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10 18
அதிகரிக்கும் காஸ் 
சிலிண்டர்  விபத்துகள் 

ஆறாத் துயர் தநத   
கிணணியா ப்டகு விபத்து

05 24

2021 நவம்பர் 28  ஞா�ற்றுக்�ழைம 

கலாபூஷணம் நூருல் அ�ன் நஜ்முல் ஹ�ைசன்இணைப்பு
இலவச

கவர்ச்சி காட்டிய 
தர்்ா குபதா

ஆஸி. டெஸ்ட் அணி

தலைவர் பபட் கம்மின்ஸ்
உப தலைவர் ஸ்மித்

குறிஞ்சாக்கேணியில இப்ப கேடற்படட 
இலவ் ்படகுச் ்்டவய எவவளவு சூப்பரசா 
நடத்துகினம்  ்பசாத்தியி்ல....

இத முதலில ச்ய்திருநதசா அப்பசாவி 
மசாணவரகேள கேசாப்பசாத்தியிருககேலசாம்,  
ஊரல தடலடம ்ரியசா இருககேணும் 
என்பது இதுககுத்தசான...!!!

விக்கல் வீராச்ாமி
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எந்தவி்த தீர்ைானமும இலமல என்கிறார் ரமைஷ் ்பத்திரன

க�ொர�ொனொ வை�ஸ் க�ொற்றுப் 
ப�ைலுக்கு எதி�ொன   இ�ண்ொ-
ைது ர்ொஸ் �டுப்பூசிவை ஏற்றி 
மூன்று மொ�ங�ள் �்ந� 60 ைை-
துக்கு ரமற்பட் அவனைருக் -
கும், ந்மொடும் ரேவை மூலம் 
மூன்்ொைது ர்ொஸ் (Booster) �டுப்பூசி ைழங�ப்ப -்
வுள்்ளது.  

இ�ற்�ொன ந்ைடிக்வ�வை எடுக்குமொறு, சு�ொ�ொ�த்-
துவ் அதி�ொரி�ளுக்கு, ஜனொதிபதி ர�ொட்ொ-
பை �ொஜபக் ஷ ஆரலொேவன 

ரலொ�ன்ஸ் கேலைநொை�ம்,              
ஷம்ஸ் பொஹிம்  

 
ேஹ�ொனின் குழுவு்ன் ரந�டி 

க�ொ்ர்பு வைத்திருந� இரு நபர்-
�வ்ள பைங��ைொ�த் �டுப்பு விேொ�-
வைப் பிரிவு, ேட் மொஅதிபர் திவைக்�்ளமூ்ொ� விடு-
வித்துள்்ளது. அ�ற்கு அழுத்�ம் க�ொடுத்�து ைொர் 
என்பவ� ர�டிப்பொர்க்� ரைணடுகமன 

ரலொ�ன்ஸ் கேலைநொை�ம், ஷம்ஸ் பொஹிம்  

பவன அபிவிருத்திச் ேவபவை க�ொழும்புக்கு 
மொற்்ம் கேயை�ற்�ொன எந�த் தீர்மொனத்வ�யும் அ� -
ேொங�ம் ரமற்க�ொள்்ளவிலவல என கபருநர�ொட் 
வ�த்க�ொழில அவமச்ேர் �ரமஷ் பதி�ை ரநற்று பொ�ொ -
ளுமன்்த்தில க�ரிவித்�ொர்.  

அ�ற்கிைங� பவன அபிவிருத்திச் ேவப

சஹ்ரான் குழுவினருடன் நே்டி 
தெராடர்பிலிருநெ இருவர் விடுெலை

பலன அபிவிருத்தி சலபலை:  
த�ராழும்புக்கு மராற்றுவெரா?

ேடமராடும் நசலவ
மூைமரா� "பூஸடர்"

ே�ல அ�ே நிறுைனங�ளும் 
அடுத்� ஆணடில சி்ந� முன்ரனற்-
்ம் அவ்ை ரைணடுகமன பி�� -
மர் மஹிந� �ொஜபக் ஷ (26) அலரி 
மொளிவ�யில க�ரிவித்�ொர்.  

இதுைவ� நட்த்தில இைஙகும் 
நிறுைனங�வ்ள அடுத்� ஆணடில 
இலொபமீடடும் நிறுைனங�்ளொ� 
மொற்றுைது க�ொ்ர்பில அவனத்து 
அதி�ொரி�ளும் �ைனம் கேலுத்� 
ரைணடுகமனவும் பி��மர் குறிப்பிட்ொர்.  

கி�ொமிை வீ்வமப்பு மற்றும் நிர்மொைத்-

துவ் மற்றும் �டடி்ப் கபொருட 
வ�த்க�ொழில இ�ொஜொங� அவமச் -
சு்ன் இவைந� நிறுைனங�ளின் 
இ�ண்ொைது �ொலொணடுக்�ொன 
முன்ரனற்் மீ்ளொயவு கூட்த்தில 
ந�� அபிவிருத்தி மற்றும் வீ -்
வமப்பு அவமச்ேர் என்் ரீதியில 
�லநது க�ொணடு �ருத்து க�ரி-
வித்� ரபொர� பி��மர் இவைொறு 
குறிப்பிட்ொர்.  

கி�ொமிை வீ்வமப்பு மற்றும் நிர்மொ-
ைத்துவ  ்மற்றும் �டடி்ப் 

இலஙவ�யில �மிழ் மக்�ள் நிைொைமொன 
அ�சிைல தீர்வைக் �ொணப�ற்�ொ� பிரிட்ன் 
க�ொ்ர்நதும் ஒத்துவழப்பு ைழஙகுகமன அந -
நொடடின் கபொதுநலைொை கைளிவிை�ொ�ங-
�ள் மற்றும் மனி� உரிவம�ள் அவமச்ேரும் 
பொலிைல ைன்முவ்�வ்ளத் �டுப்ப�ற்�ொன 
பி��மர் கபொரிஸ் ரஜொன்ேனின் விரே் பி�திநி -
தியும், க�ற்�ொசிை மற்றும் ஐ.நொ வி் -
ைங�வ்ள வ�ைொள்பைருமொன 

ஸ்ரீ லங�ொ சு�நதி�க் 
�டசிவை அ�ேொங�த்திலிருநது 
கேலலுமொறு ைொய ைொர்த்வ�-
�வ்ள ரபசி ஒரு சிலர் பொ�ொளு-
மன்்த்வ� அைமதிப்ப�ொ� 
அைர்�ள் கூறுகி்ொர்�ள் என்ப-
�ற்�ொ� அ�ேொங�த்திலிருநது 
வில�ரபொைதிலவலகைன்று 
ஐக்கிை மக்�ள் சு�நதி� கூட்வமப்பின் 
கபொதுச் கேைலொ்ளர், அவமச்ேர் மஹந� 
அம�வீ� க�ரிவித்துள்்ளொர்.  

அைர்�ள் அவழத்��ற்�ொ� 
�மது குழுவினர் இந� அ�ேொங-
�த்து்ன் இவைைவிலவல 
என்றும் ஸ்ரீ லங�ொ சு�நதி�க் 
�டசியின் 14 உறுப்பினர்�ள் 
இருப்ப�ொரலரை அ�ேொங�த்-
துக்கு மூன்றிலி�ணடு கபறும்-
பொன்வம பலம் இருப்ப�ொ�-

வும் அைர் குறிப்பிடடுள்்ளொர்.  
பொ�ொளுமன்்த்திலிருக்கும் 

ஒரு சிலரின் முவ்ைற்் 

 வீடு�ளில �ொஸ் சிலிண்ர்�ள் கைடிக்கும் என்் மக்� -
ளின் அச்ேத்வ�ப் ரபொக்குை�ற்கு அ�ேொங�ம் உ்னடிைொ� 
ந்ைடிக்வ� எடுக்�ரைணடும் எனவும் இந� அனர்த்�ங�ள் 
க�ொ்ர்பொ� விேொ�வை ரமற்க�ொள்்ள பொ�ொளுமன்் க�ரி -
வுக்குழு அவமக்�ரைணடும் எனவும் எதிர்க்�டசித்�வலைர் 
ேஜித் பிர�ம�ொஸ ரநற்று பொ�ொளுமன்்த்தில ர�ொரினொர்.   

தினப்பணி�வ்ள க�ொ்ர்நது எதிர்க்�டசித் �வலைரும் எதிர்க்�டசி உறுப்பினர்� -
ளும் �ொஸ் சிலிண்ர் கைடிக்கும் ேம்பைங�ள் க�ொ்ர்பொ� ர�ள்வி எழுப்-
பினர். கபொலன்னறுவை பகுதி வீக்ொன்றில �ொஸ் கைடித்�தில 

அ்ச நிறுவனங�ளின் முன்நனற்்றம் 
குறித்து பி்ெமர் எடுத்துல்ப்பு

அ்சிலிருநது ஒருநபராதும்
தவளிநை்றப்நபராவதிலலை 

சிலிணடர் தவடிப்பு தெராடர்பில  
தெரிவுக்குழு ஒன்று அவசிைம்  

2022 மு்தல இலா்பமீட்டு்பமவயாக ைாற்ற ்பணிப்பு

இலஙமகத் ்தமிழருக்கு நியாயைான  

-அமைச்சர் ைஹிந்த அைரவீர ட்தரிவிக்கிறார்

்பாராளுைன்றில ்சஜித் பிமரை்தா்ச மகாரிக்மக  
ரலொ�ன்ஸ் கேலைநொை�ம், ஷம்ஸ் பொஹிம்  

 
ேவமைல எரிைொயு சிலிண்ர் 

கைடிப்புத் க�ொ்ர்பொன பி�ச்சிவனக் -
குத் தீர்வு �ொை எடுக்� ரைணடிை 
ே�ல ந்ைடிக்வ��வ்ளயும் அ�ேொங-
�ம் ரமற்க�ொணடுள்்ளது. ேவமைல 
எரிைொயு சிலிண்ர் மு�ல அ�ற்கு 
பைன்படுத்தும் மூலப் கபொருட�ள் 
ைவ� அவனத்திற்கு ��ம் நிர்ையிக்-

�ப்படடுள்்ளர�ொடு க�ொ்ர்ச்சிைொ� 
அைற்றின் ��ம் குறித்து �ைனம் 
கேலுத்�ப்படுை�ொ� நு�ர்ரைொர் பொது-
�ொப்பு இ�ொஜொங� அவமச்ேர் லேந� 
அழகிைைன்ன க�ரிவித்�ொர்.  

 ேநவ�யிலுள்்ள ேவமைல எரிைொயு 
சிலிண்ர்�ள் குறித்து ஆயவு ரமற்-
க�ொள்்ளப்படுை�ொ� க�ரிவித்� அைர், 
பொைவன க�ொ்ர்பொன பி�ச்சிவனைொ-
லும் அனர்த்�ங�ள் நவ்கபறுை�ொ� 

�ணடுபிடிக்�ப்படடுள்்ள�ொ�வும் 
குறிப்பிட்ொர்.  

 ேவமைல எரிைொயு சிலிண்ர்�ள் 
கைடிப்பது க�ொ்ர்பொ� எதிர்க்�ட-
சித் �வலைரும் எதிர்க்�டசி எம்.
பிக்�ளும் எழுப்பிை ர�ள்வி�ளுக்-
குப் பதிலளிக்கும் ரபொர� அவமச்-
ேர் ரமற்�ண்ைொறு குறிப்பிட்ொர். 
பொ�ொளுமன்்த்தில ரநற்று 
�ருத்துத் க�ரிவித்�

சந்தையிலுள்ள சிலிண்டர்கள குறிததை
ஆய்வறிக்்க நா்்ள பாராளுமன்றில்

ஆறு நொடு�ளிலிருநது இலஙவ� 
ைரும் பைணி�ளுக்குத் �வ  ்விதிக்-
�ப்படடுள்்ள�ொ� சிவில விமொன 
ரேவை�ள் அதி�ொ�ேவப ��ைல�ள் 
க�ரிவிக்கின்்ன.   அ�ன்-
படி க�ன் ஆபிரிக்�ொ, 

�னிப்பட் முவ்யிலும், 
எனது �வலவமயிலொன அவமப்-
பு�ள் ேொர்பிலும், நம் நொடடின் 
கபண�ளுக்கு எதி�ொன அவனத்து 
ந்ைடிக்வ��ள், அைதூறு�ள் 
ஆகிைைற்வ் நொம் �ண-
டிக்கிர்ொம். இலஙவ� 

ட்தன் ஆபிரிக்கா, நமீபியா, சிம்பாப்மவ உட்்பெ

காட்டுமிராண்டித் ்தனைானது என விைர்்சனம

UK டவளிவிவகார அமைச்சர் சுைநதிரனிெம உறுதி 
எவவாறு? அழுத்்தம டகாடுத்்தது யார்?    

-முஜிபுர்  மகள்வி 

ட்பண்கமை அவைானப்்படுத்தும வமகயில

நாட்டில ்சமையல எரிவாயு சிலிண்ெர் டவடிப்பு ்சம்பவஙகள்

6 ேராடு�ளின் பைணி�ளுக்கு   
இைஙல� வருவெற்குத் ெலட! 

திஸ்ஸ குட்டிைரா்ராச்சியின் 
�ருத்துக்கு மநனரா பதிைடி

அ்சிைல தீர்லவக் �ராண  
பிரித்ெரானிை ஒத்துலைக்கும் 

திருமகாணைமல, கிண்ணியா குறிஞ்சாஙமகணி ்பாலத்தின் நிர்ைாணப் ்பணிகள் நிமறவமெயும வமர ஆற்மறக் 
கெநது ட்சலவ்தற்கு அப்்பகுதி ைக்களுக்கு ்பாதுகாப்்பான ம்பாக்குவரத்து வ்சதிகமை வழஙகுவ்தற்காக ்பயணிகள் 
்பெகு ம்சமவமய இலஙமக கெற்்பமெ ஆரமபித்துள்ைது.  
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உலக சுகாதார ஸதாபனம் அடையாளமிடைது

ஆபத்ெரான புதிை லவ்்ஸுக்கு

‘ஒமிக்ந்ரான்’ என தபைர் சூட்டல

உல�்ளொவிை ரீதியில கபொரு்ளொ�ொ-
�ச் ேைொல�வ்ள கைற்றிக�ொணடு 

நொடவ் முன்ரனற்றுை�ற்�ொ�, 
எதிர்�ொலங�ளில பலரைறு தீர்-
மொனங�வ்ள எடுக்� ரைணடி 

இருக்குகமன ஜனொதிபதி 
ர�ொட்ொபை �ொஜபக் ஷ 
க�ரிவித்துள்்ளொர்.   

அத்�வ�ை தீர்மொனங-
�ள் விமர்ேனங�ளுக்கு 

உள்்ளொனொலும், எதிர் 

�ொலங�ளில அ�ன் பி�திபலன்�ள் 
நொடடுக்கும், மக்�ளுக்கும் கிவ்க்கு-
கமன்று ஜனொதிபதி குறிப்பிடடுள்்ளொர்.   

பண்ொ�நொைக்� ஞொப�ொர்த்� ேர் -
ைர�ே மொநொடடு மண்பத்தில (26) 
நவ்கபற்் 'ஜனொதிபதி ஏற்றுமதி 
விருது' விழொவில �லநதுக�ொணடு 
உவ�ைொற்றிைரபொர� அைர் இ�வன 
க�ரிவித்துள்்ளொர்.   

குறுகிை�ொல சிக்�ல�வ்ள 
கைற்றிக�ொண்�ன் பின்னர் 

ேராட்லட முன்நனற்றுவெற்�ரா� சிை
தீர்மரானங�லை எடுக்� நேரிடும்

எத்்தமகய விைர்்சனஙகள், எதிர்ப்புகள் வந்தாலும

ட்பாது ைக்கள் அவ்தானைாக இலலாவிடின்

 டிேம்பர் மொ�ம் பணடிவ� �ொலப்ப-
குதியில க�ொர�ொனொ க�ொற்று ப�வும் 
ைவ�யில மக்�ள் கேைற்பட்ொல �டடுப்-
பொடு�வ்ளக் �டுவமைொக்� ரநரிடுகமன 
சு�ொ�ொ� அவமச்சின் பி�திப் பணிப்பொ்ளர் 
வைத்திைர் ரஹமந� ரஹ�த் க�ரிவித்துள்-
்ளொர்.    �ற்ரபொவ�ை �ொலப்பகுதி-
யிலுள்்ள

பணடில�க் �ராைத்தில
த�ராவிட் ப்வும் அபராைம்

அரம்ச அதிகரிக்கக் மகாருகிறார் �்தரன் எமபி
ரலொ�ன்ஸ் கேலைநொை�ம்,  ஷம்ஸ் பொஹிம் 

அதி�ரித்துள்்ள அத்திைொைசிை 
உைவுப் கபொருட�ளின் விவலரைற்்த்-
திற்கு இைங� ர�ொட்த் க�ொழிலொ்ளர் -
�ளின் ேம்ப்ளத்வ�க் குவ்ந�து 2000 
ரூபொைொ� அதி�ரிப்ப�ற்கு அ�ேொங�ம் 
ந்ைடிக்வ� எடுக்� ரைணடுகமன 
�மிழ் ர�சிை கூட்வமப்பு எம்பி ஸ்ரீ��ன் ரநற்று பொ�ொளு -
மன்்த்தில க�ரிவித்�ொர்.  

நொடடின் கபொரு்ளொ�ொ�த்தின் முதுக�லும்பொ� 
தி�ழும் ர�ொட்த் க�ொழிலொ்ளர்�ள் 

நெராட்டத் தெராழிைராைருக்கு
ரூ. 2000 சம்பைம் நவணடும்

கட்டுப்்பாடுகள் கடுமையாக்க மநரிடும - Dr.மேைந்த மேரத் 

சிலிண்டர் முதல் அதற்கு 
பயன்படுத்தும் உபகரணஙகளின் 
தரம் குறித்தும் அரசு கவனம்

பாராளுமன்றத்தில் நுகர்்வார் 
பாதுகாபபு அலமச்்சர் 
ை்சநத அழகியவணண பதரிவிபபு

இது வலர பவடிபபுக்குள்்ான ்சம்பவஙகள் 
தரம் குலறநத சிலிண்டர்களினால் 
ஏற்பட்்டலவ என உறுதிபபடுத்தபப்டவில்லை

மநற்று மு்தல ஆரம்பைானது
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கே: 2022ஆம் ஆண்டுகேகான 
வரவுசெலவுத் திட்டம் குறித்்த 

உஙேள் நிலலப்காடு எனன?
பதில்: தற்போததய நிதைதைகளின் அடிப்-

பதையி்ை்ய வரவுசெைவுத் திடைத்தத 
நோம் போர்கக ்வண்டும். பல்்வறு பிரச்சிதை-
களுைன் இநத வருைத்தத நோம் ஆரம்பித்தி-
ருந்தோம். கைநத வருைத்தில் அரெோஙகத்தின் 
வருைோைம் கணிெைோைளவு குதைநதிருநதது. 
அரசு்ககு வருைோைம் ஈடை்க கூடிய வழிகள் 
பை சகோவிட-19 சதோறறு்நோயோல் போதி்ககப்-
படைை. ைறுபுைம் செைவுகள் அதிகரித்தை. 
நிதியதைச்ெர பசில் ரோஜபக்ஷ இதத கவைத்-
தில் சகோண்டு வரவுசெைவுத் திடைத்தத தயோ-
ரித்து அத்தியோவசிய சபோருடகளு்ககு ைோத்தி-
ரம் நிதி ஒது்ககீடு செய்துள்ளதுைன், நிதிதய 
குதைப்பதறகோை வழிகதளயும் ஏறபடுத்தி-
யுள்ளோர. இநத வரவுசெைவுத் திடைத்தில் 
அவர இரு அம்ெஙகதள மிகப் சபரியவில் 
ெோதித்துள்ளோர. பை பகுதிகளில் செைவுகள் 
குதை்ககப்படடுள்ளை. அ்த ெையம், சபோது-
ை்ககளு்ககு சுதை ஏறபைோைல் இரு்கக நிதிய-
தைச்ெர மிகுநத கவைம் செலுத்தி வருகிைோர.

வரிச்சுதைதய அரெோஙகம் அதிகரி்ககும் 
எைப் பைரும் எதிரபோரத்தைர. ஆைோல் அர-
ெோஙகம் சிைப்பு வரிகள் தவிர ்வசைநத வரி-
தயயும் அதிகரி்ககவில்தை. அது ைோத்திர-
ைன்றி அதவ ஒரு ்நரத்தில் அறிவிைப்படும் 
வரியோகும். ை்ககள் மீது அரசு சுதைதய சுைத்த-
வில்தை. நிதிதய நிரவகிப்பதில் அரெோஙகம் 
கடிைைோை கோைகடைத்தத்க கைநது வநதோ-
லும், ை்ககள் மீது சுதையோக இரு்கக்க கூைோது 
என்பதில் மிகவும் கவைைோக இருநது ை்ககள் 
ைகிழ்ச்சியோக இரு்கக ்வண்டும் என்பதில் 
கவைம் செலுத்துகின்ைது. அரெோஙகத்தின் 
சகோள்தக அறி்கதகதய நதைமுதைப்படுத்-

துவதறகோகப் சபருைளவு 
பணம் ஒது்ககப்பட-

டுள்ளது. உதோ-
ர ண ை ோ க , 

முன்னு -

ரிதைப் பகுதிகதளப் போரத்தோல் வீதிகள், 
ரயில் ்போ்ககுவரத்த, எரிெ்கதி ைறறும் கல்வி 
்போன்ை விையஙகள் ்தரதல் விஞ்ோபைத்-
தில் குறிப்பிைப்படைதவயோகும்.

கே: ்லகவறு ச்காருளகா்தகார           
செருகேடிேளுககு            

முேஙசேகாடுத்துள்ள மகேளுககு இந்த 
வரவுசெலவுத் திட்டம் நிவகாரணம் 
அளிகேத் ்தவறியிருப்்தகாே எதிர்க 
ேடசியினர் குற்றஞெகாடடுகின்றனர். 
உஙேள் நிலலப்காடு எனன?

பதில்: 2015 முதல் 2019 வதரயிைோை வர -
வுசெைவு திடைஙகதள அவரகள் ெைரப்பித் -
திருநததையோல் இநத்க ்கள்விதய எதிர்க 
கடசியிை்ை ் கடக ் வண்டும். அவரகளின் 
கோைத்தில் சபோருளோதோர சநரு்ககடிகள் அதி -
கரி்ககவில்தையோ? 2019 இல் சபோருளோதோ -
ரம் சநரு்ககடியில் சி்ககவில்தையோ? ை்ககள் 
அவரகளின் வரவுசெைவுத் திடைத்திைோல் 
ைகிழ்ச்சியதைநதிருநதோரகளோ? ை்ககள் 
வோழ்்கதகத் தரத்தில் மிகவும் ்ைோெைோை 
நிதை்ககுத் தள்ளப்படைைர. இன்று அவர -
களோல் திரும்பிச் சென்று தற்போததய அர -
ெோஙகத்தத குறைம் ெோடை முடியோது. அவர -
களின் ஆடசி ்தோல்வியதைநதது. வளைோை 
சபோருளோதோரத்ததப் சபறறு்க சகோண்டு 
அததைத் ் தோல்வியதைநத நிதையில் எம் -
மிைம் ஒப்பதைத்தைர. எனினும், எைது 
அரெோஙகம் மீண்டு வரும் நிதையில் 
உள்ளது.

இவவோறு குறைஞெோடடுவதறகு 
எதிர்ககடசியிைரு்ககு எநதவித உரிதை -
யும் கிதையோது. இரண்ைோவதோக அர -
ெோஙகம் எஙகிருநது பணத்தத ஈடடி்க 
சகோள்வது? எநத வருைத்திலும் அர -
ெோஙகத்தின் வருைோைத்தில் 90 வீதம் 
வரியிலிருந்த கிதைத்தது. ை்ககளு்ககு 

நிவோரணஙகதள வழஙகுவதோல் அதற -
கோை பணம் ை்ககளிைமிருந்த ஈடைப்பை 

்வண்டும். ஒரு சதோகுதி ை்ககளு்ககு நிவோ -
ரணஙகதள வழஙக ைறறுசைோரு சதோகு -
தியிைர அதறகோை பணத்ததச் செலுத்த 
்வண்டும். வரவுசெைவுத் திடைத்ததப் 
புரிநது சகோள்ள முடியோத ை்ககதள திதெ 
திருப்புவதறகு எதிர்ககடசியிைர இவவோ -
ைோை குறைச்ெோடடு்ககதள அடு்ககி வருகின் -
ைைர. நிவோரணம் என்பது சபோதுை்ககளு்ககு 
்ைைதிக சுதையோக அதையும்.

கே: அரெகாஙேத்தின                              
செலவீனஙேலளக          

குல்றப்்தறகு இந்த வரவுசெலவுத் 
திட்டத்தின ஊ்டகாே அரசு ெ்டவடிகலே                                        
எடுத்துள்ளது எனக                     
ேருதுகினறீர்ேளகா?

பதில்: ஆம், நிச்ெயைோக, தற்போததய 
வரவுசெைவுத் திடைத்ததப் போரத்தோல், அர-
ெோஙகத்தோல் நீ்கக முடியோத சிை விையஙகள் 
உள்ளை. உதோரணைோக, ெம்பளத்தத எடுத்-
து்க சகோண்ைோல் அரெோஙகத்தின் ெம்பளச் ெட-
ைத்தத எதுவும் செய்ய முடியோது. இது எைது 
வருைோநத செைவீைத்தின் மிகப் சபரிய அங-
கைோகும், அதோவது ஒரு டரில்லியன் ரூபோவோ -
கும்.  இதத விைவும் ைறை செைவுகளு்ககோ -
கவும் அரெோஙகம் ்ெமி்கக ்வண்டியுள்ளது. 
எை்வ இநத வரவுசெைவுத் திடைத்தில் 
ஏறகை்வ விள்ககப்படடுள்ள அதைச்ெர-
கள் ைறறும் அரசு அதிகோரிகளின் எரிசபோரு-
ளு்ககோை சகோடுப்பைவு குதை்ககப்படடு, 
பிை அலுவைகச் செைவுகள் சபட்ரோல் 
ஒது்ககீடதை்க குதைத்தல் ைறறும் பிை அலு -
வைகச் செைவுகள் ்போன்ை சிை பகுதிகளில் 
பிை செைவுகதள்க குதை்கக அரசு முயறசித்-
துள்ளது.

அ்த்நரம், அபிவிருத்திதயப் போரத்தோல் 
குறிப்பிடை சிை பகுதிகளில் செைவுகள் 

குதை்ககப்படடுள்ளை. வீதிகள், நீர ைறறும் 
எரிெ்கதி வழஙகல் ்போன்ை சிை அத்தியோவசி-
யப் பகுதிகள் எஙகள் ்தரதல் அறி்கதகயில் 
உள்ளை. இவவிையஙகளு்ககோை செைவுக-
தள்க குதை்கக முடியோது. இருப்பினும், சிை 
விையப் பரப்பு்ககளில் குதைப்பு்ககள் ்ைற-
சகோள்ளப்படடுள்ளை.  எைது அதைச்சில் நகரப்-
புை ்ைம்போடடு்ககோை வரவுசெைவுத் திடைம் 
நோன்கில் ஒரு பஙகோக குதை்ககப்படடுள்-
ளது. ஏதைய பை அதைச்சு்ககளிலும் இ்த 
நிதைதோன். இது விரும்பத்த்ககதோக இல்ைோ-
விடைோலும் சூழல் அப்படியோைதோக உள்ளது.

கே: ்தறச்காழுது நிலவும்                  
வகாழகலேச் செலவு                  

அதிேரிபபுககு தீர்விலன                    
வழஙகும் வலேயில வரவுசெலவுத்                 
திட்டத்தில எவ்வி்த க�காெலனேளும்                  
முனலவகேப்்டவிலலலச�ன சிலர் 
கூறுகின்றனர். இது ்றறி எனன 
கூறுகினறீர்ேள்?

பதில்: நோன் ஏறகை்வ குறிப்பிடைததப் 
்போன்று சைோைர பிரச்சிதை கோரணைோ -
க்வ சீசைநது, எரிவோயு ைறறும் எரிசபோ -
ருள் ்போன்ைவறறின் விதைகளில் அதி -
கரிப்பு ஏறபடைது. இதறகு சிைநத தீரவு 
சவளிநோடடு முதலீடுகதள நோடடு்ககுள் 

சகோண்டு வருவதோகும். இததை்ய 
நோம் உைைடியோக ்ைறசகோள்ள 
்வண்டும். இதறகோை அடித்தளத்தத 
வரவுசெைவுத் திடைம் ஏறகை்வ 
தீடடியுள்ளது. கைன்கதளப் சபறு -
வதறகோக அரெோஙகம் சவளிநோடடு 
நிறுவைஙகள் ைறறும் சவளிநோடடு 
அரசுகளுைன் கைநதுதரயோைல்கதள 
ஆரம்பித்துள்ளது. எை்வ இததை 
வி்ெைைோக்க குறிப்பிை ்வண்டிய 
்ததவ இல்தை.

கே: சேரவலபபிடடி� அனல 
மினநிலல�ம் ச்தகா்டர்பில 

அசமரிகே நிறுவனத்து்டன ஏற்டு-
த்திக சேகாண்டுள்ள ஒப்ந்தம் ச்தகா்ட-
ர்பில அரெகாஙேத்தில அஙேம் வகி-
ககும் ்ஙேகாளிக ேடசிேள் விமர்சித்து 
வருகின்றனர். அரெகாஙேத்திறகுள் 
முரண்்காடு ஏதும் உள்ள்தகா?

பதில்: இது பஙகோளி்க கடசி என்பதத நோம் 
அதைவரும் ஏறறு்க சகோள்ள ்வண்டும். 
கூடைணி அரெோஙகத்தில் பல்்வறு ைட -
ைத்திைோை பல்்வறு தரப்பிைர இருப்பர. 
அதைத்துத் தரப்பிைரும் ஒன்றிதணநது 
ஜைோதிபதியின் ்தரதல் விஞ்ோபைத்து்க-
கோக ஒன்றிதணநதைர. அவரகள் அதைவ-
ரும் ஸ்ரீைஙகோ சபோதுஜை சபரமுை என்ை 
குதையின் கீழ் ்போடடியிருநதோலும், 
சவவ்வறு சித்தோநதஙகதள்க சகோண்டிருந -
தைர. அநத சித்தோநதஙகள் சதோைரபில் ்பசு -
கின்ைைர. அவரகளு்ககு ஜைநோயக உரிதை 
உண்டு என்று நிதை்ககி்ைன். ஆைோல் 
நோள் முடிவில் அதைச்ெரதவ இறுதி முடிவு 
எடு்கக ்வண்டும். அதைச்ெரதவ முடிசவ-
டுத்தோல் அது்வ இறுதியோைது.

இநத கூடைணி கடசி ததைவரகளும் 
அதைச்ெரதவயில் உள்ளைர. பிரச்சிதை 
என்ைோல் அதைச்ெரதவயில் ்போரோடி 
ைோறறி்க சகோள்ளைோம். அததப் பறறி 
சவளி்ய வநது ்பசுவதறகு அவரகளு்ககு 
உரிதை இரு்ககிைது என்று நிதை்ககி்ைன். 
ஆைோல் அவரகள் சிை அறி்கதககதள 
சவளியிடுவதோல் நோஙகள் கருத்து சதரிவி்கக 
முடியோது. அவரகளில் யோருைனும் நோன் 
ெண்தையிைவில்தை. எப்்போதும் இரண்டு 
ப்ககஙகள் உள்ளை. இருப்பினும், இநத கட -
ைத்தில் முதலீடுகள் ்ததவ என்பது எை்க-
குத் சதரிநத ஒன்று. நோடடில் சநரு்ககடி நிை -
வுகிைது, அதறகு சவளிநோடடு முதலீடுகள் 
்ததவ. எை்வ, இநத சவளிநோடடு முதலீ -
டுகள் பயனுள்ளதவ என்று அரெோஙகம் கரு-
திைோல், அது செவிைடு்ககப்பை ்வண்டும் 
எை நோன் நிதை்ககின்்ைன்.
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சேகாவிட் த�ொற்று கொரணமொக சுற்-
றுலொத்துறை பலவீனமறைந்-
�துள்ளது. சமூக இறைதெளி 

அத்தியொெசியமொன கொரணியொக கொணபபடும் 
பினனணியில் பயணஙகள கட்டுபபடுத்�பபட்ைன. 
விமொன பயணஙகள மட்டுபபடுத்�பபட்ை த�ொடு 
பரெறலத் �டுபப�ற்கொக சட்ைஙகள பிைபபிககபபட்-
ைன. இவெொைொன பினனணியில் சுற்றுலொத்துறை 
தபரும் பொதிபபறைந்�து. நிறலறம ஓர்ளவு சுமு-
கமொனொல் சுற்றுலொத்துறையில் முனதனற்ைத்ற� 
எதிரபொரககலொம்.  இலஙறக �னககு கிறைககும் 
மு�லொெது சந்�ரபபத்தில் இது குறித்து மு�லில் 
கெனம் தசலுத்துெது நல்லது.

சுற்றுலொத்துறை �ரவுகளின படி கைந்� கொலங-
களில் இந்தியொவிலிருந்து குறிபபிட்ை்ளெொதனொர  
இலஙறகககு ெருறக �ந்துள்ளொரகள  2018 
ஆம் ஆண்டு   4 லட்சத்து 25,000  உல்லொச 
பயணிகள இந்தியொவிலிருந்து ெருறக �ந்துள-
்ளொரகள. சீனொவில் இருந்து ெருறக �ந்த�ொரின 

எண்ணிகறக இரண்டு லட்சத்து  60 ஆயிரத்-
துககும் குறைெொகும். பிரித்�ொனியொவிலிருந்து 
2 லட்சத்து 54 ஆயிரம் தபர ெருறக �ந்திருந்-

�ொரகள. அ�ன பினனர 2019 ம்  ஆண்டில்  அதி-
க்ளவு உல்லொசப பிரயொணிகள இந்தியொவிலிருந்து 
ெருறக �ந்திருந்�ொரகள.  அெரகளின எண்ணிக-
றகயொனது 3 லட்சத்துஐம்பத்து ஐயொயிரத்ற� 
�ொண்டி இருந்�து.  பிரித்�ொனியொவிலிருந்து ஒரு 
லட்சத்து 88 ஆயிரம் தபர தபரும் சீனொவிலிருந்து 
ஒரு லட்சத்து 67 ஆயிரம் தபரும் ெருறக �ந்��ொக 
�ரவுகள த�ரிவிககினைன. ஈஸைர ஞொயிறு �ொககு�-
லின பினனர பலவீனம் அறைந்� சுற்றுலொத்துறை 
ஆரம்பத்தில் இருந்� நிறலறமககு இனனும் மீ்ள-
வில்றல. 2025ஆம் ஆண்ை்ளவில் 25 லட்சம் 
உல்லொச பயணிகற்ள இலஙறகககு அறைத்துெர 
இலககு நிரணயிககபபட்டிருந்�து. அபதபொற�ய 
நிறலறமயில் அது சிரமமொன கொரியம் அல்ல 
தெனபது த�ளிெொக த�ரிந்� விையமொகும். 

�ற்தபொது உள்ள கட்ைறமபபின படி புதி�ொக சிந்-
திகக தெண்டியுள்ளது. சுற்றுலொத்துறை தபொரு்ளொ-
�ொரத்திற்கு முககிய திருபபுமுறனயொகும்.  தெளி-

நொட்டு உல்லொசப பிரயொணிகளின ெருறகறய  
திட்ைமிடுெது தபொல  உள நொட்ைெரகளின பயணத்-
துககும் சந்�ரபபம் ஏற்படுத்திக தகொடுத்�ல் முககிய-
மொகும். அது ஒரு ஆரம்பத்துககொன அடிபபறையொக 
அறமயும். இந்தியொ �ஙக்ளது நறைமுறைறய 
மொற்றுெ�ற்கு முயற்சி தசய்து ெருகினைது. ஒரு 
பில்லியன �டுபபூசி தசலுத்தும் இலகறக நிறைவு 
தசய்துள்ளது. அ�ற்கு இறணந்��ொக நொட்டில் 
தபொககுெரத்ற� ஆரம்பித்துள்ளது. புதிய ரயில் 
பொற�கள, அதிதெக பொற�கள, மற்றும் விமொன 
நிறலயஙகற்ள அபிவிருத்தி தசய்ய ஆரம்பித்-
துள்ளது. சு�ந்திரம் தபற்ை  பினனர இந்தியொ 74  
விமொன நிறலயஙகற்ள அறமத்துள்ளது. �ற்தபொ-
ற�ய பிர�மர நதரந்திர தமொடி கைந்� ஏழு ஆண்-
டுகளுககுள 62 விமொன நிறலயஙகற்ள அறமத்-
துள்ள�ொக குறிபபிைபபட்டுள்ளது.  எதிரெரும் 7 
ெருைஙகளில்  இந்தியொ இந்� எண்ணிகறகறய 
220 ஆக அதிகரிகக திட்ைமிட்டுள்ளது. சில விமொன 
நிறலயஙகற்ள அரசொஙகம் அறமககினைது.  சில  
பகுதிகள �னியொர பிரிவினரொல் அறமககபபடுகின-
ைன. அெற்றை தசயற்படுத்தி பினனர அரசொஙகத்-

துககு ஒபபறைககும் தயொசறனககு திட்ைமிட்டு ெரு-
ெ�ொக த�ரிவிககபபடுகினைது. 

புதி�ொக 21 ரயில் பொற�கள அறமககப-
பட்டு அ�னமூலம் இந்தியொறெ இறணககும் 
தயொசறனறய பிர�மர குடியரசு தினத்�னறு அறி-
வித்�ொர.  �ற்தபொது புதுடில்லியிலிருந்து  புைபபடும் 
ரயில்களில் நூற்றுககு 90 வீ�மொனறெ மினசொர 
ரயில்கள ஆகும். இந்திய புறகயிர� தசறெ மூலம் 
நொத்ளொனறுககு 23 மில்லியன மககள �ஙக்ளது 
பயணத்ற� தமற்தகொளகிைொரகள. 

விமொன தசறெகள மற்றும் ரயில் தசறெகற்ள 
விரிவு படுத்துெத�ொடு நொடு பூரொவும் மினசொரத்-
�ொல் இயஙகும் பஸகள, ெொைறக ெண்டிகள 
மற்றும் முசசககர ெண்டிகள தசறெறயயும் விரி-
வுபடுத்தி ெருகினைொரகள. �னியொர ெொகனஙகற்ள  
விறலககு ெொஙகும் தபொது மினசொரத்�ொல் இயக-
கபபடும் ெொகனஙகளுககு ெரிச சலுறகயும் ெைங-
கபபடுகினைது. மினசொரத் த�றெககொக நொடு முழு-
ெதும் சூரிய சகதிறய பயனபடுத்தும் திட்ைஙகளும் 
ஆரம்பிககபபட்டுள்ளன. மககளத�ொறகயில் அதி-
கமொதனொருககு பயணம் தசய்ெ�ற்கொன சந்�ரப-

பம் ஏற்படுத்�பபட்டுள்ளத�ொடு அெரகள  சுற்றுலொ 
தசல்லும் சந்�ரபபஙகளில் சூைலுககு பொதிபபு ஏற்ப-
ைொ� ெறகயில்  மொற்ைஙகற்ள ஏற்படுத்தும் முயற்-
சியிலும் ஈடுபடுகினைொரகள. பசுறம தகொளறகறய 
விரும்பும் ஐதரொபபிய உல்லொச பயணிகளுககு 
இது சிைந்� �கெலொகும். சூைறல பொதுகொகக  நை-
ெடிகறக எடுககும் நொடுகளுககு பயணஙகற்ள 
தமற்தகொளெற� அெரகள விரும்புெொரகள. 

இலஙறகயும் தகொவிட் 19 ஐ கட்டுபபடுத்� பல 
நைெடிகறககற்ள எடுத்துள்ளது. �டுபபூசிறய 
மிக தெற்றிகரமொக ெைஙகிய நொடு. ெய�ொனெர-
களுககொன மூனைொெது தைொஸ �டுபபு ஊசிறய-
யும் ெைஙக நைெடிகறக எடுத்து ெருகினைது. 
தகொதரொனொறெ �ொஙகககூடிய அ்ளவுககு மககள 
சமூகத்ற� தெகமொக  மொற்றியுள்ளத�ொடு  அ�ன 
பலறனயும் தெகுவிறரவில் அறையலொம். அந்நிய 
தசலொெணி  நொட்டில் குறைெொக கொணபபடும் இவ-
தெற்ளயில்  சுற்றுலொ துறை நொட்டுககு பல நன-
றமகற்ள தகொண்டு ெரும்.

�மிழில்: வீ.ஆர. ெயலட் 

உலலகாெ ்�ணிேலள ேவர்வது அநநி� செலகாவணில� 
ஈடடுவ்தறேகான விலரவகான வழிமுல்ற�காகும்

மிலிந்த ம�ொரம�ொட  

மலரும் யுேத்திறகு 
புதி�க்தகார் வடிவம்

த�ோல்வியடைந�
ப�ோருளோ�ோரதட�தய
கைந� ஆட்சியோளரகள்
எம்மிைம் ஒப�டைத�னர

பெளிநோட்டு மு�லீடுகடள நோட்டுக்குள்
பகோண்டு ெருெத� உைனடித தீரவு

ெகாடு எதிர்சேகாண்டுள்ள ச்காருளகா்தகார செருகேடி நிலலலமயிலிருநது 
மீள்வ்தறகு சவளிெகாடடு மு்தலீடுேலளக சேகாண்டு வருவக்த
உ்டனடித் தீர்வு. இது ச்தகா்டர்பில 2022 வரவுசெலவுத் திட்டத்தில

ேவனம் செலுத்்தப்டடிருப்்தகாே ெேர அபிவிருத்தி, ேலரக�காரப ்காதுேகாபபு, 
ேழிவுப ச்காருள் அேறறுலே மறறும் ெமூே துபபுரகவற்காடடு அலுவலேள்
இரகாஜகாஙே அலமச்ெர் ேலகாநிதி ெகாளே சேகா்டகேவகா ச்தரிவித்்தகார்.
எமககு வழஙகி� செவ்வியிகலக� அவர் இவ்வகாறு கூறினகார்.

அரசியல்
ரங்கம்

அர்ஜூன்

ச்காருளகா்தகார
செருகேடி நீஙகுவ்தறகு 
இரகாஜகாஙே அலமச்ெர்

ேலகாநிதி 
ெகாளே 

சேகா்டகேவகா
கூறும் ஆகலகாெலன

எனது
அலமச்சில 
ெேர்பபு்ற
கமம்்காடடுகேகான 
வரவுசெலவுத் 
திட்டம் ெகானகில 
ஒரு ்ஙேகாே 
குல்றகேப
்டடுள்ளது
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ஆறாத் துயரத்்தைத் தைநதை... 05ஆம் பக்க ததைாடர்...

ஆனால் இதற்கு பினவரும நி்பநத -
மனகள் விதிக்கப்பட்டிருநதன.   

1. குறிதத சேமவயின ச்பாது ்பாது-
காபபு நியைஙகள் கட்்ாயம பின்பற் -
றப்ப் சவண்டும   

2. குழநமதகள், ்பா்ோமை சிறு -
வர்களுக்கு இைவேைாக சேமவமய 
வழஙக சவண்டும   

3. ்ப்கினது உறுதிப்பாடு குறிதது 
அவவபச்பாது சோதிததல் அவசிய -
ைானது.   

இநத விதிமுமறகள் பின்பற்றப-
்பட்டி ருக்கினறதா என ப்பாதுைக்கள் 
சகட்கினறனர். இவர்களின சகள்வி-

யில் நியாயம இருக்கினறது.   
நானகு பிளாஸ்டிக் வள்ளஙகமள 

இமைதது அதன சைசை ்பைமக 
ச்பா்ப்பட்டு இநத ்ப்கு தயாரிக்-
கப்பட்டிருக்கிறது. 

இமத தயாரிததவர் ஒரு ோதாரை 
ந்பர். ப்பாறியியல் பதாழில்நுட்்ப 
அறிசவாடு கட்்ப்பட்் ்ப்கு 
அல்ை. எனசவதான ்ப்கின தர உத -
தரவாதம பதா்ர்்பான பிரச்சிமன 
்ப்கு அனர்ததததிற்கு காரைைாக 
இருக்கினறது எனறு கூறுகினறனர்.   

அடுதது, இநத ்பாை நிர்ைாை 
சவமைகள் ஆரமபிக்கும ச்பாசத 

ைாற்று வழி ஒனறின சதமவ குறிதது 
்பல்சவறு தரபபினரி்மிருநது ஆரம -
்பததிலிருநசத கருததுக்கள் முன -
மவக்கப்பட்டு வநதிருக்கினறன. 
்பாராளுைனறததிலும இது குறிதது 
கருததுக்கள் ்பைமுமற பதரிவிக்க -
்பட்டிருநதன.   

அபிவிருததி குறிதது கவனம 
பேலுததிய அதிகாரிகள், அரசி -
யல்வாதிகள், இவவாறான அபிப -
பிராயஙகமள அைட்சியப்படுத-
தியதன விமளசவ இநத ்ப்கு 
அனர்ததம ஏற்்ப் காரைம என 
்பைரும தற்ச்பாது ச்பசிக்பகாள்கின-

றனர்.   
 எனசவ எநதபவாரு திட்்ததின 

ச்பாதும ைக்களும்ய கருததுக் -
கமள உள்வாஙகி அதற்சகற்றவாறு 
திட்்ஙகமள வகுதது அமனதது 
ைக்களுக்கும பிரசயாேனம தரக்கூ-
டிய வமகயில் அதமன அமைப்பசத 
ப்பாருததைானதாகும. 

ைாறாக திட்்ஙகமளத தயாரிதது 
அதமன ைக்கள் மீது திணிக்கினற 
ஒரு நிமைமை மிகவும அ்பாயகர-
ைானது என்பமத இநத அனர்ததம 
ஒரு ்படிபபிமனயாக புகட்டியி -
ருக்கினறது.

சுகாதாரத் துறைக்கு பணியாற்றிய  
பிரமுகரகளுக்கு இன்று யாழில் ககௌரவம்  

வ்ைாகாைததில் குறிப்பாக 
யாழப்பாைததில் பகாசராைா 
மவரஸ் ்பரவல் ஆரமபிதத காைத-
திலிருநது இனறு வமர தைது உயிர் -
கமள துச்ேபைன ைதிதது சநாயாளர்-
களின நைனகமளக் காப்பதற்காக 
முனனினறு உமழதது வரும முக்கி-
யஸ்தர்கமள பகௌரவிக்கும விழா 
இனறு ஞாயிற்றுக்கிழமை யாழப்பா-
ைததில் நம்ப்பற உள்ளது.  

 ப்பாதுச் சுகாதார ்பரிசோதகர்கள் 
ேஙகததின ஆதரவில் ேமூக பிரமுகர் 
கநதோமி கருைாகரன ஒருஙகிமைப-
பில் இநத விழா நம்ப்பறவுள்-

ளது. இவவிழாவில் வ்ைாகாை 
பகாவிட் ஒழிபபு பிரதானியும யாழ 
ைாவட்் இராணுவ கட்்மளத 
தள்பதி சைஜர் பஜனரல் ஜகத பகாடி-
துவக்கு விசே் அதிதியாக கைநது 
பகாள்கிறார்.   இநத விழாவில் சுகா-
தாரத துமறக்கு ்பணியாற்றிய ்பைர் 
பகௌரவிக்கப்ப் இருக்கிறார்கள். 
இநத விழாவில் நடிகர் ரஜினிகாநத 
நடிபபில் பவளியான அண்ைாதத 
்ப்ததில் ஒரு ்பா்லுக்கு நாதஸ்வர 
இமே அமைதத இமேக்கமைஞ-
ரும பகௌரவிக்கப்ப் இருக்கிறார்  
என்பது குறிபபி்ததக்கது.  

நாட்ட முன்னேற்றுவதைற்்கா்க...
ப்பாருளாதார நிவாரைஙகமள 
வழஙக முடிவசதாடு, நாட்ம்ப -
்பற்றி சிநதிதது புரிநதுைர்வு்ன 
பேயற்்படுைாறு தாம அமனவரி -

்மும சகட்டுக்பகாள்வதாகவும 
ஜனாதி்பதி குறிபபிட்டுள்ளார்.   

இைஙமகயில் ஏற்றுைதியாளர் -
களுக்கு கிம்க்கக்கூடிய உயர் 

ைற்றும தனிததுவைான விருது இது -
வாகும.

ஏற்றுைதித துமறயின வளர்ச்சிக் -
காக உயரிய ்பஙகளிபம்ப வழஙகிய 

ஏற்றுைதியாளர்களுக்கு இநத விருது 
வழஙகப்படுவதாக ஜனாதி்பதி 
சகாட்்ா்பய ராஜ்பக் ஷ பதரிவித -
துள்ளார்.  

நடமாடும் ்ே்வ...
வழஙகியுள்ளமைக்கமைவாக இநத 
ந்வடிக்மக ஆரமபிக்கப்ப்வுள்-
ளது.  60 வயதுக்கு சைற்்பட்்வர்க-
ளுக்கான பூஸ்்ர் தடுபபூசி வழஙகும 
ந்வடிக்மக ஏற்கனசவ ஆரமபிக்கப-
்பட்டுள்ள ச்பாதும இதமன ந்ைா-
டும சேமவயூ்ாக நாடு முழுவதும 
வழஙக ந்வடிக்மக எடுக்குைாசற 
ஜனாதி்பதி அதிகாரிகளுக்கு ்பணிப-
புமர விடுததுள்ளார்.  

மூனறாவது பூஸ்்ர் தடுபபூசியாக 
ம்பஸர் தடுபபூசிசய வழஙகப்பட்டு 
வருகிறது. முதைாவது, இரண்்ாவது 
தடுபபூசிகள் சீன ைற்றும இநதிய, 
ரஷய தயாரிபபுகளாக இருபபினும 03 

ஆவது பூஸ்்ர் தடுபபூசியாக ம்பஸர் 
தடுபபூசிகசள வழஙகப்பட்டு வருகி-
றது.   

ஏற்கனசவ இரண்டு தடுபபூசிகளும 
ப்பற்றுக்பகாண்்வர்களுக்கு பூஸ்்ர் 
தடுபபூசி பேலுததப்படுவதற்கான 
அறிவிததல் அவர்களது மகய்க்கத 
பதாமைச்பசிகளுக்கு குறுஞ் பேய்திக-
ளாக அனுப்பப்பட்டும வருகிறது.  

மவததியோமைகளுக்கு கிளினிக் 
பேல்லும 60 வயதுக்கு சைற்்பட்் 
அமனவருக்கும, அநத சிகிச்மே 
நிமையததில் மவதசத இநத பூஸ்்ர் 
தடுபபூசிமய வழஙகவும தீர்ைானிக்-
கப்பட்டுள்ளது. 

அரே நிறுவனேங்களின...
ப்பாருட் மகதபதாழில் இராஜாஙக 
அமைச்ேர் இநதிக அனுருதத இதன -
ச்பாது சநாக்கதமத பதளிவு்படுததி -
யது்ன, அமைச்சின பேயைாளர் 
சிறிநிைல் ப்பசரரா இதுவமரயான 
முனசனற்றததின சுருக்கதமத முன -
மவததார்.  

சதசிய வீ்மைபபு அதிகாரேம்ப, 
வமரயறுக்கப்பட்் கட்்்ப 
ப்பாருட்கள் கூட்டுததா்பனம, கட்் -
்ப ப்பாருட்கள் திமைக்களம, அர -
ோஙக பதாழிற்ோமைகள் திமைக் -
களம, நிர்ைாை மகதபதாழில் 
அபிவிருததி அதிகாரேம்ப, அரே 
ப்பாறியியைாளர் கூட்டுததா்பனம, 

சதசிய உ்பகரைஙகள் ைற்றும இயந-
திர அமைபபு ைற்றும ஓஷனவிவ 
அபிவிருததி தனியார் நிறுவனஙக-
ளின முனசனற்றம பதா்ர்பில் அந-
தநத நிறுவனத தமைவர்கள் பிரதை -
ருக்கு விளக்கினர்.  

்பாதி கட்டி முடிக்கப்பட்் 72,000 
வீடுகளில் சைலும கட்டி முடிக்கப-
்ப் சவண்டிய 40,723 வீடுகளுக்-
காக ஆண்டுசதாறும 500 மில்லியன 
ரூ்பாய் ஒதுக்கீடுகமளப ப்பற்றுக் 
பகாள்ளல்,  

ைாதுலுவாசவ சோபித சதரர் 
கிராைததில் எஞ்சிய 31 வீடுகள் 
ைற்றும அததியவசிய ்பணிகமள 

நிமறவுபேய்வதற்கு 112 மில்லியன 
ரூ்பாய் ஒதுக்கீடு ப்பறல் உள்ளிட்் 
அபிவிருததித திட்்ஙகள் ைற்றும 
அமைச்சின கீழ உள்ள நிறுவனஙகள் 
ப்பற்றுக்பகாண்் க்னகளுக்கு ேம-
்பநதப்பட்் வஙகிகளி்ம இருநது 
நிவாரைம ப்பறுவது உள்ளிட்் 
்பை வி்யஙகள் குறிதது கூட்்ததில் 
கவனம பேலுததப்பட்்து.  

இநத ேவாைான காைஙகளில் 
்பணிகமள இம்நிறுதத இ்ைளிக்-
கக் கூ்ாபதனத பதரிவிதத பிரதைர், 
ச்பச்சுவார்தமத மூைம சதமவயான 
முடிவுகமள துரிதப்படுததி உரிய 
்பணிகமள ேட்்ப்படி முமறயாக 

நிமறசவற்றுவதற்கு ந்வடிக்மக 
முனபனடுக்க சவண்டுபைன அதிகா -
ரிகளுக்கு அறிவுறுததினார்.  

நிறுவனஙகள் இமைநது முனபன -
டுக்கும திட்்ஙகளில் திட்்ஙகமள 
நிமறசவற்றுவதற்கு அமனதது நிறு-
வனஙகளின ஆதரமவப வழஙகு -
வது அவசியைாகும. 

ேநமதயில் ம்ல்ஸ் தட்டுப்பாடு 
ஏற்்பட்் ச்பாது அரே நிறுவனஙகள் 
பேயற்்பட்் விதததிசைசய சீபைநது 
ைற்றும கமபிகமள தட்டுப்பாடினறி 
ப்பற்றுக் பகாடுப்பது பதா்ர்பிலும 
கவனம பேலுததுஙகபளன பிரதைர் 
குறிபபிட்்ார்.  

ேந்தையிலுள்ள சிலிணடர்்கள...
அமைச்ேர் சைலும குறிபபிட்்தா-

வது,  இநதப பிரச்சிமனமய தீர்க்க 
நாம எடுததுள்ள ந்வடிக்மகக -
ளுக்கு சைைதிகைாக ஏதும சயாே -
மனகள் வருைானால் அதமன ஏற்கத 
தயாராக இருக்கிசறாம. ஆனால் 
ேகை ந்வடிக்மககளும எடுக்கப -
்பட்டுள்ளது. இநத சிக்கல் நிமை 
ஏற்்ப் பிரதான காரைம சிை ைாதங-
களுக்கு முனனர் 18 லீட்்ர் ேமையல் 
எரிவாயு ேநமதக்கு அறிமுகமபேய்-
தது. 

அதமன அகற்ற நாம ்பணித -
சதாம. 12.5 கிசைா ேமையல் எரிவாயு 
சிலிண்்ர்களில் புரசகன 30 வீதமும 
பூசதன 70 வீதமும இருநதது. 
இதமன ைாற்றி புரசகன 50 வீதமும 
பூசதன 50 வீதமும ைாற்றி எரிேக்தி 
அளமவ அதிகரிக்க முடியுபைன 
லிட்சரா நிறுவனம அறிவிததது. 

அது பதா்ர்பில் ேமையல் எரிவாயு 
தரம ்பற்றி அறிய எநத அரசும ந -்
வடிக்மக எடுததிருக்கவில்மை. 
பைாரட்டுவ ்பல்கமைக்கழதது்ன 
ச்பசி இது ்பற்றி கணிபபீடு பேய்தது. 
12.5 கிசைா ேமையல் எரிவாயு 
சிலிண்்மர 18 லீட்்ராக ைாற்றுவ-
தால் எரிேக்தி அளவு அதிகரிக்காது. 
அதில் 9.5 கிசைா எரிவாயுசவ இருக்-
குபைன அறிவிக்கப்பட்்து.  

 நுகர்சவார் ்பாதுகாபபு அதிகார 
ேம்ப இரண்டு ேமையல் எரிவாயு 
நிறுவனஙகளுக்கும எதிராக வழக்-
குத பதா்ர்நதது. அதற்கமைய ேந-
மதயில் உள்ள 18 லீட்்ர் ேமையல் 
எரிவாயு சிலிண்்ர்கள் அகற்றப்பட்-
்ன.12.5 கிசைா 5 கிசைா ைற்றும 
02 கிசைா சிலிண்்ர்கசள ேநமதயி-
லுள்ளன. 30 க்கு 70 எனற அளவிசை 
எரிவாயு உள்ள்க்கப்பட்டுள்ளது.  

 இரு நிறுவனஙகளினதும எரிவாயு 
ைாதிரிகள் ப்பறப்பட்டு ஆய்வு பேய்-
யப்பட்டுள்ளது. அதன அறிக்மககள் 
(27) கிம்க்க இருக்கிறது.  

 நாமள திஙகட்கிழமை இது 
பதா்ர்பில் ்பாராளுைனறததிற்கு 
அறிவிபச்பாம.  

 நாட்டில் ேமையல் எரிவாயு 
பதா்ர்்பான பிரச்சிமன உள்ளது. 
உைகில் ேமையல் எரிவாயு பதா்ர்-
்பான வி்பதது ந்க்கிறது. எைது நாட் -
டிலும 10 முதல் 20 வமர வி்பதது 
ந்க்கிறது.  

 ைாப நிறுவன ேமையல் எரிவாயு 
சிலிண்்ர்கள் க்நத 05 வரு்த -
தில் 23 த்மவகள் அனர்ததததிற்-
குள்ளாகியுள்ளன. இது பதா்ர்பில் 
விோரமை நம்ப்பற்றது. இனறும 
வி்பததுகள் நம்ப்பறுகினறன.
சிலிண்்ருக்கும பரகுசைட்்ருக்-

கும குழாய்கும தரம நிர்ையிக்கப -
்பட்டுள்ளன.  

்பாவமனயாளர் ்பாதுகாபபுத 
பதா்ர்பில் நீண்்காைைாக பிரச்-
சிமன உள்ளது. நாட்டுக்கு வரும 07 
ஆயிரததிற்கும அதிகைான ப்பாருட்-
களில் 1,200 வமரயான ப்பாருட்க -
ளின தரசை ்பரீட்சிக்கப்படுகிறது.  

 பைாறட்டுவ ்பல்கமைக்கழக நிபு-
ைர்கள் பவளிநாட்டு நிபுைர்களு -
்ன இமைநது இநதப பிரச்சிமனக்-
குத தீர்வு காண்்பதற்கு ந்வடிக்மக 
எடுததுள்ளன. துமறமுகததில் 
ஏற்றும நாட்டில் ோனறிதழ விநிசயா-
கிக்கப்படுகிறது. ேமையல் எரிவாயு 
அனுபபும நிறுவனஙகமள இஙகு 
்பதிய ந்வடிக்மக எடுக்கப்பட்டுள்-
ளது. தரநிர்ைய ேம்ப ்பகுப்பாய்வு 
திமைக்களம என்பன ஆய்வு 
பேய்து வருகினறன.  

அரசிலிருநது ஒரு்பாதும்...
பேயற்்பாடுகளின காரைைாக, ேம்ப-
யிலிருக்கும 225 ச்பரும அவைதிக் -
கப்படுவதாக அவர் சைலும சுட்டிக்-
காட்டியுள்ளார்.  

அவவாறான ஒருவர் ்பாராளுைன -
றததில் ப்பண் பிரதிநிதி ஒருவமர 
அவைதிக்கும வமகயில் பேயற்்பட்-
்மை நாட்டிலுள்ள ஒட்டுபைாதத 
ப்பண் பிரதிநிதிகமளயும அவைதிப-
்பதாகசவ நான கருதுகிசறன.  

ஒருசிைரின முமறயற்ற பேயற்்பா -
டுகளினால் ைக்களுக்கு ்பாராளுைன -
றம மீது பவறுபபு ஏற்்பட்டுள்ளது. 
இவவாறான பேயற்்பாடுகளினால் 
ைாததிரமினறி ்பாராளுைனறம ேர்வ-
சதே ைட்்ததிலும அவைதிபபுக்குள்-
ளாகினறது.  

தற்ச்பாது ப்பாய் கூச்ேலிடு்பவர்-
கசள 2015ஆம ஆண்டு பிரதைர் 
ைஹிநத ராஜ்பக் ஷமவ ஜனாதி்பதி 
்பதவியிலிருநது பவளிசயற்றினார்-
கள். அவர்கசள 2015ஆம ஆண்டு 

ைஹிநத ராஜ்பக் ஷ அரோஙகம 
சதால்வி அம்நததற்கும காரைம. 
தற்ச்பாதும அதற்சக முயற்சிக்கிறார்-
கள். அவர்கள் ஜனாதி்பதிமயயும 
அரோஙகதமதயும சிக்கலுக்குள்ளாக்-
கசவ முயற்சிக்கிறார்கள் என்பது 
எஙகளுக்குத பதளிவாக பதரிகிறது 
எனறு குறிபபிட்டுள்ள்ளார்.  

1994 ஆம ஆண்டு நான ்பாராளு -
ைனறப பிரதிநிதியாக பதரிவாசனன. 
அனறிலிருநது இதுவமரயில் இவ-
வாறானபதாரு நிமைமய நான ேந-
திததது இல்மை. நான ்பாராளுைன-
றததுக்கு வநத ஆரம்பப ்பகுதியில் 
்பாராளுைனற உறுபபினர்கள் ே்பாநா-
யகருக்கு ப்பரும ைதிபம்ப வழஙகி-
னர். வார்தமதகளில் கூ் அவருக்கு 
அவைதிபம்ப ஏற்்படுததி வி்க் 
கூ்ாபதனறு வார்தமதகமள ்பயன-
்படுததுமச்பாது மிகவும அவதானத-
து்ன பேயற்்படும நிமைமைசய 
அனறு காைப்பட்்து.  

ப்னே அபிவிருத்தி ே்ப்ய:...  
யாழப்பாைததிசைசய பேயற்்படும 
எனறும பதரிவிதத அவர் அபிவிருத-
திச் ேம்ப ைற்றும அநதத துமறயில்  
பிரச்சிமனகள் அல்ைது குமற்பாடு-
கள் காைப்படுைாயின அது பதா்ர்-
பில் எைக்கு அறிவிததால் உரிய ந -்
வடிக்மக சைற்பகாள்ளத தயாராக 
உள்ளதாகவும அமைச்ேர் ேம்பயில் 
பதரிவிததார்   

்பாராளுைனறததில் சநற்று 
குழுநிமை விவாதததில் உமரயாற்-
றிய சிறிதரன எமபி எழுபபிய சகள்-
விபயானறுக்கு ்பதிைளிக்கும வமக-
யிசைசய அமைச்ேர் ரசைஷ ்பதிரை 
இதமனத பதரிவிததார்.  ்பாராளு-
ைனறததில் சநற்று ப்பருநசதாட்் 
மகதபதாழில் அமைச்சு மீதான வரவு 
பேைவுததிட்் குழுநிமை விவாதத-
தில் உமரயாற்றிய சிறிதரன எமபி,  

யாழப்பாைததில் பேயற்்படும 
்பமன அபிவிருததிச் ேம்பமய 
பகாழுமபுக்குக் பகாண்டு வருவ-
தற்கு ந்வடிக்மககள் சைற்பகாள்-
ளப்பட்டுள்ளதாக குறிபபிட்்து்ன 
தமிழ ைக்களின ்பாரம்பரியதமத 
அடிப்பம்யாகக் பகாண்் ்பமன 
அபிவிருததித துமறச் ோர்நத ்பமன 
அபிவிருததி ேம்பயின தமைவராக 
ஒரு சிஙகள ேசகாதரர் நியமிக்கப்பட்-
டுள்ளமை பதா்ர்பிலும ேம்பயில் 
தைது ஆதஙகதமதக் குறிபபிட்்ார்.  

கிததுள் அல்ைது பதனமன அபி-

விருததிச் ேம்ப பதற்மக ோர்நதது 
என்பதால் அவற்றுக்கு ஒரு தமிழமர 
நியமிக்க சவண்டும எனறு நாஙகள் 
சகட்கவில்மை.  

்பமன அபிவிருததிச் ேம்பயில் 
்பணி புரியும கைக்காளர்கள் ைற்றும 
அதிகாரிகள் என சிஙகளவர்கசள 
நியமிக்கப்பட்டு வருகினறார்கள். 
அஙகுள்ள உததிசயாகததர்கள் ைாற்-
றப்பட்டு சவறு பைாழி ச்பசு்பவர்கள் 
அதற்காக நியமிக்கப்பட்டு வருவமத-
யும காை முடிகிறது.  

 எவவாறாயினும சைற்்படி ேம்ப 
வ்க்கு -கிழக்மக பிரதிநிதிததுவப்ப-
டுதத சவண்டிய ஒனறு. அது பதா்ர்-
பில் அமைச்ேர் கவனம பேலுதத 
சவண்டும எனறும அவர் சகட்டுக்-
பகாண்்ார்.  

அதது்ன அதற்கு ்பதிைளிதத 
ப்பருநசதாட்் மகதபதாழில் 
அமைச்ேர் ரசைஷ ்பதிரன:  

அது பதா்ர்பில் அநீதிகள் ஏற்்பட்-
டிருநதால் எைக்கு அறிவியுஙகள் 
்பமன அபிவிருததி பதா்ர்்பான முத-
லீடுகள், ைற்றும ந்வடிக்மககள் 
அநத ைக்கள் ோர்நததாக முனபனடுப-
்பதற்கு அமனதது ந்வடிக்மககளும 
சைற்பகாள்ளப்பட்டுள்ளன. ஏதாவது 
சிக்கல்கள் காைப்படுைானால் 
நாஙகள் அதமனத தீர்ப்பதற்கு உதவி 
பேய்ய காததிருக்கிசறாம எனறும 
அவர் பதரிவிததார். 

திஸ்ஸ குடடியாராச்சியின...
ஜனதபதாமக எண்ணிக்மகயில் 
52 விகிதததுக்கு அதிகைாசனார்   
ப்பண்கள் ஆவர். ஆகசவ ப்பரும-
்பானமையினரான ப்பண்கமள அவ-
ைானப்படுததி விட்டு, இைஙமக 
சதேதமத கட்டிபயழுப்ப முடியாது. 
ப்பண்களுக்கு எதிரான ஒடுக்குமுமற-
கமளக் கண்டிக்க இன, ைத, பைாழி, 
அரசியல் ச்பதஙகமளகமள ைறநது 
ஒனறு்படுசவாம என ஜனநாயக 
ைக்கள் முனனணி, தமிழ முற்ச்பாக்கு 
கூட்்ணி தமைவர், பகாழுமபு 

ைாவட்் எமபி ைசனா கசைேன 
கூறியுள்ளார். இது்பற்றி ைசனா எமபி  
சைலும கூறியுள்ளதாவது, 

எைது ேக ்பாராளுைனற உறுபபி-
னர் சராகிணி குைாரி விசஜரதன-
வுக்கு எதிராக ப்பண்ணின பவறுபபு 
ைற்றும அருவருக்கததக்க கருதது-
கமள, அரசு  தரபபு எமபி திஸ்ஸ 
குட்டியாராச்சி ்பகிரஙகைாக ேம்பயில் 
பிரசயாகிததுள்ளார்.  இநநாட்டுப 
ப்பண்கமள அவைானப்படுததும-
முகைாக ேம்பயில் போல்ைப்பட்்  

இக்கருததுகமள, ்பாராளுைனற 
ப்பண்கள் ஒனறிய அமைபபின 
தமைவர் ராஜாஙக அமைச்ேர் சுதர்-
ஷனி ப்பர்ைாண்ச்ாபிள்மள 
ைற்றும எதிரணி எமபி தைதா அது-
சகாரள ஆகிசயார், அரசு, எதிரணி 
ச்பதஙகளுக்கு அப்பால் பேனறு கடு-
மையாகக் கண்டிதது தைது உரிமைக்-
சகாரிக்மககமள முன மவததுள்ளனர்.  
ைாததமள ைாவட்் எமபி சராகிணி 
குைாரி விசஜரதன உரிமை சகாரிக்மக 
எழுபபி, தனமனயும, இநநாட்டு 

ப்பண்கமளயும நிமிர்நது நினறு ைகி-
மைப்படுததியுள்ளார்.     

அருவருக்கதக்க விதததில், 
ப்பண்கமள அவைானப்படுததுவ-
தும பினனர் அவற்மற விமளயாட்டு, 
சகலி, கிண்்ல், அரசியல்  எனற 
ப்பயர்களில் மூடி ைமறப்பதும, நைது  
ேமூகததில் வழமையாக நம்ப்பறு-
கிறது. இதுசவ அனறு அரசு தரபபு  
எமபி திஸ்ஸ  குட்டியாராச்சி வாயில் 
இருநதும ்பாராளுைனற ேம்பயில் 
பவளிப்பட்்து. 

அரசியல் தீர்வி்னேக ்காண...
தாரிக் அஹைட் பதரிவிததுள்ளார்.   

பிரிட்்னுக்குச் பேனறுள்ள தமிழத 
சதசியக் கூட்்மைபபின ஊ்கப 
ச்பச்ோளரும, ்பாராளுைனற உறுபபி-
னருைான ஜனாதி்பதி ேட்்ததரணி 
எம.ஏ.சுைநதிரனுக்கும பிரிட்்னின 
அமைச்ேர் தாரிக் அஹைட்டுக்கும 
இம்யிைான ேநதிபபினச்பாசத 
சைற்கண்்வாறு அமைச்ேர் தாரிக் 
பதரிவிததுள்ளார்.   

பிரிட்்னின பவளிவிவகார 
அமைச்ேரு்னான ேநதிபபு, மிகவும 
ஆக்கபூர்வைாக அமைநதிருநதது. 

அபைரிக்கா, கன்ா ஆகிய நாடுகளில் 
நம்ப்பற்ற முக்கிய ேநதிபபுக்களின 
பதா்ர்ச்சியாகசவ இநதச் ேநதிபபும 
நம்ப்பற்றிருநதது.  இச் ேநதிபபின-
ச்பாது, இைஙமக அரோஙகதமதப 
ப்பாறுபபுக்கூறமை பேய்ய மவப்ப-
தற்காக ஐக்கிய நாடுகள் ைனித உரிமை-
கள் ச்பரமவயில் பிரிட்்ன இமை 
அனுேரமை நாடுகளின தமைமை-
யில் 46.1 பிசரரமைமய முனனகர்ததி 
நிமறசவற்றியமைக்காக தமிழினத-
தின ோர்பில் ேட்்ததரணி எம.ஏ.சுைந-
திரன நனறிகமள பதரிவிததிருநதார்.  

பணடி்்கக ்காலத்தில்...
சுகாதார வழிகாட்்ல்கள் இதற்கு 

முனனர் காைப்பட்்மத வி்வும 
தளர்ததப்பட்டுள்ளன.  

 ப்பாதுவாகப ்பண்டிமகக் காைங-
களில், சிறு குழநமத முதல் அமனவ-
ருக்கும ேமூக ரீதியாகவும, ஆனமீக 
ரீதியாகவும ்பண்டிமகக் காைதது-
்ன பதா்ர்பும்ய சதமவகமள 
நிமறசவற்றுவதற்கான வாய்பபு 
வழஙகப்படுகிறது. நாட்டின ப்பரும-

்பானமையான ைக்கள் சுகாதார 
வழிகாட்்ல்கள் பதா்ர்பில் அவ -
தானதது்ன பேயற்்பட்்ாலும 
சிைர் சுகாதார வழிகாட்்ல்கமளப 
பின்பற்றாைல் இருப்பது ஆ்பததான 
வி்யைாகுபைன அவர் பதரிவித-
துள்ளார்.  சுகாதார ்பணியகததில் 
(26) நம்ப்பற்ற ஊ்கவியைாளர் 
ேநதிபபில் கைநது பகாண்டு அவர் 
இவவாறு பதரிவிததுள்ளார். 

ேஹரான குழுவினேருடன ்நரடி...
முஜிபுர் ரஹைான சகாரிக்மக 

விடுததார்.  ்பாராளுைனறததில் (26) 
சிறபபுரிமை மீறப்பட்டிருப்பது 
பதா்ர்்பாக பதரிவிக்மகயிசைசய 
அவர் இவவாறு குறிபபிட்்ார்.  

 2005 இல் பவளிநாட்டிலிருநது 
வநத சநரம மகய்க்க சிம அட்ம் 
ஒனமற ப்பற்றுக்பகாள்ள ்பல்சவறு 
ஆவைஙகமள ேைர்பபிக்க சவண்டி 
இருநததால், எனது நண்்பன ஒருவ-
ரின ப்பயருக்கு சிம அட்ம் ஒனமற 

ப்பற்றுக்பகாண்ச்ன. பினனர் 
அதமன எனது ப்பயருக்கு ைாற்றிக் 
பகாண்ச்ன. அனறு முதல் இனறு -
வமர அநதத பதாமைச்பசி இைக்கத-
மதசய ்பயன்படுததி வருகினசறன.  

  எனக்குத பதாமைச்பசி இைக்-
கதமதப ப்பற்றுததர உதவிய ந்பமர 
்பயஙகரவாதத தடுபபு விோரமைப 
பிரிவு க்நத ைாதம 07ஆம திகதி 
விோரமைக்கு அமழததிருநதது. 
அவரி்ம எனது பதாமைச்பசி-

யிலிருநது சைற்பகாள்ளப்பட்் 
பதாமைச்பசி அமழபபுகள் பதா்ர்-
்பாக நீண்் விோரமை சைற்பகாள்-
ளப்பட்டிருக்கினறது.   

 இதனச்பாது அநத ந்பர் இநதத 
பதாமைச்பசி இைக்கதமத ்பாவிப-
்பது ்பாராளுைனற உறுபபினபரன 
எனது ப்பயமர குறிபபிட்டுள்ளார்.  

 இதனமூைம எனது பதாமைச்ப -
சியிலிருநது சைற்பகாள்ளப்படும 
பதாமைச்பசி அமழபபுகள் ஒட்டுக் -

சகட்கப்படுகினறதாகசவ பதரியவ-
ருகினறது. இநத ந்வடிக்மகயால் 
்பயஙகரவாதத தடுபபுப பிரிவு எனது 
்பாராளுைனற சிறபபுரிமைமய மீறி 
இருக்கினறது. அதனால் ்பயஙகர-
வாத தடுபபுப பிரிவு விோரமைப 
பிரிவின பிரதானிமய ்பாராளுைனற 
சிறபபுரிமைக் குழுவுக்கு அமழதது 
இதுபதா்ர்்பாக விோரமை சைற்-
பகாள்ளசவண்டுபைன சகட்டுக்-
பகாள்கிசறன.  

்தைாடடத் ததைாழிலா்ளருககு...
  க்நத 2015ஆம ஆண்டு முதல் 
ஆயிரம ரூ்பா ேம்பள அதிகரிபம்பக் 
சகாரி வருகினறனர். ஆனால் தற்ச்பாது 
நாட்டில் நிைவும அததியாவசிய 

ப்பாருட்களின விமை அதிகரிபம்ப 
கவனததிற் பகாண்டு அவர்களுக்கு 
2000 ரூ்பாய் ேம்பளதமதப ப்பற்றுக் 
பகாடுப்பதற்கு அரோஙகம ந்வ-

டிக்மக எடுக்க சவண்டும எனறும 
அவர் ேம்பயில் சகட்டுக் பகாண்்ார்.  
்பாராளுைனறததில் சநற்று ப்பருந-
சதாட்  ் மகதபதாழில் அமைச்சு உள்-

ளிட்  ் 4 அமைச்சுக்கள் மீதான வரவு 
பேைவுததிட்  ் குழுநிமை விவாதத-
தில் உமரயாற்றிய ச்பாசத சிறிதரன 
எமபி இவவாறு பதரிவிததார்   

ஆபத்தான புதிய றவரஸுக்கு
‘ஒமிக்்ரான்’ என கபயர சூட்டல்

பதனனாபிரிக்காவில்  முதல் 
முமறயாக கண்்றியப்பட்டுள்ள 
பகாசரானா பதாற்று கவமைக்குரிய 
வமகமயச் சேர்நதபதன உைக சுகாதார 
நிறுவனம வமகப்படுததியுள்ளது. 
கிசரக்க எழுதது முமறப்படி அதற்கு 
‘ஒமிக்சரான’ எனவும ப்பயரிட்டுள்ளது.   

பதனனாபிரிக்காவில் க்நத 24 ஆம 
திகதி முதல்முமறயாகக் கண்்றியப-
்பட்  ் புதிய வமக பகாசரானா, ்பாட்ஸ்-
வானா உள்ளிட்  ் அண்ம  ் நாடுகளுக்-
குப ்பரவியுள்ளது. ‘பி.1.1.529’ எனற 
குறியீடு இ்ப்பட்டுள்ள அநத வமகக் 
பகாசரானா, இரு தவமை தடுபபூசி 
பேலுததிக் பகாண்்வர்கமளயும பதாற்-

றியுள்ளது. அது, தற்ச்பாது மிக சவகைாக 
்பரவும தனமை பகாண்  ் ப்ல் ா் 
வமக பகாசரானாக்கமளவி  ்அதிக தீவி-
ரைாக ைனிதர்களிம்சய ்பரவும எனறு 
அஞ்ேப்படுகிறது.    இநதப புதிய வமக 
பகாசரானா கவமைக்குரிய வமகமயச் 
சேர்நதபதன உைக சுகாதார நிறுவனததின 
ஆசைாேமனக் குழு பவள்ளிக்கிழமை 
வமகப்படுததியது. கிசரக்க எழுதது 
முமறப்படி அதற்கு ‘ஒமிக்சரான’ எனவும 
ப்பயரிட்்து. இநத வமகயானது உைக 
சுகாதார நிறுவனததின கவமைக்குரிய 
பகாசரானா வமககளில் முதனமையா-
னது ஆகும.   

உைக நாடுகள் இதனால் பீதிய-

ம்நதுள்ளன. பதன ஆபிரிக்க வமக 
பகாசரானா ேர்வசதே நாடுகளுக்கு கைக்-
கதமத ஏற்்படுததியுள்ளது. பதன ஆப-
பிரிக்கா ைற்றும அதன 05 அண்ம் 
நாடுகளிருநது வரும விைானஙகளுக்கு 
பிரிட்்ன தம  ் விதிததது. அநத அறி-
விபபும பவள்ளிக்கிழமை அமுழுக்கு 
வநதது.   பதனனாபிரிக்கா ைற்றும அதன 07 
அண்ம  ்நாடுகளிலிருநது அபைரிக்கர்கள் 
அல்ைாசதார்  அபைரிக்கா வருவதற்கு நவ. 29 
முதல்  அநநாடு  தம  ் விதிததுள்ளது.   

பதனனாபிரிக்கா வழியாக க் நத 15 நாட்-
களில் ்பயைம பேய்த பவளிநாட் வர்கள் 
கன ா்  வருவதற்கு அநநாடு தம  ்விதிததுள்-
ளது.  கன ா்மவச் சேர்நதவர்கள் அவவாறு 

வநதால் 14 நாள்கள் தனிமைப்படுததிக் 
பகாள்ள சவண்டும எனத பதரிவிததுள்ளது.   
பஜர்ைனியும, பவள்ளிக்கிழமை இரவு 
முதல் பதன ஆபபிரிக்காவிலிருநது ்பயணி-
கள் வருவதற்குத தம  ்விதிக்கப்படுவதாக 
அறிவிததது. அநத நாட்டில் பகாசரானா 
்பலி 01 இைட்ேதமதக் க் நதுள்ளது்ன, 
பதன ஆபபிரிக்காவிலிருநது வரும ்பய-
ணிகளில் பஜர்ைனியர்களுக்கு ைட்டுசை 
நாட்டுக்குள் வர அனுைதிக்கப்படுபை-
னவும அவர்கள் பகாசரானா தடுபபூசி 
பேலுததியிருநதாலும பேலுததியிராவிட்-
்ாலும 14 நாட்களுக்குத தனிமைப்ப-
டுததப்படுவர் எனறும அறிவிக்கப்பட்-
டுள்ளது.   

சிலிணடர் தவடிப்பு ததைாடர்பில்  ...
19வயது ப்பண்பைாருவர் உயி-
ரிழநதுள்ளார். இநதப பிரச்சிமன 
பதா்ர்்பாக உ்னடியாக கவனம 
பேலுததசவண்டும எனறும அவர் -

கள் சகாரினர்.   
இதனச்பாது பதா்ர்நது கருததுத 

பதரிவிதத எதிர்க்கட்சி தமைவர் 
ேஜித பிசரைதாே, இநத ைாதததில் 

இதுவமர 7 இ்ஙகளில் காஸ் 
சிலிண்்ர்கள் பவடிததுள்ளன. 
அதனால் ைக்கள் ப்பரும அச்ேததில் 
வீடுகளில் வாழநது வருகினறனர். 

ைக்கள் வரிமேகளில் காததிருநது 
வாஙகி எடுததுச் பேல்லும காஸ் 
சிலிண்்ரின ்பாதுகாபபு குறிதது ேந-
சதகம ஏற்்பட்டிருக்கினறது. 

6 நாடு்களின பயணி்களுககு ... 
நமீபியா, சிம்பாபசவ, ச்பாட்ஸ்வானா, 
பைசோதசதா ைற்றும எசுவாததினி 
ஆகிய 06 நாடுகளிலிருநசத இவவாறு 
நாட்டுக்கு வருமகத தர தம  ்விதிக்கப-

்பட்டுள்ளது.   இநதத தம  ்எதிர்வரும 
14 நாட்களுக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக 
சிவில் விைான சேமவகள் அதிகார ேம்ப 
குறிபபிடுகினறது.  
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"எ
னது 
இரண்டு 
பிள்ளைக-

ளும் பாடசா்ை சசல்-
லும்்பாது ்கக்ளை 
இறுகப் பற்றியவாறு சந்-
்�ாசமாக ச்கா�ரப் பாசத்-
்�ாடு சசல்வாரகள. அன்றைய 
நாளும் அவவா்றை இ்ை 
பிரியாது சசனறைனர.   

அவரகள மரணித்து ஜனாஸாவாக 
மீடகப்படட்பாதும் இருவரும் கடடிய-
்ைத்� படி்ய இருந்�ாரகள.   

எஙகளைது மூத்� மகள பாத்திமா ஷிரீன 
நல்ை சகடடிககாரி. ஒரு நாள கூட நான பாட-
சா்ைககு சசல்வ�ற்கு அந்� பிள்ளை்ய 
நான எழுப்பியது கி்டயாது. �ானாக்வ 
எழுந்து �ானாக்வ கட்மகள எல்ைாம் 
முடித்துவிடடு பாடசா்ைககுச் சசல்வது 
வழககம்.   

நனறைாகப் படித்து நான ஒரு நாள ்வத்தி-
யராக வரு்வன வாப்பா எனறு மூத்� மகள 
அடிககடி கூறிக சகாளவார" எனறு கூறினார 
இரண்டு சபண் பிள்ளைக்ளையும் படகு 
விபத்தில் இழந்� அபூபககர முபாஸ்.   

8 வய�ான பாத்திமா ஷிரீன மற்றும் 6 
வய�ான பாத்திமா அஹிைா ஆகிய இரு 
ச்கா�ரிகளும் இந்� விபத்தில் உயிர பிரிந்தி-
ருககிறைாரகள.   

" எனனா ... பின்ன சுகமா.. மறைா 
எனனா சசால்லுஙக்ளைன.... சசால்லுங-
க்ளைன.... எனன சசய்றீஙக.... நாஙகள 
இரிச்சம். பா்� எல்ைாம் ்வ்ை சசய்யிது. 
இனி அதில் பளளிககூடத்துககு ்பா்வாம். 
திரும்பவும் சைாகடவுன ்பாடுவாஙகளைா.... 
நாஙகள ்பாயிடடு வா்ராம்....... "   

இரண்டு தினஙகளுககு முனனர பாடசா-
்ைககுப் ்பாகும் மகிழ்ச்சியில் �ந்்�யின 
்பா்ன எடுத்து, அந்�ப் பிள்ளைகள இருவ-
ரும் கடடிலில் படுத்�வாறு எடுத்துக சகாண்ட 
வீடி்யா பதிவி்ை �ானாக இருவரும் ்மற்-
கண்டவாறு ்பசியிருககிறைாரகள.   

இந்� வீடி்யா்வ எஙகளிடம் காடடி, 
"இழப்்ப ஈடு சசய்ய முடியா� வலி்யாடு, 
இ்றைவனின நாடடப்படி சசனறுவிடடாரகள" 
எனறு அழு�வாறு கூறினார அந்� பிள்ளை-
களின �ாயார.   

இந்� இரு ச்கா�ரிகளும் படகு கவிழ்ந்� 
இடத்தில் இருந்து சுமார 200 மீடடர தூரத்-
தில் உளளை அல் அஸ்கர வித்தியாையத்துககு 
சசல்பவரகள. இவரக்ளை �ாயார குறிஞ்-
சாக்கணி இறைஙகு து்றைககு அ்ழத்து 
வந்து படகில் ஏற்றி விடடு, மீண்டும் வீட்ட 
அ்டவ�ற்கு முனனர, அ�ாவது 10 நிமி-
டஙகளுககுள அந்�ப் படகு கவிழ்ந்� சசய்தி-
யானது அந்�த் �ாய்ககு எடடியிருககினறைது. 
இந்� நி்ை்ய அந்� �ாயால் எப்படித் 
�ாஙகிக சகாளளை முடிந்திருககும்?   

இந்�ப் படகு விபத்தில் ்மலும் ஒ்ர 
குடும்பத்்�ச் ்சரந்� �ாயும் அவரது பிள-
்ளையும் உயிரிழந்�்�ாடு, இ்� குடும்பத்-
்�ச் ்சரந்� ஆறு வய�ான மற்சறைாரு 
ஆண் பிள்ளை ஒனறும் படுகாயஙகளுடன 
உயிர�ப்பி கிண்ணியா �ளை ்வத்தியசா்ை 
அவசர சிகிச்்சப் பிரிவில் அனுமதிககப்பட-
டுளளைது.   

30 வய�ான பாத்திமா சப்ரினா எனறை 
இந்� �ாயும் இவரது மூனறை்ர வய�ான 
மகன ்சகு சஹி எனபவரும் இந்� அனரத்-
�த்தில் உயிரிழந்துளளைனர.   

பாத்திமா சப்ரினா ஒரு முனபளளி 
ஆசிரி்ய. �னது பிள்ளைகள இருவ்ரயும் 
வழ்ம்பானறு அன்றைய தினமும் �ான 
கட்ம புரிகினறை முனபளளிககு சகாண்டு 
சசனறை்பா்�, இந்� படகு அனரத்�ம் ஏற்-
படடு இருககிறைது.   

படகு கவிழும் ்பாது, இரு பிள்ளைக்ளை-
யும் இவர கடடிய்ைத்�படி இருந்�்� 
க்ரயில் சற்று தூரத்தில் பாரத்து, இவர-
க்ளை காப்பாற்றை ஓடி வந்� மககள சிந்திய 
கண்ணீர காடசி்ய எவவாறு சசால்வது?   

பா்� கவிழ்ந்து சிை நிமிடஙகளில், 
�னது 5 வய�ான மக்ளை க்ரககு 
சகாண்டு வந்து உயி்ர காப்பாற்றிவிடடு, 
மீண்டும் அந்�த் �ாய் �னது மூனறை்ர 
வய�ான மக்ன காப்பாற்றைச் சசனறு 
, உயிர பிரிந்து சடைமாக மீடகப்படட 
காடசி்ய யாரும் இைகுவாக மறைந்து விட 
முடியாது.   

இ்�விட துயரம் எனனசவனறைால் 
அந்�த் �ாயும் பிள்ளையும் கடடி அ்ைத்�-
வாறு இருந்� நி்ையில் சடைமாக மீடகப்பட-
ட்மயாகும்.   

 குறிஞ்சாக்கணி்யச் ்சரந்� ஒரு 
�ாயும் மகனும் இந்� விபத்தில் சிககுண்ட 
பரி�ாபம் ஊ்ர்ய ்சாகமயமாககியது.   

மூனறு பிள்ளைகளின �ாயான 39 
வய�ான முகம்மது சககரியா �ாழிஸா 
எனறை இந்�த் �ாய், �னது 6 வயது நிரம்பிய 
இ்ளைய மகனான பரீஸ் பஹி்ய வழ்ம 
்பானறு அன்றைய தினமும் படகில் ஏற்றி 
முன பளளிககு அ்ழத்துச் சசனறை ்வ்ளை-
யி்ை்ய அனரத்�ம் ஏற்படடிருககினறைது.   

இந்� பிள்ளையும் உயிரிழந்� நி்ையில் 
மீடகப்படடது. �ாய் �்ையில் பைத்� 
காயஙகளுடன, ்மைதிக சிகிச்்சககாக 
கிளிசநாச்சி ்வத்தியசா்ைககு கிண்ணியா 
�ளை ்வத்தியசா்ையில் இருந்து உட-
னடியாக அனுப்பி்வககப்படடார. இந்� 

கடடு்ர எழுதும் ்பாது கூட இவர சா�ாரை 
நி்ைககு திரும்பவில்்ை எனறு ்வத்திய-
சா்ை வடடாரஙகள ச�ரிவித்�ன.   

நீண்ட காைமாக சவளிநாடடில் ்வ்ை 
புரிந்� இவரது கைவர, ்வத்தியசா்ை-
யில் இருககினறை �னது ம்னவி்ய பாரகக 
்வண்டும் எனறை ஆவ்ைாடு, பல்்வறு 
சிரமஙகளுககு மத்தியில் கடந்� வியாழககி-
ழ்ம(25) நாடு திரும்பி இருககிறைார.   

்மலும், இந்�ப் படகில் �னது ்பரப் 
பிள்ளை்ய முன பளளிககாக அ்ழத்துச்-
சசனறை 70 வய�ான ்சக அப்துல் கா�ர 
எனபவர படகு கவிழ்ந்� இடத்திலிருந்து 
உயிர பிரிந்� நி்ையில் மீடகப்படடார.   

இவர கூடடிச் சசனறை 5 வயது்டய 
்பரப் பிள்ளை உயிருடன காப்பாற்றைப்படடு, 
கிண்ணியா �ளை ்வத்தியசா்ையின அவசர 
சிகிச்்சப் பிரிவில் அனுமதிககப்படடார .   

்வத்தியசா்ையில் அப்பா..... அப்பா..... 
எனறு அழுது சகாண்டிருந்� இந்�ப் பிள-
்ளையின ஏககத்்�யும் துயரத்்�யும் 
எப்படி சசால்லுவது?   

இவவாறு எந்�ப் பாவமும் அறியா� 
நானகு பிள்ளைக்ளைாடு, ஆறு உயிரக்ளை 
இந்� விபத்து பலி எடுத்திருககினறைது. 
்மலும் 11 மாைவரகள பாதிப்புககு 
உளளைாகி உயிர �ப்பியிருககிறைாரகள. இந்� 
ஆறைாத்துயரில் இருந்து இனனும் மீளைமுடியா-
மல் ஊர உறைஙகிக சகாண்டிருககினறைது.   

இந்�ப் படகில் �னது மக்ளை முன 
பளளிககு அ்ழத்துச் சசனறு உயிர�ப்-
பிய எம். ஆர.பஸீர ஆசிரியர விபத்து 
குறித்து �னது அனுபவத்்� 

இவவாறு பகிரந்து சகாண்டார.   
"அன்றைய தினம் இதில் பயணித்�வரகள 

சபரும்பாலும் மாைவரகளைாக்வ இருந்-
�ாரகள.15 ்பர அளைவில் இருககும் என 
நி்னககி்றைன. என்னாடு ்சரத்து ஐந்து 
சபரியவரகள இருந்�ாரகள.   

நான எனது மக்ளைாடு ்மாடடார ்சக-
கிளில் அமரந்திருந்� ்பாது, ஆற்றின 
ஆழமான பகுதி்ய படகு சநருஙகியதும் 
எனது வைது பககமாக படகு சாயத் ச�ாடங-
கியது. அப்்பாது சசய்வ�றியாது ்மாடடார 
்சககி்ளை விடுத்து, எனது பிள்ளை்ய 
இறுகக கடடி அ்ைத்துக சகாண்்டன. 
சிை நிமிடஙகளில் எல்்ைாரும் படிப்படியாக 
ஆற்றினுள சாய்ந்து விழ ஆரம்பித்்�ாம்...... 
எனறு இந்� பரி�ாப நி்ை்ய ச�ரிவித்-
�ார,   

க்ரககு நீந்திச் சசனறு �னது பிள்ளை-
யின உயி்ரக காப்பாற்றை கடும் பிரயத்�னம் 
சசய்��ாகவும் அவர சசானனார.   

ஊ்ர மாத்திரமனறி ்�சத்்�்ய ஆறைாத் 
துயரத்தில் ஆழ்த்திய இந்� படகு விபத்து 
குறித்து பல்்வறு வ்கயிலும் பைவாறைான 
கருத்துககள �ற்்பாது முன்வககப்படடு 
வருகினறைன.   

இந்� பாைம் கிண்ணியா நகர ச்ப்ய-
யும் கிண்ணியா பிர்�ச ச்பயும் இ்ைக-
கினறை பாைமாகும். இது 1977 ஆம் ஆண்டு 
கடடப்படடது. பழ்ம வாய்ந்� இந்� பாைம் 
பை வருடங-

களைாக ்பாககுவரத்துககு உகந்��ல்ைா� 
இடிந்து விழும் நி்ையில் இருந்�து.   

இ�னால் இ�்ன புனர்மத்து �ருமாறு 
காைாகாைமாக அந்�ப் பிர்�ச மககள கவ-
னயீரப்பு ்பாராடடஙக்ளையும், ்காரிக்க-
க்ளையும் முன்வத்து வந்திருந்�னர.   

இந்� நி்ையில் �ற்்பா்�ய 
அரசாஙகம் இ�ற்கான நிதி்ய 
ஒதுககீடு சசய்திருந்�து. திரு-
்காைம்ை வீதி அபிவிருத்தி 
அதிகார ச்பயின சபாறியிய-
ைாளைர ்மற்பார்வயின கீழ், 
226.7 மில்லியன ரூபா 
சசைவில் மீள கடடுமானப் 
பணிகள 2021.04.22 
திகதி மு�ல் ஆரம்பிக-
கப்படடன. ஒப்பந்� 
காைம் 245 நாடக-
ளைாகும்.   

இந்�ப் 
பாை கடடுமான 
பணிகள ஆரம்பிககப்-
படடு அனரத்�ம் நிகழ்ந்� 
அனறுடன சுமார 215 
நாடக்ளை கடந்துளளைன. ஆனால் 
இனனும் பத்து வீ�மான கடடுமான 
பணிகளும் ந்டசபறைவில்்ை. 
இந்�த் �ாம�மும் இந்� அனரத்�ம் 
நிகழ்ந்��ற்கான காரைஙகளில் ஒனறு 
என சபாதுமககள கூறுகினறைனர.   

இ்�்வ்ளை, பாைம் குறித்� காைத்தில் 
நிரமாணிககப்படா்ம குறித்து விசார-
்ைகள துரி�ப்படுத்�ப்படடிருப்ப�ாகவும் 
6- மு�ல் 9 மா�ஙகளுககுள காைத்்�ப் 
பூரத்தி சசய்வ�ற்கு நடவடிக்க எடுககப்பட-
டிருப்ப�ாகவும் கிழககு மாகாை வீதி அபிவி-
ருத்தி அதிகார ச்ப பணிப்பாளைர எஸ். வி. 
வீரக்கான ச�ரிவித்�ார.   

பாைம் குறித்� காைத்தில் நிரமாணிககப்-
படா்மககு ஒப்பந்�காரரின பைவீன்ம 
காரைம் எனறும் ்வசறைாரு ஒப்பந்�ககார-
ரிடம் ்கயளித்து நிரமாணிப்ப�ற்கு நடவ-
டிக்க எடுககப்படடு இருப்ப�ாகவும் அவர 
்மலும் ச�ரிவித்�ார.   

இந்�ப் பட்க சசலுத்துவ�ற்கு 
அனுமதி வழஙகியது யார எனறை ஒரு 
்களவியும் சபாதுமககள எழுப்புகின-

றைனர?   
ஆற்றில் கவிழ்ந்� 
படகு ்ச்வககு 
2021.10.28 ஆம் 

திகதி கிண்ணியா 
நகர ச்ப �விசாளைர 

சபரியார டு மு்ன்ய 
்சரந்� எம். ஏ. எம்.

றியாஸ் எனபவருககு 
அனுமதி வழஙகியுள-
ளைார.   

ஆறாத் துயரத்்தைத் தைநதை 

கிண்ணியா படகு விபத்து!!

படகு அனர்த்த்ததிற்கு 
காரணமானவரகள் யார

்தனது குழந்்த்ய இறுகப் பிடி்த்தவாறு 

மீடகப்படட ்தாயின்  ஜனாஸா!!!!

்கக்ை இறுகப் பிடி்த்தவாறு மீடகப்படட 

இரு சககா்தரிகளின் ஜனாஸாககள்!!!!

கிண்ணியா மத்திய நிருபர 

கியாஸ் ஷாபி 

? 

ச�ாடர 04ஆம் பககம்...
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க�ொவிட்-19 உலகத் 
த�ாற்றுநநாயி-
னால் ஏற்்பட்-
டுள்ள த்பாரு-

்ளா�ார தநருக்கடி ந்பான்ற ்பல்நவறு 
சவால்களுக்கு ைத்தியில் நாட்மடை 
முனநனாக்கிக் தகாண்டு தசல்லும 
த்பாறுபம்ப ஏற்றுக் தகாண்டை நிதி 
அமைசசர் ்பசில் ராஜ்பக் ஷவின 
கனனி வரவுதசலவுத் திட்டைைாக 
இது அமைந்திருந்�து.

  கடைந்� 22ஆம திகதி நமடைத்பற்்ற 
இரண்டைாம வாசிபபு மீ�ான வாக்-
தகடுபபில் ஆ�ரவாக 153 வாக்குக-
ளும, எதிராக 60 வாக்குகளும அளிக்-
கப்பட்டு 93 நைலதிக வாக்குக்ளால் 
வரவுதசலவுத் திட்டைத்தின இரண்டைா-
வது வாசிபபு நிம்றநவற்்றப்பட்டைது.

 அரசாஙகத்தினால் முனமவக்கப-
்பட்டை வரவுதசலவுத் திட்டைத்துக்கு 
ஆளும கட்சியின ்பஙகாளிக் கட்-
சிகள ஆ�ரவாக வாக்களித்திருந்� 
அந�நநரம, ஸ்ரீலஙகா முஸ்லிம 
காஙகிரஸின உறுபபினர்கள மூனறு 
ந்பரும, அகில இலஙமக ைக்கள 
காஙகிரஸின மூனறு உறுபபினர்க-
ளும ஆ�ரவாக வாக்களித்திருந்�னர்.

  பிர�ான எதிர்க் கட்சியான ஐக்கிய 
ைக்கள சக்தியுடைன இமைந்து 
ந�சிய ைக்கள சக்தி, இலஙமகத் �மி-
ழரசுக் கட்சி, அகில இலஙமக �மிழ் 
காஙகிரஸ் உளளிட்டை கட்சிகள வரவு-
தசலவுத் திட்டைத்தின இரண்டைாவது 
வாசிபபுக்கு எதிராக வாக்களித்திருந்-
�ன. 20ஆவது திருத்�ச சட்டைமூலம 
உளளிட்டை கடைந்� கால சட்டைஙக-
ளுக்கு ஆ�ரவு த�ரிவித்� முஸ்லிம 
உறுபபினர்கந்ள இமமும்றயும அர-
சுக்கு �ைது ஆ�ரவுக் கரத்ம� நீட்டி-
யுள்ளனர்.

  ஶ்ரீலஙகா முஸ்லிம காஙகிரஸ் 
கட்சியின �மலவர் ைற்றும அகில 
இலஙமக ைக்கள காஙகிரஸின 
�மலவர் ஆகிநயார் �விர்ந்� அக்-
கட்சியின ஏமனய உறுபபினர்கள 
அரசாஙகத்துக்கு சார்்பான நிமலப-
்பாட்டில் இருந்து வருகின்றனர். 
இ�மனயடுத்து வரவுதசலவுத் திட்-
டைத்துக்கு ஆ�ரவாக வாக்களித்� 
உறுபபினர்களுக்கு எதிராக அந்� 
இரு கட்சிகளின �மலமைப பீடைஙக-
ளும நடைவடிக்மக எடுத்துள்ளன.

  நைற்்படி அரசியல் கட்சிகள 

�ைது உறுபபினர்களுக்கு எதிராக 
நடைவடிக்மக எடுத்திருந்�ாலும, 
அரசாஙகம ்பாராளுைன்றத்தில் 
வலுவான நிமலயில் உள்ளது 

என்பந� வரவுதசலவுத் திட்டைத்தின 
இரண்டைாவது வாசிபபு நிம்றநவற்-
்றப்பட்டை�ன மூலம புலப்படுகி-
்றது. விவசாயத்துக்கான ்பசம்ள 
தநருக்கடி, விமலவாசி அதிகரிபபு 
ந்பான்ற விடையஙகம்ள முனனி-
மலப்படுத்தி அரசாஙகத்ம� வீழ்த்-
துவ�ற்கு எதிர்க் கட்சிகள முயற்-
சிகம்ள நைற்தகாண்டிருந்�ாலும, 
்பாராளுைன்றத்ம�ப த்பாறுத்� 
வமரயில் அரசாஙகம மூனறில் 
இரண்டு த்பரும்பானமையுடைன 

த�ாடைர்ந்தும ்பலைான நிமலயி-
நலநய உள்ளது.

 அரசாஙகத்தின ்பஙகாளிக் கட்-
சிகளுக்கிமடையில் முரண்்பாடுகள 

ந�ானறியிருப்ப�ால் அரசு இக்கட்-
டைான நிமலயில் உள்ளது எனக் 
காண்பிப்ப�ற்கு எதிர்க்கட்சி கடும 
பிரயத்�னஙகம்ள நைற்தகாண்டு 
வருகி்றது. குறிப்பாக யுக�னவி 
அனல் மினநிமலயம த�ாடைர்பில் 
அதைரிக்காவுடைன ஏற்்படுத்திய 
ஒப்பந்�ம த�ாடைர்பில் அரசின ்பங-
காளிக் கட்சித் �மலவர்கள அதி-
ருபதியமடைந்துள்ளனர். இ�னால் 
அரசாஙகம வரவுதசலவுத் திட்-
டைத்ம� நிம்றநவற்றுவதில் சிக்-
கல்கம்ள எதிர்தகாளளும என்பது 
ந்பான்ற ைாமய ந�ாற்றுவிக்கப்பட்-
டிருந்�ாலும அ�மன முறியடித்து 
அரசாஙகம �னது ்பலத்ம� ்பாராளு-

ைன்றத்தில் நிரூபித்துள்ளது.
 அரசுக்கு எதிரான பிரசாரஙகளின 

மூலம குழப்பத்ம� ஏற்்படுத்தி ஆட்-
சிமயக் மகப்பற்றி விடை முடியும 

என பிர�ான எதிர்க்கட்சி �பபுக் 
கைக்குப ந்பாட்டிருப்பதும �ற்-
த்பாழுது புலனாகியுள்ளது. ஐக்கிய 
ைக்கள சக்தியில் அஙகம வகிக்-

கும ்பஙகாளிக் கட்சிகளுக்கிமடை-
யில் முரண்்பாடும வலுத்துள்ளன. 
அடுத்� ந�ர்�மல இலக்கு மவத்து 
எதிர்க் கட்சிக்குள �மலமைத்துவ 
முரண்்பாடு ஏற்்பட்டுள்ளமையும 
புலப்பட்டுள்ளது.

  குறிப்பாக எதிர்க்கட்சித் �மலவர் 
சஜித் பிநரை�ாச, பீல்ட்ைார்ஷல் 

சரத் த்பானநசகா, ்பாட்டைலி சமபிக 
ரைவக்க ஆகிநயாருக்கிமடையில் 
�மலமைத்துவத்துக்கான ்பனிப-
ந்பார் இடைமத்பற்று வருகின்றமை-

யும அவவபந்பாது புலப்பட்-
டுள்ளது.

அரசாஙகம முனமவத்துள்ள வர-
வுதசலவுத் திட்டைத்தில் விநசடை ஏற்-
்பாடுகள எதுவும இல்மலதயன 
குற்்றசசாட்டுக்கள முனமவக்கப்ப-
டுகின்ற ந்பாதும, அரசின வருைா-
னத்ம� அதிகரிப்ப�ற்கான வழிகள 
்பல முனதைாழியப்பட்டுள்ளன. 
தகாவிட் தநருக்கடி ந்பான்றவற்றி-
னால் அரசாஙகத்தின வருைானத்தி-
லும பினனமடைவுகள ஏற்்பட்டிருப-
்பம� நாம அறிநவாம.

 இவவா்றான நிமலயில் அரசின 
வருைானத்ம� அதிகரிப்ப�ற்-
கான நயாசமனகள ்பலவும முன-
மவக்கப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக 
சுஙகத் திமைக்க்ளத்தின ஊடைாகப 
த்ப்றப்படும வருைானத்ம� அதிக-
ரிப்ப�ற்காக ஏற்கனநவ அறிமுகப-
்படுத்�ப்பட்டுள்ள கணினிக் கட்டை-
மைப்பான ரமிஸ் கட்டைமைபம்ப 
சரியான மும்றயில் நமடைமும்றப்ப-
டுத்துவ�ற்கும, 

சம்பந்�ப்பட்டை ஏமனய அர-
சாஙக நிறுவனஙகம்ள இ�னு-
டைன இமைத்து விமனத்தி்ற-
னான மும்றயில் வருைானத்ம�ப 
த்பற்றுக் தகாளவ�ற்கும முனதைா-
ழிவுகள தசயயப்பட்டுள்ளன. இது 
�விரவும ஜனவரி ைா�ம மு�ல் 
த்பாருட்கள ைற்றும நசமவக்கான 
வரிமயயும அரசாஙகம அறிமுகப்ப-
டுத்�வுள்ளது.

 நாடு எதிர்தகாண்டுள்ள தகாவிட் 
பிரசசிமனயிலிருந்து மீளவ�ற்-
கும நாட்மடை மீண்டும சரியான 
்பாம�யில் தகாண்டு வருவம� 
நநாக்காகக் தகாண்டும வரவுதசல-
வுத் திட்டைம �யாரிக்கப்பட்டிருப்ப-
�ாக அரசாஙகத்தின அமைசசர்கள 
்பலரும கருத்துத் த�ரிவித்துள்ள-
னர். அந�நநரம, விமலவாசி அதிக-
ரிபபுப ந்பானறு ைக்கள எதிர்தகாள-
ளும பிரசசிமனகளுக்குத் தீர்வுகள 
்பற்றி எந்� விடையஙகம்ளயும வர-
வுதசலவுத் திட்டைம உள்ளடைக்கியி-
ருக்கவில்மலதயன எதிர்க் கட்சியி-
னர் விைர்சித்துள்ளனர். வாழ்க்மகச 
தசலவு அதிகரிபபுக்கு நிவாரைங-
கள எதுவும முனமவக்கப்படைவில்-
மலதயன்பது அவர்களின கருத்�ாக-
வுள்ளது.

 இருந்� ந்பாதும உடைனடிப பிரச-
சிமனகளுக்கு அப்பால் �ற்த்பா-
ழுது எதிர்தகாண்டுள்ள தநருக்கடி 
நிமலயிலிருந்து நாட்மடை மீட்கும 
த�ாமலநநாக்குப ்பார்மவநய இந்� 
வரவுதசலவுத் திட்டைத்தின நநாக்கம 
என அமைசசர்கள சுட்டிக் காட்டியுள-
்ளனர். நாட்மடை சரியான ்பாம�யில் 
தகாண்டு தசல்வ�ற்கான வழிகாட்-
டியாக இந்� வரவுதசலவுத் திட்டைம 
அமையும என்பது அவர்களின 
நிமலப்பாடைாகவுள்ளது.

கடந்த ஏழு மா்தஙகளாக நீடித்த விவசாயிகளின் ப�ாராடடம் 
முடிவுக்கு வநதிருப�து மகிழ்ச்சி அளிப�்தாக உளளது. மனி -
்தனுக்கும் மண்ணுக்கும் பகடு விளளவிக்கும் இரசாயன 

�சளள மற்றும் கிருமி நாசினிகளின் �ாவளனக்குத ்தளட விதிதது 
இயற்ளக �சளளளய மீளவும் அறிமுகம் சசய்யும் திடடதள்த அரசு 
அறிவித்தள்தயடுதப்த பகாட�ாடு பவறு நளடமுளை பவறு என்று ச்தரி -
வித்த விவசாய ச�ருஙகுடியினர் ்தமது அடுத்த சநல் விவசாயததுக் -
கும் மரக்கறி சசய்ளகக்கும் இரசாயன �சளளயின் அவசியதள்த வலி -
யுறுததி ஆபவசமான ப�ாராடடஙகளள நாசடஙகும் பமற்சகாண்டனர். 
இபப�ாராடடஙகள வரவரத தீவிரமளடந்தன. ஒரு கடடததில் எதிர்க்கடசி 
்தரபபினரின் ஆசிபயாடும் இளவ உக்கிரமளடந்தன.

இலஙளக ஒரு விவசாய நாடு. சநல்லரிசி பசாறு உண்�து இலங-
ளகயரின் �ாரம்�ரியம். எமக்கான அரிசிளயயும், காய்கறிகளளயும் 
நாம் அபப�ாதிருநப்த உள நாடடிபலபய உற்�ததி சசய்து வநதுள-
பளாம். அநநியராடசிக்குள நாடு சசன்ை பின்னர்்தான் உளளூர் விவ-
சாயம் வீழ்ச்சி அளடயத ச்தாடஙகியது. காலனிததுவ நிர்வாகிகளுக்கு 
இலஙளக மக்களின் உணவு ்தன்னிளைவில் எந்த அக்களையும் இருக்-
கவில்ளல. அவர்கள வந்தது அவர்களுக்கான ஏற்றுமதிப �யிர்களள 
வளர்க்கவும் ஏற்றுமதி சசய்யவுபம என்�்தால் அரிசிளயயும் ஏளனய 
உ� உணவுப ச�ாருடகளளயும் இைக்குமதி சசய்வது அவர்களுக்கு 
எளி்தான்தாக இருந்தது. அரிசி உற்�ததி வீழ்ச்சி கண்டளமக்கு, இளள-
ஞர்களுக்கு அ்தாவது இளந்தளலமுளையினருக்கு பவறு ச்தாழில் 
வாய்பபுகள கிளடத்தளமயும் ஒரு காரணமாகக் குறிபபிட முடியும்.

இலஙளக சு்தநதிரம் ச�ற்ை பின்னபரபய புதிய விவசாய திடடஙக-
ளும் நீர்�ாசன வசதிகளும் ஏற்�டுத்தப�டடு விவசாய புரடசி ஆரம்-
பிதது ளவக்கப�டடது. ஐம்�து அறு�துகளில் சவளிநாடுகளில் அரிசி 
உற்�ததி �ாதிக்கப�டபவ அரிசிளய இைக்குமதி சசய்வதில் பிரச்சிளன 
ஏற்�டடது. அச்சமயம் இலஙளக ப்தசிய அரசியலில் ஒரு தீர்மானிக்-
கும் சக்தியாக அரிசி திகழ்ந்தது என்�து குறிபபிடத்தக்கது. ப்தர்்தலில் 
சவற்றி ச�றுவ்தற்கு இனவா்ததள்தப �யன்�டுததுவள்தப ப�ால -
அன்று அரிசி �யன்�டுத்தப�டடது. 

ஒரு கடடததில் அதிக விளலக்கு அரிசி வாஙகி குளைந்த விளலக்கு 
அல்லது இலவசமாக மக்களுக்கு அரிசி வழஙகப�டடது. அரிசி �ங -
கீடடுக்கு கூப�ன் கார்ட முளையும் அறிமுகம் சசய்யப�டடது. இளவ 
அளனததும் அரிசி உற்�ததியில் ்தன்னிளைவு அளடவ்தற்கு அரசுகள 

ப�ாதிய நடவடிக்ளககளள எடுக்கவில்ளல என்�ள்தக் காடடுவ்தாகக் 
சகாளளலாம் என்ைாலும் சனதச்தாளக அதிகரிபபுக்கு ஏற்ை வளகயில் 
புதிய வயல் காணிகளள ஏற்�டுத்தவும் அ்தற்கான நீர்ப�ாசன வசதிக-
ளளச் சசய்யவும் காலம் ப்தளவப�டடது என்�ள்தயும் நாம் கவனத-
தில் சகாளள பவண்டும். அன்ளைய நிளலளமகபளாடு ஒபபிடும் -
ப�ாது அரிசி உற்�ததியில் இன்று இநநாடு ச�ருமளவில் முன்பனற்ைம் 
கண்டுளளப்தாடு காய்கறி மற்றும் �ழ உற்�ததியிலும் ்தன்னிைளவ 
அளடநதுளளது. சில விவசாய உற்�ததிகள சவளிநாடுகளுக்கும் ஏற்-
றுமதியாகின்ைன.

நாம் முன்னர் �ாரம்�ரிய சநல்லினஙகளள �ாரம்�ரிய விவசாய 
நளடமுளைகளில் இயற்ளக உரப�ாவளனயுடன் நடடு வளர்தது அறு-
வளடயும் சசய்து வநப்தாம். எனினும் சனதச்தாளக அதிகரிபபு, ்தன் -
னிளைவு இலடசியம் என்�னவற்ளை கருததில் சகாளள பவண்டிய 
அவசியம் இருந்த்தால் புதிய சவளிநாடடு சநல்லினஙகளளயும் அவற் -
றுக்கான இரசாயன �சளளகளளயும் புதிய புதிய �யிர்பபீளடகளள 
அழிக்கக்கூடிய கிருமி நாசினிகளளயும் இைக்குமதி சசய்ய பவண்டிய 

அவசியம் எழுந்தது. காய்கறிகளுக்கான விள்தகள முன்னர் உளளூ-
ரில் உற்�ததி மூலம் ச�ைப�டடது. பின்னர் சவளிநாடடு விள்தகள, 
அதிக விளளச்சல் காரணமாக, ச�ைப�டடு அவற்றுக்கு இளசவான 
�சளளகளளயும் கிருமி நாசினிகளளயும் உ�பயாசிக்க பவண்டிய்தா -
யிற்று.

இலஙளகக்குள ஏன் இரசாயன �சளளகளும், கிருமி நாசினிகளும் 
சகாண்டுவரப�டடன என்�்தற்கு இளவபய காரணஙகள. இது ்தவிர்க்க 
முடியா்தது. அப்தசமயம் அதிகப�டியான இரசாயன உரஙகளும் கிருமி-
நாசினிகளும் உ�பயாகிக்கப�டுவது மண்ணுக்கும் மனி்தருக்கும் தீங-
குகள விளளவிக்கும் என்�தில் எவருக்குபம மாற்றுக் கருதது இருக்க 
முடியாது. ஆனால் இரண்டு பகாடி மக்களின் �சியாற்ை பவண்டும். 
பவளல வாய்பபுகள வழஙக பவண்டும். விவசாய ச�ருஙகுடியினரின் 
குளைகள ப�ாக்கி அவர்களள மகிழ்ச்சியாக ளவததிருக்க பவண்டும். 
இவவளகயில் அரசு �சளள விடயததில் சகாண்டிருந்த இறுக்கமான 
நிளலயில் இருந்த ்தளர்வு நிளலக்கு வநதிருப�து சரியான சமயததில் 
எடுக்கப�டட முடிவாகபவ �ார்க்கப�டுகிைது. அரசு எதிர்சகாண்டிருக்-
கும் சில ்தளலவலிகளள இம் முடிவு தீர்க்கக்கூடும்.

எனினும் இன்று காய்கறிகள, அரிசி ப�ான்ை அததியாவசிய �ண்-
டஙகளின் விளலகள குளைய பவண்டுமானால் உற்�ததிச் சசலவு 
குளைய பவண்டும். விளள ச�ாருடகளின் உற்�ததிச் சசலவில் ச�ரும் 
�ஙகு வகிப�து �சளள மற்றும் கிருமிநாசினிகபள. ஆனால் ்தற்ப�ாது 
்தனியார்ததுளையினருக்கு இரசாயன உரஙகளள இைக்குமதி சசய்வ-
்தற்கு அனுமதி வழஙகப�டடிருப�்தாலும் அவற்றின் மீ்தான மானியம் 
விலக்கப�டடிருப�்தாலும் விளள ச�ாருடகளின் உற்�ததிச் சசலவு 
�ன்மடஙகு அதிகரிப�்தற்கான வாய்பபு காணப�டுகிைது. உரமானியம் 
இலஙளகயில் ச்தாடர்ச்சியாக வழஙகப�டடு வந்தளமக்கான காரணம் 
விளள ச�ாருடகளின் சில்லளை விளலகளள மக்களின் ளகக்கு 
எடடும் வளகயில் ப�ணுவ்தற்காகபவ.

எனபவ, வாக்காளர்களின் ப�ரா்தரவுடன் ஆடசிக்கு வநதுளள இந்த 
மக்கள அரசு, உரம் மற்றும் கிருமிநாசினிகள ப�ரிலான அரசு மானி-
யதள்தத ச்தாடர்நது வழஙக முன்வர பவண்டியது அவசியம். அப்த 
சமயம் இயற்ளக உரப �ாவளனளய விவசாயிகள மததியில் ஊக்கு-
விக்கும் நடவடிக்ளககளளத ச்தாடர்நதும் பமற்சகாளள பவண்டும். 
ப�ாஷளனயான இயற்ளக உரஙகளளத ்தயாரிப�து. இவவிடயததில் 
பின்�ற்ைப�டக்கூடிய குறுக்கு வழிகளளத ்தவிர்ப�து ச்தாடர்பில் மக்க -
ளுக்கு விழிபபுணர்ளவ ஊடடவும் பவண்டும்.

தினகரன் விளம்�ரம் : 0112429367 விற்�ளன பிரிவு : 0112429444, 0112429378 விளம்�ர முகாளமயாளர் : 0112429673 தினகரன் ஆசிரியபீடம் : editor.vm@lakehouse.lk

உரத்துக்கு மானியம்
வழங்க வவண்டும்

பிலவ வருடம் கார்ததிளக மா்தம் 12ம் நாள  ஞாயிற்றுக்கிழளம
ஹிஜ்ரி வருடம் 1443 ரபீஉனில் ஆகிர் பிளை 22

்த�ால் ச�டடி இலக்கம் : 834
ச்தாளலப�சி இலக்கம் : 2429429, 2429294, 2429296

ச�க்ஸ் : 2429329
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பி.ஹர்ஷன்...?

ஜனொதிபதி க�ொட்ொபய ரொஜபக் ஷ 
தலைலையிைொன அரசொங�த்தினொல் 
சைர்ப்பிக்�ப்பட  ்2022ஆம் 
ஆண்டுக்�ொன வரவுகசைவுத் 
திட்த்தின் இரண்்ொவது வொசிப்பு 
கபரும்பொன்லை வொக்கு�ளொல் 
நிலைகவறைப்பட்தன் மூைம் 
அரசொங�த்துக்குப் பொரொளுைன்ைத்தில் 
மூன்றில் இரண்டு கபரும்பொன்லை 
பைம் உளளலை மீண்டும் 
ஒருமுலை நிரூபிக்�ப்படடுளளது.

மீண்டுகைொரு த்லவ நிரூபிக்�ப்பட்
அரசொங�த்தின் கபரும்பொன்லை பைம்!

 தலைலமத்துவத்லத இைக்கு லவத்து
 எதிரக்்கட்சிக்குள் ஆரம்்பமானது ்பனிபவ்பார!

நொடு எதிர்க�ொண்டுளள க�ொவிட பிரச்சிலனயிலிருந்து 
மீளவதறகும் நொடல் மீண்டும் சரியொன பொலதயில் க�ொண்டு 
வருவலத கநொக்�ொ�க் க�ொண்டும் வரவுகசைவுத் திட்ம் 
தயொரிக்�ப்படடிருப்பதொ� அரசொங�த்தின் அலைச்சர்�ள பைரும் 
�ருத்துத் கதரிவித்துளளனர். அகதகநரம், விலைவொசி 
அதி�ரிப்பு கபொன்று ைக்�ள எதிர்க�ொளளும் பிரச்சிலன�ளுக்குத் 
தீர்வு�ள பறறி எந்த வி்யங�லளயும் வரவுகசைவுத் திட்ம் 
உளள்க்கியிருக்�வில்லைகயன எதிர்க் �டசியினர் விைர்சனம்
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அநநாடுகளில் அவர்கள் அரசியலி-
லும ப்பாருளாதாரத்திலும ப்பரும 
்பலமுள்ளவர்களாகத் திகழ்கின்றனர். 
கனடா ப்பான்ற நாடுகளில் இலஙமக-
மயச் பேர்நத புலமப்பயர்நது வாழ் 
தமிழர்களின எண்ணிக்மக ஒப்பீடட-
ளவில் அதிகைாகவிருப்-
்பதுடன, அநநாடடின 
அரசியலிலும அவர்க-
ளின ்பஙகளிப்பும பேல்-
வாக்கும அதிகைாகக் 
காணப்்படுகி்றது.

புலமப்பயர்துவாழ் 
தமிழர்கள் இலஙமக-
யில் இடமப்பறும அர-
சியல் விடயஙகளில் 
எப்ப்பாழுதும தைது 
அக்கம்றமயக் காண்-
பித்து வரு்பவர்களாகக் 
காணப்்படும அபதபந-
ரம, வடக்கு கிழக்மகப் 
பிரதிநிதித்துவப்்படுத் -
தும ப்பரும்பாலான 
தமிழ் அரசியல் கடசி-
கள் தைக்கான ஆதரமவ-
யும அனுேரமணகமள-
யும புலமப்பயர்நது 
வாழும தமிழ் ேமூகத்தி-

டமிருநது ப்பற்றுக் பகாள்ளும நிமல-
மையும காணப்்படுகி்றது.

இவவா்றான பினனணியில் 
இலஙமகத் தமிழரசுக் கடசியின 
்பாராளுைன்ற உறுப்பினர் எம.ஏ.சு-
ைநதிரன ைற்றும ்பாராளுைன்ற உறுப்-
பினர் ோணக்கியன இராேைாணிக்-
கம ஆகிபயார் கனடாவில் கலநது 
பகாண்ட நிகழ்வில் புலமப்பயர்நது-
வாழ் தமிழர்கள் குழப்்பம விமளவித்த 
விடயம ்பர்பரப்்பாகப் ப்பேப்்படடு 
வருகி்றது. இலஙமகயில் தமிழர் அரசி-
யலில் ைாத்திரைனறி, ப்பரும்பானமை 
அரசியலிலும இநத விடயம முக்கிய-
ைாகப் ப்பேப்்படடது.

்பாராளுைன்ற உறுப்பினர் சுைநதி-
ரன பவளிநாடடில் கலநது பகாண்ட 
கூடடத்தில் குழப்்பம விமளவிக்-
கப்்படட ேம்பவம இது முதற் தட-
மவயல்ல. இதற்கு முனனர் அவுஸ்-
திபரலியாவிலும இவவா்றான 
ேம்பவம அவருக்கு எதிராக இடம-
ப்பற்றுள்ளது.

அவவா்றானபதாரு ேம்பவமதான 
கனடாவிலும நடநதுள்ளது. அபை-
ரிக்காவின அமழப்ம்பபயற்று உயர்-
ைடட ேநதிப்புக்கமள நடத்துவதற்-
காகச் பேனறிருநத ்பாராளுைன்ற 
உறுப்பினர் எம.ஏ.சுைநதிரன, கன-
டாவிலும சில கூடடஙகளில் கலநது 
பகாண்டார். கபனடியக் கூடடஙக-
ளில் ்பாராளுைன்ற உறுப்பினர் ோணக்-
கியனும இமணநது பகாண்டிருநதார்.

கனடாவில் நமடப்பற்்ற கூடட-
பைானறில் சுைநதிரன உமரநிகழ்த்-
திக் பகாண்டிருநத ப்பாது கூடடத்தி-
லிருநத சிலர் அவர் மீது ேரிைாரியான 
பகள்விகமளக் பகடடு குழப்்பம 
விமளவித்தனர். சுைநதிரன ைற்றும 
ோணக்கியம நிமலகுமலநது தடுைா-
றும்படியாக வார்த்மதப் பிரபயாகங-
கள் அவர்கமள பநாக்கி பிரபயாகிக்-
கப்்படடன.

அவர்கள் பைாேைான வார்த்மதக-
மளக் கூறி சுைநதிரமனயும, ோணக்கி-
யமனயும பவளிபயறுைாறு பகாஷம 
எழுப்பினர். இதனால் அவர்கள் இரு-
வமரயும பவளிபயற்்ற பவண்டிய 
நிமலமைக்கு ஏற்்பாடடாளர்கள் தள்-
ளப்்படடனர்.

இநதச் ேம்பவம பதாடர்பில் 
ைாறு்படட கருத்துகள் பவளியி-
டப்்படடு வருகின்றன. ஒருசிலர் 
தஙகளது தனிப்்படட காழ்ப்பு-
ணர்ச்சிகமள பவளிப்்படுத்தும 
வமகயில் இவவாறு நடநது 
பகாள்கின்றனர் எனறும ்பரவ-
லாக கருத்துகள் பதரிவிக்கப்்படு-
கின்றன. புலமப்பயர் தமிழர்க-
ளில் ஒரு தரப்பினர் தமிழர்களின 
அரசியமல பகாதிநிமலயில் 
பதாடர்நதும மவத்திருக்கபவ 
விருமபுவதாக அத்தரப்பினர் கூறு-
கின்றனர்.

நமடப்பற்று முடிநத ்பாரா-
ளுைன்றத் பதர்தலின ப்பாதும 
சுைநதிரனுக்கு எதிரான விைர்ே-
னஙகள் அதிகைாக முனமவக்கப்-
்படடிருநதன. அவர் ைக்களின 
வாக்குகளால் பதரிவு பேயயப்-
்படடிருநதாபரன்பதில் ேநபதக-
மில்மல. ஆனால் எப்ப்பாழுதும 
ைக்களின உணர்வுகமளக் கிளர்ந-
பதழச் பேயது உசுப்ப்பற்றும 
அரசியலில் ஈடு்படும தரப்பினர் 
சுைநதிரன என்ற தனிப்்படட ஒரு 
ந்பருக்கு எதிரான பிரோரத்மத 
முனபனடுத்திருநதனர். இதற்கு 
புலமப்பயர்நதுவாழ் ேமூகத்தின 
ஆதரவும பவகுவாக இருநதது.

இச்ேம்பவஙகளின பதாடர்ச்சியா-
கபவ கனடாவில் வாழ்கின்ற இலங-
மகத் தமிழர்களில் ஒரு குழுவினர் 
அவருக்கு எதிர்ப்பிமன பவளிப்்ப-
டுத்தியுள்ளனர். புலமப்பயர்நதுவாழ் 
இலஙமகத் தமிழர் ேமூகத்மதப் 
ப்பாறுத்த வமரயில் அவர்களுக்கி-
மடயில் எநத விடயத்திலும எப்-
ப்பாதும ஒற்றுமை இருநததில்மல. 
எப்ப்பாழுதும குழுக்களாகப் 

பிரிநது நினப்ற பேயற்்படடுள்ளனர். 
இலஙமகயின வடக்கு கிழக்கு அர-
சியல் விடயத்திலும அவர்களிடம 
ஒற்றுமை இல்மல.

இலஙமகயின வடக்கு, கிழக்கின 
அபிவிருத்தியில் புலமப்பயர்நது-
வாழ் தமிழர்களின ்பஙகளிப்பு கணி-

ேைானதாக இல்லாவிடடா-
லும ஒரு ்பகுதியினர் 
இஙகுள்ள ைக்களுக்கு 
உதவிகமள வழஙகி 
வருகின்றனர். இருநத-

ப்பாதும, இலஙமக-
யில் எப்ப்பாழு-

தும குறிப்்பாக 
த மி ழ ர் க ளு க் கு 

ஏதாவது பிரச்-
சிமன இருந-
த ா ப ல ப ய 
த ை க் க ா ன 
இ ரு ப் ம ்ப 
உ று தி ப் ்ப -
டுத்த முடியும 

என்பது அஙகுள்ள ்பலருமடய 
நிமலப்்பாடு ஆகும.

இதனால் இலஙமக அரோஙகத்-
துடன பிரச்சிமனமய ஏற்்படுத்தக் 
கூடிய தரப்பினர் இலஙமக அரசிய-
லில் இருப்்பமதபய அவர்கள் விரும-
புகின்றனர். எநதபவாரு விடயத்-
மதயும முற்ப்பாக்கு சிநதமனயுடன 
அணுகக் கூடியவர்கமள துபராகிக-
ளாக்குவது அவர்களுக்கு  சித்தாநத-

ைாக உள்ளது. தைது பதமவக்காக 
இலஙமகயில் உள்ள ைக்கமள 
தூண்டி விடுவமதயும கடநத 
காலஙகளில் காண முடிநதது.

யுத்தத்தினால் ்பாதிக்கப்்படட 
வடக்கு, கிழக்கு ைாகாணஙகளில் 
அபிவிருத்திப் ்பணிகமள முன-
பனடுப்்பதற்கும, ்பாதிக்கப்்படட 
ைக்களின வாழ்வாதாரத்மதக் கட-
டிபயழுப்்பக் கூடிய வமகயில் 
முதலீடுகமள பைற்பகாள்வதற்-
கும காணப்்படும ேநதர்ப்்பங-
கமள புலமப்பயர்நதுவாழ் தமிழ் 
ேமூகத்தினர் எநதளவுக்குப் ்பயன-
்படுத்தினார்கள் என்ற பகள்வி 
காணப்்படுகி்றது.

தைது ைக்களுக்காக உதவும 
உள்ளம ்பமடத்த புலமப்பயர்ந-
துவாழ் ேமூகத்தினர் தனிப்்படட 
ரீதியில் உதவிகமள பைற்-
பகாண்டு வநதாலும, ்பாரிய 
முதலீடுகள் எதுவும அவர்க-

ளால் இதுவமர பகாண்டு வரப்்பட-
வில்மல என்பபத உண்மை. வடக்கு, 
கிழக்கில் உள்ள ைக்களின முனபனற்-
்றம குறித்து இலஙமக அரசியல்வா-
திகளுக்கு அக்கம்ற இல்மல என 
அவர்கள் கருதுவார்களாயின, அரசி-
யல்வாதிகமள ்பார்த்துக் பகாண்டி-
ருக்காைல் அவர்கபள பநரடியான உத-
விகமள வழஙக முடியும.

அதமன விடுத்து முற்ப்பாக்காகக் 
சிநதிக்கக் கூடிய அரசியல்வாதிகமள 
தைது காழ்ப்புணர்ச்சிக்காக விைர்-
சித்து துபராகிப் ்படடம கடடுவதன 
ஊடாக புலமப்பயர்நதுவாழ் ேமூகத்-
தினர் எதமன ோதிக்கப்  ்பார்க்கின்ற-
னர். என்பது முக்கிய வினா ஆகும.

ைறு்பக்கத்தில் தமிழ் ேமூகத்துக்-

கிமடயில் ஏற்்படக் கூடிய இவ-
வா்றான முரண்்பாடுகள் ைற்றும 
முடடிபைாதும ேம்பவஙகள் ஆடசி-
யாளர்களுக்கு ஒடடுபைாத்த ேமூகம 
குறித்து தவ்றான பேயதிமய வழஙகு-
வதற்கான வாயப்்பாகவும அமைநது 
விடுவதற்கு இடமுண்டு. இநத 
முரண்்பாடுகமளப் ்பயன்படுத்தி 
பதனனிலஙகமள அரசியல் ேக்திகள் 
தைது அரசியல் காயநகர்த்தல்கமள 
பைற்பகாள்வதற்கு வழிவகுத்து 
விடும என்பமதயும நாம நிமனவில் 
பகாள்ள பவண்டும.

பவளிநாடுகளிலிருநது கூக்குரல் 
இடு்பவர்களுக்கு இதனால் ஏற்்படக் 
கூடிய தாக்கஙகள் புரியாவிடடாலும, 
கள நிமலமைகளுக்கு முகஙபகாடுக்-
கும தமிழ் ேமூகம இது விடயத்தில் 
அக்கம்றயுடன இருக்க பவண்டும.

அபதபநரம, தற்ப்பாழுது நாடு 
எதிர்பகாண்டிருக்கும ப்பாருளாதார 
பநருக்கடி சூழ்நிமலயில் வடக்கு, 
கிழக்கு உள்ளிடட அமனத்துப் 
்பகுதிகளிலும உள்ள ைக்கள் தைது 
அன்றாட வாழ்வாதாரத்மத எவவாறு 
முனபகாண்டு பேல்வது என்பதி-
பலபய அதிக அக்கம்ற காண்பிக்கின-
்றனர். எனினும, சுயாடசி, தனிநாடு 
ப்பான்ற வார்த்மதகளால் உசுப்ப்பற்-
றும சில அரசியல்வாதிகளின உசுப்-
ப்பற்்றல்களுக்கு எடு்படும நிமலயில் 
ைக்கள் இல்மல என்பபத உண்மை-
யாகும. இதுப்பான்ற சில அரசியல்-

வாதிகளுக்கு ஆதரவு வழஙகும 
வமகயில் புலமப்பயர்நதுவாழ் ேமூ-
கத்தினர் சிநதிப்்பமத இனியாவது 
நிறுத்திக் பகாள்ள பவண்டும.

இது இவவிதமிருக்க, புலமப்ப-
யர்நது வாழ் ேமூகத்துடன ப்பச்சு-
வார்த்மதகமள நடத்துவதற்குத் 
தயாராக இருப்்பதாக அண்மையில் 
நியூபயார்க் பேனறிருநத ஜனாதி-
்பதி பகாடடா்பாய ராஜ்பக்ஷ, ஐ.நா 
ப்பாதுச் பேயலாளரிடம கூறியிருந-
தார். ப்பரும்பானமை சிஙகளவர்க-
ளின ஆதரவுடன ஆடசிக்கு வநத 
அரோஙகைாக இருக்கின்ற ப்பாதும 
தமிழர்களின பிரச்சிமன குறித்து 
புலமப்பயர்நதுவாழ் ேமூகத்துடன 
கலநதுமரயாடத் தயார் என்ற ஜனா-
தி்பதியின பேயதி வரபவற்கும 
விதைாக இருநதது. புலமப்பயர்நது 
வாழ் தமிழர்கள் ைற்றும அமைப்புக்-
கள் ்பல தமட பேயயப்்படடுள்ள 
நிமலயில் இவவா்றான அமழப்பு 
எநதளவுக்கு நமடமும்றச் ோத்தி-
யைாக இருக்கும என்பது விவாதத்-
துக்கு உரியதாக இருநதாலும, சில 
புலமப்பயர் அமைப்புக்கள் இநத 
அமழப்ம்ப ோதகைாகப் ்பார்த்துள்-
ளன. தமடகமள நீக்கும ்படேத்தில் 
ப்பச்சுக்களுக்குத் தயார் எனறும அநத 
அமைப்புக்கள் கூறியுள்ளன.

இதுப்பான்ற பினனணியில் 
நாடடில் பதமவயற்்ற குழப்்பங-
கள் ஏற்்படும விதத்தில் நடநது 
பகாள்ளாது நீண்ட கால யுத்தத்தி-
னால் ்பாதிக்கப்்படட ைக்களின 
வாழ்வாதாரத்மதக் கடடிபயழுப்புவ-
தற்கு ோதகைான ஒத்துமழப்புக்கமள 
வழஙகுவபத காலத்தின பதமவயா-
கும.

வடக்கு, கிழக்குத் தமிழர்களின் அரசியலுக்கும்
புலம்்பெயரந்து மேற்குலகில் வாழ்ந்து
வருகின்்ற தமிழர்களுக்கும் இடடயில்

தவிரக்்க முடியாத வட்கயில் ்தாடரச்சியான உ்றவு்கள்
்தாடரந்து ்்காணமட இருக்கின்்றன. நீணட ்கால
யுத்தம் நிலவிய அசாதாரண சூழல் ்காரணோ்க
நாடடட விடடு ்வளிமயறும் நிடலடேக்குத்
தள்்ளபபெடட வடக்கு, கிழக்கு பிரமதச தமிழர்கள்
உலகின் பெல்மவறு நாடு்களில் பெரந்து வாழ்ந்து 
வருகின்்றனர.

இலஙட்கத் தமிழர்களின் விவ்காரத்தில்
குளிர்காயும் புலம்்பெயர அடேபபு்கள்!

வடக்கு, கிழக்கு அரசியல் ்க்ளோனது
என்றும் ்்காதிநிடலயில் இருக்்க 
மவணடு்ேன்பெது புலம்்பெயர தமிழர்களில்
ஒரு பிரிவினரின் எதிரபொரபபு ஆகும். 
பொராளுேன்்ற உறுபபினர்க்ளான
சுேந்திரன், சாணக்கியன் ஆகிமயார 
மீதான எதிரபபு நடவடிக்ட்க்கள் 
அதடனமய ்வளிபபெடுத்துகின்்றன

மேற்குலகில் புலம்்பெயரந்து வாழும் தமிழ் 
ேக்்களில் ஒரு தரபபினர இலஙட்கயில் 
உணடேயான அடேதி நிலவுவடதமய 
விரும்புகின்்றனர. எனினும் ேற்்்றாரு
தரபபினர இலஙட்கயில் எக்்காலமும்
தீரக்்கபபெடாத முரணபொடு்கள் ்தாடர
மவணடு்ேன்ம்ற எதிரபொரக்கின்்றனர. 
வடக்கு, கிழக்கு தமிழர்களின்
பிரச்சிடன்கள் முடிவின்றித்
்தாடரவதன் மூலம், மேற்குலகில்
தங்க்ளது இருபடபெ தக்்கடவத்துக் 
்்காள்வது அவர்க்ளது உத்தியாகும்



அமரர்  பீ.ஆர். பெரியசாமியின்  
'த�ாட்டதப�ாழிலாளரின் வீரப் -
தொராட்டம்' எனும் நூலின் மீள் பிர -

சுரம் பிரசவமாகியிருக்கிறது. இ�ற்கு மருதது-
வச்சியாக வினையாற்றிய கனல, இலக்கிய 
மனலயக ஆயவாளர் எச். விக்கிரமசிஙகவின் 
ெணி ொராட்டத�க்கது.  

நூலின் �னலப்தெ உற்சாக வீச்சாக மிளிர் -
கின்றது. துன்ெக் தகணியில் துவண்டு நடுங-
கும் ப�ாழிலாளர் ென்ட துடிதப�ழுந்து 
தொராடிய வரலாற்று ப�ாகுப்ொகவுள்ளது 
இந்நூல். நூபலான்று எ�னைக் கூறுகின்றது. 
எவவாறு கூறுகின்றது என்ற இரு விமர்சை 
அளவீடடில் இந்நூலில் கூடிய மதிப்பெண்-
னைப் பெறுகின்றது. இ�ற்கு வலுதசர்க்கும் 
காரணிகள் சுடடிக்காட்டத�க்கனவ.  

1914ல் �மிழ் நாடடில் பிறந்� பெரியசாமி 
�ைது 14 வயதில் 1928ல் இலஙனகக்கு 
வந்�ார். மு�லாம் தொர்க்களததில் உதிதது 
உலகப் பொருளா�ார பின்ைன்டவுக் கட்டத -
தில் புலம்பெயர்ந்து, �ைது ெதின்மெராயதது 
கள நினலனமகனள அனுெவித�வர். இந்� 
அனுெவம் - அவரது வாழ்நினல - அவரது சிந் -
�னைத தூண்்டலாக பசயற்ெடடுள்ளது. 

ப�ாழிலாளர் வர்க்கததின் வாழ்க்னகப் 
தொராட்டததிதல க்டந்�கால நிகழ்ச்சிக -
னளக் கவைததிற் பகாண்டுவந்து, நிகழ்கால 
சம்ெவஙகனள மைதில் எடுததுக்காடடி, 
வருஙகாலததின் இலடசியப் தொராட்டத -
திற்கு வழிகாடடிச் பசல்வத� எழுத�ாள -
னின் க்டனமஎன்ற ஆசிரியரின் பிரக்டைம் 
இந்நூல் எழு�ப்ெட்ட�ற்காை தூண்்டனல 
பவளிப்ெடுததுகின்றது. 

துனரமாரின் பகடுபிடிகளுக்பகதிராக 
பசயற்ெடடு தூக்குதமன்ட ஏறிய தவலா -
யு�ம், வீராசாமி ஆகிதயானர உச்சியில் 
னவததுப் தெசும் ஆசிரியர், இந்நூலின் 
மூலம் ப�ாழிலாளர்களுக்கு சிறி�ளவு ெயன் 
கிடடுமாயின் அதுதவ என் பெருமுயற்சிக்கு 
மகிழ்ச்சினயத �ரும் எை கூறுவ�னூ்டாக 
�ைது தநாக்கினைத ப�ளிவாக்கியுள்ளார்.  

சமு�ாயததினை இயக்குகின்ற, தூக்கிநி -
றுததும் தூண்களாை ொட்டாளிகளின் மீட -
சிக்கு �ைது எழுதது ெயனுள்ள�ாக இருக்க 
தவண்டும் என்ற தவடனக அவனர ஆட -
பகாண்டுள்ளது. இ�ன் வழியாக அவர் ஒரு 
பசயற்ொடடு பவளிக்குத �ள்ளப்ெடடுள் -
ளார். பெருந்த�ாட்டத ப�ாழிலாளரின் 
மீடசிக்காக ப�ாழிற்சஙக இயக்கததிற்கு 
விததிட்ட தகா. நத்டசஐயதராடு சஙகமிக் -
கின்றார்.  

பெருந்த�ாட்டத ப�ாழிலாளரின் 
உரினமக் குரலுக்கும், தொராட்ட உைர்விற் -
கும் பநம்புதகாலாக பசயலாற்றிய தகா. 
நத்டசஐயர் இன்று கூ்ட பீறிடப்டலா� பிர -
க்டைததினை 1930களில் எழுப்பியுள்ளார். 
கண்டினயக் னகப்ெற்றிய�னூ்டாக முழு 

இலஙனகக்கும் பசாத�க்காரர்களாை ஆங -
கிதலயர், மனி� சஞசாரமற்ற மததிய மனல -
நாடடில் ொன�கனள அனமத�தவனளயில் 
ஆள் அரவமற்ற சூழ்நினல நிலவிய�ாக 
குறிப்பிடடுள்ளைர்.

 குறிப்ொக, தமஜர் ஸ்கின்ைர் இலங -
னகயில் ஐம்ெது ஆண்டுகள் என்ற அவரது 
நூலில் குறிப்பிடுகின்றார். இத�னகய ஈர -
வலய அ்டர்காடடினை வர்த�கப் ெயிர் -
களின் ெசுனம தம்டாக மாற்றிதயார் 
பெருந்த�ாட்டத ப�ாழிலாளர்கள். இ�னை 
மைதிற் பகாண்டு நத்டச ஐயர் பெருந் -
த�ாட்டப் ெயிர்ச்பசயனகப் பிரத�சஙகளின் 
ஒவபவாரு அஙகுல நிலமும் எம் சமூகத�ா -
ருக்கு உரியது எல்லா கட்ட்டஙகளும் அவர் -
களுக்குரியனவ என்று குறிப்பிடடுள்ளார். 

இத�னகய ஆளுனம ஒன்றின் ஆற்றுப் -
ெடுத�லில் பசயலாற்றிய பெரியசாமி,  
லஙகா சமஸமாஜக் கடசியின் ப�ாழிற்சஙக 
பசயற்ொட்டாளராகப் ெரிைாமம் பெறு -
கின்றார்.   இ�ன் வழியாக வர்க்க அரசியல் 
தொ�னை பெற்று பு்டம்பெறுகின்றார். 
இதுதவ தலெர் கமிஷைரும், பொலிஸா -
ரும், நீதிவானும், சட்டமும், அனவகனளப் 
புரடடும் நியாயத துரததிரபரை பசப்பித 
திரியும் அடவதகடடும், பிற்தொக்கு சட -

்டஞபசயது பிரனஜகளின் உரினமனயக் 
கருவறுக்கும் ொர்லிபமன்டும் மு�லாளி 
வர்க்கததின் பசாததுரினமனய ொதுகாக்கும் 
சத�ாை சா�ைஙகள்என்று மிகத ப�ளிவாக 
மு�லாளிததுவ அரசின் �ன்னமனய 
அவரால் விளக்க முடிந்துள்ளது. 

இை, ம�, நிற, த�ச தெ�ஙகனளக் 
க்டந்து, கிராமிய, நகர, த�ாட்டத ப�ாழி -
லாளர்களின் ஒன்றினைந்� திரடசிதய மீட -
சிக்கு வழி எை குறிப்பிடும் அவர்,  வர்க்க 
தொ�னையின் அணியிதல மக்களுக்கு அறி -
வூடடி �யார் பசயயதவண்டும். அது�ான் 

சமு�ாய மாற்றதன� உண்்டாக்கும். சமு�ாய 
மாற்றதன� உண்்டாக்க சமர் புரியா�வனர 
ப�ாழிலாளர்களின் துயர் தொக்க முடியாது 
என்று கூறுவ�ன் மூலம் தொராட்டதம 
ொட்டாளி வர்க்கததின் திறவுதகாள் என்ற 
உண்னமனயத ப�ளிவாக்குகின்றார். 

வர்க்க அடிப்ென்டயிலாை அரசின் சாராம் -
சதன� விளக்கிய அவர், மு�லாளிததுவ 
அரசின் �ன்னம, அது இயஙகும் விதிமு -
னறகனள ப�ளிவுெடுததும்  இன்னறய 
சமு�ாய அனமப்பு முனறயாைது பசாதது -
ரினமனய ஆ�ாரமாகக் பகாண்டு அனமக் -
கப்ெடடுள்ளது. மு�லாளி வர்க்க அரசாஙக 
அனமப்பென்றால் அது �னித�னி பசாத-
துரினமனயப் ொதுகாக்கும் சட்டதிட்டஙக-
ளால் ஆளப்ெடுவது எை விளக்குவத�ாடு, 
தசாஷலிச அரசாஙக அனமப்னெத த�ாற்-
றுவிக்கா� வனரயில் ப�ாழிலாளர் வர்க்கத -
தின் துன்ெமும், துயரமும் நீஙகதவ நீஙகாது 
என்று முழஙகியுள்ளார்.  

நகரப்புறத ப�ாழிலாளர்கனள மு�ன்மு -
�லாக அணிதிரடடி ஸ்�ாெைப்ெடுததிய 
ஏ.ஈ. குைசிஙக, அடுத� கட்டததில் இந்திய 
(மனலயாள) ப�ாழிலாளருக்பகதிராக 
தகாஷம் எழுப்பியதொது, இலஙனகவாழ் 
ஒடடுபமாத� �மிழ்த ப�ாழிலாளர்களும் 
இந்தியாவின் ஆ�ரவினை யாசிக்க, ப�ாழி -
லாளர்கள் ஓரனமப்பின் கீழ் பசயற்ெடுவது 
ொதுகாப்ொைது எை ஜவகர்லால் தநரு 
ஆதலாசனை கூறிைார். இ�ன் அடிப்ென்ட-
யில் பிறந்�த� இலஙனக இந்திய காஙகிரஸ். 
சமூகப் பிரக்னஞையும், முற்தொக்கு தநாக்கும் 
பகாண்்ட இனளஞைர் ென்ட இதில் இனைந்து 
வீறுநன்ட தொட்ட வரலாற்றினை பெரு -
மி�தத�ாடு குறிப்பிடும் பெரியசாமி, கால-
தவாட்டததில் குள்ளமதியுன்டதயாரால் 
மு்டக்கப்ெட்ட வி�ததினை தவ�னைதயாடு 
குறிப்பிடுகின்றார். 

 ப�ாழிலாளரின் விதமாசைததிற்காகப் 
தொராட்டப் ொன�யில் ெயணித� ஓர் 
அனமப்பினை குறுமதியிைர் மு்டமாக்கிய 

வி�ததினை ஆதவசதத�ாடு எடுததுனரத� 
பெரியசாமியின் பசயற்ொடடிலிருந்து நாம் 
ெல தொ�னைகனளப் பெற்றுக் பகாள்கின்-
தறாம். 

பெருந்த�ாட்டத துனறப�ாழிற்சஙக இயக்-
கததிற்கும், அரசியலுக்கும் இ்டதுசாரி கண் -
தைாட்டததினைக் பகாடுத��ாக தெராசிரியர் 
குமாரிபஜயவர்�ை குறிப்பிடும் ஏ.அகிஸ் 
தநர்னமயாை ப�ாழிற்சஙகப் ெணியினை 
சிலாகிக்கும் பெரியசாமி தசனவயாளர்க -
னளயும், தொராட்டக்காரர்கனளயும் சரியாக 
இைஙகாடடுகின்றார்.  

இத�னகய விழிப்புைர்வு தொராட-
்டஙகனளப் ெடடியலிடும் பெரியசாமி, 
கம்ெனளயில் மு�ன்மு�ல் கூட்டப்ெட்ட  
மாநாடு பின்ைர் கண்டி, ெதுனள, ஹட்டன், 
பகாழும்பு, நுவபரலியா, நாவலப்பிடடி, 
இரததிைபுரி, மாத�னள, வததுகாமம் ஆகிய 
இ்டஙகளில் 1955வனர ந்டத�ப்ெட்ட மாநா -
டுகனளப் ெற்றி உற்சாகதத�ாடு குறிப்பிடு-
கின்றார்.

ஒடுக்குமுனறயால் துவண்்ட ப�ாழிலாளர் -
கள் தொரா்டத ப�ா்டஙகிய 1940களில் அவர் -
களுக்கு ஆ�ரவுக் குரல் எழுப்பிய ொவாைர் 
குழுபவான்று த�ாற்றம் பெற்றது. ொட்டாளி -
களின் தொராட்டஙகளுக்குப் ெரணிொடிய 
ொவாைர்களில் பெரியசாமியும் ஒருவர். 
நவஜீவன், வீரதகசரி, திைகரன், சு�ந்திரன் 
ஆகிய ெததிரினககளில் அவரது கவின�கள் 
(ொ்டல்கள்) பிரசுரிக்கப்ெடடுள்ளை. ொரதி -
�ாசனின் கம்பீரக் குரலாக ஒலிக்கும் இக்கவி -
ன�கள் ஆதவசத ப�ானி பகாண்்டனவ. 

ஐம்ெததிபரண்டுஆண்டுகதள வாழ்ந்-
துள்ள பெரியசாமி பெருந்த�ாட்டப் ெகுதி -
களின் ெல ெகுதிகளிலும் ப�ாண்்டாற்றியுள்-
ளார். இ�ன் மூலம் ப�ாழிலாளர்களின் துன்ெ 
துயரஙகனளயும், �ன்பைழுச்சிப் தொராட-
்டஙகனளயும் களஙகளில் தநரடி அனுெவங -
களாகப் பெற்றுள்ளார். அவர் யாசித�, எதிர்-
ொர்த� சமததுவ சமுக மலர்ச்சிக்காை குரல் 
ஒலிததுக் பகாண்த்ட இருக்கின்றது.
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அவிசாவளை தேரேல் தோகுதி 
த�ாழும்பு மாவட்டத்தின் கீழவரும் 
15 தேரேல் தோகுதி�ளில் ஒன்்ா-

கும். அத்து்டன் த�ாழும்பு மாவட்டத்தில் தோட்டப்-
பு்ங�ளை உளை்டக்கிய ஒதேதயாரு தோகுதியும் 
இதுதவயாகும்.   

சாலாவ, எலிஸ்டன், ஆேரபீல்ட, தூேம்பிடடிய, 
பார்ணம், ேல்துவ, தபன்றித் இன்னும் பல தோட-
்டங�ள இத்தோகுதியினுள அ்டஙகுகின்்ன. 
த�ாழும்பு அவிசாவளை ளைதலவல் வீதி வழி-
யா�ப் பயணிக்கும்தபாது தோட்டங�ளில் பயிரி-
்டப்படடுளை இ்ப்பர பயிர்சதசயள� �ண்ணுக்கு 
ேம்மியமா� �ாடசியளிக்கும்.  

தோட்டங�ளுக்குள நுளைந்து தசல்லும்தபாது 
தோட்ட உத்திதயா�த்ேர�ளினதும் தோட்ட அதி�ா-
ரி�ளினதும் உத்திதயா�பூரவ  வாசஸேலங�ள, 
தோட்ட அலுவல�ங�ள மற்றும் �ட்ட்டங�ள 
குள்பாடு�ள எதுவுதமயின்றி �ாடசியளிக்கும்.   

இத்ேளனளயயும் �்டந்து தசன்்ால் எஙத� 
�ாலம்�ாலமா� பாடுபடடு உளைத்துவரும் 

தோட்டத் தோழிலாைரின் குடியிருப்பு�ள எவ்விே 
மாற்்முமின்றி அடிப்பள்ட வசதி�ைற்் நிளல-
யிதலதய அந்ே மக்�ள வாழந்து வருவளேயும் 
நீங�ள �ா்ணலாம்.   

விஞ்ானம் முன்தனறி்ச தசல்லும் இக்�ால-
�ட்டத்தில் மனிே வாழவில் எத்ேளனதயா மாற்-
்ங�ளும் அதிசயங�ளும் முன்தனற்்மும் 
ஏற்படடு வருகின்்தபாதிலும் தபரும்பாலான 
தோட்டத் தோழிலாைரின் குடியிருப்புக்�ளிலும் 
அவர�ளின் வாழக்ள� ேேத்திலும் மாற்்ங�ள 
ஏதுவும் ஏற்ப்டாது இன்றும் அந்ே மக்�ள அதே 
நிளலயிதலதய இருந்து வருகின்்னர என்பதே 
உண்ளமயாகும்.   

அந்ேவள�யில் அவிசாவளை தபன்றித் 
தோட்டத் தோழிலாைர மடடும் இேற்கு விதிவிலக்-
�ல்ல. அவர�ளின் வாழக்ள� நிளலயும் அதே 
�திோன். கீழப்பிரிவு, தமற்பிரிவு, இைஙத�ாஸ, 
தலா�ன் என நான்கு பிரிவு�ளைக் த�ாண்்ட 
தபன்ரித் தோட்டத்தில் சுமார ஆயிேம் ஏக்�ர வளே-
யிலான இ்ப்பர பயிர்சதசயள� தமற்த�ாள-
ைப்படடுளைது. புஸல்லாவ பிைாண்த்டசன்ஸ 
�ம்பனியின் கீழவரும் இத்தோட்டம் ேம்தோ �ம்-
பனியின் நிரவா�த்தின் கீழ இயஙகி வருகின்்து.   

2013ம் ஆண்டு ஒக்த்டாபர 9ஆம் தி�தி 
தபன்றித் தோட்ட மக்�ள வாழவில் ம்க்�மு-
டியாே ஒரு துயே நாைாகும். ஆம்! அன்ள்ய 
தினம் இேவு 7.00 மணியைவில் தபன்றித் 
தோட்டம் கீழப்பிரிவில் அளமந்திருந்ே லயன் குடி-
யிருப்பு�ளுக்கு அருகில் இயஙகிவந்ே தேசிய நீர-
வைங�ல் வடி�ால் அளமப்பு்ச சளபக்கு்ச தசாந்-
ேமான குடிநீரத் திட்டத்தில் ஏற்பட்ட குதைாரின் 
வாயு தவடித்ேளேயடுத்து தமாத்ே நாடடின் 
பாரளவயும் தபன்றித் மக்�ளின் பக்�ம் திரும்பி-
யளம நிளனவிருக்�லாம்.   

இஙகு ஏற்பட்ட பாரிய தவடிப்பு்ச சம்பவத்தினால் 
லயன் குடியிருப்பு�ளில் வசித்துவந்ே 36 குடும்-
பங�ளை்ச தசரந்ேவர�ளும் சுற்றுப்பு்ங-
�ளில் வசித்ேவர�ளு-

மா� குைந்ளே�ள முேல் தபரிதயார வளேயிலான 
சுமார 300 தபர வளேயில் மூ்சசுத்தி்ணறி மயக்�-
முற்று உ்டனடியா� ஆஸபத்திரிக்கு த�ாண்டு தசல்-
லப்பட்டனர. தேயவாதீனமா� உயிோபத்து எதுவும் 
ஏற்ப்டவில்ளல.   

சம்பவத்தில் அப்தபாது 43 வயோன எஸ. சந்-
திேகுமார (�்ணவன்), 38 வயோன ஏ. விதேலட-
சுமி (மளனவி) இவர�ளின் 6, 4, ஒரு வயோன 
மூன்று பிளளை�ளும் மி�வும் பாதிப்புக்குள-
ைாகி இன்றுவளேயில் உ்டல் நலிவுற்்வர�ைா� 
பல்தவறு சு�ாோேப் பிே்சசிளன�ளுக்கு மு�ங-
த�ாடுத்ே நிளலயிதலதய இருந்து வருகின்்னர. 
சம்பவம் ஏற்பட்டவு்டதன பிேதேச அேசியல்வாதி�ள, 

ேமிழ அேசியல்வாதி�ள, தோழிற்சங�வாதி�ள 
என ஏடடிக்குப் தபாடடியா� பலரும் பள்டதயடுத்து-
வந்து பாரளவயிடடு ஆறுேல் வாரத்ளே�ள கூறி 
தேளவயான அவசே ந்டவடிக்ள��ளை தமற்-
த�ாண்்டது்டன் பின்னர அரிசி, பருப்பு, மா என உலர 
உ்ணவுப் தபாருட�ளையும், சடடிமுடடி�ள சிலவற்-
ள்யும் த�ாடுத்து தேற்றி ஆறுேல்படுத்திவிடடு 
பாதிப்புக்குளைானவர�ளை தவறு இ்டத்தில் குடிய-
மரத்ே ந்டவடிக்ள� எடுக்�ப்படும் என உறுதியளித்-
து்ச தசன்்னர.   

மாேதமாரு ே்டளவ சிகி்சளச மு�ாம் ந்டத்தி 
த ே ள வ ய ா ன 

மருத்ேவ உேவி�ள தபற்றுக்த�ாடுக்� ந்டவடிக்ள� 
எடுக்�ப்படும் என பிேபல தோழிற்சங�ம் ஒன்று 
தேரிவித்திருந்ே தபாதிலும் எந்ேதவாரு சிகி்சளச 
மு�ாமும் ந்டத்ேப்ப்டவில்ளலதயன்பது �வளலக்-
குரியோகும். பாதிப்புக்குளைானவர�ள ோமா�தவ 
ஆஸபத்திரிக்கு அளலந்து திரிந்து சிகி்சளச தபற்-
றுக்த�ாண்்டனர.   

அப்தபாது பள்டதயடுத்து வந்து ஆறுேல் 
கூறி்சதசன்்வர�ள இன்றும் இந்ே மக்�ள மத்-
தியில்ோன் இருக்கின்்னர. அவர�ள தசான்ன 
வாரத்ளே�ளையும் விடுத்ே அறிக்ள��ளையும் 
அவர�ள ம்ந்து தபாயிருக்�லாம். ஆனால் இந்ே 
மக்�ைால் எளிதில் ம்ந்துவி்டதவ முடியாது.  

அன்று பலம் வாயந்ே பிேதேச அேசியல்வாதி-
�ள, ஆடசியில் பங�ாைர�ைா� இருந்ே ேமிழ 
அேசியல்வாதி�ளும் பாதிப்புக்குளைான மக்�ளுக்-
குரிய தேளவ�ளை நிள்தவற்றி ளவக்�க்கூடிய 

வாயப்பிருந்ே தபாதிலும் எதுவுதம முன்தனடுக்-
�ப்ப்டவில்ளல.   

எதிேணியினரும் ோங�ள 
எதிரக்�டசியில் இருப்போல் 

எங�ளுக்கு பவர இல்ளல-
தயன்்னர. இருந்தும் 
இந்ே விவ�ாேம் மனிே 
உரிளம�ள ஆள்ணக்குழு 
வளேயில் த�ாண்டு தசல்-

லப்பட்டது. ஆனால் என்ன 
ந்டந்ேது? ஏது ந்டந்ேது பற்றிய 

விைக்�ம் எதுவும் தேரியவில்ளலதயன பாதிப்புக்-
குளைான மக்�ள தேரிவித்ேனர.   

2015ல் ஆடசி மாற்்ம் ஏற்படடு பேவிக்கு 
வந்ே நல்லாடசியில் அளம்சசேளவ அந்ேஸது 
முன்னாள அளம்சசர மதனா �த்ணசன் பாதிப்புக்-
குளைான மக்�ளுக்கு �ாணி ஒதுக்�ப்படடு வீடடுத்-
திட்டம் ஏற்படுத்திக் த�ாடுக்�ப்படும் என தேரிவித்-
திருந்ோர.   

தோட்டக்�ாணி 5 ஏக்�ர அள்டயாைங�ா்ணப்-
படடு அஙகு பயிரி்டப்படடிருந்ே இ்ப்பர மேங-
�ள அ�ற்்ப்பட்டன. இது ஒன்று மடடுதம 
ந்டந்துளைது. எடடு வரு்டங�ள �்டந்துவிட்டன. 

இவர�ளுக்�ான வீடடுத்திட்டம் நள்டமு-
ள்ப்படுத்ேப்ப்டாமல் இழுபறி-

யாகி ள�வி்டப்படடுள-
ைது.   

தோட்டக் 

�ாரியாலயம் மற்றும் சீத்ோவக்�புே பிேதேச 
தசயல�க் �ாரியாலயத்து்டன் தோ்டரபுத�ாண்டு 
த�ட்டதபாது தேளவயான �ாணி ஒதுக்�ப்படடுள-
ைோ� தேரிவித்ேனர. சுமார ஒன்்ளே ஏக்�ர 
தோட்டக் �ாணி ஒதுக்�ப்படடு தேசிய நீரவைங-
�ல் வடி�ால் அளமப்பு்ச சளபயினால் அளமக்-
�ப்பட்ட நீரவிநிதயா�த் திட்டத்தில் சீத்ோவங� 
�ஙள�நீர தப்ப்படடு அஙகு நீர 
சுத்தி�ரிக்�ப்படடு அவிசாவளை ந�ர 
மற்றும் சீத்ோவக்�புே ள�த்தோழில் 
தபடள்டக்கு 2009ம் ஆண்டு முேல் 
நீர விநிதயாகிக்�ப்படடு வருகின்்து.   

தோட்டத்துக்குள இத்திட்டம் அளமக்-
�ப்படடுளை தபாதிலும் தோழிலாைர-
�ள குடிநீளேப் தப் தவண்டுமாயின் 
ஒவ்தவாரு குடும்பமும் 23 ஆயிேம் 
ரூபாளவ ஒதே ே்டளவயில் தசலுத்ே 
தவண்டும் என அறிவிக்�ப்படடுளை-
ோ� குடியிருப்பாைர�ள தேரிவித்ே-
னர.   

இேற்கு மு�ஙத�ாடுக்� முடியாே 
�ாே்ணத்ோல் குடியிருப்பாைர�ள 
பாழுஙகி்ணறு�ளிலிருந்தே குடி-
நீரத் தேளவ�ளைப் பூரத்தி தசயது-
த�ாளகின்்னர. இத்திட்டம் ஆேம்-
பிக்�ப்பட்டதபாது குடியிருப்பாைர�ள 
பாது�ாப்பு �ருதி தவறு இ்டத்தில் குடி-
யமரத்ேப்படுவர என அதி�ாரி�ைால் 

உறுதிதமாழி வைங�ப்பட்டதபாதிலும் அது நிள -்
தவற்்ப்ப்டவில்ளல. உறுதியளித்ேதுதபால 
குடியமரத்ேப்படடிருந்ோல் இத்ேள�யதோரு 
அனரத்ேத்துக்கு மு�ஙத�ாடுக்� தவண்டிய நிளல 
ஏற்படடிருக்�ாது. இேற்கு அதி�ாரி�தை தபாறுப்பு-
கூ் தவண்டும்.  

மீரியதபத்ே மண்சரிவில் பலர மண்த்ணாடு 
மண்்ணாய புளேயுண்டு தபானார�ள. உயிரேப்பி-
யவர�ளுக்கு அளமத்துக் த�ாடுக்�ப்பட்ட வீடடுத்-
திட்டம் சுலபமா�வும் எளிோ�வும் கிள்டத்ேதோன்-
்ல்ல. 

தபாோட்டங�ளையும் ஆரப்பாட்டங�ளையும் 
ந்டத்தி இேண்டு வரு்டங�ளின் பின்னதே அளமத்-
துக் த�ாடுக்�ப்பட்டது என்பளே ம்ந்துவி்ட 
முடியாது. ஆனால் தபன்றித் தோட்ட மக்�ளுக்கு 
எடடு வரு்டங�ள �்டந்துவிட்ட தபாதிலும் இதுவ-
ளேயில் அவர�ளுக்�ான வீடடுத்திட்டம் தபற்றுக் 
த�ாடுக்�ப்ப்டவில்ளல. எமது பிேதிநிதியா� 
இருந்ே மதனா �த்ணசன் நல்லாடசியில் அளம்ச-

சோகி விட்டோல் வீடடுத்திட்டம் கிள்டக்-
கும். நட்டஈடும் கிள்டக்கும் 

என முழு நம்பிக்ள� த�ாண்டிருந்ே மக்�ளுக்கு 
ஏமாற்்தம கிள்டத்ேது.   

ஊவா மா�ா்ண முன்னாள அளம்சசர தசந்தில் 
தோண்்டமான் ேளலளமயில் இ.தோ.�ா.வின் 
அவிசாவளை �ாரியாலயத்தில் நள்டதபற்் 
கூட்டத்தில் இப்பிே்சசிளன குறித்து தபசப்பட்டது. 
பிே்சசிளனக்கு தீரவு கிடடும் என எதிரபாரத்ே 
தபாதிலும் அஙகும் ஏமாற்்தம கிள்டத்ேது.   

இதுதபான்்தோரு அனரத்ேம் மீண்டும் எந்ே 
தநேத்தில் ஏற்படுமா என்் அ்சசத்து்டதனதய 
இந்ே மக்�ள இேவு ப�லாய சிந்தித்ேவாறு 

குைந்ளே குடடி�ள, சிறுவர, தபரிதயார மற்றும் 
தநாயாளி�ளு்டன் �்டந்ே ஏழு வரு்டங�ைா� 
தபாழுளேக் �ழித்து வருகின்்னர. 

மதனா �த்ணசன் அளம்சசோ� இருந்ே-
தபாது அவேது அளம்சசின் ஏற்பாடடில் �ளுத்-
துள், தோ்டஙத�ாள்டயில் நள்டதபற்் ந்டமா-
டும் தசளவயில் �லந்துத�ாண்டிருந்ேதபாது 
தபன்ரித் தோட்ட வீடடுத்திட்டம் தோ்டரபா� 
தசயதியாைர ஒருவர த�ளவிதயழுப்பியதபாது 
ேமது அேசாங�த்தின் வீ்டளமப்பு தோ்டரபான 
ஏதோதவாரு அளம்சசினுுௗ்டா� வீடடுத்திட்டம் 
நி்சசயம் அளமக்�ப்படும் என தேரிவித்திருந்-
ோர.   

அந்ேஸதுளை அளம்சசோ� இருந்ேதபாது 
நிள்தவற்் முடியாமல்தபான நிளலயில் 
ேற்தபாது பாோளுமன்் உறுப்பினோ� எதிே-
ணியில் இருந்துத�ாண்டு என்ன தசயயப்-
தபாகின்்ார மதனா? இப்பிே்சசிளனக்கு தீரதவ 
கிள்டயாோ என ஏஙகித்ேவித்துக் த�ாண்டிருந்ே 
மக்�ளுக்�ான வீடடுத்திட்டத்ளே �ாலஞதசன்் 
ஆறுமு�ன் தோண்்டமானாலும் ஏற்படுத்திக் 
த�ாடுக்� முடியாமல் தபாயவிட்டது.   

இனி இந்ே மக்�ளின் பிே்சசிளனக்கு தீரவு 
தபற்றுக்த�ாடுக்�ப்தபாது யார? பிேதேச அே -
சியல்வாதி�ள முன்வருவார�ள என நம்புவ -
ேற்கில்ளல. அப்படியாயின் ஆடசியின் பங -
�ாளியா� இருந்துவரும் இ.தோ.�ா.வினால் 
மடடுதம இது சாத்தியமாகும்.   

எனதவ ேற்தபாளேய இோோங� அளம்ச -
சர ஜீவன் தோண்்டமான் இப்பிே்சசிளனக்கு 
தீரளவ தபற்றுக்த�ாடுக்� முன்வருவார என 
முழுளமயா� நம்புவோ� பாதிப்புக்குள -
ைான மக்�ள கூறுகின்்னர. ேந்ளேயின் 
பணிளய முன்தனடுத்து்ச தசல்ல 
முன்வந்திருக்கும் இைம் ேளலவர 
ஜீவன் தோண்்டமான் இப் -
தபாறுப்ளப ஏற்� முன் -
வேதவண்டும். 

ஜீவன் தோண்்டமான் நிள்தவற்றி ளவக்� முன்வருவாோ?  

பென்றித் த�ோட்ட குத�ோரின் வோயு பவடிப்பு அனரத்�ம்  

பாதிப்புக்குள்ானவர்களுக்கு எட்டு 
வருடங்க்ாகியும் வீடு்கள இல்லை  

இங்கிரிய மூர்த்தி...?

பீ. மரியதாஸ்  ...?

த�ாட்டத் த�ாழிலைா்ரின் வீரப் தபாராட்டம்  
பட்டணம் பி.ஆர. தபரியசாமியின் 

தபன்றித் தோட்ட லயன் அள்�ள

தவடிப்பு சம்பவத்தின்தபாது மி�தமாசமா� 
பாதிப்புக்குளைான  குடும்பம்

சம்பவம் இ்டம்தபற்் பின்னர ஸேலத்தில் 
ே.ம.மு முக்கியஸேர�ள
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பி ரதைர் ைஹிநதவின் மீதான விசுவா-
சம, தனிப்பட்ட நடபுக்்களின் ்பலத் -
தில் சமூ்கத்துக்கு ததமவயானமத 

சாதித்து வருவதா்க ்பாராளுைன்்ற உறுபபினர் 
ைர்்ான் ்பளீல் ததரிவித்தார். தின்கரன் வார -
ைஞசரிக்கு அவர் வழங்கிய தநர்்காணலில் 
ததரிவித்ததாவது ....   

த்கள்வி; ஸ்ரீலங்்கா த்பாது்ன த்பரமுன 
ததசியப்படடியல் உங்்களுக்கு வழங்்கப்பட -
்டதன் பின்புலம என்ன? எதற்்கா்க, இப்பதவி 
உங்்களுக்கு தரப்பட்டது?   

்பதில்;நான், பிரதைர் ைஹிநதவின் 
விசுவாசி. அவரது நீண்ட்கால நடபினால் 
இநத விசுவாசம வளர்நதுவிட்டது. அரசிய-
லில் எவரி்டமும விசுவாசத்மத,குறிப்பா்க 
முஸ்லிம தமலவர்்களி்டம அணமைக்்கால 
ைா்க இநத விசுவாசம இல்லாைற்த்பானது 
்பற்றிக் ்கவமலயம்டநத அவர், அன்பின் 
அம்டயாளத்துக்்கா்க இப்பதவிமய எனக்குத் 
தநதார்.   

த்கள்வி; ்கடசி தாவிசதசன்்ற, அல்லது 
அணி ைாறிய முஸ்லிம தமலவர்்கள் ்பற்றித்-
தான், அவர் இவவாறு தசால்கி்றார்.அவவா-

்றானால், இவவாறு 
ைாறிசதசன்த்றாரி்டம நியா-
யைான ்காரணங்்கள் இருந-
ததா்க நீங்்கள் ்கருதவில்-
மலயா?   

்பதில்; நியாயங்்கள் இருக்-
்கலாம. அநத நியாயங்்கமளச சரிப்படுத்த 
துதரா்கம தசயயக் கூ்டாதில்மலயா. பிடிக்்க-
வில்மல என்்றால், ்பதவி்கமள து்றநதுவிட-

டுத்தாதன தசல்ல தவணடும. அமைசசு, 
தசாகுசு, ்பதவி்கமள அனு்பவிப்பது ்கம்ட-
சியில் ்கழுத்தறுத்துவிடடு ்கடசி தாவுவது 
இமதத்தான் துதரா்கம என்கித்றாம.   

த்கள்வி; முஸ்லிம தமலமை்கள் அதாவது 

முஸ்லிம்களுக்த்கன்று தனிக்்கடசி்கள் அவசி-
யமதானா இநத ்கால்கட்டத்தில்?   

்பதில்; அமதப்பற்றி நான், ்கருத்துச 
தசால்ல விரும்பவில்மல. இக்்கடசி்களில் 
இமணயுைாறு என்மன எவரும அமழக்்கவு-
மில்மல.   

த்கள்வி? எம.பியான பின்னர்,எமதச 
சாதித்திருக்கிறீர்்கள்?   

்பதில்; ்பாராளுைன்்ற உறுபபினர் ்பதவி-
தயற்று ஒரு வரு்டம பூர்த்தியாவதற்குள் ்களுத்-
தும்ற ைாவட்டத்திலுள்ள எடடு முஸ்லிம 
்பா்டசாமல்கமள ததசிய ்பா்டசாமலயா்க தரமு-
யர்த்தி உள்தளன். 

்க்டநத இரு்பது வரு்டங்்களில்,எநத முஸ்லிம 
தமலவர்்களாலும முடியாதுத்பான ்காரியமிது. 

அரசியல் ்பலத்தால் அல்ல, பிரதைர் ைஹிந-
தவுக்கு என்னி்டமுள்ள அன்்பால் அம்டநத 
சாதமன இது.   

த்கள்வி; பிரதைர்,உங்்களு்டன் இவவளவு 
அன்்பா்க இருக்கி்றார் என்கிறீர்்கள், இநத 

அன்ம்ப மவத்து,த்காதரானா ்னாஸாக்்கள் 
எரிக்்கப்பட்டமதயும நிறுத்தியிருக்்கலாதை?   

்பதில்;இநத வி்டயம்பற்றி ்பல த்டமவ்கள் 
பிரதைரி்டம த்பசிதனன். ்பயன் உ்டனடியா்கக் 
கிம்டக்்காதிருநதது அபத்பாது. இதனால், அர-

சியல் உ்றமவ விலக்கி, தனிப்பட்ட உ்றமவ 
ைாத்திரம பிரதைரு்டன் த்பணிக்த்காள்ள 
முடிவு தசயததன். அநத தநரம, இது்பற்றிக் 

த்கள்வியுற்்ற எனது முஸ்லிம ்பாராளு-
ைன்்ற உறுபபினர்்கள் சிலர் என்மனச 

சநதித்து ்பல ஆதலாசமன்கள் 
கூறினார். சமூ்கத்துக்கு எமதயாவது 
தசயவதற்கு நீங்்கள்,அரசாங்்கத் தில் 
இருங்்கள் என்்றனர்.பிரதைரின் 
உ்றவில் இன்னும ்பலமத உங் -
்களால் சாதிக்்க கிம்டத்தால் நன்-
மைதாதன என்று விளக்கினர்.   

த்கள்வி; ்பத்து வரு்டங்்கள் பூர-
ணைான எமபிக்்களுக்குத்தான் 
ஓயவூதியம என்று ்பட்டடில் 
அறிவிக்்கப்படடுள்ளதத,இது -
்பற்றி என்ன தசால்கிறீர்?   

்பதில்; ைக்்களுக்கு தசமவ்கள் 
தசயய வநததாருக்கு எதற்கு சலும்க்களும, 
ஓயவூதியமும.அரசியல் ்களத்தில் ஓயாது 
உமழத்துக்த்காணடிருப்பதத எைது ்பணி.
தசாநதச தசாத்துக்்கமள ைக்்களுக்கு தசலவு -
தசயவதுதான் ைக்்கள் ததாணடு.   

இமதத்தான்,மூத்த முஸ்லிம தமலவர்்கள் 
தசயது்காடடிச தசன்றுள்ளனர்.   

த்கள்வி; உங்்கள் பிரததசத்தில் ந்டநத அசம-
்பாவிதங்்கமள மவத்துத்தான், முஸ்லிம்க-
ளின் எதிரி்களா்க ரா்்பக்ஷக்்கள் ்காட்டப்பட -

டுள்ளனர், இருநதத்பாதும த்பருவமள ந்கர 
சம்ப,நீங்்கள் நிறுத்திய சுதயசமச அணியின் 
வசம வநதிருக்கி்றதத?   

்பதில்; இங்கு ந்டநத சில அசம்பாவிதங்்க-
ளுக்கு அரசியல் சாயம பூசம்பட்டது.ஆடசியி-
லிருநது ரா்்பக் ஷக்்கமள அ்கற்்ற தவணடிய 
ததமவ (2015) சர்வததச சக்தி்களுக்கும,ந -
ைது நாடடில் சிலருக்கும இருநதிருக்்கலாம. 
இநத சக்தி்கள்தான், இநத அசம்பாவிதங்்கமள 
அரசியல் சநமதயில் மூலதனைாக்கின. இமத,-
எனது ைக்்களுக்கு நன்கு விளங்்க மவத்ததன். 
என்மன ைக்்களும நமபினர். தவற்றியும கிட-
டியது.   

த்கள்வி? ஸ்ரீலங்்கா த்பாது்னத்பரமுன 
்பற்றி சுருக்்கைா்க,தசால்ல என்ன இருக்கி்றது?   

்பதில்;உணமையில்,நாடடுப்பற்றுக்கு அர்ப-
்பணிக்கும ்கடசி இது.தவற்றுமைவாதங்்க மள 
ஒழித்து,ததசப்பற்றில் சமூ்கங்்கமள இமணக்-
கும இநதக் ்கடசியின் ்பயணம நிசசயம தவற் -
றியளிக்கும.   

ச மூக எழுச்சி அரசியலுக்கு தடையாக 
இருப்பது எது? தனித்துவ கட்சிகளா? 
அல்லது பிரததச அபி்லாடைகளா? 

இனடறைய நிட்லடைகள் இடதத்தான சிந்திக்-
கத் தூண்டுகினறைன. சி்ல எம்.பிக்களின பிரததச 
அபி்லாடைகள், ஏன  தட்லடைகடள ்ப்ல-
வீனப்படுத்துகினறைன? இனைாக, சமூகைாக 
ைக்கடள ஒனறுதிரட்டிய இந்த தட்லடைக-
ளுக்கு, பிராந்திய அபி்லாடைகடளயும் அரவ-
டைத்துப ்பயணிக்க முடியாது த்பாய்விட்ைதா? 
இடவகள்தான இனடறைய தகள்விகள்.

சி்ல எம்.பிக்களுக்குள்ள தனிப்பட்ை அல்லது 
பிரததச அபி்லாடைகள்தான, அடையாள அரசி-
யட்ல ைலினப்படுத்துவதாக சி்லர் கருதுகினறை-
னர். அரசிய்லடைபபின இரு்பதாவது திருத்தம், 
இரட்டைபபிரஜாவுரிடை, ்பட்ஜட் வாக்களிபபுக்க-

ளின பினனதர இந்தக் கருத்துக்கள் நிழ்லாைத் 
ததாைங்கி உள்ளன. இதனால, இந்த அரசாங்கம் 
ஆட்சிக்கு வந்த பினனர், அடையாள அரசியல 
அழிந்துவிடுதைனறை ஐயம் தட்லடைகளுக்கு 
ஏற்பட்டுள்ளது. எனதவ, ைக்கள்தான இந்த 
ஐயத்டத த்பாக்க தவண்டியுள்ளது. ததசிய அர-

சியல கணிபபீடுகளில, தட்லடைகள் விட்ை தவ -
றுகள் எழுச்சியரசியட்ல வீழ்த்தி உள்ளதாகத் -
தான இந்த விடனகடளக் கருத தேரிடுகிறைது. 
ஏதனனில, உரிடை, எழுச்சி அரசியலுக்காக 
எந்த இழபபுக்கடளயும் சகித்துக்தகாள்ளும் 
ைனநிட்லகளில ைக்கள் இலட்லதய! இருந்-

தால தட்லடைகளுக்கு 
எம்.பிக்கள் கட்டுப்பட்டி -
ருப்பதர. ஆகதவ, சமூக 
அரசியலில வி்லகி, அபிவி-
ருத்தி அரசியலுக்கு முன-
னுரிடை வழங்கும் அரசிய-
ட்லத்தான தட்லடைகள் 
ததரிவுதசய்ய தவண்டி 
வருதைா? இழபபுக்கடளப 
த ்ப ா று த் து க் த க ா ண் டு 
்பயணிக்கும் ைனநிட்ல -
கள் ைக்களுக்கு இல்லாத 
நிட்லயில, தட்லடைக-
ளுக்கு இருந்து எனன 
்ப்லன? சிறு்பானடை 
தளங்களில எதிதராலிப-
்பது இடவகள்தான.

எதிர்பபுக்கடள தவௌிப்படுத்தி, எனன அர -
சாங்கத்டதயா கவிழ்க்க முடியும்? வாக்களிப-
பில ்பங்தகறறு, வரபத்பாவடத அள்ளிக்-
தகாள்ளத்தான இந்த வியூகம் எனகினறைனர் 
ஆதரவளித்த எம்.பிக்கள். ைறுபுறைதைா, சிறு -
்பானடை சமூகங்களுக்கு எதிரான சிந்தடன-
கடள இயனறைவடர எதிர்ப்பதுதான, சர்வததச 
ைட்ைத்தில சி்ல தசய்திகடளச் தசால்ல உதவும் 
எனகினறைன சிறு்பானடை தட்லடைகள். இந்த 
இயங்கு தளத்துக்கு அவசியப்படுவது கட்சி-
களின கட்டுக்தகாபபுக்கள்தான. இதிலதான, 
சமூகத்தின எழுச்சி அடையாளப்படுவதாகவும் 

இந்த மிதவாதத் தட்லடைகள் தசாலகினறைன. 
அரசாங்கத்தின ்ப்லம் மூனறிலிரண்டு தகட்டியு-
ைனுள்ளடத, களனிப்பா்லத்டத திறைந்து டவத்து 
உடரயாறறிய ஜனாதி்பதியின உடரயும், ்பட்ஜட் 
வாக்தகடுபபும் நிரூபித்துள்ளதால, அரசு விழும் 
அல்லது கவிழும் எனறை சி்லரின அங்க்லாய்பபுக்-
கள், அர்த்தமிழக்கும் சந்தர்ப்பங்கள்தான அதிக-
ைாகி வருகினறைன. 

ைறுபுறைம், ஶ்ரீ்லங்கா சுதந்திரக் கட்சியின 
14 ஆசனங்கடளயும் தசர்த்தத அரசுக்கு 
இந்தப ்ப்லம் எனகிறைார் முனனாள் ஜனாதி்பதி. 
இவவாறு, இருபுறைங்களிலும் சைப்படும் விவா-
தங்கள், எடுதகாள்கள் ைறறும் யதார்த்தங்கதள, 
முஸ்லிம் தட்லடைகடளயும் எம்.பிக்கடளயும் 
எதிரும் புதிருைாக புறைப்பை டவத்துள்ளன. இது 
இபத்பாடதக்கு ஆதராக்கியைாக இருபபினும், 
எபத்பா ஒரு ோள் அத்ல்பாதாளத்தில சமூ-
கத்டத தள்ளும் எனறை தட்லடைகளின வியாக் -
கியானங்கள் இபத்பாடதக்கு எடு்பைபத்பாவதும் 
இலட்ல. 

ைக்கள் இல்லாத ைாநி்லம் எதறகு? அபிவி-
ருத்தி இல்லாத அரசியல யாருக்கு? எனறு ைக்-
களும் த்பாது அடைபபுக்களும் கூறிய அறிவு-
டரக்கு ஏற்ப தசயற்பட்டுள்ளதாக, இந்த எம்.
பிக்கள் கூறுவது தட்லடைகடள சைாதானப-
்படுத்தவா? அல்லது அரசாங்கத்திைம் தங்கள் 
்ப்லங்கடள தவௌிப்படுத்தவா? இவவாறு, 
ைக்களது ்ப்லங்கடள இந்த எம்.பிக்களல -

்லாது தட்லடைகள்தான நிரூபிக்க தவண்டும். 
இவவாறு தசய்யத் தவறின, தனித்துவ தட்ல-
டைகள் தனிடைப்படுவது தவிர்க்க முடியாது 
த்பாகும். இத்தட்லடைகள் இவவாறு தனிடைப-
்படுவது, அரசுக்கு வாக்களித்த எம்.பிக்களின 
கரங்கடளதய ்ப்லப்படுத்தும். 

ஏன, அரசாங்கமும் இவர்கடளதய ்ப்லப்படுத் -
தும். கைந்த கா்லங்களில, இந்தத் தட்லடைக -
ளால இந்த அரசு அனு்பவிக்க தேர்ந்தடவகடள 
இனவாதிகள் அடிக்கடி தூக்கிபபிடிப்படத நிறுத்-
தும் வடரக்கும், த்பரம் த்பசும் அரசியல த்பசா 
ைைந்டதயாகத்தான த்பாகுதைா ததரியாது!

இனனுதைானறும் இதில உள்ளது. தகாள்டக 
ைாறி, கட்சி தாவி, கடைசியாக தனித்துவமும் 
இழந்து வரும் இந்த எம்.பிக்களுக்கு, ததர்தல 
கா்லத்தில ைக்கள் வழங்கும் சனைானமிருக்கி-
றைதத! அதுதான இவர்களின அரசியட்லயும் தீர்-
ைானிக்கும். இதறகாகத்தான இவர்கள் உடழக்க 
தவண்டியிருக்கும். 

சார்ந்து தசலலும் அரசியலும், சைதயாசித 
சிந்தடனயுைா சமூகத்துக்கு ததடவயானடவ? 
அல்லது தனித்துவமும், சமூக அடையாள-
முைா? என்படத, அவரவர் தளத்திலிருந்து 
முஸ்லிம் எம்.பிக்களும், தட்லடைகளும் 
உைர்த்த தவண்டியிருக்கும். எதுவாக இருந்தா-
லும், இவர்கள் தசய்யபத்பாவது, இருப்படதயும் 
இல்லாை்லாக்காதிருக்க தவண்டும் என்பதுதான 
த்பாதுவாதனாரின பிரார்த்தடன.

தேசப்பற்றில் சமூகஙகளை இளைக்கும்  
 கட்சியின் ்பயைம் நிசசயம் வெற்றியளிக்கும்  

ஏ.ஜீ.எம்.த�ௌபீக்...?

எஸ்.எஸ்.�வபாலன்...?
புளியந்தீவு குறூப நிரு்பர்.   

்பாராளுைனறை உறுபபினர் ைர்ஜான ்பளீல

தசாந்தச் தசாத்துக்கடள ைக்களுக்கு   
தச்லவுதசய்வதுதான ைக்கள் ததாண்டு   

ராஜபக்ஷக்்களைஅ்கற்றவேண்டியவேளே(2015)
சரேவேசசக்தி்களுக்கும்,நமதுநாட்டில்சிலருக்கும்
இருந்திருக்்கலாம்.இந்ேசக்தி்களோன்,இந்ே
அசம்பாவிேங்களைஅரசியல்சந்ளேயில்மூலேனமாக்கின.

எழுசசி அரசியலிலுளை யோர்தேஙகள 
எடுதகாளகைால் தீர்ானிக்கப்படுகின்்றனொ?

ைட்ைக்களபபு ைாவட்ை ைனித உரிடைக்கும் 
அபிவிருத்திக்குைான நிட்லயம், அரசு-
சார் தவளிக்கள உத்திதயாகஸதர்களின 

ஆறறைட்ல தைம்்பைச் தசய்தல எனறை ததானிப 
த்பாருளில வாகடரப பிரததச தசய்லகத்தில ஒரு 
்பயறசிப்பட்ைடறைடய ேைத்தியது. வாகடரப பிரதத-
சத்தில இைம்த்பறும் சட்ைவிதராத ைண் அகழ்வு, 
பிறை ைாவட்ைத்தவர்கடன திடுதிபத்பனறு குடிதயற-
றும் நிகழ்வுகள் ஆகியன இப்பயிறசிப்பட்ைடறையில 
முக்கிய இைத்டத பிடித்துள்ளது.   

இதன பிரதான தோக்கம் வாகடர பிரததச தசய-
்லத்தின தவளிக்கள உத்திதயாகத்தர்களின அறி-
டவயும் ஆறறைட்லயும் தைம்்பைச் தசய்வதாகும். 
வாகடர பிரததச தசய்லகத்தின தவளிக்கள உத்-
திதயாகத்தர்கள் தங்களது பிரிவுக்குட்்பட்ை ைக்கள் 
அவவபத்பாது சந்திக்கும் அல்லது எதிர்்பார்க்கும் 
பிரச்சிடனகள் ததாைர்்பாகவும் அதன நியாயா-
திக்க வடரமுடறைகள், வடரயடறைகள் ததாைர்்பாக-
வும் அதறகான ேைவைக்டககள் ்பறறியும் அறிய 
முற்படுகிறைார்கள். அவர்களின ததடவடய பூர்த்தி 
தசய்வது ைட்ைக்களபபு ைாவட்ை ைனித உரிடைக்-
கும் அபிவிருத்திக்குைான நிட்லயத்தின கைப்பாடு.   

கிராமிய ைட்ைத்தில ைக்களுக்கு தசடவகடள 
வழங்கி வருகினறை கிராை தசவகர்கள் சமுர்த்தி உத்-
திதயாகத்தர்கள், த்பாருளாதார அபிவிருத்தி உத்தி-

தயாகத்தர்கள, காணி உத்திதயாகத்தர்ள், சிறுவர் 
அபிவிருத்தி உத்திதயாகத்தர்கள், த்பண்கள் 
அபிவிருத்தி உத்திதயாகஸ்தர்கள், தவளிோட்டு 
தவட்லவாயபபு அபிவிருத்தி உத்திதயாஸ்தர்கள் 
எனத்பார் அைங்குவர்   

இ்பயிறசிப்பட்ைடறை ஒரு ோள் கா்லஅளடவக் 
தகாண்ைதாகும் காட்லயில ததாைங்கி பினதன-
ரம் முடிவடைந்துவிடும். இதனால அவர்களின 
ோளாந்தக் கைடைகளுக்கு எந்ததவாரு இடைஞச-
லும் ஏற்பை இைமிலட்ல. அத்ததாடு நிர்வாகச் சிக்க-
ட்லயும் ஏற்படுத்த ைாட்ைாது   

எடுத்தாளப்பட்ை விையங்கள்   
இபத்பாடதய கா்லத்தில சிறுவர்கள் ்பலதவறு 

அைக்கு முடறைக்குள்ளும்,துஷ் பிரதயாகங்களுக்-
கும் உட்்பட்டு அவஸ்டதப்படுவடத ஊைகங்கள் 

்பைம்பிடித்துக் காைடி வருகினறைன. சிறுவர்களின 
பிரச்சிடனகள் பிரததசத்திறகுப பிரததசம் தவறு்பட்-
ைடவ. ஆத்லால சிறுவர்களின உரிடைகளும் அது 
ததாைர்்பாக எழும் பிரச்சிடனகளும் அதறகுரிய தீர்-
வுக்கான தசயற்பாடுகளும் முக்கியைானடவ.   

வாகடரப பிரததசத்டதப த்பாறுத்தவடர -
யில ைகபத்பறும், குடும்்ப வனமுடறையும் 
ததாைர்்பான பிரச்சிடனகள் அதிகம் தட்லதூக் -
குகினறைன ஆத்லால அது ததாைர்்பான சட்ைத் 
ததடவகடளயும், அததனாடு ததாைர்பு்பட்ை 
நியைங்கடளயும் தவளிக்கள உத்திதயாகத் -
தர் எவவாறு பிரதயாகிக்க முடியும் என்படத 
எடுத்துக்காட்ை தவண்டிய ததடவப்பாடு அங்தக 
ததானறியிருக்கிறைது ஆத்லால, ைகபத்பறும், 
குடும்்ப வனமுடறையும் அதறகுப பினனரான 
தசயற்பாடுகளும். அது ததாைர்்பாக எழும் பிரச் -

சிடனகளும் அவறறின தீர்வுக்கான தசயற -
்பாடுகளும் எனறை விையதானம் புகுத்தப்பட் -
டுள்ளது.   

இப்பயிறசிப்பட்ைடறைக்கு வளவாளராக 
வந்து அறிவூட்டிய உயர் நீதிைனறை சட்ைத்தரணி 

வி.எஸ்.நிரஞசன. சிறைந்த ஆறறைல, அனு்பவம் 
தகாண்ைவர். ஒரு பிரச்சிடன ஒதர தேரத்தில 
சமூக ரீதியாகவும், சட்ை ரீதியாகவும் எவவாறு 
டகயாளப்பை தவண்டும் எனறு நுணுக்கைாக 
அறிவூட்டினார்.   

வளவாளர் நிகழ்வில ்பங்கு ்பறறிதயாரிை -

மிருந்து அவர்கள் சந்திக்கினறை பிரச்சடனகடள 
அறிந்து அவறடறை ததாகுத்ததடுத்து அடவ ஒவ-
தவானறிறகுைான தசயற்பாடுகடள சட்ைத்தின 
வடரமுடறைகளுக்கும், வடரயடறைக்கும் ஏற்ப 
அவர்களுக்கு விளக்கினார். இதனூைாக, நிர்வாக 
அறிவும், சட்ை அறிவும் அவர்களுக்கு ஒருங்தக 
ஊட்ைப்பட்ைது.   

ைகதவறபு, ைகபத்பறு ததாைர்்பாக  எபத்பா-
தும் குழந்டதயின எதிர்கா்லம் ததாைர்்பாகதவ 
நீதி முனனுரிடைப்படுத்தப்படும், குழந்டதயின 
பிறைபட்ப ்பதிவதறகு, தாயினதும், தகப்பனினதும் 
த்பயர்கள் ததடவ. அதடன குழந்டதயின தாதய 
வழங்க தவண்டும். பிறைபபு ேைந்து 42 ோட்களுக்-
குள் பிறைபபு ்பதியப்படுதல தவண்டும். குழந்டத-
யின தாயும் தந்டதயும் 21வயதுக்கு தைற்பட்ைவ-
ராய் இருத்தல தவண்டும். 

அரசுசார் வெளிக்கள உத்திய�ா்கத்்தர்்களின் ஆற்றலை யேம்படுத்தும   
ேட்டு. ோெட்்ட ேனி்த உரிலேககும அபிவிருத்திககுோன நிலை�ம   
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புலம்பெயர் முதலீடுகளை இலகுவாகக
சிறப்புப் ்பொறிமுளறகள் அவசியம

ப�ொருளொதொர பெருக்கடி-
யில் சிககியுளளது என�து 
எல்்லொரும் அறிநத்த. 

இதத எப�டி எதிரப்கொள்வது? எப�-
டிச் சீரபசெய்வது என�்த இனதறைய 
முதல் பிரச்சிதை. ஏபைனறைொல், 
ப�ொருளொதொர பெருக்கடிதய ெொம் 
செரியொை முதறையில் எதிரப்கொண்டு 
அததக ்கடக்கவில்தல எனறைொல் மி்க-
்�ொசெ�ொை எதிரவிதளவு்கதள்ய 
செநதிக்க ்்வண்டியிருககும். �ஞசெமும் 
�ட்டினியும் கூடத் ததலவிரித்தொடத் 
பதொடங்கி விடும். உற�த்தித்துதறை்கள 
வீழ்ச்சியதடயும். ஆ்க்்வ இதறகு 
�ல ்வத்கயொை �ொறறுத்திட்டங்்கள 
உடைடியொ்கத் ்தத்வ. முககிய-
�ொ்க முதலீடு்களும் உற�த்தி்களும் 
மி்கமி்க அ்வசிய�ொைத்வ. 

இதத �ைதிற ப்கொண்்டொ 

எனை்்வொ அரசெொங்்கமும் முதலீட்-
டொளர்கதள அதைத்துக ப்கொண்டி-
ருககிறைது. முககிய�ொ்க “புலம்ப�-
யரநதிருககும் �க்கள ெொட்டுககு 
்வநது முதலீடு்கதளச் பசெயயுங்்கள. 
அதறகு ்்வண்டிய ஏற�ொடு்கதளயும் 
அனுசெரதை்கதளயும் அரசெொங்்கம் 
பசெயது தரும்” எனறு ஜைொதி�தி 
பதொடக்கம் அத�ச்செர்கள ்வதரயில் 
அதைபபு விடுத்திருககிறைொர்கள. இநத 
அதைபத� 2009 ககுப பினைர 
ஆட்சியிலிருநத ஒவப்வொரு அரசெொங்-
்கமும் விடுத்திருககிறைது. ஒவப்வொரு 
ஜைொதி�தியும் விடுத்திருககிறைொர்கள. 

ஆைொல் இநத அதைபத� ஏறறு 
இங்்்க ்வநது முதலீடு்களில் ஈடு�ட்-
டிருப்�ொர மி்கமி்கக குதறைவு. விரல் 
விட்டு எண்ணி விடககூடிய்வர்கள 
எனறு பசெொல்்வொர்க்ள, அநதளவு 
பதொத்கயிைரதொன ்வநது சிறிய அள-
விலொை முதலீடு்கதளச் பசெயதிருககி-
றைொர்கள. இ்வர்களும் �ல பெருக்க-
டி்கதள எதிரப்கொண்ட்வொ்றை 
த�து முயறசி்கதளத் 
பதொடரகிறைொர-
்கள. 

இ்வர்கள உறசெொ்க�ொ்க இங்்்க 
இயங்்கக கூடிய ஒரு நிதல – அர-
செொங்்கம் அதைககும்்�ொது பசெொல்-
்வததப்�ொல இலகு்வொை ெதடமு-
தறை்கள – இருககு�ொைொல் அததப 
�ொரத்து விட்டு ஏதைய்வர்களும் 
ெொட்டுககு முதலீடு்களுடன ்வரககூடி-
யதொ்க இருககும். 

ஆைொல், துரதிருஷட்வசெ�ொ்க அநத 
�ொதிரி ஒரு சுமு்க நிதல இல்தல. 
இங்்்க ஏ்கப�ட்ட பிரச்சிதை்கள, 
குைப�ங்்கள, பெருக்கடி்கள, அதலச்-
செல்்கள, அல்லற�டுத்தல்்கள, ்்களவி-
்கள, விசெொரதை்கள, ததட்கள  

முதலீட்டுக்கொை அனு�திதயப 
ப�று்வது பதொடக்கம் அதற்கொை 
இடத்ததத் பதரிவு பசெய்வது 
்வதரயில் செ்கல �ட்டங்்களிலும் பிரச்-
சிதை்கள, இழுத்தடிபபு்கள, ப�ொருத்-

த�றறை ்கொரைங்கூறுதல்்கள... 
்�லும் ப்கொமிசென எதிர�ொரகத்க-

்கள ்வதரயில்..
சில சிறிய உதொரைங்்கதள 

இங்்்க பசெொல்லலொம். புலம்ப�-
யரநத �க்களின ்கட்டத�பப�ொனறு 
இலங்த்கயில் ்கடநத �த்து ஆண்-
டு்களொ்கப �ல்்்வறு ்வொழ்்வொதொர 
உதவித்திட்டங்்கதள ்�றப்கொண்டு 
்வநதது. கூட்்வ ஆதர்வறறை 
நிதலயில் உள்ளொருக்கொை வீட-
த�பபு, பினதங்கிய பிர்தசெங்்களில் 
�றறும் ்வறிய நிதலயில் உள்ளொ-
ருக்கொை ்கல்விக்கொை நிதியளிபபு்கள 
எை. இதத அநதக ்கட்டத�பபு 
முதறைப�டி இலங்த்கயில் 
�திவு பசெயயப�ட்ட 
்வழிமுதறை்க-
ளுககூடொ-

்க்்வ பசெயது ்வநதது. இனனும் 
பசெயது ப்கொண்டிருக-
கிறைது. 

இதன அடுத்த ்கட்ட-
�ொ்க அ்வர்கள (இநதக 
்கட்டத�பபிைர) இலங்-
த்கயில் முதலீடு்கதளச் 
பசெயய விரும்பிைர. 
அநத முதலீடொைது 
இங்்்க சூைலில் ்கொைப-
�டும் ்வளங்்கதளப 
�யன�டுத்தும்  உற-
�த்தி முயறசியொகும். 
இதில் இரண்டு ெனத�-
்கள உரு்வொகும் எைத் 
திட்டமிடப�ட்டது. ஒனறு, 
்வளங்்கதள  உற�த்-
திப ப�று�ொை�ொக-
கு்வது. இரண்டொ்வது, 
பதொழில்்வொயபபு்கதள 
உரு்வொககு்வது. ்்வதல 
்வைங்கு்வது. 

இவ்வளவுககும் இத-
னுதடய லொ�ம் முழு்வதும் இநத 
�ண்ணி்ல்ய – இநத ெொட்டி்ல்ய 
பசெல்வழிக்கப�டும். இநத உற�த்தி 
த�யத்தத ்�லும் விரி்வொககு்வது. 
கூட்்வ இதில் ப�றைப�டும் ்வரு்வொ-
யின மூல�ொ்க செமூ்கத் ்தத்வ்கதள 
நிதறை்்வறறு்வது. 

ஆ்க முதலீட்டுக்கொை பதொடக்க 
நிதல நிதிதயயும் அதன 
இயங்கு நிதலதய 
உரு்வொககு்வ-
து்� 

இ்வர்களுதடய – அநதக ்கட்டத�ப-
பின – �ணியொகும். 

இதற்கொ்க நிலம் ஒனறு தனியொ-
ரிட்�ொ அரசெ நில�ொ்க்்வொ எதிர-
�ொரக்கப�ட்டது. அதன�டி விண்-
ைப�ங்்கதள �ொ்வட்ட பசெயலர்கள, 
ஆளுைர, பிர்தசெ பசெயலர்கள எை 
செம்�நதப�ட்ட �ல தரபபிைரிடத்தி-
லும் அ்வர்கள ப்கொடுத்தைர. 

்கொணி ்வைங்்கப�டலொம் எனறை 
ெறசெமிகதஞையும் ்கொட்டப�ட்டது. 
ஆைொல் இரண்டு ஆண்டு்களுககு 
்�லொகியும் இனனும் ்கொணி ்வைங்-
்கப�டவில்தல. இநத �ொதிரியொை 
இழுத்தடிபபு்களின பினைணி, அதற-

்கொை ்கொரைங்்கதள ெொம் இங்்்க  
விளக்கத் ்தத்வயில்தல. அததப 
புரிநது ப்கொளள முடியும். 

ஆைொல், பிரச்சிதை – 
ெதடமுதறை - இப�டித்தொன உளளது. 

இததப்�ொல இனபைொரு 
முதலீட்டொளரின ்கதத-
தயயும் இங்்்க 
கூறைலொம். 
்கைடொ-

விலிருநது ்வநது இங்்்க ெொட்டில் 
உற�த்தித்துதறையில் முதலீட்தடச் 
பசெய்வதறகு முயறசித்தொர. குறிப-
�ொ்கப �தை, பதனதை ்வள 
மூலபப�ொருட்்களில் உற�த்தி்கதளச் 
பசெய்வது. ஆைொல், ெதடமுதறையில் 
அதத ்�றப்கொள்வதறகு ஏ்கப�ட்ட 
பிரச்சிதை்கள. �தை அபிவிருத்திச் 
செத�யின அனு�தி, �தை ஆயவு 
நிறு்வைத்தின அனு�தி, பதனதைச் 
செத�யின அனு�தி, பிர்தசெ செத�, 
பிர்தசெ பசெயல்கம், �ொ்வட்டச் பசெயல-
்கப பிரிவு,

த்கத்பதொழில் அத�ச்செ்க அனு�தி, 
சுறறுச்சூைல், ப�ொதுச்சு்கொதொரத் தரபபு 
்�ொனறை்வறறின அனு�தி, உற�த்தித் -
தரச் செொனறிதழ்்கள... இப�ப 
�ல தரபபு்க்ளொடு 
பதொடரபு ப்கொண்டு 
ப செ ய ற � ட 
்்வண் -

டியிருநதது. இதில் அ்வர �ல பெருக-
்கடி்கதளச் செநதித்தொர. சில தரபபு-
்கள முதறையறறை ்கொரைங்்கதளச் 
பசெொல்லி இழுத்தடிபபு்கதளச் பசெய-
துளளை. 

இத்வ நிர்வொ்க ெதடமுதறை்கள 
என�தில் செந்த்கமில்தல. எநத ெொட்-
டிலும் இதிருககும். ஆைொல், ஒரு திட்-
டத்தத ்�றப்கொள்வதற்கொை File 
விதர்வொ்க Move �ண்ை-
்்வண்டு்�.

்கருைொ்கரன...

ஜனாதிபதிய�ா அரசாங்கத்தின் சிறப்புக்குழுவ�ான்யறா 
்கண்காணிக்கும் வபாறிமுறற்கள் அ�சி�ம் 
உதவிப் பங்களிப்பாளர்கறளப் பக்கு�மா்க �ழிப்படுத்தி, 
அ�ர்களுறை� பங்களிப்பு்கறள முதலீடு்களா்க 
மாற்று�தற்கு மு�ற்சிக்்க ய�ணடும். 

இலங்த்க-
யில்  
தமிழ் �க-

்களின உரித�ப ்�ொரொட்டம் அகிம்தசெ 
ரீதியொ்கவும், ஆயுதப்�ொரட்டம்  ஊடொ-
்கவும், ஆரம்பித்து 70 ்வருடங்்கள 
்கடநது விட்ட ்�ொதும், தமிழ் அரசியல்  
ததலத�்கள எநத வித�ொை தீரத்வ-
யும் தமிழ் �க்களுககு ப�றறுக-
ப்கொடுக்க முடியொத  இரொசெதநதிர�றறை 
அரசியதல்ய முனபைடுத்து ்வருகின-
றைைர.

இலங்த்க �றறும்  செர்வ்தசெ ெொடு-
்களின தநதிர அரசியல் நி்கழ்ச்சி நிர-
லுககு எதிரொ்க இரொசெதநதிர  அரசியல் 
திட்டங்்கதள ்வகுக்க முடியொத தமிழ் 
அரசியல் ததலத�்கள, அரசியல்  
்களத்தில் பதொடர ்தொல்வி்கதளயும், 
அரசியல் ஏ�ொறறைங்்கதளயும், அ்வ-
�ொைங்்கதளயும்  செநதித்து ்வருகின-
றைொர்கள.

தமிழ் �க்கதள ப�ொறுத்த்வதர-
யில் புலி்களின  ்கொலத்தில் அரசி-
யல் குறித்து அலட்டிகப்கொளளொத 
ஒரு நிதலத�்ய ்கொைப�ட்டது.  
்கொரைம் புலி்களின தமிழீைக-
ப்கொளத்கயும் அதன ்கொரை�ொ்க 
ெதடப�றறை பதொடர யுத்தம்  �றறும் 
�டுப்கொதல்கள, ஜைெொய்க அடக-
குமுதறை ்கொரை�ொ்க தமிழ் �க்கள 
தங்்கள  அரசியல் குறித்து சிநதித்தி-
ருக்கவில்தல. 

ஆைொல், இலங்த்கயில் உளெொட்டு  
்�ொர 2009 இல் முடிவுககு ப்கொண்-
டு்வரப�ட்டதிலிருநது ்கடநத �னனி-
ரண்டு ்வருட  ்கொலத்தில் தமிழ் �க்கள 
இலங்த்க அரசியலின செொத்திய�ொை 
யதொரத்தத்ததயும் புரிநதுப்கொண்டு 
பசெயற�ட ஆரம்பித்துளளைர.

ஈைத்தில்  தமிழ் �க்கள அரசியல் 

சூழ்நி-
தல்கதள 

புரிநதுப்கொண்டு 
்வரும் நிதலயில், தமிழ்  

்தசிய அரசியல் ததலத�்க-
ளின, ப்வறறு உைரச்சி அரசியல் 

்�ச்சுக்கதள  நிரொ்கரித்தும், தமிழ் 

ததலத�்களின செொத்திய�றறை ்வொககு-
றுதி்கதள ெம்��றுத்து  செமூ்க்வதலத்-
தளங்்களில் �க்கள எதிரவிதையொறறி 
்வரு்வதும், தமிழ் ததலத�்களின  
குறுந்தசிய அரசியல் �ரைத்தத 
தழுவி ்வருகினறைது.

தமிழ் ்தசிய அரசியல்  ததலத�-
்கள உரித�்கதள ப�றறுகப்கொடுப�-
தொ்க கூறி, தமிழ் �க்களின  அ்வலங்-
்களிலிருநது முனபைடுத்த தநதிர 
அரசியல் அ்வர்களுககு 22 ஆசெைங்-
்களுககு  ்�ல் ப�றறுகப்கொடுத்து 
எதிரக்கட்சி எனறை அநதஸததயும் 
இலங்த்க அரசியலில்  ப�றறுகப்கொ-
டுத்திருநதது.

இருநத்�ொதும் இலங்த்க �றறும் 
செர்வ்தசெ  நி்கழ்ச்சி நிரலுககுள அ்கப-
�ட்ட தமிழ் ்தசிய ததலத�்கள, 
தங்்கள சுயெல  அரசியதல முன-
னிறுத்திய ்கொரைத்திைொல், தமிழ் 
�க்களின  எநதப பிரச்சிதை்களுக-
கும் தீரவிதை ப�றறுகப்கொடுக்க 
முடியவில்தல.

செர்வ்தசெ  இரொசெதநதிர பெருககு்வொ-
ரங்்களுககுள ்கொயெ்கரத்த முடியொத 
தமிழ் ்தசிய  ததலத�்கள தமிழ் 
�க்களுககு ப�ொயயொை ்வொககுறுதி-
்கதள ்வைங்கியதன ்கொரை�ொ்க த�து  
�ொரொளு�னறை உறுபபிைர �றறும் 

எதிரக-
்கட்சி 

ததல்வர எனறை 
�தவி்கதள  ஒவப்வொன-

றைொ்க இைக்க ஆரம்பித்தைர. 
இதன ்கொை�ொ்க ்வடககில் தமிழ் 

்தசிய  கூட்டத�பபின �ொரொளு-
�னறை ஆசெைம் ஆறு எனறை நிதலதய 
அதடநதுளளது.

ஈைத்தமிைர்களின  அரசியல் �ரப-
பில் �ல ஏ�ொறறு வித்தத்கதள ்கொட்டி 
அரசியல் பசெயத தமிழ் ்தசிய  கூட்-
டத�பபு தமிழ் �க்களுககு அரசியல் 
விழிபபுைர்வ்கதள பசெயய தயங்கிய-

தன  விதளவு தமிழ் ்தசிய அரசியல் 
முடக்கத்தத ்ெொககி �யணிப�தத-
யும், செர்வ்தசெ  அரசியல் செகதி்கள 
தமிழ் �க்கதள த்வத்து அரசியல் 
பசெயது அதில்  குளிர்கொய்வததயும் 
்கொைககூடியதொ்க உளளது.

அப�ரிக்கொ �றறும் இநதியொ  
இதைநது ஏற�ொடு பசெயத நி்கழ்ச்சி 
நிரலுககு இலங்த்கயிலிருநது தமிழ்  
செட்டநிபுைர குழு ஒனறு இலங்த்க 
�ொரொளு�னறை உறுபபிைர எம்.ஏ.சு-
�நதிரன  ததலத�யில் அப�ரிக்கொ 
்ெொககி �யை�ொகியிருநதது. இநத 
வி்வ்கொர�ொைது செர்வ்தசெ  தமிைர அர-
சியல் �ரபபில் முககிய வி்வ்கொர�ொ்க 
�ொறியுளளது.

இலங்த்கத் தமிழ்  �க்களின 
அரசியல் தீரவுகுறித்து, அப�ரிக்கொ 
�றறும் இநதியொவின  ததலத�யில் 
்�செ இருப�தொை ்கருத்தத சு�நதிரன 
முனத்வத்திருககிறைொர.

இங்்்கதொன  தமிழ் �க்களின 
அரசியல் ்்களவிககுளளொக்கப�ட்-
டுளளது. தமிழ் �க்களின  அரசியல் 
தீரவு என�து ்கடநத எழு�து ்வருட-
்கொல�ொ்க எட்டப�டொத நிதலயில், 
தமிழ்  அரசியல் �ரபபில் சு�நதிரன 
குழுவிைரின அப�ரிக்கொ �யைம் 
குறித்த  ்�ச்சு்வொரத்தத்கள ெதட-

ப�றறிருக்கவில்தல, தமிழ் �க்கதள 
நீககி புலி்கள  எவ்வொறு தனனிச்தசெ-
யொ்க தமிைரின அரசியதல த்கயிபல-
டுத்து அழித்தொர்க்ளொ, அ்த  ்�ொல் 
தற்�ொது தமிைருக்கொை தீரத்வ 
ப�றறுத்தரப்�ொ்வதொ்க பசெொல்லும் 
அரசியல்  ததலத�்கள தொன-
்தொனறித்தை�ொ்க பசெயற�ட்டு தமிழ் 
�க்களின அரசியல் தீரத்வ  எதிரி்க-
ளின தளத்தில் த்கயளிக்க முதைநது 
நிறகினறைைர.

தமிழ் �க்களின  அரசி-
யல் என�து தமிழ் �க்க-
ளுக்கொைது அது ஒரு ்கட்சிக்்கொ 
ஒரு ்�ொரொட்ட  இயக்கத்திற்்கொ 
பசெொநத�ொைது இல்தல, அப�ரிக்கொ 
பசெனறு தமிைருக்கொை அரசியல்  
தீரவு குறித்து ்�ச்சு்வொரத்தத ெடத்த 
முதைநதுளள தமிழ் ததலத�்கள  
இலங்த்கயில் �ொறறு அரசியல் ்கட்சி-
்களுட்ைொ அல்லது சிவில் செமூ்க�ட்ட  
அத�பபுக்கள, புத்திஜீவி்களுடன 
எநதவித�ொை ்கலநதுதரயொடலிலும்  
ஈடு�ட்டிருக்கவில்தல. 

தமிழ் �க்களின உரித�்கள 
குறித்து அப�ரிக்கொ  �றறும் இநதி-
யொவின ததலத�யில் ்�ச்சு என�து 
தமிழ் �க்களின  அரசியல்�ொததயில் 
ஒரு மி்கபப�ரும் அரசியல் திருப-

�முதை, இவ 
அரசியல் ெ்கரவு  

பதொடர�ொ்க தமிழ் �க்க-
ளுககு விளக்கம் அழிக்கப�ட-

வில்தல இதன பதொடரச்சி்ய,  எம்.
ஏ.சு�நதிரன ததலத�யிலொை குழு 

்கைடொவில் செநதித்த அ்வ�ொைத்திறகு 
்கொரை�ொ்க  அத�நதுளளது.

புலி்களின செொத்திய�றறை தனித்தமி-
ழீைம் தொன  தமிைர்களுக்கொை தீரவு 
எனறை ப்கொளத்கதய ்வலிநதுளள 
புலம்ப�யர அத�பபுக்கள  சிலது, 
தற்�ொததய செர்வ்தசெ �றறும் 
உளெொட்டு அரசியல் சூழ்நிதல்கதள  
்கருத்தில் ப்கொளளொது, பிற்�ொககுத்த-
ை�ொ்க பசெயற�டு்வதறகு ்கொரை�ொ்க  

அத�நதுளளதொைது, தமிழ் அரசியல் 
ததலத�்கள �க்கள �த்தியில் அரசி-
யல்  விழிபபுைரவு பசெயயொத�யும், 
�க்களின ்கருத்துக்கதள ்்கட்்கொத�-
யும் ்கொரை�ொ்க  அத�நதுளளது.

தமிழ் ்தசிய கூட்டத�பபிறகுள 
ஒரு ஜைெொய்க முதறைத�யறறை  
ெதடமுதறை்ய இது்வதர ்கொலமும் 
த்கயொளப�ட்டது. இதன விதள்வொ்க 
சில தமிழ் ்கட்சி்கள  கூட்டத�பத� 
விட்டு பிரிநது பசெனறு தனி ்கட்சி-
்கதள உரு்வொககி ப்கொண்டைர.  செர-
்வ்தசெத்ததயும் தமிழ் �க்கதளயும் 
ஏ�ொறறு்வதற்கொ்க தமிழ் ்கட்சி்கள 
சிலதத  இதைத்துகப்கொண்டு 
பஜனி்வொ �னித உரித�்கள அத�ப-

பிறகு ்கடிதம் ்வதரநத  
கூட்டத�பபு தமிைர ஒனறைொ்க 

ஒறறுத�யொ்க பசெயற�டு்வதொ்க 
தைது தநதிர அரசியலூடொ்க  ்கொட்டிக-
ப்கொண்டது.

தமிழ் �க்களின அரசியல் தீரவு 
்�ச்செ்வொரத்ததககு  தமிழ் ்தசிய 
கூட்டத�பபு அப�ரிக்கொ ்ெொககி 
�யை�ொகிய வி்வ்கொரம் �றதறைய  
தமிழ்   ்கட்சி்களுக்்கொ �றறும் சிவில் 
அத�பபுக்களுக்்கொ பதரியொத 

நிதலயில், தமிழ்  ்தசிய கூட்ட-
த�பபில் அங்்கம் ்வகிககும் இதர 
்கட்சி்களும் தங்்களுககு  இச்செம்�்வம் 
குறித்து பதரிவிக்கப�டவில்தல எை 
த்கவிரிககினறைைர.

தமிழ்  �க்களின தீரவு பதொடர�ொ்க 
புலி்கள ஆயுதமுதையில் எதிர தரப-
புக்கதள எவ்வொறு  து்ரொகி �ட்டம் 
சு�த்தி அடககி, அழித்து பசெயல்�ட்-
டொர்க்ளொ அ்த ்�ொல் ஜைெொய்க  
ரீதியொ்க பசெயற�டும் தமிழ் ்தசிய 
கூட்டத�பபின ததலத� செர்வதி்கொர 
்�ொககில்  தொன்தொனறித்தை�ொ்க 
பசெயற�டு்வதொைது மீண்டுப�ொரு 
அரசியல் முட்டுச்செநதத  உரு்வொககும்.

தமிழ் ்தசிய கூட்டத�பபில் 
அங்்கம் ்வகிககும்  கூட்டுக்கட்சி-
்களுககு அப�ரிக்க ப்வளதள 
�ொளித்க �யைம் குறித்து  அறிவிக-
்கப�டவில்தல எனறைொல் தமிைரசுக-
்கட்சி தனனிச்தசெயொ்க இநத முடித்வ  
எடுத்துளளது எனறை முடிவிறகு ்வர-
முடியும், ஆைொல் தமிைரசுக்கட்சிதய 
்செரநத  �க்கள பிரதிநி்கள கூறுகிறைொர-
்கள, தங்்களுககும் இநத அரசியல் 
தீரவு பதொடர�ொை  �யைம் குறித்து 
அறிவிக்கப�டவில்தல எனறு, 

சுமந்திரனுக்வ்கதிரான புலம்வப�ர தமிழர்களின் எதிரப்பு 

சர்வதேச நிகழ்ச்சி நிரலுக்குள் பலியாகிதபான 

இராஜதந்திரமற்ற தமிழரின் அரசி�ல்!!  

16ஆம் �க்க பதொடர...

பதொடர 21ஆம் �க்கம் ...

நாடு

ஏம்.ஜி.பரட்ை்கொநதன...

புலம்ப�யர தமிைர்களுடன சு்ரன ரொ்க்வன எம்.பி
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உலக அரசியலில் அமெரிகக 
தனித்துவம் என்பது முடி-

வுககு வந்து ்பலதுருவ ஒழுங்குக-
கான ப்பாகமகான்றை மகாவிட்-19 
மதாற்றின காலம் வ்ர காண முடி-
கிறைது. அத்த்கய உலக ஒழுங்கும் 
மகாவிட்-19 மதாற்றுககு பினனர் 
குழப்பெ்ைந்தபதாடு ெட்டுெனறி 
அமெரிககா எதிர் சீனா ப்பாட்டி 
என்பது குழப்பகரொன சூழலுககுள் -
ளால் நகர்வ்த அவதானிகக முடிகி -
றைது. அதாவது உல ஒழுங்கு மதளிவா-
னமதாரு வடிவத்்த உறுதிப்படுத்த 
முடியாத குழப்பகரொன சூழலுக -
குள் அகப்பட்டுள்ளது. இத்த்க 
குழப்பம் குறிபபிட்ை காலப்பகுதி 
உலக அரசியலில் நி்லத்திருப்பதற் -
கான சூழ்ல உருவாககியுள்ளது. 
ஆனால், அத்த்கய ப்பாட்டியில் 
அமெரிககா முழு்ெயாக பினவாங் -
காத்ெ்யயும் சீனா முழு்ெயாக 
முனனி்லப்பைாத சூழ்லயும் 
கண்டுமகாள்ள முடிகிறைது. இக -
கட்டு்ரயும் ப�ா ்்பைன த்ல -
்ெககு பினனரான அமெரிககாவின 
செகாலத்தில் நிகழும் ப்பாட்டிக -
கான மு்னபபுகக்ள பதடுவதாக 
உள்ளது. 

அமெரிககா �னாதி்பதி ப�ா 
்்பைன டிசம்்பர் 9-, 10 (2021)ஆம் 
திகதிகளில் மெய்நிகர் வழியில் 
�னநாயகம் மதாைர்பிலான ொநா-
மைான்றை நைாத்த திட்ைமிட்டுள்-
ளார். அம் ொநாட்டில் சீன ெற்றும் 
ரஷயா ஆகிய நாடுகள் அ்ழககப -
்பைவில்்ல எனறை குற்றைசசாட்டும் 
நிலவுவபதாடு அமெரிககாவின 
மநருங்கிய நட்புறைவில் உள்ள அபந -
கொன நாடுகள் இம்ொநாட்டுககு 
அ்ழககப்பைவில்்ல எனறும் 
குறிபபிைப்படுகிறைது. குறிப்பாக, 
பநட்பைாவில் அங்கத்தும் வகிககும் 
நாைான துருககி, சவுதி அபரபியா 
ப்பானறை நாடுகள் விலககழிககப்பட் -
ைபதாடு பெற்காசியாவில் இஸபரல் 

முதன்ெப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 
இது அமெரிககா சர்வபதச அரசி -
யல் ்பரபபில் ஒரு புதிய வியூகத்்த 
வகுப்பதாக மதரிகினறைது. குறிப-
்பாக, வன அதிகாரத்்த முதன்ெப-
்படுத்திய அமெரிககா, சீனாவின 
்பாணியில் மென அதிகார தளத்்த 
முதன்ெப்படுத்த திட்ைமிடுகிறைது. 
ெனித உரி்ெக்ள முனனிறுத்தி 
மவளியுறைவுகமகாள்்க்ய வ்கப -
்படுத்த முயலும் அமெரிககா ம்பாரு-
ளாதார ஒத்து்ழபபுகக்ளயும் 
உதவிக்ளயும் உட்கட்ை்ெபபு 
விருத்தியி்னயும் மசய்வதன மூலம் 
உலக நாடுகபளாடு மநருககொன 
ஒத்து்ழப்்ப அதிகரிகக திட்ை-
மிடுகினறைது. சீனாவின Win Win 
உ்பாயமும், ்பட்டி ெற்றும் சா்ல 
முனமுயற்சியும் உலக நாடுக்ள 
ஈர்த்துகமகாள்ளபவ மவற்றிகரொக 
மசயற்்பாட்்ை முனமனடுத்து வரு-
கிறைது. எனபவ இத்ன முறியடிகக 
அமெரிககா ்்பைன நிர்வாகத்திற்கு 
குழப்பொன சர்வபதச ஒழுங்கில் 
அமெரிககா்வ நி்லநிறுத்துவதற்-
கான நகர்வுக்ள பெற்மகாண்டு 
வருகிறைது. 

ப்பாரும் ்ப்ைமயடுபபு அசசுறுத் -
தலும் மகாண்ை உலகம் முடிவுககு 
வந்த ப்பாதிலும், அமெரிககா மென 
அதிகாரத்்தயும் வன அதிகாரத்்ர-
தயும் இ்ணத்த Smart Power எனறு 
அ்ழககப்பட்ை ஒரு உ்பாயத்தின 
மூலம் ்பனிபப்பார் காலத்்த எதிர்-
மகாண்ைது. ஆனால் சீனாவின வீரி -
யொன ்பாய்சசலும் விபவகொன 
நகர்வும், அமெரிககா உட்்பட்ை 
பெற்கு நாடுக்ள மநருககடிககு தள்-
ளியபதாடு தவிர்கக முடியாது மென 
அதிகாரம் பநாககி மசயற்்பைபவண் -
டிய நிர்ப்பந்தத்துககும் தள்ளியது. 
எனபவ, அமெரிகக நிர்வாகம் உல-
களாவிய ப்பாரியல் மு்றைக்ளயும் 
்ப்ைக கு்றைப்்பயும் வனஅதிகார-
ெற்றை சூழ்லயும் உருவாககும் நை-
வடிக்கக்ள முதன்ெப்படுத்த 
ஆரம்பித்துள்ளது. 

அமெரிககா �னாதி்பதி ப�ா 
்்பைன சீன �னாதி்பதி ஜின பிங்்க 
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சந்தித்து உ்ரயாடிய உ்ரயாைல்-
களும் சீனாவுைன ஓர் இரா�தந்திர 
ரீதியிலான நகர்்வ முனமனடுப்ப-
தற்கு தயாராவ்த காணமுடிந்தது. 
அத்னபய அம்ொநாட்டில் இரு 
த்லவர்களும் அ்ைய முயனறைதா-
கவும், அதில் அமெரிககாவின ்பங்கு 
அதிக எதிர்்பார்க்க உ்ையது 
எனறும் கருதப்படுகிறைது. 

ஆனால், ்தவான விவகாரம் 
இருநாட்டுககுொன புரித்ல ்பல-
வீனப்படுத்தியபதாடு சீனாவின 
எசசரிக்க்ய அமெரிககா எதிர் -
மகாள்ள பவண்டிய நிர்ப்பந்தத்்த -
யும் இது ஏற்்படுத்தியது. ஆனால் 
அமெரிககா்வ ம்பாறுத்தவ்ர 
ஜினபிங்கின எத்தனம் அமெரிக-
காவின உலக அரசிய்ல நி்லநி -
றுத்துவபதாடு ப்பார் அற்றை உலக 
ஒழுங்குககான நி்பந்த்னக்ள ஏற்-
்படுத்துவதாக உள்ளது. அத்த்கய 
முயற்சியில் சீனாவிைம் அமெரிககா 
பதாற்றைாலும், உலக அரசியலில் 
ஏற்்பட்டுள்ள நி்லொறு காலத்்த 
அமெரிககாவிற்கு இ்ய்பாககுவ-

தில் மதாைர்ந்து முயனறு வருகிறைது. 
இந்பதா -்பசுபிக உ்பாயத்தினூைாக 
குவாட் கட்ை்ெப்்பயும், மதற்கு 
குவாட் கட்ை்ெப்்பயும் விருத்தி 
மசய்தபதாடு ஆககஸ ்பாதுகாபபு 
உைன்படிக்கக்ளயும் அண்்ெக 
காலங்களில் அமெரிககா முதன -
்ெப்படுத்தியுள்ளது. சீனாபவாடு 
அமெரிககாவிற்கு ஏற்்பட்டுள்ள 
விரிச்ல தணிககும் முயற்சியில் 
மதாைர்சசியாக ப�ா ்்பைன மசயற் -
்பட்டு வருகிறைார். 

இதனூைாக சீனாவிற்கும் அமெ-
ரிககாவிற்குொன ப்பா்ர தவிர்ப்ப -
துவும், ப்பாருககான எத்தனங்க்ள 
முடிவுககு மகாண்டு வருவதும், 
இராணுவ ரீதியிலான நைவடிக்க-
க்ள கட்டுப்படுத்துவதும் அத -
னூைாக ்தவான, ம�ாங்மகாங் 
ப்பானறை விவகாரங்க்ள அமெ -
ரிககா சீனாவுைன அணுக திட்ைமிடு-
கிறைது. இ்வ அ்னத்தும் ப்பாரற்றை 
நகர்வாகபவ காணப்படுகிறைது. 

பெற்குறித்த அணுகுமு்றை்ய 
ரஷயாவுைன பின்பற்றை முயலும் 
்்பைன ரஷயா �னாதி்பதி புடினு-
ைன உ்ரயாை்ல பெற்மகாள்-
வதற்கான அ்ழபபி்ன விடுத்-

துள்ளார். இத்த்கய 
உ்ரயாைலின உள்-
பநாககங்கள் அதிகொக 
உள்ளது. குறிப்பாக 
உக்ர்ன ்ெயப-
்படுத்தி ரஷயாவின 
்ப ் ை க கு வி ப பு ம் , 
ஆயுதங்களின ்பரிபசா-
த்னயும், இராணுவங்-
களின நைொட்ைமும் 
்பாரிய யுத்தமொனறுககு 
ரஷயா தயாராகுவ்த 
பகாடிட்டு காட்டுகிறைது. 
அதுெட்டுெனறி முடிந்த 
ஆண்டிலிருந்து ்�ப-
்பர்மசானிக விொனங்-
க்ளயும் ஏவுக்ணக-
்ளயும் ்பாரிய அளவில் 
்பரிபசாதித்து வருகிறைது. 

அத்பதாடு அணுவாயுதத்தின பிந்திய 
வளர்சசி்யயும் ப்பாரியல் ஆயுதங்க-
ளின மதாழில்நுட்்ப ரீதியிலான உரு -
வாககங்க்ளயும் ரஷயா அதிகரித்து 
வருவதுைன மசயற்்கபகாள்க்ள 
தாககி அழிககும் ஏவுக்ண ்பரிபசா-
த்னக்ளயும் அண்்ெககாலத்-
தில் பெற்மகாண்டுள்ளது. 

கிழககு ஐபராப்பா முதல் பெற்கு 
ஆசியா வ்ர ரஷயாவின ப்பாககு 
என்பது அதீத அசசுறுத்த்ல 
இராணுவ ரீதியில் அமெரிககா-
விற்கு ஏற்்படுத்தி வருகிறைது. குழம்பி 
இருககும் உலக ஒழுங்கில் அமெரிக-
காவிற்கு எதிரான இராணுவ உ்பா-
யங்க்ள அதிகம் பிரபயாகிககும் 
நாைாக ரஷயாபவ விளங்குகினறைது. 
புடினுைனான ம�னிவா சந்திபபி-
லும் அதன பினனரான காலப்பகு -
தியிவும் ரஷயா்வ அமெரிககா 
இரா�தந்திர ரீதியில் அணுகுவதற்கு 
முயலுகிறைது. 

எனபவ இத்த்கய மசயல்மு்றை -
யில், அமெரிககா்வயும் புடி்ன-
யும் ஒனறு பசர்த்து ்வப்பதற்கான 
உ்ரயாைல் களொகவும் ப்பாரற்றை 
மு்னபபுகக்ள ஏற்்படுத்துவதற்-
கான எண்ணொகவும் ் ்பைனு்ைய 

இர�தந்திர உ்ரயாைல் அ்ழபபும் 
காணப்படுகிறைது. 

இபதபநரம், புடினது அணுகு-
மு்றை சீனாபவாடு ெட்டுெனறி 
இந்தியாபவாடும் முதன்ெப்படுத்-
தப்படுகிறைது. எஸ-400 ஏவுக்ண-
க்ள இந்தியா ரஷயாவிைமிருந்து 
மகாள்வனவு மசய்ய உைன்பட்டி -
ருப்பது அமெரிககா-இந்திய உறை்வ 
மநருககடியாகவும், சீன-, ரஷய 
உறைவின முரண்்பாட்டுககான பின-
புலொகவும் அ்ெய வாய்பபுள்ள-
மதன பெற்குலக ஊைகங்கள் கரு -
துகினறைன. எதிர்வரும் வாரங்களில் 
புடினது இந்திய வி�யம் அத்த்கய 
சூழ்ல பெலும் ்பலப்படுத்த வழி-
வகுககுமென எதிர்்பார்ககப்படுகி-
றைது. ஆனால் குழம்பி இருககும் 
உலக ஒழுங்கில் சீனா ம்பாருளாதார 
ரீதியாக அமெரிககா்வயும் பெற்-
்கயும் ்கயாள, ரஷயா இராணுவ 
ரீதியாக அமெரிககா்வயும் பெற்-
்கயும் ்கயாள முயலுகிறைது. இத் -
த்கய அரசியல் சூழ்ல எதிர் -
மகாள்வதற்கான உத்திகளுைபனபய 
அமெரிகக �னாதி்பதி ்்பைன சீன, 
ரஷய �னாதி்பதிகளுைனான சந்-
திபபு, �னநாயகத்துககான ொநாடு 
ெற்றும் காலநி்ல ொநாட்டு பிரதி்ப-
லிபபுகக்ள ஒபர பகாட்டில் அமெ-
ரிகக நலனுககுள் மநறிப்படுத்த திட்-
ைமிடுகிறைார். 

எனினும் அவவ்க திட்ைங்கள் 
ஒவமவான்றையும் ரஷயாவும், 
சீனாவும் இ்ணந்தும் தனித்தும் 
முறியடித்து வருகினறைன. அமெரிக-
கா்வ ம்பாறுத்தவ்ர ப்பாரற்றை 
சூழல் ஒனறுககான உல்க உரு-
வாககுவபத பிரதான பநாககொக 
உள்ளது. அதற்கு பினனால் அமெ-
ரிககா ஒரு ப்பா்ர எதிர்மகாள்ள 
தயாரில்்ல என்பதுவும், அவவா-
றைானமதாரு ப்பார் ஏற்்படுொக இருந் -
தால் அத்த்கய ப்பா்ர நிகழ்த்தும் 
சகதிகள் உலக ஒழுங்கின சகதிக-
ளாக ொறுவார்கள் எனறை ெதிபபீடும் 
அமெரிககாவிற்கு உண்டு.

அமெரிக்காவின் தந்திர�காபகாயம்
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பேராசிரியர் 
பே.ரீ.ேபேசலிஙேம் 
யாழ். ேலேலைகேழேம்

ரபகா�ற்ற உலக் ர�காககிய

இலங்்கயில் தற்ப்பாது 
ஏற்்பட்டுள்ள தீவிரொன 
மைாலர் ்பற்றைாககு்றையும் 

அதன காரணொக ம்பாருளாதாரம் 
எதிர்பநாககும் மநருககடி நி்ல-
்ெயும் பகாவிட் ம்பருந்மதாற்றின 
வி்ளவாக ஏற்்பட்ை ஒனறைல்ல. 
ொறைாக சுதந்திரம் ம்பற்றை காலந்-
மதாட்பை நாட்டின ம்பாருளாதாரத்்த 
மு்றையாக வழிப்படுத்தி முகா்ெ 
மசய்யத் தவறியதன காரணொக ஏற்-
்பட்ை ஒனறைாகும்.   

தற்ப்பாது மவறும் 84 பில்லியன 
மைாலர் ம்பறுெதியான ஒரு ம்பாரு-
ளாதாரத்்த மதாைர்ந்து இயங்கச 
மசய்வதில் திககித்திணறை பவண்டியி-
ருககிறைது.  பகாவிட் ம்பருந்மதாற்றின 
வி்ளவாக மநருககடிகள் உருவாகி-
யதாகக காரணம் கற்பிககவும் முயற்-
சிககினறைனர். ஆனால் இலங்்கப 
ம்பாருளாதாரம் மதாைர்சசியாகபவ 
தனது சகதிககு அப்பாற்்பட்டு வாழ 
முயற்சித்ததன (living beyond means) 
வி்ளவாகபவ இன்றைய நி்ல உக-
கிரெ்ைந்திருககிறைது.   

குறிப்பாக, எந்த ஒரு ம்பாருளாதா-
ரத்்தயும் ஆட்டிப்ப்ைககவல்ல 
இரட்்ைககு்றை நி்லகள் (twin 
deficits) இலங்்கயின ம்பாருளா-
தாரத்்தத் மதாைர்சசியாக முைகக 
நி்லயில் ்வத்திருப்ப்த நாம் 

்பார்கக முடியும். ஒனறு, வரவு மசல-
வுத்திட்ைக கு்றைநி்ல ெற்்றையது 
வர்த்தகக கு்றைநி்ல. 

சுதந்திரத்தின பினனரான இற்்றை 
வ்ரயிலான காலப்பகுதியில் இலங்-
்கயின உத்திபயாகபூர்வப புள்ளி-
வி்பரங்க்ள ஆராயுமிைத்து நாடு 
மதாைர்சசியாக ்பற்றைாககு்றை வரவு 
மசலவுத்திட்ைத்்தப பின்பற்றி 
வருவ்தயும் இதன காரணொக 
உள்நாட்டில் பெற்மகாள்ளப்படும் 
உற்்பத்தி்யவிை நாட்டில் பெற்-
மகாள்ளப்படும் மசலவுகள் உயர்வாக 
இருப்ப்தயும்  அந்தச மசலவுகள் 
இறைககுெதிகள் மீது பெற்மகாள்ளப-
்பட்டிருப்ப்தயும் காணமுடியும்.   

அதாவது, நாட்டின ம்பாருள் ஏற்-
றுெதி வருவா்யவிை இறைககுெதிச 
மசலவினங்கள் உயர்வாகக காணப-
்படுகினறைன. நாட்டின வர்த்தக 
நிலு்வ எனப்படும் ஏற்றுெதிகளுக-
கும் இறைககுெதிகளுககும் இ்ையி-
லான இ்ைமவளி கு்றைநி்லயில் 
உள்ளது. எனபவ தான தனது உள்-
நாட்டு உற்்பத்தி்யவிை அதிகம் 
மசலவிடும் எந்த ஒரு நாடும் வர்த்த-
கக கணககு கு்றைநி்ல்ய அனு்ப-
விககும் எனககூறைப்படுகிறைது. பவறு 
வ்கயில் கூறினால் ஒரு நாட்டின வர-
வுமசலவுத்திட்ைக கு்றைநி்லககும் 
வர்த்தக நிலு்வயில் கு்றைநி்லக-
கும் இ்ையில் மதாைர்பு உண்மை-
னக கூறைப்படுகிறைது. 

இலங்்க்யப ம்பாறுத்தெட்-
டில் இ்வ இரண்டும் மதாைர்சசி-
யாகக கு்றைநி்லயில் உள்ள்ெ 
இன்றைய மைாலர் மநருககடிககான 

முககியொன காரணொகக மகாள்ளப-
்பைலாம். கைந்த ்பத்து வருை காலப்ப-
குதியில் இவற்றின ப்பாககுகள் அட்ை-
வ்ணயிற் காட்ைப்பட்டுள்ளன.   

 அட்ைவ்ணயில் 2019 ெற்றும் 
2020 ஆண்டுகளில் வரவு மசலவுத்-
திட்ைக கு்றைநி்ல அதிகரித்திருப-
்ப்தயும் அபதபவ்ள வர்த்தக 
நிலு்வ கு்றைவ்ைந்து மசனறிருப-
்ப்தயும் அவதானிகக முடிகிறைது. 

பகாவிட் மகாள்்ள பநாய் காரண-
ொக ஏற்்பட்ை மசலவின அதிகரிபபு 
ெற்றும் கைன பச்வகள் ப்பானறைன 
மசலவின அதிகரிபபுககு காரணொ-
கக மகாள்ளப்பைலாம். ெறுபுறைம் 
ம்பாருள் இறைககுெதிகள் மீது விதிக-
கப்பட்ை தீவிரொன கட்டுப்பாடு-
கள் காரணொக வர்த்தக நிலு்வக 
கு்றைநி்ல வீழ்சசிய்ைந்திருந்தது. 
ஆனால் 2021 இல் ஒகஸட் ொதம் 
வ்ரயிலான எட்டு ொத காலப்ப-
குதியில் இந்த நி்ல ொறி வர்த்தக 
நிலு்வக கு்றைநி்ல விரிவ்ைந்து 
மசனறுள்ளது.   

2020 இல் முதல் எட்டு ொதகாலப 
்பகுதியில் 3.5 பில்லியன மைாலர்க-
ளாகக காணப்பட்ை கு்றைநி்ல 2021 
இன இபத காலப்பகுதியில் 5.5 பில்-
லியன மைாலராக அதிகரித்துள்ளது. 
அபதபவ்ள மதாைர்சசியாகத் பதய்-
வ்ைந்த மசனறை இலங்்க ரூ்பாவின 
நாணயொற்று வீதம் 2020 இல் 186 
ரூ்பா ெட்ைத்திலிருந்து 203 ரூ்பா்வ 
அண்மிய ெட்ைத்தில் தற்ப்பாது உத்-
திபயாகபூர்வொக (officially pegged) 
நி்லப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இது 
முன்னய ஆண்டுைன ஒபபிடு்க-
யில் சுொர் 9 சதவீதத் பதய்வாகும். 
2019 இல் சுொர் 7.6 பில்லியன 

மைாலராக இருந்த உத்திபயாகபூர்வ 
ஒதுககுகள் 2020 இல் 5.6 பில்லிய-
னாக வீழ்சசிய்ைந்தன. 2021 ஒக-
பைா்பர் ொதத்தில் இது 2.2 பில்லியன 

மைாலர்களாக கடும் வீழ்சசி்யச சந்-
தித்தது. 2019 ஆகஸட் ொதத்துைன 
ஒபபிடு்கயில் இது சுொர் 73 சதவீத 
வீழ்சசியாகும். முதிர்சசிய்ைந்த 
ம்பாதுப்படுகைனக்ள மீளசமச-
லுத்த பநர்ந்த்ெபய இதற்கான மூல-
காரணம் எனறு அரசாங்கம் கூறுகிறைது.   

ஆனால் ஏற்றுெதிகளின   அதிக-
ரிப்்ப விை இறைககுெதிகள் கூடிய 
பவகத்தில்  அதிகரித்துச மசல்கின-
றை்ெ நீண்ைகால அடிப்ப்ைக கார-
ணொகும். ஏற்றுெதிகள் ்பனமுகப-
்படுத்தப்பைா்ெ. உயர்ம்பறுெதி  
மகாண்ை ம்பாருளுற்்பத்திகள் ஊககு-
விககப்பைா்ெ மவளிநாட்டு முத-
லீடுக்ளக கவர்வதில் நாடு பதால்-
விய்ைந்த்ெ சுற்றுலாத்து்றைககு 
அதீத முககியத்துவம் மகாடுககப-
்பட்ை அபதபவ்ள உயர் ம்பறுெதி 
பசர்க்க மகாண்ை வியா்பாரச மசயன-
மு்றை மவளிமூலாதார (business 
process outsourcing) நைவடிக்க 
அறிவுச மசயனமு்றை மவளிமூலா-
தார நைவடிக்ககள் ப்பானறைவறை்றை 
ப்பாதியளவு ஊககுவித்து அந்நியச 
மசலாவணி்ய ம்பறைமுயற்சிப்பதில் 
பதால்விய்ைந்த்ெ, உள்நாட்டில் 
ெனித மூலதனத்்த உள்நாட்டில் 
்பயன்படுத்த வாய்பபினறி நாட்்ை-
விட்டும் மதாைர்சசியாக மூ்ளசா-
லிகள் மவளிபயறிச மசல்கினறை்ெ 
மவளிநாடுகளுைன உற்்பத்தி வ்லய-
்ெபபு (production networks) ெற்றும் 
ம்பறுெதிச சங்கிலி (value chain) என-
்பவற்றின ஊைாக மதாைர்பு்பட்டு 

இ்ைநி்லப ம்பாருள்களின ஏற்-
றுெதி்ய ஊககுவித்து நாட்டுககுள் 
அந்நியச  மசலாவணி்ய உட்்பாசசு-
வ்த விடுத்து பொட்ைார் வாகன உற்-
்பத்தி ப்பானறைவற்்றை ஆரம்பிககும். 
(உதாரணொக குளியாபபிட்டியில் 
ப்பால்கஸவா�ன இலங்்கச சந்-
்தககு உற்்பத்தி பெற்மகாள்ள வருவ-
தாக) யதார்த்தபூர்வெற்றை கனவுகளில் 
மிதந்த்ெ ப்பானறை இனபனாரனன 
கு்றை்பாடுகள் இலங்்கயின ஏற்று-
ெதிகள் கு்றைவாக இருப்பதற்கான 
முககிய காரணொகும்.   

அபதபவ்ள அதிக உள்நாட்டு 
ம்பறுெதிச பசர்க்க மகாண்ை ஏற்-
றுெதிக்ள பெற்மகாள்ள முடியாத-
வாறு ஏற்றுெதிபம்பாருள்களின இறைக-
குெதி உள்ளைககம் (import content of 
exports) மசறிவானதாக இருககிறைது. 
அதனால் ஏற்றுெதிக்ள அதிகரிப-
்பதில் கட்ை்ெபபு ரீதியான கு்றை-
்பாடுகள் நிலவுகினறைன. ெறுபுறைம் 
பகள்விப்பகக அதிகரிபபு காரணொக 
இறைககுெதிகள் மதாைர்ந்து அதிகரித்-
துச மசல்கினறைன. குறிப்பாக  உள்ளீ-
டுகள் ெற்றும் இ்ைநி்லபம்பாருள் 
இறைககுெதிகள் மொத்த இறைககுெதி-
களில் 80 சதவீதத்திற்கும் பெற்்பட்ை 
்பங்கி்ன வகிககினறைன. இ்வ அத்-
த்னயும் ஒனறி்ணந்து வர்த்தக 
நிலு்வயின மதாைர்சசியான கு்றை-
நி்லககு ்பங்களித்துள்ளன. வர்த்தக 
நிலு்வயில் நிலவும் கு்றைநி்ல 
நாணய ொற்றுவீதத்்தத் பதய்வ்ை-
யச மசய்துள்ளது.   

ெறுபுறைம் மதாைர்ந்தவந்த 
இலங்்க அரசாங்கங்கள் கு்றைநி்ல 
வரவு மசலவுதிட்ைங்க்ளபய மதாை-

ரசசியாக இயககியதுைன நாட்டின 
வரிககட்ை்ெபபில் நிலவும் கு்றை-
்பாடுகள் காரணொக துண்டுவிழும் 
மதா்க்யக கு்றைப்பதில் மவற்றி-
ய்ையவில்்ல. அதனால் வருைாந்-
தம் ்பற்றைாககு்றை நிதியீட்ைத்திற்காகக 
கைன ம்பறும் நி்ல அதிகரித்ததுைன 
மவளிநாட்டுக கைனகளின அளவும் 
மதாைர்சசியாக அதிகரித்துச மசனறைது. 
கைன ம்பறுவதும் ம்பற்றைகை்ன 
மீளசமசலுத்த அ்தவிைப ம்பரிய 
கை்னப ம்பறுவதும் என ொறிொ-
றித் மதாைர்ந்த்ெயால் நாட்டின 
மைாலர் ் கயிருபபுகளில் ்பாதிபப்பற்-
்பட்டு நாணயொற்று வீதத் பதய்வுககு 
இட்டுசமசனறைது.   

இன்றைய நி்லயில் ப்பாதியளவு 
மைாலர் கி்ைத்தால் பிரசசி்ன 
தற்காலிகொகத் தீர்ந்து விைலாம். 
எனினும் இன்றைய 203 ரூ்பா ெட்ைத்-
தில் ரூ்பாவுககான உத்திபயாகபூர்வ 
நாணய ொற்றுவீதம் அ்ெயபப்பாவ-
தில்்ல. ெறுபுறைம் பெபல மசானன 
அடிப்ப்ைப ்பலவீனங்களுககு உறு-
தியான தீர்வுகள் காணப்பைாதவ்ர-
யில் இலங்்கயின பிரசசி்ன நிரந்த-
ரொகத் தீரபப்பாவதில்்ல. 

இபப்பா்தய மநருககடி 
மதாைர்ந்து தீவிரெ்ையும் ்பட்சத்-
தில் இபப்பாது சர்வபதச நாணய நிதி-
யத்்த மவறுககும் ந்பர்கள் அதன 
உதவி்ய நாைபவண்டிய வலுகட்-
ைாயத்திற்கு தள்ளப்படுவர். அதன-
ப்பாது விதிககப்படும் கைன நி்பந்த-
்னகளில் அத்த்கய தீர்வுகளுககான 
முனமொழிவுகளும் உள்ளைககப்பட்-
டிருககும். அதற்கான சாத்தியககூறு-
கபள அதிகம் மதன்படுகினறைன.    

�காட்டின் மபகாருளகாதகா� சிக்ல்ளுககு
ர்காவிட் ெட்டும்தகான் ்கா�ணெகா?

'உள்ளீடுகள் மற்றும் இடைநிடைப்பொருள் இறக்கு-
மதிகள் ்மொத்த இறக்குமதிகளில் 80  ச்தவீ்தததிற்-
கும் மமற்படை பங்கிடை வகிக்கினறை. இடவ அத-
்தடையும் ஒனறிடைந்து வரத்தக நிலுடவயின 
்்தொைரச்சியொை குடறநிடைக்கு பங்களிததுள்்ளை. 
வரத்தக  நிலுடவயில் நிைவும் குடறநிடை நொைய 
மொற்று வீ்ததட்தத ம்தயவடையச் ்சயதுள்்ளது'    

,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; nrytpLk; ve;j xU ehLk; tu;j;jff; fzf;F Fiwepiyia mDgtpf;Fk; vdf;$wg;gLfpwJ. 
NtW tifapy; $wpdhy; xU ehl;bd; tuTnryTj;jpl;lf;Fiwepiyf;Fk; tu;j;jf epYitapy; Fiwepiyf;Fk; ,ilapy; 
njhlu;G cz;nldf; $wg;gLfpwJ. ,yq;ifiag; nghWj;jkl;by; ,it ,uz;Lk; njhlu;r;rpahff; Fiwepiyapy; 
cs;sik ,d;iwa nlhyu; neUf;fbf;fhd Kf;fpakhd fhuzkhff; nfhs;sg;glyhk;. fle;j gj;J tUl fhyg;gFjpapy; 
,tw;wpd; Nghf;Ffs; ml;ltizapw; fhl;lg;gl;Ls;sd.  

Mz;L nkhj;j cs;ehl;L 
cw;gj;jpapd; 

rjtPjkhf tuT 
nryTj;jpl;lf; 
Fiwepiy (%) 

nkhj;j cs;ehl;L 
cw;gj;jpapd; 

rjtPjkhf tu;j;jf 
epYitf; 

Fiwepiy (%) 

tu;j;jf 
epYitf; 

Fiwepiy 
gpy;ypad; 

nlhyu;fspy;; 

nlhyu; &gh 
ehza khw;W 

tPjk; 
(Mz;Lr; 
ruhrup)  

nkhj;j 
cj;jpNahfG+u;t 

xJf;Ffs; 
(gpy;ypad; 

nlhyu;fspy;) 

2010 -7.0 -7.26 -4.91 113 7.1 
2011 -6.2 -13.19 -10.03 111 6.7 
2012 -5.6 -11.86 -9.81 128 7.1 
2013 -5.4 -8.62 -7.79 129 7.4 
2014 -5.7 -8.07 -8.12 131 8.2
2015 -7.6 -7.53 -8.39 136 7.3 
2016 -5.3 -7.29 -8.87 146 6.0 
2017 -5.5 -7.22 -9.62 152 7.9 
2018 -5.3 -7.43 -10.34 163 6.9 
2019 -9.6 -6.12 -8.00 179 7.6 
2020 -11.1 -6.36 -5.86 186 5.6

  

ml;ltizapy; 2019 kw;Wk; 2020 Mz;Lfspy; tuT nryTj;jpl;lf; Fiwepiy mjpfupj;jpUg;gijAk; mNjNtis 
tu;j;jf epYit Fiwtile;J nrd;wpUg;gijAk; mtjhdpf;f KbfpwJ. Nfhtpl; nfhs;is Neha; fhuzkhf Vw;gl;l 
nrytpd mjpfupg;G kw;Wk; fld; Nritfs; Nghd;wd nrytpd mjpfupg;Gf;F fhuzkhff; nfhs;sg;glyhk;. 
kWGwk; nghUs; ,wf;Fkjpfs; kPJ tpjpf;fg;gl;l jPtpukhd fl;Lg;ghLfs; fhuzkhf tu;j;jf epYitf;Fiwepiy 
tPo;r;rpaile;jpUe;jJ. Mdhy; 2021 ,y; Mf];l; khjk; tiuapyhd vl;L khj fhyg;gFjpapy; ,e;j epiy khwp 
tu;j;jf epYitf; Fiwepiy tpuptile;J nrd;Ws;sJ.  2020 ,y; Kjy; vl;L khjfhyg;gFjpapy; 3.5 gpy;ypad; 
nlhyu;fshff; fhzg;gl;l Fiwepiy 2021 ,d; ,Nj fhyg;gFjpapy; 5.5 gpy;ypad; nlhyuhf mjpfupj;Js;sJ. 
mNjNtis njhlu;r;rpahfj; Nja;tile;j 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) 
epiyg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. ,J Kd;ida Mz;Lld; xg;gpLifapy; Rkhu; 9 rjtPjj; Nja;thFk;. 2019 ,y; Rkhu; 
7.6 gpy;ypad; nlhyuhf ,Ue;j cj;jpNahfGu;t xJf;Ffs; 2020 ,y; 5.6 gpy;ypadhf tPo;r;rpaile;jd. 2021 
xf;Nlhgu; khjj;jpy; ,J 2.2 gpy;ypad; nlhyu;fshf fLk; tPo;r;rpiar; re;jpj;jJ. 2019 Mf];l; khjj;Jld; 
xg;gpLifapy; ,J Rkhu; 73 rjtPj tPo;r;rpahFk;. Kjpu;r;rpaile;j nghJg;gLfld;fis kPsr;nrYj;j 
Neu;e;jikNa ,jw;fhd %yfhuzk; vd;W murhq;fk; $WfpwJ. Mdhy; Vw;Wkjpfs;pd; mjpfupg;ig tpl 

'ஒரு நொடடின வரவு்சைவுததிடைக் குடறநிடைக்கும் 
வரத்தக நிலுடவயின குடறநிடைக்கும் இடையில் 
்்தொைரபு உண்ைைக் கூறபபடுகிறது. இைங்டக-
டயப  ்பொறுத்தமடடில் இடவ இரணடும் ்்தொைரச்சி-
யொகக் குடறநிடையில் உள்்ளடம இனடறய  ் ைொைர 
்நருக்கடிக்கொை முக்கியமொை கொரைமொகக் ்கொள்-
்ளபபைைொம்'
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அக்்கமைப்பற்று- அம்பாமை 
வீதியில் ஆைாம மைல்்கல்லில் 
அமைந்துள்ள ்கற்ைாம்ள ைாதிரிப 
்பயிர்்ச்செயம்கத் திட்டக் ்காரியா-
லயம அறிமு்கம ்செயதுள்ள ைற்-
று்ைாரு உற்்பத்திப்்பாரு்ளான 
“அலலாலவைா ்ெயர் ஒயில்” 
மி்கவும பிை்பல்யைம்டந்து வரு-
கினைது. ்செனை வரு்டம கிழக்கு 
ைா்காண ஆளுநர் அனுைாத யெம-
்பத்தினால் அம்பாமை ைாவட்டத்-
தில் ்கற்ைாமழ ்செயம்கமய வீடடுத் 
லதாட்டைா்க அறிமு்கப்படுத்தும 
்செயற்திட்டம ஆைமபித்து மவக்-
்கப்பட்டது. செமுர்த்தி ்பயனாளி்்க-
ளுக்்்கன ்பசுமைப ்்பாரு்ளாதாை 
புைடசியின ஊ்டான வறுமை ஒழிபபு 
திட்டைா்க வடிவமைக்்கப்பட்ட 
இத்திட்டம நா்ளம்டவில் அைசெ உத்-
திலயா்கத்த்கர்்கள, தனியார் ைற்றும 
்்பாதுைக்்கம்ளயும ்கவர்ந்திடும ஒரு 
திட்டைா்கவும அமைந்துள்ளது. 

இதனால் ்பலதைபபினரும 

்கற்ைாம்ள ைாதிரிப ்பயிர்்ச்செயம்கத் 
திட்டக் ்காரியாலயத்திற்கு வரும்க 
தைத் ்தா்டங்கியுள்ளனர். இங்கு 
தற்ல்பாது ்கற்ைாமழ ைாதிரிப ்பயிர்்ச-
்செயம்க ் தா்டர்்பான விழிபபுணர்வு 
்கருத்தைங்கு்களும ்செயம்க முமைப 
்பயிற்சி்களும வழங்்கப்படடு வரு-

கினைன.
இலதலவம்ள, ்செனை 

வாைம அறிமு்கம ்செயது-
மவக்்கப்பட்ட “அலலாலவைா 
்ெயர் ஒயில்” ைக்்கள ைத்-
தியில் மி்கவும பிை்பல்யம 
அம்டந்து வருகினைது. இயற்-
ம்கயான முமையில் எதுவித 
லசெர்க்ம்க்களுமினறி ்கற்ைா-
மழயால் தயாரிக்்கப்பட்ட 
கூந்தலுக்்கான எணமண-
மயப ்பயன்படுத்துவதன 
மூலம கூந்தல் உதிர்வமத 
தடுத்து ையிைக் ்கால்்க்கம்ள 
வலுவாக்கும. 

அத்லதாடு லசெதைம்டந்த 
முடியின வ்ளர்்சசிமய தூணடுகின-
ைது. ்்பாடும்கக் ்கடடுப்படுத்த உத-
வுகினைது என திட்டப்பணிப்பா்ளர் 
ஆசொத் அலியார் ்தரிவித்தார்

இது ்தா்டர்்பான நனமை்கம்ள 
்தா்டர்ந்து வி்ளக்கும்கயில் இது 
முடி உதிர்தல் ைற்றும ைந்தைான 

முடி வ்ளர்்சசி ஆகியவற்மை தடுக்்க 
நீண்ட ்கால தீர்மவ வழங்குவலதாடு 
தமலவலி, ஒவவாமைமயக் ்கட-
டுப்படுத்தி ைத்த ஓட்டத்மத லைம்ப-
டுத்தும. தமலமுடிமய லவர்முதல் 
நுனிவமை ்பலப்படுத்தும எனறும 
அவர் ்தரிவித்தார். 

நாடடின இனமைய அந்நிய 
்செலவாணி செம்பந்தைா்க ஏற்்பட-
டுள்ள இைக்குைதிப பிை்சசிமன்க-
ளுக்கு ைத்தியில் ்வளிநாடடில் 
இருந்து இைக்குைதி ்செயயப்படடு 
செந்மதயில் விநிலயா்கம ்செயயப-
்படடிருக்கும அமனத்து விதைான 
தமலமுடி எண்ணய்களுக்கும 
ைாற்றீ்டான ஒரு தீர்வா்க இது அமை-
வதால் எைது அனனிய்செலவானி 
வர்த்த்கத்திற்கு இது லைலும வலு-
வூடடுவதா்க அமையு்ைன எதிர்-
்பார்க்்கப்படுகினைது. 

எம.எ.்பகுர்டீன 
(அட்டாம்ள்சலசெமன குரூப 

நிரு்பர்) 

மக்கள் மத்தியில் பிரபல்்யம் பபற்றுள்்ள
'அல�ோலேரோ பெ்யர் ஒயில்' 

இலங்ம்கயின பிை்பல ்தாழிலதி்பர் 
லதசெைானய , ்டாக்்டர். எம சீ. ்பஹ்ருதீ-
னின 64 ஆவது பிைந்த நி்கழ்வு அணமை-
யில் சினைன லலக் மசெட லொட்டலில் 
நம்ட்்பற்ைது.   

அதமன முனனிடடு இமசெயமைப்பா-
்ளர் ஹிலைஸ் லைஸ்மியா இமசெயமைப-
பில்  ்கவிஞரும தமிழ் திமைப்ப்ட ்பா்ட-
லாசிரியருைான ்்பாத்துவில் அஸ்மின 
எழுதிய "Happy Birthday Dad" ்பா்டல் 
்வளியீடடு மவக்்கப்பட்டது.  

சொதீர் ைற்றும ெரிஸ்மிதா ்செந்தூைன 
ஆகிலயார் ்பாடியுள்ள இப்பா்டலிமன  
இமசெயமைப்பா்ளர் ்செந்தூைன ஒலிக்்க-
லமவ ்செயதுள்ளார்.  

இப்பா்டலிமன முனனாள அமை்ச-
செர் A.H.M.்்ப்ளஸி ைற்றும சிலைஸ்்ட 
்்பாலிஸ் அத்தியடசெ்கர் SSP நவாஸ் 
ஆகிலயார் இமணந்து ்வளியிடடு-
மவத்தனர். 

கவிஞர் அஸ்மின் எழுதிய 
"Happy Birthday Dad" பாடல் வெளியீடு 

அகில இலங்ம்க மவ.எம.எம. ஏ. ல்பைமவயின 
71 வது வரு்டாந்த ை்காநாடு இலங்ம்க ைனைக் ்கல்-
லூரியில், ல்பைமவயின லதசிய தமலவர், செஹீட 
எம. ரிஸ்மி தமலமையில்  ந்டந்தது.  

 பிைதை அதிதியா்க நீதியமை்சசெர் அலி செபரி்க-
லந்து்்காண்டார். இந்நி்கழ்வில் சிைப்பதிதியா்க, 
இலங்ம்க ஒலி்பைபபு கூடடுத்தா்பன முஸ்லிம 
லசெமவயின வைலாற்றில், முதல் ்்பண ்பணிப்பா-
்ளைாகி சொதமன்பம்டத்துள்ள   

 எம. லே. ்பாத்திைா ரினூஸியா ்கலந்து்்காண-
்டார். அவர் மவ.எம.எம.ஏ. வினால் நிமனவு்ச-
சினனம வழங்கி ்்கௌைவிக்்கப்பட்டார். 

முஸ்லிம் சேவெ பணிபபாளர்   
பாத்திமா ரினூஸியாவுக்கு வகௌரெம்

சைவத் தமிழர்களுக்்கன்று ஒரு மதிப்புமிகு அசையா-
ளம் தநத ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆறுமு்கநாவலர ் ெருமானின் 142 
ஆவது குருபூசை நன்்ாசள இநது ைமய, ்கலாைார 
அலுவல்கள் திசைக்களம் நாைளாவிய ரீதியிலல அனு-
ஷ்டிப்ெதற்கு ஏற்ொடு்கள் ்ையயப்ெடைசமககிைங்க 
எமது லலக்ஹவுஸ் நிறுவ்த்தின் தி்்கரன் ஆசிரியர 
பீைம் லநற்று ைனிககிழசம ்காசல எம் ்ெருமா்ாரின் 
குருபூசைசய சிறப்ொ்க நைத்தியது. லலக்ஹவுஸ் இநது 
மன்றத்துைன் இசைநது தி்்கரன் ஆசிரியர பீைம் 
இதச் ஏற்ொடு்ையதிருநதது.  
 ( ெைங்கள் – ருகமல ்கமல்க)

வ்டைத்திய ைா்காணம 
உளளிட்ட நாடடின 12 
அ்ளவிலான ைாவட்டங்-

்களில் சிறுநீை்க ைற்றும புற்று லநாயா-
்ளர்்களின எணணிக்ம்க தினம தினம 
அதி்கரித்து்ச ்செல்லும நிமலயில் 
இதற்குக் ்காைணைா்க இருப்பதா்க 
இனங்்காணப்படடுள்ள விவசொய இை-
சொயனங்்கம்ள இந்நாடடிற்கு இைக்-
குைதி ்செயவதற்குத் தம்டயிமன 
ஏற்்படுத்துவதற்கு ேனாதி்பதி 
ல்காட்டா்பய ைாே்பக்ஷ ந்டவடிக்ம்க 
லைற்்்காண்டது இந்நாடடு ைக்்க-
ளும, நாடடின சுற்ைா்டலும ்பாது்காக்-
்கப்ப்ட லவணடும எனை தூயமை-
யான லநாக்்கத்து்டனாகும. இதற்கு 
லைலா்க இைசொயன உைங்்கள ைற்றும 
இைசொயன ்கம்ள்்கால்லி்கள,  கிரு-
மிநாசினி்கம்ள ்வளிநாடு்களிலி-
ருந்து ்்காணடு வருவதற்்கா்கவும, 
உை ைானியங்்கம்ள வழங்குவதற்்கா-
்கவும ்செலவி்டப்பட்ட 12000 ல்காடி 
்பணத்திமன இந்நாடடில் மீதப்ப-
டுத்தி அவற்மை விவசொயி்களுக்கு 
வழங்குவதும இந்த சிைப்பான முயற்-
சியின எதிர்்பார்ப்பாகும. 

அந்த இைசொயன ்்பாருட்கள 
இல்லாத இயற்ம்க விவசொய 
லவமலத்திட்டத்திமன விரிவாக்-
குவதற்கு ேனாதி்பதி, பிைதைர் 
ைற்றும அமை்சசெைமவ இமணந்து 
்செயற்்பட்டாலும விவசொய ைற்றும 
்்பருந்லதாட்ட அமை்சசுக்்களின 
சில அதி்காரி்கள ைற்றும அதனு்டன 
்தா்டர்பும்டய திமணக்்க்ளங்்கள, 
சில ைா்காண அதி்காரி்கள ைற்றும 
சில பிைலதசெ அதி்காரி்களும இந்த 
லவமலத்திட்டத்திற்கு கூடிய்ளவு ஒத்-
துமழபபுக்்கம்ள வழங்்கவில்மல. 
இதனால் இமமுமை ்்பருமல்பா-
்கத்தின ல்பாது நாடடிற்குத் லதமவ-
யான்ளவுக்கு ்கா்பனிக் உைம ைற்றும 
இயற்ம்க கிருமிநாசினி்கள, ்கம்ள-
்்கால்லி்கள உற்்பத்திமய ஊக்-
்கப்படுத்தும லவமலத்திட்டமும 
எதிர்்பார்க்்கப்பட்ட்ளவுக்கு ்வற்றி-
யளிக்்கவில்மல. எனலவ ேனாதி்பதி-
யின எதிர்்பார்பம்ப இந்த ்்பரும-
ல்பா்கத்தில் நிமைலவற்றிக் ்்காள்ள 
முடியாத நிமலயிமனக் ்காணக் கூடி-
யதா்க உள்ளது. 

்பாரிய்ளவில் இயற்ம்க உை உற்்பத்-
தியிமன ்பாது்காபபு ்பம்டயினர், 
சிவில் ்பாது்காபபு திமணக்்க்ளம, 
்காணி ைறுசீைமைபபு ஆமணக்குழு 
ைற்றும சில தனியார் துமையினரும 
லைற்்்காணடு ்செனை ல்பாதிலும 
கிைாைங்்களின சொதாைண விவசொய 
ைக்்கம்ள அதற்்கா்க ஊக்்கப்படுத்தி 
ஈடு்ப்ட்ச ்செயயும லவமலத்திட்டங்-
்கள உரிய முமையில் நம்டமுமைப்ப-
டுத்தப்ப்டவில்மல. 

்க்டந்த தினங்்களில் இ்டம்்பற்ை 
்வள்ள அனர்த்தம ைற்றும அதி்க 
ைமழயினால் நாடடிற்கும, சுற்-
ைா்டலுக்கும சொர்்பானவர்்க்ளால் 
உற்்பத்தி ்செயயப்பட்ட இயற்ம்க 
உைம அழிந்து ல்பானது. இதற்குப 
புைம்பா்க சில செந்தர்ப்பவாத அைசி-

யல்வாதி்கள ஏைா்ளைா்க ந்கைங்்களில்  
ஆர்ப்பாட்டங்்கம்ள ஏற்்பாடு ்செயது 
அப்பாவி விவசொயி்கம்ள தைது அை-
சியல் லநாக்்கங்்கம்ள நிமைலவற்றிக் 
்்காளவதற்்கா்கப ்பயன்படுத்திக் 
்்காண்டனர். 

இவவாைான நிமலயின கீழ் ைக்-
்களுக்குத் தைது விவசொய ந்டவடிக்-
ம்க்கம்ளப பிை்சசிமன்களினறி முன-
்னடுத்து்ச ்செல்வதற்கு அைசொங்்கம 
தற்ல்பாது நிமலயான தீர்ைானங்-
்கள சிலவற்மை லைற்்்காணடுள-
்ளது. இதனடிப்பம்டயில் தனியார் 
துமைக்கு ைாத்திைம  இைசொயன உைம, 
கிருமிநாசினி்கள ைற்றும ்கம்ள-
்்கால்லி்கம்ள மீணடும இந்நாட-
டிற்குக் ்்காணடு வருவதற்கு அனு-
ைதியிமன வழங்குவதற்கு விவசொய 
அமை்சசு ந்டவடிக்ம்க லைற்்்காண-
டுள்ளது. 

இது ்தா்டர்பில் ்கருத்து ்தரி-
வித்த விவசொய அமை்சசெர் ைஹிந்-
தானந்த அளுத்்கைல்க, விவசொயி்க-
ளின ல்காரிக்ம்கக்கு ்செவிசொயத்து 
இவவாறு இைசொயன உைத்திமன 
இந்நாடடிற்கு ்்காணடு வருவதற்கு 
மீணடும செந்தர்ப்பத்மத வழங்கிய 
ல்பாதிலும, அைசொங்்கத்தின இை-
சொயன ்்காளம்கயானது ்பசுமை 
விவசொயம ைாத்திைலையாகும எனத் 
்தரிவித்துள்ளார். அத்து்டன அைசொங்-
்கத்தினால் வழங்்கப்படும அமனத்து 

விவசொய ைானியங்்களும இதன 
பினனர் வழங்்கப்ப்ட இருப்பது 
்பசுமை - இயற்ம்க விவசொயத்திற்கு 
அமைவா்க ்செயம்க்களில் ஈடு்படும 
விவசொயி்களுக்கு ைாத்திைலையாகும 
எனறும அவர் சுடடிக் ்காடடியுள-
்ளார். இதனடிப்பம்டயில் உை ைானி-
யங்்கள, இலவசெ விமத ்நல் வழங்-
குதல், புதிய விவசொய ்தாழில்நுட்ப 
முமை்கள ்தா்டர்்பான அறிவிமன 
வழங்குதல் ைற்றும உறுதிப்பாடடு 
விமலக்கு ்நல் ்்காளவனவு 
்செயதல் ல்பானை பிைதி்பலன்கள 
இதன பினனர் ்பசுமை விவசொயத்-
திமனக் ்கம்டபபிடிக்கும விவசொ-
யி்களுக்கு ைாத்திைலை கிம்டக்கும 
எனறும விவசொய அமை்சசெர் ்தரி-
வித்துள்ளார். 

இதனிம்டலய ேனாதி்பதி ல்காட-
்டா்பய ைாே்பக்ஷவும சுடடிக் ்காடடி-
யிருப்பது, அைசொங்்கம ்தா்டர்ந்தும 
்கம்டபிடிக்கும விவசொயக் ்்காளம்க-
யா்க இருப்பது நாடடு ைக்்களும, சுற்-
ைா்டலும ்பாது்காக்்கப்படும ்பசுமை 
விவசொயக் ்்காளம்க ைாத்திைலை-
யாகும எனலையாகும.  இனிவரும 
்காலங்்களில் விவசொயத் துமைக்்கான 
அமனத்து நிவாைணங்்களும வழங்-

்கப்ப்ட இருப்பது ்பசுமை விவசொ-
யத்தில் ஈடு்படும இயற்ம்க விவ-
சொயி்களுக்கு ைாத்திைலை எனறும, 
இமமுமை ்்பருமல்பா்கத்தில் 
இ்டம்்பற்ை ்கா்பனிக் முமையின 
குமை்பாடு்கம்ள நிவர்த்தி ்செயது 

்்காணடு அடுத்த ல்பா்கத்திற்கு 
ஆயத்தைா்க லவணடும எனறும 
ேனாதி்பதி சுடடிக் ்காடடியுள்ளார். 
இதற்்கா்க விவசொயி்களுக்கு்ச செரியான 
முமையில் ்தளிவிமன வழங்்க 
லவணடும. அத்து்டன அதமன நம்ட-
முமைப்படுத்தும ல்பாது இருக்கும 
இைசொயன உை ைாபியா ்தா்டர்பில் 
அறிந்து ்்காள்ள லவணடும. அந்த 
ைாபியாவு்டன ல்பாைாடி செரியானமத 
்வற்றி ்்காளவதற்கு அதி்காரி்க்ளது 
அர்ப்பணிபபு அத்தியாவசியைானது 
எனறும ேனாதி்பதி ்தரிவித்துள-
்ளார். ைனசொடசிக்கு விலைாதமினறி 
்பணியாற்றும குழுவினரின ஒத்து-
மழபபு இந்த லவமலத்திட்டத்தின 
்வற்றிக்்கா்க அவசியைாகும எனறும 
ேனாதி்பதி ்தரிவித்துள்ளார். 

இவவாைான நிமலயின கீழ் 
்்பரும ல்பா்கத்தில் ்நற் ்செயம்க, 
லசொ்ள்ச ்செயம்க ைற்றும ைைக்்கறி்க-
ளுக்்கா்கவும ்்பருந்லதாட்ட ்பயிர்-
்களுக்்கா்கவும லதமவயான தாவை 
ஊட்ட்சசெத்து ைற்றும தாவைப ்பாது-
்காபபு உைங்்கம்ள இந்நாடடிற்கு 
்்காணடு வருவதற்்கான அனுைதி 
கிம்டத்திருப்பதா்க ்க்டந்த திங்்கடகி-
ழமை விவசொய அமை்சசின ்செயலா-

்ளர் சிலைஷ்ட ல்பைாசிரியர் உதித ல்க. 
ேயசிங்்க ்தரிவித்துள்ளார். 

நவம்பர் 22ம தி்கதி இ்டம்்பற்-
ைது இதற்கு ைாற்ைான ்செயலாகும. 
அது கிருமிநாசினி்கள ்பதிவா்ளரின 
்்பயரில் புதிய வர்த்தைானி அறி-

வித்தல் ்வளியி்டப்பட்டதாகும. 
இதில் குறிபபி்டப்பட்ட வி்டயம 
எனன்வனில், 2014 டிசெம்பர் 22ம 
தி்கதி க்ம்ளல்பா்செட, பலைா்பனில், 
்கால்பாபியுைான, ்கா்பரில் ைற்றும 
க்ல்ளாம்பரி்்பாஸ் ல்பானை கிருமி-
நாசினி்கம்ளத் தம்ட ்செயது ்வளி-
யி்டப்பட்ட அதி விலசெ்ட வர்த்தைானி 
அறிவித்தல் இைத்து்ச ்செயயப்படு-
கினைது எனலையாகும. 

இந்த வர்த்தைானி அறிவித்தல் 
்வளியி்டப்பட்டமதத் ்தா்டர்ந்து 
கிருமிநாசினி்கள ்பதிவா்ளர் அனுைதி-
யினறி, அறிவிக்்காைல் ்செயத இ்ச்செ-
யற்்பாடடின ்காைணைா்க அவமை அப-
்பதவியிலிருந்து நீக்கியதா்க விவசொய 
அமை்சசெர் ைஹிந்தானந்த அளுத்்க-
ைல்க ்தரிவித்தார். 

அவவாறிருந்தும இந்த வர்த்த-
ைானி ்வளியிடும ்செயற்்பாடு 
இ்டம்்பற்ைது தனது விவசொய 
திமணக்்க்ளம ைற்றும செட்ட ந்கல் 
திமணக்்க்ளத்தின அனுைதியு்டலன-
லயயாகும என இது ்தா்டர்பில் 
்கருத்து ்தரிவித்த கிருமிநாசினி்கள 
்பதிவா்ளர் ்கலாநிதி லே. ஏ. சுமித் 
்தரிவித்துள்ளார். 

இங்கு இ்டம்்பற்றிருப்பது 2018ம 

ஆணடில் ்வளியி்டப்ப்ட லவணடி-
யிருந்த வர்த்தைானி அறிவித்தல் சில 
திமணக்்க்ளங்்கள ைற்றும அைசெ நிறுவ-
னங்்களின தாைதங்்களினால் ்க்டந்த 
22ம தி்கதி ்வளியி்டப்பட்டதா்க 
கிருமிநாசினி்கள ்பதிவா்ளர் அலுவ-
ல்கம ்தரிவித்துள்ளது. இங்கு 2021 
நவம்பர் 22ம தி்கதி ்வளியி்டப-
்பட்ட வர்த்தைானி அறிவித்தலின 
மூலம 2014ம ஆணடு டிசெம்பர் 22ம 
தி்கதியின 1894/4ம இலக்்க வர்த்த-
ைானி அறிவித்தல் இைத்து்ச ்செயயப-
்பட்டது 2016ம ஆணடு டிசெம்பர் 28ம 
தி்கதியின 1999/33ம இலக்்க வர்த்-
தைானி அறிவித்தலுக்கு அமைய 
ைற்றும 2018 ஆ்கஸ்ட 13ம தி்கதி 
்வளியி்டப்பட்ட 2089/37ம இலக்்க 
வர்த்தைானி அறிவித்தலினால் இ்டம-
்்பற்ை ்தாழில்நுட்ப பிை்சசிமன 
நீக்குவதற்்கா்கலவயாகும என செட்ட 

ந்கல் திமணக்்க்ளம ைற்றும கிருமி-
நாசினி்கள ்பதிவா்ளர் அலுவல்கம 
என்பன ்தரிவித்துள்ளன. 

இது 2018ம ஆணடில் இருந்த அை-
சொங்்கத்தின அமை்சசெைமவ ைற்றும 
கிருமிநாசினி்கள ்தாழில்நுட்ப 
ஆலலாசெமனக் குழுவின அனுை-
தியு்டன லைற்்்காண்ட தீர்ைானம 
எனறும, அது உள்ள்டக்்கப்பட்ட 
வர்த்தைானி அறிவித்தல் ்வளியி-
்டப்பட்டது தாைதத்தின பினனர் 
எனறும இங்கு தான எந்த தவமையும 
்செயயவில்மல எனறும கிருமிநாசி-
னி்கள ்பதிவா்ளர் ்தரிவித்துள்ளார். 
2014 டிசெம்பர் 22ம தி்கதியின வர்த்த-
ைானி அறிவித்தமல இைத்து்ச ்செயது 
2021 நவம்பர் 22ம தி்கதி ் வளியி்டப-
்பட்ட 2255/5ம இலக்்க புதிய வர்த்த-
ைானியின அறிவித்தலுக்கு அமைய 
கிருமிநாசினி்கள ்பதிவா்ளர் ்செய-
திருப்பது ஆைம்பத்தில் தம்ட ்செய-
யப்பட்ட கிருமிநாசினி்கம்ள இந்-
நாடடிற்கு ்்காணடு வருவதற்்கா்க 
வழங்்கப்பட்ட அனுைதி அல்ல என 
இலங்ம்க விவசொய லசெமவ விவசொய 
்பட்டதாரி்கள செங்்கம ்தரிவித்துள-
்ளது. 

2014 டிசெம்பர் 22ம தி்கதி ்வளியி-

்டப்பட்ட வர்த்தைானி அறிவித்தல் 
மூலம அபல்பாது இருந்த ்்பாது 
்்பைமுண அைசொங்்கம முதலில் 
்செயதது க்ம்ளல்பா்செட, பலைா்ப-
னில், ்கா்பரில், க்ல்ளாம்பரி்்பாஸ் 
ைற்றும ்கால்பாபியுைான ல்பானை 
கிருமிநாசினி்கம்ள எைது நாடடி-
னுள விற்்பமன ்செயதல் ைற்றும 
்பயன்படுத்தலுக்கு தம்ட ்செயததா-
கும. அதன பினனர் 2016ம ஆணடு 
டிசெம்பர் 28ம தி்கதி ்கா்பரில், க்ல்ளா-
ம்பரி்்பாஸ் ைற்றும ்கால்பாபியு-
ைான உள்ள்டங்கிய கிருமிநாசினி்கள 
ைாத்திைம இந்நாடடிற்குக் ்்காணடு 
வருவதற்கு வழங்்கப்படடிருந்த 
அனுைதிப்பத்திைம இைத்து்ச ்செயயப-
்பட்டது. இதன பினனர் 2018 ஒக்-
ல்டா்பர் 02ம தி்கதி  2019/13ம இலக்்க 
வர்த்தைானி அறிவித்தல் மூலம க்-
ம்ளல்பா்செட ்கம்ளக் ்்கால்லி ைாத்-
திைம லதயிமல, இைப்பர் ்செயம்க்க-
ளுக்்கா்க வமையறுப்பதற்கு அனுைதி 
வழங்்கப்படடுள்ளது. இங்கு பலைா்ப-
னில் தம்ட 2016ல் நீக்்கப்பட்டது. 

இதனடிப்பம்டயில் 2021 நவம-
்பவர் 22ம தி்கதி ்வளியி்டப்படடி-
ருப்பது 2018 ஒக்ல்டா்பர் ைாத்தில் 
்வளியி்ட லவணடிய அைசொங்்க சில 
சில திமணக்்க்ளங்்க்ளது தாைதங்்க-
்ளால் ்வளியிடுவதற்கு ்காலதாைதம 
ஏற்்பட்ட வர்த்தைானி அறிவித்தலல 
என அ்சசெங்்கம சுடடிக் ்காடடியுள-
்ளது. 

இதனடிப்பம்டயில் தற்ல்பாமதய 
அைசொங்்கத்திற்கு சிலர் அ்பத்தைான 
குற்ை்சசொடடுக்்கம்ள்ச சுைத்தினாலும 
உணமையிலலலய சுற்ைா்டலுக்குப 
்பாதிபம்ப ஏற்்படுத்தும இைணடு ந்சசு 
இைசொயனங்்க்ளான க்ம்ளல்பா்செட 
ைற்றும பலைா்பனில் ஆகியவற்றிற்-
்கான தம்ட நீக்்கப்படடிருப்பது 2016 
ைற்றும 2018ம ஆணடில் நல்லாடசி 
அைசொங்்கத்தினால் என்பது இவவி்ட-
யங்்களின மூலம ்தளிவாகினைது. 
எவவாைாயினும விவசொய அமை்ச-
செர் ைஹிந்தானந்த அளுத்்கைல்கவின 
ஆலலாசெமனக்கு அமைவா்க ்வளி-
யி்டப்படடுள்ள புதிய வர்த்தைானி 
அறிவித்தலுக்கு அமைய தற்ல்பாது 
லைற்குறிபபிட்ட ஐந்து கிருமிநாசினி-
்களும தம்ட ்செயயப்பட்டமவ்க்ளா-
்கப ்்பயர் குறிபபி்டப்படடுள்ளன. 

அரசோங்கத்தின் இரசோ்யன ப்கோள்்்க
பசு்ம விேசோ்யம் மோத்திரலம

நி்ஹால பீ. அலெசிங்க
தமிழில - எம். எஸ். முஸப்பிர

(புத்தளம் விலைை நிருெர)

அனைத்து விவசாய மானியங்களும்  பசுனம -  விவசாயத்திற்கு 
அனமவா்க சசயன்க்களில் ஈடுபடும் விவசாயி்களுக்கு  மாத்திரமம

விவைாய அசமசைர 
மஹிநதா்நத 
அளுத்்கமல்க

அசமசசு ்ையலாளர 
லெராசிரியர 

உதித் ்ையசிங்க

கிருமிநாசினி்கள் 
ெதிவாளர 

்கலாநிதி லை. ஏ. சுமித்
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கிருஷாகிருஷாகிருஷா

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

அந்த புைகப்படத்�ல் இருப்பவர்கள் 
அவளுக்கு
முக்�யமானவர்கள் ேபால்

அவைள இன்றும் நான்தான் கு�ப்பாட்ட வந்ேதன்
எனக்கு அவள் உற�ல்ைல
கு�ப்பாட்� உணவூட்� ெசல்ேவன்

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

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

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

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..

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

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

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

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

ஒவ்ெவாருத்�யும் ெசால்�றார்கள்
கனவுகைளக்கூட 
அளேவாடுதான் கண்டதாக

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

�ைறேவற்�க்ெகாள்ள மு�யாமல்
ேபானைத

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

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

எங்கள் கண்�ெரல்லாம்
நூற்றாண்டு மர்மங்கைளப் ேபால்
மைறந்ேத �டப்பதாகவும்

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  

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!

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! 

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...!

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!

ேநற்று நான்
கருங்கல்லாய் இருந்ேதன்
இரண்டு உ�கள்
சந்�த்து ெகாண்டன
தைலயுருவாய் ஆேனன்

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

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

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

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! 

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

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

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

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

ெநஞ்சம் 
பதறுைதயா!

ேவலைணயூர் ர�ந்தன்

காைரயன் கதன்

-�ரகாசன், வள்ளுவர்புரம்

பசைறயூர் மல்�கா 
பத்மநாதன்

ர�ேத�, மா�ப்பாய்

ெமா�வரதன், 
ெகாட்டகைல

ெப�யமடு �ஹ்�

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

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

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

ேஜாசுவா ெசல்வராசா
மன்னார்.

ஜ�லா முஸம்�ல்
ஏறாவூர்

உறங்காத 
இரவுகள் இப்பதான் 

நிைனச்சன்

வாழ்ெவனும் 
சுற்றுவட்டம்

அவளும் அம்மாதான்

அவைள இன்றும் நான்தான் கு�ப்பாட்ட வந்ேதன்

காைரயன் கதன்

அவளும் அம்மாதான்

அவள் அங்கம் ெதாட்டு கு�ப்பாட்டும் ேபாது

எைன சுமந்தவள் இறந்து �ண்ட ஆண்டுகள்

விைல 
ேபசப்படாத 
சிைலகள்இைலகளின் 

இைடயினில்

ஒரு மலர் உ�ர்ந்து 
என் ெநற்��ல் முத்த�ட்டது  

அழிவின் 
விளிம்பில் 
அகிலம்!

�ண்�யா, 
ெஜ�ரா ைஹரூல் 

அமான்

ெபண்ணின் மனைதத் ெதாட்டு.... ம��றகு மனசு
�பானா அ�ம்

ஷப்ரா இல்முத்�ன்
அட்டாைளச்ேசைன -�.எம். சங்கர்  

பண்டாரவைள

என். பாரத், மா�ப்பாய்

ெமௗனத்ேதாடு
ேப�க்ெகாண்�ருக்�ன்ேறன்
ஒவ்ெவாரு ��ஷமும்
என்
இதயத்ைத
து�க்க ைவத்தவள்
வருவாளா?
என்
து�க்காத இதயத்ேதாடு
ேபசுவதற்கு

என் இதயம்

எங்கும் 
இருக்கின்றாய்

உயிரில் கலந்த ேநசம் நகராத 
ஞாபகங்கள்...!
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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];>                  jiyth;
nfhOk;G 07.                                 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

1. 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; : (epiyahd)

      

      (ifalf;f)

      

7. fy;tprhh; jifikfs;  : …………………………………………...

 f.ngh.j. (rh/j.)     Rl;nlz;: ………………………      Mz;L: ………………………
ghlk; juk;

 f.ngh.j. (c/j.)     Rl;nlz;: ……………………… Mz;L: ………………………  

ghlk; 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
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;

9.  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 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;

= [ath;jdGu gy;fiyf;fofk;

ntspaf gl;lg;gbg;Gf;fs; kw;Wk; ePbj;jy; 
fw;if newpfs;; gzpkid

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

= [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   fhyg;gFjp

1 2014 Bachelor of Humanities and Social Sciences 
(General) External Degree Part III (Repeat) Examination 
– New Syllabus

01.12.2021 – 09.12.2021

2 2018 Bachelor of Commerce (General) External Degree 
Part II Examination – New Syllabus

04.12.2021 – 18.12.2021

3 2017 Bachelor of Commerce (General) External Degree 
Part III Examination – New Syllabus

05.12.2021 – 19.12.2021

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

11.12.2021 – 19.12.2021

5 2018 Bachelor of Humanities and Social Sciences 
(General) External Degree Part I Examination – New 
Syllabus

11.12.2021 – 25.01.2022

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...   
10ஆம பெகக ்தொடர்...

நளடமுளைகளை மீறுஙகள் என்று அவரும எதிர்-
பெொர்ககவிலளல. விளைவு பெடுத்துஙகள் என்்ை ்கொரு-
கிைொர். ஏ்ென்ைொல, இளத்யலலொம கடபபெ்தன்-
பெ்த ்பெரிய களைபளபெ ஏறபெடுத்தி விடககூடியது. 
இளதபபெறறி இநதப பெத்தியில முன்ெரும நொம ்பெசி-
யுள்்ைொம. ஆெொல, ்நருககடிகள் தணியவிலளல. 
நல்ொறைஙகள் நிகழவிலளல. ஆக்வதொன் மீைவும 
இளதபபெறறிப ்பெச ்வண்டியுள்ைது. அடி ்்ல 
அடித்தொல அமமியும நகரும என்று ்சொலவொர்கள் 
அலலவொ. அபபெடி்யொரு நமபிகளகயில. 

அைசொஙக்்ொ முதலீடடொைர்களின் வருளகளய 
ஊககபபெடுத்துவதறகு ஏைொைம அறிவிபபுகளை விடுத்-
திருககிைது. சலுளககளைக கூட வழஙகலொம என்று 
்சொலகிைது. முககிய்ொக வரிசசலுளக, ்பெொருத்த-
்ொெ இடஙகளில ்தளவபபெடும கொணிகளை வழங-
குவது, நீர் ் றறும ் பெொககுவைத்து, மின்சொைம ் பெொன்ை 
அடிபபெளடத் ்தளவகளை ஏறபெடுத்திக ்கொடுபபெது 
வளையில. 

ஆெொல, இவறளைப ்பெறுவதில அதிகொரிகள் ்ட-
டத்தில உள்ை ்நருககடிகளும இழுத்தடிபபுகளும 
சொதொைண்ொெதலல. இளதச சீர்்சயவது யொர்? 
இளதக கண்கொணிபபெது யொர்? அதொவது கீழ் ்டடத்-
தில உள்ை இநதத்  தளட தொண்டலகளைச ்சயவது 
எபபெடி?

உண்ள்யில இதற்கொரு வி்சட ஏறபெொடு அவ-
சியம. அதறகொெ தனியொெ ஒரு ்சயலகப பிரிவு 
இயஙக ்வண்டும. அது சுயொதீெ்ொகவும ்நர்-
ள்யொகவும இயஙக ்வண்டும. அளதக கண்-
கொணிபபெதறகொெ ஒரு சிைபபுப ்பெொறிமுளைளய 
்நைடியொக ஜெொதிபெதி்யொ அைசொஙகத்தின் சிைபபுக 
குழு்வொன்்ைொ கண்கொணிககும வளகயில அள்க-
கபபெடுவது அவசியம. 

இபபெடி ்நருககடிகளைத் தணிககும வளகயில 
்சயயவிலளல்யன்ைொல யொரும இங்க வைப்பெொவ-
துமிலளல. முதலீடுகளைச ் சயயப்பெொவதுமிலளல. 
நமமுளடய கஷடமும பிை நொடுகளிடம ளக்யந-
தும நிளலயும ்ொைப்பெொவதிலளல. பெதிலொக  கடன் 
சுள்்ய  ஏறும. 

அலலது இநதியொ, சீெொ, அ்்ரிககொ என்று பிை 
நொடுக்ை இங்க முதலீடுகளைச ்சயயும நிளல 
வைரும. இது இநத ்ண்ணின் வைஙகைொல அநத 
நொடுகளை வைை ளவபபெதற்க உதவும. 

இப்பெொழுது நடநது ்கொண்டிருபபெது  இதுதொன். 
ஆெொல, இலஙளகயில தனியொகவும கூடடொக-

வும முதலீடுகளைச  ்சயவதறகு புலம்பெயர் நொடு-
களில பெலர் ஆர்வ்ொக உள்ைெர். வலிய வருகின்ை 
சீ்தவிளய கொலொல தள்ளி விடுகி்ைொம என்பெொர்க்ை, 
அதுதொன் நடநது ்கொண்டிருககிைது. இநத முடடொள்த-
ெத்ளத என்ெ ்சயவது?

இன்்ெொரு தைபபிெர் முதலீடுகளைச ்சயய-
விலளல. பெதிலொக வொழ்வொதொை உதவிகள் ்தொடக-
கம கலவிப பெணிகள், ்ருத்துவ உதவிகள் எெச 
்சயது ்கொண்டிருககிைொர்கள். இவர்களை ஒரு 
்பெொது அளழபபி்லொ தனிபபெடட ரீதியி்லொ ்தொடர்பு 
்கொண்டு முதலீடுகளின் பெகக்ொகத் திருபபெலொம. 
ஆயிைககணககொ்ெொருககு உளடகளைக ்கொடுத்து 
அநத ்ககளைக ளக்யநதும கலொசசொைத்துககுப 
பெழககுவளத விட அவர்கள் உளழத்து வொழக கூடிய 
வழிகளைக கொடட ்வண்டும. அளதப்பெொல வொழ்வொ-
தொை உதவிகள் என்று ்தொழில முயறசிகளுககொெ 
வழிகளை ஏறபெடுத்த ்வண்டு்் தவிை, உணவுப 
்பெொருடகளை வழஙகுவது மிகப ்பெரிய தவறு. 

இருபெது ஆண்டுகளுககு முன்பு – ஏன் ்பெொர் 
்நருககடிககொலத்தில கூட - யொருககும யொரும 
உணவுப ்பெொதிகளைக ்கொடுத்ததிலளல. அளத 
யொரும எதிர்பெொர்த்ததும இலளல. யொருககும யொரும 
பெொவித்த உடுபபுகளை்யொ பெொவிககொத உடுபபுக-

ளை்யொ ்கொடுத்ததும 
இலளல. இதறகொக 
யொரும ளக்யநதி நின்ை-
தும இலளல. 

ஆெொல இப்பெொழு-
துதொன் இநதப புதிய 
வியொதி ் தொடஙகியுள்ைது. 

இது ஒரு சமூகத்ளத 
ஈ்டறறுவதறகுப பெதிலொக 
அளதக ளக்யநதும 
நிளலககுத் தள்ளி இயலொ-
தவர்கைொககுவதொகும. 

ஆக்வ இநத உதவிப 
பெஙகளிபபெொைர்களைப 
பெககுவ்ொக வழிபபெ-
டுத்தி, அவர்களுளடய 
பெஙகளிபபுகளை முதலீ-
டுகைொக ்ொறறுவதறகு 
முயறசிகக ்வண்டும. 
இளத தமிழ் அைசியற 
தைபபிெர் ்தொடககம 
அைச அதிகொரிகள், சமூக 
அககளை்யொடு ்சயறபெ-
டு்வொர், சமூகப ்பெொரு-
ைொதொை வலலுெர்கள் 
்பெொன்்ைொர் ்சயய 
்வண்டும. அைசொஙகம 
கூட இதறகுப ்பெொருத்த-
்ொெ முளையில சி்நக-
பூர்வ்ொெ முயறசிகளை 
்்ற்கொள்ைலொம.

ஏ்ென்ைொல இநத  
்ொதிரி உதவிப பெணி-
களுககொக பெல ்கொடி 
ரூபெொயகள் ்சலவழிக-
கபபெடுகின்ைெ. ஆெொல 
அளவ பெயெறறுப 
்பெொகின்ைெ. ்டடு-
்லல, மிக ்்ொச்ொெ  
- தவைொெ ஒரு வொழ்க-
ளகப பெண்பெொடளடயும 
– ளக்யநதி நிறகும 
்ெநிளலளய – ்தொற-
றுவிககின்ைெ. ஆக்வ 
இளத அவசியம ்ொறை 
்வண்டும.  ந்ககு 
முன்்ெ வொயபபுகள் 
தொைொை்ொக உள்ைெ. 
அவறளைச சரியொகப 
பெயன்பெடுத்துவ்த ந்து 
இன்ளைய ்வளல. 

உலகில எத்தளெ்யொ 
்நருககடிகளை வைலொறு 
கடநது வநதிருககிைது. 
நொமும நமமுளடய 
்நருககடிகளைக கடபபெ-
தறகு சரியொகச சிநதிகக 
்வண்டும. அது்வ 
சரியொெ வழிகளைத் 
திைககும. அநதச சரி 
யொெ வழிக்ை ்நருக-
கடிகளைத் தீர்ககும. அதி-
லிருநது நமள் மீடகும.  
இது மீடபெர்களுககொெ 
கொல்ொகும.

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

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.

efu rig jpUNfhzkiy
2022 Mz;bw;F Fwpj;j toq;FeHfs; 

xg;ge;jf;fhuHfisg; gjpT nra;jy; 
jpUNfhzkiy efu rigf;F 2022Mk; Mz;by; Njitg;gLfpd;w fPo;f;fhZk; nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis 

toq;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. 

xt;nthU tplaj;jpw;Fk; me;j tplaj;jpd; Kd;dhy; jug;gl;Ls;s kPssf;fg;glhj gjpTf; fl;lzj;Jld; cWjp 

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 

toq;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; 

mDg;Gjy; Ntz;Lk; nrayhsH> efu rig> jpUNfhzkiy (Secretary, Urban Council, Trincomalee) vd;w Kfthpf;F 

fhNrhiy %yk; my;yJ fhRf; fl;lis %yk; gjptpw;fhd fl;lzj;ij mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

,yf;fk; nghUl;fs; kw;Wk; Nritfs; gw;wpa tpguk;
kPsspf;fg;glhj 
itg;Gj; njhif. 

&gh

1 fhfpjhjpfs; vOj;J cgfuzq;fs;> Nghl;Nlhg; gpujp jhs; Nghd;wit 1,000.00
2 mYtyf cgfuzk;> kuk; kw;Wk; cNyhfg; nghUl;fs; Nghd;wd 1,000.00
3 rPUil> fhw;rl;il Jzp Nghd;wd 1,000.00
4 jPe;ij tif kw;Wk; mJ rk;ge;jkhd Vida nghUl;fs; Nghd;wd 1,000.00
5 ny[H> khjphpg; gj;jpuq;fs;> ug;gH Kj;jpiu mr;rply; kw;Wk; tpepNahfpj;jy; 1,000.00
6 kpd; nghUl;fs;> kpd;fk;gp> kpd;tpsf;F> kpd; tprpwp Nghd;wd 1,000.00
7 cNyhfg; nghUl;fs;> fl;blg; nghUl;fs; Nghd;wd 1,000.00
8 fpUkpehrpdp> gPilehrpdp> Rj;jpfhpg;Gg; nghUl;fs; Nghd;wd 1,000.00
9 thfd mDkjpg;gj;jpu jfL 1,000.00
10 fzdp> Nghl;Nlhg; gpujp/ ngf;]; kw;Wk; mYtyf ,ae;jpuk; kw;Wk; mJgw;wpa 

Jizg;ghfq;fs; Nghd;wd
1,000.00

11 PVC nghUl;fs; Nghd;wd 1,000.00
12 rfy tifahd gyif Nghd;w nghUl;fs; 1,000.00
13 laH> ba+g; Nghd;wd 1,000.00
14 laH> ba+g;> nty;bq; kw;Wk; Vzp Nghd;wd 1,000.00
15 rfy tifahd buf;lH ,ae;jpuj;jpw;fhd Jizg;ghfq;fs; toq;Fjy; 1,000.00
16 rfy tifahd Jizg;ghfq;fs; 1,000.00
17 E}yf Gj;jfk;> rQ;rpif 1,000.00
18 nghUl;fs; nfhz;L nry;yy; - Vida khtl;lq;fs; jpUNfhzkiy 1,000.00
19 thfd gw;whp Nghd;wd 1,000.00
20 nkl;ly;> fUq;fy;> nrq;fy;> fputy;> Fsj;J kzy; tpwF Nghd;wd 3,000.00
21 ghJfhg;G Nritfs; toq;Fjy; 1,000.00
22 kiomq;fp> kT];g+l;];> ghjzp kw;Wk; Ng]; tiffs; 1,000.00
23 thfd gOJghHj;jy; 1,000.00
24 thfd NrHtp]; nra;jy; 1,000.00
25 fl;bl epHkhz NtiyfSf;F xg;ge;jf;fhuHfisg; gjpT nra;jy; &. 500>000 

(Ie;J kpy;ypad;) tiu (CIDA) epWtdj;jpy; gjpT nra;j xg;ge;jf;fhuHfs;
3,000.00

Njitg;ghnlhd;W Vw;gLk; Ntisapy; gjpT nra;Js;s toq;FeHfs; jtpHj;J NtW toq;FeHfsplkpUe;J 

tpiykDf;fis Vw;Wf;nfhs;Sk; mjpfhuk; rigf;F cz;L. mt;thNw Njitg;gLk; Ntisapy; nghUl;fs; 

kw;Wk; Nritfis toq;Fk; jpdk; Kjy; Fiwe;j gl;rk; 45 ehl;fs; fld; trjpnahd;iw toq;FeHfshy; 

rigf;F toq;Fjy; Ntz;Lk;. Fwpj;j gw;Wr;rPl;L fpilj;jjd; gpd;dH fhNrhiyfs; %yk; nfhLg;gdTfs; 

Nkw;nfhs;tjw;F eltbf;ifnaLf;fg;gLk;. 

Nkyjpf tpguq;fSf;F

026-2222074 - jiytH vd;. uh[ehafk; 
026-2222274 - nrayhsH jiytH
026-2222458 - fzf;fhsH efu rig> jpUNfhzkiy
026-2222275 - mYtyfk;
026-2220552 - ngf;]; 



இலங்ைக  ஒ�பரப்புக் கூட்டுத்-
தாபன 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" இைசக்-
குழு�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�பரப்-
பாக இடம்ெபற உள்ளது.
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இந்�ய கலாசாரம் 
மற்றும்  ஜனநாயகம் 
கு�த்து தற்ேபாது 
�ல்��ல் நைட-
ெபற்று ெ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 ெகாண்டுள்-
ளார். 

பூட்டான், சு�டன் தன்சா�யா, 
�லங்கா, மேல�யா, உஸ்ப�ஸ்-
தான், ேபாலந்து ஆ�ய ஏழு நாடு-
கைளச் ேசர்ந்த 25 இளம் அர�யல் 
�ரமுகர்கள் இந்த மகா நாட்�ல்  
கலந்து ெகாள்�ன்றனர்.

75 ஆண்டு கால சுதந்�ர 
இந்�யா எ�ர்ெகாள்ளும் சவால்-
கள் கு�த்து இந்த மகாநாடு 
��வாக ஆராய்�றது. இந்�ய 
நாக�கத்�ன் �ண்டகால பயணம் 
பற்�யும் இந்�ய ஜனநாயக பண்பு-
கள் கு�த்தும் ஆய்வுைரகள் இந்த 
மகா நாட்�ல் உைரகள் �கழ்த்-
தப்பட உள்ளது. மற்றும் இந்�ய 
��ம்பு �ைல மக்கள் பற்�யும் 
ெபண்கைள வ�ைம �க்கவர்-
களாக மாற்றுவது பற்�யும் இந்-

�யா�ன் உயர் �ைல 
ேபரா��யர்களும் 

�ேரஷ்ட அைமச்-
சர்களும் இந்த 
ம க ா ந ா ட் � ல் 
உைர �கழ்த்து-
�ன்றனர்.

க ா ய த் � � 
� க் � ர ம -
�ங்க ேமற்�ந்-

�ய �வுக�ல் 
ஒன்றான குவாத-

லூப் (ப்ரான்ஸ்) சர்-
வேதச இைளஞர் மகா-

நாட்�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' எனப்ப-
டும் பல்ேவறு மாநாடுக�லும் 
�றப்பு �ருந்�னராக கலந்து 
ெகாண்டவர். முன்னாள் ெவ�-
நாட்டு வாழ் இந்�யர்க�ன் நலன்-
துைற அைமச்சர் வயலார் ர��ன் 
அைழப்�ன் ேப�ல் 'இந்�யாைவ 
அ�ந்துெகாள்ளுங்கள்' என்ற 
�கழ்ச்�த் �ட்டத்�ல் கலந்து 
ெகாண்டதும் கு�ப்�டத்தக்கதா-
கும். 

இந்�ய கலாசாரம் 
மற்றும் ஜனநாயகம்;

“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�தைழ-
யும்  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

இந்�ய அர�யல் வரலாற்�ல் 
�ண்ட நாட்களாக ெபரும் சர்ச்-
ைசையயும் ெதாடர் ேபாராடங்க-

ைளயும் 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 என்ப-
வற்�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�கமா-
னேத என மற்ெறாரு சாராரும் கருத்துக்-
கைள ெவ�ப்படுத்� வரு�ன்றனர். 

 இன்னமும் �ல மாதங்க�ல் இடம்-
ெபறவுள்ள இந்த மா�ல ேதர்தல்க�ல் 
ெவற்�ெபற்றால் மட்டுேம, மா�லங்கள-
ைவ�ல் பா.ஜ.க-வுக்கு த�ப்ெபரும்பான்-
ைமைய ெபறமு�யும் என்பது கு�ப்�டத் 
தக்கது. 22ேகா�க்கும் ேமற்பட்ட மக்கள் 
ெதாைகைய ெகாண்ட, தற்ேபாது �ேஜ-
��ன் ேகாட்ைடயாக இருக்கும் உத்தரப் 
�ரேதசத்�ல் அண்ைம�ல் எடுக்கப்-
பட்ட கருத்துக் க�ப்புகள், நூற்றுக்கும் 
ேமற்பட்ட சட்டமன்றத் ெதாகு�கைள 
அது இழக்கும் என்பைத ெவ�ப்படுத்-
துவதும், �வசாய மக்கைளேய அ�க-
மாக ெகாண்ட மா�லமான பஞ்சா�ல் 
ெபாதுக் கூட்டங்கைளக் கூட நடத்தமு�-

யாத �ைல ேமா� அரசுக்கு ஏற்ப்பட்டுள்-
ளதும் 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 மட்-
டுமல்ல, ஒட்டுெமாத்த நாட்�ன் நல-
னுக்கும் உகந்த ஒன்று என்றும்,பல 
ஆண்டுகளாக முன்ெனடுக்கப்பட்ட �வ-
சா�க�ன் ேபாராட்டங்க�ன்ேபாது உ�-
�ழந்தவர்க�ன் குடும்பங்களுக்கு இழப்-
�ட்டுத் ெதாைக வழங்கப்பட ேவண்டும் 
எனவும் �வசா�கள் தரப்�ல் இருந்தும் 
ெபாது அைமப்புகள் பலவற்�ல் இருந்-
தும் கருத்துக்கள் முன் ைவக்கப்பட்டு 
வரு�ன்றன, 

 இந்த �வசாயச் சட்டங்கள் ெதாடர்-
�ல், �வசா�க�ன் ஆேலாசைனகைள-
யும் ெபற்று, முழுைமயாக ஆராய்ந்து, 
சட்டங்கைள �ைறேவற்��ருந்தால், 
இத்தைன குழப்பங்களும், இழப்புக-
ளும் ஏற்பட்�ருக்காது என்பதுவும், �வ-
சா�க�ன் ெசலைவ குைறத்து, வரு-
மானத்ைத இரட்�ப்பாக்கேவ இப்பு�ய 
சட்டங்கள் என அரசு அ��த்�ருந்தா-
லும், உரம், மற்றும் �வசாய உற்பத்�ப் 
ெபாருட்க�ன் �ைல ஏற்றத்ைதயும், 
�ைள ெபாருட்கைள கட்டுப்ப�யாகும் 

�ைலக்கு �ற்க மு�யாத �ைலைய-
யுேம எ�ர்ெகாண்டனர் �வசா�கள் என்-
பதுவுேம யதார்த்த �ைலயாக இருந்தது. 

 தற்ேபாது �ரதமர் ேமா� �க்க உள்-
ளதாக அ��த்த இந்த மூன்று �வசா-
யச் 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 சர்ச்-
ைசைய ஏற்படுத்�ய இந்த சட்டங்கள் 
கடந்த ஆண்டு ெசப்டம்பர் மாதம் குழப்ப-
மானெதாரு சூழ்�ைல�ல் பாராளுமன்-
றத்�ன் குரல் வாக்ெகடுப்�ன் மூலம் 
�ைறேவற்றப்பட்டது. 

சர்வேதச நாணய ��யத்�ன் 
தைலைமப் ெபாருளாதார �புணராக 
இருக்கும் இந்�யரான �தா ேகா�நாத், 
அெம�க்க அரசுத் துைற�ன் வலது-
சா� ெபாருளாதார வல்லுனர்கள் �லர் 
மற்றும் இந்�யா�ன் ேமா�க்கு ஆதர-
வான, ெதா�ல்துைற சார் ஊடகங்கள் 
என்பவற்�ன் ஆதரவுடன், இயற்றப்-
பட்ட 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 ேபாராட்டங்-
களுக்கு பரந்து பட்ட உண்ைமயான 
ெவகுஜன ஆதரவு இந்�யா பூராவும் 
இருந்து �ைடத்தது. பஞ்சா�ன் �க்�ய 
மற்றும் உத்தர�ரேதசத்�ன் ஜாட் சமூ-
கங்கைளச் ேசர்ந்த �வசாயத் தைலவர்-

கள் முன்ன��ல் இருந்து ேபாராட்டங்-
கைள வ�நடாத்�னர். நாடு முழுவ�லும் 
இருந்து ெபண்கள் உட்பட்ட �வசா�கள் 
கூட்டம் தைலநகர் ெடல்�க்கு பைடெய-
டுக்க, பய�க்க மு�யாத ஏைழகளும் 
வயதானவர்களும் உள்ளூ�ேலேய ஒற்-
றுைமயுடன் 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 சங்-
கங்க�ன் ஆழமான ேவர்களுக்கு ஒரு 
சான்றாக அைமந்தது. 

ேபாராடங்க�ன் ேபாது �ல எ�ர்ப்பா-
ளர்கள் 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 சார்ந்த-
தாக அைமந்�ருக்கும் 
என்பதால் ேபாராட்டக் 
காரர்கள் அவர்கைள 
ைகக்ெகட்டும் தூரத்-
�ேலேய ைவத்�ருந்-
தார்கள். இங்�லாந்து 
உட்பட உலெகங்�லும் 
உள்ள �க்�ய புலம் 
ெபயர்ந்ேதார் ேபாராட்-
டத்�ற்கு ெபரும் 
ஆதரைவ வழங்�னர்,. 

ஒட்டு ெமாத்த மக்கள் கருத்தும் தமக்கு 
ஆதரவாக இருப்பதாக ேபாராட்டக்காரர்-
கள் �ரூ�த்தும், ேபாராட்டங்கைள இ�-
வுபடுத்துவதற்காக ேமா� அரசாங்கம் 
எடுத்த ெபரு முயற்�யும் ெசலவ�த்த 
ேநரமும் மக்கள் மத்��ல் ெபரும் �ர-
யத்ைதேய சந்�த்தது. �வசா�க�ன் 
ேபாராட்டங்க�ற்கு �ன்ைனய நாட்க-
�ல் இடம்ெபற்ற மா�ல ேதர்தல்க�ல் 
ேமா� அரசு ேதால்�கைளேய சந்�த்-
தது. 

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�ர்ப்-
பைலைய 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 வழங்-
கும் இந்த சட்டமூலத்�ல், முஸ்�ம் அல்-
லாதவர்களுக்கு 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 நட-
வ�க்ைககளால் ேமா� அர�ன் மக்கள் 
ஆதரவு மட்டுமல்ல கருத்து ேவறுபாடுக-
ளுக்கான 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�க்ைக-
கைள எ�ர்ெகாண்டு வரு�ன்றனர். ஒரு 
முஸ்�ம் நைகச்சுைவ ந�கர் அச்சுறுத்-
தல்கைள 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 சார்ந்-
தது என்றாலும் இந்த அ��ப்�ன் அறு-
வைடைய நேரந்�ர ேமா��ன் இந்துத்-
துவ அரசாங்கேம ேமற்ெகாள்வதற்கான 
வாய்ப்புகைளேய இந்�ய சூழல் ெவ�ப்-
படுத்� �ற்�றது. 

 அேதேவைள சர்வேதச மட்டத்�ல் 
மதச்சார்பற்ற நாடு இந்�யா என ேபாற்-
றப்பட்ட �ைல மா� இந்�யா ஒரு இந்-
துத்துவ நாடு என்�ற �ைல வலுப்ெபறு-
மானால் பார�ய ஜனதா கட்��ன் ஆட்� 
மட்டுமல்ல அதன் இருப்ேப ேகள்�க் 
கு�யாகும் �ைல எ�ர்காலத்�ல் ஏற்பட-
வும் வாய்ப்புகள் உள்ளன,  

இந்திய ேவளாண் சட்டவிலக்கல்

 � 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 சேகாத-
ரர் கா�� குணேசகர வழங்குவைதயும் காணலாம்.   

ேபருவைள மரக்கலாவத்ைத �ராம 
ேசவகர் ���ல் �ண்ட காலமாக �ல-
�வரும் தாய், ேசய் �ைலயெமான்று 
இல்லாப் �ரச்�ைனக்கு �ர்வு �ைடக்-
கவுள்ளது. 

ே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 அைமக்கப்ப-
டவுள்ளன. இப்ப�க்காக 1 ேகா� 
ரூபா வைர�ல் ெசலவாகும் என 
ம�ப்�டு ெசய்யப்பட்டுள்ளது. 
ெபருகமைலையச் ேசர்ந்த முஹம்-
மத் முனாஸ் முஹம்மத் �ஷ்பாக் 20 
இலட்சம் ரூபாைவ இப்ப�க்காக 
அன்ப�ப்புச் ெசய்துள்ளார். �கு�ப்-
பணத்ைத 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�வா-
சல் இமாம் ெமௗல� எஸ்.எச்.
எம் இம்ரான் (ரஹ்மா�), ேசைன 
ஸா�யா இமாம் ெமௗல� ஹா�ஸ் 
உட்பட மற்றும் பலரும் கலந்து 
ெகாண்டனர். 

படங்கள் 
ேபருவைள �.எம் முக்தார் 

ேபருவைள மரக்கலாவத்ைதயில்
தாய் ேசய் நிைலய பிரச்சிைனக்கு தீர்வு

ெபான்மனச் ெசம்மல் 
எம்.எஸ்.தாஜ்மஹான் 
தைலைமயில் 
வசந்த கானங்கள் டில்லி மகாநாட்டில் 

காயத்திரி விக்கிரமசிங்க

ேகாைவ நந்தன்

ெஜயித்தது யார்...? 



குடியரசு தினத்தை 
குறி்ைததை விஷால்   
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க�ொர�ோனோ த�ோற்று கோ�ணமோக கமல்  மருத்-
துவமனனயில் அனுமதிககப்பட்டிருப்ப�ோல், 

பிக்போஸ் நிகழ்ச்சினை த�ோகுத்து  வழங்கு்பவர் ைோர் என்ற 
�கவல் தவளிைோகியுள்ளது.                           

கமல் த�ோனைககோட்சி  நிகழ்ச்சிகளில் மிகவும் பி�்பைமோ -
னது பிக்போஸ் நிகழ்ச்சி. இந்நிகழ்ச்சினை  நடிகர் கமல்்ோ-
சன த�ோகுத்து வழங்கி வருகி்றோர். இதுவன� �மிழில் நோனகு  
சீசனகள முடிந்துள்ளன. �ற்ர்போது 5-வது சீசன நனைத்பற்று 
வருகி்றது. 4 சீசனன  த�ோைர்ந்து 5வது சீசனனயும் கமல் 
த�ோகுத்து வழங்கி வருகி்றோர்.

�ற்ர்போது நடிகர் கமலுககு தகோர�ோனோ த�ோற்று ்போதிபபு 
ஏற்்பட்டுள்ள�ோல், �னிைோர்  மருத்துவமனனயில் அனுமதிக -
கப்பட்டு �னினமப்படுத்�ப்பட்டுள்ளோர். இ�னோல், சிை  வோ�ங் -
கள பிக்போஸ் நிகழ்ச்சியில் இருந்து விைகி, ஓய்வு எடுகக இருப -

்ப�ோக  கூ்றப்படுகி்றது. இன�ைடுத்து 
வரும் பிக்போஸ் நிகழ்ச்சினை ைோர் 
த�ோகுத்து  வழங்குவோர் என்ற 
ரகளவி எழுந்து இருந்�து.

இந்நினையில்,  பிக்போஸ் 
நிகழ்ச்சினை விஜய் ரசது்பதி 
த�ோகுத்து வழங்க இருப்ப�ோக 
�கவல்கள  தவளிைோகியுள-
்ளது. 

விஜய் ரசது்பதி இ�ற்கு 
முன மோஸ்ைர் தசப என்ற 
நிகழ்ச்சினை  த�ோகுத்து 
வழங்கி இருககி்றோர் என்பது 
குறிபபிைத்�ககது.

தமிழ், தெலுங்கு தைாழிகளில் நடித்து 
பிர்பல நடிமகயாக இருக்கும கீர்த்தி 
சுரரஷ், மீண்டும பிர்பல நடிகருடன் 

ர�ாடியாக நடிக்க இருக்கிறார்.
்பாண்டிராஜ் இயக்கும எெற்கும துணிநெவன் ்படத்-

தில் சூர்யா நடித்து முடித்துள்ார். 
இதில் நாயகியாக, பிரியங்கா அருள ரைாகன் நடித்துள-

்ார். ரைலும, சத்யராஜ், சரண்யா த்பான்வண்்ணன், ரெவ-
ெர்ஷினி, இ்வரசு, சுப்பு ்பஞ்சு உளளிடட ்பலர் ்படத்தில் 
உள்னர். இநெ ்படம பிப்ரவரி ைாெம திமரக்கு வருகிறது. 
அடுத்து ்பாலா இயக்கத்தில் சூர்யா நடிக்க இருப்்பொக 
அறிவிக்கப்்படடு உள்து. ஏற்கனரவ ்பாலா இயக்கத்தில் 
நடித்ெ நநொ, பிொைகன் ்படங்கள அவருக்கு திருப்புமுமன 

்படங்க்ாக அமைநென.
ெற்ர்பாது மீண்டும புதிய ்படத்தில் இம்ணகிறார்கள. 

்படப்பிடிப்பு விமரவில் தொடங்கப்்பட உள்து. இநெ 
்படத்தில் சூர்யா வயொனவராகவும, இ்மையான ரொற்றத் -
திலும இரடமட ரவடங்களில் நடிப்்பொக கூறப்்படுகிறது. 
இ்ம வயது சூர்யாவுக்கு ர�ாடியாக நடிக்க கீர்த்தி சுரரசி -
டம ்படக்குழுவினர் ர்பசி வருவொக ெகவல் தவளியாகி 
உள்து.

கீர்த்தி சுரரஷ் ஏற்கனரவ ொனா ரசர்நெ கூடடம ்படத்தில் 
சூர்யாவுடன் நடித்து இருநொர். வயொன சூர்யா ர�ாடியாக 
நடிக்க இநதி நடிமக ரேைைாலினி த்பயர் அடி்படுகிறது. 
்பாலா ்படத்துக்கு பிறகு தவற்றி ைாறன் இயக்கும வாடிவா -
சல் ்படத்தில் சூர்யா நடிப்்பார் என்று கூறப்்படுகிறது.

  சமந்�ோவுககு முனபு ஸ்ருதி 
்ோசனன திருமணம் 
தசய்ை விரும்பினோர் 

நோக னச�னைோ எனறு �கவல் தவளிைோகியிருககி-
்றது. ன்னைட்ஸ்:ஸ்ருதி ்ோசனன கோ�லித்� நோக 

னச�னைோ? சமந்�ோனவ பிரிந்� நோக னச�னைோநோக  
னச�னைோவும், சமந்�ோவும் கோ�லித்து கைந்� 2017ம் 

ஆண்டு அகரைோ்பர் மோ�ம்  திருமணம் தசய்து தகோண்ைோர்கள. 
நோனகோவது திருமண நோளுககு 5 நோட்களுககு  முனபு விவோக-

�த்து குறித்து அறிவித்�ோர்கள.
இந்நினையில் சமந்�ோவுககு முனபு ஸ்ருதி ்ோசனன கோ�லித் -

�ோர் நோக னச�னைோ எனறும், அவன� திருமணம் தசய்ை விரும்பி -
னோர் எனறும் �கவல் தவளிைோகி தீைோக ்ப�வியிருககி்றது.
2013ம்  ஆண்டு நோக னச�னைோவும், ஸ்ருதியும் சந்தித்�ோர்க்ளோம். 

மு�லில் நட்்போக  இருந்� அவர்கள பினனர் கோ�ைர்கள ஆனோர்க-
்ளோம். பிரிகக முடிைோ� அ்ளவுககு  அவர்களினைரை தநருககம் ஏற்்பட்ை-
�ோம். ஸ்ருதினை திருமணம் தசய்ை  விரும்பினோ�ோம் நோக னச�னைோ.

கோ�ல் வலுவோக தசனறு தகோண்டிருந்�ர்போது  நோக னச�னைோ, 
ஸ்ருதி இனைரை பி�ச்சினன ஏற்்பட்டு பிரிந்துவிட்ைோர்க்ளோம். அ�ன  
பி்றரக சமந்�ோனவ கோ�லித்து மணந்�ோர் சமந்�ோ எனறு த�லுங்கு 
ஊைகங்கள த�ரிவித்துள்ளன. 

எனனது, நோக னச�னைோவும், ஸ்ருதியும் கோ�லித்�ோர்க்ளோ, இது 
எபர்போ நைந்�து, தசோல்ைரவ இல்னை எனகி்றோர்கள சினிமோ �சி-
கர்கள.

தகரிைன�  த்போறுத்�வன� �ன �ந்ன� நோகர்ஜஜுனோ, கரித்தி 
தெட்டியுைன ரசர்ந்து ்பங்க�ோஜஜு  ்பைத்தில் நடித்திருககி்றோர் நோக 

னச�னைோ. அந்� ்பைத்தில் அவரின  க�ோ்போத்தி�த்தின ஃ்பர்ஸ்ட் லுக ர்போஸ்ைர் 
மற்றும் டீஸர் ரநற்று தவளிைோனது.  நோக னச�னைோவின பி்றந்�நோன்ள-

தைோட்டி அன� தவளியிட்ைனர்

இன்ளஞர்களின கனவு 
கனனிைோக வைம் 

வரு்பவர் நடினக �ர்ெோ 
குப�ோ.  சீரிைல்களில் 
நடித்து வந்� �ர்ெோ விஜய் 
டிவியில் ஒளி்ப�ப்போன 
குக வித்  ரகோமோளி சீசன 
2வில் கைந்து தகோண்ைோர்.

இந்� நிகழ்ச்சியில் 
கைந்து தகோண்ை பி்றகு 
அவருககு சினிமோவில் 
நடிககும்  வோய்பபு 
கினைத்�து. இவர் சமீ்பத்-
தில் தவளிைோன ருத்� 
�ோண்ைவம்   தின�ப்ப-
ைத்தில் ஹீர�ோயினோக 
நடித்�ோர்.

�ற்ர்போது �மிழ் சினிமோ-
வில் நடிப்ப�ற்கு வோய்பபு 
ர�டி வரும் �ர்ெோ  �னனு-
னைை கவர்ச்சி புனகப்பைங்-
கன்ள ரசோஷிைல் மீடிைோவில் 
தவளியிட்டு வருகி்றோர்.  அந்� 
வனகயில் �ற்ர்போது �ர்ெோ 
குப�ோ நீச்சல் உனையில் 
இருககும்  புனகப்பைத்ன� 
தவளியிட்டுள்ளோர்.

அதில் �ர்ெோ சிவபபு 
நி்ற பிகினி உனையில் 
ஈ�ம் தசோட்ை தசோட்ை 
�ண்ணீரில்  நிற்கி்றோர். 
இந்� புனகப்பைத்ன� 
்போர்ககும் �சிகர்கள 
பில்ைோ தின�ப்ப-
ைத்தில்  நைன-
�ோ�ோ பிகினியில் 
வருவது ர்போனறு 
உள்ளது என 
கதமண்ட் கூறு-
கின்றனர்.

எனிமி ்பைத்ன� த�ோைர்ந்து விெோல்  �னது விெோல் 
பிலிம் ர்பகைரி மூைம் �ைோரித்திருககு ்பைத்ன� 
குடிை�சு  தினத்தில் தவளியிை இருககி்றோர். 

 விெோல்  எனிமி ்பைத்ன� த�ோைர்ந்து  விெோல் நடிபபில் 
�ற்ர்போது உருவோகி வரும் ்பைம் ‘வீ�ரம வோனக சூடும்’.  இப்ப-
ைத்ன� அறிமுக இைககுனர் து.்ப.ச�வணன 
இைககி உள்ளோர். டிம்பிள ்ைோதி  
நோைகிைோக நடிகக, ரைோகி்போபு, 
மோரிமுத்து, து்ளசி, கவி�ோ ்போ�தி,  
ஆர்.என.ஆர்.மரனோகர், ்போபு�ோஜ், 
பில்லி மு�ளி, �வீனோ, ரக.எஸ்.
ஜி.தவங்கரைஷ்  உளளிட்ை ்பைர் 
முககிை க�ோ்போத்தி�த்தில் நடித் -
துள்ளோர்கள. 

அதிகோ� ்பைம் ்பனைத்�வர் -
கன்ள எதிர்தகோளளும் சோமோ-
னிைன  ஒருவனின கன�யில் 
விெோலின மோறு்பட்ை நடிபபில் 
இப்பைம் உருவோகியுள்ளது.  ஐ�-
�ோ்போத்தின ்பை ்பகுதிகளிலும், 
தசனனனனை சுற்-
றி யு ள ்ள 

்பகுதிகளிலும்  இப்பைத்தின ்பைபபிடிபபு நனை -
த்பற்்றது. 

�ற்ர்போது  பினனணி ரவனைகள மும்மு�-
மோக நனைத்பற்று வரும் நினையில் இப்பைத்ன� 
அடுத்�  ஆண்டு குடிை�சு தினத்ன� முனனிட்டு 

2022 ஜனவரி 26ம் திகதி ்பைத்ன� 
தவளியிை  இருப்ப�ோக ்பைககுழுவி-

னர் அறிவித்துள்ளனர். 

ஸ்ருதியை திருமணம் செயை 
விரும்பிை நாக யெதனைா 

மீண்டும் பிரபல நடிகருக்கு 
ஜ�ோடியோகும் கீர்த்தி சுஜரஷ்

? 

கவர்ச்சி 
காட்டிய 
தர்்ா குபதா

சமீ்பத்தில் உைல் நைககுன்றவு  கோ�ணமோக சிகிச்னச த்பற்று வீடு திரும்-
பிை நடிகர் �ஜினிகோந்த், புதிை  ்பைத்தில் நடிகக �ைோ�ோகி வருவ�ோக 
�கவல்கள தவளிைோகியுள்ளது. �ஜினிகோந்த் நடித்து  தீ்போவளி ்பண்-

டினகயில் தின�ககு வந்� அண்ணோத்� ்பைம் கைனவைோன விமர்சனங்கன்ள  
த்பற்்றோலும் இதுவன� ரூ.200 ரகோடிககு ரமல் வசூலித்து இருப்ப�ோக ்பைககுழு-
வினர்  மகிழ்ச்சி த�ரிவித்து உள்ளனர். இந்� நினையில் �ஜினிகோந்த் புதிை ்பைத்-
தில்  நடிகக �ைோ�ோவ�ோகவும் ்பைபபிடிபபு அடுத்� மோ�ம் இறுதியில் த�ோைங்கப்ப-
ைைோம்  எனறும் �கவல் ்ப�வி உள்ளது. 

சமீ்பத்தில்  �ஜினிககு உைல்நைககுன்றவு ஏற்்பட்டு ஆஸ்்பத்திரியில் சிகிச்னச 
த்பற்று  வீட்டில் ஓய்வு எடுத்து வருகி்றோர். �ற்ர்போது பூ�ண குணமனைந்து 
அடுத்�  ்பைத்தில் நடிகக �னனன �ைோர்்படுத்தி இருப்ப�ோக கூ்றப்படுகி்றது. 
�ஜினியின  புதிை ்பைத்ன� இைககப ர்போவது ைோர் என்ற ்ப�்ப�ப்போன எதிர்-
்போர்பபு  நிைவுகி்றது. 

ஏற்கனரவ துல்கர் சல்மோன நடிபபில்  தவளிைோகி தவற்றி த்பற்்ற கண்ணும் 
கண்ணும் தகோளன்ளைடித்�ோல் ்பைத்ன� இைககிை  ர�சிங்கு த்பரிைசோமினை 
அனழத்து �ஜினி ்போ�ோட்டி �னககு கன� �ைோர் தசய்யும்்படி  கூறியிருந்�ோர். 
எனரவ அவ�து இைககத்தில் நடிகக வோய்பபு இருப்ப�ோக  கூ்றப்பட்ைது. பினனர் 
ைோகைர், பீஸ்ட் ்பைங்களின இைககுனர் தநல்சன  திலீபகுமோர் இைககத்தில் 
நடிப்போர் எனறு ர்பசப்பட்ைது. ஆனோல் பீஸ்ட்  ்பைபபிடிபபு முடிைோ��ோல் �ஜினி 
்பைத்ன� உைரன த�ோைங்குவது முடிைோ� கோரிைம்  எனகின்றனர். 

ர்பட்ை  ்பைத்ன� இைககிை கோர்த்திக சுபபு�ோஜ் இைககத்தில் 
�ஜினி மீண்டும்  நடிப்போர் எனறு இனதனோரு �கவலும் 
்ப�வி வருகி்றது. �ஜினியின புதிை ்பைம்  
மற்றும் இைககுனர் ்பற்றிை அறி-
விபபு அடுத்� மோ�ம் தவளி-
ைோகைோம் எனறு  எதிர்-
்போர்ககப்படுகி்றது.

புதிய படத்தில் நடிக்க 

தயாராகும் ரஜினி்காந்த்  

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை த�பாகுத்து 
வழஙக ப்பாவது ைபார்?    

மருததுைம்னயில் கமல்... 
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Advertise Here

adzsuo@gmail.com

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

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

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.

MATHS / STAT / OR

0713 46 33 50
Individually or Group Classes.

Spoken English
(Better late than Never) / English for Adults

076 7 399 123 / 075 1 461 282

(Home Visiting)  Ampara & Bibila Suburbs
Namal Karunaratne

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.

clk;G Cjpath;fs; nkypjhd clk;ig

toptifngWtjw;fhd
Kd;G gpd;G czitf; Fiwf;fj; Njitapy;iy

kUe;Jfs; Njitapy;iy

clw;gapw;rpfs; Njitapy;iy

gf;f tpisTfs; ,y;iy
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epy msT js ngWkjp (&gh) tpiykD gpiz (&gh) KjyPl;L tbtk;

02A 00R 09.42P 
(0.8332 Ha)cr;r $Wtpiy ngWkjp

tUlhe;j Fj;jif thlif (&gh) 

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

tpiykD gpiz (&gh) KjyPl;L tbtk;

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

&gh 45>500>000.00 
(ehw;gj;J Ie;J kpy;ypad; 

Ie;E}whapuk; &gh)

30 Mz;Lfs; 
Fj;jif mbg;gil

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

 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;.

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

 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;.

 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;)

Nky; 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;. 

Nkyjpf 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

,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

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;

   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)

டுவல் ஏசி பெரிய/  சிறிய 
வவன் ஒன்றி ற்கு 
நீண்ட காலத்திற்கு 
வவுனியா/  கட்டுக-
ஸபதாட்்ட பிரவதசத்திலி-
ருந்து  ஒருவர் வதவவ. 
077 4707627/  
077 9991902/  
077 3930632
 075688

இல்லத்தரசி/  ெள்ளிவய 
விட்டு பவளிவயறுெ-
வர்கள்  (பெணகள்) 
கவனத்துக்கு - வீட்டிலி-
ருந்து வவவல பசய்து 
50, 000/ - வவர 
கூடு தல் ெ ணம் சம்ொ-
திக்க லாம். பதா்டர்புக்கு 
0 7 04323558/  
0 7 04322781
 075179

கல்கிவச வியாொர 
ஸதலம் விற்ெவனக்கு 
அல்லது குத்தவகக்கு 
உணடு. வேலதிக வி-
ெரஙகளுக்கு 077-
0053355 ஐ அவையு-
ஙகள். 070279

பகாழும்பு-06,  W.A. 
சில்வா ோவத்வதயில் 
வர்த்தக ொவவன/  
அலுவலக இ்டவசதி 
வா்டவகக்கு. பதா்டர்பு 
- 0777-53 7 5 55
 076195

சாதாரண நிர்வாக இலி-
கிதர் வதவவ. திஙகள் 
முதல் பவள்ளி வவர 
மு.ெ.9.00 - பி.ெ.6.00 
வவர அன்்ா்ட வஙகி 
வி்டயஙகள் ேற்றும் 
காசு வசகரித்தல் 
துவ்சார் க்டவேக-
ள். பசல்லுெடியாகும் 
வோட்்டார் வசக்கிள் 
அ னு ே தி ப ெ த் தி ர ம் 
இருத்தல் வவணடும். 
வேர்முகத் வதர்வு 
ேவ்டபெறுகி்து. 96,  
புதிய வசானகத் பதரு,  
பகாழும்பு - 12 075788

கம்ெஹா வாகன வசர்விஸ 
நி வ ல ய ப ே ான் றி -
ற்கு வதர்ச்சியுள்்ள/ 
வதர்ச்சியற்் ஆட்கள் 
வதவவ. தஙகுமி்டம்,  
உணவு ேற்றும் சம்ெ-
்ளம் வெசித்  தீர்க்கலா-
ம். 077 7 898843.
 075860

Juki Machine Op-
erators/  Trainees/  
Helpers வத்தவ்ளயி-
ல் அவேந் திருக்கும் 
ஏற்றுேதி தரத்தில் துணி 
உற்ெத்தி பசய்யபெடு-
ம் கம்ெனிக்கு துவாய் 
ேற்றும் பெட்ஷீட் வத-
பெதற்கு அனுெவமு-
ள்்ள வதயல் இயந்திர 
இயக்குேர்கள் (Juki  
Machine Operators),  
ெயிற்சி பெ் விரும்பு-
ம் வதயல் இயந்திர 
இயக்குேர்கள் (Juki  
Machine Trainee Op-
erators) ேற்றும் ஆண 
பெண உதவியா்ளர்க-
ள் (Helpers) வதவவ. 
(Sub Contract பகாடு-
க்கபெ்ட ோட்்டாது.) ஒரு 
ோள் சம்ெ்ளம் ரூ. 1, 
200/ - வருவக பகா-
டுபெ னவுகள். தஙகு-
மி்ட  வசதி இலவசம்,  
குவ்ந்த விவலக்கு 
மூன்று வேர ஆகாரம். 
( ோதாந்த சம்ெ்ளம்). 
இ ல . 18,  பவளிஅ-
மு னவீதி,   வஹகித்த,  
வத்த வ்ள . பதா.வெ. 
இல. 076-6200300
 076145

பதாழிலா்ளர்கள் ேற்றும்  
வொர்க்லிபட் சாரதிகள் 
வதவவ. திஙகள் முதல் 
சனி வவர மு.ெ.9.00 
- பி.ெ.6.00 வவர 
க்டதாசி ரீல் இ்க்குத-
ல் ேற்றும் ஏற்றுதல். 
தஙகுமி்டம் இல்வல. 
வேர்முகத் வதர்வு 
ேவ்டபெறுகி்து. 96,  
புதிய வசானகத் பதரு,  
பகாழும்பு - 12 075784

ஹாட்பவயார் நிறுவனத்தி-
ற்கு 3 வீலர்,  வசக்கிள் 
ஓட்டுெவர் வதவவ. 011-
2924762 075685

காலி பூஸாவிலுள்்ள பிரி-
த்தானியப பெண ஒரு-
வரின் இல்லத்திற்கு,  
அவனத்து வவவலகளி-
லும் வதர்ச்சியுள்்ள கடின 
உ வ ை ப ெ ா ளி ய ா ன 
வவவலயாள் ஒருவர் 
வதவவ. பதாவலவெசி 
- 0761533022. மி-

ன்னஞசல் - m a r g a r e 
t . l e i g h 4 @ g a m i l . c o m 
 075064

முஸலிம் அபொர்ட்ேன்ட் 
ஒன்றிற்கு 45 வயதிற்கு 
குவ்ந்த ,  ெகுதி வேர 
சுத்திகரிபபு வவவலகளி-
ற்கு பொரவ்ள சுற்றுச் 
சூைலில் வசிக்கும் ெணி-
பபெண வதவவ. சம்ெ-
்ளம் ோப்ளான்றிற்கு 
ரூொ.800/ - பின்னர்  
கூட்்டபெ டும். 
0 7 7 2 2 8 7 0 0 0 .
 075709

மூன்று வெர்ச் இருக்கும் 
இரத்ேலாவன வீட்டி-
ற்கு சுத்திகரிபபிற்கு,  
50 வயதிற்கு வேற்ெ-
ட்்ட பெண வத வவ. 
உணவு த ஙகுமி்டஙகள் 
வைஙக பெடும். 071-
11422509. 075093

எேது நிறுவனத்திற்கு 
சி்ந்த அனுெவமு-
ள்்ள கிச்சன் பஹல்ெர் 
வவவல வேரம் 10 
ேணி வேரம் ஒரு ோள் 
சம்ெ்ளம். ரூ.2000/ 
- உணவு பென்றி ஊழி-
யர்களின் வவவல 
வேரம் 12 ேணித்தி-
யாலம். ஒர வோள் 
சம்ெ்ளம். ரூ.2000/ 
-உ்டன் வதவவ. 
0 7 7 7 6 6 6 1 6 2 7 
பிரனீத - foods-  பகா-
ள்ளுபபிட்டி 075560

எேது நிறு வ னத்திற்கு 
சி்ந்த  அ னுெவமுள்்ள 
பகா த்து  ொஸ உ்டன் 
வதவவ.  ஒரு ோள் 
சம்ெ்ளம் ரூ.3000/ - 
உணவு தஙகுமி்டம் இல-
வச ம். 077661627. 
பிரனீத். Foods -  பகா-
ள்ளுபபிட்டி. 075562

கிளிபோ ச்சி யில் உள்்ள 
சுற்று லா சவெ அனுே-
திபெற்் வஹாட்்டலில் 
கீழக்காணும் பவற்றி-
்டஙகள். சவேயலா்ளர் 
- இந்திய,  சீன,  பவயி-
ட்்டர். இபல க்ரீசியன். 
ரூம் வொய் பதா.வெ. 
- 0777 887271
 076257

பகாழும்பில் உள்்ள 
முன்னணி கம்ெனிபயா-

ன்றிற்கு வி்கு அவனில் 
(OVEN) PIZZA 
ேற்றும் GATEAU 
வகக் தயாரிபெதற்கு 
அனுெவமுள்்ள ஒருவர் 
வதவவ. பதா.வெ. இல. 
0 7 7 7 7 7 9 4 0 6 ,  
0 7 7 3 5 0 4 3 4 0 .
 074579

வவவலக்கு ஆள் வதவவ. 
ொல் ெணவணக்கு 
ொல் க்க்கும் அனு-
ெவம் உவ்டய ேெர் 
ஒருவர் வதவவ. வயது 
30 - 50 உட்ெட்டிருத்த-
ல் வவணடும். வேலதிக 
விெரஙகளுக்கு (077-
3073179/  077-
2720050) 075695

 பகாழும்பு வவவலத்த்ள-
த்திற்கு அனுெவமுள்்ள 
ொர்பெண்டர்,  சட்்டலிங 
ொஸ ேற்றும் வேசன் 
உ்டன் வதவவ. சம்ெ்ள-
ம் ரூ. 3 000 தஙகிமி்ட 
வசதிகள் உணடு. உ்டன-
டியாக 0760349748 
ஐ அவையுஙகள்
 075039

வத்தவ்ள ேற்றும் தஙபகா-
டுவவயில் அவேந்து-
ள்்ள துணி உற்ெத்தித் 
ப த ா ழி ற் ச ா வ ல க் கு 
பு்டவவ ஏற்றி இ்க்க 
(Loading/  Unload-
ing) ஆண ஊழியர்க-
ள் வதவவ. ஒரு ோள் 
சம்ெ்ளம் ரூ. 2, 000/ 
- (ோ தாந்த சம்ெ்ளம்). 
இலவச தஙகு மி ்ட வச-
தியு்டன் உ ணவு பகாடு-
பெனவு  வைஙகபெடும். 
வேரில் வரவும். இல. 
18,  பவளிஅமுன வீதி,  
வஹ கித்த,  வத்தவ்ள 
பதா்டர்புகளுக்கு - 076-
6200300 076154

அலுவலக உதவியா்ளர் 
(Office Peon) வத்த-
வ்ளயில் அவேந்துள்்ள 
ப த ா ழி ற் ச ா வ ல க் கு 
அலுவலகத்தில் வவவல 
பசய்ய அலுவலக 
உதவியா்ளர் வதவவ. 
இலவச தஙகுமி்ட வசதி-
யு்டன் சகாய விவலயில் 
மூன்று வேரமும் 
உணவும் வைஙகபெடு-
ம். வேரில் வரவும். இல. 
18,  பவளிஅமுன வீதி,  
வஹகித்த,  வத்தவ்ள . 
பதா வலவெ சி - 07 6-
6200300 076150

அலுவல க  வசவவக்கு 
கணனி  அறிவுவ்டய 
ஆண  அல்லது பெண 
ேற்றும் வீட்டில் 
வசவவக்கு பெண 
வதவவ. தஙகுமி்டம் 
உணடு. பதா்டர்புக-
ள் 077-0053355.
 070296

இலஙவகயின் முன்னணி 
நிதி நிறுவனபோன்றி-
னால் கிரிெத்பகாவ்டயி-
ல் ஆரம்பிக்கபெட்டுள்்ள 
புதிய கிவ்ளயில் பின்வ-
ரும் பவற்றி்டஙகளுக்கு 
அவசர ஆட்வசர்பபு 
பசய்யபெ்டவுள்்ளது. நி-
றுவனத்தால் உரிய ெயி-
ற்சிகள் வைஙகபெடும். 
நிதி ஆவலாசகர்,  அணித் 
தவலவர்,  விற்ெவன 
முகாவே யா்ளர். 076-
3290584/  076-
9773449 075935

காசா்ளர் ( Cashier) வத்த-
வ்ளயில் அவேந்துள்்ள 
துணி உற்ெத்தி பசய்யும் 
எேது பதாழிற்சாவலயி-

ன் கா ரியாலயத்திற்கு 
A/ L  வணிகம் (Com-
merce) ெடித்த கணனி 
(E x c el) அறிவுவ்டய 
பெ ண  (Female) 
கா சா்ளர் (Cashier) 
வத வவ. வயபதல்வல 
30க்கு குவ்ந்தவர்கள். 
வேர்முகப ெரீட்வசக்கு 
திஙகள் முதல் பவள்ளி 
வ வர வேரில் வரவும். 
இ ல . 18,  பவளி 
அமுன வீதி,  வஹகித்த,  
வத்தவ்ள. பதா. இல. 
0 7 6-620 0 3 00 E-
mail: h r @ c l i f t e x t i l e s . c 
o m  076157

பகாள்ளு பபிட்டியிலுள்்ள 
அலு வ லக போன்றி-
ற்கு ஒரு  வாரத்தில் 
03 ோ ட்கள் 02 ேணி-
த்தி யா ல வவவலக்கு 
பெண  வதவவ. T.P. 
0777385979 076040

பகா ழும்பு-05இல் ஓர் நி-
றுவனத்திற்கு அலுவ-
லக பிவயான் வதவவ. 
அலுவலகத்வத சுத்தி-
கரித்தல் ேற்றும் ெரா-
ேரிபபு வவவலயிலும் 
ஈடுெ்டல் வவணடும். 
சம்ெ்ளம் வெசித் தீர்க்க-
லாம். தயவு பசய்து 
பதா்டர்பு பகாள்்ளவு-
ம். 0777999682,  
0 7 0 3 8 8 6 1 7 7 .
 074226

பசாபபிங வெக் உற்ெத்தி 
பசய்யும் நிறுவன-
த்திற்கு வெக் கட்டின் 
(ஆண) ஒெவரட்்டர் 
ேற்றும் பஹல்ெர் 
வதவவ. சர்பெக் இன்்ட-
ஸட்ரீ,  இல.09,  3ஆம் 
வலன்,   ோளிகா வ 
வீதி ,   இர த்ேலாவன. 
07 7 3 030558,  
01 1 2 625634
 075119

த ஙபகாட்டுவ பகாஙகிறீட் 
முன்வார்பபு நிறுவன-
த்திற்கு ெயிற்சிபெற்் 
டிரக்்டர் சாரதி,  பகாஙகி-
றீட் டிரக் ெற்றிய அறி-
வுவ்டய ஊ ழி யர்கள் 
ேற்றும்  வகயுதவியா-
ட்க ள் வதவவ. தஙகி 
வவவல பசய்வவார் வி-
ரும்ெபெடுவர். உணவு,  
தஙகுமி்ட வசதிகள் இல-
வசம். சம்ெ்ளம் வெசித்தீ-
ர்க்கலாம். RL வராயல் 
பரடிமிக்ஸ (பிவ்வட்) 
லிமிட்்டட்,  தஙபகாட்டுவ. 
0772400732,  076-
2277800. 075572

ொதுகாபபு உத்திவயாகத்த-
ர்களுக்கான பவற்றி்டம் 
18 வயதிற்கு வேற்ெட்்ட 
இருொல ருக்கும் பொ-
ருத்தோனது. தஙகுமி்ட 
வசதி இலவசம்,  உணவு 
சா தாரண விவலக்கு. 
கிராணொஸ அனுராதபு-
ரம் பிய க ே,  பகாள்ளு-
பபிட்டி,   கட்டுோயக்க 
கலபகதர,  பொரல்ல - பு-
ளுபேன்்டல்,  ேகாபவவ 
ேற்றும் அவனத்து 
ோவ ட்்டஙகளிலும் 
பவற்றி்டம் உணடு. 
VO (பகாழும்பு),  
OIC,  SSO,  SO,  LSO 
Opera tion M an-
ager - 0753 828200/  
0768228200 075696

போ ர ட்டுவவயிலுள்்ள 
ேரத் பதாழிற்சாவல-
க்கு வய து  25 ற்கு 
குவ்ந் த  தச்சர்கள்,  
பெயிண்டர் ேற்றும் உத-
வியா்ளர்கள் வதவவ. 
தஙகுமி்ட வசதியுணடு. 
0 7 6 9 0 9 4 4 9 7
 075497

கல்கிவச,  சுத்தோன,  வச-
தியான அவ்கள் பசா-

ந்தோக  குளியலவ்,  
வாகன நிறுத்து மி்டம் 
உணவு,   தனிபெட்்ட 3 
இரவு வேரஙகளுக்கு- 2 
வேரத்திற்கான கட்்டண-
ம். LOVINA பிவ்ளஸ. 
0772300303 வகாபி 
ஹசான். 071920

காணிகள்,  வீடுகள் வா்ட-
வகக்கு ம் உணடு. பச-
ாந்தோக வாஙகவும் 
உணடு. வாஙகியும் 
விற்றும் பகாடுக்கபெ-
டும். வா்டவகக்கும் 
எடுத்துக் பகாடுக்கபெ-
டும் 0775141889,  
0 7 7 8 7 7 9 6 8 6
 075733

களுவொவில - இரணடு 
தனித்தனியான அல-
குகள் வேல் ோடி வீடு 
விற்ெவனக்கு. அல்லது 
02 ெடுக்வக அவ்கள்,  
இவணக்கபெட்்ட கு ளி-
யலவ்களு்டன் தவர-
ோடியில் வா்டவகக்கு. 
0 1 1 - 2 7 6 3 8 6 7 /  
0 7 7 2 9 8 4 6 7 7
 072541

பதஹிவவ்ள பேதிோலயி-
ல் 08 வெர்ச் பெறுேதி-
யான காணித்துணப்டா-

ன்று விற்ெ வனக்கு 
உணடு. (30 அடி 
காெட் வீதி) அவைக்க-
வும். 0772800202,  
0 1 1 2 7 2 1 2 4 1 .
 075654

பொரலஸகமுவ சந்தியிலி-
ருந்து 1 கி.மீற்்ர் பதா-
வலவிலுள்்ள ேவீன 
அவனத்து வசதிகளு-
்டன் கூடிய மூன்று ோடி 
வீடு விற்ெவனக்கு. 03 
வி்ாந்வதகள்,  05 
ெடுக்வக அவ்கள்,  03 
குளியலவ்கள் சிஙகர் 
பென்றி. 01 பெட் 
கிச்சன்,  01 வசவகர் 
கழிவவ் 450 இலட்ச-
ம். 0 704644640,  
077- 8510282
 071301

ேஹரகே பொரலஸகமுவ 
பிர தான வீதிக்கு 10 
அடி தூரத்தில் உள்்ள 
அவனத்து வசதிகளு-
்டன் கூடிய இரணடு 
ோடி வீடு விற்ெவன-
க்கு. (4500 சதுர 
அடி) 400 இலட்சம். 
0765661216,  071-
9419853 071305

ேஹரகே,  நீலம்ேஹர 

ோவத்வதயில் வீப்டா-

ன்று்டன்  10 வெர்ச் 

காணி விற்ெவனக்கு. 

0 7 0 1 4 1 4 7 6 9 .

 074151

ோலவெயிலிருந்து 1 கி.மீ. 

பதாவலவில் முதன்வே-

யான இ்டமும் சிறிய 

வீடும் போத்தோக 

11.8 அ்ளவு விற்ெவன-

க்கு. பதாவலவெசி 

0 7 0 5 1 8 9 2 1 1 ,  

0 7 8 8 2 5 5 0 9 3

 075680

08 ெடுக்வக அவ்கள்,  

05 குளியலவ்கள்,  

வதாட்்டம் ேற்றும் வா-

கனத்தரி பபி்டத்து்டன் 

க ளு வ ெ ா வி ல யி ல் 

11 வெர்ச் வேல் ோடி 

வீடு விற்ெவனக்கு. 

0 7 7 7 3 4 7 1 6 9 ,  

0 7 7 9 2 6 9 4 2 3

 075199

 பதஹிவவ்ள சி்ந்த 8.5 

வெர்ச் விற்ெவனக்கு 

உணடு. அவைக்கவு-

ம் 072-0252965

 076178

617

ெள்ளிக்கு அருகாவேயி-

ல் அல்லது முஸலிம் 

ெள்ளிக்கு ே்டந்து 

பசல்லும் தூரத்திற்குள் 

சிறியபதாரு வீடு பச-

ாந்தோக ெணம்பகா-

டுத்து வாஙக வதவவ. 

0 7 7 5 1 4 1 8 8 9 ,  

0 7 7 8 7 7 9 6 8 6

 075737

3 அவ்கள்,  சவேய-

லவ்,  ே ண்டெம்,  

குளிய லவ்யு்டன் 

ே ட்்டக்க்ளபபு வவத்தி-

யசாவலக்கு அருகில். 

பதா்டர்பு - 0771745447.

 075112
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சர்வதேச நிகழ்ச்சி நிரலுக்குள்... 10ஆம் பக்க தேொடர...

இஙதக ேமிழ் மக்களின் ேலைவிதிலை நிர்ணயிக்க கிளம்பிை்வரகள் ேமிழ் மக்க-
ளின் சம்மேம் இன்றி, ேமிழ்  மக்களுக்கு எநேவிேமொன ேக்வலும் ்வழஙகொமல் 
த்வள்லள மொளிலகயின் விழொவுக்கு  தசன்றுள்ளொரகள்.

ஈழதேமிழன் அரசிைல் ேலைதைழுதலே நிர்ணயிக்க தசன்்ற  சடடக்குழுல்வ, ேமிழ் 
மக்களும் தேரிவு தசயைவில்லை, கூடடலமப்பும் தேரிவு  தசயைவில்லை, ேமிழரசுக்-
கடசியும் தேரிவு தசயைவில்லை எனில், இஙதகேொன்  இைஙலக மற்றும் சர்வதேச 
அரசிைலில் ேமிழ் மக்களின் அரசிைல் உரிலமலை எவ்வொறு  ேஙகள் தசொநே நைன்க-
ளுக்கொக ்வல்ைொதிக்க சக்திகள் பொவிக்கின்்றன என்பேலன  புரிநதுதகொள்ள த்வண்டும்.

அதமரிக்கொ ேரப்பொனது ேமிழ் மக்களின் அரசிைல்  அதிகொரம் குறிதே அல்ைது 
இைஙலக அரசிைல் தீரவு குறிதது ஒரு  தபச்சு்வொரதலேக்கு ேமிழர குழுல்வ அலழத-
துள்ளேொக எஙகும்  குறிப்பிடடிருக்கவில்லை. அததுடன் இநதிைத ேரப்பும் எநேவிே-
மொன  அறிவிப்புக்கலளயும் தமற்தகொண்டிருக்கவில்லை எனத்வ இநே விடைததில் 
நில்றைத்வ  அரசிைல் சூடசுமம் மல்றநதுள்ளது. அல்ைது மக்கலள திலசதிருப்பும் நட-
்வடிக்லக  ஒன்று முன்தனடுக்கப்படடுள்ளது.

அதமரிக்கொ மற்றும் இநதிை ேரப்பொனது  இைஙலகயில் ேமிழ் மக்களின் தபொரொட-
டஙகளினூடொக குளிர கொய்வேற்கு பை  முைற்சிகலள முன்தனடுதது ்வருகின்்றது. 
யுதேம் முடி்வலடநேேன் பின்னர ேமிழ்  மக்கள் ைேொரதே அரசிைலை புரிநதுதகொண்டு 
ேஙகள் ்வொழ்விைலை கடடலமதது ்வரும்  நிலையில் ேமிழ் மக்கலள ல்வதது 
பிலழப்பு நடததிை ்வல்ைொதிக்க சக்திகள்  சமகொைததில் ேஙகள் எண்்ணஙகள் நில்றத்வ-
்றொமல் இருப்பலே ஏற்றுக்தகொள்ள  முடிைொமொல் ஏமொற்்றமலடநதுள்ளனர. சர்வதேச 
அரசிைல் தபொறிகலள அல்ைது  முடிச்சுக்கலள இனஙகொ்ண முடிைொே ேமிழ் தேசிை 
ேலைலமகள் சர்வதேச சக்திகள்  விரிக்கும் ்வலைக்குள் விடடில்பூச்சிகளொய தசன்று 
வீழ்நதுவிடுகின்்றொரகள்.

அேன்  ஒரு பகுதிதை கனடொ நொடடில் சுமநதிரனுக்கு எதிரொக நடதேப்படட எதிரப்பு  
ஆரப்பொடடம். இது ஒரு திடடமிடட நிகழ்ச்சி நிரல், ஆரப்பொடடததில்  ஈடுபடட்வரகள் ஒரு 
பதிலனநது தபருக்கு உடபடட்வரகளொகத்வ இருப்பொரகள்,  புலிக்தகொடிகலள பிடிததுக்-
தகொண்டு எஙகளுக்கு ேமிழீழம்ேொன் த்வண்டும் என்று  சொததிைமற்்ற தகொரிக்லகலை 
முன்ல்வக்கும் குழு இைஙலக அரசொஙகதலே  தபொறுதே்வலரயில் தீவிர்வொதிகள்-
ேொன், இநே ஆரப்பொடடததினூடொக இைஙலக  அரசொஙகததிற்கும் சர்வதேசததிற்கும் 
எதிரபொரதே அறு்வலட கிட-
டியுள்ளது.

இைஙலகயும்  சர்வ-
தேச நொடுகளும் ேமிழ-
ருக்கொன தீரல்வேர முைற்-
சிக்கும் இவத்வலளயில் 
அேலன  புைம்தபைர 
ேமிழரகள் எதிரக்கி்றொரகள் 
அேனொல் எஙகளொல்  தீர-
வுததிடடததிற்கு தசல்ை 
முடிைொது என்்ற நிலைப்-
பொடலட எடுப்பதுடன், 
ேமிழ்  தேசிை கூடடலமப்-
பின் அரசிைல் ்வலுல்வ 
தமலும் குல்றக்க அல்ைது 
ேமிழ் மக்களிடம்  நம்-
பிக்லக இழக்க ல்வததுள்-
ளது.

சுமநதிரனுக்கு எதிரொக 
புலிக்தகொடிகலள  பிடித-
துக்தகொண்டு  தபொரொடட-
்வொதிகள் தபசிை  அநொகரி-
கமொன ்வொரதலேகள் ஒரு 
தபொதும் ஏற்றுக்தகொள்ள 
முடிைொேல்வ, 

கனடொவில்  நலட-
தபற்்ற எதிரப்பு ஆரப்பொட-
டம், ஆரப்பொடடக்கொரகள் 
எதிரபொரக்கொே  விலளவு-
கலள ஏற்படுததியுள்ளது. 
புலி ஆேர்வொளரகள், தீவி-
ர்வொதிகள்,  புலிப்பைஙக-
ர்வொதிகள் என்்ற தகொசங-
களுடன் சிஙகள மற்றும் 
ஆஙகிை  பததிரிலககளில்  
தசயதிகள் த்வளிைொகியி-
ருநேன.

ஆக ேமிழ் மக்களுக்கு 
தீரவு ்வழஙகு்வலே ேமி-
ழரகதள விரும்பவில்லை 
என்்ற பிம்பம் தேற்கில் 
உரு்வொக்கப்படடுள்ளது.

இைஙலக  அரசொங-
கததிற்கு எதிரொக தபொரொடி 
ேமிழ் மக்களுக்கு அரசி-
ைல் தீரல்வ  தபற்றுக்தகொ-
டுக்க த்வண்டிை அலமப்-
புக்கள் சுமநதிரனுக்கு 
எதிரொன தபொரடடம் என்்ற  
தபைரில் இைஙலக அர-
சொஙகததிற்கொன களதலே 
அலமதது தகொடுததுள்-
ளொரகள். இேன்  கொர்ண-
மொக, அலமச்சர நொமல் 
ரொஜபக்ச சுமநதிரனுக்கு 
ஆேர்வொக ருவிடடர  தசய-
யுமளவிற்கு நிலைஃலம 
மொற்்றமலடநதுள்ளது. 

தமதை குறிப்பிடட 
விடைஙகலள  தமதைொட-
டமொக அ்வேொனிக்கும்-
தபொது இது ஒரு திடடமிடட 
நிகழ்ச்சி நிரைொக  கொ்ணப்-
படுகின்்றது. எமது மக்க-
ளின் அரசிைல் கைொசொ-
ரம் தமதைொஙகி ்வரும் 
நிலையில்  கனடொவில் 
சுமநதிரனுக்கு எதிரொக 
நடதேப்படட தபொரொடடம் 
மூைம் ேமிழ் மக்கலள  
ஏமொற்்ற எடுக்கப்படட நட்வ-
டிக்லகைொகத்வ அரசிைல் 
அ்வேொனிகள் கருதுகின்-
்றனர.

ேமிழ்  மக்களுக்கொன 
அரசிைல் தீரவு ்வழஙகப்-
பட த்வண்டும் என்பதில் 
மொற்றுக்கருதது  இல்லை 
ஆனொல் அவ்வொ்றொன 
திடடஙகளுடன் ்வரும் 
சர்வதேச சக்திகளின் 
சூடசுமஙகலள  அறிந-
துதகொள்ளக்கூடிை அரசி-
ைல் ேலைலமகள் ேமிழ் 
மக்களிலடதை உரு்வொக 
த்வண்டும்.  அரசிைல் 
'கீதரொயிசம்' அல்ைது 
அரசிைல் சொகசம் ேமிழ் 
மக்களின் எதிரகொைதலே  
முடடுச்சநதில் தகொண்-
டுதபொய நிறுததிவிடும் 
என்பதுடன் ேமிழ் மக்க-
ளுக்கொன  அரசிைல் தீரவு 
தேொடரபொக தபசப்தபொகி-
த்றொம் என அதமரிக்கொ 
கிளம்பி தபொன  சடடகுழு-
வினர சர்வதேச அரசிைல் 
சதி திடடதலே அறிநது 
தகொள்ள முடிைொே  கொர-
்ணததினொல் குளிக்கதபொய 
தசறு பூசிதகொண்டு திரும்-
பிை கலேைொக, அரசிைல்  
அதமரிக்க பை்ணம் நில்ற-
்வலடநதுள்ளது.

kPAaH ePjpkd;wf; fl;blj; njhFjpapd; 

Kfhikr; rig

gjtp ntw;wplq;fs; 
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

,yq;if rKj;jpu gy;fiyf;fofk;

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

,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 jpl;lj;jpd; gpufhuk; 
tpz;zg;gjhhpfs; fy;tprhh; jifikfs;.

rk;gs msTj;jpl;lq;fs;:

(m)  rpNu\;l tphpTiuahsh; - juk; I – khjhe;jk; 91>310 - 7x2,170 – 
106,500 &gh [U-AC3 (I)]

(M)  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

rpNu\;l tphpTiuahsh;fs; gjtpf;fhd 
gjtp ntw;wplq;fs;

ed;dlj;ij kw;Wk; rpWtH guhkhpg;G 

Nritfs; jpizf;fsk; 

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

thfd tif
thfd 
,yf;fk;

cw;gj;jp 
Mz;L

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

njhiyNgrp 
,yf;fk;

kpl;Rgp\p 
g[Nuh [Pg;

64 - 3204 1992
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.



22 தினகரன் வாரமஞ்சரிThinakaran vaaramanjary sunday november 28, 2021 2021 நவம்பர் 28 ஞாயிற்றுக்கிழமை

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 qualifi ed 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 Scope of work

Category 01

Establish main components of 
LMS recording room

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

Laptops for staff to be used in 
online delivery

1. No. of Laptops :40

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 clarifi cation, 
Please Contact:  Mr. R.N.N.B.Rathnayake, Mr. W.R.Y.S. Samarasekara
 Senior Lecturer, Instructor in Computer Technology,
 Center for Computer Studies,  Center for Computer Studies,
 Sabaragamuwa University of Sri Lanka.  Sabaragamuwa University of Sri Lanka.
 Tel.No: 071-9936541 Tel No: 071-8269516
Chairman,
Procurement Committee,
Sabaragamuwa University of Sri Lanka,
Belihuloya 70140.

Rw;Wyhj;Jiw mikr;R

,yq;if rptpy; tpkhd Nritfs; mjpfhu rig

Nfs;tp Nfhuy;
,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;

Nfs;tp ,y. SP/2021-11
1.  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.

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.

caph; ,urhadk;> %yf;$W caphpay; kw;Wk; 

caph; njhopw;El;gtpay; epWtfk;

nfhOk;G gy;fiyf;fofk;

ngWif mwptpj;jy;
Jg;GuNtw;ghL> Rj;jpfhpg;G> fhzpr;rPuhf;fy; 

kw;Wk; guhkhpg;G Nrit Mfpatw;wpw;fhd 

tpiykDf;fSf;fhd mioj;jy; (2021-2022)

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> 
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பெயர்   ...........................................................

வகுப்பு  ...........................................................

ொடசாலை பெயர் ...........................................................

ொடசாலை முகவரி ...........................................................

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

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

மாணவரின் பெயர் 

இடமிருந்து வலம 

(01)  வளிைணடலத்தில் உருவாகின்ற கும்றந்்த 
காற்்றழுத்்தப் ்பகுதிமை இச்சால்லால் 
குறிப்பிடுவர்.  இ்தன விமைவாக கடும 
காற்று, ்பலத்்த ைமழ ப்பான்ற அனர்த்்தங்-
கள் உருவாகக் கூடும. 

(11)   இமைை சபகா்தரி (்தமலகீழான ்சால்)
(14)   வளிமை இவவாறும  குறிப்பிடலாம.  

(்தமலகீழான ்சால்)
(21)  மூவிடப் ்்பைர்களில் ஒனறு இது.  நான,  

நாம ப்பானறு ்தனமன அல்லது  ்தங்கமை 
சுட்டும ்சாற்கள் இ்தற்குள் அடங்கும. 

(24)   அக்காலத்தில் ்பைன்படுத்்தப்்பட்ட நரம -
பிமச வாத்திைக் கருவி இது. விபுலானந்்த 
அடிகைாருக்கும, இந்்த வாத்திைக் கருவிக்-
கும  ்்தாடர்பு உள்ைது. 

பைலிருந்து கீழ்

(01)  உயிரங்கிகளில் ஒருவமக இது. ஆனால் 
்தற்ப்பாசனி வமக உயிரங்கி. ்தனக்குரிை 
உணமவத் ்்தாகுப்்பதுடன, ைனி்தன 
ப்பான்ற ைற்ம்றை உயிரினங்களுக்கும 
உணமவ வழங்குகின்றது. 

(03)  கூர்மைைானது. காலணி இனறி நாம நடந்து 
்சன்றால், உள்ைங்காலில் குத்திவிடும. 

(06)   முகத்ம்தக் குறிக்கும ்சால். (்தமலகீழான 
்சால்)

(11)   நல்லு்றவுக்கு  விபரா்தைானது இது.  (்தமல-
கீழான ்சால்)

(16)   உமழப்பினப்றல்  இதுவும வந்து பசர்ந்து 
விடும.  இைமையில் ்காடிைது இது. 

(20)   ்தமரவாழ் உயிரினங்களில் மிகப் ்்பரிைது. 
(்தமலகீழான ்சால்)
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சிறுவர் உலகம்

தினகரன் வோரமஞ்சரி 
த.ப�.இல.834. 

பகோழும்பு

வகுப்ொசிரியர்  பெற்றார் லகபயாப்ெம்

மோணவர் கழக அனுமதி வர்ணப்
புலகப்ெடம்மாணவர் பெயர்  .......................................

பிறந்த திகதி  .......................................

வகுப்பு  .......................................         
   ொடசாலை  .......................................

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

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

வகுப்ொசிரியர் லகபயாப்ெம்

மோணவர் கழகம்
சிறுவர் உலகம்

தினகரன் வோரமஞ்சரி
த.ப�.இல.834 பகோழும்பு.

குறளமுதம் : குறளமுதம் : 
உள்ளியது எலைாம் உடன்எய்தும் உள்்ளத்தால   
உள்்ளான் பவகுளி எனின்.   

தெளிவுரை :  
ஒருவன் ென் மனதெதால் சினதரெ எண்தாதிருப்தானதா-

னதால், நிரனதெ நன்ரமகரை எல்்தாம் அவன் ஒருங்க 
த்றுவதான்.   

பிரஷஷோ டில்ருக்ோன்,   

ஸ்ரீகுமார் - ்தமிழ்சபசலவி, , 
பவலைம்பிட்டிய.  

முகம்மத ரிசான்,   
லிட்டில பி்ளவர் ொைர் ொடசாலை,   
பவளிமலட.   

பெ. ்காஷினி,   
்தரம் 04, சர்்ெர்ட் சர்வ்்தச ொடசாலை,   
வத்தல்ள.   
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இவ்ோர 
மழலலயர்

விலடகள்
இடமிருநது வைம்   

01. கடைாலம  07. நிம்மதி  11. ெசு  13. அகதி 
16. இறால  22. அரிசி  25. மணி

்மலிருநது கீழ   
 01. கப்ெல  03. நிைா  04. அம்லம  05. அதிதி   

 09. மகன்  12. சுறா  18. இஞ்சி  21. ஆணி   
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்தற்ொல்தய சூழநிலை காரணமாக குறுக்பகழுததுப் ்ொட்-
டிகளுக்கான ெரிசிலகள் வழஙகப்ெடாது என்ெல்த எமது சிறார்-
களுக்கு அறியத ்தருகின்்றாம். ஆனாலும் ஆர்வம் பகாணட 
சிறார்களுக்காக குறுக்பகழுததுப் ்ொட்டிகள் ப்தாடர்நதும் இடம்-
பெறும்.                                                           (ஆர்)

ந்த மாணவியின் லககளில நான் ்தவழநது 
பகாணடிருந்்தன். அவள் ஒவபவாரு ெக்க-
மாக என்லனப் புரட்டிப் ொர்ததுக் பகாணடிருந-

்தாள். என்லனக் கலடயிலிருநது வாஙகிய நாள் மு்தல 
அவளுக்கு ஓய்வு ்நரஙகளில துலணயாக நான் 
மட்டு்ம இருந்்தன்.   

்தலை சிறந்த எழுத்தா்ளர் ஒருவரின் கறெலன-
யில நான் மைர்ந்்தன். நான் 
சிறுவர்களுக்கான நீதிக் 
கல்தகள் எனப் பெயரிடப்ெட் -
்டன். பமாத்தம் 81 ெக்கங -
கல்ள   உள்்ளடக்கி ெதிக்கப் -
ெட்டிருந்்தன்.   

ஒரு நாள் அக்கலடக்கு 
ஒரு மாணவி ்தன் ்தாத -
்தாவுடன் வநதிருந்தாள். 
அவள் அஙகுள்்ள புத்த -
கஙகல்ள எலைாம் ொர் -
லவயிட்டுக் பகாணடிருந -
்தாள். அவள் என்லன 
லவத்த கண வாஙகாமல 
ொர்ததுக் பகாணடிருந -
்தாள். நான் இவ்ளாவது 
என்லன வாஙகுவா்ளா 
என்ற ஏக்கப் பெருமூ்சசுடன் 
அவல்ள்ய ொர்ததுக் பகாணடிருந்்தன். சிறிது 
்நரததிறகுப் பின் என்லன எடுதது்ச பசன்று அவள் 
்தாத்தாவிடம் என்லன வாஙகித ்தருமாறு ்கட்டாள். 
அவள் ்தாத்தாவும் அ்தலன வாஙகித ்தந்தார்.   

அன்று மு்தல அவள் என்லன ெததிரமாகப் ொர்த -
துக் பகாணடாள். எனக்கு அழகான அட்லடலயப் 
்ொட்டு என் அழகுக்கு ்மலும் அழகு ்சர்ததிருந -
்தாள். ஒருநாள் அவள் என்லனப் ெடிததுக் பகாண -

டிருக்கும்்ொது அவள் ்தாயார் 
அவல்ள அலழக்கும் ஓலச ்கட்டு 
சலமயைலறக்கு ஓடினாள். அவ-
்வல்ளயில அஙகு வில்ளயாடிக் 

பகாணடிருந்த அவ்ளது இல்ளய 
்தஙலக என்லன தூக்கி 
வந்தாள்.   

என்லனக் லகயில 
எடுதது அவள் முன்னும் 
பின்னும் திருப்பி ொர்த்தாள். 
அவள் என்லன என்ன 
பசய்யப் ்ொகிறா என்று 
என் உள்்ளம் ெடெடத்தது. 
நான் என் கணகல்ள இறுக 
மூடிக்பகாண்டன். அப் -
பொழுது யா்ரா என்லனப் 
பிடிதது இழுப்ெல்த உணர்ந-
்்தன். கடவு்்ள! கடவு்்ள! 
என்று முணுமுணுத்்தன். அப்பொழுது அம்-
மாணவியின் குரல ்கட்க பமலை கண திறநது 
ொர்த்்தன். நலை ்வல்ள! எந்த அசம்ொவி்த-
மும் ஏறெடுவ்தறகு முன் அவள் என்லனத ்தன் 
்தஙலகயிடமிருநது காப்ொறறிவிட்டாள். அன்று 

மு்தல அவள் என்லன எஙகும் ்தவற்வ விடுவ-
திலலை. என்லனப் ெடிதது முடித்தது்ம மறவாமல 
கணணாடி ்ெலழக்குள் லவததுக் கணலண இலம 
காப்ெது்ொல காதது வருகிறாள்.    

ஆ.ைங்கஷ்
்நார்வூட்

நான் ஒரு கதைப்புதைகம்   

 ஆ சிரிைர் ைாணவர் உ்றவு 
இரக்கச சிந்ம்தபைாடு 

அமடை பவணடும. ைாணவர்களுக்கு 
்வறுப்பூட்டக்கூடிை ்சைல்களில் ஆசி-

ரிைர் ஈடு்படக்கூடாது. ைாணவர்களிடம 
பகள்வி பகட்குமப்பாது ்பதில் ்தவ்றாக 
இருந்்தாலும அ்தற்காக அவமன ைட்டந்-
்தட்டி, ைமடைர், முட்டாள் என்்றல்லாம 

திட்டக்கூடாது. அது ைாணவமன ்வகு-
வாகப் ்பாதிக்கக்கூடும. சிலபவமை 

ஆசிரிைமரபை கூட ்வறுப்்பமடைச 
்சயைக்கூடும.   

சில ைாணவர்கள் குறுமபு-
கமைச ்சயவதில் 

ைகிழ்சசிைமடகின்றனர். ஆசி-
ரிைர் கதிமரயில் மை்்தளித்்தல், 
குணடூசி மவத்்தல் ப்பான்ற ்சைல்-
களில் ஈடு்படு்பவதுணடு. இதுப்பான்ற 
பசஷமடகமை எல்லா ைாணவர்களும 
்சயவதில்மல. ்பாடசாமலயில் குறுமபுத்-
்தனம புரியும ைாணவர்கள் நாைமடவில், 
்தாங்கள் ் சயவது ்தவறு என்பம்த உணர்ந்து 
்காள்கின்றனர். பிற்காலத்தில் இவர்கள் 
ப்தசத்தின நற்பிரமைகைாகவும நாட்டுப் 
்பற்்றாைர்கைாகவும திகழ்ந்்ததுணடு. 

  சாரணா லகயூம்  

    
   

   
   

    
 ஆசிரியரும் மோண்ர்களும்

ஒரு கு்ளததில ஏரா்ளமான மீன்கள் இருந்தன. 
அவறறில ஒரு ்தஙக நிற மீனும், ஒரு பகளுததி 
மீனும் நணெர்க்ளாக இருந்தன. ்தஙகநிற 

மீனுக்கு, ்தான் அழகாய் ்தஙகம் ்ொல மினுமினுப்ொய் 
இருப்ெ்தால கர்வம் அதிகம். பகளுததி மீனிடம் நட்ொக 
இருந்தாலும் அடிக்கடி அ்தன் ்்தாறறதல்தக் கணடு 
்கலி பசய்யும்.   

 ஒருநாள், ்தஙக மீன் மிக ஆனந்தமாய் நீரில 
குதிததுக் குதிதது கும்மா்ளமடித்தது. அப்்ொது அப் 
ெக்கமாக பகளுததி மீன் வந்தது. அல்தப் ொர்த்ததும் 
்தஙக மீனுக்கு குஷி அதிகமாகிவிட்டது. "   

ஹாய்... இன்றும் என் அழலகப் 
ொர். என் மினுமினுப்லெப் ொர்; 
வசீகரதல்தப் ொர். 
நாளுக்கு நாள் 
என் பமருகு எப்ெடி 
கூடிக் பகாண்ட 
்ொகிறது ொர். 
உைகில என் 
்ொன்ற அழகிய 
மீன் எஙகு இருக்க 
முடியும்? ஹூம்... 
இலறவன் உன்லன-
யும்்தான் ெலடத-
தி ரு க் கி ற ா ் ன . . . 
அவைட்சணமாய், 
கறுலம நிறததில 
பசாரபசாரப்ொய்... 
என்ன பிறவி்யா 
நீ... இந்தக் கு்ளததில 
என்லனப் ்ொல 
்வறு யாரும் இல-
ைா்த்தால உன்னு-
டன் ெழக்வணடிய 
சூழநிலை. எலைாம் 
என் ்தலைபயழுதது'' என்றது.   

"்தஙக மீ்ன! நம்லமபயலைாம் ெலடத்தது இலறவன். 
உன்லன இத்தலன அழகாய் ெலடத்த்தறகும், என்லன 
இத்தலன அவைட்சணமாய்ப் ெலடத்த்தறகும் ஏ்்தனும் 
வலுவான காரணம் இருக்கும். அ்தனால இலறவனு-
லடய பசயலைக் குலற பசாலைா்்த. என் ்்தாறறம் 
இப்ெடி இருக்கிற்்த என்று எணணி என்று்ம நான் கவ-
லைப்ெட்டதிலலை. எனக்கு இந்த உடைலமப்்ெ ்ொதும். 
ஆனால, ஒரு விஷயம்... உனக்கு பெருலம அதிகமாகிவிட்-
டது. இது நலை்தலை. பெருலம உள்்ளவர்கல்ள கடவுள் 
எதிர்தது நிறொர். விலரவில உனக்குப் ொடம் கிலடக்கும்!'' 
என்று அலமதியாக்ச பசான்னது.   

"சரி்தான்! இது உன் இயைாலமயின் பவளிப்ொடு. நி்ச-
சயம் உன்லன உனக்குப் பிடிக்கவிலலை. அ்தனால பிடித-

்தது ்ொல எல்த்யா பசாலலி சமாளிக்கிறாய், சரிவிடு. 
சிை சமயஙகளில உன்லன நிலனத்தால எனக்குப் ெரி-
்தாெமாகத்தான் இருக்கிறது. சரி...சரி... உன்னுடன் ்ெசிக் 
பகாணடிருப்ெ்தால என் மகிழ்சசி பகடுகிறது. நான் வரு-
கி்றன்!'' என்று பசாலலிவிட்டு துள்ளிக் குதிததுத திரும்பி, 
ஆனந்தமாகப் ொட்டுப் ொடியெடி நீரின் ்மறெரப்புக்கு்ச 
பசன்றது.   

 திடீபரன்று, ்தன்லன யா்ரா கவவிப் பிடிப்ெல்த 
உணர்நது திடுக்கிட்டு, நிமிர்நது ொர்த்தது.   

 ஒரு பகாக்கின் அைகில அது சிக்கிக் பகாணடிருந்தது.   
 "ஐ்யா! பகாக்கு!'' என்று அைறியது ்தஙக மீன்.   

 "ஆமாம்! பகாக்கு்தான். என் வாழநா-
ளில உன்லனப் ்ொன்ற அழகிய மினு-

மினுப்ொன மீலன நான் 
ொர்த்த்்த இலலை. கு்ளததின் 
ஆழததி்ை்ய என்னமாய் 
பொலிக்கிறாய்; பிரமா்தம். 
இன்று எனக்கு நீ அறபு்தமான 
விருநது!'' என்று கரகர குரலில 
்ெசியது பகாக்கு.   

 "ஐ்யா! என்லன விட்-
டுவிடு!'' என்று பசாலலிக் 
க்தறித துடித்தது ்தஙக மீன்.   

 "விட்டுவிடவா? அடப் 
லெததிய்ம!'' என்று 
அல்தக் பகாததி தின்றது.    
அக் காட்சிலயப் ொர்ததுக் 
பகாணடிருந்த பகளுததி 
மீன், "்தஙக நிற மினுமி-
னுப்ொல ்தலைக்கணம் 
பிடிததுத திரிந்தா்ய. 
அந்த மினுமினுப்்ெ 
இன்று உன் உயி-
ருக்கு உலை லவத-
துவிட்டது ொர்த-

்தாயா? என்னுலடய அசிஙகமான கரிய நிறம் 
பகாக்கின் ொர்லவயில இருநது என்லன 
்தப்பிக்க லவததுவிட்டது" என்று பசாலலி-
விட்டு, கு்ளததின் ஆழததிறகு்ச பசன்றது 
பகளுததி மீன்.   

நீதி :   
யார் நம்லம புன்ெடுதினாலும் 

அல்த கணடு வருந்த ்வணடாம். 
அ்தறகான ்தணடனலய அவர் 
பெறுவார். 

்க. விஷாலினி,   
்தைவாக்கலை.   

கர்வம் !

சுயசரில்த
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அவுஸ்திரேலிய டெஸ்ட் அணி

2015 ஆம ஆண்டு பிரான்ஸ் அணி வீரர் கமத்தியூ 
வால்புேவனாகவ அச்சுறுத்தும முேற்சியில் ஈடு்பட்ட்தாை 
க்பன்சிமா குற்்றவாளிோைக் ைண்்டறிேப்பட்டார்.  

பிரான்ஸ் மற்றும ரிேல் கமடரிட முன்ை்ள வீரர் ைரீம 
க்பன்சிமாவுக்கு பு்தன்கிழகம 1 ஆண்டு இக்டநீக்ைம 
கெயேப்பட்ட சிக்றத்்தண்்டகனயும 75,000 யூேராக்ைள 
($84,000) அ்பரா்தமும பிகரஞ்சு ைால்்பநக்த உலுக்கிே 
்பாலிேல் குற்்றச்ொடடு வழக்கில் பு்தன்கிழகம தீர்பபு வழங்-
ைப்பட்டது.  

2015 ஆம ஆண்டு பிரான்ஸ் அணி வீரர் கமத்தியூ 
வால்புேவனாகவ அச்சுறுத்தும முேற்சியில் ஈடு்பட்ட்தாை 
க்பன்சிமா குற்்றவாளிோைக் ைண்்டறிேப்பட்டார்.  

கவர்ொயஸ் நீதிமன்்ற தீர்பபு க்பன்சிமாவின் உ்டனடி 
விக்ளோடடு எதிர்ைா�த்க்த ்பாதிக்ை வாயபபில்க�. 
கமடரிட உ்டனான அற்பு்தமான ்பருவத்க்தத் க்தா்டர்நது 
்பாரிஸில் எதிர்வரும 29ம திைதி அன்று ்பே�ான் டி'ஓர் 
விருக்த கவல்வ்தற்கு முன்ேனாக்கி பிடித்்தவர்ைளில் ஒரு -
வராைக் ைரு்தப்படுகி்றார். பிரான்ஸ் கூட்டகமபபு ்தக�வர் 
ேநாேல் லு கிேரட ஏற்ைனேவ க்பன்சிமா குற்்றவாளி என 
நிரூபிக்ைப்பட்டாலும பிரான்சு்டன் விக்ளோ்ட அனுமதிக்ைப-
்படுவார் என்று கூறியுள்ளார்.  

க்பன்சிமா ேமல்முக்றயீடு கெயேபே்பாவ்தாை அவரது 
வழக்ைறிஞர்ைள க்தரிவித்்தனர்.  

்தவக்ற மறுத்்த க்பன்சிமா, ை்டந்த மா்தம கவர்ொயஸில் 
ந்டந்த விொரகையில் ை�நது கைாள்ளவில்க� மற்றும 
தீர்பபுக்கு வரவில்க�. மற்்ற நான்கு பிரதிவாதிைளும குற் -
்றவாளிைள என நிரூபிக்ைப்படடு பு்தன்கிழகம நீதிமன்்றத்-
தில் ஆஜராைவில்க�.

டென்சிமா
குற்றவாளியாக
கணெறியபெட்ொர்

ஸ்டகாஷ் ரொட்டியில் கலந்துடகாள்ள இஸ்ரேலிய 
வீேர்களுக்கு விசா வழஙக மரலசிய அேசு மறுபபு

்பாலிேல் குற்்றச்ொடடு வழக்கு:

அவிஸ்திரேலியாவின் 47வது டெஸ்ட் 
தமைவோக ரவகப்பந்து வீச்ாளர் ட்பட் 
கமமின்ஸ் நியமிக்கப்பட்ொர், அரத 
ரநேத்தில் ஸ்டீவ் ஸ்மித் துமைத் தமை-
வோக டவள்ளிக்கிழமை நியமிக்கப்பட்-
ொர்.  

Cricket.com.au இன் கூற்றுப்படி, 
ஐந்து ர்பர் டகாணெ ரதர்வுக் குழுவுெ -
னான ரநர்காைல் ட்யல்முமை ைற்றும 
கிரிக்டகட் அவுஸ்திரேலியாவின் முழு 
்ம்பயின் ்மைதத்திற்கு பிைகு இந்த அறி-
விபபு வந்தது.  

அவுஸ்திரேலிய அணியின் முழுரநே 

டெஸ்ட் தமைவோக இருக்கும முதல் 
ரவகப்பந்து வீச்ாளர் கமமின்ஸ் ஆவார். 
ரிசசி ட்பனாட்டுக்குப பிைகு அணிமய 
வழிநெத்தும முதல் ்பந்து வீச்ாளர் இவர்-
தான்.  

2017 முதல் ட்க்ஸ்ட்டிங் ்ம்பவத் -
மதத் டதாெர்ந்து, கெந்த வாேம ்பதவி-
யில் இருந்து விைகிய டிம ட்பயினுக்குப 
்பதிைாக கமமின்ஸ் நியமிக்கப்பட்ொர்.  

உைகின் முதனிமை டெஸ்ட் ்பந்துவீச -
்ாளர், தமைவோக நியமிக்கப்பட்ெது 
எதிர்்பாோத ைரியாமத என்று கூறினார்.  

'ஒரு ட்பரிய ஆஷஸ் ரகாமெகாைத் -

திற்கு முன்னதாக இந்த ்பாத்திேத்மத 
ஏற்றுக்டகாள்வதில் நான் ட்பருமைப்படு-
கிரைன்' என்று கமமின்ஸ் டதரிவித்துள்-
ளார்.  

'கெந்த சிை ஆணடுகளில் டிம (ட்பய்ன்) 
குழுவிற்கு வழங்கிய அரத தமைமைத்து-
வத்மத என்னால் வழங்க முடியும என்று 
நமபுகிரைன்.  

ஸ்டீவ் ைற்றும நான் தமைவர்களாக 
இருப்பதால், இந்த அணியில் ்பை மூத்த 
வீேர்கள் ைற்றும சிை சிைந்த இளம திை-
மைகள் மூைம நாங்கள் வலுவான ைற்றும 
இறுக்கைான குழுவாக இருக்கிரைாம.  

இது ஒரு எதிர்்பாோத ்பாக்கியம, 
இதற்கு நான் மிகவும நன்றியுள்ளவனாக 
இருக்கிரைன், மிகவும ஆவலுென் காத்தி -
ருக்கிரைன்' என்ைார்.

ைறுபுைம, 2018 ஆம ஆணடு ரகபெ -
வுனில் ்பந்மத ர்தப்படுத்திய டதாெர்க -
மதமயத் டதாெர்ந்து ஸ்மித்மத துமைத் 
தமைவோக அறிவித்தது குறிபபிெத்-
தக்கது.

அந்த ரநேத்தில் அவேது துமைத் 
தமைவர் ரெவிட் ரவார்னர், ஊழலுக்குப 
பிைகு வாழநாள் முழுவதும தமைமைத் 
தமெ விதிக்கப்பட்ொர்.

இந்த ஆணடுக்கான ைங்கா பிரீமி-
யர் லீக் டதாெரின் உத்திரயாகபூர்வ 
டதாமைத்டதாெர்பு ்பங்காளர்களாக 
ைாறியிருக்கும ெயடைாக் ஆசியாட்ொ 
நிறுவனம, அதன் மூைம எல்பிஎல் 
டதாெரின் அனு்ேமையாளர்களில் 
ஒருவோகவும ைாறியிருக்கின்ைது.2021-
ஆம ஆணடுக்கான ைங்கா பிரீமியர் லீக் 
டதாெரின் ர்பாட்டிகள் டி்ம்பர் ைாதம 
05ஆம திகதி டகாழுமபில் ஆேம்பைா-
கவுள்ளரதாடு, டதாெரின் இறுதிப-

ர்பாட்டி டி்ம்பர் ைாதம 23ஆம திகதி 
ஹம்பாந்ரதாட்மெயில் நமெட்பைவி-
ருக்கின்ைது. இந்த எல்பிஎல் டதாெரில் 
இமமுமை ஜபனா கிங்ஸ், டகாழுமபு 
ஸ்ொர்ஸ், தமபுள்மள ஜயன்ட்ஸ், 
ரகால் கிரளடிரயட்ெர்ஸ் ைற்றும 
கணடி டவாரியர்ஸ் என இைங்மகயின் 
டவவ்ரவறு ைாவட்ெங்கமள பிேதிநி-
தித்துவம ட்ய்யும ஐந்து அணிகள் ்பங்-
டகடுக்கின்ைமை குறிபபிெத்தக்கது.  

இைங்மகயின் முன்னணி 

டதாமைத்டதாெர்பு நிறுவனைாக 
இருக்கும ெயடைாக் ஆசியாட்ொ, 
ஏற்கனரவ இைங்மக கிரிக்டகட் 
அணியின் அனு்ேமையாளர்க-
ளாக கெந்த 10 வருெங்களுக்கு 
ரைல் இருப்பரதாடு, தற்ர்பாது ்பல்-
நாட்டு வீேர்கள் விமளயாடும, எல்-
பிஎல் டதாெரிற்கும அனு்ேமை 

வழங்கி இைங்மகயின் கிரிக்டகட் 
விமளயாட்டு வளர்சசிக்கு தைது ்பங்க-
ளிபபிமன டதாெர்சசியாக வழங்குகின்-
ைமை குறிபபிெத்தக்கது.  

எல்பிஎல் டதாெரின் உத்திரயாக-
பூர்வ ்பாெல் டவளியீட்டு விழாவிற்கும 
ெயடைாக் நிறுவனம தைது அனு்ே-
மையிமன வழங்கியிருந்தமை குறிபபி-
ெத்தக்கது. “எக்வ ஜயகமு” (ஒன்ைாய் 
டவல்ரவாம) எனப ட்பயரிெப்பட்-
டுள்ள இந்த ்பாெலிமன, “்பாத்தியா 

்ந்துஷ்”, டயாஹானி, உைாரியா, 
ஆர்யன் திரனஷ் கைகேத்தினம, ்ங்க 
ைற்றும ்ஜித ஆகிரயார் ்பாடியிருக்கின்-
ைமை குறிபபிெத்தக்கது.  

எல்பிஎல் டதாெரின் ்பாெல் டவளி-
யீட்டு நிகழவில் கருத்து டவளியிட்-
டிருந்த இைங்மகயின் விமளயாட்-
டுத்துமை அமைச்ர் நாைல் ோஜ்பக்ஷ 
இவ்வாறு குறிபபிட்டிருந்தார்.  

“எைது நாட்டின் இளம கிரிக்டகட் வீேர்-
கமள உருவாக்குவரத நைது முதன்மை 
ரநாக்கைாகும. அதற்கமைய நமெட்ப-
ைவுள்ள எல்பிஎல் ர்பாட்டிகளும நைது 
இளமவீேர்கமள இனமகாண்பதுென் 
அவர்கமள டைருரகற்றுவதற்கும தகுந்த 
களைாக்கிக் டகாள்ளக்கூடியதாக அமைந்-
துள்ளது எனைாம.

இபர்பாட்டிகளுக்கு அனு்ேமை 
வழங்குவதுென் (்பாெல்) டவளியீட்டு 

நிகழமவ நெத்துவதற்கும அனு்ேமை 
வழங்குகின்ை ெயடைாக் ஆசியாட்ொ 
நிறுவனத்திற்கு எனது நன்றிகமள டதரி-
வித்துக் டகாள்கின்ரைன். ரைலும, ேசி-
கர்களுக்கு ைைக்க முடியாத அனு்பவங்-
கமள டகாணடு ர்ர்க்கும சிைந்த உயர் 
தேத்திைான ர்பாட்டிகமள டகாணெ-
தான ர்பாட்டித் டதாெோக இபர்பாட்டி-
கள் அமையும என எதிர்்பார்க்கின்ரைன்.”  

ைறுமுமனயில் எல்பிஎல் டதாெருக்கு 
அனு்ேமை வழங்கிய விெயம டதாெர்-
பில் கருத்து டவளியிட்ெ ெயடைாக் 
ஆசியாட்ொ நிறுவனத்தின் பிேதான 
நிமைரவற்று அதிகாரியான சுபுன் வீே-
சிங்க இவ்வாறு டதரிவித்திருந்தார்.  

“டதற்காசிய பிோந்தியத்தில் துடிப்பா-
னதும வேரவற்பும ைதிபபுமிக்கதான 
ர்பாட்டித்டதாெோக இருக்கும எல்-
பிஎல் ர்பாட்டிகளுக்கான உத்திரயா-

கபூர்வ டதாமைத்டதாெர்பு ்பங்குதாே-
ோக முன்ரனாக்கிச ட்ல்வமதயிட்டு 
ெயடைாக் ைகிழசசியமெகின்ைது.”  

“கிட்ெத்தட்ெ ்பத்து வருெங்களாக 
இைங்மக ரதசிய கிரிக்டகட் அணியின் 
அனு்ேமையாளர்களாக ட்யற்்பட்டு 
இைங்மகயின் கிரிக்டகட் வளர்சசிக்கு 
ெயடைாக் தீவிே ்பங்களிபம்ப வழங்கி 
வருன்ைது. ரைலும, எல்பிஎல் ர்பான்ை 
ர்பாட்டியானது இைங்மகயின் ரதசிய 
அணிக்கான எதிர்காை ்மபியன்கமள 
அமெயாளம காைவும டதரிவு ட்ய்வ-
தற்குைான சிைந்த களைாக அமையும.”  

கெந்த ஆணடு நமெட்பற்றிருந்த 
இந்த டதாெரின் முதல் ்பருவகாைத்-
திற்கான ர்பாட்டிகளில் தி்ே ட்பரேோ 
தமைமையிைான ஜபனா ஸ்ொலி-
யன்ஸ் அணி ்மபியன் ்பட்ெம டவன்-
றிருந்தமை குறிபபிெத்தக்கது.

ஜுனியர் ்பகிேங்க ரகால்ப ர்பாட்டிக்கு பிறீைா-
சிரைான் அனு்ேமைவழங்குவது இது 13வது 
ஆணொகும. நாட்டில் ரகால்ப விமளயாட்-
டிற்கு ரதசிய துமைவோக விளங்கும இைங்மக 
ரகால்ப யூனியன் உெனான ்பங்குமெமையுென் 
ைகத்தான ்பை த்ாபதங்களுக்கு ரைைாக பிறீைா 
சிரைான் அதன் டதாெர்சசியான ஊக்குவிபபிமன 
ஜுனியர் ரகால்ப குழாமிற்கு வழங்கிவருகின்ைது.  

டதாற்று்பேம்பல் காேைைாக ஒருவருெம 
தமெப்பட்டு இருந்தர்பாட்டிகள் மீணடும 
ஆேமபிக்கப்படுகின்ைன. த ஸ்ரீைங்கன் ஜுனியர் 
ஓ்பன் ரகால்ப ்மபியன்சிப டி்ம்பர் 15ஆம 
திகதி டதாெக்கம 17ஆம திகதிக்கும இமெயில் 
RCGC இல் நொத்ததிட்ெமிெப்பட்டுள்ளது. 
பிறீைா சிரைான் அனு்ேமை வழங்குகின்ை 
வையைட்ெ ஜுனியர் ்பகிேங்கம அத்ரதாடு-
வருெம முழுவதும நமெட்பறும சிை கழக 
ர்பாட்டிகளும கனிஷ்ெ ர்பாட்டியாளர்க-
ளுக்கு ஆற்ைமை தீர்ைானிக்கும ர்பாட்டிகளாக 
அமையும. ஸ்ரீைங்கன் ஜூனியர் ்பகிேங்க ரதசிய 
தேப்படுத்தலுக்கு நிறுவப்பட்ெ ஓர் அளவு 
ரகாைாகும. ஸ்ரீைங்கன் ஜூனியர் ்பகிேங்கத்தில் 
டவற்றியாளர்கள் ஆணகள் ைற்றும ட்பணகள் 
இரு்பாைாரும ரதசிய ஜுனியர் ்மபியன்களாக 
ைகுெம சூட்ெப்படுவர்.  

இைங்மக ஜுனியர் ரகால்ப அபிவிருத்தியின் 
தமைவர் நிலு ஜயதிைக்க கூறுமகயில் நாெளா-
விய ரீதியில் விமளயாட்டிமன ஊக்குவித்தல் 
டதாெர்்பாக இைங்மக ரகால்ப யூனியனிற்கு 
பிறீைா வழங்கும ஜுனியர் ரகால்ப அனு்ே-
மையானது விமைைதிப்பற்ைது. அடிைட்ெத்-
தில் இவ்விமளயாட்டிமன ரைம்படுத்துவதில் 
இைங்மக ரகால்ப யூனியன் ரைற்டகாள்ளும 
கவன ஈர்பபுதிட்ெங்களின் ஊொக முக்கியைாக 
இவ்விமளயாட்டு பிே்பல்யம அமெந்து வருவ-
மதகாை முடிகின்ைது. எதிர்காைத்தில் ரதசிய 
ைற்றும ்ர்வரத் அளவில் பிேதிநிதித்துவப்ப-
டுத்தும இளம திைமை்ாலிகமள அமெயா-
ளம கணடு அவர்கமள ரைம்படுத்தல் ைற்றும 
ஊக்கப்படுத்தும ரநாக்கில் இைங்மக ரகால்ப 
இன் ஜுனியர் துமை்ங்கத்தின் ஓர் ஆேம்ப-
ைாக இது அமைந்தது. இவ்வருெம அனுோதபுே 
ரகால்ப நிறுவகத்திலிருந்து ஜுனியர்களுக்கான 
்பயிற்சியிமன டைதுவாக ஆேமபித்ரதாம'எனக் 
கூறினார்.  

இைங்மக ஜுனியர் ரகால்ப இற்குதனது 
ஆதேவிமனவழங்கும நீணெநாள் ்பங்கா-
ளோக இவ்வருெமும ஜுனியர் ரகால்ப 
டதாெர்களுக்கு அனு்ேமை வழங்குவதில் 
ட்பருமிதைமெகின்ரைாம. நாட்டில் வளர்ந் -

துவரும ைற்றும இளம ரகால்ப வீேர்களுக்கு 
முக்கியடதாெோக இருக்கும இத்டதாெரில் 
இவ்வருெமும சிை உயர் ைட்ெத்திைான 
ர்பாட்டிகமள எதிர்்பார்க்கின்ரைாம. நாம 
இத்டதாெரிமனமீணடும ஒரு முமைநொத்து 
வதற்கும அத்ரதாடு டதாெர்சசியாக ரகால்ப 
விமளயாட்டிமனவளப்படுத்தும இைங்மக 
ரகால்ப யூனியனிற்கு நன்றி கூை கெமைப-
்பட்டுள்ரளாம. என் பிறீைா குரூப -சிரைான் 
அக்ரைா இன்ெஸ்றீஸ் பிமேவட் லிமிட்-

டெட்டின் குழாம ட்பாது முகாமையாளர் - 
ரைாடேன்ஸ் ்ான் குறிபபிட்ொர்.  

இந் நிகழவானது மீணடும வயது அடிப்ப-
மெயில் நான்கு குழுக்களாக வமகப்படுத்தப-
்பட்டுள்ளது. 15-18 வயது( தங்கப பிரிவு) 12-14 
வயது (டவள்ளிப பிரிவு) 10-11 வயது (டவண-
கைப பிரிவு) ைற்றும 9 வயதிற்குகீழப்பட்ெவர்-
கள் (ட்பபுப பிரிவு) எனவமகப்பெத்தப்பட்-
டுள்ளனர். ஆணகள் பிரிவில் இளம ரகால்ஃப 
வீேர்களான ஹரூண அஸ்ைமஇநிரேக் ரதஜவா-

னிஇயனிக் குைாே, டேஷான் அைங்கைர்பான்-
ரைாரும ட்பணகள் பிரிவில் ்ரகாதரிகளான-
தாணியா டஷரின் ்பாைசூர்ய, டதவினிக்கா 
கனகீஸ்வேன், கயா தளுவத்த ைற்றும கயல் 
ட்பரேோ ஆகிரயாரும ர்பாட்டியிெஉள்ளனர். 
நாடுதிைந்து இருக்கும நிமையில் இவ்வாணடு-
ர்பாட்டிக்குநாம டவளிநாட்டு வீேர்கமள கவர்-
வதற்கு எணணியுள்ரளாம. அவர்கள் இைங்மக 
ஜுனியர்களுக்கு ட்பரும ர்பாட்டியிமன வழங்-
குவார்கள் என எதிர்்பார்க்கின்ரைாம.  

கனிஷ்ெ பிரிவில் ரக. தனுஷன், ஷானல் 
பினுக்ஷ இரகஷவ் அைங்கை, ரதஜாஸ் காந்த் 
ைற்றும கவாண ரதஜவாணி ஆகிரயார் வளர்ந்து-
வரும திைமை்ாலிகளாக அமெயாளம காைப-
்பட்டுள்ளதுென் இது அவர்களுக்கு அவர்களின் 
திைமையிமன டவளிப்படுத்த ஓர் சிைந்த வேப-
பிே்ாதைாக அமையும என்்பரதாடு இளம வீேர்-
கள் அவர்களின் முழுமையான திைமையிமன 
டவளிப்படுத்துவார்கள் என நமபுகின்ரைாம.   

டதாெரின் தமைமை அனு்ேமையாளோன 
பிறீைா ்ன்மேஸ் நிகழவின் ர்பாது வீேர்களுக்கு 
எந்ரநேமும ஊட்ெச்த்திமன வழங்குவார்கள். 
்பரிசுவழங்கல் மவ்பவைானது டி்ம்பர் 17 ஆம 
திகதி பி.்ப 3.30 இற்கு நொத்த திட்ெமிெப்பட்-
டுள்ளது.

அடுத்த ைாதம நமெட்பைவுள்ள உைக 
ஸ்டகாஷ் ர்பாட்டியில் கைந்துடகாள்ள 
இஸ்ரேலிய வீேர்களுக்கு வி்ா டகாடுக்க 
முடியாது என்று ைரைசியா கூறியுள்ளது.  

ஆணகளுக்கான World Team 
Championship ர்பாட்டி, ரகாைாைமபூரில் 
டி்ம்பர் 7ஆம திகதி முதல் 12ஆம திகதி 
வமே நமெட்பைவுள்ளது.  

ஆனால், ைரைசிய அதிகாரிகள் இஸ்ரே -
லிய வீேர்களுக்கு வி்ா டகாடுக்க ைறுத்து 
வருகின்ைனர்.  

அதற்குத் தீர்வுகாை, ைரைசியாவின் 
ஸ்டகாஷ் அமைபம்பத் டதாெர்புடகாண-
டுள்ளதாக உைக ஸ்டகாஷ் ்மரைளனம 
கூறியது.  

வி்ா அளிக்கப்பொவிட்ொல், சுவிட்்ஸர்-
ைந்தின் விமளயாட்டுக்கான ்பஞ்ாயத்து 
ைன்ைத்திற்குச ட்ல்ைத் திட்ெமிடுவதாக 
இஸ்ரேலிய ஸ்டகாஷ் அமைபபு ட்ான்னது.  

அந்தப ர்பாட்டி டதாெக்கத்தில் நியூஸிைந் -
தில் நெக்கவிருந்தது.  

ஆனால், அங்குக் கிருமித்டதாற்று டதாெர் -
்பான ்பயைக் கட்டுப்பாடுகள் நெபபில் 
இருந்ததால் ர்பாட்டி ைரைசியாவிற்கு ைாற்-
ைப்பட்ெது.  

ைரைசியாவில் ்பைஸ்தீனர்களுக்கு அதிக 
ஆதேவு உணடு.  

இஸ்ரேலியக் கெபபிதழ மவத்திருபர்பார் 
அந்நாட்டினுள் நுமழயத் தமெ விதிக்கப -
்பட்டுள்ளது.

kQ;rhpkQ;rhp

தலைவர் பெட் கம்மின்ஸ்
உெ தலைவர் ஸ்மித்

லஙகா பிரீமியர் லீக் ட�ாெரின்
ெஙகா்ளோகும் ெயடலாக்

13வது இ�ங்கை ஜுனிேர் ்பகிரங்ை ேைால்ப ே்பாடடி:

டிசம்ெர் 15ம் திகதி டகாழும்பில் ஆேம்ெம்

்ப்டம: ேஹ்பட க்பேரரா
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கனவுகள் வருவதை யாராலும் ைடுகக 
முடியாது. அதவ தூங்கும் ப�ாதும் 
வரும். தூங்காை ப�ாதும் வரும். கன-

வுகதை நல்ல கனவுகள் ககட்ட கனவுகள் என்று 
�குத்துப் �ாரகக முடியும். சி்ல கனவுகதை �யங்-
கரமான கனவு என்றும், கூறுவதுண்டு. 

  உைவிய்லாைரகள் கனவுகதைப்�ற்றி 
நிதையபவ கருத்துகதை க�ாலலியிருககிைார-
கள். கனவுகள் என்�து மனிை மனத்தின் ஆழ் -
மனப் பிரதி �லிப்புகள்ைான் என்�து அவரகள் 
க�ரும்�ாலும் வலியுறுத்தியுள்ை காரணங்களில 
ஒன்று. கனவுகதைககண்டு அைற்குப் �்லன் 
பைடி அவற்தை நிதனத்து அைற்கான �ரிகாரங்-
கதை க�ய்து  சீரதமத்துக ககாள்�வரகள் �்ல 
புராண இதிகா� கதைகளில இருப்�து  ப�ா்லபவ 
இன்றும் இருககிைாரகள். 

   கனவுகதைக கண்டு அதவ ைமது வாழ்வில 
ந்டந்து ப�ாய் விடும் என்�ைாக நம்பி அவற்-
தையிடடுக கவத்லப்�டுவதும் மகிழ்வதும். 
எமககு தகவந்ை கத்ல. கனவுகளுககு மைம் 
�ாதி எதுவும் இலத்ல. கனவுகள் க�ரும்�ாலும் 
கருப்பு கவள்தையாக இருந்ைாலும் அைற்கு 
வண்ணங்களும் உண்டு.

நம்மவரகள் �யன்�டுத்தும் �ஞ�ாங்கத் -
தில கூ்ட கனவின் �்லன் என்கைாரு �ககத்தில 
ப�ா்டப்�டடு வருகிைது. அந்ைப்�்லன் அப்�டிபய 
ந்டககிைபைா என்னபவா தினமும் கனவு கண்டு-
விடடு காத்லயில ைாம் கண்்ட கனதவ மற்ைவர-
களி்டம் வி�ரித்து �்லன்பகட�பைா வருந்துவபைா 
ஒவகவாரு வீடடிலும் ந்டககும் வி்டயம்ைான்.
நல்ல கனவுகதை யாரி்டமும் �கிரந்து ககாள் -
ைககூ்டாது. அப்�டி யாருககும் க�ான்னால 
�லிககாது. இரவில கண்்ட கனதவ இரவில 
க�ால்லககூ்டாது. �கல கனவு �லிககாது. என 
ஏராைமான �குப்�ாய்வுகள் கனவுகதைப்�ற்றி 
வழககத்தில உண்டு.

  ஒரு அர�ன் இருந்ைான். அவனுககு எதிரி -
கள் அதிகம். அைனால அவன் உைங்கும் இ்டத்-
தில ஒரு விசுவா�மான பவத்லயாதை காவ-
்லாளியாக நிறுத்தியிருந்ைான். ஒருநாள் அந்ை 
பவத்லயாள் அர�னி்டம் அவதன நகர வ்லம் 
க�லலும் ப�ாது �ாழத்டந்ை மண்்ட�ம் எதிலும் 

நிற்க பவண்்டாம், என்ைான் அர�ன் 'ஏன்' 
எனக பகட்டான். அந்ை மண்்ட�ம் இடிந்து 
வீழுவைாக கனவு கண்ப்டன் என்ைான். அர�-

னும் நகரவ்லம் க�ன்ைான். �ரியாக ஒரு �ாழ-
த்டந்ை மண்்ட�த்தின் அருபக நிற்�ைற்கு அவரு -
்டன் வந்ை அதமச�ர முடிவு க�ய்ைான். அர�ன் 

ைனது காவ்லாளியின் கதைதய நிதனவு 
ககாண்டு அருகிலிருந்ை ஆ்லமரத்ைடிபய ஒதுங் -
கினான். அபை �மயம் அந்ை மண்்ட�ம் இடிந்து 
வீழுந்ைது. அர�ன் காவ்லாளியின் கனவால 
காப்�ாற்ைப்�ட்டான். அவன் அரண்மதனககுப் 
ப�ானதும் அவனுககு ைன் முத்துமாத்லதய 
�ரி�ாக வழங்கினான். இரண்டு தினங்களின் 
பின் அர�ன் கவளிபய புைப்�ட்ட ப�ாது அபை 
காவ்லாளி அர�னி்டம் எங்காவது புற்றுகள் 
இருககுமி்டத்தில நிற்க பவண்்டாம், என்ைான் 
அர�ன் ஏன் என்று பகட்டைற்கு அவதர ஒரு 
�ாம்பு தீண்்டவிருப்�ைாக கூறினான். 

அர�ன் அன்றும் மிக அவைானமாக க�யற்-
�டடு ைன்தன தீண்்ட முயன்ை �ாம்த� அடித்துக 
ககான்று ஆ�த்திலிருந்து ைப்பினான். அன்றும் 
காவ்லாளிககு �ரிசு கித்டத்ைது. மூன்ைாவது 
ை்டதவயாக அர�ன் பவடத்டககு புைப்�ட்டான். 
அன்றும் காவ்லாளி மன்னனி்டம் அவதன புலி 
அடித்துவிடும் என்று ஆரு்டம் கூறினான். அதுவும் 
ந்டந்ைது. அதையும் முன்கூடடிபய கைரிந்ைைால 
அர�ன் ைப்பினான். ஆனால இம்முதை காவ்லா -
ளிககு �ரிசு ககாடுககும் ப�ாது 'இதைகயல்லாம் 
எப்�டி அறிந்ைாய் என்று பகட்டார காவ்லாளி 
அர�தன வணங்கி,

' அரப� இதவகயல்லாம் எனது முைல 

நாளின் கனவுகளில 
நான் கண்்டதவபய' 
என்ைான். அர�ன் 
அவனுககான �ன்மா-
னத்தை வழங்கிவிடடு 
அவதன பவத்லயிலி-
ருந்து நீககி விட்டான்.  
காரணம் காவ்லாளி 
ைன் க்டதமதய க�ய்யா-
மல க்டதம பநரத்தில 
உைங்கியிருககிைான். 
அவன் உைககத்தில 
இருந்ை ப�ாது அர�-
னுககு ஆ�த்து பநர்லாம் எனபவ அவன் நல்ல 
காவ்லாளி அல்ல. புரிகிைைா நாமும் இப்�டித்-
ைான் கனவுகதை வைரத்துக ககாண்டு அவற்-
றுககாக உதழககாமல, கற்�தனயில மாங்காய் 
வீழும் என்று காத்திருககிபைாம். அண்தமககா-
்லத்தில கவளியாகி உ்லகம் முழுதையும் உலுப்-
பிய 'தி சீககரட' என்ை �த்ைகம் எமது கற்� -
தனகள் �ற்றியும் அவற்ைால விதையககூடிய 
மகத்ைான நன்தமகள் �ற்றியும் அருதமயான 
விைககத்தை ைருகிைது. ஏண்ணங்களின் வலி -
தம�ற்றி எழுைாை அறிஞரகள் யார மனபம 
அதனத்திற்கும் காரணம். கனவுகதை உருவாக-
குவது எது என்�து அன்றும் இன்றும் முடியாை 
ஆய்வுகைாகி நீள்கிைது. 

    சித்ைரகள் வாழ்கதகதய கனவாகத்ைான் 
சித்ைரிககிைாரகள். உ்லபக மாயம் நாம் வாழும் 
வாழ்கதக க�ரும் மாயககனவு.  இதைகயல -
்லாம் கத்லத்துப் ப�ா்ட �ாவு எம்மு்டன் கூ்டபவ 
நிற்கிைது. என்�ைாக அவரகள் ைமது �ா்டலகளில 
வலியுறுத்தி வந்திருககிைாரகள். 

   எமது வாழ்கதகயில ந்டந்து ப�ான கா்லங்-
கதை ஒரு கனவாக எண்ணி மைந்து ப�ாக 
நிதனப்�வரகள் மீண்டும் மீண்டும் அந்ை நிதன-

வுகளில மூழ்கி வருந்திக ககாண்டிருப்�ாரகள். 
எம்மு்டன் வாழ்ந்து ககாண்டிருககும் எமது உை-
வுகள் அத்ைதனயும் அதனவருபம மாதய 
என்கிை சித்ைரகள். 

'ைாயும் ைகப்�ன் இரவல ைாலி கடடிக ககாண்்ட 
க�ண்டிலும் இரவல ப�யும் க�ாருளும் இரவல 
க�ககமடடுத் திககு க�ங்பகாலும் இரவல....'

 என்று எமது வாழ்கதகயில நாம் ைனியான -
வரகள் ைான் என்�தை வலியுறுத்தியுள்ைனர. 

    க்டந்து ப�ான ககாடுதமயான ப�ாரககா-
்லமும் அைன் ைாககமும் எங்களுககு �யங்கரக 
கனவு. அந்ை ப�ாரில மீைமிருப்�வரகளுககு 
அதில மதைந்து ப�ானவரகள் கனவுைான் 
இழந்ை க�ாத்துகளும் கனவுைான். கனவுகள் 
நிஜமாவதுண்டு. 

  அறிஞர அப்துலக்லாம் க�ான்ன கனவு -
கள் நிஜமாகும். ஏப்ப�ாதும் கற்�தனயிப்லபய 
வாழ்வது ைவைல்ல. அது நல்ல கற்�தனயாக 
இருகக பவண்டும். அைற்கு உங்கள் எண்ணத்தி -
ப்லபய வலுபவற்றி அைற்காகபவ உதழத்ைால 
அதவ ந்டககும் என்�தை, அப்துலக்லாமுககு 
முன்ப� வள்ளுவர க�ாலலிவிட்டார. 'எண்ணிய 
எண்ணியாங்ககய்துவர எண்ணியார திண்ணிய-
ராகப் க�றின்' 

    நீங்கள் எப்�டி நிதனத்ைாலும் மிக அரிைாக 
சி்லர காணும் கனவுகள் �லித்து விடுகின்ைன. 
கா்லங்கள் மாறினாலும் நாகரீகம் வைரந்ைா-
லும், எத்ைதன வதகயாக அறிவியல வைரந்ைா-
லும் கனவுகள் �ற்றிய மரமம் து்லங்கவிலத்ல. 
�கதிநூலகளில ஆண்்டாள் கண்்ட கனவுகள் 
�ற்றிய அழகிய �ா்டலகளும் வீர�ாண்டிய கட-

்டப்க�ாம்மனில வரும், கவள்தையம்மாளின் 
கனவும். இன்னும் எத்ைதனபயா புராண இதிகா� 
�ாத்திரங்களின் கனவும் எமது மூத்பைாரகளின் 
கதைகளில இன்னும் வாழ்ந்து ககாண்டிருக-
கின்ைன. 

 கனவுகளில நாம் காணும் எமது ்லடசியக 
கனவுகதை ஒரு ப�ாதும் தகவி்டககூ்டாது.  
நான் எதுவாக விரும்புகிபைன் என்�தைபய 
நான் கனவாகக ககாண்டு உதழத்ைால நிச�யம் 
அந்ை நித்லதய அத்டந்பை தீருபவாம். அறிஞர-
களுத்டயது மடடுமல்லாமல எனது அனு�வமும் 
இதைத்ைான் க�ாலகிைது.

 கனவுகதை நாம் உைங்கிக ககாண்டு 
காண்�தை வி்ட உதழத்துக ககாண்டு காண்�பை 
உயரவாக இருககும். முைலில உன்னால 
முடியும் என்ை உறுதி எமககுள் ஒரு கரவமாக 
திமிராக வைரத்துக ககாள்ை பவண்டும். எமது 
பநரதமயான உதழப்த� ககாண்டு நாம் அதை 
அத்டவதை யாராலும் ைடுகக முடியாது. கடின 
உதழப்புககு நிகர எதுவுபமயிலத்ல. கனவு-
கதை வைரப்ப�ாம் கற்�தனகளில அைற்கு 
வடிவம் ககாடுப்ப�ாம். எடடித் கைாடுபவாம் 
கவற்றிப் �டிகதை.

நி்லவு  கவண் பமகங்களு்டன் உைங்கிக 
ககாண்டிருககும் இரவு அது; அந்ை ஆழ்ந்ை  
அதமதிககித்டபய வா�லில சுருண்டு 

கி்டககும் பைாடடுப்�ாய் விரித்து அமரந்து  
ககாள்பவாம்; வானத்தை அண்ணாரந்ைால 
�்லவண்ண மத்ல ம்லரகளும் பராஜாககளும் 
ஏபைபைா  கமாழி ப�சி அத்லவது ப�ா்லவும் 
ஒன்றித் பைாயும்ப�ாது பமகங்கள் காைணி, 
மூககணி,  தகயணி என்று க�ான் ஆ�ரணங்-
கள் அணிந்து மின்னிக ககாண்டு ககாத்துக 
ககாத்ைாக  இன்னும் அழகாகத் பைான்றும்; தக 
நழுவ விட்ட நாணயங்கபைா நட-
ஷத்திரங்கள்; சீறும்  ஓத்டயாக-
வும் அகண்்ட ஆைாகவும் ஈரமும் 
�துப்புமாக மனதில உருவான 
ஆகாய கவளி,  ஏற்ைமும் இைக -
கமுமாகத் து்லங்கும்...

அந்பநரம் அபை  அரககுப் 
�டடுத் துண்டு்டனும் திைந்ை மாரபு-
்டனும் எழுந்து வந்து எங்களு்டன்  
உடகாரும் மககாப்�ா, கமல்ல 
கமல்லப் ப�சும் ப�ாபை ஒரு 
�ா்டல பகட�துப�ால  அவரில 
இத�வாகி விடுபவாம்; ைைர 
நத்டயில அப்�டிபய ஒலி வடிவ-
மாக மாறும் அவர  உதரயா்டல 
ஊதரச சுற்றி வந்து வழியில 
குடித்ை நீர பமாரும் �ானகமும்  
கநஞசில கநடடி முறிககும்...

எவவைவுைான் உ்டல  வலி 
இருந்ைாலும் சுற்றிலும் இருககும் 
எங்கதைப் �ாரத்து பநாதவ 
மதைத்துச  சிறு புன்னதக 
உதிரப்�ார; குடும்�த்தில மககா-
வுககுச க�ன்று புனிை  ஹஜஜஜுக 
க்டதமதய முடித்ை முைல 
மனிைர அவரைான்; அைனாலைான் அவருககு  
மககாப்�ா என்று க�யர வந்திருககிைது; அந்-
நாளில ைண்ணீரக கப்�லில  �யணித்ைவரும் 
அவபர; 'ஆறு மாைங்கள் பிடிககும் மககாவுககுப் 
ப�ாய் வர.."  என்�ார; அவருககு அடிககடி நடுக-
கக காய்ச�ல வருவதுண்டு; அப்ப�ாகைல்லாம்,  
ைன் முந்ைாதனதய அவருககுப் ப�ாரத்தி 
அவர உள்ைங்தகதய   நன்ைாகத் பைய்த்து 
அசசூடத்ட முகத்திலும் அப்பி தவககும் மதைந் -
துப�ான துதணவிதய எப்ப�ாதும் நிதனத்ைழு-
வார...     

அககா்லம்,  வரு்டத்தின் நடுப்�குதி, காற்றும் 
கவயிலும் க்லந்து ஊர மஞ�ைாக கவம்தம  
ககாண்டுவிடும்; விசிறிகள் பைாத்ல இராவ 
முற்ைத்தில குழுமி விடும் மனிைப்  �ட்டாைம் 
அதிகபம; மதழ ஓய்ந்தும் ஓயாமல குளிர 
கைா்டங்கியும் கைா்டங்காமலும்  இருககும் 
�ருவம் �ாரத்துக கச�ான், �யறு விதைத்து மர-
வள்ளி நடுபவாம்; இதவ  அறுவத்ட க�ய்யும்-
ப�ாது பகாத்ட மதையத் கைா்டங்கும்; இதில 
என்�து வயதிலும் அதுவும்  �ற்று அறிவு மழுங்-
காமல, "நான் ககாஞ�ம் ஏமாந்து ப�ானால 
இந்ை ஊதர விடடுப்  �சத�ப் �யிரகளும் 
மரங்களும் கைனியும் கதரகளும் காணாமப்ல 
ப�ாய்விடும்.."  இப்�டி மககாப்�ா அடிககும் 
குறும்பு எப்ப�ாதும் அவதர விடடு அகன்ை-
திலத்ல...

கரடு  முர்டான �ாதை வழிபய இைங்கிச 
க�ன்று, எதிரில பகாடத்ட மதிலப�ா்ல எழுந்து  
நிற்கும் காடடுமரங்கதை அகழிபைாண்டி 
வீழ்த்திக கைனி கவடடிய கதைதயத்  திதைக -
கத் திதைககச க�ாலலுவார; குதிதர ்லா்டம் 
ப�ான்று அதமந்ை ஒரு  �ள்ைத்தில, ஒபர �்ட-
்லமாக உதைந்து நின்ை கவள்ை நீதரச சுமார 
கால தமல  தூரத்துககு இரு கிதை ஓத்டகைாத் 
திருப்பிவி்டத் கைம்பிழககாமல மண்கவடடியும்  
ஆளுமாய் �மர க�ய்ைதை, என் சிறு வயதில 
கண்டிருககிபைன்; ஒவகவாரு  க�ாற்களுககும் 
அவரின் முகசசுழி புதைந்து புதைந்து எழும்; 
ஒருவர கதைக�ால்ல,  மற்ைவர சிந்ைதனதயக 
கிைை, இனிகயாருவர நாதைதயப் �ற்றிக 
கனவு கண்டு  க�ாழுதைப் க�ான்னாககிக 
ககாண்டிருப்ப�ாம்; பநரம் நகர நகர ஆளில 
ஆள் �ாய்ந்து  ககாள்பவாம்...

ஆழமும் அன்பும் மிகுந்ை கவளிப்�ாடு;  
ஊசி மலலியின் கிைககும் மணமும் இருண்்ட 
கவளியில ஊடுருவும் கண்களும்  கைாற்றுப்-
ப�ால யாவதரயும் வியாபித்திழுககும் உம் -
மம்மாவின் சிரிப்பும்,  எபைரசத�யாக வரும் 
நதகசசுதவககு அதிலுள்ை வாககியத்தின் 
எழுவாய்  �யனித்லகதைப் க�ாறுககிகய -
டுத்து மீை மீடடும் க�ரியம்மா; பைதவப்�ட்டால 
ைன்  முகத்தைபய பகாண்லாககும் கத்டசித் 
ைங்தக சுலபிககா; குழந்தைப�ால மூசசு  
வாங்கிக கிரகித்ைதைத் ை்டங்களு்டன் ஒப்பு -
விககும் சுத்லஹா மாமி; பகள்விக  குரலு -
்டன் ஆண் �ாத்லப் க�ண் �ா்லாய் மாற்றித் 
பைநீர ககாண்டுவரும் உம்மா; ை்டம்  �தித் -
துப் புரண்்ட உயிபராட்டங்கதை ஞா�கத்தில 
ஊன்றி நிகழ்வின் �ாரத்தை  அ்லாதியான 
கதையாகப் பின்னிக க�ந்ை அனு�வங்க -
தைச சுவாரஷயமிகக  துணுககுகைாககிப் 
�ரிமாறும் �ககத்து வீடடு த்ல்லத்தும்மா; 
வாழ்கதகயில  ைாககம் ஏற்�டுத்தியவர -
கதை நிதனந்துப் க�ருமூசசு விடும் வாப்�ா; 
வண்ணப்  பீலிகதை மதைத்துப் �துங்கும் 
மயிலகுடடிப�ால �ைா முககாடிடடிருககும்  மரு-

மகள் ராபியா என்று எங்கள் வா�ல நிரம்பி 
வழியும்...

இத்டயித்டபய  வாத்லத் தூககிக ககாண்டு 
திரியும் பைள்கள்; காதுகளுககுள் கின்னாரம் 
�ாடும்  நுைம்பு இதவ அண்்டாதிருகக மக-
காப்�ா உரி மடத்ட விரித்துத் தீ மூடடிப்  புதக 
காடடுவார; கலலூரியில ஒன்ைாகப் �டித்து அர� 
உத்திபயாகம்  பவண்்டாகமன்று வீடடிப்லபய 
ஒதுங்கியிருககும் கரீம் �ாச�ாவுககு பவறு பவறு  
வரணிப்புகளில, ராகங்களில வாத்தி மாமா கவ -
த்லகதை கவளியிடுவார...

ஈர  மணலில குத்தி ந்டப்�ட்ட வாள்ப�ால 
மலலிதக மரம் �ை�ைப்�ாக முன்ைலில  
நிற்கும்; கண்கதைத் திைகக முடியாமல காகி -
ைங்கள் ஓரத்தில மண்கணண்கணய்  �டுத்தி 
விைகின் மீது ப�ா்டப்�ட்டது புதகயாக கவளிப் -
�்டத் ைடடு கராடடியின்  அடுககு உயரந்து 
ககாண்டிருககும்; சின்னம்மாவின் தக ருசி 
என்று ர�ம் ைட்ட  உண்ப�ாம்; எதிர வீடடின் 
�துர வடிவ ஜன்னல மடடும் திைந்து கி்டககும்; 
அவர  உள்ைங்தகயிலிருககும் சி்ல கராடடி -
கள் அந்ை ஜன்னல வழிபய �ரிமாைப்�டும்;  
பகாடி வீடடின் புைத்திலிருந்து நள்ளிரதவ -
யும் ைாண்டி, ஓயாது இயங்கிக  ககாண்டிருக -
கும் தையல கமஷினில தமமுனா ராத்ைா 
அமரந்திருப்�ார; நவீன  பமாஸைர ககாண்்ட 
அவரது தையலுககு ஆடகள் கமாய்ககாை நாட -
களிலத்ல; ப�மிப்த�  முை்லாகக ககாண்்ட 
வருமானத்திப்லபய அவர பிள்தைகள் வாழ்வ-
ைாகக கூறுவார;  புற்கதைக குவித்து அடியில 
தவககப்�ட்ட தீப�ால "�ர�ர �ர�ர" என்று, 
நின்று  நின்று �த்ைம் வரும்ப�ாது அந்ை வீடடின் 
�ககம் கராடடித் ைட்டங்கபைாடு  சின்னம்மா 
புைப்�டுவார... 

அந்ைச சுற்று  வ்ட்டத்தின் வழிகள் பரதககள் -
ப�ால கத்லந்து கைரியும்; அடுத்ைாற் ப�ாலுள்ை  
பைாட்டங்களிலிருந்து, தூரவுள்ை �ந்தைகளுக-
குக ககாண்டு க�லலும் பைங்காய்  மூடத்டகள் 
நிதைந்ை மாடடு வண்டிகள் வைவுகளுககுள் 
புகுந்து புைப்�டடு  நகரும்; இருடடுககுள் ஹரிக-
பகன் ்லாம்க�ாளி சிைறி விழும்; க�டிகளுக-
கித்டயில  கி்டககும் காய்ந்ை முடகள் வண்டிச 
சிலலுகளித்டபய �டடுச சுள்ளிப�ால  ஒடியும் 
�த்ைம் கநடடி முறிவதுப�ால பகடகும்...

சில  வண்டின் ஒலி ஒவகவாரு மர பவரிலிருந்-
தும் மாறி மாறி வீரிடும்; கைன்பனாத்லகளின்  
�ன்னமான கீைலகள் வழியாகப் �னி இைங்கி 
நி்லம் குளிரும்; அங்பக கூடிக  இருப்�வரக -
ளின் முகம் �ற்பை சுருங்கிப் பின் �ரியாகி 
விடும்; "நி்லா நி்லா  ஓடி வா, நில்லாமல ஓடி 
வா,மத்ல பமப்ல ஏறி வா, மலலிதகப்பூக 
ககாண்டு வா..." தக  ைட்டப்லாடு மடியிலி -
ருககும் ைம்பியின் திைந்ை அவனது வாயினுள் 
�ாடடி  ப�ாறூடடிக ககாண்ப்ட �ாடுவார; அவ -
னுகககன்று தவத்திருந்ை முடத்டகயான்தை  
எடுத்து தவத்து அவர ஆடகாடடி விரத்லத் 
ைடப்டாடு அழுத்துவார; �திலுககு  அவன் கால 
க�ருவிர்லால ைடடிதன உதைத்து விடுவான்; 
பிடித்துத் தீத்திய  ப�ாற்தைத் துப்பிவிடடு 
"பஹா" என்று குதித்துப் க�ருஞ�த்ைத்பைாடு சிரிப்-
�ான்;  பகா�ப்�்டாமல அவர சுருங்கிய முகத்தில 
தவத்துப் �ரி�ளித்ை முத்ைம்  பிடிககவிலத்லபயா 
கைரியாது; நீதரயள்ளிப் �ாடடிமீது எறிவான்...

புைங்கழுத்தில  முத்திய�டிபய இடுப்பின்மீது 
ஊரந்து க�ன்ை ைங்தகயின் தக, வாப்�ாவின் 
கால  பராமகமான்தைப் �ற்றி இழுகதகயில 
"ஆ" என அதனவருககும் பகடகும்�டி அ்லறிக  
ககாண்டு திரும்பிப் �ாரத்ைார; அவளின் காரியம், 
இரவின் ஈரத்தையும்  குளிரசசிதயயும் க்டந்து 
அவதரச சூ்டாககியது; "எருதம! எருதம! �ாரு, 
இந்ை  ராதவயிலும் புலலுத் திங்குது..." என்�ார; 
கன்னத் ைத�யில ஊசிகள்ப�ால  குளிர குத்ைத் 
கைா்டங்கும் ப�ாபை மககாப்�ா நடு விரத்ல 
வாயில தவத்து "ஊ ஊ.."  என்று �மிகதஞ காட-
டுவார; உம்மாவின் ைத்ல முடிதய இறுகப்�ற்றிக 
ககாண்டிருந்ை  நான் பி்டரிதய நிமிரத்துபவன்; 
நி்லா வானத்தின் ஓர ஓரத்பை கமாகதகயாகப்  
க�ருத்திருககும். 

மஞ்சரி களஞசியம் H
u

dh
a

வாழவாதாரமா 

சேதாரமா 200

தமிழக் கவி
சேசுகின்ார்

உறங்கிய க�ொண்டு �னவு�ளை 
உளைத்துக் க�ொண்்டே �ொணலொம்

இரவு வந்தது

�ண்்டாரநாயகக �ரவபை� மண்்ட�த் -
தில க்டந்ை 22ஆம் திகதி  திங்கடகிழதம 
நத்டக�ற்ை "வாகனாலி அர� விருது" 
விழாவில இ்டம்க�ற்ை ந்டன  நிகழ்தவ 
காண்லாம். இந்ந்டனம்  க்லா�ார அலு -
வலகள் திதணககைத்தின் அர� ந்டன 
குழு வழங்கியது.



�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 

ே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 

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. 

SLS சான்று ெபற்ற உள்நாட்டில் உற்பத்தி 
ெசய்யப்படும் முட் கம்பி அறிமுகம்
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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. 

 ெதன் ெகாரியாவிலுள்ள இலங்ைகயர்கள் ெசௗகரியமாக பணம்
அனுப்ப STAREMIT உடன் ைகேகார்க்கும் ெசலான் வங்கி 

அ�யான்ஸ் லங்கா �றுவனம் �ண்டும் 
உலெகங்�லுமுள்ள ஏைனய அ�யான்ஸ் 
அலுவலகங்களுடன் ஒன்�ைணந்து, ெகா�ட்-
19 ெ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. 

Allianz World Run 
�கழ்�ல் இலங்ைகக்கு 

2ஆவது இடம் 

வவுனியாவில் உருவாக்கப்பட்ட நீர் சுத்திகரிப்புத் 
திட்டத்ைத மக்கள் பாவைனக்கு வழங்கியது LG 

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. 

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 ெதா-
டர்பான ஏைனய வாய்ப்புகள் ெதாடர்பாக ெவ��வகாரச் ெசயலாளர் ேபரா��யர் அட்�ரல் ஜயநாத் 
ெகாலம்பேகைவச் சந்�த்தனர்.

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. 

1400 ேசாதைனக் குழாய் குழந்ைதகைள பிரசவம் ெசய்து 
சாதைன பைடத்த லங்கா ெஹாஸ்பிட்டல்ஸ்



இலங்கை்ைப் பற்றி டச்சு ம�ொழியில் பதிவு 
மெய்தவரகைளில் சிலர இலங்கை்ைப் பற்றி 
இழிவொன பதிவுகை்ை மெயதிருககைக கூடும். 

அல்லது அப்படி இழிவொகை பதிவு மெயதிருப்ப்்த 
�ட்டும் வுயிஸ்ட் பொரத்திருககைக கூடும். எனவவ ்தொன் 
வுயிஸ்ட் இலங்கைைரகைள் பற்றிை �ட்ட�ொன எண்ணஙகை-
்ைக மகைொணடிருந்தொர.

பல நூல்கைளில் வுயிஸ்ட் ஒரு �னநி்ல பிறழ்நது 
இருந்த்தற்கைொன அறிகுறிகைள் இருந்தன என்வற குறிப்பி-
டப்பட்டுள்ைன. பிரபல டச்சு வரலொற்றொசிரிைர குடீ 
ம�ொல்ஸ்மபரகைன் (E.C.Godee Molsbergen) எழுதிை 
“Tijdens de O.-I. Compagnie” என்கிற டச்சு ம�ொழி நூலில் 
47 வது அத்திைொைம் வுயிஸ்டின் ஆட்சி்ைப் பற்றிைது. 
அவ் வத்திைொைத்துககு அவர ்வத்திருந்த ்த்லப்பு “De 
krankzinnige Gouverneur”(்பத்திைககைொர கைவரனர) என்-
ப்்தயும் கைவனிககை வவணடும். இந்த நூலில் வுயிஸ்ட் 
வ�ற்மகைொணட அட்டூழிைஙகைள், சித்திரவ்்தகைள் பற்றி-
மைல்லொம் விலொவொரிைொகை மூன்று அத்திைொைஙகைளில் 
விைககைப்பட்டிருககிறது.

வுயிஸ்ட் கைொைஙகைளில் இருநது மவளிைொகும் இரத்-
்தத்்்தப் பொரத்து இன்ப�்டந்தவர. இரவு விருநதுக-
கைொகை மகைொணடுவரப்படும் விலஙகுகை்ை இ்றச்சிைொகை 
மகைொணடு வரொ�ல் உயிருடன் மகைொணடு வரச் மெயது 
அவற்்ற தீயில் இடும் வபொது அ்வ எழுப்பும் �ர்ண 
ஓலத்தில் இன்ப�்டந்தொர. Sadist என்கிற துன்பூட்-
டுவவட்்கை மி்கைைொகைவவ அவரிடம் இருந்தது. அது 
வபொல பொலிைல் இன்பத்்்தயும் அப்படித்்தொன் அவர 
அனுபவித்்தொர. ஆளுநர �ொளி்கையில் பணிபுரிந்த 
ஏ்னவைொரும் வுயிஸ்டின் இைல்்பயும், வபொக்கையும் 
உ்ணரநதுமகைொணடிருந்தனர.

்தன்்னப் பற்றிை மி்கை �திப்பு அவரிடம் இருந-
்தது. ்தனது ஆட்சிக கைொலத்தில் கைடும் ்தணட்னகை்ை 
நி்றவவற்றினொர. நீதிைற்ற மு்றயில் விெொர்்ணகை்ை 
நடத்தினொர. 

டச்சு கைொலத்தில் 1658 வ்ர இலங்கையின் ்த்லநகை-
ரொகை கைொலி இைஙகிைது. 1658லிருநது ்தொன் மகைொழும்்ப 
்த்லநகைரொகை ஆனது. ஏமனன்றொல் மகைொழும்பு 1656 இல் 
்தொன் வபொரத்துவகைைரிடமிருநது ஒல்லொந்தர ்கைப்பற்றி-
னர. அப்வபொது டச்சு கைொலத்து ஆளுநர வொெஸ்்தல�ொகை 
இருந்தது, இப்வபொது மகைொழும்பு வகைொட்்ட புலனொய-
வுப்பிரிவு ்த்ல்�ைகைத்துககு பின் புறம் புனி்த பீட்டர 
வ்தவொலை�ொகை உள்ைது. வபொரத்துவகைைர அதுவ்ர ஒரு 
வ்தவொலை�ொகை பைன்படுத்திவந்த அழகிை கைட்டடத்-
்்தத் ்தொன் ்த�து வொெஸ்்தல�ொகை �ொற்றிகமகைொணடொர-
கைள். இன்னும் ெரிைொகைச் மெொல்லப்வபொனொல் இன்று 
மகைொழும்பு து்றமுகைத்தின் பிர்தொன வொயிற் பகுதிககு 
எதிரில் இருககும் Grand Oriental Hotelககு வலது 
புற�ொகை அந்த வ்தவொலைம் இன்றும் உள்ைது. 

ஆஙகிவலைர இலங்கை்ைக ்கைப்பற்றிை சில ஆண-
டுகைளில் 1804 இல் அ்த்ன ்த�து ப்டயினர வழிபடுவ-
்தற்கைொகை St Peter’s Church ஆகை ஆககினொரகைள்.

ஆளுநர வுயிஸ்ட்டின் வொெஸ்்தல�ொகைவும் இக கைட்டடம் 
விைஙகிைது. இவ் வொெஸ்்தலத்துககு அருகைொ்�யில் ்தொன் 
கைொலிமுகைத்திடலும் இருககிறது. ப்டமுகைொம்கைள், நிரவொகை 
இைநதிரம் அ்னத்தும் அன்்றை மகைொழும்பு வகைொட்்டக-
குள் ்தொன் இருந்தன. எனவவ ்தணட்னகை்ை பகிரஙகை-
�ொகை நி்றவவற்றும் இட�ொகை அன்று கைொலிமுகைத்திட்ல 
பைன்படுத்திகமகைொணடொர ஆளுனர.

அஙவகை நிரந்த�ொகை ஒரு தூககுவ�்ட இருந்தது. தூககி-
லிடுவ்்த நி்றவவற்றும் அலுவகைொசு�ொரும் நிரந்தர�ொகை 
அஙவகை பணியில் அ�ரத்்தப்பட்டிருந்தொரகைள். கை்ெைடி, 
சுட்டுக மகைொல்வது உட்பட பல அஙவகை ்தணட்னகைள் 
நி்றவவற்றப்பட்டன. அ்்த வவடிக்கை பொரப்ப்தற்கு 
பல �னி்தரகைள் கைொலிமுகைத்திடலில் கூடுவொரகைைொம். 
தூககிடப்பட்டவரகைளின் பி்ணஙகை்ை நொயகைள் பியத்துத் 
தின்றன. அழுகி சி்்தநது சின்னொபின்ன�ொகி நொற்றம�-
டுககைவும் மெய்தன. அவ்வொறு மகைொல்லப்பட்டவரகைள் 
அவ்த கைொலிமுகைத் திடலிவலவை அடககைமும் மெயைப்பட்-
டிருககிறொரகைள். இதுமவல்லொம் வுயிஸ்டுககு முன்னவர 
நிகைழத் ம்தொடஙகிவிட்டன. 

வுயிஸ்ட் மிகை வ�ொெ�ொன அதிகைொர துஷ்பிரவைொகைத்தில் 
ஈடுபட்டொர. அவரின் ஊழலும் துஷ்பிரவைொகைமும் நீதித்து-
்ற்ைக கூட பொதித்்தது. ஆளுநரின் பி்ழைொன வழிகைொட்-
டு்தலின் மூலம் டச்சு சிவில் அதிகைொரிகைளும், ப்டயில் 
அதிகைொர �ட்டத்தில் இருந்தவரகைளும் ெொ்தொர்ணரகைளும் 
கூட �ர்ண ்தணட்னககு உள்ைொககைப்பட்டனர.

டச்சு ஆட்சியில் மகைொழும்்ப ்�ைப்படுத்தி ஆட்சி 
மெயைத் ம்தொடஙகிைபின் குற்றவொளிகைளுககு ்தணட்னை-
ளிககும் கைை�ொகை கைொலிமுகைத் திடல் இருந்தது.

ஆட்சிககைவிழ்ப்பு பீதியின் வி்ைவு
வுயிஸ்ட் ்தனககு எதிரொகை ஒரு ஆட்சிக கைவிழ்ப்பு ெதிமு-

ைற்சி ந்டமபறுவ்தொகை கிைம்பிை ஒரு வ்தநதி்ை நம்பி-
னொர. அ்்தப் பற்றிை அதீ்த பீதிைொலும் கைற்ப்னகைைொலும் 
அவர இந்த ெதி முைற்சி குறித்து ெநவ்தகைப்பட்டவரகை்ை 
எல்லொம் ்கைது மெயது சி்றயில் ்தள்ளினொர. 

கைொலி வகைொட்்டயில் அன்று ்தைபதிைொகை இருந்த 
மைொவொன் பொல் ஷொமகைன் மீது (Joan paul schaghen)குற்ற-
விைல் விெொர்்ண நடத்்தப்பட்டு வ�ொெடி குற்றமும் சு�த்-
்தப்பட்டது. அவர ப்தவி நீககைம் மெயைப்பட்டு மகைொழும்பு 
வகைொட்்ட சி்றயில் அ்டககைப்பட்டொர. பணியில் 
இருந்த சில முககிை வபொ்தகைரகைளும் இன்னும் சில 

அதிகைொரிகைளும் கூட பணிநீககைம் மெயைப்பட்டு பத்்தொவிைொ-
வுககு அனுப்பப்பட்டனர. அவ்தவவ்ை ்தனது அககிர-
�ஙகை்ை அவர வ�லும் அதிகைரித்்தொர. 1729 ஆம் ஆணடு 
ஜனவரி �ொ்தம் கைொவலரகை்ை ஓயவில்லொ�ல் வவ்ல 
வொஙகினொர. இரவுக கைொவலுககு திடீர என்று வீரரகைள் 
எழுப்பப்பட்டு வவ்லவொஙகுவது வழ்�ககு மகைொணடு-
வரப்பட்டது. அது இரவு வநரக மகைொள்்ை்ைத் ்தடுப்ப-
்தற்கைொகை என்று அவரொல் அறிவிககைப்பட்டது. தூககைமிழந்த 
இரொணுவத்தினர ்த�து எதிரப்்ப மவளியிடத் ம்தொடங-
கினொரகைள். அப்படி எதிரத்்தவரகைள் அ்னவரும் ்தடிைொல் 
்தொககைப்பட்டொரகைள் அ்தன் பின்னர மகைொழும்பு கை்ரவைொரத்-
தில் நஙகூரமிடப்பட்டிருந்த கைப்பல்கைளில் சி்ற்வககைப்-
பட்டொரகைள். அவருககு எதிரொகை வைரநது வந்த எதிரப்-
புகை்ை கைொலப்வபொககில் அவர ்தனககு எதிரொன அரெ 
கைவிழ்ப்பு ெதிமைன நம்பத் ம்தொடஙகினொர. ்தொன் நம்பிை 
பு்னவுககு உருவகைம் மகைொடுத்து கைொணபவ்ரமைல்லொம் 
ெநவ்தகைம் மகைொள்ளும் �னவநொயககு ஆட்பட்டொர.

அவருககும் கிழககிநதிை கைம்பனிககும் எதிரொகை ெதி 
மெயவ்தற்கைொகை ஒரு பரந்த உைவு பொரககும் வ்லை-
்�ப்பு இைஙகிை்தொகை அவர நம்பினொர. அப்படிப்பட்ட 
ெநவ்தகை நபரகை்ை வரி்ெைொகை ்தணடித்்தொர.அவரகை்ை 
விெொரிப்ப்தற்கைொகை ஒரு இரொணுவ நீதி�ன்றத்்்த மகைொழும்-

பில் அ்�த்்தொர. கிழககிநதிை கைம்பனியின் எந்த அனு-
�தியுமின்றி விவெட இரொணுவ நீதி�ன்றத்்்த (Blood 
council) அ்�த்து அஙவகை விெொர்்ணகை்ை நடத்தினொர. 
அவவர அந்த விவெட நீதி�ன்றத்தின் ்த்லவரொகைவும் 
விைஙகினொர.  இந்த நீதி�ன்றத்தின் மூலம் ஏரொை�ொன 
டச்சு இரொணுவத்தினரும், டச்சு பணிைொைரகைளும் கூட 
்தணடிககைப்பட்டனர.குறுகிை கைொலத்தில் அவர ஒரு மிகை 
வ�ொெ�ொன சித்திரவ்்தகை்ை மெயகிற ஒரு ெொடிஸ்ட் 
ஆட்சிைொைரொகை �ொறிப்வபொனொர. உண்�கை்ை மவளிக-
மகைொ்ணரவது என்கிற வபரில் அவர மிகைவும் �னி்தொபி�ொன-
�ற்ற சித்திரவ்்தகை்ை வ�ற்மகைொணடொர. நகைஙகை்ைப் 
பிடுஙகு்தல் �ற்றும் சூடொன ம�ழு்கை உடலில் ஊற்று்தல், 
கைொைச் சி்்தவுகைளில் அரிப்புகை்ைப் பைன்படுத்து்தல், 
கைொல் எலும்புகை்ை உ்டத்்தல் �ட்டு�ன்றி ெநவ்தகை நபரகை-
ளின் ்த்லகை்ைத் துணடிப்பது வ்ர அவர அட்டூழிைம் 
மெய்தொர. கைொலிமுகைத்திட்ல ஒரு மகைொ்லககைை�ொகைவவ 
ஆககினொர. சில அழகிை யுவதிகைள் கைொ்ணொ�ல் வபொனொரகைள். 
குற்றவொளிகைள் �ர��ொன மு்றயில் �ரணித்்தனர. இ்்த 
பற்றிை கை்்தகைள் நொட்டுககுள்ளும் அரெல்புரெலொகை உலவின. 
வகைள்வி வகைட்ட அதிகைொரிகைளுககு ப்தவி உைரவுகைளும் ெலு-
்கைகைைொலும் வழஙகைப்பட்டன. 

இந்த மூரககைத்்தன�ொன நடவடிக்கைகைள் பற்றிை விபரங-
கைளும், அறிக்கைகைளும் ம்தொடரச்சிைொகை அதிகைொரப்பூரவ�ற்ற 
மு்றயில் ஒல்லொந்்த மென்ற்டந்தன. 1727 ஜூன் 7 
அன்று இலங்கையின் டச்சு அரசிைல் ெ்பைொல் இரகைசிை 
மு்றப்பொடு அனுப்பப்பட்டிருககிறது. ஆனொல் பத்்தொ-
விைொ ்த்ல்�ைகைம் அ்்தக கைணடுமகைொள்ைவில்்ல. 
ஆனொல் அ்தன் பின் அவ்த �ொ்தம் 30 ஆம் திகைதி இன்மனொரு 
மு்றப்பொடும் மென்றது. ஆனொல் வுயிஸ்ட் ்தனது ஆட்-
சியில் ஏற்பட்டிருககைககூடிை வைரச்சி்ை அறிக்கைைொகை 
அனுப்பினொர. குறிப்பொகை, அவர கைொலத்தில் மிைகு உற்பத்தி 
எந்தைவு முன்வனற்றம் கைணடிருககிறது என்பது பற்றிமைல்-
லொம் அறிக்கை எழுதினொர.  அவர கைொலத்தில் மிைகு விவெொ-
யிகைளின் கைொணிகைளில் ஒரு பகுதி்ை டச்சுக கைம்பனியிடம் 
ஒப்ப்டககை கைட்டொைப்படுத்்தப்பட்டனர. இ்தன் பின்னர 
ஓகைஸ்ட் �ொ்தமும் விரிவொன ஒரு இரகைசிை மு்றப்பொடு அவ-
ருககு எதிரொகை அனுப்பப்பட்டது. அதில் வுயிஸ்ட் நடத்தும் 
கைொட்டுத் ்தரபொர பற்றிை விபரஙகைள் அடஙகியிருந்தன.

 (ம்தொடரும்)
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�னதில் பட்ட்்த �்றககைொ�ல் மெொல்லும் வ�ஷரொசி 
வநைரகைவை! உஙகைள் ரொசிநொ்தனொகைவும், 8-ம் இடத்திற்கு 
அதிபதிைொகைவும் விைஙகுபவர மெவ்வொய. ரொசிநொ்தன் 
மெவ்வொய ெொரத்தில் குரு ெஞெரிப்பது வைொகைம்்தொன். 'குரு-
�ஙகைள் வைொகைம்’ என்ற அடிப்ப்டயில் �ஙகைல நிகைழ்ச்சி-
கைள் �்னயில் ந்டமபறும். ்த்டகைள் அகைலும். ்தனவரவு 
திருப்தி ்தரும். சுபவிரைஙகைள் அதிகைரிககும். நீணட நொட்கை-
ைொகை வபசி வந்த வரன்கைள் இப்மபொழுது முடிவொகைலொம்.

ஆவலொெ்னகைள் மெொல்வதில் அெகைொை சூரரகைள் என்று 
மபைர மபற்ற ரிஷப ரொசி அன்பரகைவை! மெவ்வொய ெொரத்-
தில் குரு ெஞெொரம் (13.11.2021 மு்தல் உஙகைள் ரொசிககு 7, 
12 ஆகிை இடஙகைளுககு அதிபதிைொனவர மெவ்வொய. கைைத்-
திர ஸ்்தொனம் �ற்றும் விரை ஸ்்தொனத்திற்கு அதிபதிைொன 
மெவ்வொய ெொரத்தில் குரு பகைவொன் ெஞெரிககும் மபொழுது 
சுபச்மெலவுகைள் அதிகைரிககும். படித்து முடித்து வவ்ல-
யில்லொ�ல் இருந்த வொழ்க்கைத் து்்ணககு இப்மபொ-
ழுது வவ்ல கி்டககும். கை்ணவன்-, �்னவி இருவரும் 
ஆளுகமகைொரு இடத்தில் இருநது பணிபுரிந்தொல், அவரகைள் 
ஒவர ஊரில் பணிபுரியும் வொயப்பு இனி அ்�யும்.

திட்டஙகை்ைத் திடீர திடீமரன்று �ொற்றிக மகைொள்ளும் 
மிதுன ரொசி வநைரகைவை! உஙகைள் ரொசிககு 6, 11 ஆகிை 
இடஙகைளுககு அதிபதிைொனவர மெவ்வொய. அவர ஜீவன 
ஸ்்தொனம் �ற்றும் லொப ஸ்்தொனத்திற்கு அதிபதிைொன -
வர. எனவவ வொஙகைல் மகைொடுககைல்கைள் ஒழுஙகைொகும். 
வைரச்சி கூடும். கை்ரந்த வெமிப்புகை்ை ஈடுகைட்டுவீர 
கைள். மபொருைொ்தொரப் பற்றொககு்ற இருந்தொலும் அ்்த 
ெ�ொளிககும்ஆற்றல் உஙகைளுககு உணடு. மவளிநொடு 
மெல்லும் முைற்சியில் ஈடுபட்டிருப்பவரகைளுககு இப் -
மபொழுது நல்ல ்தகைவல் வரப்வபொகின்றது.

எந்த வநர�ொனொலும் வகைட்டவரககு வகைட்ட உ்தவி-
கை்ைச் மெயது மகைொடுககும் கைடகை ரொசி வநைரகைவை! 

உஙகைள் ரொசிககு 5, 10 ஆகிை இடஙகைளுககு அதிபதிைொ-
னவர மெவ்வொய. வ�லும் வைொகை கைொரகைனொகைவும் விைங-
குபவர. எனவவ அவர ெொரத்தில் ெஞெரிககும் இந்த 
வநரம் வைொகை�ொன கைொலம் ்தொன். எனவவ மகைொடுககைல்கைள்-
வொஙகைல் திருப்தி ்தரும்.வைரச்சி அதிகைரிககும். வ்தஙகிை 
கைொரிைஙகைள் சுறுசுறுப்பொகை ந்டமபறும்.

வகைட்ட உ்தவிகை்ைக வகைட்ட உடன் மெயது மகைொடுக -
கும் சிம்� ரொசி வநைரகைவை! உஙகைள் ரொசிககு 4, 9 
ஆகிை இடஙகைளுககு அதிபதிைொனவர மெவ்வொய. 
வைொகை கைொரகைனொன மெவ்வொய ெொரத்தில் குரு ெஞெரிப் -
பது அற்பு்த�ொன வநர�ொகும். ம்தொட்டது துலஙகும், 
நி்னத்்தது நடககும். ம்தொழில் வைம் சிறககும். 
ம்தொல்்லகைள் அகைலும். கைடன் சு்� கு்றயும். கைவ -
்லகைள் தீரும். ம்தளிந்த �னநி்லவைொடு மெைல்படு -
வீரகைள்.

எதிரகைொலத்்்தப் பற்றிவை எப்வபொதும் சிநதிககும் 
கைன்னி ரொசி வநைரகைவை! உஙகைள் ரொசிககு 3, 8 ஆகிை 
இடஙகைளுககு அதிபதிைொனவர மெவ்வொய. எனவவ 
நி்தொனத்வ்தொடு மெைல்பட வவணடிை வநர�ொகும். 
நிகைழ்கைொலத் வ்த்வகைள் கை்டசி வநரத்தில் ்தொன் பூரத் -
திைொகும். ம்தொழில் பஙகு்தொரரகைள் நம்பிக்கைககு 
பொத்திர�ொகை நடநது மகைொள்ை �ொட்டொரகைள். எனவவ 
மகைொஞெம் விழிப்பு்ணரச்சிவைொடு இருப்பது நல்லது. 
உடல் நலனில் மகைொஞெம் கைவனம் வ்த்வ.

�ற்றவரகைளின் �ன்்தப் புரிநது மகைொணடு மெைல் -
படும் துலொம் ரொசி வநைரகைவை!

உஙகைள் ரொசிககு 2, 7 ஆகிை இடஙகைளுககு அதி -
பதிைொனவர மெவ்வொய. எனவவ குடும்பத்தில் சுப -
விரைஙகைள் அதிகைரிககும். வீடு, நிலம் வொஙகுவது 
பற்றிச் சிநதிப்பீரகைள். கைட்டிை வீட்்டப் பழுது 
பொரககும் வைொகைமும் ஒருசிலருககு வொயககும். வரு -
�ொனம் திருப்தி ்தரும்.

‘மவற்றி’ ஒன்்றவை குறிகவகைொைொகைக மகைொணடு 
மெைல்படும் விருச்சிகை ரொசி வநைரகைவை!

உஙகைள் ரொசிககு அதிபதிைொகைவும், 6-ம் இடத்திற்கு 
அதிபதிைொகைவும் விைஙகுபவர மெவ்வொய. அ்தன் 
ெொரத்தில் குரு ெஞெரிககும் மபொழுது எதிரிகை்ை 
மவல்லும் ஆற்றல் கி்டககும். உறவினர ப்கை 
�ொறும். உள்மைொன்று ்வத்துப் புறம�ொன்று வபசு -
பவரகை்ை இனம் கைணடு மகைொள்வீரகைள். உடல்நலம் 
சீரொகும்.

எ்்தயும் ெ�ொளிககும் ஆற்ற்லப் மபற்ற ்தனுசு 
ரொசி வநைரகைவை! உஙகைள் ரொசிககு 5, 12 ஆகிை 
இடஙகைளுககு அதிபதிைொனவர மெவ்வொய. பூரவ 
புணணிை ஸ்்தொனம் �ற்றும் விரை ஸ்்தொனத்திற்கு 

அதிபதிைொன மெவ்வொயின் ெொரத்தில் குரு ெஞெ -
ரிககும் மபொழுது நி்தொனத்துடன் மெைல்படுவது 
நல்லது. பிள்்ைகைைொல் பிரச்சி்னகைள் ஏற்படும். 
விரைஙகைள் அதிகைரிககும்.

்தனது இன்ப துன்பஙகை்ை �னதிற்குள்வைவை 
்வத்திருககும் �கைர ரொசி வநைரகைவை!

உஙகைள் ரொசிககு 4, 11 ஆகிை இடஙகைளுககு அதி -
பதிைொனவர மெவ்வொய. எனவவ சுகை லொபொதிபதி -
ைொன மெவ்வொய கைொலில் குரு பகைவொன் ெஞெரிககும் 
மபொழுது நற்பலன்கைவை வநது வெரும். மபொதுவொகை 
ெவகைொ்தர ஒற்று்� பலப்படும். மவளிநொட்டிலி -
ருநது நல்ல ்தகைவல் வரலொம். பணிபுரியும் இடத்தில் 
பொரொட்டும், புகைழும் கூடும். பிள்்ைகைளின் வ�ற் -
படிப்பு ெம்பந்த�ொகை எடுத்்த முைற்சி ்கைகூடும். 
இ்ைை ெவகைொ்தரத்வ்தொடு இருந்த ப்கை �ொறும்.

ெந்தரப்பம் வரும்வபொது ெொ்தகை�ொகைப் பைன்படுத் -
திக மகைொள்ை வவணடும் என்று மெொல்லும் கும்ப 
ரொசி வநைரகைவை!

உஙகைள் ரொசிககு 3, 10 ஆகிை இடஙகைளுககு அதி -
பதிைொனவர மெவ்வொய. எனவவ ம்தொழில் வைரச்சி 
சிறப்பொகை இருககும். துணிவும், ்தன்னம்பிக்கை -
யும் கூடும். வொட்கைக கைட்டிடத்தில் ந்டமபற்ற 
ம்தொழி்ல மெொந்தக கைட்டிடத்திற்கு �ொற்றும் 
முைற்சி மவற்றி ்தரும்.

எந்த வவ்ல்ைச் மெய்தொலும் அதில் ்தனது முத் -
தி்ர்ைப் பதிககும் மீன ரொசி வநைரகைவை! 

உஙகைள் ரொசிககு 2, 9 ஆகிை இடஙகைளுககு அதிபதி -
ைொனவர மெவ்வொய. எனவவ இககைொலத்தில் குடும்ப 
முன்வனற்றம் சிறப்பொகை இருககும். வொழ்க்கைத் 
வ்த்வகைள் பூரத்திைொகும். இல்லம் கைட்டிக குடிவைற 
வவணடும் அல்லது வீடு வொஙகிக குடிவைற 
வவணடும் என்று நி்னத்்தவரகைளுககு இப்மபொழுது 
அ்தற்கைொகை எடுத்்த முைற்சிகைள் ்கைககூடும்.
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காலிமுகத்திடல்

ககாழும்பு மகாட்ட்ை 
சித்்தரிக்கும் வ்ைபடம்

மகால்மபஸ் ம�ாடடலின் 
அன்்றைை ம்தாறறைம்

தன்முடிவை தானே னதடிக்ெகாண்ட

டச்சு ஆளுநர்



தாய்மண்ணில் தமிழுக்கும் தமிழ் 
சமூகத்திற்கும் அரும்்பணியாற்றும் 
சசஞசசாற் சசல்்வர் ஆறு திருமுரு-

கன் அ்வர்களின் சசவ்வகவைப் ்பாராட்டும் 
முக்மாக அ்வருவைய ்மணிவிழா செர்்மனி-
யில் இம்்மாதம்  20ஆம்திகதியன்று  சகாண்-
ைாைப்்பட்ைது.   இவ்விழா  செர்்மனியில் 
ச்வளியிைப்்படும் ச்வற்றி்மணி ்பத்திரிவக, 
சி்வத்தமிழ் சஞசிவகயின் ஆசிரியர் ைாக்ைர் 
மு.க.சு.சி்வகு்மாரினால்  நைத்தப்்பட்ைது. பிற்-
்பகல் 4.45 க்கு ்மஙகை விைக்சகற்்றலுைன் 
ஆரம்்ப்மாகிய இவ்விழாவுக்கு சி்வஸ்ரீ ்பாஸகர-
நாத குருக்கள் ஆசியுவர ்வழஙகினார். எழுத்தா-

ைர்கள், ஆன்மீக்வாதிகள், தமிழ் ஆர்்வலர்கள், 
கவலஞர்கள், ்மாண்வர்கள் கலந்து சி்றப்பித்த 
இவ்விழாவின் நிகழ்ச்சிகவை சகநாயகன் சக்தி-
ச்வல் சதாகுத்து ்வழஙகியிருந்தார். 

சசஞசசாற் சசல்்வர் ஆறு. திருமுருகனின் 
சசவ்வவயப் ்பாராட்டி ்மாண்வர்களின் உவரயும், 
ச்பரிசயார்களின் ்வாழ்த்துவரகளும் இைம்ச்பற்-
்றன. நைன நிகழ்வுகள், கனைா சீனியஸ நாைகத் 
தந்வத அ.சி்வதாசனும் கவலஞர் ச்வ.இரவிந்தி-
ரனும்  ்வழஙகிய தாைலய நிகழ்வு ஆகியன இவ்-
விழாவ்வ ச்மலும் சி்றப்பித்தன.  

அத்துைன் இந்நிகழ்வில் சி்வத்தமிழ் சி்றப்பி-
தழ் ச்வளியிைப்்பட்ைது. ச்வளியீட்டுவரவய 

எழுத்தாைர் நகுலா சி்வநாதன் நிகழ்த்தியிருந்-
தார்.  முதல் பிரதிவய  சி்வஸ்ரீ. ்பாஸகரகுருக்கள் 
்வழஙக ஈஸ்வரா சலஙவக ஒலி நாட்டியாலய 
அதி்பர்  கார்த்திகா ஈஸ்வரலிஙகம் ச்பற்றுக்-
சகாண்ைார். ்வானதி ்வாணி நர்த்தனாலயம் 
சார்்பாக சதசிஙகுராொவும் ஆன்மிகத் சதன்்றல் 
த. பு்வசனந்திரனும் ச்பற்றுக்சகாள்ை சி்றப்புப் 
பிரதிகவை நைனக்கவலஞர்களும், ்மாண்வர்-
களும் ச்பற்றுக்சகாண்ைனர்.  சி்றப்்பாக நவை-
ச்பற்்ற இந்த நிகழ்வு இரவு விருந்து்பசாரத்து-
ைன் இனிசத முடி்வவைந்தது. 

இவ்விழாவின்  மூலம் சசஞசசாற் சசல்்வர் 
ஆறு திருமுருகனின் சசவ்வயும், ச்பருவ்மக-
ளும் செர்்மனி ்மண்ணில் ்பரவியதுைன் ்மக்கள் 
்மனதில் அ்வர் ச்பாற்்றப்்பட்ைார் என்்பது ச்வள்-
ளிவை்மவல.
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கழுத்வத நீட்டிய குற்்றம்  
ச்பண்சாதிசயன்்ற ்பட்ைம்  
சதவ்வயா இந்த திட்ைம்  
திருந்து்மா ்மனித ்மட்ைம்  
விடியும் முன் எழச்வண்டும்  
ச்வவலசயலாம் சதாைஙகச்வண்டும்  
விைக்வக அவணக்க ச்வண்டும்  
விறுவிறுப்்பாய இயஙக ச்வண்டும்  
வீட்வைப் ச்பருக்க ச்வண்டும்  
வி்றகடுப்பில் சவ்மக்க ச்வண்டும்  
்பாத்திரம் கழு்வ ச்வண்டும்  
்பயிருக்கு நீர் ஊற்்றச்வண்டும்  
சந்வதக்குப் ச்பாக ச்வண்டும்  
சா்மான்கள் ்வாஙகச்வண்டும்  
்பந்திக்கிவல விரிக்க ச்வண்டும்  
்பண்்பாய ்பரி ்மா்றச்வண்டும்  
சசாந்தஙகவைப் ்பார்க்க ச்வண்டும்  
சுகஙகள் விசாரிக்க ச்வண்டும்  
அந்தரித்து ்வருச்வார்க்கு  
ஆதரவு சகாடுக்க ச்வண்டும்  
அழுக்காவை துவ்வக்க ச்வண்டும்  
அயன் ்பண்ணி வ்வக்க ச்வண்டும்  
்பழச்சாறு கலக்க ச்வண்டும்  
்பருகக்வகயில் சகாடுக்க ச்வண்டும்  
விருந்தினவர அவழக்க ச்வண்டும்  
விருந்து்பல ்பவைக்க ச்வண்டும்  
்ம்றந்தகவத நிவனக்க ச்வண்டும்  
்மன்னிப்பு சகட்க ச்வண்டும்  
உப்புப் புளியுவ்றப்பு  
ஒழுஙகாய இருக்க ச்வண்டும்  
தப்்பாய சவ்மத்து வ்வத்தால்  
தவலக் குட்டு ்பைவும் ச்வண்டும்  
அந்தி ்படு்வதற்குள்  
அத்தவனயும் நைக்கச்வண்டும்  
குந்திக்கிருக்கும் சநரம்  
குழந்வதகவைப் ்பார்க்க ச்வண்டும்  
விைக்வக எரிக்க ச்வண்டும்  
ச்வளிச்சத்வத ஏற்்ற ச்வண்டும்  
்படுக்கும் முன் பிள்வைகட்கு  
்பாைம் சசால்லி சகாடுக்க ச்வண்டும்  
எல்லாம் முடிந்தாச்சச  
இனியும் என்ன சசயய ச்வண்டும்  
்பாவய விரிக்க ச்வண்டும்  
்படுக்வகவயப் ்பகிரச்வண்டும்  
கவைத்துப் ச்பாயஇருப்்ப்வரின்  
கால்வக அமுக்க ச்வண்டும்  
உைவல ்வருடி  
உ்றக்கத்தில் ஆழ்த்த ச்வண்டும்  
குழந்வத ச்பற்று சகாடுக்க ச்வண்டும்  
குடும்்பம் நைத்தச்வண்டும்  
்மைந்வதயாய இருக்க ச்வண்டும்  
்மரியாவத சகாடுக்க ச்வண்டும்  
இத்தவனயும் சசயய ச்வண்டும்  
இவதவிைவும் என்ன ச்வண்டும்  
ஆம்  
ஊதாரிக் கண்வசனன்்றால்  
உவழத்தும் சகாடுக்க ச்வண்டும்  

அருட்கவி  

அக்கரையூர் அப்துல் குத்தூஸ்  
--  

இது  ்மவழக்காலம்.  ்மவழயினால் 
பூமிக்கு நன்வ்ம. ஆனால் அவதயும் 
தாண்டி சதாைர்ந்து  ச்பயயும் ்மவழ-

யினால்  ்பாதிப்புக்கள் அதிக்மாகிக் சகாண்டு 
ச்பாகி்றது என அன்்றாைத்  தரவுகள் கூறுகின்-
்றன.  ்மக்கள் அ்வதிப்்படும் நிவலவய இம் 
்மவழ ஏற்்படுத்தி  விட்ைது.

்பல இைஙகளிலும் ்பயிர்கள் நாசம்.  இருப்-
பிைஙகள் ்பாதிப்பு என தினமும் சசயதிகள் 
்வந்து சகாண்சை இருக்கின்்றன.  இதனால் 
ஒரு ்பகுதிசயா, சில ்மக்கசைா ்பாதிப்்ப-
வைந்தார்கள் என்்பவத விை முழு நாடும்  
அ்வஸவதப் ்படுகி்றது என்்பசத உண்வ்ம. 
இயற்வகயின் சீற்்றம் ஏசதா ஒரு விதத்தில்  
எல்சலாவரயும் உரசிப் ்பார்க்கி்றது.ஓயாத 
்மவழசய நீ ஓயச்வடுக்க ்மாட்ைாயா எனக் 
சகட்டுக் சகாண்டிருக்கி்றான் ்மனிதன்.

இயற்வக  சீற்்றத்சதாடு சசர்ந்து சசயற்வக 
நிகழ்வுகளும் ்மனிதர்கவை சீண்டிக் 
சகாண்சை  தான் இருக்கின்்றன. ்மனிதனின் 
சக்திவயயும் மீறிய சசயல்கள் அன்்றாைம் 
நைப்்பவத  தடுக்கும் நிவலவயத் தாண்டி 
நாவை ்பற்றிய சகள்விக்குறிகள் அதிக்மாகி 
ஒருவித  ்மனஉவைச்சலில்  தத்தளிக்கி்றான் 
்மனிதன்.

இயற்வகயும்  சசயற்வகயும் சசர்ந்சத 

்மனிதவனத் தாக்குகின்்றசதா என எண்ணத் 
சதான்றுகி்றது.  ்மனிதனும் ்மற்்ற உயிரினஙக-
ளும் இவ்வுலகில் பி்றந்தவ்வ என்்பவத விை 
அவ்வ அவனத்தும்  இவ்ற்வனால் ்பவைக்கப் 
்பட்ைவ்வ என்்பசத உண்வ்ம. பிர்பஞசச்ம 
்பவைக்கப் ்பட்ை ஒன்று  தாசன. அவதப் 
்பவைத்த்வசன ்பரி்பாலனமும் சசயகி்றான். 
அ்வன் ஆட்சியாைர்கவை  ஆள்்ப்வன். அர-
சர்களுக் சகல்லாம் அரசன். அ்வனின்றி 
அணுவும் அவசயாது.  இது எல்லா ்மதஙக-
ளும் ஏற்றுக் சகாண்ைாலும் ஓரிவ்ற விசு்வா-
சிகைான நாம் இந்த விதி  மீது அதிக்மாகச்வ 
நம்பிக்வக சகாண்டுள்சைாம். எனச்வ, இவ்-
்வா்றான இக்கட்ைான  சூழ்நிவலகளில் எ்மது 
நம்பிக்வக மீது நாம் வகவ்வத்துப் ்பார்ப்்ப-
தும் நம் கைவ்ம. 

எனக்கு ஒரு திரு்மவ்ற ்வசனம் ஞா்பகம் 
்வருகி்றது. 

"நபிசய  நீர் கூறுவீராக(்மனிதசன) உனக்கு 
கிவைக்கும் எந்த  நன்வ்மயும்  அல்லாஹ்விை-
மிருந்சத கிவைக்கி்றது . இன்னும் உனக்குத் 
ஏதும் தீஙகு  ஏற்்பட்ைால் அது உன்னால் தான் 

்வந்தது."(அல்குர்ஆன் 4:79)
இவ் ்வசனம் ஒவ்ச்வாரு ்மனித-

னது ்வாழ்வின் பி்றப்பு முதல் 

இ்றப்பு ்வவர அ்வனுக்கான ஒரு எச்சரிக்வக 
என்்பவத உணரமுடிகி்றது.

உலகில்  அன்பின் இலக்கணம் தாய தான். 
இது ்மனிதனுக்கு ்மட்டு்மல்ல விலஙகுக-
ளுக்கும்   ச்பாருந்தும் . ்மனிதரிலும்  விலங-
கிலும் தாயவ்ம எனும் அற்புதத்தில் அதற்கு  
ஈடுஇவண இல்வல. அந்த தாவய விை ்பல 
்மைஙகு எம்வ்மப் ்பவைத்த்வன் எம் மீது  
அன்புள்ை்வன். அ்வன் இரக்கமுள்ை்வன் , 
அன்்பாைன், அருைாைன் என்்பசத அ்வனது  
்பண்புகளில் முதன்வ்மயானது. 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அ்வர்கள் கூறி-
னார்கள்:"அல்லாஹ்  அன்வ்ப நூறு ்பாகங-
கைாகப் ்பஙகிட்ைான். அ்வற்றில் சதாண்-
ணூற்று ஒன்்பது  ்பாகஙகவைத் தன்னிைச்ம 
வ்வத்துக்சகாண்ைான். (மீதியிருக்கும்) 
ஒன்வ்றசய பூமியில்  இ்றக்கினான். இந்த ஒரு 
்பஙகினால்தான் ்பவைப்பினஙகள் ஒன்்றன் 
மீசதான்று ்பாசம்  காட்டுகின்்றன. எந்த 
அைவுக் சகன்்றால், மிதித்துவிடுச்வா்மா 
என்்ற அச்சத்தால்  பிராணி தனது குட்டிவய 
விட்டுக் கால்குைம்வ்பத் தூக்கிக் சகாள்கி்ற-
து."இவத அபூஹுவரரா (ரலி) அ்வர்கள் அறி-
விக்கி்றார்கள்- ஆதாரம் -முஸலிம் 53:10  

இவ்றயன்பின் சதான்னூற்றி ஒன்்பது 
்பாகஙகளும் அ்வனிைச்ம இருக்கின்்றன.

இவ்ற்வன் இரக்கமுள்ை்வன் என்்பதற்கு 
இந்த நபிச்மாழி ச்பாது்மானது.

இன்னும் இவ்ற்வன் ்மனிதனுைன் எந்த-
ைவு சநருக்க்மாக இருக்கி்றான் என்்பதற்கு 

"நாம் அ்வனுக்கு பிைரி நரம்வ்ப விை 
மிக சநருக்க்மாக இருக்கிச்றாம்."(அல்குர்-

ஆன்:50:16)
எனும்  திரு்மவ்ற ்வசனம் சாட்சி கூறுகி-

்றது.இதிலிருந்து நாம் சதரிந்து சகாள்ை  
ச்வண்டியது, ்மனிதனுக்கு ்வரும் சசாதவன-
கள் அ்வசன சதடிக் சகாண்ைசத அன்றி 
ச்வறில்வல  . 

இன்று உலகில் எஙகு ்பார்த்தாலும் பிரச்சி-
வனகள். தீவிர்வாதம், இன்வாதம், யுத்தங-
கள் அவனத்வதயும் அப்்படிசய ஒன்றுமில்-
லா்மல்  ஆக்கிவிட்ைது சகாவிட் -19 எனும் 
சதாற்று சநாய. ஏவழ ்பணக்காரன்  என்்ற  
்பாகு்பாடின்றி அத்தவன ச்பவரயும் அதிர 
வ்வத்தது அது.  உலவகசய ஆட்ைம் காண  
வ்வத்தது . சீனாவில் முதலில் இது 

இனஙகாணப்்பட்ை ச்பாது அது எ்மது நாட்-
டுக்கு  ்வந்து எஙகள் வீட்டுக் கதவுகவையும் 
தட்டும் என்று கனவிலும் எ்வரும்  நிவனத்தி-
ருக்க ்மாட்ைார்கள் . எ்மக்கு சம்்பந்தமில்லாத 
எஙசகா ஒரு நாட்டில்  நைக்கும் ஒரு ஆச்சரிய-
்மாகச்வ ஆரம்்பத்தில் ்பார்த்சதாம். 

உலவக  ஆட்டிப் ்பவைத்த ்வல்லரசுகளும் 
அ்வர்கைது ஆயுதஙகளும் ஆட்ைம்கண்டு  
ஸதம்பித்துப் ச்பாயின. ஒரு வ்வரஸ கிருமி 
்வல்லரசுகவை அச்சுறுத்தியது. அணு  ஆயு-
தஙகவையும் அடித்துப் ச்பாட்ைது. உலகின் 
மூவல முடுக்கில் ்வாழ்ந்த ஒவ்ச்வாரு  ்மனி-
தவனயும் சதடிச் சசன்்றது அதனால் ஏற்்பட்ை 
்மரண ்பயம். ்பவைப்பினஙகவை ்மட்டுச்ம  
நம்பி ்வாழ்ந்த ்மனிதனுக்கு ்பவைத்த்வவன 
அடிக்கடி ஞா்பகப்  ்படுத்தியது.குசராதஙக-
சைாடு ்வாழ்ந்த்வர்களுக்கு குடும்்ப உ்றவுக-
ளின் ச்பறு்மதிவய  உணர்த்தியது. தீய குணங-
கவை சகாஞச்மா்வது ்ம்றந்து ்வாழும் ஒரு 
சந்தர்ப்்பத்வத  ஏற்்படுத்திக் சகாடுத்தது. 

ஒன்று்பட்டு ஒற்றுவ்மயாக  ்வாழச்வண்-
டும் என்்ற எண்ணம் எல்சலார் ்மனதிலும் 
உரு்வானது. இருப்்ப்வர் இல்லாதார்  என்்ற 
ச்பதமின்றி எல்சலாவரயும் ்மரண ்பயம் 
ஒன்று சசர்த்தது. சகாடுத்துதவும்  கரஙகள் 
சகாசரானா ்பரவிய ச்வகத்வதவிை அதிக 

ச்வகத்தில் இயஙகின. இருப்்ப்வர்  இல்லாத-
்வர் என்்ற ச்பதமின்றி ்பயத்சதாடு ்பசியும் ்பஞ-
சமும் கூைச்வ குடியிருந்தது. 

சமூக  இவைச்வளி , தனிவ்மப் ்படுத்-
தல், ஊரும் நாடும் முைக்கப் ்படுதல் என 
இது்வவர  எ்வருச்ம அனு்பவித்திராத சசாத-
வனகள் இரண்டு ்வருைஙகைாகத் சதாைர்ந்-
தன.  தற்்பாதுகாப்பும் தடுப்பூசியும் ்பவழய 
நிவலயிலிருந்து ச்மது்வாக ்மாறி இன்று  
முைக்க நிவல தைர்த்தப் ்பட்டிருக்கி்றது. 

ஆனாலும்  அன்்றாை ்வாழ்க்வக முவ்ற்மட்-
டும் திரும்்பச்வ இல்வல. அரச ஊழியர்கள் 
தவிர ஏவனய  சதாழில்களும் வியா்பாரஙக-
ளும் இனி ்பவழய ்படி மீண்டும் திரும்பு்மா 
என்்ற  சந்சதகம் எல்சலார் ்மனதிலும் இல்லா-
்மலில்வல. நாவை....? என்்ற சகள்விக் குறி  
சதாைர்ந்து சகாண்சை ச்பாகி்றது. 

இந்த நிவலயில் தான் சதாைர் 
்மவழயின் ்பாதிப்பு அடிக்கு 

ச்மல் அடியாக அத்துமீறிப் ச்பயது சகாண்டி-
ருக்கி்றது. 

்மவழக்காக  ஏஙகு்வதும் ்மவழயில் 
நவனந்து விவையாடு்வதும் ஒரு அலாதி-
யான சந்சதாசம் தான்.  அசத ்மவழ ்வர்மா-
்வதும் சா்ப்மா்வதும் காலநிவல ்மாற்்றத்தின்  
இரு்பக்கஙகள்.சதவ்வக்சகற்்ப அவ்்வப்-
ச்பாது ச்பயயும் ்மவழயும் சகாவைகாலத்-
தில்  ச்பயயும் ்மவழயும் ஒரு ்வரம் தான். 
அசத ்மவழ அவை ்மவழயாக சதாைர்ந்து 
ச்பயதால்  அது சசாதவனயாக ்மாறி விடு-
கி்றது.

"்மனித சமூகம்  தஙகள் கரஙகைால் எவத 
சம்்பாதிக்கி்றார்கசைா அதன் காரண்மாகச்வ 
தவரயிலும்   (நிலத்திலும்) கைலிலும் அராெக-
மும், குழப்்பமும் சதான்றுகின்்றன."(அல்குர்-
ஆன் ;30:41)

இத் திரு்மவ்ற ்வசனம் ்மனிதர்கவை சிந்திக்-
கத் தூண்டும் ஒரு ்வசனம். 

இவ்ற்வனின்  அருட்சகாவைகளில்  உயிரி-
னஙகளின் அத்தியா்வசியத் சதவ்வகளில்  மிக 
முக்கிய்மான  ஒன்ச்ற நீர்.நீரின்றி எந்த ஒரு  
உயிரினமும் ்வாழ இயலாது. அந்த நீர் எனும்  
இவ்ற்வனின் அருட்சகாவை சதவ்வக்கு அதி-
க்மாகும் ச்பாது  அது ச்வள்ைப் ச்பருக்காவும்  
ச்வறு அனர்த்தஙகளுக்கான காரணியாகவும் 
்மாறி விடுகி்றது. இவ்்வா்றான  சந்தர்ப்்பங-
களில் நாம் அ்வனிைம் வகசயந்து்வவதத் 
தவிர அவதத் தடுக்க  எந்த ஒரு ்மனித சக்தி-
யும் ஆற்்றல் ச்பறு்வதில்வல . இவ்ற சசாத-
வனகள் சமூகத்தில்  ்பா்வஙகள் அதிகரிக்கும் 
ச்பாது அல்லது ்பா்வஙகள் ்மலிந்து அவ்வ சக-
ெ்மாக நைக்கும்  ச்பாது தான் இவ்ற்வன் பு்றத்-
திலிருந்து இ்றக்கப் ்படும் என்்பது ்வரலாறு 
கூறும்  உண்வ்ம. 

நீர் , நிலம், ஆகாயம், காற்று, சநருப்பு  
என்்ற ஐம்பூதஙகவையும் அ்வன்  சகாஞசம் 
அவசத்தாசல உலகம் சுக்குநூ்றாகிப்  ச்பாகும். 
இயற்வக அனர்த்தஙகள், சதாற்று சநாயகள் , 
்பஞசம், அநீதியான ஆட்சி,  ்வன்முவ்றகள் 
ச்பான்று இன்னும்  ்பல சசாதவனகவையும் 
கூறிக் சகாண்சை ச்பாகலாம்.

தற்ச்பாது  சதாைர்ச்சியாக நைக்கும் ்பல 
நிகழ்வுகளும்  இவ்்வா்றான சசாதவனகள் 
தான் என்்பதில்  எந்த சந்சதகமும் இல்வல. 
ஆனாலும் அ்வற்வ்றப் புரிந்து திருந்தி 
்வாழும்  நிவலயிலும் ்மனிதனில்வல. உலக-
்மயப் ்பட்ை சிந்தவனகைாலும் , தீய குணஙக-
ைாலும்  ்மனிதன் தான் இவ்ற்வனிைமிருந்து 
இவைச்வளிவய உரு்வாக்கிக் சகாண்ைான். 
ஆனாலும் ,  இவ்ற்வன் அ்வனது திரு்மவ்ற-
யில், 

"நீஙகள் எஙசக இருந்தாலும் அ்வன் உஙக-
ளுைன் இருக்கி்றான்."(அல்குர்ஆன்; 57:4)

என்றும்,
"நிச்சய்மாக உஙகள் இவ்ற்வன் ( உஙகள் 

மீது) மிக்க இரக்கமுவைய்வனாகவும் கிருவ்ப-
யுள்ை்வனாகவும் இருக்கி்றான்."(அல்குர்ஆன் 
; 16:07)

என்றும்,
சர்்வ  ்வல்லவ்ம மிக்க்வன் தன் ்பவைப்புக்-

களில் ஒன்்றான ்மனிதன் மீது அைவுகைந்த 
அன்பும்  கருவணயும் சகாண்டுள்ைான் என்-
்பவதயும் ்மனிதர்கள் மீதான அ்வனது சநருக்-
கத்வதயும்  அழகாகக் கூறிக் காட்டுகி்றான். 
ஆனால் ்மனிதன் ்மட்டும் அ்வனது சசயல்்பா-
டுகைால்  இவ்ற சநசத்தில் இருந்தும்  இவ்ற-
்வனுக்கு நன்றி சசலுத்து்வதில் இருந்தும்   தூர-
்மாகிப் ச்பாகி்றான். 

ஓயாத மழையய 
நீ ஓய்வெடுக்க 
மாட்ாயா...

்ெஞ்ொற் ்ெலவெர் 
ஆறு. திருமுரு்கனின் 

மணிவிைா

மக்களால் க்காண்ா்ப்பட்
புலமக்பயர்ந்த

ஜெர்்மனியில் இருந்து ஜ்கௌசி

்கல்ஹினரனை 

பஹ்மி ஹலீம்தீன்...?

?

மெஷினா
ெனனவியா?
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இடி ைமழ. ப்பங்ாளி பவளமளைப் 
புடமவயின் சி்ப்பு ்மையில் 
நின்று இைண்டு வயதான ்பாதங -

்ள நடந்து பெல்கின்்றன. தூவானததால் 
ஜன்னலிற்கு அருகில் நிலம ஈைைாய் 
இருக்கின்்றது. நீமை மிதிததவுடன் 
அந்தப் ்பாதங்ள நிற்கின்்றன. இடப்்பக் -
்ம நடந்து ஒரு ொக்ம் ் ாலால் இழுதது 
வந்து அஙகு ப்பாட்டுவிட்டு, ஜன்னமல 
இழுதது ொததுகின்்றன தங் வமளையல் -
்ள அணிந்த ம்்ள. ஜன்னலில் அவ் 
அமமையாரின் மு்ததின் விம்பதமதப் 
்பார்க்கின்ப்றாம. 

50 வயதிருக்கும. சில நமைதத 
முடி்ள. விழாவிற்கு பெல்வதுப்பால் 
அலங்ாைததுடன் நிற்கின்்றார். அபத 
விம்பததில் பின்னால் ்திமையில் அவர் 
்ணவன், ம்யில் தி்றன்ப்பசிமயப் 
பிடிதது இவமை ்ாபணாளிப் ்பதிவு 
பெய்கி்றார். ஜன்னலின் திமைச்சீமலமய 
இழுதது மூடிவிட்டுத திருமபி 

அமமையார் “பவமல பெய்யுதா?”
்ணவன்  “பைக்ப்ார்டிங ்ாட்டுது, 

ெவுண்ட் பிைச்சிமன இல்மலயானு 
ஒருக்்ாப் ்பார்ததா ெரி“

அப்்படிபய வைபவற்்பம்றயின் 
அமனதது திமைச்சீமல்மளையும 
பென்று மூடிவிட்டு வந்து ்திமையில் 
அைர்கி்றார்.

தி்றன்ப்பசியில் இவர்்ள சில வினாடி -
்ள முன்பு ப்பசியது ஒலிக்கின்்றது.

கிழியப்ப்பாகும குமடயா் 
ஜன்னல்்ள ்ாற்றில் ஆடுகின்்றன 
அவள நடந்து வருகி்றாள 
வாழபவனும நீரில் 
நம வைலாறு எனும 
்ணப்ப்பாழுதுக் ்விமதமய 
எழுதிமுடிப்்பதற்கு 
்ாலால் நூலால் 
எழுதிமுடிப்்பதற்கு 
உல்ததின் ்ண்்மளை மூடுகி்றாள 
மூட ைறுக்கும சில ்ண்்ளின் 
இமை்மளை 
இழுததுத மதக்கி்றாள 
தாண்டவம ஆடுகின்்றன 
ைமழததுளி்ள 
ஒரு முழுநிலவு முடிகி்றது 
பின்பன அவன் ்ணவன் 
விம்பங்ளுள விம்பைாய் 
புமதக்்ப்்பட்டிருக்கி்றான் 
ம்யில் தி்றன்ப்பசி எனும 
ஊசிமயப் பிடிதது 
ஒளிபயனும நூமலக்ப்ார்தது 
்னமவயும நிஜதமதயும 
மதக்் முயல்கி்றான் 
முட்டாள 
வந்து அைர்கி்றாள 
இதழ்ள விரிக்கும ஒரு ைலரின் 
லாவ்தபதாடு 
இ்றந்துப்பான சிலவினாடி்ள 
உயிர்ப்பறுகின்்றன
அ-மமையார்  “1990க்குததாபன 

பொன்னனீங்? அவங்ளிடமதான் 
அமபுலன்்ஸமலபய பைடிக்்ல் இக்குப்-
பைன்ட்்ஸ இருக்கும”

்ணவன்  -“ஓம....ஆனா இன்பனாரு 
்பன்னிைண்டு ைணிததியாலம பவயிட் 
்பண்ணலாபை”

அமமையார்  - 
ப்ா்பைா “உந்த விெர் ்மதய 

விடுஙப்ா, பவளளைம வரும வமைக்-
கும ்பார்ததிட்டு இருக்கி்றதுதான் உங-
்ளுக்கு பவமல. படாக்டர் இன்னும 
24 ைணிததியாலமதான் பொல்லி 
இருக்்ார். பைக்ப்ார்டிஙம் பதாடங -
குஙப்ா”

்ணவன் ப்பாததாமன அழுததி -
விட்டு தி்றன்ப்பசிமயப் பிடிக்கி்றான். 
ஆனால் அவன் ம்்ள நடுஙகு -
கின்்றன.

அமமைார் -“ஆட்டாைாப் புடிங் -
ளைன்...” ப்ா்பைா்க் ்தததபதாடங -
கினவள அவன் ்ண்ணீமைப் ்பார்தது -
விட்டு ொந்தம அமடகி்றாள.

அ-மமையார் “இப்பிடிக்ப்ாண்டு -
வந்து இந்த ப்பாட்படா பிபைமல ொததி 
மவயுஙப்ா”

அந்த பும்ப்்படததில் இந்த அமமை -
யார் இளைமையா் உளளைார். ஒரு ஆறு 
வயது ைதிக்்ததக்் ை்ன் இவள ்பாதங -
்ளில்  ஏறி நின்று இவள ம்்மளைப் 
பிடிதத வண்ணம பைலும கீலும  சீ பொ 
ஆடுகி்றான். ஒரு நான்கு வயது ைதிக் -
்த தக்் ை்ள இவள தமலயில் ப்பன் 
்பார்க்கி்றாள. 

அருகில் நிறுததி மவக்்ப்்பட்டிருக் -
கும ஒரு ்பச்மெக்்ாரின் ்ண்ணாடி 
விம்பததில் அந்த பும்ப்்படதமத 
எடுததுக்ப்ாண்டிருக்கும ்ணவன் 
பதரிகி்றான்

“தாைதம பவண்டாம 

தயக்்ம பவண்டாம 
மதரியமப்ாள பநஞபெ !
பதாடங்லாம”
உததைவு பி்றப்பிததாள 
பி்றப்பிததவளின் விதிமய 
ைாற்றி எழுதுவதற்்ாய் 
பூமி நடுக்்ம ப்ாண்டபதா 
அவன் ம்்ள ஏன் நடுஙகுகின்்றன ?
ஒரு நிழற்்படததில் 
நிஜதமத ஓய்பவடுக்்ச் பொன்னாள 
பநைம பநஞசில் 
பநடுதூைம ்பாய்கின்்றது 
நிமனவமல்ள ்மைவந்து 
பநஞமெ முட்டுகின்்றன 
்பால்ப்ட்டு முமல்மளை முட்டும 
ைழமலப்பால் 
தமலவிரி ப்ாலைாய் 
்ாளியா இவள ?
இல்மல தமலை்ளின் 
விமளையாட்டு மைதானைாய் 
ைாறியபதா 
இவள சிைம 
சிைம ைட்டுைா 
்ைம ்ால் 
இவள உடல்முழுதுபை 
இவள பிளமளை்ளின் 
விமளையாட்டு பூமி 
புவியீர்ப்ம்ப மிஞசும அன்பு 
முததப்்பமெயில் 
உயிர்்ள இமணயும 
அவனும 
நிழபலன 
குமடபிடிதது நின்்றான் 

அ-மமையார்  “்ண் -
ணுக்குட்டி இத நான் 
உனக்்ா்ப் ்பண் -
ணல்ல, எனக்்ா்ப் 
்பண்்றன்.

 இந்த பைண்டு வரு -
ஷமும நை் பவதமன 
நான் அனு்பவிச்சிட் -
டன். ஆனா இன் -
மனக்கு ெந்பதாஷைாப் 
ப்பா்றன். 

் ம ட சி வ ம ை க் கு ம 
குற்்ற உணர்வு என்்ற 
ப்பச்சுக்ப் நீ இடம 
ப்ாடுக்்க் கூடாது. 
என்பனாட ்பயம 
அது ைட்டுமதான். நீ 
எனக்கு பெய்யக்கூடிய 
ம்ைாறு, இந்த ்பழியத 
தூக்கி உன் தமலபைல 
ப்பாட்டுக்்ாை ெந்பதா -
ஷைா வாழ்றதுதான்.

அபதாட , ைாம, 
அமைா ப்பாய்ட்டன்்ற 
ப்ா்பதமத தங்ச்சி -
பைல ்ாட்டக் கூடாது. 
இனிபை அவதான் 
உன் அமைா.உனக்கு 
இப்பிடி ஒரு நிமலமை 
வந்தாலும நான் 
இமதததான் பெய்வன்.

நீங் பைண்டுப்பரும -
தான் என் வாழக்ம் -
பயாட ப்பாக்கிஷங். 

என் டிகிரி, பீ.எச்.டி, ்பணம, பு்ழ 
எதுவும நீங் தந்த ெந்பதாஷததுல ்ால் -
்பஙகு ப்ப்றாது.

சின்ன வாண்டு அப்்பமைா எங்ன்னு 
ப்ட்டா உண்மைமய பொல்லு இல் -
லாட்டி அவபளை ்ண்டுபுடிச்சிடுவாள.

இந்த ைருந்துதான் , பொ வலி 
பதரியாது. உங் ப்ாப்்பர் ஒரு ைாதிரி 
எஙம்பயா வாஙகிட்டார். ஆனா ைைக் -
்றி வாஙகிட்டு வாை ைாறி ்பழுதாப்ப்பா -
னத வாஙகிட்டு வந்தாபைா பதரியாது.”

்ணவமைப் ்பார்தது புன்னம்க்கி-
்றாள. ்ணவன் சுவரில் ொய்ந்து நின் -
்றவண்ணம ்ண்ணிலிருந்து ்ண்ணீர் 
வழிகி்றது.

்மடசி வார்தமத்ள 
பைௌனததில் பைௌனைாய் ஒலிக்கின்-

்றன அந்த வைபவற்்பம்ற முழுதும 
ஒரு ைாயபொ்ம 
்ண்்ளில் விழுந்து 
்ண்ணீமை வைமவக்கும தூசிப்பால் 
நிஜததிலும நிஜைாய் 
நிைமபிக்கிடக்கி்றது 
“நீ ப�ா்ஸபிட்டல்ல இருந்த இைண்டு 

வருெததுல அவன் ஒரு தைமகூட வந்து 
்பார்க்்ல்ல. அவன் டிபவார்்ஸ தைாட் -
டிப் ப்பா்றான், நீ அபைரிக்்ா ஆ்ஸதி-
பைலியா எண்டு எஙம்யாவது ப்பாய் 
லிவ்விங டுப்தர் அப்பிடின்னு ெந்பதா -
ஷைா இரு. 

குழந்மத ப்பததுக்்ணும எண்டு நான் 
உங்ளை பொல்லி வளைர்க்்ல்ல, உங்ளை 
ததபதடுதத ைாறி நீங்ளும ததபதடுக் -
்னும எண்டுதான் ஆமெப்்பட்டன். 

ஆனா நீ குழந்மத ப்பததுக்், நான் 
உனக்கு ை்ளைா வந்து பி்றக்்னும”

அமபுலன்்ஸ வரும ெததம ப்ட்கி்றது. 
“ஆ பொல்ல ை்றந்திட்டன், பிரிட்்ஜல 

ப்ெரி கிண்டி மவச்சிருக்்ன். ை்றக்்ாை 
ொப்பிடுஙப்ா”

்ணவன் இவள முன் வந்து ைண்டி-
யிட்டு ்ட்டித தழுவி முததமிடுகி்றான்.

அமமையார் -“சிவபுைாணம ்பாடுறீங-
்ளைா“

்-ணவன் “எனக்கு முதல் நாலுவரி -
தான் பதரியும”

அமமையாை -“என் பைமெபயாட 
பைண்டாவது லார்ச்சி“

்ணவன் முதல் நான்கு வரி்மளைப் 
்பாடிய வண்ணம உளபளை ஓடுகி்றான். 
லார்ச்சிமயத தி்றந்த பவ்ததில் அது 
கீபழ விழுந்து உமடகி்றது. 

அதற்குள இருந்த புதத்ங்மளைக் 
கிளைறி சிவபுைாணதமத எடுதது வாசிதத 
வண்ணம வைபவற்்பம்றக்குள ஓடி வரு -
கி்றான்.

“தாயிற் சி்றந்த தயாவான ததது-
வபன” என்்ற வரி்மளை விமமி விமமிப் 
்பாடுமப்பாழுது அவன் ைமனவி ்திமை -
யில் இ்றந்து கிடப்்பமதக் ்ாண்கி்றான்.

அமபுலன்்ஸ ஒலி 
அெரீரி 
“சிவபுைாணம ்பாடுறீங்ளைா“
அவள ்மடசி ஆமெ 
ஓடிச்பெல்லுகி்றான் 
அழியாத அவ் எழுததுக்்மளைத பதடி 
பதரிந்த நாலு வரி்மளை 
முணு முணுததுக்ப்ாண்டு 
இருளில் நடக்கும 
ஒரு குழந்மதயின் 
்பயதமதப் ப்பாக்கும 
்பாடல்ப்பால் 
பைமெயின் ஒரு பநஞெம்றமயக் 
கிழிதபதடுதது 
அந் நூலின் ்பக்்ங்ள 
விைல்்மளை பவட்டும அளைவு 
பவ்ைாய்த திருப்பி 
சிவனின் வைலாற்ம்றப் 
்பாடிய வண்ணம திருமபுகி்றான் 
அஙப் அவள ்பல்லில் ்டி்பட்டு 
சிந்திய ைாததிமைத  துண்டு்ள 
ைார்பின் மீது 

சில தினங்ள ்ழிதது இந்தக் 
்ாபணாளிமய அவள ை்ள ைருதது -
வைமன அம்றயில் ஜன்னல் அருப் 
நின்று ்பார்க்கி்றாள. ்ண்ணீர் வழிகி்றது. 
பதாடர்ந்து அக்்ாபணாளியில் வீட்டு 
அமழப்புைணி அடிப்்பதும, பநாயாளைர் 
்ாவுவண்டி ஊழியர்்ள வந்து அவளின் 
உடமலக் ்ாவிச்பெல்வதும, பவறிச் -
பொடிப்ப்பான வீடும ்பதிவாகியிருக்கின் -
்றன.்ாமலச் சூரியன் அவள மு்ததில் 
வீெ ்ண்்மளை மூடி அவள ஒரு ம்மய 
ைார்பின் மீது மவதது அந்த இதயம 
துடிக்கும  ெதததமதக் ப்ட்கி்றாள.

ைைததில் வந்து அைர்கி்றது 
ஒரு ்ப்றமவ 
அதன் இதயததுடிப்பு...

ஒரு தாயின் இதயம் 

(மானிப்ாய்) ரதிதேவி...? 

மகுடம  ்மல இலக்கிய வட்டம நடாததும ்விஞர் வி. மைக்்ல் ப்ாலினின் 
இவமனச்  சிலுமவயில் அம்றயுங்ள, எழுதிததீைா பிரியங்ள ஆகிய இரு ்விமத 

நூல்்ளின்  பவளியீட்டு விழா இன்று 28-.11.-2021 ஞாயிறு ைாமல 
3.45 ைணிக்கு  ைட்டக்்ளைப்பு ப்பாது நூல் 
ப்ட்ப்பார் கூடததில் ப்ா்றமளைப்்பற்று 
பைற்கு பிைபதெ  பெயலாளைர் . பவ.தவ-
ைாஜா (்விஞர் ைாஜாததி) தமலமையில் 
நமடப்ப்றவுளளைது. 

எழுததாளைரும,  அதி்பருைான ெ. ைணி -
பெ்ைனின் வைபவற்புமையுடன் ஆைம்ப-
ைாகும நி்ழவின்  பிைதை அதிதி்ளைா் 
ைட்டக்்ளைப்பு ைாவட்ட அைொங் அதி-
்பரும ைாவட்டச்  பெயலாளைருைான  ். 
்ருணா்ைனும,யாழ. ைாவட்ட அைொங் 
அதி்பரும ைாவட்டச் பெயலாளைருைான ். 
ைப்ெனும ்லந்து சி்றப்பிதது நூல்்மளை 
பவளியிடவுளளைனர். 

 ைட்டக்்ளைப்பு தமிழச்ெங  ்தமலவர் மெவப்-
புைவலர் வி. ்றஞசிதமூர்ததி ைற்றும யுமனட்-
டட் புதத  ்நிமலய உரிமையாளைர்  ்பா. பெல்வ-
ைாஜாவும  முதல்பிைதி்மளைப் ப்பற்றுக்ப்ாளளை 
நூல்பதாடர்்பான  நயவுமைமய கிழக்குப் ்பல் -்
மலக்்ழ  ்ஓய்வு நிமல ப்பைாசிரியர் பெ. பயா -்
ைாொவும,  அதி்பரும, ்விஞருைான ்வின்-
ை்ள சுதா்ரியும நி்ழததவுளளைனர்.

்ல்வி  ைறுசீைமைப்பு  இைாஜாங் 
அமைச்சின் ்பணிப்்பாளைர் நாய்ம இைா. 
பநடுஞபெழியன்,  ஓய்வு நிமல கிழக்குைா-
்ாண இமளைஞர் பெமவ்ள ைன்்ற ்பணிப்்பா-
ளைர் ப்பான்.  பெல்வநாய்ம, ைட்டக்்ளைப்பு 
பதசிய பெமிப்பு வஙகி ஓய்வு நிமல மு்ா-
மையாளைர்  எ்ஸ. வி. சுபவந்திைன், கிழக்குப் 
்பல்்மலக்்ழ  ் டாக்டர். எ்ஸ.  சிவச்பெல்-
வன் ஆகிபயார் சி்றப்்பதிதி்ளைா  ்  ்லந்து 
ப்ாளளும இந் நி்ழவில் ்வி  வாழததிமன 
்திைவன் ்பட்டிைன்்ற தமலவரும ைட்டக் -்
ளைப்பு தமிழ எழுததாளைர்  ெங  ் ப்பாருளைாளைரு-
ைான ்விஞர். த. இன்்பைாொ நி்ழதத நன்றியு-
மையிமன நூலாசிரியர்  ைகுடம. வி. மைக்்ல் 
ப்ாலின் ஆற்றுவார். இந் நி்ழமவ ்விஞர் 
பொமலயூைான் ஆ. தனு்ஸ்ைன் பதாகுதது 
வழங்வுளளைார். 

இரு கவிதை நூலகளின் 
வெளியீட்டு விழா இன்று

"இெதைச் சிலுதெயில அதையுஙகள்" 
"எழுதுதித்தீரா பிரியஙகள்"

இலங்கையிலிருந்து புலம்்யர்ந்து 
ஐர�ாபபிய நாடுகைளில் தஞ்சம புகுந்த 
தமிழ் மககைள் மத்தியில், இலககிய 

வாஞ்்ச மிகைக்கைாண்டு ்்ைபபுகை்ை அளித்த 
சிறந்த ்்ைப்ாளிகைளில் ஒருவர் முல்்லயூ-
�ான். ்சமூகை அவலஙகை்ைப ்்ரிதும கைவனத்-
திற்கைாண்டு மனிதத்தின் ரமம்ாட்டிறகைாய்ப 
்்ைபபுகை்ை அளித்தவர்கைளில் முல்்லயூ�ான் 
குறிபபிைத்தககைவர்.

முல்்லத்தீவு - வறறாப்்ை்யச் ர்சர்ந்த 
முருரகைசு - சிவ்ாககியம தம்திகைளின் புதல்வ�ான 
இவரின் இயற்்யர் சிவ�ா்சா.

இவர் ஆ�ம்க கைல்வி்ய வறறாப்்ை 
ரறாமன் கைத்ரதாலிககை ்ாை்சா-
்லயிலும, பின்னர் ்சாவகைச்ர்சரி 
இந்துக கைல்லூரி, றிர்க கைல்லூரி-
யிலும கைல்வி்யத் ்தாைர்ந்தார்.

யாழ் ்ல்கை்லககைழகைத்தில் 
கை்லத்து்றயில் கைறறு இைமா-
ணிப ்ட்ைத்்தப ்்றறுக்கைாண்-
ைார். ்ல்கை்லககைழகைத்தில் கைறகும 
கைாலத்திரலரய எழுத்துத்து்ற-
யில் தீவி�மாகை ஈடு்ட்ைார். 

இவ�து ்்ைபபுகைள் ்த்திரி்கை-
கைளிலும 'மல்லி்கை' மறறும சில 
்சஞசி்கைகைளிலும பி�சு�மாகின. 
'மல்லி்கை' முல்்லத்தீவுச் சிறப-
பிதழ் ்வளியிட்ைது.  அச்சிறபபிதழின் ்வளியீட்டு 
விழா முல்்லத்தீவில் சிறப்ாகை ந்ை்்றறது. 

அவ்விழா சிறப்ாகை ந்ை்்ற முல்்லயூ�ான் 
அய�ாத உ்ழப்் நல்கினார் என மல்லி்கை 
ஆசிரியர் ்்ரிதும ்�ாட்டிய்ம குறிபபிைத்தக-
கைது. அககைாலத்தில் முல்்லயூ�ான் 'அககினிக 
குஞசு' என்ற ்சஞசி்கை்யயும ்வளியிட்டு 
வந்தார். 1981 -- 1982 கைாலப்குதியில் இரு 
கைவி்தத் ்தாகுதிகை்ையும இவர்  ்வளியிட்ைார்.

அந்நாட்கைளில் ்ல கைவிய�ஙகுகைளிலும கைலந்து -
்கைாண்டு ்ா�ாட்டுப ்்றறார்.

தாயகைத்தில் யான் ்ஙகு்றறிய கைவிய�ஙகுகைள் 
சிலவறறில் இவரும கைலந்து்கைாண்டு சிறபபித்-
த்ம ஞா்கைத்திலுண்டு.

்ண்ைா�வ்ையில் சிறிதுகைாலம ஆசிரிய�ாகைக 
கைை்மயாறறினார். ்ல்கை்லககைழகைத்தில் கைறற-
வ்�ரய கைாதலித்து வாழ்க்கைத் து்ையாககிக 
்கைாண்ைார்.

நாட்டு நி்ல்ம கைா�ைமாகை 1983 -ம ஆண்டு 
புலம்்யர்ந்து தமிழ்நாடு ்்சன்றார்.

அஙகு சிறிது கைாலம ்த்திரி்கை ஒன்றில் ்ணி -

புரிந்தார். தமிழகைத்தில் வாழ்ந்த கைாலத்திலும ஒரு 
சில நூல்கை்ை ்வளியிட்ைார்.

1986 -ம ஆண்டு  ்ைன்மார்க நாட்டிறகு வந்து 
ர்சர்ந்தார். 1993 -ல் 'நிர்வாை விழிகைள்' என்ற 
கைவி்தத் ்தாகுதி்ய ்வளியிட்ைார். ஐர�ாப்ா -
விலிருந்து ஒலி்�ப்ாகிய தமிழ் வா்னாலிகைளில் 
இவ�து ்்ைபபுகைள் ்ல ஒலி்�ப்ாகி மககைள் 
மனஙகை்ைக கைவர்ந்தன. 

இலககியத் தாகைத்திறகு ஆட்்ட்டு 'கைாகைம' என்ற 
்்யரில் ஒரு மாத இத்ழயும 1996 வ்� 
்வளியிட்டு வந்தார்.

இந்த இதழில் கை்தகைள் - கைட்டு்�கைள் எனத் 
்தாைர்ந்து எழுதி வந்தார்.

2002 -ம  ஆண்டு ்கைாழுமபில் 'மல்லி்கைப 
்ந்தல்' ்வளியீைாகை இவ�து சிறுகை்தத் ்தாகுதி-
யான 'ர்ச்ல' ்வளியாகியது.

''முல்்லயூ�ான் கை்த ்்சால்வதில் ஒரு புது -
்மயிருககிறது. புதுபபுனல் ஊறறின் குளிர்்ம 
பி�வகிககின்றது. ்லவித 'இ்சங'கைைால் மூ்ை 
குழமபிப ர்ாயிருககும இ்ைய இலககியச் ்சந்த -
திககு இது ஒரு மாறறீடு எனலாம. ் ல கை்தகைளில் 
உருவம ்சார்ந்த சில உத்திகை்ைக ்கையாண்டிருக-
கிறார். சிலவறறில் குறிபபிைககூடிய ்வறறியும 
அ்ைந்துள்ைார். 

ஒரு சிறுகை்த எப்டி அ்மய ரவண்டும என்று 
சில வார்த்்தகைளில் கூறிவிை முடியாது. ஆனால் 
ஒரு சிறுகை்த்யப ்டித்து முடித்ததும அது தரும 
உைர்வுகைள் நல்ல விகிதா்சா�த்தில் ்டிப்வர்கைள் 
சிந்த்னயில் ்தாறறி, மனத்தில் ்தாஙகி நிற-
குமாயின் அதுரவ சிறந்த சிறுகை்த என மதிப-
பிை ்வககிறது. முல்்லயூ�ானின் கை்தகை்ைப 
்டித்து முடித்ததும எமது சிந்த்ன விரிகின்றது. 
்ல விையஙகை்ைப புரிந்து ்கைாள்ை ரவண்டு-
்மன்ற ஆவல் தூண்ைப்டுகின்றது. வாதப பி�தி 

வாதஙகைள் எழு -
கின்றன."

- என்றவாறு 
முல்்லயூ�ானின் 
'ர்ச்ல' சிறுகை்தத் 
்தாகுதிககு அணிந்து்� 
வழஙகிய எழுத்தாைர் - ைாகைர்  புரலாலியூர் கை. 
்சதாசிவம குறிபபிட்டுள்ை்ம மனங்கைாள்ைத் 
தககைது.

முல்்லயூ�ானின் ்ார்்வயில் சிந்த்னத் 
்தளிவு இருககிறது. 

புலம்்யர் மககைளின் எரியும பி�ச்சி்னகைள், 
எதிர்கைாலம ் றறிய ஏககைஙகைள், இ்ைய ்சந்ததியின் 
ர்ாககுகைள்  எனப புலம்்யர்ந்து வாழும ்சமூகைத்-
தின் வாழ்விய்லப ்ல ரகைாைஙகைளிலும இவ�து 
்்ைபபுகைள் சுட்டி நிறகின்றன எனலாம.

முல்்லயூ�ான் ்ல்து்ற ஆறறலாைர். சிறந்த 
ஓவியர். ஓவியக கைண்கைாட்சி்ய நைாத்திப ் ா�ாட்டுப 
்்றறவர்.

1990 -ம ஆண்டு ஓவியக கைண்கைாட்சியில் இவ�து 
ஓவியம ஒன்று ்த்தாயி�ம குர�ாண் ்கைாடுத்து 
வாஙகைப்ட்ைது எனத் ் தரிகிறது.்ைன்மார்ககிலுள்ை 
நகை�்ச்் ஒன்று இவ�து ஓவியத்்த வாஙகிக 
்கைௌ�வித்ததாகைத் ்தரிகிறது. சிறந்த ்்ைப்ாளி-
யாகை வைர்ந்த நண்்ர் முல்்லயூ�ான்,  2006 
-ம ஆண்டு 51 வயதில் கைாலமாகிய்ம அவ்� 
அறிந்த ்்ைப்ாளிகைள், மககைளுககு மிகுந்த கைவ-
்லயளித்தது. 2000 ஆண்ைைவில் ஒரு சில 
தை்வ  ்தா்லர்சியில் ்தாைர்பு ்கைாண்டு தாய-
கைத்து ஞா்கைஙகை்ை நீண்ை ரந�ம அவர் என்னு-
ைன் ்கிர்ந்து்கைாண்ை்ம ஞா்கைத்திலுண்டு.

10 - 10 - 2010 -ல் ்ைன்மார்க நாட்டில் ''இனி" 
வா்சகைர் வட்ை ஏற்ாட்டில் இலககிய விழா  சிறப்ாகை 
ந்ை்்றறது.

''முல்்லயூ�ான்" அ�ஙகில் ந்ை்்றற இவ்விழா-
வில்  நூல் ் வளியீடு - கைருத்த�ஙகு - கைவிய�ஙகு -  புத்த-
கைக கைண்கைாட்சி  என்்ன இைம்்றறன. இவ்விழா -
வில் யான் கைலந்து்கைாண்டு 
நண்்ர் முல்்லயூ�ா்ன 
நி்னவுகூர்ந்து உ்�யாறறி -
ய்ம நி்னவில் நிறகிறது. 
முல்்லயூ�ான் ்்ைபபு -
கைள் மூலம, அவ�து நாமம 
நி்லத்து நிறகும..!

புலம்பெயர்ந்த மண்ணில் புகழ்பெற்ற      
பெடைபபெபாளி முல்டலயூரபான்..!

 வி. ரி. இளஙதகோவன்...?
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“அவர் நினைப்பனைப 
ப்போல் அவர்்கள் இரு-
வரும் ைங்கள் விருப-

்பத்திற்கு ்போய்ந்து ைற்்்கோனை ் ெய்து 
்்கோள்்ளவில்னை . இது ் ்கோனைைோன் 
என்்பது முடிவோகிறது. அைோவது 
யோரோவது இவர்்கள் இருவனரனயம் 
அச்சுறுத்தி இந்ைக் ்கோரியத்னைச் 
்ெய்யச் ்ெோல்லியிருக்்கபவண்டும். 
அப்படியும் இல்னை்யன்றோல் இவர் -
்கள் இருவனரயும் யோரோவது இந்ை 
இடத்திற்கு அனைத்துச் ் ென்று அவர்-
்கன்ளப பிடித்து ்போைோ்ளத்தில் ைள்ளி-
யிருக்்க பவண்டும்! ஆைோல் அப்படி 

ைள்ளி விடுவைற்கு வோய்பபில்னை. 
ஏ்ைன்றோல் இவர்்கள் இருவரும் 
நன்றோ்க ்படித்ை புத்திெோலி்கள்!”

“ஆமோம்... அ்ைன்றோல் உண்னம 
ைோன்!” என்றோன் ெஞனெ.

நண்்பர்்கள் மூவரிடமிருந்தும் 
கினடத்ை ை்கவல்்கன்ள எல்ைோம்,

மைைம் ்ெய்து னவத்துக் 
்்கோண்டோர், இன்்ஸ்்பக்டர் ரோ்கவன்.

அடுத்ை விெோரனைக்்கோ்க, தீபி்கோ-
வின் பைோழி்கன்ளச் ெந்திப்பைற்்கோ்க 
்போைந்துனறக்குச் ்ென்றோர் இன்்ஸ-
்்பக்டர்.

அவர்்கள் மூவருனடய  ்்பயர்-
்கன்ளயும் பிரதீபபிடமிருந்து 

இன்்ஸ்்பக்டர் ப்கட்டுத் ்ைரிந்து 
்்கோண்டோர்.

பிரியோ,
ெந்திரோ,
மல்லி்கோ இது ைோன் அவர்்கள் 

மூன்று ்்பயர்்களுனடய ்்பயரோ-
கும்.

இன்்ஸ்்பக்டர் அஙப்க ப்போகும் 
ப்போது மோனையோகிவிட்டது.

்்பண்்கள் விடுதிக்கு ைனியோ்க 
ப்போ்க முடியோது என்்பைோல்,

அந்ைப்பகுதி ்்போலி்ஸ நினையத்-
திற்குச் ்ென்று வி்பரத்னைக் கூறி, 

அஙகிருந்ை இரண்டு ்்பண் 
்்போலி்ஸ அதி்கோரி்கன்ளயும் அனைத்-
துக் ்்கோண்டு அஙப்க ்ென்றோர்.

திடீ்ரன்று ்்போலி்ஸ அதி்கோரி்கள் 
விடுதிற்குள்ப்ள வந்ைதும்,

அஙப்க இருந்ை ்்பண்்கள் எல்-
பைோரும் ்பர்பரப்பனடந்ைோர்்கள்.

அவர்்கள் எல்பைோனரயும் ஓர் 
இடத்தில் கூடச் ்ெய்ை ்்பண்்்போ-
லி்ஸ அதி்கோரி,

எச்ெரிக்கும் பைோரனையில் 
ப்பசிைோர்.

‘பிரியோ... ெந்திரோ... மல்லி்கோ இந்ை 
்்பயர் உள்்ள மூன்று ப்பர் மட்டும் 
முன்ைோல் வோருங்கள் உங்களிடம் 
விெோரனை ஒன்று ்ெய்ய இருக்கி-
றது!’

்்பயர் குறிபபிட்ட அந்ை மூன்று 
்்பண்்களும், 

ஒருர் மு்கத்னை ஒருவர் ்போர்த்ை்ப-
டிபய,

முன்ைோல் வந்ைோர்்கள்.
“தீபி்கோ, தீ்பனின் திடீர் மரைம் 

்ைோடர்்போ்க எங்களுக்கு சிை ை்கவல்-
்கள் ்ைரிந்து ்்கோள்்ள பவண்டியி-
ருக்கிறது. அைைோல் உங்கள் ஒபீ்ஸ 
ரூமுக்கு வோருங்கள்!” என்று ்ெோல்-
லிவிட்டு,

முன்ைோல் நடந்ைோர் இன்்ஸ்்பக்டர் 
ரோ்கவன்.

ஆபி்ஸ அனறக்குள் வந்ைதும், 
ைைது விெோரனைனய ஆரம்பித்ைோர் 
இன்்ஸ்்பக்டர்.

“நீங்கள் மூவருபம தீபி்கோவின் 
பைோழி்கள் ைோபை....?”

ஆ.... ஆமோம்... இன்்ஸ்்பக்டர் 
நோங்கள் நோல்வரும் இனைபிரியோ 
பைோழி்கள்!” என்று சிறிது ைடுமோற்-
றத்துடன் ்ெோன்ைோள் பிரியோ என்ற 
பைோழி.

“அப்படின்ைோ ப்கம்்பசில் ்படிக்கும் 
பிரதீப, ெஞனெ, ஜீவ்கன் இவர்்கள் 
மூவரும் உங்கள் நண்்பர்்க்ளோ...?”

இன்்ஸ்்பக்டர் இப்படிக் ப்கட்டதும்,
மூவரும் ்பதில் எதுவும் ்ெோல்ைோ-

மல், 

ஒருவர் மு்கத்னை ஒருவர் ்போர்த்துக் 
்்கோண்டோர்்கள்.

தீபி்கோ – தீ்பன் ைற்்்கோனை ெம்-
்பந்ைமோை உங்களுனடய ைனிப்பட்ட 
்கருத்துக்்கள் எங்களுக்குத் பைனவ 
இல்னை. ஆைோலும் இந்ை மரைம் 
்ைோடர்்போ்க நோம் விெோரனை நடத்து-
பவோம். அைைோல் இந்ை மரைம் ெம்-
்பந்ைமோ்க உங்களுக்குத் ்ைரிந்ை ை்க-
வல்்கன்ள ்பயப்படோமல் எங்களிடம் 
்ெோல்லுங்கள். நீங்கள் ்ெோல்லும் 
ர்கசியத் ை்கவல்்கள் ்கோப்போற்றப்படும்.

இன்்ஸ ்்பக்டரின் இைமோை இந்ை 
வோர்த்னை்களிைோல்,

பைோழி்கள் மூவரும், 
அச்ெம் நீஙகி,
மைத்திருபதி அனடந்ைைர்,
அைற்பிறகு,
அவர்்கள் மூவரும் இன்்ஸ்்பக்டர் 

ப்கட்ட ப்கள்வி்களுக்குப ்பதில் ்ெோன்-
ைோர்்கள்.

“பிரதீப ெஞனெ, ஜீவ்கன் இவர்்கள் 
மூவரும் எங்களுக்கு மி்க ்நருக்்க-
மோை நண்்பர்்கள். அபைப்போல், தீபி்கோ-
விற்கும் தீ்பனுக்கும் அவர்்கள் நண்்பர்-
்கள் ைோன்.

“நீங்கள் ஆறுப்பரும் லீவு நோட்்க-
ளில் ஒன்றோ்கத்ைோன் சுற்றுப ்பயைம் 
ப்போவீர்்க்ளோ...?”

“ஆமோம் இன்்ஸ்்பக்டர்... ஆைோல் 
நோங்கள் ப்போவது வன்பட டிரிப 
மட்டும் ைோன். நோட்்கைக்கில் ப்போய் 
எல்ைோம் ைஙகி இருக்்க மோட்படோம்!”

“ெமீ்பத்தில் நீங்கள் எல்பைோரும் 
வட்டவ்ளவன்ளவில் இருக்கும் ்போைோ-
்ளத்துக்கும் அைன் அருகில் இருக்கும் 
மனைமீது ஏறுவைற்கும் ப்போனீர்்கள் 
ைோபை...?”

“ஆமோம் இன்்ஸ்்பக்டர் ஒரு 
மோத்திற்கு முன்பு நோங்கள் எட்டு 
ப்பரும் வட்டவன்ளக்கு வன்பட டிரிப 

ஒன்று ப்போய் வந்பைோம்!”“எப்படி 
ப்போனீங்க?”

“டி்ரயினில்ைோன் ப்போபைோம்!” 
“எபப்போது இந்ை டிரிப 

ப்போனீங்க...?”
“ம் ெரியோ்க ஞோ்ப்கம் இல்னை 

இன்்ஸ்்பக்டர்...!” ைனைனயச் 
்ெோறிந்ை்படிபய ்ெோன்ைோள், 
ெந்திரோ,

“ம்... எைக்கு ஞோ்ப்கம் இருக்கி-
றது. இன்்ஸ்்பக்டர் நோங்கள் இந்ை 
மோைம் ஆறோம் தி்கதிைோன் அஙகு-
ப்போய் வந்பைோம் இப்படிச் ்ெோன்ைது 
பிரியோ.

“தீபி்கோவும் தீ்பனும் அன்று மகிழ்ச்-
சியோ்கவோ இருந்ைோர்்கள்.?”

“ஆமோம் இன்்ஸ்்பக்டர்... அவர்்கள் 
இருவரும் மகிழ்ச்சியோ்க இருந்ைோலும் 
மைத்ை்ளவில் மி்கவும் ்கஷடப்பட்டுக் 
்்கோண்டுைோன் இருந்ைோர்்கள்!”

“ஏன் அப்படி இருந்ைோர்்கள்?”

“அது ஒரு ்்பரிய ்கனை இன்்ஸ-
்்பக்டர்!”

“அந்ை ்்பரிய ்கனை்கன்ளப ்பற்றி 
நோன் ்்கோஞெம் ்ைரிந்து ்்கோள்்ள-
பவண்டும்!” என்று ்ெோன்ை இன்்ஸ-
்்பக்டர்,

்ெல்ப்போனில் எவருடபைோ ப்பசுவ-
னைப ப்போல் ்போவனை ்ெய்து,

ைைது ப்போனில் அவர்்கள் 
ப்பசுவனை ்பதிவு ்ெய்வைற்கு 
பவண்டிய ஏற்்போட்னடச் ்ெய்ைோர்.

“தீ்பனும் தீ்போவும் ்பள்ளி ்ெல்லும் 
நோட்்களில் இருந்பை ்கோைலித்து 
வந்ைோர்்கள். இன்னும் ்ென்ைோல் 
அவர்்கள் இருவரும் ்ெோந்ைக்்கோ-
ரர்்கள் ஆைோலும் ்கோணி ்பஙகீட்டு 
விஷயத்தில் ஏற்்பட்ட ை்கரோறிைோல் 
கீரியும் ்போம்பும் ப்போல் ்பன்கவர்்க-
்ளோகி விட்டோர்்கள். தீபி்கோ எபப்போதுபம 
்ெோல்லிவந்ைது என்ை ்வன்றோல்,  
எபப்போதும் ைங்கள் ்்பற்பறோரின் 

ெம்மத்ைத்துடன் தீ்பனைத் திருமைம் 
்ெய்து ்்கோள்்ள முடியோது என்்பது-
ைோன். அபை ்கனைனயத்ைோன் தீ்பனும் 
எங்களிடம் ்ெோன்ைோன்!”

“ம்... பிறகு என்ை நடந்ைது?” 
“ெமீ்ப நோட்்க்ளோ்க அவர்்கள் இருவ-

ரும் பவறு ஒரு ்கனைனய ்ெோல்ை 
ஆரம்பித்திருந்ைோர்்கள்!

“அது என்ை ்கனை?”
“எங்கள் ்கோைல் நினறபவறோ 

விட்டோல் நோங்கள் இருவரும் ஒன்-
றோ்கபவ ைற்்்கோனை ்ெய்து 
்்கோள்பவோம் என்்பது ைோன். 
ஆைோலும் அவர்்கள் ப்கலிக்குத்ைோன் 
அப்படி ்ெோல்லுகிறோர்்கள் என்று 
நினைத்பைோம். ஆைோலும் நோங்கள் 
யோருபம எதிர்்போர்க்்கோை விைத்தில் 
அது உண்னமயோகி விட்டது!”

“வீட்டில் ஏற்்பட்ட எதிர்பபிைோல் 
ைோங்கள் ைனியோ்கப ப்போய் திருமைம் 
்ெய்து ்்கோள்்ளபப்போவைோ்க எதுவும் 

்ெோன்ைோர்்க்ளோ?”
“தீ்பன்ைோன் அப்படி 

ஒரு ்கருத்னைச் 
்ெோன்ைோன். ஆைோல் 
தீபி்கோ அப்படிச் ்ெோல்-
ைவில்னை. ்்பற்பறோர்்க-
ளின் ெம்மைத்துடபைபய 
தீ்பனை திருமைம் 
்ெய்து ்்கோள்வைோ்கத் -
ைோன் அவள் அடிக்்கடி 
்ெோல்லிக் ்்கோண்டி -
ருந்ைோள்!”

“ அ ் ை ப ்ப டி 
முடியும்.... இரு குடும் -
்பத்ைோரும் ்போம்பும் 
கீரியும் ப்போல் னவரம் 
்்கோண்டிருந்ைோ ர்்கள் 
பிரியோ ைோபை இப்படி 
்ெோன்ைோள்!”

“ உ ண் ன ம ை ோன் 
இன்்ஸ்்பக்டர் அை -
ைோல்ைோன் நோங்கள் 
இருவரும் பெர்ந்பை 
ைற்்்கோனை ்ெய்து 
்்கோள்்ளபப்போகிபறோம் 

என்றும் தீபி்கோ ்ெோல்லிக்்்கோண்டி -
ருந்ைோள்!”

“தீபி்கோனவ விரும்பிய பவறு எவ -
ரோவது ்்கம்்பசில் இருந்ைோர்்க்ளோ?” 

“தீபி்கோ மி்கவும் அை்கோைவள் 
என்்பதிைோல் ்்கம்்பசில் இரண்டு 
மூன்று ப்பர் அவளிடம் விருப்பத் -
னைக் ப்கட்டோர்்கள். ஆைோலும் 
தீ்பன் ைன்னை உயிரோ்கக் ்கோைலிப -
்பதிைோல் அவள் அைற்குச் ெம்மதிக்்க-
வில்னை.

“அபபீடீன்ைோ தீ்பன் இல்ைோவிட்-
டோர் விரும்பி இருப்போள் என்று எடுத்-
துக் ்்கோள்்ளைோமோ ப்கட்டு விட்டு,

பிரியோவின் மு்கத்னைபய உற்றுப 
்போர்த்துக் ்்கோண்டிருந்ைோர் இன்்ஸ-
்்பக்டர்.

“ம்... அப்படியும் இருந்திருக்்க-
ைோம் இன்்ஸ ்்பக்டர்!”

பிரியோ இப்படிச் ்ெோன்ைதும், 
இன்்ஸ்்பக்டர் அவன்ள வியபபுடன் 
்போர்த்ைோர்.

(இ்ளனம வ்ளரும்)

இன்ஸ் பெக்டரின் சந்தேகம் கரைகிறது 

மரமத்திரை இன்னும் நீண்டு விரிகிறது!

கசப்பு
  

“ரஜீவன் ரோமலிங்கம்” என்்றோரு 
வவுனியோ னமந்ைர். ஓர் ஆசிரியரோ்க 
பெனவ ்ெய்திருக்கிறோர். இைக்கியத் 
துனறயில், ஈடு்போடுள்்ளவரோ, ஊட்கக்்கோ-
ரரோ என்று ெரியோ்கக் ்கணிக்்க இயைோது 
ைவிக்கிபறன்.  

புைம்்்பயர்ந்து ஃபிரோன்்ஸ ்ென்-
றவர், இப்்போழுது இைண்டனில் என் 
மு்கநூலில் அவவப-
்்போழுது ்பளிச்சிடுவோர். 

“உங்கள் எழுத்துக்்க-
ளின் அபிமோனி” எை 
ஒரு ெமயம் ்பதித்து 
சிலிர்பன்ப ஏற்்படுத்தி-
ைோர்.  

இவர் மு்கநூலின் ்பக் -
்கங்கன்ளப ்போர்த்ை ஒரு 
ெமயம் இப்படி்யோரு 
ைனைபபு:  

ப்ப்ஸ புக் வோழ்த்துக்்கள்!
அ்ைன்ை ெமோெோரம்? 
்்போறுனமயோ்க முழுனையும் வோசித்து 

சிரி என்று சிரித்பைன். அபிமோனி்களும் 
சிரிக்்கட்டுபம என்று இஙப்க மறு்பதிப-
புச் ்ெய்கிபறன்.  

இன்று வோழ்த்து்கள் அதி்கம் குவிந் -
துள்்ள இடம் நம்ம ப்ப்ஸபுக் ைோன்! 
இஙப்க எல்ைோத்துக்குபம 
வோழ்த்துத்ைோன்!  

* “ஆறு மோைங்களுக்குப 
பிறகு இன்று மோமி வீட்டுக்குப 
ப்போயிருந்பைன். மோமி ்பைங-
்கோய் ்பணியோரம் சுட்டு ைந்ைோ" 
என்்றோரு ்பதிவின் கீபை, 
“வோழ்த்து்கள் ெப்கோ. இனிய 
வோழ்த்து்கள் ெப்கோ. மகிழ்ச்சி -

யோை வோழ்த்து்கள் ெப்கோ!”  -இப்படி 
ஏ்கப்பட்ட வோழ்த்து்கள் ்பைங்கோய் ்பணி-
யோரம் உண்டைற்கு!  

“அந்ை ரூ்போய் பநோட்டு ்ைோனைந்து 
விட்டது என்று ைோன் நினைத்பைன். 
ஆைோல் ்வோஷிங ்மசினில் இருந்து 
உடுபன்ப எடுத்துக்்கோயபப்போட்ட ெமயத்-
தில் ைோன் ்கவனித்பைன். அது ஜீன்்ஸ 
்பக்்்கட்டுக்குள் இருந்ைனை...!” எைப 
்பதிவிட்டைற்கு, “வோழ்த்து்கள் அண்ைோ, 
வோழ்த்து்கள் ெப்கோைரம்” எைப ்பை ்பை 

்பதிவு்கள்.   
“ஒரு வழியோ்க ்பல் மருத்து-

வரிடம் அப்்போயிண்ட்்மண்ட் 
வோஙகி, இன்று மூன்று ்பற்்க -
ன்ளயும் ்கட்டி விட்படன். இனி 
யோரும் ‘ஓட்னட வோயன்’ என்று 
என்னைக் கூபபிட முடியோது” 
எைப ்பதிவிட்டைற்கு -  

“வோழ்த்து்கள் ெப்கோ.... வோழ்த்-
து்கள் நண்்போ, வோழ்த்து்கள் 

அவபை, இவபை...!”   
“எங்கள் வீட்டுத் பைோட்டத்தில் ்கத்ைரிக்-

்கோய் ்கோய்த்துள்்ளது!”  
“வோழ்த்து்கள், வோழ்த்து்கள் 

ெப்கோைரோ...!”  
“என் ்ெல்ை நோயோை னட்கர் இன்று 

நோலு குட்டி ப்போட்டுள்்ளது!” “வோழ்த்து-
்கள் ெப்கோைரோ...!’  

“பவனை முடிந்து வீடு வந்து ்போர்த் -

ைோல் மனைவி மோற்றோள். ஒருவனுடன் 
...!”  

“ இனிய வோழ்த்து்கள் ெப்கோ...!” 
்போர்த்தி்பனின் ‘்பனைய ்ெருபபு’ ்படம் 
்போர்த்பைன்... பிரமோைம்!”   

“உங்களுக்கும் ்ெருபபுக்கும் வோழ்த் -
து்கள்”  

“பிச்னெ எடுத்ைோ்க பவண்டிய 
நினைக்கு வந்து விட்படன்...!”  

“சிறப்போை வோழ்த்து்கள் நண்்பபர...!”  
இவவோபற ஒரு ்்பரிய ்பட்டியல் இட்-

டுள்்ளோர் இைண்டன் ரஜீவன் ரோமலிங-
்கம்.

“அவசியமோை விடயங்களுக்கு 
வோழ்த்துவதில் ைவறில்னை. ஆைோல் 
்ைோட்டைற்்்கல்ைோம் வோழ்த்திைோல், 
அந்ை வோழ்த்துக்ப்க அர்த்ைமும் மரியோ-
னையும் இல்ைோமல் ப்போய் விடுகிறது” 
எைப ்பதிவுக்கு முத்ைோய்பபும் இட்டுள்-
்ளோர்.  

என்ை ்ெோல்கிறீர்்கள் அபிமோனி -
்கப்ள? 

 “வோழ்த்து்கள்” என்று ைபபித்ைவறி -
யும் ்ெோல்லி விடோதீர்்கள்!  
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வருகிற டிெ. 04 ஆம் தி்கதி ெனிக்கி-

ைனம ்்கோழும்பு வோழ் இைக்கிய ்நஞ-
ெங்களுக்கு ஒரு வரைோற்று நி்கழ்வு ்கோத்-
திருக்கிறது. அைனை பநரில் ்போர்த்துப 
்பரவெப்படக்கூடிய ்போக்கியம் குனறந்ை-
்ளவு ்ைோன்கயிைருக்ப்க.  

இந்ைச் ெோமோன்யனின் இ்ளனமக்-
்கோை இருபபிடமோை ்்கோழும்பு -10, 
்மோஹிதின் ம்ஸஜித் வீதி, (்பனைய 
பிச்ெர்்ஸ பைன்)க்கு பநர் எதிர்பபுறம் 
்பஞசி்கோவத்னைப ்போனையில் அல்- 

ஹிைோயோபைசியக் ்கல்லூரி ்பஹோர்தீன் 
நினைவரங்கத்தில் அது நடக்்க உள்்ளது.  

ஏற்்்கைபவ மூன்று ஆண்டு்களுக்கு 
முன் (11.11.2018) இைஙன்க 
மு்ஸலிம் ்்பண் எழுத்ைோ்ளர்்கள் 140 
ப்பனர, 460 ்பக்்கங்களில் ‘மின்னும் 
ைோரன்க’ ்க்ளோ்கப ்பளிச்சிடச் ்ெய்து 
அதி முக்கிய வரைோற்று ஏ்டோன்னறப 
்பதித்து வைஙகிய ெப்கோைரி நூருல் 
அயின் நஜ்முல் ஹூனென் மீண்டும் 
அபை நி்கழ்விடத்தில் மற்று்மோரு வர -
ைோற்று ஏட்னடத் திறந்து னவக்கிறோர்.  

இப்்போழுதும் அபை “மின்னும் ைோர -
ன்க்கள்” ைோன்! ஆைோல் அப்படிபய 
்்பரும்்போன்னமயிைர் ்மோழியில் 
மோற்றம்! ்்பயரிலும் வித்தியோெம் 
இல்னை.  

“திதுைை ைோர்கோ”
உச்ெரிக்கும் ்்போழுபை ஒரு ‘தில்’!   
அந்ை டிெ. 04ஆம் தி்கதிக்குப பிறகு, 

ஆளுனம மிகு ைமிழ் ்மோழி ்்பண் 
மு்ஸலிம் எழுத்ைோ்ளர்்கன்ளப ்்பரும்-
்போன்னமச் ெமூ்க இைக்கிய வட்டத்திைர் 
நன்றோ்க அனடயோ்ளங்கண்டு ்்கோள்-
வோர்்கள். ஒரு நல்லுறவுப ்போைம் உரு-
வோகிவிடும்.  

இந்ை ்வளியீட்டு னவ்பவத்தில் மற் -
று்மோரு புதுனமப புரட்சி நி்கைவும் 
ப்போகிறது.  

இன்னறயத் தி்கதி வனரயில் ஒரு 
நூலின் முைல் பிரதினயப ‘்்போற்கிழி’ 
வைஙகிப ்்பற்றுக் ்்கோள்வனை ஆடவர்-
்கப்ள நினறபவற்றி புரவைர்்கள் ்பட்டத்-
னைத் ைோங்கப்ள சூட்டிக் ்்கோண்டு வந்ை 
நினைக்கு ஓர் ஆபபு!  

பைை்கமோம் கிைக்கின் அக்்கனரப-
்பற்று, இயற்ன்கயின் ்வள்்ள ஓட்டத்து-
டன், இைக்கிய ்வள்ப்ளோட்டமும் மிகுந்-
திருப்பது. அஙகிருந்து ஒரு ‘மதீைோ 

உம்மோ’ மி்கவும் ்போது்கோப்போ்க ் ்கோழும்பு 
10க்கு வந்து பெரப ப்போகிறோர் ெனிக்கி -
ைனம ்கோனை 10 மணிக்கு! ெம்பிரைோய 
நி்கழ்வு்களின் பின் “திதுைை ைோர்கோ”-
வின் முைல் (நட்ெத்திர) பிரதினய அன் -
ைவர் ்கரங்களில் ஏந்துகிறோர்.  

இந்ை வன்கயில் வரைோற்றில் முைல் 
ைடனவயோ்க ‘ஒரு ்்பண் புரவைர்’ அறி-
மு்கம்! அது அவன் ஒருவன் எண்ைப்ப -
டியும் திட்டப்படியும். 

மதிைோ உம்மோ பமலும் ்பைரது நுோல் -
்களுக்கு புரவைரோ்கத் தி்கை வோழ்த்திப 
்போரோட்டுகிபறன்.

அபை பநரம், ைமிழில் ைோன் எழுதிய 
நூனைத் ைோபை சிங்க்ளத்தில் ்மோழி-
யோக்்கம் ்ெய்து அனை ஒரு ைமிழ்பபி-
ரபைெப ்்பண்மணினயக் ்்கோண்டு 
முைல் பிரதி ்்பற னவக்கும் ்கண்டி 
உடு்ைனியக் கிரோமத்துப ்்பண்ைரசி 
நூறுல் அய்ன் ்கோை்மல்ைோம் இைக்-
கிய வட்டத்தில் ப்பெப்படுகிறவரோ்க ஆகி-
விட்டோர்.பு்கழ் இனறவனுக்ப்க!

அவனரயும் ்போரோட்டி, வோழ்த்தி 
மகிழும் இந்ை ‘மூத்ை ப்பனை, அவபர 
ைமிழ்ப ்்பண் எழுத்ைோ்ளர்்கன்ளயும் 
சிங்க்ள இைக்கிய ்நஞெங்கள் மத்தி -
யில் ைோரன்க்க்ளோ்க ்�ோலிக்்கச் ்ெய்ய 
பவண்டும் எைக் ப்கோரிக்ன்க மனு 
ெமர்பபிக்கிறது.   
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இந்ை இனிபபும் நூல் பைட்டம் 
ஒன்னறப ்பற்றியது ைோன்.  

விவரம் ்ைரிவிக்்க முன், கிைக்-
குத் பைை்கத்தில் பைைோ்க இனிக்கும் 
மனிைர் ‘்ெங்கதிர்’ ஆசிரியர்்ெங்க-
திபரோன் ை. ப்கோ்போைகிருஷைனின் 
்கருத்்ைோன்னற வைஙகி விடுகிபறன்!  

“புதுக்்கவினை” எனும் ப்போக்கு வந் -
ைபின் மனைக்கு முன்ளத்ை ்கோ்ளோன்-
்கன்ளப ப்போன்று ்்பருகிய 'புதுக்்கவி-
னைப புைவர்'்களிைோல் புற்றீெல்்கள் 
ப்போை நோ்்ளோன்றும் ்்போழு்ைோன்று-
மோய் புறப்படும் புதுக்்கவினைத் ்ைோகு-
தி்களின் குபன்ப பமட்டிபை “மறக்்க 
மறந்ை மனிைம்” எனும் ்கவினை நூல் 
குண்டுமணியோகும்!”  

இப்படி அவர் குறிபபிடுகிற ஏறோவூர் 
ைோஹிர் என்்போரின் ‘மறக்்க மறந்ை 
மனிைம்’ என் ன்கயிலும் உள்்ளது. 
என்றோலும் அதில் உள்்ள அற்புைமோை 
இனிபன்ப அடுத்ை கிைனம அளிப்பைோ்க 
இருக்கிபறன்.  

இஙப்க பவ்றோன்று, சிறு்கனைத் 
்ைோகுபபு ஒன்றின் ெைம்்பல்.  

800 ்பக்்கங்கன்ளக் ்்கோண்ட 
‘்்பன்ைோம் ்்பரிய’ சிறு்கனைத் 

்ைோகுபபு நுோல் அபை பைை்கத்திலி-
ருந்து மி்கமி்கச் ெமீ்பத்தில்!   

“கிைக்கின் 100 சிறு்கனை்கள்” 
எைச் சிங்கோரமோை ைனைபபில் கிைக்கு 
மோ்கோைப ்பண்்போட்டு அலுவல்்கள் 
தினைக்்க்ளம் ்கல்முனை மூத்ை எழுத்-
ைோ்ளர் உமோவரைரோ�ன் உறுதுனை-
யுடன் தினைக்்க்ளப ்பணிப்போ்ளர் ெ. 
நவநீைன் இைக்கிய ெஞெோரி்களுக்குச் 
ெமர்பபித்துள்்ளோர்.  

விைோ்வோன்றும், ்கடந்ை வோரத்தில் 
திருப்கோைமனை கு்ளக்ப்கோட்டன் ஒன்று -
கூடல் மண்ட்பத்தில் இடம் ்்பற்றுள்்ளது 
ஓனெயின்றி!  

ஏன் இப்படிப்பதிகிபறன் என்றோல்தி-
னைக்்க்ளம் அைட்டிக் ்்கோள்்ளோமல் 
ஆரவோரமில்ைோமல் ஊட்கச் ்ெய்தி்க-
ளும் அவவ்ளவோ்க இல்ைோமல், எழுத்ைோ -
்ளர்்கள், அவர்்க்ளது குடும்்பத்ைோர், குறிப-
பிட்ட சிை இைக்கிய ஆர்வைர்்கள் எை 
மட்டுப்படுத்ைப்பட்ட அ்ளவில் ஒன்னற 
அற்புைமோ்க நடத்தி இருக்கிறது. ் ்கோபரோ-
ைோவுக்கு மதிப்பளித்து.  

எைக்கு அ்ளவிடமுடியோை ஆைந்ைம் 
ஏற்்பட்டது - ஒன்றில்!  

அந்ை நி்கழ்வில் ்கவினைத் ்ைோகுபபு 
எைனையும் தினைக்்க்ளம் ்வளியிட்டு 
னவக்்கோைது.  

இனியவர் ‘்ெங்கதிபரோன்’,  தினைக்-
்க்ளத்திலும் ைன் ்கருத்னைத் ்ைளித் -
திருப்போபரோ என்ைபவோ, ‘மனைக்கு 
முன்ளத்ை ்கோ்ளோன்்கன்ளப ப்போன்று 
்்பருகியுள்்ள புதுக்்கவினைப புைவர்்க-
ளின்’ நூல் எைனையும் ஏ்றடுத்துப 
்போர்க்்கோமல் ப்போைது!  

நமது சிறு்கனை்கள் இனி துளிர்த் -
்ைழும்.

எதிர்்கோைத்தில் ்பனடப்போளி்கள் ்்பரு -
குவர்  விபெடமோ்க கிைக்கில்!  

4

புரவைர் மதிைோ உம்மோ
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�ந்தைன ெசய் மனேம
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    

     ைகவண்ணம் கா�ர்
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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, 

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 

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.
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(இ� அடுத்த இத�ல்) 

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.

 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.

�. 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

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?

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 

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.

ெபான் ெமா� அது ெபாய்யா ெமா�

               ெநஞ்சுக்கு ��

ஒரு ைக அறியாது மறு ைக ெகாடுக்கும் 

ஈைகேய தரணியில் தானத்தில் சிறக்கும்

வறுைமைய விரட்ட வழங்கிடும் தருமம்

வறிேயார் வாழ்வின் துன்பம் துைடக்கும் 

  நல்லைத ெசால்�ேறாம்

    புது வரவு
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கலாபூஷணம்
 நூருல் அ�ன் 
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 tpLjiy nra;j tpid

Mg;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. 

nfdj; 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 

kPz;Lk; ifJ nra;ag;gl;l 
mtu; ,k;Kiw jg;gtpy;iy. 

1998 ,y; mtu; kPJ 
kuz jz;lid 

epiwNtw;wg;gl;lJ. 

k#j; kuzj;jpy; 

ku;kk;

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.      

gpwe;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 

mtu; jdJ gpwe;j ehis 
46 kzp Neuq;fs; ePbf;fr; 
nra;jpUf;fpwhu;. ,jw;fhf 
epa+rpyhe;jpd; xf;yhe;J 
efu;> mT];jpNuypahtpd; 
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. 
,jw;F Kd;du; 

1998 ,y; fuhr;rpapy; 
,Ue;J rpq;fg;g+u; 
nrd;W njhlu;e;J rhd; 
gpuhd;rp];NfhTf;F nrd;w 
ehu;fp]; gpk;[p 35 kzp 
25 epkplq;fs; gpwe;j 
ehisf; nfhz;lhba 

rhjidiaNa `nfkpu; Kwpabj;jpUe;jhu;.  
,tu;fs; ePz;l Neuk; gpwe;j ehs; 

nfhz;lhbajw;F vd;d mjpy; mjpf Neuk; 
tpkhdj;jpNyNa fopf;f Ntz;b ,Ue;jJ.  

tl JUtj;jpw;F 
gaq;fu gazk;

46 kzp Neu 

gpwe;jehsh! Fj;Jf;fy;yhf   

          epw;Fk; NfhGuk;

rPdhtpd; N`dhd; khfhzj;jpy; ,Uf;Fk; 180 mb 
caukhd mLf;F J}gp NfhGuj;ij ghu;j;jhy; 

,d;W tpOk;> ehis tpOk; vd;W epidf;fj; 
Njhd;WfpwJ. Mdhy; ,e;j NfhGuk; fp.gp. 1049 
Mk; Mz;L nrhq; mur tk;rj;jpdhy; fl;lg;gl;lJ. 
1847 Mk; Mz;L kQ;rs; ejp ngUf;nfLj;jNghJ 
,e;j NfhGuk; ,Uf;Fk; nahF Njthyak; ,Uf;Fk; 
,lk; njupahky; mope;Jtpl;lJ. Mdhy; NfhGuk; 
Fj;Jf;fy;yhf mg;gbNa jhd; ,Ue;jJ. fpl;lj;jl;l 
1000 Mz;Lfis neUq;fp ,Uf;Fk; ,e;j NfhGuk; 38 
g+fk;gq;fs;> MW ngU nts;sq;fs; kw;Wk; NkYk; 
gy ,aw;if mdu;j;jq;fis re;jpj;jNghJk; Mlhky; 
mirahky; mg;gbNa jhd; ,Uf;fpwJ.    

�ர்ெதௗஸ்�ர்ெதௗஸ்�ர்ெதௗஸ்
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பூேகாள



கறுப்பின மககளின் 
விடுதலைகககாக 

ப�காரகாடிய 
மகாமனிதர் நெல்சன் 

மணபடேைகா

 நதனனகாபிரிகககாவில 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 

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 

�ரீட இக�கால - 
யகாழ்ப்�காணம்
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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.  
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ஆக்கம்: எஸ்.கேணசன் ஆச்சா� 
ச�ஷ் கம்பைள 

எஸ். 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, 

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. 

த�ழ்த் 
�ைரப்பட ந�கர் 
எஸ். ஏ. அேசாகன்  

�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. 

gputPd; rjh tp\;Z Nfhapy; juprdk; 

இல்மத் ஸாரா-  –  அட்டாைளச்ேசைன �மாஸ் ஏ.�ப்�

Nfhfpy thzp–c];tj;j nfa;aht
f[Ptd; ru;kh 
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 மைன� : என்ைன ேநற்று தூக்கத்�ல 
கன்னா, �ன்னாெவன்று �ட்டு�ங்க .. 
கணவன் : யார் ெசான்னது நான் 
தூக்கத்�ல் தான் இருந்ேதன் என்று.. 

 மைன� : என்னங்க, கணவன் – மைன� ெசார்க்கத்துல 
ேசர்ந்து வாழ மு�யாதாேம..! 

கணவன் : அதனால்தான� அைத ெசார்க்கம்னு ெசால்றாங்க..!

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

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

 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.!!

 ம ைன� : ந ம க்கு க ல்யாண ம் மு�ஞ்� 
இன்�ேயாட  ப த்து வ ருச ம் ஆகுது?
க ண வ ன் : என க்கு அெதல்லாம் ம ற ந்து 
ேபாச்சு.
ம ைன� : இது கூட வா?
க ண வ ன் : ஆமாண்�, ந ல்ல  
�ச ய ங்க ைள ம ட்டும் தான் நான் 
ஞாப க ம் வ ச்�க்குேவன்.

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

"அக்கம் 
பக்கத்துேல கடன் பக்கத்துேல கடன் 

வாங்�யாவது வாங்�யாவது 
இப்ப ��மா இப்ப ��மா 

பார்த்தாகணுமா?"பார்த்தாகணுமா?"
"படம் எடுக்கறவங்கேள "படம் எடுக்கறவங்கேள 
கடன் வாங்�த் தாங்க கடன் வாங்�த் தாங்க 
எடுக்கறாங்க. அதனால எடுக்கறாங்க. அதனால 
இது ஒண்ணும் இது ஒண்ணும் 

தப்�ல்ேல!"தப்�ல்ேல!"

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

ை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 

இலககிய வகானில் இன்னும் மின்னும் தகாரகையகாய் 
உலகா வரும் வகானும் மண்ணும் ந�காற்றும் 
கலாபூஷணம் நூருல் அயின் நஜ்முல் ஹுசைன்  

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. 
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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 

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 

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 

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 

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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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.

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.

நாகைசதன்யாவுக்கு 

�ண்டும் காதல்

படம் ��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.பட
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கள்
�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

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 

�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 கதாபாத்�ரம் ெசய்�ர்கேளா 

ஒன்றும் தவறல்ல. கைதக்கு 

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 

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. 

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

07ம் பக்கம்  ெதாடர்...

ேக.ஈஸ்வர�ங்கம்
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ெகாழும்ைப 

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 

�ை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�

ெகாழும்பு 
சிமாரா அலி ( ஊதாப்பூ)

ெபண் 
எழுத்தாளர்   18
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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.

   ே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 

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

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

 ஆரம்ப காலங்க�ல் நான் முஹம்மது 

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 

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

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

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

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.

  உங்கள் முயற்��ல் 
உருவான பாடல்கள் பற்� 
கூறுங்கேளன்?

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)

 

எம்.எஸ்.பா�ம்...  
shumsfahim@gmail.com  
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ெதன்�ந்�ய த�ழ் ��மா�ல் பாடல் எழுத வாய்ப்பு
�ைடத்தது. அதைன நான் ெப�தாக �ரும்ப�ல்ைல

ெதாடர்புகளுக்கு :

ெராம்ப ��

 க�ஞர்  பாடலா��யர் ேசைனயூர் சப்�ன்

என் எழுத்துக்கைள 
ஆரம்�த்ேதன் 

ஆனால் சமூகவைல 
தளங்க�ல் எனது 
க�ைதகளுக்கும் 

நான்
ெராம்ப 
��...
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�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.
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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 

ெபண்களின் வயதும் 
குழந்ைத பாக்கியமும்...!
ெபண்களின் வயதும் 
குழந்ைத பாக்கியமும்...!
ெபண்களின் வயதும் 

ே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 

நன்கு �ளறவும். இப்ேபாது பூரணம் 
தயார்.

4.  அடுப்�ல் வாண�ைய ைவத்து 
ரைவைய ெகாட்� ேலசாக வறுத்து, 
�க்��ல் ெபா�த்துக் ெகாள்ளவும்.

5.  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.

6.  ��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.

7.  �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 

ெவட்�க் ெகாள்ளவும்.
8.  அடுப்�ல் வாண�ைய ைவத்து 

எண்ெணய் ஊற்� �தமாகக் காய்ந்ததும் 

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
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.

இ�ப்பு ேசாமாஸ்
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பழரசம் 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 

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.

ntw;wp J\;ae;jd;
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 ைதுரக குரலோல் தோலோட்டும்
ைபனோவின் 
போடல்்கள்
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