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05
ஆறாத் துயர் தந்த
கிண்ணியா படகு விபத்து

10
அதிகரிக்கும் காஸ்
சிலிண்டர் விபத்துகள்

எத்தகைய விமர்சனங்கள், எதிர்ப்புகள் வந்தாலும்

நாட்டை முன்னேற்றுவதற்காக சில
தீர்மானங்களை எடுக்க நேரிடும்
உலகளாவிய ரீதியில் ப�ொருளாதாரச் சவால்களை வெற்றிக�ொண்டு
நாட்டை முன்னேற்றுவதற்காக,
எதிர்காலங்களில் பல்வேறு தீர்மானங்களை எடுக்க வேண்டி
இருக்குமென ஜனாதிபதி
க�ோட்டாபய
ராஜபக்ஷ
தெரிவித்துள்ளார்.
அத்தகைய தீர்மானங்கள் விமர்சனங்களுக்கு
உள்ளானாலும், எதிர்

November 28 Sunday, 2021

18
கவர்ச்சி காட்டிய
தர்ஷா குப்தா

க�ொர�ோனா வைரஸ் த�ொற்றுப்
பரவலுக்கு எதிரான இரண்டாவது ட�ோஸ் தடுப்பூசியை ஏற்றி
மூன்று மாதங்கள் கடந்த 60 வயதுக்கு மேற்பட்ட அனைவருக்கும், நடமாடும் சேவை மூலம்
மூன்றாவது ட�ோஸ் (Booster) தடுப்பூசி வழங்கப்படவுள்ளது.
இதற்கான நடவடிக்கையை எடுக்குமாறு, சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகளுக்கு, ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ ஆல�ோசனை
04

2022 முதல் இலாபமீட்டுபவையாக மாற்ற பணிப்பு

சகல அரச நிறுவனங்களும்
அடுத்த ஆண்டில் சிறந்த முன்னேற்றம் அடைய வேண்டுமென பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ (26) அலரி
மாளிகையில் தெரிவித்தார்.
இதுவரை நட்டத்தில் இயங்கும்
நிறுவனங்களை அடுத்த ஆண்டில்
இலாபமீட்டும் நிறுவனங்களாக
மாற்றுவது த�ொடர்பில் அனைத்து
அதிகாரிகளும் கவனம் செலுத்த
வேண்டுமெனவும் பிரதமர் குறிப்பிட்டார்.
கிராமிய வீடமைப்பு மற்றும் நிர்மாணத்-

நாட்டில் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் வெடிப்பு சம்பவங்கள்

சந்தையிலுள்ள சிலிண்டர்கள் குறித்த
ஆய்வறிக்கை நாளை பாராளுமன்றில்
சிலிண்டர் முதல் அதற்கு
பயன்படுத்தும் உபகரணங்களின்
தரம் குறித்தும் அரசு கவனம்
ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம், ஷம்ஸ் பாஹிம்
சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்
வெடிப்புத் த�ொடர்பான பிரச்சினைக்குத் தீர்வு காண எடுக்க வேண்டிய
சகல நடவடிக்கைகளையும் அரசாங்கம் மேற்கொண்டுள்ளது. சமையல்
எரிவாயு சிலிண்டர் முதல் அதற்கு
பயன்படுத்தும் மூலப் ப�ொருட்கள்
வரை அனைத்திற்கு தரம் நிர்ணயிக்-

பாராளுமன்றத்தில் நுகர்வோர்
பாதுகாப்பு அமைச்சர்
லசந்த அழகியவண்ண தெரிவிப்பு

கப்பட்டுள்ளத�ோடு த�ொடர்ச்சியாக
அவற்றின் தரம் குறித்து கவனம்
செலுத்தப்படுவதாக நுகர்வோர் பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சர் லசந்த
அழகியவன்ன தெரிவித்தார்.
சந்தையிலுள்ள சமையல் எரிவாயு
சிலிண்டர்கள் குறித்து ஆய்வு மேற்க�ொள்ளப்படுவதாக தெரிவித்த அவர்,
பாவனை த�ொடர்பான பிரச்சினையாலும் அனர்த்தங்கள் நடைபெறுவதாக

பனை அபிவிருத்தி சபையை:
க�ொழும்புக்கு மாற்றுவதா?
எந்தவித தீர்மானமும் இல்லை என்கிறார் ரமேஷ் பத்திரன
ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம், ஷம்ஸ் பாஹிம்
பனை அபிவிருத்திச் சபையை க�ொழும்புக்கு
மாற்றம் செய்வதற்கான எந்தத் தீர்மானத்தையும் அரசாங்கம் மேற்கொள்ளவில்லை என பெருந்தோட்ட
கைத்தொழில் அமைச்சர் ரமேஷ் பதிரண நேற்று பாராளுமன்றத்தில் தெரிவித்தார்.
04
அதற்கிணங்க பனை அபிவிருத்திச் சபை

காட்டுமிராண்டித் தனமானது என விமர்சனம்
தனிப்பட்ட
முறையிலும்,
எனது தலைமையிலான அமைப்புகள் சார்பிலும், நம் நாட்டின்
பெண்களுக்கு எதிரான அனைத்து
நடவடிக்கைகள்,
அவதூறுகள்
ஆகியவற்றை நாம் கண்டிக்கிற�ோம். இலங்கை 04

இது வரை வெடிப்புக்குள்ளான சம்பவங்கள்
தரம் குறைந்த சிலிண்டர்களினால்
ஏற்பட்டவை என உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை

கண் டு பி டி க்கப்பட் டு ள ்ள தாக வு ம்
குறிப்பிட்டார்.
சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்கள்
வெடிப்பது த�ொடர்பாக எதிர்க்கட்சித் தலைவரும் எதிர்க்கட்சி எம்.
பிக்களும் எழுப்பிய கேள்விகளுக்குப் பதிலளிக்கும் ப�ோதே அமைச்சர் மேற்கண்டவாறு குறிப்பிட்டார்.
பாராளுமன்றத்தில் நேற்று
கருத்துத் தெரிவித்த
04

துறை மற்றும் கட்டிடப் ப�ொருட்
கைத்தொழில் இராஜாங்க அமைச்சுடன் இணைந்த நிறுவனங்களின்
இரண்டாவது காலாண்டுக்கான
முன்னேற்ற மீளாய்வு கூட்டத்தில்
நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடமைப்பு அமைச்சர் என்ற ரீதியில்
கலந்து க�ொண்டு கருத்து தெரிவித்த ப�ோதே பிரதமர் இவ்வாறு
குறிப்பிட்டார்.
கிராமிய வீடமைப்பு மற்றும் நிர்மாணத்துறை மற்றும் கட்டிடப்
04

அரசிலிருந்து ஒருப�ோதும்
வெளியேறப்போவதில்லை
-அமைச்சர்

மஹிந்த அமரவீர தெரிவிக்கிறார்

ஸ்ரீ
லங்கா
சுதந்திரக்
கட்சியை அரசாங்கத்திலிருந்து
செல்லுமாறு வாய் வார்த்தைகளை பேசி ஒரு சிலர் பாராளுமன்றத்தை அவமதிப்பதாக
அவர்கள் கூறுகிறார்கள் என்பதற்காக அரசாங்கத்திலிருந்து
விலகப�ோவதில்லையென்று
ஐக்கிய மக்கள் சுகந்திர கூட்டமைப்பின்
ப�ொதுச் செயலாளர், அமைச்சர் மஹந்த
அமரவீர தெரிவித்துள்ளார்.

அவர்கள் அழைத்ததற்காக
தமது குழுவினர் இந்த அரசாங்கத்துடன் இணையவில்லை
என்றும் ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திரக்
கட்சியின் 14 உறுப்பினர்கள்
இருப்பதாலேயே அரசாங்கத்துக்கு மூன்றிலிரண்டு பெறும்பான்மை பலம் இருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
பாராளுமன்றத்திலிருக்கும்
04
ஒரு சிலரின் முறையற்ற

சிலிண்டர் வெடிப்பு த�ொடர்பில்

தெரிவுக்குழு ஒன்று அவசியம்
பாராளுமன்றில் சஜித் பிரேமதாச க�ோரிக்கை
வீடுகளில் காஸ் சிலிண்டர்கள் வெடிக்கும் என்ற மக்களின் அச்சத்தைப் ப�ோக்குவதற்கு அரசாங்கம் உடனடியாக
நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும் எனவும் இந்த அனர்த்தங்கள்
தொடர்பாக விசாரணை மேற்கொள்ள பாராளுமன்ற தெரிவுக்குழு அமைக்கவேண்டும் எனவும் எதிர்க்கட்சித்தலைவர்
சஜித் பிரேமதாஸ நேற்று பாராளுமன்றத்தில் க�ோரினார்.
தினப்பணிகளை தொடர்ந்து எதிர்க்கட்சித் தலைவரும் எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்களும் காஸ் சிலிண்டர் வெடிக்கும் சம்பவங்கள் தொடர்பாக கேள்வி எழுப்பினர். பொலன்னறுவை பகுதி வீடொன்றில் காஸ் வெடித்ததில்
04

தென் ஆபிரிக்கா, நமீபியா, சிம்பாப்வே உட்பட

6 நாடுகளின் பயணிகளுக்கு

இலங்கை வருவதற்குத் தடை!
ஆறு நாடுகளிலிருந்து இலங்கை
வரும் பயணிகளுக்குத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக சிவில் விமான
சேவைகள் அதிகாரசபை தகவல்கள்
தெரிவிக்கின்றன. அதன்படி தென் ஆபிரிக்கா,

04

ப�ொது மக்கள் அவதானமாக இல்லாவிடின்

பெண்களை அவமானப்படுத்தும் வகையில்

திஸ்ஸ குட்டியாராச்சியின்
கருத்துக்கு மன�ோ பதிலடி

24 ஆஸி. டெஸ்ட் அணி
தலைவர் பெட் கம்மின்ஸ்
உப தலைவர் ஸ்மித்

நடமாடும் சேவை அரச நிறுவனங்களின் முன்னேற்றம்
மூலமாக "பூஸ்டர்" குறித்து பிரதமர் எடுத்துரைப்பு
நேற்று முதல் ஆரம்பமானது

காலங்களில் அதன் பிரதிபலன்கள்
நாட்டுக்கும், மக்களுக்கும் கிடைக்குமென்று ஜனாதிபதி குறிப்பிட்டுள்ளார்.
பண்டாரநாயக்க ஞாபகார்த்த சர்வதேச மாநாட்டு மண்டபத்தில் (26)
நடைபெற்ற 'ஜனாதிபதி ஏற்றுமதி
விருது' விழாவில் கலந்துக�ொண்டு
உரையாற்றியப�ோதே அவர் இதனை
தெரிவித்துள்ளார்.
குறுகியகால சிக்கல்களை
வெற்றிக�ொண்டதன் பின்னர் 04

நூருல் அ�
நஜ்முல் ஹ�ைசன்
ன்

பண்டிகைக் காலத்தில்
க�ொவிட் பரவும் அபாயம்

கட்டுப்பாடுகள் கடுமையாக்க நேரிடும் - Dr.ஹேமந்த ஹேரத்
டிசம்பர் மாதம் பண்டிகை காலப்பகுதியில் க�ொர�ோனா த�ொற்று பரவும்
வகையில் மக்கள் செயற்பட்டால் கட்டுப்பாடுகளைக் கடுமையாக்க நேரிடுமென
சுகாதார அமைச்சின் பிரதிப் பணிப்பாளர்
வைத்தியர் ஹேமந்த ஹேரத் தெரிவித்துள்ளார். தற்போதைய காலப்பகுதியிலுள்ள
04

இலங்கைத் தமிழருக்கு நியாயமான
அரசியல் தீர்வைக் காண
பிரித்தானிய ஒத்துழைக்கும்
UK வெளிவிவகார அமைச்சர் சுமந்திரனிடம் உறுதி
இலங்கையில் தமிழ் மக்கள் நியாயமான
அரசியல் தீர்வைக் காண்பதற்காக பிரிட்டன்
த�ொடர்ந்தும் ஒத்துழைப்பு வழங்குமென அந்நாட்டின் ப�ொதுநலவாய வெளிவிவகாரங்கள் மற்றும் மனித உரிமைகள் அமைச்சரும்
பாலியல் வன்முறைகளைத் தடுப்பதற்கான
பிரதமர் ப�ொரிஸ் ஜ�ோன்சனின் விசேட பிரதிநிதியும், தெற்காசிய மற்றும் ஐ.நா விடயங்களை கையாள்பவருமான
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சஹ்ரான் குழுவினருடன் நேரடி

தொடர்பிலிருந்த இருவர் விடுதலை
எவ்வாறு? அழுத்தம் க�ொடுத்தது யார்?
-முஜிபுர்

கேள்வி

ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்,
ஷம்ஸ் பாஹிம்
சஹ்ரானின் குழுவுடன் நேரடி
தொடர்பு வைத்திருந்த இரு நபர்களை பயங்கரவாதத் தடுப்பு விசாரணைப் பிரிவு, சட்ட மாஅதிபர் திணைக்களமூடாக விடுவித்துள்ளது. அதற்கு அழுத்தம் கொடுத்தது யார்
என்பதை தேடிப்பார்க்க வேண்டுமென
04

திருக�ோணமலை, கிண்ணியா குறிஞ்சாங்கேணி பாலத்தின் நிர்மாணப் பணிகள் நிறைவடையும் வரை ஆற்றைக்
கடந்து செல்வதற்கு அப்பகுதி மக்களுக்கு பாதுகாப்பான ப�ோக்குவரத்து வசதிகளை வழங்குவதற்காக பயணிகள்
படகு சேவையை இலங்கை கடற்படை ஆரம்பித்துள்ளது.

உலக சுகாதார ஸ்தாபனம் அடையாளமிட்டது

ஆபத்தான புதிய வைரஸுக்கு

‘ஒமிக்ரோன்’ என பெயர் சூட்டல்

த�ோட்டத் த�ொழிலாளருக்கு

04

விக்கல் வீராச்சாமி

ரூ. 2000 சம்பளம் வேண்டும்
அரசை அதிகரிக்கக் க�ோருகிறார் �தரன் எம்பி
ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம், ஷம்ஸ் பாஹிம்
அதிகரித்துள்ள
அத்தியாவசிய
உணவுப் ப�ொருட்களின் விலையேற்றத்திற்கு இணங்க த�ோட்டத் த�ொழிலாளர்களின் சம்பளத்தைக் குறைந்தது 2000
ரூபாவாக அதிகரிப்பதற்கு அரசாங்கம்
நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென
தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு எம்பி ஸ்ரீதரன் நேற்று பாராளுமன்றத்தில் தெரிவித்தார்.
நாட்டின் ப�ொருளாதாரத்தின் முதுகெலும்பாக
திகழும் த�ோட்டத் த�ொழிலாளர்கள்
04

குறிஞ்சாக்கேணியில இப்ப கடற்படை
இலவச படகுச் சேவைய எவ்வளவு சூப்பரா
நடத்துகினம் பாத்தியிலே....
இத முதலில செய்திருந்தா அப்பாவி
மாணவர்கள காப்பாத்தியிருக்கலாம்,
ஊர்ல தலைமை சரியா இருக்கணும்
என்பது இதுக்குத்தான்...!!!
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தினகரன் வாரமஞ்சரி
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ப�ொருளாதார
நெருக்கடி நீங்குவதற்கு
இராஜாங்க அமைச்சர்

ரசியல்
ரங்கம்

கலாநிதி
நாளக
க�ொடஹேவா

அர்ஜூன்

நா

டு எதிர்கொண்டுள்ள ப�ொருளாதார நெருக்கடி நிலைமையிலிருந்து
மீள்வதற்கு வெளிநாட்டு முதலீடுகளைக் க�ொண்டு வருவதே
உடனடித் தீர்வு. இது த�ொடர்பில் 2022 வரவுசெலவுத் திட்டத்தில்
கவனம் செலுத்தப்பட்டிருப்பதாக நகர அபிவிருத்தி, கரைய�ோரப் பாதுகாப்பு,
கழிவுப் ப�ொருள் அகற்றுகை மற்றும் சமூக துப்புரவேற்பாட்டு அலுவல்கள்
இராஜாங்க அமைச்சர் கலாநிதி நாளக க�ொடஹேவா தெரிவித்தார்.
எமக்கு வழங்கிய செவ்வியிலேயே அவர் இவ்வாறு கூறினார்.

கே:

2022ஆம் ஆண்டுக்கான
வரவுசெலவுத் திட்டம் குறித்த
உங்கள் நிலைப்பாடு என்ன?

பதில்: தற்போதைய நிலைமைகளின் அடிப்படையிலேயே வரவுசெலவுத் திட்டத்தை
நாம் பார்க்க வேண்டும். பல்வேறு பிரச்சினைகளுடன் இந்த வருடத்தை நாம் ஆரம்பித்திருந்தோம். கடந்த வருடத்தில் அரசாங்கத்தின்
வருமானம் கணிசமானளவு குறைந்திருந்தது.
அரசுக்கு வருமானம் ஈட்டக் கூடிய வழிகள்
பல க�ொவிட்-19 த�ொற்றுந�ோயால் பாதிக்கப்பட்டன. மறுபுறம் செலவுகள் அதிகரித்தன.
நிதியமைச்சர் பசில் ராஜபக்ஷ இதை கவனத்தில் க�ொண்டு வரவுசெலவுத் திட்டத்தை தயாரித்து அத்தியாவசிய ப�ொருட்களுக்கு மாத்திரம் நிதி ஒதுக்கீடு செய்துள்ளதுடன், நிதியை
குறைப்பதற்கான வழிகளையும் ஏற்படுத்தியுள்ளார். இந்த வரவுசெலவுத் திட்டத்தில்
அவர் இரு அம்சங்களை மிகப் பெரியவில்
சாதித்துள்ளார். பல பகுதிகளில் செலவுகள்
குறைக்கப்பட்டுள்ளன. அதே சமயம், ப�ொதுமக்களுக்கு சுமை ஏற்படாமல் இருக்க நிதியமைச்சர் மிகுந்த கவனம் செலுத்தி வருகிறார்.
வரிச்சுமையை அரசாங்கம் அதிகரிக்கும்
எனப் பலரும் எதிர்பார்த்தனர். ஆனால் அரசாங்கம் சிறப்பு வரிகள் தவிர வேறெந்த வரியையும் அதிகரிக்கவில்லை. அது மாத்திரமன்றி அவை ஒரு நேரத்தில் அறிவிடப்படும்
வரியாகும். மக்கள் மீது அரசு சுமையை சுமத்தவில்லை. நிதியை நிர்வகிப்பதில் அரசாங்கம்
கடினமான காலகட்டத்தைக் கடந்து வந்தாலும், மக்கள் மீது சுமையாக இருக்கக் கூடாது
என்பதில் மிகவும் கவனமாக இருந்து மக்கள்
மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்பதில்
கவனம் செலுத்துகின்றது. அரசாங்கத்தின்
க�ொள்கை அறிக்கையை நடைமுறைப்படுத்துவதற்காகப் பெருமளவு
பணம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. உதார ண மா க ,
முன்னு-

எனது
அமைச்சில்
நகர்ப்புற
மேம்பாட்டுக்கான
வரவுசெலவுத்
திட்டம் நான்கில்
ஒரு பங்காக
குறைக்கப்
பட்டுள்ளது

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

க�ொ

விட் த�ொற்று காரணமாக சுற்றுலாத்துறை
பலவீனமடைந்ததுள்ளது. சமூக இடைவெளி
அத்தியாவசியமான காரணியாக காணப்படும்
பின்னணியில் பயணங்கள் கட்டுப்படுத்தப்பட்டன.
விமான பயணங்கள் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட த�ோடு
பரவலைத் தடுப்பதற்காக சட்டங்கள் பிறப்பிக்கப்பட்டன. இவ்வாறான பின்னணியில் சுற்றுலாத்துறை
பெரும் பாதிப்படைந்தது. நிலைமை ஓரளவு சுமுகமானால் சுற்றுலாத்துறையில் முன்னேற்றத்தை
எதிர்பார்க்கலாம். இலங்கை தனக்கு கிடைக்கும்
முதலாவது சந்தர்ப்பத்தில் இது குறித்து முதலில்
கவனம் செலுத்துவது நல்லது.
சுற்றுலாத்துறை தரவுகளின் படி கடந்த காலங்களில் இந்தியாவிலிருந்து குறிப்பிட்டளவான�ோர்
இலங்கைக்கு வருகை தந்துள்ளார்கள் 2018
ஆம் ஆண்டு 4 லட்சத்து 25,000 உல்லாச
பயணிகள் இந்தியாவிலிருந்து வருகை தந்துள்ளார்கள். சீனாவில் இருந்து வருகை தந்தோரின்

கூறும் ஆல�ோசனை

க�ொண்டு வருவதாகும். இதனையே
நாம்
உடனடியாக
மேற்கொள்ள
வேண்டும். இதற்கான அடித்தளத்தை
வரவுசெலவுத் திட்டம் ஏற்கனவே
தீட்டியுள்ளது. கடன்களைப் பெறுவதற்காக அரசாங்கம் வெளிநாட்டு
நிறுவனங்கள் மற்றும் வெளிநாட்டு
அரசுகளுடன் கலந்துரையாடல்களை
ஆரம்பித்துள்ளது. எனவே இதனை
விசேடமாகக் குறிப்பிட வேண்டிய
தேவை இல்லை.

ரிமைப் பகுதிகளைப் பார்த்தால் வீதிகள்,
ரயில் ப�ோக்குவரத்த, எரிசக்தி மற்றும் கல்வி
ப�ோன்ற விடயங்கள் தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்தில் குறிப்பிடப்பட்டவையாகும்.

கே:
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பல்வேறு ப�ொருளாதார
நெருக்கடிகளுக்கு

வெளிநாட்டு முதலீடுகளை நாட்டுக்குள்
க�ொண்டு வருவதே உடனடித் தீர்வு
முகங்கொடுத்துள்ள மக்களுக்கு இந்த
வரவுசெலவுத் திட்டம் நிவாரணம்
அளிக்கத் தவறியிருப்பதாக எதிர்க்
கட்சியினர் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர்.
உங்கள் நிலைப்பாடு என்ன?
பதில்: 2015 முதல் 2019 வரையிலான வரவுசெலவு திட்டங்களை அவர்கள் சமர்ப்பித்திருந்தமையால் இந்தக் கேள்வியை எதிர்க்
கட்சியிடமே கேட்க வேண்டும். அவர்களின்
காலத்தில் ப�ொருளாதார நெருக்கடிகள் அதிகரிக்கவில்லையா? 2019 இல் ப�ொருளாதாரம் நெருக்கடியில் சிக்கவில்லையா? மக்கள்
அவர்களின் வரவுசெலவுத் திட்டத்தினால்
மகிழ்ச்சியடைந்திருந்தார்களா?
மக்கள்
வாழ்க்கைத் தரத்தில் மிகவும் ம�ோசமான
நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டனர். இன்று அவர்களால் திரும்பிச் சென்று தற்போதைய அரசாங்கத்தை குற்றம் சாட்ட முடியாது. அவர்களின் ஆட்சி த�ோல்வியடைந்தது. வளமான
ப�ொருளாதாரத்தைப் பெற்றுக் க�ொண்டு
அதனைத் த�ோல்வியடைந்த நிலையில் எம்மிடம் ஒப்படைத்தனர். எனினும், எமது
அரசாங்கம் மீண்டு வரும் நிலையில்
உள்ளது.
இவ்வாறு
குற்றஞ்சாட்டுவதற்கு
எதிர்க்கட்சியினருக்கு எந்தவித உரிமையும் கிடையாது. இரண்டாவதாக அரசாங்கம் எங்கிருந்து பணத்தை ஈட்டிக்
க�ொள்வது? எந்த வருடத்திலும் அரசாங்கத்தின் வருமானத்தில் 90 வீதம்
வரியிலிருந்தே கிடைத்தது. மக்களுக்கு
நிவாரணங்களை வழங்குவதால் அதற்கான பணம் மக்களிடமிருந்தே ஈட்டப்பட
வேண்டும். ஒரு த�ொகுதி மக்களுக்கு நிவாரணங்களை வழங்க மற்றும�ொரு த�ொகுதியினர் அதற்கான பணத்தைச் செலுத்த
வேண்டும். வரவுசெலவுத் திட்டத்தைப்
புரிந்து க�ொள்ள முடியாத மக்களை திசை
திருப்புவதற்கு எதிர்க்கட்சியினர் இவ்வாறான குற்றச்சாட்டுக்களை அடுக்கி வருகின்றனர். நிவாரணம் என்பது ப�ொதுமக்களுக்கு
மேலதிக சுமையாக அமையும்.

த�ோல்வியடைந்த

ப�ொருளாதாரத்தையே

கடந்த ஆட்சியாளர்கள்

எம்மிடம் ஒப்படைத்தனர்

கே:

அரசாங்கத்தின்
செலவீனங்களைக்
குறைப்பதற்கு இந்த வரவுசெலவுத்
திட்டத்தின் ஊடாக அரசு நடவடிக்கை
எடுத்துள்ளது எனக்
கருதுகின்றீர்களா?

பதில்: ஆம், நிச்சயமாக, தற்போதைய
வரவுசெலவுத் திட்டத்தைப் பார்த்தால், அரசாங்கத்தால் நீக்க முடியாத சில விடயங்கள்
உள்ளன. உதாரணமாக, சம்பளத்தை எடுத்துக் க�ொண்டால் அரசாங்கத்தின் சம்பளச் சட்டத்தை எதுவும் செய்ய முடியாது. இது எமது
வருடாந்த செலவீனத்தின் மிகப் பெரிய அங்கமாகும், அதாவது ஒரு ட்ரில்லியன் ரூபாவாகும். இதை விடவும் மற்ற செலவுகளுக்காகவும் அரசாங்கம் சேமிக்க வேண்டியுள்ளது.
எனவே இந்த வரவுசெலவுத் திட்டத்தில்
ஏற்கனவே விளக்கப்பட்டுள்ள அமைச்சர்கள் மற்றும் அரசு அதிகாரிகளின் எரிப�ொருளுக்கான க�ொடுப்பனவு குறைக்கப்பட்டு,
பிற அலுவலகச் செலவுகள் பெட்ரோல்
ஒதுக்கீட்டைக் குறைத்தல் மற்றும் பிற அலுவலகச் செலவுகள் ப�ோன்ற சில பகுதிகளில்
பிற செலவுகளைக் குறைக்க அரசு முயற்சித்துள்ளது.
அதேநேரம், அபிவிருத்தியைப் பார்த்தால்
குறிப்பிட்ட சில பகுதிகளில் செலவுகள்

குறைக்கப்பட்டுள்ளன. வீதிகள், நீர் மற்றும்
எரிசக்தி வழங்கல் ப�ோன்ற சில அத்தியாவசியப் பகுதிகள் எங்கள் தேர்தல் அறிக்கையில்
உள்ளன. இவ்விடயங்களுக்கான செலவுகளைக் குறைக்க முடியாது. இருப்பினும், சில
விடயப் பரப்புக்களில் குறைப்புக்கள் மேற்க�ொள்ளப்பட்டுள்ளன. எனது அமைச்சில் நகர்ப்புற மேம்பாட்டுக்கான வரவுசெலவுத் திட்டம்
நான்கில் ஒரு பங்காக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. ஏனைய பல அமைச்சுக்களிலும் இதே
நிலைதான். இது விரும்பத்தக்கதாக இல்லாவிட்டாலும் சூழல் அப்படியானதாக உள்ளது.

கே:

தற்பொழுது நிலவும்
வாழ்க்கைச் செலவு
அதிகரிப்புக்கு தீர்வினை
வழங்கும் வகையில் வரவுசெலவுத்
திட்டத்தில் எவ்வித ய�ோசனைகளும்
முன்வைக்கப்படவில்லையென சிலர்
கூறுகின்றனர். இது பற்றி என்ன
கூறுகின்றீர்கள்?

பதில்: நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டதைப்
ப�ோன்று ட�ொலர் பிரச்சினை காரணமாகவே சீமெந்து, எரிவாயு மற்றும் எரிப�ொருள் ப�ோன்றவற்றின் விலைகளில் அதிகரிப்பு ஏற்பட்டது. இதற்கு சிறந்த தீர்வு
வெளிநாட்டு முதலீடுகளை நாட்டுக்குள்

கே:

கெரவலப்பிட்டிய அனல்
மின்நிலையம் த�ொடர்பில்
அமெரிக்க நிறுவனத்துடன் ஏற்படுத்திக் க�ொண்டுள்ள ஒப்பந்தம் த�ொடர்பில் அரசாங்கத்தில் அங்கம் வகிக்கும் பங்காளிக் கட்சிகள் விமர்சித்து
வருகின்றனர். அரசாங்கத்திற்குள்
முரண்பாடு ஏதும் உள்ளதா?

பதில்: இது பங்காளிக் கட்சி என்பதை நாம்
அனைவரும் ஏற்றுக் க�ொள்ள வேண்டும்.
கூட்டணி அரசாங்கத்தில் பல்வேறு மட்டத்திலான பல்வேறு தரப்பினர் இருப்பர்.
அனைத்துத் தரப்பினரும் ஒன்றிணைந்து
ஜனாதிபதியின் தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்துக்காக ஒன்றிணைந்தனர். அவர்கள் அனைவரும் ஸ்ரீலங்கா ப�ொதுஜன பெரமுன என்ற
குடையின்
கீழ்
ப�ோட்டியிருந்தாலும்,
வெவ்வேறு சித்தாந்தங்களைக் க�ொண்டிருந்தனர். அந்த சித்தாந்தங்கள் த�ொடர்பில் பேசுகின்றனர். அவர்களுக்கு ஜனநாயக உரிமை
உண்டு என்று நினைக்கிறேன். ஆனால்
நாள் முடிவில் அமைச்சரவை இறுதி முடிவு
எடுக்க வேண்டும். அமைச்சரவை முடிவெடுத்தால் அதுவே இறுதியானது.
இந்த கூட்டணி கட்சி தலைவர்களும்
அமைச்சரவையில் உள்ளனர். பிரச்சினை
என்றால்
அமைச்சரவையில்
ப�ோராடி
மாற்றிக் க�ொள்ளலாம். அதைப் பற்றி
வெளியே வந்து பேசுவதற்கு அவர்களுக்கு
உரிமை இருக்கிறது என்று நினைக்கிறேன்.
ஆனால் அவர்கள் சில அறிக்கைகளை
வெளியிடுவதால் நாங்கள் கருத்து தெரிவிக்க
முடியாது. அவர்களில் யாருடனும் நான்
சண்டையிடவில்லை. எப்போதும் இரண்டு
பக்கங்கள் உள்ளன. இருப்பினும், இந்த கட்டத்தில் முதலீடுகள் தேவை என்பது எனக்குத் தெரிந்த ஒன்று. நாட்டில் நெருக்கடி நிலவுகிறது, அதற்கு வெளிநாட்டு முதலீடுகள்
தேவை. எனவே, இந்த வெளிநாட்டு முதலீடுகள் பயனுள்ளவை என்று அரசாங்கம் கருதினால், அது செவிமடுக்கப்பட வேண்டும்
என நான் நினைக்கின்றேன்.

உல்லாச பயணிகளை கவர்வது அந்நிய செலாவணியை
ஈட்டுவதற்கான விரைவான வழிமுறையாகும்
எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து 60 ஆயிரத்துக்கும் குறைவாகும். பிரித்தானியாவிலிருந்து
2 லட்சத்து 54 ஆயிரம் பேர் வருகை தந்திருந்தார்கள். அதன் பின்னர் 2019 ம் ஆண்டில் அதிகளவு உல்லாசப் பிரயாணிகள் இந்தியாவிலிருந்து
வருகை தந்திருந்தார்கள். அவர்களின் எண்ணிக்கையானது 3 லட்சத்துஐம்பத்து ஐயாயிரத்தை
தாண்டி இருந்தது. பிரித்தானியாவிலிருந்து ஒரு
லட்சத்து 88 ஆயிரம் பேர் பேரும் சீனாவிலிருந்து
ஒரு லட்சத்து 67 ஆயிரம் பேரும் வருகை தந்ததாக
தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன. ஈஸ்டர் ஞாயிறு தாக்குதலின் பின்னர் பலவீனம் அடைந்த சுற்றுலாத்துறை
ஆரம்பத்தில் இருந்த நிலைமைக்கு இன்னும் மீளவில்லை. 2025ஆம் ஆண்டளவில் 25 லட்சம்
உல்லாச பயணிகளை இலங்கைக்கு அழைத்துவர
இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்தது. அப்போதைய
நிலைமையில் அது சிரமமான காரியம் அல்ல
வென்பது தெளிவாக தெரிந்த விடயமாகும்.
தற்போது உள்ள கட்டமைப்பின் படி புதிதாக சிந்திக்க வேண்டியுள்ளது. சுற்றுலாத்துறை ப�ொருளாதாரத்திற்கு முக்கிய திருப்புமுனையாகும். வெளி-

நாட்டு உல்லாசப் பிரயாணிகளின் வருகையை
திட்டமிடுவது ப�ோல உள் நாட்டவர்களின் பயணத்துக்கும் சந்தர்ப்பம் ஏற்படுத்திக் க�ொடுத்தல் முக்கியமாகும். அது ஒரு ஆரம்பத்துக்கான அடிப்படையாக
அமையும். இந்தியா தங்களது நடைமுறையை
மாற்றுவதற்கு முயற்சி செய்து வருகின்றது. ஒரு
பில்லியன் தடுப்பூசி செலுத்தும் இலக்கை நிறைவு
செய்துள்ளது. அதற்கு இணைந்ததாக நாட்டில்
ப�ோக்குவரத்தை ஆரம்பித்துள்ளது. புதிய ரயில்
பாதைகள், அதிவேக பாதைகள், மற்றும் விமான
நிலையங்களை அபிவிருத்தி செய்ய ஆரம்பித்துள்ளது. சுதந்திரம் பெற்ற பின்னர் இந்தியா 74
விமான நிலையங்களை அமைத்துள்ளது. தற்போதைய பிரதமர் நரேந்திர ம�ோடி கடந்த ஏழு ஆண்டுகளுக்குள் 62 விமான நிலையங்களை அமைத்துள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எதிர்வரும் 7
வருடங்களில் இந்தியா இந்த எண்ணிக்கையை
220 ஆக அதிகரிக்க திட்டமிட்டுள்ளது. சில விமான
நிலையங்களை அரசாங்கம் அமைக்கின்றது. சில
பகுதிகள் தனியார் பிரிவினரால் அமைக்கப்படுகின்றன. அவற்றை செயற்படுத்தி பின்னர் அரசாங்கத்-

துக்கு ஒப்படைக்கும் ய�ோசனைக்கு திட்டமிட்டு வருவதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.
புதிதாக 21 ரயில் பாதைகள் அமைக்கப்பட்டு அதன்மூலம் இந்தியாவை இணைக்கும்
ய�ோசனையை பிரதமர் குடியரசு தினத்தன்று அறிவித்தார். தற்போது புதுடில்லியிலிருந்து புறப்படும்
ரயில்களில் நூற்றுக்கு 90 வீதமானவை மின்சார
ரயில்கள் ஆகும். இந்திய புகையிரத சேவை மூலம்
நாள�ொன்றுக்கு 23 மில்லியன் மக்கள் தங்களது
பயணத்தை மேற்கொள்கிறார்கள்.
விமான சேவைகள் மற்றும் ரயில் சேவைகளை
விரிவு படுத்துவத�ோடு நாடு பூராவும் மின்சாரத்தால் இயங்கும் பஸ்கள், வாடகை வண்டிகள்
மற்றும் முச்சக்கர வண்டிகள் சேவையையும் விரிவுபடுத்தி வருகின்றார்கள். தனியார் வாகனங்களை
விலைக்கு வாங்கும் ப�ோது மின்சாரத்தால் இயக்கப்படும் வாகனங்களுக்கு வரிச் சலுகையும் வழங்கப்படுகின்றது. மின்சாரத் தேவைக்காக நாடு முழுவதும் சூரிய சக்தியை பயன்படுத்தும் திட்டங்களும்
ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன. மக்கள்தொகையில் அதிகமான�ோருக்கு பயணம் செய்வதற்கான சந்தர்ப்-

பம் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளத�ோடு அவர்கள் சுற்றுலா
செல்லும் சந்தர்ப்பங்களில் சூழலுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் முயற்சியிலும் ஈடுபடுகின்றார்கள். பசுமை க�ொள்கையை
விரும்பும் ஐர�ோப்பிய உல்லாச பயணிகளுக்கு
இது சிறந்த தகவலாகும். சூழலை பாதுகாக்க நடவடிக்கை எடுக்கும் நாடுகளுக்கு பயணங்களை
மேற்கொள்வதை அவர்கள் விரும்புவார்கள்.
இலங்கையும் க�ொவிட் 19 ஐ கட்டுப்படுத்த பல
நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளது. தடுப்பூசியை
மிக வெற்றிகரமாக வழங்கிய நாடு. வயதானவர்களுக்கான மூன்றாவது ட�ோஸ் தடுப்பு ஊசியையும் வழங்க நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றது.
க�ொர�ோனாவை தாங்கக்கூடிய அளவுக்கு மக்கள்
சமூகத்தை வேகமாக மாற்றியுள்ளத�ோடு அதன்
பலனையும் வெகுவிரைவில் அடையலாம். அந்நிய
செலாவணி நாட்டில் குறைவாக காணப்படும் இவ்வேளையில் சுற்றுலா துறை நாட்டுக்கு பல நன்மைகளை க�ொண்டு வரும்.

தமிழில்:

வீ.ஆர். வயலட் 
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ஆபத்தான புதிய வைரஸுக்கு
‘ஒமிக்ரோன்’ என பெயர் சூட்டல்
தென்னாபிரிக்காவில்
முதல்
முறையாக
கண்டறியப்பட்டுள்ள
க�ொர�ோனா த�ொற்று கவலைக்குரிய
வகையைச் சேர்ந்ததென உலக சுகாதார
நிறுவனம்
வகைப்படுத்தியுள்ளது.
கிரேக்க எழுத்து முறைப்படி அதற்கு
‘ஒமிக்ரோன்’ எனவும் பெயரிட்டுள்ளது.
தென்னாபிரிக்காவில் கடந்த 24 ஆம்
திகதி முதல்முறையாகக் கண்டறியப்பட்ட புதிய வகை க�ொர�ோனா, பாட்ஸ்வானா உள்ளிட்ட அண்டை நாடுகளுக்குப் பரவியுள்ளது. ‘பி.1.1.529’ என்ற
குறியீடு இடப்பட்டுள்ள அந்த வகைக்
க�ொர�ோனா, இரு தவணை தடுப்பூசி
செலுத்திக் க�ொண்டவர்களையும் த�ொற்-

றியுள்ளது. அது, தற்போது மிக வேகமாக
பரவும் தன்மை க�ொண்ட டெல்டா
வகை க�ொர�ோனாக்களைவிட அதிக தீவிரமாக மனிதர்களிடையே பரவும் என்று
அஞ்சப்படுகிறது. இந்தப் புதிய வகை
க�ொர�ோனா கவலைக்குரிய வகையைச்
சேர்ந்ததென உலக சுகாதார நிறுவனத்தின்
ஆல�ோசனைக் குழு வெள்ளிக்கிழமை
வகைப்படுத்தியது. கிரேக்க எழுத்து
முறைப்படிஅதற்கு‘ஒமிக்ரோன்’எனவும்
பெயரிட்டது. இந்த வகையானது உலக
சுகாதார நிறுவனத்தின் கவலைக்குரிய
க�ொர�ோனா வகைகளில் முதன்மையானது ஆகும்.
உலக நாடுகள் இதனால் பீதிய-

டைந்துள்ளன. தென் ஆபிரிக்க வகை
க�ொர�ோனா சர்வதேச நாடுகளுக்கு கலக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தென் ஆப்பிரிக்கா மற்றும் அதன் 05 அண்டை
நாடுகளிருந்து வரும் விமானங்களுக்கு
பிரிட்டன் தடை விதித்தது. அந்த அறிவிப்பும் வெள்ளிக்கிழமை அமுழுக்கு
வந்தது. தென்னாபிரிக்கா மற்றும் அதன் 07
அண்டை நாடுகளிலிருந்து அமெரிக்கர்கள்
அல்லாத�ோர் அமெரிக்காவருவதற்குநவ.29
முதல் அந்நாடு தடை விதித்துள்ளது.
தென்னாபிரிக்கா வழியாக கடந்த 15 நாட்களில் பயணம் செய்த வெளிநாட்டவர்கள்
கனடா வருவதற்குஅந்நாடுதடைவிதித்துள்ளது. கனடாவைச் சேர்ந்தவர்கள் அவ்வாறு

வந்தால் 14 நாள்கள் தனிமைப்படுத்திக்
க�ொள்ளவேண்டும்எனத்தெரிவித்துள்ளது.
ஜெர்மனியும், வெள்ளிக்கிழமை இரவு
முதல் தென் ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து பயணிகள் வருவதற்குத் தடை விதிக்கப்படுவதாக
அறிவித்தது. அந்த நாட்டில் க�ொர�ோனா
பலி 01 இலட்சத்தைக் கடந்துள்ளதுடன்,
தென் ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து வரும் பயணிகளில் ஜெர்மனியர்களுக்கு மட்டுமே
நாட்டுக்குள் வர அனுமதிக்கப்படுமெனவும் அவர்கள் க�ொர�ோனா தடுப்பூசி
செலுத்தியிருந்தாலும் செலுத்தியிராவிட்டாலும் 14 நாட்களுக்குத் தனிமைப்படுத்தப்படுவர் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

த�ோட்டத் த�ொழிலாளருக்கு...
கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு முதல்
ஆயிரம் ரூபா சம்பள அதிகரிப்பைக்
க�ோரி வருகின்றனர். ஆனால் தற்போது
நாட்டில் நிலவும் அத்தியாவசிய

ப�ொருட்களின் விலை அதிகரிப்பை
கவனத்திற் க�ொண்டு அவர்களுக்கு
2000 ரூபாய் சம்பளத்தைப் பெற்றுக்
க�ொடுப்பதற்கு அரசாங்கம் நடவ-

டிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும்
அவர் சபையில் கேட்டுக் க�ொண்டார்.
பாராளுமன்றத்தில் நேற்று பெருந்த�ோட்ட கைத்தொழில் அமைச்சு உள்-

ளிட்ட 4 அமைச்சுக்கள் மீதான வரவு
செலவுத்திட்ட குழுநிலை விவாதத்தில் உரையாற்றிய ப�ோதே சிறிதரன்
எம்பி இவ்வாறு தெரிவித்தார்

சஹ்ரான் குழுவினருடன் நேரடி...
முஜிபுர் ரஹ்மான் கோரிக்கை
விடுத்தார். பாராளுமன்றத்தில் (26)
சிறப்புரிமை
மீறப்பட்டிருப்பது
தொடர்பாக தெரிவிக்கையிலேயே
அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.
2005 இல் வெளிநாட்டிலிருந்து
வந்த நேரம் கையடக்க சிம் அட்டை
ஒன்றை பெற்றுக்கொள்ள பல்வேறு
ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டி
இருந்ததால், எனது நண்பன் ஒருவரின் பெயருக்கு சிம் அட்டை ஒன்றை

பெற்றுக்கொண்டேன்.
பின்னர்
அதனை எனது பெயருக்கு மாற்றிக்
கொண்டேன். அன்று முதல் இன்றுவரை அந்தத் தொலைபேசி இலக்கத்தையே பயன்படுத்தி வருகின்றேன்.
எனக்குத் தொலைபேசி இலக்கத்தைப் பெற்றுத்தர உதவிய நபரை
பயங்கரவாதத் தடுப்பு விசாரணைப்
பிரிவு கடந்த மாதம் 07ஆம் திகதி
விசாரணைக்கு
அழைத்திருந்தது.
அவரிடம் எனது தொலைபேசி-

யிலிருந்து
மேற்கொள்ளப்பட்ட
தொலைபேசி அழைப்புகள் தொடர்பாக நீண்ட விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது.
இதன்போது அந்த நபர் இந்தத்
தொலைபேசி இலக்கத்தை பாவிப்பது பாராளுமன்ற உறுப்பினரென
எனது பெயரை குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இதன்மூலம் எனது தொலைபேசியிலிருந்து மேற்கொள்ளப்படும்
தொலைபேசி அழைப்புகள் ஒட்டுக்-

கேட்கப்படுகின்றதாகவே தெரியவருகின்றது. இந்த நடவடிக்கையால்
பயங்கரவாதத் தடுப்புப் பிரிவு எனது
பாராளுமன்ற சிறப்புரிமையை மீறி
இருக்கின்றது. அதனால் பயங்கரவாத தடுப்புப் பிரிவு விசாரணைப்
பிரிவின் பிரதானியை பாராளுமன்ற
சிறப்புரிமைக் குழுவுக்கு அழைத்து
இதுதொடர்பாக விசாரணை மேற்கொள்ளவேண்டுமென
கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

சிலிண்டர் வெடிப்பு த�ொடர்பில் ...
19வயது பெண்ணொருவர் உயிரிழந்துள்ளார். இந்தப் பிரச்சினை
தொடர்பாக உடனடியாக கவனம்
செலுத்தவேண்டும் என்றும் அவர்-

கள் க�ோரினர்.
இதன்போது த�ொடர்ந்து கருத்துத்
தெரிவித்த எதிர்க்கட்சி தலைவர்
சஜித் பிரேமதாச, இந்த மாதத்தில்

இதுவரை 7 இடங்களில் காஸ்
சிலிண்டர்கள்
வெடித்துள்ளன.
அதனால் மக்கள் பெரும் அச்சத்தில்
வீடுகளில் வாழ்ந்து வருகின்றனர்.

மக்கள் வரிசைகளில் காத்திருந்து
வாங்கி எடுத்துச் செல்லும் காஸ்
சிலிண்டரின் பாதுகாப்பு குறித்து சந்தேகம் ஏற்பட்டிருக்கின்றது.

திஸ்ஸ குட்டியாராச்சியின்...
ஜனத்தொகை
எண்ணிக்கையில்
52 விகிதத்துக்கு அதிகமான�ோர்
பெண்கள் ஆவர். ஆகவே பெரும்பான்மையினரான பெண்களை அவமானப்படுத்தி விட்டு, இலங்கை
தேசத்தை கட்டியெழுப்ப முடியாது.
பெண்களுக்கு எதிரான ஒடுக்குமுறைகளைக் கண்டிக்க இன, மத, ம�ொழி,
அரசியல் பேதங்களைகளை மறந்து
ஒன்றுபடுவ�ோம் என ஜனநாயக
மக்கள் முன்னணி, தமிழ் முற்போக்கு
கூட்டணி தலைவர், க�ொழும்பு

மாவட்ட எம்பி மன�ோ கணேசன்
கூறியுள்ளார். இதுபற்றி மன�ோ எம்பி
மேலும் கூறியுள்ளதாவது,
எமது சக பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ர�ோகிணி குமாரி விஜேரத்னவுக்கு எதிராக பெண்ணின வெறுப்பு
மற்றும் அருவருக்கத்தக்க கருத்துகளை, அரசு தரப்பு எம்பி திஸ்ஸ
குட்டியாராச்சி பகிரங்கமாக சபையில்
பிரய�ோகித்துள்ளார்.
இந்நாட்டுப்
பெண்களை
அவமானப்படுத்தும்முகமாக சபையில் ச�ொல்லப்பட்ட

இக்கருத்துகளை,
பாராளுமன்ற
பெண்கள் ஒன்றிய அமைப்பின்
தலைவர் ராஜாங்க அமைச்சர் சுதர்ஷனி
பெர்ணாண்டோபிள்ளை
மற்றும் எதிரணி எம்பி தலதா அதுக�ோரள ஆகிய�ோர், அரசு, எதிரணி
பேதங்களுக்கு அப்பால் சென்று கடுமையாகக் கண்டித்து தமது உரிமைக்க�ோரிக்கைகளைமுன்வைத்துள்ளனர்.
மாத்தளை மாவட்ட எம்பி ர�ோகிணி
குமாரி விஜேரத்ன உரிமை க�ோரிக்கை
எழுப்பி, தன்னையும், இந்நாட்டு

பெண்களையும் நிமிர்ந்து நின்று மகிமைப்படுத்தியுள்ளார்.
அருவருக்கதக்க
விதத்தில்,
பெண்களை
அவமானப்படுத்துவதும் பின்னர் அவற்றை விளையாட்டு,
கேலி, கிண்டல், அரசியல் என்ற
பெயர்களில் மூடி மறைப்பதும், நமது
சமூகத்தில் வழமையாக நடைபெறுகிறது. இதுவே அன்று அரசு தரப்பு
எம்பி திஸ்ஸ குட்டியாராச்சி வாயில்
இருந்தும் பாராளுமன்ற சபையில்
வெளிப்பட்டது.

சந்தையிலுள்ள சிலிண்டர்கள்...
அமைச்சர் மேலும் குறிப்பிட்டதாவது, இந்தப் பிரச்சினையை தீர்க்க
நாம் எடுத்துள்ள நடவடிக்கைகளுக்கு மேலதிகமாக ஏதும் ய�ோசனைகள் வருமானால் அதனை ஏற்கத்
தயாராக இருக்கிற�ோம். ஆனால்
சகல நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சிக்கல் நிலை
ஏற்பட பிரதான காரணம் சில மாதங்களுக்கு முன்னர் 18 லீட்டர் சமையல்
எரிவாயு சந்தைக்கு அறிமுகம்செய்தது.
அதனை அகற்ற நாம் பணித்த�ோம். 12.5 கில�ோ சமையல் எரிவாயு
சிலிண்டர்களில் புரகேன் 30 வீதமும்
பூதேன் 70 வீதமும் இருந்தது.
இதனை மாற்றி புரகேன் 50 வீதமும்
பூதேன் 50 வீதமும் மாற்றி எரிசக்தி
அளவை அதிகரிக்க முடியுமென
லிட்ரோ நிறுவனம் அறிவித்தது.

அது த�ொடர்பில் சமையல் எரிவாயு
தரம் பற்றி அறிய எந்த அரசும் நடவடிக்கை
எடுத்திருக்கவில்லை.
ம�ொரட்டுவ பல்கலைக்கழத்துடன்
பேசி இது பற்றி கணிப்பீடு செய்தது.
12.5 கில�ோ சமையல் எரிவாயு
சிலிண்டரை 18 லீட்டராக மாற்றுவதால் எரிசக்தி அளவு அதிகரிக்காது.
அதில் 9.5 கில�ோ எரிவாயுவே இருக்குமென அறிவிக்கப்பட்டது.
நுகர்வோர் பாதுகாப்பு அதிகார
சபை இரண்டு சமையல் எரிவாயு
நிறுவனங்களுக்கும் எதிராக வழக்குத் த�ொடர்ந்தது. அதற்கமைய சந்தையில் உள்ள 18 லீட்டர் சமையல்
எரிவாயு சிலிண்டர்கள் அகற்றப்பட்டன.12.5 கில�ோ 5 கில�ோ மற்றும்
02 கில�ோ சிலிண்டர்களே சந்தையிலுள்ளன. 30 க்கு 70 என்ற அளவிலே
எரிவாயு உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது.

இரு நிறுவனங்களினதும் எரிவாயு
மாதிரிகள் பெறப்பட்டு ஆய்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதன் அறிக்கைகள்
(27) கிடைக்க இருக்கிறது.
நாளை திங்கட்கிழமை இது
த�ொடர்பில்
பாராளுமன்றத்திற்கு
அறிவிப்போம்.
நாட்டில் சமையல் எரிவாயு
த�ொடர்பான பிரச்சினை உள்ளது.
உலகில் சமையல் எரிவாயு த�ொடர்பான விபத்து நடக்கிறது. எமது நாட்டிலும் 10 முதல் 20 வரை விபத்து
நடக்கிறது.
லாப் நிறுவன சமையல் எரிவாயு
சிலிண்டர்கள் கடந்த 05 வருடத்தில் 23 தடவைகள் அனர்த்தத்திற்குள்ளாகியுள்ளன. இது த�ொடர்பில்
விசாரணை நடைபெற்றது. இன்றும்
விபத்துகள்
நடைபெறுகின்றன.
சிலிண்டருக்கும்
ரெகுலேட்டருக்-

கும் குழாய்கும் தரம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளன.
பாவனையாளர்
பாதுகாப்புத்
த�ொடர்பில் நீண்டகாலமாக பிரச்சினை உள்ளது. நாட்டுக்கு வரும் 07
ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான ப�ொருட்களில் 1,200 வரையான ப�ொருட்களின் தரமே பரீட்சிக்கப்படுகிறது.
ம�ொறட்டுவ பல்கலைக்கழக நிபுணர்கள் வெளிநாட்டு நிபுணர்களுடன் இணைந்து இந்தப் பிரச்சினைக்குத் தீர்வு காண்பதற்கு நடவடிக்கை
எடுத்துள்ளன.
துறைமுகத்தில்
ஏற்றும் நாட்டில் சான்றிதழ் விநிய�ோகிக்கப்படுகிறது. சமையல் எரிவாயு
அனுப்பும் நிறுவனங்களை இங்கு
பதிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. தரநிர்ணய சபை பகுப்பாய்வு
திணைக்களம்
என்பன
ஆய்வு
செய்து வருகின்றன.

தேசிய உபகரணங்கள் மற்றும் இயந்திர அமைப்பு மற்றும் ஓஷன்விவ்
அபிவிருத்தி தனியார் நிறுவனங்களின் முன்னேற்றம் த�ொடர்பில் அந்தந்த நிறுவனத் தலைவர்கள் பிரதமருக்கு விளக்கினர்.
பாதி கட்டி முடிக்கப்பட்ட 72,000
வீடுகளில் மேலும் கட்டி முடிக்கப்பட வேண்டிய 40,723 வீடுகளுக்காக ஆண்டுத�ோறும் 500 மில்லியன்
ரூபாய் ஒதுக்கீடுகளைப் பெற்றுக்
க�ொள்ளல்,
மாதுலுவாவே ச�ோபித தேரர்
கிராமத்தில் எஞ்சிய 31 வீடுகள்
மற்றும் அத்தியவசிய பணிகளை

நிறைவுசெய்வதற்கு 112 மில்லியன்
ரூபாய் ஒதுக்கீடு பெறல் உள்ளிட்ட
அபிவிருத்தித் திட்டங்கள் மற்றும்
அமைச்சின் கீழ் உள்ள நிறுவனங்கள்
பெற்றுக்கொண்ட கடன்களுக்கு சம்பந்தப்பட்ட வங்கிகளிடம் இருந்து
நிவாரணம் பெறுவது உள்ளிட்ட
பல விடயங்கள் குறித்து கூட்டத்தில்
கவனம் செலுத்தப்பட்டது.
இந்த சவாலான காலங்களில்
பணிகளை இடைநிறுத்த இடமளிக்கக் கூடாதெனத் தெரிவித்த பிரதமர்,
பேச்சுவார்த்தை மூலம் தேவையான
முடிவுகளை துரிதப்படுத்தி உரிய
பணிகளை சட்டப்படி முறையாக

நிறைவேற்றுவதற்கு நடவடிக்கை
முன்னெடுக்க வேண்டுமென அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தினார்.
நிறுவனங்கள் இணைந்து முன்னெடுக்கும் திட்டங்களில் திட்டங்களை
நிறைவேற்றுவதற்கு அனைத்து நிறுவனங்களின் ஆதரவைப் வழங்குவது அவசியமாகும்.
சந்தையில் டைல்ஸ் தட்டுப்பாடு
ஏற்பட்ட ப�ோது அரச நிறுவனங்கள்
செயற்பட்ட விதத்திலேயே சீமெந்து
மற்றும் கம்பிகளை தட்டுப்பாடின்றி
பெற்றுக் க�ொடுப்பது த�ொடர்பிலும்
கவனம் செலுத்துங்களென பிரதமர்
குறிப்பிட்டார்.

நாட்டை முன்னேற்றுவதற்காக...
ப�ொருளாதார
நிவாரணங்களை
வழங்க முடிவத�ோடு, நாட்டைப்பற்றி சிந்தித்து புரிந்துணர்வுடன்
செயற்படுமாறு தாம் அனைவரி-

டமும்
கேட்டுக்கொள்வதாகவும்
ஜனாதிபதி குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இலங்கையில்
ஏற்றுமதியாளர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய உயர்

மற்றும் தனித்துவமான விருது இதுவாகும்.
ஏற்றுமதித் துறையின் வளர்ச்சிக்காக உயரிய பங்களிப்பை வழங்கிய

ஆறாத் துயரத்தைத் தந்த...
ஆனால் இதற்கு பின்வரும் நிபந்தனைகள் விதிக்கப்பட்டிருந்தன.
1. குறித்த சேவையின் ப�ோது பாதுகாப்பு நியமங்கள் கட்டாயம் பின்பற்றப்பட வேண்டும்
2. குழந்தைகள், பாடசாலை சிறுவர்களுக்கு இலவசமாக சேவையை
வழங்க வேண்டும்
3. படகினது உறுதிப்பாடு குறித்து
அவ்வப்போது ச�ோதித்தல் அவசியமானது.
இந்த விதிமுறைகள் பின்பற்றப்பட்டி ருக்கின்றதா என ப�ொதுமக்கள்
கேட்கின்றனர். இவர்களின் கேள்வி-

யில் நியாயம் இருக்கின்றது.
நான்கு பிளாஸ்டிக் வள்ளங்களை
இணைத்து அதன் மேலே பலகை
ப�ோடப்பட்டு இந்த படகு தயாரிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
இதை தயாரித்தவர் ஒரு சாதாரண
நபர். ப�ொறியியல் த�ொழில்நுட்ப
அறிவ�ோடு கட்டப்பட்ட படகு
அல்ல. எனவேதான் படகின் தர உத்தரவாதம் த�ொடர்பான பிரச்சினை
படகு அனர்த்தத்திற்கு காரணமாக
இருக்கின்றது என்று கூறுகின்றனர்.
அடுத்து, இந்த பால நிர்மாண
வேலைகள் ஆரம்பிக்கும் ப�ோதே

ஏற்றுமதியாளர்களுக்கு இந்த விருது
வழங்கப்படுவதாக
ஜனாதிபதி
க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ தெரிவித்துள்ளார்.

05ஆம் பக்க த�ொடர்...

மாற்று வழி ஒன்றின் தேவை குறித்து
பல்வேறு தரப்பினரிடமிருந்து ஆரம்பத்திலிருந்தே கருத்துக்கள் முன்வைக்கப்பட்டு
வந்திருக்கின்றன.
பாராளுமன்றத்திலும் இது குறித்து
கருத்துக்கள் பலமுறை தெரிவிக்கபட்டிருந்தன.
அபிவிருத்தி குறித்து கவனம்
செலுத்திய
அதிகாரிகள்,
அரசியல்வாதிகள், இவ்வாறான அபிப்பிராயங்களை
அலட்சியப்படுத்தியதன் விளைவே இந்த படகு
அனர்த்தம் ஏற்பட காரணம் என
பலரும் தற்போது பேசிக்கொள்கின்-

வடமாகாணத்தில்
குறிப்பாக
யாழ்ப்பாணத்தில்
க�ொர�ோணா
வைரஸ் பரவல் ஆரம்பித்த காலத்திலிருந்து இன்று வரை தமது உயிர்களை துச்சமென மதித்து ந�ோயாளர்களின் நலன்களைக் காப்பதற்காக
முன்னின்று உழைத்து வரும் முக்கியஸ்தர்களை க�ௌரவிக்கும் விழா
இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை யாழ்ப்பாணத்தில் நடைபெற உள்ளது.
ப�ொதுச் சுகாதார பரிச�ோதகர்கள்
சங்கத்தின் ஆதரவில் சமூக பிரமுகர்
கந்தசாமி கருணாகரன் ஒருங்கிணைப்பில் இந்த விழா நடைபெறவுள்-

ளது. இவ்விழாவில் வடமாகாண
க�ொவிட் ஒழிப்பு பிரதானியும் யாழ்
மாவட்ட இராணுவ கட்டளைத்
தளபதி மேஜர் ஜெனரல் ஜகத் க�ொடிதுவக்கு விசேட அதிதியாக கலந்து
க�ொள்கிறார். இந்த விழாவில் சுகாதாரத் துறைக்கு பணியாற்றிய பலர்
க�ௌரவிக்கப்பட இருக்கிறார்கள்.
இந்த விழாவில் நடிகர் ரஜினிகாந்த்
நடிப்பில் வெளியான அண்ணாத்த
படத்தில் ஒரு பாடலுக்கு நாதஸ்வர
இசை அமைத்த இசைக்கலைஞரும் க�ௌரவிக்கப்பட இருக்கிறார்
என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

பண்டிகைக் காலத்தில்...
சுகாதார வழிகாட்டல்கள் இதற்கு
முன்னர் காணப்பட்டதை விடவும்
தளர்த்தப்பட்டுள்ளன.
ப�ொதுவாகப் பண்டிகைக் காலங்களில், சிறு குழந்தை முதல் அனைவருக்கும் சமூக ரீதியாகவும், ஆன்மீக
ரீதியாகவும் பண்டிகைக் காலத்துடன் த�ொடர்புடைய தேவைகளை
நிறைவேற்றுவதற்கான
வாய்ப்பு
வழங்கப்படுகிறது. நாட்டின் பெரும்-

பான்மையான மக்கள் சுகாதார
வழிகாட்டல்கள் த�ொடர்பில் அவதானத்துடன்
செயற்பட்டாலும்
சிலர் சுகாதார வழிகாட்டல்களைப்
பின்பற்றாமல் இருப்பது ஆபத்தான
விடயமாகுமென அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
சுகாதார பணியகத்தில்
(26) நடைபெற்ற ஊடகவியலாளர்
சந்திப்பில் கலந்து க�ொண்டு அவர்
இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார்.

அரசியல் தீர்வினைக் காண...

தாரிக் அஹமட் தெரிவித்துள்ளார்.
பிரிட்டனுக்குச் சென்றுள்ள தமிழ்த்
தேசியக் கூட்டமைப்பின் ஊடகப்
பேச்சாளரும், பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி
எம்.ஏ.சுமந்திரனுக்கும் பிரிட்டனின்
அமைச்சர் தாரிக் அஹமட்டுக்கும்
இடையிலான
சந்திப்பின்போதே
மேற்கண்டவாறு அமைச்சர் தாரிக்
தெரிவித்துள்ளார்.
பிரிட்டனின்
வெளிவிவகார
அமைச்சருடனான சந்திப்பு, மிகவும்
ஆக்கபூர்வமாக
அமைந்திருந்தது.

அமெரிக்கா, கனடா ஆகிய நாடுகளில்
நடைபெற்ற முக்கிய சந்திப்புக்களின்
த�ொடர்ச்சியாகவே இந்தச் சந்திப்பும்
நடைபெற்றிருந்தது. இச் சந்திப்பின்ப�ோது, இலங்கை அரசாங்கத்தைப்
ப�ொறுப்புக்கூறலை செய்ய வைப்பதற்காக ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள் பேரவையில் பிரிட்டன் இணை
அனுசரணை நாடுகளின் தலைமையில் 46.1 பிரேரணையை முன்னகர்த்தி
நிறைவேற்றியமைக்காக தமிழினத்தின் சார்பில் சட்டத்தரணி எம்.ஏ.சுமந்திரன நன்றிகளை தெரிவித்திருந்தார்.

பனை அபிவிருத்தி சபையை:...
யாழ்ப்பாணத்திலேயே செயற்படும்
என்றும் தெரிவித்த அவர் அபிவிருத்திச் சபை மற்றும் அந்தத் துறையில்
பிரச்சினைகள் அல்லது குறைபாடுகள் காணப்படுமாயின் அது த�ொடர்பில் எமக்கு அறிவித்தால் உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளத் தயாராக
உள்ளதாகவும் அமைச்சர் சபையில்
தெரிவித்தார்
பாராளுமன்றத்தில்
நேற்று
குழுநிலை விவாதத்தில் உரையாற்றிய சிறிதரன் எம்பி எழுப்பிய கேள்விய�ொன்றுக்கு பதிலளிக்கும் வகையிலேயே அமைச்சர் ரமேஷ் பதிரண
இதனைத் தெரிவித்தார்.
பாராளுமன்றத்தில் நேற்று பெருந்தோட்ட
கைத்தொழில் அமைச்சு மீதான வரவு
செலவுத்திட்ட குழுநிலை விவாதத்தில் உரையாற்றிய சிறிதரன் எம்பி,
யாழ்ப்பாணத்தில்
செயற்படும்
பனை
அபிவிருத்திச்
சபையை
க�ொழும்புக்குக் க�ொண்டு வருவதற்கு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டதுடன்
தமிழ் மக்களின் பாரம்பரியத்தை
அடிப்படையாகக் க�ொண்ட பனை
அபிவிருத்தித் துறைச் சார்ந்த பனை
அபிவிருத்தி சபையின் தலைவராக
ஒரு சிங்கள சக�ோதரர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளமை த�ொடர்பிலும் சபையில்
தமது ஆதங்கத்தைக் குறிப்பிட்டார்.
கித்துள் அல்லது தென்னை அபி-

விருத்திச் சபை தெற்கை சார்ந்தது
என்பதால் அவற்றுக்கு ஒரு தமிழரை
நியமிக்க வேண்டும் என்று நாங்கள்
கேட்கவில்லை.
பனை அபிவிருத்திச் சபையில்
பணி புரியும் கணக்காளர்கள் மற்றும்
அதிகாரிகள் என சிங்களவர்களே
நியமிக்கப்பட்டு
வருகின்றார்கள்.
அங்குள்ள உத்திய�ோகத்தர்கள் மாற்றப்பட்டு வேறு ம�ொழி பேசுபவர்கள்
அதற்காக நியமிக்கப்பட்டு வருவதையும் காண முடிகிறது.
எவ்வாறாயினும் மேற்படி சபை
வடக்கு கி
- ழக்கை பிரதிநிதித்துவப்படுத்த வேண்டிய ஒன்று. அது த�ொடர்பில் அமைச்சர் கவனம் செலுத்த
வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்க�ொண்டார்.
அத்துடன் அதற்கு பதிலளித்த
பெருந்தோட்ட
கைத்தொழில்
அமைச்சர் ரமேஷ் பதிரன:
அது த�ொடர்பில் அநீதிகள் ஏற்பட்டிருந்தால் எமக்கு அறிவியுங்கள்
பனை அபிவிருத்தி த�ொடர்பான முதலீடுகள், மற்றும் நடவடிக்கைகள்
அந்த மக்கள் சார்ந்ததாக முன்னெடுப்பதற்கு அனைத்து நடவடிக்கைகளும்
மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. ஏதாவது
சிக்கல்கள்
காணப்படுமானால்
நாங்கள் அதனைத் தீர்ப்பதற்கு உதவி
செய்ய காத்திருக்கிற�ோம் என்றும்
அவர் தெரிவித்தார்.

6 நாடுகளின் பயணிகளுக்கு ...
நமீபியா, சிம்பாப்வே, ப�ோட்ஸ்வானா,
லெச�ோத்தோ மற்றும் எசுவாத்தினி
ஆகிய 06 நாடுகளிலிருந்தே இவ்வாறு
நாட்டுக்கு வருகைத் தர தடை விதிக்கப்-

பட்டுள்ளது. இந்தத் தடை எதிர்வரும்
14 நாட்களுக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக
சிவில் விமான சேவைகள் அதிகார சபை
குறிப்பிடுகின்றது.

அரசிலிருந்து ஒருப�ோதும்...

அரச நிறுவனங்களின்...
ப�ொருட் கைத்தொழில் இராஜாங்க
அமைச்சர் இந்திக அனுருத்த இதன்ப�ோது ந�ோக்கத்தை தெளிவுபடுத்தியதுடன், அமைச்சின் செயலாளர்
சிறிநிமல் பெரேரா இதுவரையான
முன்னேற்றத்தின் சுருக்கத்தை முன்வைத்தார்.
தேசிய வீடமைப்பு அதிகாரசபை,
வரையறுக்கப்பட்ட
கட்டடப்
ப�ொருட்கள் கூட்டுத்தாபனம், கட்டடப் ப�ொருட்கள் திணைக்களம், அரசாங்க த�ொழிற்சாலைகள் திணைக்களம், நிர்மாண கைத்தொழில்
அபிவிருத்தி அதிகாரசபை, அரச
ப�ொறியியலாளர் கூட்டுத்தாபனம்,

சுகாதாரத் துறைக்கு பணியாற்றிய
பிரமுகர்களுக்கு இன்று யாழில் க�ௌரவம்

றனர்.
எனவே எந்தவ�ொரு திட்டத்தின்
ப�ோதும் மக்களுடைய கருத்துக்களை உள்வாங்கி அதற்கேற்றவாறு
திட்டங்களை வகுத்து அனைத்து
மக்களுக்கும் பிரய�ோசனம் தரக்கூடிய வகையில் அதனை அமைப்பதே
ப�ொருத்தமானதாகும்.
மாறாக திட்டங்களைத் தயாரித்து
அதனை மக்கள் மீது திணிக்கின்ற
ஒரு நிலைமை மிகவும் அபாயகரமானது என்பதை இந்த அனர்த்தம்
ஒரு படிப்பினையாக புகட்டியிருக்கின்றது.

செயற்பாடுகளின் காரணமாக, சபையிலிருக்கும் 225 பேரும் அவமதிக்கப்படுவதாக அவர் மேலும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
அவ்வாறான ஒருவர் பாராளுமன்றத்தில் பெண் பிரதிநிதி ஒருவரை
அவமதிக்கும் வகையில் செயற்பட்டமை நாட்டிலுள்ள ஒட்டும�ொத்த
பெண் பிரதிநிதிகளையும் அவமதிப்பதாகவே நான் கருதுகிறேன்.
ஒருசிலரின் முறையற்ற செயற்பாடுகளினால் மக்களுக்கு பாராளுமன்றம் மீது வெறுப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறான செயற்பாடுகளினால்
மாத்திரமின்றி பாராளுமன்றம் சர்வதேச மட்டத்திலும் அவமதிப்புக்குள்ளாகின்றது.
தற்போது ப�ொய் கூச்சலிடுபவர்களே 2015ஆம் ஆண்டு பிரதமர்
மஹிந்த ராஜபக்ஷவை ஜனாதிபதி
பதவியிலிருந்து வெளியேற்றினார்கள். அவர்களே 2015ஆம் ஆண்டு

மஹிந்த ராஜபக்ஷ அரசாங்கம்
த�ோல்வி அடைந்ததற்கும் காரணம்.
தற்போதும் அதற்கே முயற்சிக்கிறார்கள். அவர்கள் ஜனாதிபதியையும்
அரசாங்கத்தையும் சிக்கலுக்குள்ளாக்கவே முயற்சிக்கிறார்கள் என்பது
எங்களுக்குத் தெளிவாக தெரிகிறது
என்று குறிப்பிட்டுள்ள்ளார்.
1994 ஆம் ஆண்டு நான் பாராளுமன்றப் பிரதிநிதியாக தெரிவானேன்.
அன்றிலிருந்து இதுவரையில் இவ்வாறானத�ொரு நிலையை நான் சந்தித்தது இல்லை. நான் பாராளுமன்றத்துக்கு வந்த ஆரம்பப் பகுதியில்
பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சபாநாயகருக்கு பெரும் மதிப்பை வழங்கினர். வார்த்தைகளில் கூட அவருக்கு
அவமதிப்பை ஏற்படுத்தி விடக்
கூடாதென்று வார்த்தைகளை பயன்படுத்தும்போது மிகவும் அவதானத்துடன் செயற்படும் நிலைமையே
அன்று காணப்பட்டது.

நடமாடும் சேவை...
வழங்கியுள்ளமைக்கமைவாக இந்த
நடவடிக்கை
ஆரம்பிக்கப்படவுள்ளது. 60 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கான பூஸ்டர் தடுப்பூசி வழங்கும்
நடவடிக்கை ஏற்கனவே ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ள ப�ோதும் இதனை நடமாடும் சேவையூடாக நாடு முழுவதும்
வழங்க நடவடிக்கை எடுக்குமாறே
ஜனாதிபதி அதிகாரிகளுக்கு பணிப்புரை விடுத்துள்ளார்.
மூன்றாவது பூஸ்டர் தடுப்பூசியாக
பைஸர் தடுப்பூசியே வழங்கப்பட்டு
வருகிறது. முதலாவது, இரண்டாவது
தடுப்பூசிகள் சீன மற்றும் இந்திய,
ரஷ்ய தயாரிப்புகளாக இருப்பினும் 03

ஆவது பூஸ்டர் தடுப்பூசியாக பைஸர்
தடுப்பூசிகளே வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
ஏற்கனவே இரண்டு தடுப்பூசிகளும்
பெற்றுக்கொண்டவர்களுக்கு பூஸ்டர்
தடுப்பூசி
செலுத்தப்படுவதற்கான
அறிவித்தல் அவர்களது கையடக்கத்
த�ொலைபேசிகளுக்கு குறுஞ் செய்திகளாக அனுப்பப்பட்டும் வருகிறது.
வைத்தியசாலைகளுக்கு கிளினிக்
செல்லும் 60 வயதுக்கு மேற்பட்ட
அனைவருக்கும், அந்த சிகிச்சை
நிலையத்தில் வைத்தே இந்த பூஸ்டர்
தடுப்பூசியை வழங்கவும் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.

2021 நவம்பர் 28 ஞாயிற்றுக்கிழமை
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ஆறாத் துயரத்தைத் தந்த
கிண்ணியா படகு விபத்து!!
"எ

னது
இரண்டு
பிள்ளைகளும் பாடசாலை செல்லும்போது கைகளை
இறுகப் பற்றியவாறு சந்த�ோசமாக சக�ோதரப் பாசத்த�ோடு செல்வார்கள். அன்றைய
நாளும் அவ்வாறே இணை
பிரியாது சென்றனர்.
அவர்கள் மரணித்து ஜனாஸாவாக
மீட்கப்பட்டப�ோதும் இருவரும் கட்டியணைத்த படியே இருந்தார்கள்.
எங்களது மூத்த மகள் பாத்திமா ஷிரீன்
நல்ல கெட்டிக்காரி. ஒரு நாள் கூட நான் பாடசாலைக்கு செல்வதற்கு அந்த பிள்ளையை
நான் எழுப்பியது கிடையாது. தானாகவே
எழுந்து தானாகவே கடமைகள் எல்லாம்
முடித்துவிட்டு பாடசாலைக்குச் செல்வது
வழக்கம்.
நன்றாகப் படித்து நான் ஒரு நாள் வைத்தியராக வருவேன் வாப்பா என்று மூத்த மகள்
அடிக்கடி கூறிக் க�ொள்வார்" என்று கூறினார்
இரண்டு பெண் பிள்ளைகளையும் படகு
விபத்தில் இழந்த அபூபக்கர் முபாஸ்.
8 வயதான பாத்திமா ஷிரீன் மற்றும் 6
வயதான பாத்திமா அஹிலா ஆகிய இரு
சக�ோதரிகளும் இந்த விபத்தில் உயிர் பிரிந்திருக்கிறார்கள்.
" என்னா ... பின்னே சுகமா.. மறா
என்னா ச�ொல்லுங்களேன்.... ச�ொல்லுங்களேன்.... என்ன செய்றீங்க.... நாங்கள்
இரிச்சம். பாதை எல்லாம் வேலை செய்யிது.
இனி அதில் பள்ளிக்கூடத்துக்கு ப�ோவ�ோம்.
திரும்பவும் ல�ொக்டவுன் ப�ோடுவாங்களா....
நாங்கள் ப�ோயிட்டு வார�ோம்....... "
இரண்டு தினங்களுக்கு முன்னர் பாடசாலைக்குப் ப�ோகும் மகிழ்ச்சியில் தந்தையின்
ப�ோனை எடுத்து, அந்தப் பிள்ளைகள் இருவரும் கட்டிலில் படுத்தவாறு எடுத்துக் க�ொண்ட
வீடிய�ோ பதிவிலே தானாக இருவரும் மேற்கண்டவாறு பேசியிருக்கிறார்கள்.
இந்த வீடிய�ோவை எங்களிடம் காட்டி,
"இழப்பை ஈடு செய்ய முடியாத வலிய�ோடு,
இறைவனின் நாட்டப்படி சென்றுவிட்டார்கள்"
என்று அழுதவாறு கூறினார் அந்த பிள்ளைகளின் தாயார்.
இந்த இரு சக�ோதரிகளும் படகு கவிழ்ந்த
இடத்தில் இருந்து சுமார் 200 மீட்டர் தூரத்தில் உள்ள அல் அஸ்கர் வித்தியாலயத்துக்கு
செல்பவர்கள். இவர்களை தாயார் குறிஞ்சாக்கேணி இறங்கு துறைக்கு அழைத்து
வந்து படகில் ஏற்றி விட்டு, மீண்டும் வீட்டை
அடைவதற்கு முன்னர், அதாவது 10 நிமிடங்களுக்குள் அந்தப் படகு கவிழ்ந்த செய்தியானது அந்தத் தாய்க்கு எட்டியிருக்கின்றது.
இந்த நிலையை அந்த தாயால் எப்படித்
தாங்கிக் க�ொள்ள முடிந்திருக்கும்?
இந்தப் படகு விபத்தில் மேலும் ஒரே
குடும்பத்தைச் சேர்ந்த தாயும் அவரது பிள்ளையும் உயிரிழந்தத�ோடு, இதே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஆறு வயதான மற்றொரு
ஆண் பிள்ளை ஒன்றும் படுகாயங்களுடன்
உயிர்தப்பி கிண்ணியா தள வைத்தியசாலை
அவசர சிகிச்சைப் பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது.
30 வயதான பாத்திமா சப்ரினா என்ற
இந்த தாயும் இவரது மூன்றரை வயதான
மகன் சேகு சஹி என்பவரும் இந்த அனர்த்தத்தில் உயிரிழந்துள்ளனர்.
பாத்திமா சப்ரினா ஒரு முன்பள்ளி
ஆசிரியை. தனது பிள்ளைகள் இருவரையும்
வழமைப�ோன்று அன்றைய தினமும் தான்
கடமை புரிகின்ற முன்பள்ளிக்கு க�ொண்டு
சென்றப�ோதே, இந்த படகு அனர்த்தம் ஏற்பட்டு இருக்கிறது.
படகு கவிழும் ப�ோது, இரு பிள்ளைகளையும் இவர் கட்டியணைத்தபடி இருந்ததை
கரையில் சற்று தூரத்தில் பார்த்து, இவர்களை காப்பாற்ற ஓடி வந்த மக்கள் சிந்திய
கண்ணீர் காட்சியை எவ்வாறு ச�ொல்வது?
பாதை கவிழ்ந்து சில நிமிடங்களில்,
தனது 5 வயதான மகளை கரைக்கு
க�ொண்டு வந்து உயிரை காப்பாற்றிவிட்டு,
மீண்டும் அந்தத் தாய் தனது மூன்றரை
வயதான மகனை காப்பாற்றச் சென்று
, உயிர் பிரிந்து சடலமாக மீட்கப்பட்ட
காட்சியை யாரும் இலகுவாக மறந்து விட
முடியாது.
இதைவிட துயரம் என்னவென்றால்
அந்தத் தாயும் பிள்ளையும் கட்டி அணைத்தவாறு இருந்த நிலையில் சடலமாக மீட்கப்பட்டமையாகும்.
குறிஞ்சாக்கேணியைச் சேர்ந்த ஒரு
தாயும் மகனும் இந்த விபத்தில் சிக்குண்ட
பரிதாபம் ஊரையே ச�ோகமயமாக்கியது.
மூன்று பிள்ளைகளின் தாயான 39
வயதான முகம்மது சக்கரியா தாழிஸா
என்ற இந்தத் தாய், தனது 6 வயது நிரம்பிய
இளைய மகனான பரீஸ் பஹியை வழமை
ப�ோன்று அன்றைய தினமும் படகில் ஏற்றி
முன் பள்ளிக்கு அழைத்துச் சென்ற வேளையிலேயே அனர்த்தம் ஏற்பட்டிருக்கின்றது.
இந்த பிள்ளையும் உயிரிழந்த நிலையில்
மீட்கப்பட்டது. தாய் தலையில் பலத்த
காயங்களுடன், மேலதிக சிகிச்சைக்காக
கிளிந�ொச்சி வைத்தியசாலைக்கு கிண்ணியா
தள வைத்தியசாலையில் இருந்து உடனடியாக அனுப்பிவைக்கப்பட்டார். இந்த

படகு அனர்த்தத்திற்கு
காரணமானவர்கள் யார்
இவ்வாறு பகிர்ந்து க�ொண்டார்.
"அன்றைய தினம் இதில் பயணித்தவர்கள்
பெரும்பாலும் மாணவர்களாகவே இருந்தார்கள்.15 பேர் அளவில் இருக்கும் என
நினைக்கிறேன். என்னோடு சேர்த்து ஐந்து
பெரியவர்கள் இருந்தார்கள்.
நான் எனது மகள�ோடு ம�ோட்டார் சைக்கிளில் அமர்ந்திருந்த ப�ோது, ஆற்றின்
ஆழமான பகுதியை படகு நெருங்கியதும்
எனது வலது பக்கமாக படகு சாயத் த�ொடங்கியது. அப்போது செய்வதறியாது ம�ோட்டார்
சைக்கிளை விடுத்து, எனது பிள்ளையை
இறுகக் கட்டி அணைத்துக் க�ொண்டேன்.
சில நிமிடங்களில் எல்லோரும் படிப்படியாக
ஆற்றினுள் சாய்ந்து விழ ஆரம்பித்தோம்......
என்று இந்த பரிதாப நிலையை தெரிவித்தார்,
கரைக்கு நீந்திச் சென்று தனது பிள்ளையின் உயிரைக் காப்பாற்ற கடும் பிரயத்தனம்
செய்ததாகவும் அவர் ச�ொன்னார்.
ஊரை மாத்திரமன்றி தேசத்தையே ஆறாத்
துயரத்தில் ஆழ்த்திய இந்த படகு விபத்து
குறித்து பல்வேறு வகையிலும் பலவாறான
கருத்துக்கள் தற்போது முன்வைக்கப்பட்டு
வருகின்றன.
இந்த பாலம் கிண்ணியா நகர சபையையும் கிண்ணியா பிரதேச சபையும் இணைக்கின்ற பாலமாகும். இது 1977 ஆம் ஆண்டு
கட்டப்பட்டது. பழமை வாய்ந்த இந்த பாலம்
பல வருடங்-
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இரு சக�ோதரிக
கட்டுரை எழுதும் ப�ோது கூட இவர் சாதாரண
நிலைக்கு திரும்பவில்லை என்று வைத்தியசாலை வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.
நீண்ட காலமாக வெளிநாட்டில் வேலை
புரிந்த இவரது கணவர், வைத்தியசாலையில் இருக்கின்ற தனது மனைவியை பார்க்க
வேண்டும் என்ற ஆவல�ோடு, பல்வேறு
சிரமங்களுக்கு மத்தியில் கடந்த வியாழக்கிழமை(25) நாடு திரும்பி இருக்கிறார்.
மேலும், இந்தப் படகில் தனது பேரப்
பிள்ளையை முன் பள்ளிக்காக அழைத்துச்சென்ற 70 வயதான சேக் அப்துல் காதர்
என்பவர் படகு கவிழ்ந்த இடத்திலிருந்து
உயிர் பிரிந்த நிலையில் மீட்கப்பட்டார்.
இவர் கூட்டிச் சென்ற 5 வயதுடைய
பேரப் பிள்ளை உயிருடன் காப்பாற்றப்பட்டு,
கிண்ணியா தள வைத்தியசாலையின் அவசர
சிகிச்சைப் பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டார் .
வைத்தியசாலையில் அப்பா..... அப்பா.....
என்று அழுது க�ொண்டிருந்த இந்தப் பிள்ளையின் ஏக்கத்தையும் துயரத்தையும்
எப்படி ச�ொல்லுவது?
இவ்வாறு எந்தப் பாவமும் அறியாத
நான்கு பிள்ளைகள�ோடு, ஆறு உயிர்களை
இந்த விபத்து பலி எடுத்திருக்கின்றது.
மேலும் 11 மாணவர்கள் பாதிப்புக்கு
உள்ளாகி உயிர் தப்பியிருக்கிறார்கள். இந்த
ஆறாத்துயரில் இருந்து இன்னும் மீளமுடியாமல் ஊர் உறங்கிக் க�ொண்டிருக்கின்றது.
இந்தப் படகில் தனது மகளை முன்
பள்ளிக்கு அழைத்துச் சென்று உயிர்தப்பிய எம். ஆர்.பஸீர் ஆசிரியர் விபத்து
குறித்து தனது அனுபவத்தை

கிண்ணியா மத்திய நிருபர்

கியாஸ் ஷாபி

களாக ப�ோக்குவரத்துக்கு உகந்ததல்லாத
இடிந்து விழும் நிலையில் இருந்தது.
இதனால் இதனை புனரமைத்து தருமாறு
காலாகாலமாக அந்தப் பிரதேச மக்கள் கவனயீர்ப்பு ப�ோராட்டங்களையும், க�ோரிக்கைகளையும் முன்வைத்து வந்திருந்தனர்.
இந்த நிலையில் தற்போதைய
அரசாங்கம் இதற்கான நிதியை
ஒதுக்கீடு செய்திருந்தது. திருக�ோணமலை வீதி அபிவிருத்தி
அதிகார சபையின் ப�ொறியியலாளர் மேற்பார்வையின் கீழ்,
226.7 மில்லியன் ரூபா
செலவில் மீள் கட்டுமானப்
பணிகள் 2021.04.22
திகதி முதல் ஆரம்பிக்கப்பட்டன. ஒப்பந்த
காலம் 245 நாட்களாகும்.
த�ொடர் 04ஆம் பக்கம்...

இந்தப்
பால கட்டுமான
பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டு அனர்த்தம் நிகழ்ந்த
அன்றுடன் சுமார் 215
நாட்களை கடந்துள்ளன. ஆனால்
இன்னும் பத்து வீதமான கட்டுமான
பணிகளும் நடைபெறவில்லை.
இந்தத் தாமதமும் இந்த அனர்த்தம்
நிகழ்ந்ததற்கான காரணங்களில் ஒன்று
என ப�ொதுமக்கள் கூறுகின்றனர்.
இதேவேளை, பாலம் குறித்த காலத்தில்
நிர்மாணிக்கப்படாமை குறித்து விசாரணைகள் துரிதப்படுத்தப்பட்டிருப்பதாகவும்
6- முதல் 9 மாதங்களுக்குள் காலத்தைப்
பூர்த்தி செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் கிழக்கு மாகாண வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபை பணிப்பாளர் எஸ். வி.
வீரக்கோன் தெரிவித்தார்.
பாலம் குறித்த காலத்தில் நிர்மாணிக்கப்படாமைக்கு ஒப்பந்தகாரரின் பலவீனமே
காரணம் என்றும் வேற�ொரு ஒப்பந்தக்காரரிடம் கையளித்து நிர்மாணிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு இருப்பதாகவும் அவர்
மேலும் தெரிவித்தார்.
இந்தப் படகை செலுத்துவதற்கு
அனுமதி வழங்கியது யார் என்ற ஒரு
கேள்வியும் ப�ொதுமக்கள் எழுப்புகின்றனர்?
ஆற்றில் கவிழ்ந்த
படகு சேவைக்கு
2021.10.28 ஆம்
திகதி கிண்ணியா
நகர சபை தவிசாளர்
பெரியார் டு முனையை
சேர்ந்த எம். ஏ. எம்.
றியாஸ் என்பவருக்கு
அனுமதி வழங்கியுள்ளார்.
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டந்த ஏழு மாதங்களாக நீடித்த விவசாயிகளின் ப�ோராட்டம்
முடிவுக்கு வந்திருப்பது மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக உள்ளது. மனிதனுக்கும் மண்ணுக்கும் கேடு விளைவிக்கும் இரசாயன
பசளை மற்றும் கிருமி நாசினிகளின் பாவனைக்குத் தடை விதித்து
இயற்கை பசளையை மீளவும் அறிமுகம் செய்யும் திட்டத்தை அரசு
அறிவித்ததையடுத்தே க�ோட்பாடு வேறு நடைமுறை வேறு என்று தெரிவித்த விவசாய பெருங்குடியினர் தமது அடுத்த நெல் விவசாயத்துக்கும் மரக்கறி செய்கைக்கும் இரசாயன பசளையின் அவசியத்தை வலியுறுத்தி ஆவேசமான ப�ோராட்டங்களை நாடெங்கும் மேற்கொண்டனர்.
இப்போராட்டங்கள் வரவரத் தீவிரமடைந்தன. ஒரு கட்டத்தில் எதிர்க்கட்சி
தரப்பினரின் ஆசிய�ோடும் இவை உக்கிரமடைந்தன.
இலங்கை ஒரு விவசாய நாடு. நெல்லரிசி ச�ோறு உண்பது இலங்கையரின் பாரம்பரியம். எமக்கான அரிசியையும், காய்கறிகளையும்
நாம் அப்போதிருந்தே உள் நாட்டிலேயே உற்பத்தி செய்து வந்துள்ள�ோம். அந்நியராட்சிக்குள் நாடு சென்ற பின்னர்தான் உள்ளூர் விவசாயம் வீழ்ச்சி அடையத் த�ொடங்கியது. காலனித்துவ நிர்வாகிகளுக்கு
இலங்கை மக்களின் உணவு தன்னிறைவில் எந்த அக்கறையும் இருக்கவில்லை. அவர்கள் வந்தது அவர்களுக்கான ஏற்றுமதிப் பயிர்களை
வளர்க்கவும் ஏற்றுமதி செய்யவுமே என்பதால் அரிசியையும் ஏனைய
உப உணவுப் ப�ொருட்களையும் இறக்குமதி செய்வது அவர்களுக்கு
எளிதானதாக இருந்தது. அரிசி உற்பத்தி வீழ்ச்சி கண்டமைக்கு, இளைஞர்களுக்கு அதாவது இளந்தலைமுறையினருக்கு வேறு த�ொழில்
வாய்ப்புகள் கிடைத்தமையும் ஒரு காரணமாகக் குறிப்பிட முடியும்.
இலங்கை சுதந்திரம் பெற்ற பின்னரேயே புதிய விவசாய திட்டங்களும் நீர்பாசன வசதிகளும் ஏற்படுத்தப்பட்டு விவசாய புரட்சி ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது. ஐம்பது அறுபதுகளில் வெளிநாடுகளில் அரிசி
உற்பத்தி பாதிக்கப்படவே அரிசியை இறக்குமதி செய்வதில் பிரச்சினை
ஏற்பட்டது. அச்சமயம் இலங்கை தேசிய அரசியலில் ஒரு தீர்மானிக்கும் சக்தியாக அரிசி திகழ்ந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. தேர்தலில்
வெற்றி பெறுவதற்கு இனவாதத்தைப் பயன்படுத்துவதைப் ப�ோலஅன்று அரிசி பயன்படுத்தப்பட்டது.
ஒரு கட்டத்தில் அதிக விலைக்கு அரிசி வாங்கி குறைந்த விலைக்கு
அல்லது இலவசமாக மக்களுக்கு அரிசி வழங்கப்பட்டது. அரிசி பங்கீட்டுக்கு கூப்பன் கார்ட் முறையும் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. இவை
அனைத்தும் அரிசி உற்பத்தியில் தன்னிறைவு அடைவதற்கு அரசுகள்
தினகரன் விளம்பரம் : 0112429367

ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ
தலைமையிலான அரசாங்கத்தினால்
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2022ஆம்
ஆண்டுக்கான வரவுசெலவுத்
திட்டத்தின் இரண்டாவது வாசிப்பு
பெரும்பான்மை வாக்குகளால்
நிறைவேற்றப்பட்டதன் மூலம்
அரசாங்கத்துக்குப் பாராளுமன்றத்தில்
மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மை
பலம் உள்ளமை மீண்டும்
ஒருமுறை நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.

க�ொ

விட்-19 உலகத்
த�ொற்றுந�ோயினால் ஏற்பட்டுள்ள ப�ொருளாதார நெருக்கடி ப�ோன்ற பல்வேறு
சவால்களுக்கு மத்தியில் நாட்டை
முன்னோக்கிக் க�ொண்டு செல்லும்
ப�ொறுப்பை ஏற்றுக் க�ொண்ட நிதி
அமைச்சர் பசில் ராஜபக்ஷவின்
கன்னி வரவுசெலவுத் திட்டமாக
இது அமைந்திருந்தது.
கடந்த 22ஆம் திகதி நடைபெற்ற
இரண்டாம் வாசிப்பு மீதான வாக்கெடுப்பில் ஆதரவாக 153 வாக்குகளும், எதிராக 60 வாக்குகளும் அளிக்கப்பட்டு 93 மேலதிக வாக்குகளால்
வரவுசெலவுத் திட்டத்தின் இரண்டாவது வாசிப்பு நிறைவேற்றப்பட்டது.
அரசாங்கத்தினால் முன்வைக்கப்பட்ட வரவுசெலவுத் திட்டத்துக்கு
ஆளும் கட்சியின் பங்காளிக் கட்சிகள் ஆதரவாக வாக்களித்திருந்த
அதேநேரம், ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம்
காங்கிரஸின் உறுப்பினர்கள் மூன்று
பேரும், அகில இலங்கை மக்கள்
காங்கிரஸின் மூன்று உறுப்பினர்களும் ஆதரவாக வாக்களித்திருந்தனர்.
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தபால் பெட்டி இலக்கம் : 834
த�ொலைபேசி இலக்கம் : 2429429, 2429294, 2429296
பெக்ஸ் : 2429329

பிலவ வருடம் கார்த்திகை மாதம் 12ம் நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை
ஹிஜ்ரி வருடம் 1443 ரபீஉனில் ஆகிர் பிறை 22

உரத்துக்கு மானியம்
வழங்க வேண்டும்
ப�ோதிய நடவடிக்கைகளை எடுக்கவில்லை என்பதைக் காட்டுவதாகக்
க�ொள்ளலாம் என்றாலும் சனத்தொகை அதிகரிப்புக்கு ஏற்ற வகையில்
புதிய வயல் காணிகளை ஏற்படுத்தவும் அதற்கான நீர்ப்பாசன வசதிகளைச் செய்யவும் காலம் தேவைப்பட்டது என்பதையும் நாம் கவனத்தில் க�ொள்ள வேண்டும். அன்றைய நிலைமைகள�ோடு ஒப்பிடும்ப�ோது அரிசி உற்பத்தியில் இன்று இந்நாடு பெருமளவில் முன்னேற்றம்
கண்டுள்ளத�ோடு காய்கறி மற்றும் பழ உற்பத்தியிலும் தன்னிறவை
அடைந்துள்ளது. சில விவசாய உற்பத்திகள் வெளிநாடுகளுக்கும் ஏற்றுமதியாகின்றன.
நாம் முன்னர் பாரம்பரிய நெல்லினங்களை பாரம்பரிய விவசாய
நடைமுறைகளில் இயற்கை உரப்பாவனையுடன் நட்டு வளர்த்து அறுவடையும் செய்து வந்தோம். எனினும் சனத்தொகை அதிகரிப்பு, தன்னிறைவு இலட்சியம் என்பனவற்றை கருத்தில் க�ொள்ள வேண்டிய
அவசியம் இருந்ததால் புதிய வெளிநாட்டு நெல்லினங்களையும் அவற்றுக்கான இரசாயன பசளைகளையும் புதிய புதிய பயிர்ப்பீடைகளை
அழிக்கக்கூடிய கிருமி நாசினிகளையும் இறக்குமதி செய்ய வேண்டிய

விற்பனை பிரிவு : 0112429444, 0112429378 விளம்பர முகாமையாளர் : 0112429673

தினகரன் ஆசிரியபீடம் : editor.vm@lakehouse.lk

மீண்டும�ொரு தடவை நிரூபிக்கப்பட்ட
அரசாங்கத்தின் பெரும்பான்மை பலம்!
தமது உறுப்பினர்களுக்கு எதிராக
நடவடிக்கை
எடுத்திருந்தாலும்,
அரசாங்கம்
பாராளுமன்றத்தில்
வலுவான நிலையில் உள்ளது
என்பதே வரவுசெலவுத் திட்டத்தின்
இரண்டாவது வாசிப்பு நிறைவேற்றப்பட்டதன் மூலம் புலப்படுகிறது. விவசாயத்துக்கான பசளை
நெருக்கடி, விலைவாசி அதிகரிப்பு
ப�ோன்ற விடயங்களை முன்னிலைப்படுத்தி அரசாங்கத்தை வீழ்த்துவதற்கு எதிர்க் கட்சிகள் முயற்சிகளை மேற்கொண்டிருந்தாலும்,
பாராளுமன்றத்தைப்
ப�ொறுத்த
வரையில் அரசாங்கம் மூன்றில்
இரண்டு
பெரும்பான்மையுடன்

த�ோன்றியிருப்பதால் அரசு இக்கட்டான நிலையில் உள்ளது எனக்
காண்பிப்பதற்கு எதிர்க்கட்சி கடும்
பிரயத்தனங்களை மேற்கொண்டு
வருகிறது. குறிப்பாக யுகதனவி
அனல் மின்நிலையம் த�ொடர்பில்
அமெரிக்காவுடன்
ஏற்படுத்திய
ஒப்பந்தம் த�ொடர்பில் அரசின் பங்காளிக் கட்சித் தலைவர்கள் அதிருப்தியடைந்துள்ளனர். இதனால்
அரசாங்கம் வரவுசெலவுத் திட்டத்தை நிறைவேற்றுவதில் சிக்கல்களை எதிர்கொள்ளும் என்பது
ப�ோன்ற மாயை த�ோற்றுவிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அதனை முறியடித்து
அரசாங்கம் தனது பலத்தை பாராளு-

நாடு எதிர்கொண்டுள்ள க�ொவிட் பிரச்சினையிலிருந்து
மீள்வதற்கும் நாட்டை மீண்டும் சரியான பாதையில் க�ொண்டு
வருவதை ந�ோக்காகக் க�ொண்டும் வரவுசெலவுத் திட்டம்
தயாரிக்கப்பட்டிருப்பதாக அரசாங்கத்தின் அமைச்சர்கள் பலரும்
கருத்துத் தெரிவித்துள்ளனர். அதேநேரம், விலைவாசி
அதிகரிப்பு ப�ோன்று மக்கள் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சினைகளுக்குத்
தீர்வுகள் பற்றி எந்த விடயங்களையும் வரவுசெலவுத் திட்டம்
உள்ளடக்கியிருக்கவில்லையென எதிர்க் கட்சியினர் விமர்சனம்

தலைமைத்துவத்தை இலக்கு வைத்து
எதிர்க்கட்சிக்குள் ஆரம்பமானது பனிப்போர்!

பிரதான எதிர்க் கட்சியான ஐக்கிய
மக்கள்
சக்தியுடன்
இணைந்து
தேசிய மக்கள் சக்தி, இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி, அகில இலங்கை தமிழ்
காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகள் வரவுசெலவுத் திட்டத்தின் இரண்டாவது
வாசிப்புக்கு எதிராக வாக்களித்திருந்தன. 20ஆவது திருத்தச் சட்டமூலம்
உள்ளிட்ட கடந்த கால சட்டங்களுக்கு ஆதரவு தெரிவித்த முஸ்லிம்
உறுப்பினர்களே இம்முறையும் அரசுக்கு தமது ஆதரவுக் கரத்தை நீட்டியுள்ளனர்.
ஶ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ்
கட்சியின் தலைவர் மற்றும் அகில
இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸின்
தலைவர் ஆகிய�ோர் தவிர்ந்த அக்கட்சியின் ஏனைய உறுப்பினர்கள்
அரசாங்கத்துக்கு சார்பான நிலைப்பாட்டில் இருந்து வருகின்றனர்.
இதனையடுத்து வரவுசெலவுத் திட்டத்துக்கு ஆதரவாக வாக்களித்த
உறுப்பினர்களுக்கு எதிராக அந்த
இரு கட்சிகளின் தலைமைப் பீடங்களும் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளன.
மேற்படி அரசியல் கட்சிகள்

அவசியம் எழுந்தது. காய்கறிகளுக்கான விதைகள் முன்னர் உள்ளூரில் உற்பத்தி மூலம் பெறப்பட்டது. பின்னர் வெளிநாட்டு விதைகள்,
அதிக விளைச்சல் காரணமாக, பெறப்பட்டு அவற்றுக்கு இசைவான
பசளைகளையும் கிருமி நாசினிகளையும் உபய�ோசிக்க வேண்டியதாயிற்று.
இலங்கைக்குள் ஏன் இரசாயன பசளைகளும், கிருமி நாசினிகளும்
க�ொண்டுவரப்பட்டன என்பதற்கு இவையே காரணங்கள். இது தவிர்க்க
முடியாதது. அதேசமயம் அதிகப்படியான இரசாயன உரங்களும் கிருமிநாசினிகளும் உபய�ோகிக்கப்படுவது மண்ணுக்கும் மனிதருக்கும் தீங்குகள் விளைவிக்கும் என்பதில் எவருக்குமே மாற்றுக் கருத்து இருக்க
முடியாது. ஆனால் இரண்டு க�ோடி மக்களின் பசியாற்ற வேண்டும்.
வேலை வாய்ப்புகள் வழங்க வேண்டும். விவசாய பெருங்குடியினரின்
குறைகள் ப�ோக்கி அவர்களை மகிழ்ச்சியாக வைத்திருக்க வேண்டும்.
இவ்வகையில் அரசு பசளை விடயத்தில் க�ொண்டிருந்த இறுக்கமான
நிலையில் இருந்த தளர்வு நிலைக்கு வந்திருப்பது சரியான சமயத்தில்
எடுக்கப்பட்ட முடிவாகவே பார்க்கப்படுகிறது. அரசு எதிர்கொண்டிருக்கும் சில தலைவலிகளை இம் முடிவு தீர்க்கக்கூடும்.
எனினும் இன்று காய்கறிகள், அரிசி ப�ோன்ற அத்தியாவசிய பண்டங்களின் விலைகள் குறைய வேண்டுமானால் உற்பத்திச் செலவு
குறைய வேண்டும். விளை ப�ொருட்களின் உற்பத்திச் செலவில் பெரும்
பங்கு வகிப்பது பசளை மற்றும் கிருமிநாசினிகளே. ஆனால் தற்போது
தனியார்த்துறையினருக்கு இரசாயன உரங்களை இறக்குமதி செய்வதற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டிருப்பதாலும் அவற்றின் மீதான மானியம்
விலக்கப்பட்டிருப்பதாலும் விளை ப�ொருட்களின் உற்பத்திச் செலவு
பன்மடங்கு அதிகரிப்பதற்கான வாய்ப்பு காணப்படுகிறது. உரமானியம்
இலங்கையில் த�ொடர்ச்சியாக வழங்கப்பட்டு வந்தமைக்கான காரணம்
விளை ப�ொருட்களின் சில்லறை விலைகளை மக்களின் கைக்கு
எட்டும் வகையில் பேணுவதற்காகவே.
எனவே, வாக்காளர்களின் பேராதரவுடன் ஆட்சிக்கு வந்துள்ள இந்த
மக்கள் அரசு, உரம் மற்றும் கிருமிநாசினிகள் பேரிலான அரசு மானியத்தைத் த�ொடர்ந்து வழங்க முன்வர வேண்டியது அவசியம். அதே
சமயம் இயற்கை உரப் பாவனையை விவசாயிகள் மத்தியில் ஊக்குவிக்கும் நடவடிக்கைகளைத் த�ொடர்ந்தும் மேற்கொள்ள வேண்டும்.
ப�ோஷனையான இயற்கை உரங்களைத் தயாரிப்பது. இவ்விடயத்தில்
பின்பற்றப்படக்கூடிய குறுக்கு வழிகளைத் தவிர்ப்பது த�ொடர்பில் மக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஊட்டவும் வேண்டும்.

த�ொடர்ந்தும் பலமான நிலையிலேயே உள்ளது.
அரசாங்கத்தின் பங்காளிக் கட்சிகளுக்கிடையில் முரண்பாடுகள்

மன்றத்தில் நிரூபித்துள்ளது.
அரசுக்கு எதிரான பிரசாரங்களின்
மூலம் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி ஆட்சியைக் கைப்பற்றி விட முடியும்

என பிரதான எதிர்க்கட்சி தப்புக்
கணக்குப் ப�ோட்டிருப்பதும் தற்ப�ொழுது புலனாகியுள்ளது. ஐக்கிய
மக்கள் சக்தியில் அங்கம் வகிக்-

கும் பங்காளிக் கட்சிகளுக்கிடையில் முரண்பாடும் வலுத்துள்ளன.
அடுத்த தேர்தலை இலக்கு வைத்து
எதிர்க் கட்சிக்குள் தலைமைத்துவ
முரண்பாடு ஏற்பட்டுள்ளமையும்
புலப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக எதிர்க்கட்சித் தலைவர்
சஜித் பிரேமதாச, பீல்ட்மார்ஷல்

சரத் ப�ொன்சேகா, பாட்டலி சம்பிக
ரணவக்க ஆகிய�ோருக்கிடையில்
தலைமைத்துவத்துக்கான
பனிப்ப�ோர் இடம்பெற்று வருகின்றமை-

யும்
அவ்வப்போது
புலப்பட்டுள்ளது.
அரசாங்கம் முன்வைத்துள்ள வரவுசெலவுத் திட்டத்தில் விசேட ஏற்பாடுகள் எதுவும் இல்லையென
குற்றச்சாட்டுக்கள் முன்வைக்கப்படுகின்ற ப�ோதும், அரசின் வருமானத்தை அதிகரிப்பதற்கான வழிகள்
பல
முன்மொழியப்பட்டுள்ளன.
க�ொவிட் நெருக்கடி ப�ோன்றவற்றினால் அரசாங்கத்தின் வருமானத்திலும் பின்னடைவுகள் ஏற்பட்டிருப்பதை நாம் அறிவ�ோம்.
இவ்வாறான நிலையில் அரசின்
வருமானத்தை
அதிகரிப்பதற்கான ய�ோசனைகள் பலவும் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன.
குறிப்பாக
சுங்கத் திணைக்களத்தின் ஊடாகப்
பெறப்படும் வருமானத்தை அதிகரிப்பதற்காக ஏற்கனவே அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள கணினிக் கட்டமைப்பான ரமிஸ் கட்டமைப்பை
சரியான முறையில் நடைமுறைப்படுத்துவதற்கும்,
சம்பந்தப்பட்ட ஏனைய அரசாங்க நிறுவனங்களை இதனுடன்
இணைத்து
வினைத்திறனான முறையில் வருமானத்தைப்
பெற்றுக் க�ொள்வதற்கும் முன்மொழிவுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. இது
தவிரவும் ஜனவரி மாதம் முதல்
ப�ொருட்கள் மற்றும் சேவைக்கான
வரியையும் அரசாங்கம் அறிமுகப்படுத்தவுள்ளது.
நாடு எதிர்கொண்டுள்ள க�ொவிட்
பிரச்சினையிலிருந்து
மீள்வதற்கும் நாட்டை மீண்டும் சரியான
பாதையில் க�ொண்டு வருவதை
ந�ோக்காகக் க�ொண்டும் வரவுசெலவுத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டிருப்பதாக அரசாங்கத்தின் அமைச்சர்கள்
பலரும் கருத்துத் தெரிவித்துள்ளனர். அதேநேரம், விலைவாசி அதிகரிப்புப் ப�ோன்று மக்கள் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சினைகளுக்குத் தீர்வுகள்
பற்றி எந்த விடயங்களையும் வரவுசெலவுத் திட்டம் உள்ளடக்கியிருக்கவில்லையென எதிர்க் கட்சியினர் விமர்சித்துள்ளனர். வாழ்க்கைச்
செலவு அதிகரிப்புக்கு நிவாரணங்கள் எதுவும் முன்வைக்கப்படவில்லையென்பது அவர்களின் கருத்தாகவுள்ளது.
இருந்த ப�ோதும் உடனடிப் பிரச்சினைகளுக்கு அப்பால் தற்பொழுது எதிர்கொண்டுள்ள நெருக்கடி
நிலையிலிருந்து நாட்டை மீட்கும்
த�ொலைந�ோக்குப் பார்வையே இந்த
வரவுசெலவுத் திட்டத்தின் ந�ோக்கம்
என அமைச்சர்கள் சுட்டிக் காட்டியுள்ளனர். நாட்டை சரியான பாதையில்
க�ொண்டு செல்வதற்கான வழிகாட்டியாக இந்த வரவுசெலவுத் திட்டம்
அமையும் என்பது அவர்களின்
நிலைப்பாடாகவுள்ளது.

பி.ஹர்ஷன்...?
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இலங்கைத் தமிழர்களின் விவகாரத்தில்
குளிர்காயும் புலம்பெயர் அமைப்புகள்!
வ
டக்கு, கிழக்குத் தமிழர்களின் அரசியலுக்கும்
புலம்பெயர்ந்து மேற்குலகில் வாழ்ந்து
வருகின்ற தமிழர்களுக்கும் இடையில்
தவிர்க்க முடியாத வகையில் த�ொடர்ச்சியான உறவுகள்
த�ொடர்ந்து க�ொண்டே இருக்கின்றன. நீண்ட கால
யுத்தம் நிலவிய அசாதாரண சூழல் காரணமாக
நாட்டை விட்டு வெளியேறும் நிலைமைக்குத்
தள்ளப்பட்ட வடக்கு, கிழக்கு பிரதேச தமிழர்கள்
உலகின் பல்வேறு நாடுகளில் பரந்து வாழ்ந்து
வருகின்றனர்.

அந்நாடுகளில் அவர்கள் அரசியலிலும் ப�ொருளாதாரத்திலும் பெரும்
பலமுள்ளவர்களாகத் திகழ்கின்றனர்.
கனடா ப�ோன்ற நாடுகளில் இலங்கையைச் சேர்ந்த புலம்பெயர்ந்து வாழ்
தமிழர்களின் எண்ணிக்கை ஒப்பீட்டளவில் அதிகமாகவிருப்பதுடன், அந்நாட்டின்
அரசியலிலும் அவர்களின் பங்களிப்பும் செல்வாக்கும் அதிகமாகக்
காணப்படுகிறது.
புலம்பெயர்துவாழ்
தமிழர்கள் இலங்கையில் இடம்பெறும் அரசியல்
விடயங்களில்
எப்பொழுதும்
தமது
அக்கறையைக் காண்பித்து வருபவர்களாகக்
காணப்படும் அதேநேரம், வடக்கு கிழக்கைப்
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும்
பெரும்பாலான
தமிழ் அரசியல் கட்சிகள் தமக்கான ஆதரவையும் அனுசரணைகளையும்
புலம்பெயர்ந்து
வாழும் தமிழ் சமூகத்தி-

வடக்கு, கிழக்கு அரசியல் களமானது
என்றும் க�ொதிநிலையில் இருக்க
வேண்டுமென்பது புலம்பெயர் தமிழர்களில்
ஒரு பிரிவினரின் எதிர்பார்ப்பு ஆகும்.
பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களான
சுமந்திரன், சாணக்கியன் ஆகிய�ோர்
மீதான எதிர்ப்பு நடவடிக்கைகள்
அதனையே வெளிப்படுத்துகின்றன

டமிருந்து பெற்றுக் க�ொள்ளும் நிலைமையும் காணப்படுகிறது.
இவ்வாறான
பின்னணியில்
இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சியின்
பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எம்.ஏ.சுமந்திரன் மற்றும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சாணக்கியன் இராசமாணிக்கம் ஆகிய�ோர் கனடாவில் கலந்து
க�ொண்ட நிகழ்வில் புலம்பெயர்ந்துவாழ் தமிழர்கள் குழப்பம் விளைவித்த
விடயம் பரபரப்பாகப் பேசப்பட்டு
வருகிறது. இலங்கையில் தமிழர் அரசியலில் மாத்திரமன்றி, பெரும்பான்மை
அரசியலிலும் இந்த விடயம் முக்கியமாகப் பேசப்பட்டது.
பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சுமந்திரன் வெளிநாட்டில் கலந்து க�ொண்ட
கூட்டத்தில் குழப்பம் விளைவிக்கப்பட்ட சம்பவம் இது முதற் தடவையல்ல. இதற்கு முன்னர் அவுஸ்திரேலியாவிலும்
இவ்வாறான
சம்பவம் அவருக்கு எதிராக இடம்பெற்றுள்ளது.
அவ்வாறானத�ொரு சம்பவம்தான்
கனடாவிலும் நடந்துள்ளது. அமெரிக்காவின் அழைப்பையேற்று உயர்மட்ட சந்திப்புக்களை நடத்துவதற்காகச் சென்றிருந்த பாராளுமன்ற
உறுப்பினர் எம்.ஏ.சுமந்திரன், கனடாவிலும் சில கூட்டங்களில் கலந்து
க�ொண்டார். கனேடியக் கூட்டங்களில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சாணக்கியனும் இணைந்து க�ொண்டிருந்தார்.
கனடாவில் நடைபெற்ற கூட்டம�ொன்றில் சுமந்திரன் உரைநிகழ்த்திக் க�ொண்டிருந்த ப�ோது கூட்டத்திலிருந்த சிலர் அவர் மீது சரிமாரியான
கேள்விகளைக் கேட்டு குழப்பம்
விளைவித்தனர். சுமந்திரன் மற்றும்
சாணக்கியம் நிலைகுலைந்து தடுமாறும்படியாக வார்த்தைப் பிரய�ோகங்கள் அவர்களை ந�ோக்கி பிரய�ோகிக்கப்பட்டன.
அவர்கள் ம�ோசமான வார்த்தைகளைக் கூறி சுமந்திரனையும், சாணக்கியனையும் வெளியேறுமாறு க�ோஷம்
எழுப்பினர். இதனால் அவர்கள் இருவரையும் வெளியேற்ற வேண்டிய
நிலைமைக்கு ஏற்பாட்டாளர்கள் தள்ளப்பட்டனர்.

இந்தச் சம்பவம் த�ொடர்பில்
மாறுபட்ட கருத்துகள் வெளியிடப்பட்டு வருகின்றன. ஒருசிலர்
தங்களது தனிப்பட்ட காழ்ப்புணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்தும்
வகையில் இவ்வாறு நடந்து
க�ொள்கின்றனர் என்றும் பரவலாக கருத்துகள் தெரிவிக்கப்படுகின்றன. புலம்பெயர் தமிழர்களில் ஒரு தரப்பினர் தமிழர்களின்
அரசியலை
க�ொதிநிலையில்
த�ொடர்ந்தும் வைத்திருக்கவே
விரும்புவதாக அத்தரப்பினர் கூறுகின்றனர்.
நடைபெற்று முடிந்த பாராளுமன்றத் தேர்தலின் ப�ோதும்
சுமந்திரனுக்கு எதிரான விமர்சனங்கள் அதிகமாக முன்வைக்கப்பட்டிருந்தன. அவர் மக்களின்
வாக்குகளால் தெரிவு செய்யப்பட்டிருந்தாரென்பதில் சந்தேகமில்லை. ஆனால் எப்பொழுதும்
மக்களின் உணர்வுகளைக் கிளர்ந்தெழச் செய்து உசுப்பேற்றும்
அரசியலில் ஈடுபடும் தரப்பினர்
சுமந்திரன் என்ற தனிப்பட்ட ஒரு
நபருக்கு எதிரான பிரசாரத்தை
முன்னெடுத்திருந்தனர். இதற்கு
புலம்பெயர்ந்துவாழ் சமூகத்தின்
ஆதரவும் வெகுவாக இருந்தது.

இச்சம்பவங்களின் த�ொடர்ச்சியாகவே கனடாவில் வாழ்கின்ற இலங்கைத் தமிழர்களில் ஒரு குழுவினர்
அவருக்கு எதிர்ப்பினை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர். புலம்பெயர்ந்துவாழ்
இலங்கைத் தமிழர் சமூகத்தைப்
ப�ொறுத்த வரையில் அவர்களுக்கிடையில் எந்த விடயத்திலும் எப்ப�ோதும் ஒற்றுமை இருந்ததில்லை.
எப்பொழுதும்
குழுக்களாகப்

மேற்குலகில் புலம்பெயர்ந்து வாழும் தமிழ்
மக்களில் ஒரு தரப்பினர் இலங்கையில்
உண்மையான அமைதி நிலவுவதையே
விரும்புகின்றனர். எனினும் மற்றொரு
தரப்பினர் இலங்கையில் எக்காலமும்
தீர்க்கப்படாத முரண்பாடுகள் த�ொடர
வேண்டுமென்றே எதிர்பார்க்கின்றனர்.
வடக்கு, கிழக்கு தமிழர்களின்
பிரச்சினைகள் முடிவின்றித்
த�ொடர்வதன் மூலம், மேற்குலகில்
தங்களது இருப்பை தக்கவைத்துக்
க�ொள்வது அவர்களது உத்தியாகும்

பிரிந்து நின்றே செயற்பட்டுள்ளனர்.
இலங்கையின் வடக்கு கிழக்கு அரசியல் விடயத்திலும் அவர்களிடம்
ஒற்றுமை இல்லை.
இலங்கையின் வடக்கு, கிழக்கின்
அபிவிருத்தியில்
புலம்பெயர்ந்துவாழ் தமிழர்களின் பங்களிப்பு கணிசமானதாக இல்லாவிட்டாலும் ஒரு பகுதியினர்
இங்குள்ள மக்களுக்கு
உதவிகளை
வழங்கி
வருகின்றனர். இருந்தப�ோதும், இலங்கையில்
எப்பொழுதும்
குறிப்பாக
த மி ழ ர்க ளு க் கு
ஏதாவது பிரச்சினை இருந்த ா லேயே
த மக்கா ன
இ ரு ப்பை
உ று தி ப ்ப டுத்த முடியும்
என்பது அங்குள்ள பலருடைய
நிலைப்பாடு ஆகும்.
இதனால் இலங்கை அரசாங்கத்துடன் பிரச்சினையை ஏற்படுத்தக்
கூடிய தரப்பினர் இலங்கை அரசியலில் இருப்பதையே அவர்கள் விரும்புகின்றனர். எந்தவ�ொரு விடயத்தையும் முற்போக்கு சிந்தனையுடன்
அணுகக் கூடியவர்களை துர�ோகிகளாக்குவது அவர்களுக்கு சித்தாந்த-

கிடையில் ஏற்படக் கூடிய இவ்வாறான முரண்பாடுகள் மற்றும்
முட்டிம�ோதும் சம்பவங்கள் ஆட்சியாளர்களுக்கு ஒட்டும�ொத்த சமூகம்
குறித்து தவறான செய்தியை வழங்குவதற்கான வாய்ப்பாகவும் அமைந்து
விடுவதற்கு இடமுண்டு. இந்த
முரண்பாடுகளைப்
பயன்படுத்தி
தென்னிலங்களை அரசியல் சக்திகள்
தமது அரசியல் காய்நகர்த்தல்களை
மேற்கொள்வதற்கு
வழிவகுத்து
விடும் என்பதையும் நாம் நினைவில்
க�ொள்ள வேண்டும்.
வெளிநாடுகளிலிருந்து கூக்குரல்
இடுபவர்களுக்கு இதனால் ஏற்படக்
கூடிய தாக்கங்கள் புரியாவிட்டாலும்,
கள நிலைமைகளுக்கு முகங்கொடுக்கும் தமிழ் சமூகம் இது விடயத்தில்
அக்கறையுடன் இருக்க வேண்டும்.
அதேநேரம், தற்பொழுது நாடு
எதிர்கொண்டிருக்கும் ப�ொருளாதார
நெருக்கடி சூழ்நிலையில் வடக்கு,
கிழக்கு உள்ளிட்ட அனைத்துப்
பகுதிகளிலும் உள்ள மக்கள் தமது
அன்றாட வாழ்வாதாரத்தை எவ்வாறு
முன்கொண்டு செல்வது என்பதிலேயே அதிக அக்கறை காண்பிக்கின்றனர். எனினும், சுயாட்சி, தனிநாடு
ப�ோன்ற வார்த்தைகளால் உசுப்பேற்றும் சில அரசியல்வாதிகளின் உசுப்பேற்றல்களுக்கு எடுபடும் நிலையில்
மக்கள் இல்லை என்பதே உண்மையாகும். இதுப�ோன்ற சில அரசியல்-

மாக உள்ளது. தமது தேவைக்காக
இலங்கையில் உள்ள மக்களை
தூண்டி விடுவதையும் கடந்த
காலங்களில் காண முடிந்தது.
யுத்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட
வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில்
அபிவிருத்திப் பணிகளை முன்னெடுப்பதற்கும், பாதிக்கப்பட்ட
மக்களின் வாழ்வாதாரத்தைக் கட்டியெழுப்பக் கூடிய வகையில்
முதலீடுகளை மேற்கொள்வதற்கும் காணப்படும் சந்தர்ப்பங்களை புலம்பெயர்ந்துவாழ் தமிழ்
சமூகத்தினர் எந்தளவுக்குப் பயன்படுத்தினார்கள் என்ற கேள்வி
காணப்படுகிறது.
தமது மக்களுக்காக உதவும்
உள்ளம் படைத்த புலம்பெயர்ந்துவாழ் சமூகத்தினர் தனிப்பட்ட
ரீதியில்
உதவிகளை
மேற்க�ொண்டு வந்தாலும், பாரிய
முதலீடுகள் எதுவும் அவர்களால் இதுவரை க�ொண்டு வரப்படவில்லை என்பதே உண்மை. வடக்கு,
கிழக்கில் உள்ள மக்களின் முன்னேற்றம் குறித்து இலங்கை அரசியல்வாதிகளுக்கு அக்கறை இல்லை என
அவர்கள் கருதுவார்களாயின், அரசியல்வாதிகளை பார்த்துக் க�ொண்டிருக்காமல் அவர்களே நேரடியான உதவிகளை வழங்க முடியும்.
அதனை விடுத்து முற்போக்காகக்
சிந்திக்கக் கூடிய அரசியல்வாதிகளை
தமது காழ்ப்புணர்ச்சிக்காக விமர்சித்து துர�ோகிப் பட்டம் கட்டுவதன்
ஊடாக புலம்பெயர்ந்துவாழ் சமூகத்தினர் எதனை சாதிக்கப் பார்க்கின்றனர். என்பது முக்கிய வினா ஆகும்.
மறுபக்கத்தில் தமிழ் சமூகத்துக்-

வாதிகளுக்கு ஆதரவு வழங்கும்
வகையில் புலம்பெயர்ந்துவாழ் சமூகத்தினர் சிந்திப்பதை இனியாவது
நிறுத்திக் க�ொள்ள வேண்டும்.
இது இவ்விதமிருக்க, புலம்பெயர்ந்து வாழ் சமூகத்துடன் பேச்சுவார்த்தைகளை
நடத்துவதற்குத்
தயாராக இருப்பதாக அண்மையில்
நியூய�ோர்க் சென்றிருந்த ஜனாதிபதி க�ோட்டாபாய ராஜபக்ஷ, ஐ.நா
ப�ொதுச் செயலாளரிடம் கூறியிருந்தார். பெரும்பான்மை சிங்களவர்களின் ஆதரவுடன் ஆட்சிக்கு வந்த
அரசாங்கமாக இருக்கின்ற ப�ோதும்
தமிழர்களின் பிரச்சினை குறித்து
புலம்பெயர்ந்துவாழ் சமூகத்துடன்
கலந்துரையாடத் தயார் என்ற ஜனாதிபதியின் செய்தி வரவேற்கும்
விதமாக இருந்தது. புலம்பெயர்ந்து
வாழ் தமிழர்கள் மற்றும் அமைப்புக்கள் பல தடை செய்யப்பட்டுள்ள
நிலையில் இவ்வாறான அழைப்பு
எந்தளவுக்கு நடைமுறைச் சாத்தியமாக இருக்கும் என்பது விவாதத்துக்கு உரியதாக இருந்தாலும், சில
புலம்பெயர் அமைப்புக்கள் இந்த
அழைப்பை சாதகமாகப் பார்த்துள்ளன. தடைகளை நீக்கும் பட்சத்தில்
பேச்சுக்களுக்குத் தயார் என்றும் அந்த
அமைப்புக்கள் கூறியுள்ளன.
இதுப�ோன்ற
பின்னணியில்
நாட்டில் தேவையற்ற குழப்பங்கள் ஏற்படும் விதத்தில் நடந்து
க�ொள்ளாது நீண்ட கால யுத்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின்
வாழ்வாதாரத்தைக் கட்டியெழுப்புவதற்கு சாதகமான ஒத்துழைப்புக்களை
வழங்குவதே காலத்தின் தேவையாகும்.
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விசாவளை
தேர்தல்
த�ொகுதி
க�ொழும்பு மாவட்டத்தின் கீழ்வரும்
15 தேர்தல் த�ொகுதிகளில் ஒன்றாகும். அத்துடன் க�ொழும்பு மாவட்டத்தில் த�ோட்டப்புறங்களை உள்ளடக்கிய ஒரேய�ொரு த�ொகுதியும்
இதுவேயாகும்.
சாலாவ, எலிஸ்டன், ஆதர்பீல்ட், தூரம்பிட்டிய,
பார்ணம், தல்துவ, பென்றித் இன்னும் பல த�ோட்டங்கள் இத்தொகுதியினுள் அடங்குகின்றன.
க�ொழும்பு அவிசாவளை ஹைலெவல் வீதி வழியாகப் பயணிக்கும்போது த�ோட்டங்களில் பயிரிடப்பட்டுள்ள இறப்பர் பயிர்ச்செய்கை கண்ணுக்கு
ரம்மியமாக காட்சியளிக்கும்.
த�ோட்டங்களுக்குள் நுழைந்து செல்லும்போது
த�ோட்ட உத்திய�ோகத்தர்களினதும் த�ோட்ட அதிகாரிகளினதும் உத்திய�ோகபூர்வ வாசஸ்தலங்கள்,
த�ோட்ட அலுவலகங்கள் மற்றும் கட்டடங்கள்
குறைபாடுகள் எதுவுமேயின்றி காட்சியளிக்கும்.
இத்தனையையும் கடந்து சென்றால் எங்கே
காலம்காலமாக பாடுபட்டு உழைத்துவரும்

பென்றித் த�ோட்ட குள�ோரின் வாயு வெடிப்பு அனர்த்தம்

பாதிப்புக்குள்ளானவர்களுக்கு எட்டு
வருடங்களாகியும் வீடுகள் இல்லை
ஜீவன் த�ொண்டமான் நிறைவேற்றி வைக்க முன்வருவாரா?
மருத்தவ உதவிகள் பெற்றுக்கொடுக்க நடவடிக்கை
எடுக்கப்படும் என பிரபல த�ொழிற்சங்கம் ஒன்று
தெரிவித்திருந்த ப�ோதிலும் எந்தவ�ொரு சிகிச்சை
முகாமும் நடத்தப்படவில்லையென்பது கவலைக்குரியதாகும். பாதிப்புக்குள்ளானவர்கள் தாமாகவே
ஆஸ்பத்திரிக்கு அலைந்து திரிந்து சிகிச்சை பெற்றுக்கொண்டனர்.
அப்போது படையெடுத்து வந்து ஆறுதல்
கூறிச்சென்றவர்கள் இன்றும் இந்த மக்கள் மத்தியில்தான் இருக்கின்றனர். அவர்கள் ச�ொன்ன
வார்த்தைகளையும் விடுத்த அறிக்கைகளையும்
அவர்கள் மறந்து ப�ோயிருக்கலாம். ஆனால் இந்த
மக்களால் எளிதில் மறந்துவிடவே முடியாது.
அன்று பலம் வாய்ந்த பிரதேச அரசியல்வாதிகள், ஆட்சியில் பங்காளர்களாக இருந்த தமிழ்
அரசியல்வாதிகளும் பாதிப்புக்குள்ளான மக்களுக்குரிய தேவைகளை நிறைவேற்றி வைக்கக்கூடிய
வாய்ப்பிருந்த ப�ோதிலும் எதுவுமே முன்னெடுக்கப்படவில்லை.
எதிரணியினரும்
தாங்கள்
எதிர்க்கட்சியில்
இருப்பதால்
எங்களுக்கு பவர் இல்லையென்றனர்.
இருந்தும்
இந்த விவகாரம் மனித
உரிமைகள் ஆணைக்குழு
வரையில் க�ொண்டு செல்லப்பட்டது. ஆனால் என்ன
நடந்தது? ஏது நடந்தது பற்றிய

பென்றித் த�ோட்ட லயன் அறைகள்

த�ோட்டத் த�ொழிலாளரின் குடியிருப்புகள் எவ்வித
மாற்றமுமின்றி அடிப்படை வசதிகளற்ற நிலையிலேயே அந்த மக்கள் வாழ்ந்து வருவதையும்
நீங்கள் காணலாம்.
விஞ்ஞானம் முன்னேறிச் செல்லும் இக்காலகட்டத்தில் மனித வாழ்வில் எத்தனைய�ோ மாற்றங்களும் அதிசயங்களும் முன்னேற்றமும்
ஏற்பட்டு வருகின்றப�ோதிலும் பெரும்பாலான
த�ோட்டத் த�ொழிலாளரின் குடியிருப்புக்களிலும்
அவர்களின் வாழ்க்கை தரத்திலும் மாற்றங்கள்
ஏதுவும் ஏற்படாது இன்றும் அந்த மக்கள் அதே
நிலையிலேயே இருந்து வருகின்றனர் என்பதே
உண்மையாகும்.
அந்தவகையில் அவிசாவளை பென்றித்
த�ோட்டத் த�ொழிலாளர் மட்டும் இதற்கு விதிவிலக்கல்ல. அவர்களின் வாழ்க்கை நிலையும் அதே
கதிதான். கீழ்ப்பிரிவு, மேற்பிரிவு, இளங்கோஸ்,
ல�ோகன் என நான்கு பிரிவுகளைக் க�ொண்ட
பென்ரித் த�ோட்டத்தில் சுமார் ஆயிரம் ஏக்கர் வரையிலான இறப்பர் பயிர்ச்செய்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. புஸல்லாவ பிளாண்டேசன்ஸ்
கம்பனியின் கீழ்வரும் இத்தோட்டம் தம்ரோ கம்பனியின் நிர்வாகத்தின் கீழ் இயங்கி வருகின்றது.
2013ம் ஆண்டு ஒக்டோபர் 9ஆம் திகதி
பென்றித் த�ோட்ட மக்கள் வாழ்வில் மறக்கமுடியாத ஒரு துயர நாளாகும். ஆம்! அன்றைய
தினம் இரவு 7.00 மணியளவில் பென்றித்
த�ோட்டம் கீழ்ப்பிரிவில் அமைந்திருந்த லயன் குடியிருப்புகளுக்கு அருகில் இயங்கிவந்த தேசிய நீர்வழங்கல் வடிகால் அமைப்புச் சபைக்குச் ச�ொந்தமான குடிநீர்த் திட்டத்தில் ஏற்பட்ட குள�ோரின்
வாயு வெடித்ததையடுத்து ம�ொத்த நாட்டின்
பார்வையும் பென்றித் மக்களின் பக்கம் திரும்பியமை நினைவிருக்கலாம்.
இங்கு ஏற்பட்ட பாரிய வெடிப்புச் சம்பவத்தினால்
லயன் குடியிருப்புகளில் வசித்துவந்த 36 குடும்பங்களைச் சேர்ந்தவர்களும் சுற்றுப்புறங்களில் வசித்தவர்களு-

தமிழ் அரசியல்வாதிகள், த�ொழிற்சங்கவாதிகள்
என ஏட்டிக்குப் ப�ோட்டியாக பலரும் படையெடுத்துவந்து பார்வையிட்டு ஆறுதல் வார்த்தைகள் கூறி
தேவையான அவசர நடவடிக்கைகளை மேற்க�ொண்டதுடன் பின்னர் அரிசி, பருப்பு, மா என உலர்
உணவுப் ப�ொருட்களையும், சட்டிமுட்டிகள் சிலவற்றையும் க�ொடுத்து தேற்றி ஆறுதல்படுத்திவிட்டு
பாதிப்புக்குள்ளானவர்களை வேறு இடத்தில் குடியமர்த்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதியளித்துச் சென்றனர்.
மாதம�ொரு தடவை சிகிச்சை முகாம் நடத்தி
த ே வை ய ா ன

சம்பவம் இடம்பெற்ற பின்னர் ஸ்தலத்தில்
ஜ.ம.மு முக்கியஸ்தர்கள்

விளக்கம் எதுவும் தெரியவில்லையென பாதிப்புக்குள்ளான மக்கள் தெரிவித்தனர்.
2015ல் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டு பதவிக்கு
வந்த நல்லாட்சியில் அமைச்சரவை அந்தஸ்து
முன்னாள் அமைச்சர் மன�ோ கணேசன் பாதிப்புக்குள்ளான மக்களுக்கு காணி ஒதுக்கப்பட்டு வீட்டுத்திட்டம் ஏற்படுத்திக் க�ொடுக்கப்படும் என தெரிவித்திருந்தார்.
த�ோட்டக்காணி 5 ஏக்கர் அடையாளங்காணப்பட்டு அங்கு பயிரிடப்பட்டிருந்த இறப்பர் மரங்கள் அகற்றப்பட்டன. இது ஒன்று மட்டுமே
நடந்துள்ளது. எட்டு வருடங்கள் கடந்துவிட்டன.
இவர்களுக்கான வீட்டுத்திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்படாமல் இழுபறியாகி
கைவிடப்பட்டுள்ளது.
த�ோட்டக்

உறுதிம�ொழி வழங்கப்பட்டப�ோதிலும் அது நிறைவேற்றப்படவில்லை.
உறுதியளித்ததுப�ோல
குடியமர்த்தப்பட்டிருந்தால்
இத்தகையத�ொரு
அனர்த்தத்துக்கு முகங்கொடுக்க வேண்டிய நிலை
ஏற்பட்டிருக்காது. இதற்கு அதிகாரிகளே ப�ொறுப்புகூற வேண்டும்.
மீரியபெத்த மண்சரிவில் பலர் மண்ணோடு
மண்ணாய் புதையுண்டு ப�ோனார்கள். உயிர்தப்பியவர்களுக்கு அமைத்துக் க�ொடுக்கப்பட்ட வீட்டுத்திட்டம் சுலபமாகவும் எளிதாகவும் கிடைத்தத�ொன்றல்ல.
ப�ோராட்டங்களையும் ஆர்ப்பாட்டங்களையும்
நடத்தி இரண்டு வருடங்களின் பின்னரே அமைத்துக் க�ொடுக்கப்பட்டது என்பதை மறந்துவிட
முடியாது. ஆனால் பென்றித் த�ோட்ட மக்களுக்கு
எட்டு வருடங்கள் கடந்துவிட்ட ப�ோதிலும் இதுவரையில் அவர்களுக்கான வீட்டுத்திட்டம் பெற்றுக்
க�ொடுக்கப்படவில்லை. எமது பிரதிநிதியாக
இருந்த மன�ோ கணேசன் நல்லாட்சியில் அமைச்சராகி விட்டதால் வீட்டுத்திட்டம் கிடைக்கும். நட்டஈடும் கிடைக்கும்

இலங்கைக்கும் ச�ொத்தக்காரர்களான ஆங்கிலேயர், மனித சஞ்சாரமற்ற மத்திய மலைநாட்டில் பாதைகளை அமைத்தவேளையில்
ஆள் அரவமற்ற சூழ்நிலை நிலவியதாக
குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
குறிப்பாக, மேஜர் ஸ்கின்னர் இலங்கையில் ஐம்பது ஆண்டுகள் என்ற அவரது
நூலில் குறிப்பிடுகின்றார். இத்தகைய ஈரவலய அடர்காட்டினை வர்த்தகப் பயிர்களின் பசுமை மேடாக மாற்றிய�ோர்
பெருந்தோட்டத் த�ொழிலாளர்கள். இதனை
மனதிற் க�ொண்டு நடேச ஐயர் பெருந்த�ோட்டப் பயிர்ச்செய்கைப் பிரதேசங்களின்
ஒவ்வொரு அங்குல நிலமும் எம் சமூகத்தாருக்கு உரியது எல்லா கட்டடங்களும் அவர்களுக்குரியவை என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இத்தகைய ஆளுமை ஒன்றின் ஆற்றுப்படுத்தலில் செயலாற்றிய பெரியசாமி,
லங்கா சமஸமாஜக் கட்சியின் த�ொழிற்சங்க
செயற்பாட்டாளராகப் பரிணாமம் பெறுகின்றார். இதன் வழியாக வர்க்க அரசியல்
ப�ோதனை பெற்று புடம்பெறுகின்றார்.
இதுவே லேபர் கமிஷனரும், ப�ொலிஸாரும், நீதிவானும், சட்டமும், அவைகளைப்
புரட்டும் நியாயத் துரத்திரரென செப்பித்
திரியும் அட்வகேட்டும், பிற்போக்கு சட்-

சமுதாய மாற்றத்தை உண்டாக்கும். சமுதாய
மாற்றத்தை உண்டாக்க சமர் புரியாதவரை
த�ொழிலாளர்களின் துயர் ப�ோக்க முடியாது
என்று கூறுவதன் மூலம் ப�ோராட்டமே
பாட்டாளி வர்க்கத்தின் திறவுக�ோள் என்ற
உண்மையைத் தெளிவாக்குகின்றார்.
வர்க்க அடிப்படையிலான அரசின் சாராம்சத்தை விளக்கிய அவர், முதலாளித்துவ
அரசின் தன்மை, அது இயங்கும் விதிமுறைகளை தெளிவுபடுத்தும்
இன்றைய
சமுதாய அமைப்பு முறையானது ச�ொத்துரிமையை ஆதாரமாகக் க�ொண்டு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. முதலாளி வர்க்க அரசாங்க
அமைப்பென்றால் அது தனித்தனி ச�ொத்துரிமையைப் பாதுகாக்கும் சட்டதிட்டங்களால் ஆளப்படுவது என விளக்குவத�ோடு,
ச�ோஷலிச அரசாங்க அமைப்பைத் த�ோற்றுவிக்காத வரையில் த�ொழிலாளர் வர்க்கத்தின் துன்பமும், துயரமும் நீங்கவே நீங்காது
என்று முழங்கியுள்ளார்.
நகரப்புறத் த�ொழிலாளர்களை முதன்முதலாக அணிதிரட்டி ஸ்தாபனப்படுத்திய
ஏ.ஈ. குணசிங்க, அடுத்த கட்டத்தில் இந்திய
(மலையாள)
த�ொழிலாளருக்கெதிராக
க�ோஷம் எழுப்பியப�ோது, இலங்கைவாழ்
ஒட்டும�ொத்த தமிழ்த் த�ொழிலாளர்களும்
இந்தியாவின் ஆதரவினை யாசிக்க, த�ொழிலாளர்கள் ஓரமைப்பின் கீழ் செயற்படுவது
பாதுகாப்பானது என ஜவகர்லால் நேரு
ஆல�ோசனை கூறினார். இதன் அடிப்படையில் பிறந்ததே இலங்கை இந்திய காங்கிரஸ்.
சமூகப் பிரக்ஞையும், முற்போக்கு ந�ோக்கும்
க�ொண்ட இளைஞர் படை இதில் இணைந்து
வீறுநடை ப�ோட்ட வரலாற்றினை பெருமிதத்தோடு குறிப்பிடும் பெரியசாமி, காலவ�ோட்டத்தில்
குள்ளமதியுடைய�ோரால்
முடக்கப்பட்ட விதத்தினை வேதனைய�ோடு
குறிப்பிடுகின்றார்.
த�ொழிலாளரின் விம�ோசனத்திற்காகப்
ப�ோராட்டப் பாதையில் பயணித்த ஓர்
அமைப்பினை குறுமதியினர் முடமாக்கிய

பட்டணம் பி.ஆர். பெரியசாமியின்
த�ோட்டத் த�ொழிலாளரின் வீரப் ப�ோராட்டம்

அ

மரர்
பீ.ஆர். பெரியசாமியின்
'த�ோட்டத்தொழிலாளரின் வீரப்ப�ோராட்டம்' எனும் நூலின் மீள் பிரசுரம் பிரசவமாகியிருக்கிறது. இதற்கு மருத்துவச்சியாக வினையாற்றிய கலை, இலக்கிய
மலையக ஆய்வாளர் எச். விக்கிரமசிங்கவின்
பணி பாராட்டத்தக்கது.
நூலின் தலைப்பே உற்சாக வீச்சாக மிளிர்கின்றது. துன்பக் கேணியில் துவண்டு நடுங்கும் த�ொழிலாளர் படை துடித்தெழுந்து
ப�ோராடிய வரலாற்று த�ொகுப்பாகவுள்ளது
இந்நூல். நூல�ொன்று எதனைக் கூறுகின்றது.
எவ்வாறு கூறுகின்றது என்ற இரு விமர்சன
அளவீட்டில் இந்நூலில் கூடிய மதிப்பெண்ணைப் பெறுகின்றது. இதற்கு வலுசேர்க்கும்
காரணிகள் சுட்டிக்காட்டத்தக்கவை.
1914ல் தமிழ் நாட்டில் பிறந்த பெரியசாமி
தனது 14 வயதில் 1928ல் இலங்கைக்கு
வந்தார். முதலாம் ப�ோர்க்களத்தில் உதித்து
உலகப் ப�ொருளாதார பின்னடைவுக் கட்டத்தில் புலம்பெயர்ந்து, தனது பதின்மபராயத்து
கள நிலைமைகளை அனுபவித்தவர். இந்த
அனுபவம் - அவரது வாழ்நிலை - அவரது சிந்தனைத் தூண்டலாக செயற்பட்டுள்ளது.
த�ொழிலாளர் வர்க்கத்தின் வாழ்க்கைப்
ப�ோராட்டத்திலே கடந்தகால நிகழ்ச்சிகளைக் கவனத்திற் க�ொண்டுவந்து, நிகழ்கால
சம்பவங்களை மனதில் எடுத்துக்காட்டி,
வருங்காலத்தின் இலட்சியப் ப�ோராட்டத்திற்கு வழிகாட்டிச் செல்வதே எழுத்தாளனின் கடமைஎன்ற ஆசிரியரின் பிரகடனம்
இந்நூல் எழுதப்பட்டதற்கான தூண்டலை
வெளிப்படுத்துகின்றது.
துரைமாரின்
கெடுபிடிகளுக்கெதிராக
செயற்பட்டு தூக்குமேடை ஏறிய வேலாயுதம், வீராசாமி ஆகிய�ோரை உச்சியில்
வைத்துப் பேசும் ஆசிரியர், இந்நூலின்
மூலம் த�ொழிலாளர்களுக்கு சிறிதளவு பயன்
கிட்டுமாயின் அதுவே என் பெருமுயற்சிக்கு
மகிழ்ச்சியைத் தரும் என கூறுவதனூடாக
தனது ந�ோக்கினைத் தெளிவாக்கியுள்ளார்.

காரியாலயம் மற்றும் சீத்தாவக்கபுர பிரதேச
செயலகக் காரியாலயத்துடன் த�ொடர்புக�ொண்டு
கேட்டப�ோது தேவையான காணி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தனர். சுமார் ஒன்றரை ஏக்கர்
த�ோட்டக் காணி ஒதுக்கப்பட்டு தேசிய நீர்வழங்கல் வடிகால் அமைப்புச் சபையினால் அமைக்கப்பட்ட நீர்விநிய�ோகத் திட்டத்தில் சீத்தாவங்க
கங்கைநீர் பெறப்பட்டு அங்கு நீர்
சுத்திகரிக்கப்பட்டு அவிசாவளை நகர்
மற்றும் சீத்தாவக்கபுர கைத்தொழில்
பேட்டைக்கு 2009ம் ஆண்டு முதல்
நீர் விநிய�ோகிக்கப்பட்டு வருகின்றது.
த�ோட்டத்துக்குள் இத்திட்டம் அமைக்கப்பட்டுள்ள ப�ோதிலும் த�ொழிலாளர்கள் குடிநீரைப் பெற வேண்டுமாயின்
ஒவ்வொரு குடும்பமும் 23 ஆயிரம்
ரூபாவை ஒரே தடவையில் செலுத்த
வேண்டும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதாக குடியிருப்பாளர்கள் தெரிவித்தனர்.
இதற்கு முகங்கொடுக்க முடியாத
காரணத்தால்
குடியிருப்பாளர்கள்
பாழுங்கிணறுகளிலிருந்தே
குடிநீர்த் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்துக�ொள்கின்றனர். இத்திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டப�ோது குடியிருப்பாளர்கள்
வெடிப்பு சம்பவத்தின்போது மிகம�ோசமாக
பாதுகாப்பு கருதி வேறு இடத்தில் குடிபாதிப்புக்குள்ளான குடும்பம்
யமர்த்தப்படுவர் என அதிகாரிகளால்

மாக குழந்தைகள் முதல் பெரிய�ோர் வரையிலான
சுமார் 300 பேர் வரையில் மூச்சுத்திணறி மயக்கமுற்று உடனடியாக ஆஸ்பத்திரிக்கு க�ொண்டு செல்லப்பட்டனர். தெய்வாதீனமாக உயிராபத்து எதுவும்
ஏற்படவில்லை.
சம்பவத்தில் அப்போது 43 வயதான எஸ். சந்திரகுமார் (கணவன்), 38 வயதான ஏ. விஜேலட்சுமி (மனைவி) இவர்களின் 6, 4, ஒரு வயதான
மூன்று பிள்ளைகளும் மிகவும் பாதிப்புக்குள்ளாகி இன்றுவரையில் உடல் நலிவுற்றவர்களாக
பல்வேறு சுகாதாரப் பிரச்சினைகளுக்கு முகங்க�ொடுத்த நிலையிலேயே இருந்து வருகின்றனர்.
சம்பவம் ஏற்பட்டவுடனே பிரதேச அரசியல்வாதிகள்,

இங்கிரிய மூர்த்தி...?

சமுதாயத்தினை இயக்குகின்ற, தூக்கிநிறுத்தும் தூண்களான பாட்டாளிகளின் மீட்சிக்கு தனது எழுத்து பயனுள்ளதாக இருக்க
வேண்டும் என்ற வேட்கை அவரை ஆட்க�ொண்டுள்ளது. இதன் வழியாக அவர் ஒரு
செயற்பாட்டு வெளிக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளார். பெருந்தோட்டத் த�ொழிலாளரின்
மீட்சிக்காக த�ொழிற்சங்க இயக்கத்திற்கு
வித்திட்ட க�ோ. நடேசஐயர�ோடு சங்கமிக்கின்றார்.
பெருந்தோட்டத்
த�ொழிலாளரின்
உரிமைக் குரலுக்கும், ப�ோராட்ட உணர்விற்கும் நெம்புக�ோலாக செயலாற்றிய க�ோ.
நடேசஐயர் இன்று கூட பீறிட்டெலாத பிரகடனத்தினை 1930களில் எழுப்பியுள்ளார்.
கண்டியைக் கைப்பற்றியதனூடாக முழு

பீ. மரியதாஸ் ...?
டஞ்செய்து பிரஜைகளின் உரிமையைக்
கருவறுக்கும் பார்லிமென்டும் முதலாளி
வர்க்கத்தின் ச�ொத்துரிமையை பாதுகாக்கும்
சத்தான சாதனங்கள்என்று மிகத் தெளிவாக
முதலாளித்துவ
அரசின்
தன்மையை
அவரால் விளக்க முடிந்துள்ளது.
இன, மத, நிற, தேச பேதங்களைக்
கடந்து, கிராமிய, நகர, த�ோட்டத் த�ொழிலாளர்களின் ஒன்றிணைந்த திரட்சியே மீட்சிக்கு வழி என குறிப்பிடும் அவர், வர்க்க
ப�ோதனையின் அணியிலே மக்களுக்கு அறிவூட்டி தயார் செய்யவேண்டும். அதுதான்

என முழு நம்பிக்கை க�ொண்டிருந்த மக்களுக்கு
ஏமாற்றமே கிடைத்தது.
ஊவா மாகாண முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில்
த�ொண்டமான் தலைமையில் இ.த�ொ.கா.வின்
அவிசாவளை காரியாலயத்தில் நடைபெற்ற
கூட்டத்தில் இப்பிரச்சினை குறித்து பேசப்பட்டது.
பிரச்சினைக்கு தீர்வு கிட்டும் என எதிர்பார்த்த
ப�ோதிலும் அங்கும் ஏமாற்றமே கிடைத்தது.
இதுப�ோன்றத�ொரு அனர்த்தம் மீண்டும் எந்த
நேரத்தில் ஏற்படுமா என்ற அச்சத்துடனேயே
இந்த மக்கள் இரவு பகலாய் சிந்தித்தவாறு

குழந்தை குட்டிகள், சிறுவர், பெரிய�ோர் மற்றும்
ந�ோயாளிகளுடன் கடந்த ஏழு வருடங்களாக
ப�ொழுதைக் கழித்து வருகின்றனர்.
மன�ோ கணேசன் அமைச்சராக இருந்தப�ோது அவரது அமைச்சின் ஏற்பாட்டில் களுத்துறை, த�ொடங்கொடையில் நடைபெற்ற நடமாடும் சேவையில் கலந்துக�ொண்டிருந்தப�ோது
பென்ரித் த�ோட்ட வீட்டுத்திட்டம் த�ொடர்பாக
செய்தியாளர் ஒருவர் கேள்வியெழுப்பியப�ோது
தமது அரசாங்கத்தின் வீடமைப்பு த�ொடர்பான
ஏத�ோவ�ொரு அமைச்சினுௗடாக வீட்டுத்திட்டம்
நிச்சயம் அமைக்கப்படும் என தெரிவித்திருந்தார்.
அந்தஸ்துள்ள அமைச்சராக இருந்தப�ோது
நிறைவேற்ற முடியாமல்போன நிலையில்
தற்போது பாராளுமன்ற உறுப்பினராக எதிரணியில் இருந்துக�ொண்டு என்ன செய்யப்ப�ோகின்றார் மன�ோ? இப்பிரச்சினைக்கு தீர்வே
கிடையாதா என ஏங்கித்தவித்துக் க�ொண்டிருந்த
மக்களுக்கான வீட்டுத்திட்டத்தை காலஞ்சென்ற
ஆறுமுகன் த�ொண்டமானாலும் ஏற்படுத்திக்
க�ொடுக்க முடியாமல் ப�ோய்விட்டது.
இனி இந்த மக்களின் பிரச்சினைக்கு தீர்வு
பெற்றுக்கொடுக்கப்போது யார்? பிரதேச அரசியல்வாதிகள் முன்வருவார்கள் என நம்புவதற்கில்லை. அப்படியாயின் ஆட்சியின் பங்காளியாக இருந்துவரும் இ.த�ொ.கா.வினால்
மட்டுமே இது சாத்தியமாகும்.
எனவே தற்போதைய இராஜாங்க அமைச்சர் ஜீவன் த�ொண்டமான் இப்பிரச்சினைக்கு
தீர்வை பெற்றுக்கொடுக்க முன்வருவார் என
முழுமையாக நம்புவதாக பாதிப்புக்குள்ளான மக்கள் கூறுகின்றனர். தந்தையின்
பணியை முன்னெடுத்துச் செல்ல
முன்வந்திருக்கும் இளம் தலைவர்
ஜீவன் த�ொண்டமான் இப்ப�ொறுப்பை ஏற்க முன்வரவேண்டும்.

விதத்தினை ஆவேசத்தோடு எடுத்துரைத்த
பெரியசாமியின் செயற்பாட்டிலிருந்து நாம்
பல ப�ோதனைகளைப் பெற்றுக் க�ொள்கின்ற�ோம்.
பெருந்தோட்டத் துறைத�ொழிற்சங்க இயக்கத்திற்கும், அரசியலுக்கும் இடதுசாரி கண்ண�ோட்டத்தினைக் க�ொடுத்ததாக பேராசிரியர்
குமாரிஜெயவர்தன குறிப்பிடும் ஏ.அகிஸ்
நேர்மையான த�ொழிற்சங்கப் பணியினை
சிலாகிக்கும் பெரியசாமி சேவையாளர்களையும், ப�ோராட்டக்காரர்களையும் சரியாக
இனங்காட்டுகின்றார்.
இத்தகைய
விழிப்புணர்வு
ப�ோராட்டங்களைப் பட்டியலிடும் பெரியசாமி,
கம்பளையில் முதன்முதல் கூட்டப்பட்ட
மாநாடு பின்னர் கண்டி, பதுளை, ஹட்டன்,
க�ொழும்பு, நுவரெலியா, நாவலப்பிட்டி,
இரத்தினபுரி, மாத்தளை, வத்துகாமம் ஆகிய
இடங்களில் 1955வரை நடத்தப்பட்ட மாநாடுகளைப் பற்றி உற்சாகத்தோடு குறிப்பிடுகின்றார்.
ஒடுக்குமுறையால் துவண்ட த�ொழிலாளர்கள் ப�ோராடத் த�ொடங்கிய 1940களில் அவர்களுக்கு ஆதரவுக் குரல் எழுப்பிய பாவாணர்
குழுவ�ொன்று த�ோற்றம் பெற்றது. பாட்டாளிகளின் ப�ோராட்டங்களுக்குப் பரணிபாடிய
பாவாணர்களில் பெரியசாமியும் ஒருவர்.
நவஜீவன், வீரகேசரி, தினகரன், சுதந்திரன்
ஆகிய பத்திரிகைகளில் அவரது கவிதைகள்
(பாடல்கள்) பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளன. பாரதிதாசனின் கம்பீரக் குரலாக ஒலிக்கும் இக்கவிதைகள் ஆவேசத் த�ொனி க�ொண்டவை.
ஐம்பத்திரெண்டுஆண்டுகளே
வாழ்ந்துள்ள பெரியசாமி பெருந்தோட்டப் பகுதிகளின் பல பகுதிகளிலும் த�ொண்டாற்றியுள்ளார். இதன் மூலம் த�ொழிலாளர்களின் துன்ப
துயரங்களையும், தன்னெழுச்சிப் ப�ோராட்டங்களையும் களங்களில் நேரடி அனுபவங்களாகப் பெற்றுள்ளார். அவர் யாசித்த, எதிர்பார்த்த சமத்துவ சமுக மலர்ச்சிக்கான குரல்
ஒலித்துக் க�ொண்டே இருக்கின்றது.
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தேசப்பற்றில் சமூகங்களை இணைக்கும்
கட்சியின் பயணம் நிச்சயம் வெற்றியளிக்கும்
பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மர்ஜான் பளீல்

பி

ரதமர் மஹிந்தவின் மீதான விசுவாசம், தனிப்பட்ட நட்புக்களின் பலத்தில் சமூகத்துக்கு தேவையானதை
சாதித்து வருவதாக பாராளுமன்ற உறுப்பினர்
மர்ஜான் பளீல் தெரிவித்தார். தினகரன் வாரமஞ்சரிக்கு அவர் வழங்கிய நேர்காணலில்
தெரிவித்ததாவது ....
கேள்வி; ஸ்ரீலங்கா ப�ொதுஜன பெரமுன
தேசியப்பட்டியல் உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டதன் பின்புலம் என்ன? எதற்காக, இப்பதவி
உங்களுக்கு தரப்பட்டது?
பதில்;நான்,
பிரதமர்
மஹிந்தவின்
விசுவாசி. அவரது நீண்டகால நட்பினால்
இந்த விசுவாசம் வளர்ந்துவிட்டது. அரசியலில் எவரிடமும் விசுவாசத்தை,குறிப்பாக
முஸ்லிம் தலைவர்களிடம் அண்மைக்கால
மாக இந்த விசுவாசம் இல்லாமற்போனது
பற்றிக் கவலையடைந்த அவர், அன்பின்
அடையாளத்துக்காக இப்பதவியை எனக்குத்
தந்தார்.
கேள்வி; கட்சி தாவிச்சென்ற, அல்லது
அணி மாறிய முஸ்லிம் தலைவர்கள் பற்றித்தான், அவர் இவ்வாறு ச�ொல்கிறார்.அவ்வா-

றானால், இவ்வாறு
மாறிச்சென்றோரிடம் நியாயமான காரணங்கள் இருந்ததாக நீங்கள் கருதவில்லையா?
பதில்; நியாயங்கள் இருக்கலாம். அந்த நியாயங்களைச் சரிப்படுத்த
துர�ோகம் செய்யக் கூடாதில்லையா. பிடிக்கவில்லை என்றால், பதவிகளை துறந்துவிட்-

முஸ்லிம்களுக்கென்று தனிக்கட்சிகள் அவசியம்தானா இந்த காலகட்டத்தில்?
பதில்; அதைப்பற்றி நான், கருத்துச்
ச�ொல்ல விரும்பவில்லை. இக்கட்சிகளில்
இணையுமாறு என்னை எவரும் அழைக்கவுமில்லை.
கேள்வி? எம்.பியான பின்னர்,எதைச்
சாதித்திருக்கிறீர்கள்?
பதில்; பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பதவியேற்று ஒரு வருடம் பூர்த்தியாவதற்குள் களுத்துறை மாவட்டத்திலுள்ள எட்டு முஸ்லிம்
பாடசாலைகளை தேசிய பாடசாலையாக தரமுயர்த்தி உள்ளேன்.
கடந்த இருபது வருடங்களில்,எந்த முஸ்லிம்
தலைவர்களாலும் முடியாதுப�ோன காரியமிது.

அன்பை வைத்து,க�ொர�ோனா ஜனாஸாக்கள்
எரிக்கப்பட்டதையும் நிறுத்தியிருக்கலாமே?
பதில்;இந்த விடயம்பற்றி பல தடவைகள்
பிரதமரிடம் பேசினேன். பயன் உடனடியாகக்
கிடைக்காதிருந்தது அப்போது. இதனால், அர-

ச�ொந்தச் ச�ொத்துக்களை மக்களுக்கு
செலவுசெய்வதுதான் மக்கள் த�ொண்டு
சியல் உறவை விலக்கி, தனிப்பட்ட உறவை
மாத்திரம்
பிரதமருடன்
பேணிக்கொள்ள
முடிவு செய்தேன். அந்த நேரம், இதுபற்றிக்
கேள்வியுற்ற எனது முஸ்லிம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சிலர் என்னைச்
சந்தித்து பல ஆல�ோசனைகள்
கூறினார். சமூகத்துக்கு எதையாவது
செய்வதற்கு நீங்கள்,அரசாங்கத் தில்
இருங்கள் என்றனர்.பிரதமரின்
உறவில் இன்னும் பலதை உங்களால் சாதிக்க கிடைத்தால் நன்மைதானே என்று விளக்கினர்.
கேள்வி; பத்து வருடங்கள் பூரணமான
எம்பிக்களுக்குத்தான்
ஓய்வூதியம் என்று பட்ஜட்டில்
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதே,இதுபற்றி என்ன ச�ொல்கிறீர்?
பதில்; மக்களுக்கு சேவைகள்
செய்ய வந்தோருக்கு எதற்கு சலுகைகளும்,
ஓய்வூதியமும்.அரசியல் களத்தில் ஓயாது
உழைத்துக்கொண்டிருப்பதே எமது பணி.
ச�ொந்தச் ச�ொத்துக்களை மக்களுக்கு செலவுசெய்வதுதான் மக்கள் த�ொண்டு.

ராஜபக்ஷக்களை அகற்ற வேண்டிய தேவை (2015)   
சர்வதேச சக்திகளுக்கும், நமது நாட்டில் சிலருக்கும்   
இருந்திருக்கலாம். இந்த சக்திகள்தான், இந்த   
அசம்பாவிதங்களை அரசியல் சந்தையில் மூலதனமாக்கின.  
டுத்தானே செல்ல வேண்டும். அமைச்சு,
ச�ொகுசு, பதவிகளை அனுபவிப்பது கடைசியில் கழுத்தறுத்துவிட்டு கட்சி தாவுவது
இதைத்தான் துர�ோகம் என்கிற�ோம்.
கேள்வி; முஸ்லிம் தலைமைகள் அதாவது

அரசியல் பலத்தால் அல்ல, பிரதமர் மஹிந்தவுக்கு என்னிடமுள்ள அன்பால் அடைந்த
சாதனை இது.
கேள்வி; பிரதமர்,உங்களுடன் இவ்வளவு
அன்பாக இருக்கிறார் என்கிறீர்கள், இந்த

இதைத்தான்,மூத்த முஸ்லிம் தலைவர்கள்
செய்துகாட்டிச் சென்றுள்ளனர்.
கேள்வி; உங்கள் பிரதேசத்தில் நடந்த அசம்பாவிதங்களை வைத்துத்தான், முஸ்லிம்களின் எதிரிகளாக ராஜபக்ஷக்கள் காட்டப்பட்-

டுள்ளனர், இருந்தப�ோதும் பேருவளை நகர
சபை,நீங்கள் நிறுத்திய சுயேச்சை அணியின்
வசம் வந்திருக்கிறதே?
பதில்; இங்கு நடந்த சில அசம்பாவிதங்களுக்கு அரசியல் சாயம் பூசம்பட்டது.ஆட்சியிலிருந்து ராஜபக்ஷக்களை அகற்ற வேண்டிய
தேவை (2015) சர்வதேச சக்திகளுக்கும்,நமது நாட்டில் சிலருக்கும் இருந்திருக்கலாம்.
இந்த சக்திகள்தான், இந்த அசம்பாவிதங்களை
அரசியல் சந்தையில் மூலதனமாக்கின. இதை,எனது மக்களுக்கு நன்கு விளங்க வைத்தேன்.
என்னை மக்களும் நம்பினர். வெற்றியும் கிட்டியது.
கேள்வி? ஸ்ரீலங்கா ப�ொதுஜனபெரமுன
பற்றி சுருக்கமாக,ச�ொல்ல என்ன இருக்கிறது?
பதில்;உண்மையில்,நாட்டுப்பற்றுக்கு அர்ப்பணிக்கும் கட்சி இது.வேற்றுமைவாதங்க ளை
ஒழித்து,தேசப்பற்றில் சமூகங்களை இணைக்கும் இந்தக் கட்சியின் பயணம் நிச்சயம் வெற்றியளிக்கும்.

ஏ.ஜீ.எம்.த�ௌபீக்...?

எழுச்சி அரசியலிலுள்ள யதார்த்தங்கள்

எடுக�ோள்களால் தீர்மானிக்கப்படுகின்றனவா?

ச

மூக எழுச்சி அரசியலுக்கு தடையாக
இருப்பது எது? தனித்துவ கட்சிகளா?
அல்லது பிரதேச அபிலாஷைகளா?
இன்றைய நிலைமைகள் இதைத்தான் சிந்திக்கத் தூண்டுகின்றன. சில எம்.பிக்களின் பிரதேச
அபிலாஷைகள், ஏன் தலைமைகளை பலவீனப்படுத்துகின்றன? இனமாக, சமூகமாக
மக்களை ஒன்றுதிரட்டிய இந்த தலைமைகளுக்கு, பிராந்திய அபிலாஷைகளையும் அரவணைத்துப் பயணிக்க முடியாது ப�ோய்விட்டதா?
இவைகள்தான் இன்றைய கேள்விகள்.
சில எம்.பிக்களுக்குள்ள தனிப்பட்ட அல்லது
பிரதேச அபிலாஷைகள்தான், அடையாள அரசியலை மலினப்படுத்துவதாக சிலர் கருதுகின்றனர். அரசியலமைப்பின் இருபதாவது திருத்தம்,
இரட்டைப்பிரஜாவுரிமை, பட்ஜட் வாக்களிப்புக்க-

ம

ட்டக்களப்பு மாவட்ட மனித உரிமைக்கும்
அபிவிருத்திக்குமான நிலையம், அரசுசார் வெளிக்கள உத்திய�ோகஸதர்களின்
ஆற்றலை மேம்படச் செய்தல் என்ற த�ொனிப்
ப�ொருளில் வாகரைப் பிரதேச செயலகத்தில் ஒரு
பயற்சிப்பட்டறையை நடத்தியது. வாகரைப் பிரதேசத்தில் இடம்பெறும் சட்டவிர�ோத மண் அகழ்வு,
பிற மாவட்டத்தவர்கனை திடுதிப்பென்று குடியேற்றும் நிகழ்வுகள் ஆகியன இப்பயிற்சிப்பட்டறையில்
முக்கிய இடத்தை பிடித்துள்ளது.
இதன் பிரதான ந�ோக்கம் வாகரை பிரதேச செயலத்தின் வெளிக்கள உத்திய�ோகத்தர்களின் அறிவையும் ஆற்றலையும் மேம்படச் செய்வதாகும்.
வாகரை பிரதேச செயலகத்தின் வெளிக்கள உத்திய�ோகத்தர்கள் தங்களது பிரிவுக்குட்பட்ட மக்கள்
அவ்வப்போது சந்திக்கும் அல்லது எதிர்பார்க்கும்
பிரச்சினைகள் த�ொடர்பாகவும் அதன் நியாயாதிக்க வரைமுறைகள், வரையறைகள் த�ொடர்பாகவும் அதற்கான நடவடக்கைகள் பற்றியும் அறிய
முற்படுகிறார்கள். அவர்களின் தேவையை பூர்த்தி
செய்வது மட்டக்களப்பு மாவட்ட மனித உரிமைக்கும் அபிவிருத்திக்குமான நிலையத்தின் கடப்பாடு.
கிராமிய மட்டத்தில் மக்களுக்கு சேவைகளை
வழங்கி வருகின்ற கிராம சேவகர்கள் சமுர்த்தி உத்திய�ோகத்தர்கள், ப�ொருளாதார அபிவிருத்தி உத்தி-

ளின் பின்னரே இந்தக் கருத்துக்கள் நிழலாடத்
த�ொடங்கி உள்ளன. இதனால், இந்த அரசாங்கம்
ஆட்சிக்கு வந்த பின்னர், அடையாள அரசியல்
அழிந்துவிடுமென்ற ஐயம் தலைமைகளுக்கு
ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே, மக்கள்தான் இந்த
ஐயத்தை ப�ோக்க வேண்டியுள்ளது. தேசிய அர-

சியல் கணிப்பீடுகளில், தலைமைகள் விட்ட தவறுகள் எழுச்சியரசியலை வீழ்த்தி உள்ளதாகத்தான் இந்த வினைகளைக் கருத நேரிடுகிறது.
ஏனெனில், உரிமை, எழுச்சி அரசியலுக்காக
எந்த இழப்புக்களையும் சகித்துக்கொள்ளும்
மனநிலைகளில் மக்கள் இல்லையே! இருந்தால்
தலைமைகளுக்கு
எம்.பிக்கள்
கட்டுப்பட்டிருப்பரே. ஆகவே, சமூக
அரசியலில் விலகி, அபிவிருத்தி அரசியலுக்கு முன்னுரிமை வழங்கும் அரசியலைத்தான் தலைமைகள்
தெரிவுசெய்ய
வேண்டி
வரும�ோ? இழப்புக்களைப்
ப�ொ று த் து க் க ொ ண் டு
பயணிக்கும்
மனநிலைகள் மக்களுக்கு இல்லாத
நிலையில்,
தலைமைகளுக்கு இருந்து என்ன
பலன்?
சிறுபான்மை
தளங்களில் எதிர�ொலிப்பது இவைகள்தான்.
எதிர்ப்புக்களை வ�ௌிப்படுத்தி, என்ன அரசாங்கத்தையா கவிழ்க்க முடியும்? வாக்களிப்பில் பங்கேற்று, வரப்போவதை அள்ளிக்க�ொள்ளத்தான் இந்த வியூகம் என்கின்றனர்
ஆதரவளித்த எம்.பிக்கள். மறுபுறம�ோ, சிறுபான்மை சமூகங்களுக்கு எதிரான சிந்தனைகளை இயன்றவரை எதிர்ப்பதுதான், சர்வதேச
மட்டத்தில் சில செய்திகளைச் ச�ொல்ல உதவும்
என்கின்றன சிறுபான்மை தலைமைகள். இந்த
இயங்கு தளத்துக்கு அவசியப்படுவது கட்சிகளின் கட்டுக்கோப்புக்கள்தான். இதில்தான்,
சமூகத்தின் எழுச்சி அடையாளப்படுவதாகவும்

இந்த மிதவாதத் தலைமைகள் ச�ொல்கின்றன.
அரசாங்கத்தின் பலம் மூன்றிலிரண்டு கெட்டியுடனுள்ளதை, களனிப்பாலத்தை திறந்து வைத்து
உரையாற்றிய ஜனாதிபதியின் உரையும், பட்ஜட்
வாக்கெடுப்பும் நிரூபித்துள்ளதால், அரசு விழும்
அல்லது கவிழும் என்ற சிலரின் அங்கலாய்ப்புக்கள், அர்த்தமிழக்கும் சந்தர்ப்பங்கள்தான் அதிகமாகி வருகின்றன.
மறுபுறம், ஶ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சியின்
14 ஆசனங்களையும் சேர்த்தே அரசுக்கு
இந்தப் பலம் என்கிறார் முன்னாள் ஜனாதிபதி.
இவ்வாறு, இருபுறங்களிலும் சமப்படும் விவாதங்கள், எடுக�ோள்கள் மற்றும் யதார்த்தங்களே,
முஸ்லிம் தலைமைகளையும் எம்.பிக்களையும்
எதிரும் புதிருமாக புறப்பட வைத்துள்ளன. இது
இப்போதைக்கு ஆர�ோக்கியமாக இருப்பினும்,
எப்போ ஒரு நாள் அதலபாதாளத்தில் சமூகத்தை தள்ளும் என்ற தலைமைகளின் வியாக்கியானங்கள் இப்போதைக்கு எடுபடப்போவதும்
இல்லை.
மக்கள் இல்லாத மாநிலம் எதற்கு? அபிவிருத்தி இல்லாத அரசியல் யாருக்கு? என்று மக்களும் ப�ொது அமைப்புக்களும் கூறிய அறிவுரைக்கு ஏற்ப செயற்பட்டுள்ளதாக, இந்த எம்.
பிக்கள் கூறுவது தலைமைகளை சமாதானப்படுத்தவா? அல்லது அரசாங்கத்திடம் தங்கள்
பலங்களை வ�ௌிப்படுத்தவா? இவ்வாறு,
மக்களது பலங்களை இந்த எம்.பிக்களல்-

லாது தலைமைகள்தான் நிரூபிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு செய்யத் தவறின், தனித்துவ தலைமைகள் தனிமைப்படுவது தவிர்க்க முடியாது
ப�ோகும். இத்தலைமைகள் இவ்வாறு தனிமைப்படுவது, அரசுக்கு வாக்களித்த எம்.பிக்களின்
கரங்களையே பலப்படுத்தும்.
ஏன், அரசாங்கமும் இவர்களையே பலப்படுத்தும். கடந்த காலங்களில், இந்தத் தலைமைகளால் இந்த அரசு அனுபவிக்க நேர்ந்தவைகளை
இனவாதிகள் அடிக்கடி தூக்கிப்பிடிப்பதை நிறுத்தும் வரைக்கும், பேரம் பேசும் அரசியல் பேசா
மடந்தையாகத்தான் ப�ோகும�ோ தெரியாது!
இன்னும�ொன்றும் இதில் உள்ளது. க�ொள்கை
மாறி, கட்சி தாவி, கடைசியாக தனித்துவமும்
இழந்து வரும் இந்த எம்.பிக்களுக்கு, தேர்தல்
காலத்தில் மக்கள் வழங்கும் சன்மானமிருக்கிறதே! அதுதான் இவர்களின் அரசியலையும் தீர்மானிக்கும். இதற்காகத்தான் இவர்கள் உழைக்க
வேண்டியிருக்கும்.
சார்ந்து செல்லும் அரசியலும், சமய�ோசித
சிந்தனையுமா சமூகத்துக்கு தேவையானவை?
அல்லது தனித்துவமும், சமூக அடையாளமுமா? என்பதை, அவரவர் தளத்திலிருந்து
முஸ்லிம்
எம்.பிக்களும்,
தலைமைகளும்
உணர்த்த வேண்டியிருக்கும். எதுவாக இருந்தாலும், இவர்கள் செய்யப்போவது, இருப்பதையும்
இல்லாமலாக்காதிருக்க வேண்டும் என்பதுதான்
ப�ொதுவான�ோரின் பிரார்த்தனை.

அரசுசார் வெளிக்கள உத்திய�ோகத்தர்களின் ஆற்றலை மேம்படுத்தும்
மட்டு. மாவட்ட மனித உரிமைக்கும் அபிவிருத்திக்குமான நிலையம்
ய�ோகத்தர்கள, காணி உத்திய�ோகத்தர்ள், சிறுவர்
அபிவிருத்தி உத்திய�ோகத்தர்கள், பெண்கள்
அபிவிருத்தி உத்திய�ோகஸ்தர்கள், வெளிநாட்டு
வேலைவாயப்பு அபிவிருத்தி உத்திய�ோஸ்தர்கள்
என்போர் அடங்குவர்
இபயிற்சிப்பட்டறை ஒரு நாள் காலஅளவைக்
க�ொண்டதாகும் காலையில் த�ொடங்கி பின்னேரம் முடிவடைந்துவிடும். இதனால் அவர்களின்
நாளாந்தக் கடமைகளுக்கு எந்தவ�ொரு இடைஞ்சலும் ஏற்பட இடமில்லை. அத்தோடு நிர்வாகச் சிக்கலையும் ஏற்படுத்த மாட்டாது
எடுத்தாளப்பட்ட விடயங்கள்
இப்போதைய காலத்தில் சிறுவர்கள் பல்வேறு
அடக்கு முறைக்குள்ளும்,துஷ் பிரய�ோகங்களுக்கும் உட்பட்டு அவஸ்தைப்படுவதை ஊடகங்கள்

படம்பிடித்துக் காடடி வருகின்றன. சிறுவர்களின்
பிரச்சினைகள் பிரதேசத்திற்குப் பிரதேசம் வேறுபட்டவை. ஆதலால் சிறுவர்களின் உரிமைகளும் அது
த�ொடர்பாக எழும் பிரச்சினைகளும் அதற்குரிய தீர்வுக்கான செயற்பாடுகளும் முக்கியமானவை.
வாகரைப் பிரதேசத்தைப் ப�ொறுத்தவரையில் மகப்பேறும், குடும்ப வன்முறையும்
த�ொடர்பான பிரச்சினைகள் அதிகம் தலைதூக்குகின்றன ஆதலால் அது த�ொடர்பான சட்டத்
தேவைகளையும், அதன�ோடு த�ொடர்புபட்ட
நியமங்களையும் வெளிக்கள உத்திய�ோகத்தர் எவ்வாறு பிரய�ோகிக்க முடியும் என்பதை
எடுத்துக்காட்ட வேண்டிய தேவைப்பாடு அங்கே
த�ோன்றியிருக்கிறது ஆதலால், மகப்பேறும்,
குடும்ப வன்முறையும் அதற்குப் பின்னரான
செயற்பாடுகளும். அது த�ொடர்பாக எழும் பிரச்-

சினைகளும் அவற்றின் தீர்வுக்கான செயற்பாடுகளும் என்ற விடயதானம் புகுத்தப்பட்டுள்ளது.
இப்பயிற்சிப்பட்டறைக்கு
வளவாளராக
வந்து அறிவூட்டிய உயர் நீதிமன்ற சட்டத்தரணி

எஸ்.எஸ்.தவபாலன்...?
புளியந்தீவு குறூப் நிருபர்.
வி.எஸ்.நிரஞ்சன். சிறந்த ஆற்றல், அனுபவம்
க�ொண்டவர். ஒரு பிரச்சினை ஒரே நேரத்தில்
சமூக ரீதியாகவும், சட்ட ரீதியாகவும் எவ்வாறு
கையாளப்பட வேண்டும் என்று நுணுக்கமாக
அறிவூட்டினார்.
வளவாளர் நிகழ்வில் பங்கு பற்றிய�ோரிட-

மிருந்து அவர்கள் சந்திக்கின்ற பிரச்சனைகளை
அறிந்து அவற்றை த�ொகுத்தெடுத்து அவை ஒவ்வ�ொன்றிற்குமான செயற்பாடுகளை சட்டத்தின்
வரைமுறைகளுக்கும், வரையறைக்கும் ஏற்ப
அவர்களுக்கு விளக்கினார். இதனூடாக, நிர்வாக
அறிவும், சட்ட அறிவும் அவர்களுக்கு ஒருங்கே
ஊட்டப்பட்டது.
மகவேற்பு, மகப்பேறு த�ொடர்பாக
எப்போதும் குழந்தையின் எதிர்காலம் த�ொடர்பாகவே
நீதி முன்னுரிமைப்படுத்தப்படும், குழந்தையின்
பிறப்பை பதிவதற்கு, தாயினதும், தகப்பனினதும்
பெயர்கள் தேவை. அதனை குழந்தையின் தாயே
வழங்க வேண்டும். பிறப்பு நடந்து 42 நாட்களுக்குள் பிறப்பு பதியப்படுதல் வேண்டும். குழந்தையின் தாயும் தந்தையும் 21வயதுக்கு மேற்பட்டவராய் இருத்தல் வேண்டும்.
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புலம்பெயர் முதலீடுகளை இலகுவாக்க
சிறப்புப் ப�ொறிமுறைகள் அவசியம்

நெருக்கடியில் சிக்கியுள்ளது என்பது
நாடு ப�ொருளாதார
எல்லோரும் அறிந்ததே.

இதை எப்படி எதிர்கொள்வது? எப்படிச் சீர்செய்வது என்பதே இன்றைய
முதல் பிரச்சினை. ஏனென்றால்,
ப�ொருளாதார நெருக்கடியை நாம்
சரியான முறையில் எதிர்கொண்டு
அதைக் கடக்கவில்லை என்றால் மிகம�ோசமான எதிர்விளைவுகளையே
சந்திக்க வேண்டியிருக்கும். பஞ்சமும்
பட்டினியும் கூடத் தலைவிரித்தாடத்
த�ொடங்கி விடும். உற்பத்தித்துறைகள்
வீழ்ச்சியடையும். ஆகவே இதற்கு
பல வகையான மாற்றுத்திட்டங்கள்
உடனடியாகத் தேவை. முக்கியமாக முதலீடுகளும் உற்பத்திகளும்
மிகமிக அவசியமானவை.
இதை மனதிற் க�ொண்டோ

இவர்கள் உற்சாகமாக இங்கே
இயங்கக் கூடிய ஒரு நிலை – அரசாங்கம் அழைக்கும்போது ச�ொல்வதைப்போல இலகுவான நடைமுறைகள் – இருக்குமானால் அதைப்
பார்த்து விட்டு ஏனையவர்களும்
நாட்டுக்கு முதலீடுகளுடன் வரக்கூடியதாக இருக்கும்.
ஆனால், துரதிருஷ்டவசமாக அந்த
மாதிரி ஒரு சுமுக நிலை இல்லை.
இங்கே ஏகப்பட்ட பிரச்சினைகள்,
குழப்பங்கள், நெருக்கடிகள், அலைச்சல்கள், அல்லற்படுத்தல்கள், கேள்விகள், விசாரணைகள், தடைகள்
முதலீட்டுக்கான அனுமதியைப்
பெறுவது த�ொடக்கம் அதற்கான
இடத்தைத் தெரிவு செய்வது
வரையில் சகல மட்டங்களிலும் பிரச்சினைகள், இழுத்தடிப்புகள், ப�ொருத்-

புலம்பெயர் தமிழர்களுடன் சுரேன் ராகவன் எம்.பி

என்னவ�ோ அரசாங்கமும் முதலீட்டாளர்களை அழைத்துக் க�ொண்டிருக்கிறது. முக்கியமாக “புலம்பெயர்ந்திருக்கும் மக்கள் நாட்டுக்கு
வந்து முதலீடுகளைச் செய்யுங்கள்.
அதற்கு வேண்டிய ஏற்பாடுகளையும்
அனுசரணைகளையும் அரசாங்கம்
செய்து தரும்” என்று ஜனாதிபதி
த�ொடக்கம் அமைச்சர்கள் வரையில்
அழைப்பு விடுத்திருக்கிறார்கள். இந்த
அழைப்பை 2009 க்குப் பின்னர்
ஆட்சியிலிருந்த ஒவ்வொரு அரசாங்கமும் விடுத்திருக்கிறது. ஒவ்வொரு
ஜனாதிபதியும் விடுத்திருக்கிறார்கள்.
ஆனால் இந்த அழைப்பை ஏற்று
இங்கே வந்து முதலீடுகளில் ஈடுபட்டிருப்போர் மிகமிகக் குறைவு. விரல்
விட்டு எண்ணி விடக்கூடியவர்கள்
என்று ச�ொல்வார்களே, அந்தளவு
த�ொகையினர்தான் வந்து சிறிய அளவிலான முதலீடுகளைச் செய்திருக்கிறார்கள். இவர்களும் பல நெருக்கடிகளை எதிர்கொண்டவாறே
தமது முயற்சிகளைத்
த�ொடர்கிறார்கள்.

தமற்ற காரணங்கூறுதல்கள்...
மேலும் க�ொமிசன் எதிர்பார்க்கைகள் வரையில்..
சில சிறிய உதாரணங்களை
இங்கே ச�ொல்லலாம். புலம்பெயர்ந்த மக்களின் கட்டமைப்பொன்று
இலங்கையில் கடந்த பத்து ஆண்டுகளாகப் பல்வேறு வாழ்வாதார
உதவித்திட்டங்களை மேற்கொண்டு
வந்தது. கூடவே ஆதரவற்ற
நிலையில் உள்ளோருக்கான வீடமைப்பு, பின்தங்கிய பிரதேசங்களில்
மற்றும் வறிய நிலையில் உள்ளோருக்கான கல்விக்கான நிதியளிப்புகள்
என. இதை அந்தக் கட்டமைப்பு
முறைப்படி இலங்கையில்
பதிவு செய்யப்பட்ட
வழிமுறைகளுக்கூடா-

லங்கையில்
தமிழ் மக்களின் உரிமைப் ப�ோராட்டம் அகிம்சை
ரீதியாகவும், ஆயுதப்போரட்டம் ஊடாகவும், ஆரம்பித்து 70 வருடங்கள்
கடந்து விட்ட ப�ோதும், தமிழ் அரசியல்
தலைமைகள் எந்த விதமான தீர்வையும் தமிழ் மக்களுக்கு பெற்றுக்க�ொடுக்க முடியாத இராசதந்திரமற்ற
அரசியலையே முன்னெடுத்து வருகின்றனர்.
இலங்கை மற்றும் சர்வதேச நாடுகளின் தந்திர அரசியல் நிகழ்ச்சி நிரலுக்கு எதிராக இராசதந்திர அரசியல்
திட்டங்களை வகுக்க முடியாத தமிழ்
அரசியல் தலைமைகள், அரசியல்
களத்தில் த�ொடர் த�ோல்விகளையும்,
அரசியல் ஏமாற்றங்களையும், அவமானங்களையும் சந்தித்து வருகின்றார்கள்.
தமிழ் மக்களை ப�ொறுத்தவரையில் புலிகளின் காலத்தில் அரசியல் குறித்து அலட்டிக்கொள்ளாத
ஒரு நிலைமையே காணப்பட்டது.
காரணம் புலிகளின் தமிழீழக்க�ொள்கையும் அதன் காரணமாக
நடைபெற்ற த�ொடர் யுத்தம் மற்றும்
படுக�ொலைகள், ஜனநாயக அடக்குமுறை காரணமாக தமிழ் மக்கள்
தங்கள் அரசியல் குறித்து சிந்தித்திருக்கவில்லை.
ஆனால், இலங்கையில் உள்நாட்டு
ப�ோர் 2009 இல் முடிவுக்கு க�ொண்டுவரப்பட்டதிலிருந்து கடந்த பன்னிரண்டு வருட காலத்தில் தமிழ் மக்கள்
இலங்கை அரசியலின் சாத்தியமான
யதார்த்தத்தையும் புரிந்துக�ொண்டு
செயற்பட ஆரம்பித்துள்ளனர்.
ஈழத்தில் தமிழ் மக்கள் அரசியல்

கவே செய்து வந்தது. இன்னும்
செய்து க�ொண்டிருக்கிறது.
இதன் அடுத்த கட்டமாக அவர்கள் (இந்தக்
கட்டமைப்பினர்) இலங்கையில் முதலீடுகளைச்
செய்ய விரும்பினர்.
அந்த முதலீடானது
இங்கே சூழலில் காணப்படும் வளங்களைப்
பயன்படுத்தும் உற்பத்தி முயற்சியாகும்.
இதில் இரண்டு நன்மைகள் உருவாகும் எனத்
திட்டமிடப்பட்டது. ஒன்று,
வளங்களை உற்பத்திப் பெறுமானமாக்குவது. இரண்டாவது,
த�ொழில்வாய்ப்புகளை
உருவாக்குவது. வேலை
வழங்குவது.
இவ்வளவுக்கும் இதனுடைய லாபம் முழுவதும் இந்த
மண்ணிலேயே – இந்த நாட்டிலேயே
செலவழிக்கப்படும். இந்த உற்பத்தி
மையத்தை மேலும் விரிவாக்குவது.
கூடவே இதில் பெறப்படும் வருவாயின் மூலமாக சமூகத் தேவைகளை
நிறைவேற்றுவது.
ஆக முதலீட்டுக்கான த�ொடக்க
நிலை நிதியையும் அதன்
இயங்கு நிலையை
உருவாக்குவதுமே
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ஜனாதிபதிய�ோ அரசாங்கத்தின் சிறப்புக்குழுவ�ொன்றோ
கண்காணிக்கும் ப�ொறிமுறைகள் அவசியம்
உதவிப் பங்களிப்பாளர்களைப் பக்குவமாக வழிப்படுத்தி,
அவர்களுடைய பங்களிப்புகளை முதலீடுகளாக
மாற்றுவதற்கு முயற்சிக்க வேண்டும்.

சூழ்நிலைகளை
புரிந்துக�ொண்டு
வரும் நிலையில், தமிழ்
தேசிய அரசியல் தலைமைகளின், வெற்று உணர்ச்சி அரசியல்
பேச்சுக்களை நிராகரித்தும், தமிழ்

இவர்களுடைய – அந்தக் கட்டமைப்பின் – பணியாகும்.
இதற்காக நிலம் ஒன்று தனியாரிடம�ோ அரச நிலமாகவ�ோ எதிர்பார்க்கப்பட்டது. அதன்படி விண்ணப்பங்களை மாவட்ட செயலர்கள்,
ஆளுனர், பிரதேச செயலர்கள் என
சம்மந்தப்பட்ட பல தரப்பினரிடத்திலும் அவர்கள் க�ொடுத்தனர்.
காணி வழங்கப்படலாம் என்ற
நற்சமிக்ஞையும் காட்டப்பட்டது.
ஆனால் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு
மேலாகியும் இன்னும் காணி வழங்கப்படவில்லை. இந்த மாதிரியான
இழுத்தடிப்புகளின் பின்னணி, அதற்-

கருணாகரன்...
கான காரணங்களை நாம் இங்கே
விளக்கத் தேவையில்லை. அதைப்
புரிந்து க�ொள்ள முடியும்.
ஆனால், பிரச்சினை –
நடைமுறை - இப்படித்தான் உள்ளது.
இதைப்போல இன்னொரு
முதலீட்டாளரின் கதையையும் இங்கே
கூறலாம்.
கனடா-

ம்பெயர்
ல

பு

விலிருந்து வந்து இங்கே நாட்டில்
உற்பத்தித்துறையில் முதலீட்டைச்
செய்வதற்கு முயற்சித்தார். குறிப்பாகப் பனை, தென்னை வள
மூலப்பொருட்களில் உற்பத்திகளைச்
செய்வது. ஆனால், நடைமுறையில்
அதை மேற்கொள்வதற்கு ஏகப்பட்ட
பிரச்சினைகள். பனை அபிவிருத்திச்
சபையின் அனுமதி, பனை ஆய்வு
நிறுவனத்தின் அனுமதி, தென்னைச்
சபையின் அனுமதி, பிரதேச சபை,
பிரதேச செயலகம், மாவட்டச் செயலகப் பிரிவு,
கைத்தொழில் அமைச்சக அனுமதி,
சுற்றுச்சூழல், ப�ொதுச்சுகாதாரத் தரப்பு
ப�ோன்றவற்றின் அனுமதி, உற்பத்தித்தரச் சான்றிதழ்கள்... இப்பப்
பல
தரப்புகள�ோடு
த�ொடர்பு க�ொண்டு
செ ய ற ்ப ட
வேண்-
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டியிருந்தது. இதில் அவர் பல நெருக்கடிகளைச் சந்தித்தார். சில தரப்புகள் முறையற்ற காரணங்களைச்
ச�ொல்லி இழுத்தடிப்புகளைச் செய்துள்ளன.
இவை நிர்வாக நடைமுறைகள்
என்பதில் சந்தேகமில்லை. எந்த நாட்டிலும் இதிருக்கும். ஆனால், ஒரு திட்டத்தை மேற்கொள்வதற்கான File
விரைவாக Move பண்ணவேண்டுமே.

பமுனை, இவ்
அரசியல் நகர்வு
த�ொடர்பாக தமிழ் மக்களுக்கு விளக்கம் அழிக்கப்படவில்லை இதன் த�ொடர்ச்சியே, எம்.
ஏ.சுமந்திரன் தலைமையிலான குழு
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16ஆம் பக்க த�ொடர்...

பிற்கு கடிதம் வரைந்த
கூட்டமைப்பு தமிழர் ஒன்றாக
ஒற்றுமையாக செயற்படுவதாக
தனது தந்திர அரசியலூடாக காட்டிக்க�ொண்டது.
தமிழ் மக்களின் அரசியல் தீர்வு
பேச்சவார்த்தைக்கு தமிழ் தேசிய
கூட்டமைப்பு அமெரிக்கா ந�ோக்கி
பயணமாகிய விவகாரம் மற்றைய
தமிழ் கட்சிகளுக்கோ மற்றும் சிவில்
அமைப்புக்களுக்கோ தெரியாத

எதிர்க்கட்சி
தலைவர் என்ற
பதவிகளை ஒவ்வொன்றாக இழக்க ஆரம்பித்தனர்.
இதன் காணமாக வடக்கில் தமிழ்
தேசிய கூட்டமைப்பின் பாராளுமன்ற ஆசனம் ஆறு என்ற நிலையை
அடைந்துள்ளது.
ஈழத்தமிழர்களின் அரசியல் பரப்பில் பல ஏமாற்று வித்தைகளை காட்டி
அரசியல் செய்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தமிழ் மக்களுக்கு அரசியல்
விழிப்புணர்வகளை செய்ய தயங்கிய-

சர்வதேச நிகழ்ச்சி நிரலுக்குள் பலியாகிப�ோன

இராஜதந்திரமற்ற தமிழரின் அரசியல்!!
தலைமைகளின் சாத்தியமற்ற வாக்குறுதிகளை நம்பமறுத்து சமூகவலைத்தளங்களில் மக்கள் எதிர்வினையாற்றி
வருவதும், தமிழ் தலைமைகளின்
குறுந்தேசிய அரசியல் மரணத்தை
தழுவி வருகின்றது.
தமிழ் தேசிய அரசியல் தலைமைகள் உரிமைகளை பெற்றுக்கொடுப்பதாக கூறி, தமிழ் மக்களின் அவலங்களிலிருந்து முன்னெடுத்த தந்திர
அரசியல் அவர்களுக்கு 22 ஆசனங்களுக்கு மேல் பெற்றுக்கொடுத்து
எதிர்க்கட்சி என்ற அந்தஸ்தையும்
இலங்கை அரசியலில் பெற்றுக்கொடுத்திருந்தது.
இருந்தப�ோதும் இலங்கை மற்றும்
சர்வதேச நிகழ்ச்சி நிரலுக்குள் அகப்பட்ட தமிழ் தேசிய தலைமைகள்,
தங்கள் சுயநல அரசியலை முன்னிறுத்திய காரணத்தினால், தமிழ்
மக்களின் எந்தப் பிரச்சினைகளுக்கும் தீர்வினை பெற்றுக்கொடுக்க
முடியவில்லை.
சர்வதேச இராசதந்திர நெருக்குவாரங்களுக்குள் காய்நகர்த்த முடியாத
தமிழ் தேசிய தலைமைகள் தமிழ்
மக்களுக்கு ப�ொய்யான வாக்குறுதிகளை வழங்கியதன் காரணமாக தமது
பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மற்றும்

தன் விளைவு தமிழ் தேசிய அரசியல்
முடக்கத்தை ந�ோக்கி பயணிப்பதையும், சர்வதேச அரசியல் சக்திகள்
தமிழ் மக்களை வைத்து அரசியல்
செய்து அதில் குளிர்காய்வதையும்
காணக்கூடியதாக உள்ளது.
அமெரிக்கா மற்றும் இந்தியா
இணைந்து ஏற்பாடு செய்த நிகழ்ச்சி
நிரலுக்கு இலங்கையிலிருந்து தமிழ்
சட்டநிபுணர் குழு ஒன்று இலங்கை
பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எம்.ஏ.சுமந்திரன் தலைமையில் அமெரிக்கா
ந�ோக்கி பயணமாகியிருந்தது. இந்த
விவகாரமானது சர்வதேச தமிழர் அரசியல் பரப்பில் முக்கிய விவகாரமாக
மாறியுள்ளது.
இலங்கைத் தமிழ் மக்களின்
அரசியல் தீர்வுகுறித்து, அமெரிக்கா
மற்றும் இந்தியாவின் தலைமையில்
பேச இருப்பதான கருத்தை சுமந்திரன்
முன்வைத்திருக்கிறார்.
இங்கேதான் தமிழ் மக்களின்
அரசியல் கேள்விக்குள்ளாக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழ் மக்களின் அரசியல்
தீர்வு என்பது கடந்த எழுபது வருடகாலமாக எட்டப்படாத நிலையில்,
தமிழ் அரசியல் பரப்பில் சுமந்திரன்
குழுவினரின் அமெரிக்கா பயணம்
குறித்த பேச்சுவார்த்தைகள் நடை-

பெற்றிருக்கவில்லை, தமிழ் மக்களை
நீக்கி புலிகள் எவ்வாறு தன்னிச்சையாக தமிழரின் அரசியலை கையிலெடுத்து அழித்தார்கள�ோ, அதே ப�ோல்
தற்போது தமிழருக்கான தீர்வை
பெற்றுத்தரப்போவதாக ச�ொல்லும்
அரசியல் தலைமைகள் தான்த�ோன்றித்தனமாக செயற்பட்டு தமிழ்
மக்களின் அரசியல் தீர்வை எதிரிகளின் தளத்தில் கையளிக்க முனைந்து
நிற்கின்றனர்.
தமிழ் மக்களின் அரசியல் என்பது தமிழ் மக்களுக்கானது அது ஒரு கட்சிக்கோ
ஒரு ப�ோராட்ட இயக்கத்திற்கோ
ச�ொந்தமானது இல்லை, அமெரிக்கா
சென்று தமிழருக்கான அரசியல்
தீர்வு குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்த
முனைந்துள்ள தமிழ் தலைமைகள்
இலங்கையில் மாற்று அரசியல் கட்சிகளுடன�ோ அல்லது சிவில் சமூகமட்ட
அமைப்புக்கள், புத்திஜீவிகளுடன்
எந்தவிதமான கலந்துரையாடலிலும்
ஈடுபட்டிருக்கவில்லை.
தமிழ் மக்களின் உரிமைகள்
குறித்து அமெரிக்கா மற்றும் இந்தியாவின் தலைமையில் பேச்சு என்பது
தமிழ் மக்களின் அரசியல்பாதையில்
ஒரு மிகப்பெரும் அரசியல் திருப்-

கனடாவில் சந்தித்த அவமானத்திற்கு
காரணமாக அமைந்துள்ளது.
புலிகளின் சாத்தியமற்ற தனித்தமிழீழம் தான் தமிழர்களுக்கான தீர்வு
என்ற க�ொள்கையை வலிந்துள்ள
புலம்பெயர் அமைப்புக்கள் சிலது,
தற்போதைய சர்வதேச மற்றும்
உள்நாட்டு அரசியல் சூழ்நிலைகளை
கருத்தில் க�ொள்ளாது, பிற்போக்குத்தனமாக செயற்படுவதற்கு காரணமாக

ஏம்.ஜி.ரெட்னகாந்தன்...
அமைந்துள்ளதானது, தமிழ் அரசியல்
தலைமைகள் மக்கள் மத்தியில் அரசியல் விழிப்புணர்வு செய்யாமையும்,
மக்களின் கருத்துக்களை கேட்காமையும் காரணமாக அமைந்துள்ளது.
தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பிற்குள்
ஒரு ஜனநாயக முறைமையற்ற
நடைமுறையே இதுவரை காலமும்
கையாளப்பட்டது. இதன் விளைவாக
சில தமிழ் கட்சிகள் கூட்டமைப்பை
விட்டு பிரிந்து சென்று தனி கட்சிகளை உருவாக்கி க�ொண்டனர். சர்வதேசத்தையும் தமிழ் மக்களையும்
ஏமாற்றுவதற்காக தமிழ் கட்சிகள்
சிலதை இணைத்துக்கொண்டு
ஜெனிவா மனித உரிமைகள் அமைப்-

நிலையில், தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் அங்கம் வகிக்கும் இதர
கட்சிகளும் தங்களுக்கு இச்சம்பவம்
குறித்து தெரிவிக்கப்படவில்லை என
கைவிரிக்கின்றனர்.
தமிழ் மக்களின் தீர்வு த�ொடர்பாக
புலிகள் ஆயுதமுனையில் எதிர் தரப்புக்களை எவ்வாறு துர�ோகி பட்டம்
சுமத்தி அடக்கி, அழித்து செயல்பட்டார்கள�ோ அதே ப�ோல் ஜனநாயக
ரீதியாக செயற்படும் தமிழ் தேசிய
கூட்டமைப்பின் தலைமை சர்வதிகார
ப�ோக்கில் தான்தோன்றித்தனமாக
செயற்படுவதானது மீண்டும�ொரு
அரசியல் முட்டுச்சந்தை உருவாக்கும்.
தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில்
அங்கம் வகிக்கும் கூட்டுக்கட்சிகளுக்கு அமெரிக்க வெள்ளை
மாளிகை பயணம் குறித்து அறிவிக்கப்படவில்லை என்றால் தமிழரசுக்கட்சி தன்னிச்சையாக இந்த முடிவை
எடுத்துள்ளது என்ற முடிவிற்கு வரமுடியும், ஆனால் தமிழரசுக்கட்சியை
சேர்ந்த மக்கள் பிரதிநிகள் கூறுகிறார்கள், தங்களுக்கும் இந்த அரசியல்
தீர்வு த�ொடர்பான பயணம் குறித்து
அறிவிக்கப்படவில்லை என்று,
த�ொடர் 21ஆம் பக்கம் ...

தினகரன் வாரமஞ்சரி
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நாட்டின் ப�ொருளாதார சிக்கல்களுக்கு
,yq;ifapy; jw;NghJ Vw;gl;Ls;s jPtpukhd nlhyu; gw;whf;FiwAk; mjd; fhuzkhf nghUshjhuk;
vjpu;Nehf;Fk; neUf;fb epiyikAk; Nfhtpl; ngUe;njhw;wpd; tpisthf Vw;gl;l xd;wy;y. khwhf
Rje;jpuk; ngw;w fhye;njhl;Nl ehl;bd; nghUshjhuj;ij Kiwahf topg;gLj;jp Kfhik nra;aj;jtwpajd;
fhuzkhf Vw;gl;l xd;whFk;. jw;NghJ ntWk; 84 gpy;ypad; nlhyu; ngWkjpahd xU nghUshjhuj;ij
njhlu;e;J ,aq;fr; nra;tjpy; jpf;fpj;jpzwpf; nfhz;bUf;fpd;wdu;. Nfhtpl; ngUe;njhw;wpd; tpisthf
neUf;fbfs; cUthfpajhff; fhuzk; fw;gpf;fTk; Kaw;rpf;fpd;wdu;. Mdhy; ,yq;ifg; nghUshjhuk;
njhlu;r;rpahfNt jdJ rf;jpf;F mg;ghw;gl;L tho Kaw;rpj;jjd; (living beyond means) tpisthfNt ,d;iwa
epiy cf;fpukile;jpUf;fpwJ. Fwpg;ghf ve;j xU nghUshjhuj;ijAk; Ml;bg;gilf;fty;y ,ul;ilf;Fiwepiyfs;
(twin deficits) ,yq;ifapd; nghUshjhuj;ijj; njhlu;r;rpahf Klf;f epiyapy; itj;jpUg;gij ehk; ghu;f;f
KbAk;. xd;W tuT nryTj;jpl;lf; Fiwepiy kw;iwaJ tu;j;jff; Fiwepiy. Rje;jpuj;jpd; gpd;duhd ,w;iw
tiuapyhd fhyg;gFjpapy; ,yq;ifapd; cj;jpNahfG+u;tg; Gs;sptpguq;fis MuhAkplj;J ehL
njhlu;r;rpahf gw;whf;Fiw tuT nryTj;jpl;lj;ijg; gpd;gw;wp tUtijAk; ,jd; fhuzkhf cs;ehl;by;
Nkw;nfhs;sg;gLk; cw;gj;jpiatpl ehl;by; Nkw;nfhs;sg;gLk; nrytfs; cau;thf ,Ug;gijAk;; me;jr;
nryTfs; ,wf;Fkjpfs; kPJ Nkw;nfhs;sg;gl;bUg;gijAk; fhzKbAk;. mjhtJ ehl;bd; nghUs; Vw;Wkjp
tUthiatpl ,wf;Fkjpr; nrytpdq;fs; cau;thff; fhzg;gLfpd;wd. ehl;bd; tu;j;jf epYit vdg;gLk;
Vw;WkjpfSf;Fk; ,wf;FkjpfSf;Fk; ,ilapyhd ,ilntsp Fiwepiyapy; cs;sJ. vdNt jhd; jdJ cs;ehl;L
cw;gj;jpiatpl
mjpfk;காரணமாகக்
nrytpLk; ve;j xUக�ொள்ளப்ehLk; tu;j;jff; fzf;F
Fiwepiyia mDgtpf;Fk;
முக்கியமான
ட�ொலராக
இருந்த vdf;$wg;gLfpwJ.
உத்திய�ோகபூர்வ
NtW tifapy; $wpdhy; xU ehl;bd; tuTnryTj;jpl;lf;Fiwepiyf;Fk; tu;j;jf epYitapy; Fiwepiyf;Fk; ,ilapy;
படலாம்.
கடந்த
பத்து
வருட
காலப்பஒதுக்குகள்
2020
இல்
5.6 பில்லியnjhlu;G cz;nldf; $wg;gLfpwJ. ,yq;ifiag; nghWj;jkl;by; ,it ,uz;Lk; njhlu;r;rpahff; Fiwepiyapy;
குதியில்
ப�ோக்குகள்
அட்டவீழ்ச்சியடைந்தன.
2021 ஒக்cs;sik
,d;iwa இவற்றின்
nlhyu; neUf;fbf;fhd
Kf;fpakhd
fhuzkhff; னாக
nfhs;sg;glyhk;.
fle;j gj;J tUl fhyg;gFjpapy;
வணையிற்
காட்டப்பட்டுள்ளன.
ட�ோபர் மாதத்தில் இது 2.2 பில்லியன்
,tw;wpd;
Nghf;Ffs;
ml;ltizapw; fhl;lg;gl;Ls;sd.

க�ோவிட் மட்டும்தான் காரணமா?
இ

லங்கையில்
தற்போது
ஏற்பட்டுள்ள
தீவிரமான
ட�ொலர் பற்றாக்குறையும்
அதன் காரணமாக ப�ொருளாதாரம்
எதிர்நோக்கும் நெருக்கடி நிலைமையும் க�ோவிட் பெருந்தொற்றின்
விளைவாக ஏற்பட்ட ஒன்றல்ல.
மாறாக சுதந்திரம் பெற்ற காலந்த�ொட்டேநாட்டின்ப�ொருளாதாரத்தை
முறையாக வழிப்படுத்தி முகாமை
செய்யத் தவறியதன் காரணமாக ஏற்பட்ட ஒன்றாகும்.
தற்போது வெறும் 84 பில்லியன்
ட�ொலர் பெறுமதியான ஒரு ப�ொருளாதாரத்தை த�ொடர்ந்து இயங்கச்
செய்வதில் திக்கித்திணற வேண்டியிருக்கிறது. க�ோவிட் பெருந்தொற்றின்
விளைவாக நெருக்கடிகள் உருவாகியதாகக் காரணம் கற்பிக்கவும் முயற்சிக்கின்றனர். ஆனால் இலங்கைப்
ப�ொருளாதாரம் த�ொடர்ச்சியாகவே
தனது சக்திக்கு அப்பாற்பட்டு வாழ
முயற்சித்ததன் (living beyond means)
விளைவாகவே இன்றைய நிலை உக்கிரமடைந்திருக்கிறது.
குறிப்பாக, எந்த ஒரு ப�ொருளாதாரத்தையும்
ஆட்டிப்படைக்கவல்ல
இரட்டைக்குறை நிலைகள் (twin
deficits) இலங்கையின் ப�ொருளாதாரத்தைத் த�ொடர்ச்சியாக முடக்க
நிலையில் வைத்திருப்பதை நாம்

பார்க்க முடியும். ஒன்று, வரவு செலவுத்திட்டக் குறைநிலை மற்றையது
வர்த்தகக் குறைநிலை.
சுதந்திரத்தின் பின்னரான இற்றை
வரையிலான காலப்பகுதியில் இலங்கையின் உத்திய�ோகபூர்வப் புள்ளிவிபரங்களை ஆராயுமிடத்து நாடு
த�ொடர்ச்சியாக பற்றாக்குறை வரவு
செலவுத்திட்டத்தைப்
பின்பற்றி
வருவதையும் இதன் காரணமாக
உள்நாட்டில்
மேற்கொள்ளப்படும்
உற்பத்தியைவிட நாட்டில் மேற்க�ொள்ளப்படும் செலவுகள் உயர்வாக
இருப்பதையும் அந்தச் செலவுகள்
இறக்குமதிகள் மீது மேற்கொள்ளப்பட்டிருப்பதையும் காணமுடியும்.
அதாவது, நாட்டின் ப�ொருள் ஏற்றுமதி வருவாயைவிட இறக்குமதிச்
செலவினங்கள் உயர்வாகக் காணப்படுகின்றன.
நாட்டின்
வர்த்தக
நிலுவை எனப்படும் ஏற்றுமதிகளுக்கும் இறக்குமதிகளுக்கும் இடையிலான இடைவெளி குறைநிலையில்
உள்ளது. எனவே தான் தனது உள்நாட்டு உற்பத்தியைவிட அதிகம்
செலவிடும் எந்த ஒரு நாடும் வர்த்தகக் கணக்கு குறைநிலையை அனுபவிக்கும் எனக்கூறப்படுகிறது. வேறு
வகையில் கூறினால் ஒரு நாட்டின் வரவுசெலவுத்திட்டக் குறைநிலைக்கும்
வர்த்தக நிலுவையில் குறைநிலைக்கும் இடையில் த�ொடர்பு உண்டெனக் கூறப்படுகிறது.
இலங்கையைப்
ப�ொறுத்தமட்டில் இவை இரண்டும் த�ொடர்ச்சியாகக் குறைநிலையில் உள்ளமை
இன்றைய ட�ொலர் நெருக்கடிக்கான

'உள்ளீடுகள் மற்றும் இடைநிலைப்பொருள் இறக்குமதிகள் ம�ொத்த இறக்குமதிகளில் 80 சதவீதத்திற்கும் மேற்பட்ட பங்கினை வகிக்கின்றன. இவை அத்தனையும் ஒன்றிணைந்து வர்த்தக நிலுவையின்
த�ொடர்ச்சியான குறைநிலைக்கு பங்களித்துள்ளன.
வர்த்தக நிலுவையில் நிலவும் குறைநிலை நாணய
மாற்று வீதத்தைத் தேய்வடையச் செய்துள்ளது'

Mz;L

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

nkhj;j cs;ehl;L
cw;gj;jpapd;
rjtPjkhf tuT
nryTj;jpl;lf;
Fiwepiy (%)
-7.0
-6.2
-5.6
-5.4
-5.7
-7.6
-5.3
-5.5
-5.3
-9.6
-11.1

nkhj;j cs;ehl;L
cw;gj;jpapd;
rjtPjkhf tu;j;jf
epYitf;
Fiwepiy (%)
-7.26
-13.19
-11.86
-8.62
-8.07
-7.53
-7.29
-7.22
-7.43
-6.12
-6.36

tu;j;jf
epYitf;
Fiwepiy
gpy;ypad;
nlhyu;fspy;;
-4.91
-10.03
-9.81
-7.79
-8.12
-8.39
-8.87
-9.62
-10.34
-8.00
-5.86

nlhyu; &gh
ehza khw;W
tPjk;
(Mz;Lr;
ruhrup)
113
111
128
129
131
136
146
152
163
179
186

nkhj;j
cj;jpNahfG+u;t
xJf;Ffs;
(gpy;ypad;
nlhyu;fspy;)
7.1
6.7
7.1
7.4
8.2
7.3
6.0
7.9
6.9
7.6
5.6

அட்டவணையில்
மற்றும்
ட�ொலர்களாக
கடும் வீழ்ச்சியைச்
ml;ltizapy;
2019 kw;Wk; 2020 2019
Mz;Lfspy;
tuT nryTj;jpl;lf;
Fiwepiy mjpfupj;jpUg;gijAk;
mNjNtis சந்2020
வரவு செலவுத்தித்தது.
மாதத்துடன்
tu;j;jf
epYitஆண்டுகளில்
Fiwtile;J nrd;wpUg;gijAk;
mtjhdpf;f KbfpwJ.
Nfhtpl; 2019
nfhs;is ஆகஸ்ட்
Neha; fhuzkhf
Vw;gl;l
nrytpd
mjpfupg;G
kw;Wk; fld; அதிகரித்திருப்Nritfs; Nghd;wd nrytpdஒப்பிடுகையில்
mjpfupg;Gf;F fhuzkhff;
திட்டக்
குறைநிலை
இது nfhs;sg;glyhk;.
சுமார் 73 சதவீத
kWGwk;
nghUs; ,wf;Fkjpfs;
kPJ tpjpf;fg;gl;l
jPtpukhdவீழ்ச்சியாகும்.
fl;Lg;ghLfs; fhuzkhf tu;j;jf
epYitf;Fiwepiy
பதையும்
அதேவேளை
வர்த்தக
முதிர்ச்சியடைந்த
tPo;r;rpaile;jpUe;jJ. Mdhy; 2021 ,y; Mf];l; khjk; tiuapyhd vl;L khj fhyg;gFjpapy; ,e;j epiy khwp
நிலுவை
குறைவடைந்து
சென்றிருப்ப�ொதுப்படுகடன்களை
மீளச்செtu;j;jf epYitf; Fiwepiy tpuptile;J nrd;Ws;sJ. 2020 ,y; Kjy; vl;L khjfhyg;gFjpapy; 3.5 gpy;ypad;
பதையும்fhzg;gl;l
அவதானிக்க
முடிகிறது.
லுத்த
மூலnlhyu;fshff;
Fiwepiy 2021
,d; ,Nj fhyg;gFjpapy;
5.5 நேர்ந்தமையே
gpy;ypad; nlhyuhf இதற்கான
mjpfupj;Js;sJ.
க�ோவிட்
க�ொள்ளை
காரணகாரணம் என்று
அரசாங்கம்
கூறுகிறது.
mNjNtis
njhlu;r;rpahfj;
Nja;tile;jந�ோய்
nrd;w ,yq;if
&ghtpd; ehzakhw;W
tPjk; 2020
,y; 186 &gh
kl;lj;jpypUe;J
203 &ghit
mz;kpa kl;lj;jpy;
jw;NghJ cj;jpNahf
G+u;tkhf
(officially pegged)
மாக ஏற்பட்ட
செலவின
அதிகரிப்பு
ஆனால்
ஏற்றுமதிகளின்
அதிகepiyg;gLj;jg;gl;Ls;sJ.
,J Kd;ida Mz;Lld;
xg;gpLifapy; ரிப்பை
Rkhu; 9 rjtPjj;
2019 ,y; Rkhu;
மற்றும் கடன் சேவைகள்
ப�ோன்றன
விடNja;thFk;.
இறக்குமதிகள்
கூடிய
7.6 gpy;ypad; nlhyuhf ,Ue;j cj;jpNahfGu;t xJf;Ffs; 2020 ,y; 5.6 gpy;ypadhf tPo;r;rpaile;jd. 2021
செலவின அதிகரிப்புக்கு காரணமாவேகத்தில் அதிகரித்துச் செல்கின்xf;Nlhgu; khjj;jpy; ,J 2.2 gpy;ypad; nlhyu;fshf fLk; tPo;r;rpiar; re;jpj;jJ. 2019 Mf];l; khjj;Jld;
கக் க�ொள்ளப்படலாம்.
மறுபுறம்
றமைnghJg;gLfld;fis
நீண்டகால kPsr;nrYj;j
அடிப்படைக் காரxg;gpLifapy;
,J Rkhu; 73 rjtPj tPo;r;rpahFk;.
Kjpu;r;rpaile;j
ப�ொருள்,jw;fhd
இறக்குமதிகள்
மீது
விதிக்-$WfpwJ.
ணமாகும்.
ஏற்றுமதிகள்
பன்முகப்Neu;e;jikNa
%yfhuzk; vd;W
murhq;fk;
Mdhy; Vw;Wkjpfs;pd;
mjpfupg;ig
tpl
கப்பட்ட தீவிரமான கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக வர்த்தக நிலுவைக்
குறைநிலை வீழ்ச்சியடைந்திருந்தது.
ஆனால் 2021 இல் ஒகஸ்ட் மாதம்
வரையிலான எட்டு மாத காலப்பகுதியில் இந்த நிலை மாறி வர்த்தக
நிலுவைக் குறைநிலை விரிவடைந்து
சென்றுள்ளது.
2020 இல் முதல் எட்டு மாதகாலப்
பகுதியில் 3.5 பில்லியன் ட�ொலர்களாகக் காணப்பட்ட குறைநிலை 2021
இன் இதே காலப்பகுதியில் 5.5 பில்லியன் ட�ொலராக அதிகரித்துள்ளது.
அதேவேளை த�ொடர்ச்சியாகத் தேய்வடைந்த சென்ற இலங்கை ரூபாவின்
நாணயமாற்று வீதம் 2020 இல் 186
ரூபா மட்டத்திலிருந்து 203 ரூபாவை
அண்மிய மட்டத்தில் தற்போது உத்திய�ோகபூர்வமாக (officially pegged)
நிலைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இது
முன்னைய ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் சுமார் 9 சதவீதத் தேய்வாகும்.
2019 இல் சுமார் 7.6 பில்லியன்

படுத்தப்படாமை.
உயர்பெறுமதி
க�ொண்ட ப�ொருளுற்பத்திகள் ஊக்குவிக்கப்படாமை வெளிநாட்டு முதலீடுகளைக் கவர்வதில் நாடு த�ோல்வியடைந்தமை சுற்றுலாத்துறைக்கு
அதீத முக்கியத்துவம் க�ொடுக்கப்பட்ட அதேவேளை உயர் பெறுமதி
சேர்க்கை க�ொண்ட வியாபாரச் செயன்முறை வெளிமூலாதார (business
process outsourcing) நடவடிக்கை
அறிவுச் செயன்முறை வெளிமூலாதார நடவடிக்கைகள் ப�ோன்றவறறை
ப�ோதியளவு ஊக்குவித்து அந்நியச்
செலாவணியை பெறமுயற்சிப்பதில்
த�ோல்வியடைந்தமை, உள்நாட்டில்
மனித மூலதனத்தை உள்நாட்டில்
பயன்படுத்த வாய்ப்பின்றி நாட்டைவிட்டும் த�ொடர்ச்சியாக மூளைசாலிகள் வெளியேறிச் செல்கின்றமை
வெளிநாடுகளுடன் உற்பத்தி வலையமைப்பு (production networks) மற்றும்
பெறுமதிச் சங்கிலி (value chain) என்பவற்றின் ஊடாக த�ொடர்புபட்டு

'ஒரு நாட்டின் வரவுசெலவுத்திட்டக் குறைநிலைக்கும்
வர்த்தக நிலுவையின் குறைநிலைக்கும் இடையில்
த�ொடர்பு உண்டெனக் கூறப்படுகிறது. இலங்கையைப் ப�ொறுத்தமட்டில் இவை இரண்டும் த�ொடர்ச்சியாகக் குறைநிலையில் உள்ளமை இன்றைய ட�ொலர்
நெருக்கடிக்கான முக்கியமான காரணமாகக் க�ொள்ளப்படலாம்'
இடைநிலைப் ப�ொருள்களின் ஏற்றுமதியை ஊக்குவித்து நாட்டுக்குள்
அந்நியச் செலாவணியை உட்பாச்சுவதை விடுத்து ம�ோட்டார் வாகன உற்பத்தி ப�ோன்றவற்றை ஆரம்பிக்கும்.
(உதாரணமாக
குளியாப்பிட்டியில்
ப�ோல்க்ஸ்வாஹன் இலங்கைச் சந்தைக்கு உற்பத்தி மேற்கொள்ள வருவதாக) யதார்த்தபூர்வமற்ற கனவுகளில்
மிதந்தமை ப�ோன்ற இன்னோரன்ன
குறைபாடுகள் இலங்கையின் ஏற்றுமதிகள் குறைவாக இருப்பதற்கான
முக்கிய காரணமாகும்.
அதேவேளை அதிக உள்நாட்டு
பெறுமதிச் சேர்க்கை க�ொண்ட ஏற்றுமதிகளை மேற்கொள்ள முடியாதவாறு ஏற்றுமதிப்பொருள்களின் இறக்குமதி உள்ளடக்கம் (import content of
exports) செறிவானதாக இருக்கிறது.
அதனால் ஏற்றுமதிகளை அதிகரிப்பதில் கட்டமைப்பு ரீதியான குறைபாடுகள் நிலவுகின்றன. மறுபுறம்
கேள்விப்பக்க அதிகரிப்பு காரணமாக
இறக்குமதிகள் த�ொடர்ந்து அதிகரித்துச் செல்கின்றன. குறிப்பாக உள்ளீடுகள் மற்றும் இடைநிலைப்பொருள்
இறக்குமதிகள் ம�ொத்த இறக்குமதிகளில் 80 சதவீதத்திற்கும் மேற்பட்ட
பங்கினை வகிக்கின்றன. இவை அத்தனையும் ஒன்றிணைந்து வர்த்தக
நிலுவையின் த�ொடர்ச்சியான குறைநிலைக்கு பங்களித்துள்ளன. வர்த்தக
நிலுவையில் நிலவும் குறைநிலை
நாணய மாற்றுவீதத்தைத் தேய்வடையச் செய்துள்ளது.
மறுபுறம்
த�ொடர்ந்தவந்த
இலங்கை அரசாங்கங்கள் குறைநிலை
வரவு செலவுதிட்டங்களையே த�ொட-

ரச்சியாக இயக்கியதுடன் நாட்டின்
வரிக்கட்டமைப்பில் நிலவும் குறைபாடுகள் காரணமாக துண்டுவிழும்
த�ொகையைக் குறைப்பதில் வெற்றியடையவில்லை. அதனால் வருடாந்தம் பற்றாக்குறை நிதியீட்டத்திற்காகக்
கடன் பெறும் நிலை அதிகரித்ததுடன்
வெளிநாட்டுக் கடன்களின் அளவும்
த�ொடர்ச்சியாக அதிகரித்துச் சென்றது.
கடன் பெறுவதும் பெற்றகடனை
மீளச்செலுத்த அதைவிடப் பெரிய
கடனைப் பெறுவதும் என மாறிமாறித் த�ொடர்ந்தமையால் நாட்டின்
ட�ொலர் கையிருப்புகளில் பாதிப்பேற்பட்டு நாணயமாற்று வீதத் தேய்வுக்கு
இட்டுச்சென்றது.
இன்றைய நிலையில் ப�ோதியளவு
ட�ொலர் கிடைத்தால் பிரச்சினை
தற்காலிகமாகத் தீர்ந்து விடலாம்.
எனினும் இன்றைய 203 ரூபா மட்டத்தில் ரூபாவுக்கான உத்திய�ோகபூர்வ
நாணய மாற்றுவீதம் அமையப்போவதில்லை. மறுபுறம் மேலே ச�ொன்ன
அடிப்படைப் பலவீனங்களுக்கு உறுதியான தீர்வுகள் காணப்படாதவரையில் இலங்கையின் பிரச்சினை நிரந்தரமாகத் தீரப்போவதில்லை.
இப்போதைய
நெருக்கடி
த�ொடர்ந்து தீவிரமடையும் பட்சத்தில் இப்போது சர்வதேச நாணய நிதியத்தை வெறுக்கும் நபர்கள் அதன்
உதவியை நாடவேண்டிய வலுகட்டாயத்திற்கு தள்ளப்படுவர். அதன்ப�ோது விதிக்கப்படும் கடன் நிபந்தனைகளில் அத்தகைய தீர்வுகளுக்கான
முன்மொழிவுகளும் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கும். அதற்கான சாத்தியக்கூறுகளே அதிகம் தென்படுகின்றன.

ப�ோரற்ற உலகை ந�ோக்கிய

பேராசிரியர்

கே.ரீ.கணேசலிங்கம்
யாழ். பல்கலைக்கழகம்

உ

லக அரசியலில் அமெரிக்க
தனித்துவம் என்பது முடிவுக்கு வந்து பலதுருவ ஒழுங்குக்கான ப�ோக்கொன்றை க�ொவிட்-19
த�ொற்றின் காலம் வரை காண முடிகிறது. அத்தகைய உலக ஒழுங்கும்
க�ொவிட்-19 த�ொற்றுக்கு பின்னர்
குழப்பமடைந்தத�ோடு மட்டுமன்றி
அமெரிக்கா எதிர் சீனா ப�ோட்டி
என்பது குழப்பகரமான சூழலுக்குள்ளால் நகர்வதை அவதானிக்க முடிகிறது. அதாவது உல ஒழுங்கு தெளிவானத�ொரு வடிவத்தை உறுதிப்படுத்த
முடியாத குழப்பகரமான சூழலுக்குள் அகப்பட்டுள்ளது. இத்தகை
குழப்பம் குறிப்பிட்ட காலப்பகுதி
உலக அரசியலில் நிலைத்திருப்பதற்கான சூழலை உருவாக்கியுள்ளது.
ஆனால், அத்தகைய ப�ோட்டியில்
அமெரிக்கா முழுமையாக பின்வாங்காதமையையும் சீனா முழுமையாக
முன்னிலைப்படாத
சூழலையும்
கண்டுக�ொள்ள முடிகிறது. இக்கட்டுரையும் ஜ�ோ பைடன் தலைமைக்கு பின்னரான அமெரிக்காவின்
சமகாலத்தில் நிகழும் ப�ோட்டிக்கான முனைப்புக்களை தேடுவதாக
உள்ளது.
அமெரிக்கா ஜனாதிபதி ஜ�ோ
பைடன் டிசம்பர் 9-, 10 (2021)ஆம்
திகதிகளில் மெய்நிகர் வழியில்
ஜனநாயகம் த�ொடர்பிலான மாநாட�ொன்றை நடாத்த திட்டமிட்டுள்ளார். அம் மாநாட்டில் சீன மற்றும்
ரஷ்யா ஆகிய நாடுகள் அழைக்கப்படவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டும்
நிலவுவத�ோடு
அமெரிக்காவின்
நெருங்கிய நட்புறவில் உள்ள அநேகமான நாடுகள் இம்மாநாட்டுக்கு
அழைக்கப்படவில்லை
என்றும்
குறிப்பிடப்படுகிறது.
குறிப்பாக,
நேட்டோவில் அங்கத்தும் வகிக்கும்
நாடான துருக்கி, சவுதி அரேபியா
ப�ோன்ற நாடுகள் விலக்கழிக்கப்பட்டத�ோடு மேற்காசியாவில் இஸ்ரேல்

அமெரிக்காவின் தந்திர�ோபாயம்

முதன்மைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இது அமெரிக்கா சர்வதேச அரசியல் பரப்பில் ஒரு புதிய வியூகத்தை
வகுப்பதாக தெரிகின்றது. குறிப்பாக, வன் அதிகாரத்தை முதன்மைப்படுத்திய அமெரிக்கா, சீனாவின்
பாணியில் மென் அதிகார தளத்தை
முதன்மைப்படுத்த திட்டமிடுகிறது.
மனித உரிமைகளை முன்னிறுத்தி
வெளியுறவுக்கொள்கையை வகைப்படுத்த முயலும் அமெரிக்கா ப�ொருளாதார
ஒத்துழைப்புக்களையும்
உதவிகளையும்
உட்கட்டமைப்பு
விருத்தியினையும் செய்வதன் மூலம்
உலக நாடுகள�ோடு நெருக்கமான
ஒத்துழைப்பை அதிகரிக்க திட்டமிடுகின்றது. சீனாவின் Win Win
உபாயமும், பட்டி மற்றும் சாலை
முன்முயற்சியும் உலக நாடுகளை
ஈர்த்துக்கொள்ளவே வெற்றிகரமாக
செயற்பாட்டை முன்னெடுத்து வருகிறது. எனவே இதனை முறியடிக்க
அமெரிக்கா பைடன் நிர்வாகத்திற்கு
குழப்பமான சர்வதேச ஒழுங்கில்
அமெரிக்காவை நிலைநிறுத்துவதற்கான நகர்வுகளை மேற்கொண்டு
வருகிறது.
ப�ோரும் படையெடுப்பு அச்சுறுத்தலும் க�ொண்ட உலகம் முடிவுக்கு
வந்த ப�ோதிலும், அமெரிக்கா மென்
அதிகாரத்தையும் வன் அதிகாரத்ரைதயும் இணைத்த Smart Power என்று
அழைக்கப்பட்ட ஒரு உபாயத்தின்
மூலம் பனிப்போர் காலத்தை எதிர்க�ொண்டது. ஆனால் சீனாவின் வீரியமான பாய்ச்சலும் விவேகமான
நகர்வும், அமெரிக்கா உட்பட்ட
மேற்கு நாடுகளை நெருக்கடிக்கு தள்ளியத�ோடு தவிர்க்க முடியாது மென்
அதிகாரம் ந�ோக்கி செயற்படவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்துக்கும் தள்ளியது.
எனவே, அமெரிக்க நிர்வாகம் உலகளாவிய ப�ோரியல் முறைகளையும்
படைக் குறைப்பையும் வன்அதிகாரமற்ற சூழலையும் உருவாக்கும் நடவடிக்கைகளை முதன்மைப்படுத்த
ஆரம்பித்துள்ளது.

அமெரிக்கா ஜனாதிபதி ஜ�ோ
பைடன் சீன ஜனாதிபதி ஜின் பிங்கை
16 -நவம்பர்(2021) மெய்நிகர்வழியில்
சந்தித்து உரையாடிய உரையாடல்களும் சீனாவுடன் ஓர் இராஜதந்திர
ரீதியிலான நகர்வை முன்னெடுப்பதற்கு தயாராவதை காணமுடிந்தது.
அதனையே அம்மாநாட்டில் இரு
தலைவர்களும் அடைய முயன்றதாகவும், அதில் அமெரிக்காவின் பங்கு
அதிக எதிர்பார்க்கை உடையது
என்றும் கருதப்படுகிறது.
ஆனால், தைவான் விவகாரம்
இருநாட்டுக்குமான புரிதலை பலவீனப்படுத்தியத�ோடு
சீனாவின்
எச்சரிக்கையை அமெரிக்கா எதிர்க�ொள்ள வேண்டிய நிர்ப்பந்தத்தையும் இது ஏற்படுத்தியது. ஆனால்
அமெரிக்காவை
ப�ொறுத்தவரை
ஜின்பிங்கின் எத்தனம் அமெரிக்காவின் உலக அரசியலை நிலைநிறுத்துவத�ோடு ப�ோர் அற்ற உலக
ஒழுங்குக்கான நிபந்தனைகளை ஏற்படுத்துவதாக உள்ளது. அத்தகைய
முயற்சியில் சீனாவிடம் அமெரிக்கா
த�ோற்றாலும், உலக அரசியலில்
ஏற்பட்டுள்ள நிலைமாறு காலத்தை
அமெரிக்காவிற்கு
இயைபாக்குவ-

தில் த�ொடர்ந்து முயன்று வருகிறது.
இந்தோ ப
- சுபிக் உபாயத்தினூடாக
குவாட் கட்டமைப்பையும், தெற்கு
குவாட் கட்டமைப்பையும் விருத்தி
செய்தத�ோடு ஆக்கஸ் பாதுகாப்பு
உடன்படிக்கைகளையும் அண்மைக்
காலங்களில் அமெரிக்கா முதன்மைப்படுத்தியுள்ளது. சீனாவ�ோடு
அமெரிக்காவிற்கு
ஏற்பட்டுள்ள
விரிசலை தணிக்கும் முயற்சியில்
த�ொடர்ச்சியாக ஜ�ோ பைடன் செயற்பட்டு வருகிறார்.
இதனூடாக சீனாவிற்கும் அமெரிக்காவிற்குமான ப�ோரை தவிர்ப்பதுவும், ப�ோருக்கான எத்தனங்களை
முடிவுக்கு க�ொண்டு வருவதும்,
இராணுவ ரீதியிலான நடவடிக்கைகளை கட்டுப்படுத்துவதும் அதனூடாக தைவான், ஹ�ொங்கொங்
ப�ோன்ற விவகாரங்களை அமெரிக்கா சீனாவுடன் அணுக திட்டமிடுகிறது. இவை அனைத்தும் ப�ோரற்ற
நகர்வாகவே காணப்படுகிறது.
மேற்குறித்த
அணுகுமுறையை
ரஷ்யாவுடன் பின்பற்ற முயலும்
பைடன் ரஷ்யா ஜனாதிபதி புடினுடன் உரையாடலை மேற்கொள்வதற்கான அழைப்பினை விடுத்-

துள்ளார்.
இத்தகைய
உரையாடலின்
உள்ந�ோக்கங்கள் அதிகமாக
உள்ளது.
குறிப்பாக
உக்ரைனை
மையப்படுத்தி
ரஷ்யாவின்
பட ை க் கு வி ப் பு ம் ,
ஆயுதங்களின்
பரிச�ோதனையும், இராணுவங்களின்
நடமாட்டமும்
பாரிய யுத்தம�ொன்றுக்கு
ரஷ்யா
தயாராகுவதை
க�ோடிட்டு காட்டுகிறது.
அதுமட்டுமன்றி முடிந்த
ஆண்டிலிருந்து ஹைப்பர்சொனிக்
விமானங்களையும் ஏவுகணைகளையும் பாரிய அளவில்
பரிச�ோதித்து வருகிறது.
அத்தோடு அணுவாயுதத்தின் பிந்திய
வளர்ச்சியையும் ப�ோரியல் ஆயுதங்களின் த�ொழில்நுட்ப ரீதியிலான உருவாக்கங்களையும் ரஷ்யா அதிகரித்து
வருவதுடன் செயற்கைக�ோள்களை
தாக்கி அழிக்கும் ஏவுகணை பரிச�ோதனைகளையும்
அண்மைக்காலத்தில் மேற்கொண்டுள்ளது.
கிழக்கு ஐர�ோப்பா முதல் மேற்கு
ஆசியா வரை ரஷ்யாவின் ப�ோக்கு
என்பது
அதீத
அச்சுறுத்தலை
இராணுவ ரீதியில் அமெரிக்காவிற்கு ஏற்படுத்தி வருகிறது. குழம்பி
இருக்கும் உலக ஒழுங்கில் அமெரிக்காவிற்கு எதிரான இராணுவ உபாயங்களை அதிகம் பிரய�ோகிக்கும்
நாடாக ரஷ்யாவே விளங்குகின்றது.
புடினுடனான ஜெனிவா சந்திப்பிலும் அதன் பின்னரான காலப்பகுதியிவும் ரஷ்யாவை அமெரிக்கா
இராஜதந்திர ரீதியில் அணுகுவதற்கு
முயலுகிறது.
எனவே இத்தகைய செயல்முறையில், அமெரிக்காவையும் புடினையும் ஒன்று சேர்த்து வைப்பதற்கான
உரையாடல் களமாகவும் ப�ோரற்ற
முனைப்புக்களை ஏற்படுத்துவதற்கான எண்ணமாகவும் பைடனுடைய

இரஜதந்திர உரையாடல் அழைப்பும்
காணப்படுகிறது.
இதேநேரம், புடினது அணுகுமுறை சீனாவ�ோடு மட்டுமன்றி
இந்தியாவ�ோடும் முதன்மைப்படுத்தப்படுகிறது. எஸ்-400 ஏவுகணைகளை இந்தியா ரஷ்யாவிடமிருந்து
க�ொள்வனவு செய்ய உடன்பட்டிருப்பது அமெரிக்கா-இந்திய உறவை
நெருக்கடியாகவும், சீன-, ரஷ்ய
உறவின் முரண்பாட்டுக்கான பின்புலமாகவும் அமைய வாய்ப்புள்ளதென மேற்குலக ஊடகங்கள் கருதுகின்றன. எதிர்வரும் வாரங்களில்
புடினது இந்திய விஜயம் அத்தகைய
சூழலை மேலும் பலப்படுத்த வழிவகுக்குமென எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆனால் குழம்பி இருக்கும்
உலக ஒழுங்கில் சீனா ப�ொருளாதார
ரீதியாக அமெரிக்காவையும் மேற்கையும் கையாள, ரஷ்யா இராணுவ
ரீதியாக அமெரிக்காவையும் மேற்கையும் கையாள முயலுகிறது. இத்தகைய அரசியல் சூழலை எதிர்க�ொள்வதற்கான உத்திகளுடனேயே
அமெரிக்க ஜனாதிபதி பைடன் சீன,
ரஷ்ய ஜனாதிபதிகளுடனான சந்திப்பு, ஜனநாயகத்துக்கான மாநாடு
மற்றும் காலநிலை மாநாட்டு பிரதிபலிப்புக்களை ஒரே க�ோட்டில் அமெரிக்க நலனுக்குள் நெறிப்படுத்த திட்டமிடுகிறார்.
எனினும் அவ்வகை திட்டங்கள்
ஒவ்வொன்றையும்
ரஷ்யாவும்,
சீனாவும் இணைந்தும் தனித்தும்
முறியடித்து வருகின்றன. அமெரிக்காவை ப�ொறுத்தவரை ப�ோரற்ற
சூழல் ஒன்றுக்கான உலகை உருவாக்குவதே பிரதான ந�ோக்கமாக
உள்ளது. அதற்கு பின்னால் அமெரிக்கா ஒரு ப�ோரை எதிர்கொள்ள
தயாரில்லை என்பதுவும், அவ்வாறானத�ொரு ப�ோர் ஏற்படுமாக இருந்தால் அத்தகைய ப�ோரை நிகழ்த்தும்
சக்திகள் உலக ஒழுங்கின் சக்திகளாக மாறுவார்கள் என்ற மதிப்பீடும்
அமெரிக்காவிற்கு உண்டு.

2021 நவம்பர் 28 ஞாயிற்றுக்கிழமை
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கவிஞர் அஸ்மின் எழுதிய

"Happy Birthday Dad" பாடல் வெளியீடு

சைவத் தமிழர்களுக்கென்று ஒரு மதிப்புமிகு அடையாளம் தந்த ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆறுமுகநாவலர் பெருமானின் 142
ஆவது குருபூஜை நன்னாளை இந்து சமய, கலாசார
அலுவல்கள் திணைக்களம் நாடளாவிய ரீதியிலே அனுஷ்டிப்பதற்கு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டமைக்கிணங்க
எமது லேக்ஹவுஸ் நிறுவனத்தின் தினகரன் ஆசிரியர்
பீடம் நேற்று சனிக்கிழமை காலை எம் பெருமானாரின்
குருபூஜையை சிறப்பாக நடத்தியது. லேக்ஹவுஸ் இந்து
மன்றத்துடன் இணைந்து தினகரன் ஆசிரியர் பீடம்
இதனை ஏற்பாடுசெய்திருந்தது. 

( படங்கள் – ருக்மல் கமகே)

மக்கள் மத்தியில் பிரபல்யம் பெற்றுள்ள
'அல�ோவேரா ஹெயர் ஒயில்'
அக்கரைப்பற்றுஅம்பாறை
வீதியில் ஆறாம் மைல்கல்லில்
அமைந்துள்ள கற்றாளை மாதிரிப்
பயிர்ச்செய்கைத் திட்டக் காரியாலயம் அறிமுகம் செய்துள்ள மற்றும�ொரு
உற்பத்திப்பொருளான
“அல�ோவேரா ஹெயர் ஒயில்”
மிகவும் பிரபல்யமடைந்து வருகின்றது. சென்ற வருடம் கிழக்கு
மாகாண ஆளுநர் அனுராத யஹம்பத்தினால் அம்பாறை மாவட்டத்தில் கற்றாழை செய்கையை வீட்டுத்
த�ோட்டமாக
அறிமுகப்படுத்தும்
செயற்திட்டம் ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது. சமுர்த்தி பயனாளிகெளுக்கென பசுமைப் ப�ொருளாதார
புரட்சியின் ஊடான வறுமை ஒழிப்பு
திட்டமாக
வடிவமைக்கப்பட்ட
இத்திட்டம் நாளடைவில் அரச உத்திய�ோகத்தகர்கள், தனியார் மற்றும்
ப�ொதுமக்களையும் கவர்ந்திடும் ஒரு
திட்டமாகவும் அமைந்துள்ளது.
இதனால்
பலதரப்பினரும்

வ

டமத்திய
மாகாணம்
உள்ளிட்ட நாட்டின் 12
அளவிலான மாவட்டங்களில் சிறுநீரக மற்றும் புற்று ந�ோயாளர்களின் எண்ணிக்கை தினம் தினம்
அதிகரித்துச் செல்லும் நிலையில்
இதற்குக் காரணமாக இருப்பதாக
இனங்காணப்பட்டுள்ள விவசாய இரசாயனங்களை இந்நாட்டிற்கு இறக்குமதி செய்வதற்குத் தடையினை
ஏற்படுத்துவதற்கு
ஜனாதிபதி
க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ நடவடிக்கை
மேற்கொண்டது இந்நாட்டு மக்களும், நாட்டின் சுற்றாடலும் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்ற தூய்மையான ந�ோக்கத்துடனாகும். இதற்கு
மேலாக இரசாயன உரங்கள் மற்றும்
இரசாயன களைக�ொல்லிகள், கிருமிநாசினிகளை
வெளிநாடுகளிலிருந்து க�ொண்டு வருவதற்காகவும்,
உர மானியங்களை வழங்குவதற்காகவும் செலவிடப்பட்ட 12000 க�ோடி
பணத்தினை இந்நாட்டில் மீதப்படுத்தி அவற்றை விவசாயிகளுக்கு
வழங்குவதும் இந்த சிறப்பான முயற்சியின் எதிர்பார்ப்பாகும்.
அந்த இரசாயன ப�ொருட்கள்
இல்லாத
இயற்கை
விவசாய
வேலைத்திட்டத்தினை
விரிவாக்குவதற்கு
ஜனாதிபதி,
பிரதமர்
மற்றும் அமைச்சரவை இணைந்து
செயற்பட்டாலும் விவசாய மற்றும்
பெருந்தோட்ட
அமைச்சுக்களின்
சில அதிகாரிகள் மற்றும் அதனுடன்
த�ொடர்புடைய திணைக்களங்கள்,
சில மாகாண அதிகாரிகள் மற்றும்
சில பிரதேச அதிகாரிகளும் இந்த
வேலைத்திட்டத்திற்கு கூடியளவு ஒத்துழைப்புக்களை வழங்கவில்லை.
இதனால் இம்முறை பெரும்போகத்தின் ப�ோது நாட்டிற்குத் தேவையானளவுக்கு காபனிக் உரம் மற்றும்
இயற்கை கிருமிநாசினிகள், களைக�ொல்லிகள் உற்பத்தியை ஊக்கப்படுத்தும்
வேலைத்திட்டமும்
எதிர்பார்க்கப்பட்டளவுக்கு வெற்றியளிக்கவில்லை. எனவே ஜனாதிபதியின் எதிர்பார்ப்பை இந்த பெரும்ப�ோகத்தில் நிறைவேற்றிக் க�ொள்ள
முடியாத நிலையினைக் காணக் கூடியதாக உள்ளது.
பாரியளவில் இயற்கை உர உற்பத்தியினை பாதுகாப்பு படையினர்,
சிவில் பாதுகாப்பு திணைக்களம்,
காணி மறுசீரமைப்பு ஆணைக்குழு
மற்றும் சில தனியார் துறையினரும்
மேற்கொண்டு சென்ற ப�ோதிலும்
கிராமங்களின் சாதாரண விவசாய
மக்களை அதற்காக ஊக்கப்படுத்தி
ஈடுபடச் செய்யும் வேலைத்திட்டங்கள் உரிய முறையில் நடைமுறைப்படுத்தப்படவில்லை.
கடந்த தினங்களில் இடம்பெற்ற
வெள்ள அனர்த்தம் மற்றும் அதிக
மழையினால் நாட்டிற்கும், சுற்றாடலுக்கும்
சார்பானவர்களால்
உற்பத்தி செய்யப்பட்ட இயற்கை
உரம் அழிந்து ப�ோனது. இதற்குப்
புறம்பாக சில சந்தர்ப்பவாத அரசி-

கற்றாளை மாதிரிப் பயிர்ச்செய்கைத்
திட்டக் காரியாலயத்திற்கு வருகை
தரத் த�ொடங்கியுள்ளனர். இங்கு
தற்போது கற்றாழை மாதிரிப் பயிர்ச்செய்கை த�ொடர்பான விழிப்புணர்வு
கருத்தரங்குகளும் செய்கை முறைப்
பயிற்சிகளும் வழங்கப்பட்டு வரு-

கின்றன.
இதேவேளை,
சென்ற
வாரம் அறிமுகம் செய்துவைக்கப்பட்ட “அல�ோவேரா
ஹெயர் ஒயில்” மக்கள் மத்தியில் மிகவும் பிரபல்யம்
அடைந்து வருகின்றது. இயற்கையான முறையில் எதுவித
சேர்க்கைகளுமின்றி கற்றாழையால்
தயாரிக்கப்பட்ட
கூந்தலுக்கான
எண்ணையைப்
பயன்படுத்துவதன்
மூலம் கூந்தல் உதிர்வதை
தடுத்து மயிரக் கால்ககளை
வலுவாக்கும்.
அத்தோடு சேதமடைந்த
முடியின் வளர்ச்சியை தூண்டுகின்றது. ப�ொடுகைக் கட்டுப்படுத்த உதவுகின்றது என திட்டப்பணிப்பாளர்
ஆசாத் அலியார் தெரிவித்தார்
இது த�ொடர்பான நன்மைகளை
த�ொடர்ந்து விளக்குகையில் இது
முடி உதிர்தல் மற்றும் மந்தமான

முடி வளர்ச்சி ஆகியவற்றை தடுக்க
நீண்ட கால தீர்வை வழங்குவத�ோடு
தலைவலி, ஒவ்வாமையைக் கட்டுப்படுத்தி ரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்தும். தலைமுடியை வேர்முதல்
நுனிவரை பலப்படுத்தும் என்றும்
அவர் தெரிவித்தார்.
நாட்டின்
இன்றைய
அந்நிய
செலவாணி சம்பந்தமாக ஏற்பட்டுள்ள இறக்குமதிப் பிரச்சினைகளுக்கு மத்தியில் வெளிநாட்டில்
இருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்டு
சந்தையில் விநிய�ோகம் செய்யப்பட்டிருக்கும் அனைத்து விதமான
தலைமுடி
எண்ணெய்களுக்கும்
மாற்றீடான ஒரு தீர்வாக இது அமைவதால் எமது அன்னியசெலவானி
வர்த்தகத்திற்கு இது மேலும் வலுவூட்டுவதாக அமையுமென எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
எம்.எ.பகுர்டீன்
(அட்டாளைச்சேனை குரூப்
நிருபர்)

இலங்கையின் பிரபல த�ொழிலதிபர்
தேசமான்ய , டாக்டர். எம் சீ. பஹ்ருதீனின் 64 ஆவது பிறந்த நிகழ்வு அண்மையில் சினமன் லேக் சைட் ஹ�ோட்டலில்
நடைபெற்றது.
அதனை முன்னிட்டு இசையமைப்பாளர் ஹிமேஸ் ரேஸ்மியா இசையமைப்பில் கவிஞரும் தமிழ் திரைப்பட பாடலாசிரியருமான ப�ொத்துவில் அஸ்மின்
எழுதிய "Happy Birthday Dad" பாடல்
வெளியீட்டு வைக்கப்பட்டது.
சாதீர் மற்றும் ஹரிஸ்மிதா செந்தூரன்
ஆகிய�ோர் பாடியுள்ள இப்பாடலினை
இசையமைப்பாளர் செந்தூரன் ஒலிக்கலவை செய்துள்ளார்.
இப்பாடலினை முன்னாள் அமைச்சர் A.H.M.பெளஸி மற்றும் சிரேஸ்ட
ப�ொலிஸ் அத்தியட்சகர் SSP நவாஸ்
ஆகிய�ோர் இணைந்து வெளியிட்டுவைத்தனர்.

முஸ்லிம் சேவை பணிப்பாளர்
பாத்திமா ரினூஸியாவுக்கு க�ௌரவம்
அகில இலங்கை வை.எம்.எம். ஏ. பேரவையின்
71 வது வருடாந்த மகாநாடு இலங்கை மன்றக் கல்லூரியில், பேரவையின் தேசிய தலைவர், சஹீட்
எம். ரிஸ்மி தலைமையில் நடந்தது.
பிரதம அதிதியாக நீதியமைச்சர் அலி சப்ரிகலந்துக�ொண்டார். இந்நிகழ்வில் சிறப்பதிதியாக,
இலங்கை ஒலிபரப்பு கூட்டுத்தாபன முஸ்லிம்
சேவையின் வரலாற்றில், முதல் பெண் பணிப்பாளராகி சாதனைபடைத்துள்ள
எம். ஜே. பாத்திமா ரினூஸியா கலந்துக�ொண்டார். அவர் வை.எம்.எம்.ஏ. வினால் நினைவுச்சின்னம் வழங்கி க�ௌரவிக்கப்பட்டார்.

அரசாங்கத்தின் இரசாயன க�ொள்கை
பசுமை விவசாயம் மாத்திரமே

யல்வாதிகள் ஏராளமாக நகரங்களில்
ஆர்ப்பாட்டங்களை ஏற்பாடு செய்து
அப்பாவி விவசாயிகளை தமது அரசியல் ந�ோக்கங்களை நிறைவேற்றிக்
க�ொள்வதற்காகப்
பயன்படுத்திக்
க�ொண்டனர்.
இவ்வாறான நிலையின் கீழ் மக்களுக்குத் தமது விவசாய நடவடிக்கைகளைப் பிரச்சினைகளின்றி முன்னெடுத்துச் செல்வதற்கு அரசாங்கம்
தற்போது நிலையான தீர்மானங்கள் சிலவற்றை மேற்கொண்டுள்ளது. இதனடிப்படையில் தனியார்
துறைக்கு மாத்திரம் இரசாயன உரம்,
கிருமிநாசினிகள் மற்றும் களைக�ொல்லிகளை மீண்டும் இந்நாட்டிற்குக் க�ொண்டு வருவதற்கு அனுமதியினை வழங்குவதற்கு விவசாய
அமைச்சு நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளது.
இது த�ொடர்பில் கருத்து தெரிவித்த விவசாய அமைச்சர் மஹிந்தானந்த அளுத்கமகே, விவசாயிகளின் க�ோரிக்கைக்கு செவிசாய்த்து
இவ்வாறு இரசாயன உரத்தினை
இந்நாட்டிற்கு க�ொண்டு வருவதற்கு
மீண்டும் சந்தர்ப்பத்தை வழங்கிய
ப�ோதிலும், அரசாங்கத்தின் இரசாயன க�ொள்கையானது பசுமை
விவசாயம் மாத்திரமேயாகும் எனத்
தெரிவித்துள்ளார். அத்துடன் அரசாங்கத்தினால் வழங்கப்படும் அனைத்து

கப்பட இருப்பது பசுமை விவசாயத்தில் ஈடுபடும் இயற்கை விவசாயிகளுக்கு மாத்திரமே என்றும்,
இம்முறை
பெரும்போகத்தில்
இடம்பெற்ற காபனிக் முறையின்
குறைபாடுகளை நிவர்த்தி செய்து

ளர் சிரேஷ்ட பேராசிரியர் உதித கே.
ஜயசிங்க தெரிவித்துள்ளார்.
நவம்பர் 22ம் திகதி இடம்பெற்றது இதற்கு மாற்றான செயலாகும்.
அது கிருமிநாசினிகள் பதிவாளரின்
பெயரில் புதிய வர்த்தமானி அறி-

ஆண்டில் வெளியிடப்பட வேண்டியிருந்த வர்த்தமானி அறிவித்தல் சில
திணைக்களங்கள் மற்றும் அரச நிறுவனங்களின் தாமதங்களினால் கடந்த
22ம் திகதி வெளியிடப்பட்டதாக
கிருமிநாசினிகள் பதிவாளர் அலுவலகம் தெரிவித்துள்ளது. இங்கு 2021
நவம்பர் 22ம் திகதி வெளியிடப்பட்ட வர்த்தமானி அறிவித்தலின்
மூலம் 2014ம் ஆண்டு டிசம்பர் 22ம்
திகதியின் 1894/4ம் இலக்க வர்த்தமானி அறிவித்தல் இரத்துச் செய்யப்பட்டது 2016ம் ஆண்டு டிசம்பர் 28ம்
திகதியின் 1999/33ம் இலக்க வர்த்தமானி அறிவித்தலுக்கு அமைய
மற்றும் 2018 ஆகஸ்ட் 13ம் திகதி
வெளியிடப்பட்ட 2089/37ம் இலக்க
வர்த்தமானி அறிவித்தலினால் இடம்பெற்ற த�ொழில்நுட்ப பிரச்சினை
நீக்குவதற்காகவேயாகும் என சட்ட

விவசாய மானியங்களும் இதன்
பின்னர் வழங்கப்பட இருப்பது
பசுமை - இயற்கை விவசாயத்திற்கு
அமைவாக செய்கைகளில் ஈடுபடும்
விவசாயிகளுக்கு மாத்திரமேயாகும்
என்றும் அவர் சுட்டிக் காட்டியுள்ளார். இதனடிப்படையில் உர மானியங்கள், இலவச விதை நெல் வழங்குதல், புதிய விவசாய த�ொழில்நுட்ப
முறைகள் த�ொடர்பான அறிவினை
வழங்குதல் மற்றும் உறுதிப்பாட்டு
விலைக்கு
நெல்
க�ொள்வனவு
செய்தல் ப�ோன்ற பிரதிபலன்கள்
இதன் பின்னர் பசுமை விவசாயத்தினைக் கடைப்பிடிக்கும் விவசாயிகளுக்கு மாத்திரமே கிடைக்கும்
என்றும் விவசாய அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.
இதனிடையே ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷவும் சுட்டிக் காட்டியிருப்பது, அரசாங்கம் த�ொடர்ந்தும்
கடைபிடிக்கும் விவசாயக் க�ொள்கையாக இருப்பது நாட்டு மக்களும், சுற்றாடலும் பாதுகாக்கப்படும் பசுமை
விவசாயக் க�ொள்கை மாத்திரமேயாகும் என்றேயாகும். இனிவரும்
காலங்களில் விவசாயத் துறைக்கான
அனைத்து நிவாரணங்களும் வழங்-

க�ொண்டு அடுத்த ப�ோகத்திற்கு
ஆயத்தமாக வேண்டும் என்றும்
ஜனாதிபதி சுட்டிக் காட்டியுள்ளார்.
இதற்காக விவசாயிகளுக்குச் சரியான
முறையில் தெளிவினை வழங்க
வேண்டும். அத்துடன் அதனை நடைமுறைப்படுத்தும் ப�ோது இருக்கும்
இரசாயன உர மாபியா த�ொடர்பில்
அறிந்து க�ொள்ள வேண்டும். அந்த
மாபியாவுடன் ப�ோராடி சரியானதை
வெற்றி க�ொள்வதற்கு அதிகாரிகளது
அர்ப்பணிப்பு அத்தியாவசியமானது
என்றும் ஜனாதிபதி தெரிவித்துள்ளார். மனசாட்சிக்கு விர�ோதமின்றி
பணியாற்றும் குழுவினரின் ஒத்துழைப்பு இந்த வேலைத்திட்டத்தின்
வெற்றிக்காக அவசியமாகும் என்றும்
ஜனாதிபதி தெரிவித்துள்ளார்.
இவ்வாறான நிலையின் கீழ்
பெரும் ப�ோகத்தில் நெற் செய்கை,
ச�ோளச் செய்கை மற்றும் மரக்கறிகளுக்காகவும் பெருந்தோட்ட பயிர்களுக்காகவும் தேவையான தாவர
ஊட்டச்சத்து மற்றும் தாவரப் பாதுகாப்பு உரங்களை இந்நாட்டிற்கு
க�ொண்டு வருவதற்கான அனுமதி
கிடைத்திருப்பதாக கடந்த திங்கட்கிழமை விவசாய அமைச்சின் செயலா-

வித்தல்
வெளியிடப்பட்டதாகும்.
இதில் குறிப்பிடப்பட்ட விடயம்
என்னவெனில், 2014 டிசம்பர் 22ம்
திகதி க்ளைப�ோசெட், ப்ரோபனில்,
காப�ோபியுரான், காபரில் மற்றும்
க்ளோபைரிப�ொஸ் ப�ோன்ற கிருமிநாசினிகளைத் தடை செய்து வெளியிடப்பட்ட அதி விசேட வர்த்தமானி
அறிவித்தல் இரத்துச் செய்யப்படுகின்றது என்றேயாகும்.
இந்த வர்த்தமானி அறிவித்தல்
வெளியிடப்பட்டதைத் த�ொடர்ந்து
கிருமிநாசினிகள் பதிவாளர் அனுமதியின்றி, அறிவிக்காமல் செய்த இச்செயற்பாட்டின் காரணமாக அவரை அப்பதவியிலிருந்து நீக்கியதாக விவசாய
அமைச்சர் மஹிந்தானந்த அளுத்கமகே தெரிவித்தார்.
அவ்வாறிருந்தும் இந்த வர்த்தமானி வெளியிடும் செயற்பாடு
இடம்பெற்றது தனது விவசாய
திணைக்களம் மற்றும் சட்ட நகல்
திணைக்களத்தின் அனுமதியுடனேயேயாகும் என இது த�ொடர்பில்
கருத்து தெரிவித்த கிருமிநாசினிகள்
பதிவாளர் கலாநிதி ஜே. ஏ. சுமித்
தெரிவித்துள்ளார்.
இங்கு இடம்பெற்றிருப்பது 2018ம்

நகல் திணைக்களம் மற்றும் கிருமிநாசினிகள் பதிவாளர் அலுவலகம்
என்பன தெரிவித்துள்ளன.
இது 2018ம் ஆண்டில் இருந்த அரசாங்கத்தின் அமைச்சரவை மற்றும்
கிருமிநாசினிகள்
த�ொழில்நுட்ப
ஆல�ோசனைக் குழுவின் அனுமதியுடன் மேற்கொண்ட தீர்மானம்
என்றும், அது உள்ளடக்கப்பட்ட
வர்த்தமானி அறிவித்தல் வெளியிடப்பட்டது தாமதத்தின் பின்னர்
என்றும் இங்கு தான் எந்த தவறையும்
செய்யவில்லை என்றும் கிருமிநாசினிகள் பதிவாளர் தெரிவித்துள்ளார்.
2014 டிசம்பர் 22ம் திகதியின் வர்த்தமானி அறிவித்தலை இரத்துச் செய்து
2021 நவம்பர் 22ம் திகதி வெளியிடப்பட்ட 2255/5ம் இலக்க புதிய வர்த்தமானியின் அறிவித்தலுக்கு அமைய
கிருமிநாசினிகள் பதிவாளர் செய்திருப்பது ஆரம்பத்தில் தடை செய்யப்பட்ட கிருமிநாசினிகளை இந்நாட்டிற்கு க�ொண்டு வருவதற்காக
வழங்கப்பட்ட அனுமதி அல்ல என
இலங்கை விவசாய சேவை விவசாய
பட்டதாரிகள் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.
2014 டிசம்பர் 22ம் திகதி வெளியி-

விவசாய அமைச்சர்
மஹிந்தானந்த
அளுத்கமகே

அமைச்சு செயலாளர்
பேராசிரியர்
உதித் ஜெயசிங்க

கிருமிநாசினிகள்
பதிவாளர்
கலாநிதி ஜே. ஏ. சுமித்

அனைத்து விவசாய மானியங்களும் பசுமை - விவசாயத்திற்கு
அமைவாக செய்கைகளில் ஈடுபடும் விவசாயிகளுக்கு மாத்திரமே

டப்பட்ட வர்த்தமானி அறிவித்தல்
மூலம் அப்போது இருந்த ப�ொது
பெரமுண அரசாங்கம் முதலில்
செய்தது க்ளைப�ோசெட், ப்ரோபனில், காபரில், க்ளோபைரிப�ொஸ்
மற்றும் காப�ோபியுரான் ப�ோன்ற
கிருமிநாசினிகளை எமது நாட்டினுள் விற்பனை செய்தல் மற்றும்
பயன்படுத்தலுக்கு தடை செய்ததாகும். அதன் பின்னர் 2016ம் ஆண்டு
டிசம்பர் 28ம் திகதி காபரில், க்ளோபைரிப�ொஸ் மற்றும் காப�ோபியுரான் உள்ளடங்கிய கிருமிநாசினிகள்
மாத்திரம் இந்நாட்டிற்குக் க�ொண்டு
வருவதற்கு
வழங்கப்பட்டிருந்த
அனுமதிப்பத்திரம் இரத்துச் செய்யப்பட்டது. இதன் பின்னர் 2018 ஒக்ட�ோபர் 02ம் திகதி 2019/13ம் இலக்க
வர்த்தமானி அறிவித்தல் மூலம் க்ளைப�ோசெட் களைக் க�ொல்லி மாத்திரம் தேயிலை, இறப்பர் செய்கைகளுக்காக வரையறுப்பதற்கு அனுமதி
வழங்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு ப்ரோபனில் தடை 2016ல் நீக்கப்பட்டது.
இதனடிப்படையில் 2021 நவம்பவர் 22ம் திகதி வெளியிடப்பட்டிருப்பது 2018 ஒக்டோபர் மாத்தில்
வெளியிட வேண்டிய அரசாங்க சில
சில திணைக்களங்களது தாமதங்களால் வெளியிடுவதற்கு காலதாமதம்
ஏற்பட்ட வர்த்தமானி அறிவித்தலே
என அச்சங்கம் சுட்டிக் காட்டியுள்ளது.
இதனடிப்படையில் தற்போதைய
அரசாங்கத்திற்கு சிலர் அபத்தமான
குற்றச்சாட்டுக்களைச் சுமத்தினாலும்
உண்மையிலேயே சுற்றாடலுக்குப்
பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் இரண்டு நச்சு
இரசாயனங்களான க்ளைப�ோசெட்
மற்றும் ப்ரோபனில் ஆகியவற்றிற்கான தடை நீக்கப்பட்டிருப்பது 2016
மற்றும் 2018ம் ஆண்டில் நல்லாட்சி
அரசாங்கத்தினால் என்பது இவ்விடயங்களின் மூலம் தெளிவாகின்றது.
எவ்வாறாயினும் விவசாய அமைச்சர் மஹிந்தானந்த அளுத்கமகேவின்
ஆல�ோசனைக்கு அமைவாக வெளியிடப்பட்டுள்ள புதிய வர்த்தமானி
அறிவித்தலுக்கு அமைய தற்போது
மேற்குறிப்பிட்ட ஐந்து கிருமிநாசினிகளும் தடை செய்யப்பட்டவைகளாகப் பெயர் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

நிஹால் பீ. அபேசிங்க
தமிழில் - எம். எஸ். முஸப்பிர்
(புத்தளம் விசேட நிருபர்)
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உறங்காத
இரவுகள்
ஜ�லா முஸம்�ல்
ஏறாவூர்

கண்ணுறங்கும் சாமத்�ேல
கண்ணயராக் கண்கள் இரண்டு
கன்�யவள் ெநஞ்சத்�ேல
உன் �ைனைவச் சுமந்து ெகாண்டு
முள் ேபான்ற மஞ்சத்�ேல
மரு� உரு� நான் �டக்�ேறன்
வரட்� கண்ட �லத்��ேல
மைழயாய் ெபய்ய வருவாயா?
கண்க�ேல அரு�யாய் கண்�ர் ஒழுக
�ைனவுகள் எல்லாம் �ரளயமாக
கனக்கும் என்�தயம் �றந்து ப�க்க
கணப்ெபாழு�ல் � வாராேயா
ஊ�லும் உ��லும் கலந்து �ட்டாய்
உன்மத்தம் எனும் ப�ைசத் தந்து �ட்டாய்
�த்துப் ��த்தாலும் ��யவைன
��ந்து வாழ மு�ய�ல்ைல
உறவாடும் உனது �ைனவைலகள்
உ�ைமேயாடு என்ைன துரத்து�றேத
கனவு மட்டும் காண்பது ச�தானா?
உன் காதல் ப�சு இதுதானா?
��ையத்ேத� ஒரு பா�
ந�யாய் ஓ� வரு�றது
ந�யும் ஒருநாள் கடல் ேசரும்
நா�ேய வருவாய் எைன உணர்ந்து
அவஸ்ைத அல்லல் ஒ�ந்து �ட
அன்புடன் அழகாய் வாழ்ந்து �ட
அன்ேப அரு�ல் வாராேயா
அழகுக்கைதகள் ேபசாேயா
உைனப்��ய மு�ந்தது உடலால் தான்
உ�ேராடு உ�ர் ேசர்ந்து
ஒன்றா�ப் ேபானது ெத�யாதா?
உ�ெலான்று எழு�ச்ெசன்றது பு�யாதா?
மனதுக்குள்ேள மறவாமல்
மன்னனாய் ஆட்� பு��ன்றாய்
���ன் துய�ல் கதறு�ேறன்
இயன்ற மட்டும் உைரக்�ேறன்
மரணம் வந்து மன்றாடும் முன்
மறுத�க்காது � வர ேவண்டும்
இதயக் கண்�ர் துைடத்து �டு
இன்ப அ�ர்ச்� தந்து �டு

இைலகளின்
இைடயினில்

ர�ேத�, மா�ப்பாய்
இைலக�ன் இைட��ல்
இரு உ�ர் ஆேனாம்
காெடன ேவடம் தாங்�க்
காற்��ல் வாழ்ந்ேதாம்
உன் குரல்தான்
என் சுவாசம்
அது ஓய்ந்�டும் கணம்
என் உ�ர் ��யும்
அ� எவர் எைனக் ைகது
ெசய்தால் என்ன
என் �ரந்தர �ைற
உன் ெநஞ்சம் தாேன
அந்த துப்பாக்��ல் இருந்து
புறப்படும் சன்னத்ைத�ட
ேவகமாக நான் ஓ�வரு�ேறன்
காத்�ரு கண்ேண
இ�யாய் ஒ�த்தது
அந்த ெவ�ச்சத்தம்
காேட எ�ந்து
எைன பஸ்பமாக்�யது
"ஏழு கழுைத வயசாகுது
ஆனா �தான் என்ேனாட
முதல் காதல்
எனக்கு இது என்ன
ெசய்யணும்னு ெத�யல்ல
ஒண்ணா சைமக்கணும்னா
உடுப்ேபாட அப்��ேய
அைலயுல குத்�க்கணும்னா
இப்��த்தான் காத�க்�றன்னு
கத்துட்டு இருக்கன்
என்ன மன்�ச்சுரு�"
கா�டம் கடன் வாங்�க்
கண்கள் காட்�கள் அைமத்தன
கண்�ரா குரு�யா
எனத் ெத�யா வண்ணம்
என் கண்கள் எ�ந்து ஏேதா சுரந்தன
ெசார்க்கத்ைத உைடத்து
அந்த இைறவைனேய
பணயக் ைக� ஆக்�
உன் உ�ைரக் ெகாள்ைளய�த்து வர
என் மனம் �ட்டம் �ட்டு�றது
இ� நான் வாழ்வதற்கு எந்த
அர்த்தமும் இல்ைல என
மண்��ட்டு வாைனப் பார்த்து
அழுதுெகாண்�ருந்த ேநரம்
ஒரு மலர் உ�ர்ந்து
என் ெநற்��ல் முத்த�ட்டது

மந்தாரம்

இப்பதான்
நிைனச்சன்

மா��ன் மந்தாரம்
மார்க�ைய மணம்மு�க்க
கார்த்�ைக�ல் கால்ப�த்ேத
வான ேவ�க்ைகேயாடு
வா�ேல வலம் வரு�றாள்...!

ெப�யமடு �ஹ்�
புயைல விட ேவகமாக
ேபாகின்ற ெபாழுதுகளில்
உறவுகளின் தூரத்ைத
உணர்வதற்கும் ேநரமில்ைல
எப்ேபாேதா
எங்ேகேய என்ற
அந்தக் கைடசிக் காட்சியும்
மனத்திைரயில் சிலேபாது
மறந்து விடுகிறது
ெதாடுதிைர அழுத்தி
உைரயாடும் எண்ணமும்
ெதாைலதூரம்
ேவண்டுெமன்று யாரும்
இைடெவளிைய
ேவண்டிக் ெகாள்வதில்ைல
எங்கைள அறியாமேல
கடந்து ேபாகும் காலத்ைத
எப்படி நிறுத்த முடியும்
காலத்ைத ேசமித்து
கைதயாட நிைனத்தாலும்
கண்டு ெகாள்ள நிைனத்தாலும்
காலிைடயில் பூைனயாய்
ஏேதா ஒரு ேவைல
ைகப்பிடித்து இழுக்கும்
ேகாபப்படுவதிலும் நியாயமில்ைல
ேகாபத்திலும் இலாபமில்ைல
எவ்வளவு தூரமான
இைடெவளிையயும்
எப்படிேயா சமாளிக்கிறது
இப்பதான் நிைனச்சன் என்ற
இரண்டு வார்த்ைதகள்தான்
இந்த வார்த்ைதகேள
இப்ேபாது
உறவுகளின் பாலமாக
உணர முடிகின்றது
கடிகார ஊசிகள்
காலிரண்டில் குத்தும் ேபாது
ெநாடியும் நிற்பெதங்ேக
ஓடுகின்ற ேவகத்தில்
எப்ேபாேதா
ஓய்ெவடுக்கும் நிழலாய்
இப்பதான் நிைனச்சன்
ெபாய்ெயன்று ெதரிந்தாலும்
புன்னைகத்து விட்டுப் ேபாவைதத்
தவிர என்ன ெசய்ய முடியும்

அைடமைழைய அலங்க�க்க
ேபய்�ருைள ெபண்ேதா�யாய்
குைளச்சல் சத்தம் குழல்லூத
கூதல்காற்ைற கூட்�க்ெகாண்ேட
ேகா�வைர வந்து�ட்டாள்...!

ேஜாசுவா ெசல்வராசா
மன்னார்.
சாமப் ெபாழுைத
சலனம் ஆக்�ட
சாரல் காற்�ன்
சார் ப�வாளர்
பாத� அவைள
ப�வு ெசய்து
பார் அனுப்� ைவத்தாேனா...!

கிருஷா

ெநஞ்சம்
பதறுைதயா!

வாழ்ெவனும்
சுற்றுவட்டம்
ெமா�வரதன்,
ெகாட்டகைல
வாழ்ெவனும் சுற்றுவட்டம்
�றப்பு இறப்ெபன
காலெமலாம் ெதாடரும்...
உறங்கும் ம�தன்
ஓர்நாள் இறப்பான்
ஆனால்
உண்ைமகள் பலகாலம்
உறக்கத்��ருப்�னும்
ஒருெபாழுதும் இறவாது
உட�னுள்ேள உள்ள
உ�ர்க்காற்று ெவ�ேய�ட
உற�னர்கள் ஒன்று கூடுவர்
ஒன்றுக்கும் உதவா
உடைல உற�னர்கள்
நண்பர்கள் சுமந்து ெசல்வர்
எ�யூட்� எ�ப்பர்
�ரும்� பாராமேலகடன்
�ரும்�ட எச்ச�ப்பர்
நாைள எ�யூட்�யவரும்
இறப்பார்...
நாைள மறு நாள் ஒன்று
நாைள மறுநாளுக்கும் மறுநாள்
மற்ெறான்று
இறப்புக்கு கூ�ேயார்களுள்ளும்
�லர் இறப்பர்...
வாழ்ெவனும் சுற்றுவட்டம்
காலெமலாம் இப்ப�ேய ெதாடர
�றப்புக்களும் இறப்புகளும்
ெதாடர்ந்த வண்ணேம�ருக்கும்!

ேவலைணயூர் ர�ந்தன்
தண்�ேர உனக்ெகன்ன
கண்��ன் தாகேமா
கனவுகைளக் கைரத்தாேய
இதுதான் உன் ஈரேமா!
கல்�க்கைர ேத�ேய
ைக��ப் ேபான �றார்கள்
ைகக்ெகட்டா ��ல் உ�ர்
��ந்த �ைல ெகா�யைதயா!
ெவள்ைளச் �ருைடைய
ம�ழ்ந்த�ந்து நைடேபாட்ேடார்
ெவள்ைளத் து� மூ�க்
�டக்க ெநஞ்சம் பதறுைதயா!

அவளும் அம்மாதான்
காைரயன் கதன்

எழுதுேகாலும் புத்தகமும்
அனாதரவாய்க் �டக்ைக�ேல
ெபத்த மனம் படும்பாட்ைட
�ைனக்க உ�ர் ேவகுைதயா!

கண்க�ல் க�வும்
வாய் ஓ�ய தடமும்
அப்ப�ேய இருக்க
அவள் எைதேயா உற்று பார்க்�றாள்

உணர்வும் ெசத்துப் ேபாகுைதயா
உ��ல் வ� கூடுைதயா
இ�ேயார் �ைல ேநராவண்ணம்
உ�ேயாேர ெசயலாற்றுைமயா!!

அந்த புைகப்படத்�ல் இருப்பவர்கள்
அவளுக்கு
முக்�யமானவர்கள் ேபால்
அவைள இன்றும் நான்தான் கு�ப்பாட்ட வந்ேதன்
எனக்கு அவள் உற�ல்ைல
கு�ப்பாட்� உணவூட்� ெசல்ேவன்

விைல
ேபசப்படாத
சிைலகள்

புன்னைக பூத்த முகம்
இழந்த ெவண் �ருைடயும்
அலங்ேகாலமாய்த் ெதாங்கக்
காணும் கண்கள் குமுறுைதயா!

-திருேகாணமைல கிண்ணியா
படகுப் பாைத கவிழ்ந்து நீரில் மூழ்கி
உயிர் நீத்த மாணவருக்கும் மக்களுக்கும்
ஆழ்ந்த இரங்கலும் அஞ்சலிகளும்.

மாத சம்பளம் ேவண்டுைக�ல்
ஒரு கவைல உண்டுதான்
அவள் அ�க்க� ெசால்லும்
ெபயர் யாருைடயது என்று ெத�யாமல்
இருக்�ேறன் என்பது
காப்பக கு�யைற�ல்
அவள் அங்கம் ெதாட்டு கு�ப்பாட்டும் ேபாது
ஒரு �ருப்�தான்
எைன சுமந்தவள் இறந்து �ண்ட ஆண்டுகள்

-�ரகாசன், வள்ளுவர்புரம்
ேநற்று நான்
கருங்கல்லாய் இருந்ேதன்
இரண்டு உ�கள்
சந்�த்து ெகாண்டன
தைலயுருவாய் ஆேனன்

உயிரில் கலந்த ேநசம்
ஷப்ரா இல்முத்�ன்
அட்டாைளச்ேசைன

வர்ண �ளக்குகளால்
அலங்க�க்கப்பட்ேடன்
வாசத் �ர�யத்�ல்
மூழ்க�க்கப்பட்ேடன்
என்ைன சுற்� எங்கும்
ஒ� இருந்தது
எனக்குள் மட்டும் ஏேனா
இருள் இருந்தது

இருக்கின்றாய்
பசைறயூர் மல்�கா
பத்மநாதன்

கைலேயாடு ெசய்தவேனா
கலங்� ேபாய் �ற்�ன்றான்
உ�ேயாடு பந்தம் என்ன
ஏேதேதா �ைனக்�ன்றான்
�ைலேபசா ெபாருளுக்கு
மலெரன்ன? மாைலெயன்ன?
பூக்காத ெச��து
�றூற்� லாபெமன்ன?
வரம்பு ��ய �ைலகள்
கைடக�ல்
�ற்கப்படுவ�ல்ைல – அவற்�ன்
காலம் கடந்து ேபானால் கூட
சாபம் �ர்வ�ல்ைல

கனவாய் என்றும் வரு�ன்றாய்
க�வாய் இன்பம் தரு�ன்றாய்
�ழலாய் �ன்னால் வரு�ன்றாய்
�த்தம் �ைன�ல் இருக்�ன்றாய்
மலராய் ெபா��ல் மலர்�ன்றாய்
மாறா மணமும் தரு�ன்றாய்
ப�ராய் �ைளந்து �ற்�ன்றாய்
பா�ல் பசுைம �ைறக்�ன்றாய்
தருவாய் வா�ல் ��ர்�ன்றாய்
தர� ம�ழ ைவக்�ன்றாய்
அன்பாய் மன�ல் ஒ�ர்�ன்றாய்
அகமும் மலர அருள்�ன்றாய்
எங்கும் எ�லும் இருக்�ன்றாய்
எல்லாம் இயங்க ெசய்�ன்றாய்
துன்பம் ேபாக்� �ற்�ன்றாய்
தூயவேன � ெதய்வமன்ேறா!

என் இதயம்
என். பாரத், மா�ப்பாய்
ெமௗனத்ேதாடு
ேப�க்ெகாண்�ருக்�ன்ேறன்
ஒவ்ெவாரு ��ஷமும்
என்
இதயத்ைத
து�க்க ைவத்தவள்
வருவாளா?
என்
து�க்காத இதயத்ேதாடு
ேபசுவதற்கு

அடிக்கடி தவிர்க்கப் படும்
சந்திப்புக்களும்
என்றாவது உரசப் படும்
ெதாைலேபசிக்கிைடேயயான
உைரயாடலும்
எப்ேபாதுமல்லாமல்
என்ைறக்காவது
மீட்டப் படும் நிைனவுகளும்
ேநரெமடுத்து ேபச ேவண்டும்
என்ற எண்ணங்கெளல்லாம்
துகள்களாக சிதறப் படும்
ெநாடிகளும்
உண்ைமயான ேநசங்களுக்கிைடயிலான
அன்றாட அைழயா விருந்தாளிகள் தான்..
அதற்காக தவிர்க்கப் படும்
சந்திப்பிலும்
என்றாவது ேபசப் படும்
ெதாைலேபசி உைரயாடலிலும்
ேநரெமடுத்துப் ேபச முடியாத
அவலத்துக்குள்ளும்
ஒரு ேநசத்ைத எைட ேபாட்டிட
முடியுமா என்ன..
புரிதல்கள் சில ேவைளகளில்
கசப்பானதாக இருந்தாலும்
அதன் உயிேராட்டம் கலந்த ேநசம்
என்ைறக்குேம இனிைம தான்..

நகராத
ஞாபகங்கள்...!
-�.எம். சங்கர்
பண்டாரவைள

எங்கும்

எத்தைனேயா ேபர் வந்து
ஏேதேதா ேபசு�ன்றார்
�ைலேபசும் ேநரம் பார்த்து
ேவறு �ைல மாற்று�ன்றார்

ஓடிச்ெசன்று ஒதுக்கிக்ெகாள்ளும்முன்
வந்த மைழயில் நைனந்த
உலர்ந்த ஆைடகள் ேபாலானது
உன்னால் என் வாழ்க்ைக...
மறுபடி வரும் ெவயிலில்
ேவண்டுெமனில் நைனந்தஆைடகள்
உலரலாம்...
ஆனால் இந்த வாழ்க்ைக...?
பிரியமானவேள...
புயல் ேவைள
படேகறி கடற்ெதாழிலுக்கால்
கடலுக்குப் ேபாய் காணாமல் ேபான
மீனவனின் வருைகயில்
ைவக்கக் கூடிய நம்பிக்ைககைளேய
நான் என் வருைகயிலும்
ைவத்திருக்கிேறன்...
தனிைமையயும் அைத
தனித்ேத வாழும் நிைலைமையயும்
நீ கற்றுத் தந்தைமயால்
தாேன பின்னியவைலயில்
தனிேய வாழும் சிலந்தியின்
வாழ்க்ைக முைறயாய்
என் வாழ்வும்!
மன்னர் அரசும்
ேபார் முரசும்
அருகிப் ேபான நவீன உலகிலும்
அதன் நைகச்சுைவகைள
இன்றும் நிசித்திக்ெகாள்ளாமல் தரும்
வார இதழ்கள் ேபால்
நானும் உன் ஞாபகங்களிலிருந்து
நகர முடியாமல் இன்றும்...!

ெபண்ணின் மனைதத் ெதாட்டு....
ஒவ்ெவாருத்�யும் ெசால்�றார்கள்
நாங்கள் புன்னைகப்ப�ல்
அேநக புன்னைககள்
ேபா�ெயன்பதாக..

அழிவின்
விளிம்பில்
அகிலம்!
�ண்�யா,
ெஜ�ரா ைஹரூல்
அமான்
கானகத்ைத அ�த்தனர்
கட்டடங்கள் அைமத்தனர்
மரங்கைள ெவட்�னர்
மா� மைன அைமத்தனர்
கடற்கைரைய மூ�ேய
கைடத்ெதருவாய் மாற்�ன்
வயற்பரப்ைப �க்�ேய
வளங்கைளக் குைறத்தனர்
காய்க�த் ேதாட்டத்�ல்
�ரு� நா�� ெத�த்தனர்
காய்�ஞ்சுகைள �னா�க்குள்
க�யாக மாற்�னார்!
உணவுக்குள் கலப்படம்
உண்பதால் ேநாயா�யா�னர்!
உ��னங்கைள ேவட்ைடயா�னர்
உ�ராபத்ைதத் ேத�னர்!
அனல்�ன் உற்பத்�யாக்�னர்
அ�லத்ைத அ�வுக்குள்ளாக்�னர்!
மைழ�ழ்ச்�யும் குைறந்தது
வறட்�யும் அ�க�த்தது!
இயற்ைகைய அ�த்ததனால்
இைற�ற்றம் அனர்த்தமானது!
அ�லத்ைத அ��ன்
��ம்�ல் அைணக்�றது!

ம��றகு மனசு
�பானா அ�ம்

ஒவ்ெவாருத்�யும்
ெசால்�ப் புலம்பு�றார்கள்
மைலயளவு கற்பைனகெளல்லாம்
நாங்கள்
ெகாண்�ருக்க�ல்ைலெயன்பதாக

�ைறேவற்�க்ெகாள்ள மு�யாமல்
ேபானைத

ஒவ்ெவாருத்�யும் ெசால்�றார்கள்
நாங்கள் அழுவேத�ல்ைலெயன
�ைனப்பெதல்லாம்
தவெறன்பதாக...

ஒவ்ெவாருத்�யும் ெசால்�றார்கள்
கனவுகைளக்கூட
அளேவாடுதான் கண்டதாக

இந்த ��ப்புக்கள் கூட
எங்கள் ஏமாற்றங்கைள மைறக்கும்
ெபரும் முயற்�த்�ைரகள்
என்பேத உண்ைமெயன்பதாகவும்

ஒவ்ெவாருத்�யும்
�ைனவு கூர்�றார்கள்
ஆ�ரக்கணக்�ெலல்லாம்
எங்களுக்கு ஆைச
இருக்க�ல்ைலெயன்பதாக

இருந்துெமன்ன பயன்
�ன்னச்�ன்ன ஆைசகைளயும்
கடுகளவு கற்பைனகைளயும்
அளவாய்க் கண்ட கனவுகைளயும்
கூட

ஒவ்ெவாருத்�யும் ெசால்�ச்ெசால்�
��க்�றார்கள்

எங்கள் கண்�ெரல்லாம்
நூற்றாண்டு மர்மங்கைளப் ேபால்
மைறந்ேத �டப்பதாகவும்

தினகரன் வாரமஞ்சரி
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gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FO

gy;fiyf;fof mDkjp - fy;tpahz;L 2020/2021
tpisahl;Lf;fspy; jdpr; rpwg;G tha;e;j
jpwikfis / jpwd;fisf; nfhz;l tpz;zg;gjhhpfSf;fhd
tpN\l cs;nsLg;gpd; fPohd gy;fiyf;fof mDkjp
,yq;if rg;ufKt gy;fiyf;fofk;> = [ath;j;jdGu gy;fiyf;fofk;> kw;Wk; fsdpa
gy;fiyf;fofj;jpdhy; elhj;jg;gLk; tpisahl;L tpQ;QhdKk; Kfhikj;JtKk; kw;Wk; ,yq;if
rg;ufKt gy;fiyf;fofk;> aho;g;ghd gy;fiyf;fofj;jpdhy; elhj;jg;gLk; clw;nwhopy; fy;tp Mfpa
gl;l ghlnewpfisj; njhlh;tjw;fhf tpisahl;Lj; Jiwapy; jkJ jpwikapid ntspg;gLj;jpa
khzth;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fis gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FO tuNtw;fpwJ.
tpN\l mDkjpf;fhf g+uzg;gLj;jg;gl Ntz;ba Njitg;ghLfs;:
xypk;gpf; tpisahl;Lg; Nghl;bfspy; gjf;fk; ntd;wpUj;jy; my;yJ gq;F gw;wp ,Uj;jy;.
•
nghJeytha tpisahl;Lg; Nghl;bfspy;, Mrpa tpisahl;Lg; Nghl;bfspy; my;yJ ‘rhh;f;’
•
tpisahl;Lg; Nghl;bfspy; Fiwe;jJ jq;fk;> nts;sp my;yJ ntz;fyg; gjf;fq;fisg;
ntd;wpUj;jy;.
nghJeytha tpisahl;Lf;fs;> Mrpa tpisahl;Lf;fs;> rhh;f; tpisahl;Lf;fs; Mfpatw;wpNyh
•
my;yJ mq;fPfhpf;fg;gl;l cyff; fpz;zj;jpw;fhd fphpf;nfl;> fhw;ge;jhl;lk;> wfu;, $ilg;ge;J kw;Wk;
fug;ge;jhl;lk; my;yJ NtW VjhtJ gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; KbT
nra;ag;gl;l tpisahl;by; ,yq;ifiag; gpujpepjpg;gLj;Jk; Njrpa mzpfspy; mq;fj;jtuhf
,Uj;jy;.
,t; tpN\l mDkjpapd; fPo; Fwpj;j fw;if newpf;F njhpT nra;ag;gLk; tpz;zg;gjhhpfs;> chpa
fw;if newpia Muk;gpg;gjw;F Kd;G> fl;lhakhf ,yq;if jpwe;j gy;fiyf;fofj;jpdhy;
Nkw;nfhs;sg;gLk; xU tUl fhyj;Jf;fhd mbg;gilf; fw;ifnewpiag; g+h;j;jp nra;;jy; Ntz;Lk;.
Nkw;$wpa Njitg;ghLfisg; g+h;j;jp nra;j tpz;zg;gjhhpfsplkpUe;J 2021 brk;gu; khjk; 28k; jpfjp
tiu tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;gLk;.
gpd;tUk; khjphpapy; cs;sthW epug;gg;gl;l tpz;zg;gg; gbtj;ij rk;ge;jg;gl;l rhd;Wg; gj;jpuq;fspd;
cWjpg;gLj;jg;gl;l gpujpfSld; ,izj;J 2021 brk;gu; khjk; 28k; jpfjp md;W my;yJ mjw;F Kd;ghf
rpNu\;l cjtpr; nrayhsh;/ gy;fiyf;fof mDkjp> gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FO> ,y. 20>
Nthl; gpNs];> nfhOk;G 07 vd;w tpyhrj;jpw;F Kfthpapl;L gjpTj; jghypy; mDg;gp itf;fTk;.
KbT jpfjpf;Fg; gpd;dh; fpilf;fg; ngWk; tpz;zg;gg;gbtq;fSk;> chpathW g+h;j;jp nra;ag;glhj
tpz;zg;gg;gbtq;fSk; epuhfupf;fg;gLk;.
tpz;zg;gq;fSf;fhd KbT jpfjp 2021 brk;gu; khjk; 28k; jpfjp MFk;.

,y. 20> Nthl; gpNs];>
nfhOk;G 07.

jiyth;
gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FO

28-etk;gu;-2021
gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FO
tpisahl;Lf;fspy; jdpr;rpwg;G tha;e;j jpwikfSldhd / jpwd;fSldhd tpz;zg;gjhhpfSf;F
gy;fiyf;fof mDkjpf;fhd tpz;zg;gg; gbtk; - fy;tpahz;L 2020/2021
tpz;zg;gjhhpapd; ngah; (KjnyOj;Jf;fSld;)

:

…………………………………………..

KjnyOj;Jf;fspdhy; Fwpf;fg;gLk; ngah;fs;

:

…………………………………………..

KjnyOj;Jf;fSld; ngah; (Mq;fpyj;jpy;)

:

…………………………………………..

2.

epue;ju Kfthp

:

…………………………………………...

3.

gpwe;j jpfjp

:

…………………… taJ: ……………..

4.

Njrpak;

:

…………………… ghy;: ………………

5.

Njrpa milahs ml;il ,yf;fk;

:

6.

njhiyNgrp ,yf;fk;

:

1.

(epiyahd)
(ifalf;f)

7.

fy;tprhh; jifikfs;
f.ngh.j. (rh/j.)

:
Rl;nlz;: ………………………

…………………………………………...
Mz;L: ………………………

ghlk;

juk;

= [ath;jdGu gy;fiyf;fofk;

ntspaf gl;lg;gbg;Gf;fs; kw;Wk; ePbj;jy;
fw;if newpfs;; gzpkid
f.ngh.j. (c/j.)

Rl;nlz;: ………………………

Mz;L: ………………………

ghlk;

ntspaf gl;lg;gbg;Gf;fSf;fhd
ghPl;irfs; - 2021

juk;

8. tpisahl;Lj; Jiwapy; jFjpfs;: (rk;ge;jg;gl;l rhd;wpjo;fspd; mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l gpujpfis
,izf;fTk;)

Mz;L

9.

gq;Fgw;wpa
tpisahl;L/
epfo;r;rp

eilngw;w
ehL

gq;Fgw;wpa
ehLfsJ
vz;zpf;if

,isa/ Kjpa

ngw;w ,lk;
/ gjf;fk;

ePq;fs; gy;fiyf;fofj;jpw;F njhpT nra;ag;gl;lhy; njhlu tpUk;Gk; fw;if newpfspd; xOq;F
Kiwiaf; Fwpg;gplTk;. (tpisahl;L tpQ;QhdKk; Kfhikj;JtKk; kw;Wk; clw;nwhopy; fy;tp
Mfpa fw;if newpfs; kl;Lk;)

fw;ifnewp

= [ath;jdGu gy;fiyf;fofj;jpd; gpd;tUk; ntspaf gl;lg;gbg;Gf;fs; kw;Wk; ePbj;jy;
gzpkidapd; ghPl;irfs; Rfhjhu topfhl;bfSf;F mike;njhOFk; tifapy; 2021 brk;gh; 1
Mk; jpfjpad;W Muk;gkhFk;.
ghPl;ir
1

2014 Bachelor of Humanities and Social Sciences
(General) External Degree Part III (Repeat) Examination 01.12.2021 – 09.12.2021
– New Syllabus

2

2018 Bachelor of Commerce (General) External Degree
04.12.2021 – 18.12.2021
Part II Examination – New Syllabus

3

2017 Bachelor of Commerce (General) External Degree
05.12.2021 – 19.12.2021
Part III Examination – New Syllabus

4

Bachelor of Business Administration (General) External
Degree Part II (Repeat) Examination – New Syllabus
11.12.2021 – 19.12.2021
(Including students who have been absorbed into the New
Syllabus from the Old Syllabus)

5

2018 Bachelor of Humanities and Social Sciences
(General) External Degree Part I Examination – New 11.12.2021 – 25.01.2022
Syllabus

gy;fiyf;fofk;

10. tpz;zg;gjhhpapd; cWjpAiu
,t;tpz;zg;gg;gbtj;jpy; vd;dhy; toq;fg;gl;Ls;s tpguq;fs; cz;ikahdit vd;Wk; nrk;ikahdit
vd;Wk; ,j;jhy; cWjpaspf;fpd;Nwd;. NkYk;> ,t;tpz;zg;gg; gbtj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s tpguq;fs;
ngha;ahdit my;yJ jtwhdit vdf; fz;lwpag;gl;lhy; vdJ tpz;zg;;gg;gbtk; epuhfhpf;fg;gLk;
my;yJ Fwpj;j fw;ifnewpf;F jFjpaw;wtuhf fUjg;gl;L rk;ge;jg;gl;l cah; fy;tp epWtfj;jpypUe;J
ePf;fg;gLNtd; vd;gijAk; ehd; mwpNtd;.
rk;ge;jg;gl;l cah; fy;tp epWtfj;jpd; vOj;J%y murpayikg;gpdhYk;> rl;lq;fspdhYk;>
tpjpfspdhYk; kw;Wk; xOq;F tpjpfspdhYk; ehd; fl;Lg;gLNtd; vd;Wk;> rk;ge;jg;gl;l cah; fy;tp
epWtfj;jpd; tphpTiuahsh;fisAk;> kw;Wk; cj;jpNahfj;jh;fisAk; Nehf;fp xOf;fj;Jld; elg;Ngd;
vd;Wk;> rk;ge;jg;gl;l cah; fy;tp epWtfj;jpd; ngaiuf; fsq;fg;gLj;Jk; tpjkhf elf;fkhl;Nld;
vd;Wk; ,j;jhy; ehd; cWjp nkhopaspf;fpd;Nwd;.
jpfjp: …………………….
………………………………………..
tpz;zg;gjhhpapd; ifnahg;gk;

fhyg;gFjp

ghPl;irfSf;fhd mDkjpg; gj;jpuq;fs; gjpTj; jghypy; mDg;gg;gl khl;lhJ.
ghPl;rhh;j;jpfs; www.external.sjp.ac.lk vd;w vkJ ,izajsj;jpypUe;J
ghPl;ir mDkjpg; gj;jpuq;fis gjptpwf;fk; nra;jy; Ntz;Lk;.
www.external.sjp.ac.lk vd;w vkJ ,izajsj;jpy; ghPl;irfSf;fhd Neu
ml;ltizfs; fhl;rpg;gLj;jg;gLk;.

gjpthsh;>
= [ath;jdGu gy;fiyf;fofk;>
28.11.2021
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புலம்பெயர் முதலீடுகளை... 		
10ஆம் பக்க த�ொடர்...

mur <l;L kw;Wk; KjyPl;L tq;fp

mk;gyhe;Njhl;il gpujhd efuj;jpy;
mYtyf trjpfs; Njit
mur <l;L kw;Wk; KjyPl;L toq;fpapd; mk;gyhe;Njhl;il fpisf;fhf gpd;tUk; trjpfisf;
nfhz;l mYtyf ,ltrjp thliff;F / Fj;jiff;Fg; ngw;Wf;nfhs;s NjitahfTs;sJ.

fpis

rJu mb

mk;gyhe;Njhl;il

2000-3000

Njitg;gLk; trjpfs;:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

jiuj; jskhdJ mk;gyhe;Njhl;il efuj;jpd; gpujhd tPjpf;F Kfg;ghf
mike;jpUj;jy; Ntz;Lk;.
Fiwe;jgl;rk; 4 thfdq;fSf;fhd jhpg;gpl trjpfs; ,Uj;jy; Ntz;Lk;
fhw;Nwhw;w trjpAld; $ba jdpahd kpd;gpwg;ghf;fp miw
jPf; fhg;GWjp kw;Wk; kpd;rhu nghwpapay; rhd;wpjo;
mq;tPdh;fSf;fhd jdpahd Eiothapy;
ePh;> njhiyNgrp> jphP Ng]; kpd;rhuk;> kpd; gpwg;ghf;fp kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;L
trjpfis cs;slf;fpa Vida mbg;gil Njitg;ghLfs;
mtru ntspNaw;w thapy;
jiuNahL gjpf;fg;gl;l jiu
30 mb mfyk; nfhz;l Kd;gf;f tPjp

rfy tpguq;fisAk; cs;slf;fpa Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpz;zg;gq;fis
vjph;ghh;f;Fk; khjhe;j thlif> rJu mbfspd; msT> fl;bl mq;fPfhu jpl;l tiuglk;>
,zf;fr; rhd;wpjo; (COC), fhzp cWjpapd; gpujpfs; kw;Wk; epy msit tiuglk; kw;Wk;
Vida epge;jidfisAk; cs;slf;fp 2021-12-27Mk; jpfjp gp.g. 3.00 kzpf;F Kd; fpilf;Fk;
tifapy; xd;wpy; gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk; my;yJ gpd;tUk; Kfthpf;F
xg;gilj;jy; Ntz;Lk;.
jiyth; (ngWiff; FO)>
mur <l;L kw;Wk; KjyPl;L tq;fp>
,y. 269> fhyp tPjp> nfhOk;G 03.
Nkyjpf tpguq;fSf;F jaT nra;J gpujhd Kfhikahsh; (HR & Logistic) mth;fis
011-7722879/ 011-7722784 vDk; njhiyNgrp ,yf;fq;fspy; njhlh;Gnfhs;sTk;.
nghJ Kfhikahsh;>
mur <l;L kw;Wk; KjyPl;L tq;fp>
,y. 269> fhyp tPjp> nfhOk;G-03.

epjp mikr;R
2022Mk; tUlj;jpw;fhd toq;Feh;fs; kw;Wk;
Nrit toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy;
2022Mk; tUlj;jpy; epjp mikr;rpw;F nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Fk; nghUl;L
2022Mk; tUlj;jpy; gjpT nra;Jnfhs;s tpUk;Gk; mq;fPfhpf;fg;gl;l cw;gj;jpahsh;fs; /
cs;ehl;L Kfth;fs; / toq;Feh;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J gpd;tUk; nghUl;fs;
kw;Wk; Nritfis toq;Ftjw;fhf epjp mikr;rpy; gjpT nra;Jnfhs;tjw;fhf 2021
etk;gh; khjk; 26Mk; jpfjp Kjy; 2021 brk;gh; khjk; 16Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp tiu
tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;. tpz;zg;gg; gbtq;fs; 2021 etk;gh; khjk; 26Mk; jpfjp
Kjy; 2021 brk;gh; khjk; 15Mk; jpfjp tiu khj;jpuNk toq;fg;gLk;.
toq;Feuhfg; gjpT nra;Jnfhs;tjw;F ,iaGila rfy tpguq;fisAk; mYtyf
Neuj;jpDs; epjp mikr;rpd; fzf;fply; gphptpypUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;. njhiyNgrp ,y.
0112-4845539 kw;Wk; 0112-484538
nghUl;fs;
1. rfy tifahd fhfpjhjpfs; kw;Wk; mYtyfj;jpd; nghJthd Njitg;ghLfs;
2. fzdp> fzdp Jizg;ghfq;fs;> nkd;nghUs;> td;nghUs;
3. mYtyfk; kw;Wk; tPl;L cgfuzq;fs; (cUf;F> gpsh];jpf;> iggh;> kuk;> kpd;rhuk;
Nghd;wd)
4. ,yj;jpudpay; kw;Wk; ,ae;jpuhjp cgfuzq;fs; (jl;lr;Rg;nghwp> Gifg;glg; gpujp
,ae;jpuk;> NuhzpNah ,ae;jpuk; Nghd;wd)
5. kpd;rhuf; fUtpfs; (tah;> kpd;rhu gpsf; Nghd;w kpd;rhu cgfuzq;fs;)
6. gpsh];bf; Ntiyfs;> ngah;g; gyiffs;> ,wg;gh; Kj;jpiufs;> b[pl;ly; mr;RNtiyfs;>
iggh; cw;gj;jpfs;
7. fdufg; nghUl;fs;
I. rfy tifahd fl;bl eph;khzg; nghUl;fs; (All types of construction materials)
gpd;tUk; tpNrlj;Jt fl;bl eph;khzg; nghUl;fs; cl;gl)
a. fy;> kzy;> rPnke;J> nrq;fy;> fk;gp Nghd;wd (Metal, Sand, Cement, Steel, etc)
b. ePh;f;Foha; kw;Wk; tbfhy; Jizg;ghfq;fs; (All types of Plumbing & Drainage items)
c. cUf;F kw;Wk; cNyhf Ntiy Jizg;ghfq;fs; (Metal, Steel & Aluminum
construction items)
d. fl;bl KbTWj;jy; jiuapy; gjpf;Fk; nghUl;fs; (Flooring & Finishing items)
i. jiuNahLfs;> khh;gs;> fpuidl; cl;gl (Tile, Marble, Granite etc)
ii. epwg;g+r;R kw;Wk; nghl;b tiffs; (Paint, Putty, Water proofing materials, etc)
e. kuk; kw;Wk; ku Ntiy cUg;gbfs; (Timber & Timber work items)
f. kpd;rhu cgfuzq;fs; (Electrical items)
g. Jg;GuNtw;ghl;L Jizg;ghfq;fs; (Sanitary Fittings)
h. $iuj; jfLfs; (Roof Covering items)
II. fl;bl eph;khz cgfuzq;fs;
8. kpd;rhu cgfuzq;fs; toq;Fjy; (ePh; Nkhl;lh;fs;> kpd; gpwg;ghf;fpfs;> tspr;rPuhf;fp
cgfuzq;fs; Nghd;wd)
9. FbePh; toq;Fjy;
10. Rj;jpfhpg;G ,urhadg; nghUl;fs; (rdpilrh;> kh];f; Nghd;wd)
Nritfs;
1. fl;bl eph;khzk;> jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; guhkhpg;G Ntiyfs;
2. mYtyf rpwpa guhkhpg;G Ntiyfs;
3. gjhiffs;> Rtnuhl;bfs;> Gj;jfq;fis mr;rply; kw;Wk; Gj;jfk; fl;Lk; Ntiyfs;
4. mYtyfk; kw;Wk; tPl;L cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs;
5. kpd;rhuk; kw;Wk; ,yj;jpudpay; cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs;
6. fzdp / fzdp Jizg;ghfq;fs; kw;Wk; fzdp mr;Rg;nghwpfspd; jpUj;jNtiyfs;
7. tspr;rPuhf;fp jpUj;jNtiyfs;
8. ePh;f;Foha; Kiwik jpUj;jNtiyfs;
9. fl;bl eph;khzg; nghUl;fis thlif mbg;gilapy; toq;Fjy;
10. CCTV fkuh toq;fp nghUj;Jjy;
Nritapd; fPo; 01Mk; ,yf;fj;jpw;F gjpT nra;a vjph;ghh;f;Fk; tpz;zg;gjhuh;fs; fl;bl
eph;khzj;jpy; <LgLtjw;fhf eph;khzg; gapw;rp kw;Wk; mgptpUj;jp epWtdj;jpy; (CIDA)
gjpT nra;Jnfhz;Ls;s tiuaiwiaf; fhl;Lk; rhd;wpjopd; gpujpnahd;iwr; rkh;g;gpj;jy;
Ntz;Lk;.
xd;Wf;F Nkw;gl;l cUg;gbfSf;fhf gjpTnra;Jnfhs;s vjph;ghh;f;Fk; tpz;zg;gjhuh;fs;
xU cUg;gbapd; nghUl;L xU tpz;zg;gg; gbtk; tPjk; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld;
gjpT nra;Jnfhs;s vjph;ghh;f;Fk; xt;nthU cUg;gbapd; nghUl;Lk; 1000.00 &gh
fl;lzj;ij flik ehl;fspy; K.g. 9.00 kzpj;jpahyk; Kjy; 15.00 kzpj;jpahyk; tiuapy;
epjp mikr;rpd; rpwhg;gUf;F nuhf;fg; gzkhfr; nrYj;jpa ,iaGila gw;Wr;rPl;il
tpz;zg;gj;Jld; ,izj;J mDg;Gjy; Ntz;Lk;. (fhNrhiy kw;Wk; fhRf; fl;lis rfpjk;
rkh;g;gpf;fg;gLk; tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.)
rfy tpz;zg;gq;fSk; 2021 brk;gh; khjk; 16Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp my;yJ mjw;F
Kd;dh; fpilf;Fk; tifapy; ~~gpujhd fzf;fhsh;> fzf;fply; gphpT> jiu jsk;> jpiwNrhp
Gjpa fl;blk;> epjp mikr;R> nfhOk;G-01|| vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; my;yJ Nehpy;
nfhz;Lte;J xg;gilj;jy; Ntz;Lk;. tpz;zg;gq;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd;
,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~epjp mikr;rpy; 2022Mk; tUlj;jpw;fhd toq;Feh;fisg; gjpT
nra;jy;|| vdTk; tpz;zg;gpf;f vjph;ghh;f;Fk; cUg;gbia njspthff; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.
2021 brk;gh; 16Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;Fg; gpd;dh; fpilf;fg;ngWk; tpz;zg;gq;fs;
Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ vd mwptpf;fg;gLfpd;wJ. Nkw;Fwpg;gplg;gl;l eph;zapf;fg;gl;l
jpfjp kw;Wk; Neuj;jpw;Fg; gpd;dh; fpilf;fg;ngWk; tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk; vd;gJld;
jghypy; njhiye;JNghFk; fbjq;fs; njhlh;gpy; nghWg;G$wg;gl khl;lhJ.
toq;Feh;fisg; gjpT nra;Jnfhs;tjw;F ,iaghd epge;jidfs;
1. tpahghu epWtj;jpd; gjpTr; rhd;wpjopd; Gifg;glg; gpujpia rhd;WgLj;jp tpz;zg;gj;Jld;
rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.
2. tpiyfisf; Nfhug;gLk;NghJ gjpy; toq;Ftjw;Fj; jtWk; kw;Wk; Neu fhyj;jpw;F
kw;Wk; chpa juj;jpd; gpufhuk; nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Ftjw;Fj; jtWk;
kw;Wk; juk;Fiwe;j nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Fk; toq;Feh;fis vt;tpj
mwptpj;jYkpd;wp gjpNtl;bypUe;J mfw;Wtjw;fhd chpikia epjp mikr;R jd;dfj;Nj
nfhz;Ls;sJ.
3. nghUl;fs; kw;Wk; Nritfisf; nfhs;tdT nra;tjw;fhf mikr;rpy; gjpT
nra;Jnfhz;Ls;s toq;Feh;fsplkpUe;J tpiyfs; Nfhug;gLk; vd;whYk;> Njitahd
NghJ mikr;rpy; gjpT nra;jpuhj toq;Feh;fsplkpUe;J tpiyfisf; NfhUk;
KOikahd chpikia mikr;R jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.
gjpT nra;Jnfhz;ljd; gpd; Nkw;gb epge;jidfis kPWk; toq;Feh;fspd; ngah;
gjpNtl;bypUe;J mfw;wg;gLtjw;F fhuzkhfyhk;.
jiyth;>
mikr;Rg; ngWiff; FO.
epjp mikr;R

நடைமுறைகளை மீறுங்கள் என்று அவரும் எதிர்பார்க்கவில்லை. விரைவு படுத்துங்கள் என்றே க�ோருகிறார். ஏனென்றால், இதையெல்லாம் கடப்பதென்பதே பெரிய களைப்பை ஏற்படுத்தி விடக்கூடியது.
இதைப்பற்றி இந்தப் பத்தியில் முன்னரும் நாம் பேசியுள்ளோம். ஆனால், நெருக்கடிகள் தணியவில்லை.
நல்மாற்றங்கள் நிகழவில்லை. ஆகவேதான் மீளவும்
இதைப்பற்றிப் பேச வேண்டியுள்ளது. அடி மேல்
அடித்தால் அம்மியும் நகரும் என்று ச�ொல்வார்கள்
அல்லவா. அப்படிய�ொரு நம்பிக்கையில்.
அரசாங்கம�ோ முதலீட்டாளர்களின் வருகையை
ஊக்கப்படுத்துவதற்கு ஏராளம் அறிவிப்புகளை விடுத்திருக்கிறது. சலுகைகளைக் கூட வழங்கலாம் என்று
ச�ொல்கிறது. முக்கியமாக வரிச்சலுகை, ப�ொருத்தமான இடங்களில் தேவைப்படும் காணிகளை வழங்குவது, நீர் மற்றும் ப�ோக்குவரத்து, மின்சாரம் ப�ோன்ற
அடிப்படைத் தேவைகளை ஏற்படுத்திக் க�ொடுப்பது
வரையில்.
ஆனால், இவற்றைப் பெறுவதில் அதிகாரிகள் மட்டத்தில் உள்ள நெருக்கடிகளும் இழுத்தடிப்புகளும்
சாதாரணமானதல்ல. இதைச் சீர்செய்வது யார்?
இதைக் கண்காணிப்பது யார்? அதாவது கீழ் மட்டத்தில் உள்ள இந்தத் தடை தாண்டல்களைச் செய்வது
எப்படி?
உண்மையில் இதற்கொரு விசேட ஏற்பாடு அவசியம். அதற்கான தனியான ஒரு செயலகப் பிரிவு
இயங்க வேண்டும். அது சுயாதீனமாகவும் நேர்மையாகவும் இயங்க வேண்டும். அதைக் கண்காணிப்பதற்கான ஒரு சிறப்புப் ப�ொறிமுறையை
நேரடியாக ஜனாதிபதிய�ோ அரசாங்கத்தின் சிறப்புக்
குழுவ�ொன்றோ கண்காணிக்கும் வகையில் அமைக்கப்படுவது அவசியம்.
இப்படி நெருக்கடிகளைத் தணிக்கும் வகையில்
செய்யவில்லையென்றால் யாரும் இங்கே வரப்போவதுமில்லை. முதலீடுகளைச் செய்யப்போவதுமில்லை.
நம்முடைய கஷ்டமும் பிற நாடுகளிடம் கையேந்தும் நிலையும் மாறப்போவதில்லை. பதிலாக கடன்
சுமையே ஏறும்.
அல்லது இந்தியா, சீனா, அமெரிக்கா என்று பிற
நாடுகளே இங்கே முதலீடுகளைச் செய்யும் நிலை
வளரும். இது இந்த மண்ணின் வளங்களால் அந்த
நாடுகளை வளர வைப்பதற்கே உதவும்.
இப்பொழுது நடந்து க�ொண்டிருப்பது இதுதான்.
ஆனால், இலங்கையில் தனியாகவும் கூட்டாகவும் முதலீடுகளைச் செய்வதற்கு புலம்பெயர் நாடுகளில் பலர் ஆர்வமாக உள்ளனர். வலிய வருகின்ற
சீதேவியை காலால் தள்ளி விடுகிற�ோம் என்பார்களே,
அதுதான் நடந்து க�ொண்டிருக்கிறது. இந்த முட்டாள்தனத்தை என்ன செய்வது?
இன்னொரு தரப்பினர் முதலீடுகளைச் செய்யவில்லை. பதிலாக வாழ்வாதார உதவிகள் த�ொடக்கம் கல்விப் பணிகள், மருத்துவ உதவிகள் எனச்
செய்து க�ொண்டிருக்கிறார்கள். இவர்களை ஒரு
ப�ொது அழைப்பில�ோ தனிப்பட்ட ரீதியில�ோ த�ொடர்பு
க�ொண்டு முதலீடுகளின் பக்கமாகத் திருப்பலாம்.
ஆயிரக்கணக்கான�ோருக்கு உடைகளைக் க�ொடுத்து
அந்த மக்களைக் கையேந்தும் கலாச்சாரத்துக்குப்
பழக்குவதை விட அவர்கள் உழைத்து வாழக் கூடிய
வழிகளைக் காட்ட வேண்டும். அதைப்போல வாழ்வாதார உதவிகள் என்று த�ொழில் முயற்சிகளுக்கான
வழிகளை ஏற்படுத்த வேண்டுமே தவிர, உணவுப்
ப�ொருட்களை வழங்குவது மிகப் பெரிய தவறு.
இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு – ஏன் ப�ோர்
நெருக்கடிக்காலத்தில் கூட - யாருக்கும் யாரும்
உணவுப் ப�ொதிகளைக் க�ொடுத்ததில்லை. அதை
யாரும் எதிர்பார்த்ததும் இல்லை. யாருக்கும் யாரும்
பாவித்த உடுப்புகளைய�ோ பாவிக்காத உடுப்புகளைய�ோ க�ொடுத்ததும்
இல்லை.
இதற்காக
யாரும் கையேந்தி நின்றதும் இல்லை.
ஆனால்
இப்பொழுதுதான் இந்தப் புதிய
வியாதி த�ொடங்கியுள்ளது.
இது ஒரு சமூகத்தை
ஈடேற்றுவதற்குப் பதிலாக
அதைக்
கையேந்தும்
jpUNfhzkiy efu rigf;F 2022Mk; Mz;by; Njitg;gLfpd;w fPo;f;fhZk; nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis
நிலைக்குத் தள்ளி இயலாtoq;Ftjw;fhf toq;FeHfshf gjpT nra;tjw;F MHtk; fhl;Lfpd;w gpurpj;j toq;FeHfs; kw;Wk; toq;FeHfsplkpUe;J
tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.
தவர்களாக்குவதாகும்.
ஆகவே இந்த உதவிப்
xt;nthU tplaj;jpw;Fk; me;j tplaj;jpd; Kd;dhy; jug;gl;Ls;s kPssf;fg;glhj gjpTf; fl;lzj;Jld; cWjp
பங்களிப்பாளர்களைப்
nra;ag;gl;l tpahghu rhd;wpjopd; gpujp kw;Wk; tUlhe;j tpahghu mDkjpg; gj;jpuj;Jld; tpz;zg;gj;ij rkHg;gpj;jy;
Ntz;Lk;. ,t; tpz;zg;gk; cs;spLk; ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 2022Mk; Mz;Lld; rk;ge;jg;gl;l
பக்குவமாக
வழிப்பtoq;FeHfisg; gjpT nra;jy;" vd;W Fwpg;gpl;L 2021.12.30 gp.g. 3.00 ,w;F Kd; vkf;F fpilf;FkhW gjpTj; jghypy;
டுத்தி,
அவர்களுடைய
mDg;Gjy; Ntz;Lk; nrayhsH> efu rig> jpUNfhzkiy (Secretary, Urban Council, Trincomalee) vd;w Kfthpf;F
பங்களிப்புகளை முதலீfhNrhiy %yk; my;yJ fhRf; fl;lis %yk; gjptpw;fhd fl;lzj;ij mDg;Gjy; Ntz;Lk;.
டுகளாக மாற்றுவதற்கு
முயற்சிக்க வேண்டும்.
kPsspf;fg;glhj
இதை தமிழ் அரசியற்
,yf;fk;
nghUl;fs; kw;Wk; Nritfs; gw;wpa tpguk;
itg;Gj; njhif.
தரப்பினர்
த�ொடக்கம்
&gh
அரச அதிகாரிகள், சமூக
1
fhfpjhjpfs; vOj;J cgfuzq;fs;> Nghl;Nlhg; gpujp jhs; Nghd;wit
1,000.00
அக்கறைய�ோடு செயற்ப2
mYtyf cgfuzk;> kuk; kw;Wk; cNyhfg; nghUl;fs; Nghd;wd
1,000.00
டுவ�ோர், சமூகப் ப�ொரு3
rPUil> fhw;rl;il Jzp Nghd;wd
1,000.00
ளாதார
வல்லுனர்கள்
4
jPe;ij tif kw;Wk; mJ rk;ge;jkhd Vida nghUl;fs; Nghd;wd
ப�ோன்றோர்
செய்ய
1,000.00
வேண்டும். அரசாங்கம்
5
ny[H> khjphpg; gj;jpuq;fs;> ug;gH Kj;jpiu mr;rply; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;
1,000.00
கூட இதற்குப் ப�ொருத்த6
kpd; nghUl;fs;> kpd;fk;gp> kpd;tpsf;F> kpd; tprpwp Nghd;wd
1,000.00
மான முறையில் சிநேக7
cNyhfg; nghUl;fs;> fl;blg; nghUl;fs; Nghd;wd
1,000.00
பூர்வமான முயற்சிகளை
8
fpUkpehrpdp> gPilehrpdp> Rj;jpfhpg;Gg; nghUl;fs; Nghd;wd
1,000.00
மேற்கொள்ளலாம்.
9
thfd mDkjpg;gj;jpu jfL
1,000.00
ஏனென்றால்
இந்த
10
fzdp> Nghl;Nlhg; gpujp/ ngf;]; kw;Wk; mYtyf ,ae;jpuk; kw;Wk; mJgw;wpa
மாதிரி
உதவிப்
பணி1,000.00
Jizg;ghfq;fs; Nghd;wd
களுக்காக பல க�ோடி
ரூபாய்கள் செலவழிக்11
PVC nghUl;fs; Nghd;wd
1,000.00
கப்படுகின்றன. ஆனால்
12
rfy tifahd gyif Nghd;w nghUl;fs;
1,000.00
அவை
பயனற்றுப்
13
laH> ba+g; Nghd;wd
1,000.00
ப�ோகின்றன.
மட்டு14
laH> ba+g;> nty;bq; kw;Wk; Vzp Nghd;wd
1,000.00
மல்ல, மிக ம�ோசமான
15
rfy tifahd buf;lH ,ae;jpuj;jpw;fhd Jizg;ghfq;fs; toq;Fjy;
1,000.00
- தவறான ஒரு வாழ்க்16
rfy tifahd Jizg;ghfq;fs;
1,000.00
கைப் பண்பாட்டையும்
17
E}yf Gj;jfk;> rQ;rpif
– கையேந்தி நிற்கும்
1,000.00
மனநிலையை – த�ோற்18
nghUl;fs; nfhz;L nry;yy; - Vida khtl;lq;fs; jpUNfhzkiy
1,000.00
றுவிக்கின்றன. ஆகவே
19
thfd gw;whp Nghd;wd
1,000.00
இதை அவசியம் மாற்ற
20
nkl;ly;> fUq;fy;> nrq;fy;> fputy;> Fsj;J kzy; tpwF Nghd;wd
3,000.00
வேண்டும்.
நமக்கு
21
ghJfhg;G Nritfs; toq;Fjy;
1,000.00
முன்னே
வாய்ப்புகள்
22
kiomq;fp> kT];g+l;];> ghjzp kw;Wk; Ng]; tiffs;
1,000.00
தாராளமாக
உள்ளன.
23
thfd gOJghHj;jy;
1,000.00
அவற்றைச்
சரியாகப்
24
thfd NrHtp]; nra;jy;
பயன்படுத்துவதே நமது
1,000.00
இன்றைய வேலை.
25
fl;bl epHkhz NtiyfSf;F xg;ge;jf;fhuHfisg; gjpT nra;jy; &. 500>000
3,000.00
உலகில் எத்தனைய�ோ
(Ie;J kpy;ypad;) tiu (CIDA) epWtdj;jpy; gjpT nra;j xg;ge;jf;fhuHfs;
நெருக்கடிகளை வரலாறு
Njitg;ghnlhd;W Vw;gLk; Ntisapy; gjpT nra;Js;s toq;FeHfs; jtpHj;J NtW toq;FeHfsplkpUe;J
கடந்து வந்திருக்கிறது.
tpiykDf;fis Vw;Wf;nfhs;Sk; mjpfhuk; rigf;F cz;L. mt;thNw Njitg;gLk; Ntisapy; nghUl;fs;
நாமும்
நம்முடைய
kw;Wk; Nritfis toq;Fk; jpdk; Kjy; Fiwe;j gl;rk; 45 ehl;fs; fld; trjpnahd;iw toq;FeHfshy;
நெருக்கடிகளைக் கடப்பrigf;F toq;Fjy; Ntz;Lk;. Fwpj;j gw;Wr;rPl;L fpilj;jjd; gpd;dH fhNrhiyfs; %yk; nfhLg;gdTfs;
தற்கு சரியாகச் சிந்திக்க
Nkw;nfhs;tjw;F eltbf;ifnaLf;fg;gLk;.
வேண்டும்.
அதுவே
Nkyjpf tpguq;fSf;F
சரியான
வழிகளைத்
திறக்கும். அந்தச் சரி
026-2222074 - jiytH
vd;. uh[ehafk;
யான வழிகளே நெருக்026-2222274 - nrayhsH
jiytH
026-2222458 - fzf;fhsH
efu rig> jpUNfhzkiy
கடிகளைத் தீர்க்கும். அதி026-2222275 - mYtyfk;
லிருந்து நம்மை மீட்கும்.
026-2220552 - ngf;];
இது மீட்பர்களுக்கான
காலமாகும்.

efu rig jpUNfhzkiy
2022 Mz;bw;F Fwpj;j toq;FeHfs;
xg;ge;jf;fhuHfisg; gjpT nra;jy;

2021 நவம்பர் 28 ஞா�ற்றுக்�ழைம
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ெபான்மனச் ெசம்மல்
எம்.எஸ்.தாஜ்மஹான்
தைலைமயில்
வசந்த கானங்கள்

இலங்ைக ஒ�பரப்புக் கூட்டுத்தாபன மு�தாச கைலயகத்�ல்
-கைலமாம� - க�ஞர் இலங்ைக
ெபான்மனச் ெசம்மல் எம்.எஸ்.
தாஜ்மஹான் தைலைம�ல் I D
M NATIONS CAMPUS தயா�த்து
வழங்கும் க�க்கமல் பா�ல்
ர�� "�னஸ்" "அக்ஷரா" இைசக்குழு�ன�ன் இ�ய இைச�ல்
இலங்ைக�ன் முன்ன� பாட�கள் கலந்து �றப்�க்கும் "ேதனும்
பாலும்" கலந்த வசந்த கானங்கள்
எ�ர் வரும் 05.12.2021 ஞா�று
மாைல 5.30க்கு ேநர� ஒ�பரப்பாக இடம்ெபற உள்ளது.
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இந்�ய கலாசாரம்
மற்றும் ஜனநாயகம்;

டில்லி மகாநாட்டில்
காயத்திரி விக்கிரமசிங்க

� சத்ய சா� பாபா�ன் 96 ஆவது �றந்த�னத்ைத முன்�ட்டு கடந்த 23 ஆம் �க� பம்பலப்�ட்� வ�ரா �ள்ைளயார் ஆலய
கல்யாண மண்டபத்�ல் இலங்ைக � சத்ய சா� பாபா சர்வேதச �றுவனம் ஏற்பாடு ெசய்த பஜைன�ல் சாய் ல�� ேலாேகஸ்வரன்
குழு�னர் பஜைன இைசப்பைதயும் �ரும� மயூ� உதயநாயகன் �ேசட உைரயாற்றுவைதயும் அவருக்கான �ைனவுப்ப�ைச சேகாதரர் கா�� குணேசகர வழங்குவைதயும் காணலாம்.

ேபருவைள மரக்கலாவத்ைதயில்

இந்�ய
கலாசாரம்
மற்றும் ஜனநாயகம்
கு�த்து தற்ேபாது
�ல்��ல் நைடெபற்று ெகாண்�ருக்கும் ஏழு
ந ா டு க �ன்
� ர � � � க ள்
ம க ா ந ா ட் � ல்
ெ க ா ழு ம் பு
மாநகர
சைப
உறுப்�னர் காயத்�� �க்�ரம�ங்க
கலந்து
ெகாண்டுள்ளார்.
பூட்டான், சு�டன் தன்சா�யா,
�லங்கா, மேல�யா, உஸ்ப�ஸ்தான், ேபாலந்து ஆ�ய ஏழு நாடுகைளச் ேசர்ந்த 25 இளம் அர�யல்
�ரமுகர்கள் இந்த மகா நாட்�ல்
கலந்து ெகாள்�ன்றனர்.
75 ஆண்டு கால சுதந்�ர
இந்�யா எ�ர்ெகாள்ளும் சவால்கள் கு�த்து இந்த மகாநாடு
��வாக ஆராய்�றது. இந்�ய
நாக�கத்�ன் �ண்டகால பயணம்
பற்�யும் இந்�ய ஜனநாயக பண்புகள் கு�த்தும் ஆய்வுைரகள் இந்த
மகா நாட்�ல் உைரகள் �கழ்த்தப்பட உள்ளது. மற்றும் இந்�ய
��ம்பு �ைல மக்கள் பற்�யும்
ெபண்கைள வ�ைம �க்கவர்களாக மாற்றுவது பற்�யும் இந்-

�யா�ன் உயர் �ைல
ே ப ர ா � � ய ர் க ளு ம்
�ேரஷ்ட அைமச்சர்களும் இந்த
ம க ா ந ா ட் � ல்
உைர �கழ்த்து�ன்றனர்.
க ா ய த் � �
� க் � ர ம �ங்க ேமற்�ந்�ய �வுக�ல்
ஒன்றான குவாதலூப் (ப்ரான்ஸ்) சர்வேதச இைளஞர் மகாநாட்�ல் கலந்து ெகாண்டு
மகாத்மா காந்� �றப்பு �ருைத
ெபற்றவர்.
இந்�ய வம்சாவ� மக்கள்
மகாசைப�ன்
(ேகா�ேயா)
பல்ேவறு சர்வேதச மகா நாடுக�லும் கலந்து ெகாண்டவர். ெவ�நாட்டு வாழ் இந்�யர்களுக்கான
'�ரவா� பார� �வாஸ்' எனப்படும் பல்ேவறு மாநாடுக�லும்
�றப்பு �ருந்�னராக கலந்து
ெகாண்டவர். முன்னாள் ெவ�நாட்டு வாழ் இந்�யர்க�ன் நலன்துைற அைமச்சர் வயலார் ர��ன்
அைழப்�ன் ேப�ல் 'இந்�யாைவ
அ�ந்துெகாள்ளுங்கள்'
என்ற
�கழ்ச்�த் �ட்டத்�ல் கலந்து
ெகாண்டதும் கு�ப்�டத்தக்கதாகும்.

தாய் ேசய் நிைலய பிரச்சிைனக்கு தீர்வு

ேபருவைள மரக்கலாவத்ைத �ராம
ேசவகர் ���ல் �ண்ட காலமாக �ல�வரும் தாய், ேசய் �ைலயெமான்று
இல்லாப் �ரச்�ைனக்கு �ர்வு �ைடக்கவுள்ளது.
ேபருவைள �னன் ேகாட்ைட
பள்�ச் சங்கத்�ன் ேவண்டுேகா�ன் ேப�ல் �னன் ேகாட்ைடையச்
ேசர்ந்த பாக்�ர் ஹா�யார் ேசைனப்
பகு��ல் உள்ள தனது ெசாந்தக்கா��ல் 6 ேபர்ச்சஸ் �லத்ைத �னன்
ேகாட்ைட பள்�ச்சங்கத்�ற்கு அன்ப�ப்புச் ெசய்தார்.

ேமற்ப� கா��ல் தாய், ேசய்
�ைலயம் அதனுடன் இைணந்ததாக
�ராம ேசவகர் அலுவலகம், சமுர்த்�
அலுவலகம் அ��ருத்� அ�கா�
அலுவலகம் என்பன அைமக்கப்படவுள்ளன. இப்ப�க்காக 1 ேகா�
ரூபா வைர�ல் ெசலவாகும் என
ம�ப்�டு
ெசய்யப்பட்டுள்ளது.
ெபருகமைலையச் ேசர்ந்த முஹம்மத் முனாஸ் முஹம்மத் �ஷ்பாக் 20
இலட்சம் ரூபாைவ இப்ப�க்காக
அன்ப�ப்புச் ெசய்துள்ளார். �கு�ப்பணத்ைத மர்ஸ�ம் ேஜ.எம்.எம் ரா�

ஹா�யா�ன் புதல்வர் இபாம் ரா�
வழங்குவதற்கு முன்வந்துள்ளார்.
இதற்கான அ�கல் நடும் ைவபவம்
பள்�ச்சங்கத்தைலவர்
ஏ.எச்.எம்
முக்தார் ஹா�யார் தைலைம�ல்
இடம் ெபற்றது.
�னன் ேகாட்ைட பள்�ச்சங்க
இைணச் ெசயலாளர் எம்.எம்.எம்.
�ஹாப் ஹா�யார், அ��ருத்�
அ�கா� ேக.ஐ.� �ராபா� அனுருத்�க்கா, ெபருகமைல தாக்��ன் பள்�வாசல் �ர்வாக சைபத் தைலவர்
அர்ஷத் ஸவா�ர், ெசயலாளர் அஷ்

ெஷய்க் மக்� மன்ஸ�ர் (ந��)
மற்றும் கட்�ட �ர்மான குழு உறுப்�னர்களான பாக்�ர் ஹா�யார், எம்.
�பாக் (ந��), எம்.�ப்கான் (ந��)
ச�க் ஷா�, எஸ்.ஐ.எம் புர்ஹான்,
ஏ.ஆர்.எம் ஸ�ப்யான், பள்�வாசல் இமாம் ெமௗல� எஸ்.எச்.
எம் இம்ரான் (ரஹ்மா�), ேசைன
ஸா�யா இமாம் ெமௗல� ஹா�ஸ்
உட்பட மற்றும் பலரும் கலந்து
ெகாண்டனர்.
படங்கள்
ேபருவைள �.எம் முக்தார்

“அரச வாெனா� �ருது �ழா 2021” ெகாழும்பு பண்டாரநாயக்க ஞாபகார்த்த
சர்வேதச மாநாட்டு மண்டபத்�ல் இராஜாங்க அைமச்சர் �துர �க்�ரமநாயக்க
தைலைம�ல் இடம்ெபற்றது. புத்தசாசன, சமய மற்றும் கலாசார அலுவல்கள்
அைமச்�னால் ஏற்பாடு ெசய்யப்பட்ட இந்�கழ்�ல் 2020ஆம் ஆண்�ற்கான
�றந்த ெசய்� வா�ப்பாளருக்கு�ய �ரு�ைனயும் �றந்த �கழ்ச்� (உன்னருேக
நா�ருந்தால் �கழ்ச்�) முன்ன��ப்பு கு��ைசக்காக ஊக்கு�ப்பு சான்�தைழயும் வசந்தம் எப்.எம். மற்றும் வசந்தம் ெதாைலக்காட்� ேசைவ�ன் எம். க�தா
பார� ெபற்றுக்ெகாண்டார். 37 வாெனா� கைலஞர்கள் �ருது வழங்� ெகௗர�க்கப்பட்டார்கள். அ�ல் �ருைத ெபற்றுக் ெகாண்ட இளம் கைலஞர் எம். க�தா
பார� என்பது கு�ப்�டத்தக்கது.
ருைஸக் பாருக்

இந்திய ேவளாண் சட்டவிலக்கல்
ேகாைவ நந்தன்

இ

ந்�ய அர�யல் வரலாற்�ல்
�ண்ட நாட்களாக ெபரும் சர்ச்ைசையயும் ெதாடர் ேபாராடங்கைளயும் ஏற்படுத்� பல �வசா�க�ன்
உ��ழப்புக்கும் காரனமாய் அைமந்த,
மத்�ய அர�ன் ேவளாண் சட்டங்கள்
�ளப் ெபறப்படுவதான அண்ைமய அ��ப்பு இந்�யாைவயும் தாண்� சர்வேதச
அள�ல் தற்ேபாைதய ேபசு ெபாருளா�யுள்ளதுடன், வாதப்�ர�வாதங்கைளயும்
ஏற்படுத்� உள்ளது.
நேரந்�ர ேமா� தைலைம�லான
அரசால் இயற்றப்பட்ட இந்த ேவளாண்
சட்டங்கைள எ�ர்த்து பல ஆண்டுகளாக
முன்ெனடுக்கப்பட்ட ெதாடர் ேபாராட்டம்,
700 �வசா�க�ன் மரணம் என்பவற்�ன் �ர�ப�ப்ேப சர்ச்ைசக்கு�ய
3 �வசாயச் சட்டங்கைள �க்குவதான
அ��ப்பு என ஒரு சாராரும்,�ைர�ல்
நடக்கவுள்ள உத்தரப் �ரேதசம்,�வசாய
மா�லமான பஞ்சாப் உட்பட்ட ஐந்து
முக்�ய மா�ல ேதர்தல்ககைள கருத்�ல்
ெகாண்ேட �ரதம�ன் இந்த அ��ப்பு
ெவ�யா�யதாகவும், இது தற்கா�கமானேத என மற்ெறாரு சாராரும் கருத்துக்கைள ெவ�ப்படுத்� வரு�ன்றனர்.
இன்னமும் �ல மாதங்க�ல் இடம்ெபறவுள்ள இந்த மா�ல ேதர்தல்க�ல்
ெவற்�ெபற்றால் மட்டுேம, மா�லங்களைவ�ல் பா.ஜ.க-வுக்கு த�ப்ெபரும்பான்ைமைய ெபறமு�யும் என்பது கு�ப்�டத்
தக்கது. 22ேகா�க்கும் ேமற்பட்ட மக்கள்
ெதாைகைய ெகாண்ட, தற்ேபாது �ேஜ��ன் ேகாட்ைடயாக இருக்கும் உத்தரப்
�ரேதசத்�ல் அண்ைம�ல் எடுக்கப்பட்ட கருத்துக் க�ப்புகள், நூற்றுக்கும்
ேமற்பட்ட சட்டமன்றத் ெதாகு�கைள
அது இழக்கும் என்பைத ெவ�ப்படுத்துவதும், �வசாய மக்கைளேய அ�கமாக ெகாண்ட மா�லமான பஞ்சா�ல்
ெபாதுக் கூட்டங்கைளக் கூட நடத்தமு�-

ெஜயித்தது யார்...?

யாத �ைல ேமா� அரசுக்கு ஏற்ப்பட்டுள்ளதும் கவ�க்கத்தக்கது.
1. ேவளாண் �ைளெபாருள் வர்த்தக
சட்டம்,
2. அத்�யாவ�யப்
ெபாருள்கள்
அவசர �ருத்தச் சட்டம்,
3. �ைல உறு�ய�ப்பு மற்றும்
பண்ைண ஒப்பந்த சட்டம்,
ஆ�ய மூன்று முக்�ய சட்டங்கேள
தற்ேபாது �ரும்பப் ெபறப்படுவதாக அ��க்கப்பட்டுள்ளது.
�ேஜ� அர�ன் இந்த �ன்வாங்கல்
மு�வு, �வசா�க�ன் நலனுக்கு மட்டுமல்ல, ஒட்டுெமாத்த நாட்�ன் நலனுக்கும் உகந்த ஒன்று என்றும்,பல
ஆண்டுகளாக முன்ெனடுக்கப்பட்ட �வசா�க�ன் ேபாராட்டங்க�ன்ேபாது உ��ழந்தவர்க�ன் குடும்பங்களுக்கு இழப்�ட்டுத் ெதாைக வழங்கப்பட ேவண்டும்
எனவும் �வசா�கள் தரப்�ல் இருந்தும்
ெபாது அைமப்புகள் பலவற்�ல் இருந்தும் கருத்துக்கள் முன் ைவக்கப்பட்டு
வரு�ன்றன,
இந்த �வசாயச் சட்டங்கள் ெதாடர்�ல், �வசா�க�ன் ஆேலாசைனகைளயும் ெபற்று, முழுைமயாக ஆராய்ந்து,
சட்டங்கைள
�ைறேவற்��ருந்தால்,
இத்தைன குழப்பங்களும், இழப்புகளும் ஏற்பட்�ருக்காது என்பதுவும், �வசா�க�ன் ெசலைவ குைறத்து, வருமானத்ைத இரட்�ப்பாக்கேவ இப்பு�ய
சட்டங்கள் என அரசு அ��த்�ருந்தாலும், உரம், மற்றும் �வசாய உற்பத்�ப்
ெபாருட்க�ன் �ைல ஏற்றத்ைதயும்,
�ைள ெபாருட்கைள கட்டுப்ப�யாகும்

�ைலக்கு �ற்க மு�யாத �ைலையயுேம எ�ர்ெகாண்டனர் �வசா�கள் என்பதுவுேம யதார்த்த �ைலயாக இருந்தது.
தற்ேபாது �ரதமர் ேமா� �க்க உள்ளதாக அ��த்த இந்த மூன்று �வசாயச் சட்டங்களும், நவம்பர் 29ம் �க�
துவங்க உள்ள பாராளுமன்றத்�ன்
கு�ர்காலக் கூட்டத்ெதாட�ன் ேபாது அ�காரபூர்வ அ��ப்ைப எட்டும் என அரச
தகவல்கள் ெத��க்�ன்றன.
இந்�ய வரலாற்�ல் ெதாடர் சர்ச்ைசைய ஏற்படுத்�ய இந்த சட்டங்கள்
கடந்த ஆண்டு ெசப்டம்பர் மாதம் குழப்பமானெதாரு சூழ்�ைல�ல் பாராளுமன்றத்�ன் குரல் வாக்ெகடுப்�ன் மூலம்
�ைறேவற்றப்பட்டது.
சர்வேதச
நாணய
��யத்�ன்
தைலைமப் ெபாருளாதார �புணராக
இருக்கும் இந்�யரான �தா ேகா�நாத்,
அெம�க்க அரசுத் துைற�ன் வலதுசா� ெபாருளாதார வல்லுனர்கள் �லர்
மற்றும் இந்�யா�ன் ேமா�க்கு ஆதரவான, ெதா�ல்துைற சார் ஊடகங்கள்
என்பவற்�ன் ஆதரவுடன், இயற்றப்பட்ட இந்த சட்டங்கள் இந்�யா�ன்
பாமர மற்றும் �வசாய மக்க�ைடேய
ெவகுஜன எ�ர்ப்ைபேய எ�ர்ெகாண்டு
அரைச ஆட்டம் காண ைவத்தது.
அர�ன் ேவளாண் சட்டங்களுக்கு
எ�ரான �வசா�க�ன் ேபாராட்டங்களுக்கு பரந்து பட்ட உண்ைமயான
ெவகுஜன ஆதரவு இந்�யா பூராவும்
இருந்து �ைடத்தது. பஞ்சா�ன் �க்�ய
மற்றும் உத்தர�ரேதசத்�ன் ஜாட் சமூகங்கைளச் ேசர்ந்த �வசாயத் தைலவர்-

கள் முன்ன��ல் இருந்து ேபாராட்டங்கைள வ�நடாத்�னர். நாடு முழுவ�லும்
இருந்து ெபண்கள் உட்பட்ட �வசா�கள்
கூட்டம் தைலநகர் ெடல்�க்கு பைடெயடுக்க, பய�க்க மு�யாத ஏைழகளும்
வயதானவர்களும் உள்ளூ�ேலேய ஒற்றுைமயுடன் ஆர்ப்பாட்டங்கைள நடத்�னர், மாதக்கணக்�ல் ெதருக்க�ல் முகா�ட்�ருந்த �வசா�கள் பலதடைவகள்,
அரச வன்முைறைய எ�ர்ெகாண்டும்
இலட்�யத்�ல் உறு�யாகேவ இருந்தனர்.
எ�ர்ப்பாளர்க�ன்
எண்�க்ைகயும்,
மன உறு�யும், இந்�ய �வசாய சங்கங்க�ன் ஆழமான ேவர்களுக்கு ஒரு
சான்றாக அைமந்தது.
ேபாராடங்க�ன் ேபாது �ல எ�ர்ப்பாளர்கள் வன்முைற�ல் ஈடுபட்டேபாது,
அதற்ெக�ரான கண்டனங்கள் தைலைம�ட�ருந்து �ைரவாக �றப்�க்கப்பட்டு
வன்முைறகள் மு ைள�ேலேய தடுத்து
�றுத்த ப்பட்டன. எ�ர்க்கட்�கள் ேபாராட்-

டங்களுக்கு வழங்�ய
ஆதரவு அவர்களது அர�யல் ஆதாயம் சார்ந்ததாக அைமந்�ருக்கும்
என்பதால் ேபாராட்டக்
காரர்கள் அவர்கைள
ைகக்ெகட்டும்
தூரத்�ேலேய ைவத்�ருந்தார்கள். இங்�லாந்து
உட்பட உலெகங்�லும்
உள்ள �க்�ய புலம்
ெபயர்ந்ேதார் ேபாராட்டத்�ற்கு
ெபரும்
ஆதரைவ வழங்�னர்,.
ஒட்டு ெமாத்த மக்கள் கருத்தும் தமக்கு
ஆதரவாக இருப்பதாக ேபாராட்டக்காரர்கள் �ரூ�த்தும், ேபாராட்டங்கைள இ�வுபடுத்துவதற்காக ேமா� அரசாங்கம்
எடுத்த ெபரு முயற்�யும் ெசலவ�த்த
ேநரமும் மக்கள் மத்��ல் ெபரும் �ரயத்ைதேய சந்�த்தது. �வசா�க�ன்
ேபாராட்டங்க�ற்கு �ன்ைனய நாட்க�ல் இடம்ெபற்ற மா�ல ேதர்தல்க�ல்
ேமா� அரசு ேதால்�கைளேய சந்�த்தது.
2019ஆம் ஆண்டு �ைறேவற்றப்பட்ட
இந்�ய கு�யு�ைம �ருத்தச் சட்டமும்
(CAA), ேவளான் சட்டங்கள் ேபாலேவ
ெபரும் எ�ர்ப்ைப சந்த்�த்ததும் அதன்
�ர�ப�ப்பும் ேமா� அரசு �தான எ�ர்ப்பைலைய கு�ப்பாக இஸ்லா�ய சமூகத்�ன் ெபரும் எ�ர்ப்ைப சந்�த்ததும் கு�ப்�டத்தக்கது.
ஆப்கா�ஸ்தான்,
பா�ஸ்தான்
மற்றும் பங்களாேதஷ் ஆ�ய நாடுக�ல்

இருந்து மதத் துன்புறுத்தல் காரணமாக
தப்�த்து சட்ட�ேராதமாக இந்�யா�ல்
கு�ேய�யவர்களுக்கு கு�யு�ைம வழங்கும் இந்த சட்டமூலத்�ல், முஸ்�ம் அல்லாதவர்களுக்கு மட்டுேம இந்த சட்டம்
நைடமுைறப் படுத்தப்படும் என கு�ப்�டப் பட்டுள்ளது ேமா��ன் இந்துத்துவ
ேமலா�க்கத்ைத
ெவ�ப்படுத்து�றது
என �மர்சனங்கள் எழுந்தன.
இந்த சட்ட மூலங்களால் மட்டுமல்ல
கடந்த ஏழு ஆண்டுக�ல் இந்து ேத�யவாதத்ைத ஊக்கப்படுத்தும், பல நடவ�க்ைககளால் ேமா� அர�ன் மக்கள்
ஆதரவு மட்டுமல்ல கருத்து ேவறுபாடுகளுக்கான களமும் சுருங்�ேய வரு�றது.
இந்துத்துவ
ெகாள்ைககைளயும்,
ேகாட்பாடுகைளயும் எ�ர்க்கும் மக்கள்
�ைற�ல் அைடக்கப்படுவதுடன் அர�ன்
நடவ�க்ைககைள �மர்�க்கும் ஊடக�யலாளர்கள் பலர் ெபா�ஸ் நடவ�க்ைககைள எ�ர்ெகாண்டு வரு�ன்றனர். ஒரு
முஸ்�ம் நைகச்சுைவ ந�கர் அச்சுறுத்தல்கைள எ�ர்ெகாண்டு தனது �கழ்ச்�கைள ரத்து ெசய்ய ேவண்�ய �ைல கூட
ஏற்பட்டது.
ேபச்சு மற்றும் ஊடக சுதந்�ரத்ைதப்
பாதுகாப்ேபன் என்று தனது முதல்
பத�க் காலத்�ன் ஆரம்பத்�ல் நேரந்�ர ேமா� வாக்குறு� அ�த்த ேபா�லும்,
இந்�ய ஊடகங்க�ல் பல இப்ேபாது
அரச �ரசாரப் ��ைவ ஒத்த கருத்ைத
மட்டுேம ெவ��டும் அளவுக்கு மாற்றப்
பட்டுள்ளன.
ேவளாண் சட்டங்கைள �ளப் ெபறுதல்
என்�ற தற்ேபாைதய அ��ப்�ன்
ெவற்� இந்�ய �வசா�கைள சார்ந்தது என்றாலும் இந்த அ��ப்�ன் அறுவைடைய நேரந்�ர ேமா��ன் இந்துத்துவ அரசாங்கேம ேமற்ெகாள்வதற்கான
வாய்ப்புகைளேய இந்�ய சூழல் ெவ�ப்படுத்� �ற்�றது.
அேதேவைள சர்வேதச மட்டத்�ல்
மதச்சார்பற்ற நாடு இந்�யா என ேபாற்றப்பட்ட �ைல மா� இந்�யா ஒரு இந்துத்துவ நாடு என்�ற �ைல வலுப்ெபறுமானால் பார�ய ஜனதா கட்��ன் ஆட்�
மட்டுமல்ல அதன் இருப்ேப ேகள்�க்
கு�யாகும் �ைல எ�ர்காலத்�ல் ஏற்படவும் வாய்ப்புகள் உள்ளன,
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கவர்ச்சி
காட்டிய

மருத்துவமனையில் கமல்...
பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை த�ொகுத்து
வழங்க ப�ோவது யார்?
க�ொ

ர�ோனா த�ொற்று காரணமாக கமல் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருப்பதால்,
பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை த�ொகுத்து வழங்குபவர் யார் என்ற
தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
கமல் த�ொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளில் மிகவும் பிரபலமானது பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி. இந்நிகழ்ச்சியை நடிகர் கமல்ஹாசன் த�ொகுத்து வழங்கி வருகிறார். இதுவரை தமிழில் நான்கு
சீசன்கள் முடிந்துள்ளன. தற்போது 5-வது சீசன் நடைபெற்று
வருகிறது. 4 சீசனை த�ொடர்ந்து 5வது சீசனையும் கமல்
த�ொகுத்து வழங்கி வருகிறார்.
தற்போது நடிகர் கமலுக்கு க�ொர�ோனா த�ொற்று பாதிப்பு
ஏற்பட்டுள்ளதால், தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளார். இதனால், சில வாரங்கள் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இருந்து விலகி, ஓய்வு எடுக்க இருப்-

தர்ஷா குப்தா

பதாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து
வரும் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை யார்
த�ொகுத்து
வழங்குவார் என்ற
கேள்வி எழுந்து இருந்தது.
இந்நிலையில்,
பிக்பாஸ்
நிகழ்ச்சியை விஜய் சேதுபதி
த�ொகுத்து வழங்க இருப்பதாக
தகவல்கள்
வெளியாகியுள்ளது.
விஜய் சேதுபதி இதற்கு
முன் மாஸ்டர் செப் என்ற
நிகழ்ச்சியை
த�ொகுத்து
வழங்கி இருக்கிறார் என்பது
குறிப்பிடத்தக்கது.

கனவு
இளைஞர்களின்
கன்னியாக வலம்

வருபவர் நடிகை தர்ஷா
குப்தா. சீரியல்களில்
நடித்து வந்த தர்ஷா விஜய்
டிவியில் ஒளிபரப்பான
குக் வித் க�ோமாளி சீசன்
2வில் கலந்து க�ொண்டார்.
இந்த நிகழ்ச்சியில்
கலந்து க�ொண்ட பிறகு
அவருக்கு சினிமாவில்
நடிக்கும் வாய்ப்பு
கிடைத்தது. இவர் சமீபத்தில் வெளியான ருத்ர
தாண்டவம் திரைப்படத்தில் ஹீர�ோயினாக
நடித்தார்.
தற்போது தமிழ் சினிமாவில் நடிப்பதற்கு வாய்ப்பு
தேடி வரும் தர்ஷா தன்னுடைய கவர்ச்சி புகைப்படங்களை ச�ோஷியல் மீடியாவில்
வெளியிட்டு வருகிறார். அந்த
வகையில் தற்போது தர்ஷா
குப்தா நீச்சல் உடையில்
இருக்கும் புகைப்படத்தை
வெளியிட்டுள்ளார்.
அதில் தர்ஷா சிவப்பு
நிற பிகினி உடையில்
ஈரம் ச�ொட்ட ச�ொட்ட
தண்ணீரில் நிற்கிறார்.
இந்த புகைப்படத்தை
பார்க்கும் ரசிகர்கள்
பில்லா திரைப்படத்தில் நயன்தாரா பிகினியில்
வருவது ப�ோன்று
உள்ளது என
கமெண்ட் கூறுகின்றனர்.

குடியரசு தினத்தை
குறிவைத்த விஷால்

எ

னிமி படத்தை த�ொடர்ந்து விஷால் தனது விஷால்
பிலிம் பேக்டரி மூலம் தயாரித்திருக்கு படத்தை
குடியரசு தினத்தில் வெளியிட இருக்கிறார்.
விஷால் எனிமி படத்தை த�ொடர்ந்து விஷால் நடிப்பில்
தற்போது உருவாகி வரும் படம் ‘வீரமே வாகை சூடும்’. இப்படத்தை அறிமுக இயக்குனர் து.ப.சரவணன்
இயக்கி உள்ளார். டிம்பிள் ஹயாதி
நாயகியாக நடிக்க, ய�ோகிபாபு,
மாரிமுத்து, துளசி, கவிதா பாரதி,
ஆர்.என்.ஆர்.மன�ோகர், பாபுராஜ்,
பில்லி முரளி, ரவீனா, கே.எஸ்.
ஜி.வெங்கடேஷ் உள்ளிட்ட பலர்
முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்கள்.
அதிகார பலம் படைத்தவர்களை எதிர்கொள்ளும் சாமானியன் ஒருவனின் கதையில்
விஷாலின் மாறுபட்ட நடிப்பில்
இப்படம் உருவாகியுள்ளது. ஐதராபாத்தின் பல பகுதிகளிலும்,
சென்னையை சுற்றி யு ள ்ள

பகுதிகளிலும் இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு நடைபெற்றது.
தற்போது பின்னணி வேலைகள் மும்முரமாக நடைபெற்று வரும் நிலையில் இப்படத்தை
அடுத்த ஆண்டு குடியரசு தினத்தை முன்னிட்டு
2022 ஜனவரி 26ம் திகதி படத்தை
வெளியிட இருப்பதாக படக்குழுவினர் அறிவித்துள்ளனர்.
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மீபத்தில் உடல் நலக்குறைவு காரணமாக சிகிச்சை பெற்று வீடு திரும்பிய நடிகர் ரஜினிகாந்த், புதிய படத்தில் நடிக்க தயாராகி வருவதாக
தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது. ரஜினிகாந்த் நடித்து தீபாவளி பண்டிகையில் திரைக்கு வந்த அண்ணாத்த படம் கலவையான விமர்சனங்களை
பெற்றாலும் இதுவரை ரூ.200 க�ோடிக்கு மேல் வசூலித்து இருப்பதாக படக்குழுவினர் மகிழ்ச்சி தெரிவித்து உள்ளனர். இந்த நிலையில் ரஜினிகாந்த் புதிய படத்தில் நடிக்க தயாராவதாகவும் படப்பிடிப்பு அடுத்த மாதம் இறுதியில் த�ொடங்கப்படலாம் என்றும் தகவல் பரவி உள்ளது.
சமீபத்தில் ரஜினிக்கு உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டு ஆஸ்பத்திரியில் சிகிச்சை
பெற்று வீட்டில் ஓய்வு எடுத்து வருகிறார். தற்போது பூரண குணமடைந்து
அடுத்த படத்தில் நடிக்க தன்னை தயார்படுத்தி இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
ரஜினியின் புதிய படத்தை இயக்கப் ப�ோவது யார் என்ற பரபரப்பான எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது.
ஏற்கனவே துல்கர் சல்மான் நடிப்பில் வெளியாகி வெற்றி பெற்ற கண்ணும்
கண்ணும் க�ொள்ளையடித்தால் படத்தை இயக்கிய தேசிங்கு பெரியசாமியை
அழைத்து ரஜினி பாராட்டி தனக்கு கதை தயார் செய்யும்படி கூறியிருந்தார்.
எனவே அவரது இயக்கத்தில் நடிக்க வாய்ப்பு இருப்பதாக கூறப்பட்டது. பின்னர்
டாக்டர், பீஸ்ட் படங்களின் இயக்குனர் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில்
நடிப்பார் என்று பேசப்பட்டது. ஆனால் பீஸ்ட் படப்பிடிப்பு முடியாததால் ரஜினி
படத்தை உடனே த�ொடங்குவது முடியாத காரியம் என்கின்றனர்.
பேட்ட படத்தை இயக்கிய கார்த்திக் சுப்புராஜ் இயக்கத்தில்
ரஜினி மீண்டும் நடிப்பார் என்று இன்னொரு தகவலும்
பரவி வருகிறது. ரஜினியின் புதிய படம்
மற்றும் இயக்குனர் பற்றிய அறிவிப்பு அடுத்த மாதம் வெளிமந்தாவுக்கு முன்பு ஸ்ருதி
யாகலாம் என்று எதிர்ஹாசனை
திருமணம்
பார்க்கப்படுகிறது.
செய்ய
விரும்பினார்
நாக சைதன்யா என்று தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது. ஹைலைட்ஸ்:ஸ்ருதி ஹாசனை காதலித்த நாக
சைதன்யா? சமந்தாவை பிரிந்த நாக சைதன்யாநாக
சைதன்யாவும், சமந்தாவும் காதலித்து கடந்த 2017ம்
ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் திருமணம் செய்து க�ொண்டார்கள்.
நான்காவது திருமண நாளுக்கு 5 நாட்களுக்கு முன்பு விவாகரத்து குறித்து அறிவித்தார்கள்.
இந்நிலையில் சமந்தாவுக்கு முன்பு ஸ்ருதி ஹாசனை காதலித்தார் நாக சைதன்யா என்றும், அவரை திருமணம் செய்ய விரும்பினார் என்றும் தகவல் வெளியாகி தீயாக பரவியிருக்கிறது.
2013ம் ஆண்டு நாக சைதன்யாவும், ஸ்ருதியும் சந்தித்தார்களாம்.
முதலில் நட்பாக இருந்த அவர்கள் பின்னர் காதலர்கள் ஆனார்களாம். பிரிக்க முடியாத அளவுக்கு அவர்களிடையே நெருக்கம் ஏற்பட்டதாம். ஸ்ருதியை திருமணம் செய்ய விரும்பினாராம் நாக சைதன்யா.
காதல் வலுவாக சென்று க�ொண்டிருந்தப�ோது நாக சைதன்யா,
ஸ்ருதி இடையே பிரச்சினை ஏற்பட்டு பிரிந்துவிட்டார்களாம். அதன்
பிறகே சமந்தாவை காதலித்து மணந்தார் சமந்தா என்று தெலுங்கு
ஊடகங்கள் தெரிவித்துள்ளன.
என்னது, நாக சைதன்யாவும், ஸ்ருதியும் காதலித்தார்களா, இது
எப்போ நடந்தது, ச�ொல்லவே இல்லை என்கிறார்கள் சினிமா ரசிகர்கள்.
கெரியரை ப�ொறுத்தவரை தன் தந்தை நாகர்ஜுனா, க்ரித்தி
ஷெட்டியுடன் சேர்ந்து பங்கராஜு படத்தில் நடித்திருக்கிறார் நாக
சைதன்யா. அந்த படத்தில் அவரின் கதாபாத்திரத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் ப�ோஸ்டர்
மற்றும் டீஸர் நேற்று வெளியானது. நாக சைதன்யாவின் பிறந்தநாளைய�ொட்டி அதை வெளியிட்டனர்

ச

ஸ்ருதியை திருமணம் செய்ய
விரும்பிய நாக சைதன்யா

மீண்டும் பிரபல நடிகருக்கு

ஜ�ோடியாகும் கீர்த்தி சுரேஷ்

த

?

மிழ், தெலுங்கு ம�ொழிகளில் நடித்து
பிரபல நடிகையாக இருக்கும் கீர்த்தி
சுரேஷ், மீண்டும் பிரபல நடிகருடன்
ஜ�ோடியாக நடிக்க இருக்கிறார்.
பாண்டிராஜ் இயக்கும் எதற்கும் துணிந்தவன் படத்தில் சூர்யா நடித்து முடித்துள்ளார்.
இதில் நாயகியாக, பிரியங்கா அருள் ம�ோகன் நடித்துள்ளார். மேலும், சத்யராஜ், சரண்யா ப�ொன்வண்ணன், தேவதர்ஷினி, இளவரசு, சுப்பு பஞ்சு உள்ளிட்ட பலர் படத்தில்
உள்ளனர். இந்த படம் பிப்ரவரி மாதம் திரைக்கு வருகிறது.
அடுத்து பாலா இயக்கத்தில் சூர்யா நடிக்க இருப்பதாக
அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது. ஏற்கனவே பாலா இயக்கத்தில்
நடித்த நந்தா, பிதாமகன் படங்கள் அவருக்கு திருப்புமுனை

படங்களாக அமைந்தன.
தற்போது மீண்டும் புதிய படத்தில் இணைகிறார்கள்.
படப்பிடிப்பு விரைவில் த�ொடங்கப்பட உள்ளது. இந்த
படத்தில் சூர்யா வயதானவராகவும், இளமையான த�ோற்றத்திலும் இரட்டை வேடங்களில் நடிப்பதாக கூறப்படுகிறது.
இளம் வயது சூர்யாவுக்கு ஜ�ோடியாக நடிக்க கீர்த்தி சுரேசிடம் படக்குழுவினர் பேசி வருவதாக தகவல் வெளியாகி
உள்ளது.
கீர்த்தி சுரேஷ் ஏற்கனவே தானா சேர்ந்த கூட்டம் படத்தில்
சூர்யாவுடன் நடித்து இருந்தார். வயதான சூர்யா ஜ�ோடியாக
நடிக்க இந்தி நடிகை ஹேமமாலினி பெயர் அடிபடுகிறது.
பாலா படத்துக்கு பிறகு வெற்றி மாறன் இயக்கும் வாடிவாசல் படத்தில் சூர்யா நடிப்பார் என்று கூறப்படுகிறது.
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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
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kUe;Jfs; Njitapy;iy
clw;gapw;rpfs; Njitapy;iy
gf;f tpisTfs; ,y;iy

Spoken English

(Better late than Never) / English for Adults

Still you are in disgusted due to unable
to speak in correct English.
Get ready to feel the satisfaction of
English Speaking.
In our class you are trained for English
Speaking, Writing, Reading & Listening
Individual or small group classes.
(Home Visiting) Ampara & Bibila Suburbs

Namal Karunaratne

076 7 399 123 / 075 1 461 282

MATHS / STAT / OR
Mathematics / Statistics / Decision
Theory for London A/L, Algebra,
Applied Statistics, Game Theory,
Quantitative Techniques, Quantitative
Finance, Advanced Calculus for
Foreign Degrees and MSc.
By University Senior Lecturer.

Individually or Group Classes.

0713 46 33 50

Advertise Here
5.8cm (Height) x 8cm (Width)
Rs. 1,000/- +VAT

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

ஹாட்பவயார் நி றுவனத்திற்கு 3 வீ லர், வசக்கிள்
ஓட்டுெவர் வதவவ. 0112924762 075685

பகாழும்பு வவவலத்த்ளத்திற்கு அனுெவமுள்்ள
ொர்பெண்டர், சட்்டலிங
ொஸ ேற்றும் வேசன்
உ்டன் வதவவ. சம்ெ்ளம் ரூ. 3 000 தஙகிமி்ட
வசதிகள் உணடு. உ்டனடியாக 0760349748
ஐ
அவையுஙகள்

எேது
நிறுவனத்திற்கு
சி்ந்த
அனுெவமுள்்ள கிச்சன் பஹல்ெர்
வவவல வேரம் 10
ேணி வேரம் ஒரு ோள்
சம்ெ்ளம். ரூ.2000/
- உணவு பென்றி ஊழி075039
யர்களின்
வவவல
வேரம் 12 ேணித்தியாலம். ஒர வோள்
சம்ெ்ளம். ரூ.2000/
-உ்டன்
வதவவ.
07776661627
பிரனீத - foods- பகாள்ளுபபிட்டி
075560 வத்தவ்ள ேற்றும் தஙபகாடுவவயில் அவேந்துஎேது நிறு வ னத்திற்கு
ள்்ள துணி உற்ெத்தித்
சி்ந்த அ னுெவமுள்்ள
ப த ா ழி ற் ச ா வ லக் கு
பகா த்து ொஸ உ்டன்
பு்டவவ ஏற்றி இ்க்க
வதவவ.
ஒரு ோள்
(Loading/ Unloadசம்ெ்ளம் ரூ.3000/ ing) ஆண ஊழியர்கஉணவு தஙகுமி்டம் இலள் வதவவ. ஒரு ோள்
வச ம். 077661627.
சம்ெ்ளம் ரூ. 2, 000/
பிரனீத். Foods - பகா- (ோ தாந்த சம்ெ்ளம்).
ள்ளுபபிட்டி. 075562
இலவச தஙகு மி ்ட வசகிளிபோ ச்சி யில் உள்்ள
தியு்டன் உ ணவு பகாடுசுற்று லா சவெ அனுேபெனவு வைஙகபெடும்.
திபெற்் வஹாட்்டலில்
வேரில் வரவும். இல.
கீழக்காணும் பவற்றி18, பவளிஅமுன வீதி,
்டஙகள். சவேயலா்ளர்
வஹ கித்த, வத்தவ்ள
- இந்திய, சீன, பவயிபதா்டர்புகளுக்கு - 076ட்்டர். இபல க்ரீசியன்.
6200300 076154
ரூம் வொய் பதா.வெ.
- 0777 887271

பகாழும்பு-06,
W.A. Juki
Machine
Opசில்வா ோவத்வதயில்
erators/
Trainees/
வர்த்தக
ொவவன/
Helpers வத்தவ்ளயிஅலுவலக
இ்டவசதி
ல் அவேந் திருக்கும்
டுவல் ஏசி பெரிய/ சிறிய
வா்டவகக்கு. பதா்டர்பு
ஏற்றுேதி தரத்தில் துணி காலி பூஸாவிலுள்்ள பிரிவவன்
ஒன்றி ற்கு
த்தானியப பெண ஒரு- 0777-53 7 5 55
உற்ெத்தி பசய்யபெடு076195
நீண்ட
காலத்திற்கு
வரின்
இல்லத்திற்கு,
ம் கம்ெனிக்கு துவாய்
வவுனியா/
கட்டுகஅவனத்து வவவலகளிேற்றும் பெட்ஷீட் வதஸபதாட்்ட பிரவதசத்திலிலும் வதர்ச்சியுள்்ள கடின
பெதற்கு
அனுெவமுருந்து ஒருவர் வதவவ.
உ வ ை ப ெ ா ளி ய ா ன
ள்்ள வதயல் இயந்திர
077
4707627/
வவவலயாள் ஒருவர்
இயக்குேர்கள்
(Juki
077
9991902/
வதவவ. பதாவலவெசி
Machine Operators),
077
3930632
- 0761533022. மிெயிற்சி பெ் விரும்பு075688
ம் வதயல் இயந்திர ன்னஞசல் - m a r g a r e
t.leigh4@gamil.com
இயக்குேர்கள்
(Juki
075064
Machine Trainee Operators) ேற்றும் ஆண முஸலிம் அபொர்ட்ேன்ட்
ஒன்றிற்கு 45 வயதிற்கு
பெண உதவியா்ளர்ககுவ்ந்த , ெகுதி வேர
ள் (Helpers) வதவவ.
சாதாரண நிர்வாக இலிசுத்திகரிபபு வவவலகளி(Sub Contract பகாடுகிதர் வதவவ. திஙகள்
ற்கு பொரவ்ள சுற்றுச்
க்கபெ்ட ோட்்டாது.) ஒரு
முதல் பவள்ளி வவர
சூைலில் வசிக்கும் ெணிோள் சம்ெ்ளம் ரூ. 1,
மு.ெ.9.00 - பி.ெ.6.00
பபெண வதவவ. சம்ெ200/ - வருவக பகாவவர அன்்ா்ட வஙகி
்ளம்
ோப்ளான்றிற்கு
டுபெ னவுகள். தஙகு076257
வி்டயஙகள்
ேற்றும்
ரூொ.800/ - பின்னர்
மி்ட வசதி இலவசம்,
பகாழும்பில்
உள்்ள
காசு
வசகரித்தல்
கூட்்டபெ
டும்.
குவ்ந்த
விவலக்கு
முன்னணி
கம்ெனிபயாஇல்லத்தரசி/ ெள்ளிவய
துவ்சார்
க்டவேக0772287000.
மூன்று வேர ஆகாரம்.
075709 ன்றிற்கு வி்கு அவனில்
அலுவலக
உதவியா்ளர்
விட்டு
பவளிவயறுெள். பசல்லுெடியாகும்
( ோதாந்த சம்ெ்ளம்).
(OVEN)
PIZZA
(Office Peon) வத்தவர்கள்
(பெணகள்)
வோட்்டார்
வசக்கிள்
இ ல . 18, பவளிஅ- மூன்று வெர்ச் இருக்கும்
ேற்றும்
GATEAU
இரத்ேலாவன
வீட்டிவ்ளயில் அவேந்துள்்ள
கவனத்துக்கு - வீட்டிலிஅ னு ே தி ப ெ த் தி ர ம்
மு னவீதி, வஹகித்த,
வகக்
தயாரிபெதற்கு
ற்கு
சுத்திகரிபபிற்கு,
ப த ா ழி ற் ச ா வ லக் கு
ருந்து வவவல பசய்து
இருத்தல் வவணடும்.
வத்த வ்ள . பதா.வெ.
அனுெவமுள்்ள ஒருவர்
50 வயதிற்கு வேற்ெஅலுவலகத்தில் வவவல
50, 000/ - வவர
வேர்முகத்
வதர்வு
இ ல . 0 76-620030 0
வதவவ. பதா.வெ. இல.
076145
ட்்ட பெண வத வவ.
பசய்ய
அலுவலக
கூடு தல் ெ ணம் சம்ொேவ்டபெறுகி்து. 96,
0777779406,
உணவு த ஙகுமி்டஙகள்
உதவியா்ளர் வதவவ.
திக்க லாம். பதா்டர்புக்கு
புதிய வசானகத் பதரு,
0773504340.
வைஙக பெடும். 071இலவச தஙகுமி்ட வசதி0 7 04323558/
பகாழும்பு - 12 075788
074579
11422509. 075093
யு்டன் சகாய விவலயில்
0 7 04322781
075179
மூன்று
வேரமும்
உணவும் வைஙகபெடும். வேரில் வரவும். இல.
18, பவளிஅமுன வீதி,
பதாழிலா்ளர்கள் ேற்றும்
வஹகித்த, வத்தவ்ள .
வவவலக்கு ஆள் வதவவ.
வொர்க்லிபட் சாரதிகள்
பதா வலவெ சி - 07 6ொல்
ெணவணக்கு
வதவவ. திஙகள் முதல்
6200300 076150
ொல் க்க்கும் அனு- அலுவல க
வசவவக்கு
கம்ெஹா வாகன வசர்விஸ
சனி வவர மு.ெ.9.00
ெவம் உவ்டய ேெர்
கணனி
அறிவுவ்டய
நி வ லய ப ே ான் றி - பி.ெ.6.00 வவர
ஒருவர் வதவவ. வயது
கல்கிவச
வியாொர
ஆண அல்லது பெண
ற்கு
வதர்ச்சியுள்்ள/
க்டதாசி ரீல் இ்க்குத30 - 50 உட்ெட்டிருத்தஸதலம் விற்ெவனக்கு
ேற்றும்
வீட்டில்
வதர்ச்சியற்் ஆட்கள்
ல் ேற்றும் ஏற்றுதல்.
ல் வவணடும். வேலதிக
அல்லது குத்தவகக்கு
வசவவக்கு
பெண
வதவவ.
தஙகுமி்டம்,
தஙகுமி்டம்
இல்வல.
விெரஙகளுக்கு (077உணடு. வேலதிக விவதவவ.
தஙகுமி்டம்
உணவு ேற்றும் சம்ெவேர்முகத்
வதர்வு
3073179/
077ெரஙகளுக்கு
077உணடு.
பதா்டர்புக்ளம் வெசித் தீர்க்கலாேவ்டபெறுகி்து. 96,
2720050) 075695
0053355 ஐ அவையுள்
077-0053355.
ம். 077 7 898843.
புதிய வசானகத் பதரு,
070296
070279
075860
ஙகள்.
பகாழும்பு - 12 075784

தினகரன் வாரமஞ்சரி

இலஙவகயின் முன்னணி த ஙபகாட்டுவ பகாஙகிறீட்
ேஹரகே,
நீலம்ேஹர
நிதி நிறுவனபோன்றிமுன்வார்பபு நிறுவனோவத்வதயில் வீப்டானால் கிரிெத்பகாவ்டயித்திற்கு ெயிற்சிபெற்்
ன்று்டன்
10 வெர்ச்
ல் ஆரம்பிக்கபெட்டுள்்ள
டிரக்்டர் சாரதி, பகாஙகிகாணி விற்ெவனக்கு.
புதிய கிவ்ளயில் பின்வறீட் டிரக் ெற்றிய அறி0701414769.
ரும் பவற்றி்டஙகளுக்கு
வுவ்டய ஊ ழி யர்கள்
074151
அவசர
ஆட்வசர்பபு
ேற்றும் வகயுதவியாோலவெயிலிருந்து 1 கி.மீ.
பசய்யபெ்டவுள்்ளது. நிட்க ள் வதவவ. தஙகி
பதாவலவில் முதன்வேறுவனத்தால் உரிய ெயிவவவல பசய்வவார் வி- காணிகள், வீடுகள் வா்டயான இ்டமும் சிறிய
வகக்கு ம் உணடு. பசற்சிகள் வைஙகபெடும்.
ரும்ெபெடுவர். உணவு,
ாந்தோக
வாஙகவும்
நிதி ஆவலாசகர், அணித்
தஙகுமி்ட வசதிகள் இலவீடும்
போத்தோக
உணடு.
வாஙகியும்
தவலவர், விற்ெவன
வசம். சம்ெ்ளம் வெசித்தீ11.8 அ்ளவு விற்ெவனவிற்றும் பகாடுக்கபெமுகாவே யா்ளர். 076ர்க்கலாம். RL வராயல்
க்கு.
பதாவலவெசி
டும்.
வா்டவகக்கும்
3290584/
076பரடிமிக்ஸ (பிவ்வட்)
0705189211,
எடுத்துக் பகாடுக்கபெ9773449 075935
லிமிட்்டட், தஙபகாட்டுவ.
0788255093
காசா்ளர் ( Cashier) வத்தடும் 0775141889,
0772400732, 076075680
வ்ளயில் அவேந்துள்்ள
0778779686
2277800. 075572
075733 08 ெடுக்வக அவ்கள்,
துணி உற்ெத்தி பசய்யும் ொதுகாபபு உத்திவயாகத்த05 குளியலவ்கள்,
ர்களுக்கான பவற்றி்டம்
எேது பதாழிற்சாவலயி18 வயதிற்கு வேற்ெட்்ட
ன் கா ரியாலயத்திற்கு
வதாட்்டம் ேற்றும் வாஇருொல ருக்கும் பொA/ L வணிகம் (Comகனத்தரி பபி்டத்து்டன்
ருத்தோனது. தஙகுமி்ட
me r c e) ெடித்த கணனி
க ளு வ ெ ா வி ல யி ல்
வசதி இலவசம், உணவு
(E x c el) அறிவுவ்டய
11 வெர்ச் வேல் ோடி
சா தாரண விவலக்கு.
பெ ண
(Female)
வீடு
விற்ெவனக்கு.
கிராணொஸ அனுராதபு- களுவொவில - இரணடு
கா சா்ளர் (Cashier)
0777347169,
தனித்தனியான அலரம் பிய க ே, பகாள்ளுவத வவ. வயபதல்வல
0779269423
குகள் வேல் ோடி வீடு
பபிட்டி,
கட்டுோயக்க
30க்கு குவ்ந்தவர்கள்.
075199
விற்ெவனக்கு. அல்லது
கலபகதர, பொரல்ல - புவேர்முகப ெரீட்வசக்கு
02 ெடுக்வக அவ்கள், பதஹிவவ்ள சி்ந்த 8.5
ளுபேன்்டல், ேகாபவவ
திஙகள் முதல் பவள்ளி
இவணக்கபெட்்ட கு ளிேற்றும்
அவனத்து
வ வர வேரில் வரவும்.
வெர்ச்
விற்ெவனக்கு
யலவ்களு்டன் தவரோவ
ட்்டஙகளிலும்
இ ல . 18, பவளி
உணடு.
அவைக்கவுோடியில் வா்டவகக்கு.
பவற்றி்டம்
உணடு.
அமுன வீதி, வஹகித்த,
ம்
072-0252965
011-2763867/
VO
(பகாழும்பு),
வத்தவ்ள. பதா. இல.
076178
0772984677
OIC, SSO, SO, LSO
0 7 6-620 0 3 00 E072541
Opera tion M anmail: hr@cliftextiles.c
617
076157
ager - 0753 828200/ பதஹிவவ்ள பேதிோலயிom
பகாள்ளு பபிட்டியிலுள்்ள
ல் 08 வெர்ச் பெறுேதி0768228200 075696
அலு வ ல
க போன்றி- ப ே ா ர ட் டு வ வ யி லு ள் ்ள
யான காணித்துணப்டாேரத்
பதாழிற்சாவல- ன்று விற்ெ வனக்கு
ற்கு ஒரு
வாரத்தில்
க்கு வய து 25 ற்கு
03 ோ ட்கள் 02 ேணிஉணடு.
(30
அடி
குவ்ந் த தச்சர்கள்,
த்தி யா ல வவவலக்கு
காெட் வீதி) அவைக்கபெயிண்டர் ேற்றும் உதபெண வதவவ. T.P.
வும். 0772800202,
வியா்ளர்கள் வதவவ.
0777385979 076040
0 1 1 2 7 2 1 2 4 1 . ெள்ளிக்கு அருகாவேயில் அல்லது முஸலிம்
பகா ழும்பு-05இல் ஓர் நி075654
தஙகுமி்ட வசதியுணடு.
றுவனத்திற்கு அலுவ0 7 6 9 0 9 4 4 9 7 பொரலஸகமுவ சந்தியிலிெள்ளிக்கு
ே்டந்து
075497
ருந்து 1 கி.மீற்்ர் பதாலக பிவயான் வதவவ.
பசல்லும் தூரத்திற்குள்
வலவிலுள்்ள
ேவீன
அலுவலகத்வத சுத்திசிறியபதாரு வீடு பசஅவனத்து வசதிகளுகரித்தல் ேற்றும் ெராாந்தோக
ெணம்பகா்டன் கூடிய மூன்று ோடி
ேரிபபு வவவலயிலும்
டுத்து
வாஙக
வதவவ.
வீடு விற்ெவனக்கு. 03
ஈடுெ்டல்
வவணடும்.
0
7
7
5
1
4
1
889,
வி்ாந்வதகள்,
05
சம்ெ்ளம் வெசித் தீர்க்க0
7
7
8
7
7
9
686
ெடுக்வக அவ்கள், 03
லாம். தயவு பசய்து
075737
குளியலவ்கள் சிஙகர்
பதா்டர்பு
பகாள்்ளவுபென்றி. 01 பெட்
ம். 0777999682,
கிச்சன், 01 வசவகர்
0703886177.
074226
கழிவவ் 450 இலட்சபசாபபிங வெக் உற்ெத்தி
ம். 0 704644640,
பசய்யும்
நிறுவன0778510282
071301
த்திற்கு வெக் கட்டின்
(ஆண)
ஒெவரட்்டர் கல்கிவச, சுத்தோன, வச- ேஹரகே பொரலஸகமுவ
தியான அவ்கள் பசாபிர தான வீதிக்கு 10
ேற்றும்
பஹல்ெர்
அடி தூரத்தில் உள்்ள 3 அவ்கள்,
வதவவ. சர்பெக் இன்்ட- ந்தோக குளியலவ்,
சவேயவாகன நிறுத்து மி்டம்
அவனத்து வசதிகளுஸட்ரீ, இல.09, 3ஆம்
லவ்,
ே ண்டெம்,
உணவு, தனிபெட்்ட 3
்டன் கூடிய இரணடு
வலன்,
ோளிகா வ
குளிய
லவ்யு்டன்
இரவு வேரஙகளுக்கு- 2
ோடி வீடு விற்ெவனவீதி , இர த்ேலாவன.
ே
ட்்டக்க்ளபபு
வவத்திவேரத்திற்கான கட்்டணக்கு. (4500 சதுர
07 7 3 030558,
யசாவலக்கு
அருகில்.
ம். LOVINA பிவ்ளஸ.
அடி) 400 இலட்சம்.
01 1 2 625634
பதா்டர்பு0771745447.
075119
0772300303 வகாபி
0765661216, 071071920
075112
ஹசான்.
9419853 071305

efu mgptpUj;jp> fopTg; nghUs; mfw;Wif kw;Wk; r%f Jg;GuNtw;ghl;L mYty;fs; ,uh[hq;f mikr;R

efu mgptpUj;jp mjpfhu rig

Kd;nkhopTfSf;fhd Nfhupf;if

(RFP)

Kd;nkhopTfSf;fhd Nfhupf;if
,y. 09> fhiujPT tPjp> aho;g;ghzj;jpy; mike;Js;s e.m.m. fhzpf;fhd Xa;T tpLjp
mgptpUj;jpj; jpl;lk;

nfhOk;G Nfhl;ilapy; mike;Js;s Kd;dhs; nfhOk;G lr;R itj;jparhiy tzpf tshfk;
kw;Wk; Kd;dhs; re;ijg;gLj;jy; jpizf;fs fl;blq;fis tUlhe;j Fj;jif mbg;gilapy;
10 Mz;L fhyj;jpw;fhd nraw;ghL kw;Wk; Kfhikj;Jtk;

,e;j RFP ,d; gpujhd Nehf;fq;fs;
 fl;blj;jpd; gz;ila ngWkhdq;fis Nkk;gLj;jp ru;tNjr
Gfo;ngw;w Rw;Wyh ,lk; xd;whf ,e;j cilikia epWTjy;.
 ru;tNjr tu;j;jfj;Jld; el;rj;jpu N`hl;ly; kw;Wk; cztf
Nrit> Kd;dzp jukhd Mil tu;j;jff; Fwpfs; kw;Wk;
Mlk;gu cw;gj;jpfis mwpKfk; nra;jy;.
 nfhOk;G efUf;Fs; gazpf;Fk; Vida ,lq;fspilNa mjd;
Kd;dpiy ,lj;ij NgZjy;.
 fl;blj;jpd; tu;j;jff; FwpaPl;L ngaiu cau;j;JtJ kw;Wk;
cUthf;Ftjw;fhd re;ijg;gLj;jypy; mtjhdk; nrYj;jy;.
 ,e;j ,lj;jpy; cs;@u; kw;Wk; ntspehl;L thbf;ifahsu;fspd;
tUifia mjpfupg;gJ.
 ,e;j ,lj;jpy; rpwe;j czT mDgtj;ij Nkk;gLj;j

tUlhe;j Fj;jif thlif (&gh)

tpiykD gpiz (&gh)

KjyPl;L tbtk;

cr;r $Wtpiy ngWkjp

&gh 20>000>000.00
(,uz;L kpy;ypad; &gh)

10 Mz;Lfs; tUlhe;j
Fj;jif mbg;gil

epy msT

js ngWkjp (&gh)

tpiykD gpiz (&gh)

KjyPl;L tbtk;

02A 00R 09.42P
(0.8332 Ha)

&gh 45>500>000.00
(ehw;gj;J Ie;J kpy;ypad;
Ie;E}whapuk; &gh)

&gh 900>000.00
(xd;gJ ,yl;rk; &gh)

30 Mz;Lfs;
Fj;jif mbg;gil

T

tpiykDTf;F Ke;jpa re;jpg;G gj;juKy;iy> “nrj;rpwpgha” fl;lk;
1> 9MtJ khb> efu mgptpUj;jp mjpfhurig Nfl;Nghu;$lj;jpy;
2021 brk;gu; 13 Mk; jpfjp K.g. 10.00f;F ,lk;ngWk;.

T

tpiykDTf;F Ke;jpa re;jpg;G gj;juKy;iy> “nrj;rpwpgha” fl;lk;
1> 9MtJ khb> efu mgptpUj;jp mjpfhurig Nfl;Nghu;$lj;jpy;
2021 brk;gu; 14 Mk; jpfjp K.g. 10.00f;F ,lk;ngWk;.

T

Nfs;tpkDf;fs; 2021 [dtup 12 Mk; jpfjp K.g. 11.00f;F %lg;gLk;.

T

Nfs;tpkDf;fs; 2021 [dtup 13 Mk; jpfjp K.g. 11.00f;F %lg;gLk;.

1.

kPsspf;fg;glhj Mtzf; fl;lzkhf tupfs; cl;gl ,Ugj;J Iahapuk; ,yq;if &ghit (,.&gh 25>000/-) nrYj;jpajw;fhf tq;fp %yk; toq;fg;gl;l itg;G urPjpd; Gifg;glk; my;yJ ];Nfd; nra;ag;gl;l gpujp xd;Wld;
Nru;j;J realestatedivisionuda@gmail.com vd;w kpd;dQ;ry; Kftup %yk; xt;nthU jpl;lj;jpw;fhfTk; Nfhupf;if xd;iw Nkw;nfhz;L rhj;jpaKila tpiykDjhuu;fs; RFP Mtzj;ij nfhs;tdT nra;ayhk;. ,e;jf;
fl;lzj;ij ehnlq;FKs;s ,yq;if tq;fpapd; (BOC) fpis xd;wpd; %yk; efu mgptpUj;jp mjpfhurig> jiytupd; ngaUf;F tiuag;gl;l ,yq;if tq;fpapd; (BOC) – Nfhu;gNul; fpisapd; 1534 vd;w efu mgptpUj;jp
mjpfhurig fzf;F ,yf;fj;jpw;F Nkw;nfhs;Sjy; Ntz;Lk;.

2.

Nky; Fwpg;gplg;gl;l eilKiwia gpd;gw;wp 2021 etk;gu; 29 Mk; jpfjp njhlf;fk; 2021 brk;gu; 20 Mk; jpfjp tiu Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 njhlf;fk; gp.g. 2.30 tiu Mjd Kfhikj;Jt kw;Wk; Nkk;ghl;Lg; gpupT>
8MtJ khb> efu mgptpUj;jp mjpfhurig> nrj;rpwpgha fl;lk; 1> gj;juKy;iy vd;w Kftupapy; ,Ue;J RFP Mtzj;jpd; td; gpujpia ngWjy; Ntz;Lk;. (Nfs;tpkD ,Wjpj; jpfjpf;F 7 ehl;fSf;F Kd;djhf RFP
Mtzj;jpd; td; gpujpia ngWtjw;F ePq;fs; Nfhupf;if tpLj;jy; Ntz;Lk;)

9Nky; Fwpg;gplg;gl;l ,Wjp Neuj;jpw;F gpd; gj;juKy;iy> nrj;rpwpgha> 17MtJ khb> efu mgptpUj;jp> fopTg; nghUs; mfw;Wif kw;Wk; r%f Jg;GuNtw;ghl;L mYty;fs; ,uh[hq;f mikr;R> gzpg;ghsu; ehafj;jpd;
(efu mgptpUj;jp) mYtyfj;jpy; njhopy;El;g Kd;nkhopT cld; jpwf;fg;gLk;. tpiykD jpwf;fg;gLk; Neuj;jpw;F Nfs;tpkDjhuu; my;yJ mtuJ mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpf;F gq;Nfw;f KbAk;.
9Nkyjpf tpguq;fis njhiyNgrp: 011-2875921> 011-3611950> 011-2875916-20 ePbg;G: 2960-2967> ifNgrp: 070-6450470> njhiyefy;: 0112875900> kpd;dQ;ry;: realestatedivisionuda@gmail.com gj;juKy;iy> nrj;rpwpgha fl;lk; 1>
efu mgptpUj;jp mjpfhurig> 8MtJ khb> Mjd Kfhikj;Jtk; kw;Wk; Nkk;ghl;L gpupT> gzpg;ghsuplk; ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.
jiytu;
epiyahd mikr;ruit epakpj;j Ngr;Rthu;j;ij FO (SCANC)
efu mgptpUj;jp> fopTg; nghUs; mfw;Wif kw;Wk; r%f Jg;GuNtw;ghl;L mYty;fs; ,uh[hq;f mikr;R> 17MtJ khb> R`{Ugha> = Rgj;jpGu tPjp> gj;juKy;iy

2021 நவம்பர் 28 ஞாயிற்றுக்கிழமை

சர்வதேச நிகழ்ச்சி நிரலுக்குள்... 10ஆம் பக்க த�ொடர்...
இங்கே தமிழ் மக்களின் தலைவிதியை நிர்ணயிக்க கிளம்பியவர்கள் தமிழ் மக்களின் சம்மதம் இன்றி, தமிழ் மக்களுக்கு எந்தவிதமான தகவலும் வழங்காமல்
வெள்ளை மாளிகையின் விழாவுக்கு சென்றுள்ளார்கள்.
ஈழத்தமிழன் அரசியல் தலையெழுத்தை நிர்ணயிக்க சென்ற சட்டக்குழுவை, தமிழ்
மக்களும் தெரிவு செய்யவில்லை, கூட்டமைப்பும் தெரிவு செய்யவில்லை, தமிழரசுக்கட்சியும் தெரிவு செய்யவில்லை எனில், இங்கேதான் இலங்கை மற்றும் சர்வதேச
அரசியலில் தமிழ் மக்களின் அரசியல் உரிமையை எவ்வாறு தங்கள் ச�ொந்த நலன்களுக்காக வல்லாதிக்க சக்திகள் பாவிக்கின்றன என்பதனை புரிந்துக�ொள்ள வேண்டும்.
அமெரிக்கா தரப்பானது தமிழ் மக்களின் அரசியல் அதிகாரம் குறித்த அல்லது
இலங்கை அரசியல் தீர்வு குறித்து ஒரு பேச்சுவார்த்தைக்கு தமிழர் குழுவை அழைத்துள்ளதாக எங்கும் குறிப்பிட்டிருக்கவில்லை. அத்துடன் இந்தியத் தரப்பும் எந்தவிதமான அறிவிப்புக்களையும் மேற்கொண்டிருக்கவில்லை எனவே இந்த விடயத்தில்
நிறையவே அரசியல் சூட்சுமம் மறைந்துள்ளது. அல்லது மக்களை திசைதிருப்பும் நடவடிக்கை ஒன்று முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது.
அமெரிக்கா மற்றும் இந்திய தரப்பானது இலங்கையில் தமிழ் மக்களின் ப�ோராட்டங்களினூடாக குளிர் காய்வதற்கு பல முயற்சிகளை முன்னெடுத்து வருகின்றது.
யுத்தம் முடிவடைந்ததன் பின்னர் தமிழ் மக்கள் யதார்த்த அரசியலை புரிந்துக�ொண்டு
தங்கள் வாழ்வியலை கட்டமைத்து வரும் நிலையில் தமிழ் மக்களை வைத்து
பிழைப்பு நடத்திய வல்லாதிக்க சக்திகள் சமகாலத்தில் தங்கள் எண்ணங்கள் நிறைவேறாமல் இருப்பதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாமால் ஏமாற்றமடைந்துள்ளனர். சர்வதேச
அரசியல் ப�ொறிகளை அல்லது முடிச்சுக்களை இனங்காண முடியாத தமிழ் தேசிய
தலைமைகள் சர்வதேச சக்திகள் விரிக்கும் வலைக்குள் விட்டில்பூச்சிகளாய் சென்று
வீழ்ந்துவிடுகின்றார்கள்.
அதன் ஒரு பகுதியே கனடா நாட்டில் சுமந்திரனுக்கு எதிராக நடத்தப்பட்ட எதிர்ப்பு
ஆர்ப்பாட்டம். இது ஒரு திட்டமிட்ட நிகழ்ச்சி நிரல், ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் ஒரு
பதினைந்து பேருக்கு உட்பட்டவர்களாகவே இருப்பார்கள், புலிக்கொடிகளை பிடித்துக்க�ொண்டு எங்களுக்கு தமிழீழம்தான் வேண்டும் என்று சாத்தியமற்ற க�ோரிக்கையை
முன்வைக்கும் குழு இலங்கை அரசாங்கத்தை ப�ொறுத்தவரையில் தீவிரவாதிகள்தான், இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தினூடாக இலங்கை அரசாங்கத்திற்கும் சர்வதேசத்திற்கும்
எதிர்பார்த்த அறுவடை கிட்டியுள்ளது.
இலங்கையும்
சர்வதேச நாடுகளும் தமிழருக்கான தீர்வைதர முயற்சிக்கும் இவ்வேளையில்
அதனை
புலம்பெயர்
தமிழர்கள் எதிர்க்கிறார்கள்
அதனால் எங்களால் தீர்வுத்திட்டத்திற்கு செல்ல
முடியாது என்ற நிலைப்பாட்டை
எடுப்பதுடன்,
தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் அரசியல் வலுவை
மேலும் குறைக்க அல்லது
தமிழ் மக்களிடம் நம்பிக்கை இழக்க வைத்துள்ளது.
சுமந்திரனுக்கு எதிராக
புலிக்கொடிகளை பிடித்துக்கொண்டு ப�ோராட்டவாதிகள் பேசிய அநாகரிகமான வார்த்தைகள் ஒரு
ப�ோதும் ஏற்றுக்கொள்ள
முடியாதவை,
கனடாவில்
நடைபெற்ற எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம், ஆர்ப்பாட்டக்கார்கள்
எதிர்பார்க்காத விளைவுகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
புலி ஆதரவாளர்கள், தீவிரவாதிகள், புலிப்பயங்கரவாதிகள் என்ற க�ோசங்களுடன் சிங்கள மற்றும்
ஆங்கில பத்திரிகைகளில்
செய்திகள் வெளியாகியிருந்தன.
ஆக தமிழ் மக்களுக்கு
தீர்வு வழங்குவதை தமிழர்களே விரும்பவில்லை
என்ற பிம்பம் தெற்கில்
உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
இலங்கை
அரசாங்கத்திற்கு எதிராக ப�ோராடி
தமிழ் மக்களுக்கு அரசியல் தீர்வை பெற்றுக்கொடுக்க வேண்டிய அமைப்புக்கள்
சுமந்திரனுக்கு
எதிரான ப�ோரட்டம் என்ற
பெயரில் இலங்கை அரசாங்கத்திற்கான களத்தை
அமைத்து க�ொடுத்துள்ளார்கள். இதன் காரணமாக, அமைச்சர் நாமல்
ராஜபக்ச சுமந்திரனுக்கு
ஆதரவாக ருவிட்டர் செய்யுமளவிற்கு நிலைஃமை
மாற்றமடைந்துள்ளது.
மேலே
குறிப்பிட்ட
விடயங்களை மேல�ோட்டமாக
அவதானிக்கும்ப�ோது இது ஒரு திட்டமிட்ட
நிகழ்ச்சி நிரலாக காணப்படுகின்றது. எமது மக்களின் அரசியல் கலாசாரம் மேல�ோங்கி வரும்
நிலையில்
கனடாவில்
சுமந்திரனுக்கு
எதிராக
நடத்தப்பட்ட ப�ோராட்டம்
மூலம் தமிழ் மக்களை
ஏமாற்ற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கையாகவே அரசியல்
அவதானிகள் கருதுகின்றனர்.
தமிழ் மக்களுக்கான
அரசியல் தீர்வு வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதில்
மாற்றுக்கருத்து இல்லை
ஆனால்
அவ்வாறான
திட்டங்களுடன்
வரும்
சர்வதேச
சக்திகளின்
சூட்சுமங்களை
அறிந்துக�ொள்ளக்கூடிய அரசியல் தலைமைகள் தமிழ்
மக்களிடையே உருவாக
வேண்டும்.
அரசியல்
'கீர�ோயிசம்'
அல்லது
அரசியல் சாகசம் தமிழ்
மக்களின் எதிர்காலத்தை
முட்டுச்சந்தில்
க�ொண்டுப�ோய்
நிறுத்திவிடும்
என்பதுடன் தமிழ் மக்களுக்கான அரசியல் தீர்வு
த�ொடர்பாக பேசப்போகிற�ோம் என அமெரிக்கா
கிளம்பி ப�ோன சட்டகுழுவினர் சர்வதேச அரசியல்
சதி திட்டத்தை அறிந்து
க�ொள்ள முடியாத காரணத்தினால் குளிக்கப�ோய்
சேறு பூசிக�ொண்டு திரும்பிய கதையாக, அரசியல்
அமெரிக்க பயணம் நிறைவடைந்துள்ளது.
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ed;dlj;ij kw;Wk; rpWtH guhkhpg;G
Nritfs; jpizf;fsk;

kPAaH ePjpkd;wf; fl;blj; njhFjpapd;
Kfhikr; rig

gjtp ntw;wplq;fs;

thfdnkhd;iw tpw;gid nra;tjw;fhd
Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;Nfhuy;

kPAaH ePjpkd;wf; fl;blj; njhFjpapd; Kfhikr; rigapd;
gpd;tUk; gjtp ntw;wplj;jpw;fhf ,yq;ifg; gpuirfsplkpUe;J
tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

1. cs;sff; fzf;fha;T mYtyH juk; II
(gjtpfs; 01)
tpz;zg;gq;fs;. 2021.12.13 md;W my;yJ mjw;F Kd;dH
mDg;gg;gly; Ntz;Lk;.
fzf;fha;T mYtyH gjtpahdJ> RahjPdkhf ,Uj;jy;
Ntz;Lnkd;gjdhy;> kPAaH ePjpkd;wf; fl;blj; njhFjpapd;
Kfhikr; rigapd; gzpf; FohKld; njhlHGila vtNuDk;
egnuhUtH
,g;gjtpw;fhf
tpz;zg;gpj;jy;
$lhJ
vd
mwptpf;fg;gLfpd;wJ.
Nkyjpf
jfty;fspw;fhfg;
gpd;tUk;
,izaj;jsj;jpy;
gpuNtrpf;fTk;.
https://www.moj.gvo.lk/images/2021/vacancy.pdf
khH\y;> kPAaH ePjpkd;wf; fl;blj; njhFjp>
j.ng.,y. - nfhOk;G-12>
njhiyNgrp :- 011-2437501

thfd tif

thfd
,yf;fk;

cw;gj;jp
Mz;L

kpl;Rgp\p
g[Nuh [Pg;

64 - 3204

1992

ghPl;rpj;Jg; ghHf;ff; $ba
miktplk;

njhiyNgrp
,yf;fk;

gpu[hgjp rpWtH ghJfhg;G
epiyak; - ghze;Jiw

011-2186245

Nkw;gb thfdj;ij tpw;gid nra;J mfw;wpf;nfhs;tjw;fhf Kj;jpiuaplg;gl;l
tpiykDf; Nfhug;gLfpd;wJ. 2021.12.08> 2021.12.13 kw;Wk; 2021.12.15 Mfpa jpdq;fspy;
K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu Nkw;gb Kfthpapy; ,t;thfdj;ijg; ghPl;rpj;Jg;
ghHf;fyhk;.
chpj;jhd tpiykDg;gbtq;fis gpd;tUk; KfthpapYs;s ed;dlj;ij kw;Wk; rpWtH
ghJfhg;Gr; Nritj; jpizf;fsj;jpd;> jghdg; gphptpy; 2021.12.06 Kjy; 2021.12.16 tiu
thu Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu ngw;Wf;nfhs;syhk;.
tpiykDg;gbtnkhd;wpw;fhf kPsspf;fg;glhj &gh 1>000/- ,w;fhd fl;lznkhd;W kw;Wk;
kPsspf;fg;gLk; &gh 15>000/- ,w;fhd njhif itg;Gr; nra;ag;gly; Ntz;Lk;.
g+uzg;gLj;jg;gl;l tpiykDf;fis mlf;Fk; ciwfspd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy;>
'thfd tpw;gidf;fhd tpiykD" vdf; Fwpg;gpl;L 2021.12.17 md;W gp.g. 2.00 ,w;F
my;yJ mjw;F Kd;dH fpilf;ff;$bathWg; gjpTj; jghypy; gpd;tUk; Kfthpf;F
mDg;Gjy; Ntz;Lk;.
my;yJ vkJ jpizf;fsj;jpd; jghdg; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapw;
NrHj;jy; Ntz;Lk;.
tpiykDj; jpwj;jy; 2021.12.17 md;W gp.g. 2.30 ,w;F gpd;tUk; KfthpapYs;s
ed;dlj;ij kw;Wk; rpWtH ghJfhg;Gr; Nritj; jpizf;fsj;jpd; Mizahshpd;
mYtyfj;jpy; eilngWk;.
MizahsH>
ed;dlj;ij kw;Wk; rpWtH ghJfhg;Gr; Nritfs; jpizf;fsk;>
B gphpT> 03Mk; khb> nrj;rphpgha> IIMk; gbepiy>
gj;juKy;y.

,yq;if rKj;jpu gy;fiyf;fofk;
(2014 Mk; Mz;bd; 31 Mk; ,yf;f rl;lj;jpd;
fPohd mur gy;fiyf;fofk;)

rpNu\;l tphpTiuahsh;fs; gjtpf;fhd
gjtp ntw;wplq;fs;
,yq;if rKj;jpu gy;fiyf;fofkhdJ ,yq;ifapd; flw;nwhop;y;>
fly;rhh;e;j kw;Wk; fly;top JiwfSs;s Ml;gy Njitfis toq;Fk;
nghWg;ig xg;gilf;fg;gl;Ls;sJ.
gpd;tUk; gjtpfSf;fhf jifikAs;s egh;fsplkpUe;J ,yq;if rKj;jpu
gy;fiyf;fofkhdJ tpz;zg;gq;fis tuNtw;fpd;wJ.
rpNu\;l tphpTiuahsh; - juk; I
rpNu\;l tphpTiuahsh; - juk; II
flypay; jpizf;fsj;jpw;fhd epGzj;Jt gug;G
ngsjPf tpQ;Qhdj;jpy; Kjy; gl;lk; kw;Wk; ngsjPf/,urhad/Gtpapay;
flypay; Mfpatw;wpy; gl;lg;gpd;gl;lk; my;yJ flypaypy; chpj;jhd
Jiwapy; fyhepjp gl;lk;.
my;yJ
fzpjj;jpy; KjyhtJ gl;lk; kw;Wk; ngsjPf flypaypy; gl;lg;gpd;gl;lk;
my;yJ flypaypy; chpj;jhd Jiwapy; fyhepjpg; gl;lk;.
ftdkhf Fwpj;Jf; nfhs;sTk;: Ml;Nrh;g;G
tpz;zg;gjhhpfs; fy;tprhh; jifikfs;.

jpl;lj;jpd;

gpufhuk;

rk;gs msTj;jpl;lq;fs;:
(m)
(M)

rpNu\;l tphpTiuahsh; - juk; I – khjhe;jk; 91>310 - 7x2,170 –
106,500 &gh [U-AC3 (I)]
rpNu\;l tphpTiuahsh; - juk; II- khjhe;jk; 79>360-11x1>630-97>290
&gh [U-AC3(II)]

NkNyAs;s rk;gsj;jpw;F mjpfkhf> tho;f;if nryTg; gb> fy;tprhh; gb>
Muha;r;rp mgptpUj;jp gb kw;Wk; MSdh;fspd; rigapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l
Vida gbfSk; njhpT nra;ag;gl;l tpz;zg;gjhhpfSf;F toq;fg;gLk;.
2021 brk;gh; 7 Mk; jpfjp tiuAk; www.ocu.ac.lk vd;w gy;fiyf;fof
,izaj;jsj;jpypUe;J tpz;zg;gg; gbtk; kw;Wk; Ml;Nrh;g;G jpl;lk;
Mfpatw;iw gjptpwf;fk; nra;ayhk;. jpl;ltl;lkhf Fwpf;fg;gl;Ls;s
gbtq;fspy; mDg;gg;gl;l tpz;zg;gq;fs; khj;jpuNk Vw;Wf; nfhs;sg;gLk;.
(jaT nra;J chpj;jhd Mtzq;fspd; gpujpfis ,izf;fTk;).
chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;g gbtkhdJ Nrh;f;fg;gl;l
jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; tpz;zg;gpf;Fk; gjtpg; ngah;
Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk; vd;gJld; 2021 brk;gh; 7 Mk; jpfjpad;W my;yJ
mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; Neubahf xg;gilf;fg;glyhk;
my;yJ gjpTj; jghypy; cjtp gjpthsh;> kdpj ts mgptpUj;jp> ,yq;if
rKj;jpu gy;fiyf;fofk;> ,y. 51> gd;dhde;j khtj;ij> kl;lf;Fspa>
nfhOk;G-15 vd;w Kfthpf;F mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. gy;fiyf;fof
Kiwik/ murhq;f jpizf;fsq;fs;/$l;Lj;jhgdq;fs; kw;Wk; epajpr;rl;l
rigfs; Mfpatw;wpd; tpz;zg;gjhhpfs; mth;fspd; tpz;zg;gq;fis
mth;fspd; chpj;jhd epWtdq;fspd; jiyth;fspd; ghpe;JiufSld;
mDg;Gjy; Ntz;Lk;.
%Lk; jpfjpf;F gpd;dh; ngw;Wf; nfhs;Sk; tpz;zg;gq;fs; g+h;j;jp
nra;ag;glhj tpz;zg;gq;fs; kw;Wk; ,yq;if rKj;jpu gy;fiyf;fof
tpjpf;fg;gl;l cUkhjphpapy; rkh;g;gpf;fg;glhj tpz;zg;gq;fs; mwptpj;jypd;wp
epuhfhpf;fg;gLk;.
gjpthsh;>
,yq;if rKj;jpu gy;fiyf;fofk;>
fhf;if jPT> kl;lf;Fspa>
nfhOk;G-15.
2021 etk;gh; 28 Mk; jpfjpad;W

2.

Nfs;tpiaf; ifaspg;gjw;F fle;j Ie;J (05) tUlj;jpDs; ,iaGila
khjphpapyhd Nrit toq;fpa mDgtk; NjitahFk;.

3.

2021 etk;gh; khjk; 29k; jpfjp Kjy; 2021 brk;gh; khjk; 15Mk; jpfjp
tiuahd ve;jnthU Ntiy ehspYk; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp
tiuahd fhyj;jpDs; vOj;J %y Ntz;LNfhs; xd;iwr; rkh;g;gpj;jjd;
gpd; kPsspf;fg;glhj ,uz;lhapuj;J Ie;E}W (2500.00) (ntl; ,d;wp) &gh
fl;lzj;ij ,yq;if rptpy; tpkhd Nritfs; mjpfhu rigf;F nuhf;fg;
gzkhfr; nrYj;jp Nfs;tp Mtzj; njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT
nra;ayhk;.

4.

,J njhlh;gpy; MHtk; fhl;Lk; Nfs;tpjhuh;fs; fl;Lehaf;f kpDtq;nfhl
tPjp> ,y. 152/1> rptpy; tpkhd Nritfs; #oy; Muha;r;rp kw;Wk; nraw;wpl;lg;
gphptpd; 011 2358824 vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;Jld; njhlh;G nfhz;L
Nkyjpf jfty;fisg; ngw;Wf; nfhs;syhk;. Nfs;tp Mtzq;fis
,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

5.

Nfs;tpfisr; rkh;g;gpf;Fk; midj;J Nfs;tpjhuh;fspdJk; ,Ugj;ijahapuk;
(25>000.00) &ghTf;fhd ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l
th;j;jf tq;fpapy; ngw;Wf; nfhz;l gpiz Kwpnahd;iw itg;Gr; nra;jy;
Ntz;Lk;. Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; ehs; Kjy; 120 ehl;fSf;F Nfs;tpg;
gpiz Kwp nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

6.

Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lnkhd;W 2021 brk;gh; khjk; 06Mk; jpfjp K.g. 10.00
kzpf;F fl;Lehaf;f> kpDtq;nfhl tPjp> ,y. 152/1 ,yq;if rptpy; tpkhd
Nritfs; mjpfhu rigapy; ,lk; ngWk;.

7.

2021 brk;gh; khjk; 16Mk; jpfjp gp.g. 2.30 kzpf;F Kd; fl;Lehaf;f>
kpDtq;nfhl tPjp> ,y. 152/1 ,yq;if rptpy; tpkhd Nritfs; mjpfhu
rigapd; jpizf;fs ngWiff; FOj; jiytUf;F Kj;jpiuf; Fwp
nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfisf; fpilf;fr; nra;jy; Ntz;Lk;. fbj ciwapd;
,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~,yq;if rptpy; tpkhd Nritfs; mjpfhu
rigapd; kj;js mYtyfk;> tPutpy kw;Wk; kl;lf;fsg;G tpLKiw tpLjpfspy;
epWtg;gl;Ls;s tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuq;fSf;fhd guhkhpg;G Nritia
toq;Fjy;| vdf;Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;;.

8.

Nfs;tpiaf; ifaspg;gjw;F jifik ngWk; epWtdj;jpdhy; KO xg;ge;jg;
ngWkjpapd; 10% ngWkjpahd ,yq;if rptpy; tpkhd Nritfs; mjpfhu
rigapd; ngahpy; ngw;Wf; nfhz;l epge;jidfsw;w nraw;wpwd; gpiz
Kiwnahd;iwr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. vjph;ghh;f;fg;gLk; nraw;wpwd;
kl;lj;jpyhd Nrit fpilf;fhtpl;lhy; mij mwtpl;Lf; nfhs;Sk; chpikia
,yq;if rptpy; tpkhd Nritfs; mjpfhu rig jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

9.

2021 brk;gh; khjk; 16 jpfjp gp.g. 2.30 kzpf;F Nfs;tpfisr; rkh;g;gpg;gjw;fhd
fhyk; Kbtile;jTld; cld; jpwf;fg;gLk;.. jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk;
Nfs;tpfs; Vw;Wf; nfhs;sg;gl khl;lhJ.

jiyth;>
jpizf;fs ngWiff; FO>
,yq;if rptpy; tpkhd Nritfs; mjpfhu rig>
,y. 152/1> kpDtq;nfhl tPjp>
fl;Lehaf;f.

1.

nfhOk;G gy;fiyf;fofj;jpd; caph; ,urhadk;> %yf;$W caphpay; kw;Wk; capH
njhopy;El;gtpay; epWtfj;jpy; Jg;GuNtw;ghL> Rj;jpfhpg;G> fhzpr;rPuhf;fy; kw;Wk;
guhkhpg;G NritfSf;fhf jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J
Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis caph; ,urhadk;> %yf;$W caphpay; kw;Wk;
capHnjhopy;El;gtpay; epWtfj;jpd; rhh;ghf ,yq;if> nfhOk;G gy;fiyf;fof
caph;,urhadk;> %yf;$W caphpay; kw;Wk; capH njhopy;El;gtpay; epWtf
jpizf;fs ngWif FOj; (cah; kl;lk;) jiyth; NfhUfpd;whh;.
2. cj;Njrpf;fg;gl;l Nritf; fhyg;gFjpahdJ %d;W khj fhy jFjpfhz; fhyj;Jld;
xU tUlkhFk;.
3. tpiykDf;Nfhuy; Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; %yk; elhj;jg;gLk;.
4. midj;J tpiykDjhuh;fSk; chpj;jhd Jiwapy; nry;YgbahFk; jd;ikapYs;s
tpahghu gjpT my;yJ $l;bizg;G rhd;wpjiof; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.
5. Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy caph;,urhadk;>
%yf;$W caphpay; kw;Wk; capH njhopy;El;gtpay; epWtfj;jpd; rpNu\;l cjtp
gjpthshplkpUe;J ngw;W 2021 etk;gh; 29 Mk; jpfjpapypUe;J fPNo toq;fg;gl;Ls;s
Kfthpapy; K.g. 8.30 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp
tiuAk; tpiykDf;Nfhuy;
Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;. (njhiyNgrp: 011-2553672. njhiyefy;: 011-2553683)
6. 2021 etk;gh; 29 Mk; jpfjpapypUe;J 2021 brk;gh; 17 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.30
kzp tiuAk; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 2>000 &ghitr; nrYj;jpa gpd;dh;>
tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;W Mh;tKs;s
tpiykDjhuh;fspdhy;
nfhs;tdT
nra;ag;glyhk;.
gzf;nfhLg;gdthdJ
caph;,urhadk;> %yf;$W caphpay; kw;Wk; capHnjhopy; El;gtpay; epWtfj;jpd;
ngahpy; jpk;gphpf];aha kf;fs; tq;fpapYs;s 086100121189723 vd;w fzf;fpyf;fj;jpw;F
nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.
7. tpiykDf;fs; mitfis rkh;g;gpg;gjw;fhd ,Wjp jpfjpapypUe;J %d;W
khjq;fSf;F nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;.
8. tpiykDf;fs; 30>000 &gh (Kg;gjpdhapuk; &gh khj;jpuk;) ngWkjpapy; gzpg;ghsh;>
caph;,urhadk;> %yf;$W caphpay; kw;Wk; capH njhopy;El;gtpay; epWtfk;>
nfhOk;G gy;fiyf;fofk;> 90> FkhuJq;f Kdpjhr khtj;ij> nfhOk;G-03 vd;w
ngahpy; ,yq;ifapy; nraw;gLk; th;j;jf tq;fpnahd;wpypUe;Jk; ,yq;if kj;jpa
tq;fpapy; gjpT ngw;wJk; tpiykDf;fis rkh;g;gpg;gjw;fhd ,Wjp jpfjpapypUe;J
120 ehl;fSf;F nry;YgbahFk; jd;ikapYs;sJk; tpiykDg;gpiznahd;Wld;
,izf;fg;gly; Ntz;Lk;.
9. xg;ge;jk; toq;fg;gl;l gpd;dh;> rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; ,yq;ifapy; nraw;gLk;
th;j;jf tq;fpnahd;wpdhy; toq;fg;gl;lJk; tUlhe;j nkhj;j xg;ge;jj;jpd; 5%
njhifahfTk; caph;,urhadk;> %yf;$W caphpay; kw;Wk; capH njhopy;El;gtpay;
epWtfj;Jld; xg;ge;j cld;gbf;if Muk;gkhFk; jpfjpapypUe;J 400 ehl;fSf;F
nry;YgbahFk; jd;ikapYkpUj;jy; Ntz;Lk;.
10. Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; ,U gpujpfspy; fPNoAs;s Kfthpf;F 2021 brk;gh;
20 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.30 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy;
xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 2021 brk;gh;
20 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.30 kzpf;F caph;,urhadk;> %yf;$W caphpay; kw;Wk;
capH njhopy;El;gtpay; epWtf rig miwapy; Neubahf rKfkspj;jpUf;Fk;
tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;.
11. 2021 brk;gh; 8 Mk; jpfjpad;W K.g. 10.30 kzpf;F caph;,urhadk;> %yf;$W
caphpay; kw;Wk; capHnjhopy;El;gtpay; epWtf rig miwapy; tpiykD
Kd;Ndhbf; $l;lnkhd;W eilngWk;.
12. jpizf;fs ngWif FOtpd; jPh;khdNk ,WjpahdjhFk;.
jiyth;>
jpizf;fs ngWif FO>
caph; ,urhadk;> %yf;$W caphpay; kw;Wk; capH njhopy;El;gtpay; epWtfk;>
nfhOk;G gy;fiyf;fofk; ,yq;if>
,y. 90> FkhuJq;f Kdpjhr khtj;ij>
nfhOk;G-03>
,yq;if.

Sabaragamuwa University of Sri Lanka
Faculty of Social Sciences & Languages
EXPRESSION OF INTEREST (EOI)
ESTABLISHMENT OF LMS RECORDING ROOM ALONG WITH LMS SERVER
AND OTHER REMOTE FACILITIES FOR STAFF OF THE FACULTY
Introduction:

Faculty of Social Sciences and Languages of Sabaragamuwa University which is the only Arts Faculty in Sri Lankan
University System that got “A” grades for all its degree programmes in the “Self Evaluation Report” by the University
Grants Commission has decided to develop the LMS facilities which offered an integrated platform for educational
materials, distribution and management of learning as well as accessibility by a range of users including lecturers, learners
and other content makers especially for distance learning.
Due to the prevailing situation of the country, everyone is looking for developed facilities related to online teaching.
Therefore, as a solution for that, Faculty has received additional funds to improve LMS of the Faculty from AHEAD
(Accelerating Higher Education Expansion & Development) Project which is funded by World Bank through University
Grants Commission.
Therefore, the Chairman, University Procurement Committee (DPC) on behalf of the AHEAD Project, Sabaragamuwa
University of Sri Lanka invites sealed EOI from eligible and qualified bidders to establish an LMS recording room along
with LMS server and other remote facilities for the staff of the faculty. The total project cost is Rs. 9.5 million (including
VAT)

Scope of Work:
Category
Category 01
Establish main components of
LMS recording room

Scope of work
1. Application Server
.
- Intel Xeon Silver 4208 2.1G, 8C/16T, 9.6GT/s,11M Cache, Turbo
2. Video and Audio Capturing and Integrations System
- Auto tracking & zooming camera that compatible with zoom and LMS
3. Online UPS
4. Main Display System
72 inch (LED Display or latest technology than LED)

Category 02

1. No. of Laptops :40

Laptops for staff to be used in
online delivery

2. With drawing pads with equation support

You can apply for any of above categories or several categories. If you are interested in providing solutions for any of
the above categories, please send your EOI document indicating which of the categories you are interested in with your
basic solutions for the categories. If we are impressed with your solution(s), You will be invited to the faculty for a
demonstration session.
Application form of Expression of Interest (EOI) could be sent at or before 2.30pm on 14th of December 2021
in a sealed envelope and it should be reached to the Director-OTS, AHEAD Operation, Sabaragamuwa University of
Sri Lanka.
The reference number “AHEAD/RA2/ELTA-ELSE/SUSL/SSL/GOODs/18” Expression of Interest: Requirements
for Learning Management System” should be clearly indicated on the top left-hand corner of the sealed bids.
If you need further clarification,
Please Contact:
Mr. R.N.N.B.Rathnayake,
Senior Lecturer,
Center for Computer Studies,
Sabaragamuwa University of Sri Lanka.
Tel.No: 071-9936541
Chairman,
Procurement Committee,
Sabaragamuwa University of Sri Lanka,
Belihuloya 70140.

Mr. W.R.Y.S. Samarasekara
Instructor in Computer Technology,
Center for Computer Studies,
Sabaragamuwa University of Sri Lanka.
Tel No: 071-8269516

650/y¥.

500/-

Hand over your Classified Advertisements to Our nearest Branch Office

rptpy; tpkhd Nritfs; mjpfhu rig rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FO
(DPC) jiythpdhy; ,yq;if rptpy; tpkhd Nritfs; mjpfhu rigapd;
kj;js mYtyfk;> tPutpy kw;Wk; kl;lf;fsg;G tpLKiw tpLjpfspy;
epWtg;gl;Ls;s tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuq;fSf;fhd guhkhpg;G Nritia
toq;Ftjw;fhf jifik tha;e;j jFjpfisg; g+Hj;jp nra;Js;s Kj;jpiuf;
Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

y¥.

Nfs;tp ,y. SP/2021-11

(Except Thinakaran Varamanjari)

Jg;GuNtw;ghL> Rj;jpfhpg;G> fhzpr;rPuhf;fy;
kw;Wk; guhkhpg;G Nrit Mfpatw;wpw;fhd
tpiykDf;fSf;fhd mioj;jy; (2021-2022)

300/-

ngWif mwptpj;jy;

,yq;if rptpy; tpkhd Nritfs; mjpfhu rigapd; kj;js mYtyfk;>
tPutpy kw;Wk; kl;lf;fsg;G tpLKiw tpLjpfspy; epWtg;gl;Ls;s
tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuq;fSf;fhd guhkhpg;G Nritia toq;Fjy;

y¥.

nfhOk;G gy;fiyf;fofk;

(Except Thinakaran Varamanjari)

Nfs;tp Nfhuy;

Three Newspapers

,yq;if rptpy; tpkhd Nritfs; mjpfhu rig

caph; ,urhadk;> %yf;$W caphpay; kw;Wk;
caph; njhopw;El;gtpay; epWtfk;

Two Newspapers

(Only 15 Words)

Rw;Wyhj;Jiw mikr;R

1.

தினகரன் வாரமஞ்சரி

2021 நவம்பர் 28 ஞாயிற்றுக்கிழமை

Anuradhapura - TEL : 025 22 22 370 FAX : 025 22 35 411 / Kandy - TEL : 081 22 34 200 FAX : 081 22 38 910
Kataragama - TEL : 047 22 35 291 FAX : 047 22 35 291 / Maradana - TEL : 011 2 429 336 FAX : 011 2 429 335
Matara - TEL : 041 22 35 412 FAX : 041 22 29 728 / Nugegoda - TEL : 011 2 828 114 FAX : 011 4 300 860 / Jaffna - TEL : 021 2225361 FAX : 021 22 25 361

sunday november 28, 2021

Any Single Newspaper

Thinakaran vaaramanjary

Promotional Rates for a Classified Advertisements
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பெயர் 		
வகுப்பு		
பாடசாலை பெயர்
பாடசாலை முகவரி
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...........................................
வகுப்பாசிரியர் பெற்றோர் கையொப்பம்

மாணவரின் பெயர்
இடமிருந்து வலம்

(01) வளிமண்டலத்தில் உருவாகின்ற குறைந்த
காற்றழுத்தப் பகுதியை இச்சொல்லால்
குறிப்பிடுவர். இதன் விளைவாக கடும்
காற்று, பலத்த மழை ப�ோன்ற அனர்த்தங்கள் உருவாகக் கூடும்.
(11) இளைய சக�ோதரி (தலைகீழான ச�ொல்)
(14) வளியை இவ்வாறும்
குறிப்பிடலாம்.
(தலைகீழான ச�ொல்)
(21) மூவிடப் பெயர்களில் ஒன்று இது. நான்,
நாம் ப�ோன்று தன்னை அல்லது தங்களை
சுட்டும் ச�ொற்கள் இதற்குள் அடங்கும்.
(24) அக்காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட நரம்பிசை வாத்தியக் கருவி இது. விபுலானந்த
அடிகளாருக்கும், இந்த வாத்தியக் கருவிக்கும் த�ொடர்பு உள்ளது.

நான் ஒரு கதைப்புத்தகம்
ந்த மாணவியின் கைகளில் நான் தவழ்ந்து
க�ொண்டிருந்தேன். அவள் ஒவ்வொரு பக்கமாக என்னைப் புரட்டிப் பார்த்துக் க�ொண்டிருந்தாள். என்னைக் கடையிலிருந்து வாங்கிய நாள் முதல்
அவளுக்கு ஓய்வு நேரங்களில் துணையாக நான்
மட்டுமே இருந்தேன்.
தலை சிறந்த எழுத்தாளர் ஒருவரின் கற்பனையில் நான் மலர்ந்தேன். நான்
சிறுவர்களுக்கான
நீதிக்
கதைகள் எனப் பெயரிடப்பட்டேன். ம�ொத்தம் 81 பக்கங்களை உள்ளடக்கி பதிக்கப்பட்டிருந்தேன்.
ஒரு நாள் அக்கடைக்கு
ஒரு மாணவி தன் தாத்தாவுடன்
வந்திருந்தாள்.
அவள் அங்குள்ள புத்தகங்களை எல்லாம் பார்வையிட்டுக் க�ொண்டிருந்தாள். அவள் என்னை
வைத்த கண் வாங்காமல்
பார்த்துக்
க�ொண்டிருந்தாள். நான் இவளாவது
என்னை வாங்குவாளா
என்ற ஏக்கப் பெருமூச்சுடன்
அவளையே பார்த்துக் க�ொண்டிருந்தேன். சிறிது
நேரத்திற்குப் பின் என்னை எடுத்துச் சென்று அவள்
தாத்தாவிடம் என்னை வாங்கித் தருமாறு கேட்டாள்.
அவள் தாத்தாவும் அதனை வாங்கித் தந்தார்.
அன்று முதல் அவள் என்னை பத்திரமாகப் பார்த்துக் க�ொண்டாள். எனக்கு அழகான அட்டையைப்
ப�ோட்டு என் அழகுக்கு மேலும் அழகு சேர்த்திருந்தாள். ஒருநாள் அவள் என்னைப் படித்துக் க�ொண்-

மேலிருந்து கீழ்
(01) உயிரங்கிகளில் ஒருவகை இது. ஆனால்
தற்போசனி வகை உயிரங்கி. தனக்குரிய
உணவைத்
த�ொகுப்பதுடன்,
மனிதன்
ப�ோன்ற மற்றைய உயிரினங்களுக்கும்
உணவை வழங்குகின்றது.
(03) கூர்மையானது. காலணி இன்றி நாம் நடந்து
சென்றால், உள்ளங்காலில் குத்திவிடும்.
(06) முகத்தைக் குறிக்கும் ச�ொல். (தலைகீழான
ச�ொல்)
(11) நல்லுறவுக்கு விர�ோதமானது இது. (தலைகீழான ச�ொல்)
(16) உழைப்பின்றேல் இதுவும் வந்து சேர்ந்து
விடும். இளமையில் க�ொடியது இது.
(20) தரைவாழ் உயிரினங்களில் மிகப் பெரியது.
(தலைகீழான ச�ொல்)

ப�ோட்டி இல. 338
சிறுவர் உலகம்
தினகரன் வாரமஞ்சரி
த.பெ.இல.834.
க�ொழும்பு

குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி இல. 337
விடைகள்
இடமிருந்து வலம்
01. கடலாமை 07. நிம்மதி 11. பசு
16. இறால்
22. அரிசி 25. மணி
01. கப்பல்
09. மகன்

மேலிருந்து கீழ்
03. நிலா 04. அம்மை
12. சுறா 18. இஞ்சி

13. அகதி

05. அதிதி 		
21. ஆணி

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

இவ்வார
மழலையர்

ஆ

சுயசரிதை
டிருக்கும்போது அவள் தாயார்
அவளை அழைக்கும் ஓசை கேட்டு
சமையலறைக்கு ஓடினாள். அவ்வேளையில் அங்கு விளையாடிக்
க�ொண்டிருந்த அவளது இளைய
தங்கை என்னை தூக்கி
வந்தாள்.
என்னைக்
கையில்
எடுத்து அவள் முன்னும்
பின்னும் திருப்பி பார்த்தாள்.
அவள் என்னை என்ன
செய்யப் ப�ோகிறா என்று
என் உள்ளம் படபடத்தது.
நான் என் கண்களை இறுக
மூடிக்கொண்டேன்.
அப்ப�ொழுது யார�ோ என்னைப்
பிடித்து இழுப்பதை உணர்ந்தேன். கடவுளே! கடவுளே!
என்று முணுமுணுத்தேன். அப்பொழுது அம்மாணவியின் குரல் கேட்க மெல்ல கண் திறந்து
பார்த்தேன். நல்ல வேளை! எந்த அசம்பாவிதமும் ஏற்படுவதற்கு முன் அவள் என்னைத் தன்
தங்கையிடமிருந்து காப்பாற்றிவிட்டாள். அன்று
முதல் அவள் என்னை எங்கும் தவறவே விடுவதில்லை. என்னைப் படித்து முடித்ததுமே மறவாமல்
கண்ணாடி பேழைக்குள் வைத்துக் கண்ணை இமை
காப்பதுப�ோல் காத்து வருகிறாள்.

பிரஷ
ஷோ

டில்ருக்

ஷான்,

ஸ்ரீகுமார் - தமிழ்ச்செல்வி, ,
வெல்லம்பிட்டிய.

ஆ.லங்கேஷ்

ந�ோர்வூட்

மாணவர்க ளு
ம்
ரு
ய
சி ரி
ம்
ஆ

சிரியர் மாணவர் உறவு
இரக்கச் சிந்தைய�ோடு
அடைய வேண்டும். மாணவர்களுக்கு
வெறுப்பூட்டக்கூடிய செயல்களில் ஆசிரியர் ஈடுபடக்கூடாது. மாணவர்களிடம்
கேள்வி கேட்கும்போது பதில் தவறாக
இருந்தாலும் அதற்காக அவனை மட்டந்தட்டி, மடையர், முட்டாள் என்றெல்லாம்
திட்டக்கூடாது. அது மாணவனை வெகுவாகப் பாதிக்கக்கூடும். சிலவேளை
ஆசிரியரையே கூட வெறுப்படையச்
செய்யக்கூடும்.
சில மாணவர்கள் குறும்புகளைச் செய்வதில்

ஒ

ரு குளத்தில் ஏராளமான மீன்கள் இருந்தன.
அவற்றில் ஒரு தங்க நிற மீனும், ஒரு கெளுத்தி
மீனும் நண்பர்களாக இருந்தன. தங்கநிற
மீனுக்கு, தான் அழகாய் தங்கம் ப�ோல் மினுமினுப்பாய்
இருப்பதால் கர்வம் அதிகம். கெளுத்தி மீனிடம் நட்பாக
இருந்தாலும் அடிக்கடி அதன் த�ோற்றத்தைக் கண்டு
கேலி செய்யும்.
ஒருநாள், தங்க மீன் மிக ஆனந்தமாய் நீரில்
குதித்துக் குதித்து கும்மாளமடித்தது. அப்போது அப்
பக்கமாக கெளுத்தி மீன் வந்தது. அதைப் பார்த்ததும்
தங்க மீனுக்கு குஷி அதிகமாகிவிட்டது. "
ஹாய்... இன்றும் என் அழகைப்
பார். என் மினுமினுப்பைப் பார்;
வசீகரத்தைப் பார்.
நாளுக்கு
நாள்
என் மெருகு எப்படி
கூடிக்
க�ொண்டே
ப�ோகிறது
பார்.
உலகில்
என்
ப�ோன்ற
அழகிய
மீன் எங்கு இருக்க
முடியும்? ஹூம்...
இறைவன் உன்னையும்தான்
படைத்தி ரு க் கி ற ா னே . . .
அவலட்ச ணமாய்,
கறுமை
நிறத்தில்
ச�ொரச�ொரப்பாய்...
என்ன பிறவிய�ோ
நீ... இந்தக் குளத்தில்
என்னைப்
ப�ோல்
வேறு யாரும் இல்லாததால்
உன்னுடன் பழகவேண்டிய
சூழ்நிலை. எல்லாம்
என் தலையெழுத்து'' என்றது.
"தங்க மீனே! நம்மையெல்லாம் படைத்தது இறைவன்.
உன்னை இத்தனை அழகாய் படைத்ததற்கும், என்னை
இத்தனை அவலட்சணமாய்ப் படைத்ததற்கும் ஏதேனும்
வலுவான காரணம் இருக்கும். அதனால் இறைவனுடைய செயலைக் குறை ச�ொல்லாதே. என் த�ோற்றம்
இப்படி இருக்கிறதே என்று எண்ணி என்றுமே நான் கவலைப்பட்டதில்லை. எனக்கு இந்த உடலமைப்பே ப�ோதும்.
ஆனால், ஒரு விஷயம்... உனக்கு பெருமை அதிகமாகிவிட்டது. இது நல்லதல்ல. பெருமை உள்ளவர்களை கடவுள்
எதிர்த்து நிற்பார். விரைவில் உனக்குப் பாடம் கிடைக்கும்!''
என்று அமைதியாகச் ச�ொன்னது.
"சரிதான்! இது உன் இயலாமையின் வெளிப்பாடு. நிச்சயம் உன்னை உனக்குப் பிடிக்கவில்லை. அதனால் பிடித்-

மகிழ்ச்சியடைகின்றனர். ஆசிரியர் கதிரையில் மைதெளித்தல்,
குண்டூசி வைத்தல் ப�ோன்ற செயல்களில் ஈடுபடுபவதுண்டு. இதுப�ோன்ற
சேஷ்டைகளை எல்லா மாணவர்களும்
செய்வதில்லை. பாடசாலையில் குறும்புத்தனம் புரியும் மாணவர்கள் நாளடைவில்,
தாங்கள் செய்வது தவறு என்பதை உணர்ந்து
க�ொள்கின்றனர். பிற்காலத்தில் இவர்கள்
தேசத்தின் நற்பிரஜைகளாகவும் நாட்டுப்
பற்றாளர்களாகவும் திகழ்ந்ததுண்டு.

ஜெ. க�ோஷினி,

தரம் 04, சர்பேர்ட் சர்வதேச பாடசாலை,
வத்தளை.

சாரணா கையூம்

தது ப�ோல் எதைய�ோ ச�ொல்லி சமாளிக்கிறாய், சரிவிடு.
சில சமயங்களில் உன்னை நினைத்தால் எனக்குப் பரிதாபமாகத்தான் இருக்கிறது. சரி...சரி... உன்னுடன் பேசிக்
க�ொண்டிருப்பதால் என் மகிழ்ச்சி கெடுகிறது. நான் வருகிறேன்!'' என்று ச�ொல்லிவிட்டு துள்ளிக் குதித்துத் திரும்பி,
ஆனந்தமாகப் பாட்டுப் பாடியபடி நீரின் மேற்பரப்புக்குச்
சென்றது.
திடீரென்று, தன்னை யார�ோ கவ்விப் பிடிப்பதை
உணர்ந்து திடுக்கிட்டு, நிமிர்ந்து பார்த்தது.
ஒரு க�ொக்கின் அலகில் அது சிக்கிக் க�ொண்டிருந்தது.
"ஐய�ோ! க�ொக்கு!'' என்று அலறியது தங்க மீன்.
"ஆமாம்! க�ொக்குதான். என் வாழ்நாளில் உன்னைப் ப�ோன்ற அழகிய மினுமினுப்பான மீனை நான்
பார்த்ததே இல்லை. குளத்தின்
ஆழத்திலேயே
என்னமாய்
ஜ�ொலிக்கிறாய்;
பிரமாதம்.
இன்று எனக்கு நீ அற்புதமான
விருந்து!'' என்று கரகர குரலில்
பேசியது க�ொக்கு.
"ஐய�ோ! என்னை விட்டுவிடு!'' என்று ச�ொல்லிக்
கதறித் துடித்தது தங்க மீன்.
"விட்டுவிடவா? அடப்
பைத்தியமே!''
என்று
அதைக் க�ொத்தி தின்றது.
அக் காட்சியைப் பார்த்துக்
க�ொண்டிருந்த கெளுத்தி
மீன், "தங்க நிற மினுமினுப்பால் தலைக்கணம்
பிடித்துத் திரிந்தாயே.
அந்த மினுமினுப்பே
இன்று உன் உயிருக்கு உலை வைத்துவிட்டது
பார்த்தாயா? என்னுடைய அசிங்கமான கரிய நிறம்
க�ொக்கின் பார்வையில் இருந்து என்னை
தப்பிக்க வைத்துவிட்டது" என்று ச�ொல்லிவிட்டு, குளத்தின் ஆழத்திற்குச் சென்றது
கெளுத்தி மீன்.
நீதி :
யார் நம்மை புன்படுதினாலும்
அதை கண்டு வருந்த வேண்டாம்.
அதற்கான தண்டனயை அவர்
பெறுவார்.

தரம் 10, கலைமகள் தமிழ் மகா வித்தியாலயம்,
இரத்தினபுரி.

03
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கர்வம் !

கே. விஷாலினி,
தலவாக்கலை.

மாணவர் கழக அனுமதி
மாணவர் பெயர்
பிறந்த திகதி		
வகுப்பு		
பாடசாலை		
			

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

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

மு. ம�ோஷிகா,

02

உள்ளியது எல்லாம் உடன்எய்தும் உள்ளத்தால்
உள்ளான் வெகுளி எனின்.
தெளிவுரை :
ஒருவன் தன் மனத்தால் சினத்தை எண்ணாதிருப்பானானால், நினைத்த நன்மைகளை எல்லாம் அவன் ஒருங்கே
பெறுவான்.

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

01

குறளமுதம் :

எஸ். திவ்யாணி,

குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி இல. 338
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வர்ணப்
புகைப்படம்

மாணவர் கழகம்

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

முகம்மத் ரிசான்,
லிட்டில் பிளவர் பாலர் பாடசாலை,
வெளிமடை.
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பாலியல் குற்றச்சாட்டு வழக்கு:

பென்சிமா
குற்றவாளியாக
கண்டறியப்பட்டார்

2015 ஆம் ஆண்டு பிரான்ஸ் அணி வீரர் மெத்தியூ
வால்புவேனாவை அச்சுறுத்தும் முயற்சியில் ஈடுபட்டதாக
பென்சிமா குற்றவாளியாகக் கண்டறியப்பட்டார்.
பிரான்ஸ் மற்றும் ரியல் மெட்ரிட் முன்கள வீரர் கரீம்
பென்சிமாவுக்கு புதன்கிழமை 1 ஆண்டு இடைநீக்கம்
செய்யப்பட்ட சிறைத்தண்டனையும் 75,000 யூர�ோக்கள்
($84,000) அபராதமும் பிரெஞ்சு கால்பந்தை உலுக்கிய
பாலியல் குற்றச்சாட்டு வழக்கில் புதன்கிழமை தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது.
2015 ஆம் ஆண்டு பிரான்ஸ் அணி வீரர் மெத்தியூ
வால்புவேனாவை அச்சுறுத்தும் முயற்சியில் ஈடுபட்டதாக
பென்சிமா குற்றவாளியாகக் கண்டறியப்பட்டார்.
வெர்சாய்ஸ் நீதிமன்ற தீர்ப்பு பென்சிமாவின் உடனடி
விளையாட்டு எதிர்காலத்தை பாதிக்க வாய்ப்பில்லை.
மெட்ரிட் உடனான அற்புதமான பருவத்தைத் த�ொடர்ந்து
பாரிஸில் எதிர்வரும் 29ம் திகதி அன்று பல�ோன் டி'ஓர்
விருதை வெல்வதற்கு முன்னோக்கி பிடித்தவர்களில் ஒருவராகக் கருதப்படுகிறார். பிரான்ஸ் கூட்டமைப்பு தலைவர்
ந�ோயல் லு கிரேட் ஏற்கனவே பென்சிமா குற்றவாளி என
நிரூபிக்கப்பட்டாலும் பிரான்சுடன் விளையாட அனுமதிக்கப்படுவார் என்று கூறியுள்ளார்.
பென்சிமா மேல்முறையீடு செய்யப்போவதாக அவரது
வழக்கறிஞர்கள் தெரிவித்தனர்.
தவறை மறுத்த பென்சிமா, கடந்த மாதம் வெர்சாய்ஸில்
நடந்த விசாரணையில் கலந்து க�ொள்ளவில்லை மற்றும்
தீர்ப்புக்கு வரவில்லை. மற்ற நான்கு பிரதிவாதிகளும் குற்றவாளிகள் என நிரூபிக்கப்பட்டு புதன்கிழமை நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகவில்லை.

அவுஸ்திரேலிய டெஸ்ட் அணி

தலைவர் பெட் கம்மின்ஸ்
உப தலைவர் ஸ்மித்
அவிஸ்திரேலியாவின் 47வது டெஸ்ட்
தலைவராக வேகப்பந்து வீச்சாளர் பெட்
கம்மின்ஸ் நியமிக்கப்பட்டார், அதே
நேரத்தில் ஸ்டீவ் ஸ்மித் துணைத் தலைவராக வெள்ளிக்கிழமை நியமிக்கப்பட்டார்.
Cricket.com.au இன் கூற்றுப்படி,
ஐந்து பேர் க�ொண்ட தேர்வுக் குழுவுடனான நேர்காணல் செயல்முறை மற்றும்
கிரிக்கெட் அவுஸ்திரேலியாவின் முழு
சபையின் சம்மதத்திற்கு பிறகு இந்த அறிவிப்பு வந்தது.
அவுஸ்திரேலிய அணியின் முழுநேர

டெஸ்ட் தலைவராக இருக்கும் முதல்
வேகப்பந்து வீச்சாளர் கம்மின்ஸ் ஆவார்.
ரிச்சி பெனாட்டுக்குப் பிறகு அணியை
வழிநடத்தும் முதல் பந்து வீச்சாளர் இவர்தான்.
2017 முதல் செக்ஸ்ட்டிங் சம்பவத்தைத் த�ொடர்ந்து, கடந்த வாரம் பதவியில் இருந்து விலகிய டிம் பெயினுக்குப்
பதிலாக கம்மின்ஸ் நியமிக்கப்பட்டார்.
உலகின் முதனிலை டெஸ்ட் பந்துவீச்சாளர், தலைவராக நியமிக்கப்பட்டது
எதிர்பாராத மரியாதை என்று கூறினார்.
'ஒரு பெரிய ஆஷஸ் க�ோடைகாலத்-

திற்கு முன்னதாக இந்த பாத்திரத்தை
ஏற்றுக்கொள்வதில் நான் பெருமைப்படுகிறேன்' என்று கம்மின்ஸ் தெரிவித்துள்ளார்.
'கடந்த சில ஆண்டுகளில் டிம் (பெய்ன்)
குழுவிற்கு வழங்கிய அதே தலைமைத்துவத்தை என்னால் வழங்க முடியும் என்று
நம்புகிறேன்.
ஸ்டீவ் மற்றும் நான் தலைவர்களாக
இருப்பதால், இந்த அணியில் பல மூத்த
வீரர்கள் மற்றும் சில சிறந்த இளம் திறமைகள் மூலம் நாங்கள் வலுவான மற்றும்
இறுக்கமான குழுவாக இருக்கிற�ோம்.

இது ஒரு எதிர்பாராத பாக்கியம்,
இதற்கு நான் மிகவும் நன்றியுள்ளவனாக
இருக்கிறேன், மிகவும் ஆவலுடன் காத்திருக்கிறேன்' என்றார்.
மறுபுறம், 2018 ஆம் ஆண்டு கேப்டவுனில் பந்தை சேதப்படுத்திய த�ொடர்கதையைத் த�ொடர்ந்து ஸ்மித்தை துணைத்
தலைவராக அறிவித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
அந்த நேரத்தில் அவரது துணைத்
தலைவர் டேவிட் வ�ோர்னர், ஊழலுக்குப்
பிறகு வாழ்நாள் முழுவதும் தலைமைத்
தடை விதிக்கப்பட்டார்.

ஸ்கொஷ் ப�ோட்டியில் கலந்துக�ொள்ள இஸ்ரேலிய
வீரர்களுக்கு விசா வழங்க மலேசிய அரசு மறுப்பு
அடுத்த மாதம் நடைபெறவுள்ள உலக
ஸ்கொஷ் ப�ோட்டியில் கலந்துக�ொள்ள
இஸ்ரேலிய வீரர்களுக்கு விசா க�ொடுக்க
முடியாது என்று மலேசியா கூறியுள்ளது.
ஆண்களுக்கான
World
Team
Championship ப�ோட்டி, க�ோலாலம்பூரில்
டிசம்பர் 7ஆம் திகதி முதல் 12ஆம் திகதி
வரை நடைபெறவுள்ளது.
ஆனால், மலேசிய அதிகாரிகள் இஸ்ரேலிய வீரர்களுக்கு விசா க�ொடுக்க மறுத்து
வருகின்றனர்.
அதற்குத் தீர்வுகாண, மலேசியாவின்
ஸ்கொஷ் அமைப்பைத் த�ொடர்புக�ொண்டுள்ளதாக உலக ஸ்கொஷ் சம்மேளனம்
கூறியது.

விசா அளிக்கப்படாவிட்டால், சுவிட்ஸர்லந்தின் விளையாட்டுக்கான பஞ்சாயத்து
மன்றத்திற்குச் செல்லத் திட்டமிடுவதாக
இஸ்ரேலிய ஸ்கொஷ் அமைப்பு ச�ொன்னது.
அந்தப் ப�ோட்டி த�ொடக்கத்தில் நியூஸிலந்தில் நடக்கவிருந்தது.
ஆனால், அங்குக் கிருமித்தொற்று த�ொடர்பான பயணக் கட்டுப்பாடுகள் நடப்பில்
இருந்ததால் ப�ோட்டி மலேசியாவிற்கு மாற்றப்பட்டது.
மலேசியாவில் பலஸ்தீனர்களுக்கு அதிக
ஆதரவு உண்டு.
இஸ்ரேலியக் கடப்பிதழ் வைத்திருப்போர்
அந்நாட்டினுள் நுழையத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

லங்கா பிரீமியர் லீக் த�ொடரின்
பங்காளராகும் டயல�ொக்
இந்த ஆண்டுக்கான லங்கா பிரீமியர் லீக் த�ொடரின் உத்திய�ோகபூர்வ
த�ொலைத்தொடர்பு பங்காளர்களாக
மாறியிருக்கும் டயல�ொக் ஆசியாட்டா
நிறுவனம், அதன் மூலம் எல்பிஎல்
த�ொடரின் அனுசரணையாளர்களில்
ஒருவராகவும் மாறியிருக்கின்றது.2021ஆம் ஆண்டுக்கான லங்கா பிரீமியர் லீக்
த�ொடரின் ப�ோட்டிகள் டிசம்பர் மாதம்
05ஆம் திகதி க�ொழும்பில் ஆரம்பமாகவுள்ளத�ோடு, த�ொடரின் இறுதிப்-

ப�ோட்டி டிசம்பர் மாதம் 23ஆம் திகதி
ஹம்பாந்தோட்டையில் நடைபெறவிருக்கின்றது. இந்த எல்பிஎல் த�ொடரில்
இம்முறை ஜப்னா கிங்ஸ், க�ொழும்பு
ஸ்டார்ஸ், தம்புள்ளை ஜயன்ட்ஸ்,
க�ோல் கிளேடியேட்டர்ஸ் மற்றும்
கண்டி வ�ொரியர்ஸ் என இலங்கையின்
வெவ்வேறு மாவட்டங்களை பிரதிநிதித்துவம் செய்யும் ஐந்து அணிகள் பங்கெடுக்கின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.
இலங்கையின்
முன்னணி

த�ொலைத்தொடர்பு நிறுவனமாக
இருக்கும் டயல�ொக் ஆசியாட்டா,
ஏற்கனவே இலங்கை கிரிக்கெட்
அணியின்
அனுசரணையாளர்களாக கடந்த 10 வருடங்களுக்கு
மேல் இருப்பத�ோடு, தற்போது பல்நாட்டு வீரர்கள் விளையாடும், எல்பிஎல் த�ொடரிற்கும் அனுசரணை
வழங்கி இலங்கையின் கிரிக்கெட்
விளையாட்டு வளர்ச்சிக்கு தமது பங்களிப்பினை த�ொடர்ச்சியாக வழங்குகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.
எல்பிஎல் த�ொடரின் உத்திய�ோகபூர்வ பாடல் வெளியீட்டு விழாவிற்கும்
டயல�ொக் நிறுவனம் தமது அனுசரணையினை வழங்கியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது. “எக்வ ஜயகமு” (ஒன்றாய்
வெல்வோம்) எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த பாடலினை, “பாத்தியா

சந்துஷ்”, ய�ொஹானி, உமாரியா,
ஆர்யன் தினேஷ் கணகரத்தினம், சங்க
மற்றும் சஜித ஆகிய�ோர் பாடியிருக்கின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.
எல்பிஎல் த�ொடரின் பாடல் வெளியீட்டு நிகழ்வில் கருத்து வெளியிட்டிருந்த இலங்கையின் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் நாமல் ராஜபக்ஷ
இவ்வாறு குறிப்பிட்டிருந்தார்.
“எமது நாட்டின் இளம் கிரிக்கெட் வீரர்களை உருவாக்குவதே நமது முதன்மை
ந�ோக்கமாகும். அதற்கமைய நடைபெறவுள்ள எல்பிஎல் ப�ோட்டிகளும் நமது
இளம்வீரர்களை இனம்காண்பதுடன்
அவர்களை மெருகேற்றுவதற்கும் தகுந்த
களமாக்கிக் க�ொள்ளக்கூடியதாக அமைந்துள்ளது எனலாம்.
இப்போட்டிகளுக்கு
அனுசரணை
வழங்குவதுடன் (பாடல்) வெளியீட்டு

நிகழ்வை நடத்துவதற்கும் அனுசரணை
வழங்குகின்ற டயல�ொக் ஆசியாட்டா
நிறுவனத்திற்கு எனது நன்றிகளை தெரிவித்துக் க�ொள்கின்றேன். மேலும், ரசிகர்களுக்கு மறக்க முடியாத அனுபவங்களை க�ொண்டு சேர்க்கும் சிறந்த உயர்
தரத்திலான ப�ோட்டிகளை க�ொண்டதான ப�ோட்டித் த�ொடராக இப்போட்டிகள் அமையும் என எதிர்பார்க்கின்றேன்.”
மறுமுனையில் எல்பிஎல் த�ொடருக்கு
அனுசரணை வழங்கிய விடயம் த�ொடர்பில் கருத்து வெளியிட்ட டயல�ொக்
ஆசியாட்டா நிறுவனத்தின் பிரதான
நிறைவேற்று அதிகாரியான சுபுன் வீரசிங்க இவ்வாறு தெரிவித்திருந்தார்.
“தெற்காசிய பிராந்தியத்தில் துடிப்பானதும் வரவேற்பும் மதிப்புமிக்கதான
ப�ோட்டித்தொடராக இருக்கும் எல்பிஎல் ப�ோட்டிகளுக்கான உத்திய�ோ-

கபூர்வ த�ொலைத்தொடர்பு பங்குதாரராக முன்னோக்கிச் செல்வதையிட்டு
டயல�ொக் மகிழ்ச்சியடைகின்றது.”
“கிட்டத்தட்ட பத்து வருடங்களாக
இலங்கை தேசிய கிரிக்கெட் அணியின்
அனுசரணையாளர்களாக செயற்பட்டு
இலங்கையின் கிரிக்கெட் வளர்ச்சிக்கு
டயல�ொக் தீவிர பங்களிப்பை வழங்கி
வருன்றது. மேலும், எல்பிஎல் ப�ோன்ற
ப�ோட்டியானது இலங்கையின் தேசிய
அணிக்கான எதிர்கால சம்பியன்களை
அடையாளம் காணவும் தெரிவு செய்வதற்குமான சிறந்த களமாக அமையும்.”
கடந்த ஆண்டு நடைபெற்றிருந்த
இந்த த�ொடரின் முதல் பருவகாலத்திற்கான ப�ோட்டிகளில் திசர பெரேரா
தலைமையிலான ஜப்னா ஸ்டாலியன்ஸ் அணி சம்பியன் பட்டம் வென்றிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

13வது இலங்கை ஜுனியர் பகிரங்க க�ோல்ப் ப�ோட்டி:

டிசம்பர் 15ம் திகதி க�ொழும்பில் ஆரம்பம்
ஜுனியர் பகிரங்க க�ோல்ப் ப�ோட்டிக்கு பிறீமாசில�ோன் அனுசரணைவழங்குவது இது 13வது
ஆண்டாகும். நாட்டில் க�ோல்ப் விளையாட்டிற்கு தேசிய துணைவராக விளங்கும் இலங்கை
க�ோல்ப் யூனியன் உடனான பங்குடைமையுடன்
மகத்தான பல தசாப்தங்களுக்கு மேலாக பிறீமா
சில�ோன் அதன் த�ொடர்ச்சியான ஊக்குவிப்பினை
ஜுனியர் க�ோல்ப் குழாமிற்கு வழங்கிவருகின்றது.
த�ொற்றுபரம்பல் காரணமாக ஒருவருடம்
தடைப்பட்டு இருந்தப�ோட்டிகள் மீண்டும்
ஆரம்பிக்கப்படுகின்றன. த ஸ்ரீலங்கன் ஜுனியர்
ஓபன் க�ோல்ப் சம்பியன்சிப் டிசம்பர் 15ஆம்
திகதி த�ொடக்கம் 17ஆம் திகதிக்கும் இடையில்
RCGC இல் நடாத்ததிட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
பிறீமா சில�ோன் அனுசரணை வழங்குகின்ற
வலயமட்ட ஜுனியர் பகிரங்கம் அத்தோடுவருடம் முழுவதும் நடைபெறும் சில கழக
ப�ோட்டிகளும் கனிஷ்ட ப�ோட்டியாளர்களுக்கு ஆற்றலை தீர்மானிக்கும் ப�ோட்டிகளாக
அமையும். ஸ்ரீலங்கன் ஜூனியர் பகிரங்க தேசிய
தரப்படுத்தலுக்கு நிறுவப்பட்ட ஓர் அளவு
க�ோலாகும். ஸ்ரீலங்கன் ஜூனியர் பகிரங்கத்தில்
வெற்றியாளர்கள் ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள்
இருபாலாரும் தேசிய ஜுனியர் சம்பியன்களாக
மகுடம் சூட்டப்படுவர்.

இலங்கை ஜுனியர் க�ோல்ப் அபிவிருத்தியின்
தலைவர் நிலு ஜயதிலக்க கூறுகையில் நாடளாவிய ரீதியில் விளையாட்டினை ஊக்குவித்தல்
த�ொடர்பாக இலங்கை க�ோல்ப் யூனியனிற்கு
பிறீமா வழங்கும் ஜுனியர் க�ோல்ப் அனுசரணையானது விலைமதிப்பற்றது. அடிமட்டத்தில் இவ்விளையாட்டினை மேம்படுத்துவதில்
இலங்கை க�ோல்ப் யூனியன் மேற்கொள்ளும்
கவன ஈர்ப்புதிட்டங்களின் ஊடாக முக்கியமாக
இவ்விளையாட்டு பிரபல்யம் அடைந்து வருவதைகாண முடிகின்றது. எதிர்காலத்தில் தேசிய
மற்றும் சர்வதேச அளவில் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் இளம் திறமைசாலிகளை அடையாளம் கண்டு அவர்களை மேம்படுத்தல் மற்றும்
ஊக்கப்படுத்தும் ந�ோக்கில் இலங்கை க�ோல்ப்
இன் ஜுனியர் துணைசங்கத்தின் ஓர் ஆரம்பமாக இது அமைந்தது. இவ்வருடம் அனுராதபுர
க�ோல்ப் நிறுவகத்திலிருந்து ஜுனியர்களுக்கான
பயிற்சியினை மெதுவாக ஆரம்பித்தோம்'எனக்
கூறினார்.
இலங்கை ஜுனியர் க�ோல்ப் இற்குதனது
ஆதரவினைவழங்கும் நீண்டநாள் பங்காளராக இவ்வருடமும் ஜுனியர் க�ோல்ப்
த�ொடர்களுக்கு அனுசரணை வழங்குவதில்
பெருமிதமடைகின்றோம். நாட்டில் வளர்ந்-

படம்: ஹேபட் பெரேரா
துவரும் மற்றும் இளம் க�ோல்ப் வீரர்களுக்கு
முக்கியத�ொடராக இருக்கும் இத்தொடரில்
இவ்வருடமும் சில உயர் மட்டத்திலான
ப�ோட்டிகளை எதிர்பார்க்கின்றோம். நாம்
இத்தொடரினைமீண்டும் ஒரு முறைநடாத்து
வதற்கும் அத்தோடு த�ொடர்ச்சியாக க�ோல்ப்
விளையாட்டினைவளப்படுத்தும் இலங்கை
க�ோல்ப் யூனியனிற்கு நன்றி கூற கடமைப்பட்டுள்ளோம். என் பிறீமா குரூப் -சில�ோன்
அக்றோ இன்டஸ்றீஸ் பிரைவட் லிமிட்-

டெட்டின் குழாம் ப�ொது முகாமையாளர் ல�ோரென்ஸ் சான் குறிப்பிட்டார்.
இந் நிகழ்வானது மீண்டும் வயது அடிப்படையில் நான்கு குழுக்களாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 15-18 வயது( தங்கப் பிரிவு) 12-14
வயது (வெள்ளிப் பிரிவு) 10-11 வயது (வெண்கலப் பிரிவு) மற்றும் 9 வயதிற்குகீழ்ப்பட்டவர்கள் (செப்புப் பிரிவு) எனவகைப்படத்தப்பட்டுள்ளனர். ஆண்கள் பிரிவில் இளம் க�ோல்ஃப்
வீரர்களான ஹரூண் அஸ்லம்இநிரேக் தேஜ்வா-

னிஇயனிக் குமார, ரெஷான் அலங்கமப�ோன்ற�ோரும் பெண்கள் பிரிவில் சக�ோதரிகளானதாணியா ஷெரின் பாலசூர்ய, தெவினிக்கா
கனகீஸ்வரன், கயா தளுவத்த மற்றும் கயல்
பெரேரா ஆகிய�ோரும் ப�ோட்டியிடஉள்ளனர்.
நாடுதிறந்து இருக்கும் நிலையில் இவ்வாண்டுப�ோட்டிக்குநாம் வெளிநாட்டு வீரர்களை கவர்வதற்கு எண்ணியுள்ளோம். அவர்கள் இலங்கை
ஜுனியர்களுக்கு பெரும் ப�ோட்டியினை வழங்குவார்கள் என எதிர்பார்க்கின்றோம்.
கனிஷ்ட பிரிவில் கே. தனுஷன், ஷானல்
பினுக்ஷ இகேஷவ் அலங்கம, தேஜாஸ் காந்த்
மற்றும் கவாண் தேஜ்வாணி ஆகிய�ோர் வளர்ந்துவரும் திறமைசாலிகளாக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதுடன் இது அவர்களுக்கு அவர்களின்
திறமையினை வெளிப்படுத்த ஓர் சிறந்த வரப்பிரசாதமாக அமையும் என்பத�ோடு இளம் வீரர்கள் அவர்களின் முழுமையான திறமையினை
வெளிப்படுத்துவார்கள் என நம்புகின்றோம்.
த�ொடரின் தலைமை அனுசரணையாளரான
பிறீமா சன்ரைஸ் நிகழ்வின் ப�ோது வீரர்களுக்கு
எந்நேரமும் ஊட்டச்சத்தினை வழங்குவார்கள்.
பரிசுவழங்கல் வைபவமானது டிசம்பர் 17 ஆம்
திகதி பி.ப 3.30 இற்கு நடாத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

இப்பத்திரிகை அேஸாஸியேட்டட் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ஒப் சில�ோன் லிமிடட் கம்பனியரால் க�ொழும்பு இல. 35, டி ஆர். விஜயவர்தன மாவத்தையிலுள்ள லேக் ஹவுஸில் 2021 நவம்பர் மாதம் 28ம் திகதி ஞாயிற்றுக்கிழமை அச்சிட்டுப் பிரசுரிக்கப்பட்டது.

2021 நவம்பர் 28 ஞாயிற்றுக்கிழமை
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னவுகள் வருவதை யாராலும் தடுக்க
முடியாது. அவை தூங்கும் ப�ோதும்
வரும். தூங்காத ப�ோதும் வரும். கனவுகளை நல்ல கனவுகள் கெட்ட கனவுகள் என்று
பகுத்துப் பார்க்க முடியும். சில கனவுகளை பயங்கரமான கனவு என்றும், கூறுவதுண்டு.

நிற்க வேண்டாம், என்றான் அரசன் 'ஏன்'
எனக் கேட்டான். அந்த மண்டபம் இடிந்து
வீழுவதாக கனவு கண்டேன் என்றான். அரசனும் நகர்வலம் சென்றான். சரியாக ஒரு பாழடைந்த மண்டபத்தின் அருகே நிற்பதற்கு அவருடன் வந்த அமைச்சர் முடிவு செய்தான். அரசன்
தனது காவலாளியின் கதையை நினைவு
க�ொண்டு அருகிலிருந்த ஆலமரத்தடியே ஒதுங்கினான். அதே சமயம் அந்த மண்டபம் இடிந்து
வீழுந்தது. அரசன் காவலாளியின் கனவால்
காப்பாற்றப்பட்டான். அவன் அரண்மனைக்குப்
ப�ோனதும் அவனுக்கு தன் முத்துமாலையை
பரிசாக வழங்கினான். இரண்டு தினங்களின்
பின் அரசன் வெளியே புறப்பட்ட ப�ோது அதே
காவலாளி அரசனிடம் எங்காவது புற்றுகள்
இருக்குமிடத்தில் நிற்க வேண்டாம், என்றான்
அரசன் ஏன் என்று கேட்டதற்கு அவரை ஒரு
பாம்பு தீண்டவிருப்பதாக கூறினான்.
அரசன் அன்றும் மிக அவதானமாக செயற்பட்டு தன்னை தீண்ட முயன்ற பாம்பை அடித்துக்
க�ொன்று ஆபத்திலிருந்து தப்பினான். அன்றும்
காவலாளிக்கு பரிசு கிடைத்தது. மூன்றாவது
தடவையாக அரசன் வேட்டைக்கு புறப்பட்டான்.
அன்றும் காவலாளி மன்னனிடம் அவனை புலி
அடித்துவிடும் என்று ஆருடம் கூறினான். அதுவும்
நடந்தது. அதையும் முன்கூட்டியே தெரிந்ததால்
அரசன் தப்பினான். ஆனால் இம்முறை காவலாளிக்கு பரிசு க�ொடுக்கும் ப�ோது 'இதையெல்லாம்
எப்படி அறிந்தாய் என்று கேட்டார் காவலாளி
அரசனை வணங்கி,
' அரசே இவையெல்லாம் எனது முதல்

உளவியலாளர்கள் கனவுகளைப்பற்றி
நிறையவே கருத்துகளை ச�ொல்லியிருக்கிறார்கள். கனவுகள் என்பது மனித மனத்தின் ஆழ்மனப் பிரதி பலிப்புகள்தான் என்பது அவர்கள்
பெரும்பாலும் வலியுறுத்தியுள்ள காரணங்களில்
ஒன்று. கனவுகளைக்கண்டு அதற்குப் பலன்
தேடி அவற்றை நினைத்து அதற்கான பரிகாரங்களை செய்து சீரமைத்துக் க�ொள்பவர்கள் பல
புராண இதிகாச கதைகளில் இருப்பது ப�ோலவே
இன்றும் இருக்கிறார்கள்.
கனவுகளைக் கண்டு அவை தமது வாழ்வில்
நடந்து ப�ோய் விடும் என்பதாக நம்பி அவற்றையிட்டுக் கவலைப்படுவதும் மகிழ்வதும்.
எமக்கு கைவந்த கலை. கனவுகளுக்கு மதம்
சாதி எதுவும் இல்லை. கனவுகள் பெரும்பாலும்
கருப்பு வெள்ளையாக இருந்தாலும் அதற்கு
வண்ணங்களும் உண்டு.
நம்மவர்கள் பயன்படுத்தும் பஞ்சாங்கத்தில் கூட கனவின் பலன் என்றொரு பக்கத்தில்
ப�ோடப்பட்டு வருகிறது. அந்தப்பலன் அப்படியே
நடக்கிறத�ோ என்னவ�ோ தினமும் கனவு கண்டுவிட்டு காலையில் தாம் கண்ட கனவை மற்றவர்களிடம் விபரித்து பலன்கேட்பத�ோ வருந்துவத�ோ
ஒவ்வொரு வீட்டிலும் நடக்கும் விடயம்தான்.
நல்ல கனவுகளை யாரிடமும் பகிர்ந்து க�ொள்ளக்கூடாது. அப்படி யாருக்கும் ச�ொன்னால்
பலிக்காது. இரவில் கண்ட கனவை இரவில்
ச�ொல்லக்கூடாது. பகல் கனவு பலிக்காது. என
ஏராளமான பகுப்பாய்வுகள் கனவுகளைப்பற்றி
வழக்கத்தில் உண்டு.
ஒரு அரசன் இருந்தான். அவனுக்கு எதிரிகள் அதிகம். அதனால் அவன் உறங்கும் இடத்தில் ஒரு விசுவாசமான வேலையாளை காவலாளியாக நிறுத்தியிருந்தான். ஒருநாள் அந்த
வேலையாள் அரசனிடம் அவனை நகர் வலம்
செல்லும் ப�ோது பாழடைந்த மண்டபம் எதிலும்

நாளின்
கனவுகளில்
நான்
கண்டவையே'
என்றான்.
அரசன்
அவனுக்கான
சன்மானத்தை வழங்கிவிட்டு
அவனை வேலையிலிருந்து நீக்கி விட்டான்.
காரணம்
காவலாளி
தன் கடமையை செய்யாமல் கடமை நேரத்தில்
உ ற ங் கி யி ரு க் கி ற ான் .
அவன்
உறக்கத்தில்
இருந்த ப�ோது அரசனுக்கு ஆபத்து நேரலாம் எனவே அவன் நல்ல
காவலாளி அல்ல. புரிகிறதா நாமும் இப்படித்தான் கனவுகளை வளர்த்துக் க�ொண்டு அவற்றுக்காக உழைக்காமல், கற்பனையில் மாங்காய்
வீழும் என்று காத்திருக்கிற�ோம். அண்மைக்காலத்தில் வெளியாகி உலகம் முழுதையும் உலுப்பிய 'தி சீக்ரெட்' என்ற பத்தகம் எமது கற்பனைகள் பற்றியும் அவற்றால் விளையக்கூடிய
மகத்தான நன்மைகள் பற்றியும் அருமையான
விளக்கத்தை தருகிறது. ஏண்ணங்களின் வலிமைபற்றி எழுதாத அறிஞர்கள் யார் மனமே
அனைத்திற்கும் காரணம். கனவுகளை உருவாக்குவது எது என்பது அன்றும் இன்றும் முடியாத
ஆய்வுகளாகி நீள்கிறது.
சித்தர்கள் வாழ்க்கையை கனவாகத்தான்
சித்தரிக்கிறார்கள். உலகே மாயம் நாம் வாழும்
வாழ்க்கை பெரும் மாயக்கனவு. இதையெல்லாம் கலைத்துப் ப�ோட சாவு எம்முடன் கூடவே
நிற்கிறது. என்பதாக அவர்கள் தமது பாடல்களில்
வலியுறுத்தி வந்திருக்கிறார்கள்.
எமது வாழ்க்கையில் நடந்து ப�ோன காலங்களை ஒரு கனவாக எண்ணி மறந்து ப�ோக
நினைப்பவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் அந்த நினை-

தமிழ்க் கவி
பேசுகின்றார்

க

வுகளில் மூழ்கி வருந்திக் க�ொண்டிருப்பார்கள்.
எம்முடன் வாழ்ந்து க�ொண்டிருக்கும் எமது உறவுகள் அத்தனையும் அனைவருமே மாயை
என்கிற சித்தர்கள்.
'தாயும் தகப்பன் இரவல் தாலி கட்டிக் க�ொண்ட
பெண்டிலும் இரவல் சேயும் ப�ொருளும் இரவல்
செகமெட்டுத் திக்கு செங்கோலும் இரவல்....'
என்று எமது வாழ்க்கையில் நாம் தனியானவர்கள் தான் என்பதை வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
கடந்து ப�ோன க�ொடுமையான ப�ோர்க்காலமும் அதன் தாக்கமும் எங்களுக்கு பயங்கரக்
கனவு. அந்த ப�ோரில் மீதமிருப்பவர்களுக்கு
அதில் மறைந்து ப�ோனவர்கள் கனவுதான்
இழந்த ச�ொத்துகளும் கனவுதான். கனவுகள்
நிஜமாவதுண்டு.
அறிஞர் அப்துல்கலாம் ச�ொன்ன கனவுகள் நிஜமாகும். ஏப்போதும் கற்பனையிலேயே
வாழ்வது தவறல்ல. அது நல்ல கற்பனையாக
இருக்க வேண்டும். அதற்கு உங்கள் எண்ணத்திலேயே வலுவேற்றி அதற்காகவே உழைத்தால்
அவை நடக்கும் என்பதை, அப்துல்கலாமுக்கு
முன்பே வள்ளுவர் ச�ொல்லிவிட்டார். 'எண்ணிய
எண்ணியாங்கெய்துவர் எண்ணியார் திண்ணியராகப் பெறின்'
நீங்கள் எப்படி நினைத்தாலும் மிக அரிதாக
சிலர் காணும் கனவுகள் பலித்து விடுகின்றன.
காலங்கள் மாறினாலும் நாகரீகம் வளர்ந்தாலும், எத்தனை வகையாக அறிவியல் வளர்ந்தாலும் கனவுகள் பற்றிய மர்மம் துலங்கவில்லை.
பக்திநூல்களில் ஆண்டாள் கண்ட கனவுகள்
பற்றிய அழகிய பாடல்களும் வீரபாண்டிய கட்-

உறங்கிய க�ொண்டு கனவுகளை
உழைத்துக் க�ொண்டே காணலாம்

பண்டாரநாயக்க சர்வதேச மண்டபத்தில் கடந்த 22ஆம் திகதி திங்கட்கிழமை
நடைபெற்ற "வான�ொலி அரச விருது"
விழாவில் இடம்பெற்ற நடன நிகழ்வை
காணலாம். இந்நடனம் கலாசார அலுவல்கள் திணைக்களத்தின் அரச நடன
குழு வழங்கியது.

டப்பொம்மனில் வரும், வெள்ளையம்மாளின்
கனவும். இன்னும் எத்தனைய�ோ புராண இதிகாச
பாத்திரங்களின் கனவும் எமது மூத்தோர்களின்
கதைகளில் இன்னும் வாழ்ந்து க�ொண்டிருக்கின்றன.
கனவுகளில் நாம் காணும் எமது லட்சியக்
கனவுகளை ஒரு ப�ோதும் கைவிடக்கூடாது.
நான் எதுவாக விரும்புகிறேன் என்பதையே
நான் கனவாகக் க�ொண்டு உழைத்தால் நிச்சயம்
அந்த நிலையை அடைந்தே தீருவ�ோம். அறிஞர்களுடையது மட்டுமல்லாமல் எனது அனுபவமும்
இதைத்தான் ச�ொல்கிறது.
கனவுகளை நாம் உறங்கிக் க�ொண்டு
காண்பதை விட உழைத்துக் க�ொண்டு காண்பதே
உயர்வாக இருக்கும். முதலில் உன்னால்
முடியும் என்ற உறுதி எமக்குள் ஒரு கர்வமாக
திமிராக வளர்த்துக் க�ொள்ள வேண்டும். எமது
நேர்மையான உழைப்பை க�ொண்டு நாம் அதை
அடைவதை யாராலும் தடுக்க முடியாது. கடின
உழைப்புக்கு நிகர் எதுவுமேயில்லை. கனவுகளை வளர்ப்போம் கற்பனைகளில் அதற்கு
வடிவம் க�ொடுப்போம். எட்டித் த�ொடுவ�ோம்
வெற்றிப் படிகளை.

நி

Hudha
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இரவு வந்தது

லவு வெண் மேகங்களுடன் உறங்கிக்
க�ொண்டிருக்கும் இரவு அது; அந்த ஆழ்ந்த
அமைதிக்கிடையே வாசலில் சுருண்டு
கிடக்கும் த�ோட்டுப்பாய் விரித்து அமர்ந்து
க�ொள்வோம்; வானத்தை அண்ணார்ந்தால்
பலவண்ண மலை மலர்களும் ர�ோஜாக்களும்
ஏதேத�ோ ம�ொழி பேசி அலைவது ப�ோலவும்
ஒன்றித் த�ோயும்போது மேகங்கள் காதணி,
மூக்கணி, கையணி என்று ப�ொன் ஆபரணங்கள் அணிந்து மின்னிக் க�ொண்டு க�ொத்துக்
க�ொத்தாக இன்னும் அழகாகத் த�ோன்றும்; கை
நழுவ விட்ட நாணயங்கள�ோ நட்ஷத்திரங்கள்; சீறும் ஓடையாகவும் அகண்ட ஆறாகவும் ஈரமும்
சதுப்புமாக மனதில் உருவான
ஆகாய வெளி, ஏற்றமும் இறக்கமுமாகத் துலங்கும்...
அந்நேரம் அதே
அரக்குப்
பட்டுத் துண்டுடனும் திறந்த மார்புடனும் எழுந்து வந்து எங்களுடன்
உட்காரும் மக்காப்பா, மெல்ல
மெல்லப் பேசும் ப�ோதே ஒரு
பாடல் கேட்பதுப�ோல் அவரில்
இசைவாகி விடுவ�ோம்; தளர்
நடையில் அப்படியே ஒலி வடிவமாக மாறும் அவர் உரையாடல்
ஊரைச் சுற்றி வந்து வழியில்
குடித்த நீர் ம�ோரும் பானகமும்
நெஞ்சில் நெட்டி முறிக்கும்...
எவ்வளவுதான் உடல்
வலி
இருந்தாலும் சுற்றிலும் இருக்கும்
எங்களைப் பார்த்து ந�ோவை
மறைத்துச்
சிறு புன்னகை
உதிர்ப்பார்; குடும்பத்தில் மக்காவுக்குச் சென்று புனித ஹஜ்ஜுக்
கடமையை
முடித்த
முதல்
மனிதர் அவர்தான்; அதனால்தான் அவருக்கு
மக்காப்பா என்று பெயர் வந்திருக்கிறது; அந்நாளில் தண்ணீர்க் கப்பலில் பயணித்தவரும்
அவரே; 'ஆறு மாதங்கள் பிடிக்கும் மக்காவுக்குப்
ப�ோய் வர.." என்பார்; அவருக்கு அடிக்கடி நடுக்கக் காய்ச்சல் வருவதுண்டு; அப்போதெல்லாம்,
தன் முந்தானையை அவருக்குப் ப�ோர்த்தி
அவர் உள்ளங்கையை
நன்றாகத் தேய்த்து
அச்சூட்டை முகத்திலும் அப்பி வைக்கும் மறைந்துப�ோன துணைவியை எப்போதும் நினைத்தழுவார்...
அக்காலம், வருடத்தின் நடுப்பகுதி, காற்றும்
வெயிலும் கலந்து ஊர் மஞ்சளாக வெம்மை
க�ொண்டுவிடும்; விசிறிகள் த�ோலை இராவ
முற்றத்தில் குழுமி விடும் மனிதப் பட்டாளம்
அதிகமே; மழை ஓய்ந்தும் ஓயாமல் குளிர்
த�ொடங்கியும் த�ொடங்காமலும்
இருக்கும்
பருவம் பார்த்துக் கச்சான், பயறு விதைத்து மரவள்ளி நடுவ�ோம்; இவை அறுவடை செய்யும்ப�ோது க�ோடை மறையத் த�ொடங்கும்; இதில்
என்பது வயதிலும் அதுவும் சற்று அறிவு மழுங்காமல், "நான் க�ொஞ்சம் ஏமாந்து ப�ோனால்
இந்த ஊரை விட்டுப் பச்சைப் பயிர்களும்
மரங்களும் களனியும் கரைகளும் காணாமலே
ப�ோய்விடும்.." இப்படி மக்காப்பா அடிக்கும்
குறும்பு எப்போதும் அவரை விட்டு அகன்றதில்லை...
கரடு முரடான பாதை வழியே இறங்கிச்
சென்று, எதிரில் க�ோட்டை மதில்போல எழுந்து
நிற்கும்
காட்டுமரங்களை
அகழித�ோண்டி
வீழ்த்திக் களனி வெட்டிய கதையைத் திளைக்கத் திளைக்கச் ச�ொல்லுவார்; குதிரை லாடம்
ப�ோன்று அமைந்த ஒரு பள்ளத்தில், ஒரே படலமாக உறைந்து நின்ற வெள்ள நீரைச் சுமார்
கால் மைல் தூரத்துக்கு இரு கிளை ஓடைகளாத்
திருப்பிவிடத் தெம்பிழக்காமல் மண்வெட்டியும்
ஆளுமாய் சமர் செய்ததை, என் சிறு வயதில்
கண்டிருக்கிறேன்; ஒவ்வொரு ச�ொற்களுக்கும்
அவரின் முகச்சுழி புதைந்து புதைந்து எழும்;
ஒருவர் கதைச�ொல்ல, மற்றவர் சிந்தனையைக்
கிளற, இனிய�ொருவர் நாளையைப் பற்றிக்
கனவு கண்டு
ப�ொழுதைப் ப�ொன்னாக்கிக்
க�ொண்டிருப்போம்; நேரம் நகர நகர ஆளில்
ஆள் சாய்ந்து க�ொள்வோம்...
ஆழமும் அன்பும் மிகுந்த வெளிப்பாடு;
ஊசி மல்லியின் கிறக்கும் மணமும் இருண்ட
வெளியில் ஊடுருவும் கண்களும் த�ொற்றுப்ப�ோல் யாவரையும் வியாபித்திழுக்கும் உம்மம்மாவின் சிரிப்பும், எதேர்ச்சையாக வரும்
நகைச்சுவைக்கு அதிலுள்ள வாக்கியத்தின்
எழுவாய்
பயனிலைகளைப் ப�ொறுக்கியெடுத்து மீள மீட்டும் பெரியம்மா; தேவைப்பட்டால்
தன் முகத்தையே க�ோணலாக்கும் கடைசித்
தங்கை சுல்பிக்கா; குழந்தைப�ோல் மூச்சு
வாங்கிக் கிரகித்ததைத் தடங்களுடன் ஒப்புவிக்கும் சுலைஹா மாமி; கேள்விக் குரலுடன் ஆண் பாலைப் பெண் பாலாய் மாற்றித்
தேநீர் க�ொண்டுவரும் உம்மா; தடம் பதித்துப் புரண்ட உயிர�ோட்டங்களை ஞாபகத்தில்
ஊன்றி நிகழ்வின் சாரத்தை அலாதியான
கதையாகப் பின்னிக் கசந்த அனுபவங்களைச் சுவாரஷ்யமிக்க துணுக்குகளாக்கிப்
பரிமாறும் பக்கத்து வீட்டு லைலத்தும்மா;
வாழ்க்கையில்
தாக்கம் ஏற்படுத்தியவர்களை நினைந்துப் பெருமூச்சு விடும் வாப்பா;
வண்ணப் பீலிகளை மறைத்துப் பதுங்கும்
மயில்குட்டிப�ோல் சதா முக்காடிட்டிருக்கும் மரு-

மகள் ராபியா என்று எங்கள் வாசல் நிரம்பி
வழியும்...
இடையிடையே வாலைத் தூக்கிக் க�ொண்டு
திரியும் தேள்கள்; காதுகளுக்குள் கின்னாரம்
பாடும் நுளம்பு இவை அண்டாதிருக்க மக்காப்பா உரி மட்டை விரித்துத் தீ மூட்டிப் புகை
காட்டுவார்; கல்லூரியில் ஒன்றாகப் படித்து அரச
உத்திய�ோகம் வேண்டாமென்று வீட்டிலேயே
ஒதுங்கியிருக்கும் கரீம் சாச்சாவுக்கு வேறு வேறு
வர்ணிப்புகளில், ராகங்களில் வாத்தி மாமா கவலைகளை வெளியிடுவார்...

ஈர மணலில் குத்தி நடப்பட்ட வாள்போல்
மல்லிகை மரம் பளபளப்பாக முன்றலில்
நிற்கும்; கண்களைத் திறக்க முடியாமல் காகிதங்கள் ஓரத்தில் மண்ணெண்ணெய் படுத்தி
விறகின் மீது ப�ோடப்பட்டது புகையாக வெளிப்படத் தட்டு ர�ொட்டியின் அடுக்கு உயர்ந்து
க�ொண்டிருக்கும்; சின்னம்மாவின் கை ருசி
என்று ரசம் தட்ட உண்போம்; எதிர் வீட்டின்
சதுர வடிவ ஜன்னல் மட்டும் திறந்து கிடக்கும்;
அவர் உள்ளங்கையிலிருக்கும் சில ர�ொட்டிகள் அந்த ஜன்னல் வழியே பரிமாறப்படும்;
க�ோடி வீட்டின் புறத்திலிருந்து நள்ளிரவையும் தாண்டி, ஓயாது இயங்கிக் க�ொண்டிருக்கும் தையல் மெஷினில் மைமுனா ராத்தா
அமர்ந்திருப்பார்; நவீன ம�ோஸ்தர் க�ொண்ட
அவரது தையலுக்கு ஆட்கள் ம�ொய்க்காத நாட்களில்லை; சேமிப்பை முதலாகக் க�ொண்ட
வருமானத்திலேயே அவர் பிள்ளைகள் வாழ்வதாகக் கூறுவார்; புற்களைக் குவித்து அடியில்
வைக்கப்பட்ட தீப�ோல் "சரசர சரசர" என்று,
நின்று நின்று சத்தம் வரும்போது அந்த வீட்டின்
பக்கம் ர�ொட்டித் தட்டங்கள�ோடு சின்னம்மா
புறப்படுவார்...
அந்தச் சுற்று வடடத்தின் வழிகள் ரேகைகள்ப�ோல் கலைந்து தெரியும்; அடுத்தாற் ப�ோலுள்ள
த�ோட்டங்களிலிருந்து, தூரவுள்ள சந்தைகளுக்குக் க�ொண்டு செல்லும் தேங்காய் மூட்டைகள்
நிறைந்த மாட்டு வண்டிகள் வளவுகளுக்குள்
புகுந்து புறப்பட்டு நகரும்; இருட்டுக்குள் ஹரிக்கேன் லாம்பொளி சிதறி விழும்; செடிகளுக்கிடையில் கிடக்கும் காய்ந்த முட்கள் வண்டிச்
சில்லுகளிடையே பட்டுச் சுள்ளிப�ோல் ஒடியும்
சத்தம் நெட்டி முறிவதுப�ோல் கேட்கும்...
சில் வண்டின் ஒலி ஒவ்வொரு மர வேரிலிருந்தும் மாறி மாறி வீரிடும்; தென்னோலைகளின்
சன்னமான கீறல்கள் வழியாகப் பனி இறங்கி
நிலம் குளிரும்; அங்கே கூடிக் இருப்பவர்களின் முகம் சற்றே சுருங்கிப் பின் சரியாகி
விடும்; "நிலா நிலா ஓடி வா, நில்லாமல் ஓடி
வா,மலை மேலே ஏறி வா, மல்லிகைப்பூக்
க�ொண்டு வா..." கை தட்டல�ோடு மடியிலிருக்கும் தம்பியின் திறந்த அவனது வாயினுள்
பாட்டி ச�ோறூட்டிக் க�ொண்டே பாடுவார்; அவனுக்கென்று வைத்திருந்த முட்டைய�ொன்றை
எடுத்து வைத்து அவர் ஆட்காட்டி விரலைத்
தட்டோடு அழுத்துவார்; பதிலுக்கு அவன் கால்
பெருவிரலால் தட்டினை உதைத்து விடுவான்;
பிடித்துத் தீத்திய
ச�ோற்றைத் துப்பிவிட்டு
"ஹ�ோ" என்று குதித்துப் பெருஞ்சத்தத்தோடு சிரிப்பான்; க�ோபப்படாமல் அவர் சுருங்கிய முகத்தில்
வைத்துப் பரிசளித்த முத்தம் பிடிக்கவில்லைய�ோ
தெரியாது; நீரையள்ளிப் பாட்டிமீது எறிவான்...
புறங்கழுத்தில் முத்தியபடியே இடுப்பின்மீது
ஊர்ந்து சென்ற தங்கையின் கை, வாப்பாவின்
கால் ர�ோமம�ொன்றைப் பற்றி இழுக்கையில்
"ஆ" என அனைவருக்கும் கேட்கும்படி அலறிக்
க�ொண்டு திரும்பிப் பார்த்தார்; அவளின் காரியம்,
இரவின் ஈரத்தையும் குளிர்ச்சியையும் கடந்து
அவரைச் சூடாக்கியது; "எருமை! எருமை! பாரு,
இந்த ராவையிலும் புல்லுத் திங்குது..." என்பார்;
கன்னத் தசையில் ஊசிகள்போல் குளிர் குத்தத்
த�ொடங்கும் ப�ோதே மக்காப்பா நடு விரலை
வாயில் வைத்து "ஊ ஊ.." என்று சமிக்ஞை காட்டுவார்; உம்மாவின் தலை முடியை இறுகப்பற்றிக்
க�ொண்டிருந்த நான் பிடரியை நிமிர்த்துவேன்;
நிலா வானத்தின் ஓர் ஓரத்தே ம�ொக்கையாகப்
பெருத்திருக்கும்.
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வவுனியாவில் உருவாக்கப்பட்ட நீர் சுத்திகரிப்புத்
திட்டத்ைத மக்கள் பாவைனக்கு வழங்கியது LG

�

ேதைவகைள இனங்கண்டு அத்ேதைவகைள
பூர்த்�ெசய்துெகாள்ளக்கூ�ய ஒரு வாய்ப்பு
வழங்கப்பட்டது.
அவ்வாறு
வழங்கப்பட்ட
வாய்ப்புக�ன் மூலம் 2021ஆம் ஆண்�ல்
4
�ட்டங்கள்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டு
பூர்த்�ெசய்யப்பட்டுள்ள �ைல�ல், பூர்த்�
ெசய்யப்பட்ட �ட்டங்க�ல் முதலாவது
�ட்டத்ைத
மக்கள்
மயப்படுத்தும்
�ழா 16.11.2021 ஆம் �க� வவு�யா
தர�குளத்�ல்
இடம்ெபற்றது.
இத்�ட்டமானது வவு�யா தர�க்குளம்
�ராமத்�ல் வ�க்கும் 610 குடும்பங்களுக்கு
சுத்தமான கு��ைர வழங்கும் “உ�ர்
வாழ்வதற்கு ஒருது� �ர்” என்ற கருத்தாக்க
�ட்டத்�ன்
�ழ்
உருவாக்கப்பட்ட
கு��ர் சுத்�க�ப்பு மற்றும் வ�கட்டுதல்
�ட்டமாகும். இந்த �ரேதசத்�ன் மக்கள்

ராமப்புற மக்க�ன் வாழ்க்ைகத்
தரத்ைத உயர் மட்டத்�ற்கு ெகாண்டு
ெசல்லும் ேநாக்�ல் ஆரம்�க்கப்பட்ட
'LG �ராமத்ைத கட்�ெயழுப்பும் �ரமுகர்”
�கழ்ச்�த் �ட்டத்�ன் மூலம் வவு�யா
தர�க்குளத்�ல் உருவாக்கப்பட்ட கு��ர்
சுத்�க�ப்பு மற்றும் வ�கட்டுதல் �ட்டம்
அண்ைம�ல் மக்கள் மயப்படுத்தப்பட்டது.
உலகப் புகழ்ெபற்ற இலத்�ர�யல்
உற்பத்� �றுவனமான LG �றுவனம்,
இலங்ைக�ன் முன்ன� வ�கக் குழுமமான
அபான்ஸ் மற்றும் Community Chest of Korea
mikg;G Korea Friends of Hope International Sri
Lanka mikg;G (KFHI) ஆ�ய �றுவனங்க�ன்
கூட்�ைண�ல்
உருவாக்கப்பட்ட
'LG
�ராமத்ைத கட்�ெயழுப்பும் �ரமுகர்”
�ட்டத்�ன் மூலம் இலங்ைக இைளஞர்
யுவ�களுக்கு அவர்க�ன் �ராமங்க�ல் உள்ள

இதுவைரக் காலம் கு��ர் ேதைவக்காக
பயன்படுத்�ய �ணற்ைற சுத்தம் ெசய்து
�ரைமத்து அந்த �ணற்��ருந்த �ைர
சுத்�க�ப்பு
ெசய்வதற்கான
கு��ர்

சுத்�க�ப்பு இயந்�ரம் �றுவப்பட்டுள்ளது.
சுத்தமற்ற கு��ர் இல்லாத காரணத்�னால்
இதுவைர இந்த �ராமத்�ல் பலர் �று�ரக
ேநா�னால்
பா�க்கப்பட்டுள்ளனர்.

இத்�ட்டம் �ைறவைடந்து மக்களுக்கு
சுத்தமான கு��ர் �ைடத்துள்ளைம�னால்
�ராம மக்கள் ெபரும் ம�ழ்ச்��ல்
உள்ளனர்.

Allianz World Run
�கழ்�ல் இலங்ைகக்கு
2ஆவது இடம்

அ�யான்ஸ் லங்கா �றுவனம் �ண்டும்
உலெகங்�லுமுள்ள
ஏைனய
அ�யான்ஸ்
அலுவலகங்களுடன் ஒன்�ைணந்து, ெகா�ட்19 ெதாற்றுேநாயால் பா�க்கப்பட்டுள்ள நாடுகள்
எ�ர்ெகாள்ளும் �ரச்�ைனகைளத் �ர்ப்பதற்கு
ேதைவயான ��ையத்�ரட்ட, Allianz World Run
�கழ்�ன் மூலமாகப் பங்க�த்துள்ளது.
இந்�கழ்வானது உலகளா�ல் பாரதூரமான
�ரச்�ைனகைள சமா�க்க உதவும் இறு�
இலக்குடன்,
ெபாழுதுேபாக்கு
��யாக
உடற்ப�ற்� ெசயல்பாடுகைள ேமற்ெகாள்ள
அ�யான்ஸ் அ��ன் உறுப்�னர்கள் மற்றும்
அவர்க�ன் நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்�னைர
ஊக்கு�க்�ன்ற ஒரு முயற்�யாகும்.
இம்முைற 6 ஆவது தடைவயாகவும்
நைடெபற்ற Allianz World Run �கழ்வானது,
இம்முைற ஒ�ம்�க் மற்றும் பரா�ம்�க்
ேபாட்�கள் இடம்ெபற்ற காலப்பகு��ல்
ஏற்பாடு ெசய்யப்பட்�ருந்ததுடன், இதனால்
பங்ேகற்பாளர்கள் ஒ�ம்�க்�ன் உண்ைமயான

தாற்ப�ய உணர்வுக்கு ஏற்றவாறு தங்கள்
�றைமகைள �றப்பாக ெவ�ப்படுத்துவதற்கு
ஊக்கு�க்கப்பட்டனர்.
90
நாட்களாக
நைடெபற்ற இந்�கழ்ச்��ல் 69 அ�கைளச்
ேசர்ந்த 12,418 பங்ேகற்பாளர்கள் 2,531,091
��
தூரத்ைதப்
பங்க�த்துள்ளதுடன்,
சராச�யாக ஒவ்ெவாரு பங்ேகற்பாளரும்
203
�.�.
தூரத்துடன்
ெமாத்தம்
55,080,546 ��டங்கள் உடற்ப�ற்�கைள
ேமற்ெகாண்டுள்ளனர்.
இலங்ைக�ன்
பங்க�ப்பாக,
975
பங்ேகற்பாளர்கள் 201,423 �� ஓ�யுள்ளதுடன்,
ஒரு பங்ேகற்பாளருக்கு சராச�யாக 207 ��
தூரம் என்ற அ�ப்பைட�ல் ெமாத்தம் 118,509
��டங்களாகும். இந்த சாதைனயானது எமது
நாட்�ைன பங்ேகற்பாளர்க�ன் எண்�க்ைக�ன்
அ�ப்பைட�ல்
2ஆவது
ஸ்தானத்�லும்,
�.�க�ன்
பங்க�ப்�ன்
அ�ப்பைட�ல்
3ஆவது
ஸ்தானத்�லும்
இடம்ெபறுவதற்கு
வ�வகுத்துள்ளது.

1400 ேசாதைனக் குழாய் குழந்ைதகைள பிரசவம் ெசய்து
சாதைன பைடத்த லங்கா ெஹாஸ்பிட்டல்ஸ்
லங்கா ெஹாஸ்�ட்டல்ஸ், கருத்த�த்தல்
�ைலயம் 2007 ஆம் ஆண்டு ஆரம்�க்கப்பட்டைத
ெதாடர்ந்து, இதுவைர 1400 ேசாதைனக் குழாய்
குழந்ைதகைள ெவற்�கரமாக �ரச�க்கச் ெசய்து
சாதைன பைடத்துள்ளது. 1400 ஆவது ேசாதைனக்
குழாய் குழந்ைத �ரசவமானது தமது �ைலயத்�ன்
சாதைனப் பயணத்�ன் இன்னுெமாரு ைமல்கல் என
லங்கா ெஹாஸ்�ட்டல்ஸ் கருத்த�த்தல் �ைலயம்
ெத��த்துள்ளது.
இன்னும் 100 தாய்மார் இேதமுைற�ல்
கருத்த�த்துள்ளனர். ேசாதைனக் குழாய் குழந்ைத
�றப்பு முைறயானது, (IVF - In Vitro Fertilisation)
கருத்த�த்தல்
�ரச்சைனகைள
ெகாண்டுள்ள
தம்ப��னருக்கு கருத்த�க்கச் ெசய்வதற்கு உதவும்
ஒரு ��ச்ைச முைறயாகும். இதன்ேபாது ெபண்�ன்
கருமுட்ைடையப் ெபற்று IVF ஆய்வுகூடத்�ல்
அந்த ெபண்�ன் கணவ�ன் �ந்தணுவுடன்
ேசர்க்கப்படு�றது.
அதற்கு
ேமல�கமாக,
ICSI மூலம் நுண்ேநாக்� ��ச்ைசக் கரு��ன்

துைணயுடன் கருமுட்ைடக்குள் �ந்தணுைவச்
ெசலுத்த மு�யும். ேமலும், கருத்த�த்தல் மற்றும்
கருமுட்ைடச்
ெசழுைமைய
ேமம்படுத்தும்
இன்குேபட்டர் உள்ளான �ந்து உட்ெசலுத்துதல்
(IMSI - Intracytoplasmic morphologically selected
sperm injection) எனும் ��ச்ைச முைறயும்
காணப்படு�றது. கலக்கப்பட்ட கருமுட்ைடைய
அைட காக்கும் கரு�ெயான்��ட்டு (incubator)
கருவாக்� ேமல�க வளர்ச்�க்காக ெபண்�ன்
கருப்ைப�ல் ைவக்கப்படும். எஞ்�ய கருக்கைள
கு�ரூட்��ல் ைவத்து ஐந்தாண்டுகள் வைர
ேதைவப்படும் பட்சத்�ல் ெதாடர்ந்தும் கருத்த�க்கச்
ெசய்வதற்கு பாதுகாக்க மு�யும்.
ேசாதைனக் குழாய் முைற�ல் ஆேராக்�யமான
கருத்த�த்தைல
ேமலும்
ேமம்படுத்தும்
இன்னுெமாரு
ெசயற்பாடாக
கருைவ
கர்ப்பப்ைப�ல் ெசலுத்துவதற்கு முன்னரான
மரபணுப் ப�ேசாதைன Pre-implantation Genetic
Testing (PGT) காணப்படு�றது.

இந்�யாவுக்கான துைண உயர்ஸ்தா�கர் கலா�� ெவங்கேடஷ்வரன் தைலைம�லான ெதன்�ந்�ய
�ைசத்த� மற்றும் ைகத்த� சம்ேமளனக் குழு�னர் இலங்ைக�ல் தமது முத�டுகள் மற்றும் அது ெதாடர்பான ஏைனய வாய்ப்புகள் ெதாடர்பாக ெவ��வகாரச் ெசயலாளர் ேபரா��யர் அட்�ரல் ஜயநாத்
ெகாலம்பேகைவச் சந்�த்தனர்.

SLS சான்று ெபற்ற உள்நாட்டில் உற்பத்தி
ெசய்யப்படும் முட் கம்பி அறிமுகம்
உயர் தரம் வாய்ந்த கம்�கள்
உற்பத்��ல் புகழ்ெபற்ற உள்நாட்டு
வர்த்தக நாமமாகத் �கழும் லங்கா
ஸ்ெபஷல் ஸ்�ல் ��ெடட் (லங்கா
SSL), இலங்ைக�ன் ஒேர SLS
சான்�தழ் ெபற்ற முட் கம்� (barbed
wire) கைள அ�முகம் ெசய்துள்ளதாக
அ��த்துள்ளது. அதனூடாக
இலங்ைக�ல் SLS சான்�தழ் ெபற்ற
ஒேர கல்வைனஸ் ெசய்யப்பட்ட
கம்�கள் (Gi) உற்பத்��ன்
முன்ேனா� எனும் தனது �ைலைய
ேமலும் உறு� ெசய்துள்ளது.
தரம் மற்றும் புத்தாக்கம்
ெதாடர்�ல் ெதாடர்ச்�யாக கவனம்
ெசலுத்தும் �றுவனம், பல்ேவறு
ஆய்வுகள் மற்றும் அ��ருத்�
ெசயற்பாடுக�ல் ெபருமளவு
முத�டுகைள ேமற்ெகாண்டுள்ளது.
2019 ஆம் ஆண்�ல் ெமாரட்டுவ
பல்கைலக்கழகத்துடன் இைணந்து
முன்ெனடுத்�ருந்த �ஞ்ஞானபூர்வ
ஆய்�னூடாக, நாட்�ன் ெவவ்ேவறு
பகு�க�ல் காணப்படும்
துருப்��க்கும் �தங்கைள
கவனத்�ல் ெகாண்டு, கல்வைனஸ்
ெசய்யப்பட்ட கம்�க�ன் (Gi)

ஆயுள் காலம் 25 வருடங்கைள �ட
அ�கமானதாக அைமந்�ருக்கும்
என்பது கண்ட�யப்பட்�ருந்தது.
ISO 9001: 2015, ISO 45001:2018
சான்�தைழப் ெபற்ற லங்கா SSL
கம்ப�, நாட்�ன் கல்வைனஸ்
ெசய்யப்பட்ட கம்�கள் உற்பத்�ப்
���ல் முன்ேனா�யாகத்
�கழ்வதுடன், மூன்று தசாப்த
காலமாக வா�க்ைகயாளர்கள்
மத்��ல் ெதாடர்ச்�யாக

நன்ம�ப்ைபயும் ெவன்றுள்ளது.
உல�ன் �றந்த வர்த்தக நாமங்களுக்கு
�கரானதாக இந்�றுவனத்�ன் உற்பத்�கள்
அைமந்�ருப்பதுடன், சபுகஸ்கந்த
பகு��ல் உற்பத்� நடவ�க்ைககள்
ேமற்ெகாள்ளப்படு�ன்றன. �றுவனத்�ன்
Gi கம்�களுக்கு SLS 139:2003 தரச்
சான்�தழ் வழங்கப்பட்டுள்ளதுடன்,
அதன் முட் கம்�களுக்கும் SLS 31:1988
சான்�தழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
எ�ர்வரும் மாதங்க�ல் �றுவனம்

தனது தயா�ப்புகைள ��வாக்கம்
ெசய்யத் �ட்ட�ட்டுள்ளது.
கடந்த ஆண்�ல் TATA Steel
��ெட�ன் சர்வேதச கம்�கள்
��வுடனான பங்காண்ைமைய
வ�ைமப்படுத்��ருந்தது.
அதனூடாக நாடு முழுவ�லும்
தரமான கம்�கள் ��ேயாகத்�ல்
�ண்ட காலமாக ேப��ருந்த ஏக
முகவர் மற்றும் ��ேயாகத்தருக்கான
அந்தஸ்த்ைத ெதாடர்ந்தும் தக்க
ைவத்�ருந்தது.
ேமலும், லங்கா SSL இனால்
‘Permaweld’ வர்த்தக நாமத்�லைமந்த
ெவல்�ங் கம்�கள் சகல ெவல்�ங்
பயன்பாட்டுக்கும் அ�முகம்
ெசய்யப்பட்�ருந்தது. நாடு
முழுவ�லும் லக்சபான பற்ற�ஸ்
�எல்��ன் ஹார்ட்ெவயார்
��ேயாக ���னூடாக
��ேயாக நடவ�க்ைககள்
முன்ெனடுக்கப்படு�ன்றன.
ஒப்பற்ற ேசைவகைள
வழங்குவதற்கான �றுவனத்�ன்
அர்ப்ப�ப்பான ெசயற்பாடுகளுக்கு
ெகௗர�ப்புகளும்
வழங்கப்பட்டுள்ளன.

ெதன் ெகாரியாவிலுள்ள இலங்ைகயர்கள் ெசௗகரியமாக பணம்
அனுப்ப STAREMIT உடன் ைகேகார்க்கும் ெசலான் வங்கி

அன்புடன் அரவைணக்கும் வங்�, ெசலான்
வங்�,
ெதன்
ெகா�யா�ன்
STAREMIT
உடன்
பங்காண்ைமைய
ஏற்படுத்�யுள்ளதாக
அ��த்துள்ளது. இந்தப் பங்காண்ைம�னூடாக,
ெதன் ெகா�யா�ல் வ�க்கும் இலங்ைகயர்களுக்கு

ெசௗக�யமாக
உடனுக்குடன்
இலங்ைகக்கு
பணத்ைத அனுப்பும் வச� ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இலங்ைகக்கு
ஆதரவ�க்க
ெவ�நாடுக�ல்
புலம்ெபயர்ந்து வ�க்கும் பல இலங்ைகயர்கள்
பணத்ைத அனுப்ப முன்வந்துள்ள �ைல�ல், இந்த
பங்காண்ைம ெதாடர்பான அ��த்தைல ெசலான்
வங்� ெவ��ட்டுள்ளது. ெசலான் வங்��ன்
அர்ப்ப�ப்பான பண அனுப்பல் வாய்ப்�னூடாக,
நாட்�னுள் பணம் அனுப்புவது பாதுகாப்பானதாகவும்
சகாயமானதாகவும் அைமந்துள்ளது.
ெதன் ெகா�யா�ல் வ�க்கும் இலங்ைகயர்கள்
STAREMIT app ஐ பயன்படுத்� ஸ்மார்ட்

சாதனம் ஒன்�னூடாக 24/7 ேநரமும் ெகாடுக்கல்
வாங்கல்கைள
ெசௗக�யமாக
ேமற்ெகாள்ள
மு�யும் என்பதுடன், ெசலான் வங்��னூடாக
பணத்ைத அனுப்பும் ேபாது, 2021 நவம்பர் 30 ஆம்
�க� வைர எந்தத் தரப்�னராலும் எந்த�தமான
கட்டணமும் அற�டப்படமாட்டாது. பணத்ைத
அனுப்புபவர்களுக்கு ேபாட்�கரமான நாணயமாற்று
��தங்க�ன் அனுகூலத்ைதப் ெபற்றுக் ெகாள்ள
மு�யும் என்பதுடன், அனுப்பும் ஒவ்ெவாரு
ெடாலருக்கும் ேமல�கமாக 2 ரூபாைய ெபற்றுக்
ெகாள்ளும்
வச�யும்
வழங்கப்படு�ன்றது.
உடன�யாக பணப் ப�மாற்றம் ேமற்ெகாள்ளப்படும்

என்பதுடன், இலங்ைக�லுள்ள வங்�க் கணக்�ல்
பணம் ைவப்புச் ெசய்யப்படும்.
ெசலான் வங்��ன் உறு�யான சர்வேதச பண
அனுப்பல் பங்காளர்கள் வ�ைச�ல் STAREMIT
இைணந்துள்ளது.
இதனூடாக
ெவ�நாட்�ல்
வ�க்கும் மற்றும் ப�யாற்றும் இலங்ைகயர்களுக்கு
ெசௗக�யமான முைற�ல் பணத்ைத அனுப்பும்
வச�ைய வங்� ஏற்படுத்�க் ெகாடுக்�ன்றது.
வா�க்ைகயாளர்கைள ைமயப்படுத்�ய வங்�
எனும் வைக�ல், ெவ�நாடுக�ல் வ�யும்
இலங்ைகயர்கள்
மற்றும்
இலங்ைக�லுள்ள
அவர்க�ன் அன்புக்கு�யவர்கள் ெதாடர்�ல் ெசலான்

வங்� கவனம் ெசலுத்�, அவர்க�ன் ெகாடுக்கல்
வாங்கல்களுக்கு
பல்ேவறு
அனுகூலங்கைள
ேசர்த்துள்ளது. வங்��னால் வழங்கப்படும் ஒப்பற்ற
ெவ�நாட்டு பண அனுப்புைக ேசைவக�ன்
அனுகூலத்ைதப் ெபற்று பயனைடயுமாறு தனது
ெபறும� வாய்ந்த வா�க்ைகயாளர்கைள ெசலான்
வங்� அைழப்பதுடன், ெவ�நாட்டு பண
அனுப்புைககைள ேமற்ெகாள்வதற்காக Seycash, RIA,
Western Union, Transfast, Instant Cash, Unistream,
Cash Express, Speed Send, Intel Express, Placid
Express ேபான்ற பல முன்ன� பணப்ப�மாற்று
பங்காளர்களுடன் ைகேகார்த்துள்ளது.

2021 நவம்பர் 28 ஞாயிற்றுக்கிழமை

THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY NOVEMBER 28, 2021

அதிபதியான செவ்வாயின் சாரத்தில் குரு சஞ்சரிக்கும் ப�ொழுது நிதானத்துடன் செயல்படுவது
நல்லது. பிள்ளைகளால் பிரச்சினைகள் ஏற்படும்.
விரயங்கள் அதிகரிக்கும்.

மேஷம்
மனதில் பட்டதை மறைக்காமல் ச�ொல்லும் மேஷராசி
நேயர்களே! உங்கள் ராசிநாதனாகவும், 8-ம் இடத்திற்கு
அதிபதியாகவும் விளங்குபவர் செவ்வாய். ராசிநாதன்
செவ்வாய் சாரத்தில் குரு சஞ்சரிப்பது ய�ோகம்தான். 'குருமங்கள் ய�ோகம்’ என்ற அடிப்படையில் மங்கல நிகழ்ச்சிகள் மனையில் நடைபெறும். தடைகள் அகலும். தனவரவு
திருப்தி தரும். சுபவிரயங்கள் அதிகரிக்கும். நீண்ட நாட்களாக பேசி வந்த வரன்கள் இப்பொழுது முடிவாகலாம்.

ரிஷபம்
ஆல�ோசனைகள் ச�ொல்வதில் அசகாய சூரர்கள் என்று
பெயர் பெற்ற ரிஷப ராசி அன்பர்களே! செவ்வாய் சாரத்தில் குரு சஞ்சாரம் (13.11.2021 முதல் உங்கள் ராசிக்கு 7,
12 ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியானவர் செவ்வாய். களத்திர ஸ்தானம் மற்றும் விரய ஸ்தானத்திற்கு அதிபதியான
செவ்வாய் சாரத்தில் குரு பகவான் சஞ்சரிக்கும் ப�ொழுது
சுபச்செலவுகள் அதிகரிக்கும். படித்து முடித்து வேலையில்லாமல் இருந்த வாழ்க்கைத் துணைக்கு இப்பொழுது வேலை கிடைக்கும். கணவன்-, மனைவி இருவரும்
ஆளுக்கொரு இடத்தில் இருந்து பணிபுரிந்தால், அவர்கள்
ஒரே ஊரில் பணிபுரியும் வாய்ப்பு இனி அமையும்.

மிதுனம்
திட்டங்களைத் திடீர் திடீரென்று மாற்றிக் க�ொள்ளும்
மிதுன ராசி நேயர்களே! உங்கள் ராசிக்கு 6, 11 ஆகிய
இடங்களுக்கு அதிபதியானவர் செவ்வாய். அவர் ஜீவன
ஸ்தானம் மற்றும் லாப ஸ்தானத்திற்கு அதிபதியானவர். எனவே வாங்கல் க�ொடுக்கல்கள் ஒழுங்காகும்.
வளர்ச்சி கூடும். கரைந்த சேமிப்புகளை ஈடுகட்டுவீர்
கள். ப�ொருளாதாரப் பற்றாக்குறை இருந்தாலும் அதை
சமாளிக்கும்ஆற்றல் உங்களுக்கு உண்டு. வெளிநாடு
செல்லும் முயற்சியில் ஈடுபட்டிருப்பவர்களுக்கு இப்ப�ொழுது நல்ல தகவல் வரப்போகின்றது.

கடகம்
எந்த நேரமானாலும் கேட்டவர்க்கு கேட்ட உதவிகளைச் செய்து க�ொடுக்கும் கடக ராசி நேயர்களே!

ன்
பி
ம்
ழு
க�ொ
கதை
5

என். சரவணன்

இ

லங்கையைப் பற்றி டச்சு ம�ொழியில் பதிவு
செய்தவர்களில் சிலர் இலங்கையைப் பற்றி
இழிவான பதிவுகளை செய்திருக்கக் கூடும்.
அல்லது அப்படி இழிவாக பதிவு செய்திருப்பதை
மட்டும் வுயிஸ்ட் பார்த்திருக்கக் கூடும். எனவே தான்
வுயிஸ்ட் இலங்கையர்கள் பற்றிய மட்டமான எண்ணங்களைக் க�ொண்டிருந்தார்.
பல நூல்களில் வுயிஸ்ட் ஒரு மனநிலை பிறழ்ந்து
இருந்ததற்கான அறிகுறிகள் இருந்தன என்றே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. பிரபல டச்சு வரலாற்றாசிரியர் குடீ
ம�ொல்ஸ்பெர்கன் (E.C.Godee Molsbergen) எழுதிய
“Tijdens de O.-I. Compagnie” என்கிற டச்சு ம�ொழி நூலில்
47 வது அத்தியாயம் வுயிஸ்டின் ஆட்சியைப் பற்றியது.
அவ் வத்தியாயத்துக்கு அவர் வைத்திருந்த தலைப்பு “De
krankzinnige Gouverneur”(பைத்தியக்கார கவர்னர்) என்பதையும் கவனிக்க வேண்டும். இந்த நூலில் வுயிஸ்ட்
மேற்கொண்ட அட்டூழியங்கள், சித்திரவதைகள் பற்றியெல்லாம் விலாவாரியாக மூன்று அத்தியாயங்களில்
விளக்கப்பட்டிருக்கிறது.
வுயிஸ்ட் காயங்களில் இருந்து வெளியாகும் இரத்தத்தைப் பார்த்து இன்பமடைந்தவர். இரவு விருந்துக்காக க�ொண்டுவரப்படும் விலங்குகளை இறைச்சியாக
க�ொண்டு வராமல் உயிருடன் க�ொண்டு வரச் செய்து
அவற்றை தீயில் இடும் ப�ோது அவை எழுப்பும் மரண
ஓலத்தில் இன்பமடைந்தார். Sadist என்கிற துன்பூட்டுவேட்கை மிகையாகவே அவரிடம் இருந்தது. அது
ப�ோல பாலியல் இன்பத்தையும் அப்படித்தான் அவர்
அனுபவித்தார். ஆளுநர் மாளிகையில் பணிபுரிந்த
ஏனைய�ோரும் வுயிஸ்டின் இயல்பையும், ப�ோக்கையும்
உணர்ந்துக�ொண்டிருந்தனர்.
தன்னைப் பற்றிய மிகை மதிப்பு அவரிடம் இருந்தது. தனது ஆட்சிக் காலத்தில் கடும் தண்டனைகளை
நிறைவேற்றினார். நீதியற்ற முறையில் விசாரணைகளை
நடத்தினார்.
டச்சு காலத்தில் 1658 வரை இலங்கையின் தலைநகராக காலி இயங்கியது. 1658லிருந்து தான் க�ொழும்பை
தலைநகராக ஆனது. ஏனென்றால் க�ொழும்பு 1656 இல்
தான் ப�ோர்த்துகேயரிடமிருந்து ஒல்லாந்தர் கைப்பற்றினர். அப்போது டச்சு காலத்து ஆளுநர் வாசஸ்தலமாக
இருந்தது, இப்போது க�ொழும்பு க�ோட்டை புலனாய்வுப்பிரிவு தலைமையகத்துக்கு பின் புறம் புனித பீட்டர்
தேவாலயமாக உள்ளது. ப�ோர்த்துகேயர் அதுவரை ஒரு
தேவாலயமாக பயன்படுத்திவந்த அழகிய கட்டடத்தைத் தான் தமது வாசஸ்தலமாக மாற்றிக்கொண்டார்கள். இன்னும் சரியாகச் ச�ொல்லப்போனால் இன்று
க�ொழும்பு துறைமுகத்தின் பிரதான வாயிற் பகுதிக்கு
எதிரில் இருக்கும் Grand Oriental Hotelக்கு வலது
புறமாக அந்த தேவாலயம் இன்றும் உள்ளது.

க�ொழும்பு க�ோட்டையை
சித்தரிக்கும் வரைபடம்
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உங்கள் ராசிக்கு 5, 10 ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியானவர் செவ்வாய். மேலும் ய�ோக காரகனாகவும் விளங்குபவர். எனவே அவர் சாரத்தில் சஞ்சரிக்கும் இந்த
நேரம் ய�ோகமான காலம் தான். எனவே க�ொடுக்கல்கள்வாங்கல் திருப்தி தரும்.வளர்ச்சி அதிகரிக்கும். தேங்கிய
காரியங்கள் சுறுசுறுப்பாக நடைபெறும்.

சிம்மம்
கேட்ட உதவிகளைக் கேட்ட உடன் செய்து க�ொடுக்கும் சிம்ம ராசி நேயர்களே! உங்கள் ராசிக்கு 4, 9
ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியானவர் செவ்வாய்.
ய�ோக காரகனான செவ்வாய் சாரத்தில் குரு சஞ்சரிப்பது அற்புதமான நேரமாகும். த�ொட்டது துலங்கும்,
நினைத்தது நடக்கும். த�ொழில் வளம் சிறக்கும்.
த�ொல்லைகள் அகலும். கடன் சுமை குறையும். கவலைகள் தீரும். தெளிந்த மனநிலைய�ோடு செயல்படுவீர்கள்.

கன்னி
எதிர்காலத்தைப் பற்றியே எப்போதும் சிந்திக்கும்
கன்னி ராசி நேயர்களே! உங்கள் ராசிக்கு 3, 8 ஆகிய
இடங்களுக்கு அதிபதியானவர் செவ்வாய். எனவே
நிதானத்தோடு செயல்பட வேண்டிய நேரமாகும்.
நிகழ்காலத் தேவைகள் கடைசி நேரத்தில் தான் பூர்த்தியாகும். த�ொழில் பங்குதாரர்கள் நம்பிக்கைக்கு
பாத்திரமாக நடந்து க�ொள்ள மாட்டார்கள். எனவே
க�ொஞ்சம் விழிப்புணர்ச்சிய�ோடு இருப்பது நல்லது.
உடல் நலனில் க�ொஞ்சம் கவனம் தேவை.
ஆங்கிலேயர் இலங்கையைக் கைப்பற்றிய சில ஆண்டுகளில் 1804 இல் அதனை தமது படையினர் வழிபடுவதற்காக St Peter’s Church ஆக ஆக்கினார்கள்.
ஆளுநர் வுயிஸ்ட்டின் வாசஸ்தலமாகவும் இக் கட்டடம்
விளங்கியது. இவ் வாசஸ்தலத்துக்கு அருகாமையில் தான்
காலிமுகத்திடலும் இருக்கிறது. படைமுகாம்கள், நிர்வாக
இயந்திரம் அனைத்தும் அன்றைய க�ொழும்பு க�ோட்டைக்குள் தான் இருந்தன. எனவே தண்டனைகளை பகிரங்கமாக நிறைவேற்றும் இடமாக அன்று காலிமுகத்திடலை
பயன்படுத்திக்கொண்டார் ஆளுனர்.
அங்கே நிரந்தமாக ஒரு தூக்குமேடை இருந்தது. தூக்கிலிடுவதை நிறைவேற்றும் அலுக�ோசுமாரும் நிரந்தரமாக
அங்கே பணியில் அமர்த்தப்பட்டிருந்தார்கள். கசையடி,
சுட்டுக் க�ொல்வது உட்பட பல அங்கே தண்டனைகள்
நிறைவேற்றப்பட்டன. அதை வேடிக்கை பார்ப்பதற்கு
பல மனிதர்கள் காலிமுகத்திடலில் கூடுவார்களாம்.
தூக்கிடப்பட்டவர்களின் பிணங்களை நாய்கள் பிய்த்துத்
தின்றன. அழுகி சிதைந்து சின்னாபின்னமாகி நாற்றமெடுக்கவும் செய்தன. அவ்வாறு க�ொல்லப்பட்டவர்கள்
அதே காலிமுகத் திடலிலேயே அடக்கமும் செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள். இதுவெல்லாம் வுயிஸ்டுக்கு முன்னரே
நிகழத் த�ொடங்கிவிட்டன.

துலாம்
மற்றவர்களின் மனதைப் புரிந்து க�ொண்டு செயல்படும் துலாம் ராசி நேயர்களே!
உங்கள் ராசிக்கு 2, 7 ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியானவர் செவ்வாய். எனவே குடும்பத்தில் சுபவிரயங்கள் அதிகரிக்கும். வீடு, நிலம் வாங்குவது
பற்றிச் சிந்திப்பீர்கள். கட்டிய வீட்டைப் பழுது
பார்க்கும் ய�ோகமும் ஒருசிலருக்கு வாய்க்கும். வருமானம் திருப்தி தரும்.

விருச்சிகம்
‘வெற்றி’ ஒன்றையே குறிக்கோளாகக் க�ொண்டு
செயல்படும் விருச்சிக ராசி நேயர்களே!
உங்கள் ராசிக்கு அதிபதியாகவும், 6- ம் இடத்திற்கு
அதிபதியாகவும் விளங்குபவர் செவ்வாய். அதன்
சாரத்தில் குரு சஞ்சரிக்கும் ப�ொழுது எதிரிகளை
வெல்லும் ஆற்றல் கிடைக்கும். உறவினர் பகை
மாறும். உள்ளொன்று வைத்துப் புறம�ொன்று பேசுபவர்களை இனம் கண்டு க�ொள்வீர்கள். உடல்நலம்
சீராகும்.

தனுசு
எதையும் சமாளிக்கும் ஆற்றலைப் பெற்ற தனுசு
ராசி நேயர்களே! உங்கள் ராசிக்கு 5, 12 ஆகிய
இடங்களுக்கு அதிபதியானவர் செவ்வாய். பூர்வ
புண்ணிய ஸ்தானம் மற்றும் விரய ஸ்தானத்திற்கு
வுயிஸ்ட் மிக ம�ோசமான அதிகார துஷ்பிரய�ோகத்தில்
ஈடுபட்டார். அவரின் ஊழலும் துஷ்பிரய�ோகமும் நீதித்துறையைக் கூட பாதித்தது. ஆளுநரின் பிழையான வழிகாட்டுதலின் மூலம் டச்சு சிவில் அதிகாரிகளும், படையில்
அதிகார மட்டத்தில் இருந்தவர்களும் சாதாரணர்களும்
கூட மரண தண்டனைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டனர்.
டச்சு ஆட்சியில் க�ொழும்பை மையப்படுத்தி ஆட்சி
செய்யத் த�ொடங்கியபின் குற்றவாளிகளுக்கு தண்டனையளிக்கும் களமாக காலிமுகத் திடல் இருந்தது.

ஆட்சிக்கவிழ்ப்பு பீதியின் விளைவு
வுயிஸ்ட் தனக்கு எதிராக ஒரு ஆட்சிக் கவிழ்ப்பு சதிமுயற்சி நடைபெறுவதாக கிளம்பிய ஒரு வதந்தியை நம்பினார். அதைப் பற்றிய அதீத பீதியாலும் கற்பனைகளாலும்
அவர் இந்த சதி முயற்சி குறித்து சந்தேகப்பட்டவர்களை
எல்லாம் கைது செய்து சிறையில் தள்ளினார்.
காலி க�ோட்டையில் அன்று தளபதியாக இருந்த
ய�ொவான் பால் ஷாகென் மீது (Joan paul schaghen)குற்றவியல் விசாரணை நடத்தப்பட்டு ம�ோசடி குற்றமும் சுமத்தப்பட்டது. அவர் பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்டு க�ொழும்பு
க�ோட்டை சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். பணியில்
இருந்த சில முக்கிய ப�ோதகர்களும் இன்னும் சில

தனது இன்ப துன்பங்களை மனதிற்குள்ளேயே
வைத்திருக்கும் மகர ராசி நேயர்களே!
உங்கள் ராசிக்கு 4, 11 ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியானவர் செவ்வாய். எனவே சுக லாபாதிபதியான செவ்வாய் காலில் குரு பகவான் சஞ்சரிக்கும்
ப�ொழுது நற்பலன்களே வந்து சேரும். ப�ொதுவாக
சக�ோதர ஒற்றுமை பலப்படும். வெளிநாட்டிலிருந்து நல்ல தகவல் வரலாம். பணிபுரியும் இடத்தில்
பாராட்டும், புகழும் கூடும். பிள்ளைகளின் மேற்படிப்பு சம்பந்தமாக எடுத்த முயற்சி கைகூடும்.
இளைய சக�ோதரத்தோடு இருந்த பகை மாறும்.

கும்பம்
சந்தர்ப்பம் வரும்போது சாதகமாகப் பயன்படுத்திக் க�ொள்ள வேண்டும் என்று ச�ொல்லும் கும்ப
ராசி நேயர்களே!
உங்கள் ராசிக்கு 3, 10 ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியானவர் செவ்வாய். எனவே த�ொழில் வளர்ச்சி
சிறப்பாக இருக்கும். துணிவும், தன்னம்பிக்கையும் கூடும். வாடகைக் கட்டிடத்தில் நடைபெற்ற
த�ொழிலை ச�ொந்தக் கட்டிடத்திற்கு மாற்றும்
முயற்சி வெற்றி தரும்.

மீனம்
எந்த வேலையைச் செய்தாலும் அதில் தனது முத்திரையைப் பதிக்கும் மீன ராசி நேயர்களே!
உங்கள் ராசிக்கு 2, 9 ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியானவர் செவ்வாய். எனவே இக்காலத்தில் குடும்ப
முன்னேற்றம் சிறப்பாக இருக்கும். வாழ்க்கைத்
தேவைகள் பூர்த்தியாகும். இல்லம் கட்டிக் குடியேற
வேண்டும் அல்லது வீடு வாங்கிக் குடியேற
வேண்டும் என்று நினைத்தவர்களுக்கு இப்பொழுது
அதற்காக எடுத்த முயற்சிகள் கைக்கூடும்.
அதிகாரிகளும் கூட பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டு பத்தாவியாவுக்கு அனுப்பப்பட்டனர். அதேவேளை தனது அக்கிரமங்களை அவர் மேலும் அதிகரித்தார். 1729 ஆம் ஆண்டு
ஜனவரி மாதம் காவலர்களை ஓய்வில்லாமல் வேலை
வாங்கினார். இரவுக் காவலுக்கு திடீர் என்று வீரர்கள்
எழுப்பப்பட்டு வேலைவாங்குவது வழமைக்கு க�ொண்டுவரப்பட்டது. அது இரவு நேரக் க�ொள்ளையைத் தடுப்பதற்காக என்று அவரால் அறிவிக்கப்பட்டது. தூக்கமிழந்த
இராணுவத்தினர் தமது எதிர்ப்பை வெளியிடத் த�ொடங்கினார்கள். அப்படி எதிர்த்தவர்கள் அனைவரும் தடியால்
தாக்கப்பட்டார்கள் அதன் பின்னர் க�ொழும்பு கரைய�ோரத்தில் நங்கூரமிடப்பட்டிருந்த கப்பல்களில் சிறைவைக்கப்பட்டார்கள். அவருக்கு எதிராக வளர்ந்து வந்த எதிர்ப்புகளை காலப்போக்கில் அவர் தனக்கு எதிரான அரச
கவிழ்ப்பு சதியென நம்பத் த�ொடங்கினார். தான் நம்பிய
புனைவுக்கு உருவகம் க�ொடுத்து காண்பவரையெல்லாம்
சந்தேகம் க�ொள்ளும் மனந�ோய்க்கு ஆட்பட்டார்.
அவருக்கும் கிழக்கிந்திய கம்பனிக்கும் எதிராக சதி
செய்வதற்காக ஒரு பரந்த உளவு பார்க்கும் வலையமைப்பு இயங்கியதாக அவர் நம்பினார். அப்படிப்பட்ட
சந்தேக நபர்களை வரிசையாக தண்டித்தார்.அவர்களை
விசாரிப்பதற்காக ஒரு இராணுவ நீதிமன்றத்தை க�ொழும்-

தன்முடிவை தானே தேடிக்ெகாண்ட

டச்சு ஆளுநர்
க�ோல்பேஸ் ஹ�ோட்டலின்
அன்றைய த�ோற்றம்

காலிமுகத்திடல்

பில் அமைத்தார். கிழக்கிந்திய கம்பனியின் எந்த அனுமதியுமின்றி விசேட இராணுவ நீதிமன்றத்தை (Blood
council) அமைத்து அங்கே விசாரணைகளை நடத்தினார்.
அவரே அந்த விசேட நீதிமன்றத்தின் தலைவராகவும்
விளங்கினார். இந்த நீதிமன்றத்தின் மூலம் ஏராளமான
டச்சு இராணுவத்தினரும், டச்சு பணியாளர்களும் கூட
தண்டிக்கப்பட்டனர்.குறுகிய காலத்தில் அவர் ஒரு மிக
ம�ோசமான சித்திரவதைகளை செய்கிற ஒரு சாடிஸ்ட்
ஆட்சியாளராக மாறிப்போனார். உண்மைகளை வெளிக்க�ொணர்வது என்கிற பேரில் அவர் மிகவும் மனிதாபிமானமற்ற சித்திரவதைகளை மேற்கொண்டார். நகங்களைப்
பிடுங்குதல் மற்றும் சூடான மெழுகை உடலில் ஊற்றுதல்,
காயச் சிதைவுகளில் அரிப்புகளைப் பயன்படுத்துதல்,
கால் எலும்புகளை உடைத்தல் மட்டுமன்றி சந்தேக நபர்களின் தலைகளைத் துண்டிப்பது வரை அவர் அட்டூழியம்
செய்தார். காலிமுகத்திடலை ஒரு க�ொலைக்களமாகவே
ஆக்கினார். சில அழகிய யுவதிகள் காணாமல் ப�ோனார்கள்.
குற்றவாளிகள் மர்மமான முறையில் மரணித்தனர். இதை
பற்றிய கதைகள் நாட்டுக்குள்ளும் அரசல்புரசலாக உலவின.
கேள்வி கேட்ட அதிகாரிகளுக்கு பதவி உயர்வுகளும் சலுகைகளாலும் வழங்கப்பட்டன.
இந்த மூர்க்கத்தனமான நடவடிக்கைகள் பற்றிய விபரங்களும், அறிக்கைகளும் த�ொடர்ச்சியாக அதிகாரப்பூர்வமற்ற
முறையில் ஒல்லாந்தை சென்றடைந்தன. 1727 ஜூன் 7
அன்று இலங்கையின் டச்சு அரசியல் சபையால் இரகசிய
முறைப்பாடு அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் பத்தாவியா தலைமையகம் அதைக் கண்டுக�ொள்ளவில்லை.
ஆனால் அதன் பின் அதே மாதம் 30 ஆம் திகதி இன்னொரு
முறைப்பாடும் சென்றது. ஆனால் வுயிஸ்ட் தனது ஆட்சியில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய வளர்ச்சியை அறிக்கையாக
அனுப்பினார். குறிப்பாக, அவர் காலத்தில் மிளகு உற்பத்தி
எந்தளவு முன்னேற்றம் கண்டிருக்கிறது என்பது பற்றியெல்லாம் அறிக்கை எழுதினார். அவர் காலத்தில் மிளகு விவசாயிகளின் காணிகளில் ஒரு பகுதியை டச்சுக் கம்பனியிடம்
ஒப்படைக்க கட்டாயப்படுத்தப்பட்டனர். இதன் பின்னர்
ஓகஸ்ட் மாதமும் விரிவான ஒரு இரகசிய முறைப்பாடு அவருக்கு எதிராக அனுப்பப்பட்டது. அதில் வுயிஸ்ட் நடத்தும்
காட்டுத் தர்பார் பற்றிய விபரங்கள் அடங்கியிருந்தன.


(த�ொடரும்)
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து மழைக்காலம். மழையினால்
பூமிக்கு நன்மை. ஆனால் அதையும்
தாண்டி த�ொடர்ந்து பெய்யும் மழையினால் பாதிப்புக்கள் அதிகமாகிக் க�ொண்டு
ப�ோகிறது என அன்றாடத் தரவுகள் கூறுகின்றன. மக்கள் அவதிப்படும் நிலையை இம்
மழை ஏற்படுத்தி விட்டது.
பல இடங்களிலும் பயிர்கள் நாசம். இருப்பிடங்கள் பாதிப்பு என தினமும் செய்திகள்
வந்து க�ொண்டே இருக்கின்றன. இதனால்
ஒரு பகுதிய�ோ, சில மக்கள�ோ பாதிப்படைந்தார்கள் என்பதை விட முழு நாடும்
அவஸ்தைப் படுகிறது என்பதே உண்மை.
இயற்கையின் சீற்றம் ஏத�ோ ஒரு விதத்தில்
எல்லோரையும் உரசிப் பார்க்கிறது.ஓயாத
மழையே நீ ஓய்வெடுக்க மாட்டாயா எனக்
கேட்டுக் க�ொண்டிருக்கிறான் மனிதன்.
இயற்கை சீற்றத்தோடு சேர்ந்து செயற்கை
நிகழ்வுகளும்
மனிதர்களை
சீண்டிக்
க�ொண்டே தான் இருக்கின்றன. மனிதனின்
சக்தியையும் மீறிய செயல்கள் அன்றாடம்
நடப்பதை தடுக்கும் நிலையைத் தாண்டி
நாளை பற்றிய கேள்விக்குறிகள் அதிகமாகி
ஒருவித மனஉளைச்சலில் தத்தளிக்கிறான்
மனிதன்.
இயற்கையும்
செயற்கையும் சேர்ந்தே

இறப்பு வரை அவனுக்கான ஒரு எச்சரிக்கை
என்பதை உணரமுடிகிறது.
உலகில் அன்பின் இலக்கணம் தாய் தான்.
இது மனிதனுக்கு மட்டுமல்ல விலங்குகளுக்கும் ப�ொருந்தும் . மனிதரிலும் விலங்கிலும் தாய்மை எனும் அற்புதத்தில் அதற்கு
ஈடுஇணை இல்லை. அந்த தாயை விட பல
மடங்கு எம்மைப் படைத்தவன் எம் மீது
அன்புள்ளவன். அவன் இரக்கமுள்ளவன் ,
அன்பாளன், அருளாளன் என்பதே அவனது
பண்புகளில் முதன்மையானது.
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்:"அல்லாஹ் அன்பை நூறு பாகங்களாகப் பங்கிட்டான். அவற்றில் த�ொண்ணூற்று ஒன்பது பாகங்களைத் தன்னிடமே
வைத்துக்கொண்டான்.
(மீதியிருக்கும்)
ஒன்றையே பூமியில் இறக்கினான். இந்த ஒரு
பங்கினால்தான் படைப்பினங்கள் ஒன்றன்
மீத�ொன்று பாசம்
காட்டுகின்றன. எந்த
அளவுக் கென்றால், மிதித்துவிடுவ�ோமா
என்ற அச்சத்தால் பிராணி தனது குட்டியை
விட்டுக் கால்குளம்பைத் தூக்கிக் க�ொள்கிறது."இதை அபூஹுரைரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்- ஆதாரம் மு
- ஸ்லிம் 53:10
இறையன்பின் த�ொன்னூற்றி ஒன்பது
பாகங்களும் அவனிடமே இருக்கின்றன.

இனங்காணப்பட்ட ப�ோது அது எமது நாட்டுக்கு வந்து எங்கள் வீட்டுக் கதவுகளையும்
தட்டும் என்று கனவிலும் எவரும் நினைத்திருக்க மாட்டார்கள் . எமக்கு சம்பந்தமில்லாத
எங்கோ ஒரு நாட்டில் நடக்கும் ஒரு ஆச்சரியமாகவே ஆரம்பத்தில் பார்த்தோம்.
உலகை ஆட்டிப் படைத்த வல்லரசுகளும்
அவர்களது ஆயுதங்களும் ஆட்டம்கண்டு
ஸ்தம்பித்துப் ப�ோயின. ஒரு வைரஸ் கிருமி
வல்லரசுகளை அச்சுறுத்தியது. அணு ஆயுதங்களையும் அடித்துப் ப�ோட்டது. உலகின்
மூலை முடுக்கில் வாழ்ந்த ஒவ்வொரு மனிதனையும் தேடிச் சென்றது அதனால் ஏற்பட்ட
மரண பயம். படைப்பினங்களை மட்டுமே
நம்பி வாழ்ந்த மனிதனுக்கு படைத்தவனை
அடிக்கடி ஞாபகப் படுத்தியது.குர�ோதங்கள�ோடு வாழ்ந்தவர்களுக்கு குடும்ப உறவுகளின் பெறுமதியை உணர்த்தியது. தீய குணங்களை க�ொஞ்சமாவது மறந்து வாழும் ஒரு
சந்தர்ப்பத்தை ஏற்படுத்திக் க�ொடுத்தது.
ஒன்றுபட்டு ஒற்றுமையாக வாழவேண்டும் என்ற எண்ணம் எல்லோர் மனதிலும்
உருவானது. இருப்பவர் இல்லாதார் என்ற
பேதமின்றி எல்லோரையும் மரண பயம்
ஒன்று சேர்த்தது. க�ொடுத்துதவும் கரங்கள்
க�ொர�ோனா பரவிய வேகத்தைவிட அதிக

ஓயாத மழையே
நீ ஓய்வெடுக்க
மாட்டாயா...

?

மனிதனைத் தாக்குகின்றத�ோ என எண்ணத்
த�ோன்றுகிறது. மனிதனும் மற்ற உயிரினங்களும் இவ்வுலகில் பிறந்தவை என்பதை விட
அவை அனைத்தும் இறைவனால் படைக்கப்
பட்டவை என்பதே உண்மை. பிரபஞ்சமே
படைக்கப் பட்ட ஒன்று தானே. அதைப்
படைத்தவனே பரிபாலனமும் செய்கிறான்.
அவன் ஆட்சியாளர்களை ஆள்பவன். அரசர்களுக் கெல்லாம் அரசன். அவனின்றி
அணுவும் அசையாது. இது எல்லா மதங்களும் ஏற்றுக் க�ொண்டாலும் ஓரிறை விசுவாசிகளான நாம் இந்த விதி மீது அதிகமாகவே
நம்பிக்கை க�ொண்டுள்ளோம். எனவே, இவ்வாறான இக்கட்டான சூழ்நிலைகளில் எமது
நம்பிக்கை மீது நாம் கைவைத்துப் பார்ப்பதும் நம் கடமை.
எனக்கு ஒரு திருமறை வசனம் ஞாபகம்
வருகிறது.
"நபியே நீர் கூறுவீராக(மனிதனே) உனக்கு
கிடைக்கும் எந்த நன்மையும் அல்லாஹ்விடமிருந்தே கிடைக்கிறது . இன்னும் உனக்குத்
ஏதும் தீங்கு ஏற்பட்டால் அது உன்னால் தான்
வந்தது."(அல்குர்ஆன் 4:79)
இவ் வசனம் ஒவ்வொரு மனிதனது வாழ்வின் பிறப்பு முதல்

தா

ய்மண்ணில் தமிழுக்கும் தமிழ்
சமூகத்திற்கும் அரும்பணியாற்றும்
செஞ்சொற் செல்வர் ஆறு திருமுருகன் அவர்களின் சேவைகளைப் பாராட்டும்
முகமாக அவருடைய மணிவிழா ஜெர்மனியில் இம்மாதம் 20ஆம்திகதியன்று க�ொண்டாடப்பட்டது.
இவ்விழா ஜெர்மனியில்
வெளியிடப்படும் வெற்றிமணி பத்திரிகை,
சிவத்தமிழ் சஞ்சிகையின் ஆசிரியர் டாக்டர்
மு.க.சு.சிவகுமாரினால் நடத்தப்பட்டது. பிற்பகல் 4.45 க்கு மங்கள விளக்கேற்றலுடன்
ஆரம்பமாகிய இவ்விழாவுக்கு சிவஸ்ரீ பாஸ்கரநாத குருக்கள் ஆசியுரை வழங்கினார். எழுத்தா-

இறைவன் இரக்கமுள்ளவன் என்பதற்கு
இந்த நபிம�ொழி ப�ோதுமானது.
இன்னும் இறைவன் மனிதனுடன் எந்தளவு நெருக்கமாக இருக்கிறான் என்பதற்கு
"நாம் அவனுக்கு பிடரி நரம்பை விட
மிக நெருக்கமாக இருக்கிற�ோம்."(அல்குர்-

கல்ஹின்னை

பஹ்மி ஹலீம்தீன்...?
ஆன்:50:16)
எனும் திருமறை வசனம் சாட்சி கூறுகிறது.இதிலிருந்து நாம் தெரிந்து க�ொள்ள
வேண்டியது, மனிதனுக்கு வரும் ச�ோதனைகள் அவனே தேடிக் க�ொண்டதே அன்றி
வேறில்லை .
இன்று உலகில் எங்கு பார்த்தாலும் பிரச்சினைகள். தீவிரவாதம், இனவாதம், யுத்தங்கள் அனைத்தையும் அப்படியே ஒன்றுமில்லாமல் ஆக்கிவிட்டது க�ொவிட் 1- 9 எனும்
த�ொற்று ந�ோய். ஏழை பணக்காரன் என்ற
பாகுபாடின்றி அத்தனை பேரையும் அதிர
வைத்தது அது. உலகையே ஆட்டம் காண
வைத்தது . சீனாவில் முதலில் இது

ளர்கள், ஆன்மீகவாதிகள், தமிழ் ஆர்வலர்கள்,
கலைஞர்கள், மாணவர்கள் கலந்து சிறப்பித்த
இவ்விழாவின் நிகழ்ச்சிகளை சகநாயகன் சக்திவேல் த�ொகுத்து வழங்கியிருந்தார்.
செஞ்சொற் செல்வர் ஆறு. திருமுருகனின்
சேவையைப்பாராட்டிமாணவர்களின்உரையும்,
பெரிய�ோர்களின் வாழ்த்துரைகளும் இடம்பெற்றன. நடன நிகழ்வுகள், கனடா சீனியஸ் நாடகத்
தந்தை அ.சிவதாசனும் கலைஞர் வெ.இரவிந்திரனும் வழங்கிய தாளலய நிகழ்வு ஆகியன இவ்விழாவை மேலும் சிறப்பித்தன.
அத்துடன் இந்நிகழ்வில் சிவத்தமிழ் சிறப்பிதழ் வெளியிடப்பட்டது. வெளியீட்டுரையை

வேகத்தில் இயங்கின. இருப்பவர் இல்லாதவர் என்ற பேதமின்றி பயத்தோடு பசியும் பஞ்சமும் கூடவே குடியிருந்தது.
சமூக இடைவெளி , தனிமைப் படுத்தல், ஊரும் நாடும் முடக்கப் படுதல் என
இதுவரை எவருமே அனுபவித்திராத ச�ோதனைகள் இரண்டு வருடங்களாகத் த�ொடர்ந்தன. தற்பாதுகாப்பும் தடுப்பூசியும் பழைய
நிலையிலிருந்து மெதுவாக மாறி இன்று
முடக்க நிலை தளர்த்தப் பட்டிருக்கிறது.
ஆனாலும் அன்றாட வாழ்க்கை முறைமட்டும் திரும்பவே இல்லை. அரச ஊழியர்கள்
தவிர ஏனைய த�ொழில்களும் வியாபாரங்களும் இனி பழைய படி மீண்டும் திரும்புமா
என்ற சந்தேகம் எல்லோர் மனதிலும் இல்லாமலில்லை. நாளை....? என்ற கேள்விக் குறி
த�ொடர்ந்து க�ொண்டே ப�ோகிறது.
இந்த நிலையில் தான் த�ொடர்
மழையின் பாதிப்பு அடிக்கு

மேல் அடியாக அத்துமீறிப் பெய்து க�ொண்டிருக்கிறது.
மழைக்காக
ஏங்குவதும் மழையில்
நனைந்து விளையாடுவதும் ஒரு அலாதியான சந்தோசம் தான். அதே மழை வரமாவதும் சாபமாவதும் காலநிலை மாற்றத்தின்
இருபக்கங்கள்.தேவைக்கேற்ப
அவ்வப்ப�ோது பெய்யும் மழையும் க�ோடைகாலத்தில் பெய்யும் மழையும் ஒரு வரம் தான்.
அதே மழை அடை மழையாக த�ொடர்ந்து
பெய்தால் அது ச�ோதனையாக மாறி விடுகிறது.
"மனித சமூகம் தங்கள் கரங்களால் எதை
சம்பாதிக்கிறார்கள�ோ அதன் காரணமாகவே
தரையிலும் (நிலத்திலும்) கடலிலும் அராஜகமும், குழப்பமும் த�ோன்றுகின்றன."(அல்குர்ஆன் ;30:41)
இத் திருமறை வசனம் மனிதர்களை சிந்திக்கத் தூண்டும் ஒரு வசனம்.
இறைவனின் அருட்கொடைகளில் உயிரினங்களின் அத்தியாவசியத் தேவைகளில் மிக
முக்கியமான ஒன்றே நீர்.நீரின்றி எந்த ஒரு
உயிரினமும் வாழ இயலாது. அந்த நீர் எனும்
இறைவனின் அருட்கொடை தேவைக்கு அதிகமாகும் ப�ோது அது வெள்ளப் பெருக்காவும்
வேறு அனர்த்தங்களுக்கான காரணியாகவும்
மாறி விடுகிறது. இவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களில் நாம் அவனிடம் கையேந்துவதைத்
தவிர அதைத் தடுக்க எந்த ஒரு மனித சக்தியும் ஆற்றல் பெறுவதில்லை . இறை ச�ோதனைகள் சமூகத்தில் பாவங்கள் அதிகரிக்கும்
ப�ோது அல்லது பாவங்கள் மலிந்து அவை சகஜமாக நடக்கும் ப�ோது தான் இறைவன் புறத்திலிருந்து இறக்கப் படும் என்பது வரலாறு
கூறும் உண்மை.
நீர் , நிலம், ஆகாயம், காற்று, நெருப்பு
என்ற ஐம்பூதங்களையும் அவன் க�ொஞ்சம்
அசைத்தாலே உலகம் சுக்குநூறாகிப் ப�ோகும்.
இயற்கை அனர்த்தங்கள், த�ொற்று ந�ோய்கள் ,
பஞ்சம், அநீதியான ஆட்சி, வன்முறைகள்
ப�ோன்று இன்னும் பல ச�ோதனைகளையும்
கூறிக் க�ொண்டே ப�ோகலாம்.
தற்போது த�ொடர்ச்சியாக நடக்கும் பல
நிகழ்வுகளும் இவ்வாறான ச�ோதனைகள்
தான் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை.
ஆனாலும் அவற்றைப் புரிந்து திருந்தி
வாழும் நிலையிலும் மனிதனில்லை. உலகமயப் பட்ட சிந்தனைகளாலும் , தீய குணங்களாலும் மனிதன் தான் இறைவனிடமிருந்து
இடைவெளியை உருவாக்கிக் க�ொண்டான்.
ஆனாலும் , இறைவன் அவனது திருமறையில்,
"நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் அவன் உங்களுடன் இருக்கிறான்."(அல்குர்ஆன்; 57:4)
என்றும்,
"நிச்சயமாக உங்கள் இறைவன் ( உங்கள்
மீது) மிக்க இரக்கமுடையவனாகவும் கிருபையுள்ளவனாகவும் இருக்கிறான்."(அல்குர்ஆன்
; 16:07)
என்றும்,
சர்வ வல்லமை மிக்கவன் தன் படைப்புக்களில் ஒன்றான மனிதன் மீது அளவுகடந்த
அன்பும் கருணையும் க�ொண்டுள்ளான் என்பதையும் மனிதர்கள் மீதான அவனது நெருக்கத்தையும் அழகாகக் கூறிக் காட்டுகிறான்.
ஆனால் மனிதன் மட்டும் அவனது செயல்பாடுகளால் இறை நேசத்தில் இருந்தும் இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்துவதில் இருந்தும் தூரமாகிப் ப�ோகிறான்.

மெஷினா
மனைவியா?
கழுத்தை நீட்டிய குற்றம்
பெண்சாதியென்ற பட்டம்
தேவையா இந்த திட்டம்
திருந்துமா மனித மட்டம்
விடியும் முன் எழவேண்டும்
வேலையெலாம் த�ொடங்கவேண்டும்
விளக்கை அணைக்க வேண்டும்
விறுவிறுப்பாய் இயங்க வேண்டும்
வீட்டைப் பெருக்க வேண்டும்
விறகடுப்பில் சமைக்க வேண்டும்
பாத்திரம் கழுவ வேண்டும்
பயிருக்கு நீர் ஊற்றவேண்டும்
சந்தைக்குப் ப�ோக வேண்டும்
சாமான்கள் வாங்கவேண்டும்
பந்திக்கிலை விரிக்க வேண்டும்
பண்பாய் பரி மாறவேண்டும்
ச�ொந்தங்களைப் பார்க்க வேண்டும்
சுகங்கள் விசாரிக்க வேண்டும்
அந்தரித்து வருவ�ோர்க்கு
ஆதரவு க�ொடுக்க வேண்டும்
அழுக்காடை துவைக்க வேண்டும்
அயன் பண்ணி வைக்க வேண்டும்
பழச்சாறு கலக்க வேண்டும்
பருகக்கையில் க�ொடுக்க வேண்டும்
விருந்தினரை அழைக்க வேண்டும்
விருந்துபல படைக்க வேண்டும்
மறந்தகதை நினைக்க வேண்டும்
மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்
உப்புப் புளியுறைப்பு
ஒழுங்காய் இருக்க வேண்டும்
தப்பாய் சமைத்து வைத்தால்
தலைக் குட்டு படவும் வேண்டும்
அந்தி படுவதற்குள்
அத்தனையும் நடக்கவேண்டும்
குந்திக்கிருக்கும் நேரம்
குழந்தைகளைப் பார்க்க வேண்டும்
விளக்கை எரிக்க வேண்டும்
வெளிச்சத்தை ஏற்ற வேண்டும்
படுக்கும் முன் பிள்ளைகட்கு
பாடம் ச�ொல்லி க�ொடுக்க வேண்டும்
எல்லாம் முடிந்தாச்சே
இனியும் என்ன செய்ய வேண்டும்
பாயை விரிக்க வேண்டும்
படுக்கையைப் பகிரவேண்டும்
களைத்துப் ப�ோய்இருப்பவரின்
கால்கை அமுக்க வேண்டும்
உடலை வருடி
உறக்கத்தில் ஆழ்த்த வேண்டும்
குழந்தை பெற்று க�ொடுக்க வேண்டும்
குடும்பம் நடத்தவேண்டும்
மடந்தையாய் இருக்க வேண்டும்
மரியாதை க�ொடுக்க வேண்டும்
இத்தனையும் செய்ய வேண்டும்
இதைவிடவும் என்ன வேண்டும்
ஆம்
ஊதாரிக் கணவனென்றால்
உழைத்தும் க�ொடுக்க வேண்டும்

புலம்பெயர்ந்த
மக்களால் க�ொண்டாடப்பட்ட

செஞ்சொற் செல்வர்
ஆறு. திருமுருகனின்
மணிவிழா
எழுத்தாளர் நகுலா சிவநாதன் நிகழ்த்தியிருந்தார். முதல் பிரதியை சிவஸ்ரீ. பாஸ்கரகுருக்கள்
வழங்க ஈஸ்வரா சலங்கை ஒலி நாட்டியாலய
அதிபர் கார்த்திகா ஈஸ்வரலிங்கம் பெற்றுக்க�ொண்டார். வானதி வாணி நர்த்தனாலயம்
சார்பாக தேசிங்குராஜாவும் ஆன்மிகத் தென்றல்
த. புவனேந்திரனும் பெற்றுக்கொள்ள சிறப்புப்
பிரதிகளை நடனக்கலைஞர்களும், மாணவர்களும் பெற்றுக்கொண்டனர். சிறப்பாக நடைபெற்ற இந்த நிகழ்வு இரவு விருந்துபசாரத்துடன் இனிதே முடிவடைந்தது.
இவ்விழாவின் மூலம் செஞ்சொற் செல்வர்
ஆறு திருமுருகனின் சேவையும், பெருமைகளும் ஜெர்மனி மண்ணில் பரவியதுடன் மக்கள்
மனதில் அவர் ப�ோற்றப்பட்டார் என்பது வெள்ளிடைமலை.

ஜெர்மனியில் இருந்து

க�ௌசி

அருட்கவி

அக்கரையூர் அப்துல் குத்தூஸ்
-
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இ

டி மழை. பெங்காளி வெள்ளைப்
புடவையின் சிகப்பு கரையில்
நின்று இரண்டு வயதான பாதங்கள் நடந்து செல்கின்றன. தூவானத்தால்
ஜன்னலிற்கு அருகில் நிலம் ஈரமாய்
இருக்கின்றது. நீரை மிதித்தவுடன்
அந்தப் பாதங்கள் நிற்கின்றன. இடப்பக்கம் நடந்து ஒரு சாக்கை காலால் இழுத்து
வந்து அங்கு ப�ோட்டுவிட்டு, ஜன்னலை
இழுத்து சாத்துகின்றன தங்க வளையல்கள் அணிந்த கைகள். ஜன்னலில் அவ்
அம்மையாரின் முகத்தின் விம்பத்தைப்
பார்க்கின்றோம்.
50 வயதிருக்கும். சில நரைத்த
முடிகள். விழாவிற்கு செல்வதுப�ோல்
அலங்காரத்துடன் நிற்கின்றார். அதே
விம்பத்தில் பின்னால் கதிரையில் அவர்
கணவன், கையில் திறன்பேசியைப்
பிடித்து இவரை காண�ொளிப் பதிவு
செய்கிறார். ஜன்னலின் திரைச்சீலையை
இழுத்து மூடிவிட்டுத் திரும்பி
அம்மையார் “வேலை செய்யுதா?”
கணவன் “ரெக்கோர்டிங் காட்டுது,
சவுண்ட் பிரச்சினை இல்லையானு
ஒருக்காப் பார்த்தா சரி“
அப்படியே
வரவேற்பறையின்
அனைத்து
திரைச்சீலைகளையும்
சென்று மூடிவிட்டு வந்து கதிரையில்
அமர்கிறார்.
திறன்பேசியில் இவர்கள் சில வினாடிகள் முன்பு பேசியது ஒலிக்கின்றது.
கிழியப்போகும் குடையாக
ஜன்னல்கள் காற்றில் ஆடுகின்றன
அவள் நடந்து வருகிறாள்
வாழ்வெனும் நீரில்
நம் வரலாறு எனும்
கணப்பொழுதுக் கவிதையை
எழுதிமுடிப்பதற்கு
காலால் நூலால்
எழுதிமுடிப்பதற்கு
உலகத்தின் கண்களை மூடுகிறாள்
மூட மறுக்கும் சில கண்களின்
இமைகளை
இழுத்துத் தைக்கிறாள்
தாண்டவம் ஆடுகின்றன
மழைத்துளிகள்
ஒரு முழுநிலவு முடிகிறது
பின்னே அவன் கணவன்
விம்பங்களுள் விம்பமாய்
புதைக்கப்பட்டிருக்கிறான்
கையில் திறன்பேசி எனும்
ஊசியைப் பிடித்து
ஒளியெனும் நூலைக்கோர்த்து
கனவையும் நிஜத்தையும்
தைக்க முயல்கிறான்
முட்டாள்
வந்து அமர்கிறாள்
இதழ்கள் விரிக்கும் ஒரு மலரின்
லாவகத்தோடு
இறந்துப�ோன சிலவினாடிகள்
உயிர்பெறுகின்றன
அ-ம்மையார்
“1990க்குத்தானே
ச�ொன்னனீங்க?
அவங்களிடம்தான்
அம்புலன்ஸ்லையே மெடிக்கல் இக்குப்மென்ட்ஸ் இருக்கும்”
கணவன் -“ஓம்....ஆனா இன்னொரு
பன்னிரண்டு மணித்தியாலம் வெயிட்
பண்ணலாமே”
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ஒ

அம்மையார் க�ோபமா “உந்த விசர் கதைய
விடுங்கோ, வெள்ளம் வரும் வரைக்கும் பார்த்திட்டு இருக்கிறதுதான் உங்களுக்கு வேலை. ட�ொக்டர் இன்னும்
24 மணித்தியாலம்தான் ச�ொல்லி
இருக்கார். ரெக்கோர்டிங்கை த�ொடங்குங்கோ”
கணவன் ப�ொத்தானை அழுத்திவிட்டு திறன்பேசியைப் பிடிக்கிறான்.
ஆனால் அவன் கைகள் நடுங்குகின்றன.
அம்மைார் -“ஆட்டாமாப் புடிங்களன்...” க�ோபமாகக் கத்தத்தொடங்கினவள் அவன் கண்ணீரைப் பார்த்துவிட்டு சாந்தம் அடைகிறாள்.
அ-ம்மையார்
“இப்பிடிக்கொண்டுவந்து இந்த ப�ோட்டோ பிரேம்ல சாத்தி
வையுங்கோ”
அந்த புகைப்படத்தில் இந்த அம்மையார் இளமையாக உள்ளார். ஒரு ஆறு
வயது மதிக்கத்தக்க மகன் இவள் பாதங்களில் ஏறி நின்று இவள் கைகளைப்
பிடித்த வண்ணம் மேலும் கீலும் சீ ச�ோ
ஆடுகிறான். ஒரு நான்கு வயது மதிக்கத் தக்க மகள் இவள் தலையில் பேன்
பார்க்கிறாள்.
அருகில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கும் ஒரு பச்சைக்காரின் கண்ணாடி
விம்பத்தில் அந்த புகைப்படத்தை
எடுத்துக்கொண்டிருக்கும்
கணவன்
தெரிகிறான்
“தாமதம் வேண்டாம்

"இவனைச் சிலுவையில் அறையுங்கள்"

"எழுதுதித்தீரா பிரியங்கள்"

இரு கவிதை நூல்களின்
வெளியீட்டு விழா இன்று
ம

அ-ம்மையார் “கண்ணுக்குட்டி இத நான்
உனக்காகப்
பண்ணல்ல,
எனக்காகப்
பண்றன்.
இந்த ரெண்டு வருஷமும் நரக வேதனை
நான்
அனுபவிச்சிட்டன்.
ஆனா
இன்னைக்கு சந்தோஷமாப்
ப�ோறன்.
கடை சி வ ர ை க் கு ம்
குற்ற உணர்வு என்ற
பேச்சுக்கே நீ இடம்
க�ொடுக்கக்
கூடாது.
என்னோட
பயம்
அது மட்டும்தான். நீ
எனக்கு செய்யக்கூடிய
கைமாறு, இந்த பழியத்
தூக்கி உன் தலைமேல
ப�ோட்டுக்காம சந்தோஷமா வாழ்றதுதான்.
அத�ோட , ராம்,
அம்மா ப�ோய்ட்டன்ற
க�ோபத்தை
தங்கச்சிமேல காட்டக் கூடாது.
இனிமே
அவதான்
உன் அம்மா.உனக்கு
இப்பிடி ஒரு நிலைமை
வந்தாலும்
நான்
இதைத்தான் செய்வன்.
நீங்க ரெண்டுபெரும்தான் என் வாழ்க்கைய�ோட ப�ொக்கிஷங்க.
என் டிகிரி, பீ.எச்.டி, பணம், புகழ்
எதுவும் நீங்க தந்த சந்தோஷத்துல கால்பங்கு பெறாது.
சின்ன வாண்டு அப்பம்மா எங்கன்னு
கேட்டா உண்மையை ச�ொல்லு இல்லாட்டி அவளே கண்டுபுடிச்சிடுவாள்.
இந்த மருந்துதான் , ச�ோ வலி
தெரியாது. உங்க க�ொப்பர் ஒரு மாதிரி
எங்கைய�ோ வாங்கிட்டார். ஆனா மரக்கறி வாங்கிட்டு வார மாறி பழுதாப்போனத வாங்கிட்டு வந்தார�ோ தெரியாது.”
கணவரைப் பார்த்து புன்னகைக்கிறாள். கணவன் சுவரில் சாய்ந்து நின்றவண்ணம் கண்ணிலிருந்து கண்ணீர்
வழிகிறது.
கடைசி வார்த்தைகள்
ம�ௌனத்தில் ம�ௌனமாய் ஒலிக்கின்றன அந்த வரவேற்பறை முழுதும்
ஒரு மாயச�ோகம்
கண்களில் விழுந்து
கண்ணீரை வரவைக்கும் தூசிப�ோல்
நிஜத்திலும் நிஜமாய்
நிரம்பிக்கிடக்கிறது
“நீ ஹ�ொஸ்பிட்டல்ல இருந்த இரண்டு
வருசத்துல அவன் ஒரு தரம்கூட வந்து
பார்க்கல்ல. அவன் டிவ�ோர்ஸ் தராட்டிப் ப�ோறான், நீ அமெரிக்கா ஆஸ்திரேலியா எண்டு எங்கையாவது ப�ோய்
லிவ்விங் டுகெதர் அப்பிடின்னு சந்தோஷமா இரு.
குழந்தை பெத்துக்கணும் எண்டு நான்
உங்கள ச�ொல்லி வளர்க்கல்ல, உங்கள
தத்தெடுத்த மாறி நீங்களும் தத்தெடுக்கனும் எண்டுதான் ஆசைப்பட்டன்.

குடம் கலை இலக்கிய வட்டம் நடாத்தும் கவிஞர் வி. மைக்கல் க�ொலினின்
இவனைச் சிலுவையில் அறையுங்கள், எழுதித்தீரா பிரியங்கள் ஆகிய இரு கவிதை
நூல்களின் வெளியீட்டு விழா இன்று 28-.11.-2021 ஞாயிறு மாலை
3.45 மணிக்கு மட்டக்களப்பு ப�ொது நூலக
கேட்போர் கூடத்தில் க�ோறளைப்பற்று
மேற்கு பிரதேச செயலாளர் . வெ.தவராஜா (கவிஞர் ராஜாத்தி) தலைமையில்
நடைபெறவுள்ளது.
எழுத்தாளரும், அதிபருமான ச. மணிசேகரனின் வரவேற்புரையுடன் ஆரம்பமாகும் நிகழ்வின் பிரதம அதிதிகளாக
மட்டக்களப்பு மாவட்ட அரசாங்க அதிபரும் மாவட்டச் செயலாளருமான க.
கருணாகரனும்,யாழ். மாவட்ட அரசாங்க
அதிபரும் மாவட்டச் செயலாளருமான க.
மகேசனும் கலந்து சிறப்பித்து நூல்களை
வெளியிடவுள்ளனர்.
மட்டக்களப்பு தமிழ்ச்சங்க தலைவர் சைவப்புரவலர் வி. றஞ்சிதமூர்த்தி மற்றும் யுனைட்டட் புத்தக நிலைய உரிமையாளர் பா. செல்வராஜாவும் முதல்பிரதிகளைப் பெற்றுக்கொள்ள
நூல்தொடர்பான நயவுரையை கிழக்குப் பல்கலைக்கழக ஓய்வு நிலை பேராசிரியர் செ. ய�ோகராசாவும், அதிபரும், கவிஞருமான கவின்மகள் சுதாகரியும் நிகழ்த்தவுள்ளனர்.
கல்வி
மறுசீரமைப்பு
இராஜாங்க
அமைச்சின் பணிப்பாளர் நாயகம் இரா.
நெடுஞ்செழியன், ஓய்வு நிலை கிழக்குமாகாண இளைஞர் சேவைகள் மன்ற பணிப்பாளர் ப�ொன். செல்வநாயகம், மட்டக்களப்பு
தேசிய சேமிப்பு வங்கி ஓய்வு நிலை முகாமையாளர் எஸ். வி. சுவேந்திரன், கிழக்குப்
பல்கலைக்கழக டாக்டர். எஸ். சிவச்செல்வன் ஆகிய�ோர் சிறப்பதிதிகளாக கலந்து
க�ொள்ளும் இந் நிகழ்வில் கவி வாழ்த்தினை
கதிரவன் பட்டிமன்ற தலைவரும் மட்டக்களப்பு தமிழ் எழுத்தாளர் சங்க ப�ொருளாளருமான கவிஞர். த. இன்பராசா நிகழ்த்த நன்றியுரையினை நூலாசிரியர் மகுடம். வி. மைக்கல்
க�ொலின் ஆற்றுவார். இந் நிகழ்வை கவிஞர்
ச�ோலையூரான் ஆ. தனுஸ்கரன் த�ொகுத்து
வழங்கவுள்ளார்.

தயக்கம் வேண்டாம்
தைரியம்கொள் நெஞ்சே !
த�ொடங்கலாம்”
உத்தரவு பிறப்பித்தாள்
பிறப்பித்தவளின் விதியை
மாற்றி எழுதுவதற்காய்
பூமி நடுக்கம் க�ொண்டத�ோ
அவன் கைகள் ஏன் நடுங்குகின்றன ?
ஒரு நிழற்படத்தில்
நிஜத்தை ஓய்வெடுக்கச் ச�ொன்னாள்
நேரம் நெஞ்சில்
நெடுதூரம் பாய்கின்றது
நினைவலைகள் கரைவந்து
நெஞ்சை முட்டுகின்றன
பால்கேட்டு முலைகளை முட்டும்
மழலைப�ோல்
தலைவிரி க�ோலமாய்
காளியா இவள் ?
இல்லை தலைமகளின்
விளையாட்டு மைதானமாய்
மாறியத�ோ
இவள் சிரம்
சிரம் மட்டுமா
கரம் கால்
இவள் உடல்முழுதுமே
இவள் பிள்ளைகளின்
விளையாட்டு பூமி
புவியீர்ப்பை மிஞ்சும் அன்பு
முத்தப்பசையில்
உயிர்கள் இணையும்
அவனும்
நிழலென
குடைபிடித்து நின்றான்

ஆனா நீ குழந்தை பெத்துக்க, நான்
உனக்கு மகளா வந்து பிறக்கனும்”
அம்புலன்ஸ் வரும் சத்தம் கேட்கிறது.
“ஆ ச�ொல்ல மறந்திட்டன், பிரிட்ஜ்ல
கேசரி கிண்டி வைச்சிருக்கன். மறக்காம
சாப்பிடுங்கோ”
கணவன் இவள் முன் வந்து மண்டியிட்டு கட்டித் தழுவி முத்தமிடுகிறான்.
அம்மையார் -“சிவபுராணம் பாடுறீங்களா“
க-ணவன் “எனக்கு முதல் நாலுவரிதான் தெரியும்”
அம்மையார -“என் மேசைய�ோட
ரெண்டாவது லார்ச்சி“
கணவன் முதல் நான்கு வரிகளைப்
பாடிய வண்ணம் உள்ளே ஓடுகிறான்.
லார்ச்சியைத் திறந்த வேகத்தில் அது
கீழே விழுந்து உடைகிறது.
அதற்குள் இருந்த புத்தகங்களைக்
கிளறி சிவபுராணத்தை எடுத்து வாசித்த
வண்ணம் வரவேற்பறைக்குள் ஓடி வருகிறான்.
“தாயிற் சிறந்த தயாவான தத்துவனே” என்ற வரிகளை விம்மி விம்மிப்
பாடும்பொழுது அவன் மனைவி கதிரையில் இறந்து கிடப்பதைக் காண்கிறான்.
அம்புலன்ஸ் ஒலி
அசரீரி
“சிவபுராணம் பாடுறீங்களா“
அவள் கடைசி ஆசை
ஓடிச்செல்லுகிறான்
அழியாத அவ் எழுத்துக்களைத் தேடி
தெரிந்த நாலு வரிகளை
முணு முணுத்துக்கொண்டு
இருளில் நடக்கும்
ஒரு குழந்தையின்
பயத்தைப் ப�ோக்கும்
பாடல்போல்
மேசையின் ஒரு நெஞ்சறையைக்
கிழித்தெடுத்து
அந் நூலின் பக்கங்கள்
விரல்களை வெட்டும் அளவு
வேகமாய்த் திருப்பி
சிவனின் வரலாற்றைப்
பாடிய வண்ணம் திரும்புகிறான்
அங்கே அவள் பல்லில் கடிபட்டு
சிந்திய மாத்திரைத் துண்டுகள்
மார்பின் மீது
சில தினங்கள் கழித்து இந்தக்
காண�ொளியை அவள் மகள் மருத்துவமனை அறையில் ஜன்னல் அருகே
நின்று பார்க்கிறாள். கண்ணீர் வழிகிறது.
த�ொடர்ந்து அக்காண�ொளியில் வீட்டு
அழைப்புமணி அடிப்பதும், ந�ோயாளர்
காவுவண்டி ஊழியர்கள் வந்து அவளின்
உடலைக் காவிச்செல்வதும், வெறிச்ச�ோடிப்போன வீடும் பதிவாகியிருக்கின்றன.காலைச் சூரியன் அவள் முகத்தில்
வீச கண்களை மூடி அவள் ஒரு கையை
மார்பின் மீது வைத்து அந்த இதயம்
துடிக்கும் சத்தத்தைக் கேட்கிறாள்.
மரத்தில் வந்து அமர்கிறது
ஒரு பறவை
அதன் இதயத்துடிப்பு...

(மானிப்பாய்) ரதிதேவி...?

புலம்பெயர்ந்த மண்ணில் புகழ்பெற்ற
படைப்பாளி முல்லையூரான்..!
இ
லங்கையிலிருந்து
புலம்பெயர்ந்து
ஐர�ோப்பிய நாடுகளில் தஞ்சம் புகுந்த
தமிழ் மக்கள் மத்தியில், இலக்கிய
வாஞ்சை மிகக்கொண்டு படைப்புகளை அளித்த
சிறந்த படைப்பாளிகளில் ஒருவர் முல்லையூரான். சமூக அவலங்களைப் பெரிதும் கவனத்திற்கொண்டு மனிதத்தின் மேம்பாட்டிற்காய்ப்
படைப்புகளை அளித்தவர்களில் முல்லையூரான்
குறிப்பிடத்தக்கவர்.
முல்லைத்தீவு - வற்றாப்பளையைச் சேர்ந்த
முருகேசு - சிவபாக்கியம் தம்பதிகளின் புதல்வரான
இவரின் இயற்பெயர் சிவராசா.
இவர் ஆரம்பக் கல்வியை வற்றாப்பளை
ற�ோமன் கத்தோலிக்க பாடசாலையிலும், பின்னர் சாவகச்சேரி
இந்துக் கல்லூரி, றிபேக் கல்லூரியிலும் கல்வியைத் த�ொடர்ந்தார்.
யாழ்
பல்கலைக்கழகத்தில்
கலைத்துறையில் கற்று இளமாணிப் பட்டத்தைப் பெற்றுக்கொண்டார். பல்கலைக்கழகத்தில் கற்கும்
காலத்திலேயே
எழுத்துத்துறையில் தீவிரமாக ஈடுபட்டார்.
இவரது படைப்புகள் பத்திரிகைகளிலும் 'மல்லிகை' மற்றும் சில
சஞ்சிகைகளிலும் பிரசுரமாகின.
'மல்லிகை' முல்லைத்தீவுச் சிறப்பிதழ் வெளியிட்டது. அச்சிறப்பிதழின் வெளியீட்டு
விழா முல்லைத்தீவில் சிறப்பாக நடைபெற்றது.
அவ்விழா சிறப்பாக நடைபெற முல்லையூரான்
அயராத உழைப்பை நல்கினார் என மல்லிகை
ஆசிரியர் பெரிதும் பராட்டியமை குறிப்பிடத்தக்கது. அக்காலத்தில் முல்லையூரான் 'அக்கினிக்
குஞ்சு' என்ற சஞ்சிகையையும் வெளியிட்டு
வந்தார். 1981 -- 1982 காலப்பகுதியில் இரு
கவிதைத் த�ொகுதிகளையும் இவர் வெளியிட்டார்.
அந்நாட்களில் பல கவியரங்குகளிலும் கலந்துக�ொண்டு பாராட்டுப் பெற்றார்.
தாயகத்தில் யான் பங்குபற்றிய கவியரங்குகள்
சிலவற்றில் இவரும் கலந்துக�ொண்டு சிறப்பித்தமை ஞாபகத்திலுண்டு.
பண்டாரவளையில் சிறிதுகாலம் ஆசிரியராகக்
கடமையாற்றினார். பல்கலைக்கழகத்தில் கற்றவரையே காதலித்து வாழ்க்கைத் துணையாக்கிக்
க�ொண்டார்.
நாட்டு நிலைமை காரணமாக 1983 ம்
- ஆண்டு
புலம்பெயர்ந்து தமிழ்நாடு சென்றார்.
அங்கு சிறிது காலம் பத்திரிகை ஒன்றில் பணி-

புரிந்தார். தமிழகத்தில் வாழ்ந்த காலத்திலும் ஒரு
சில நூல்களை வெளியிட்டார்.
1986 -ம் ஆண்டு டென்மார்க் நாட்டிற்கு வந்து
சேர்ந்தார். 1993 -ல் 'நிர்வாண விழிகள்' என்ற
கவிதைத் த�ொகுதியை வெளியிட்டார். ஐர�ோப்பாவிலிருந்து ஒலிபரப்பாகிய தமிழ் வான�ொலிகளில்
இவரது படைப்புகள் பல ஒலிபரப்பாகி மக்கள்
மனங்களைக் கவர்ந்தன.
இலக்கியத் தாகத்திற்கு ஆட்பட்டு 'காகம்' என்ற
பெயரில் ஒரு மாத இதழையும் 1996 வரை
வெளியிட்டு வந்தார்.
இந்த இதழில் கதைகள் - கட்டுரைகள் எனத்
த�ொடர்ந்து எழுதி வந்தார்.

2002 -ம் ஆண்டு க�ொழும்பில் 'மல்லிகைப்
பந்தல்' வெளியீடாக இவரது சிறுகதைத் த�ொகுதியான 'சேலை' வெளியாகியது.
''முல்லையூரான் கதை ச�ொல்வதில் ஒரு புதுமையிருக்கிறது. புதுப்புனல் ஊற்றின் குளிர்மை
பிரவகிக்கின்றது. பலவித 'இசங்'களால் மூளை
குழம்பிப் ப�ோயிருக்கும் இளைய இலக்கியச் சந்ததிக்கு இது ஒரு மாற்றீடு எனலாம். பல கதைகளில்
உருவம் சார்ந்த சில உத்திகளைக் கையாண்டிருக்கிறார். சிலவற்றில் குறிப்பிடக்கூடிய வெற்றியும்
அடைந்துள்ளார்.
ஒரு சிறுகதை எப்படி அமைய வேண்டும் என்று
சில வார்த்தைகளில் கூறிவிட முடியாது. ஆனால்
ஒரு சிறுகதையைப் படித்து முடித்ததும் அது தரும்
உணர்வுகள் நல்ல விகிதாசாரத்தில் படிப்பவர்கள்
சிந்தனையில் த�ொற்றி, மனத்தில் த�ொங்கி நிற்குமாயின் அதுவே சிறந்த சிறுகதை என மதிப்பிட வைக்கிறது. முல்லையூரானின் கதைகளைப்
படித்து முடித்ததும் எமது சிந்தனை விரிகின்றது.
பல விடயங்களைப் புரிந்து க�ொள்ள வேண்டுமென்ற ஆவல் தூண்டப்படுகின்றது. வாதப் பிரதி

வாதங்கள் எழுகின்றன."
என்றவாறு
மு ல ் லை யூ ர ா னின்
'சேலை'
சிறுகதைத்
த�ொகுதிக்கு
அணிந்துரை
வழங்கிய எழுத்தாளர் - டாக்டர் புல�ோலியூர் க.
சதாசிவம் குறிப்பிட்டுள்ளமை மனங்கொள்ளத்
தக்கது.
முல்லையூரானின் பார்வையில் சிந்தனைத்
தெளிவு இருக்கிறது.
புலம்பெயர் மக்களின் எரியும் பிரச்சினைகள்,
எதிர்காலம் பற்றிய ஏக்கங்கள், இளைய சந்ததியின்
ப�ோக்குகள் எனப் புலம்பெயர்ந்து வாழும் சமூகத்தின் வாழ்வியலைப் பல க�ோணங்களிலும் இவரது
படைப்புகள் சுட்டி நிற்கின்றன எனலாம்.
முல்லையூரான் பல்துறை ஆற்றலாளர். சிறந்த
ஓவியர். ஓவியக் கண்காட்சியை நடாத்திப் பாராட்டுப்
பெற்றவர்.
1990 ம்
- ஆண்டு ஓவியக் கண்காட்சியில் இவரது
ஓவியம் ஒன்று பத்தாயிரம் குர�ோண் க�ொடுத்து
வாங்கப்பட்டது எனத் தெரிகிறது.டென்மார்க்கிலுள்ள
நகரசபை ஒன்று இவரது ஓவியத்தை வாங்கிக்
க�ௌரவித்ததாகத் தெரிகிறது. சிறந்த படைப்பாளியாக வளர்ந்த நண்பர் முல்லையூரான், 2006
ம்
- ஆண்டு 51 வயதில் காலமாகியமை அவரை
அறிந்த படைப்பாளிகள், மக்களுக்கு மிகுந்த கவலையளித்தது. 2000 ஆண்டளவில் ஒரு சில
தடவை த�ொலைபேசியில் த�ொடர்பு க�ொண்டு தாயகத்து ஞாபகங்களை நீண்ட நேரம் அவர் என்னுடன் பகிர்ந்துக�ொண்டமை ஞாபகத்திலுண்டு.
10 - 10 - 2010 ல்
- டென்மார்க் நாட்டில் ''இனி"
வாசகர் வட்ட ஏற்பாட்டில் இலக்கிய விழா சிறப்பாக
நடைபெற்றது.
''முல்லையூரான்" அரங்கில் நடைபெற்ற இவ்விழாவில் நூல் வெளியீடு - கருத்தரங்கு - கவியரங்கு - புத்தகக் கண்காட்சி என்பன இடம்பெற்றன. இவ்விழாவில் யான் கலந்துக�ொண்டு
நண்பர் முல்லையூரானை
நினைவுகூர்ந்து உரையாற்றியமை நினைவில் நிற்கிறது.
முல்லையூரான்
படைப்புகள் மூலம், அவரது நாமம்
நிலைத்து நிற்கும்..!

வி. ரி. இளங்கோவன்...?

2021 நவம்பர் 28 ஞாயிற்றுக்கிழமை

THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY NOVEMBER 28, 2021

புரவலர் மதினா உம்மா

கசப்பு
“ரஜீவன் ராமலிங்கம்” என்றொரு
வவுனியா மைந்தர். ஓர் ஆசிரியராக
சேவை செய்திருக்கிறார். இலக்கியத்
துறையில், ஈடுபாடுள்ளவரா, ஊடகக்காரரா என்று சரியாகக் கணிக்க இயலாது
தவிக்கிறேன்.
புலம்பெயர்ந்து ஃபிரான்ஸ் சென்றவர், இப்பொழுது இலண்டனில் என்
முகநூலில்
அவ்வப்ப�ொழுது பளிச்சிடுவார்.
“உங்கள் எழுத்துக்களின் அபிமானி” என
ஒரு சமயம் பதித்து
சிலிர்ப்பை ஏற்படுத்தினார்.
இவர் முகநூலின் பக்கங்களைப் பார்த்த ஒரு
சமயம் இப்படிய�ொரு
தலைப்பு:
பேஸ் புக் வாழ்த்துக்கள்!
அதென்ன சமாசாரம்?
ப�ொறுமையாக முழுதையும் வாசித்து
சிரி என்று சிரித்தேன். அபிமானிகளும்
சிரிக்கட்டுமே என்று இங்கே மறுபதிப்புச் செய்கிறேன்.
இன்று வாழ்த்துகள் அதிகம் குவிந்துள்ள இடம் நம்ம பேஸ்புக் தான்!
இங்கே
எல்லாத்துக்குமே
வாழ்த்துத்தான்!
* “ஆறு மாதங்களுக்குப்
பிறகு இன்று மாமி வீட்டுக்குப்
ப�ோயிருந்தேன். மாமி பனங்காய் பணியாரம் சுட்டு தந்தா"
என்றொரு பதிவின் கீழே,
“வாழ்த்துகள் சக�ோ. இனிய
வாழ்த்துகள் சக�ோ. மகிழ்ச்சி-

யான வாழ்த்துகள் சக�ோ!” -இப்படி
ஏகப்பட்ட வாழ்த்துகள் பனங்காய் பணியாரம் உண்டதற்கு!
“அந்த ரூபாய் ந�ோட்டு த�ொலைந்து
விட்டது என்று தான் நினைத்தேன்.
ஆனால் வ�ொஷிங் மெசினில் இருந்து
உடுப்பை எடுத்துக்காயப்போட்ட சமயத்தில் தான் கவனித்தேன். அது ஜீன்ஸ்
பக்கெட்டுக்குள் இருந்ததை...!” எனப்
பதிவிட்டதற்கு, “வாழ்த்துகள் அண்ணா,
வாழ்த்துகள் சக�ோதரம்” எனப் பல பல
பதிவுகள்.
“ஒரு வழியாக பல் மருத்துவரிடம் அப்பொயிண்ட்மெண்ட்
வாங்கி, இன்று மூன்று பற்களையும் கட்டி விட்டேன். இனி
யாரும் ‘ஓட்டை வாயன்’ என்று
என்னைக் கூப்பிட முடியாது”
எனப் பதிவிட்டதற்கு “வாழ்த்துகள் சக�ோ.... வாழ்த்துகள் நண்பா, வாழ்த்துகள்
அவனே, இவனே...!”
“எங்கள் வீட்டுத் த�ோட்டத்தில் கத்தரிக்காய் காய்த்துள்ளது!”
“வாழ்த்துகள்,
வாழ்த்துகள்
சக�ோதரா...!”
“என் செல்ல நாயான டைகர் இன்று
நாலு குட்டி ப�ோட்டுள்ளது!” “வாழ்த்துகள் சக�ோதரா...!’
“வேலை முடிந்து வீடு வந்து பார்த்-

தால் மனைவி மாற்றாள். ஒருவனுடன்
...!”
“ இனிய வாழ்த்துகள் சக�ோ...!”
பார்த்திபனின் ‘பழைய செருப்பு’ படம்
பார்த்தேன்... பிரமாதம்!”
“உங்களுக்கும் செருப்புக்கும் வாழ்த்துகள்”
“பிச்சை
எடுத்தாக
வேண்டிய
நிலைக்கு வந்து விட்டேன்...!”
“சிறப்பான வாழ்த்துகள் நண்பரே...!”
இவ்வாறே ஒரு பெரிய பட்டியல் இட்டுள்ளார் இலண்டன் ரஜீவன் ராமலிங்கம்.
“அவசியமான
விடயங்களுக்கு
வாழ்த்துவதில் தவறில்லை. ஆனால்
த�ொட்டதற்கெல்லாம்
வாழ்த்தினால்,
அந்த வாழ்த்துக்கே அர்த்தமும் மரியாதையும் இல்லாமல் ப�ோய் விடுகிறது”
எனப் பதிவுக்கு முத்தாய்ப்பும் இட்டுள்ளார்.
என்ன ச�ொல்கிறீர்கள் அபிமானிகளே?
“வாழ்த்துகள்” என்று தப்பித்தவறியும் ச�ொல்லி விடாதீர்கள்!
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வருகிற டிச. 04 ஆம் திகதி சனிக்கிழமை க�ொழும்பு வாழ் இலக்கிய நெஞ்சங்களுக்கு ஒரு வரலாற்று நிகழ்வு காத்திருக்கிறது. அதனை நேரில் பார்த்துப்
பரவசப்படக்கூடிய பாக்கியம் குறைந்தளவு த�ொகையினருக்கே.
இந்தச் சாமான்யனின் இளமைக்கால இருப்பிடமான க�ொழும்பு -10,
ம�ொஹிதின் மஸ்ஜித் வீதி, (பழைய
பிச்சர்ஸ் லேன்)க்கு நேர் எதிர்ப்புறம்
பஞ்சிகாவத்தைப் பாதையில் அல்-

ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்த்துக்
க�ொண்டார்கள்.
தீபிகா – தீபன் தற்கொலை சம்பந்தமான உங்களுடைய தனிப்பட்ட
கருத்துக்கள் எங்களுக்குத் தேவை
இல்லை. ஆனாலும் இந்த மரணம்
த�ொடர்பாக நாம் விசாரணை நடத்துவ�ோம். அதனால் இந்த மரணம் சம்பந்தமாக உங்களுக்குத் தெரிந்த தகவல்களை பயப்படாமல் எங்களிடம்
ச�ொல்லுங்கள். நீங்கள் ச�ொல்லும்
ரகசியத் தகவல்கள் காப்பாற்றப்படும்.
இன்ஸ் பெக்டரின் இதமான இந்த
வார்த்தைகளினால்,
தோழிகள் மூவரும்,
அச்சம் நீங்கி,
மனத்திருப்தி அடைந்தனர்,
அதற்பிறகு,
அவர்கள் மூவரும் இன்ஸ்பெக்டர்
கேட்ட கேள்விகளுக்குப் பதில் ச�ொன்னார்கள்.
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“அ

வர் நினைப்பதைப்
ப�ோல் அவர்கள் இருவரும் தங்கள் விருப்பத்திற்கு பாய்ந்து தற்கொலை செய்து
க�ொள்ளவில்லை . இது க�ொலைதான்
என்பது முடிவாகிறது. அதாவது
யாராவது இவர்கள் இருவரையைம்
அச்சுறுத்தி இந்தக் காரியத்தைச்
செய்யச் ச�ொல்லியிருக்கவேண்டும்.
அப்படியும் இல்லையென்றால் இவர்கள் இருவரையும் யாராவது இந்த
இடத்திற்கு அழைத்துச் சென்று அவர்களைப் பிடித்து பாதாளத்தில் தள்ளியிருக்க வேண்டும்! ஆனால் அப்படி

இன்ஸ்பெக்டர் கேட்டுத் தெரிந்து
க�ொண்டார்.
பிரியா,
சந்திரா,
மல்லிகா இது தான் அவர்கள்
மூன்று பெயர்களுடைய பெயராகும்.
இன்ஸ்பெக்டர் அங்கே ப�ோகும்
ப�ோது மாலையாகிவிட்டது.
பெண்கள் விடுதிக்கு தனியாக
ப�ோக முடியாது என்பதால்,
அந்தப்பகுதி ப�ொலிஸ் நிலையத்திற்குச் சென்று விபரத்தைக் கூறி,

ஹிதாயாதேசியக் கல்லூரி பஹார்தீன்
நினைவரங்கத்தில் அது நடக்க உள்ளது.
ஏற்கெனவே மூன்று ஆண்டுகளுக்கு
முன் (11.11.2018) இலங்கை
முஸ்லிம் பெண் எழுத்தாளர்கள் 140
பேரை, 460 பக்கங்களில் ‘மின்னும்
தாரகை’ களாகப் பளிச்சிடச் செய்து
அதி முக்கிய வரலாற்று ஏட�ொன்றைப்
பதித்து வழங்கிய சக�ோதரி நூருல்
அயின் நஜ்முல் ஹூசைன் மீண்டும்
அதே நிகழ்விடத்தில் மற்றும�ொரு வரலாற்று ஏட்டைத் திறந்து வைக்கிறார்.
இப்பொழுதும் அதே “மின்னும் தாரகைகள்” தான்! ஆனால் அப்படியே
பெரும்பான்மையினர்
ம�ொழியில்
மாற்றம்! பெயரிலும் வித்தியாசம்
இல்லை.
“திதுலன தாரகா”
உச்சரிக்கும் ப�ொழுதே ஒரு ‘தில்’!
அந்த டிச. 04ஆம் திகதிக்குப் பிறகு,
ஆளுமை மிகு தமிழ் ம�ொழி பெண்
முஸ்லிம் எழுத்தாளர்களைப் பெரும்பான்மைச் சமூக இலக்கிய வட்டத்தினர்
நன்றாக அடையாளங்கண்டு க�ொள்வார்கள். ஒரு நல்லுறவுப் பாலம் உருவாகிவிடும்.
இந்த வெளியீட்டு வைபவத்தில் மற்றும�ொரு புதுமைப் புரட்சி நிகழவும்
ப�ோகிறது.
இன்றையத் திகதி வரையில் ஒரு
நூலின் முதல் பிரதியைப் ‘ப�ொற்கிழி’
வழங்கிப் பெற்றுக் க�ொள்வதை ஆடவர்களே நிறைவேற்றி புரவலர்கள் பட்டத்தைத் தாங்களே சூட்டிக் க�ொண்டு வந்த
நிலைக்கு ஓர் ஆப்பு!
தேனகமாம் கிழக்கின் அக்கரைப்பற்று, இயற்கையின் வெள்ள ஓட்டத்துடன், இலக்கிய வெள்ளோட்டமும் மிகுந்திருப்பது. அங்கிருந்து ஒரு ‘மதீனா

தள்ளி விடுவதற்கு வாய்ப்பில்லை.
ஏனென்றால் இவர்கள் இருவரும்
நன்றாக படித்த புத்திசாலிகள்!”
“ஆமாம்... அதென்றால் உண்மை
தான்!” என்றான் சஞ்சை.
நண்பர்கள்
மூவரிடமிருந்தும்
கிடைத்த தகவல்களை எல்லாம்,
மனனம்
செய்து
வைத்துக்
க�ொண்டார், இன்ஸ்பெக்டர் ராகவன்.
அடுத்த விசாரணைக்காக, தீபிகாவின் த�ோழிகளைச் சந்திப்பதற்காக
பாணந்துறைக்குச் சென்றார் இன்ஸ்பெக்டர்.
அவர்கள் மூவருடைய
பெயர்களையும்
பிரதீப்பிடமிருந்து
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இந்த இனிப்பும் நூல் தேட்டம்
ஒன்றைப் பற்றியது தான்.
விவரம் தெரிவிக்க முன், கிழக்குத் தேனகத்தில் தேனாக இனிக்கும்
மனிதர் ‘செங்கதிர்’ ஆசிரியர்செங்கதிர�ோன் த. க�ோபாலகிருஷ்ணனின்
கருத்தொன்றை வழங்கி விடுகிறேன்!
“புதுக்கவிதை” எனும் ப�ோக்கு வந்தபின் மழைக்கு முளைத்த காளான்களைப் ப�ோன்று பெருகிய 'புதுக்கவிதைப் புலவர்'களினால் புற்றீசல்கள்
ப�ோல நாள�ொன்றும் ப�ொழுத�ொன்றுமாய் புறப்படும் புதுக்கவிதைத் த�ொகுதிகளின் குப்பை மேட்டிலே “மறக்க
மறந்த மனிதம்” எனும் கவிதை நூல்
குண்டுமணியாகும்!”
இப்படி அவர் குறிப்பிடுகிற ஏறாவூர்
தாஹிர் என்பாரின் ‘மறக்க மறந்த
மனிதம்’ என் கையிலும் உள்ளது.
என்றாலும் அதில் உள்ள அற்புதமான
இனிப்பை அடுத்த கிழமை அளிப்பதாக
இருக்கிறேன்.
இங்கே வேற�ொன்று, சிறுகதைத்
த�ொகுப்பு ஒன்றின் சலம்பல்.
800
பக்கங்களைக்
க�ொண்ட
‘பென்னாம்
பெரிய’
சிறுகதைத்

ஒன்று ப�ோய் வந்தோம்!”“எப்படி
ப�ோனீங்க?”
“டிரெயினில்தான் ப�ோன�ோம்!”
“எப்போது
இந்த
டிரிப்
ப�ோனீங்க...?”
“ம் சரியாக ஞாபகம் இல்லை
இன்ஸ்பெக்டர்...!”
தலையைச்
ச�ொறிந்தபடியே
ச�ொன்னாள்,
சந்திரா,
“ம்... எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது. இன்ஸ்பெக்டர் நாங்கள் இந்த
மாதம் ஆறாம் திகதிதான் அங்குப�ோய் வந்தோம் இப்படிச் ச�ொன்னது
பிரியா.
“தீபிகாவும் தீபனும் அன்று மகிழ்ச்சியாகவா இருந்தார்கள்.?”
“ஆமாம் இன்ஸ்பெக்டர்... அவர்கள்
இருவரும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தாலும்
மனத்தளவில் மிகவும் கஷ்டப்பட்டுக்
க�ொண்டுதான் இருந்தார்கள்!”
“ஏன் அப்படி இருந்தார்கள்?”

பெயர் குறிப்பிட்ட அந்த மூன்று
பெண்களும்,
ஒருர் முகத்தை ஒருவர் பார்த்தபடியே,
முன்னால் வந்தார்கள்.
“தீபிகா, தீபனின் திடீர் மரணம்
த�ொடர்பாக எங்களுக்கு சில தகவல்கள் தெரிந்து க�ொள்ள வேண்டியிருக்கிறது. அதனால் உங்கள் ஒபீஸ்
ரூமுக்கு வாருங்கள்!” என்று ச�ொல்லிவிட்டு,
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அங்கிருந்த இரண்டு பெண்
ப�ொலிஸ் அதிகாரிகளையும் அழைத்துக் க�ொண்டு அங்கே சென்றார்.
திடீரென்று ப�ொலிஸ் அதிகாரிகள்
விடுதிற்குள்ளே வந்ததும்,
அங்கே இருந்த பெண்கள் எல்ல�ோரும் பரபரப்படைந்தார்கள்.
அவர்கள் எல்லோரையும் ஓர்
இடத்தில் கூடச் செய்த பெண்பொலிஸ் அதிகாரி,
எச்சரிக்கும்
த�ோரணையில்
பேசினார்.
‘பிரியா... சந்திரா... மல்லிகா இந்த
பெயர் உள்ள மூன்று பேர் மட்டும்
முன்னால் வாருங்கள் உங்களிடம்
விசாரணை ஒன்று செய்ய இருக்கிறது!’

உம்மா’ மிகவும் பாதுகாப்பாக க�ொழும்பு
10க்கு வந்து சேரப் ப�ோகிறார் சனிக்கிழமை காலை 10 மணிக்கு! சம்பிரதாய
நிகழ்வுகளின் பின் “திதுலன தாரகா”வின் முதல் (நட்சத்திர) பிரதியை அன்னவர் கரங்களில் ஏந்துகிறார்.
இந்த வகையில் வரலாற்றில் முதல்
தடவையாக ‘ஒரு பெண் புரவலர்’ அறிமுகம்! அது அவன் ஒருவன் எண்ணப்படியும் திட்டப்படியும்.
மதினா உம்மா மேலும் பலரது நுால்களுக்கு புரவலராகத் திகழ வாழ்த்திப்
பாராட்டுகிறேன்.
அதே நேரம், தமிழில் தான் எழுதிய
நூலைத் தானே சிங்களத்தில் ம�ொழியாக்கம் செய்து அதை ஒரு தமிழ்ப்பிரதேசப் பெண்மணியைக் க�ொண்டு
முதல் பிரதி பெற வைக்கும் கண்டி
உடுதெனியக் கிராமத்துப் பெண்ணரசி
நூறுல் அய்ன் காலமெல்லாம் இலக்கிய வட்டத்தில் பேசப்படுகிறவராக ஆகிவிட்டார்.புகழ் இறைவனுக்கே!
அவரையும்
பாராட்டி,
வாழ்த்தி
மகிழும் இந்த ‘மூத்த பேனை, அவரே
தமிழ்ப் பெண் எழுத்தாளர்களையும்
சிங்கள இலக்கிய நெஞ்சங்கள் மத்தியில் தாரகைகளாக ஜ�ொலிக்கச் செய்ய
வேண்டும் எனக் க�ோரிக்கை மனு
சமர்ப்பிக்கிறது.

முன்னால் நடந்தார் இன்ஸ்பெக்டர்
ராகவன்.
ஆபிஸ் அறைக்குள் வந்ததும்,
தனது விசாரணையை ஆரம்பித்தார்
இன்ஸ்பெக்டர்.
“நீங்கள் மூவருமே தீபிகாவின்
த�ோழிகள் தானே....?”
ஆ.... ஆமாம்... இன்ஸ்பெக்டர்
நாங்கள் நால்வரும் இணைபிரியா
த�ோழிகள்!” என்று சிறிது தடுமாற்றத்துடன் ச�ொன்னாள் பிரியா என்ற
த�ோழி.
“அப்படின்னா கேம்பசில் படிக்கும்
பிரதீப், சஞ்சை, ஜீவகன் இவர்கள்
மூவரும் உங்கள் நண்பர்களா...?”
இன்ஸ்பெக்டர் இப்படிக் கேட்டதும்,
மூவரும் பதில் எதுவும் ச�ொல்லாமல்,

“பிரதீப் சஞ்சை, ஜீவகன் இவர்கள்
மூவரும் எங்களுக்கு மிக நெருக்கமான நண்பர்கள். அதேப�ோல், தீபிகாவிற்கும் தீபனுக்கும் அவர்கள் நண்பர்கள் தான்.
“நீங்கள் ஆறுபேரும் லீவு நாட்களில் ஒன்றாகத்தான் சுற்றுப் பயணம்
ப�ோவீர்களா...?”
“ஆமாம் இன்ஸ்பெக்டர்... ஆனால்
நாங்கள் ப�ோவது வன்டே டிரிப்
மட்டும் தான். நாட்கணக்கில் ப�ோய்
எல்லாம் தங்கி இருக்க மாட்டோம்!”
“சமீபத்தில் நீங்கள் எல்லோரும்
வட்டவளவளைவில் இருக்கும் பாதாளத்துக்கும் அதன் அருகில் இருக்கும்
மலைமீது ஏறுவதற்கும் ப�ோனீர்கள்
தானே...?”
“ஆமாம்
இன்ஸ்பெக்டர்
ஒரு
மாத்திற்கு முன்பு நாங்கள் எட்டு
பேரும் வட்டவளைக்கு வன்டே டிரிப்

“அது ஒரு பெரிய கதை இன்ஸ்பெக்டர்!”
“அந்த பெரிய கதைகளைப் பற்றி
நான் க�ொஞ்சம் தெரிந்து க�ொள்ளவேண்டும்!” என்று ச�ொன்ன இன்ஸ்பெக்டர்,
செல்போனில் எவருடன�ோ பேசுவதைப் ப�ோல் பாவனை செய்து,
தனது
ப�ோனில்
அவர்கள்
பேசுவதை
பதிவு
செய்வதற்கு
வேண்டிய ஏற்பாட்டைச் செய்தார்.
“தீபனும் தீபாவும் பள்ளி செல்லும்
நாட்களில் இருந்தே காதலித்து
வந்தார்கள். இன்னும் சென்னால்
அவர்கள் இருவரும் ச�ொந்தக்காரர்கள் ஆனாலும் காணி பங்கீட்டு
விஷயத்தில் ஏற்பட்ட தகராறினால்
கீரியும் பாம்பும் ப�ோல் பகைவர்களாகி விட்டார்கள். தீபிகா எப்போதுமே
சொல்லிவந்தது என்ன வென்றால்,
எப்போதும் தங்கள் பெற்றோரின்
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த�ொகுப்பு நுால் அதே தேனகத்திலிருந்து மிகமிகச் சமீபத்தில்!
“கிழக்கின்
100
சிறுகதைகள்”
எனச் சிங்காரமான தலைப்பில் கிழக்கு
மாகாணப் பண்பாட்டு அலுவல்கள்
திணைக்களம் கல்முனை மூத்த எழுத்தாளர் உமாவரதராஜன் உறுதுணையுடன் திணைக்களப் பணிப்பாளர் ச.
நவநீதன் இலக்கிய சஞ்சாரிகளுக்குச்
சமர்ப்பித்துள்ளார்.
விழாவ�ொன்றும், கடந்த வாரத்தில்
திருக�ோணமலை குளக்கோட்டன் ஒன்றுகூடல் மண்டபத்தில் இடம் பெற்றுள்ளது
ஓசையின்றி!
ஏன் இப்படிப்பதிகிறேன் என்றால்திணைக்களம் அலட்டிக் க�ொள்ளாமல்
ஆரவாரமில்லாமல் ஊடகச் செய்திகளும் அவ்வளவாக இல்லாமல், எழுத்தாளர்கள், அவர்களது குடும்பத்தார், குறிப்பிட்ட சில இலக்கிய ஆர்வலர்கள் என
மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அளவில் ஒன்றை
அற்புதமாக நடத்தி இருக்கிறது. க�ொர�ோனாவுக்கு மதிப்பளித்து.
எனக்கு அளவிடமுடியாத ஆனந்தம்
ஏற்பட்டது - ஒன்றில்!
அந்த நிகழ்வில் கவிதைத் த�ொகுப்பு
எதனையும் திணைக்களம் வெளியிட்டு
வைக்காதது.
இனியவர் ‘செங்கதிர�ோன்’, தினைக்களத்திலும் தன் கருத்தைத் தெளித்திருப்பார�ோ என்னவ�ோ, ‘மழைக்கு
முளைத்த காளான்களைப் ப�ோன்று
பெருகியுள்ள புதுக்கவிதைப் புலவர்களின்’ நூல் எதனையும் ஏறெடுத்துப்
பார்க்காமல் ப�ோனது!
நமது சிறுகதைகள் இனி துளிர்த்தெழும்.
எதிர்காலத்தில் படைப்பாளிகள் பெருகுவர் விசேடமாக கிழக்கில்!

சம்மத்தத்துடன் தீபனைத் திருமணம்
செய்து க�ொள்ள முடியாது என்பதுதான். அதே கதையைத்தான் தீபனும்
எங்களிடம் ச�ொன்னான்!”
“ம்... பிறகு என்ன நடந்தது?”
“சமீப நாட்களாக அவர்கள் இருவரும் வேறு ஒரு கதையை ச�ொல்ல
ஆரம்பித்திருந்தார்கள்!
“அது என்ன கதை?”
“எங்கள் காதல் நிறைவேறா
விட்டால் நாங்கள் இருவரும் ஒன்றாகவே
தற்கொலை
செய்து
க�ொள்வோம்
என்பது
தான்.
ஆனாலும் அவர்கள் கேலிக்குத்தான்
அப்படி ச�ொல்லுகிறார்கள் என்று
நினைத்தோம். ஆனாலும் நாங்கள்
யாருமே எதிர்பார்க்காத விதத்தில்
அது உண்மையாகி விட்டது!”
“வீட்டில் ஏற்பட்ட எதிர்ப்பினால்
தாங்கள் தனியாகப் ப�ோய் திருமணம்
செய்து க�ொள்ளப்போவதாக எதுவும்
ச�ொன்னார்களா?”
“தீபன்தான் அப்படி
ஒரு
கருத்தைச்
ச�ொன்னான். ஆனால்
தீபிகா அப்படிச் ச�ொல்லவில்லை. பெற்றோர்களின் சம்மதத்துடனேயே
தீபனை
திருமணம்
செய்து க�ொள்வதாகத்தான் அவள் அடிக்கடி
ச�ொல்லிக்
க�ொண்டிருந்தாள்!”
“ அ தெ ப ்ப டி
முடியும்.... இரு குடும்பத்தாரும்
பாம்பும்
கீரியும் ப�ோல் வைரம்
க�ொ ண் டி ருந்தார ்க ள்
பிரியா தானே இப்படி
ச�ொன்னாள்!”
“ உ ண்மைதான்
இன்ஸ்பெக்டர்
அதனால்தான்
நாங்கள்
இருவரும்
சேர்ந்தே
தற்கொலை
செய்து
க�ொள்ளப்போகிற�ோம்
என்றும் தீபிகா ச�ொல்லிக்கொண்டிருந்தாள்!”
“தீபிகாவை விரும்பிய வேறு எவராவது கெம்பசில் இருந்தார்களா?”
“தீபிகா மிகவும் அழகானவள்
என்பதினால் கெம்பசில் இரண்டு
மூன்று பேர் அவளிடம் விருப்பத்தைக் கேட்டார்கள். ஆனாலும்
தீபன் தன்னை உயிராகக் காதலிப்பதினால் அவள் அதற்குச் சம்மதிக்கவில்லை.
“அப்பீடீன்னா தீபன் இல்லாவிட்டார் விரும்பி இருப்பாள் என்று எடுத்துக் க�ொள்ளலாமா கேட்டு விட்டு,
பிரியாவின் முகத்தையே உற்றுப்
பார்த்துக் க�ொண்டிருந்தார் இன்ஸ்பெக்டர்.
“ம்... அப்படியும் இருந்திருக்கலாம் இன்ஸ் பெக்டர்!”
பிரியா இப்படிச் ச�ொன்னதும்,
இன்ஸ்பெக்டர் அவளை வியப்புடன்
பார்த்தார்.
(இளமை வளரும்)
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('யாதும் ஊேர யாவரும் ேக�ர்" என்பது க�யன்
பூங்குன்றனது வ�கள். இ�ல் ேக�ர் என்பது உற�னர்
எனப் ெபாருள்படும். இந்த உற�னருக்கு நான் தரும்
பத்� யாவரும் ேக�ர்|)

2021ஆம் ஆண்டுக்கான சா�த்�ய
�ருது – எழுத்தாளர் மு. �வ�ங்கம் ெபறு�றார்
இலங்ைக அர�ன் 2021ஆம் ஆண்டுக்கான உயர்
�ருதான சா�த்�யரத்னா �ரு�ைன �ரபல எழுத்தாளர்
மு. �வ�ங்கம் ெபறு�றார்.
ஐந்து தசாப்த காலமாக எழு�வரும் இவர,; கைல
இலக்கயம் கல்�, நாடகம், ��மா, ெதா�ற்சங்கம்,
அர�யல் எனப் பலதுைறக�ல் தடம் ப�த்தவர்.
தலவாக்கைலையச்
ேசர்ந்த
ெப�யமல்�ைகப்பூ
ேதாட்டத்�ல் முத்து முருகன்,
அழகன் கண்ணம்மா தம்ப��ன்
மகனாக 26-.08-.1946 அன்று
�றந்த �வ�ங்கம் அவர்க�ன்
முதற் �றுகைத 'சுைமதாங்�|
�ரேகச��ல் �ரசுரமா�யது.
ஆரம்பத்�ல்
�ரேகச�
ேத�யப்
பத்��ைக�ல்
ப த் � � ை க ய ா ள ன ா க
ெசயற்பட்ட �வ�ங்கம், �ன்பு
பாடசாைல
ஆ��யராகவும்
ப� பு�ந்துள்ளார்.
�ன்னர்
அர�யல்,
ெதா�ற்சங்கத்
துைற�ல் தன்ைன வளர்த்துக் ெகாண்டவர்.
ஜனநாயக ெதா�லாளர் காங்�ரஸ் ெதா�ற்சங்கத்�ன்
ெவ��டான 'ஜனநாயக ெதா�லா�'| பத்��ைக�ன்
ஆ��யராகப் ப�பு�ந்த �வ�ங்கம் ேசாஸ�ஸ
நாடான பல்ேக�யா நாட்�ல் 'ேஜார்ஜ் ��த்ரவ்|
சர்வகலாசாைல�ல் ெதா�ற்சங்க கல்� ப�ன்று வந்தவர்.
இப் ப�ற்��ன்ேபாது ேசாஸ�ஸ நாடுகளான ேசா�யத்
ருஷ்யா, ருேம�யா, ெசக்ேகாஸ்ேலாேவக்�யா ஆ�ய
நாடுகளுக்கும் ெதா�ற்சங்கங்க�ன் அைழப்�ைன ஏற்று
ெசன்று வந்துள்ளார்.
�.�. கேணச�ன் 'கேணஷ் ��ம்ஸ்' தயா�த்த 'பு�ய
காற்று'; படத்�ல் �வ�ங்கம் உத� ெந�யாளராகப்
ப�பு�ந்து �ரதான பாத்�ரம் ஏற்று ந�த்துள்ளார்.
�வ�ங்கம் எழு� ெவ��ட்ட முதல் பைடப்பு நூல்
'மைலக�ன் மக்கள்' என்ற �றுகைதத் ெதாகுப்பாகும்.
இச்�றுகைதத் ெதாகுப்பு 1992ஆம் ஆண்டுக்கான, �றந்த
�றுகைதப் பைடப்புக்கான அரச சா�த்�ய �ருைதப்
ெபற்றது.
அத்ேதாடு �ப� கலாசார ைமயத்�ன்
�ருைதயும் அேத ஆண்�ல் ெபற்றது.
ஒரு �ைதெநல் என்ற �றுகைதத் ெதாகு� 2004இல்
த�ழ்நாடு ம�ேமகைல �ரசுரமாக ெவ�வந்து பலரது
பாராட்டுக்கைளப் ெபற்றது.
ெவந்து த�ந்தது காலம் �றுகைதத் ெதாகு� 2013இல்

ெவ�யா�யது. இத்ெதாகு� அவ்வாண்டுக்கான அரச
சா�த்�ய �ருது ெபற்றது.
ஒப்பா�க் ேகாச்� என்ற �றுகைதத் ெதாகு� 2010இல்
ெவ�வந்தது. இச்�றுகைதத் ெதாகு� அவ்வாண்டு அரச
சா�த்�ய �ரு�ைனயும் கனகெசந்�நாதன் �ரு�ைனயும்
ெபற்றது.
'பஞ்சம் �ைழக்கவந்த �ைம' என்ற வரலாற்று நாவல்
2015இல் ெவ�வந்தது. இந்நாவல் தஞ்சாவூர் த�ழ்ப்
பல்கைலக்கழகத்�ன் க�காற் ேசாழன் �ரு�ைனப் ெபற்ற
�றப்�ைனயுைடயது. மற்றும் கா� ெபயார்ேவ ேத�ய
இலக்�ய மன்றத்�ன் �றந்த வரலாற்று நூலுக்கான �ருதாக
ஐந்து லட்சம் ருபாய் பண மு�ப்ைப ெபற்றது.
மைலயக மக்க�ன் �ரச்�ைனகைள ெவ�ப்படுத்தும்
இவரது இலக்�யப் பைடப்புகளுக்கு அப்பால் 'உ�ர்' என்ற
நாவல் சர்வேதச மருத்துவ உலகம் சார்ந்த �ரச்�ைனகைளப்
ேபசு�றது.
Born to Labour
என்ற நூைல �கச் �றப்பாக
ெமா�ெபயர்த்து 'ேத�ைல ேதசம்' என்ற ெபய�ல்
த�ழாக்கம் ெசய்துள்ளார். 2004ஆம் ஆண்டுக்கான �றந்த
ெமா�ெபயர்ப்பு நூலுக்கான அரச சா�த்�ய �ருைத
இந்நூல் ெபற்றது.
மைலயகத் த�ழர் நாட்டுப்புறப்பாடல்கள் (2007) இவரது
ஆய்வு நூலாகும்.
இவர் �றுவர் பண்ைணகள் என்ற நூைல 2018இல்
ெவ��ட்டுள்ளார். மு.�வ�ங்கம்
�றந்த
ேமைடப்
ேபச்சாளர் ஆவார்.
த��யல் �ருது, கலாபூஷணம் �ருது என்பன இவரது
இலக்�யப்ப�க்காகப் ெபற்ற �ருதுகளாகும்;. இவருக்கு
எமது வாழ்த்துக்கள்.

எஸ். ெபான்னுத்துைர - முஸ்�ம்களுடனான
உறவும் ஊடாட்டமும் நூல்
எஸ். ெபான்னுத்துைர முஸ்�ம்களுடனான உறவும்
ஊடாட்டமும் என்ற நூைல எழுத்தாளர் ஏ. �ர் முகம்மது

எழு�யுள்ளார். இந்நூலா��யர் ஏ. �ர்முகம்மது க�ைத,
�றுகைத, கட்டுைர, �றன்ேநாக்கு, க�யரங்கத் தைலைம,
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நல்லைத ெசால்�ேறாம்
சூழல் சுத்தம் ேபணுேவாம்!
தமது
சூழைல
சுத்தமாக
ைவத்�ருப்பது
எல்ேலார்�துமுள்ள
தைலயாய
கடைமயாகும்.
இவ்�டயத்�ல் ஒவ்ெவாருவரும் ெபாறுப்புணர்ந்து
நடந்து ெகாள்ள ேவண்�யது அவ�யம்.
தமது �டுக�லும், ெதா�ல் ெசய்யும் இடங்க�லும்
ேசரும் க�வுப் ெபாருட்கைள ேசக�த்து முைறயாக
அகற்றுவதற்கு
ெபாருத்தமான
நடவ�க்ைக
எடுத்தல் ேவண்டும். நகரப்புரங்க�லும், �று நகர
�ரேதசங்க�லும், �ல �ரேதச சைப பகு�க�லும்
க�வுப்
ெபாருட்கைள
ேசக�த்து
அகற்றும்
நடவ�க்ைககள் அவ்வப் �ரேதச உள்ளூராட்� சைபகள்
மூலம் ேமற் ெகாள்ளப்படு�ன்றன.
இத்தைகய
பகு�க�ல்
வ�ப்ேபார்
தமது
வா�டங்க�லும்,
ெதா��டங்க�லும்
ேசரும்
க�வுப் ெபாருட்கைள ச�யாக, முைறயாக ேசக�த்து
உ�ய முைற�ல் அவற்ைற ேசக�ப்ேபா�டம், அல்லது
அதற்ெகன வரும் வாகன ஊ�யர்க�டம் ைகய�த்தல்
ேவண்டும். இவ்�டயத்�ல் பலர் கவன�னமாக நடந்து
ெகாள்வது பரவலாக அவதா�க்கப்படு�றது இது
கவைலக்கு�யது.
தமது சூழ�ல் கண்ட கண்ட இடங்க�ல் குப்ைபகைள
ேபாடு வதும், ேசரும் குப்ைபகைள அகற்ற நடவ�க்ைக
எடுக்காது பாரமுகமாக இருப்பதும் கண்�க்கத்தக்கது.
ெடங்கு, மேல�யா, வ�ற்ேறாட்டம் உட்பட பல பயங்கர
ேநாய்கள் பரவுவதற்கு சுற்றுப்புறச் சூழல் அசுத்தமாக
இருப்பேத காரணம் என சுட்�க் காட்டப்படு�றது.
கு�ப்பாக �ட்டு �ட்டு மைழ ெபய்�ன்ற காலங்க�ல்
சூழல் அசுத்தமைடவது அ�க�த்து காணப்படு�றது.
�ராமங்கைள �ட நகரப் பகு�க�ல் கட்�டங்கள் �க
ெநருக்கமாக அைமந்�ருப்பதும், அவற்�ல் வாழ்ேவா�ன்
எண்�க்ைக அ�கமாக காணப்படுவதும் இப்பகு�க�ல்
குப்ைபகள் ெபருமள�ல்
அ�க�ப்பதற்கு
காரண
மாக உள்ளது எனலாம்.
இதனால்
நகரப்
�ரேதச மக்கள் தமது
சுற்றுப்புறச்
சூழைல
எப்ேபாதும்
சுத்தமாக
ைவத்�ருப்பதற்கு கூடுதல்
முக்�யத்துவம் அ�த்தல்
ேவண்டும்.
பல்ேவறு ேநாய்க��ருந்து நம்ைமயும், நமது
�ள்ைளகைளயும், நம்ேமாடு வாழும் வேயா�பர்கைளயும்
மற்றவர்கைளயும் பாதுகாத்துக்ெகாள்ளவும்,
நாம்
சுகேத�களாக வாழ்ந்�டவும் எமது சூழ�ன் சுத்தம் அ�
முக்�யத்துவம் ெபறு�றது. இதனால்தான் ‘சுத்தம் சுகம்
தரும்’ என்று சான்ேறார் கூ�னர்.
இவற்ைற
நன்குணர்ந்து,
“ேநாய்க��ருந்து
பாதுகாப்ைபப் ெபறவும், நலேமாடு வாழவும் தாம்
வாழும் சூழைல சுத்தமாக ைவத்�ருக்க ேவண்டும்”
என்பைத நம் கருத்�ல் ஆழமாக ப�த்�டுேவாம்,

அதைன அ�முக்�ய கடைமயாக ெகாண்டு ெசயல்பட்டு,
நாம் மட்டுமன்� நம் சூழ�ல் வாழும் அைனவரும்
சுகமாக வாழ வ� ெசய்ேவாம்.

ெநஞ்சுக்கு ��
ஒரு ைக அறியாது மறு ைக ெகாடுக்கும்
ஈைகேய தரணியில் தானத்தில் சிறக்கும்
வறுைமைய விரட்ட வழங்கிடும் தருமம்
வறிேயார் வாழ்வின் துன்பம் துைடக்கும்

புது வரவு
புத்தம் பு�ய சஞ்�ைக ‘இலக்�ய ெவ�’
இன்ைறய ந�ன யுகத்�ல் த�ழ் ெமா��ல்
காத்�ரமான
பு�ய
சஞ்�ைககள்
ெவ�வருவது
�க அபூர்வமான �டயமாகும். இைணயத்�லும்,
சமூக வைலத்தளங்க�லும் மக்கள் அ�க ேநரத்ைத
ெசல�டு�ன்ற, புத்தகங்கள்,
சஞ்�ைககைள ைக�ெலடுத்து
வா�ப்ப�ல்
ஆர்வம்
குைறந்�ருக்�ன்ற இன்ைறய
காலத்�ல்
து�ேவாடு
த�ழ்
சஞ்�ைகெயான்ைற
அச்சுப்ப�வாக ெவ��டுவது
ஓர் இமாலயச்சாதைன என்றால்
�ைகயல்ல.
இலக்�ய
வட்டத்�ல்
‘அ�ல்’ என அைழக்கப்படும்
அ�ேலஸ்வரன்
சாம்ப�வம்
‘இலக்�ய ெவ�’ என்ற பு�ய
சஞ்�ைகைய
ெவ��ட்டு
இத்தைகய ஒரு சாதைனைய �ைலநாட்��ருக்�றார்.
இலக்�ய உல�ன் புத்தம் பு�ய சஞ்�ைகயாக ‘இலக்�ய
ெவ�’ ெவ�வந்துள்ளது. ெபாதுவாக மாதாந்த இதழ்களாக
அல்லது காலாண்டு இதழ்களாக சஞ்�ைககள் ெவ�வருவது
வழக்கமாக இருந்த ேபா�லும் “இலக்�ய ெவ�” ஆறு
மாதத்துக்கு ஒன்று என்று வருடம் இரு முைற ெவ�யாகும்
�தத்�ல் �ரசுரத்ைத ஆரம்�த்துள்ளது.
இலக்�ய ெவ��ன் முதல் இதேழ �கக் கன�யாக
232 பக்கங்களுடன் ெவ�யா� இருப்பது �யப்ைப
தரு�றது. அத்துடன் முதலாவது இதேழ ஒரு �றப்பு
மலராக �. ஜான�ராமன் நூற்றாண்டு �றப்பு இதழாக
ெவ�வந்�ருக்�றது இது த�ழ் சஞ்�ைக வரலாற்�ல்
ஒரு புதுைமயாகேவ ேதான்று�றது. �. ஜான�ராம�ன்
நூற்றாண்�ல் அவருக்ெகன, அவைர �றப்�த்து
ெகௗர�க்கும் வைக�ல் �கச்�ரமம் எடுத்து முதல்
இதைழேய
�றப்பாக
ெவ�க்ெகாணர்ந்துள்ளார்
ஆ��யர்.

ஆய்வு எனப் பல தளங்க�ல் இயங்� வருபவர். இவர்
1971இல் அரசாங்க ஆ��யர் �யமனம் ெபற்று �ன்னர்
பாடசாைல முதல்வரா� �ர�க்கல்�ப் ப�ப்பாளராக
உயர்ந்து ஓய்வு ெபற்றவர.;
மகாக� பார�யா�ன் மரணம், சுவா� �புலானந்த�ன்
ெமா�ப்புலைம, எஸ். ெபான்னுத் துைர�ன் �றுகைத
ேமதா �லாசம், இலங்ைக�ன் ேத�ய�த ெமா�ெபயர்ப்பு
மற்றும் அறபுத் த�ழ் ஆ�ய ெதாடர்�லான இவரது
ஆய்வுக்கட்டுைரகள் முக்�யத்துவம் ெபற்றைவ. இவர்
இதுவைர ஏழு நூல்கைள எழு� ெவ��ட்டுள்ளார.
இவரது இலக்�யப்ப�கைளப் பாராட்� சர்ேவாதய ேத�ய
�ருது (2006) கலாபூஷணம் �ருது (2011), முதலைமச்சர்;
�ருது (2011) சுவதம் �ருது (2017) ஆ�ய �ருதுகள்
வழங்கப்பட்டுள்ளன.
எஸ்;
ெபா.
எழு�ய
சுயச�ைத
நூலா�ய
வரலாற்�ல் வாழ்தல் முக்�ய ஆதார நூலாக இந்நூ�
பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அத்ேதாடு எஸ் ெபா. எழு�ய
�லாவணன் �ைனவுகள், இஸ்லாமும் த�ழும் ஆ�ய
நூல்கள் துைணச் சான்றுகளாகப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
இந்நூலுக்கு முன்னுைர எழு�ய ேபரா��யர் ெச.
ேயாகராசா, 'இந்நூ�ன் தைலப்பு மட்டுமன்�, அத்�யாயப்
பகுப்பு முைற�லும் அழகுத�ழ் துள்��ைளயாடு�றது.
�றப்பும் �றப்பும் ெதாடக்கம் உைறப்பும் மு�ப்பும்
வைர�ல் அைமந்துள்ள ப�ேனழு தைலப்புகளும்
இந்நூலா��யரது ஆக்கபூர்வமான இலக்�ய நயத்�ற்கு
ஆதாரமாக அைமந்�ருப்பது கண்கூடு. எஸ் ெபா. �து
சுமத்தப்பட்டுள்ள எழுத்துலக வைசகள் �லவற்�ைன
அகற்றும்
பகு�களும்
இந்நூ�ல்
உள்ளைம
கு�ப்�டத்தக்கது. த�ர ஈழத்து �மர்சகர்கள் ஒரு
சாரா�னால் இருட்ட�ப்புச் ெசய்யப்பட்ட இளம்�ைற
ரஹ்மா�ன இலக்�யச் ெசயற்பாடுகள் எஸ்.ெபா.
ஊடாக ெவ�ச்சத்துக்கு வந்துள்ளன.' என �தந்து
கு�ப்�ட்டுள்ளார. �றந்த ெமா�நைட�ல் அைமந்த இந்த
நூ�ன் ஆ��யர் பாராட்டுக்கு�யவர் 137 பக்கங்கைளக்
ெகாண்ட இந்த நூல் ேபஜஸ் புத்தக இல்லம், 117, பட்�னப்
பள்� ��, அக்கைரப்பற்று -02 என்ற முகவ���ருந்து
ெவ��டப்பட்டுள்ளது. நூ�ன் �ைல ரூபா 350/-

உல�ேலேய அ�பழைமவாய்ந்த
மரத்�னால் கட்டப்பட்ட பாலம்
சு�ட்சர்லாந்து நாட்�ன் மத்��ல் லூேசர்ண் என்ற
நகரம் இருக்�றது. இந்த நகரம் சுற்றுலாப் பய�கைளக்
கவர்ந்�ழுக்கும் இடமாகவும் �கழ்�றது. லூேசர்ண்
நக�ன் முக்�ய காட்�யாக சப்பல்பாலம் Born to
Labour அைமந்�ருக்�றது. இந்தப் பாலத்�ன் அருேக
ெச�ன்ற் �ற்றர்ஸ் சப்பல் (St. Peters Chapel) என்ற
��ஸ்தவ ேதவாலயம் இருப்பதால் இந்தப் பாலத்துக்கும்
சப்பல்பாலம் என்ற ெபயர் அைமந்து �ட்டது.
இந்தப் பாலம் லூேசர்ண் பைழய நகைரயும் பு�ய
நகைரயும் ெதாடுக்கும் வைக�ல் ந��ன் குறுக்காகக்
கட்டப்பட்டுள்ளது. மரத்�னால் கட்டப்பட்ட இந்தப்பாலம்
உல�ேலேய அ� பழைமவாய்ந்த பாலமாகும். 560
அ� �ளமான இந்தப் பாலத்துக்கு ேமேல ெநடு�லும்
முக்ேகாண வ��லைமந்த ஆதாரக் கட்டுமானத்துடன்
(வுசரளள) கூ�ய கூைர இருக்�றது. 1333ஆம் ஆண்டு
கட்டப்பட்ட இந்தப் பாலத்�ன் கூைர வைளக�ல் 17ஆம்
ஆண்டுக்கு�ய 100க்கும் அ�கமான ஓ�யங்கள் உள்ளன.
அவற்�ல் பைழயநக�ன் ச�த்�ரம், கைல, பண்பாடு,
நாக�கம் முத�யைவ வைரயப்பட்டுள்ளன. இந்தப்பாலம்

�. ஜான�ராமன் பற்�ய கட்டுைரகள், அவரது ஆக்கங்கள்
உட்பட பத்ெதான்பது கட்டுைரகள், ஒன்பது �றுகைதகள்,
ப�ெனாரு க�ைதகள், ஒரு ேநர்காணல் என்பன ‘இலக்�ய
ெவ�’�ன் முதல் இதைழ அலங்க�க்�ன்றன.
“இலக்�ய
ெவ�”ைய
அைனவரும்
பணம்
ெகாடுத்து வாங்�, வா�த்து, மற்றவர்களுக்கும் அது
பற்� எடுத்துைரத்து அதன் �ண்டகால, ெவற்�கரமான
இலக்�யப் பயணத்துக்கு பங்க�ப்பு ெசய்யேவண்�யது
த�ழ் ேபசும் ஒவ்ெவாருவர் �துமுள்ள கடைமயாகும்.
சஞ்�ைக: இலக்�ய ெவ�, ஆ��யர்:- அ�ேலஸ்வரன்
சாம்ப�வம் (அ�ல்), ஆேலாசைனக் குழு:- சு.
குேணஸ்வரன் (இலங்ைக), இரா. ெசல்� (இந்�யா),
கங்காதர்�� அ�ேலஸ்வரன் (கனடா), ெதாடர்புகளுக்கு:
+14168226316

ெபான் ெமா� அது ெபாய்யா ெமா�
இல்லறம் நல்லறமாக
இைறஞா� அஹ்மத் �ன் ஹம்பல் தனது மக�ன்
�ருமணத்�ன் ேபாது மகனுக்கு கூ�ய அ�வுைரகள்
இைவ:
 ெபண்கள் அன்ைப �ரும்பக் கூ�யவர்கள். எனேவ
உன் அன்ைப � அவளுக்கு ெவ�ப்படுத்த ேவண்டும்.
அன்ைப ெவ�ப்படுத்துவ�ல் ஒருநாளும் � கஞ்சனாக
இருக்கக் கூடாது.
 ெபண்கள் க�னமான ஆைண ெவறுப்பார்கள்.
�ருதுவான ஆண்களுக்கு ப��ைட ெசய்வார்கள்.
ஆகேவ அவளுைடய அன்ைப � அைடய
ேவண்டுெம�ல் அவேளாடு �ருதுவாக நடந்துெகாள்.
 ெபண்கள் கணவ�டம் நல்ல ேபச்ைசயும், அழகான
ேதாற்றத்ைதயும், உடல், உைட ப�சுத்தைதயும்,
எ�ர்பார்ப்பாள்.
எனேவ
உன்
உடைலயும்
உைடையயும்,
ேபச்ைசயும்,
ேதாற்றத்ைதயும்
அழகாக்�க் ெகாள்.
 உன் �ட்�ல் உனது மைன� அர�யாக ஆள்வதற்கு
பார்ப்பாள். அவைள அர�யாக ஆள்வதற்கு �ட்டு�டு.
அதன் மூலம் � சந்ேதாஷமாக வாழ்வாய்.
 ெபண்கள் கணவ�ன் உைழப்ைப �ரும்புவார்கள்..
எனேவ � சம்பா�த்து ெகாடுத்து அவைள நல்ல
முைற�ல் வாழைவக்க ேவண்டும். அேத சமயம் உன்
குடும்பத்ைதயும் கவ�க்க ேவண்டும். அவைளயும்
நல்ல முைற�ல் வாழைவக்க ேவண்டும்.
 ெபண்கள்
வைள��ருந்து
பைடக்கப்பட்டேத
அவ�ன்
அழ�ன்
இரக�யம்.
வைளந்தவள்
என்பதற்காக அவசரப்பட்டு அவைள ேநராக்க
முயற்�க்காேத. அவேளாடு �யும் வைளந்து நடந்து
ச�யாக்��டு.
 ெபண் என்பவள் � வாழ்க்ைக முழுதும் நன்ைமகள்
ெசய்தாலும்,
‘உன்�டம்
ஒரு
நலைவயும்
காண�ல்ைலேய’ என்று ெசால்� �டுவாள். அதற்காக
� அவைள ெவறுத்து �டாேத!
 ெபண் உடலாலும் �ந்தைனயாலும் பல�னமானவள்,
இைறவேன அவ�ன் �துள்ள கட்டாய கடைமக�ல்
�ல ���லக்குகைள வழங்�யுள்ளான். �யும்
அவளுக்கு உனது கட்டைளகைள இேலசாக்�க் ெகாள்.
 ெபண் உன்�டம் ைக�ேபால் வந்தவள். அவ�ன் �து
� இரக்கப்படு இைறவன் உன் �து இரக்கப்படுவான்.
இவற்ைறக் கைட��க்கும் ஆண்க�ன் இல்லற வாழ்வு
ம�ழ்ச்�யாக அைமயுமல்லவா?

1993ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் முதலாம் �க� �ப்பற்�
எ�ந்ததாகவும் அதனால் பாலத்�ன் மூன்�ல் இரண்டு
பகு� ேசதமைடந்ததாகவும் அ�யமு�ந்தது. அப்ேபாது
ஓ�யங்க�ல் பலவும் �க்�ைரயா��ட்டனவாம். �ண்டும்
பாலம் புதுப்�க்கப்பட்டு 1994 முதல் பாவைனக்கு
�டப்பட்டுள்ளது.
பாலத்�ல் நடந்து ெசன்றால், ந��ன் வலது பக்கக்
கைரேயாரமாக லூேசர்ண் பைழயநகைர அைடயலாம்.
அங்கு தற்ேபாதும் நாட்�ன் பழங்கு��னரது �டுகள்
இருப்பைதக் காணமு��றது. மரத்�னாலும் கற்கைள
இைணத்தும் கட்டப்பட்ட அந்த �டுகள் பலதரப்பட்ட
வர்ணங்கள் பூசப்பட்டுக் காணப்படு�ன்றன. அவற்�ன்
அருேக 1350இல் கட்டப்பட்ட பைழய நக�ன் சுவர்
அைமந்�ருக்�றது. அங்குள்ள கட்�டம் ஒன்று 1602-1606
காலப்பகு��ல் கட்டப்பட்டது. இது அந்த நக�ன் பைழய
நகரமண்டபமாக இருந்ததாம். இந்தப் பைழய நக�ேலதான்,
ெச�ன்ற் �ற்றஸ் சப்பல் என்ற ��ய ேதவாலயமும்
அைமந்துள்ளது. 1178ஆம் ஆண்�ல் கட்டப்பட்ட இந்தத்
ேதவாலயம் 18ஆம் நூற்றாண்�ல் புனருத்தாரணம்
ெசய்யப்பட்டது எனவும் அ�ய மு�ந்தது. இங்குள்ள
முதலாவது ெப�ய ேதவாலம் 1667இல் கட்டப்பட்டதாம்.
இந்தப்பைழய நக�ல் ஒடுக்கமான சாைலகள் பல
காணப்படு�ன்றன.
சு�ட்சர்லாந்�ன்
�கப்
�ரபலமான
சுற்றுலாத்
தலமாகத் �கழும் மரத்�னால் அைமக்கப்பட்ட இந்தப்
பாலம் முன்ேனார்க�ன் மூலதனத்�ல் வருங்காலத்
தைலமுைறக்கும்
சுற்றுலாவருமானம்
தரும்
ஒரு
ெபாருளாதாரப் பாலமாகவும்; �கழ்�றது.

(இ� அடுத்த இத�ல்)

ஒேர ஒரு ெகௗதா�
பறைவைய
மூ�
ைவத்�ருந்தார்.
வ ா � க் ை க ய ா ள ர்
ஒருவர்,
"ெகௗதா�
ஒன்று
எவ்வளவு?"
என்று
ேகட்டார்.
அதற்கு
�யாபா�,
"ஐநூறு
ரூபாய்"
என்றார்.
வா�க்ைகயாளர் அங்�ருந்த ��ய கூைடயப் பார்த்து,
"ஏன் இந்த ெகௗதா�ைய த�யான ஒரு கூைட�ல் அைடத்து
ைவத்�ருக்��ர்கள்? இதன் �றப்பம்சம் என்ன? இதன் �ைல
எவ்வளவு?" என்று ேகட்டார்.
"நான் அைத �ற்பைனக்காக ைவத்�ருக்க�ல்ைல. ேவறு
த�ப்பட்ட ேதைவக்காக ைவத்�ருக்�ேறன்" என்று �யாபா�
ெசான்னார்.
அந்த வா�க்ைகயாளேரா �ட�ல்ைல. ஒற்ைறயாக இருக்கும்
அந்த ெகளதா�தான் ேவண்டும் என்று அடம்��த்தார். அவரது
ெதால்ைல தாங்க மு�யாததால் �யாபா�, "ச� தரு�ேறன்.
ஆனால் இந்த ெகளதா�க்கு ஐயா�ரம் ரூபாய் தரேவண்டும்."
என்று ெசான்னார்.
வா�க்ைகயாளர் �யப்ேபாடு "ஏன் இவ்வளவு அ�கமாக
பத்து மடங்கு �ைல ெசால்��ர்கள்? அப்ப� என்னதான்
இ�ல் �ேசசம் இருக்�றது?" �யப்ேபாடு என்று ேகட்டார்,
அதற்கு �யாபா�, "இது என் ெசல்லப்�ரா�. இதுதான் மற்ற
ெகௗதா�கைள எனது �ட்டுக்கு வரைவத்து �க்க ைவக்கும்
ேவைலைய ெசய்�றது. இது உரத்துக் கத்தும்ேபாது மற்ற
ெகௗதா�கள், இது இருக்கும் இடத்ைதத் ேத� ெகாஞ்சமும்
ேயா�க்காமல் கூட்டமாகப் பறந்து வரும். அைவ வந்ததும் நான்
அைனத்ைதயும் இலகுவாக வைல�ல் �க்க ைவத்து ��த்து
கூண்�ல் அைடத்து �டுேவன். �ன்னர் இந்த ெகௗதா�க்கு
அது �ரும்பும் உணவுகைள அன்ப�ப்பாக ெகாடுப்ேபன்.
அந்த ம�ழ்ச்��ல் அது இன்னும் அ�கமாக கூ� அைழத்து
கூடுதலான ெகளதா�கைள என்�டம் �க்கைவக்கும்.
அதனால்தான் இதற்கு அ�க �ைல!" என்று ப�ல�த்தார்.
அந்த வா�க்ைகயாளர் ஐயா�ரம் ரூபா பணத்ைதக்
ெகாடுத்து, அந்த ெகளதா�ைய வாங்� அந்த இடத்�ேலேய
அதன் கழுத்ைத ெந�த்துக் ெகான்றார்.
�யாபா� ஆச்ச�யத்ேதாடு, "ஏன் இவ்வளவு பணம்
ெகாடுத்து வாங்� இப்ப� அதைன ெகான்று �ட்�ர்கேள! ஏன்
இப்ப� ெசய்�ர்கள்?" என்று ேகட்டார்
அதற்கு அந்த வா�க்ைகயாளர், "தனது சுய இலாபத்�ற்காக,
தனது ெசாந்த சமுதாயத்ைத, இனத்ைத ஏமாற்� காட்�க்
ெகாடுத்துப் �ைழக்கும் இந்த துேரா�க்கு உலகத்�ல் வாழ
அருகைதேய இல்ைல!" என்று சாவகாசமாக் கூ��ட்டு அந்த
இடத்ைத�ட்டும் நகர்ந்தார் அந்த ம�தர்.

ைகவண்ணம் கா�ர்

�ந்தைன ெசய் மனேம
காட்�க் ெகாடுத்த ெகௗதா�
சந்ைத�ல் �யாபா� ஒருவர் ெப�ய வைலயால் மூடப்பட்ட
கூைட�ல் �ைறய ெகௗதா� பறைவகைள ைவத்து �ற்பைன
ெசய்து ெகாண்�ருந்தார். பக்கத்�ல் ஒரு ��ய கூைட�ல்

இப்பத்��ல் இடம்ெபறும் அம்சங்க�ன் ேநாக்ைக, ேபாக்ைக,
அைமப்ைப, அளைவ, அழைக �ன்பற்� எழுத �ரும்புேவார்,
“ப�த்ததும் பகர்வதும்” பகு�யுடன் ெதாடர்பு ெகாள்ள, �ன்னஞ்சல்
(email): pptknvm@gmail.com, வாட்ஸ்எப் (WhatsApp): 0777314207

இப்பத்��ைக அேஸா�ேயட்டட் �யூஸ் ேபப்பர்ஸ் ஒப் �ேலான் ��டட் கம்ப�யரால் ெகாழும்பு இல. 35, � ஆர். �ஜயவர்தன மாவத்ைத�லுள்ள ேலக் ஹவு�ல் 2021 நவம்பர் மாதம் 28ம் �க� ஞா�ற்றுக்�ழைம அச்�ட்டுப் �ரசு�க்கப்பட்டது.
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நூருல் அ�ன்
நஜ்முல் ஹ�ைசன்
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tl JUtj;jpw;F tpLjiy nra;j tpid
gaq;fu gazk;
nf

1897

Mk; Mz;L 3 RtPld; ehl;ltu;fs; Kjy;
kdpju;fshf tl JUtj;jpw;F nry;y
Kad;whu;fs;. mtu; ntg;g fhW gY}dpy; Vwp jkJ
gazj;ij Muk;gpj;jhu;fs;. Mdhy; 65 kzp Neu
gazj;jpy; me;j gY}d; fPNo tpOe;Jtpl;lJ. 33
Mz;LfSf;F gpd;du; mtu;fs; ,wq;fpa ,lj;jpy;
mtu;fs; cly;fSld; jq;fp ,Ue;j Kfhk;
fz;Lgpbf;fg;gl;lJ. mtu;fs; JUtf; fubfis nfhd;W>
rhg;gpl;L rpy thuq;fs; capu; tho;e;jpUf;fpwhu;fs;.
vd;whYk; filrptiu mtu;fshy; tl JUtj;Jf;F Nghf
Kbatpy;iy.

dj; kf;nlg; mnkupf;fhtpd; gaq;fu
njhlu; nfhiyahsp. 1966 ,y; 16
taJ vl;dh Ryptd; vd;w Atjp kw;Wk;
mtuJ fhjydhd 17 taJ nuhgu;l;
gpuhd;l; kw;Wk; gpuhd;bd; cwtpduhd 15
taJ khu;f; Ld;dk; Mfpa %tiu nfhiy
nra;jhu;. kf;nlg;ig nghWj;jtiu ,e;j
%d;W rpWtu;fSk; mwpKfk; ,y;yhjtu;fs;.
,e;j %tiu flj;jpa kf;nlf; Ryptid gy
jlitfs; fw;gopj;J gpd;du; Jk;Gj;jbahy;
fOj;ij cilj;J nfh^ukhf nfhiy
nra;jhu;.
,e;j nfhiyfSf;fhf mtUf;F
%d;W kuz jz;lidfs; toq;fg;gl;lJ.
Mdhy; 1972 ,y; cr;r ePjpkd;wk;
mtuJ jz;lidia MAs; jz;lidahf
khw;wpaJ. 1989 ,y; mtu; gpizapy;
tpLjiy nra;ag;gl;lhu;. Mdhy; ntspNa
te;j kf;nlg; Rk;kh ,Uf;ftpy;iy jdJ gioa
Gj;jpia fhl;l Muk;gpj;jhu;. tpLjiyahd %d;whtJ
ehspNyNa mtu; jdJ nfhiyg; glyj;ij Muk;gpj;J
tpl;ljhf ek;gg;gLfpwJ. 31 tajhd ru;gpah ghuf;fu;
vd;gtupd; rlyk; fz;Lgpbf;fg;gl;lJ. ,e;j
nfhiyapd; gpd;dzpapy; kf;nlg; ,Ug;gJ
cWjpahfj; njupe;jJ. ,t;thW Fiwe;jJ
ehy;tiu nfhd;wjhf nkf;nlg; kPJ
re;Njfpf;fg;gl;lJ. 1992 Mk; Mz;L
mtu; jdJ gpwe;j ehis
kPz;Lk; ifJ nra;ag;gl;l
46 kzp Neuq;fs; ePbf;fr;
mtu; ,k;Kiw jg;gtpy;iy.
nra;jpUf;fpwhu;. ,jw;fhf
1998 ,y; mtu; kPJ
epa+rpyhe;jpd; xf;yhe;J
kuz jz;lid
efu;> mT];jpNuypahtpd;
epiwNtw;wg;gl;lJ.
gpup];ghd; kw;Wk;
`thapapd; n`hndhY}
Y} efuq;fSf;F
gwe;jpUf;fpwhu;.
2015 Mk; Mz;L
Xf];l; 04 Mk; jpfjp jdJ
26 MtJ gpwe;j ehisNa mtu;
46 kzp Neuk; nfhz;lhb
,Uf;fpwhu;. mjhtJ
epa+rpyhe;jpy; Xf];l; 4
Mk; jpfjp gpwe;J mLj;j
ehspNyNa mnkupf;fhtpd;
`thapapy; Xf];l; 4 Mk;
jpfjp gpwf;fpwJ. ,e;j
,lq;fSf;Fk; ,ilNa
23 kzp Neuk; tpj;jpahrk;
,Uf;fpwJ.
dhtpd; N`dhd; khfhzj;jpy; ,Uf;Fk; 180 mb
,jw;F Kd;du;
caukhd mLf;F J}gp NfhGuj;ij ghu;j;jhy;
1998 ,y; fuhr;rpapy;
,d;W tpOk;> ehis tpOk; vd;W epidf;fj;
,Ue;J rpq;fg;g+u;
Njhd;WfpwJ. Mdhy; ,e;j NfhGuk; fp.gp. 1049
nrd;W njhlu;e;J rhd;
Mk; Mz;L nrhq; mur tk;rj;jpdhy; fl;lg;gl;lJ.
gpuhd;rp];NfhTf;F nrd;w
1847 Mk; Mz;L kQ;rs; ejp ngUf;nfLj;jNghJ
ehu;fp]; gpk;[p 35 kzp
,e;j NfhGuk; ,Uf;Fk; nahF Njthyak; ,Uf;Fk;
25 epkplq;fs; gpwe;j
,lk; njupahky; mope;Jtpl;lJ. Mdhy; NfhGuk;
ehisf; nfhz;lhba
Fj;Jf;fy;yhf mg;gbNa jhd; ,Ue;jJ. fpl;lj;jl;l
rhjidiaNa `nfkpu; Kwpabj;jpUe;jhu;.
1000 Mz;Lfis neUq;fp ,Uf;Fk; ,e;j NfhGuk; 38
,tu;fs; ePz;l Neuk; gpwe;j ehs;
g+fk;gq;fs;> MW ngU nts;sq;fs; kw;Wk; NkYk;
gy ,aw;if mdu;j;jq;fis re;jpj;jNghJk; Mlhky;
nfhz;lhbajw;F vd;d mjpy; mjpf Neuk;
mirahky; mg;gbNa jhd; ,Uf;fpwJ.
tpkhdj;jpNyNa fopf;f Ntz;b ,Ue;jJ.

பூேகாம்ள
சஞ்ச�ர்ாெரதௗஸ்
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we;j ehis ePz;l Neuk; nfhz;lhbatu;
vd;W $l xU fpd;d]; rhjid ,Uf;fpwJ.
mjid gilj;jtu; n[u;kdpapd; ];Ntd;
`nfkpu;. Neu tyaq;fis fle;J gazpj;J

k#j; kuzj;jpy;
ku;kk;

M

g;fhdp];jhd; vjpu;g;Gg; gilj; jiytu; m`kJ \h`; k#j;
1980fspy; Mg;fhid Mf;fpukpj;j Nrhtpal; gilf;F vjpuhf
Nghu; Gupe;j Kf;fpakhdtu;fspy; xUtu;. 1990fspy; Mg;fhid jypghd;fs;
ifg;gw;wpaNghJ mjw;F vjpuhfTk; cWjpahf epd;W Nghuhbdhu;.
,];yhk; njhlu;gpy; jypghd;fs; $Wk; mbg;gilthj tpahf;fpahdj;ij
mtu; fLikahf vjpu;j;J te;jhu;. mg;NghJ jypghd;fSld; $l;Lr;
Nru;e;jpUe;j xrhkh gpd; yhld; kw;Wk; my; nfha;jhitAk; mtu; vjpu;j;jhu;.
2001 nrg;nlk;gu; 11 jhf;FjYf;F rupahf ,uz;L ehl;fSf;F Kd;dNu k#j;
nfhy;yg;gl;lhu;.
mnkupf;f kz;zpy; ghupa gaq;futhjj; jhf;Fjy; xd;W ,lk;ngwg; NghfpwJ
vd;W mtu; vr;rupj;jpUe;j epiyapNyNa ,e;jg; gLnfhiy ,lk;ngw;wJ.
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நத

னனகாபிரிகககாவில பககாஸகா
என்னும் �ழங்குடி மககள்
வகாழ்ந்து வந்தனர். இந்தப் �ழங்குடி
இனத்தின் ஒரு பிரிவினர் நதம்பு
மககள் என்று அலழககப்�டடேனர்.
நதம்பு இன அர்சர், நதம்பு மககளின்
தலைவரகாக ககாடைகாலவ (Gadla Henry
Mphakanyswa) நியமித்திருந்தகார்.
நியமனம் ந்சயத அர்சர்
பிரித்தகானியகாவகால பதர்ந்நதடுககப்�டடு,
அங்கீகரிககப்�டடேவர். மரியகாலதககுரிய
�தவி, ந்சலவகாககுள்்ள மனிதர், தன்
இன மககப்ளகாடு நெருககமகான உறவு
நககாணடிருந்த தலைவர் என்றகாலும்
பிரித்தகானியகாவுககுக கடடுப்�டடு ெடேகக
பவணடிய நிலைலமயிபைபய அவர்
இருந்தகார்.
காட்ாவுக்கு நான்கு மனைவிகள் இருந்தைர். ஒரு
ஆபிரிக்கர் ப் பபணகனை மணநதுபகாள்்வது ஆபிரிக்காவில்
்வழனமயாக இருந்தது. அ்வர்கைது இை ்வழக்கபபடி,
மு்த்ா்வது மனைவி மதிபபுக்குரிய மனைவி என்றும்
இரண்ா்வது மனைவி ்வ்து னக மனைவி என்றும் மூன்்ா்வது
மனைவி இ்து னக மனைவி என்றும் நான்கா்வது மனைவி
பணி பெய்யும் மனைவி என்றும் அனழக்கபபட்ைர்.
காட்ாவுக்கும் இ்து னக மனைவிக்கும் மகைாக 1918
ஆம் ஆணடு ஜூன் மா்தம் 18 ஆம் திகதி “குனு” என்னும்
கிராமத்தில் பி்ந்த்வர்்தான் பநல்ென் மண்்்ா.
காட்ா, மகன் மண்்்ாவுக்கு ன்வத்்த பபயர்
்ராலி்ா்ா மண்்்ா. (பாட்ைார் பபயர் மண்்்ா).
கறுபபிை மக்கள் மத்தியில் ்வாழ்நது ்வந்த பநல்ென் மண்்்ா
ஐநது ்வயது சிறு்வைாக இருக்கும்்பாது மு்தன் மு்தலில் ஒரு
ப்வள்னையனைக் கணடு தினகத்து நின்று விட்ான். நான்
அறிந்த யாரும் இத்்தனை ப்வளுபபாக இருந்ததில்ன் ,
இ்வர்கள் நிசெயம் க்வுைாகத்்தான் இருக்க ்்வணடுபமன்று
்தன் நணபர்களி்ம் பகிர்நது பகாண்ான். (ப்வள்னைக்காரன்
க்வுைா? எமைா? என்பது பற்றி பா்வம் அந்த ஐநது ்வயது
பா்கனுக்கு ப்தரிநதிருக்கவில்ன் ்பாலும்.)
ஏழு ்வயது ்வனர அ்வர் ஒரு ்பார்ன்வனய மடடு்ம
ஆன்யாக அணிநதிருந்தார். ்பார்ன்வனய ்்தாள் பக்கமாக
்பார்த்தி, இடுபபில் ஊசி பெருகியிருபபார். ஓடிைாலும்
ஆடிைாலும் அவிழாது. சிறு பராயத்தில் துடிபபு மிக்க
சிறு்வைாக்்வ இருநதுள்ைார். கூடுகளில் இருநது ்்தன்
்ெகரித்்தார், மாடடின் மடியிலிருநது ்நரடியாக பால் குடித்்தார்,
கூராை ்தடினயக் பகாணடு மீன்கனைக் குத்திப பிடித்்தார்,
உணடி ்கால் ன்வத்து ப்ன்வகனை அடித்து வீழ்த்திைார்,
குளிராை ஆறுகளில் குதித்து உ்ல் நடுஙக நடுஙக நீநதி
கனரனயத் ப்தாட்ார், ்தைக்காை பபாம்னமகனை களிமண
மரபபடன்கள் பகாணடு ்தா்ை பெய்து பகாண்ார். அத்து்ன்
ஒவப்வாரு ஆபிரிக்க சிறு்வனும் ப்தரிநதுபகாள்ை ்்வணடிய
கம்புச ெணன்னய (்தடியால் ெணன் இடு்தல்) கற்றுக்பகாணடு
சிறு ்வயதி்்்ய வீரமிக்க சிறு்வைாக திகழ்ந்தார். ஆரம்ப
மு்த்் அ்வரது ்வாழ்க்னக முடபு்தர்கள் நின்ந்த ஒன்்ாக்்வ
இருந்தது.
்காஸா மக்கள் மாைசீக க்வுைாக “கமா்ா”
எனும் க்வுனை்ய ்வணஙகி ்வந்தைர். கிறிஸ்த்வ ம்தம்
அறிமுகபபடுத்்தபபட் ்பாது இ்வர்களில் மு்தன்
மு்தலில் மண்்்ாவின் ்தாயா்ர கிறிஸ்த்வ ம்தத்ன்த
்தழுவிக்பகாண்ார். இ்வருக்கு ஃ்பனி என்று பபயர்
மாற்்பபட்து. இ்தனையடுத்து மண்்்ான்வ
பம்தடிஸட,ப்வஸலியன் ்்த்வா்யத்துக்கு அனழத்து
பெல்்பபடடு கிறிஸ்த்வ ஞாைஸநாைம் அளிக்கபபபற்்து.
காட்ாவின் ்வம்ெத்தில் யாருக்கும் எழு்தப படிக்கத்
ப்தரியாது. பநல்ென் மண்்்ா்்வ ஏழு ்வயதில் மு்தன்
மு்த்ாக பா்ொன்க்கு பென்்ார். அ்வனரப படிக்க ன்வத்து
்காஸா மக்கள் மத்தியில் ஒரு பபரும்்தன்்வராக ஆக்க
்்வணடுபமன்ப்்த ்தநன்த காட்ாவின் அ்வா்வாக இருந்தது.
“படிக்கப்பா்வது ஆஙகி்ப பா்ஙகனை, கற்கப்பா்வது
பிரிடடிஷ் ெரித்திரத்ன்த, பழகிக்பகாள்ைப ்பா்வது
ஆஙகி்்யப பழக்க்வழக்கஙகனை, அைா்வசியமாக

கறுப்பின மககளின்
விடுதலைகககாக
ப�காரகாடிய
மகாமனிதர் நெல்சன்
மணபடேைகா

உைக்்கன் ஆபிரிக்கப பபயர்?” என்று ஆசிரியர் கடிநதுபகாணடு
்ராலி்ா்ா எனும் பபயனர பநல்ென் என்று மாற்்ம் பெய்்தார்.
அன்றிலிருநது இன்று்வனர ்ராலி்ா்ா மண்்்ா, பநல்ென்
மண்்்ா எனும் பபயரு்்ை ்வாழ்நது ்வந்தார்.
்காஸா ்வழக்கபபடி விருத்்த ்ெ்தைம் (circumcision)
நன்பபற்் பி்்க ஒரு்வன் இனைஞைாகி்ான்.
மண்்்ாவுக்கு பதிைாறு ்வயதில் விருத்்த்ெ்தைம்
பெய்யபபட்து.
அந்தக் கா்த்தில் ்காஸா மக்கனை ப்வள்னையர்கள்
அடினமகைாக்்வ ந்த்திைர். ்தஙகச சுரஙகஙகனைப பபற்றுக்
பகாள்்வ்தற்காக கறுபபிை மக்கனை அடினமகைாக ்்வன்
்வாஙகி, ்்வன்்கற்் ஊதியத்ன்த அ்வர்களுக்கு பகாடுக்காமல்
அ்வர்கனை இம்சித்்தைர். இவ்வா்ாை ப் இன்ைல்களுக்கு
மத்தியில் கறுபபிை மக்கள் பெய்்வ்தறியாது திண்ாடிைர்.
பொந்த மணணில் ்தம் மக்கள் அடினமபபடுத்்தபபடு்வன்தயும்
்க்வ்மாக ந்த்்தபபடு்வன்தயும் அ்வ்தானித்துக்பகாணடிருந்த
இனைஞைாை பநல்ென் மண்்்ாவின் இரத்்தம் பகாதித்்தது,
விடு்தன் ்்வடனக உணர்வு மைதில் குடிபகாண்து.
ப்வள்னையர்களி்மிருநது கறுபபிை மக்கனை காபபாற்்
்்வணடுபமன்் மைபபாஙகும் உத்்்வகமும் அ்வருக்கு நாளுக்கு
நாள் அதிகரித்துக்பகாண்் பென்்து. ப்வள்னையர்கைால்
பநல்ென் மண்்்ா அ்வமாைபபடுத்்தபபட் ப்
ெந்தர்பபஙகளுமுணடு.
ப்வள்னையர்களி்மிருநது ்தம்மிை மக்கனை எவ்வாறு
காபபாற்்்ாபமை சிநதித்துக்பகாணடிருந்த்பாது அ்வருக்கு
்ாஸர் சிப்ல்ஸகி எனும் ஒரு யூ்த உயர் அதிகாரியின் நடபு
ஏற்பட்து. அ்வரி்ம் மண்்்ா ்தன் இை மக்களின் அடினம
்வாழ்க்னக பற்றிய ்தன் மைக்க்வன்கனை பகிர்நதுபகாண்ார்.
அ்தற்கு அந்த யூ்த நணபர் “நீ ஒரு ்வழக்கறிஞராக மாறி உன் இை
மக்களுக்கு நீ உ்த்வ ்்வணடும். அப்பாது்தான் ப்வள்னையர்களின்
ஆதிக்கத்திலிருநது உன் இை மக்கள் விடு்தன் பபற்று
சு்தநதிரக் காற்ன் சு்வாசிபபார்கள். அ்தற்கு நீ இப்பாதிருந்்த
்பாரா் ்்வணடும்” என்று விடு்தன்த் ்தாகத்ன்த ஊடடிைார்.
அதிலிருநது்தான் பநல்ென் மண்்்ாவின் மைதில் விடு்தன்
்்வடனக ்்வர் வி்த் ப்தா்ஙகியது. ப்வள்னையர்களின்
அடினமத்்தைத்திலிருநது ்தம் இை மக்கனை விடுவிக்க
்்வணடுபமன்் உத்்்வகமும் உற்ொகமும் பி்நது ப்வறிபகாண்
்்வஙனகயும் சிைஙபகாண் சிஙகமுமாக பெயல்ப்த்
ப்தா்ஙகிைார்.
1941 ஆம் ஆணடு பஜாகைஸ்பர்க்கிற்கு பென்று பகுதி
்நரத்தில் ெட்க்கல்வினயக் கற்்ார். 1943 ஆம் ஆணடு
ஆபிரிக்க ்்தசிய காஙகிரஸ கடசியில் இனணநது ்பாரா்த்
ப்தா்ஙகிைார். 1956 ஆம் ஆணடு ப்தன்ைாபிரிக்க அரனெக்
கவிழ்க்க ெதி பெய்்த்தாகவும் ்வன்முன்னயத் தூணடிவிட்்தாகவும்

குற்்ம் ொற்்பபடடு மண்்்ாவு்ன் ்ெர்த்து 155 ்பர் னகது
பெய்யபபட்ார்கள்.
1960 ஆம் ஆணடு ஷார்பவில் ெம்ப்வத்தில் 69 ்பாராளிகள்
பகால்்பபடுகி்ார்கள். ஆபிரிக்க ்்தசிய காஙகிரஸ கடசி
்தன் பெய்யபபடுகி்து, இனி அஹிம்னெ ்வழி ப்ன்
்தராது என்று நம்பிய மண்்்ாவும் அ்வரது நணபர்களும்
ஆயு்த்மநதி ்பாரா் முடிப்வடுத்து இரகசியமாக நாடன்
விடடு ப்வளி்யறிைர். மண்்்ா ்தன்மன்்வாகி்ார்.
ஆபிரிக்காவின் ஈடடி எனும் இயக்கத்ன்த ப்தா்ஙகுகி்ார்.1961
ஆம் ஆணடு மண்்்ா ்வன்முன்ப ்பாராட்த்திற்கு
அனழபபு விடுக்கி்ார். புதிய இயக்கத்தின் ்தன்்வராகி்ார்.
பதி்ைழு மா்த ்தன்மன்வு ்வாழ்க்னகக்கு பி்கு 1962 ஆம்
ஆணடு ஆகஸட 5 ஆம் திகதி னகது பெய்யபபட் மண்்்ா
பஜாகைஸ்பர்க் ்காடன்யில் சின் ன்வக்கபபடுகி்ார்.
அக்்்ாபர் 25 ஆம் திகதி ்வாசிக்கபபட் தீர்பபில் ஐந்தாணடு
சின்த்்தண்னை கின்க்கி்து. இராஜது்ராக குற்்ம்
சுமத்்தபபடடு 1964 ஆம் ஆணடு ஜூன் பன்னிபரண்ாம்
திகதி ஆயுள் ்தண்னை விதிக்கபபடுகி்து. ்ராபன் தீவில்
18 ஆணடுகள் சின் ன்வக்க உத்்தரவி்பபட்து. 1968ஆம்
ஆணடு ்தாயார் மரணமன்ந்த்பாது அ்வரின் இறுதிச
ெ்ஙகுகளில் கூ் பங்கற்க அனுமதி மறுக்கபபட்து.
இனி ்பாராட்த்தில் ஈடுப்க்கூ்ாது என்் நிபந்தனைக்குக்
கடடுபபட்ால் விடு்தன் பெய்்வ்தாக 1973 ஆம் ஆணடும்
1983 ஆம் ஆணடும் ப்தன்ைாபிரிக்க அதிபர் ்கடடும் கூ்
அ்தனை ஏற்க மறுத்துவிட்ார் மண்்்ா. அ்வரது மைவுறுதி
கறுபபிைத்்த்வர்கனை ஒன்றுப் ஊக்கமூடடியது. நாப்ஙகும்
்பாராட்ஙகள் ப்வடித்்தை. மண்்்ான்வ விடுவிக்க ்காரி
உ்க நாடுகளும் ப்தன்ைாபிரிக்கான்வ பநருக்கத் ப்தா்ஙகிை.
பணிய மறுக்க்்வ உ்க நாடுகள் ப்தன்ைாபிரிக்காவின் மீது 1986
ஆம் ஆணடு கடுனமயாை பபாருைா்தார ்தன்கனை விதித்்தை.
உ்க்ம ்பார்க்பகாடி தூக்கிய பி்கு ்தைது அடடூழியஙகனை
உணர்ந்தது ப்தன்ைாபிரிக்க அரசு .
இை ஒதுக்கல் என்் அசிஙகத்்தால் இருணடு ்பாயிருந்த
ப்தன்ைாபிரிக்காவில் விடிப்வள்ளியாக உதித்து அந்த மணணின்
னமந்தர்கைாை கறுபபிைத்்த்வர்களுக்கு சு்தநதிரத்ன்தப பபற்றுத்
்தந்த ஒபபற்் ்தன்்வர் பநல்ென் மண்்்ா ்தன் பகாள்னகக்காக
இருபத்்்தழு ஆணடுகள் சின்்வாெம் அனுபவித்்தார். 1990
ஆம் ஆணடு பபபர்வரி 11 ஆம் திகதி விடு்தன் பபற்்ார்.
அ்தனை ப்தா்ர்நது அன்ன்ய பிர்தமர் டி. கிைார்க் ஆபிரிக்க
்்தசிய காஙகிரஸ கடசி மீ்தாை ்தன்னய அகற்றிைார். ஜைநாயக
அனமபனப ்்தாற்றுவிக்கும் முயற்சியில் அரொஙகமும்
ஆபிரிக்க ்்தசிய காஙகிரஸ கடசியும் ்பசசு்வார்த்ன்தகள்
ந்த்திை. அ்்த ஆணடில் இநதியாவின் “பார்த ரத்ைா” விருது
்வழஙகபபட்து. பநல்ென் மண்்்ா 1991 ஆம் ஆணடு அக்
கடசியின் ்தன்்வராக ்்தர்நப்தடுக்கபபட்ார். அ்்த ஆணடில்
இருபத்ப்தாரு ஆணடுகைாக ப்தன்ைாபிரிக்காவுக்கு ஒலிம்பிக்
கமிடடி விதித்திருந்த ்தன்னய நீக்கியது. 1993 ஆம் ஆணடு
உ்க அனமதிக்காை ்நாபல் பரிசு இ்வருக்கு ்வழஙகபபட்து.
1994 ஆம் ஆணடு ஏபரல் 26 ஆம் திகதி நன்பபற்் ்்தர்்தலில்
மு்தன்முன்யாக கறுபபிை மக்கள் ்வாக்களித்்தார்கள். ஆபிரிக்க
்்தசிய காஙகிரஸ கடசி ப்வற்றி பபற்்து. பநல்ென் மண்்்ா
்ம மா்தம் 10 ஆம் திகதி ப்தன்ைாபிரிக்காவின் மு்தல் கறுபபிை
ஜைாதிபதியாக ப்தவி்யற்்ார். அன்று்தான் மண்்்ாவின்
்தநன்த காட்ாவின் கைவு நை்வாகி்து.
பநல்ென் மண்்்ா ஒன்்ன்பின் ஒன்்ாக மூன்று
மனைவிகனை மணந்தார். 1944 ஆம் ஆணடு எவிலின் ்ம்ெனய
மணந்தார். இத் ்தம்பதிகளுக்கு நான்கு பிள்னைகள். 1958 ஆம்
ஆணடு எவிலினை வி்வாகரத்து பெய்துவிடடு வின்னினய
மணந்தார். இத் ்தம்பதிகளுக்கு இரணடு பிள்னைகள். 1998 ஆம்
ஆணடு வின்னினய வி்வாகரத்து பெய்துவிடடு பமாொம்பிகா
நாடடின் முன்ைாள் அதிபரின் வி்தன்வ மனைவியாை கி்ரக்கா
்மசென் ்தைது எணப்தா்வது பி்ந்த நாைன்று மணந்தார்.
1998 ஆம் ஆணடு ஜைாதிபதி பநல்ென் மண்்்ா
ப்தன்ைாபிரிக்க பா்ொன்களில் ்தமிழ், உருது, ப்தலுஙகு,
ஹிநதி, குஜராத்தி ஆகிய பமாழிகனை கற்றுக் பகாடுக்க ஏற்பாடு
பெய்்தார்.
1999 ஆம் ஆணடு பநல்ென் மண்்்ா ஜைாதிபதியாக
ப்தரிவு பெய்யபபடடு ப்தவி ்வகித்்த்தன் பின் ப்தவினய
விடடு வி்கிைார். மண்்்ா நுனரயீரல் பாதிக்கபபட்
நின்யில் பிரிட்்ாரியாவிலுள்ை மருத்து்வமனையில்
அனுமதிக்கபபட்ார். பின்ைர் ்தைது வீடடில் ்தஙகி ப்தா்ர்நது
சிகிசனெ பபற்று ்வந்த மண்்்ா, 2013 ஆம் ஆணடு டிெம்பர்
மா்தம் ஐந்தாம் திகதி ்தைது 95 ஆ்வது
்வயதில் கா்மாைார். அ்வர் மன்நது
பென்்ாலும் அ்வர் பெய்்த தியாகஙகளும்
்பாராட்ஙகளும் கறுபபிை மக்களின்
மைஙகளின் நீஙகா்த நினைவுகைாக
என்ப்ன்றும் நின்த்திருக்கும் என்பது நிசெயம்.

�ரீட இக�கால யகாழ்ப்�காணம்
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f[Ptd; ru;kh

Nfhfpy thzp–c];tj;j nfa;aht

�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.

�மாஸ் ஏ.�ப்�

இல்மத் ஸாரா- – அட்டாைளச்ேசைன

எ

ஸ். ஏ. அேசாகன் ஒரு த�ழ்த் �ைரப்பட
ந�கராவார். 1931.05.20 அன்று �ருச்��ல்
�றந்தவர் அேசாகன். த�ழ்த் �ைரப்படவுல�ல்
�றந்த �ல்லன் ந�கராகவும், �ல படங்க�ல்
கதாநாயகனாகவும், குண�த்�ர ந�கராகவும்
ந�த்து புகழ் கண்டவர்.
பட்டப்ப�ப்பு மு�த்த �ன்னர் இயக்குநர்
�. ஆர். ராமண்ணாைவச் சந்�த்தார். அவர்
அேசாகைன �ைரயுல�ற்கு அ�முகப்படுத்�னார்.
ராமண்ணா�ன் �ருப்பப்ப�, ஆன்ட� என்ற தன்
ெபயைர அேசாகன் என �ைரயுல�ற்காக மாற்�க்
ெகாண்டார். முதன்முத�ல் ஔைவயார் என்ற
த�ழ்த் �ைரப்படத்�ல் அ�முகமானார். 1961
ஆம் ஆண்�ல் ெவ�யான கப்பேலாட்�ய த�ழன்
�ைரப்படத்�ன் மூலம் �ைரயுல�ல் முன்ேனறத்
ெதாடங்�னார். இத் �ைரப்படத்�ல் ஆஷ் துைர
ேவடேமற்று ந�த்�ருந்தார். 1960 மற்றும் 1970 க�ல்
ெபரும்பாலும் �ல்லன் கதாபாத்�ரங்க�ேலேய
ந�த்தாலும் பல குண�த்�ர ேவடங்க�லும்
ந�த்�ருக்�றார். �ைரப்படங்க�ல் இவரது குர�ன்
ெதா�யும், வசனங்கைள இவர் உச்ச�த்த பா�யும்
இவருக்கு நல்லெபயைரப் ெபற்றுத்தந்தன. �வா�
கேணசன், எம்�ஆர், ெஜ�� கேணசன், எஸ்.எஸ்.
ராேஜந்�ரன், முத்துராமன், ெஜய்சங்கர், கமல், ர��
ேபான்ற பல தைலமுைற கைலஞர்களுடன் ந�த்தவர்
அேசாகன்.

இவரது ந�ப்புக்கு
�� ேபாட்ட படங்கள் �ல:

இரவும் பகலும், உயர்ந்த ம�தன், பாத
கா�க்ைக, இது சத்�யம், கர்ணன், கந்தன்
கருைண, கப்பேலாட்�ய த�ழன், அன்ேப வா,

த�ழ்த்
�ைரப்பட ந�கர்
எஸ். ஏ. அேசாகன்

அ�ைமப்ெபண், வண்�க்காரன் மகன், ஜக்கம்மா,
வல்லவனுக்கு வல்லவன், �ரும் ெநருப்பும், உலகம்
சுற்றும் வா�பன், ராமன் ேத�ய �ைத, எங்க பாட்டன்
ெசாத்து என வ�ைசப்படுத்தலாம்.
எம்�ஆைர கதாநாயகனாக ெகாண்டு இவர்
ெசாந்தமாக தயா�த்த படம் "ேநற்று இன்று நாைள ".
இரவும் பகலும் படத்�ல் "எறந்தவன சுமந்தவனும்
எறந்துட்டான் அத இருப்பவனும் எண்�ப் பார்க்க
மறந்துட்டான் ! என்ற பாடைல தன் ெசாந்தக் குர�ல்
பா�னார் அேசாகன். இவர் மகன் �ன்சனும் ஓர்
ந�கேர. நல்ல �றைமயான அேசாகன் �ன்னா�ல்
நைகச்சுைவ ேவடங்க�ல் ந�க்க ஆரம்�த்து
�ட்டார். அலாவு�ன் அற்புத �ளக்கும், ஆட்டுக்கார
அலேமலு, தா�ல்லாக் குழந்ைத, து�ேவ துைண,
நான், பட்�க்காட்டு ராஜா, மூன்ெறழுத்து ேபான்ற
படங்க�ல் நைகச்சுைவயாக ந�த்தார். ஏ�ெயம்
�றுவனம் எம்�யாைர கதாநாயகனாக ெகாண்டு
தயா�த்த "அன்ேப வா" �ைரப்படத்�லும், உயர்ந்த
ம�த�லும் இவர் ந�த்த குணச்�த்�ர பாத்�ரங்கள்
அருைம. உயர்ந்த ம�த�ல் அேசாகன் ந�த்த
ெடாக்டர் ேவடத்ைதேய முத�ல் �வா� கேணசன்
�ரும்�னார். அன்ேப வா படத்�ல் எம்�யார் ந�க்க
ெபரும் காரணமாக இருந்தவர் அேசாகன். "ரத்தத்�ன்
ரத்தேம" படப்��ப்�ல் கலந்து ெகாள்ள இலங்ைகக்கு
வந்தார் அேசாகன்.
எஸ். ஏ. அேசாகன் 1982
நவம்பர் 19 அன்று தனது 52ஆவது
அகைவ�ல் மாரைடப்பால்
காலமானார். இந்�ய ��மா
வரலாற்�ல் அேசாகன் தடம்
ப�த்த ஓர் அற்புத ந�கர்.

ஆக்கம்: எஸ்.கேணசன் ஆச்சா�
ச�ஷ் கம்பைள
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மைன� : என்ன
பார்த்து�ட்டு இருக்�ங்க
கணவன் : ஒண்ணு�ல்ல!
மைன� : ஒண்ணு�ல்லாமயா
ஒரு ம�ேநரமா ேமேரஜ்
சர்��ேகட்ட பார்த்து�ட்டு
இருக்�ங்க!
கணவன் : எங்ேகயாவது
எக்ஸ்�� ேடட்
ேபாட்டுருக்கானு
பார்க்�ேறன்.!!

மைன� : உங்க
அம்மாவுக்கு சப்பாத்�
ேபாட்டா ��க்கல
இட்� ேதாைச ேபாட்டா
��க்கல உப்புமா
ேபாட்டா ��க்கல. . .
கணவன் : ேவற
என்னதான் ேபாட்ட?
மைன� : ேபசாம
பட்�� ேபாட்ேடன்.

மைன� : என்னங்க, கணவன் – மைன� ெசார்க்கத்துல
ேசர்ந்து வாழ மு�யாதாேம..!
கணவன் : அதனால்தான� அைத ெசார்க்கம்னு ெசால்றாங்க..!

கணவன் : ஊெரங்கும் ஒேர
காய்ச்சலா இருக்கு! கு�க்க ெவந்�ர்
ெகாடு!
மைன� : ஏங்க இப்ப�
பயப்படு�ங்க? மூைளக்
காய்ச்சல்தான் பரவுது! அது எப்��
உங்களுக்கு வரும்?

மைன� : நமக்கு கல்யாணம் மு�ஞ்�
இன்�ேயாட பத்து வருசம் ஆகுது?
கணவன் : எனக்கு அெதல்லாம் மறந்து
ேபாச்சு.
மைன� : இது கூடவா?
கணவன் : ஆமாண்�, நல்ல
�சயங்கைள மட்டும் தான் நான்
ஞாபகம் வச்�க்குேவன்.

"அக்கம்
பக்கத்துேல கடன்
வாங்�யாவது
இப்ப ��மா
பார்த்தாகணுமா?"
"படம் எடுக்கறவங்கேள
கடன் வாங்�த் தாங்க
எடுக்கறாங்க. அதனால
இது ஒண்ணும்
தப்�ல்ேல!"

காதல் ஒரு மைழ மா��.
நைனயும் ேபாது
சந்ேதாஷம்; நைனந்த
�ன்பு ஜலேதாஷம்.

கணவன் : "டாக்டர் ெவ�ட் தூக்கக்
கூடாதுன்னு ெசான்னதுக்காக உங்க
அம்மா ெப�ய ெவங்காயம் வாங்காம
�ன்ன ெவங்காயம் வாங்கறதப்பாத்தா
எனக்கு எ�ச்சலா வருது"
மைன� : ???

மைன� : என்ைன ேநற்று தூக்கத்�ல
கன்னா, �ன்னாெவன்று �ட்டு�ங்க ..
கணவன் : யார் ெசான்னது நான்
தூக்கத்�ல் தான் இருந்ேதன் என்று..
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இலககிய வகானில் இன்னும் மின்னும் தகாரகையகாய்
உலகா வரும் வகானும் மண்ணும் ந�காற்றும்
கலாபூஷணம் நூருல் அயின் நஜ்முல் ஹுசைன்

செந்தூரம் ெஞ்சிகைகைகான
நேரைகாணல்
தமிழ் இலக்கிய வானில் தடம ்பதித்து
வருகின்ற ஒரு ்பரம்பமரயாக உஙகள் ்பரம்பமர
விளஙகுகின்றது. கலாபூஷணம நூருல் அயின
நஜ்முல் ஹுமைன ஆகிய நீஙகளும உஙகளது
கணவராகிய நஜ்முல் ஹுமைன, உஙகளது
ைககாதரராகிய ைடடத்தரணி ரஷீத் எம
இமதியாஸ் என இப்படி நீண்டு ககாண்கட
க்பாகி்றது. தமிழ் இலக்கிய உலகுக்குள்
மினனுகின்ற தாரமககளாக தமிழ்ப ்பணியாற்றும
உஙகள் ்பரம்பமர. அநத வமகயில் நீண்டகதாரு
வரலாற்ம்றக் ககாண்டது. உஙகளுமடய
தமிழ்ப்பணியின கதானமைமயயும
உஙகளது இலக்கிய பிரகவைத்மதப ்பற்றியும
கூறுஙககளன...?
தமிழ் இலக்கிய வானில் தடம
்பதித்து வருகின்ற ஒரு ்பரம்பமரயில்
நான இருப்பமதயிடடு மிகவும
ைகிழ்ச்சியமடகினக்றன. நீஙகள் குறிபபிடடது
க்பால, தமிமழ கநசித்து மிகவும ஈடு்பாடடுடன
்பணி புரி்பவர் எனது கணவர் கவிைணி என
நஜ்முல் ஹுமைன. இவர் எழுதாத கவிமத
தமலபபுககள இல்மல எனலாம. இதுவமர
மூனறு கவிமத நூல்கமள கவளியிடடுள்ளார்.
விமரவில் சிறுகமதத் கதாகுதி ஒனம்றயும
கவளியிடவுள்ளார். அவவாக்ற எனது மூத்த
ைககாதரர் ைடடத்தரணி ரஷீத் எம. இமதியாஸ்.
உஙகள் தினகரன வாரைஞைரி ்பத்திரிமகயில்
'்படித்ததும ்பகர்வதும' எனறும ஒரு ்பகுதிமய
வாராவாரம கதாகுத்து வழஙகுகி்றார். அத்கதாடு
‘ைடடமும நாமும’ என்ற க்பயரில் ஒரு
நூமலயும, சிறுகமதத் கதாகுதி ஒனம்றயும
ைைகாலத்தில் கவளியிடவுள்ளார். காலஞகைன்ற
ைற்றுகைாரு ைககாதரரான ரஷீத் எம. ராசிக்
(்பஹ்ஜி) ஒரு ைார்க்க அறிஞராவார். அவர் ்பல
நூற்றுக்கணக்கான சி்றப்பான ஆக்கஙகமள
்பத்திரிமககளுக்கும வாகனாலிக்கும
எழுதியுள்ளார். தற்ைையம கத்தார் இலஙமக
தூதரகத்தில் ்பணிபுரியும எனது ைற்றுகைாரு
ைககாதரரான ரஷீத் எம. பியாஸ், ரைலான
என்ற க்பயரில் ஒரு நூமல கவளியிடடுள்ளார்.
இனனும ஓர் ஆய்வுக் கடடுமரத் கதாகுதி
ஒனம்றயும கவளியிட உத்கதசித்துள்ளார். அவர்
ஒரு சிறுகமத எழுத்தாளரும கூட. தினகரன
வாரைஞைரியில்‘ கவிமதப பூஙகா’ என்ற
்பகுதிமய எனது ைற்றுகைாரு ைககாதரரான
ரஷீத் எம. றியாழ் சுைார் 10 ஆண்டு காலைாக
தயாரித்தளித்தார். இநதப ்பகுதியில் கவிமதகள்
எழுதி வநத ்பல கவிஞர்கள் தைது கவிமதத்

கதாகுபபு நூல்கமளயும கவளியிடடிருப்பது
ைகிழ்ச்சிக்குரிய விடயைாகும. இனறு தமிழக
திமரப்படஙகளுக்குப ்பாடல்கள் எழுதி
சி்றபபுச் கைர்க்கும க்பாத்துவில் அஸ்மின
கூட ஆரம்பத்தில் கவிமதப பூஙகா ்பகுதிக்கு
கவிமதகள் எழுதியவர் என்பமத அவகர
ைகிழ்ச்சியுடன நிமனவு்படுத்துவார். றியாழ்
தமபி சிறுவர் இலக்கிய நூகலானம்ற
கவளியிடவுமுள்ளார். தற்க்பாது ககாழுமபு டீ.
எஸ். கைனநாயக்க கல்லூரியில் கடமை புரியும
எனது தமபி ரஷீத் எம. ஹாயிஸ் இமளஞர்
கைமவகள் ைன்றத்தால் நடத்தப்படட அகில
இலஙமக சிறுகமதப க்பாடடியில் முதலாம
இடத்மதப க்பற்று அனம்றய ஜனாதி்பதி
கஜ. ஆர் கஜயவர்தனாவின கரஙகளால்
இமளஞர் விருது க்பற்றுள்ளார். அவவாக்ற
ககாழுமபு க்றாயல் கல்லூரி ஆசிரியராக
இருநத க்பாது கல்லூரியின கமல கலாைார
நிகழ்ச்சிகளுக்குப க்பாறுப்பாக இருநது
்பல்கவறு கமல நிகழ்ச்சிகமள நடத்தி
ைம்பகயாரின ்பாராடமடயும க்பற்றுள்ளார்.
ககாழுமபு கைன கை்பஸ்தீன முஸ்லிம ைகா
வித்தியாலய ஆசிரியராக இருக்கும எனது
ஒகர தஙமக நூருஸ் ஷ்பா ஸாஹிர் தமிழிலும
ஆஙகிலத்திலும ஆக்கஙகள் ்பமடப்பவர்.
்பல ஆஙகிலப ்பத்திரிமககளில் இவரது
ஆக்கஙகள் பிரசுரைாகியுள்ளன. எைது ஒகர
ைகள் ைடடத்தரணி நூருஸ் ைபனா சிராஜுதீனும
ஒரு கவிதாயினியாக கஜாலிக்கி்றார்.

எல்லகா புைழும் அல்லகாஹ்வுகநை.
இந்த ஆய்வு நூகல ஆரகாய்ந்து
எழுதி சவளியிடும் வகர இலஙகை
முஸ்லிம் ச�ண் எழுததகாளரைள் �ற்றிய
முதலகாவது ஆய்வு நூலகாை எனது
இந்த நூல் அஙகீைரிகைப�டும் என
ேகான் ைனவிலும் நிகனகைவில்கல.
ஆனகால் எனது இந்த நூல் சவளியீட்டு
விழகாவின் ந�காது உகர நிைழ்ததிய
ந�ரகாசிரியர எம். எஸ்.எம். அனஸ்,
ந�ரகாசிரியர ஜலகால்தீன் உட்�ட
ஏகனய ெகான்நறகாரும் நமகடயில்
உகர நிைழ்ததியந�காது இதகன
உறுதி செய்தகம எனககு மட்டில்லகா
மகிழ்ச்சிகயத தந்தது.

ைடடக்கல்லூரியில் ைடடுைல்லாைல் தற்ைையம
வாகனாலி கதாமலக்காடசி கவியரஙகுகளிலும
கவிமத ்பாடி வருகி்றார். இவவாறு தமிமழ
கநசிக்கும தமிமழ வளர்க்கும ்பரம்பமரயாக
எனது ்பரம்பமர இருப்பதில் நான மிக்க ைகிழ்ச்சி
அமடகிக்றன.
நீஙகள் தமிழ்ப ்பணியாற்்றத் கதாடஙகியது
எபக்பாது?
1975 ஆம ஆண்டளவில் நான எனது ஊரான
உடுகதனிய ்பாடைாமலயில் உயர் வகுபபு
்படிக்கும காலத்திகலகய எழுத்துலகில் எனக்கு
நாடடம ஏற்்படடது. அக்காலப்பகுதியில் எனது
ைககாதரர் ரஷீத் எம. இமதியாஸ் இநதியாவிலிருநது
வரும ராணி, குமுதம, ஆனநத விகடன க்பான்ற
ைஞசிமககமள வாஙகி வருவார். இலஙமகயில்
கவளிவரும கதசிய ்பத்திரிமககமளயும வாஙகிப
்படிப்பார். இதன மூலகை எனக்கும இதில் ஈடு்பாடு
ஏற்்படடது. எனகவ எனனால் எழுதப்படட
கவிமத, கடடுமர, சிறுகமத க்பான்றவற்ம்ற
்பத்திரிமககளுக்கும வாகனாலிக்கும அனுபபி
மவபக்பன. எஙகள் வீடடில் வாகனாலிகய இல்லாத
காலம அது. ஒலி்பரப்பாகும. எனது ஆக்கஙகமள
்பக்கத்து வீடடில் ஒலிக்கும வாகனாலியில்தான
ககடடு ரசிப்பதுண்டு. அவவாக்ற இனறுக்பால்
திருமபும திமைககளல்லாம ்பத்திரிமககள்
க்ப்றமுடியாது. தினகரன, தின்பதி - சிநதாைணி,
வீரககைரி ்பத்திமககள் ைடடுகை அனறு கவளிவநத
்பத்திரிமககள் எனலாம. அவற்றிற்ககல்லாம
ஆக்கஙகமள அனுபபி விடடு அமவ எபக்பாது
பிரசுரைாகும என ஏஙகித் தவித்த நாடகளும உண்டு.
ஆனால் 1980 ஆம ஆண்டு தின்பதி - சிநதாைணி
்பத்திரிமகயின ஆசிரியர் பீடத்தில் ஒரு ்பயிற்சி
்பத்திரிமகயாளராக இமணநததன பினனர் எனக்கு
தமிழ் கதாண்டாற்்ற நிம்றய வாய்பபுகள் கிமடத்தன.
1980 முதல 1990 ஆம ஆண்டு அநத நிறுவனம
மூடப்படும வமர திருபதிகரைாக நான எழுதிக்
குவித்ததும ஏராளம. அமதயடுத்து நான அரைாஙக
தகவல் திமணக்களத்தில் தகவல் அதிகாரியாக
்பணிபுரியும வாய்பம்பப க்பற்க்றன. சுைார் இரு்பது
ஆண்டுகள் திமணக்களத்தில் ்பணிபுரிநது தற்க்பாது
ஓய்வு க்பற்றுள்களன. அரசுப ்பணியில் இருநது
ஓய்வு க்பற்்றாலும எனது எழுத்துப ்பணியில்
இருநது ஓய்வு க்ப்றவில்மல. இனனும எழுதிக்
ககாண்டிருக்கிக்றன. அவவாறு நான சிஙகளத்தில்
எழுதிய எழுத்தின ஓர் அறுவமடகய விமரவில்
கவளிவரும ‘திதுலன தாரக்கா’ (மினனும
தாரமககள்) என்ற சிஙகள நூலாகும.
எழுத்துலகில் உஙகளுக்கு உநது ைக்தியாக இருநது
உஙகமள ஊக்கப்படுத்தியவர்கள் யார் ?
எழுத்மத கநசித்து ஊக்கம அளித்தவர்கள்
என உயிர் க்பற்க்றார்தான. நான எழுதி எனது
ஆக்கஙகமள எனது தநமத தாயாரிடம உரத்து
வாசித்துக் காடடுவார். வீடடுக்கு வரு்பவர்களிடம
எல்லாம அநதப ்பத்திரிமகமய காடடி
க்பருமைப்படுவார். எனது க்பற்க்றார் அனறு
எனக்குத் தநத இநத ஊக்குவிபபு எனது எழுத்துக்கு
உநதுைக்தியாக
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இருந்தது. அ்தமை அடுத்து எைது
முன்ைற்்றத்தின முதுகெலுமபு எைது மூத்்த
ச்ொ்தரர் ரஷீத் எம. இமதியாஸ். திை்பதி
சிந்தாைணி அலுவலெத்திற்கு மு்தனமு்தலாெ
எனமை அமழத்துச் கசன்றவரும அவ்ர.
ஏமைய எைது உடனபி்றப்புெளும எைது
எழுத்துப் ்பணிக்கு சாைரம வீசு்பவர்ெள்தான.
அ்தமை அடுத்து திை்பதி, சிந்தாைணி
அலுவலெத்தில் நான ெடமையாற்றிய ்்பாது
எனமை ஊக்ெப்்படுத்திய எைது ்பத்திரிமெ
உலெ ்தநம்தயர்ெளாை எஸ். டீ. சிவநாயெம,
இரத்திைசிஙெம ஐயா ்்பான்்றார் ஆவர்.
வாகைாலியில் கூட எைது எழுத்துக்ெளுக்கு
உரமிடட உத்்தமிெள ்பலர் உளளைர்.
ைா்தர் ைஜ்லிஸ் ்தயாரிப்்பாளராை ஆயிஷா
ஜுமைதீன, புர்ொன பீ. இப்திொர் மு்தல்
இனம்றய முஸ்லிம ்சமவப் ்பணிப்்பாளர்
ரினூஸியா கஜௌ்பர் வமர இப்்படடியலில்
நிம்றய ்்பர் உளளைர்.
இனறு எைது எழுத்துெளுக்கு உநது
சக்தியாெவும உரைாெவும ்பலைாெ
இருப்்பது எைது அனபுக் ெணவர் நஜ்முல்
ஹுமசன்தான. இவவாறு ஆரம்ப ொலம
மு்தல் இனறுவமர எைக்கு ஊக்ெைளித்்த
உத்்தைர்ெள ்பலர் இருக்கின்றார்ெள.
அவர்ெளின க்பயர்ெமள ்படடியலிடடு
கொண்ட ்்பாெலாம. இத்்தமெய நல்ல
உளளஙெளின ஊக்குவிப்புெள்தான
எைக்கு இனனும இனனும எழு்த
உறுதுமணயாெ இருக்கி்றது. இந்த அத்்தமை
உளளஙெமளயும நான நனறியுடன
்நாக்குகி்்றன.
உஙெளின “மினனும ்தாரமெெள” நூமல
சிஙெள கைாழியிலும கவளியிடும ஆர்வம
உஙெளுக்கு ஏன வந்தது ?
1997ஆம ஆணடில் கவளிவந்த எைது
மு்தலாவது நூல் ‘்பண்பாடும க்பண’
என்ப்தாகும. இந்த நூல் கவளியீடடு
விழாவில், நான அப்்்பாது ெடமையாற்றிய
அரசாஙெ ்தெவல் திமணக்ெளத்ம்தச் ்சர்ந்த
சிஙெள ச்ொ்தர, ச்ொ்தரிெள ்பலர் ெலநது
கொணடைர்.
எைது விழா முழுக்ெ முழுக்ெ ்தமிழ்
கைாழியில்்தான நமடக்பற்்றது. விழா
முடிந்ததும எனமை சூழ்நது கொணட
அந்த சிஙெள ச்ொ்தர, ச்ொ்தரிெள ‘நீஙெள
சிஙெள கைாழியிலும ஒரு நூமல கவளியிட
்வணடும. நாஙெள அம்த ஆமச்யாடு
வாசிக்ெ ்வணடும’ எை அனபுக் ெடடமள
இடடைர். ஆைாம சிஙெள கைாழியிலும
நூல் கவளிவர ்வணடும என்ற ஆமச
அனறு்தான என ைைதில் துளிர் விடடது.
அது ைடடுைல்ல எைது மினனும ்தாரமெெள
நூமல அலஙெரிக்கும எைது முஸ்லிம
க்பண ஆளுமைெமள க்பரும்பானமை
சமூெத்திற்கும கவளிச்சமிடடு ொடட
்வணடும என்ற ்்பராவல் எனனுள
்்தானறியது. அந்த ஆவலின கவளிப்்பா்ட
இந்த சிஙெள நூலாகும. அத்்்தாடு எைது
இந்த நூல் சிஙெள கைாழியில் ைடடுைல்ல
ஆஙகில கைாழியிலும கவளிவர ்வணடும
எை ்பலரும வற்புறுத்துகின்றைர். குறிப்்பாெ
கொழுமபு ைரு்தாமை க்தாழில்நுட்பக்
ெல்லூரியின முனைாள அதி்பராை எம.
எச். ஏ. சைத் கூட இந்த நூமல ஆஙகில
கைாழியில் கவளியிடுவ்தாயின ்தைது
பூரண ஒத்துமழப்பு வழஙகுவ்தாெ
முெநூலில் ்பதிவு கசய்திருந்தார். அனைாரின
க்பருந்தனமைக்கு நனறி நவில்கின்்றன.
இவவாறு ்பலர் ்தந்த ஊக்குவிப்்்ப எைது
சிஙெள நூல் உருவாெ ொரணைாகும.
மினனும ்தாரமெெள என்ற இலஙமெ
முஸ்லிம க்பண எழுத்்தாளர்ெள ்பற்றிய
உஙெளின ஆய்வு நூலுக்கு சமூெத்தில்
கிமடத்்த அஙகீொரம எனை ?
எல்லா புெழும அல்லாஹ்வுக்்ெ.
இந்த ஆய்வு நூமல ஆராய்நது எழுதி
கவளியிடும வமர இலஙமெ முஸ்லிம
க்பண எழுத்்தாளர்ெள ்பற்றிய மு்தலாவது
ஆய்வு நூலாெ எைது இந்த நூல்
அஙகீெரிக்ெப்்படும எை நான ெைவிலும
நிமைக்ெவில்மல. ஆைால் எைது இந்த
நூல் கவளியீடடு விழாவின ்்பாது
உமர நிெழ்த்திய ்்பராசிரியர் எம. எஸ்.
எம. அைஸ், ்்பராசிரியர் ஜலால்தீன
உட்பட ஏமைய சான்்றாரும ்ைமடயில்
உமர நிெழ்த்திய்்பாது இ்தமை

எப். எை.; அறிவிப்்பாளர் - ்தயாரிப்்பாளர்
்தமபி அஸ்ெர் எைது நூலின சி்றப்ம்பப்
்பற்றி ொகணாளி ஒனம்ற ்தயாரித்து
முெநூலில் ்பதிவிடடார்.
அவவாறு ்ைலும ்பல அனபுளளஙெள
எைது நூமல சிலாகித்து முெநூலில்
்பதிவுெமள ்்பாடட வணணம
இருக்கின்றைர். அது ைடடுைல்ல
இலஙமெயின பிர்பல க்தாமலக்ொடசி
ஊடெஙெளாை சக்தி, யூடிவி, வசந்தம டிவி,
பிம்ற டிவி என்பை எனமை ்நர்ொணல்
கசய்து கெௌரவித்்தை.
அவவா்்ற சீஜீசீ ்டாக் கசாப் என்ற
பிர்பல யூடியூப் அமலவரிமசயில் ச்ொ்தரி
ரினூஸா நவஷாத் ைற்றும ெடடாரில்
இயஙகிவரும ஸ்மெ ்தமிழ் அமலவரிமச
என்பைவும எைது ்நர்ொணல்ெமள

உறுதி கசய்்தமை எைக்கு ைடடில்லா
ைகிழ்ச்சிமயத் ்தந்தது. இந்த நூலாக்ெத்தின
்்பாது நான எதிர்கொணட ்பல்்வறு
சிரைஙெளுக்கெல்லாம ஒத்்தடைாெ
அமைந்தது என்றால் அது மிமெயாொது.
ஆய்வாளரும, எழுத்்தாளருைாை
‘்்தசத்தின ெண’ ைாைா ைக்கீன, ்பத்திரிமெ
உலெ ஜாம்பவானெளாெ திெழும ஞாைம
சஞ்சிமெ ஆசிரியர் டாக்டர் ஞாை்செரன,
ஜீவநதி சஞ்சிமெயின ஆசிரியர் ்பரணி்தரன,
சி்றந்த விைர்செரும ்பனனூலாசிரியருைாை
சிவகுைாரன, க்தளிவத்ம்த ்ஜாசப்
ஆகி்யார் எைது “மினனும ்தாரமெெள”
நூலின சி்றப்ம்ப ்தத்்தைது ்பத்தி
எழுத்துக்ெளில் ்பதிவு கசய்்தமை எைது
நூலுக்குக் கிமடத்்த கவற்றியாகும. வசந்தம

ஒளி்பரப்பி எைக்கு சி்றப்பு ்சர்த்்தை.
சர்வ்்தச ைடடத்தில் இலக்கிய
க்தாணடாற்றி வரும ்்பராசிரியர்
்ச. முெைது அலியின இஸ்லாமிய
இலக்கிய ெழெம கூட ெடந்த ஆணடு
ஸூம இமணயவழி ஊடாெ இலஙமெ
முஸ்லிம க்பண ்பமடப்்பாளிெள ்பற்றி
சி்றப்புமரயாற்றுவ்தற்கு எைக்கு சந்தர்ப்்பம
வழஙகியது. இத்்தமெய அரிய சந்தர்ப்்பம
எைக்குக் கிமடக்ெ வழி்ொலிய்்த எைது
மினனும ்தாரமெெள என்ற ஆய்வு நூல்்தான.
அவவா்்ற எைது இந்த நூலின சி்றப்ம்ப
நனகு உணர்ந்த வாகைாலி முஸ்லிம
்சமவயில் இலக்கிய ைஞ்சரி நிெழ்ச்சிமய
க்தாகுத்து வழஙகும ்பனனூலாசிரியர் ெவிஞர்
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அஷரப் சிஹாப்தீன அவரது நிெழ்ச்சியிலும
எைது இநதிய இமணயவழி உமரமய
க்தாடர்ச்சியாெ ஒலி்பரப்பு கசய்்தார்.
இமவகயல்லாம எைது நூலுக்கு சமூெத்தில்
கிமடத்்த அஙகீொரைாெ்வ நான ெருதுகி்்றன.
460 ்பக்ெஙெமளக் கொணட
இந்த ஆய்வு நூமல கவளியிட
க்பரும கசலவாகியிருக்கு்ை. இந்த
கசலவிைஙெமள உஙெள நூல் ஈடு
கசய்்த்தா ?
உணமை்தான நூல் பிரசுரம என்பது
ஒரு பிரசவத்ம்தப் ்்பால ்வ்தமை ்தரும
விடயம ்தான. ்பல்்வறு க்பாருளா்தார
கநருக்ெடிெளுக்கு ைத்தியில் சுைார் 3 லடசம
கசலவிடடு எைது மினனும ்தாரமெெள
நூமல வாசெர்ெளிடம ஒப்்பமடத்்்தன.
இந்த கசலவிைஙெள ஒரு க்பாருடடல்ல.
வருைாைத்துக்ொெ நான இந்தப் ்பணிமய
கசய்ய வில்மல. ஒரு ்பதிவுக்ொெ்வ
கசய்்்தன. எை்வ அதில் நான ைைநிம்றவு
கொளகி்்றன. எனினும எழுதும ெரஙெமள
்பலப்்படுத்தும க்பாறுப்பு சமு்தாயத்திற்கு
இருக்கி்றது என்பது எைது ்தாழ்மையாை
அபிப்பிராயைாகும. அதுைடடுைல்ல
ஆெக் கும்றந்த ்படசம இந்த நூலில்
உளவாஙெப்்படடுளள எழுத்்தாளர்ெளாவது
இந நூமல வாஙெ ்வணடாைா? அதில்
கூட எைது க்பண எழுத்்தாளர்ெளில் சிலர்
அக்ெம்ற ொடடாைலிருப்்பது்தான மிெவும
ெவமலயாெ இருக்கி்றது.
்பல்்வறு பிரச்சிமைெள க்பாருளா்தார
கநருக்ெடிெளுக்கு ைத்தியில் ்தான நான
இந்த சிஙெள நூமலயும கவளியிட முன
வந்்தன. எைது கநருக்ெடி நிமலமைெமள
அந்த இம்றவன ைடடும ்தான நனெறிவான.
எனினும ஒரு சமு்தாய ்பணியாெ ெருதி்ய
நான இந்தப் ்பணிமய கசய்கி்்றன. கிழக்கு
ைாொணத்தில் எைது நூலுக்ொை ஓர் அறிமுெ
விழாமவ நடத்்த ்வணடும எனறு ்பலர்
எனமை ்ெடடுக் கொணடைர். க்பயர்
குறிப்பிடடுச் கசால்வ்தாயின எமமை விடடு
நிரந்தரைாெ விமட க்பற்றுச் கசனறு விடட
அனபு ச்ொ்தரி ெமலைெள ஹி்தாயா ்தைது
்தடாெம ெமல இலக்கிய அமைப்பின மூலம
இந்த விழாமவ நடத்்த ஆமசப்்படடார்.
அந்த ஆமச நிம்ற்வ்றாை்ல அவர் எமமை
விடடுப் பிரிந்தது ்வ்தமை்ய.
அவவா்்ற மூத்்த இலக்கிய
ஆளுமையாை எைது அனபிற்கினிய
ச்ொ்தரி ொத்்தானகுடி ்பாத்திைா
ொத்்தானகுடியில் இயஙகும இலக்கிய
அமைப்பின அனுசரமணயுடன இந்த
விழாமவ நடத்்த விருமபிைார். ஓடடைாவடி
அனபுச் ச்ொ்தரி ்பாயிஸ் நவ்பல் (ெவி
நுட்பம) அவர்ெள ஓடடைாவடியில்
இந்த விழாமவ நடத்்த முமைப்புடன
இருக்கி்றார். ெல்முமையில் உளள இலக்கிய
அமைப்புெளுடன ்சர்நது இந்த இலக்கிய
விழாமவ சி்றப்்பாெ நடத்து்வாம எனறு
எைது அபிைாை ்்தாழி ஜுல்பிக்ொ
ஷரீப்பும ஆவலுடன இருந்தார். ஆைால்
துரதிஷடவசைாெ கொழுமபில் இடமக்பற்்ற
குணடுத் ்தாக்கு்தல்ெள, அ்்த்்பானறு
நாடடில் ்பரவிய கொ்ராைா அச்சுறுத்்தல்
்்பான்றமவ எைது இந்த விழாமவ நடத்்த
முடியாைல் ்தமட கசய்து விடடை.
இந்த விழாவுக்ொெ ஒதுக்கிய நூல்ெள
இனனும எைது அலுைாரியில் ்்தஙகிக்
கிடக்கின்றை. அவற்ம்ற ொணும ்்தாறும
ெவமலயாெ இருக்கி்றது. எனினும இப்்்பாது
சிஙெள நூலும கவளிவநது விடட்தால் இரணடு
நூல்ெளுக்கும ஓர் அறிமுெ விழாமவ கிழக்கு
ைாொணத்தில் நடத்்த ்வணடும எை ்தற்சையம
ெடடாரில் வசிக்கும ்தமிழ் ைற்றும துணிநக்தழு
சஞ்சிமெயின ஆசிரியருைாை அருமை ்தமபி
்பாசித்தும இலக்கிய அபிைானிெள ்பலரும
கூறிக் கொணடிருக்கின்றைர். ொலம ெனிந்தால்
அல்லாஹ் நாடிைால் ்பார்ப்்்பாம எனறு
இருக்கி்்றன.
உஙெளின திதுலை ்தாரக்ொ என்ற சிஙெள
நூலின உளளடக்ெமும மினனும ்தாரமெெள
நூலின உளளடக்ெைா?
ஆைாம. ஆைால் ஒரு திருத்்தம
சிஙெள நூலில், நூல்ெமள கவளியிடட
நூலாசிரியர்ெள ்பற்றிய ்தெவல்ெள ைடடு்ை
உளளடக்ெப்்படடுளளை.
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டம் ��த்தால் பாருங்கள் ��க்க�ல்ைல என்றால் பார்க்கா�ர்கள் என்று
எஸ்.ஏ. சந்�ரேசகர் ெத��த்துள்ளார்.
ெஜய்�ம் �ைரப்படம் �கவும் ��த்�ருந்தது என்றும் படத்�ல் எந்தத் தவறும்
ெத�ய�ல்ைல என்றும்
�ைரப்பட இயக்குநர்
எஸ்.ஏ. சந்�ரேசகர்
ெத��த்துள்ளார்.
ெஜய்�ம் படம்
கு�த்து ேப�ய அவர்
பைடப்பா�க்கு இருக்கும்
சுதந்�ரத்ேதாடு ெஜய்�ம்
�ைரப்படத்ைத இயக்குநர்
எடுத்துள்ளார் என்றும்
படத்ைத அைனவரும்
படமாக பார்க்க ேவண்டும்
என்றும் கூ�யுள்ளார்.
ேமலும் படம் ��த்தால்
பாருங்கள் ��க்க�ல்ைல
என்றால் பார்க்கா�ர்கள்
என்று ெத��த்துள்ளார்.
ேமலும், பைடப்பா�
என்ற முைற�ல்
எனக்கு படத்�ல் எந்தத்
தவறும் ெத�ய�ல்ைல
அதனால் நான் படத்ைத
பாராட்டு�ேறன் என்றும்
கூ�யுள்ளார்.

ஊர்வ��ன்
700ஆவது படம்
த��ல் 1983-ல் ெவ�யான
முந்தாைன மு�ச்சு படத்�ல்
அ�முகமா� முன்ன� கதாநாய�யாக
உயர்ந்தவர் ஊர்வ�. மைலயாளம்,
ெதலுங்கு, கன்னட ெமா�க�லும்
அ�க படங்க�ல் ந�த்துள்ளார்.
தற்ேபாது குணச்�த்�ர
ேவடங்களுக்கு ஊர்வ�ைய ஒப்பந்தம்
ெசய்ய இயக்குனர்கள் ஆர்வம்
காட்டு�ன்றனர். சூர்யா�ன் சூரைர
ேபாற்று, நயன்தாரா�ன் மூக்குத்�
அம்மன் ஆ�ய படங்கள் அவரது
ந�ப்�ல் கைட�யாக வந்தன. 8
படங்கள் ைகவசம் ைவத்து ந�த்து
வரு�றார். இந்த �ைல�ல் த��ல்
தயாராகும் அப்பத்தா என்ற படத்�ல்
அடுத்து ந�க்க உள்ளார். இந்த படத்ைத
��யதர்ஷன் இயக்கு�றார். இவர்கள்
கூட்ட��ல் �துனம் என்ற மைலயாள
படம் 1993-ம் ஆண்டு ெவ�யானது. 28
ஆண்டுகளுக்கு �றகு �ண்டும் பு�ய
படத்�ல் இைணந்துள்ளனர்.
அப்பத்தா ஊர்வ�க்கு 700-வது படம்
என்பது கு�ப்�டத்தக்கது. ஊர்வ��ன்
700-வது படத்ைத இயக்குவது பற்�ய
தகவைல ��யதர்ஷன் தனது சமூக
வைலத்தள பக்கத்�ல் ம�ழ்ச்�ேயாடு
ப�ர்ந்துள்ளார்.
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2021 நவம்பர் 28 ஞா�ற்றுக்�ழைம

படம் ��த்தால் பாருங்கள்
��க்க�ல்ைல என்றால்
பார்க்கா�ர்கள்
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ரபல பா�வுட் ந�ைகயான ரா�கா
ஆப்ேத, ச�பத்�ல் அ�த்த ேபட்�
ஒன்�ல் கவர்ச்�யாக ந�ப்பது கு�த்து
�ளக்கம் அ�த்து இருக்�றார்.
த��ல் ர��காந்த் ேஜா�யாக
கபா� படத்�ல் ந�த்து �ரபலமான
ரா�கா ஆப்ேத ெதலுங்கு, இந்�
படங்க�லும் ந�த்து இருக்�றார்.
ஒரு படத்�ல் �ர்வாணமாக
ந�த்து பரபரப்ைப ஏற்படுத்�னார்.
தற்ேபாது ரா�கா ஆப்ேத அ�த்துள்ள
ேபட்��ல், ''ச�பத்�ல் ஒரு
இயக்குனர் என்ைன சந்�த்து அவரது
படத்�ல் �ைலமாது கதாபாத்�ரத்�ல்
ந�க்க ெசான்னார். ஏன் இேத ேபான்ற
கைதகளுடன் வரு��ர்கள் என
ேகட்ேடன்.
�ங்கள் பட்லாபூர், அகல்யா
ேபான்ற படங்க�ல் �கவும்
கவர்ச்�யாக ந�த்தது மட்டு�ன்�
ஏற்கனேவ �ர்வாணமாக ஒரு
படத்�ல் ந�த்து இருக்��ர்கள்
அல்லவா என ேகட்டார். எனேவ
இப்படத்�ல் அேத ேபான்ற
கதாபாத்�ரம் ெசய்�ர்கேளா
என்ற எண்ணத்�ல்
உங்கைள அணு�ேனன்
என ெத��த்தார். அைத
ேகட்டு நான் அ�ர்ச்�
அைடந்ேதன்.
இந்�ய ��மா�ல்
மட்டுமல்ல ெவ�நாட்டு
படங்க�லும்
�ர்வாணமாக ந�ப்பது
ஒன்றும் தவறல்ல. கைதக்கு
ேதைவ என்றால் அப்ப�
ந�க்கலாம். �ர்வாணமாக
ந�க்க ைவப்பதற்காகேவ கண்டப�
கைதகைள ெகாண்டு வந்தால்
எப்ப�?. �ர்வாணமாகேவா
கவர்ச்�ைய காட்டேவா மட்டுேம
நான் ��மா�ற்கு வர�ல்ைல.
கைத ��த்�ருந்தால் எவ்வளவு தூரம்
ேவண்டுமானாலும் ெசல்ேவன்.
கைதேய இல்லாமல் உடம்ைப
காட்டேவா �ர்வாணமாக ந�க்கேவா
மாட்ேடன்'' என்றார்.

��மாவுக்கு கவர்ச்�
காட்ட வர�ல்ைல

ந�ைக ேஹமமா��க்கு
இந்�ய
�ைரப்பட
ஆளுைம
�ருது’
ந

�ைக ேஹமமா��க்கு ‘இந்�ய
�ைரப்பட ஆளுைம �ருது’
வழங்கப்பட்டது.
ஒவ்ெவாரு ஆண்டும் இந்�யா�ல்
சர்வேதச �ைரப்பட �ழாைவெயாட்�
இந்�ய �ைரப்பட ஆளுைம �ருதுகள்
அ��க்கப்படுவது வழக்கம்.
அதன்ப� 2021-ம் ஆண்டுக்கான
இந்�ய �ைரப்பட ஆளுைம �ருது
ெபறுபவர்க�ன் ெபயர்கைள
மத்�ய தகவல் ஒ�பரப்பு மற்றும்
�ைளயாட்டுத்துைற மந்�� அனுராக்
தாகூர் கடந்த 18-ந் �க� அ��த்தார்.
அ�ல் �ரபல ந�ைகயும்,
தற்ேபாது உத்தர�ரேதச மா�லம்
மதுரா மக்களைவ
ெதாகு��ன் எம்.
�.யுமான ேஹமமா��
மற்றும் �றந்த
பாடலா��யரும், மத்�ய
�ைரப்பட சான்�தழ்
வா�ய தைலவருமான
�ரசூன் ேஜா� ஆ�ய 2
ேபருக்கும் இந்த �ருைத
மத்�ய மந்�� அ��த்து
இருந்தார்.
இந்த �ைல�ல்
ேகாவா�ல் 52-வது
சர்வேதச �ைரப்ப �ழா
ஆரம்பமா� நடந்து
வரு�றது. இன்று 28-ந் �க�
வைர இந்தத் �ைரப்பட
�ழா நைடெபறு�றது.
இ�ல் இந்�ய
�ைரப்படங்கள் மற்றும்
சர்வேதச �ைரப்படங்கள்
�ைர�டப்பட்டு
�ருதுகளும் வழங்கப்பட
உள்ளன.

இதன் ெதாடக்க �ழா�ல்
ந�ைக ேஹமமா��, பாடலா��யர்
�ரசூன் ேஜா� இருவருக்கும்
இந்�ய �ைரப்பட ஆளுைம �ருது
வழங்கப்பட்டது. இந்த �ழா�ல்
மத்�ய மந்�� அனுராக் �ங் தாக்கூர்,
மத்�ய இைண மந்�� எல்.முருகன்,
இயக்குனர் கரண் ேஜாகர், ந�கர்
சல்மான் கான் உள்�ட்ட பலர் கலந்து
ெகாண்டனர்.
1963-ம் ஆண்டு ெவ�யான ‘இது
சத்�யம்’ எனும் த�ழ் படம் மூலம்
நடன கைலஞராக அ�முகமான
ந�ைக ேஹமமா��, 1968-ம்
ஆண்டு இந்��ல் ெவ�யான

‘சப்ேனா கா ெசளதாகர்’ படத்�ன்
மூலம் ெபா�வுட்�ல் அ�ெயடுத்து
ைவத்தார்.
அதைனத் ெதாடர்ந்து
தர்ேமந்�ரா, அ�தாப் பச்சன்
உள்�ட்ட பல முன்ன� பா�வுட்
ந�கர்களுடன் பல படங்க�ல்
இவர் ந�த்துள்ளார். தற்ேபாது 75
வயதாகும் ந�ைக ேஹமமா��க்கு
இந்�ய அரசு சார்பாக ‘இந்�ய
�ைரப்பட ஆளுைம �ருது’
வழங்கப்பட்டைதயடுத்து
�ைரப்�ரபலங்கள் மற்றும் ர�கர்கள்
ேஹமமா��க்கு வாழ்த்து
ெத��த்து வரு�ன்றனர்.

நாகைசதன்யாவுக்கு
�ண்டும் காதல்
சமந்தாைவ ��ந்த ைகேயாடு
நாகைசதன்யாவுக்கு இன்ெனாரு
ெபண்ணுடன் காதல் ஏற்பட்டு
இருப்பதாக ெதலுங்கு பட உல�ல்
ேபச்சு �ளம்� உள்ளது.
ந�ைக சமந்தாவும், ெதலுங்கு
ந�கர் நாக ைசதன்யாவும் 7
வருடங்களாக காத�த்து �ருமணம்
ெசய்து ெகாண்ட �ைல�ல் கடந்த
மாதம் �வாகரத்து ெசய்து ��வதாக
அ��த்தனர். இது �ைரயுல�ல்
பரபரப்ைப ஏற்படுத்�யது.
கணவைர ��ந்த �றகு சமந்தா
��ரமாக படங்க�ல் ந�க்க
ெதாடங்� உள்ளார். இமயமைலக்கு
ஆன்�க சுற்றுப்பயணமும் ெசன்று
வந்தார். தற்ேபாது ெதலுங்கு

படெமான்�ல் கவர்ச்�யாக குத்தாட்ட
நடனம் ஆடவும் ஒப்புக்ெகாண்டு
இருப்பதாக கூறப்படு�றது.
இந்த �ைல�ல் சமந்தா�ன்
�வாகரத்து அ��ப்புக்கு �றகு
முதல் தடைவயாக நாகைசதன்யா
தற்ேபாது இன்ஸ்டா�ரா�ல், ‘‘என்
வாழ்க்ைகக்கு ஒரு காதல் க�தம்”
என்ற ப�ைவ ெவ��ட்டு உள்ளார்.
இைதயடுத்து சமந்தாைவ ��ந்த
ைகேயாடு நாகைசதன்யாவுக்கு
இன்ெனாரு ெபண்ணுடன் காதல்
ஏற்பட்டு இருப்பதாக ெதலுங்கு
பட உல�ல் ேபச்சு �ளம்�
உள்ளது. சமூக வைலத்தளத்�லும்
நாகைசதன்யாவுக்கு பு�ய காதல்
மலர்ந்துள்ளதா? ெபண் யார்

என்ெறல்லாம் ர�கர்கள் ேகள்�
எழுப்� ப�வுகள் ெவ��ட்டு
வரு�றார்கள்.
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07ம் பக்கம் ெதாடர்...
புத்தகம் ெவ��டா �ட்டாலும்
இலக்�யத்துக்கு பங்க�ப்பு ெசய்தவர்கள்
60 ேப�ன் ெபயர்ப் பட்�யைல ப�வு
ெசய்துள்ேளன். அவ்வாேற வாெனா�க்கு
பங்க�ப்புச் ெசய்த ெபண் எழுத்தாளர்கள் ெபயர்
பட்�யைல இைணத்துள்ேளன். நூல்கைள தந்த
நூலா��யர் 87 ேப�ன் தகவல்கேள �ன்னும்
தாரைககள் நூ�ல் இடம்ெபற்றுள்ளன. எ�னும்
எனது �ங்கள நூ�ல் 124 நூலா��யர்கள்
பற்�யும் அவர்களது நூல்கள் பற்�யும் ப�வு
ெசய்துள்ேளன். 2018- .11-.11 ஆம் �க� எனது
�ன்னும் தாரைககள் ஆய்வு நூல் ெவ�வந்தது.
அதற்குப் �ன்னர் இலங்ைக�ல் ெவ�வந்த
முஸ்�ம் ெபண் எழுத்தாளர்கள் பற்�யும்
அவர்களது நூல்கள் பற்�யும் எனது �ங்கள நூல்
ேபசு�றது.
88 வயதுைடய மூத்த ெபண்
பைடப்பா�யான ைமமூனா ெஸ�னுலாபுத்�ன்
அவர்களது தகவல்களுடன் ஆரம்பமாகும்
எனது இந்த �ங்கள ஆய்வு நூல், ஆங்�லத்�ல்
க�ைத நூல் ஒன்ைற ெவ��ட்டுள்ள
ெத�வைளையச் ேசர்ந்த ~ஹானா ~ஸ்� என்ற
எட்டு வயது �று��ன் தகவலுடன் �ைறவு
ெபறுவதும் இந்த நூ�ன் �றப்பம்சமாகும்.
இைவ த�ர முஸ்�ம் ெபண் எழுத்தாளர்கைள
ஆ��யர்களாக ெகாண்டு ெவ�வந்துள்ள
பத்��ைககள் சஞ்�ைககள் பற்�ய �பரங்கள்,
இலக்�யத்துக்காக பங்க�ப்புச் ெசய்யும்
இலக்�ய தம்ப�கள் பற்� �பரங்கள்
என்பனவற்ைறயும் எனது �ங்கள நூ�ல்
இைணத்துள்ேளன்.
ேபரா��யர் அன�ன் அ�ந்துைர,
ேபரா��யர் ஜலால்�ன் ெமௗல�, இந்�ய
ேபரா��யர் ேச.மு.மு முஹம்மத�, இலங்ைக
மக�ர் ப�யக ப�ப்பாளர் சம்பா உபேசன
ஆய்வாளரும், எழுத்தாருமான ‘ேதசத்�ன்
கண்’ மானா மக்�ன உட்பட ேமலும் சான்ேறார்
பல�ன் ஆ� உைரகளும் இந்த நூைல
அலங்க�க்�ன்றன.
உங்க�ன் பல வருட கால இலக்�யப்
பயணத்�ல் இ�ப்பான அல்லது கசப்பான
சம்பவங்கள் ஏதும் உண்டா ?
எனது இலக்�யப் பயணத்�ல் நான்
சந்�த்த இ�ப்பான கசப்பான சம்பவங்கள்
அனந்தம். ஆனால் இது எனது �ன்னும்
தாரைககள் ஆய்வு நூல் பற்�ய ேநர்காணல்
என்பதால் 2018-11-11 ஆம் �க� ெவ�யான
அந்த நூல் மூலம் நான் அனுப�த்த
இ�ப்பான �கழ்வுகைள ப�ர்ந் பல உள.
அ�ல் முக்�யமானவற்ைற உங்களுடன்
ப�ர்ந்து ெகாள்ள �ரும்பு�ன்ேறன்
இந்த ஆய்வு நூலுக்கான ேதட�ன்
மூலம் எனக்கு நல்ல பல நட்புள்ளங்கள்
�ைடத்தன. �னமும் அளவற்ற அன்ைப
ெசா�ந்து என்ன �க்குமுக்காட ைவக்கும்
இந்த அன்புள்ளங்கைள எண்� ெநஞ்சம்
ெந�ழ்�ன்ேறன். என்ைன ேந�க்கும் இந்த
நல்ல உள்ளங்கைள பாசம் கலந்த ேநசத்துடன்
ேநாக்கு�ேறன். நூல் ெவ��ட்டு
�ழா�ல் கலந்து ெகாள்ள மு�யாமல்
ேபான ெபண் பைடப்பா�க�ல் பலர் என்
கரங்க�னாேலேய எனது நூைலப் ெபற்றுக்
ெகாள்ள ேவண்டும் என்ற ேவணவா�ல்
என் இல்லம் ேத� வந்து என் கரங்க�னால்
அந்த நூைலப் ெபற்றுக் ெகாண்டனர்.
ேமலும் �லர் வாழ்த்துப்பத்�ரங்கைள
வ�வைமத்து எனக்கு வாைகயுடன்
ப�ச�த்தனர். இச்சம்பவங்களும் என்
ெநஞ்ைச ெந�ழச் ெசய்�ன்றன. ேமலும் �ல
அன்புள்ளங்கள் என்ைனயும் எனது நூைலயும்
பாராட்� பாடல்கைள இயற்�யும் பா�யும்
அவற்ைற காெணா�யாக முகநூ�ல்

ப��ட்டும் என்ைன ம�ழ்ச்� ெவள்ளத்�ல்
ஆழ்த்�க் ெகாண்�ருக்�ன்றனர். இந்த
ெசயற்பாடுகளால் நான் �க்குமுக்கா�ப்
ேபா�ேறன். இத்தைகேயா�ன் இந்த அன்பு
க�ந்த நடவ�க்ைககள் எனக்கு என் மன�ல்
இ�ப்பான �கழ்வுகளாகேவ இருக்�ன்றன
கசப்பான �கழ்வுகைளயும் ெகாஞ்சம்
இைர �ட்�னால் நல்லேத ?
ஆமாம் எனது ஆய்வு நூலுக்காக
தகவல்கைளப் ெபற்றுக் ெகாள்ள
முயன்றேபாது �ல ெபண் எழுத்தாளர்கள்
தமது தகவல்கைள தர �ன்வாங்�னார்கள்.
ேமலும் �லர் ��ைக ேபாட்டார்கள். இந்த
கசப்பான அனுபவம் இந்த �ங்கள நூைல
எழுதும் ேபாதும் அனுப�க்க ேநர்ந்தது.
எனது ெதாைலேப� அைழப்புகளுக்குக்
கூட ம�ப்ப�க்காத �லர் இருக்�ன்றனர்.
அதுமட்டுமல்ல த��ல் ெவ�யான எனது
�ன்னும் தாரைககள் நூல் ெவ�வந்து
சுமார் மூன்று ஆண்டுகள் கடந்து �ட்டன.
ஆனால் இதுவைர இந்த நூைலப் ெபற்றுக்
ெகாள்ளாத பல ெபண் எழுத்தாளர்களும்
இருக்�றார்கள் என்பதும் கசப்பான
ெசய்�தான். ‘உங்கள் நூ�ல் எனது
தகவலும் இடம் ெபற்றுள்ளதா? இந்த நூல்
எப்ப� இருக்�றேதா ? பார்க்க ஆைசயாக
இருக்�றது’ என்ற எவ்�த ஆவல் கூட
இல்லாத, எைதயும் அலட்�க்ெகாள்ளாமல்
ெமௗனமாக இருக்கும் எமது எழுத்தாள
சேகாத�கைள எண்ணும் ேபாது �கவும்
ேவதைனயாக இருக்�றது.
�ங்கள ெமா��ல் இந்த நூைல
ெமா�யாக்கம் ெசய்தது யார் என்று ெத�ந்து
ெகாள்ளலாமா ?
இந்த �ங்கள நூல் முழுவைதயும்
நாேன எழு�ேனன் என்ப�ல் நான் மட்டற்ற
ம�ழ்ச்�யைட�ேறன். �ங்களத்�லும்
எனது நூல் ஒன்று ெவ�வரேவண்டும் என்ற
எனது �ணட நாைளய கனவு இதன் மூலம்
நனவான�ல் ெபரு ம�ழ்ச்�. எல்லா புகழும்
அல்லாஹ்வுக்ேக. இந நூைல ச� பார்த்துத்
தருமாறு அரசாங்க தகவல் �ைணக்களத்�ல்
ெதசத்�ய என்ற �ங்கள சஞ்�ைக�ன் முன்னாள்
ஆ��யரான சேகாதரர் சு�த் மாயாதுன்ேன�டம்
ஒப்பைடத்ேதன். இதைன முழுைமயாக
வா�த்த அவர், எனது �ங்கள ெமா� ஆற்றல்
கு�த்து ெப�தும் �தந்துைரத்தார். அத்துடன்
நூ�ல் உள்வாங்கப்பட்ட முஸ்�ம் ெபண்
பைடப்பாளர்கைளயும் பாராட்� �யந்தார்.
கச்�தமாக அந்த ஒப்புேநாக்கு ேவைலைய
ெசய்து தந்தார. எனது இந்த சேகாதர�ன்
ஒத்துைழப்பும் அவரது புகழாரமும் எனக்கு
�கவும் மன வ�ைமையயும் மன�டத்ைதயும்
தந்தன.
த�ழ் ெமா� மூலம் கல்� கற்ற
�ங்கள் �ங்கள ெமா� ஆற்றைல எவ்வாறு
வளர்த்துக் ெகாண்�ர்கள்? �ங்கள
ெமா�மூல உங்கள் ஊடக இலக்�ய
பங்க�ப்பு பற்�யும் கூறுங்கேளன்
1980 முதல் 90 ஆம் ஆண்டு வைர �னப�,
�ந்தாம� பத்��ைக�ன் ஆ��ய �டத்�ல்
நான் ப�பு�ந்த ேபாதுதான் �ங்கள ெமா��ல்
ெசயல்படும் வாய்ப்பு �ைடத்தது. �ங்கள
ஊடக�யலாளர்கள் �ங்கள ெமா��ல் எழுதும்
ெசய்�கைள த��ல் ெமா�ெபயர்க்கும்
ப�யும் எமக்கு ஒப்பைடக்கப்பட்டது. எனேவ
ெசய்�கைள த��ல் ெமா�ெபயர்க்கும்ேபாது
ெத�யாத ெசாற்கைள ெத�ந்தவர்க�டம்
ேகட்டுத் ெத�ந்து ெகாள்வது, அகரா�ைய
அணுகுவது என எனது �ங்கள ஆளுைமைய

வளர்த்துக் ெகாண்ேடன். 1994 ஆம் ஆண்�ல்
அரசாங்க தகவல் �ைணக்களத்�ல் ப�பு�யும்
வாய்ப்பு �ைடத்தது. ஒரு த�ழ் சஞ்�ைக
ெவ��டும் ேநாக்�ேலேய எனக்கு அங்கு
�யமனம் வழங்கப்பட்டது. ஆனால் நான்
ெசன்ற ேவகத்�ேல அது நைடெபற�ல்ைல.
எனேவ �ைணக்களத்�னால் பல வருட
காலமாக ெவ��டப்படும் ெதசத்�ய என்ற
ஜனரஞ்சக சஞ்�ைக�ன் �றப்புக் கட்டுைர
ஆ��யராக கடைமயாற்�ேனன். அந்த �ங்கள
சஞ்�ைகக்கு அர�யல் ேநர்காணல் மற்றும்
ஆக்கங்கைள எழுதும்ப� சஞ்�ைக ஆ��யர்
என்�டம் ேகட்டுக்ெகாண்டதற்�ணங்க
நானும் �கவும் ஆைசேயாடு, �ருப்பத்ேதாடு
�ங்களத்�ல் எழுத ஆரம்�த்ேதன். நான்
எழுதும் ஆக்கங்கைள சஞ்�ைக ஆ��யர் எ�ட்
பண்ணுவார். அவ்வாறு எ�ட் பண்�ய �றகும்
எனது �ர�ைய எடுத்து வா�ப்ேபன். நான்
எங்கு �ைழ �ட்ேடன். அைத எவ்வாறு அவர்
ச� ெசய்�றார் என்று ெத�ந்து ெகாண்ேடன்.
இவ்வாறுதான் நான் எனது �ங்கள ெமா�
ஆளுைமைய வளர்த்துக் ெகாண்ேடன்.
இதன் பயனாகேவ நான் �ங்கள ெமா��ல்
ெதசத்�ய சஞ்�ைகக்கு எழு�ய ‘ேதசபாலன
கர�ய’ என்ற அர�யல் ேநர்காணல்கள்
ெதாடருக்கு அரசகரும ெமா�த் �ைணக்களம்
எனக்கு �ருதும் ெபாற்��யும் வழங்�க்
ெகௗர�த்தது. இது மட்டுமன்� அரசாங்க
தகவல் �ைணக்களத்�னால் ெவ��டப்பட்ட
‘ெதாறதுரு’ என்ற வாராந்த பத்��ைக,
�லங்கா சுதந்�ர கட்��ன் ‘ெபாதுஜன’
என்ற வாராந்த பத்��ைக ேபான்றவற்�ற்கு
�ங்கள ெமா��ல் �ைறயேவ எழுதும்
சந்தர்ப்பம் எனக்கு �ைடத்தது. 2000 ஆம்
ஆண்டு ெகாழும்பு மாவட்ட ெசயலக ஊடகப்
���ன் ெபாறுப்ப�கா�யாக கடைம பு�ந்த
காலப்பகு��ல் அரசாங்க அ��ருத்�த்
�ட்டங்கள் கு�த்து மக்கைள ��ப்பூட்டும்
ேநாக்�ல் ‘ெகாழம்ப புவத்’ (ெகாழும்புச்
ெசய்�கள்) என்ற ெபய�ல் காலாண்டு ெசய்�ப்
பத்��ைக ஒன்ைற இரண்டு வருடங்களாக
ெவ��டும் வாய்ப்பு எனக்கு �ைடத்தது.
அந்த �ங்களப் பத்��ைக�ன் �ரதம
ஆ��யராக நாேன ப�பு�ந்ேதன். அத்துடன்
அதைனக் கண�மயப்படுத்துவது, ஒப்பு
ேநாக்குவது ேபான்ற எல்லாம் என்னால்
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது. �கவும் கண்கவர்
பத்��ைகயாக ெவ�வந்த இந்த பத்��ைக
மாவட்ட ெசயலாளர்கள் மாநாட்�ன்ேபாது
பாராட்ைடப் ெபற்றது என்பைதயும்
கு�ப்�ட்டாக ேவண்டும். கல்� அைமச்�ன்
ேமல�க ெசயலாளராக கடைம பு�ந்த மூத்த
எழுத்தாளர் �ல்ைல நடராஜா�ன் �றுவர்
நூல்களான ேபசும் ேபனா, மந்�ர கண்ணா�,
கடற்கன்� ஆ�ய மூன்று நூல்கைளயும் நான்
�ங்களத்�ல் ெமா� ெபயர்ப்பு ெசய்துள்ேளன்.
எனது கணவர் நஜ்முல் ஹ�ைச�ன் க�ைதகள்
�லவற்ைற �ங்களத்�ல் ெமா�ெபயர்க்கும்
ப��ல் ஈடுபட்டுள்ேளன். �ங்கள
க�ஞர்களான நுவன் கட்டுகம்ெபால,
ேபா�துங்க மடலகந்த, சு�ல் சுர�ர
ஆ�ேயா�ன் �ங்கள க�ைதகைளயும் த��ல்
ெமா�ெபயர்ப்பு ெசய்துள்ேளன்.
த�ழ் ெமா��ல் உங்க�ன் இலக்�யப்
பங்க�ப்�ைன எமது வாசகர்களுக்காக
சுருக்கமாக பட்�ய�ட மு�யுமா ?

நான் ெவ��ட்ட நூல்கள்

1. பண்பாடும் ெபண் (1997) கட்டுைரத்
ெதாகு�
2. �ன்னும் தாரைககள் (2018) ஆய்வு நூல்
3. நஜ்முல் ஹ�ைச�ன் நட்சத்�ரக்

க�ைதகள் (2018) (ெதாகுப்பு நூல்)
4. பூஞ்ெசண்டு (2018) க�ைதத் ெதாகுப்பு
“புத்ெதா�” பத்��ைக�ன் �ரதம
ஆ��யர்
“�ங்கள்” சஞ்�ைக�ன் இைண ஆ��யர்
“ஒ�அர�” சஞ்�ைக�ன் கட்டுைரயாளர்
- ஆ��ய ஆேலாசகர்
“ஜன�” சஞ்�ைக உத� ஆ��யர்
உங்க�ன் ‘�துலன தாரக்கா’ என்ற �ங்கள
நூல் ெவ��டு பற்� கூறுங்கேளன்.
எ�ர்வரும் �சம்பர் மாதம் 4 ஆம் �க�
ச�க்�ழைம (4- 12- 2021) காைல 10 ம�க்கு
ெகாழும்பு அல் �தாயா ேத�ய கல்லூ��ன்
பஹார்�ன் ேகட்ேபார் கூடத்�ல் இந்த �ழா
நைடெபற உள்ளது என்பைத ம�ழ்ச்�யுடன்
அ�யத்தரு�ேறன். எனது இவ் ெவ��ட்டு �ழா�ல்
எனது நூ�ன் முதல் �ர�ையப் ெபற இருப்பவர் ஒரு
ெபண்ம�யாவார். அவர் அக்கைரப்பற்ைறச் ேசர்ந்த
பன்னூலா��யரும் ஓய்வு ெபற்ற ஆ��ையயும்
க�தா��யுமான என் அன்புக்கு�ய சேகாத� �ரும�
எம்.ஐ.எப். ம�னா உம்மா. எனது நூல் �ரசுரத்�ற்குத்
தயாரான நா��ருந்து இந்த நூ�ன் முதல் �ர�ைய
தாேன வாங்குேவன் என என்ைன சதா வ�யுறுத்�க்
ெகாண்�ருந்தார். அவ�ன் அன்புக்கு நன்�
பாராட்டு�ேறன். அேதேநரம் ெகாேரானா ெகாடூரம்
காரணமாக அைனவைரயும் அைழக்க மு�யாைமக்கு
வருந்து�ேறன். கு�ப்�ட்ட எண்�க்ைக�னருக்ேக
அைழப்பு �டுத்துள்ேளன். இந்த �ழா �றப்புற
எனது இலக்�ய வளர்ச்�க்கு ஊக்கம் தரும் நல்ல
உள்ளங்க�ன் நல்லா�கள் ேவண்� �ற்�ேறன்.
88 வயது ைமமூனா முதல் எட்டு வயது
சஹானா வைர ேத�ப்��த்து அவர்கள் �ந்�ய
இலக்�ய நயங்கைள ெதாட்டுக் காட்� ெமருகூட்�
இருக்�ன்�ர்கேள...! இத்ேதாடு உங்க�ன் இந்த
இலக்�ய தாகம் �ர்ந்து �ட்டதா அல்லது இது
இன்னும் ஏதாவது ெசய்ய ேவண்டும் என்ற
எண்ணத்ைத து�ர்�ட ைவத்து �ட்டதா?
எனது இலக்�யத் தாகம் இேதாடு �ர்ந்து�டுமா
என்று ேகட்��ர்கள். இது என் இதயத்�ன் வற்றாத
�ரூற்று ேபான்றது. ேதாண்டத் ேதாண்ட சுரக்கும்
என்பார்கள். அது ேபாலேவ எழுத எழுத இன்னும்
வந்துெகாண்ேட இருக்�றது. எழுத்ேத என் �ச்சு
– எழுத்ேத என் மூச்சு. என் கரங்களுக்கு எழுதும்
வல்லைம உள்ளவைர நான் எழு�க் ெகாண்டுதான்
இருப்ேபன். எனது இலக்�ய தாகம் என்றும் த�யாத
தாகம்தான். அது மட்டுமல்ல எனது �ன்னும்
தாரைககள் நூ�ல் உள்வாங்கப்படாத இளம்
எழுத்தாளர்கள் பலர் எனது இந்த நூ�ன் இரண்டாம்
பாகம் எப்ேபாது வரும் என �னா ெதாடுத்த வண்ணம்
உள்ளனர். நான் ேவண்டா ெவறுப்ேபாடு இந்தப்
ப�ைய ெசய்ய�ல்ைல. பல்ேவறு �ரமங்களுக்கு,
பல்ேவறு ேவைலபளுக்களுக்கு மத்��லும்
�கவும் ஆர்வத்துடனும், அர்ப்ப�ப்புடனும் தான்
ெசய்�ன்ேறன். தகவல்கைள தருவ�ல் ஒரு �ல
ெபண் எழுத்தாளர்கள் ெபாடுேபாக்காக ெசயல்பட்ட
ேபா�லும் அவற்ைற ெபாருட்படுத்தாது, ெகாண்ட
ெகாள்ைக�ல் நான் உறு�யாக இருந்ேதன் -இன்னும்
இருக்�ேறன். என்று கூ�க் ெகாள்வ�ல் �க
ம�ழ்�ேறன். எனேவ எனது
�ன்னும் தாரைககள் நூ�ன்
இரண்டாம் பாகத்ைத
ெவ��டும் உத்ேதசமும்
எனக்குண்டு என்பைதக்
கூ�க் ெகாள்வ�லும்
அக�க ம�ழ்�ேறன்.
இைறவன் நா�னால்
இந்த நூலும் ெவ�வரும்
என்ற நற்ெசய்�ையயும்
கூ�க்ெகாள்ள
�ரும்பு�ேறன்.
ேக.ஈஸ்வர�ங்கம்
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ெகா

ழும்ைப
வ�ப்�டமாகக்
ெகாண்ட �மாரா அ� தற்ேபாது
ஊதாப்பூ எனும் புைனப்ெபய�ல்
முகநூ�ல் பல க�ைதகைள
எழு� வரு�றார்.
இவர் ெசய்யத் ஹ�ப் தூஃபதுல்
மஹ் கூமா, அப்துல் ரஸ்ஸாக்
ஆ�ேயா�ன் புதல்�யும் அ�யுல்
அக்பர் என்பவ�ன் மைன�யும் ஐந்து
குழந்ைதக�ன் தாயுமாவார். பாத்�மா
மக�ர் பாடசாைல�ல் ஆரம்பக் கல்�
கற்று �ன் மடவைள ம�னா ேத�ய
கல்லூ��லும் கற்று �ன் க�� ெமன்
ெபாருள் ஏ.ம்.ஐ.,ஊடகத்துைற�லும்
கற்றவராவார்.
இவ�டம் கைலத்துைறப்பயணம்
பற்� ேகட்கப்பட்ட ேகள்�களுக்கு
இவ்வாறு ப�ல�த்தார்.
�ருமணத்�ற்கு முன் கைலத்துைற
ஊடகத்துைற�ல் ஈடுபட்�ருந்ததாகவும்
�ருமணத்�ன் �ன் 13 வருடங்க�ன்
�ன்னர் �ண்டும் தனது பயணத்ைத
ெதாடர்ந்ததாகவும் கு�ப்�ட்டார்.
தனது தந்ைத �த்துவ �பம் அப்துல்
கா�ர் புலவர் பரம்பைர�ல் வந்தவர்
என்பதால் தனக்கும் �ன்ன வயது
முதல் க�ைத எழுதுவது எல்லாம்
ெநருங்�ய ேதா�யாகேவ இருந்தது
எனவும் தனது தாைய �ட்டு அ�கம்
கல்�க்காக தனது ெப�யம்மா
�ட்�ல் இருந்ததால் அப்ேபாது
அங்கு உணர்ந்த த�ைம தன்ைன
வாெனா�யுடனும், எழுத்துடனும்
ெநருக்கத்ைத ஏற்படுத்�யது எனவும்
கூ�னார். தனது ம�ழ்ச்�, துன்பம்,
��ப்பு, அழுைக எல்லாம் தன் எழுத்ேத
சுமக்கும் எனவும் எப்ேபாதும் அ�கம்
வா�ப்பதாகவும் அதுவும் எழுத
முக்�ய காரணமாக அைமந்தது எனத்
ெத��த்தார்.
எழுத்துத் துைற�ல்

ெபண்
எழுத்தாளர்
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�ைடக்கப்ெபற்ற சான்�தழ்கள்,
�ருதுகள் பற்� �ன�யேபாது,
உலக இஸ்லா�ய மாநாட்�ல்
இரு �ருதுகளும், சான்�தழ்களும்
�ைடத்த்தாகவும் இந்�யா�ல் த�ழ்ச்
சங்கம் சந்தக் க� �ருதும், ெசன்ைன
நந்தவனம் ஃபவுண்ேடஷன் சாதைனப்
ெபண் �ருதும் வழங்�யதாகவும்
கு�ப்�ட்டார்,
த�ழ் இலங்ைகயர் பாரம்ப�ய
மற்றும் ந�ன கைலகள் என்ற
கைலஞர்களுக்கான அரச �ருதும்

வழங்கப்பட்டேதாடு 2019 இல்
கைலச்சுடர் �ருது இந்து சமய
கலாசார அலுவல்கள் �ைணக்களத்தால்
வழங்கப்பட்டதாகக் கு�ப்�ட்டார்.
ேமலும் இவ�ன் நூல் ெவ��டு,
க�ைத �ரசுரங்கள் பற்� இவர்
கூ�யதாவது க�ைதகள் �ைறய
பத்��ைகக�லும், சஞ்�ைகக�லும்
வந்துள்ளன . அேத ேபால
இலங்ைக�ல் இரண்டு பாடல்கள்
எழு�யேதாடு 2017ம் ஆண்டு
"கைரையத் தழுவும் அைலகள்"
எனும் ஒரு நூைலயும் இவர்
ெவ��ட்டுள்ளதாக ெத��த்தார்.
“க�ைத என்பது க�ஞ�ன மன
�ைல�ல் இருந்து உணர்வுகளால்
ஊற்ெறடுப்பது . மற்றவர்களுக்கு
பு�யும் வைக�ல் ர�க்கக் கூ�ய
�தமாக எழுதப்படல் ேவண்டும்”
இவர் கு�ப்�ட்டார்.
எழுத்துத் துைற�ல் இவர் எ�ர்
ேநாக்�ய சவால்கள் பற்� இவ்வாறு
கு�ப்�ட்டார்.
நூல் ெவ��ட்�ன் ேபாது �ைறய
�ற்ேபாக்கான �மர்சனங்களால்
தாக்கப்பட்ேடன். அதன் �ன்னும்

அப்ப�ேயதான். என்ைனப்
ெபாருத்தவைர காயங்கள், சவால்கள்
இைவ எல்லாம் வாழ்க்ைகையயும்,
ம�தர்கைளயும் பு�ந்து ெகாள்ளக்
�ைடக்கும் �றந்த சந்தர்ப்பங்கள்.
சவால்கைள கடந்து வந்த �ன்
நமக்குள் வரும் ைத�யேம ெதாடர்ந்து
ெசல்வதற்கான பாைத�ன் வ�காட்�
எனக் கு�ப்�ட்டார்.
இவ்வாறு சவால்கைள சந்�த்த
ேபாது �ல சமயங்க�ல் கடுைமயாக
பா�க்கப்பட்டதாகவும் ெத��த்த
அவர், சவால்கள் என்பது நாம் கடந்து
ெசல்லும் சாக்கைடகள் தான் த�ர
சுமந்து ெசல்ல ேவண்�ய ஒன்றல்ல
எனவும் கு�ப்�ட்டார்.
வளர்ந்து வரு�ன்ற இளம்
எழுத்தாளர்களுக்கு இவர்
கூறுவதாவது எப்ேபாதும் எழுத்து
என்ற �டயத்�ல் �ருப்� காண
மு�யாது. நல்ல எழுத்தாளனாய் நமது
�ைழகைள நாம் உணர ேவண்டும்.
அத்ேதாடு அனுபவம் உள்ளவர்க�ன்
ஆேலாசைன வ�காட்டைல ஏற்றுக்
ெகாள்ளேவண்டும். எல்ேலாரும்
எல்லாம் கற்றுக் ெகாண்டு
வருவ�ல்ைல. ெத�யாதைத
ேகட்பதால் எந்தத் தவறும் இல்ைல.
ேத� கற்றல் ேவண்டும். நல்ல
நூல்கைள அ�கம் வா�க்க ேவண்டும்.
.இைணய வா�ப்ைப �ட நூல்கள்
வா�ப்பது �றந்தது என தனது
கருத்துக்கைளத் ெத��த்தார்.
ேமலும் எழுதுவதால் என்ன
பயன் �ைடக்�றது என பலரும்
இன்று ேகட்கும் ேகள்�யாக
இருப்பதால் இவ்வாறு
ப�ல�த்தார். ஒரு �டயம் அவ்வாறு
ேகட்பவருக்கு ெத�வ�ல்ைல.
க�ைத, இலக்�யம் இைவ எல்லாம்
ஒரு கால கட்டத்�ல் இருந்த
கலாச்சார பழக்கவழக்கங்கள்.
அேதேபால சமூக �ரச்�ைனகள்
இைவகைள இன்ெனாரு கால
கட்டத்�ல் வாழும் ம�தர்களுக்கு
எடுத்துச் ெசல்லும் . இலக்�யங்க�ல்
உ�ேராட்டம் இருக்க ேவண்டும்
எழுத்துக்கள் காலத்தால் அ�க்க
மு�யாதைவ எனவும் கு�ப்�ட்டார்.

ம�னா உமறு ெலவ்ைவ
மாவ�ப்பள்�

புள்ளிகளை இணைத்து நிறம் தீட்டுங்கள்

வழிகாட்டுங்கள்
இடைவெளியை நிரப்புங்கள்

த�ொடர்பு படுத்துங்கள்
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ெராம்ப �� பகு�க்காக க�ஞர்
ேசைனயூர் சப்�ைன சந்�த்ேதாம்.
அவருடனான ேநர்காணல்
ேசைனயூர் சப்�ன் உங்கைளப் பற்�ய
அ�முகத்ைத எங்களது வாசகர்கள்
ெநஞ்சத்ைத ெதாட்ேட இ�ேத
ஆரம்�யுங்கேளன்?
எனது ெபயர் சஹாப்�ன்
முஹம்மது சப்�ன் நான் �ழக்கு
மாகாணத்�ன் அம்பாைற மாவட்ட�ல்
அட்டாைளச்ேசைன எனும் ஊ�ல் வ�த்து
வரு�ேறன். நான் ேசைனயூர் சப்�ன் எனும்
புைனப்ெபய�ல் க�ைதகள், பாடல்கள்,
ஆய்வுக்கட்டுைரகள் என எழு� வரு�ேறன்.
அதுமட்டுமல்லாது இைணய தளங்க�ல்
உள்ள எழுத்து. ெகாம் க�யுலகப்
பூஞ்ேசாைல ஒரு க�ஞ�ன் கனவு மற்றும்
அக்�ச்�றகுகள் த�ழ்ேபரைவ ேபான்ற
தளங்க�லும் குழுமங்க�லும் ெதாடராக
எழு� வரு�ேறன். அதுமட்டுமல்லாது
சுயா�ன ஊடக�யலாளராகவும்
தற்ேபாது ெபாது ஊடகங்க�ல்
ேபசப்படாத ெசய்�கைள ெதாைலேப�
ஊடக�யலாளராக ந�ன முைற�ல்
ேமற்ெகாள்�ேறன் எனது குடும்ப �ன்ன�
பற்� கூரப்ேபானால் எனது தந்ைத
சஹாப்�ன் தாய் றகுமத்தும்மா சேகாதரர்
ெஜ�ல்(ஆ��யர்) ச�த் சேகாத� சபா�
ஆ�ய ஆறு உறுப்�னர்கைள ெகாண்ட ஒரு
சாதாரண குடும்பமாக வாழ்ந்து வரு�ேறாம்.

ஆர்வத்ைதயும் அ�க�த்தார்கள் இவ்வாேற
கைலத்துைற�ல் ஈடுபாடு ஏற்பட்டது.

உலக�யச் ெசய்யேவ எனது நாமத்ேதாடு
ஊைரயும் ேசர்த்து எழு� வரு�ேறன்.

உங்களது புைனப்ெபயர் அந்தப்
ெபயருக்குப் �ன்னால் ஏதாவது
சுவார�யங்கள் இருப்�ன் அைத
கூட ப�ர்ந்து ெகாள்ளலாம் எங்களது
வாசகர்களுக்காக?

க�ஞர், பாடலா��யர் இந்த இரு
முகங்களுக்கும் எவ்வாறான ஒற்றுைம
ேவற்றுைம காணப்படு�ன்றது?

ஆரம்ப காலங்க�ல் நான் முஹம்மது

ெதன்�ந்�ய த�ழ் ��மா�ல் பாடல் எழுத வாய்ப்பு
�ைடத்தது. அதைன நான் ெப�தாக �ரும்ப�ல்ைல
க�ஞர் பாடலா��யர் ேசைனயூர் சப்�ன்
கருைவ ைவத்து எழு�
�ட்டு அதைன பந்�யாக
அைமத்தால் க�ைதயாக
இனம் காணப்படும்
ஆனால் பாடல் எழுதும்
ேபாது அதற்கு அ�கம் ��
முைறகள் உள்ளன பல்ல�
அனுபல்ல� சரணம்
ேபான்றைவ வார்த்ைத�ல்
சந்தம் அ�கம் இருக்க
ேவண்டும் இைசக்கு
எ�ராக அைமய ேவண்டும்
இ�ல் ேவற்றுைம உள்ளது.

ேசைனயூர் சப்�ன் கைலத்துைற�ல்
ஈடுபாடு எப்ப� ஏற்பட்டது?
இயல்�ல் நான் ஒரு இலக்�யப்
�த்துள்ளவன் புத்தகங்கள் �து காதல்
அ�கம் பாடசாைலக் காலங்க�ல் இருந்து
வா�ப்பு �தும் கைத, கட்டுைர, ேபச்சு,
அ��ப்பு ேபான்றவற்�ல் எனக்கு அ�கம்
ஈடுபாடு இருந்தது ��ய வய�ல் இருந்ேத
மு�ெவட்டும்சலூன் கைடகளுக்கு ேபானால்
அங்குள்ள பத்��ைகக�ல் ெவ�வரும்
ஆக்கங்கைள வா�ப்பதுண்டு �றகு நான்
ஆரம்�த்�ல் இருந்ேத முகநூல் வா�லாக
தத்துவ க�ைதகள் காதல் க�ைதகள்
பாடல்கள் என �ன்ன �ன்ன பந்� வ�களால்
ஆக்கங்கைள எழு�ப்ேபாடுேவன்
அதைன என் முகநூல் நண்பர்கள் �லர்
குரல்ெகாடுத்து உ�ர் ெகாடுப்பார்கள் �லர்
பத்��ைககளுக்கு அனுப்�ெவ�வந்தைத
�ர�யாக எனக்கு அனுப்� ைவப்பார்கள்
இவ்வாேற எனதான ஊக்கைதயும்

க�ைதகள் பாடல்கள் இரண்டுேம ஒரு
கருைவ ைவத்துதான் அைமயும் அதனாேல
அ�ல் ஒற்றுைம காணப்படு�றது ஒரு

உங்கள் முயற்��ல்
உருவான பாடல்கள் பற்�
கூறுங்கேளன்?

நான்
ெராம்ப
��...

சப்�ன் எனும் எனது
ெபய�ல் தான்
என் எழுத்துக்கைள
ஆரம்�த்ேதன்
ஆனால் சமூகவைல
தளங்க�ல் எனது
க�ைதகளுக்கும்
பாடல்களுக்கும்
�கப்ெப�ய அங்�காரம்
�ைடத்தது அதன்�றகு
எனது ெசாந்த ஊர்
அட்டாைளச்ேசைன
அ�ல் ேசைனயூர்
எனும் பதத்ைத எடுத்து
ேசைனயூர் சப்�ன் என்று
எனது ஆக்கங்கைள
எழு� வரு�ேறன்
புைனப் ெபயராக
மாற்றக் காரணம் எனது
ஊர் �தான அ�த
காதலும் பற்றுதலும்
ெபாதுவாகேவ எனது
ஊர் நைடப்பாவைனகள்
அைனத்தும் இலக்�யம்
சார்ந்ேத கைலயாக
இயற்ைகைய வளமாகேவ
ெகாண்டு அைமந்துள்ளது
ஆகேவ எனது ஊைரயும்

தனது ஊ�ேல
ேத�ய மட்டத்�ல்
பல சாதைனகள்
பைடத்த ேசாபர் என்று
அைழக்கப்படும் ஒரு
�ைளயாட்டுக் கழகம்
உள்ளது சமூகத்துக்கு உத�
ெசய்வ�ல் அ�த ஈடுபாடாக
இருப்பதுடன் இைளஞர்களுக்கு
ேவைலவாய்ப்புகைள
ஏற்படுத்� ெகாடுப்ப�லும் அ�கம்
சந்தர்பங்கைளயும் வாய்ப்புகைளயும்
ெபற்றுக் ெகாடுப்ப�லும் ெபரும் சக்�
வாய்ந்த அந்த �ைளயாட்டுக் கழகத்துக்ேக
எனது ெசாந்த முயற்��ல் நைட�ல் �ரம்
ப�ற்��ன் ேதகம் என்று ஆரம்�க்கும்
துள்ளலான பாடைல எழு� முகநூல்
வா�லாக ெவ��ட்ேடன் அ�கமான
ர�கர்க�ன் பார்ைவக்கு எட்�யது
அதன் �றகு ெதன்�ந்�ய �ைரப்பட
இைசயைமப்பாளர் �ரு. க�ேலஷ்வ�ன்
இைச�ல் காதல் பாடல் எழுத வாய்ப்பு
�ைடத்தது தற்ேபாது த�ழ்��மா�ல்
ெவ�நாட்டு பாடலா��யராக கலக்�க்
ெகாண்�ருக்கும் க�ஞர் பாடலா��யர்
ெபாத்து�ல் அஸ்�னால் தான்
இந்த வாய்பு�ைடத்தது அதைனயும்
ெவற்�கரமாக எழு�ேனன் பலதரப்பட்ட
த�ழ் வாெனா�க�ல் அந்த பாடைல
ெவ��ட்டு நல்லெதாரு வரேவற்பு
�ைடத்தது �றகு முன்னால் �ழக்கு
மாகான முதலைமச்சர் ஹா�ஸ் ந�ர்
அவருக்கும் ஒரு பாடல் எழு��ருக்�ேறன்
ஊர் ேசாகம் எதனாேல உருவானது
என ஆரம்�க்கும் பாடல் அதற்கும்
நல்ல வரேவற்ப்பு�ைடத்தது � வந்த
வாழ்க்ைகேய என்று ஆரம்�க்கும்
காதல் பாடல் ெகெலக்� �ட்�னால்
ெவ��ட்டு�ருந்ேதாம் இலங்ைக�ன்

ேத�ய சுயா�ன ெதாைலக்காட்� வசந்தம்
���ல் நம்ம �ட்ஸ் �கழ்ச்��ல்
ேபசும் பாடலாக அைமந்தது அதன் �றகு
ெதன்�ந்�ய த�ழ் ��மா�ல் பாடல்
எழுதவாய்ப்பு �ைடத்தது. அதைன நான்
ெப�தாக �ரும்ப�ல்ைல. எனது இலக்கு
அதுவல்ல
உங்களது ெமா�யாளுைமைய
வளர்த்துக்ெகாள்ள �ங்கள் எவ்வைகயான
முயற்�கைள ேமற்ெகாள்�ன்�ர்கள்?
எனது �றைமகைள வளர்ப்பதற்க்கு
நான் அ�கம் புத்தகங்கைள வா�ப்ேபன்
ஒரு கைலஞன் தன் இலக்�யப் பயணத்�ல்
ேமல் உயர்ந்து ேபாவதற்க்கு அ�ப்பைடயாக
அவர்கள் வா�ப்ைப ேந�க்க ேவண்டும்
அந்த வா�ப்புதான் நாைள அவர்கைள
வா�க்கும். எனது ேதட�ல் அ�கம்
வா�ப்புதான் அந்த வா�ப்புதான் நாளுக்கு
நாள் என்ைன ேத�த்தரு�றது இவ்வாேற
நான் பலைர ேத�யும் இருக்�ேறன்.
�க இலகுவாக இைணயவ�
ேபாட்�க�ல் ப�சுகள் �ருதுகள்
�ைடக்�ன்றது இது எத்தைன காத்�ரம் என
�ைனக்�ன்�ர்கள்?
முழுைமயாக ெசால்லப்ேபானால்
இவ்வாறான ேபாட்�களுக்கு நான் அ�கம்
ேபாட்��டுவ�ல்ைல எனக்கு ேநரம்
�ைடத்தால் அந்த ேநரத்�ல் வாய்ப்புகள்
இருந்தால் ேபாட்� ��முைறகைள அ�ந்து
ெகாண்டு நான் ேபாட்��டுேவன் ஆனாலும்
�லர் நன்றாக ெசயற்படு�றார்கள் �லர்
ஒரு குழுவாக இருந்து ெகாண்டு அவர்கள்
ேபாட்�கள் நடாத்� கைலஞர்களுக்கு
அைழப்பு �டுத்து அந்த கைலஞர்கைள
ேபாட்��ட ைவத்து ஏற்பாட்டு
குழுமத்�ல் உள்ளவர்களுக்ேக அ�கம்
ப�சு வழங்குவைத என்னால் காணக்கூடுது
இவர்கள் ஏன் இவ்வாறு ெசயற்படு�றார்கள்
என்றால் அவர்களது வளர்ச்�ைய பட்ைட
�ட்டேவ இந்த முயற்� என கூறலாம்.
ஆனால் ேநர்ைமயாக ெசயற்படும்
இலக்�ய உள்ளங்க�ன் �ட்டுக்கதைவ
�ருதுகள்தானாகேவ முன் வந்து தட்டும்.

எல்.எம். ஹ�ஸ்
(வாைழச்ேசைன �ேசட �ருபர்)
ெதாடர்புகளுக்கு :

ெராம்ப ��
எம்.எஸ்.பா�ம்...

shumsfahim@gmail.com
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ெபண்களின் வயதும்
குழந்ைத பாக்கியமும்...!
�

ருமண வயைத
தள்�ப்ேபாடுவது
ெபண்களுக்குத்தான்
பாதகமானது. வயது
அ�க�க்கும்ேபாது குழந்ைத
ெபற்றுக்ெகாள்ளும்
பாக்�யத்ைத ெபறுவதற்கான
சூழல் குைறய ெதாடங்��டும்.
ப�ப்ைப மு�த்து�ட்டு நல்ல
ேவைல�ல் ேசர்ந்து, ஓரளவு ெசட்�லான
�ன்பு �ருமணம் ெசய்து ெகாள்ளலாம்
என்ற மன �ைல�ல் �ைறய ேபர்
இருக்�றார்கள். அப்ப� �ருமண
வயைத தள்�ப்ேபாடுவது
ெபண்களுக்குத்தான்
பாதகமானது. வயது
அ�க�க்கும்ேபாது
குழந்ைத
ெபற்றுக்ெகாள்ளும்
பாக்�யத்ைத

ெபறுவதற்கான சூழல் குைறய
ெதாடங்��டும்.

வயது அ�க�ப்பு கருவுறுதைல
எவ்வாறு பா�க்�றது?
20 வயதுக�ன் ஆரம்ப காலகட்டம்
குழந்ைத ேபறுக்கு ஏற்றது. அந்த
சமயத்�ல் கருத்த�ப்�ல் �க்கல்கள்
ஏற்படாது. ஆனால் 30 வயைத
ெநருங்கும்ேபாது கர்ப்பம் த�க்கும்
�றன் குைறய ெதாடங்��டும். 35
வயைத கடக்கும்ேபாது கருவுறுதல்
�றன் ேவகமாக குைறய ெதாடங்கும்.
45 வயதுக்கு �றகு ெபரும்பாலான
ெபண்களுக்கு இயற்ைகயாக கர்ப்பம்
த�க்கும் �றன் சாத்�ய�ல்ைல.

கரு முட்ைடகள் எத்தைகய
பா�ப்புகைள அைடயும்?
ெபண்கள் பருவமைடயும்ேபாது
கருப்ைப�ல் கு�ப்�ட்ட

எண்�க்ைக�லான முட்ைடகள்
�ைறந்�ருக்கும். வயது அ�க�க்க,
அ�க�க்க கரு முட்ைடக�ன்
எண்�க்ைக குைறய ெதாடங்கும்.
ேமலும் ெபண்களுக்கு வயதாகும்ேபாது,
கருப்ைப கட்�கள் மற்றும்
எண்ேடாெமட்�ய�ஸ் ேபான்ற
கருவுறுதைல பா�க்கக்கூ�ய பா�ப்புகள்
உண்டாகக் கூடும்.

வயதாகும்ேபாது கர்ப்பம்
த�ப்பதற்கான வாய்ப்பு
குைறவதற்கு காரணம் என்ன?
20 முதல் 30 வயதுைடய தம்ப�ய�ல்
மாத�டாய் சுழற்��ன்ேபாது 4-ல் 1
ெபண் கர்ப்ப மைடவதற்கு வாய்ப்பு
இருக்�றது. 40 வயைத ெநருங்கும்ேபாது
மாத�டாய் சுழற்��ல் 10 ெபண்க�ல்
ஒருவர் தான் கர்ப்பமைடவதற்கு வாய்ப்பு
உள்ளது. வயதுக்கு ஏற்ப கருவுறுதல் �றன்
குைறந்து�டு�றது.

தாமதமாக கர்ப்பமைடவதால்
பா�ப்பு ேநருமா?
கு�ப்�ட்ட வயைத கடந்து தாமதமாக
கர்ப்பமாகும்ேபாது ஒரு�ல �க்கல்கைள
எ�ர்ெகாள்ள ேந�டும். உதாரணமாக
40 வயைத கடக்கும் கர்ப்��
ெபண்களுக்கு உயர் ரத்த அழுத்த
பா�ப்ைப ஏற்படுத்தும் ��க்ளாம்ப்�யா
எனப்படும் ேநாய் பா�ப்பு ஏற்பட
வாய்ப்பு இருக்�றது. கரு�ல் வளரும்
குழந்ைத�ன் ஆேராக்�யமும்
பா�ப்புக்குள்ளாகக்கூடும்.
இளம் ெபண்கைள �ட வயதான
ெபண்களுக்கு உடல்நலப் �ரச்�ைனகள்
ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் அ�கம்.
வயதானவர்களுக்கு ஏற்படும் உயர் ரத்த
அழுத்த �ரச்�ைனதான் பா�ப்ைப
அ�கப்படுத்தக்கூடும்.

ேதைவயான ெபாருட்கள்
ரைவ - 1/2 �ேலா
ைமதா - 1/2 �ேலா
பூரணம் ெசய்ய
�லக்கடைல - 100 �ராம்
ெபாட்டுக்கடைல - 100 �ராம்
ெவல்லம் - 1/4 �ேலா ஏலக்காய் - 5
(ெபா� ெசய்தது)
எண்ெணய் - 1/2 �ட்டர்

ெசய்முைற
1. �லக்கடைலைய வறுத்து ேதால்
�க்� �க்��ல் ேபாட்டு ெபா�த்துக்
ெகாள்ளவும்.
2. ெபாட்டுக்கடைலைய த�ேய
�க்��ல் ேபாட்டு ெபா�த்துக்
ெகாள்ளவும்.
3. ஒரு பாத்�ரத்�ல் ெவல்லத்ைதப்
ேபாட்டு நன்கு ெபா�த்து அதனுடன்
ஏற்கனேவ ெபா�த்து ைவத்துள்ள
�லக்கடைல, ெபாட்டுக்கடைல,
ஏலக்காய் ேபான்றவற்ைறச் ேசர்த்து

4.
5.

6.

7.

நன்கு �ளறவும். இப்ேபாது பூரணம்
தயார்.
அடுப்�ல் வாண�ைய ைவத்து
ரைவைய ெகாட்� ேலசாக வறுத்து,
�க்��ல் ெபா�த்துக் ெகாள்ளவும்.
ஒரு பாத்�ரத்�ல் ைமதா மாவு,
ெபா�த்து ைவத்துள்ள ரைவ, ஒரு
�ட்�ைக உப்பு, ேதைவயான அளவு
தண்�ர் ேசர்த்து சப்பாத்�க்கு மாவு
�ைசவது ேபால் �ைசந்து ெகாள்ளவும்.
��ய எலு�ச்ைச அளவு மாவு எடுத்து
பூ�க்கு ேதய்ப்பது ேபால் ேதய்த்து
நடு�ல் 1 முதல் 2 ேதக்கரண்� கலந்து
ைவத்துள்ள பூரணம் ைவத்து இரண்டாக
ம�த்து ஓரங்கைள நன்கு அழுத்�
ஒட்டவும்.
�றகு கைட�ல் �ற்கும் ெந�
ேதக்கரண்�ையேயா அல்லது ேசாமாஸ்
ெசய்வதற்கான அச்ைசேயா பயன்படுத்�
ஓரங்கைள அழகு பட ெவட்டவும்.
இைவ எதுவும் �ைடக்காத பட்சத்�ல்
கத்� ெகாண்டு ஒேர �ராக ஓரங்கைள

இ�ப்பு ேசாமாஸ்

ஒட்� ைவத்துள ேசாமாஸ்கைள
எண்ைண�ல் ேபாட்டு ெபான்�றமாக
ேவக �ட்டு எடுக்கவும். வ�தட்�ல்
ேபாட்டு எண்ெணய் வ�ந்ததும் காற்று
புகாத பாத்�ரத்�ல் பத்�ரப்படுத்�
ைவத்து சாப்�ட்டு ம�ழவும்.

கு�ப்பு

ெவட்�க் ெகாள்ளவும்.
8. அடுப்�ல் வாண�ைய ைவத்து
எண்ெணய் ஊற்� �தமாகக் காய்ந்ததும்

1. ஏலக்காய் ெபா� ெசய்யும் ேபாது
2 ேதக்கரண்� சர்க்கைர ேசர்த்து
�க்��ல் ெபா�க்கவும்.
2. பூரணம் �கு�யா��ட்டால் ேலசாக
தண்�ர் ெத�த்து உருண்ைட ��த்து
�லக்கடைல உருண்ைடயாகவும்
ெசய்து ெகாள்ளலாம்.

ப

ழரசம் பபோன்று
இனிமையோன தன் குரல்
மூலம் பல போடல்்கமைப்
போடி ரசி்கர்கள் ைத்தியில் நல்
வரபவறமபப் பபற்றவர போட்கர
ைபனோ. தமிழ் திமரயிமச
பவளி ்கணட போட்கர்களுள்
தனக்கோனபதோரு தனிச் சி்றப்மப
உருவோககிக ப்கோணடவர
இவரோவோர.
80களிலும, 90களிலும ஒரு
வித்தியாசைான குரலிமசயாளனாக
்பல நலல ்பாடலகள் மூலைாக
அறியப்படட ைனனாவின் குரல
்பலருக்கு பிடித்துப ன்பான
குரலாக ைருவிக் ககாணடது.
்பாடலகளிற்னகற்்ப தன் குரமல
ைாற்றி ைாற்றி ்பாடும திறமை
ககாணட இவரின் திறமை ்பாடலகள்
்பலவற்றின் வாயிலாக கவளிப்படடு
இவருக்கு நல வரனவற்ம்பப
க்பற்றுக் ககாடுத்தது.
்பாடகர் எஸ்.
பி.்பாலசுபபிரைனியத்தின்
குரமல ஒத்ததாகக் காணப்படட
இவரின் குரலிலமைநத
்பல ்பாடலகள் இருவரின்
க்பயர்களால அமழக்கப்படுகின்ற
சநதர்ப்பஙகளும திமரகவளியில
காணப்படடிருக்கின்றது.
ைனனாமவ ்பல ்பாடலகள் மூலம
பிரகாசிக்கச் கசயதவர் இமசஞானி
இமளயராஜா ஆவார். 'ராஜாதி ராஜா'
திமரப்படத்தில ்பஞ்சு அருணாசலம
வரிகளில உருவான,
'மீனமைா மீனமைா
கணகள் மீனமைா'
்பாடமல சித்ராவுடன் இமணநது
மிக அழகாகப ்பாடியிருப்பார்
ைனனா.
1994இல ைணிவணணன்
இயக்கத்தில கவளியான
திமரப்படம 'அமைதிப்பமட'.
மிக நலல வரனவற்ம்பப க்பற்ற
இத்திமரப்படத்தில இமசஞானியின்
இமசயில ைனனாவும,
சுவர்ணலதாவும இமணநது ்பாடிய,
'கசாலலிவிடு கவள்ளி நிலனவ
கசாலலுகின்ற கசயதிகமளனய'
என்ற ்பாடல இன்மறக்கும
்பலராலும விருமபி ரசிக்கின்ற
்பாடலாக அமைநதிருக்கின்றது.
்பாடகி சுவர்ணலதானவாடு ைனனா
இமணநது ்பாடிய ்பாடலகளும
அனநகராலும விருமபி ரசிக்கப்படட
்பாடலகளாகனவ கவளிவநதது.
மிகவும க்பாருத்தைான னஜாடிக்
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ைதுரக குரலோல் தோலோட்டும்

ைபனோவின்
போடல்்கள்

குரலகளாக ்பல அரிய முத்தான
்பாடலகமள இநதக் குரலகள்
தாஙகி வநதன. அநத வமகயில
சூப்பர் ஸ்டார் ரஜனிகாநத் நடிபபில
கவளியான 'வீரா' திமரப்படத்தில
இமசஞானியின் இமசயிலும,
வாலியின் வரிகளிலும ைனனா
சுவர்ணலதா குரலில இடமக்பற்ற,
'ைமலக் னகாயில வாசலில
கார்த்திமகத் தீ்பம மின்னுனத'
என்ற ்பாடல மிக அருமையாக

அமைநது ைனனாவிற்கு ரசிகர்கள்

ைத்தியில நன்ைதிபம்பப க்பற்றுககா
ககாடுத்தது. ஒரு காலத்தில
கதாடர்ச்சியாக தன் இனிய குரல
மூலம ்பல காதல ்பாடலகமள
இமசயமைப்பாளர்கள் இமசயில
்பாடி ்பல இள கநஞ்சஙகமள
தாலாடடிய க்பருமையும
இவருக்கானது.
ைனனாவின் தனித்துவம மிக்க
ஆளுமைகளில மிகப பிரதானைானது
குரலிமன ைாற்றி வித்தியாசைாகப
்பாடுவது ஆகும. இதமன ்பல
்பாடலகளில கவளிப்படுத்தியுள்ளார்.
அப்படியாக ்பாடிய ்பாடலில
ஒன்னற 'உள்ளத்மத அள்ளித்தா'
திமரப்படத்தில உருவான,
'அழகிய மலலா
இவளது ஸ்மடலா'
என்ற ்பாடலும
'முத்து' திமரப்படத்தில ரஹைான்
இமசயில சுஜாதானவாடு இமணநது
்பாடிய,
'திலலானா திலலானா நா
தித்திக்கின்ற னதனா'
ன்பான்ற ்பாடலகள் ைனனா ்பாடிய
விதத்தில நல வரனவற்ம்பப க்பற்றுக்
ககாடுத்தது.
'வாலடர் கவற்றினவல'
திமரப்படம இமசஞானியின்
இமசயில உருவான அமனத்து
்பாடலகளும கைஹா ஹிட
்பாடலகளாக அமைநத
திமரப்படைாக இது அமைநதது.

இத்திரிஅப்படத்தில, எஸ்.
ஜானகினயாடு இமணநது ைனனா
்பாடிய,
'சின்ன ராசானவ
சிடகடறுமபு என்மனக் கடிக்குது'
என்ற ்பாடல ்படடி கதாடடி
எஙகும அநநாளில ஒலித்து
அனநகரின் விருபபும ்பாடலாக
அமைநதது.
்பாடகர் ைனனாவின்
குரலில அமையப க்பற்ற ்பல
்பாடலகளிற்குள் ைனனாவிற்கு மிக
நலல ்பாடல என்கின்ற அநதஸ்மத
ககாடுத்த ்பாடலாக அமைத்து 'எஙக
ஊர் ்பாடடுக்காரன்' திமரப்படத்தில
இமசஞானியின் இமசயில
சித்ராவுடன் இமணநது ்பாடிய,
'ைதுர ைரிக்ககாழுநது வாசம என்
ராசாத்தி உன்னுமடய னநசம'
என்ற ்பாடல, இமளனயார் முதல
க்பரினயார் வமர இன்மறக்கும
அமனவமரயும துள்ள மவக்கின்ற
்பாடலாக இது அமைநதது.
'காதலன்' திமரப்படத்தில,
ரஹைானின் இமசயில வாலியின்
வரிகளில உருவான,
'முக்கால முக்காபுலலா
மலலா'
என்ற ்பாடல 90கள் கதாடஙகி
இன்று வமர ைனனாவின்
குரலிலமைநது அமனவமரயும
துள்ள மவக்கின்ற ்பாடலாக
அமைநதது. சுவர்ணலதானவாடு
இமணநது ன்பாடடி ன்பாடடுக்
ககாணடு ைனனா இப்பாடமலப
்பாடியதும அமனவமரயும
கவர்நதது. இநதப்பாடல ைனனாமவ
இநதத் தளத்தில புதிய ்பரிைாணத்தில
அமடயாளப்படுத்தியது.
எநத விதைான ்பாடலகளாக
இருநதாலும, அதற்னகற்்ப அதற்குள்
இறஙகி அன்று கதாடஙகி இன்று
வமர அனநகமரயும ரசிக்க
மவக்கின்ற குரலாக அமைநது
காணப்படும ைனனாவின் குரலில
அமைநத அத்தமன ்பாடலகளும
தமிழ் திமரயிமச கவளியில மிக
முக்கியைானமவனய.
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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 28 ஆம் �க� ஞா�ற்றுக்�ழைம அச்�ட்டுப் �ரசு�க்கப்பட்டது.

அரச வாெனா��ன் �ருது வழங்கும் �ழா

