்பா�

அ�வும��ன்
பாடல்கள்

என்ற பாடல் இவர் வ�க�னூடக
அைமந்து நல் வரேவற்ைபப் ெபற்றது.
'மூேவந்தர்' �ைரப்படம்
அவ்வளவு சுலபத்�ல், மறந்து �ட
மு�யாத ஒரு �ைரப்படம் ஆகும்.
இத்�ைரப்படத்�ல் �ற்��ன்
இைச�ல் உருவான, ஹ�ஹரன்
குர�ல் இடம்ெபற்ற,
'நான் வான�ல்ைலேய
பார்த்ேதன்'
என்ற பாடலும்,

'குமுதம் ேபால் வந்த
கும�ேய'
என்ற பாடல்கள் அ�வும�
வ�க�ல் உருவா� ெமஹா �ட்
பாடல்களாக அைமந்தன.
கு�ப்பாக, 'குமுதம் ேபால் வந்த
கும�ேய' எனத் துவங்கும் பாடல்
த�ழகத்�ல் ெவ�யாகு�ன்ற
பத்��க்ைக, இதழ்க�ன் ெபயர்கள்
அைனத்ைதயும் உள்�ருப்பு ெசய்து
எழுதப்பட்ட ஒரு �த்�யாசமான
பாடலாக அந்நா�ல் அைனவராலும்
ர�த்து �யக்கப்பட்டது.
ந�கர் �ஜய் மற்றும் ெகௗசல்யா
ந�ப்�லும், ேத�ைசத் ெதன்றல்
ேதவா�ன் இைச�லும் உருவான
�ைரப்படம், '��யமுடன்'.
இத்�ைரப்படத்�ல், அைனத்து
பாடல்களும் �ட் பாடல்களாக
அைமந்தன. கு�ப்பாக அ�வும��ன்
எழுத்�ல் உருவான இரு பாடல்கள்
�றப்பாக அைமந்தன. ஹ�ஹர�ன்
குர�ல் அைமந்த,
'ஆகாசவா�
�ேய என் ரா�'
என்ற பாடலும்,
உன்� �ருஷ்ணன் குர�ல்
அைமந்த,

'பார�க்குக் கண்ணம்மா
�ெயனக்கு உ�ரம்மா'
என்ற பாடல்கள் �க நல்ல
பாடல்களாக அைமந்து அ�வும�க்கு
நற்ெபயைர ஈட்�க் ெகாடுத்தன.
ஏ.ஆர். ரஹ்மா�ன் இைச�ல்
இைணந்து ப�யாற்�ய, அ�வும�
'உதயா' �ைரப்படத்�ற்காக �ஜய்க்காக
எழு�, ஹ�ஹரன், சாதனா சர்க்கம்
குர�ல் உருவான,
'உதயா உதயா
உளறு�ேறன்
உ�ராய் உைனேய
எழுது�ேறன் காதல்'
என்ற பாடல் உன்ைம�ல்
வார்த்ைதக�ன் எழுைம, காத�ன்
ஆழம் என அைனத்ைதயும்
ெவ�ப்படுத்�ய ஒரு பாடலாக
அைமந்தது.
அ�வும��ன் பாடல்க�ல்
ெதாக்கு �ற்கும் ஒவ்ெவாரு
வார்த்ைதகளும் �கவும்
அற்புதமானைவ. பு�ய ெசாற்கைள
�க லாவகமாக பாடல்க�ல்
ெகாண்டுவரும் பாங்கு அவருக்கானது.
'மனம் �ரும்புேத உன்ைன'
�ைரப்படத்�ல், இைளயராஜா�ன்
இைச�ல் உருவான, அ�வும��ன்
பாடலான,
'இளேவ�ற் கால பஞ்ச�
இவள் வா�ல் வந்த ெபௗர்ண�'
என்ற பாடல் ஹ�ஹரன்,
பவதா�� குர�ல் அைமந்து நல்ல
வரேவற்ைபப் ெபற்றது.
த�ழ் �ைர�ைச�ன் பாடல்
ெவ��ல் அ�வும��ன் பாடல்கள்
த�த்து ெத�வதற்கு அவ�ன் ெமா�ப்
புலைமயும், ஆழ்ந்த பார்ைவயும்
காரணமா��ருக்�ன்றது. அந்தள�ற்கு
இைசக்குள்ளும், ெமட்டுக்குள்ளும்
வார்த்ைதகைள அளவுக்
கணக்�ற்ேகற்ப ெசாரு��டுவ�ல்
அ�வும� �றப்புக்கு�யவர்.
இப்ப�யாக பல்ேவறுபட்ட
�றப்புக்கள் ெகாண்ட அ�வும��ன்
ஒவ்ெவாரு பாடல்களும் காலம்
கடந்தாலும் முத்தான் பாடல்கள் தான்
என்பது �தர்சனம்.
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இப்பத்��ைக அேஸா�ேயட்டட் �யூஸ் ேபப்பர்ஸ் ஒப் �ேலான் ��டட் கம்ப�யரால் ெகாழும்பு இல. 35, � ஆர். �ஜயவர்தன மாவத்ைத�லுள்ள ேலக் ஹவு�ல் 2021 நவம்பர் மாதம் 21 ஆம் �க� ஞா�ற்றுக்�ழைம அச்�ட்டுப் �ரசு�க்கப்பட்டது.

21-_22 ஆகஸ்ட் 2004 ெகாழும்பு ஸா�ராக் கல்லூ��ல் நைடெபற்ற "த�ழ் �ழா" �ன் ேபாது �ரதம அ��களாக கலந்து ெகாண்ட இந்�யா த�ழ் நாட்ைடச்
ேசர்ந்தவர்களான கலா�� க�க்ேகா அப்துல் ரஹ்மான் (எம்.ஏ., �எச்�), ேபரா��ைய டாக்டர் பர்�ன் சுல்தானா. ��வுைரயாளர் ��ப� ப�ர் அஹமட் ைஸ�து
அவர்களுடன் ஸா�ராக் கல்லூ� பைழய மாணவரும் முன்னாள் ஸா�ராக் கல்லூ� த�ழ் சங்க தைலவருமான ேபருவைள �னன்ேகாட்ைடையச் ேசர்ந்த ஏ.எம்.
முஹம்மத் ஸப்வான் எடுத்துக் ெகாண்ட படம்.

