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2021 டிசம்பர் 12ஆம் திகதி ஞாயிற்றுக்கிழமை

03
கூட்டணியில்
பலமானவர்கள் சு.கவினர்

ஆரியகுளம்
மகிழ்வூட்டல் திடல்

இரகசிய
த்து
தகவலையடு

250 கில�ோ ப�ோதைப்பொருளுடன் வந்த படகு சுற்றி வளைப்பு

ஸாதிக் ஷிஹான்
சர்வதேச கடற்பகுதியில் சுமார் 250 கில�ோ
ப�ோதைப் ப�ொருளுடன் மற்றும�ொரு வெளிநாட்டு
மீன்பிடி படக�ொன்றை இலங்கை கடற்படையினர்
கைப்பற்றியுள்ளனர்.
இலங்கைக்கு தெற்கே சுமார் 900

ல் 225
09 சாக்குகளி
ளாக
சிறிய ப�ொதிசுகமம
ான
மறைத்து சூட்கடத்தல்
முறையில்

ஜ�ோக்கோவிச்
09 தடுப்பூசி ப�ோட்டுவிட்டாரா?

சரியான பாதையில்
05 தமிழர் அரசியல்

சர்வதேச கடலில் மற்றும�ொரு
ப�ோதைப்பொருள் படகு கடற்பரடைடி

கடல் மைல் (1665 கி.மீ.) த�ொலைவில்
வைத்து கைப்பற்றப்பட்ட இந்தப் படகிலிருந்து 06 வெளிநாட்டு சந்தேக நபர்களையும் கைது
செய்துள்ளதாக இலங்கை கடற்படை தலைமையகம் அறிவித்துள்ளது.
09 சாக்குகளில் 225 சிறிய ரக ப�ொதிகளாக

அதி

மறைத்து வைத்திருந்த 250 கில�ோ ப�ோதைப�ொருட்களே கைப்பற்றப்பட்டுள்ளதாக இலங்கை கடற்படை மேலும் தெரிவிக்கின்றது.
கடற்படைக்கு கிடைத்த இரகசிய புலனாய்வுத் தகவலுக்கமைய, ப�ொலிஸ் ப�ோதைப்ப�ொருள் ஒழிப்பு பிரிவுடன்
இணைந்து இந்த சுற்றி
வளைப்பு முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது.
சர்வதேச
கடற்பரப்பில்
பல நாட்கள் கடற்படையினரால் மேற்கொள்ளப்பட்ட விசேட
நடவடிக்கையின் ப�ோது சந்தேகத்திற்கிடமான குறித்த கப்பலை வழிமறித்து அதனை ச�ோதனையிட்ட கடற்படையினர், 06 வெளிநாட்டு
சந்தேகநபர்களுடன் பெருமளவான
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இலவச

இணைப்பு
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தகவல் அறியும் உரிமைகள்
ஆணைக்குழு உறுப்பினர்கள்
ஜனாதிபதியால் நேற்று நியமிப்பு
2016 ஆம் ஆண்டின் 12
ஆம் இலக்க தகவல் அறியும்
உரிமைச் சட்டத்தின் பிரிவு
12 (1)
விதிகளின் கீழ்,
ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ பின்வரும் அதிகாரிகளை தகவல்
அறியும் உரிமை ஆணைக்குழுவின்
உறுப்பினர்களாக நியமித்துள்ளார்.
ஆணைக்குழுவின் தலைவராக ஓய்-

வுபெற்ற உயர் நீதிமன்ற நீதியரசர் உபாலி அபேரத்ன,
ஆணைக்குழுவின் உறுப்பினர்களாக லியனாராச்சிலாகே
ஜகத் பண்டார லியனாராச்சி,
கிரிஷாலி பீண்டோ ஜயவர்தன, ஓய்வு
பெற்ற நீதவான் பீ.ர�ோஹினி வல்கம,
கலாநிதி அத்துலசிறி குமார சமரக�ோன்
ஆகிய�ோரே நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

சீல் உடைக்கப்படாது 02 மில்.
சமையல் Gas சிலிண்டர்கள்

அனைத்துக்கும் விரைவில் புதியவை
நாட்டில் சுமார் 1.8 மில்லியன் சீல் உடைக்கப்படாத
சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்கள் இருப்பதாகவும்,
உடைக்கப்படாத சிலிண்டர்களின் அனைத்து உரிமையாளர்களுக்கும் ஒரே நேரத்தில் புதிய சிலிண்டர்களை வழங்குவது கடினமென்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு அதிகார
சபை தெரிவித்துள்ளது.
எவ்வாறாயினும் அனைத்து சமையல் எரிவாயு
நிறுவனங்களின் செயற்பாடுகளிலும் நுகர்வோர் 04

தீ விபத்தில் 8,200
க�ோழிகள் பலி
க�ொட்டதெனியாவ, வாரகல
பி ர த ே ச த் தி லுள்ள க�ோழிப்ப ண ்ணை
ஒன்றில்
ஏற்பட்ட திடீர் தீ
விபத்தில் சுமார் 8,200 க�ோழிகள் கருகி
பலியாகியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது. தீ விபத்துக்கான காரணம் இதுவரை
கண்டறியப்படவில்லையென தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

லேக் ஹவுஸ் நிறுவன 'முத்து அஹுர' சஞ்சிகை சிறுவர் சித்திர கண்காட்சி நேற்று க�ொழும்பில்
நடைபெற்றது. பிரதம அதிதி ஊடகத்துறை அமைச்சர் டலஸ் அழகப்பெரும சிறுவர் ஒருவருக்கு
பரிசு வழங்குவதையும் நிறுவன தலைவர் ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி டபிள்யூ தயாரத்ன அருகில்
நிற்பதனையும் காணலாம். 		
(படம்: ரஞ்சித் அசங்க)

அறிக்கை விடல், ஊடக மாநாடு நடத்துவதால் எவ்வித பயனுமில்லை

த�ொழிலாளர் வாழ்க்கைத் தரம் உயர
அர்ப்பணிப்புடன் சேவைபுரிய வேண்டும்

ப ெ ருந ்தோட்ட த் து றை யி ல்
வதிலும் இலங்கைத் த�ொழிலாளர் காங்கிஇராஜாங்க
த�ொழில்புரியும் த�ோட்டத் த�ொழிரஸ் முனைப்பாக செயற்பட்டு வருவதாக
அமைச்சர்
லாளர்களது சம்பளம், வசிப்பிடம்
இலங்கை த�ொழிலாளர் காங்கிரஸின்
மற்றும் வாழ்வாதாரப் பிரச்சினை- ஜீவன் த�ொண்டமான் தலைவரும், இராஜாங்க அமைச்சருமான
கள் த�ொடர்பாக அரசாங்கத்துடன்
ஜீவன் த�ொண்டமான் தெரிவித்தார்.
அறைகூவல்
த�ொடர்ச்சியான
பேச்சுவார்த்தைத�ோட்டத் த�ொழிலாளர்களது நலன்ககளை முன்னெடுத்து வரும் அதேவேளை, இந்திய
ளுக்காக தாமே பாடுபடுவது ப�ோல் சிலர்
அரசாங்கத்தினால் வழங்கப்படும் உதவிகளை பெறுபாசாங்கு காட்டி வருகிறார்கள்.
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எங்கள் ்கருத்து
முற்போக்கு எழுத்தாளர்களுக்கு
செ.கணேசலிங்கன் ஒரு திசைகாட்டி

இ

லங்கையின்
முதுபெரும் நாவலாசிரியரும் முற்ப�ோக்கு சிந்தனையாளரும் மக்கள் நலன் கருதிய
எழுத்தாளருமான செ.கணேசலிங்கன் அண்மையில் சென்னையில் காலமானதையிட்டு "தினகரன்" தனது ஆழ்ந்த
அனுதாபங்களை தெரிவித்துக் க�ொள்கிறது. 94 ஆவது
வயதில் காலமான செ.கணேசலிங்கன் 1950களின் பிற்பகுதியில் தினகரன�ோடு நெருங்கிய த�ொடர்கொண்டு இலக்கிய பணியாற்றியவர். அக்காலத்தில் தினகரன் ஆசிரியராக
இருந்த பேராசிரியர் க.கைலாசபதி முற்போக்கு இலக்கிய
சிந்தனைக்கு க�ோட்பாட்டு ரீதியாக முழு வடிவம் க�ொடுத்தவர். அவருடைய மார்க்சிய சிந்தனைகள் ஈழத்து இலக்கியத்துக்கு ஒரு புதிய அடையாளத்தைத் தந்தது. அக்காலத்தில் இலக்குடனும் இலட்சியத்துடனும் ஈழத்து இலக்கியம்
பயணித்தது என்றால், அதில் முழு பங்களிப்பையும் வழங்கியவர்களில் ஒருவராக செ.கணேசலிங்கன் விளங்கினார்.
காலங்காலமாக இருந்து வந்த இலங்கை இலக்கிய ப�ோக்கு
இவர்கள் இருவரினதும் காலத்தில் ஒரு நிலைமாற்றத்தை
பெற்றது.
ஆரம்பத்தில் காந்திய இயக்கத்தில் ஈடுபாடு க�ொண்டிருந்த
அவர் காந்திய சிந்தனையை ஒட்டி தீண்டாமை ஒழிப்பிற்காக
ஓர் இயக்கத்தை வழிநடாத்தினார். பின்னர் இடதுசாரி சிந்தனையாளரான கார்த்திகேசு மாஸ்டரின் ஊடாக மார்க்சிய
சிந்தனைகளை உள்வாங்கிய அவர், ஒரு செயலாற்றல்
மிக்க இடதுசாரியாகவும் இலங்கையின் முற்போக்கு இலக்கிய இயக்கத்தை வழிநடத்திய ஒருவராகவும் பரிணமித்தார்.
அவருடைய நீண்டபயணம், சடங்கு, செவ்வானம் ப�ோன்ற
நாவல்கள் அக்கால முற்போக்கு சிந்தனைகளை
நன்கு பிரதிபலித்தன.
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பாராளுமன்றத்தில் மீண்டும் தனது
பெரும்பான்மையை நிரூபித்த அரசு

08 கைதிகளின் அடிப்படை உரிமை மீறல் மனு தாக்கல்

ல�ொஹானுக்கு எதிரான
CID விசாரணை ஆரம்பம்
அனுராதபுரம் சிறையில் தமிழ் கைதிகள் மிரட்டல்

ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்
அனுராதபுரம் சிறைச்சாலையில் தடுத்துவைக்கப்பட்டுள்ள தமிழ் அரசியல் கைதிகள் சிலருக்கு இராஜாங்க
அமைச்சர் ல�ொஹான் ரத்வத்த, துப்பாக்கி முனையில்

அச்சுறுத்தல் விடுத்ததாகக் கூறப்படும் சம்பவம்
த�ொடர்பில் க�ொழும்பு குற்றத் தடுப்புப் பிரிவு விஷேட
விசாரணைகளை ஆரம்பித்துள்ளது.
முன்னாள் இராஜாங்க அமைச்சர் ல�ொஹான்
ரத்வத்த, அனுராதபுரம் சிறைச்சாலைக்குள்
04

TNA இல்லாமலேயே மூன்றிலிரண்டு எமக்குள்ளது

புலிகளை விடுவித்துத்தான் ஆதரவு

2022 பட்ஜட்
மூன்றிலிரண்டு
பெரும்பான்மையால்
வெற்றி
2022ஆம் ஆண்டுக்கான ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூலத்தின் இரண்டாம் வாசிப்பு 93 மேலதிக வாக்குகளால் நிறைவேற்றப்பட்டது.

ப�ோரா சமூகத்தின் ஆன்மீகத் தலைவர் கலாநிதி செய்யதினா முஃபத்தல் செய்ஃபுத்தீன் சஹெப், ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷவை நேற்று (11) மிரிஹானையில் அமைந்துள்ள ஜனாதிபதியின் இல்லத்தில் சந்தித்தார். ஜனாதிபதியின் தலைமை
ஆல�ோசகர் லலித் வீரதுங்க மற்றும் ப�ோரா சமூகத்தின் உறுப்பினர்கள் சிலரும் இந்தச் சந்திப்பில் கலந்துக�ொண்டிருந்தனர்.

கேட்கும் நிலையில் அரசு இல்லை
அவர்களே அதனை வைத்துக் க�ொள்ளட்டும்
இதற்கு ஆதரவாக 157 வாக்குகள்
அளிக்கப்பட்டதுடன் எதிராக 64
வாக்குகளும் அளிக்கப்பட்டன.
04

அரசுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கும் முஸ்லிம் MPக்கள் குறித்த

சாணக்கியன் MP யின் குதர்க்க
பேச்சுக்கு முபாரக் கண்டனம்

தேவைக்கு பாவிக்க முஸ்லிம்கள் என்ன
கறிவேப்பிலையா எனவும் கேள்வி
அரசாங்கத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்து வரும்
எதிரணியிலுள்ள முஸ்லிம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் த�ொடர்பாக அடிக்கடி எதிரானதும்
குதர்க்கமானதுவுமான கருத்துக்களை தெரிவித்து வரும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சாணக்கியன், தமது தேவைக்கு மட்டும்
04
முஸ்லிம் தலைமைகளை

முன்னாள் விடுதலைப் புலி உறுப்பினர்களை விடுதலை செய்துதான் தமிழ்
தேசியக் கூட்டமைப்பின் ஆதரவைப்
பெற வேண்டும் என்றால் அத்தகைய

ஆதரவு அரசாங்கத்துக்கு தேவையில்லை
என அமைச்சர் மஹிந்த அமரவீர பாராளுமன்றத்தில் தெரிவித்தார். அவ்வாறான
04

மனித நேயம் மிக்க யாழ்.
இளைஞனின் செயல்

விக்கல் வீராச்சாமி

முகநூலில் குவியும் பாராட்டுக்கள்
யாழ்ப்பாணத்தில் பல இலட்சம் ரூபா பெறுமதியான தாலிக் க�ொடி உள்ளிட்ட நகைப்
பையை தவறவிட்டவர்களுக்கு இளைஞர்
ஒருவர் இன்ப அதிர்ச்சியை க�ொடுத்துள்ளார்.
இச்சம்பவம் யாழ்ப்பாணம் - அரியாலைப் பகுதியில் இடம்பெற்றுள்ளது.
கடந்த 9ஆம் திகதி வியாழனன்று அரியாலையிலிருந்து பயணிகள் பஸ்சில் ஏறும்
ப�ோது கைப்பை ஒன்று தவற விடப்பட்டுள்ளது. அந்தப் பையில்
தாலிக் க�ொடி உள்ளிட்ட பல ப�ொருட்கள் இருந்துள்ளன.
பணப்பையை கண்டெடுத்த இளைஞன் ஒருவர்

04

எரியுண்டு க�ொண்டு வந்த பூதவுடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்த புறப்பட்ட
தலைவர் ஆறு மணி நேரமா வெயிட்
பண்ணுறாரே, என்ன விஷயம் ...?
ஓ அதுவா, ப�ோட்டோ பிடிப்பவரும்
வீடிய�ோ எடுப்பவரும் இன்னமும் வரவில்லையாம், அதுதான் தலைவர் செம
கடுப்புல இருக்கிறார்...!!!
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சிறந்தெதாரு நாட்டின் முன்ேனாடியாக

ேதசிய இைளஞர் பைடயணி
ஒ
ழுக்கம், தைலைமத்துவம், ஆளுைம
�ருத்� என்ற மூன்று கருப்ெபாருைளயும் அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்டு ெசயற்படும் ேத�ய இைளஞர் பைடய� ஏைனய
அைனத்து இைளஞர் வலுவூட்டுதல்கைளயும்
தாண்�, சவால்களுக்ேக சவால் �டுக்கும் ஆளுைமையக் ெ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 எப்ேபாதும் அர்ப்ப�ப்புடன் ெசயற்பட்டு வரு�ன்றது. 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�க்கப்பட்டுள்ளது. 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 �ைடக்கும்.
ெமன்�றன் �ருத்� ப�ற்��ன் மூலம்
தம்முள் காணப்படும் �ேசட பண்புகைள
முன்�ைலப்படுத்�, மைறந்து காணப்படும்
�றன்கள் மூலம் நல்ல �ரைஜெயான்ைற சமூகமயப்படுத்தும் ெபாறுப்ைப ச�யான முைற�ல்
முழுைமப்படுத்தும்
ேத�ய
இைளஞர்
பைடய� இவ்வருடம் முதல் பு�ய ஒரு வைகயுடன், 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 வழங்குவது இதன் மூலம் இடம்ெபறும். அதனூடாக
பல்ேவறு �றுவனங்களுடன் �ண்ட கலந்துைரயாட�ன் �ன்னர் பல்கைலக்கழக மா�யங்கள்
ஆைணக்குழு�ன் அங்�காரத்ைத ெபற்ற �றுவனெமான்றான SIBA �றுவனம் ெத�வு ெசய்யப்பட்டுள்ளதுடன், அதன் மூலம் அ�ப்பைட
ப�ற்� காலத்�னுள் தமது ெதா�ற் பாைதைய
ெவற்� ெகாள்ள ேதைவயான தகவல் ெதா�நுட்பம் மற்றும் ஆங்�ல ெமா�க்கு உயர் சான்�தழ்
வழங்குவது இடம்ெபறு�ன்றது. இரு கட்டங்களாக இவ்வருடம் மார்ச் முதல் ெசயற்படுத்தப்பட்ட 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�லுனர்களுக்கு இைணயத்தள வச�யுைடய �ம் கார்டுகைள இலவசமாக வழங்� அவர்க�ன் ப�ற்�

நடவ�க்ைககைள ெதாடர்வதற்கு அைனத்து
நைடமுைறகைளயும் ேமற்ெகாண்டது. அதற்கைமய 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 இைளஞர்களாவதுடன், நாட்ைட மாற்றுவதற்கு அ�க �றன்
காணப்படுவது இைளஞர்களுக்காகும் என்பது
ஜனா�ப� ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ�ன் ெதாைலேநாக்காக அைமந்துள்ளது. பல்ேவறு அைமச்சுக்க�ன் �ழ் ெசயற்பட்டுவந்த ேத�ய இைளஞர்
பைடய� தற்சமயம் இைளஞர் மற்றும் �ைளயாட்டுத்துைற அைமச்�ன் �ழ் அைமச்சர் நாமல்
ராஜபக்ஷ�ன் தைலைமத்துவத்�ல் ெசயற்பட்டுவரு�ன்றது. இைளஞர்கைள சக்�வாய்ந்தவர்களாக மற்றும் காலத்�ற்கைமய எழச்ெசய்வதற்கு
இன்ைறைய �ட எ�ர்காலத்ைத அர்த்தமுள்ளதாக ஆக்குவதற்கு, தமது ப�ைய புதுைமயுடன்
ெசயற்படுத்துவதற்கு தற்ேபாைதய த�சாளர்
ேகர்ணல் தர்ஷன ரத்நாயக்க�ன் தூர ேநாக்குைடய வ�காட்டுத�ன் �ழ் அைனத்து ஆள�
அங்கத்தவர்கள் இைளஞர் யுவ�கள் ஆளுைமயுடன், ஒழுக்கத்துடன், தைலைமத்துவத்துடன் 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 �ைனவூட்டுவது கட்டாயமானதாகும். ேத�ய இைளஞர்
பைடய� சைப�ன் அங்கத்தவர்கள், அைனத்து
மாகாண ப�ப்பாளர்கள், �ைலயப் ெபாறுப்ப�கா�கள் ஆேலாசகர்கள் மற்றும் அைனத்து
ஆள� அங்கத்தவர்க�ன் அ�த ைத�யம்
மற்றும் அர்ப்ப�ப்பு இல்லா�ட்டால் ேத�ய
இைளஞர் பைடய� என்றால், தற்சமயமாகும்ேபாது உண்ைமயாகாத அல்லது நடக்காத கனவாக
மட்டும் இருந்�ருக்கும்.

ஷ�� ம�ஷா ெதாடங்ெகாட
ஊடகப் ��வு
ேத�ய இைளஞர் பைடய�

மூன்றாவது சிறகுநுனி சர்வேதச
திைரப்பட விழா, மட்டக்களப்பில்
�றகுநு� கைல, ஊடக ைமயம்
ஏற்பாடு ெசய்துள்ள 3ஆவது '�றகுநு� சர்வேதச �ைரப்பட �ழா 2021'
�சம்பர் 17 முதல் 19 வைர மட்டக்களப்�ல் நைடெபறவுள்ளது. 2018
�சம்பர் முதல் நைடெபற்று வரும்
இந்�கழ்வு ெகாெரானாப் பரவல்
காரணமாக கடந்த ஆண்டு
இடம்ெபற�ல்ைல. வழக்கமாக கல்ல� சாந்� �ைரயரங்�ல் ஏற்பாடு ெசய்யப்படும் 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 பார்ைவயாளர் கருத்துப்ப�ர்வு இடம்ெபறும்.
�ைரப்படங்கள் யாவும் ஆங்�லத்�ல் / த��ல் உபதைலப்�டப்பட்டுள்ளன.
�ைரப்பட �ழா�ன் ஆரம்ப �கழ்வும் முதலாவது �ைரப்படமும் �சம்பர் 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 �ைரப்படங்கள்
இவ்�ழா�ல்
� ை ர � ட ப் ப ட வு ள் ள ன .
முற்�லும்
இலவசமான
இத் �ைரப்பட �ழா ெதாடர்பான
ேமல�க �பரங்கைள Sirahununi
அல்லது Aathmaa En ஆ�ய முகநூல்க�லும் www.sirahununi.com இைணயத்தளத்�லும்
sirahununi@gmail.
com �ன்னஞ்சல் மூலமாகவும் 0777
700043 எனும் ெதாைலேப� இலக்கம் மூலமாகவும் �ைரப்பட ஆர்வலர்கள் ெ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.

14வது எடிசன் திைர விருது ெதரிவு பட்டியலில்
விஜயின் மாஸ்டர், தனுஷின் கர்ணன்
உலகத் த�ழ் ர�கர்களால் ெகாண்டாடப்படும் 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, �வகார்த்�ே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 ��வுக�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 நைடெபற்றுவரும் எ�சன் த�ழ் �ைர �ருதுகள் ஜனவ� மாதம் ஒன்பதாம்
�க� ெசன்ைன�ல் �ரமாண்டமாக 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.

அ

2021 டிசம்பர் 12 ஞாயிற்றுக்கிழமை

அ

ரசாங்கத்தில் அங்கம்
வகிக்கும் பங்காளிக்
கட்சிகள் தமது
பிரச்சினைகளைப் பேச்சுவார்த்தை
மூலம் பேசித் தீர்த்துக் க�ொள்ள
முடியும் என அமைச்சரவை
இணைப் பேச்சாளரும்,
பெருந்தோட்டத்துறை அமைச்சருமான
ட�ொக்டர் ரமேஷ் பத்திரண தெரிவித்தார்.
எமக்கு வழங்கிய நேர்காணலின் ப�ோது
அவர் இவ்வாறு தெரிவித்தார்.

கே:

ஜனாதிபதியின் க�ொள்கைப்
பிரகடனத்தின் பிரகாரம் கூட்டணியாக செயற்பட முடியாத
அரசாங்கத்தின் எந்தவ�ொரு கட்சியும் ஆளும் கூட்டணியிலிருந்து
வெளியேற முடியும் என ஸ்ரீலங்கா
ப�ொதுஜன பெரமுனவின் ப�ொதுச்
செயலாளர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்
சாகர காரியவசம் தெரிவித்திருந்தார்.
இது பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன?

பதில்: உண்மையில் சுதந்திரக் கட்சியின்
14 உறுப்பினர்களையும் உள்ளடக்கியதாகவே அரசாங்கத்துக்கு மூன்றில் இரண்டு
பெரும்பான்மை காணப்படுகிறது. அவர்கள்
எமது கூட்டணியில் பலமான பங்குதாரர்கள்.
இரு கட்சிகளுக்கும் இடையிலான விவாதத்தின் விளைவாகவே முன்னாள் ஜனாதிபதி
மைத்திரிபால சிறிசேன இவ்வாறான கருத்தைக் கூறியிருந்தார். மறுபக்கத்தில் மூன்றில்
இரண்டு பெரும்பான்மையைத் தக்க வைப்பதற்கு சுதந்திரக் கட்சி உறுப்பினர்களின் பங்கு
முக்கியமானதாகும்.

கே:

கே:

கே:

அந்நிய செலாவணி பிரச்சினைக்கு தீர்வு காணாவிட்டால்

அர்ஜூன்

ட�ொலரை வழங்குவ�ோம். எனினும்,
இதுவரை அவ்வாறானத�ொரு அச்சுறுத்தல் எமக்குத் தெரியவில்லை. எனவே
நாட்டுக்குத் தேவையான எரிப�ொருள் மற்றும் மின்சாரத்தை எம்மால்
த�ொடர்ந்து வழங்க முடியும்.

கே:

சேதன உரங்களை
பயன்படுத்தியதால்
நஷ்டமடைந்த விவசாயிகளுக்கு இழப்பீடு
வழங்குவது த�ொடர்பில் அரசு ஏதாவது
முடிவு எடுத்துள்ளதா?

பதில்: அறுவடைக்குப்
பிந்திய நஷ்டம் ஏற்பட்-

அரசாங்கக் கூட்டணியில் பலமான
பங்குதாரர்கள் சுதந்திரக் கட்சியினர்!

மாகாணசபைத் தேர்தலில்
தனித்துப் ப�ோட்டியிடுவதற்கு
ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சி தயாராகி
வருகிறது. ஆளும் ஸ்ரீலங்கா
ப�ொதுஜன பெரமுனவுக்கும், சுதந்திரக் கட்சிக்கும் இடையிலான முறுகல்
அதிகரித்திருப்பதன் வெளிப்பாடா
இது?

அமைச்சர்

டால், அதை முந்திய பருவத்துடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்க வேண்டும்
என்றும், அதை ஈடுகட்ட அரசு
தயாராக இருப்பதாகவும் விவசாய
அமைச்சர் திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளார். கடந்த சில வாரங்களுக்கு
முன்னர்
பெரும்போக
நெற்செய்கை ஆரம்பமாகியுள்ளது.
டிசம்பர் மற்றும் ஜனவரி இறுதிக்குள்
அறுவடையை மதிப்பிட முடியும்.
அறுவடை கணிசமானளவு குறைந்திருந்தால் விவசாயிகளுக்கு இழப்பீடு வழங்க முடியும். ஆனால்,
தேவையான உரத்தை இறக்குமதி
செய்ய அரசு அனுமதி அளித்துள்ளதால், அடுத்த பருவத்தில் இருந்து
அந்த கேள்வி எழாது. மறுபக்கத்தில்
சேதன முறையிலான விவாசயத்துக்கு
சாகுபடிக்கு மானியத் திட்டத்தை அரசு
த�ொடங்கும். எனவே, இந்தப் பிரச்சினை
அடுத்த ஆண்டு பருவத்தில் தீர்க்கப்படும்.

ட�ொக்டர் ரமேஷ்
பத்திரண

அரசாங்கத்துக்குக்
காணப்படும் மூன்றில்
இரண்டு பெரும்பான்மையானது சுதந்திரக் கட்சியின்
14 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களினாலேயே சாத்தியமாகியுள்ளது என ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சியின் தலைவர்

அளிக்கும் விளக்கம்
நாடு மின்சாரத்
தடையை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும் என ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் தலைவர் ரணில் விக்கிரமசிங்க
கூறியிருந்தார். இது பற்றி உங்கள்
கருத்து என்ன?
பதில்: இது தற்பொழுது வித்தியாசமான
விடயமாகக் காணப்படுகிறது. நாம் பாரிய
அந்நிய செலாவணிக்கான தட்டுப்பாட்டை
எதிர்கொள்கின்ற ப�ோதும் மருந்து மற்றும்
மின்சார விநிய�ோகம் என்பவற்றுக்கு அரசு
முன்னுரிமை அளித்துள்ளது. இந்தத் துறைகளுக்கு எப்பொழுது அதிகமான ட�ொலர்
தேவை இருக்கின்றத�ோ அப்போது உரிய

கே:

இரசாயன உரங்களை
இறக்குமதி செய்ய தனியார்
துறைக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. எவ்வாறாயினும், இயற்கை
விவசாயத்துடன் கூடிய பசுமை
விவசாயக் க�ொள்கையை அமுல்படுத்தும் தீர்மானத்தை எக்காரணம்
க�ொண்டும் மீளப் பெற முடியாது என

மாகாணசபைத் தேர்தலில் தனித்துப்

ப�ோட்டியிடுவதா இல்லையா? சு.கவுக்கும்

ப�ொதுஜன பெரமுனவுக்குமிடையில் இதுவரை
கருத்துப் பரிமாற்றங்கள் இல்லை. தேர்தல்
வரும்போது அதுபற்றிப் பார்க்க முடியும்
ஜனாதிபதி மீண்டும் வலியுறுத்தியுள்ளார். இதனை விளக்க முடியுமா?
பதில்: உண்மையில், இது ஒரு நல்ல முடிவு.
உலகம் பசுமையான விவசாய முறைகளை
ந�ோக்கி நகர்கிறது. இதில் முன்னோடியாக
இருப்பதற்கு நாம் முயற்சிக்கின்றோம் என்பதால் ஜனாதிபதி தலைமையிலான அரசாங்கம் துணிச்சலான முடிவை எடுத்துள்ளது.
எனினும், குறுகிய காலத்திற்குள் அதைச்
செய்ய முடியாமல் ப�ோகலாம். அதனால்தான்
நாம் வேறு தீர்வு நடவடிக்கைகளை மேற்க�ொள்கிற�ோம். எனவே, அரசாங்கம், நீண்ட
கால அடிப்படையில், இயற்கை விவசாயம்
மற்றும் பசுமை விவசாயக் க�ொள்கைகளை
ஊக்குவிப்பதில் ஆர்வமாக உள்ளது.

மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மையை கே:
தக்க வைப்பதற்கு சுதந்திரக் கட்சி
உறுப்பினர்களின் பங்கு முக்கியம்

பெருந்தோட்டத் துறையைச்
சேர்ந்த தேயிலைத் த�ோட்டங்களுக்கு உர மானியத் திட்டத்தை
அறிமுகப்படுத்த ஏதாவது முடிவு
எடுக்கப்பட்டுள்ளதா?

பதில்: கிடைக்கும் உரத்தின் அளவுக்கு
அதனை விநிய�ோகிக்க ஆரம்பித்துள்ளோம்.
பகுப்பாய்வு ரீதியாகப் பார்த்தால், 2020
இல் நாட்டிற்கு அதிகபட்ச உரம் இறக்கு-

ரா

3

ரசியல்
ரங்கம்

முன்னாள் ஜனாதிபதி மைத்திரிபால
சிறிசேன பாராளுமன்றத்தில் தெரிவித்திருந்தார் அல்லவா?

பதில்: நாம் பல கட்சிகளை உள்ளடக்கிய அரசாங்கம் என்பதுடன், நீண்ட காலமாகப் பல்வேறு கட்சிகளுடன் இணைந்து
பணியாற்றி வருகிற�ோம். எனினும், சில
க�ொள்கைகள் குறித்து நமக்கிடையில் விவாதங்கள் காணப்பட்டன. கலந்துரையாடல்களின் மூலம் அந்த வேறுபாடுகளை களைய
முடியும் என்ற எண்ணத்தில் ஜனாதிபதி
மற்றும் அரசாங்கத்தின் ஏனைய அனைத்துத் தலைவர்களும் உள்ளனர். இந்த அரசாங்கத்தை ஆட்சிக்கு க�ொண்டு வருவதற்கு
பாரிய பங்களிப்பை வழங்கிய சில பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அரசாங்கத்தில் இருந்து
விலகும் வகையில் தற்போது எந்த பிரச்சினையும் இல்லை.

பதில்: மாகாணசபைத் தேர்தலில் தனித்துப் ப�ோட்டியிடுவதா
இல்லையா என்பது குறித்து சுதந்திரக் கட்சிக்கும் ப�ொதுஜன பெரமுனவுக்கும் இடையில் எந்தவிதமான
கருத்துப் பரிமாற்றங்களும் இடம்பெறவில்லை. தேர்தலுக்கு இன்னமும் காலம் இருப்பதால் உரிய
காலம் வரும் ப�ோது அது பற்றிப்
பார்க்க முடியும். இது த�ொடர்பான
பல்வேறு பிரச்சினைகளை களைய
முடியுமாக இருக்கும்.
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அஜ்வாத் பாஸி

ஜபக்ஷ  குடும்பம் இந்நாட்டில் வாழும் 
முஸ்லிம்களின் எதிரியல்ல என்பதையும்  அவர்கள் எமது சமூகத்திற்கு
எதிராக  நாட்டில் ஒருப�ோதும்  இனவாத  செயற்பாடுகளை
முன்னெடுக்கவில்லையென்றும்  
ப�ொதுஜன பெரமுன பாராளுமன்ற உறுப்பினர்  மர்ஜான் பளீல் தெரிவித்தார். இனிவரும் 
காலங்களில் எமது சமூகத்தின் தேவைகளை
நீதியமைச்சரும்  ஜனாதிபதி   சட்டத்தரணியுமான  
அலிசப்ரி தலைமையில் எமது 11 முஸ்லிம்  
பாராளுமன்ற  உறுப்பினர்களும் ஒன்றிணைந்து
அரசாங்கத்திடமிருந்து பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய  
நம்பிக்கையிருப்பதாகவும்  அவர் மேலும் தெரிவித்தார்.
முஸ்லிம்  பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள்
ஒழுங்கு செய்த விசேட கலந்துரையாடல் நிகழ்வு
அண்மையில் (09) வெள்ளவத்தை  'மெரைன்
கிரேன்ட்' வரவேற்பு மண்டபத்தில் நடைபெற்றது. இந்நிகழ்வில் 20ஆவது சட்டத்திருத்தத்திற்கு  ஆதரவளித்த மு.கா பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களான ஹாபிஸ் நஸீர் அஹமட், பைஸல்  
காசிம், எச்.எம்.எம். ஹரீஸ் மற்றும்  அ.இ.ம.கா
உறுப்பினர்களான முஷர்ரப்,  இஷாக் ரஹ்மான்,
அலிசப்ரி ரஹீம் மற்றும்  ப�ொதுஜன பெரமுன
பாராளுமன்ற  உறுப்பினர் காதர் மஸ்தான் ஆகிய�ோரும் கலந்துக�ொண்டனர்.
இங்கு த�ொடர்ந்து உரையாற்றிய மர்ஜான்

மதி செய்யப்பட்டது, ஆனால் ஒப்பிடுகையில் விளைச்சல் குறைந்துள்ளது. 2020 ஆம்
ஆண்டில் தேயிலை த�ொழிற்துறையில் மிகக்
குறைந்த விளைச்சலைப் பதிவு செய்துள்ள�ோம். 2013 ஆம் ஆண்டில், நாட்டில் அதிக
தேயிலை உற்பத்தியைப் பதிவு செய்தோம்,
ஆனால் தேயிலைக்கான உரத்தின் இறக்குமதி அந்த ஆண்டு குறைந்த மட்டத்தில்
இருந்தது. தற்போது மக்கள் உரத்தை அதிகளவில் பயன்படுத்துகின்றனர்.
விலை க�ொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தாலும்,
அதே அளவைப் பயன்படுத்த வேண்டியதில்லை. அளவு வாரியாக இது குறைவாக
இருக்க வேண்டும். அதேநேரம் சேதனப்
ப�ொருட்களுடன் இணைத்து அதனைப்
பயன்படுத்த முடியும். மண்ணின் தரத்தை
சரியானதாகப் பேண வேண்டியது மிகவும்
முக்கியமானது. மண் பாதிக்கப்பட்டு வருகிறது. இதில் தேசனக் கூறுகள் இல்லாமல்
ப�ோகின்றன. நாம் பன்முகத் திருத்த நடவடிக்கைகளை எடுக்காத வரை, இரசாயன
உரங்களைப் பயன்படுத்தினாலும் அதனால்
சிறந்த முடிவுகளைப் பெறப் ப�ோவதில்லை
என்பது தெளிவாகிறது. பெருந்தோட்ட
அமைச்சு மண்ணின் நிலையை உறுதிப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளை ஆரம்பித்துள்ளது.

"இனவாத செயற்பாடுகளில் ராஜபக்ஷ
குடும்பம் ஒரு ப�ோதும் ஈடுபட்டதில்லை"
பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மர்ஜான் பளீல்
பளீல் எம்.பி,   1970ஆம்  ஆண்டு   முதல் பிரதமர்  மஹிந்த  குடும்பத்துடன் நெருங்கி பழகி
வருகிறேன். அவர்களிடம்  எந்த இனவாதத்தையும் நான் காணவில்லை. இவர்களை இனவாதியாக்கிய�ோர் எமது  முஸ்லிம் தலைமைகளே.
இந்த  உண்மைகளை விளங்கிய காரணத்தினால் எமது  சமூகத்தைச்சேர்ந்த  ஸ்ரீ ல.மு.கா
மற்றும்  அ.இ.ம.கா பாராளுமன்ற   உறுப்பினர்கள் எவ்வித க�ோரிக்கையையும்  அரசுக்கு முன்வைக்காமல்  தேவையானத�ொரு   காலகட்டத்தில்  வேற்றுமைகளை மறந்து அரசாங்கத்தை 
பலப்படுத்துவதற்கு   ஆதரவு வழங்க முன்வந்துள்ளமையை நான்  பாராட்டுகின்றேன்.
எமது   சமூகத்திலே  ஏற்பட்ட பிரச்சினைகளுக்கு முஸ்லிம் தலைமைகளின் முனாபிக்கான    
நடவடிக்கைகளே காரணமென்பதை இவர்கள்
இன்று விளங்கிவிட்டனர்.   அதன்  காரணத்தி-

னால்   அக்கட்சிகளைச்சேர்ந்த  பாராளுமன்ற
உறுப்பினர்கள் அரசுக்கு  ஆதரவளிக்க முன்வந்துள்ளார்கள். என்னுடன் சேர்த்து இந்த 11
பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் நாம்  ஒரே 
குடையின் கீழ் ஒற்றுமையாக  எவ்வித  எதிர்பார்ப்புமின்றி   எமது சமூகத்தின் உரிமைகளை
வென்றெடுக்க தூய்மையான ந�ோக்கோடு  ஒன்றிணைந்துள்ளோம்.
அதேப�ோல்   அமைச்சர்  அலி சப்ரி உட்பட 
நாம்  11 பேரும்  இணைந்து முஸ்லிம்  சமூகத்தின் சில  விடயங்கள் தேவைகள் குறித்து ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்க்ஷ மற்றும்  பிரதமர்  
மஹிந்த ராஜபக்ஷ ஆகிய�ோருடன் பேச்சுவார்த்தைகளை மேற்கொண்டோம். இறைவனின்  
அருளால் அதற்கான பிரதிபலன்களும்  கிடைக்கப்பெற்றுள்ளன. அதேப�ோல் அடுத்த  வருட  
பட்ஜெட் நிதியிலும்  கூடுதல் நிதி ஒதுக்கீடுகளை

வழங்கவும்  ஜனாதிபதியும்   பிரதமரும்  உறுதியளித்துள்ளார்.
இதனை நாம் தேவையானப�ோது வெளிப்படுத்துவ�ோம். அன்று ஜனாதிபதி மஹிந்த  ராஜபக்ஷவின் ஆட்சியின்போது எனது தர்கா நகர் 
பிரதேசத்தில் இடம்பெற்ற அசம்பாவித   சம்பவத்தினால்   பாதிக்கப்பட்டோருக்கு உடனடியாக 
நஷ்டஈடுகளை   வழங்கின�ோம். ஆனால் நல்லாட்சியின்போது பாதிக்கப்பட்ட முஸ்லிம்  பகுதிகளூக்கு ஒரு ரூபாய்  கூட முஸ்லிம் தலைமைகளால் பெற்றுக்கொடுக்க முடியவில்லை.
அன்றைய  ஆட்சியில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களாக இருந்த எமது இந்த  சக�ோதர பாராளுமன்ற  உறுப்பினர்களின் உரையில் அதனை 
அவர்கள் தெளிவுபடுத்தினார்கள்.
முஸ்லிம்   சமூகத்திற்கு நிறைய தேவைகள்
இருக்கின்ற ஒரு  காலகட்டத்தில்   அரசாங்கத்-

தைவிட்டு பிரிந்திருந்து எதனையும்  சாதிக்க
முடியாது. இதனையே   மர்ஹூம்  எம்.எச்.
எம். அஷ்ரபும்  எமக்கு கற்றுத்தந்தார். இவரின்
க�ொள்கையை  இன்றைய முஸ்லிம் தலைமைகள் கடைப்பிடிக்காமல் இருப்பது வேதனை 
தருகிறது எனவும் மர்ஜான் பளீல் எம்.பி இதன்ப�ோது தெரிவித்தார்.
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புத்தளம் எலுவங்குளம் வீதியில்
தனியார் பயணிகள் பஸ் விபத்து
கற்�ட்� �னகரன் �ேஷட �ருபர்

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 முழுைமயாக
ேசதமைடந்துள்ளதால்
வண்ணாத்��ல்லு
பகு��ல்
�ன்சாரமும்
தைடப்பட்டுள்ளது.
�பத்து சம்பவம் ெதாடர்�ல் பஸ்
சார� ைகது ெசய்யப்பட்டுள்ளார்.
இந்த சம்பவம் ெதாடர்�ல் வண்ணாத்��ல்லு ெபா�ஸார் ேமல�க
�சாரைணகைள
ேமற்ெகாண்டு
வரு�ன்றனர்.

புத்தளம் - எலுவங்குளம் �ரதான
���ன் வன்னாத்��ல்லு பகு��ல் ேநற்று (11) இடம்ெபற்ற �பத்�ல் 2 �றுவர்கள் உட்பட 16 ேபர்
படுகாயமைடந்துள்ளனர்.
எலுவங்குளத்��ருந்து
புத்தளம் ே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 காயமைடந்துள்ளதாக ெபா�ஸார் கு�ப்�ட்டனர்.
காயமைடந்தவர்க�ல் 11 ேபர் புத்தளம் தள ைவத்�யசாைல�ல் அனு-

ெபான். பத்மநாதனின்
நூல் ெவளியீட்டு விழா
ெபான். பத்மநாத�ன்
பூக்கள் பூக்காத பூந்ேதாட்டம் �றுகைத நூ�ன்
ெவ��ட்டு �ழா எ�ர்வரும்18/12/2021 அன்று
மாைல.04.00 ம�க்கு
ெகாட்டாஞ்ேசைன �வ்
ைவஷ்ண� �கார் மண்டபத்�ல் நைடெபறவுள்ளது.
�னகரன்,
�னகரன்
வாரமஞ்ச� பத்��ைகக�ன் �ரதம ஆ��யர் ேத.ெசந்�ல்ேவலவர் �றப்பு அ��யாக கலந்துெகாள்வார்.
இலங்ைக த�ழ் கைலஞர் சங்கமும் �ேலான் யுெனட்ெடட் ஆர்ட்
ஸ்ேடஜ் அைமப்பும் இைணந்து
நடத்தும் இந் நூல் ெவ��ட்டு
�ழா ஜனநாயக மக்கள் முன்ன�
தைலவர் மேனா கேணசன் தைலைம�ல் ேதசபந்து லயன், ஆர்,அேசாக்குமார்
முன்�ைல�ல்
நைடெபறும்.
இவ்�ழா�ல்

வரேவற்புைரைய கலாபூஷணம்
ேக,ெசல்வராஜ�ம்
அ�முகவுைரைய கைலஞர் ராதா ேமதாவும்
�கழ்த்தவுள்ளனர். முதல் �ர�ைய
சங்கத்�ன் தைலவர் ஆர் ராஜேசகரன்
ெபற்றுக்ெகாள்வார்.
நயவுைர மூத்த கைலஞர் கலாபூஷணம் கைலச்ெசல்வனும் ஏற்புைரைய
ெபான்.பத்மநாதனும்
நன்�யுைரைய கைலஞர் ேக. ஈஸ்வர�ங்கமும் ெதாகுப்புைரைய
அ�த்குமாரும், �ேஜயும் �கழ்த்தவுள்ளனர்.

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 குற்றம்சாட்�யுள்ளார். த�ழ் - முஸ்�ம்
ஒற்றுைமைய ெதாடர்பாக கூறும்
சாணக்�யன் எம்� கல்முைன �வகாரம் மற்றும் �ழக்கு மாகாணத்�ல்
ேமற்ெகாள்ளப்படும் அ��ருத்�கள்
ெதாடர்பாக முஸ்�ம் மக்கைள புறக்க�த்து வரு�வது �கவும் வருத்தத்துக்கு�ய �டயமாகும். அத்துடன்
தமது ேதைவகளுக்கு அரசாங்கத்துடன் உைரயாடல்கைள நடத்�வரும் த�ழ்த் ேத�யக் கூட்டைமப்பு,
முஸ்�ம் மக்கள் தமது ேதைவகைள
அரசாங்கத்துடன் இைணந்து �ைறேவற்�க் ெகாள்ள முயல்வைத �ரும்ப�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 முகநூ�ல் ப�ேவற்றுவதற்காக அல்லது
பத்��ைகக�ல் ெசய்�கைள ெவ��டுவதற்காக ேபசக்கூடாெதனவும்
முபாறக் அப்துல் ம�த் ெத��த்துள்ளார்.
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

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�யவருைக�ல்,
பஸ் வந்து�ட்டது என்ற பரபரப்�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�ைமயாள�ன் ெதாைலேப� இலக்கத்துக்கு
அைழத்து, �டயத்ைதக் கூ�யேதாடு, ைகப்ைபக்கு உ�யவ�ன்
அ�வுறுத்தலுக்கைமய யாழ்ப்பாண
உற�ன�டம் ேந�ல் ெசன்று ஒப்பைடத்துமுள்ளார்.
சமகாலத்�ல் தங்கத்�ன் �ைல
�கவும் உயர்ந்த மட்டத்�லுள்ளது. பல இலட்சம் ரூபா ெபறும�யான தங்கத்ைத கண்ெடடுத்த
ேபாதும், அதைன உ�யவர்க�டம்
ஒப்பைடத்த அவ�ன் ேநர்ைமயான
ெசயல் கு�த்து சமூக வைலத்தளங்க�ல் அ�கம் ேபசப்பட்டு வரு�றது.

ஐ.நா. உதவிச் ெசயலாளர்
நாைள இலங்ைக வருகிறார்
ஐக்�ய நாடுகள் சைபக்கான
உத�ச்
ெசயலாளர் நாயகம் கன்� �க்�னராஜா
ஐந்து
நாள்
உத்�ேயாகபூர்வ �ஜயம்
ேமற்ெகாண்டு நாைள �ங்கட்�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�ப்பாளராகவும் 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� என்பவற்ைற
ஆராய்வேத
உத�ச் ெசயலாளர் நாயகத்�ன் இலங்ைக �ஜயத்�ன்
ேநாக்கமாகும்.
இதன்ேபாது அவர் �ேசடமாக ம�தவள அ��ருத்�த்
துைற�ன் ெவற்�க்காக, �ைலேபறான அ��ருத்� இலக்குகைள
அைடவைத �ைரவுபடுத்துவ�ல்
கவனம் ெசலுத்துவார் எனத் ெத��க்கப்பட்டுள்ளது.

�ல் உைடக்கப்படாது சைமயல்...
பாதுகாப்பு அ�கார சைப அ�கம்
கவனம் ெசலுத்துவதாக ெத��த்துள்ளது.
இேதேவைள,
எ�ர்காலத்�ல்
எ�வாயு �ரச்�ைனகைளத் தடுக்க
அைனத்து முயற்�களும் ேமற்ெகாள்ளப்படுெமன �ட்ேரா �றுவனத்
தைலவர் துஷார ஜய�ங்க ெத��த்துள்ளார்.
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 தயங்கு�ன்றனர். அவர்கள் பு�ய ��ண்டர்கைள 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 நைடெபற்றது.
�� அைமச்சர் ப�ல் ராஜபக்ஷ�னால் 2022 ஆம் ஆண்டுக்கான ஒதுக்�ட்டு சட்டமூலம் (வரவுெசலவுத்�ட்ட உைர) நவம்பர் மாதம் 12 ஆம்
�க� முன்ைவக்கப்பட்டது. நவம்பர் 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 �ைறேவற்றப்பட்டது. இதற்கு ஆதரவாக
153 வாக்குகளும், எ�ராக 60 வாக்குகளும் அ�க்கப்பட்டன.
நவம்பர் 23ஆம் �க� குழு�ைல
�வாதம் ஆரம்பமானதுடன், ச�க்�ழைமகள் உள்ளடங்கலாக இன்று
வைர (�சம்பர் 10) 16 நாட்கள்
குழு�ைல �வாதம் நைடெபற்றது.

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 ெசலவுத்�ட்ட குழு�ைல �வாதத்�ல்
உைரயாற்றும் ேபாது முன்னாள்
பு� உறுப்�னர்களான த�ழ் அர�யல் ைக�கைள �டுதைல ெசய்ய
ேவண்டும் என ேகட்டுக்ெகாண்டார்.
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 பயங்கரவாதம் உருவாகேவா அல்லது
�டுதைலப்பு�கள் தைலதூக்கேவா
இடம�க்கப் ேபாவ�ல்ைல. அவ்வாறான ெசயற்பாடுகளுக்கு ஒத்துைழப்பு வழங்கவும் ேபாவ�ல்ைல.
அவ்வாறு அவர்க�ன் �பந்தைனயுடன் தான் அவர்களது வாக்குகைள ெபற்றுக் ெகாள்ள ேவண்�
ேந�ட்டால் அவ்வாறான வாக்குகள்
எயக்குத் ேதைவ�ல்ைல.எமது அரசாங்கத்�ற்கு ெபரும்பான்ைம பலம்
உள்ளது.
எ�ர்வரும் ேதர்த�லும் நாேம
ெவற்� ெபறுேவாம். ேதைவயற்ற
�பந்தைனகளுடன் நாம் எவரது
ஆதரைவயும் நாடப்ேபாவ�ல்ைல
என்றும் அவர் ெத��த்தார்.

முற்ேபாக்கு எழுத்தாளர்களுக்கு ெச.கேணச�ங்கன் ...
மார்க்�யவா�களான
இவர்கள்
அக்கால சமூக ஏற்பாடுகைள ஏற்றுக்ெகாள்ளாதவர்கள். "உயர்ந்தவன்தாழ்ந்தவன், ெதா�லா�, - முதலா�,
ஆண்டான்,-அ�ைம என்ற ஏற்றத்தாழ்வுகள் முற்றாக ஒ�த்துக்கட்ட வர்க்கப் ே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 பல்கைலக்கழகங்க�ல்
பட்ட�ன்�ைல
ஆய்வுகளுக்காக ெத�வு ெசய்யப்பட்டன. பைடப்�லக்�ய சாதைனகளுக்கு
அப்பால் ெச.கேணச�ங்கன் �று�
நடாத்� வந்த குமரன் ப�ப்பகம் இன்றுவைர 900க்கும் ேமற்பட்ட நூல்கைள
ெவ��ட்டு, முதல்தரமான த�ழ் �ரசுராலயம் என்ற ெபயருடன் �ளங்கு�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 என்பவற்றுக்கப்பால் 'குமரன்' என்ற சஞ்�ைக�னூடாகவும் ஏைனய புைனவுசாரா பல நூல்க�னூடாகவும் தனது
�ந்தைனகைள
ெவ�ப்படுத்�னார்.
சமகால இலங்ைகத் த�ழ் எழுத்தாளர்க�ன் எழுத்துக்கள் ஒடுக்கப்பட்ட
மக்க�ன் இலக்�யங்களாகவும், குரலாகவும் ெவ�வர க.ைகலாசப�, ெச.க-

ேணச�ங்கன் ஆ�ேயார்
வகுத்துக்
ெகாடுத்த இலக்�யப் பாைத �கப் �ரதானமானது. �னகரன் ெசய்�ப் பத்��ைகயாக மட்டுமல்லாது,
ெச.கேணச�ங்கன்
ேபான்ற
பல்ேவறு முற்ேபாக்கு எழுத்தாளர்களுக்கும் இலக்�ய களத்ைதயும் அைமத்துக்
ெகாடுத்துள்ளது. �னகரைன ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கான தளமாக ேபரரங்காக அைமத்துக் ெகாடுத்த ெபருைம
முன்னாள் �ரதம ஆ��யர்களான
ேபரா��யர் க.ைகலாசப�, ஆர்.�வகுருநாதன்
ஆ�ேயாைரேய ேசரும்
என்பைத �ைனவு கூர்ந்து �னகரன்
மைறந்த ஈழத்து எழுத்தாளர் ெச.கேணச�ங்கன் ஐயாவுக்கு தனது ஆத்மார்த்தமான அஞ்ச�ைய ெசலுத்து�ன்றது.

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.

சுகாதார வழிகாட்டுதல்கைள பின்பற்றி

பண்டிைகக் காலங்களில்
அவதானமாக இருங்கள்

காதார அைமச்சர் ெகஹலிய ரம்புக்ெவல்ல
பண்�ைகக் காலங்க�ல் ெபாதுமக்கள் அைனவரும் சுகாதார வ�காட்டல்கைளப் �ன்பற்ற ேவண்டெமன சுகாதார அைமச்சர் ெகஹ�ய
ரம்புக்ெவல்ல
ேகட்டுக்ெகாண்டுள்ளார்.
தடுப்பூ� நடவ�க்ைக �ருப்�கரமான வைக�ல் முன்ெனடுக்கப்படுவதனால் நாடு இதுவைர அைடந்துள்ள முன்ேனற்றத்ைத மக்கள்
பாதுகாக்க ேவண்டுெமன்றும் ேகட்டுக்ெகாண்டார்.
சுகாதார வ�காட்டல்கைளப் �ன்பற்றத் தவ�னால் இந்த ஆண்டு புத்தாண்டுக் ெகாத்த� உருவானைதப்
ேபான்று பு�ய ெகாத்த� உருவா-

கக் கூடுெமன அைமச்சர் சுட்�க்காட்�னார்.
��ஸ்மஸ் மற்றும் புத்தாண்டு
காலப்பகு��ல்
நடத்தப்படும்
அைனத்து குடும்ப ஒன்றுகூடல்கள்
மற்றும் �ழாக்களுக்கு கட்டுப்பாடுகைள ��ப்பது நைடமுைறச் சாத்�யமற்றது என்றும் ெகஹ�ய ரம்புக்ெவல்ல கு�ப்�ட்டார். ெகாேரானா
ெதாற்று பரவைலக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான இலகுவான வ�, ஊரடங்குச் சட்டத்ைத அமுல்படுத்துவேத
என பலர் கூ�னாலும், அத்தைகய
நடவ�க்ைக�னால் உள்ளூர் ெபாருளாதாரம்
�ழ்ச்�யைடயெமன
அைமச்சர் சுட்�க்காட்�னார்.

ெலாஹானுக்கு எ�ரான...
ெசன்று, த�ழ் அர�யல் ைக� ஒருவ�ன் தைல�ல் துப்பாக்�ைய
ைவத்து அச்சுறுத்�ய சம்பவம் காரணமாக தமது அ�ப்பைட உ�ைம
�றப்பட்டுள்ளதாக ெத��த்தனர்.
�ைற�ல் தடுத்து ைவக்கப்பட்டுள்ள 08 த�ழ் அர�யல் ைக�கள்
அ�ப்பைட உ�ைம �றல் மனுைவ
தாக்கல் ெசய்துள்ளனர்.
இந்த �வகாரம் ெதாடர்�ல் குற்ற�யல் சட்டக் ேகாைவ�ன் �ழ்,
�சாரைணகைள முன்ெனடுக்குமாறுெபா�ஸ் மா அ�பருக்கு உயர் ��மன்றம் கடந்த ஒக்ேடாபர் 21 ஆம்
�க� உத்தர�ட்டது.
இதற்கைமய,ெபா�ஸ் மா அ�ப�ன் உத்தர்�ன் �ழ் இந்த �சாரைணகைள ெ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 மூலங்கள் ப�வு ெசய்யப்பட்டுள்ளன.
இம்மனு �தான ப��லைனக�ன்
ேபாது குற்ற�யல் �சாரைணகளுக்கு உத்தர�டப்பட்�ருந்த்துடன்
தற்ேபாது அதன் �சாரைணகள்
ஆரம்�க்கப்பட்டுள்ளது.
பூபால�ங்கம்
சூ�யபாலன்,
ம�யரசன் சுலக்ஷன், கேணஷன்
தர்ஷன், கந்தப்பு கேஜந்�ரன், இராசதுைர �ருவருள், கேணசமூர்த்�
�துர்ஷன், ெமய்யமுத்து சுதாகரன், �.கந்தரூபன் ஆ�ய அர�யல்
ைக�கேள அம்மனுைவ தாக்கல்
ெசய்துள்ளனர்.

சர்வேதச கட�ல் மற்றுெமாரு...
ேபாைதப் ெபாருட்கைள ஏற்�ச்
ெசல்வைத உறு�ப்படுத்�யுள்ளனர்.
இதைனயடுத்து
இலங்ைகக்கு
ெதற்ேக சுமார் 900 கடல் ைமல்
ெதாைல�லுள்ள சர்வேதச கடற்பரப்�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 ெசப்டம்பர் 04 மற்றும் 10ஆம் �க�க�ல்
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட நடவ�க்ைகக�ன் ேபாது 336 �ேலா மற்றும்
170 �ேலா ெஹரா�ன்கைள ஏற்�ச்
ெசன்ற ேமலும் இரண்டு ெவ�-

நாட்டு �ன்��க் கப்பல்கைளயும்
கடற்பைட�னர் மடக்�ப் ��த்துள்ளானர்.
இந்த ஆண்டு மாத்�ரம் கடற்பைட�னரால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட
ேபாைதப்ெபாருள் கடத்தல் மு�ய�ப்பு நடவ�க்ைகக�ன் மூலம்
13.16 �ல்�யன் ரூபாய் ெபறும�யான ேபாைத ெபாருட்கைள ைகப்பற்ற மு�ந்துள்ளதாக இலங்ைக
கடற்பைட ெத��க்�ன்றது.
இேதேவைள, ேபாைதப் ெபாருளுடன் தற்ேபாது ைகப்பற்றப்பட்டுள்ள படகு எ�ர்வரும் �ல
�னங்க�ல்
கடற்பைட�னரால்
கைரக்கு ெகாண்டுவரப்படவுள்ளதுடன், 06 ெவ�நாட்டு �ரைஜகளுடன் ேமற்ப� கப்பல் �சாரைணகளுக்காகவும் அதன் �ன்னர்
ேமற்ெகாள்ளப்பட உள்ள சட்ட நடவ�க்ைககளுக்காகவும் ெபா�ஸ்
ேபாைதப்ெபாருள் ஒ�ப்புப் ப�யகத்�டம்
ஒப்பைடக்கப்படும்
என்றும் இலங்ைக கடற்பைட
ேமலும் ெத��த்துள்ளது.

ெ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�க்ைகயாக உள்ளது.
மைழ ெபய்தால் இ�ந்து�ழும்
�டுகைளயும், காற்�ல் பறக்கும்
கூைரகைளக் ெகாண்ட கு��ருப்புகைளயும் அைமத்துக் ெகாடுத்தவர்கள் இன்று நாம் கட்�க்ெகாடுக்கும்
தரமான �டுகைளப் பற்� �மர்�க்�ன்றனர். இந்த ெசயல்கைள
சம்பந்தப்பட்டவர்கள் உடன�யாக
�றுத்த ேவண்டும். பல நூறு வருடங்களாக வறுைமக்ேகாட்�ல் வாழும்
ேதாட்டத்
ெதா�லாளர்களது
வாழ்�ல் உயர்ச்�ைய காண்பதற்கு
நாம் எடுக்கும் முயற்�களுக்கு தயவுடன் முட்டுக்கட்ைட ேபாட ேவண்டெமன்றும் தான் ேகட்டுக் ெகாள்வதாக இராஜாங்க அைமச்சர் �வன்
ெதாண்டமான் ெத��த்துள்ளார்.
அ�க்ைககைள �டுவதும் பத்��ைகயாளர் மாநாடுகைள மட்டுேம

நடத்� கருத்துக்கைள கூறுவதும் ஒரு
பயனற்ற ெசயல். அதனால் ஆகப்ேபாவது 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. மைலயகத்�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 இராஜாங்க அைமச்சர் �வன் ெதாண்டமான் அைழப்பு �டுத்துள்ளார்.

2021 டிசம்பர் 12 ஞாயிற்றுக்கிழமை

மயூரப்பிரியன்...  -

ஆ

ரிய குள புனரமைப்பு சர்ச்சைகளுடன்
ஆரம்பிக்கப்பட்டு,
சர்ச்சைகளுடன் திறக்கப்பட்டு, சர்ச்சைகளுடன் அடுத்த கட்ட புனரமைப்பு
பணிகளும் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

ஆரியகுளம் அமைவிடம்

யாழ்.மத்திய பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து, சுமார் 2 கில�ோ மீற்றர்
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கவுண்டன் வளவு முதலான பெயர்கள்
பரந்த பிரதேசத்திற்குரிய இடப்பெயர்களாக உள்ளன.
அதிலும் யாழ்ப்பாணத்தில் உள்ள
ஆரியகுளம் என்ற அதே பெயர்
தென்தமிழகத்தில் ஒரு உள்ளுராட்சி
மன்றத்தின்
பெயராக
இருப்பது
யாழ்ப்பாணத்தில் உள்ள ஆரியகுளம்
ஆரியச்சக்கரவத்திகளின்
ஆட்சியை
நினைவுபடுத்த த�ோன்றியதை உறுதிப்படுத்துவதாக உள்ளது.
ஆரியகுளம் என்ற பெயர் யாழ்ப்பாண அரசைத் த�ோற்றுவித்த ஆரியச்-

சர்ச்சைகளை வென்று நிற்கும்

"ஆரியகுளம் மகிழ்வூட்டல் திடல்"
னர்.
அதனை த�ொடர்ந்து எதிர்ப்பரசியல்
த�ொடங்கப்பட்டது. அதிலும் குறிப்பாக
அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ்
கட்சியினர் ஆரிய குளம் புனரமைப்பு
பணிகளை கடுமையாக எதிர்த்தார்கள்.
அதில் வேடிக்கையான விடயம்
என்னவெனில் , உள்ளூராட்சி சபை
தேர்தல் காலத்தில் தமிழ் தேசிய
மக்கள் முன்னணியின் சார்பில் அகில
இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் கட்சியில்
ப�ோட்டியிட்டவர்கள் "தூய கரங்கள் தூய நகரம்" என வெளியிட்ட தேர்தல்
விஞ்ஞாபனத்தில் ஆரிய குளம் புனரமைப்பும் குறிப்பிடப்பட்டு இருந்தது.
அந்நிலையில் கடந்த பாராளுமன்ற

தூரத்திலும், யாழ். மத்திய புகையிரத
நிலையத்தில் இருந்து சுமார் 1 கில�ோ
மீற்றர் தூரத்திலும் , பருத்தித்துறை வீதி
- ஸ்ரான்லி வீதி சந்திக்கும் சந்தியில்
அமைந்துள்ளது. அருகில் நாக விகாரையும் அமைந்துள்ளது.
பெயர் எவ்வாறு வந்தது?, எப்போது
வந்தது?
ஆரியகுளத்தை யாழ்ப்பாண அரசுடனும், அதன் ஆட்சியாளருடனும்
த�ொடர்புபடுத்திக் கூறும் ப�ோது ஆரியகுளம் என்ற பெயர் எவ்வாறு வந்தது?,
எப்போது வந்தது?, எந்த மன்னன்
காலத்திற்கு உரியது? இக்குளம் யாருக்குச் ச�ொந்தமானது? என்பன த�ொடர்பாக வேறுபட்ட கருத்துக்களும், பல
கேள்விகளும் மக்களிடமும், வரலாற்று
ஆர்வலர்களிடமும்
நீண்டகாலமாக
இருந்து வருகின்றது. அது த�ொடர்பில்
பேராசிரியர் ப.புஸ்பரட்ணம் எழுதிய
கட்டுரை ஒன்றில் ,
"தமிழ்ப் பேரகராதியில் ஆரியன்
என்ற ச�ொல்லுக்கு தலைவன், பிராமணன் என்ற ப�ொருள்களும் உள்ளன.
பாண்டியப் படை, கி.பி.13 ஆம்
நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் யாழ்ப்பாணத்தில் நல்லூரைத் தலைநகரகக்
க�ொண்ட யாழ்ப்பாண அரசைத் த�ோற்றுவித்தது.
இதனால் இவ்வரசு பாளி, சிங்கள,
தமிழ் இலக்கியங்களில் ஆரியச்சக்கரவர்த்திகள் அரசு என்றே அழைக்கப்படுகின்றன. இதனால் யாழ்ப்பாண அரசில்
ஆட்சிபுரிந்த த�ொடக்ககால மன்னர்கள்
ஆரியச்சக்கரவர்த்திகள் என்பதை ஒரு
வம்சப் பெயராகக் க�ொண்டு தமது
பெயருடன் ஆரியன் என்ற பெயரையும் இணைத்துக் க�ொண்டனர்.
யாழ்ப்பாண அரசில் ஆட்சிபுரிந்த
ஆரியச் சக்கரவர்த்திகளின் முக்கிய வரலாற்று அடையாளமாக இது பார்க்கப்படுகின்றது.
மேலும்
ஆரியச்சக்கரவர்த்திகள்
வாழ்ந்த தென்தமிழகத்தில் அதிலும்
குறிப்பாக பாண்டியரின் ஆதிக்கம்
நிலவிய இடங்களில் ஆரியகுளம்,
ஆரியநல்லூர்,
ஆரியச்சக்கரவர்த்தி
நல்லூர், ஆரியகவுண்டனனூர், ஆரியக்-

சக்கரவரத்திகளின் ஆட்சியை நினைவுபடுத்திக் காட்டும் ஒரு மரபுரிமைச்
சின்னம் என்பது உறுதியாகத் தெரிகின்றது. இதை மறுதலித்துக் கூறுவதற்கு
வேறு எந்த ஆதாரங்களும் காணப்படவில்லை" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
கவனிப்பாரற்று காணப்பட்ட குளம்.
யாழ்ப்பாண இராச்சியத்துடன் த�ொடர்புடைய மரபுரிமை சின்னமாக பேணப்பட வேண்டிய ஒரு குளம், அதுவும் நகர்
மத்தியில் காணப்படும் குளம் கவனிப்பாரற்று காணப்பட்டது.
ஆகாய தாமரைகள் வளர்ந்தும் ,
ப�ொலித்தீன் , பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் என
குப்பைகளாலும் நிறைந்தும் காணப்பட்டது.
அந்நிலையிலையே இந்த
ஆண்டு ஆரம்பத்தில் மாநகர சபையை
கைப்பற்றி ஆட்சி அமைத்து முதல்வரான சட்டத்தரணி வி.மணிவண்ணன்,
தனது தேர்தல் வாக்குறுதியான "தூய
கரங்கள் தூய நகரம்" திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தும் ந�ோக்குடன் வேலைத்திட்டங்களை ஆரம்பித்தார்.
அதன் ஒரு கட்டமாக நகர்ப் பகுதியில் உள்ள வெள்ள வாய்க்கால்கள் ,
மற்றும் குளங்களை துப்பரவு செய்யும்
திட்டத்தை ஆரம்பித்தார். அதனை
த�ொடர்ந்து நகர் பகுதிகளில் உள்ள
குளங்களை புனரமைத்து அழகு படுத்தும் செயற்திட்டங்களையும் ஆரம்பித்தனர்.

குள புனரமைப்புக்கு
உதவி க�ோரல்

அதற்காக க�ொடையாளிகளிடம் உதவிகளையும் க�ோரினார்கள். இவர்களின் க�ோரிக்கையை அடுத்து தியாகி
அறக்கொடை நிறுவனர் வாமதேவா
தியாகேந்திரன் ஆரிய குள புனரமைப்பு
மற்றும் அழகு படுத்தலுக்கான நிதியுதவியை வழங்க முன்வந்தார்.
அதனை அடுத்து புனரமைப்பு
மற்றும் அழகு படுத்தலுக்கான திட்டங்கள் பூரணப்படுத்தப்பட்டு செலவு
மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட ப�ோது, சுமார்
4 க�ோடி ரூபாய் எனத் தெரியவந்தது.
அதற்கான நிதியினை தருவதாக தியாகி
அறக்கொடை நிறுவனர் உறுதியளித்-

தார்.
புனரமைப்பு பணிகள் 4 கட்டமாக
திட்டமிடப்பட்டு , கடந்த யூலை மாதம்
அடிக்கல் நாட்டப்பட்டு பணிகள் ஆரம்பமாகின, முதலாம் மற்றும் இரண்டாம்
கட்ட பணிகள் தற்போது நிறைவடைந்து
கடந்த 2ஆம் திகதி திறப்பு விழா நடைபெற்றது.
குறித்த இரண்டு கட்ட பணிகளையும்
நிறைவு செய்வதற்கு சுமார் 2 க�ோடியே
80 இலட்ச ரூபாய் செலவானதாக
கூறப்படுகிறது. மூன்றாம் மற்றும்
நான்காம் கட்ட பணிகள் விரைவில்
ஆரம்பிக்கப்படவுள்ளன.
குளத்தின் அருகில் உள்ள தனியாருக்கு ச�ொந்தமான காணி ஒன்றினை
வாங்குவதற்கான மதிப்பீட்டு பணிகள்
முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகிறது. அத்துடன் , குளத்தின் நடுவில் ஒரு சிற்றுண்டி
சாலை அமைக்கும் திட்டமும் உள்ளது.
அத்துடன் சில பணிகளும் உள்ளன.
அவையே மூன்றாம் நான்காம் கட்ட
பணிகளாகும்.

புனரமைப்பு பணியும்
- எதிர்ப்பரசியலும்.

ஆரியகுளம் புனரமைப்பு பணிகள்
முன்னெடுக்கப்படவுள்ளதாக செய்திகள் வெளியானதும், சமூக ஊடகங்கள்
உள்ளிட்டவற்றில் பலரும் அதனை
வரவேற்றத்துடன், அது த�ொடர்பிலான
அபிப்பிராயங்களையும் வெளியிட்ட-

தேர்தல் முடிவடைந்ததுடன், தற்போதைய முதல்வர் சட்டத்தரணி வி.மணிவண்ணன் உள்ளிட்ட 10 மாநகர
சபை உறுப்பினர்கள் அகில இலங்கை
தமிழ் காங்கிரஸ் கட்சி அல்லாது,
தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி என
தனித்து இயங்குகின்றார்கள். தமது
கட்சியை விட்டு, தனித்து இயங்குவதானல், அவர்கள் முன்னெடுக்கும்
திட்டங்களை எதிர்த்து, எதிர்ப்பரசியல்
செய்வதனை வழமையாக்கி க�ொண்டுள்ளார்கள் அகில இலங்கை தமிழ்
காங்கிரஸ் கட்சியினர்.

குளத்தை புனரமைத்தால்
சிங்களமயமாகும் என எதிர்ப்பு

அதன் ஒரு கட்டமாகவே, ஆரிய
குளத்தினை புனரமைப்பு செய்தால்,
அருகில் ப�ௌத்த விகாரை காணப்படுவதனால் , புத்தர் சிலை வைக்கப்படலாம்
, விகாராதிபதி குளத்தை ச�ொந்தமாக்கலாம் , அருகில் வயல்கள் இல்லாத
நிலையில் எதற்காக குளத்தை புனரமைக்க வேண்டும்? குளத்தை தூர்வாரி
புனரமைத்தால், குளத்தின் கீழ் உள்ள
களிமண் படலம் அகற்றப்படலாம்
அதனால் குளத்தில் நீர் தேங்கி நிற்காது
என கடுமையாக புனரமைப்பு மற்றும்
அழகு படுத்தல் திட்டத்தை எதிர்த்தனர்.
அவர்களின் எதிர்ப்பையும் மீறி அடிக்கல் நாட்டப்பட்டு பணிகள் ஆரம்பமா-

கின. அதன் ப�ோது திட்ட வரைவு மக்கள்
பார்வைக்கு வெளியிடப்பட்டது. அதில்
குளத்தின் நடுவில் சிற்றுண்டிச்சாலை
அமைக்கப்படும் படம் இருந்தது.
உடனே எதிர்ப்பரசியல் செய்தவர்கள்
குளத்தின் நடுவில் உள்ளது சிற்றுண்டி
சாலை அல்ல அது க�ொழும்பில் உள்ள
"கங்காராம விகாரையை" ஒத்தது. என
விமர்சனங்களை முன் வைத்தது சர்ச்சைகளை கிளப்பினார்கள்.
அதனால் ஏற்பட்ட சர்ச்சைகளுக்கு
பதில் அளிக்கும் முகமாக கடந்த ஒக்ட�ோபர் 27ஆம் திகதி "ஆரியகுளத்தில்
எந்தவ�ொரு மத அடையாளச் சின்னங்களும் அமைக்கப்பட முடியாது"
என யாழ்.மாநகரசபை அமர்வில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. அதனை
த�ொடர்ந்து சர்ச்சை முடிவுக்கு வந்தது.

தலைமைத் தளபதியான விபின் ராவத்

நீ

குன்னூர் அருகே நடந்த ஹெலிகாப்டர்
விபத்தில் உயிரிழந்துள்ளனர்.
க்ரூப் கப்டன் வருண் சிங் எனும்
விமானப்படை அதிகாரி இப்போது
மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று
வருகிறார். வெலிங்டனில் உள்ள பாதுகாப்பு படைகளின் ஊழியர்களுக்கான
கல்லூரியில் நடக்க இருந்த ஒரு நிகழ்-

வுக்காக பிபின் ராவத் சென்று க�ொண்டிருந்தப�ோது இந்த விபத்து நடந்துள்ளது.
பிபின் லக்ஷ்மன் சிங் ராவத்
1958ஆம் மார்ச் மாதம் 16ஆம் திகதி
பிறந்தார். அவர் பிறந்த ஊர் இப்-

ப�ோதைய உத்தராகண்ட் மாநிலத்தில்
இருக்கும் ப�ௌடி. இந்தியாவின் முதல்
முப்படை தலைமைத் தளபதியாக
ஜெனரல் பிபின் ராவத் கடந்த 2019-ம்
ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் நியமிக்கப்பட்டார். அதற்கு முன் இந்திய ராணுவத்

பின்னர் புனரமைப்பு பணிக்கு நிதி
உதவி வழங்கும் தியாகி அறக்கொடை
நிறுவனர் த�ொடர்பில் விமர்சனங்களை
முன் வைத்தனர். அவரின் நிதி பங்களிப்புடன் இராணுவத்தினர் ஊடாக
முன்னெடுக்கப்பட்ட வீட்டுத்திட்டம் உள்ளிட்ட மக்கள் நல திட்டங்களை வைத்து
, அவர் இராணுவத்தின் முகவர் என
விமர்சனங்களை முன் வைத்து சர்ச்சைகளை கிளப்பினார்கள். அவையும்
பெரியளவில் சலனத்தை ஏற்படுத்தவில்லை.
அவ்வாறான எதிர்ப்புக்கள், சர்ச்சைகளையும் தாண்டி முதலாம் மற்றும்
இராண்டாம் கட்ட புனரமைப்பு மற்றும்
அழகுபடுத்தல் திட்டங்கள் நிறைவு
பெற்று டிசம்பர் 2ஆம் திகதி திறப்பு
விழா என நாள் குறிக்கப்பட்டது.

த�ொடர் 20ஆம் பக்கம்...

இந்தியாவின் முதலாவது முப்படை
லகிரி விமானப்படை ஹெலிகாப்டர் விழுந்து ந�ொறுங்கிய நிகழ்வில் இந்தியாவின்
முப்படை தலைமை தளபதி
பிபின் ராவத் உயிரிழந்தார்.
பிபின் ராவத், அவரது மனைவி
மதுலிகா ராவத் மற்றும் 11 பேர்

நிதி பங்களிப்பு செய்தவருக்கு
எதிராக விமர்சனம்

தளபதியாக இவர் இருந்தார். ஜெனரல்
பிபின் ராவத், சிம்லாவில் உள்ள
செயிண்ட் எட்வர்ட் பள்ளியில் படித்தார். பின்னர் கடக்வாஸ்லாவில் உள்ள
தேசிய பாதுகாப்பு அகடமியில் படித்தார். அவர் 1978-ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் டேராடூனில் உள்ள இந்திய
ராணுவ பயிற்சி அகாடமியில் உள்ள
பதின�ோராவது கூர்கா ரைஃபிள்ஸ்
பிரிவின் ஐந்தாவது படையணியில்
சேர்ந்தார்.
அவருடைய தந்தை இருந்த அதே
பிரிவில் அவர் தன் ராணுவப் பயணத்தைத் த�ொடங்கினார். டேராடூனில்
உள்ள இந்திய ராணுவ பயிற்சி நிலையத்தில் இந்திய ராணுவ இயக்குநரகத்-

தின் தலைமை அதிகாரி உட்பட
பயிற்சி அளிக்கும் ப�ொறுப்பை
அவர் வகித்தார். மத்திய பிராந்தியத்தில் தளவாடங்கள் பிரிவு
அலுவலராக அவர் பணியாற்றினார். ராணுவ செயலர்

பிரிவில், துணை ராணுவ செயலாளர்
மற்றும் கர்னல் அந்தஸ்தில் ராணுவ
செயலாளராக பிபின் ராவத் பணியாற்றினார்.
வெலிங்டனில் உள்ள பாதுகாப்பு
சேவை உயரதிகாரிகளுக்கான பயிற்சிக் கல்லூரியில் பட்டப்படிப்பு முடித்த
பிபின் ராவத், தேசிய பாதுகாப்பு கல்லூரியிலும் பல்வேறு பிரிவுகளில் தேர்ச்சி
பெற்றார். அமெரிக்காவின் ஃப�ோர்ட்லீவன்வொர்த்தில் உள்ள ராணுவ தளபதிகளுக்கான பயிற்சி வகுப்புகளிலும்
பிபின் ராவத் பங்கெடுத்துள்ளார்.

த�ொடர் 20ஆம் பக்கம்...

6

2021 டிசம்பர் 12 ஞாயிற்றுக்கிழமை

THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY DECEMBER 12, 2021

க

டந்த புதன் கிழமை க�ொழும்பில் விவசாயத்துறை அமைச்சில்
நடைபெற்ற ஒரு சந்திப்பில் கலந்து க�ொண்ட நிதியமைச்சர் பசில்
ராஜபக்ஷ சாதாரண இலங்கை வாசிகளுக்கு அதிர்ச்சி அளிக்கக்கூடிய விஷயங்களை பேசியிருக்கிறார். ப�ொதுவாகவே அரசியல்வாதிகள்
கடினமான விஷயங்களை சூசகமாகவ�ோ அல்லது சுற்றிவளைத்தோ தான்
பேசுவது வழக்கம். மக்களால் தெரிவு செய்யப்பட்டவர்களான தாம் ஏற்கனவே வழங்கிய உறுதிம�ொழிகளுக்கு மாற்றாக எவ்வாறு பேசுவது என்ற
குழப்பம் அவர்களிடம் இருக்கத்தான் செய்யும். ஆனால் பாரம்பரிய அரசியல்வாதியாக அல்லாத, நியமன பாராளுமன்ற உறுப்பினராக தெரிவான நிதியமைச்சர் இச் சம்பிரதாயங்களை ப�ொருட்படுத்தாதவராக தாம் எதைச் செய்யப்
ப�ோகிற�ோம�ோ அவற்றை வெளிப்படையாகவே பேசியிருப்பது பாராட்டுக்குரிய தானாலும், ப�ொதுவாகவே குதூகலமும் சுபீட்சமும் ப�ொங்கும் என
ஒவ்வொரு புத்தாண்டையும் எதிர்கொள்ளும் எமக்கு, 2022 உவப்பானதாக
நிச்சயமாகவே இருக்கப் ப�ோவதில்லை என்பதை அமைச்சரின் பேச்சின் உள்ளடக்கம் புலப்படுத்தியிருக்கிறது.
அடுத்த ஆண்டு இலங்கையின் நிதிநிலையில் குறிப்பிடத்தக்க அபிவிருத்தியைக் காண்பது கடினமாக இருக்கும் எனவும், அத்தியாவசிய உணவுப்
ப�ொருட்கள், எண்ணெய், மருந்து எரிவாயு ப�ோன்றவற்றுக்கு நிதி ஒதுக்கீடு
செய்ய வேண்டியிருக்கும் அதேசமயம் குறித்த காலப்பகுதியில் மீளச் செலுத்த
வேண்டிய வெளிநாட்டுக் கடன்களை செலுத்துவதற்காக பெருமளவு வெளிநாட்டு பணத்தை செலவிட வேண்டியிருக்கும் என்றும் சுட்டிக் காட்டியிருக்கும்
நிதி அமைச்சர், இதன் ப�ொருட்டு கடினமான தீர்மானங்களை மேற்கொள்ள
வேண்டியிருக்கும் என்று கூறியுள்ளார்.
பாராளுமன்றத்தில் உரையாற்றும் உறுப்பினர்கள் இந்த அரசின் குறைபாடுகளைத் தூக்கிப் பிடித்து பேசுவதும் பதிலளிக்கும் அரசு தரப்பினர், ஏன்
நீங்கள் மட்டும் இம் மாதிரித் தவறுகளைச் செய்ய வில்லையா என சுட்டிக்காட்டுவதுமாக தவறுகளுக்கு ஒரு சமன்பாட்டை வைத்திருக்கிறார்கள். குற்றங்களையும் குறைகளையும் இப்படி சமன்படுத்திப் பேசிப் பேசியே இந்நாட்டில் காலம் கழிந்திருக்கிறதே தவிர தவறுகள் திருத்தப்பட்டு அவை மீண்டும்
நிகழாதிருப்பதற்கான கட்டமைப்புகள் ஏற்படுத்தப்பட்டதாகத் தெரியவில்லை.
இன்றைய ட�ொலர் பற்றாக்குறைக்கு இன்றைய அரசு முன்னைய அரசை
குற்றம் சாட்டுவதும் அவர்கள் இவர்களை குறை ச�ொல்வதையும் குடிமக்கள் காது புளித்துப்போகும்வரை கேட்டுக் க�ொண்டிருக்கிறார்கள். உண்மை
என்னவெனில், மாறி மாறி ஆட்சி செய்தகட்சிகள் த�ொலைந�ோக்கு ப�ொருளாதாரத் திட்டங்களைத் த�ொடர்ச்சியாக நிறைவேற்றத் தவறியதன் விளைவாகவே, க�ொவிட் த�ொற்று ஏற்படுத்திய ப�ொருளாதார பின்னடைவுகளில்
இருந்து ஏனைய நாடுகளால் முடிந்ததைப் ப�ோல இலங்கையால் மீண்டு வர
முடியவில்லை. நாட்டின் ப�ொருளாதார வளர்ச்சிக்கு எமது அரசியல்வாதிகள்
என்ன பங்களிப்பு வழங்கப் ப�ோகிறார்கள் என்பதில் அக்கறை செலுத்தாத
முன்னைய வாக்காளர்கள் இனவாதத்தையும் மதவாதத்தையும் முன் நிறுத்தி

வ

தினகரன் விளம்பரம் : 0112429367

டக்கு, கிழக்கு மக்களைப்
பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற
தமிழ்த் தேசியக்
கூட்டமைப்பினருக்கு எதிர்க்கட்சித்
தலைவர் சஜித் பிரேமதாச அநீதி
இழைத்திருப்பதாக கடந்த சில
தினங்களுக்கு முன்னர் பாராளுமன்றத்தில்
கருத்துக்கள் முன்வைக்கப்பட்டன.
தேர்தலென வருகின்ற ப�ோது எதிர்க்கட்சித் தலைவர் வடக்கு, கிழக்கு மக்களின்
வாக்குகளைப் பெற்றுக் க�ொண்டாலும், அப்பிரதேச மக்களைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்பினருக்கு
எதிர்க்கட்சித் தலைவர் அநீதியே இழைத்து
விட்டாரென்று பாராளுமன்றத்தில் கருத்து
தெரிவிக்கப்பட்டது.

35, டி. ஆர். விஜயவர்தன மாவத்தை, க�ொழும்பு- - 10

தபால் பெட்டி இலக்கம் : 834
த�ொலைபேசி இலக்கம் : 2429429, 2429294, 2429296
பெக்ஸ் : 2429329

பிலவ வருடம் கார்த்திகை மாதம் 26ம் நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை
ஹிஜ்ரி வருடம் 1443 ஜுமாதல் ஊலா பிறை 07

பாலில் தன்னிறைவடைய ப�ோர்க்கால
அடிப்படையில் முயற்சிகள் அவசியம்
கட்சிகளை பாராளுமன்றத்துக்கும், அரசை அமைக்கவும் அனுப்பி வைத்ததன்
விளைவையே இன்றைய வாக்காளர்கள் அனுபவிக்கிறார்கள்.
1973 – 74 காலப்பகுதியில் இலங்கை மக்கள் கடுமையான, நிதி நெருக்கடி மிகுந்த ஒரு காலக்கட்டத்தைக் கடந்து சென்றார்கள். அக் காலத்தில்
சாதாரண மனிதரிடம் பணப் புழக்கமுமில்லை கடைகளில் வாங்குவதற்கு
ப�ொருட்களும் இல்லை. இன்றோ மனிதர் கையில் பணப் புழக்கம் உள்ளது.
கடைகளில் ப�ொருட்களும் உள்ளன. விலைகள் வானளாவி நிற்பதால் க�ொள்வனவு செய்வதை ய�ோசிக்க வேண்டியிருக்கிறது. கடந்த புதன் கிழமை உரையாற்றிய பசில் ராஜபக்ஷ, கடினமான காலத்தைப் பற்றி பேசியிருக்கிறார்.
சில தினங்களுக்கு முன்னர் பிரதமரும் கடினமாக முடிவுகளை எடுக்க வேண்டியிருக்கும் என்று கூறியதும் கவனிக்கத்தக்கது.
இந்த வருடம் அமுலில் உள்ள வாகன இறக்குமதிக்கான தடை அடுத்த
வருடத்துக்கும் நீடிக்கப்படும் என்றும் ச�ோளம் இறக்குமதியில் கட்டுப்பாடு
க�ொண்டுவரப்படும் என்றும் கூறியுள்ள நிதியமைச்சர் பசில் ராஜபக்ச, அடுத்த
வருடம் பால்மா இறக்குமதிக்கு தடை விதிக்கப்படும் என்று ஒரு குண்டைத்
தூக்கிப் ப�ோட்டிருக்கிறார். இந்த அறிவிப்பு பலரின் புருவங்களையும் உயர்த்தியுள்ளது.
இலங்கையில் 40 சதவீதமான பால் மட்டுமே உள்ளூரில் உற்பத்தியாகிறது.
அறுபது சதவீத பால்மா இறக்குமதி செய்யப்படுகிறது. கடந்த ஐம்பது ஆண்டு-

விற்பனை பிரிவு : 0112429444, 0112429378 விளம்பர முகாமையாளர் : 0112429673

தினகரன் ஆசிரியபீடம் : editor.vm@lakehouse.lk

வடக்கு, கிழக்கு தமிழர்களை
புறக்கணிக்கும் எதிர்க் கட்சி!

கூறிய கருத்தை ஆம�ோதிக்கும் வகையிலேயே, அமைச்சர் ஜ�ோன்டன் பெர்னான்டோ இதனைக் கூறியிருந்தார்.
கடந்த 03 ஆம் திகதி எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர் மனுஷ நாணயக்கார பாராளுமன்றத்தில்
உரையாற்றிக் க�ொண்டிருந்த ப�ோது, அரச
மற்றும் எதிரணி தரப்பினருக்கு இடையில்
முரண்பாடு ஏற்பட்டது.

வாக்குகளுக்கு மாத்திரமே
தமிழ் மக்கள் தேவையா?

வடக்கு, கிழக்கு மக்களின்
குறைகள் த�ொடர்பாக அரசாங்கத்துக்குத்
தெரியப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகளை தமிழ்த்
தேசியக்
கூட்டமைப்புக்கு
எதிர்க்கட்சித் தலைவர் வழங்கவில்லையென்று ஆளும் கட்சியின் முதற்கோலாசான் அமைச்சர் ஜ�ோன்டன் பெர்னான்டோ
பாராளுமன்றத்தில் சுட்டிக் காட்டியிருந்தார்.
தாங்கள் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற மக்களின் பிரச்சினைகள் பலவற்றை முன்வைப்பதற்கான
சந்தர்ப்பமாக வரவுசெலவுத் திட்ட விவாதம்
காணப்படுகின்ற ப�ோதும், எதிர்க்கட்சியில்
இரண்டாவது பெரிய கட்சியாக விளங்கும்
தமக்கு அநீதி இழைக்கப்பட்டிருப்பதாக
தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சார்ள்ஸ் நிர்மலநாதன்

களாக பால் உற்பத்தி அதிகரிப்புக்காக பல திட்ட வடிவில் இறக்குமதி செய்து
க�ொண்டிருக்கிற�ோம். வெளிநாட்டு பசுக்கள் நிறையவே க�ொண்டுவரப்பட்டன.
அவற்றில் சில வயதானவை என்றும் மேலும் சில எதிர்பார்க்கப்பட்ட அளவு
பாலை சுரக்கவில்லை என்னும் பின்னர் தெரியவந்தது. இலங்கையில் இயங்கும் பால் ப�ொருள் உற்பத்தி நிறுவனங்கள் திரவப்பால், பால்மா, ய�ோகர்ட்,
தயிர் ஐஸ்கிறீம், சுவையூட்டப்பட்ட பால்வகைகள், சீஸ், பட்டர் எனப் பல பால்
ப�ொருட்களை உற்பத்தி செய்கின்றனர். இவை அனைத்துமே உள்ளூர் உற்பத்தியான 40 சதவீத பாலின் உதவியால் மட்டுமே செய்யப்படுவதாக ச�ொல்லப்படுமானால் அது நம்புவதற்குக் கஷ்டமாகவே இருக்கும்.
இந்நிலையில், அறுபது சதவீதமான இறக்குமதி பாலுக்கு அடுத்த ஆண்டு
முதல் தடை இறக்குமதி செய்யப்பட மாட்டாது. அதற்கு பணம் வழங்க முடியாது
என அமைச்சர் பசில் ராஜபக்ஷ வெளிப்படையாகவே தெரிவித்துள்ளார். அவ்வாறானால் உள்நாட்டில் பால்விலை அதிகரிக்கும் என்பத�ோடு பசும் பாலுக்கு
பெரும் தட்டுப்பாடும் ஏற்படும். அரிசி, மா ஆகிய பிரதான இரண்டு திட உணவுகளுக்கு அடுத்ததாக இலங்கையில் பசும் பாலையே ப�ோஷாக்கான திரவ
உணவாகக் க�ொள்கிறோம். பால் குழந்தைகளுக்கும் சிறுவர் சிறுமியருக்கும்
இன்றியமையாதது. கல்சியம் நிறைந்தது. டீக்கு சுவை சேர்க்கவல்லது. குழந்தைகளுக்கு பாடசாலைகளில் பால் வழங்கும் நடைமுறை முன்னர் பரவலாக
இருந்தது. வயதானவர்களுக்கும், ந�ோயாளர்களுக்கும் அவசியமான பானமாகக் கருதப்படுகின்றது. மேலும் ஐஸ்கிறீம் உட்பட்ட ஏராளமான சுவையான
பண்டங்கள், ச�ொக்கிலட், பிஸ்கட் வகைகள் பாலைப் பயன்படுத்தியே தயாரிக்கப்படுகின்றன. தாய்ப்பால் சுரப்பு குறைவடையும் ப�ோது ஆபத்பாந்தவராக வந்து நிற்பது பசும்பால் மட்டுமே!
இவ்வளவு முக்கியத்துவம் க�ொண்ட பசும்பால் இறக்குமதி தடைசெய்யப்படும் என்று நிதியமைச்சர் தெரிவித்திருப்பது பேரிடியாகவே உள்ளது. உள்ளூர்
பசும்பால் உற்பத்தியை எண்பது சதவீதமாக உயர்த்தப்படும் என்றும் கூறப்படுகிறது. ஆனால் கடந்த ஐம்பது ஆண்டுகளாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்த பால்
உற்பத்தி அதிகரிப்பு 40 சதவீதத்தையே எட்டியிருக்கும் நிலையில் அடுத்த ஒரு
வருட காலத்தில் இதை இரட்டிப்பாக்க முடியும் என்பது சாத்தியமான இலக்காகத் தென்படவில்லை. மஞ்சள், உளுந்து இறக்குமதியை நிறுத்தியத�ோடு
பால்மா இறக்குமதி நிறுத்தத்தை ஒப்பிட முடியாது.
ஏற்கனவே அத்தியாவசிய ப�ொருட்களான அரிசி, மா, சீனி, காய்கறிகள்,
மாமசி உணவுகள் என்பனவற்றின் விலை அதிகரிப்பால் மக்களுக்குக் கிடைத்துவந்த ப�ோஷாக்கில் தடைகள் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் நாட்டில் பசும்பாலுக்கும் தட்டுப்பாடும் விலையதிகரிப்பும் ஏற்படுமானால் அது பாரதூரமான சிக்கல்களை ஏற்படுத்தவே செய்யும்.
அரிசி, பருப்பு, எண்ணெய் எவ்வளவு அத்தியாவசியம�ோ அவ்வளவுக்கு
பசும்பாலும் அத்தியாவசியம் என்பதால் பால்மா இறக்குமதி மட்டுப்படுத்தப்படக் கூடாது. அதேசமயம் பால் உற்பத்தியில் தன்னிறைவு அடைய அரசு
எல்லா முயற்சிகளையும் ப�ோர்கால அடிப்படையில் மேற்கொள்ள வேண்டும்.

கட்சி உறுப்பினர்கள் சபையில் காரசாரமான
வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். இவ்வாறான
நிலையில் எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்களுக்கு
உயிர் அச்சுறுத்தல் இருப்பதாகக் கூறி எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் சபையிலிருந்து வெளிநடப்புச் செய்தனர்.
இதன் த�ொடர்ச்சியாக கடந்த திங்கள்
மற்றும் செவ்வாய்கிழமை எதிர்க்கட்சியினர்
பாராளுமன்ற அமர்வுகளை முற்றாக பகிஷ்கரித்தனர். வரவுசெலவுத் திட்ட விவாதத்தைப்
ப�ொறுத்த வரையில் இதற்கான முழுமையான ப�ொறுப்பு எதிர்க்கட்சிக்குக் காணப்படுகிறது. வரவுசெலவுத் திட்ட விவாதம்
நடத்தப்பட வேண்டிய நாட்கள் மற்றும் குழுநிலையில் எவ்வாறு செலவுத்
தலைப்புகளை விவாதிப்பது
ப�ோன்ற
வி ட ய ங ்க ள ை
எ தி ர்க ்க ட் சி யி னரே தீர்மானிப்பதுடன், வரவுசெலவுத் திட்ட
வி வ ா த த் தி ல்
எ தி ர்க ்க ட் சி க்கே
அதிக நேரம் ஒதுக்கப ்ப ட் டி ரு க் கு ம் .
இதுவே சம்பிரதாயமாகும்.
வ ர வு செல வு த்
திட்ட குழுநிலையில்
குறிப்பிட்ட
செலவுத்
தலைப்பை விவாதத்துக்கு எடுக்க முன்னர்
செலவுத் தலைப்புக்கான த�ொகையில்
சம்பிரதாய
பூர்வமாக
பத்து
ரூபாவை குறைத்து விடுமாறு
க�ோரும், செலவுக் குறைப்புப் பிரேரணைய�ொன்றை எதிர்க்கட்சி
முன்வைக்க வேண்டும்.
பாராளுமன்ற
நிலையியற்
கட்டளையின்
130வது
நிலையியற்
கட்டளைக்கு
அமைய
செலவுக் குறைப்புப்
பி ரே ர ணை -

தமிழ் மக்களது பிரதிநிதிகளின்
வேதனைமிகு ஆதங்கத்தை
சபையில் வெளிப்படுத்திய
சார்ள்ஸ் நிர்மலநாதன் எம்.பி!
ஆளும் கட்சி உறுப்பினர்கள் சிலர்
தன்னைத் தாக்குவதற்கு முயற்சித்ததாக அவர் முறையிட்டிருந்தார். மறுநாளான 04 ஆம் திகதியும் இரு தரப்புக்கும் இடையில் முறுகல் நிலைமை
ஏற்பட்டது.
இதனால் ஆளும் கட்சி, எதிர்க்-

தேர்தல் வருகின்ற ப�ோது வடக்கு, கிழக்கு தமிழர்களின் வாக்குகளை
எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாச பெற்றுக் க�ொள்கின்றார்.
ஆனால் அப்பிரதேச தமிழ் மக்களின் குறைகளை பாராளுமன்றத்தில்
எடுத்துக் கூறுவதற்கான வாய்ப்பை தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பினருக்கு
வழங்காமல் விடுகின்றார். இவ்வாறான செயற்பாடு அநீதி!

ய�ொன்றை
எதிர்க்கட்சி
முன்வைக்காவிட்டால் குறித்த செலவுத் தலைப்பை
விவாதத்துக்கு உட்படுத்த முடியாது.
எனினும், செலவுத் தலைப்புக்களுக்கான திருத்தங்களை சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சர் முன்வைக்கலாம். இதுவே பாராளுமன்ற
வழமை.
இவ்வாறான நிலையில்
கடந்த திங்கள் மற்றும்
செ வ ்வா ய் க் கி ழ ம ை
நாட்களில்
எதிர்க்கட்சியினர்
பாராளுமன்ற
அமர்வுகளைப் பகிஷ்கரித்தமையால் செலவுக்
குறைப்புப் பிரரேரணை
முன ்வைக ்க ப ்ப ட வில்லை. இதனால்
செலவுத் தலைப்புக்களின் கீழ்
உள்ள விடயங்களை விவாதிக்க முடியாத
நிலைமை ஏற்பட்டது.
இவ்வாறான நிலையில், சபையில்
சமுகமளித்திருந்த தமிழ்த் தேசியக்
கூட்டமைப்பின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சார்ள்ஸ் நிர்மலநாதன், சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சுகள் சார்பில்
தமது பகுதிகளில் உள்ள
மக்களின்
பிரச்சி னைகள ை
முன்வைப்பதற்கான வாய்ப்பு

திருக்க வேண்டும். முற்கூட்டியே இதற்கான
ஏற்பாடு செய்திருக்கப்பட வேண்டும் என
சபை முதல்வர் அமைச்சர் தினேஷ் குணவர்தன அவ்விடத்தில் சுட்டிக் காட்டினார்.
இருந்த ப�ோதும், தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பின் உறுப்பினர்கள் சம்பந்தப்பட்ட
அமைச்சுக்கள் த�ொடர்பில் தமது மக்களின்
குறைகளை முன்வைப்பதற்கு சந்தர்ப்பம்
வழங்கப்பட வேண்டும் என அமைச்சரிடம்
வலியுறுத்தினார்.
தேர்தல்களின் ப�ோது தமிழ் மக்களின்

செலவுக் குறைப்புப் பிரேரணைகளை
சமர்ப்பிப்பதற்கான 33 பேர் க�ொண்ட
பெயர்ப் பட்டியலில், எதிர்க்கட்சியில்
இரண்டாவது பெரிய கட்சியான
தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு

உறுப்பினர்கள் ஒருவரின் பெயர்
கூட உள்ளடக்கப்படவில்லை!
இல்லாமல் ப�ோயுள்ளது எனத் தெரிவித்தார்.
செலவுக் குறைப்புப் பிரேரணைகளை
சமர்ப்பிப்பதற்கான 33 பேர் க�ொண்ட
பெயர்ப் பட்டியலில், எதிர்க்கட்சியில் இரண்டாவது பெரிய கட்சியான தமிழ்த் தேசியக்
கூட்டமைப்பு உறுப்பினர்கள் ஒருவரின்
பெயர் கூட உள்ளடக்கப்படவில்லை. இது
அநீதியானது எனக் கூறிய சார்ள்ஸ் நிர்மலநாதன் எம்.பி, செலவுக் குறைப்புப் பிரேரணையை முன்வைப்பதற்கான வாய்ப்பை
தனக்கு
வழங்குமாறு
சபாநாயகரிடம்
க�ோரிக்கை விடுத்தார்.
இருந்த ப�ோதும் எதிர்க்கட்சியின் முதற்க�ோலாசானே இதற்கான ஏற்பாடுகளைச் செய்-

வாக்குகளைப் பெற்றுக் க�ொள்ளும் எதிர்க்கட்சித் தலைவர், அம்மக்களின் பிரதிநிதிகளுக்கு அநீதி இழைப்பதாக ஆளும் கட்சியின்
முதற்கோலாசான் அமைச்சர் ஜ�ோன்டன் பெர்னாண்டோ அவ்விடத்தில் கருத்துத் தெரிவித்தார். இந்தக் கருத்தை ஆம�ோதிக்கும் வகையில்
முன்னாள் அமைச்சர் டிலான் பெரேரா மற்றும்
தேசியப் பட்டியல் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்
கலாநிதி சுரேன் ராகவன் ஆகிய�ோர் பாராளுமன்றத்தில் சுட்டிக் காட்டியிருந்தனர்.
(21ஆம் பக்கம் பார்க்க)

பி.ஹர்ஷன்...?

2021 டிசம்பர் 12 ஞாயிற்றுக்கிழமை

இ

னம், மதம் என்பன உலகின் பல நாடுகளில்
அரசியலில் அதிகம் பயன்படுத்தப்படும்
விடயமாக மாறியுள்ள நிலையில், உலகின்
பல பகுதிகளில் மத அடிப்படைவாதம் பல்வேறு
விதமான பாரதூரமான தாக்கத்தைச் செலுத்தி
வருகின்றது. மத ரீதியான அடிப்படைவாதக்
க�ோட்பாடுகள் ஓர் எல்லையைத் தாண்டிச்
செல்லும் ப�ோது, அது மதத் தீவிரமாதமாகவும்
வெறித்தனமாகவும் மாறி விடுகின்றது. அங்கே
காட்டுமிராண்டித்தனமும் காடைத்தனங்களும்
அரங்கேறுகின்றன.
அவ்வாறு உருமாறிய மதத் தீவிரவாத வெறித்தனச் செயற்பாட்டின்
விளைவையே கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் பாகிஸ்தானின் நாம்
கண்ணுற்றோம். இலங்கையரான
பிரியந்த குமார தியவதன என்ற அப்பாவிப் ப�ொறியியலாளர் பாகிஸ்தானில் மதவெறித் தீவிரவாதக் கும்பல்
ஒன்றினால் பட்டப்பகலில், பலரும்
பார்த்திருக்க வீதியில் வைத்து தாக்கப்பட்டு
உயிருடன்
தீயிட்டுக்
க�ொழுத்தப்பட்டார்.
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மனித நாகரிகத்துக்கு அச்சுறுத்தல்
விடுக்கும் காட்டுமிராண்டித்தனம்!

பின்னர்
அவர்
எரிக்கப்பட்டும்
உள்ளார்.
உருது
ம�ொழியில்
காணப்பட்ட சுவர�ொட்டியின் உள்ளடக்கம் குறித்து தெரிந்து க�ொள்ளாத
நிலையில் அதனை அகற்றுவதற்கு
அவர் நடவடிக்கை எடுத்திருந்ததாகவும், அதன் பின்னர் அவர் மன்னிப்புக் கேட்ட ப�ோதும் அதனை ஏற்றுக்
க�ொள்ளாத மதத் தீவிரவாத வெறிக்கும்பல் அவரை அடித்துக் க�ொன்று
விட்டதாகவும் நேரில் கண்டவர்கள்
சாட்சியமளித்துள்ளனர்.
மனித இனம் நாகரிக வளர்ச்சிக்கு
ஏற்ப தன்னை மாற்றிக் க�ொண்டுள்ளது. ஆனால் மதத்தின் பேரில் இவ்வாறான காட்டுமிராண்டித்தனத்தில்
ஈடுபடுவ�ோர் தங்களை எக்காலத்திலும் மாற்றிக் க�ொள்ளப் ப�ோவதில்லை என்பதற்கு இச்சம்பவம்
ஒரு உதாரணமாகக் காணப்படுகிறது.
மதம் குறித்த வெறி சாதாரண
மனிதனுக்குக் காணப்படும் இரக்க
குணத்தை முழுமையாகச் சாகடித்து விட்டது என்பதை புரிந்து
க�ொள்ள முடிகின்றது. பிரியந்தகுமார வன்முறைக் கும்பலால் தாக்கப்பட்டு எரிக்கப்பட்ட காட்சியை
த�ொலைபே சி க ளி ல்
வீடிய�ோ பதிவு செய்து
க�ொண்டதன் மூலம் அக்கும்பலின் வெறித்தனம்

படைவாதம் காணப்படுகின்றமை
நாம் அறிந்த விடயமாக இருக்கின்றது. அதன் பேரில் க�ொடிய தாக்குதல்களும் அடிக்கடி இடம்பெறுகின்றன. தற்போது தெற்காசிய பிராந்திய
நாட�ொன்றில் இவ்வாறான வெறியாட்டம் நிகழ்ந்திருக்கின்றது.
அடிக்கடி மாறி வரும் இராணுவ
ஆட்சி, பயங்கரவாதக் குழுக்களின்
செயற்பாடுகள் எனப் பல்வேறு
உள்ளகச் சிக்கல்களைக் க�ொண்ட
நாடாகவே பாகிஸ்தான் காணப்படுகிறது. பாகிஸ்தானில் காணப்படும் பயங்கரவாதத்தை ஒழிப்பதற்கு
அங்கு ஆட்சிக்கு வரும் எவரும் உறுதியான நடவடிக்கை எடுத்ததாகத்
தெரியவில்லை. ஆயுத ரீதியிலான
பயங்கரவாத
செயற்பாடுகளுக்கு
அப்பால் தற்பொழுது மதரீதியிலான
மிருகத்தனங்களும் அங்கு தலைவிரித்தாடத் த�ொடங்கியுள்ளன.
இதுப�ோன்ற காட்டுமிராண்டித்தனமான செயற்பாடுகளால் பாகிஸ்தானில் இலங்கை எதிர்கொண்ட
துர்ப்பாக்கியமான
இரண்டாவது
சம்பவம் இது என்று கூற வேண்டும்.
பல வருடங்களுக்கு முன்னர் பாகிஸ்தானில் கிரிக்கெட் சுற்றுப் ப�ோட்டியில் கலந்து க�ொள்ளச் சென்ற
இலங்கை கிரிக்கெட் அணி மீது தீவிரவாதிகள் துப்பாக்கிப் பிரய�ோகம்
நடத்தியிருந்தனர். எனினும் அதிர்ஷ்டவசமாக எமது வீரர்கள் எவருக்கும்
பாதிப்பு ஏற்படவில்லை.

இந்தச் சம்பவம் பாகிஸ்தானுக்கு
சர்வதேச ரீதியில் பாரியத�ொரு அவப்பெயரை அவ்வேளையில் ஏற்படுத்தியது மாத்திரமன்றி, அதன் பின்னர்
எந்தவ�ொரு நாடும் பாகிஸ்தானுக்குக் கிரிக்கெட் விளையாடச் செல்லவில்லை. இது அவர்களுக்குப்
பாதிப்பாக அமைந்தது. இலங்கை
கிரிக்கட் அணியானது அத்தாக்குதலில் இருந்து தப்பிக் க�ொண்டது.
ஆனால் அப்பாவியான பிரியந்த
குமாரவின் உயிரைக் காப்பாற்றுவதற்கு முடியாமல் ப�ோயுள்ளது.
பாகிஸ்தானில் இடம்பெற்று வந்த
ஊழல் ஆட்சிக்கு எதிராகக் குரல்
க�ொடுத்து வந்த இம்ரான் கானை
கடந்த ப�ொதுத் தேர்தலில் அந்நாட்டு மக்கள் பிரதமராகத் தேர்ந்தெடுத்தனர். அவருடைய ஆட்சியில்
பாகிஸ்தானின் மறுமலர்ச்சி எதிர்-

பிரியந்தவின் உயிரைப்
பறித்த க�ொடியவர்களின்
மிருகவெறித்தனத்துக்கு
எதிராக நீதி நிலைநாட்டப்படுமா?
இந்தக் காட்டுமிராண்டித்தனத்தை
உலகின் அனைத்து நாடுகளுமே
வன்மையாகக் கண்டித்தன. இந்த
நாகரிகமற்ற காடையர் கும்பலின்
வெறித்தனத்தையிட்டு
உலகமே
வெட்கத்தினால்
தலைகுனிந்தது.
இவ்வாறான ஈனச் செயலில் ஈடுபட்டவர்களை மதத்தின் பெயரால்
செயற்படும் வெறிபிடித்த க�ொடிய
மிருகங்கள் என்பதே ப�ொருத்தமாகும்.
பாகிஸ்தானில் உள்ள பஞ்சாப்

நன்கு தெளிவாகின்றது.
மற்றொரு வன்முறையாளன்,
க�ொலைவெறித் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டு பிரியந்தகுமார தீயிட்டுக் எரித்துக் க�ொல்லப்படுவதை
ரசித்து செல்பி எடுத்துள்ளார்.
ஷெல்பி எடுப்பதிலும், வீடிய�ோ
பதிவு செய்வதிலும் அவர்கள்
அனுபவித்த இன்பத்தைப் பார்க்கும் ப�ோது அவர்களது வெறித்தனம் நன்றாகவே புரிகின்றது.
நாடுகள் பலவற்றில் மத அடிப்-

மதஅடிப்படைவாதத்தின் பேரில்
இடம்பெறும் வெறித்தனங்கள்
பாகிஸ்தானில் முடிவுக்குக்
க�ொண்டு வரப்படாத வரை,
அந்நாட்டில் வேறு மதங்களைச்
சேர்ந்த மக்களுக்கு பாதுகாப்பில்லை
என்பதையே பிரியந்த மீதான
க�ொலைவெறித் தாக்குதல்
உறுதிப்படுத்துகின்றது
பிரதமர் இம்ரான் கான் மனித உரிமை ஆர்வலர்.
பண்பும் நாகரிகமும் நிறைந்தவர். பிரியந்த விடயத்தில்
அவரது பிரதிபலிப்பு பாராட்டத்தக்கது. ஆனால் மத
அடிப்படைவாதமும், அரசியலில் இராணுவத்தின்
மறைமுக பிரசன்னமும் காணப்படுகின்ற பாகிஸ்தானில்
பிரியந்தவுக்கு நீதி கிடைப்பதில் முட்டுக்கட்டைகள்
அதிகம்!
மாநிலத்தின் சியால்கோட் நகரில்
உள்ள முன்னணி ஆடைத் த�ொழிற்சாலையில்
முகாமையாளராகப்
பணியாற்றி வந்த இலங்கையர் பிரியந்த குமார தியவதன என்ற ப�ொறியியலாளர்
மதவெறியாட்டத்தில்
பலியான ஒரு அப்பாவி குடும்பஸ்தர் ஆவார்.
சுமார் பத்து வருடங்களுக்கு
மேலாக அங்கு பணியாற்றி வந்த
அவர், குறித்த த�ொழிற்சாலையின்
வர்ணம் பூசும் பணிக்காக மதிலில்
ஒட்டப்பட்டிருந்த மதம் சார்ந்த சுவர�ொட்டிய�ொன்றைக் கிழித்ததாகக்
கூறியே அவர் க�ொலைவெறித் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளது. அதன்
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பார்க்கப்பட்டது.
சமாதானப்
பிரியரும், மனித உரிமைகள்
ஆர்வலருமான இம்ரான் கானின்
ஆட்சியில் ஒப்பீட்டளவில் முன்னேற்றங்கள் தென்பட்டாலும்,
மதவாத அடிப்படையில் அங்கு
இடம்பெறுகின்ற வன்முறைகளுக்கு எதிராக நீதி நிலைநாட்டப்படவில்லை என்பதால் தற்ப�ோதைய ஆட்சி த�ொடர்பிலும்
சந்தேகங்கள்
காணப்படுகின்றன.
பிரதமர் இம்ரான் கான் மனித
உரிமை ஆர்வலர். பண்பும் நாகரிகமும் நிறைந்தவர். பிரியந்த
விடயத்தில் அவரது பிரதிபலிப்பு
பாராட்டத்தக்கது. ஆனால் மதஅடிப்படைவாதமும், அரசியலில்
இராணுவத்தின் மறைமுக பிரசன்னமும் காணப்படுகின்ற பாகிஸ்தானில் பிரியந்தவுக்கு நீதி கிடைப்பதில் முட்டுக்கட்டைகள் அதிகம்!
‘பிரியந்தவின்
விவகாரம்
த�ொடர்பில் பாகிஸ்தான் வெட்கம்
அடைகிறது’ என இம்ரான் கான்
கருத்துத்
தெரிவித்திருந்ததுடன்,
சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு எதிராக
உச்ச தண்டணை வழங்கப்படும்
என அறிவித்திருந்தார். இந்த க�ொடூர
சம்பவம் த�ொடர்பாக அவர் சில நடவடிக்கைகளையும் எடுத்துள்ளார்.
இதுவரை நூற்றுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் கைது செய்யப்பட்டு விளக்கமறியலில் வைக்கப்பட்டுள்ளதாக

பாகிஸ்தான் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இருந்த ப�ோதும் இவ்வாறான வன்முறைகள் சாதாரணமாக இடம்பெறுபவை என அந்நாட்டுப் பாதுகாப்பு
அமைச்சர் கூறியிருப்பது பலரையும் விசனத்துக்குள்ளாக்கியுள்ளது.
அவரது கூற்று த�ொடர்பாக கண்டனங்கள் தெரிவிக்கப்பட்டன.
பிரியந்தவை மதவெறிக் கும்பல்
தாக்கும் ப�ோது, அவரின் உயிரைக்
காப்பாற்றுவதற்காக ஒரேய�ொரு நல்லுள்ளம் மாத்திரம் ப�ோராடியுள்ளது.
அந்த பாகிஸ்தானியர் தனித்து நின்று
கெஞ்சிய ப�ோதும், அது பலனளிக்கவில்லை. பிரியந்த க�ொலை செய்யப்பட்ட பின்னர் குறித்த நகரில் உள்ளவர்கள் ஒரு இலட்சம் அமெரிக்க
ட�ொலருக்கும் அதிகமான பணத்தை
சேகரித்து பிரியந்தவின் குடும்பத்தினருக்கு வழங்கவுள்ளனர். அது மாத்திரமன்றி பிரியந்தவின் குடும்பத்தினருக்காக அவருடைய சம்பளத்தைத்
த�ொடர்ந்தும் வழங்குவதாக அந்த
நிறுவனம்
அறிவித்துள்ளது.
ஒருவரை உயிருடன் அடித்து எரித்துக் க�ொன்று விட்டு என்னதான் நஷ்டஈடுகள் வழங்கினாலும் அவரது
உயிர் மீண்டும் வரப் ப�ோவதில்லை.
குடும்பத்தினர் மற்றும் உறவினர்களின் துயரம் தீரப் ப�ோவதுமில்லை.
பிரியந்த விவகாரம் இலங்கை
முழுவதும் பாரிய ச�ோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சக இலங்கையர்

ஒருவர் மதவெறிக் கும்பலால்
படுக�ொலை
செய்யப்பட்டுள்ளமை பலருக்கு ஆத்திரத்தை
ஏற்படுத்தியிருந்தாலும், இதனை
இனம் ஒன்றுக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டாக மாற்றாமல் விடயம்
கையாளப்படுகின்றமை பாராட்டத்தக்கதாகும். பெரும்பான்மையின மக்களின் உளப்பண்பையே
அவர்களது உணர்வுகள் புலப்படுத்துகின்றன.
பாகிஸ்தானில்
இடம்பெற்ற
இந்தக் க�ொடூர சம்பவத்தைக்
கண்டித்து அமைதி வழியிலான
ப�ோராட்டங்கள் சில முன்னெடுக்கப்பட்டாலும் குர�ோதம் தூண்டி
விடப்படவில்லை என்பது ஆறுதலான விடயம். மறுபக்கத்தில்
ஒரு சிலர் மதத்தை முன்னுரிமைப்படுத்தி சமூக ஊடகங்களில்
இந்தச் சம்பவத்தை நியாயப்படுத்த முயலுவதையும் காணக்
கூடியதாகவுள்ளது. சவூதி அரேபியாவில் இலங்கைப் பணிப்பெண்
ரிசானா கழுத்து வெட்டப்பட்டு
மரணதண்டனைக்குள்ளாக்கப்பட்ட
சம்பவத்தை நியாயப்படுத்திய ஒரு
மனமுதிர்ச்சியற்ற தரப்பினரே தற்ப�ொழுதுபிரியந்தமீதானக�ொலைவெறித் தாக்குதலையும் நியாயப்படுத்த
முயற்சிப்பதை சமூக ஊடகங்களில்
காண முடிகின்றது. ஆனாலும் பிரியந்த விவகாரத்தை குறித்த இனத்துக்கு எதிரான விடயமாகத் தூண்டி
விடாமல் பெரும்பான்மை இனத்தவர்கள் நேர்மையான முறையில்
கையாண்டு வருவதும் பாராட்டுக்குரியதாகும்.
அதேநேரம், பிரியந்தவின் படுக�ொலைக்கு நீதி கிடைக்குமா என்ற
சந்தேகம் பலரினாலும் எழுப்பப்படுகிறது. மதத்தை அடிப்படையாகக்
க�ொண்டு இடம்பெற்ற பல வன்முறைகளுக்கு பாகிஸ்தான் இன்னமும் நீதியைப் பெற்றுக் க�ொடுக்காமையே இந்த சந்தேகத்துக்குப்
பிரதான காரணமாகவுள்ளது. பாகிஸ்தானில் முன்னர் இந்து ஆலயங்கள்
தாக்கப்பட்ட சம்பவங்கள் நடந்துள்ளன. இந்து மக்களும் தாக்கப்பட்டுள்ளனர். ஆனாலும் அவற்றுக்கெல்லாம் அங்கே நீதி கிடைக்கவில்லை.
இருந்த ப�ோதும் பாகிஸ்தானுக்கும், இலங்கைக்கும் இடையில்
காணப்படும் இராஜதந்திர ரீதியிலான
நெருக்கம் பிரியந்தவின் க�ொலைக்கு
நீதியைப் பெற்றுக் க�ொடுப்பதற்கான வாய்ப்புக்களை அதிகமாக்கியுள்ளன. இறுதி யுத்தமாக இருக்கட்டும், அண்மையில் நடைபெற்ற
ஐ.நா மனித உரிமைப் பேரவைக்
கூட்டத்தொடரில்
இலங்கைக்கு
இஸ்லாமிய நாடுகளின் ஒத்துழைப்பைப் பெற்றுக் க�ொடுப்பதாக இருக்கட்டும்... இக்கட்டமான சூழ்நிலைகளில் இலங்கைக்கு உதவிய நட்பு
நாடாக பாகிஸ்தான் விளங்குகிறது.
இந்த நெருக்கமான புரிந்துணர்வு பிரியந்தவின் க�ொலைக்கான நீதியையும்
நிலைநாட்டுவதற்கு ஒத்துழைப்பாக
அமைய வேண்டும். அதுவே இன,
மத ஒருமைப்பாட்டை நேசிக்கின்ற
மக்களின் க�ோரிக்கை ஆகும்.
அதேவேளை மதஅடிப்படைவாதத்தின் பேரில் இடம்பெறும் வெறித்தனங்கள் பாகிஸ்தானில் முடிவுக்குக்
க�ொண்டு வரப்படாத வரை, அந்நாட்டில் வேறு மதங்களைச் சேர்ந்த
மக்களுக்கு பாதுகாப்பில்லை என்பதையே பிரியந்த மீதான க�ொலைவெறித் தாக்குதல் உறுதிப்படுத்துகின்றது.
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புசல்லாவ சங்குவாரி தமிழ் வித்தியாலயம்

ம

மண்சரிவில் பாழடைந்த கட்டடம்
மறுசீரமைப்பு செய்து தரப்படுமா?

லையகத்தில் கடந்த 150 ஆண்டுகளாக
தமிழ் சமூகம் வாழ்ந்து வந்தாலும்
த�ோட்டத் த�ொழிலாளர்களுக்கு 7 பேர்ச்
காணிக்கு கூட உரிமைப் பத்திரம் இல்லை
என்பது விசித்திரமானது, வெட்கக் கேடானது.
அந்தக் கட்சி இந்தக் கட்சி என எந்தக்கட்சியும் காணி உரிமை த�ொடர்பில் முழுமையான

தீர்வு பெற்றுக்கொடுக்கவில்லை. 7 பேர்ச்
காணியுடன் கூடிய பல வீட்டுத்திட்டங்கள்
வந்தாலும் வீடுகள் கட்டுவதற்கான ப�ொருத்தமான நிலப்பகுதிகளை பெற்றுக்கொடுக்க
வில்லை. மண்சரிவுக்கு உள்ளாகக் கூடிய,
தேயிலைகூட நடமுடியாத சேற்று நிலப்பகுதிகளையே வீட்டு மனையாக ஒதுக்கி தருகிறது நிர்வாகம்.
மலைச்சரிவான பகுதிகளிலேயே 90 சதவீதமான வீடுகள் கட்டப்பட்டுள்ளன. ஏன்
சிறுவர் பராமரிப்பு நிலையங்களும்
அவ்வாறான
இடங்களி-

ந்திய சுதந்திரப் ப�ோராட்டத்தில் தம்மை
தீவிரமாக ஈடுபடுத்திக் க�ொண்டு, தனது
உணர்ச்சியும் எழுச்சியும் மிக்க கவிதை
வரிகளால்
சமூக
மாற்றங்காண
விளைந்த மகாகவி பராதியாரின் கவிதைகளில் அதிக
ஈடுபாடு க�ொண்டு அதன் மூலம் சமூகப்பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு பதுளை, பசறை வீதி 2ஆவது மைல்கல்லில் பாரதி கல்லூரியை நிறுவி பலர் வாழ்வில்
கல்வி எனும் ஞானச்சுடரை ஏற்றிய பெருந்தகை
அமரர் பாரதி இராமசாமி ஆவார்.
கடந்த நவம்பர் மாதம் 29 ஆம் திகதி திங்கட்கி-

லேயே அமைக்கப்பட்டுள்ளன. மண்சரிவு
ஏற்படக்கூடிய நிலப்பகுதியாகவும். காற்று
கடுமையாக வீசும் ஏற்றமான இடமாகவும்
இருக்கின்றன. உங்கள் கண்ணில்பட்ட வீட்டுத்திட்டங்களையும் சிறுவர் நிலையங்களையும் க�ொஞ்சம் உங்கள் மணக்கண்ணுக்கு
க�ொண்டு வாருங்கள், நான் ச�ொல்வதி சரி

என்பது புரியும்.
இப்படியாக என் கண்ணில்பட்ட பாடசாலை. ஒன்றை உங்கள்
பார்வைக்கு க�ொண்டு வருகின்றேன். மத்திய
மாகாணத்தின் கண்டி மாவட்டத்திக்ற்குள்
கம்பளை தேர்தல் த�ொகுதியில் கம்பளை கல்-

ஆர் நவராஜா...?
படங்கள்: தெல்தோட்டை தினகரன் நிருபர்
விவலயத்திக்கு உட்பட்ட புஸ்சலாவ க/சங்குவாரி தமிழ் வித்தியாலத்துக்கு வருவ�ோம்.
இது பிரபல மூத்த அரசியல்வாதி அமரர்
இராசலிங்கத்தின் ஊராகும். இந்த பாடவிநாயகர் கதிர்வேலாயுத சுவாமி க�ோயிலுக்கு ச�ொந்தமான சிறிய விநாயகர் க�ோவில் ஒன்றிருந்து. இது மடமாவும் பாவிக்கப்பட்டது. இதனை ம�ொடர்ன் தியேட்டர்
உரிமையாளர் இரத்தினசாமியின் உதவியுடன் பாடசாலையாக மட்டும் பாவிக்கும் அனுமதியுடன் பெற்றுக்
க�ொண்ட இவர், 1957 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம்
17ஆம் திகதியன்று இம் மடத்தில் பாரதி கல்லூரியை
ஆரம்பித்தார். "பயிற்றிப் பல கல்வி தந்து இந்தப்
பாரை உயர்த்திட வேண்டும்” என்ற மகுட வாசகம்
ஆரம்பத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டது. ஆறு மாணவர்க-

சாலையில் தற்போது 100க்கு மேற்பட்ட
மாணவர்களும் 10க்கு மேற்பட்ட ஆசிரியர்களும் உள்ளனர். தரம் 9 வரையில் வகுப்புகள்
உள்ளன.
இப்பாடசாலை மிக பழமையான கட்டடம் ஒன்றில் இயங்கி வந்தது 2005 ஆண்டு
காலப்பகுதியில் 11025 அளவுடைய புதிய

பாடசாலைக் கட்டடம் ஒன்று கட்டடம் ஆரம்பிக்ப்பட்டது. பெருந்தொகை பண செலவில்
கட்டப்பட்ட இந்த கட்டிடம் மிகநேர்த்தியாகவும் உறுதியுடையதாகவும் அமைக்கப்பட்டது.
ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் பெற்றோர் புதிய
கட்டடத்தையும் அதன் நேர்த்தியையும் கண்டு
மகிழ்ந்திருந்தனர். கம்பளை கல்வி வலயத்தில்
கட்டட இடவசதி க�ொண்ட ஒரு பாடசாலையாக
இது இருந்தது. சங்குவாரி பாடசாலை, கண்டி
நுவரெலியா ஏ5 பிரதான பாதை அருகில் சங்குவாரி த�ோட்டத்திக்கு செல்லும் உள்வீதியின்
மேல்பக்கத்தில்
அமைந்துள்ளது.
2018 ஆண்டு பெய்த கடும்

ளில் மூன்று மாணவர்கள் பேராதனைப் பல்கலைக்கழக பட்டதாரிகளாயினர்.
இக்காலப்பகுதியில் த�ோட்டப்புறங்களில் இயங்கிய
ஆரம்ப பாடசாலைகளில் ஐந்தாம் வகுப்பு வரை கற்று
விட்டு இடைநிலை கல்வியைத் த�ொடர முடியாதிருந்த
மாணவர்களை லயன் குடியிருப்புகளுக்கு சென்று
வலுக்கட்டாயமாக அழைத்து வந்து இடை வகுப்புகளில் சேர்த்தார். இதன்போது பிள்ளைகளின்
உடற் சுகாதாரத்தைப் பேணுவதில் தயக்கமின்றி ஈடுபட்டார்.

தன்னலமற்றக் கல்விப் பணியால்
சமூக மாற்றத்துக்கு வித்திட்ட

ழமை உடல் நலக்குறைவு காரணமாக தனது 89
ஆவது வயதில் இயற்கையெய்திய பாரதி இராமசாமியின் கல்வி, சமூக மேம்பாட்டுப் பணிகள் குறித்து
மீட்டிப்பார்ப்பது இளைய தலைமுறையினர் மத்தியில்
சமூகம் கடந்து வந்த சவால்மிக்க பயணம் குறித்த
தெளிவை ஏற்படுத்தும் என்று நம்புகிறேன்.
தமிழ்நாட்டில் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள புதுப்பட்டி என்ற கிராமத்தில் 1932 ஆம் ஆண்டு ஜுலை
மாதம் 11 ஆம் திகதி கருப்பையாபிள்ளை தம்பதிகளுக்கு மகனாக பிறந்த இவர், தனது ஆறாவது
வயதில் வர்த்தகரான சித்தப்பா ச�ோமசுந்தரம் பிள்ளையுடன் இலங்கைக்கு வந்தார். 1938 ஆம் ஆண்டு
பதுளை தர்மதூதக் கல்லூரியில் சேர்ந்து, 1951
இல் சிரேஷ்ட பாடசாலைத் தராதரப் பரீட்சையில் (எஸ்.
எஸ். சீ) சித்தியடைந்தார். தான் செல்வந்த குடும்பத்தில் பிறந்து வளர்ந்திருந்தாலும் திராவிட சிந்தனை
ஈடுபாடு காரணமாக சமூகப் பணிகளில் தம்மை ஈடுபடுத்திக் க�ொள்கின்றார். 1951-52 காலப்பகுதியில்
பதுளையில் அச்சகம் நடத்தி வந்த ஜெ.சற்குருநாதன்,
என் தந்தை கவிஞர் தமிழ�ோவியன் மற்றும் பெரி.கந்தசாமி ஆகிய�ோருடன் இணைந்து தெளிவத்தையில்
இயங்கிய திருக்குறள் மன்றத்தில் மாணவர்களுக்கு
வகுப்புகளை நடத்தி வந்தார்.
இக்காலப் பகுதியில் பதுளையில் இயங்கி வந்த
சைவ பரிபாலன சங்கத்தில் உறுப்பினராக இணைந்து
க�ொண்டார். இச்சங்கத்தின் தலைவர் கே.இரத்தினசாமி, செயலாளர் கே. ஆறுமுகராசா ஆகிய�ோரிடம்
சைவ பரிபாலன சங்கம் ச�ொந்தமாக வாங்கிய நிலத்தில் (தற்போது சரஸ்வதி தேசிய கல்லூரி இருக்கும்
இடம்) தற்காலிகமாக ஒரு பாடசாலையை நிறுவ
முயற்சி எடுத்தார். அது நிறைவேறாமல் ப�ோகவே,
தானே ஒரு பாடசாலையை எங்காவது அமைக்க
வேண்டுமென உறுதி க�ொண்டார். திருக்குறள் மன்றத்தினூடாக மாணவர்களுக்கு கற்பிக்கும் பணிகளுக்கு
எழுத்தாளர் மு.வெ.பெ. சாமி, ஆ. தங்கராசன் மற்றும்
சற்குருநாதனும் 1956 வரை உதவினர்.
2ஆவது மைல்கல் பகுதியில் பதுளை மாணிக்க

பாரதி இராமசாமி

ளுடன் ஆரம்பப் பிரிவு (1- தன்னலமற்றக் கல்விப்
பணியால் 5 வரை வகுப்புகள்) த�ொடங்கியது. பாடசாலையின் முதல் மாணவனாக பெ. சதாசிவம் என்ற
மாணவன் உள்வாங்கப்பட்டார். அக்காலத்தில் பாரதியின் பெயரில் ஒரு பாடசாலையேனும் காணப்படாத
நிலையில் இவர் ஆரம்பித்த பாரதி கல்லூரி வரலாற்றில் இடம்பிடித்துள்ளது.
பாரதி கல்லூரி ஆரம்பித்த நாட்களில் இவர�ோடு தந்தையார் தமிழ�ோவியன், ஊடகவியலாளர் பெரி. கந்தசாமி, ஜெ. சற்குருநாதன், சின்னையா, இராமநாதன்,
செல்வி.எஸ். ய�ோகேஸ்வரி, திருமதி. சிவகாமி கந்தசாமி ஆகிய�ோர் ஆசிரியர்களாக கடமையாற்றினர்.
பாரதி கல்லூரி ஆரம்பிக்கப்பட்ட சில மாதங்களிலே
தமிழ்நாட்டின் தமிழறிஞர் குன்றக்குடி அடிகளார்,
எழுத்தாளர் டி.கே. சீனிவாசன் ஆகிய�ோர் இங்கு வந்து
மாணவர்களின் கல்வி மேம்பாட்டிற்கு உற்சாகம் ஊட்டினர். பாரதி கல்லூரியின் முதலாம் ஆண்டு நிறைவில்
பாரதி என்ற பெயரில் நினைவு மலர் வெளியிடப்பட்டது. இம்மலருக்கு இந்திய உப ஜனாதிபதி டாக்டர் எஸ்.
இராதாகிருஸ்ணன், பாரதியின் உற்ற நண்பர் பரலி
ஆர். நெல்லையப்பர், சுவாமி சித்பவாநந்தர் மற்றும்
பிரேமானந்த சுவாமிகளும் வாழ்த்துரை வழங்கியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.
கல்லூரியின் இரண்டாவது ஆண்டு நிறைவில்
இலங்கைத் தமிழ்ப் பத்திரிகைகள், ச�ோவியத் குழந்தைகள், ஆபிரகாம் லிங்கன் வாழ்க்கை வரலாறு என்பற்றை உள்ளடக்கிய கண்காட்சியும் நினைவு மலர்
வெளியீடும் இடம்பெற்றது. இவற்றுக்கு எல்லாம் இராமசாமி தலைமை தாங்கி செயற்பட்டார். 1960களில்
பதுளையைச் சேர்ந்த ஐந்து மாணவ, மாணவிகளை யாழ்ப்பாண பாடசாலைகளில் பல்கலைக்கழக
அனுமதி வகுப்புகளில் சேர்க்க உதவினார். இவர்க-

1963 காலப்பகுதியில் 'தேயிலை த�ோட்டத்திலே'
என்ற பத்திரிகையை வெளியிட்டார். நான்கு இதழ்களாக வெளியான இப்பத்திரிகை இந்திய வம்சாவளி
மக்களின் பிரஜாவுரிமை, பதுளை பாடசாலைகளின்
மறுசீரமைப்பு குறித்து அதிகம் பேசியது.
பாரதி கல்லூரின் 10ஆம் ஆண்டு நிறைவு விழா
மிகவும் சிறப்பாக க�ொண்டாடப்பட்டது. இந்நிகழ்வில்
மகாகவி பாரதியின் பேத்தி திருமதி ஆர். விஜயபாரதி,
அவரது கணவர் பேராசிரியர் கே. சுந்தராஜன் மற்றும்
புகழ்பெற்ற எழுத்தாளர் அழகிரிசாமி ஆகிய�ோர்
கலந்து சிறப்பித்தனர். ஆண்டு விழாவைய�ொட்டி நடத்தப்பட்ட கவிதைப் ப�ோட்டியில் காரை சுந்தரம்பிள்ளை
முதற் பரிசு பெற்றார். இவ்வாண்டு விழாவைய�ொட்டி
இப்பகுதி த�ோட்டப் பாடசாலைகளை மையப்படுத்தி
விளையாட்டுப் ப�ோட்டி அனைவரது ஒத்துழைப்புடனும் நடத்தப்பட்டதுடன் கல்விச் சுற்றுலாவும் இடம்-

ஆ. புவியரசன் ...?
பெற்றது.
1968இல் 8ஆம் வகுப்பு வரை வகுப்புகள் ஆரம்பமாகின.பாரதி கல்லூரி மாணவர்கள் நகர்ப்புற பாடசாலைகளுக்கு நிகராக தமிழ் மற்றும் சமயப் ப�ோட்டிகளில் திறமையை வெளிப்படுத்த அடித்தளமிட்டார்.
வெளிமடை, பம்பரபன்னையில் எஸ். பி.கே. வேலாயுதம் என்பவர் நடத்தி வந்த இளங்கோ மன்றத்தைப்
ப�ொறுப்பேற்று பம்பரபன்னை பாரதி வித்தியாலயம்
என்ற பெயரில் க.ப�ொ.த.சாதாரண தரம் வரை வகுப்புகளை நடத்தினார்.
இப்பாடசாலைக்கு பதுளை பகுதியில் இருந்து
ஆசிரியர்கள் அனுப்பப்பட்டனர். இப்பாடசாலையில்
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ஆம் திகதி பி.ப 2.30 இந்த பாடசாலை கட்டிடத்தின் பின்புறம் உள்ள பாரிய மண்மேடு ஒன்று சரிந்து
கட்டிடத்தில் வீழ்ந்தது. அச் சமயத்தில் பாடசாலை
பிற்பகல்1.30 மணியளவில் முடிந்திருந்தது. மேலதிக
வ கு ப் பு க ள்
சாதாரண
தரம் கற்ற ஏ. தியாகராஜா என்ற மாணவன் பேராதனைப் பல்கலைகழகத்தில் பட்டப்படிப்பை நிறைவு செய்து விரிவுரையாளரானார்.
பின்னர் புலமைப்பரிசில் பெற்று கனடா சென்று
தற்போது அங்கு வசித்து வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.
70களில் ஏற்பட்ட ப�ொருளாதார நெருக்கடி
நிலைமை காரணமாக ஆசிரியர்களுக்கு சம்பளம்
வழங்குவதில் சிக்கலை எதிர்நோக்கினார். பாரதி கல்லூரியை தனியார் ஆரம்பித்த நாள் முதலே இதனை
அரசாங்கப் பாடசாலையாக்க வேண்டும் என்ற
எண்ணம் க�ொண்டிருந்த இவர், முன்னாள் பதுளை
மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பீ.எச். பண்டார,
ஜனநாயகத் த�ொழிலாளர் காங்கிரஸ் தலைவர் ஏ.
அசீஸ் ஆகிய�ோரின் உதவியுடன் 1976 இல் இப்பாடசாலையை அரசாங்கம் ப�ொறுப்பேற்க
வழிவகை செய்தார்.
பாரதி கல்லூரியை அரசாங்கம்
ப�ொறுப்பேற்றாலும்
அங்கு சேவையாற்றிய
ஆசிரியர்களை அரச ஆசிரியர் சேவைக்குள் உள்வாங்குவதில் சிக்கல்
ஏற்பட்டது. அன்றைய
காலகட்டத்தில் கல்வி
அமைச்சின்
பணிப்பாளராக இருந்த ஏ.
சமீம், கல்வி அமைச்சின்
தமிழ்ப் பிரிவுத் தலைவர்
இலட்சுமணன் ஐயர் ஆகிய�ோரின் உதவியுடன் பாடசாலையில்
கடமையாற்றிய ஆசிரியர்களான எஸ்.
முத்துகருப்பன், வை.தேவராஜா, வி.நடனசபாபதி, செல்வி.கே. ஜானகி, உட்பட 9 ஆசிரியர்களுக்கு
1978.08.03 ஆம் திகதியன்று அரசாங்க ஆசிரியர்
நியமனம் வழங்கப்பட்டது. பிரஜாவுரிமை பிரச்சினை
காரணமாக பாரதி இராமசாமி இந்நியமனத்தைப்
பெறவில்லை என்பது கவலைக்குரிய விடயமாகும்.
இந்நியமனத்தைப் பெற்ற பலர் பின்நாளில் பிரபல
அதிபர்களாக சமூகப் பணி புரிந்து ஓய்வு பெற்றனர்.
பாரதி இராமசாமி 1960களில் தமிழ் மாணவர்களின் உயர்தரக் கற்கைக்கான வகுப்பை உருவாக்குவதில் பல சவால்களை எதிர்நோக்கினார். இறுதியில்
புனித பீட்ஸ் கல்லூரியின் சாரணர் அறையைப்
ப�ோராடிப் பெற்று முதலாவது உயர்தர வகுப்பை
த�ொடங்க வழியமைத்தார். இதன் பின்னரே அதிகமான�ோர் பதுளையில் இருந்து பல்கலைக்கழகம்
செல்ல வாய்ப்பு ஏற்பட்டது.
மலைநாட்டு எழுத்தாளர் மன்றம், மலைநாட்டு
நல்வாழ்வு வாலிபர் சங்கம் ப�ோன்ற அமைப்புகளில் இணைந்து முக்கிய பதவிகளை வகித்தார்.
இதன் மூலம் மலையக இளைஞர்கள் மத்தியில்
சமூக எழுச்சி சிந்தனையை விதைக்கப் பாடுபட்டார். மலையக கல்வியில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்திய
இரா. சிவலிங்கம், திருச்செந்தூரன் ஆகிய�ோருடன்
இணைந்து கல்வி மேம்பாட்டிற்கு ஆக்கபூர்வமான
பணி செய்தார்.
மலையக மக்களின் கல்வி மேம்பாட்டிற்கு தனது
வாழ்நாளை அர்ப்பணித்த பாரதி இராமசாமி அக்காலத்தில் கனவரல்ல த�ோட்டத்தில் அண்ணா மன்றம்,
பலகல த�ோட்டத்தில் பாரதி மன்றம் என்பவற்றை
நிறுவ பாடுபட்டார். தெளிவத்தை வள்ளுவர் மன்றம்
என்பவற்றோடு இணைந்து மலையக இளைஞர்களை கலை இலக்கிய அமைப்பு ரீதியான பணிபு-

வழமையாக நடக்கும் அன்றைய தினம் ஏத�ோ
ஒரு காரணத்தால் அல்லது அதிர்ஷ்டவசமாக
மேலதிக வகுப்புகள் நடைபெறவில்லை.
தரம் 5 புலமைப் பரிசில் பரீட்சைக்காக மாணவர்களை ஆயத்தப்படுத்தும் வகுப்பறையும்
கடுமையாக பாதிப்படைந்திருந்தன. வருடா
வருடம் புலமைப்பரிசில் பரீட்சையில்
இப்பாடசாலையில் மாணவர்கள் சித்தியடைந்து வருகின்றனர்.
அன்று இந்த வகுப்பு நடந்திருந்தால்
அல்லது பாடசாலை முடியுமுன் இந்த
அனர்த்தம் நடந்திருந்தால் விளைவுகள்
படும�ோசமாக
இருந்திருக்கும்.
இது
நடந்து இன்றைக்கு 3 வருடங்கள் கடந்தும்
எதுவித முன்னேற்றமும் ஏற்படவில்லை.
இதற்குள்
கல்விகற்பித்தல்
சாத்தியம்
அல்ல.
இந்தக் கட்டடம் பாழடைந்து பயனற்று கிடக்கிறது. ஆசிரியர் ஓய்வறை,
விஞ்ஞான ஆய்வு கூடம் என்பனவற்றில்
இடநெருக்கடிகளுக்கு மத்தியிலும்
க�ொர�ோனா த�ொற்று அபாயத்திற்கு மத்தியிலும் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன. பெற்றோர்
அதிபர் ஆசிரியர் சகல தரப்புக்கும் பிரச்சினைக்கு
முடிவுகட்டித் தரும்படி க�ோரிக்கை விடுக்கப்பட்ட ப�ோதும் பயன்
இல்லை.
ரிய ஊக்குவித்தார். தமது சமூகத்தின்
நன்மை கருதி ஸ்ரீலங்கா
சுதந்திர கட்சியின் பதுளை கிளை
உறுப்பினராக செயற்பட்டார். கிறிஸ்தவ
த�ொழிலாளர் ஒத்துழைப்பு என்ற அரச சார்பற்ற அமைப்பில் இணைந்து கிராம, த�ோட்டப்புற
மகளிர் மேம்பாட்டு பணி செய்தார்.
2004 ஆம் ஆண்டு இர.சிவலிங்கம் ஞாபகார்த்த
குழு இவரது கல்விப் பணியைப் பாராட்டி பதுளையில் விருது வழங்கி கெளரவித்தது. பாரதி தமிழ்
மகா வித்தியாலய பெற்றோர் ஒன்றிணைந்து
இவரது சேவையைப் பாராட்டி வாழ்க்கை வரலாறு
கூறும் மலரை வெளியிட்டனர். 2020 ஆம் பாரதி
பழைய மாணவர்கள் பாரதி தமிழ் மகா வித்தியாலயத்தில் நிறுவிய பாரதி திருவுருவச் சிலையை
பிரதம அதிதியாகக் கலந்துக�ொண்டு திறந்து
வைத்தார். சிறந்த மேடைப் பேச்சாளரான இவர்,
மலையகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் தனது விகடமான பகுத்தறிவு பேச்சின் மூலம் புதிய சிந்தனைக்
கிளர்ச்சியை ஏற்படுத்தினார்.
பல பாடசாலைகள் இவரது கல்விப் பணியை
பாராட்டி கெளரவித்துள்ளன. ஊவாவில் உயர்தர
விஞ்ஞான வகுப்புகள் அதிகமான பாடசாலைகளில் உருவாக்கப்பட வேண்டும் என த�ொடர்ந்து
வலியுறுத்தி வந்தார். தெளிவத்தை உட்பட பல
த�ோட்டங்களில் மகளிர் மேம்பாட்டு பணிகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டார். கல்வியின் மூலம் சமூக மாற்றம்
விளையும் என்பதை நன்குணர்ந்து ஆரம்பித்த
பாரதி கல்லூரி பல கல்வியாளர்களையும் ப�ொறியியலாளர்களையும்,
சட்டவல்லுநர்களையும்,
ஏனைய துறைசார் விற்பனர்களையும் உருவாக்கிய
பெருமையுடன் கம்பீரமாக பாரதி கனிஷ்ட வித்தியாலயம், பாரதி தமிழ் மகா வித்தியாலயம் என்ற
இரு பிரிவுகளாக இன்றும் கல்விப் பணியாற்றி
வருகின்றது. பாரதி இராமசாமியின் துணைவியார்
அமரர் ஜானகி ஆங்கில ஆசிரியையாக பணிபுரிந்து
இவரது கல்விப் பணிகளுக்கு பக்கபலமாக விளங்கியமை குறிப்பிடத்தக்கது.
தமது இறுதி நாட்களை ந�ோயுடன் கழித்த பாரதி
இராமசாமி இயற்கையெய்தியமை கல்வி புலம்
சார்ந்தவர்கள் மத்தியில் துயரை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது. தமிழ்நாட்டில் எட்டயபுரத்து கவிஞன் இறந்தப�ோது எவ்வளவு குறைவான�ோர் இறுதிக்கிரியையில் கலந்து க�ொண்டனர�ோ அதே நிலைமை பாரதி
இராமசாமியின் இறுதி நிகழ்விலும் காணப்பட்டு
குடும்பத்தினர் மத்தியில் மன வேதனையை ஏற்படுத்தி இருந்தது. பதுளை தமிழ் சமூகத்தின் கல்வி
மாற்றத்திற்கான அடித்தளமிட்ட பாரதி இராமசாமி
பெயரில் அறக்கட்டளை நிறுவி வறிய மாணவர்களின் கல்விக்கு உதவ கல்விப் புலம் சார்ந்தோர்
முன்வர வேண்டும். இராமசாமியின் வாழ்க்கை
வரலாற்றை நூலுருவாக்கி மாணவர் மத்தியில்
க�ொண்டு செல்வத�ோடு அவர் குறித்த நினைவேந்தல்களை கெளரவமாக அனுட்டிப்பது அவரது
தன்னலமற்ற கல்விப் பணிக்கு செய்யும் கைம்மாறாவும் குடும்பத்தினரின் உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளிப்பதாகவும் அமையும் என்பதில் ஐயமில்லை.
” நானெனும் ப�ொய்யை நடத்துவ�ோன் நான்்
ஞானச் சுடர் வானில் செல்லுவ�ோன் நான்்
ஆனப்பொருள்கள் அனைத்தினும் ஒன்றாய்
அறிவாய் விளங்குமுதற் ச�ோதியே நான்.” என்ற
பாரதியின் வரிகளுக்கு அமைய பாரதி இராமசாமியின் கல்வி, சமூகப் பணியை சமூகம் பாராட்டி
க�ொண்டாடா விட்டாலும் சரித்திரம் ப�ோற்றும்
என்பதே நிதர்சனம்.
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ன்றைய நவீன வரலாற்றில் மிக
விரைவான ப�ொருளாதார வீழ்ச்சியை ந�ோக்கிச்செல்லும்
ஆப்கானிஸ்தானின் மக்கள்தொகையில்
பாதிக்கும் மேற்பட்டவர்கள் இந்த ஆண்டு
இறுதியில் அல்லது அடுத்த ஆண்டின்
ஆரம்பத்தில் பெரும் உணவுப் பஞ்சத்தை
எதிர்கொள்ளப் ப�ோகிறார்கள் என கடந்தவாரம் அச்சம் வெளியிட்ட ஐக்கிய நாடுகள்
சபை, ஆப்கானிஸ்தான் மனிதாபிமான
பேரழிவின் விளிம்பில் உள்ளது என
தெரிவித்துள்ளது.
ஆப்கானிஸ்தான்நாட்டைகடந்தஆகஸ்ட்
பிற்பகுதியில் தலிபான்கள் கையகப்படுத்திய
பிறகு, அமெரிக்கா அங்கிருந்து வெளியேறியதை அடுத்து நாட்டின் அரச வருமானங்கள் அனைத்தும் வீழ்ச்சி அடைந்து, பணப்
புழக்கம் அருகி மக்கள் பெரும் அவலத்துக்கு
முகம் க�ொடுத்து வருகின்றனர். 23 மில்லியன் ஆப்கானியர்கள் (மக்கள் த�ொகையில்
பாதிக்கும் மேற்பட்டவர்கள்) உண்பதற்கு
எதுவும் அற்றவர்கள்ஆகும் நிலை விரைவில்
ஏற்ப்பட வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளதாக
உலக உணவுத் திட்டத்தின் மதிப்பீடுஒன்றிலும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நாட்டின் ப�ொதுத்துறை ஊழியர்களுக்கு
பல மாதங்களாக ஊதியம் வழங்கப்படவில்லை, என்பதுடன் ஐந்து வயதுக்குட்பட்ட மூன்று மில்லியனுக்கு மேற்பட்ட
குழந்தைகள் கடுமையான ஊட்டச்சத்து
குறைபாட்டை எதிர்கொள்கின்றனர் எனவும்அறியமுடிகிறது.
இரண்டரை க�ோடிக்கும் மேற்ப்பட்ட
மக்கள் த�ொகையை க�ொண்ட,மூன்று வல்லரசுகளை தமது நாட்டிலிருந்து வெளியேற்றிய வரலாற்றை க�ொண்ட ஆப்கானிஸ்தான்
நாடு இப்படியான ஒரு நெருக்கடியை அதன்
வரலாற்றில் எதிர் க�ொண்டிருக்க மாட்டாது.
இன்றைய ஆப்கானிஸ்தானிய மக்களின்
அன்றாட, அத்தியாவசிய தேவைகளைப்
பூர்த்தி செய்ய தேவையான நிவாரணங்களைக்
கூடவழங்குவது பெரும்சவாலான ஒரு விடயமாக இருக்கிறது உலகின் பல நாடுகளுக்கு..
நாட்டிலுள்ளபெண்கள்,சிறுமிகள் மற்றும்
சிறுபான்மையினரின் உரிமைகளுக்கு உத்தரவாதம் அளிப்பது மற்றும் சர்வதேச
பயங்கரவாதத்துடனான அதன் உறவுகளை
சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி துண்டிப்பதுஎன்பனவற்றைதலிபா அரசு நேர்மையுடன் நடைமுறைப்படுத்தாதவரை அமெரிக்காவும் அதன்
நட்பு நாடுகளும் தலிபான் அரசாங்கத்திற்கு
சட்டபூர்வமான நிதியுதவிகளை வழங்கும்எனஎதிர்பார்க்கமுடியாது. அதேவேளை தலிபான்கள் தரப்பில் இருந்து அவர்கள் நடத்தையை
மாற்றுவதற்கான எந்த சிறிய அறிகுறிகளும்
வெளிப்படுத்தப்பட வில்லை என்பதும் கவலையான விடயமே.
அண்மைய தலிபான்களின் வெற்றியின்
பின்னரான ஆப்கானிஸ்தானுக்கு அமெரிக்கா
உள்ளிட்ட பல்வேறு உலக நாடுகள் அளித்து
வந்த நிதி உதவிகள் அனைத்தும் நிறுத்தப்பட்டுள்ளதுடன்,சர்வதேச நாணய
நிதியம் மற்றும் உலக வங்கி ப�ோன்றன,
அளித்த கடன்களும் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன.
ஆப்கான் ரிசர்வ் வங்கிக்கு ச�ொந்தமான 940

த

மிழ் தேசிய அரசியலில்
முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளமையினால்,
இனத்தின் அபிலாசைகள் என்ன
என்பதில் தெளிவு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும்,
இனப்பிரச்சினை தீர்வு விடயத்தில்
ஒற்றுமையை வலுப்படுத்தவே தமிழ்
மக்கள் விரும்புவதாவும் முன்னாள்
வடமாகாண சபை உறுப்பினர்
எம்.கே. சிவாஜிலிங்கம் தெரிவித்தார்.
தினகரன் வாரமஞ்சரிக்கு வழங்கிய விசேட
செவ்வி வருமாறு:-

பேரழிவின்

றால் க�ொர�ோனா வைரஸ் த�ொற்று,இடப்பெயர்வு ஆகியவற்றை எதிர்கொண்டு அதனால்
பெரும் பாதிப்புக்கு உள்ளாவதாக தலிபான்
அரசு கூறுகிறது. தாம் மனிதாபிமான உதவிகளை வழங்குவதாக அமெரிக்காவும் அதன்
கூட்டாளி நாடுகளும் கூறியுள்ள ப�ோதிலும்
ஆப்கான் மீதான பரந்த ஈடுபாடும்,உதவிகளும் மிதமான ஆட்சி என்கிற தலிபான்களின்
வாக்குறுதிகளை அவர்கள் நிறைவேற்றுகிறார்களா என்பதைப் ப�ொறுத்தே அமையப்
ப�ோகிறது.
தலிபான்கள் முன்னர் ஆப்கானிஸ்தானை
ஆட்சி செய்த 1996 முதல் 2001ல்அமெரிக்க
தலைமையிலான படையெடுப்பு வரை,
அவர்கள் இஸ்லாமிய சட்டக் கட்டுப்பாடுகள் எனப்படும் மனிதாபிமானத்தை மீறும்
பல கட்டுப்பாடுகளை மக்கள் மீது கடுமையாக திணித்தனர். பெண்கள் பெரும்பாலும்
தங்கள் வீடுகளிலேயே அடைக்கப்பட்டனர்
த�ொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் இசைநிகழ்சிகள் ப�ோன்ற மக்கள் களியாட்டங்கள்
தடைசெய்யப்பட்டன, குற்றவாளிகள் என
சந்தேகிக்கப் படுவ�ோர் அனைவரும் ப�ொதுமக்கள் மத்தியில் தூக்கிலிடப் பட்டனர்.
இந்த முறை,பெண்கள் பாடசாலைக-

விளிம்பில்
ஆப்கான்...
க�ோடி ட�ொலர் பணமும் அமெரிக்கா அரசினால் முடக்கப்பட்டுள்ளதுடன் சர்வதேச
அளவில் இருக்கும் தலிபான்களின் ச�ொத்துகளை முடக்க,39 நாடுகள் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளன.
இவற்றின் விளைவாக ஆப்கானிஸ்தானில் விலைவாசி நாளுக்கு நாள் கடுமையாக
உயர்ந்து வருவதுடன் ப�ொது மக்கள் தங்களின் வங்கி கணக்குகளில் இருந்து மாதாந்தம் அதிகபட்சமாக 200 ட�ொலர்கள் பணம்
மட்டுமே எடுக்க அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
பட்டினியை எதிர்கொண்டுள்ள வறுமைக்
க�ோட்டுக்கு கீழே வாழும் அறுபது சதவீதத்திற்கு மேற்பட்ட குடும்பங்களுக்கு உதவிகள்
அளிக்கவும், தற்போதைய குளிர் காலத்தில்
க�ோதுமை பயிரிடவும், கால்நடைகளுக்கு
தீவனம் அளிக்கவும் 3.6 க�ோடி ட�ொலர்கள்
உடனடியாக தேவைப்படுவதாகவும் ஐ.நா
கூறியுள்ளது.
அந்த நாட்டின் பில்லியன் கணக்கான
ட�ொலர்கள் பெறுமதியான அரச ச�ொத்துக்களை விடுவித்து அங்கு இன்னமும் இயங்கி
வரும் சில அரசசாரா நிறுவனங்கள் மூலம்,

மக்களுக்கான அவசர உதவிகளை வழங்க
வேண்டும் என சில சர்வதேச மனிதாபிமான அமைப்புக்கள் அமெரிக்க அரசிடமும்
ஐக்கிய நாடுகள் சபையிடமும் க�ோரிக்கை
விடுத்துள்ளன.ஆப்கானின் முட்டுக்கட்டை
நிலைமையை எதிர்கொண்டு, மேற்கத்திய
அரசாங்கங்களும் சர்வதேச அமைப்புகளும்
எவ்வாறு உதவிகளை வழங்குவது என்பதை
மறுபரிசீலனை செய்ய நிர்ப்பந்திக்கப்படுகின்றன.
அமெரிக்காவின் திட்டமிட்ட வெளியேற்றம் அதனை ஒட்டிய தலிபான்களின் மீள்
கையகப்படுத்துதல் என்பவற்றிற்கு பின்னரான இந்த மிக ம�ோசமான ப�ொருளாதார
சீர்கேடு மற்றும் நாட்டின் தற்போதைய மனிதாபிமான நிலைமைகள் என்பன த�ொடர்பில்
மேற்க்கத்தைய ஊடகங்கள் பெருமளவில்
செய்திகளை வெளிக்கொண்டு வரவில்லை
என்பது வேதனையான விடயமே.ஆப்கான்
அரசுக்கு எதிரான மக்கள் ப�ோராட்டங்களும்
பெரும் அளவில் இடம்பெறாத நிலையில்
நாடு அமைதியாக இருப்பதான ஒரு த�ோற்றப்பாடே வெளிக�ொணரப்படுகிறது. இன்னமும்

தடுக்குமா
மேற்குலகம்...?
முன்னர் ஆட்சி செய்ததை விட மிதமான
இஸ்லாமிய ஆட்சிக்கு உறுதியளிப்பதாகவும்,
அதனையே விரும்புவதாகவும் கூறியுள்ளதன்
நம்பகத்தன்மை த�ொடர்பில் சர்வதேச மட்டத்திலும் நாட்டின் உள்ளேயும் சந்தேகம் வெளியிடப்படுகிறது .
இதற்கிடையில் ஆப்கானில் ஒரு ம�ோசமான
வறட்சி ஏற்பட்டு மில்லியனுக்கும் அதிகமான
மக்களின் வாழ்வாதாரத்துக்கு அது அச்சுறுத்தலாக அமையும் வாய்ப்புக்கள் உள்ளதாக
அச்சம் வெளியிட்டுள்ளது ஐநா நிறுவனமான
உணவு மற்றும் விவசாய அமைப்பு.
அதேவேளை தமது மக்கள் சமீபத்திய குழப்பநிலைமை மற்றும் தாக்குதல்கள் ப�ோன்றவற்-

ளுக்கு செல்லவும் வீட்டுக்கு வெளியே
சென்று த�ொழில் செய்யவும் அனுமதிக்கப்
படுவார்கள் என்றும் தலிபான் ஆட்சியாளர்கள் கூறுகிற ப�ோதிலும் நடைமுறையில்
பெரிதாக எதுவும் இடம்பெற்றதாக தெரியவில்லை. இதுவரை பெண்களில் சிறுமிகள்
மட்டுமே பாடசாலைகளுக்கு செல்ல அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் சில பிரதேசங்களில்
அதுவும் கூட இடம்பெறவில்லை.
தலிபான்களின் தலைமைகள் மிகவும்
மிதமான த�ொனியில் கருத்துக்களை வெளியிடுகின்ற ப�ோதிலும் அவர்களின் பிராந்தியங்களில் மனித உரிமை மீறல்கள் பற்றிய
தகவல்கள் வந்து க�ொண்டே இருகின்றன..
அங்குள்ள கீழ்மட்ட ப�ோராளிகள் தலைமையின் கட்டளையின் கீழ் செயல்படுகிறார்களா...? அல்லது சுயமாக செயல்படுகிறார்களா,,,? என்பது தெளிவாக இல்லை.
(16ஆம் பக்கம் பார்க்க)

க�ோவை நந்தன்...?

தமிழ் தேசிய அரசியல் தற்போது
சரியான திசையில் செல்கின்றது
தீர்வை ந�ோக்கிய பயணத்திலே சர்வதேச
நாடுகள் அல்லது ஐக்கியநாடுகள் சபையாக
இருக்கட்டும் நல்ல முடிவை எடுப்பதற்குப்
பேருதவியாக இருக்கும். ஆகவே, தற்போதைய நிலையை விட மேலும் ஒற்றுமை
வலுப்படுவதை தான் மக்கள் விரும்புகின்றார்கள். அதன் மூலம் தான் பல விடயங்களைச் சாதிக்க முடியும்.

கே:

தமிழ் தேசிய அரசியல் நிலவரம் எவ்வாறு காணப்படுகின்றது?

பதில்:- தமிழ் தேசிய அரசியலில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம் ஏற்பட்டிருக்கின்றது.
குறிப்பாக எமது தமிழ் தேசிய இனத்தின்
அபிலாசைகள் என்ன என்ற விடயத்தில்
தெளிவு பிறந்துள்ளது.
ஆகவே இதனைக் கூட ஒரு ஆர�ோக்கியமான விடயமாக பார்க்க முடியும். இதேப�ோன்று ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைப்
பேரவைக்குக்கூட 2021ஆம் ஆண்டின்
ஆரம்பத்தில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின்
தலைவர் இரா. சம்பந்தன் மற்றும் தமிழ்
மக்கள் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவர்
சி.வி.விக்னேஸ்வரன் ஆகிய�ோர் இணைந்து
ஐ.நா மனித உரிமை பேரவை ஆணையாளருக்கு ஒரு கடிதம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.
ஆனால் அரசியல் தீர்வு விடயத்தில்
ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொன்றைக்
கேட்கும் நிலமை த�ொடர்ந்து
நீ டி த்கொண் டி ரு க் கின ்ற து .
தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னனியினர் ப�ொது வாக்கெடுப்பை
நடத்த
வேண்டும்
என்ற
க�ோரிக்கையை வைத்திருந்தார்கள். அந்த
க�ோ ரி க்கையை
வேறு தளங்கில்
வலியுறுத்துவதாக
தெரியவில்லை. தமிழ் மக்கள் தேசிய கட்சியினர் மற்றும் பலர் இணைந்து ப�ொதுசன
வாக்கெடுப்பைக் க�ோரியிருந்தோம். அமெரிக்க காங்கிரஸ் கட்சியின் பெண் உறுப்பினரிடம் கையளிக்கப்பட்ட கடிதத்தில்
வடமாகாண சபையில் நிறைவேற்றப்பட்ட
ப�ொதுசன வாக்கெடுப்பு என்ற தீர்மானமும் இணைக்கப்பட்டு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆண்டிலாவது ப�ொதுசன வாக்கெடுப்பு என்ற விடயத்தில் எமது மூன்று
அணிகளும் ஒன்றுபடுமாயின் வரவேற்கத்தக்கது. பாராளுமன்றத்தில் தமிழ் தேசிய
கூட்டமைப்பின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எம்.ஏ.சுமந்திரன் உள்ளக சுயநிர்ணய
உரிமை வழங்காவிடின் வெளியக சுயநிர்ணய உரிமையைக் க�ோருவ�ோம் என்று தெரிவித்திருக்கின்றார். 2030 ஆம் ஆண்டிலும்
வெளியக சுயநிர்ணய உரிமையைக் க�ோரப்ப�ோகின்றோம் எனறு ச�ொல்லிக்கொண்டு
இருக்கப் ப�ோகின்றோமா? உடனடியாக

நாட்டிற்குள் இருக்கும் முன்னாள் அமெரிக்க
அரசின் உயரடுக்கு உறுப்பினர்கள் சிலரின்
திட்டமிட்ட செயல்பாடே மேற்கத்திய ஊடகங்களின் ம�ௌனத்திற்கு காரணம் என்கின்றனர் சில ஆய்வாளர்கள்.
கடந்த ஆகஸ்ட் 15 அன்று காபூலில் இருந்து
அமெரிக்க படைகளின் இறுதி வெளியேற்றத்திற்கு முன்னரே ஆப்கானிய ப�ொருளாதாரம்
ஆபத்தான நிலையில் தான் இருந்தது. அங்கு
பதவியில் இருந்த அமெரிக்காவின் ப�ொம்மை
அரசாங்கத்திற்கு மேற்கத்திய நாடுகளும்
உதவி நிறுவனங்களும் பில்லியன் கணக்கான
ட�ொலர்களை மனிதாபிமான மற்றும் மேம்பாட்டு உதவிகளாக வழங்கின, நாட்டின்
ம�ொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 40 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான,நிதி வழங்கப்பட்டும் கூட,
தனிநபர் வருமானம் உலகின் மிகக் குறைந்த
ஒன்றாகவே அங்கே இருந்தது, தலிபான்கள்
ஆட்சிக்கு வந்த மூன்று மாதங்களில், இந்தப்
பிரச்சினைகள் பல மடங்கு அதிகரித்து மேலும்
மில்லியன் கணக்கானவர்களுக்கு அவசர மனிதாபிமான உதவிகள் தேவைப்படும் நிலையை
தற்போது எட்டியுள்ளது.
சர்வதேச சமூகத்துடன் நல்ல உறவை பேண
முயலும் தற்போதைய தலிபான்கள் தாம்
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கே:

உள்ளக சுயநிர்ணய உரிமை
வழங்கப்படாவிடின் வெளியக
சுயநிர்ணய உரிமை க�ோரப்படும்
என தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின்
பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எம்.ஏ.
சுமந்திரன் பாராளுமன்றத்தில்
தெரிவித்துள்ளார். அவரின் இந்த
கருத்தை ஏனைய கட்சிகள்
ஏற்றுக்கொள்கின்றனவா?
உங்களின் நிலைப்பாடு?
பதில்:உள்ளக
சு ய நி ர்ண ய
உரிமை
என்பதில் மாற்றுக்

உள்ளக சுயநிர்ணய உரிமையை வலியுறுத்திக் க�ொண்டிருந்தன. அது கூட்டாகவா
அல்லது தனியாக என்பது இங்கு பிரச்சினை
இல்லை என்பதே எனது நிலைப்பாடு.

கே:

உள்ளக சுயநிர்ணய
உரிமையை வலியுறுத்துகின்ற இந்த சந்தர்ப்பத்தில்
ஏனைய தமிழ் கட்சிகள் உங்களுடன்
இணைந்து செயற்படுவார்கள் என
நம்புகின்றீர்களா? அல்லது அவர்களுடன் கலந்துரையாடுதற்கான
ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளனவா?

கே:

இனப்படுக�ொலை மற்றும்
சர்வதேச விசாரணைகள்
த�ொடர்பில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்
சுமந்திரன் பல்வேறு சர்ச்சையான
கருத்துக்களை முன்வைத்திருந்தார். தற்போது உள்ளக விசாரணை
த�ொடர்பில் பேசுவதன் உண்மைத்
தன்மை?

பதில்:- கடந்த காலங்களில் விடுதலைப்
புலிகளின் அரசியல் ஆல�ோசகர் அன்ரன்
பாலசிங்கம் ஒஸ்லோவில் உள்ளக சுயநிர்ணய உரிமையை க�ோரியிருந்தார். அது ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை.
உள்ளகமாக
ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை
என்றால்
வெளியகமாக நாங்கள் க�ோர முடியும். தமிழ்
தேசிய இனத்திற்கு த�ொடர்ந்தும் உள்ளக
சுயநிர்ணய உரிமை மறுக்கப்படுகின்ற
ப�ொழுது வெளியக சுயநிர்ணய உரிமையை
க�ோரும் தகுதியை உரிமையை நாங்கள்

பதில்-: எல்லோருடைய கருத்தும் ஒத்ததாக
இருக்க வேண்டும். க�ோரிக்கை வைக்கின்ற
ப�ோது தான் அதற்குரிய சாத்தியங்களைப்
பார்க்க முடியுமே தவிர எல்லோரும் உள்ள
சுய நிர்ணய உரிமை என்ற அடிப்படையில்
என்ற கருத்தில் மாற்றுக் கருத்திற்கு இடமில்லை. சமஸ்டி அடிப்படையிலான ஒரு
தேசம் என அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும்.
எங்களுக்கு இறைமை இருக்கின்றது. சுயநிர்ணய உரிமை இருக்கின்றதென்பதை கஜேந்திரகுமார் ப�ொன்னம்பலம் தலைமையிலான
அணி வற்புறுத்துகின்றது.

கே:

சிவாஜிலிங்கம் நேர்காணல்
2022 இலாவது தீர்க்கமான முடிவை பிரதான
கட்சிகள் எடுக்க வேண்டும் என்பதே எனது
க�ோரிக்கை.

கே:

தமிழ் தேசிய அரசியலில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றத்தின்
ஊடாக இனப்பிரச்சினை தீர்வு
மற்றும் ப�ொறுப்புக்கூறல் விடங்கள்
த�ொடர்பாக நீதியைப் பெற்றுக்கொள்ள வாய்ப்பாக அமையுமா?

பதில்:- ஆம் தமிழ் தேசிய அரசியலில்
உள்ள பிரதான 3 கட்சிகளும் தேர்தர் அரசியலை ஒரு புறத்தில் ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு
ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுத்து ஒத்த கருத்துடன் எந்த க�ோணத்தில் அணுகினாலும் ஒரே
விடயத்தை ஒரே குரலில் ச�ொல்ல முடியுமாக இருந்தால் அது மிகவும் சாதகமான
முடிவைத் தரும். எமது இனப்பிரச்சினைத்

கருத்திற்கு இடமில்லை. எல்லோருமே
இணைந்து சமஸ்டி அடிப்படையிலான ஒரு
தேசம் அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும்.
அதேப�ோன்று தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு சமஸ்டி அடிப்படையில் தீர்வு
வேண்டுமென்று வலியுறுத்துகின்றார்கள்.
அதேவேளை இது மறுக்கப்படுமாக இருந்தால், உள்ளக சுயநிர்ணய உரிமை மறுக்கப்படுமாக இருந்தால் வெளியக சுயநிர்ணய
உரிமையை க�ோர வேண்டிவரும் என சம்பந்தனும் கூறியிருந்தார்.
அத்துடன், தமிழ் தேசிய மக்கள் கூட்டணி
ஐ.நா மனித உரிமைகள் பேரவை ஆணையாளர் உட்பட ஐக்கிய நாடுகள் சபைக்கும்
நாங்கள் இந்த க�ோரிக்கையை சமர்ப்பித்துள்ளோம். ப�ொது வெளியில் பகிரங்கமாக
வைத்துவிட்டோம். த�ொடர்ந்தும் எங்களுடன் இணைந்து ஏனைய கட்சியினர் க�ோரிக்கையை முன்வைப்பதில் எந்தப்பிரச்சினையும் இல்லை. அனைத்துக் கட்சிகளும்

க�ொண்டிருக்கின்றோம். அதை இவர்கள்
அவர்கள் எமக்குத் தரத் தேவையில்லை
அது எமது பிறப்புரிமை கடந்த 75 ஆண்டுகளாக முயற்சி செய்து முயற்சி செய்து ஒரு
நாட்டிற்குள் சரிவரவில்லையென்றால் நாட்டிற்கு வெளியே சென்று ஒரு ப�ொதுசன வாக்கெடுப்பைக் க�ோருவதன் ஊடாகத்தான்
எமது இறைமையை நிலைநாட்டக்கூடிய
வகையில் அந்த வாக்கெடுப்பை நடத்துகின்ற ப�ொழுது வாக்கெடுப்பு வேண்டுமா.
என்ற முடிவிற்கு தமிழ் மக்கள் வர முடியும்.
அது மக்களின் விருப்பம் ஆகவே அந்த
உரிமையை நிலைநாட்டுவது தான் வெளியக
சுய நிர்ணய உரிமை. அதை ஏனைய அரசியல் கட்சிகள் வலியுறுத்த வேண்டும். தமிழ்
தேசிய அணிகள் அனைத்தும் ஒத்த கருத்தாக
நாங்கள் வெளியக சுயநிர்ணய உரிமையை
க�ோருகின்றோம் என்பதை காட்டுகின்ற
வகையில் ப�ொதுசன வாக்கெடுப்பைக்
க�ோருவது தான் சிறந்தது.

தற்போது மக்கள்
எதிர்நோக்கும் பிரச்சனைகள் பற்றி.....?

பதில்:- இன்று விவசாயிகளின்
உரப்பிரச்சினையை
நாடளாவிய
ரீதியில் கிளர்ச்சிகள் ஏற்பட்டுள்ளன. இதை ஒரு சாதாரண விடயமாக பார்க்க முடியாது. க�ொர�ோனா
க�ோரத் தாண்டவம் ஆடியது. அதையும்
இந்த
ஆட்சியாளர்கள்
எதிர்க்கொள்ள
வேண்டியிருந்தது. இன்று நாடு ப�ொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கித் தவித்துக் க�ொண்டிருக்கின்றது. காஸ் மற்றும் அத்தியாவசிய ப�ொருட்களின் விலையேற்றத்தினால்
ப�ொதுமக்கள் நெருக்கடிக்குள் தள்ளப்பட்டுள்ளார்கள்.
இது ஒரு சாதாரண விடயம் அல்ல. அரசாங்கம் மீது க�ோவித்தால், அதிலிருந்து
வெற்றி பெற முடியாது. இன்னும�ொரு
தேர்தலை இந்த நாடு சந்திக்க வேண்டிவரும். 1952 ஆம் ஆண்டு 2 சதம் விற்ற
அரிசியை 10 சதமாக அதிகரித்ததன் காரணமாக அன்றைய பிரதமர் டட்லி சேனநாயக்க
தனது பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு
சென்றார்.

சுமித்தி தங்கராசா...?
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த�ொப்புள்கொடி உறவுகள்
தூக்கிப்பிடிப்பது எதை?
இலங்கை அரசுஇந்திய,களுக்குள்ள
உறவுகளில் அல்லது சர்வதேச மட்டத்துடன் தமிழர் தரப்பு வைத்துள்ள
த�ொடர்புகளில், ஆதாயம் அடையும்
இலங்கைச் சக்திகளைப் ப�ோன்று
முஸ்லிம்களுக்கு ஏதாவது ஆதாயம்
கிடைக்கிறதா? இவ்வாறு, அரசியல்
ஆதாயம் ஏதாவதை அடையுமளவுக்கு
இலங்கை முஸ்லிம்களின் பிரச்சினைகள் சர்வதேச வாசல்களைத் த�ொட்டிருக்கிறதா? இவற்றையே,முதலில்
ஆராய வேண்டும்.
அவ்வாறு சர்வதேச எல்லை வரை
சென்ற இலங்கை முஸ்லிம்களின்
பிரச்சினைகள், சர்வதேசத்தின் கவனத்தை ஈர்த்திருக்கிறதா? ‘இல்லை’
என்பதுதான் முஸ்லிம் அரசியல் தளத்தின் ப�ொதுவான அபிப்பிராயம். முஸ்லிம்களின் அபிலாஷைகள் சர்வதேச
மயப்படுத்தப்படாதமைக்கு, தலைமைகளின் அணுகுமுறைகளிலும் தவறு
நடந்திருப்பதாகவே உணர முடிகிறது.
இதில், எங்கு தவறு நடந்திருக்கிறது? என்பதை ஆராய வேண்டிய
கடப்பாட்டுக்குள் மூன்றாம் தேசியம்
வந்துமிருக்கிறது. இதன் பின்னரும்,
இந்தக் கடப்பாடுகள் கண்டுக�ொள்ளப்படாவிடின், அரசியல் அந்தஸ்துக்குப்
ப�ொருத்தமான சமூகமாக இந்தச்
சமூகத்தை அடையாளப்படுத்த முடியாமல் ப�ோகும். எதை, எங்கு
ஆரம்பிப்பது? என்பதில்
இந்தச் சமூகத்தின் அரசியல்,

“இ

லங்கையில்
இளைய
தலைமுறையின் எதிர்காலம் எப்படியிருக்கும்?
அதாவது உங்கள் பிள்ளைகளுடைய, இளைய சக�ோதர சக�ோதரிகளின், உங்கள் மாணவர்களின் எதிர்காலம் எப்படியாக இருக்கும்?”
இந்தக் கேள்வி உங்களுடைய தூக்கத்தை இல்லாமல் செய்யக் கூடியது.
ஏற்கனவே பலரிடம் இத்தகைய கேள்விகள் உள்ளதால் தங்கள் பிள்ளைகளை
இந்த நாட்டை விட்டு எப்படியாவது
வெளியேற்றி விட வேண்டும் என்று
ய�ோசித்துக் க�ொண்டிருக்கிறார்கள்.
பலர் அதற்கான ஏற்பாடுகளிலும்
இறங்கி விட்டனர்.
அதுவும் தற்போது ஏற்பட்டிருக்கும்
ப�ொருளாதார நெருக்கடி, ஜனநாயக
நெருக்கடி ப�ோன்றவையும் இந்த உள
நிலையை எச்சரிக்கையை – பாதுகாப்பு உணர்வை - உருவாக்கியுள்ளன.
கூடவே யுத்தம் முடிந்து பன்னிரண்டு
ஆண்டுகள் கடந்த பின்னும் நிலைமை
இன்னும் சீரடையாமல் மேலும் மேலும்
சிக்கலடைந்து வருவதால் இந்த
உணர்வு இன்னும் வளர்ந்து க�ொண்டிருக்கிறது.
இதற்குப் பதிலாக ஒரு நண்பர் ச�ொல்கிறார் “இப்போதுள்ள நிலைமையை
ஐந்து மடங்கினால் பெருக்கிப் பாருங்கள் புரியும்” என்று.
இன்றைய நிலை மிக ம�ோசமாக
உள்ளது என்ற அடிப்படையில் இதைச்
ச�ொல்கிறார். இதைச் சீராக்கக்
கூடிய ஏது நிலைகள் எதுவும் புலப்படவில்லை. அரசிடமும் இதற்கான
தெளிவான திட்டங்கள் எதுவும் இருப்பதாகத் தெரியவில்லை. சமூகத்திலும்
அவ்வாறான அடையாளங்கள் துலங்கவில்லை. ம�ொத்தத்தில் எதிர்காலம் இருளாகவே உள்ளது என உணர முடிகிறது.
அப்படியென்றால் சந்தேகமேயில்லை. இது பேரபாயமானதே.
இன்னொரு நண்பர் (இவர் எழுத்தாளரும் கூட) ச�ொல்கிறார் “முதலில்
நிகழ்காலத்தைச் சீராக்குவ�ோம்.
அதுதான் முக்கியமாகும்” என.
இதனுடைய அர்த்தம், நிகழ்காலத்தைச் சரியாகக் கட்டமைத்துக்
க�ொண்டால் அதிலிருந்து எதிர்காலத்தைச் சிறப்பாகக் கட்டியெழுப்ப முடியும்
என்பதாகும்.
இது ஏற்றுக் க�ொள்ளக் கூடிய
சரியான கூற்றே.
உண்மையில் எதிர்காலம் என்பது
நிகழ்காலத்தில்தான் துளிர்க்கிறது. அது
வடிவமாவது அன்றைய (எதிர்காலத்தில்
உள்ளோரின்) மனிதர்களின் சிந்தனையினாலும் செயற்பாட்டினாலும்தான்.
ஆனால் அவர்களுக்கான அடித்தளம்
வேண்டுமே. அதை உருவாக்குவதும்
நிகழ்காலத்துக்குரியது, நிகழ்காலத்துக்குரிய�ோருக்குரியது.
அது நடக்கவில்லை என்பதே எல்ல�ோருடைய கவலையுமாகும்.
இன்னொரு நண்பர், இவர் ஒரு
ஆசிரியர் என்பத�ோடு சமூக அரசியல்
இலக்கிய விமர்சகருமாவார். இவர்
ச�ொல்கிறார் It's time to think about
it... (இதைப்பற்றிச் சிந்திக்க வேண்டிய
நேரமிது) என்று.
“இளைய தலைமுறையின் வாழ்க்கைக்காகவும் அவர்களுடைய பாதுகாப்புக்காகவும்தான் ஏராளமான ஏற்பாடுகளை அரசாங்கம் செய்துள்ளது.
அவர்களுக்கான நவீன (அறிவியற்)
கல்வி, த�ொழில்நுட்ப அறிமுகம், புதிய

பயிற்சிகள், பயிற்சி
மையங்கள், இளைஞர்
அமைப்புகள் எனப் பல திட்டங்களும் கட்டமைப்புகளும் உள்ளனவே.
அப்படியிருக்கும்போது எதற்காக இப்படிய�ொரு தேவையில்லாத கேள்வியும்
வியாக்கியானங்களும்?”என்று ஒரு
ரெடிமெற் பதில் வரக்கூடும்.
இதை ஒத்ததாக வேறு சிலரும் சில
பதில்களைச் ச�ொல்லலாம்.
இந்த ஏற்பாடுகளும் கட்டமைப்புகளும் உண்டுதான். ஆனால் இவை
பற்றிய கேள்விகளும் உண்டு.
ஏனென்றால், இந்த நிறுவனங்கள்
இன்று த�ோல்வியான பங்களிப்புகளையே வழங்கியுள்ளன. அதாவது
நவீன கல்வியை – எதிர்காலத்துக்குரிய
அறிவை – இவை வழங்கிக் க�ொண்டிருக்கலாம். இளைஞர்களுக்கான
கட்டமைப்புகள் கூட இருக்கலாம்.
ஆனால், அவற்றினால் உருவாக்கப்படும் இளைய தலைமுறையினர் தாம்
படித்த துறையில் வேலைகளைச் செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் குறைவாகவே
உள்ளது.
இதற்கு கடந்த 15 ஆண்டுகாலத்தை
ஒரு மாதிரிக்கு எடுத்துக் க�ொள்ளலாம்.
இந்தப் 15 ஆண்டுகளில் பல்கலைக்கழகங்களில் உயர் கல்வியைப்

அந்த
வேலை
வாய்ப்பில்
சேர்ந்து விடுகிறார்கள்.
இதனால் பல அரச
திணைக்களங்களில் அந்தத்
திணைக்களங்களுக்குப் ப�ொருத்தமற்ற பலர் நிரப்பப்பட்டுள்ளனர். இது
அவர்களுடைய ஆற்றலைப் பயன்படுத்த முடியாமல் ப�ோவதுடன் அந்தத்
திணைக்களங்களையும் பலவீனப்படுத்துவதாக உள்ளது.
இது தவிர, மேற்கல்வியைத் த�ொடர
முடியாத பல்லாயிரக்கணக்கான�ோருக்கு எதிர்காலத் திட்டங்கள் எதுவும்
தெளிவாக இல்லை. இளைஞர்
விவகார அமைச்சு ஒன்று தனியாக
இருந்தாலும் அதனால் சரியான
முறையில் வழிகாட்டல்களைச் செய்யவும் வாய்ப்புகளை உருவாக்கவும்
முடியவில்லை.
இதன் காரணமாக இளைய தலைமுறையில் பலரும் வெளியேறும் மனநிலையிலேயே இருக்கின்றனர். இந்த
வெளியேறும் மனநிலையும் இந்த

சிவில் தலைமைகளுக்கு தடுமாற்றம்
இருக்கிறது. இதனால்தான், மூன்றாம்
சமூகத்தின் அரசியல் முகவரிகள்
அடையாளம் இழக்கவ�ோ, சபையேறாது ப�ோகவ�ோ செய்கின்றன.
இந்தியாவின் இருப்பிடமும்,
இலங்கை முஸ்லிம்களின் தாய்மொழியும் இந்தியாவின் தென்னக மாநிலங்களுடன் ஒரு த�ொடர்பை ஏற்படுத்தவே
செய்கிறது. இந்த த�ொடர்புகள், அரசியலில் பெரிதளவு இல்லாவிடினும்
இலக்கிய, மத ரீதியிலானவற்றுடன்தான் பிணைந்து நிற்கிறது. ஆனால்,
இலங்கை முஸ்லிம் தலைமைகளுக்கு
இந்தியாவுடன் குறிப்பாக, தமிழகத்துடன் தேவைப்படுவது அரசியலுறவுதான். என்ன செய்வது? தமிழக
அரசியலில் செல்வாக்குச் செலுத்துமளவுக்கு அங்கு முஸ்லிம் கட்சிகள்
இல்லையே!. இதனால், தமிழக
முஸ்லிம் தலைவர்களுடன் ஆறுதலுக்கான சந்திப்புக்களை அல்லது
மரியாதை நிமித்த வரவேற்புக்களை
செய்யும் தேவைப்பாடுகள், இலங்கை
முஸ்லிம் தலைமைகளுக்கு ஏற்பட்டுள்ளன. பெரிதாக இல்லாவிட்டாலும்
பார்வைக்கு இந்தப் படங்களும், செய்திகளும் இவர்களது அரசியல் வட்டாரங்களில் ஒரு பரபரப்பை ஏற்படுத்துகிறதுதான். இந்த பரபரப்புக்குள்தான்,
இத்தலைமைகளின் இயலாமைகள்
ஒளிந்து க�ொள்கிறத�ோ தெரியாது!
அகில இந்திய முஸ்லிம் லீக்
தேசிய தலைவர் பேராசிரியர் காதர்
ம�ொஹிதீன், இங்கு வந்து நடத்திய
சந்திப்புக்கள், அவரது பேச்சுக்கள்
எல்லாம், பல்லின மதங்கள், பல்வகைக் கலாசாரங்கள் வாழும் இந்தியா,
இலங்கை ப�ோன்ற நாடுகளில் சக�ோதரத்துவமும், விட்டுக்கொடுப்பும்தான்
சிறுபான்மைச் சமூகங்களை பாதுகாப்புடன் வாழவைக்கும் என்ற த�ொனிப்பட இருந்தது. இது, இங்குள்ள
சிறுபான்மைத் தலைமைகளுக்கு
எடுத்தோதப்பட்ட அறிவுரையாகவும் இருக்கலாம்.
தனியலகு, கரைய�ோர
மாவட்டம் உள்ளிட்ட
வெளிம�ொழி, மத, இன
யேறுகிஅடையாள
றார்கள்?
அரசியல்
என்பதை நாம்
இந்திபுரிந்து க�ொள்ள
யாவேண்டும்.
காரணம், நாட்டில்
தங்களுடைய எதிர்காலத்தை
நிர்மாணிக்க முடியாது. அதற்கு உத்தரவாதமில்லை. ஒன்று, த�ொடரும்
இனவாதம். இரண்டாவது த�ொடரும்
ஜனநாயக நெருக்கடி. மூன்றாவது,
சீரில்லாத ப�ொருளாதாரக் க�ொள்கை.
நான்கு, திட்டமில்லாத, ஸ்திரமற்ற அரசியல் முன்னெடுப்புகள். திறமைக்குரிய
இடமும் அங்கீகாரமும் இல்லை என்ற

வைப் ப�ோன்று, இலங்கையிலும்
ப�ொருந்தாது என்பதுதான் காதர்
ம�ொஹிதீனின் பூடகமான கருத்து.
இதற்குப் பின்னராவது, முஸ்லிம்
தலைமைகள் புதிய வியூகங்கள் வகுக்கும் என எதிர்பார்ப்பதுதான் யதார்த்தம்.
இலங்கையில் முஸ்லிம் லீக்
உருவாக்கப்பட்ட சமகாலத்தில்தான்,
இந்தியாவிலும் இந்த முஸ்லிம் லீக்

சுஐப் எம்.காசிம்-..
உருவாக்கப்பட்டது. இங்குள்ள கட்சிகள்
மாறி மாறி ஆட்சியாளர்களுடன் அமர்வதைப் ப�ோன்று, காதர்மொஹிதீனின்
கட்சி, அங்கு அடிக்கடி தாவும் அரசியல்
செய்வதில்லை. ஆரம்பித்த காலம்த�ொட்டு திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்துடனே பயணிக்கிறது.
தி.மு.கவுடன் இவ்வளவு நெருக்கமுள்ள இந்த முஸ்லிம் லீக், அங்குள்ள முஸ்லிம்களுக்கு செய்பவை
என்ன? இங்குள்ள முஸ்லிம்களுக்கு
செய்கின்றவை என்ன? எதைச் செய்ய
வேண்டுமென்பதற்காக இலங்கை
சிறுபான்மை தலைமைகள், காதர்
ம�ொஹிதீனின் வருகைக்கு இத்தனை
நாட்டம் காட்டுகின்றன. தமிழக அரசியலில், இந்த முஸ்லிம் லீக், இங்குள்ள
முஸ்லிம்களின் எந்தப் பிரச்சினைக்கு
குரல் க�ொடுத்தது என்ற சிலரின்
ஆதங்கமெல்லாம் இனியாவது, குரல்
க�ொடுக்கட்டும் என்ற எதிர்பார்ப்புக்களையாவது ஏற்படுத்தட்டும்.
வடக்கு, கிழக்கில் தாய்மொழிச் சமூகங்கள் மத்தியில் நிலவுகின்ற, சின்னச்சின்ன இழுபறிகளை தீர்ப்பதற்கு,
தமிழக முதல்வர் தலைமையில் ஒரு
சந்திப்பையாவது இந்திய முஸ்லிம்
லீக் செய்வதுதான், இலங்கை விஜயத்துக்கு அவர் செய்யும் கைங்கர்யம்.
அரசியலால் அல்ல, ஆரம்ப

ப�ோராட்டங்கள்) பல லட்சம் இளைய�ோரின் ஆற்றல் இழக்கப்பட்டது. அவர்களே இல்லாத�ொழிக்கப்பட்டனர்.
இந்த நெருக்கடிகளாலும் ப�ொருளா-

காலத்து உறவின் உரிமையால் இக்கட்சிக்கு இதைச் செய்ய முடியும்தானே!
வடபுல முஸ்லிம்களின் வெளியேற்றம், க�ொர�ோனா காலத்தில் முஸ்லிம்
ஜனாஸாக்களுக்கு நடந்த கதி,
இவைபற்றி ஆறுதலுக்காவது தமிழக
சட்டசபையில் ஏதாவது ஒலிக்கச் செய்திருக்கலாம். இந்திய மத்திய, மாநில
அரசுகளுக்குள்ள பலத்தில் இந்தக்
குரல்கள் எதையும் செய்யப்போவதில்லைதான். சம்பிரதாயத்துக்காக
அல்லது “இலங்கை தம்பிக்கு வலித்தது, தமிழக அண்ணனுக்கு கனத்தது”
என்ற உறவின் அடையாளத்துக்காக
ஒலித்திருக்கலாமே!
இவை, எதுவும் குறைகளுக்காகச்
சுட்டிக்காட்டப்படவில்லை. த�ொப்புள்க�ொடி உறவுகளின் உணர்வுகளுக்காகவே தூக்கிப்பிடிக்கப்படுகின்றன.
தமிழ் பேசும் முஸ்லிம்கள் சிறுபான்மையாக வாழும், அல்லது தமிழ்ம�ொழி பேசுவ�ோர் சிறுபான்மையாக
வாழும் தேசங்களிலுள்ள எமது
உறவுகளை ம�ொழியால் இணைக்கவாவது, இந்தக் கட்சிகள் எதையாவது செய்யட்டும்.
எனினும், தமிழ் நாடு
முஸ்லிம் முற்போக்கு கழகம்
அங்குள்ளோருக்கு மட்டுமல்ல, இலங்கையிலுள்ள
முஸ்லிம்களுக்கும்
குரல் க�ொடுத்துள்ளமைக்கான பதிவுகள்
இருப்பது, எதையாவது எதிர்பார்ப்போருக்கு ஆறுதல்தான்.
மும் அமைதியான அரசியல்
சூழலும் இருக்குமாக
இருந்தால் இவர்கள்
வெளியேறுவார்களா? அதற்கான அவசியம் இருக்குமா?
இதைப் புரிந்த க�ொள்ள முடியாதிருப்பது ஏன்? புரிந்தால் இதைச் செய்யாதிருப்பது ஏன்?
இங்கேதான் நாம் கவனிக்க
வேண்டிய விசயங்கள் உள்ளன. இதில்
நாம் தனியே அரசாங்கத்தை மட்டும்
குறை ச�ொல்லவ�ோ குற்றம் சாட்டவ�ோ

நாட்டைவிட்டு வெளியேறிச் செல்லும்
மன�ோநிலையில் இளம் தலைமுறையினர்
இதனை மாற்றுவதில் அரசினதும்
புத்திஜீவிகளினதும் பங்கு என்ன?
பெற்றுக் க�ொண்டு வெளியேறிய�ோரில்
70 வீதமான�ோருக்கு அவர்கள் படித்த
கல்விக்கு மாறான வேலைகளே கிடைத்துள்ளன.
மருத்துவம், ப�ொறியியல் ப�ோன்ற
துறைகளைத் தவிர்ந்த ஏனைய�ோருக்கு அவர்கள் படித்த அடிப்படையில்
த�ொழில் கிடைப்பதில்லை. வெளியே
வேலைகளை உருவாக்கக் கூடிய
சூழலும் இல்லை. இதனால் தமக்கு
அரசாங்கமே வேலையை வழங்க
வேண்டும் என்று கேட்கிறார்கள் இந்தப்
பட்டதாரிகள். வேலையில்லாப் பட்டதாரிகளின் ப�ோராட்டங்கள் இந்த வகையானவையே.
அரசாங்கமும் அரசியற் கட்சிகளும்
இந்த நிலையைத் தமக்கு வாய்ப்பாகப் பயன்படுத்தி, “அரச உத்திய�ோகம்
பெற்றுத் தரப்படும்” என தேர்தலில்
வாக்குகளை அறுவடை செய்கின்றன.
இதனால் படித்தது எதுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை. ஏதாவது ஒரு உத்திய�ோகம் கிடைத்தால் ப�ோதும் என்று

வெளியேற்றமும் சாதாரணமானதல்ல.
நாட்டுக்குப் பேரிழப்பைத் தருவதாகும். அதேவேளை தனிப்பட்ட ரீதியில்
ஒவ்வொருவருக்கும் துயரை ஏற்படுத்துவதாகும்.
வெளியேறிச் செல்வோர் அனைவரும் நாட்டைப் பிரிந்து, பிறந்து
வளர்ந்த ஊர், உற்றம் என்ற சூழலைப்
பிரிய முடியாமல் பிரிந்தே செல்கிறார்கள்.
யாருக்குத்தான் பெற்றோரையும்
குடும்பத்தையும் விட்டு வெளியேறி பிற
நாட�ொன்றில் வேலைக்கோ வாழவ�ோ
செல்ல விருப்பமாக இருக்கும்?
“ச�ொர்க்கமே என்றாலும் அது நம்மூரைப் ப�ோல வருமா?” என்பது எல்ல�ோருடைய உள்ளத்திலும் க�ொதித்துக்
க�ொண்டிருக்கும் உண்மை.
ஆகவே யாரும் ஊரையும் உறவுகளையும் தாய் நாட்டையும் விட்டு
வெளியேற விரும்பவே மாட்டார்கள்.
அப்படியிருந்தும் எதற்காக இந்தப்
பிரிவை ஏற்றுக் க�ொண்டு துயரத்துடன்

நிலை.
இப்படியான நியாயமான காரணங்களினால் இளைய தலைமுறை சலித்துப்
ப�ோயிருக்கிறது. ச�ோர்ந்திருக்கிறது.
க�ோபத்துடனிருக்கிறது.
இதனால்தான் அது இந்த நாட்டை
விட்டு வெளியேற வேண்டும் என்று
சிந்திக்கிறது.
இந்த வெளியேற்றம் கூட இரண்டு
வகையானது. ஒன்று த�ொழிலுக்கான
தற்காலிக வெளியேற்றம். இரண்டாவது, புலம்பெயர்ந்து செல்லும் நிரந்தர
வெளியேற்றம்.
இரண்டு வெளியேற்றங்களிலும்
இளைய�ோரே பெரும்பாலானவர்களாக
இருக்கின்றனர். இளைய�ோர் என்பது
ஒரு நாட்டின் அருமையான வளமாகும்.
ஒரு நாட்டின் வளங்களில் முக்கியமானது மனித வளமாகும். அதிலும்
இளைய தலைமுறையின் ஆற்றலும்
அறிவும் முக்கியமானது. அதை இந்த
நாடு இழந்து க�ொண்டிருக்கிறது. அவர்கள் எந்த வகையில் வெளியேறினாலும் அது நாட்டுக்குப் பேரிழப்பே.
முன்பு யுத்தத்தினால் பல லட்சம்
இளைய�ோரின் ஆற்றல் வீணடிக்கப்பட்டது – நாசமாக்கப்பட்டது.
அதற்கு முன்பு நாட்டில் ஏற்பட்ட
அரசியல் நெருக்கடிகளால் (ஜே.வி.பி
கிளர்ச்சிகள், தமிழ் இயக்கங்களின்

தாரப் பிரச்சினைகளாலும் பல லட்சக்கணக்கான�ோர் நாட்டை விட்டு வெளியேறிச் சென்றனர்.
அவர்களே இன்று புலம்பெயர்ந்தவர்களாக உள்ளனர்.
ஆகவே கடந்த ஐம்பது ஆண்டுகளாக
(1971 இல் ஜே.வி.பி கிளர்ச்சி ஏற்படத்
த�ொடங்க முன்பிருந்து) இலங்கையின்
இளைய�ோரில் கணிசமான த�ொகையினரின் ஆற்றலும் அறிவுத்திறனும்
உற்பத்திக்கும் வளர்ச்சிக்குமாகப் பயன்படுத்தப்படவில்லை. அவை சிதறடிக்கப்பட்டன. இழக்கப்பட்டன.
பின்னர் அது வெளியுலகத்தில் இழக்கப்பட்டன. இப்பொழுதும் இதுவே நிகழ்கிறது. இனியும் இதுதான் நிகழக்கூடிய
சாத்தியமுண்டு.
விமான நிலையத்தில் நீங்கள் ஒரு
சில மணி நேரம் நின்றாலே தெரியும்
பணியாளர்களாகவும் பணிப்பெண்களாகவும் மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கு
எத்தனை ஆயிரம் பேர் ப�ோய்க் க�ொண்டிருக்கிறார்கள் என்று.
அதைப்போல தினமும் ஏதேத�ோ
வழிகளால் ஐர�ோப்பிய, அமெரிக்க,
அவுஸ்திரேலிய நாடுகளுக்கெல்லாம்
எவ்வளவு பேர் சென்று க�ொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதையும்.
இங்கே – இலங்கையில் த�ொழில்
வாய்ப்பும் வாழ்வுக்கான உத்தரவாத-

முடியாது. ஆனால் அரசாங்கம்தான்
பெரும் ப�ொறுப்பை எடுத்துக் க�ொள்ள
வேண்டும்.
அரசாங்கத்துக்கு அப்பால் சமூகவியல், ப�ொருளாதாரத்துறை, த�ொழில்துறை, வாழ்வுத்துறை ப�ோன்றவற்றில்
ஈடுபடும் புத்திஜீவிகள் அனைவருக்கும்
இதில் பெரும் ப�ொறுப்புண்டு.
முக்கியமாகப் பல்கலைக்கழகங்களுக்கும் அதற்கு நிகரான நிறுவனங்களுக்கும்.
அதைப்போல சமூக மட்டத்திலான
அமைப்புகளுக்கும் இதில் ப�ொறுப்புண்டு.
இவையெல்லாம் இதைச் செய்யாத
காரணத்தினால்தான் ஒரு த�ொகுதியினர் நாட்டை விட்டு வெளியேறுகின்றனர். அதற்கு வாய்ப்பில்லாத�ோரில் ஒரு
த�ொகுதியினர் கசிப்பு கஞ்சா ப�ோதைப்
ப�ொருள் பாவனை, வாள் வெட்டு,
திருட்டு ப�ோன்ற குற்றச் செயல்களில்
ஈடுபடுகின்றனர். ஏனைய�ோர் மிகச்
சிரமப்பட்டு தங்கள் வாழ்க்கையை ஓட்டுவதற்கு முயற்சிக்கின்றனர்.
இலங்கை மணித்திருநாட்டின்
இளைய தலைமுறையின் எதிர்காலம்
இப்படித்தான் உள்ளது.

கருணாகரன்...

தினகரன் வாரமஞ்சரி
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ேகாவிட் பின்னைடவுகளுக்கு மத்தியிலும்

2020இல் இலங்ைக அைடந்துள்ள முன்ேனற்றங்கள்
ேப

ண்தகு
அ��ருத்�
இலக்குகள்
(Sustainable
Development Goals) என்பைவ 2015
ெசப்ெடம்பர் மாதத்�ல் கூ�ய
ஐக்�ய நாடுக�ன் ெபாதுச்சைபக்
கூட்டத்�ல் அதன் அங்கத்துவ நாடுகளால் 2015 ெதாடக்கம் 2030 வைர�லான ப�ைனந்தாண்டு காலப்பகு��ல் அைடந்து ெகாள்ளப்பட
ேவண்டுெமன்று உலக நாடுகளால்
ஏற்றுக்ெகாள்ளப்பட்ட இலக்குகளாகும்.
அதற்கு முன்ைனய 2000 ெதாடக்கம் 2015 வைர�லான காலப்பகு��ல் அைடய ேவண்டுெமன
அங்கத்துவ நாடுகளால் ஏற்றுக்ெகாள்ளப்பட்ட புத்தா�ரமாண்டு இலக்குக�ன் (Millenuim Development
Goals) �ட்�யாகேவ ேபண்தகு அ��ருத்� இலக்குகைளக் ெகாள்ளேவண்டும். எல்லாமாக ப�ேனழு
ேபண்தகு அ��ருத்� இலக்குகள்
�ர்ண�க்கப்பட்டன.
அைவ முைறேய �ன்வருமாறு :
1. உல�ன் எல்லா இடங்க�லும்
எல்லா வ�வங்க�லும் காணப்படும் வறுைமைய மு�வுக்குக்
ெகாண்டுவருதல்.
2. உல�ல் பட்��ைய மு�வுறுத்தல்
உணவுப் பாதுகாப்ைப எய்துதல்
ேபாசாக்கு �ைலைய ேமம்படுத்தல் மற்றும் �ைலேபறுைடய
தன்ைம ெகாண்ட �வசாயத்ைத
ஊக்கு�த்தல்.
3. உலக மக்கள் சுகேத�களாக
வாழ்வைத
உறு�ப்படுத்தல்
எல்லா வயதுக�லும் உள்ள சகலரதும் நல்வாழ்ைவ ஊக்கு�த்தல்.

ேபராசிரியர்

ேக.ரீ.கேணசலிங்கம்
யாழ். பல்கைலக்கழகம்

இ

ந்�யா ேசா�யத் உற�ன்
�ட்�யாக ரஷ்யாவுடனான
ெநருக்கத்ைத
அ�கம்
ெகாண்�ரு�றது. ரஷ்ய ஜனா�ப� �ளா��ர் பு�ன் இந்�யாவுக்கு 06.12.2021அன்று �ஜயம்
ெசய்�ருந்தார். அவரது வருைக
மூேலாபாய உற�ைன பலப்படுத்துவதாக அைமந்�ருந்தது. உலக
ஒழுங்�ல் ஏற்பட்டுவரும் குழப்பமும் இந்�யா -ரஷ்யா ஆ�ய நாடுக�ன் எழுச்�யும் அவரது இந்�ய
�ஜயத்ைத அ�க தந்�ேராபாய�க்கதாக ேபச ைவத்துள்ளது. வரலாற்று ��யாக இந்�யாவுக்கும்
ேசா�யத்�ற்கும் இைட�ல் பாதுகாப்பு 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�ைமையயும் ேசா�யத்�ன் ஒத்துைழப்புடன் பலப்படுத்�க் ெகாண்டது.
ஏறக்குைறய ஒரு �ராந்�ய வல்லரசாக இந்�யா எழுச்�யைடவதற்கு 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 மட்டுமன்� உத்தர �ரேதசத்�ல் குறுந்தூர தாக்குதல் ஆயுதங்கைள AK203
தயா�ப்பதற்கான
6.66�ல்�யன்
அெம�க்க ெடால�ல் ேமற்ெகாள்ள
�ட்ட�ட்டுள்ளது.
இதுமட்டுமன்� இருநாட்டு கடற்பைட ஒத்து-

4. அைனத்ைதயும்
உள்ளடக்�ய
தரமான கல்�ைய ஏற்றத்தாழ்வுக�ன்� அைனவரும் ெபற்றுக்ெகாள்வைத உறு�ப்படுத்தல்.
5. பால்�ைலச் சமத்துவத்ைத அைடவதுடன் எல்லாப் ெபண்கைளயும்
�று�கைளயும் வலுவூட்டல்.
6. உல�ன்
சகலருக்கும்
�ரும்
சுகாதார வச�களும் �ைடப்பைதயும் அவற்�ன் �ைலேபறுைடய
முகாைமத்துவத்ைதயும்
உறு�ெசய்தல்.
7. உல�ல் வாழும் அைனவரும் நம்பகரமானதும் ம�வாகக் ெகாள்வனவு ெசய்யத்தக்கதும் �ைலேபறுைடய தன்ைம ெகாண்டதுமான
ந�ன சக்�வலுைவ ெபறுவைத
உறு�ப்படுத்தல்.
8. �ைலேபறுைடயதும் அைனத்ைதயும் உள்ளடக்�யதுமான ெபாருளாதார வளர்ச்�ைய அைடவைத
ஊக்கு�த்தலும் முழுைமயானதும் உற்பத்�த் �றன் வாய்ந்ததும் ஒழுக்கமானதுமான ெதா�ல்வாய்ப்ைப ஊக்கு�த்தலும்.
9. தாக்குப்��க்கவல்ல உட்கட்டுமானங்கைளக்
கட்�ெயழுப்பலும்
அைனத்ைதயும் உள்ளடக்�யதும்
�ைலேபறுைடயதுமான
ைகத்ெதா�ல் மயமாக்கத்ைத ஊக்கு�த்தலும் புத்தாக்கங்கைள வளர்த்ெதடுத்தலும்.
10. நாடுகளுக்குள்ளும் நாடுகளுக்�ைட�லும் ஏற்றத்தாழ்வுகைளக்
குைறத்தல்.
11. நகரங்கைளயும் ம�த கு��ருப்புகைளயும் அைனத்ைதயும்
உள்ளடக்�யதாகவும் பாதகாப்பானதாகவும்
தாக்குப்��க்கவல்லதாகவும் �ைலேபறுைடய
தன் ை ம ெ க ா ண் ட ன வ ா க வு ம்
மாற்�யைமத்தல்.
12. �ைலேபறுைடய
உற்பத்�
மற்றும் நுகர்வு முைறகைள
உறு�ப்படுத்தல்.
13. கால�ைல மாற்றங்கள் மற்றும்
அதனால் ஏற்படும் பா�ப்புக-

ளுக்கு எ�ராகப் ேபாராடுவதற்கான உடன� நடவ�க்ைககைள
எடுத்தல்.
14. ேபண்தகு அ��ருத்�ைய ஏற்படுத்துவதற்காக
சமுத்�ரங்கள் கடல்கள் மற்றும் கடல்சார்
வளங்கைளப் பாதுகாத்தலும்
�ைலேபறுைடய
�தத்�ல்
அவற்ைறப் பயன்படுத்தலும்.
15. �லப்பரப்�ல் காணப்படும் சுற்றுச்சூழல் அைமப்புகைளப் பாதுகாத்தலும் �ளக்கட்�யைமத்தலும் �ைலேபறுைடய �தத்�ல்
அவற்�ன் பயன்பாட்ைட ஊக்கு�த்தலும் வனப்பகு�கைள
�ைலேபறுைடய
�தத்�ல்
முகாைம ெசய்தலும் காட�ப்புக்கு எ�ராகப் ேபாராடுவதும்
பாதுகாக்கப்பட்ட வனப்பகு�க�ன் பரப்பளவு குைறவைடவைதத் தடுத்தலும் உ�ர்ப்பல்வைகத்தன்ைம குைறவைடவைத்
தடுத்த �றுத்துவதும்.
16. ேபண்தகு
அ��ருத்�ைய
அைடவதற்காக அைனத்ைதயும்
உள்ளடக்�ய
சமாதானமான
சமூகங்கள்
உருவாகுவைத
ஊக்கு�த்தல்
அைனவரும்
��ையப்ெபற்றுக் ெகாள்வதற்கான வாய்ப்புகைள வழங்குதல்
எல்லா மட்டங்க�லும் �ைனத்�றனான ெபாறுப்புக் கூறவல்ல
அைனத்ைதயும் உள்ளடக்�ய
�றுவனங்கைளக் கட்�யைமத்தல்.
17. ேபண்தகு
அ��ருத்�க்காக
உலக நாடுக�ைடேய பங்குபற்றைலயும் அவற்ைற நைடமுைறப்
படுத்துவதற்கான
வ�வைககைளயும் �ள வ�யுறுத்தலும் உறு�ப்படுத்தலும்.
ேமற்கூறப்பட்ட இலக்குகள் �ர்ண�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�க்ேகாள்கைள எய்துவ�ல் க�சமான �ன்னைடவுகைள ஏற்படுத்�யுள்ளதாகத்
ெத��றது.
ேபண்தகு அ��ருத்�க் கு�க்ேகாள்கள் கு�த்த 2021 ஆண்�ற்கான

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

அ�க்ைக�ன்ப� உல�ல் ஒரு தைலமுைற�ன் �ன்னர் முதல் தடைவயாக கடுைமயான வறுைம �ைல
அ�க�த்துள்ளதாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. 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-

டுள்ளன. அதுமட்டுமன்� 2020
ஆண்�ல் 255 �ல்�யன் முழுேநரத்
ெதா�ல்வாய்ப்புகள் இழக்கப்பட்�ருப்பதாகக் க�ப்�டப்பட்டுள்ளது. ை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�த்துள்ளது. அ��ருத்� அைடந்துவரும்
நாடுக�ல் (Gini coefficient) ��
குணகம் 6 சத�தத்�னால் அ�க�த்து சம�ன்ைம அ�க�த்துள்ளைமைய ெ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 இதுவாகும். இவ்வாறு வறுைம
பட்�� வருமான ஏற்றத்தாழ்வுகள் கல்�, சுகாதாரம்,
ேவைலவாய்ப்புகள் மற்றும்
முத�ட்டுப்
பாய்ச்சல்கள்
என்பவற்�ல் கடந்த வருடம்
ேமாசமான
�ன்னைடவுகள் ப�வு ெசய்யப்பட்டுள்ளன. இதனால் 2030 ஆம்
ஆண்�ல் அைடயலாம் என
எ�ர்பார்க்கப்பட்ட ேபண்தகு
அ��ருத்�
இலக்குக�ல்
பலவற்ைற அைடய மு�யாமல் ேபாகுெமன எ�ர்வு கூறப்படு�றது. ஆனால் இலங்ைக
ெதாடர்�ல் இேத காலப்பகு��ல்
ேபண்தகு அ��ருத்� இலக்குகள் 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 மட்டுமன்� வறுைம த�ப்பு, பட்��
த�ர்ப்பு, கல்�, சுகாதாரம் ேபான்றவற்�ல் இேத காலப்பகு��ல்
இலங்ைக முன்ேனற்றம் கண்டுள்ளதாக ேமற்ப� அ�க்ைக கு�ப்�டு�றது.

விளாடிமிர் புடினுைடய இந்திய விஜயமும்
பூேகாள அரசியலில் ஏற்பட்டுள்ள அதிர்ச்சியும்
ைழப்ைப அ�க�க்கும் �தத்�லும்
இந்�யா�ன் பாதுகாப்பு வலுைவ
ஆயுத��யாக அ�க�ப்பதற்குமான
பு�ந்துணர்வு ���லான உடன்பாடுக�ல் இருநாட்டு தைலவர்களும்
ைகெயழுத்�ட்டுள்ளனர்.
ஏறக்குைறய 10இற்கும் ேமற்பட்ட
ப�ந்துணர்வு
உடன்ப�க்ைககள்
இருநாட்டு தைலவர்களும் ேமற்ெகாண்டுள்ளனர். அவற்�ல் அேநகமானைவ 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
உைரயாடைலயும் இருநாட்டு தைலவர்கள் ேமற்ெகாண்டுள்ளதுடன், ெதன்னா�யா
மற்றும் ேமற்கா�யா�ல் �கழும்
ெநருக்க�கைளயும்
உைரயா�
உள்ளனர். இவற்ைற முதன்ைமப்படுத்� ெகாண்டு ஆப்கா�ஸ்தான் �வகாரத்ைதயும் சுமுகமாக
ைகயாளும் �தத்�ல் இந்�யாவும்
ரஷ்யாவும் பு�ந்துணர்ைவ ஏற்படுத்தும் உைரயாட�ல் கவனம் ெசலுத்�னர். இவற்ைற அவதா�க்கும்
ேபாது இரு நாடுகளுக்கு�ைட�ல்
வலுவான நட்புறவுக்கான அ�த்தளமும் அதற்கான அணுகுமுைறயும்
��ரமாக �கழ்ந்துள்ளைத அவதா�க்க மு��றது. ரஷ்யா�ன் ஆயுதங்கைளயும் இராணுவ ���லான
தளபாடங்கைளயும்
அ�கமாக
ெகாண்�ருக்கும் இந்�யா ரஷ்யாவுடன் ஏற்படும் ெநருக்கம் �ளவும்
ஒரு ெநருக்க��க்க சூழைல ஏற்படுத்தக்கூ�ய வாய்ப்புச்சார்ந்து �னா
மட்டுமன்� அெம�க்கா உட்பட
ேமற்கு நாடுகளும் உைரயாட ஆரம்�த்துள்ளன. அத்தைகய உைரயாட�ன் தாக்கம் எத்தைகயதாக அைமயுெமன்பைத 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
அைடயாளம் காண மு��றது. �னாவுக்கு
எ�ரான அ�ெயான்று அெம�க்கா,
ஐேராப்�ய நாடுகள் மற்றும் இந்�யாவால் ெத�வாக வைரயறுக்கப்பட்டள்ளது. அ�ல் ஜப்பான்,
அவுஸ்ேர�யா,
ெதன்ெகா�யா
ேபான்ற நாடுகளும் இைணந்து
பய�க்க முயலு�ன்றன. இத்தைகய நாடுக�ன் கட்டைமப்ைப
ேநட்ேடா-02 என அைழக்கும் ஆய்வாளர்களும் ஆய்வுகளும் ெவ�வந்துள்ளன. குவாட் -01,02 என்பன

�ன் ஒவ்ெவாரு நகர்�லும் ேமற்கு
மற்றும்
அெம�க்கா�ன்
க�சைனயும் ஈடுபாடும் ெசல்வாக்கும்
அ�க்கமும் அ�க�க்க ெதாடங்�யது. இந்�யா�ன் எல்ைலக்குள்
அெம�க்கா�ன் �ரேவசம் என்பது
சாதாரணெமான்றாக
மா�யுள்ளது. ட்ரம்ப்-,ேமா� சந்�ப்புக்கள்
அதைனேய
ெவ�ப்படுத்��ருந்தது. ஆனால் பு�ய ஜனா�ப�
ைபடன் சற்று �ல��ருந்தாலும்,
அெம�க்க ெவ� �வகாரம், பாதுகாப்பு மற்றும் இராணுவ நடவ�க்ைககள் இந்�ய எல்ைலக்குள் அ�த
வளர்ச்�ைய அைடந்துள்ளது. ஏறக்-

ேநாட்ேடா-02இன் ஆரம்ப முயற்�யாகேவ அத்தைகய ப�வுகள் உறு�ப்படுத்து�றன. இராணுவ ��யாகவும் அர�யல் ��யாகவும் 2102
உைரயாடைல
அெம�க்காவுடன்
ெசயற்படுத்� வரும் இந்�யா ெபாருளாதார ���லும் அ�கம் அெம�க்காவுடனும் ஐேராப்�ய நாடுகளுடனும் தங்��ருக்க முயன்றது.
இவ்வைக ேபாக்கு ெகா�ட் ெதாற்றுக்கு �ன்னர் அ�தமாக வளர்ச்�யைடந்ததுடன், �னாவுக்கு எ�ரான
அ�ெயான்ைறயும் கட்டைமத்து
அதனூடாக இந்�ய ேமற்கு உறவு
பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இந்த அர�யல் ெபாருளாதார
இராணுவ கட்டைமப்பு என்பைத
�ட அைதயும் கடந்து இந்�யா-

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 அத்தைகய �ைணப்பு வலுவானதாக
உள்ளது.
அ�லும் கு�ப்பாக, இந்�யா�ல்
உள்ள ஆயுத தளபாடங்கள், �மானங்கள், �ர்மூழ்�கள், உலங்குவானூர்�கள், ேபார்க்கப்பல்கள் மட்டுமன்� ��ய ரக ஆயுதங்களும்,
ேபாக்குவரத்து சாதனங்களும் ரஷ்யா�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�ல்நுட்பம், அதற்கான மூலப்ெபாருட்கைள
ரஷ்யா�ட�ருந்ேத இந்�யா ெபறு�றது. இந்�யா உல�ல் உள்ள 84
நாடுக�ல் ஆயுத ஏற்றும�ைய ெசய்வதுடன் 5.5 �ல்�யன் அெம�க்க
ெடாலைர அத்தைகய ஏற்றும�யால்
ெபறு�றது.
இத்தைகய ெநருக்கமான உறைவ
ெகாண்�ருக்கும்
இருநாடுகளும்
மக்கள் ெதாைகயாலும் �லப்பரப்பாலும்
வலுவான
ேதசங்களாக
காணப்படு�றன. இவற்�னுைடய இைணவு என்பது
மூேலாபாய ���ல் முக்�யமானது என்பதுவும்
அதனால் ஏற்படக்கூ�ய
பா�ப்புக்கள்
அெம�க்கா உட்பட்ட ேமற்கு
நாடுகளுக்கும் �னாவுக்குமானது என்பதும் கவனத்�ற்கு�யது.
மூன்றாவது, ரஷ்�யா,
-இந்�யா
மூேலாபாய
நட்புறவு வலுவைடவதன் மூலம் உடன�யான
பா�ப்ைப
ஐேராப்பாவும்
அெம�க்காவும்
அதன் அ� நாடுகளுேம
எ�ர்ெகாள்பைவயாக
அைமயும்.
ப�ப்ப�யாக அெம�க்கா தனது
ஆயுத தளபாடங்கைள இந்�யாவுக்குள் கு�ப்பதற்கும் �ண்டுெமாரு �ன-, இந்�ய யுத்தத்ைத உருவாக்க முயற்�க்�ன்ற ேபாது �ன
அ�ேயாடு பய�க்கும் ரஷ்�யாவுடனான இந்�யா ஒத்துைழப்பு வலுவைடயுமா�ன் இராணுவ ���ல்
மட்டுமன்� அர�யல், ெபாருளாதார ���லும் அெம�க்கா�ற்கும்
ஐேராப்�ய நாடுகளுக்கும் ஆபத்தானதாக அைமயும்.
�னாைவ ெபாறுத்தவைர ரஷ்யாவுடன் ஒத்துைழக்க ேமற்ைக
எ�ர்த்தாலும் �னா எண்�க்ெகாண்டதன்ப� ேமற்கு ேதாற்க�க்கப்பட்டதன் �ன்னர் தனது �ரதான
எ��களாக இந்�யா மற்றும் ரஷ்யாைவேய கருதும். ஆனால் ேமற்ைக

ேதாற்க�க்கும் வைர அத்தைகய
முரண்பாட்ைட
அது
சுமுகமாகேவ ைகயாள முயலும். பு�னுக்கு
�ன்னான ரஷ்யா �னா�ன் ெசல்வாக்கு மண்டலமாக அைமயுமா�ன் இந்�யாேவாடு ேமாதுவேத
�னா�ன் �ரதான உத்�யாக இருக்கும். இதனால் �னா சமகாலத்�ல்
இந்�யாைவயும் ரஷ்யாைவயும் சுமுகமாகேவ ை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 ைவத்துக்ெகாண்டு
அைடயாளங்காண
மு�ந்தது.
அத்தைகய சூழ�ல் இந்�யா�ன்
முப்பைட தளப� ெகால்லப்பட்டதற்கு �ன்னாலுள்ள நைடமுைறயும்
இந்�ரா காந்��ன் படுெகாைலக்கு
�ன்னால் உள்ள நைடமுைறயும்
ஏறக்குைறய ஒன்றாகேவ காணப்படு�றது. அதாவது ரஷ்ய-, இந்�ய
ெநருக்கம் வலுவைட�ன்ற ேபாது
வலுவான
ெதா�ல்நுட்பத்ைத
ெகாண்ட ரஷ்ய தயா�ப்பான உலங்குவானுர்��ல் பயணம் ெசய்�ன்ற
ேபாது முப்பைட தளப� ெகால்லப்பட்டுள்ளார்.
எனேவ, மூேலாபாய ���லான
ரஷ்ய, -இந்�ய உறவு வலுவைடவதற்கான சூழல் �ளைமக்கப்பட்டுள்ளது. இராணுவ ���லான வளர்ச்�ைய ேநாக்� இந்�யா�ன் நகர்வு
�ராந்�ய சர்வேதச அர�ய�ல்
அ�க அச்சத்ைதயும் ேகள்�கைளயும் எழுப்�யுள்ளது.
ரஷ்யாவுக்கும் இந்�யாவுக்குமான
நட்ெபன்பது இராணுவ மற்றும் அர�யல் ���ல் �ேசடமானது. இது
பூேகாள அர�ய�ல் அ�க அ�ர்ச்�ைய உருவாக்�யுள்ளது.
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Hudha

மஞசரி மாருதம

வாழ்க்கைச் சுமையை சுமக்க முடியாமல்
தள்ளாடும் நாட்டாண்மைகள்

ச

னநெரிசல் மிகுந்த தலை நகரின்
வாழ்கின்றார்கள். நகரின் வீதிகளில் சத்தமிட்டுக்
ம�ொத்த விற்பனை நிலையங்களுக்கு
க�ொண்டு பாரம் சுமக்கும் சில நாட்டாண்மைகள்
அருகில் பாரிய சுமைகளை த�ோள்களிகடைசி நேரத்தில் நடைபாதையில் காலத்தைக்
லும், அல்லது தள்ளு வண்டில்களிலும் அங்கும்
கடத்துகின்றார்கள். சில நேரங்களில் சுமைஇங்கும் எடுத்துச் செல்லும் நாட்டாண்மைகளை அன்றாடம் பார்க்கலாம். அவர்கள்
த�ொழிலுக்கு வரவில்லை என்பதற்காக
அவர்களுக்கு சம்பளம் வெட்டப்படுவதில்லை..
த�ொழிலுக்கு வரும் நேரம், வேலை
முடிந்து செல்லும் நேரங்களைப் பார்த்து
சிகப்பு க�ோடு இடுபவர்களும் இல்லை.
இத்தொழிலுக்கு கல்வி, குணநலச் சான்றிதழ்கள், அரசியல் அதிகாரமுள்ளவர்களின், பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள்,
அமைச்சர்களின் சிபார்சுக் கடிதங்களும்
தேவையில்லை. உடலில், கைகளில் பல- ம�ொஹமட் நயிஸர்
கே.ரமேஷ்
மிருந்தால் தமக்கு விருப்பமான நேரத்தில் த�ொழிலைச் செய்ய முடியும். தமது
உடம்பில் பலம் இருக்கும் வரைக்கும் செய்யக்
களைச் சுமந்து செல்லும் ப�ோதே வீழ்ந்து மரகூடிய இத்தொழிலை, உடலில் சக்தி குறைந்து
ணித்துப் ப�ோகின்றனர். எனினும் சில நாட்டாண்செல்லும் ப�ோது செய்ய முடியாது. அதுவரைக்மைகள் நகருக்கு வெளியில் காணி நிலங்களை
கும் அவர்கள் மற்றவர்களுக்கு கைக�ொடுத்து
விலைக்கு வாங்கி வீடுகளை நிர்மாணித்து

ஒ

ரு தனி இலக்கிய படைப்பாளியின், படைப்புகளை மட்டுமே
தாங்கியதாய் நூல் வெளியீட்டு
விழா வரிசையில், முற்றும் முழுதுமாய்
மாறுபட்ட மறக்கவ�ொண்ணா நிகழ்வு.
ஆமாம் அடுத்த எழுத்தாளர்களின்
அடைவுகளை, அவர்கள் தம் அற்புத
சாதனைகளை, தேடித் திரட்டி, காழ்ப்புணர்ச்சி அணுவளவேனும் இன்றி,
அடையாளம்
ப�ோட்டுக்
க�ொண்ட,
ஆவண ப�ொக்கிஷ வெளியீட்டரங்கு.
கண்களை குளமாக்கி, நெஞ்சை
நெகிழவைத்த கனத்த சபை.
நம் தாய் நாட்டின், இஸ்லாமிய
பெண் எழுத்தாளர்களின், காத்திரமான,
கனதியான ஆளுமைகளை, அடுத்த
சமூகத்துக்கும்,
க�ொண்டு சென்று
இன ஐக்கியத்துக்கு, தூபமிட்ட "திதுலன
தாரக்காவுக்கு" (மின்னும் தாரகைகள்)
சிங்கார ம�ொழியாம் சிங்களத்தில் நூல்
வெளியீட்டு விழா.
தினகரன் பிரதம ஆசிரியர் தே.செந்தில் வேலவர் தலைமையில் கடந்த
சனியன்று (04,12,2021) காலை
தலைநகரில் கண்கொள்ளா, நூல்
வெளியீட்டு விழா மிக சீராய் நிகழ்ந்து,
இலக்கிய இதயங்களை, கட்டிப்போட்டுக்கொண்டது.
இத்தனைக்கும், காரணமாயமைந்த
"பெண்ணுலக தாரகை" கலாபூஷணம் சக�ோதரி நூருல் அயின் நஜ்முல்
ஹுசைனின் ஆழமான அர்ப்பணிப்புகளும், அவரது வியர்வைத் துளிகளும், நம் கண்முன்னே ஒவ்வொரு
ப�ொழுதும், நிழலாடுகின்ற ப�ோது
யாரது உளம்தான் நெகிழாமல் இருக்கப்போகிறது?.
மங்காப் புகழை இவருக்கு தேடிக்
க�ொடுத்த, "மின்னும் தாரகை" எனும்
ஆவணப் ப�ொக்கிஷத்தை வெளியிட்ட,
அந்த
நினைவுகளின்
ஈரத்தோடு,
இன்னும் ஒரு புதையலாக, "திதுலன
தாரக்கா" சிங்கள ம�ொழியில், ஓர்
ஆய்வு நூலுக்கு, உருப்போட்ட கலாபூஷணம் நூருல் அயின் நஜ்முல்
ஹுசைனின் இந்த அபார சாதனையினை, இலக்கிய உலகும், காலமும்
எப்படி மறந்து ப�ோகும்? எப்படி இதை
மறைத்து கடந்துப�ோகும் ?
விழாத்தலைவர், தினகரன், தினகரன் வாரமஞ்சரி பிரதம ஆசிரி-

தமது பிள்ளைகளுடன் சிறப்பான வாழ்க்கையும் வாழ்கின்றனர். அவர்களிடையே வட்டிக்கு
பணம் வழங்குபவர்களும், ம�ோட்டார் சைக்கிள்களில் வேலைக்காக நகருக்கு வருபவர்களும்,
நன்றாக ஆடை அணிந்து
கைபேசிகளைப் பயன்படுத்துபவர்களும் இருக்கத்தான் செய்கின்றார்கள்.
எந்தளவுக்கு
பெரும்
பாரம் க�ொண்ட ஒரு மூட்டையினை
வாகனங்களுக்கு ஏற்றும் ப�ோது பத்து
ரூபாவும், இறக்கும் ப�ோது
எட்டு ரூபாவும் மாத்திரம்
வழங்குவது ப�ோதுமானதாக இல்லை எனக் கூறும்
இவர்கள்
அண்மையில்
வீ.பாலா
தாம் சுமக்கு ஒரு மூட்டைக்கு
5 ரூபாவினை அதிகரித்து
வழங்குமாறு க�ோரி எதிர்ப்பு நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டனர். க�ொழும்பு நகரில் இந்த நாட்டாண்மைத்
த�ொழிலில் ஈடுபடுபவர்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்துக்கும் அதிகமானத�ோடு, அவர்கள் தலைநக-

ரின் முடுக்குகள் மற்றும் சட்டவிர�ோத வீடுகளில்
வசித்து வருகின்றனர். மாலையில் வீட்டுக்குத்
திரும்பும் ப�ோது இலவசமாகப் பெற்றுக் க�ொண்ட
மரக்கறிகள், அரிசி உள்ளிட்ட ப�ொருட்கள் அடங்கிய ப�ொதியினை வீட்டுக்கு எடுத்துச் செல்லும்
நாட்டாண்மைகளும் இல்லாமலில்லை. தற்போது
தள்ளு வண்டியின் கூலியும் ஒரு நாளைக்கு
200 ரூபாய் வரையில் அதிகரித்துள்ளது. பாரம்
தூக்குபவர்களின் சுக துக்கங்களை அறிந்து க�ொள்-

வதற்காக நாம் புறக்கோட்டை ம�ொத்த விற்பனை
நிலையங்கள் அமைந்துள்ள தெருக்களை ந�ோக்கிப்
பயணித்தோம்.
(21ஆம் பக்கம் பார்க்க)

நிஷானி ஹேரத் பண்னெஹெக...?
தமிழில்:

-

எம். எஸ். முஸப்பிர்
(புத்தளம் விசேட நிருபர்)

மன நிறைவைத் தந்த "திதுலன தாரக்கா"
சிங்கள நூல் வெளியீட்டு விழா

க�ோலாகலமான விழா !
அதுவும் இன்றைய நெருக்கடியான சூழலில் !
யர், செந்தில் வேலவர், ஸ்ரீ லங்கா
முஸ்லிம் காங்கிரஸ் தலைவர் ரவூப்
ஹக்கீம், பாராளுமன்ற உறுப்பினர்
இம்தியாஸ் பாக்கீர் மாக்கார் ஆகிய�ோர்,
"திதுலன தாரக்கா" நூல் ஆசிரியை
கலாபூஷணம் நூருல் அயின் நஜ்முல்
ஹுசைனின், சிறப்பான பங்களிப்பு-

களை, அவரது வளமான ஆற்றல்களை
மிகத் தெளிவாக, சபையில் வெளிக�ொணர்ந்த அதே வேளை, ப�ொது நிர்வாக
அமைச்சின் முன்னாள் மேலதிக செயலாளர் மாலா பஸ்நாயக்க, முன்னாள்
"தெசத்திய" பிரதம ஆசியர், அரசாங்க
தகவல் திணைக்கள அதிகாரி சுமித்
மாயாதுன்னே, இலங்கை எழுத்தாளர் அமைப்பின் செயலாளர் கமல்
பெரேரா ஆகிய�ோர் சிங்கள ம�ொழியில்,
சக�ோதரி நூருல் அயினின் சிறப்புகளை
மிகச்சிறப்பாக மனநிறைவாக ச�ொல்லி
சபைய�ோரை ஆனந்த களிப்பிலாழ்த்தினர். பயங்கர வாத காலப் பகுதியில்
தனது உயிரைப் பணயம் வைத்து பல
தமிழ்த் தலைவர்களை பேட்டி கண்டு
தெசத்திய சஞ்சிகையில் நூருல் அயின்
பிரசுரித்தார் என்று கூறி சுமித் மாயாதுன்னே அவரின் புகழை ஓங்கச்
செய்தார்.
இலங்கை வான�ொலி பிரதி பணிப்பாளர் நாயகம் திருமதி மயூரி அபேசிங்க,
முஸ்லிம் சமய பண்பாட்டலுவல்கள்
திணைக்கள பணிப்பாளர் இப்ராஹிம்
அன்சார் ஆகிய�ோரும் விசேட அதிதிகளாக கலந்து க�ொண்டனர். தமிழ்
மணி மானா மக்கீன், சத்திய எழுத்தாளர் எஸ். ஐ. நாகூர் கனி, காவ்யாபிமானி கலைவாதி கலீல் ஆகிய�ோரும்
மேடையை அலங்கரித்தனர்.
இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக்
தலைவர் முனீருல் மில்லத் பேராசிரியர் காதர் ம�ொஹிதீன் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து க�ொண்டதுவும் இந்
நூல் வெளியீட்டு விழாவுக்கு சிறப்புச்
சேர்த்தது. அவருடன் ம�ௌலவி ஜலீல்
சுல்தான், ஊடகவியலாளர் சாஹுல்
ஹமீத் ஆகிய�ோரும் இணைந்திருந்தனர்.
நூல் நயவுரையினை முஸ்லிம்

மீடியா போரம் தலைவர், முன்னாள்
நவமணி பிரதம ஆசிரியர் என்.
எம். அமீன் கனகச்சிதமாக சிங்கள
ம�ொழியில் நிகழ்த்தினார்.
இசைக�ோகிலம் நூர்ஜஹான் மர்சூக்,
ஈழத்து
இசைமுரசு
கலைக்கமல்,
ஆசிரிய ஆல�ோசகர் ரக்வான அனீஸா
பேகம் ஆகிய�ோர் தமது காந்தக் குரல்களால் நூருல் அயின் புகழ் பாட சென்
அந்தனீஸ் கல்லூரி மாணவர் ரிஹாம்
றியாழ் தனது மழலைக் குரலால் தமிழிலும் சிங்களத்திலும் வாழ்த்துப் பாடல்
இசைத்து சபையை தன் வசமாக்கினார்.
தமிழ்த்தென்றல் அலி அக்பர், நூலாசிரியரின் மகள் சட்டத்தரணி நூருஸ்
ஷப்னா சிராஜுதீன் ஆகிய�ோர் கலாபூஷணம் நூருல் அயினை தம் கவி வரிகளால் வாழ்த்தி மகிழ்ந்தார்கள்.
இந் நிகழ்வில் முதல் பிரதியை அக்கரைப்பற்றிலிருந்து நீண்ட தூரம்
பயணம் செய்து வந்த ஓய்வுபெற்ற ஆசிரியையான பன்னூலாசிரியர் கவிதாயினி திருமதி மதீனா உம்மா பெற்றுக்
க�ொண்டார். ஒரு பெண் பிரமுகர் நூல்
வெளியீட்டு விழாவில் முதல் பிரதியை

எம். எஸ். எம். ஜின்னா...?
பெற்றுக் க�ொண்டதும் ஒரு புதுமையே.
தனக்காக அவ்வாறு பயணம் செய்து
தன்னை க�ௌரவப் படுத்திய மதீனா
உம்மாவை நூலாசிரியர் நூருல் அயின்
சும்மா விடவில்லை. அவருக்கு மேடையிலேயே ப�ொன்னாடை ப�ோர்த்தி
மாலை அணிவித்தத�ோடு மட்டும் நிற்காமல் நூலாசிரியர் நூருல் அயின்
முதல் பிரதி பெற்ற மதீனா உம்மாவுக்கு
தங்க ம�ோதிரம் அணிவித்து அவரையும்
சபைய�ோரையும் பிரமிக்கச் செய்தார்.

இதனை மற்றொரு சிறப்பம்சமாகவே
நான் கருதுகிறேன்.
மன நிறைவ�ோடு கலைந்து சென்ற
அனைவருக்கும் பகல் உணவு "திதுலன
தாரக்கா" ப�ொறித்த கைப் பையில்
வைத்து வழங்கப்பட்டது.
க�ொழும்பு டீ. எஸ். சேனாநாயக்க
மற்றும் குணசிங்கபுர மஸ்ஜிதுன் நஜ்மி
மாணவன் ஷிராப் ஸாஹிர் கிராஅத்
ஓதினார். சட்டத்தரணி ரஷீத் எம்.
இம்தியாஸ் வரவேற்புரை வழங்க
ஆரம்பமான இவ்விழா " மின்னும்
தாரகை", "திதுலன தாரக்கா " நூல்
ஆசிரியை கலாபூஷணம் நூருல்
அயின் நஜ்முல் ஹுசைனின் ஏற்புரைய�ோடு, இனிதே நிறைவுபெற்றது. இந்

நூலில் உள்வாங்கபட்ட காலஞ்சென்ற
எழுத்தாளர்கள் உட்பட க�ொர�ோனா தாக்கத்தால் இறையடிசேர்ந்த எழுத்தாளர்களுக்காகவும் ம�ௌனப் பிரார்த்தனை
இடம்பெற்றது.
பல
அமைப்புகள்,
தனிப்பட்ட
முறையில் எழுத்தாளர்கள் நூலாசிரியரை ப�ொன்னாடை ப�ோர்த்தி, பரிசுகள் வழங்கி க�ௌரவித்தமையும் கண்
க�ொள்ளா காட்சியாக இருந்தது.
விழா நிகழ்வுகள், இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபன முஸ்லிம் சேவை
தயாரிப்பாளர், இஸ்பஹான் ஷாபி
நளீமீயின்
த�ொகுப்பில்
முஸ்லிம்
சேவையில் நேரடியாக ஒலிபரப்பாகியமை குறிப்பிடத்தக்கது.
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உைறந்த நதி

பாசக்காரி

ர�ேத�, மா�ப்பாய்

ஷப்ரா இல்முத்�ன்
அட்டாைளச்ேசைன

கிருஷா

�ருப்�

அத்தைன
சிரமங்களுக்கு மத்தியில்
உன்ைன ைகப்பிடித்தாள் விடாப்பிடியாக

அ��ஸாப்,
-அக்குறைண

நானும்
யார்...?

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

காைரயன் கதன்
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

யாரடி
நீ
ேமாகினி ?

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....

ெமா�

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

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��!

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!

இல்ைல
பசைறயூர் மல்�கா பத்மநாதன்
ே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

அவளுக்காக

வாழவிடுங்கள்
இஷாதா முஹம்மத்
ஏரூர் க�ெமா�
�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

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...

ஜ�லா முஸம்�ல்
ஏறாவூர்

வாழ்வியல்
குகதா
��ெநாச்�
புதுப்புதுச் ேசாதைனகள்
ேவதைனகளின் தீண்டலாய்
புத்தாக்கம் ெபற்றது
கிருமித் ெதாற்றும்

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

சடுதியில் வளர்ந்த
நவீனம் இன்று
படுத்தும் பாேடா
ஏராளம் ஏராளம்

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

கடுகதிச் சைமயலும்
அடுப்பிற்கு மாற்றம்
சைமயலைறக்குள்ளும்
அரசியல் நாடகம்

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

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

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

அனுப்புகிேறன் மகேள,
கவிைதப் பூங்ெகாத்து!

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

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

இனி எல்லாேம
நீ தான் எனும் நம்பிக்ைகயில்
குங்குமமாய் சிவந்தது அவள் முகம்

நீயும்

இழுத்துச் ெசன்று
அவன் காலடி கீழ் ேபாடுகிறது

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

உயிராக உன்ைன
ேநசிக்கிேறன் என்று தாேன
அவள் கரம் பற்றிக் ெகாண்டாய்

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

பனி உைடகிறது
நதி அவைள விழுங்கி
இழுத்துச் ெசல்கிறது

இதுவும் ஒரு
வலிதான்!
ெபாத்து�ல்
அஜ்மல்கான்
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!

விைலேயற்றம் மைலேபால்
உயர்ந்து நிற்க
பசிப்பிணி பலர்வாழ்வில்
மருந்தற்ற ேநாயானது

மான் ேவட்ைட ேபாலின்று
மனித ேவட்ைடயும்
சர்வ சாதாரணமாய்ச்
சந்தியில் அரங்ேகறுது

ெநருப்பிற்குத் தவங்கிடக்கின்றன
அடுக்கைளயில் அடுப்புக்கள்
விருப்பின்றிேய ெதாடருது
வில்லங்கமாய் வாழ்வு

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

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

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

எதிர்காலம் என்பேத
எதிரியாய்த் ேதான்றும்
எவ்வாறு சமாளிப்பது
என்ற ஏக்கத்துடன்

தண்ணீர் ஆற்றில்
கண்ணீரில் ஓடம்
கைரேசரும் நாள்
என்று

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

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

பூப்புன்னைக.....
இர்ஷாத்,
வாைழச்ேசைன
பூேலாகப் பாய் ��ப்�ல்
ஒற்ைறப் புல்�ன்
�று பூவாய்
உன் புன்னைக

காத்திருப்பு
இணு�ல் வா�சன்

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

---மைழக் காலம்---

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

எம். எப். தஸ்�ன்
ஓட்டமாவ�
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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
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 �ரும்புைக�ல் (கடற்பக்கத்�ல் யாழ். ெபா�ஸ்
�ைலயம் இருக்�றது), டச்சுக் ேகாட்ைடையயும் ேகாட்ைடேமல் ெத�ந்த தூக்குமரத்ைதயும் பார்த்தப�, தான் காைல�ல்
இந்த இடத்தால் ேபாகும்ேபாது, ைமதானத்�ல் துப்பாக்�களுடன் ெபா�சா�ன்
அ�வகுப்புப் ப�ற்� நைடெபற்றதும் –
�ன்ன��ல் ேகாட்ைடச் சூழல் ெத�ந்ததும், “காலங்கள் க�ந்தும் அடக்குமுைற
அ�காரச் சூழ�ல் எந்த மாற்றமும்
இல்ைல”ெயன்ற உணர்ைவத் தனக்கு ஏற்படுத்�யதாக ஏ. ேஜ. ெசான்னார். அவரது

த

�ழர்க�ன் �க�றந்த ஆயுதமாக,
வாள், கத்�, �ல் , அம்பு ,ேகடயம்
ேபான்ற எல்ேலாருக்கும் ெத�ந்த
ஆயுதங்கைள �ட பல மடங்கு பலம்
ெபாருந்�யதாக அைமந்த அந்த ஆயுதத்ைத எத்தைனேபர் �ைன�ல் ைவத்�ருக்�றார்கள்? அ��யைலயும் , க�த�யலும் நன்கு அ�ந்து ைவத்�ருந்த எமது
முன்ேனார்க�ன் �கச் �றந்த பைடப்பாற்றலுக்கான உதாரணம்தான் வள�. வள�
என்றவுடன் பலருக்கும் பு�யாம�ருக்கலாம். 1000,1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்ேப
ெதா�ல்நுட்பம் கண்ட ஆயுதம்.
ஆங்�ேலயர்க�ன் துப்பாக்� குண்டுகைள ெசய�ழக்க ைவத்து ஆங்�ேலய பைடகைள அ�ரைவத்த ஆயுதம்
வள�. காற்ைற ��த்து கண்�ைமக்கும்
ேநரத்�ல் எ��ைய தாக்கக்கூ�ய இவ்வாயுதத்ைத யாரும் பயன்படுத்த கூடாது என்பதற்காக 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 சான்றுகள் த�ழ் இலக்�யங்க�லும், வரலாற்�லும் வள� பற்�ய கு�ப்புகள்
காணப்பட்ட ேபா�லும் எ�ர்கால சந்த��னர் அது பற்�த்
ெத�ந்து ெகாள்ளக்கூடாெதன்பதற்காக பல கு�ப்புக்கள் அ�க்கப்பட்டுள்ளன. ஆனாலும் �ல
கு�ப்புக்கள் கல்ெவ ட்டுக�லும்
இலக்�யங்க�லும் கண்ட�யப்பட்டுள்ளன. அவற்றுள் கள்ளர்க�ன் மர�ல் அ�க பயன்பாட்�ல்
இருந்த வள� பல ெபயர்கள்
ெகாண்டு அைழக்கப்பட்டதாகத்
ெத��ன்றது. த�, வைல த�,
�க�, பாறாவைல, சுழல்பைட,
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அசட்டுத்தனமான கவிைதயா அல்லது
அசட்டுத்தனமான விமர்சனமா?
ெ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 ெதாடங்கும் க�ைத, ‘சூழ்ந்த காற்�லும் அச்சம்
பரவும்’ ராணுவ அ�நைடையக் காட்�
இவ்வாறு மு��ன்றது...”
இலண்ட�ல் வ�க்கும் மு. �த்�யானந்தன் 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�ெபயர்த்துள்ளார்.), �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�ஞருக்கு 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�க்கைட �ை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 தூக்குமரத்ைத நான் ஒருநாளும் மங்கலாகக்கூடப்
பார்த்த�ல்ைல. இவருக்கு அந்தத் தூக்குமரம் ெ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 �ைரயரங்�ன் அண்ைம�ல்தான் வைளந்தும்
ெசல்�றது!
ேகாட்ைடச்சுவர் ெதாடங்கும் இடத்�ன் ேமற்புறத்�ேலதான் தூக்குப்ேபாடும் 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��க்கப்பட்டுமுள்ளன! ஆக்�ர�ப்பாளர்கள் மக்கைளப்
பயமுறுத்துவதற்காக – உயரமான இடத்�ல் - ெவ�ப்பைடயாக அதைன �று��ருந்தனர்; எனேவ ேகாட்ைடக்குள்
அதைன ‘ஒ�த்துைவக்கும்’(!) ேதைவ

அவர்களுக்கு இருந்�ராது. �த்�யானந்தன் என்ற இந்த நபர், பதுைள�ல் �றந்து
வளர்ந்தவர்; அங்ேகேய மட்டும் இருந்து
யாழ்ப்பாணத்துக்கு ஒருேபாதும் வந்�ராதவெரன்றால், அவரது ‘அ�யாைம”ையப்
பு�ந்துெகாள்ளலாம்! ஆனால், 1982
வைர, பல வருடங்களாக யாழ்ப்பாண நகரத்�ல் வ�த்தவரல்லவா இவர்!
1986 இற்குப் �றகு (இன்றுவைர)
ேகாட்ைடக்குள் �ைறச்சாைல இயங்க
�ல்ைல என்பதும், இலண்ட�லுள்ள
இவருக்குத் ெத�ய�ல்ைல! ; அதனால்தான், �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 சம்பந்தேம�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�ருப்பைத நாம் இங்கு காணமு��றது” என்று
‘அைடெமா�’ சூட்� எழுது�றார்! ;
அதுவும் க�ைத எழுதப்பட்டு 42 ஆண்டுக�ன் �ன்னர்! எைத மன�ல் ைவத்துக்ெகாண்டு – 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?”
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தமிழர்களால்
மறக்கப்பட்ட
ஆயுதம்; வளரி

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

பைட வட்டம் என்ெறல்லாம் அைழக்கப்பட்�ருக்�றது. கள்ளர்க�ன் �ருமண
�கழ்வுக�ல் வள�ைய �தனமாக ெகாடுத்துள்ளனர் என்று ஆங்�ேலய ெதால்ெபாரு�யலாளர் ெராேபர்ட் குரூப்ஸ் [robat
groops] கு�ப்�ட்டுள்ளார். புதுக்ேகாட்ைட
மன்னர்க�டம் வள�ப்பைட த�ப்பைடயாக 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 ெபாருளாகவும் மட்டுேம வள�ையப் பயன்படுத்�
வந்துள்ளார். ஆனால் பலநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ேபா�ன்ேபாது எ��கைள
நடுநடுங்க ைவக்க பூமராங் என்ற வள�ைய
பயன்படுத்�ய ெபருைம த�ழைனேய
சாரும். அவுஸ்�ேர�ய ேவடுவர்கள் பயன்படுத்�ய ஆயுதமும் வள��ல் காணப்படும் ெ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�யமானது ஓர் இரும்பு துண்டு காற்�ல் சுழன்றப� இலக்கு ேநாக்�ச் ெசல்வதற்கு
ேதைவயான அ�ப்பைடயான எைடக் கட்டுப்பாடு. ஆயுதத்�ன் ைம யத்�ல் �ைல
ெகாண்டுள்ள எைட அதன் சம�ைலைய
கு�த்து �ைச�ன் பாைத�ல் துல்�யமாக 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�யுள்ளனர் என்றும் கு�ப்�ட்டுள்ளார். புலம்
ெபயர் த�ழ் மக்க�ன் வருைக�ன் காரணமாக இந்த ேவடுவ கு�களுக்கு வள�
பழக்கப்பட்டது என்றும் அவ�ன் கு�ப்புக்கள் ெத��க்�ன்றன.
�ழக்�ந்�ய கம்ப� பைட�ல் பல
முக்�ய ெபாறுப்புகள் வ�த்த ேகர்ணல்
ேஜம்ஸ் ெவல்ஸ் தனது இராணுவ கு�ப்புக�ல் வள�ையப் பற்� எழு�யுள்ளார்.
கம்ப�க்கு �வகங்ைக �ைமேயாடு நல்லுறவு இருந்த காலக்கட்டத்�ல் ெப�ய
மருது�டம் தான் வள� �சக் கற்றுக்
ெகாண்டதாகவும் உல�ல் ேவறு எங்ேகயும் 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 ஆயுதங்கைள ைவத்�ருப்பது கண்டு��க்கப்பட்டால் ெபாது இடத்�ல் தூக்��டப்படுவார்கள் என்று அ��க்கப்பட்டது.
எல்லா வைக �லான ஆயுதங்களும் ைக
ப்பற்றப்பட்டன. பாைளயக்காரர்கள்,ேபார்
�ரர்கள், கு�மக்கள் என்ன அைன வரும்
ஆயுதங்கள் �க்கப்பட்ட ம�தர்களாக ஆக்கப்பட்டார்கள். அப்ேபாது ஆங்�ேலயர்களால் 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 இராமநாதபுரத்�ல் பாதுகாக்கப்பட்டு வரு�றது.
வள� என்ற பூமராங்
த�ழர்க�ன் ெசாத்து.
த�ழர்க�ன் மறக்கப்பட்ட உண்ைம.

ஜனூ�கா �வராஜன்
இத�யல் கல்லூ�
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tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahH) epWtdk;
LANKA SUGAR COMPANY (PRIVATE) LIMITED

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;.

பேரழிவின் விளிம்பில்...

,yq;if Gifapuj Nrit

(09ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

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.

jiyth;
tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahh;) epWtdk;>
,y.27> nky;gd; mntdpa+>
nfhOk;G - 04.
rfy njhlh;GfSk;
ngf;];

: 011-2584184 / 0710912252
: 0112500674

,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;.

DDG/TS/CON/HW/De-Consult/20
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$bathW
Fiwtile;J nry;fpd;wik kjpgPLfspy; fz;lwpag;gl;Ls;sJ. mjdbg;gilapy;
tpf;Nlhhpah> ue;njdpfy> ud;lk;Ng> nghy;nfhy;y> Nghtnjd;d kw;Wk; fyhntt Nghd;w
ePh;j;Njf;fq;fspd; Njq;fpAs;s tz;ly; kz;iz mfw;Wjy; kw;Wk; Kfhikj;Jt
cghatopfs; mgptpUj;jp gw;wpa cz;ikfis mtjhdpg;gjw;fhf ,zq;fhzg;gl;Ls;sJ.
Njh;e;njLf;fg;gLk; gy;Nehf;F ePh;j;Njf;fq;fs; KiwNa Etnuypa> fz;b> gJis>
khj;jis kw;Wk; mEuhjGuk; khtl;lq;fspy; kfhtypfq;if kw;Wk; fyhXah topahf
mike;Js;sJ.
vjph;fhyj;jpy; mtjhdpg;gpd; ,Wjp ngWNgiw cgNahfpj;J> Nkw;gb ePh;j;Njf;fq;fspd;
tpizj;jpwid Nkk;gLj;Jtjd; %yk; ePh;kpd; cw;gj;jp kw;Wk; ePh;g;ghrdj;jpw;fhd ePiu
jpwe;J tpLjiy mjpfhpg;gjw;F cj;Njrpf;fg;LfpwJ. vdNt> Njh;e;njLf;fg;Lk;
ePh;g;ghrdj;jpw;fhf tz;ly; kz;iz mfw;Wjy; kw;Wk; Kfhikj;Jt cghatopfs;
mgptpUj;jp gw;wpa cz;ikfis mtjhdpg;ig epiwNtw;Wk; mtjhdpg;gpd; Nehf;fkhtJ>
a) cj;Njr EIRR, NPV kw;Wk; Vida jifikahd nghUshjhu Ma;T kw;Wk;
nrytpdk; kw;Wk; rYiffs; gw;wpa Ma;Tld; cz;ikfis mtjhdpj;jy;.
b) cj;Njr cgha topfis nraw;gLj;Jtjw;fhf
nrytpd; kjpg;gPL kw;Wk; Nfs;tp
Mtzj;ij jahhpj;jy;.
tz;ly; kz; ghtid Kfhikj;Jtk; (Sediment Utilization Management) ,t; mbg;gilahff; nfhz;L re;ij tha;g;Gf;fis ftdj;jpy; nfhz;L tz;ly; kz;zhf mfw;wg;gl;l nghUl;fSf;fhf cghatopfspd; rYiffs; ngwg;gl;Ls;sJ. ( c+k;: kzy;>
cuk;> gy;NtW ifj;njhopYf;fhd fspkz;> Nghd;wd)
jifik Njitg;ghLfs;
,q;F tpgupf;fg;gl;Ls;s NritfSf;fhf Mu;tk; fhl;Lfpd;w njhopy;Kaw;rpahsh;fshy;
xg;ge;jj;jpw;fhf jifik ngWtjw;F kw;Wk; Vw;Wf; nfhs;tjw;F fPo;f;fhZk; jfty;fis
toq;Fjy; Ntz;Lk;. mjdbg;gilapy; FWfpa gl;bay;gLj;jy; fPo;f;fhZk; jfTj;jpwd;fis mbg;gilahff; nfhz;lJ.
a) njhopy;Kaw;rpahshpd; gjpT kw;Wk; mjd; tpA+fk;
b) mtjhdpg;Gf;F cj;Njr CopaH Fohkpd; jifik (Curriculum vita) gw;wpa tpguk;
c) fpl;ba 05 tUlj;jpw;fhd fzf;fha;Tf;F cw;gLj;jg;gl;l epjpf;$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;njLj;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; gpufhuk; 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.

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; $l;lKk; mjidj; njhlh;e;J js tp[aKk; eilngWk;.
4. 2021.12.13 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.01.24 Mk; jpfjp tiuAk; (,U ehl;fSk; mlq;fyhdit)
Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.30 kzpf;Fk; gp.g. 2 kzpf;Fkpilapy; ngNrt mlq;fyhf 35>000 &ghit
kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; fl;lzkhf nrYj;jpa gpd;dh;> nfhOk;G-01> nya;ld; g];jpad; tPjp> 45
Mk; ,yfj;jpYs;s ,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurig> xg;ge;jq;fs; kw;Wk; tbtikj;jy; gphpT>
xg;ge;jq;fs; kw;Wk; tbtikj;jYf;fhd gpujhd nghwpapayhsUf;F vOj;J %ykhd
tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk; mthpdhy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; toq;fg;gLk;.
mNj mYtyfj;jpy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; ,ytrkhf ghPl;rpf;fg;glyhk;.
5. tpiykDf;fs; 120 ehl;fSf;F nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;.
6. tpiykDf;Nfhuy; MtzkhdJ jghYiwnahd;wpy; mlf;fg;gl;L ghJfhg;ghf Kj;jpiuaplg;gl;L
jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “Construction of Engineering Workshop Building at
Trincomalee Port (Contract No.: SLPA/CD/TRINCO/ESSB)” vd Fwpg;gplg;gl;L gjpTj; jghypy;
jiyth;> mikr;R ngWif FO> JiwKfq;fs; kw;Wk; fg;gw; Nritfs; mikr;R> ,y. 19>
irj;jpa tPjp> nfhOk;G-01 vd;w Kfthpf;F mDg;gg;gly; Ntz;Lk; my;yJ NkNyAs;s
KfthpapYs;s JiwKfq;fs; kw;Wk; fg;gw; Nritfs; mikr;rpd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s
Nfs;tpg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;.
tpiykDf;fSk;
2>100>000
&gh
ngWkjpahd
tpiykDg;gpiznahd;Wld;
7. midj;J
,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDg;gpizahdJ 2022.06.21 Mk; jpfjp tiuAk;
nry;YbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;.
8. Ntiyfspd; g+h;j;jp nra;jYf;fhd Neur;rl;lfk; 365 ehl;fshFk;.
9. ,U gpujpfspYs;s tpiykDf;fs; 2022.01.25 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpastpy; rkh;g;gpf;fg;gl;L
mitfs; gp.g.2 kzpf;F %lg;gl;L mitfis %ba gpd;dh; cldbahfNt jpwf;fg;gLk;.
tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpfs; tpiykDf;fis jpwf;Fk;
Ntisapy; rKfkspf;FkhW Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfpd;wdh;.
Nkyjpf
tpguq;fSk;
xg;ge;jq;fs;
kw;Wk;
tbtikj;jYf;fhd
gpujhd
10. ve;jnghU
nghwpapayhshplkpUe;J NkNyAs;s Kfthpapy; ngw;Wf; nfhs;sg;glyhk;. (njhiyNgrp: 0112380517)
Nkw;$wg;gl;Ls;s midj;Jk;
fhl;rpg;gLj;jg;gl;Ls;sJ.

eroc.drc.gov.lk

jiyth;>
mikr;R ngWiff; FO>
JiwKfq;fs; kw;Wk; fg;gw; Nritfs; mikr;R>
,y. 19> irj;jpa tPjp>
nfhOk;G-01.

vd;w

,izajsj;jpypUe;J

xd;-iydpy;

காபூலில் இயங்கும் பிரபல தனியார்
த�ொலைக்காட்சி ஒன்றின் படப்பிடிப்பாளர்
தலிபான் ப�ோராளிகளால் மிக ம�ோசமாக தாக்கப்பட்டு க�ொலை செய்யப்பட்டது த�ொடர்பில்
அந்த த�ொலைக்காட்சி சேவையின் தலைமை
நிர்வாக அதிகாரியால் தலிபான் தலைமைக்கு
அறிவிக்கப்பட்டப�ோதும்,
அடையாளம்
காணப்பட்ட அந்த க�ொலையாளி மீது ஒழுங்கு
நடவடிக்கை எதுவும் எடுக்கப்படாமையும்
இந்த சம்பவம் பற்றி தலைமையிடம் இருந்து
எந்த கருத்தும் வெளிப்படாமையும் குறிப்பிடத்தக்கது. இது ப�ோல பல சம்பவங்கள் நாட்டின்
பல பகுதிகளிலும் பரவலாக நடந்து க�ொண்டிருக்கிறது. ஆனால் இவையாவும் வெளி உலகிற்கு வருவதும் இல்லை இது பற்றி அமெரிக்க
தரப்பு கவனம் செலுத்துவதும் இல்லை.
இந்த நிலையில் சர்வதேச உதவிகள் துண்டிக்கப்பட்டு வங்கி அமைப்பு பெருமளவில் முடக்கப்பட்ட நிலையில், இருக்கும் ஆப்கானின்
ப�ொருளாதாரம் வெகுவிரைவில், வெகுவாக
சுருங்கும் என்று சர்வதேச நாணய நிதியம் மதிப்பிட்டுள்ளது. ஆப்கானிஸ்தான் ஆய்வாளர்கள்
அமைப்பு என்கின்ற தனியார் அமைப்பொன்றின் சமீபத்திய அறிக்கை ஒன்றில் தலிபான்
அரசாங்கத்திடம் அதன் நிதிச் சரிவுப் ப�ொருளாதாரத்தை ஒத்திசைவாக்குவதற்கான எந்த திட்டமும் இல்லை என்றே த�ோன்றுகிறது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சர்வதேச உதவிகளைப்
பெறுவதற்கு மனித உரிமைகள் மற்றும் பாதுகாப்பில் விட்டுக் க�ொடுப்புகளைச் செய்ய ஆட்சியாளர்கள் தயாராக இல்லை. என்பதையே
இவை யாவும் உணர்த்துகின்றன.
அதேவேளை உலக வங்கியும், ஜெர்மனி
மற்றும் நெதர்லாந்து ப�ோன்ற சில நன்கொடையாளர்கள் நாடுகளும்,ஆப்கான் சுகாதாரத்
துறையில் உள்ள ஊழியர்களுக்காவது ஊதியம்
வழங்க ஆல�ோசித்து வருவதாக அறிய முடிகிறது. உலக வங்கி 500 மில்லியன் பவுண்ஸ்கள் வரை நிதியை வெளியிட பரிசீலித்து
வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது. மருத்துவ பணியாளர்களுக்கு சம்பளம் இல்லாததால், மிக
அடிப்படையான சுகாதார சேவைகள் கூட,
தடைப்பட்டுள்ளதாகவும் இது குழந்தைகள்
மீது நேரடி தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளதாகவும்
அங்கிருந்து வரும் தகவல்கள் கவலை அளிக்கின்றன.
அதேவேளை சர்வதேச உதவிகளை எந்த
நாணயம் மூலமாக நாட்டிற்கு மாற்றுவது,
என்பது த�ொடர்பிலும் பல சிரமங்களை எதிர்க�ொள்ளப்படுகிறது. அங்குள்ள தனியார் வங்கி
அமைப்புகள்
பணப்பரிவர்த்தனைகளை
மேற்கொள்ள தயங்குவதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. சர்வதேச பணப் பரிமாற்றத்தை தற்போது
நடைமுறையில் இருக்கும் அமெரிக்க நாணயத்தில் மேற்கொள்வது பாதுகாப்பானத�ோ, நிலையானத�ோ அல்ல என்கின்ற கருத்துக்களும் முன்வைக்கப்படுகின்றன. எப்படியாயினும் இந்த
குளிர்காலத்தில் மனிதாபிமான நிவாரணத்திற்கான அவசர உதவிகளை ஊக்குவிக்கும் மன�ோநிலையிலேயே பல மனிதாபிமான அமைப்புகளின் விருப்பங்களும், செயல்பாடுகளும்
உள்ளன.
நிதிப் பரிமாற்ற சிக்கலைத் தீர்ப்பதற்காக,
உலக வங்கியின் முன்னாள் ப�ொருளாதார
நிபுணர் வில்லியம் பைர்ட் மற்றும் முன்னாள்
கருவூல அதிகாரி அலெக்ஸ் ஜெர்டன்
ஆகிய�ோர் பல பரிந்துரைகளை முன்வைத்துள்ளனர். அவர்களின் அனைத்து திட்டங்களும்
சாத்தியமானதாக இல்லாவிட்டாலும், தனியார்
துறை வங்கிகள் மற்றும் ஆப்கானிஸ்தானில்
இன்னும் செயல்படும் சில தனியார் நிறுவனங்கள் மூலம், தனிப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு
டிஜிட்டல் த�ொழில் நுட்பம் மூலம் உதவிகளை
வழங்கலாம் என்பது சில நாடுகளால் பரிசீலிக்கப்பட்டு வருகிறது. வணிக இறக்குமதியை
எளிதாக்குவதன் மூலம் நாட்டிற்கு நிதியைக்
க�ொண்டுவருவதற்கான
ஆக்கப்பூர்வமான
அணுகுமுறைகளையும் அவர்கள் பரிந்துரைத்துள்ளனர்.
அமெரிக்காவும் சர்வதேச நாணய நிதியமும்
ஆப்கானின் தனியார் சிலரால் வெளிநாடுகளில்
முதலிடப்பட்டுள்ள பல பில்லியன் பெறுமதியான ச�ொத்துக்களை முடக்கி நாட்டின் பஞ்ச
நிலையை ப�ோக்க வேண்டும் என்று முன்மொழிந்துள்ளது. அமெரிக்கா கையகப்படுத்திய
ஆப்கான் மத்திய வங்கியின் பணமும் மனிதாபிமான உதவிகளுக்காக உடன் விடுவிக்கப்பட வேண்டியதே. எந்த அணுகுமுறையை
பயன்படுத்தியாகிலும், அமெரிக்காவும் பிற
நன்கொடையாளர்களும் விரைவாக செயல்பட
வேண்டும் என்பதே கள நிலவரம்.
ஆப்கானின் இன்றைய இந்த அவல நிலைக்கு
காரணமான அமெரிக்கா இந்த விடயத்தில் அதி
கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்பதே அனைவரின் எதிர்பார்ப்பும் ஆகும். அதேவேளை
சர்வதேச உதவியிலிருந்து தலிபான் அமைப்பினரே அதிக பலன் பெறுவார்கள் என்கின்ற
நியாயமான, ஆழமான கவலைகளும் கருத்தில்
க�ொள்ளப்பட வேண்டும், சர்வதேச உதவிக்கான ந�ோக்கத்தை விரிவுபடுத்துவது எளிதானது அல்ல. தலிபான்களின் முன்னைய மற்றும்
சமீபத்திய அடக்குமுறை நடவடிக்கைகள், சர்வதேச பயங்கரவாத குழுக்களுடனான அவர்களின் த�ொடர்பு மற்றும் அவர்களின் அரசாங்கத்தில் அனுமதிக்கப்பட்ட பயங்கரவாதிகளின்
இருப்பு ஆகியவற்றை அசைப்பது என்பது இலகுவான விடயம் அல்ல,
காபூலில் இருந்து தங்கள் துருப்புக்கள், தூதரகங்கள் மற்றும் குடிமக்களை அண்மையில்
வெளியேற்றிய அமெரிக்கா மற்றும் அதன்
நட்பு நாடுகளுக்கு, ஆப்கானிஸ்தான் மக்களின்
நெருக்கடிக்கு தீர்வு கான்பதை விட தலிபான்
அமைப்பினர் மீதான அழுத்தத்தை அதிகரிக்க
வேண்டும் என்கின்ற உணர்வே வலுவானதாக
இருக்கும்.
எது எவ்வாறாயினும், இந்த குளிர்கால நடுப்பகுதியில் ஏற்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படும்
மனிதாபிமான பேரழிவு அபாயம் தடுத்து நிறுத்தப் படாவிட்டால் ஆப்கானிஸ்தானுடனான 20
ஆண்டுகால சர்வதேச முரண்பாடுகள் மேலும்
அதிகரித்து
தலிபான்களின்
நிலைபாடு,
நியாயப் படுத்தப்படும் அபாயம் ஏற்படலாம்.
தற்போதைய காபூலின் வீழ்ச்சிக்கும் அதன்
மூலமான தலிபான்களின் மீள் எழுச்சிக்கும்
வழிவகுத்த அமெரிக்காவும் அதன் நட்பு
நாடுகளும் ஆப்கான் மக்களை புறக்கணிக்க
மாட்டோம் என்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
நடக்குமா இது...? ஒத்துழைப்பார்களா தலிபான்கள்...? மலருமா ஜனநாயகம்...?
உலகின் விடை அற்ற பல கேள்விகளில்
இவற்றையும் இணைப்பதை தவிர வேறெதுவும் தற்போதைக்கு சாத்தியமற்றதே..!

தினகரன் வாரமஞ்சரி
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ே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)

ெதாடர்பாடல் மற்றும் ஊடகக் கற்ைககள் டிப்ேளாமா
பாடெநறிக்கான விண்ணப்பங்கள் ேகாரப்பட்டுள்ளன
ெகாழும்பு பல்கைலக்கழகத்�ன்
இத�யல் ���னால் நடாத்தப்படும் ெதாடர்பாடல் மற்றும் ஊடகக்
கற்ைககள் �ப்ேளாமா பாடெந�க்கான 2022 ஆம் கல்�யாண்�ற்கு�ய �ண்ணப்பங்கள் ேகாரப்படு�ன்றன.
இவ்
�ப்ேளாமா
பாடெந�யானது ேத�ய ெதா�ல்சார் தைகைம�ன் மட்டம் 05 க்கு
(NVQ Level 05) சமனானதாகும்.
ேமலும் இது இலங்ைக தைகைமக்
கட்டைமப்�ன் (SLQF Level 03)
மட்டம் 03 க்கு ேமம்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
�ண்ணப்பங்களானைவ
ஊடகங்க�ல் ப�யாற்றும் இையபான
அனுபவமுள்ள �ண்ணப்பதார�ட�ருந்து ேகாரப்படு�ன்றன. சுயா�ன
ஊடகத்துைற சார்ந்தவர்கள், ஆக்கப்பூர்வமான எழுத்தாளர்கள், கைலஞர்கள் எனத் தத்தம் துைறக�ல்
தற்ேபாது
ஈடுபட்டுள்ளவர்களும்
உள்வாங்கப்படுவர். ஊடகச் ெசயற்பாடுக�ல்
ஈடுபட்டுள்ளவர்கள்,
எ�ர்காலத்�ல்
ஊடகத்துைற�ல்
இைணய
�ரும்புபவர்க�ட�-

ருந்தான
மட்டுப்படுத்தப்பட்ட
எண்�க்ைக�லான
�ண்ணப்பதாரர்கள் இந்த �ட்டத்�ற்குத் ேதர்ந்ெதடுக்கப்படுவார்கள்.
எனேவ,
அவர்களும் தங்கள் �ண்ணப்பங்கைள சமர்ப்�க்கலாம்.
இந் �கழ்ச்�த் �ட்டமானது �ங்களம், 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 �ண்ணப்பங்கைள ெகாழும்பு பல்கைலக்கழகத்�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 ஏற்றுக்ெகாள்வதற்கான இறு�த்�க� 2021 �சம்பர் 31 ஆகும்.

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 ராஜபக்ஷ�ட�ருந்து, ெலா�ஸ்�க் முகாைமத்துவ இளங்கைல�ல் அ� �றந்த �றைமக்கான �ண்ணத்ைத ெபற்ற முதல் பா�ஸ்தா�ன்
அ�கா� ஆவார்.

ேபராசிரியர் ஆறுமுகம் நல்லநாதனுக்கு மீண்டும்
கிைடக்கப்ெபற்ற உயர்ந்த ெகௗரவம்
��த்தா�யா லண்டன் பல்கைலக்கழக தகவ�யல் துைறப்
ேபரா��யரான ஆறுமுகம் நல்லநாதன் உல�ல் �கப்ெப�ய
ெதா�ல்நுட்பத்துைறசார் �புணர்க�ன் �றுவனமான �ன்
மற்றும் இலத்�ர�யல் ெபா��யல் �றுவனத்�ன் (IEEE)
16வது சர்வேதச மாநாட்�ற்கு ெகௗரவ �ருந்�னராக
அைழக்கப்பட்டு �றப்�க்கப்பட்டுள்ளார். ேபராதைனப் பல்கைலக்கழகத்�ன் �ன் மற்றும் இலத்�ர�யல் ெபா��யல்
துைற�னால் ஏற்பாடு ெசய்யப்பட்�ருந்த இம்மாநாடு ேநற்ைறய �னம் இைணயம் ஊடாக
நைடெபற்�ருந்தது.
ேபரா��யர் நல்லநாதன் 2016ஆம் ஆண்டு
IEEE �றுவனத்�ன் “Fellow” உறுப்�னர்
என்ற தகு�ையப் ெபற்றுக்ெகாண்டு சாதைன
பைடத்தவர். இலங்ைக��ருந்து IEEE Fellow
உறுப்�னர் என்ற தகைமையப் ெபற்றுள்ள
பத்து உறுப்�னர்களுள் ேபரா��யர் நல்லநா-

தனும் ஒருவர் என்பது கு�ப்�டத்தக்கதாகும். IEEE Fellow
உறுப்�னர் என்ற தகைம
ெதா�ல்நுட்ப சமூகத்�னால்
வழங்கப்படு�ன்ற அ��றந்த
ெகௗரவமாகவும் முக்�யமான
ெதா�ல்த்துைறச்
சாதைனயாகவும்
பார்க்கப்படுவதாகும். ேபரா��யர் நல்லநாதன்
IEEE �றுவனத்�ன் சர்வேதச
மாநாட்�ற்கு ெகௗரவ �ருந்�னராக அைழக்கப்பட்�ருந்தைம அவருக்கு
�ண்டும் �ைடத்த ஒரு உய�ய ெகௗரவமாகும்.
காைரநகர் இந்துக் கல்லூ��ன் ம�ைம�க்க
பைழய மாணவனான ேபரா��யர் ஆறுமுகம்
நல்லநாதனுக்கு �ைடத்த உயர்ந்த ெகௗரவம்
கு�த்து பைழய மாணவர் சங்கத்�ன் கனடாக்
�ைள ம�ழ்ச்�யும் ெபருைமயும் அைடவதுடன் அவர் ேமலும் பல சாதைனகள் பைடத்து
கல்லூ� அன்ைனக்கு ெபருைம ேசர்க்கேவண்டும் என வாழ்த்து�றது.

துைரவி விருது -2022/2021
2022/2021 ஆம் ஆண்டுக�ல் இலங்ைக�ல்
த��ல் ெவ�வந்த கட்டுைரத் ெதாகுப்பு மற்றும்
ெமா�ெபயர்ப்பு நூல்க�ல் �றந்தைவ ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டு 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 ஆக்கங்கள் ெகாண்ட நூலாக இருத்தல் ேவண்டும். ெமா�ெபயர்ப்பு நூ�ன் மூலப்பைடப்பு உல�ன் எந்த ெமா��லும் ெவ�வந்ததாகவும் இருக்கலாம். ெமா�
ெபயர்க்கப்படும் நூல் ஆக்க இலக்�யமாக இருத்தல்
ேவண்டும். �ருதுக்காக அனுப்பப்படும் நூல் இலங்ைக�ல் ப�ப்�க்கப்பட்டு இலங்ைக�ல் ISBN இலக்கம் ெ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 ெதாடர்புகளுக்கு- ேமமன் க�- 0778681464, துைர� அலுவலகம்011-2327011, �ன்னஞ்சல்- duraivi1931@gmail.com

சாதைன புரிந்தவர்களுக்கு ெகௗரவ டாக்டர் பட்டம்

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.

யாழ்.ேகாண்டா�ல் CCTMS பாடசாைல �ள்ைளக�ன் கு�தண்�ர் �ரச்�ைனைய
�ர்க்கும் முகமாக பூம� அம்மா அறக்கட்டைள�ன் �ர்வாகக் குழு�னர் புலம்ெபயர்ந்த 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 ேமாகனதாஸ் குடும்பத்�னர் வழங்�னர். �ரான்ஸ் த�ழ் வாெனா� மற்றும் பூம�அம்மாஅறக்கட்டைன�ன் ஸ்தாபகர் இந்த ஏற்பாட்ைட ெசய்�ருந்தார். படம்: ேவலைண குறூப் �ருபர்

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 ேஹாட்ட�ல் நைடெபற்றது. �றப்பு அைழப்பாளர்கைள டாக்டர் கலா�� த�ந்து �ேஜநாயக்க (துைணத் தைலவர்) ெடக்ஸ்டர்
ெபர்னாண்ேடா (தைலவர்-) ஆ�ேயார்
வரேவற்றனர்.
டாக்டர்.எம்.ஏ.ஏ.ஜப்பார்
- துைணத் தைலவர் (இலங்ைக அத்�யாயம்) எஸ். ரகு இந்�ரகுமார் - இயக்குநர்
(இலங்ைக அத்�யாயம்) ஆ�ேயார் �கழ்வுக்கு 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�னருமான ரவூப் ஹக்�ம் ஆ�ேயார் கலந்து இளங்கைல, முதுகைல
மற்றும் பல்ேவறு துைறக�ல் சாதைன பு�ந்தவர்களுக்கு கவுரவ
டாக்டர் பட்டங்கைள வழங்�னார். த�ழகத்�ல் இருந்து இைளஞர்களுக்கு ே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

�ே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 கூடத்�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

இருந்தைமக்காக �ருச்� ம�ச்சுடர் ஊடக�யலாளர் புத்தாநத்தம் எம்.ேக.ஷாகுல் ஹ�து உள்�ட்ட 30 ேபருக்கு இந்த ெகௗரவ
டாக்டர் பட்டம் வழங்கப்பட்டது.
�ழா�ல் �லங்கா முஸ்�ம் ��யா ேபாரத்�ன் தைலவரும், 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 மாணவர்களுக்கான வ�க �ர்வாகம், ேமலாண்ைம, வர்த்தகம் மற்றும்
இலக்�யம் கு�த்த முதுகைல மற்றும் இளங்கைல பட்டங்களும்
வழங்� ைவக்கப்பட்டன.

தினகரன் வாரமஞ்சரி
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Hot Line - 011 2 429 369 | 011 2 429 368
Fax - 011 2 429 330 / E-mail - adzsuo@gmail.com
Chamara -077 727 0067 / Umanga - 077 727 0845
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HOKANDARA (Amaragoda Road)

THALAPATHPITIYA

4 bedrooms with inbuilt wardrobes,
3 bathrooms, living space, tv
lounge, swimming pool, kitchen
& pantry, parking for 2 vehicles,
servants quarters.
LAnd ExtEnt iS 60 pERcHES.

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

HOUSE FOR SALE

ghpkhw;wk;

Price - Rs. 95 Million (Negotiable)

cOntAct – 0772

293 165

HOUSE FOR SALE

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

CONTACT - 0772

293 165

HUMMER H2 FOR SALE
- Cash or Exchange - Yellow
- 2007
- Petrol

CALL NOW - 077 757 2726

Gracious Living with Care .....

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

Rs. 45,000/-

PER MONTH
UPWARDS

OUR ORGANIZATION PROVIDES
CARE TO OLD PEOPLE WHO
HAVE ILLNESSES OR ARE AGED

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.

Call : +94 777 555 846 (SHEHARA)

* Trusted Marketplace of Classified Advertisers...

Classified

Inquiries :- Ramani - 077 7 278 948/ 011 2 429 347 | Piyumi - 011 2 429 383 | Gayani - 011 2 429 342/ 343
077 7 270 067
E-mail - classiﬁed@lakehouse.lk

Green Light for

Online Transfer
Lake House Branch
Acc. No. 000000377
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சர்ச்சைகளை வென்று... 05ஆம் பக்க த�ொடர்...

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

Hotline - 011 2 429 342 / 011 2 429 343
Fax - 011 2 429 375 / 011 2 429 380 | E-mail - classified@lakehouse.lk
மின் ஜெனரேட்டர்கள்,
தெஹிவளை வீடு ஒன்றிதிரும ண அழைப்பிதழ்கள் மற்றும் கடதாசி
ற்கு தங்கி வேலை செஓ ல்டனேட்ட ர ்க ள் ,
விற்பனை நிறுவனம�ொய்வதற்கு
வீட்டுப்
பணிமின்சார பவர் பெனல்,
ன்றிற்கு
ஆண்/பெண்
ப்பெண்
தேவை.
வயது
விநிய�ோக ப�ோர்ட்களில்
ஊழியர்கள்
உடன்
40க்கு கீழ் மாத சம்பளதி ருத்தங்களை கையாதேவை. பயின்டின் வேம் 23,000/- த�ொடர்பு
ளக்கூடிய மின்சார மெலைகளி ல் தேர்ச்சியு- 0776 77662 0.
க்கானிக் தேவை. Email
ள்ளவர்களும் தேவை.

080699
- engineering2@esn கம்பஹா சுப்பர் மார்கெட்
இன்டர்லொக் கல் ப�ொ0777-313478.

079966
நிறுவனத்திற்கு கனரக
ருத்தும்
நிறுவனaallied.com. த�ொ.பே
தேவை.
வாகன
அனுபவமுத்திற்கு
கையுதவி- முஅத்தின்
- 07 68 23 24 06 /
க�ொழும்பு
03
க�ொடைய
40
55
வயது
யாளர்கள்
தேவை.
07 68 23 24 01
ள்ளுப்பிட்டிய ஜூம்மா
தங்கி
வேலை
செய்வதங்குமிடவசதி
உண்டு.

080766
எந்தவ�ொரு
வியாபாப ள் ளி வா ய லு க் கு
தற்கு சாரதி தேவை.
071 4465817,077
ரத்திற்கும்
உகந்த
அழகிய
குரலிலே
உணவு., தங்குமிடம்
0744319. 080210
கட்டிடம�ொன்று மாளிஅதான்
ச�ொல்லவும்
இலவசம் . தூரப் பிரதேப ள் ளி வா ய ளு டை ய
காவத்தையில் நீண்ட
க�ொடகம
சங்க ளும் கவனத்தில் மாத்தறை
அன்றாட வேலைகளை
கால குத்தகைக்கு /
ஹ�ோட்டலுக்கு
சகல
க�ொள்ளப்படும். 077செய்யக்கூடிய முஅத்திவாடகைக்கு அல்லது
ஊழியர்கள்
மற்றும்
3544403. 080997
ன்
ஒருவர் அவசரமாக
விற்பனைக்கு உண்டு.
வீட்டு வேலை மற்றும்
தங்கி வேலை செய்யதேவைப்ப டு கின்றார்
அ ச்ச க ம � ொன் றி ற் கு
ஹ�ோட்டலில் முகாமைக்கூடிய கணர வாகன
40 வயதிற்குட்பட்டவம�ோட்டார் சைக்கிள்
த்துவம் செய்ய ஊழிசாரதிகள் மற்றும் ஊழிர்களுக்கு முன்னுரிமை
த�ொழி ல்நுட்ப நிலைய- தெஹிவளையில் உள்ள
யர்கள் தேவை. 077
கட்டுமானத் தளம் ஒன்றியர்கள் தேவை. உணவு,
வழங்கப்படும். த�ொடர்பு
ம�ொன்றிற்கு,கைத்தொ2217269,
077 எமது நிறுவனத்தில் 18
தங்குமிடம் இலவச ம்.
க�ொள்ள வேண்டிய இலற்கு BoQ த�ொகை
ழில�ொன்றிற்கு களஞ்சி5540493. 080991
வயதிற்கு
மேற்பட்ட
க்கம். General Secreவெலிவேரிய,
கிரிந்திமதிப்பீட்டாளர்
ஒருவர்
யசாலைய�ொன்றிற்கு,
ஹ�ோட்டல் மற்றும் கிளிஇருபாலாருக்கும் ப�ொtary, Kollupitiya Jumவெலவிற்கு
அருகில்
உகந்தது. அழை க்கவுதேவை. த�ொ.பே. இல.
ந�ொச்சியி ல் உள்ள
ருத்தமான பாதுகாப்பு
mah Ma sjid, No.61,
விசேட மான. 076ம் - 0723278646
0777310731.
திருமண மண்டபத்தில்
உ த் தி ய�ோ க த்த ர ்க ளு st.mic hael’s Road,
3471665. 080993

080668
பின்வரும் வெற்றிடங்க
079829
க்கான வெற்றிடங்கள்
Colomb o - 03 . Teleஹாட்வெயார் கடையில்
ள். 1. சமையலாளர்
உண்டு. தங்குமிட வசதி
phone : 0777-572233,
வேலை
செய்வதற்கு
2. வெயிட்டர் 3. ரூம்
இலவசம்.
மற்றும்
Email - info@g-town.
டிரைவர் தேவை. (பாப�ோய் 4. கிளீனர்/
உணவு
குறைந்த
lk
080544
ணந்துறை)
075
பராமரிப்பாளர் 5. வரவிலையில்
வழங்க- வ ங்கி,  துறைமுகம், நகர
6272230,
077
வேற்பாளர் (பெண்கள்
சபை
த�ொடர்பான
ப்படும்.
க�ொட்டாவ,
8737289. 080989
மட்டும்) 6 . மின்னியகம்பனி வேலைகளிற்கு
கலால்கொட, அநு ராலாளர் அழையுங்கள்.
25 - 40 வயது பெண்
தபுர, பிய கம, பாதுக்க
077 2 3 1 5521.
தேவை . த�ொ .பேசி.
மஹரகம, பிலியந்தல,

080847
ஆடைத்தொழிற்துறையில்
0777 31073 1.
ப�ொரல்ல, மஹாவெவ,
வேலை வாய்ப்புக்கள்

079836
கிரான்பாஸ் மித்தெனிய
ஹோமாகம, பனாக�ொட,
(றாகம)
அனுபவமுஆகிய பி ரதேசங்கட�ொம்பிள் பேர்க் கைள்ள 45 வயதிற்குக்
ளு க்கு OZC/SSO/
த்தொழி ல் பேட்டையில்
சகல அலுமினியம் வேகுறைந்த
பெண்/
SO/ LSO ப�ோன்றோர்
உற்பத்தி கம்பனி அவலைகளுக்கும் பாஸ்மார்
ஆண், சிறந்த சம்பளம் ஓர் 88 வயது முதியவரை
தேவைப்படுகின்றனர்களது உற்பத்திப் பிரிதேவை.
தங்குமிட
மேல திக நேர க�ொடுகண்காணிக்க அனுபவர்.
த�ொடர்புகளுக்கு.
விற்கு திறன் உடைய/
வசதி உண்டு. சம்பளம்
ப்பனவு, தங்குமிட வசமுள்ள ஆண் கண்காOpe r a tion Manager.
திறன் அற்ற த�ொ ழிலா2500/-- 3500/-103,
வேலைத்
ணிப்பாளர்
தேவை. நீர்கொழும்பு
076 8 228200, 075
திகளுடன் த�ொடர்புகள்
ளர்கள் தேவை. வயது
பழைய கெஸ்பேவ வீதி,
தளத்திற்கு
மேசன்,
அவர் ஓர் டெமின்டியா
3828200.
080987
18-32 சிறந்த சம்பளம்
075
0859367,
072
தெல்கந்த ,
செட்டரின், பாஸ்மார் எ வ்வி த கட்டண மும் அறசலுகைகளுடன் தயவு
ந�ோயாளி
விண்ணப்ப2964542,
அயன்
ஒபநுகேக�ொடை . 078
மற்றும் உதவியாளர்கள்
செய்து
அழையுங்கதாரி ப�ொறுமையுடன்
வி டாமல் இலங்கை
ரேட்டர்க ள் விரும்பத்த7288288,  077
தேவை. பாஸ் சம்பளம்
ள். 077-8869803.
அமைதியான
ஒருவராக
முழுவதும்
உள்ள
பிரக்கது.
080001
2426626. 080282
2800- 3500/- வரை

080966
இருத்தல் வேண்டும்.
பலமான
த�ொழிற்சாஉதவி யாளர், சம்பளம்
த ங் கி யி ரு த்த ல்
லைகளுக்கு
பெண்/ ஹ�ோமாகமவில் உள்ள
1800-2500 /- வரை
ஓர்
பல்
சத்திரசிகிவேண்டும்.
விபரங்கஆண் வேலையாட்கள்
அல்லது உப ஒப்பந்த
ச்சை
நிலையத்தில்
ள் வேண்டும். 50-65
சேர்த்துக் க�ொள்ளப்படுஅடிப்படையில் தினமும்
வேலை செய்ய loவயது விரும்பத்தக்கது.
கின்றனர். வயது 18-45
செலவுத்
த�ொகை
அடிப்படையில்
cum
சரியான நபருக்கு நல்ல
நாள�ொன்றுக்கு சம்பபற்சிகிச்சை
சத்திர
மற்றும் 14 நாட்களிசம்பளம் - அழையுங்களம் 1500 - 2500
சி கி ச ் சை ய ாள ர ்க ள்
ல் காசு அழையுங்கள்
COLOMBO
ள். 0777-588488.
வரை மாதம் 50000
அழைக்கப்படுகின்றனர்.
077 4176004,075
close to Sangharaja Mawatha,

077287
ற்கு மேல் சம்பளம்
காலை அல்லது மாலை
8537366. 080007
on Srimath Bandaranaike
கிருளப்பனை மாடி வீ- மரத்தொழிற்சாலைக்குத்
பெறலாம். நாள்/வார/
நேரங்களில் ட�ொக்டர்
ட�ொன்றில்
தங்கி,
மாத சம்பளம். மருஆஷா கமகே (2293)
தச்சர்கள், பெயின்ட்
Mawatha office spaces from
சிறிய குடு ம்பம�ொத்துவ கா ப்பீடு தங்குமி077
4053553,
வேலை
செய்யக்கூ200 to 4000 sq.ft.
071
7333033,
077
ன்றிற்கு சேவையாற்ற
டம்,
உணவு
வழங்கப்படிய தச்சர்கள், 25
available for rent or lease.
9554363. 080972
பணிப்பெண்
ஒருவர்
டும். 0779835433/
வய திற்குட்பட்ட உததேவை.
விபரங்களி07 536 50635, ஹ�ோமாகமவில் உள்ள
வியாள ர்கள் தேவை.
பற்சிகிச்சை கிளினிக்
Inquiries : 0768225063
ற்கு - 0777313478.
07 106 70266.
076909
4497.
இல் தாதியர்/ உதவி
080690

079971

080688
0703948623
யாளர்களுக்கு
வெற்றிடங்கள்.
ட�ொக்டர்
ஆஷா கமகே. 077
4053553,
0717333033,
077
Njq;fha;> fpj;Js; kw;Wk; gid nra;if Cf;Ftpj;jy;
9554363. 080969
kw;Wk; njhlh;Gs;s ifj;njhopy; cw;gj;jpfis jahhpj;jy;
070404089
9/
077865377 8 நட்சkw;Wk; Vw;Wkjp gy;tifg;gLj;jy; ,uh[hq;f mikr;R
த்திர தர ஹ�ோட்டலுக்கு சி வில் உடையில்
பாது காப்பு அதிகாரிகள் துரிதமாக சேர்த்துக்கொள்ளல்.
உணவு
இலவசம். (12 மணி
நேரம்) இற்கு 1450/
tUlhe;j gjpT nra;jy; - 2022 - Vw;Wkjpahsh;fs;> Vytpw;gidjhuh;fs;/
- - 1600/- - க�ொழும்பு 0718653780 அலுவjufh;fs;> tpw;gidahsh;fs; kw;Wk; ngUe;Njhl;l chpikahsh;fs;
லகம் 071-3155331/
070665533
1/
077394245
2,
1971 Mk; Mz;bd; 46 Mk; ,yf;f njq;F mgptpUj;jp rl;lj;jpd; Vw;ghLfs; kw;Wk; 1972 Mk;
076817105
3.

080726
Mz;bd; 15009/1 vd;w ,yf;fKila mjptpN\l th;j;jkhdp mwptpj;jypd; gpufhuk;> midj;J

RENT / LEASE

njq;F mgptpUj;jp mjpfhu rig

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;.

2021 O/L ஆங்கில
ம�ொழி மூலம் மாணவனுக்கு
மஹரகம
நகர
எல்லையில்
த ங்குமிடம் உண்டு.
0787202879.

079215

இரண்டு
அறைகளுடன்
அப்பார்ட்மென்ட்
ஐந்தாம் மாடி - லிப்ட்,
கார்பார்க் உண்டு. விற்பனைக்கு - ரூ.10
மில்லியன் , மெசன்ஜர்
வீதி ( லாபீர் மாவத்த)
க�ொழும்பு -12. த�ொடர்பு
0714275384.

077768

களுத்துறை மாவட்டத்தில்
ஹ�ொரண
நகருக்கு
4 Km இற்கு அருகில்
ஹ�ொரண தல்கஹவில
பிரதான பஸ் பாதையில்
16.8 பேர்ச் வயல்
காணி மேட்டுக்காணியுடன் (ஓவிட்ட) ரம்மியமான காட்சிகள் மற்றும்
சிறந்த அறுவடையுடன்
விற்பனைக்கு. விவசாய
பயிர்செய்கைக்கு ப�ொருத்தமானது.
விலை
ஓரளவு
பேசித்தீர்க்கலாம்.
தெளிவான
உறுதி
தயவுசெய்து
ஆங்கிலத்தில் கதைக்கவும். 29.75 இலட்சம் - 0770830717,
0766778686.

079853

கராஜ் மற்றும் நான்கு
படுக்கை
அறைகளுடன் மூன்று மாடி வீடு,
இரண்டு
அலகுகள்
க�ொழும்பு-10 பன்சல
வீதியில்
ஆனந்தாக்
கல்லூரிக்கு 50 மீற்றர்
த�ொலைவில்
35/
= மில்லியன். விலை
பேசித் தீர்மானிக்கப்படலாம். பேர்ச் 3.5.
தரகர்
வேண்டாம்.
T.P.
0772955117,
0775113603. 079682
மட்டக்குளி ப�ொலிஸிற்கு
சிறிய தூர த்தில் 16
பேர்ச் சிறந்த காணித்துண்டு
விற்பனைக்கு வீட்டிற்கு அல்லது
களஞ்சியத்திற்கு ப�ொருத்தமானது. சமதரையான காணி. 076
8542931. 079843
641

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;.
njhiyNgrp : 011-2369131
fPh;j;jp = tPurpq;`>
011-2502503
jiyth;>
,izajsk; : www.cda.gov.lk
njq;F mgptpUj;jp mjpfhurig>
,y. 54> ehty tPjp>
ehuhN`d;gpl;l> nfhOk;G-05.
njhiyNgrp
kpd;dQ;ry;

ப�ொக்ஸர்
வெள்ளை
3 மாதம் பெண்குட்டி
விற்பனைக்கு.
0772457833

080681

3 படுக்கையறை, குளிரூட்டப்பட்ட பாதி தளபாடங்களு டன் அப்பார்ட்மென்ட் வாடகைக்கு
- வெள்ளவத்தை, ருத்ரா
மாவத்தையில் - மேலதிக
விபரங்களுக்கு அழையுங்கள் - 0777588488.

077286

jpUkz
Nritfs;

: 011-2502501
: chairmancda.gov@gmail.com

cq;fs; tpsk;guq;fis gpd;tUk;
kpd;dQ;rYf;F mDg;gTk

classified@lakehouse.lk
tprhuizfSf;F gpd;tUgth;fSld; njhlh;G nfhs;sTk;
mD\h
gpAkp

- 077 7 278 948
- 011 2 429 383

ukzp
fadp

- 011 2 129 347
- 011 2 429 342/343

திறப்பு விழாவிற்கு வடமாகாண ஆளுநர் ஜீவன் தியாகராஜாவை
பிரதம விருந்தினராக்க முடிவெடுக்கப்பட்டு, அழைப்பிதழ்கள் வெளியானதும், வடமாகாண ஆளுநர் தமிழர்களுக்கு எதிராக செயற்படுகின்றார், இராணுவத்தினருக்கு காணி வழங்கவுள்ளார் என கூறி பிரதம
விருந்தினராக ஆளுநர் அழைக்கப்படுவதனையும் கடுமையாக எதிர்த்தனர்.
அவற்றையும் மீறி ஆளுநர் திறப்பு விழாவிற்கு விருந்தினராக அழைக்கப்பட்டார்.
திறப்பு விழாவும் கண்டிய நடனமும்.
திறப்பு விழாவான டிசம்பர் 2ஆம் திகதி, ஆரிய குளத்திற்கு வருவதற்கு முதல் ஆளுநர் அருகில் உள்ள நாக விகாரைக்கு சென்று வழிபட்டு
விகாராதிபதியுடன் நிகழ்விடத்திற்கு வருகை தந்தார். அவர்கள் வரும்
ப�ோது, கண்டிய நடன வரவேற்புடன் நிகழ்விடத்துக்கு வந்தார்கள்.
இவ்வளவு காலமும் திட்டத்தை எதிர்த்து சமூக வலைத்தளங்களில்
களமாடியவர்களுக்கு "சும்மா இருந்த வாய்க்கு அவல் கிடைத்தது
ப�ோல "ஆளுநர் மற்றும் நாக விகாரை விகாராதிபதி கண்டிய நடனத்துடன் ஆரிய குள திறப்பு விழாவிற்கு வருகை தந்த புகைப்படங்கள்
அமைந்தன.
அந்த புகைப்படங்களை சமூக வலைத்தளங்களில் பகிர்ந்து, "யாழ்ப்பாணம் சிங்களமயமாகி விட்டது" , "அன்றே ச�ொன்னோம் ஆரிய குள
புனரமைப்பு சிங்கள மயப்படுத்தல் என்று " கருத்துக்களை பகிர்ந்து சர்ச்சைகளை ஏற்படுத்த முயன்றார்கள்.
திறப்பு விழா தமிழர் பாரம்பரியத்துடனே நடந்தது.
ஆனால் திறப்பு விழா அன்று விகாராதிபதி மற்றும் ஆளூநர் நிகழ்விடத்திற்கு வரும் ப�ோதே கண்டிய நடன வரவேற்புடன் வந்தார்கள்.
அதுவும் மாநகர சபை ஏற்பாடு செய்ததில்லை என முதல்வர் தெரிவித்தும் இருந்தார். திறப்பு விழா நிகழ்வு தமிழ் பாரம்பரியத்துடன், தவில்
நாதஸ்வர மங்கள இசையுடனையே நடைபெற்றது. அவ்வாறு இருக்க
விகாராதிபதி மற்றும் ஆளுநர் கண்டிய நடனத்துடன் நிகழ்விடத்திற்கு
வருகை தந்த விடயத்தை சமூக வலைத்தளங்களில் சர்ச்சையாக்க முயற்சித்தார்கள்.
எவ்வளவ�ோ சர்ச்சைகள், திட்டங்களை குழப்புதற்கான முயற்சிகள்,
முட்டுக்கட்டைகள் என எல்லாவாற்றையும் தாண்டி கடந்த 2ஆம் திகதி
"ஆரிய குளம் மகிழ்வூட்டல் திடல்" திறந்து வைக்கப்பட்டது.
குப்பைகளால் நிரம்பிக் காணப்பட்ட குளம் வண்ணமயமான மின்ன�ொளியில் மிளிர்கிறது. அன்றைய திறப்பு விழாவின் ப�ோது நூற்றுக்கணக்கானவர்கள் கலந்து க�ொண்டனர்.
தற்போது யாழ்.நகர் மத்தியில் பிரசித்தமான சுற்றுலா தளமாக ஆரியகுளம் மாறியுள்ளது.
எதிர்ப்பரசியல் செய்வோர் இன்றும் ஆரிய குளத்தை எதிர்த்து பதிவுகளை சமூக வலைத்தளங்களில் பகிர்ந்து க�ொண்டு இருக்கும் ப�ோது,
யாழ். மாநகர முதல்வர் அணி, ஈச்சம�ோட்டை மறவன் குள புனரமைப்பு
பணிக்கான அடிக்கல்லினை கடந்த 8ஆம் திகதி நாட்டி புனரமைப்பு
பணிகள் த�ொடங்கப்பட்டுள்ளது. மறுநாள் 09ஆம் திகதி நாயன்மார்கட்டு குள புனரமைப்பு பணிகளுக்கான அடிக்கல்லை நாட்டியுள்ளனர்.
ஈச்சம�ோட்டை மறவன் குள புனரமைப்பு பணிகளுக்கான நிதியுதவியினை தியாகி அறக்கொடை நிறுவனரும், நாயன்மார்கட்டு குள புனரமைப்பு பணிக்கனான நிதியினை ம�ோட் நிறுவனத்தின் அருந்தவநாதன்
அன�ோசனும் வழங்கியுள்ளனர்.
மாநகர சபை பட்ஜெட் த�ோற்கடிக்கப்படுமா ?
இதேவேளை எதிர்வரும் வாரம் மாநகர சபையில், முதல்வரால்
2022ஆம் ஆண்டுக்கான பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படவுள்ளது.
அதனை த�ோற்கடித்து தற்போதைய முதல்வர் சட்டத்தரணி வி.மணிவண்ணனை முதல்வர் பதவியில் இருந்து நீக்குவதற்கான திட்டத்தை
சில உறுப்பினர்கள் தீட்டி வருவதாக நம்பகரமாக அறிய முடிகிற
நிலையில் கடந்த வியாழக்கிழமை இதனை முதல்வரிடம் ஊடகவியலாளர்கள் கேள்வி எழுப்பிய ப�ோது "வரவு செலவுத்திட்டம் யாழ்
மாநகர சபை உறுப்பினர்களால் ஏகமனதாக அங்கீகரிக்கப்படும் என்ற
நம்பிக்கை உள்ளதாகவும், வரவு செலவுத் திட்ட தயாரிப்பின் ப�ோது
அனைத்து உறுப்பினர்களுடனும் கலந்து பேசி அவர்களுடைய க�ோரிக்கைகளையும் உள்ளடக்கியே தயாரித்து இருக்கின்றோம். ஆகவே அவர்களுடைய க�ோரிக்கைகளை உள்ளடக்கிய வரவு செலவுத்திட்டத்தை
அவர்களே த�ோற்கடிப்பார்கள் என்று நான் நினைக்கவில்லை" என நம்பிக்கை க�ொண்டுள்ளார்.
யாழ். மாநகர முதல்வரின் பதவியை பறிக்கும் முகமாக பட்ஜெட்
த�ோற்கடிக்கப்படுமா ? என்பதை வரும் வாரம் அறிய முடியும். யாழ்.
மாநகர மக்கள் மத்தியில் நல்ல அபிப்பிராயத்தை பெற்றுள்ள தற்போதைய முதல்வரின் பதவியை பறிப்பதன் ஊடாக தமது அரசியல் எதிர்காலத்தை கேள்விக்கு உட்படுத்த மாநகர சபையில் அங்கம் வகிக்கும் அரசியல் கட்சிகள் விரும்பாது என அரசியல் விமர்ச்சகர்கள் கருதுகின்றனர்.

இந்தியாவின் முதலாவது...

05ஆம் பக்க த�ொடர்...

ஜெனரல் பிபின் ராவத், தேசிய பாதுகாப்பு மற்றும் தலைமைப் பண்பு
குறித்து பல்வேறு கட்டுரைகளை எழுதியுள்ளார். அது பல பத்திரிக்கைகளில் வெளியாகியுள்ளன. சென்னை பல்கலைகழகத்தில் பாதுகாப்பு குறித்த படிப்பில் அவருக்கு எம்.பில் பட்டம் வழங்கப்பட்டது.
மேலாண்மை மற்றும் கணினி அறிவியலில் பட்டயப்படிப்பை முடித்துள்ளார். அதி உயரத்தில் நிகழும் ப�ோர்முறைகளில் அதிக அனுபவம்
க�ொண்டவர்.
யூரி, ஜம்மு & காஷ்மீர் ஆகிய பகுதிகளில் மேஜராகப் பணியாற்றியுள்ளார். ப்ரிகேடியராக பதவி உயர்வு பெற்றபிறகு, சர்வதேச படைப்பிரிவுக்குத் தலைமையேற்று க�ொங்கோகுடியரசில் நடைபெற்ற தாக்குதல்களை (MONUSCO) நடத்தினார். அதற்காக இரண்டு முறை ஃப�ோர்ஸ்
கமாண்டர் கமெண்டேஷன் விருது பெற்றார். அந்த தாக்குதல்களுக்காக
க�ொங்கோவுக்கு அனுப்பப்பட்ட இரண்டு வாரங்களிலேயே, அவருடைய படை கிழக்கிலிருந்து கடுமையான தாக்குதலை எதிர்கொண்டது.
வடக்கு கிவு, க�ோமா ஆகிய பகுதிகள் அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளாகின.
அதில், தன்னுடைய இராணுவ தந்திரத்தின் மூலம் க�ொங்கோ படைகளுக்கு உதவினார். அத�ோடு, உள்ளூர் மக்கள�ோடு ஒருங்கிணைந்து
செயல்பட்டதன் மூலம் அவர்களுடைய பாதுகாப்பையும் உறுதி செய்ததில் இவருடைய பங்கு குறிப்பிடத்தக்கது. நான்கு மாதங்கள் நீண்ட
இந்தத்தாக்குதல்களில், ராவத் மற்றும் அவருடைய படையின் முழு
ஆற்றலும் வெளிப்பட்டது. அவருடைய தலைமைப்பண்பு, துணிச்சல்,
அனுபவம் ஆகியவை வெற்றிக்கும் அடிக�ோலியது. 31 டிசம்பர், 2016
அன்று ராணுவ தலைமைத் தளபதியாகப் பதவியேற்றார்.
இதன்மூலம், கூர்கா படையிலிருந்து இராணுவ தலைமைத் தளபதியாகப் பதவியேற்ற முதல்அதிகாரி என்ற பெருமையையும் பெற்றார்.
அத�ோடு, 2017-ம் ஆண்டிலிருந்து நேபாள ராணுவத்தின் க�ௌரவத் தளபதியாகவும் இருந்து வந்தார். 1987-ம் ஆண்டு பிபின் ராவத்தின் படை,
சும்டொர�ோங் ச்சூ பள்ளத்தாக்கில் சீன ராணுவத்தை நேருக்கு நேராக
எதிர்கொண்டது. 2015-ம் ஆண்டு ஜூன் மாதம், மணிப்பூரில் மேற்கு
தென்கிழக்கு ஆசியாவின் ஐக்கிய விடுதலை முன்னணியின் (United
National Liberation Front of Western South East Asia) படையினரால்
நடத்தப்பட்ட தாக்குதலில் 18 இந்திய ராணுவ வீரர்கள் க�ொல்லப்பட்டார்கள்.
அதற்கான இந்திய ராணுவத்தின் எதிர்வினையில், பிபின் ராவத் தலைமையில், 21-வது படைப்பிரிவின் பாராசூட் படை இராணுவ தாக்குதல்களை மேற்கொண்டது. அவருடைய 40 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான
இராணுவப் பணியில், பரம் விஷிஸ்ட் சேவா, உத்தம் யுத் சேவா,
அதி விஷிஸ்ட் சேவா, யுத் சேவா, சேனா, விஷிஸ்ட் சேவா, சிறப்புச்
சேவை விருது, ஆபரேஷன் பராக்ரம், சைன்ய சேவா உட்படப் பல
பதக்கங்களைப் பெற்றுள்ளார். 1978-ம் ஆண்டு டிசம்பர் 31-ம் தேதியன்று
அவருடைய தந்தை பணியாற்றிய படையிலேயே இரண்டாவது லெப்டினென்ட்டாகப் பதவியேற்றவர், லெப்டினென்ட் (1980), கேப்டன்
(1984), மேஜர் (1989), லெப்டினென்ட் காலனெல் (1998), காலனெல்
(2003), ப்ரிகேடியர் (2007), மேஜர் ஜெனரல் (2010), லெப்டினென்ட்
ஜெனரல் (2014), தலைமைத் தளபதி (2017), என்று பல்வேறு படிநிலைகளில் உயர்ந்து, 2019-ம் ஆண்டு முப்படைகளுக்குமான தளபதியாகப்
பதவி ஏற்றார் பிபின் ராவத்.

சைவ சமயத்தவர்களுக்கு
விசேட தீட்சை வழங்கல்
இலங்கை சைவநெறிக் கழகமும் ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆறுமுகநாவலர்
சபையும் இணைந்து நாளை 13ம்
திகதி திங்கள் கிழமை சைவ சமயதீட்சை மற்றும் விசேட தீட்சை
என்பன வழங்குவதற்கு ஏற்பாடாகியுள்ளது. சிவஸ்ரீ சிவ.கமல்ராஜ்குருக்கள் சிவாசாரியரினால்
நல்லூர் வீரமாகாளி அம்மன்
க�ோவிலடி
சிங்காரவேலவன்
சிவகாயத்திரி சன்னிதானத்தில்
காலை 7 மணிக்கு தீட்சை வழங்கப்படவுள்ளது. சைவசமயத்தில்

பிறந்த அனைவரும் சமயதீட்சை
எடுத்தல் அவசியமாகும். தீட்சை
எடுத்துக் க�ொள்ள விரும்புகின்றவர்கள் சிவத்திரு.சி.வின�ோதரூபன் 0776427135, சிவச்செல்வி.
க�ௌரி 0766251585 ஆகிய�ோரைத்
த�ொடர்புக�ொள்ளுமாறு
வேண்டப்படுகின்றது.
இ த் தீ ட்சை க ளின்போ து ,
சைவஞான பானு. சிவத்திரு.
ஆறு திருமுருகன் ஐயா கலந்துக�ொண்டு அருளுரை வழங்கவுள்ளார்.
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வாழ்க்கைச் சுமையை சுமக்க...
எமது பயணத்தின் ப�ோது முன்னர்
நாட்டாண்மைத் த�ொழிலில் ஈடுபட்ட ஒரு
பெண்ணை மாத்திரம் சந்தித்தத�ோடு,
அவள் முதுகுவலி மற்றும் மூட்டு வலிகள்
காரணமாக த�ொழிலைக் கைவிட்டு விட்டதாகக் கூறினாள். நாட்டாண்மை த�ொழில்
செய்யும் ஏ. ஆர். குமாரகே (வயது 32)
என்பவர் நுவரெலியா ரம்பொடை பிரதேசத்தைச் சேர்ந்தவராகும். கடந்த 13
வருடங்களாக இத்தொழிலைச் செய்து
க�ொண்டு மூன்று பிள்ளைகளைக்
க�ொண்ட குடும்பத்தைப் பராமரித்துச் செல்வதாக தெரிவித்தார். “மாதத்திற்கு சுமார்
30 ஆயிரம் ரூபாய் வரையில் மனைவிக்கு அனுப்புகிறேன். தினமும் உழைத்து
வங்கியில் ப�ோட்டு சேமிக்கிறேன். ஒரு
நாளையின் வருமானம் 2500 ரூபாயாக
இருந்தாலும் அதில் 1500 ரூபாய்
செலவாகின்றது. அதிகாலை 5.00
மணியிலிருந்து மாலை 2.00 மணி
வரைக்கும் வேலை செய்ய வேண்டும்.
மீண்டும் மாலை 3.00 மணியிலிருந்து
இரவு வரைக்கும் வேலை. இரவு பகல்
உழைத்தே இத்தொகையைத் தேடுகிறேன்.
ஏற்றுவதற்கு 10 ரூபாய். இறக்குவதற்கு
8 ரூபாய் தருவார்கள். எமக்கான இத்தொகையானது மிகவும் குறைவாகும்”. பஞ்சிகாவத்தை பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த முஹம்மட் றியாஸ் (வது 36) தனது த�ொழில்
பற்றி இவ்வாறு கூறினார். “நான் ஏழு
வருடங்களாக இத்தொழிலில் ஈடுபட்டு
வருகின்றேன். அரிசி, பேரிச்சம்பழம்,
வெள்ளைப் பூடு, செத்தல் மிளகாய்,
மாசி, வெந்தயம், கடுகு, க�ொரக்காய்,
புளி ப�ோன்றவற்றை ல�ொறிகளுக்கு
ஏற்றுகின்றேன். ஒரு நாளைக்கு
2750 ரூபாய் அளவில் தேடுகிறேன்.
ஒரு நாளைக்கு 500, - 1000 ரூபாய்
பணத்தை மனைவியிடம் சேமிப்பதற்காகக் க�ொடுக்கிறேன். பாடசாலை
செல்லும் மூன்று பிள்ளைகள் எனக்கு
இருக்கின்றார்கள்”
மாளிகாவத்தையைச்
சேர்ந்த
ஹூசைன் நஜீம் (வயது 52) என்பவர்
கடந்த 10 வருடங்களாக நாட்டாண்மைத் த�ொழிலில் ஈடுபட்டு வரும் ஒருவராகும். “எமக்கு மிகவும் குறைந்த
த�ொகையே வழங்கப்படுகின்றது. எமது
சாப்பாட்டுக்கு தினமும் ஆயிரம் ரூபாய்
செலவாகின்றது. பல நாட்கள் வேலை
இல்லாமல் இருக்கும் சந்தர்ப்பங்களும் இருக்கின்றன. கடந்த க�ொர�ோனா
காலத்தில் நாம் மிகவும் நிர்க்கதி
நிலைக்கு உள்ளான�ோம். எல்லாவற்றுக்குமே விலை ஏறிவிட்டது”. த�ொட்டலங்க
பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த பீ. சிவகுமாரன்
(வயது 43) என்பவர் தனது த�ொழில்
பற்றி கூறியவதாவது, “நாள�ொன்றுக்கு இரவு பகல் பாராது உழைத்து
1000, - 1500 ரூபாய் வரையில்
தேடுகின்றேன். சில நாட்களில் வேலை
இருக்காது. எனக்கு நான்கு பிள்ளைகள் இருக்கின்றார்கள். ஒரு மூட்டைக்கு
10 ரூபாய் கிடைக்கும். ஒரு நாளைக்கு
சிறிய த�ொகையையே உழைக்க முடிகின்றது. இன்று எல்லாமே விலை
ஏறிவிட்டது”மட்டக்குளியைச் சேர்ந்த
எம். றபாயில் (வயது 53) என்பவர்
இவ்வாறு கூறினார்.
“மூன்று வருடங்களாக இத்தொழிலைச் செய்கிறேன். அன்றன்று உண்ணுகிற�ோம், குடிக்கின்றோம். பஜாரில்
வாழும் ப�ோது உணவுக்கு அதிக செலவு
ஏற்படுகின்றது. இதுவரைக்கும் க�ொஞ்சமேனும் சேமிக்கவில்லை. வேலை
இல்லாத நாட்களில் கையில் ஒரு
சதமும் இருக்காது”. க�ொத்மலையைச்
சேர்ந்த முஹம்மது ம�ோகன் (வயது
42) இவ்வாறு கூறினார். “மிளகாய்,
வெங்காயம், கிழங்கு, வெள்ளைப் பூடு

(13ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

ப�ோன்றவற்றை ஏற்றுகின்றேன். ஒரு
நாளைக்கு உணவுக்கு 600 ரூபாய்
செலவாகின்றது. எனக்கு இரு பிள்ளைகள் இருக்கின்றார்கள். மிகவும்
கஷ்டத்துடனேயே வாழ்கின்றோம். கஷ்டங்களுக்கு மத்தியிலேயே வீட்டுக்கு
செலவுக்கு பணம் அனுப்ப வேண்டியுள்ளது. ஒரு மூட்டைக்கு அதிகமாகக்
கேட்பது வெறும் ஐந்து ரூபாய்தான். அதனையும் இன்னும் வழங்கவில்லை”.
மட்டக்குளியைச் சேர்ந்த முஹம்மது
நைசர் (வயது 55) இவ்வாறு கூறினார்.
“நான் 1983ம் ஆண்டிலிருந்து இத்த�ொழிலில் ஈடுபட்டு வருகின்றேன். ஒரு
நாளைக்கு இரண்டாயிரம், மூவாயிரம்
ரூபாய் வரையில் உழைக்கின்றேன்.
அந்தக் காலத்தில் ஒரு நாளைக்கு 200,
- 300 ரூபாய்தான் கிடைத்தது. இந்த
வாழ்க்கை இலேசானது அல்ல. மிகவும்
கஷ்டப்படுகின்றோம். வீட்டுச் செலவுக்கு
மனைவியிடம் பணத்தைக் க�ொடுகின்றேன். இருப்பதைக் க�ொண்டு வாழ்க்கை
நடத்துகின்றோம்”
மாளிகாவத்தையைச் சேர்ந்த நசார்
முஹம்மட் (வயது 60) என்பவர் கூறியதாவது, “நாம் 40 வருடங்களாக த�ொழில்
செய்கின்றோம். அந்தக் காலங்களில்
இப்போது ப�ோல கூலி மிகவும் குறைவாகும். கடையில் உண்ணக் குடிக்கச்
சென்றால் இக்காலத்தில் உழைப்பதில்
மிச்சம் எதுவுமில்லை. மஸ்கெலியாவிலிருந்து வந்த சக்தி முர்த்தா (வயது 52),
வெள்ளைப் பூடு, க�ொத்தமல்லி ப�ோன்றவற்றை ஏற்றிக் க�ொண்டிருந்தார். “நான்
த�ொழிலுக்கு வந்து 20 வருடங்கள்.
ஒரு நாளைக்கு 1500, - 2000 ரூபாய்
கிடைக்கின்றது. வீட்டு வாடகையை வழங்குகிறேன், சாப்பிடுகிற�ோம் அவ்வளவுதான்”
மட்டக்குளியைச் சேர்ந்த பீ. பாலா
(வயது 56) சுமார் 37 வருடங்களாக
நாட்டாண்மை த�ொழிலைச் செய்து
வரும் ஒருவராகும். தனது நிலையைப்
பற்றி அவர் இவ்வாறு கூறினார்.
“இன்று வேலை இருந்தால் நாளை
வேலை இல்லை. தள்ளு வண்டிக்கு தினமும் 170, - 200 செலுத்த
வேண்டும். மிகவும் கஷ்டத்துடனேயே
வாழ்க்கையைக்
கடத்துகின்றோம்.
கஷ்டப்பட்டு உழைத்தாலும் செலவுகள்
மிகவும் அதிகமாக உள்ளது”
சேதவத்தையைச் சேர்ந்த கே. ரமேஷ்
(வயது 47) 30 வருடங்களாக நாட்டாண்மை த�ொழில் செய்து வரும் ஒருவராகும். “நாம் சுமக்கும் மூட்டை ஒன்றுக்கு ஐந்து ரூபாவை அதிகரிக்குமாறு
ப�ோராட்டம் நடத்தின�ோம். எனினும்
சாதகமான பதில் கிடைக்கவில்லை.
இப்போது இத்தொழிலுக்கு நிறையப்
பேர் வருகின்றார்கள்”. க�ொம்பனித்
தெருவைச் சேர்ந்த றியாஸ் முஹம்மட் (வயது 41) திருமணம் முடித்து
குழந்தைகளுடன் வாழும் ஒருவர்.
அவர் இவ்வாறு கூறினார். “காலை
9.00 மணிக்கு வந்து மாலை
6.00 மணிக்கு வீட்டுக்குத் திரும்புகிறேன். அரிசி, பருப்பு, செத்தல்
மிளகாய் ப�ோன்றவற்றை ஏற்றுகிறேன். திருமணம் முடித்து பிள்ளைகள் இருக்கின்றார்கள். அன்றாடம்
உழைத்து குடும்பச் செலவுகளைச்
செய்து க�ொள்கிற�ோமே தவிர,
எந்தச் சேமிப்பும் இல்லை”
சுட்டெரிக்கும் வெயிலில் வியர்வையைசிந்தி மிகச் ச�ொற்பத்
தொகையை உழைத்து
ச�ொல்ல�ொண்ணாத் துயரங்களைச் சுமக்கும் இந்த பளு தூக்குபவர்கள்
அல்லது நாட்டாண்மைகளின் துயர்
துடைப்பது யார்?

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; j pidf;
nfhz; L s; s Jk;
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; r l; l
Vw; g hLfspd;
epajpfspd; g b
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

வடக்கு, கிழக்கு தமிழர்களை...
இந்த விடயத்தில் பிரதான
எதிர்க்கட்சி நியாயமாக நடந்து
க �ொ ள ்ள வி ல் லை யென ் றே
பலரும் கருத்துக் கூறியுள்ளனர்.
கடந்த ஜனாதிபதித் தேர்தலில்
தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பினர் ஜனாதிபதி வேட்பாளராகப்
ப�ோட்டியிட்ட சஜித் பிரேமதாசவுக்கே ஆதரவு வழங்கியிருந்தனர்.
இதற்கு முன்னர் ஆட்சியில்
இருந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத்திலும் கூட்டமைப்பினர் சஜித்
பிரேமதாச சார்ந்திருந்த தரப்புக்கே ஆதரவு வழங்கியிருந்தனர். இதன் காரணமாக வடக்கு,
கிழக்கு தமிழ் மக்களின் வாக்குகளை பெருமளவில் சஜித் பிரேமதாசவுக்கு பெற்றுக் க�ொடுத்திருந்தனர்.
இவ்வாறான நிலையில் பாராளுமன்றத்தில் உள்ள எதிர்க்கட்சிகளில் இரண்டாவது பெரிய கட்சியான கூட்டமைப்புக்கு உரிய
சந்தர்ப்பம் வழங்கப்பட்டிருக்கவில்லை. பிரதான எதிர்க்கட்சியாக அக்கட்சி நியாயமாக நடந்து
க�ொள்ளத் தவறியமையை இது
எடுத்துக் காட்டுகிறது.
அது மாத்திரமன்றி, ஏற்கனவே
குறிப்பிட்டது ப�ோல வரவுசெலவுத் திட்ட விவாதம் என்பது
எதிர்க்கட்சியினருக்கு
உரிய
விவாதமாகும். கடந்த திங்கட்கிழமை வீடமைப்புத் துறை
அமைச்சு மீதான குழுநிலை
விவாதம் நடைபெற்றது. கடந்த
நல்லாட்சி அரசாங்கத்தில் சஜித்
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பிரேமதாச வீடமைப்புத்துறை
அமைச்சராக
இருந்தமையால்
அவர் குறித்த விமர்சனங்களை
எதிர்கொள்ள
முடியாமலே
எதிர்க்கட்சியினர் சபை அமர்வுகளைப் புறக்கணித்ததாக ஆளும்
கட்சி உறுப்பினர்கள் பலரும் சுட்டிக்காட்டினர்.
எதுவாக இருந்தாலும் தமிழ்
தேசியக் கூட்டமைப்பு எம்.
பிக்கள் தாங்கள் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற மக்களின் பிரச்சினைகளை
சம்பந்தப்பட்ட
அமைச்சர்களிடம் கூறி அவற்றுக்குத் தீர்வினைப் பெற்றுக்
க�ொடுப்பதற்கான நல்ல சந்தர்ப்பம் தவற விடப்பட்டுள்ளது
என்றே கூற வேண்டும்.
க�ோரிக்கைகளுக்குத்
தீர்வு
கிடைப்பது என்பதற்கு அப்பால்,
தமிழ் மக்களின் பிரச்சினைகளை
அரசாங்கத்தின் கவனத்துக்குக்
க�ொண்டு வருவதற்கு கிடைத்த
வாய்ப்பை எதிர்க்கட்சி தவற
விட்டுள்ளது என்பதே உண்மை.
கடந்த 03ஆம், 04ஆம் திகதிகளில் பாராளுமன்றத்தில் நடைபெற்ற சம்பவங்கள் குறித்து
ஆராய்வதற்கு இரு தரப்பையும் சேர்ந்த உறுப்பினர்களைக்
க�ொண்ட குழுவ�ொன்றை சபாநாயகர் நியமித்துள்ளார். இருந்த
ப�ோதும் ப�ொதுநலம் இன்றி
தனிப்பட்ட அரசியல் இலாப
ந�ோக்கத்தில் பிரதான எதிர்க்கட்சி செயற்படுகின்றதா என்ற
கேள்வி காணப்படுகிறது.

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.
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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;

gjtp ntw;wplq;fs;
,yq;if tak;g gy;fiyf;fofk; - Fspahg;gpl;ba
,yq; i f
tak; g
gy; f iyf; f ofj; j pdhy;
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; z g; g q; f s;
Vw; W f; n fhs; s g; g Lk; .
,J
njhlh; g hd
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

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

gjtp ntw;wplq;fs;

ePh;g;ghrd mikr;R

mur kUe;jhf;fy; cw;gj;jpf; $l;Lj;jhgdk; (SPMC)

(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"
fz;ba/'D" tyak; - nkjphpfphpa/ 'E"
(gf;fKz) 'H" tyak; - jk;Gj;Njfk
- ntyp Xa / uk;gfd; Xa tyak; -

tyak; - ntypfe;j/ 'C" tyak; - nj`pmj;j
tyak; - `]yf/ 'G" tyak; - nkhuf`fe;j
/ `{USntt tyak; - jk;Gs;s / 'L" 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

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;$ba> njhopy; mh;g;gzpg;Gs;s
egh;fis vk;Kld; ,iztjw;fhf miof;fpd;Nwhk;. tkn-12-12-uns-079226-40x5-mhm-mr
xt;nthU tpz;zg;gjhhpAk; gpd;tUtdtw;iwf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.
(i) ,yq;if gpui[ahftpUj;jy;
(ii) gjtp flikfis rhptur; nra;tjw;fhf cly; cs MNuhf;fpaj;ijAk; jPtpd; vg;ghfj;jpYk; Nrit
nra;a$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.

2021 டிசம்பர் 12 ஞாயிற்றுக்கிழமை

THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY DECEMBER 12, 2021

குறளமுதம் :

குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி இல. 340
01

02

03

06
10

11

15

16

12

24

08

09

13

14

17

18

20

25

21
26

பெயர் 		
வகுப்பு		
பாடசாலை பெயர்
பாடசாலை முகவரி

...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
		
...........................................................
..............................
...........................................
வகுப்பாசிரியர் பெற்றோர் கையொப்பம்

மாணவரின் பெயர்

கருநாகமும் காகமும்
அ

து ஒரு அழகிய கிராமம். அக்கிராமத்தில் ஆலமரம்
ஒன்று இருந்தது. அந்த ஆலமரத்தில் இரு காகங்கள் கூடுகட்டி வாழ்ந்து வந்தன. அந்த ஆலமரத்தின்
கீழ் பகுதியில் பெரிய ப�ொந்து ஒன்று இருந்தது. அந்தப்
ப�ொந்தை ஒரு கருநாகம் உறைவிடமாகக் க�ொண்டிருந்தது.
பெண் காகம் தனது கூட்டில் முட்டைகள் இட்டுக் குஞ்சுகள் ப�ொறிக்கும். ஆண் காகமும், பெண் காகமும்
இரைதேடச் செல்லும் நேரம் பார்த்து ப�ொந்தில் இருக்கும் அந்த பாம்பு மரத்தின் மீது ஏறி காகத்தின் முட்டைகளை தின்றுவிட்டு இறங்கி விடும். திரும்பி வந்து பார்க்கும் ப�ோது முட்டைகள் காணாமல் ப�ோய் விட்டது கண்டு
காகங்கள் மிகவும் மன வேதனை அடையும்.
ஒவ்வொரு தடவையும் பெண் காகம் குஞ்சு முட்டையிடுவதும், அவற்றை கருநாகம் உண்பதும் வழக்கமான
நிகழ்ச்சியாகி விட்டன. ஒரு நாள் அந்த பாம்பு முட்டைகளை சாப்பிடப் ப�ோகும் நேரத்தில் கூட்டிற்கு வந்த

இடமிருந்து வலம்

மேலிருந்து கீழ்
(02) சிறார்கள் மாத்திரமன்றி பெரியவர்களுக்கும்
இது சிறந்த ப�ொழுதுப�ோக்கு. நூலில் கட்டி
வானில் ஏற்றி மகிழ்வர்.
(04) யானையின் பலம் க�ொண்ட அவயவம்.
(05) குருபக்திக்கு உதாரண புருஷனாக இலக்கியத்தில் ப�ோற்றப்படுபவன். இவனது
மானசீக குரு துர�ோணர்.
(10) பெண் இன மாடுகளை குறிப்பிடுகின்ற
ப�ொதுவான மரபுச் ச�ொல்.
(தலைகீழான ச�ொல்)
(19) கற்பகதரு எனப் ப�ோற்றப்படுகின்ற மரம்.
தென்னை ப�ோன்று கிளை விடாமல், உயரமாக வளருகின்ற ஒருவித்திலைத் தாவரம்.
(21) மீன்பிடி உபகரணங்களில் ஒன்று.
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சிறுவர் உலகம்
தினகரன் வாரமஞ்சரி
த.பெ.இல.834.
க�ொழும்பு
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விடைகள்
இடமிருந்து வலம்
01. செம்மறியாடு
16. சாந்தம்
25. பாலை
மேலிருந்து கீழ்
01. செந்தாமரை
06. சாப்பாடு
21. திரி

09. பார்
11. தாலை
20. கதிரை 23. நரி
03. மழை
13. தரு

05. யார்
16. நகம்

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

பெண்காகம் பார்த்துவிட்டது. காகத்தை பார்த்த பாம்பு
முட்டைகளை சாப்பிடாமல் சென்று விட்டது.
முட்டைகள் காணாமல் ப�ோவதற்கு மரத்தடிப்
ப�ொந்தில் வாழும் கருநாகந்தான் காரணம் என்பதைக்
காகங்கள் கண்டு க�ொண்டன. ஆனால் காகங்களால்
கருநாகத்தை என்ன செய்ய முடியும்? தலைவிதியே
எனச் சில காலத்தை ஓட்டின. திரும்பத் திரும்ப தன் குஞ்சுகளை இழக்கும் அவலத்தைப் பெண் காகத்தால் சகித்துக் க�ொள்ள இயலவில்லை.
ஒருநாள் பெண் காகம் ஆண்
காகத்தை பார்த்து, "நமது முட்டைகளையெல்லாம் ஒவ்வொரு
தடவையும் கருநாகம் தின்று
விடுகின்றதே! இனியும் இதை
என்னால் ப�ொறுத்துக்கொள்ள
முடியாது. இந்த மரத்தை விட்டுவிட்டு வேறு ஒரு பாதுகாப்பு
நிறைந்த மரத்திற்குக் குடி ப�ோய்
நிம்மதியாக வாழ்க்கை நடத்துவ�ோம்" என்று கண்ணீருடன் கதறியது.
பெண் காகம் கூறியதைக் கேட்டு மன வேதனையுற்ற
ஆண் காகம் தன் மனைவியை ந�ோக்கி "உன் மனக்குமுறல் எனக்கு புரிகிறது! சில விஷயங்களை நாம் எண்ணிப்
பார்க்க வேண்டியிருக்கின்றது. நீண்ட காலமாக வசித்து
வரும் இந்த இடத்தைவிட்டு வேறு இடத்திற்குச் செல்ல
என் மனம் கேட்கவில்லை. ஆனால் அதற்காகக் கரும்பாம்பின் அட்டூழியத்தைப் ப�ொறுத்துக் க�ொண்டிருக்க
வேண்டும் என்று நான் கூற மாட்டேன். ஏதாவது ஒரு
உபாயம் செய்து இந்த பாம்பைக் க�ொன்றாக வேண்டும்"
என்று ஆண் காகம் கூறியது.
"இந்தக்கொடிய விஷ கருநாகத்தை நம்மால் க�ொல்ல
முடியுமா?" என்று சந்தேகத்தோடு பெண்காகம் கேட்டது.
"கருநாகத்தைக் க�ொல்லும் அளவுக்கு வலிமைய�ோ வல்லமைய�ோ எனக்கு இல்லை என்பது உண்மைதான்.
ஆனால் நல்ல அறிவாற்றல் மிக்க நல்ல நண்பர்கள்
பலர் எனக்கு இருக்கிறார்கள். அவர்களிடம் ய�ோசனை
கலந்து இந்தக் கருநாகத்தை நிச்சயமாக என்னால்

நவரத்தினங்கள்

(01) எதிர்பாராத விதத்தில் எமக்கு ஏற்படுகின்ற
ஆபத்து தரும் சம்பவங்களை இவ்வாறு
கூறலாம். வீதியில், நீர்நிலைகளில், வெளியிடங்களில் என்றவாறு எங்கும், எப்போதும்
நிகழலாம். முன்னெச்சரிக்கையாக நடந்து
க�ொண்டால் ஆபத்தை தவிர்க்க இயலும்.
(07) எமது அன்றாட செயற்பாடுகளுக்கு அவசியமான அவயவம் இது. இரண்டில் ஒன்று
பாதிக்கப்பட்டாலும் அன்றாட செயற்பாடே
எமக்கு பாதிக்கப்பட்டு விடும்.
(தலைகீழான ச�ொல்)
(10) நுளம்பு, வண்ணத்துப்பூச்சி ப�ோன்றவற்றின்
வாழ்க்கை வட்டத்தில் காணப்படுகின்ற
நான்கு பருவங்களில் இரண்டாவது பருவம்
இது.
(15) தன்மை, பன்மை பெயர்ச்சொல்.
(19) 	நல்லுறவுக்கு எதிரானவன் இவன்.
இவனிடம் நட்பை எதிர்பார்க்க முடியாது.
(23) நம் ஒவ்வொருவருக்கும் முதல் தெய்வம்.

இவ்வார
மழலை

வலிஇல் நிலைமையான் வல்லுருவம் பெற்றம்
புலியின்தோல் ப�ோர்த்துமேய்ந் தற்று.
தெளிவுரை :
வறியவர்க்கு ஒரு ப�ொருளைக் க�ொடுப்பதே ஈகை எனப்படுவது. மற்றவர்க்குக் க�ொடுப்பதல்லாம் பயனை எதிர்பார்த்துக் க�ொடுக்கும் தன்மை உடையது.
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ஒழித்துக் கட்ட முடியும்" என்று
ஆவேசத்துடன் கூறியது ஆண்
காகம்.
பிறகு பெண் காகத்தை பார்த்து,
"பாம்பைக் க�ொல்ல உடனடியாக
நடவடிக்கை மேற் க�ொண்டாக
வேண்டும். நீ பத்திரமாக இரு.
நான்
நண்பன்
ஒருவனைச்
சென்று பார்த்துவிட்டு விரைவில்
திரும்பி வருகிறேன்" என்று கூறிவிட்டு புறப்பட்டது.
சிறிது த�ொலைவில் வசித்து
வந்த ஒரு நரி காகத்தின் நெருக்கமான நண்பன். நல்ல அறிவாற்றலும் தந்திர சுபாவமும் படைத்த
அந்த நரியைத் தேடிக்கொண்டு
காகம் அங்கு ப�ோய்ச் சேர்ந்தது.
நரி தன் நண்பன் காகத்தை
மகிழ்ச்சியுடன்
வரவேற்றது.
"நண்பனே, நான் வாழும்
மரத்தடியில் வசிக்கும் கருநாகம் செய்யும் அட்டூழியத்தை எல்லாம் மன வேதனையுடன் நரியிடம்
எடுத்துக் கூறி, அதை க�ொல்வதற்கு நீதான் எனக்கு
ஏதாவது ஒரு உதவி கூற வேண்டும்" என்று கேட்டுக்
க�ொண்டது.
நரியும் நல்ல உபாயம் ஒன்றைக் காகத்திற்குக்
கூறி, "நண்பனே, இந்த ய�ோசனையைச் செயற்படுத்து, கருநாகத்தின் ஆயுள் முடிந்துவிடும்" என்று
ச�ொல்லியது. காகம் நண்பன் நரியிடம் விடைபெற்றுக் க�ொண்டு உடனே அதன் ய�ோசனையைச்
செயற்படுத்தும் முயற்சியினைத் த�ொடங்கியது.
அந்த நாட்டின் அரசி வழக்கமாக நீராடும் குளக்கரைக்குச் சென்று காகம் ஒரு மரத்தில் மறைவாக அமர்ந்து
அரசியின் வருகைக்காகக் காத்துக் க�ொண்டிருந்தது.
சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் அரசி தனது த�ோழிகளுடன்
குளத்திற்கு வந்து சேர்ந்தாள். தன்னுடைய விலை
உயர்ந்த ஆபரணங்களையெல்லாம் கழற்றிக் கூரைமீது
வைத்துவிட்டு அரசி நீராடுவதற்காக குளத்தில் இறங்கினாள். காகம் உடனே பறந்து வந்து மிகவும் மதிப்புமிக்க
மு த் து ம ா ல ை
ஒன்றை த்
தனது அலகால்
க�ொத்தி எடுத்துக்
க�ொண்டு பறந்த�ோடியது. எதிர்பாராத அந்த நிகழ்ச்சியைக் கண்டு
அதிர்ச்சியடைந்த
அரசியும் த�ோழிகளும் கூக்குரலிட்டனர். உடனே
சில த�ோழிகள்
சென்று காவலர்களிடம் நடந்ததைக் கூறினார்கள்.
காவலர்கள் பறந்து செல்லும் காகத்தைத் துரத்திக்
க�ொண்டு கூச்சலிட்டவாறு பின் த�ொடர்ந்து சென்றார்கள். காகம் பறந்தவாறு நேராகத் தான் குடியிருக்கும்
ஆலமரத்திற்குச் சென்றது. அதற்குள் காவலர்கள் அந்த
மரத்தருகே வந்து சேர்ந்தார்கள். காகம் தனது அலகில்
க�ொத்திப் பிடித்திருந்த அரசியின் அணிகலனை காவலர்கள் கண் பார்வையில் படும் விதமாக கருநாகத்தின்
ப�ொந்துக்குள் ப�ோட்டு விட்டது.
காவலர்கள் கரும் பாம்புப் புற்றை இடித்து நகையைத்
தேடினார்கள். புற்றுக்குள் இருந்த கருநாகம் சீறிக்க�ொண்டு வெளியே வந்தது. காவலர்கள் அந்தக் கருநாகத்தைக் தடியால் அடித்துக் க�ொன்றனர். பிறகு புற்றை
நன்றாக இடித்துப் பெயர்த்து அரசியின் அணிகலனைத்
தேடி எடுத்துக் க�ொண்டு சென்று விட்டனர். அதன்
பிறகு காகக் குடும்பம் நிம்மதியாகவும், மகிழ்ச்சியுடனும்
வாழ்க்கை நடத்த த�ொடங்கியது.

ஹெ
ல

ன்சியா,

சசிகாந்தன் - கலைவாணி,
ம�ோதரை, க�ொழும்பு 15.

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

றிஸ்பா,
தரம் 05, பு/ஸாஹிரா ஆரம்பப் பாடசாலை,
புத்தளம்.

நவரத்தினங்கள் எனப்படுபவை ஒன்பது வகையான இரத்தினக் கற்களாகும். இவை ஆபரணத் தயாரிப்பில் அதிகளவில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
1) மாணிக்கம் – Ruby
2) முத்து – Pearl
3) பவளம் – Coral
4) மரகதம் – Emerald
5) புஷ்பராகம் – Topaz
6) வைரம் – Diamond
7) நீலக்கல் – Blue Sapphire
8) க�ோமேதகம் – Zircon
9) வைடூரியம் – Cat’s Eye ஆகியவை ஆகும்.

சுஸ்மிதன் ஆனந்தன்,

ந�ோர்வூட் தமிழ் மகா வித்தியாலயம், ந�ோர்வூட்.

பதுளை, தெளிவத்தை த�ோட்டத்தில்
இயங்கும் பெண்ணரசிகள் சமூக அபிவிருத்தி
நிறுவனத்தின் ஏற்பாட்டில் கிளிந�ொச்சியைத்
தளமாகக் க�ொண்டியங்கும் செரண்டிப்
சிறுவர் இல்லத்தினரின் அனுசரணையில்
தெளிவத்தை இல.01.தமிழ் வித்தியாலயம்,
ஸ்ரீவாணி தமிழ் வித்தியாலயம், வள்ளுவர்
தமிழ் வித்தியாலயம் மற்றும் கலைவாணி
தமிழ் வித்தியாலயம் ஆகியவற்றில்
கல்வி கற்கும் 410 மாணவர்களுக்கும்
ஸ்ரீராம் முன்பள்ளி மாணவர்களுக்கும்
கற்றல் உபகரணங்கள் வழங்கப்பட்டன. இந்நிகழ்வில் செரண்டிப்
சிறுவர் இல்லத்தின் ப�ொறுப்பதிகாரி விஜேந்திரன், இணைப்பாளர்
சரண்ராஜ் மற்றும் பெண்ணரசிகள்
அமைப்பின் முக்கியஸ்தர்கள் உட்பட
முக்கியஸ்தர்கள் கலந்து க�ொண்டப�ோது
எடுக்கப்பட்ட படங்கள்.

ஏ. தனுஷன்,
தரம் 10, கம்மடுவ தமிழ் மகா வித்தியாலயம்,
கம்மடுவ, மாத்தளை.

பாத்திமா அமானா வாஸில்
03D, மாறை/ வெலிகம முஸ்லிம்
ஆரம்ப பாடசாலை, வெலிகம.
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13, 14ஆம் திகதிகளில் ‘எஸ்எஸ்சி’ மைதானத்தில்

டயல�ொக் அனுசரணையில் ‘புனித ஜ�ோசப்,
புனித பீட்டர்ஸ்’ கல்லூரிகளுக்கிடையிலான

87வது

இலங்கையின் முதன்மையான கத்த�ோலிக்க ஆண்கள் பாடசாலைகளான
க�ொழும்பு புனித ஜ�ோசப் கல்லூரி மற்றும்
க�ொழும்பு புனித பீட்டர்ஸ் கல்லூரி ஆகியன,
அருட் தந்தை ம�ொரிஸ் ஜே. லி க�ொக்
ஞாபகார்த்த கிண்ணத்திற்கான மாபெரும்
கிரிக்கெட் ப�ோட்டியில் ம�ோதவுள்ளன.
இப்போட்டி நாளை 13ஆம், 14ஆம் திகதிகளில் க�ொழும்பு எஸ்எஸ்சி மைதானத்தில், நடைபெறவுள்ளது .‘Battle of Saints’,
(புனிதர்களின் சமர் ) என அழைக்கப்படும்
விறுவிறுப்பான ப�ோட்டித்தன்மை க�ொண்ட
இரண்டு நாட்கள் நடைபெறும் மேற்படி
வருடாந்த கிரிக்கெட் ப�ோட்டியானது மிகுந்த
ஆர்வத்தை க�ொண்ட ப�ோட்டியாகும். இப்ப�ோட்டியானது முதல் இன்னிங்ஸ் தலா
60 ஓவர்களை க�ொண்டதாக வரையறுக்கப்பட்டிருக்கும். இதற்கமைய, இம்முறை
2021ஆம் வருடத்திற்கான 19 வயதுக்குட்பட்ட க�ொழும்பு, டார்லி வீதி, புனித ஜ�ோசப்
கல்லூரி அணியானது சகலதுறை ஆட்டக்காரரான துனித் வெல்லலகே தலைமையிலும், பம்பலப்பிட்டி புனித பீட்டர்ஸ் கல்லூரி அணியானது
சிறந்த துடுப்பாட்ட வீரரான நிபுனக ப�ொன்சேகாவின் தலைமையிலும் களமிறங்கவுள்ளன.
'க�ொவிட் த�ொற்றுந�ோய் உலகளாவிய ரீதியில்
பரவி உலகையே முடக்கியுள்ள ஒரு தருணம்
இது. இருப்பினும், நீண்டகால பாரம்பரியங்களை க�ொண்ட கிரிக்கெட் விளையாட்டுக்களினூடாக, அத்தகைய பாரம்பரியத்தை,வரலாற்றை
பாதுகாக்க வல்ல ஒரு தனித்துவத்தை நாம்
க�ொண்டிருப்பதும்
அதிர்ஷ்டகரமானதாகும்.'என இம்முறை ப�ோட்டியை நடத்தும் க�ொழும்பு
புனித பீட்டர்ஸ் கல்லூரியின் அதிபர் ர�ோஹித்த
ர�ொட்ரிக�ோ தெரிவித்துள்ளார். மேலும் அவர்
குறிப்பிடுகையில், 'ஜ�ோ-பீட் (ஜ�ோசப் பீ
- ட்டர்ஸ்)
பிணைப்பானது சக�ோதரத்துவம், ஒற்றுமை,
அமைதி மற்றும் நல்லிணக்கத்தின் தனித்துவமான உணர்வை வளர்க்கின்றது, மேலும்,
இம்முறை நடைபெறுக்கின்ற ப�ோட்டியானது
சுகாதார
கட்டுப்பாட்டு
விதிமுறைகளுக்கமைய அரங்கில் பார்வையாளர்கள் இல்லாத
நிலையில் நடைபெறவுள்ள ப�ோதிலும் ப�ோட்டியானது எவ்வகையிலும் விறுவிறுப்பும், மிகுந்த
ப�ோட்டித்தன்மையும் குன்றாத வகையில்
அமைந்திருக்கும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.
க�ொவிட் த�ொற்றுப் பரவல் சூழ்நிலையிலும்கூட
தன்னம்பிக்கை, ஒழுக்கம் மற்றும் ப�ொறுப்புணர்வுடன் சவால்களை சமாளிக்கும் வகையில்
ப�ோட்டி ஏற்பாடுகளையிட்டு முனைப்புடன்
செயற்பட்ட அனைவருக்கும் எனது நன்றியைத்
தெரிவித்துக் க�ொள்கின்றேன். அத்துடன் , இப்ப�ோட்டிகளை நடத்துவதில் எம்மை ஊக்குவித்து
கரம் க�ொடுக்கின்ற நமது பிரதான அனுசரணையாளர்களான டயல�ொக் ஆசிஆட்டா நிறுவனத்திற்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக்கொள்ளகின்றேன்.' என்றார்.
க�ொழும்பு புனித ஜ�ோசப் கல்லூரியின் அதிபர்
அருட்தந்தை ரஞ்சித் அந்தராடி தெரிவிக்கையில், “சக�ோதரத்துவம் மற்றும் த�ோழமை உணர்வுடன்கூடிய தலைமுறை தலைமுறையாக
உடைக்கப்படாத சங்கிலித் த�ொடராக மற்றொரு
'ஜ�ோ-பீட்' கிரிக்கெட் ப�ோட்டிக்கான களத்தை
தயார் செய்வதில் பலரது அயராத உழைப்பும்,
இறைவனின் ஆசீர்வாதமும் கிட்டியதன் பேரில்
அதில் நாம் வெற்றி பெற்றுள்ளோம். ப�ோட்டிகளையிட்டு கடினமாக பயிற்சிகளை பெற்றுள்ள
நமது மாணவர்கள், மேலும் தமது திறமைகளை வெளிப்படுத்துவதற்கு இந்த முக்கியமான
வாய்ப்பை அவர்களுக்கு வழங்கியுள்ளோம்.
இரு அணிகளுக்கும் நல்வாழ்த்துகளையும்
தெரிவித்துக் க�ொள்வதுடன், அனுசரணையாளர்களான டயல�ொக் ஆசிஆட்டா நிறுவனத்திற்கும் நன்றிகளை தெரிவித்துக் க�ொள்கின்றேன்'
என்றார்.
இந்த இரண்டு கல்லூரிகளும் இதுவரை
நடைபெற்றுள்ள ப�ோட்டிகளுள் புனித ஜ�ோசப்
கல்லூரி 12 வெற்றிகளுடன் த�ொடரில்

மாபெரும் கிரிக்கெட் சமர்
யாக ஒளிபரப்ப ஏற்பாடுகளை செய்துள்ளதுடன், மேற்படி கல்லூரிகளின் மாணவர்கள்,
பழைய மாணவர்கள், பெற்றோர்கள், ஆதரவாளர்கள், கிரிக்கெட் அபிமானிகள் ஆகிய�ோரின்
நலன் கருதி Dialog TV யிலும் இப்போட்டி நேரடியாகக் காண்பிக்கப்படும். நலன்விரும்பிகள்
மற்றும் கிரிக்கெட் அபிமானிகள் ஆகிய�ோரும்
சுகாதார நெறிமுறைகளுக்கேற்ப பாதுகாப்பான
முறையில் இப்போட்டிகளை கண்டுகளிப்பதை
இது உறுதி செய்வதாக அமையும்.

ஜ�ோக்கோவிச் தடுப்பூசி
ப�ோட்டுவிட்டாரா, இல்லையா?

அவுஸ்திரேலியப் பகிரங்க டென்னிஸ் ப�ோட்டியில் பங்குபெறும் விளையாட்டாளர்களில் இதுவரை யாருக்கும் தடுப்பூசிக்கான மருத்துவ விலக்கு அளிக்கப்படவில்லை என்று ஏற்பாட்டுக் குழு தெரிவித்துள்ளது.
அவுஸ்திரேலியப் பகிரங்கத்தில் கலந்துக�ொள்ளும் விளையாட்டாளர்கள் அனைவரும் கட்டாயம் க�ொவிட்-19 தடுப்பூசி
ப�ோட்டிருக்கவேண்டும் என்பதை அது மீண்டும் தெளிவுபடுத்தியது. ப�ோட்டிக்கான விளையாட்டாளர்கள் பட்டியலில் நட்சத்திர
வீரர் ந�ோவாக் ஜ�ோக்கோவிச்சின் பெயர் இடம்பெற்றுள்ளது.
இருப்பினும் ஜ�ோக்கோவிச் தடுப்பூசி ப�ோட்டுவிட்டாரா,
இல்லையா என்பது குறித்து எந்த விவரமும் இன்னும் வெளியாகவில்லை. தடுப்பூசி ப�ோட்டுக்கொள்ளாதவர்கள் ப�ோட்டியில் கலந்துக�ொள்ள வேண்டுமானால் தடுப்பூசிக்கான மருத்துவ விலக்குப் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
ஆனால் இதுவரை யாருக்கும் அந்த விலக்கு க�ொடுக்கப்படவில்லை என்று ஏற்பாட்டுக்குழு தெரிவித்தது. விளையாட்டாளர்கள் பட்டியலில் வீரர்கள் பெயர் இருப்பது அவர்கள் ப�ோட்டியில்
கலந்துக�ொள்வதை உறுதி செய்யாது என்றும் அது குறிப்பிட்டது. ப�ோட்டிகளுக்கு அவுஸ்திரேலியா செல்வது குறித்து வெகு
விரைவில் முடிவெடுக்கவிருப்பதாக ஜ�ோக்கோவிச் சென்ற
வாரம் கூறியிருந்தார். அவுஸ்திரேலியப் ப�ொதுவிருதுப் ப�ோட்டி
ஜனவரி 17ஆம் திகதி முதல் ஜனவரி 30ஆம் திகதி வரை
நடைபெறுகிறது.

பீஜிங் ஒலிம்பிக் ப�ோட்டிகளில் கலந்துக�ொள்வேன்
-ஐக்கிய நாட்டு நிறுவனத் தலைவர்

முன்னிலை வகிக்கின்றது, 2008 இல் ருவந்த
பெர்னாண்டோபுள்ளே தலைமையிலான ப�ோட்டியின்போதே புனித ஜ�ோசப் கல்லூரிக்கு கடைசி
வெற்றி கிட்டியிருந்தது. அதேவேளை, புனித
பீற்றர்ஸ் கல்லூரி இதுவரை 10 வெற்றிகளை
பெற்றுள்ளது. 2016 இல் வினு ம�ொஹ�ொட்டியின் தலைமையிலான ப�ோட்டியிலேயே
புனித பீற்றர்ஸ் கல்லூரி கடைசியாக வெற்றிக்
கிண்ணத்தை சுவீகரித்திருந்தது. மேற்படி அருட்தந்தை ம�ொரிஸ் ஜே. லெக�ோக் ஞாபகார்த்த
கிண்ணமானது பம்பலப்பிட்டி புனித பீற்றர்ஸ்
கல்லூரியில் காட்சி பெட்டகத்தில் பாதுகாப்பாக
வைக்கப்பட்டுள்ளது .
1975 ஆம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட பாடசாலைகளுக்கிடையிலான முதலாவது வரையறுக்கப்பட்ட ஓவர்களைக்கொண்ட ப�ோட்டியானது
புனித ஜ�ோசப் பு
- னித பீட்டர்ஸ் கல்லூரிகளுக்கிடையிலேயே நடைபெற்றிருந்தது. இதற்கமைய, பாடசாலைகளுக்கியிடையிலான 50
ஓவர்களைக்கொண்ட ஒருநாள் ப�ோட்டியானது
எப்போதும் அதிக எண்ணிக்கையிலான பார்வையாளர்களை ஈர்க்கும் ப�ோட்டியாக இருந்து வருகின்றமையும் குறிப்பிடத்தக்கது.
உலகளாவிய க�ொவிட் த�ொற்றின் காரணமாக சுகாதார பாதுகாப்பின் நிமித்தம் சுகாதாரத்துறை அமைச்சும் , விளையாட்டுத்துறை
அமைச்சும் விதித்துள்ள சுகாதார பாதுகாப்பு
விதிமுறைகளுக்கு
அமைய ப�ோட்டிகளின்ப�ோது பார்வையாளர் அரங்கில் எவருக்கும்
அனுமதி வழங்கப்படமாட்டாது. எனினும், ப�ோட்டிகளை உணர்வுபூர்வமாக ரசிக்கும் அதிக
எண்ணிக்கையிலான இந்நாள் மாணவர்கள் ,
பழைய மாணவர்கள், கிரிக்கெட் அபிமானிகள்
ஆகிய�ோர் தமது இருப்பிடங்களில் இருந்தவாறும், த�ொலைதூர இடங்களில் இருந்தவாறும்
இணைய வழி ஒளிபரப்புகளினூடே பாதுகாப்பாக ப�ோட்டிகளை கண்டுகளிப்பார்கள் என
எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
துனித் வெல்லலகே, ஷெவ�ோன் டேனியல்,
சதீஷ் ஜெயவர்தன, செயின்ட் ஜ�ோசப்ஸ் மற்றும்
வனுஜ சஹான், டனல் ஹேமானந்தா, லஹிரு
டெவட்டகே ஆகிய 6 வீரர்கள், சுற்றுலா பங்களாதேஷ் U19 அணிக்கு எதிராக விளையாடியிருப்பது இந்த ஆண்டு ஆட்டங்களுக்கு உற்சாகத்தை
அளித்துள்ளது. செயின்ட் ஜ�ோசப் அணியின்
கேப்டன் துனித் வெல்லலகே, இரண்டு சுற்றுப்பயணங்களுக்கும் இலங்கை U19 கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டார், செயின்ட் பீட்டர்ஸின்
வனுஜா சஹான் மற்றும் செயின்ட் ஜ�ோசப்ஸின் ஷெவ�ோன் டேனியல் ஆகிய�ோர் இரண்டு
த�ொடர்களிலும் வழக்கமான ப�ோட்டி வெற்றியாளர்களாக இருந்தனர். இங்கிலாந்து சுற்றுப்பயணத்தில் விளையாடும் ஐந்து பேர், ஐக்கிய
அரபு இராச்சியத்தில் நடைபெறும் U19 ஆசியக்
க�ோப்பை மற்றும் மேற்கிந்தியத் தீவுகளில் நடைபெறும் U19 உலகக் க�ோப்பைக்காக டிசம்பர்
19 ஆம் திகதி புறப்படும் இலங்கை அணியில்
இடம்பிடிப்பார்கள்.

மேலும், இந்த இரண்டு கல்லூரிகளும்
இலங்கை தேசிய கிரிக்கெட் அணிக்கு பல
சிறந்த வீரர்களை உருவாக்கிக் க�ொடுத்துள்ளமையும் ஒரு சிறப்பம்சமாகும் . இலங்கையின் தற்போதைய டெஸ்ட் அணித்தலைவர்
திமுத் கருணாரத்ன, ஏஞ்சல�ோ மெத்யூஸ் ,
சமிந்த வாஸ், திசர பெரேரா, ஆஷ்லி டி சில்வா,
மைக்கல் வென்டோர்ட் , ர�ொஷேன் சில்வா,
பிரியமல் பெரேரா மற்றும் சதீர சமரவிக்ரம
ஆகிய�ோர் இலங்கை அணியில் இடம்பெற்ற
புனித ஜ�ோசப் கல்லூரி அணியை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தியவர்களாவர். அவ்வாறே , புனித
பீட்டர்ஸ் கல்லூரியின் ற�ோய் டயஸ், ர�ொமேஷ்
ரத்நாயக்க, வின�ோதன் ஜ�ோன், அமல் சில்வா,
ரசல் ஆர்னோல்ட், க�ௌஷல் ல�ொக்கு ஆராச்சி,
மலிந்த வர்ணபுர மற்றும் ஏஞ்சல�ோ பெரேரா
ஆகிய�ோரும் இலங்கை அணியில் இடம்பெற்ற
புனித பீட்டர்ஸ் கல்லூரியை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தியவர்களாவர்.
புனித ஜ�ோசப்- புனித பீட்டர்ஸ் கல்லூரிகளுக்கிடையிலான மேற்படி மாபெரும் கிரிக்கெட்
ப�ோட்டியை பிரதான அனுசரனையாளர்களான
டயல�ொக் ஆசி ஆட்டா thepapare.com மற்றும்
Dialog VIU ம�ொபைல் App மூலம் நேரலை-

பீஜிங் குளிர்கால ஒலிம்பிக் ப�ோட்டிகளில் தாம்
கலந்துக�ொள்ளப்போவதாக ஐக்கிய நாட்டு நிறுவனத் தலைவர் அண்டோனிய�ோ குட்டரெஸ் தெரிவித்துள்ளார்.
விளையாட்டுகளுக்குத் தமது அரசாங்கப் பிரதிநிதிகளை அனுப்பப்போவதில்லை என்று அமெரிக்கா
தெரிவித்துள்ள நிலையில் குட்டரெஸின் அறிவிப்பு
வந்துள்ளது.
அவுஸ்திரேலியா, பிரிட்டன், கனடா ஆகிய நாடுகளும் அரசதந்திர ரீதியாக விளையாட்டுகளைப் புறக்கணிக்கவிருப்பதாகத் தெரிவித்துள்ளன.
அந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டதற்குச் சீனா புரிந்த
மனித உரிமைக் குற்றங்களே காரணம் என்று
அந்த 4 நாடுகளும் குறிப்பிட்டன. பீஜிங் அந்தக்
குற்றச்சாட்டுகளை மறுத்துள்ளது. இந்நிலையில்,
விளையாட்டுகளைப் புறக்கணிக்கத் திட்டம் ஏதுமில்லை என்று பிரான்ஸ் தெரிவித்துள்ளது.
அரசாங்கப் பிரதிநிதிகளை அனுப்பாமல் இருப்பது அர்த்தமில்லாத ஒரு செயல் என்று ரஷ்யா
தெரிவித்தது.
விளையாட்டுகளுக்குத் தாம் செல்லவிருப்பதாக
ரஷ்ய ஜனாதிபதி விளாடிமிர் புட்டின் கூறியுள்ளார்.

டாக்கா சர்வதேச மரதனில் பங்குபற்றும் மலையக வீரர்கள்
பங்களாதேஷ் தலைநகர் டாக்காவில்
எதிர்வரும் ஜனவரி மாதம் 10 ஆம் திகதி
நடைபெறவுள்ள பங்கபந்து ஷேக் முஜிபுர்
ரஹ்மான் அழைப்பு சர்வதேச மரதன்
ஓட்டப் ப�ோட்டிக்கு இலங்கையைச் சேர்ந்த
இரண்டு ஆண் வீரர்களும், இரண்டு பெண்
வீராங்கனைகளும்
பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இதில் அண்மைக்காலமாக தேசிய மட்ட
அரை மரதன் மற்றும் நீண்ட தூர ஓட்டப்
ப�ோட்டிகளில் திறமைகளை வெளிப்படுத்தி
வருகின்ற மலையக வீரர்களான முத்துசாமி சிவராஜன் மற்றும் வேலு கிரிஷாந்தினி ஆகிய இருவரும்
பங்குபற்றவுள்ளமை மற்றும�ொரு சிறப்பம்சமாகும்.
முன்னதாக கடந்த மே மாதம் கதிர்காமத்தில்
நடைபெற்ற 46 ஆவது தேசிய விளையாட்டு விழா
மரதன் ஓட்டத்தில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளிப் பதக்கங்களை வென்ற வீரர்களை பங்கபந்து ஷேக் முஜிபுர்
ரஹ்மான் அழைப்பு சர்வதேச மரதன் ஓட்டப் ப�ோட்டியில் பங்கேற்கச் செய்ய இலங்கை மெய்வல்லுநர்
சங்கம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.
இதன்படி, டாக்கா மரதன் ஓட்டப் ப�ோட்டிக்கு
ஆண்கள் பிரிவில் பரிந்துரைக்கப்பட்ட இலங்கையைச் சேர்ந்த முத்துசாமி சிவராஜன், கதிர்காமத்தில்
நடைபெற்ற மரதன் ப�ோட்டியை 2 மணித்தியாலம்
29 நிமிடங்கள் 29 செக்கன்களில் நிறைவுசெய்து
தங்கப் பதக்கம் வென்றார்.

ஆரம்பத்தில் நீண்ட தூர ஓட்டப் ப�ோட்டிகளில் மாத்திரம் பங்கேற்று வந்த அவர், முதல் முறையாக மரதன்
ஓட்டத்தில் பங்கேற்று தங்கப் பதக்கம் வென்று அசத்தினார்.
31 வயதான சிவராஜன், அண்மையில் நிறைவுக்கு வந்த தேசிய மெய்வல்லுநர் சம்பியன்ஷிப்பில்
ஆண்களுக்கான 10 ஆயிரம் மீற்றரில் 4 ஆவது
இடத்தைப் பெற்றுக்கொண்டார்.
46 ஆவது தேசிய விளையாட்டு விழா பெண்களுக்கான மரதன் ப�ோட்டியில் தங்கப் பதக்கம் வென்ற
வேலு கிரிஷாந்தினியும் இலங்கை குழாத்தில் இடம்பெற்றுள்ளார். குறித்த ப�ோட்டியை அவர் 2 மணித்தியாலயம் 55 நிமிடங்கள் 30 செக்கன்களில் நிறைவுசெய்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.
33 வயதான வேலு கிரிஷாந்தினி, அனுபவம்
வாய்ந்த மரதன் ஓட்ட வீராங்கனை ஆவார், இறுதி-

யாக அவர் 2019 ஆம் ஆண்டில் சீனா
– மெக்காவு நாட்டில் நடைபெற்ற மரதன்
ப�ோட்டியில் பங்குபற்றி 17 ஆவது இடத்தைப் பெற்றுக்கொண்டார்.
2017 ஆம் ஆண்டில் டுபாய் மற்றும்
சீனாவின் கும்மின் நகரில் நடைபெற்ற
இரண்டு சர்வதேச மரதன் ஓட்டப் ப�ோட்டிகளில் பங்குபற்றிய அவர், முறையே 15
மற்றும் 4 ஆவது இடங்களைப் பெற்றுக்க�ொண்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.
அண்மையில் நிறைவுக்கு வந்த தேசிய
மெய்வல்லுநர் சம்பியன்ஷிப்பில் பெண்களுக்கான
10 ஆயிரம் மீற்றரில் வெண்கலப் பதக்கம் வென்ற
வேலு, கிரிஷாந்தினி, 5 ஆயிரம் மீட்டரில் 4 ஆவது
இடத்தைப் பிடித்தார். டாக்கா மரதன் ப�ோட்டியில் சிவராஜன் மற்றும் வேலு கிரிஷாந்தினியுடன் திஸ்ஸ
குணசேகர, வத்ஸலா ஹேரத் ஆகிய இரண்டு வீரர்களும் பங்கேற்கவுள்ளனர்.
டாக்கா மரதன் ப�ோட்டியில் பங்கேற்கும் இலங்கை
மரதன் அணியின் பயிற்சியாளராக சஜித் ஜெயலால்
நியமிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், முகாமையாளராக, என்.
ஏ.டி. ஜயசிங்க பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளார்.
பங்களாதேஷின் தேச பிதாவான முஜிபுர் ரஹ்மானின் 100 ஆவது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு
குறைந்த எண்ணிக்கையிலான வீரர்களின் பங்குபற்றலுடன் இந்த மரதன் ப�ோட்டி நடைபெறவுள்ளமை
குறிப்பிடத்தக்கது.

டெக்லிங் டெக்னோல�ொஜி கெம்பஸ் நிறுவனத்தின் 6வது வருட நிறைவை முன்னிட்டு அந்நிறுவனத்தின் பூரண அனுசரணையில் சாய்ந்தமருது ஒஸ்மானியன் விளையாட்டுக் கழகத்திற்கான கிரிக்கெட் சீருடைகள் வடிவமைக்கப்பட்டு கையளிக்கும் நிகழ்வு அண்மையில் சாய்ந்ததமருது அல்- ஜலால் வித்தியாலய கேட்போர் கூடத்தில் இடம்பெற்றது. இன் நிகழ்வின் நிறுவனத்தின் நிறைவேற்றுப் பணிப்பாளர் தாய்ஸீர் பஷீர் பிரதம அதிதியாகவும், நிறுவனத்தின் முகாமையாளர் ஏ.ஆர்.எம்.சர்ஜூன் விசேட அதிதியாகவும், பாடசாலையின் அதிபர் முஹமட்
சைபுதீன் கெளரவ அதிதியாகவும் மற்றும் ப�ொலிகிளாஸ் நிறுவனத்தின் பிரதிநிதிகளும் ஒஸ்மானியன் விளையாட்டுக்கழக ஆல�ோசகர்கள், உறுப்பினர்களும் கலந்து க�ொண்டனர். 				
(படங்கள்: மாளிகைக்காடு குறூப் நிருபர்)
இப்பத்திரிகை அேஸாஸியேட்டட் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ஒப் சில�ோன் லிமிடட் கம்பனியரால் க�ொழும்பு இல. 35, டி ஆர். விஜயவர்தன மாவத்தையிலுள்ள லேக் ஹவுஸில் 2021 டிசெம்பர் மாதம் 12ம் திகதி ஞாயிற்றுக்கிழமை அச்சிட்டுப் பிரசுரிக்கப்பட்டது.
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தமிழ்க் கவி
பேசுகின்றார்

தாயத்தில் தனது அந்தஸ்தை விட்டுத்தர முடியாமல் ப�ொழுது ப�ோக்காக ஒன்லைனில்
சாப்பாட்டுக் கடைகளில் உணவை க�ொள்வனவு செய்வதும் நடக்கிறது. ல�ோன் ப�ோட்டு
வீடுகட்டவும், லீசிங்கில ஒரு வாகனம் வாங்கவும். அடிக்கடி வெளியே ப�ோக ரெண்டு ஸ்கூட்டி
வைத்திருப்பதும், அட ஆமாம். இப்போதெல்லாம் வீட்டுக்கு வீடு விளக்குமாறு கிடப்பது ப�ோல
ஒவ்வொரு வீட்டிலும் தேவைய�ோ இல்லைய�ோ
ஓரு உந்துருளி வைத்திருப்பது வழக்கமாகி வருகிறது. எரிப�ொருள் விலை ஏறிவிட்டது.
நான் பார்க்கிறேன் நூறு மீட்டர் த�ொலைவிலுள்ள உணவு விடுதியில் ஒன்லைனில் உணவு
பதிவு செய்து வீட்டுக்கு வரவழைத்து சாப்பிடுவதும் மாதம் முடிவுக்கு வரும்போது கைச்செலவுக்கே பணமில்லாமல் திண்டாடுவதும் நடக்கிறது. ஒரு மாதத்தில் தமது அத்தியாவசியமற்ற
செலவு பல ஆயிரங்களைக் கடக்கிறது என்று
அவர்கள் ச�ொல்கிறார்கள். ஆனால் அந்த
செலவை அவர்களால் நிறுத்த முடியவில்லை.
சத்தான உணவுகளை விடுத்து விரைந்து தயாரிக்கும் உணவுகளை உட்கொள்வதால் அவர்களுக்கு அடிக்கடி ந�ோய் வரத்தான் வருகிறது.
குழந்தைகள் உட்பட இந்த சிறு சிறு ந�ோய்கள்
தலைவலி, காய்ச்சல், மேல் அசதி என்ற

இலக்குகளாக இருந்த காலம். நாம் வாழ்ந்த�ோம். ஒவ்வொருவரும் அடுத்தவருக்கு சுமையில்லாமல் வாழ்ந்தோம். கடன் க�ொடுப்பாரும்
இல்லை. வாங்குவாரும் இல்லை. இன்று கடன்
வழங்க எத்தனை நிறுவனங்கள். கடனில்லாத
குடும்பங்கள் எதாவது தேடிப்பிடித்தாலும் விரல்
விட்டு எண்ணுமளவில்தான் இருக்கிறது.
இந்த நிலையில் இப்போது எகிறிவரும்
வாழ்க்கைச் செல்வுகளை விளையாட்டாகக்கூட
விபரித்தால் யாரும் நம்ப வேண்டுமே. கத்தரிக்காய் முந்நூறு ரூபா பயற்றங்காய் முந்நூறு
ரூபா. மீன் இறைச்சி என்பவற்றுக்கு கட்டுப்பாட்டு
விலை இருக்கிறதாக தெரியவில்லை. அவை
அன்றாட வரவை வைத்தே தீர்மானிக்கப்படுகிறது. குளத்து மீன்கள் திலாப்பியாவைத் தவிர
ஏனையவை அழிந்து விட்டத�ோ என்று எனக்க�ொரு சந்தேகம். அந்த திலாப்பியா (யப்பான்)
வும் இப்ப கடல் மீன்களளவுக்கு விலை ஏறிக்கிடக்கிறது.
'ஏம்பா?'
'ப�ோக்குவரத்து சிலவும் நாட்கூலியும் கூடிப்ப�ோச்சே'
மண் சட்டிகளின் விலையே அலுமினிய சட்டியளவுக்கு வந்திருக்கிறது. கேட்டால் மனித உழைப்-

திமிரை வளர்த்தால்
நிமிர்ந்து வாழலாம்

எ

திர்ப்பைக் காட்டுவது என்பது அவ்வளவு சுலபமானதல்ல ஆனால்
அது க�ொஞ்சம் எமது திமிரையும்
ஆங்காரத்தையும் வெளிப்படுத்தி நிற்கிறதால்
எனக்குப் பிடிக்கிறது. எனக்கென்ன எனக்கு...
எல்லோருக்குமே அது பிடித்த விசயம்தான்.
தனக்கு ஒவ்வாத எதையும் யாரும் எதுவும்
ஏற்க மறுத்தேயாவது இயற்கை. ஒரு குழந்தைக்கு விரும்பாத உணவைய�ோ விரும்பாத
நபரைய�ோ உறவாக்க முயலும்போது அது
அழுது ஆர்ப்பாட்டம் செய்து தன் எதிர்ப்பைக்
காட்டுகிறது. ஒரு நாய்க்குட்டி கூட தனது இடமல்லாத ஒரு இடத்துக்கு செல்வதை மறுத்து ஓலமிடுகிறது. த�ொடர்ச்சியாக பல நாட்கள் வாள்
வாளென்று கத்தி அயலவர்களின் தூக்கத்தையும் சேர்த்தே க�ொல்கிறது. நாங்கள் சிந்திக்க
தெரிந்தவர்கள். நமது துயரங்களுக் கெல்லாம்
நாமே காரண கர்த்தாக்கள். 'தீதும் நன்றும் பிறர்தரவ வாரா' அப்படிப் பார்த்தால் எமது துயரங்களும் மகிழ்வுகளும் நாமே உருவாக்கி அனுபவிக்கிற�ோமா? காரணமில்லாமல் காரியம் இல்லை.
உயிர் வாழ்தல் என்பதும் அவ்வாறே. எந்த
உயிர்வாழ் நகரும் உயிருள்ள இனங்களும்
நகராமல் நிற்கும் தாவரங்களாயினும், தமக்கு
ஆபத்து நேரும்போது, உள்ளூர நடுங்குகின்றன.. வாழ்க்கை கேள்விக்குறியாக நேரும்
ப�ோது தம்மால் அதை சமாளிக்க முடியாத ப�ோது
யாரை நோவது என்று தெரியாமல் மக்கள் அந்தரிக்கிறார்கள். வறுமை, எதிர் க�ொள்ள முடியாத
வறுமை பெரும் பணம் படைத்தோரையும் சூழ்கிறது. ஒரு ஏழை தன்னால் இயலாத ப�ோது
இரந்தோ கடன் பெற்றோ வாழ்வது சாத்தியமாகிறது.
ஆனால் நடுத்தரவர்க்கம் என்று தம்மை
வரித்துக் க�ொண்டு வாழ்கிற ஒரு குடும்பம் சமு-
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அன்றைய காலத்தில் (அதாவது ஆங்கிலேயர்
நம்மை ஆட்சி செலுத்திய வேளையில்) ஆங்கில
ம�ொழி தெரிந்த வாசகர்களும், எழுத்தாளர்களும் H.G WELLS என்ற ஆங்கிலேய எழுத்தாளர்
எழுதிய புனைகதைகளை வாசித்திருப்பார்கள்.
நானும் அத்தகைய விஞ்ஞான, புனைவுகளைப் படித்து இன்புற்றேன். வளரிளம் பருவத்திலிருந்தே எனது அனுபவமும், அறிவும் விசாலமாக
விருத்தியடையத் த�ொடங்கியது என்பேன்.
எனது பல்கலைக்கழகப் புகுமுக வகுப்பில்
ஆங்கில இலக்கியத்தில் ஒரு பாடமான ஒரு நூல்
இருந்தது. அதன் பெயரும் INVISIBLEMAN தான்.
அதனை எழுதியவர் கறுப்பு நிற அமெரிக்கராவர்.
அவர் பெயர் RALF RICHARSON (ரால்ப் ரிச்சர்ட்சன்) அந்த நாவல் விவரணம் சார்ந்த, வீரதீரச்
செயல் க�ொண்ட, விறுவிறுப்பான நாவல், நல்ல
ஆங்கிலத்தில் அதியுன்னத தேர்த்தியுடன், இன –
உறவுகள் த�ொடர்பாக எழுதப்பட்டது.
இந்த நாவல் எழுதப்பட்ட 1952க்குப் பின் பல
மாற்றங்கள் இவ்வுலகில் இடம் பெற்றப�ோதிலும்,
இந்நாவலின் எழுத்து நடை கவினுற அமைந்துள்ளது.
இந்த நாவலின் நாயகனுக்குப் பெயர் எதுவும்
கிடையாது. அவன் ஓர் இளம் பையன். திறனாற்றல் நிரம்பிய இலட்சியவாதி அவன் நிறம�ோ
கருமை. அவன் வளரும் பருவத்திலேயே, வாழ்க்கையில் வெறுப்புள்ளவனாக வளர்ந்து விட்டான்.
நிறத்தவர்கள், வெள்ளையர், ஏனைய�ோர் மீது
வெறுப்புக் க�ொண்டவனாகத் தன்னை ஆக்கிக்க�ொண்டான் எனலாம்.
நியூய�ோர்க் நகரில், கைவிடப்பட்ட கட்டடத்தின்
கீழ் அடிவாரத்தை அவன் தனது தங்குமிடமாக
உருவாக்கிக் க�ொண்டான். ஆயினும், அவன்
தனது இருப்பிடம் எல்லோருக்கும் தெரியவேண்டுமென்பதற்காக, 1000 மின்விளக்குகளை
ப�ோட்டு வைத்திருந்தான். அவன் தன்னை ஒரு
பாதாள உலக மனிதனாகக் கருதிக் க�ொண்டான்.

ப�ோர்வைக்குள் முடங்குகிறது. இப்படி
வரும் சிறு ந�ோய்களும் தனியார் மருத்துவமனைகளுக்கு வருவாயை பெற்றுத்
தருகிறது. சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி எல்லாம்
மருந்தா? ஒரு வைத்தியரிடம் வாங்கிய குளிசைகளை க�ொண்டு வந்து காட்டினால். அரசாங்க
மருத்துவ மனையில் அதே ந�ோய்க்கென வழங்கிய அதே குளிசைகள். .நான் இலவசமாக வாங்கியவற்றை அவர் தனியார் மருத்துவ மனையில்
ஆயிரத்து நூறு ரூபாவுக்கு வாங்கியிருந்தனர்.
இது வெறுமனே தமது அந்தஸ்தை காட்டிக்
க�ொள்வதற்கான செலவுதான். ஏனெனில் இதே
வைத்தியர்கள்தான் அரசாங்க வைத்தியசாலையிலும் கடமையாற்றுகிறார்கள்.
மிதிவண்டி ஓடினால் என்ன. நாம் ப�ோர்க்காலங்களில் வவுனியாவிலிருந்து மன்னார் யாழ்ப்பாணம் ப�ோன்ற இடங்களுக்கான த�ொலை
தூரப் பயணங்களைக்கூட மிதி வண்டியில்தானே
செய்தோம். எரிப�ொருள் தேவை இல்லை.
யாராய் இருந்தாலும் அவசர தேவைக்கொன
ஒரு காத்தடிக்கும் கருவி மிதிவண்டி பஞ்சரானால் ஓட்டிக்கொள்ள ரபர் ச�ொலிசன் ப�ோன்றவற்றையும் கைய�ோடு க�ொண்டு பயணிப்பார்கள். காட்டுவழிகள்தான் பிரதான வீதிகளில்
பயணம் செய்வது உயிராபத்தான காலம். மிதி
வண்டிகளை பெருங்காட்டின் கீழ் வானமே
தெரியாத வழிகளில் ஓட்டிச் செல்வோம். தேநீருக்கான உபகரணங்களும் கையில் இருக்கும்
ஒரு உணவுப் ப�ொதி மட்டும் கட்டி எடுப்போம.
வழியில் உணவு விடுதிகள் கிடையாது. எதிர்ப்படும் வீடுகளில்தான் தண்ணீரை பெற வேண்டியிருக்கும். அல்லது குளமும் வாய்க்காலும்
க�ோவில் வெளிகளும்தான். அப்போதெல்லாம்
நாம் இந்த சந்தைகளை எங்கே கண்டோம்.
மக்கள் கூடும் இடங்களெல்லாம் குண்டு வீசும்

பின் பெறுமதி அதிகரித்திருக்கிறது. மண்ணால்
சக்கரம் வனைந்து கையால் சுழற்றி உருவான
மண் பாத்திரங்கள் இப்போது யந்திரங்களின்
சுழற்சியால் இயக்கப்படுகிறது. எனவே எரிப�ொருள் விலையும் அதன் மீது தாக்கம் செலுத்துகிறது. நாட்டில் ஆங்காங்கே ப�ோராட்டங்கள்
நடந்து க�ொண்டிருக்கின்றன. எதற்கு சம்பள
உயர்வு க�ோரித்தான். பாவப்பட்ட அரசாங்கம்
சம்பள உயர்வை வழங்கும் ப�ோது அதி பாவப்பட்ட மக்கள் இப்போதுள்ள குறைந்தளவு சம்பளத்தில் வாங்கிய ப�ொருட்களைக்கூட வாங்க
முடியாது. ப�ோராட்டங்களெல்லாம் புஸ்வாணமாகிவிடும் அவ்வளவுதான் ச�ொல்வேன்.
இப்போதுள்ள நிலைக்கு எதிராக நாங்கள்
ப�ோராடத்தான் வேண்டும் அந்த ப�ோராட்டம்,
எமது வளங்களை மீட்டெடுப்பதாக அமைய
வேண்டும். அவசியமற்ற செலவுகளை குறைப்பதாக அமைய வேண்டும். சிக்கனமாக
வாழப் பழகுவதாக அமையவேண்டும். நான்
வீட்டுத் த�ோட்டம் ப�ோட்டிருக்கிறேன். அப்படியே க�ோழிகளை வளர்க்கிறேன். அப்படியே
தென்னை மா பலா என்பவற்றையும் நட்டிருக்கிறேன். நானே சமைத்து உண்கிறேன் அந்த
ஆணவமும் திமிரும் எனக்கு சின்னவயதிலேயே
என் தந்தையால் எனக்கு பயிற்றப்பட்டவைதான்
முழுக்க முழுக்க மூலிகை உணவில் வளர்ந்த
உடல். அந்த திமிரும் ஆணவமும் எனக்குண்டு.
அதை யார் ச�ொன்னாலும் விடமாட்டேன். எந்த
நிலைக் கெதிராகவும் நான் ப�ோராடுவேன் என்ற
திமிரை எல்லோரும் வளர்த்துக் க�ொண்டால்
நிமிர்ந்து வாழ முடியும் அவ்வளவுதான்
ச�ொல்வேன்.

பிறம�ொழிகளில் இலக்கியம்
கண்ணுக்குப் புலனாகாத மனிதன்
INVISIBLEMAN
கதையை மாத்திரம் வாசிக்காத்தீர்கள். அதனை,
நீங்கள் படிக்கும் ப�ொழுது, கதை மாத்திரமன்றி
அது கூறும் சமூகப் பிரச்சினையையும் உற்றுக்
கவனியுங்கள்.
இந்த நாவல் ப�ோன்ற இன்னும�ொரு நாவலும்
என் நினைவிற்கு வருகிறது. அதனை எழுதியவர்
ஏச்.ஜி. வெல்ஸ் ப�ோலஞர் என்ற ஆங்கிலேயர் .
அவரது படைப்பின் பெயர் The Third man (மூன்றாவது மனிதன்). இந்த நாவலும் அற்புதமான
படமாகப் பிடிக்கப்பட்டது. நெறியாளர் பிரபல நடிகரும் நெறியாளருமாகிய Orson welles (ஓர்ஸன்
வெல்ஸ்)
THE INVISIBLE MAN, THE THIRD MAN இரண்டிலும் ஒற்றுமைகள் காணப்படுகின்றன. உதாரணமாக, அடித்தள வாழ்க்கை முறை:
எனவே, இந்த , இரண்டு நாவல்களையும்
ஆங்கிலத்தில் படித்துப் பாருங்ள். உங்கள் வாசிப்பு
திறனை மேலும் அதிகரிக்கும்.
சுவிற்சர்லாந்து உளவியலாளரும், கல்விமானுமாகிய J.Piaget (ஜே. பியாஜே) 1896இல்
பிறந்தவர். அவருடைய திறனாய்வு முறையை
உள்வாங்கி, பேராசிரியர் சபா. ஜெயராசா அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார். பின்னவரின் நூல், 1987இல்
வெளியாகியுள்ளது.
மூலநூலாசிரியர் மத்தியதர வகுப்புப் பிள்ளைகளை மனதில் வைத்து எழுதியிருப்பினும்
மற்றைய வகுப்பினருக்கும் ப�ொருத்தமாக எழுத
முன்னைத்துள்ளார் என்பது நமது பேராசிரியரின்
கணிப்பு. பேராசிரியர் ஜெயராசாவின் சமீபத்திய
நூல்களும், மேடைப்பேச்சுகளும் இந்த நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் தெளிவாகவும், இலகுபடுத்தியும் வெளிப்படுத்தப்படுவதனால், என்போன்றவர்கள் நிறையப் பயன்பெறுகிற�ோம்.
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இது ஆங்கிலத்தில் வெளிவரும் இலங்கையர் படைப்புகளுக்கான ஓர் ஏடு.
கமலா விஜேரத்ன, குறிப்பிட்ட இந்த
இதழின் ஆசிரியர். ஆங்கிலத்தில் எழுதும்
முன்னணிக் கவிஞர்களுள் இவரும் ஒருவர்.
இந்த இதழில் 12 கவிதைகள் இடம்பெற்றுள்ளன.
புண்யகாந்தி விஜேரத்னவின் கவிதைகளும்
அவற்றுள் ஒன்று. எளிமையும், அடங்கிய
ப�ொருட் செறிவும் அவற்றில் காணப்படும்.
அவர் புனைகதையாளர் என்றே பெரிதும்
அறியப்பட்டவர். அதனால், ச�ொற்ப கவிதைகளையும் அவர் எழுதியுள்ளார். ...... உணர்ச்சிப்
பிழம்புகளையும், சிந்தனைகளையும் அவர்
கவிதைகளில் நாம் காணமுடியும்.
“மரணம் ஆற�ொன்றில் அலைக்கழிக்கிறது.
பருவக்காற்று மழையினால் வீங்கியுள்ளது.
மரணம் என்பது அம்மணமானது. இனம்
காணக்கூடியதல்ல.
"வாழும் உயிர்களுக்கு ஓர் எச்சரிக்கை பாலம�ொன்றிலிருந்து பார்க்கும் ப�ொழுது"
"ஒரு ஞாயிற்றுக் கிழமை பிற்பகலில்"
பார்வதி அரசநாயகத்தின் அங்கக் கவிதை,
அவுஸ்திரேலியாவில், வெளியே நஞ்சூட்டப்பட்ட காகங்கள் மரணிக்கும் சூழ்நிலையில்,
உள்ளே விருந்து நடக்கிறது என்பதை
முரண் நிகழ்வாக எடுத்துக்காட்டுகிறார்.
பார்வதியின் தாயாரான ஜீன் அரசநாயகமும், கதை நீண்ட, கவிதையில், அவுஸ்திரேலியாவுக்கு குடியேறுவதும்,பின்பு அங்கிருந்து,
இங்கு வருவதுமான சித்திரத்தை தனது
அங்கத த�ோரணையில் காட்டி நிற்கிறார்.
இந்த இதழிலுள்ள ஏனைய விடயங்கள்
த�ொடர்பாக,The Island பத்திரிகையில் 11.
04. 1990 இல் நான் எழுதியுள்ளேன்.
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ஒளவியம்
அது ஒரு வின�ோதமான அலாரம்தான்; இருந்திருந்துவிட்டு, ஒலி காதுகளில் அலை ம�ோதக்
கண்விழித்தல் என்பதும் ஓர் அற்புதம் நிறைந்ததுதான்; அயல் வாசிகளின் க�ொதுக�ொதுப்பு,
எல்லாக் காலைகளிலும் வீதிச் சண்டை என்ற
பெயரில் க�ொப்பளித்துத் தெறிக்கும் கடுப்பம்
கூடிய கெட்ட வார்த்தைகளின் கூச்சல் சிலருக்குச் சங்கடம்; பலருக்குப் பழகிப்போன மழைச்சாரல்; தீ'க்கு முகத்தைக் காட்டாமல் திரும்பிக்
க�ொண்டே கடப்பதுப�ோல், அந்த இடத்தைவிட்டும் நகர்வதில், வேகத்தை அதிகப்படுத்தி அவசரம் காட்டும் மனிதர்களும் அன்று வாழ்ந்திருக்கிறார்கள்...
ப�ொருட்களைத்
தூக்கிவந்து வெளியில்
ப�ோட்டு எரிப்பதிலும் சுவரை ஒட்டி அடுக்கி வைப்பதிலும் குழுவாக இயங்கி வாய்த் தர்க்கத்தில்
வசை மாரிப�ொழியும் நபர்களைப் பாடசாலை
ப�ோகும் காலங்களில் கண்டிருக்கிறேன்; எப்ப�ோதும் அங்கு முழுக்கப் பெண்களையும்
பெண் உறுப்புகளையும் முதன்மைப் படுத்தியே
ம�ோதல்கள் த�ொடரும்; கூடிக் கிடந்தவர்களின்
கண்களில் ஒருவித ஆர்வமும் பின் அர்த்த பூர்வமான சலிப்பும் மாறி மாறி வெளிப்படும்; அந்த
ஓசை கேட்டுக் குழுமிய பெண்கள் முகம் வெலவெலத்து மறுபுறம் திரும்பி நிற்பார்கள்; ஓரிருவர் துணிவ�ோடு "நாறப் பயலுகள், "சாளவாய்
நாம்பனுகள்", பிச்சைப் புண்ணணுகள்.." என்று
நேரே பார்த்துத் திட்டவும் செய்வார்கள்...
மாறிப் பேசும் ஆண்கள் பெண்களின் நெஞ்சுக்கு நேரே கை நீட்டி," அறுப்பன் ஓ!" என்பார்கள்; பால் க�ொடுத்த உறுப்பை எதற்காக அறுக்க
வேண்டும்? அவை என்ன பாவம் செய்தன?
பிறப்புக் க�ொடுத்த கருப்பையை அறுத்தெறியச் சாத்தியமில்லை என்பதாலா? குளிப்பாட்டிய, மலம் துடைத்த, எண்ணெய் வைத்துத்
தலை வாரிய, ச�ோறு சமைத்து ஊட்டிய கரங்களை வெட்டி இருக்கலாம் அல்லவா? முத்தம்
க�ொடுத்த உதடுகளை, உச்சிமுகர்ந்த நாசியைத்
துண்டித்திருக்கலாமே? பெண்ணின்
மார்பகங்கள் மீது மனிதனுக்கு இத்தனை பகை
ஏன் வந்து சேர்ந்தது என்று தெரியவில்லை;
இதனை முன்னிறுத்தி நமது கிராமங்களிலும்
நகரங்களிலும்
ஒட்டப்பட்டிருக்கும் திரைப்படச் சுவர�ொட்டிகளில் முலைப்பாகம் கிழிக்கப்பட்டோ, சேதப்படுத்தப்பட்டோ, கரி பூசப்பட்டோ
காட்சி தருகின்றன...
பெண்களுக்குள்ளும் சண்டைகள் மூண்டன;
தமக்குள் மல்லுப் ப�ொருதும்போது, எதிர் தரப்புப்
பெண்ணைக் கூசச் செய்யும் ம�ொழிப் பயன்பாடுகள் உண்டு; "வாடி என் சக்களத்தி" என்பது;
அதாவது, எனது கணவனுக்கு மற்றும�ொரு
பெண்ணாக இருப்பவளே என்று அர்த்தம்
க�ொண்டனர்; மற்றொன்று, "க�ொண்டையை
அறுத்திருவேன்" என்பது; இது மானபங்கப் படுத்துவதன் முகாந்திரம்; இன்னொன்று
"வாறா பாரு, ஆனைத்தலை ப�ோல முலைய
ஆட்டிகிட்டு" என்று பெருந் தனங்கள் உடையவளைக் கேவலப்படுத்துவது; இது கிராமப் புறங்களில் வாழும் பெண்களின் அறியாமை மூடத்தனம் எனச் சமாதானம் ச�ொல்லலாம்தான்;
என்றாலும் நமக்குள் பதிந்துள்ள நாட்டுப் பாடல்களும் இலக்கிய இதிகாசங்களும் இதனைப்
பேசாமலில்லையே; பட்டினத்தடிகள் "கறந்த
இடத்தை நாடுதே கண்" என்கிறார்; உமறுப்
புலவர் பாடிய சீராப்புராணம், "வார் அறுத்து
எழுந்து வீங்கும் வன முலை மடந்தையும்" என்கிறது...
முதலில் அகலமான சால்வை ஒன்றை இடது
த�ோள் மீது சார்த்திக் க�ொள்வர்; குழந்தையை
இடது மார்பில் அணைத்துப் ப�ோர்வையால்
மூடி மேலாடையைத் தூக்கி பால் க�ொடுக்கத்
துவங்குவார்கள்; பாலுட்டத் த�ோதான உடை,
பழைய ரவிக்கையும் சேலையும்தான்; தாய்மாருக்கு இது தெரியும்; பாலூட்டும் பாசமுள்ள
உறுப்பு என்று புரிந்து க�ொள்ளாமல் தலை
நீட்டி யாராவது பார்த்து விட்டால் அவனைக்
கண்டு சரியான "முலை க�ொத்திப் பாம்பு"
என்று திமிறுவார்கள்; கிறுகிறுப்புக்கு ஆளாகிச்
சிலர் வதனம், நாசி, கண்கள், நெற்றி, இடை,
கால்கள் என அவற்றில் குறை வைத்து ஆள்
மன வஞ்சத்தில் எதிர் தரப்புப் பெண்களைக்
குலையச்
செய்யும் புனைவுகளுடன் முன்
நிற்பர்....
வெற்றுடலில் அலட்சியமாகச் சுற்றி விடப்பட்டிருந்த பழைய சாறம�ோடு துள்ளிப் பாய்ந்தார்
வாணம் சுட்டார்; மர வேர்கள்போல் கைகளில்
நரம்புகள் படர்ந்து தெரிந்தன; நரைய�ோடிய
ர�ோமங்கள் மார்போடு ஒட்டிக் கிடந்து வய�ோதிகத்தைக் காட்டின; விரியத்
திறந்திருந்த
கண்கள் அர்த்தமற்று வெறித்திருந்தன; பக்கத்து வீட்டுக் க�ோழி காணாமல் ப�ோனதற்கு,
, "இவர்தான் அறுத்து உண்டிருக்கிறார்" என்ற
குற்றச்சாட்டுப் பலத்ததை உள்ளுணர்வால்
விளங்கிக் க�ொண்டவர் கிளம்புகிறார்; இவர�ோடு
மல்லுக்கு நிற்க வேலிக் காலுக்குள் ஒருவர்
தயாராகி வருகிறார் என்று தெரிந்ததும் அவர்
வாயிலிருந்து அழுகிய புழுப்போல வார்த்தைகள் வந்து வெளியே விழுந்தன; மனைவி
கதவைச் சாத்திக் க�ொண்டு கத்தினாள்; ஊர்
கூடிப் புதினம் பார்க்க ஒரு பகல் முழுக்க இந்தச்
சண்டை த�ொடரும்...
எங்கள் வண்டுப் பெரியப்பாவின் அறை
எந்நேரமும் சாத்தியே கிடக்கும்; முனகல்

மட்டும் மிகத் தெளிவாக ஒலித்துக் க�ொண்டிருக்கும்; எல்லாப் ப�ொழுதுகளிலும் வீட்டுக்குள்ளேயே தன்னை இருத்திக் க�ொண்டு நாள்
முழுக்க யாரையாவது சபித்துக் க�ொண்டும்
திட்டிக் க�ொண்டும் ஒளவிய வார்த்தைகளைப்
ப�ொரிந்து தள்ளுவார்...
இரவில் எல்லோரும் வரிசையாகப் படுத்து
ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருக்கும்போது, சீனத்துப்
பெரியம்மாவுடன் ப�ோராடிக் க�ொண்டு தூஷண
வார்த்தைகளை அள்ளி இறைப்பார்; வாப்பா
ஒருக்களித்துப் படுத்தபடி குறட்டை ஒலியில்
த�ொலைந்திருக்கும் தருணத்தில் எனக்கு விழிப்புத் தட்டி விடும்: எழுந்ததும் வீட்டின் கூரையை
வெறித்துக் க�ொண்டு வண்டுப் பெரியப்பாவின்
இரவு இராவலைக் கேட்டுக் க�ொண்டிருப்பேன்;
"பகல், கள்ளன் வந்து ப�ோறானே; என்ன
ச�ொன்னாய்.." என்பார்; அவர் கள்ளன் என்று
ச�ொல்வது, கடன் காரனைத்தான் என்பது சீனத்துப் பெரியம்மாவுக்கு நன்றாகவே தெரியும்;
"அவருக்கு நரம்புத் தளர்ச்சி பேச்சு வராது.."
என்று பதிவு செய்து வைத்த வான�ொலிப�ோல
ச�ொல்லிக் க�ொண்டிருப்பார்;
சுருட்டை
எரித்து வாயில் வைத்து ஒரு
இழுவை இழுத்துவிட்டு, வேலி ஓரங்களுக்கு
காலால் மண் சாத்திக் க�ொண்டிருப்பார் சங்கிலியர்; சுருட்டுத் தணலாகிப் புகைந்து பழுப்பாகி இருப்பதை அறியாதவர்போல் கையைப்
பின்னிழுத்து வேலைகள�ோடு ஊறியிருப்பார்;
சுருட்டின் நுனி அவரின் சாரனின் பின்புறத்தை
ந�ோக்கி வருவதைக் கண்டதும் கையைத் தட்டி
விட்டு ஓடியது இன்னும் மறக்காமல் நினைவிருக்கிறது; சுருட்டு கீழே விழுந்ததும் எதற்கென்று புரியாமல் ச�ொல்லச் ச�ொல்ல மிரட்டிக்
க�ொண்டு வருவார்...
சங்கிலியருக்கு நிறையத் தென்னை மரங்கள் அவர் வீட்டைச் சுற்றி நின்றன; அவற்றின் வட்டுகளில் காகங்கள் அலகில் பற்றிக்
க�ொண்டுவரும்
மீன்களைக்
கால்களுக்கிடையே வைத்து வயிற்றைக் கிழித்துக் குடலை
வெளியே இழுத்துப் ப�ோடும்போது வயிற்றைப்
புரட்டும்; கையில் சிக்கிய கல்லை எடுத்து எறிந்ததும் பறப்பதுப�ோல் பாவனை காட்டி, ஒரு
வளையம் அடித்துவிட்டு தத்தித் தத்தித் மீளவும்
வந்து மீனின் பிரிந்த பாகத்தைக் கனக்குப்
பார்க்கும்; இப்படித்தான் நண்பர்களுடன் சேர்ந்திருந்த ஒரு நாளில், எறிந்த கல் தரையை
அடையவும் சங்கிலியர் வரவும் சரியாகயிருந்தது; அவருடைய வழுக்குத் தலை தப்பிற்று
என்றுதான் எண்ணின�ோம்; இல்லை; அவர்
புட்டுப் புட்டு வைக்கும் செய்யுள்களில் அட்சரம்
சுத்தமாவே வந்துவிழுந்தன; ஐந்தாறு அறுப்பு
வசனங்களுடன் வசவுகளும் கேட்டன; "ஹராமிகள், ஹராமிகள் உம்மா வாப்பா அதவா வளக்கல்ல"....
சாயங்கால நேரமாயிற்று நான்கு மணி
வாக்கில் எனக்குத் தூக்கம் தெளிந்தது;
கண் விழித்தப�ோது எவர�ோ கதவைத் திறந்துக�ொண்டு உள்ளே வந்தது ப�ோலிருந்தது;
சட்டென்று எழுந்து பார்த்தால் எதிரில் சங்கிலியர் அழுக்கடைந்த உடுப்புகளுடன் இடுப்பில்
மாற்றுத் துண்டைச் சுற்றிக் க�ொண்டு நின்றார்;
குனிந்து வளைந்த இடுப்பு, வாரிவிடப்படாத
தலை வெயிலில் அலைந்துவிட்டு வந்தார்
ப�ோலிருக்கிறது; ஏன் வந்தாரென்று யாருமே
கேட்கவில்லை; விஷயம் புரிந்தவர்கள்போல்
வீட்டார் நின்றிருந்தனர்; சீலையால் தலயில்
ஒரு கட்டுப் ப�ோட்டிருந்தார்; எனக்கென்றால்
உடம்பெல்லாம் வியர்வை ஒழுகியது; "உருப்படாத பயலுகள்; அக்கச்சாட க�ொல்லையில
எறியுறானே.." ஆனாலும் அந்த ஆத்திரத்தை
அடக்கிக்கொண்டு என்னையே ஒரு கணம்
உற்றுப் பார்த்தார்; துண்டை உசத்திக் காலை
நீட்டி அருவருப்பு மிகைக்க "அவனுகள்ர உறுப்பு
இருக்காது" என்றார்; விரிந்த கால்களுக்கிடையே அப்படியே தெரிந்தது அவரின் பத்திய
சுருட்டும்; க�ோப்பி வறுத்த ஓடும்; அதில் ஒரு
உதை க�ொடுத்துவிட்டு, "உலுசுருவால் ப�ோடாத
கிழவா.." என்று கத்திவிட்டு வெளியே ஓட,
முதலில் ஒரு வலுவான உடலை அன்று நான்
அடைந்திருக்கவில்லை.
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Huawei MateView GT 27 அங்குல ைவளந்த
Monitor விைரவில் இலங்ைகயில்

ெ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
Nestomaltெகாள்வேத 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. for LIFE’ 2021
‘SALARY
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.

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.

2021 டிசம்பர் 12 ஞாயிற்றுக்கிழமை

THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY DECEMBER 12, 2021

செ.கணேசலிங்கன்:
ஒரு மார்க்ஸியவாதியின்
நீண்ட பயணம்

1985

ஆம் ஆண்டாக
இ ரு க ்க
வ ே ண் டு ம் .
சென்னையில், சீனத் திரைப்பட விழா ஒன்றில்தான், செ.கணேசலிங்கன�ோடு நான்
முதன்முதலில் உரையாடினேன். க�ொழும்பில்,
அவரது புத்தக நிலையத்தில் அடிக்கடி பார்த்திருக்கிறேன் என்றாலும், அவர�ோடு பேசியது
கிடையாது. க�ொழும்பில், அவர் பேசிய பல
கூட்டங்களில், அவரது உரையைக் கேட்டிருக்கிறேன்.
எனது பல்கலைக்கழகப் புகுமுக வகுப்புக்காலத்தில், அவரது நாவல்கள் முதன்முதலில்
வெளியாகின. நீண்ட பயணம் (1965), செவ்வானம் (1966), சடங்கு (1966) ஆகிய
நாவல்கள் வெளிவந்த காலத்தில், ஒரு நாவலாசிரியராக செ.கணேசலிங்கன் மிகுந்த புகழ்பெற்ற ஓர் எழுத்தாளராக அறியப்பட்டிருந்தார்.
அக்காலப்பகுதியில் செ.கணேசலிங்கனைப்
ப�ோல உச்சப் புகழ்பெற்ற பிறித�ொரு எழுத்தாளர் ஒருவரைச் ச�ொல்வதற்கில்லை. ஈழத்து
இலக்கிய உலகில் ப�ொதுவாகவும், மார்க்சிய
– இடதுசாரி வட்டாரத்தில் சிறப்பாகவும் மதிக்கப்பட்டவர் அவர். 'குமரன்' (1971_-1990)
என்ற மார்க்சிய சஞ்சிகை மூலமாக, மார்க்சிய
வாசகப் பரப்பில் அவர் அழுத்தமான தடத்தைப் பதித்திருந்தார்.
சென்னையில் அவருடன் நெருங்கிப் பழக
ஆரம்பித்த பின்புதான், அப்பெருமனிதனின்
அதிஉயர் பண்புகளை நான் உணர முடிந்தது.
எனக்கு அவர் ஒரு இனிய தந்தை ப�ோலிருந்தார், உற்ற நண்பனைப் ப�ோலிருந்தார்.
உலகின் தலைசிறந்த கலைப்படங்களை,
அவருடைய வீட்டில்தான் த�ொடர்ந்து பார்த்துவந்தேன். அவரிடம் உன்னத கலைப்படங்களின் பெரும் சேகரம் இருந்தது. அவரு-

டைய சினிமா அறிவு
மிகமிக நுட்பமானது.
வெறும் பட ரசனை
என ்ப தி லி ருந் து ,
நடைமுறை சார்ந்த
சினிமா
அனுபவமும் அவரை நன்கு
பு டம்போட் டி ருந் தன. அவர் மூலமாகவே, பாலு மகேந்திராவுடன் எனக்கு
நெ ரு க ்க ம ான
உறவு ஏற்பட்டது.
பாலு மகேந்திரா
பற்றிய அவரது
நூல், உண்மையில்
அவ்விருவ ரு க் கு ம ான
உறவில் ஒருசிறு
துளி என்றுதான்
ச �ொல்வேன் .
பாலு மகேந்திரா தனிப்பட்டமுறையில்
இறுதிவரை பெரும் நம்பிக்கை வைத்திருந்தார் என்றால், அது கணேசலிங்கன் ஒருவரிடம் மட்டும்தான். அதற்கு, அவர் உரியவர்தான். பாலு மகேந்திராவின் பலத்தையும்,
பலவீனங்களையும் பூரணமாக விளங்கியவராகவும், அவரது படைப்பாற்றல் விரயமாகிக்
க�ொண்டிருக்கிறது என்று நாளெல்லாம் ஏங்கியவராகவும் கணேசலிங்கன் திகழ்ந்தார்.
யாராவது ஒருவர்மீது நீங்கள் நம்பிக்கை
வைத்துப் பழகலாம் என்றால், கேள்விக்கிடமில்லாமல் என் மனதில் வருபவர் கணேசலிங்கன்தான். ஒரு மார்க்சியவாதியிடம்
இருக்க வேண்டிய மனிதாபிமான உணர்வின்
பிம்பமாக அவர் திகழ்ந்தார். எழுத்தாளர்கள் அனைவருடனும் அவர் அன்பு பூண்டவராக – அவலநிலைகளில் முன்நிற்பவராக
அவர் செயற்பட்டிருக்கிறார். அவரவர் கருத்துநிலைப்பாடுகளை அவர் மதித்திருக்கிறார்.

மு.நித்தியானந்தன் ....?
ஆனால், தனது மார்க்சிய சிந்தனையில்,
இடதுசாரி அணுகுமுறையில் அவர் ஒருப�ோதும் விலகிச் சென்றது கிடையாது. ஓடும்
ப�ொன்னும் ஒப்பென ந�ோக்கும் பண்பு அவருக்குச் சித்தித்திருந்தது. வெவ்வேறு வர்க்கநிலைகளைச் சார்ந்தோர்களிடம் எல்லாம்
அவர் நெருக்கமான உறவு க�ொண்டிருந்தப�ோதும், ஆலமரத்துப் பறவையாய் அவர்
தனது இடத்திற்கு, மிக இலகுவாக வந்துசேர்ந்து விடுவார்.
எளிமை, நிதானம், அன்பு செலுத்துதல்,
அதிர்ந்து பேசாமை அவரிடம் காணப்படும் அரிய பண்புகள். ஆரவாரம் இல்லாமல் செயற்படுபவர். தன்னை முன்னிறுத்தி
எதனையும் செய்யத் தெரியாதவர். தனது
நூல்கள் எதற்கும், வெளியீட்டு நிகழ்வுகளை

அவர் நடத்தியதில்லை. எந்தப் பட்டங்களுக்கும், சால்வைகளுக்கும் அவர் ப�ோய் நின்றதில்லை. கமலஹாசனிலிருந்து, இளையராஜாவிலிருந்து, புகழ்மிக்க பல மலையாள
இயக்குநர்கள் வரை கணேசலிங்கனுக்கு
நெருக்கமானவர்கள் மிகப் பலர். தமிழக
இடதுசாரித் த�ோழர்களிடம் அவர் எப்போதும்
நேசம் பூண்டவர்.
பெண்ணியவாதியும், இடதுசாரி அறிஞருமான குமாரி ஜெயவர்த்தன,
தமிழகத்திற்குச் சென்றிருந்தப�ோது,
அங்கிருந்த
இடதுசாரித்
த�ோழர்கள் மூலமே கணேசலிங்கனை அறியவந்து,
இலங்கை வந்ததும் முதல்
வேலையாக கணேசலிங்கனைப் ப�ோய்ப் பார்த்திருக்கிறார்.
ஈழத்தின்
இடதுசாரி
எழுத்தாளர்களில்,
எஸ்.
ப�ொ.வின்
கண்டனங்களுக்கு
இலக்காகாதவர்கள் யாருமில்லை என்று
ச�ொல்லலாம்.
ஆனால்,
ஈழத்தின்
முற்போக்கு
இலக்கியத்தின்
பிதாமகர் எனப் ப�ோற்றப்படும்
கணேசலிங்கன் மீது எஸ்.
ப�ொ. எங்கேயும் கண்டனம் செய்ததில்லை. தனிநபர்
விவகாரங்களில்
கணேசலிங்கன் ஒருப�ோதும் நேரம் செலவழித்ததில்லை. ஒரு வரியும்
எழுதியதில்லை. குமரனில்
அவர் எழுதிய குறிப்புகள்கூட, ப�ொதுவான குறிப்புகள்தான்.
இறுதிக்காலம்
வரை
அவர் த�ொடர்ந்து வாசித்துக்
க�ொண்டிருந்தார்.
க�ொன்பியூசியஸ், மார்க்கியவல்லி,
பிராய்ட்,
லாக்கன், சிவவாக்கியர்,
சூபிகள் என்று, அவர்
வாசித்தறிய
முயலாத
துறைகள்
இல்லை
எனலாம். அவர் ஹிந்து
ஆங்கில
நாளிதழுக்கு
விமர்சனம் எழுதிக்கொண்டிருந்த நாட்களில், அவருக்குத் தரப்பட்ட
விதம்விதமான நூல்களை, அவர் கருத்தூன்றி வாசித்துக் க�ொண்டிருப்பதை நான்
பார்த்திருக்கிறேன்.
தான் வாசித்து, கிரஹித்த நூல்களின்
சாரத்தை எளிமையாக, வாசகனுக்கு எளிதில்
விளங்கத்தக்கதாக
எழுதுவதை,
அவர்
வாழ்நாள் முழுதும் கைக்கொண்டிருக்கிறார்.

அது வெறும் பெயர் உதிர்ப்புகளாக இருக்கமாட்டாது.
இலக்கிய வேள்வி நடத்துவதாக அவரிடம்
எந்தப் பிரமையும் இல்லை. எழுதுவது அவருக்கு இயல்பாக வந்தது. ஒருமாதத்தில் ஒரு
நாவலை எழுதி முடிப்பது, அவருக்கு மிகச்
சுளுவான விஷயம். அவரது நூல்கள் பட்டியலிட்டு மாளாதவை.
நூல்கள் வெளியிடுவதில் அவர் மிகுந்த
பயன்பாட்டுக் க�ொள்கை (utilitarian values)
க�ொண்டவராகவே இருந்தார். மிகமிகக்
குறைந்த விலையில், வாசகனுக்குப் புத்தகத்தை வழங்க வேண்டும் என்பது அவரது
க�ொள்கை. நூலை அதிக செலவில் அச்சிடுவதை அவர் ஒருப�ோதும் ஏற்பதில்லை.
வண்ண அட்டைகள், கெட்டி மட்டைகள்,
உயர்ரகத் தாள்கள், அழகியல் வேலைப்பாடுகள், ஜிஹினா மினுமினுப்புகள் எவையும்
அவரை அண்டாது. புத்தகம் வெறும் வாசிப்புக்கு மட்டும்தான். ஆக, அவரது நூலுக்கான
முன் அட்டைக்கான ஓவியங்களை வரைந்துதர மணியன் செல்வம் எப்போதும் தயாராயிருந்தார். அந்த ஓவியங்களில் வெளிப்படும் மனித உருக்களில் மூக்கின் கூர்மைமீது
கணேசலிங்கனுக்கு ஒரு லயிப்பு இருந்தது.
பின்னாளில், அவரது நாவல்கள் என்பன
கருத்துகளை விவாதிக்கும் களமாக –
அவற்றை வெளிப்படுத்துவதற்காகவே உருவாக்கப்பட்ட கதாபாத்திரங்கள் உலவும் அரங்காக மாற்றமுற்றன. சமூக இழிவுகளை,
ஏற்றத்தாழ்வுகளை,
அடக்குமுறைகளை,

அசமத்துவங்களை, பால்சமத்துவத்தை, சமூகநீதிகளை வலியுறுத்தும் பிரகடனங்களாக
அவரது நூல்கள் அமைந்தன.
சாதிய அடக்குமுறைக்கெதிரான ப�ோர்க்குரலாக, அவரது எழுத்துகள் ஆரம்ப காலத்திலிருந்தே
ஒலித்துள்ளன.
பாடசாலை
மாணவனாக இருந்த காலத்தில், காந்தி
சுட்டுக்கொல்லப்பட்ட நாளின்போது, 'அவர்

ரிஷபம்
கார்த்திகை 20-ந் திகதி (டிசம்பர் 06) விருச்சிக
ராசிக்கு செவ்வாய் செல்கின்றார். உங்கள் ராசிக்கு 7,
12 ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியானவர் செவ்வாய்.
அவர் 7-ம் இடத்தில் சஞ்சரிக்கும் இந்த நேரம் சக�ோதர
ஒற்றுமை பலப்படும். எதிர்பார்த்த உதவிகள் எளிதில்
கிடைக்கும். இடம், பூமி சேர்க்கையும் ஏற்படும்.
உற்சாகத்துடன் செயல்படும் விதத்தில் உடல்நலனும் இடம் க�ொடுக்கும். துர்க்கையை வழிபடுவதன்
மூலம் துயரங்களிலிருந்து விடுபடலாம்.
அதிஷ்ட நிறம் : இளஞ்சிவப்பு

மிதுனம்
கார்த்திகை 20-ந் திகதி (டிசம்பர் 06) விருச்சிக
ராசிக்குச் செவ்வாய் செல்கின்றார். உங்கள் ராசிக்கு
6-ம் இடத்திற்கு செவ்வாய் செல்வதால் உடல்நலத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டிய நேரமிது. உற்சாகம் குறையாமல் பார்த்துக் க�ொள்ளுங்கள். எதையும்
எளிதில் நம்பிச் செயல்படுவதால் துயரங்கள் கூடும்.
பல காரியங்கள் தாமதப்படலாம். ஆனந்த வாழ்வமைய அனுமனை வழிபடுவது நல்லது.
அதிஷ்ட நிறம் : கிளிப்பச்சை

கடகம்
கார்த்திகை 20-ந் திகதி (டிசம்பர் 06) விருச்சிக ராசிக்குச் செவ்வாய் செல்கின்றார். உங்கள் ராசிக்கு ய�ோகம்
செய்யும் கிரகம் செவ்வாயாகும். அவர் பூர்வ
புண்ணிய ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிக்கும் இந்த நேரத்தில் புதிய திருப்பங்களைக் காணப்போகிறீர்கள்.
த�ொழிலில் புதிய பங்குதாரர்கள் இணையலாம்.

மறைந்தாலும், அவரது க�ொள்கைகளை
நாம் கடைப்பிடிப்பதானால், இங்கே நிலவும்
சாதிவெறி ஒழிக்கப்பட வேண்டும்' என்று
உரை நிகழ்த்திய கணேசலிங்கனிடம், அந்த
மாணவன் இறுதிவரை உயிர்ப்புடன் இருந்தான். அவரது 'நீண்ட பயணம்' சாதி ஒழிப்பிற்கு எதிரான ப�ோர்ப் பிரகடனம்தான்.
முற்போக்கு எழுத்தின் மூலவராகவிருந்த ஒருவரிடமிருந்து இந்தக் குரல் எழுந்ததில் வியப்படைய எதுவுமில்லை.
பெண்ணியம் த�ொடர்பான சிந்தனையில், அவரைப் ப�ோல தெளிவான, உறுதியான, நடைமுறை சார்ந்து கருத்துகள்
க�ொண்டோரை, நாம் அவ்வளவாகக் காண்பதற்கில்லை. முற்போக்கு எழுத்தாளர்கள்
பலர், பெண்ணியம் என்று வருகையில், பழமைவாதிகளாக இருக்கிறார்கள் என்பது புதியதல்ல. பெண் விடுதலை என்பது அவரது
பல நூல்களின் ஆதார சுருதியாக அமைந்துள்ளது. அதனை, அவர் எழுத்திலும், பேச்சிலும், நடைமுறையிலும் செயற்படுத்திவந்த
பெருமகனாவார்.
மு.வரதராசன், அகிலன், காண்டேகர் என்று
வெவ்வேறுபட்ட இலக்கிய ஆளுமைகளுடன்
அவர் நல்லுறவு பேணிவந்துள்ளார். மு.வ.
வின் வாழ்க்கை நடைமுறைகளை, அவரது
எழுத்துப் பாணியைக் கைக்கொண்டு ஒழுகுபவர் கணேசலிங்கன்.
1958ஆம்
ஆண்டளவில்
அகிலன்,
'வேங்கையின் மைந்தன்' என்ற வரலாற்று
நாவலை
எழுதிக்கொண்டிருந்தப�ோது,
இலங்கை
வந்திருந்த
வேளையில்,
அகிலனுக்கு இலங்கையைச்
சுற்றிக் காண்பித்து நட்புப்பேணியவர். காண்டேகரை,
இந்தியாவிற்குச் சென்று சந்தித்து,
ந ட் பு க ் க ொ ண ்டவ ர் .
சென்னைத்
தமிழ்ப்
ப தி ப ்பா ள ர்க ளி ட மு ம்
நல்லுறவு க�ொண்டிருந்தவர். கைலாசபதி, சிவத்தம்பி, பெனடிக்ட் பாலன்
ப�ோன்றோரின் நூல்கள்,
தமிழகத்தில் வெளியாவதற்கு கணேசலிங்கனே
காரணராகவிருந்தார்.
தமிழகத்தைத் தங்கள்
வாழ்விடமாகக் க�ொண்டவர்களில் தர்மு சிவராமு,
ச�ோ . சி வபாத சுந ்தர ம்
ஆகிய�ோரின்
வரிசையில், கணேசலிங்கனும்
வந்து சேர்கிறார். முப்பது
ஆண்டுகளுக்கு
மேல்
அவர் சென்னைவாசியாகவே திகழ்ந்திருக்கிறார்.
ஹிந்து ஆங்கில நாளேட்டின் ஆசிரியராகவிருந்த
என்.ராமின் நெருங்கிய
நண்பராகத்
திகழ்ந்த
க ண ே ச லி ங ்க னு க் கு ,
Frontline
அலுவலகத்தில், தனி இருக்கையே
வழங்கி கெளரவித்திருக்கிறார், என்.ராம்.
தமிழில் 71 நாவல்களும், 7 சிறுகதைத்
த�ொகுப்புகளும், 22 கட்டுரைத் த�ொகுப்புகளும்,
8 சிறுவர் நூல்களும்
என்று,
எழுத்தையே
தன் வாழ்வாகக் க�ொண்டு வாழ்ந்த கணேசலிங்கன், மாண்புமிக்க மனிதராக, எண்ணத்திலும் வாழ்க்கையிலும் நேர்மை பேணிய
கண்ணியவானாக வாழ்ந்தார் என்பதைவிட,
வாழ்வில் என்ன பேறு கிடைத்திட முடியும்?
மனிதாபிமானம் மிகுந்த அந்தப் பெருமகனின் மலர்ப் பாதங்களுக்கு எங்கள் கண்ணீர்
அஞ்சலி.

மிகமிக விழிப்புணர்ச்சிய�ோடு செயல்பட வேண்டும்.
வரவைக் காட்டிலும் செலவு கூடும். குடும்பத்தில்
உள்ளவர்களின் அதிருப்திக்கு ஆளாக நேரிடும்.
த�ொழில் ப�ோட்டிகள் அதிகரிக்கும். வராஹி வழிபாடு
வளர்ச்சியைக் கூட்டும்.
அதிஷ்ட நிறம் : மஞ்சள்

மேஷம்
கார்த்திகை 20-ந் திகதி (டிசம்பர் 06) விருச்சிக
ராசிக்கு செவ்வாய் செல்கின்றார். உங்கள் ராசிநாதன்
அஷ்டமத்தில் சஞ்சரிக்கும் இந்த நேரத்தில் மிகுந்த
கவனத்தோடு செயல்பட வேண்டும். மனக்குழப்பங்கள் அதிகமாக ஏற்படும். உத்திய�ோகத்தில் கடுமையாகப் பணிபுரிந்தும் மேலிடத்து ஆதரவு கிடைக்காது.
ஆர�ோக்கியத் த�ொல்லை அதிகரிக்கும். வெற்றிகள்
வந்து சேர குரு பகவானை வழிபடவும்.
அதிஷ்ட நிறம் : ஊதா
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ப�ொதுவாழ்வில் இருப்பவர்களுக்குப் ப�ொறுப்புகள் மாற்றப்படும். பணி ஓய்வு பெற்றவர்கள் கூட
மீண்டும் பணியில் சேர வாய்ப்புக் கிட்டும். சிவன்
வழிபாடு சிறப்புகளை வழங்கும்.
அதிஷ்ட நிறம் : நீலம்

சிம்மம்
கார்த்திகை 20-ந் திகதி (டிசம்பர் 06) விருச்சிக
ராசிக்கு செவ்வாய் செல்கின்றார். உங்கள் ராசிக்கு
ய�ோகம் செய்யும் கிரகம் செவ்வாயாகும். அவர் தன்
ச�ொந்த வீட்டில் சஞ்சரிக்கும் இந்த நேரத்தில் எடுத்த
முயற்சிகள் கைகூடும். த�ொழிலில் கூடுதல் லாபம்
கிடைக்கும். வாரிசுகளின் திருமணங்களை சிறப்பாக நடத்தி வைப்பீர்கள். ச�ொத்துக்களால் ஆதாயம்
கிடைக்கும். முருகப்பெருமான் வழிபாடு முன்னேற்றம் தரும்.
அதிஷ்ட நிறம் : மஞ்சள்

கன்னி
கார்த்திகை 20-ந் திகதி (டிசம்பர் 06) விருச்சிக
ராசிக்கு செவ்வாய் செல்கின்றார். உங்கள் ராசிக்கு 3,
8 ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியானவர் செவ்வாய்.
அவர் 3- ம் இடத்தில் சஞ்சரிக்கும் ப�ொழுது கூடுதல்
கவனத்துடன் செயல்பட வேண்டும். பெரிய மனிதர்களின் த�ொடர்பு பகையாகிப் ப�ோகலாம். ப�ொருளாதாரத்தில் சில இழப்புகளைச் சந்திக்கும் சூழ்நிலை
உண்டு. மகிழ்ச்சி அதிகரிக்க மகாலட்சுமியை வழிபடுவது நல்லது.
அதிஷ்ட நிறம் : செம்மஞ்சள்

மகரம்

துலாம்
கார்த்திகை 20-ந் திகதி (டிசம்பர் 06) விருச்சிக ராசிக்குச் செவ்வாய் செல்கின்றார். இக்காலம் உங்களுக்கு
ஒரு இனிய காலமாக அமையும். குடும்ப முன்னேற்றம்
திருப்தி தரும். த�ொழிலில் கூடுதல் லாபம் கிடைக்கும்.
கடுமையாக முயற்சித்தும் இதுவரை நடைபெறாத காரியங்கள் இப்பொழுது துரிதமாக நடைபெறும். வாடகைக்
கட்டிடத்தில் நடைபெற்ற த�ொழிலை இப்பொழுது
ச�ொந்தக் கட்டிடத்திற்கு மாற்றும் ய�ோகம் உண்டு.
ஆர�ோக்கியம் சீராகும். உற்சாகத்துடன் பணிபுரிவீர்கள்.
ஒப்பந்தங்களும் படிப்படியாக வந்து சேரும். அனைத்து
ய�ோகங்களும் வந்து சேர அபிராமி அம்மனை வழிபடுவ�ோம். அதிஷ்ட நிறம் : கருநீலம்

விருச்சிகம்
கார்த்திகை 20-ந் திகதி( டிசம்பர் 06) விருச்சி ராசிக்குச்
செவ்வாய் செல்கிறார். உங்கள் ராசிநாதன் செவ்வாய்
உங்கள் ராசியிலேயே சஞ்சரிக்கும் இந்த நேரத்தில் உடல்
நலம் சீராகும். தனவரவும் திருப்தி தரும். நண்பர்கள் மூலம்
நல்ல தகவல் கிடைக்கும். கலைத்துறை சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு முன்னேற்றம் அதிகரிக்கும். துணிந்து நீங்கள்
எடுத்த முடிவால் வெற்றிப்பாதையை ந�ோக்கி அடியெடுத்து வைப்பீர்கள். காரிய வெற்றிக்கு கலைமகள் வழிபாட்டை மேற்கொள்ளவும். அதிஷ்ட நிறம் : சிவப்பு

தனுசு
கார்த்திகை 20-ந் திகதி (டிசம்பர் 06) விருச்சிக
ராசிக்கு செவ்வாய் செல்கின்றார். உங்கள் ராசிக்கு
விரயாதிபதி விரய ஸ்தானத்தில் வரும் இந்த நேரம்

கார்த்திகை 20-ந் திகதி (டிசம்பர் 06) விருச்சிக
ராசிக்குச் செவ்வாய் செல்கின்றார். உங்கள் ராசிக்கு
4, 11 ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியான செவ்வாய்
லாப ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிக்கும் இந்த நேரம் ஓர் அற்புதமான நேரமாகும். ப�ொருளாதாரப் பற்றாக்குறை
அகலும். தகராறுகள் தானாக விலகும். வெளிநாட்டிலிருந்து உறவினர்கள் வாயிலாக உதவிகள் கிடைக்கலாம். பூமி விற்பனையால் லாபம் கிடைக்கும். சனி
பகவான் வழிபாடு சந்தோஷத்தை வழங்கும்.
அதிஷ்ட நிறம் : பச்சை

கும்பம்
கார்த்திகை 20-ந் திகதி (டிசம்பர் 06) விருச்சிக ராசிக்குச் செவ்வாய் செல்கின்றார். உங்கள் ராசிக்கு 3, 10
ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியானவர் செவ்வாய். அவர்
த�ொழில் ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிக்கும் இந்த நேரம் நல்ல நேரமாகும். த�ொழில் வளம் சிறப்பாக இருக்கும். த�ொல்லை
தந்தவர்கள் விலகுவர். உடன்பிறப்புகளும், உடனிருப்பவர்களும் உங்களுக்கு உறுதுணையாக இருப்பர். உத்திய�ோகத்தில் உள்ளவர்களுக்கு உயர்பதவிகள் கிடைப்பதற்கான அறிகுறிகள் தென்படும். கண்ணன் வழிபாடு
கவலையைப் ப�ோக்கும். அதிஷ்ட நிறம் : பழுப்பு

மீனம்
கார்த்திகை 20-ந் திகதி (டிசம்பர் 06) விருச்சிக ராசிக்குச் செவ்வாய் செல்கின்றார். உங்கள் ராசிக்கு 2, 9
ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியானவர் செவ்வாய்.
அவர் பாக்கிய ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிக்கும் இந்த நேரம்
புதிய முயற்சிகளில் வெற்றி கிடைக்கும். குடும்ப
முன்னேற்றம் திருப்தி தரும். ச�ொத்துக்களை பங்கு
பிரித்துக் க�ொள்வதில்இருந்த பிரச்சினை அகலும்.
வீடு, இடம் வாங்கும் முயற்சி வெற்றி தரும். நடராஜர் வழிபாடு நலம் சேர்க்கும்.
அதிஷ்ட நிறம் : கரும்பச்சை
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ஆளுநர் வுயிஸ்டுக்கு அளிக்கப்பட்ட

படு பயங்கரமான மரணதண்டனை
இது. மே 19, 1732 அன்று
பேத்ருஸ் வுய்ஸ்டுக்கு எதிரான
மரணதண்டனைத் தீர்ப்பு, பத்தாவியா நீதி மன்றத்தால் அறிவிக்கப்பட்டது. வூயிஸ்ட் 19 அப்பாவி
மக்களுக்கு மரண தண்டனை
வி
தித்தது, இதுப�ோக,
இன்னும் பலரைத் தவறாக நடத்தியது,
பலரை
சித்திரவதை
செய்தது ப�ோன்ற கடுமையான
குற்றச்சாட்டுகளுக்காக
அவர்
விசாரணையை எதிர்கொண்டார்,
குற்றவாளி என நிரூபிக்கப்பட்டு
அதன் விளைவாக 3 ஜூன், 1732
அன்று பத்தாவியா க�ோட்டையில்

ஆ

வுயிஸ்டுக்கு மரண தண்டனை

ளுநர் வுயிஸ்ட்டை கைது செய்வதற்காக ஒல்லாந்திலிருந்து ஒரு
குழு இலங்கைக்கு வந்தது. அவர் 3ஆம்
திகதி மே, 1729இல் க�ொழும்பில் சிறைபிடிக்கப்பட்டு பத்தாவியாவுக்கு அழைத்து
செல்லப்பட்டார். அங்கு அவர் மீது குற்றங்கள் சுமத்தப்பட்டு த�ொடர் விசாரணைகள்
நடந்தன. வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த
விசாரணை அது. மே 1729 இல் உச்சநீதிமன்றம் மூன்றாண்டுகாலம் ஆளுநர் பதவி
வகித்த வுயிஸ்டை அப்பதவியில் இருந்து
நீக்க உத்தரவிட்டது. 1730 பெப்ரவரி28
அன்று 19 பேர் க�ொல்லப்பட்டது த�ொடர்பான குற்றச்சாட்டின் பேரில் அவர் கைது
செய்யப்பட்டார். அவரின் ச�ொத்துக்கள்
அனைத்தும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
இரண்டு ஆண்டுகள் வுயிஸ்ட் இரும்பு
விலங்குகளால் பூட்டப்பட்டு அடைக்கப்பட்டிருந்தார். வுயிஸ்ட் மீது நடந்த விசாரணை
பற்றிய மூன்று விரிவான ஆவணங்களை
டச்சு அரசாங்கம் வெளியிட்டது. தமது கண்டிப்பான நீதித்துறைக்கு முன்னுதாரணமாக
டச்சு அரசாங்கம் இந்த வழக்கு பற்றியும்,
அதற்கு வழங்கப்பட்ட தீர்ப்பு, நிறைவேற்றப்பட்ட தண்டனை என்பவற்றையும் உள்ளடக்கிய ஆவணத்தைத் தயாரித்து வெளியிட்டது. சிறு நூல் வடிவில் அமைந்த
அறிக்கைகள்; பல விபரங்களை உள்ளடக்கியிருந்தன. அந்த மூல ஆவணங்களை இந்தக்
கட்டுரைக்கான ஆய்வின் ப�ோது தேடிக் கண்டெடுக்க முடிந்தது.
1. Sententie, gewezen by den Wel Ed:
Raade van India, tegens den Heere en Mr.
Petrus Vuyst, gewezene gouveneur van Ceylon
– என்கிற தலைப்பைக் க�ொண்ட ஆவணம்

‘மை

 Mr. David Joan Bake,
2. De onregtveerde justitie, uytgevoert
door den Gouverneur Petrus Vuyst, tot
Ceylon– அநீதி வழங்கிய இலங்கை ஆளுநர்
பேத்ருஸ் வுயிஸ்ட் த�ொடர்பாக பத்தாவியா
க�ோட்டையில் கனம்பொருந்திய நீதிக்கவுன்சில் வழங்கிய தீர்ப்பு. –1733
3. Kort en naauwkeurig verhaal van 't leven
en opkomst vanden Heer en Mr. Petrus Vuyst,
gewezen Gouverneur op 't Eiland Ceilon.
இலங்கைத் தீவின் முன்னாள் ஆளுநர்
பேத்ருஸ் வுயிட்ஸ் வாழ்க்கை வரலாறும்,
அவர் நடத்திய க�ொடூரங்கள் பற்றியும் விளக்கும் நூல். – 1732 (டச்சு தேசிய நூலகம்)
இறுதியில் மூன்றாண்டுகளின் பின் நீதிமன்-

19 அப்பாவிகள் மீது அவர் மேற்க�ொண்ட சித்திரவதைகள், மரணதண்டனைகள் பற்றிய தீர்ப்பு இது.
இலங்கைத் தீவு அவரின் ஆட்சியின் கீழ் ம�ோசமான க�ொடுங்க�ோன்மைக்கு உட்பட்டது என்று
இந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது.
வுயிஸ்டுக்கு
அளிக்கப்பட்ட
அந்த மரண தண்டனையை நேரில்
கண்ட சாட்சிய�ொருவரின் பதிவை
பிற்காலத்தில்
E.C.Buultjens
ம�ொழிபெயர்த்தார். 1732 யூன் 3
ஆம் திகதி பத்தாவிய நகரத்தில்
குழுமியிருந்த ப�ொது மக்கள் முன்-

ன்
பி
ம்
ழு
க�ொ
கதை
7

என். சரவணன்

இந்த மூன்று நூல்களும் அன்றைய பழைய டச்சு ம�ொழியைக் க�ொண்டவை. இன்று புழக்கத்தில் இல்லாதவை. அவற்றை இன்றைய நெதர்லாந்து மக்கள் புரிந்துக�ொள்ளக்
கடினப்படுவார்கள். இதனை நெதர்லாந்திலிருந்து எனக்காக நாட்கணக்காக கடின உழைப்புடன் ப�ொறுமையாக வாசித்து விளக்கம் பல தந்த Cornolis Broers அவர்களுக்கு
எனது நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள்.
வுயிஸ்ட் தூக்கிலிடப்பட்டார்.
தீர்ப்பை வழங்கிய எட்டு ஜூரிகளின்
பெயர்களும் இறுதியில் உள்ளன.
 Mr.Gualter Schutten.
 Mr. Jacob Van Den Bosch.
 Mr. Jan Blaaukamer.
 Mr. Jan Rudolph Sappius
 Mr. Jacob Lakeman.
 Mr. Bernard Jacob De Lavaille.

க்கல் க�ொலின்’ கவிதை, சிறுகதை,
நாவல் ப�ோன்ற ஆக்க இலக்கியத்தில்
தன ் னையே ஆழப் பதித்துக்கொண்டவர். அதற்கப்பால் ‘மகுடம்’ எனும் அரையாண்டு இலக்கியச் சஞ்சிகையின் ஆசிரியரும், பதிப்பாசிரியருமாவார். ‘மகுடம்’
பதிப்பகத்தின் வாயிலாக பலரது நூல்களை வெளிக்கொணர்வதில் ஆர்வமுடன் செயற்படுகின்றவர். இன்று மட்டக்களப்பில் இருந்துக�ொண்டு தமிழின் ஆக்க இலக்கிய
வளர்ச்சிக்கு பெரிதும் பங்களிப்புச் செய்கின்ற மைக்கல்
க�ொலின் என்றுமே எமது பாராட்டுக்குரியவரே!
வரலாற்றுத் த�ொன்மங்களை மறந்து ப�ோகின்ற காலகட்டத்தில், த�ொன்மங்களைத் தேடிப்படிப்பதில் க�ொலினுக்கு தனிய�ொரு விருப்புண்டு. அவற்றை வெறுமனே
படிப்பத�ோடு மட்டுமல்லாது, அவற்றிற்கான மீள்வாசிப்பினூடாக தான் அறிகின்ற, ச�ொல்ல விளைகின்ற
கருத்துக்களை தனது கதைகள், கவிதைகளூடாகச் ச�ொல்வதில் சாமர்த்தியத் திறமை க�ொண்டவர்தான் மைக்கல்
க�ொலின். அவரது சிறுகதைத் த�ொகுப்பாகிய ‘பரசுராமபூமி’ அத்தகைய இலக்கிய வடிவத்தினை ஒத்தது. அந்த
வரிசையில் ‘இவனைச் சிலுவையில் அறையுங்கள்’
என்கிற புதுக்கவிதைத் த�ொகுப்பு விவிலியத் த�ொன்மங்களை மீள்வாசிப்பு செய்ததனால் பிறந்ததாகும்.
‘பரசுராமபூமி’யில் விவிலியக் கதைகளைப் பயன்படுத்தி அவற்றிற்கான மீள்வாசிப்பினுடாக புதிய கருத்துக்களை விதைத்த க�ொலின் ‘இவனைச் சிலுவையில்
அறையுங்கள்’ என்கிற கவிதைத் த�ொகுதியின் வாயிலாக
இன்னும் பல செய்திகளை நம்மோடு புதிதாக பகிர்ந்து
க�ொள்கிறார். ஒரு நூலின் த�ொன்மத்தினை அறிந்துக�ொள்ள வேண்டுமாயின் அந்நூல் எழுதப்பட்ட காலம்,
அக்கால மக்களின் வாழ்க்கைமுறை, அக்காலகட்ட
மக்கள் பேசிய ம�ொழி, அக்கால சமூக, சமய, அரசியல்
பின்னணிகள் ப�ோன்றவை கவனத்தில் க�ொள்ளப்பட
வேண்டும். அவ்வாறே இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு
முன்பு எழுதப்பட்ட கிறிஸ்தவர்களின் புனித நூலாகிய
திருவிவிலியத்தின் பகுதிகளை அறிய வேண்டுமாயின்
நாமும் அக்காலகட்ட மக்களின் வாழ்வியலை அறிந்துக�ொண்டால் மட்டுமே உண்மையான, சரியான விளக்கத்தினை வழங்க முடியும். அந்தவகையில் ‘விவிலியப்
ப�ொருள்கோள் முறை’ விவிலியப் பகுதிகளுக்கான
விளக்கத்தினை அறிந்து க�ொள்வதில் முக்கிய பங்கினை
வகிக்கின்றது. விவிலியப் ப�ொருள்கோள் முறையினைப் பயன்படுத்தி விவிலியப் பகுதிகளை பகுப்பாய்வு
செய்வது விவிலிய வல்லுநர்களினதும், இறையியலாளர்களினதும் பணியாகும். ஆயினும் சாதாரண பாமரனும்
விவிலியத்தினை வாசித்து அதனைத் தியானிப்பதினூடாக தனக்கு கிடைக்கின்ற செய்தியினை பகிர்ந்துக�ொள்வதற்கான வாய்ப்பினைப் பெறுகின்றான். விவிலியமானது ஒவ்வொரு தடவையும் வாசிக்கின்றப�ோது அதில்
நம்பிக்கை க�ொள்வோருக்கு அவர்கள் வாழ்கின்ற சூழமைவுக்கேற்ப புதிய புதிய செய்தியினைக் க�ொடுக்கின்றது. விவிலிய வாசிப்பானது அத்தகைய புதிய புதிய
செய்தியினை நம்பிக்கையாளர்களுக்கு க�ொடுக்க வேண்டியது கட்டாயமாகும். ஏனென்றால் விவிலியம் என்பது
வெறும் த�ொன்மம் கிடையாது, மாறாக அது இன்றும்
வாழ்கின்ற நூலாகும்.

றம் அவரை குற்றவாளி என்று கண்டறிந்து
1732மே 22ஆம் திகதி அவரின் குற்றங்களை
தேசத்துர�ோகக் குற்றமாக அறிவித்து அவருக்கு மரண தண்டனை விதித்தது. அந்தத்
தண்டனை மிகக் க�ொடூரமான தண்டனையாக இருந்தது. மேற்படி மூன்றாவது அறிக்கையில் வுயிஸ்டுக்கு எப்படிப்பட்ட மரண
தண்டனை வழங்கப்பட்டது என்பது பற்றி
விபரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. குறிப்பாக அந்த

னிலையில் இந்த மரண தண்டனையை
நிறைவேற்ற பிரேத்தியேகமாக செய்யப்பட்டிருந்த மேடையில் ஒரு நாற்காலி வைக்கப்பட்டிருந்தது. அதிகாலை நான்கு மணியிலிருந்து இதற்கான ஏற்பாடுகள் நடந்தன.
இறுதி நேரத்தில் வுயிஸ்ட் தான் செய்த
அத்தனையும் கம்பனியின் பாதுகாப்புக்காகவும், நலனுக்காக்கவுமே என்று தெரிவித்தார். காலம் கடந்துவிட்ட அறிவிப்புக-

ளாக அவை இருந்தன. மதப் பிரார்த்தனை
முதலில் நிகழ்ந்தது. அது முடிந்ததும். ஜூரிகளும், மக்களும் பார்த்திருக்க அவரை நிர்வாணப்படுத்தி, மேடையில் இருந்த கதிரையில்
அமர்த்தி இறுகக் கட்டினார்கள். பின்னர் கத்தியுடன் வந்த தண்டனை நிறைவேற்றுபவர்
வுயிஸ்டின் தலையை பின்புறமாக இழுத்துப்
பிடித்து த�ொண்டையை அறுத்தார். வுயிஸ்ட்
துடித்து இறந்தார்.
அதன்பின் அப்படியே கழுத்தெலும்ப�ோடு அறுத்து துண்டித்தார். அதன் பின்
உடல் ஒரு பலகையின் மேல் எறியப்பட்டது. உடல் பாகங்களை வெட்டி கீழே வைக்கப்பட்டிருந்த ஒரு வாளியில் அப்பாகங்களை இட்டார். அப்பாகங்கள் அங்கிருந்த
அடிமைகளிடம் க�ொடுக்கப்பட்டன. அவர்கள் அங்கே எரிந்துக�ொண்டிருந்த தீயில்
அவற்றை எறிந்தனர். அதே தீயில் அக்கதிரையும், பலகையும் உடைத்து ப�ோடப்பட்டன. வுயிஸ்டின் உடைகளும் அதிலேயே
ப�ோட்டு எரிக்கப்பட்டன.
இவையனைத்தும் காலை எட்டு மணிக்கு
முன்னர் முடிந்துவிட்டன. மதியம் வுயிஸ்ட்
இருந்த இடமும் தெரியாமல் சாம்பலாகிப்
ப�ோயிருந்தார்.
எரித்த அஸ்தி கூட ஒல்லாந்துக்கு ப�ோகக்கூடாது என்று அந்த அஸ்தியை அள்ளிச்
சென்று பத்தாவியா கடலில் க�ொட்டினார்கள். அவரின் மனைவியும் பிள்ளைகளும் பத்தாவியாவில் தான் தங்கியிருந்தனர். கிறிஸ்தவ முறைப்படி வுயிஸ்டை அடக்கம் செய்ய
அனுமதிக்கவில்லை. அவர்களுக்கு அவரின்
சாம்பலைக் கூடக் க�ொடுக்கவில்லை.
த�ொடரும்

சமூக அசைவுக்கும் மாற்றத்துக்கான

கவிதைகள்

எல்லா சமயத்தவரையும் ப�ோன்று கிறிஸ்தவ சமயத்திலும் பல்வேறுபட்ட வழிபாட்டுக் காலங்களும், வழிபாட்டுச் செயற்பாடுகளும் காணப்படுகின்றன. கிறிஸ்தவர்களின் வழிபாட்டுக் காலத்தில் அதிக கவனத்தை
ஈர்க்கின்ற காலம் தவக்காலமாகும். இத்தவக்காலமானது நாற்பது நாட்களைக் க�ொண்ட இயேசுகிறிஸ்துவின்
பாடுகள், மரணம் ப�ோன்றவற்றை தியானிக்கின்ற காலமாகும். இத்தியானமானது இறுதியில் அவரின் உயிர்ப்புடன் நிறைவு காண்கிறது. இத்தவக்காலத்தில் கிறிஸ்தவர்கள் பல்வேறு விதமான வழிபாட்டு மற்றும் பக்தி
முயற்சிகளிலும் ஈடுபடுவார்கள். அவற்றுள் சிலவாக,
நாற்பது நாட்களும் திருப்பலியில் பங்கெடுத்தல், சிலுவைப்பாதை பக்தி முயற்சியில் ஈடுபடுதல், உண்ணா
ந�ோன்பினை மேற்கொள்ளுதல், மாமிச உணவினைத்
தவிர்த்தல், உடலுக்கும் உள்ளத்திற்கும் கெடுதல் தரக்கூடிய செயல்களைத் தவிர்த்தல், கல்வாரித் திருத்தலங்களை ந�ோக்கி
பயணங்களை மேற்க�ொள்ளுதல், புகழ்பூத்த

அருட்பணி அ. அகஸ்தீன் நவரெத்தினம்
சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர்,
கிழக்குப் பல்கலைக்கழகம், இலங்கை.

யாக்கோமே க�ொன்சால்வேஸ் அடிகளாரால் எழுதப்பட்ட ‘வியாகுல பிரசங்க’த்தினை படிப்பதன் வாயிலாக
இயேசுவின் பாடுகள், மரணத்துடன் ஒன்றித்தல், இவை
ப�ோன்ற இன்னும் பல செயற்பாடுகளில் ஈடுபடுவர்.
இச்செயற்பாடுகளில் தனியாகவ�ோ, குழுவாகவ�ோ ஈடுபடுவார்கள்.
கடந்த இரண்டு வருடங்களாக ‘க�ொவிட் 19’ பெருந்த�ொற்று காரணமாக அவ்வப்போது ஆலய வழிபாடுகள்
முடக்கப்படுவதும் பின்னர் திறந்து விடப்படுவதுமான சூழ்நிலையில் 2021ஆம் ஆண்டின் தவக்காலக்
சூழலில் மைக்கல் க�ொலினால் முகநூலில் நாற்பத்தேழு
நாட்களாக எழுதப்பட்ட தவக்காலக் கவிதைகளின்
த�ொகுப்பே ‘இவனைச் சிலுவையில் அறையுங்கள்’ என்பதாகும். அக்கவிதைகளினூடாக மைக்கல் க�ொலினும்
தனது தவக்காலப் பயணத்தினை மேற்கொண்டுள்ளார்
என்றுதான் ச�ொல்ல வேண்டும். நான் அறிந்த வகையில்
80களின் பிற்பாடு இயேசுவின் வாழ்வினை மையப்படுத்திய நற்செய்தி நூல்களை ஒரு சிலர் காவியங்களாக
வடித்துள்ளார்.
அந்தவகையில் 1982இல் வெளிவந்த கவியரசர் கண்ணதாசனின் இறுதிக்காவியமாகிய ‘இயேசு காவியம்’,
அதனைத்தொடர்ந்து 2002ஆம் ஆண்டில் அருட்தந்தை
வின்சன்ட் சின்னதுரை என்பவரின் ‘புதிய சாசனம்’,
த�ொடர்ந்து பெண் கவிஞர் நிர்மலா சுரேஸின் ‘இயேசு
மா காவியம்’, புலவர் ம. அருள்சாமி என்பவர் எழுதிய
‘இத�ோ மானிடம்’ என்கிற த�ொகுப்புக்களும் வெளிவந்துள்ளன. இவற்றைவிட இயேசுவின் வாழ்வினைக்
குறித்த பல காவியங்கள் 19ஆம், 20ஆம் நூற்றாண்டுகளில் பாடப்பட்டுள்ளன.
மைக்கல் க�ொலினின் இத்தொகுப்பானது இயேசுவின்
வாழ்வினை முழுமையாகத் தருகின்ற ஒரு காவியம்
கிடையாது. அத்தோடு நற்செய்தியினை புதுக்கவிதை
வடிவில் இயக்கித் தருகின்ற முயற்சியும் கிடையாது.
இது இயேசுவின் நற்செய்தியினை மீள் வாசிப்புக்கு உட்படுத்திய முயற்சியாகும். தவக்கால இறைவார்த்தைப்
பகுதிகளை தன்பாணியில் சிந்தித்து சமூக அசைவுகளுக்கும், வாழ்வியலுக்குமேற்ப மீள்வாசிப்பினை மேற்க�ொண்டு நமது சிந்தனையைத் தூண்டியெழுப்பி, நம்மையும் சிந்திக்க வைக்கின்ற புதிய முயற்சியாகும்
க�ொலினின் விவிலிய மீள்வாசிப்பானது பாரம்பரியத்தினைப் பேணுகின்றவர்களுக்கு சற்று நெருக்கடியாகவே இருக்கும் என்பதில் அவரது
கவிதைகள் பேசும். இயேசுவின்
வார்த்தைகள் “தட்டுங்கள்

திறக்கப்படும், கேளுங்கள் க�ொடுக்கப்படும், தேடுங்கள் கண்டடைவீர்கள்” என்றிருக்க க�ொலின் தனது மீள்
வாசிப்பினூடாக “திறக்காவிட்டால் உடையுங்கள்,
க�ொடுக்காவிட்டால் பறித்துக் க�ொடுங்கள், கிடைக்காவிட்டால் ப�ோராடிப் பெறுங்கள்” என்பதனூடாக
தற்கால சமூகப் ப�ோக்கினை படம் பிடித்துக் காண்பிக்கின்றார். அதுமட்டுமல்லாது இயேசுவை ஒரு சமூகப்
ப�ோராளியாகவும், மார்க்சிய சித்தாந்தவாதியாகவும்
காண்பிக்கின்றார். பாட்டாளி மனித வர்க்கம் தனது
தேவைகளை பூர்த்தி செய்துக�ொள்ள தட்டி, கேட்டு,
தேடிப் பெறமுடியாது மாறாக உடைத்து, பறித்து,
ப�ோராடித்தான் பெறமுடியுமென்கிற யதார்த்தத்தைக்
காண்பிக்கின்றார்.
அவ்வாறே மற்றும�ொரு கவிதையாகிய விபசாரத்தில்
பிடிபட்ட பெண் என்பதில் விவிலிய உரையாடலில்
இயேசு குற்றம் சுமத்தியவர்களை குற்றவாளிகளாக
தமது வார்த்தைகளால் இனம் காட்டியப�ோது அவர்கள்
அவ்விடமிருந்து அகன்றார்கள் என்றுவர, க�ொலின�ோ
‘உங்களில் பாவம் இல்லாதவர் முதலில் கல் எறியட்டும்’ என்று கூறிவிட்டு இயேசு குனிந்து மனிதத்தைத்
தேடினார் என்கிறப�ோது பெண்ணின் தலையில் எறியப்பட்ட கல்பட்டு இரத்தம் சிந்தியது என்பதனூடாக
பாவம் செய்து மரத்துப்போய்விட்ட மனித சமூகத்தினுள்தான் வாழ்கின்றோம், அது திருந்துவதற்கான
வாய்ப்பினை இழந்துவிட்டது, அது த�ொடர்ந்தும்
பாவங்களை செய்த வண்ணமேயிருக்கும் என்கிற
யதார்த்த நிலையினை புடம்போட்டு காட்டுகின்றார்.
‘ஒரு பானை ச�ோற்றுக்கு ஒரு ச�ோறு பதம்’ என்பதற்கொப்ப க�ொலினின் விவிலிய மீள் வாசிப்பு கவிதைகளான ‘இவனைச் சிலுவையில் அறையுங்கள்’
இன்றைய நவீன கால வாழ்வியல் ப�ோக்கினையும்,
அறம் விலகிய சமயப் பாங்கினையும் சாடுகின்றதாக
அமைவதும் ந�ோக்கத்தக்கதாகும். தனது புதுக்கவிதைகள் ஊடாக சமூக மாற்றத்திற்கான செய்தியினையும்
த�ொட்டுச் செல்வது அவரது சமூகம் சார்ந்த பார்வையினையும் வெளிக்காட்டுகின்றது. காலத்தின் புதிய வரவாகிய ‘இவனைச் சிலுவையில் அறையுங்கள்’ என்கிற
மைக்கல் க�ொலினின் விவிலிய மீள்வாசிப்பு கவிதைத்
த�ொகுப்பானது புதிய முறையில் விவிலியத்தினை சிந்திக்கத் தூண்டுகின்ற தூண்டிலாக இருக்குமென்பதில்
ஐயமில்லை.
இலக்கிய நற்பணி த�ொடர வாழ்த்துக்கள்.
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fkj;njhopy; mikr;R
Ministry of Agriculture

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;

2.

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.
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;

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$l;L thior;
nra;iff;F
Fiwe;j mOj;jKila
kpdp
njspf; F k;
eP H ; g ; g hrd
Kiwikfs;
50
vz;zpf;iffs;
kj;jpa khfhzk;> khj;jis khtl;lj;jpy;
,ilf;fhy kpsfha; gaph;r;nra;iff;F Drip Tape
ePh;g;ghrd Kiwik kw;Wk; khk;gor; nra;iff;F
Fiwe;j mOj;jKila kpdp njspf;Fk; ePH;
Kiwikfs; 200 vz;zpf;iffs;
tlf;F khfhzk;> Ky;iyj;jPT khtl;lj;jpy;
,ilf;fhy kpsfha; gaph;r;nra;iff;F Drip Tape
ePh;g;ghrd Kiwik kw;Wk; Nfhop$l;L thior;
nra;iff;F
Fiwe;j mOj;jKila
kpdp
njspf; F k;
eP H ; g ; g hrd
Kiwikfs;
50
vz;zpf;iffs;
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;
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-260929-GO-RFB

tpiykDg;
gpiz Kwpapd;
ngWkjp
(&gh)
240,000.00

LK-MOA-PMU-260967-GO-RFB

960,000.00

15,000.00

LK-MOA-PMU-247012-GO-RFB

140,000.00

5,000.00

LK-MOA-PMU-260938-GO-RFB

480,000.00

7,500.00

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;
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;
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-260918-GO-RFB

180,000.00

5,000.00

LK-MOA-PMU-260845-GO-RFB

480,000.00

7,500.00

LK-MOA-PMU-260838-GO-RFB

900,000.00

15,000.00

3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

kPsspf;fg;
glhj
fl;lzk;
(&gh)
5,000.00

tpiykDf;NfhuyhdJ cyf tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw
%yk; elhj;jg;gLk;.
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;.
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;.
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;.
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;.
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;.
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
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fsdp gy;fiyf;fofk;
kUj;Jt gPlk;

,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR

1.

Thinakaran vaaramanjary

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
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

Supplying & installing Lightning Surge
Protecting systems for Electrical Main
3.5 Million
Rs.35,000.00
Rs.2,000.00
Panels of existing building at Medical
Faculty, University of Kelaniya
Supplying & installing Main Panel
UOK/FM/DO/02/
Earthling System & Lightning Protecting
0.6 Million
Rs.6,000.00
Rs.500.00
CONS/21/1/08
System of DDS Building at Medical
Faculty, University of Kelaniya.
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.
UOK/FM/DO/02/
CONS/21/2/02
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லகை முடக்கிப்போட்ட க�ொர�ோனாவால நாம் கற்றுக்கொண்டதுதான்
அதிகம்', என வேலாயுதம் கூற,
மனைவியும் 'எல்லாம் படிப்பனவுதான்.....,
நாங்கள் தான் நம்மட பிள்ளைகளின்ர பாதுகாப்பைத் தேட வேணும்,... எல்லாத்துக்கும்
மேல ஒருத்தன் பார்த்துக் க�ொண்டு தானே
இருக்கிறான்,... எல்லாம் இறைவன் செயல்,
எனக்கூறி கதிரையில் அமர்ந்து கண்மூடினாள். நினைவலைகள் பாடம் புகட்டின
உள்ளம் உவகை க�ொள்ள வாசலை பார்த்தபடி க�ோகிலா நின்றாள்.
'அம்மா எனக்கு மெடிசின் கிடைச்சுட்டு'
எனக் கூறிக்கொண்டு வீட்டுக்குள் நுழைந்தவள், தாயைக் கட்டிப்பிடித்தாள் அவளுக்கு
தலைகால் தெரியாத சந்தோசம். 'மெடிசின்'கிடைக்குமா இல்லையா எனத் தள்ளாடியவளுக்கு, கிடைச்சதும் சந்தோசத்தில
குதித்தாள். தாய்க்கு ஒருபடி மேல. தகப்பன்
'எதனையும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்,
திரும்பச்சோதினை எடுக்கிற கதை இருக்கப்படாது, வாறது எதுவ�ோ அதுக்குப் ப�ோயிட
வேணும், கிடைச்சத�ோடு திருப்தியாக வாழப்
பழகிக்கொள்ள வேண்டும்,' எனக் கண்டிப்புடன் கூறியதாலதான் றாகினிக்கு இந்தச் சந்த�ோசம். அப்போ ரெலிப�ோன் அடிக்க க�ோகிலா
எடுத்து 'அப்பா அவளுக்கு மெடிசின் கிடைச்சிருக்கு,'எனக்கூறினாள்
இண்டைக்கு உனக்கு விருப்பமான சாப்பாடுதான், அண்ணனும் அறிந்தால் சந்தோசப்படுவான், அவனுக்கும் ச�ொன் னனியா' எனக்
கேட்கும் ப�ோது ரமேஸ் வாசல்படி ஏறினான்.
அவனைக்கண்டதும் 'அவள் பட்ட கஷ்டத்துக்கு
பலன் கிடைச்சுவிட்டுது' என்றாள். ரமேஸின்
கண்கள் றாகினியைத் தேட, அறைக்குள்
இருந்து அவள் வந்தாள். மிகுந்த சந்தோசத்தோடு றாகினியைப்பார்த்து 'கங்கிராஜூலேசன்' என்றவாறு தங்கையின் கையைகுலுக்கி
வாழ்த்துச் ச�ொன்னத�ோடு, அவளது முதுகில
தட்டி தனது சந்தோசத்தையும் வெளிப்படுத்தினான். கையில இருந்த ஐஸ்கிரீம் பெட்டியையும் க�ொடுத்தான்.
'என்னடா இப்ப நீ வந்திருக்கிறாய், என்ன
'லீவா?' எனத்தாய் கேட்கவும் 'இல்லையம்மா, ஒருமணித்தியாலம் 'ஷ�ோட்லீவு'எடுத்துக் க�ொண்டு வந்தனனான்.
அவளுக்கு மெடிசின் கிடைச்சது எண்டதும்
என்னால இருக்க முடியேலை, மனேச்சரிட்ட
விசயத்தைச் ச�ொல்ல, அவரும் வாழ்த்துச்
ச�ொல்லி லீவு தந்துட்டார்', எனச் ச�ொல்லவும்.
'என்ன இருந்தாலும் பைக்க நிதானமாய் ஓடவேணும், அவசரம் ஆபத்தை விளைவிக்கும்,
நிதானம் முக்கியம்' எனக் கூறினாள். ஐஸ்கிரீமை கப்பிலப�ோட்டு தாய் தமையனுக்கு
க�ொடுத்துத் தானும் குடிக்கத் த�ொடங்கினாள்
றாகினி. தனது சைக்கிலை உருட்டிக் க�ொண்டு
தகப்பன் வர காற்றாய் பறந்து 'அப்பா
எனக் கட்டிப்பிடிக்க, தகப்பனும் சைக்கிலை
மரத்தோட சாய்த்து, மகளின் சந்தோசத்தை
பகிர்ந்து க�ொண்டார்.
ரமேஸைக் கண்டவுடன் 'என்னடா நீயும்
வந்துவிட்டாயா?, மனேச்சர் விட்டுவிடாரா?,
எனக்கேட்க 'நான் ப�ோகப்போறன்.
அப்பா! இவளை வந்து பாக்கவேணும்
ப�ோல இருந்துது, அதுதான் வந்தனான்',
எனக்கூறியபடி தனது கப்பை தகப்பனுக்கு
நீட்ட 'என்ன அதுக்கிடையில இதுவும் வாங்கியந்தனியா?'என ஒரு சிரிப்புடன்கதிரையில்
அமர்ந்தார். 'நான் நம்பவே இல்லை, எனக்கு
மெடிசின் கிடைக்குமெண்டு', என றாகினி
கூறவும், தகப்பன் 'இங்க பாரம்மா, எல்லாம்
இறைவன்ர செயல், அவன் மனம் விரும்பினால் தான் எதுவும் நடக்கும்,-- நீ என்னதான்
கிடைக்கப் ப�ோகுத�ோ எண்டு பயந்து பயந்து
இருந்தாய், அந்தப்பயத்தால உன்னிடத்தில
ஒருவிதமான பணிவு இருந்தது.
உன்ர செயலிலையும் ஒரு அமைதி
இருந்தது, அதாலதான் உனக்கு இந்தப்
பெறுமதிமிக்க பரிசு கிடைச்சிருக்குது. இனித்தான் உனக்கு பணிவும் அடக்கமும் அதிகம்
வேணும். சந்தோசத்தில துள்ளக்கூடாது,
அதிக சந்தோசம் நமது வாழ்க்கையை திசை
திருப்பிப் ப�ோடும், நான் இப்ப ச�ொல்லிறத
உன்ர வாழ்க்கையில வேதவாக்காக கடைப்பிடிக்க வேணும்' எனக் கூறிக்கொண்டு, தனது
கையிலுள்ள கப்பில கவனம் செலுத்தினார்.
நாட்கள் உருண்டோடின, செல்வி ட�ொக்டர்
றாகனி வேலாயுதம் ஒரு புதிய சேவைக்கு
புறப்பட ஆயத்தமானாள். 'அம்மா நீங்களும்
வாறீங்களா?, உங்கட ஊர்தானே, வாங்கோ,
எனத்தாயை அழைத்தவள், தகப்பனின்
முகத்தையும் ஆவல�ோடு பார்த்தாள்,'அப்பா'
என அன்போடு அழைத்தபடி தகப்பனின்

கைகளைப்பிடிக்க 'நானும் வாறன் பிள்ளை,
நீ,என்ன செய்யிறாய் எண்டு பாக்கத் தானே
வேணும்', என்றவாறு புறப்படத் தயாரானார்,
அப்போது வாகனம் ஒலி எழுப்ப தனது
ப�ொருட்களை தமையனிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு, தாய் தந்தையுடன் தானும் வாகனத்தில் ஏறிக்கொண்டாள்.
எல்லோரும் தாயின் ச�ொந்த ஊரான வல்லைபுர வைத்தியசாலைக்கு அருகிலுள்ள
பாடசாலையில் இறங்கினர். ஊரவர்கள் வரவேற்றனர்.
அந்த ஊர் வைத்தியர், தாதியர்களும் நின்றனர். எல்லோரையும் அன்புடன் அழைத்துக்
க�ொண்டு பாடசாலைக்குள் நுழைந்தாள். எல்லாருடனும் அன்பாகப் பேசி அவர்களுடன்
உறவாடினாள்.. வைத்தியப் பரிச�ோதனைகளை மேற்கொண்டு மாத்திரைகளையும்
வழங்கினாள். ஊர் வைத்தியரின் உதவியுடன் சிலருக்கு கிளினிக் வசதியையும் செய்து
க�ொடுத்தாள்.
பகல் உணவை உறவினர் வீட்டில் முடித்துக்கொண்டு திரும்புவதற்கு முயன்ற
ப�ோது, ஒரு முதியவர் தாயின்
கைகளை கண்ணில் ஒற்றி
'நீ பெரிய பாக்கியசாலி;
பிள்ளை, கடவுள் உனக்கு
தங்கமான பிள்ளைகளைத்
தந்திருக்கிறார்.... நீங்களும்
பிள்ளையளை நல்லபடியாய்
வளத்திருக்கிறீங்கள். முக்கியமாய் மனிசரை மதிக்கச்
ச�ொல்லிக் க�ொடுத்து இருக்கிறீங்கள், இந்தச் சேவை மனப்பாங்கு எல்லாருக்கும் வராது,
நல்லாய்
இருப்பாயம்மா!'
எனக்
கண்ணீர்
தழும்ப
நிறைஞ்ச மனச�ோடு வாழ்த்தினார்.
அவரது வாழ்த்தை செவிமடுத்த தந்தையின் உள்ளம்
குளிர்ந்தது . அவர்களிடம்
இருந்து விடைபெற்று வீடு
திரும்பினர்.
வேலாயுதம்
மகளைப்பார்த்து 'றாகினி! பாத்தியா
அந்தப் பெரியவரின்ர சந்த�ோசத்தை, இது தானம்மா
உண்மை யான மகிழ்ச்சி,
நாங்கள் வரேக்க எதையும்
க�ொண்டு
வரேலை,
அதேப�ோல ப�ோகேக்கையும்
எதையும் க�ொண்டு ப�ோகப்ப�ோவதுமில்லை, நீ கஷ்டப்பட்டு படிச்சதுக்கு கடவுள்
இந்தத் த�ொழிலை தந்திருக்கிறான்.
அவன் மனம் விரும்பி உனக்கு தந்ததை நீ
மற்றவருக்கு க�ொடுக்கவேணும். இந்த உலக
வாழ்க்கையே அப்படித்தான். இறைவன் எங்களுக்குத் தந்ததை நாம் மட்டும் பயன்படுத்தக்கூடாது.
மற்றவர்களும் அதனால் ஓரளவு பயன்பெற்றால்தான் அதின்ர பலன் நமக்கு பூரணமாகக் கிடைக்கும். அந்த சந்தோசத்தைப்ப�ோல வேற�ொன்றும் கிடையாது, இண்டைக்கு
என்ர மனம் நிறைஞ்சு இருக்குது, என்று
கூறவும், தாய் றாகினியின் முகத்தை தடவி
கைகளால் நெட்டி முறித்தாள்.
நாட்கள் நகர்ந்தன. நாடு க�ொர�ோனா
வைரஸினால் முடங்கியது. அத்தியாவசிய
சேவையில் உள்ளவர்கள் மட்டும் வேலைக்குச் சென்றனர். ஏனைய�ோர் தமது பணிகளைவீட்டில் இருந்தவாறு மேற்கொண்டனர்.
வேலாயுதம் வீட்டிலையும் எல்லோரும்
இருந்தனர்.
அந்த நேரம் பக்கத்து வீட்டில் இருந்து
திடீரென அழுகுரலும், அகல்யாவின் சத்தமும் கேட்க, ரமேஸ் அந்த வீட்டிற்குள்
நுழைந்தான். அங்கு அவர்களது ஒரே மகள்
கைகால் நடுங்கியவண்ணம் எழும்ப முடியாமல்த் தள்ளாடினாள்.
அவள் தள்ளாடித் தடுமாறி விழுகின்ற
நிலையைப் பார்த்த அந்தத் தாய், தந்தை
மனம் தாங்க முடியாது தவித்தனர்.
அவர்களது தவிப்பை பார்த்த ரமேஸ் றாகினிக்கு கூற, அவளும் அவரகளது வீட்டிற்குச்
சென்று சில மருந்துகளை க�ொடுத்து, தூங்க
வைத்தாள். ரமேஸ் 'என்னதான் ஒரு பிள்ளையாக செல்லமாக இருந்தாலும் அவாவையும்
இந்த உலகத்தோடு ஒத்து வாழ வழிப்படுத்தியிருக்க வேணும்., வாழ்க்கையை பற்றி
எதுவும் தெரியாமல் ப�ோயிட்டு, நினைச்சது
எல்லாம் கிடைக்க,எது சரி, எது தவறு எண்டு
ஒண்டும் புரியேலை... அகல்யாவைச் சுகப்-

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்து ப�ோட்டி
இல: 01

1

2

3

9
11

5

4
7

6
8

10
12

13

14

15

16

17

21

18

19

20

22
23

24

திரு/திருமதி.செல்வி ......................................................
(ஆங்கிலத்தில் எழுதுவது விரும்பத்தக்கது)
முகவரி ...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
..............................

திகதி

2021 டிசம்பர் 12 ஞாயிற்றுக்கிழமை

THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY DECEMBER 12, 2021

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

கைய�ொப்பம்

படுத்துகிறது உங்கட கையிலைதான் இருக்குதன்ரி.... நீங்கள் தான் இனி நல்லாய்க்கவனிக்கவேணும் எனக்கூறி, றாகினியுடன்
வீட்டுக்குத் திரும்பினான்.
அவர்களுக்கு நன்றி ச�ொல்லி அனுப்பிய தகப்பன், மிகுந்த மன வேதனையுடன்
தலையில கைவைத்து அழத்தொடங்கினார்.
அவருடன் மனைவியும் சேர்ந்து க�ொண்டாள்.
அப்போது கதிரவேலர் மனைவியைப்
பார்த்து 'பார் அந்தப் பிள்ளையளை, தகப்பன் சாதாரண லேபர், தாயும் ஏத�ோ ஒரு
ஆபிஸில கிளார்க், ஆனால் பிள்ளையள்,
ம்... எல்லாம் நாங்கள் விட்ட தவறுகள் தான்

ரதத்தில திருதராஷ்டிரர் ப�ோல நாங்கள்
இருந்திருக்கிறம்... என அவர் கூறியதை
மறுத்து 'என்ன நாங்களும் அடுத்தவன்ர
ச�ொத்தை பறிச்சோமா?' என மனைவி
கேட்க... 'ச�ொத்தைப் பறிச்சதுதான் உனக்குத் தெரிஞ்சிருக்கு.... மகாபாரதம் ஒரு கடல்,
அதில எவ்வளவ�ோ கருத்துக்கள் இருக்குது,
அதில ஒரு துளியாவது உணர்ந்து க�ொண்டு
நடந்தாலே ப�ோதும் நம்மட வாழ்க்கை சிறப்பாய் அமைஞ்சு விடும்.... பாரதம் தெரிந்தால், மனத்தில பயம் வரும், பயம் வர

முகம் மலர்ந்தது நாட்கள் உருண்டோடின.
இரு வீட்டாரும் நட்புறவ�ோடு பழகினர். றாகினிய�ோடு அகல்யா நெருக்கமாகி விட்டாள்.
சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் ப�ோதெல்லாம் இருவரும் ஒன்றாகச்சேர்ந்து அரட்டை அடித்து
மகிழ்ந்தனர். இதனால் அகல்யாவின் வாழ்க்கையில் பல மாற்றங்கள் ஏற்படத் த�ொடங்கின .கதிரவேலரும் மனைவியும் தமது
தற்பெருமைகளை மறந்து அவர்களுடன்
நெருக்கமாகினர்.
அன்றும் வழமைப�ோல வேலாயுதம் மதியச்சாப்பாட்டை முடித்துக் க�ொண்டு
மாமரத்தின் கீழ் ப�ோடப்பட்டிருந்த சாய்மனைக் கதிரையில் படுத்துக் கண்மூடினார்.
அப்போ கதிரவேலர் வந்து முன்னுக்கு இருந்த மரக் குற்றியில் அமைதியாக அமர்ந்தார்.
அங்கு ஏற்பட்ட சிறு சலசலப்பினால் வேலாயுதம் கண்விழித்தார்,
அருகில் கதிரவேலரைக் கண்டதும்
பதட்டத்தோடு 'என்ன சார்;? இங்க
வந்து...' என இழுக்க,'பயண முடக்கம்தானே, வீட்டிலை இருக்க ப�ோர் அடிக்குது, அதுதான் உங்கள�ோட க�ொஞ்ச
நேரம் இருந்துவிட்டுப் ப�ோகலாம் என
நினைச்சு வந்தனான்,' எனக்கூறவும்,'வாங்க உள்ளுக்க ப�ோவ�ோம்.' எனக்கூறிய
வண்ணம்,'அம்மா..! யார் வந்திருக்கிறாங்க
என்று பாரன்', என்று படி ஏற,'வாங்க...
-எப்படி நல்லாய் இருக்கிறீங்களா?... மகள்
எப்படிச் சுகமாய் இருக்கிறாளா? எனக் கேள்விகளை அடுக்க,'என்னம்மா வந்தவரை
வாசல்லவைச்சு கேள்வி கேட்கிறாய்', எனக்கூறவும், மூவரும் சிரித்துக் க�ொண்டு கதிரைகளில் அமர்ந்தனர்.
ஓடிய�ோடி வேலை செய்து என்னத்தை
கண்டது,--இந்தக் க�ொர�ோனா வைரஸ் வந்ததும் வந்துது, எல்லாத்தையும் புரியவைச்சுவிட்டுது தம்பி. அதுமட்டுமில்லை... என்னை
பெரிய ஆபத்திலையிருந்தும் காப்பாற்றியிருக்குது.
இந்தப் பயணமுடக்கம் இல்லையெண்டால்
மகளைப்பற்றிய விஷயங்கள் எதுவுமே தெரியாமல் ப�ோயிருக்கும். உங்கட அன்பும் கிடைக்காமல் ப�ோயிருக்கும், எல்லாத்துக்கும் மேல
என்ர மகளை நான் திரும்பப் பெறமுடிஞ்சுது.
அதுக்கு நீங்களும் ஒருகாரணம், எனக்கூறி
அமைதியானார்,' ஒண்டுமில்லை சேர், ஏத�ோ
நீங்கள் கும்பிட்ட கடவுள் கைவிடேலை, என
ஆறுதல் கூறினார் கதிரவேலர்; தலையாட்டி
அதைப் புரிந்து க�ொண்டார்.
அதென்ன தம்பி! யானைக்குட்டி ப�ொம்மைகளிலை இரண்டு பேருடைய ப�ோட்ட�ோவையும் ஒட்டி இருக்கிறீங்கள், என ஒரு
சிரிப்போடு வினாவ, கணவன் மனைவி
இருவரும் ஒருவரைய�ொருவர் பார்த்துச்
சிரித்தனர். பின் வேலாயுதம் ஒருசிரிப்போடு
'அதுவா அந்த உண்டியலுக்கு வயசு இருபத்தேழு, பின் பக்கத்தில திறந்து மூடக் கூடிய
வசதியும் இருக்குது', எனக்கூற,'அப்படியா
என்னத்துக்காக?' என ஆவல�ோடு கதிரவேலர் வினவினார்.
'எனக்கு முதல் முதலாக இவர் வேண்டித்தந்தது, இந்த உண்டியல் தான், மற்றது
அவர�ோட அம்மா க�ொடுத்தது', என மனைவி
கூறினாள்...'ஒண்டுமில்லை சேர், நான்
தனிப்பிள்ளை, அம்மா எனக்கு சின்ன வயசிலையிருந்தே உண்டியல்ல காசு ப�ோடுகிற
பழக்கத்தையும், சேர்த்த பணத்தை யாருக்காவது, தாய் தகப்பன் இல்லாத படிக்கிற
பிள்ளையளுக்கு குடுக்கச் ச�ொல்லியும்
ச�ொன்னவா.
அந்தப் பழக்கம் இப்ப எங்கள் எல்லாருக்கும் த�ொத்திக் க�ொண்டு விட்டது, என்ன
இரண்டு பேரும் சம்பளம் கிடைச்சதும்
ஒவ்வொரு மாதமும் ஐந்நூறு, அறுநூறு
ரூபாய் ப�ோடுவம், வரிஷத்தில ஒருநாளைக்கு எல்லாரும் முதிய�ோர் இல்லத்திற்கோ, அல்லது சிறுவர் இல்லத்திற்கோ
ப�ோய், அந்தப்பணத்தில ப�ொருட்களை
வாங்கிக் க�ொடுத்து அவர்களுடன் சேர்ந்து
சாப்பிடுவம்.
சின்னாக்களாய் இவர்கள் இருக்கும்போது
அவர்களுடன் விளையாடுவார்கள், அங்க
ப�ோய் வந்ததால இந்தப் பிள்ளையளுக்கு
தங்களைப் பற்றிய தெளிவு, உதவி செய்யிற
மனப்பாங்கு.. செலவில சிக்கனம், பணிவு,
மற்றவர்களுக்கு
மரியாதை
க�ொடுக்க
வேணும் எண்ட பண்புகள் என நிறைய கற்றுக்கொள்ள முடிந்தது... அத�ொரு சந்தோசம், பிள்ளைகள் தங்களைப் பற்றி உணர்ந்தால் தவறுகள் செய்ய மாட்டினம், அதுக்கான
ஒரு வழிதான் இந்த உண்டியல்ல பணம்
சேர்க்கிறது,-- இது இப்பவும் த�ொடருது, பிள்ளையளின்ர உண்டியல்கள் அவையளின்ர
றூமுக்க இருக்குது', எனப் பெருமைய�ோடு
கூறினார்.
கதிரவேலர் எதுவும் பேசாது அமர்ந்திருந்தார்,'அம்மா ச�ொல்லுவா,'தருமம், தரும்'
தருமத்திலையே ஒளிந்திருக்கிற 'தரும்'
எண்ட ச�ொல்லை நினைவில வைச்சிரு,
அது உனக்கு எல்லாந் தரும்,- - படிக்காத
மனிசிதான், ஆனால் தர்மத்தின் பலனை
முழுக்க அறிஞ்சு எனக்கு வற்புறுத்தியதால, அதை நான் த�ொடர, என்னைப்
பார்த்து பிள்ளையளும் த�ொடருகிறார்கள்' எனப் பெருமைய�ோடு கூறினார்.
இப்போது தான் கதிரவேலருக்கு தான் விட்ட
தவறுகள் புரிந்தன. வெட்கப்பட்டார், வேதனைப்பட்டார்,'
தம்பி! நான் இந்தப்பக்கத்தை பார்த்ததே
இல்லை வெளிக்கிட்டால் தியேட்டர்... அல்லாட்டால் மலைப் பிரதேசப் பக்கம்போய்,
ஜாலியாய் இரண்டு மூன்று நாளைக் கழிச்சுப் ப�ோட்டு வருவம்... இதுதான் சந்தோசம்
நிம்மதி என்று நினைச்சுப்போட்டன், இதெல்லாம் தப்பு என்டு எனக்கு இப்ப புரியுது,'தருமம்... தரும்' எவ்வளவு ப�ொருத்தமான
வாக்கு, நிம்மதியை சந்தோசத்தை அழியாச்
செல்வத்தை தரும்.
ஆடம்பரமும் பகட்டும் அழிவைத்தான்
ஆபத்தைத்தான் தரும் என்பதை உணரவைத்து விட்டீங்கள்', கலங்கிய கண்களுடன் எழுந்த கதிரவேலர், வேலாயுதத்தாரின்
கைகளைப் பற்றி தனது கண்களில் ஒற்றிக்
க�ொண்டு,'என்ர கண்ணைத் திறந்துட்டீங்கள்... 'உங்கள�ோட கதைச்சதில எனக்கு இப்பஓரு த�ொம்பு வந்திருக்குது தம்பி... வாறன்'
எனக் கூறிக்கொண்டு எழும்ப. வேலாயுதமும்
மனைவியும் இன்முகத்துடன் அவரை வழியனுப்பினர்.
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காரணம்,... உனக்கு நினைவிருக்கா? இப்ப
வந்து ப�ோறானே ரமேஸ், அந்தப்பிள்ளை
அப்ப ஆறாம்,ஏழாம் ஆண்டு படித்திருப்பான்.
நான் கார் வாங்கி க�ோயிலுக்கு க�ொண்டு
ப�ோவதற்காக ற�ோட்டில விட்டப்போ, இந்தப்
பிள்ளை அதை ஆசைய�ோடு த�ொட்டுப்பார்த்தது.
அதுக்கு நீயும் அகல்யாவும் வாயில வந்தபடிஎல்லாம் பேசினனீங்கள், அந்தச் சம்பவத்திற்கு பிறகு இந்தப் பக்கம் திரும்பிக்கூடப்
பார்க்கிறேலை அவன், ஆனால் இண்டைக்கு
அந்தப் பிள்ளை எங்கட வீட்டுச்சத்தம் கேட்டதும் ஏத�ோ ஆபத்து எனடு ஓடி வந்திருக்கிறான்... இப்பத்தே நிலையில மருந்து மாத்திரைக்கெண்டு இவளை எங்க கூட்டிக்கொண்டு
ப�ோகமுடியும், இவள் ப�ோடிற சத்தத்திற்கு
வேற ஆக்கள் என்ன நினைப்பார்கள்.
இந்தப் பிள்ளைகள் எதையும் ய�ோசிக்கா-

தேன்மொழி சபா....?
மல்... வந்து உதவி செய்து ப�ோட்டுதுகள்....
இதே நிலை மாறி நடந்திருந்தால் அகல்யா
ப�ோய் உதவி செய்திருப்பாளா?... இல்லை
அவள் ப�ோக விரும்பினாலும் நாங்கள் விட்டுவிடுவ�ோமா?.. ய�ோசிச்சுப்பார்... 'சீ... வெட்கமாய் இருக்கு.... அந்தத் தாய் தகப்பனும் விட்டுவிட்டினம்.... இப்ப எங்களுக்கு அதுகளின்ர
உதவி தேவைப்படுகுது... றாகினி ச�ொன்னதைப் பார்த்தியா? எந்த உதவி எப்ப தேவைப்பட்டாலும் தயங்காமல் ப�ோன் பண்ணச்
ச�ொல்லி நம்பரும் தந்திருக்கிறா... பெரிய
பதவியில இருந்தாலும் இந்தப்பணிவும் உதவிசெய்யிற மனப்பக்குவமும் எங்களிட்ட
எள்ளவும் இதுவரைகாலமும் இருக்கேலை...
இந்தச் சிறுசுகளிட்ட இருந்து தான் படிக்க
வேணும் எண்டு இறைவன் பாடம் புகட்டியிருக்கிறான்.
சுருங்கச் ச�ொல்லப்போனால் மகாபா-

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல :01
இடமிருந்து வலம்
(01) க
 �ொர�ோனா த�ொற்று அதிகரிக்கும்ப�ோது இதுவும்
நாட்டின்
நடைமுறைப்படுத்தப்படும்.
நிலைமை
(06) குற்றமற்றவன்.
காரணமாக தபால்
(08) வழிபடுதல், ப�ோற்றுதலையும் குறிக்கும்.
சேவை சீராக இயங்காமை(10) குறிப்பிட்ட ஒரு பகுதியை நீக்குதல்
யால் மஞ்சரி குறுக்கெழுத்அல்லது கட்டுப்படுத்தல்.
துப்போட்டி
இதுகாலவரையில்
(11) மரியாதைக்குரியதாக இருந்தாலும்
இடம்பெறவில்லை. இவ்வாபாரத்தையும் குறிக்கும்.
ரம் முதல் குறுக்ெகழுத்துப்
(13) ஒரு தமிழ் மாதம். (குழம்பியுள்ளது)
மீண்டும் புதிதாக
(14) விடியல் ப�ொழுது.
ஆரம்பிக்கப்படு(15) உண்மையற்றது.
கின்றது.
(16) ச�ோகம். (குழம்பியுள்ளது)
(18) விவசாயம்.
(21) முகத்தின் பக்கவாட்டுப் பகுதி. (குழம்பியுள்ளது)
(22) வீடு திரும்பிவிட்டது.
(23) பாசறை.
(24) திறப்பு. (திரும்பியுள்ளது)
மேலிருந்து கீழ்
(01) விளையாட்டு வீரர்களுக்கு தேவையானது.
(02) தினந்தோறும். (குழம்பியுள்ளது)
(03) உலகம்.
(04) சூதாட்டத்தின்போது பயன்படுத்தப்படுவது. (குழம்பியுள்ளது)
(05) வழக்குத் த�ொடுப்பவர்.
(07) கரம் வழியாக உண்டாவதாகக் கருதப்படும் நன்மைதரும் பேறு. இந்தப்
பெயரில் ஒரு திரைப்படமும் வெளிவந்தது. (குழம்பியுள்ளது)
(09) சூரியன்.
(12) கப்பல் தரித்து நிற்கும் கரைய�ோரத்து இடம். (குழம்பியுள்ளது)
(14) மண்ணுலகம்.
(17) இசை மேலெழுகிறது.
(19) இல்லாள்.
(20) இரவுப்பொழுது தலைகீழாகி விட்டது.

பணிவு வரும், பணிவு வந்தால், எல்லாப்
பண்புகளும் தன்னாலே வரும்...... அமைதி
நிலவியது .
மேலும் 'துரிய�ோதனனும் அவனது சக�ோதரர்களினதும் அழிவுக்கு யார் காரணமம்
எண்டு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? அவர்களின்
அழிவுக்கு வேற ஒருத்தரும் காரணமில்லை...
அவர்களது தாய் தந்தையர் தான் காரணம்.
துரிய�ோதனன் துச்சோதனன் ப�ோன்றவர்கள்
தப்பு செய்யும்போது, தவறான பாதையில
செல்லும் ப�ோது அவர்களைத் தடுக்காமல்...
பெரியவர்கள் கூறிய விடயங்களை காது
குடுத்துக் கேட்காமல், குருவினது, பெரியப்பா
சித்தப்பாவினது கருத்துக்களுக்கு மதிப்புக்
க�ொடுக்காமல்... பிள்ளைகளின்ர ப�ோக்கில
ப�ோகவிட்டதால தான் அவர்கள் அனைவரும்
அழிந்தார்கள்.
அதே வேலையைத்தான் நாங்களும்
செய்திருக்கிறம்.... அவளைப்பற்றி யாராவது
ஏதாவது தப்பாச் ச�ொன்னால் அவர்கள்
திரும்பகிட்ட வராதபடி முகத்தில அடிச்சாப்
ப�ோல பேசி அனுப்பிப்போடுவம். ரீச்சமார்
கூட தண்டித்தால், என்னதப்பு நீ செய்தாய்?
ஏன் அடிச்சவா? எண்டு எப்பவாவது அவளிட்ட கேட்டிருப்போமா?... ஆனால் அவையள�ோட ப�ோய் எத்தனைநாள் சண்டை ப�ோட்டிருக்கிற�ோம், - அதனால தான் பிள்ளையை
பற்றி எதுவும் எங்களுக்குச் ச�ொல்லாமலே
அவர்களும் விட்டுவிட்டினம்... ச�ொந்த பந்தமும் எங்களிட்ட அவளைப்பற்றி கதைக்க
பயப்பிட்டினம்... ஏன் நாங்கள் அவர்களுக்கு
குடுத்த மரியாதை அவ்வளவு... அதுதான்,
எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து கிடைச்ச பரிசுதான்
இது... இனியாதல் நாங்கள் மாறவேணும்...
என அவர் கூறும்போது மகள் மெதுவாக
அசைந்து 'அம்மா!' எனக் குரல் க�ொடுத்தாள்.
இருவரும் அவளுக்கருகில் சென்றனர்.
'அம்மா எனக்கு யூஸ் வேணும்... என்று
ச�ொல்லவும், யூஸ் எடுப்பதற்காகச் சென்றவள், றாகினி க�ொடுத்த மாத்திரையையும்
கலந்துக�ொடுத்தாள்.
அகல்யாவும் விருப்பத்தோடு வாங்கிப்
பருகி எழும்புவதற்கும் முயற்சி செய்தாள்.
அப்போ தாயும் உதவி செய்ய 'அம்மா
எனக்கு என்ன ஆயிற்று? கை கால் எல்லாம்
ச�ோருது, பெலம் இல்லாத மாதிரி இருக்குது,
ஏனம்மா? என ஒன்றும் அறியாத மாதிரிக்கேட்க, மகளின் நிலையைக் கண்ணுற்ற
தாய்மனம் வேதனைப்பட 'ஒண்டு மில்லையம்மா, நீ... உனக்கு ஆர�ோ... என்னவ�ோ
சாப்பிடத் தந்துவிட்டினம் ப�ோல... அதின்ர
தாக்கந் தான் இது, எனக் கண்ணீருடன்
கூறினாள்.
அகல்யா தாய் கூறியதன் காரணத்தை
புரிந்து க�ொண்டாள். எதுவும் பேசாது அமைதியாக தாயின் த�ோளில் சாய்ந்தபடி பாத்ரூமுக்குள் சென்று கதவை மூடிக்கொண்டாள்.
அவள் வெளிய வரும்வரை காத்திருந்து
அவளைத் திரும்பவும் அழைத்து வந்து சாப்பாட்டைக் க�ொடுக்க, வேண்டாவெறுப்போடு
வாங்கிச் சாப்பிட்டாள்.
அவளது நடவடிக்கை தாய்க்கு வேதனையைக் க�ொடுக்க சாப்பாட்டை வாங்கி ஊட்டி
விட்டாள். 'அம்மா! எனக்கு ஊட்டிவிட்டது
ஞாபகம் இருக்கா?' எனவினாவ தலைகுனிந்தாள் தாய்.. 'கமலா அன்ரி தானே எனக்கு
ஊட்டி விடுவா, எங்க?... அவா வரேலையா?'
எனக் கேட்கவும,; 'இல்லையம்மா இனி அவா
வரமாட்டா... நானும் வேலைக்கு... இனிப்
ப�ோகமாட்டன்' எனக் கூறவும்,'என்னம்மா
ச�ொல்லுறீங்கள், நான் ஏதாவது தப்பா
நடந்திட்டானா?... ச�ொறியம்மா,' எனக் கூறி
ம�ௌனமானாள். 'இல்லையம்மா, எனக்கு
இப்பதான் நான் விட்ட தவறுகள் புரியுது,
அது தான் இப்ப நான் பென்சனுக்கு ப�ோடப்
ப�ோறன்', என்று தாய் கூறவும் அகல்யா
தாயின் முகத்தைப் பார்த்து புன்னகை புரிந்தாள். இதை அவதானித்த தாய்,தகப்பனின்
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இந்த முதல் பத்தி எழுத்து முழுக்கவும் கசப்பாக அல்லாமல் இனிப்புச்
சுவையும் கலந்த ஒன்று!.முதலில்
இனிப்பை வழங்கி விடுகின்றேன்.
நேற்றைய
சனிக்கிழமை,
(11.12.2021) நம் காலத்தில் நாம்
அறிந்து வியந்து ப�ோற்றிப் புகழ்ந்து
க�ொண்டிருக்கும் ஒரு மகா கவியின்
பிறந்த நாள். அதுவும் 139ஆம்
அகவை. அவன் 1882ல் பிறந்தவன்.
அந்த ‘முண்ட ா சு க ்க வி ’
பாரதியாருக்கு
ஆசை
தீர
நேற்று பிறந்த
நாள் பலரும்
வழங்கியிருப்பார்கள்.
என் பேனை
கூட
“ஒரு
மு ண்டா சு க்
க வி ஞ ரின்
மு ஸ் லி ம்
நேசம்” என
வ ா ய ா ர
வாழ்த்தி ஓர்
ஆ ய் வு க ்க ட் டு ரையை
‘ ஞ ா னம் ’
இலக்கிய இதழிலும், நேற்று
வெ ளி ய ா ன
மூத்த ‘தினகரன்’ பக்கத்திலும் பளிச்சிட்டு, மறைக்கப்பட்ட ஒரு தனித்துவமான பரிணாமத்தைப் பளிச்சிடச்
செய்து விட்டது.
இங்கே அந்த ‘முண்டாசுக் கவியின்
ஒரு வித்தியாசமான படம் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது. அவனது உயரத்திற்கு
கம்பு ஒன்றைத் தூக்கிப் பிடித்துக்

க�ொண்டு யாரைய�ோ அடிக்க வருவது
ப�ோல் த�ோற்றம்!அவனைப் ப�ொறுத்தவரையில் உணர்ச்சிமிக்கவன், ஆக்ரோசக்காரன்.
நீண்ட கம்பு ஒன்றை காரணம்
இல்லாமல் உயர்த்திப் பிடித்திருக்க
மாட்டான்.
என் அனுமானத்தில் தெரிவது
“தமிழ் தமிழ் என்று வாய் கிழிய கத்தி,
தமிழுக்கு அழுதென்றும் பெயரிட்டு
உரக்கக் கூவி த்திரிகிறீர்களே, உங்கள்
மத்தியில் நடக்கும் தமிழ்க் க�ொலைகளுக்கு என்ன பெயர் ச�ொல்லுங்கடா
பயல்களா?” என உரக்கச் சத்தமிட்டு
கம்பை உயர்த்தி அடிக்கப்போவது
ப�ோல் இருக்கிறது!
139 அகவை பாரதி நிச்சயமாக
செய்யக் கூடியவன்தான்.
இங்கே பிரசுரமாகியுள்ள மூன்று
படங்களையும், தமிழ் வரிகளையும்
படித்து திருத்த முடிந்தால் திருத்தி
அந்த முண்டாசு கவியின் ‘தமிழ்
ஆத்மா’ சாந்தி அடைய ஏதாவது செய்யப்பாருங்கள்.

“இ

தற்கு முன்பும் இந்த
மாதிரியான
பலகேஸ்களில் இப்படியான கடிதங்களை நான் பார்த்திருக்கிறேன்.
அதனால் இந்தக் கடிதத்தை பார்த்த
உடனேயே என்னால் அதைச் ச�ொல்ல
முடியும் சேர்!”
“சரி... இந்தக் கவரில் இருக்கும் கை
எழுத்து தீபிகாவுடையதல்ல என்று
எப்படி கண்டு பிடித்தீர்கள்?”
“அதுக்கு இரண்டு மூன்று காரணங்கள் இருக்குது சேர். அதை ச�ொல்வதற்கு முதல் இந்த கவரில் இருக்கும்
கை எழுத்தையும் கடிதத்தில் இருக்கும்
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வருகை தராத தமிழகச் சட்டமன்ற (MLA)
உறுப்பினர். வந்திருப்பதாகச் செய்தியும்
படமும்...!?

கடந்த 04.12.2021 சனிக்கிழமைப் ப�ொழுதில் தமிழகத்திலிருந்து
வருகை புரிந்திருந்த தமிழறிஞர்,
ஆய்வெழுத்தாளர் இந்திய யூனியன்
முஸ்லிம் லீக் தேசியத்தலைவர்,
பேராசிரியர் காதர் முஹிதீன், திருச்சி
நகரப் பள்ளிவாசல்கள் சம்மேளன
காஜி சுல்தான் மன்பா மற்றும் குழு-

“இல்லையே.... இரண்டிலும் இருப்பது ஒரே கையெழுத்து தானே...!”
“இல்ல சேர் நன்றாகப் பாருங்க
இந்த கவரில் எழுதப்பட்டிருக்கும் முகவரியில் ஐந்து இடங்களில் குத்து
வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த குத்துப்
பாருங்கள்... ஒரு வட்டம் ப�ோட்டு குத்து
வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் இந்த
கட்டத்தில் உள்ள
குத்துக்களைப்
பாருங்கள். அதில் வெறும் குத்து
மட்டும் தான் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது.
அதாவது அதில் அந்த வட்டம் இல்லை!

க�ொலையில் சம்பந்தப்பட்டவன் அவ்வளவு படித்தவனாக இருக்க முடியாது!”
“அதெப்படி இன்பராஜ் அவ்வளவு
உறுதியாகச் ச�ொல்லுகிறீர்கள்?”
“தீபிகா படித்த இந்த பல்கலைக்கழகத்தில் ‘கலாசங்கம்’ ஒன்று இருக்கிறது அதற்கு தீபிகா தான் செயலாளர். இந்த கலாசங்கம் அடுத்தமாதம்
20ம் திகதி ஒரு கலை நிகழ்ச்சியை
நடத்துவதற்கு ஏற்பாடு செய்திருக்கிறது. அதற்காக ஐந்து அதிதிகளை

வினர் இங்கு நூல் வெளியீட்டு நிகழ்வுகளிலும், ஓரிரு வரவேற்புபசாரங்களிலும், தனிப்பட்ட ரீதியாக சந்தித்து
கலந்து சிறப்பித்துச் சென்றிருக்கின்றனர்.
அந்த வகையில் இரு முக்கிய
விஐபிக்களின் சந்திப்பில், தமிழகத் தேர்தலில் வாகை சூடி, தமிழ்நாடு சட்டசபையில் ஓர் உறுப்பினராக
(MLA)
ஜ�ொலிக்கும்
எனதினியவரான இளவல், ஆளூர்
ஷாநவாஸ், முஸ்லிம் லீக் தலைவர்
பேராசிரியர் காதர் முஹதீனுடன்
இங்கு வந்திருப்பதாக
கருத்துத்
தரும் நிழற்படமும் குறிப்பும் வெளியானது.!
அடக்கன்றாவியே!
தமிழக மழை, வெள்ள கஷ்டத்தில் மக்களுடன் மக்களால் திரியும்
ஆரூர் ஷாநவாஸ், இலங்கை மழை,
வெள்ளத்துடன் ஐக்கியப்பட வந்து
விட்டதாய் கனவு கண்டு அல்லது
கற்பனையில் பார்த்து செய்தியும்
படமும் ப�ோட்ட “மாமனிதன்’ யார்
அய்யா?
உண்மையில் இடம்பெற்றிருக்க
வேண்டிய படக்குறிப்பு இப்படி:
“இந்திய யூனியன் மு. லீ. தேசியத்
தலைவர் காதர் ம�ொய்தீன், திருச்சி
நகரப் பள்ளி வாசல்கள் சம்மேளன
காஜி சுல்தான் மன்பா ஆகிய�ோர்...”
என்று இருக்க வேண்டும்.
இவ்வாறான மாபெரும் தவற�ோ,
சறுக்கல�ோ ஏற்படுவதற்கு நிச்சயமாக நாளேடுகள் ப�ொறுப்பாகாது.
அலைகடலுக்கப்பால் தமிழ்நாட்டின் அத்தனை முகங்களையும்
பெயர்களையும், இலங்கைத் தமிழ்
ஊடகத்தினர் தெரிந்திருப்பர் என
எதிர்பார்க்க இயலாது.

றது. இதையும் முக்கியமான ஒரு சாட்சியாக எடுத்துக் க�ொள்ளலாம்...!’
“வேறு ஏதும் சாட்சிகள் இருக்கிறனவா இன்பராஜ்?”
“க�ொலைகாரன் திட்டமிட்டே இந்தக்
க�ொலையை
செய்திருந்தாலும்
சுவரில் எழுதப்பட்டிருந்த முகவரியை
ப�ொலிஸார் இவ்வளவு தீவிரமாக
ஆராய்ந்து பார்த்திருப்பார்கள் என்று
அவன்
எதிர்பார்த்திருக்கமாட்டான்.
இன்னும�ொரு முக்கியமான விஷயம்
அதில் உள்ள எண்களில் கூட வித்தியாசம். குறிப்பாக 7ஆம் எண்ணை
தீபிகா எழுதும் ப�ோது நடுவில்
மெல்லிய (7) ஒரு க�ோடு ப�ோட்டுதான் எழுதுவாள்
ஆனால் இந்த
கவரில் உள்ள 7ஆம் எண்ணில்
அப்படி (7) க�ோடு ப�ோடப்படாமல்
வெறுமனே
எழுதப்பட்டிருக்கிறது.
இது கூட எங்களுக்கு ஒரு சாட்சியாக
அமையும்”
“நீங்கள்
ச�ொல்லுவது சரி தான் இன்பராஜ் ஆனால் இந்த
கையெழுத்தில் இவ்வளவு விஷயம் இருக்கிறது என்று நீங்கள்
எப்போது
கற்றீர்கள்
என்று தான் எனக்குத்
தெரியவில்லை.
இவ்வளவு
நுணுக்கமாக
எப்படி நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள்?” வியப்பை விழிகளில் கட்டிக் க�ொண்டுகேட்டார் O.I.C ரஞ்சன்.

அந்த வகையில், நிழற்படத்தையும் தகவல் குறிப்பையும் எழுதி
ஆசிரிய பீடத்தில் ஒப்படைத்த
“ஆசாமி” யே முழுப் ப�ொறுப்பு.
எமக்கும் அந்த அறிவு சூனியத்தை அறிந்து வைத்துக்கொள்ள
ஆவல்! ஆவல்!

இனிப்பு 1
இலங்கையுடன்
நூற்றாண்டு
காலத் த�ொடர்புகள் க�ொண்ட
தமிழக ஊர்களுள் “கீழக்கரை”யும் ஒன்று.
இது, புகழ் பெற்ற இராமேஸ்வரம் சென்றடையும் வழித்தடத்தில் இராமநாதபுரத்தை ஊடறுத்து 12 கி.மீ தூரத்தில் உள்ளது.
இந்த ஊரின் கீர்த்தியையும்
பெருமையையும் பல கள ஆய்வுகளில் அறிந்து ம�ொத்தமாக
ஐந்து தலைப்புகளில் ஐந்து
நூல்களை என் பேனை உழ,
அறுவடை
செய்துள்ளேன்.
இந்தத் த�ொகையை எந்தத் தமிழ்
நாட்டு எழுத்தாளர்களும் எட்ட
இயலவில்லை என்பது வரலாற்றுப் பதிவு.
கடைசியான ஐந்தாவது,
“கீர்த்திமிகு கீழக்கரைக் கல்வி
முன்னோடி” (2015) நூலை அர்ப்பணித்திருக்கிறது ‘அல் –கலம்’
(பேனை) ஒருவருக்கு.
அதன் அர்ப்பணிப்பு வரிகள் சில
இவ்வாறு அமைந்திருந்தன.
* “கீர்த்திமிகு கீழை (கீழக்கரை)
யில் மாணிக்க மனங்கொண்ட மாமனிதர்களுக்குப் பஞ்சம் இல்லை.
‘அல்- கலம்’ பிடித்து உழுவ�ோருக்கும், அருந்தமிழை நாவுக்குள்
நடமாடவிட்டு
அரங்குகளில்

லும் உள்ளே இருந்த கடிதத்தை எழுதியது தீபிகாதானே?”
“ஆமாம்.... அது உண்மை தானே”
“அப்படியானால் தீபிகா எழுதிய
கடிதம் எவ்வாறு க�ொலைகாரன்
கைக்குப் ப�ோனது?”
“அதை அவ்வளவு எளிதாகச் ச�ொல்லிவிட முடியாது சேர். அதைப்பற்றி
இன்னும் நிறைய விசாரணை செய்ய
வேண்டியதிருக்கும். அந்த ரகசியம்
எங்களுக்குத் தெரிய வரும் ப�ோது,
க�ொலைகாரனும் எங்கள் கையில் சிக்கியிருப்பான்!”
“ஆமாம்... அதென்றால் உண்மை
தன் இன்பராஜ்...!”
“சரி சேர்... அப்போ நான் இப்போதிலிருந்தே எனது விசாரணையை ஆரம்பிக்கிறேன்...!”
“ஆகட்டும்... வேறு ஏதாவது உதவிதேவையா?”
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கையெழுத்தையும் க�ொஞ்சம் நன்றாக
உற்றுப் பாருங்கள்!” என்றார் துப்பறியும் இன்ஸ்பெக்டர் இன்பராஜ்.
அவர் இப்படிக் ச�ொன்னதும், கவரில்
எழுதப்பட்டிருந்த முகவரியில் இருந்த
எழுத்துக்களையும் “கடிதத்தில் இருந்த
எழுத்துக்களையும்,
மாறி மாறிப்பார்த்தார்.
ராமன் கஜன்.
இலக்கம் 170/ 10
ரிதீகம,
கேகல்ல.
என்று அந்தக் கவரில் முகவரி எழுதப்பட்டிருந்தது.
“என்ன சேர் ஏதாவது வித்தியாசம்
தெரிகிறதா?”

இத�ோ இந்த கடிதத்தில்
ப�ோடப்பட்டிருக்கும் குத்துக்களை நான்
சிவப்பு பேனாவால் வட்டம் ப�ோட்டிருக்கிறேன். பாருங்கள்!”
அவர் இப்படி ச�ொன்னபிறகு தான்,
அந்த வித்தியாசத்தை ரஞ்சன் கவனித்தார்.
அப்போதுதான்,
துப்பறியும் இன்ஸ்பெக்டரின் மதிநுட்பம் அவருக்குப் புரிந்தது.
“ம்... உண்மைதான் இன்பராஜ்...
நான் அவசரப் பட்டுவிட்டேன�ோ என்று
கூடத் த�ோன்று!” நாடியைத் தடவிய
படியே ச�ொன்னார் ராகவன்.
“இதில் இன்னும�ொரு முக்கியமான
விஷயமும் இருக்கிறது!”
“அது என்ன?”
“இந்த க�ொலைகாரன் அல்லது

ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார்கள்.
அவர்களுக்கான அழைப்பிதழ்களில்
எல்லாம் அவர்களது முகவரியை எழுதப்பட்டிருக்கிறது. இத�ோ பாருங்கள்
சேர் ஐந்து கவர்களையும்!”
“நீங்கள் ச�ொல்வது புரிகிறது இன்பராஜ். ஆனால் இந்த ஐந்து கவர்களையும் வைத்து க�ொலைகாரன்
படிப்பறிவு இல்லாதவன் என்று எப்படி
முடிவு செய்தீர்கள்?”
“அது வந்து சேர்... நாங்கள்
ப�ொதுவாக யாருக்காவது கடிதக்
கவரை எழுதும் ப�ோது திரு, திருமதி,
அல்லது செல்வி என்று எழுதுவ�ோம்.... ஆங்கிலத்தில் என்றால்
மிஸ், மிஸிஸ் மிஸ்டர் என்று எழுதுவ�ோம். ஆனால் தீபிகா தயார்ப்படுத்தியிருந்த இந்த கடித கவர்களில்
அப்படி எதுவும் இல்லாமல் ம�ொட்டையாக பெயர் மட்டும் எழுதப்பட்டிருக்கி-

“இது எனது த�ொழில்
சேர்... எனது த�ொழில�ோடு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களைப் பற்றி நான்
நிறையவே ஆய்வு செய்வேன். இந்த
கை எழுத்து த�ொடர்பாக பேராசிரியர்
எட்லி க�ொலின் என்ற துப்பறியும்
நிபுணர் எழுதிய “குற்றப் புலனாய்வும்
கை எழுத்து ஆய்வும்” என்ற நூலை
நானும் படித்திருக்கிறேன். அந்த
நூலில் இது சம்பந்தமான நிறைய
விஷயங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கு!”
“உண்மையிலேயே நீங்கள் ஒரு
சிறந்த துப்பறியும் நிபுணர்தான் இன்பராஜ். இந்த க�ொலை சம்பந்தமாக
விசாரிக்கும் ப�ொறுப்பை உங்களிடம்
ஒப்படைக்கிறேன். ஆனாலும் எனக்கு
இன்னுமொரு பிரச்சினை இருக்கிறது?”
“அது என்ன சேர் அது?”
“நீங்கள்
ச�ொல்வதைப்போல்
இந்தக் கவரில் உள்ள முகவரியை எழுதியிருப்பது க�ொலைகாரனாக இருந்தா-

“இந்த கேஸ் சம்பந்தமாக இருவரையில் விசாரணை செய்த இன்ஸ்பெக்டர் ராகவன் இருக்கிறாரா?”
“ஆமாம் அவர் பக்கத்து ப�ொலிஸ்
ஸ்டேஷனில் தான் இருக்கிறார்!”
“சரி...
அவரைக்கண்டு
நான்
க�ொஞ்சம் பேசவேண்டும். இந்த
கேசில் அவருடைய ஒத்துழைப்பும்
இன்னும் இரண்டு கான்ஸ்டபில்களுடைய உதவியும் எனக்கு தேவைப்படும் அதே ப�ோல் இன்னும�ொரு
பெண் ப�ொலிஸும் அவசிம் தேவை.
மேலும் தேவைப்பட்டால் எனது துப்பறியும் பிரிவில் இருந்து இரண்டு பேரை
எடுத்துக் க�ொள்கிறேன்.“சரி இன்பராஜ். இந்த பைல்களையும் வைத்துக்
க�ொண்டு உங்கள் விசாரணையை
ஆரம்பியுங்கள்.. ஓல்த பெஸ்ட்!”
“நன்றி சேர்!” என்று கூறிவிட்டு,
இன்னும�ொரு மர்மத்தைத் துலக்குவதற்காக அங்கிருந்து வெளியேறினார், இன்ஸ்பெக்டர் இன்பராஜ்.
மறுநாள் காலையில்,
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ஒலிக்கச் செய்வோருக்கும் தமது
இதயக்
கமலங்களில்
தனியிடம் வைத்திருப்பவர்களில் மிகச்
சிலருள் ஒரு பெருமகனார் ‘செரந்தீப்’ ஹாஜி பி. ஆர்.எல். சதக் அப்துல்
காதர்.
இப்படி, எனது பேனையால்
பதியப் பெற்ற ஹாஜி சதக்
அப்துல் காதர் பெருந்தகைக்குக்
கடந்த 05.12. 2021ல் இலங்கையில், அமெரிக்க தேசிய வணிகப்
பல்கலைக்கழகம்
ஏற்பாட்டில்,

சிறந்த
சமூகப்பணிகளுக்கான
“க�ௌரவ டாக்டர்” பட்டம் வழங்கப்பட்டது.
அன்னார் ஏக காலத்தில் தமிழகத்திலும் இங்கும் புரியும் நற்பணிகள்
ஏராளம், ஏராளம்! இந்தக் க�ௌரவ
டாக்டர் பட்டம் மிகப்பொருத்தமானதே.
பாராட்டி, வாழ்த்தி மகிழும் நல்லிதயங்களுடன் நமது பேனையும்
இணைகிறது.
த�ொய்வின்றி
சேவைகள் த�ொடரவும் விரும்பி நிற்கிறது.

தீபிகா தீபன் க�ொலை வழக்கு விசாரணையை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னால்,
இன்ஸ்பெக்டர் ராகவனை அழைத்து
அவருடன் கலந்துரையாடினார் அதேநேரம்,
இந்த விசாரணைகளில் பங்களிப்பு
செய்த சார்ஜன் வஸந்தனும் அதில்
கலந்து க�ொண்டார்.
“அப்போ உங்கள் விசாரணைகளின் முடிவு படி இதுக�ொலை
இல்லை தற்கொலை... அப்படித்தானே
ராகவன்!”
“ஆமாம் சேர்!”
“ஆனாலும் இது ஒரு க�ொலைதான்
இன்ஸ்பெக்டர் ராகவன். இதை நான்
சாட்சியங்கள�ோடு ரஞ்சன் சேருக்கு
எடுத்துக் கூறிவிட்டேன். இது பற்றி நீங்களும் கேள்விப் பட்டிருப்பீர்கள் என்று
நினைக்கிறேன்!”
“ஆமாம் ரஞ்சன் சேர் அதுபற்றிய
முழுவிபரங்களையும்
எனக்குத் தெரிவித்தார்.
இது சம்பந்தமாக உங்களுக்கு வேண்டிய உதவிகளைச் செய்யவும்
ச�ொன்னார். ம்... சேர்
இவர் சார்ஜன் வஸந்தன். இந்த க�ொலை
கேசில் இவரும் விசாரணைகளை நடத்தியுள்ளார்.
“சரி
இப்போது
உங்கள் இருவருக்கும்
ஒருவேலை க�ொடுக்கப்போறேன்... நீங்கள்
இருவரும்
அதை
திறமையாக செய்து
முடிக்க வேண்டும். ஒரு
வாரத்திற்குள் எனக்கு
ரிப்போட்வேண்டும்!”
“ஆகட்டும் சேர்!”
“ம்... இன்ஸ்பெக்டர் ராகவன் இந்த
கேஸ்
சம்பந்தமாக
நீங்கள் செய்த விசாரணை ப�ோதாது.
அதனால்
தான்
க�ொலையை
தற்கொலை என்று முடிவு செய்ய
வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. ஆனால்
தீபிகாவின் அண்ணன், கஜனின்
உறுதியான நிலைப்பாட்டினால் அந்த
நிலை மாறியது. எங்களுக்கு இப்
ப�ோது என்ன தேவை என்றால் இந்த
இருவரையும் க�ொன்ற க�ொலைகாரன் யார் என்பதை கண்டுபிடிப்பதுதான். நீங்கள் கண்டுபிடித்த சாட்சிகளின் படி இது தற்கொலைதான்
என்று நிரூபணமாகி இருந்தால், உண்மையான ஒரு க�ொலைகாரன் தப்பிச்
சென்றிருக்கலாம் இல்லையா?”
“உண்மைதான் சேர்!” இருந்தபடியே ச�ொன்னார் இன்ஸ்பெக்டர்
ராகவன்
“சரி... நீங்கள் இருவரும் முதலில்
என்ன செய்ய வேண்டுமென்று நான்
இப்போது ச�ொல்லுகிறேன்!”
அவர் ச�ொல்வதைக் கேட்பதற்கு
இருவரும் ஆவலருடன் காத்திருந்தார்கள்!
(இளமை வளரும்)
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('யாதும் ஊேர யாவரும் ேக�ர்" என்பது க�யன்
பூங்குன்றனது வ�கள். இ�ல் ேக�ர் என்பது உற�னர்
எனப் ெபாருள்படும். இந்த உற�னருக்கு நான் தரும்
பத்� யாவரும் ேக�ர்|)

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 ைகல ாசப� தனது 49ஆவது வய�ல்
06.-12-.1982இல் அமரரானார்

ஈழத்து ந�ன இலக்�யச் ெசல்ெந��ல்
மார்க்�யக் கருத்�யைல முன்ைவத்த
முதல்வர் ேபரா��யர் ைகலாசப�

�ளுருவாக்கப்பட்ட ஆ�யகுளம்

ேபரா��யர் க. ைகலாசப��ன் 39ஆவது அமரத்துவ
ஆண்டு இதுவாகும். அன்னாரது �ைனவுகைள �ட்� அஞ்ச�
ெசலுத்துவதாக இப்பத்� அைம�றது.
ேபரா��யர் ைகலாசப� மேல�யா ேகாலாலம்பூ�ல் 05-041933இல் 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.

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
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நல்லைத ெசால்�ேறாம்
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

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
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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.

�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.

ெநஞ்சுக்கு ��
எண்ணம் எப்ேபாதும் தூய்ைம ெகாண்டால்
என்றும் வாழ்வினில் இன்பங்கள் ெபருகும்
தின்னம் இைறேயான் நல்லருளும் நிைறயும்
திடமாய்த் தரணியில் மகிழ்ச்சியும் ெபாங்கும்!

வா�க்க ஒரு நூல்
‘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

என் ேகள்�க்ெகன்ன ப�ல்?
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.

�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!

(இ� அடுத்த இத�ல்)

‘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......?

தகவல் களஞ்�யம்
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.

ேபசும் க�ைத

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

இப்பத்��ைக அேஸா�ேயட்டட் �யூஸ் ேபப்பர்ஸ் ஒப் �ேலான் ��டட் கம்ப�யரால் ெகாழும்பு இல. 35, � ஆர். �ஜயவர்தன மாவத்ைத�லுள்ள ேலக் ஹவு�ல் 2021 �சம்பர் மாதம் 12ம் �க� ஞா�ற்றுக்�ழைம அச்�ட்டுப் �ரசு�க்கப்பட்டது.
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சுவஸ்திகா,
துர்ககா
ஆகிய�ாரின்
அரஙயகற்றம்
டிசம்்பர 18 இல்
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jpUkzk; Gifg;glj;jpy;
epr;rapf;fg;gLfpwJ

,

q;fpyhe;ijr; Nru;e;j ma;kp nka;ld;
kw;Wk; epf;tPyu; ,UtUk; gy

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.

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;.

vr;rupg;gJ Fw;wkh?

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;.

ள
ா
க
ே
பூ ம்
சாரதௗஸ்
ஞ்
ச
Nfypahf ele;j ngz; Gul;rp
�ர்ெ

Vkhw;w epidj;j tq;fpia Vkhw;wpa fpy;yhb
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;.
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உ

லகிலலலய 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

ோ

உலகிலலலய மிக உயரமபான
வல்லபபாய் பட்லடேல் சிலல
்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.

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

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

எதிர்வரும 18 ஆம தி்தி
சனிக்கிழமை ைாம்ல 5.30ைணிக்கு
்பம்ப்லப்பிடடி சரஸவதி
ைணடே்பததில ேமடேம்பறவுள்ளது.
இன் நி்ழ்விற்கு பிரதை
அதிதியா் சடடேைா அதி்பர்
சஞ்்ஜ இராஜரடனம (ஜனாதி்பதி
சடடேததரணி) ைற்றும சிறப்பு

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

பரீட் இகபபால் -

யபாழ்பபபாணம்
யதபாடேர்ச்சி 15 பககம்...

விருந்தினர்்்ளா் ம்ாழுமபு
ை்ளிர் ்லலூரி அதி்பர் திருைதி
ஈஷா ஸம்பலடடிமவன்ட (Mrs.
EashaSpeldewinde), மதஹிவம்ள
்்ற்்வ ்லலூரி அதி்பர்
திருைதிஅன்டேனிமசலம்லயா
(Mrs. Anthony Chelliah) ஆகி்யார்
்்லந்து சிறப்பிக்்வுளௗனர்.
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னது 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.்கணணமன 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
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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

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

நேற்று
இல்லாத கலாதல...!

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

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.

த�ொடர்ச்சி 14ஆம் பக்கம்
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ேஜான்ஸ் : இன்�க்கு
ேபங் �வு. இல்ைலன்னா
பணம் �ைடச்�ருக்கும்.
�ன்ஸ் : ேபங்க்ல
அக்ெகௗண்ட்
ெவச்�ருக்�யா...?
ேஜான்ஸ் : ம்ஹ�ம்
ேபங்க் �ளார்க் �ட்ட
கடன் வாங்குேவன்.

ேவலு : ேநத்து பல்ேல
�லக்கைல .. ..
ரமனன் : ஏன் .. ..
ேவலு : என் மைன�
பக்கத்�ேல இருந்ததால்
வாேய �றக்க மு�யைல ..

முரா� : அந்த மரம் ஒரு �ராஜ�ேவட்.
ேகாபு : அப்ப�யா முரா� : ஆமாம்.
அது பட்ட மரம்

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 ?

டாக்டர் : வாத்� இது உங்கள் மக�ன்
உ�ர் �ரச்�ைன , கண்�ப்பா இந்த
அப்ேரஷன் ெசய்ேத ஆகனும்
தல : அதனாலதான் அவன் ேநத்ேத
எங்ேகேயா ஓ�ட்டான் !!

ேஜா�யர் : உள்ேள இருக்�றது,
ெவட்டுக்��ங்க

தளப� : ேபார்
ெதாடங்க இன்னும்
ெகாஞ்ச ேநரம்தான்
இருக்கு... ஏன் இன்னும்
நமது ஆயுதக் �டங்ைக
�றக்க�ல்ைல?
�ரன் : நமது அரசர்
அதுக்குள்ேளதான்
ஒ�ஞ்சுக்�ட்�ருக்காரு...
எப்ப�த் �றப்பது?

ேஜான்ஸ் : இவர் பழக
இ�ப்பானர்
�ன்ஸ் : என்ன ெசய்றார்?
ேஜான்ஸ் : ஸ்�ட் கைட
வச்�ருக்கார்.

பாக்� : ஏ ேரால உட்கார்ந்து ��மா
பார்த்தா ��மா ெத�யாது.
ரமனன் : ஏன்?
பாக்� : ஏன்னா � ேரா முன்னா�
இருக்ேக.
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cq;fisg; gw;wpa mwpKfj;ij vkJ cq;fs; gilg;GfSf;F Clfq;fs;
thrfu;fSf;fhf $Wq;fs;?
ve;jstpy; fsk; mikj;Jj; je;jd?
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;.

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;

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;.

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

,yf;fpa thdpy;
rpwfbf;Fk;

Ky;iyjpt;ad;
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:-

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.

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

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?
Kaw;rpfisj; jl;bf; nfhLj;jhu;.
xd;gjhtJ E}Yf;fhd mDruizia
nghypif ,izak; toq;fpapUe;jJ.
nghypif ,izaj;jpw;f;F

,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;?

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.

vdJ kdkhu;e;j ed;wpfis
njuptpj;Jf; nfhs;fpd;Nwd;.

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;.

8. ts;spGdj;J Mykuk; (ftpij) 2019
9. nfhf;Fj;njhLtha; nfhf;FfSk;
$ohKwpg;G ghiyfSk; (ftpij>
fl;Liu> rpWfij) - 2020

,Jtiu vOjpa cq;fsJ
rpWfijfs; Fwpj;J?
ehd; ,Jtiu ,UgJf;F Nkw;gl;l
rpWfijfis vOjpAs;Nsd;. mr;
rpWfijfs; ~~jha; epyk;||
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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.

fiy ,yf;fpaj; Jiwapy; cq;fs;
gilg;GfSf;F ,Jtiu fpilj;j
ghuhl;Lfs;> gupRfs;> tpUJfs;
gw;wp Fwpg;gpLthu;fsh?

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?

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.

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;.

,isatu;fspilNa ,izag;
ghtid mjpfupj;J E}y;fspd;
thrpg;G Fiwe;J tUk; ,f;fhy

cq;fs; ,yf;fpa tho;tpy;
kwf;f Kbahj epfo;T xd;iwf;
Fwpg;gpLq;fs;?

cq;fisf; ftu;e;j vOj;jhsu; ahu;?
mz;ikapy; thrpj;j gilg;G vJ?

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.

rkfhykhf ehty; ,yf;fpaq;fspd;
tuT kpfTk; fzprkhff; Fiwe;J
tUfpd;wJ. ehty; Jiwapy; Mu;tk;
fhl;ltpy;iyah?
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.

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.

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;
த�ாடர்புகளுக்கு :

கே.ஈஸ்வரலிஙேம்...
easwarantkn@gmail.com
whatsapp : 0773124543
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சினி பஜார்
கேள்வி பதில்
ம�ொழிவொொணன்
ம�ொழிவ
ே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!

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

உஷா உதுப்
உ

ேகள்�: ந�கர்
சமுத்�ரக� பு�தாக
ஒரு படத்ைத இயக்�
இருக்�றாராேம...
அந்த படத்�ன் ெபயர்,
படம் பற்� ெகாஞ்சம்
ெசால்லுங்கேளன்?

ஷா 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.

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.

மிரட்டல்களுக்கு
அஞ்ச மாட்ேடன்
கங்கனா
ரணாவத்

�

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
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நயனின் அழகு ரகசியம்

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!

சினி பஜார் ேகள்வி பதில்,
�னகரன் வார மஞ்ச�,

ேலக் ஹவுஸ், ெகாழும்பு--10.

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.

அ

ழகாக
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.

_
புதிதில் சில தவறுகள் ெசய்ேதன் பூர்ணா
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.
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ம்பது 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�,

ெபண்
எழுத்தாளர்
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றாஹிலா மஜீட் நூன்

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.

�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.

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�
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நண்பர்களுடன் இனாயத் – �ருேகாணமைல

�ருக்ேக�ஸ்வரன்

சாரங்கா – வத்தைள

அக்ஷயன் – வத்தைள
பஸ்யால க�யர� எஸ்.ஏ.இஸ்மத்
பாத்�மா கணவர், ��வுைரயாளர்,
எம்.ஏ.எம்.�ப்�யுடன்

ெசந்தூரம் சஞ்�ைகயுடன்
சத்�யமாறன் - – காைர�வு

சந்�ரேமாகன் – அல்மா��ருந்து
�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.

ய�சுடன் அருண்

மூதூர் – சாஹன்
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நிறம் தீட்டுங்கள்

த�ொடர்புபடுத்துங்கள்

கண்டுபிடியுங்கள்

4 வித்தியாசங்களை

வழிகாட்டுங்கள்

ப

ல்துைற 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
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����லான க�ைதப் ேபாட்��ல்
ெவற்� ெபற்றவர்.
"�ண்�க்கன்� ரஸ்னா"
என்ற புைனப்ெபய�லும் �.எம்
அன்ஸார்,

�த்�யாசமான �றைமகள்
ெகாண்டவர். மானாமக்�ன்
அவர்கள் �னகரன் பத்��ைக�ல்
தயா�த்த�த்த ைலட்��ங்
பகு��ல் ெதாடர்ச்�யாக

�றைமயும் ெவ�ப்படுத்தப்பட்டது.
�றந்த பாடகர் .அ�கமான
பாடல்கைள பா�யுள்ளார்.
1997/1998 க�ல் இலங்ைக
வாெனா� நடாத்�ய பாட்டுக்குப்

ெதா�ல் ேசாறு ேபாடும்
இலக்�யம் புகழ் சூடும்
பாடகர். ந�கர். க�ஞர் என பல்
ஆளுைம ெகாண்ட
கைலமகன் அன்ஸார்

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

நான்
ெராம்ப
��...

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.

�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.

பழக்கமுைடயவர்.
�ண்�யா மண்�ல் 1992
இல் உருவான இருபயணங்கள்
�ைரப்படத்�ல் �றுேவடம் ஏற்று
ந�த்ததனூடாக அவரது ந�ப்புத்

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
ெதாடர்புகளுக்கு :

ெராம்ப ��
எம்.எஸ்.பா�ம்...

shumsfahim@gmail.com
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�வப்பான
உதடுகைள விரும்பு

�

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

ெபண்களுக்கு...!

ஆேராக்�யமாகவும்,
ெபா�வாகவும்
இருக்கும்.
-அ�க்க�
ேத�ர்
அருந்துபவ�ன்
உதடுகள்
கருத்து

ே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

4 ஆம் பக்கத் ெதாடர்..

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

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.

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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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
கணேசனின்
198வது படம்
"பபலட் பணரேம்்ாத்"

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

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..... !

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.

ஆக்கம்:எஸ்.கணேசன்
ஆசசாரி சதீஷ் கம்பப்ள
3ஆம் பக்கத்வ்தாடர்சசி..

வல்லபாய் பட்ணடல் ...

்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.

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 ஆம் �க� ஞா�ற்றுக்�ழைம அச்�ட்டுப் �ரசு�க்கப்பட்டது.

இலங்ைக�ன் �ரபல த�ழ், ஆங்�ல எழுத்தாளரும், கைல இலக்�ய �மர்சகரும், ஊடக�யலாளரும், வாெனா�
ெதாைலக்காட்� ஒ�, ஒ�பரப்பாளருமான ைகலாயர் ெசல்லைநனார் �வகுமாரனுக்கு இலங்ைக அரசாங்கத்�ன்
ெகௗரவ �ருதான "சா�த்�ய ரத்னா" �ருது இலங்ைக கலாசாரத் �ைணக்களத்தால் வழங்கப்பட்ட தருணம்.

