
ஸாதிக் ஷிஹான்  

சர்வதேச கடற்பகுதியில் சுமார 250 கித�ா 
த்பாதேப் ப்பாருளுடன் மறறுபமாரு ப்வளிநாட்டு 
மீன்பிடி ்படபகான்தறை இ�ஙதக கடற்பதடயினர 
தகப்்பறறியுள்ளனர.  

இ�ஙதகக்கு பேறதக சுமார 900 

கடல் தமல் (1665 கி.மீ.) போத�வில் 
த்வத்து தகப்்பறறைப்்பட்ட இநேப் ்படகிலி -
ருநது 06 ப்வளிநாட்டு சநதேக ந்பரகத்ளயும் தகது 
பசய்துள்ளோக இ�ஙதக கடற்பதட ேத�தமய-
கம் அறிவித்துள்ளது.  

09 சாக்குகளில்  225 சிறிய ரக ப்பாதிக்ளாக 

மதறைத்து த்வத்திருநே 250 கித�ா த்பாதேப்பாருட்-
கத்ள தகப்்பறறைப்்பட்டுள்ளோக இ�ஙதக கடற -

்பதட தமலும் பேரிவிக்கின்றைது.  
கடற்பதடக்கு கிதடத்ே இரக -
சிய பு�னாய்வுத் ேக்வலுக்க-

தமய, ப்பாலிஸ் த்பாதேப்-
ப்பாருள ஒழிப்பு பிரிவுடன் 
இதைநது இநே சுறறி 
்வத்ளப்பு முன்பனடுக்கப்-
்பட்டுள்ளது.  

சர்வதேச கடற்பரப்பில் 
்ப� நாட்கள கடற்பதடயின-

ரால் தமறபகாள்ளப்்பட்ட விதசட 
நட்வடிக்தகயின் த்பாது சநதேகத்திற-

கிடமான குறித்ே கப்்பத� ்வழிமறித்து அேதன தசாே-
தனயிட்ட கடற்பதடயினர, 06 ப்வளிநாட்டு 
சநதேகந்பரகளுடன் ப்பரும்ள்வான 
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இலங்கையின்  முதுபெரும் நாவலாசிரியரும் முற்-
பொக்கு சிந்த்ையாளரும் மக்கைள் நலன் கைருதிய  

எழுத்தாளருமாை பெ.கைபேெலிஙகைன் அண்மயில் பென் -
்ையில் கைாலமாை்்தயிட்டு  "திைகைரன்" ்தைது ஆழந்த 
அனு்தாெஙகை்ள ப்தரிவிததுக் பகைாள்கிறது. 94 ஆவது  
வயதில் கைாலமாை பெ.கைபேெலிஙகைன் 1950கைளின் பிற்ெ -
குதியில் திைகைரபைாடு பநருஙகிய  ப்தாடரபகைாணடு இலக்-
கிய ெணியாற்றியவர. அக்கைாலததில் திைகைரன் ஆசிரியராகை  
இருந்த பெராசிரியர கை.்கைலாெெதி முற்பொக்கு இலக்கிய 
சிந்த்ைக்கு பகைாட்ொட்டு  ரீதியாகை முழு வடிவம் பகைாடுத்த -
வர. அவரு்டய மாரக்சிய சிந்த்ைகைள்   ஈழதது இலக்கி-
யததுக்கு ஒரு புதிய அ்டயாளத்்தத ்தந்தது. அக்கைாலத-
தில் இலக்குடனும்  இலட்சியததுடனும் ஈழதது இலக்கியம் 
ெயணித்தது என்றால், அதில் முழு ெஙகைளிப்ெயும்  வழங-
கியவரகைளில் ஒருவராகை பெ.கைபேெலிஙகைன் விளஙகிைார. 
கைாலஙகைாலமாகை இருநது  வந்த இலங்கை இலக்கிய பொக்கு 
இவரகைள் இருவரிைதும்  கைாலததில் ஒரு  நி்லமாற்றத்்த 
பெற்றது.

ஆரம்ெததில் கைாநதிய இயக்கைததில் ஈடுொடு  பகைாணடிருந்த 
அவர கைாநதிய சிந்த்ை்ய ஒட்டி தீணடா்ம ஒழிபபிற்கைாகை 
ஓர  இயக்கைத்்த வழிநடாததிைார. பின்ைர இடதுொரி சிந-
்த்ையாளராை கைாரததிபகைசு  மாஸடரின் ஊடாகை மாரக்சிய 
சிந்த்ைகை்ள உள்வாஙகிய அவர, ஒரு பெயலாற்றல்  
மிக்கை இடதுொரியாகைவும் இலங்கையின் முற்பொக்கு இலக் -
கிய இயக்கைத்்த வழிநடததிய  ஒருவராகைவும் ெரிேமித்தார. 
அவரு்டய நீணடெயேம், ெடஙகு, பெவவாைம் பொன்ற  
நாவல்கைள் அக்கைால முற்பொக்கு சிந்த்ைகை்ள 
நன்கு பிரதிெலித்தை.  

எங்கள் ்கருத்து

கூட்டணியில் 
�லமோனவர்கள் சு.கவினர்

எரியுண்டு க�ொண்டு வந்த பூ்த-
வுடலுக்கு அஞ்சலி க்சலுத்த புறப்படட 
்தலைவர் ஆறு மணி நேரமொ கவயிட 
்பண்ணுறொநர, என்ன விஷயம் ...?  

ஓ அதுவொ, ந்பொடநடொ பிடிப்பவரும் 
வீடிநயொ எடுப்பவரும் இன்னமும் வர-
விலலையொம், அது்தொன ்தலைவர் க்சம 
�டுபபுை இருக்கிறொர்...!!!  

விக்கல் வீராச்ாமி
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04 04

அரசாஙகத்திறகு ஆேரவு பேரிவித்து ்வரும் 
எதிரணியிலுள்ள முஸ்லிம் ்பாராளுமன்றை உறுப் -
பினரகள போடர்பாக அடிக்கடி எதிரானதும் 
குேரக்கமானதுவுமான கருத்துக்கத்ள பேரி -
வித்து ்வரும் ்பாராளுமன்றை உறுப்பினர சாைக்-
கியன், ேமது தேத்வக்கு மட்டும் 
முஸ்லிம் ேத�தமகத்ள 

யாழப்்பாைத்தில் ்ப� இ�ட்சம் ரூ்பா ப்பறு-
மதியான ோலிக் பகாடி உளளிட்ட நதகப் 
த்பதய ே்வறைவிட்ட்வரகளுக்கு இத்ளஞர 
ஒரு்வர இன்்ப அதிரச்சிதய பகாடுத்துள்ளார. 
இச்சம்்ப்வம் யாழப்்பாைம் - அரியாத�ப் ்பகு-
தியில் இடம்ப்பறறுள்ளது.

கடநே 9ஆம் திகதி வியாழனன்று அரியா-
த�யிலிருநது ்பயணிகள ்பஸ்சில் ஏறும் 
த்பாது தகப்த்ப ஒன்று ே்வறை விடப்்பட்டுள்ளது. அநேப் த்பயில் 
ோலிக் பகாடி உளளிட்ட ்ப� ப்பாருட்கள இருநதுள்ளன. 
்பைப்த்பதய கணபடடுத்ே இத்ளஞன் ஒரு்வர 

மனித நேயம் மிக்க யாழ். 
இளைஞனின் செயல்

அரசுககு ஆதரவு ததரிவிககும் முஸ்லிம் MPககள் குறிதத

முகநூலில் குவியும ்பாராட்டுக்கள்

2016 ஆம் ஆணடின் 12 
ஆம் இ�க்க ேக்வல் அறியும் 
உரிதமச் சட்டத்தின் பிரிவு 
12 (1)       விதிகளின் கீழ, 
ஜனாதி்பதி தகாட்டா்பய ராஜ-
்பக் ஷ பின்்வரும் அதிகாரிகத்ள ேக்வல் 
அறியும் உரிதம ஆதைக்குழுவின் 
உறுப்பினரக்ளாக நியமித்துள்ளார.

ஆதைக்குழுவின் ேத�்வராக ஓய்-

வுப்பறறை உயர நீதிமன்றை நீதி-
யரசர உ்பாலி அத்பரத்ன, 
ஆதைக்குழுவின் உறுப்பி-
னரக்ளாக லியனாராச்சி�ாதக 
ஜகத் ்பணடார லியனாராச்சி, 

கிரிஷாலி பீணதடா ஜய்வரேன, ஓய்வு  
ப்பறறை நீே்வான் பீ.தராஹினி ்வல்கம, 
க�ாநிதி அத்து�சிறி குமார சமரதகான் 
ஆகிதயாதர நியமிக்கப்்பட்டுள்ளனர.

நாட்டில் சுமார 1.8 மில்லியன் சீல் உதடக்கப்்படாே 
சதமயல் எரி்வாயு சிலிணடரகள இருப்்போகவும், 
உதடக்கப்்படாே சிலிணடரகளின் அதனத்து உரிதமயா-
்ளரகளுக்கும் ஒதர தநரத்தில் புதிய சிலிணடரகத்ள ்வழங -
கு்வது கடினபமன்றும் நுகரத்வார ்பாதுகாப்பு அதிகார 
சத்ப பேரிவித்துள்ளது.   

எவ்வாறைாயினும் அதனத்து சதமயல் எரி்வாயு 
நிறு்வனஙகளின் பசயற்பாடுகளிலும் நுகரத்வார 

 த�ாரன்ஸ் பசல்்வநாயகம்  

அனுராேபுரம் சிதறைச்சாத�யில் ேடுத்துத்வக்கப்்பட் -
டுள்ள ேமிழ அரசியல் தகதிகள சி�ருக்கு இராஜாஙக 
அதமச்சர ப�ாஹான் ரத்்வத்ே, துப்்பாக்கி முதனயில் 

அச்சுறுத்ேல் விடுத்ேோகக் கூறைப்்படும் சம்்ப்வம் 
போடரபில் பகாழும்பு குறறைத் ேடுப்புப் பிரிவு விதஷட 
விசாரதைகத்ள ஆரம்பித்துள்ளது.  

முன்னாள இராஜாஙக அதமச்சர ப�ாஹான் 
ரத்்வத்ே, அனுராேபுரம் சிதறைச்சாத�க்குள  

 முன்னாள விடுேத�ப் புலி உறுப்பி -
னரகத்ள விடுேத� பசய்துோன் ேமிழ 
தேசியக் கூட்டதமப்பின் ஆேரத்வப் 
ப்பறை த்வணடும் என்றைால் அத்ேதகய 

ஆேரவு அரசாஙகத்துக்கு தேத்வயில்த� 
என அதமச்சர மஹிநே அமரவீர   ்பாராளு -
மன்றைத்தில் பேரிவித்ோர.   அவ -
்வாறைான 

த்கவல் அறியும் உரிளம்கள்
ஆளைககுழு உறுப்பினர்கள்

சீல் உளைக்கப்்பைாது 02 மில். 
ெளமயல் Gas  சிலிணைர்கள்  

ொைககியன் MP யின் குதரக்க  
ந்பச்சுககு மு்பாரக ்கணைனம்

ஜனாதி்பதியால் நேற்று நியமிப்பு

TNA இல்லாைநலநய மூன்றிலிரண்டு எைக்குள்்ளது

32்பக்கஙகள்

முற்போக்கு எழுத்ோளர்களுக்கு 
செ.்க்ேெலிங்கன் ஒரு திசெ்கோட்டி

ச�ாஹானுககு எதிரான  
CID விொரளை ஆரம்்பம்
அனுராதபுரம சிமையில் தமிழ் மகதிகள் மிரட்்டல்

2022ஆம் ஆணடுக்கான ஒதுக்-
கீட்டுச் சட்டமூ�த்தின் இரண-
டாம் ்வாசிப்பு 93 தம�திக ்வாக் -
குக்ளால் நிதறைத்வறறைப்்பட்டது. 

இேறகு ஆேர்வாக 157 ்வாக்குகள 
அளிக்கப்்பட்டதுடன் எதிராக 64 
்வாக்குகளும் அளிக்கப்-
்பட்டன.  

்பாராளுமன்்றத்தில் மீணடும் தனது
ச்பரும்்பான்ளமளய நிரூபித்த அரசு

ந்பாரா சமூகத்தின் ஆன்மீகத் தமலவர் கலாநிதி சசயயதினா முுஃ்பத்தல் சசயுஃபுத்தீன் சசெப், ஜனாதி்பதி நகாட்்டா்பய ராஜ-
்பக் ஷமவ நேற்று (11) மிரிொமனயில் அமைந்துள்்ள ஜனாதி்பதியின் இல்லத்தில் சந்தித்தார். ஜனாதி்பதியின் தமலமை 
ஆநலாசகர் லலித் வீரதுஙக ைற்றும ந்பாரா சமூகத்தின் உறுப்பினர்கள் சிலரும இந்தச் சந்திப்பில் கலந்துசகாண்டிருந்தனர்.   

சர்வதேச கடலில் மற்றுமமொரு  
த�ொதேபம�ொருள் �டகு
250 கில�ோ ல�ோதைப்�ோருளுடன் வநை �டகு சுற்றி வதைபபு

இரகசிய 

தகவமலயடுத்து 

க்டற்்பம்ட 

அதிரடி

09 சாக்குகளில் 225 

சிறிய ச்பாதிக்ளாக 

ைமைத்து சூட்சுைைான 

முமையில் க்டத்தல்  

அமனத்துக்கும விமரவில் புதியமவ

04

நதமவக்கு ்பாவிக்க முஸ்லிமகள் என்ன
கறிநவப்பிமலயா எனவும நகள்வி

ப ்ப ருந த ே ா ட் ட த் து த றை யி ல் 
போழில்புரியும் தோட்டத் போழி -
�ா்ளரக்ளது சம்்ப்ளம், ்வசிப்பிடம் 
மறறும் ்வாழ்வாோரப் பிரச்சிதன -
கள போடர்பாக அரசாஙகத்துடன் 
போடரச்சியான த்பச்சு்வாரத்தே -
கத்ள முன்பனடுத்து ்வரும் அதேத்வத்ள, இநதிய 
அரசாஙகத்தினால் ்வழஙகப்்படும் உேவிகத்ள ப்பறு -

்வதிலும் இ�ஙதகத் போழி�ா்ளர காஙகி-
ரஸ் முதனப்்பாக பசயற்பட்டு ்வரு்வோக 
இ�ஙதக போழி�ா்ளர காஙகிரஸின் 
ேத�்வரும், இராஜாஙக அதமச்சருமான 
ஜீ்வன் போணடமான் பேரிவித்ோர.  

 தோட்டத் போழி�ா்ளரக்ளது ந�ன்க -
ளுக்காக ோதம ்பாடு்படு்வது த்பால் சி�ர 
்பாசாஙகு காட்டி ்வருகிறைாரகள. 

சதாழி�ாைர வாழ்கள்கத் தரம் உயர   
அரப்்பணிப்புைன் நெளவபுரிய நவணடும்  

அறிக்மக வி்டல், ஊ்டக ைாோடு ே்டத்துவதால் எவ்வித ்பயனுமில்மல  

இராஜாஙக 
அமைச்சர் 

ஜீவன் சதாண்்டைான்
 அமைகூவல்  

04

04

04
04

04

08 மகதிகளின் அடிப்்பம்ட உரிமை மீைல் ைனு தாக்கல்  

புலி்களை விடுவித்துத்தான் ஆதரவு
ந்கட்கும் நிள�யில் அரசு இல்ள�

பகாட்டபேனி-
யா்வ,  ்வாரக� 
பி ர த ே ச த் தி -
லுள்ள தகாழிப்-
்ப ண த ை 
ஒன்றில் ஏற-
்பட்ட திடீர தீ 
வி்பத்தில்  சுமார 8,200 தகாழிகள கருகி 
்பலியாகியுள்ளோக பேரிவிக்கப்்படுகின்-
றைது. தீ வி்பத்துக்கான காரைம் இது்வதர 
கணடறியப்்படவில்த�பயன பேரிவிக்-
கப்்படுகின்றைது.

நலக் ெவுஸ் நிறுவன 'முத்து அெுர' சஞ்சிமக சிறுவர் சித்திர கண்காட்சி நேற்று சகாழுமபில் 
ேம்டச்பற்ைது. பிரதை அதிதி ஊ்டகத்துமை அமைச்சர் ்டலஸ் அழகப்ச்பருை சிறுவர் ஒருவருக்கு 
்பரிசு வழஙகுவமதயும நிறுவன தமலவர் ஜனாதி்பதி சட்்டத்தரணி ்டபிள்யூ தயாரத்ன அருகில் 
நிற்்பதமனயும காணலாம.                                         (்ப்டம: ரஞ்சித் அசஙக)  

தீ வி்பத்தில் 8,200
ந்காழி்கள் ்பலி

2022 ்பட்ஜட் 
மூன்றிலிரண்டு 

ச்பரும்பான்மையால் 
சவற்றி

அவர்கந்ள அதமன மவத்துக் சகாள்்ளட்டும 



ஒழுக்கம், தைலைமத்துவம், ஆளுைம 
�ருத்� என்ற மூன்று கருப்ெபாருைள-
யும் அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்டு ெசயற்-

படும் ேத�ய இைளஞர் பைடய� ஏைனய 
அைனத்து இைளஞர் வலுவூட்டுதல்கைளயும் 
தாண்�, சவால்களுக்ேக சவால் �டுக்கும் ஆளு-
ைமையக் ெகாண்ட பலம்வாய்ந்த இைளஞர் 
பைடெயான்ைற கட்�ெயழுப்புவதற்கு ெத�-
வானதும், முைறயானதுமான பல்ேவறு துைறக-
�ல் ெசயற்பட்டு வரு�ன்றது.

நாட்�ன் நாலாபுறத்��ருந்தும் ஒன்று ேசரும் 
இைளஞர் யுவ�கைள �ழ் மட்டத்��ருந்து 
�ைலயான, ெபருைம�கு அ�ைவ வழங்� 
அவர்க�ன் எ�ர்காலத்ைத �றந்த பாைத�ல் 
இட்டுச் ெசல்வதற்கு ேத�ய இைளஞர் 
பைடய� வைலயைமப்�ன் 800 இற்கும் 
குைறயாத தகு�வாய்ந்த ஆேலாசகர் குழாம் எப்-
ேபாதும் அர்ப்ப�ப்புடன் ெசயற்பட்டு வரு�ன்-
றது. முைறயான பாடத்�ட்டத்�ற்கைமய தயா-
�க்கப்பட்ட ேகாட்பாட்டு ���லும் �ரேயாக 
���லும் ஆக்கபூர்வமாக ேமற்ெகாள்ளப்படும் 
ப�ற்� நடவ�க்ைககைள �கவும் ��வுபடுத்� 
58 ப�ற்� �ைலயங்களுக்கு ேமல�கமாக, 
தம்புள்ைள ேஹாட்டல் பாடசாைல, வ�க 
ெசயன்முைற ெவ�க்களப்படுத்தல் �றுவனம் 
மற்றும் நாவுைல ெவ�க்கள ப�ற்� �ைலயம் 
இைளஞர் யுவ�களுக்காக தா�க்கப்பட்டுள்-
ளது. இவ்வைனத்து ப�ற்� பாடெந�கைளயும் 
இலவசமாக கற்க சந்தர்ப்பம் �ைடப்பதுடன், 
ப�ற்��ன் �ன்னர் ெத�வு ெசய்யப்படும் ப�-
லுனர்களுக்கு தம்மால் ெத�வு ெசய்யப்படும் 
ெதா�ற் ப�ற்�க்கு ெசல்வதற்கு புைலைமப்ப-
��ல், ப�ற்��ன்ேபாது ெமா� அ�வு �ருத்� 
ேபான்ற பல்ேவறு வரப்�ரசாதங்களும் �ைடக்-
கும்.

ெமன்�றன் �ருத்� ப�ற்��ன் மூலம் 
தம்முள் காணப்படும் �ேசட பண்புகைள 
முன்�ைலப்படுத்�, மைறந்து காணப்படும் 
�றன்கள் மூலம் நல்ல �ரைஜெயான்ைற சமூக-
மயப்படுத்தும் ெபாறுப்ைப ச�யான முைற�ல் 
முழுைமப்படுத்தும் ேத�ய இைளஞர் 
பைடய� இவ்வருடம் முதல் பு�ய ஒரு வைக-
யுடன், அ�க ெபறும�யுைடய சான்�தைழ 
ப�லுனர்களுக்கு வழங்குவதற்கு நடவ�க்ைக 
ேமற்ெகாண்டுள்ளது. அ�ப்பைட ப�ற்� சான்-
�தழுக்கு அ�க ெபறும�ைய ேசர்த்து, தகவல் 
ெதா�நுட்பம் மற்றும் ஆங்�ல ெமா�க்கு 
பல்கைலக்கழக மா�யங்கள் ஆைணக்குழு-
�ன் அங்�காரம் ெபற்ற �றுவனம் மூலம் அந்த 

பாடங்களுக்கு உயர் சான்�தெழான்ைற வழங்-
குவது இதன் மூலம் இடம்ெபறும். அதனூடாக 
பல்ேவறு �றுவனங்களுடன் �ண்ட கலந்துைர-
யாட�ன் �ன்னர் பல்கைலக்கழக மா�யங்கள் 
ஆைணக்குழு�ன் அங்�காரத்ைத ெபற்ற �று-
வனெமான்றான SIBA �றுவனம் ெத�வு ெசய்-
யப்பட்டுள்ளதுடன், அதன் மூலம் அ�ப்பைட 
ப�ற்� காலத்�னுள் தமது ெதா�ற் பாைதைய 
ெவற்� ெகாள்ள ேதைவயான தகவல் ெதா�நுட்-
பம் மற்றும் ஆங்�ல ெமா�க்கு உயர் சான்�தழ் 
வழங்குவது இடம்ெபறு�ன்றது. இரு கட்டங்-
களாக இவ்வருடம் மார்ச் முதல் ெசயற்படுத்தப்-
பட்ட இந்த �ேசட சான்�தழ் பாடெந� ஆரம்-
�க்கப்பட்டதுடன், உலகத்ைத பா�த்த ெதாற்று 
ேநாய் �ைலைம இலங்ைக�ன் அைனத்து 
துைறக�லும் �ழ்ச்�ைய ஏற்படுத்துவ�லும் 
தாக்கஞ்ெசலுத்�யது. அவ்வாெற�னும், ேத�ய 
இைளஞர் பைடய�யுடன் ெதாடர்புபட்ட ப�-
லுனர்கள் அவர்களுக்கு�ய கால எல்ைல�ல் 
தமது ப�ற்� நடவ�க்ைககைள ெதாடர்ச்�யாக 
நடாத்� வருவ�ல் கவனஞ்ெசலுத்�, ப�லுனர்-
களுக்கு இைணயத்தள வச�யுைடய �ம் கார்டு-
கைள இலவசமாக வழங்� அவர்க�ன் ப�ற்� 

நடவ�க்ைககைள ெதாடர்வதற்கு அைனத்து 
நைடமுைறகைளயும் ேமற்ெகாண்டது. அதற்க-
ைமய அைனத்து தைடகளுக்கு மத்��லும் கூட 
ப�ற்� இலக்குகைள ச�யான முைற�ல் பூர்த்� 
ெசய்வதற்கு �ைலயப்ெபாறுப்ப�கா� உள்-
�ட்ட ஆேலாசகர் குழு �க அர்ப்ப�ப்புடன் 
ெசயற்பட்டனர்.

நாட்�ன் எ�ர்காலம் ஆவது இைளஞர்களா-
வதுடன், நாட்ைட மாற்றுவதற்கு அ�க �றன் 
காணப்படுவது இைளஞர்களுக்காகும் என்பது 
ஜனா�ப� ேகாட்டாபய ராஜபக் ஷ�ன் ெதாைல-
ேநாக்காக அைமந்துள்ளது. பல்ேவறு அைமச்சுக்-
க�ன் �ழ் ெசயற்பட்டுவந்த ேத�ய இைளஞர் 
பைடய� தற்சமயம் இைளஞர் மற்றும் �ைள-
யாட்டுத்துைற அைமச்�ன் �ழ் அைமச்சர் நாமல் 
ராஜபக் ஷ�ன் தைலைமத்துவத்�ல் ெசயற்பட்டு-
வரு�ன்றது. இைளஞர்கைள சக்�வாய்ந்தவர்க-
ளாக மற்றும் காலத்�ற்கைமய எழச்ெசய்வதற்கு 
இன்ைறைய �ட எ�ர்காலத்ைத அர்த்தமுள்ள-
தாக ஆக்குவதற்கு, தமது ப�ைய புதுைமயுடன் 
ெசயற்படுத்துவதற்கு தற்ேபாைதய த�சாளர் 
ேகர்ணல் தர்ஷன ரத்நாயக்க�ன் தூர ேநாக்கு-
ைடய வ�காட்டுத�ன் �ழ் அைனத்து ஆள� 
அங்கத்தவர்கள் இைளஞர் யுவ�கள் ஆளுைம-
யுடன், ஒழுக்கத்துடன், தைலைமத்துவத்து-
டன் மற்றும் �றன்களுடன் வலுவூட்டுவதற்கு 
பளுவான ெசயற்பாட்ைட ேமற்ெகாண்டுவரு-
�ன்றனர். 

அேதேபான்று அைனத்து ெசயற்பாடுக�ன் 
�ன்னாலும் பா�ய ெந�ப்படுத்தலுடன் மற்றும் 
வ�காட்டுதலுடன் ெசயற்படும் அைமச்�ன் 
ெசயலாளர் அநுராத �ேஜேகான் அவர்கள், 
ேமல�க ெசயலாளர் (இைளஞர் �வகாரம்) 
சமன் வடுேக அவர்கள் உள்�ட்ட அைமச்�ன் 
அ�கா�க�ன் ஒத்துைழப்ைபயும் �ைனவூட்-
டுவது கட்டாயமானதாகும். ேத�ய இைளஞர் 
பைடய� சைப�ன் அங்கத்தவர்கள், அைனத்து 
மாகாண ப�ப்பாளர்கள், �ைலயப் ெபாறுப்-
ப�கா�கள் ஆேலாசகர்கள் மற்றும் அைனத்து 
ஆள� அங்கத்தவர்க�ன் அ�த ைத�யம் 
மற்றும் அர்ப்ப�ப்பு இல்லா�ட்டால் ேத�ய 
இைளஞர் பைடய� என்றால், தற்சமயமாகும்-
ேபாது உண்ைமயாகாத அல்லது நடக்காத கனவாக 
மட்டும் இருந்�ருக்கும். 
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�றகுநு� கைல, ஊடக ைமயம் 
ஏற்பாடு ெசய்துள்ள 3ஆவது '�றகு-
நு� சர்வேதச �ைரப்பட �ழா 2021' 
�சம்பர் 17 முதல் 19 வைர மட்டக்-
களப்�ல் நைடெபறவுள்ளது. 2018 
�சம்பர் முதல் நைடெபற்று வரும் 
இந்�கழ்வு ெகாெரானாப் பரவல் 
காரணமாக கடந்த ஆண்டு 
இடம்ெபற�ல்ைல. வழக்-
கமாக கல்ல� சாந்� �ைர-
யரங்�ல் ஏற்பாடு ெசய்யப்-
படும் இத் �ைரப்பட �ழா 
இம்முைற காத்தான்கு�/ 
ஆைரயம்ப� �ரேதசத்�ல் 
நைடெபறவுள்ளது.

ெதாடர்ச்�யாக மூன்று �னங்கள் 
நைடெபறும் இவ்�ழா�ல் உலகத் 
தரமான முழு�ளத் �ைரப்படங்கள்/ 
ஆவணப்படங்கள், குறும்படங்கள் 
காண்�க்கப்படவுள்ளன. �ைர�-
டல்க�ன் �ைற�ல் பார்ைவயா-
ளர் கருத்துப்ப�ர்வு இடம்ெபறும். 
�ைரப்படங்கள் யாவும் ஆங்�லத்-
�ல் / த��ல் உபதைலப்�டப்பட்-
டுள்ளன. 

�ைரப்பட �ழா�ன் ஆரம்ப �கழ்-
வும் முதலாவது �ைரப்படமும் �சம்-
பர் 17 (ெவள்�) �. ப. 4.00 ம�க்கு 
இடம்ெபறும். ெதாடர்ந்து வரும் ச�, 
ஞா�று �னங்க�ல் காைல 10.00, 

�. ப. 4.00, மாைல 7.00 
என �னமும் மூன்று காட்-
�களாக ெமாத்தம் 7 �ைரப்-
படங்கள் இவ்�ழா�ல் 
�ைர�டப்படவுள்ளன. 
முற்�லும் இலவசமான 

இத் �ைரப்பட �ழா ெதாடர்பான 
ேமல�க �பரங்கைள Sirahununi 
அல்லது Aathmaa En ஆ�ய முகநூல்-
க�லும் www.sirahununi.com இைண-
யத்தளத்�லும் sirahununi@gmail.
com �ன்னஞ்சல் மூலமாகவும் 0777 
700043 எனும் ெதாைலேப� இலக்-
கம் மூலமாகவும் �ைரப்பட ஆர்வ-
லர்கள் ெபற்றுக் ெகாள்ள மு�யும். 
த�ழ், முஸ்�ம் சகவாழ்ைவயும் நல்-
�ணக்கத்ைதயும் கருத்�ற் ெகாண்டு 
�றகுநு� இச் ெசயற்பாட்ைட 
ஆண்டு ேதாறும் முன்ெனடுப்பதாக 
�ைரப்பட �ழா இயக்குனர் ஆத்மா 
ஜா�ர் ெத��த்தார். 

மூன்றாவது சிறகுநுனி சர்வேதச
திைரப்பட விழா, மட்டக்களப்பில்

உலகத் த�ழ் ர�கர்களால் ெகாண்-
டாடப்படும் எ�சன் த�ழ் �ைர 
�ருதுகள் 2022 ேதர்வு பட்�ய�ல் 
அ�க இடங்கைள ��த்து முன்ன-
��ல் �ஜ�ன் மாஸ்டர் படமும், 
இரண்டாவதாக தனு�ன் கர்ணன் 
படமும், மூன்றாவதாக ஆர்யா�ன் 
சார்பட்டா பரம்பைர படமும், �வ-
கார்த்�ேகய�ன் டாக்டர் படமும் 
அ�க ��வுக�ல் ேதர்வு பட்�ய-
�ல் இடம்ெபற்றுள்ளது என்பது 
த�ழ் ��மா ஆேராக்�யமான 
இடத்�ற்கு ெசன்றுள்ளது என்பைத 
உணர்த்து�றது.

மாஸ்டர் �ைரப்படம் 17 ��வு-
க�லும், கர்ணன் �ைரப்படம் 13 
��வுக�லும், சார்பட்டா பரம்பைர 
�ைரப்படம் 12 ��வுக�லும், 
டாக்டர் �ைரப்படம் 12 ��வுக�-
லும், ெஜய் �ம் 9 ��வுக�லும், 
மாநாடு 6 ��வுக�லும் ேதர்வு பட்-
�ய�ல் அ�கப்ப�யாக இடம்ெபற்-

�ருப்பது �ைரத்துைறக்கு ஆேராக்�-
யமான �டயமாகும்.

‘இைணயத்�லும், ெசய��-
லும் வாக்குப்ப�வு நைடெபற்று-
வரும் எ�சன் த�ழ் �ைர �ரு-
துகள் ஜனவ� மாதம் ஒன்பதாம் 
�க� ெசன்ைன�ல் �ரமாண்ட-
மாக நைடெபற உள்ளது. அந்�கழ்-
�ல் �ருது மற்றும் ெதன்�ந்�ய 
முன்ன� நட்சத்�ரங்க�ன் கைல 
�கழ்வு மற்றும் அயல்நாட்டு த�ழ் 
கைலஞர்கள் கைல �கழ்ச்�ைய 
பைடக்க உள்ளனர்’ என்று எ�சன் 
�ருது குழு தைலவர் ெசல்வகுமார் 
மற்றும் ெசயலர் மேல�ய �னா ெத�-
�த்தனர்.

14வது எடிசன் திைர விருது ெதரிவு பட்டியலில்
விஜயின் மாஸ்டர், தனுஷின் கர்ணன்

சிறந்தெதாரு நாட்டின் முன்ேனாடியாக 
ேதசிய இைளஞர் பைடயணி 

ஷ�� ம�ஷா ெதாடங்ெகாட 
ஊடகப் ��வு 

ேத�ய இைளஞர் பைடய� 
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கே: ஜனாதிபதியின் கோள்ேப் 
பிரேடனத்தின் பிரோர-

ம் கூடடணியாே கெயறபட முடியாத 
அரொஙேத்தின் எநதக�ாரு ேடசி-
யும் ஆளும் கூடடணியிலிருநது 
க�ளிகயற முடியும் என ஸ்ரீலஙோ 
கபாதுஜன கபரமுனவின் கபாதுச் 
கெயலாளர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் 
ொேர ோரிய�ெம் கதரிவித்திருநதார். 
இது பறறி உஙேள ேருத்து என்ன?

்பதில்: நாம ்பல கட்சிகமை உளைடக் -
கிய அரசாஙகம என்பதுடன, நீணட கால-
ைாகப் ்பல்்வேறு கட்சிகளுடன இமைந்து 
்பணியாற்றி வேருகி்�ாம. எனினும, சில 
ககாளமககள குறித்து நைக்கிமடயில் விவோ-
தஙகள காைப்்பட்டன. கலந்துமரயாடல்க-
ளின மூலம அந்த ்வேறு்பாடுகமை கமைய 
முடியும என� எணைத்தில் ஜனாதி்பதி 
ைற்றும அரசாஙகத்தின ஏமனய அமனத்-
துத் தமலவேர்களும உளைனர். இந்த அர-
சாஙகத்மத ஆட்சிக்கு ககாணடு வேருவேதற்கு 
்பாரிய ்பஙகளிப்ம்ப வேழஙகிய சில ்பாராளு -
ைன� உறுப்பினர்கள அரசாஙகத்தில் இருந்து 
விலகும வேமகயில் தற்்்பாது எந்த பிரச்சி-
மனயும இல்மல.

கே: மாோணெ்பத் கதர்தலில் 
தனித்துப் கபாடடியிடு�தறகு 

ஸ்ரீலஙோ சுதநதிரக் ேடசி தயாராகி 
�ருகிறது. ஆளும் ஸ்ரீலஙோ 
கபாதுஜன கபரமுனவுக்கும், சுதநதி-
ரக் ேடசிக்கும் இ்டயிலான முறுேல் 
அதிேரித்திருப்பதன் க�ளிப்பாடா 
இது?

்பதில்: ைாகாைசம்பத் ்தர்த -
லில் தனித்துப் ்்பாட்டியிடுவேதா 
இல்மலயா என்பது குறித்து சுதந்தி-
ரக் கட்சிக்கும க்பாதுஜன க்பரமுன-
வுக்கும இமடயில் எந்தவிதைான 
கருத்துப் ்பரிைாற்�ஙகளும இடம-
க்ப�வில்மல. ்தர்தலுக்கு இன -
னமும காலம இருப்்பதால் உரிய 
காலம வேரும ்்பாது அது ்பற்றிப் 
்பார்க்க முடியும. இது கதாடர்்பான 
்பல்்வேறு பிரச்சிமனகமை கமைய 
முடியுைாக இருக்கும.

கே: அரொஙேத்துக்குக் 
ோணப்படும் மூன்றில் 

இரண்டு கபரும்பான்்ம-
யானது சுதநதிரக் ேடசியின் 
14 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்ேளினா-
கலகய ொத்தியமாகியுளளது என ஸ்ரீ-
லஙோ சுதநதிரக் ேடசியின் த்ல�ர் 

முன்னாள ஜனாதிபதி ்மத்திரிபால 
சிறிகென பாராளுமன்றத்தில் கதரி-
வித்திருநதார் அல்ல�ா?

்பதில்: உணமையில் சுதந்திரக் கட்சியின 
14 உறுப்பினர்கமையும உளைடக்கியதா-
க்வே அரசாஙகத்துக்கு மூனறில் இரணடு 
க்பரும்பானமை காைப்்படுகி�து. அவேர்கள 
எைது கூட்டணியில் ்பலைான ்பஙகுதாரர்கள. 
இரு கட்சிகளுக்கும இமடயிலான விவோதத்-
தின விமைவோக்வே முனனாள ஜனாதி்பதி 
மைத்திரி்பால சிறி்சன இவவோ�ான கருத் -
மதக் கூறியிருந்தார். ைறு்பக்கத்தில் மூனறில் 
இரணடு க்பரும்பானமைமயத் தக்க மவேப்்ப-
தற்கு சுதந்திரக் கட்சி உறுப்பினர்களின ்பஙகு 
முக்கியைானதாகும.

கே: அநநிய கெலா�ணி பிரச்சி-
்னக்கு தீர்வு ோணாவிடடால் 

நாடு மின்ொரத் 
த்ட்ய எதிர்கோளள க�ண்டியி-
ருக்கும் என ஐக்கிய கதசியக் ேடசி-
யின் த்ல�ர் ரணில் விக்கிரமசிஙே 
கூறியிருநதார். இது பறறி உஙேள 
ேருத்து என்ன?

்பதில்: இது தற்க்பாழுது வித்தியாசைான 
விடயைாகக் காைப்்படுகி�து. நாம ்பாரிய 
அந்நிய கசலாவேணிக்கான தட்டுப்்பாட்மட 
எதிர்ககாளகின� ்்பாதும ைருந்து ைற்றும 
மினசார விநி்யாகம என்பவேற்றுக்கு அரசு 
முனனுரிமை அளித்துளைது. இந்தத் தும�-
களுக்கு எப்க்பாழுது அதிகைான கடாலர் 
்தமவே இருக்கின�்தா அப்்்பாது உரிய 

கடாலமர வேழஙகு்வோம. எனினும, 
இதுவேமர அவவோ�ானகதாரு அச்சுறுத்-
தல் எைக்குத் கதரியவில்மல. என்வே 
நாட்டுக்குத் ்தமவேயான எரிக்பா -
ருள ைற்றும மினசாரத்மத எமைால் 
கதாடர்ந்து வேழஙக முடியும.

கே: கெதன உரஙே்ள 
பயன்படுத்தியதால் 

நஷடம்டநத வி�ொ-
யிேளுக்கு இழப்பீடு 
�ழஙகு�து கதாட-
ர்பில் அரசு ஏதா�து 
முடிவு எடுத்து-
ளளதா?

்பதில்: அறுவேமடக்குப் 
பிந்திய நஷடம ஏற்்பட் -

டால், அமத முந்திய ்பருவேத்து-
டன ஒப்பிட்டுப் ்பார்க்க ்வேணடும 
எனறும, அமத ஈடுகட்ட அரசு 
தயாராக இருப்்பதாகவும விவேசாய 
அமைச்சர் திட்டவேட்டைாகத் கதரி-
வித்துளைார். கடந்த சில வோரங-
களுக்கு முனனர் க்பரும்்பாக 
கநற்கசயமக ஆரம்பைாகியுளைது. 
டிசம்பர் ைற்றும ஜனவேரி இறுதிக்குள 
அறுவேமடமய ைதிப்பிட முடியும. 
அறுவேமட கணிசைானைவு கும�ந்-
திருந்தால் விவேசாயிகளுக்கு இழப் -
பீடு வேழஙக முடியும. ஆனால், 
்தமவேயான உரத்மத இ�க்குைதி 
கசயய அரசு அனுைதி அளித்துளை-
தால், அடுத்த ்பருவேத்தில் இருந்து 
அந்த ்களவி எழாது. ைறு்பக்கத்தில் 
்சதன மும�யிலான விவோசயத்துக்கு 

சாகு்படிக்கு ைானியத் திட்டத்மத அரசு 
கதாடஙகும. என்வே, இந்தப் பிரச்சிமன 
அடுத்த ஆணடு ்பருவேத்தில் தீர்க்கப்்படும.

கே: இரொயன உரஙே்ள 
இறக்குமதி கெயய தனியார் 

து்றக்கு அனுமதி �ழஙேப்படடு-
ளளது. எவ�ாறாயினும், இயற்ே 
வி�ொயத்துடன் கூடிய பசு்ம 
வி�ொயக் கோள்ே்ய அமுல்ப-
டுத்தும் தீர்மானத்்த எக்ோரணம் 
கோண்டும் மீளப் கபற முடியாது என 

ஜனாதிபதி மீண்டும் �லியுறுத்தியு-
ளளார். இத்ன விளக்ே முடியுமா?

்பதில்: உணமையில், இது ஒரு நல்ல முடிவு. 
உலகம ்பசுமையான விவேசாய மும�கமை 
்நாக்கி நகர்கி�து. இதில் முன்னாடியாக 
இருப்்பதற்கு நாம முயற்சிக்கின்�ாம என-
்பதால் ஜனாதி்பதி தமலமையிலான அரசாங-
கம துணிச்சலான முடிமவே எடுத்துளைது. 
எனினும, குறுகிய காலத்திற்குள அமதச் 
கசயய முடியாைல் ் ்பாகலாம. அதனால்தான 
நாம ்வேறு தீர்வு நடவேடிக்மககமை ்ைற்-
ககாளகி்�ாம. என்வே, அரசாஙகம, நீணட 
கால அடிப்்பமடயில், இயற்மக விவேசாயம 
ைற்றும ்பசுமை விவேசாயக் ககாளமககமை 
ஊக்குவிப்்பதில் ஆர்வேைாக உளைது.

கே: கபருநகதாடடத் து்ற்யச் 
கெர்நத கதயி்லத் கதாடட-

ஙேளுக்கு உர மானியத் திடடத்்த 
அறிமுேப்படுத்த ஏதா�து முடிவு 
எடுக்ேப்படடுளளதா?

்பதில்: கிமடக்கும உரத்தின அைவுக்கு 
அதமன விநி்யாகிக்க ஆரமபித்துள்ைாம. 
்பகுப்்பாயவு ரீதியாகப் ்பார்த்தால், 2020 
இல் நாட்டிற்கு அதிக்பட்ச உரம இ�க்கு-

ைதி கசயயப்்பட்டது, ஆனால் ஒப்பிடுமக -
யில் விமைச்சல் கும�ந்துளைது. 2020 ஆம 
ஆணடில் ்தயிமல கதாழிற்தும�யில் மிகக் 
கும�ந்த விமைச்சமலப் ்பதிவு கசயதுள -
்ைாம. 2013 ஆம ஆணடில், நாட்டில் அதிக 
்தயிமல உற்்பத்திமயப் ்பதிவு கசய்தாம, 
ஆனால் ்தயிமலக்கான உரத்தின இ�க் -
குைதி அந்த ஆணடு கும�ந்த ைட்டத்தில் 
இருந்தது. தற்்்பாது ைக்கள உரத்மத அதிகை-
வில் ்பயன்படுத்துகின�னர்.

விமல ககாஞசம அதிகைாக இருந்தாலும, 
அ்த அைமவேப் ்பயன்படுத்த ்வேணடிய -
தில்மல. அைவு வோரியாக இது கும�வோக 
இருக்க ்வேணடும. அ்த்நரம ்சதனப் 
க்பாருட்களுடன இமைத்து அதமனப் 
்பயன்படுத்த முடியும. ைணணின தரத்மத 
சரியானதாகப் ்்பை ்வேணடியது மிகவும 
முக்கியைானது. ைண ்பாதிக்கப்்பட்டு வேரு -
கி�து. இதில் ்தசனக் கூறுகள இல்லாைல் 
்்பாகின�ன. நாம ்பனமுகத் திருத்த நடவே -
டிக்மககமை எடுக்காத வேமர, இரசாயன 
உரஙகமைப் ்பயன்படுத்தினாலும அதனால் 
சி�ந்த முடிவுகமைப் க்ப�ப் ்்பாவேதில்மல 
என்பது கதளிவோகி�து. க்பருந்்தாட்ட 
அமைச்சு ைணணின நிமலமய உறுதிப்்படுத் -
துவேதற்கான நடவேடிக்மககமை ஆரமபித்துள-
ைது.

அரசாங்கக் கூட்டணியில் பலமான
பஙகுதாரர்கள் சுதந்திரக் ்கடசியினர!

அ்மச்ெர்
கடாக்டர் ரகமஷ 

பத்திரண
அளிக்கும் விளக்ேம்

அரொஙேத்தில் அஙேம்
�கிக்கும் பஙோளிக்
ேடசிேள தமது

பிரச்சி்னே்ளப் கபச்சு�ார்த்்த
மூலம் கபசித் தீர்த்துக் கோளள
முடியும் என அ்மச்ெர்�
இ்ணப் கபச்ொளரும்,
கபருநகதாடடத்து்ற அ்மச்ெருமான
கடாக்டர் ரகமஷ பத்திரண கதரிவித்தார்.
எமக்கு �ழஙகிய கநர்ோணலின் கபாது
அ�ர் இவ�ாறு கதரிவித்தார். அரசியல்

ரங்கம்
அர்ஜூன்

மூன்றில் இரண்டு கபரும்பான்்ம்ய 
தக்ே ்�ப்பதறகு சுதநதிரக் ேடசி
உறுப்பினர்ேளின் பஙகு முக்கியம்

மா்காணசபபத் ததரதலில் தனித்துப்
தபாடடியிடுவதா இல்பலயா? சு.்கவுக்கும்
பபாதுஜன பபரமுனவுக்குமிப்டயில் இதுவபர
்கருத்துப் பரிமாற்றங்கள் இல்பல. ததரதல்
வரும்தபாது அதுபறறிப் பாரக்்க முடியும்

அஜவோத் ்பாஸி

ராஜபக்ஷகுடுமபமஇந்ாட்டில்வாழும
முஸ்லிம்களின் எதிரியல்்ல என்ப-
தையுமஅவர்கள்எமது சமூ்கத்திற்கு

எதிரா்க  ்ாட்டில்ஒருபபாதுமஇனவாைசசயற்-
பாடு்கதை முன்சனடுக்்கவில்த்லசயன்றும
சபாதுஜன சபரமுன பாராளுமன்்ற உறுப்பி-
னர மரஜான் பளீல் சைரிவித்ைார. இனிவரும
்கா்லங்களில் எமது சமூ்கத்தின் பைதவ்கதை
நீதியதமசசருமஜனாதிபதிசட்்டத்ைரணியுமான
அலிசப்ரி ைத்லதமயில் எமது 11 முஸ்லிம
பாராளுமன்்றஉறுப்பினர்களுமஒன்றிதைநது
அரசாங்கத்தி்டமிருநது சபற்றுக்ச்காள்ைக்கூடிய
்மபிக்த்கயிருப்பைா்கவும அவர பமலும சைரி-
வித்ைார.
முஸ்லிம பாராளுமன்்ற உறுப்பினர்கள்

ஒழுஙகுசசயைவிபச்ட்க்லநதுதரயா்டல்நி்கழ்வு
அணதமயில்(09)சவள்ைவத்தை 'சமதரன்
கிபரன்ட்' வரபவற்பு மண்டபத்தில் ்த்டசபற்-
்றது. இநநி்கழ்வில் 20ஆவது சட்்டத்திருத்ைத் -
திற்குஆைரவளித்ைமு.்காபாராளுமன்்றஉறுப்-
பினர்கைானஹாபிஸ்்ஸீரஅஹமட்,தபஸல்
்காசிம,எச.எம.எம.ஹரீஸ்மற்றுமஅ.இ.ம.்கா
உறுப்பினர்கைானமுஷரரப்,இஷாக்ரஹமான்,
அலிசப்ரிரஹீமமற்றுமசபாதுஜனசபரமுன
பாராளுமன்்றஉறுப்பினர்காைரமஸ்ைான்ஆகி-
பயாரும்க்லநதுச்காண்டனர.
இஙகு சைா்டரநது உதரயாற்றிய மரஜான்

பளீல்எம.பி, 1970ஆமஆணடுமுைல்பிர-
ைமர மஹிநை குடுமபத்து்டன் ச்ருஙகி பழகி
வருகிப்றன்.அவர்களி்டமஎநைஇனவாைத்தை -
யும்ான்்காைவில்த்ல.இவர்கதைஇனவா-
தியாக்கிபயாரஎமதுமுஸ்லிமைத்லதம்கபை.
இநை உணதம்கதை விைஙகிய ்காரைத்தி-
னால்எமதுசமூ்கத்தைசபசரநைஸ்ரீ்ல.மு.்கா
மற்றுமஅ.இ.ம.்காபாராளுமன்்ற உறுப்பினர -
்கள்எவ்விைப்காரிக்த்கதயயுமஅரசுக்குமுன்-
தவக்்காமல் பைதவயானசைாரு  ்கா்ல்கட்்டத்-
தில்பவற்றுதம்கதைம்றநதுஅரசாங்கத்தை
ப்லப்படுத்துவைற்கு ஆைரவு வழங்கமுன்வந-
துள்ைதமதய்ான்பாராட்டுகின்ப்றன்.
எமது  சமூ்கத்திப்ல ஏற்பட்்ட பிரசசிதன்க-

ளுக்குமுஸ்லிமைத்லதம்களின்முனாபிக்்கான
்்டவடிக்த்க்கபை ்காரைசமன்பதை இவர்கள்
இன்று விைஙகிவிட்்டனர.  அைன்  ்காரைத்தி-

னால்  அக்்கட்சி்கதைசபசரநை பாராளுமன்்ற
உறுப்பினர்கள்அரசுக்குஆைரவளிக்்கமுன்வந-
துள்ைார்கள்.என்னு்டன்பசரத்துஇநை11
 பாராளுமன்்ற உறுப்பினர்களும ்ாம ஒபர

குத்டயின் கீழ் ஒற்றுதமயா்க எவ்விை எதிர-
பாரப்புமின்றி எமதுசமூ்கத்தின்உரிதம்கதை
சவன்ச்றடுக்்கதூயதமயானப்ாக்ப்காடுஒன்-
றிதைநதுள்பைாம.
அபைபபால்  அதமசசர அலி சப்ரி உட்ப்ட

்ாம11பபருமஇதைநதுமுஸ்லிமசமூ்கத்-
தின்சி்லவி்டயங்கள்பைதவ்கள்குறித்துஜனா-
திபதி ப்காட்்டாபய ராஜபக்க்ஷ மற்றும பிரைமர
மஹிநைராஜபக்ஷஆகிபயாரு்டன்பபசசுவாரத்-
தை்கதை பமற்ச்காணப்டாம. இத்றவனின்
அருைால்அைற்்கானபிரதிப்லன்்களுமகித்டக் -
்கப்சபற்றுள்ைன. அபைபபால் அடுத்ை வரு்ட
பட்சஜட்நிதியிலுமகூடுைல்நிதிஒதுக்கீடு்கதை

வழங்கவுமஜனாதிபதியும பிரைமருமஉறுதிய-
ளித்துள்ைார.
இைதன ்ாம பைதவயானபபாது சவளிப்ப-

டுத்துபவாம. அன்று ஜனாதிபதி மஹிநை ராஜ-
பக்ஷவின்ஆட்சியின்பபாது எனது ைர்கா ்்கர
பிரபைசத்தில் இ்டமசபற்்ற அசமபாவிை  சமப-
வத்தினால்  பாதிக்்கப்பட்ப்டாருக்கு உ்டனடியா்க
்ஷ்டஈடு்கதை  வழஙகிபனாம. ஆனால் ்ல் -
்லாட்சியின்பபாதுபாதிக்்கப்பட்்டமுஸ்லிமபகுதி-
்களூக்குஒருரூபாயகூ்டமுஸ்லிமைத்லதம்க -
ைால்சபற்றுக்ச்காடுக்்கமுடியவில்த்ல.
அன்த்றயஆட்சியில்பாராளுமன்்றஉறுப்பி -

னர்கைா்கஇருநைஎமதுஇநைசப்காைரபாரா -
ளுமன்்றஉறுப்பினர்களின்உதரயில்அைதன
அவர்கள்சைளிவுபடுத்தினார்கள்.
முஸ்லிம  சமூ்கத்திற்கு நித்றய பைதவ்கள்

இருக்கின்்ற ஒரு  ்கா்ல்கட்்டத்தில்  அரசாங்கத்-

தைவிட்டு பிரிநதிருநது எைதனயும சாதிக்்க
முடியாது. இைதனபய  மரஹஹூம எம.எச.
எம.அஷரபும எமக்கு ்கற்றுத்ைநைார. இவரின்
ச்காள்த்கதயஇன்த்றயமுஸ்லிமைத்லதம -
்கள் ்கத்டப்பிடிக்்காமல் இருப்பது பவைதன
ைருகி்றதுஎனவுமமரஜான்பளீல்எம.பிஇைன்-
பபாதுசைரிவித்ைார.

"இன�ாத கெயறபாடுேளில் ராஜபக் ஷ
குடும்பம் ஒரு கபாதும் ஈடுபடடதில்்ல"

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மர்்ான பளீல்
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முற்ேபாக்கு எழுத்தாளர்களுக்கு ெச.கேணச�ங்கன் ...
மார்க்�யவா�களான இவர்கள் 

அக்கால சமூக ஏற்பாடுகைள ஏற்-
றுக்ெகாள்ளாதவர்கள்.  "உயர்ந்தவன்- 
தாழ்ந்தவன், ெதா�லா�, - முதலா�, 
ஆண்டான்,-அ�ைம என்ற  ஏற்றத்தாழ்-
வுகள் முற்றாக ஒ�த்துக்கட்ட வர்க்-
கப் ேபாராட்டம் ஒன்�னால் தான்  
மு�யும்" நைடமுைற�லுள்ள ஏற்றத் 
தாழ்வான சமூகத்ைத ேவறு வ�க�ல் 
�ருத்�  அைமக்க மு�யாது என்பைத 
உணர்ந்து மார்க்�ய �த்தாந்தத்�ற்குள் 
ஊ�த்  �ைளத்த ெச.கேணச�ங்கன் 
ஒடுக்கப்பட்ட, சுரண்டப்பட்ட மக்க�ன்  
துன்பங்கைளயும் அவலங்கைளயும் 
தமது நாவல்க�ல், �றுகைதக�ல் 
கைத நாயகர்கள்,  சம்பவங்க�னூடாக 
யதார்த்தமாக எடுத்துக்காட்�, �ன் வந்த 

முற்ேபாக்கு  எழுத்தாளர்களுக்கு ஒரு 
�ைசகாட்�யாக �ளங்�னார்.

இவர் இந்�யா�ல்  வாழ்ந்த முப்பது 
வருட காலத்�ல் இவரது நாவல்களும் 
இலக்�ய �ந்தைனகளும்  மார்க்�ய 
இலக்�ய �ந்தைனகளும் த�ழக 
இலக்�ய ஆர்வலர்கைளயும் ெப�தும்  
கவர்ந்தன. இவரது நாவல்கள் பல பல்-
கைலக்கழகங்க�ல் பட்ட�ன்�ைல  
ஆய்வுகளுக்காக ெத�வு ெசய்யப்பட்-
டன. பைடப்�லக்�ய சாதைனகளுக்கு 
அப்பால்  ெச.கேணச�ங்கன் �று� 
நடாத்� வந்த குமரன் ப�ப்பகம் இன்று-
வைர 900க்கும்  ேமற்பட்ட நூல்கைள 
ெவ��ட்டு, முதல்தரமான த�ழ் �ர-
சுராலயம் என்ற ெபயருடன்  �ளங்-
கு�றது. ேபரா��யர்கள், க.ைகலாச-

ப�, கா.�வத்தம்� ஆ�ேயா�னுைடய  
�கச் �றந்த நூல்கைள இப் ப�ப்பகேம 
ெவ��ட்டது. அேனகமாக இலங்ைக-
�ல்  த�ழ்ச் சூழ�ல் ப�யாற்றும் 
ேபரா��யர்கள், புலைமயாளர்கள் 
அைனவருேம  மனமுவந்து நாடும் ஒரு 
ப�ப்பகத்ைத உருவாக்�ய ெபருைம 
ெகாண்டவர் அவர்.

தமது  நாவல்கள் �றுகைதகள் என்-
பவற்றுக்கப்பால் 'குமரன்' என்ற சஞ்-
�ைக�னூடாகவும்  ஏைனய புைனவு-
சாரா பல நூல்க�னூடாகவும் தனது 
�ந்தைனகைள ெவ�ப்படுத்�னார்.  
சமகால இலங்ைகத் த�ழ் எழுத்தா-
ளர்க�ன் எழுத்துக்கள் ஒடுக்கப்பட்ட 
மக்க�ன்  இலக்�யங்களாகவும், குர-
லாகவும் ெவ�வர க.ைகலாசப�, ெச.க-

ேணச�ங்கன் ஆ�ேயார்  வகுத்துக் 
ெகாடுத்த இலக்�யப் பாைத �கப் �ர-
தானமானது. �னகரன் ெசய்�ப்  பத்��-
ைகயாக மட்டுமல்லாது, 

ெச.கேணச�ங்கன் ேபான்ற 
பல்ேவறு முற்ேபாக்கு  எழுத்தாளர்களுக்-
கும் இலக்�ய களத்ைதயும் அைமத்துக் 
ெகாடுத்துள்ளது. �னகரைன  ஒடுக்கப்-
பட்ட மக்களுக்கான தளமாக ேபரரங்-
காக அைமத்துக் ெகாடுத்த ெபருைம  
முன்னாள் �ரதம ஆ��யர்களான 
ேபரா��யர் க.ைகலாசப�, ஆர்.�வ-
குருநாதன்  ஆ�ேயாைரேய ேசரும் 
என்பைத �ைனவு கூர்ந்து �னகரன் 
மைறந்த ஈழத்து எழுத்தாளர்  ெச.கேண-
ச�ங்கன்  ஐயாவுக்கு  தனது ஆத்மார்த்-
தமான அஞ்ச�ைய  ெசலுத்து�ன்றது.

ெதா�லாளர் வாழ்க்ைகத் தரம் உயர ... 
தமது ஆட்��ல் 50 ரூபா சம்பள 

அ�க�ப்ைபக்கூட ெபற்றுத் தர 
மு�யாது ேபானவர்கள் இன்று 
ேதாட்டத் ெதா�லாளருக்கு 2,500 
ரூபா சம்பளம் ேவண்டுெமன்று 
குரல் ெகாடுப்பது �கவும் ேவ�க்-
ைகயாக உள்ளது. 

 மைழ ெபய்தால் இ�ந்து�ழும் 
�டுகைளயும், காற்�ல் பறக்கும் 
கூைரகைளக் ெகாண்ட கு��ருப்பு-
கைளயும் அைமத்துக் ெகாடுத்தவர்-
கள் இன்று நாம் கட்�க்ெகாடுக்கும் 
தரமான �டுகைளப் பற்� �மர்-
�க்�ன்றனர். இந்த ெசயல்கைள 
சம்பந்தப்பட்டவர்கள் உடன�யாக 
�றுத்த ேவண்டும். பல நூறு வருடங்-
களாக வறுைமக்ேகாட்�ல் வாழும் 
ேதாட்டத் ெதா�லாளர்களது 
வாழ்�ல் உயர்ச்�ைய காண்பதற்கு 
நாம் எடுக்கும் முயற்�களுக்கு தயவு-
டன் முட்டுக்கட்ைட ேபாட ேவண்-
டெமன்றும் தான் ேகட்டுக் ெகாள்-
வதாக இராஜாங்க அைமச்சர் �வன் 
ெதாண்டமான் ெத��த்துள்ளார். 

 அ�க்ைககைள �டுவதும் பத்�-
�ைகயாளர் மாநாடுகைள மட்டுேம 

நடத்� கருத்துக்கைள கூறுவதும் ஒரு 
பயனற்ற ெசயல். அதனால் ஆகப்-
ேபாவது எதுவு�ல்ைல. எனேவ 
ெசய�ல் ஈடுபடேவண்டும். களத்-
�ற்குச் ெசல்ல ேவண்டும். அங்கு 
�றைமகைள காட்ட ேவண்டும். 
அதைன இன்று ெசவ்வேன ெசய்யும் 
இலங்ைக ெதா�லாளர் காங்�ரஸ் 
�ர���கைள மைலயகத்�ல் உள்ள 
எவரும் குழப்ப ேவண்டெமனவும் 
அவர் ேகட்டுக் ெகாண்டார். மைல-
யகத்�ல் இலங்ைக ெதா�லாளர் 
காங்�ரஸ் மட்டுேம ெதா�லாளர் 
நல�ல் அ�க அக்கைற ெசலுத்தும் 
ஒரு ெதா�ற்சங்கம் ஆகும். அது 
அ�க அங்கத்தவர்கைள ெகாண்டது. 
அது அ�க்ைககைள மட்டும் �ட்டு 
�ரசாரம் ேதடும் ஒரு ெதா�ற்சங்கம் 
அல்ல. அதனால் ெதா�லாளர்களது 
வாழ்வு வளம் ெபற அைனவரும் 
ஒன்றுபட்டு ெசயற்படுவது அவ�-
யம். ெதா�லாளர்களது வாழ்வுடன் 
அர�யைல கலக்காது தூய்ைமயான 
ேசைவக்கு முன்வருமாறும் இரா-
ஜாங்க அைமச்சர் �வன் ெதாண்ட-
மான் அைழப்பு �டுத்துள்ளார். 

சர்வேதச கட�ல் மற்றுெமாரு...
ேபாைதப் ெபாருட்கைள ஏற்�ச் 
ெசல்வைத உறு�ப்படுத்�யுள்ளனர். 

இதைனயடுத்து இலங்ைகக்கு 
ெதற்ேக சுமார் 900 கடல் ைமல் 
ெதாைல�லுள்ள சர்வேதச கடற்ப-
ரப்�ல் ைவத்து ைகப்பற்றப்பட்ட 
ேமற்ப� ெவ�நாட்டு �ன்�� 
படகு இலங்ைக கடற்பைட�ன�ன் 
கப்பல் மூலம் கைரக்கு ெகாண்டு வர 
நடவ�க்ைக எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக 
கடற்பைடப் ேபச்சாளர் ெகப்டன் 
இந்�க � �ல்வா ெத��த்தார். 

இலங்ைக கடற்பைட�னரால் 
அண்ைமக்காலத்�ல் கட�ல் 
நடத்தப்பட்ட ேபாைதப் ெபாருள் 
தடுப்பு நடவ�க்ைகக�ல் 290 �ேலா 
ெஹரா�னுடன் உள்ளூர் �ன்��க் 
கப்பல் ஒன்று 2021 ஆகஸ்ட் 30ஆம் 
�க� ைகப்பற்றப்பட்டது. 

அேதேபான்று கடந்த ெசப்டம்-
பர் 04 மற்றும் 10ஆம் �க�க�ல் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட நடவ�க்ைக-
க�ன் ேபாது 336 �ேலா மற்றும் 
170 �ேலா ெஹரா�ன்கைள ஏற்�ச் 
ெசன்ற ேமலும் இரண்டு ெவ�-

நாட்டு �ன்��க் கப்பல்கைளயும் 
கடற்பைட�னர் மடக்�ப் ��த்துள்-
ளானர். 

இந்த ஆண்டு மாத்�ரம் கடற்ப-
ைட�னரால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
ேபாைதப்ெபாருள் கடத்தல் மு�-
ய�ப்பு நடவ�க்ைகக�ன் மூலம் 
13.16 �ல்�யன் ரூபாய் ெபறும�-
யான ேபாைத ெபாருட்கைள ைகப்-
பற்ற மு�ந்துள்ளதாக இலங்ைக 
கடற்பைட ெத��க்�ன்றது. 

இேதேவைள, ேபாைதப் ெபாரு-
ளுடன் தற்ேபாது ைகப்பற்றப்-
பட்டுள்ள படகு எ�ர்வரும் �ல 
�னங்க�ல் கடற்பைட�னரால் 
கைரக்கு ெகாண்டுவரப்படவுள்ள-
துடன், 06 ெவ�நாட்டு �ரைஜ-
களுடன் ேமற்ப� கப்பல் �சார-
ைணகளுக்காகவும் அதன் �ன்னர் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட உள்ள சட்ட நட-
வ�க்ைககளுக்காகவும் ெபா�ஸ் 
ேபாைதப்ெபாருள் ஒ�ப்புப் ப�-
யகத்�டம் ஒப்பைடக்கப்படும் 
என்றும் இலங்ைக கடற்பைட 
ேமலும் ெத��த்துள்ளது. 

ெலாஹானுக்கு எ�ரான...
ெசன்று, த�ழ் அர�யல் ைக� ஒரு-
வ�ன் தைல�ல் துப்பாக்�ைய 
ைவத்து அச்சுறுத்�ய சம்பவம் கார-
ணமாக தமது அ�ப்பைட உ�ைம 
�றப்பட்டுள்ளதாக ெத��த்தனர். 

�ைற�ல் தடுத்து ைவக்கப்பட்-
டுள்ள 08 த�ழ் அர�யல் ைக�கள் 
அ�ப்பைட உ�ைம �றல் மனுைவ 
தாக்கல் ெசய்துள்ளனர். 

இந்த �வகாரம் ெதாடர்�ல் குற்-
ற�யல் சட்டக் ேகாைவ�ன் �ழ், 
�சாரைணகைள முன்ெனடுக்குமா-
றுெபா�ஸ் மா அ�பருக்கு உயர் ��-
மன்றம் கடந்த ஒக்ேடாபர் 21 ஆம் 
�க� உத்தர�ட்டது. 

இதற்கைமய,ெபா�ஸ் மா அ�ப-
�ன் உத்தர்�ன் �ழ் இந்த �சாரைண-
கைள ெகாழும்பு குற்றத் தடுப்புப் 
��வு ஆரம்�த்துள்ளது. 

அதன்ப� , முன்ெனடுத்துள்ள 

�சாரைண�ல், அனுராதபுரம் 
�ைறச்சாைல�ன் இரு ைக�கள், 
07 �ைறச்சாைல அ�கா�கள் 
மற்றும் ெவ�க்கைட �ைறச்சாைல-
�ல் தடுத்து ைவக்கப்பட்டுள்ள 09 
�ைறக் ைக�க�ன் வாக்கு மூலங்-
கள் ப�வு ெசய்யப்பட்டுள்ளன. 

இம்மனு �தான ப��லைனக�ன் 
ேபாது குற்ற�யல் �சாரைணக-
ளுக்கு உத்தர�டப்பட்�ருந்த்துடன் 
தற்ேபாது அதன் �சாரைணகள் 
ஆரம்�க்கப்பட்டுள்ளது. 

பூபால�ங்கம் சூ�யபாலன், 
ம�யரசன் சுலக்ஷன், கேணஷன் 
தர்ஷன், கந்தப்பு கேஜந்�ரன், இரா-
சதுைர �ருவருள், கேணசமூர்த்� 
�துர்ஷன், ெமய்யமுத்து சுதாக-
ரன், �.கந்தரூபன் ஆ�ய அர�யல் 
ைக�கேள அம்மனுைவ தாக்கல் 
ெசய்துள்ளனர். 

பு�கைள �டு�த்துத்தான்...
�ந்தைனயுைடயவர்க�ன் ஆதரவு 
எமது அரசாங்கத்�ற்குத் ேதைவ-
�ல்ைல அவர்கேள அதைன 
ைவத்துக் ெகாள்ளட்டும் என்றும் 
அைமச்சர் ெத��த்தார். 

பாராளுமன்றத்�ல் ேநற்று முன்-
�னம் த�ழ் ேத�யக் கூட்டைமப்பு 
எம்� ராஜமா�க்கம் சாணக்�-
யன் ��யைமச்�ன் வரவு ெசல-
வுத்�ட்ட குழு�ைல �வாதத்�ல் 
உைரயாற்றும் ேபாது முன்னாள் 
பு� உறுப்�னர்களான த�ழ் அர�-
யல் ைக�கைள �டுதைல ெசய்ய 
ேவண்டும் என ேகட்டுக்ெகாண்-
டார். 

 அதற்குப் ப�ல�க்கும் வைக-
�ேலேய குழு�ைல �வாதத்�ல் 
தாம் உைரயாற்�ய ேபாது அைமச்சர் 
ம�ந்த அமர�ர இவ்வாறு ெத�-
�த்தார். 

அது ெதாடர்�ல் ேமலும் ெத�-
�த்த அைமச்சர் ம�ந்த அமர�ர: 

இந்த நாட்�ல் �ண்டும் பயங்-
கரவாதம் உருவாகேவா அல்லது 
�டுதைலப்பு�கள் தைலதூக்கேவா 
இடம�க்கப் ேபாவ�ல்ைல. அவ்-
வாறான ெசயற்பாடுகளுக்கு ஒத்து-
ைழப்பு வழங்கவும் ேபாவ�ல்ைல. 

அவ்வாறு அவர்க�ன் �பந்த-
ைனயுடன் தான் அவர்களது வாக்கு-
கைள ெபற்றுக் ெகாள்ள ேவண்� 
ேந�ட்டால் அவ்வாறான வாக்குகள் 
எயக்குத் ேதைவ�ல்ைல.எமது அர-
சாங்கத்�ற்கு ெபரும்பான்ைம பலம் 
உள்ளது. 

 எ�ர்வரும் ேதர்த�லும் நாேம 
ெவற்� ெபறுேவாம். ேதைவயற்ற 
�பந்தைனகளுடன் நாம் எவரது 
ஆதரைவயும் நாடப்ேபாவ�ல்ைல 
என்றும் அவர் ெத��த்தார். 

ம�த ேநயம் �க்க யாழ்...
உ�யவர்க�டம் ெகாடுத்துள்ளைம 
பலருக்கு �யப்ைப ஏற்படுத்�-
யுள்ளது.

யாழ் - அ�யாைலைய ேசர்ந்த 
�யாேனஸ் மதுசன் (வயது - 22) என்ற 
இைளஞேன இவ்வாறு உ�யவர்க�-
டம் ஒப்பைடந்துள்ளார்.

சம்பவம் ெதாடர்�ல் ெத�யவரு-
ைக�ல்,

பஸ் வந்து�ட்டது என்ற பரப-
ரப்�ல் அவசரமாக ஏறும்ேபாது, 
அ�யாைல பஸ் த�ப்�டத்�ல் 
ைகப்ைப தவ� �ேழ �ழுந்தைத 
அதன் உ�ைமயாளர் கவ�க்கத் தவ-
��ட்டார்.

ஆனால் அந்தவ�யாகச் ெசன்ற 
மதுசன் அந்தக் ைகப்ைப எடுத்துத் 
�றந்து பார்த்த ேபாது அ�ர்ச்�ய-

ைடந்துள்ளார். உள்ேள தா�க்ெகா� 
உள்�ட்ட நைககள் இருந்துள்ளன.

பணப்ைப��ருந்து உ�ைமயா-
ள�ன் ெதாைலேப� இலக்கத்துக்கு 
அைழத்து, �டயத்ைதக் கூ�ய-
ேதாடு, ைகப்ைபக்கு உ�யவ�ன் 
அ�வுறுத்தலுக்கைமய யாழ்ப்பாண 
உற�ன�டம் ேந�ல் ெசன்று ஒப்ப-
ைடத்துமுள்ளார்.

சமகாலத்�ல் தங்கத்�ன் �ைல 
�கவும் உயர்ந்த மட்டத்�லுள்-
ளது. பல இலட்சம் ரூபா ெபறும-
�யான தங்கத்ைத கண்ெடடுத்த 
ேபாதும், அதைன உ�யவர்க�டம் 
ஒப்பைடத்த அவ�ன் ேநர்ைமயான 
ெசயல் கு�த்து சமூக வைலத்தளங்-
க�ல் அ�கம் ேபசப்பட்டு வரு�-
றது. 

�ல் உைடக்கப்படாது சைமயல்...
பாதுகாப்பு அ�கார சைப அ�கம் 
கவனம் ெசலுத்துவதாக ெத��த்-
துள்ளது. 

இேதேவைள, எ�ர்காலத்�ல் 
எ�வாயு �ரச்�ைனகைளத் தடுக்க 
அைனத்து முயற்�களும் ேமற்ெகாள்-
ளப்படுெமன �ட்ேரா �றுவனத் 
தைலவர் துஷார ஜய�ங்க ெத��த்-
துள்ளார். 

உைடக்கப்படாத சைமயல் 
எ�வாயு ��ண்டர்கள் தற்ேபாது 
நுகர்ேவாருக்கு �ைடக்�ன்றன. 
பணத்ைத �ரும்பப் ெபறும் நடவ-
�க்ைக முழு�ச்�ல் நைடெபற்று 
வருவதாகவும், எ�வாயு ��ண்டர்-

கைள உடன�யாக �ருப்�த் தருவது 
க�னமாக இருக்கலெமனவும் அவர் 
சுட்�க்காட்�யுள்ளார். 

இருப்�னும் எ�வாயு நுகர்ேவார் 
இன்னும் �ல் உைடக்கப்படாத 
எ�வாயு ��ண்டர்கைள ��-
ேயாஸ்தர்க�டம் �ருப்�த் தர தயங்-
கு�ன்றனர். அவர்கள் பு�ய ��ண்-
டர்கைள வழங்கவுள்ளனர். ஆனால், 
�ல் உைடக்கப்படாத எ�வாயு 
��ண்டர்கைள ��ேயாஸ்தர்க�-
டம் �ருப்� ெகாடுத்தாலும், பு�ய 
��ண்டர்கைள வழங்கத் தயங்க 
மாட்டெமன சைமயல் எ�வாயு 
��ண்டர் நுகர்ேவார் கூறு�ன்றனர். 

பாராளுமன்றத்�ல் �ண்டும்...
ேநற்று முன்�னம் மாைல 06.05 
ம�க்கு வாக்ெகடுப்பு நைடெபற்-
றது. 

�� அைமச்சர் ப�ல் ராஜபக் ஷ�-
னால் 2022 ஆம் ஆண்டுக்கான ஒதுக்-
�ட்டு சட்டமூலம் (வரவுெசலவுத்-
�ட்ட உைர) நவம்பர் மாதம் 12 ஆம் 
�க� முன்ைவக்கப்பட்டது. நவம்-
பர் 13 ச�க்�ழைம முதல் நவம்பர் 
22ஆம் �க� வைர 07 நாட்கள் ஒதுக்-
�ட்டுச் சட்டமூலத்�ன் இரண்டாம் 
வா�ப்பு �தான �வாதம் நைட-

ெபற்றது. 
நவம்பர் 22ஆம் �க� ஒதுக்�ட்டுச் 

சட்டத்�ன் இரண்டாவது வா�ப்பு 
93 ேமல�க வாக்குகளால் �ைற-
ேவற்றப்பட்டது. இதற்கு ஆதரவாக 
153 வாக்குகளும், எ�ராக 60 வாக்கு-
களும் அ�க்கப்பட்டன. 

நவம்பர் 23ஆம் �க� குழு�ைல 
�வாதம் ஆரம்பமானதுடன், ச�க்-
�ழைமகள் உள்ளடங்கலாக இன்று 
வைர (�சம்பர் 10) 16 நாட்கள் 
குழு�ைல �வாதம் நைடெபற்றது. 

ப்ேரக் ஷா நாடக �ழா ஆரம்ப �கழ்வு ச�க்�ழைம (11)மாைல மருதாைன எல்�ன்ஸ்டன் 
மண்டபத்�ல் நைடெபற்றேபாது ராஜாங்க அைமச்சர் �துர �க்ரமநாயக்க மங்கள �ளக்கு 
ஏற்� ஆரம்�த்து ைவப்பைதயும் அரு�ல் டவர் ேஹால் ��யத்�ன் ப�ப்பாளர் நாயகம் 
எம்.எஸ்.�சாநாயக, ப�ப்பாளர் சைப உறுப்�னர் புரவலர் ஹா�ம் உமர், த�ழ் நாடகப் 
��வுக�ன் ப�ப்பாளர் ஆ�ேயார் கலந்து ெகாண்டனர்.

கற்�ட்� �னகரன் �ேஷட �ருபர்  

புத்தளம் - எலுவங்குளம் �ரதான 
���ன் வன்னாத்��ல்லு பகு�-
�ல் ேநற்று (11) இடம்ெபற்ற �பத்-
�ல் 2 �றுவர்கள் உட்பட 16 ேபர் 
படுகாயமைடந்துள்ளனர்.  

எலுவங்குளத்��ருந்து புத்த-
ளம் ேநாக்�ப் பய�த்த த�யார் 
பஸ் எ�ர்த் �ைச�ல் பய�த்த 
ேவன் ஒன்றுக்கு இடம்ெகாடுக்க 
முற்பட்ட ேபாது குைடசாய்ந்து 
��ேயாரத்�ல் 04 அ� பள்ளத்-
�ல் க�ழ்ந்து �பத்துக்குள்ளா�-
யுள்ளது.  

இந்த �பத்�ன் ேபாது இரண்டு 
�றுவர்கள் உட்பட 16 ேபர் காயம-
ைடந்துள்ளதாக ெபா�ஸார் கு�ப்-
�ட்டனர்.  

காயமைடந்தவர்க�ல் 11 ேபர் புத்-
தளம் தள ைவத்�யசாைல�ல் அனு-

ம�க்கப்பட்டுள்ளதுடன், ேமலும் 
05 ேபர் வண்ணாத்��ல்லு ைவத்-
�யசாைல�ல் ��ச்ைச ெபற்று �டு 
ெசன்றுள்ளதாகவும் வண்ணாத்த-
�ல்லு ெபா�ஸார் ெத��த்தனர்.  

அத்துடன், புத்தளம் தள ைவத்-
�யசாைல�ல் அனும�க்கப்பட்ட 
வேயா�பர் ஒருவ�ன் �ைலைம 
கவைலக்�டமாக உள்ளதாகவும் 
ெபா�ஸார் கூ�னர்.  

இந்த �பத்�ல் ���ன் அரு�ல் 
இருந்த �ன் கம்பம் ஒன்றும் முழு-
ைமயாக ேசதமைடந்துள்ளதால் 
வண்ணாத்��ல்லு பகு��ல் 
�ன்சாரமும் தைடப்பட்டுள்ளது. 
�பத்து சம்பவம் ெதாடர்�ல் பஸ் 
சார� ைகது ெசய்யப்பட்டுள்ளார்.  

 இந்த சம்பவம் ெதாடர்�ல் வண்-
ணாத்��ல்லு ெபா�ஸார் ேமல�க 
�சாரைணகைள ேமற்ெகாண்டு 
வரு�ன்றனர்.  

புத்தளம் எலுவங்குளம் வீதியில்   
தனியார் பயணிகள் பஸ் விபத்து

ெபான். பத்மநாத�ன் 
பூக்கள் பூக்காத பூந்ேதாட்-
டம் �றுகைத நூ�ன் 
ெவ��ட்டு �ழா எ�ர்-
வரும்18/12/2021 அன்று 
மாைல.04.00 ம�க்கு 
ெகாட்டாஞ்ேசைன �வ் 
ைவஷ்ண� �கார் மண்-
டபத்�ல் நைடெபறவுள்-
ளது. 

�னகரன், �னகரன் 
வாரமஞ்ச� பத்��ைகக-
�ன் �ரதம ஆ��யர் ேத.ெசந்�ல்-
ேவலவர் �றப்பு அ��யாக கலந்-
துெகாள்வார்.

இலங்ைக த�ழ் கைலஞர் சங்க-
மும் �ேலான் யுெனட்ெடட் ஆர்ட் 
ஸ்ேடஜ் அைமப்பும் இைணந்து 
நடத்தும் இந் நூல் ெவ��ட்டு 
�ழா ஜனநாயக மக்கள் முன்ன� 
தைலவர் மேனா கேணசன் தைல-
ைம�ல் ேதசபந்து லயன், ஆர்,-
அேசாக்குமார் முன்�ைல�ல் 
நைடெபறும். இவ்�ழா�ல் 

வரேவற்புைரைய கலாபூஷணம் 
ேக,ெசல்வராஜ�ம் அ�முகவு-
ைரைய கைலஞர் ராதா ேமதாவும் 
�கழ்த்தவுள்ளனர். முதல் �ர�ைய 
சங்கத்�ன் தைலவர் ஆர் ராஜ-
ேசகரன் ெபற்றுக்ெகாள்வார். 
நயவுைர மூத்த கைலஞர் கலாபூ-
ஷணம் கைலச்ெசல்வனும் ஏற்-
புைரைய ெபான்.பத்மநாதனும் 
நன்�யுைரைய கைலஞர் ேக. ஈஸ்-
வர�ங்கமும்    ெதாகுப்புைரைய 
அ�த்குமாரும், �ேஜயும் �கழ்த்-
தவுள்ளனர்.

ெபான். பத்மநாதனின்  
நூல் ெவளியீட்டு விழா  

ஐக்�ய நாடுகள் சைபக்-
கான உத�ச் ெசயலா-
ளர் நாயகம் கன்� �க்-
�னராஜா ஐந்து நாள் 
உத்�ேயாகபூர்வ �ஜயம் 
ேமற்ெகாண்டு நாைள �ங்-
கட்�ழைம (13) இலங்ைக 
வரு�றார்.

அவர் ஐக்�ய நாடுக�ன் 
அ��ருத்�த் �ட்டத்�ன் உத� 
�ர்வா� மற்றும் அதன் ஆ�ய  
ப��க் �ராந்�யப் ப�ப்பாளராக-
வும் உள்ளார்.

அண்ைம�ல் மு�வைடந்த 
COPE 26 உலக கால�ைல மாநாட்-

�ன் மு�வுகள் மற்றும் 
�ராந்�யத்�னுள் ெகா�ட் 
ெதாற்றுக்குப் �ந்�ய 
ெபாருளாதார �ட்� என்-
பவற்ைற ஆராய்வேத 
உத�ச் ெசயலாளர் நாயகத்-
�ன் இலங்ைக �ஜயத்�ன் 
ேநாக்கமாகும்.  

இதன்ேபாது அவர் �ேச-
டமாக ம�தவள அ��ருத்�த் 
துைற�ன் ெவற்�க்காக, �ைலேப-
றான அ��ருத்� இலக்குகைள 
அைடவைத �ைரவுபடுத்துவ�ல் 
கவனம் ெசலுத்துவார் எனத் ெத�-
�க்கப்பட்டுள்ளது.

ஐ.நா. உதவிச் ெசயலாளர்
நாைள இலங்ைக வருகிறார்

பண்�ைகக் காலங்க�ல் ெபாது-
மக்கள் அைனவரும் சுகாதார வ�-
காட்டல்கைளப் �ன்பற்ற ேவண்ட-
ெமன சுகாதார அைமச்சர் ெகஹ�ய 
ரம்புக்ெவல்ல ேகட்டுக்ெகாண்-
டுள்ளார்.

தடுப்பூ� நடவ�க்ைக �ருப்�க-
ரமான வைக�ல் முன்ெனடுக்கப்ப-
டுவதனால் நாடு இதுவைர அைடந்-
துள்ள முன்ேனற்றத்ைத மக்கள் 
பாதுகாக்க ேவண்டுெமன்றும் ேகட்-
டுக்ெகாண்டார்.

சுகாதார வ�காட்டல்கைளப் �ன்-
பற்றத் தவ�னால் இந்த ஆண்டு புத்-
தாண்டுக் ெகாத்த� உருவானைதப் 
ேபான்று பு�ய ெகாத்த� உருவா-

கக் கூடுெமன அைமச்சர் சுட்�க்-
காட்�னார்.

��ஸ்மஸ் மற்றும் புத்தாண்டு 
காலப்பகு��ல் நடத்தப்படும் 
அைனத்து குடும்ப ஒன்றுகூடல்கள் 
மற்றும் �ழாக்களுக்கு கட்டுப்பாடு-
கைள ��ப்பது நைடமுைறச் சாத்�-
யமற்றது என்றும் ெகஹ�ய ரம்புக்-
ெவல்ல கு�ப்�ட்டார்.  ெகாேரானா 
ெதாற்று பரவைலக் கட்டுப்படுத்துவ-
தற்கான இலகுவான வ�, ஊரடங்-
குச் சட்டத்ைத அமுல்படுத்துவேத 
என பலர் கூ�னாலும், அத்தைகய 
நடவ�க்ைக�னால் உள்ளூர் ெபாரு-
ளாதாரம் �ழ்ச்�யைடயெமன 
அைமச்சர் சுட்�க்காட்�னார்.

சுகாதார வழிகாட்டுதல்கைள பின்பற்றி

பண்டிைகக் காலங்களில் 
அவதானமாக இருங்கள்
காதார அைமச்சர் ெகஹலிய ரம்புக்ெவல்ல

சாணக்�யன் MP �ன் குதர்க்க...
க�ேவப்�ைலயாக பயன்படுத்த 
முயல்�றெரன 

ஐக்�ய காங்�ரஸ் மற்றும் உலமா 
கட்�க�ன் தைலவர் ெமௗல� 
முபாறக் அப்துல் ம�த் குற்றம்-
சாட்�யுள்ளார். த�ழ் - முஸ்�ம் 
ஒற்றுைமைய ெதாடர்பாக கூறும் 
சாணக்�யன் எம்� கல்முைன �வ-
காரம் மற்றும் �ழக்கு மாகாணத்�ல் 
ேமற்ெகாள்ளப்படும் அ��ருத்�கள் 
ெதாடர்பாக முஸ்�ம் மக்கைள புறக்-
க�த்து வரு�வது �கவும் வருத்தத்-
துக்கு�ய �டயமாகும். அத்துடன் 
தமது ேதைவகளுக்கு அரசாங்கத்து-
டன் உைரயாடல்கைள நடத்�வ-
ரும் த�ழ்த் ேத�யக் கூட்டைமப்பு, 
முஸ்�ம் மக்கள் தமது ேதைவகைள 
அரசாங்கத்துடன் இைணந்து �ைற-
ேவற்�க் ெகாள்ள முயல்வைத �ரும்-
ப�ல்ைலயா? எனவும் முபாறக் 
அப்துல் ம�த் ேகள்�ெயழுப்�-
யுள்ளார். 

எனேவ ஒற்றுைமப் பற்� 
ேபசுேவார் உண்ைமயான இதய சுத்�-
யுடன் ேபச ேவண்டுேம த�ர, ேப�-

�ட்டு அதைன ��ேயா எடுத்து முக-
நூ�ல் ப�ேவற்றுவதற்காக அல்லது 
பத்��ைகக�ல் ெசய்�கைள ெவ�-
�டுவதற்காக ேபசக்கூடாெதனவும் 
முபாறக் அப்துல் ம�த் ெத��த்துள்-
ளார். 

த�ழ் மக்களுடன் முஸ்�ம் 
மக்கள் ஒற்றுைமயாக வாழ்வைதேய 
�ரும்பு�றார்கள். அ�ல் மாற்றுக் 
கருத்துக்கு இட�ல்ைல. இருவரும் 
ேசர்ந்து பய�ப்பது உண்ைமயான 
பலைனத்தரும். ஆனால் அடுத்த 
பல வருடங்களுக்கு இன்ைறய 
ஆட்�ேய ெதாடர்ந்து இருக்கும். 
அதனால் ஆட்�யாளர்களுடன் 
இைணந்து ெசன்று கா�யங்கைள 
ெசய்வது �றந்த பலைனத் தரும். 
இதைன �டுத்து ேவகமாக நடந்து 
ெகாள்வதனால் தமக்கு வாக்க�த்த 
மக்களுக்கு அர�யல் தைலவர்களால் 
எதைனயும் ெசய்ய மு�யாது ேபாய்-
�டும். எனேவ இதைன சாணக்�யன் 
ேபான்ற இளம் தைலவர்கள் மன�ல் 
ெகாள்ள ேவண்டுெமனவும் முபாறக் 
அப்துல் ம�த் ெத��த்துள்ளார்
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ஆரிய குள புனரமைப்பு சர்சமச-
களுடன் ஆரம்பிககப்்பட்டு, 

சர்சமசகளுடன் திறககப்்பட்டு, சர்ச-
மசகளுடன் அடுத்த கட்ட புனரமைப்பு 
்பணிகளும் முன்்னடுககப்்பட்டு வருகி-
றது.   

ஆரியகுளம் அமைவிடம்
யாழ்.ைததிய ப்பருந்து நிமையத-

தில் இருந்து, சுைார 2 கிபைா மீறறர 

தூரததிலும், யாழ். ைததிய புமகயிர்த 
நிமையததில் இருந்து சுைார 1 கிபைா 
மீறறர தூரததிலும் , ்பருததிததுமற வீதி 
- ஸரான்லி வீதி சந்திககும் சந்தியில் 
அமைந்துளளது. அருகில் நாக விகா-
மரயும் அமைந்துளளது.   

்்பயர எவவாறு வந்்தது?, எப்ப்பாது 
வந்்தது?

ஆரியகுளதம்த யாழ்ப்்பாண அர-
சுடனும், அ்தன் ஆட்சியாளருடனும் 
்்தாடரபு்படுததிக கூறும் ப்பாது ஆரியகு-
ளம் என்ற ்்பயர எவவாறு வந்்தது?, 
எப்ப்பாது வந்்தது?, எந்்த ைன்னன் 
காைததிறகு உரியது? இககுளம் யாருக-
கு்ச ்சாந்்தைானது? என்்பன ்்தாடர-
்பாக பவறு்பட்ட கருததுககளும், ்பை 
பகளவிகளும் ைககளிடமும், வரைாறறு 
ஆரவைரகளிடமும் நீணடகாைைாக 
இருந்து வருகின்றது. அது ்்தாடரபில் 
ப்பராசிரியர ்ப.புஸ்பரட்ணம் எழுதிய 
கட்டுமர ஒன்றில் ,   

"்தமிழ்ப் ப்பரகராதியில் ஆரியன் 
என்ற ்சால்லுககு ்தமைவன், பிராை-
ணன் என்ற ்்பாருளகளும் உளளன.  

்பாணடியப் ்பமட, கி.பி.13 ஆம் 
நூறறாணடின் பிற்பகுதியில் யாழ்ப்-
்பாணததில் நல்லூமரத ்தமைநகரகக 
்காணட யாழ்ப்்பாண அரமசத ப்தாற-
றுவித்தது.   

 இ்தனால் இவவரசு ்பாளி, சிஙகள, 
்தமிழ் இைககியஙகளில் ஆரிய்சசககர-
வரததிகள அரசு என்பற அமைககப்்படு-
கின்றன. இ்தனால் யாழ்ப்்பாண அரசில் 
ஆட்சிபுரிந்்த ்்தாடகககாை ைன்னரகள 
ஆரிய்சசககரவரததிகள என்்பம்த ஒரு 
வம்சப் ்்பயராகக ்காணடு ்தைது 
்்பயருடன் ஆரியன் என்ற ்்பயமர-
யும் இமணததுக ்காணடனர.   

யாழ்ப்்பாண அரசில் ஆட்சிபுரிந்்த 
ஆரிய்ச சககரவரததிகளின் முககிய வர-
ைாறறு அமடயாளைாக இது ்பாரககப்்ப-
டுகின்றது.   

பைலும் ஆரிய்சசககரவரததிகள 
வாழ்ந்்த ்்தன்்தமிைகததில் அதிலும் 
குறிப்்பாக ்பாணடியரின் ஆதிககம் 
நிைவிய இடஙகளில் ஆரியகுளம், 
ஆரியநல்லூர, ஆரிய்சசககரவரததி 
நல்லூர, ஆரியகவுணடனனூர, ஆரியக-

கவுணடன் வளவு மு்தைான ்்பயரகள 
்பரந்்த பிரப்தசததிறகுரிய இடப்்்பயரக-
ளாக உளளன.   

அதிலும் யாழ்ப்்பாணததில் உளள 
ஆரியகுளம் என்ற அப்த ்்பயர 
்்தன்்தமிைகததில் ஒரு உளளுராட்சி 
ைன்றததின் ்்பயராக இருப்்பது 
யாழ்ப்்பாணததில் உளள ஆரியகுளம் 
ஆரிய்சசககரவததிகளின் ஆட்சிமய 
நிமனவு்படுத்த ப்தான்றியம்த உறுதிப்-
்படுததுவ்தாக உளளது.   

 ஆரியகுளம் என்ற ்்பயர யாழ்ப்-
்பாண அரமசத ப்தாறறுவித்த ஆரிய்ச-

சககரவரததிகளின் ஆட்சிமய நிமன-
வு்படுததிக காட்டும் ஒரு ைரபுரிமை்ச 
சின்னம் என்்பது உறுதியாகத ்்தரிகின்-
றது. இம்த ைறு்தலிததுக கூறுவ்தறகு 
பவறு எந்்த ஆ்தாரஙகளும் காணப்்பட-
வில்மை" என குறிப்பிட்டுளளார.   

கவனிப்்பாரறறு காணப்்பட்ட குளம். 
யாழ்ப்்பாண இரா்சசியததுடன் ் ்தாடர-

புமடய ைரபுரிமை சின்னைாக ப்பணப்-
்பட பவணடிய ஒரு குளம், அதுவும் நகர 
ைததியில் காணப்்படும் குளம் கவனிப்-
்பாரறறு காணப்்பட்டது.   

ஆகாய ்தாைமரகள வளரந்தும் , 
்்பாலிததீன் , பிளாஸடிக கழிவுகள என 
குப்ம்பகளாலும் நிமறந்தும் காணப்-
்பட்டது.   அந்நிமையிமைபய இந்்த 
ஆணடு ஆரம்்பததில் ைாநகர சம்பமய 
மகப்்பறறி ஆட்சி அமைதது மு்தல்வ-
ரான சட்டத்தரணி வி.ைணிவணணன், 
்தனது ப்தர்தல் வாககுறுதியான "தூய 
கரஙகள தூய நகரம்" திட்டதம்த நமட-
முமறப்்படுததும் பநாககுடன் பவமைத-
திட்டஙகமள ஆரம்பித்தார.   

அ்தன் ஒரு கட்டைாக நகரப் ்பகுதி-
யில் உளள ்வளள வாயககால்கள , 
ைறறும் குளஙகமள துப்்பரவு ்சயயும் 
திட்டதம்த ஆரம்பித்தார. அ்தமன 
்்தாடரந்து நகர ்பகுதிகளில் உளள 
குளஙகமள புனரமைதது அைகு ்படுத-
தும் ்சயறதிட்டஙகமளயும் ஆரம்பித்த-
னர.   

குள புனரமைப்புக்கு 
உதவி க�ோரல்
அ்தறகாக ்காமடயாளிகளிடம் உ்த-

விகமளயும் பகாரினாரகள. இவரக-
ளின் பகாரிகமகமய அடுதது தியாகி 
அறக்காமட நிறுவனர வாைப்தவா 
தியாபகந்திரன் ஆரிய குள புனரமைப்பு 
ைறறும் அைகு ்படுத்தலுககான நிதியு்த-
விமய வைஙக முன்வந்்தார.   

அ்தமன அடுதது புனரமைப்பு 
ைறறும் அைகு ்படுத்தலுககான திட்-
டஙகள பூரணப்்படுத்தப்்பட்டு ்சைவு 
ைதிப்பீடு ்சயயப்்பட்ட ப்பாது, சுைார 
4 பகாடி ரூ்பாய எனத ்்தரியவந்்தது. 
அ்தறகான நிதியிமன ்தருவ்தாக தியாகி 
அறக்காமட நிறுவனர உறுதியளித-

்தார.   
புனரமைப்பு ்பணிகள 4 கட்டைாக 

திட்டமிடப்்பட்டு , கடந்்த யூமை ைா்தம் 
அடிககல் நாட்டப்்பட்டு ்பணிகள ஆரம்-
்பைாகின, மு்தைாம் ைறறும் இரணடாம் 
கட்ட ்பணிகள ்தறப்பாது நிமறவமடந்து 
கடந்்த 2ஆம் திகதி திறப்பு விைா நமட-
்்பறறது.   

குறித்த இரணடு கட்ட ்பணிகமளயும் 
நிமறவு ் சயவ்தறகு சுைார 2 பகாடிபய 
80 இைட்ச ரூ்பாய ்சைவான்தாக 
கூறப்்படுகிறது. மூன்றாம் ைறறும் 
நான்காம் கட்ட ்பணிகள விமரவில் 
ஆரம்பிககப்்படவுளளன.   

குளததின் அருகில் உளள ்தனியா -
ருககு ்சாந்்தைான காணி ஒன்றிமன 
வாஙகுவ்தறகான ைதிப்பீட்டு ்பணிகள 
முன்்னடுககப்்பட்டு வருகிறது. அதது-
டன் , குளததின் நடுவில் ஒரு சிறறுணடி 
சாமை அமைககும் திட்டமும் உளளது. 
அததுடன் சிை ்பணிகளும் உளளன. 
அமவபய மூன்றாம் நான்காம் கட்ட 
்பணிகளாகும்.   

புனரமைப்பு பணியும் 
- எதிரப்பரசியலும். 
ஆரியகுளம் புனரமைப்பு ்பணிகள 

முன்்னடுககப்்படவுளள்தாக ்சயதி-
கள ்வளியானதும், சமூக ஊடகஙகள 
உளளிட்டவறறில் ்பைரும் அ்தமன 
வரபவறறததுடன், அது ்்தாடரபிைான 
அபிப்பிராயஙகமளயும் ்வளியிட்ட-

னர.   
அ்தமன ்்தாடரந்து எதிரப்்பரசியல் 

்்தாடஙகப்்பட்டது. அதிலும் குறிப்்பாக 
அகிை இைஙமக ்தமிழ் காஙகிரஸ 
கட்சியினர ஆரிய குளம் புனரமைப்பு 
்பணிகமள கடுமையாக எதிரத்தாரகள.   

அதில் பவடிகமகயான விடயம் 
என்ன்வனில் , உளளூராட்சி சம்ப 
ப்தர்தல் காைததில் ்தமிழ் ப்தசிய 
ைககள முன்னணியின் சாரபில் அகிை 
இைஙமக ்தமிழ் காஙகிரஸ கட்சியில் 
ப்பாட்டியிட்டவரகள "தூய கரஙகள - 
தூய நகரம்" என ்வளியிட்ட ப்தர்தல் 
விஞ்ா்பனததில் ஆரிய குளம் புனர -
மைப்பும் குறிப்பிடப்்பட்டு இருந்்தது.   

அந்நிமையில் கடந்்த ்பாராளுைன்ற 

ப்தர்தல் முடிவமடந்்ததுடன், ்தறப்பா-
ம்தய மு்தல்வர சட்டத்தரணி வி.ை-
ணிவணணன் உளளிட்ட 10 ைாநகர 
சம்ப உறுப்பினரகள அகிை இைஙமக 
்தமிழ் காஙகிரஸ கட்சி அல்ைாது, 
்தமிழ் ப்தசிய ைககள முன்னணி என 
்தனிதது இயஙகுகின்றாரகள. ்தைது 
கட்சிமய விட்டு, ்தனிதது இயஙகுவ-
்தானல், அவரகள முன்்னடுககும் 
திட்டஙகமள எதிரதது, எதிரப்்பரசியல் 
்சயவ்தமன வைமையாககி ்காண-
டுளளாரகள அகிை இைஙமக ்தமிழ் 
காஙகிரஸ கட்சியினர.   

குளதமத புனரமைததோல் 
சிங�ளையைோகும் என எதிரப்பு

அ்தன் ஒரு கட்டைாகபவ, ஆரிய 
குளததிமன புனரமைப்பு ்சய்தால், 
அருகில் ் ்பௌத்த விகாமர காணப்்படுவ-
்தனால் , புத்தர சிமை மவககப்்படைாம் 
, விகாராதி்பதி குளதம்த ்சாந்்தைாக-
கைாம் , அருகில் வயல்கள இல்ைா்த 
நிமையில் எ்தறகாக குளதம்த புனர-
மைகக பவணடும்? குளதம்த தூரவாரி 
புனரமைத்தால், குளததின் கீழ் உளள 
களிைண ்படைம் அகறறப்்படைாம் 
அ்தனால் குளததில் நீர ப்தஙகி நிறகாது 
என கடுமையாக புனரமைப்பு ைறறும் 
அைகு ்படுத்தல் திட்டதம்த எதிரத்தனர.   

அவரகளின் எதிரப்ம்பயும் மீறி அடிக-
கல் நாட்டப்்பட்டு ்பணிகள ஆரம்்பைா-

கின. அ்தன் ப்பாது திட்ட வமரவு ைககள 
்பாரமவககு ்வளியிடப்்பட்டது. அதில் 
குளததின் நடுவில் சிறறுணடி்சசாமை 
அமைககப்்படும் ்படம் இருந்்தது.   

உடபன எதிரப்்பரசியல் ்சய்தவரகள 
குளததின் நடுவில் உளளது சிறறுணடி 
சாமை அல்ை அது ்காழும்பில் உளள 
"கஙகாராை விகாமரமய" ஒத்தது. என 
விைரசனஙகமள முன் மவத்தது சர்ச-
மசகமள கிளப்பினாரகள.   

அ்தனால் ஏற்பட்ட சர்சமசகளுககு 
்பதில் அளிககும் முகைாக கடந்்த ஒக-
படா்பர 27ஆம் திகதி "ஆரியகுளததில் 
எந்்த்வாரு ை்த அமடயாள்ச சின்-
னஙகளும் அமைககப்்பட முடியாது" 
என யாழ்.ைாநகரசம்ப அைரவில் தீர-
ைானம் நிமறபவறறப்்பட்டது. அ்தமன 
்்தாடரந்து சர்சமச முடிவுககு வந்்தது.   

நிதி பங�ளிப்பு செயதவருக்கு 
எதிரோ� விைரெனம் 

பின்னர புனரமைப்பு ்பணிககு நிதி 
உ்தவி வைஙகும் தியாகி அறக்காமட 
நிறுவனர ்்தாடரபில் விைரசனஙகமள 
முன் மவத்தனர. அவரின் நிதி ்பங-
களிப்புடன் இராணுவததினர ஊடாக 
முன்்னடுககப்்பட்ட வீட்டுததிட்டம் உள-
ளிட்ட ைககள நை திட்டஙகமள மவதது 
, அவர இராணுவததின் முகவர என 
விைரசனஙகமள முன் மவதது சர்ச-
மசகமள கிளப்பினாரகள. அமவயும் 
்்பரியளவில் சைனதம்த ஏற்படுத்த-
வில்மை.   

அவவாறான எதிரப்புககள, சர்சமச-
கமளயும் ்தாணடி மு்தைாம் ைறறும் 
இராணடாம் கட்ட புனரமைப்பு ைறறும் 
அைகு்படுத்தல் திட்டஙகள நிமறவு 
்்பறறு டிசம்்பர 2ஆம் திகதி திறப்பு 

விைா என நாள குறிககப்்பட்டது. 

நீைகிரி விைானப்்பமட ்ெலி -
காப்டர விழுந்து ்நாறுங -
கிய நிகழ்வில் இந்தியாவின் 
முப்்பமட ்தமைமை ்தள்பதி 

பிபின் ராவத உயிரிைந்்தார. 
பிபின் ராவத, அவரது ைமனவி 

ைதுலிகா ராவத ைறறும் 11 ப்பர  

குன்னூர அருபக நடந்்த ்ெலிகாப்டர 
வி்பததில் உயிரிைந்துளளனர. 

கரூப் கப்டன் வருண சிங எனும் 
விைானப்்பமட அதிகாரி இப்ப்பாது 
ைருததுவைமனயில் சிகி்சமச ்்பறறு 
வருகிறார. ்வலிஙடனில் உளள ்பாது-
காப்பு ்பமடகளின் ஊழியரகளுககான 
கல்லூரியில் நடகக இருந்்த ஒரு நிகழ் -

வுககாக பிபின் ராவத ்சன்று ்காண-
டிருந்்தப்பாது இந்்த வி்பதது நடந்துள-
ளது. 

பிபின் ைக்ைன் சிங ராவத 
1958ஆம் ைார்ச ைா்தம் 16ஆம் திகதி 
பிறந்்தார. அவர பிறந்்த ஊர இப்-

ப்பாம்தய உத்தராகணட் ைாநிைததில் 
இருககும் ்்பௌடி. இந்தியாவின் மு்தல் 
முப்்பமட ்தமைமைத ்தள்பதியாக 
்ெனரல் பிபின் ராவத கடந்்த 2019-ம் 
ஆணடு டிசம்்பர ைா்தம் நியமிககப்்பட்-
டார. அ்தறகு முன் இந்திய ராணுவத 

்தள்பதியாக இவர இருந்்தார. ்ெனரல் 
பிபின் ராவத, சிம்ைாவில் உளள 
்சயிணட் எட்வரட் ்பளளியில் ்படித-
்தார. பின்னர கடகவாஸைாவில் உளள 
ப்தசிய ்பாதுகாப்பு அகடமியில் ்படித-
்தார. அவர 1978-ஆம் ஆணடு டிசம் -
்பர ைா்தம் படராடூனில் உளள இந்திய 
ராணுவ ்பயிறசி அகாடமியில் உளள 
்பதிபனாராவது கூரகா மரஃபிளஸ 
பிரிவின் ஐந்்தாவது ்பமடயணியில் 
பசரந்்தார. 

அவருமடய ்தந்ம்த இருந்்த அப்த 
பிரிவில் அவர ்தன் ராணுவப் ்பயணத -
ம்தத ்்தாடஙகினார. படராடூனில் 
உளள இந்திய ராணுவ ்பயிறசி நிமை-
யததில் இந்திய ராணுவ இயககுநரகத-

தின் ்தமைமை அதிகாரி உட்்பட 
்பயிறசி அளிககும் ் ்பாறுப்ம்ப 
அவர வகித்தார. ைததிய பிராந்-
தியததில் ்தளவாடஙகள பிரிவு 
அலுவைராக அவர ்பணியாற-
றினார. ராணுவ ்சயைர 

பிரிவில், துமண ராணுவ ்சயைாளர 
ைறறும் கரனல் அந்்தஸதில் ராணுவ 
்சயைாளராக பிபின் ராவத ்பணியாற -
றினார. 

்வலிஙடனில் உளள ்பாதுகாப்பு 
பசமவ உயரதிகாரிகளுககான ்பயிற -
சிக கல்லூரியில் ்பட்டப்்படிப்பு முடித்த 
பிபின் ராவத, ப்தசிய ்பாதுகாப்பு கல்லூ-
ரியிலும் ்பல்பவறு பிரிவுகளில் ப்தர்சசி 
்்பறறார. அ்ைரிககாவின் ஃப்பாரட்லீ-
வன்்வாரததில் உளள ராணுவ ்தள்ப -
திகளுககான ்பயிறசி வகுப்புகளிலும் 
பிபின் ராவத ்பங்கடுததுளளார. 

மயூரப்பிரியன்...  -  

சர்ச்சக்ை வென்று நிற்கும்   
"ஆரியகுைம் மகிழ்வூட்டல் தி்டல்"   

இந்தியாவின் முதலாெது முப்ப்்ட 
த்ல்மத் தை்பதியான விபின் ராெத் 

்்தாடர 20ஆம் ்பககம்...

்்தாடர 20ஆம் ்பககம்...
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தேர்ேலென வருகின்ற த்பாது எதிர்க்்கட் -
சித் ேமெவர் வடக்கு, கிழக்கு ைக்்களின 
வாக்கு்கமைப் ல்பற்றுக் ல்காணடாலும, அப்-
பிரதேச ைக்்கமைப் பிரதிநிதித்துவப்்படுத்து-
கின்ற ேமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்பினருக்கு 
எதிர்க்்கட்சித் ேமெவர் அநீதிதய இமழத்து 
விட்டாலரனறு ்பாராளுைன்றத்தில் ்கருத்து 
லேரிவிக்்கப்்பட்டது.

வடக்கு, கிழக்கு ைக்்களின 
கும்ற்கள் லோடர்்பா்க அரசாங்-
்கத்துக்குத் லேரியப்்படுத்துவ-
ேற்்கான வாய்ப்பு்கமை ேமிழ்த் 
தேசியக் கூட்டமைப்புக்கு 
எதிர்க்்கட்சித் ேமெவர் வழங்்க-
வில்மெலயனறு ஆளும ்கட்சி-
யின முேற்த்காொசான அமைச்-
சர் த�ானடன ல்பர்னானதடா 
்பாராளுைன்றத்தில் சுட்டிக் ்காட்-
டியிருநோர்.

ோங்்கள் பிரதிநிதித்துவப்்ப-
டுத்துகின்ற ைக்்களின பிரச்சி -
மன்கள் ்பெவற்ம்ற முனமவப்்பேற்்கான 
சநேர்ப்்பைா்க வரவுலசெவுத் திட்ட விவாேம 
்காணப்்படுகின்ற த்பாதும, எதிர்க்்கட்சியில் 
இரணடாவது ல்பரிய ்கட்சியா்க விைங்கும 
ேைக்கு அநீதி இமழக்்கப்்பட்டிருப்்போ்க 
ேமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பின ்பாராளு -
ைன்ற உறுப்பினர் சார்ள்ஸ் நிர்ைெநாேன 

கூறிய ்கருத்மே ஆதைாதிக்கும வம்க-
யிதெதய, அமைச்சர் த�ானடன ல்பர்-
னானதடா இேமனக் கூறியிருநோர்.

்கடநே 03 ஆம தி்கதி எதிர்க்்கட்சி உறுப்பி-
னர் ைனுஷ நாணயக்்கார ்பாராளுைன்றத்தில் 
உமரயாற்றிக் ல்காணடிருநே த்பாது, அரச 
ைற்றும எதிரணி ேரப்பினருக்கு இமடயில் 
முரண்பாடு ஏற்்பட்டது.

ஆளும ்கட்சி உறுப்பினர்்கள் சிெர் 
ேனமனத் ோக்குவேற்கு முயற்சித்ே-
ோ்க அவர் மும்றயிட்டிருநோர். ைறுநா-
ைான 04 ஆம தி்கதியும இரு ேரப்புக்-
கும இமடயில் முறு்கல் நிமெமை 
ஏற்்பட்டது.

இேனால் ஆளும ்கட்சி, எதிர்க்-

்கட்சி உறுப்பினர்்கள் சம்பயில் ்காரசாரைான 
வாக்குவாேத்தில் ஈடு்பட்டனர். இவவா்றான 
நிமெயில் எதிர்க்்கட்சி உறுப்பினர்்களுக்கு 
உயிர் அச்சுறுத்ேல் இருப்்போ்கக் கூறி எதிர்க் -
்கட்சி உறுப்பினர்்கள் சம்பயிலிருநது லவளிந-
டப்புச் லசய்ேனர்.

இேன லோடர்ச்சியா்க ்கடநே திங்்கள் 
ைற்றும லசவவாய்கிழமை எதிர்க்்கட்சியினர் 
்பாராளுைன்ற அைர்வு்கமை முற்்றா்க ்பகிஷ்க-
ரித்ேனர். வரவுலசெவுத் திட்ட விவாேத்மேப் 
ல்பாறுத்ே வமரயில் இேற்்கான முழுமை -
யான ல்பாறுப்பு எதிர்க்்கட்சிக்குக் ்காணப் -
்படுகி்றது. வரவுலசெவுத் திட்ட விவாேம 
நடத்ேப்்பட தவணடிய நாட்்கள் ைற்றும குழு -
நிமெயில் எவவாறு லசெவுத் 
ேமெப்பு்கமை விவா-
திப்்பது த்பான்ற 
வி ட ய ங் ்க ம ை 
எ தி ர் க் ்க ட் சி யி -
னதர தீர்ைானிப்-
்பதுடன, வரவு-
லசெவுத் திட்ட 
வி வ ா ே த் தி ல் 
எ தி ர் க் ்க ட் சி க் த ்க 
அதி்க தநரம ஒதுக் -
்க ப் ்ப ட் டி ரு க் கு ம . 
இதுதவ சமபிரோய-
ைாகும.

வ ர வு ல ச ெ வு த் 
திட்ட குழுநிமெயில் 
குறிப்பிட்ட லசெவுத் 
ேமெப்ம்ப விவாேத்-
துக்கு எடுக்்க முனனர் 
லசெவுத் ேமெப்புக்-
்கான லோம்கயில் 

சமபிரோய பூர்வைா்க ்பத்து 
ரூ்பாமவ கும்றத்து விடுைாறு 
த்காரும, லசெவுக் கும்றப்புப் பிதர-

ரமணலயானம்ற எதிர்க்்கட்சி 
முனமவக்்க தவணடும.

்பாராளுைன்ற நிமெ-
யியற் ்கட்டமையின 
130வது நிமெயியற் 
்கட்டமைக்கு அமைய 

லசெவுக் கும்றப்புப் 
பி த ர ர -

ம ண -

லயானம்ற எதிர்க்்கட்சி முனமவக்்கா -
விட்டால் குறித்ே லசெவுத் ேமெப்ம்ப 
விவாேத்துக்கு உட்்படுத்ே முடியாது. 
எனினும, லசெவுத் ேமெப்புக்்க -
ளுக்்கான திருத்ேங்்கமை சம்பந-
ேப்்பட்ட அமைச்சர் முனமவக்-
்கொம. இதுதவ ்பாராளுைன்ற 
வழமை.

இவவா்றான நிமெயில் 
்கடநே திங்்கள் ைற்றும 
ல ச வ வ ா ய் க் கி ழ ம ை 
நாட்்களில் எதிர்க்்கட்-
சியினர் ்பாராளுைன்ற 
அைர்வு்கமைப் ்பகிஷ்க -
ரித்ேமையால் லசெவுக் 
கும்றப்புப் பிரதரரமண 
முன ம வ க் ்க ப் ்ப ட -

வில்மெ. இேனால் 
லசெவுத் ேமெப்-
புக்்களின கீழ் 
உள்ை விடயங்-
்கமை விவா-
திக்்க முடியாே 
நிமெமை ஏற்்பட்டது.

இவவா்றான நிமெயில், சம்பயில் 
சமு்கைளித்திருநே ேமிழ்த் தேசியக் 

கூட்டமைப்பின ்பாராளுைன்ற உறுப் -
பினர் சார்ள்ஸ் நிர்ைெநாேன, சம்பந-

ேப்்பட்ட அமைச்சு்கள் சார்பில் 
ேைது ்பகுதி்களில் உள்ை 

ைக்்களின பிரச்-
சி ம ன ்க ம ை 
முனமவப்்பேற் -
்கான வாய்ப்பு 

இல்ொைல் த்பாயுள்ைது எனத் லேரிவித்ோர்.
லசெவுக் கும்றப்புப் பிதரரமண்கமை 

சைர்ப்பிப்்பேற்்கான 33 த்பர் ல்காணட 
ல்பயர்ப் ்பட்டியலில், எதிர்க்்கட்சியில் இரண -
டாவது ல்பரிய ்கட்சியான ேமிழ்த் தேசியக் 
கூட்டமைப்பு உறுப்பினர்்கள் ஒருவரின 
ல்பயர் கூட உள்ைடக்்கப்்படவில்மெ. இது 
அநீதியானது எனக் கூறிய சார்ள்ஸ் நிர்ைெ-
நாேன எம.பி, லசெவுக் கும்றப்புப் பிதரர-
மணமய முனமவப்்பேற்்கான வாய்ப்ம்ப 
ேனக்கு வழங்குைாறு ச்பாநாய்கரிடம 
த்காரிக்ம்க விடுத்ோர்.

இருநே த்பாதும எதிர்க்்கட்சியின முேற் -
த்காொசாதன இேற்்கான ஏற்்பாடு்கமைச் லசய் -

திருக்்க தவணடும. முற்கூட்டிதய இேற்்கான 
ஏற்்பாடு லசய்திருக்்கப்்பட தவணடும என 
சம்ப முேல்வர் அமைச்சர் திதனஷ குணவர்-
ேன அவவிடத்தில் சுட்டிக் ்காட்டினார்.

இருநே த்பாதும, ேமிழ்த் தேசியக் கூட்ட-
மைப்பின உறுப்பினர்்கள் சம்பநேப்்பட்ட 
அமைச்சுக்்கள் லோடர்பில் ேைது ைக்்களின 
கும்ற்கமை முனமவப்்பேற்கு சநேர்ப்்பம 
வழங்்கப்்பட தவணடும என அமைச்சரிடம 
வலியுறுத்தினார்.

தேர்ேல்்களின த்பாது ேமிழ் ைக்்களின 

வாக்கு்கமைப் ல்பற்றுக் ல்காள்ளும எதிர்க்-
்கட்சித் ேமெவர், அமைக்்களின பிரதிநிதி்க-
ளுக்கு அநீதி இமழப்்போ்க ஆளும ்கட்சியின 
முேற்த்காொசான அமைச்சர் த�ானடன ல்பர்-
னாணதடா அவவிடத்தில் ்கருத்துத் லேரிவித்-
ோர். இநேக் ்கருத்மே ஆதைாதிக்கும வம்கயில் 
முனனாள் அமைச்சர் டிொன ல்பதரரா ைற்றும 
தேசியப் ்பட்டியல் ்பாராளுைன்ற உறுப்பினர் 
்கொநிதி சுதரன ரா்கவன ஆகிதயார் ்பாராளு-
ைன்றத்தில் சுட்டிக் ்காட்டியிருநேனர்.

(21ஆம ்பக்்கம ்பார்க்்க)

கடந்த பு்தன் கிழமை ககொழும்பில் விவசொயத்துமை அமைச்சில்  
நமடகெறை ஒரு சநதிப்பில் கலநது ககொணட நிதியமைச்சர் ெசில் 
ரொஜெக் ஷ சொ்தொரண  இலஙமக வொசிகளுக்கு அதிர்ச்சி அளிக்கக்-

கூடிய விஷயஙகமை பெசியிருக்கிைொர்.  கெொதுவொகபவ அரசியல்வொதிகள் 
கடினைொன விஷயஙகமை சூசகைொகபவொ அல்லது  சுறறிவமைத்ப்தொ ்தொன் 
பெசுவது வழக்கம். ைக்கைொல் க்தரிவு கசயயப்ெடடவர்கைொன  ்தொம் ஏறக -
னபவ வழஙகிய உறுதிகைொழிகளுக்கு ைொறைொக எவவொறு பெசுவது என்ை  
குழப்ெம் அவர்களிடம் இருக்கத்்தொன் கசயயும். ஆனொல் ெொரம்ெரிய  அரசியல் -
வொதியொக அல்லொ்த, நியைன ெொரொளுைன்ை உறுப்பினரொக க்தரிவொன நிதிய-
மைச்சர்  இச் சம்பிர்தொயஙகமை கெொருடெடுத்்தொ்தவரொக ்தொம் எம்தச் கசயயப் 
பெொகிபைொபைொ  அவறமை கவளிப்ெமடயொகபவ பெசியிருப்ெது ெொரொடடுக்-
குரிய ்தொனொலும், கெொதுவொகபவ  குதூகலமும்  சுபீடசமும் கெொஙகும் என 
ஒவகவொரு புத்்தொணமடயும் எதிர்ககொள்ளும்  எைக்கு, 2022 உவப்ெொன்தொக 
நிச்சயைொகபவ இருக்கப் பெொவதில்மல என்ெம்த  அமைச்சரின் பெச்சின் உள் -
ைடக்கம் புலப்ெடுத்தியிருக்கிைது.  

அடுத்்த ஆணடு இலஙமகயின் நிதிநிமலயில் குறிப்பிடத்்தக்க  அபிவிருத் -
திமயக் கொணெது கடினைொக இருக்கும் எனவும், அத்தியொவசிய உணவுப்  
கெொருடகள், எணகணய, ைருநது எரிவொயு பெொன்ைவறறுக்கு நிதி ஒதுக்கீடு 
கசயய  பவணடியிருக்கும் அப்தசையம் குறித்்த கொலப்ெகுதியில் மீைச் கசலுத்்த 
பவணடிய  கவளிநொடடுக் கடன்கமை கசலுத்துவ்தறகொக கெருைைவு கவளி-
நொடடு ெணத்ம்த கசலவிட  பவணடியிருக்கும் என்றும் சுடடிக் கொடடியிருக்கும் 
நிதி அமைச்சர், இ்தன்  கெொருடடு கடினைொன தீர்ைொனஙகமை பைறககொள்ை 
பவணடியிருக்கும் என்று  கூறியுள்ைொர்.  

ெொரொளுைன்ைத்தில் உமரயொறறும் உறுப்பினர்கள் இந்த அரசின்  குமை-
ெொடுகமைத் தூக்கிப் பிடித்து பெசுவதும் ெதிலளிக்கும் அரசு ்தரப்பினர்,  ஏன் 
நீஙகள் ைடடும் இம் ைொதிரித் ்தவறுகமைச் கசயய வில்மலயொ என  சுடடிக் -
கொடடுவதுைொக ்தவறுகளுக்கு ஒரு சைன்ெொடமட மவத்திருக்கிைொர்கள்.  குற-
ைஙகமையும் குமைகமையும் இப்ெடி சைன்ெடுத்திப் பெசிப் பெசிபய  இநநொட-
டில் கொலம் கழிநதிருக்கிைப்த ்தவிர ்தவறுகள் திருத்்தப்ெடடு அமவ  மீணடும் 
நிகழொதிருப்ெ்தறகொன கடடமைப்புகள் ஏறெடுத்்தப்ெடட்தொகத்  க்தரியவில்மல. 
இன்மைய கடொலர் ெறைொக்குமைக்கு இன்மைய அரசு முன்மனய அரமச  
குறைம் சொடடுவதும் அவர்கள் இவர்கமை குமை கசொல்வம்தயும் குடிைக் -
கள் கொது  புளித்துப்பெொகும்வமர பகடடுக் ககொணடிருக்கிைொர்கள். உணமை 
என்னகவனில், ைொறி  ைொறி ஆடசி கசய்தகடசிகள் க்தொமலபநொக்கு கெொரு -
ைொ்தொரத் திடடஙகமைத்  க்தொடர்ச்சியொக நிமைபவறைத் ்தவறிய்தன் விமை -
வொகபவ, ககொவிட க்தொறறு ஏறெடுத்திய  கெொருைொ்தொர பின்னமடவுகளில் 
இருநது ஏமனய நொடுகைொல் முடிந்தம்தப் பெொல  இலஙமகயொல் மீணடு வர 
முடியவில்மல. நொடடின் கெொருைொ்தொர வைர்ச்சிக்கு எைது  அரசியல்வொதிகள் 
என்ன ெஙகளிப்பு வழஙகப் பெொகிைொர்கள் என்ெதில் அக்கமை  கசலுத்்தொ்த 
முன்மனய வொக்கொைர்கள் இனவொ்தத்ம்தயும் ை்தவொ்தத்ம்தயும் முன் நிறுத்தி  

கடசிகமை ெொரொளுைன்ைத்துக்கும், அரமச அமைக்கவும் அனுப்பி மவத்்த்தன்  
விமைமவபய இன்மைய வொக்கொைர்கள் அனுெவிக்கிைொர்கள்.  

1973 – 74 கொலப்ெகுதியில் இலஙமக ைக்கள் கடுமையொன, நிதி  கநருக் -
கடி மிகுந்த ஒரு கொலக்கடடத்ம்தக் கடநது கசன்ைொர்கள். அக் கொலத்தில்  
சொ்தொரண ைனி்தரிடம் ெணப் புழக்கமுமில்மல கமடகளில் வொஙகுவ்தறகு 
கெொருடகளும்  இல்மல. இன்பைொ ைனி்தர் மகயில் ெணப் புழக்கம் உள்ைது. 
கமடகளில் கெொருடகளும்  உள்ைன. விமலகள் வொனைொவி நிறெ்தொல் ககொள் -
வனவு கசயவம்த பயொசிக்க  பவணடியிருக்கிைது. கடந்த பு்தன் கிழமை உமர -
யொறறிய ெசில் ரொஜெக் ஷ, கடினைொன  கொலத்ம்தப் ெறறி பெசியிருக்கிைொர். 
சில தினஙகளுக்கு முன்னர் பிர்தைரும்  கடினைொக முடிவுகமை எடுக்க பவண -
டியிருக்கும் என்று கூறியதும்  கவனிக்கத்்தக்கது.  

இந்த வருடம் அமுலில் உள்ை வொகன இைக்குைதிக்கொன ்தமட அடுத்்த  
வருடத்துக்கும் நீடிக்கப்ெடும் என்றும் பசொைம் இைக்குைதியில் கடடுப்ெொடு  
ககொணடுவரப்ெடும் என்றும் கூறியுள்ை நிதியமைச்சர் ெசில் ரொஜெக்ச, அடுத்்த  
வருடம் ெொல்ைொ இைக்குைதிக்கு ்தமட விதிக்கப்ெடும் என்று ஒரு குணமடத்  
தூக்கிப் பெொடடிருக்கிைொர். இந்த அறிவிப்பு ெலரின் புருவஙகமையும்  உயர்த்-
தியுள்ைது.  

இலஙமகயில் 40 ச்தவீ்தைொன ெொல் ைடடுபை உள்ளூரில்  உறெத்தியொகிைது. 
அறுெது ச்தவீ்த ெொல்ைொ இைக்குைதி கசயயப்ெடுகிைது. கடந்த  ஐம்ெது ஆணடு -

கைொக ெொல் உறெத்தி அதிகரிப்புக்கொக ெல திடட வடிவில்  இைக்குைதி கசயது 
ககொணடிருக்கிபைொம். கவளிநொடடு ெசுக்கள் நிமையபவ  ககொணடுவரப்ெடடன. 
அவறறில் சில வய்தொனமவ என்றும் பைலும் சில  எதிர்ெொர்க்கப்ெடட அைவு 
ெொமல சுரக்கவில்மல என்னும் பின்னர் க்தரியவந்தது.  இலஙமகயில் இயங -
கும் ெொல் கெொருள் உறெத்தி நிறுவனஙகள் திரவப்ெொல், ெொல்ைொ,  பயொகர்ட, 
்தயிர் ஐஸ்கிறீம், சுமவயூடடப்ெடட ெொல்வமககள், சீஸ், ெடடர் எனப்  ெல ெொல் 
கெொருடகமை உறெத்தி கசயகின்ைனர். இமவ அமனத்துபை உள்ளூர்  உறெத்-
தியொன 40 ச்தவீ்த ெொலின் உ்தவியொல் ைடடுபை கசயயப்ெடுவ்தொக  கசொல்லப் -
ெடுைொனொல் அது நம்புவ்தறகுக் கஷடைொகபவ இருக்கும்.  

இநநிமலயில், அறுெது ச்தவீ்தைொன இைக்குைதி ெொலுக்கு அடுத்்த  ஆணடு 
மு்தல் ்தமட இைக்குைதி கசயயப்ெட ைொடடொது. அ்தறகு ெணம் வழஙக முடியொது  
என அமைச்சர் ெசில் ரொஜெக் ஷ கவளிப்ெமடயொகபவ க்தரிவித்துள்ைொர். அவ-
வொைொனொல்  உள்நொடடில் ெொல்விமல அதிகரிக்கும் என்ெப்தொடு ெசும் ெொலுக்கு 
கெரும்  ்தடடுப்ெொடும் ஏறெடும். அரிசி, ைொ ஆகிய பிர்தொன இரணடு திட உண -
வுகளுக்கு  அடுத்்த்தொக இலஙமகயில் ெசும் ெொமலபய பெொஷொக்கொன திரவ 
உணவொகக் ககொள்கிபைொம்.  ெொல் குழநம்தகளுக்கும் சிறுவர் சிறுமியருக்கும் 
இன்றியமையொ்தது. கல்சியம்  நிமைந்தது. டீக்கு சுமவ பசர்க்கவல்லது. குழந -
ம்தகளுக்கு ெொடசொமலகளில் ெொல்  வழஙகும் நமடமுமை முன்னர் ெரவலொக 
இருந்தது. வய்தொனவர்களுக்கும்,  பநொயொைர்களுக்கும் அவசியைொன ெொன -
ைொகக் கரு்தப்ெடுகின்ைது. பைலும் ஐஸ்கிறீம்  உடெடட ஏரொைைொன சுமவயொன 
ெணடஙகள், கசொக்கிலட, பிஸ்கட   வமககள் ெொமலப்  ெயன்ெடுத்திபய ்தயொ-
ரிக்கப்ெடுகின்ைன. ்தொயப்ெொல் சுரப்பு குமைவமடயும் பெொது  ஆெத்ெொந்தவ -
ரொக வநது நிறெது ெசும்ெொல் ைடடுபை!  

இவவைவு முக்கியத்துவம் ககொணட ெசும்ெொல் இைக்குைதி  ்தமடகசயயப்ெ -
டும் என்று நிதியமைச்சர் க்தரிவித்திருப்ெது பெரிடியொகபவ உள்ைது.  உள்ளூர் 
ெசும்ெொல் உறெத்திமய எணெது ச்தவீ்தைொக உயர்த்்தப்ெடும் என்றும்  கூைப்ெ-
டுகிைது. ஆனொல் கடந்த ஐம்ெது ஆணடுகைொக பைறககொள்ைப்ெடடு வந்த ெொல்  
உறெத்தி அதிகரிப்பு 40 ச்தவீ்தத்ம்தபய எடடியிருக்கும் நிமலயில் அடுத்்த ஒரு  
வருட கொலத்தில் இம்த இரடடிப்ெொக்க முடியும் என்ெது சொத்தியைொன இலக் -
கொகத்  க்தன்ெடவில்மல. ைஞசள், உளுநது இைக்குைதிமய நிறுத்தியப்தொடு 
ெொல்ைொ இைக்குைதி  நிறுத்்தத்ம்த ஒப்பிட முடியொது. 

ஏறகனபவ அத்தியொவசிய கெொருடகைொன அரிசி, ைொ,  சீனி, கொயகறிகள், 
ைொைசி உணவுகள் என்ெனவறறின் விமல அதிகரிப்ெொல்  ைக்களுக்குக் கிமடத் -
துவந்த பெொஷொக்கில் ்தமடகள் ஏறெடடுள்ை நிமலயில்  நொடடில் ெசும்ெொலுக் -
கும் ்தடடுப்ெொடும் விமலயதிகரிப்பும் ஏறெடுைொனொல் அது  ெொரதூரைொன சிக் -
கல்கமை ஏறெடுத்்தபவ கசயயும்.  

அரிசி, ெருப்பு, எணகணய எவவைவு அத்தியொவசியபைொ அவவைவுக்கு  
ெசும்ெொலும் அத்தியொவசியம் என்ெ்தொல் ெொல்ைொ இைக்குைதி ைடடுப்ெடுத்்தப்-
ெடக்  கூடொது. அப்தசையம் ெொல் உறெத்தியில் ்தன்னிமைவு அமடய அரசு 
எல்லொ  முயறசிகமையும் பெொர்கொல அடிப்ெமடயில் பைறககொள்ை பவணடும்.  

தினகரன் விைம்ெரம் : 0112429367 விறெமன பிரிவு : 0112429444, 0112429378 விைம்ெர முகொமையொைர் : 0112429673 தினகரன் ஆசிரியபீடம் : editor.vm@lakehouse.lk

பாலில் தன்னிறைவறைய பபார்க்ால   
அடிபபறையில் முயற்சி்ள் அவசியம்

பிலவ வருடம் கொர்த்திமக ைொ்தம் 26ம் நொள்  ஞொயிறறுக்கிழமை
ஹிஜ்ரி வருடம் 1443 ஜுைொ்தல் ஊலொ பிமை 07

்தெொல் கெடடி இலக்கம் : 834
க்தொமலபெசி இலக்கம் : 2429429, 2429294, 2429296

கெக்ஸ் : 2429329
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பி.ஹர்ஷன்...?

வாக்குகளுக்கு மாத்திரமம
தமிழ் மக்கள் மதவவயா?

செலவுக் குவைப்புப் பிமரரவைகவை
ெமர்ப்பிப்்பதறகான 33 ம்பர் சகாண்ட
ச்பயர்ப் ்பட்டியலில், எதிர்க்கட்சியில்
இரண்டாவது ச்பரிய கட்சியான
தமிழ்த் மதசியக் கூட்்டவமப்பு
உறுப்பினர்கள் ஒருவரின் ச்பயர்
கூ்ட உள்ை்டக்கப்்ப்டவில்வல!

வடக்கு, கிழக்கு மக்்களைப்
பிரதிநிதித்துவப்்படுத்துகின்ற
தமிழ்த் ததசியக்

கூடடளமப்பினருக்கு எதிரக்்கடசித்
தளைவர சஜித் பிதரமதாச அநீதி
இளழத்திருப்்பதா்க ்கடநத சிை
தினங்களுக்கு முனனர ்பாராளுமன்றத்தில்
்கருத்துக்்கள் முனளவக்்கப்்படடன.

வடக்கு, கிழக்கு தமிழர்களை
பு்றக்்கணிக்கும் எதிரக் ்கடசி!

ததரதல் வருகின்ற த்பாது வடக்கு, கிழக்கு தமிழர்களின வாக்கு்களை 
எதிரக்்கடசித் தளைவர சஜித் பிதரமதாச ப்பற்றுக் ப்காள்கின்றார. 
ஆனால் அப்பிரததச தமிழ் மக்்களின குள்ற்களை ்பாராளுமன்றத்தில் 
எடுத்துக் கூறுவதற்்கான வாயப்ள்ப தமிழ்த் ததசியக் கூடடளமப்பினருக்கு
வழங்காமல் விடுகின்றார. இவவா்றான பசயற்்பாடு அநீதி!

தமிழ் மக்்கைது பிரதிநிதி்களின 
தவதளனமிகு ஆதங்கத்ளத
சள்பயில் பவளிப்்படுத்திய 
சாரள்ஸ் நிரமைநாதன எம்.பி!
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அவ்ாறு உருைாறிய ைதத் தீவிர-
்ாத வ்றித்தனச் வசயற்்பாட்டின் 
விமைம்யய கடநத சில நாட்க -
ளுக்கு முன்னர் ்பாகிஸதானின் நாம 
கண்ணுற்யறாம. இலஙமகயரான 
பிரியநத குைார திய்தன என்ற அப் -
்பாவிப் வ்பாறியியலாைர் ்பாகிஸதா -
னில் ைதவ்றித் தீவிர்ாதக் கும்பல் 
ஒன்றினால் ்பட்டப்்பகலில், ்பலரும 
்பார்த்திருக்க வீதியில் ம்த்து தாக் -
கப்்பட்டு உயிருடன் தீயிட்டுக் 
வகாழுத்தப்்பட்டார்.

இநதக் காட்டுமிராண்டித்தனத்மத 
உலகின் அமனத்து நாடுகளுயை 
்ன்மையாகக் கண்டித்தன. இநத 
நாகரிகைற்ற காமடயர் கும்பலின் 
வ்றித்தனத்மதயிட்டு உலகயை 
வ்ட்கத்தினால் தமலகுனிநதது. 
இவ்ாறான ஈனச் வசயலில் ஈடு-
்பட்ட்ர்கமை ைதத்தின் வ்பயரால் 
வசயற்்படும வ்றிபிடித்த வகாடிய 
மிருகஙகள் என்்பயத வ்பாருத்தைா-
கும.

்பாகிஸதானில் உள்ை ்பஞசாப் 

ைாநிலத்தின் சியால்யகாட் நகரில் 
உள்ை முன்னணி ஆமடத் வதாழிற்-
சாமலயில் முகாமையாைராகப் 
்பணியாற்றி ்நத இலஙமகயர் பிரி-
யநத குைார திய்தன என்ற வ்பாறி -
யியலாைர் ைதவ்றியாட்டத்தில் 
்பலியான ஒரு அப்்பாவி குடும்பஸ-
தர் ஆ்ார்.

சுைார் ்பத்து ்ருடஙகளுக்கு 
யைலாக அஙகு ்பணியாற்றி ்நத 
அ்ர், குறித்த வதாழிற்சாமலயின் 
்ர்்ணம பூசும ்பணிக்காக ைதிலில் 
ஒட்டப்்பட்டிருநத ைதம சார்நத சு்-
வராட்டிவயான்மறக் கிழித்ததாகக் 
கூறியய அ்ர் வகாமலவ்றித் தாக் -
குதல் நடத்தப்்பட்டுள்ைது. அதன் 

பின்னர் அ்ர் எரிக்கப்்பட்டும 
உள்ைார்.

உருது வைாழியில் கா்ணப்-
்பட்ட சு்வராட்டியின் உள்ைடக்-
கம குறித்து வதரிநது வகாள்ைாத 
நிமலயில் அதமன அகற்று்தற்கு 
அ்ர் நட்டிக்மக எடுத்திருநததாக-
வும, அதன் பின்னர் அ்ர் ைன்னிப்-
புக் யகட்ட ய்பாதும அதமன ஏற்றுக் 
வகாள்ைாத ைதத் தீவிர்ாத வ்றிக் -
கும்பல் அ்மர அடித்துக் வகான்று 
விட்டதாகவும யநரில் கண்ட்ர்கள் 
சாட்சியைளித்துள்ைனர்.

ைனித இனம  நாகரிக ்ைர்ச்சிக்கு 
ஏற்்ப தன்மன ைாற்றிக் வகாண்டுள் -
ைது. ஆனால் ைதத்தின் ய்பரில் இவ-
்ாறான காட்டுமிராண்டித்தனத்தில் 
ஈடு்படுய்ார் தஙகமை எக்காலத் -
திலும ைாற்றிக் வகாள்ைப் ய்பா -்
தில்மல என்்பதற்கு இச்சம்ப்ம 
ஒரு உதார்ணைாகக் கா்ணப்்படுகி-
றது.

ைதம குறித்த வ்றி சாதார்ண 
ைனிதனுக்குக் கா்ணப்்படும இரக்க 
கு்ணத்மத முழுமையாகச் சாக -
டித்து விட்டது என்்பமத புரிநது 

வகாள்ை முடிகின்றது. பிரியநதகு-
ைார ்ன்முமறக் கும்பலால் தாக்-
கப்்பட்டு எரிக்கப்்பட்ட காட்சிமய 

வ த ா ம ல ய ்ப சி க ளி ல் 
வீடியயா ்பதிவு வசய்து 
வகாண்டதன் மூலம அக்-
கும்பலின் வ்றித்தனம 

நன்கு வதளி்ாகின்றது.
ைற்வறாரு ்ன்முமறயாைன், 

வகாமலவ்றித் தாக்குதல் நடத் -
தப்்பட்டு பிரியநதகுைார தீயிட்-
டுக் எரித்துக் வகால்லப்்படு்மத 
ரசித்து வசல்பி எடுத்துள்ைார். 
வெல்பி எடுப்்பதிலும, வீடியயா 
்பதிவு வசய்்திலும அ்ர்கள் 
அனு்பவித்த இன்்பத்மதப் ்பார்க்-
கும ய்பாது அ்ர்கைது வ்றித்த-
னம நன்றாகய் புரிகின்றது.

நாடுகள் ்பல்ற்றில் ைத அடிப் -

்பமட்ாதம கா்ணப்்படுகின்றமை 
நாம அறிநத விடயைாக இருக்கின் -
றது. அதன் ய்பரில் வகாடிய தாக்கு-
தல்களும அடிக்கடி இடமவ்பறுகின்-
றன. தற்ய்பாது வதற்காசிய பிராநதிய 
நாவடான்றில் இவ்ாறான வ்றி -
யாட்டம நிகழ்நதிருக்கின்றது.

அடிக்கடி ைாறி ்ரும இராணு் 
ஆட்சி, ்பயஙகர்ாதக் குழுக்களின் 
வசயற்்பாடுகள் எனப் ்பல்ய்று 
உள்ைகச் சிக்கல்கமைக் வகாண்ட 
நாடாகய் ்பாகிஸதான் கா்ணப்்ப -
டுகிறது. ்பாகிஸதானில் கா்ணப்்ப -
டும ்பயஙகர்ாதத்மத ஒழிப்்பதற்கு 
அஙகு ஆட்சிக்கு ்ரும எ்ரும உறு -
தியான நட்டிக்மக எடுத்ததாகத் 
வதரியவில்மல. ஆயுத ரீதியிலான 
்பயஙகர்ாத வசயற்்பாடுகளுக்கு 
அப்்பால் தற்வ்பாழுது ைதரீதியிலான 
மிருகத்தனஙகளும அஙகு தமலவி -
ரித்தாடத் வதாடஙகியுள்ைன.

இதுய்பான்ற காட்டுமிராண்டித்த-
னைான வசயற்்பாடுகைால் ்பாகிஸ-
தானில் இலஙமக எதிர்வகாண்ட 
துர்ப்்பாக்கியைான இரண்டா்து 
சம்ப்ம இது என்று கூற ய்ண்டும. 
்பல ்ருடஙகளுக்கு முன்னர் ்பாகிஸ -
தானில் கிரிக்வகட் சுற்றுப் ய்பாட்-
டியில் கலநது வகாள்ைச் வசன்ற 
இலஙமக கிரிக்வகட் அணி மீது தீவி-
ர்ாதிகள் துப்்பாக்கிப் பிரயயாகம 
நடத்தியிருநதனர். எனினும அதிர்ஷ் -
ட்சைாக எைது வீரர்கள் எ்ருக்கும 
்பாதிப்பு ஏற்்படவில்மல.

இநதச் சம்ப்ம ்பாகிஸதானுக்கு 
சர்்யதச ரீதியில் ்பாரியவதாரு அ்ப் -
வ்பயமர அவய்மையில் ஏற்்படுத்-
தியது ைாத்திரைன்றி, அதன் பின்னர் 
எநதவ்ாரு நாடும ்பாகிஸதானுக்-
குக் கிரிக்வகட் விமையாடச் வசல்-
லவில்மல. இது அ்ர்களுக்குப் 
்பாதிப்்பாக அமைநதது. இலஙமக 
கிரிக்கட் அணியானது அத்தாக்குத -
லில் இருநது தப்பிக் வகாண்டது. 
ஆனால் அப்்பாவியான பிரியநத 
குைாரவின் உயிமரக் காப்்பாற்று்-
தற்கு முடியாைல் ய்பாயுள்ைது.

்பாகிஸதானில் இடமவ்பற்று ்நத 
ஊழல் ஆட்சிக்கு எதிராகக் குரல் 
வகாடுத்து ்நத இமரான் காமன 
கடநத வ்பாதுத் யதர்தலில் அந-
நாட்டு ைக்கள் பிரதைராகத் யதர்நவத -
டுத்தனர். அ்ருமடய ஆட்சியில் 
்பாகிஸதானின் ைறுைலர்ச்சி எதிர்-

்பார்க்கப்்பட்டது. சைாதானப் 
பிரியரும, ைனித உரிமைகள் 
ஆர்்லருைான இமரான் கானின் 
ஆட்சியில் ஒப்பீட்டைவில் முன்-
யனற்றஙகள் வதன்்பட்டாலும, 
ைத்ாத அடிப்்பமடயில் அஙகு 
இடமவ்பறுகின்ற ்ன்முமறக -
ளுக்கு எதிராக நீதி நிமலநாட் -
டப்்படவில்மல என்்பதால் தற்-
ய்பாமதய ஆட்சி வதாடர்பிலும 
சநயதகஙகள் கா்ணப்்படுகின்-
றன.

பிரதைர் இமரான் கான் ைனித 
உரிமை ஆர்்லர். ்பண்பும நாக-
ரிகமும நிமறநத்ர். பிரியநத 
விடயத்தில் அ்ரது பிரதி்பலிப்பு 
்பாராட்டத்தக்கது. ஆனால் ைதஅ -
டிப்்பமட்ாதமும, அரசியலில் 

இராணு்த்தின் ைமறமுக பிரசன்-
னமும கா்ணப்்படுகின்ற ்பாகிஸதா-
னில் பிரியநதவுக்கு நீதி கிமடப்்ப-
தில் முட்டுக்கட்மடகள் அதிகம!

‘பிரியநதவின் வி்காரம 
வதாடர்பில் ்பாகிஸதான் வ்ட்கம 
அமடகிறது’ என இமரான் கான் 
கருத்துத் வதரிவித்திருநததுடன், 
சம்பநதப்்பட்ட்ர்களுக்கு எதிராக 
உச்ச தண்டம்ண ்ழஙகப்்படும 
என அறிவித்திருநதார். இநத வகாடூர 
சம்ப்ம வதாடர்்பாக அ்ர் சில நட-
்டிக்மககமையும எடுத்துள்ைார். 
இது்மர நூற்றுக்கும யைற்்பட்ட-
்ர்கள் மகது வசய்யப்்பட்டு விைக்-
கைறியலில் ம்க்கப்்பட்டுள்ைதாக 

்பாகிஸதான் தக்ல்கள் வதரிவிக்-
கின்றன.

இருநத ய்பாதும இவ்ாறான ்ன்-
முமறகள் சாதார்ணைாக இடமவ்பறு-
்பம் என அநநாட்டுப் ்பாதுகாப்பு 
அமைச்சர் கூறியிருப்்பது ்பலமர-
யும விசனத்துக்குள்ைாக்கியுள்ைது. 
அ்ரது கூற்று வதாடர்்பாக கண்ட-
னஙகள் வதரிவிக்கப்்பட்டன.

பிரியநதம் ைதவ்றிக் கும்பல் 
தாக்கும ய்பாது, அ்ரின் உயிமரக் 
காப்்பாற்று்தற்காக ஒயரவயாரு நல்-
லுள்ைம ைாத்திரம ய்பாராடியுள்ைது. 
அநத ்பாகிஸதானியர் தனித்து நின்று 
வகஞசிய ய்பாதும, அது ்பலனளிக்-
கவில்மல. பிரியநத வகாமல வசய்-
யப்்பட்ட பின்னர் குறித்த நகரில் உள்-
ை்ர்கள் ஒரு இலட்சம அவைரிக்க 
வடாலருக்கும அதிகைான ்ப்ணத்மத 
யசகரித்து பிரியநதவின் குடும்பத்தி-
னருக்கு ்ழஙகவுள்ைனர். அது ைாத்-
திரைன்றி பிரியநதவின் குடும்பத்தின-
ருக்காக அ்ருமடய சம்பைத்மதத் 
வதாடர்நதும ்ழஙகு்தாக அநத 
நிறு்னம அறிவித்துள்ைது. 
ஒரு்மர உயிருடன் அடித்து எரித் -
துக் வகான்று விட்டு என்னதான் நஷ் -
டஈடுகள் ்ழஙகினாலும அ்ரது 
உயிர் மீண்டும ்ரப் ய்பா்தில்மல. 
குடும்பத்தினர் ைற்றும உறவினர்க-
ளின் துயரம தீரப் ய்பா்துமில்மல.

பிரியநத வி்காரம இலஙமக 
முழு்தும ்பாரிய யசாகத்மத ஏற்-
்படுத்தியுள்ைது. சக இலஙமகயர் 

ஒரு்ர் ைதவ்றிக் கும்பலால் 
்படுவகாமல வசய்யப்்பட்டுள்-
ைமை ்பலருக்கு ஆத்திரத்மத 
ஏற்்படுத்தியிருநதாலும, இதமன 
இனம ஒன்றுக்கு எதிரான குற்றச்-
சாட்டாக ைாற்றாைல் விடயம 
மகயாைப்்படுகின்றமை ்பாராட்-
டத்தக்கதாகும. வ்பரும்பான்மை-
யின ைக்களின் உைப்்பண்ம்பயய 
அ்ர்கைது உ்ணர்வுகள் புலப்்ப-
டுத்துகின்றன.

்பாகிஸதானில் இடமவ்பற்ற 
இநதக் வகாடூர சம்ப்த்மதக் 
கண்டித்து அமைதி ்ழியிலான 
ய்பாராட்டஙகள் சில முன்வனடுக்-
கப்்பட்டாலும குயராதம தூண்டி 
விடப்்படவில்மல என்்பது ஆறு-
தலான விடயம. ைறு்பக்கத்தில் 
ஒரு சிலர் ைதத்மத முன்னுரி-
மைப்்படுத்தி சமூக ஊடகஙகளில் 
இநதச் சம்ப்த்மத நியாயப்்ப-
டுத்த முயலு்மதயும கா்ணக் 
கூடியதாகவுள்ைது. சவூதி அயரபி-
யாவில் இலஙமகப் ்பணிப்வ்பண் 
ரிசானா கழுத்து வ்ட்டப்்பட்டு  

ைர்ணதண்டமனக்குள்ைாக்கப்்பட்ட 
சம்ப்த்மத நியாயப்்படுத்திய ஒரு 
ைனமுதிர்ச்சியற்ற தரப்பினயர தற் -
வ்பாழுது பிரியநத மீதான வகாமலவ -்
றித் தாக்குதமலயும நியாயப்்படுத்த 
முயற்சிப்்பமத சமூக ஊடகஙகளில் 
கா்ண முடிகின்றது. ஆனாலும பிரி-
யநத வி்காரத்மத குறித்த இனத் -
துக்கு எதிரான விடயைாகத் தூண்டி 
விடாைல் வ்பரும்பான்மை இனத் -
த்ர்கள் யநர்மையான முமறயில் 
மகயாண்டு ்ரு்தும ்பாராட்டுக்கு -
ரியதாகும.

அயதயநரம, பிரியநதவின் ்படு -
வகாமலக்கு நீதி கிமடக்குைா என்ற 
சநயதகம ்பலரினாலும எழுப்்பப்்ப -
டுகிறது. ைதத்மத அடிப்்பமடயாகக் 
வகாண்டு இடமவ்பற்ற ்பல ்ன் -
முமறகளுக்கு ்பாகிஸதான் இன்ன-
மும நீதிமயப் வ்பற்றுக் வகாடுக்-
காமையய இநத சநயதகத்துக்குப் 
பிரதான கார்ணைாகவுள்ைது. ்பாகிஸ-
தானில் முன்னர் இநது ஆலயஙகள் 
தாக்கப்்பட்ட சம்ப்ஙகள் நடநதுள்-
ைன. இநது ைக்களும தாக்கப்்பட்-
டுள்ைனர். ஆனாலும அ்ற்றுக்வகல்-
லாம அஙயக நீதி கிமடக்கவில்மல.

இருநத ய்பாதும ்பாகிஸதானுக்-
கும, இலஙமகக்கும இமடயில் 
கா்ணப்்படும இராஜதநதிர ரீதியிலான 
வநருக்கம பிரியநதவின் வகாமலக்கு 
நீதிமயப் வ்பற்றுக் வகாடுப்்பதற் -
கான ்ாய்ப்புக்கமை அதிகைாக்கி -
யுள்ைன. இறுதி யுத்தைாக இருக்-
கட்டும, அண்மையில் நமடவ்பற்ற 
ஐ.நா ைனித உரிமைப் ய்பரம்க் 
கூட்டத்வதாடரில் இலஙமகக்கு 
இஸலாமிய நாடுகளின் ஒத்துமழப்-
ம்பப் வ்பற்றுக் வகாடுப்்பதாக இருக் -
கட்டும... இக்கட்டைான சூழ்நிமல-
களில் இலஙமகக்கு உதவிய நட்பு 
நாடாக ்பாகிஸதான் விைஙகுகிறது. 
இநத வநருக்கைான புரிநது்ணர்வு பிரி-
யநதவின் வகாமலக்கான நீதிமயயும 
நிமலநாட்டு்தற்கு ஒத்துமழப்்பாக 
அமைய ய்ண்டும. அதுய் இன, 
ைத ஒருமைப்்பாட்மட யநசிக்கின்ற 
ைக்களின் யகாரிக்மக ஆகும.

அயதய்மை ைதஅடிப்்பமட்ா -
தத்தின் ய்பரில் இடமவ்பறும வ்றித்-
தனஙகள் ்பாகிஸதானில் முடிவுக்குக் 
வகாண்டு ்ரப்்படாத ்மர, அந -
நாட்டில் ய்று ைதஙகமைச் யசர்நத 
ைக்களுக்கு ்பாதுகாப்பில்மல என் -
்பமதயய பிரியநத மீதான வகாமல-
வ்றித் தாக்குதல் உறுதிப்்படுத்-
துகின்றது.

மதஅடிப்படைவாதத்தின் ப்பரில் 
இைம்்பறும ்வறித்தனங்கள்
்பாகிஸதானில் முடிவுக்குக் 
்்காண்டு வரப்பைாத வடர,
அந்ாட்டில் பவறு மதங்கடைச் 
பேரநத மக்்களுக்கு ்பாது்காபபில்டலை
என்்படதபே பிரிேநத மீதான 
்்காடலை்வறித் தாக்குதல்
உறுதிப்படுத்துகின்்றது

இனம, மதம என்்பன உலைகின் ்பலை ்ாடு்களில்
அரசிேலில் அதி்கம ்பேன்்படுத்தப்படும
விைேமா்க மாறியுள்ை நிடலையில், உலைகின்

்பலை ்பகுதி்களில் மத அடிப்படைவாதம ்பல்பவறு 
விதமான ்பாரதூரமான தாக்்கத்டதச் ்ேலுத்தி
வருகின்்றது. மத ரீதிோன அடிப்படைவாதக்
ப்காட்்பாடு்கள் ஓர எல்டலைடேத் தாண்டிச்
்ேல்லும ப்பாது, அது மதத் தீவிரமாதமா்கவும
்வறித்தனமா்கவும மாறி விடுகின்்றது. அஙப்க
்காட்டுமிராண்டித்தனமும ்காடைத்தனங்களும
அரஙப்கறுகின்்றன.

மனித ்ா்கரி்கத்துக்கு அச்சுறுத்தல்
விடுக்கும ்காட்டுமிராண்டித்தனம!

பிரிேநதவின் உயிடரப
்பறித்த ்்காடிேவர்களின்
மிரு்க்வறித்தனத்துக்கு
எதிரா்க நீதி நிடலை்ாட்ைப்படுமா?

பிரதமர இமரான் ்கான் மனித உரிடம ஆரவலைர. 
்பண்பும ்ா்கரி்கமும நிட்றநதவர. பிரிேநத விைேத்தில்
அவரது பிரதி்பலிபபு ்பாராட்ைத்தக்்கது. ஆனால் மத
அடிப்படைவாதமும, அரசிேலில் இராணுவத்தின் 
மட்றமு்க பிரேன்னமும ்காணப்படுகின்்ற ்பாகிஸதானில்
பிரிேநதவுக்கு நீதி கிடைப்பதில் முட்டுக்்கட்டை்கள் 
அதி்கம!
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மமையகத்தில் கடந்த 150 ஆண்டுகளாக 
்தமிழ் சமூகம வாழ்நது வந்தாலும 
த்தாடடத் த்தாழிைாளர்களுக்கு 7 த்பர்ச் 

காணிக்கு கூட உரிமைப் ்பத்திரம இல்மை 
என்பது விசித்திரைானது, தவடகக் தகடானது.   

அந்தக் கடசி இந்தக் கடசி என எந்தக்கடசி-
யும காணி உரிமை த்தாடர்பில் முழுமையான 

தீர்வு த்பற்றுக்தகாடுக்கவில்மை. 7 த்பர்ச் 
காணியுடன கூடிய ்பை வீடடுத்திடடஙகள் 
வந்தாலும வீடுகள் கடடுவ்தற்கான த்பாருத்-
்தைான நிைப்்பகுதிகமள த்பற்றுக்தகாடுக்க 
வில்மை. ைண்சரிவுக்கு உள்ளாகக் கூடிய, 
த்தயிமைகூட நடமுடியா்த தசற்று நிைப்்பகு-
திகமளதய வீடடு ைமனயாக ஒதுக்கி ்தருகி-
றது நிர்வாகம.   

ைமைச்சரிவான ்பகுதிகளிதைதய 90 ச்த-
வீ்தைான வீடுகள் கடடப்்படடுள்ளன. ஏன 

சிறுவர் ்பராைரிப்பு நிமையஙகளும 
அவவாறான இடஙகளி-

தைதய அமைக்கப்்படடுள்ளன. ைண்சரிவு 
ஏற்்படக்கூடிய நிைப்்பகுதியாகவும. காற்று 
கடுமையாக வீசும ஏற்றைான இடைாகவும 
இருக்கினறன. உஙகள் கண்ணில்்படட வீட-
டுத்திடடஙகமளயும சிறுவர் நிமையஙகமள-
யும தகாஞசம உஙகள் ைணக்கண்ணுக்கு 
தகாண்டு வாருஙகள், நான தசால்வதி சரி 

என்பது புரியும.   இப்்படியாக என கண்-
ணில்்படட ்பாடசாமை. ஒனமற உஙகள் 
்பார்மவக்கு தகாண்டு வருகினதறன. ைத்திய 
ைாகாணத்தின கண்டி ைாவடடத்திக்ற்குள் 
கம்பமள த்தர்்தல் த்தாகுதியில் கம்பமள கல்-

விவையத்திக்கு உட்படட புஸசைாவ க/சஙகு-
வாரி ்தமிழ் வித்தியாைத்துக்கு வருதவாம.   

இது பிர்பை மூத்்த அரசியல்வாதி அைரர் 
இராசலிஙகத்தின ஊராகும. இந்த ்பாட-

சாமையில் ்தற்த்பாது 100க்கு தைற்்படட 
ைாணவர்களும 10க்கு தைற்்படட ஆசிரியர்க-
ளும உள்ளனர். ்தரம 9 வமரயில் வகுப்புகள் 
உள்ளன.  

இப்்பாடசாமை மிக ்பழமையான கடட-
டம ஒனறில் இயஙகி வந்தது 2005 ஆண்டு 
காைப்்பகுதியில் 11025 அளவுமடய புதிய 

்பாடசாமைக் கடடடம ஒனறு கடடடம ஆரம-
பிக்ப்்படடது. த்பருநத்தாமக ்பண தசைவில் 
கடடப்்படட இந்த கடடிடம மிகதநர்த்தியாக-
வும உறுதியுமடய்தாகவும அமைக்கப்்படடது. 
ஆசிரியர்கள் ைாணவர்கள் த்பற்தறார் புதிய 
கடடடத்ம்தயும அ்தன தநர்த்திமயயும கண்டு 
ைகிழ்நதிருந்தனர். கம்பமள கல்வி வையத்தில் 
கடடட இடவசதி தகாண்ட ஒரு ்பாடசாமையாக 
இது இருந்தது.  சஙகுவாரி ்பாடசாமை, கண்டி 
நுவதரலியா ஏ5 பிர்தான ்பாம்த அருகில் சஙகு-
வாரி த்தாடடத்திக்கு தசல்லும உள்வீதியின 
தைல்்பக்கத்தில் அமைநதுள்ளது. 
2018 ஆண்டு த்பய்த கடும 

த்தாடர் ைமழயினத்பாது 2018ம ஆண்டு தை 9 
ஆம திகதி பி.்ப 2.30 இந்த ்பாடசாமை கடடிடத்-
தின பினபுறம உள்ள ்பாரிய ைண்தைடு ஒனறு சரிநது 
கடடிடத்தில் வீழ்ந்தது.  அச் சையத்தில் ்பாடசாமை 
பிற்்பகல் 1.30 ைணியளவில் முடிந-
திருந்தது. தைைதிக 
வ கு ப் பு க ள் 

வழமையாக நடக்கும அனமறய தினம ஏத்தா 
ஒரு காரணத்்தால் அல்ைது அதிர்்ஷடவசைாக 
தைைதிக வகுப்புகள் நமடத்பறவில்மை. 
்தரம 5 புைமைப் ்பரிசில் ்பரீடமசக்காக ைாண-
வர்கமள ஆயத்்தப்்படுத்தும வகுப்்பமறயும 
கடுமையாக ்பாதிப்்பமடநதிருந்தன. வருடா 
வருடம புைமைப்்பரிசில் ்பரீடமசயில் 
இப்்பாடசாமையில் ைாணவர்கள் சித்திய -
மடநது வருகினறனர்.  

அனறு இந்த வகுப்பு நடநதிருந்தால் 
அல்ைது ்பாடசாமை முடியுமுன இந்த 
அனர்த்்தம நடநதிருந்தால் விமளவுகள் 
்படுதைாசைாக இருநதிருக்கும. இது 
நடநது இனமறக்கு 3 வருடஙகள் கடநதும 
எதுவி்த முனதனற்றமும ஏற்்படவில்மை. 
இ்தற்குள் கல்விகற்பித்்தல் சாத்தியம 
அல்ை. 

இந்தக் கடடடம ்பாழமடநது ்பய -
னற்று கிடக்கிறது. ஆசிரியர் ஓயவமற, 
விஞஞான ஆயவு கூடம என்பனவற்றில் 
இடதநருக்கடிகளுக்கு ைத்தியிலும  

தகாதரானா த்தாற்று அ்பாயத்திற்கு ைத்தியி-
லும வகுப்புகள் நடத்்தப்்படுகினறன. த்பற்தறார் 
அதி்பர் ஆசிரியர் சகை ்தரப்புக்கும பிரச்சிமனக்கு 
முடிவுகடடித் ்தரும்படி தகாரிக்மக விடுக்கப்-

்படட த்பாதும ்பயன 
இல்மை.  

  

ந்திய சுதந்திரப் ப�ோரோட்டத்தில் தம்மை 
தீவிரமைோக ஈடு�டுத்திக் ககோண்டு, தனது 
உணர்ச்சியும எழுச்சியும மிக்க கவி்த 
வரிகளோல் சமூக மைோற்றஙகோண 

வி்ளந்த மைகோகவி �ரோதியோரின் கவி்தகளில் அதிக 
ஈடு�ோடு ககோண்டு அதன் மூலம சமூகப்�ணியில் தீவி-
ரமைோக ஈடு�டடு �து்ள, �ச்்ற வீதி 2ஆவது ்மைல்-
கல்லில் �ோரதி கல்லூரி்ய நிறுவி �லர் வோழ்வில் 
கல்வி எனும ஞோனச்சு்ட்ர ஏறறிய க�ருந்த்க 
அமைரர் �ோரதி இரோமைசோமி ஆவோர்.   

க்டந்த நவம�ர் மைோதம 29 ஆம திகதி திஙகடகி-

ழ்மை உ்டல் நலக்கு்்றவு கோரணமைோக தனது 89 
ஆவது வயதில் இயற்ககயய்திய �ோரதி இரோமைசோ-
மியின் கல்வி, சமூக பமைம�ோடடுப் �ணிகள் குறித்து 
மீடடிப்�ோர்ப்�து இ்ளய த்லமு்்றயினர் மைத்தியில் 
சமூகம க்டந்து வந்த சவோல்மிக்க �யணம குறித்த 
கதளி்வ ஏற�டுத்தும என்று   நமபுகிப்றன்.  

தமிழ்நோடடில் நோமைக்கல் மைோவட்டத்தில் உள்ள புதுப்-
�டடி என்்ற கிரோமைத்தில் 1932 ஆம ஆண்டு ஜு்ல 
மைோதம 11 ஆம திகதி கருப்்�யோபிள்்ள தம�தி-
களுக்கு மைகனோக பி்றந்த இவர், தனது ஆ்றோவது 
வயதில் வர்த்தகரோன சித்தப்�ோ பசோமைசுந்தரம பிள்்ள-
யு்டன் இலங்கக்கு வந்தோர். 1938 ஆம ஆண்டு 
�து்ள தர்மைதூதக் கல்லூரியில் பசர்ந்து, 1951 
இல் சிபரஷ்ட �ோ்டசோ்லத் தரோதரப் �ரீட்சயில் (எஸ்.
எஸ். சீ) சித்திய்்டந்தோர். தோன் கசல்வந்த குடும�த்-
தில் பி்றந்து வளர்ந்திருந்தோலும திரோவி்ட சிந்த்ன 
ஈடு�ோடு கோரணமைோக சமூகப் �ணிகளில் தம்மை ஈடு-
�டுத்திக் ககோள்கின்்றோர். 1951-52 கோலப்�குதியில் 
�து்ளயில் அச்சகம ந்டத்தி வந்த கஜ.சறகுருநோதன், 
என் தந்்த கவிஞர் தமிபழோவியன் மைறறும க�ரி.கந்-
தசோமி ஆகிபயோரு்டன் இ்ணந்து கதளிவத்்தயில் 
இயஙகிய திருக்கு்றள் மைன்்றத்தில் மைோணவர்களுக்கு 
வகுப்புக்ள ந்டத்தி வந்தோர்.   

இக்கோலப் �குதியில் �து்ளயில் இயஙகி வந்த 
்சவ �ரி�ோலன சஙகத்தில் உறுப்பினரோக இ்ணந்து 
ககோண்்டோர். இச்சஙகத்தின் த்லவர் பக.இரத்தின-
சோமி, கசயலோளர் பக. ஆறுமுகரோசோ ஆகிபயோரி்டம 
்சவ �ரி�ோலன சஙகம கசோந்தமைோக வோஙகிய நிலத்-
தில் (தறப�ோது சரஸ்வதி பதசிய கல்லூரி இருக்கும 
இ்டம) தறகோலிகமைோக ஒரு �ோ்டசோ்ல்ய நிறுவ 
முயறசி எடுத்தோர். அது நி்்றபவ்றோமைல் ப�ோகபவ, 
தோபன ஒரு �ோ்டசோ்ல்ய எஙகோவது அ்மைக்க 
பவண்டுகமைன உறுதி ககோண்்டோர். திருக்கு்றள் மைன்்றத்-
தினூ்டோக மைோணவர்களுக்கு கறபிக்கும �ணிகளுக்கு 
எழுத்தோளர் மு.கவ.க�. சோமி, ஆ. தஙகரோசன் மைறறும 
சறகுருநோதனும 1956 வ்ர உதவினர்.   

2ஆவது ்மைல்கல் �குதியில் �து்ள மைோணிக்க 

விநோயகர் கதிர்பவலோயுத சுவோமி பகோயிலுக்கு கசோந்த-
மைோன சிறிய விநோயகர் பகோவில் ஒன்றிருந்து. இது மை்ட-
மைோவும �ோவிக்கப்�ட்டது. இத்ன கமைோ்டர்ன் திபயட்டர் 
உரி்மையோளர் இரத்தினசோமியின் உதவியு்டன் �ோ்டசோ-
்லயோக மைடடும �ோவிக்கும அனுமைதியு்டன் க�றறுக் 
ககோண்்ட இவர், 1957 ஆம ஆண்டு ஜனவரி மைோதம 
17ஆம திகதியன்று இம மை்டத்தில் �ோரதி கல்லூரி்ய 
ஆரமபித்தோர். "�யிறறிப் �ல கல்வி தந்து இந்தப் 
�ோ்ர உயர்த்தி்ட பவண்டும” என்்ற மைகு்ட வோசகம 
ஆரம�த்தில் �யன்�டுத்தப்�ட்டது. ஆறு மைோணவர்க-

ளு்டன் ஆரம�ப் பிரிவு (1- தன்னலமைற்றக் கல்விப் 
�ணியோல்   5 வ்ர வகுப்புகள்) கதோ்டஙகியது. �ோ்ட-
சோ்லயின் முதல் மைோணவனோக க�. சதோசிவம என்்ற 
மைோணவன் உள்வோஙகப்�ட்டோர். அக்கோலத்தில் �ோரதி-
யின் க�யரில் ஒரு �ோ்டசோ்லபயனும கோணப்�்டோத 
நி்லயில் இவர் ஆரமபித்த �ோரதி கல்லூரி வரலோற-
றில் இ்டமபிடித்துள்ளது.  

�ோரதி கல்லூரி ஆரமபித்த நோடகளில் இவபரோடு தந்-
்தயோர் தமிபழோவியன், ஊ்டகவியலோளர் க�ரி. கந்த-
சோமி, கஜ. சறகுருநோதன், சின்்னயோ, இரோமைநோதன், 
கசல்வி.எஸ். பயோபகஸ்வரி, திருமைதி. சிவகோமி கந்த-
சோமி ஆகிபயோர் ஆசிரியர்களோக க்ட்மையோறறினர். 
�ோரதி கல்லூரி ஆரமபிக்கப்�ட்ட சில மைோதஙகளிபல 
தமிழ்நோடடின் தமிழறிஞர் குன்்றக்குடி அடிகளோர், 
எழுத்தோளர் டி.பக. சீனிவோசன் ஆகிபயோர் இஙகு வந்து 
மைோணவர்களின் கல்வி பமைம�ோடடிறகு உறசோகம ஊடடி-
னர். �ோரதி கல்லூரியின் முதலோம ஆண்டு நி்்றவில் 
�ோரதி என்்ற க�யரில் நி்னவு மைலர் கவளியி்டப்�ட-
்டது. இமமைலருக்கு இந்திய உ� ஜனோதி�தி ்டோக்்டர் எஸ். 
இரோதோகிருஸ்ணன், �ோரதியின் உற்ற நண்�ர் �ரலி 
ஆர். கநல்்லயப்�ர், சுவோமி சித்�வோநந்தர் மைறறும 
பிபரமைோனந்த சுவோமிகளும வோழ்த்து்ர வழஙகியி-
ருந்த்மை குறிப்பி்டத்தக்கது.  

கல்லூரியின் இரண்்டோவது ஆண்டு நி்்றவில் 
இலங்கத் தமிழ்ப் �த்திரி்ககள், பசோவியத் குழந்-
்தகள், ஆபிரகோம லிஙகன் வோழ்க்்க வரலோறு என்-
�ற்்ற உள்ள்டக்கிய கண்கோடசியும நி்னவு மைலர் 
கவளியீடும இ்டமக�ற்றது. இவறறுக்கு எல்லோம இரோ-
மைசோமி த்ல்மை தோஙகி கசயற�ட்டோர். 1960களில் 
�து்ள்யச் பசர்ந்த ஐந்து மைோணவ, மைோணவி-
க்ள யோழ்ப்�ோண �ோ்டசோ்லகளில் �ல்க்லக்கழக 
அனுமைதி வகுப்புகளில் பசர்க்க உதவினோர். இவர்க-

ளில் மூன்று மைோணவர்கள் ப�ரோத்னப் �ல்க்லக்-
கழக �ட்டதோரிகளோயினர்.  

இக்கோலப்�குதியில் பதோட்டப்பு்றஙகளில் இயஙகிய 
ஆரம� �ோ்டசோ்லகளில் ஐந்தோம வகுப்பு வ்ர கறறு 
விடடு இ்்டநி்ல கல்வி்யத் கதோ்டர முடியோதிருந்த 
மைோணவர்க்ள லயன் குடியிருப்புகளுக்கு கசன்று 
வலுக்கட்டோயமைோக அ்ழத்து வந்து இ்்ட வகுப்புக-
ளில் பசர்த்தோர். இதன்ப�ோது பிள்்ளகளின் 
உ்டற சுகோதோரத்்தப் ப�ணுவதில் தயக்-
கமின்றி ஈடு�ட்டோர்.  

1963 கோலப்�குதியில் 'பதயி்ல பதோட்டத்திபல' 
என்்ற �த்திரி்க்ய கவளியிட்டோர். நோன்கு இதழ்க-
ளோக கவளியோன இப்�த்திரி்க இந்திய வமசோவளி 
மைக்களின் பிரஜோவுரி்மை, �து்ள �ோ்டசோ்லகளின் 
மைறுசீர்மைப்பு குறித்து அதிகம ப�சியது.   

�ோரதி கல்லூரின் 10ஆம ஆண்டு நி்்றவு விழோ 
மிகவும சி்றப்�ோக ககோண்்டோ்டப்�ட்டது. இந்நிகழ்வில் 
மைகோகவி �ோரதியின் ப�த்தி திருமைதி ஆர். விஜய�ோரதி, 
அவரது கணவர் ப�ரோசிரியர் பக. சுந்தரோஜன் மைறறும 
புகழ்க�ற்ற எழுத்தோளர் அழகிரிசோமி ஆகிபயோர் 
கலந்து சி்றப்பித்தனர். ஆண்டு விழோ்வகயோடடி ந்டத்-
தப்�ட்ட கவி்தப் ப�ோடடியில் கோ்ர சுந்தரமபிள்்ள 
முதற �ரிசு க�ற்றோர். இவவோண்டு விழோ்வகயோடடி 
இப்�குதி பதோட்டப் �ோ்டசோ்லக்ள ்மையப்�டுத்தி 
வி்ளயோடடுப் ப�ோடடி அ்னவரது ஒத்து்ழப்பு்ட-
னும ந்டத்தப்�ட்டது்டன் கல்விச் சுறறுலோவும இ்டம-

க�ற்றது.  
1968இல் 8ஆம வகுப்பு வ்ர வகுப்புகள் ஆரம-

�மைோகின.�ோரதி கல்லூரி மைோணவர்கள் நகர்ப்பு்ற �ோ்ட-
சோ்லகளுக்கு நிகரோக தமிழ் மைறறும சமையப் ப�ோடடி-
களில் தி்ற்மை்ய கவளிப்�டுத்த அடித்தளமிட்டோர். 
கவளிமை்்ட, �ம�ர�ன்்னயில் எஸ். பி.பக. பவலோ-
யுதம என்�வர் ந்டத்தி வந்த இளஙபகோ மைன்்றத்்தப் 
க�ோறுப்ப�றறு �ம�ர�ன்்ன �ோரதி வித்தியோலயம 
என்்ற க�யரில் க.க�ோ.த.சோதோரண தரம வ்ர வகுப்-
புக்ள ந்டத்தினோர்.   

இப்�ோ்டசோ்லக்கு �து்ள �குதியில் இருந்து 
ஆசிரியர்கள் அனுப்�ப்�ட்டனர். இப்�ோ்டசோ்லயில் 

ச ோ த ோ ர ண 
தரம கற்ற ஏ. தியோக-

ரோஜோ என்்ற மைோணவன் ப�ரோ-
த்னப் �ல்க்லகழகத்தில் �ட்டப்�-

டிப்்� நி்்றவு கசய்து விரிவு்ரயோளரோனோர். 
பின்னர் புல்மைப்�ரிசில் க�றறு கன்டோ கசன்று 
தறப�ோது அஙகு வசித்து வருகின்்ற்மை குறிப்பி்டத்-
தக்கது.   

70களில் ஏற�ட்ட க�ோருளோதோர கநருக்கடி 
நி்ல்மை கோரணமைோக ஆசிரியர்களுக்கு சம�ளம 
வழஙகுவதில் சிக்க்ல எதிர்பநோக்கினோர். �ோரதி கல்-
லூரி்ய தனியோர் ஆரமபித்த நோள் முதபல இத்ன 
அரசோஙகப் �ோ்டசோ்லயோக்க பவண்டும என்்ற 
எண்ணம ககோண்டிருந்த இவர், முன்னோள் �து்ள 
மைோவட்ட �ோரோளுமைன்்ற உறுப்பினர் பீ.எச். �ண்்டோர, 
ஜனநோயகத் கதோழிலோளர் கோஙகிரஸ் த்லவர் ஏ. 
அசீஸ் ஆகிபயோரின் உதவியு்டன் 1976 இல் இப்-

�ோ்டசோ்ல்ய அரசோஙகம க�ோறுப்ப�றக 
வழிவ்க கசய்தோர்.  

�ோரதி கல்லூரி்ய அரசோங-
கம க�ோறுப்ப�ற்றோலும 

அஙகு பச்வயோறறிய 
ஆசிரியர்க்ள அரச ஆசி-
ரியர் பச்வக்குள் உள்-
வோஙகுவதில் சிக்கல் 
ஏற�ட்டது. அன்்்றய 
கோலகட்டத்தில் கல்வி 
அ்மைச்சின் �ணிப்-
�ோளரோக இருந்த ஏ. 

சமீம, கல்வி அ்மைச்சின் 
தமிழ்ப் பிரிவுத் த்லவர் 

இலடசுமைணன் ஐயர் ஆகிபயோ-
ரின் உதவியு்டன் �ோ்டசோ்லயில் 

க்ட்மையோறறிய ஆசிரியர்களோன எஸ். 
முத்துகருப்�ன், ்வ.பதவரோஜோ, வி.ந்டனச�ோ-

�தி, கசல்வி.பக. ஜோனகி, உட�்ட 9 ஆசிரியர்களுக்கு 
1978.08.03 ஆம திகதியன்று அரசோஙக ஆசிரியர் 
நியமைனம வழஙகப்�ட்டது. பிரஜோவுரி்மை பிரச்சி்ன 
கோரணமைோக �ோரதி இரோமைசோமி இந்நியமைனத்்தப் 
க�்றவில்்ல என்�து கவ்லக்குரிய வி்டயமைோகும. 
இந்நியமைனத்்தப் க�ற்ற �லர் பின்நோளில் பிர�ல 
அதி�ர்களோக சமூகப் �ணி புரிந்து ஓய்வு க�ற்றனர்.  

�ோரதி இரோமைசோமி 1960களில் தமிழ் மைோணவர்க-
ளின் உயர்தரக் கற்கக்கோன வகுப்்� உருவோக்கு-
வதில் �ல சவோல்க்ள எதிர்பநோக்கினோர். இறுதியில் 
புனித பீடஸ் கல்லூரியின் சோரணர் அ்்ற்யப் 
ப�ோரோடிப் க�றறு முதலோவது உயர்தர வகுப்்� 
கதோ்டஙக வழிய்மைத்தோர். இதன் பின்னபர அதிக-
மைோபனோர் �து்ளயில் இருந்து �ல்க்லக்கழகம 
கசல்ல வோய்ப்பு ஏற�ட்டது.  

மை்லநோடடு எழுத்தோளர் மைன்்றம, மை்லநோடடு 
நல்வோழ்வு வோலி�ர் சஙகம ப�ோன்்ற அ்மைப்புக-
ளில் இ்ணந்து முக்கிய �தவிக்ள வகித்தோர். 
இதன் மூலம மை்லயக இ்ளஞர்கள் மைத்தியில் 
சமூக எழுச்சி சிந்த்ன்ய வி்தக்கப் �ோடு�ட-
்டோர். மை்லயக கல்வியில் மைோற்றத்்த ஏற�டுத்திய 
இரோ. சிவலிஙகம, திருச்கசந்தூரன் ஆகிபயோரு்டன் 
இ்ணந்து கல்வி பமைம�ோடடிறகு ஆக்கபூர்வமைோன 
�ணி கசய்தோர்.  

மை்லயக மைக்களின் கல்வி பமைம�ோடடிறகு தனது 
வோழ்நோ்ள அர்ப்�ணித்த �ோரதி இரோமைசோமி அக்கோ-
லத்தில் கனவரல்ல பதோட்டத்தில் அண்ணோ மைன்்றம, 
�லகல பதோட்டத்தில் �ோரதி மைன்்றம என்�வற்்ற 
நிறுவ �ோடு�ட்டோர். கதளிவத்்த வள்ளுவர் மைன்்றம 
என்�வறப்றோடு இ்ணந்து மை்லயக இ்ளஞர்-
க்ள க்ல இலக்கிய அ்மைப்பு ரீதியோன �ணிபு-

ரிய ஊக்குவித்-
தோர். தமைது சமூகத்தின் 
நன்்மை கருதி ஸ்ரீலஙகோ 
சுதந்திர கடசியின் �து்ள கி்ள 
உறுப்பினரோக கசயற�ட்டோர். கிறிஸ்தவ 
கதோழிலோளர் ஒத்து்ழப்பு என்்ற அரச சோர்-
�ற்ற அ்மைப்பில் இ்ணந்து கிரோமை, பதோட்டப்பு்ற 
மைகளிர் பமைம�ோடடு �ணி கசய்தோர்.   

2004 ஆம ஆண்டு இர.சிவலிஙகம ஞோ�கோர்த்த 
குழு இவரது கல்விப் �ணி்யப் �ோரோடடி �து்ள-
யில் விருது வழஙகி ககளரவித்தது. �ோரதி தமிழ் 
மைகோ வித்தியோலய க�றப்றோர் ஒன்றி்ணந்து 
இவரது பச்வ்யப் �ோரோடடி வோழ்க்்க வரலோறு 
கூறும மைல்ர கவளியிட்டனர். 2020 ஆம �ோரதி 
�்ழய மைோணவர்கள் �ோரதி தமிழ் மைகோ வித்தியோ-
லயத்தில் நிறுவிய �ோரதி திருவுருவச் சி்ல்ய 
பிரதமை அதிதியோகக் கலந்துககோண்டு தி்றந்து 
்வத்தோர். சி்றந்த பமை்்டப் ப�ச்சோளரோன இவர், 
மை்லயகத்தின் �ல்பவறு �குதிகளிலும தனது விக்ட-
மைோன �குத்தறிவு ப�ச்சின் மூலம புதிய சிந்த்னக் 
கிளர்ச்சி்ய ஏற�டுத்தினோர்.  

�ல �ோ்டசோ்லகள் இவரது கல்விப் �ணி்ய 
�ோரோடடி ககளரவித்துள்ளன. ஊவோவில் உயர்தர 
விஞஞோன வகுப்புகள் அதிகமைோன �ோ்டசோ்லக-
ளில் உருவோக்கப்�்ட பவண்டும என கதோ்டர்ந்து 
வலியுறுத்தி வந்தோர். கதளிவத்்த உட�்ட �ல 
பதோட்டஙகளில் மைகளிர் பமைம�ோடடு �ணிகளில் தீவி-
ரமைோக ஈடு�ட்டோர்.  கல்வியின் மூலம சமூக மைோற்றம 
வி்ளயும என்�்த நன்குணர்ந்து ஆரமபித்த 
�ோரதி கல்லூரி �ல கல்வியோளர்க்ளயும க�ோறி-
யியலோளர்க்ளயும, சட்டவல்லுநர்க்ளயும, 
ஏ்னய து்்றசோர் விற�னர்க்ளயும உருவோக்கிய 
க�ரு்மையு்டன் கமபீரமைோக �ோரதி கனிஷ்ட வித்தி-
யோலயம, �ோரதி தமிழ் மைகோ வித்தியோலயம என்்ற 
இரு பிரிவுகளோக இன்றும கல்விப் �ணியோறறி 
வருகின்்றது. �ோரதி இரோமைசோமியின் து்ணவியோர் 
அமைரர் ஜோனகி ஆஙகில ஆசிரி்யயோக �ணிபுரிந்து 
இவரது கல்விப் �ணிகளுக்கு �க்க�லமைோக விளஙகி-
ய்மை குறிப்பி்டத்தக்கது.  

தமைது இறுதி நோடக்ள பநோயு்டன் கழித்த �ோரதி 
இரோமைசோமி இயற்ககயய்திய்மை கல்வி புலம 
சோர்ந்தவர்கள் மைத்தியில் துய்ர ஏற�டுத்தி இருக்-
கின்்றது. தமிழ்நோடடில் எட்டயபுரத்து கவிஞன் இ்றந்-
தப�ோது எவவளவு கு்்றவோபனோர் இறுதிக்கிரி்ய-
யில் கலந்து ககோண்்டனபரோ அபத நி்ல்மை �ோரதி 
இரோமைசோமியின் இறுதி நிகழ்விலும கோணப்�டடு 
குடும�த்தினர் மைத்தியில் மைன பவத்ன்ய ஏற�-
டுத்தி இருந்தது.  �து்ள தமிழ் சமூகத்தின் கல்வி 
மைோற்றத்திறகோன அடித்தளமிட்ட �ோரதி இரோமைசோமி 
க�யரில் அ்றக்கட்ட்ள நிறுவி வறிய மைோணவர்க-
ளின் கல்விக்கு உதவ கல்விப் புலம சோர்ந்பதோர் 
முன்வர பவண்டும. இரோமைசோமியின் வோழ்க்்க 
வரலோற்்ற நூலுருவோக்கி மைோணவர் மைத்தியில் 
ககோண்டு கசல்வபதோடு அவர் குறித்த நி்னபவந்-
தல்க்ள ககளரவமைோக அனுடடிப்�து அவரது 
தன்னலமைற்ற கல்விப் �ணிக்கு கசய்யும ்கமமைோ-
்றோவும குடும�த்தினரின் உணர்வுகளுக்கு மைதிப்�-
ளிப்�தோகவும அ்மையும என்�தில் ஐயமில்்ல.   

” நோகனனும க�ோய்்ய ந்டத்துபவோன் நோன்்  
ஞோனச் சு்டர் வோனில் கசல்லுபவோன் நோன்்  
ஆனப்க�ோருள்கள் அ்னத்தினும ஒன்்றோய்  
அறிவோய் விளஙகுமுதற பசோதிபய நோன்.” என்்ற 

�ோரதியின் வரிகளுக்கு அ்மைய �ோரதி இரோமைசோ-
மியின் கல்வி, சமூகப் �ணி்ய சமூகம �ோரோடடி 
ககோண்்டோ்டோ விட்டோலும சரித்திரம ப�ோறறும 
என்�பத நிதர்சனம.    

புசல்லாவ சங்குவலாரி தமிழ் வித்தியலா்யம்  

மண்சரிவில் பாழடைந்த கடைைம்  
மறுசீரடமப்பு ச்சய்து ்தரப்படுமா?  

ஆர் நவராஜா...?
�்டஙகள்: கதல்பதோட்்ட தினகரன் நிரு�ர்   

ஆ. புவியரசன்  ...?

தன்னலமற்றக் கல்விப் பணியால்  
சமூக மாற்றத்துக்கு வித்திட்ட  

பாரதி இராம்சாமி  
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ஆப்ானிஸ்ான்ாடமடை்டைந்ஆ்ஸட 
பிற்்பகுதியில் ்லி்பான்ள் ம்ய்ப்படுத்திய 
பிறகு, அமைரிக்்ா அங்கிருநது மெளியய -
றியம் அடுத்து ்ாடடின அரச ெருைானங்-
்ள் அமனத்தும வீழ்ச்சி அமடைநது, ்பணப 
புழக்்ம அருகி ைக்்ள் ம்பரும அெலத்துக்கு 
மு்ம ம்ாடுத்து ெருகினறனர். 23 மில்லி-
யன ஆப்ானியர்்ள் (ைக்்ள் ம்ாம்யில் 
்பாதிக்கும யைற்்படடைெர்்ள்) உண்ப்ற்கு 
எதுவும அற்றெர்்ள்ஆகும நிமல விமரவில் 
ஏற்ப்படை ொய்பபு்ள் அதி்ம உள்்ள்ா் 
உல் உணவுத் திடடைத்தின ைதிபபீடுஒனறி -
லும ம்ரிவிக்்ப்படடுள்்ளது.

்ாடடின ம்பாதுத்துமற ஊழியர்்ளுக்கு 
்பல ைா்ங்்்ளா் ஊதியம ெழங்்ப்படை -
வில்மல, என்பதுடைன ஐநது ெயதுக்குட -
்படடை மூனறு மில்லியனுக்கு யைற்்படடை 
குழநம்்ள் ்டுமையான ஊடடைச்சத்து 
குமற்பாடமடை எதிர்ம்ாள்கினறனர் எனவும -
அறியமுடிகிறது.

இரணடைமர ய்ாடிக்கும யைற்ப்படடை 
ைக்்ள் ம்ாம்மய ம்ாணடை,மூனறு ெல் -
லரசு்ம்ள ்ைது ்ாடடிலிருநது மெளியயற் -
றிய ெரலாற்மற ம்ாணடை ஆப்ானிஸ்ான 
்ாடு இப்படியான ஒரு ம்ருக்்டிமய அ்ன 
ெரலாற்றில் எதிர் ம்ாணடிருக்் ைாடடைாது. 
இனமறய ஆப்ானிஸ்ானிய ைக்்ளின 
அனறாடை, அத்தியாெசிய ய்மெ்ம்ளப 
பூர்த்தி மசய்ய ய்மெயான நிொரணங்்ம்ளக் 
கூடைெழங்குெது ம்பருமசொலான ஒரு விடைய-
ைா் இருக்கிறது உலகின ்பல ்ாடு்ளுக்கு..

்ாடடிலுள்்ளம்பண்ள்,சிறுமி்ள் ைற்றும 
சிறு்பானமையினரின உரிமை்ளுக்கு உத்-
்ரொ்ம அளிப்பது ைற்றும சர்ெய்ச 
்பயங்்ரொ்த்துடைனான அ்ன உறவு்ம்ள 
சநய்்த்திற்கு இடைமினறி துணடிப்பதுஎன்ப-
னெற்மற்லி்பா அரசு ய்ர்மையுடைன ்மடை-
முமறப்படுத்்ா்ெமர அமைரிக்்ாவும அ்ன 
்டபு ்ாடு்ளும ்லி்பான அரசாங்்த்திற்கு 
சடடைபூர்ெைான நிதியு்வி்ம்ள ெழங்குமஎன-
எதிர்்பார்க்்முடியாது. அய்யெம்ள ்லி்பான-
்ள் ்ரபபில் இருநது அெர்்ள் ்டைத்ம்மய 
ைாற்றுெ்ற்்ான எந் சிறிய அறிகுறி்ளும 
மெளிப்படுத்்ப்படை வில்மல என்பதும ்ெ-
மலயான விடையயை.

அணமைய ்லி்பான்ளின மெற்றியின 
பினனரான ஆப்ானிஸ்ானுக்கு அமைரிக்்ா 
உள்ளிடடை ்பல்யெறு உல் ்ாடு்ள் அளித்து 
ெந் நிதி உ்வி்ள் அமனத்தும நிறுத்்ப்பட-
டுள்்ளதுடைன,சர்ெய்ச ்ாணய 

நிதியம ைற்றும உல் ெங்கி ய்பானறன, 
அளித்் ்டைன்ளும நிறுத்்ப்படடுள்்ளன. 
ஆப்ான ரிசர்வ் ெங்கிக்கு மசாந்ைான 940 

ய்ாடி மடைாலர் ்பணமும அமைரிக்்ா அரசி-
னால் முடைக்்ப்படடுள்்ளதுடைன சர்ெய்ச 
அ்ளவில் இருக்கும ்லி்பான்ளின மசாத்து-
்ம்ள முடைக்்,39 ்ாடு்ள் ்டைெடிக்ம் எடுத்-
துள்்ளன. 

இெற்றின விம்ளொ் ஆப்ானிஸ்ா-
னில் விமலொசி ்ாளுக்கு ்ாள் ்டுமையா் 
உயர்நது ெருெதுடைன ம்பாது ைக்்ள் ்ங் -்
ளின ெங்கி ்ணக்கு்ளில் இருநது ைா்ாந-
்ம அதி்்படசைா் 200 மடைாலர்்ள் ்பணம 
ைடடுயை எடுக்் அனுைதிக்்ப்படடுள்்ளனர். 
்படடினிமய எதிர்ம்ாணடுள்்ள ெறுமைக் 
ய்ாடடுக்கு கீயழ ொழும அறு்பது ச்வீ்த்-
திற்கு யைற்்படடை குடும்பங்்ளுக்கு உ்வி்ள் 
அளிக்்வும, ்ற்ய்பாம்ய குளிர் ்ாலத்தில் 
ய்ாதுமை ்பயிரிடைவும, ்ால்்மடை்ளுக்கு 
தீெனம அளிக்்வும 3.6 ய்ாடி மடைாலர்்ள் 
உடைனடியா் ய்மெப்படுெ்ா்வும ஐ.்ா 
கூறியுள்்ளது. 

அந் ்ாடடின பில்லியன ்ணக்்ான 
மடைாலர்்ள் ம்பறுைதியான அரச மசாத்துக்-
்ம்ள விடுவித்து அங்கு இனனமும இயங்கி 
ெரும சில அரசசாரா நிறுெனங்்ள் மூலம, 

ைக்்ளுக்்ான அெசர உ்வி்ம்ள ெழங்் 
யெணடும என சில சர்ெய்ச ைனி்ாபி-
ைான அமைபபுக்்ள் அமைரிக்் அரசிடைமும 
ஐக்கிய ்ாடு்ள் சம்பயிடைமும ய்ாரிக்ம் 
விடுத்துள்்ளன.ஆப்ானின முடடுக்்டமடை 
நிமலமைமய எதிர்ம்ாணடு, யைற்்த்திய 
அரசாங்்ங்்ளும சர்ெய்ச அமைபபு்ளும 
எவ்ொறு உ்வி்ம்ள ெழங்குெது என்பம் 
ைறு்பரிசீலமன மசய்ய நிர்ப்பநதிக்்ப்படுகின-
றன. 

அமைரிக்்ாவின திடடைமிடடை மெளியயற்-
றம அ்மன ஒடடிய ்லி்பான்ளின மீள் 
ம்ய்ப்படுத்து்ல் என்பெற்றிற்கு பினன-
ரான இந் மி் யைாசைான ம்பாரு்ளா்ார 
சீர்ய்டு ைற்றும ்ாடடின ்ற்ய்பாம்ய ைனி-
்ாபிைான நிமலமை்ள் என்பன ம்ாடைர்பில் 
யைற்க்்த்ம்ய ஊடை்ங்்ள் ம்பருை்ளவில் 
மசய்தி்ம்ள மெளிக்ம்ாணடு ெரவில்மல 
என்பது யெ்மனயான விடையயை.ஆப்ான 
அரசுக்கு எதிரான ைக்்ள் ய்பாராடடைங்்ளும 
ம்பரும அ்ளவில் இடைமம்பறா் நிமலயில் 
்ாடு அமைதியா் இருப்ப்ான ஒரு ய்ாற்றப-
்பாயடை மெளிம்ாணரப்படுகிறது. இனனமும 

்ாடடிற்குள் இருக்கும முனனாள் அமைரிக்் 
அரசின உயரடுக்கு உறுபபினர்்ள் சிலரின 
திடடைமிடடை மசயல்்பாயடை யைற்்த்திய ஊடை-
்ங்்ளின மைௌனத்திற்கு ்ாரணம எனகினற-
னர் சில ஆய்ொ்ளர்்ள்.

்டைந் ஆ்ஸட 15 அனறு ்ாபூலில் இருநது 
அமைரிக்் ்பமடை்ளின இறுதி மெளியயற்றத்-
திற்கு முனனயர ஆப்ானிய ம்பாரு்ளா்ாரம 
ஆ்பத்்ான நிமலயில் ்ான இருந்து. அங்கு 
்ப்வியில் இருந் அமைரிக்்ாவின ம்பாமமை 
அரசாங்்த்திற்கு யைற்்த்திய ்ாடு்ளும 
உ்வி நிறுெனங்்ளும பில்லியன ்ணக்்ான 
மடைாலர்்ம்ள ைனி்ாபிைான ைற்றும யைம-
்பாடடு உ்வி்்ளா் ெழங்கின, ்ாடடின 
மைாத்் உள்்ாடடு உற்்பத்தியில் 40 ச்வீ்த்-
திற்கும அதி்ைான,நிதி ெழங்்ப்படடும கூடை, 
்னி்்பர் ெருைானம உலகின மி்க் குமறந் 
ஒனறா்யெ அங்ய் இருந்து, ்லி்பான்ள் 
ஆடசிக்கு ெந் மூனறு ைா்ங்்ளில், இந்ப 
பிரச்சிமன்ள் ்பல ைடைங்கு அதி்ரித்து யைலும 
மில்லியன ்ணக்்ானெர்்ளுக்கு அெசர ைனி-
்ாபிைான உ்வி்ள் ய்மெப்படும நிமலமய 
்ற்ய்பாது எடடியுள்்ளது.

சர்ெய்ச சமூ்த்துடைன ்ல்ல உறமெ ய்பண 
முயலும ்ற்ய்பாம்ய ்லி்பான்ள் ்ாம 

முனனர் ஆடசி மசய்்ம் விடை மி்ைான 
இஸலாமிய ஆடசிக்கு உறுதியளிப்ப்ா்வும, 
அ்மனயய விருமபுெ்ா்வும கூறியுள்்ள்ன 
்ம்ப்த்்னமை ம்ாடைர்பில் சர்ெய்ச ைடடைத்-
திலும ் ாடடின உள்ய்ளயும சநய்்ம மெளியி-
டைப்படுகிறது .

இ்ற்கிமடையில் ஆப்ானில் ஒரு யைாசைான 
ெறடசி ஏற்்படடு மில்லியனுக்கும அதி்ைான 
ைக்்ளின ொழ்ொ்ாரத்துக்கு அது அச்சுறுத்-
்லா் அமையும ொய்பபுக்்ள் உள்்ள்ா் 
அச்சம மெளியிடடுள்்ளது ஐ்ா நிறுெனைான 
உணவு ைற்றும விெசாய அமைபபு.

அய்யெம்ள ்ைது ைக்்ள் சமீ்பத்திய குழப-
்பநிமலமை ைற்றும ்ாக்கு்ல்்ள் ய்பானறெற்-

றால் ம்ாயரானா மெரஸ ம்ாற்று,இடைபம்ப-
யர்வு ஆகியெற்மற எதிர்ம்ாணடு அ்னால் 
ம்பரும ்பாதிபபுக்கு உள்்ளாெ்ா் ்லி்பான 
அரசு கூறுகிறது. ்ாம ைனி்ாபிைான உ்வி -
்ம்ள ெழங்குெ்ா் அமைரிக்்ாவும அ்ன 
கூடடைாளி ்ாடு்ளும கூறியுள்்ள ய்பாதிலும 
ஆப்ான மீ்ான ்பரந் ஈடு்பாடும,உ்வி் -
ளும மி்ைான ஆடசி எனகிற ்லி்பான்ளின 
ொக்குறுதி்ம்ள அெர்்ள் நிமறயெற்றுகி-
றார்்்ளா என்பம்ப ம்பாறுத்ய் அமையப 
ய்பாகிறது.

்லி்பான்ள் முனனர் ஆப்ானிஸ்ாமன 
ஆடசி மசய்் 1996 மு்ல் 2001ல்அமைரிக்் 
்மலமையிலான ்பமடைமயடுபபு ெமர, 
அெர்்ள் இஸலாமிய சடடைக் ்டடுப்பாடு -
்ள் எனப்படும ைனி்ாபிைானத்ம் மீறும 
்பல ்டடுப்பாடு்ம்ள ைக்்ள் மீது ்டுமை-
யா் திணித்்னர். ம்பண்ள் ம்பரும்பாலும 
்ங்்ள் வீடு்ளியலயய அமடைக்்ப்படடைனர் 
ம்ாமலக்்ாடசி நி்ழ்ச்சி்ள் ைற்றும இமச-
நி்ழ்சி்ள் ய்பானற ைக்்ள் ்ளியாடடைங்்ள் 
்மடைமசய்யப்படடைன, குற்றொளி்ள் என 
சநய்கிக்்ப ்படுயொர் அமனெரும ம்பாது -
ைக்்ள் ைத்தியில் தூக்கிலிடைப ்படடைனர்.

இந் முமற,ம்பண்ள் ்பாடைசாமல்-

ளுக்கு மசல்லவும வீடடுக்கு மெளியய 
மசனறு ம்ாழில் மசய்யவும அனுைதிக்்ப 
்படுொர்்ள் எனறும ்லி்பான ஆடசியா்ளர் -
்ள் கூறுகிற ய்பாதிலும ்மடைமுமறயில் 
ம்பரி்ா் எதுவும இடைமம்பற்ற்ா் ம்ரிய -
வில்மல. இதுெமர ம்பண்ளில் சிறுமி்ள் 
ைடடுயை ்பாடைசாமல்ளுக்கு மசல்ல அனு-
ைதிக்்ப்படடுள்்ளனர் சில பிரய்சங்்ளில் 
அதுவும கூடை இடைமம்பறவில்மல.   

்லி்பான்ளின ்மலமை்ள் மி்வும 
மி்ைான ம்ானியில் ்ருத்துக்்ம்ள மெளி-
யிடுகினற ய்பாதிலும அெர்்ளின பிராநதி -
யங்்ளில் ைனி் உரிமை மீறல்்ள் ்பற்றிய 
்்ெல்்ள் ெநது ம்ாணயடை இருகினறன.. 
அங்குள்்ள கீழ்ைடடை ய்பாராளி்ள் ்மலமை -
யின ்டடைம்ளயின கீழ் மசயல்்படுகிறார் -
்்ளா...? அல்லது சுயைா் மசயல்்படுகிறார்-
்்ளா,,,? என்பது ம்ளிொ் இல்மல.

(16ஆம ்பக்்ம ்பார்க்்)

கே: தமிழ் கதசிய அரசியல் நில-
வரம் எவவவாறு ேவாணப்படுகி-

ன்றது?  

்பதில்:- ்மிழ் ய்சிய அரசியலில் குறிபபி-
டைத்்க்் முனயனற்றம ஏற்்படடிருக்கினறது. 
குறிப்பா் எைது ்மிழ் ய்சிய இனத்தின 
அபிலாமச்ள் எனன எனற விடையத்தில் 
ம்ளிவு பிறநதுள்்ளது.  

ஆ்யெ இ்மனக் கூடை ஒரு ஆயராக்கி-
யைான விடையைா் ்பார்க்் முடியும. இய் -
ய்பானறு ஐக்கிய ்ாடு்ள் ைனி் உரிமைப 
ய்பரமெக்குக்கூடை 2021ஆம ஆணடின 
ஆரம்பத்தில் ்மிழ் ய்சிய கூடடைமைபபின 
்மலெர் இரா. சம்பந்ன ைற்றும ்மிழ் 
ைக்்ள் ய்சிய கூடடைமைபபின ்மலெர் 
சி.வி.விக்யனஸெரன ஆகியயார் இமணநது 
ஐ.்ா ைனி் உரிமை ய்பரமெ ஆமணயா்ள -
ருக்கு ஒரு ் டி்ம அனுபபி மெக்்ப்படடைது. 
ஆனால் அரசியல் தீர்வு விடையத்தில் 
ஒவ்மொருெரும ஒவ்மொனமறக் 
ய்டகும நிலமை ம்ாடைர்நது 
நீ டி த் ம ் ா ண டி ரு க் கின ற து . 
்மிழ் ய்சிய ைக்்ள் முன -
னனியினர் ம்பாது ொக்-
ம்டுபம்ப ்டைத்் 
யெணடும எனற 
ய்ாரிக்ம்மய மெத்-
திருந்ார்்ள். அந் 
ய ் ா ரி க் ம ் ம ய 
யெறு ்்ளங்கில் 
ெலியுறுத்துெ்ா் 
ம்ரியவில்மல. ்மிழ் ைக்்ள் ய்சிய ்ட-
சியினர் ைற்றும ்பலர் இமணநது ம்பாதுசன 
ொக்ம்டுபம்பக் ய்ாரியிருநய்ாம. அமை-
ரிக்் ்ாங்கிரஸ ்டசியின ம்பண உறுப -
பினரிடைம ம்யளிக்்ப்படடை ்டி்த்தில் 
ெடைைா்ாண சம்பயில் நிமறயெற்றப்படடை 
ம்பாதுசன ொக்ம்டுபபு எனற தீர்ைான-
மும இமணக்்ப்படடு அனுப்பப்படடுள்-
்ளது. இந் ஆணடிலாெது ம்பாதுசன ொக் -
ம்டுபபு எனற விடையத்தில் எைது மூனறு 
அணி்ளும ஒனறு்படுைாயின ெரயெற்்த் -
்க்்து. ்பாராளுைனறத்தில் ்மிழ் ய்சிய 
கூடடைமைபபின ்பாராளுைனற உறுபபி -
னர் எம.ஏ.சுைநதிரன உள்்ள் சுயநிர்ணய 
உரிமை ெழங்்ாவிடின மெளிய் சுயநிர் -
ணய உரிமைமயக் ய்ாருயொம எனறு ம்ரி-
வித்திருக்கினறார். 2030 ஆம ஆணடிலும 
மெளிய் சுயநிர்ணய உரிமைமயக் ய்ாரப -
ய்பாகினயறாம எனறு மசால்லிக்ம்ாணடு 
இருக்்ப ய்பாகினயறாைா? உடைனடியா் 

2022 இலாெது தீர்க்்ைான முடிமெ பிர்ான 
்டசி்ள் எடுக்் யெணடும என்பய் எனது 
ய்ாரிக்ம்.   

கே: தமிழ் கதசிய அரசியலி-
ல் ஏற்பட்டுள்ள மவாற்றத்தின 

ஊடவாே இனபபிரச்சினன தீர்வு 
மறறும் ப்பவாறுபபுக்கூ்றல் விடஙேள 
பதவாடர்்பவாே நீதினயப ப்பறறுக்பேவா-
ள்ள வவாயப்பவாே அனமயுமவா?  

்பதில்:- ஆம ்மிழ் ய்சிய அரசியலில் 
உள்்ள பிர்ான 3 ்டசி்ளும ய்ர்்ர் அரசி -
யமல ஒரு புறத்தில் ஒதுக்கி மெத்துவிடடு 
ஒரு நிமலப்பாடமடை எடுத்து ஒத்் ்ருத்து-
டைன எந் ய்ாணத்தில் அணுகினாலும ஒயர 
விடையத்ம் ஒயர குரலில் மசால்ல முடியு -
ைா் இருந்ால் அது மி்வும சா்்ைான 
முடிமெத் ்ரும. எைது இனபபிரச்சிமனத் 

தீர்மெ ய்ாக்கிய ்பயணத்தியல சர்ெய்ச 
்ாடு்ள் அல்லது ஐக்கிய்ாடு்ள் சம்பயா் 
இருக்்டடும ்ல்ல முடிமெ எடுப்ப்ற்குப 
ய்பரு்வியா் இருக்கும. ஆ்யெ, ்ற்ய்பா -
ம்ய நிமலமய விடை யைலும ஒற்றுமை 
ெலுப்படுெம் ்ான ைக்்ள் விருமபுகின -
றார்்ள். அ்ன மூலம ்ான ்பல விடையங்் -
ம்ளச் சாதிக்் முடியும.   

கே: உள்ளே சுயநிர்ணய உரினம 
வழஙேப்படவாவிடின பவளியே 

சுயநிர்ணய உரினம கேவாரப்படும் 
என தமிழ் கதசிய கூட்டனமபபின 
்பவாரவாளுமன்ற உறுபபினர் எம்.ஏ. 
சுமந்திரன ்பவாரவாளுமன்றத்தில் 
பதரிவித்துள்ளவார். அவரின இந்த 

ேருத்னத ஏனனய ேட்சிேள 
ஏறறுக்பேவாளகின்றனவவா? 

உஙேளின நினல-
ப்பவாடு?  

்பதில்:- உள்்ள் 
சு ய நி ர் ண ய 

உரிமை என்ப-
தில் ைாற்றுக் 

்ருத்திற்கு இடைமில்மல. எல்யலாருயை 
இமணநது சைஸடி அடிப்பமடையிலான ஒரு 
ய்சம அங்கீ்ரிக்்ப்படை யெணடும.   

அய்ய்பானறு ்மிழ் ய்சிய கூடடை-
மைபபு சைஸடி அடிப்பமடையில் தீர்வு 
யெணடுமைனறு ெலியுறுத்துகினறார்்ள். 
அய்யெம்ள இது ைறுக்்ப்படுைா் இருந -
்ால், உள்்ள் சுயநிர்ணய உரிமை ைறுக்்ப -
்படுைா் இருந்ால் மெளிய் சுயநிர்ணய 
உரிமைமய ய்ார யெணடிெரும என சம்பந-
்னும கூறியிருந்ார்.   

அத்துடைன, ்மிழ் ய்சிய ைக்்ள் கூடடைணி 
ஐ.்ா ைனி் உரிமை்ள் ய்பரமெ ஆமண-
யா்ளர் உட்படை ஐக்கிய ்ாடு்ள் சம்பக்கும 
்ாங்்ள் இந் ய்ாரிக்ம்மய சைர்பபித் -
துள்ய்ளாம. ம்பாது மெளியில் ்பகிரங்்ைா் 
மெத்துவிடயடைாம. ம்ாடைர்நதும எங்்ளு -
டைன இமணநது ஏமனய ்டசியினர் ய்ாரிக் -
ம்மய முனமெப்பதில் எந்பபிரச்சி-
மனயும இல்மல. அமனத்துக் ்டசி்ளும 

உள்்ள் சுயநிர்ணய உரிமைமய ெலியுறுத்-
திக் ம்ாணடிருந்ன. அது கூடடைா்ொ 
அல்லது ்னியா் என்பது இங்கு பிரச்சிமன 
இல்மல என்பய் எனது நிமலப்பாடு.  

கே: இனப்படுபேவானல மறறும் 
சர்வகதச விசவாரனணேள 

பதவாடர்பில் ்பவாரவாளுமன்ற உறுபபினர் 
சுமந்திரன ்பல்கவறு சர்ச்னசயவான 
ேருத்துக்ேன்ள முனனவத்திருந்தவா-
ர். தறக்பவாது உள்ளே விசவாரனண 
பதவாடர்பில் க்பசுவதன உணனமத் 
தனனம?  

்பதில்:- ்டைந் ்ாலங்்ளில் விடு்மலப 
புலி்ளின அரசியல் ஆயலாச்ர் அனரன 
்பாலசிங்்ம ஒஸயலாவில் உள்்ள் சுயநிர்-
ணய உரிமைமய ய்ாரியிருந்ார். அது ஏற் -
றுக்ம்ாள்்ளப்படைவில்மல. உள்்ள்ைா் 
ஏற்றுக்ம்ாள்்ளப்படைவில்மல எனறால் 
மெளிய்ைா் ் ாங்்ள் ய்ார முடியும. ் மிழ் 
ய்சிய இனத்திற்கு ம்ாடைர்நதும உள்்ள் 
சுயநிர்ணய உரிமை ைறுக்்ப்படுகினற 
ம்பாழுது மெளிய் சுயநிர்ணய உரிமைமய 
ய்ாரும ்குதிமய உரிமைமய ்ாங்்ள் 

ம்ாணடிருக்கினயறாம. அம் இெர்்ள் 
அெர்்ள் எைக்குத் ்ரத் ய்மெயில்மல 
அது எைது பிறபபுரிமை ்டைந் 75 ஆணடு-
்்ளா் முயற்சி மசய்து முயற்சி மசய்து ஒரு 
்ாடடிற்குள் சரிெரவில்மலமயனறால் ்ாட-
டிற்கு மெளியய மசனறு ஒரு ம்பாதுசன ொக்-
ம்டுபம்பக் ய்ாருெ்ன ஊடைா்த்்ான 
எைது இமறமைமய நிமல்ாடடைக்கூடிய 
ெம்யில் அந் ொக்ம்டுபம்ப ்டைத்து -
கினற ம்பாழுது ொக்ம்டுபபு யெணடுைா. 
எனற முடிவிற்கு ்மிழ் ைக்்ள் ெர முடியும. 
அது ைக்்ளின விருப்பம ஆ்யெ அந் 
உரிமைமய நிமல்ாடடுெது ் ான மெளிய் 
சுய நிர்ணய உரிமை. அம் ஏமனய அரசி-
யல் ்டசி்ள் ெலியுறுத்் யெணடும. ்மிழ் 
ய்சிய அணி்ள் அமனத்தும ஒத்் ்ருத்்ா் 
்ாங்்ள் மெளிய் சுயநிர்ணய உரிமைமய 
ய்ாருகினயறாம என்பம் ்ாடடுகினற 
ெம்யில் ம்பாதுசன ொக்ம்டுபம்பக் 
ய்ாருெது ்ான சிறந்து.   

கே: உள்ளே சுயநிர்ணய 
உரினமனய வலியுறு-

த்துகின்ற இந்த சந்தர்ப்பத்தில் 
ஏனனய தமிழ் ேட்சிேள உஙேளுடன 
இனணந்து பசயற்படுவவார்ேள என 
நம்புகினறீர்ே்ளவா? அல்லது அவ-
ர்ேளுடன ேலந்துனரயவாடுதறேவான 
ஏற்பவாடுேள பசயயப்பட்டுள்ளனவவா?  

்பதில்-: எல்யலாருமடைய ் ருத்தும ஒத்்்ா் 
இருக்் யெணடும. ய்ாரிக்ம் மெக்கினற 
ய்பாது ்ான அ்ற்குரிய சாத்தியங்்ம்ளப 
்பார்க்் முடியுயை ்விர எல்யலாரும உள்்ள 
சுய நிர்ணய உரிமை எனற அடிப்பமடையில் 
எனற ்ருத்தில் ைாற்றுக் ்ருத்திற்கு இடை -
மில்மல. சைஸடி அடிப்பமடையிலான ஒரு 
ய்சம என அங்கீ்ரிக்்ப்படை யெணடும. 
எங்்ளுக்கு இமறமை இருக்கினறது. சுயநிர் -
ணய உரிமை இருக்கினறம்ன்பம் ்யேந-
திரகுைார் ம்பானனம்பலம ் மலமையிலான 
அணி ெற்புறுத்துகினறது.   

கே: தறக்பவாது மக்ேள 
எதிர்கநவாக்கும் பிர-

ச்சனனேள ்பறறி.....?  

்பதில்:- இனறு விெசாயி்ளின 
உரபபிரச்சிமனமய ்ாடை்ளாவிய 
ரீதியில் கி்ளர்ச்சி்ள் ஏற்்படடுள்-
்ளன. இம் ஒரு சா்ாரண விடைய -
ைா் ்பார்க்் முடியாது. ம்ாயரானா 

ய்ாரத் ்ாணடைெம ஆடியது. அம்யும 
இந் ஆடசியா்ளர்்ள் எதிர்க்ம்ாள்்ள 
யெணடியிருந்து. இனறு ்ாடு ம்பாரு்ளா-
்ார ம்ருக்்டியில் சிக்கித் ்வித்துக் ம்ாண -
டிருக்கினறது. ்ாஸ ைற்றும அத்தியாெ -
சிய ம்பாருட்ளின விமலயயற்றத்தினால் 
ம்பாதுைக்்ள் ம்ருக்்டிக்குள் ்ள்்ளப்பட-
டுள்்ளார்்ள்.   

இது ஒரு சா்ாரண விடையம அல்ல. அர-
சாங்்ம மீது ய்ாவித்்ால், அதிலிருநது 
மெற்றி ம்பற முடியாது. இனனுமைாரு 
ய்ர்்மல இந் ்ாடு சநதிக்் யெணடி -
ெரும. 1952 ஆம ஆணடு 2 ச்ம விற்ற 
அரிசிமய 10 ச்ைா் அதி்ரித்்்ன ்ாரண-
ைா் அனமறய பிர்ைர் டைடலி யசன்ாயக்் 
்னது ்ப்விமய ராஜினாைா மசய்துவிடடு 
மசனறார்.  

இன்றைய நவீன வரலாற்றில் மிக 
வி்ரவான ப�ாருளாதார வீழ்ச்சி-
்ய நநாக்கிச்பசெல்லும்

ஆபகானிஸதானின மக்களபதா்கயில் 
�ாதிக்கும் நமற்�ட்டவரகள இநத ஆண்டு 
இறுதியில் அல்லது அடுதத ஆண்டின
ஆரம்�ததில் ப�ரும் உணவுப �ஞசெத்த
எதிரபகாளளப ந�ாகிறைாரகள என க்டநத-
வாரம் அச்செம் பவளியிட்ட ஐக்கிய நாடுகள 
செ்�, ஆபகானிஸதான மனிதாபிமான 
ந�ரழிவின விளிம்பில் உளளது என
பதரிவிததுளளது.

தமிழ் நதசிய அரசியலில்
முனநனற்றைம் ஏற்�டடுளள்மயினால், 
இனததின அபிலா்செகள எனன 

என�தில் பதளிவு ஏற்�டடுளளதாகவும், 
இனபபிரச்சி்ன தீரவு வி்டயததில்
ஒற்று்ம்ய வலுப�டுததநவ தமிழ் 
மக்கள விரும்புவதாவும் முனனாள
வ்டமாகாண செ்� உறுபபினர
எம்.நக. சிவாஜிலிஙகம் பதரிவிததார. 
தினகரன வாரமஞசெரிக்கு வழஙகிய விநசெ்ட 
பசெவ்வி வருமாறு:-

தமிழ் கதசிய அரசியல் தறக்பவாது   
சரியவான தினசயில் பசல்கின்றது

பேரழிவின் 
விளிம்பில் 
ஆப்கான்...

க�ோவை நந்தன்...?

சுமித்தி ்தங�ரோசோ...?

தடுக்குமவா
கமறகுலேம்...?

சிவவாஜிலிஙேம் கநர்ேவாணல்



 

 
“இ

லங்கையில் 
இ்ைய 
த்லமு்ை-

யின் எதிரகைகாலம் எப்படியிருக்கும்? 
அதகாவது உஙகைள் பிள்்ைகைளு-

்ைய, இ்ைய சககைகாதர சககைகாதரிகை-
ளின், உஙகைள் மகாணவரகைளின் எதிரகைகா-
லம்  எப்படியகாகை இருக்கும்?”  

இநதக் ககைள்வி உஙகைளு்ைய தூக்-
கைத்த இல்லகாமல் சசயயக் கூடியது. 
ஏறகைனகவ ்பலரிைம் இதத்கைய ககைள்வி-
கைள் உள்ைதகால் தஙகைள் பிள்்ைகை்ை 
இநத நகாட்ை விடடு எப்படியகாவது 
சவளிகயறறி விை கவண்டும் என்று 
கயகாசிததுக் சகைகாண்டிருக்கிைகாரகைள். 

்பலர அதறகைகான ஏற்பகாடுகைளிலும் 
இைஙகி விடைனர. 

அதுவும் தறக்பகாது ஏற்படடிருக்கும் 
ச்பகாருைகாதகார சநருக்கைடி, ஜனநகாயகை 
சநருக்கைடி க்பகான்ை்வயும் இநத உை 
நி்ல்ய எசசரிக்்கை்ய – ்பகாது-
கைகாபபு உணர்வ - உருவகாக்கியுள்ைன. 

கூைகவ யுததம் முடிநது ்பன்னிரண்டு 
ஆண்டுகைள் கைைநத பின்னும் நி்ல்ம 
இன்னும் சீர்ையகாமல் கமலும் கமலும் 
சிக்கைல்ைநது வருவதகால் இநத 
உணரவு இன்னும் வைரநது சகைகாண்டி-
ருக்கிைது. 

இதறகுப ்பதிலகாகை ஒரு நண்்பர சசகால்-
கிைகார “இபக்பகாதுள்ை  நி்ல்ம்ய 
ஐநது மைஙகினகால் ச்பருக்கிப ்பகாருங-
கைள் புரியும்” என்று. 

இன்்ைய நி்ல மிகை கமகாசமகாகை 
உள்ைது என்ை அடிப்ப்ையில் இ்தச 
சசகால்கிைகார. இ்தச  சீரகாக்கைக் 
கூடிய ஏது நி்லகைள் எதுவும் புலப-
்பைவில்்ல. அரசிைமும் இதறகைகான 
சதளிவகான திடைஙகைள் எதுவும் இருப-
்பதகாகைத சதரியவில்்ல. சமூகைததிலும் 
அவவகாைகான அ்ையகாைஙகைள் துலஙகை-
வில்்ல. சமகாததததில் எதிரகைகாலம் இரு-
ைகாகைகவ உள்ைது என உணர முடிகிைது. 

அப்படிசயன்ைகால் சநகதகைகம-
யில்்ல. இது க்பர்பகாயமகானகத. 

இன்சனகாரு நண்்பர (இவர எழுத-
தகாைரும் கூை) சசகால்கிைகார “முதலில் 
நிகைழகைகாலத்தச சீரகாக்குகவகாம். 
அதுதகான் முக்கியமகாகும்” என. 

இதனு்ைய அரததம், நிகைழகைகா-
லத்தச சரியகாகைக் கைடை்மததுக் 
சகைகாண்ைகால் அதிலிருநது எதிரகைகாலத-
்தச சிைப்பகாகைக் கைடடிசயழுப்ப முடியும் 
என்்பதகாகும். 

இது ஏறறுக் சகைகாள்ைக் கூடிய 
சரியகான கூறகை. 

உண்்மயில் எதிரகைகாலம் என்்பது 
நிகைழகைகாலததில்தகான் துளிரக்கிைது. அது 
வடிவமகாவது அன்்ைய (எதிரகைகாலததில் 
உள்கைகாரின்) மனிதரகைளின்  சிநத்ன-
யினகாலும் சசயற்பகாடடினகாலும்தகான். 

ஆனகால் அவரகைளுக்கைகான அடிததைம் 
கவண்டுகம. அ்த உருவகாக்குவதும் 
நிகைழகைகாலததுக்குரியது, நிகைழகைகாலததுக்-
குரிகயகாருக்குரியது. 

அது நைக்கைவில்்ல என்்பகத எல்-
கலகாரு்ைய கைவ்லயுமகாகும்.

இன்சனகாரு நண்்பர, இவர ஒரு 
ஆசிரியர என்்பகதகாடு சமூகை அரசியல் 
இலக்கிய விமரசகைருமகாவகார. இவர 
சசகால்கிைகார It's time to think about 
it... (இ்தப்பறறிச சிநதிக்கை கவண்டிய 
கநரமிது) என்று.

“இ்ைய த்லமு்ையின் வகாழக்-
்கைக்கைகாகைவும் அவரகைளு்ைய ்பகாதுகைகாப-
புக்கைகாகைவும்தகான் ஏரகாைமகான ஏற்பகாடு-
கை்ை அரசகாஙகைம் சசயதுள்ைது. 

அவரகைளுக்கைகான நவீன (அறிவியற) 
கைல்வி, சதகாழில்நுட்ப அறிமுகைம், புதிய 

்பயிறசிகைள், ்பயிறசி 
்மயஙகைள், இ்ைஞர 
அ்மபபுகைள் எனப ்பல திடைஙகை-
ளும் கைடை்மபபுகைளும் உள்ைனகவ. 
அப்படியிருக்கும்க்பகாது எதறகைகாகை இப்ப-
டிசயகாரு கத்வயில்லகாத ககைள்வியும் 
வியகாக்கியகானஙகைளும்?”என்று ஒரு 
சரடிசமற ்பதில் வரக்கூடும். 

இ்த ஒதததகாகை கவறு சிலரும் சில 
்பதில்கை்ைச சசகால்லலகாம்.

இநத ஏற்பகாடுகைளும் கைடை்மபபு-
கைளும் உண்டுதகான். ஆனகால் இ்வ 
்பறறிய ககைள்விகைளும் உண்டு.

ஏசனன்ைகால், இநத நிறுவனஙகைள் 
இன்று கதகால்வியகான ்பஙகைளிபபுகை-
்ைகய வழஙகியுள்ைன. அதகாவது 
நவீன கைல்வி்ய – எதிரகைகாலததுக்குரிய 
அறி்வ – இ்வ வழஙகிக் சகைகாண்-
டிருக்கைலகாம். இ்ைஞரகைளுக்கைகான 
கைடை்மபபுகைள் கூை இருக்கைலகாம். 
ஆனகால், அவறறினகால் உருவகாக்கைப்ப-
டும் இ்ைய த்லமு்ையினர தகாம் 
்படிதத து்ையில் கவ்லகை்ைச சசய-
வதறகைகான வகாயபபுகைள் கு்ைவகாகைகவ 
உள்ைது.

இதறகு கைைநத 15 ஆண்டுகைகாலத்த 
ஒரு மகாதிரிக்கு எடுததுக் சகைகாள்ைலகாம்.

இநதப 15 ஆண்டுகைளில் ்பல்கை-
்லக்கைழகைஙகைளில் உயர கைல்வி்யப 

ச்பறறுக் சகைகாண்டு சவளிகயறிகயகாரில் 
70 வீதமகாகனகாருக்கு அவரகைள் ்படிதத 
கைல்விக்கு மகாைகான கவ்லகைகை கி்ைத-
துள்ைன. 

மருததுவம், ச்பகாறியியல் க்பகான்ை 
து்ைகை்ைத தவிரநத ஏ்னகயகா-
ருக்கு அவரகைள் ்படிதத அடிப்ப்ையில் 
சதகாழில் கி்ைப்பதில்்ல. சவளிகய 
கவ்லகை்ை உருவகாக்கைக் கூடிய 
சூழலும் இல்்ல. இதனகால் தமக்கு 
அரசகாஙகைகம கவ்ல்ய வழஙகை 
கவண்டும் என்று ககைடகிைகாரகைள் இநதப 
்படைதகாரிகைள். கவ்லயில்லகாப ்படைதகாரி-
கைளின் க்பகாரகாடைஙகைள் இநத வ்கையகா-
ன்வகய. 

அரசகாஙகைமும் அரசியற கைடசிகைளும் 
இநத நி்ல்யத தமக்கு வகாயப்பகா-
கைப ்பயன்்படுததி,  “அரச உததிகயகாகைம் 
ச்பறறுத தரப்படும்” என கதரதலில் 
வகாக்குகை்ை அறுவ்ை சசயகின்ைன. 
இதனகால் ்படிததது எதுவகாகை இருநதகா-
லும் ்பரவகாயில்்ல. ஏதகாவது ஒரு உத-
திகயகாகைம் கி்ைததகால் க்பகாதும் என்று 

அநத 
கவ்ல 
வகாயபபில் 
கசரநது விடுகிைகாரகைள்.

இதனகால் ்பல அரச 
தி்ணக்கைைஙகைளில் அநதத 
தி்ணக்கைைஙகைளுக்குப ச்பகாருதத-
மறை ்பலர நிரப்பப்படடுள்ைனர. இது 
அவரகைளு்ைய ஆறை்லப ்பயன்்ப-
டுதத முடியகாமல் க்பகாவதுைன் அநதத 
தி்ணக்கைைஙகை்ையும் ்பலவீனப்படுத-
துவதகாகை உள்ைது.

இது தவிர, கமறகைல்வி்யத சதகாைர 
முடியகாத ்பல்லகாயிரக்கைணக்கைகாகனகா-
ருக்கு எதிரகைகாலத திடைஙகைள் எதுவும் 
சதளிவகாகை இல்்ல. இ்ைஞர 
விவகைகார அ்மசசு ஒன்று தனியகாகை 
இருநதகாலும் அதனகால் சரியகான 
மு்ையில் வழிகைகாடைல்கை்ைச சசய-
யவும் வகாயபபுகை்ை உருவகாக்கைவும் 
முடியவில்்ல. 

இதன் கைகாரணமகாகை இ்ைய த்ல-
மு்ையில் ்பலரும் சவளிகயறும் மன-
நி்லயிகலகய இருக்கின்ைனர.  இநத 
சவளிகயறும் மனநி்லயும் இநத 

சவளிகயறைமும் சகாதகாரணமகானதல்ல. 
நகாடடுக்குப க்பரிழப்்பத தருவதகா-

கும். அகதகவ்ை தனிப்படை ரீதியில் 
ஒவசவகாருவருக்கும் துய்ர ஏற்படுதது-
வதகாகும்.

சவளிகயறிச சசல்கவகார அ்ன-
வரும் நகாட்ைப பிரிநது, பிைநது 
வைரநத ஊர, உறைம் என்ை சூழ்லப 
பிரிய முடியகாமல் பிரிநகத சசல்கிைகார-
கைள். 

யகாருக்குததகான் ச்பறகைகா்ரயும் 
குடும்்பத்தயும் விடடு சவளிகயறி பிை 
நகாசைகான்றில் கவ்லக்ககைகா வகாழகவகா 
சசல்ல விருப்பமகாகை இருக்கும்?

“சசகாரக்கைகம என்ைகாலும் அது நம்மூ-
்ரப க்பகால வருமகா?” என்்பது எல்-
கலகாரு்ைய உள்ைததிலும் சகைகாதிததுக் 
சகைகாண்டிருக்கும் உண்்ம. 

ஆகைகவ யகாரும் ஊ்ரயும் உைவு-
கை்ையும் தகாய நகாட்ையும் விடடு 
சவளிகயை விரும்்பகவ மகாடைகாரகைள். 

அப்படியிருநதும் எதறகைகாகை இநதப 
பிரி்வ ஏறறுக் சகைகாண்டு துயரததுைன் 

சவளி-
கயறுகி-
ைகாரகைள்? 
என்்ப்த நகாம் 
புரிநது சகைகாள்ை 
கவண்டும். 

கைகாரணம், நகாடடில் 
தஙகைளு்ைய எதிரகைகாலத்த 
நிரமகாணிக்கை முடியகாது. அதறகு உத-
தரவகாதமில்்ல. ஒன்று, சதகாைரும் 
இனவகாதம்.  இரண்ைகாவது சதகாைரும் 
ஜனநகாயகை சநருக்கைடி. மூன்ைகாவது, 
சீரில்லகாத ச்பகாருைகாதகாரக் சகைகாள்்கை. 
நகான்கு, திடைமில்லகாத, ஸ்திரமறை அர-
சியல் முன்சனடுபபுகைள். திை்மக்குரிய 
இைமும் அஙகீகைகாரமும் இல்்ல என்ை 

நி்ல. 
இப்படியகான நியகாயமகான கைகாரணஙகை-

ளினகால் இ்ைய த்லமு்ை சலிததுப 
க்பகாயிருக்கிைது. கசகாரநதிருக்கிைது. 
ககைகா்பததுைனிருக்கிைது. 

இதனகால்தகான் அது இநத நகாட்ை 
விடடு சவளிகயை கவண்டும் என்று 
சிநதிக்கிைது. 

இநத சவளிகயறைம் கூை இரண்டு 
வ்கையகானது. ஒன்று சதகாழிலுக்கைகான 
தறகைகாலிகை சவளிகயறைம். இரண்ைகா-
வது, புலம்ச்பயரநது சசல்லும் நிரநதர 
சவளிகயறைம்.

இரண்டு சவளிகயறைஙகைளிலும் 
இ்ைகயகாகர ச்பரும்்பகாலகானவரகைைகாகை 
இருக்கின்ைனர. இ்ைகயகார என்்பது 
ஒரு நகாடடின் அரு்மயகான வைமகாகும். 
ஒரு நகாடடின் வைஙகைளில் முக்கிய-
மகானது மனித வைமகாகும். அதிலும் 
இ்ைய த்லமு்ையின் ஆறைலும் 
அறிவும் முக்கியமகானது. அ்த இநத 
நகாடு இழநது சகைகாண்டிருக்கிைது. அவர-
கைள் எநத வ்கையில் சவளிகயறினகா-
லும் அது நகாடடுக்குப க்பரிழபக்ப. 

முன்பு யுததததினகால் ்பல லடசம் 
இ்ைகயகாரின் ஆறைல் வீணடிக்கைப்பட-
ைது – நகாசமகாக்கைப்படைது. 

அதறகு முன்பு நகாடடில் ஏற்படை 
அரசியல் சநருக்கைடிகைைகால் (கஜ.வி.பி 
கிைரசசிகைள், தமிழ இயக்கைஙகைளின் 

க்பகாரகாடைஙகைள்) ்பல லடசம் இ்ைகயகா-
ரின் ஆறைல் இழக்கைப்படைது. அவர-
கைகை இல்லகாசதகாழிக்கைப்படைனர. 

இநத சநருக்கைடிகைைகாலும் ச்பகாருைகா-

தகாரப பிரசசி்னகைைகாலும் ்பல லடசக்கை-
ணக்கைகாகனகார நகாட்ை விடடு சவளிகய-
றிச சசன்ைனர. 

அவரகைகை இன்று புலம்ச்பயரநதவர-
கைைகாகை உள்ைனர. 

ஆகைகவ கைைநத ஐம்்பது ஆண்டுகைைகாகை 
(1971 இல் கஜ.வி.பி கிைரசசி ஏற்பைத 
சதகாைஙகை முன்பிருநது) இலங்கையின் 
இ்ைகயகாரில் கைணிசமகான சதகா்கை-
யினரின் ஆறைலும் அறிவுததிைனும் 
உற்பததிக்கும் வைரசசிக்குமகாகைப ்பயன்-
்படுததப்பைவில்்ல. அ்வ சிதைடிக்கைப-
்படைன. இழக்கைப்படைன. 

பின்னர அது சவளியுலகைததில் இழக்-
கைப்படைன. இபச்பகாழுதும் இதுகவ நிகைழ-
கிைது. இனியும் இதுதகான் நிகைழக்கூடிய 
சகாததியமுண்டு. 

விமகான நி்லயததில் நீஙகைள் ஒரு 
சில மணி கநரம் நின்ைகாகல சதரியும் 
்பணியகாைரகைைகாகைவும் ்பணிபச்பண்கை-
ைகாகைவும் மததிய கிழக்கு நகாடுகைளுக்கு 
எதத்ன ஆயிரம் க்பர க்பகாயக் சகைகாண்-
டிருக்கிைகாரகைள் என்று. 

அ்தபக்பகால தினமும் ஏகதகதகா 
வழிகைைகால் ஐகரகாபபிய, அசமரிக்கை, 
அவுஸ்திகரலிய நகாடுகைளுக்சகைல்லகாம் 
எவவைவு க்பர சசன்று சகைகாண்டிருக்கி-
ைகாரகைள் என்்ப்தயும். 

இஙககை – இலங்கையில் சதகாழில் 
வகாயபபும் வகாழவுக்கைகான உததரவகாத-

மும் அ்மதி-
யகான அரசியல் 

சூழலும் இருக்குமகாகை 
இருநதகால் இவரகைள் 

சவளிகயறுவகாரகைைகா? அதற-
கைகான அவசியம் இருக்குமகா?

இ்தப புரிநத சகைகாள்ை முடியகாதிருப-
்பது ஏன்? புரிநதகால் இ்தச சசயயகாதி-
ருப்பது ஏன்?

இஙககைதகான் நகாம் கைவனிக்கை 
கவண்டிய விசயஙகைள் உள்ைன. இதில் 
நகாம் தனிகய அரசகாஙகைத்த மடடும் 
கு்ை சசகால்லகவகா குறைம் சகாடைகவகா 

முடியகாது. ஆனகால் அரசகாஙகைம்தகான் 
ச்பரும் ச்பகாறுப்்ப எடுததுக் சகைகாள்ை 
கவண்டும். 

அரசகாஙகைததுக்கு அப்பகால் சமூகைவி-
யல், ச்பகாருைகாதகாரதது்ை, சதகாழில்-
து்ை, வகாழவுதது்ை க்பகான்ைவறறில் 
ஈடு்படும் புததிஜீவிகைள் அ்னவருக்கும் 
இதில் ச்பரும் ச்பகாறுபபுண்டு. 

முக்கியமகாகைப ்பல்கை்லக்கைழகைஙகை-
ளுக்கும் அதறகு நிகைரகான நிறுவனஙகை-
ளுக்கும்.

அ்தபக்பகால சமூகை மடைததிலகான 
அ்மபபுகைளுக்கும் இதில் ச்பகாறுப-
புண்டு. 

இ்வசயல்லகாம் இ்தச சசயயகாத 
கைகாரணததினகால்தகான் ஒரு சதகாகுதியி-
னர நகாட்ை விடடு சவளிகயறுகின்ை-
னர. அதறகு வகாயபபில்லகாகதகாரில் ஒரு 
சதகாகுதியினர கைசிபபு கைஞசகா க்பகா்தப 
ச்பகாருள் ்பகாவ்ன, வகாள் சவடடு, 
திருடடு க்பகான்ை குறைச சசயல்கைளில் 
ஈடு்படுகின்ைனர. ஏ்னகயகார  மிகைச 
சிரமப்படடு தஙகைள் வகாழக்்கை்ய ஓடடு-
வதறகு முயறசிக்கின்ைனர.

இலங்கை மணிததிருநகாடடின் 
இ்ைய த்லமு்ையின் எதிரகைகாலம் 
இப்படிததகான் உள்ைது.
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இநதிய, இலங்கை அரசு-
கைளுக்குள்ை உை-

வுகைளில் அல்லது சரவகதச மடைத-
துைன் தமிழர தரபபு ்வததுள்ை 
சதகாைரபுகைளில், ஆதகாயம் அ்ையும் 
இலங்கைச சக்திகை்ைப க்பகான்று 
முஸ்லிம்கைளுக்கு ஏதகாவது ஆதகாயம் 
கி்ைக்கிைதகா? இவவகாறு, அரசியல் 
ஆதகாயம் ஏதகாவ்த அ்ையுமைவுக்கு 
இலங்கை முஸ்லிம்கைளின் பிரசசி்ன-
கைள் சரவகதச வகாசல்கை்ைத சதகாட-
டிருக்கிைதகா? இவற்ைகய,முதலில் 
ஆரகாய கவண்டும்.   

அவவகாறு சரவகதச எல்்ல வ்ர 
சசன்ை இலங்கை முஸ்லிம்கைளின் 
பிரசசி்னகைள், சரவகதசததின் கைவ-
னத்த ஈரததிருக்கிைதகா? ‘இல்்ல’ 
என்்பதுதகான் முஸ்லிம் அரசியல் தைத-
தின் ச்பகாதுவகான அபிபபிரகாயம். முஸ்-
லிம்கைளின் அபிலகா்ைகைள் சரவகதச 
மயப்படுததப்பைகாத்மக்கு, த்ல்ம-
கைளின் அணுகுமு்ைகைளிலும் தவறு 
நைநதிருப்பதகாகைகவ உணர முடிகிைது.  

இதில், எஙகு தவறு நைநதிருக்கி-
ைது? என்்ப்த ஆரகாய கவண்டிய 
கைைப்பகாடடுக்குள் மூன்ைகாம் கதசியம் 
வநதுமிருக்கிைது. இதன் பின்னரும், 
இநதக் கைைப்பகாடுகைள் கைண்டுசகைகாள்ைப-
்பைகாவிடின், அரசியல் அநதஸ்துக்குப 
ச்பகாருததமகான சமூகைமகாகை இநதச 
சமூகைத்த அ்ையகாைப்படுதத முடி-
யகாமல் க்பகாகும். எ்த, எஙகு 
ஆரம்பிப்பது? என்்பதில் 
இநதச சமூகைத-
தின் அரசி-
யல், 

சிவில் த்ல்மகைளுக்கு தடுமகாறைம் 
இருக்கிைது. இதனகால்தகான், மூன்ைகாம் 
சமூகைததின் அரசியல் முகைவரிகைள் 
அ்ையகாைம் இழக்கைகவகா, ச்்பகய-
ைகாது க்பகாகைகவகா சசயகின்ைன.  

இநதியகாவின் இருபபிைமும், 
இலங்கை முஸ்லிம்கைளின் தகாயசமகாழி-
யும் இநதியகாவின் சதன்னகை மகாநிலங-
கைளுைன் ஒரு சதகாைர்்ப ஏற்படுததகவ 
சசயகிைது. இநத சதகாைரபுகைள், அர-
சியலில் ச்பரிதைவு இல்லகாவிடினும் 
இலக்கிய, மத ரீதியிலகானவறறுைன்-
தகான் பி்ணநது நிறகிைது. ஆனகால், 
இலங்கை முஸ்லிம் த்ல்மகைளுக்கு 
இநதியகாவுைன் குறிப்பகாகை, தமிழகைத-
துைன் கத்வப்படுவது அரசியலுை-
வுதகான். என்ன சசயவது? தமிழகை 
அரசியலில் சசல்வகாக்குச சசலுதது-
மைவுக்கு அஙகு முஸ்லிம் கைடசிகைள் 
இல்்லகய!. இதனகால், தமிழகை 
முஸ்லிம் த்லவரகைளுைன் ஆறுத-
லுக்கைகான சநதிபபுக்கை்ை அல்லது 
மரியகா்த நிமிதத வரகவறபுக்கை்ை 
சசயயும் கத்வப்பகாடுகைள், இலங்கை 
முஸ்லிம் த்ல்மகைளுக்கு ஏற்பட-
டுள்ைன. ச்பரிதகாகை இல்லகாவிடைகாலும் 
்பகார்வக்கு இநதப ்பைஙகைளும், சசய-
திகைளும் இவரகைைது அரசியல் வடைகா-
ரஙகைளில் ஒரு ்பர்பரப்்ப ஏற்படுதது-
கிைதுதகான். இநத ்பர்பரபபுக்குள்தகான், 
இதத்ல்மகைளின் இயலகா்மகைள் 
ஒளிநது சகைகாள்கிைகதகா சதரியகாது!  

அகில இநதிய முஸ்லிம் லீக் 
கதசிய த்லவர க்பரகாசிரியர கைகாதர 
சமகாஹிதீன், இஙகு வநது நைததிய 
சநதிபபுக்கைள், அவரது க்பசசுக்கைள் 
எல்லகாம், ்பல்லின மதஙகைள், ்பல்வ-
்கைக் கைலகாசகாரஙகைள் வகாழும் இநதியகா, 
இலங்கை க்பகான்ை நகாடுகைளில் சககைகா-
தரததுவமும், விடடுக்சகைகாடுபபும்தகான் 
சிறு்பகான்்மச சமூகைஙகை்ை ்பகாதுகைகாப-
புைன் வகாழ்வக்கும் என்ை சதகானிப-
்பை இருநதது. இது, இஙகுள்ை 

சிறு்பகான்்மத த்ல்மகைளுக்கு 
எடுதகதகாதப்படை அறிவு்ர-

யகாகைவும் இருக்கைலகாம். 
தனியலகு, கை்ரகயகார 

மகாவடைம் உள்ளிடை 
சமகாழி, மத, இன 

அ்ையகாை 
அரசியல் 

இநதி-
யகா-

்வப க்பகான்று, இலங்கையிலும் 
ச்பகாருநதகாது என்்பதுதகான் கைகாதர 
சமகாஹிதீனின் பூைகைமகான கைருதது. 
இதறகுப பின்னரகாவது, முஸ்லிம் 
த்ல்மகைள் புதிய வியூகைஙகைள் வகுக்-
கும் என எதிர்பகாரப்பதுதகான் யதகாரத-
தம்.  

இலங்கையில் முஸ்லிம் லீக் 
உருவகாக்கைப்படை சமகைகாலததில்தகான், 
இநதியகாவிலும் இநத முஸ்லிம் லீக் 

உருவகாக்கைப்படைது. இஙகுள்ை கைடசிகைள் 
மகாறி மகாறி ஆடசியகாைரகைளுைன் அமர-
வ்தப க்பகான்று, கைகாதரசமகாஹிதீனின் 
கைடசி, அஙகு அடிக்கைடி தகாவும் அரசியல் 
சசயவதில்்ல. ஆரம்பிதத கைகாலம்-
சதகாடடு திரகாவிை முன்கனறைக் கைழகைதது-
ைகன ்பயணிக்கிைது.   

தி.மு.கைவுைன் இவவைவு சநருக்கை-
முள்ை இநத முஸ்லிம் லீக், அங-
குள்ை முஸ்லிம்கைளுக்கு சசய்ப்வ 
என்ன? இஙகுள்ை முஸ்லிம்கைளுக்கு 
சசயகின்ை்வ என்ன? எ்தச சசயய 
கவண்டுசமன்்பதறகைகாகை இலங்கை 
சிறு்பகான்்ம த்ல்மகைள், கைகாதர 
சமகாஹிதீனின் வரு்கைக்கு இதத்ன 
நகாடைம் கைகாடடுகின்ைன. தமிழகை அரசிய-
லில், இநத முஸ்லிம் லீக், இஙகுள்ை 
முஸ்லிம்கைளின் எநதப பிரசசி்னக்கு 
குரல் சகைகாடுததது என்ை சிலரின் 
ஆதஙகைசமல்லகாம் இனியகாவது, குரல் 
சகைகாடுக்கைடடும் என்ை எதிர்பகாரபபுக்கை-
்ையகாவது ஏற்படுததடடும்.   

வைக்கு, கிழக்கில் தகாயசமகாழிச சமூ-
கைஙகைள் மததியில் நிலவுகின்ை, சின்-
னசசின்ன இழு்பறிகை்ை தீரப்பதறகு, 
தமிழகை முதல்வர த்ல்மயில் ஒரு 
சநதிப்்பயகாவது இநதிய முஸ்லிம் 
லீக் சசயவதுதகான், இலங்கை விஜயத-
துக்கு அவர சசயயும் ்கைஙகைரயம். 

அரசியலகால் அல்ல, ஆரம்்ப 

கைகாலதது உைவின் உரி்மயகால் இக்கைட-
சிக்கு இ்தச சசயய முடியும்தகாகன!  

வைபுல முஸ்லிம்கைளின் சவளிகயற-
ைம், சகைகாகரகானகா கைகாலததில் முஸ்லிம் 
ஜனகாஸகாக்கைளுக்கு நைநத கைதி, 
இ்வ்பறறி ஆறுதலுக்கைகாவது தமிழகை 
சடைச்்பயில் ஏதகாவது ஒலிக்கைச சசய-
திருக்கைலகாம். இநதிய மததிய, மகாநில 
அரசுகைளுக்குள்ை ்பலததில் இநதக் 
குரல்கைள் எ்தயும் சசயயபக்பகாவ-
தில்்லதகான். சம்பிரதகாயததுக்கைகாகை 
அல்லது “இலங்கை தம்பிக்கு வலித-
தது, தமிழகை அண்ணனுக்கு கைனததது” 
என்ை உைவின் அ்ையகாைததுக்கைகாகை 
ஒலிததிருக்கைலகாகம!   

இ்வ, எதுவும் கு்ைகைளுக்கைகாகைச 
சுடடிக்கைகாடைப்பைவில்்ல. சதகாபபுள்-
சகைகாடி உைவுகைளின் உணரவுகைளுக்கைகா-
கைகவ தூக்கிபபிடிக்கைப்படுகின்ைன. 
தமிழ க்பசும் முஸ்லிம்கைள் சிறு்பகான்-
்மயகாகை வகாழும், அல்லது தமிழ-
சமகாழி க்பசுகவகார சிறு்பகான்்மயகாகை 
வகாழும் கதசஙகைளிலுள்ை எமது 
உைவுகை்ை சமகாழியகால் இ்ணக்-
கைவகாவது, இநதக் கைடசிகைள் எ்த-
யகாவது சசயயடடும்.  

எனினும், தமிழ நகாடு 
முஸ்லிம் முறக்பகாக்கு கைழகைம் 
அஙகுள்கைகாருக்கு மடடு-
மல்ல, இலங்கையிலுள்ை 
முஸ்லிம்கைளுக்கும் 
குரல் சகைகாடுததுள்ை-
்மக்கைகான ்பதிவுகைள் 
இருப்பது, எ்தயகா-
வது எதிர்பகாரபக்பகா-
ருக்கு ஆறுதல்-
தகான். 

த�ொப்புளதகொடி உறவுகள 
தூக்கிப்பிடிப்்பது எத�?

சுஐப எம்.கைகாசிம்-..

கைருணகாகைரன்...

நொடதடைவிடடு   தெளியேறிச் தெல்லும் 
மய�ொநிதையில் இளம் �தைமுதறயி�ர் 

இதனை மாற்றுவதில் அரசிைதும் 
புத்திஜீவிகளிைதும் பங்கு எனை?
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ேபராசிரியர் 
ேக.ரீ.கேணசலிங்கம் 
யாழ். பல்கைலக்கழகம்

ேபண்தகு அ��ருத்� 
இலக்குகள் (Sustainable 

Development Goals) என்பைவ 2015 
ெசப்ெடம்பர் மாதத்�ல் கூ�ய 
ஐக்�ய நாடுக�ன் ெபாதுச்சைபக் 
கூட்டத்�ல் அதன் அங்கத்துவ நாடு-
களால் 2015 ெதாடக்கம் 2030 வைர-
�லான ப�ைனந்தாண்டு காலப்ப-
கு��ல் அைடந்து ெகாள்ளப்பட 
ேவண்டுெமன்று உலக நாடுகளால் 
ஏற்றுக்ெகாள்ளப்பட்ட இலக்குகளா-
கும். 

அதற்கு முன்ைனய 2000 ெதாடக்-
கம் 2015 வைர�லான காலப்ப-
கு��ல் அைடய ேவண்டுெமன 
அங்கத்துவ நாடுகளால் ஏற்றுக்ெகாள்-
ளப்பட்ட புத்தா�ரமாண்டு இலக்-
குக�ன் (Millenuim Development 
Goals) �ட்�யாகேவ ேபண்தகு அ�-
�ருத்� இலக்குகைளக் ெகாள்ள-
ேவண்டும். எல்லாமாக ப�ேனழு 
ேபண்தகு அ��ருத்� இலக்குகள் 
�ர்ண�க்கப்பட்டன. 

அைவ முைறேய �ன்வருமாறு : 
1.  உல�ன் எல்லா இடங்க�லும் 

எல்லா வ�வங்க�லும் காணப்-
படும் வறுைமைய மு�வுக்குக் 
ெகாண்டுவருதல். 

2.  உல�ல் பட்��ைய மு�வுறுத்தல் 
உணவுப் பாதுகாப்ைப எய்துதல் 
ேபாசாக்கு �ைலைய ேமம்படுத்-
தல் மற்றும் �ைலேபறுைடய 
தன்ைம ெகாண்ட �வசாயத்ைத 
ஊக்கு�த்தல். 

3.  உலக மக்கள் சுகேத�களாக 
வாழ்வைத உறு�ப்படுத்தல் 
எல்லா வயதுக�லும் உள்ள சகல-
ரதும் நல்வாழ்ைவ ஊக்கு�த்தல். 

4.  அைனத்ைதயும் உள்ளடக்�ய 
தரமான கல்�ைய ஏற்றத்தாழ்வு-
க�ன்� அைனவரும் ெபற்றுக்-
ெகாள்வைத உறு�ப்படுத்தல். 

5.  பால்�ைலச் சமத்துவத்ைத அைட-
வதுடன் எல்லாப் ெபண்கைளயும் 
�று�கைளயும் வலுவூட்டல். 

6.  உல�ன் சகலருக்கும் �ரும் 
சுகாதார வச�களும் �ைடப்பைத-
யும் அவற்�ன் �ைலேபறுைடய 
முகாைமத்துவத்ைதயும் உறு�-
ெசய்தல். 

7.  உல�ல் வாழும் அைனவரும் நம்-
பகரமானதும் ம�வாகக் ெகாள்வ-
னவு ெசய்யத்தக்கதும் �ைலேப-
றுைடய தன்ைம ெகாண்டதுமான 
ந�ன சக்�வலுைவ ெபறுவைத 
உறு�ப்படுத்தல். 

8.  �ைலேபறுைடயதும் அைனத்ைத-
யும் உள்ளடக்�யதுமான ெபாரு-
ளாதார வளர்ச்�ைய அைடவைத 
ஊக்கு�த்தலும் முழுைமயான-
தும் உற்பத்�த் �றன் வாய்ந்த-
தும் ஒழுக்கமானதுமான ெதா�ல்-
வாய்ப்ைப ஊக்கு�த்தலும். 

9.  தாக்குப்��க்கவல்ல உட்கட்டுமா-
னங்கைளக் கட்�ெயழுப்பலும் 
அைனத்ைதயும் உள்ளடக்�யதும் 
�ைலேபறுைடயதுமான ைகத்-
ெதா�ல் மயமாக்கத்ைத ஊக்கு�த்-
தலும் புத்தாக்கங்கைள வளர்த்-
ெதடுத்தலும். 

10.  நாடுகளுக்குள்ளும் நாடுகளுக்�-
ைட�லும் ஏற்றத்தாழ்வுகைளக் 
குைறத்தல். 

11.  நகரங்கைளயும் ம�த கு��-
ருப்புகைளயும் அைனத்ைதயும் 
உள்ளடக்�யதாகவும் பாதகாப்-
பானதாகவும் தாக்குப்��க்க-
வல்லதாகவும் �ைலேபறுைடய 
தன்ைமெகாண்டனவாகவும் 
மாற்�யைமத்தல். 

12.  �ைலேபறுைடய உற்பத்� 
மற்றும் நுகர்வு முைறகைள 
உறு�ப்படுத்தல். 

13.  கால�ைல மாற்றங்கள் மற்றும் 
அதனால் ஏற்படும் பா�ப்புக-

ளுக்கு எ�ராகப் ேபாராடுவதற்-
கான உடன� நடவ�க்ைககைள 
எடுத்தல். 

14.  ேபண்தகு அ��ருத்�ைய ஏற்-
படுத்துவதற்காக சமுத்�ரங்-
கள் கடல்கள் மற்றும் கடல்சார் 
வளங்கைளப் பாதுகாத்தலும் 
�ைலேபறுைடய �தத்�ல் 
அவற்ைறப் பயன்படுத்தலும். 

15.  �லப்பரப்�ல் காணப்படும் சுற்-
றுச்சூழல் அைமப்புகைளப் பாது-
காத்தலும் �ளக்கட்�யைமத்த-
லும் �ைலேபறுைடய �தத்�ல் 
அவற்�ன் பயன்பாட்ைட ஊக்-
கு�த்தலும் வனப்பகு�கைள 
�ைலேபறுைடய �தத்�ல் 
முகாைம ெசய்தலும் காட�ப்-
புக்கு எ�ராகப் ேபாராடுவதும் 
பாதுகாக்கப்பட்ட வனப்பகு�க-
�ன் பரப்பளவு குைறவைடவ-
ைதத் தடுத்தலும் உ�ர்ப்பல்வ-
ைகத்தன்ைம குைறவைடவைத் 
தடுத்த �றுத்துவதும். 

16.  ேபண்தகு அ��ருத்�ைய 
அைடவதற்காக அைனத்ைதயும் 
உள்ளடக்�ய சமாதானமான 
சமூகங்கள் உருவாகுவைத 
ஊக்கு�த்தல் அைனவரும் 
��ையப்ெபற்றுக் ெகாள்வதற்-
கான வாய்ப்புகைள வழங்குதல் 
எல்லா மட்டங்க�லும் �ைனத்-
�றனான ெபாறுப்புக் கூறவல்ல 
அைனத்ைதயும் உள்ளடக்�ய 
�றுவனங்கைளக் கட்�யைமத்-
தல். 

17.  ேபண்தகு அ��ருத்�க்காக 
உலக நாடுக�ைடேய பங்கு-
பற்றைலயும் அவற்ைற நைட-
முைறப் படுத்துவதற்கான 
வ�வைககைளயும் �ள வ�யு-
றுத்தலும் உறு�ப்படுத்தலும். 

ேமற்கூறப்பட்ட இலக்குகள் �ர்-
ண�க்கப்பட்டு ஏழு ஆண்டுகள் 
கடந்துள்ள �ைல�ல் உலகளா-
�ய ���ல் எந்தளவு தூரம் இந்த 
இலக்குகள் அைடயப்பட்டுள்ளன 
என்பைத ஆராய்வது ெபாருத்தமா-

னது. கு�ப்பாக, 2019இன் இறு��-
�ருந்து ேகா�ட் ெபருங்ெகாள்ைள 
ேநாய்த்தாக்கம் இக்கு�க்ேகாள்-
கைள எய்துவ�ல் க�சமான �ன்ன-
ைடவுகைள ஏற்படுத்�யுள்ளதாகத் 
ெத��றது. 

ேபண்தகு அ��ருத்�க் கு�க்-
ேகாள்கள் கு�த்த 2021 ஆண்�ற்கான 

அ�க்ைக�ன்ப� உல�ல் ஒரு தைல-
முைற�ன் �ன்னர் முதல் தடைவ-
யாக கடுைமயான வறுைம �ைல 
அ�க�த்துள்ளதாகக் கூறப்பட்டுள்-
ளது. 2020 ஆம் ஆண்�ல் சுமார் 124 
�ல்�யன் மக்கள் கடும் வறுைம 
�ைல�ல் தள்ளப்பட்டு �ட்டதாக 
அ�க்ைக கூறு�றது. அதனால் 2020 
ஆண்�ல் உல�ன் வறுைம�ைல 7 
சத�தமாக அ�க�க்கவும் எனவும் 
கருதப்படு�றது. அேதேபால 
ெகாள்ைள ேநா�ன் காரணமாக 
உல�ல் பட்���ன் ��ரம் அ�க-
�த்துள்ளது. 

2020இல் சுமார் 161 �ல்�யன் 
ேபர் பு�தாக பட்�� �ைலக்கு தள்-

ளப்பட்டுள்ளனர். இக்ெகாள்ைள 
ேநாய் சுகாதாரம் ெதாடர்�ல் 
இதுவைர எய்தப்பட்ட சாதைன-
கைள மு�ய�த்துள்ளைம ெத�-
வானது. அத்துடன் கல்�த்துைற 
ெதாடர்பாக கடந்த இருபது வரு-
டங்க�ல் ெபறப்பட்ட நன்ைமகள் 
அைனத்தும் துைடத்ெத�யப்பட்-

டுள்ளன. அதுமட்டுமன்� 2020 
ஆண்�ல் 255 �ல்�யன் முழுேநரத் 
ெதா�ல்வாய்ப்புகள் இழக்கப்பட்-
�ருப்பதாகக் க�ப்�டப்பட்டுள்-
ளது. ைகத்ெதா�ல் உற்பத்�கள் 
சடு�யாக �ழ்ச்�யைடந்துள்ளன. 
2020இல் இத்துைற 6.8 சத�த �ழ்ச்-
�ையச் சந்�த்துள்ளது. 

உல�ல் நாடுகளுக்�ைட�லான 
ேநர� ெவ�நாட்டு முத�டுகள் 
2019 உடன் ஒப்�டுைக�ல் 2020 
அல் 1.5 ��ல்�யன் அெம�க்க 
ெடாலர்க�ல் இருந்து 1 ��ல்�-
யன் ெடாலர்களாக 40 சத�த �ழ்ச்�-
ைனச் சந்�த்துள்ளது. 

ேமற்ப� ெநருக்க� �ைல காரண-

மான உல�ல் வருமானச் சம�ன்ைம 
�ைலயும் ��ரமாக அ�க�த்துள்-
ளது. அ��ருத்� அைடந்துவரும் 
நாடுக�ல் (Gini coefficient) �� 
குணகம் 6 சத�தத்�னால் அ�க-
�த்து சம�ன்ைம அ�க�த்துள்ள-
ைமைய ெவ�ப்படுத்து�றது. 

ேகா�ட் ெபருங்ெகாள்ைள 
ேநாய் காரணமாக �றுவர்கள் 
சுரண்டப்படும் தன்ைம அ�-
க�த்துள்ளது. உல�ல் 160 
�ல்�யன் �றுவர்கள் �றுவர் 
ெதா�லாளர்களாக மா�-
யுள்ளனர். கடந்த இரண்டு 
தசாப்தங்க�ல் ஏற்பட்ட 
�கப்ெப�ய அ�க�ப்பு இது-
வாகும். இவ்வாறு வறுைம 
பட்�� வருமான ஏற்றத்-
தாழ்வுகள் கல்�, சுகாதாரம், 
ேவைலவாய்ப்புகள் மற்றும் 
முத�ட்டுப் பாய்ச்சல்கள் 
என்பவற்�ல் கடந்த வருடம் 
ேமாசமான �ன்னைடவு-
கள் ப�வு ெசய்யப்பட்டுள்-
ளன. இதனால் 2030 ஆம் 
ஆண்�ல் அைடயலாம் என 
எ�ர்பார்க்கப்பட்ட ேபண்தகு 
அ��ருத்� இலக்குக�ல் 
பலவற்ைற அைடய மு�யா-
மல் ேபாகுெமன எ�ர்வு கூறப்-
படு�றது. ஆனால் இலங்ைக 

ெதாடர்�ல் இேத காலப்பகு��ல் 
ேபண்தகு அ��ருத்� இலக்கு-
கள் கு�த்த அைடவுகள் �றந்ததாக 
இருப்பதாகக் கூறப்படு�றது. 

முன்ைனய ஆண்டு அ��ருத்� 
இலக்குகைள அைடவது ெதாடர்-
�லாக 165 நாடுகள் தரவ�ைச�ல் 
2019இல் 94வது இடத்��ருந்து 
2020 இல் 87ஆவது இடத்�ற்கு 
முன்ேன��ருக்�றது. அது மட்டு-
மன்� வறுைம த�ப்பு, பட்�� 
த�ர்ப்பு, கல்�, சுகாதாரம் ேபான்-
றவற்�ல் இேத காலப்பகு��ல் 
இலங்ைக முன்ேனற்றம் கண்டுள்ள-
தாக ேமற்ப� அ�க்ைக கு�ப்�டு-
�றது. 

ேகாவிட் பின்னைடவுகளுக்கு மத்தியிலும் 
2020இல் இலங்ைக அைடந்துள்ள முன்ேனற்றங்கள் 

இந்�யா ேசா�யத் உற�ன் 
�ட்�யாக ரஷ்யாவுடனான 
ெநருக்கத்ைத அ�கம் 

ெகாண்�ரு�றது. ரஷ்ய ஜனா�-
ப� �ளா��ர் பு�ன் இந்�யா-
வுக்கு 06.12.2021அன்று �ஜயம் 
ெசய்�ருந்தார். அவரது வருைக 
மூேலாபாய உற�ைன பலப்படுத்-
துவதாக அைமந்�ருந்தது. உலக 
ஒழுங்�ல் ஏற்பட்டுவரும் குழப்ப-
மும் இந்�யா -ரஷ்யா ஆ�ய நாடு-
க�ன் எழுச்�யும் அவரது இந்�ய 
�ஜயத்ைத அ�க தந்�ேராபாய-
�க்கதாக ேபச ைவத்துள்ளது. வர-
லாற்று ��யாக இந்�யாவுக்கும் 
ேசா�யத்�ற்கும் இைட�ல் பாது-
காப்பு உடன்பாடு இந்�ரா காந்� 
காலத்�ல் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது. 
அக்காலத்��ருந்து இந்�யா தனது 
அ�ேசராைம எனும் ெகாள்ைகைய 
ைக�ட்டதுடன் ேசா�யத் சார்பு 
�ைலக்குள் நகர்ந்தது.பங்களாேதஷ் 
���ைன மட்டுமன்� எல்ைல 
ேபார்கைளயும், இராணுவ வ�ைம-
ையயும் ேசா�யத்�ன் ஒத்துைழப்-
புடன் பலப்படுத்�க் ெகாண்டது. 
ஏறக்குைறய ஒரு �ராந்�ய வல்-
லரசாக இந்�யா எழுச்�யைடவ-
தற்கு ரஷ்யாவுடனான இராணுவ 
ஒத்துைழப்ேப �ரதான காரணமாக 
அைமந்�ருந்தது. இக்கட்டுைரயும் 
�ளா��ர் பு�னது இந்�ய �ஜயம் 
ஏற்படுத்�யுள்ள �ராந்�ய சர்வேதச 
அர�யைல ேதடுவதாக உள்ளது.

�ளா��ர் பு�னுைடய இந்�ய 
�ஜயம் இரு நாட்டுக்குமான 
இராணுவ உற�ல் அ�கமான முக்-
�யத்துவத்ைத ஏற்படுத்� உள்ளது. 
கு�ப்பாக, அெம�க்காேவாடு 
நேரந்�ர ேமா� அரசாங்கம் �ன்பற்-
�ய உைரயாடைல ரஷ்யாவுடனும் 
�கழ்த்��ருந்தது. இரு நாடுகளதும் 
பாதுகாப்பு மற்றும் ெவ��வகார 
அைமச்சுக்களும் உைரயா�யது மட்-
டுமன்� உத்தர �ரேதசத்�ல் குறுந்-
தூர தாக்குதல் ஆயுதங்கைள AK203 
தயா�ப்பதற்கான 6.66�ல்�யன் 
அெம�க்க ெடால�ல் ேமற்ெகாள்ள 
�ட்ட�ட்டுள்ளது. இதுமட்டு-
மன்� இருநாட்டு கடற்பைட ஒத்து-

ைழப்ைப அ�க�க்கும் �தத்�லும் 
இந்�யா�ன் பாதுகாப்பு வலுைவ 
ஆயுத��யாக அ�க�ப்பதற்குமான 
பு�ந்துணர்வு ���லான உடன்-
பாடுக�ல் இருநாட்டு தைலவர்-
களும் ைகெயழுத்�ட்டுள்ளனர். 
ஏறக்குைறய 10இற்கும் ேமற்பட்ட 
ப�ந்துணர்வு உடன்ப�க்ைககள் 
இருநாட்டு தைலவர்களும் ேமற்-
ெகாண்டுள்ளனர். அவற்�ல் அேநக-
மானைவ ஆயுத உற்பத்�யுடேனேய 
ெதாடர்புறு�றது. அெம�க்கா�ன் 
எச்ச�க்ைகையயும் கடந்து இந்�யா 
ரஷ்ய தயா�ப்பான எஸ்-400வைக 
ஏவுகைணகைள ெகாள்வனவு 
ெசய்ய உடன்பட்டுள்ளது.

இதுமட்டுமன்� இந்�யாவும் 
ரஷ்யாவும் �ராந்�ய சர்வேதச 
�டயங்க�ல் ெவ��வகாரத்ைத 
ெபாறுத்தள�ல் அ�க சவால்கைள 
எ�ர்ெகாண்டு வரு�றது. இதைன 
ச�ெசய்வதற்கான உைரயாடைல-
யும் இருநாட்டு தைலவர்கள் ேமற்-
ெகாண்டுள்ளதுடன், ெதன்னா�யா 
மற்றும் ேமற்கா�யா�ல் �கழும் 
ெநருக்க�கைளயும் உைரயா� 
உள்ளனர். இவற்ைற முதன்ைமப்-
படுத்� ெகாண்டு ஆப்கா�ஸ்-
தான் �வகாரத்ைதயும் சுமுகமாக 
ைகயாளும் �தத்�ல் இந்�யாவும் 
ரஷ்யாவும் பு�ந்துணர்ைவ ஏற்படுத்-
தும் உைரயாட�ல் கவனம் ெசலுத்-
�னர். இவற்ைற அவதா�க்கும் 
ேபாது இரு நாடுகளுக்கு�ைட�ல் 
வலுவான நட்புறவுக்கான அ�த்த-
ளமும் அதற்கான அணுகுமுைறயும் 
��ரமாக �கழ்ந்துள்ளைத அவதா-
�க்க மு��றது. ரஷ்யா�ன் ஆயு-
தங்கைளயும் இராணுவ ���லான 
தளபாடங்கைளயும் அ�கமாக 
ெகாண்�ருக்கும் இந்�யா ரஷ்யா-
வுடன் ஏற்படும் ெநருக்கம் �ளவும் 
ஒரு ெநருக்க��க்க சூழைல ஏற்ப-
டுத்தக்கூ�ய வாய்ப்புச்சார்ந்து �னா 
மட்டுமன்� அெம�க்கா உட்பட 
ேமற்கு நாடுகளும் உைரயாட ஆரம்-
�த்துள்ளன. அத்தைகய உைரயாட-
�ன் தாக்கம் எத்தைகயதாக அைமயு-
ெமன்பைத ஆழமாக அவதா�த்தல் 
அவ�யம். 

முதலாவது, ப�ப்ேபா�ன் 
�ன்னான காலப்பகு��ல் இந்�ய 
அெம�க்க கூட்டு வலுவானெவாரு 
அர�யல் களத்ைத பூேகாள அர-
�ய�ல் ஏற்படுத்� வரு�றது. 

இதன் �ர�ப�ப்புக்கைள இந்ேதா 
-பசு�க் உபாயத்�லும் குவாட்-01,02 
ெபா�முைற�லும் அைடயா-
ளம் காண மு��றது. �னாவுக்கு 
எ�ரான அ�ெயான்று அெம�க்கா, 
ஐேராப்�ய நாடுகள் மற்றும் இந்-
�யாவால் ெத�வாக வைரயறுக்-
கப்பட்டள்ளது. அ�ல் ஜப்பான், 
அவுஸ்ேர�யா, ெதன்ெகா�யா 
ேபான்ற நாடுகளும் இைணந்து 
பய�க்க முயலு�ன்றன. இத்த-
ைகய நாடுக�ன் கட்டைமப்ைப 
ேநட்ேடா-02 என அைழக்கும் ஆய்-
வாளர்களும் ஆய்வுகளும் ெவ�-
வந்துள்ளன. குவாட் -01,02 என்பன 

ேநாட்ேடா-02இன் ஆரம்ப முயற்�-
யாகேவ அத்தைகய ப�வுகள் உறு-
�ப்படுத்து�றன. இராணுவ ��யா-
கவும் அர�யல் ��யாகவும் 2102 
உைரயாடைல அெம�க்காவுடன் 
ெசயற்படுத்� வரும் இந்�யா ெபாரு-
ளாதார ���லும் அ�கம் அெம-
�க்காவுடனும் ஐேராப்�ய நாடுக-
ளுடனும் தங்��ருக்க முயன்றது. 
இவ்வைக ேபாக்கு ெகா�ட் ெதாற்-
றுக்கு �ன்னர் அ�தமாக வளர்ச்�ய-
ைடந்ததுடன், �னாவுக்கு எ�ரான 
அ�ெயான்ைறயும் கட்டைமத்து 
அதனூடாக இந்�ய ேமற்கு உறவு 
பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

இந்த அர�யல் ெபாருளாதார 
இராணுவ கட்டைமப்பு என்பைத 
�ட அைதயும் கடந்து இந்�யா-

�ன் ஒவ்ெவாரு நகர்�லும் ேமற்கு 
மற்றும் அெம�க்கா�ன் க�ச-
ைனயும் ஈடுபாடும் ெசல்வாக்கும் 
அ�க்கமும் அ�க�க்க ெதாடங்�-
யது. இந்�யா�ன் எல்ைலக்குள் 
அெம�க்கா�ன் �ரேவசம் என்பது 
சாதாரணெமான்றாக மா�யுள்-
ளது. ட்ரம்ப்-,ேமா� சந்�ப்புக்கள் 
அதைனேய ெவ�ப்படுத்��ருந்-
தது. ஆனால் பு�ய ஜனா�ப� 
ைபடன் சற்று �ல��ருந்தாலும், 
அெம�க்க ெவ� �வகாரம், பாது-
காப்பு மற்றும் இராணுவ நடவ�க்-
ைககள் இந்�ய எல்ைலக்குள் அ�த 
வளர்ச்�ைய அைடந்துள்ளது. ஏறக்-

குைறய முன்னாள் ஜனா�ப� ட்ரம்-
�ன் காலப்பகு�ைய அப்ப�ேய 
ெதாடர்ந்து �ன்பற்� வரு�றார் 
ைபடன் . 

இரண்டாவது, இந்�ய- ரஷ்யா 
நட்பானது �ண்ட வரலாற்ைற 
ெகாண்டது முன்னாள் ேசா�யத் 
யூ�யன் காலப்பகு���ருந்து அத்-
தைகய �ைணப்பு வலுவானதாக 
உள்ளது. 

அ�லும் கு�ப்பாக, இந்�யா�ல் 
உள்ள ஆயுத தளபாடங்கள், �மா-
னங்கள், �ர்மூழ்�கள், உலங்குவா-
னூர்�கள், ேபார்க்கப்பல்கள் மட்-
டுமன்� ��ய ரக ஆயுதங்களும், 
ேபாக்குவரத்து சாதனங்களும் ரஷ்-
யா�னுைடயதாகேவ காணப்படு�-
றது. ரஷ்யா�ன் �கப்ெப�ய ஆயு-

தக்ெகாள்வனவு நாடாக இந்�யா 
�ளங்கு�ன்றது. அத்ேதாடு இந்�-
யா�ன் ஆயுத ஏற்றும�கைளயும், 
உள்நாட்டு ஆயுத உற்பத்�கைளயும் 
ேமற்ெகாள்வதற்கான ெதா�ல்நுட்-
பம், அதற்கான மூலப்ெபாருட்கைள 
ரஷ்யா�ட�ருந்ேத இந்�யா ெபறு-
�றது. இந்�யா உல�ல் உள்ள 84 
நாடுக�ல் ஆயுத ஏற்றும�ைய ெசய்-
வதுடன் 5.5 �ல்�யன் அெம�க்க 
ெடாலைர அத்தைகய ஏற்றும�யால் 
ெபறு�றது. 

இத்தைகய ெநருக்கமான உறைவ 
ெகாண்�ருக்கும் இருநாடுகளும் 
மக்கள் ெதாைகயாலும் �லப்ப-

ரப்பாலும் வலுவான 
ேதசங்களாக காணப்-
படு�றன. இவற்�னு-
ைடய இைணவு என்பது 
மூேலாபாய ���ல் முக்-
�யமானது என்பதுவும் 
அதனால் ஏற்படக்கூ�ய 
பா�ப்புக்கள் அெம-
�க்கா உட்பட்ட ேமற்கு 
நாடுகளுக்கும் �னாவுக்-
குமானது என்பதும் கவ-
னத்�ற்கு�யது.

மூன்றாவது, ரஷ்�யா, 
-இந்�யா மூேலாபாய 
நட்புறவு வலுவைடவ-
தன் மூலம் உடன�யான 
பா�ப்ைப ஐேராப்பா-
வும் அெம�க்காவும் 
அதன் அ� நாடுகளுேம 
எ�ர்ெகாள்பைவயாக 
அைமயும். ப�ப்ப�-
யாக அெம�க்கா தனது 

ஆயுத தளபாடங்கைள இந்�யா-
வுக்குள் கு�ப்பதற்கும் �ண்டு-
ெமாரு �ன-, இந்�ய யுத்தத்ைத உரு-
வாக்க முயற்�க்�ன்ற ேபாது �ன 
அ�ேயாடு பய�க்கும் ரஷ்�யாவு-
டனான இந்�யா ஒத்துைழப்பு வலு-
வைடயுமா�ன் இராணுவ ���ல் 
மட்டுமன்� அர�யல், ெபாருளா-
தார ���லும் அெம�க்கா�ற்கும் 
ஐேராப்�ய நாடுகளுக்கும் ஆபத்தா-
னதாக அைமயும். 

�னாைவ ெபாறுத்தவைர ரஷ்-
யாவுடன் ஒத்துைழக்க ேமற்ைக 
எ�ர்த்தாலும் �னா எண்�க்ெகாண்-
டதன்ப� ேமற்கு ேதாற்க�க்கப்-
பட்டதன் �ன்னர் தனது �ரதான 
எ��களாக இந்�யா மற்றும் ரஷ்யா-
ைவேய கருதும். ஆனால் ேமற்ைக 

ேதாற்க�க்கும் வைர அத்தைகய 
முரண்பாட்ைட அது சுமுகமா-
கேவ ைகயாள முயலும். பு�னுக்கு 
�ன்னான ரஷ்யா �னா�ன் ெசல்-
வாக்கு மண்டலமாக அைமயுமா-
�ன் இந்�யாேவாடு ேமாதுவேத 
�னா�ன் �ரதான உத்�யாக இருக்-
கும். இதனால் �னா சமகாலத்�ல் 
இந்�யாைவயும் ரஷ்யாைவயும் சுமு-
கமாகேவ ைகயாள முயலும். 

நான்காவது, இச்சூழ�ேலேய 
ரஷ்ய ஜனா�ப��ன் இந்�ய 
�ஜயம் �ைறவு ெபறு�ன்ற 
ேபாது இந்�யா�ன் முப்பைடத் 
தளப� ��ன் ராவத் த�ழகத்�ல் 
ரஷ்யா தயா�ப்பு உலங்கு வானுர்�-
யான எம்-17இல் பய�க்ைக�ல் 
ெகால்லப்பட்டுள்ளார். அத்தைகய 
ெகாைலக்கு ச�யான காரணத்ைத 
இந்�ய தரப்பு இதுவைர வழங்க-
�ல்ைல. 

இந்�ரா காந்��ன் மரணத்துக்கும் 
இந்�ய மத்�ய அரசு இதுவைர யார் 
காரணெமன்று ெத��க்க�ல்ைல. 
அப்படுெகாைல எத்தரப்பால் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது என்பைத 
படுெகாைல�ன் நகர்வுகைள ைவத்-
துக்ெகாண்டு அைடயாளங்காண 
மு�ந்தது. 

அத்தைகய சூழ�ல் இந்�யா�ன் 
முப்பைட தளப� ெகால்லப்பட்ட-
தற்கு �ன்னாலுள்ள நைடமுைறயும் 
இந்�ரா காந்��ன் படுெகாைலக்கு 
�ன்னால் உள்ள நைடமுைறயும் 
ஏறக்குைறய ஒன்றாகேவ காணப்ப-
டு�றது. அதாவது ரஷ்ய-, இந்�ய 
ெநருக்கம் வலுவைட�ன்ற ேபாது 
வலுவான ெதா�ல்நுட்பத்ைத 
ெகாண்ட ரஷ்ய தயா�ப்பான உலங்-
குவானுர்��ல் பயணம் ெசய்�ன்ற 
ேபாது முப்பைட தளப� ெகால்லப்-
பட்டுள்ளார்.

எனேவ, மூேலாபாய ���லான 
ரஷ்ய, -இந்�ய உறவு வலுவைடவ-
தற்கான சூழல் �ளைமக்கப்பட்டுள்-
ளது. இராணுவ ���லான வளர்ச்-
�ைய ேநாக்� இந்�யா�ன் நகர்வு 
�ராந்�ய சர்வேதச அர�ய�ல் 
அ�க அச்சத்ைதயும் ேகள்�கைள-
யும் எழுப்�யுள்ளது. 

ரஷ்யாவுக்கும் இந்�யாவுக்குமான 
நட்ெபன்பது இராணுவ மற்றும் அர-
�யல் ���ல் �ேசடமானது. இது 
பூேகாள அர�ய�ல் அ�க அ�ர்ச்-
�ைய உருவாக்�யுள்ளது.

விளாடிமிர் புடினுைடய இந்திய விஜயமும் 
பூேகாள அரசியலில் ஏற்பட்டுள்ள அதிர்ச்சியும்



சனநெரிசல் மிகுந்த ்தலை ெகரின் 
ந�ொத்த விற்பலன நிலையஙகளுக்கு 
அருகில் ்பொரிய சுல�கலை த்தொளகளி-

லும், அல்ைது ்தளளு வண்டில்களிலும் அஙகும் 
இஙகும் எடுததுச் நசல்லும் ெொட்ொண்ல�-
கலை அன்்ொ்ம் ்பொரக்கைொம்.  அவரகள 
ந்தொழிலுக்கு வரவில்லை என்்ப்தறகொக 
அவரகளுக்கு சம்்பைம் நவட்ப்படுவ-
தில்லை.. 

ந்தொழிலுக்கு வரும் தெரம், தவலை 
முடிநது நசல்லும் தெரஙகலைப ்பொரதது 
சிகபபு தகொடு இடு்பவரகளும் இல்லை. 
இதந்தொழிலுக்கு கல்வி, குணெைச் சொன்-
றி்தழகள, அரசியல் அதிகொரமுளைவர-
களின், ்பொரொளு�ன்் உறுபபினரகள, 
அல�ச்சரகளின் சி்பொரசுக் கடி்தஙகளும் 
த்தலவயில்லை. உ்லில், லககளில் ்பை -
மிருந்தொல் ்த�க்கு விருப்ப�ொன தெரத-
தில் ந்தொழிலைச் நசயய முடியும்.   ்த�து 
உ்ம்பில் ்பைம் இருக்கும் வலரக்கும் நசயயக் 
கூடிய இதந்தொழிலை, உ்லில் சக்தி குல்நது 
நசல்லும் த்பொது நசயய முடியொது. அதுவலரக்-
கும் அவரகள �ற்வரகளுக்கு லகநகொடுதது 

வொழகின்்ொரகள. ெகரின் வீதிகளில் சத்தமிடடுக் 
நகொண்டு ்பொரம் சு�க்கும் சிை ெொட்ொண்ல�கள 
கல்சி தெரததில் ெல்்பொல்தயில் கொைதல்தக் 
க்ததுகின்்ொரகள. சிை தெரஙகளில் சுல�-

கலைச் சு�நது நசல்லும் த்பொத்த வீழநது �ர -
ணிததுப த்பொகின்்னர. எனினும் சிை ெொட்ொண்-
ல�கள ெகருக்கு நவளியில் கொணி நிைஙகலை 
விலைக்கு வொஙகி வீடுகலை நிர�ொணிதது 

்த�து பிளலைகளு்ன் சி்ப்பொன வொழக்லக-
யும் வொழகின்்னர. அவரகளில்தய வடடிக்கு 
்பணம் வழஙகு்பவரகளும், த�ொட்ொர லசக்கிள-
களில் தவலைக்கொக ெகருக்கு வரு்பவரகளும், 

ென்்ொக ஆல் அணிநது 
லகத்பசிகலைப ்பயன்்ப-
டுதது்பவரகளும் இருக்கத-
்தொன் நசயகின்்ொரகள. 

எந்தைவுக்கு ந்பரும் 
்பொரம்  நகொண்் ஒரு மூட-
ல்யிலன வொகனஙக-
ளுக்கு ஏறறும் த்பொது ்பதது 
ரூ்பொவும், இ்க்கும் த்பொது 
எடடு ரூ்பொவும் �ொததிரம் 
வழஙகுவது த்பொது�ொன-
்தொக இல்லை எனக் கூறும் 
இவரகள   அண்ல�யில் 
்தொம் சு�க்கு ஒரு மூடல்க்கு 
5 ரூ்பொவிலன அதிகரிதது 

வழஙகு�ொறு தகொரி எதிரபபு ெ்வடிக்லகயில் ஈடு-
்பட்னர. நகொழும்பு ெகரில் இந்த ெொட்ொண்ல�த 
ந்தொழிலில் ஈடு்படு்பவரகளின் எண்ணிக்லக ஆயி-
ரததுக்கும் அதிக�ொனத்தொடு, அவரகள ்தலைெக-

ரின் முடுக்குகள �றறும் சட்விதரொ்த வீடுகளில் 
வசிதது வருகின்்னர. �ொலையில் வீடடுக்குத 
திரும்பும் த்பொது இைவச�ொகப ந்பறறுக் நகொண்் 
�ரக்கறிகள, அரிசி உளளிட் ந்பொருடகள  அ்ங-
கிய ந்பொதியிலன வீடடுக்கு எடுததுச் நசல்லும் 
ெொட்ொண்ல�களும் இல்ைொ�லில்லை. ்தறத்பொது 
்தளளு வண்டியின்  கூலியும் ஒரு ெொலைக்கு 
200 ரூ்பொய வலரயில் அதிகரிததுளைது. ்பொரம் 
தூக்கு்பவரகளின் சுக துக்கஙகலை அறிநது நகொள-

வ்தறகொக ெொம் பு்க்தகொடல  ் ந�ொத்த விற்பலன 
நிலையஙகள அல�நதுளை ந்தருக்கலை தெொக்கிப 
்பயணிதத்தொம்.           (21ஆம் ்பக்கம் ்பொரக்க)
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ஒரு ்தனி இைக்கிய ்பல்ப்பொளி-
யின், ்பல்பபுகலை �டடுத� 
்தொஙகிய்தொய நூல் நவளியீடடு 

விழொ வரிலசயில், முறறும் முழுது�ொய 
�ொறு்பட் �்க்கநவொண்ணொ நிகழவு.  

 ஆ�ொம் அடுத்த எழுத்தொைரகளின் 
அல்வுகலை, அவரகள ்தம் அறபு்த 
சொ்தலனகலை, த்தடித திரடடி, கொழப-
புணரச்சி அணுவைதவனும் இன்றி, 
அல்யொைம் த்பொடடுக் நகொண்், 
ஆவண ந்பொக்கிஷ நவளியீட்ரஙகு.  

கண்கலை குை�ொக்கி, நெஞலச 
நெகிழலவத்த கனத்த சல்ப.  

 ெம் ்தொய ெொடடின், இஸைொமிய 
ந்பண் எழுத்தொைரகளின், கொததிர�ொன, 
கனதியொன ஆளுல�கலை, அடுத்த 
சமூகததுக்கும்,  நகொண்டு நசன்று 
இன ஐக்கியததுக்கு, தூ்பமிட் "திதுைன 
்தொரக்கொவுக்கு" (மின்னும் ்தொரலககள) 
சிஙகொர ந�ொழியொம் சிஙகைததில் நூல் 
நவளியீடடு விழொ.  

 தினகரன் பிர்த� ஆசிரியர த்த.நசந-
தில் தவைவர ்தலைல�யில் க்ந்த 
சனியன்று (04,12,2021) கொலை 
்தலைெகரில் கண்நகொளைொ, நூல் 
நவளியீடடு விழொ மிக சீரொய நிகழநது, 
இைக்கிய இ்தயஙகலை, கடடிபத்பொட-
டுக்நகொண்்து.  

 இத்தலனக்கும், கொரண�ொயல�ந்த 
"ந்பண்ணுைக ்தொரலக" கைொபூஷ -
ணம் சதகொ்தரி நூருல் அயின் ெஜ்முல் 
ஹுலசனின் ஆழ�ொன அரப்பணிப-
புகளும், அவரது வியரலவத துளிக -
ளும், ெம் கண்முன்தன ஒவநவொரு 
ந்பொழுதும், நிழைொடுகின்் த்பொது 
யொரது உைம்்தொன் நெகிழொ�ல் இருக்-
கபத்பொகி்து?.  

 �ஙகொப புகலழ இவருக்கு த்தடிக் 
நகொடுத்த, "மின்னும் ்தொரலக" எனும் 
ஆவணப ந்பொக்கிஷதல்த நவளியிட், 
அந்த நிலனவுகளின் ஈரதத்தொடு, 
இன்னும் ஒரு புல்தயைொக, "திதுைன 
்தொரக்கொ" சிஙகை ந�ொழியில், ஓர 
ஆயவு நூலுக்கு, உருபத்பொட் கைொ -
பூஷணம் நூருல் அயின் ெஜ்முல் 
ஹுலசனின் இந்த அ்பொர சொ்தலன-
யிலன, இைக்கிய உைகும், கொைமும் 
எப்படி �்நது த்பொகும்? எப்படி இல்த 
�ல்தது க்நதுத்பொகும் ?  

 விழொத்தலைவர, தினகரன், தின-
கரன் வொர�ஞசரி பிர்த� ஆசிரி -

யர, நசநதில் தவைவர, ஸ்ரீ ைஙகொ 
முஸலிம் கொஙகிரஸ ்தலைவர ரவூப 
ஹக்கீம், ்பொரொளு�ன்் உறுபபினர 
இம்தியொஸ ்பொக்கீர �ொக்கொர ஆகிதயொர, 
"திதுைன ்தொரக்கொ" நூல் ஆசிரிலய 
கைொபூஷணம் நூருல் அயின் ெஜ்முல் 
ஹுலசனின், சி்ப்பொன ்பஙகளிபபு-

கலை, அவரது வை�ொன ஆற்ல்கலை 
மிகத ந்தளிவொக, சல்பயில் நவளிநகொ-
ணரந்த அத்த தவலை, ந்பொது நிரவொக 
அல�ச்சின் முன்னொள த�ைதிக நசய-
ைொைர �ொைொ ்பஸெொயக்க, முன்னொள 
"ந்தசததிய" பிர்த� ஆசியர, அரசொஙக 
்தகவல் திலணக்கை அதிகொரி  சுமித 
�ொயொதுன்தன, இைஙலக எழுத்தொ-
ைர அல�பபின் நசயைொைர க�ல் 
ந்பதரரொ ஆகிதயொர சிஙகை ந�ொழியில், 
சதகொ்தரி நூருல் அயினின் சி்பபுகலை 
மிகச்சி்ப்பொக �னநில்வொக நசொல்லி 
சல்பதயொலர ஆனந்த களிபபிைொழத-
தினர. ்பயஙகர வொ்த கொைப ்பகுதியில் 
்தனது உயிலரப ்பணயம் லவதது ்பை 
்தமிழத ்தலைவரகலை த்படடி கண்டு 
ந்தசததிய சஞசிலகயில் நூருல் அயின் 
பிரசுரித்தொர என்று கூறி சுமித �ொயொ-
துன்தன அவரின் புகலழ ஓஙகச் 
நசய்தொர. 

இைஙலக வொநனொலி பிரதி ்பணிப்பொ -
ைர ெொயகம் திரு�தி �யூரி அத்பசிஙக, 
முஸலிம் ச�ய ்பண்்பொட்லுவல்கள 
திலணக்கை ்பணிப்பொைர இபரொஹிம் 
அன்சொர ஆகிதயொரும் விதச் அதிதி-
கைொக கைநது நகொண்்னர. ்தமிழ 
�ணி �ொனொ �க்கீன், சததிய எழுத்தொ -
ைர எஸ. ஐ. ெொகூர கனி, கொவயொபி -
�ொனி கலைவொதி கலீல் ஆகிதயொரும் 
த�ல்லய அைஙகரித்தனர.  

இநதிய யூனியன் முஸலிம் லீக் 
்தலைவர முனீருல் மில்ைத த்பரொசிரி-
யர கொ்தர ந�ொஹிதீன் சி்பபு விருந -
தினரொக கைநது நகொண்்துவும் இந 
நூல் நவளியீடடு விழொவுக்கு சி்பபுச் 
தசரத்தது. அவரு்ன் ந�ௌைவி ஜலீல் 
சுல்்தொன், ஊ்கவியைொைர சொஹுல் 
ஹமீத ஆகிதயொரும் இலணநதிருந்த-
னர.  

 நூல் ெயவுலரயிலன முஸலிம் 

மீடியொ த்பொரம் ்தலைவர, முன்னொள 
ெவ�ணி பிர்த� ஆசிரியர என்.
எம். அமீன் கனகச்சி்த�ொக சிஙகை 
ந�ொழியில் நிகழததினொர.  

 இலசதகொகிைம் நூரஜஹொன் �ரசூக், 
ஈழதது இலசமுரசு கலைக்க�ல், 
ஆசிரிய ஆதைொசகர ரக்வொன அனீஸொ 
த்பகம் ஆகிதயொர ்த�து கொந்தக் குரல் -
கைொல் நூருல் அயின் புகழ ்பொ் நசன் 
அந்தனீஸ கல்லூரி �ொணவர ரிஹொம் 
றியொழ ்தனது �ழலைக் குரைொல் ்தமி -
ழிலும் சிஙகைததிலும் வொழததுப ்பொ்ல் 
இலசதது சல்பலய ்தன் வச�ொக்கினொர.   

 ்தமிழதந்தன்்ல் அலி அக்்பர, நூைொ -
சிரியரின் �கள சட்த்தரணி நூருஸ 
ஷபனொ சிரொஜுதீன் ஆகிதயொர கைொபூஷ-
ணம் நூருல் அயிலன ்தம் கவி வரிக-
ைொல் வொழததி �கிழந்தொரகள.   

இந நிகழவில் மு்தல் பிரதிலய அக்-
கலரப்பறறிலிருநது நீண்் தூரம் 
்பயணம் நசயது வந்த ஓயவுந்பற் ஆசி-
ரிலயயொன ்பன்னூைொசிரியர கவி்தொ-
யினி திரு�தி �தீனொ உம்�ொ ந்பறறுக் 
நகொண்்ொர. ஒரு ந்பண் பிரமுகர நூல் 
நவளியீடடு விழொவில் மு்தல் பிரதிலய 

ந்பறறுக் நகொண்்தும் ஒரு புதுல�தய. 
்தனக்கொக அவவொறு ்பயணம் நசயது 
்தன்லன நகௌரவப ்படுததிய �தீனொ 
உம்�ொலவ நூைொசிரியர நூருல் அயின் 
சும்�ொ வி்வில்லை. அவருக்கு த�ல -்
யிதைதய ந்பொன்னொல் த்பொரததி 
�ொலை அணிவித்தத்தொடு �டடும் நிற-
கொ�ல் நூைொசிரியர நூருல் அயின் 
மு்தல் பிரதி ந்பற் �தீனொ உம்�ொவுக்கு 
்தஙக த�ொதிரம் அணிவிதது அவலரயும் 
சல்பதயொலரயும் பிரமிக்கச் நசய்தொர. 

இ்தலன �றந்ொரு சி்ப்பம்ச�ொகதவ 
ெொன் கருதுகித்ன்.  

�ன நில்தவொடு கலைநது நசன்் 
அலனவருக்கும் ்பகல் உணவு "திதுைன 
்தொரக்கொ" ந்பொறித்த லகப ல்பயில் 
லவதது வழஙகப்பட்து.   

 நகொழும்பு டீ. எஸ. தசனொெொயக்க 
�றறும் குணசிஙகபுர �ஸஜிதுன் ெஜ்மி 
�ொணவன் ஷிரொப ஸொஹிர கிரொஅத 
ஓதினொர. சட்த்தரணி ரஷீத எம். 
இம்தியொஸ வரதவறபுலர வழஙக 
ஆரம்்ப�ொன இவவிழொ " மின்னும் 
்தொரலக", "திதுைன ்தொரக்கொ " நூல் 
ஆசிரிலய கைொபூஷணம் நூருல் 
அயின் ெஜ்முல் ஹுலசனின் ஏறபுலர-
தயொடு, இனித்த நில்வுந்பற்து. இந 

நூலில் உளவொஙக்பட் கொைஞநசன்் 
எழுத்தொைரகள உட்ப் நகொதரொனொ ்தொக் -
கத்தொல் இல்யடிதசரந்த எழுத்தொைர-
களுக்கொகவும் ந�ௌனப பிரொரத்தலன 
இ்ம்ந்பற்து.   

்பை அல�பபுகள, ்தனிப்பட் 
முல்யில் எழுத்தொைரகள நூைொசிரி-
யலர ந்பொன்னொல் த்பொரததி, ்பரிசு -
கள வழஙகி நகௌரவித்தல�யும் கண் 
நகொளைொ கொடசியொக இருந்தது.  

 விழொ நிகழவுகள, இைஙலக ஒலி்ப-
ரபபுக் கூடடுத்தொ்பன முஸலிம் தசலவ 
்தயொரிப்பொைர, இஸ்பஹொன் ஷொபி 
ெளீமீயின் ந்தொகுபபில் முஸலிம் 
தசலவயில் தெரடியொக ஒலி்பரப்பொகி-
யல� குறிபபி்த்தக்கது. 

எம். எஸ். எம். ஜின்னா...?

நிஷனானி ஹேரத் பண்்்ேக...?
்தமிழில்: - 

எம். எஸ. முஸபபிர
(புத்தைம் விதச் நிரு்பர)

க�ோலோ�லமோன விழோ !  

மன நிறைறைத் தநத "திதுலன தாரக்ா" 
சிங்ள நூல் வைளியீட்டு விழா

 அதுவும் இன்றைய நெருக்கடியான சூழலில் ! 

வாழ்க்கைச் சு்ை்ை சுை்ககை முடிைாைல் 
தள்ாடும் நாட்ாண்ைகைள

ந�ொஹ�ட ெயிஸர தக.ரத�ஷ் வீ.்பொைொ
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கிருஷாகிருஷாகிருஷா

நாம் இருந்த அேத இடத்�ல் 
இருக்�ேறன் த�யாக

எ��ல் க�ைர கைதக்�றது
நாம் ப�மா�ய வார்த்ைதகள்தான்
ப�ர்�றது

முத்த சப்தங்கள் ேகட்டு
உ�ர்ந்த இைல ஒன்ைற
பத்�ரமாய் பாதுகாத்து காட்டு�றது 
உனக்கு ��த்த மரம்

அ�லும் ஏமாற்றத்துடன்
வந்து ேபா�ன்றது
அ�க்க�

�ைனவுகைள �ைனத்து பார்�ேறன்
��க்�ேறன்
�யும் நானும் யார் என்று

உன்ைன
ேந�க்கும் இதயம்
ஒன்று �ைடக்கா�ட்டால்
� ேந�க்கும்
இதயம் ஒன்ைறத்
ேத�ப் ெபற்றுக்ெகாள்
�ச்சயம்
�ைடக்காத ஒன்ைற
�ைனத்து
ஏங்குவைத�ட
�ைடக்கக் கூ�ய
ஒன்ைறத் ேத�
ெபற்றுக் ெகாள்வேத
ேமலானது என்றும்
உயர்வானது

ேபானகாலம் திரும்பி வரப்ேபாவது இல்ைல
புரிந்துணர்வு இல்ைலெயனில் வாழ்வது ெதால்ைல
ஆனவைர நன்ைமெசய்தால் துன்பமும் இல்ைல
அடுத்தவருக்கு உதவினால் இன்பேம இல்ைல
ேபாட்டிப் ெபாறாைமயால் நல்லேத இல்ைல
ெபாறுைமயால் துன்பம் வருவது இல்ைல
மாட்டும் தீயவழி ஏகினால் ெதால்ைல
மதிப்புடன் வாழ்விைன காப்பாேயல் துயரில்ைல
அன்பால் பண்பால் பைகைமேய இல்ைல
ஆண்டவைன நம்பினால் இன்பேம எல்ைல
உன்மன ேவட்ைகயில் நிரம்பினால் ெதால்ைல
உறுதியாய் ெசயல்பட்டாய் கலக்கேம இல்ைல
திட்டமாய் வாழ்வுக்கு முைறகண்டால் குழப்பம் 
இல்ைல
திடமாக ெசயற்பட தைடேயதும் இல்ைல
சட்டங்கைள மீறினால் நன்ைமேய இல்ைல
ஞாலத்தில் ேநர்ைமயானால் சுைம ஒன்றும் இல்ைல

பசைறயூர் மல்�கா பத்மநாதன்

இல்ைல

உயரத்தில் இருந்து
ஊத்துகிறது மைழ...
இதுதான் 
மாரி காலத்து நிைல....

கழுவிய துணிகள்
கண் முன் இருக்குது உலராமல்....
மைழதான் விடாது ெபாழியிது ஓயாமல்....

தாவரங்கள் எல்லாம் மைழயில் குளிக்கிறது....
புதுமுக இைலகள் தளிர்க்கிறது...
புன்னைகக்கும் பூக்கள் கண் விழிக்கிறது...
புண்பட்ட என் ெநஞ்சம் முழிக்கிறது....

தூரேளாடு வீசும் அழகிய காற்று,
துள்ளிக் குதித்தது என்னில் ேநற்று...
மண்ணில் நட்டு ைவத்த நாற்று,
ெமல்லமாய் தள்ளியது கீற்று....

கூலித் ெதாழில் ெசய்து திரிந்த மக்கள்,
கூறுவேதா "இல்ைல ெதாழில்" என்ற ெசாற்கள்...
சிரிக்கின்றன ேசாம்ேபறிகளின் பற்கள்!
இவரது வாழ்வினில்தான் உள்ளது முற்கள்....

�ட்டுச்சுைமகள் என்ைன 
ைகதுெசய்து �ட்டெதன
ஒருத்� எழு�க்ெகாண்�ருந்தாள்

ெதா�ல் சுைமகள்
என்ைன எங்ேகா �ரட்�க்ெகாண்�ருக்�றது
என எனது பைழய
நண்�ெயாருத்� கூ�க்ெகாண்�ருந்தாள் 

�ள்ைளகளுக்காகேவெயன 
ஓ�ேயா� கைளத்துப்ேபான  
ஒருத்� பற்�
நான் நன்ேற அ�ந்�ருந்ேதன்

பாரம்ப�யெமன
ப�னாறு வய�ெலாரு �ருமணத்�ற்கு 
தயாரானதாய் என் தாய் கூறக் 
ேகட்டுக்ெகாண்�ருந்ேதன் 

இன்று ேநற்றல்ல
ெபண் எப்ேபாதும் அப்ப�த்தான்..
அவைளப்பற்� 
அவள் �ந்�ப்ப�ல்ைல...
அவளுக்கான
ஆைசகள் என 
எதுவு�ருந்த�ல்ைல
அவளுக்காய் எந்த 
கற்பைனகைளயும்... 
ைவத்துக்ெகாண்ட�ல்ைல
அது பற்�யெதாரு 
புகார்கைளயும் இட்ட�ல்ைல...

கணவ�ன் கனவுக்காக 
அவ�ன் கனைவ கருக்�க்ெகாண்�ருப்பாள்,
மக�ன் ஆைசக்காக
அவ�ன் ஆைசைய தூக்��ட்�ருப்பாள்,
மக�ன் �ருப்புக்காக 
அவ�ன் �ருப்ைப
கருைணக்ெகாைல ெசய்�ருப்பாள், 
ேதைவயாேனா�ன் 
ேதைவக்காக அவள்
ேதைவையேய மறந்து�ட்�ருப்பாள்,

ஆக �க்�ச் �த� 
யாருக்ேகாெவன
ஓ�க்ெகாண்�க்குமவைள 
ெகாஞ்சம் �ட்டு �டுங்கேளன்

யா�டேமா தன்ைன ஒப்புக்ெகாடுத்து 
யாருக்ேகா தன்ைன �ட்டுக்ெகாடுத்து 
யாருக்ேகா தன்ைன ப��ட து�ந்தவைள
ெகாஞ்சேமனும் 
�ட்டு �டுங்கேளன் 
ஒரு �ல ெநா�கேளனும் 
அவளுக்காய் வாழந்து�ட்டு வரட்டும்

உயிராக உன்ைன
ேநசிக்கிேறன் என்று தாேன
அவள் கரம் பற்றிக் ெகாண்டாய் 

அத்தைன 
சிரமங்களுக்கு மத்தியில் 
உன்ைன ைகப்பிடித்தாள் விடாப்பிடியாக

இனி எல்லாேம
நீ தான் எனும் நம்பிக்ைகயில் 
குங்குமமாய் சிவந்தது அவள் முகம்

எல்லாேலாருக்கும் கிைடக்காத
அரும் ெபாக்கிஷம் 
அவேளாடு இருப்பதாய் உணர்ந்த 
அந்த ெநாடிகளில்
குழந்ைதயாய் மாறி
குதூகலித்தாள் அவள்

ெபண்ைமையப் ேபாற்றும் உன்ைன
ெபான்னாக நிைனத்தாள் 
அந்தப் ேபைத

எல்லாேம ேபாைத என்பது ேபால
சட்ெடன்று உன் பாசம் எல்லாம் 
ேவஷம் ஆகிடும் என்று சற்ேறனும் 
நிைனக்கவில்ைல அவள்

இப்ேபாது
புழுவாய் துடிக்கிறாள்
அனலாய் எரிகிறாள்
காற்ேறாடு கைரகிறாள்
கண்ணீரில் மிதக்கிறாள்

ேபாதும் நீ ெகாடுத்த
ெபாய்யான நம்பிக்ைககள்..
இனிேமலும் காத்திருப்பதால் 
அவள் மற்ற விரலும்
உன் தாக்குதலுக்குள் சிக்குண்டு 
உைடந்து ேபாகலாம்..
உன் குடிப்பழக்கம் அவைள 
இன்னும் சின்னாபின்னமாக்கலாம்
அவள் கன்னங்கள் வீங்கிப் ேபாகலாம்
அவள் கண்கள் ேசார்விழந்து ேபாகலாம்

அத்தைன கசப்ைப 
நீ உமிழ்ந்த பின்னரும்
கனத்த கண்ணீருடன்
தாய் வீடு திரும்புகிறாள் அவள்

இத்தைனக்கும் அவள்
உன்ைன மட்டும் நம்பி வந்த ேபைத....

மீண்டுெமாருமுைற
அவைளத் ேதடாேத
நீ ேதடும் ேபாது அவள்
மண்ேணாடு மைறந்திருப்பின் 
உன் கால் தடங்கள் 
அவளுக்காக அைலந்து 
சிரமப்படக் கூடாதாம்
அப்ேபாது கூட 
ஒரு துேராகி முன்னால்
பாசக்காரி அவள் தான்..

எத்தைனேயா இரவுகளின் பின் 
இன்று மீண்டும் அந்த நிைனவு 
கண்முன்ேன 
கைலயாத நிழல்களாய் 
அைலகேளாடு உைறந்த நதியாக 

அவள் ஓடினாள் 
ேவகமா 
அதிேவகமாக 
அந்த சிறுமியின் 
சிறிய கால்கள் 
அந்த உைறந்த நதிைய 
ஒேர பாய்ச்சலில் 
கடக்க முயன்றன 

உைடந்த முகமூடியுடன் 
அவன் பின்ேன 
துரத்தி வருகிறான் 
ைகயில் 
இயந்திரத் துப்பாக்கி 
இதயத்திற்கு அருகிலிருந்து 
கசியும் குருதி- 
ெவண்பனி ேமல், 
அந்நியமாய் சிந்தும் 

பனி உைடகிறது 
நதி அவைள விழுங்கி 
இழுத்துச் ெசல்கிறது 

இழுத்துச் ெசன்று 
அவன் காலடி கீழ் ேபாடுகிறது 

ெமாத்த உலகமும் 
அந்தப் பனிப் படலத்தின் கீழ் 
மங்கிவிட 
அவள் மூச்சுத் திணறத் திணற 
அந்த பனிச் சுவைர 
உைடக்க முயல்கிறாள் 
கருவைறைய விட்டு ெவளிவரும் 
ஒரு சிசுவின் ேவதைனேயாடு 

முகமூடியில் இருந்து 
இரண்டு கண்கள் உயிர் ெபறுகின்றன 
துைளத்த குண்டு 
இதயத்தில் எேதா மின்சாரத்ைத 
இயக்கி விட்டேதா 

பனிையத் தாண்டி 
மைழத்துளிகளாய்ப் 
ெபாழிகின்றது சன்னங்கள் 
அவன் அவள் 
நிஜம் நிழல் 
மரணம் வாழ்வு 
கண்ணாடி உைடந்து 
எல்ைலகள் உருகுகின்றன 
நிழல்கள் விடுதைல அைடகின்றன

வ� வந்தது
வ�கள் எதுவு�ல்ைல
வ� எங்கும்
கத� ஓ�க்
ெகாண்டு இருந்தது
மருத்துவ அவசர 
ஊர்� அதனுல்
தாய்ைமயும் அழுதப�
�டக்�ன்றாள்!
எண்முைற காலம்
இது என்பதால் 
அைனவரும் சுலபமாய்
இருந்தார்கள் இருந்தும்
தாய்ைம அழுதப�க்
�டக்�ன்றாள் வ�ற்றுனுல்
வ�களும் ெத�யாது
வ�களும் இல்லாது
�டக்கு குழந்ைத�ைனப்
ெபற!
அவசரமாய் அைழத்துப்
ேபானார்கள் அ�சயமுள்ள
�றப்�ைனக் காண
யுகங்கள் மைறந்து
ேபானாலும் இவ்
வ�கள் மைறவ�ல்ைல
என்பதாேல!
வ�ற்ைற ��த்�ட
உத்தரவு வந்தது
அவளுக்கு �று
ேநரம் தூக்கமும்
வந்தது அவர்கள்
ேபாட்ட ஊ��னால்
அவளுக்கு ெத�யாது
நான் கைட�யாய்
உறங்குவது இந்த
ம� ேநரேம
என்று!
அவளுக்கும் ெத�யாது
வ�ற்ைற ��த்து
ஒரு �வன்
கத�யப� வரு�ன்றது,
ஆைச முத்தங்கள்
ெகாடுக்க இதழ்கள்
த�க்கும் அரவைணக்க
ைககள் து�க்கும்
என்ன ெசய்வது
உறக்கம் ெகாள்ள
தந்த ஊ� 
ஒன்றும் ெசய்ய
�டாது!
இவ்வாறு வ�களுடன்
�றந்�ட்டவன் ��து
ஒரு நா�ல்
ப�தாபமாய் த�க்க
ைவத்துப் ேபானனான்
அவைள என்ப�ல்
கவைலேய!
இவன் நாக�க
குழந்ைத என்பதால்
நரகத்�ல் தள்�
ேபானாேனா இன்று!

புதுப்புதுச் ேசாதைனகள்
ேவதைனகளின் தீண்டலாய்
புத்தாக்கம் ெபற்றது
கிருமித் ெதாற்றும்

சடுதியில் வளர்ந்த
நவீனம் இன்று
படுத்தும் பாேடா 
ஏராளம் ஏராளம்

கடுகதிச் சைமயலும்
அடுப்பிற்கு மாற்றம்
சைமயலைறக்குள்ளும்
அரசியல் நாடகம்

விைலேயற்றம் மைலேபால்
உயர்ந்து நிற்க
பசிப்பிணி பலர்வாழ்வில்
மருந்தற்ற ேநாயானது

ெநருப்பிற்குத் தவங்கிடக்கின்றன
அடுக்கைளயில் அடுப்புக்கள்
விருப்பின்றிேய ெதாடருது
வில்லங்கமாய் வாழ்வு

எதிர்காலம் என்பேத
எதிரியாய்த் ேதான்றும்
எவ்வாறு சமாளிப்பது
என்ற ஏக்கத்துடன் 

மான் ேவட்ைட ேபாலின்று
மனித ேவட்ைடயும்
சர்வ சாதாரணமாய்ச் 
சந்தியில் அரங்ேகறுது

கலிகாலம் என்பைத
ெவறும் ெசாற்களால் கண்ட நாம்
இன்று கலிகாலத்திேலேய
வாழும் சூழ்ச்சி....

தண்ணீர் ஆற்றில்
கண்ணீரில் ஓடம்
கைரேசரும் நாள் 
என்று 

அகைவ ப�ெனான்�ல் அ�ெயடுத்து 
ைவக்கும் அழ� அவள்
ஐ�ரண்டு மாதங்கள் தவ�ருந்து 
ெபற்ற அன்பு மகள்
கு�த்து ஓடுவ�ல் 
புள்�மான் ேதாற்றுப்ேபாகும்
அரு�ேயா அவைளப் 
பார்த்து ஆ�ப்ேபாகும்
ெசல்ல மகள் அழ��ேல 
ெசந்தாமைரயும் கூம்�ப் ேபாகும்
ைபங்��ேயா பாைவ 
காணேவ வா�ப் ேபாகும்
கண்கைள ��த்துக் 
கைதகள் ேப�ேய 
கனவுலகம் ெசன்று 
வர வான�ல் தருவாள்
�ருங்காரச் ��ப்��ல் 
�ந்ைதைய மயக்�ேய
ெசந்ேதன் ெபா�வாள்

�கரம் ெதாட்டுச் சாதைனகள் 
பைடக்க ேவண்டும்
நுட்பங்கள் கற்று நூதனங்கள்
அ�ந்�ட ேவண்டும்
�டூ� �ைறவாக 
வாழ்ந்�ட ேவண்டும்
ஈன்ற ெபாழுைத �ட 
ெப�துவக்கும் தாய் 
நானாக ேவண்டும்
புகழ் ஏ��ல் � ஏற ேவண்டும்
புைட சூழ வாழ்த்ெதா�கள் 
வர ேவண்டும்
இந்நன்னா�ல் உ�ேர 
உன் தாய் 
வாழ்த்து�ேறன்
வளம் ெபற ேவண்டுெமன்று
இைறேயாைன ேவண்டு�ேறன்!

என் ெமௗனத்ைத ெமா� ெபயர்த்தவேள
என் புன்னைகக்கு புது அர்த்தம் ெகாடுத்தவேள
என்�� ெமா�க்கு புது ெமா� கற்�த்தவேள
என் நைடக்கு அ�நயம் பு�ந்த வேள
என் வாய் ெமா�ைய 
தாய் ெமா��ல் இ�ைமயாக்�யவேள
என் ெநற்�ப் ெபாட்ைட மைறத்த 
ம�ைர ேகா� �ட்டவேள
என் ெநற்�ையத் ெதாட்ட உன் கரத்ைத 
��க்க முயல்ைக�ல் எட்� �ன்றவேள
என் இதழ் கு�ப்�ற்கு "உச்" ெகாட்�யவேள
என் நா�ையப் ��த்து ஓர் ஆட்டு ஆட்�யவேள
என் முகத்�ல்'மூன்றாம் பால்' வ�வைதக் கண்டு
என் காைதப் ��த்துத் �ரு�யவேள
என் புருவங்கள்கைள உயர்த்�
கண்��த்துப் பார்த்தேபாது 
உன்ைனக் காண�ல்ைல
யார� � ேமா��!

பாசக்காரி
ஷப்ரா இல்முத்�ன்
அட்டாைளச்ேசைன

இஷாதா முஹம்மத் 
ஏரூர் க�ெமா�

ெபாத்து�ல் 
அஜ்மல்கான்

ஜ�லா முஸம்�ல்
ஏறாவூர்

குகதா
��ெநாச்�

ெமா�

அ��ஸாப்,
-அக்குறைண

காைரயன் கதன்

�ருப்� நீயும் 
நானும் 
யார்...?

அவளுக்காக 
வாழவிடுங்கள்

யாரடி 
நீ 

ேமாகினி ?

அனுப்புகிேறன் மகேள,
கவிைதப் பூங்ெகாத்து!

வாழ்வியல்

உைறந்த நதி
ர�ேத�, மா�ப்பாய்

இதுவும் ஒரு 
வலிதான்!

பூேலாகப் பாய் ��ப்�ல்
ஒற்ைறப் புல்�ன்
�று  பூவாய்
உன் புன்னைக

பூப்புன்னைக.....
இர்ஷாத்,

வாைழச்ேசைன

 இணு�ல் வா�சன்

எம். எப். தஸ்�ன்
ஓட்டமாவ�

கண்களால் ைகதுெசய்து
உன் இதய �ைற�ல் 
�க்�க்ெகாண்ேடன்
புன்னைககைள 
ப�ச�க்�ன்றாய் என்
புன்னைககைள 
ப�த்து�ட்டு
பழங்கைள உண்டு 
�ைதகைள �ைதப்பைத
பறைவகள் அ�யாதைதப்ேபால 
�யும் அ�ய�ல்ைல 
உன் ��ப்பார்ைவ�ல் 
என்மன�ல் முைளத்த 
காதைல 

காத்திருப்பு

---மைழக் காலம்---
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பு�ய சப்பாத்�ன் �ழ்   
சமாந்�ரமாய்ச் ெசல்லும்   
க�ய தார் ேறாட்�ல்,  
நடந்து ெசல்�ேறன்.  
கண்க�ல்,  
�ரமாண்டமாய் �ைலெகாண்டு   
கறுத் �ருண்ட   
டச்சுக் கற் ேகாட்ைட ;  
மூைல�ல்,  
முன்ேனாைரப் பய முறுத்�ய   
தூக்குமரமும் ெத�வாய்.  
பரந்த புற்றைர ெவ��ல்  
துவக்குகள் தாங்�ய   
காக்� �ரர்கள் :  
அரசு யந்�ரத்�ன்   
காவற் கரு�.  
என்றும் தயாராய்  
�ைனத்�றன் ேபண  
அவர், அ�நைட ப�ன்றனர் ;  
சூழ்ந்த காற்�லும்,  
அச்சம் பரவும்.  
முன்னூறு ஆண்டுகள் க�ந்தனவா�னும்   
�றந்தான் மா�யது ;  
ெமா�தான் மா�யது ;  
நாங்கள் இன்றும்,  
அடக்கு முைற�ன் �ழ்...  
 17. 10. 1979  
இக்க�ைத எழுதப்பட்ட �ன்ன� 

பற்�, ‘ெவ�வராதுேபாய்�ட்ட ஒரு 
நூலுக்கான என்னுைர’ என்னும் எனது 
கட்டுைர�ல், �ன்வருமாறு கு�ப்�டப் 
பட்டுள்ளது :  

 ஒரு தகவல் : 17. 10. 1979 அன்று 
மாைலேநரம் ஏ. ேஜ. கனகரத்�னா, 
க�ஞர் வ. ஐ. ச. ெஜயபாலன், நான் – 
ஆ�ய மூவரும் கைதத்தப� யாழ்ப்பாணத்-
�லுள்ள ‘�ரதான ��’�ல் நடந்துெகாண்-
�ருந்ேதாம். துைரயப்பா ஸ்ேர�யம் 
அரு�ல், காங்ேகசன்துைற ���ல் �ரும்-
புைக�ல் (கடற்பக்கத்�ல் யாழ். ெபா�ஸ் 
�ைலயம் இருக்�றது), டச்சுக் ேகாட்ைட-
ையயும் ேகாட்ைடேமல் ெத�ந்த தூக்கு-
மரத்ைதயும் பார்த்தப�, தான் காைல�ல் 
இந்த இடத்தால் ேபாகும்ேபாது, ைமதா-
னத்�ல் துப்பாக்�களுடன் ெபா�சா�ன் 
அ�வகுப்புப் ப�ற்� நைடெபற்றதும் – 
�ன்ன��ல் ேகாட்ைடச் சூழல் ெத�ந்த-
தும், “காலங்கள் க�ந்தும் அடக்குமுைற 
அ�காரச் சூழ�ல் எந்த மாற்றமும் 
இல்ைல”ெயன்ற உணர்ைவத் தனக்கு ஏற்-
படுத்�யதாக ஏ. ேஜ. ெசான்னார். அவரது 

ெசாற்கள் என்னுள் ப�ந்து ஏற்படுத்�ய 
இரண்டாம் �ைல அனுபவத் தாக்கத்தால், 
அன்�ரவு ‘பு�ய சப்பாத்�ன் �ழ்’ என்ற 
க�ைதைய எழு�ேனன்.   

 ‘�வந�’ �றப்�த�ல் (ஆவ� 2021), 
இக்க�ைதபற்� எம். ஏ. நுஃமான் கு�ப்-
�ட்டுள்ள �ல வ�கள் வருமாறு :  

 “... முத�ய க�ைதக�ல் ேயசுராசா 
இக்காலகட்டத்து அனுபவங்கைளயும் 
உணர்வுகைளயும் ப�வுெசய்துள்ளார். 
இவற்றுள் ‘பு�ய சப்பாத்�ன் �ழ்’ என்ற 
க�ைத த�ழ்த் ேத�யவாதக் கருத்து-
�ைல அ�ப்பைட�ல் முக்�யமானது 
எனலாம். ‘த�ழர் தாயகத்ைத’ ஐேராப்�-
யர் காலத்��ருந்து ஆக்�ர�க்கப் பட்ட 
பூ�யாகக் காண்பது இக்க�ைத�ன் 
முக்�ய அம்சமாகும். யாழ்ப்பாண டச்சுக் 
ேகாட்ைட�ன் �ன்ன��ல் ெதாடங்-
கும் க�ைத, ‘சூழ்ந்த காற்�லும் அச்சம் 
பரவும்’ ராணுவ அ�நைடையக் காட்� 
இவ்வாறு மு��ன்றது...”  

 இலண்ட�ல் வ�க்கும் மு. �த்�யா-
னந்தன் என்பவர், இலண்ட�ல் வாழ்ந்து 
மைறந்த ல�� ேஹாம்ஸ் ேராம்பற்� 
(இவர் ஏராளமான த�ழ்ப் பைடப்புகைள 
ஆங்�லத்�ல் ெமா�ெபயர்த்துள்ளார்; 
எனது ‘பு�ய சப்பாத்�ன் �ழ்’ முத�ய 
க�ைதகைளயும் ெமா�ெபயர்த்துள்-
ளார்.), �னகரன் வார மஞ்ச��ல் ெதாடர் 
கட்டுைர எழு�னார். 24. 10. 2021 இல் 
ெவ�யான பகு��ல், ‘பு�ய சப்பாத்�ன் 
�ழ்’ க�ைதபற்� �ண்டலான கு�ப்புக 
ைளயும் எழு�யுள்ளார் ; அைவ வருமாறு :  

 ”... சமாந்தரமாய்ச் ெசல்லும் பாைத 
என்றால், எதேனாடு அந்த பாைத சமாந்தர 
மாய் ெசல்�றது என்று ெத�ய ேவண்டும். 
சும்மா ஒரு பாைத சமாந்தரமாகப் 
ேபாகாது. அந்த பாைதக்கு சமாந்தரமாக 
ஒரு ர�ல் பாைதேயா அல்லது இன்னு 
ெமாரு சாைலேயா ெசன்றாக ேவண்டும்.  

 ... அடுத்து, மூைல�ல் முன்ேனாைரப் 
பயமுறுத்�ய தூக்குமரமும் ெத�வாய்த் 
ெத��றதாம். ேகாட்ைடக்குள் ேபாய்ப் 
பார்த்தால்தான் மூைல�ல் தூக்குமரம் 
இருப்பது ெத�யவரும். அதுவும் க�ஞ-
ருக்கு அந்த தூக்கு மரம் ெத�வாய்த் ெத�-
�றது. உண்ைம�ல் அங்கு தூக்குமரம் 
இருக்�றதா? என்பேத சந்ேதகம். இவர் 
எப்ேபாதாவது ேகாட்ைடக்கு உள்ேள 
ேபாய் அங்கு தூக்கு மரம் இருந்தைதப் 
பார்த்தாரா? என்றும் ெத�ய�ல்ைல. 

ஒருேவைள இருந்தாலும் இருக்கக்கூடும். 
எல்லாம் ஒரு ஊகம்தான். அது ெப�ய 
ேகாட்ைட. அங்ேக எந்த மூைல�ல் 
அந்த தூக்குமரம் இருக்�றது என்று 
யாருக்குத் ெத�யும். நான் இருந்த ெவ�க்-
கைட �ைறச்சாைல�ல் நாங்கள் இருந்த 
�ைறக்கூடத்�ற்கு அரு�ல்தான் தூக்குத் 
தண்டைன வழங்கும் இடம் இருக்�றது 
என்பார்கள். ஆனால், எனது ஓராண்டு 
காலத்�ல் எனக்கு ஒருேபாதும் அரு�-
ேலேய இருந்ததாகக் கூறப்படும் தூக்கும-
ரத்ைத நான் ஒருநாளும் மங்கலாகக்கூடப் 
பார்த்த�ல்ைல. இவருக்கு அந்தத் தூக்-
குமரம் ெத�வாய்த் ெத�ந்து�டு�றது. 
ேகாட்ைட�ல் உள்ள �ைறச்சாைல அ�-
கா�களுக்கு இது ெத�யவந்தால் ெப�ய 
பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல் ஆ��டும்.  

“சமாந்�ரமாய்ச் ெசல்லும்   
க�ய தார் ேறாட்�ல்,  
நடந்து ெசல்�ேறன்.  
கண்க�ல்,  
�ரமாண்டமாய் �ைலெகாண்டு   
கறுத் �ருண்ட   
டச்சுக் கற் ேகாட்ைட ;”  
 என்ப�ல், டச்சுக் கற்ேகாட்ைடக்குச் 

சமாந்தரமாய்த்தான் பாைத ெசல்�றது 
என்பது உணர்த்தப்படு�றது. துைரயப்பா 
�ைளயாட்டரங்�ன் ேமற்குப் பக்கத்� 
�ருந்து ெதாடங்கும் ேகாட்ைடச்சுவர், 
வடக்குப் பக்கமாக மு�யப்பர் ேகா�-
ைலயும் தாண்� ‘�கல்’ �ைரயரங்�ன் 
அண்ைமவைர ெசல்�றது ; பாைதயும் 
வடக்குப் பக்கமாய்ச் ெசன்று, �கல் �ைர-
யரங்�ன் அண்ைம�ல்தான் வைளந்தும் 
ெசல்�றது!   

 ேகாட்ைடச்சுவர் ெதாடங்கும் இடத்-
�ன் ேமற்புறத்�ேலதான் தூக்குப்ேபா-
டும் இடமும் இருக்�றது. பழுதைடந்த 
�ைல�ல் அகலமான நான்கு தூண்கள் 
இருப்பைத, இன்றும் காணலாம். முன்பு 
அந்தத் தூண்க�ைட�ல் அகலமான 
மரச்சட்டங்கள் நாற்புறமும் இருந்தன. 
அந்த மரச்சட்டங்க�ல்தான் ஆட்கள் 
தூக்��டப்பட்டனர்; பைழய வரலாற்று 
நூல்கள் �லவற்�ல், ேகாட்ேடா�யமாக 
அக்காட்�கள் �த்��க்கப்பட்டுமுள்-
ளன! ஆக்�ர�ப்பாளர்கள் மக்கைளப் 
பயமுறுத்துவதற்காக – உயரமான இடத்-
�ல் - ெவ�ப்பைடயாக அதைன �று-
��ருந்தனர்; எனேவ ேகாட்ைடக்குள் 
அதைன ‘ஒ�த்துைவக்கும்’(!) ேதைவ 

அவர்களுக்கு இருந்�ராது. �த்�யானந்-
தன் என்ற இந்த நபர், பதுைள�ல் �றந்து 
வளர்ந்தவர்; அங்ேகேய மட்டும் இருந்து 
யாழ்ப்பாணத்துக்கு ஒருேபாதும் வந்�ரா-
தவெரன்றால், அவரது ‘அ�யாைம”ையப் 
பு�ந்துெகாள்ளலாம்! ஆனால், 1982 
வைர, பல வருடங்களாக யாழ்ப்பாண நக-
ரத்�ல் வ�த்தவரல்லவா இவர்!  

 1986 இற்குப் �றகு (இன்றுவைர) 
ேகாட்ைடக்குள் �ைறச்சாைல இயங்க 
�ல்ைல என்பதும், இலண்ட�லுள்ள 
இவருக்குத் ெத�ய�ல்ைல! ; அதனால்-
தான், �ண்டல்ெசய்வதாக எண்� 
- “ேகாட்ைட�ல் உள்ள �ைறச்சாைல அ�-
கா�களுக்கு இது ெத�யவந்தால் ெப�ய 
பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல் ஆ��டும்.“ 
என்று உளறு�றார்!  

 “ஆனால் இந்தக் க�ைத�ல் 
ேகாட்ைட, தூக்குமரம், துவக்கு, காக்� 
�ரர்கள், ��ர் சத்தம், சப்பாத்து, 
ெதரு�ல் ெசத்து �ழ்தல் ேபான்ற இத்�-
யா� அம்சங்கள் இதைன ேபார்ச் சூழைல 
�ர�ப�க்கும் க�ைதயாக ஆக்��ருக்�-
றது.” என்றும் கு�ப்�டு�றார்.” இவற்�ல் 
– ��ர் சத்தம், ெதரு�ல் ெசத்து �ழ்தல் 
என்பவற்றுக்கும் இக்க�ைதக்கும் சம்பந்-
தேம�ல்ைல! ; இைவ �த்�யானந்த�ன் 
கற்பைன�ல் உள்ளைவ! ; உண்ைம�ல் 
என்னுைடய ��ெதாரு க�ைத�ல் 
வருபைவ அைவ! ‘பு�ய சப்பாத்�ன் �ழ்’ 
க�ைத எழுதப்பட்டது 1979 இல் ; இவர் 
கூறுவதுேபால அக்காலத்�ல் “ேபார்ச் 
சூழல்” இருக்கவு�ல்ைல! இவ்வாறான 
அபத்தக் கு�ப்புகைள எழு�யப�ேயதான் 
இவர் “இம்மா�� அசட்டுத்தனமான க�-
ைதகைள ெமா�ெபயர்க்கும் �ைல�ல், 
ெபாதுப்புத்�க்கு பங்கம் வராதமா�� 
அவதானத்ேதாடு ல�� ெசயற்பட்�ருப்-
பைத நாம் இங்கு காணமு��றது” என்று 
‘அைடெமா�’ சூட்� எழுது�றார்! ; 
அதுவும் க�ைத எழுதப்பட்டு 42 ஆண்-
டுக�ன் �ன்னர்! எைத மன�ல் ைவத்-
துக்ெகாண்டு – இவ்வாெறல்லாம் குேராத 
உணர்வுடன் ெசயற்படு�றார் என்பைத, 
என்னால் நன்கு உணர மு��றது!   

 இப்ேபாது, புத்�யுள்ள வாசகர் யாரும் 
அவ�டம் �ன்வருமாறு ேகட்கலாம் :  

 “அசட்டுத்தனமான க�ைதயா  
 அல்லது   
 அசட்டுத்தனமான �மர்சனமா?”  
 16. 11. 2021   

எதிர்விைன 

அச்சம் தவிர் 
பாரதிேய!  

பார��ன் 139ஆம் 
�றந்த �னக் க�ைத

� இப்பு��ல் இன்�ருந்தால் – அகைவ  
நூற்� முப்பத்ெதான்பதுவாம்  
�ப்�ழம்பாகத் �ைமகைளத்  
�ய்க்கும் உந்தன் பண்பதுவாம்!  

ெமல்லத் த���ச் சாகுெமன  
ேபைதயுைரத்த ெமா� ெசான்னாய்  
அல்ல வாழும் அது�ைலயாய்  
அ�வாய் பார� இைத நன்றாய்!  

முண்டாசுத் தைல �ைசக்காரா  
முரண்பாடுண்டு எனக்குன்ேனாடு!  

அண்டம் வாழும் நாள் வைரக்கும்  
அழகு த�ழ் �ைலத்ேத இருக்கும்!  

எ�ல் ெபா�யும் த�ழணங்�ன்  
ஏற்ற�கு க�ன் �றப்ைபத்  
ெதா�ல்நுட்ப வளர்ச்�யுடன்  
ெதாைலதூரம் ெகாண்டு ெசல்ேவாம்!  

ெசம்ெமா��ன் �றப்புகைளச்  
ெசய்ம��ன் துைணயுடேன  
அம்பு�க்கும் அனுப்� ைவப்ேபாம்  
அங்கும் ந(ா)ம் த�ழ் வளர்ப்ேபாம்!  

ெஷல்�, ைபரன், டால்ஸ்டாயும்  
ெசகப்��யராம் ேஷக்ஸ்�யரும்  
அள்�த் தந்த இலக்�யங்கள்  
அைனத்து�ங்கு த��லுண்டு!  

ஆத்�சூ�, ெகான்ைறேவந்தன்,  
அகத்�யன், இளங்ேகா பற்�ப்   
ேபத்�கூடப் ‘ேபஸ்புக்’ பார்த்துப்   
ேபசுவேத த��ன் ெவற்�!  

கம்பெனாடு, வள்ளுவனும்,  
க�யன் பூங்குன்றனாரும்  
எம்�ட்டுக் கூடத்துக்குள்  
‘என்டனா’ வ�ேய கு�யமர்வர்!  

குறந்ெதாைகையப் ெபருந்ெதாைக�ன்�  
குறுஞ்ெசய்��ல் கு�ப்ெபடுப்ேபாம்!  
அருந்த��ன் அற்புதத்ைத  
‘அன்�ேராய்ட்’�ல் அ�ந்�டுேவாம்!  

அகநானூைற முகநூ�னூேட  
‘ஐ’ ேபா�ல் கற்�டுேவாம்!  

தகவல்துைற ப�மாற்றத்ைதத்  
த�த் த��ல் ெபற்�டுேவாம்!  

உமறுப்புலவர் �றாைவ,  
உமர்கய்யாம் ருைபயாத்ைத,  
கும�க்கண்டம், ெகாள்�டத்ைதக்  
‘கூகுலு’க்குள் கண்ெடடுப்ேபாம்!  

அன்று � �றந்த காலம்  
‘இைணயம்’ என்ெறான்�ல்ைல – த�ழ்  
�ன்று �ைலத்�டுேமாெவன்ற  
�ன் �ைனப்�ல் தவறு�ல்ைல!  

இக்காலம் அவ்வாறன்று – இது  
இருபத்ேதாராம் நூற்றாண்டு!  

�க்ெகட்டும் �ஞ்ஞானந்தான்  
துறந்�டு அஞ்ஞானந்தான்!!  

பார் அ�யப் பகர்ேவன் யான்  
பல்லாண்டு வாழுேம த�ழ்!  

பார�ேய அச்சம் த�ர் �  
பு�த�ல் சாகாது த�ழ் இ�!!  

கைலஞர் க�ஞர் 
எம்.எஸ்.அப்துல் ல�ப்

அசட்டுத்தனமான கவிைதயா அல்லது   
அசட்டுத்தனமான விமர்சனமா?  

அ. ேயசுராசா  
எனது ‘பு�ய சப்பாத்�ன் �ழ்’ 

என்னும் க�ைத முத�ல் ‘அைல’ 
இத�லும்(1980), �றகு, எனது 
‘அ�யப்படாதவர்கள் �ைனவாக...!’ 
க�ைதத் ெதாகுப்�லும் (1984) , 
‘த��யல்’ ெவ��டான ‘மரணத்துள் 
வாழ்ேவாம்’ ெதாகு��லும் (1985) 
இடம் ெபற்றுள்ளது. அக்க�ைத 
இதுதான்

த�ழர்க�ன் �க�றந்த ஆயுதமாக, 
வாள், கத்�, �ல் , அம்பு ,ேகடயம் 
ேபான்ற எல்ேலாருக்கும் ெத�ந்த 

ஆயுதங்கைள �ட பல மடங்கு பலம் 
ெபாருந்�யதாக அைமந்த அந்த ஆயு-
தத்ைத எத்தைனேபர் �ைன�ல் ைவத்�-
ருக்�றார்கள்? அ��யைலயும் , க�த�-
யலும் நன்கு அ�ந்து ைவத்�ருந்த எமது 
முன்ேனார்க�ன் �கச் �றந்த பைடப்பாற்-
றலுக்கான உதாரணம்தான் வள�. வள� 
என்றவுடன் பலருக்கும் பு�யாம�ருக்க-
லாம். 1000,1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்ேப 
ெதா�ல்நுட்பம் கண்ட ஆயுதம். 

ஆங்�ேலயர்க�ன் துப்பாக்� குண்-
டுகைள ெசய�ழக்க ைவத்து ஆங்�-
ேலய பைடகைள அ�ரைவத்த ஆயுதம் 
வள�. காற்ைற ��த்து கண்�ைமக்கும் 
ேநரத்�ல் எ��ைய தாக்கக்கூ�ய இவ்வா-
யுதத்ைத யாரும் பயன்படுத்த கூடாது என்ப-
தற்காக இக் கைலைய அ�ேயாடு அ�க்கத் 
�ட்டம் �ட்�ய ஆங்�ேலய தளப�கள் 
வள� கைலைய பயன்படுத்துபவர்களுக்கு 
மரண தண்டைன ��த்து வள� கைலைய 
அ�க்க முற்பட்டனர். ஆனால் �ல த�ழ் 
அரசர்களால் மைறமுகமாக இக்கைல 
ப�ற்று�க்கப்பட்டது என்று வரலாறு 
கு�ப்ேபடுகள் கூறு�ன்றன. 

வள� பற்�ய முக்�ய இலக்�ய சான்று-
கள் த�ழ் இலக்�யங்க�லும், வரலாற்-
�லும் வள� பற்�ய கு�ப்புகள் 
காணப்பட்ட ேபா�லும் எ�ர்-
கால சந்த��னர் அது பற்�த் 
ெத�ந்து ெகாள்ளக்கூடாெதன்ப-
தற்காக பல கு�ப்புக்கள் அ�க்-
கப்பட்டுள்ளன. ஆனாலும் �ல 
கு�ப்புக்கள் கல்ெவ ட்டுக�லும் 
இலக்�யங்க�லும் கண்ட�யப்-
பட்டுள்ளன. அவற்றுள் கள்ளர்க-
�ன் மர�ல் அ�க பயன்பாட்�ல் 
இருந்த வள� பல ெபயர்கள் 
ெகாண்டு அைழக்கப்பட்டதாகத் 
ெத��ன்றது. த�, வைல த�, 
�க�, பாறாவைல, சுழல்பைட, 

பைட வட்டம் என்ெறல்லாம் அைழக்கப்-
பட்�ருக்�றது. கள்ளர்க�ன் �ருமண 
�கழ்வுக�ல் வள�ைய �தனமாக ெகாடுத்-
துள்ளனர் என்று ஆங்�ேலய ெதால்ெபா-
ரு�யலாளர் ெராேபர்ட் குரூப்ஸ் [robat 
groops] கு�ப்�ட்டுள்ளார். புதுக்ேகாட்ைட 
மன்னர்க�டம் வள�ப்பைட த�ப்பைட-
யாக இருந்ததாகவும் வரலாறு ெத��க்�-
றது . 

வைளந்த வாைள எ� என்பேத வள�-
�ன் அர்த்தம். அவுஸ்�ேர�ய ஆ�வா-
�களால் உபேயா�க்கப்பட்ட பூமராங் 
என்ற ஆயுதம்தான் வள�. அவர்கள் 

பறைவக�ட�ருந்து �ைணப்புலத்ைத 
பாதுகாக்கவும், �ைளயாட்டுப் ெபாருளா-
கவும் மட்டுேம வள�ையப் பயன்படுத்� 
வந்துள்ளார். ஆனால் பலநூறு ஆண்டுக-
ளுக்கு முன்னர் ேபா�ன்ேபாது எ��கைள 
நடுநடுங்க ைவக்க பூமராங் என்ற வள�ைய 
பயன்படுத்�ய ெபருைம த�ழைனேய 
சாரும். அவுஸ்�ேர�ய ேவடுவர்கள் பயன்-
படுத்�ய ஆயுதமும் வள��ல் காணப்ப-
டும் ெதா�ல்நுட்பமும் ஒன்றுதான். 

வள�ைய �சும் ேபாது �ைச ச�யான 
அளவு இருக்க ேவண்டும், ஆயுதத்-
�ன் எைட கூ�னால் �ண்ட தூரம் �ச 
மு�யாது. எைட குைறந்தால் தாக்கும் 
�றன் குைறயும். அைத �ட முக்�யமா-
னது ஓர் இரும்பு துண்டு காற்�ல் சுழன்-
றப� இலக்கு ேநாக்�ச் ெசல்வதற்கு 
ேதைவயான அ�ப்பைடயான எைடக் கட்-
டுப்பாடு. ஆயுதத்�ன் ைம யத்�ல் �ைல 
ெகாண்டுள்ள எைட அதன் சம�ைலைய 
கு�த்து �ைச�ன் பாைத�ல் துல்�ய-
மாக பய�க்க உதவு�றது.வள��ன் 
இந்தத் ெதா�ல்நுட்பம் த�ழர்கைளயும், 
த�ழ் மண்ைணயும் கர்வப்பட ைவப்பது. 
18 ஆம் நூற்றாண்�ல் அவுஸ்�ேர�-
யாைவ வரலாற்று ஆய்வு ெசய்த சாேவஸ் 
ேகன் தனது ஆய்�ன் ப� வள� ஆ�ய 

மக்க�ன் ேபார்க்கரு� என்றும் அவர்கள் 
இக் கரு�ைய பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு 
முன்ேப யுத்தங்க�ல் பயன்படுத்�யுள்-
ளனர் என்றும் கு�ப்�ட்டுள்ளார். புலம் 
ெபயர் த�ழ் மக்க�ன் வருைக�ன் கார-
ணமாக இந்த ேவடுவ கு�களுக்கு வள� 
பழக்கப்பட்டது என்றும் அவ�ன் கு�ப்புக்-
கள் ெத��க்�ன்றன. 

�ழக்�ந்�ய கம்ப� பைட�ல் பல 
முக்�ய ெபாறுப்புகள் வ�த்த ேகர்ணல் 
ேஜம்ஸ் ெவல்ஸ் தனது இராணுவ கு�ப்-
புக�ல் வள�ையப் பற்� எழு�யுள்ளார். 
கம்ப�க்கு �வகங்ைக �ைமேயாடு நல்-
லுறவு இருந்த காலக்கட்டத்�ல் ெப�ய 
மருது�டம் தான் வள� �சக் கற்றுக் 
ெகாண்டதாகவும் உல�ல் ேவறு எங்ேக-
யும் இல்லாத இக் கரு� �றைமயுைட 
யவர்கள் ��னால் 100 கஜ தூரம் வைர 
ெசன்று இலக்ைக துல்�யமாக தாக்கும் 
என்றும் த�ழர்கைள ேபால இக் கரு�ைய 
ேவறுயாரும் �றைமயாக �ச மாட்டார்கள் 
என்றும் அவர் புகழ்ந்துள்ளார். 

ஆங்�ேலய தளப�கள் அ�கம் பயந்த 
ஆயுதமாக வள� இருந்தது அன்று. 
பாைளயகாரர்க�ன் யுத்தத்�ல் கு�ப்பாக 
ெக�ல்லா முைற�லான மைறந்�ருந்து 
தாக்கும் ேபார் முைறக்கு ஏற்ற ஆயுதமாக 

வள�ேய இருந்தது. பாைளயகாரர்க�ன் 
யுத்தம் மு�வுக்கு வந்த காலக்கட்டத்�ல் 
ஆங்�ேலய �ர்வாகம் 1801 ஆம் ஆண்டு 
ஆயுத தைடச் சட்டத்ைத ெகாண்டு வந்தது. 
அதன்ப� மக்கள் யாராவது ேபார் ஆயுதங்-
கைள ைவத்�ருப்பது கண்டு��க்கப்பட்-
டால் ெபாது இடத்�ல் தூக்��டப்படு-
வார்கள் என்று அ��க்கப்பட்டது. 

எல்லா வைக �லான ஆயுதங்களும் ைக 
ப்பற்றப்பட்டன. பாைளயக்காரர்கள்,ேபார் 
�ரர்கள், கு�மக்கள் என்ன அைன வரும் 
ஆயுதங்கள் �க்கப்பட்ட ம�தர்களாக ஆக்-
கப்பட்டார்கள். அப்ேபாது ஆங்�ேலயர்க-
ளால் 22000 வள�கள் ைகப்பற்றப்பட்டன. 
ெதன்த�ழகம் முழுவதுமுள்ள வள�கள் 
ெமாத்தமாக அ�க்கப்பட்டன. அந்த 
ஆயுதத்�ன் �ைனவு கூட இம் மண்�ல் 
�ஞ்சக் கூடாது என ஆங்�ேலயர்கள் உறு-
�யாக இருந்தனர். கரங்க�ருந்து �ங்�ய 
ஆயுதம் நாளைட�ல் மக்கள் �ைனவுக-
�லு�ருந்தும் �க்கப்பட்டது. இவ்வாறு 
�கச்�றப்பு வாய்ந்த 
வள� தற்ேபாது இராம-
நாதபுரத்�ல் பாதுகாக்-
கப்பட்டு வரு�றது. 
வள� என்ற பூமராங் 
த�ழர்க�ன் ெசாத்து. 
த�ழர்க�ன் மறக்கப்-
பட்ட உண்ைம.

தமிழர்களால் 
மறக்கப்பட்ட

ஆயுதம்; வளரி  

ஜனூ�கா �வராஜன்
இத�யல் கல்லூ�
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காபூலில் இயங்கும பிர்பல தனியார் 
ததாமலக்காட்சி ஒன்றின் ்படப்பிடிப்்பாளர் 
தலி்பான் ப்பாராளிகளால் மிக பைாசைாக தாக்-
கப்்பட்டு தகாமல தசயயப்்பட்டது ததாடர்பில் 
அநத ததாமலக்காட்சி பசமையின் தமலமை 
நிர்ைாக அதிகாரியால் தலி்பான் தமலமைக்கு 
அறிவிக்கப்்பட்டப்பாதும, அமடயாளம 
காணப்்பட்ட அநத தகாமலயாளி மீது ஒழுங்கு 
நடைடிக்மக எதுவும எடுக்கப்்படாமையும 
இநத சம்பைம ்பற்றி தமலமையிடம இருநது 
எநத கருத்தும தைளிப்்படாமையும குறிப்பிடத்-
தக்கது. இது ப்பால ்பல சம்பைங்கள் நாட்டின் 
்பல ்பகுதிகளிலும ்பரைலாக நடநது தகாண்டி-
ருக்கிறது. ஆனால் இமையாவும தைளி உல-
கிற்கு ைருைதும இல்மல இது ்பற்றி அதைரிக்க 
தரப்பு கைனம தசலுத்துைதும இல்மல.

இநத நிமலயில் சர்ைபதச உதவிகள் துண்டிக்-
கப்்பட்டு ைங்கி அமைப்பு த்பருைளவில் முடக்-
கப்்பட்ட நிமலயில், இருக்கும ஆப்கானின் 
த்பாருளாதாரம தைகுவிமரவில், தைகுைாக 
சுருங்கும என்று சர்ைபதச நாணய நிதியம ைதிப்-
பிட்டுள்ளது. ஆப்கானிஸதான் ஆயைாளர்கள் 
அமைப்பு என்கின்ற தனியார் அமைப்த்பான்-
றின் சமீ்பத்திய அறிக்மக ஒன்றில் தலி்பான் 
அரசாங்கத்திடம அதன் நிதிச் சரிவுப் த்பாருளா-
தாரத்மத ஒத்திமசைாக்குைதற்கான எநத திட்ட-
மும இல்மல என்பற பதான்றுகிறது எனத் ததரி-
விக்கப்்பட்டுள்ளது. சர்ைபதச உதவிகமளப் 
த்பறுைதற்கு ைனித உரிமைகள் ைற்றும ்பாது-
காப்பில் விட்டுக் தகாடுப்புகமளச் தசயய ஆட்-
சியாளர்கள் தயாராக இல்மல. என்்பமதபய 
இமை யாவும உணர்த்துகின்றன.

அபதபைமள உலக ைங்கியும, தெர்ைனி 
ைற்றும தநதர்லாநது ப்பான்ற சில நன்தகா-
மடயாளர்கள் நாடுகளும,ஆப்கான் சுகாதாரத் 
துமறயில் உள்ள ஊழியர்களுக்காைது ஊதியம 
ைழங்க ஆபலாசித்து ைருைதாக அறிய முடி-
கிறது. உலக ைங்கி 500 மில்லியன் ்பவுண்ஸ-
கள் ைமர நிதிமய தைளியிட ்பரிசீலித்து 
ைருைதாகவும கூறப்்படுகிறது. ைருத்துை ்பணி-
யாளர்களுக்கு சம்பளம இல்லாததால், மிக 
அடிப்்பமடயான சுகாதார பசமைகள் கூட, 
தமடப்்பட்டுள்ளதாகவும இது குழநமதகள் 
மீது பநரடி தாக்கத்மத ஏற்்படுத்தியுள்ளதாகவும 
அங்கிருநது ைரும தகைல்கள் கைமல அளிக்-
கின்றன.

அபதபைமள சர்ைபதச உதவிகமள எநத 
நாணயம மூலைாக நாட்டிற்கு ைாற்றுைது, 
என்்பது ததாடர்பிலும ்பல சிரைங்கமள எதிர்-
தகாள்ளப்்படுகிறது.  அங்குள்ள தனியார் ைங்கி 
அமைப்புகள் ்பணப்்பரிைர்த்தமனகமள 
பைற்தகாள்ள தயங்குைதாக ததரிவிக்கப்்படுகி-
றது. சர்ைபதச ்பணப் ்பரிைாற்றத்மத தற்ப்பாது 
நமடமுமறயில் இருக்கும அதைரிக்க நாணயத்-
தில் பைற்தகாள்ைது ்பாதுகாப்்பானபதா, நிமல-
யானபதா அல்ல என்கின்ற கருத்துக்களும முன்-
மைக்கப்்படுகின்றன. எப்்படியாயினும இநத 
குளிர்காலத்தில் ைனிதாபிைான நிைாரணத்திற்-
கான அைசர உதவிகமள ஊக்குவிக்கும ைபனா-
நிமலயிபலபய ்பல ைனிதாபிைான அமைப்-
புகளின் விருப்்பங்களும, தசயல்்பாடுகளும 
உள்ளன. 

நிதிப் ்பரிைாற்ற சிக்கமலத் தீர்ப்்பதற்காக, 
உலக ைங்கியின் முன்னாள் த்பாருளாதார 
நிபுணர் வில்லியம ம்பர்ட் ைற்றும முன்னாள் 
கருவூல அதிகாரி அதலக்ஸ தெர்டன் 
ஆகிபயார் ்பல ்பரிநதுமரகமள முன்மைத்துள்-
ளனர். அைர்களின் அமனத்து திட்டங்களும 
சாத்தியைானதாக இல்லாவிட்டாலும, தனியார் 
துமற ைங்கிகள் ைற்றும ஆப்கானிஸதானில் 
இன்னும தசயல்்படும சில தனியார் நிறுை-
னங்கள் மூலம, தனிப்்பட்ட குடும்பங்களுக்கு 
டிஜிட்டல் ததாழில் நுட்்பம மூலம உதவிகமள 
ைழங்கலாம என்்பது சில நாடுகளால் ்பரிசீலிக்-
கப்்பட்டு ைருகிறது. ைணிக இறக்குைதிமய 
எளிதாக்குைதன் மூலம நாட்டிற்கு நிதிமயக் 
தகாண்டுைருைதற்கான ஆக்கப்பூர்ைைான 
அணுகுமுமறகமளயும அைர்கள் ்பரிநதுமரத்-
துள்ளனர். 

அதைரிக்காவும சர்ைபதச நாணய நிதியமும 
ஆப்கானின் தனியார் சிலரால் தைளிநாடுகளில் 
முதலிடப்்பட்டுள்ள ்பல பில்லியன் த்பறுைதி-
யான தசாத்துக்கமள முடக்கி நாட்டின் ்பஞச 
நிமலமய ப்பாக்க பைண்டும என்று முன்தைா-
ழிநதுள்ளது.  அதைரிக்கா மகயகப்்படுத்திய 
ஆப்கான் ைத்திய ைங்கியின் ்பணமும ைனி-
தாபிைான உதவிகளுக்காக உடன் விடுவிக்கப்-
்பட பைண்டியபத. எநத அணுகுமுமறமய 
்பயன்்படுத்தியாகிலும, அதைரிக்காவும பிற 
நன்தகாமடயாளர்களும விமரைாக தசயல்்பட 
பைண்டும என்்பபத கள நிலைரம.

ஆப்கானின் இன்மறய இநத அைல நிமலக்கு 
காரணைான அதைரிக்கா இநத விடயத்தில் அதி 
கைனம தசலுத்த பைண்டும என்்பபத அமன-
ைரின் எதிர்்பார்ப்பும ஆகும. அபதபைமள 
சர்ைபதச உதவியிலிருநது தலி்பான் அமைப்-
பினபர அதிக ்பலன் த்பறுைார்கள் என்கின்ற 
நியாயைான, ஆழைான கைமலகளும கருத்தில் 
தகாள்ளப்்பட பைண்டும, சர்ைபதச உதவிக்-
கான பநாக்கத்மத விரிவு்படுத்துைது எளிதா-
னது அல்ல. தலி்பான்களின் முன்மனய ைற்றும 
சமீ்பத்திய அடக்குமுமற நடைடிக்மககள், சர்-
ைபதச ்பயங்கரைாத குழுக்களுடனான அைர்-
களின் ததாடர்பு ைற்றும அைர்களின் அரசாங்-
கத்தில் அனுைதிக்கப்்பட்ட ்பயங்கரைாதிகளின் 
இருப்பு ஆகியைற்மற அமசப்்பது என்்பது இல-
குைான விடயம அல்ல,  

காபூலில் இருநது தங்கள் துருப்புக்கள், தூத-
ரகங்கள் ைற்றும குடிைக்கமள அண்மையில் 
தைளிபயற்றிய அதைரிக்கா ைற்றும அதன் 
நட்பு நாடுகளுக்கு, ஆப்கானிஸதான் ைக்களின் 
தநருக்கடிக்கு தீர்வு கான்்பமத விட தலி்பான் 
அமைப்பினர் மீதான அழுத்தத்மத அதிகரிக்க 
பைண்டும என்கின்ற உணர்பை ைலுைானதாக 
இருக்கும.

எது எவைாறாயினும, இநத குளிர்கால நடுப்-
்பகுதியில் ஏற்்படலாம என எதிர்்பார்க்கப்்படும 
ைனிதாபிைான ப்பரழிவு அ்பாயம தடுத்து நிறுத்-
தப் ்படாவிட்டால் ஆப்கானிஸதானுடனான 20 
ஆண்டுகால சர்ைபதச முரண்்பாடுகள் பைலும 
அதிகரித்து தலி்பான்களின் நிமல்பாடு, 
நியாயப் ்படுத்தப்்படும அ்பாயம ஏற்்படலாம. 

தற்ப்பாமதய காபூலின் வீழ்ச்சிக்கும அதன் 
மூலைான தலி்பான்களின் மீள் எழுச்சிக்கும 
ைழிைகுத்த அதைரிக்காவும அதன் நட்பு 
நாடுகளும ஆப்கான் ைக்கமள புறக்கணிக்க 
ைாட்படாம என்்பமத உறுதி தசயய பைண்டும. 
நடக்குைா இது...? ஒத்துமழப்்பார்களா தலி-
்பான்கள்...? ைலருைா ெனநாயகம...?

உலகின் விமட அற்ற ்பல பகள்விகளில் 
இைற்மறயும இமணப்்பமத தவிர பைதறது-
வும தற்ப்பாமதக்கு சாத்தியைற்றபத..!

பேரழிவின் விளிம்பில்... 
(09ஆம ்பக்கத் ததாடர்)

,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauR 

kfhtyp tyak; rhh;e;j Fsq;fs; kw;Wk; FbapWg;G nghJ fl;likg;G 

trjpfs; mgptpUj;jp ,uh[hq;f mikr;R 

,yq;if kfhtyp mjpfhu rig (MASL) 

Mh;tj;ij ntspg;gLj;Jjy; (EOI)
,yq;if kfhtyp mjpfhu rigapd; fPo; Nju;e;njLf;fg;gl;Ls;s gpujhd ePh;j;Njf;fj;jpw;fhd 

tz;ly; kz;iz  mfw;Wjy; kw;Wk; Kfhikj;Jt cghatopfis mgptpUj;jp nra;jy; 

gw;wpa tplaq;fis fzpj;Jf;fhd MNyhrid Nritfspd; ngWif Nkw;nfhs;sy;.
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kfhtyp tyak; rhh;e;j Fsq;fs; kw;Wk; FbapWg;G nghJ fl;likg;G trjpfs; mgptpUj;jp 

,uh[hq;f mikr;rpd; fPo; nraw;gLj;jy; ,yq;if kfhtyp mjpfhu rig rhh;ghf 

mikr;R MNyhrfh;fspd; ngWif;FO (CPCM) ,q;F tpghpf;fg;gl;Ls;s NritfSf;fhf 

Mh;tk; fhl;Lfpd;w njhopy; Kaw;rpahsh;fsplkpUe;J Mh;tntspg;ghLfs; Nfhug;gLfpd;wd.

,yq;if kfhtyp mjpfhurigapy; fPo; eph;tfpf;fg;gLk; kfhtyp fq;if kw;Wk; fyhXah 

fq;if gpujhd ePh;j;Njf;fq;fspy; ePh; nfhs;ssT ehSf;Fehs; ftdj;jpy; nfhs;s$bathW 

Fiwtile;J nry;fpd;wik kjpgPLfspy; fz;lwpag;gl;Ls;sJ. mjdbg;gilapy; 

tpf;Nlhhpah> ue;njdpfy> ud;lk;Ng> nghy;nfhy;y> Nghtnjd;d kw;Wk; fyhntt Nghd;w 

ePh;j;Njf;fq;fspd; Njq;fpAs;s tz;ly; kz;iz mfw;Wjy; kw;Wk; Kfhikj;Jt 

cghatopfs; mgptpUj;jp gw;wpa cz;ikfis mtjhdpg;gjw;fhf ,zq;fhzg;gl;Ls;sJ. 

Njh;e;njLf;fg;gLk; gy;Nehf;F ePh;j;Njf;fq;fs; KiwNa Etnuypa> fz;b> gJis> 

khj;jis kw;Wk; mEuhjGuk; khtl;lq;fspy; kfhtypfq;if kw;Wk; fyhXah topahf 

mike;Js;sJ. 

vjph;fhyj;jpy; mtjhdpg;gpd; ,Wjp ngWNgiw cgNahfpj;J> Nkw;gb ePh;j;Njf;fq;fspd; 

tpizj;jpwid Nkk;gLj;Jtjd; %yk; ePh;kpd; cw;gj;jp kw;Wk; ePh;g;ghrdj;jpw;fhd ePiu 

jpwe;J tpLjiy mjpfhpg;gjw;F cj;Njrpf;fg;LfpwJ. vdNt> Njh;e;njLf;fg;Lk; 

ePh;g;ghrdj;jpw;fhf tz;ly; kz;iz mfw;Wjy; kw;Wk; Kfhikj;Jt cghatopfs; 

mgptpUj;jp gw;wpa cz;ikfis mtjhdpg;ig epiwNtw;Wk; mtjhdpg;gpd; Nehf;fkhtJ>

a) cj;Njr EIRR, NPV kw;Wk; Vida jifikahd nghUshjhu Ma;T kw;Wk; 

nrytpdk; kw;Wk; rYiffs; gw;wpa Ma;Tld; cz;ikfis mtjhdpj;jy;.

b) cj;Njr cgha topfis nraw;gLj;Jtjw;fhf  nrytpd; kjpg;gPL kw;Wk; Nfs;tp 

Mtzj;ij jahhpj;jy;.

 tz;ly; kz; ghtid Kfhikj;Jtk; (Sediment Utilization Management) ,t; mbg;gi-

lahff; nfhz;L re;ij tha;g;Gf;fis ftdj;jpy; nfhz;L tz;ly; kz;zhf mfw;w-

g;gl;l nghUl;fSf;fhf cghatopfspd; rYiffs; ngwg;gl;Ls;sJ. ( c+k;: kzy;> 

cuk;> gy;NtW ifj;njhopYf;fhd fspkz;> Nghd;wd)

jifik Njitg;ghLfs; 

,q;F tpgupf;fg;gl;Ls;s NritfSf;fhf Mu;tk; fhl;Lfpd;w njhopy;Kaw;rpahsh;fshy; 

xg;ge;jj;jpw;fhf jifik ngWtjw;F kw;Wk; Vw;Wf; nfhs;tjw;F fPo;f;fhZk; jfty;fis 

toq;Fjy; Ntz;Lk;. mjdbg;gilapy; FWfpa gl;bay;gLj;jy; fPo;f;fhZk; jfTj;jp-

wd;fis mbg;gilahff; nfhz;lJ. 

a) njhopy;Kaw;rpahshpd; gjpT kw;Wk; mjd; tpA+fk;

b) mtjhdpg;Gf;F cj;Njr CopaH Fohkpd; jifik (Curriculum vita) gw;wpa tpguk;

c) fpl;ba 05 tUlj;jpw;fhd fzf;fha;Tf;F cw;gLj;jg;gl;l epjpf;$w;W

d) fle;j 10 tUlj;jpw;Fs; fk;gdpapdhy; G+h;j;jp nra;ag;gl;l toq;fy;fs;> ,e;j 

mtjhdpg;Gf;Fr; rkkhd nraw;wpl;lq;fspd; gl;bay; kw;Wk; tpguk; (fk;gdpahdJ 

,e;j mtjhdpg;Gf;F rkkhd 02 nraw;jpl;lq;fs; my;yJ mjw;F Nkw;gl;L G+h;j;-

jp nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;)

e) Broachers kw;Wk; NtW Jid Mtzq;fs; kw;Wk; mth;fsJ jifikfis 

cWjp nra;Ak; ve;j Fwpj;j Mtzq;fSk;

vdNt> Nkw;gb mtjhdpg;Gf;fhf Mh;tk; fhl;Lfpd;w njhopy; Kaw;rpahsh;fs;> Nkw;gb 

jfty;fSld; jkJ Mh;tj;ij FWfpa gl;bay;gLj;Jtjw;fhf %yg;gpujp 01 kw;Wk; 

Nghl;Nlhg; gpujpfs; 05 cld; NkNy Nfhug;gl;Ls;sJ Njitg;gLk; tpguq;fs;/ jfy;fis 

toq;Fjy; Ntz;Lk;. jifikAs;s kw;Wk; Mh;tk; fhl;Lfpd;w cs;@h; fk;gdpfs;/ 
,ize;j tpahghuq;fs; mth;fsJ jifikfis cWjp nra;tjw;fhf Mtzq;fSld; 

mth;fsJ tpz;zg;gq;fisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. NkNy tpgupf;fg;gl;Ls;sthW> 

mth;fsJ tpz;zg;gq;fis rkh;g;gpf;Fk;NghJ cs;@h; fk;gdpfs; xd;W my;yJ 

gytw;Wld; ,ize;j tpahghuj;ij mikj;Js;s ntspehl;Lf; fk;gdpfSk; Vw;Wf; 

nfhs;sg;glf;$bait.

,yq;if Njrpa ngWif epWtdj;jpdhy; ntspaplg;gl;Ls;s MNyhrfh;fis Njh;e;njL-

j;jy; kw;Wk; Nritapy; <LgLj;Jtjw;fhd MNyhriz topfhl;ly;fspy; jug;gl;Ls;s 

juj;jd;ik kw;Wk; nryit mbg;gilahff; nfhz;L Njh;e;njLj;jy; (QCBS) ,d; gpuf-
huk; jifikahd MNyhrfh; Njh;e;njLf;fg;gLth;. 

Nkyjpf jfty;fs; gpujpg; gzpg;ghsh; ehafk; (njhopy;El;g Nritfs;) ,lk; fPo;f;fhZk; 

Kfthpapy; mYtyf Neuq;fspy; 09.00 Kjy; 16.00 tiu my;yJ http://mahaweli.gov.lk/
tenders.html  vDk; kfhtyp mjpfhu rigapy; ,iza jsj;jpw;F gpuNtrpj;J ngw;Wf; 

nfhs;syhk;.

njhiyNgrp : 0094112689651/ 0094112687475 

ngf;]; : 0094112689651

kpd;dQ;ry; : ddgts.masl@gmail.com

MNyhrfuhy; Nkw;gb tpguq;fs;/ Mtzq;fis 2022 [dthp 10 gp.g 2.00 ,w;F my;yJ 

mjw;FKd; gzpg;ghsh; ehafk; mYtyfk;> ,yq;if kfhtyp mjpfhurig> ,y 500> 

b.gP.[hah  khtj;j> nfhOk;G-10> ,yq;if ,w;F mDg;Gjy; Ntz;Lk;. 

fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ‘Mh;tj;ij ntspg;gLj;jy; ,yq;if kfhtyp 

mjpfhu rigapd; fPo; Njh;e;njLf;fg;gl;l gpujhd ePh;j;Njf;fq;fspy; Njq;fpAs;s tz;ly; 

kz;iz mfw;Wjy; kw;Wk; Kfhikj;Jt cghatopfs; mgptpUj;jp gw;wpa cz;ik 

epiy mtjhdpj;jy;’ vd;W njspthff; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. 

gzpg;ghsh; ehafk; - 

,yq;if kfhtyp mjpfhurig

,y. 500> B.gP. [hah khtj;j> 

nfhOk;G-10>

,yq;if.

fUk;G Nrhsk; kuKe;jphpif> kpsF> fUth> fpuhk;G> ntw;wpiy 

cl;gl rpW Njhl;lg; gaph;fs; gaph;nra;if mgptpUj;jp rhh;e;j 

ifj;njhopy;fs; kw;Wk; Vw;Wkjp Nkk;ghl;L ,uh[hq;f mikr;R

2022 Mk; Mz;bw;fhf rPdp nkhj;j nfhs;tdthsh;fisg; gjpT nra;jy;

,yq;ifapd; gpujhd gOg;G epw rPdp cw;gj;jpahsh;fshd vkJ epWtdk;> tprkw;w> kw;Wk; 

kugZ njhopy;El;gk; jtph;e;j Rfhjhukhd cah; juj;jpyhd gOg;G epw rPdpia 

ghtidahsh;fSf;F ePz;lfhykhf toq;fp tUfpwJ. vkJ epWtdj;jpdhy; rpWNghf 

kw;Wk; ngUk;Nghf fhyq;fspy; xU khjj;jpw;F 8>000 - 10>000 njhd; ,w;F ,ilg;gl;l 

mstpyhd rPdp mur kw;Wk; jdpahh; Jiw nfhs;tdthsh;fSf;F tpw;fg;gLfpwJ.

vk;khy; cw;gj;jp nra;ag;gLk; gOg;G epw rPdpia nfhs;tdT nra;tjw;F Mh;tk; 

fhl;Lfpd;w rPdp nkhj;j nfhs;tdthsh;fs; 2022 Mz;bw;fhf vkJ epWtdj;Jld; gjpT 

nra;J nfhs;tjw;F ,j;jhy; miog;G tpLf;fg;gLfpd;wJ. gjpT nra;tjw;fhd 

tpz;zg;gj;ij vkJ jiyikafj;jpy; ksspf;fg;glhj ,yq;if &gh 36>000/- 
njhifiiar; nrYj;jp ngw;Wf;nfhs;s KbtJld;> mt;thW gjpT nra;Ak; 

nfhs;tdthsh;fs; khj;jpuk; rPdp Nfs;tpf;fhf Nrh;j;Jf;nfhs;sg;gLth;.

,jw;fhf nfhs;tdthsh;fs; 2022 [dthp 21 tiu thu ehl;fspy; mYtyf Neuq;fspy; 

jiyikafj;jpw;F tUif je;J gjpTnra;J nfhs;sTk;.

jiyth;

tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahh;) epWtdk;>

,y.27> nky;gd; mntdpa+>

nfhOk;G - 04.

rfy njhlh;GfSk;  : 011-2584184 / 0710912252
ngf;];  : 0112500674

tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahH) epWtdk;

LANKA SUGAR COMPANY (PRIVATE) LIMITED

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurig

jpUNfhzkiy JiwKfj;jpy; nghwpapay; Ntiyj;js fl;blj;ij eph;khzpj;jy;

(Contract No.: SLPA/CD/TRINCO/ESSB)

1.  'jpUNfhzkiy JiwKfj;jpy; nghwpapay; Ntiyj;js fl;blj;jij eph;khzpg;gjw;fhf (Contract 
No.:SLPA/CD/TRINCO/ESSB)| jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J JiwKfq;fs; 

kw;Wk; fg;gw; Nritfs; mikr;rpd; nrayhsUf;fhf JiwKfq;fs; kw;Wk; fg;gw; Nritfs; mikr;rpd; 

mikr;R ngWiff; FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis miof;fpd;whh;. ,e;j xg;ge;jj;jpd; 

fPohd NtiyahdJ gpujhdkhf Njitahd nkU$l;ly; kw;Wk; Nritfisalf;fpa %d;W khb fl;bl 

eph;khzkhFk;. nkhj;j jiug;ghdJ mz;zsthf 1800 rJu kPw;wuhFk;.

2. xg;ge;jj;ij ngWtjw;fhd jFjpf;fhf gpd;tUtd g+h;j;jp nra;ag;gly; Ntz;Lk;.

 �    tpiykDjhuh; CIDA (Kd;G ICTAD vd miof;fg;gl;lJ) gjpT rp-2 juk; kw;Wk; rp-3 

xg;ge;jf;fhuh;> fl;bl eph;khzj;jpy; tpN\lj;Jtk; ngw;wtuhftpUj;jy;.

 �  Eroc.drc.gov.lk vd;w ,izajsj;jpypUe;J xd;-iyapd; %ykhf tpiykDjhuhpdhy; 

ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l 1987 Mk; Mz;bd; 03 Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fspd; 8 Mk; gphptpd; 

fPo; toq;fg;gl;l nry;YgbahFk; jd;ikapYs;s gjpnthd;W.

3.  jpUNfhzkiy> rPdd; Flh> jpUNfhzkiy JiwKfk;> ,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurig> 

tjptpl Kfhikahshpd; mYtyfj;jpy; 2022.01.04 Mk; jpfjpad;W K.g. 10.30 kzpf;F tpiykD 

Kd;Ndhbf; $l;lKk; mjidj; njhlh;e;J js tp[aKk; eilngWk;.

4.  2021.12.13 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.01.24 Mk; jpfjp tiuAk; (,U ehl;fSk; mlq;fyhdit) 

Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.30 kzpf;Fk; gp.g. 2 kzpf;Fkpilapy; ngNrt mlq;fyhf 35>000 &ghit 

kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; fl;lzkhf nrYj;jpa gpd;dh;> nfhOk;G-01> nya;ld; g];jpad; tPjp> 45 

Mk; ,yfj;jpYs;s ,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurig> xg;ge;jq;fs; kw;Wk; tbtikj;jy; gphpT> 

xg;ge;jq;fs; kw;Wk; tbtikj;jYf;fhd gpujhd nghwpapayhsUf;F vOj;J %ykhd 

tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk; mthpdhy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; toq;fg;gLk;. 

mNj mYtyfj;jpy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; ,ytrkhf ghPl;rpf;fg;glyhk;.

5. tpiykDf;fs; 120 ehl;fSf;F nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;.

6.  tpiykDf;Nfhuy; MtzkhdJ jghYiwnahd;wpy; mlf;fg;gl;L ghJfhg;ghf Kj;jpiuaplg;gl;L 

jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “Construction of Engineering Workshop Building at 
Trincomalee Port (Contract No.: SLPA/CD/TRINCO/ESSB)” vd Fwpg;gplg;gl;L gjpTj; jghypy; 

jiyth;> mikr;R ngWif FO> JiwKfq;fs; kw;Wk; fg;gw; Nritfs; mikr;R> ,y. 19> 

irj;jpa tPjp> nfhOk;G-01 vd;w Kfthpf;F mDg;gg;gly; Ntz;Lk; my;yJ NkNyAs;s 

KfthpapYs;s JiwKfq;fs; kw;Wk; fg;gw; Nritfs; mikr;rpd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s 

Nfs;tpg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;.

7.  midj;J tpiykDf;fSk; 2>100>000 &gh ngWkjpahd tpiykDg;gpiznahd;Wld; 

,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDg;gpizahdJ 2022.06.21 Mk; jpfjp tiuAk; 

nry;YbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;.

8. Ntiyfspd; g+h;j;jp nra;jYf;fhd Neur;rl;lfk; 365 ehl;fshFk;.

9.  ,U gpujpfspYs;s tpiykDf;fs; 2022.01.25 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpastpy; rkh;g;gpf;fg;gl;L 

mitfs; gp.g.2 kzpf;F %lg;gl;L mitfis %ba gpd;dh; cldbahfNt jpwf;fg;gLk;. 

tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpfs; tpiykDf;fis jpwf;Fk; 

Ntisapy; rKfkspf;FkhW Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfpd;wdh;.

10.  ve;jnghU Nkyjpf tpguq;fSk; xg;ge;jq;fs; kw;Wk; tbtikj;jYf;fhd gpujhd 

nghwpapayhshplkpUe;J NkNyAs;s Kfthpapy; ngw;Wf; nfhs;sg;glyhk;. (njhiyNgrp: 011-

2380517)

  Nkw;$wg;gl;Ls;s midj;Jk; eroc.drc.gov.lk vd;w ,izajsj;jpypUe;J xd;-iydpy; 

fhl;rpg;gLj;jg;gl;Ls;sJ.

jiyth;>

mikr;R ngWiff; FO>

JiwKfq;fs; kw;Wk; fg;gw; Nritfs; mikr;R>

,y. 19> irj;jpa tPjp>

nfhOk;G-01.

,yq;if Gifapuj Nrit
Nfs;tp mwptpj;jYld; rk;ge;jg;gl;l fhyj;ij ePbj;jy; gw;wpa mwptpj;jy;

,yq;if Gifapuj jpizf;fsj;jpd; rhh;ghf jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jiytuhy; 

2021.11.07k; jpfjpa rpYkpd> rd;Nl xg;rth;> jpdfud; thukQ;rhp gj;jphpiffspy; 

mwptpj;jypd; %yk; gpuRhpf;fg;gl;l Gifapuj jpizf;fsj;jpw;F nrhe;jkhd Gifapuj 

epiya cztfk; kw;Wk; nfhOk;Gf;F ntspapy; cs;s nghUl; fsQ;rpaq;fspy; Fwpj;j 

Nfs;tpapd; Nfs;tp fhy vy;iy gpd;tUkhW ePbf;fg;gLtjhf mwptpj;Jf; nfhs;fpNwd;.

tpguk; tpz;zg;gq;fs; 

tpepNahfpf;Fk; ,Wjpj; 

jpfjp

tpiykDf;fs; jpwj;jy;

nfhOk;Gf;F ntspapy; 

cs;s nghUl; 

fsQ;rpaq;fs;

2022.01.06 gp.g . 2.00 tiu 2022.01.07 gp.g. 2.00 ,w;F

Gifapuj epiya 

cztfk;

2022.01.10 gp.g. 2.00 tiu 2022.01.11. gp.g. 2.00 ,w;F

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

tpw;gid kw;Wk; re;ijg;gLj;jy; mYtyfk;>

Gifapuj jiyikafk;> xy;nfhl; khtj;j>

nfhOk;G -10. 
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�ேரஷ்ட பத்��ைகயாளர் எம்.ஏ.எம். �லாம் எழு�ய தட்டுத்தாவாரம் எனும் 
க�ைத நூ�ன் அ�முக �ழா ெகாழும்�ல் புதன்�ழைம (8) முஸ்�ம் 
��யா ேபாரத்�ன் உப தைல� கலாபூஷணம் புர்கான் �. இப்�க்கார் (எம்.ஏ) 
தைலைம�ல் முஸ்�ம் காங்�ரஸ் தைலைமயக தாருஸ்லாம் ேகட்ேபார் கூட-
த்�ல் நைடெபற்றது. இந் �கழ்வுக்கு இந்�ய யூ�யன் முஸ்�ம் �க் தைலவர் 
மு�ருள் �ல்லத் ேபரா��யர் ேக.எம். காதர் ெமா��ன் �ரதம அ��யாகக் கலந்து 
ெகாண்டு பத்��ைகயாளர் எம்.ஏ.எம் �லாமுக்கு ெபான்னாைட ேபார்த்� ெகௗர�த்தார். 
நூ�ன் �ர�ெயான்ைற �ருச்� மாவட்ட கா� ��ப� ஜ�ல் சுல்தான் ெபற்றுக்ெகாண்டார். கல்ெலாலுைவ அல் அமான் 
அ�பர் எம்.�.எம். அ�ம், �ேரஷ்ட பத்��ைகயாளர் என்.எம். அ�ன், க�ஞர்களான ரவுப் ஹ�ர், அ� அக்பர், கைலவா� 
க�ல், சட்டத்தர� ர�த் எம். இம்�யாஸ் மற்றும் �னகரன் �ரதம ஆ��யர். ேத.ெசந்�ல்ேவலவர் ஆ�ேயார் �லாம் கடந்த 
75 வருட காலத்�ல் ஆற்�ய ேசைவகள், பத்��ைக ெதாடர்புகள் பற்� உைரயாற்�னார்கள்.  அஷ்ரப் ஏ சமத்

பா�ஸ்தான் �மானப்பைட�ன் அ�கா� ஹ�ஸ் முஹம்மது உஸ்மான் ஹயாத் 
மற்றும் ெசாைஹப் தா�ர் ஆ�ேயார் ெகாத்தலாவைல பாதுகாப்பு கல்லூ�ல் ெலா-
�ஸ்�க் முகாைமத்துவத்�ல் இளங்கைல மற்றும் முகாைமத்துவம் மற்றும் ெதா�-
ல்நுட்ப அ��ய�ல் இளங்கைல பட்டப்ப�ப்�ல் 1வது மற்றும் 2 வது இடத்ைதப் 
ெபற்றைமைய இட்டு பா�ஸ்தான் உயர் ஸ்தா�கராலயம் வாழ்த்துக்கைள ெத��-
த்தது. �மானப்பைட அ�கா� ஹா�ஸ் முஹம்மது உஸ்மான் ஹயாத், இலங்ைக 
ஜனா�ப� ேகாட்டாபய ராஜபக் ஷ�ட�ருந்து, ெலா�ஸ்�க் முகாைமத்துவ இளங்க-
ைல�ல் அ� �றந்த �றைமக்கான �ண்ணத்ைத ெபற்ற முதல் பா�ஸ்தா�ன் 
அ�கா� ஆவார். 

எழுத்தாளர் ெசல்� �ேவதா ெஜகநாத�ன் காலத்�ற்கு ஏற்றவைக�ல் ைகெயழுத்�ன் ெவ�ப்பாடாக �ைற�ல் ஒரு �ற்ேறா-
�யம் என்ற நூல் ெவ��ட்டு �ழா ெகாழும்பு �ேவகானந்தா கல்லூ��ன் �ரதான மண்டபத்�ல் கடந்த 4ஆம் �க� மாைல 
இடம் ெபற்றது.

இலங்ைக�ல் அெம�க்க ேத�ய 
பல்கைலக்கழகம் சார்�ல் பல்ேவறு 
துைற�ல் சாதைன பு�ந்தவர்களுக்கு 
ெகௗரவ டாக்டர் பட்டம் வழங்கும் �ழா 
05.12.2021 ஞா�ற்றுக்�ழைம மாைல 
ெகாழும்�ல் உள்ள தாஜ் நட்சத்�ர ேஹாட்-
ட�ல் நைடெபற்றது. �றப்பு அைழப்பா-
ளர்கைள டாக்டர் கலா�� த�ந்து �ேஜ-
நாயக்க (துைணத் தைலவர்) ெடக்ஸ்டர் 
ெபர்னாண்ேடா (தைலவர்-) ஆ�ேயார் 
வரேவற்றனர். டாக்டர்.எம்.ஏ.ஏ.ஜப்பார் 
- துைணத் தைலவர் (இலங்ைக அத்�யா-
யம்) எஸ். ரகு இந்�ரகுமார் - இயக்குநர் 
(இலங்ைக அத்�யாயம்) ஆ�ேயார் �கழ்-
வுக்கு தைலைம வ�த்தனர். 

 �ழா�ல் �றப்பு �ருந்�னராக இந்�ய யூ�யன் முஸ்�ம் 
�க் ேத�ய தைலவர் ேபரா��யர் ேக.எம். காதர்ெமாய்�ன் , �-
லங்கா முஸ்�ம் காங்�ரஸ் தைலவரும், பாராளுமன்ற உறுப்�ன-
ருமான ரவூப் ஹக்�ம் ஆ�ேயார் கலந்து இளங்கைல, முதுகைல 
மற்றும் பல்ேவறு துைறக�ல் சாதைன பு�ந்தவர்களுக்கு கவுரவ 
டாக்டர் பட்டங்கைள வழங்�னார். த�ழகத்�ல் இருந்து இைளஞர்க-
ளுக்கு ேவைலவாய்ப்பு அ�த்தைமக்காக �ழக்கைர சதக் அப்துல் 
காதர், இந்�ய யூ�யன் முஸ்�ம் �க் ெதன் ெசன்ைன மாவட்ட 
ெசயலாளர் மடுைவ �ர் முஹம்மது, கல்� துைற�ல் சாதைன 
பு�ந்தைமக்காக ராஜ�� ஆர்.�.�. கல்� �றுவனங்கள் தைலவர் 
டாக்டர் ஆர்.�.�. தாவூது பாட்ஷா, �ருச்� சமத் ெமட்�க் ைஹயர் 
பள்� ேமலாளர் ேஷக் அப்துல் காதர் சுைஹல், ஊடகத் துைற 
மற்றும் த�ழகத்துக்கும் இலங்ைகக்கும் இைணப்பு பாலமாக 

இருந்தைமக்காக �ருச்� ம�ச்சுடர் ஊடக�யலாளர் புத்தாநத்-
தம் எம்.ேக.ஷாகுல் ஹ�து உள்�ட்ட 30 ேபருக்கு இந்த ெகௗரவ 
டாக்டர் பட்டம் வழங்கப்பட்டது. 

�ழா�ல் �லங்கா முஸ்�ம் ��யா ேபாரத்�ன் தைலவ-
ரும், மூத்த ஊடக�யலாளருமான என்.எம்.ஆ�ன், �லங்கா 
முஸ்�ம் ��யா ேபாரத்�ன் ெபாதுச்ெசயலாளர் ஷா�க் �கான், 
மூத்த ஊடக�யலாளர் எம்.எம். �லாம், த�ழகத்�ல் இருந்து 
வந்த ேஷக் முஹம்மது சுைஹபு, வழக்க�ஞர் உமர் ைகயான், 
பழ� ஷாகன், ெகௗரவ சுதாத் அேப�ங்க, டாக்டர் டூ�ங், டாக்டர் 
�ஸ்ஸ ெஜய�ர, ேபரா��யர் ேராஹன் � �ல்வா, டாக்டர் உதார 
சம்பத், ெடக்ஸ்டர் ெபர்னாண்ேடா உள்�ட்ட பல்ேவறு �ரமுகர்கள் 
கலந்துெகாண்டனர். இப்பல்கைலக்கழகத்�ல் ப�ன்ற மாணவர்-
களுக்கான வ�க �ர்வாகம், ேமலாண்ைம, வர்த்தகம் மற்றும் 
இலக்�யம் கு�த்த முதுகைல மற்றும் இளங்கைல பட்டங்களும் 
வழங்� ைவக்கப்பட்டன. 

சாதைன புரிந்தவர்களுக்கு ெகௗரவ டாக்டர் பட்டம் 

ேபராசிரியர் ஆறுமுகம் நல்லநாதனுக்கு மீண்டும் 
கிைடக்கப்ெபற்ற உயர்ந்த ெகௗரவம்

யாழ்.ேகாண்டா�ல் CCTMS பாடசாைல �ள்ைளக�ன் கு�தண்�ர் �ரச்�ைனைய 
�ர்க்கும் முகமாக பூம� அம்மா அறக்கட்டைள�ன் �ர்வாகக் குழு�னர் புலம்ெபய-
ர்ந்த மக்க�ன் உத�யுடன் தைலவர் லயன் கலா�� நா.தேனந்�ர�ன் தைலைம�ல் 
ேமாட்டர் ெபாருத்� கு�தண்�ர் வச�ைய ெபற்றுக் ெகாடுத்ததுடன் கல்� கற்கும் 42 
மாணவர்களுக்கும் ம�ய உணைவயும் வழங்�யேதாடு கற்றல் உபகரணங்கைளயும் 
வழங்�னர். இதற்ெகன சுமார் 1,20,000 ரூபா ��ைய கனடா�ல் வாழும் ேமாகனதா-
ஸ் குடும்பத்�னர் வழங்�னர். �ரான்ஸ் த�ழ் வாெனா� மற்றும் பூம�அம்மாஅறக்க-
ட்டைன�ன் ஸ்தாபகர் இந்த ஏற்பாட்ைட ெசய்�ருந்தார்.  படம்: ேவலைண குறூப் �ருபர் 

2022/2021 ஆம் ஆண்டுக�ல் இலங்ைக�ல் 
த��ல் ெவ�வந்த கட்டுைரத் ெதாகுப்பு மற்றும் 
ெமா�ெபயர்ப்பு நூல்க�ல் �றந்தைவ ேதர்ந்ெதடுக்-
கப்பட்டு துைர� �ருது வழங்கப்படவுள்ளது. ெத�வு 
ெசய்யப்படும் �றந்த நூல் ஒன்றுக்கும் தலா 10000.00 
ரூபாவும், �ருதும், சான்�தழும் வழங்கப்படும். 
கட்டுைரத் ெதாகுப்பு, கைல இலக்�ய �மர்சனம், 
ஆய்வு, ேகாட்பாடுகள் ேபான்ற வைகயான ஆக்கங்-
கள் ெகாண்ட நூலாக இருத்தல் ேவண்டும். ெமா�ெப-
யர்ப்பு நூ�ன் மூலப்பைடப்பு உல�ன் எந்த ெமா�-
�லும் ெவ�வந்ததாகவும் இருக்கலாம். ெமா� 
ெபயர்க்கப்படும் நூல் ஆக்க இலக்�யமாக இருத்தல் 
ேவண்டும். �ருதுக்காக அனுப்பப்படும் நூல் இலங்-
ைக�ல் ப�ப்�க்கப்பட்டு இலங்ைக�ல் ISBN இலக்-
கம் ெபற்று இருத்தல் ேவண்டும். நூலா��யர்- ெமா�-
ெபயர்ப்பாளர் இலங்ைக�ல் வ�ப்பவராக இருத்தல் 
ேவண்டும். நூலா��யர்-/ ெமா�ெபயர்ப்பாளர் 
பற்�ய �பரக் ெகாத்து, சமர்ப்�க்கப்படும் நூலுடன் 
இைணத்து அனுப்பப்படல் ேவண்டும். ஒவ்ெவாரு 
நூ�ன் மூன்று �ர�கள் அனுப்பப்படல் ேவண்டும். 
நூ�ன் �ர�கள் ேநர�யாகேவா தபால் மூலமாகேவா 
2022ஆம் ஆண்டு ஜனவ� 15ந்�க�க்கு முன்னதாக 
�ழ் காணும் �லாசத்�ற்கு ேசர்க்கப்படல் ேவண்டும். 
முகவ� : Duraivi, c/o Vijaya General Stores,85, 
Wolfendhal Street, Colombo-13.ேமல�கத் ெதாடர்புக-
ளுக்கு- ேமமன் க�- 0778681464, துைர� அலுவலகம்- 
011-2327011, �ன்னஞ்சல்- duraivi1931@gmail.com 

துைரவி விருது -2022/2021 
ெகாழும்பு பல்கைலக்கழகத்�ன் 

இத�யல் ���னால் நடாத்தப்ப-
டும் ெதாடர்பாடல் மற்றும் ஊடகக் 
கற்ைககள் �ப்ேளாமா பாடெந-
�க்கான 2022 ஆம் கல்�யாண்-
�ற்கு�ய �ண்ணப்பங்கள் ேகாரப்-
படு�ன்றன. இவ் �ப்ேளாமா 
பாடெந�யானது ேத�ய ெதா�ல்-
சார் தைகைம�ன் மட்டம் 05 க்கு 
(NVQ Level 05) சமனானதாகும். 
ேமலும் இது இலங்ைக தைகைமக் 
கட்டைமப்�ன் (SLQF Level 03) 
மட்டம் 03 க்கு ேமம்படுத்தப்பட்-
டுள்ளது. 

�ண்ணப்பங்களானைவ ஊட-
கங்க�ல் ப�யாற்றும் இையபான 
அனுபவமுள்ள �ண்ணப்பதார�ட-
�ருந்து ேகாரப்படு�ன்றன. சுயா�ன 
ஊடகத்துைற சார்ந்தவர்கள், ஆக்கப்-
பூர்வமான எழுத்தாளர்கள், கைல-
ஞர்கள் எனத் தத்தம் துைறக�ல் 
தற்ேபாது ஈடுபட்டுள்ளவர்களும் 
உள்வாங்கப்படுவர். ஊடகச் ெசயற்-
பாடுக�ல் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள், 
எ�ர்காலத்�ல் ஊடகத்துைற�ல் 
இைணய �ரும்புபவர்க�ட�-

ருந்தான மட்டுப்படுத்தப்பட்ட 
எண்�க்ைக�லான �ண்ணப்ப-
தாரர்கள் இந்த �ட்டத்�ற்குத் ேதர்ந்-
ெதடுக்கப்படுவார்கள். எனேவ, 
அவர்களும் தங்கள் �ண்ணப்பங்-
கைள சமர்ப்�க்கலாம்.

இந் �கழ்ச்�த் �ட்டமானது �ங்க-
ளம், த�ழ் மற்றும் ஆங்�ல ெமா�-
மூலங்க�ல் நடத்தப்படும் மற்றும் 
�ண்ணப்பதாரர்கள் ேநர்முகத்ேதர்-
�ன் மூலம் கற்ைகெந�க்கு ெத�வு 
ெசய்யப்படுவார்கள். ெதாடர்பாடல் 
மற்றும் ஊடகக் கற்ைககளுக்கான 
�ப்ேளாமா பாடெந�க்கான �ண்-
ணப்பங்கைள ெகாழும்பு பல்கைலக்-
கழகத்�ன் கல்� மற்றும் ெவ�-
�ட்டு ��வு மற்றும் பல்கைலக்கழக 
இைணயத்தளமான www.cmb.ac.lk 
இ�ருந்தும் ெபற்றுக்ெகாள்ள 
மு�யும். ேமல�க �பரங்களுக்கு 
0716843267 அல்லது 077327733 
என்ற இலக்கத்துடன் ெதாடர்பு 
ெகாள்ளவும். 

�ண்ணப்பங்கைள ஏற்றுக்ெகாள்-
வதற்கான இறு�த்�க� 2021 �சம்-
பர் 31 ஆகும்.

ெதாடர்பாடல் மற்றும் ஊடகக் கற்ைககள் டிப்ேளாமா 
பாடெநறிக்கான விண்ணப்பங்கள் ேகாரப்பட்டுள்ளன

ேலக்ஹவுஸ் �றுவனத்தால் அச்�ட்டு ெவ��டப்படும் கல்� ெவ��டான 'முத்து அஹ�ர' சஞ்�ைகக்காக �றுவர் �று�யரால் அனுப்�ைவக்கப்படும் �த்�ரங்க�ன் கண்காட்� 
ேநற்று ெகாழும்பு ெபாது நூலக ேகட்ேபார் கூடத்�ல் நைடெபற்ற ேபாது...  (படங்கள் சா�ய ரூப�ங்க)
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Priya Jeewaka Care Resorts in Rajagiriya provides your 
elderly loved ones with the perfect home with full board 

accommodation & 24 hour care. With all overseen by 
professional and experienced Nurses and Care givers, you 

can rest assured that your loved ones are Comfortable, 
Safe and Have help available when needed

FACILITIES WE OFFER:
FOOD ON FULL BOARD BASIS
DOCTOR VISIT
MEDICINE DISPENSING
NURSING CARE ATTENDANT SERVICE
DAILY PRESSURE MONITORING
BLOOD SUGAR MONITORING 
DAILY ROOM CLEANING
LAUNDRY
BATHROOMS WITH HOT WATER

We are equipped with the latest equipment to treat your 
Elderly Loved Ones. We can provide any medical treatment 

under our roof and we also specialize on Palliative Care.

OUR ORGANIZATION PROVIDES 
CARE TO OLD PEOPLE WHO 

HAVE ILLNESSES OR ARE AGEDRs. 45,000/- PER MONTH
UPWARDS

Call : +94 777 555 846 (SHEHARA)

Gracious Living with Care .....



















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

Classifi ed
* Trusted Marketplace of Classifi ed Advertisers...

E-mail - classifi ed@lakehouse.lk
Inquiries :- Ramani - 077 7 278 948/ 011 2 429 347 | Piyumi - 011 2 429 383 | Gayani - 011 2 429 342/ 343Piyumi - 011 2 429 383 | Gayani - 011 2 429 342/ 343

077 7 270 067

Green Light for 
Online Transfer

Lake House Branch
Acc. No. 000000377

HUMMER H2 FOR SALE

CALL NOW - 077 757 2726

- Cash or Exchange
- 2007

- Yellow
- Petrol

4 bedrooms with inbuilt wardrobes, 
3 bathrooms, living space, tv 

lounge, swimming pool, kitchen 
& pantry, parking for 2 vehicles, 

servants quarters.

HOKANDARA (Amaragoda Road)
HOUSE FOR SALE

LAnd ExtEnt iS 60 pERcHES.
Price - Rs. 95 Million (Negotiable)

cOntAct – 0772 293 165 CONTACT - 0772 293 165

THALAPATHPITIYA
HOUSE FOR SALE

LAND EXTENT IS 11.1 PERCHES. Price - 52 Million (negotiable)

3 STORY MODERN HOUSE 
WITH -5 BEDROOMS AND 3 

BATHROOMS MASTER BEDROOM 
IS AIR CONDITIONED AND WITH 
AN ATTACHED BATHROOM, ONE 

STUDY ROOM. TV LOUNGE WITH BALCONY. LIVING AND DINING 
ROOM. SERVANTS ROOM AND BATHROOM. ROOFTOP WITH A 

VIEW. ROLLER GATE AND PARKING FOR 3 VEHICLES.
 QUIET NEIGHBOURHOOD

62-6 njhlh; ,RR Nah;dp 

Vrp g]; - uPnfhz;b\d; 

&lt;vy; nghpa gk;gp 

vd;[pd; fpah; ngl;b 1989 

,y; jahhpf;fg;gl;lJ 1997 

,y; gjpT nra;ag;gl;lJ. 

28.50 my;Nlh NtDf;F ghpkhw;wk; 

nra;ag;glyhk;. 0718 975 892.
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சர்ச்சக்ை வென்று... 05ஆம் பகக வ�ொடர...   

திறப்பு விழாவிற்கு வடைாகாண ஆளுநர் ஜீவன் தியாகராஜாமவ 
பிரதை விருந்தினராக்க முடிவவடுக்கப்்பட்டு, அமழப்பிதழகள் வவளி-
யானதும, வடைாகாண ஆளுநர் தமிழர்களுக்கு எதிராக வசயற்்படுகின்-
றார், இராணுவத்தினருக்கு காணி வழஙகவுள்்ார் என கூறி பிரதை 
விருந்தினராக ஆளுநர் அமழக்கப்்படுவதமனயும கடுமையாக எதிர்த் -
தனர்.   

அவற்மறயும மீறி ஆளுநர் திறப்பு விழாவிற்கு விருந்தினராக அமழக்-
கப்்பட்டார்.   

திறப்பு விழாவும கண்டிய நடனமும.
திறப்பு விழாவான டிசம்பர் 2ஆம திகதி, ஆரிய கு்த்திற்கு வருவ -

தற்கு முதல் ஆளுநர் அருகில் உள்் நாக விகாமரக்கு வசன்று வழி்பட்டு 
விகாராதி்பதியுடன் நிகழவிடத்திற்கு வருமக தந்தார். அவர்கள் வரும 
ப்பாது, கண்டிய நடன வரபவற்புடன் நிகழவிடத்துக்கு வந்தார்கள்.   

இவவ்வு காலமும திட்டத்மத எதிர்த்து சமூக வமலத்த்ஙகளில் 
க்ைாடியவர்களுக்கு "சுமைா இருந்த வாய்க்கு அவல் கிமடத்தது 
ப்பால "ஆளுநர் ைற்றும நாக விகாமர விகாராதி்பதி கண்டிய நடனத்-
துடன் ஆரிய கு் திறப்பு விழாவிற்கு வருமக தந்த புமகப்்படஙகள் 
அமைந்தன.   

அந்த புமகப்்படஙகம் சமூக வமலத்த்ஙகளில் ்பகிர்ந்து, "யாழப்-
்பாணம சிஙக்ையைாகி விட்டது" , "அன்பற வசான்பனாம ஆரிய கு் 
புனரமைப்பு சிஙக் ையப்்படுத்தல் என்று " கருத்துக்கம் ்பகிர்ந்து சர்ச்-
மசகம் ஏற்்படுத்த முயன்றார்கள்.   

திறப்பு விழா தமிழர் ்பாரம்பரியத்துடபன நடந்தது. 
ஆனால் திறப்பு விழா அன்று விகாராதி்பதி ைற்றும ஆளூநர் நிகழ-

விடத்திற்கு வரும ப்பாபத கண்டிய நடன வரபவற்புடன் வந்தார்கள். 
அதுவும ைாநகர சம்ப ஏற்்பாடு வசய்ததில்மல என முதல்வர் வதரிவித்-
தும இருந்தார். திறப்பு விழா நிகழவு தமிழ ்பாரம்பரியத்துடன், தவில் 
நாதஸவர ைஙக் இமசயுடமனபய நமடவ்பற்றது. அவவாறு இருக்க 
விகாராதி்பதி ைற்றும ஆளுநர் கண்டிய நடனத்துடன் நிகழவிடத்திற்கு 
வருமக தந்த விடயத்மத சமூக வமலத்த்ஙகளில் சர்ச்மசயாக்க முயற்-
சித்தார்கள்.   

எவவ்பவா சர்ச்மசகள், திட்டஙகம் குழப்புதற்கான முயற்சிகள், 
முட்டுக்கட்மடகள் என எல்லாவாற்மறயும தாண்டி கடந்த 2ஆம திகதி 
"ஆரிய கு்ம ைகிழவூட்டல் திடல்" திறந்து மவக்கப்்பட்டது.   

குப்ம்பக்ால் நிரமபிக் காணப்்பட்ட கு்ம வண்ணையைான மின்-
வனாளியில் மிளிர்கிறது. அன்மறய திறப்பு விழாவின் ப்பாது நூற்றுக்க-
ணக்கானவர்கள் கலந்து வகாண்டனர்.   

தற்ப்பாது யாழ.நகர் ைத்தியில் பிரசித்தைான சுற்றுலா த்ைாக ஆரிய-
கு்ம ைாறியுள்்து.   

எதிர்ப்்பரசியல் வசய்பவார் இன்றும ஆரிய கு்த்மத எதிர்த்து ்பதிவு-
கம் சமூக வமலத்த்ஙகளில் ்பகிர்ந்து வகாண்டு இருக்கும ப்பாது, 
யாழ. ைாநகர முதல்வர் அணி, ஈச்சபைாட்மட ைறவன் கு் புனரமைப்பு 
்பணிக்கான அடிக்கல்லிமன கடந்த 8ஆம திகதி நாட்டி புனரமைப்பு 
்பணிகள் வதாடஙகப்்பட்டுள்்து. ைறுநாள் 09ஆம திகதி நாயன்ைார்-
கட்டு கு் புனரமைப்பு ்பணிகளுக்கான அடிக்கல்மல நாட்டியுள்்னர்.   

ஈச்சபைாட்மட ைறவன் கு் புனரமைப்பு ்பணிகளுக்கான நிதியுதவி -
யிமன தியாகி அறக்வகாமட நிறுவனரும, நாயன்ைார்கட்டு கு் புனர-
மைப்பு ்பணிக்கனான நிதியிமன பைாட் நிறுவனத்தின் அருந்தவநாதன் 
அபனாசனும வழஙகியுள்்னர்.   

ைாநகர சம்ப ்பட்வஜட் பதாற்கடிக்கப்்படுைா ?
இபதபவம் எதிர்வரும வாரம ைாநகர சம்பயில், முதல்வரால் 

2022ஆம ஆண்டுக்கான ்பட்வஜட் தாக்கல் வசய்யப்்படவுள்்து. 
அதமன பதாற்கடித்து தற்ப்பாமதய முதல்வர் சட்டத்தரணி வி.ைணி-
வண்ணமன முதல்வர் ்பதவியில் இருந்து நீக்குவதற்கான திட்டத்மத 
சில உறுப்பினர்கள் தீட்டி வருவதாக நம்பகரைாக அறிய முடிகிற 
நிமலயில் கடந்த வியாழக்கிழமை இதமன முதல்வரிடம ஊடகவி-
யலா்ர்கள் பகள்வி எழுப்பிய ப்பாது "வரவு வசலவுத்திட்டம யாழ 
ைாநகர சம்ப உறுப்பினர்க்ால் ஏகைனதாக அஙகீகரிக்கப்்படும என்ற 
நமபிக்மக உள்்தாகவும, வரவு வசலவுத் திட்ட தயாரிப்பின் ப்பாது 
அமனத்து உறுப்பினர்களுடனும கலந்து ப்பசி அவர்களுமடய பகாரிக்-
மககம்யும உள்்டக்கிபய தயாரித்து இருக்கின்பறாம. ஆகபவ அவர்-
களுமடய பகாரிக்மககம் உள்்டக்கிய வரவு வசலவுத்திட்டத்மத 
அவர்கப் பதாற்கடிப்்பார்கள் என்று நான் நிமனக்கவில்மல" என நம -
பிக்மக வகாண்டுள்்ார்.   

யாழ. ைாநகர முதல்வரின் ்பதவிமய ்பறிக்கும முகைாக ்பட்வஜட் 
பதாற்கடிக்கப்்படுைா ? என்்பமத வரும வாரம அறிய முடியும. யாழ.
ைாநகர ைக்கள் ைத்தியில் நல்ல அபிப்பிராயத்மத வ்பற்றுள்் தற்ப்பா-
மதய முதல்வரின் ்பதவிமய ்பறிப்்பதன் ஊடாக தைது அரசியல் எதிர்கா-
லத்மத பகள்விக்கு உட்்படுத்த ைாநகர சம்பயில் அஙகம வகிக்கும அர-
சியல் கட்சிகள் விரும்பாது என அரசியல் விைர்ச்சகர்கள் கருதுகின்றனர்.  

இந்தியொவின் மு�லொெது... 05ஆம் பகக வ�ொடர... 

வஜனரல் பிபின் ராவத், பதசிய ்பாதுகாப்பு ைற்றும தமலமைப் ்பண்பு 
குறித்து ்பல்பவறு கட்டுமரகம் எழுதியுள்்ார். அது ்பல ்பத்திரிக்-
மககளில் வவளியாகியுள்்ன. வசன்மன ்பல்கமலகழகத்தில் ்பாது-
காப்பு குறித்த ்படிப்பில் அவருக்கு எம.பில் ்பட்டம வழஙகப்்பட்டது. 
பைலாண்மை ைற்றும கணினி அறிவியலில் ்பட்டயப்்படிப்ம்ப முடித்-
துள்்ார். அதி உயரத்தில் நிகழும ப்பார்முமறகளில் அதிக அனு்பவம 
வகாண்டவர். 

யூரி, ஜமமு & காஷ்மீர் ஆகிய ்பகுதிகளில் பைஜராகப் ்பணியாற்றியுள் -
்ார். ப்ரிபகடியராக ்பதவி உயர்வு வ்பற்றபிறகு, சர்வபதச ்பமடப்பிரி -
வுக்குத் தமலமைபயற்று வகாஙபகாகுடியரசில் நமடவ்பற்ற தாக்குதல்-
கம்  (MONUSCO) நடத்தினார். அதற்காக இரண்டு முமற ஃப்பார்ஸ 
கைாண்டர் கவைண்படஷன் விருது வ்பற்றார். அந்த தாக்குதல்களுக்காக 
வகாஙபகாவுக்கு அனுப்்பப்்பட்ட இரண்டு வாரஙகளிபலபய, அவரு-
மடய ்பமட கிழக்கிலிருந்து கடுமையான தாக்குதமல எதிர்வகாண்டது. 

வடக்கு கிவு, பகாைா ஆகிய ்பகுதிகள் அச்சுறுத்தலுக்கு உள்்ாகின. 
அதில், தன்னுமடய இராணுவ தந்திரத்தின் மூலம வகாஙபகா ்பமட-
களுக்கு உதவினார். அபதாடு, உள்ளூர் ைக்கப்ாடு ஒருஙகிமணந்து 
வசயல்்பட்டதன் மூலம அவர்களுமடய ்பாதுகாப்ம்பயும உறுதி வசய்-
ததில் இவருமடய ்பஙகு குறிப்பிடத்தக்கது. நான்கு ைாதஙகள் நீண்ட 
இந்தத்தாக்குதல்களில், ராவத் ைற்றும அவருமடய ்பமடயின் முழு 
ஆற்றலும வவளிப்்பட்டது. அவருமடய தமலமைப்்பண்பு, துணிச்சல், 
அனு்பவம ஆகியமவ வவற்றிக்கும அடிபகாலியது. 31 டிசம்பர், 2016 
அன்று ராணுவ தமலமைத் த்்பதியாகப் ்பதவிபயற்றார். 

இதன்மூலம, கூர்கா ்பமடயிலிருந்து இராணுவ தமலமைத் த்்பதி-
யாகப் ்பதவிபயற்ற முதல்அதிகாரி என்ற வ்பருமைமயயும வ்பற்றார். 
அபதாடு, 2017-ம ஆண்டிலிருந்து பந்பா் ராணுவத்தின் வகௌரவத் த் -
்பதியாகவும இருந்து வந்தார். 1987-ம ஆண்டு பிபின் ராவத்தின் ்பமட, 
சுமவடாபராங ச்சூ ்பள்்த்தாக்கில் சீன ராணுவத்மத பநருக்கு பநராக 
எதிர்வகாண்டது. 2015-ம ஆண்டு ஜூன் ைாதம, ைணிப்பூரில் பைற்கு 
வதன்கிழக்கு ஆசியாவின் ஐக்கிய விடுதமல முன்னணியின் (United 
National Liberation Front of Western South East Asia) ்பமடயினரால் 
நடத்தப்்பட்ட தாக்குதலில் 18 இந்திய ராணுவ வீரர்கள் வகால்லப்்பட்-
டார்கள். 

அதற்கான இந்திய ராணுவத்தின் எதிர்விமனயில், பிபின் ராவத் தமல-
மையில், 21-வது ்பமடப்பிரிவின் ்பாராசூட் ்பமட இராணுவ தாக்குதல்-
கம்  பைற்வகாண்டது. அவருமடய 40 ஆண்டுகளுக்கும பைலான 
இராணுவப் ்பணியில், ்பரம விஷிஸட் பசவா, உத்தம யுத் பசவா, 
அதி விஷிஸட் பசவா, யுத் பசவா, பசனா, விஷிஸட் பசவா, சிறப்புச் 
பசமவ விருது, ஆ்பபரஷன் ்பராக்ரம, மசன்ய பசவா உட்்படப் ்பல 
்பதக்கஙகம்ப் வ்பற்றுள்்ார். 1978-ம ஆண்டு டிசம்பர் 31-ம பததியன்று 
அவருமடய தந்மத ்பணியாற்றிய ்பமடயிபலபய இரண்டாவது வலப் -
டிவனன்ட்டாகப் ்பதவிபயற்றவர், வலப்டிவனன்ட் (1980), பகப்டன் 
(1984), பைஜர் (1989), வலப்டிவனன்ட் காலவனல் (1998), காலவனல் 
(2003), ப்ரிபகடியர் (2007), பைஜர் வஜனரல் (2010), வலப்டிவனன்ட் 
வஜனரல் (2014), தமலமைத் த்்பதி (2017), என்று ்பல்பவறு ்படிநிமல-
களில் உயர்ந்து, 2019-ம ஆண்டு முப்்பமடகளுக்குைான த்்பதியாகப் 
்பதவி ஏற்றார் பிபின் ராவத்.

சைவ ைமயத்தவர்களுக்கு 
விசைட தீடசை வழங்கல்

இலஙமக  மசவவநறிக் கழ-
கமும ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆறுமுகநாவலர் 
சம்பயும இமணந்து நாம்  13ம  
திகதி திஙகள் கிழமை மசவ சை-
யதீட்மச ைற்றும விபசட தீட்மச 
என்்பன  வழஙகுவதற்கு ஏற்்பா -
டாகியுள்்து. சிவஸ்ரீ சிவ.கைல் -
ராஜ்குருக்கள்  சிவாசாரியரினால்  
நல்லூர் வீரைாகாளி அமைன் 
பகாவிலடி சிஙகாரபவலவன்  
சிவகாயத்திரி சன்னிதானத்தில் 
காமல 7 ைணிக்கு தீட்மச வழங -
கப்்படவுள்்து.  மசவசையத்தில் 

பிறந்த அமனவரும சையதீட்மச  
எடுத்தல்  அவசியைாகும.  தீட்மச  
எடுத்துக் வகாள்் விருமபுகின்ற-
வர்கள்  சிவத்திரு.சி.விபனாதரூ-
்பன் 0776427135,  சிவச்வசல்வி.
வகௌரி 0766251585   ஆகிபயா-
மரத் வதாடர்புவகாள்ளுைாறு 
பவண்டப்்படுகின்றது. 

இ த் தீ ட் ம ச க ளின் ப ்ப ா து ,  
மசவஞான ்பானு. சிவத்திரு. 
ஆறு திருமுருகன் ஐயா கலந்து-
வகாண்டு அருளுமர  வழஙகவுள்-
்ார்.

Njq;fha;> fpj;Js; kw;Wk; gid nra;if Cf;Ftpj;jy; 

kw;Wk; njhlh;Gs;s ifj;njhopy; cw;gj;jpfis jahhpj;jy; 

kw;Wk; Vw;Wkjp gy;tifg;gLj;jy; ,uh[hq;f mikr;R

njq;F mgptpUj;jp mjpfhu rig

tUlhe;j gjpT nra;jy; - 2022 -  Vw;Wkjpahsh;fs;> Vytpw;gidjhuh;fs;/
jufh;fs;> tpw;gidahsh;fs; kw;Wk; ngUe;Njhl;l chpikahsh;fs;

 

1971 Mk; Mz;bd; 46 Mk; ,yf;f njq;F mgptpUj;jp rl;lj;jpd; Vw;ghLfs; kw;Wk; 1972 Mk; 

Mz;bd; 15009/1 vd;w ,yf;fKila mjptpN\l th;j;jkhdp mwptpj;jypd; gpufhuk;> midj;J 

njq;F kw;Wk; njq;F mbg;gilapyhd cw;gj;jpfs; Vw;Wkjpahsh;fs;> Vytpw;gidjhuh;fs;/
jufh;fs;> tpw;gidahsh;fs; kw;Wk; Njq;fha; Njhl;l chpikahsh;fs; tUle;NjhWk; njq;F 

mgptpUj;jp mjpfhurigAld; jk;ik gjpT nra;jy;/GJg;gpj;jy;fis Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;. 

Gjpa tpz;zg;gjhhpfis gjpT nra;tjw;Fk; 2022 Mk; Mz;bw;fhf NkNy Fwpg;gpl;Ls;s 

tFjpfspd; gjpT nra;jiy GJg;gpg;gjw;fhfTk; njq;F mgptpUj;jp mjpfhurigapdhy; 

tpz;zg;gq;fs; ngw;Wf; nfhs;sg;gLfpd;wd. www.cda.gov.lk   vd;w njq;F mgptpUj;jp 

mjpfhurigapd; ,izajsj;jpypUe;J tpz;zg;gq;fis gjptpwf;fk; nra;ayhk;. 

Njq;fha; kw;Wk; Njq;fha; mbg;gilapyhd cw;gj;jpfspd; Vw;Wkjpahsh;fs; tFjp ePq;fyhf> 

NkNy Fwpg;gpl;Ls;s tFjpfSf;fhd chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gq;fs; 

gjpTj; jghypy; fPNo Fwpg;gpl;Ls;s Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gg;gLtJld; jghYiwapd; 

,lJ gf;f Nky; %iyapy; “Registration for the year 2022 at MD&R”  vd Rl;bf; fhl;lg;gly; 
Ntz;Lk;. 

www.cda.gov.lk   vd;w njq;F mgptpUj;jp mjpfhurigapd; ,izajsj;jpy; xd;-iyd; 

%ykhfTk; Njq;fha; kw;Wk; njq;F mbg;gilapyhd tFjp cw;gj;jpfspd; Vw;Wkjpahsh;fs; 

jk;ik gjpT nra;ayhk;. 

fPh;j;jp = tPurpq;`> 

jiyth;>   

njq;F mgptpUj;jp mjpfhurig>

,y. 54> ehty tPjp>  
ehuhN`d;gpl;l> nfhOk;G-05.

njhiyNgrp : 011-2502501

kpd;dQ;ry; : chairmancda.gov@gmail.com

njhiyNgrp : 011-2369131

  011-2502503

,izajsk; : www.cda.gov.lk

RENT / LEASE 
COLOMBO 

close to Sangharaja Mawatha, 
on Srimath Bandaranaike 

Mawatha offi ce spaces from 
200 to 4000 sq.ft. 

available for rent or lease.

Inquiries :  0768225063
                   0703948623

எந்�வெொரு வியொபொ-
ரத்திற்கும் உகந்� 
கட்டிடவ�ொன்று �ொளி -
கொெத்்�யில் நீணட 
கொல குத்�்கககு /  
ெொட்கககு அல்லது 
விற்ப்ைககு  உணடு. 
அ ்ச ச க வ � ொன் றி ற் கு 
ம�ொட்டொ ர  ்சககிள் 
வ�ொழி ல்நுட்ப நி்லய-
வ�ொன்றிற்கு,  ்கத்வ�ொ-
ழிவலொன்றிற்கு கைஞ்சி-
யசொ்லவயொன்றிற்கு,  
உகந்�து. அ்ை ககவு-
ம் - 0723278646
 080668

சகல அலுமினியம் மெ -
்லகளுககும் பொஸ�ொர 
ம�்ெ. �ங்குமிட 
ெசதி உணடு. சம்பைம் 
2500/ - - 3500/ - 103,  
ப்ைய வகஸமபெ வீதி,   
வ � ல் கந் � ,  
நுமகவகொ்ட . 078 
7288288,   077 
2426626. 080282

மின் வெை மரட்டரகள்,  

ஓ ல் ட ம ை ட் ட ர க ள் ,  

மின்சொர பெர வபைல்,  

விநிமயொக மபொரட்களில் 

தி ருத்�ங்க்ை ்கயொ -

ைககூடிய மின்சொர வ� -

ககொனிக ம�்ெ. Email 
- e n g i n e e r i n g 2 @ e s n 
a a l l i e d . c o m .  வ�ொ.மப 

- 07 68 23 24 06 /  

07 68 23 24 01

 080766

வ�ஹிெ்ையில் உள்ை 

கட்டு�ொைத் �ைம் ஒன்றி-

ற்கு BoQ வ�ொ்க 

�திப்பீட்டொைர ஒருெர 

ம�்ெ. வ�ொ.மப. இல. 

0 7 7 7 3 1 0 7 3 1 .

 079829

ஆ்டத்வ�ொழிற்து்ையில் 

மெ்ல ெொய்ப்புககள் 

(ைொக�) அனுபெமு-

ள்ை 45 ெயதிற்குக 

கு்ைந்� வபண/ 

ஆண,  சிைந்� சம்பைம் 

ம�ல திக மேர வகொடு-

ப்பைவு,  �ங்குமிட ெச -

திகளுடன் வ�ொடரபுகள் 

075 0859367,  072 

2964542,  அயன் ஒப -

மர ட்டரக ள் விரும்பத்�-

ககது. 080001

கம்பஹொ சுப்பர �ொரவகட் 

நிறுெைத்திற்கு கைரக 

ெொகை அனுபெமு-

்டய 40 - 55 ெயது 

�ங்கி மெ்ல வசய்ெ-

�ற்கு சொரதி ம�்ெ. 

உணவு.,  �ங்குமிடம் 

இலெசம் . தூரப் பிரம�-

சங்க ளும் கெைத்தில் 

வகொள்ைப்படும். 077-

3544403. 080997
�ங்கி மெ்ல வசய்ய-

ககூடிய கணர ெொகை 

சொரதிகள் �ற்றும் ஊழி -

யரகள் ம�்ெ. உணவு,  

�ங்குமிடம் இலெச ம். 

வெலிமெரிய,  கிரிந்தி-

வெலவிற்கு  அருகில் 

விமசட �ொை. 076-

3471665. 080993
ஹொட்வெயொர க்டயில் 

மெ்ல வசய்ெ�ற்கு 

டி்ரெர ம�்ெ. (பொ -

ணந்து்ை) 075 

6272230,  077 

8737289. 080989

ஓர 88 ெயது முதியெ்ர 

கணகொணிகக அனுபெ-

முள்ை ஆண கணகொ-

ணிப்பொைர ம�்ெ. 

அெர ஓர வடமின்டியொ 

மேொயொளி விணணப்ப-

�ொரி வபொறு்�யுடன் 

அ்�தியொை ஒருெரொக 

இருத்�ல் மெணடும். 

� ங் கி யி ரு த் � ல் 

மெணடும். விபரங்க-

ள் மெணடும். 50-65 

ெயது விரும்பத்�ககது. 

சரியொை ேபருககு ேல்ல 

சம்பைம் - அ்ையுங்க-

ள். 0777-588488.

 077287
கிருைப்ப்ை �ொடி வீ -

வடொன்றில் �ங்கி,  

சிறிய குடு ம்பவ�ொ -

ன்றிற்கு மச்ெயொற்ை 

பணிப்வபண ஒருெர 

ம�்ெ. விபரங்களி-

ற்கு - 0777313478.

 079971

வ�ஹிெ்ை வீடு ஒன்றி-
ற்கு �ங்கி மெ்ல வச -
ய்ெ�ற்கு வீட்டுப் பணி -
ப்வபண ம�்ெ. ெயது 
40ககு கீழ் �ொ� சம்பை-
ம் 23, 000/ - வ�ொடரபு 
- 0776 77662 0.
 080699

�ொத்�்ை வகொடக� 
மஹொட்டலுககு சகல 
ஊழியரகள் �ற்றும் 
வீட்டு மெ்ல �ற்றும் 
மஹொட்டலில் முகொ்�-
த்துெம் வசய்ய ஊழி -
யரகள் ம�்ெ. 077 
2217269,  077 
5540493. 080991

மஹொட்டல் �ற்றும் கிளி-
வேொ்சசியி ல் உள்ை 
திரு�ண  �ணடபத்தில் 
பின்ெரும் வெற்றிடங்க-
ள். 1. ச்�யலொைர 
2. வெயிட்டர 3. ரூம் 
மபொய் 4. கிளீைர/  
பரொ�ரிப்பொைர 5. ெர -
மெற்பொைர (வபணகள் 
�ட்டும்) 6 . மின்னிய -
லொைர அ்ையுங்கள். 
077 2 3 1 5521.
 080847

நீரவகொழும்பு மெ்லத் 
�ைத்திற்கு ம�சன்,  
வசட்டரின்,  பொஸ�ொர 
�ற்றும் உ�வியொைரகள் 
ம�்ெ. பொஸ சம்பைம் 
2800- 3500/ - ெ்ர 
உ�வி யொைர,  சம்பைம் 
1800-2500 / - ெ்ர 
அல்லது உப  ஒப்பந்� 
அடிப்ப்டயில் திைமும் 
வசலவுத்  வ�ொ்க 
�ற்றும் 14 ேொட்களி -
ல் கொசு அ்ையுங்கள் 
077 4176004,  075 
8537366. 080007

�ரத்வ�ொழிற்சொ ்லககுத் 
� ்சசரகள்,  வபயின்ட் 
மெ ்ல  வசய்யககூ -
டிய �்சசரகள்,  25 
ெய திற்குட்பட்ட உ�-
வியொை ரகள் ம�்ெ. 
076909 4497.
 080690

இன்டரவலொக கல் வபொ -

ருத்தும் நிறுெை -

த்திற்கு ்கயு�வி -

யொைரகள் ம�்ெ. 

�ங்குமிடெசதி உணடு. 

071 4465817,  077 

0744319. 080210

எ�து நிறுெைத்தில் 18 

ெயதிற்கு ம�ற்பட்ட 

இருபொலொருககும் வபொ -

ருத்��ொை பொதுகொப்பு 

உத்திமயொகத்�ரகளு -

ககொை வெற்றிடங்கள் 

உணடு. �ங்குமிட ெசதி 

இலெசம். �ற்றும் 

உணவு கு்ைந்� 

வி்லயில் ெைங்க -

ப்படும். வகொட்டொெ,  

கலொல்வகொட,  அநு ரொ -

�புர,  பியக�,  பொதுகக 

�ஹரக�,  பிலியந்�ல,  

வபொரல்ல,  �ஹொவெெ,  

கிரொன்பொஸ மித்வ�னிய 

ஆகிய பி ரம�சங்க-

ளு ககு  OZC/ SSO/ 
SO/  LSO மபொன்மைொர 

ம� ்ெப்படுகின்ைை-

ர. வ�ொடரபுகளுககு. 

Ope r a tion Manager. 
076  8 228200,  075 
3828200. 080987

எ வ்வி � கட்டண மும் அை -

வி டொ�ல் இலங்்க 

முழுெதும் உள்ை பிர-

பல�ொை வ�ொழிற்சொ -

்லகளுககு வபண/ 

ஆண மெ்லயொட்கள் 

மசரத்துக வகொள்ைப்படு -

கின்ைைர. ெயது 18-45 

ேொவைொன்றுககு சம்ப -

ைம் 1500 - 2500 

ெ்ர �ொ�ம் 50000 

ற்கு ம�ல் சம்பைம் 

வபைலொம். ேொள்/ ெொர/ 

�ொ� சம்பைம். �ரு -

த்துெ கொ ப்பீடு �ங்குமி -

டம்,  உணவு ெைங்கப்ப -

டும். 0779835433/ 

07 536 50635,  

07 106 70266.

 080688

திரு� ண அ்ைப்பி�ழ்க-
ள் �ற்றும் கட�ொசி 
விற்ப்ை நிறுெைவ�ொ-

ன்றிற்கு ஆண/ வபண 
ஊழியரகள்  உடன் 
ம�்ெ. பயின்டின் மெ -
்லகளி ல்  ம�ர்சசியு -
ள்ைெரகளும் ம�்ெ. 
0 7 7 7 - 3 1 3 4 7 8 .
 079966

முஅத்தின் ம�்ெ. 
வகொழும்பு - 03 வகொ -
ள்ளுப்பிட்டிய ெூம்�ொ 
ப ள் ளி ெ ொ ய லு க கு 
அைகிய குரலிமல 
அ�ொன் வசொல்லவும் 
ப ள் ளி ெ ொ ய ளு ் ட ய 
அன்ைொட மெ்லக்ை 
வசய்யககூடிய முஅத்தி -

ன் ஒருெர அெசர�ொக 
ம�்ெப்படுகின்ைொர 
40 ெயதிற்குட்பட்டெ -
ரகளுககு முன்னுரி்� 
ெைங்கப்படும். வ�ொடரபு 
வகொள்ை மெணடிய இல -
ககம். General Secre-
tary,  Kollupitiya Jum-
mah Ma sjid,  No.61,  
st.mic hael’s  Road,  
Colomb o - 03 . Tele-
phone : 0777-572233,  
Email - i n f o @ g - t o w n . 
l k  080544

ெங்கி,  து்ைமுகம்,  ேகர 
ச்ப வ�ொடரபொை 
கம்பனி மெ்லகளிற்கு 
25 -  40 ெயது வபண 
ம� ்ெ . வ�ொ .மபசி. 
0777 31073 1.
 079836

மஹொ �ொக�,  பைொவகொட,  
வடொம்பிள் மபரக ்க-
த்வ�ொழில் மபட்்டயில் 
உற்பத்தி கம்பனி அெ-
ரகைது உற்பத்திப் பிரி -
விற்கு திைன் உ்டய/  
திைன் அற்ை வ�ொ ழிலொ -
ைரகள் ம�்ெ. ெயது 
18-32 சிைந்� சம்பைம் 
சலு்ககளுடன் �யவு 
வசய்து அ்ையுங்க-
ள். 077-8869803.
 080966

மஹொ�ொக�வில் உள்ை 
ஓர பல் சத்திரசிகி-
்ச்ச நி்லயத்தில் 
மெ்ல வசய்ய lo-
cum அடிப்ப்டயில் 
பற்சிகி்ச்ச சத்திர 
சி கி ்ச ் ச ய ொ ை ர க ள் 
அ்ைககப்படுகின்ைைர. 
கொ்ல அல்லது �ொ்ல 
மேரங்களில் வடொகடர 
ஆஷொ க�மக (2293) 
077 4053553,  
071 7333033,  077 
9554363. 080972

மஹொ�ொக�வில் உள்ை 
பற்சிகி்ச்ச கிளினிக 
இல் �ொதியர/  உ�வி-
யொைரகளுககு வெ -
ற்றிடங்கள். வடொகடர 
ஆஷொ க�மக. 077 
4053553,  071-
7333033,  077 
9554363. 080969

070404089 9/ 
077865377 8 ேட்ச-
த்திர �ர மஹொட்டலு-
ககு சி வில் உ்டயில் 
பொது கொப்பு அதிகொரிக-
ள் துரி��ொக மசரத்து -
கவகொள்ைல். உணவு 
இலெசம். (12 �ணி 
மேரம்) இற்கு 1450/ 
- - 1600/ - - வகொழும்பு - 
0718653780 அலுெ-
லகம் 071-3155331/  
070665533 1/  
077394245 2,  
076817105 3.
 080726

வபொக்ஸர வெள்்ை 
3 �ொ�ம் வபணகு -
ட்டி விற்ப்ைககு. 
0 7 7 2 4 5 7 8 3 3
 080681

2021 O/ L ஆங்கில 
வ�ொழி மூலம் �ொண -
ெனுககு  �ஹரக� 
ேகர எல்்லயில் 
� ங்குமிடம் உணடு. 
0 7 8 7 2 0 2 8 7 9 .
 079215

இரணடு அ்ைகளு-
டன் அப்பொரட்வ�ன்ட் 
ஐந்�ொம் �ொடி - லிப்ட்,  
கொரபொரக உணடு.  வி -
ற்ப்ைககு - ரூ.10 
மில்லியன் ,  வ�சன்ெர 
வீதி ( லொபீர �ொெத்�) 
வகொழும்பு -12. வ�ொடரபு 
- 0714275384.
 077768

களுத்து்ை �ொெட்டத்தில் 
வஹொரண ேகருககு 
4 Km இற்கு அருகில் 
வஹொரண �ல்கஹவில 
பிர�ொை பஸ பொ்�யில் 
16.8 மபர்ச ெயல் 
கொணி ம�ட்டுககொணி-
யுடன் (ஓவிட்ட) ரம்மிய-
�ொை கொட்சிகள் �ற்றும் 
சிைந்� அறுெ்டயுடன் 
விற்ப்ைககு. விெசொய 
பயிரவசய்்கககு வபொ -
ருத்��ொைது. வி்ல 
ஓரைவு மபசித்தீரகக -
லொம். வ�ளிெொை 
உறுதி �யவுவசய்து 
ஆங்கிலத்தில் க்�கக-
வும். 29.75 இலட்ச-
ம் - 0770830717,  
0 7 6 6 7 7 8 6 8 6 .
 079853

கரொஜ் �ற்றும் ேொன்கு 
படுக்க அ்ைகளு-
டன் மூன்று �ொடி வீடு,  
இரணடு அலகுகள் 
வகொழும்பு-10 பன்சல 
வீதியில் ஆைந்�ொக 
கல்லூரிககு 50 மீற்ைர 
வ�ொ்லவில் 35/ 
= மில்லியன். வி்ல 
மபசித் தீர�ொனிககப்ப-
டலொம். மபர்ச 3.5. 
�ரகர மெணடொம். 
T.P. 0772955117,  
0775113603. 079682

�ட்டககுளி வபொலிஸிற்கு 
சிறிய தூர த்தில் 16 
மபர்ச சிைந்� கொணி-
த்துணடு விற்ப்ை-
ககு வீட்டிற்கு அல்லது 
கைஞ்சியத்திற்கு வபொ -
ருத்��ொைது. ச��்ர-
யொை கொணி. 076 
8542931. 079843

641

3 படுக்கய்ை,  குளி-
ரூட்டப்பட்ட பொதி �ை -
பொடங்களு டன் அப்பொ-
ரட்வ�ன்ட் ெொட்கககு 
- வெள்ைெத்்�,  ருத்ரொ 
�ொெத்்�யில் - ம�லதிக 
விபரங்களுககு அ்ையு-
ங்கள் - 0777588488.
 077286
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இந்த விடயத்தில் பிர்தான 
எதிர்க்்கட்சி நியாயைா்க நடநது 
க ்க ா ள ்ள வி ல் ம லை க யன ் றே 
்பலைரும ்கருத்துக் கூறியுள்ளனர். 
்கடந்த ஜனாதி்பதித் ்்தர்்தலில் 
்தமிழ்த் ்்தசியக் கூட்டமைப்பி-
னர் ஜனாதி்பதி ்ேட்்பா்ளரா்கப் 
்்பாட்டியிட்ட சஜித் பி்ரை்தாச-
வுக்்்க ஆ்தரவு ேழங்கியிருந்தனர்.

இ்தற்கு முனனர் ஆட்சியில் 
இருந்த நல்லைாட்சி அரசாங்்கத்-
திலும கூட்டமைப்பினர் சஜித் 
பி்ரை்தாச சார்நதிருந்த ்தரப் -
புக்்்க ஆ்தரவு ேழங்கியிருந்த -
னர். இ்தன ்காரணைா்க ேடக்கு, 
கிழக்கு ்தமிழ் ைக்்களின ோக்கு-
்கம்ள க்பருை்ளவில் சஜித் பி்ர -
ை்தாசவுக்கு க்பற்றுக் க்காடுத்தி -
ருந்தனர்.

இவோறோன நிமலையில் ்பாரா-
ளுைனறேத்தில் உள்ள எதிர்க்்கட்சி-
்களில் இரணடாேது க்பரிய ்கட் -
சியான கூட்டமைப்புக்கு உரிய 
சந்தர்ப்்பம ேழங்்கப்்பட்டிருக்்க -
வில்மலை. பிர்தான எதிர்க்்கட்சி-
யா்க அக்்கட்சி நியாயைா்க நடநது 
க்காள்ளத் ்தேறியமைமய இது 
எடுத்துக் ்காட்டுகிறேது.

அது ைாத்திரைனறி, ஏற்்கன்ே 
குறிப்பிட்டது ்்பாலை ேரவுகச -
லைவுத் திட்ட விோ்தம என்பது 
எதிர்க்்கட்சியினருக்கு உரிய 
விோ்தைாகும. ்கடந்த திங்்கட் -
கிழமை வீடமைப்புத் துமறே 
அமைச்சு மீ்தான குழுநிமலை 
விோ்தம நமடக்பற்றேது. ்கடந்த 
நல்லைாட்சி அரசாங்்கத்தில் சஜித் 

பி்ரை்தாச வீடமைப்புத்துமறே 
அமைச்சரா்க இருந்தமையால் 
அேர் குறித்்த விைர்சனங்்கம்ள 
எதிர்க்காள்ள முடியாை்லை 
எதிர்க்்கட்சியினர் சம்ப அைர்வு்க-
ம்ளப் புறேக்்கணித்்த்தா்க ஆளும 
்கட்சி உறுப்பினர்்கள ்பலைரும சுட் -
டிக்்காட்டினர்.

எதுோ்க இருந்தாலும ்தமிழ் 
்்தசியக் கூட்டமைப்பு எம.
பிக்்கள ்தாங்்கள பிரதிநிதித்து -
ேப்்படுத்துகினறே ைக்்களின பிரச் -
சிமன்கம்ள சம்பந்தப்்பட்ட 
அமைச்சர்்களிடம கூறி அேற்-
றுக்குத் தீர்விமனப் க்பற்றுக் 
க்காடுப்்ப்தற்்கான நல்லை சந்தர்ப்-
்பம ்தேறே விடப்்பட்டுள்ளது 
என்றே கூறே ்ேணடும.

்்காரிக்ம்க்களுக்குத் தீர்வு 
கிமடப்்பது என்ப்தற்கு அப்்பால், 
்தமிழ் ைக்்களின பிரச்சிமன்கம்ள 
அரசாங்்கத்தின ்கேனத்துக்குக் 
க்காணடு ேருே்தற்கு கிமடத்்த 
ோயப்ம்ப எதிர்க்்கட்சி ்தேறே 
விட்டுள்ளது என்ப்்த உணமை. 
்கடந்த 03ஆம, 04ஆம தி்கதி்க-
ளில் ்பாராளுைனறேத்தில் நமட -
க்பற்றே சம்பேங்்கள குறித்து 
ஆராயே்தற்கு இரு ்தரப்ம்ப -
யும ்சர்ந்த உறுப்பினர்்கம்ளக் 
க்காணட குழுகோனமறே ச்பா-
நாய்கர் நியமித்துள்ளார். இருந்த 
்்பாதும க்பாதுநலைம இனறி 
்தனிப்்பட்ட அரசியல் இலைா்ப 
்நாக்்கத்தில் பிர்தான எதிர்க்-
்கட்சி கசயற்்படுகினறே்தா எனறே 
்்களவி ்காணப்்படுகிறேது.

வடக்கு, கிழக்கு தமிழர்களை... (06ஆம ்பக்்கத் க்தாடர்)வாழக்ள்கச் சுளைளை சுைக்்க... (13ஆம் பக்்கத் ததாடர)

எைது பைணத்தின் பபாது முன்்னர 
நாடடாணளைத் ததாழிலில் ஈடுபடட ஒரு 
தபணளண ைாத்திரம் சந்தித்தபதாடு, 
அவள் முதுகுவலி ைற்றும் மூடடு வலி்கள் 
்காரணைா்க  ததாழிளைக் ள்கவிடடு விடட-
தா்கக் கூறி்னாள். நாடடாணளை ததாழில் 
தசய்யும் ஏ. ஆர. குைாரப்க (வைது 32) 
என்பவர நுவதரலிைா ரம்தபாளட பிர-
பதசத்ளதச் பசரந்தவராகும். ்கடந்த 13 
வருடங்கைா்க இத்ததாழிளைச் தசய்து 
த்காணடு மூன்று பிள்ளை்களைக் 
த்காணட குடும்பத்ளதப் பராைரித்துச் தசல்-
வதா்க ததரிவித்தார. “ைாதத்திற்கு சுைார 
30 ஆயிரம் ரூபாய் வளரயில் ைள்ன-
விக்கு அனுப்புகிபேன். தி்னமும் உளழத்து 
வஙகியில் பபாடடு பசமிக்கிபேன். ஒரு 
நாளையின் வருைா்னம் 2500 ரூபாைா்க 
இருந்தாலும் அதில் 1500 ரூபாய் 
தசைவாகின்ேது. அதி்காளை 5.00 
ைணியிலிருந்து ைாளை 2.00 ைணி 
வளரக்கும் பவளை தசய்ை பவணடும். 
மீணடும் ைாளை 3.00 ைணியிலிருந்து 
இரவு வளரக்கும் பவளை. இரவு ப்கல்  
உளழத்பத இத்ததாள்களைத் பதடுகிபேன். 
ஏற்றுவதற்கு 10 ரூபாய். இேக்குவதற்கு 
8 ரூபாய் தருவார்கள். எைக்்கா்ன இத்ததா-
ள்கைா்னது மி்கவும் குளேவாகும்”. பஞ்சி-
்காவத்ளத பிரபதசத்ளதச் பசரந்த முஹம்-
ைட றிைாஸ் (வது 36) த்னது ததாழில் 
பற்றி இவவாறு கூறி்னார. “நான் ஏழு 
வருடங்கைா்க இத்ததாழிலில் ஈடுபடடு 
வருகின்பேன். அரிசி, பபரிச்சம்பழம், 
தவள்ளைப் பூடு, தசத்தல் மிை்காய், 
ைாசி, தவந்தைம், ்கடுகு, த்காரக்்காய், 
புளி பபான்ேவற்ளே தைாறி்களுக்கு 
ஏற்றுகின்பேன். ஒரு நாளைக்கு 
2750 ரூபாய் அைவில் பதடுகிபேன். 
ஒரு நாளைக்கு 500, - 1000 ரூபாய் 
பணத்ளத ைள்னவியிடம் பசமிப்ப-
தற்்கா்கக் த்காடுக்கிபேன். பாடசாளை 
தசல்லும் மூன்று பிள்ளை்கள் எ்னக்கு 
இருக்கின்ோர்கள்”

ைாளி்காவத்ளதளைச் பசரந்த 
ஹூளசன் நஜீம் (வைது 52) என்பவர 
்கடந்த 10 வருடங்கைா்க நாடடாண-
ளைத் ததாழிலில் ஈடுபடடு வரும் ஒரு-
வராகும். “எைக்கு மி்கவும் குளேந்த 
ததாள்கபை வழங்கப்படுகின்ேது. எைது 
சாப்பாடடுக்கு தி்னமும் ஆயிரம் ரூபாய் 
தசைவாகின்ேது. பை நாட்கள் பவளை 
இல்ைாைல் இருக்கும் சந்தரப்பங்க-
ளும் இருக்கின்ே்ன. ்கடந்த த்காபரா்னா 
்காைத்தில் நாம் மி்கவும் நிரக்்கதி 
நிளைக்கு உள்ைாப்னாம். எல்ைாவற்றுக்-
குபை விளை ஏறிவிடடது”. ததாடடைங்க 
பிரபதசத்ளதச் பசரந்த பீ. சிவகுைாரன் 
(வைது 43) என்பவர த்னது ததாழில் 
பற்றி கூறிைவதாவது, “நாதைான்-
றுக்கு  இரவு ப்கல் பாராது உளழத்து 
1000, - 1500 ரூபாய் வளரயில் 
பதடுகின்பேன். சிை நாட்களில் பவளை 
இருக்்காது. எ்னக்கு நான்கு பிள்ளை-
்கள் இருக்கின்ோர்கள். ஒரு மூடளடக்கு 
10 ரூபாய் கிளடக்கும். ஒரு நாளைக்கு 
சிறிை ததாள்களைபை உளழக்்க முடி-
கின்ேது. இன்று எல்ைாபை விளை 
ஏறிவிடடது”ைடடக்குளிளைச் பசரந்த 
எம். ேபாயில் (வைது  53) என்பவர 
இவவாறு கூறி்னார.

“மூன்று வருடங்கைா்க இத்ததாழி-
ளைச் தசய்கிபேன். அன்ேன்று உண-
ணுகிபோம், குடிக்கின்போம்.  பஜாரில் 
வாழும் பபாது உணவுக்கு அதி்க தசைவு 
ஏற்படுகின்ேது. இதுவளரக்கும் த்காஞ்-
சபைனும் பசமிக்்கவில்ளை. பவளை 
இல்ைாத நாட்களில் ள்கயில் ஒரு 
சதமும் இருக்்காது”. த்காத்ைளைளைச் 
பசரந்த முஹம்ைது பைா்கன் (வைது 
42) இவவாறு கூறி்னார. “மிை்காய், 
தவங்காைம், கிழஙகு, தவள்ளைப் பூடு 

பபான்ேவற்ளே ஏற்றுகின்பேன். ஒரு 
நாளைக்கு உணவுக்கு 600 ரூபாய் 
தசைவாகின்ேது. எ்னக்கு இரு பிள்-
ளை்கள் இருக்கின்ோர்கள். மி்கவும் 
்கஷடத்துடப்னபை வாழகின்போம். ்கஷ-
டங்களுக்கு ைத்தியிபைபை வீடடுக்கு 
தசைவுக்கு பணம் அனுப்ப பவணடி-
யுள்ைது. ஒரு மூடளடக்கு அதி்கைா்கக் 
ப்கடபது தவறும் ஐந்து ரூபாய்தான். அத-
ள்னயும் இன்னும் வழங்கவில்ளை”. 
ைடடக்குளிளைச் பசரந்த முஹம்ைது 
ளநசர (வைது 55) இவவாறு கூறி்னார. 
“நான் 1983ம் ஆணடிலிருந்து இத்-
ததாழிலில் ஈடுபடடு வருகின்பேன். ஒரு 
நாளைக்கு இரணடாயிரம், மூவாயிரம் 
ரூபாய் வளரயில் உளழக்கின்பேன். 
அந்தக் ்காைத்தில் ஒரு நாளைக்கு 200, 
- 300 ரூபாய்தான் கிளடத்தது. இந்த 
வாழக்ள்க இபைசா்னது அல்ை. மி்கவும் 
்கஷடப்படுகின்போம். வீடடுச் தசைவுக்கு 
ைள்னவியிடம் பணத்ளதக் த்காடுகின்-
பேன். இருப்பளதக் த்காணடு வாழக்ள்க 
நடத்துகின்போம்”

ைாளி்காவத்ளதளைச் பசரந்த நசார 
முஹம்ைட (வைது 60) என்பவர கூறிை-
தாவது, “நாம் 40 வருடங்கைா்க ததாழில் 
தசய்கின்போம். அந்தக் ்காைங்களில் 
இப்பபாது பபாை கூலி மி்கவும் குளே-
வாகும். ்களடயில் உணணக் குடிக்்கச் 
தசன்ோல் இக்்காைத்தில் உளழப்பதில் 
மிச்சம் எதுவுமில்ளை. ைஸ்த்கலிைாவிலி-
ருந்து வந்த சக்தி முரத்தா (வைது 52), 
தவள்ளைப் பூடு, த்காத்தைல்லி பபான்ே-
வற்ளே ஏற்றிக் த்காணடிருந்தார. “நான் 
ததாழிலுக்கு வந்து 20 வருடங்கள். 
ஒரு நாளைக்கு 1500, - 2000 ரூபாய் 
கிளடக்கின்ேது. வீடடு வாடள்களை வழங-
குகிபேன், சாப்பிடுகிபோம் அவவைவு-
தான்”

ைடடக்குளிளைச் பசரந்த பீ. பாைா 
(வைது 56) சுைார 37 வருடங்கைா்க 
நாடடாணளை ததாழிளைச் தசய்து 
வரும் ஒருவராகும். த்னது நிளைளைப் 
பற்றி அவர இவவாறு கூறி்னார. 
“இன்று பவளை இருந்தால் நாளை 
பவளை இல்ளை. தள்ளு வண-
டிக்கு  தி்னமும் 170, - 200 தசலுத்த 
பவணடும். மி்கவும் ்கஷடத்துடப்னபை 
வாழக்ள்களைக் ்கடத்துகின்போம்.  
்கஷடப்படடு உளழத்தாலும் தசைவு்கள் 
மி்கவும் அதி்கைா்க உள்ைது”

பசதவத்ளதளைச் பசரந்த ப்க. ரபைஷ 
(வைது 47) 30 வருடங்கைா்க நாட-
டாணளை ததாழில் தசய்து வரும் ஒரு-
வராகும். “நாம் சுைக்கும் மூடளட ஒன்-
றுக்கு ஐந்து ரூபாளவ அதி்கரிக்குைாறு 
பபாராடடம் நடத்திப்னாம்.  எனினும் 
சாத்கைா்ன பதில் கிளடக்்கவில்ளை. 
இப்பபாது இத்ததாழிலுக்கு நிளேைப் 
பபர வருகின்ோர்கள்”. த்காம்பனித் 
ததருளவச் பசரந்த றிைாஸ் முஹம்-
ைட (வைது 41) திருைணம் முடித்து 
குழந்ளத்களுடன் வாழும் ஒருவர. 
அவர இவவாறு கூறி்னார. “்காளை 
9.00 ைணிக்கு வந்து ைாளை 
6.00 ைணிக்கு வீடடுக்குத் திரும்-
புகிபேன். அரிசி, பருப்பு, தசத்தல் 
மிை்காய் பபான்ேவற்ளே ஏற்றுகி -
பேன். திருைணம் முடித்து பிள்ளை-
்கள் இருக்கின்ோர்கள். அன்ோடம் 
உளழத்து குடும்பச் தசைவு்களைச் 
தசய்து த்காள்கிபோபை தவிர, 
எந்தச் பசமிப்பும் இல்ளை”

சுடதடரிக்கும் தவயிலில் விைர-
ளவளைசிந்தி மி்கச் தசாற்பத் 
ததாள்களை உளழத்து  தசால் -
தைாணணாத் துைரங்களைச் சுைக்-
கும் இந்த பளு தூக்குபவர்கள் 
அல்ைது நாடடாணளை்களின் துைர 
துளடப்பது ைார? 

rl;lkh mjpgh; jpizf;fsk;

jdpahh; ghJfhg;G Nritfs; toq;fYf;fhd 
Nfs;tpkDf;Nfhuy; - 2022

01.  ,e;j jpizf;fsj;jpw;F 2022.01.01Mk; jpfjpapypUe;J 

jdpahh; ghJfhg;G Nritfspid toq;Ftjw;fhf 

,j;Jiwapy; Ie;J (05) tUlq;fSf;F Nkw;gl;l 

mDgtj;jpidf; nfhz;Ls;sJk; ghJfhg;G 

mikr;rpy; gjpT nra;J nfhz;l typjhd 

rhd;wpjopid jk;trk; itj;jpUg;gJk; mjd; 

ghJfhg;G cj;jpNahfj;jh;fSf;fhd nfhLg;gdtpid 

rk;gs rigfs; fl;lisr;rl;lk; cs;slq;fshd 

epajpr;rl;l Vw;ghLfspd; epajpfspd;gb 

Nkw;nfhs;fpd;wJkhd fk;gdpfsplkpUe;J Kj;jpiu 

nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpkDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

Fwpj;j jdpahh; ghJfhg;G fk;gdpapy; njhopy; GhpAk; 

ghJfhg;G cj;jpNahfj;jh;fs; Fwpj;J mth;fspd; 

Nritapy; cWjpg;gLj;jg;gl;Ls;sJld; mDgtk; 

tha;e;j cj;jpNahfj;jh;fshfTk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

02.  ,jw;fhd jifikapidf; nfhz;Ls;s epWtdq;fs;> 

jkJ vOj;J %ykhd Nfhhpf;ifAld; &gh 5000 

,id kPsspg;G nra;ag;glhj tpz;zg;gf; fl;lzkhf 

nfhLg;gdT nra;tjd; %yk; 2021.12.13Mk; 

jpfjpapypUe;J 2021.12.24Mk; jpfjp tiuapy;  

mYtyf Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzpapypUe;J 

gp.g. 3.00 kzp tiuapyhd fhyg;gFjpapy; 

jpizf;fsj;jpd; epjpg; gphptpy; chpa tpz;zg;gg; 

gbtq;fspidg; ngw;Wf; nfhs;syhk;.

03.  Kiwahfg; g+Hj;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gg;gbtkhdJ 

mjd; efy; gpujpAld; Kj;jpiu nghwpf;fg;gLjy; 

Ntz;Lk;. vd;gJld; tpz;zg;gj;jpidf; nfhz;Ls;s 

jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~ghJfhg;G 

NritfSf;fhd Nfs;tpkD - 2022| vdf; 

Fwpg;gplg;gl;L jiyth;> ngWiffs;; FO> rl;lkh 

mjpgh; jpizf;fsk;> nfhOk;G -12 vDk; Kfthpf;F 

2021.12.27Mk; jpfjp K.g. 10.30 kzpf;F Kd;ghf 

fpilf;ff; $bajhf gjpTj; jghypy; mDg;gp 

itf;fg;gLjy; Ntz;Lk;. my;yJ Fwpj;j Kfthpapy; 

Neubahf rkh;g;gpf;fg;gLjy; Ntz;Lk;.

jiyth;>

ngWiffs; FO>

rl;lkh mjpgh; jpizf;fsk;

2021.12.10

kf;fs; tq;fp

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
nfhOk;G - 02> etk; khtj;ij 21 Mk; ,yf;fj;jpYs;s jw;Nghija 

gioa fl;blj;jpd; ,bghLfis ,bj;jy; kw;Wk; Rj;jk; nra;jy;

Nfs;tp ,y.: 72/2021
1.  fPNo tpghpf;fg;gl;lthW ~nfhOk;G-02> etk; khtj;ij> 21 Mk; 

,yf;fj;jpYs;s jw;Nghija gioa fl;blj;jpd; ,bghLfis 

,bj;jy; kw;Wk; Rj;jk; nra;jYf;fhf| Mh;tKk; jifikAKs;s 

tpiykDjhuh;fsplkpUe;J nfhOk;G-02> =kj; rpw;wk;gyk; V 

fhh;bdh; khtj;ij> 75 Mk; ,yf;fj;jpYs;s kf;fs; tq;fpapd; 

nghwpapay; NritfSf;fhd gpujhd Kfhikahsh; Kj;jpiuaplg;gl;l 

tpiykDf;fis miof;fpd;whh;. 

  jw;NghJs;s gioa fl;blq;fshdJ mz;zsthf 13>179.0 r.mb nkhj;j 

jiug;gug;igf; nfhz;Ls;s ,U jdp khb fl;blq;fSld; mz;zsthf 

1516 r.mb jiug; gug;igAk; nfhz;Ls;sJ. ,e;j NtiyahdJ> 

gpd;tUtdtw;iw mlf;Fk; mNj Ntisapy; tiuaWf;fg;glhky; 

jw;NghJs;s kPs;tYt+l;lg;gl;l nfhq;fpwPl; fl;likg;G> nfhj;J Rth;fs;> 

gphpj;jLg;Gf;fs;> jiu> Rth;> rPypq; nkU$l;ly;> ,izg;Gf;fSldhd 

foptiwfs; kpd;dpay; ,izg;Gf;fs; kw;Wk; JizAWg;Gf;fs;> 

fjT kw;Wk; ad;dy;> $iu fl;likg;G ,d;Dk; gyTk; Mfpatw;iw 

nfhz;Ls;sJ. fl;blj;ij ,bg;gjw;F Kd;duhf midj;J ngWkjpAs;s 

kw;Wk; kPz;Lk; ghtpf;ff;$ba  nghUl;fs; kw;Wk; ,izg;Gf;fs; Mfpad 

mfw;wg;gl;L xg;ge;jf;fhuhpdhy; nfhs;tdT nra;ag;gl;L mj;Jld; 

midj;J ,bghLfSk; me;j ,lj;jpypUe;J mfw;wg;gly; Ntz;Lk;. 

2.  xg;ge;jj;ij toq;Fk; jpfjpapypUe;J g+h;j;jp nra;ag;gl Ntz;ba 

fhyg;gFjpahdJ 45 ehl;fshFk;. 

3.  tpiykDf;Nfhuy; Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw 

%yk; elhj;jg;gLk;. 

4.  fle;j Ie;J tUlq;fspy; fl;blq;fspd; ,bj;jy; Ntiyfspd; 

epfuhd my;yJ mjpfkhdstpy; Nkw;nfhs;sg;gl;l Ntiyfspd; 

tpguq;fis tpiykDTld; rkh;g;gpf;FkhW tpiykDjhuh;fs; Nfl;Lf; 

nfhs;sg;gLfpd;wdh;. 

5.  jifikAs;s tpiykDjhuuhdth; ,e;j Ntiyia mUfhikapYs;s 

fl;blq;fSf;F my;yJ nghJ kf;fSf;F ,ila+W Vw;glhj tifapy; 

Nkw;nfhs;sg;gly; Ntz;Lnkd;gJld; mUfhikapYs;s fl;blq;fSf;F/
fl;likg;Gf;fs; kw;Wk; nghJ kf;fSf;F Vw;glf;$ba Nrjq;fis 

jtph;g;gjw;fhf midj;J ghJfhg;G eilKiwfis jpUg;jpfukhd 

kl;lj;jpy; toq;fy; Ntz;Lk;. 

6.  jifikAs;s tpiykDjhuuhdth; cj;Njrpf;fg;gl;Ls;s ,bj;jYf;fhd 

midj;J chpj;jhd thfdq;fs;> tifahd ,ae;jpuhjpfs; kw;Wk; 

cgfuzq;fs; mj;Jld; Ntiyj;jsj;jpypUe;J ,bghLfis 

mfw;Wtjw;fhd nghUj;jkhd miktplj;ijAk; njhpT nra;jy; 

Ntz;Lnkd;gJld; Njitahd mjpfhu mq;fPfhuj;ijAk; mth;jhNk 

ngw;Wf; nfhs;sy; Ntz;Lk;. 

7.  tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; jpl;ltl;lkhf Fwpg;gpl;Ls;sthW 

jifikAs;s tpiykDjhuuhdth; xg;ge;jf;fhuhpd; midj;J 

jdpg;nghWg;G nfhs;if> njhopyhsh;fSf;fhd ,og;gPL> Mszp tpgj;J 

fhg;GWjp nfhs;if kw;Wk; %d;whk; rhuhh; fhg;GWjp nfhs;if Mfpa 

fhg;GWjp Nritfis mtuJ MFnrytpNyNa toq;fp NgzYk; 

Ntz;Lk;.

8.  gzf;nfhLg;gdTfs; Ntiy g+h;j;jpahd gpd;dh; nghwpapayhshpd; 

ghpe;Jiuapd; Nghpy; Nkw;nfhs;sg;gLnkd;gJld; vt;tpj Kw;gz 

nfhLg;gdTfSk; Nkw;nfhs;sg;glkhl;lhJ. 

9.  KOikahd NtiyfSf;Fkhd nuhf;fkhd Nrjq;fs; jpdnkhd;wpw;F 

6>000 &ghthFk;. 

10.  midj;J Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fSk; tpiyia fzpg;gjw;F 

Kd;duhf Ntiyj;jsj;ij ghPl;rpg;gjw;F mwpTiu toq;fg;gLfpd;wdh; 

vd;gJld; ghPl;rpj;jyhdJ 2021.12.20 Mk; jpfjpad;W K.g. 10.30 kzpf;F 

xOq;F nra;aag;gl;Ls;sJ. 

11.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy nfhOk;G-02> =kj; 

rpw;wk;gyk; V fhh;bdh; khtj;ij> 75 Mk; ,yf;fj;jpYs;s kf;fs; tq;fp 

jiyik mYtyf fl;blj;jpd; 6 Mk; khbapd; nghwpapay; Nritfs; 

gphptpYs;s nghwpapay; NritfSf;fhd gpujhd KfhikahshplkpUe;J 

(njhiyNgrp: 011-2481373. njhiyefy;: 011-2341591) ngw;W 2021.12.14 

Mk; jpfjpapypUe;J 2021.12.27 Mk; jpfjp tiuAk; rhjhuz Ntiy 

ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;. 

12.  2021.12.14 Mk; jpfjpapypUe;J 2021.12.27 Mk; jpfjp tiuAk; K.g. 

9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; Iahapuk; &ghit khj;jpuk; 

(5>000 &gh) kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf nrYj;jpa gpd;dh;> NkNyAs;s 

Kfthpf;F nghwpapay; Nritfs; gpujhd KfhikahsUf;F vOj;J 

%ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk;> Mq;fpy nkhopapYs;s 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpd; KOikahd njhFjpnahd;W Mh;tKs;s 

tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. gzf;nfhLg;gdT 

KiwikahdJ nuhf;fg; gzj;jpNyNa ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

13.  2021.12.28 Mk; jpfjpad;W gp.g. 3 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf 

fpilf;Fk; tifapy; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; ,U gpujpfspy; 

jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “Demolition & Clearing Debris 
of existing Old Building at No. 21, Nawam Mawatha, Colombo-2”  vd 
Fwpg;gplg;gl;L nfhOk;G-02> =kj; rpw;wk;gyk; V fhh;bdh; khtj;ij> 75 

Mk; ,yf;fj;jpYs;s kf;fs; tq;fp jiyik mYtyf fl;blj;jpd; 6 Mk; 

khbapd; nghwpapay; Nritfs; gphptpYs;s nghwpapay; NritfSf;fhd 

gpujhd Kfhikahshpd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; 

ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk; my;yJ gjpTj; jghypy; NkNyAs;s 

KfthpapYs;s nghwpapay; NritfSf;fhd gpujhd nghwpapayhsUf;F 

mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

tpiykDf;fs; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuhpd; gpujpepjpfspd; 

Kd;dpiyapy; mitfis %ba gpd;dh; tpiuthfNt jpwf;fg;gLk;. 

14.  tpiykDf;fs; 2022.03.29 Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; 

jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

15.  midj;J tpiykDf;fSk; ,Ugj;ijahapuk; &ghtpw;fhd (25>000 &gh) 

ngWkjpahdJk; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;lJk; 

kf;fs; tq;fp jtph;e;j ,yq;ifapd; nraw;gLk; Gfo;tha;e;j th;j;jf 

tq;fpnahd;wpypUe;J ngwg;gl;lJk; nfhOk;G-02> =kj; rpw;wk;gyk; V 

fhh;bdh; khtj;ijapd; 75 Mk; ,yf;fj;jpYs;s kf;fs; tq;fpapd; ngahpy; 

toq;fg;gl;lJkhd tpiykDg;gpiznahd;Wld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; 

Ntz;Lk;. tpiykDg;gpizahdJ 2022.04.26 Mk; jpfjp  tiuAk; 

nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

gpujhd Kfhikahsh; (nghwpapay; Nritfs;)>

nghwpapay; Nritfs; gphpT>

6 Mk; khb> kf;fs; tq;fp jiyik mYtyf fl;blk;>

,y. 75> =kj; rpw;wk;gyk; V fhh;bdh; khtj;ij> nfhOk;G-02. 



22 தினகரன் வாரமஞ்சரிThinakaran vaaramanjary sunday dECEmbEr 12, 2021 2021 டிசம்பர் 12 

ePh;g;ghrd mikr;R

(k`htyp tyak; rhe;j fhy;tha;fs; kw;Wk; FbapUg;Gf;fs; 

nghJ mbg;gil trjpfs; mgptpUj;jp ,uh[hq;f mikr;R)

,yq;if k`htyp mjpfhu rig

toq;Feh;fis gjpT nra;jy; - 2022
,yq;if k`htyp mjpfhu rigapd; nfhOk;gpy; cs;s gpujhd mYtyfj;jpw;F kw;Wk; 

gpd;tUk; tya mYtyfq;fspw;F 2022 Mk; mz;by; Njitg;gLk; gz;lq;fs; kw;Wk; 

Nritfis toq;Ftjw;F mh;tKs;s cw;gj;jpahsh;fs;/mjpfhuk; ngw;w th;j;jfh;fisg; 

gjpT nra;J nfhs;tjw;fhf ,j;jhy; tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

1)  tjptpl tpahghu Kfhikahsh; ('B" tyak; - ntypfe;j/ 'C" tyak; - nj`pmj;j 

fz;ba/'D" tyak; - nkjphpfphpa/ 'E" tyak; - `]yf/ 'G" tyak; - nkhuf`fe;j 

(gf;fKz) 'H" tyak; - jk;Gj;Njfk / `{USntt tyak; - jk;Gs;s / 'L" tyak; 
- ntyp Xa /  uk;gfd; Xa tyak; - k`xa / tyt tyak; - vk;gpypgpl;ba

2)  gzpg;ghsh; (gpujhd fhy;tha;fs; kw;Wk; eph;j;Njf;f epUthfg;gphpT - jpfd / 
fq;fhj;Nuhzp Kfhikj;Jtk; - klhl;Lfk / tdk; Rw;whly; - nfhj;kNy / k`htyp 

ghJfhg;G gilazp - jpfd / k`htyp Nfe;jpuk; - nfhOk;G - 07) 

3)  nraw;wpl;lg; gzpg;ghsh; (nkhuf`fe;j fSfq;if nraw;wpl;lk;/fpTy; xa nraw;wpl;lk; 
- ntyp xa / khJU xa njw;Ff;fiu mgptpUj;jpr'nraw;wpl;lk; - ntypfe;j)

mwpTWj;jy;fs;

1.  nfhtpl; 19 Nghplh; fhuzkhf Vw;gl;Ls;s jhf;fk; fhuzkhf 2021 Mk; Mz;bw;fhfg; 

gjpT nra;ag;ngw;Ws;s toq;Feh;fs;> vjph;tUk; 2022 Mk; mz;bw;fhd nry;YgbahFk; 

gjpTnra;ag;ngw;w toq;Feh;fshfj; Njh;e;njLf;fg;gLth;

  (2021 Mk; Mz;bw;fhd gjpT ml;ltiz mahaweli.gov.lk vd;w ,izaj;jsj;jpy; 

gpuRhpf;fg;gl;Ls;sJ). me;j gjpT nra;ag;ngw;Ws;s toq;Feh;fspd; (Kfthp> 

njhiyNgrp ,yf;fk; Nghd;wtw;wpy; khw;wk; Vw;gl;bUg;gpd; 2022.01.07 ,w;F Kd;dh; 

masl.sup.registra@gmail.com vd;w kpd;dQ;ry; Kfthpf;F Kd;itj;jy; Ntz;Lk;.

2.  2022 Mk; Mz;bw;fhf ,yq;if k`htyp mjpfhu rigapy; gjpT nra;Jnfhs;s 

vjph;g;ghh;j;jpUf;Fk; toq;Feh;fs; kw;Wk; 2021 Mk; Mz;by; gjpT nra;ag;ngw;W> 

vdpDk; mtw;wpw;F Nkyjpfkhf NtW gz;lq;fs; kw;Wk; Nritfspw;fhf 

tpz;zg;gpg;gjhapd;.

  mahaweli.gov.lk vd;w ,izaj;jpy; gpuNtrpj;J Tenders ,d; fPOs;s 'Registration of 
Suppliers - 2022" ,w;fhd mwpTWj;jy;fis thrpj;J> tpz;zg;gg;gbtj;ij gjptpwf;fk; 

nra;J (Download) mjidg; g+uzg;gLj;jp> Nkw; Fwpg;gplg;gl;Ls;s k`htyp 

mYtyfnkhd;wpw;F my;yJ VNjDk; ,yq;if tq;fpf;fpisapypUe;J i`l;ghh;f; 

fpisapd; fzf;F ,yf;fk; 2327542 ,w;F> toq;fy; epWtdj;jpd; ngah; kw;Wk; 

toq;Feh;fis gjpT nra;J nfhs;sy; - 2022 - ,yq;if k`htyp mjpfhurig" 

vdf;Fwpg;gpl;L gjpT fl;lzk; nrYj;jpa gw;Wr;rPl;bd; Nghl;Nlhg; gpujpnahd;W> 

tpz;zg;gk; kw;Wk; gjpTr;rhd;wpjopd; Nghl;Nlh gpujpnahd;Wld; 2022.01.07 md;W 

gp.g.2.00 ,w;F Kd;dh; gpd;tUk; Kfthpf;F rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

Nkjpf tpguq;fspw;F :-

njhiyNgrp ,y : 011-2687491 -5 epbg;G 268/255 my;yJ 011-2687235

gpujp gzpg;ghsh; (ngWif) miof;fTk;

gzpg;ghsh; ehafk;>

,yq;if k`htyp mjpfhu rig

,y.500> B.gP.[ah khtj;ij> 

nfhOk;G - 10

ntw;wplq;fs;
fk;g`htpy; mike;Js;s Vw;Wkjp> ,wf;Fkjp epWtdj;jpy; gpd;tUk; 

ntw;wplq;fs; cs;sd.

gapYeh; Nkw;ghh;itahsh;fs; (tpw;gid/ nraw;ghLfs;) - Mz;

f.ngh.j. (c/j) tiu

18 - 25 taJ

gfy; kw;Wk; ,;uT Kiwkhw;W Ntiy nra;ayhk;

fk;g`h Rw;Wg;Gwj;jpy;

nghjpaply; cjtpahsh;; - Mz;

18 tajpw;F Nkw;gl;lth;fs;

,ytr jq;Fkpl trjpfs;

gfy; kw;Wk; ,;uT Kiwkhw;W Ntiy nra;ayhk;

fk;g`h Rw;Wg;Gwk; tpUk;gj;jf;fJ

fduf thfd rhujpfs;

40 tajpw;Ff; Fiwthdth;fs;

gfy; kw;Wk; ,;uT Kiwkhw;W Ntiy nra;ayhk;

Fiwe;jgl;rk; 03 tUlq;fs; gioikahd fduf thfd 

chpkk; ,Uj;jy;

fk;g`h Rw;Wg;Gwj;jpy;

fth;r;rpfukhd rk;gsk;> kUj;Jt rpfpr;irf;fhd nfhLg;gdTfs; cl;gl 

NkYk; gy gpujpgyd;fs;

rfy gjtpfSf;fhfTk; Njrpa milahs ml;il> gpwg;gj;jhl;rpg; gj;jpuk;> 

fpuhkNrtfh; rhd;wpjo; kw;Wk; njhopy;rhh; jifikr; rhd;wpjo;fSld; 

Neh;Kfj; Njh;tpw;F thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; 

gp.g. 12.00 kzp tiu tUif juTk;.

rP.Mh;. $l;L epWtdk;>

131/16, xUnjhl;l tPjp> KJd;nfhl.

Email: hr@crexports.lk
njhiyNgrp ,y. 033 5 700 735

tkn-12-12-uns-079226-40x5-mhm-mr 

mur kUe;jhf;fy; cw;gj;jpf; $l;Lj;jhgdk; (SPMC)
kUe;Jg; nghUl;fs; cw;gj;jp nra;jy;> toq;fy; kw;Wk;  xOq;fhf;fy; ,uh[hq;f mikr;R

gpd;tUk; gjtp ntw;wplq;fis epug;Gtjw;fhf  jifikAs;s> Rakhf rpe;jpf;ff;$ba>  njhopy; mh;g;gzpg;Gs;s  

egh;fis vk;Kld; ,iztjw;fhf miof;fpd;Nwhk;. 

xt;nthU  tpz;zg;gjhhpAk; gpd;tUtdtw;iwf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.  

(i) ,yq;if gpui[ahftpUj;jy;

(ii)  gjtp flikfis rhptur; nra;tjw;fhf cly; cs MNuhf;fpaj;ijAk; jPtpd; vg;ghfj;jpYk; Nrit 

nra;a$bajhftpUj;jy;

(iii) kpfr;rpwe;j Fztpay;Gfis nfhz;bUj;jy;

1. gpujp nghJ Kfhikahsh; - ju fl;Lg;ghl;lhsh; (Vr;vk; 1-1)

 ngWkjpAs;s  njhopy;tha;g;G

  juf;fl;Lg;ghl;L gphptpd; jiytuhf tpsq;FtJld;> juf; fl;Lg;ghL njhlh;ghf midj;J tplaq;fSf;Fk;  

jiyth;/Kfhik gzpg;ghsh; kw;Wk; nghJ Kfhikahsh; MfpNahUf;F nghWg;Gf;$Wjy;. mjdJ juf;; 

fl;Lg;ghl;L gphptpw;F jiyik jhq;Ftjw;fhf cah;jpwd;> tpisgad;juty;y egnuhUtu; Ntz;lg;gLfpwhh;;.  

 jifikfs;: ntspaf tpz;zg;gjhhpfs; :

 (m) (i)   gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l ,urhadtpay; mlq;fyhf 

Kjyhk; my;yJ gy;fiyf;fofnkhd;wpypUe;J ,uz;lhk; tFg;gpy; tpQ;;;Qhdkhzp nghJ gl;ljhhpg; 

gl;lk; my;yJ chpj;jhd  Jiwf;F epfuhd jifikfs;.

my;yJ

  (ii)  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l gy;fiyf;fofnkhd;wpypUe;J 

chpj;jhd Jiwapy; ,urhadtpay; tpQ;Qhdkhzp tpN\l gl;lk; my;yJ epfuhd jifikfs;.

my;yJ

  (iii)  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l ,urhadtpay; ghlk; mlq;fyhf 

tpQ;Qhdkhzp nghJg;gl;lk; my;yJ epfuhd jifikfs;.  

mj;Jld;   

 (M) (i)  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l gy;fiyfofnkhd;wpypUe;J 

gFg;gha;jy; ,urhadtpay; Jiwf;F chpj;jhd  gl;lg; gpd; gbg;G gl;lk; (KJkhzp) my;yJ 

gy;fiyf;fofnkhd;wpypUe;J NtNwjhtJ tpQ;Qhd hPjpapyhd  ghpNrhjid/kUe;jhf;fy;fspd; 
gFg;gha;T.

my;yJ

  (ii) ,urhadtpay; epWtfj;jpd; $l;;;LwT mq;fj;Jtk;. 

mj;Jld;

 (,)   murhq;f/$l;Lj;jhgd/rig/epajpr;rl;l rig my;yJ Gfo; tha;e;jnthU th;j;jf epWtdj;jpy; 

tpQ;Qhd hPjpahd kjpg;gPL/ Ma;T$l ghpNrhjid/kUe;jhf;fy;fis cw;gj;jp nra;jy; Mfpa Jiwapy; 

Kfhikj;Jt kl;lj;jpy; Mff; Fiwe;jJ 12 tUl jifikf;F gpd;dhd mDgtk;. 

2. gpujp nghJ Kfhikahsh; - xOq;fikj;jy; ,ize;j Muha;r;rp kw;Wk; mgptpUj;jp (Vr;vk; 1-1)
                                                                                     
 ngWkjpAs;s  njhopy;tha;g;G

  Muha;r;rp kw;Wk; xOq;fikj;jy; mgptpUj;jp  jiytuhf tpsq;FtJld;> Muha;r;rp kw;Wk; xOq;fikj;jy; 

midj;J tplaq;fSf;Fk; jiyth;/Kfhik gzpg;ghsh; kw;Wk; nghJ Kfhikahsh; MfpNahUf;F 

nghWg;Gf;$Wjy;. mjdJ xOq;fikj;jy; Muha;r;rp kw;Wk; mgptpUj;jp gphptpw;F jiyik jhq;Ftjw;fhf 

cah;jpwd;> tpisgad;juty;y egnuhUtu; Ntz;lg;gLfpwhh;;. 

 jifikfs;: ntspaf tpz;zg;gjhhpfs;: 

 (m) (i)  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l ,urhadtpay;  mlq;fyhf 

Kjyhk; my;yJ gy;fiyf;fofnkhd;wpypUe;J ,uz;lhk; tFg;gpy; tpQ;;;Qhdkhzp nghJ gl;ljhhpg; 

gl;lk; my;yJ chpj;jhd  Jiwf;F epfuhd jifikfs;.

my;yJ

  (ii)  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l gy;fiyf;fofnkhd;wpypUe;J 

chpj;jhd Jiwapy; ,urhadtpay; tpQ;Qhdkhzp tpN\l gl;lk; my;yJ epfuhd jifikfs;.

my;yJ

  (iii)  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l ,urhadtpay; ghlk; mlq;fyhf 

tpQ;Qhdkhzp nghJg; gl;lk; my;yJ epfuhd jifikfs;.  

mj;Jld;   

 (M) (i)  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l gy;fiyfofnkhd;wpypUe;J 

gFg;gha;jy; ,urhadtpay; Jiwf;F chpj;jhd  gl;lg; gpd; gbg;G gl;lk; (KJkhzp) my;yJ 

gy;fiyf;fofnkhd;wpypUe;J NtNwjhtJ tpQ;Qhd hPjpapyhd ghpNrhjid/kUe;jhf;fy;fspd; 
gFg;gha;T.

my;yJ

  (ii) ,urhadtpay; epWtfj;jpd; $l;;;LwT mq;fj;Jtk;. 

mj;Jld;

 (,)  murhq;f/$l;Lj;jhgd/rig/epajpr;rl;l rig my;yJ Gfo; tha;e;jnthU th;j;jf epWtdj;jpy; 

tpQ;QhdhPjpahd kjpg;gPL/ Ma;T$l ghpNrhjid/kUe;J/czT cw;gj;jp nra;jy; Mfpa Jiwapy; 

Kfhikj;Jt kl;lj;jpy; Mff; Fiwe;jJ 12 tUl jifikf;F gpd;dhd mDgtk;. 

 NkNyAs;s (1) kw;Wk; (2) gjtpf;fhd jifikfs;: cs;sf tpz;zg;gjhhpfs;:

  chpj;jhd gjtpf;fhf ghlg;gug;gpy; 1 Mk; juj;jpy; (vk;vk; 1-1) Kfhikahsh; tFjpapy; Mff; Fiwe;jJ 

,U (2) tUl  jpUg;jpfukhd kw;Wk; njhlh;r;rpahd Nrit.

 NkNyAs;s (1) kw;Wk; (2) gjtpf;fhd nghJthdJ.

 rk;gs  msTj;jpl;lk;: Vr;vk; 1.1-2016 80,295/= - 15x2,270/= - 114,345/=

 taJ:  35 tajpw;F FiwahkYk; 55 ,w;F Nkw;glhkYkpUj;jy; Ntz;Lk;. cs;sf tpz;zg;gjhhpfSf;F 

Nky;tanjy;iy Vw;GilajhfhJ. 

 Ml;Nrh;g;G Kiwik: fl;likf;fg;gl;l Neh;Kfg;ghPl;ir

 NkNyAs;s (1) kw;Wk; (2) ,w;fhd gjtpfSf;fhd Vida mD$yq;fs;:

•	  PED 1/2015(i) vd;w Rw;wwpf;ifapd; gpufhuk; $l;Lj;jhgdj;jpdhy; Ngzg;gLk; cj;jpNahfg+h;t thfdk; 

my;yJ nrhe;jkhd thfdnkd;why; gbnahd;W toq;fg;gLk;. 

•	 vhpnghUs; gb: (khjnkhd;wpw;F 120 yPl;lh; Bry; my;yJ ngw;Nwhy;)

Nkyjpfkhd ed;ikfs;:

•	 tuT kw;Wk; nraw;ghl;L Cf;Ftpg;G gb

•	 ghtpf;fg;glhj  tUlhe;j kw;Wk; RftPd tpLKiwf;fhd kPs;epug;G

•	 kUj;Jt fhg;GWjp jpl;lk; kw;Wk; kUj;Jt kPs;epug;gy; jpl;l toq;fy;

•	 C Nr ep ,w;F $l;Lj;jhgdkhdJ rk;gsj;jpd; 15%  I toq;Fk; mNj Ntisapy; Copah; 10% I toq;Fthh;.
•	 rk;gsj;jpd; 3%  IAk; C e ep ,w;fhf  $l;Lj;jhgdk; toq;Fk;. 

nghJthd gzpg;Giufs;:

•	  tpz;zg;gkhdJ tpjpf;fg;gl;l gbtj;jpy; ,U ghpe;Jiuahsh;fspd; ngah;fs;> Kfthpfs; kw;Wk; njhlh;G 

tpguq;fs; Mfpad rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. tpz;zg;gj;Jld; midj;J fy;tprhh; rhd;wpjo;fspd; 

cWjpg;gLj;jg;gl;l gpujpfs; mlf;fg;gly; Ntz;Lk;. http://www.spmclanka.lk  vd;w mur kUe;jhf;fy; 

cw;gj;jpahf;fy; $l;Lj;jhgdj;jpd; ,izajsj;jpypUe;J tpz;zg;g gbtq;fs; jutpwf;fk; nra;ayhk;. 

•	  murhq;f jpizf;fsq;fs;; kw;Wk; epajpr;rl;l rigfspd; Copah;fspd; tpz;zg;gq;fs; mth;fspd; 

epWtdq;fspd; jiyth;f@lhfNt rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lnkd;gJld; njhpT nra;ag;gbd;> tpz;zg;gjhhpia 

tpLtpf;f ,aYkhd vd;gJ njhlh;ghfTk; mwptpj;jiy toq;fy; Ntz;Lk;. 

•	  tpz;zg;gj;jpid cs;slf;fpa jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; tpz;zg;gpf;Fk; gjtpapd; ngah; 

Fwpf;fg;gl;L gpd;tUk; Kfthpf;F ,e;j tpsk;guk; gpuRhpf;fg;gl;L 10 ehl;fSf;Fs; gjpTj; jghypy; mDg;gg;gly; 

Ntz;Lk;. 

•	 NkNyAs;s Njitg;gLj;jy;fSf;F mike;njhOfhj tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

jiyth;> mur kUe;jhf;fy; cw;gj;jp $l;Lj;jhgdk;>

,y. 11> Nrh; nfhj;jyhts khtj;ij> 

fz;lhty Njhl;lk;> ,uj;kyhd.

gjtp ntw;wplq;fs;

,yq;if tak;g gy;fiyf;fofk; - Fspahg;gpl;ba

,yq;if tak;g gy;fiyf;fofj;jpdhy; E}yfg; 

nghWg;ghsh; kw;Wk; gpujp E}yfg; nghWg;ghsh; gjtpfspd; 

ntw;wplq;fspw;fhf jifikAs;s Gj;jp[PtpfsplkpUe;J 

10.01.2022 Mk; jpfjp tiu tpz;zg;gq;fs; 

Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;. ,J njhlh;ghd Nkyjpf 

tpguq;fspw;fhf 12.12.2021 md;iwa Sunday Observer 
gj;jphpif kw;Wk; www.wyb.ac.lk ,izajsj;jpy; 

gpuNtrpf;fTk;.

gjpthsh;

,yq;if tak;g gy;fiyf;fofk; 

2021.12.08

gjtp ntw;wplq;fs;



நவரத்தினங்கள் எனப்படு்பவவ ஒன்பது வவ்கயான இரத்தினக் ்கற்களா -
கும். இவவ ஆ்பரணத் தயாரிபபில் அதி்களவில் ்பயன்படுத்தப்படுகின்றன.  

1) மாணிக்்கம் – Ruby  
2) முத்து – Pearl  
3) ்பவளம் – Coral  
4) மர்கதம் – Emerald  
5) புஷ்பரா்கம் – Topaz  
6) வவரம் – Diamond  
7) நீலக்்கல் – Blue Sapphire  
8) க்காகமத்கம் – Zircon  
9) வவடூரியம் – Cat’s Eye ஆகியவவ ஆகும். 
  

சுஸ்மிதன் ஆனநதன்,  
ந�ோர்வூட் தமிழ் மகோ வித்தியோலயம்,  ந�ோர்வூட்.   
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பெயர்   ...........................................................

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

ெோடசோலல பெயர் ...........................................................

ெோடசோலல முகவரி ...........................................................

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

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

மோணவரின் பெயர் 

இடமிருந்து வலம்   

(01)  எதிர்்பாராத விதத்தில் எமக்கு ஏற்படுகின்ற 
ஆ்பத்து தரும் சம்்பவங்கவள இவவாறு 
கூ்றலாம். வீதியில், நீர்நிவல்களில், வவளியி-
டங்களில் என்றவாறு எஙகும், எபக்பாதும் 
நி்கழலாம். முனவனசசரிக்வ்கயா்க நடந்து 
வ்காணடால் ஆ்பத்வத தவிர்க்்க இயலும்.   

(07)  எமது அன்றாட வசயற்பாடு்களுக்கு அவசி-
யமான அவயவம் இது. இரணடில் ஒனறு 
்பாதிக்்கப்படடாலும் அன்றாட வசயற்பாகட 
எமக்கு ்பாதிக்்கப்படடு விடும். 

       (தவலகீழான வசால்)  
(10)  நுளம்பு, வணணத்துபபூசசி க்பான்றவறறின 

வாழக்வ்க வடடத்தில் ்காணப்படுகின்ற 
நானகு ்பருவங்களில் இரணடாவது ்பருவம் 
இது.   

(15)  தனவம, ்பனவம வ்பயர்சவசால்.   
(19)     நல்லு்றவுக்கு எதிரானவன இவன.                                             
 இவனிடம் நடவ்ப எதிர்்பார்க்்க முடியாது.   
(23) நம் ஒவவவாருவருக்கும் முதல் வதயவம்.   

கமலிருந்து கீழ  
(02)  சி்றார்்கள் மாத்திரமனறி வ்பரியவர்்களுக்கும் 

இது சி்றந்த வ்பாழுதுக்பாக்கு. நூலில் ்கடடி 
வானில் ஏறறி மகிழவர்.   

(04) யாவனயின ்பலம் வ்காணட அவயவம்.   
(05)  குரு்பக்திக்கு உதாரண புருஷனா்க இலக்-

கியத்தில் க்பாற்றப்படு்பவன. இவனது 
மானசீ்க குரு துகராணர்.   

(10)  வ்பண இன மாடு்கவள குறிபபிடுகின்ற 
வ்பாதுவான மரபுச வசால். 

 (தவலகீழான வசால்)  
(19)  ்கற்ப்கதரு எனப க்பாற்றப்படுகின்ற மரம். 

வதனவன க்பானறு கிவள விடாமல், உயர -
மா்க வளருகின்ற ஒருவித்திவலத் தாவரம்.   

(21) மீனபிடி உ்ப்கரணங்களில் ஒனறு.   

ப�ோட்டி இல. 340
சிறுவர் உலகம்

தினகரன் வோரமஞ்சரி 
த.ப�.இல.834. 

பகோழும்பு

வகுப்ெோசிரியர்  பெறநறோர் லகபயோப்ெம்

குறளமுதம் : குறளமுதம் : 
வலிஇல் நிலலலமயோன் வல்லுருவம் பெறறம்   
புலியின்நதோல் நெோர்த்துநமய்ந தறறு.  

தெளிவுரை :  
வறியவர்க்கு ஒரு த�ொருரைக் த�ொடுப�தெ ஈர� எனப�-

டுவது. மற்றவர்க்குக் த�ொடுப�ெல்ொம் �யரன எதிர்�ொர்த்-
துக் த�ொடுக்கும் ெனரம உரையது. 

ஹெலன்சியா,

சசிகோநதன் -  கலலவோணி,
 நமோதலை, பகோழும்பு  15. 

எஸ். திவயோனி,   
தைம் 12, கம்மடுவ தமிழ் மகோ வித்தியோலயம்,   
கம்மடுவ,  மோத்தலை.

ஏ. தனுஷன்,   
தைம் 10, கம்மடுவ தமிழ் மகோ வித்தியோலயம்,   
கம்மடுவ,   மோத்தலை.

ெோத்திமோ அமோனோ வோஸில்   
03D, மோலற/ பவலிகம முஸ்லிம்   
ஆைம்ெ ெோடசோலல,  பவலிகம.   

றிஸ்ெோ,   
தைம் 05, பு/ஸோஹிைோ ஆைம்ெப் ெோடசோலல,   
புத்தைம்.   

இவ்ோர 
மழலல

விலடகள்

இடமிருநது வலம்   
01. பசம்மறியோடு  09. ெோர்  11. தோலல 
16. சோநதம்  20. கதிலை  23. �ரி 
25. ெோலல   
நமலிருநது கீழ்   
01. பசநதோமலை  03. மலை  05. யோர் 
06. சோப்ெோடு  13. தரு  16. �கம் 
21. திரி   
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தறநெோலதய சூழ்நிலல கோைணமோக குறுக்பகழுத்துப் நெோட்டி-
களுக்கோன ெரிசில்கள் வைஙகப்ெடோது என்ெலத எமது சிறோர்-
களுக்கு அறியத் தருகின்நறோம். ஆனோலும் ஆர்வம் பகோணட 
சிறோர்களுக்கோக குறுக்பகழுத்துப் நெோட்டிகள் பதோடர்நதும் இடம்-
பெறும்.                                                           (ஆர்)

ெதுலை, பதளிவத்லத நதோட்டத்தில் 
இயஙகும் பெணணைசிகள் சமூக அபிவிருத்தி               
நிறுவனத்தின் ஏறெோட்டில் கிளிப�ோச்சிலயத் 
தைமோகக் பகோணடியஙகும் பசைணடிப் 
சிறுவர் இல்லத்தினரின் அனுசைலணயில் 
பதளிவத்லத இல.01.தமிழ் வித்தியோலயம், 
ஸ்ரீவோணி தமிழ் வித்தியோலயம், வள்ளுவர் 
தமிழ் வித்தியோலயம் மறறும் கலலவோணி 
தமிழ் வித்தியோலயம் ஆகியவறறில் 
கல்வி கறகும் 410 மோணவர்களுக்கும் 
ஸ்ரீைோம் முன்ெள்ளி மோணவர்களுக்கும் 
கறறல் உெகைணஙகள் வைஙக-
ப்ெட்டன. இநநிகழ்வில் பசைணடிப் 
சிறுவர் இல்லத்தின் பெோறுப்ெதி-
கோரி விநேநதிைன், இலணப்ெோைர் 
சைணைோஜ் மறறும் பெணணைசிகள் 
அலமப்பின் முக்கியஸ்தர்கள் உட்ெட 
முக்கியஸ்தர்கள் கலநது பகோணடநெோது 
எடுக்கப்ெட்ட ெடஙகள்.   

அது ஒரு அைகிய கிைோமம். அக்கிைோமத்தில் ஆலமைம் 
ஒன்று இருநதது. அநத ஆலமைத்தில் இரு கோகங-

கள் கூடுகட்டி வோழ்நது வநதன. அநத ஆலமைத்தின் 
கீழ் ெகுதியில் பெரிய பெோநது ஒன்று இருநதது. அநதப் 
பெோநலத ஒரு கரு�ோகம் உலறவிடமோகக் பகோணடிருந-
தது.   

பெண கோகம் தனது கூட்டில் முட்லடகள் இட்டுக் குஞ்-
சுகள் பெோறிக்கும். ஆண கோகமும், பெண கோகமும் 
இலைநதடச் பசல்லும் ந�ைம் ெோர்த்து பெோநதில் இருக்-
கும் அநத ெோம்பு மைத்தின் மீது ஏறி கோகத்தின் முட்லட -
கலை தின்றுவிட்டு இறஙகி விடும். திரும்பி வநது ெோர்க்-
கும் நெோது முட்லடகள் கோணோமல் நெோய் விட்டது கணடு 
கோகஙகள் மிகவும் மன நவதலன அலடயும்.   

ஒவபவோரு தடலவயும் பெண கோகம் குஞ்சு முட்லட-
யிடுவதும், அவறலற கரு�ோகம் உணெதும் வைக்கமோன 
நிகழ்ச்சியோகி விட்டன. ஒரு �ோள் அநத ெோம்பு முட்லட-
கலை சோப்பிடப் நெோகும் ந�ைத்தில் கூட்டிறகு வநத 

பெணகோகம் ெோர்த்துவிட்டது. கோகத்லத ெோர்த்த ெோம்பு 
முட்லடகலை சோப்பிடோமல் பசன்று விட்டது.   

முட்லடகள் கோணோமல் நெோவதறகு மைத்தடிப் 
பெோநதில் வோழும் கரு�ோகநதோன் கோைணம் என்ெலதக் 
கோகஙகள் கணடு பகோணடன. ஆனோல் கோகஙகைோல் 
கரு�ோகத்லத என்ன பசய்ய முடியும்? தலலவிதிநய 
எனச் சில கோலத்லத ஓட்டின. திரும்ெத் திரும்ெ தன் குஞ்-
சுகலை இைக்கும் அவலத்லதப் பெண கோகத்தோல் சகித் -
துக் பகோள்ை இயலவில்லல.   

ஒரு�ோள் பெண கோகம் ஆண 
கோகத்லத ெோர்த்து, "�மது முட் -
லடகலைபயல்லோம் ஒவபவோரு 
தடலவயும் கரு�ோகம் தின்று 
விடுகின்றநத! இனியும் இலத 
என்னோல் பெோறுத்துக்பகோள்ை 
முடியோது. இநத மைத்லத விட்-
டுவிட்டு நவறு ஒரு ெோதுகோப்பு 
நிலறநத மைத்திறகுக் குடி நெோய் 
நிம்மதியோக வோழ்க்லக �டத்து-
நவோம்" என்று கணணீருடன் கத-
றியது.   

பெண கோகம் கூறியலதக் நகட்டு மன நவதலனயுறற 
ஆண கோகம் தன் மலனவிலய ந�ோக்கி "உன் மனக்குமு -
றல் எனக்கு புரிகிறது! சில விஷயஙகலை �ோம் எணணிப் 
ெோர்க்க நவணடியிருக்கின்றது. நீணட கோலமோக வசித்து 
வரும் இநத இடத்லதவிட்டு நவறு இடத்திறகுச் பசல்ல 
என் மனம் நகட்கவில்லல. ஆனோல் அதறகோகக் கரும்-
ெோம்பின் அட்டூழியத்லதப் பெோறுத்துக் பகோணடிருக்க 
நவணடும் என்று �ோன் கூற மோட்நடன். ஏதோவது ஒரு 
உெோயம் பசய்து இநத ெோம்லெக் பகோன்றோக நவணடும்" 
என்று ஆண கோகம் கூறியது.   

"இநதக்பகோடிய விஷ கரு�ோகத்லத �ம்மோல் பகோல்ல 
முடியுமோ?" என்று சநநதகத்நதோடு பெணகோகம் நகட்டது. 
"கரு�ோகத்லதக் பகோல்லும் அைவுக்கு வலிலமநயோ வல்-
லலமநயோ எனக்கு இல்லல என்ெது உணலமதோன். 
ஆனோல் �ல்ல அறிவோறறல் மிக்க �ல்ல �ணெர்கள் 
ெலர் எனக்கு இருக்கிறோர்கள். அவர்களிடம் நயோசலன 
கலநது இநதக் கரு�ோகத்லத நிச்சயமோக என்னோல் 

ஒழித்துக் கட்ட முடியும்" என்று 
ஆநவசத்துடன் கூறியது ஆண 
கோகம்.   

பிறகு பெண கோகத்லத ெோர்த்து, 
"ெோம்லெக் பகோல்ல உடனடியோக 
�டவடிக்லக நமற பகோணடோக 
நவணடும். நீ ெத்திைமோக இரு. 
�ோன் �ணென் ஒருவலனச் 
பசன்று ெோர்த்துவிட்டு விலைவில் 
திரும்பி வருகிநறன்" என்று கூறி -
விட்டு புறப்ெட்டது.   

சிறிது பதோலலவில் வசித்து 
வநத ஒரு �ரி கோகத்தின் ப�ருக் -
கமோன �ணென். �ல்ல அறிவோற -
றலும் தநதிை சுெோவமும் ெலடத்த 
அநத �ரிலயத் நதடிக்பகோணடு 
கோகம் அஙகு நெோய்ச் நசர்நதது.   

�ரி தன் �ணென் கோகத்லத 
மகிழ்ச்சியுடன் வைநவறறது. 
"�ணெநன, �ோன் வோழும் 
மைத்தடியில் வசிக்கும் கரு�ோகம் பசய்யும் அட்டூ -
ழியத்லத எல்லோம் மன நவதலனயுடன் �ரியிடம் 
எடுத்துக் கூறி, அலத பகோல்வதறகு நீதோன் எனக்கு 
ஏதோவது ஒரு உதவி கூற நவணடும்" என்று நகட்டுக் 
பகோணடது.   

�ரியும் �ல்ல உெோயம் ஒன்லறக் கோகத்திறகுக் 
கூறி, "�ணெநன, இநத நயோசலனலயச் பசயறெ-
டுத்து, கரு�ோகத்தின் ஆயுள் முடிநதுவிடும்" என்று 
பசோல்லியது. கோகம் �ணென் �ரியிடம் விலட -
பெறறுக் பகோணடு உடநன அதன் நயோசலனலயச் 
பசயறெடுத்தும் முயறசியிலனத் பதோடஙகியது.   

அநத �ோட்டின் அைசி வைக்கமோக நீைோடும் குைக்கலைக்-
குச் பசன்று கோகம் ஒரு மைத்தில் மலறவோக அமர்நது 
அைசியின் வருலகக்கோகக் கோத்துக் பகோணடிருநதது. 
சறறு ந�ைத்திறபகல்லோம் அைசி தனது நதோழிகளுடன் 
குைத்திறகு வநது நசர்நதோள். தன்னுலடய விலல 
உயர்நத ஆெைணஙகலைபயல்லோம் கைறறிக் கூலைமீது 
லவத்துவிட்டு அைசி நீைோடுவதறகோக குைத்தில் இறஙகி-
னோள். கோகம் உடநன ெறநது வநது மிகவும் மதிப்புமிக்க 

மு த் து ம ோ ல ல 
ஒன் ல ற த் 
தனது அலகோல் 
பகோத்தி எடுத்துக் 
பகோணடு ெறந-
நதோடியது. எதிர்ெோ -
ைோத அநத நிகழ்ச்-
சிலயக் கணடு 
அதிர்ச்சியலடநத 
அைசியும் நதோழி-
களும் கூக்குை-
லிட்டனர். உடநன 
சில நதோழிகள் 

பசன்று கோவலர்களிடம் �டநதலதக் கூறினோர்கள்.   
கோவலர்கள் ெறநது பசல்லும் கோகத்லதத் துைத்திக் 

பகோணடு கூச்சலிட்டவோறு பின் பதோடர்நது பசன்றோர் -
கள். கோகம் ெறநதவோறு ந�ைோகத் தோன் குடியிருக்கும் 
ஆலமைத்திறகுச் பசன்றது. அதறகுள் கோவலர்கள் அநத 
மைத்தருநக வநது நசர்நதோர்கள். கோகம் தனது அலகில் 
பகோத்திப் பிடித்திருநத அைசியின் அணிகலலன கோவ-
லர்கள் கண ெோர்லவயில் ெடும் விதமோக கரு�ோகத்தின் 
பெோநதுக்குள் நெோட்டு விட்டது.   

கோவலர்கள் கரும் ெோம்புப் புறலற இடித்து �லகலயத் 
நதடினோர்கள். புறறுக்குள் இருநத கரு�ோகம் சீறிக்-
பகோணடு பவளிநய வநதது. கோவலர்கள் அநதக் கரு�ோ -
கத்லதக் தடியோல் அடித்துக் பகோன்றனர். பிறகு புறலற 
�ன்றோக இடித்துப் பெயர்த்து அைசியின் அணிகலலனத் 
நதடி எடுத்துக் பகோணடு பசன்று விட்டனர். அதன் 
பிறகு கோகக் குடும்ெம் நிம்மதியோகவும், மகிழ்ச்சியுடனும் 
வோழ்க்லக �டத்த பதோடஙகியது.

கருநோகமும் கோகமும்   

நவ
ரத்
தின
ங
்கள்



இலங்கையின் முதன்்மையான கைத்-
ததாலிககை ஆணகைள் பாடசா்லகைளான 
ககைாழும்பு புனித த�ாசப் கைல்லூரி மைற்றும் 
ககைாழும்பு புனித பீடடர்ஸ் கைல்லூரி ஆகியன, 
அருட தந்த கமைாரிஸ் த�. லி ககைாக  
ஞாபகைார்த்த கிண்ணத்திற்கைான மைாகபரும் 
கிரிகககைட தபாடடியில் தமைாதவுள்ளன. 
இப்தபாடடி நா்ள 13ஆம்,  14ஆம் திகை-
திகைளில் ககைாழும்பு எஸ்எஸ்சி ்மைதானத்-
தில், ந்டகபறவுள்ளது .‘Battle of Saints’,  
(புனிதர்கைளின் சமைர் ) என அ்ைககைப்படும் 
விறுவிறுப்பான தபாடடித்தன்்மை ககைாணட 
இரணடு நாடகைள் ந்டகபறும்  தமைற்படி 
வருடாநத கிரிகககைட தபாடடியானது மிகுநத   
ஆர்வத்்த ககைாணட  தபாடடியாகும்.  இப்-
தபாடடியானது முதல் இன்னிஙஸ் தலா 
60 ஓவர்கை்ள ககைாணடதாகை வ்ரயறுக-
கைப்படடிருககும். இதற்கை்மைய, இம்மு்ற 
2021ஆம் வருடத்திற்கைான  19 வயதுககுட-
படட ககைாழும்பு, டார்லி வீதி, புனித த�ாசப் 
கைல்லூரி அணியானது  சகைலது்ற ஆடடககைார-
ரான துனித் கவல்லலதகை த்ல்மையிலும், பம்-
பலப்பிடடி புனித பீடடர்ஸ் கைல்லூரி அணியானது 
சிறநத துடுப்பாடட வீரரான  நிபுனகை கபான்தச-
கைாவின் த்ல்மையிலும் கைளமிறஙகைவுள்ளன.

'ககைாவிட கதாற்றுதநாய் உலகைளாவிய ரீதியில் 
பரவி உல்கைதய  முடககியுள்ள ஒரு தரு்ணம் 
இது. இருப்பினும், நீணடகைால பாரம்பரியங-
கை்ள ககைாணட கிரிகககைட வி்ளயாடடுககைளினூ-
டாகை, அத்த்கைய பாரம்பரியத்்த,வரலாற்்ற 
பாதுகைாககை வல்ல ஒரு தனித்துவத்்த  நாம் 
ககைாணடிருப்பதும் அதிர்்ஷடகைரமைானதாகும்.'-
என இம்மு்ற தபாடடி்ய நடத்தும் ககைாழும்பு 
புனித பீடடர்ஸ் கைல்லூரியின் அதிபர் தராஹித்த 
கராடரிதகைா கதரிவித்துள்ளார். தமைலும் அவர் 
குறிப்பிடு்கையில், 'த�ா-பீட (த�ாசப் -பீடடர்ஸ்) 
பி்்ணப்பானது சதகைாதரத்துவம், ஒற்று்மை, 
அ்மைதி மைற்றும் நல்லி்ணககைத்தின் தனித்து-
வமைான உ்ணர்்வ வளர்ககின்றது, தமைலும், 
இம்மு்ற ந்டகபறுககின்ற தபாடடியானது 
சுகைாதார கைடடுப்பாடடு விதிமு்றகைளுககை-
்மைய அரஙகில் பார்்வயாளர்கைள் இல்லாத 
நி்லயில் ந்டகபறவுள்ள தபாதிலும் தபாடடி-
யானது எவவ்கையிலும் விறுவிறுப்பும், மிகுநத 
தபாடடித்தன்்மையும் குன்றாத வ்கையில் 
அ்மைநதிருககும் என்பதில் சநததகைமில்்ல. 
ககைாவிட கதாற்றுப் பரவல் சூழ்நி்லயிலும்கூட  
தன்னம்பிக்கை, ஒழுககைம் மைற்றும் கபாறுப்பு-
்ணர்வுடன்  சவால்கை்ள சமைாளிககும் வ்கையில் 
தபாடடி ஏற்பாடுகை்ளயிடடு மு்னப்புடன் 
கசயற்படட அ்னவருககும் எனது நன்றி்யத் 
கதரிவித்துக ககைாள்கின்தறன். அத்துடன் , இப்-
தபாடடிகை்ள நடத்துவதில் எம்்மை ஊககுவித்து 
கைரம் ககைாடுககின்ற நமைது பிரதான அனுசர்்ண-
யாளர்கைளான  டயகலாக ஆசிஆடடா நிறுவனத்-
திற்கும் எனது மைனமைார்நத நன்றிகை்ள கதரி-
வித்துகககைாள்ளகின்தறன்.' என்றார்.   

ககைாழும்பு புனித த�ாசப் கைல்லூரியின் அதிபர் 
அருடதந்த ரஞ்சித் அநதராடி கதரிவிக்கை-
யில், “சதகைாதரத்துவம் மைற்றும் ததாை்மை உ்ணர்-
வுடன்கூடிய த்லமு்ற த்லமு்றயாகை 
உ்டககைப்படாத சஙகிலித் கதாடராகை மைற்கறாரு 
'த�ா-பீட' கிரிகககைட தபாடடிககைான கைளத்்த 
தயார் கசய்வதில் பலரது அயராத உ்ைப்பும், 
இ்றவனின் ஆசீர்வாதமும் கிடடியதன் தபரில் 
அதில் நாம் கவற்றி கபற்றுள்தளாம்.   தபாடடி-
கை்ளயிடடு கைடினமைாகை பயிற்சிகை்ள கபற்றுள்ள 
நமைது மைா்ணவர்கைள், தமைலும் தமைது திற்மை-
கை்ள கவளிப்படுத்துவதற்கு இநத முககியமைான 
வாய்ப்்ப அவர்கைளுககு வைஙகியுள்தளாம். 
இரு அணிகைளுககும் நல்வாழ்த்துகை்ளயும் 
கதரிவித்துக ககைாள்வதுடன், அனுசர்்ணயா-
ளர்கைளான டயகலாக ஆசிஆடடா நிறுவனத்திற்-
கும் நன்றிகை்ள கதரிவித்துக ககைாள்கின்தறன்' 
என்றார்.

இநத இரணடு கைல்லூரிகைளும் இதுவ்ர 
ந்டகபற்றுள்ள  தபாடடிகைளுள் புனித த�ாசப் 
கைல்லூரி 12 கவற்றிகைளுடன் கதாடரில் 

முன்னி்ல வகிககின்றது, 2008 இல் ருவநத 
கபர்னாணதடாபுள்தள த்ல்மையிலான தபாட-
டியின்தபாதத புனித த�ாசப் கைல்லூரிககு  கை்டசி 
கவற்றி கிடடியிருநதது. அதததவ்ள, புனித 
பீற்றர்ஸ் கைல்லூரி இதுவ்ர 10 கவற்றிகை்ள 
கபற்றுள்ளது.  2016 இல் வினு கமைாக�ாட-
டியின் த்ல்மையிலான தபாடடியிதலதய 
புனித பீற்றர்ஸ் கைல்லூரி கை்டசியாகை கவற்றிக 
கிண்ணத்்த சுவீகைரித்திருநதது. தமைற்படி அருட-
தந்த கமைாரிஸ் த�. கலதகைாக ஞாபகைார்த்த 
கிண்ணமைானது   பம்பலப்பிடடி புனித பீற்றர்ஸ் 
கைல்லூரியில்  கைாடசி கபடடகைத்தில்  பாதுகைாப்பாகை 
்வககைப்படடுள்ளது .

1975 ஆம் ஆணடு ஆரம்பிககைப்படட பாடசா-
்லகைளுககி்டயிலான முதலாவது வ்ரயறுக-
கைப்படட ஓவர்கை்ளகககைாணட தபாடடியானது 
புனித த�ாசப் -புனித பீடடர்ஸ் கைல்லூரிகைளுக-
கி்டயிதலதய ந்டகபற்றிருநதது. இதற்கை-
்மைய, பாடசா்லகைளுககியி்டயிலான 50 
ஓவர்கை்ளகககைாணட ஒருநாள்   தபாடடியானது 
எப்தபாதும் அதிகை எணணிக்கையிலான பார்்வ-
யாளர்கை்ள ஈர்ககும் தபாடடியாகை இருநது வரு-
கின்ற்மையும்  குறிப்பிடத்தககைது.   

உலகைளாவிய ககைாவிட கதாற்றின் கைார்ண-
மைாகை சுகைாதார பாதுகைாப்பின் நிமித்தம் சுகைாதா-
ரத்து்ற அ்மைச்சும் , வி்ளயாடடுத்து்ற 
அ்மைச்சும் விதித்துள்ள சுகைாதார பாதுகைாப்பு 
விதிமு்றகைளுககு  அ்மைய தபாடடிகைளின்-
தபாது பார்்வயாளர் அரஙகில் எவருககும் 
அனுமைதி வைஙகைப்படமைாடடாது. எனினும், தபாட-
டிகை்ள உ்ணர்வுபூர்வமைாகை ரசிககும் அதிகை 
எணணிக்கையிலான இநநாள் மைா்ணவர்கைள் , 
ப்ைய மைா்ணவர்கைள், கிரிகககைட அபிமைானிகைள் 
ஆகிதயார் தமைது இருப்பிடஙகைளில் இருநதவா-
றும், கதா்லதூர இடஙகைளில் இருநதவாறும் 
இ்்ணய வழி ஒளிபரப்புகைளினூதட பாதுகைாப்-
பாகை தபாடடிகை்ள கைணடுகைளிப்பார்கைள் என  
எதிர்பார்ககைப்படுகின்றது.

துனித் கவல்லலதகை, கெதவான் தடனியல், 
சதீ்ஷ க�யவர்தன, கசயின்ட த�ாசப்ஸ் மைற்றும் 
வனு� ச�ான், டனல் த�மைானநதா, லஹிரு 
கடவடடதகை ஆகிய 6 வீரர்கைள், சுற்றுலா பஙகைளா-
தத்ஷ U19 அணிககு எதிராகை வி்ளயாடியிருப்-
பது இநத ஆணடு ஆடடஙகைளுககு உற்சாகைத்்த 
அளித்துள்ளது.  கசயின்ட த�ாசப் அணியின் 
தகைப்டன் துனித் கவல்லலதகை, இரணடு சுற்-
றுப்பய்ணஙகைளுககும் இலங்கை U19 தகைப்ட-
னாகை நியமிககைப்படடார், கசயின்ட பீடடர்ஸின் 
வனு�ா ச�ான் மைற்றும் கசயின்ட த�ாசப்-
ஸின் கெதவான் தடனியல் ஆகிதயார் இரணடு 
கதாடர்கைளிலும் வைககைமைான தபாடடி கவற்றி-
யாளர்கைளாகை இருநதனர். இஙகிலாநது சுற்றுப்-
பய்ணத்தில் வி்ளயாடும் ஐநது தபர், ஐககிய 
அரபு இராச்சியத்தில் ந்டகபறும் U19 ஆசியக 
தகைாப்்ப மைற்றும் தமைற்கிநதியத் தீவுகைளில் ந்ட-
கபறும் U19 உலகைக தகைாப்்பககைாகை டிசம்பர் 
19 ஆம் திகைதி புறப்படும் இலங்கை அணியில் 
இடம்பிடிப்பார்கைள்.  

தமைலும், இநத இரணடு கைல்லூரிகைளும் 
இலங்கை ததசிய கிரிகககைட அணிககு பல 
சிறநத வீரர்கை்ள உருவாககிக ககைாடுத்துள்-
ள்மையும் ஒரு சிறப்பம்சமைாகும் . இலங்கை-
யின் தற்தபா்தய கடஸ்ட அணித்த்லவர் 
திமுத் கைரு்ணாரத்ன, ஏஞ்சதலா கமைத்யூஸ் , 
சமிநத வாஸ், திசர கபதரரா, ஆ்ஷலி டி சில்வா, 
்மைககைல் கவன்தடார்ட , கராதென் சில்வா, 
பிரியமைல் கபதரரா மைற்றும் சதீர சமைரவிகரமை 
ஆகிதயார் இலங்கை அணியில் இடம்கபற்ற 
புனித த�ாசப் கைல்லூரி அணி்ய பிரதிநிதித்து-
வப்படுத்தியவர்கைளாவர்.   அவவாதற , புனித 
பீடடர்ஸ்  கைல்லூரியின் தறாய் டயஸ், கராதமை்ஷ  
ரத்நாயககை, விதனாதன் த�ான், அமைல் சில்வா, 
ரசல் ஆர்தனால்ட, ககைௌெல் கலாககு ஆராச்சி, 
மைலிநத வர்்ணபுர மைற்றும் ஏஞ்சதலா கபதரரா 
ஆகிதயாரும் இலங்கை அணியில் இடம்கபற்ற 
புனித பீடடர்ஸ் கைல்லூரி்ய   பிரதிநிதித்துவப்ப-
டுத்தியவர்கைளாவர். 

புனித த�ாசப்- புனித பீடடர்ஸ் கைல்லூரிகைளுக-
கி்டயிலான தமைற்படி மைாகபரும் கிரிகககைட 
தபாடடி்ய பிரதான அனுசர்னயாளர்கைளான 
டயகலாக ஆசி ஆடடா thepapare.com மைற்றும் 
Dialog VIU கமைா்பல் App மூலம் தநர்ல-

யாகை ஒளிபரப்ப ஏற்பாடுகை்ள கசய்துள்ளது-
டன், தமைற்படி கைல்லூரிகைளின் மைா்ணவர்கைள், 
ப்ைய மைா்ணவர்கைள், கபற்தறார்கைள், ஆதரவா-
ளர்கைள், கிரிகககைட அபிமைானிகைள் ஆகிதயாரின் 
நலன் கைருதி Dialog TV யிலும் இப்தபாடடி தநர-
டியாகைக கைாணபிககைப்படும். நலன்விரும்பிகைள் 
மைற்றும் கிரிகககைட அபிமைானிகைள் ஆகிதயாரும் 
சுகைாதார கநறிமு்றகைளுகதகைற்ப பாதுகைாப்பான 
மு்றயில் இப்தபாடடிகை்ள கைணடுகைளிப்ப்த 
இது உறுதி கசய்வதாகை அ்மையும்.

அவுஸ்திதரலியப் பகிரஙகை கடன்னிஸ் தபாடடியில் பஙகுகப-
றும் வி்ளயாடடாளர்கைளில் இதுவ்ர யாருககும் தடுப்பூசிக-
கைான மைருத்துவ விலககு அளிககைப்படவில்்ல என்று ஏற்பாட-
டுக குழு கதரிவித்துள்ளது.

அவுஸ்திதரலியப் பகிரஙகைத்தில் கைலநதுககைாள்ளும் வி்ள-
யாடடாளர்கைள் அ்னவரும் கைடடாயம் ககைாவிட-19 தடுப்பூசி 
தபாடடிருககைதவணடும் என்ப்த அது மீணடும் கதளிவுபடுத்தி-
யது. தபாடடிககைான வி்ளயாடடாளர்கைள் படடியலில் நடசத்திர 
வீரர் தநாவாக த�ாகதகைாவிச்சின்  கபயர் இடம்கபற்றுள்ளது.

இருப்பினும் த�ாகதகைாவிச் தடுப்பூசி தபாடடுவிடடாரா, 
இல்்லயா என்பது குறித்து எநத விவரமும் இன்னும் கவளி-
யாகைவில்்ல. தடுப்பூசி தபாடடுகககைாள்ளாதவர்கைள் தபாடடி-
யில் கைலநதுககைாள்ள தவணடுமைானால் தடுப்பூசிககைான மைருத்-
துவ விலககுப் கபற்றிருககை தவணடும்.

ஆனால் இதுவ்ர யாருககும் அநத விலககு ககைாடுககைப்பட-
வில்்ல என்று ஏற்பாடடுககுழு கதரிவித்தது. வி்ளயாடடாளர்-
கைள் படடியலில் வீரர்கைள் கபயர் இருப்பது அவர்கைள் தபாடடியில் 
கைலநதுககைாள்வ்த உறுதி கசய்யாது என்றும் அது குறிப்பிட-
டது. தபாடடிகைளுககு அவுஸ்திதரலியா கசல்வது குறித்து கவகு 
வி்ரவில் முடிகவடுககைவிருப்பதாகை த�ாகதகைாவிச் கசன்ற 
வாரம் கூறியிருநதார். அவுஸ்திதரலியப் கபாதுவிருதுப் தபாடடி 
�னவரி 17ஆம் திகைதி முதல் �னவரி 30ஆம் திகைதி வ்ர 
ந்டகபறுகிறது.

ஜ�ோகஜகோவிச் தடுப்பூசி
ஜ�ோட்டுவிட்்ோரோ, இல்லையோ?
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13, 14ஆம் திகதிகளில ‘எஸ்எஸ்சி’ ்ைதோனத்தில

டயல�ொக் அனுசரணையில் ‘புனித ஜ�ொசப்,
புனித பீடடர்ஸ்’ கல்லூரிகளுக்கிணடயி�ொன

87வது மொலெரும் கிரிக்லகட சமர்

பஙகைளாதத்ஷ த்லநகைர் டாககைாவில் 
எதிர்வரும் �னவரி மைாதம் 10 ஆம் திகைதி 
ந்டகபறவுள்ள பஙகைபநது தெக முஜிபுர் 
ரஹமைான் அ்ைப்பு சர்வததச மைரதன் 
ஓடடப் தபாடடிககு இலங்கை்யச் தசர்நத 
இரணடு ஆண வீரர்கைளும், இரணடு கபண 
வீராஙகை்னகைளும் பரிநது்ரககைப்பட-
டுள்ளனர்.

இதில் அண்மைககைாலமைாகை ததசிய மைடட 
அ்ர மைரதன் மைற்றும் நீணட தூர ஓடடப் 
தபாடடிகைளில் திற்மைகை்ள கவளிப்படுத்தி 
வருகின்ற மை்லயகை வீரர்கைளான முத்துசாமி சிவரா-
�ன் மைற்றும் தவலு கிரிொநதினி ஆகிய இருவரும் 
பஙகுபற்றவுள்ள்மை மைற்றுகமைாரு சிறப்பம்சமைாகும்.

முன்னதாகை கைடநத தமை மைாதம் கைதிர்கைாமைத்தில் 
ந்டகபற்ற 46 ஆவது ததசிய வி்ளயாடடு விைா 
மைரதன் ஓடடத்தில் தஙகைம் மைற்றும் கவள்ளிப் பதககைங-
கை்ள கவன்ற வீரர்கை்ள பஙகைபநது தெக முஜிபுர் 
ரஹமைான் அ்ைப்பு சர்வததச மைரதன் ஓடடப் தபாட-
டியில் பஙதகைற்கைச் கசய்ய இலங்கை கமைய்வல்லுநர் 
சஙகைம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

இதன்படி, டாககைா மைரதன் ஓடடப் தபாடடிககு 
ஆணகைள் பிரிவில் பரிநது்ரககைப்படட  இலங்கை-
்யச் தசர்நத முத்துசாமி சிவரா�ன், கைதிர்கைாமைத்தில் 
ந்டகபற்ற மைரதன் தபாடடி்ய 2 மைணித்தியாலம் 
29 நிமிடஙகைள் 29 கசககைன்கைளில் நி்றவுகசய்து 
தஙகைப் பதககைம் கவன்றார்.

ஆரம்பத்தில் நீணட தூர ஓடடப் தபாடடிகைளில் மைாத்தி-
ரம் பஙதகைற்று வநத அவர், முதல் மு்றயாகை மைரதன் 
ஓடடத்தில் பஙதகைற்று தஙகைப் பதககைம் கவன்று அசத்-
தினார்.

31 வயதான சிவரா�ன், அண்மையில் நி்ற-
வுககு வநத ததசிய கமைய்வல்லுநர் சம்பியன்ஷிப்பில் 
ஆணகைளுககைான 10 ஆயிரம் மீற்றரில் 4 ஆவது 
இடத்்தப் கபற்றுகககைாணடார்.

46 ஆவது ததசிய வி்ளயாடடு விைா கபணகைளுக-
கைான மைரதன் தபாடடியில் தஙகைப் பதககைம் கவன்ற 
தவலு கிரிொநதினியும் இலங்கை குைாத்தில் இடம்-
கபற்றுள்ளார். குறித்த தபாடடி்ய அவர் 2 மைணித்தி-
யாலயம் 55 நிமிடஙகைள் 30 கசககைன்கைளில் நி்றவு-
கசய்திருநத்மை குறிப்பிடத்தககைது.

33 வயதான தவலு கிரிொநதினி, அனுபவம் 
வாய்நத மைரதன் ஓடட வீராஙகை்ன ஆவார், இறுதி-

யாகை அவர் 2019 ஆம் ஆணடில் சீனா 
– கமைககைாவு நாடடில் ந்டகபற்ற மைரதன் 
தபாடடியில் பஙகுபற்றி 17 ஆவது இடத்-
்தப் கபற்றுகககைாணடார்.

2017 ஆம் ஆணடில் டுபாய் மைற்றும் 
சீனாவின் கும்மின் நகைரில் ந்டகபற்ற 
இரணடு சர்வததச மைரதன் ஓடடப் தபாடடி-
கைளில் பஙகுபற்றிய அவர், மு்றதய 15 
மைற்றும் 4 ஆவது இடஙகை்ளப் கபற்றுக-
ககைாணட்மை குறிப்பிடத்தககைது.

அண்மையில் நி்றவுககு வநத ததசிய 
கமைய்வல்லுநர் சம்பியன்ஷிப்பில் கபணகைளுககைான 
10 ஆயிரம் மீற்றரில் கவணகைலப் பதககைம் கவன்ற 
தவலு, கிரிொநதினி, 5 ஆயிரம் மீடடரில் 4 ஆவது 
இடத்்தப் பிடித்தார். டாககைா மைரதன் தபாடடியில் சிவ-
ரா�ன் மைற்றும் தவலு கிரிொநதினியுடன் திஸ்்ஸ 
கு்ணதசகைர, வத்்ஸலா த�ரத் ஆகிய இரணடு வீரர்கை-
ளும் பஙதகைற்கைவுள்ளனர்.

டாககைா மைரதன் தபாடடியில் பஙதகைற்கும் இலங்கை 
மைரதன் அணியின் பயிற்சியாளராகை சஜித் க�யலால் 
நியமிககைப்படடுள்ளதுடன், முகைா்மையாளராகை, என்.
ஏ.டி. �யசிஙகை பரிநது்ரககைப்படடுள்ளார்.

பஙகைளாததஷின் ததச பிதாவான  முஜிபுர் ரஹ-
மைானின் 100 ஆவது பிறநதநா்ள முன்னிடடு 
கு்றநத எணணிக்கையிலான வீரர்கைளின் பஙகுபற்-
றலுடன் இநத மைரதன் தபாடடி ந்டகபறவுள்ள்மை 
குறிப்பிடத்தககைது.

கடகலிங கடகதனாகலாஜி ககைம்பஸ் நிறுவனத்தின் 6வது வருட நி்ற்வ முன்னிடடு அநநிறுவனத்தின் பூர்ண அனுசர்்ணயில் சாய்நதமைருது ஒஸ்மைானியன் வி்ளயாடடுக கைைகைத்திற்கைான கிரிகககைட சீரு்டகைள் வடிவ்மைககைப்படடு ் கையளிககும் நிகைழ்வு அண்மையில் சாய்நத-
தமைருது அல்- �லால் வித்தியாலய தகைடதபார் கூடத்தில் இடம்கபற்றது. இன் நிகைழ்வின் நிறுவனத்தின் நி்றதவற்றுப் பணிப்பாளர் தாய்ஸீர் பஷீர் பிரதமை அதிதியாகைவும், நிறுவனத்தின் முகைா்மையாளர் ஏ.ஆர்.எம்.சர்�ஜூன் விதசட அதிதியாகைவும், பாடசா்லயின் அதிபர் மு�மைட 
்சபுதீன் ககைளரவ அதிதியாகைவும் மைற்றும் கபாலிகிளாஸ் நிறுவனத்தின் பிரதிநிதிகைளும் ஒஸ்மைானியன் வி்ளயாடடுககைைகை ஆதலாசகைர்கைள், உறுப்பினர்கைளும் கைலநது ககைாணடனர்.               (படங்கள்: மாளிக்கக்காடு குறூப் நிருபர்)

்ோககோ சர்வஜதச ைரதனில �ங்கு�ற்றும் ை்லையக வீரரகள்

பீஜிங குளிர்கைால ஒலிம்பிக தபாடடிகைளில் தாம் 
கைலநதுககைாள்ளப்தபாவதாகை ஐககிய நாடடு நிறுவ-
னத் த்லவர் அணதடானிதயா குடடகரஸ்  கதரி-
வித்துள்ளார்.

வி்ளயாடடுகைளுககுத் தமைது அரசாஙகைப் பிரதிநி-
திகை்ள அனுப்பப்தபாவதில்்ல என்று அகமைரிககைா 
கதரிவித்துள்ள நி்லயில் குடடகரஸின் அறிவிப்பு 
வநதுள்ளது.

அவுஸ்திதரலியா, பிரிடடன், கைனடா ஆகிய நாடுகை-
ளும் அரசதநதிர ரீதியாகை வி்ளயாடடுகை்ளப் புறக-
கைணிககைவிருப்பதாகைத் கதரிவித்துள்ளன.

அநத முடிவு எடுககைப்படடதற்குச் சீனா புரிநத 
மைனித உரி்மைக குற்றஙகைதள கைார்ணம் என்று 

அநத 4 நாடுகைளும் குறிப்பிடடன. பீஜிங அநதக 
குற்றச்சாடடுகை்ள மைறுத்துள்ளது. இநநி்லயில், 
வி்ளயாடடுகை்ளப் புறககைணிககைத் திடடம் ஏது-
மில்்ல என்று பிரான்ஸ் கதரிவித்துள்ளது.

அரசாஙகைப் பிரதிநிதிகை்ள அனுப்பாமைல் இருப்-
பது அர்த்தமில்லாத ஒரு கசயல் என்று ர்ஷயா 
கதரிவித்தது.

வி்ளயாடடுகைளுககுத் தாம் கசல்லவிருப்பதாகை 
ர்ஷய �னாதிபதி விளாடிமிர் புடடின் கூறியுள்ளார்.

பீஜிங் ஒலிம்பிக ஜ�ோட்டிகளில கலைந்துககோள்ஜ்வன்
-ஐககிய நோட்டு நிறு்வனத் த்லை்வர

இப்பத்திரி்கை அத்ஸாஸிதயடடட நியூஸ் தபப்பர்ஸ் ஒப் சிதலான் லிமிடட கைம்பனியரால் ககைாழும்பு இல. 35, டி ஆர். வி�யவர்தன மைாவத்்தயிலுள்ள தலக �வுஸில் 2021 டிகசம்பர் மைாதம் 12ம் திகைதி ஞாயிற்றுககிை்மை அச்சிடடுப் பிரசுரிககைப்படடது.
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அது  ஒரு வின�ோதமோ� அலோரமதோன்; இருந் -
திருந்துவிட்டு, ஒலி கோதுகளில் அலல னமோதக்  
கண்விழிததல் என்்பதும ஓர் அற்புதம நிலைந்-
ததுதோன்; அயல் வோசிகளின்  ககோதுககோதுப்பு, 
எல்லோக் கோலலகளிலும வீதிச் சண்லடை என்ை 
க்பயரில்  ககோப்்பளிததுத கதறிக்கும கடுப்்பம 
கூடிய ககட்டை வோர்தலதகளின் கூச்சல்  சிலருக்-
குச் சஙகடைம; ்பலருக்குப் ்பழகிப்ன்போ� மலழச்-
சோரல்; தீ'க்கு முகதலதக்  கோட்டைோமல் திருமபிக் 
ககோண்னடை கடைப்்பதுன்போல், அந்த இடைதலதவிட்-
டும நகர்வதில்,  னவகதலத அதிகப்்படுததி அவச -
ரம கோட்டும மனிதர்களும அன்று  வோழ்ந்திருக்-
கிைோர்கள்...

க்போருட்கலைத  தூக்கிவந்து கவளியில் 
ன்போட்டு எரிப்்பதிலும சுவலர ஒட்டி அடுக்கி லவப்-
்பதிலும  குழுவோக இயஙகி வோய்த தர்க்கததில் 
வலச மோரிக்போழியும ந்பர்கலைப் ்போடைசோலல  
ன்போகும கோலஙகளில் கண்டிருக்கினைன்; எப் -
ன்போதும அஙகு முழுக்கப் க்பண்கலையும  
க்பண் உறுப்புகலையும முதன்லமப் ்படுததினய 
னமோதல்கள் கதோடைரும; கூடிக்  கிடைந்தவர்களின் 
கண்களில் ஒருவித ஆர்வமும பின் அர்தத பூர்வ-
மோ� சலிப்பும  மோறி மோறி கவளிப்்படும; அந்த 
ஓலச னகட்டுக் குழுமிய க்பண்கள் முகம  கவல -
கவலதது மறுபுைம திருமபி நிற்்போர்கள்; ஓரிரு-
வர் துணினவோடு "நோைப்  ்பயலுகள், "சோைவோய் 
நோம்பனுகள்", பிச்லசப் புண்்ணணுகள்.." என்று 
னநனர  ்போர்ததுத திட்டைவும கசய்வோர்கள்...    

மோறிப்  ன்பசும ஆண்கள் க்பண்களின் கநஞ்-
சுக்கு னநனர லக நீட்டி," அறுப்்பன் ஓ!"  என்்போர் -
கள்; ்போல் ககோடுதத உறுப்ல்ப எதற்கோக அறுக்க 
னவண்டும? அலவ என்� ்போவம  கசய்த�? 
பிைப்புக் ககோடுதத கருப்ல்பலய அறுதகதறி-
யச்  சோததியமில்லல  என்்பதோலோ? குளிப்்போட்-
டிய, மலம துலடைதத, எண்க்ணய் லவததுத 
தலல வோரிய, னசோறு  சலமதது ஊட்டிய கரங-
கலை கவட்டி இருக்கலோம அல்லவோ? முததம 
ககோடுதத  உதடுகலை, உச்சிமுகர்ந்த நோசிலயத 
துண்டிததிருக்கலோனம? க்பண்ணின்  மோர்்ப-
கஙகள் மீது மனிதனுக்கு இததல� ்பலக 
ஏன் வந்து னசர்ந்தது என்று  கதரியவில்லல; 
இதல� முன்னிறுததி நமது கிரோமஙகளிலும 
நகரஙகளிலும  ஒட்டைப்்பட்டிருக்கும திலரப்்ப-
டைச்  சுவகரோட்டிகளில் முலலப்்போகம கிழிக்கப்-
்பட்னடைோ, னசதப்்படுததப்்பட்னடைோ, கரி பூசப்்பட்னடைோ 
கோட்சி தருகின்ை�...

க்பண்களுக்குள்ளும  சண்லடைகள் மூண்டை�; 
தமக்குள் மல்லுப் க்போருதுமன்போது, எதிர் தரப்புப் 
க்பண்ல்ணக்  கூசச் கசய்யும கமோழிப் ்பயன்்போ-
டுகள் உண்டு; "வோடி என் சக்கைததி" என்்பது;  
அதோவது, எ�து க்ணவனுக்கு மற்றுகமோரு 
க்பண்்ணோக இருப்்பவனை என்று அர்ததம  
ககோண்டை�ர்; மற்கைோன்று, "ககோண்லடைலய 
அறுததிருனவன்" என்்பது; இது மோ�்பங -
கப்  ்படுததுவதன் முகோந்திரம; இன்க�ோன்று 
"வோைோ ்போரு, ஆல�ததலல ன்போல முலலய  
ஆட்டிகிட்டு" என்று க்பருந் த�ஙகள் உலடையவ-
லைக் னகவலப்்படுததுவது; இது  கிரோமப் புைங -
களில் வோழும க்பண்களின் அறியோலம மூடைத-
த�ம எ�ச் சமோதோ�ம  கசோல்லலோமதோன்; 
என்ைோலும நமக்குள் ்பதிந்துள்ை நோட்டுப் ்போடைல் -
களும இலக்கிய  இதிகோசஙகளும இதல�ப் 
ன்பசோமலில்லலனய; ்பட்டி�ததடிகள் "கைந்த 
இடைதலத நோடுனத  கண்" என்கிைோர்; உமறுப்  
புலவர் ்போடிய சீரோப்புரோ்ணம, "வோர் அறுதது 
எழுந்து வீஙகும வ� முலல மடைந்லதயும" என் -
கிைது...

முதலில்  அகலமோ� சோல்லவ ஒன்லை இடைது 
னதோள் மீது சோர்ததிக் ககோள்வர்; குழந்லதலய 
இடைது  மோர்பில் அல்ணததுப் ன்போர்லவயோல் 
மூடி னமலோலடைலயத தூக்கி ்போல் ககோடுக்கத  
துவஙகுவோர்கள்; ்போலுட்டைத னதோதோ� உலடை, 
்பலழய ரவிக்லகயும னசலலயுமதோன்;  தோய்-
மோருக்கு இது கதரியும; ்போலூட்டும ்போசமுள்ை 
உறுப்பு என்று புரிந்து  ககோள்ைோமல் தலல 
நீட்டி யோரோவது ்போர்தது விட்டைோல் அவல�க் 
கண்டு சரியோ� "முலல  ககோததிப் ்போமபு" 
என்று திமிறுவோர்கள்; கிறுகிறுப்புக்கு ஆைோகிச் 
சிலர்  வத�ம, நோசி, கண்கள், கநற்றி, இலடை, 
கோல்கள் எ� அவற்றில் குலை லவதது ஆள் 
ம�  வஞ்சததில் எதிர் தரப்புப் க்பண்கலைக் 
குலலயச்  கசய்யும புல�வுகளுடைன் முன்  
நிற்்பர்....            

கவற்றுடைலில்  அலட்சியமோகச் சுற்றி விடைப்்பட்-
டிருந்த ்பலழய சோைனமோடு துள்ளிப் ்போய்ந்தோர்  
வோ்ணம சுட்டைோர்; மர னவர்கள்ன்போல் லககளில் 
நரமபுகள் ்படைர்ந்து கதரிந்த�;  நலரனயோடிய 
னரோமஙகள் மோர்ன்போடு ஒட்டிக் கிடைந்து வனயோ-
திகதலதக் கோட்டி�; விரியத  திைந்திருந்த 
கண்கள் அர்ததமற்று கவறிததிருந்த�; ்பக் -
கதது வீட்டுக் னகோழி  கோ்ணோமல் ன்போ�தற்கு, 
, "இவர்தோன் அறுதது உண்டிருக்கிைோர்" என்ை  
குற்ைச்சோட்டுப் ்பலததலத உள்ளு்ணர்வோல் 
விைஙகிக் ககோண்டைவர் கிைமபுகிைோர்;  இவனரோடு 
மல்லுக்கு நிற்க னவலிக் கோலுக்குள் ஒருவர் 
தயோரோகி வருகிைோர் என்று  கதரிந்ததும அவர் 
வோயிலிருந்து அழுகிய புழுப்ன்போல வோர்தலத-
கள் வந்து கவளினய  விழுந்த�; மல�வி 
கதலவச் சோததிக் ககோண்டு கததி�ோள்; ஊர் 
கூடிப் புதி�ம  ்போர்க்க ஒரு ்பகல் முழுக்க இந்தச் 
சண்லடை கதோடைரும...

எஙகள்  வண்டுப் க்பரியப்்போவின் அலை 
எந்னநரமும சோததினய கிடைக்கும; மு�கல் 

மட்டும  மிகத கதளிவோக ஒலிததுக் ககோண் -
டிருக்கும; எல்லோப் க்போழுதுகளிலும  வீட்டுக்-
குள்னைனய தன்ல� இருததிக் ககோண்டு நோள் 
முழுக்க யோலரயோவது சபிததுக்  ககோண்டும 
திட்டிக் ககோண்டும ஒைவிய வோர்தலதகலைப் 
க்போரிந்து தள்ளுவோர்...

இரவில்  எல்னலோரும வரிலசயோகப் ்படுதது 
ஆழ்ந்த உைக்கததில் இருக்குமன்போது,  சீ�ததுப் 
க்பரியமமோவுடைன் ன்போரோடிக் ககோண்டு தூஷ்ண 
வோர்தலதகலை அள்ளி  இலைப்்போர்; வோப்்போ 
ஒருக்களிததுப் ்படுதத்படி குைட்லடை ஒலியில்  
கதோலலந்திருக்கும தரு்ணததில் எ�க்கு விழிப்-
புத தட்டி விடும: எழுந்ததும  வீட்டின் கூலரலய 
கவறிததுக் ககோண்டு வண்டுப் க்பரியப்்போவின் 
இரவு இரோவலலக்  னகட்டுக் ககோண்டிருப்ன்பன்; 
"்பகல், கள்ைன் வந்து ன்போைோன�; என்� 
கசோன்�ோய்.."  என்்போர்; அவர் கள்ைன் என்று 
கசோல்வது, கடைன் கோரல�ததோன் என்்பது சீ�த-
துப்  க்பரியமமோவுக்கு நன்ைோகனவ கதரியும; 
"அவருக்கு நரமபுத தைர்ச்சி ன்பச்சு  வரோது.." 
என்று ்பதிவு கசய்து லவதத வோக�ோலின்போல 
கசோல்லிக் ககோண்டிருப்்போர்; 

சுருட்லடை  எரிதது வோயில் லவதது ஒரு 
இழுலவ இழுததுவிட்டு, னவலி ஓரஙகளுக்கு 
கோலோல்  மண் சோததிக் ககோண்டிருப்்போர் சங -
கிலியர்; சுருட்டுத த்ணலோகிப் புலகந்து  ்பழுப்-
்போகி இருப்்பலத அறியோதவர்ன்போல் லகலயப் 
பின்னிழுதது னவலலகனைோடு  ஊறியிருப்்போர்; 
சுருட்டின் நுனி அவரின் சோரனின் பின்புைதலத 
னநோக்கி  வருவலதக் கண்டைதும லகலயத தட்டி 
விட்டு ஓடியது இன்னும மைக்கோமல்  நில�-
விருக்கிைது; சுருட்டு கீனழ விழுந்ததும எதற்-
ககன்று புரியோமல்  கசோல்லச் கசோல்ல மிரட்டிக் 
ககோண்டு வருவோர்...

சஙகிலியருக்கு  நிலையத கதன்ல� மரங -
கள் அவர் வீட்லடைச் சுற்றி நின்ை�; அவற்-
றின் வட்டுகளில்  கோகஙகள் அலகில் ்பற்றிக் 
ககோண்டுவரும மீன்கலைக் கோல்களுக்கி-
லடைனய லவதது  வயிற்லைக் கிழிததுக் குடைலல 
கவளினய இழுததுப் ன்போடுமன்போது வயிற்லைப்  
புரட்டும; லகயில் சிக்கிய கல்லல எடுதது எறிந்-
ததும ்பைப்்பதுன்போல் ்போவல�  கோட்டி, ஒரு 
வலையம அடிததுவிட்டு தததித தததித மீைவும 
வந்து மீனின்  பிரிந்த ்போகதலதக் க�க்குப் 
்போர்க்கும; இப்்படிததோன் நண்்பர்களுடைன்  னசர்ந்-
திருந்த ஒரு நோளில், எறிந்த கல் தலரலய 
அலடையவும சஙகிலியர் வரவும  சரியோகயிருந்-
தது; அவருலடைய வழுக்குத தலல தப்பிற்று 
என்றுதோன் எண்ணின�ோம;  இல்லல; அவர் 
புட்டுப் புட்டு லவக்கும கசய்யுள்களில் அட்சரம 
சுததமோனவ  வந்துவிழுந்த�; ஐந்தோறு அறுப்பு 
வச�ஙகளுடைன் வசவுகளும னகட்டை�; "ஹரோமி-
கள்,  ஹரோமிகள் உமமோ வோப்்போ அதவோ வைக்-
கல்ல"....

சோயஙகோல  னநரமோயிற்று நோன்கு மணி 
வோக்கில் எ�க்குத தூக்கம கதளிந்தது; 
கண்  விழிததன்போது எவனரோ கதலவத திைந்-
துககோண்டு உள்னை வந்தது ன்போலிருந்தது;  
சட்கடைன்று எழுந்து ்போர்ததோல் எதிரில் சஙகிலி-
யர் அழுக்கலடைந்த  உடுப்புகளுடைன் இடுப்பில் 
மோற்றுத துண்லடைச் சுற்றிக் ககோண்டு நின்ைோர்;  
குனிந்து வலைந்த இடுப்பு, வோரிவிடைப்்படைோத 
தலல கவயிலில் அலலந்துவிட்டு  வந்தோர் 
ன்போலிருக்கிைது; ஏன் வந்தோகரன்று யோருனம 
னகட்கவில்லல; விஷயம  புரிந்தவர்கள்ன்போல் 
வீட்டைோர் நின்றிருந்த�ர்; சீலலயோல் தலயில் 
ஒரு கட்டுப்  ன்போட்டிருந்தோர்; எ�க்ககன்ைோல் 
உடைமக்பல்லோம வியர்லவ ஒழுகியது; "உருப்-
்படைோத  ்பயலுகள்; அக்கச்சோடை ககோல்லலயில 
எறியுைோன�.." ஆ�ோலும அந்த ஆததிரதலத  
அடைக்கிக்ககோண்டு என்ல�னய ஒரு க்ணம 
உற்றுப் ்போர்ததோர்; துண்லடை உசததிக் கோலல  
நீட்டி அருவருப்பு மிலகக்க "அவனுகள்ர உறுப்பு 
இருக்கோது" என்ைோர்; விரிந்த  கோல்களுக்கி-
லடைனய அப்்படினய கதரிந்தது அவரின் ்பததிய 
சுருட்டும; னகோப்பி  வறுதத ஓடும; அதில் ஒரு 
உலத ககோடுததுவிட்டு, "உலுசுருவோல் ன்போடைோத 
கிழவோ.."  என்று கததிவிட்டு கவளினய ஓடை, 
முதலில் ஒரு வலுவோ� உடைலல அன்று நோன்  
அலடைந்திருக்கவில்லல.
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தமிழக் கவி
சேசுகின்ார்

எ திர்ப்ல்பக் கோட்டுவது என்்பது அவ் -
வைவு சுல்பமோ�தல்ல ஆ�ோல் 
அது ககோஞ்சம எமது திமிலரயும 

ஆஙகோரதலதயும கவளிப்்படுததி நிற்கிைதோல் 
எ�க்குப் பிடிக்கிைது. எ�க்ககன்� எ�க்கு...
எல்னலோருக்குனம அது பிடிதத விசயமதோன்.   

 த�க்கு ஒவ்வோத எலதயும யோரும எதுவும 
ஏற்க மறுதனதயோவது இயற்லக. ஒரு குழந் -
லதக்கு விரும்போத உ்ணலவனயோ விரும்போத 
ந்பலரனயோ உைவோக்க முயலுமன்போது அது 
அழுது ஆர்ப்்போட்டைம கசய்து தன் எதிர்ப்ல்பக் 
கோட்டுகிைது. ஒரு நோய்க்குட்டி கூடை த�து இடைமல்-
லோத ஒரு இடைததுக்கு கசல்வலத மறுதது ஓல -
மிடுகிைது. கதோடைர்ச்சியோக ்பல நோட்கள் வோள் 
வோகைன்று கததி அயலவர்களின் தூக்கதலத-
யும னசர்தனத ககோல்கிைது. நோஙகள் சிந்திக்க 
கதரிந்தவர்கள். நமது துயரஙகளுக் ககல்லோம 
நோனம கோர்ண கர்ததோக்கள். 'தீதும நன்றும பிைர்-
தரவ வோரோ' அப்்படிப் ்போர்ததோல் எமது துயரஙக-
ளும மகிழ்வுகளும நோனம உருவோக்கி அனு்பவிக்-
கினைோமோ? கோர்ணமில்லோமல் கோரியம இல்லல.  

 உயிர் வோழ்தல் என்்பதும அவ்வோனை. எந்த 
உயிர்வோழ் நகரும உயிருள்ை இ�ஙகளும 
நகரோமல் நிற்கும தோவரஙகைோயினும, தமக்கு 
ஆ்பதது னநருமன்போது, உள்ளூர நடுஙகுகின் -
ை�.. வோழ்க்லக னகள்விக்குறியோக னநரும 
ன்போது தமமோல் அலத சமோளிக்க முடியோத ன்போது 
யோலர னநோவது என்று கதரியோமல் மக்கள் அந்-
தரிக்கிைோர்கள். வறுலம, எதிர் ககோள்ை முடியோத 
வறுலம க்பரும ்ப்ணம ்பலடைதனதோலரயும சூழ் -
கிைது. ஒரு ஏலழ தன்�ோல் இயலோத ன்போது 
இரந்னதோ கடைன் க்பற்னைோ வோழ்வது சோததியமோ-
கிைது.   

 ஆ�ோல் நடுததரவர்க்கம என்று தமலம 
வரிததுக் ககோண்டு வோழ்கிை ஒரு குடும்பம சமு -

தோயததில் த�து அந்தஸலத விட்டுததர முடி -
யோமல் க்போழுது ன்போக்கோக ஒன்லலனில் 
சோப்்போட்டுக் கலடைகளில் உ்ணலவ ககோள்வ-

�வு கசய்வதும நடைக்கிைது. னலோன் ன்போட்டு 
வீடுகட்டைவும, லீசிஙகில ஒரு வோக�ம வோஙக-
வும. அடிக்கடி கவளினய ன்போக கரண்டு ஸகூட்டி 

லவததிருப்்பதும, அடை ஆமோம. இப்ன்போகதல்-
லோம வீட்டுக்கு வீடு விைக்குமோறு கிடைப்்பது ன்போல 
ஒவ்கவோரு வீட்டிலும னதலவனயோ இல்லலனயோ 
ஓரு உந்துருளி லவததிருப்்பது வழக்கமோகி வரு -
கிைது. எரிக்போருள் விலல ஏறிவிட்டைது.   

 நோன் ்போர்க்கினைன் நூறு மீட்டைர் கதோலலவி-
லுள்ை உ்ணவு விடுதியில் ஒன்லலனில் உ்ணவு 
்பதிவு கசய்து வீட்டுக்கு வரவலழதது சோப்பிடுவ -
தும மோதம முடிவுக்கு வருமன்போது லகச்கசல -
வுக்னக ்ப்ணமில்லோமல் திண்டைோடுவதும நடைக்கி -
ைது. ஒரு மோதததில் தமது அததியோவசியமற்ை 
கசலவு ்பல ஆயிரஙகலைக் கடைக்கிைது என்று 
அவர்கள் கசோல்கிைோர்கள். ஆ�ோல் அந்த 
கசலலவ அவர்கைோல் நிறுதத முடியவில்லல. 
சததோ� உ்ணவுகலை விடுதது விலரந்து தயோ-
ரிக்கும உ்ணவுகலை உட்ககோள்வதோல் அவர் -
களுக்கு அடிக்கடி னநோய் வரததோன் வருகிைது. 
குழந்லதகள் உட்்படை இந்த சிறு சிறு னநோய்கள் 
தலலவலி, கோய்ச்சல், னமல் அசதி என்ை 

ன்போர்லவக்குள் முடைஙகுகிைது. இப்்படி 
வரும சிறு னநோய்களும தனியோர் மருத -
துவமல�களுக்கு வருவோலய க்பற்றுத 
தருகிைது. சுக்கு, மிைகு, திப்பிலி எல்லோம 
மருந்தோ? ஒரு லவததியரிடைம வோஙகிய குளிலச-
கலை ககோண்டு வந்து கோட்டி�ோல். அரசோஙக 
மருததுவ மல�யில் அனத னநோய்க்கக� வழங -
கிய அனத குளிலசகள். .நோன் இலவசமோக வோங-
கியவற்லை அவர் தனியோர் மருததுவ மல�யில் 
ஆயிரதது நூறு ரூ்போவுக்கு வோஙகியிருந்த�ர். 
இது கவறுமன� தமது அந்தஸலத கோட்டிக் 
ககோள்வதற்கோ� கசலவுதோன். ஏக�னில் இனத 
லவததியர்கள்தோன் அரசோஙக லவததியசோலல -
யிலும கடைலமயோற்றுகிைோர்கள்.  

 மிதிவண்டி ஓடி�ோல் என்�. நோம ன்போர்க்கோ-
லஙகளில் வவுனியோவிலிருந்து மன்�ோர் யோழ்ப்-
்போ்ணம ன்போன்ை இடைஙகளுக்கோ� கதோலல 
தூரப் ்பய்ணஙகலைக்கூடை மிதி வண்டியில்தோன� 
கசய்னதோம. எரிக்போருள் னதலவ இல்லல. 
யோரோய் இருந்தோலும அவசர னதலவக்ககோ� 
ஒரு கோததடிக்கும கருவி மிதிவண்டி ்பஞ்சரோ -
�ோல் ஓட்டிக்ககோள்ை ர்பர் கசோலிசன் ன்போன்ை -
வற்லையும லகனயோடு ககோண்டு ்பயணிப்்போர் -
கள். கோட்டுவழிகள்தோன் பிரதோ� வீதிகளில் 
்பய்ணம கசய்வது உயிரோ்பததோ� கோலம. மிதி 
வண்டிகலை க்பருஙகோட்டின் கீழ் வோ�னம 
கதரியோத வழிகளில் ஓட்டிச் கசல்னவோம. னதநீ -
ருக்கோ� உ்பகர்ணஙகளும லகயில் இருக்கும 
ஒரு உ்ணவுப் க்போதி மட்டும கட்டி எடுப்ன்போம. 
வழியில் உ்ணவு விடுதிகள் கிலடையோது. எதிர்ப் -
்படும வீடுகளில்தோன் தண்ணீலர க்பை னவண் -
டியிருக்கும. அல்லது குைமும வோய்க்கோலும 
னகோவில் கவளிகளுமதோன். அப்ன்போகதல்லோம 
நோம இந்த சந்லதகலை எஙனக கண்னடைோம. 
மக்கள் கூடும இடைஙககைல்லோம குண்டு வீசும 

இலக்குகைோக இருந்த கோலம. நோம வோழ்ந்-
னதோம. ஒவ்கவோருவரும அடுததவருக்கு சுலம-
யில்லோமல் வோழ்ந்னதோம. கடைன் ககோடுப்்போரும 
இல்லல. வோஙகுவோரும இல்லல. இன்று கடைன் 
வழஙக எததல� நிறுவ�ஙகள். கடைனில்லோத 
குடும்பஙகள் எதோவது னதடிப்பிடிததோலும விரல் 
விட்டு எண்ணுமைவில்தோன் இருக்கிைது.  

 இந்த நிலலயில் இப்ன்போது எகிறிவரும 
வோழ்க்லகச் கசல்வுகலை விலையோட்டைோகக்கூடை 
வி்பரிததோல் யோரும நம்ப னவண்டுனம. கததரிக் -
கோய் முந்நூறு ரூ்போ ்பயற்ைஙகோய் முந்நூறு 
ரூ்போ. மீன் இலைச்சி என்்பவற்றுக்கு கட்டுப்்போட்டு 
விலல இருக்கிைதோக கதரியவில்லல. அலவ 
அன்ைோடை வரலவ லவதனத தீர்மோனிக்கப்்படுகி -
ைது. குைதது மீன்கள் திலோப்பியோலவத தவிர 
ஏல�யலவ அழிந்து விட்டைனதோ என்று எ�க்-
ககோரு சந்னதகம. அந்த திலோப்பியோ (யப்்போன்)
வும இப்்ப கடைல் மீன்கைைவுக்கு விலல ஏறிக்கி-
டைக்கிைது.  

 'ஏம்போ?'   
 'ன்போக்குவரதது சிலவும நோட்கூலியும கூடிப்-

ன்போச்னச'  
மண் சட்டிகளின் விலலனய அலுமினிய சட்டிய-

ைவுக்கு வந்திருக்கிைது. னகட்டைோல் மனித உலழப்-

பின் க்பறுமதி அதிகரிததிருக்கிைது. மண்்ணோல் 
சக்கரம வல�ந்து லகயோல் சுழற்றி உருவோ� 
மண் ்போததிரஙகள் இப்ன்போது யந்திரஙகளின் 
சுழற்சியோல் இயக்கப்்படுகிைது. எ�னவ எரிக்போ -
ருள் விலலயும அதன் மீது தோக்கம கசலுதது-
கிைது. நோட்டில் ஆஙகோஙனக ன்போரோட்டைஙகள் 
நடைந்து ககோண்டிருக்கின்ை�. எதற்கு சம்பை 
உயர்வு னகோரிததோன். ்போவப்்பட்டை அரசோஙகம 
சம்பை உயர்லவ வழஙகும ன்போது அதி ்போவப் -
்பட்டை மக்கள் இப்ன்போதுள்ை குலைந்தைவு சம்ப-
ைததில் வோஙகிய க்போருட்கலைக்கூடை வோஙக 
முடியோது. ன்போரோட்டைஙககைல்லோம புஸவோ்ணமோ-
கிவிடும அவ்வைவுதோன் கசோல்னவன்.   

 இப்ன்போதுள்ை நிலலக்கு எதிரோக நோஙகள் 
ன்போரோடைததோன் னவண்டும அந்த ன்போரோட்டைம, 
எமது வைஙகலை மீட்கடைடுப்்பதோக அலமய 
னவண்டும. அவசியமற்ை கசலவுகலை குலைப் -
்பதோக அலமய னவண்டும. சிக்க�மோக 
வோழப் ்பழகுவதோக அலமயனவண்டும. நோன் 
வீட்டுத னதோட்டைம ன்போட்டிருக்கினைன். அப்்ப -
டினய னகோழிகலை வைர்க்கினைன். அப்்படினய 
கதன்ல� மோ ்பலோ என்்பவற்லையும நட்டிருக்-
கினைன். நோன� சலமதது உண்கினைன் அந்த 
ஆ்ணவமும திமிரும எ�க்கு சின்�வயதினலனய 
என் தந்லதயோல் எ�க்கு ்பயிற்ைப்்பட்டைலவதோன் 
முழுக்க முழுக்க மூலிலக உ்ணவில் வைர்ந்த 
உடைல். அந்த திமிரும ஆ்ணவமும எ�க்குண்டு. 
அலத யோர் கசோன்�ோலும விடைமோட்னடைன். எந்த 
நிலலக் ககதிரோகவும நோன் ன்போரோடுனவன் என்ை 
திமிலர எல்னலோரும வைர்ததுக் ககோண்டைோல் 
நிமிர்ந்து வோழ முடியும அவ்வைவுதோன் 
கசோல்னவன்.   

திமிரை வளர்த்தால்   
நிமிரந்து வதாழலதாம்  

அன்லைய கோலததில் (அதோவது ஆஙகினலயர் 
நமலம ஆட்சி கசலுததிய னவலையில்) ஆஙகில 
கமோழி கதரிந்த வோசகர்களும, எழுததோைர்க-
ளும H.G WELLS என்ை ஆஙகினலய எழுததோைர் 
எழுதிய புல�கலதகலை வோசிததிருப்்போர்கள்.

நோனும அததலகய விஞ்்ோ�, புல�வுக-
லைப் ்படிதது இன்புற்னைன். வைரிைம ்பருவததிலி-
ருந்னத எ�து அனு்பவமும, அறிவும விசோலமோக 
விருததியலடையத கதோடைஙகியது என்ன்பன்.

எ�து ்பல்கலலக்கழகப் புகுமுக வகுப்பில் 
ஆஙகில இலக்கியததில் ஒரு ்போடைமோ� ஒரு நூல் 
இருந்தது. அதன் க்பயரும INVISIBLEMAN தோன். 
அதல� எழுதியவர் கறுப்பு நிை அகமரிக்கரோவர். 

அவர் க்பயர் RALF  RICHARSON  (ரோல்ப் ரிச்-
சர்ட்சன்) அந்த நோவல் விவர்ணம சோர்ந்த, வீரதீரச் 
கசயல் ககோண்டை, விறுவிறுப்்போ� நோவல், நல்ல 
ஆஙகிலததில் அதியுன்�த னதர்ததியுடைன், இ� – 
உைவுகள் கதோடைர்்போக எழுதப்்பட்டைது. 

இந்த நோவல் எழுதப்்பட்டை 1952க்குப் பின் ்பல 
மோற்ைஙகள் இவ்வுலகில் இடைம க்பற்ைன்போதிலும, 
இந்நோவலின் எழுதது நலடை கவினுை அலமந்துள்-
ைது.

இந்த நோவலின் நோயகனுக்குப் க்பயர் எதுவும 
கிலடையோது. அவன் ஓர் இைம ல்பயன். திை�ோற்-
ைல் நிரமபிய இலட்சியவோதி அவன் நிைனமோ 
கருலம. அவன் வைரும ்பருவததினலனய, வோழ்க்-
லகயில் கவறுப்புள்ைவ�ோக வைர்ந்து விட்டைோன். 
நிைததவர்கள், கவள்லையர், ஏல�னயோர் மீது 
கவறுப்புக் ககோண்டைவ�ோகத தன்ல� ஆக்கிக்-
ககோண்டைோன் எ�லோம.

நியூனயோர்க் நகரில், லகவிடைப்்பட்டை கட்டைடைததின்  
கீழ் அடிவோரதலத அவன் த�து தஙகுமிடைமோக 
உருவோக்கிக் ககோண்டைோன். ஆயினும, அவன் 
த�து இருப்பிடைம எல்னலோருக்கும கதரியனவண்-
டுகமன்்பதற்கோக, 1000 மின்விைக்குகலை 
ன்போட்டு லவததிருந்தோன். அவன் தன்ல� ஒரு 
்போதோை உலக மனித�ோகக் கருதிக் ககோண்டைோன்.

கலதலய மோததிரம வோசிக்கோததீர்கள். அதல�, 
நீஙகள் ்படிக்கும க்போழுது, கலத மோததிரமன்றி 
அது கூறும சமூகப் பிரச்சில�லயயும  உற்றுக் 
கவனியுஙகள்.

 இந்த நோவல் ன்போன்ை இன்னுகமோரு நோவலும 
என் நில�விற்கு வருகிைது. அதல� எழுதியவர் 
ஏச்.ஜி. கவல்ஸ ன்போல்ர் என்ை ஆஙகினலயர் . 
அவரது ்பலடைப்பின் க்பயர் The Third man (மூன்-
ைோவது மனிதன்). இந்த நோவலும அற்புதமோ� 
்படைமோகப் பிடிக்கப்்பட்டைது. கநறியோைர் பிர்பல நடி-
கரும கநறியோைருமோகிய Orson welles (ஓர்்ஸன் 
கவல்ஸ)

THE INVISIBLE MAN, THE THIRD MAN இரண்-
டிலும ஒற்றுலமகள் கோ்ணப்்படுகின்ை�. உதோர்ண-
மோக, அடிததை வோழ்க்லக முலை:

எ�னவ, இந்த , இரண்டு  நோவல்கலையும 
ஆஙகிலததில் ்படிததுப் ்போருஙள். உஙகள் வோசிப்பு 
திைல� னமலும அதிகரிக்கும.

சுவிற்சர்லோந்து உைவியலோைரும, கல்விமோ-
னுமோகிய J.Piaget (னே. பியோனே) 1896இல் 
பிைந்தவர். அவருலடைய திை�ோய்வு முலைலய 
உள்வோஙகி, ன்பரோசிரியர் ச்போ. கேயரோசோ அறிமு-
கப்்படுததியுள்ைோர். பின்�வரின் நூல், 1987இல் 
கவளியோகியுள்ைது.

மூலநூலோசிரியர் மததியதர வகுப்புப் பிள்-
லைகலை ம�தில் லவதது எழுதியிருப்பினும 
மற்லைய வகுப்பி�ருக்கும க்போருததமோக எழுத 
முன்ல�ததுள்ைோர் என்்பது நமது ன்பரோசிரியரின் 
கணிப்பு. ன்பரோசிரியர் கேயரோசோவின்  சமீ்பததிய 
நூல்களும, னமலடைப்ன்பச்சுகளும இந்த நூற்-
ைோண்டின் பிற்்பகுதியில் கதளிவோகவும, இலகு்ப-
டுததியும கவளிப்்படுததப்்படுவத�ோல், என்ன்போன்-
ைவர்கள் நிலையப் ்பயன்க்பறுகினைோம.
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இது ஆஙகிலததில் கவளிவரும இலஙலக -
யர் ்பலடைப்புகளுக்கோ� ஓர் ஏடு.

கமலோ வினேரத�, குறிப்பிட்டை இந்த 
இதழின் ஆசிரியர். ஆஙகிலததில் எழுதும 
முன்�ணிக் கவி்ர்களுள் இவரும ஒருவர். 
இந்த இதழில் 12 கவிலதகள் இடைமக்பற்றுள் -
ை�.

புண்யகோந்தி வினேரத�வின் கவிலதகளும 
அவற்றுள் ஒன்று. எளிலமயும, அடைஙகிய 
க்போருட் கசறிவும அவற்றில்  கோ்ணப்்படும. 
அவர் புல�கலதயோைர் என்னை க்பரிதும 
அறியப்்பட்டைவர். அத�ோல், கசோற்்ப கவிலதக -
லையும அவர் எழுதியுள்ைோர். ...... உ்ணர்ச்சிப் 
பிழமபுகலையும, சிந்தல�கலையும அவர் 
கவிலதகளில் நோம கோ்ணமுடியும.

“மர்ணம ஆகைோன்றில் அலலக்கழிக்கிைது. 
்பருவக்கோற்று மலழயி�ோல் வீஙகியுள்ைது. 
மர்ணம என்்பது அமம்ணமோ�து. இ�ம 
கோ்ணக்கூடியதல்ல.

"வோழும உயிர்களுக்கு ஓர் எச்சரிக்லக ்போல -
கமோன்றிலிருந்து ்போர்க்கும க்போழுது"

"ஒரு ்ோயிற்றுக் கிழலம பிற்்பகலில்" 
்போர்வதி அரசநோயகததின் அஙகக் கவிலத, 
அவுஸதினரலியோவில், கவளினய நஞ்சூட்டைப் -
்பட்டை கோகஙகள் மரணிக்கும சூழ்நிலலயில்,

உள்னை விருந்து நடைக்கிைது என்்பலத 
முரண் நிகழ்வோக எடுததுக்கோட்டுகிைோர்.

்போர்வதியின் தோயோரோ� ஜீன் அரசநோயக -
மும, கலத நீண்டை, கவிலதயில், அவுஸதினரலி -
யோவுக்கு குடினயறுவதும,பின்பு அஙகிருந்து, 
இஙகு வருவதுமோ� சிததிரதலத த�து 
அஙகத  னதோரல்ணயில் கோட்டி நிற்கிைோர்.

இந்த இதழிலுள்ை ஏல�ய விடையஙகள் 
கதோடைர்்போக,The Island ்பததிரிலகயில் 11. 
04. 1990 இல் நோன் எழுதியுள்னைன்.

குறுங்குறிப்புகள்
கே.எஸ்.சிவகுமாரன்

  Sivakumaranks55@gmail.com

பிறம�ொழிகளில் இலக்கியம்
கண்ணுக்குப் புலனொகொத �னிதன் 

INVISIBLEMAN
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Huawei MateView GT 27 அங்குல ைவளந்த  
Monitor விைரவில் இலங்ைகயில் 

Nestomalt

‘SALARY for LIFE’ 2021

80 ஆண்டுகளாக இலங்ைக�ன் முதற் தர 
மூ�ைக பராம�ப்பு வர்த்தக நாமமான சுேத� 
ெகாேஹாம்ப�ன் குழந்ைதகளுக்கான தரக்கு��டான 
Khomba Baby ஆனது, Hatton National Bank 
உடன் இைணந்து பு�தாக குழந்ைதகைள ெபற்ற 
தாய்மார்களுக்கு ப�சு வழங்கு�றது. இத்�ட்டத்�ல், 
சுேத� ெகாேஹாம்ப ேப� (Swadeshi Khomba 
Baby) ஆனது, கவர்ச்�கரமான ெகாேஹாம்ப ேப� 
த�ப்பட்ட பராம�ப்பு பாதுகாப்பு ப�சுப் ெபா�ைய 
ப�ச�க்கும் அேத ேவைள�ல் Hatton National 
Bank ஆனது, HNB ��கட்�ேயா �ப்ட் வவுச்சைர 
வழங்கு�றது.

இது ெதாடர்�ல் கருத்துத் ெத��த்த  Swadeshi 
Industrial Works PLC �றுவனத்�ன் �ர�த் தைலவரும் 
�ர்வாக ப�ப்பாளருமான �ரும�. CSM சமர�ங்க, 
“இலங்ைகத் தாய்மார்கள் மற்றும் அவர்க�ன் பு�தாகப் 
�றந்த குழந்ைதகளுக்கு, �றந்த குழந்ைத�ன் 
த�ப்பட்ட பராம�ப்புத் ேதைவகைளப் பூர்த்� ெசய்யும் 
ப�சுப் ெபா�ைய ப�ச�க்க Hatton National Bank 
உடன் ைகேகார்ப்ப�ல் நாம் ம�ழ்ச்�யைட�ேறாம். 
இளம் தாய்மார்களுக்கு இயற்ைகயான மூலப்ெபாருள் 
அ�ப்பைட�லான, குழந்ைதக�ன் த�ப்பட்ட 
பராம�ப்புப் ெபாருட்கைளப் பயன்படுத்துவதன் 
நற்குணத்ைதப் பற்� ��ப்புணர்வூட்டும் 
முயற்��ன் அ�ப்பைட�ல், நாடு முழுவதும் உள்ள 
மகப்ேபற்று மருத்துவமைனகளுக்கு சுேத� இந்த 
பங்க�ப்ைப வழங்கும். ப�சுப் ெபா�களுடன் சுேத� 
ெகாேஹாம்ப ேப� குழந்ைத பராம�ப்பு பற்�ய 
பயனுள்ள தகவல் புத்தகத்ைதயும் அது வழங்கு�றது. 
இயற்ைகேயாடும் பு�தாகப் �றந்த குழந்ைதேயாடும் 
எவ்வாறு இைணந்�ருக்க ேவண்டும் என்பைத இளம் 
தாய்மார்களுக்கு அப்புத்தகம் கற்�க்�றது” என்றார்.

இலங்ைக�ல் வாழும் சமூகங்க�ன் வாழ்ைவ 
வளப்படுத்தும் பல்ேவறு ெபரு�றுவன சமூக 
ெபாறுப்பு (CSR) �ட்டங்க�ல் உள்ளூர் சமூகங்களுக்கு 
உதவுவ�ல் சுேத� ஒரு �றந்த பாரம்ப�யத்ைதக் 
ெகாண்டுள்ளது. இலங்ைகத் தாய்மார்கள் பு�தாகப் 
�றந்த குழந்ைத�ன் ெமன்ைமயான சருமத்�ல் 
இயற்ைகயான, பாதுகாப்பான மற்றும் ெமன்ைமயான 
குழந்ைதக�ன் த�ப்பட்ட பராம�ப்புப் 
ெபாருட்கைளப் பயன்படுத்த ேவண்டுெமன ேயாசைன 
ெகாண்டுள்ள எமது இதயத்�ல் இருந்து இந்த 
கூட்டாண்ைமக்கான ேயாசைன எழு�றது. அவ்வாறு 
�றந்த இயற்ைக மூலப்ெபாருட்களால் தயா�க்கப்பட்ட 
சந்ைத�லுள்ள சவர்க்காரமாக சுேத��ன் ெகாேஹாம்ப 
ேப� �கழ்�ன்றது. அத்துடன், 1941 ஆம் ஆண்டு 
முதல் �றந்த தரமான மூ�ைக த�ப்பட்ட பராம�ப்பு 
ெபாருட்கள் மற்றும் சவர்க்காரங்கைள உற்பத்� 
ெசய்யும் பாரம்ப�யத்ைதயும் அது ெகாண்டுள்ளது.

சுேத� எனும் வைக�ல் நாம் 1941 ஆம் ஆண்டு 
முதல் �ருதுவான மூ�ைக சவர்க்காரங்கைள 
தயா�த்து வரு�ேறாம் என்பதுடன், �றந்த மூ�ைகப் 
ெபாருட்கைளக் ெகாண்ட Khomba Baby தயா�ப்புகள் 
எமது நுகர்ேவா�ன் ேதைவைய பூர்த்� ெசய்�றது. 
சவர்க்காரம், ெகாேலான், க்�ம், பவுடர், எண்ெணய், 
ஷாம்பு, �ப்ட் ெபக் ஆ�யவற்ைற உள்ளடக்�ய 
Khomba Baby தயா�ப்பு வைககள், காலத்�ற்ேகற்ற, 
ஒேரெயாரு மூ�ைகப் ெபாருட்கைளக் ெகாண்ட 
உள்ளூர் சந்ைத�ல் உள்ள தயா�ப்புகளாகும். 
சுேத��ன் தயா�ப்புகள் யாவும், �றந்த ஆேராக்�யம், 
சுகாதாரம், பாதுகாப்பு, சருமத்�ல் ெமன்ைமயாக 
ெசயற்படும் தன்ைம ேபான்ற, இயற்ைகக்கு உகந்த 
தயா�ப்புகைளத் ேத�வரும் நுகர்ேவா�ன் அ�க�த்து 
வரும் சந்ைதக் ேகள்�ைய பூர்த்� ெசய்�றது.

ெநஸ்டேமால்ற்று த�த்துவமாக 
முன்ெனடுத்து வரு�ன்ற நுகர்ேவார் 
ஊக்கு�ப்பான ‘SALARY for LIFE’ 2021 
ேபாட்��ன் இரண்டாவது ெவற்�யாள�ன் 
�பரங்கைள அ��த்துள்ளது. தம்புள்ைளையச் 
ேசர்ந்த, 29 வயது �ரம்�ய, ஒரு �ள்ைள�ன் 
தாயான. �. �. எம். துலாகல இந்த ஆண்�ன் 
ெவற்�யாளராக ெத�வு ெசய்யப்பட்டுள்ளதுடன், 
ேபாட்��ன் ��முைறகள் மற்றும் 
�பந்தைனகளுக்கு அைமவாக, 55 வயது வைர 
ெநஸ்டேமால்ற்�ட�ருந்து மாதந்ேதாறும் ரூபா 
50,000 ெதாைகையப் ெபற்றுக்ெகாள்வார். 
ெதாடர்ந்து இரண்டாவது ஆண்டாகவும் 
முன்ெனடுக்கப்பட்ட Nestomalt ‘SALARY for 
LIFE’ ேபாட்�யானது �சுவாசம் �க்க தனது 
வா�க்ைகயாளர்கள் தமது இலட்�யங்கைள 
நனவாக்�, வாழ்�ல் முன்ேனற்றம் காண்பதற்கான 
பயணத்ைத ஆரம்�க்க உதவுவதற்கான 
அத்�வாரத்ைத அவர்களுக்கு வழங்கு�ன்றது.

“ஒரு ெதா�ல�பராக மா�, �ர்மாணத் 

ெதா�ற்துைற�ல் எனது ெபயைர முத்�ைர 
ெபா�த்துக் ெகாள்வேத எனது அவா. ஆகேவ, 
Nestomalt ‘SALARY for LIFE’ ேபாட்��ல் 
ெவன்றுள்ளைம, எனதும், எனது குடும்பத்�னதும் 
கனைவ நனவாக்�யுள்ளது. ெசாந்த �யாபாரத்ைத 
முன்ெனடுக்க ேவண்டும் என்ற எனது 
வாழ்�ன் �ண்ட நாள் இலட்�யத்�ல் ஒரு ப� 
முன்ேனறுவதற்கு வ�வகுத்த ெநஸ்டேமால்ற்றுக்கு 
நான் நன்�க்கடன் பட்டுள்ேளன்,” என்று �. �. எம். 
தலாகல கு�ப்�ட்டார்.

SALARY for LIFE’ 2021  ேபாட்��ன் அ�ர்ஷ்டக் 
குலுக்கல் �ட்�ழுப்�ற்குத் தைகைம ெபறுவதற்கு 
18 முதல் 50 வய�ற்குட்பட்ட நுகர்ேவார் 
400 �ராம் ெநஸ்டேமால்ற்று பக்ெகட்�ன் 
ேமலுைறைய அனுப்� ைவத்தல் ேவண்டும். 
எழுந்தமானமாக ஒரு ெவற்�யாளர் ெத�வு 
ெசய்யப்பட்டு, ேபாட்��ன் �பந்தைனகள் மற்றும் 
��முைறகளுக்கு அைமவாக, 55 வயது வைர�ல் 
ெநஸ்டேமால்ற்�ட�ருந்து மாதந்ேதாறும் ரூபா 
50,000 ெதாைகையப் ெபற்றுக்ெகாள்வார். 
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1985ஆம் ஆண்டாக 
இ ரு க க 
வ ே ண டு ம் . 

சென்னையில், சீனைத் தி்ைப்ப் விழடா ஒன-
றில்்டான, செ.கவேெலிஙகவனைடாடு நடான 
மு்னமு்லில் உ்ையடாடிவனைன. சகடாழும்பில், 
அேைது புத்்க நி்ையத்தில் அடிககடி ்படார்த்-
திருககிவேன எனேடாலும், அேவைடாடு வ்பசியது 
கி்்யடாது. சகடாழும்பில், அேர் வ்பசிய ்பை 
கூட்ஙகளில், அேைது உ்ை்யக வகடடிருக-
கிவேன. 

எனைது ்பல்க்ைககழகப புகுமுக ேகுபபுக -
கடாைத்தில், அேைது நடாேல்கள் மு்னமு்லில் 
சேளியடாகினை. நீண் ்பயேம் (1965), செவ்-
ேடானைம் (1966), ெ்ஙகு (1966) ஆகிய 
நடாேல்கள் சேளிேந் கடாைத்தில், ஒரு நடாே-
ைடாசிரியைடாக செ.கவேெலிஙகன மிகுந் புகழ் -
ச்பறே ஓர் எழுத்்டாளைடாக அறியப்படடிருந்டார். 
அககடாைப்பகுதியில் செ.கவேெலிஙக்னைப 
வ்படாை உசெப புகழ்ச்பறே பிறிச்டாரு எழுத்-
்டாளர் ஒருே்ைச செடால்ே்றகில்்ை. ஈழத்து 
இைககிய உைகில் ச்படாதுேடாகவும், மடார்கசிய 
– இ்துெடாரி ேட்டாைத்தில் சிேப்படாகவும் மதிக-
கப்பட்ேர் அேர். 'குமைன' (1971_-1990) 
எனே மடார்கசிய ெஞ்சி்க மூைமடாக, மடார்கசிய 
ேடாெகப ்பைபபில் அேர் அழுத்்மடானை ்்த்-
்்ப ்பதித்திருந்டார். 

சென்னையில் அேரு்ன சநருஙகிப ்பழக 
ஆைம்பித்் பினபு்டான, அபச்பருமனி்னின 
அதிஉயர் ்பணபுக்ள நடான உேை முடிந்து. 
எனைககு அேர் ஒரு இனிய ்ந்் வ்படாலிருந-
்டார், உறே நண்ப்னைப வ்படாலிருந்டார். 

உைகின ்்ைசிேந் க்ைப்ப்ஙக்ள, 
அேரு்்ய வீடடில்்டான ச்டா்ர்நது ்படார்த்து-
ேநவ்ன. அேரி்ம் உனனை் க்ைப்ப்ஙக-

ளின ச்பரும் வெகைம் இருந்து. அேரு-

்்ய சினிமடா அறிவு 
மிகமிக நுட்பமடானைது. 

சேறும் ்ப் ைெ்னை 
என ்ப தி லி ருந து , 
ந்்மு்ே ெடார்ந் 
சினிமடா அனு்பே -
மும் அே்ை நனகு 
பு ் ம் வ ்ப டா ட டி ருந -
்னை. அேர் மூைமடா -
கவே, ்படாலு மவகந -
திைடாவு்ன எனைககு 
ச ந ரு க க ம டா னை 
உேவு ஏற்பட்து. 
்படாலு மவகநதிைடா 
்பறறிய அேைது 
நூல், உண்ம -
யில் அவ்விரு -
ே ரு க கு ம டா னை 
உேவில் ஒருசிறு 
துளி எனறு்டான 
ச ெ டா ல் வ ேன . 

்படாலு மவகநதிைடா ்னிப்பட்மு்ேயில் 
இறுதிே்ை ச்பரும் நம்பிக்க ்ேத்திருந -
்டார் எனேடால், அது கவேெலிஙகன ஒருே -
ரி்ம் மடடும்்டான. அ்றகு, அேர் உரியேர் -
்டான. ்படாலு மவகநதிைடாவின ்பைத்்்யும், 
்பைவீனைஙக்ளயும் பூைேமடாக விளஙகியே -
ைடாகவும், அேைது ்ப்்ப்படாறேல் விையமடாகிக 
சகடாணடிருககிேது எனறு நடாசளல்ைடாம் ஏங -
கியேைடாகவும் கவேெலிஙகன திகழ்ந்டார். 
யடாைடாேது ஒருேர்மீது நீஙகள் நம்பிக்க 
்ேத்துப ்பழகைடாம் எனேடால், வகள்விககி -
்மில்ைடாமல் என மனைதில் ேரு்பேர் கவே -
ெலிஙகன்டான. ஒரு மடார்கசியேடாதியி்ம் 
இருகக வேணடிய மனி்டாபிமடானை உேர்வின 
பிம்்பமடாக அேர் திகழ்ந்டார். எழுத்்டாளர் -
கள் அ்னைேரு்னும் அேர் அனபு பூண் -
ேைடாக – அேைநி்ைகளில் முனநிற்பேைடாக 
அேர் செயற்படடிருககிேடார். அேைேர் கருத் -
துநி்ைப்படாடுக்ள அேர் மதித்திருககிேடார். 

ஆனைடால், ்னைது மடார்கசிய சிந்்னையில், 
இ்துெடாரி அணுகுமு்ேயில் அேர் ஒருவ்படா -
தும் விைகிச செனேது கி்்யடாது. ஓடும் 
ச்படானனும் ஒபச்பனை வநடாககும் ்பணபு அே -
ருககுச சித்தித்திருந்து. சேவ்வேறு ேர்க -
கநி்ைக்ளச ெடார்நவ்டார்களி்ம் எல்ைடாம் 
அேர் சநருககமடானை உேவு சகடாணடிருந் -
வ்படாதும், ஆைமைத்துப ்பே்ேயடாய் அேர் 
்னைது இ்த்திறகு, மிக இைகுேடாக ேநது -
வெர்நது விடுேடார். 

எளி்ம, நி்டானைம், அனபு செலுத்து்ல், 
அதிர்நது வ்பெடா்ம அேரி்ம் கடாேப்ப -
டும் அரிய ்பணபுகள். ஆைேடாைம் இல்ைடா -
மல் செயற்படு்பேர். ்ன்னை முனனிறுத்தி 
எ்்னையும் செய்யத் ச்ரியடா்ேர். ்னைது 
நூல்கள் எ்றகும், சேளியீடடு நிகழ்வுக்ள 

அேர் ந்த்தியதில்்ை. எந்ப ்பட்ஙகளுக -
கும், ெடால்்ேகளுககும் அேர் வ்படாய் நின -
ேதில்்ை. கமைஹடாெனிலிருநது, இ்ளய -
ைடாஜடாவிலிருநது, புகழ்மிகக ்பை ம்ையடாள 
இயககுநர்கள் ே்ை கவேெலிஙகனுககு 
சநருககமடானைேர்கள் மிகப ்பைர். ்மிழக 
இ்துெடாரித் வ்டாழர்களி்ம் அேர் எபவ்படாதும் 
வநெம் பூண்ேர். 

ச்பணணியேடாதியும், இ்துெடாரி அறிஞ -
ருமடானை குமடாரி சஜய -
ேர்த்்னை, ்மிழகத்திற -
குச செனறிருந்வ்படாது, 
அஙகிருந் இ்துெடாரித் 
வ்டாழர்கள் மூைவம கவே -
ெலிஙக்னை அறியேநது, 
இைங்க ேந்தும் மு்ல் 
வே்ையடாக கவேெலிஙக -
்னைப வ்படாய்ப ்படார்த்திருக -
கிேடார். 

ஈழத்தின இ்துெடாரி 
எழுத்்டாளர்களில், எஸ்.
ச்படா.வின கண்னைஙக -
ளுககு இைககடாகடா்ேர் -
கள் யடாருமில்்ை எனறு 
செடால்ைைடாம். ஆனைடால், 
ஈழத்தின முறவ்படாககு 
இைககியத்தின பி்டாம -
கர் எனைப வ்படாறேப்படும் 
கவேெலிஙகன மீது எஸ்.
ச்படா. எஙவகயும் கண் -
னைம் செய்்தில்்ை. ்னி -
ந்பர் விேகடாைஙகளில் 
கவேெலிஙகன ஒருவ்படா -
தும் வநைம் செைேழித் -
்தில்்ை. ஒரு ேரியும் 
எழுதியதில்்ை. குமைனில் 
அேர் எழுதிய குறிபபுகள் -
கூ், ச்படாதுேடானை குறிபபு -
கள்்டான. 

இறுதிககடாைம் ே்ை 
அேர் ச்டா்ர்நது ேடாசித் -
துக சகடாணடிருந்டார். 
சகடானபியூசியஸ், மடார்க -
கியேல்லி, பிைடாய்ட, 
ைடாககன, சிேேடாககியர், 
சூபிகள் எனறு, அேர் 
ேடாசித்்றிய முயைடா் 
து்ேகள் இல்்ை 
எனைைடாம். அேர் ஹிநது 
ஆஙகிை நடாளி்ழுககு 
விமர்ெனைம் எழுதிகசகடாண -
டிருந் நடாடகளில், அேருககுத் ்ைப்பட் 
வி்ம்வி்மடானை நூல்க்ள, அேர் கருத் -
தூனறி ேடாசித்துக சகடாணடிருப்ப்் நடான 
்படார்த்திருககிவேன. 

்டான ேடாசித்து, கிைஹித்் நூல்களின 
ெடாைத்்் எளி்மயடாக, ேடாெகனுககு எளிதில் 
விளஙகத்்கக்டாக எழுதுே்், அேர் 
ேடாழ்நடாள் முழுதும் ்ககசகடாணடிருககிேடார். 

அது சேறும் ச்பயர் உதிர்பபுகளடாக இருகக -
மடாட்டாது. 

இைககிய வேள்வி ந்த்துே்டாக அேரி்ம் 
எந்ப பிை்மயும் இல்்ை. எழுதுேது அே -
ருககு இயல்்படாக ேந்து. ஒருமடா்த்தில் ஒரு 
நடாே்ை எழுதி முடிப்பது, அேருககு மிகச 
சுளுேடானை விஷயம். அேைது நூல்கள் ்படடிய -
லிடடு மடாளடா்்ே. 

நூல்கள் சேளியிடுேதில் அேர் மிகுந் 
்பயன்படாடடுக சகடாள்்க (utilitarian values) 
சகடாண்ேைடாகவே இருந்டார். மிகமிகக 
கு்ேந் வி்ையில், ேடாெகனுககுப புத்் -
கத்்் ேழஙக வேணடும் என்பது அேைது 
சகடாள்்க. நூ்ை அதிக செைவில் அசசி -
டுே்் அேர் ஒருவ்படாதும் ஏற்பதில்்ை. 
ேணே அட்்கள், சகடடி மட்்கள், 
உயர்ைகத் ்டாள்கள், அழகியல் வே்ைப்படா -
டுகள், ஜிஹினைடா மினுமினுபபுகள் எ்ேயும் 
அே்ை அண்டாது. புத்்கம் சேறும் ேடாசிப -
புககு மடடும்்டான. ஆக, அேைது நூலுககடானை 
முன அட்்ககடானை ஓவியஙக்ள ே்ைநது -
்ை மணியன செல்ேம் எபவ்படாதும் ்யடாைடா -
யிருந்டார். அந் ஓவியஙகளில் சேளிப்ப -
டும் மனி் உருககளில் மூககின கூர்்மமீது 
கவேெலிஙகனுககு ஒரு ையிபபு இருந்து. 

பினனைடாளில், அேைது நடாேல்கள் என்பனை 
கருத்துக்ள விேடாதிககும் களமடாக – 
அேற்ே சேளிப்படுத்துே்றகடாகவே உரு -
ேடாககப்பட் க்டா்படாத்திைஙகள் உைவும் அைங -
கடாக மடாறேமுறேனை. ெமூக இழிவுக்ள, 
ஏறேத்்டாழ்வுக்ள, அ்ககுமு்ேக்ள, 

அெமத்துேஙக்ள, ்படால்ெமத்துேத்்், ெமூ -
கநீதிக்ள ேலியுறுத்தும் பிைக்னைஙகளடாக 
அேைது நூல்கள் அ்மந்னை. 

ெடாதிய அ்ககுமு்ேகசகதிைடானை வ்படார்ககு -
ைைடாக, அேைது எழுத்துகள் ஆைம்்ப கடாைத் -
திலிருநவ் ஒலித்துள்ளனை. ்படா்ெடா்ை 
மடாேேனைடாக இருந் கடாைத்தில், கடாநதி 
சுடடுகசகடால்ைப்பட் நடாளினவ்படாது, 'அேர் 

ம்ேந்டாலும், அேைது சகடாள்்கக்ள 
நடாம் க்்பபிடிப்ப்டானைடால், இஙவக நிைவும் 
ெடாதிசேறி ஒழிககப்ப் வேணடும்' எனறு 
உ்ை நிகழ்த்திய கவேெலிஙகனி்ம், அந் 
மடாேேன இறுதிே்ை உயிர்பபு்ன இருந -
்டான. அேைது 'நீண் ்பயேம்' ெடாதி ஒழிப -
பிறகு எதிைடானை வ்படார்ப பிைக்னைம்்டான. 
முறவ்படாககு எழுத்தின மூைேைடாகவிருந் ஒரு -
ேரி்மிருநது இந்க குைல் எழுந்தில் வியப -
்ப்்ய எதுவுமில்்ை. 

ச்பணணியம் ச்டா்ர்்படானை சிந்்னை -
யில், அே்ைப வ்படாை ச்ளிேடானை, உறு -
தியடானை, ந்்மு்ே ெடார்நது கருத்துகள் 
சகடாணவ்டா்ை, நடாம் அவ்ேளேடாகக கடாண -
்ப்றகில்்ை. முறவ்படாககு எழுத்்டாளர்கள் 
்பைர், ச்பணணியம் எனறு ேரு்கயில், ்பழ -
்மேடாதிகளடாக இருககிேடார்கள் என்பது புதி -
ய்ல்ை. ச்பண விடு்்ை என்பது அேைது 
்பை நூல்களின ஆ்டாை சுருதியடாக அ்மந -
துள்ளது. அ்்னை, அேர் எழுத்திலும், வ்பச -
சிலும், ந்்மு்ேயிலும் செயற்படுத்திேந் 
ச்பருமகனைடாேடார். 

மு.ேை்ைடாென, அகிைன, கடாணவ்கர் எனறு 
சேவ்வேறு்பட் இைககிய ஆளு்மகளு்ன 
அேர் நல்லுேவு வ்பணிேநதுள்ளடார். மு.ே.
வின ேடாழ்க்க ந்்மு்ேக்ள, அேைது 
எழுத்துப ்படாணி்யக ்ககசகடாணடு ஒழுகு -
்பேர் கவேெலிஙகன. 

1958ஆம் ஆண்ளவில் அகிைன, 
'வேங்கயின ்மந்ன' எனே ேைைடாறறு 
நடாே்ை எழுதிகசகடாணடிருந்வ்படாது, 

இைங்க ேநதிருந் 
வே்ளயில், அகிை -
னுககு இைங்க்யச 
சுறறிக கடாணபித்து நட -
புபவ்பணியேர். கடாண -
வ்க்ை, இநதியடாவிற -
குச செனறு ெநதித்து, 
ந ட பு க ச க டா ண ் ே ர் . 
சென்னைத் ்மிழ்ப 
்ப தி ப ்ப டா ள ர் க ளி ் மு ம் 
நல்லுேவு சகடாணடிருந -
்ேர். ்கைடாெ்பதி, சிேத் -
்ம்பி, ச்பனைடிகட ்படாைன 
வ்படானவேடாரின நூல்கள், 
்மிழகத்தில் சேளியடாே -
்றகு கவேெலிஙகவனை 
கடாைேைடாகவிருந்டார். 

்மிழகத்்்த் ்ஙகள் 
ேடாழ்வி்மடாகக சகடாண் -
ேர்களில் ்ர்மு சிேைடாமு, 
வ ெ டா . சி ே ்ப டா ் சுந ் ை ம் 
ஆகிவயடாரின ேரி்ெ -
யில், கவேெலிஙகனும் 
ேநது வெர்கிேடார். முப்பது 
ஆணடுகளுககு வமல் 
அேர் சென்னைேடாசியடா -
கவே திகழ்நதிருககிேடார். 
ஹிநது ஆஙகிை நடாவளட -
டின ஆசிரியைடாகவிருந் 
என.ைடாமின சநருஙகிய 
நண்பைடாகத் திகழ்ந் 
க வ ே ெ லி ங க னு க கு , 
Frontline அலுேைகத் -
தில், ்னி இருக்கவய 
ேழஙகி சகளைவித்திருக -
கிேடார், என.ைடாம். 

்மிழில் 71 நடாேல் -
களும், 7 சிறுக்்த் 
ச்டாகுபபுகளும், 22 கட -
டு்ைத் ச்டாகுபபுகளும், 
8 சிறுேர் நூல்களும் 
எனறு, எழுத்்்வய 

்ன ேடாழ்ேடாகக சகடாணடு ேடாழ்ந் கவேெ -
லிஙகன, மடாணபுமிகக மனி்ைடாக, எணேத் -
திலும் ேடாழ்க்கயிலும் வநர்்ம வ்பணிய 
கணணியேடானைடாக ேடாழ்ந்டார் என்ப்்வி், 
ேடாழ்வில் எனனை வ்பறு கி்்த்தி் முடியும்? 

மனி்டாபிமடானைம் மிகுந் அந்ப ச்பருமக-
னின மைர்ப ்படா்ஙகளுககு எஙகள் கணணீர் 
அஞ்ெலி. 

கார்த்திமக 20-ந் திகதி (டிசம்பர் 06) விருச்சிக 
ராசிக்கு சசவ்ாய் சசல்கின்ார். உஙகள் ராசிநாதன 
அஷ்டைத்தில் சஞசரிக்கும இந்த நநரத்தில் மிகுந்த 
க்னத்நதாடு சசயல்்ப்ட ந்ண்டும. ைனக்குழப்பங-
கள் அதிகைாக ஏற்்படும. உத்திநயாகத்தில் கடுமையா-
கப ்பணிபுரிந்தும நைலி்டத்து ஆதரவு கிம்டக்காது. 
ஆநராக்கியத் சதால்மலை அதிகரிக்கும. ச்ற்றிகள் 
்ந்து நசர குரு ்பக்ாமன ்ழி்ப்டவும.

அதிஷ்ட நி்ம : ஊதா

கார்த்திமக 20-ந் திகதி (டிசம்பர் 06) விருச்சிக 
ராசிக்கு சசவ்ாய் சசல்கின்ார். உஙகள் ராசிக்கு 7, 
12 ஆகிய இ்டஙகளுக்கு அதி்பதியான்ர் சசவ்ாய். 
அ்ர் 7-ம இ்டத்தில் சஞசரிக்கும இந்த நநரம சநகாதர 
ஒற்றுமை ்பலைப்படும. எதிர்்பார்த்த உதவிகள் எளிதில் 
கிம்டக்கும. இ்டம, பூமி நசர்க்மகயும ஏற்்படும. 
உற்சாகத்து்டன சசயல்்படும விதத்தில் உ்டல்நலை-
னும இ்டம சகாடுக்கும. துர்க்மகமய ்ழி்படு்தன 
மூலைம துயரஙகளிலிருந்து விடு்ப்டலைாம.

அதிஷ்ட நி்ம : இளஞசி்பபு

கார்த்திமக 20-ந் திகதி (டிசம்பர் 06) விருச்சிக 
ராசிக்குச் சசவ்ாய் சசல்கின்ார். உஙகள் ராசிக்கு 
6-ம இ்டத்திற்கு சசவ்ாய் சசல்்தால் உ்டல்நலைத்-
தில் க்னம சசலுத்த ந்ண்டிய நநரமிது. உற்சா-
கம கும்யாைல் ்பார்த்துக் சகாள்ளுஙகள். எமதயும 
எளிதில் நமபிச் சசயல்்படு்தால் துயரஙகள் கூடும. 
்பலை காரியஙகள் தாைதப்ப்டலைாம. ஆனந்த ்ாழ்-
மைய அனுைமன ்ழி்படு்து நல்லைது.

அதிஷ்ட நி்ம : கிளிப்பச்மச

கார்த்திமக 20-ந் திகதி (டிசம்பர் 06) விருச்சிக ராசிக்-
குச் சசவ்ாய் சசல்கின்ார். உஙகள் ராசிக்கு நயாகம 
சசய்யும கிரகம சசவ்ாயாகும. அ்ர் பூர்் 
புண்ணிய ஸதானத்தில் சஞசரிக்கும இந்த நநரத்-
தில் புதிய திருப்பஙகமளக் காணபந்பாகிறீர்கள். 
சதாழிலில் புதிய ்பஙகுதாரர்கள் இமணயலைாம. 

ச்பாது்ாழவில் இருப்ப்ர்களுக்குப ச்பாறுபபு-
கள் ைாற்்ப்படும. ்பணி ஓய்வு ச்பற்்்ர்கள் கூ்ட 
மீண்டும ்பணியில் நசர ்ாய்பபுக் கிட்டும. சி்ன 
்ழி்பாடு சி்பபுகமள ்ழஙகும.

அதிஷ்ட நி்ம : நீலைம

கார்த்திமக 20-ந் திகதி (டிசம்பர் 06) விருச்சிக 
ராசிக்கு சசவ்ாய் சசல்கின்ார். உஙகள் ராசிக்கு 
நயாகம சசய்யும கிரகம சசவ்ாயாகும. அ்ர் தன 
சசாந்த வீட்டில் சஞசரிக்கும இந்த நநரத்தில் எடுத்த 
முயற்சிகள் மககூடும. சதாழிலில் கூடுதல் லைா்பம 
கிம்டக்கும. ்ாரிசுகளின திருைணஙகமள சி்ப-
்பாக ந்டத்தி ம்பபீர்கள். சசாத்துக்களால் ஆதாயம 
கிம்டக்கும. முருகபச்பருைான ்ழி்பாடு முனநனற்-
்ம தரும.

அதிஷ்ட நி்ம : ைஞசள்

கார்த்திமக 20-ந் திகதி (டிசம்பர் 06) விருச்சிக 
ராசிக்கு சசவ்ாய் சசல்கின்ார். உஙகள் ராசிக்கு 3, 
8 ஆகிய இ்டஙகளுக்கு அதி்பதியான்ர் சசவ்ாய். 
அ்ர் 3-ம இ்டத்தில் சஞசரிக்கும ச்பாழுது கூடுதல் 
க்னத்து்டன சசயல்்ப்ட ந்ண்டும. ச்பரிய ைனிதர்-
களின சதா்டர்பு ்பமகயாகிப ந்பாகலைாம. ச்பாருளா-
தாரத்தில் சிலை இழபபுகமளச் சந்திக்கும சூழநிமலை 
உண்டு. ைகிழச்சி அதிகரிக்க ைகாலைட்சுமிமய ்ழி்படு-
்து நல்லைது.

அதிஷ்ட நி்ம : சசமைஞசள்

கார்த்திமக 20-ந் திகதி (டிசம்பர் 06) விருச்சிக ராசிக்-
குச் சசவ்ாய் சசல்கின்ார். இக்காலைம உஙகளுக்கு 
ஒரு இனிய காலைைாக அமையும. குடும்ப முனநனற்்ம 
திருபதி தரும. சதாழிலில் கூடுதல் லைா்பம கிம்டக்கும. 
கடுமையாக முயற்சித்தும இது்மர நம்டச்ப்ாத காரி-
யஙகள் இபச்பாழுது துரிதைாக நம்டச்பறும. ்ா்டமகக் 
கட்டி்டத்தில் நம்டச்பற்் சதாழிமலை இபச்பாழுது 
சசாந்தக் கட்டி்டத்திற்கு ைாற்றும நயாகம உண்டு. 
ஆநராக்கியம சீராகும. உற்சாகத்து்டன ்பணிபுரிவீர்கள். 
ஒப்பந்தஙகளும ்படிப்படியாக ்ந்து நசரும. அமனத்து 
நயாகஙகளும ்ந்து நசர அபிராமி அமைமன ்ழி்படு-
ந்ாம.  அதிஷ்ட நி்ம : கருநீலைம

கார்த்திமக 20-ந் திகதி( டிசம்பர் 06) விருச்சி ராசிக்குச் 
சசவ்ாய் சசல்கி்ார். உஙகள் ராசிநாதன சசவ்ாய் 
உஙகள் ராசியிநலைநய சஞசரிக்கும இந்த நநரத்தில் உ்டல் 
நலைம சீராகும. தன்ரவும திருபதி தரும. நண்்பர்கள் மூலைம 
நல்லை தக்ல் கிம்டக்கும. கமலைத்தும  ் சம்பந்தப்பட்்ட-
்ர்களுக்கு முனநனற்்ம அதிகரிக்கும. துணிந்து நீஙகள் 
எடுத்த முடி்ால் ச்ற்றிப்பாமதமய நநாக்கி அடிசய-
டுத்து ம்பபீர்கள். காரிய ச்ற்றிக்கு கமலைைகள் ்ழி-
்பாட்ம்ட நைற்சகாள்ளவும.  அதிஷ்ட நி்ம : சி்பபு

கார்த்திமக 20-ந் திகதி (டிசம்பர் 06) விருச்சிக 
ராசிக்கு சசவ்ாய் சசல்கின்ார். உஙகள் ராசிக்கு 
விரயாதி்பதி விரய ஸதானத்தில் ்ரும இந்த நநரம 

மிகமிக விழிபபுணர்ச்சிநயாடு சசயல்்ப்ட ந்ண்டும. 
்ரம்க் காட்டிலும சசலைவு கூடும. குடும்பத்தில் 
உள்ள்ர்களின அதிருபதிக்கு ஆளாக நநரிடும. 
சதாழில் ந்பாட்டிகள் அதிகரிக்கும. ்ராஹி ்ழி்பாடு 
்ளர்ச்சிமயக் கூட்டும.

அதிஷ்ட நி்ம : ைஞசள்

கார்த்திமக 20-ந் திகதி (டிசம்பர் 06) விருச்சிக 
ராசிக்குச் சசவ்ாய் சசல்கின்ார். உஙகள் ராசிக்கு 
4, 11 ஆகிய இ்டஙகளுக்கு அதி்பதியான சசவ்ாய் 
லைா்ப ஸதானத்தில் சஞசரிக்கும இந்த நநரம ஓர் அற்-
புதைான நநரைாகும. ச்பாருளாதாரப ்பற்்ாக்கும் 
அகலும. தகராறுகள் தானாக விலைகும. ச்ளிநாட்டி-
லிருந்து உ்வினர்கள் ்ாயிலைாக உதவிகள் கிம்டக்க-
லைாம. பூமி விற்்பமனயால் லைா்பம கிம்டக்கும. சனி 
்பக்ான ்ழி்பாடு சந்நதாஷத்மத ்ழஙகும.

அதிஷ்ட நி்ம : ்பச்மச

கார்த்திமக 20-ந் திகதி (டிசம்பர் 06) விருச்சிக ராசிக்-
குச் சசவ்ாய் சசல்கின்ார். உஙகள் ராசிக்கு 3, 10 
ஆகிய இ்டஙகளுக்கு அதி்பதியான்ர் சசவ்ாய். அ்ர் 
சதாழில் ஸதானத்தில் சஞசரிக்கும இந்த நநரம நல்லை நநர-
ைாகும. சதாழில் ்ளம சி்ப்பாக இருக்கும. சதால்மலை 
தந்த்ர்கள் விலைகு்ர். உ்டனபி்பபுகளும, உ்டனிருப-
்ப்ர்களும உஙகளுக்கு உறுதுமணயாக இருப்பர். உத்-
திநயாகத்தில் உள்ள்ர்களுக்கு உயர்்பதவிகள் கிம்டப-
்பதற்கான அறிகுறிகள் சதன்படும. கண்ணன ்ழி்பாடு 
க்மலைமயப ந்பாக்கும. அதிஷ்ட நி்ம : ்பழுபபு

கார்த்திமக 20-ந் திகதி (டிசம்பர் 06) விருச்சிக ராசிக்-
குச் சசவ்ாய் சசல்கின்ார். உஙகள் ராசிக்கு 2, 9 
ஆகிய இ்டஙகளுக்கு அதி்பதியான்ர் சசவ்ாய். 
அ்ர் ்பாக்கிய ஸதானத்தில் சஞசரிக்கும இந்த நநரம 
புதிய முயற்சிகளில் ச்ற்றி கிம்டக்கும. குடும்ப 
முனநனற்்ம திருபதி தரும. சசாத்துக்கமள ்பஙகு 
பிரித்துக் சகாள்்தில்இருந்த பிரச்சிமன அகலும. 
வீடு, இ்டம ்ாஙகும முயற்சி ச்ற்றி தரும. ந்டரா-
ஜர் ்ழி்பாடு நலைம நசர்க்கும.

அதிஷ்ட நி்ம : கரும்பச்மச
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செ.கணேெலிஙகன்: 
ஒரு மார்க்ஸியவாதியின் 

நீண்ட பயேம்

மு.நித்தியானந்தன் ....?



ஆ ளுநர் வுயிஸ்ட்டை ்ைது செய்-
வதறைகாை ஒல்காந்திலிருந்து ஒரு 

குழு இ்ங்ைக்கு வந்தது. அவர் 3ஆம் 
திைதி மே, 1729இல சைகாழும்பில சி்ைபி -
டிக்ைப்ப்டடு ்பததகாவியகாவுக்கு அ்ைதது 
செல்ப்ப்டடைகார். அஙகு அவர் மீது குறைங-
ைள் சுேததப்ப்டடு சதகாடைர் விெகார்ைைள் 
நடைந்தன. வர்காறறு முக்கியததுவம் வகாய்ந்த 
விெகார்ை அது. மே 1729 இல உசெநீதி-
ேனைம் மூனைகாண்டுைகா்ம் ஆளுநர் ்பதவி  
வகிதத வுயிஸ்டை அப்பதவியில இருந்து 
நீக்ை உததரவி்டடைது. 1730 ச்பபரவரி28 
அனறு 19 ம்பர் சைகால்ப்ப்டடைது சதகாடைர் -
்பகான குறைசெகா்டடின ம்பரில அவர் ்ைது 
செய்யப்ப்டடைகார். அவரின செகாததுக்ைள் 
அ்னததும் ்பறிமுதல செய்யப்ப்டடைன.   

இரண்டு ஆண்டுைள் வுயிஸ்ட இரும்பு 
வி்ஙகுைளகால பூ்டடைப்ப்டடு அ்டைக்ைப்ப்ட-
டிருந்தகார். வுயிஸ்ட மீது நடைந்த விெகார்ை 
்பறறிய மூனறு விரிவகான ஆவைஙை்ள 
டைசசு அரெகாஙைம் சவளியி்டடைது. தேது ைண்-
டிப்பகான நீதிதது்ைக்கு முனனுதகாரைேகாை 
டைசசு அரெகாஙைம் இந்த வைக்கு ்பறறியும், 
அதறகு வைஙைப்ப்டடை தீர்பபு, நி்ைமவற-
ைப்ப்டடை தண்டை்ன என்பவற்ையும் உள்-
ளடைக்கிய ஆவைத்தத தயகாரிதது சவளி-
யி்டடைது. சிறு நூல வடிவில அ்ேந்த 
அறிக்்ைைள்; ்ப் வி்பரஙை்ள உள்ளடைக்கி-
யிருந்தன. அந்த மூ் ஆவைஙை்ள இந்தக் 
ை்டடு்ரக்ைகான ஆய்வின ம்பகாது மதடிக் ைண்-
சடைடுக்ை முடிந்தது.   

1. Sententie, gewezen by den Wel Ed: 
Raade van India, tegens den Heere en Mr. 
Petrus Vuyst, gewezene gouveneur van Ceylon 
– எனகிை த்்ப்்பக் சைகாண்டை ஆவைம் 

இது. மே 19, 1732 அனறு 
ம்பதருஸ வுய்ஸடுக்கு எதிரகான 
ேரைதண்டை்னத தீர்பபு, ்பததகா-
வியகா நீதி ேனைததகால அறிவிக்ைப-
்ப்டடைது. வூயிஸ்ட 19 அப்பகாவி 
ேக்ைளுக்கு ேரை தண்டை்ன 
வி                     திததது, இதும்பகாை, 
இனனும் ்ப்்ரத தவைகாை நடைத-
தியது, ்ப்்ர சிததிரவ்த 
செய்தது ம்பகானை ைடு்ேயகான 
குறைசெகா்டடுைளுக்ைகாை அவர் 
விெகார்ை்ய எதிர்சைகாண்டைகார், 
குறைவகாளி என நிரூபிக்ைப்ப்டடு 
அதன வி்ளவகாை 3 ஜூன, 1732 
அனறு ்பததகாவியகா மைகா்ட்டையில 

வுயிஸ்ட தூக்கிலிடைப்ப்டடைகார்.   
தீர்ப்்ப வைஙகிய எ்டடு ஜூரிைளின 

ச்பயர்ைளும் இறுதியில உள்ளன.   
 Mr.Gualter Schutten.   
 Mr. Jacob Van Den Bosch.   
 Mr. Jan Blaaukamer.   
 Mr. Jan Rudolph Sappius   
 Mr. Jacob Lakeman.   
 Mr. Bernard Jacob De Lavaille.   

 Mr. David Joan Bake,   
2. De onregtveerde justitie, uytgevoert 

door den Gouverneur Petrus Vuyst, tot 
Ceylon– அநீதி வைஙகிய இ்ங்ை ஆளுநர் 
ம்பதருஸ வுயிஸ்ட சதகாடைர்்பகாை ்பததகாவியகா 
மைகா்ட்டையில ைனம்ச்பகாருந்திய நீதிக்ைவுன -
சில வைஙகிய தீர்பபு. –1733   

3. Kort en naauwkeurig verhaal van 't leven 
en opkomst vanden Heer en Mr. Petrus Vuyst, 
gewezen Gouverneur op 't Eiland Ceilon.   

இ்ங்ைத தீவின முனனகாள் ஆளுநர் 
ம்பதருஸ வுயி்டஸ வகாழக்்ை வர்காறும், 
அவர் நடைததிய சைகாடூரஙைள் ்பறறியும் விளக்-
கும் நூல. – 1732 (டைசசு மதசிய நூ்ைம்)   

இறுதியில மூனைகாண்டுைளின பின நீதிேன -

ைம் அவ்ர குறைவகாளி எனறு ைண்டைறிந்து 
1732மே 22ஆம் திைதி அவரின குறைஙை்ள 
மதெததுமரகாைக் குறைேகாை அறிவிதது அவ-
ருக்கு ேரை தண்டை்ன விதிததது. அந்தத 
தண்டை்ன மிைக் சைகாடூரேகான தண்டை்ன -
யகாை இருந்தது. மேற்படி மூனைகாவது அறிக் -
்ையில வுயிஸடுக்கு எப்படிப்ப்டடை ேரை 
தண்டை்ன வைஙைப்ப்டடைது என்பது ்பறறி 
வி்பரிக்ைப்ப்டடிருக்கிைது. குறிப்பகாை அந்த 

19 அப்பகாவிைள் மீது அவர் மேற-
சைகாண்டை சிததிரவ்தைள், ேரை-
தண்டை்னைள் ்பறறிய தீர்பபு இது. 
இ்ங்ைத தீவு அவரின ஆ்டசி-
யின கீழ மேகாெேகான சைகாடுங-
மைகான்ேக்கு உ்ட்ப்டடைது எனறு 
இந்த அறிக்்ையில குறிபபிடைப-
்ப்டடிருக்கிைது.   

வுயிஸடுக்கு அளிக்ைப்ப்டடை 
அந்த ேரை தண்டை்ன்ய மநரில 
ைண்டை ெகா்டசிசயகாருவரின ்பதி்வ 
பிறைகா்ததில E.C.Buultjens 
சேகாழிச்பயர்ததகார். 1732 யூன 3 
ஆம் திைதி ்பததகாவிய நைரததில 
குழுமியிருந்த ச்பகாது ேக்ைள் முன -

னி்்யில இந்த ேரை தண்டை்ன்ய 
நி்ைமவறை பிமரததிமயைேகாை செய்யப்ப்ட-
டிருந்த மே்டையில ஒரு நகாறைகாலி ்வக்ைப-
்ப்டடிருந்தது. அதிைகா்் நகானகு ேணியி-
லிருந்து இதறைகான ஏற்பகாடுைள் நடைந்தன. 
இறுதி மநரததில வுயிஸ்ட தகான செய்த 
அதத்னயும் ைம்்பனியின ்பகாதுைகாபபுக் -
ைகாைவும், ந்னுக்ைகாக்ைவுமே எனறு சதரி-
விததகார். ைகா்ம் ைடைந்துவி்டடை அறிவிபபுை-

ளகாை அ்வ இருந்தன. ேதப பிரகார்தத்ன 
முதலில நிைழந்தது. அது முடிந்ததும். ஜூரிை-
ளும், ேக்ைளும் ்பகார்ததிருக்ை அவ்ர நிர்வகா -
ைப்படுததி, மே்டையில இருந்த ைதி்ரயில 
அேர்ததி இறுைக் ை்டடினகார்ைள். பினனர் ைத-
தியுடைன வந்த தண்டை்ன நி்ைமவறறு்பவர் 
வுயிஸடின த்்்ய பினபுைேகாை இழுததுப 
பிடிதது சதகாண்்டை்ய அறுததகார். வுயிஸ்ட 
துடிதது இைந்தகார். 

அதனபின அப்படிமய ைழுதசதலும் -
ம்பகாடு அறுதது துண்டிததகார். அதன பின 
உடைல ஒரு ்ப்்ையின மேல எறியப்ப்ட-
டைது. உடைல ்பகாைஙை்ள சவ்டடி கீமை ்வக்-
ைப்ப்டடிருந்த ஒரு வகாளியில அப்பகாைங-
ை்ள இ்டடைகார். அப்பகாைஙைள் அஙகிருந்த 
அடி்ேைளிடைம் சைகாடுக்ைப்ப்டடைன. அவர் -
ைள் அஙமை எரிந்துசைகாண்டிருந்த தீயில 
அவற்ை எறிந்தனர். அமத தீயில அக்ைதி-
்ரயும், ்ப்்ையும் உ்டைதது ம்பகாடைப்ப்ட-
டைன. வுயிஸடின உ்டைைளும் அதிம்மய 
ம்பகா்டடு எரிக்ைப்ப்டடைன. 

இ்வய்னததும் ைகா்் எ்டடு ேணிக்கு 
முனனர் முடிந்துவி்டடைன. ேதியம் வுயிஸ்ட 
இருந்த இடைமும் சதரியகாேல ெகாம்்ப்காகிப 
ம்பகாயிருந்தகார். 

எரிதத அஸதி கூடை ஒல்காந்துக்கு ம்பகாைக் -
கூடைகாது எனறு அந்த அஸதி்ய அள்ளிச 
செனறு ்பததகாவியகா ைடைலில சைகா்டடினகார்-
ைள். அவரின ே்னவியும் பிள்்ளைளும் ்பத -
தகாவியகாவில தகான தஙகியிருந்தனர். கிறிஸ-
தவ மு்ைப்படி வுயிஸ்டை அடைக்ைம் செய்ய 
அனுேதிக்ைவில்். அவர்ைளுக்கு அவரின 
ெகாம்்ப்்க் கூடைக் சைகாடுக்ைவில்்.   

த�ொடரும்   
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இந்த மூன்று நூல்களும் அன்்றைய ப்ைய டச்சு ம�ொழி்யக் ம்கொணட்ை. இன்று புைக்்கத்தில இல்ொ்த்ை. அைற்றை இன்்றைய மெ்தர்ொநது �க்்கள் புரிநதும்கொள்்ளக் 
்கடினபபடுைொர்கள். இ்த்ன மெ்தர்ொநதிலிருநது எனக்்கொ்க ெொட்கணக்்கொ்க ்கடின உ்ைபபுடன் மபொறு்�யொ்க ைொசித்து வி்ளக்்கம் ப் ்தந்த Cornolis Broers அைர்களுக்கு 
எனது மெஞ்ொரந்த ென்றி்கள்.

்படு ்பயங்கரமொன மரணதண்டனன   

‘்ே க்ைல சைகாலின’ ைவி்த, சிறுை்த, 
நகாவல ம்பகானை ஆக்ை இ்க்கியததில 

தன ் ன ம ய ஆைப ்பதிததுக்சைகாண்டைவர். அதறைப -
்பகால ‘ேகுடைம்’ எனும் அ்ரயகாண்டு இ்க்கியச ெஞ்சி-
்ையின ஆசிரியரும், ்பதிப்பகாசிரியருேகாவகார். ‘ேகுடைம்’ 
்பதிப்பைததின வகாயி்காை ்ப்ரது நூலை்ள சவளிக்சைகா -
ைர்வதில ஆர்வமுடைன செயற்படுகினைவர். இனறு ே்ட-
டைக்ைளபபில இருந்துசைகாண்டு தமிழின ஆக்ை இ்க்கிய 
வளர்சசிக்கு ச்பரிதும் ்பஙைளிபபுச செய்கினை ்ேக்ைல 
சைகாலின எனறுமே எேது ்பகாரகா்டடுக்குரியவமர!  

வர்காறறுத சதகானேஙை்ள ேைந்து ம்பகாகினை ைகா -்
ை்டடைததில, சதகானேஙை்ளத மதடிப்படிப்பதில சைகாலி-
னுக்கு தனிசயகாரு விருபபுண்டு. அவற்ை சவறுேமன 
்படிப்பமதகாடு ே்டடுேல்காது, அவறறிறைகான மீள்வகா-
சிபபினூடைகாை தகான அறிகினை, செகால் வி்ளகினை 
ைருததுக்ை்ள தனது ை்தைள், ைவி்தைளூடைகாைச செகால-
வதில ெகாேர்ததியத திை்ே சைகாண்டைவர்தகான ்ேக்ைல 
சைகாலின. அவரது சிறுை்தத சதகாகுப்பகாகிய ‘்பரசுரகாே-
பூமி’ அதத்ைய இ்க்கிய வடிவததி்ன ஒததது. அந்த 
வரி்ெயில ‘இவ்னச சிலு்வயில அ்ையுஙைள்’ 
எனகிை புதுக்ைவி்தத சதகாகுபபு விவிலியத சதகானேங-
ை்ள மீள்வகாசிபபு செய்ததனகால பிைந்ததகாகும். 

‘்பரசுரகாேபூமி’யில விவிலியக் ை்தை்ளப ்பயன்ப -
டுததி அவறறிறைகான மீள்வகாசிபபினுடைகாை புதிய ைருத-
துக்ை்ள வி்ததத சைகாலின  ‘இவ்னச சிலு்வயில 
அ்ையுஙைள்’ எனகிை ைவி்தத சதகாகுதியின வகாயி்காை 
இனனும் ்ப் செய்திை்ள நம்மேகாடு புதிதகாை ்பகிர்ந்து 
சைகாள்கிைகார். ஒரு நூலின சதகானேததி்ன அறிந்து-
சைகாள்ள மவண்டுேகாயின அந்நூல எழுதப்ப்டடை ைகா்ம், 
அக்ைகா் ேக்ைளின வகாழக்்ைமு்ை, அக்ைகா்ை்டடை 
ேக்ைள் ம்பசிய சேகாழி, அக்ைகா் ெமூை, ெேய, அரசியல 
பினனணிைள் ம்பகானை்வ ைவனததில சைகாள்ளப்படை 
மவண்டும். அவவகாமை இரண்டைகாயிரம் ஆண்டுைளுக்கு 
முனபு எழுதப்ப்டடை கிறிஸதவர்ைளின புனித நூ்காகிய 
திருவிவிலியததின ்பகுதிை்ள அறிய மவண்டுேகாயின 
நகாமும் அக்ைகா்ை்டடை ேக்ைளின வகாழவிய்் அறிந்து-
சைகாண்டைகால ே்டடுமே உண்்ேயகான, ெரியகான விளக் -
ைததி்ன வைஙை முடியும். அந்தவ்ையில ‘விவிலியப 
ச்பகாருள்மைகாள் மு்ை’ விவிலியப ்பகுதிைளுக்ைகான 
விளக்ைததி்ன அறிந்து சைகாள்வதில முக்கிய ்பஙகி்ன 
வகிக்கினைது. விவிலியப ச்பகாருள்மைகாள் மு்ையி-
்னப ்பயன்படுததி விவிலியப ்பகுதிை்ள ்பகுப்பகாய்வு 
செய்வது விவிலிய வலலுநர்ைளினதும், இ்ையிய்காளர்-
ைளினதும் ்பணியகாகும். ஆயினும் ெகாதகாரை ்பகாேரனும் 
விவிலியததி்ன வகாசிதது அத்னத தியகானிப்பதினூ-
டைகாை தனக்கு கி்டைக்கினை செய்தியி்ன ்பகிர்ந்துசைகாள்-
வதறைகான வகாய்பபி்னப ச்பறுகினைகான. விவிலியேகா-
னது ஒவசவகாரு தடை்வயும் வகாசிக்கினைம்பகாது அதில 
நம்பிக்்ை சைகாள்மவகாருக்கு அவர்ைள் வகாழகினை சூை-
்ேவுக்மைற்ப புதிய புதிய செய்தியி்னக் சைகாடுக்கின-
ைது. விவிலிய வகாசிப்பகானது அதத்ைய புதிய புதிய 
செய்தியி்ன நம்பிக்்ையகாளர்ைளுக்கு சைகாடுக்ை மவண்-
டியது ை்டடைகாயேகாகும். ஏசனனைகால விவிலியம் என்பது 
சவறும் சதகானேம் கி்டையகாது, ேகாைகாை அது இனறும் 
வகாழகினை நூ்காகும். 

எல்கா ெேயததவ்ரயும் ம்பகானறு கிறிஸதவ ெேயத -
திலும் ்பலமவறு்ப்டடை வழி்பகா்டடுக் ைகா்ஙைளும், வழி-
்பகா்டடுச செயற்பகாடுைளும் ைகாைப்படுகினைன. கிறிஸ-
தவர்ைளின வழி்பகா்டடுக் ைகா்ததில அதிை ைவனத்த 
ஈர்க்கினை ைகா்ம் தவக்ைகா்ேகாகும். இததவக்ைகா்ேகா-
னது நகாற்பது நகா்டை்ளக் சைகாண்டை இமயசுகிறிஸதுவின 
்பகாடுைள், ேரைம் ம்பகானைவற்ை தியகானிக்கினை ைகா -்
ேகாகும். இததியகானேகானது இறுதியில அவரின உயிர்ப-
புடைன நி்ைவு ைகாண்கிைது. இததவக்ைகா்ததில கிறிஸ-
தவர்ைள் ்பலமவறு விதேகான வழி்பகா்டடு ேறறும் ்பக்தி 
முயறசிைளிலும் ஈடு்படுவகார்ைள். அவறறுள் சி்வகாை, 
நகாற்பது நகா்டைளும் திருப்பலியில ்பஙசைடுததல, சிலு-
்வப்பகா்த ்பக்தி முயறசியில ஈடு்படுதல, உண்ைகா 
மநகானபி்ன மேறசைகாள்ளுதல, ேகாமிெ உைவி்னத 
தவிர்ததல, உடைலுக்கும் உள்ளததிறகும் சைடுதல தரக்-
கூடிய செயலை்ளத தவிர்ததல, ைலவகாரித திருதத்ங-

ை்ள மநகாக்கி  ்பயைஙை்ள மேற-
சைகாள்ளுதல, புைழபூதத 

யகாக்மைகாமே சைகானெகாலமவஸ அடிைளகாரகால எழுதப-
்ப்டடை ‘வியகாகு் பிரெஙை’ததி்ன ்படிப்பதன வகாயி்காை 
இமயசுவின ்பகாடுைள், ேரைததுடைன ஒனறிததல, இ்வ 
ம்பகானை இனனும் ்ப் செயற்பகாடுைளில ஈடு்படுவர். 
இசசெயற்பகாடுைளில தனியகாைமவகா, குழுவகாைமவகா ஈடு -
்படுவகார்ைள். 

ைடைந்த இரண்டு வருடைஙைளகாை ‘சைகாவி்ட 19’ ச்பருந் -
சதகாறறு ைகாரைேகாை அவவபம்பகாது ஆ்ய வழி்பகாடுைள் 
முடைக்ைப்படுவதும் பினனர் திைந்து விடைப்படுவது-
ேகான சூழநி்்யில 2021ஆம் ஆண்டின தவக்ைகா்க் 
சூைலில ்ேக்ைல சைகாலினகால முைநூலில நகாற்பதமதழு 
நகா்டைளகாை எழுதப்ப்டடை தவக்ைகா்க் ைவி்தைளின 
சதகாகுபம்ப ‘இவ்னச சிலு்வயில அ்ையுஙைள்’ என -
்பதகாகும். அக்ைவி்தைளினூடைகாை ்ேக்ைல சைகாலினும் 
தனது தவக்ைகா்ப ்பயைததி்ன மேறசைகாண்டுள்ளகார் 
எனறுதகான செகால் மவண்டும். நகான அறிந்த வ்ையில 
80ைளின பிற்பகாடு இமயசுவின வகாழவி்ன ்ேயப்ப -
டுததிய நறசெய்தி நூலை்ள ஒரு சி்ர் ைகாவியஙைளகாை 
வடிததுள்ளகார்.

 அந்தவ்ையில  1982இல சவளிவந்த ைவியரெர் ைண் -
ைதகாெனின இறுதிக்ைகாவியேகாகிய ‘இமயசு ைகாவியம்’, 
அத்னதசதகாடைர்ந்து 2002ஆம் ஆண்டில அரு்டதந்்த 
வினென்ட சினனது்ர என்பவரின ‘புதிய ெகாெனம்’, 
சதகாடைர்ந்து ச்பண் ைவிஞர் நிர்ே்கா சுமரஸின ‘இமயசு 
ேகா ைகாவியம்’, பு்வர் ே. அருள்ெகாமி என்பவர் எழுதிய 
‘இமதகா ேகானிடைம்’ எனகிை சதகாகுபபுக்ைளும் சவளி-
வந்துள்ளன. இவற்ைவிடை இமயசுவின வகாழவி்னக் 
குறிதத ்ப் ைகாவியஙைள் 19ஆம், 20ஆம் நூறைகாண்டுை -
ளில ்பகாடைப்ப்டடுள்ளன. 

்ேக்ைல சைகாலினின இதசதகாகுப்பகானது இமயசுவின 
வகாழவி்ன முழு்ேயகாைத தருகினை ஒரு ைகாவியம் 
கி்டையகாது. அதமதகாடு நறசெய்தியி்ன புதுக்ைவி்த 
வடிவில இயக்கித தருகினை முயறசியும் கி்டையகாது. 
இது இமயசுவின நறசெய்தியி்ன மீள் வகாசிபபுக்கு உ்ட-
்படுததிய முயறசியகாகும். தவக்ைகா் இ்ைவகார்த்தப 
்பகுதிை்ள தன்பகாணியில சிந்திதது ெமூை அ்ெவுைளுக் -
கும், வகாழவியலுக்குமேற்ப மீள்வகாசிபபி்ன மேற -
சைகாண்டு நேது சிந்த்ன்யத தூண்டிசயழுபபி, நம்்ே-
யும் சிந்திக்ை ்வக்கினை புதிய முயறசியகாகும்

சைகாலினின விவிலிய மீள்வகாசிப்பகானது ்பகாரம்்பரி -
யததி்னப ம்பணுகினைவர்ைளுக்கு ெறறு சநருக்-

ைடியகாைமவ இருக்கும் என்பதில அவரது 
ைவி்தைள் ம்பசும். இமயசுவின 

வகார்த்தைள் “த்டடுஙைள் 

திைக்ைப்படும், மைளுஙைள் சைகாடுக்ைப்படும், மதடுங-
ைள் ைண்டை்டைவீர்ைள்” எனறிருக்ை சைகாலின தனது மீள் 
வகாசிபபினூடைகாை “திைக்ைகாவி்டடைகால உ்டையுஙைள், 
சைகாடுக்ைகாவி்டடைகால ்பறிததுக் சைகாடுஙைள், கி்டைக் -
ைகாவி்டடைகால ம்பகாரகாடிப ச்பறுஙைள்” என்பதனூடைகாை 
தறைகா் ெமூைப ம்பகாக்கி்ன ்படைம் பிடிததுக் ைகாண்பிக் -
கினைகார். அதுே்டடுேல்காது இமயசு்வ ஒரு ெமூைப 
ம்பகாரகாளியகாைவும், ேகார்க்சிய சிததகாந்தவகாதியகாைவும் 
ைகாண்பிக்கினைகார். ்பகா்டடைகாளி ேனித வர்க்ைம் தனது 
மத்வை்ள பூர்ததி செய்துசைகாள்ள த்டடி, மை்டடு, 
மதடிப ச்பைமுடியகாது ேகாைகாை உ்டைதது, ்பறிதது, 
ம்பகாரகாடிததகான ச்பைமுடியுசேனகிை யதகார்ததத்தக் 
ைகாண்பிக்கினைகார். 

அவவகாமை ேறறுசேகாரு ைவி்தயகாகிய வி்பெகாரததில 
பிடி்ப்டடை ச்பண் என்பதில  விவிலிய உ்ரயகாடைலில 
இமயசு குறைம் சுேததியவர்ை்ள குறைவகாளிைளகாை 
தேது வகார்த்தைளகால இனம் ைகா்டடியம்பகாது அவர்ைள் 
அவவிடைமிருந்து அைனைகார்ைள் எனறுவர, சைகாலிமனகா 
‘உஙைளில ்பகாவம் இல்காதவர் முதலில ைல எறிய்ட -
டும்’ எனறு கூறிவி்டடு இமயசு குனிந்து ேனிதத்தத 
மதடினகார் எனகிைம்பகாது ச்பண்ணின த்்யில எறி -
யப்ப்டடை ைல்ப்டடு இரததம் சிந்தியது என்பதனூடைகாை 
்பகாவம் செய்து ேரததுபம்பகாய்வி்டடை ேனித ெமூைத -
தினுள்தகான வகாழகினமைகாம், அது திருந்துவதறைகான 
வகாய்பபி்ன இைந்துவி்டடைது, அது சதகாடைர்ந்தும் 
்பகாவஙை்ள செய்த வண்ைமேயிருக்கும் எனகிை 
யதகார்தத நி்்யி்ன புடைம்ம்பகா்டடு ைகா்டடுகினைகார்.

‘ஒரு ்பகா்ன மெகாறறுக்கு ஒரு மெகாறு ்பதம்’ என்ப -
தறசைகாப்ப சைகாலினின விவிலிய மீள் வகாசிபபு ைவி -
்தைளகான ‘இவ்னச சிலு்வயில அ்ையுஙைள்’ 
இன்ைய நவீன ைகா் வகாழவியல ம்பகாக்கி்னயும், 
அைம் வி்கிய ெேயப ்பகாஙகி்னயும் ெகாடுகினைதகாை 
அ்ேவதும் மநகாக்ைததக்ைதகாகும். தனது புதுக்ைவி்த -
ைள் ஊடைகாை ெமூை ேகாறைததிறைகான செய்தியி்னயும் 
சதகா்டடுச செலவது அவரது ெமூைம் ெகார்ந்த ்பகார்்வயி -
்னயும் சவளிக்ைகா்டடுகினைது. ைகா்ததின புதிய வர -
வகாகிய ‘இவ்னச சிலு்வயில அ்ையுஙைள்’ எனகிை 
்ேக்ைல சைகாலினின விவிலிய மீள்வகாசிபபு ைவி்தத 
சதகாகுப்பகானது புதிய மு்ையில விவிலியததி்ன சிந் -
திக்ைத தூண்டுகினை தூண்டி்காை இருக்குசேன்பதில 
ஐயமில்்.

இ்க்கிய நற்பணி சதகாடைர வகாழததுக்ைள்.

்மூ்க அ்்வுக்கும் �ொறறைத்துக்்கொன
 ்கவி்்த்கள்

அருடபணி அ. அ்கஸ்தீன் ெைமெத்தினம்
சிரெஷட விரிவு்ெயொ்ளர,
கிைக்குப பல்க்்க்்கை்கம், இ்ங்்க.

வுயிஸ்டுக்கு மரண தண்டனை
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කෘෂිකර්ම  අමාත්යාං ශය
  fkj;njhopy; mikr;R

Ministry of   Agriculture

,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR
tptrhaj; Jiwia etPdkakhf;Fk; nraw;wpl;lk; - fkj;njhopy; mikr;R

IDA Credit No.: 5873 LK

ngWif mwptpj;jy;
tlf;F> fpof;F> kj;jpa kw;Wk; Cth khfhzq;fSf;F Fiwe;j mOj;jKila kpdp; 

njspf;Fk;; ePh;g;ghrd Kiwikfs; (Mini Sprinkler Irrigation Systems) kw;Wk; nrhl;L ePh; 
ePh;g;ghrd Kiwikfis (Drip Tape Irrigation Systems) toq;Fjy;> tpepNahfpj;jy;;> 

epWTjy; kw;Wk; nraw;gLj;jpf; fhz;gpj;jy; 

1.   fkj;njhopy; mikr;rpd; tptrhaj;Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;l (ASMP) fpuar; nrytpw;fhf 58.63 kpy;ypad; 
If;fpa mnkhpf;f nlhyUf;F epfuhd njhifia gytpjkhd gzj;njhiffspy; flndhd;iw rh;tNjr 

mgptpUj;jp rq;fj;jplkpUe;J (IDA) ,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbaurhdJ ngw;Ws;sJld; ,f;fldpd; 

ngWiffspd; gFjpnahd;iw tlf;F> fpof;F> kj;jpa kw;Wk; Cth khfhzq;fSf;F Fiwe;j mOj;jKila kpdp; 

njspf;Fk;; ePh;g;ghrd Kiwikfs; (Mini Sprinkler Irrigation Systems) kw;Wk; nrhl;L ePh; ePh;g;ghrd Kiwikfis (Drip Tape 
Irrigation Systems) toq;Fjy;> tpepNahfpj;jy;;> epWTjy; kw;Wk; nraw;gLj;jpf; fhz;gpj;jy; vd;gtw;wpw;F xg;ge;jj;jpd; 

fPOs;s jFjpAs;s gzf;nfhLg;gdTfSf;fhf nrytpLtjw;F cj;Njrpj;Js;sJ. 

2.   tlf;F> fpof;F> kj;jpa kw;Wk; Cth khfhzq;fSf;F Fiwe;j mOj;jKila kpdp; njspf;Fk;; ePh;g;ghrd Kiwikfs; (Mini
Sprinkler Irrigation Systems) kw;Wk; nrhl;L ePh; ePh;g;ghrd Kiwikfis (Drip Tape Irrigation Systems) toq;Fjy;> 

tpepNahfpj;jy;;> epWTjy; kw;Wk; nraw;gLj;jpf; fhz;gpj;jy; vDk; ngWiff;fhf jFjpAk; jifikAKs;s 

tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwpaplg;gl;l tpiykDf;fis fkj;njhopy; mikr;rpd; tptrhaj;Jiw 

etPdkakhf;fy; nraw;wpl;lj;jpd;> nraw;wpl;l ngWiff; FOtpd; jiyth; miof;fpwhh;.

tpguq;fs; xg;ge;j ,yf;fk;

tpiykDg; 

gpiz Kwpapd; 

ngWkjp 

(&gh)

kPsspf;fg; 

glhj 

fl;lzk; 

(&gh)

tlf;F khfhzk;> Ky;iyj;jPT khtl;lj;jpy; 

,ilf;fhy kpsfha; gaph;r;nra;iff;F Drip Tape 
ePh;g;ghrd Kiwik kw;Wk; Nfhop$l;L thior; 

nra;iff;F Fiwe;j mOj;jKila kpdp 

njspf;Fk; ePH;g;ghrd Kiwikfs; 50 

vz;zpf;iffs;

LK-MOA-PMU-260929-GO-RFB 240,000.00 5,000.00

kj;jpa khfhzk;> khj;jis khtl;lj;jpy; 

,ilf;fhy kpsfha; gaph;r;nra;iff;F Drip Tape 
ePh;g;ghrd Kiwik kw;Wk; khk;gor; nra;iff;F 

Fiwe;j mOj;jKila kpdp njspf;Fk; ePH; 

Kiwikfs; 200 vz;zpf;iffs;

LK-MOA-PMU-260967-GO-RFB 960,000.00 15,000.00

tlf;F khfhzk;> Ky;iyj;jPT khtl;lj;jpy; 

,ilf;fhy kpsfha; gaph;r;nra;iff;F Drip Tape 
ePh;g;ghrd Kiwik kw;Wk; Nfhop$l;L thior; 

nra;iff;F Fiwe;j mOj;jKila kpdp 

njspf;Fk; ePH;g;ghrd Kiwikfs; 50 

vz;zpf;iffs;

LK-MOA-PMU-247012-GO-RFB 140,000.00 5,000.00

tlf;F khfhzk;> Kj;ijad;fl;Ltapy; kpsfha; 

nra;iff;F 50 vz;zpf;ifahd Drip Tape 
ePh;g;ghrd Kiwik kw;Wk; Cth khfhzk;> 

nkhduhfiy khtl;lj;jpy; ,ilf;fhy kpsfha; 

gaph;r;nra;iff;F Drip Tape ePh;g;ghrd Kiwik 

kw;Wk; Cavendish thior; nra;iff;F Fiwe;j 

mOj;jKila kpdp njspf;Fk; ePH;g;ghrd 

Kiwikfs; 200 vz;zpf;iffs;

LK-MOA-PMU-260938-GO-RFB 480,000.00 7,500.00

tlf;F kw;Wk; fpof;F khfhzq;fspd; ,ilf;fhy 

kpsfha; gaph;r;nra;iff;F Drip Tape ePh;g;ghrd 
Kiwik kw;Wk; khJsk; nra;iff;F Fiwe;j 

mOj;jKila kpdp njspf;Fk; ePH;g;ghrd 

Kiwikfs; 150 vz;zpf;ifs;

LK-MOA- PMU-260835-GO-RFB 720,000.00 10,000.00

Cth khfzj;jpd; nkhduhfiy khtl;lj;jpy; 

,ilf;fhy kpsfha; gaph;r;nra;iff;F Drip Tape 
ePh;g;ghrd Kiwik kw;Wk; khk;gor; nra;iff;F 

Fiwe;j mOj;jKila kpdp njspf;Fk; ePH;g;ghrd 

Kiwikfs; 200 vz;zpf;iffs;

LK-MOA- PMU-260958-GO-RFB 960,000.00 15,000.00

tlf;F khfhzk;> aho;g;ghzj;jpy; ,aw;if 

thior; nra;iff;F 50 vz;zpf;ifahd Fiwe;j 

mOj;jKila kpdp njspf;Fk; ePH;g;ghrd 

Kiwikfs;

LK-MOA- PMU-260918-GO-RFB 180,000.00 5,000.00

fpof;F khfzj;jpd; ,ilf;fhy kpsfha; 

gaph;r;nra;iff;F Drip Tape ePh;g;ghrd Kiwik 

kw;Wk; Cavendish thior; nra;iff;F Fiwe;j 

mOj;jKila kpdp njspf;Fk; ePH; Kiwikfs; 

200 vz;zpf;iffs;

LK-MOA-PMU-260845-GO-RFB 480,000.00 7,500.00

tlf;F khfhzk;> aho;g;ghzj;jpy; cUisf; 

fpoq;F kw;Wk; rpd;d ntq;fhar; nra;iff;F 500 

vz;zpf;ifahd Drip Tape ePh;g;ghrd Kiwikfs;

LK-MOA-PMU-260838-GO-RFB 900,000.00 15,000.00

 

3.  tpiykDf;NfhuyhdJ cyf tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw 

%yk; elhj;jg;gLk;. 

4.  Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fis fkj;njhopy; mikr;R> tptrhaj;Jiw 

etPdkakhf;fy; nraw;wpl;l> ngWif jpizf;fsj;jpd; ngWifg; gphptpypUe;J  0777419521 vDk; njhiyNgrp 

,yf;fj;jpD}lhf ngw;Wf;nfhs;syhk; kw;Wk; 2021-12-13Mk; jpfjpapypUe;J 2022-01-03Mk; jpfjp tiuapyhd 

fhyg;gFjpapy; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzpapypUe;J gp.g. 2.00 kzp tiuapy;; tpiykD Mtzq;fisg; 

ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

5.  tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lnkhd;W 2021-12-22Mk; jpfjp K.g. 9.00 kzpf;F gj;juKy;y> ,y. 123/2, 
gd;dpgpl;ba tPjp> fkj;njhopy; Jiwia etPdkag;gLj;Jk; nraw;wpl;lj;jpy; ,lk;ngWk;.

6.  kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpa gpd;dh;> gpd;tUk; Kfthpf;F vOj;JUtpyhd tpz;zg;gnkhd;iwr; 

rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iw 

Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; nfhs;tdT nra;ayhk;. gzf;nfhLg;gdthdJ nraw;wpl;lj;jpd; epjpaply; 

KfhikahsUf;F nuhf;fg; gzj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;. 

7.  2022-01-03Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; gpd;tUk; Kfthpf;F 

tpiykDf;fs; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. ,yj;jpudpay; tpiykDf;fs; mDkjpf;fg;;glkhl;lhJ. jhkjkhd 

tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;glkhl;lhJ. 2022-01-03Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F gpd;tUk; Kfthpapy; jhkhf 

tUif je;Js;s tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;.

8.  g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fis ,U gpujpfspy; %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujp vd rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

%yg;gpujp kw;Wk; efy; gpujp vd;gd jdpj;jdpahd ciwfspy; ,lg;gl;L ~%yg;gpujp| kw;Wk; ~efy;gpujp| vd 

jghYiwfspy; Fwpf;fg;gly; Ntz;Lk;. mjd; gpd;dh; ,t;tpuz;L jghYiwfSk; NtnwhU jghYiwapy; ,l;L 

Kj;jpiuf;Fwp nghwpj;J mjd;  ,lJ gf;f Nky; %iyapy; xg;ge;j ,yf;fk; kw;Wk; ~~tlf;F> fpof;F> kj;jpa kw;Wk; 

Cth khfhzq;fSf;F Fiwe;j mOj;jKila kpdp; njspf;Fk;; ePh;g;ghrd Kiwikfs; (Mini Sprinkler Irrigation Systems) 
kw;Wk; nrhl;L ePh; ePh;g;ghrd Kiwikfis (Drip Tape Irrigation Systems) toq;Fjy;> tpepNahfpj;jy;;> epWTjy; kw;Wk; 
nraw;gLj;jpf; fhz;gpj;jy;|| vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. 

9. Nkw;Fwpg;gplg;gl;l KfthpahdJ:

jiyth;>

nraw;wpl;l ngWiff; FO>

tptrhaj;Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;lk;>

,y. 123/2, gd;dpgpl;ba tPjp> gj;juKy;y. 

njhiyNgrp: 0112696086 my;yJ 0777419521

jpfjp: 2021-12-12 

 fsdp gy;fiyf;fofk;

kUj;Jt gPlk;

1.  fPNo tpghpf;fg;gl;lthW jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J fsdp gy;fiyf;fof kUj;Jt 

gPlj;jpd; rhh;ghf jpizf;fs ngWiff; FOj;jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis miof;fpd;whh;. 

Contract Number Name of Contract Estimated Cost Bid Security Non-refundable 
Fee

UOK/FM/DO/02/
CONS/21/2/02

Supplying & installing Lightning Surge 
Protecting systems for Electrical Main 
Panels of existing building at Medical 
Faculty, University of Kelaniya

3.5 Million Rs.35,000.00 Rs.2,000.00

UOK/FM/DO/02/
CONS/21/1/08

Supplying & installing Main Panel 
Earthling System & Lightning Protecting 
System of DDS Building at Medical 
Faculty, University of Kelaniya.

0.6 Million Rs.6,000.00 Rs.500.00

2. tpiykDf;Nfhuy; Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw %yk; elhj;jg;gLk;. 

3.  xg;ge;jj;ij ngWtjw;fhf> rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; Nrh;f;fg;glhjtuhfTk; 

gpd;tUk; Njitg;gLj;jiy g+h;j;jp nra;gtuhfTkpUj;jy; Ntz;Lk;. 

 ICTAD gjpT – (EM)ICTAD juk; EM -5 my;yJ Nkw;gl;lJ.

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh; Nkyjpf jftiy fsdp gy;fiyf;fof Ntiyfs; jpizf;fsk;> NtiyfSf;fhd 

nghwpapayhshpd; mYtyfj;jpypUe;J ngw;W (njhiyNgrp: 011-2903164) 2021 brk;gh; 13 Mk; jpfjpapypUe;J 

2021 brk;gh; 28 Mk; jpfjp tiuAk; K.g. 9 kzpapypUe;J kjpak; 12 kzp tiuAk; gp.g. 1.30 kzpapypUe;J 

gp.g. 3 kzp tiuAk; ,whfk-11010> jsnfhs;s ghij> fsdp gy;fiyf;fof kUj;JtgPl rpNu\;l cjtp 

gjpthshplkpUe;J tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;. 

5.  2021 brk;gh; 13 Mk; jpfjpapypUe;J 2021 brk;gh; 28 Mk; jpfjp tiuAk; K.g. 9 kzpapypUe;J kjpak; 12 kzp 

tiuAk; gp.g. 1.30 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij nuhf;fg; gzj;jpy; kUj;Jt 

gPl rpwhg;ghplk; nrYj;jpa gpd;dh;> NkNyAs;s ml;ltizapy; Rl;bf;fhl;bathW ,whfk-11010> jsnfhs;s 

ghij> fsdp gy;fiyf;fof kUj;Jt gPl rpNu\;l cjtp gjpthsUf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iw 

rkh;g;gpg;gjd; %yk;> Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;W 

Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. 

6.  2021 brk;gh; 29 Mk; jpfjad;W gp.g. 2 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; tpiykDf;fs; 

NkNyAs;s ml;ltizapy; Rl;bf;fhl;bathW ,whfk-11010> jsnfhs;s ghij> fsdp gy;fiyf;fof kUj;Jt 

gPl rpNu\;l cjtp epjpahshpd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;. 

jhkjkhd tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;glkhl;lhJ. tpiykDf;fs; mitfSf;fhd %Lk; Neuj;jpd; gpd;dh; 

rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 

7. midj;J tpiykDf;fSk; tpiykDg;gpiznahd;Wld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

jiyth;>

ngWiff; FO>

fsdp gy;fiyf;fofk;> fsdp.

07.12.2021.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G 
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உ லகை முடக்கிப்போடட கைோ்�ோனோ-
வோல நோம் ைற்றுக்கைோணடதுதோன் 
அதிைம்', என ்வலோயுதம் கூற, 

மகனவியும் 'எலலோம் படிபபனவுதோன்....., 
நோஙைள் தோன் நம்மட பிள்களைைளின்� போது -
ைோபகபத் ்தட ்வணும்,... எலலோத்துக்கும் 
்மல ஒருத்தன் போர்த்துக் கைோணடு தோ்ன 
இருக்கிறோன்,... எலலோம் இகறவன் கெயல, 
எனக்கூறி ைதிக�யில அமர்ந்து ைணமூடி-
னோள். நிகனவகலைள் போடம் புைடடின   

உள்ளைம் உவகை கைோள்ளை வோெகல போர்த்-
தபடி ்ைோகிலோ நின்றோள்.

'அம்மோ எனக்கு கமடிசின் கிகடச்சுடடு' 
எனக் கூறிக்கைோணடு வீடடுக்குள் நுகைந்-
தவள், தோகயக் ைடடிபபிடித்தோள் அவளுக்கு 
தகலைோல கதரியோத ெந்்தோெம். 'கமடி -
சின்'கிகடக்குமோ இலகலயோ எனத் தள்ளைோ -
டியவளுக்கு, கிகடச்ெதும் ெந்்தோெத்தில 
குதித்தோள். தோய்க்கு ஒருபடி ்மல. தைபபன் 
'எதகனயும் ஏற்றுக்கைோள்ளை ்வணடும், 
திரும்பச்்ெோதிகன எடுக்கிற ைகத இருக்ைப -
படோது, வோறது எது்வோ அதுக்குப ்போயிட 
்வணும், கிகடச்ெ்தோடு திருபதியோை வோைப 
பைகிக்கைோள்ளை ்வணடும்,' எனக் ைணடிபபு -
டன் கூறியதோலதோன் றோகினிக்கு இந்தச் ெந்-
்தோெம். அப்போ க�லி்போன் அடிக்ை ் ைோகிலோ 
எடுத்து 'அபபோ அவளுக்கு கமடிசின் கிகடச்சி-
ருக்கு,'எனக்கூறினோள்   

இணகடக்கு உனக்கு விருபபமோன ெோபபோ -
டுதோன், அண்ணனும் அறிந்தோல ெந்்தோெபப-
டுவோன், அவனுக்கும் கெோன் னனியோ' எனக் 
்ைடகும் ்போது �்மஸ் வோெலபடி ஏறினோன். 
அவகனக்ைணடதும் 'அவள் படட ைஷடத்துக்கு 
பலன் கிகடச்சுவிடடுது' என்றோள். �்மஸின் 
ைணைள் றோகினிகயத் ்தட, அகறக்குள் 
இருந்து அவள் வந்தோள். மிகுந்த ெந்்தோ-
ெத்்தோடு றோகினிகயபபோர்த்து 'ைஙகி�ோஜூ்ல-
ென்' என்றவோறு தஙகையின் கைகயகுலுக்கி 
வோழ்த்துச் கெோன்ன்தோடு, அவளைது முதுகில 
தடடி தனது ெந்்தோெத்கதயும் கவளிபபடுத்தி-
னோன். கையில இருந்த ஐஸ்கிரீம் கபடடிகய-
யும் கைோடுத்தோன். 

'என்னடோ இபப நீ வந்திருக்கிறோய், என்ன 
'லீவோ?' எனத்தோய் ்ைடைவும் 'இலகல-
யம்மோ, ஒருமணித்தியோலம் '்�ோடலீவு'எடுத்-
துக் கைோணடு வந்தனனோன். 

அவளுக்கு கமடிசின் கிகடச்ெது எணடதும் 
என்னோல இருக்ை முடி்யகல, ம்னச்ெரிடட 
விெயத்கதச் கெோலல, அவரும் வோழ்த்துச் 
கெோலலி லீவு தந்துடடோர்', எனச் கெோலலவும். 
'என்ன இருந்தோலும் கபக்ை நிதோனமோய் ஓட-
்வணும், அவெ�ம் ஆபத்கத விகளைவிக்கும், 
நிதோனம் முக்கியம்' எனக் கூறினோள். ஐஸ்-
கிரீகம ைபபில்போடடு தோய் தகமயனுக்கு 
கைோடுத்துத் தோனும் குடிக்ைத் கதோடஙகினோள் 
றோகினி. தனது கெக்கிகல உருடடிக் கைோணடு 
தைபபன் வ� ைோற்றோய் பறந்து 'அபபோ 
எனக் ைடடிபபிடிக்ை, தைபபனும் கெக்கிகல 
ம�த்்தோட ெோய்த்து, மைளின் ெந்்தோெத்கத 
பகிர்ந்து கைோணடோர்.   

�்மகைக் ைணடவுடன் 'என்னடோ நீயும் 
வந்துவிடடோயோ?, ம்னச்ெர் விடடுவிடோ�ோ?, 
எனக்்ைடை 'நோன் ்போைப்போறன். 

அபபோ! இவகளை வந்து போக்ை்வணும் 
்போல இருந்துது, அதுதோன் வந்தனோன்', 
எனக்கூறியபடி தனது ைபகப தைபபனுக்கு 
நீடட 'என்ன அதுக்கிகடயில இதுவும் வோங-
கியந்தனியோ?'என ஒரு சிரிபபுடன்ைதிக�யில 
அமர்ந்தோர். 'நோன் நம்ப்வ இலகல, எனக்கு 
கமடிசின் கிகடக்குகமணடு', என றோகினி 
கூறவும், தைபபன் 'இஙை போ�ம்மோ, எலலோம் 
இகறவன்� கெயல, அவன் மனம் விரும்பி -
னோல தோன் எதுவும் நடக்கும்,----- நீ என்னதோன் 
கிகடக்ைப ்போகு்தோ எணடு பயந்து பயந்து 
இருந்தோய், அந்தபபயத்தோல உன்னிடத்தில 
ஒருவிதமோன பணிவு இருந்தது. 

உன்� கெயலிகலயும் ஒரு அகமதி 
இருந்தது, அதோலதோன் உனக்கு இந்தப 
கபறுமதிமிக்ை பரிசு கிகடச்சிருக்குது. இனித் -
தோன் உனக்கு பணிவும் அடக்ைமும் அதிைம் 
்வணும். ெந்்தோெத்தில துள்ளைக்கூடோது, 
அதிை ெந்்தோெம் நமது வோழ்க்கைகய திகெ 
திருபபிப ்போடும், நோன் இபப கெோலலிறத 
உன்� வோழ்க்கையில ்வதவோக்ைோை ைகடபபி-
டிக்ை ்வணும்' எனக் கூறிக்கைோணடு, தனது 
கையிலுள்ளை ைபபில ைவனம் கெலுத்தினோர்.   

 நோடைள் உருண்டோடின, கெலவி கடோக்டர் 
றோைனி ்வலோயுதம் ஒரு புதிய ்ெகவக்கு 
புறபபட ஆயத்தமோனோள். 'அம்மோ நீஙைளும் 
வோறீஙைளைோ?, உஙைட ஊர்தோ்ன, வோங்ைோ, 
எனத்தோகய அகைத்தவள், தைபபனின் 
முைத்கதயும் ஆவ்லோடு போர்த்தோள்,'அபபோ' 
என அன்்போடு அகைத்தபடி தைபபனின் 

கைைகளைபபிடிக்ை 'நோனும் வோறன் பிள்களை, 
நீ,என்ன கெய்யிறோய் எணடு போக்ைத் தோ்ன 
்வணும்', என்றவோறு புறபபடத் தயோ�ோனோர், 
அப்போது வோைனம் ஒலி எழுபப தனது 
கபோருடைகளை தகமயனிடம் ஒபபகடத்து-
விடடு, தோய் தந்கதயுடன் தோனும் வோைனத்-
தில ஏறிக்கைோணடோள்.   

 எல்லோரும் தோயின் கெோந்த ஊ�ோன வல-
கலபு� கவத்தியெோகலக்கு அருகிலுள்ளை 
போடெோகலயில இறஙகினர். ஊ�வர்ைள் வ�-
்வற்றனர். 

அந்த ஊர் கவத்தியர், தோதியர்ைளும் நின்-
றனர். எல்லோக�யும் அன்புடன் அகைத்துக் 
கைோணடு போடெோகலக்குள் நுகைந்தோள். எல-
லோருடனும் அன்போைப ்பசி அவர்ைளுடன் 
உறவோடினோள்.. கவத்தியப பரி்ெோதகன-
ைகளை ்மற்கைோணடு மோத்திக�ைகளையும் 
வைஙகினோள். ஊர் கவத்தியரின் உதவியு -
டன் சிலருக்கு கிளினிக் வெதிகயயும் கெய்து 
கைோடுத்தோள். 

பைல உ்ணகவ உறவினர் வீடடில முடித்-
துக்கைோணடு திரும்புவதற்கு முயன்ற 
்போது, ஒரு முதியவர் தோயின் 
கைைகளை ைணணில ஒற்றி 
'நீ கபரிய போக்கியெோலி; 
பிள்களை, ைடவுள் உனக்கு 
தஙைமோன பிள்களைைகளைத் 
தந்திருக்கிறோர்.... நீஙைளும் 
பிள்களையகளை நலலபடியோய் 
வளைத்திருக்கிறீஙைள். முக்கி-
யமோய் மனிெக� மதிக்ைச் 
கெோலலிக் கைோடுத்து இருக்கி -
றீஙைள், இந்தச் ்ெகவ மனப-
போஙகு எலலோருக்கும் வ�ோது, 
நலலோய் இருபபோயம்மோ!' 
எனக் ைணணீர் தழும்ப 
நிகறஞெ மன்ெோடு வோழ்த்தி-
னோர். 

அவ�து வோழ்த்கத கெவி-
மடுத்த தந்கதயின் உள்ளைம் 
குளிர்ந்தது . அவர்ைளிடம் 
இருந்து விகடகபற்று வீடு 
திரும்பினர்.   

்வலோயுதம் மைகளைப-
போர்த்து 'றோகினி! போத்தியோ 
அந்தப கபரியவரின்� ெந் -
்தோெத்கத, இது தோனம்மோ 
உணகம யோன மகிழ்ச்சி, 
நோஙைள் வ்�க்ை எகதயும் 
கைோணடு வ்�கல, 
அ்த்போல ்போ்ைக்கையும் 
எகதயும் கைோணடு ்போைப-
்போவதுமிலகல, நீ ைஷடப-
படடு படிச்ெதுக்கு ைடவுள் 
இந்தத் கதோழிகல தந்திருக்கிறோன். 

அவன் மனம் விரும்பி உனக்கு தந்தகத நீ 
மற்றவருக்கு கைோடுக்ை்வணும். இந்த உலை 
வோழ்க்கை்ய அபபடித்தோன். இகறவன் எங-
ைளுக்குத் தந்தகத நோம் மடடும் பயன்படுத்-
தக்கூடோது. 

மற்றவர்ைளும் அதனோல ஓ�ளைவு பயன்-
கபற்றோலதோன் அதின்� பலன் நமக்கு பூ�்ண-
மோைக் கிகடக்கும். அந்த ெந்்தோெத்கதப-
்போல ் வகறோன்றும் கிகடயோது, இணகடக்கு 
என்� மனம் நிகறஞசு இருக்குது, என்று 
கூறவும், தோய் றோகினியின் முைத்கத தடவி 
கைைளைோல கநடடி முறித்தோள்.   

நோடைள் நைர்ந்தன. நோடு கைோ்�ோனோ 
கவ�ஸினோல முடஙகியது. அத்தியோவசிய 
்ெகவயில உள்ளைவர்ைள் மடடும் ்வகலக்-
குச் கென்றனர். ஏகன்யோர் தமது பணிை-
களைவீடடில இருந்தவோறு ்மற்கைோணடனர். 

்வலோயுதம் வீடடிகலயும் எல்லோரும் 
இருந்தனர்.   

அந்த ்ந�ம் பக்ைத்து வீடடில இருந்து 
திடீக�ன அழுகு�லும், அைலயோவின் ெத்-
தமும் ்ைடை, �்மஸ் அந்த வீடடிற்குள் 
நுகைந்தோன். அஙகு அவர்ைளைது ஒ்� மைள் 
கைைோல நடுஙகியவண்ணம் எழும்ப முடியோ-
மலத் தள்ளைோடினோள். 

அவள் தள்ளைோடித் தடுமோறி விழுகின்ற 
நிகலகயப போர்த்த அந்தத் தோய், தந்கத 
மனம் தோஙை முடியோது தவித்தனர். 

அவர்ைளைது தவிபகப போர்த்த �்மஸ் றோகி-
னிக்கு கூற, அவளும் அவ�ைளைது வீடடிற்குச் 
கென்று சில மருந்துைகளை கைோடுத்து, தூஙை 
கவத்தோள். �்மஸ் 'என்னதோன் ஒரு பிள்களை-
யோை கெலலமோை இருந்தோலும் அவோகவயும் 
இந்த உலைத்்தோடு ஒத்து வோை வழிபபடுத்-
தியிருக்ை ்வணும்., வோழ்க்கைகய பற்றி 
எதுவும் கதரியோமல ்போயிடடு, நிகனச்ெது 
எலலோம் கிகடக்ை,எது ெரி, எது தவறு எணடு 
ஒணடும் புரி்யகல... அைலயோகவச் சுைப-

படுத்துகிறது உஙைட கையிகலதோன் இருக்-
குதன்ரி.... நீஙைள் தோன் இனி நலலோய்க்ை-
வனிக்ை்வணும் எனக்கூறி, றோகினியுடன் 
வீடடுக்குத் திரும்பினோன்.   

 அவர்ைளுக்கு நன்றி கெோலலி அனுப-
பிய தைபபன், மிகுந்த மன ்வதகனயுடன் 
தகலயில கைகவத்து அைத்கதோடஙகினோர். 
அவருடன் மகனவியும் ் ெர்ந்து கைோணடோள். 

அப்போது ைதி�்வலர் மகனவிகயப 
போர்த்து 'போர் அந்தப பிள்களையகளை, தைப-
பன் ெோதோ�்ண ்லபர், தோயும் ஏ்தோ ஒரு 
ஆபிஸில கிளைோர்க், ஆனோல பிள்களையள், 
ம்... எலலோம் நோஙைள் விடட தவறுைள் தோன் 

ைோ�்ணம்,... உனக்கு நிகனவிருக்ைோ? இபப 
வந்து ்போறோ்ன �்மஸ், அந்தபபிள்களை 
அபப ஆறோம்,ஏைோம் ஆணடு படித்திருபபோன். 
நோன் ைோர் வோஙகி ்ைோயிலுக்கு கைோணடு 
்போவதற்ைோை ்றோடடில விடடப்போ, இந்தப 
பிள்களை அகத ஆகெ்யோடு கதோடடுபபோர்த் -
தது. 

அதுக்கு நீயும் அைலயோவும் வோயில வந்-
தபடிஎலலோம் ்பசினனீஙைள், அந்தச் ெம்ப -
வத்திற்கு பிறகு இந்தப பக்ைம் திரும்பிக்கூடப 
போர்க்கி்றகல அவன், ஆனோல இணகடக்கு 
அந்தப பிள்களை எஙைட வீடடுச்ெத்தம் ்ைட -
டதும் ஏ்தோ ஆபத்து எனடு ஓடி வந்திருக்கி-
றோன்... இபபத்்த நிகலயில மருந்து மோத்தி -
க�க்கைணடு இவகளை எஙை கூடடிக்கைோணடு 
்போைமுடியும், இவள் ்போடிற ெத்தத்திற்கு 
்வற ஆக்ைள் என்ன நிகனபபோர்ைள். 

இந்தப பிள்களைைள் எகதயும் ்யோசிக்ைோ-

மல... வந்து உதவி கெய்து ்போடடுதுைள்.... 
இ்த நிகல மோறி நடந்திருந்தோல அைலயோ 
்போய் உதவி கெய்திருபபோளைோ?... இலகல 
அவள் ்போை விரும்பினோலும் நோஙைள் விடடு -
விடு்வோமோ?.. ்யோசிச்சுபபோர்... 'சீ... கவடை -
மோய் இருக்கு.... அந்தத் தோய் தைபபனும் விட-
டுவிடடினம்.... இபப எஙைளுக்கு அதுைளின்� 
உதவி ்தகவபபடுகுது... றோகினி கெோன்ன -
கதப போர்த்தியோ? எந்த உதவி எபப ்தகவப -
படடோலும் தயஙைோமல ்போன் பண்ணச் 
கெோலலி நம்பரும் தந்திருக்கிறோ... கபரிய 
பதவியில இருந்தோலும் இந்தபபணிவும் உத-
விகெய்யிற மனபபக்குவமும் எஙைளிடட 
எள்ளைவும் இதுவக�ைோலமும் இருக்்ைகல... 
இந்தச் சிறுசுைளிடட இருந்து தோன் படிக்ை 
்வணும் எணடு இகறவன் போடம் புைடடியி-
ருக்கிறோன். 

சுருஙைச் கெோலலப்போனோல மைோபோ-

�தத்தில திருத�ோஷடி�ர் ்போல நோஙைள் 
இருந்திருக்கிறம்... என அவர் கூறியகத 
மறுத்து 'என்ன நோஙைளும் அடுத்தவன்� 
கெோத்கத பறிச்்ெோமோ?' என மகனவி 
்ைடை... 'கெோத்கதப பறிச்ெதுதோன் உனக் -
குத் கதரிஞசிருக்கு.... மைோபோ�தம் ஒரு ைடல, 
அதில எவவளை்வோ ைருத்துக்ைள் இருக்குது, 
அதில ஒரு துளியோவது உ்ணர்ந்து கைோணடு 
நடந்தோ்ல ்போதும் நம்மட வோழ்க்கை சிறப -
போய் அகமஞசு விடும்.... போ�தம் கதரிந் -
தோல, மனத்தில பயம் வரும், பயம் வ� 

பணிவு வரும், பணிவு வந்தோல, எலலோப 
பணபுைளும் தன்னோ்ல வரும்...... அகமதி 
நிலவியது .   

்மலும் 'துரி்யோதனனும் அவனது ெ்ைோ-
த�ர்ைளினதும் அழிவுக்கு யோர் ைோ�்ணமம் 
எணடு நீஙைள் நிகனக்கிறீஙை? அவர்ைளின் 
அழிவுக்கு ் வற ஒருத்தரும் ைோ�்ணமிலகல... 
அவர்ைளைது தோய் தந்கதயர் தோன் ைோ�்ணம். 
துரி்யோதனன் துச்்ெோதனன் ்போன்றவர்ைள் 
தபபு கெய்யும்்போது, தவறோன போகதயில 
கெலலும் ்போது அவர்ைகளைத் தடுக்ைோமல... 
கபரியவர்ைள் கூறிய விடயஙைகளை ைோது 
குடுத்துக் ்ைடைோமல, குருவினது, கபரியபபோ 
சித்தபபோவினது ைருத்துக்ைளுக்கு மதிபபுக் 
கைோடுக்ைோமல... பிள்களைைளின்� ்போக்கில 
்போைவிடடதோல தோன் அவர்ைள் அகனவரும் 
அழிந்தோர்ைள். 

அ்த ்வகலகயத்தோன் நோஙைளும் 
கெய்திருக்கிறம்.... அவகளைபபற்றி யோ�ோவது 
ஏதோவது தபபோச் கெோன்னோல அவர்ைள் 
திரும்பகிடட வ�ோதபடி முைத்தில அடிச்ெோப 
்போல ்பசி அனுபபிப்போடுவம். ரீச்ெமோர் 
கூட தணடித்தோல, என்னதபபு நீ கெய்தோய்? 
ஏன் அடிச்ெவோ? எணடு எபபவோவது அவ -
ளிடட ்ைடடிருப்போமோ?... ஆனோல அகவய -
்ளைோட ்போய் எத்தகனநோள் ெணகட ்போட-
டிருக்கி்றோம், --- அதனோல தோன் பிள்களைகய 
பற்றி எதுவும் எஙைளுக்குச் கெோலலோம்ல 
அவர்ைளும் விடடுவிடடினம்... கெோந்த பந் -
தமும் எஙைளிடட அவகளைபபற்றி ைகதக்ை 
பயபபிடடினம்... ஏன் நோஙைள் அவர்ைளுக்கு 
குடுத்த மரியோகத அவவளைவு... அதுதோன், 
எலலோத்துக்கும் ்ெர்த்து கிகடச்ெ பரிசுதோன் 
இது... இனியோதல நோஙைள் மோற்வணும்... 
என அவர் கூறும்்போது மைள் கமதுவோை 
அகெந்து 'அம்மோ!' எனக் கு�ல கைோடுத்தோள்.   

இருவரும் அவளுக்ைருகில கென்றனர். 
'அம்மோ எனக்கு யூஸ் ்வணும்... என்று 
கெோலலவும், யூஸ் எடுபபதற்ைோைச் கென்ற -
வள், றோகினி கைோடுத்த மோத்திக�கயயும் 
ைலந்துகைோடுத்தோள். 

அைலயோவும் விருபபத்்தோடு வோஙகிப 
பருகி எழும்புவதற்கும் முயற்சி கெய்தோள். 
அப்போ தோயும் உதவி கெய்ய 'அம்மோ 
எனக்கு என்ன ஆயிற்று? கை ைோல எலலோம் 
்ெோருது, கபலம் இலலோத மோதிரி இருக்குது, 
ஏனம்மோ? என ஒன்றும் அறியோத மோதிரிக்-
்ைடை, மைளின் நிகலகயக் ைணணுற்ற 
தோய்மனம் ்வதகனபபட 'ஒணடு மிலகல -
யம்மோ, நீ... உனக்கு ஆ்�ோ... என்ன்வோ 
ெோபபிடத் தந்துவிடடினம் ்போல... அதின்� 
தோக்ைந் தோன் இது, எனக் ைணணீருடன் 
கூறினோள். 

அைலயோ தோய் கூறியதன் ைோ�்ணத்கத 
புரிந்து கைோணடோள். எதுவும் ்பெோது அகம -
தியோை தோயின் ்தோளில ெோய்ந்தபடி போத்ரூ-
முக்குள் கென்று ைதகவ மூடிக்கைோணடோள். 

அவள் கவளிய வரும்வக� ைோத்திருந்து 
அவகளைத் திரும்பவும் அகைத்து வந்து ெோப -
போடகடக் கைோடுக்ை, ்வணடோகவறுப்போடு 
வோஙகிச் ெோபபிடடோள். 

அவளைது நடவடிக்கை தோய்க்கு ்வதகன-
கயக் கைோடுக்ை ெோபபோடகட வோஙகி ஊடடி 
விடடோள். 'அம்மோ! எனக்கு ஊடடிவிடடது 
ஞோபைம் இருக்ைோ?' எனவினோவ தகலகுனிந்-
தோள் தோய்.. 'ைமலோ அன்ரி தோ்ன எனக்கு 
ஊடடி விடுவோ, எஙை?... அவோ வ்�கலயோ?' 
எனக் ் ைடைவும,; 'இலகலயம்மோ இனி அவோ 
வ�மோடடோ... நோனும் ்வகலக்கு... இனிப 
்போைமோடடன்' எனக் கூறவும்,'என்னம்மோ 
கெோலலுறீஙைள், நோன் ஏதோவது தபபோ 
நடந்திடடோனோ?... கெோறியம்மோ,' எனக் கூறி 
கமௌனமோனோள். 'இலகலயம்மோ, எனக்கு 
இபபதோன் நோன் விடட தவறுைள் புரியுது, 
அது தோன் இபப நோன் கபன்ெனுக்கு ்போடப 
்போறன்', என்று தோய் கூறவும் அைலயோ 
தோயின் முைத்கதப போர்த்து புன்னகை புரிந்-
தோள். இகத அவதோனித்த தோய்,தைபபனின் 

முைம் மலர்ந்தது   நோடைள் உருண்டோடின. 
இரு வீடடோரும் நடபுற்வோடு பைகினர். றோகி -
னி்யோடு அைலயோ கநருக்ைமோகி விடடோள். 

ெந்தர்பபம் கிகடக்கும் ்போகதலலோம் இரு-
வரும் ஒன்றோைச்்ெர்ந்து அ�டகட அடித்து 
மகிழ்ந்தனர். இதனோல அைலயோவின் வோழ்க்-
கையில பல மோற்றஙைள் ஏற்படத் கதோடங -
கின .ைதி�்வலரும் மகனவியும் தமது 
தற்கபருகமைகளை மறந்து அவர்ைளுடன் 
கநருக்ைமோகினர்.   

அன்றும் வைகம்போல ்வலோயுதம் மதி -
யச்ெோபபோடகட முடித்துக் கைோணடு 
மோம�த்தின் கீழ் ்போடபபடடிருந்த ெோய்-
மகனக் ைதிக�யில படுத்துக் ைணமூ-
டினோர். 

அப்போ ைதி�்வலர் வந்து முன்-
னுக்கு இருந்த ம�க் குற்றியில அகம -
தியோை அமர்ந்தோர். 

அஙகு ஏற்படட சிறு ெலெலபபி-
னோல ்வலோயுதம் ைணவிழித்தோர், 
அருகில ைதி�்வலக�க் ைணடதும் 
பதடடத்்தோடு 'என்ன ெோர்;? இஙை 
வந்து...' என இழுக்ை,'பய்ண முடக்ைம்-
தோ்ன, வீடடிகல இருக்ை ்போர் அடிக் -
குது, அதுதோன் உஙை்ளைோட கைோஞெ 
்ந�ம் இருந்துவிடடுப ்போைலோம் என 
நிகனச்சு வந்தனோன்,' எனக்கூறவும்,'-

வோஙை உள்ளுக்ை ்போ்வோம்.' எனக்கூறிய 
வண்ணம்,'அம்மோ..! யோர் வந்திருக்கிறோஙை 
என்று போ�ன்', என்று படி ஏற,'வோஙை... 
-எபபடி நலலோய் இருக்கிறீஙைளைோ?... மைள் 
எபபடிச் சுைமோய் இருக்கிறோளைோ? எனக் ்ைள் -
விைகளை அடுக்ை,'என்னம்மோ வந்தவக� 
வோெலலகவச்சு ்ைள்வி ்ைடகிறோய்', எனக் -
கூறவும், மூவரும் சிரித்துக் கைோணடு ைதிக� -
ைளில அமர்ந்தனர்.   

ஓடி்யோடி ்வகல கெய்து என்னத்கத 
ைணடது,---இந்தக் கைோ்�ோனோ கவ�ஸ் வந்த -
தும் வந்துது, எலலோத்கதயும் புரியகவச்சு-
விடடுது தம்பி. அதுமடடுமிலகல... என்கன 
கபரிய ஆபத்திகலயிருந்தும் ைோபபோற்றியி -
ருக்குது. 

இந்தப பய்ணமுடக்ைம் இலகலகயணடோல 
மைகளைபபற்றிய வி�யஙைள் எதுவு்ம கதரி -
யோமல ் போயிருக்கும். உஙைட அன்பும் கிகடக்-
ைோமல ்போயிருக்கும், எலலோத்துக்கும் ்மல 
என்� மைகளை நோன் திரும்பப கபறமுடிஞசுது. 
அதுக்கு நீஙைளும் ஒருைோ�்ணம், எனக்கூறி 
அகமதியோனோர்,' ஒணடுமிலகல ்ெர், ஏ்தோ 
நீஙைள் கும்பிடட ைடவுள் கைவி்டகல, என 
ஆறுதல கூறினோர் ைதி�்வலர்; தகலயோடடி 
அகதப புரிந்து கைோணடோர்.   

அகதன்ன தம்பி! யோகனக்குடடி கபோம்-
கமைளிகல இ�ணடு ்பருகடய ்போட-
்டோகவயும் ஒடடி இருக்கிறீஙைள், என ஒரு 
சிரிப்போடு வினோவ, ை்ணவன் மகனவி 
இருவரும் ஒருவக�கயோருவர் போர்த்துச் 
சிரித்தனர். பின் ்வலோயுதம் ஒருசிரிப்போடு 
'அதுவோ அந்த உணடியலுக்கு வயசு இருபத்-
்தழு, பின் பக்ைத்தில திறந்து மூடக் கூடிய 
வெதியும் இருக்குது', எனக்கூற,'அபபடியோ 
என்னத்துக்ைோை?' என ஆவ்லோடு ைதி�்வ -
லர் வினவினோர். 

'எனக்கு முதல முதலோை இவர் ்வண-
டித்தந்தது, இந்த உணடியல தோன், மற்றது 
அவ்�ோட அம்மோ கைோடுத்தது', என மகனவி 
கூறினோள்...'ஒணடுமிலகல ்ெர், நோன் 
தனிபபிள்களை, அம்மோ எனக்கு சின்ன வய -
சிகலயிருந்்த உணடியலல ைோசு ்போடுகிற 
பைக்ைத்கதயும், ்ெர்த்த ப்ணத்கத யோருக் -
ைோவது, தோய் தைபபன் இலலோத படிக்கிற 
பிள்களையளுக்கு குடுக்ைச் கெோலலியும் 
கெோன்னவோ. 

அந்தப பைக்ைம் இபப எஙைள் எலலோ-
ருக்கும் கதோத்திக் கைோணடு விடடது, என்ன 
இ�ணடு ்பரும் ெம்பளைம் கிகடச்ெதும் 
ஒவகவோரு மோதமும் ஐந்நூறு, அறுநூறு 
ரூபோய் ்போடுவம், வரி�த்தில ஒருநோ -
களைக்கு எலலோரும் முதி்யோர் இலலத் -
திற்்ைோ, அலலது சிறுவர் இலலத்திற்்ைோ 
்போய், அந்தபப்ணத்தில கபோருடைகளை 
வோஙகிக் கைோடுத்து அவர்ைளுடன் ்ெர்ந்து 
ெோபபிடுவம். 

சின்னோக்ைளைோய் இவர்ைள் இருக்கும்்போது 
அவர்ைளுடன் விகளையோடுவோர்ைள், அஙை 
்போய் வந்ததோல இந்தப பிள்களையளுக்கு 
தஙைகளைப பற்றிய கதளிவு, உதவி கெய்யிற 
மனபபோஙகு.. கெலவில சிக்ைனம், பணிவு, 
மற்றவர்ைளுக்கு மரியோகத கைோடுக்ை 
்வணும் எணட பணபுைள் என நிகறய ைற் -
றுக்கைோள்ளை முடிந்தது... அகதோரு ெந்்தோ -
ெம், பிள்களைைள் தஙைகளைப பற்றி உ்ணர்ந்-
தோல தவறுைள் கெய்ய மோடடினம், அதுக்ைோன 
ஒரு வழிதோன் இந்த உணடியலல ப்ணம் 
்ெர்க்கிறது,-- இது இபபவும் கதோடருது, பிள்-
களையளின்� உணடியலைள் அகவயளின்� 
றூமுக்ை இருக்குது', எனப கபருகம்யோடு 
கூறினோர். 

ைதி�்வலர் எதுவும் ் பெோது அமர்ந்திருந் -
தோர்,'அம்மோ கெோலலுவோ,'தருமம், தரும்' 
தருமத்திகல்ய ஒளிந்திருக்கிற 'தரும்' 
எணட கெோலகல நிகனவில கவச்சிரு, 
அது உனக்கு எலலோந் தரும்,- - - படிக்ைோத 
மனிசிதோன், ஆனோல தர்மத்தின் பலகன 
முழுக்ை அறிஞசு எனக்கு வற்புறுத்திய -
தோல, அகத நோன் கதோட�, என்கனப 
போர்த்து பிள்களையளும் கதோடருகிறோர் -
ைள்' எனப கபருகம்யோடு கூறினோர். 
இப்போது தோன் ைதி�்வலருக்கு தோன் விடட 
தவறுைள் புரிந்தன. கவடைபபடடோர், ்வத -
கனபபடடோர்,'   

தம்பி! நோன் இந்தபபக்ைத்கத  போர்த்த்த 
இலகல கவளிக்கிடடோல தி்யடடர்... அல-
லோடடோல மகலப பி�்தெப பக்ைம்்போய், 
ஜோலியோய் இ�ணடு மூன்று நோகளைக் ைழிச் -
சுப ்போடடு வருவம்... இதுதோன் ெந்்தோெம் 
நிம்மதி என்று நிகனச்சுப்போடடன், இகதல -
லோம் தபபு என்டு எனக்கு இபப புரியுது,'த-
ருமம்... தரும்' எவவளைவு கபோருத்தமோன 
வோக்கு, நிம்மதிகய ெந்்தோெத்கத அழியோச் 
கெலவத்கத தரும். 

ஆடம்ப�மும் பைடடும் அழிகவத்தோன் 
ஆபத்கதத்தோன் தரும் என்பகத உ்ண� -
கவத்து விடடீஙைள்', ைலஙகிய ைணைளு -
டன் எழுந்த ைதி�்வலர், ்வலோயுதத்தோரின் 
கைைகளைப பற்றி தனது ைணைளில ஒற்றிக் 
கைோணடு,'என்� ைணக்ணத் திறந்துடடீங -
ைள்... 'உஙை்ளைோட ைகதச்ெதில எனக்கு இப -
பஓரு கதோம்பு வந்திருக்குது தம்பி... வோறன்' 
எனக் கூறிக்கைோணடு எழும்ப. ்வலோயுதமும் 
மகனவியும் இன்முைத்துடன் அவக� வழிய-
னுபபினர்.   

பயண முடக்கம்   

தேன்மொழி சபொ....?

தநத படிப்பினை

1

8

14

16

21

17

9

11 12

2

6

10

3

15

4

13

18 19

22

23 24

20

7

5
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          (ஆஙகிலத்தில எழுதுவது விரும்பத்தக்ைது)
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      திைதி                            கைகயோபபம்

மஞெரி குறுக்கைழுத்து ்போடடி 
இல: 01

மஞெரி குறுக்கைழுத்துப ்போடடி இல :01
                              இடமிருந்து வலம்  
(01)  கைோ்�ோனோ கதோற்று அதிைரிக்கும்-

்போது இதுவும்                                                            
       நகடமுகறபபடுத்தபபடும்.   
(06) குற்றமற்றவன்.  
(08) வழிபடுதல, ் போற்றுதகலயும் குறிக்கும்.   
(10)  குறிபபிடட ஒரு பகுதிகய நீக்குதல 

அலலது ைடடுபபடுத்தல.  
(11) மரியோகதக்குரியதோை இருந்தோலும் 
போ�த்கதயும் குறிக்கும்.   
(13) ஒரு தமிழ் மோதம். (குைம்பியுள்ளைது)  
(14) விடியல கபோழுது.  
(15) உணகமயற்றது.   
(16) ்ெோைம். (குைம்பியுள்ளைது)  
(18) விவெோயம்.  
(21)  முைத்தின் பக்ைவோடடுப பகுதி. (குைம்பியுள்ளைது)  
(22) வீடு திரும்பிவிடடது.   
(23) போெகற.  
(24) திறபபு. (திரும்பியுள்ளைது)  
                                ்மலிருந்து கீழ்  
(01) விகளையோடடு வீ�ர்ைளுக்கு ்தகவயோனது.   
(02) தினந்்தோறும். (குைம்பியுள்ளைது)  
(03) உலைம்.   
(04) சூதோடடத்தின்்போது பயன்படுத்தபபடுவது. (குைம்பியுள்ளைது)  
(05) வைக்குத் கதோடுபபவர்.   
(07)  ை�ம் வழியோை உணடோவதோைக் ைருதபபடும் நன்கமதரும் ்பறு. இந்தப 

கபயரில ஒரு திக�பபடமும் கவளிவந்தது. (குைம்பியுள்ளைது)  
(09) சூரியன்.  
(12) ைபபல தரித்து நிற்கும் ைக�்யோ�த்து இடம். (குைம்பியுள்ளைது)  
(14) மணணுலைம்.  
(17) இகெ ்மகலழுகிறது.  
(19) இலலோள்.  
(20) இ�வுபகபோழுது தகலகீைோகி விடடது.   

நோடடின் 
நிகலகம 

ைோ�்ணமோை தபோல 
்ெகவ சீ�ோை இயஙைோகம-
யோல  மஞெரி குறுக்கைழுத்-

துப்போடடி இதுைோலவக�யில 
இடம்கபறவிலகல. இவவோ-
�ம் முதல குறுக்கைழுத்துப 

மீணடும் புதிதோை 
ஆ�ம்பிக்ைபபடு-

கின்றது.
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“இதற்கு முன்பும் இநத 
மாதிரியான பலகேஸ்-
ேளில் இபபடியான ேடி-

தஙேளை நான் பார்த்திருக்கிகேன். 
அதனால் இநதக் ேடிதத்ளத பார்த்த 
உடகனகய  என்னால் அளதச் ச�ால்ல 
முடியும் க�ர்!”

“�ரி... இநதக் ேவரில் இருக்கும் ளே 
எழுத்து தீபிோவுளடயதல்ல என்று 
எபபடி ேண்டு பிடித்தீர்ேள்?”

“அதுக்கு இரண்டு மூன்று ோரணங-
ேள் இருக்குது க�ர். அளத ச�ால்வ-
தற்கு முதல் இநத ேவரில் இருக்கும் 
ளே எழுத்ளதயும் ேடிதத்தில் இருக்கும் 

ளேசயழுத்ளதயும் சோஞ�ம் நன்ோே 
உற்றுப பாருஙேள்!” என்ோர் துபபறி-
யும் இன்ஸ்சபக்டர் இன்பராஜ்.

அவர் இபபடிக் ச�ான்னதும், ேவரில் 
எழுதபபட்டிருநத முேவரியில் இருநத 
எழுத்துக்ேளையும் “ேடிதத்தில் இருநத 
எழுத்துக்ேளையும், 

மாறி மாறிபபார்த்தார்.
ராமன் ேஜன்.
இலக்ேம் 170/ 10
ரிதீேம,
கேேல்ல.
என்று அநதக் ேவரில் முேவரி எழு-

தபபட்டிருநதது.
“என்ன க�ர் ஏதாவது வித்தியா�ம் 

சதரிகிேதா?”

“இல்ளலகய.... இரண்டிலும் இருப-
பது ஒகர ளேசயழுத்து தாகன...!”

“இல்ல க�ர் நன்ோேப பாருஙே 
இநத ேவரில் எழுதபபட்டிருக்கும் முே-
வரியில் ஐநது இடஙேளில் குத்து  
ளவக்ேபபட்டிருக்கிேது. அநத குத்துப 
பாருஙேள்... ஒரு வட்டம் கபாட்டு குத்து 
ளவக்ேபபட்டிருக்கிேது. ஆனால் இநத 
ேட்டத்தில் உள்ை  குத்துக்ேளைப 
பாருஙேள். அதில் சவறும் குத்து 
மட்டும் தான் ளவக்ேபபட்டிருக்கிேது. 
அதாவது அதில் அநத வட்டம் இல்ளல! 

இகதா இநத ேடிதத்தில் 
கபாடபபட்டிருக்கும் குத்துக்ேளை நான் 
சிவபபு கபனாவால் வட்டம் கபாட்டிருக்-
கிகேன். பாருஙேள்!”

அவர் இபபடி ச�ான்னபிேகு தான்,
அநத வித்தியா�த்ளத ரஞ�ன் ேவ-

னித்தார். 
அபகபாதுதான்,
துபபறியும் இன்ஸ்சபக்டரின் மதி-

நுட்பம் அவருக்குப புரிநதது. 
“ம்... உண்ளமதான் இன்பராஜ்... 

நான் அவ�ரப பட்டுவிட்கடகனா என்று 
கூடத் கதான்று!” நாடிளயத் தடவிய 
படிகய ச�ான்னார் ராேவன்.

“இதில் இன்னுசமாரு முக்கியமான 
விஷயமும் இருக்கிேது!”

“அது என்ன?”
“இநத சோளலோரன் அல்லது 

சோளலயில் �ம்பநதபபட்டவன் அவவ-
ைவு படித்தவனாே இருக்ே முடியாது!”

“அசதபபடி இன்பராஜ் அவவைவு 
உறுதியாேச் ச�ால்லுகிறீர்ேள்?”

“தீபிோ படித்த இநத பல்ேளலக்ே-
ழேத்தில் ‘ேலா�ஙேம்’ ஒன்று இருக்-
கிேது அதற்கு தீபிோ தான் ச�யலா-
ைர். இநத ேலா�ஙேம் அடுத்தமாதம் 
20ம் திேதி ஒரு ேளல நிேழ்ச்சிளய 
நடத்துவதற்கு ஏற்பாடு ச�ய்திருக்கி-
ேது. அதற்ோே ஐநது அதிதிேளை 

ஏற்பாடு ச�ய்திருக்கிோர்ேள். 
அவர்ேளுக்ோன அளழபபிதழ்ேளில் 
எல்லாம் அவர்ேைது முேவரிளய எழு-
தபபட்டிருக்கிேது. இகதா பாருஙேள் 
க�ர் ஐநது ேவர்ேளையும்!” 

“நீஙேள் ச�ால்வது புரிகிேது இன்-
பராஜ். ஆனால் இநத ஐநது ேவர்-
ேளையும் ளவத்து சோளலோரன் 
படிபபறிவு இல்லாதவன் என்று எபபடி 
முடிவு ச�ய்தீர்ேள்?”

“அது வநது க�ர்... நாஙேள் 
சபாதுவாே யாருக்ோவது ேடிதக் 
ேவளர எழுதும் கபாது திரு, திருமதி, 
அல்லது ச�ல்வி என்று எழுது-
கவாம்.... ஆஙகிலத்தில் என்ோல் 
மிஸ், மிஸிஸ் மிஸ்டர் என்று எழு-
துகவாம். ஆனால் தீபிோ தயார்பப-
டுத்தியிருநத இநத ேடித ேவர்ேளில் 
அபபடி எதுவும் இல்லாமல் சமாட்ளட-
யாே சபயர் மட்டும் எழுதபபட்டிருக்கி-

ேது. இளதயும் முக்கியமான ஒரு �ாட்-
சியாே எடுத்துக் சோள்ைலாம்...!’

“கவறு ஏதும் �ாட்சிேள் இருக்கிே-
னவா இன்பராஜ்?”

“சோளலோரன் திட்டமிட்கட இநதக் 
சோளலளய ச�ய்திருநதாலும் 
சுவரில் எழுதபபட்டிருநத முேவரிளய 
சபாலிஸார் இவவைவு தீவிரமாே 
ஆராய்நது பார்த்திருபபார்ேள் என்று 
அவன் எதிர்பார்த்திருக்ேமாட்டான். 
இன்னுசமாரு முக்கியமான விஷயம் 
அதில் உள்ை எண்ேளில் கூட வித்தி-
யா�ம். குறிபபாே 7ஆம் எண்ளண 
தீபிோ எழுதும் கபாது நடுவில் 
சமல்லிய (7) ஒரு கோடு கபாட்டு-
தான் எழுதுவாள்   ஆனால் இநத 
ேவரில் உள்ை 7ஆம் எண்ணில் 
அபபடி (7) கோடு கபாடபபடாமல் 
சவறுமகன எழுதபபட்டிருக்கிேது. 
இது கூட எஙேளுக்கு ஒரு �ாட்சியாே 
அளமயும்”

“நீஙேள் ச�ால்லு-
வது �ரி தான் இன்ப-
ராஜ் ஆனால் இநத 
ளேசயழுத்தில் இவவ-
ைவு விஷயம் இருக்-
கிேது என்று நீஙேள் 
எபகபாது ேற்றீர்ேள் 
என்று தான் எனக்குத் 
சதரியவில்ளல. இவ-
வைவு நுணுக்ேமாே 
எபபடி நீஙேள் நிளனக்கி-
றீர்ேள்?” வியபளப விழி-
ேளில் ேட்டிக் சோண்டு-
கேட்டார் O.I.C ரஞ�ன்.

“இது எனது சதாழில் 
க�ர்... எனது சதாழிகலாடு �ம்பநதப-
பட்ட விஷயஙேளைப பற்றி நான் 
நிளேயகவ ஆய்வு ச�ய்கவன். இநத 
ளே எழுத்து சதாடர்பாே கபராசிரியர் 
எட்லி சோலின் என்ே துபபறியும் 
நிபுணர் எழுதிய “குற்ேப புலனாய்வும் 
ளே எழுத்து ஆய்வும்” என்ே நூளல 
நானும் படித்திருக்கிகேன். அநத 
நூலில் இது �ம்பநதமான நிளேய 
விஷயஙேள் எழுதபபட்டிருக்கு!”

“உண்ளமயிகலகய நீஙேள் ஒரு 
சிேநத துபபறியும் நிபுணர்தான் இன்-
பராஜ். இநத சோளல �ம்பநதமாே 
வி�ாரிக்கும் சபாறுபளப உஙேளிடம் 
ஒபபளடக்கிகேன். ஆனாலும் எனக்கு 
இன்னுசமாரு பிரச்சிளன இருக்கி-
ேது?”

“அது என்ன க�ர் அது?”
“நீஙேள் ச�ால்வளதபகபால் 

இநதக் ேவரில் உள்ை முேவரிளய எழு-
தியிருபபது சோளலோரனாே இருநதா-

லும் உள்கை இருநத ேடிதத்ளத எழுதி-
யது தீபிோதாகன?”

“ஆமாம்.... அது உண்ளம தாகன”
“அபபடியானால் தீபிோ எழுதிய 

ேடிதம் எவவாறு சோளலோரன் 
ளேக்குப கபானது?” 

“அளத அவவைவு எளிதாேச் ச�ால்-
லிவிட முடியாது க�ர். அளதபபற்றி 
இன்னும் நிளேய வி�ாரளண ச�ய்ய 
கவண்டியதிருக்கும். அநத ரேசியம் 
எஙேளுக்குத் சதரிய வரும் கபாது,  
சோளலோரனும் எஙேள் ளேயில் சிக்-
கியிருபபான்!” 

“ஆமாம்... அசதன்ோல் உண்ளம 
தன் இன்பராஜ்...!”

“�ரி க�ர்... அபகபா நான் இபகபாதி-
லிருநகத எனது வி�ாரளணளய ஆரம்-
பிக்கிகேன்...!”

“ஆேட்டும்... கவறு ஏதாவது உதவி-
கதளவயா?”

“இநத கேஸ் �ம்பநதமாே இருவ-
ளரயில் வி�ாரளண ச�ய்த இன்ஸ்-
சபக்டர் ராேவன் இருக்கிோரா?”

“ஆமாம் அவர் பக்ேத்து சபாலிஸ் 
ஸ்கடஷனில் தான் இருக்கிோர்!”

“�ரி... அவளரக்ேண்டு நான் 
சோஞ�ம் கப�கவண்டும். இநத 
கேசில் அவருளடய ஒத்துளழபபும் 
இன்னும் இரண்டு ோன்ஸ்டபில்ேளு-
ளடய உதவியும் எனக்கு கதளவப-
படும் அகத கபால் இன்னுசமாரு 
சபண் சபாலிஸும்  அவசிம் கதளவ. 
கமலும் கதளவபபட்டால் எனது துபபறி-
யும் பிரிவில் இருநது இரண்டு கபளர 
எடுத்துக் சோள்கிகேன்.“�ரி இன்ப-
ராஜ். இநத ளபல்ேளையும் ளவத்துக் 
சோண்டு உஙேள் வி�ாரளணளய 
ஆரம்பியுஙேள்.. ஓல்த சபஸ்ட்!”

“நன்றி க�ர்!” என்று கூறிவிட்டு,
இன்னுசமாரு மர்மத்ளதத் துலக்-

குவதற்ோே அஙகிருநது சவளிகயறி-
னார்,  இன்ஸ்சபக்டர் இன்பராஜ்.

மறுநாள் ோளலயில்,

தீபிோ தீபன் சோளல வழக்கு வி�ார-
ளணளய ஆரம்பிபபதற்கு முன்னால்,

இன்ஸ்சபக்டர் ராேவளன அளழத்து 
அவருடன் ேலநதுளரயாடினார் அகத-
கநரம்,

இநத வி�ாரளணேளில் பஙேளிபபு 
ச�ய்த �ார்ஜன் வஸநதனும் அதில் 
ேலநது சோண்டார்.

“அபகபா உஙேள் வி�ாரளண-
ேளின் முடிவு படி இதுசோளல 
இல்ளல தற்சோளல... அபபடித்தாகன 
ராேவன்!”

“ஆமாம் க�ர்!”
“ஆனாலும் இது ஒரு சோளலதான் 

இன்ஸ்சபக்டர் ராேவன். இளத நான் 
�ாட்சியஙேகைாடு ரஞ�ன் க�ருக்கு 
எடுத்துக் கூறிவிட்கடன். இது பற்றி நீங-
ேளும் கேள்விப பட்டிருபபீர்ேள் என்று 
நிளனக்கிகேன்!”

“ஆமாம் ரஞ�ன் க�ர் அதுபற்றிய 
முழுவிபரஙேளையும் 
எனக்குத் சதரிவித்தார். 
இது �ம்பநதமாே உங-
ேளுக்கு கவண்டிய உத-
விேளைச் ச�ய்யவும் 
ச�ான்னார். ம்... க�ர் 
இவர்   �ார்ஜன் வஸந-
தன். இநத சோளல 
கேசில் இவரும் வி�ார-
ளணேளை நடத்தியுள்-
ைார்.

“�ரி இபகபாது 
உஙேள் இருவருக்கும் 
ஒருகவளல சோடுக்-
ேபகபாகேன்... நீஙேள் 
இருவரும் அளத 
திேளமயாே ச�ய்து 
முடிக்ே கவண்டும். ஒரு 
வாரத்திற்குள் எனக்கு 
ரிபகபாட்கவண்டும்!”

“ஆேட்டும் க�ர்!”
“ம்... இன்ஸ்சபக்-

டர் ராேவன் இநத 
கேஸ் �ம்பநதமாே 

நீஙேள் ச�ய்த வி�ாரளண கபாதாது. 
அதனால் தான் சோளலளய 
தற்சோளல என்று முடிவு ச�ய்ய 
கவண்டிய நிளல ஏற்பட்டது. ஆனால் 
தீபிோவின் அண்ணன், ேஜனின் 
உறுதியான நிளலபபாட்டினால் அநத 
நிளல மாறியது. எஙேளுக்கு இப 
கபாது என்ன கதளவ என்ோல் இநத 
இருவளரயும் சோன்ே சோளலோ-
ரன் யார் என்பளத ேண்டுபிடிபபது-
தான். நீஙேள் ேண்டுபிடித்த �ாட்சி-
ேளின் படி இது தற்சோளலதான் 
என்று நிரூபணமாகி இருநதால், உண்-
ளமயான ஒரு சோளலோரன் தபபிச் 
ச�ன்றிருக்ேலாம் இல்ளலயா?”

“உண்ளமதான் க�ர்!” இருநத-
படிகய ச�ான்னார் இன்ஸ்சபக்டர் 
ராேவன்

“�ரி...  நீஙேள் இருவரும் முதலில் 
என்ன ச�ய்ய கவண்டுசமன்று நான் 
இபகபாது ச�ால்லுகிகேன்!”

அவர் ச�ால்வளதக் கேட்பதற்கு 
இருவரும் ஆவலருடன் ோத்திருநதார்-
ேள்!                  (இைளம வைரும்)

பல்கலைக்கழ்கத்திற்குள் இருககிறான் க்காலை்காரன் 

அவலை வவடலடையாடை வந்துவிடடைான் வவடலடைக்காரன் 

இந்த மு்தல் ்பத்தி எழுத்து முழுக்்க-
வும ்கசப்பா்க அல்்ாைல் இனிபபுச் 
சுமையும ்க்ந்த ஒன்று!.மு்தலில் 
இனிபம்ப ைழங்கி விடுகின்்றேன்.

்ேற்மறேய சனிக்கிழமை, 
(11.12.2021) ேம ்கா்த்தில் ோம 
அறிநது வியநது ்்பாற்றிப பு்கழ்நது 
க்காண்டிருக்கும ஒரு ை்கா ்கவியின் 
பிறேந்த ோள். அதுவும 139ஆம 
அ்கமை. அைன் 1882ல் பிறேந்தைன்.

அந்த ‘முண்-
ட ா சு க் ்க வி ’ 
்பாரதியாருக்கு 
ஆமச தீர 
்ேற்று பிறேந்த 
ோள் ்ப்ரும 
ைழங்கியிருப -
்பார்்கள்.

என் ்்பமை 
கூட “ஒரு 
மு ண் ட ா சு க் 
்க வி ஞ ரின் 
மு ஸ் லி ம 
்ேசம” எை 
ை ா ய ா ர 
ைாழ்த்தி ஓர் 
ஆ ய் வு க் ்க ட் -
டு ம ர ம ய 
‘ ஞ ா ை ம ’ 
இ்க்கிய இ்த-
ழிலும, ்ேற்று 
க ை ளி ய ா ை 

மூத்்த ‘திை்கரன்’ ்பக்்கத்திலும ்பளிச்-
சிட்டு, ைமறேக்்கப்பட்ட ஒரு ்தனித்து-
ைைாை ்பரிணாைத்ம்தப ்பளிச்சிடச் 
கசய்து விட்டது.

இங்்்க அந்த ‘முண்டாசுக் ்கவியின் 
ஒரு வித்தியாசைாை ்படம பிரசுரிக்்கப-
்பட்டுள்்ளது. அைைது உயரத்திற்கு 
்கமபு ஒன்மறேத் தூக்கிப பிடித்துக் 

க்காண்டு யாமர்யா அடிக்்க ைருைது 
்்பால் ்்தாற்றேம!அைமைப க்பாறுத்்த-
ைமரயில் உணர்ச்சிமிக்்கைன், ஆக்்ரா-
சக்்காரன்.

நீண்ட ்கமபு ஒன்மறே ்காரணம 
இல்்ாைல் உயர்த்திப பிடித்திருக்்க 
ைாட்டான்.

என் அனுைாைத்தில் க்தரிைது 
“்தமிழ் ்தமிழ் என்று ைாய் கிழிய ்கத்தி, 
்தமிழுக்கு அழுக்தன்றும க்பயரிட்டு 
உரக்்கக் கூவி த்திரிகிறீர்்க்்ள, உங்்கள் 
ைத்தியில் ேடக்கும ்தமிழ்க் க்காம்்க-
ளுக்கு என்ை க்பயர் கசால்லுங்்கடா 
்பயல்்க்ளா?” எை உரக்்கச் சத்்தமிட்டு 
்கமம்ப உயர்த்தி அடிக்்கப்்பாைது 
்்பால் இருக்கிறேது!

139 அ்கமை ்பாரதி நிச்சயைா்க 
கசய்யக் கூடியைன்்தான்.

இங்்்க பிரசுரைாகியுள்்ள மூன்று 
்படங்்கம்ளயும, ்தமிழ் ைரி்கம்ளயும 
்படித்து திருத்்த முடிந்தால் திருத்தி 
அந்த முண்டாசு ்கவியின் ‘்தமிழ் 
ஆத்ைா’ சாநதி அமடய ஏ்தாைது கசய்-
யப்பாருங்்கள்.

கசப்பு-2
  

்கடந்த 04.12.2021 சனிக்கிழ -
மைப க்பாழுதில் ்தமிழ்கத்திலிருநது 
ைரும்க புரிநதிருந்த ்தமிழறிஞர், 
ஆய்கைழுத்்தா்ளர் இநதிய யூனியன் 
முஸ்லிம லீக் ்்தசியத்்தம்ைர், 
்்பராசிரியர் ்கா்தர் முஹிதீன், திருச்சி 
ே்கரப ்பள்ளிைாசல்்கள் சம்ை்ளை 
்காஜி சுல்்தான் ைன்்பா ைற்றும குழு-

விைர் இங்கு நூல் கைளியீட்டு நி்கழ் -
வு்களிலும, ஓரிரு ைர்ைற்பு்பசாரங்்க-
ளிலும, ்தனிப்பட்ட ரீதியா்க சநதித்து 
்க்நது சிறேபபித்துச் கசன்றிருக்கின் -
றேைர்.

அந்த ைம்கயில் இரு முக்கிய 
விஐபிக்்களின் சநதிபபில், ்தமிழ-
்கத் ்்தர்்தலில் ைாம்க சூடி, ்தமிழ்-
ோடு சட்டசம்பயில் ஓர் உறுப-
பிைரா்க (MLA) க�ாலிக்கும 
எைதினியைராை இ்ளைல், ஆளூர் 
ஷாேைாஸ், முஸ்லிம லீக் ்தம்ைர் 
்்பராசிரியர் ்கா்தர் முஹதீனுடன் 
இங்கு ைநதிருப்ப்தா்க  ்கருத்துத் 
்தரும நிழற்்படமும குறிபபும கைளி-
யாைது.!

அடக்்கன்றோவி்ய!
்தமிழ்க ைமழ, கைள்்ள ்கஷடத்-

தில் ைக்்களுடன் ைக்்க்ளால் திரியும 
ஆரூர் ஷாேைாஸ், இ்ங்ம்க ைமழ, 
கைள்்ளத்துடன் ஐக்கியப்பட ைநது 
விட்ட்தாய் ்கைவு ்கண்டு அல்்து 
்கற்்பமையில் ்பார்த்து கசய்தியும 
்படமும ்்பாட்ட “ைாைனி்தன்’ யார் 
அய்யா?

உண்மையில் இடமக்பற்றிருக்்க 
்ைண்டிய ்படக்குறிபபு இப்படி:

“இநதிய யூனியன் மு. லீ. ்்தசியத் 
்தம்ைர் ்கா்தர் கைாய்தீன்,  திருச்சி 
ே்கரப ்பள்ளி ைாசல்்கள் சம்ை்ளை 
்காஜி சுல்்தான் ைன்்பா ஆகி்யார்...” 
என்று இருக்்க ்ைண்டும.

இவைாறோை ைாக்பரும ்தை்றோ, 
சறுக்்க்்ா ஏற்்படுை்தற்கு நிச்சய -
ைா்க ோ்்ளடு்கள் க்பாறுப்பா்காது.

அம்்கடலுக்்கப்பால் ்தமிழ்ோட் -
டின் அத்்தமை மு்கங்்கம்ளயும 
க்பயர்்கம்ளயும, இ்ங்ம்கத் ்தமிழ் 
ஊட்கத்திைர் க்தரிநதிருப்பர் எை 
எதிர்்பார்க்்க இய்ாது.

அந்த ைம்கயில், நிழற்்படத்ம்த -
யும ்த்கைல் குறிபம்பயும எழுதி 
ஆசிரிய பீடத்தில் ஒப்பமடத்்த 
“ஆசாமி” ்ய முழுப க்பாறுபபு.

எைக்கும அந்த அறிவு சூனி -
யத்ம்த அறிநது மைத்துக்க்காள்்ள 
ஆைல்! ஆைல்!

இனிப்பு 1
இ்ங்ம்கயுடன் நூற்றோண்டு 

்கா்த் க்தாடர்பு்கள் க்காண்ட 
்தமிழ்க ஊர்்களுள் “கீழக்்கமர”-
யும ஒன்று. 

இது, பு்கழ் க்பற்றே இரா்ைஸ்-
ைரம கசன்றேமடயும ைழித்்த-
டத்தில் இராைோ்தபுரத்ம்த ஊட-
றுத்து 12 கி.மீ தூரத்தில் உள்்ளது.

இந்த ஊரின் கீர்த்திமயயும 
க்பருமைமயயும ்ப் ்க்ள ஆய்-
வு்களில் அறிநது கைாத்்தைா்க 
ஐநது ்தம்பபு்களில் ஐநது 
நூல்்கம்ள என் ்்பமை உழ, 
அறுைமட கசய்துள்்்ளன். 
இந்தத் க்தாம்கமய எந்தத் ்தமிழ் 
ோட்டு எழுத்்தா்ளர்்களும எட்ட 
இய்வில்ம் என்்பது ைர்ாற்-
றுப ்பதிவு.

்கமடசியாை ஐந்தாைது,
“கீர்த்திமிகு கீழக்்கமரக்  ்கல்வி 

முன்்ைாடி” (2015) நூம் அர்ப -
்பணித்திருக்கிறேது ‘அல் –்க்ம’ 
(்்பமை) ஒருைருக்கு.

அ்தன் அர்ப்பணிபபு ைரி்கள் சி் 
இவைாறு அமைநதிருந்தை.

* “கீர்த்திமிகு கீமழ (கீழக்்கமர)
யில் ைாணிக்்க ைைங்க்காண்ட ைாை -
னி்தர்்களுக்குப ்பஞசம இல்ம். 
‘அல்- ்க்ம’ பிடித்து உழு்ைாருக் -
கும, அருந்தமிமழ ோவுக்குள் 
ேடைாடவிட்டு அரங்கு்களில் 

ஒலிக்்கச் கசய்்ைாருக்கும ்தைது 
இ்தயக் ்கை்ங்்களில் ்தனியி -
டம மைத்திருப்பைர்்களில் மி்கச் 
சி்ருள் ஒரு க்பருை்கைார் ‘கசரந-
தீப’ ஹாஜி பி. ஆர்.எல். ச்தக் அபதுல் 
்கா்தர்.

இப்படி, எைது ்்பமையால் 
்பதியப க்பற்றே ஹாஜி ச்தக் 
அபதுல் ்கா்தர் க்பருந்தம்கக்குக் 
்கடந்த 05.12. 2021ல் இ்ங்ம்க -
யில், அகைரிக்்க ்்தசிய ைணி்கப 
்பல்்கம்க்்கழ்கம ஏற்்பாட்டில், 

சிறேந்த சமூ்கப்பணி்களுக்்காை 
“க்கௌரை டாக்டர்” ்பட்டம ைழங்்கப -
்பட்டது.

அன்ைார் ஏ்க ்கா்த்தில் ்தமிழ்கத் -
திலும இங்கும புரியும ேற்்பணி்கள் 
ஏரா்ளம, ஏரா்ளம! இந்தக் க்கௌரை 
டாக்டர் ்பட்டம மி்கபக்பாருத்்தைா -
ை்்த.

்பாராட்டி, ைாழ்த்தி ைகிழும ேல் -
லி்தயங்்களுடன் ேைது ்்பமையும 
இமணகிறேது. க்தாய்வின்றி 
்சமை்கள் க்தாடரவும விருமபி நிற் -
கிறேது.

6

வருளே தராத தமிழேச் �ட்டமன்ே (MLA) 
உறுபபினர். வநதிருபபதாேச் ச�ய்தியும் 
படமும்...!? 



இப்பத்��ைக அேஸா�ேயட்டட் �யூஸ் ேபப்பர்ஸ் ஒப் �ேலான் ��டட் கம்ப�யரால் ெகாழும்பு இல. 35, � ஆர். �ஜயவர்தன மாவத்ைத�லுள்ள ேலக் ஹவு�ல்  2021    �சம்பர்  மாதம்  12 ம் �க�  ஞா�ற்றுக்�ழைம  அச்�ட்டுப் �ரசு�க்கப்பட்டது.
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இப்பத்��ல் இடம்ெபறும் அம்சங்க�ன் ேநாக்ைக, ேபாக்ைக, 
அைமப்ைப, அளைவ, அழைக �ன்பற்� எழுத �ரும்புேவார், 

“ப�த்ததும் பகர்வதும்” பகு�யுடன் ெதாடர்பு ெகாள்ள, �ன்னஞ்சல் 
(email): pptknvm@gmail.com, வாட்ஸ்எப் (WhatsApp): 0777314207    

     தகவல் களஞ்�யம்

               ெநஞ்சுக்கு ��

rpNu\;l rl;lj;juzp> fyhG+\zk;   u\Pj; vk; ,k;jpah];

gbj;jJk;

gfu;tJk;

('யாதும் ஊேர யாவரும் ேக�ர்" என்பது க�யன் 
பூங்குன்றனது வ�கள். இ�ல் ேக�ர் என்பது உற�னர் 
எனப் ெபாருள்படும். இந்த உற�னருக்கு நான் தரும் 
பத்� யாவரும் ேக�ர்|)

ஈழத்து ந�ன இலக்�யச் ெசல்ெந��ல் 
மார்க்�யக் கருத்�யைல முன்ைவத்த 

முதல்வர் ேபரா��யர் ைகலாசப�

ேபரா��யர் க. ைகலாசப��ன் 39ஆவது அமரத்துவ 
ஆண்டு இதுவாகும். அன்னாரது �ைனவுகைள �ட்� அஞ்ச� 
ெசலுத்துவதாக இப்பத்� அைம�றது.

ேபரா��யர் ைகலாசப� மேல�யா ேகாலாலம்பூ�ல்  05-04-
1933இல்  கனகசபாப� �ல்ைலநாய� தம்ப�க்கு மகனாகப் 
�றந்தவர். ஆரம்பக் கல்�ைய மேல�யா�ல் ெபற்ற இவர், 
1945இல் இலங்ைக வந்து யாழ்ப்பாணம் இந்துக் கல்லூ��லும் 
�ன்னர் ெகாழும்பு ேறாயல் கல்லூ��லும் ப�ன்றவர். 
ெதாடர்ந்து  ேபராதைனப் பல்கைலக்கழகத்�ல் ேசர்ந்து 
பட்டப்ப�ப்ைப �ைறவு ெசய்தவர். �ன்னர்,  ேபர்�ங்காம் 
பல்கைலக்கழகத்�ல் பட்டப்ப�ப்ைப �ைறவுெசய்து 
இலங்ைகப் பல்கைலக்கழகத்�ன் �த்�யாலங்கார வளாகத்�ல் 
த�ழ் மற்றும் இந்து சமய�டத்�ற்குத் தைலவராகப் 
ப�யாற்�வர்.

ேபரா��யர் ைகலாசப� �னகரன் பத்��ைக�ல் 
ெபாறுப்பா��யராக 1957 முதல் 1961வைர ப�யாற்�யவர். 
அக்காலத்�ல் �னகரைன ஓர் இலக்�ய இதழாக ஆற்�ய 
ெபருைம ேபரா�யருக்ேக உ�யது.

1974இல் அவர் யாழ்.பல்கைலக்கழகத்�ன் தைலவராகப் 
ப�ேயற்றார்.

ேபரா��யர் 1964இல் மா�க்க இைடக்காட�ன் மகள் 
சர்வமங்களத்ைதத் �ருமணம் ெசய்தவர். இவர்களுக்கு 
சுமங்களா, ப�த்�ரா ஆ�ேயார் புதல்�களாவர்.

 ேபரா��யர் மார்க்�ய அ��யல் தளத்��ருந்து 
த�ழ் இலக்�யங்கைளயும் அவற்�ன் சமுதாயச் 
சூழைலயும் காலகட்டங்களாக வைகப்படுத்�யவர். 
த�ழ் இலக்�யப்பரப்�ல் ஏறத்தாழ எல்லாக் காலகட்ட 
இலக்�யங்கைளயும் சங்ககாலம் முதல் ந�ன இலக்�ய 
காலகட்டம் வைர கருத்�ல் ெகாண்டு ஆய்வு ெசய்தவர். 

இலக்�யத்�ல் சமூக�யல் ேநாக்�ற்கு அழுத்தம் ெகாடுத்தவர். 
ஒப்�யல் ஆய்�ைன ேமற்ெகாண்டவர், இலக்�யங்கைள 
வரலாற்றுச் சூழ�ல் ெபாருத்� ேநாக்�யவர். ேத�ய இலக்�யம் 
என்னும் கருதுேகாைள முன்ைவத்து எழுத்தாளர்கைள 
ஊக்கு�த்தவர். இலக்�யம், இலக்�யத்�றனாய்வுத் துைற�ல் 
இருபது நூல்கள்வைர எழு�யவர். ேபரா��யர் இலங்ைக�லும் 
த�ழகத்�லும் இலக்�யவா�க�ன் ம�ப்புக்கு�யவராகத் 
�கழ்ந்தார்.

ேபரா��யர் ைகலாசப� தனது 49ஆவது வய�ல்                                          
06.-12-.1982இல் அமரரானார்

�ளுருவாக்கப்பட்ட ஆ�யகுளம்
யாழ் மாநகரசைப 

முதல்வர் சட்டத்தர� 
�. ம�வண்ணன் 
அவர்க�ன்  தூய 
கரங்கள் தூய நகரம் 
என்னும் �ட்டத்�ன் 
�ழ் ஒரு பகு�யாக 
யாழ்நக�ல் அைமந்துள்ள 
�ண்டகால வரலாற்றுப் 
ப ா ர ம் ப � ய மு ை ட ய  
ஆ�யகுளம் புனரைம 
க்கப்பட்டுள்ளது. �யா� 
அறக்ெகாைட �றுவனத்�ன் உ�ைமயாளர் வாமேதவா 
�யாேகந்�ர�ன் �� அனுசரைணயுடன் இத்�ட்டம் 
�ைறேவற்றப்பட்டு, �சம்பர் 2ஆம் �க� ெபரு�ழாவாகக் 
ெகாண்டாடப்பட்டது.

இலங்ைக சுதந்�ரமைடந்த காலத்��ருந்து ெவ�வந்த 
த�ழ் ஊடகங்கள் தூரேநாக்குடன் த�ழ் மக்க�ன் 
வரலாற்ைறயும், பண்பாட்ைடயும் அைடயாளப்படுத்தும் 
மரபு�ைமச் �ன்னங்கைளக் கண்ட�ந்து அவற்ைறப் பாதுகாக்க 
மக்கள் அைனவரும் முன்வரேவண்டும் என்ற ேவண்டுதைல 
முன்ெனடுத்து வந்�ருக்�றது. அவ்ேவண்டுத�ல்  ஒன்ைற 
�ைறவு ெசய்�ருக்கும்  அ�ய வரலாற்றுப் ப�யாகேவ 
இன்று யாழ்ப்பாண மாநகர சைபயால் முன்ெனடுத்துள்ள 

ஆ�யகுளம் �ள்புனரைமப்புப் ப�யாகும். இது யாழ்ப்பாண 
நகைர அழகுபடுத்தும் இயற்ைக சார்ந்த மரபு�ைமச் 
�ன்னம் என்பதற்கும் அப்பால் இது யாழ்ப்பாண அரசுகால 
வரலாற்ைறயும், பண்பாட்ைடயும்  �ைனவுபடுத்�க்காட்டும் 
மரபு�ைமச் �ன்னம் என அதற்கு முக்�யத்துவம் 
ெகாடுக்கப்பட்�ருக்�றது. 

ஆ�யகுளத்ைத யாழ்ப்பாண அரசுடனும், அதன் 
ஆட்�யாளருடனும் ெதாடர்புபடுத்�க் கூறும்ேபாது, 
ஆ�யகுளம் என்ற ெபயர் எவ்வாறு வந்தது?  என்பைத 
ஆய்வாளர்கள் கண்ட�ந்துள்ளனர்.

 �.�. 12ஆம் நூற்றாண்�ன் �ற்பகு��ல் த�ழகத்�ல் ேசாழப் 
ேபரர�ன் �ழ்ச்�ையத் ெதாடர்ந்து எழுச்�யைடந்த இரண்டாம் 
பாண்�யப் ேபரரசு அதன் சமகாலத்�ல் ெதன்�லங்ைக 
�தும், வட இலங்ைக�தும் ஆறு தடைவகளுக்கு ேமல் 
பைடெயடுத்தது. இப்பைடெயடுப்புக்க�ன் தளப�களாக, 
இருந்தவர்கேள ஆ�யச்சக்கரவர்த்�கள். இவர்கள் �.�.13ஆம் 
நூற்றாண்�ன் �ற்பகு��ல் யாழ்ப்பாணத்�ல் நல்லூைரத் 
தைலநகராகக் ெகாண்ட யாழ்ப்பாண அரைசத் ேதாற்று�த்தனர். 
இதனால் இவ்வரசு ஆ�யச்சக்கரவர்த்�கள் அரசு என்ேற 
அைழக்கப்படு�ன்றது.  யாழ்ப்பாண அர�ல் ஆட்�பு�ந்த 
ெதாடக்ககால மன்னர்கள் ஆ�யச்சக்கரவர்த்�கள் என்பைத ஒரு 
வம்சப் ெபயராகக் ெகாண்டு தமது ெபயருடன் ஆ�யன் என்ற 
ெபயைரயும் இைணத்துக் ெகாண்டனர்.

ஆ�யச்சக்கரவர்த்�களால் ேதாற்று�க்கப்பட்ட யாழ்ப்பாண 
அரைசக் காலப்ேபாக்�ல் சுேதச மன்னர்களும் ஆட்� ெசய்தனர்.
இவ்வரசு ேபாத்துக்ேகயரால் ெவற்� ெகாள்ளப்படும் வைர 
(1619 இல்) ஏறத்தாழ 350 ஆண்டுகள் சுதந்�ர த�ழரசாக 
ஆட்��ல் இருந்துள்ளது.

யாழ்ப்பாணத்�ல் உள்ள     ஆ�யகுளம்       ஆ�யச்சக்கர 
வர்த்�க�ன் ஆட்�ைய �ைனவுபடுத்தத் ேதான்�யைத 
உறு�ப்படுத்துவதாக உள்ளது.  �ைடக்கும் ஆதாரங்கைள 
ைவத்துப் பார்க்கும்ேபாது ஆ�யகுளம் என்ற ெபயர் யாழ்ப்பாண 
அரைசத் ேதாற்று�த்த  ஆ�யச்சக்கரவரத்�க�ன் ஆட்�ைய 
�ைனவுபடுத்�க் காட்டும்  ஒரு மரபு�ைமச் �ன்னம் என்பது 
உறு�யாகத் ெத��ன்றது. 

மரபு�ைமச் �ன்னம் என்பது அது சார்ந்த இனத்�ன், 
பண்பாட்�ன் அைடயாளம், ஆ�ேவர் எனப் 
பார்க்கப்படு�ன்றது. �ைலம�க்க மு�யாத இம்மரபு�ைமச் 
ெசாத்துக்கைளச் ��தும் �சகாமல், எ�ர்காலச் சந்த��டம்; 
ைகய�க்க ேவண்�ய நம்�க்ைக நாற்றுக்களாகவும் இைவ 
காணப்படு�ன்றன.  த�ழ் மக்க�ன் மரபு�ைமச் �ன்னங்கள் 
பாதுகாக்கப்பட ேவண்டும் என்ப�ல்  மக்க�டமும், மக்கள் 
�ர���க�டமும் ஒரு�த்த கருத்துக்கள் இருப்பைதேய 
காணமு��ன்றது. யாழ் மாநகரசைப �றந்தெதாரு ப�ைய 
�ைறேவற்��ருக்�றது.

இந்�யா�ல் இஸ்லாத்�ன் ெபருைமையப் 
பைறசாற்றும் குதுப்�னார் ேகாபுரம்

ெடல்� இந்�யா�ன் தைலநகராக �ளங்கு�றது. 
இதற்கு 3000 வருட வரலாறு உண்டு. மகாபாரதத்�ல் 
வரும் இந்�ரப்�ரஸ்தம்தான் இப்ேபாதுள்ள ெடல்� எனக் 
கூறு�றார்கள்.

ெடல்��ல் உல்லாசப் பய�கைளக் கவர்ந்�ழுக்கும் 
இடங்க�ல்,  'குதுப்�னார்'  என்னும் ேகாபுரமும் ஒன்றாகும். 
உல�ல் உள்ள ெசங்கற் ேகாபுரங்க�ல் இதுேவ �க 
உயரமானது. இதன் உயரம் 237.8 அ�யாகும். இந்�யா�ன் 
முதலாவது முஸ்�ம் மன்னனான குத்புத்�ன் என்பவனால் 
1193இல் இதன் கட்�ட ேவைல ஆரம்�க்கப்பட்டு அவனது 
வ�த்ேதான்றல்களால்  1386இல் கட்� மு�க்கப்பட்டதாம்.

உருைள வ�வமான இந்தக் ேகாபுரத்�ன் அ�ப்பாகம் 14.3 

�ற்றர் �ட்டமும், ேமற்பகு� 2.75 �ற்றர் �ட்டமும் உைடயது. 
தூரத்��ருந்து பார்க்கும்ேபாேத இதன் கம்�ரம் �ர�க்க 
ைவக்�றது.

இந்தக் ேகாபுரத்ேதாடு இைணந்த ஒரு முஸ்�ம் பள்�வாசல் 
உள்ளது. இந்தப் பள்�வாசல் 'குவ்வாத், துல் இஸ்லாம் 
மசூ�' எனப் ெபய�டப்பட்டுள்ளது. இதுேவ இந்�யா�ன் 
முதலாவது பள்�வாசலாகும். இது 1198இல் கட்டப்பட்டது. 
இஸ்லாத்�ன் ெபருைமையப் பைறசாற்றுவதற்காக இக்ேகாபுரம் 
கட்டப்பட்டதாகவும் கருத்து �லவு�றது.

இந்தக் குதுப்�னார் வளாகத்�ன் �ழக்கு வாச�ல் ஒரு 
கல்ெவட்டு ஆங்�ல ெமா��ல் உள்ளது. அ�ல் 27 இந்துக் 
ேகா�ல்கைள இ�த்து அந்த இ�பாடுகைளக் ெகாண்ேட 
இங்குள்ள முஸ்�ம் பள்�வாசலும் குதுப்�னார் ேகாபுரமும் 
கட்டப்பட்டதாகத் ெத��க்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தக் குதுப்�னார் ேகாபுரத்�ன் ஒவ்ெவாரு மா�ையச் 
சுற்�யும் 'பல்க�கள்' உள்ளன. இந்தப் பல்க�கைள கற்களால் 
ெசதுக்கப்பட்ட முண்டுேகால்கள் தாங்�ப் ��க்�ன்றன.

இந்த முண்டுேகால்களுக்கு இைடேய ேதன்கூடுகள் ேபான்ற 
அைமப்�ல் �ற்ப ேவைலப்பாடுகள் ெசய்யப்பட்டுள்ளன. 
ேகாபுரத்�ன் வடக்குப்புற வாச�ல் அ���ருந்து உச்�வைர 
379 ப�கள் அைமக்கப்பட்டுள்ளன. இந்தப் ப�க�ல் ஏ� 
ஒவ்ெவாரு மா�களுக்கும் ெசல்லமு�யும். இந்தக் ேகாபுரத்�ன் 
பல இடங்க�ல் அரபு, நாகர எழுத்துக்கள் காணப்படு�ன்றன. 
அைவ இந்தக் ேகாபுரம் ெதாடர்பான வரலாற்ைறக் 
கூறுவனவாக அைமந்துள்ளன. �ல குறான் வாசகங்களும் 
ெபா�க்கப்பட்டுள்ளன.

இந்தக் குதுப்�னார் வளாகத்�ல் �யப்பூட்டும் ஓர் 
இரும்புத்தூண் உள்ளது. 7 �ற்றர் உயரமான இந்தத் தூ�ல் 
சமஸ்�ருத �ரா� எழுத்துக்கள் காணப்படு�ன்றன. 
நான்காம் நூற்றாண்ைடச் ேசர்ந்த இந்த இரும்புத்தூண் 1600 
வருடங்களாக மைழ�ல் நைனந்து ெவ��ல் காய்ந்த ேபாதும் 
துருப்��க்காமல் இருப்பைத உல்லாசப் பய�கள் �யப்புடன் 
பார்க்�ன்றனர். இந்தத் தூண் �கார் மா�லத்�ல் உள்ள 
�ஷ்ணுபாத மைல�ல் உள்ள �ஷ்ணுேகா��ல் இருந்து 
ெகாண்டுவரப்பட்டு நடப்பட்�ருக்கலாம் எனவும் �ஷ்ணு 
கடவு�ன் �ன்னமாக இது �ளங்கு�றது எனவும் அ�ய 
மு��றது.

�ஞ்ஞா�கள் பலர் இந்தத் தூண் எவ்வாறு ஆண்டாண்டு 
காலமாகத் துருப்��க்காமல் இருக்�றது என்பைதக் 
கண்டு��க்க பல்ேவறு ப�ேசாதைனகள் ேமற்ெகாண்டேபாதும் 
அதற்கான காரணத்ைதக் கண்டு ��க்க மு�ய�ல்ைல 
என எம்�டம் கூ�னார் அங்குள்ள பயண வ�காட்�. 
ெமய்ஞ்ஞானம் சம்பந்தப்பட்ட �டயங்கைள �ஞ்ஞானத்தால் 
கண்டு��க்க மு�யாதல்லவா!
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(இ� அடுத்த இத�ல்) 

 
இல்லங்க�ல் இைளஞர் 

தைலைமத்துவம்!
இைளஞர்களுக்கு தைலைமத்துவம் வழங்குவ�ல் 

அவர்களது �டுகேள ஆரம்ப இடங்களாக இருத்தல் 
ேவண்டும். ஒவ்ெவாரு �ட்�லும் இைளஞர்களுக்கு 
உ�ய இடம�ப்ப�ல் கவனம் ெசலுத்துவது குடும்ப 
உற�னர்கள் அைனவர்களதும் ெபாறுப்பாகும். 

ெபற்ேறார் வா�ப பருவத்�லுள்ள தமது 
�ள்ைளகளுக்கு, அவர்கள் ஆண்களா�னும் 
ச�, ெபண்களா�னும் ச� உ�ய ெகௗரவத்ைத 
வழங்கத் தவறக் கூடாது. �ற ம�தர்கள் முன் 
அவர்கைள முைறயற்று கண்�க்கேவா, அவர்கைள 
ேகவலப்படுத்� ேபசேவா, அவர்களது குற்றங்கைள 
சுட்�க் காட்� கைதப்பேதா கூடாது. மாறாக  
அவர்களது  நல்லைவகைள �றப்�த்து கூறவும், 
அவர்களது நல்ல அைடவுகைள ெபருைமப்படுத்� 
எடுத்துைரக்கவும், அவர்களது �றப்புகைள அவர்களது 
முன்�ைல�ேலேய பாராட்�க் கூறவும் ேவண்டும். 

இவ்வாறு ெசய்யும் 
ேபாதுதான் அவர்கள் 
ம � ழ் ச் � ய ை ட 
வேதாடு, தமது 
ஆற்றல்கைளயும் �ற 
ைமகைளயும் �ருத்� 
ெசய்வ�ல் ஆர்வம் 
ெ க ா ள் வ ா ர் க ள் . 

�ட்�ல் நைடெபறும் முக்�ய �டயங்க�ல் 
�ர்மனங்கைள எடுப்பதற்கு தமது வா�ப �ள்ைளகளது 
ஆேலாசைனகைளயும் கருத்துக்கைளயும் ெபறுவதற்கு 
ஆர்வம் ெசலுத்த ேவண்டும். இவ்வாறு ெசய்யும் 
ேபாது அவர்களுக்கு தம்ைமப்பற்�ய தன்னம்�க்ைக 
வளர்ச்�யைடவேதாடு குடும்ப �டயங்க�ல் 
ெபாறுப்புணர்வும் ஏற்படும்.

தமது வா�ப �ள்ைளகள் ஏேதனும் தவறுகைள 
ெசய்தால் அவற்ைற �க �தானத்ேதாடு அணு�, 
அவர்களுக்கு பு��ன்ற வைக�ல் அவர்கள் ஏற்றுக் 
ெகாள்ளக்கூ�ய �தத்�ல் எடுத்துக் கூ� �ருத்�ட 
முயற்�க்க ேவண்டும். �ல தவறுகைள ேநர�யாகவும், 
�லவற்ைற அவர்களது நண்பர்கள் மூலமாகவும், 
மற்றும் �லவற்ைற அவர்கள் ம�க்�ன்ற, அவர்களுக்கு 
ெநருக்கமான  மூத்தவர்கள் மூலமாகவும் �ருத்� 
�ர்படுத்த முயற்�ப்பது �றந்தது. 

எ�ர்காலம் பற்�ய நம்�க்ைகைய ஏற்படுத்தும் 
�தத்�லும், அவர்களது தைலைமத்துவ பண்புகைள 
வளர்க்கும் �தத்�லும், அவர்களுக்கு ஆேலாசைனகள் 
வழங்� ெந�ப்படுத்த ேவண்டும். ெபாறுப்பான 

�டயங்கைள அவர்க�டம் ைகய�த்து, அவற்ைற 
அவர்கள் ெவற்�கரமாக �ைறேவற்ற வ�காட்ட 
ேவண்டும். இத்தைகய ெசயற்பாடுகள் மூலம் அவர்கள் 
தமது �டுக�ல், ெபாறுப்புக்கைள ஏற்று �றந்த 
தைலைமத்துவத்ைத வழங்கும் பண்புகைள வளர்த்துக் 
ெகாள்வார்கள். எ�ர்காலத்�ல் �றந்த தைலவர்களாக 
உருவாகுவார்கள்.

  

‘அனுராதா கைதகள்’
ெதாடர்ச்�யாக எழு� வந்தாலும் தமது ஆக்கங்கைள 

புத்தகமாக ெவ��ட மு�யாம�ருக்கும் 
எழுத்தாளர்களுக்கு கரம் 
ெகாடுக்கும் வைக�ல் 
அவர்களது முதலாவது 
நூைல, தனது ‘புரவலர் 
புத்தகப் பூங்கா’ மூலம் 
ெவ��ட்டு வரு�றார் 
புரவலர் ஹா�ம் உமர். 
இந்த வ�ைச�ல் 34வது 
நூலாக, அனுராதா பாக்� 
யராஜா�ன் ‘அனுராதா 
கைதகள்’ ெவ�வந்தது. 

�ழக்�லங்ைக�ன் மட்ட 
க்களப்பு மாவட்டத்�ல் 
க ளு வ ா ஞ் � க் கு � ை ய ப் 
�றப்�டமாகக் ெகாண்ட 
அனுராதா பாக்�யராஜா 
1968ம் ஆண்��ருந்து இன்றுவைர ெதாடர்ந்து எழு� 
வரு�றார். இவைரப் பற்�யும் இவரது ஆக்கங்கள் 
பற்�யும், ெதால்�யல் ஆய்வாளர் – எழுத்தாளர் ெசல்�. க. 
தங்ேகஸ்வ� �ன்வருமாறு கு�ப்�டு�றார்,

“அனுராதா பாக்�யராஜா நாட�ந்த �றுகைத 
எழுத்தாளர், �றுகைத மட்டுமல்ல �றந்த இலக்�யப் 
புலைம வாய்ந்தவர். இவருைடய �றுகைதகள் �ரபல 
பத்��ைகக�ல் மட்டுமல்ல பல இலக்�ய மலர்க�லும் 

இடம் ெபறுவேதாடு ப��ல்களும் ெபறுவதுண்டு. 
�றுகைதக்கு�ய கரு, அ�ல் �கழும் சம்பவம், வட்டார 
வழக்கு, கற்பைனவளம், யதார்த்தம், எ�ர்பாராத மு�வு, 
ஆ��ய�ன் எண்ண ெவ�ப்பாடு ேபான்றன அைமயப் 
ெபற்ற நல்ல �றுகைதகள் அனுராதா�ன் �றுகைதகளாகும்.” 

சுமார் நான்கு தசாப்தங்களாக எழுத்துத்துைற�ல்  
ஈடுபாடு ெகாண்டு உைழத்த இவ�ன் முதலாவது நூலாக 
‘அனுராதா கைதகள்’ என்ற இச்�றுகைதத் ெதாகு� 
புரவலர் புத்தகப் பூங்கா�னால் ெவ��டப்பட்டுள்ளது 

நூல்:- அனுராதா கைதகள், நூலா��யர்:- �ரும� 
அனுராதா பாக்�யராஜா, முதற்ப�ப்பு:-நவம்பர் 
2013, பக்கங்கள்:- X + 92, �ைல:- 280/00, ெவ��டு:- 
புரவலர் புத்தக பூங்கா, இல. 25 அவ்வல் சா�ய ேராட், 
ெகாழும்பு-14, ெதாடர்புகளுக்கு:- 0777707070

இன்ைறய எனது ேகள்�க்கு �ேரஷ்ட 
எழுத்தாளர்,கைலஞர், கா�யா�மா�, கலாபூஷணம் 
கைலவா� க�ல் ப�ல் தரு�றார்.

ேகள்�: �ல வாெனா�, ெதாைலக்காட்�க�ல் 
ெசய்�கைள வா�க்கும் 
�லர் த�ைழ ச�யாக 
உச்ச�ப்ப�ல்ைல என்ற 
குற்றச்சாட்ைட ெதாடர்ச்�யாக 
முன்ைவக்கும் �ங்கள் அதைன 
�ர்�ருத்த என்ன ெசய்யலாம் 
என்று கூறு�ர்களா?

ப�ல்: இலங்ைக வாெனா��ன் 
முதன்ைம அ��ப்பாளர், எஸ்.�. 
ம�ல்வாகனம் முதல் நடராஜன், 
ேஜார்ஜ் சந்�ரேசகரன், �. ஏ. 
கபூர், �. எச். அப்துல் ஹ�த், 
சற்ெசாரூபவ�, ராேஜஸ்வ� 
சண்முகம் ேபான்ற �றந்த 
அ��ப்பாளர்கள் பலைர இவ்ேவைள�ல்நான் 
�ைனவு கூறு�ேறன்.

“எழுத்துப் �ைழைய மன்�க்கலாம்; ஆனால் 
கருத்துப் �ைழைய மன்�க்க மு�யாது” என்பர். 
ஆனால் உச்ச�ப்புப் �ைழைய மன்�க்கேவ மு�யாது! 
என்பது என் ெகாள்ைக!

உச்ச�ப்�ல், �ைழ�டும்ேபாது அர்த்தம் 
அனர்த்தமா��டும். அ�லும் இலத்�ர�யல் 
ஊடகங்க�ல் ப�யாற்றும் பு�ய, பைழய 
அ��ப்பாளர்கள், ேமைட அ��ப்பாளர்கள் �டும் 
உச்ச�ப்புத் தவறுகைள என்னால் ஏற்றுக் ெகாள்ள 
மு�வ�ல்ைல. “ஐேயா பாவம்” என்று கூ��ட்டுச் 
சும்மா இருந்து �ட மு�யுமா? என்ன?

“இன்று மைள நாட்�ல் நள்ளமைல ெபய்யும்” .... 
�ங்கல் முதல் ெவள்� வைர காைள (காைளமாடு), 

பத்து ம�க்கு குள (குளத்�லுள்ள) ெதய்வம்” 
(குலெதய்வமாம்!)” ...

“கடத்தப்பட்ட முதைலக்குட்�கள் (மு�ைரக் 
குற்�கள்) ெலா�ெயான்�ல் கண்டு ��க்கப்பட்டது” ... 

இவ்வாறு நூற்றுக் கணக்�ல்...
 நான் கூறுவது இதுதான். த�ழ் ெமா��ல் உள்ள 

எழுத்துக்க�ல் எட்டு எழுத்துக்கைள முைறயான 
ெதா��ல் உச்ச�க்கக் கற்றுக் ெகாண்டால் உச்ச�ப்புத் 
தவ�ன்� அழகாக அ��ப்புச் ெசய்யலாம். 
அவ்ெவழுத்துகளாவன: ர, றகரங்கள், ல, ள, ழகரங்கள், 
ன, ண, நகரங்கள் (ர, ற, ல, ள, ழ, ன, ண, ந,) 
இவற்றுக்குப் ப�ற்�யும் ேதைவ. 

‘இலத்�ர�யல் ஊடகங்க�ல் ஒழுங்கான உச்ச�ப்புப் 
ப�ற்� அ�ப்பதற்ெகன்று ஒரு ஒழுங்கான �றந்த த�ழ் 
ஆசாைன �ய�த்தல் நன்று’ என்பது என் தாழ்ைமயான 
அ�ப்�ராயம். ேவெறன்ன ெசால்ல......?

வாரத்�ற்கு நான்கைர நாள் 
மட்டுேம ேவைல!

ெதா�லாளர்க�ன் வாழ்க்ைக நலைன அ��ருத்� 
ெசய்யும் தூய ேநாக்�ல் 
சட்டங்கைள ெகாண்டு 
வருவதும், அவற்ைற அமுல் 
ெசய்வதும் இன்ைறய 
காலத்�ல் அபூர்வமாகேவ 
ந ை ட ெ ப று �ன் ற ன . 
அத்தைகய ஒரு நல 
சட்டத்ைத அமுல்ெசய்ய 
முன்வந்துள்ளது ஐக்�ய 
அரபு இராச்�யம்.   

வாரத்�ற்கு நான்கைர நாள் 
ேவைல முைறைம�ைன, 
எ�ர்வரும் 2022 ஜனவ� 1 முதல் அ�முகப்படுத்துவதாக 
ஐக்�ய அரபு இராச்�யம் அ��த்துள்ளது. அதன்ப� 
ெவள்�க்�ழைம அைரநாள் �டுமுைறயும், ச� 
மற்றும் ஞா�று �னங்க�ல்  முழு �டுமுைறயும் 
வழங்கப்படவுள்ளது.

இந்த நடவ�க்ைக�ன் மூலம், உலகளா�ய ���ல் 
வாரத்துக்கு ஐந்து நாள் ேவைல என்பைத �டவும் குைறவான 
ேத�ய ேவைல வாரத்ைத அ�முகப்படுத்�ய உல�ன் முதல் 
நாடாக ஐக்�ய அரபு இராச்�யம் மாறவுள்ளது.

இந்த ஏற்பாட்�ன்ப� வாரத்�ல் ேவைல நாட்கள் �ங்கட்�ழைம 
ெதாடங்� ெவள்�க்�ழைம �ற்பகலுடன் மு�வைடயும்.

மத்�ய அரசு ஊ�யர்களுக்கான ேவைல ேநரம் காைல 
7.30 ம� முதல் மாைல 3.30 ம� வைரஒரு நாைளக்கு 
எட்டைர ம� ேவைல ேநரம் என �ர்ண�க்கப்பட்டுள்ளது.  
ெவள்�க்�ழைமக�ல் ஊ�யர்கள் நாலைரம� ேநரம் 
ேவைல ெசய்வார்கள்.

ஐக்�ய அரபு இராச்�யத்�ன் இந்த நடவ�க்ைக 
‘ெதா�ல்-வாழ்க்ைக சம�ைல’ைய ேமம்படுத்துவைத 
ேநாக்கமாகக் ெகாண்டுள்ளதாக ெத��க்கப்பட்டுள்ளது. 

த�ம�தன் மா�னால்
த�ம�தன் மா�னால் உலகம் மாறும்!
ச�யான வ�ேநாக்�த் தான்முன் ேனறும்!
இ�தான நல்வாழ்க்ைக யார்க்கும் வாய்க்கும்!
இடர்ெசய்யும் ���ைன வாதத்ைதச் சாய்க்கும்!
மன�ைணக்கும் அன்புணர்த்தும் ச�ப்புத் தன்ைம,
மதநல்�ணக்கம், மற்றும் மதச்சார் �ன்ைம -
பு�தெமன இங்�வற்ைறப் ேபாற்� வந்தால்
பு��ைச ேபரைம� கு�ெகாள்ளும் அன்ேறா!

- க�ஞர் இமயவரம்பன்

என் ேகள்�க்ெகன்ன ப�ல்?

       வா�க்க ஒரு நூல்

எண்ணம் எப்ேபாதும் தூய்ைம ெகாண்டால் 

என்றும் வாழ்வினில் இன்பங்கள் ெபருகும்

தின்னம் இைறேயான் நல்லருளும் நிைறயும் 

திடமாய்த் தரணியில் மகிழ்ச்சியும் ெபாங்கும்!

  நல்லைத ெசால்�ேறாம்

ேபசும் க�ைத
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Nfypahf ele;j ngz; Gul;rp

2 2021   �சம்பர் 12  ஞா�ற்றுக்�ழைம 

�ர்ெதௗஸ்�ர்ெதௗஸ்�ர்ெதௗஸ்
சஞ்சாரம்சஞ்சாரம்சஞ்சாரம்சஞ்சாரம்சஞ்சாரம்
பூேகாள,q;fpyhe;ijr; Nru;e;j ma;kp nka;ld; 

kw;Wk; epf;tPyu; ,UtUk; gy                               

E}W iky;fs; njhiytpy; gpwe;J 

tsu;e;jtu;fs;. fy;Y}upapy; re;jpj;J 

fhjypj;J jpUkzk; Kbj;jhu;fs;. xUehs; 

jkJ gioa FLk;g Gifg;glq;fis 

ghu;j;Jf; nfhz;bUe;jNghJ ,UtUf;Fk; 

ngUk; mjpu;r;rp. 

1994 Mk; Mz;L epf;tPyupd; 

FLk;gj;jpdu; nfd;l; flw;fiuapy; 

vLj;Jf;nfhz;l Gifg;glk; xd;W 

,Ue;jJ. mg;NghJ 6 tajhd epf;tPyu; 

jdJ rNfhjup kw;Wk; cwtpd 

rpWkpfSld; Gifg;glj;jpy; ,Uf;fpwhu;. 

me;j Gifg;glj;jpy; rw;W J}uj;jpy; Ie;J 

tajhd nka;lDk; jdJ FLk;gj;jpdUld; 

,Uf;fpwhu;. ,e;j Gifg;glk; vLf;fg;gl;L 

11 Mz;Lfspd; gpd;du; jhd; ,UtUk; 

re;jpj;J gofpdhu;fs;.    

bkpl;up mfu;Nfht; u\;ahtpd; 
nkh];Nfh efiur; Nru;e;j xU 
tu;j;jfu;. tq;fp> njhiyNgrp 
epWtdq;fspd; njhy;iy mq;NfAk; 
,Uf;Fk; tptfhuk; jhd;. fld; 
jUtjhfTk;> gupRfs; jUtjhfTk; 
tUk; fbjq;fs;> njhiyNgrp 
miog;Gfs; vg;NghJNk vupr;riyj; 
jUk;.
bkpl;upf;Fk; fld; ml;il 

jUtjhf gpugy tq;fp xd;wpy; 
,Ue;J fbjk; te;jJ. Mdhy; 
epge;jidfs; ftu;r;rpfukhf 
,y;iy. fld; ml;il tpsk;guj;jpy; 
tl;b tPjk; g+[;ak; vd;W 
Nghl;bUe;jhYk; mepahaj;jpw;F 
FWf;F topahy; 43 tPjk; tl;b 
mwtpLfpwhu;fs;.
Mdhy; bkpl;upf;F mUikahd 

xU Nahrjid Njhd;wpaJ. me;jf; 
fbjj;ij ];Nfd; nra;j mtu; 
fzpdpapy; Vw;wp> fld; ml;il 
jUtjw;fhd tpjpfs; kw;Wk; 
epge;jidfis fr;rpjkhf jdf;F 
Vw;wgb jpUj;jk; nra;jhu;. 
mjpy; tl;b tPjj;ij 

cz;ikahfNt g+[;akhf 
khw;wpa mtu;> tq;fp ,e;j 
tpjpia filg;gpbf;fhj xt;nthU 
re;ju;g;gj;jpYk;> mtu;fs; 3 
kpy;ypad; &gps; mguhjk; nrYj;j 
Ntz;Lk; vd;W Nru;j;Jf; nfhz;lhu;. 
mJ kl;Lky;y ,e;j xg;ge;jj;ij 

tq;fp Kwpj;Jf; nfhz;lhy; mJ 6 
kpy;ypad; &gps; mjhtJ 182>000 

nlhyu; nrYj;j Ntz;Lk; vd;Wk; 
jpUj;jpdhu;.    
mg;gb jpUj;jg;gl;l xg;ge;jj;ij 

tq;fpf;F fld; ml;il ngWtjw;F 
mDg;gpdhu;. vd;d Mr;rupak; 
tq;fpAk; mjid xg;Gf;nfhz;lJ. 
cz;ikapy; tq;fp me;j 
jpUj;jg;gl;l epge;jidfis 
ghu;f;fhky; ifnaOj;jpl;L tpl;lJ. 
mfu;NfhTf;F fld; ml;ilAk; 
fpilj;jJ. mtu; me;j fld; 
ml;ilia itj;J ,\;lj;jpw;F 
nryT nra;jhu;. 
mjpf epYit ,Ug;gjhy; ,uz;L 

Mz;Lfspd; gpd; mfu;Nfht; 
fzf;if %baJ tq;fp. ghtk; 
epge;jid jpUj;jg;gl;lJ njupahj 
tq;fp mfu;Nfht; 45>000 &gps; ju 
Ntz;Lk; vd;W tof;Fj; njhLj;jJ. 
Mdhy; tq;fp ifnaOj;jpl;l 

jpUj;jg;gl;l Mtzj;ij itj;J 
ePjpkd;wj;jpy; thjpl;l mfu;Nfht; 
tof;fpy; ntw;wp ngw;whu;. mjd;gb 
mfu;Nfht; jdJ epYitapy; 19>000 
&gis nrYj;jpdhy; NghJk; vd;W 
ePjpgjp jPu;g;gspj;Jtpl;lhu;.   

Mdhy; mfu;Nfht; Rk;kh 
tpltpy;iy. nra;Jnfhs;sg;gl;l 
xg;ge;jj;jpd;gb tq;fp jdf;F 24 
kpy;ypad; &gps; ,og;gPL toq;f 
Ntz;Lk; vd;W gjpYf;F tof;Fg; 
Nghl;lhu;. 

mnkupf;fhtpy; Nju;jy; %yk; ntw;wp ngw;W Nkau; 
gjtp tfpj;j KjyhtJ ngz;zpd; ngau; Rrd;dh vk; 
ry;lu;. 1887 Mk; Mz;L fd;rh];> mu;Nfhdpah efupd; 
Nkau; gjtpf;fhf ele;j Nju;jypNyNa mtu; ntw;wp 
ngw;whu;.
cz;ikapy; ngz; Gul;rpahy; epfo;e;j xd;whf 

,jid $w Kbatpy;iy. NkaUf;fhd Nju;jy; 
eilngw;wNghJ> Ntl;ghsu; ngau; gl;baypy; 
ry;lup ngaiu xU FO ,izj;J tpl;lJ. 
,e;j Mltu; FO nry;lUf;F Mjuthf mtuJ 
ngaiur; Nru;f;ftpy;iy> mLg;gq;fiuapy; 
,Uf;Fk; ngz;fis ieahz;b nra;tjw;fhfNt 
,e;j Ntiyia nra;jJ. Mdhy; vjpu;ghu;f;fhj 
tifapy; mtu; ntw;wpngw;Wtpl;lhu;.     
md;Nw mnkupf;fg; ngz;fspd; [dehaf 

murpay; njhlq;fpaJ. 

ngU ehl;by; cs;s kiy xd;wpy; ,Uf;Fk; 
,uhl;rj ghiw xd;W rupe;J tpOk; mghak; 
,Ug;gjhf 1961 Mk; Mz;L mnkupf;f 
tpQ;Qhdpfs; ,Utu; vr;rupj;jpUe;jhu;. mg;gb 
xU epyr;rupT Vw;gl;lhy; fPNo 

,Uf;F efuq;fs; 
Kw;whf mope;JtpLk; 
vd;W vr;rupj;jhu;. 

Mdhy; ngU 
muNrh vr;rupf;if 
tpLj;j me;j 
tpQ;Qhdpfis 
gpbj;J rpiwapy; 
milf;f 

Kad;whu;fs;. gae;JNghd 
,UtUk; ehl;il tpl;L jg;gp Xb 

tpl;lhu;fs;. me;j vr;rupf;if gw;wp %r;Rtplf; 
$lhJ vd;W muR vr;rupj;jJ. vdNt me;j 
kiyiaAk; ,uhl;rjf; fy;iyAk; kf;fs; 
kwe;J tpl;lhu;fs;. 
rupahf vl;L Mz;Lfspd; gpd; ngUtpy; 

,lk;ngw;w md;fh\; g+fk;gj;jpy; nrhd;dgb 
me;jf; fy; rupe;J tuyhw;wpy; fhzhj 
epyr;rupT xd;W Vw;gl;lJ. ,U efuq;fs; 
milahsk; njupahky; GijAz;ld. mjdhy; 
70>000 Ngu; tiu capupoe;jhu;fs;.  

jpUkzk; Gifg;glj;jpy; 
epr;rapf;fg;gLfpwJ

vr;rupg;gJ Fw;wkh?

Vkhw;w epidj;j tq;fpia Vkhw;wpa fpy;yhb



பரீட் இகபபால் - 
யபாழ்பபபாணம்

032021   டிசம்பர் 12 ஞாயிற்றுக்கிழமை

உலகிலலலய மிக உயரமபான 
வல்லபபாய் பட்லடேல் 

சிலல இந்திய பிரதம மந்திரி 
நலரந்திர லமபாடி உலகிலலலய 
மிக உயரமபான (182 மீற்றர்) 
சிலலயபான வல்லபபாய் பட்லடேல் 
சிலலலய குஜரபாத் மபாநிலத்தில் 
நர்மதபா மபாவட்டேத்தில் குட்டித் 
தீவபான சபாது லபட்டில் வல்லபபாய் 
பட்லடேலின் பி்றந்தநபாலையயபாட்டி 
(31.10.2018) தி்றந்து லவத்தபார்.

வல்ல்பாய் ்பட்டேலின் சிம்லயின் 
உயரைானது அமைரிக்்ாவிலுள்ள 
சுதந்திர ்தவி சிம்லமய விடே இரு 
ைடேங்ாகும. வல்ல்பாய் ்பட்டேலின் 
சிம்லமய உருவாக்் 70 ஆயிரம மதான்; 
சீமைந்தும சிம்லயின் மவளிப்புற 
பூச்சுக்்ா் 1700 மதான் மவண்்லமும 
்பயன்்படுததப்்படடேது.யார் இந்த வல்ல்பாய் 
்பட்டேல?

இந்திய சுதந்திர ்்பாராடடேததில 
ை்ாதைா ்ாந்திக்கு ஜவஹர்்லால ்ேருவும 
இன்மனாருவரும இரு ம்்்ளா் 
இருந்தனர். அந்த இன்மனாருவர்தான் 
வல்ல்பாய் ்பட்டேல ஆவார்.

விவசாய குடும்பைான குஜராததி 
குடும்பததில ஜா்வரி்பாய் – ்லாத்பாயி 
தம்பதியினருக்கு 1875 ஆம ஆணடு 
ஒக்்டோ்பர் ைாதம 31 ஆம தி்தி ஆறு 
பிளம்ள்ளுள ஒருவரா் வல்ல்பாய் 
்பட்டேல பிறந்தார். இந்திய விடுதம்லப் 
்்பாராடடேததின் ஆரம்பக் ்டடேததில 
மவளம்ளயர்்ளுக்கு எதிரான வீரைஙம் 
ஜான்ஸி ராணிமய தம்லவியா்க் ம்ாணடே 
்பமடேயில இருந்த வீரர்்ளுள ஒருவர்தான் 
வல்ல்பாய் ்பட்டேலின் தந்மத ஜா்வரி்பாய் 
ஆவார்.

வல்ல்பாய் ்பட்டேலின் சிறுவயதில 
ேடேந்த ஒரு சுவாரஷயைான சம்பவம 
என்னமவனில, அக்்ா்லதது ோடடு 
மவததிய முமற்ள மி்வும ்டுமையா் 
இருந்தன. வலி அல்லது வீக்்ம 
ஏற்்படடோல அந்த இடேததில ்பழுக்் 
்ாய்ச்சிய இரும்பால சூடு ்்பாடுவார்்ள. 
சின்னஞ்சிறு ம்பயன் எப்்படித தாஙகுவான் 
என்று தந்மதக்கு தயக்்ம; தாய்க்கு 
ேடுக்்ம. வல்ல்பாய் ்பட்டேல சூடோன 
இருமபுக் ்மபிமய தா்ன எடுதது சூடு 
மவக்் ்வணடிய இடேததில தா்ன 
மவததுவிடடோன். இதமன யாரும 
எதிர்்பார்க்்விலம்ல. வல்ல்பாய் ்பட்டேல 
அழவும இலம்ல. ோடடு மவததியர் 
திம்ததுவிடடோர். இதுதான் வல்ல்பாய் 
்பட்டேலின் ைன வலிமை!

வல்ல்பாய் ்பட்டேல ஆரம்பக் 
்லவிமய திணமணைப் ்பளளிக்கூடேததில 
்படிததார். குஜராத மைாழிமயக் ்ற்றுக் 
ம்ாணடோர். மதாடேர்ந்து ஐந்தாம வகுப்ம்ப 
்்பட்லாந்த ்பாடேசாம்லயில ்படிதத 
வல்ல்பாய் ்பட்டேல ஆறாம வகுப்பிற்கு 
ோடியாத உயர்நிம்ல ்பாடேசாம்லக்கு 
மசன்று விடடோர். அவர் குறுமபுக்்ார 
ைாணைவரா்வும சிறு சிறு பிரச்சிமன்ளுக்கு 
்்பாராடடேங்ம்ள ேடேததியதாலும அந்தப் 
்பாடேசாம்லமய விடடுச் மசல்ல ்வணடிய 
சூழ்நிம்ல உருவானது. அவர் ோடியாத 

்பாடேசாம்லயிலிருந்து ்ப்ராடோ உயர்நிம்லப் 
்பாடேசாம்லக்கு ைாறினார்.

வல்ல்பாய் ்பட்டேல ைாணைவரா் 
இருந்த்்பா்த 1893 இல ்ானா என்ற 
கிராைதமதச் ்சர்ந்த 12 வயது நிரமபிய 
ஒரு ம்பணமணை திருைணைம மசய்தார். 
இவர்்ளுக்கு ைனும்பன் ்பட்டேல, தாஹயா 
்பட்டேல என்ற இரணடு குழந்மத்ள 
பிறந்தன.

வல்ல்பாய் ்பட்டேல 1897 இல 
மைடரிக்கு்்லஷன் ்பரீடமசயில ்தர்ச்சி 
ம்பற்று மதாடேர்ந்து மூன்று வருடேங்ள 
சடடேக்்லவி ்பயின்று வழக்்றிஞரானார். 
வல்ல்பாய் ்பட்டேல தனது வழக்்றிஞர் 
்பணிமய ்்ாதராவில ஆரமபிததார்.

வல்ல்பாய் ்பட்டேல ஒருோள 
நீதிைன்றததில வாதாடிக் 
ம்ாணடிருந்த்்பாது தந்திமயான்று 
வந்தது. வழக்கின் ேடு்வ அவர் 
அததந்திமய ைனதுக்குள வாசிததார். 

பின்னர் அததந்திமய சடமடேப்ம்பயினுள 
மவததுவிடடு வாததமத மதாடேர்ந்தார். 
வாதம முடிவமடேந்ததும ோற்்ாலியில 
சாய்ந்துவிடடோர். எல்்லாரும ஓடிவந்து 
விசாரிததனர். வல்ல்பாய் ்பட்டே்லால 
்்பச முடியவிலம்ல. உதடு்ள துடிததன. 
ேடுஙகும ம்்்ளால ்ண்ளில 
்ணணீருடேன் தந்திமய நீடடினார். 
வல்ல்பாய் ்பட்டேலின் ைமனவி 
ைமறந்துவிடடே மசய்திதான் அது. 
அதிர்ச்சியான, துன்்ப்ரைான மசய்திமய 
அறிந்தும வாததமதக் ம்விடோது 
மதாடேர்ந்து மவற்றி்ரைா் முடிததுவிடடு 
ைனம வருந்தும வலிமையுமடேயவரா் 
இருப்்பது எல்்லாராலும முடியாத ்ாரியம.

வல்ல்பாய் ்பட்டேல ்பரிஸடேர் 
்படடேப்்படிப்பிற்்ா் 1910 ஆம ஆணடு 
்லணடேன் புறப்்படடோர். அவர் ்லணடேன் 
மிடில மடேமபில சடடேக் ்லலூரியில 
சடடேம ்பயின்றார். இறுதித ்தர்வில 

சிறப்புச் சிததி ம்பற்றதால வல்ல்பாய் 
்பட்டேலுக்கு இஙகி்லாந்தி்்ல்ய 
சடடேப் ்்பராசிரியரா் ்பணியாற்றும 
வாய்ப்பு ்தடிவந்த ்்பாதிலும ோடடுப் 
்பற்று அதி்முள்ளதால இந்தியாவிற்்் 
திருமபிவிடடோர்.

வல்ல்பாய் ்பட்டேலின் தந்மத 
ஜா்வரி்பாய் இந்திய விடுதம்லப் 
்்பாராடடேததின் ஆரம்பக் ்டடேததில 
மவளம்ளயர்்ளுக்கு எதிரான ்்பாரில 
ஜான்ஸி ராணிமய தம்லமையா்க் 
ம்ாணடே ்பமடேயில ்சர்ந்து ்்பாரிடடு 
ஜான்ஸி ராணி ம்ால்லப்்படடேதன் பின் 
தந்மத ஜா்வரி்பாய் மூன்று வருடேங்ள 
சிமற மசன்றார். தனது தந்மத ஜா்வரி்பாய் 
மூ்லம அடிமை இந்தியாவின் அவ்லம 
புரிந்தது. வல்ல்பாய் ்பட்டேலுக்கு 
இந்திய சுதந்திர தா்ம ஏற்்படடு, ை்ாதைா 
்ாந்தியுடேன் மதாடேர்ம்ப ஏற்்படுததினார்.

வியா்பாரததிற்்ா் வந்த 
மவளம்ளயர்்ள ோடமடேக் ம்ப்்பற்றி 
மசாந்த ைணணி்்ல்ய தன் ைக்்ம்ள 
அடிமைப்்படுததி மவததிருப்்பமத 
வல்ல்பாய் ்பட்டேலினால சகிக்் 
முடியவிலம்ல. தியா் உணைர்வுத தீ 
வல்ல்பாய் ்பட்டேலின் மேஞ்சில ்னன்று 
ம்ாணடிருந்தது. வல்ல்பாய் ்பட்டேலிடேம 
மசலவம இலம்ல்ய தவிர ைக்்ளிடேததில 
மசலவாக்கு இருந்தது. வல்ல்பாய் ்பட்டேல 
1917 ஆம ஆணடி்்ல்ய தர்யாப்பூர் 
ே்ராடசி ைன்றததிற்கு ்்பாடடியின்றி 
்தர்ந்மதடுக்்ப்்படடோர்.

குஜராததில ்்டோ என்ற இடேததில 
்பயங்ர ்பஞ்சம ஏற்்படே விவசாயி்ள 
ஆஙகி்்லய அரசிடேம வரிவி்லக்கு ்்டடுப் 
்்பாராடிய்்பாது அரசு ்பணியாததால 
ை்ாதைா ்ாந்தி, வல்ல்பாய் ்பட்டேல 
தம்லமையில வரிம்ாடோமை ்்பாராடடேம 
மவடிததது. அரசு ்பணிந்து வரியும 
ரததானது. வல்ல்பாய் ்பட்டேலின் முதல 
மவற்றி இதுதான். ்பார்்டோலி என்ற 
இடேததில விவசாயி்ள ே்லன் ்ாக்் 
ேமடேம்பற்ற ைற்மறாரு சததியாக்கிர் 
்்பாராடடேததிலும வல்ல்பாய் ்பட்டேலுக்கு 
மவற்றி கிமடேததது. அடுததடுதது 
இரு மவற்றி்ள கிமடேதத வல்ல்பாய் 
்பட்டேல ை்ாதைா ்ாந்தியால “சர்தார்” 
என்று அன்்்பாடு அமழக்்ப்்படடோர். 
சர்தார் என்றால ்பமடேத தம்லவர் 
எனப் ம்பாருள்படும. அன்றுமுதல 
“சர்தார் வல்ல்பாய் ்பட்டேல” என்்ற 
அமழக்்ப்்படடோர்.

ை்ாதைா ்ாந்தி, ஜவஹர்்லால ்ேரு, 
வல்ல்பாய் ்பட்டேல, ஜின்னா ஆகி்யார்்ள 
இமணைந்து இந்திய சுதந்திரததிற்்ா் 
்்பாராடினர். ஆஙகி்்லய அரசின் 
ஆசி்யாடு ்தான்றியதுதான் “முஸலிம 
லீக் ்டசி” ஆகும. அதனால ஜின்னா 
அடிக்்டி ஆஙகி்்லய அரசுடேன் இர்சியப் 
்்பச்சுவார்தமத ேடேததியுள்ளார். அந்த 
சந்தர்ப்்பததில ஜின்னா 
ஆஙகி்்லய அரசிடேம 
விடுதம்லயின்்்பாது 
்பாகிஸதானுடேன் 
்ாஷமீமரயும 
அஸ்ாமின் 

 உலகிலலலய மிக உயரமபான 
வல்லபபாய் பட்லடேல் சிலல 

ோடடிய ்்லா ைந்திர் 
ேடேனக் ்லலூரி அதி்பர் 

திருைதி வாசுகி மஜ்தீஸவரனின் 
ைாணைவி்ளும, திரு. திருைதி 
்ாயததிரி சுவீந்திரனின் புதலவி 
சுவஸதி்ா, ைற்றும திரு. திருைதி 
உைா அ்சா்னின் புதலவி துர்க்்ா  
ஆகி்யாரின் அரங்்ற்றம

எதிர்வரும 18 ஆம தி்தி 
சனிக்கிழமை ைாம்ல 5.30ைணிக்கு
்பம்ப்லப்பிடடி சரஸவதி 
ைணடே்பததில ேமடேம்பறவுள்ளது.
      இன் நி்ழ்விற்கு பிரதை 
அதிதியா் சடடேைா அதி்பர் 
சஞ்்ஜ இராஜரடனம (ஜனாதி்பதி 
சடடேததரணி) ைற்றும சிறப்பு 

விருந்தினர்்்ளா் ம்ாழுமபு 
ை்ளிர் ்லலூரி அதி்பர் திருைதி 
ஈஷா ஸம்பலடடிமவன்ட (Mrs. 
EashaSpeldewinde), மதஹிவம்ள 
்்ற்்வ ்லலூரி அதி்பர் 
திருைதிஅன்டேனிமசலம்லயா
 (Mrs. Anthony Chelliah) ஆகி்யார் 
்்லந்து சிறப்பிக்்வுளௗனர்.

           யதபாடேர்ச்சி 15 பககம்...
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த�ொடர்ச்சி  14ஆம் பக்கம்

எனது இளமை ்கொலம் 
தபரும் பகுதி 

ைருத்துவைமனயிலலலே ்கழிந�து 
தபரிே குற்றங்கமள தெய்துவிட்டு 
சிம்றச்ெொமலயில் இருககும் 
ம்கதி்களின் நன்னடத்ம�மேப் 
தபொருத்து அவர்்கமள சில 
்கொலம் தபயிலில் தவளிலே 
விடுவொர்்களொம் அல� லபொலத்�ொன் 
என்மனயும் ைருத்துவைமனயில் 
இருநது சில ைொ�ங்கலளொ அல்லது 
சில நொட்்கலளொ வீட்டிறகு கூட்டி 
வருவொர்்கள்

அப்படி கூட்டி வரும நாட்்களில் தான் 
நான் ்பள்ளிக்கூடம ப்பாவது நண்பர்்கப�ாடு 
விம�யாடுவது என்று நடக்கும நான் வீட்டில் 
இருக்கும ்காலங்களில் எனது தநமதயாரும 
கூட இருநதுவிட்டால் மசக்கிளில் மவத்து 
என்மன ப்காயில் அரசியல் கூட்டம இலக்கியம 
பைமட்களுக்கு கூட்டி ப்பாவார் அப்படி ப்பா்க 
பநர்நதால் தூக்்கம தூக்்கைா்க வரும எபப்பாதடா 
கூட்டம முடியும என்று ்பல நாள் விழிபபிதுங்க 
்காத்திருபப்பன்

அதற்கு ்காரணம இலக்கியவாதி்கள் 
ப்பசுவது எதுவுபை எனக்கு புரியாது. 
தமிழ் வார்த்மத்கம�த் தான் அவர்்கள் 
்பயன்்படுத்துவார்்கள் ஆனாலும எனக்கு அது 
பவறு ஏபதா ்பாமை ப்பால் இருக்கும புரியாத 
விசயத்மத எப்படி இத்தமனப்பர் ரசித்து 
ப்கட்கிறார்்கப� என்றும பதான்றும

இதனாபலபய தமிழ் இலக்கியங்கள் 
என்றவுடன் எனக்கு வவகுநாள் ஒரு ்பயம 
இருநதது புதியதா்க ஒருவன் ஆஙகிலம ்கற்்க 
முற்்படும ப்பாது அவனுக்குள் எழுமபும 
இமத நமைால் ்கற்றுக் வ்காள்� முடியுைா 
என்்பது ப்பான்ற இயல்்பான ்பயம அல்ல 
அது ்கஷடப்பட்டு புரிநதுவ்காள்� பவணடிய 
விையங்கள் எதவுபை அதில் இல்மல. 
ைனிதனின் அழம்க இயற்ம்கயின் வனபம்ப 
வீரத்தின் வசரிமவ மிம்கப்படுத்தி ்காட்டும 
சாதாரண சங்கதியான தமிழ் இலக்கியத்மத 
்கஷடப்பட்டு ்கற்றுக் வ்காள்�த்தான் பவணடுைா 
என்ற அலட்சியத்தில் உருவான அல்லது நிஜைான 
பசாமப்பறித்தனத்தில் உருவான ப்பாலியான 
்பயம அது.

இநத ்பயத்தால் நான் இழநதது அ�விட 
முடியாதமவ்கள் என்று அபப்பாது எனக்கு 
புரியவில்மல எல்பலாரும புதுக்்கவிமத 
எழுதுகிறார்்கள் நாமும அமதபய எழுதினால் 
என்ன ைரியாமத இருக்கிறது? ்கடினைானது 
என்றாலும ைரபுக் ்கவிமத தான் எழுதி ்பழ்க 
பவணடுவைன ஒரு எணணம ைனதில் பதான்றிய 
ப்பாது வசயல்்படுத்த முமனநத ப்பாது நான் 
இழநதமவ்களில் உள்� ைதிபபு வதரிய 
ஆரமபித்தது.

தமிழ் இலக்்கணம ்கற்றுக் வ்காள்� பவணடும 
என்ற ஆமச பிறநதவுடன் தமிழாசிரியர் புலவர் 
சு.்கணண மன நாடிபனன் அவர் ்கவிஞன் 
வ்பணமண வ�வன் என்ற வ்பயரில் ்பல ைரபுக் 
்கவிமத்கம� எழுதி தமிழுக்கு தநதவர் குழநமத 
்கவிஞர் அழ. வள்ளியப்பா ப்பால குழநமத்களும 
தமிழிலக்்கணத்மத மி்க சுல்பைா்கவும . 
சு்கைா்கவும ்கற்றுக் வ்காள்� ்பாட்டு வடிவில் 
ம்பநதமிழ் இலக்்கணம என்ற நூமல எழுதியவர் 
ஆஙகில வைாழிபய ்கலக்்காைல் சுத்தைான 
தமிழில்தான் எபப்பாது உமரயாடுவார்.

அவரிடம வசன்று இலக்்கணம ்கற்றுக் 
வ்காள்� பவணடும என்று ப்கட்டவுடபனபய 
சமைதித்துவிட்டார். வாரத்தில் ஒரு நாள் 
வகுபபிற்கு வரச் வசான்னார் ைார்்கழி ைாதக் 
குளிரில் அதி்காமல 5 ைணிக்கு அவர் வீட்டுத் 
திணமணயில் உட்்கார்நது தமிழ் இலக்்கணம 
்கற்ற அநத நாம� ைறக்்கபவ முடியாது

ஒருநாள் அவர் உனக்கு சங்க ்பாடல் ஏதாவது 
வதரியுைா என்று ப்கட்டப்பாது ்பழநதமிழ் 
இலக்கியத்தில் அவவ�வா்க எனக்கு நாட்டம 
இல்மல. அநத தமிழ் நமடமய புரிநது 
வ்காள்வது ்கடினம என்று ்பதில் வசான்பனன் 
அபப்பாது அவர் ஒரு வார்த்மத என்னிடம 
வசான்னார். அப்பனும ்பாட்டனும எப்படி 

வாழ்நதார்்கள் என்று வதரியாைல் வாழ 
நிமனப்பவன் ்கண்கம� மூடிக்வ்காணடு 
வநருபபுக் குணடத்தில் விழுநதவன் ஆவான் 
என்றார்.

இமத என்னால் எபப்பாதுபை ைறக்்க 
முடியாது எனது முன்பனார்்கள் முட்டாள்்க�ா்க 
முழுைமடயர்்க�ா்க வாழநதார்்கள் என்றால் 
நான் ைட்டும எப்படி அவர்்களிடம இல்லாத 
அறிமவ வ்பற்றவன் ஆபவன்? எப்படி 
என்னால் ைட்டும தனியா்க அறிமவ வ்பற 
முடியும? என் ்பாட்டனார் குதிமர சவாரி வசய்து 
வைய்க்்காப்பா�ர்்கப�ாடு ்பயணம வசய்தவர் 
அவருமடய ப்பரனான நான் அப்படி ப்பா்க 
முடியவில்மல என்றாலும கூட சாராயம 
குடித்துவிட்டு சாக்்கமடயில் புர�ாைல் 
இருநதாபல ப்பாதும அவர் ைரியாமதமய 
்காப்பற்றியவன் ஆபவன்.

்பழநதமிழ் சங்க ்பாடல்்கம� ்படிப்பதனால் 
இலக்கிய சுமவ கிமடக்கும, புதியதா்க ்கற்்பமன 
வசய்ய வழி கிமடக்கும. முன்பனார்்கள்்கம� 
்பற்றிய அறிவுைா்க கிமடக்கும என்று எனக்கு 
பதான்றபவ அவரிடம அபப்பாபத சரித்திரம 
்படித்தால் கிமடக்்கக் கூடிய அறிவு இலக்கியம 
்படித்தால் கிமடக்குைா? என ்பளிச் என்று 
ப்கட்டும விட்படன். வைலிதா்க சிரித்த அவர் 

சரித்திரத்தில் எழுதப்பட்டமவ்கள் வவறும 
விவரக் குறிபபுக்்கள் தான் அதில் உணர்வு 
இருக்்காது. ்காட்சி்கள் இருக்்காது. இலக்கியம 
அப்படி அல்ல அக்்கால சூழமல நைக்கு 
உள்�ப்படி ்காட்டுவது ப்பாலபவ ைனிதர்்களின் 
உணவுர்்கம�யும அமதயும தாணடி நிற்கும 
உணமை்கம�யும நைக்கு ்காட்டும என்றார்.

அநத நாள் முதற்வ்காணடு சங்கப 
்பாடல்்களில் மீதியிருநத அலட்சியத்மதயும 
அச்சத்மதயும விலக்கி இதற்குள்ளும ஏபதா 
ஒரு புமதயல் இருக்கும என்ற ஆர்வத்தில் 
பதடிப ்பார்க்்கலாபனன். ஆரம்பத்தில் ்பழம 
தமிழ் ்பாடல்்கம� உச்சரிக்்க முடியாைல் 
நாக்கு தள்�ாடியது வார்த்மத்கம� 
வாய்விட்டு வசால்லுமப்பாது ்பற்்கள் தநதி 
அடித்தன ஒன்றுபை புரியாத ஆபிரிக்்காவில் 
ைாட்டிக்வ்காணடது ப்பால ஒரு உணர்வு 
ஏற்்பட்டது.

சுருக்்கைா்க வசால்வது என்றால் 
ஒரு ைணணாங்கட்டியும புரியவில்மல. 
வதரியவில்மல என்று எநத விையத்மதயும 

விட்டுவிடும சு்பாவம எனக்கு எபப்பாதுபை 
கிமடயாது புரியும வமர ப்பாராடுபவன் வவற்றி 
வ்பறுமவமர ப்பாராட்டத்மத நிறுத்தபவ 
ைாட்படன் நீயா நானா ்பார்த்து விடலாம என 
சங்கப்பாடபலாடு ைல்லு ்கட்ட ஆரமபித்பதன் 
்கமடசியில் ்பாடல்்கள் என்மன ்பார்த்து 
்பரிதா்பப்பட்டன. இநத ைரைணமடக்கு 
வி�ஙகிதான் வதாமலபப்பாபை என்ற 
இரக்்கத்தில் இரஙகி வநதன.

்பலாப்பழத்மதப பி�நது எணமணய் 
பதய்த்த குச்சியில் ்பலாப்பாமல உருட்டி 
எடுத்து சும�க்குள் இருக்கும வ்காட்மடமய 
எடுத்து எறிநது விட்டு வைாய்க்்க வரும 
ஈமயயும துரத்தியடித்து சும�மய சுமவக்கும 
ப்பாது கிமடக்கும ஒரு சநபதாைம ்பமழய 
்பாடல்்கள் புரிய ஆரமபித்தவுடன் கிமடத்தது. 
முதல் முதலில் நான் ்படித்து புரிநது வ்காள்� 
முயற்சித்தது திருக்குறளில் உள்� ்காைத்துப 
்பாபல ஆகும.

குறம� நான் வதாட்ட ப்பாது என் வயது 22 
அது விடமலப ்பருவம ்கவர்ச்சிமய ைட்டுபை 
அநத ்பருவத்துக் ்கண்கள் ்பார்க்கும எதில் ஆர்வம 
இருக்கிறபதா அதிலிருநது உனது முயற்சிமய 
துவஙகினால் தான் சுல்பைா்க வவற்றியமடய 
முடியும என நண்பர்்கள் வசான்னதனால் 

அநதப ்பகுதிமய ்படிக்்கலாபனன் இமத இஙகு 
வசால்லுகிபறாம என்ற வவட்்கம எனக்கில்மல. 
உணமைமய வசால்கிபறாம என்ற திருபதிதான் 
வருகிறது. ்காைம. ்க�வு. ப்கா்பம இப்படி 
எல்லா அசுத்தங்கம�யும ்கடநது வநதால் 
தாபன அமைதி ைரத்தில் சாநதி ்பழத்மத ்பறித்து 
சுமவக்்கலாம.

ைனிதர்்கள் அமனவருக்கும ஒவவவாரு 
்பருவத்திலும ஒவவவாரு விதைான ஆமச்கள் 
வருகின்றது. வதாட்டிலில் கிடக்கும 
ப்பாது அமைாவின் தாலாட்மட ப்கட்்க 
ஆமசப்படுகிபறாம வதாட்டிமல விட்டிறஙகி 
த�ர் நமட ்பயிலும ப்பாது விதவிதைான 
வ்பாமமை்கள் மீது ஆமசப பிறக்கிறது. அதன் 
பிறகு ்பம்பரம .ப்காலி. ்க்படி என்ற தாணடி 
மீமச மும�க்கும ்பருவத்தில் ஆமசயின் நிறம 
ைாறுகிறது.

அநத ைாற்றபை ்பணத்தாமச. ்பதவியாமச 
என விரிநது ்கமடசியில் உயிரின் மீது ஆமசயா்க 
முடிவமடகிறது. ஆமச்கள் பிறப்பதும 
ைாறுவதும தவறல்ல. அது இயற்ம்கயின் 
விம�யாட்டு ஆனால் சிலப்பருருமடய 
ஆமச எதாவது ஒரிடத்திபலபய நிமலத்து 
நின்றுவிடுகிறது. அபப்பாது தான் ைனிதன் 
முழுக்்க முழுக்்க உணர்வு்களுக்கு அடிமையாகி 
புறப்பட்ட இடத்திபலபய நின்று விடுகிறான்.

்பம்பரம விம�யாடும ஆமச ்பல் ப்பான 
பிறகும வதாடர்நதால் எப்படி தவபறா அபத 
ப்பாலபவ இ�மைப ்பருவத்தில் அறுபபும 
்காதல் உணர்விற்கு தமல நமரத்து ப்பான 
பிறகும அடிமையா்க கிடப்பது தவறுதல் 
ஆகும. அநத ்பருவத்தில் ்படித்த ்காைத்துப்பால் 
திருக்குறள் ைனமத வசமமைப ்படுத்தியபத தவிர 
சஞசலப்படுத்தவில்மல.

இரு பநாக்கு அவளின் ்கண உள்�து ஒரு 
பநாக்கு பநாய் பநாக்கு ைற்வறான்று அநபநாய்க்கு 
ைருநது என்ற குறட்்பா வ்பணமையின் 
விழியமசயில் உள்� நளினத்மத ைட்டும 
்கற்பிக்்கவில்மல வ்பண பைா்கத்தில் உள்� 
்கமபீரத்மதயும தமலக்குனிமவயும கூட 
்கற்பித்தது.

இப்படி உணர்வு்கம� ைட்டுமைல்ல 
அக்்காலத்திய சமூ்க சித்திரத்மதயும. ்பழமதமிழ் 
்பாடல்்கள் நைது ்கண முன்னால் தூசி தட்டி 
விரித்து மவக்கிறது நற்றிமணயில் உள்� ஒரு 
அழ்கான சித்திரத்மத இநத இடத்தில் ்காண்பது 
நன்றா்க இருக்கும என்று நிமனக்கிபறன்.

இ�ம ்காதலர்்கள் இருவர் ஒரு தன்னநதனி 
பதாபபிற்க்குள் நடநது வருகிறார்்கள். ைாமல 
இ�ம சூரியனின் இதைான வவப்பமும.

குளிர் மிகுநத வதன்றலும இருவர் ைனதில் 
சிலிர்பம்ப ஏற்்படுத்துகிறது. அநத பசாமலயில் 
ஒரு புன்மன ைரம நிற்கிறது. அதன் அடர்நத 
நிழலில் உட்்கார்நது இன்்பக் ்கமத்கள் 
ப்பச ஆமசப்படுகிறான் ்காதலன். ஆனால் 
வவட்்கத்பதாடு ைறுக்கிறாள் ்காதல் தமலவி 
்காரணம என்னவவன்று அவன் ப்கட்்க இநத 
புன்மன ைரம எனக்கு தைக்ம்க உறவாகும 
என்று அவள் வீமண குரலில் கிசுகிசுக்கிறாள். 
ைஙம்கக்கு சப்காதரி ்பச்மச ைரைா என்று அவன் 
ப்கள்வி ப்கட்்க துணியும ப்பாபத அவளிடம 
இருநது ்பதிலும வநது விடுகிறது. என் அமைா 
குழநமதப ்பருவத்தில் இநத பசாமலக்கு 
வநது தான் விம�யாடுவா�ாம. அபவ்பாழுது 
ப்கட்்பாரற்று கிடநத புன்மன ைரம விமத ஒன்மற 
எடுத்து ைணலில் ஊன்றி மவத்தா�ாம.

அவள் வாலி்ப ்பருவத்மத வதாட்டப 
ப்பாது அன்று ஊன்றிய விமத துளிர்த்து 
நிற்்பமத ்கணடா�ாம . அதன் நிழலில் தான் 
பதாழி்கப�ாடு விம�யாடுவா�ாம. அன்மன 
வ�ர்த்த ைரம என்்பதால் இவளுக்கு இது 
அக்்காவாய் ஆனதாம. இது உன் தைக்ம்க என்று 
அமைா தான் அறிமு்கம வசய்து மவத்தா�ாம 
.அதன் ்காரணைா்க அக்்கா முன் அத்தான் நீ 
வதாட்டால் ்பற்றிக் வ்காள்�ாபதா வவட்்கம வைன 
வி�க்்கம வசான்னா�ாம வ்பாரும� புரிநத பிறகு 
இநத நற்றிமண ்பாடமல ்படித்துப ்பாருங்கள்.

விம�யாடு ஆயவைாடு 
வவணைணல் அழுத்தி
ைறநதனம துறநத ்காழ்முமல அம்கய
வநய்வ்பய் தீம்பால் வ்பய்தினிது வ�ர்த்தது
நுமமினும சிறநதது நுவமவ யாகும என்று
அன்மன கூறினள் புன்மனயது சிறபப்ப
அமை நாணுதும துமவைாடு நம்கபய!

இதில் என்னபவ்பரிய விையம இருக்கிறது. 
ஜன்னிபநாய் ்கணடவன் உ�றுவதுப்பால ்காதல் 
பநாய் வநதவர்்கள் அர்த்தைற்ற வார்த்மத்கம� 
கூறி பிதற்றுவது வழக்்கம தாபன என்று சிலர் 
ப்கட்்கலாம. நானும அப்படித்தான் ஒரு 
்காலத்தில் ப்கட்டுக்வ்காணடிருநபதன். பநற்று 
வமர இல்லாத ்காதல் இன்று ்காமலயில் 
அறுமபியவுடன் ்காதலனின் ்கருவாட்டு வால் 
மீமச ராஜராஜ பசாழனின் ்கத்தி ப்பால்இருக்கும. 
அவன் நாமய ப்பால் வாமல சுருட்டிக் வ்காணடு 
ஒடுவது கூட புலியும சிங்கமும ்கமபீரைா்க 
நடப்பது ப்பால் வதரியும. ஆண்கள் ைட்டும 
இமழத்தவர்்க�ா்க என்ன? அவள் ்காலுக்கு 
வசருபபு வாஙகி வ்காடுக்்க ்காசு இருக்்காது. 
ஆனால் அமத வவளிக்்காட்ட முடியுைா? உடபன 
ைலபர நீ நடக்்க ்பாமதவயல்லாம பூவிரித்பதன் 
என்்பான் குளிக்்காைல் நாற்றம அடிக்கும அவள் 
வியர்மவமய வசநபதன் துளி எனச் வசால்லி 
நமமை அறுவருபபு அமடய மவப்பான். 
அப்படித்தான் இநத நற்றிமண ்காதலியும 
எமதபயா வசால்ல வநது வசால்லத் வதரியாைல் 
ைரம எனக்கு அக்்கா என்று உ�றுவதுப்பால் 
பதான்றும.

்காதல் என்்பபத ஒரு வித ம்பத்தியம தான். 
அப்படிப்பட்ட ம்பத்தியக்்கார ப்பச்சா்க இநத 
்பாடமல நாம எடுத்துக் வ்காள்� முடியாது. 
இதில் வசால்லப்பட்டிருக்கும வார்த்மத்களின் 
பின்னனிமய ஆராய்நதால் நைக்கு ைமலபபு 
ஏற்்படுகிறது. முதலில் ்காதலர்்கள் நடநதுவரும 
பசாமலமய எடுத்துக் வ்காள்பவாம. இநத 
பசாமல ்காதலியின் அமைா ்காலத்திலும 
பசாமலயா்கத்தான் இருநதிருக்கிறது. 
இபப்பாதும அப்படித்தான் இருக்கிறது. இதில் 
நைக்கு கிமடக்கும உணமை ்பணமடய ்கால 
தமிழன் இயற்ம்கமய சிமதக்்க முயலவில்மல. 
அமத வ�ர்க்்கபவ விருமபியிருக்கிறான் 
அதனால்தான் நாடும ந்கரமும வ�மைபயாடு 
இருநதிருக்கிறது.

பைலும இநத ்பாடலில் அவள் விமதமய 
ஊன்றினாள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறபத தவிர 
தணணீர் ஊற்றி வ�ர்த்தாள் என்று எஙப்கயும 
வசால்லப்படவில்மல. தணணீர் இல்லாைல் ஒரு 
விமத எப்படி ைரைாகும. இஙப்க ஆகியிருக்கிறது. 
அப்படி என்றால் ைாதம முமைாரி ைமழ வ்பய்தது 
என்று வசால்வது ்கற்்பமன அல்ல. அலங்கார 
வார்த்மதயல்ல நிஜைான உணமைவயன்்பது 
வதரியவரும.

ைாதம பதாறும ைமழ வராவிட்டால் நிச்சயம 
விமத துளிநதவுடன் ்கருகி ப்பாகுபை தவிர வ�ர்நது 
ைரைா்காது. இன்வனாரு விையம இநத பசாமலக்கு 
தாயும குழநமதப ்பருவத்தில் வநதிருக்கிறாள் ை்களும 
வநதிருக்கிறாள்.

நேற்று 
இல்லாத கலாதல...!
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 பாக்� : ஏ ேரால உட்கார்ந்து ��மா 
பார்த்தா ��மா ெத�யாது.
ரமனன் : ஏன்?
பாக்� : ஏன்னா � ேரா முன்னா� 
இருக்ேக.

 முரா� : அந்த மரம் ஒரு �ராஜ�ேவட்.
ேகாபு : அப்ப�யா  முரா� : ஆமாம். 

அது பட்ட மரம்

 டாக்டர்  : வாத்� இது உங்கள் மக�ன் 
உ�ர் �ரச்�ைன , கண்�ப்பா இந்த 
அப்ேரஷன் ெசய்ேத ஆகனும்
தல : அதனாலதான் அவன் ேநத்ேத 
எங்ேகேயா ஓ�ட்டான் !!

ேவலு : ேநத்து பல்ேல 
�லக்கைல .. ..
ரமனன் : ஏன் .. ..
ேவலு : என் மைன� 
பக்கத்�ேல இருந்ததால் 
வாேய �றக்க மு�யைல ..

 ேஜான்ஸ் : இன்�க்கு 
ேபங் �வு. இல்ைலன்னா 
பணம் �ைடச்�ருக்கும்.
�ன்ஸ் : ேபங்க்ல 
அக்ெகௗண்ட் 
ெவச்�ருக்�யா...?
ேஜான்ஸ் : ம்ஹ�ம் 
ேபங்க் �ளார்க் �ட்ட 
கடன் வாங்குேவன்.

தளப� : ேபார் 
ெதாடங்க இன்னும் 
ெகாஞ்ச ேநரம்தான் 

இருக்கு... ஏன் இன்னும் இருக்கு... ஏன் இன்னும் 
நமது ஆயுதக் �டங்ைக நமது ஆயுதக் �டங்ைக 

�றக்க�ல்ைல?�றக்க�ல்ைல?
�ரன் :�ரன் : நமது அரசர் 
அதுக்குள்ேளதான் அதுக்குள்ேளதான் 
ஒ�ஞ்சுக்�ட்�ருக்காரு... ஒ�ஞ்சுக்�ட்�ருக்காரு... 
எப்ப�த் �றப்பது?எப்ப�த் �றப்பது?

 பூஜா : அவர் ஏன் தூங்கும் ேபாது 
கண்ணா� ேபாட்டுக்�றார்?
ராஜா : அவருக்கு அ�க்க� ைலப்ர� 
ேபாற மா�� கனவு வருமாம். நண்பர் : என்ன ேஜா�யேர, 

��க் கூண்டு ெராம்பச் 
�ன்னதா�ருக்கு ?

ேஜா�யர் : உள்ேள இருக்�றது, 
ெவட்டுக்��ங்க

 ேஜான்ஸ் : இவர் பழக 
இ�ப்பானர்
�ன்ஸ் : என்ன ெசய்றார்?
ேஜான்ஸ் : ஸ்�ட் கைட 
வச்�ருக்கார்.
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cq;fisg; gw;wpa mwpKfj;ij vkJ 
thrfu;fSf;fhf $Wq;fs;?
vdJ ngau; Mde;jkapy; 
Ky;iyjpt;ad;. ehd; Ky;iyj;jPtpd; 
nry;tGuj;jpy; gpwe;Njd;. vOj;jhsuhd 
vdJ je;ijahu; j. Mde;jkapy; 
mkuj;Jtk; mile;Jtpl;lhu;. mk;kh 
eFNy];tup. Ie;J mz;zhf;fs;> 
xU jq;fr;rp. ,Jjhd; vdJ FLk;gk;. 
ehd; jw;NghJ aho;g;ghzj;jpd; 
nghypfz;bapy; trpj;J tUfpd;Nwd;.

cq;fs; gpwg;gplk;> fy;Y}
up tho;f;if gw;wpf; 
Fwpg;gpLq;fs;?
Ky;iyj;jPtpd; 
nry;tGuj;jpy; gpwe;J jw;NghJ 
aho;g;ghzj;jpy; trpj;J 
tUk; ehd;> vdJ Muk;gf; 
fy;tpia ah/funtl;b khzpf;f 
thrfu; tpj;jpahyaj;jpYk;> 
,ilj; juf; fy;tpia ah/
tpf;fpNd];tuhf; fy;Y}upapYk;> 
f.ngh.j. rhjhuz juf; fy;tpia 
ah/nghypfz;b ,e;J jkpo; 
fytd; ghlrhiyapYk;> f.ngh.j. 
cau; juj;ij ah/ney;ypab 
kj;jpa kfh tpj;jpahyaj;jpYk; 
fw;Nwd;. gpd;du; jpwe;j gy;fiyf; 
fofj;jpy; Kfhikj;Jt gl;lg; gbg;ig 
Nkw;nfhz;Nld;.

fiy ,yf;fpaj; Jiwf;Fs; vt;thW 
<u;f;fg;gl;Bu;fs;?
vdJ je;ijahu; j. Mde;jkapy; 
(mkuu;) mtu;fs; <oj;jpd; rpwe;j 
rpWfij vOj;jhsuhf ,Ue;jikahy; 
tPl;biyNa epiwag; Gj;jfq;fis 
thrpf;Fk; gof;fk; vdf;Ff; fpilj;jJ. 
,jidtpl vdJ mg;ghtpd; 
topfhl;Ljy;fSk; gpd;D}l;ly;fSk; 
vd;id ,yf;fpaj; Jiwf;Fs; fhy; 
gjpf;fr; nra;jJ.

cq;fsJ KjyhtJ vOj;J 
Kaw;rp vjD}lhf vg;NghJ 
Muk;gpj;jJ? Kjd; Kjyhf 
ftpij vOjpa jUzk; vJ?
ghlrhiyf; fhyj;jpNy vdJ 
vOj;J Kaw;rp Muk;gkhfpaJ. 
ah. tpf;fpNd];tuhf; fy;Y}
upapy; fy;tp fw;Wf;nfhz;bUe;j 
NghJ mq;F eil ngw;w 
fiy ,yf;fpag; Nghl;bfspy; 
Mu;tj;Jld; gq;F 
gw;wpapUe;Njd;. mg;NghJ 
ehd; vOjpa ~~tpbit Nehf;fp|| 
ftpij Kjyhk; ,lj;ij ngw;Wf; 
nfhz;lJ. mf;ftpijf;F vdJ 
jkpo; Mrpupau; jpUkjp rptuhkypq;fk;  
mjpgu; kw;Wk; khztu;fspd; 
ghuhl;Lk; fpilj;jJ.

cq;fs; gilg;GfSf;F Clfq;fs; 
ve;jstpy; fsk; mikj;Jj; je;jd?
xU fiyQdpd; tsu;r;rpapy; 
Clfj;jpd; gq;fspg;G ,d;wpaikahjJ. 
me;jtifapy; vdJ gilg;Gfis 
ntspf;nfhzu ,yq;ifapd; 
Njrpa gj;jpupiffs;> rQ;rpiffs;> 
njhiyf;fhl;rpfs;> thndhypfs; ngUk; 
gq;fhw;wpapUf;fpd;wd. ,e;j Neuj;jpy; 
vd;id tsu;j;J tpl;bUf;fpd;w 

Clfq;fSf;F 
ed;wpfisj; 

njuptpj;Jf;nfhs;fpd;Nwd;.

,Jtiu ntspte;j cq;fsJ E}y; 
mWtilfs; gw;wpf; Fwpg;gpLq;fs;?

ehd; ,Jtiu 10 E}y;fis 
ntspapl;Ls;Nsd;. ,jpy; MW ftpij 
E}y;fSk; ,uz;L rpWfij E}y;fSk; 
xU nkhopngau;g;G E}Yk;> fl;Liu> 
ftpijfs;> rpWfijfs; fye;j xU   
E}Yk; cs;slq;Fk;. mitahtd:-

1.  ey;yNjhu; fdTk; me;jupg;NghUk; 
(ftpij) - 2011

2.  ftpapd; Vf;fk; (ftpij) - 2012
3.  mk;kh fhj;jpUf;ff; $Lk; 

(ftpij) - 2013
4.  mf;fhTf;F vOjpa fbjk; 

(ftpij) - 2014
5.  jha;epyk; (rpWfij) - 2015
6.  jha;epyk; (nkhopngau;g;G - jkpo;> 

Mq;fpyk;> rpq;fsk;> gpnuQ;R) - 
2017

7.  Ky;iy epyKk; ee;jpflYk; 
(ftpij) - 2018

8.  ts;spGdj;J Mykuk; (ftpij) - 
2019

9.  nfhf;Fj;njhLtha; nfhf;FfSk; 
$ohKwpg;G ghiyfSk; (ftpij> 
fl;Liu> rpWfij) - 2020

2016 Mk; Mz;by; jha;epyk; vd;w 
rpWfij E}y; ,uz;lhk; gjpg;ghf 
mr;rplg;gl;L ntspaplg;gl;lJk; 
,q;F Fwpg;gplj;jf;f tplakhf 
mikfpwJ.

E}y;fis ntspapl 
Cf;Ftpj;jtu;fs; ahu;?
ehd; ,Jtiu xd;gJ E}y;fisAk; 
,izaj; jsj;jpy; ghly; 
xd;iwAk; ntspapl;Ls;Nsd;. ,jpy; 
vdJ vl;L E}y;fisAk; nrhe;jf; 
fhrpiyNa ntspapl;Ls;Nsd;. 
ehd; Xu; vOj;jhsuhf ,Ue;j 
fhuzj;jhy; mk;kh vdJ Gj;jhf;f 

Kaw;rpfisj; jl;bf; nfhLj;jhu;. 
xd;gjhtJ E}Yf;fhd mDruizia 
nghypif ,izak; toq;fpapUe;jJ. 
nghypif ,izaj;jpw;f;F 

vdJ kdkhu;e;j ed;wpfis 
njuptpj;Jf; nfhs;fpd;Nwd;.

cq;fs;  nfhf; Fj;njhLtha; 
‘nfhf;FfSk; $ohKwpg;G 

ghiyfSk;’ vd;w E}ypd; 
jiyg;G gw;wpf; $Wq;fs;?
vdJ E}Yf;F ,e;jj; 
jiyg;G ,lg;gLtjw;fhd 
fhuzk; vd;dntdpy; 

,e;jg; Gj;jfj;jpNy 
td;dp kz; 
rhu;e;j gy 
tpilaq;fs; 

fhzg;gLfpd;wd. 
,e;jg; Gj;jfj;jpd; 

cs;Ns ~~nfhf;F 
njhLtha; nfhf;FfSk; 

$ohKwpg;G ghiyfSk;|| vd;w 
ftpij fhzg;gLfpd;wJ. mNjNghy 

,e;jg; Gj;jfj;jpy; ,lk;ngw;w rpWfij 
xd;wpNy $ohKwpg;G ghiyfs; gw;wp 
tUfpd;wJ. MfNt ,uz;ilAk; 
Nru;j;J ~~nfhf;FnjhLtha; 
nfhf;FfSk; $ohKwpg;G ghiyfSk;|| 
vd;W ngau; #l;l KbT nra;Njd;. 
,jidtpl kz; gw;Wk; xU 
fhuzkhFk;.

Nkw;gb E}ypd; Clhf ,yf;fpa 
cyFf;F ePq;fs; $w tpUk;GtJ 
vd;d?
,e;j Gj;jfj;jpy; ftpijfs;> 
fl;Liufs;> rpWfijfs; 
fhzg;gLfpd;wd. xt;nthU 
Mf;fKk; gy fUg;nghUl;fis 
ntspg;gLj;Jfpd;wd. ,e;j Mf;fq;fs; 
midj;ijAk; njhFj;J xU E}yhf 
khw;wpajd; gpujhd fhuzk; tUq;fhy 
re;jjpf;fhd Mtzg;gLj;jyhFk;.

cq;fsJ E}y;fspy; 
cs;slq;fpAs;s fUg;nghUl;fs; 
gw;wp nghJthf vd;d $w 
tpUk;Gfpd;wPu;fs;?
vdJ E}y;fs; gy fUg;nghUl;fisj; 
jhq;fpajhfNt ntsptUfpd;wd. 
Fwpg;ghf ,aw;if kPjhd <u;g;Gfs;> 
Nghupd; mtyq;fs;> kz;zpd; khz;Gfs;> 
nkhop kw;Wk; ,dk; rhu;e;j ngUikfs;> 
jd;dk;gpf;if Cl;Lk; cgNjrq;fs; vd 
mit tpupT nfhs;Sk;.

,Jtiu vOjpa cq;fsJ 
rpWfijfs; Fwpj;J?
ehd; ,Jtiu ,UgJf;F Nkw;gl;l 
rpWfijfis vOjpAs;Nsd;. mr; 
rpWfijfs; ~~jha; epyk;||

,yf;fpa thdpy;
rpwfbf;Fk;

Ky;iyjpt;ad;  
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 vd;w ngaupy; rpWfij E}yhf 
ntspte;jJ. Fwpg;ghf Nghupd; 
tLf;fis> NghUf;F gpd;duhd 
tho;tpaiy gpujpgypf;fpd;w 
gilg;Gfshf ,r; rpWfijfs; 
,Uf;fpd;wd. ,jpy; jha;epyk; vd;w 
rpWfij aho; gpnuQ;R el;GwTf; 
fofj;jpduhy; jkpo;> Mq;fpyk;> 
rpq;fsk;> gpnuQ;R nkhopfspy; 
nkhopngau;f;fg;gl;lJ. ehd; vOjpa 
rpWfijfs; fyhrhu jpizf;fsk; 
Mz;LNjhWk; elhj;Jfpd;w ,yf;fpag; 
Nghl;bfspy; ntw;wp ngw;wit.

cq;fisf; ftu;e;j vOj;jhsu; ahu;? 
mz;ikapy; thrpj;j gilg;G vJ?
jkpo;ehl;ilg; nghWj;jtiu ftpQu; 
ituKj;J> ftpQu; thyp> ftpQu; 
jhkiu MfpNahUila gilg;Gfs; 
vd;id kpfTk; ftu;e;jit. <oj;ij 
nghWj;jtiu vOj;jhsu; njzpahd;> 
vk;.V E/khd;> Nrh. gj;kehjd;> 
Jthufd;> j. m[e;jFkhu;> vdJ 
je;ijahu; j. Mde;jkapy; (mkuu;) 
MfpNahupd; gilg;Gfs; vdf;F kpfTk; 
gpbj;jit.

,isatu;fspilNa ,izag; 
ghtid mjpfupj;J E}y;fspd; 
thrpg;G Fiwe;J tUk; ,f;fhy 

fl;lj;jpy; thrpg;ig Nkk;gLj;j vd;d 
nra;ayhk;?
,d;iwa cyfkakhjypy; %iy 
KLf;nfy;yhk; njhopy;El;g ghtid 
mjpfupj;Js;sJ. ,jd; fhuzkhfNt  
Gj;jfq;fis thrpg;gJ Fiwtile;J 
tUfpd;wJ. MfNt Gj;jf thrpg;ig 
Nkk;gLj;j Ntz;Lkhapd; elkhLk;        
E}yfq;fis Muk;gpj;J> mjD}
lhf thu ,Wjp ehl;fspy; 
Gj;jfq;fis toq;fp> thrpg;Gj; jpwid 
Cf;Ftpf;fyhk;. ,jidtpl Gj;jq;fis 
ikag;gLj;jp tpdh tpilg; Nghl;bfis 
ghlrhiy khztu;fs; kj;jpapy; 
elj;jyhk;. ,t;tifahd Kaw;rpfspd; 
%yNk thrpg;Gg; gof;fj;ij Nkk;gLj;j 
KbAk;.

cq;fsJ gilg;Gfs; ngz;fspd; 
gpur;ridfisg; gw;wp 
NgrpapUf;fpwjh?
Mk;.. vdJ jha; epyk; rpWfij        
E}ypy; cs;s ~~el;rj;jpug; G+f;fs;> 
rpfuk;> ghukpy;yhf; fdTfs;|| Nghd;w 
rpWfijfs; ngz;fspd; gpur;rpidfis 
ikag;gLj;jpait.

rkfhykhf ehty; ,yf;fpaq;fspd; 
tuT kpfTk; fzprkhff; Fiwe;J 
tUfpd;wJ. ehty; Jiwapy; Mu;tk; 
fhl;ltpy;iyah?
Mk;.. jw;Nghija ,yf;fpa ntspapy; 
ehty;fspd; tuT Fiwtile;Js;sJ. 
ehd; rpy ehty;fis thrpj;Js;Nsd;. 
Fwpg;ghf rhfpj;jpa uj;dh njzpahdpd; 
~~kuf;nfhf;F|| ehty; vdf;F kpfTk; 
gpbj;jJ. rpWfij> ftpij> ghly;> 
fl;Liu vd gytw;iw vOjpAs;s 
vdf;F ehty; xd;iwahtJ vOjp> 
E}yhf;fk; nra;Jtpl Ntz;Lk; vd;w 
fdT ,Uf;fpd;wJ. vjpu;fhyj;jpy; 
epr;rakhf vdJ xU ehty; Gj;jf 
tbtk; ngWk;.

cq;fisg; Nghd;W tsu;e;J tUk; 
,sk; gilg;ghspfSf;F ePq;fs; 
tpNrlkhff; $Wk; nra;jp vd;d?
NjlYk;> Njly; epiwe;j thrpg;Gj; 
jpwDk; ,Uf;Fkhdhy; ey;y gilg;Gfis 
gilf;f KbAk;. fiy ,yf;fpa 
Nghl;bfspy; Mu;tj;Jld; gq;Fgw;w 
Ntz;Lk;. mg;NghJjhd; Nghl;b NghLk; 
kdg;ghq;if tsu;j;Jf;nfhs;tNjhL> 
jukhd gilg;GfisAk; gilj;Jf;nfhs;s 
KbAkhFk;. jdpa xNu ,yf;fpa 
tbtj;jpy; epw;fhky; ftpij> fl;Liu> 
rpWfij> ehty;> ghly; Mf;fk;> ehl;lhu; 
fiy vdg; gy ,yf;fpa tbtq;fspy; 
jlk; gjpf;f Ntz;Lk;. mg;NghJjhd; 
vq;fs; jdpj;Jtj;ij epiy ehl;l 
KbAk;.

cq;fs; ,yf;fpa tho;tpy; 
kwf;f Kbahj epfo;T xd;iwf; 
Fwpg;gpLq;fs;?

aho; gpnuQ;R el;GwT fofj;jhy; 
vdJ jha;epyk; rpWfij - Mq;fpyk;> 
rpq;fsk;> gpnuQ;R Mfpa %d;W 
nkhopfspy; nkhopkhw;wk; nra;ag;gl;L 
Gj;jfkhf ntspaplg;gl;lJ vd;dhy; 
kwf;f Kbahj epfo;thf mikfpwJ.

cq;fsJ vjpu;fhy vOj;J 
Kaw;rpfs; gw;wpf; Fwpg;gpLq;fs;?
vdJ gj;jhtJ Gj;jfkhd 
~~yaj;jpd; FbapUg;Gfs; NgRfpd;wd|| 
vd;w Gj;jfj;ij ntspaplf; 
fhj;jpUf;fpd;Nwd;. ,jidtpl vdJ 
gpwe;j ehis Kd;dpl;L ehd; gpwe;j 
Ky;iy kz; gw;wp vOjpa ghly; 
xd;iw ntspaplTs;Nsd;. ,itjtpu 
gy gilg;Gfis vjpu;fhyj;jpy; 
gilg;Ngd; vd;w ek;gpf;if epiwaNt 
vdf;F ,Uf;fpd;wJ.

fiy ,yf;fpaj; Jiwapy; cq;fs; 
gilg;GfSf;F ,Jtiu fpilj;j 
ghuhl;Lfs;> gupRfs;> tpUJfs; 
gw;wp Fwpg;gpLthu;fsh?
fyhr;rhu jpizf;fsk; tUlh tUlk; 
ehlhj;Jfpd;w Njrpa fiy ,yf;fpag; 
Nghl;bfspy; ,Jtiu Ik;gjpw;F 
Nkw;gl;l ntw;wpr; rhd;wpjo;fisg; 
ngw;Ws;Nsd;. ,jpy; gpuNjr kl;lk;> 
khtl;l kl;lk;> Njrpa kl;lk; Mfpad 
cs;slq;Fk;.

vdf;Ff; fpilj;j tpUJfs; vd;W 
nrhy;Yk; NghJ:-  2019 Mk; Mz;L tlkuhl;rp gpuNjr 

nrayfk; toq;fpa ~~fiyj;jspu;|| 
tpUJ
 2019 Mk; Mz;L aho; khtl;l 
fiy> fyhrhug; Nguit toq;fpa 
~~,sq;fiyQu;|| tpUJ
 2020 Mk; Mz;L tlf;F khfhz 
gz;ghl;lYty;fs; jpizf;fsKk;> 
fy;tp gz;ghl;lYty;fs; 
tpisahl;Lj; Jiw kw;Wk; ,isQu; 
tptfhu mikr;Rk; ,ize;J 
toq;fpa ,sq;fiyQu; tpUJ

Nghd;w tpUJfs; ,Jtiu 
fpilj;Js;sd. ,jidtpl 
tlkuhl;rp tlf;F fyhr;rhu Nguit> 
ty;ntl;bj;Jiw fyhr;rhu ikak;> 
nghypif fiy ,yf;fpa kd;wk;> 
xspaurp rQ;rpif> nghypif 
kf;fs; gbg;gfk; Nghd;w vd;id 
nfsutpj;Js;sd.

,Wjpahf vd;d nrhy;y 
tpUk;Gfpd;wPu;fs;?
,yf;fpa ntspapy; ehq;fs; 
gazpg;gNjhL epw;fhky; ghlrhiy 
khztu;fisAk; ,yf;fpa ntspapy; 
gazpg;gjw;fhd Mu;tj;ij Vw;gLj;j 
Ntz;Lk;. mj;NjhL fpuhkq;fspy; 
fiy ,yf;fpag; Nghl;bfis elhj;jp 
rpWtu;fis Cf;fg;gLj;j Ntz;Lk;. 
xt;nthU vOj;jhsUk; r%fj;ijg; 
gw;wp rpe;jpg;gtu;fshf ,Uf;f 
Ntz;Lk;.

  ntypfk upk;]h K`k;kj;  
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த�ாடர்புகளுக்கு :

கே.ஈஸ்வரலிஙேம்...  
easwarantkn@gmail.com
whatsapp : 0773124543



ேகள்�:-"காதல்" பட ��ைய 
��ஜ்ஜ�க்குள் ைவத்தால் என்ன 
நடக்கும்?

    ஆர். மா�ரட். எடபட கம.
 ப�ல்:- "�ல்லுன்னு ஒரு 

காதல்" �ைடக்கும்.

ேகள்�:- இன்ைறய 
ெதன்�ந்�ய த�ழ் 
��மா உல�ன் நம்பர் வன் 
ந�ைகயார்?

 ஆர்.ேக.புஹா�.
புத்தளம்.

ப�ல்:- இதுவைர�ல் நயன்தாராதான் 
அந்த இடத்�ல் இருந்தார். ஆனால் 
அவர் இப்ேபாது பக்காவாக ந�த்தாலும் 
அவருக்கு அக்கா ேதாற்றம் வந்து 
�ட்டதாக ேகாடம்பாக்கத்�ல் ேப�க் 
ெகாள்�றார்கள். இதனால் ந�ைக �ர்த்� 

சுேர�ன் காட்�ல் மைழ ெபய்ய 
ஆரம்�த்துள்ளது. �ைர�ல் 

அவர் நம்பர் வன் ஆ� 
�டுவார்!

ேகள்�: ந�கர் 
சமுத்�ரக� பு�தாக 
ஒரு படத்ைத இயக்� 
இருக்�றாராேம... 
அந்த படத்�ன் ெபயர், 
படம் பற்� ெகாஞ்சம் 
ெசால்லுங்கேளன்?

 ஆர்.ராகவன். 
வத்தைள.

ப�ல்:- ஆமாம் 
�றப்பான ஒரு 
குடும்பப் படம்.  
படத்�ன் ெபயர் 

"�ேநாதய �த்தம்." 
குடும்பத்ேதாடு 

எல்ேலாரும் அமர்ந்து 
பார்க்க ேவண்�ய 
படம். நாயகன், 
நாய�, �ல்லன், 
ெகா��யன் என்று 
எவருேம இல்ைல.
சமுத்�ர க�யும், 

தம்� 
ராைமயாவும் 

இந்த எல்லா 
பாத்�ரங்கைளயும் பூர்த்� 
ெசய்�றார்கள்.

இருவருேம ேபாட்� 
ேபாட்டுக் ெகாண்டு 
ந�க்�றார்கள்.

ஒவ்ெவாரு தாய் 
தந்ைதயரும், அண்ணன் 
தம்�களும்,அக்கா தங்கச்� 
களும் தவற �டாமல் பார்க்க 
ேவண்�ய ஒரு 

படம் சமுத்�ர க� 
இயக்� இருக்கும் 
'�ேநாதய �த்தம்'

   ேகள்�:- ந�கர் 
�வகார்த்�ேகய�ன் 
சம்பளம் 
இப்ேபாது முப்பது 
ேகா�யாேம...
உண்ைமயா?

 எம்.எஸ். மது�தா.

 ப�ல்:-அப்ப�தான் 
ேகாணம் பாக்கத்�ல் ேமளம் 
ெகாட்டு�றார்கள்."டாக்டர்" பட 
ஓட்டத்�ற்குப் �றகு அவர் தனது 
சம்பளத்ைதக் கூட்� �ட்டார். அவர் 
ேகட்கும் ெதாைகைய ெகாடுப்தற்கு 
தயா�ப்பாளர்களும் தயாராகேவ 
இருக்�றார்கள்.

கார்த்�ேகயன் ேபா�ற ேபாக்ைகப் 
பார்த்தால் தளப�ையயும்  �ழுங்� 
ஏப்பம் �டுவார் ேபால் ெத��றது!

ேகள்�:-அடுத்து ரஜ� காந்த் 
ந�க்கும் படத்ைத இயக்கப் 

ேபாகும் இயக்குனர் யார்?

எம்.எம்.நாஸார். கல்முைன.

 

ப�ல்:- ஐந்து ேபர் வ�ைச கட்� 
�ற்�றார்கள்.'கண்ணும் கண்ணும் 
ெகாள்ைள அ�த்தால்' படத்ைத 
இயக்�ய ேத�ங்கு ெப�ய சா�ைய 
ஏற்கனேவ அைழத்து பாராட்�யேதாடு 
தனக்கு ஒரு 
கைதையத்  தயார் 

ெசய்யும்ப� 
கூ��ருந்தார். 
அடுத்ததாக,' 
டாக்டர்', �ஸ்ட்'  
படங்க�ன் 
இயக்குனர் 
ெநல்சன் 
��ப் குமார்,' 
ேபட்ட'படத்ைத 
இயக்�ய கார்த்�க் 
சுப்புராஜ்,'முத்து' 
,பைடயப்பா' ' �ங்கா' ர���ன் 
படங்கைள ஏற்கனேவ இயக்�ய ேக.எஸ்.
ர�க்குமார், பாண்� ராஜ் ஆ�ேயா�ல் 
ஒருவர் இயக்கலாம் என்று இப்ேபாது 
ேபச்சு அ�படு�றது!
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கேள்வி பதில்

சினி பஜார்

ம�ொழிவம�ொழிவம�ொழிவம�ொழிவம�ொழிவம�ொழிவம�ொழிவம�ொழிவம�ொழிவம�ொழிவம�ொழிவம�ொழிவம�ொழிவம�ொழிவொொணன்ணன்ணன்ணன்ணன்ணன்ணன்ணன்ணன்ணன்

சினி பஜார் ேகள்வி பதில், 
�னகரன் வார மஞ்ச�,
ேலக் ஹவுஸ், ெகாழும்பு--10. 

த��ல் பல படங்க�ல் ந�த்து பலருைடய 
கவனத்ைத ெபற்ற ந�ைக பூர்ணா, 

��மா�ற்கு வந்த பு��ல் �ல தவறுகள் 
ெசய்ேதன் என்று கூ��ருக்�றார்.

த��ல் �ரபல ந�ைகயாக இருக்கும் பூர்ணா, 
ேகரளா�ல் �ருமண ேமாச� கும்ப�டம் 
�க்� �ண்ட சம்பவம் பரபரப்பானது. ��மா 
அனுபவங்கள் கு�த்து பூர்ணா அ�த்துள்ள 
ேபட்��ல், ‘‘�ரபலங்கள் ெபாது ெசாத்து 
என்பது எனது கருத்து. வளர்த்து�ட்ட ர�கர்கள் 
ெசால்லும் ேநர்மைற, எ�ர்மைற கருத்துகைள 
ஒேர �தமாக எடுத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். 

�ல எ�ர்மைற கருத்துகைள ைவத்து என்ைன 
நான் மாற்�க்ெகாண்டு இருக்�ேறன். எனக்கு 
இந்த ஆண்டு முதல் நல்ல கதாபாத்�ரங்கள் 
வந்தன. �ேரா�னாக மட்டுேம ந�க்க 
ேவண்டும் என நான் மு�வு ெசய்து வர�ல்ைல. 
நான்ைகந்து காட்�க�ல் வந்தாலும் ந�ப்புக்கு 
வாய்ப்பு இருக்கும் கதாபாத்�ரம் �ைடத்தால் 
ேபாதும். ேஷாபனா, ேரவ�, சுஹா�� மா�� 
எந்த கதாபாத்�ரமாக இருந்தாலும் ெசய்ய 
ேவண்டும் என்ற மு�ேவாடு வந்ேதன்.

��மா துைறக்கு த�யாக வந்து 
இத்தைன ஆண்டுகளாக ��க்�ேறன். 

��மா ேக�யர் �ண்ட காலம் 
��க்க ேவண்டுெமன்றால் நல்ல 
கைதகைளத் ேதர்ந்ெதடுக்க 
ேவண்டும். ��மா�ற்கு 
வந்த பு��ல் நான் �ல 
தவறுகள் ெசய்ேதன். ஆனால் 
இப்ேபாது ஜாக்�ரைதயாக 
நல்ல கதாபாத்�ரங்கைள 
ேதர்ந்ெதடுத்து ந�க்� 
ேறன்” என்றார்.

புதிதில் சில தவறுகள்  ெசய்ேதன் _ பூர்ணா
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��மா ேக�யர் �ண்ட காலம் ��மா ேக�யர் �ண்ட காலம் 
��க்க ேவண்டுெமன்றால் நல்ல ��க்க ேவண்டுெமன்றால் நல்ல 
கைதகைளத் ேதர்ந்ெதடுக்க கைதகைளத் ேதர்ந்ெதடுக்க 
ேவண்டும். ��மா�ற்கு 
வந்த பு��ல் நான் �ல 
தவறுகள் ெசய்ேதன். ஆனால் 
இப்ேபாது ஜாக்�ரைதயாக 
நல்ல கதாபாத்�ரங்கைள 
ேதர்ந்ெதடுத்து ந�க்� 

பூர்ணாபூர்ணா
�ரபல பா�வுட் ந�ைக கங்கனா ரணாவத், 

�ரட்டல்களுக்கு நான் அஞ்ச மாட்ேடன் 
என்று தனது சமூக வைலத் தளத்�ல் ப�வு ெசய்து 
இருக்�றார்.

ந�ைக கங்கனா ரணாவத் சமூக வைலத்தளத்�ல் 
ெதாடர்ந்து சர்ச்ைச கருத்துகைள ப��ட்டு 
வரு�றார். ச�பத்�ல் ேவளாண் சட்டங்கள் வாபஸ் 
ெபறப்பட்ட �ைல�ல் அந்த சட்டங்களுக்கு எ�ராக 
ேபாரா�யவர்கள் கா�ஸ்தான் பயங்கரவா�கள் என்று 
�மர்�த்தார். இைதயடுத்து கங்கனா �து �க்�ய 
அைமப்�னர்  புகார் அ�த்தனர். 

இந்த �ைல�ல் 

தனக்கு ெகாைல �ரட்டல் 
வருவதாகவும், இதுகு�த்து புகார் அ�த்து 
இருப்பதாகவும் கங்கனா ெத��த்து உள்ளார். தனது 
சமூக வைலத் தள பக்கத்�ல் கங்கனா ெவ��ட்டுள்ள 
ப��ல், ‘‘மும்ைப�ல் நடந்த பயங்கரவாத 
தாக்குத�ல் உ�ர் இழந்தவர்கைள �ைனவுகூரும் 
வைக�ல், துேரா�கைள மன்�க்க கூடாது என்று 
எழு�ேனன். உள்நாட்டு துேரா�கள் பணத்துக்காக 
ேதச�ேராத சக்�களுக்கு உத� ெசய்தேத இதுேபான்ற 
சம்பவங்களுக்கு காரணம் என்று ப��ட்ேடன்.

இந்த ப�வுக்காக �ய சக்�க�டம் இருந்து  
எனக்கு �ரட்டல்கள் வரு�ன்றன. ஒருவர் என்ைன 
ெகாைல ெசய்யப்ேபாவதாக 
�ரட்�யுள்ளார். இத்தைகய 
�ரட்டல்களுக்கு நான் அஞ்ச 
மாட்ேடன். நாட்டுக்கு 
எ�ரான ச� ெசயல்க�ல் 
ஈடுபடு�றவர்கள் பற்� 
ெதாடர்ந்து ேபசுேவன்” 
என்று கு�ப்�ட்டு 
உள்ளார்.

மிரட்டல்களுக்கு 
அஞ்ச  மாட்ேடன் 

கங்கனா 
ரணாவத்

உஷா அய்யர் என்ற த�ழ் ெபண், ேகரள மா�லம் 
ேகாட்டயத்ைத ேசர்ந்த, உதுப் என்ற இஸ்லா�யைர 

�ருமணம் ெசய்து, உஷா உதுப் ஆனார். தற்சமயம்,
70 வயைதத் தாண்�ய ேபாதும், ேமைடக�ல் 

இைசக்கச்ேச�கள் ெசய்து ர�கர்கைள ம�ழ்�த்து வரு�றார்.
இவரது தந்ைத,ெபா�ஸ்காரர். தன் �ள்ைளக�ன் 

�ருப்பத்துக்கு எ�ராக ெசயல்பட்டது இல்ைல. கல்��ல் 
நாட்டம் இல்லாமல், கைலத்துைறைய ேதர்ந்ெதடுத்தார், 
உஷா. தன், 22வது வய�ல், மும்ைப�ல் உள்ள நட்சத்�ர 
ேஹாட்டல்க�ல் பாடல்கைள பாட ஆரம்�த்தவர், இன்றும் 
ெதாடர்�றார். கணவரும், இவரது இைசத் �றைமக்கு 
பக்கபலமாக இருந்து வரு�றார்.

'என் கணவ�ன் ஆதரவால் தான் இந்த வய�லும் என்னால் 
ேமைட ஏ� கலக்க மு��றது...' என்�றார், உஷா உதுப்.

உஷா உதுப் 
அழகாக இருப்பைத தான் அைனவரும் 

�ரும்பு�றார்கள். நாம் இவர்கைள ேபால 
அழகாக இருக்க ேவண்டும் என்று ந�ைக, ந�கைர 
பார்த்து ஆைசப்பட்�ருப்ேபாம். அவர்க�ன் அழ�ன் 
ரக�யம் என்ன? இப்ப� இவ்வ்ளவு அழகாக 
இருக்�றார்கள்? என்று நம் நண்பர்க�ைடேய 
பலமுைற உைரயா��ருப்ேபாம். இன்ைறய த�ழ் 
��மா�ன் ேல� சூப்பர் ஸ்டார் என்று அைழக்கப்படும் 
நயன்தாராைவ ர�க்காத கண்கள் இருந்�ருக்காது. 
அவ�ன் அழைக புகழாதவர்கள் �க�க குைறவு. 
�கவும் தன்னம்�க்ைகயுடனும் து�ச்சலுடன் பல 
காதாப்பாத்�ரங்கைள எடுத்து ந�த்து வரு�றார். 
ர��, �ஜய், அ�த் என பல முன்ன� ந�கர்களுடன் 

ந�த்�ருந்தாலும், தனக்ெகன ஒரு த� இடத்ைத த�ழ் 
��மா�ல் ��த்துள்ளார்.

இதற்கு அவருைடய �றைமயும், உைழப்பும்தான் 
முதன்ைம காரணங்கள். அழ�லும் நயன்தாரா ர�கர்கைள 
கவரும் ராட்ச�யாக வளம் வரு�றார். இவருைடய 
அழைக கண்டு ெபாறாைம ெகாள்ளாத ெபண்கேள 

இல்ைல எனலாம். ஐயா�ல் ெதாடங்�ய இவர் ந�ப்பு 
பயணம் இன்றும் இளைமயாக அண்ணாத்த வைர 

ெதாடர்ந்துள்ளது. இன்னுமும் ெதாடர இருக்�றது. 
நய�ன் அழகு ரக�யம் என்னெவன்று 
ெத�ந்துெகாள்ள பலர் ஆர்வமாக உள்ளனர். 
நயன்தாரா�ன் அழகு ரக�யத்ைத பற்�தான் 
இக்கட்டுைர�ல் காணப்ேபா�ேறாம்.

நயன்தாரா �கவும் �ரும்புவது மற்றும் 
உபேயாகப்படுத்துவது ஆயுர்ேவத 
அழகு சாதன ெபாருட்கைளதானாம். 
ேமலும், அவர் ஆயுர்ேவத கு�யைல 
அ�க்க� எடுத்துக்ெகாள்�றாராம். 
இதனால், அவரது உடல் மற்றும் 
சருமம் ஆயுர்ேவத நன்ைமகைள 
ெபற்றுக்ெகாள்�ன்றன. 

இயற்ைகயான தயா�ப்புகைள 
பயன்படுத்துவதால், அவரது 
ேதால் பளபளப்பாக �ன்னு�றது. 
இப்ேபாதும் இளைமயாக 

இருக்�றார்.
நயன்தாரா, �னமும் சன்ஸ்��ன் ��ம் தடவாமல் 

�ட்ைட �ட்டு ெவ�ேய வருவ�ல்ைல. அது நய�ன் 
சருமத்ைத ஆேராக்�யமாக ைவத்து சூ�ய ஒ��ல் 
இருந்து பாதுகாக்�றது. ேமலும், சருமம் ெதாடர்பான பல 
�ரச்�ைனகள் ஏற்படுவ��ருந்து அவைரப் பாதுகாக்�றது.

நயன்தாரா தன்னுைடய உடைலயும் சருமத்ைதயும் 
எப்ேபாதும் �ேரற்றத்துடன் ைவத்�ருக்�றாராம். அதனால், 
அவர் அ�க்க� தண்�ர் அருந்துவார். தண்�ர் அ�கம் 
கு�ப்பதால், உடல் சூடால் உருவாகும் பருக்கள் நயனுக்கு 
ஏற்படுவ�ல்ைல. அேதாடு உணவு இைடெவ�க�ல் 
ஜ�ஸ் ேபான்ற �ரவ உணவுகைள அ�கமாக எடுத்துக் 

ெகாள்�றார். ெபாதுவாக தண்�ர் அருந்துவது உடலுக்கும் 
சருமத்�ற்கும் நன்ைம அ�க்கும். நயன்தாரா�ன் 
பளபளப்பான சருமத்�ற்கு இதுவும் காரணமாக 
இருக்�றது.

ந�ைக என்பதால், எப்ேபாதும் அழகாக இருக்க 
ேவண்டும் என்று ர�கர்கள் �ரும்புவார்கள். ஆதலால், 
அ�க்க� ேசாப்பு அல்லது ��ம் ேபாட்டு முகத்ைத 
கழு�க்ெகாண்ேட இருக்க ேவண்�ய �ைல ந�ைககளுக்கு 
இருக்கலாம். ஆனால், நயன்தாரா ேசாப் எதுவும் 
பயன்படுத்தாமல் ெவறும் கு�ர்ந்த ��ல் முகத்ைதக் 
கழு�க் ெகாள்வாராம். இது சருமத்ைத வறட்�யைடயச் 
ெசய்யாமல் பாதுகாக்கும்.

முகம் மட்டுமல்லாமல் ேம� முழுவதும் �ரகாசமாக 
இருக்க �னமும் அவர் பழச்சாறுகைள அருந்து�றாராம். 
ஏென�ல், பழச்சாறுகள் இயற்ைகயாகேவ உடலுக்கும் 
சருமத்�ற்கும் நன்ைமகைள அ�க்�றது. ைவட்ட�ன் 
� �ைறந்த பழச்சாறுகைள நயன்தாரா �னமும் கு�த்து, 
அவரது சருமத்ைத இயற்ைகயாகேவ �ரகா�க்க 
ைவக்�றார்.

முக்�யமான �.�.எம் வழக்கத்ைத நயன்தாரா 
ஒருேபாதும் த�ர்ப்ப�ல்ைல. �.�.எம் என்பது 
�ளன்�ங் (cleansing), ேடா�ங் (toning), 
மாய்ச்சைர�ங் (moisturizing) ஆ�ய மூன்றும்தான். 
இந்த அ�ப்பைடயான மூன்று �ஷயங்கைளயும் 
நயன்தாரா ெசய்யத் தவறுவ�ல்ைலயாம். இ�லும், 
ஆயுர்ேவத தயா�ப்புகளுக்கு தான் நயன் முன்னு�ைம 
ெகாடுக்�றாராம்.

நயன்தாரா�ன் பளபளப்பான மற்றும் வளவளப்பான 
கூந்தலுக்குப் �ன்னால் இருக்கும் ஆச்ச�யமான ரக�யம் 
ேதங்காய் எண்ெணையத் த�ர ேவ�ல்ைல. �னமும் 
கு�ப்பதற்கு முன்பு தைலக்கு �ைறய ேதங்காய் 
எண்ெணய்ைய ேதய்த்துக் கு�க்கும் பழக்கத்ைத 
அவர் ெகாண்�ருக்�றார். ேமலும், தைலமு�ையப் 
பராம�க்கவும் அவர் ஆயுர்ேவத முைறகைளேய 
முதன்ைமயாகப் �ன்பற்று�றார். இதனால், அவருைடய 
தைலமு�யும் இயற்ைகயாக அவருக்கு கூடுதல் அழைக 
ெகாடுக்�றது.

நயனின் அழகு ரகசியம்
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ஜம்பது வருடங்களாக 
கைலத்துைற�ல் 

பய�த்துக் ெகாண்�ருக்கும் 
எழுத்தாளர் �ரும� றா�லா 
ம�ட்    �ருேகாணமைல 
மாவட்டம் �ண்�யா 
�ரேதசத்�ல் உள்ள 
ெப�யாற்று முைன எனும் 
ஊைர   வ�ப்�டமாகக் ெகாண்ட 
மர்ஹ�ம்களான சாஹ�ல் 
ஹ�து மற்றும்  ஜனூன் �� 
தம்ப�களுக்கு  மகளாகப் 
�றந்தார். இவருக்கு  நான்கு 
ஆண் �ள்ைளகளும் மூன்று ெபண் 
�ள்ைளகளும் உள்ளனர். இவரது 
கணவர் ம�த்நூன் முன்னாள்  
ெபா�ஸ் உத�ப் ப�ேசாதகராக 
கடைமயாற்�னார். 
இவரது  கணவர் அண்ைம�ல்  
காலமானார்.

இவர் கல்�த்துைறையப் பற்�க் 
கு�ப்�டுைக�ல்  மக�ர் ேத�ய 
கல்லூ��ல்  கல்� கற்று சாதாரண 
தரப்ப�ட்ைச�ல் ஒேர தடைவ�ல்  
அைனத்துப் பாடங்க�லும் �த்� 
ெபற்றார். �றுவய�ல் பாடசாைல�ல் 
ப�க்கும் காலத்��ருந்ேத ஆ��யர்க�ன் 
ஊக்கு�ப்பும்,  வ�காட்டல்களும் 
இலக்�யத் துைற�ல் பய�ப்பதற்கு 
கார�யாக அைமந்தேதாடு   
வாெனா�கைள ேகட்ப�லும் ேமலும் 
இவரது ��ய தந்ைத முன்னாள் அைமச்சர் 
மர்ஹ�ம் ம��ன் ேபச்சும், ஆளுைமயும் 
இவைரக் கவர்ந்ததாலும் கைலத்துைற�ல்  
பல பைடப்புக்கைள பைடக்க  வ�வகுத்தது 
எனக் கூ�னார்.

பாடசாைல�ல் ப�க்கும் ேபாது தான் 
எழு�ய ஒரு இஸ்லா�ய �தம் தனது 
ஊ�ல் �லாதுன் ந� ேபாட்� ஒன்�ல் பல 
க�ஞர்க�ன் பாடல்களுக்கு மத்��ல் 
முதலாம் இடம் ெபற்றது தனது வாழ்�ல் 
மறக்கமு�யாத �கழ்வு எனக் கு�ப்�ட்டார்.

ஆரம்பத்�ல் �ண்�யா ெசல்� 
எனும் புைனப்ெபய�ல் இஸ்லாத்�ன் 
�றப்�யல்புகள் எனும் கட்டுைரைய எழுத  
ஆரம்�த்தார். தற்ேபாது றா�லா ம�ட் 
எனும் தனது ெசாந்தப்ெபய�ல் எழு� 
வரு�றார். 

இவரது க�ைதப்�ரசுரங்கள்  பற்� ேகட்ட 
ேபாது இவர் அ�களவாக மார்க்கம் 
சம்பந்தமான க�ைதகேள எழு�யுள்ளார். 
இவரது ஆக்கங்கள் அ�களவாக  �ரேகச�, 

�ந்தாம�, �னப�, �னகரன் , ஞானம் 
என  பல பத்��ைகக�ல் �ரசுரமானதுடன்  
�றுவர் மலர் , மங்கைகயர் மஞ்ச� என பல 
வாெனா�  �கழ்ச்�க�லும் ஒ�பரப்பானது. 
ேமலும்  ஊடகங்க�லும் ேநர்காணல் 
இடம் ெபற்றதாகவும் கு�ப்�ட்டார். இவர் 
க�ைத மட்டுமன்� �றுகைத , பாடல்  
எழுதுவ�லும் �றைம வாய்ந்தவர்.
 

இதுவைர�ல் ஜந்து நூல்கள் 
ெவ��ட்டுள்ளதாக அவர் 

கு�ப்�ட்டார். இவரது நூல்களான 
"அரங்ேகறும் க�ைதகள்" நூல் 2008இல் 
ெவ��டப்பட்டது
"இல்லத்தர�களும் இல்லற வாழ்வும்"
"�ந்தைன முத்துக்களும் வாழ்�யல் 
தத்துவங்களும் "
"அனா�ன் வண்ணத்துப்பூச்�"
"ந� வ��ல் நாம்" ேபான்ற நூல்கைள 
இதுவைர ெவ��ட்டுள்ளார்.
   �றுகைத , க�ைதத்ெதாகுப்பு நூலும் 
�ைர�ல் ெவ��ட இருப்பதாகக் 
கூ�னார்.

   கைலத்துைறப் பயணத்�ல் �ைடத்த 
�ருதுகள் சான்�தழ்கள் பற்� ேகட்கப்பட்ட 
ேபாது தான் �ருது ெபற்றேதாடு கணவரும் 
ஒரு கலாபூஷண �ருது ெபற்றுள்ளதாக 
கு�ப்�ட்டார். 

தனக்கு "கலாபூஷண அரச �ருது"
"�ழக்குமாகாண கைல இலக்�ய �ருது"
"சரவேதச மு�ேயார் �ன �ருது"
"�ரேதச கலாச்சார பாராட்டு �ருது" 
"�ழக்கு மாகாண �த்தகர் �ருது"
இலக்�யவா�கைள ெகௗர�க்கும் 
�ட்டத்�ன் �ழ் "சுவதம்" �ருதுகள்  என பல 
�ருதுகள்  �ைடத்துள்ளதாகக் கூ�னார்.

க�ைத பற்� கூறுைக�ல் க�ைத 
என்பது  காலத்தால் அ�யாத 
ெபாக்�ஷங்கள். ஆன்�க உல�ல் 
சஞ்ச�த்து அர்த்தங்கள் பல ேசக�த்து 
மா�ட வாழ்க்ைகக்கு உதவும் 
ம�க்க�ைதகள் பைடக்க ேவண்டும். 
முத்த�ழ் சாறு ��ந்து முழு உலைக 
அ�ல் நைனத்து �த்�க்கும் ேதன் க�ைத 
�கட்டாமல் எழுத ேவண்டும் 
எனவும் எதுைக ேமாைன ஓைசகள் 
அைமய ஏற்றமாய் எழுத ேவண்டும். 
ெசாற்கட�ல் சு�ேயா� ேசர்த்ெதடுத்த 
முத்து வ�களால் கற்பைனக்கு எட்டாத 
க�ைதகைள எழு�னால் வா�ப்ேபார் 
அ�கம் �ரும்பலாம் எனவும் கூ�னார்.

ஒழுக்கம் உண்டாக்காத இலக்�ய 
கல்�யால் ஒரு �த உபேயாகமும் 
இல்ைல என்�றார் காந்�ய�கள். ஆகேவ 
ம�த சமூகத்�ற்கு பயன�க்கும் க�ைத 
வ�கைள எழுதுவதால் �ைறய பலன் 
�ைடக்கும் எனக் கூறு�றார்.

வளர்ந்து வரும் இளம் 
எழுத்தாளர்களுக்கு இவர் கூறுவதாவது 
எழுதும் ஆவலும் ஆற்றலும் இருந்தால் 
ெதாடர்ந்து எழு�க் ெகாண்ேட 
இருங்கள். எைத எழுத ேவண்டும் 
என்பைத நன்றாகச் �ந்�ந்து  எழு�க் 
ெகாண்ேட வந்தால் �ங்களும் ஓர் 
எழுத்தாளர் தான். எ�ர்ப்புகைளயும், 
சவால்கைளயும் சமா�க்கவும் 
ெபாறுைமயுடன் முகம் ெகாடுக்கவும் 
தயாராக இருங்கள். ஆனால் �ங்கள் 
யாைரயும் புண்படுத்தாமல் ெபாதுவான 
கருத்துக்கைளப் ப�ர்ந்து ெகாள்ளுங்கள்.  
உங்கள் உள்ளத்�ல் ஊற்றுப் ேபால 
அ�வு ெபருக்ெகடுக்கும். காலப் 
ேபாக்�ல் �ங்களும் எழுத்தாளராகலாம் 
எனக் கூ�னார். 

இலக்�யத்�ல் தனக்ெகன ஓர் இடத்ைத 
தனதாக்� த�த்துவமாக பய�க்�ன்ற 
றா�லா ம�ட்நூன் எழுத்துல�ல் 
ெமன்ேமலும் வளர வாழ்த்துகள்.

ம�னா உமறு ெலவ்ைவ
மாவ�ப்பள்�

 கிண்ணியா 
றாஹிலா மஜீட் நூன்

ெபண் 
எழுத்தாளர்   20
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சந்�ரேமாகன்  – அல்மா��ருந்து 

�ருக்ேக�ஸ்வரன் 

�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. 

சாரங்கா – வத்தைள 

ெசந்தூரம் சஞ்�ைகயுடன் 
சத்�யமாறன் - – காைர�வு

அக் ஷயன் – வத்தைள

நண்பர்களுடன் இனாயத் – �ருேகாணமைல

பஸ்யால க�யர� எஸ்.ஏ.இஸ்மத் 
பாத்�மா கணவர், ��வுைரயாளர், 

எம்.ஏ.எம்.�ப்�யுடன்

ய�சுடன்  அருண்  மூதூர் – சாஹன்
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வழிகாட்டுஙகள்

த�ாடர்புபடுத்துஙகள்
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பல்துைற ஆளுைம ெகாண்ட  
ஒருவைர நான் ெராம்ப 

�� பகு�க்காக சந்�த்ேதன். 
அவர்தான் பாடகர். ந�கர். 
க�ஞர் என பல் ஆளுைம 
ெகாண்ட கைலமகன் அன்ஸார்.

  �ண்�யா அல் அக்ஸா 
���ல்1971 /02/20 வ�ைச 
முகம்மது என்பவருக்கு மகனாக  
�.எம்.அன்ஸார் �றந்தார் . 

    அல் அக்ஸா கல்லூ��ன் 
பைழய மாணவரான கைலமகன் 
அன்ஸார்          1988 இல் �னகரன் 
பத்��ைக�ல் எழு�ய  'என் 
தம்�'  எனும் �றுவர் உலக முதல்  
க�ைத�னூடாக    இலக்�ய 
உல�ற்கு அ�முகமானார். 

அதன் �ன்னரான காலத்�ல் 
�ந்தாம� பத்��ைகைய 
அலங்க�த்த க�ஞருள் 
ஒருவரானார்.

அக்காலத்�ல் இலங்ைக   
வாெனா� ஒ�  மஞ்ச��ல் 
இவரது அ�க க�ைதகள் ஒ� 
பரப்பப்பட்டது.

�ல்ைலயூர் ெசல்வராஜன் 
ெதாகுத்த�த்த'பாவளம்'  க�ைத 
�கழ்ச்� மற்றும் தம்� ஐயா 
ேதவதாஸ் ெதாகுத்த�த்த 'நாைளய 
சந்த�' க�ைத �கழ்ச்� அத்ேதாடு 
வா�ப வட்டம், இைளஞர் 
இதயம்,  ேபான்ற �கழ்ச்�க�ல் 
கைலமகன் அன்ஸா�ன் க�ைதகள் 
ஒ�பரப்பப்பட்டது. 

    �ந்தாம� பத்��ைக  
ெதாடக்கம்   சூடாம�,    
�னகரன்,  �ரேகச�, �னக்குரல் 
, �னமுரசு, நவம�,     
ேநசம்,�ண்�யாடுேட,     
�த்�ரன் வாரமலர் ேபான்ற 
பத்��ைககளுக்கும்    �ங்களும் 
எழுதலாம்,  �ரல், ஓைச, 
குறுநைக,  அண்ணல், ேபனா,  
ெகாழும்��ருந்து ெவ�யான  
மாணவன்  ேபான்ற இலக்�ய  
சஞ்�ைககளுக்கும் எழு�னார்.  

�ண்�யா அல்அக்ஸா 
ேத�ய பாடசாைல �.�.
ஜாயா �த்�யாலயம் ேபான்ற 
பாடசாைலக�ன் ெவள்� �ழா, 
ெபான் �ழா, மலர்களுக்கு 
ஆக்கங்கள் எழு�யுள்ளார். 

 பத்��ைகக�ல்  �ரசுரமான 
ஐந்நூறுக்கும் ேமற்பட்ட 

க�ைதகள்  இவ�டம் கு�ந்து 
�டக்�றது.     இவெராரு மரபு 
�ரும்�. மரபு சார்ந்த க�ைதகேள 
எழுது�ன்றவர்.

    
1997இல்ேத�யஇைளஞர்ேசைவகள் 
மன்றம் நடாத்�ய ேத�ய  

����லான க�ைதப் ேபாட்��ல் 
ெவற்� ெபற்றவர். 

"�ண்�க்கன்� ரஸ்னா" 
என்ற புைனப்ெபய�லும் �.எம் 
அன்ஸார், 

கைலமகன் 
அன்ஸார் எனும் 

ெபயர்க�லும்  
இவரால்   

பல்ேவறு 
ஆக்கங்கள் 

எழுதப்பட்டது. 
இவ�டம் ஏன் ெபண்�ன் 

ெபய�ல் எழுது�ன்�ர்கள் என 
�ன�யேபாது 

இவ்வாறு எழு�க் காட்�னார். 
   "ரஸ்னா" என்பைத ஆங்�லத்�ல் 

எழுதும்ேபாது RASNA 
மாற்� எழுதும்ேபாது ANSAR  

எனது ெபயர் வரும் என்றார். 
இந்த அழ�ய 
 ரஸ்னாைவத்ேத�   

அைலந்தவர்கள் அன்று  
அ�கம்தான்.

 ஊ�லும் ஊருக்கு ெவ�ேயயும் 
 �ண்�க்கன்�" ரஸ்னா" 

ெபண் எழுத்தாளர் வ�ைச�ல் 
ேபாற்றப்பட்டார். அதற்குள் 
மைறந்�ருந்தவேரா? கைலமகன் 
அன்ஸார். 

�த்�யாசமான �றைமகள் 
ெகாண்டவர். மானாமக்�ன்  
அவர்கள்  �னகரன்  பத்��ைக�ல்    
தயா�த்த�த்த ைலட்��ங் 
பகு��ல்    ெதாடர்ச்�யாக 

கலந்து  ெசாற்களுக்கு 
கருத்துக்கள் வழங்�  
பாராட்ைடப் ெபற்றவர். 
�னகரன் வாரமஞ்ச��ல் 
குறுக்ெகழுத்துப் 
ேபாட்��ல் உள்ள 
அத்தைன ெபட்�கைளயும் 
�ரப்� �டுவார். 

வா�ப்ப�ல் ேநசம் 
ெகாண்டேதாடு;

அழகாக த�ழ் 
எழுதுவதுடன் கு��டுகள் 
இட்டு எழுதும் 

பழக்கமுைடயவர்.
�ண்�யா  மண்�ல்   1992 

இல்  உருவான  இருபயணங்கள் 
�ைரப்படத்�ல் �றுேவடம் ஏற்று 
ந�த்ததனூடாக  அவரது ந�ப்புத் 

�றைமயும் ெவ�ப்படுத்தப்பட்டது.
�றந்த பாடகர் .அ�கமான 

பாடல்கைள பா�யுள்ளார். 
1997/1998 க�ல் இலங்ைக  
வாெனா� நடாத்�ய  பாட்டுக்குப் 

பாட்டு �கழ்ச்��ல் கலந்து 
ெகாண்டு பாராட்ைடப் ெபற்றவர். 
அதுேபான்ேற வாெனா� நடாத்�ய 
ெட�ேகா�ன் ஒ�அைலகள் 
பாட்டுப் ேபாட்��லும் கலந்து  
ப��ல்கள் ெபற்றவர். தைலநகரம் 
ெசன்று அவரது பாடல்கைள 
ெவ�ப்படுத்த மு�யாத  
சூழ்�ைல�ல் அந்த �றைம 
அவருக்குள் மைறந்ேத �டந்தது.

தனது க�ைத �ரும்�ைய 
துைணயாக ஆக்�க் ெகாண்ட 
கைலமகன் அன்ஸார் பரம்பைர 
ெதா�லான தச்சுத் ெதா��ல் 
ஈடுபாடு காட்� வரும் அவர் 
இலக்�யம் ேவறு ெதா�ல் ேவறு 
எனவும்  

"ெதா�ல் ேசாறுேபாடும் "
 "இலக்�யம் புகழ் சூடும்  

"என்றார்.
இலக்�யச் சுைவ கலந்த 

ேபச்சுைடய  கைலமகன் அன்ஸார் 
எழு�ய  க�ைதகள்  நூலுருவம் 
ெபறும்  காலம் மலர ேவண்டும்.   
இைறவ�ன் துைணயால்   அவர் 
உடல் நலத்துடன் வாழவும் 
கைலமக�ன்  இலக்�யம் உ�ர் 
ெபறவும்  �ரார்த்�க்�ேறன்.  
இலக்�யத்தால் �ண்�யா  
மண்ணுக்கு   ெபருைம ேசர்த்த 
கைலமகைன  ேமைடேயற்� 
வாழ்த்தலாமா?

   க�ச்சுடர்  ஏ.எம் கஸ்புள்ளா  

எம்.எஸ்.பா�ம்...  
shumsfahim@gmail.com  
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�ந்தாம� பத்��ைக  
ெதாடக்கம்   சூடாம�,    

�னகரன்,  �ரேகச�, �னக்குரல் 
, �னமுரசு, நவம�,     ேநசம், 
�ண்�யாடுேட,     �த்�ரன் 

வாரமலர் ேபான்ற 
பத்��ைககளுக்கும்    

�ங்களும் எழுதலாம்,  �ரல், 
ஓைச, குறுநைக,  அண்ணல், 
ேபனா,  ெகாழும்��ருந்து 

ெவ�யான  மாணவன்  ேபான்ற 
இலக்�ய  சஞ்�ைககளுக்கும் 

எழு�னார்.  
 

ெதா�ல் ேசாறு ேபாடும் 
இலக்�யம் புகழ் சூடும்

ெதாடர்புகளுக்கு :

ெராம்ப ��

பாடகர். ந�கர். க�ஞர் என பல் 
ஆளுைம ெகாண்ட 

கைலமகன் அன்ஸார் 

ெபயர்க�லும்  
இவரால்   

பல்ேவறு 
ஆக்கங்கள் 

நான்
ெராம்ப 
��...
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�னமும் காைல�ல் 

ேத�ருக்கு ப�லாக 
ைவட்ட�ன் � �ைறந்த 

ஆரஞ்சு அல்லது எலு�ச்சம் 
பழச்சாைற அருந்தலாம். இது 
ஈரப்பதத்ைத தக்கைவப்பதுடன் 
உதடுகைள ெமருேகற்றும்.

முக அழைக அ�க�த்து 
வ�க�ப்ப�ல் உதடுகள் முக்�ய 
பங்கு வ�க்�ன்றன. அவற்ைற 
ேமலும் அழகு படுத்துவதற்காக 
பயன்படுத்தும் உதட்டுச்சாயங்கள் 
ெபரும்பாலும் ரசாயனம் 
கலந்தைவ. உணவு சாப்�டும் 
ேபாது உதட்டுச்சாயத்�ன் 
துகள்கைளயும் ேசர்த்து 
�ழுங்குவதால் பல �ரச்�ைனகள் 
உருவா�ன்றன. அதைன 
த�ர்ப்பதற்காக இயற்ைக 
முைற�ல் உதடுக�ன் 
வண்ணத்ைத பராம�க்கும் 
வ�கைள இங்ேக பார்க்கலாம்.

உதடு �கப்பாகவும், 
ஆேராக்�யமாகவும் 
இருப்பதற்கு ஈரப்பதம் 
�கவும் முக்�மானதாகும். 
அவற்ைற அ�க்க� 
நா�னால் ஈரப்படுத்துவது 
�கவும் தவறான 
ெசயலாகும். இதன் 
மூலம் உதடுகள் கருைம 
அைடவேதாடு, வறண்டு ேபாவும் 
ேந�டும். இைத த�ர்ப்பதற்கு 
ேபாதுமான அளவு தண்�ர் 
கு�க்கேவண்டும். அ�கமாக 
தண்�ர் கு�ப்பதால் 
உதடுகள் 

ஆேராக்�யமாகவும், 
ெபா�வாகவும் 
இருக்கும்.

-அ�க்க�  
ேத�ர் 
அருந்துபவ�ன் 
உதடுகள் 

கருத்து 

காணப்படும். இதைன 
த�ர்க்க �னமும் 
காைல�ல் ேத�ருக்கு 
ப�லாக ைவட்ட�ன் 
� �ைறந்த ஆரஞ்சு 
அல்லது எலு�ச்சம் 
பழச்சாைற அருந்தலாம். 

இது ஈரப்பதத்ைத 
தக்கைவப்பதுடன் 
உதடுகைள 

ெமருேகற்றும்.
முகத்�ற்கு ெகாடுக்கும் 

முக்�யத்துவத்ைத 
உதடுகளுக்கும் ெகாடுக்க 
ேவண்டும். அழகு 
சாதனப்ெபாருட்கைள 
பயன்படுத்தும் ேபாது உதட்�ற்கு 

த� கவனம் ெசலுத்துவது 
நல்லது. உதடுகைள 

தூய்ைமப்படுத்த �னமும் இரவு 
தூங்கச்ெசல்வதற்கு முன்பு அைர 
�ஸ்பூன் சர்க்கைர, ஒரு �ட்�ைக 
உப்பு, 4 து�கள் ேதன் மற்றும் 
2 து�கள் எலு�ச்ைச சாறு 
ேபான்றவற்ைற நன்றாக கலந்து 
சர்க்கைர கைரவதற்கு முன்பு 
உதட்�ன் �து பூ� 2 முதல் 3 
��டங்கள் ெமன்ைமயாக மசாஜ் 
ெசய்தால் இறந்த ெசல்கள் �ங்� 
உதடுகள் �ருதுவாகும்.

�ட்ரூட் சாறு 2 ேதக்கரண்�, 
எலு�ச்ைச சாறு கால் 
ேதக்கரண்�, நாட்டு சர்க்கைர 
3 ேதக்கரண்�, ேதங்காய் 
எண்ெணய் 1 ேதக்கரண்� 
இைவ அைனத்ைதயும் 
நன்றாக கலந்து ஒரு கண்ணா� 
குப்��ல் காற்று புகாதவாறு 
மூ� கு�ர்சாதனப்ெபாட்��ல் 
பாதுகாக்கவும். இதைன �னமும் 
2 முைற தட� வந்தால் உதடுகள் 
ெமன்ைமயாகவும் �வப்பாகவும் 
மாறும்.

பன்�ர் ேராஜா இதழ்கள் 20 
�ராம் (அைரத்தது), பசு�ன் 
பால் 1 ேதக்கரண்�, இைவ 
இரண்ைடயும் நன்றாக கலந்து 
�னமும் உதடுக�ன் ேமல் தட� 
வந்தால் அைவ �கப்பாகவும், 
�ருதுவாகவும் காட்�ய�க்கும்.

��து கஸ்தூ� மஞ்சளுடன், 
பசு�ன் பால் கலந்து பூ� வந்தால் 
உதடுகள் பளபள ப்பாகவும் 
�கப்பா கவும் மாறும்.
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�வப்பான 
உதடுகைள விரும்பு 

ெபண்களுக்கு...!
கலந்தைவ. உணவு சாப்�டும் 

�ழுங்குவதால் பல �ரச்�ைனகள் 

வ�கைள இங்ேக பார்க்கலாம்.

ெபண்களுக்கு...!
கலந்தைவ. உணவு சாப்�டும் 

�ழுங்குவதால் பல �ரச்�ைனகள் 

வ�கைள இங்ேக பார்க்கலாம்.

அைடவேதாடு, வறண்டு ேபாவும் 
ஆேராக்�யமாகவும், 
ெபா�வாகவும் 
இருக்கும்.

-அ�க்க�  
ேத�ர் 

காணப்படும். இதைன 
த�ர்க்க �னமும் 
காைல�ல் ேத�ருக்கு 

இது ஈரப்பதத்ைத 
தக்கைவப்பதுடன் 
உதடுகைள 

ெமருேகற்றும்.
முகத்�ற்கு ெகாடுக்கும் 

முக்�யத்துவத்ைத 
உதடுகளுக்கும் ெகாடுக்க 
ேவண்டும். அழகு 
சாதனப்ெபாருட்கைள 
பயன்படுத்தும் ேபாது உதட்�ற்கு 

த� கவனம் ெசலுத்துவது 
நல்லது. உதடுகைள 

தண்�ர் கு�ப்பதால் 
உதடுகள் 

ேத�ர் 
அருந்துபவ�ன் 
உதடுகள் 

கருத்து 

 4 ஆம் பக்கத் ெதாடர்..ேநற்று இல்லாத...  
 எனும் ேபாது இந்த ேசாைல ஊ��ருந்து ெவகு 

ெதாைல�ல் இல்ைல ஊருக்கு பக்கத்�ல் இருக்க 
ேவண்டும் அல்லது ஊேர ேசாைலயாக இருக்க 
ேவண்டும்.

இ�ல் எது �ஜம் என்றாலும் இப்ேபாது 
ேபால் அந்த காலத்து ம�தன் �டுகைளக் கட்� 
கு��ருப்பதற்காக மரங்கைளயும் வனங்கைளயும் 
ேதைவ�ல்லாமல் அ�க்க�ல்ைல என்பது 
ெத�வா�றது. இது நற்�ைண பாடல் காட்��ன் 
சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த �த்�ரமாகும் இ� இதனுள் 
மைறந்து �டக்கும் சமுதாயச் �த்�ரத்ைத 
பார்ைவ�டுேவாம்.

அம்மா ஊன்�னாள் மகள் அைத சேகா��யாக 
கரு�னாள் என்பது தான் பாட�ன் �ரதான கருத்து 

நமக்கு நன்றாக ெத�யும் அந்தக் காலத்�லும் ச� 
இந்த காலத்�லும் ச� நம் நாட்டு ஆண்களுக்கு 
மட்டும் தான் �றப்பு முதல் இறப்பு வைர ஒேர 
குடும்பம் ெசாந்தமாக இருக்�றது. ஆனால் 
ெபண்கள் �ைல அப்ப�யல்ல �ருமணம் மு�யும் 
வைர �றந்த �ட்ைட தன் ெசாந்த �டு என்�றாள் 
�ருமணத்�ற்க்கு �றேகா ேநற்று வைர தன்ககு 
சம்பந்தேம இல்லாத பு�ய �ட்டாைர தனது 
உ�ைமயாக ெகாள்ள ேவண்�ய �ைல வரு�றது.

நைக ெகாடுத்து ெபட்� �ைறய �தனம் 
ெகாடுத்து கட்�ல். ெமத்ைத.�ேரா. என்று 
எல்லாமும் ெகாடுத்து ஒேர ஒரு மஞ்சள் க�ற்ைற 
படுபா� பயல் கட்��ட்டான் என்பதற்காக 
ெபற்றவைர மறந்து. உற்றவைர துறந்து கற்ற 

காலத்�ல் கைத ேப�ய ேதா�யன் நடப்ைப 
�ைதத்து எங்ேகா கண் காணாத இடத்�ற்கு 
அவேனாடு ேபாக ேவண்�ய �ைல உருவா� 
�டு�றது.

ஆனால் நற்�ைண காட்� இப்ப� ஒரு ேசாக 
�த்�ரத்ைத நமக்கு காட்ட�ல்ைல அம்மா ேபாட்ட 
�ைத மரமா� �ற்பைத மகள் காண்�றாள் என்றால் 
அம்மாவுக்கு மணமு�ந்ததும் அந்த ஊர்தான் மகள் 
காதலேனாடு அேத ேசாைல�ல் நடமாடு�றாள் 
என்றால் அ�முகம் இல்லா பு�ய ஆடவன் 
ஊருக்குள் இருக்கும் ேசாைலக்குள் சுதந்�ரமாக 
நடமாட அந்தகாலத்�ல் மு�யுமா? இப்ேபாது 
கூட பு�ய நபர்கள் ஊருக்கு ஒதுக்குப்புறமாக 
நடமா�னால் நம்மால் சந்ேதகப்படாமல் இருக்க 
மு�யுமா?

ஆகேவ மக�ன் காதலனும் அந்த ஊர் 
காரணாகேவ இருக்க ேவண்டும். அல்லது பக்கத்து 

ஊர்காரணகேவா இருக்கலாம் இ��ருந்து நமக்கு 
ெத�வது என்னெவன்றால் ஆ�கால த�ழன் 
�யாபாரம் அர�யல் காரணங்கள் த�ர த�ப்பட்ட 
வாழ்க்ைக ேதைவகளுக்கு ேபாக்குவரத்ைத அ�க 
தூரத்�ற்கு ைவத்துக்ெகாள்ள�ல்ைல கு�ப்�ட்ட 
தூரத்�ற்குள்ேளேய ைவத்து இருக்�றான். 
அதனால்தான் அவனது சமுக சூழல் பரபரப்பு 
இல்லாமல் அைம�யாக ஒரு ஓைட�ன் தண்�ைர 
ேபால அைமந்�ருக்�றது.

இப்ப�தான் இன்றும் வாழ ேவண்டும் என்று 
நான் ெசால்லவர�ல்ைல நமது ேதைவகைள 
குைறத்துக் ெகாண்டு பரபரப்பு இல்லாமல் 
வாழ்ந்தால் மனம் அைம�யாக இருக்கும் இரத்தக் 
ெகா�ப்பு இதயேநாய் சர்க்கைர ேபான்ற ச�யன்கள் 
எல்லாம் நம்ைம ெதாட்டுக் கூட பார்க்காது. 
இது சங்க இலக்�யம் தரும் ஒரு �ன்ன தகவல் 
அவ்வளவுதான்.
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சிவாஜி 
கணேசனின் 
198வது படம் 

"பபலட் பணரேம்்ாத்"

்டிகர் திலகம் சிவாஜி 
கணேசனின் 198வது 

படமான "பபலட் பணரேம்்ாத்" 
திபரேக்கு வந்து இந்்த வருடம் 43 
வருடஙகள் நிபைவபடகின்ைது. 
ஆர்.வவஙகட் எழுதி இயக்கிய 
"வமழுகு வபாம்பமகள்" வவற்றி 
்ாடகணம "பபலட் பணரேம்்ாத்" என 

திபரேபபடமானது. 
சிவாஜி கணேசன் ம்பலட் ணவடத்தில் அருமையாக 

இப்படத்தில் வியாபித்திருப்பார். தன்னுமடய மூன்று 
பிளமளைகளில் ஒரு பிளமளை தனக்கு பிறநததல்ல 
என்்பணத "ம்பலட் பணரேம்ாத்" ்படத்தின் மூலக்கமத. 
இதன் கமதக்ணகற்றவாறு "வவளளைாட்டு ைநமதயில் 
ஒரு கறுப்பாடு, என் மகயில் வதயவம தநத மவரேஙகள 
என்றாலும ஏணதா ஒன்று உபபுக்கல்" என கவிஞர் வாலியின் 
வரிகள அழகான உவைானைாக அமைநதது. இலஙமக 
இநதிய கூட்டுத்தயாரிபபில் இலஙமகயில் முற்றிலும 
்படபபிடிபபு ்டத்தப்பட்ட ்படமிது.

இலஙமகயின் மிக முக்கியைான ்கரேஙகளைான 
வகாழுமபு, கண்டி, ண்பரோதமனபபூஙகா, கதிர்காைம, 
வ்பாலன்னறுவ, அநுரோதபுரேம, ஹுன்னஸ்கிரிய, கஜூகை 
ண்பான்ற இடஙகளில் வவளிபபுற காட்சிகளும, வத்தமளை 

வஹநதமளை விஜயா ஸ்டுடிணயாவில் உளளைகக் காட்சிகளும 
்படைாக்கப்பட்டன. சிவாஜிக்கு ணஜாடியாக சிஙகளைக்குயில் 
ைாலினி வ்பாஃன் ணேக்கா ்டித்தார். இப்படத்தில் எல்லாப 
்பாடல்கமளையும கவிஞர் வாலி எழுதினார். "இலஙமகயின் 
இளைஙகுயில்" ்பாடலின் சில காட்சிகள ண்பரோதமனப 
பூஙகாவில் ்படைாக்கப்பட்டன. "்டிகர் திலகம சிவாஜி 
கணேசன்"எனும ்டிபபுப ்பல்கமலக்கழகத்மத அன்று 
தான் முதல் முதலாக என் தநமதயுடன் வசன்று ்பார்த்ணதன். 
அபண்பாது என் வயது 11. சிவாஜிக்கு அபண்பாது மகலாகு 
வகாடுத்த நிகழ்வு இன்றும ்பசுைரேத்தாணி ண்பால் என் 
வ்ஞசஙகளில் நீஙகாதுளளைன. பின் 1980களில் இயக்குனர் 
ஸ்ரீதரின் "ணைாகனபபுன்னமக" ்படபபிடிபபு இலஙமகயில் 
்மடவ்பற்ற ண்பாது நுவவரேலியாவில் ்டிகர் திலகம 
சிவாஜி கணேசமன சநதித்தமதயும, அநத வதாடர்பின் 
பின் சிவாஜி கணேசன் இருக்கும வமரேயிலும, அவருடன் 
்பல தடமவகள அன்மன இல்லத்தில் சநதித்துப 
ண்பசியதும,1995 இல் மீண்டும சிவாஜி கணேசன் இலஙமக 
வநத ண்பாது அவருடணனணய வதாடர்நது மூன்று தினம 
வ்பாழுமத கழித்தமதயும என் வாழ்்ாளில் வ்பான்னான 
தருேஙகாகணவ கருதுகின்ணறன்..... !

கண்டி வ்பரேவஹரோமவ இப்படத்தில் அழகாக 
்படைாக்கியிருநதார் ஒளிப்பதிவாளைர் டி.எஸ்.வி்ாயகம. 
"முருகவனனும திரு்ாைம முழஙகுமிடம கதிர்காைம" 
்பாடல் காட்சியில் சிவாஜி கணேசன் காவடி தூக்கி ்பாடியாடி 
வரும காட்சி கதிர்காைத்திலும, "அழகி ஒருத்தி இளைநி 
விக்கிற வகாழுமபு வீதியிணல "்பாடல் கஜுகை, காலி 
முகத்திடல் ண்பான்ற இடஙகளிலும, "உடரேட்ட வைனிக்ணக 
கநதுரேட்ட திலணக" ைற்றும "ஹூ இஸ் த பக் ஷீப " 
்பாடல்கள வத்தமளை வஹநதமளை விஜயா ஸ்டுடிணயாவிலும 
்படைாக்கப்பட்டன.

இப்படத்தில் ்டித்த ்டிகர்கள:
சிவாஜி கணேசன், ைாலினி வ்பாஃன் ணேக்கா, 

விஜயகுைார், வஜயகேஷ், ஸ்ரீணதவி, வஜயசித்ரோ, 
சத்யபரியா, ைணனாரேைா, ணதஙகாய சீனிவாசன், சுநதரேரோஜன், 
வவஙகட் ைற்றும இலஙமகக் கமலஞர்களைான எபரேஹாம, 
ைணிணைகமல, சிணலான் விணஜநதிரேன், சிணலான் 
சின்மனயா, ஸ்ரீசஙகர் ண்பான்ணறாரும ்டித்துளளைனர்.

இயக்கம, திமரேக்கமத: ஏ.சி.திருணலாகசசநதர்
வசனம:ஆரூர்தாஸ்
தயாரிபபு:டி.எம.ணைனன்,சலீம,
டி.எம.சநதிரேணசன.
்பாடல்கள:கவிஞர் வாலி
இமச: வைல்லிமச ைன்னர்
எம எஸ் விஸ்வ்ாதன்
ஒளிப்பதிவு: டி.எஸ்.வி்ாயகம.

இலஙமக கமலஞர் ஏ.ஈ.ைணனாகரேனும, எல்.ஆர்.
ஈஸ்வரியும இமேநது இப்படத்தில் "உடரேட்ட வைனிக்ணக" 
்பாடமலப ்பாடியுளளைனர்.

"ம்பலட் பணரேம்ாத் "தமிழ் 
்ாட்டிலும, இலஙமகயிலும 200 
்ாட்கள கடநது ஓடி சாதமன  
்பமடத்தது.

அபணபாது என் வயது 11. சிவாஜிக்கு அபணபாது 
பகலாகு வகாடுத்்த நிகழ்வு இன்றும் பசுமரேத்்தாணி ணபால் 

என் வ்ஞசஙகளில் நீஙகாதுள்்ளன. பின் 1980களில் 
இயக்குனர் ஸ்ரீ்தரின் "ணமாகனபபுன்னபக" படபபிடிபபு 
இலஙபகயில் ்படவபற்ை ணபாது நுவவரேலியாவில் 

்டிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசபன சந்தித்்தப்தயும், அந்்த 
வ்தாடர்பின் பின் சிவாஜி கணேசன் இருக்கும் வபரேயிலும், 
அவருடன் பல ்தடபவகள் அன்பன இல்லத்தில் சந்தித்துப 
ணபசியதும்,1995 இல் மீண்டும் சிவாஜி கணேசன் இலஙபக 

வந்்த ணபாது அவருடணனணய வ்தாடர்ந்து மூன்று தினம் 
வபாழுப்த கழித்்தப்தயும் என் வாழ்்ாளில் வபான்னான 

்தருேஙகாகணவ கருதுகின்ணைன்..... !

ஆக்கம்:எஸ்.கணேசன் 
ஆசசாரி சதீஷ் கம்பப்ள

்பகுதிகமளையும ணைற்கு வஙகாளைத்மதயும கிழக்குப ்பஞசாப 
்பகுதிகமளையும இமேத்துத் தரும்படி ணவண்டியுளளைார். அதற்கு 
ஆஙகிணலய அரேசும சமைதித்திருநதது. இதமன ைகாத்ைா காநதிணயா 
ண்ருணவா அறிநதிருக்கவில்மல. ஆனால், எவவாணறா வல்ல்பாய 
்பட்ணடல் அறிநது வகாண்டார். வல்ல்பாய ்பட்ணடல் ஜின்னாவின் 
திட்டத்மத அறிநதது முதல் விடுதமலப ண்பாரோட்டத்துடன் 
ஜின்னாவின் காய ்கர்த்தல்கமளையும உன்னிப்பாக கவனித்து 
வநதார்.

ைகாத்ைா காநதியின் தியாக உேர்வு காரேேைாகவும அஹிமமச 
ண்பாரோட்டஙகள காரேேைாகவும இஙகிலாநது ணவறுவழியின்றி 
இநதியாவிற்கு விடுதமல அளித்ணத தீரே ணவண்டிய வ்ருக்கடிக்குத் 
தளளைப்பட்டு இநதியாவிற்கு சுதநதிரேம அளித்தது. சுதநதிரேம 
கிமடத்தண்பாது ்பாகிஸ்தான் இநதியாவிடமிருநது பிரிக்கப்பட்டது. 
ஜின்னா நிமனத்தவாறு காஷ்மீரின் முழுப்பகுதி, அஸ்்ாமின் 
சில ்பகுதிகள, ணைற்கு வஙகாளைம, கிழக்குப ்பஞசாப ்பகுதிகள 
்பாகிஸ்தானுடன் இமேக்கப்படவில்மல. ஏற்கனணவ வல்ல்பாய 
்பட்ணடல் ்ன்கு திட்டமிட்டு முட்டுக்கட்மட ஏற்்படுத்திவிட்டார். 

காஷ்மீரின் ்பகுதியான ஆ்ாத் காஷ்மீமரே ைாத்திரேமதான் 
்பாகிஸ்தானால் இமேத்துக்வகாளளை முடிநதது. ஜமமு காஷ்மீர் 
இநதியாவுடன் இமேக்கப்பட்டது. இநதியாவிடமிருநது 
ஜமமு காஷ்மீமரே இழக்காது ்பாதுகாத்த வ்பருமை வல்ல்பாய 
்பட்ணடமலணய ணசரும. ண்ருவுக்கும ்பஙகுண்டு.

சுதநதிரே இநதியாவின் முதல் உளதுமற அமைசசரோகவும 
துமேப பிரேதைரோகவும வல்ல்பாய ்பட்ணடல் ்பணியாற்றினார். ்ாடு 
முழுவதும துண்டு துண்டாக ைன்னரோட்சி ்டநது வகாண்டிருநத 
565 இரோஜ்ஜியஙகமளை ஒன்றிமேத்ததுதான் உளதுமற அமைசசரோக 
வல்ல்பாய ்பட்ணடல் இருநது ஆற்றிய முதல் ்பணியாகும.

ைக்கள எல்ணலாரும சர்தார் வல்ல்பாய ்பட்ணடல்தான் 
இநதியாவின் முதல் பிரேதைர் என்று எதிர்்பார்த்தனர். ஆனால், 
ைகாத்ைா காநதி ஜவஹர்லால் ண்ருவுக்கு அதிக ஆதரேவு 
வகாடுத்ததால் ஜவஹர்லால் ண்ரு முதல் பிரேதைர் ஆனார்.

வல்ல்பாய ்பட்ணடல் காஙகிரேஸ் கட்சிமயச ணசர்நதவர். 
ஆனால், இன்மறய இநதியப பிரேதைர் ்ணரேநதிரே ணைாடி அவர்கள 
வல்ல்பாய ்பட்ணடமல அன்று வதாடக்கம இன்று வமரே புகழ்நது 

தளளுகிறார். அதற்கும காரேேமுண்டு. ைகாத்ைா காநதி ணகாட்ணச 
என்்பவனால் சுட்டுக் வகால்லப்பட்டதன் பின்னர் ஆர்.எஸ்.
எஸ். இயக்கம தமட வசயயப்பட்டது. வதாண்டர்கள மகது 
வசயயப்பட்டனர். அநத சநதர்ப்பத்தில் உளதுமற அமைசசரோகவும 
துமேப பிரேதைரோகவும இருநத வல்ல்பாய ்பட்ணடல் காநதியின் 
இழப்பால் கவமலயமடநதாலும ஆர்.எஸ்.எஸ். இயக்கத்தினருக்கு 
உதவி புரிநதுளளைார். வல்ல்பாய ்பட்ணடல் காஙகிரேஸின் முதுகிற்கு 
பின்னால் ஒளிநதிருநத ஓர் ஆர்.எஸ்.எஸ். இயக்க ஆதரேவாளைர் 
என அரேசியல் அவதானிகள குறிபபிடுகின்றனர். இதனால்தான் 
இன்மறய இநதிய பிரேதைர் ்ணரேநதிரே ணைாடி அவர்கள வல்ல்பாய 
்பட்ணடமல புகழ்நது தளளுகிறார்.

சர்தார் வல்ல்பாய ்பட்ணடல் அவர்கள தனது 75 ஆவது வயதில் 
1950 ஆம ஆண்டு டிசம்பர் ைாதம 15 ஆம திகதி காலைானார்.

சர்தார் வல்ல்பாய ்பட்ணடல் இநதிய சுதநதிரே விடுதமலக்குப 
ண்பாரோடியதற்காக ைட்டுைல்ல ஜமமு காஷ்மீமரேயும இநதியாவின் 
சில ்பகுதிகமளையும ்பாதுகாத்ததற்காகவும ைக்கள இன்றும அவமரே 
நிமனவுகூர்கின்றனர். 

வல்லபாய் பட்ணடல் ...  3ஆம் பக்கத்வ்தாடர்சசி..
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