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2021 டிசம்பர் 19  ஞாயிற்றுக்கிழமை

மிஸ் யுனிவர்ஸ் 2021 பட்டத்தை வவன்ற இந்தி௰
௮ழகி

ஹர்்னாஸ் சந்து

நாட்டில்  கடந்த 50 வருடஙகளுக்கும் மேலாக தீர்வு 
காணப்படாது புரைம�ாடிப ம்பாயிருக்கும்  இலங -

ரகத் ்தமிழைது இனபபிைச்சிரனக்கு இைா. சம்்பந்தன் 
ஐ�ாவின் காலத்தில் நல்லத்தாரு அைசி�ல் தீர்ரவகாண 
மவண்டுதேன்்பது ்தமிழர் ்தைபபின் த்பரும் அவாவாக இருக் -
கின்்றது.

 சம்்பந்தன் ஐ�ாரவப த்பாறுத்்தவரையில் இலஙரக அை-
சி�ல் வைலாற்றில் முதிர்ச்சி கண்ட ஒரு ்தரலவைாக இருக் -
கி்றார். அத்துடன் இலஙரக சு்தநதிைேரடந்த்தன் பின்னர் 
்தமிழினத்துக்கான அதிகாைப ்பைவலாக்கல் விட�த்தில் த்தாட-
ருகின்்ற அலட்சி�ஙகள் த்தாடர்்பாக அரனத்து விட�ஙக -
ரையும் நன்கு ஆைாயந்தறிநது ரவத்்தவைாகவும் சம்்பந -
்தன் விைஙகுகின்்றார்.

 ஐம்்பது வருட கால அைசி�ல் அனு்பவத்ர்தக் தகாண்ட  
அவர், நாட்ரட ோறி ோறி ஆட்சி தசய்த கட்சித் ்தரலவர்க-
ளுடன் தநருஙகிப ்பழகி தீர்வுக்கான மு�ற்சிகளில் எல்ரல 
வரை தசன்று வந்தவைாகவும் காணப்படுகி்றார். விடு்தரலப 
புலிகளின் ஆயு்தப ம்பாைாட்டம் உச்சத்தில் நிலவி� காலத்தி-
லும், அவர்களுடன் த்தாடர்ர்பப ம்பணி வந்த சம்்பந்தன், 
புலிகளின் கருத்துகரையும் அறிநது, தவளிநாடுகளுடன் 
த்தாடர்புகரைப ம்பணி ்தமிழர் பிைச்சிரனகளின் தீர்வுக்காக 
்தனது அைசி�ல் வாழரவ அர்ப்பணித்்தவைாக உள்ைார்.

 இன்றுள்ை ்தமிழத் ்தரலவர்களில் த்தன்னிலஙரக 
அைசி�ல் சமூகத்தினால் ேதிப்பளிக்கப்படுகின்்றவைாகவும், 
ோற்றுத் ்தைபபின் நி�ா�ோன கருத்துகரையும் �்தார்த்-
்தோக உள்வாஙகக் கூடி� ்தமிழர் ்தரலவைாகவும் அவர் 
ேட்டுமே மநாக்கப்படுகின்்றார். 

அ்தனால் ்தமிழர் பிைச்சிரனக்குத் தீர்வு காண்்பர்த 
மேலும் காலம் ்தாழத்திக் தகாண்மட தசல்லாது, அவைது 
காலத்தில் இபபிைச்சிரனக்கு நி�ா�பூர்வோன தீர்ரவக் 
கண்டு விட மவண்டும் என்்பது்தான் ்பலைதும் அவாவாக 
உள்ைது.  ்தமிழ ம்பசும் சமூகஙகளின் அைசி�ல் 
விவகாைஙகளுக்கு 

எங்கள் ்கருத்து

எம்.பி பதவிய சம்பநதன் ஐயா 
ராஜினாமா சசயயப் பபாறாராபம, 
உண்மபயா?.. அப்பபா இனி அடுதத 
த்ை்ம ஆருக்கு....?

அவர  ராஜினாமா சசயயச் சசால்லி 
யாபரா க்ரச்சல் பணணுற மாதிரி  
சதரியுது, மனுஷன் இல்ைாம பபானாத-
தான் அதிண்ட அரு்ம சதரியும்  ...!!!

விக்கல் வீராச்ாமி
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சம்பந்தன் ஐயா காலத்தில் தீர்வை
எட்டுவை்தற்கு  முயற்சிப்பத்த விதவைகம!

பாக், மே.தீவுகள் 
ஒருநாள் த�ாடர் ஒத்திவைப்பு
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எதிர்க்கட்சியினரின் 
தெயறபாடுகள் 
ெநம�கோனவை

உலகப் பிரபஞெ 
அழகியாக ஹர்னாஸ் ெநது  

36்பக்கஙகள்

இணைப்பு
இலவச

அமைத்து நாடுகளிலும தமிழரது ஆளுமை;  

2022 ஆம் 
ஆண்டு பெரு-
மகனார் ஸ்ரீலஸ்ரீ 
ஆறுமுகநாவ -
லர் பிறந்து 200 
வ ரு ட ங க ள் 
பூர்த்தியாவதை 
முன் னி ட் டு 
எதிர்வரும் 

ஜனவரி மாைம் 
10 ஆம் திகதி 
ந த ட ப ெ று ம் 
ைமிழ் ொராளு-
மன்ற உறுப்பினர்-
கள் நநரடியாகவும் இதையம் வழியாகவும் கலந்துபகாள்ளும் நிகழ்ச்-
சியில் சிறப்பு அதைப்ொளராக ைமிழ்நாட்தட பூர்வீகமாக பகாண்ட 
அபமரிகக துதை ஜனாதிெதி கமலா ஹாரிஸூககு 

லுணுகல நிருெர்  

ெசதற நகரிலிருந்து மடுல்சீ-
தமககு பசல்லும் வீதியில் 
சுமார் 500 மீட்டர் 

நாடு முழுவ-
தும் அரச ொடசா-
தலகளில் 30,000 
ஆசிரியர்களுககான ெைவி பவற்றி-
டம் நிலவுவைாக இலஙதக 
ஆசிரியர் சஙகத் தின்

30,000 ஆசிரியர்
ப�விக்கு தைறறிடம் 

நாைலர் நூற்ாண்டு  
பிர�ேரால் அங்கீகாரம்  

உலகத் தமிழ் பாராளுமன்ற  
நிகழ்வில் கமலா ஹாரிஸ்  

நாட்டில் புதிைாக ஒமிக-
நரான் பைாற்றாளர்களில் ஒரு -
வராக அதடயாளம் காைப்-
ெட்ட பவளிநாட்டவருடன் 
பைாடர்புகதளப் நெணிநயார் 
மற்றும் அவர் ெயணித்துள்ள 
இடஙகள் பைாடர்ொன ைக-

வல்கதள சுகாைார அதமச் -
சின் பைாற்று நநாயியல் பிரிவு 
நசகரித்து வருவைாக பிரதி 
சுகாைார நசதவகள் ெணிப்ொ-
ளர் நாயகம் விநசட தவத்திய 
நிபுைர் நஹமந்ை 
நஹரத் பைரிவித்ைார்.  

பகாவிட்19 பைாற்றிலி-
ருந்து ொதுகாப்தெ பெற 
மூன்றாவது ைடுப்பூசியாக 
ெயன்ெடுத்ைப்ெடும் பூஸடர் 
ைடுப்பூசி, ஒமிகநரான் 
பகாவிட்19 திரிபினால் ஏற்ெடககூடிய 
85 வீைமான தீவிர நநாய் நிதலதம-

கதள ைடுககுபமன கண்ட-
றியப்ெட்டுள்ளது.   பிரிட்ட-
னின் ஆய்வுககுழுபவான்று 
இைதன கண்டறிந்துள்ளைாக 
பவளிநாட்டு ஊடகஙகள் 

பசய்தி பவளியிட்டுள்ளன.   
இைன் காரைமாக பூஸடர் 

ஒமிக்ரான ததாற்றாளருடன  
ததாடர்பிலிருநதவர்கள் யார்?  

மூன்றாவது பூஸ்டர் தடுப்பூசி   
ஒமிக்ரானை கட்டுப்படுத்தும்   

தகவலகமை திரட்டுகிறது சுகாதார பிரிவு  

85 வீதைாை தடுப்பு சக்தி உள்ைததை கண்டறிவு

பட்டதாரிகள் 51,000 பபருக்கும்  
அரச துறையில் நிரநதர நியமனம்  

பூஸ்டமர  
ஒமிக்மராவன
கட்டுப்படுத்தும் 05
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நிரநதர குடியிருப்புக்கு நிதியுதவி
நாவலப்பிட்டி சுைற்சி நிருெர்

மககள் நைாட்ட அபிவிருத் -
திச் சதெககுட்ெட்ட அதனத்து 
நைாட்டத் பைாழிலாளர் குடும்-
ெஙகளுககும் காணி 
வைஙகல் மற்றும்

்தாட்டத் ததாழிலாளர் 
குடும்பஙகளுககும் வீடு

யாழ். மாவட்ட 
ொதுகாப்பு ெதடக-
ளின் கட்டதளத் 
ைதலதமயகத்தின் 
27ஆவது கட்டதளத் 
ைளெதியாக நமஜர் 
பஜனரல் டி.ஜி.
எஸ பசனரத் யாொ ஆர்.டபிள்யு.பி.ஆர்.
எஸ.பி. என்.டி.யு சிநரஷட அதிகாரி  
ைனது கடதமகதள பொறுப்நெற்றுக 
பகாண்டார்.

யாழப்பாணத்துக்கு
புதிய கட்டவைத் �ைபதி

ைமிழ் நெசும் கட்சிகளின் ஒருமித்ை தீர்வு நயாசதனகள் 
சிஙகள மககதள சீண்டுவைாகநவா, மிரட்டுவைாகநவா 
அதமயக கூடாபைன இதைந்ை வடககு, கிைககு மாகாை 
முன்னாள் முைலதமச்சர் வரைராஜப் பெருமாள் பைரிவித் -
ைார்.இந்ை நெச்சுவார்த்தைகள் வரநவற்கத்ைகக 
மிக முககியமான அரசியல் முன்பனடுப்பு

தமிழரின ்யாசனைகள் சிஙகளவனர
சீணட்வா, மிரட்ட்வா கூடாது

அத்து்டன் பிரிவிமை, தீவிரவாதத்மதயும தூண்டக் கூ்டாது

வாச்சிககுடா விநேட நிருெர்  

அககதரப்ெற்று பொலிஸ 
பிரிவிற்குட்ெட்ட பிரநைசத்-
தில் வாழும் நீைவான் ஒரு-
வரின் வீட்டில் நநற்று அதிகாதல 
இடம்பெற்ற ைஙக நதக பகாள்தள 
சம்ெவத்தில் நீைவானுககும் சிறுகாயங-

கள் ஏற்ெட்டுள்ளன.   மட்டககளப்பு 
மாவட்ட நீதிமன்றில் நீதிெதி-
யாக கடதமயாற்றும் 

அடுத்ை பிறவியில் இலங-
தகயில் நான் ஒரு சிஙகள-
வராக பிறகக நவண்டும். 
பைன் மாகாைத்தில், சிஙக-
ளம் மட்டுநம நெசும் ஒரு 
கடும் சிஙகள குககிராமத்து 
குடும்ெத்தில் பிறகக நவண்டு 

பமன விரும்புகிநறன்.இைற்-
கான காரைஙகதள நான் 
ெகிரஙகமாக கூற விரும்ெவில்-
தலபயன ைமிழ் முற்நொககு 
கூட்டணி ைதலவர் மநனா 
கநைசன் எம்.பி 
பைரிவித்துள்ளார்.  

அடுத்த பி்றவியில் சிஙகளவராக   
பி்றகக ஆனசப்படும் ம்ைா  

பிறநத நாள் விழாவில தைது விருப்்பத்மத தவளியிட்்டார்  

நலாரன்ஸ பசல்வநாயகம்   

சதமயல் எரிவாயுவுககு 
நிலவிய ைட்டுப்ொட்தட நிவர்த்தி 
பசய்யும் வதகயில் நநற்றுமு-
ைல் சதமயல் எரிவாயு 
சிலிண்டர் கதள

GAS தட்டுப்பாட்டுககு 
்ேறறுடன முறறுப்புள்ளி   
சநமதயில தாராைைாக விநிய�ாகம

பைற்கு அதிநவக 
ப ந டு ஞ ச ா த ல யி ல் 
இடம்பெற்ற மூன்று 
விெத்துககளில் 10 வாக-
னஙகள் நசைமதட ந்-
துள்ளைாக பொலிஸார் 
பைரிவிககின் -
றனர்.  

ததறகு தேடுஞசானலயில்  
ததாடராை வாகை விபத்து  
10 வாகைஙகள் ஒன்று்டன் ஒன்று யைாதி�து

வடெகுதிககான ைனது 
விஜயம் இது ஆரம்ெம் மாத்தி -
ரநம. மீண்டும் பைாடருபமன 
இலஙதக  சீனத் தூதுவர் குய் 
பசன் ஹாங பைரிவித்-
துள்ளார்.

�ாழில சீைத் 
தூதுவர் ததரிவிப்பு

நுவதரலி�ா கால்டன் முன்்பள்ளியில நம்டத்பற்ற நத்தார் கயரால கீத கமல நிகழ்வில பிரதைர் ைஹிநத ராஜ்பக் ஷ (17) கலநது 
தகாண்டார்.  நத்தார் கயரால கீதம இமசத்த கால்டன் முன்்பள்ளி ைாணவர்களு்டன் பிரதைர் ைஹிநத ராஜ்பக் ஷ நத்தார் ைகிழ்ச்சிம� 
்பகிர்நதுக் தகாண்டார்.  கால்டன் முன்்பள்ளியின் அதி்பரும ்பணிப்்பாைருைாை பிரதைரின் ்பாரி�ார் திருைதி.ஷிரநதி விக்கிரைசிஙக ராஜ-
்பக் ஷ, கமல நிகழ்வின் நிமறவில ைாணவர்களுக்கு ்பரிசு வழஙகிைார்.  இந நிகழ்வில நுவதரலி�ா ைாநகர சம்பயின் யை�ர் சநதை 
கருணாரத்ை, முன்ைாள் யை�ர் ைஹிநத ததா்டமய்ப கையக உள்ளிட்்ட ்பலர் கலநது தகாண்டைர்.    

   நலாரன்ஸ பசல்வநாயகம்  

2022 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 
மற்றும் ஏப்ரல் மாைஙகளில் 
51,000 ெட்டைாரிகளுககு அர-
சாஙகத் துதறகளில் நிரந்ைர 
நியமனம் வைஙகப்ெடவுள்ள-
ைாக அதமச்சர் திநனஷ குை-

வர்த்ைன பைரிவித்ைார்.  
நவதலவாய்ப்ெற்ற 51,000 ெட்ட-

ைாரிகளுககு அரச 
துதறயில் 

நிரந்ைர நியமனம் வைஙகும் நடவ -
டிகதககள் 2022 ஜனவரி 03ஆம் 
திகதி ஆரம்பிககப்ெடவுள்ளதுடன் 
அைற்கான அதமச்சரதவ அனுமதி 
கிதடத்துள்ளைாகவும் அதமச்சர் 
திநனஷ குைவர்த்ைன பைரிவித் -

ைார்.  அைற்காக நியமிககப்ெட்-
டுள்ள அதமச்சரதவ உெ குழுவின் 
ைதலவரான கல்வி அதமச்சர் 
திநனஷ குைவர்த்ைன அது பைாடர் -
பில் நமலும் பைரிவிகதகயில்,  

இலவசக கல்வியின் பிரதிெ-

லனாக உயர்கல்வி நிறுவனஙக-
ளினூடாக உருவாககப்ெட்டுள்ள 
இதளஞர் சமூகத்துககு நவதல-
வாய்ப்பு வைஙகும் ஜனாதிெதி நகாட்-
டாெய ராஜெக ேவின் பகாள்தக பிரக-
டனத்துககதமய இந்ை பசயற்திட்டம் 
நதடமுதறப்ெடுத்ைப்ெடவுள்ளைாக-
வும் அதமச்சர் பைரிவித்துள்ளார்.  

அைன்ெடி ைற்நொது ெயிற்சி 
பெற்று வரும் 51,000 ெட்டைாரிகள் 
அரசாஙகத்தின் அபிவிருத்தி அதிகா -
ரிகளாக 2022ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 
மூன்றாம் திகதியில் குறிப்பிட்ட 
நவதலத் ைளஙகளில் இதைத்-
துகபகாள்ளப் ெடுவதுடன் 
அன்தறய தினநம 

அமழப்பு விடுக்கப்்பட்டுள்ைதாக தசலவா ததரிவிப்பு

உத்திமயாகப்பூர்ை கடி�மும் வகயளிப்பு  

பெவ்யில் ஆணின்  
ெடலம் மீட்பு  
த்பாலிஸார் விசாரமண 
முன்தைடுப்பு

யஜாசப் ஸ்டாலின் 
சுட்டிக்காட்டு

எைது வடககுககாை
விஜயம் ததாடரும்

04 04

நீதவான வீட்டில்   
தாலிகதகாடி தகாள்னள  

04

2022 ஜைவரி முதல 
வழஙகப்்படும என்கிறார் அமைச்சர் 

தியைஷ் குணவர்த்தை



முழுப்ெபயர்-  :  ஹர்ணாஸ் கவுர்சந்து   
�றந்த இடம்-  :  சண்�கர், இந்�யா   
�றந்த �க�-  :  2000 மார்ச் 03   
இனம்-  :  இந்�யன்   
உயரம்- :  176 cm   
�ைற-  :  50kg   
ெபாழுதுேபாக்கு- : சைமயல்,            
                நடனம், சுற்றுலா.   
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உலகள�ல் ெபண்களுக்கு 
�ைடக்கும் �கப்ெப�ய அங்-
�காரங்க�ல் ஒன்றுதான் உலக 

அழ�ப்பட்டம் மற்றும் �ரபஞ்ச அழ�ப்-
பட்டம். அண்ைமக்காலத்�ல் ஊடகங்க-
�லும் ச� இளவயத்�ன�ைடேயயும் ச� 
ேபசப்படும் ஒரு முக்�ய �டயம்தான் 
அண்ைம�ல் இடம்ெபற்ற �ரபஞ்ச அழ-
�ப்ேபாட்�. 70 ஆவது �ரபஞ்ச அழ-
�ப்ேபாட்� - 2021,   இம்மாதம் 12ஆம் 
�க� இஸ்ேர�ன் ஈலாட்�ல் உள்ள யூ�-
வர்ஸ்ேடா�ல் நைடெபற்றது. 

இ�ல் இந்�யாைவச் ேசர்ந்த 21 வயது 
இளம் ெபண்ணான ஹர்னாஸ்சந்து �ரபஞ்ச 
அழ�யாகத் ெத�வு ெசய்யப்பட்�ருந்தார். 
�ரபஞ்ச அழ�க்கான பட்டம் இந்�யா-
ைவச் ேசர்ந்த ஒரு ெபண்�ற்கு �ைடப்பது 
மூன்றாவது முைறயாகப் ப�வா�யுள்ளது. 
21 வருடங்க�ன் �ன் தன்நாட்டுக்கு இப்-
பட்டத்ைத ஹர்ணாஸ்சந்து எடுத்துச்ெசன்-
றுள்ளார்.   

இந்�யாைவப் ெபாறுத்தவைர, 
முன்னாள் உலக அழ�களான, ஐஸ்வர்-
யாராய், ��யங்கா ேசாப்ரா இருவரும் 
இன்றும் ��மா உல�ல் ரா�களாக 
வலம் வரு�ன்றனர். அந்த வ�ைச�ல், �ர-
பஞ்ச அழ�கள் என்ற ���ல் சுஸ்�தா 
ெசன்ைனத் ெதாடர்ந்து ஹர்ணாஸ்சந்து 
சாதைன பைடத்துள்ளார். இது த�ப்-
பட்ட முைற�ல் அவர்களுக்கான ெகளர-
வம் மட்டுமல்ல, அவர்க�ன் தாய் நாட்-
டுக்கான �கப்ெப�ய ெகளரவமாகவும் 
பார்க்கப்படு�றது.   

ஒரு ெபண் தைல��ர்ந்து ��டத்ைத 
தைல�ல் சூ�க்ெகாள்ளும் அந்தத் 
தருணம் �கவும் ெபருைமக்கு�யது. உண்-
ைம�ல் இந்த உலக அழ�ப்ேபாட்�, �ர-
பஞ்ச அழ�ப்ேபாட்� ஆ�யனவற்ைற 
நடத்துவதற்குப் �ன்புலமாக இருந்து 
ெசயற்படுவது �ச்சயமாக அழகுசாதன 
ெபாருட்கைள உற்பத்�ெசய்யும் ெபரு 
உலக �றுவனங்கள்தான். அைவ தம்மு-
ைடய வ�க ேநாக்கத்துக்காகவும் ஆதா-
யத்துக்காகவும் முன்ெனடுக்கும் �கழ்வு-
தான் இந்தப் ேபாட்�கள்.   

வ�க ���ல் தம்முைடய ெபயர் 
�ைலநாட்டப்பட ேவண்டும்,   உற்பத்� 
ெவகு�ைரவாக எல்ேலா�டத்�லும் பரப்-

பப்பட ேவண்டும் என்பைத 
ேநாக்காகக் ெகாண்ேட 
இப்ேபாட்�கள் நடத்தப்-
படு�ன்றன. எம்முைடய 
நைடமுைற வாழ்�ல் 
ெதாைலக்காட்� ஊடாகவும் 
சமூக வைலத்தளத்தளங்கள் 
ஊடாகவும் நாம் பார்க்கும் 
�ளம்பரங்கள் இதற்கு நல்ல 
உதாரணம். 

உலக அழ�யாகேவா 
அல்லது �ரபஞ்ச அழ�-
யாகேவா வந்த ெபண்ைண அடுத்த�ல 
நாட்க�ேல ஏேதனும் ஒரு முகபூச்சு (face 
cream) �ளம்பரத்�ேலா அல்லது வாச-
ைனத்�ர�ய �ளம்பரத்�ேலா காணமு-
�யும். இதனால் ெபரும்பாலான இளம் 
ெபண்க�ன் கவனம் அந்த உற்பத்��ன் 
�துதான் �ரும்பு�றது. 

அந்த ேநரத்�ல் சந்ைத�ல் உற்பத்�ப் 
ெபாருளுக்கான ேகள்� அ�க�க்�றது. 
இதனால் பாரம்ப�ய முைற�ல் அழைகப் 
பராம�த்தவர்கள் இரசாயன முைறக்கு 
மாறுவைத எம் கண்ணுௗடாகப் பார்க்க 
மு�யும். ேபாட்� ஏற்பாட்டாளர்கள் 
வ�க ேநாக்கத்ைத இலக்காகக் ெகாண்-
�ருந்தாலும் அதன் மூலம் ெபண்களுக்கு 
ஒரு அ�ய வாய்ப்பு �ைடக்�றது.   

�ரபஞ்ச���ல், உலக ���ல் ஒரு 
ெபண்ைண அழகாக்� அவளுக்கு ஒரு 
ெகளரவத்ைதக் ெகாடுக்கும்ேபாது அ�ல் 
�ைடக்கும் ம�ழ்ச்�க்கு அளேவ இருக்-
காது.   

எம் நாட்�ல் மட்டுமல்ல எல்லா நாடு-
க�லும் பல ெபண்கள் இன்னமும் ைத�-
யமாக அ�ைய எடுத்து ைவப்ப�ல் தயங்-
�த்தான் இருக்�றார்கள். 

இவ்வாறான ேபாட்��ன் மூலமும் 
அதன்மூலம் �ைடக்கும் ெகளரவத்�ன் 
மூலமும் பல ெபண்கள் தம்முைடய 
பாைதையத் ேதர்ந்ெதடுப்ப�லும், தமக்-
கான அைடயாளத்ைத உருவாக்�க் ெகாள்-
ளவும் ைத�யமாக முன்வருவார்கள். 

ஏேதா ஒரு �று �ராமத்�ல் இருந்துவந்-
தால்கூட தன்னால் தன் �ராமத்துக்குப் 
ெபருைமேத�த்தர மு�யும் என்ற �ண்-
ணமான எண்ணம் ெபண்க�ைடேய 
ேதான்றும். ெபண்களால் சா�க்க மு�யும் 

என்ற எண்ணத்ைத இந்த அழ�ப் 
ேபாட்�கள் பரவலாக ஏற்படுத்து-
�ன்றன.   

இவ்வாறான ேபாட்�க�ல் 
ஒரு ெபண் பங்குபற்றும்ேபாது 
எமது நாட்டுப் ெபண் என்ற உணர்வு 
ேதான்றும். 

தம்நாட்ைடப் �ர���த்துவம் ெசய்யும் 
ெபண் ெவன்று�ட ேவண்டும் என்று 
நாட்டு மக்க�ன் �ரார்த்தைனகள் ெமய்-
��ர்க்க ைவக்கும். அேதேபால் ெவற்-
�ேயாடு �ரும்பும்ேபாது அந்நாேட 
அப்ெபண்ைணத் தைல�ல் ைவத்துக் 
ெகாண்டாடும்.   

உலக அழ�ப்பட்டமாக இருந்தாலும் 
ச� �ரபஞ்ச அழ�ப் பட்டமாக இருந்தா-
லும் ச� அவற்ைற எ��ல் ெபற்று�ட 
மு�யாது. அதைன வசப்படுத்�க்ெகாள்ள 
ஒவ்ெவாரு ப��ைலக�லும் ெபண்கள் 
அனுப�க்கும் கஸ்ரங்கள் அசாதாரணமா-
னைவ. 

ெமாட�ங் துைற�ல் வ�கள் அ�கம். 
ேபாட்�க�ல் பங்குெகாள்வதற்கு �� 
அனுசரைண இருக்க ேவண்டும். அங்கு 
இடம்ெபறும் பா�யல் �ண்டல்களுக்கு 
முகங்ெகாடுக்க ேவண்டும். 

ேதால்�க�ல் இருந்து �ண்ெடழ 
ேவண்டும். வாய்ப்�ற்காகப் ேபாராட 
ேவண்டும். இப்ப� எல்லா �ைலகைள-
யும் கடந்துதான் ஒரு ெபண் தைல��ர்ந்து 
��டத்ைத கர்வத்ேதாடு சூ�க்ெகாள்�-
றாள்.   

நானும் அழ�யாக மு�சூட ேவண்டும் 
என்ற கனவுடன் இருக்கும் ஒவ்ெவாரு 
ெபண்ணுக்கும் மு�சூ�ய அழ� முன்மா-
��யாகத்தான் இருப்பாள். 

அந்தக்கனவுடன் இருக்கும் ஒவ்ெவாரு 

ெபண்ணும் தனக்குள் இருக்கும் நம்�க்-
ைகைய ெவ�க்ெகாண்டு வரேவண்-
டும். அவர்க�ன் கணவுக்காக அவர்கள் 
ேபாராட ேவண்டும்.   

தற்ேபாைதய �ரபஞ்ச அழ� ஹர்ணாஸ்-
சந்து பட்டம்ெபற முதல் ேப�யவார்த்ைத-
கள் முற்�லும் உண்ைம.   

�ங்காக் த�த்துவமானவர் என்பைத 
�ங்கள் அ�ந்துெகாள்ள ேவண்டும். மற்-
றவர்களுடன் உங்கைள ஒப்�ட்டுப் பார்ப்-
பைத �றுத்��ட்டு ெவ�ேய வாருங்கள், 
உங்களுக்காக �ங்கேள ேபசுங்கள், �ங்-
கள்தான் உங்கள் வாழ்கைக�ன் தைலவர் 
என்று உரக்கச் ெசான்ன வார்த்ைதகள் இந்-
�யப் ெபண்களுக்கு மட்டுமல்ல எமக்கும் 
அைவ முக்�யம். அழ�களாகத் ெத�வான 
ஏைனய மூன்று இந்�ய அழ�கைள�ட 
இவரது இப்ேபச்சு அர்த்தபுஷ்�யாக அைமந்-
�ருந்தது.   

ஒவ்ெவாரு ெபண்ணும் சா�ப்பதற்கு 

இங்கு தைடயாய் என்ன இடர்வந்தாலும் 
அைதத் தகர்த்ெத�ந்து உல�ன் ரா�-
யாவ�ல் ெபண்களுக்கு �கர் ெபண்கள்-
தான் என்று எழுத �ரும்பு�ேறன் ஆனால் 
ெபண்கள் இன்று து�ச்சல் அற்றவர்களா-
கவும், தமக்கு எ�ரானவற்ைற எ�ர்க்க �ரா-
�யற்றவர்களாகவும், 
புதுைமகைள ஏற்கத் 
தயங்குபவர்களாகவும், 
பழைம�ல் ஊ�ய-
வர்களாகவும் இருக்�-
றார்கள் என்பைதயும் 
இங்ேக கு�ப்�டத்-
தான் ேவண்டும்.   

இ. ஷயனுதா  ...
4ம் வருடம்,  ஊடக கற்ைககள் துைற,   
யாழ்ப்பாணப் பல்கைலக்கழகம்.   

இந்�யா�ன் �கா�ல் கடந்த 13 ஆம் �க� முதல் 15ஆம் �க�வைர இடம்ெபற்ற மதுபா� இலக்�ய �ழாவுக்கு இந்�யாவுக்கான 
இலங்ைக உயர்ஸ்தா�கர் ��ந்த ெமாரெகாடவும் �ரும� ெஜ�பர் ெமாரெகாடவும் �ரதம அ��களாகக் கலந்துெகாண்டனர். 
இந்�கழ்�ல் ��ந்த ெமாரெகாட உைரயாற்றுவைதயும், இந்�யா அறக்கட்டைள�ன் இயக்குனர் � ராம் மாதவ், CSTS �றுவனர் 
ேபரா��யர் ச�தா ஜா கான், ெஜ�பர் ெமாரெகாட, பண்�ட் ராம் குமார் மல்�க் மற்றும் அவரது இரு மகன்கள் ச�த் மற்றும் 
சங்�த் ஆ�ேயாைரயும் படங்க�ல் காணலாம்.   

இங்��ய, ைறகம, � கு�ஞ்� மகாமா� அம்மன் ஆலயத்�ன் முன்னாள் அறங்காவலர் சைபத் தைலவர் அமரர் �ருஷ்ண�ன் 
ெபய�ல் �ர்மா�க்கப்பட்டுள்ள '�ருஷ்ணன் மண்டபம்'  �றப்பு �ழா கடந்த வாரம் நைடெபற்றது. லயன்ஸ் �ளப் தைலவர் �. ெஜக-
நாதம��ன் முன்�ைல�ல், முன்னாள் இந்து கலாசார இராஜாங்க அைமச்சர் �.�. ேதவரா�னால் '�ருஷ்ணன் மண்டபம்' �றந்து 
ைவக்கப்பட்டது. �கழ்�ல், பைற இைச கைலஞர்க�ன் பைற�ைச, மற்றும் வா� அறெந� பாடசாைல மாணவர்க�ன் கைல �கழ்வு-
களுடன் �றப்பு �ருந்�னர்கள், மற்றும் தன்னார்வ ப�யாளர்களுக்கு �ருது வழங்� ெகௗர�க்கப்பட்டது. ெகாழும்பு லயன்ஸ் �ளப் 
உறுப்�னர் �.ேக. பாலசுப்ரம�யத்�ன் ஒருங்கைமப்�ல் லயன்ஸ் கழக உறுப்�னர்க�ன் நன்ெகாைட உத�யுடன் லட்சக்கணக்கான 
ரூபாய் ெசல�ல் இந்த மண்டபம் �ர்மா�க்கப்பட்டுள்ளைம கு�ப்�டத்தக்கது.

உலகப் பிரபஞ்ச அழகியாக ஹர்னாஸ்சந்து   
இந்தியாவின் நான்காவது ேபரழகி   
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ப�ொருளொதொர  முறை -
களில் மொறைம் 
க ொணப�டலொம் . 

முறைகறள �ொவிக்கும் விதம் குறிதத  
�ரிச�ொதறைகளுக்கும் இடமுண்டு. 
இதுவறர கண்டுபிடிக்கப�ட்டுளள ப�ொரு -
ளொதொர  அடிப�றட பகொளறககள 
மொறைம் அறடவதில்றல. சகளவி மறறும் 
வழஙகல் என்னும்  சகொட்�ொட்டுக்கு 
�திலொக சவபைொன்றை அறிமுகம் ப�ய்ய 
முடி்யொது ச�ொயுளளது.  ப�ொருளொதொர 
விஞ்ொைததின் அடிப�றட பகொளறக 
உலகில் எநத ஒரு �நறதக்கும்  ப�ொதுவொ -
ைது. புதி்ய வழிமுறை கண்டுபிடிக்கப�ட் -
டொல் அதறை பின்�றை உலகம் த்யொர்.

வொழவதறகு சதறவ்யொை அடிப�றடத 
சதறவ  ப�ொருளொதொரததின் ஒரு �கு -
தி்யொகும். அவறறை ப�றறுக்பகொளள 
சவண்டும்.உற�ததி  ப�ய்ய சவண்டும். 

உற�ததி ப�யயும் முறை உண்டு. 
உற�ததி ப�யதவறறுக்கு  சகளவி -
யும் உண்டு. சதறவ்யொைளவுக்கு 
உற�ததி ப�ய்யப�டொத �நதர்ப�த -
தில்  தட்டுப�ொடு ஏற�டும். சகளவி 
அதிகரிக்கும்ச�ொது �நறதயில் �மநி -
றல்யறை  தன்றமற்ய உருவொக்கும். 

அதிகளவொை விநிச்யொகமும் �நறதற்ய 
�மநிறல்யறைதொக்கும்.  வழஙகல் அதிக -
ரிப�தொல் மொததிரம் அதிகளவு �ொவறை 
நிகழொது. இரண்டு  �க்கதறதயும் நடுநி -
றல்யொக்குவது �ொரி்ய ப�ொறுப�ொகும்.

இலஙறக முகம்  பகொடுததுளள ப�ொரு -
ளொதொர சிக்கல்கள �றறி இநத அடிப�றட 
கருததி்யலினுள  உளளது. சகளவிச்யொ 
அல்லது வழஙகசலொ கடுறம்யொை கட்டுப -
�ொட்டுக்குள ப�ல்லலொம். அது ப�ொதுறமப -
�டுததல் அல்ல. பிைழவொைது. �நறத 
பிைழவறடயும்ச�ொது இழபபீடு உண்டு. 
இழபபீடு ப�லுததுவது ப�ொதுமக்கசள.

முறைகறள மொறறுவதறகு மு்யறசி  
ப�யவதன் மூலம் ஏற�டும் பிைழவொல் 
மக்கள �மூகம் �ொதிபபுக்குளளொவது  
உண்றம்யொை விட்யமொகும். ஏறழ மக்க -
ளுக்கு ஏற�டும் �ொதிபபு மிகவும்  சமொ�மொ -

கும். தறலதூக்க மு்யறசிக்கும் மக்கறள 
மீண்டும் �ளளததில் தளளுவது  நல்ல 
நிறலறம்யல்ல.

சகொட்�ொடுகளுக்கு எதிரொக பின்�றைப� -
டும் நடவடிக்றககள  கொரணமொக �ொதிக் -
கப�டும் மக்கள �மூகம் முகஙபகொடுக் -
கும் பிரச்சிறைகள �றறி  ப�ொறுபபுக்கூை 
சவண்டி்ய பிரிவு மிகக் கவைமொக ஆரொ்ய 
சவண்டும்.

இலஙறகயின்  ப�ொருளொதொர முறை 
�றறி இன்று ஒரு விதமொை அதிருபதி 
கொணப�டுகின்ைது.  அதறகு �ல கொரணங -
கள உண்டு. சிக்கலொை நிறலறம உருவொ -
கும் �நதர்ப�ஙகள  உண்டு. அவறறைக் 
கட்டுப�டுதத பகொளறக முடிவுகறள 
எடுப�தில் தவறில்றல. சில  முடிவுகள 
குழப�தறத ஏற�டுததும். குழப�ததிறகு 
பின்ைர் ஏற�டுததப�ட சவண்டி்யது நல்ல 
சூழலொகும். குழப�ததின் முடிவில் புதி்ய 
நி்யொ்யமொை  கட்டறமபபு ஒன்று உரு -
வொவது குறிதது �மூகததுக்கு உணர்தத 
சவண்டி்யது  அவசி்யமொகும். 

பகொவிட் பதொறறு கொரணமொக நொடு 
முகம்  பகொடுதத பிரச்சிறைகள �றறி நம் 
அறைவருக்கும் புரிநதுணர்வு �றைொக் -

குறை  ஏற�டும் ச�ொது எடுக்க சவண்டி்ய 
முடிவுகள �றறி நொம் அறி்யொமல் 
இல்றல. கடன்  வொஙகி அல்லது ப�ொத -
துக்கறள விறறு தறகொலிக தீர்வுகறள 
ப�றுகிசைொம். மீண்டும்  �றழ்ய சூழல் 
ஏற�ட்ட பின்ைர் கடறை ப�லுததி விறை 
ப�ொதறத திரும்� வொஙக  எதிர்�ொர்க்கின் -
சைொம். �நதர்ப�ததிறகு ஏறைவொறு ப�்யல் -
�டொமல் திறகதது  நிற�து �ொதொரண 
நிறலறம்யொ?

கடன் பதொல்றல்யொல்  மிகவும் 
சமொ�மொக �ொதிக்கப�ட்ட குடும்�ததிறகு 
கூட தீர்வு ஒன்று உண்டு.  உணவு சுகொ -
தொரம், கல்வி ச�ொக்குவரதது மறறும் 
ஆறடகள ச�ொன்ை சதறவகள �றறி  
குடும்� உறுபபிைர்கள கூறும் ச�ொது 
ப�றசைொர்கள ப�ய்யொதது ஒன்று -
மில்றல.  

நொம் முகம் பகொடுததுளள நிறலறம 
எல்லொ வறகயிலும் அதறகு �மமொைது. 
தீர்பவொன்று  சதறவப�டுகின்ைது. மிகவும் 
சமொ�மொை பின்ைணியில் முறைகறள 
மொறறும்  �ரிச�ொதறைகள தவறில்றல. 

இலஙறகற்ய ஆட்சி ப�யயும் அர�ொங -
கஙகள ப�ொருளொதொரம்  �றறி �லவித -

மொை �ரிச�ொதறைகறள சமறபகொண் -
டுளளை. அவறறின் மூலம் �ொடஙகறள 
கறக  சவண்டும். மீண்டும் மீண்டும் 
ஒன்றைச்ய �ரிச�ொதறை ப�யது �ொர்ப� -
தொல் எமக்கு  கிறடக்கும் நன்றம என்ை? 
அடிப�றடத சதறவகறள ப�றறுக் -
பகொளவதறகொக  விவொததறத உருவொக் -
குவதொல் �லனில்றல. ்யதொர்ததததுக்கு 
முகம் பகொடுக்க  சவண்டும். முறைகறள 
மொறைலொசம தவிர �நறதயின் அடிப -
�றட பகொளறககறள மொறை  முடி்யொது. 
சகளவிற்ய கட்டுப�டுததும் எல்றல ஒன் -
றுண்டு.

மக்கள சுபிட்�தறத  சவண்டுகிைொர் -
கள. கொலததுக்கு ஏறைவொறு முடிபவடுக்க 
சவண்டும். உலகில் ஏறை்ய  நொடுகறள -
யும் விட மொறு�ொடொை முறைப்யொன்று 
எமக்கு மொததிரம் இல்றல. �ரி்யொை �ந -
தர்ப�ததில் நல்ல முடிறவ எடுக்கொததொல் 
இழக்கப�டு�வறறை மீண்டும் ப�றறுக் -
பகொளள �நதர்ப�ம் கிறடக்கொது என்�றத 
இஙகு குறிபபிட  சவண்டியுளளது.

தமிழில்: வீ.ஆர். வ்யலட் 

அடிப்படை க�ொளட��ள மொற்றமடையொது
மிலிந்த ம�ொரம�ொட  

மலரும் யு�த்திறகு 
புதியத�ொர் வடிவம்

த�: பிர�ொன எதிர்க் �ட்சியின்                                     
்பொரொளுமன்்ற                                    

உறுபபினர்�ள �மக்கு சட்பயில் 
்பொது�ொபபு இல்டலகயனக் கூறி                                                               
இரண்டு நொட்�ள சட்ப                                        
அமர்வு�டைப ்பகிஷ�ரித்திருந�னர். 
இது க�ொைர்பில் உங�ள �ருத்து 
என்ன?

்பதில்: ச்பா ைண்ட்பத்தில் தங்களுக்குப் 
்பாது்காப்பு இல்மலை என்று அவர்்கள் கூறுவது 
வவடிக்ம்கயா்க உள்்ளது. ச்பா ைண்ட்பத்தின் 
ந்டவடிக்ம்க்கள் எல்லைாக் வ்காணங்களிலும 
்கைராக்்களில் ்பதிவு சசயயப்்படுகின்்றன. 
எனினும, அவர்்கள் ்பாராளுைன்்ற சிற்றுண-
டிசசாமலையில் சுமவயான உணவு்கம்ள அனு -
்பவித்தனர். உணமையில் அவர்்களுக்குப் 
்பாது்காப்பு அசசுறுத்தல் இருநதால் ச்பா ைண -
்ட்பத்மத வி்ட முழுமையா்க மூ்டப்்பட்ட 
உணவு அம்றயிவலைவய அசசுறுத்தல் அதி்க-
ைா்க இருக்கும.

ஆ்பத்மத எதிர்ச்காள்்ளத் தயாரில்மலை-
சயனின் அவர்்கள் ைக்்கள் பிரதிநிதி்க்ளா்க 
இருக்்க முடியாது. ்க்டநத நல்லைாடசி அரசாங -
்கத்தின் ்காலைத்தில் எம மீது வசறுபூசும பிரசா-
ரங்கள் முன்சனடுக்்கப்்பட்டது்டன், எமமை 
்கடுமையான உ்பத்திரவங்களுக்கு உட்படுத் -
தினர். எனினும, நாம அவற்றினால் துவணடு 
வ்பா்காது எைது இலைக்கில் குறியா்க இருநது 
சசயற்்படவ்டாம.

த�: ்பொரொளுமன்்ற உறுபபினர் 
மனுஷ நொணயக்�ொர மீது 

�ொக்கு�ல் நைத்�ப்பட்ைது என்்ற குற்ற-
சசொட்டுக் குறித்து ்பொரொளுமன்்றங�-
ளுக்கிடையிலொன சங�த்தில் ஐக்கிய 
மக்�ள சக்தி முட்றயிட்டிருப்ப�ொ� 
��வல்�ள கவளியொகியுளைன. இது 
்பறறி என்ன கூறுகின்றீர்�ள?

்பதில்: ்பாராளுைன்்ற உறுப்பினர் மீது 
தாக்குதல் ந்டத்தப்்பட்டதா்க அவர்்கள் 
கூ்றவில்மலை. தாக்குதல் ந்டத்துவதற்்கான 
முயற்சி வைற்ச்காள்்ளப்்பட்டது என்வ்ற அவர் -
்கள் சதரிவித்தனர். யாராவது உறுப்பினர் தாக் -
்கப்்படடிருநதால் நிசசயைா்க அவர் ்பாது்காக் -
்கப்்படடிருக்்க வவணடும. எவவா்றாயினும, 
எதிர்க்்கடசி்கள் ந்டநது ச்காள்ளும விதத்தில், 
அவர்்கள் முன்மவக்கும குற்்றசசாடடு்கள் 
குறித்து எைக்கு ்பலைத்த சநவத்கம உள்்ளது.

த�: ்பொகிஸ�ொனின் சியொல்த�ொட் 
ந�ரில் க�ொழிறசொடலகயொ-

ன்றில் ்பணியொறறிய இலஙட�டயச 
தசர்ந� மு�ொடமயொைர் பிரியந�-
குமொர தியவைன க�ொல்லப்பட்டிரு-
ந�ொர். அவருக்கு நீதி கிடைக்�வும், 
்பொகிஸ�ொனில் உளை மற்ற இல-
ஙட�யர்�ளின் ்பொது�ொபட்ப உறுதி 
கசயயவும் என்ன நைவடிக்ட� எடு-
க்�ப்பட்டுளைது?

்பதில்: இசசம்பவத்து்டன் சதா்டர்பு்பட்ட 
120 வ்பமர 24 ைணித்தியாலைங்களில் ம்கது 
சசயததன் ஊ்டா்க ்பாகிஸதான் இவவி்டயத்-
தில் அக்்கம்ற ச்காணடிருப்்பமத உலைகுக்கு 
்காடடியுள்்ளது. அவர்்கள் தடுப்புக் ்காவலில் 
மவக்்கப்்படடுள்்ளனர். விசாரமணமய 

்பாகிஸதான் பிரதைர் ்கண்காணித்து வருகி -
்றார். இநதத் தாக்குதமலை நாடடின் ச்பரும -
்பான்மையான ைக்்கள் ்கணடித்துள்்ளனர். 
அவர்்கள் தைது அவைானத்மத சவளிப்்ப -
டுத்தியவதாடு இலைஙம்கயர்்களுக்கு இரங்கல் -
்கம்ளயும சதரிவித்துள்்ளனர். ்பாகிஸதான் 
அரசாங்கத்தின் உ்டனடி ந்டவடிக்ம்கயினால் 
்பாகிஸதான் மீதும, அஙகுள்்ள இலைஙம்கயர்-
்களின் ்பாது்காப்பின் மீதும நமபிக்ம்க ஏற்்பட -
டுள்்ளது. இலைஙம்க ைக்்களின் ்பாது்காவலைர் 
என்்ற வம்கயில் அரசாங்கம ்பாகிஸதானில் 
ந்டக்கும நி்கழ்வு்கம்ள அவதானித்து வரு-
கின்்றது.

த�: க்பொது நிறுவனங�ளில் 
இைம்க்பறும் ஊழல்�டைத் 

�டுப்ப�றகு த�ொப மறறும் த�ொ்பொ 
குழுக்�ளினொல் முன்டவக்�ப்பட்ை 
2000 இறகும் தமற்பட்ை ்பரிநது-
டர�ள உரிய நிறுவனங�-
ளினொல் நடைமுட்றப்படு-
த்�ப்பைவில்டலகயன்்பது 
புலப்பட்டுளைது. இது ்பறறி 
உங�ள நிடலப்பொடு 
என்ன?

்பதில்: ்பரிநதுமர -
்கம்ள நம்டமும்றப்-
்படுத்துவது சதா்டர்-
்பா்க அமைசசின் 
சசயலைா்ளர் பிரதை 
்கணக்்காயவு அதி-

்காரியா்கவும, அமைசசின் ச்பாறுப்்பா்ளரா்க 
அமைசசரும ்பாராளுைன்்றத்திற்கும ச்பாது-
ைக்்களுக்கும ச்பாறுப்புக் கூ்ற வவணடும. 
்பரிநதுமர்கம்ள நம்டமும்றப்்படுத்த முடி -
யாவிட்டால் அதமன ைக்்களி்டமும ்பாரா-
ளுைன்்றத்தி்டமும சதரிவிப்்பது அவர்்களின் 
ச்பாறுப்்பாகும. ்பரிநதுமர்கம்ள நம்டமு -
ம்றப்்படுத்த நிறுவனங்களின் உயர்ைட்ட 
அதி்காரி்கம்ள ்கட்டாயப்்படுத்தும ைற்று-
சைாரு நுட்பைா்க ச்பயர்்கம்ள சவளிப்-
்படுத்தல் ைற்றும அவைானப்்படுத்துதல் 
்பாராளுைன்்றக் குழுக்்க்ளால் ்பயன்்படுத்தப்-
்படுகி்றது.

த�: யு��னவி அனல்மின் 
நிடலய விவ�ொரம் க�ொைர்பில் 

அரசொங�த்தின் ்பங�ொளிக் �ட்சி�-
ளுக்கிடைதய �ருத்து முரண்்பொடு�ள 
உளைனவொ?

்பதில்: இவவி்டயத்தில் ்காணப்்படும 
வவறு்பட்ட ்கருத்து்கம்ள நாங்கள் சவளிப் -
்பம்டயா்கத் சதரிவித்துள்வ்ளாம. உலை்க வர-
லைாற்றில் முதல்மும்றயா்க சசாநத அமைச-
சரமவ முடிமவ சவாலுக்கு உட்படுத்தி 
மூன்று அமைசசர்்கள் உயர்நீதிைன்்றத்தில் 
பிரைாணப் ்பத்திரத்மதத் தாக்்கல் சசயதுள்்ள-
னர்.

நாங்கள் 16 அரசியல் ்கடசி்களின் 
கூட்டணி. வதசிய ச்காள்ம்க ்கட்டமைப்-
பில் நாங்கள் ஒருமித்த ்கருத்மதக் ச்காண-
டுள்வ்ளாம, ைற்்ற எல்லைாவற்றிலும ்கருத்து 
வவறு்பாடு்கள் உள்்ளன. இது கூட்டணி அர-
சாங்கத்திற்குள் எப்ச்பாழுதும ்காணப்்படும 
இயற்ம்கயான வி்டயைாகும. இரணடு உறுப்-
பினர்்கம்ளக் ச்காண்ட குடும்பவை இநத 
உலை்கத்திவலைவய ்காணப்்படும மி்கச சிறிய 
அமைப்்பாகும.

இநதச சிறிய அமைப்பிவலைவய ்கருத்து 
வவறு்பாடு்கள் ்காணப்்படும நிமலையில், 
ஆளும கூட்டணி வ்பான்்ற சிக்்கலைான ைற்றும 
சவகுஜன அமைப்பில் ஒவசவாரு பிரசசி-
மனயிலும எவவாறு ஒற்றுமைமய எதிர் -
்பார்க்்க முடியும?

த�: 2019 உயிர்த்� ஞொயிறுத் 
�ொக்கு�ல்�ளில் மூடையொ�ச 

கசயற்பட்ைவர்�டை சட்ைத்தின் முன் 
நிறுத்துவதில் ஏற்பட்டுளை �ொம�ம் 
குறித்து க�ொழும்பு த்பரொயர் மல்�ம் 
�ர்தினொல் ரஞ்சித் உட்்பை ்பல்தவறு 
�ரபபினரும் �மது �வடலடய கவ-
ளியிட்டுளைனர். இது ்பறறி உங�ள 
�ருத்து என்ன?

்பதில்: அதில் எநத உணமையும இல்மலை. 
ஒரு தற்ச்காமலைத் தாக்குதல் ந்டநதால், 
முக்கிய சநவத்க ந்பர்்கள் ஏற்்கனவவ இ்றநது 
விட்டனர் என்்ற உணமைமய நாம ஒப்புக் 
ச்காள்்ள வவணடும. இதன் விம்ளவா்க, 
்பயங்கரவாதத் தாக்குதலுக்கு அவர்்கம்ள 
ஆதரித்தவர்்கள் அல்லைது ஊக்குவித்தவர்்கள் 
யார் என்்பமதக் ்கணடுபிடிப்்பது ்கடினம. 
இநதக் ்காரணத்தால், தற்ச்காமலைப் ்பயங -
்கரவாதத் தாக்குதலின் விசாரமண ைற்றும 
வழக்குத் சதா்டர்வது ்கடினைான ்பணி்க-
்ளாகும. இலைஙம்கயின் விசாரமண்களின் 
சசயல்தி்றன் ைற்்ற நாடு்களு்டன் ஒப்பி்டப் -
்படவ்ட ைதிப்பி்டப்்ப்ட வவணடும. சசப்்டம-
்பர் 11, 2001 அன்று, அசைரிக்்காவில் நான்கு 
தற்ச்காமலைப் ்பயங்கரவாதத் தாக்குதல்்கள் 
ந்டநதன. ்பயங்கரவாதத் தாக்குதலின் சநவத -
்கத்திற்குரிய ஐநது வ்பர் மீது 2008 ச்பப்ரவரி 
11ஆம தி்கதிவய வழக்குத் சதா்டரப்்பட்டது. 

அதாவது தாக்குதல் ந்டநது ஆறு ஆணடு்கள் 
ைற்றும ஐநது ைாதங்களுக்குப் பி்றகு வழக்-
குத் சதா்டரப்்பட்டது. அவதவ்பாலை, 2015 
நவம்பர் 13ஆம தி்கதி பிரான்ஸ நாடடில் 
்பாரிஸ ந்கரில் ஒரு தற்ச்காமலைத் தாக்குதல் 
ந்டத்தப்்பட்டது. இதனு்டன் சதா்டர்பு்பட்ட 
20 சநவத்க ந்பர்்கள் ஐநது ஆணடு்களுக்குப் 
பின்னவர விசாரமணக்கு உட்படுத்தப்்பட்ட -
னர்.

இலைஙம்கமயப் ச்பாறுத்த வமரயில் 
2019ஆம ஆணடு குணடுத் தாக்குதல்்கள் 
ந்டத்தப்்பட்ட நிமலையில், 2021ஆம ஆணடு 
சநவத்கந்பர்்களுக்கு  எதிரா்க வழக்குத் 
தாக்்கல் சசயவதாம.  இலைஙம்கயில் நவீன 
சதாழில்நுட்பம இல்லைாவிட்டாலும, அசை -
ரிக்்கா ைற்றும பிரான்்ஸு்டன் ஒப்பிடும்க -
யில் நாம தி்றமையா்க சசயற்்படடுள்வ்ளாம. 
எனவவ, இநதக் குற்்றசசாடடு ஆதாரைற்்றது. 
சநவத்கத்தின் ்பலைன் சநவத்க ந்பருக்கு வழங-
்கப்்ப்ட வவணடும என்்பவத குற்்றவியல் 
சட்டத்தின் அடிப்்பம்டக் ச்காள்ம்கயா்க 
இருப்்பதால், குற்்றப்்பத்திரம தாக்்கல் சசயய 
யாரும அவசரப்்ப்டக் கூ்டாது. குற்்றசசாடடு-
்களில் ஏவதனும சதாழில்நுட்ப முரண்பாடு -
்கள் இருநதாவலைா அல்லைது சாடசியங்களில் 
முரண்பா்டா்க இருநதாவலைா, சநவத்க ந்பர்்கள் 
விடுவிக்்கப்்படுவார்்கள். எனவவ, வழக்குத் 
சதா்டருவதில் வதமவயில்லைாத அவசரம 
இருநதால், அநத அவசரத்தின் ்பலைன் சநவத்க 
ந்பர்்களுக்குத்தான் வ்பாயச வசரும.

எதிர்க்கட்சியினரின் செயற்பாடு்கள்
எம்ககு ெந்தே்கத்தே்ய தேருகின்்றன

ச்பொ மண்ை்பத்தில் �மக்குப
்பொது�ொபபு இல்டலகயனக் கூறி
பிர�ொன எதிர்க் �ட்சியினர் சட்ப

அமர்வு�டைப ்பகிஷ�ரித்�டம
தவடிக்ட�க்கு உரியது. அவர்�ளின்
நைவடிக்ட��டைப ்பொர்க்கும் த்பொது
சநத��தம த�ொன்றுகி்றது என்று
கூறுகின்்றொர் வலுசக்தி அடமசசர்
உ�ய �ம்மன்பில. எமக்கு வழஙகிய
பிரத்திதய� த்பட்டிகயொன்றிதலதய
அடமசசர் இவவொறு க�ரிவித்�ொர். அரசியல்

ரங்கம்
அர்ஜூன்

        உயிர்த்� ஞொயிறு �ொக்கு�ல்
விசொரடண�ள �ொம�கமனக் கூ்ற முடியொது. 
ஏடனய நொடு�ளில் இைம்க்பற்ற ்பயங�ரவொ�த் 
�ொக்கு�ல் விசொரடண�ளுைன் ஒபபிடும் த்பொது
எமது விசொரடண�ளில் �ொம�ம் கிடையொது

ஆ்த்தே எதிரச்கபாள்்ளத
தேயபாரில்லைசயனின் எதிர்க்கட்சியினர
ம்க்கள் பிரதிநிதி்க்ளபா்க இரு்க்க 
முடியபாது. ்கடநதே நலலைபாட்சி
அரெபாங்கததின் ்கபாலைததில எம் மீது
்ெறுபூசும் பிரெபாரங்கள் முன்சனடு்க்கப்
்ட்டதுடன், எம்்ம ்கடு்மயபான
உ்ததிரவங்களு்ககு உட்்டுததினர.
எனினும், நபாம் அவறறினபால துவண்டு
்்பா்கபாது எமது இலை்ககில குறியபா்க
இருநது செயற்ட்்டபாம்



உடப்பு குறூப் �ருபர்  

வடேமல் மாகாண கலாசார 
மற்றும், கைல அலுவல்கள் 
அைமச்�னால் நடாத்தப்பட்ட 
2021 ஆம் ஆண்�ன் அரச கைலப் 
ேபாட்��ல் கலா�� உடப்பூர் 
ைவ.இராமச்சந்�ரன் இரண்டு 
முதற் ப�சுகைளப் ெபற்றுள்ளார்.  

'மலரத்து�க்கும் ெமாட்டுக்-
கள்'என்ற �றுகைதத் ெதாகுப்பு 
நூலாக்கத்�ற்காக முதற் ப�ைச-
யும், 'கடலம்மா ைகெகாடுப்-
பாள்' என்ற பாடலாக்கத்�ற்காக 
முதற் ப�ைசயும் இவர் ெபற்றுள்-
ளார். 

கடந்த நவம்பர் மாதம் 26ம் 
�க� குருநாக�ல் அைமந்-
துள்ள வடேமல் மாகாண சைப 
கைலயரங்கத்�ல் நைடெபற்ற 
அரச கைல �ழா�ல் இவருக்-
கான �ருதுகைளயும்,பணப் 
ப�ைசயும்,சான்�தழ்கைளயும் 
வடேமல் மாகாண ஆளுநர் ராஜா 
ெகால்லுேர இவருக்கு வழங்�க் 
ெகளர�த்தார்.  

2019ம் ஆண்�ல் நைடெபற்ற 
வடேமல் மாகாண அரச கைலப் 
ேபாட்��லும் இவர் பங்கு பற்� 
பாடலாக்கத்�ற்காக இரண்டாம் 
ப��ைனப் ெபற்றைம கு�ப்�-
டத்தக்கதாகும்.    

4 THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY DECEMBER 19, 2021
 2021   �சம்பர்   19   ஞா�ற்றுக்�ழைம 

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்  

நாட்�ன் கடந்த கால �ைலவரங்-
க�ன�ப்பைட�ல் முன்ெனடுக்-
கப்பட்ட ஆய்�ன் அ�ப்பைட�ல் 
அடுத்த இரு மாதங்க�ல் இலங்-
ைக�ல் ஒ�க்ேரான் �றழ்�னால் 
ஐந்தாவது அைல உருவாகக் கூ�ய 
வாய்ப்புக்கள் உள்ளதாக அரச மருத்-
துவ அ�கா�கள் சங்கம் எச்ச�க்ைக 
�டுத்துள்ளது.  

இந்�யா�ல் நாளாந்தம் ஒ�க்-
ேரான் ெதாற்றாளர் எண்�க்ைக அ�-
க�த்து வருவதுடன் கடந்த கால 
� ை ல வ ர ங் க � ன � ப் ப ை ட � ல் 
முன்ெனடுக்கப்பட்ட ஆய்�ன் 
அ�ப்பைட�ல் அதன் �ர�பலனா-
கேவ இந்த �ைல உருவாகக் கூ�ய 
வாய்ப்பு இருப்பதாக அந்த சங்கம் 
எச்ச�க்ைக �டுத்துள்ளது.  

இதைனத் தடுப்பதற்கு சுகாதார 
��முைறகைள கடுைமயாக நைட-
முைறப்படுத்�, அது ெதாடர்�ல் 
��ர கண்கா�ப்பும் முன்ெனடுக்-
கப்பட ேவண்டுெமன்றும் அரச மருத்-
துவ அ�கா�கள் சங்கத்�ன் ஊடகக்-
குழு மற்றும் மத்�ய குழு உறுப்�னர் 
ைவத்�யர் வாசன் ரட்ண�ங்கம் ெத�-
�த்துள்ளார்.  

இலங்ைக�ல் பு�தாக ஒ�க்ேரான் 
ெதாற்றாளர்கள் அைடயாளம் காணப்-
பட்டு வருவது ெதாடர்பாக அவ�-
டம் ேகட்டேபாேத அவர் இவ்வாறு 
ெத��த்தார்.   

அவர் ேமலும் கு�ப்�டுைக�ல்,  
இந்�யா�ல் ெடல்டா �றழ்வு 

அைடயாளம் காணப்பட்டு சுமார் 
ஒன்றைர மாதங்க�ன் �ன்னர் பா�ய 
ெடல்டா அைல உருவா�யது. அேத 
ேபான்று தற்ேபாது இந்�யா�ல் 
ஒ�க்ேரான் �றழ்�ன் பரவலும் அ�-
க�த்து வரு�றது. �யாழனன்று மாத்-
�ரம் அந்நாட்�ல் 73 ஒ�க்ேரான் 
ெதாற்றாளர்கள் அைடயாளம் காணப்-
பட்டுள்ளனர். மகாராஷ்ட்ரா மா�லத்-
�ேலேய அ�களவான ெதாற்றாளர்-
கள் ப�வா�யுள்ளனர்.  

இந்�யா�ல் ெடல்டா அைல 
உருவா� இரு மாதங்க�ன் �ன்னர் 
இலங்ைக�லும் ெடல்டா அைல 
உருவா�யது. ெடல்டா பரவ�ன் 
காரணமாகேவ இலங்ைக�ல் மூன்-
றாவது அைல ஏற்பட்டது. இவ்வா-
றான �ைல�ல் தற்ேபாது இலங்ைக-
�ல் 05 ஒ�க்ேரான் ெதாற்றாளர்கள் 
அைடயாளம் காணப்பட்டுள்ளனர்.   

எனேவ எ�ர்வரும் இரு மாதங்-
க�ல் ��ெதாரு அைல இலங்ைக-
�ல் உருவாகக் கூ�ய வாய்ப்புக்கள் 
உள்ளன. கடந்த கால �ைலவரங்-
கைள ஆய்வு ெசய்யும் ேபாது இது 
ெத�வா�றது.  

தற்ேபாது ��ட்ட�லும் ெதாற்-
றாளர் எண்�க்ைக ��ரமாக 
அ�க�த்து வரு�றது. அந்நாட்�ல் 
ெபருமளவாேனாருக்கு முத�ரு 
தடுப்பூ�களும் வழங்கப்பட்டுள்ள-

ேதாடு , மூன்றாம் கட்ட தடுப்பூ� 
வழங்கும் நடவ�க்ைககளும் ஆரம்-
�க்கப்பட்டுள்ளன.   

எ�ர்வரும் இரு மாதங்க�ல் இலங்-
ைக�ல் ஒ�க்ேரான் �றழ்�னால் 
உருவாகக் கூ�ய பா�ய அைலைய 
தடுக்கும் �தத்�ல் நாம் ெசயற்பட 
ேவண்டும்.  

தற்ேபாது 05 ஒ�க்ேரான் ெதாற்-
றாளர்கேள அைடயாளம் காணப்-
பட்டுள்ள ேபா�லும், அதன் பரவல் 
�தம் �க அ�கம் என்று ஆய்வுக-
�ல் ெவ�ப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 
எனேவ ஒ�க்ேரான் ைவரஸ் குறு�ய 
காலத்�ல் �க ேவகமாகப் பரவக் 
கூ�ய சாத்�ம் காணப்படு�றது.   

பண்�ைகக்காலம் ெநருங்கு�ன்-
றைமயால் 20 வயதுக்கு ேமற்பட்ட 
சகலருக்கும் மூன்றாம் கட்ட தடுப்-
பூ� வழங்கும் ப�கைள து�தப்ப-
டுத்த ேவண்டும். அது மாத்�ரமன்� 
சுகாதார ��முைறகளும் �கவும் 
இறுக்கமான முைற�ல் கைட��க்-
கப்பட ேவண்டும்.  

இலங்ைக�ல் இதுவைர�ல் ப�-
வா�யுள்ள ெகா�ட்19 மரணங்க-
�ல் 85 சத�தமானைவ ெடல்டா 
ெதாற்�னால் ஏற்பட்டைவயாகும். 
எனேவ ஒ�க்ேரான் �றழ்வால் உரு-
வாகக் கூ�ய ஐந்தாவது அைலைய 
நாம் தடுக்க ேவண்டும். இதற்கு ேமற்-
கு�ப்�டப்பட்ட �டயங்கைளக் 
கைட��க்க ேவண்டும் என்றார்.    

ஒமிக்ேரான் பிறழ்வு; இன்னும் 02 மாதங்களில்  
ஐந்தாவது அைல உருவாகலாம்  

வடேமல் மாகாண 
அரச கைலப் ேபாட்டி 
பரிசளிப்பு விழா அரச மருத்துவ அ�கா�கள் சங்கம் எச்ச�க்ைக  

சம்பந்தன் ஐயா காலத்தில் தீர்ைவ...
அைனவரும் ஏற்றுக் ெகாள்ளத்தக்க �ர்ைவக் காண்ப-

தற்கு, வடக்கு, �ழக்கு த�ழ், முஸ்�ம் தரப்புகளும் 
மைலயக த�ழ்ச் சமூகமும் ஒன்�ைணத்து முயற்�-

�ல் ஈடுபட்டு ெவற்�ையக் காண்பதற்கு அர்ப்ப�ப்பு-
டன் ெசயற்பட ேவண்�யது அவ�யம். யாழ்ப்பாணத்�-
லும் ெகாழும்�லும் அண்ைம�ல் கூ�ய த�ழ் மற்றும் 
முஸ்�ம் தைலைமகள் தமக்�ைடேயயான கருத்து 
ேவறுபாடுகைள ஒருபுறம் ஒதுக்� ைவத்து �ட்டு, ஒற்று-
ைமயாக ெதாடர்ந்தும் இதய சுத்�யுடன் ெசயற்பட்டு இந்த 
�ண்ட கால �ரச்�ைனக்குத் �ர்வு காண முயற்�க்க 
ேவண்டும்.

 உண்ைம�ல் இன்ைறய அரசாங்கம் அன்று ேபாைர 
மு�வுக்கு ெகாண்டு வந்த �ன்னர், த�ழர்க�ன் அ�-
காரப் பரவல் �ரச்�ைனத் �ர்வுக்காக பல்ேவறு முயற்�-
கைள இதயசுத்�யுடன் ேமற்ெகாண்டது. ஆனால், த�ழர் 
அர�யல் தரப்பு அவற்ைறெயல்லாம் தட்�க் க�த்ததன் 
காரணமாக இறு��ல் த��னத்துக்ேக பா�ப்பு ஏற்பட்-
டது.

 முப்பது வருட கால ஆயுதப் ேபாராட்டத்�ல் காண 
மு�யாத �ர்ைவ, யுத்தம் மு�ந்து ஒரு தசாப்தம் கடந்து 
ெசன்ற �ன்னரும் இன்னமும் காண மு�யாமல் இருப்-
பது த�ழர் தைலைமக�ன் இயலாைமையேய காட்டுவ-
தாக உள்ளது.  த�ழ்த் தைலைமக�ைடேய இதுவைர 
காணப்படாத ஒற்றுைம இதற்குப் �ரதான காரணமாக 
உள்ளது. ெபயருக்கு கூடுவதும், கைலவதுமாகேவ காலம் 
ெசல்�றது. ெவ�நாடுகளும் சர்வேதசமும் உத� பு�யும் 
என்பது என்றும் எட்டாக்க�யாகேவ அைமயும். தமது 
ேதைவகளுக்கு க�ேவப்�ைலயாகேவ த�ழர் �ரச்�-
ைனைய பல உலக நாடுகள் ைகயாண்டு வரு�ன்றன.

 எனேவ, இ�யும் சர்வேதசத்ைத நம்�க் ெகாண்�ராது 
‘தன் ைகேய தனக்குத�’ என்பது ேபால் இன்ைறய அர-
சாங்கத்துடன் ேபச்சுவார்த்ைதகைள நடத்� ஒரு �ர்ைவக் 
கண்டு அதைன ப�ப்ப�யாக முன்ேனற்�க் ெகாண்டு 
ெசல்வேத ெபாருத்தமானதாக இருக்கும். அதைன சகல-
தும் அ�ந்த, சகலராலும் ஏற்றுக் ெகாள்ளக் கூ�ய தைல-
வராக �ளங்கும் இரா. சம்பந்தன் காலத்�ல் ெசய்து 
மு�ப்பேத சாலச் �றந்தது.

 அவர் அர�ய��ருந்து ஓய்வு ெபறப் ேபா�றாெரனும் 
ெசய்� க�ய ஆரம்�த்துள்ளது.  அச்ெசய்� உண்ைமயா-
வதற்குள் த�ழ், முஸ்�ம் தைலைமகள் அைனத்தும் 
ஒன்�ைணந்து தமக்குள் ஒரு உடன்பாட்டுக்கு வந்து அர-
சுடன் ேப� ெவற்� காண்பேத காலத்�ன் ேதைவெயன்-
பைத �டவும், அதுேவ மக்க�ன் எ�ர்பார்ப்பாகவும் 
உள்ளது.

 இதைன �டுத்து சமூகங்கைள ��க்கும் வைக�ல் 
அ�க்ைககைள �டுவதும், சவால்களும் ப�ரங்க �வாத 
அைழப்புகளும், முகநூல், டு�ட்டர்க�ல் அர�யல் ெசய்-
வதும் �று�ள்ைளத்தனமான ெசயற்பாடுகெளன்ேற கூற 
ேவண்�யுள்ளது.

எங்கள் ்க

ெதற்கு ெநடுஞ்சாைல�ல்...
ெதற்கு அ�ேவக ெநடுஞ்சாைல�ன் 
ெதாடங்ெகாட 34 �ேலா�ற்றர் கம்-
பத்�ற்கரு�ல் (17) �ற்பகல் இந்த 
�பத்துகள் இடம்ெபற்றுள்ளதாக-
வும் சம்பவத்�ல் மூன்று ேபர் காய-

மைடந்துள்ளதாகவும் ெபா�ஸார் 
ெத��த்தனர். ெலா�ெயான்று, 03 
ெசாகுசு பஸ்கள்,02 �ப் வண்�கள், 
04 கார்கள் இவ்�பத்�ல் �க்�யுள்ள-
தாக ெபா�ஸார் ெத��த்தனர்.

�தவான் �ட்�ல்...
அக்கைரப்பற்று 8/1 முத�யார் ���ல் 

வாழும் ��ப��ன் மைன��ன் சுமார் 11 
- 1/2 புவண் ம�க்கத்தக்க தா� ெகா�ேய 
இவ்வாறு ெகாள்ைள�டப்பட்டுள்ளதுடன் 
ெகாள்ைள�ட்டவைர மடக்�ப்��க்க எத்-
த�த்த �தவானும் காயங்களுக்குள்ளா�யுள்-
ளார். 

ேநற்று (18) அ�காைல இச்சம்பவம் 
இடம்ெபற்றுள்ளதுடன் ��ப�கள் மற்றும் 
அம்பாைர மாவட்ட �ர� ெபா�ஸ் மாஅ-
�பர் உள்�ட்ட அரச உயர் அ�கா�கள் 
உயர்மட்ட ெபா�சார், இராணுவத்�னர் 
புலனாய்வு ���னர் என பல்ேவறு தரப்�-
னரும் இச் சம்பவம் நைடெபற்ற இடத்�ற்கு 
ெசன்று பார்ைவ�ட்டதுடன் �சாரைண-
கைள பல்ேவறு ேகாணங்க�லும் ேமற்-
ெகாண்டு வரு�ன்றனர். 

சம்பவம் ெதாடர்�ல் ெத�யவருவதாவது. 
�தவான் �ட்�ல் மைன� �ள்ைளகள் 

உறக்கத்�ல் இருந்த அ�காைல ேநரம் 
இரண்டு ம�யள�ல் �ட்�ன் ேமல்தட்டு 
ஐன்னல் ��ைல உைடத்து அதன் வ�யாக 
உள்நுைழந்த �ருடன் படுக்ைக அைற�ல் 

தூக்கத்�ல் இருந்த �தவா�ன் மைன��ன் 
தா�ைய அறுத்து எடுத்துள்ளான். 

இந்�ைல�ல் தா� அறுக்கப்படுவைத சடு-
�யாக உணர்ந்த மைன� சத்தம்ேபாடேவ 
கண்��த்துக்ெகாண்ட �தவான் ெகாள்ைள-
யைன மடக்�ப்��க்க ேபாரா�யுள்ளார்.
ஆ�னும் ெகாள்ைள�ட்டவன் ��வா-
�ன் கா�ல் கம்� ஒன்றால் தாக்�யதுடன் 
ைக�லும் பலமாக அ�த்துள்ளான். இதனால் 
�தவான் கா�லும் ைக�லும் காயம் ஏற்பட்-
டுள்ளது. 

கணவன் தாக்கப்படுவைத உணர்ந்த 
மைன� கள்வேனாடு சண்ைட�ட்டு 
அவைர காப்பாற்றும் முயற்��ல் ஈடுபட்ட 
சந்தர்ப்பத்�ல் கள்வன் தா�யுடன் ஏற்கனேவ 
�றந்து ைவத்�ருந்த கத�ன் ஊடாக தப்� 
ெசன்றுள்ளான். 

இந்�ைல�ல் உடன் �ைரந்த அக்க-
ைரப்பற்று ெபா�சார்,�ேசட தடய�யல் 
ெபா�சார் இைணந்து ேமாப்ப நாய்க�ன் 
உத�யுடன் ெகாள்ைள சம்பந்தமானவர்-
கைள ைகது ெசய்ய நடவ�க்ைக எடுத்து வரு-
�ன்றனர்.  

நாவலர் நூற்றாண்டு...
ஆண்ைட “நாவலர் ஆண்டு" எனப் �ர-
கடனப்படுத்�, இந்து சமய, கலாசார 
அலுவல்கள் �ைணக்களம் முன்-
ெனடுக்கும் , ெசயற்பாடுகளுக்கான 
அங்�காரத்ைதயும் அதற்கான முழு 
ஆதரைவயும் வழங்குவதாக �ரதமர் 
ம�ந்த ராஜபக்ஷ அ��த்துள்ளார். 

�ல� ஆறுமுகநாவல�ன் 
200ஆவது ஜனன �ன நூற்றாண்டு 
�கழ்வுகளுக்கான �ரதம�ன் அங்-
�காரம் எனும் தைலப்�ல் �ரதமர் 
�டுத்துள்ள அ�க்ைக�ேலேய 
இவ்வாறு கு�ப்�ட்டுள்ளார். 

அந்த அ�க்ைக�ல் ேமலும் ெத�-
�க்கப்பட்டுள்ளதாவது, 

‘சமூகத்�லுள்ளவர்கள் ஆன்�கத்-
துைற�லும் நற்பண்�லும் ேமம்பட 
ேவண்டுமா�ன், அதற்கு அவர்கள் 
தமது மத அனுட்டானங்கைளச் ச�-
வரப் �ன்பற்றுபவர்களாக இருக்க 
ேவண்டும். அத்துடன் தமது சமய 
வ�காட்�களாக வாழ்ந்தவர்க�ன் 
எண்ணங்களுக்கு ெசயல் வ�வம் 
ெகாடுப்பவர்களாகவும் அவர்கள் 
காட்�ய வ�கைளப் �ன்பற்றுபவர்-
களாகவும் இருக்க ேவண்டும். 

இலங்ைக�ல் வாழ்�ன்ற ைசவச-
மய மக்க�ைடேய சமய, கலாசார 
��ப்புணர்ச்�ைய ஏற்படுத்�, 

ைசவத் த�ழ் மக்க�ன் கலங்கைர 
�ளக்காய்த் �கழ்ந்து, கலாசார 
மறுமலர்ச்�க்கு தைலைம தாங்�ச் 
ெசயற்பட்ட �ல� ஆறுமுகநாவ-
லர் ேபாற்றப்பட ேவண்�யவர். 

2022 இல் �ல� ஆறுமுகநா-
வலர் ஜ�த்து 200 வருடங்கள் 
(1822.12.18) ஆ�ன்றன. எனேவ 
எ�ர்வரும் 2022 ஆம் ஆண்ைட 
“நாவலர் ஆண்டுÓ எனப் �ரகட-
னப்படுத்�, �ல� ஆறுமுகநாவ-
லைர �ைனவு கூர்ந்து அவரது சமய, 
கல்� மற்றும் சமூகப்ப�கைள 
முன்ெனடுக்கும் பல்ேவறு ெசயற்பா-
டுகைள, இந்து சமய, கலாசார அலு-
வல்கள் �ைணக்களம், புத்தசாசன, 
சமய மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் 
அைமச்�ன் வ�காட்டுத�ல் ேமற்-
ெகாள்ளத் �ட்ட�ட்டுள்ளது. புத்த-
சாசன, சமய மற்றும் கலாசார அலு-
வல்கள் அைமச்சர் என்ற வைக�ல் 
இச் ெசயற்பாடுகளுக்கான அங்�-
காரத்ைதயும் அதற்கான முழு ஆதர-
ைவயும் வழங்குவைத, இலங்ைகத் 
�ருநாட்�ன் சமய சக வாழ்வுக்கான 
நல்லெதாரு ச�க்ைஞயாகேவ கரு-
து�ேறன். என்றும் �ரதமர் ம�ந்த 
ராஜபக்ஷ தனது ெசய்��ல் கு�ப்�ட்-
டுள்ளார். 

உலகத் த�ழ் பாராளுமன்ற...
ேநரைல�ல் கலந்து ெகாள்ளவும் த�ழக 

முதல்வர் மு.க.ஸ்டா�ன் தைலைம ஏற்க-
வும், அைழப்பு �டுக்கப்பட்டுள்ளது 

2022 ஜனவ� மாதம் 8 & 9 ஆம் �க�க-
�ல் உலக த�ழர் �ருநாள் �ழா மற்றும் 
உலக த�ழ் வம்சாவ� மாநாடும் 10 ஆம் 
�க� உள்நாடு மற்றும் ெவ�நாடு த�ழ் 
பாராளுமன்ற உறுப்�னர்கள் ேநர�யாகவும் 
இைணயம் வ�யாகவும் கலந்துெகாண்டு 
�கழ்ச்�ைய முன்ெனடுக்க உள்ளனர். 

12 நாடுக�ல் 152 த�ழ் பாராளுமன்ற 
உறுப்�னர்கைள ெகாண்ட த�ழ் சமுதா-
யம் அைனத்து துைறக�லும் த�ழர்கள் 
முன்ேனற்ற பாைத�ல் ெசல்ல த�ழக 
அர�ன் வ�காட்டுதேலாடு ெசயல்பட 
உள்ளது என்று உலகத் த�ழ் வம்சாவ� 
அைமப்பு தைலவர் ெசல்வகுமார் ெத��த்-
துள்ளார். 

அர�ய�ல் த�ழர்க�ன் ஆளுைமைய 
அங்�க�க்கும் �தமாக, அைனத்து நாடுக-
�லும் த�ழர்கள் அர�ய�ல் பங்ேகற்க நம் 
த�ழ் சமுதாயத்�ற்கு ேபருத�யாக ேசைவ 
ெசய்யவும், த�ழர்க�ைடேய அர�யல் 
��ப்புணர்வு ஏற்பட்டு அந்த நாட்�ல் அர-
�ய�ல் ஈடுபடேவண்டும் என்பேத உலகத் 
த�ழ் பாராளுமன்றத்�ன் ேநாக்கமாகும். 

நாம் பல்ேவறு கருத்து ேமாதல்கள், 
பல்ேவறு ெகாள்ைக ெகாண்ட அர�யல் 
கட்�யாக இருந்தாலும், அர�யலுக்கு அப்-
பாற்பட்டு த�ழராய் ஒன்�ைணந்து உலகத் 
த�ழ் பாராளுமன்றம் ெசயல்படும். ேமலும் 
இராஜாங்க ���ல் அைனத்து நாட்�லும் நம் 
சமுதாயம் கல்�, ெபாருளாதாரம், ம�தவள 
ேமம்பாடு, மருத்துவதுைற ,ேபான்றவற்�ல் 
�றப்பாக ெசயல்படவும், இவ்வைமப்பு முன்-
ெனடுக்கவுள்ளது. 

ஒ�க்ேரான் ெதாற்றாளருடன்...
ெகாழும்�ல் நைடெபற்ற ஊடக-

�யலாளர் சந்�ப்�ல் இது ெதாடர்-
�ல் அவர் ேமலும் கு�ப்�டுைக-
�ல் , 

பு�தாக அைடயாளம் காணப்-
பட்ட ஒ�க்ேரான் ெதாற்றாளர்க�ல் 
ஒருவர் ெவ�நாட்டு �ரைஜ என்ப-
ேதாடு , அவர் தற்ேபாது நாட்ைட 
�ட்டு ெவ�ேய�யுள்ளார் என்பது 
கண்ட�யப்பட்டுள்ளதாக � ஜய-
வர்தனபுர பல்கைலக்கழத்�னால் 
சுகாதார அைமச்�ன் ெசயலாளருக்கு 
அ��க்கப்பட்டுள்ளது. 

இவ்வாறு அைடயாளம் காணப்-
பட்ட ெதாற்றாளர்க�ல் இருவர் 
�மான �ைலயத்�ல் ெசய்யப்பட்ட 
�.�.ஆர். ப�ேசாதைன�ல் ெதாற்று-
று� ெசய்யப்பட்டு, அந்த மா��கள் 

ெகா�ட்19 �றழ்வுகைள அைட-
யாளம் காண்பதற்கான ஆய்வுகூட 
ப�ேசாதைனக்குட்படுத்தப்பட்ட 
ேபாேத ஒ�க்ேரான் ெதாற்று உறு�ப்-
படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

இவர்க�ல் ஒருவர் நாட்ைட 
�ட்டுச் ெசன்றுள்ளார். நாட்ைட 
�ட்டு ெசன்றுள்ள நபர் த�ர்ந்த 
மற்ைறய ெதாற்றாளருடன் ெநருங்-
�ய ெதாடர்ைபப் ேப�யவேர 
மூன்றாவது ெதாற்றாளர் என ெத�ய 
வந்துள்ளது. 

நாட்��ருந்து ெவ�ேய�லுள்ள 
நபர் ெதாடர்பாக தகவல்கள் சுகாதார 
அைமச்�ன் ெதாற்று ேநா�யல் ��-
�னால் ேசக�க்கப்பட்டு வரு�றது. 
அதற்கைமய உ�ய நடவ�க்ைககள் 
எடுக்கப்படும் என்றார். 

GAS தட்டுப்பாட்டுக்கு...
��ேயா�க்கும் நடவ�க்ைககள் ஆரம்�க்-
கப்பட்டுள்ளதாக �ட்ேரா ேகஸ் �றுவனம் 
ெத��த்துள்ளது. நாட்டுக்கு ெகாண்டுவரப்-
பட்டுள்ள 03 சைமயல் எ�வாயு கப்பல்க-
�ல் ஒரு கப்ப��ருந்து மாத்�ரம் சைமயல் 
எ�வாயு இறக்கப்பட்டு நுகர்ேவார் பாது-
காப்பு அ�காரசைப மற்றும் இலங்ைக தர 
�ர்ணய �றுவனத்�ன் அனும�யுடன் �ற்ப-
ைனக்காக ப�ர்ந்த�க்கப்படவுள்ளது. 

ேமலும் இரண்டு சைமயல் எ�வாயு கப்-
பல்கள் ெகரவல�ட்�ய �ட்ேரா ேகஸ் 
முைனயத்துக்கரு�ல் �றுத்� ைவக்கப்பட்-
டுள்ளதுடன் அ�லுள்ள சைமயல் எ�வாயு 
ெதாடர்�ல் நுகர்ேவார் பாதுகாப்பு அ�கார 
சைப மற்றும் தர�ர்ணய �றுவனத்�ன் 
அனும� �ைடக்குெமன்ற எ�ர்பார்ப்புள்ள-
தாகவும் அந்த �றுவனம் ெத��த்துள்ளது. 
 (ஸ) 

அடுத்த �ற��ல் �ங்களவராக...
கட்��ன் ெபாது ெசயலாளர் 
குருசா� தைலைம�ல் கட்��ன் 
�ேரஷ்ட உறுப்�னர்கள் ேநற்றுமுன்-
�னம் ெகாழும்பு �ைரடன் �டு�-
�ல் நடத்�ய கட்� ஒன்றுகூட�ல் 
கலந்துக் ெகாண்டு ேப�ய ேபாேத 
மேனா இவ்வாறு ெத��த்தார். அவர் 
ெதாடர்ந்து கருத்து ெத��க்ைக�ல், 

என் �ருப்பத்�ன், அர்த்தம் 
எனக்கு த�ழ் �து ெவறுப்பு என்-
பதல்ல. என் தாய் த�ழ் �து 
எனக்கு �ராத பற்று இருக்�றது. 
நான், மாணவ பருவத்�ல் இருந்து 
த�ழ் ெமா��ல் ைகெயழுத்�-
டும் த�ழன். த�ழ் ��ர் ெகாண்ட 
எனக்கு ஒரு ேபாதும் உடல் கைளப்பு 
ஏற்படுவ�ல்ைல. ஒவ்ெவாரு �றந்த 
நா�ன் ேபாதும் எனக்கு வயது குைற-
வதாகேவ உணர்�ேறன். 

ஆனால், அண்ைமக் காலமாக, என் 
மன�ல் ஒரு�தமான ச�ப்பு ஏற்ப-
டு�றது. வடக்�லும், �ழக்�லும், 
மைலநாட்�லும் ெசயற்படும் த�ழ் 
அர�யல்வா�கைள இட்டு, த�ழ் 
அர�யல் பரப்ைப இட்டு, எனக்கு 

ச�ப்பு ஏற்படு�றது. �ண்ட நாள் 
இந்த பரப்�ல் இருக்க என் மனம் 
�ரும்ப மறுக்�றெதன்றும் த�ழ் 
முற்ேபாக்கு கூட்ட� தைலவர் 
மேனா கேணசன் கூ�யுள்ளார். 

இன்று என் �றந்த நாள். என் தாய் 
டயனா தவம� கேணசனும், தந்ைத 
ைவத்�ய�ங்கம் பழ�சா� கேண-
சனும் உ�ேராடு இருந்�ருந்தால், 
நான் இன்று ெசய்யும் கா�யங்கைள 
கண்டு ம�ழ்வார்கள். என் நண்பன் 
நடராஜா ர�ராஜ் உ�ருடன் இருந்-
�ருந்தாலும், இன்ைறய எம் நகர்-
வுக�ல் பங்கா�யாக இருந்ேத 
இருப்பான்.ஆனால், இவர்கள் 
இல்ைலேய. 

என்றாலும் இவர்கைள ஈடு ெசய்ய 
எனது உடன்�றவா நண்பர்கள், இரத்-
தத்�ன் இரத்தங்கள், �ங்கள் ேநற்��-
ருந்து, நாடு முழுக்க, உலகம் முழுக்க 
இருந்து வாழ்த்து கூறு��ர்கள். 
ேந�ல் வந்து சந்�க்��ர்கள். உங்கள் 
அன்பால் பூ�த்து ேபாய் �ட்ேடன். 
அைனவருக்கும் நன்� என்றும் அவர் 
ெத��த்துள்ளார். 

பட்டதா�கள் 51,000 ேபருக்கும்...
அவர்க�ல் 42 ஆ�ரத்து 500 

ேப�ன் ெதா�ல்கள் �ரந்தரமாக்கப்ப-
டுெமன்றும் அைமச்சர் ெத��த்தார்.  
அேதேவைள, 2021ஆம் ஆண்டு 
ெபப்ரவ� மற்றும் மார்ச் மாதங்க�ல் 
ப�ற்�களுக்காக இைணத்துக் ெகாள்-
ளப்பட்டவர்கள் ஒரு வருட காலத்ைத 
�ைறவு ெசய்த �ன்னர் 2022 ஏப்ரல் 
முதலாம் �க� �ரந்தரமாக்கப்பட-
வுள்ளனர். அது ெதாடர்�ல் ேமலும் 
ெத��த்துள்ள அைமச்சர், 

ஜனா�ப� ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ, 
இைளஞர்களுக்கு ெதா�ல் வாய்ப்-
புக்கைள வழங்கும் ேநாக்�ல் இந்த 
அைமச்சரைவ பத்�ரத்ைத 2020 ெபப்-
ரவ� மாதத்�ல் சமர்ப்�த்துள்ளார். 

நமது நாடு மட்டுமன்� முழு உலக-

மும் ெகாேரானா ெதாற்�ன் அச்சுறுத்-
தல் சூழ்�ைலைய எ�ர்ெகாண்டுள்-
ளதால் உலக நாடுகள் ெபாருளாதார 
ெநருக்க�கைள சந்�த்து வரு�ன்-
றன. இவ்வாறான ஒரு சூழு�ைல�-
ேலேய பட்டதா�கள் 51,000 ேபருக்கு 
அரசாங்கத் துைற�ல் �ரந்தர �யம-
னம் வழங்குவதற்கு ஜனா�ப� முன்-
னு�ைம அ�த்துள்ளார். 

அரசாங்கத்�ன் இத்தைகய �ர்மா-
னம், இைளஞர்கைள பலப்படுத்-
தும் ேநாக்�ல் ஜனா�ப��ன் தூர 
ேநாக்ைக முன்ெனடுக்கும் வைக�ல் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் 
ேமற்ப� �ட்டத்ைத ெதாடர்ந்தும் 
முன்ெனடுக்கவுள்ளதாகவும் அைமச்-
சர் ெத��த்தார்.ேதாட்ட ெதா�லாளர்...

�டு �ர்மா�ப்பதற்கான ��யு-
த� வழங்கும் �ட்டம் எ�ர்வரும் 
ஏப்ரல் மாதம் ஆரம்�க்கப்படுெமன 
�வசாய அைமச்சர் ம�ந்தானந்த 
அளுத்கமேக ெத��த்துள்ளார்.

கண்� மாவட்டத்துக்குட்பட்ட 79 
இந்து ஆலயங்களுக்கு தலா 50,000 
ரூபா �தம் ��யுத� வழங்கும் 
�கழ்வு ேநற்று முன்�னம் நாவலப்-
�ட்��ல் நைடெபற்றது. இந்�கழ்-
�ல் கலந்துெகாண்டு உைரயாற்றும் 
ேபாேத அவர் இவ்வாறு ெத��த்-
துள்ளார்.

கடந்த அரசாங்கத்�ன்ேபாது 757 
�ல்�யன் ரூபா நட்டத்ைத ஏற்ப-
டுத்�ய மக்கள் ேதாட்ட அ��ருத்� 

சைப, தற்ேபாது இலாபகரமானதாக 
மா�யுள்ளதாக அைமச்சர் கு�ப்-
�ட்டார்.

ேதாட்டத் ெதா�லாளர்களுக்கு 
ஒரு �ேலா ேத�ைலக்கு வழங்-
கப்படும் ெகாடுப்பனவு 65 ரூபா-
��ருந்து 90 ரூபாவாக அ�க�க்-
கப்பட்டுள்ளதாகவும் அைமச்சர் 
சுட்�க்காட்�னார்.

மக்கள் ேதாட்ட �டைமப்பு 
அ��ருத்� அ�கார சைப மற்றும் 
ஏைனய ��க�ன் �ழ் �டுகைள 
�ர்மா�க்கும் ப�கைள து�தப்ப-
டுத்த நடவ�க்ைக எடுக்கப்படுெம-
னவும் அவர் கு�ப்�ட்டுள்ளார்.

த�ழ�ன் ேயாசைனகள் �ங்களவைர...
என்றாலும் �கவும் கவனமாக �ட-
யங்கள் ைகயாளப்பட ேவண்டு-
ெமன ெத��த்தார்.

த�ழ் ேபசும் கட்�களால் எட்-
டப்படும் ஒரு�த்த ேயாசைனகள், 
இலங்ைகக்கும் இந்�யா உள்�ட்ட 
சர்வேதச சமூகத்துக்கும் ைகய�க்-
கப்படவுள்ளன. எனேவ ���ைன, 
��ரவாதம் ஆ�யவற்ைற தூண்டாத 
வைக�ல் எட்டப்படும் இத்�ர்வு 
ேயாசைனகள் கு�த்து �ங்கள மக்க-
ளுக்கு ெத�வூட்ட ேவண்டுெமன்-
றும் ேகட்டுக் ெகாண்டார்.

கு�ப்பாக ஒற்ைறயாட்� முைற-

ைமக்கு �ேராதமாக த�ழர் தரப்-
பால் கருத்துக்கள் ப�ரப்பட்டால், 
அது �ங்கள ெபௗத்த கடும்ேபாக்கா-
ளர்கைள குழப்��டுெமன வரதரா-
ஜப் ெபருமாள் சுட்�க்காட்�னார்.

இருக்�ன்ற அர�யல் �ைலைம-
கைள குழப்�க் ெகாள்ளாமல், இரா-
ஜதந்�ர ���ல் காய் நகர்த்த ேவண்-
டுெமன கு�ப்�ட்டார்.

இேதேவைள இந்தக் கூட்ட-
�க்கு ெவ��ல் �ற்பவர்கள் ஏன் 
இதைனக் குழப்ப முயற்� ெசய்-
�ன்றார்கெளன்றும் வரதராஜப் 
ெபருமாள் ேகள்�ெயழுப்�னார்.

பசைற�ல் ஆ�ன்...
தூரத்�ல் ஒற்ைறய�ப்பாைத�ல் 
60 முதல் 65 வயது ம�க்கத்தக்க 
ஆெணாருவ�ன் சடலெமான்று (17) 
�ற்பகல்�ட்கப்பட்டுள்ளது. 

இந் நபர் சுமார் இரண்டு ம� 
ேநரம் �ழுந்து �டந்ததாகவும் அவ்-
வ��ல் ெசல்பவர்களால் அம்�யூ-
லன்ஸ் வண்�க்கு தகவல் வழங்கப்-
பட்டதாகவும் அவ்�டத்துக்கு வந்த 
அம்�யூலன்ஸ் வண்� ஊ�யர்கள் 
இந் நபர் ஏற்கனேவ மர�த்துள்ளதா-
கவும் ெத��த்துள்ளனர்.இதைனத் 

ெதாடர்ந்து அவர்கள் ெபா�ஸாருக்-
கும் அ��த்தனர். 

ஸ்தலத்துக்கு �ைரந்த பசைற 
ெபா�ஸார் மர�த்த நப�ட�ருந்து 
�ன் கட்டண பற்று�ட்ெடான்ைற கண்-
ெடடுத்தனர். பற்றுச்�ட்�ல் பசைற, 
புஹ�ல் வத்ைதப் பகு� என �லாச�-
டப்பட்�ருந்தைமையத் ெதாடர்ந்து 
ெபா�ஸார் மர�த்த நபர் புஹ�ல்வத்-
ைதப் பகு�ையச் ேசர்ந்தவராக இருக்-
கலாெமன �சாரைணகைள ேமற்-
ெகாண்டு வரு�ன்றனர். 

எனது வடக்�ற்கான...
வடபகு�க்கான �ஜயத்�ன் 

�ன்னர் கருத்து ெத��த்துள்ள 
ேபாேத அவர் இவ்வாறு ெத�-
�த்துள்ளார். வட மாகாணத்-
�ற்கு �ஜயம் ேமற்ெகாண்டுள்ள 
இலங்ைகக்கான �ன தூதுவர் குய் 
ெசன் ஹாங் இலங்ைக கடற்பரப்-
�ற்குள் அைமந்துள்ள இராமர் 
பாலத்�ன் மணல் �ட்டுக்கைள 

பார்ைவ�ட்டுள்ளார். மன்னார் தாழ்-
வுப்பாடு வ�யாக கடற்பைடக்கு 
ெசாந்தமான �ைரவு பட�ன் மூலம் 
இராமர் பாலத்�ன் மணல் �ட்டுக்-
கள் வைர பய�த்து அவற்ைற 
அவர் பார்ைவ�ட்டார். இலங்ைக 
கடற்பரப்�லுள்ள இராமர் பாலத்-
�ன் மூன்றாவது மணல் �ட்டு வைர 
பய�த்துள்ளார்.

மூன்றாவது பூஸ்டர் தடுப்பூ�...
தடுப்பூ�மூலம் ஒ�க்ெரான் ெதாற்-
றாளர்கள் ைவத்�யசாைல�ல் 
அனும�க்கப்படுவது க�சமான 
அளவு குைறவைடவதாக ��ட்டன் 
ஆய்வாளர்கள் சுட்�க் காட்�யுள்ள-
னர். 

��ட்ட�ல் ஒ�க்ெரான் ைவரஸ் 
��பு ேவகமாக பர�வருவைத-
யடுத்து இதுவைர 93,000 பு�ய 
ேநாயாளர்கள் (17) அைடயாளம் 
காணப்பட்டைதயடுத்து இந்தத் தக-
வல்கள் ெத�யவந்துள்ளன. 

யாழ்ப்பாணத்துக்கு...
அத்துடன் இராணுவ அ�வ-

குப்பும் இராணுவ ம�யாைதகளும் 
வழங்கப்பட்டதுடன் கட்டைளத் 
தளப� பாதுகாப்பு பைடக�ன் 
தைலைமயகத்�ன் முன் மரக்கன்-
ெறான்ைறயும் நட்டு ைவத்தார்.

இதைனத் ெதாடர்ந்து, உ�ர் �த்த 
இராணுவ �ரர்கைள �ைனவு கூரும் 

முகமாக மலரஞ்ச� ெசலுத்�யது-
டன் அைனத்து இராணுவ அ�கா�-
கள் முன்�ைல�லும் உைர �கழ்த்-
�னார். இந் �கழ்வுக்கு பைடத் 
தளப�கள், பைடப்��வு தளப-
�கள், இராணுவ உயர�கா�கள் 
மற்றும் இராணுவ �ரர்கள் கலந்து 
ெகாண்�ருந்தனர்.

30,000 ஆ��யர்...
ெபாதுச் ெசயலாளர் ேஜாசப் 
ஸ்டா�ன் ெத��த்துள்ளார்.

கு�ப்பாக �ஞ்ஞானம், க�தம், 

ஆங்�லம் உள்�ட்ட பாடங்களுக்-
கான ஆ��யர் பற்றாக்குைற �லவு-
வதாகவும் அவர் கூ�னார்.
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கே: கேொவிட் 19 க�ொற்றின் புதிய 
பிறழ்ொே விளங்கும் ஒமி-

ககரொன் க�ொடர்பில் சுருகேமொே 
விபரிகே முடியுமொ? 

்பதில்: ஆம. க�ாவிட் 19 க�ாற்றின் புதிய 
பிறழ்ான ஒமிக்்ரான்  க�ாடர்பில், உல� 
சு�ா�ார ஸ�ா்பனம �டந� ந்ம்பர் ைா�ம 
26 ஆம தி�தி (2021) உத்தி்யா�பூர் -்
ைா� அறிவித்�து.  இப்பிறழ்ானது 
மி�வும ்்�ைா�ப் ்பர்க்கூடிய�ாகும. 
அ�ா்து க�ாவிட் 19 க�ாற்றின் கடல்டா 
பிறழம் விடவும எட்டு ைடங்கு ்்�-
ைா�ப் ்பர்க்கூடியது என்று இப்பிறழவு 
்பரவும பிர்�சங்�ளில் இருநது கிமடக்-
�ப்க்பறும ��்ல்�ள் க�ரிவிக்கின்றன. 

இ ப் பி ற ழ வின் 
க�ாற்றுக்கு உள்்ான 
ந்பகராரு்ர் க�ன் -
னாபிரிக்�ாவில் �ான் 
மு�லில் அமடயா-
்ம �ாணப்்பட்டார். 
ஆனால் �ற்்்பாம�ய  
�ரவு�ளின் ்படி, இப்-
பிறழவு க�ன்னாபி -
ரிக்�ாவில் �ண்டுபி -
டிக்�ப்்பட முன்ன்ர 
உலகின் ஏமனய 
பி ர ் � ச ங் � ளி லு ம 
�ாணப்்பட்டுள்்�ா -
�்்  க�ரிகின்றது. 
அ�ா்து இப்பிறழ-
வின் க�ாற்றுக்குள் -
்ான ந்பகராரு்ர் 
2021 டிசம்பர் 03ஆம 
தி�தி இலங்ம�யில் 
மு�ன் மு�லா� அமடயா்ம �ாணப்்பட்-
டார்.  அ்ர் க்ளிநாட்டில் ்சிக்கும இலங் -
ம�யர். ஆனால் அநந்பர் �டந� ந்ம்பர் 
24ஆம தி�தி இலங்ம�க்கு ்ரும� �நதி-
ருக்கின்றார். அ�ா்து க�ன்னாபிரிக்�ாவில் 
இப்பிறழவு அமடயா்ம �ாணப்்பட்டு உத்-
தி்யா�பூர்்ைா� அறிவிக்�ப்்பட முன்ன்ர 
அநந்பர் இநநாட்டுக்கு ்நதுள்்ார். 

அ்�்நரம க�ன்னாபிரிக்�ாவின் ைா�ாண -
கைான்றில் �ாணப்்பட்ட கடல்டா பிறழவு  
8,9 நாட்�்ாகும ்்பாது முழு ைா�ாணத்தி-
லும ்பரவியுள்்து. அவ்ாறான நிமலமை 
�ான் �ற்்்பாது இங்கிலாநதிலும ஏற்்பட்டி -
ருக்கின்றது. இங்கிலாநது நாட்டில் சுைார் 20 
வீ�ைா்னார் �ற்்்பாது ஒமிக்்ரான் க�ாற்று 
உள்்ாகியுள்்�ா�த் க�ரிவிக்�ப்்படுகின்ற 
்்பாதிலும, லண்டன் ந�ரில் க�ாவிட் 19 
க�ாற்றுக்கு உள்்ான்ர்�்ா�ப் ்பதி்ாகின்-
ற்ர்�ளில் சுைார் 50 வீ�ைா்னார் ஒமிக்-
்ரான் பிறழவு க�ாற்றா்ர்�ள் எனத் க�ரிவிக்-
�ப்்படுகின்றது. 

இ�ன் விம்்ா� உசச்பட்ச முன்கனசச-
ரிக்ம� நிமலமயப் பிரித்�ானியா அறிவித்தி-
ருக்கின்றது. அங்கு வீடு�ளில் ம்த்து ்பரா-
ைரிக்�க்கூடிய ்நாயா்ர்�ம் வீடு�ளில் 
ம்த்்� ்பராைரிப்்ப�ற்�ான ஏற்்பாடு�ளும 
்ைற்க�ாள்்ப்்பட்டு ்ருகின்றன. 

கே: ஒமிககரொன் பிறழவின் பண்பு, 
�ொகேம் மற்றும் அறிகுறிேள் 

எவ்ொறொனவ்? 
்பதில்: இது ்்�ைா�ப் ்பர்க்கூடிய பிறழ-

்ா� வி்ங்கினாலும  கடல்டா பிறழவு 
்்பான்று அசசுறுத்�ல் அற்றக�னத் க�ரி-
விக்�ப்்படுகின்றன. என்றாலும இப்பிறழவு 
அமடயா்ம �ாணப்்பட்டு இரண்டு மூன்று 
்ாரங்�ள் �ான் கசன்றுள்்ன. ஆனால் ஒரு 
பிறழவின் ்பண்பு�ள், �ாக்�ங்�ள் குறித்து 
முழுமையா� அறிநது க�ாள்் சிறிது �ாலம 
எடுக்கும. அ�ா்து இத்க�ாற்-
றுக்கு உள்்ாகின்ற்ர்�-
ளுக்கு க்ளிப்்படும, 
அறிகுறி�ள், �ாக்�ங்-
�ள் ைற்றும உயிரா-
்பத்து அசசுறுத்-
�ல் உள்ளிட்ட 
விடயங்�ம் 
அ றிந து 
க � ா ள் ் து 
இன் றி ய -
மையா� -
� ா கு ம . 

ஆனாலும இற்மற ்மரயும க்ளியா-
கியுள்் ��்ல்�ளின் ்படி, க�ாவிட் 19 
க�ாற்றில் இற்மற ்மரயும ஏற்்பட்டுள்் 
பிறழவு�ம் விடவும ்்�ைா�ப் ்பரவிக்-
கூடிய பிறழவு இது என்்பது உறுதிப்்படுத்-
�ப்்பட்டுள்்து. அத்்�ாடு ஏமனய பிறழ-
வு�ம் விடவும ்நாய் அறிகுறி�ம்யும 
�ாக்�ங்�ம்யும  குமற்ா�க் க�ாண்ட 
பிறழ்ா�்் ஒமிக்்ரான் அமடயா்ப்்ப-
டுத்�ப்்படுகின்றது.  

ஆனால் க�ாவிட் 19 க�ாற்றும அ�ன் 
பிறழவு�ளும ்்�ைா�ப் ்பர்த் க�ாடங்கி 
இரு ்ாரங்�்ான பின்ன்ர ைரணங்�ள் ்பதி-
்ா�த் க�ாடங்கும. அ�னால் ஒமிக்்ரான் 
பிறழ்ால் ஏற்்படக்கூடிய உயிரா்பத்து அசசு-
றுத்�ல் குறித்து இப்்்பாம�க்கு க�ளி்ா�க்-
கூற முடியாது.  அ�னால் அடுத்து்ரும சில 
்ாரங்�ளுக்கு உல�்ாவிய நில்ரங்�ம் 
அ்�ானிக்கும ்்பாது இ�ன் உண்மைத்�ன்-
மைமயக் �ண்டறிநது க�ாள்்லாம. 

கே: இந்ொட்டில் கேொவிட் 19  க�ொ-
ற்றுககு உள்ளொன்ர்ேளொேப் 

பதி்ொகின்ற்ர்ேளதும் உயிரிழப்ப-
்ர்ேளதும் எண்ணிகவே ேடந� சில 
தினங்ேளொே மொறொமல் ஒகர அளவில் 
ேொணப்படு்�ொேக கூறப்படுகிறக�?

்பதில்: இநநாட்டில் இத்க�ாற்றுக்கு உள் -
்ான்ர்�்ா� அமடயா்ம �ாணப் -

்படு்ப்ர்�ளும உயிரிழப்்ப்ர்�்தும 
எண்ணிக்ம� குமற்மடநதுள்்து. 
என்றாலும �டந� சில தினங்�்ா� 
அம் ஒ்ர ைட்டத்தில் �ாணப்்பட்் 
கசய்கின்றன. க்பாது்ா� நாட்்பட்ட 
க�ாற்றா ்நாய்க்கு உள்்ான ஒரு -்
ருக்கு க�ாவிட் 19 க�ாற்று ஏற்்பட்டு 
உயிரிழப்பு ஏற்்பட்டால் அது க�ாவிட் 
19 க�ாற்று ைரணைா�்் க�ாள்் 
்்ண்டும. அ்�்நரம ைரணத்திற்கு 

உள்்ான ஒரு்ர் பி.சி.ஆர் ்பரி்சா-
�மனக்கு உட்்படுத்�ப்்பட்டு அ�ன் 
ஊடா� அ்ர் க�ாவிட் 19 க�ாற்றா -

்ரா� உறுதிப்்படுத்�ப்்பட்டாலும 
அதுவும க�ாவிட் 19 க�ாற்று ைரணைா -

�்் �ரு�ப்்படும. அ�ன் விம்்ா�்் 
இத்க�ாற்று ைரணங்�ளின் எண்ணிக்ம� 

�டந� சில தினங்�்ா� ஒ்ர அ்வில் 
இருப்்ப�ா� க�ரிகிறது. 

இநநாட்டில் நாட்்பட்ட ்நாய்�ளுக்கு 
உள்்ான்ர்�ள் நிமறய ்்பர் உள்்னர். 
அ்ர்�ளுக்கு க�ாவிட் 19 க�ாற்று ஏற் -
்பட்டால் உயிரிழப்்ப�ற்�ான அசசுறுத்�ல் 
மி� அதி�ைாகும. அ�னால் க�ாவிட் 19 
க�ாற்று �விர்ப்புக்�ான முன்கனசசரிக்ம�யு -
டனும விழிப்புணர்வுடனும கசயற்்படு்து   

�விர்க்� முடியா� விடயைாகும.  

கே: ஒமிககரொன் பிறழவுககு 
எதிரொே உலகின் பல்க்று 

்ொடுேளும் ்ட்டிகவேேவள            
முன்கனடுத்துள்ளன. அந� 
்வேயில் இலங்வே கமற்கேொண்டு-
ள்ள ்ட்டிகவேேள் யொவ்? 

்பதில்: இலங்ம�யில் �டந� 03 ஆம 
தி�தி மு�லா்து ஒமிக்்ரான் க�ாற்றா்ர் 
அமடயா்ம �ாணப்்பட்டார். �ற்்்பாது 04 
்்பர் அமடயா்ம �ாணப்்பட்டிருப்்ப�ா� 
அறிவிக்�ப்்பட்டுள்்து. என்றாலும மு�-
லா்து ந்பர் �னிமைப்்படுத்�ப்்பட்டு பி.சி.
ஆர் கசய்து ்பரீட்சிக்�ப்்பட்டு ்ருகின்றார். 
ஆனால் இத்க�ாற்றுக்கு உள்்ான ந்பர்  
க�ாவிட் 19 க�ாற்று �ட்டுப்்பாட்டுக்�ான 
�டுப்பூசி க்பற்றிரா�்ருடன் க�ாடர்ம்பப் 
்்பணி இருந�ால் இப்பிறழவு இநநாட்டி-
லும ்்�ைா�ப் ்பர்க்கூடிய நிமலமைமய 
அமடநதிருக்கும.

ஆனாலும ஒமிக்்ரான் பிறழவு க�ாற்றின் 
்பரவு�மலக் �ட்டுப்்படுத்து்�ற்கு 
்�ம்யான நட்டிக்ம��ம் நாம ஏற்-
�ன்் ஆரமபித்துள்்்ாம.  அ்ற்றில் 
பூஸடர் ்டாஸ �டுப்பூசி ்ழங்கு்து குறிப்-
பிடத்�க்��ாகும. இங்கிலாநதின் �ரவு�ளின் 
்படி, பூஸடர் ்டாஸ க்பற்றுள்்்ர்�ள் 
ஒமிக்்ரான் பிறழவின் க�ாற்றுக்கு உள்்ா-
்தும ம்த்தியசாமலயில் �ங்கியிருநது 
சிகிசமச க்பறு்தும 70 மு�ல்  - 80 வீ�ம 
குமற்மடநது �ாணப்்படு்�ா�த் க�ரி -
விக்�ப்்படுகிறது. ஆ�்் ஒமிக்்ரான் பிறழ-
வின் க�ாற்மறத் �விர்த்துக் க�ாள்்�ற்கு 
பூஸடர் ்டாஸ க்பரிதும உ�வுகிறது என்்பது 
க�ளி்ாகிறது. பூஸடர் ்டாஸ க்பற்றுள் -
்்ர்�ளுக்கு ஒமிக்்ரான் பிறழவு க�ாற்று 
ஏற்்பட்டாலும ம்த்தியசாமலக்கு கசல்ல 
்்ண்டிய நிமல மி�வும குமறந�்்ா்னா-
ருக்்� ஏற்்படு்�ா�வும கூறப்்படுகிறது. 

இநநாட்டில் �டந� ந்ம்பர் ைா� இறு -
திக்கு மு�ல் பூஸடர் ்டாஸ ்ழங்கும நட -்
டிக்ம� ஆரம்பைானது. மு�லில் 60 ் யதுக்கு 
்ைற்்பட்ட்ர்�ளுக்கும சு�ா�ார ஊழியர்�-
ளுக்கும முன்�்ப் ்பணியா்ர்�ளுக்கும இத்-
�டுப்பூசி ்ழங்�ப்்படலானது.  �டந� ்ாரம 
மு�ல் நாட்டில் 20 ்யதுக்கு ்ைற்்பட்ட ச�ல-
ருக்கும  இந� பூஸடர் ்டாஸ ்ழங்�ப்்படு -

கின்றது. அ�ா்து க�ாவிட் 19 க�ாற்றின் 
�ாக்�த்ம�க் �ட்டுப்்படுத்தும �டுப்பூசி-
யின் இரண்டா்து ்டாமைப் க்பற்று 
மூன்று ைா�ங்�ள் நிமற்மடநதுள்்்ர்-
�ள் பூஸடர் ்டாமைப் க்பற்றுக்க�ாள்் -
லாம. 

இநநாட்டில்  ்பயன்்பாட்டில் இருக்கும 

க�ாவிட் 19 க�ாற்றின் �ாக்�த்ம�க் �ட்டுப் -
்படுத்து்�ற்�ான �டுப்பூசி�ளில் எம�ப் 
க்பற்றுள்்்ருக்கும ம்பைர் பூஸடர் ்டாஸ 
�ான் ்ழங்�ப்்படுகின்றது. அதிலும  ம்பைர் 
�டுப்பூசியின் இரண்டு ்டாஸ�ம்ப் க்பற் -
றுள்்்ர்�ளும  ம்பைர் பூஸடர் ்டாமைப் 
க்பற்றுக்க�ாள்்லாம. 

கே: இலங்வேயில் கேொவிட் 19 
க�ொற்றின் �ொகேத்வ�க 

ேட்டுப்படுத்து்�ற்ேொன �டுப்பூசியின் 
இரண்டு கடொஸேவளயும் பூஸடர் 
கடொவையும் கபற்றுள்ள்ர்ேள் 
எத்�வனகபர்? 

்பதில்: க�ாவிட் 19 க�ாற்றின் �ாக்�த்-
ம�க் �ட்டுப்்படுத்து்�ற்�ான �டுப்பூசியின் 
இரண்டு ்டாஸ�ம்யும இநநாட்டு சனத் -
க�ாம�யில் சுைார் 65 வீ�ைா்னார் க்பற்று 
ள்்னர். அ்�்நரம இநநாட்டில் சுைார் 
இரண்டு மில்லியன் ்்பர் பூஸடர் ்டாஸ 
�டுப்பூசிமய இற்மற ்மரயும க்பற்றுள்் -
னர். இது மி�வும சிறந� நிமலமையாகும. 

கே: எதிர்்ரும் ்ொட்ேள் ்த்�ொர் 
பண்டிவே மற்றும் புத்�ொண்டு 

ேொலமொே விளங்கு்�ொல் அ�ற்கு 
மகேள் �யொரொகின்றனர். இந� 
சூழலில் மகேளுககு நீங்ேள் கூற 
விரும்பு்க�ன்ன? 

்பதில்: க�ாவிட் 19 க�ாற்றினதும அ�ன் 
பிறழவு�்தும ்பரவும அசசுறுத்�ல் இன்ன-
மும உள்்து. அம் இன்னும முழுமையான 
�ட்டுப்்பாட்டு நிமலமய அமடயவில்மல. 
அ�னால் �ற்்்பாம�ய சூழலில் ைக்�ள் 
அதி�ம கூடிக் �ாணப்்படும இடங்�ளுக்கு 
கசல்்ம�யும அநா்சிய நடைாட்டங்�ம -்
யும ்பயணங்�ம்யும �விர்த்துக்க�ாள்் 
்்ண்டும. நண்்பர்�்தும உறவினர்�்தும 
இல்லங்�ளுக்கு கசல்்ம�யும �விர்த்துக் -
க�ாள்்்� நல்லது. முடிந� ்மரயும �ம 
வீடு�ளி்ல்ய இருக்� ்்ண்டும. அது்் 
சிறந� ்பாது�ாப்்பாகும.

�ற்்்பாது �ண்டறியப்்பட்டுள்் 
பிறழவு மி�வும ்்�ைா�ப் ்பர்க்கூடி -
ய�ா� உள்்து. இ�ன் ்நாய் அறிகுறி�ள் 
குமற்ான ்்பாதிலும க�ாற்று எ்ருக்கும 
ஏற்்படலாம.

ஆனால் இத்க�ாற்றுக்கு உள்்ாகின்ற்ர்-
�ள் நாட்்பட்ட ்நாயா்ர்�்ாயின் அ்ர்�-
ளுக்கு அதி� �ாக்�ங்�ள் ஏற்்படலாம. �டுப் -
பூசி க்பற்றிருந�ாலும 
க�ாவிட் 19 க�ாற்று 
�விர்ப்புக்�ான அடிப் -
்பமட சு�ா�ார ்பழக்� -
்ழக்�ங்�ம் ்்பணி 
நடப்்பதில் ஒவக்ாரு -
்ரும உசச்பட்ச �்னம 
கசலுத்து்து இன்றிய-
மையா��ாகும.    

கேொவிட் 19 க�ொற்றின் அச்சுறுத்�ல்
உலகிகலொ இலங்வேயிகலொ 
இன்னும் முழுவமயொன
ேட்டுப்பொட்வட அவடநதிரொ� 

சூழலில் இத்க�ொற்றின் மற்கறொரு பிறழ்ொே
ஒமிககரொன் திரிபு க�ொற்றம் கபற்று உலகின் பல 
பகுதிேளிலும் பரவி ்ருகின்றது. இந� நிவலயில் 
இப்பிறழவின் க�ொற்றுககு உள்ளொன்ர்ேளொே 
்ொல்்ர் இந்ொட்டிலும் அவடயொளம்
ேொணப்பட்டுள்ளனர். ஒமிககரொன் க�ொற்றின் 
�ற்கபொவ�ய நில்ரம், அ�ன் பரவு�வலக
ேட்டுப்படுத்� முன்கனடுகேப்பட்டுள்ள ்ட்டிகவே-
ேள், எதிர்்ரும் ்ொட்ேளொன பண்டிவே ேொலத்தில் 
மகேள் ்டநது கேொள்ள க்ண்டிய வி�ம் உள்ளிட்ட
பல விடயங்ேள் குறித்து சுேொ�ொர அவமச்சின் 
சுேொ�ொர கமம்பொட்டு பணியேத்தின் பணிப்பொளர் 
கடொகடர் ரஞ்ஜித் பட்டு்நதுடொ் 'தினேரன்
்ொரமஞ்்சரி'ககு விகேட கபட்டிகயொன்வற
அளித்துள்ளொர். அப்கபட்டியின் முழு விபரம் ்ருமொறு....

பேட்டி கண்டவர்:
மர்லின் மரிகககார்...?

அவன்ரும் பூஸடர் கடொஸ எடுப்ப�ன் மூலகம 
ஒமிககரொவன ேட்டுப்பொட்டுககுள் கேொண்டு ்ரலொம்

சுகாதார மேம்ாட்டு ்ணியகத்தின் ்ணிப்ாளர் ட�ாக�ர் ரஞ்ஜித் ்ட்டுவந்து�ாவ

  கடல்டொ பிறழவ் விடவும் எட்டு மடங்கு  
க்ேமொேப் பர்ககூடியது  ஒமிககரொன்.

  இப்பிறழவு க�ன்னொபிரிகேொவில் 
ேண்டுபிடிகேப்பட முன்னகர உலகின் 
ஏவனய பிரக�்சங்ேளிலும் ேொணப்பட்-
டுள்ளது.

  இது க்ேமொேப் பர்ககூடிய பிறழ்ொே                                               
விளங்கினொலும் கடல்டொ பிறழவு 
கபொன்று அச்சுறுத்�ல் அற்றது.

  ஏவனய பிறழவுேவள விடவும் க்ொய் 
அறிகுறிேவளயும் �ொகேங்ேவளயும்                                                    
குவற்ொேக கேொண்ட பிறழக்  
ஒமிககரொன். 

  இந்ொட்டில்  சுமொர் இரண்டு மில்லியன்                                
கபர் பூஸடர் கடொஸ �டுப்பூசிவய 

இற்வற ்வரயும் கபற்றுள்ளனர். 
இது மிேவும் சிறந� நிவலவம 

யொகும். 
  க்ொய் அறிகுறிேள் 

குவற்ொன கபொதிலும் 
க�ொற்று எ்ருககும்      
ஏற்படலொம்.
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வரவுசசலவுத் திட்டத்துக்கு ஆதரவாக 24 
வாக்குகளும, எதிராக 21 வாக்குகளும அளிக்-
கப்படடிருநதன. ைணிவண்ணனுக்கு ஆத-
ரவாக சசயற்்படும தமிழ்த் ததசிய ைக்கள் 
முனனணியின 10 உறுபபினர்களும, ஈழ 
ைக்கள் ஜனநாயக கடசியின 10 உறுபபினர்க -
ளும, சிறிலஙகா சுதநதிரக் கடசியின 2 உறுப -
பினர்களும, ஐக்கிய ததசியக் கடசி ைற்றும 
தமிழர் விடுதமலக் கூட்டணியின தலா ஒரு 
உறுபபினர்களுைாக சைாத்தம 24 உறுபபினர் -
கள் ஆதரவாக வாக்களித்திருநதனர்.

அதததநரம, தமிழ்த் ததசியக் கூட்டமைப-
பின 16 உறுபபினர்களும, தமிழ்த் ததசிய 
ைக்கள் முனனணிமயச் தசர்நத கதஜநதி -
ரனுக்கு ஆதரவான 3 உறுபபினர்களும, 
ஐக்கிய ததசியக் கடசியின 2 உறுபபினர்களு-
ைாக 21 உறுபபினர்கள் எதிராக வாக்களித் -
துள்்ளனர்.

45 உறுபபினர்கள் அஙகம வகிக்கும யாழ்ப-
்பா்ணம ைாநகர சம்பயில் தமிழ்த் ததசியக் 
கூட்டமைபபின சார்பில் 16 உறுபபினர்க -
ளும, தமிழ்த் ததசிய ைக்கள் முனனணியின 
சார்பில் 13 உறுபபினர்களும, ஈழ ைக்கள் 
ஜனநாயக கடசியின சார்பில் 10 உறுபபி -
னர்களும, ஐக்கிய ததசியக் கடசி சார்பில் 3 
உறுபபினர்களும, சிறிலஙகா சுதநதிரக் கடசி 
சார்பில் 2 உறுபபினர்களும ைற்றும தமிழர் 
விடுதமலக் கூட்டணி சார்பில் ஒரு உறுபபி -
னரும சைாத்தைாக அஙகம வகிக்கின்றனர்.

உள்ளூராடசி ைன்றஙகளில் 2021ஆம 
ஆணடுக்கான வரவுசசலவுத் திட்டஙகம்ள 
நிம்றதவற்றுவமத அடிப்பம்டயாகக் 
சகாணடு ஏற்்பட்ட அரசியல் ைாற்்றத்தின 
ஒரு அஙகைாகதவ யாழ் ைாநகரசம்பயிலும 
ஆடசி ைாற்்றம ஏற்்பட்டது. தமிழரசுக் கடசி-
யின தையராக இருநத ஆர்தனால்ட சகாணடு 
வநத வரவுசசலவுத் திட்டம இரணடு த்ட -
மவகள் ததாற்கடிக்கப்பட்ட நிமலயில், 
புதிய தையராக ைணிவண்ணன ச்பாறுப -
த்பற்றிருநதார்.

‘தூய யாழ்ப்பா்ணம’ என்ற கருத்திட-
்டத்தின அடிப்பம்டயில் ைணிவண்ணன 
தனது ச்பாறுபம்ப நிம்றதவற்றுவதற்கு 
கடுமையான முயற்சிகம்ள எடுத்திருநதார். 
குறிப்பாக ்பல வரு்டஙக்ளாக துபபுரவு சசய்-
யப்ப்டாதிருநத யாழ் நகரின வடிகானகள் சுத் -
தப்படுத்தப்படடு சவள்்ளநீர் வடிநததாடுவ-
தற்கான ஏற்்பாடுகம்ளச் சசய்திருநதார்.

இது ைாத்திரைனறி, ்பல வரு்டஙக்ளாக 
தூர்வாரப்ப்டாதிருநத கு்ளஙகள் தூர்வாரப-
்படடிருநதன. இதன ஒரு அஙகைாக தனியார் 
ஒருவரின நிதிப ்பஙகளிபபு்டன யாழ் ைாந -

கரசம்பயின உமழபபின கீழ் ஆரியகு்ளம 
புனரமைக்கப்படடு ச்பாழுதுத்பாக்கிற்கான 
இ்டைாக ைாற்்றப்பட்டது. இதமன வி்டவும 
்பல வரு்ட காலைாக சிறிய ைமழசயன்றா-
லும சவள்்ளத்தில் மூழ்கும ஸ்டானலி வீதி 
த்பான்றவற்றின வடிகான கட்டமைபபுகள் 
புனரமைக்கப்படடு தற்ச்பாழுது சவள்்ளநீர் 
ததஙகாத நிமலமை ஏற்்படுத்தப்பட்டது. 
யாழ் தையர் ைணிவண்ணனின இநத முயற் -
சிகளுக்கு யாழ் ைாநகரசம்ப உறுபபினர் 
வ.்பார்த்தீ்பனின ்பஙகளிபபும கணிசைாக 
உள்்ளது.

இதுத்பான்ற அதிரடித் திட்டஙக்ளால் யாழ் 
ைாநகரசம்ப தையர் ைணிவண்ணன தனது 
சசயற்்பாடடுத் தி்றமைமய சவளிப்படுத்-
தினார். இவவா்றான பினனணியிதலதய 
2022ஆம ஆணடுக்கான வரவுசசலவுத் 
திட்டத்மத அவர் முனமவத்திருநதார். அவ-
ரும்டய சசயற்்பாடுகள் ைக்கள் ைத்தியில் 
வரதவற்ம்பப ச்பற்றிருநதாலும நல்ல 
வி்டயஙகளுக்கு ஒத்துமழபபு வழஙகும 
ைனப்பக்குவம எனனதவா அரசியல்வா-
திகளுக்கு வரவில்மலசயனத்ற கூ்ற 
தவணடும.

 ைணிவண்ணன தையர் ்பதவிமய 
ஏற்்றதிலிருநது அவமர கதஜநதி-
ரர்கள் கடசிமய விடடு விலக்கி-
யிருநதது்டன, எபச்பாழுதும 
அவர் மீது விைர்சனஙகம்ள-
யும முனமவத்து வநதனர். 
இவர்களுக்கு ஆதரவான 
சிலர் த்பாலியான சமூக 
ஊ்டகக் க்ணக்குகம்ள 
உருவாக்கி, அவற்றின 
மூலம ைணிவண-
்ணமன தூற்றுவமத 
முழுதநர தவமல-
யாகக் சகாணடுள்-
்ளனர்.

ை று ்ப க் க த் தி ல் , 
ைக்கள் நலத் திட்டஙக்ளால் ைணி-
வண்ணனுக்கான சசல்வாக்கு அதிக -
ரித்திருப்பதால் எதிர்காலத்தில் தைது 
சசல்வாக்குச் சரிநது விடுதைா என்ற 
அச்சம தமிழரசுக் கடசிக்கு ஏற்்படடி-
ருப்பதாக யாழ் ்பகுதியில் ்பரவலாக 
்பலரும த்பசிக் சகாள்கின்றனர்.

தமிழ்த் ததசியக் கூட்டமைபபின 
சில உறுபபினர்கள் ைணிவண்ண-
னுக்கு ஆதரவான நிமலப்பாடடில் 
இருநத த்பாதும,  வாக்களிபபு தினத்-
துக்கு முனனர் தமிழரசுக் கடசியின 

சிதரஷ்ட உறுபபினர் ஒருவர் கூட -
்டத்மதக் கூடடியிருநதது்டன, “வ்ளர 
விடடுப ்பார்த்துக் சகாணடு இருக்-
கப த்பாகினறீர்க்ளா?” எனறும 
தகள்விசயழுபபியதாகவும அறிய 
முடிகி்றது.  

இதன பினனதர தமிழ் ததசியக் 
கூட்டமைபபினர் வரவுசசலவுத் 
திட்டத்துக்கு எதிராக வாக்களித்தி-
ருநதனர். அதாவது ஒரு எதிர்தரபபில் 
உள்்ள ஒருவர் நல்ல திட்டஙகம்ளக் 
சகாணடு வநது நிம்றதவற்றும 

த்பாது, எல்லாவற்றுக்கும எதிர்பபுத் சதரி -
விப்பது வழமையான ஒரு அரசியல் சசயற்-
்பா்டாகதவ உள்்ளது. குறிப்பாக தமிழ் அர -
சியல் தரபபினர் சதன்பகுதி அரசியலாக 
இருநதாலும சரி, வ்டக்கு, கிழக்கு அரசிய-
லாக இருநதாலும சரி எடுத்ததற்கு எல்லாம 
எதிர்பபு அரசியல் சசய்து ்பழகிப த்பாய் 
விட்டனர். தமிழ் சமூகத்மத பிரதிநிதித்துவப-
்படுத்தும அவர்கள் தாஙகள் பிரதிநிதித்துவப-
்படுத்தும ைக்களுக்கு ஒருவர் நனமைமயச் 
சசய்யும த்பாது ஏன அதமன எதிர்க்கின்ற -

னர் என்பதுதான விசித்தி -
ரைாக உள்்ளது.

அதததநரம, ைக்களுக்-
காக தசமவ சசய்யும 

ஒருவர் நல்ல வி்டயஙக -
ம்ளச் சசய்யும த்பாது அவ-
ரும்டய நற்ச்பயர் ைக்கள் 
ைத்தியில் ்பதிநது விடும 
என்பதால், அதற்கு எதிராக 

தசறுபூசும அரசியல் கலாசாரசைானறும 
கா்ணப்படுகி்றது. இதனாதலதய யாழ் ைாந -
கரசம்பயின தையர் ைணிவண்ணன தனது 
சசயற்்பாடுக்ளால் ைக்கள் சசல்வாக்மகப 
ச்பற்று விட்டால் எதிர்காலத்தில் தைக்கு 
சவாலாக அமைநது விடுவார் என்பது அவர்க-
ளுக்குக் கா்ணப்படும அச்சைாக இருக்கலாம.

ைறு்பக்கத்தில் எதிர்கால அரசியல் காய்ந-
கர்த்தல்களுக்காக குறிப்பாக ைாகா்ணசம்பத் 
ததர்தமல இலக்கு மவத்த வாக்கு தவட -
ம்டக்குத் தயாராகும தநாக்கிலும சிலர் 

சசயற்்ப்டத் சதா்டஙகியுள்்ளனர். குறிப்பாக 
முதலமைச்சர் தவட்பா்ளர் ்பதவிமய விரும -
பும மூத்த சிதரஷ்ட தமலவர் ஒருவர் தனக்கு 
ஆதரவானர்கம்ள ஒனறிம்ணத்து வருவதா -
கத் சதரிகி்றது.

 விதச்டைாக நம்டச்ப்றவிருக்கும ைாகா -
்ணசம்பத் ததர்தலில் ஒருதவம்ள ைணிவண -
்ணமன முதலமைச்சர் தவட்பா்ளராகக் க்ளமி-
்றக்குவதற்கு பிரதான கடசி முயற்சிக்கலாம 

என்பதால் அதமனத் தடுப்பதற்கு 
்பமழய கூட்டணிக் கடசிகள் ஒன-
றிம்ணநதிருப்பதாகவும தகவல்கள் 
சவளியாகியுள்்ளன.

ததர்தல் என வருமத்பாது ைக்கள், 
உரிமை, த்பாராட்டம என்ற வி்ட-
யஙகள் அரசியல்வாதிகளுக்கு 
ை்றநது த்பாகின்றன. ஒரு ந்பர் தனது 
தவமலத் திட்டஙகம்ள முனமவத்து 
தசமவயாற்்ற முனவரும த்பாது 
அதமன எதிர்த்து அநத ந்பமரத் ததாற்-
கடிப்பதற்கு முமனபபுக் காடடுவ-
தில் நியாயம இருப்பதாகத் சதரிய-
வில்மல.

தமிழ்த் ததசியக் கூட்டமைபம்பப 
ச்பாறுத்த வமரயில் யாழ் ைாநகர-
சம்ப ஆடசி வி்டயத்தில் ஏற்கனதவ 
அவர்களுக்கு வாய்பபு வழஙகப்பட-
டிருநதது. இநத வாய்பம்பத் தவ்ற-
விடடு விடடு தற்ச்பாழுது தவச்றா-

ருவர் சி்றப்பாக சசயற்்படும த்பாது 
அதமன எதிர்ப்பதில் அர்த்தம இருப்ப -
தாகத் சதரியவில்மல என்பதுதான ைக் -
களின அபிபபிராயைாக இருக்கின்றது. 
இநத அரசியல் சசயற்்பாடுகம்ள ைக்கள் 
சதளிவாகப புரிநது சகாணடு எதிர்வ -
ரும ததர்தல்களில் தைக்கான பிரதிநிதிக-
ம்ளத் சதரிவு சசய்ய தவணடும என்பது -
தான ைக்களின விருப்பாகும.

இலங்கையில் அவ்வப்போது சர்ச்சக்குரிய கைருத்துக்கை்ை வ்வளி-
யிட்டு இலங்கை வ்வளிநோட்டு இரோஜதந்திர மட்்டத்தில் சலசலப்ப 
ஏறபடுத்துப்வரோன இலங்கைக்கைோன சீனத்தூது்வர சீ வசஙவஹோங, 

கை்டந்த ்வோரம் யோழபபோண மோ்வட்்டத்துக்கு விஜயவமோன்றை ்மறவகைோண்ட -
்தோடு இறுதி நோைோன கை்டந்த வ்வள்ளிக்கிழ்ம ரோ்மஸ்வரத்துக்கும் த்ல-
மனனோருக்கும் இ்்டயில் அ்மந்திருக்கும் இரோமர போலத்்தயும் ப்டகில் 
வசனறு போர்்வயிட்டிருக்கிறைோர. இது இரோமோயன கை்தயினபடி இரோமர கைட்டிய 
போலமோ, கை்டலில் மூழகிய இலங்கைக்கும் இந்தியோவுக்கும் இ்்டயில் இருந்தி-
ருக்கைக் கூடிய நிலபபரபபோ அல்லது ஆழமறறை கை்டறபரபபில் இயற்கையோகை்்வ 
ஏறபட்்ட மணல் திட்டுகைைோ எனறை ்வோதவி்வோதஙகை்ை ஒருபுறைம் ்்வத்துவிட்டு 
போரத்்தோமோனோல், நி்சசயமோகை இந்த இயற்கை அதிசயம் போரத்து வதரிந்து 
வகைோள்ை ்்வணடிய மறறும் சுறறுலோப பயணிகைளுக்கைோன ஒரு இ்டம்தோன.

ஆனோல் 2004ம் ஆணடின பினனர இலங்கை மீதோன தன வசல்்வோக்்கை 
சீன அரசு படிபபடியோகை விஸதரித்து ்வந்துள்ைது. இறுதி யுத்தத்தின்போது 
இலங்கை அரசுக்கு உதவிகைள் ்வழஙகிய சீன அரசு, ்போருக்குப பின பல 
வபோருைோதோர முதலீடுகை்ை இலங்கையில் ்மறவகைோள்ை ஆரம்பித்தது. ஹம் -
போந்்தோட்்்ட விமோன நி்லயம் மறறும் து்றைமுகைம் இரணடு்ம அ்வறறில் 
குறிபபி்டத்தக்கை்்வ. சீனோ இனறு ்நறறைல்ல; நீண்டகைோல நணபன, உலகில் 
அரிசிக்கு தட்டுபபோடு நிலவிய்போது அரிசி – இறைபபர பண்டமோறறு ஒபபந்-
தத்்த வசய்து இலங்கைக்கைோன அரிசி்ய சீனோ வதோ்டரந்து ்வழஙகியது. 
எழுபதுகைளில் வகைோழும்பில் சர்வ்தச தரத்துக்கை்மய ஒரு பிரமோண்டமோன 
சர்வ்தச மோநோட்டு மண்டபத்்த சீன அரசின பரிசோகை ்வழஙகிய்த மறைந்து 
விடு்வதறகில்்ல.

சீனோ இலங்கையின நணபனோகை விைஙகு்வதோல்தோன சீன உரக்கைபபல் வி்வ-
கைோரத்தில் உரத்துக்கைோன பணத்்த வசலுத்த முன்வரோத மக்கைள் ்வஙகி்ய 
இலங்கைக்கைோன சீனத்தூது்வர கைறுபபுப பட்டியலில் ்சரத்த்போது மக்கைள் 
அ்த போரதூரமோன விஷயமோகை எடுத்துக் வகைோள்ைவில்்ல எனப்தோடு 
அரசும் அது வதோ்டரபோகைக் கைருத்து வதரிவிக்கைவில்்ல. அந்த அைவுக்கு சீனோ 
இலங்கையில் வசல்்வோக்கு வசலுத்தும் நட்பு நோ்டோகை விைஙகுகிறைது. ஆனோல் 
இந்தியோ்்வோ அல்லது ் மறகுலகை நோடுகை்ைோ ்வ்டக்கு வி்வகைோரஙகைளில் கைோட்டும் 
கைரிச்ன்ய  சீனோ கைோட்டியதில்்ல. இலங்கைத் தமிழ பிர்சசி்ன வதோ்டர-
போகை எந்தவ்வோரு கைருத்தும் அது வ்வளியிட்்டதும் இல்்ல. ஏ்னய நோடுகைளின 
தூது்வரகைள் அவ்வவ்போது யோழபபோணம் வசனறு ்வரு்வது்போல சீனத்தூது -
்வ்ரோ அல்லது சீனோவின ரோஜதந்திரிகை்ைோ யோழபபோணத்துக்கு விஜயம் வசய் -
்வதில்்ல. இலங்கைத் தமிழரகைள் பறறிய எந்தவித அக்கை்றையும் இல்லோத 
ஒருநோடு என சீனோபறறிய வபரும்போலோன இலங்கைத் தமிழரகைள் ஒரு 
அபிபபிரோயத்்த வகைோணடிருக்கும் சந்தரபபத்தில்தோன, சீனத் தூது்வர தனது 
தூதரகை அதிகைோரிகை்ை அ்ழத்துக் வகைோணடு ்வ்ட பகுதிக்கைோன விஜயத்்த 
்மறவகைோண்டோர.

சீனோவின தமிழரகைள் மீதோன இந்த திடீர அக்கை்றை இந்தியோவுக்கும் ஏ்னய 

நோட்டு இரோஜதந்திரிகைளுக்கும் நி்சசயம் வியப்பத் தந்திருக்கும். சீனத் தூது-
்வரும் அ்வரது ஆண அதிகைோரிகைளும் ்்வட்டியும் வ்வறறு்டம்புமோகை ்கைகைளில் 
தட்டுகை்ை ஏந்தியபடி நல்லூர ்கைோவிலுக்குள் ஆசோரஙகை்ைப பினபறறிய -
்வரகைைோகை நு்ழந்தது இரோஜதந்திர ்வட்்டோரஙகைளில் பரபரபபோன வசய்தியோகி 
இருக்கும். அ்னத்துக்கும் முத்தோய்பபோகை, த்லமனனோர வசனறு அஙகி -
ருந்து கை்டறப்்டப ப்டவகைோனறின மூலம் இரோமர போலத்்த அ்வதோனித்து 
திரும்பிய அ்வர த்லமனனோரில் இருந்து புறைபபடும்்போது ஊ்டகைவியலோைரகை-
்ைப போரத்து, இது முடி்வல்ல; ஆரம்பம்தோன எனறு பூ்டகைமோகை்ச வசோல்லிவிட் -
டு்ச வசனறைதும் ்பசுவபோருைோகி இருக்கிறைது. 

2009 யுத்தத்துக்கு முனனர இலங்கையில் இந்தியோவின வசல்்வோக்கு 
வ்வகு்வோகைக் கைோணபபட்்டது. இந்தியோ இலங்கை மீது ்நரு கைோலம் முதல் 
வசல்்வோக்கு வசலுத்தி ்வந்திருக்கிறைது. இந்திய விமோனஙகைள் யோழபபோணத்-
தின மீது உணவுப வபோதிகை்ை வீசி எறிந்தது, இந்திய அ்மதி கைோக்கும் 
ப்்ட்ய இலங்கைக்கு அனுபபியது எனபவதல்லோம் த்லயீடுகைைோகை்்வ 
கைருதபபட்்டன. இலங்கை வபோறு்ம கைோபப்தத்தவிர அ்ச சமயத்தில் வசய்-
்வதறகு ்்வறு எதுவும் இருக்கைவில்்ல. இந்தப பினனணியில்தோன 2009 
யுத்தத்தின பினனர சீன முதலீடுகைள் இலங்கைக்குள் ்வந்தன. சீனோவின வசல் -

்வோக்கு இலங்கையில் அதிகைரித்தது. இது இந்தியோவுக்கு சஙகை்டத்்த ஏறபடுத்-
த்்வ வசய்தது. தற்போது இரு நோடுகைளும் இலங்கையில் தமது வசல்்வோக்்கை 
வசலுத்தி ்வருகினறைன. அ்த சமயம் ்வ்டக்கில் மூனறு தீவுகைளில் கைோறறை்ல 
மினசோரத் திட்்டவமோன்றை ந்்டமு்றைபபடுத்தவும் சீனோ முன்வந்தது. இ்த 
தனநோட்டு எல்்ல்யோரமோகை ந்டத்தபபடும் அத்துமீறைலோகைக் கைருதிய இந்தியோ 
கைடும் ஆட்்சப்ண வதரிவித்தது.

சில தினஙகைளுக்கு முன, யோழ. தீவுகைளில் ் மறவகைோள்ைவிருந்த மின உறபத்-
தித் திட்்டத்்த மூனறைோம் சக்திவயோனறின த்லயீடு கைோரணமோகை தோம் விலக் -
கிக் வகைோள்்வதோகை இலங்கைக்கைோன சீனத்தூது்வர அறிவித்திருந்தோர. இந்த 
அறிவிபபு வ்வளியோன சில தினஙகைளில் சீனத்தூது்வர தன யோழ. விஜயத்்த 
்மறவகைோண்ட்தோடு இரோமர போலத்்தயும் போர்்வயிட்டுள்ைோர. இரோஜதந்திர 
ரீதியோகை சீனோ இதன மூலம் இந்தியோவுக்கு ஒரு வசய்தி்ய விடுத்திருக்கிறைது 
எனறுதோன எடுத்துக் வகைோள்ை ்்வணடும்.

சமீபத்தில் இலங்கை ்வந்திருந்த சுபபிரமணியம் சு்வோமி, இந்திய அரசு 
இரோமர போலத்்த போரம்பரிய இயற்கை்ச சினனமோகை அறிவிக்கை ்்வணடும் 
எனறு வதரிவித்திருந்தோர. ்சதுசமுத்திரத் திட்்டத்தின ஒரு பகுதியோகை இரோமர 
போலத்தின ஒரு பகுதி இடிக்கைபபட்டு கைபபல் ்போக்கு்வரத்துக்கைோகை ஆழபபடுத்த 
்்வணடும் எனறை நி்லயில் சுபபிரமணியம் சு்வோமியும் ம்றைந்த தமிழகை 
முதல்்வர வஜயலலிதோவும் உ்சச நீதிமனறைத்தில் த்்டஉத்தரவு ்வோஙகிய 
நி்லயில் ்சது சமுத்திரத்திட்்டம் ்கைவி்டபபட்்டது. இந்தியோவில் ்வோழும் 
்கைோடிக்கைணக்கைோன இந்துக்கைள் ரோமர அ்மத்த போலமோகை்்வ இம் மணல் திட்டு-
கை்ைக் கைருதுகினறைனர. ்சது்்வ ்மடுறுத்தி வீதி ச்மப்போம் என போரதியோ -
ரும் போடி்ச வசனறுள்ைோர.

இந்தியோவுக்கு இவ்வைவு வநருக்கைமோன ்சது போலத்்த சீனத் தூது்வர 
வசனறு போரத்த்த இந்தியோ எவ்வோறு புரிந்து வகைோள்ளும் எனபது வபோறுத் -
திருந்்த போரக்கைபப்ட ்்வணடும் ‘உஙகைளுக்கு மட்டுமல்ல; எஙகைளுக்கும் 
இலங்கையில் வசல்்வோக்கு வசலுத்த முடியும்; அதுவும் நீஙகைள் வபருமைவு 
வசல்்வோக்கு வகைோணடிருக்கும் ்வ்டக்கிலும் நோம் வசல்்வோக்கு வசலுத்து்்வோம்’ 
எனப்த இந்தியோவுக்கு சீனோ விடுத்திருக்கும் சமிக் ் ையோகை இ்த புரிந்து 
வகைோள்ைலோம் எனறை அ்வதோனிகைளின கூ ற்றை  நிரோகைரிபபதறகில்்ல. இது 
ஒரு ஆரம்பம் மட்டு்ம என சீனத்தூது்வர ்வ்ட பகுதி விஜயத்்த ்வரணித்து்ச 
வசனறை்த இந்தப வபோருளிலும் போரக்கைலோம்.

சீனோவும் இந்தியோவும் ப்கை நோடுகைள் எனப்தோடு இந்்தோ – பசுபிக் பிரோந் -
திய பலப பரீட்்ச அரசியலிலும் ஈடுபட்டிருக்கும் நோடுகைள், சீனோ தனது கை்டல் 
பட்டுபபோ்த திட்்டத்தில் இலங்கை்ய பயனபடுத்திக்வகைோள்ை வி்ழயும் 
நோடு, சீனோ வபோருைோதோர ரீதியோகைவும் இந்தியோ அரசியல் ரீதியோகைவும் இலங -
்கையில் வசல்்வோக்கு வசலுத்த மு்னகினறைன. இலங்கை இவவிரு நோடுகைளு-
்டன வநருஙகிப நட்புறை்்வக் வகைோணடிருபபதோல், இலங்கை அரசு இவவிரு 
நோடுகை்ையும் லோ்வகைமோகைவும் முனவன்சசரிக்்கையு்டனும் ்கையோை ்்வணடி -
யிருக்கும் எனப்த அழுத்தமோகை வசோல்ல விரும்புகி்றைோம்.

தினகைரன விைம்பரம் : 0112429367 விறப்ன பிரிவு : 0112429444, 0112429378 விைம்பர முகைோ்மயோைர : 0112429673 தினகைரன ஆசிரியபீ்டம் : editor.vm@lakehouse.lk

சீனப் பிரதிநிதியின்
யாழப்்ாண விஜயம்

பில்வ ்வரு்டம் மோரகைழி மோதம் 04ம் நோள்  ைோயிறறுக்கிழ்ம
ஹிஜ்ரி ்வரு்டம் 1443 ஜுமோதல் ஊலோ பி்றை 14

தபோல் வபட்டி இலக்கைம் : 834
வதோ்ல்பசி இலக்கைம் : 2429429, 2429294, 2429296

வபக்ஸ : 2429329
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பி.ஹர்ஷன்...?

வடக்கு, கிழக்கு தமிழ் அரசியலைப் 
ப�ொறுதத வலரயில் யொழ் மொநகர
சல�யின் 2022ஆம் ஆண்டுக்கொன

வரவுபசைவுத திடடம் மக்கள் மததியில்
எதிர�ொரப்ல� ஏற�டுததியிருநதது. அததசமயம் 
மொநகர சல� முதல்வர மணிவண்்ணன்
சமரப்பிதத வரவுபசைவுத திடடம் மூன்று தமைதிக 
வொக்குகளொல் நிலைதவறைப்�டடிருநதது.

கொயதத மரததுக்கு கறகள்
வீசும் தமிழர அரசியல்!

’மக்களுக்கு மனநிலைவொன தசலவகள் 
வழங்கும் தமயர மணிவண்்ணனின்
பசல்வொக்கு யொழ்ப்�ொ்ணததில் உசசததுக்கு 
வளரநது விடுமொனொல் நம் கதி
எதிரகொைததில் என்னொவது?’ என்�தத 
எதிரததரப்பினரின் இப்த�ொலதய கவலை!

எதிரததரப்பினரின் வியூகங்கலள
தகரதபதறிநதொர யொழ் தமயர

மணிவண்்ணன்; 2022ஆம்
ஆண்டுக்கொன வரவுபசைவுத
திடடம் நிலைதவறியது!

த�ொடடி, ப�ொைொலமகள் 
நிலைநததொக,
முடிவின்றி
நகரகின்ைது
தமிழர அரசியல்
�ொரம்�ரியம்!
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குறிப்பாக காணி, ப்பாலிஸ் அதிகாரங்-
கள் அவ்வப்்பாது ஆட்சிக்கு ்வந்த அர-
சாங்கங்களினால் இமைநிறுத்தி ம்வக்கப -
்பட்டு ்வருகின்றமை நாம கண்டு ்வருகின்ற 
அரசியல் ்வரலா்றாக அமைநதுள்்ளது.

இருந்த ்்பாதும, முழுமையான அதிகா-
ரங்கம்ளயும ்பகிர ்்வண்டும என்ற விையம 
அவ்வப்்பாது இநதியாவினாலும, இலங் -
மகயில் உள்்ள ்தமிழ் அரசியல்்வாதிகளினா-
லும ப்தாைர்ச்சியாக ்வலியுறுத்்தப்பட்டு 
்வருகின்றது. முனனாள் ஜனாதி்பதிக்ளான 
்ஜ.ஆர்.ஜய்வர்த்்தன, ரணசிங்க பி்ரை்தாச, 
சநதிரிகா குைாரதுங்க, ைஹிந்த ராஜ்பக்ஷ 
ைற்றும மைத்திரி்பால சிறி்சன ஆகி்யாரின 
ஆட்சிக் காலத்திபலல்லாம கூை ைாகாண 
சம்பகளுக்கு முழுமையான அதிகாரங்க -
ம்ளப ்பகிர்ந்தளிப்ப்தற்கு ஆக்கபூர்்வைான 
முயற்சிகள் ்ைற்பகாள்்ளப்பைவில்மல.

யுத்்தம இைமப்பற்று அவ்வப்்பாது சிறிது 
கால இமைப்வளிகளில் சைா்தானப ்்பச்சுக்-
கள் இைமப்பற்றுக் பகாண்டிருந்த காலப்பகு -
தியிலும இனபபிரச்சிமனக்குரிய தீர்வுக்கான 
்வழிமயக் காணும ப்பாருட்டு 13்வது திருத் -
்தத்தில் குறிபபிைப்பட்டுள்்ளது ்்பானறு 
ைாகாணங்களுக்கு அதிகாரங்கள் ்பகிரப்பை 
்்வண்டும என்ற விையம ்பல ்தரபபினரா-
லும ்வலியுறுத்்தப்பட்டிருந்தது.

இலங்மகயின 'பிக் பிர்தர்' என ்வர்ணிக்-
கப்பைக் கூடிய இநதியா அவ்வப்்பாது 
இவவிையத்ம்த சுட்டிக்காட்டி ்வநதுள்்ளது. 

குறிப்பாக ்தற்்்பாம்தய பிர்தைர் ைஹிந்த 
ராஜ்பக்ஷ ஜனாதி்பதியாக இருந்த காலப ்பகு -
தியில் இனபபிரச்சிமனத் தீர்வுக்கு 13்வது 
திருத்்தத்துக்கும அப்பால் அல்லது 13 பி்ளஸ் 
ஊைான அதிகாரப ்பகிர்ம்வ ்வழங்கு்வது 
குறித்்த ்்பச்சுக்கள் அரசியல் ்த்ளத்தில் அடி -
்பட்ை ்்பாதும, எதுவு்ை நமைமும்றக்குக் 
பகாண்டு ்வரப்பட்டிருக்கவில்மல.

்தனிநாடு ்காரி ்்பாராடிய எல்.ரி.ரி.ஈ 
யினரின பசயற்்பாடுகம்ள அடிப்பமையாகக் 
பகாண்டு கைந்த கால அரசுகள் ைாகாணங் -
களுக்கு ப்பாலிஸ் ைற்றும காணி அதிகாரங்-
கம்ளப ்பகிர்நது பகாள்்வ்தற்குத் ்தயாராக 
இருக்கவில்மல.

அது ைாத்திரைனறி, இமணநதிருந்த 
்வைக்கு, கிழக்கு ைாகாணங்கள் உயர்நீதிைன-
்றத்தின உத்்தரவுக்கமைய பிரிக்கப்பட்டு இரு 
ைாகாணங்க்ளாக்கப்பட்ைது என்பதும நாம 
அறிந்த விையைாகும.

ைாகாணசம்ப மும்றமை பகாண்டு ்வரப -
்பட்ை ்்பாது அப்்பாதிருந்த ்தமிழ் ைக்க-
ளின அரசியல் பிரதிநிதிகளுக்கும, ்தமிழ் 
தீவிர்வா்த இயக்கங்களுக்கும அ்தன மீது 
நமபிக்மக ஏற்்பட்டிருக்கவில்மல. ப்பரும-
்பாலான ்தமிழ் அமைபபுக்கள் இந்த ைாகா -
ணசம்ப மும்றமயப பு்றக்கணித்திருந்தன. 
இருந்த ் ்பாதும, இநதியாவின அழுத்்தத்தின 
ஊைாக இமணந்த ்வைக்கு,கிழக்கு ைாகாண 
சம்பயின மு்தலமைச்சராக ்வர்தராஜபப்பரு -
ைாள் நியமிக்கப்பட்டிருந்தார்.

இ்வர் 1990ஆம ஆண்டு ்தமிழீழத்ம்தப பிர -
கைனப்படுத்தி விட்டு நாட்டிலிருநது ப்வளி-
்யறியம்தத் ப்தாைர்நது, அப்்பாம்தய 
ஜனாதி்பதி ரணசிங்க பி்ரை்தாச ்வைக்கு, 
கிழக்கு ைாகாணசம்பமயக் கமலத்து ஆளுந-
ரின அதிகாரத்தின கீழ் பகாண்டு ்வந்தார்.

அனறிலிருநது ்வைக்கு, கிழக்கு ைாகாண 
சம்பகள் ்தவிர ஏமனய ைாகாண சம்பக -
ளுக்கான ்்தர்்தல்கள் நைத்்தப்பட்ைாலும 
இமணந்த ்வைக்கு,கிழக்கு ைாகாண சம்பக் -

கான ்்தர்்தல் ைத்திய அரசினால் ப்தாைர்ந-
தும பிற்்்பாைப்பட்டு ்வந்தது.

இந்த நிமலயில் 2006ஆம ஆண்டு ்ஜ.வி.
பி சார்பில் இமணந்த ்வைக்கு, கிழக்கு 
ைாகாணங்கள் பிரிக்கப்பை ்்வண்டும என 
்வழக்குத் ்தாக்கல் பசயயப்பட்ைது. இ்தற்கு 
அமைய ்வைக்கு, கிழக்கு ைாகாணங்கள் 
பிரிக்கப்பட்ைன. கிழக்கு ைாகாண சம்பக்குத் 

்்தர்்தல் நைத்்தப்பட்ைாலும யுத்்தம 
இைமப்பற்்ற காரணத்தி-

னால் ்வைைாகாணசம்பக்கான ்்தர்்தமல 
அப்்பாம்தய ஜனாதி்பதி ைஹிந்த ராஜ்பக்ஷ 
2013ஆம ஆண்டு நைத்தியிருந்தார்.

இவ்வா்றான பினனணியில், 13்வது அரசி -
யலமைபபுத் திருத்்தம முழுமையாக நமை-
மும்றப்படுத்்தப்பை ்்வண்டும என ்வலி-
யுறுத்தி ்தமிழ் ்்பசும அரசியல் கட்சிகள் 
ஒனறிமணநது கலநதுமரயாடியிருந்தன.

குறிப்பாக ்தமிழ் ைற்றும முஸ்லிம கட்சிக -
ளின ்தமல்வர்கள் இதில் ்பங்்கற்றிருந்தனர். 
இ்தன மு்தலா்வது கூட்ைம யாழ்ப்பாணத்-
தில் நமைப்பற்றிருந்தது. இதில் ஈ.பி.ஆர்.
எல்.எப ்தமல்வர் சு்ரஷ் பி்ரைச்சநதிரன, 
புப்ளாட் ்தமல்வர் ்தர்ைலிங்கம சித்்தார்த் -
்தன, ்தமிழ்த் ்்தசிய கட்சியின ்தமல்வர் சிறி-
காந்தா, ்தமிழ் ைக்கள் கூட்ைணியின பசயலா-
்ளர் நாயகம க.வி.விக்்னஸ்்வரன சார்பில் 
்்பராசிரியர் சி்வநா்தன, பர்லா ்தமல்வரான 
்பாராளுைன்ற உறுபபினர் பசல்்வம அமைக்க-
லநா்தன, அ்தன ்்தசிய அமைப்பா்ளர் குருசு -
்வாமி சு்ரநதிரன ைற்றும ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம 
காங்கிரஸ் ்தமல்வர் ்பாராளுைன்ற உறுபபி-
னர் ரவூவ ஹக்கீம, ்தமிழ் ைக்கள் முற்்்பாக் -
குக் கூட்ைணியின ்தமல்வர் ்பாராளுைன்ற 
உறுபபினர் ை்னா க்ணசன ஆகி்யார் ்பங்-
்கற்றிருந்தனர்.

இ்தன இரண்ைா்வது கூட்ைத்துக்கான 
ஏற்்பாட்மை பர்லா கட்சியின ்தமல்வர் 
பசல்்வம அமைக்கலநா்தன பகாழுமபில் 
ஏற்்பாடு பசயதிருந்தார். இதில் ்தமிழ்த் 
்்தசியக் கூட்ைமைபபின ்தமல்வர் இரா.
சம்பந்தன, ்தமிழ் ைக்கள் கூட்ைணியின பசய -
லா்ளர் க.வி.விக்்னஸ்்வரன உள்ளிட்ை்வர்க-
ளும கலநது பகாண்டிருந்தார்கள். ்தமிழரசுக் 
கட்சியின ்தமல்வர் ைாம்வ ்சனாதிராஜா-
வுக்கு இ்தற்கான அமழபபு விடுக்கப்பட்டி-
ருக்கவில்மல.

புதிய அரசியலமைபம்பத் ்தயாரிக்கும 
இலங்மக அரசாங்கம 13்வது திருத்்தத்ம்த 
இல்லாைல் பசயயும முயற்சிகளில் ஈடு்பட்-

டிருப்ப்தாகவும, இது விையத்தில் இநதிய 
அரசாங்கம ்தமலயிட்டு உரிய அழுத்்தத்ம்தக் 
பகாடுக்க ்்வண்டும எனறும இரண்ைா்வது 
்தைம்வயும கூடிய ்தமிழ் ்்பசும அரசியல் 
்தமல்வர்கள் ்வலியுறுத்தியுள்்ளனர்.

இது ப்தாைர்பில் ஆ்வணபைானம்றத் 
்தயாரித்து இநதியாவிைம ஒப்பமைப்ப்தற்-
கான முயற்சிகம்ள முனபனடுப்பது எனறும 
பகாழுமபில் கூடிய கட்சிகளின ்தமல்வர்கள் 
முடிப்வடுத்்தனர். இநதிய அரசாங்கம இவ -

விையத்தில் ப்தாைர்நதும ஒ்ர 
நிமலப்பாட்டில் இருப்ப்தால் 
இலங்மகக்கு எவ்வா்றான அழுத் -
்தத்ம்தக் பகாடுக்கும என்பது 
ஒருபு்றம இருக்க, ்தமிழரசுக் கட் -
சிமயப பு்றக்கணிக்கும வி்தைாக 
இந்தக் கூட்ைங்கள் ஏற்்பாடு பசய -
யப்பட்டிருப்பம்தயும ்நாக்க 
்்வண்டியுள்்ளது. ்தமிழரசுக் கட்-
சியின ்தமல்வருக்குத் ப்தரியா-
ைல் இக்கூட்ைம நைத்்தப்பட்டி-

ருப்ப்தாக சி்ரஷ்ை ்தமல்வர் ஒரு்வர் 
விைர்சித்திருந்த்தாகவும ்தக்வல்கள் 
ப்வளியாகியிருந்தன.

இது இவவி்தமிருக்க, 13்வது திருத்-
்தத்துக்கு அப்பால் பசனறு அதிகா -
ரங்கள் ்பகிரப்படும என இலங்மக 
அரசாங்கம ்பல ்தைம்வகள் இநதியா-
வுக்கு உத்்தர்வா்தத்ம்த ்வழங்கியுள்்ள 
்்பாதும, இது்வமர அ்தமன நமைமு-
ம்றப்படுத்்தவில்மல. இது குறித்து 
இவ்வ்ளவு காலமும அக்கம்ற பசலுத்-

்தா்த அரசியல் ்தமல்வர்கள் ்தற்ப்பாழுது 
கூடி “13்வது திருத்்தத்துக்கு அழுத்்தம 
பகாடுக்க ஒனறுகூடியுள்்்ளாம” எனக் 
கூறு்வது ்்வடிக்மகயானது என ்தமிழர-
சுக் கட்சியின ்பாராளுைன்ற உறுபபினர் 
எம.ஏ.சுைநதிரன அண்மையில் நமை -
ப்பற்்ற நிகழ்ப்வானறில் உமரயாற்றும 
்்பாது சுட்டிக் காட்டியிருந்தார்.

'13்வது திருத்்தத்துைன நிற்்ப்தாயின 
அ்தன பினனர் ஏன இது்வமர ்பல உயிர்-
கம்ள இழநதுள்்்ளாம? இபப்பாழுது 
்்பாய 13்வது திருத்்தத்ம்த அமுல்்ப-
டுத்்த இநதியாவிைம ்காரி கூட்ைம 
ம்வக்கின்றனர். 13்வது திருத்்தம 
அடிப்பமையி்ல்ய ்பழுது்பட்ைது, 

இ்தமனத் திருத்்த முடியாது 
என அமைச்சர் ஜீ.எல்.பீரிஸ் 
கூறியுள்்ளார். இப்படியான 
சூழ்நிமலயில் நாம பசனறு 
13்வது திருத்்தத்ம்தத் ்தா எனறு 
்கட்்ப்தா? 13்வது திருத்்தத்தில் 
முக்கியைான நல்ல விையங்கள் 
இருக்கின்றன. இல்மலபயனறு 
நான கூ்றவில்மல. ைாகாணம ஒரு 
அலகாக ்வந்தது, ்வைக்கு,கிழக்மக 
ஒரு அலகாக இயக்கக் கூடிய சாத்தி -
யம, ப்பாலிஸ் அதிகாரங்கள் ஓர்ள-
வுக்குக் பகாடுக்கப்பட்ைன.

13இல் உள்்ள நல்ல விையங்-
கம்ள வீசுைாறு நாம கூ்றவில்மல. 
அ்தற்காக 13 ்தான எங்க்ளது 
அபிலாமச என ்தமிழ் ைக்கள் 
ஏற்றுக் பகாண்ைதுமில்மல. இ்தற் -
கும அப்பால் பசல்ல ்்வண்டும 

என இந்த அரசாங்க்ை கூறி -
யிருக்கும நிமலயில், நாங்க-
்ளாக்்வ ்்பாய இந்தப ்படு -
குழிக்குள் விழ ்்வண்டிய 
்்தம்வ இல்மல' என ்பாரா -
ளுைன்ற உறுபபினர் எம.ஏ.
சுைநதிரன ்தனது உமரயில் 
சுட்டிக் காட்டியிருந்தார்.

இ்தமன அடிப்பமையா-
கக் பகாண்டு ்பார்க்கும 
்்பாது இந்த வி்வகாரத்தில் 
்தமிழ்க் கட்சிகளுக்குள் 
ைாறு்பட்ை நிமலப்பாடு 
இருப்பம்தக் காணக் கூடிய்தாக இருக்கி்றது. 
அ்்த்நரத்தில், ைாகாணசம்பத் ்்தர்்தல்கள் 
அடுத்்த ்வருைம நைத்்தப்பைவிருப்ப்தால் 
்தைது பசல்்வாக்மக அதிகரித்துக் பகாள்்ள 
அல்லது மு்தலமைச்சர் கனவுகளுைன உள்்ள 
ஒரு சில ்தமிழ் அரசியல் கட்சிகளின ்தமல -
்வர்கள் இவ்வா்றான அரசியல் காயநகர்த்்தல்-
களில் ஈடு்படுகின்றார்க்்ளா என்ற சந்்தகத்-
ம்தயும ஏற்்படுத்துகி்றது.

மு்தலமைச்சர் ்்வட்்பா்ளராகப ்்பாட்டியி -
டு்வ்தற்கான ்வாயபபுக்கள் ்தைக்குக் கிமைத் -
்தால் இநதியாவின ஒத்துமழபம்ப இ்தற்குப 
ப்பற்றுக் பகாள்்ள முடியும எனறு கணக் -
கிட்டு யாரா்வது இவ்வா்றான கூட்ைங்கம்ள 
ஏற்்பாடு பசயதிருக்கின்றார்க்்ளா எனறும 
எண்ணத் ்்தானறுகின்றது.

்தமிழ் அரசியல் கட்சிகளுக்கிமையில் 
ஒற்றுமை ஏற்்பை ்்வண்டும என்பதில் 
்தமிழ் ைக்கள் ைத்தியில் எந்தவி்த ைாற்றுக் 
கருத்துக்கும இைமில்மல. இருந்த ்்பாதும, 
்தைது பசாந்த அரசியல் காயநகர்த்்தல்களுக்-
காக ்தமிழ் ைக்களின அபிலாமை என ஏ்்தா 
ஒனம்றக் மகயில் எடுத்துக் பகாண்டு பசயற் -
்படு்வது ஏற்புமைய்தாக அமையாது. இது 

விையத்தில் அரசியல் கட்சிகள் சிநதித்து 
பசயற்்படு்வ்்த காலத்தின ்்தம்வயாகும.

இம்வபயல்லாம ஒருபு்றமிருக்க, இந்த 
விையத்தில் முஸ்லிம கட்சிகளில் எ்தமன -
யு்ை இமணத்துக் பகாண்டு ்தமிழ்க் கட் -
சிக்ளால் ப்வற்றி காண முடியாது என்ற 
ய்தார்த்்தத்ம்தயும நாம புரிநது பகாள்்ள 
்்வண்டும. ்வைக்கு, கிழக்கு அரசியமலப 
ப்பாறுத்்த்வமர ்தமிழ்த் ்தரபபும, முஸ்லிம 
்தரபபும எதிரும புதிருைான இரு துரு்வங்கள் 
என்பம்த ஒவப்வாரு்வரும மு்தலில் நன்றா-
கப புரிநது பகாள்்ள ்்வண்டும.

கிழக்கு ைாகாணத்தில் கைந்த காலத்தில் 
்தமிழ் மு்தலமைச்சர் ஒரு்வமர நியமிப்பதில் 

முஸ்லிம அரசியல் ்தரபபுகள் இட்டிருந்த 
முட்டுக்கட்மை இ்தற்கான நல்ல உ்தாரணம. 
கல்முமன ்தமிழ்ப பிர்்தச பசயலக வி்வகா -
ரம ைற்ப்றாரு உ்தாரணம.

அரசியல் தீர்வு விையத்தில் ்தமிழ்த் ்தரபபு 
பைௌனைாக இருந்தால் முஸ்லிம அரசியல் 
்தரபபும பைௌனம காக்கும. ்தமிழ் அரசியல் 
்தரபபு விழித்ப்தழும ்்பாது முஸ்லிம அரசி -
யல் ்தரபபும விழித்ப்தழுநது விடும. அத்து-

ைன அந்த வி்வகார்ை பிசுபிசுத்துப ் ்பாகும. 
இது்்வ கைந்த கால ்வரலாறு.

இவ்வாறிருக்மகயில் முஸ்லிம காங்கிரஸ் 
ைற்றும ்தமிழ்க் கட்சிகளின இனம்றய ஒற்று -
மையானது நீண்ை காலம நிமலத்திருக்கப 
்்பா்வதில்மலபயன்பம்த பசால்லித் ப்தரிய 
்்வண்டியதில்மல.

்வைக்கு அரசியலும கிழக்கு அரசியலும 
ப்வவ்்வ்றானம்வயாகும. கிழக்கில் ்தமி -
ழர்களுக்கு அரசியல் அதிகாரப ்பகிர்வுக்கு 
அப்பால் ்்வறு ்பாரதூரைான பிரச்சிமனகள் 
உள்்ளன. இவ்வா்றான நிமலயில் ்தமிழ்- 
முஸ்லிம கட்சிகளின இனம்றய கூட்டு 
நிமலத்திருக்கப ்்பா்வதில்மல என்ப்்த 
உண்மை.

வடக்கு, கிழக்கு அரசியலில் எதிரும்
புதிருமாக இரு துருவஙகளாக நிற்கும்
தமிழ் - முஸ்லிம் அரசியல் தரப்புகள்
இணைந்து பயணிப்பததனபது
எக்காலமும் சாத்தியமில்ணல எனபதத
வரலாற்றில் நாம் கணட யதாரத்தம்!

இலங்கையில் மாகைாண
ச்ை மு்ை்ம்ை
அறிமுகைபைடுத்திை 13வது

திருத்்தச் சட்டமூலம் ந்்டமு்ைக்கு
ககைாண்டு வரபைடடு ைல
்தசாப்தஙகைள் கை்டந்துள்்ள பைாதும்,
அதில் குறிபபி்டபைடடுள்்ளது
பைான்று மாகைாணஙகைளுக்கு
அதிகைாரஙகைள் முழு்மைாகைப
ைகிரபை்டவில்்ல.    ஐ கைாபைாற்றிக் ககைாள்்ள

ஆரம்ைமான பைாராட்டம்!

மூன்று ்தசாப்தஙகைளுக்கு பமலாகை கி்டபபில் 
கி்டந்்த 13 ஆவது திருத்்தத்்்த, இத்்த்ன 
கைாலம் கை்டந்்த பின்னர் தூசு ்தடடி
புதுபபிபை்தற்கு பைாரா்டப புைபைட்ட்தற்கைான 
ம்ைமுகைக் கைாரணம் ைாது?

13

அரசிைல்மபபின் 13 
ஆவது திருத்்தத்்்த 
ஏற்றுக் ககைாள்வதில் 
்தமிழ்க் கைடசிகைளுக்குள் 
மாறுைட்ட நி்லபைாடு!

்தமிழரசுக் கைடசி்ைப புைக்கைணித்து
விடடு, இந்திைாவின் உ்தவி்ை
நாடுவ்தனால் சா்தகைமான ைலன் கிடடுமா?
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றைபாடுகள் நிவர்த்திககபபடாத தூர 
பிரததச பபருநததாடடப பகுதி பாடசாறை-
கள் பை நுவபரலியா மாவடடத்தில் 

காணபபடுவதுடன் குறைபாடுகளுடன் இயங்கும் 
பை பாடசாறைகளின் பதாடர்பிலும் பவளிசசத்-
திற்கு வருவதில்றை. உதாரணத்துககு நுவபர-
லியா மாவடடம் ஹங்குராங்பகத்த கல்வி வையத்-
திற்குடபடட கநதபபறை, தகானகறை ததாடட 
பாடசாறையான பாரதி தமிழ் வித்தியாையத்றத 
எடுத்துக பகாள்ைைாம்.  

மறையகத்தில் தகானகறை எனப பபயர் 
பகாணட பை ததாடடங்கள் உள்ைன. அதில் ஒன்று-
தான் கநதபபறை முகவரி பகாணட தகானபிடடிய 

பிரததசத்தில் காணபபடும் தகானகறை ததாடடம்.   
இைங்றக சுதநதிரமறடநத பின் கடநது வநத 

காைங்களில் பபருநததாடட சமூகத்தின் பரிமாண 
வைர்சசியில் படிபபடியாக மாற்ைங்கள் ஏற்படடு, 

அது 1977இன் பின்னர் கல்வி வைர்சசிககு பர-
வைாக வித்திடடது.   

கால் வயிற்று கஞ்சி குடித்தாலும் எமது சநததியி-
னர் கல்வியில் சிைநது விைங்க தவணடும் என்று 
தகானகறை ததாடட மககள் கருதுகின்ைனர். கல்-
வியில் சிகரம் பதாட எமது பிள்றைகளுககு உற்-
சாகத்றத அளிபதபாம், ஊககுவிபதபாம் என்ை 
நிறைபபாடடுககு இநத சமூகம் தயாராகியுள்-
ைறதக காணமுடிகிைது. ஆனால் தகானகறை 
ததாடட தமிழ் வித்தியாையத்தில் நிைவும் குறைப-
பாடுகளுககு யார் முன்வநது உதவபதபாகிைார்கள் 
என்ை தகள்வியும் கூடதவ எழுகிைது. புாடசாறை 
சிைபபாக இயங்கா விடடால் ஒரு கல்விச சமூகம் 
எபபடி உருவாகும்?   இது பதாடர்பாக தகானகறை 
ததாடடத்திற்கு பசன்று அங்கு நிைவும் நிறைறம-
கறை ஆராயநததாம். இத்ததாடட மககளின் மூத்த-

வர்கள் மற்றும் ஏறனதயார் தமது கருத்துககறை 
முன்றவத்தனர்.  

சணமுகம் விஸவநாதன் (45) 
பாடசாறை அபிவிருத்தி சங்கச பச-
யைாைர்:  

நு/ஹ/பாரதி தமிழ் வித்தியாை-
யம் கநதபபறை முகவரி பகாணட 
தகானகறை ததாடடப  பாடசாறை-
யாகும். கடநத 1959ஆம் ஆணடில் 
தகானபிடடிய அைகபகால்ை ததாடடத்-
தில் ஆரம்ப பாடசாறையாக இயங்கி 

வநத இபபாடசாறை இபதபாது 
தகானகறை ததாடடத்தில் இரணடு 
மாடி கடடடத்தில் தரம் ஒன்று முதல் 
தரம் 11 வறர இயங்கி வருகின்-
ைது.  

இபபாடசாறையில் அை-
பகால்ை, தகானகறை, பமரி-
தகால்ட தபான்ை சுமார் 500 மீடடர் 
பதாடககம் மூன்று கி.மீடடர் தூரம் 
பகாணட ததாடடங்கறைச தசர்நத 
230 மாணவர்கள் கல்வி கற்கின்ை-
னர். 22 ஆசிரியர்களில் 15 ஆசிரி-
றயகள், 07ஆசிரியர்கள் கற்பித்து 
வருகின்ைனர். இவர்கள் இராக-
றை,கநதபபறை, நானுஓயா, 
றஹபபாரஸட தபான்ை தூரத்து 
பிரததசங்களில் இருநது தபாககு-
வரத்து பிரசசிறனகளுககு பாரிய-
ைவில் முகம்பகாடுகக தவணடியி-
ருககிைது.  

இபபாடசாறையில் காணபபடும் 
இரணடு மாடி கடடடத்தில் முதல்-
மாடி ஜனாதிபதி மஹிநத ராஜபக்ஷ-

வின் ஆடசியில் நிதி ஒதுககபபடடு மத்திய மாகாண 
கல்வி அறமசசராக இருநத அமரர் எஸ. அருள்-
சாமியினால் 2007.05.20 அன்று திைநது றவக-
கபபடடது. இககடடடத்தின் தமல்மாடி முன்னாள் 

பிரதியறமசசர் முத்துசி-
வலிங்கம் அவர்கைால் 
2014.04.04 அன்று 
திைநது றவககபபடடது.  

சிைநத பபறுதபறுகறை 
அறடயககூடிய கல்வி 
கற்ைல் நடவடிகறகறய 
முன்பனடுத்து பசல்ைக-
கூடிய ஆசியர்களின் 
பசயற்பாடுகள் அர்பப-
ணிபபுறடயதாக காணப-
படடாலும் பாடசாறையில் ஆைணி பற்ைாககுறை 
காரணமாக அடிபபறடக கல்வி முதல் உயர்தர 
கல்வி வறரயில் திைம்பட முன்பனடுத்துச பசல்ை 
முடியாதுள்ைது.   11 வகுபபுகறை நடத்தி பசல்-
வதற்குரிய இடவசதி இபபாடசாறையில் இல்றை. 

அதுவும் பகாதரானா காைபபகுதி என்பதால் சமூக 
இறடபவளிறயப தபணி வகுபபுகறை பிரித்து 
இட வசதிககறமய வகுபபுகறை நடத்துவதில் 
சிரமம் உள்ைது. இடவசதி பற்ைாககுறையினால் 
ஒருநாள் விடடு ஒருநாள் மாணவர்கறை பாட-
சாறைககு அறைககும் துர்பபாககிய நிறைககு 
அதிபர் தள்ைபபடடள்ைார்.   

பாடசாறைககு தினம் வருறக தரும் மாண-
வர்கள் தனித்தனியாக அமர்நது கற்க முடியாத 
நிறையில் தைபாட பற்ைாககுறை அதிகமாக 
உள்ைது. அதிபர், ஆசிரியர்கள் மாணவர்களுக-
பகன 150 கதிறரகள் மற்றும் தமறசகள் அவ-
சியம். பாடசாறை அபிவிருத்தி சங்க பசயைாைர் 
என்ை அடிபபறடயில் பபற்தைார், நைன் விரும்பி-
கள் உதவிறய நாடியதன் பைனாக அவர்களின் 
பசாநத பசைவில் கதிறர தமறசகள் வைங்கப-
படடுள்ைன. பற்ைாககுறை பதாடர்கறதயாகதவ 
உள்ைது.  

தமலும் சாதாரண தரம் வறர உள்ை இபபா-
டசாறையில் க.பபா.த.சாதாரண தரம் மற்றும் 
ஐநதாம் ஆணடு புைறமப பரிசில் பரீடறசககு 
ததாற்றும் மாணவர்கள் எதிர்பகாள்ளும் இடவசதி 
குறைபாடறட நிவர்த்தி பசயய பபற்தைார் பணம் 
தசகரித்து சிறிய கடடடம் ஒன்றை அறமத்து 
பகாடுத்துள்ைறம குறிபபிடத்தககது.  

விஞ்்ான, கணித சிைபபு வகுபபுகறை பகாண-
டுபசல்ை ஆயவு கூடங்கள் இல்றை, மறன பபாரு-
ளியல் பாடங்கறை கற்பிகக இடம் இல்றை, அைகி-
யல், சித்திரம், சங்கீதம், நடனம், விவசாயம் ஆகிய 
பாடங்கறை கற்பிகக ஆசிரியர்கள் இல்றை.  

'இல்றை' படடியல்   
மாணவர்கள் விறையாட றமதானம் இல்றை, 

ஆசிரியர்கள் உணவு உடபகாள்ை இடமில்றை, 
பாதுகாபபு தவலிகள் இல்றை, முறையான குடிநீர் 
வசதியில்றை, சமூகம் சார்நத குடிநீர் பாவறனககு 
வைங்கபபடடுள்ைது, பாதுகாபபு ஊழியர் இல்றை, 
விறையாடடு திைறமகள் இருநதும் றமதானம் 
மற்றும் விறையாடடு உபகரணங்கள் இல்றை. 
அதிபர் காரியாையத்திற்கான கடடடம் இல்றை. 

அலுவைக உபகரணங்கள் இல்றை, மல்டி 
மீடியா, கணினி, அசசு நகல் இயநதிரம் இல்றை, 
இறணய வசதி இல்றை, ஆசிரியர் தங்குமிட கடட-
டம் இல்றை,  இவவாறு இல்றை இல்றை என்ை 
வார்த்றத மிகுநத இபபாடசாறை காைநிறை மாற்-
ைங்களின்தபாதும் பாதிககபபடுகிைது. கடும் காற்று 

வீசும்தபாது கூறர பைநது விடு-
கிைது. திருத்த பணமில்றை, 
பாடசாறை கடடட காணி உள்ை-
தால் மணணரிபபுககு உள்ைா-
கிைது. பாதுகாபபு மதில் சுவர் 
ஒன்று அவசியம்.  

இநதப பாடசாறை ஆயிரம் 
பாடசாறை அபிவிருத்தி திட-
டத்தில் உள்வாங்கபபடடுள்ை 
தபாதும் கல்வி வறைய அதி-
காரிகள் இபபாடசாறை ததாடட 
சமூக பாடசாறை என்பதால் 
ஓரம் கடடி பார்ககிைார்கைா 
என்ை தகள்வி எழுநதுள்ைது 
என்கிைார் சணமுகம் விஸவநா-
தன்.  

அதத தநரத்தில் உயர் வகுபபு மாணவி ஒருவர் 
மற்றும்,தரம் ஐநது மாணவியும் கூட தங்கள் 
பாடசாறை பதாடர்பில் நிைவும் குறைபாடுகள் 
கணணீர்மல்க பதரிவித்தனர். 2020 ஆணடு 
க.பபா.த. சாதாரண தரத்தில் ததாற்றிய மாணவர்க-
ளில் 15 தபர் உயர்தரத்திற்கு தகுதி பபற்றுள்ைனர் 
என்பது குறிபபிடத்தககது.  

கடநத 2014 ஆம் ஆணடு முதல் படிபபடியாக 
கல்வி வைர்சசியறடநது வரும் இபபாடசாறை 
அடுத்த கடட வைர்சசிறய தநாககி பசல்ை தவண-
டுமானால் நகர்வுககு பசல்ை வழி சறமகக  

ஹங்குராங்பகத்த வையக கல்வி அதிகாரிகள், 
மாவடட அரசியல்வாதிகள் உள்ளிடதடார் மனம் 
றவகக தவணடும்.  

தகானகறை ததாடட வீரயயா திருசபசல்வம் 
(52) இபபாடசாறைககு தமலும் ஒரு கடடடம் 

அவசியம் என்றும் விறையாடடு றமதானம், சுத்-
தமான குடிநீர் வசதி, ஆைணி விருத்தி, தைபாட 
வசதிகள், சுூைல் பாதுகாபபு, பதாழிநுடப அறி-
வுககாக உபகரணங்கள் தவணடும் என்று கூறிய-
ததாடு தபாககுவரத்து சிககல் தீர்ககபபடுமா? என 
தகள்வி எழுபபுகிைார்.  

தகானகறை ததாடடத்தின் மூத்தவரான 
சின்னான் முனியாணடி (91) தகானககறை 
ததாடடம் பபரியவில் பவளி பவளிசசத்திற்கு வராத 
ஒரு ததாடடபபகுதியாக காணபபடடது என்கிைார்.  

பவள்றைககார ஆடசியில் அறமககபபடட நூறு 
வருடங்கள் பைறமயான ையத்தில்தான் இன்றும் 
வசிககின்தைாம். தகாபபி மற்றும் ததயிறை ததாட-
டங்களில் பபாழுது சாயும் வறர ஓயாது உறைத்து 
இன்று 91 வயதாகிவிடடது.  

எங்கள் காைம் பவள்றைககாரன் ஆடசிதயாடு 
முடிநது விடடாலும் பவள்றையர்கள் ஆடசியில் 
அனுபவித்த சலுறககறை இன்று ததாடடங்கறை 
வழிநடத்தும் கம்பணி காரர்களிடம் எமது மககள் 
இைநது வருவறத அவதானித்து வருகின்தைன்.  

பவள்றையர்கள் இநதிய பதாழிைாைர்கறை 
கணடிபபுடன் நடத்தினாலும் சுகாதாரம், கல்வி, 

பதாழில் விடயங்களில் கவனிககபபடடனர். 
அபதபாது உரிறமகறை தடடிகதகடக வழியில்-
ைாத தபாதிலும் நிம்மதியான வாழ்நததாம். காை 
மாற்ைம், கல்வி கற்று அறிவு வைர்நதால் மாத்தி-
ரதம நமது சமூகம் தறை நிமிர்நது வாைமுடியும். 
ஒதர மாதிரியான வாழ்கறகச சககத்தில் இருநது 
விடுபட முடியும் என்ை ஆர்வம் அககாைத்தில் 
எங்கள் மனதில் ஆணியடித்தது தபாை இருநதது.  

கல்விறய இைககாக பகாணடு இரவு 
பாடசாறை, திணறணக கல்வி, கறை, கைாசார 
ஆர்வம், தமறட நாடகங்கள் என படிபபடியாக ஒரு 
வறகயான கல்விறய தநததாம். 

(15ஆம் பககம் பார்கக)

'இல்லை' பட்டியல   
'மாணவர்கள் வி்ையாட ்மதானம் 
இல்லை.  ஆசிரியர்கள் உணவு 
உட்்்காள்ை இடமில்லை. பாது்காப்பு 
வவலி்கள் இல்லை. மு்ையான  
குடிநீர வசதியில்லை பாது்காப்பு 
ஊழியர இல்லை. வி்ையாட்டு 
திை்ம்கள்  இருந்தும் ்மதானம் 
மற்றும் வி்ையாட்டு உப்கரணங்கள் 
இல்லை. அதிபர  
்காரியாலையத்திற்்கான ்கட்டடம் இல்லை'

ஆறுமுகம் ரதமஸ  ....

எங்கள் சமூ்கம் ்கல்வியில் 
சிறக்க வேண்டும்  

நுவபரலியா மாவடடம் பகாத்மறை 
பிரததசத்திற்குடபடட புரபடாப றவத் -
தியசாறை மூடபபடடு பாைறடநத 

நிறையில் தபய பங்கைாதபாை காடசியளிக-
கின்ைது. 7 ததாடடப பிரிவுகறையும் தசர்நத 
10 ஆயிரத்திற்கு அதிகமான மககள் அன்ைா-
டம் தமது மருத்துவ ததறவகளுககு பயன்ப-
டுத்தி வநத மிகப பைறமயான றவத்தியசாறை. 
இநத றவத்தியசாறை கடநத 13 வருடங்களுககு 
தமைாக  இயங்காமல் மூடபபடட நிறையில் 
காணபபடுகிைது.  

ஆங்கிதையர் காைத்தில் அறமககபபடட இவ-
றவத்தியசாறை இரணடு மாடிகறை பகாணடது. 
தனி கருங்கற்கைால் கடடபபடட இநத றவத்திய-
சாறையில் றவத்தியர் விடுதிகள், தாதிமார் விடு-

திகள் இவற்றுககு 
தமைாக  துணிகறைக கழுவும் சைறவயாைர் 
விடுதி, பதாறைதபசி வசதி, பிரத்திதயகமாக 
றவத்தியசாறைககு என நீர் மின்சார உற்பத்தி 
வசதி மற்றும் விநிதயாக கடடறமபபு என்ப-
வற்றை உள்ைடககியது.  

இரணடு றவத்தியர்கள் 4 தாதிமார் உடபட 
10ககும் தமற்படட ஊழியர்கறைக பகான்டு 
இயங்கிய இநத றவத்தியசாறை பிரசவ வாட, 

தநாயாளி வார்ட, சிறுவர் வார்ட, பவளிதநாயா-
ைர் பிரிவு என தனித்தனிதய பை வசதிகறைக 
பகாணடிருநதது.  40 தநாயாைர் கடடில்கறை 
தன்னகத்தத பகாணடிருநதும் இநத மூடபபடட 
றவத்தியசாறையில்  றவத்தியர்கள் பயன்படுத்-
தும் மருத்துவ உபகரணங்கள் பயன்படுத்தபப-

டாத நிறையில் உள்ைது.  
இன்று இநத மககள் 30 கி.மீற்ைருககு 
அபபால் உள்ை புசல்ைாவ மாவடட 

றவத்தியசாறை, 45 கி.மீடடருககு 
அபபால் உள்ை கம்பறை றவத்-
தியசாறைககு பசல்வதற்கு 2 
ஆயிரம் பதாடககம் 4 ஆயிரம் 
ரூபா வறரயில் பசைவிடதவண-

டியுள்ைது என்பதால் தநாயாளி 
தனிதய தபாகமுடியாது. இவறர றவத்-

தியசாறைககு அறைத்துச பசல்லும் நபரின் 
அன்றைய வருமானமும் இைககபபடுகின்ைது. 

இவருககான உணவு மற்றும் இதர பசைவுகறை 
தநாயாளிதய பசலுத்த தவணடியுள்ைது.  

தாய தசய மருத்துவ பரிதசாதறன உடபட 
பல்தவறு மருத்துவ பிரசசிறனகளுககும் பை 

கிதைா மீடடர் தூரம் பசல்ை தவணடியுள்ைது. 
ஆங்கிதையர் ஆடசிககாைத்தில் பதாழிைாைர்க-
ளின் அடிபபறடத் ததறவகள் முறையாக நிறை-
தவற்ைபபடடன. சுதநதிரத்தின் பின்னர் ஆங்-
கிதையர் விடடுசபசன்ை வசதிகள், சலுறககள் 
உரிறமகள் படிபபடியாக பறிதபாகின்ைன என்ப-
தற்கு இநத மருத்துவமறன ஒரு உதாரணம்.   

இங்தக இன்பனாரு விஷயத்றதயும் பசால்ை 
தவணடியிருககிைது. மககள் தம் பிரசசிறனகறை 
ஊடகங்களுககு பதரிவிககும்தபாது சங்கங்கறை-
யும் அரசியறையும் சார்நதவர்கள் அறவ தத்த-
மது தறைவர்களுககு எதிரானறவ எனக கருதி 
ஊடகத்துறரயினர் மற்றும் பபாதுமககறை அச-
சுறுத்துகின்ைனர். மறையகத்தில் மதுபான அரசி-
யலுடன் குணடர் அரசியலும் கைநதுள்ைறமககு 

இநத அசசுறுத்தல்கள் சான்ைாகும்.  இநத அரசி-
யல்வாதிகள் இன்றும் ததாடடங்களுககுள் வசித்து 
பகாணதட ததாடட மககள் நைனுககு விதராதமாக 
பசயற்படுகின்ைனர். இவவாைான அரசியல்வாதி-
கறை இனங்கணடு மககள் ஓரம்கடடும் காைம் 
வநதுவிடடது. மககள் குறைபாடுகறைக கணடு 
அறத விறரவாக தீர்பபதத அரசியல்வாதிகளின் 
பிரதான கடறம. குறைறய சுடடிககாடடுபவர்-
கறை அசசுறுத்துவது அராஜகம்.   

புரபடாப ததாடடத்தில் காணபபடும் ததாடடப பிரி-
வுகள் ஒவபவான்றுககும்  3 கி. மீடடர் தூர உள்வீ-
திகள் ஊடாக பயணிகக தவணடும். இறவ பாறத-
கைாக இல்றை மறைககாைத்தில் ஓறடகைாகவும் 
தசறும் சகதியுமாகவும் காணபபடுகின்ைன. வாக-
னங்கள் மடடுமல்ைாது நறடபபயணமாகககூட 
பயணிகக முடியாது என்பதுதான் உணறம.   

இநத றவத்தியசாறை மூடபபடட பின் பிரசவத்-
திற்காக பகாணடு பசல்லும் வழியில் முசசககர 
வணடியில் பிரசவமான சம்பவங்கள் பை நடந-
துள்ைன. கடநத இரணடு வருடங்களுககு முன் 
அவசர தநாயாளி ஒருவறர புசல்ைாவ றவத்தி-
யசாறைககு எடுத்துச பசல்லும் வழியில் இறட-
யிதைதய மரணித்து விடடார். புரபடாப றவத்தி-
யசாறை இயங்கியிருநதால் இநத உயிரிைபபு 

இடம்பபற்றிருககாது.  
தமது அடிபபறடத் 

ததறவகறை சுடடிககாடடி 
அவற்றை நிறைதவற்றி தரும்படி 
தகாரும் மககறை அசசுறுத்தும் 
குணடர்களின் வீடடில் இவவா-
ைான ஓர் உயிரிைபபு ஏற்படடிருந-
தால் அதன் தவதறன இவர்க-
ளுககு பதரிநதிருககைாம், இநத 
றவத்திசாறையின் பபறுமதியும் 
பதரிநதிருககும். 

அடிப்ப்ட 
்கட்ட்மப்பு்கள் இருந்தும் 

இயங்க ்வக்க முடியாதது 
ஏன்? 

பாழடைந்து காணபபடும் புரடைாப 
டபருந்்தாடை டைத்தியசாடை  

பதல்ததாடறட
ஆர். நவராஜா ...

பாடசாறை கடடடத் ததாற்ைம்

பாடசாறையின் சாதாரண தர மாணவர்கள்

வகுபபுகள்

இடவசதி தபாதாமல் பபற்தைார் 
அறமத்து பகாடுத்த கடடடம்

பாடசாறை  வகுபபறைகளின்  ததாற்ைம் 

நாகராஜ் பகௌசல்யா

பாடசாறை அபிவிருத்தி சங்க 
பசயைாைர் 

சணமுகம் விஸவநாதன் (45)

வீரயயா திருசபசல்வம் (52)

தபரின்பராஜ் கிருஸனி

கதிர்பவல் பபரமாயி (82)

சின்னான் முனியாணடி (91)



09THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY DECEMBER 19 -20212021 டிசம்பர் 19 ஞாயிற்றுக்கிழமை

சுஐப் எம்.காசிம்-

தமிழ் தலைலைகளின்  
அணலைககாை, நவம்்பர் (02) 

டிசம்்பர் (12) ைற்றும் எதிர்வரும் (21) 
சந்திப்புககளின் குறிக்காளகள 
வவற்றியலையப் பிரார்த்திககும் 
்தலவப்்பாடுகள  யாருககும்  
இலைாதிருககாது. குறிப்்பாக, 
சிறு்பான்லைச் சமூகஙகளின் உரிலை 
விரும்பிகள இதன் வவற்றிககாக்வ 
காத்துக கிைககின்்றனர்தான்.  ஆனாலும்  
கலையப்்பை ்வணடிய  சந்்தகஙகலை, 
யார் கலைவவதன்்ற  ்களவிகலையும் 
இந்தச் சந்திப்புககள ஏற்்படுத்தி்ய 
வருகின்்றன. புதிய அரசியைலைப்பு 
ஒன்ல்ற உருவாககும்  ்நாககில, இந்த 
அரசாஙகம் நகர்லகயில, இது்்பான்்ற 
சந்திப்புககளதான் தமிழ்வைாழிச் 
சமூகஙகலைப்  ்பைப்்படுத்தவும் 
வசய்யும். துரதிஷைவசைாக, இந்தச் 
சமூகஙகளுககுள  ஏக தலைலைகள  
இலைாதுளை நிலையில, எந்த 
அடிப்்பலையில கருத்துககள 
உளவாஙகப்்படுகின்்றன என்்பலத 
முதலில வதளிவு்படுத்த ்வணடும்.

யாழ்ப்பாணத்தில்  நடந்த சநதி்பபில், 
முஸ்லிம ்தமைமைகளில் ஒன்றே 
்பங்கற்றிருக்கிறேது. இனனும, ்தமிழ 
்தமைவர்கள் சிைரது  பிரசன்னமினறியும 
இசசநதி்பபு  நடநதுள்்ளது. அரசியைமை்பபின 
13ஆவது  திருத்்தத்ம்த முழுமையாக 
அமுல்்படுத்துவ்தற்கு அழுத்்தம 
ககாடு்ப்பக்தனறே க்தானியில்்தான, இஙகு 
தீர்ைா்னஙகளும எடுக்க்ப்பட்டுள்்ள்ன. 
அவவாறோ்னால், இதில் ்பங்கற்கா்த ்தமிழ  
ைற்றும முஸ்லிம கட்சிகளின  நிமை்ப்பாடுகள் 
என்ன? எதுவா்னாலும 13இல் இரட்மட 
நிமை்ப்பாடுள்்ள கட்சிகள்்தான  இந்தச 
சநதி்பபில் ்தவிர்க்க்ப்பட்டிருக்கிறே்்தா  
க்தரியாது. கிழக்கு்ப  பிரிந்்தயிருக்க 
்வண்டும எனறே நிமை்ப்பாடுள்்ள 
முஸ்லிம ்தமைமைகள்  இதில் 
்பங்கற்கா்ததும, இமணந்த வடக்கிற்குள்  
்தனி  முஸ்லிம அைமக விரும்பா்த  ்தமிழ 
்தமைமைகளும்தான இந்தச சநதி்பம்பத்  
்தவிர்த்திருக்கினறே்ன. ஏன?  ்தவிர்த்்த்தா? 
்தவிர்க்க்ப்பட்ட்தா? எனறே சந்்தகஙகளுக்கும 
இ்தன ஏற்்பாட்டா்ளர்கள்்தான ்பதிைளிக்க 
்வண்டும.

வடக்மகயும, கிழக்மகயும இமணக்கும 
்பாணியிைா்ன இந்தச சநதி்பபுக் 
கருத்்தாடல்களில், கைநதுககாண்ட 
முஸ்லிம கட்சிகயானமறே, ஒட்டுகைாத்்த 
முஸ்லிமகளின குரைாகக் காட்டுவ்தற்கு, 
இ்தன ஏற்்பாட்டா்ளர்கள் விருமபுவது 
ஏன? ்பறேவாயில்மை, அவவாறு 
காட்டுவ்தா்னாலும குறித்்த அந்த ்தமைமை, 
கட்சி முக்கியஸ்்தர்கம்ள அமழத்து, 

ஆ்ைாசம்னமய அறிந்த்தா? அல்ைது 
அனுைதிமய்ப க்பற்றே்தா? கணிசைா்ன 
முஸ்லிமகள் கசறிவாக வாழகினறே புவியியல் 
பின்னணியில்ைா்த ஒருவர் ைட்டும இவவ்ளவு 
க்பரிய விடயத்ம்த மகயா்ளைாைா?

இது்்பானறு்தான, ்தமிழர் ்தர்பபிலும  
ஆ்தஙகஙகள் எழுமபியமைகினறே்ன. 
உரிமையரசியலில் உறுதியா்ன  
நிமை்ப்பாடுக்ளற்று்ப்்பா்ன ்தர்பபுக்களுடன 
சைஅ்ளவா்ன அரசியல்  ்பஙகீடுகள் ்பற்றி என்ன 

்்பசசு? ் ்பாராடிய சமூகத்தின பிரசசிம்னக்்ள 
கிட்பபில் கிடக்மகயில், நிமைைாறும 
அரசியல் ்காட்்பாட்டா்ளர்களுடன 
எம்த்ப ்்பச? 13க்கு அ்ப்பால் கசனறு 
காரியைாற்றே ்வண்டிய க்ள்ப்பணிகள்்தான 
முடுக்கிவிட்ப்பட ்வண்டும என்பதும 
சிைரது ்காரிக்மக. இ்த்னால்்தான, உரிமை  
விருமபிகளிமட்ய இந்தச சந்்தகஙகள். 
எ்ன்வ, ஏற்்பாட்டா்ளர்களுக்கு முன நிமறேயச 
சவால்கள் குவிநது கிடக்கினறே்ன. வடக்கு, 

கிழக்கு அரசியலுடன க்தாடர்புறும சகை 
கட்சிகம்ளயும ஒ்ர ்ைமசயில் சநதிக்கச 
கசயய ஏற்்பாடுகள் கசயய்ப்படு்தல் 
அவசியம. இதில், இனனுகைானறும 
உள்்ளது. பிரி்தல், சைஷ்டிகய்ன, நிமைைாறோ்த 
்காட்்பாடுகளுடனுள்்ள ்்தசிய காஙகிரஸ், 
்தமிழ ்்தசிய ைக்கள் முன்னணி ஆகிய 
கட்சிகளின வகி்பாகஙகளுடன எதிர்காைச 
சநதி்பபுக்கள் இடமக்பறுவது்தான 
இழுத்்தடி்பபுக்கம்ள இல்ைாைைாக்கும. 

இல்ைாவிடின, ஏற்க்ன்வ ்பங்கற்றே 
கட்சிகள்்தான, சிறு்பானமைச சமூகஙகளின 
ஏகபிரதிநிதிகள் என்பம்த நிரூபிக்க ் வண்டும. 
்்தர்்தல் வருமவமர இ்தற்காகக் காத்திரு்ப்ப்தா? 
எனறே  நியாயஙகள் நிமைமைகம்ளச சீரழிக்கக் 
கூடா்்த!

இநதிய,  இைஙமக  ஒ்ப்பந்தம என்பது, 
முஸ்லிமகம்ள்ப க்பாறுத்்த வமரக்கும அதிர்சசி 
நிைநடுக்கம்தான.  அனறு க்தாட்டு  இனறு 
வமரக்கும  இந்த நடுக்கம நீஙகிய்தாக இல்மை.  
ஒருகைாழிச சமூகஙகளின ்பைத்துக்காக 
இமணக்க்ப்பட்ட வடக்கும, கிழக்கும பின்னர், 
ஒரு இ்னத்ம்த ஒடுக்க்பபுறே்ப்பட்ட்தால் 
வந்த்்த  இந்த நடுக்கம. இம ைாகாணஙகள் 
இமணக்க்ப்பட்ட சூழலில் இருந்த 
புரிநதுணர்வுகள் இனறு இல்ைாதிரு்ப்பம்த  
இநதியா அறியாைைா  இருக்கும? 
இ்தனபின்னர், எந்தச சநதி்பபுக்கம்ளயும  
முஸ்லிம  ்தமைமைகளுடன இநதியா  
நடத்்தாதிரு்ப்பது்தான, முஸ்லிமகள் 
ைத்தியில் இநநடுக்கஙகம்ள நிமை்ப்பட 
மவத்திருக்கிறேது. எ்ன்வ, ஏக ்தமைமையாக 
அமடயா்ள்ப்பட்ப்்பாகும கட்சி அல்ைது 
ஏற்க்ன்வ இந்த்ப ்்பசசுவார்த்ம்தயில் 
்பங்கற்றே முஸ்லிம ்தமைமை, 
இவவிடயத்தில் எம்தச கசயய்ப ்்பாகிறேது 
என்பம்தத் க்தளிவு்படுத்துவது்தான அவசியம.

இத்்தம்னக்கும, இநதியாவின இனமறேய  
நகர்வுகள் இைஙமக அரசாஙகத்ம்த 
சாந்த்ப்படுத்தும திமசகளில் கசல்வம்த்ய 
காண முடிகிறேது. பூ்கா்ள அரசியலின 
க்பாறிக்குள் சிக்காைல் இவவிரு அரசுகளும 
்த்ப்ப முயற்சிக்கும ்தருணஙகள் கடந்தகாை 
்த்பபுக்கம்ள்ய மீட்டசகசயகினறே்ன. இது 
சிறு்பானமை சமூகஙகளின குறி்ப்பாக, 
்தமிழர்களின எதிர்்பார்்பபுக்களில் 
எத்்தமகய ்தாக்கத்ம்த ஏற்்படுத்்த்ப 
்்பாகிறே்்தா க்தரியாது? இமணத்துக் 
ககாடுத்்த ்தாயைண்மண்ய கா்ப்பாற்றேத் 
க்தரியா்்தாருக்கு இனனும எம்தச 
கசயய? ஊர் இரண்டு்பட்டால் உள்்ளதும 
மகநழுவும என்பார்க்்ள! அது்தான இனறு 
நடநதுள்்ளது. இம்த உணர்நது்தான, இந்த 
ஒனறு்படல் சநதி்பபுக்க்்ளா! அதுவும 
க்தரியாது. "ஏ்்தா நிம்னவுகள் க்ளத்தி்ை 
ைைரு்்த"

நான, ்பணத்துககுச் 
்சாரம்்்பானதாகக 

கூ்றப்்படும் விைர்சனஙகளில 
அரசியல காழ்ப்புணர்ச்சி 
கைந்துளைது, ்பணத்துககாக 
இலலை, ைககளின் 
அபிவிருத்திககாக்வ அரசிைம் 
்சாரம்்்பாயுளைதாக புத்தைம் 
ைாவடை ்பாராளுைன்்ற உறுப்பினர் 
அலிசப்ரி ரஹீம் வதரிவித்துளைார். 
தினகரன் வாரைஞசரிககு 
வழஙகிய ்நர்காணலில அவர் 
வதரிவித்தலவ.

்களவி: ்பட்்ஜட்டுக்கு ஆ்தரவளித்்த 
உஙக்ளது கசயற்்பாடு, அரசியலில் எந்த 
இைட்சியத்ம்த அமடயும ்நாக்கிலுள்்ளது?

்பதில: அபிவிருத்திமய இைக்காகக் 
ககாண்ட க்பரிய அரசியல் பினபுைம 
இதிலுள்்ளது. இது, இ்ப்்பாது புரியாவிடினும 
புத்்த்ளம ைாவட்டம இனனும சிை ைா்தஙகளில் 
அமடயவுள்்ள அபிவிருத்திகம்ளக் 
கண்டவுடன ்பைரும இம்த்ப புரிநது 
ககாள்வர். எந்த இைட்சியத்ம்த அமடய 
்வண்டுைா்னாலும, சிை தியாகஙகம்ள 
கசயது்தான தீர்வண்டும.

்களவி: உஙக்ளது புத்்த்ளம பிர்்தசத்ம்த 
அபிவிருத்தி கசயவ்தற்கு எந்த தியாகத்ம்த 
கசயதிருக்கிறீர்கள்?

்பதில: சிை கட்ப்பாடுகம்ள 
உமடத்து, கட்சியின கட்டம்ளமய்ப 
க்பாருட்்படுத்்தாது்தா்்ன, ்பட்்ஜட்டுக்கு 
ஆ்தரவளித்்்தன.  இ்த்னால், எவவ்ளவு 
்பழிசகசால்மைச சுைக்க ்நரிடுகிறேது. 
இதுவும ஒருவமகயில் தியாகம்தான.  நல்ை 
்நாக்கத்துக்கு கசய்த பிரதி்பைன, காைம 
பிநதித்்தா்்ன கிமடக்கிறேது.

்களவி: ்பட்்ஜட்டுக்கு ஆ்தரவளிக்காைல், 
இந்த அபிவிருத்திகம்ளச கசயய முடியா்தா?

்பதில: அவவாறோ்னால், இ்தற்கா்ன 
நிதிகள் ைட்டு்ப்படுத்்த்ப்பட்ட அ்ளவில்்தான 
கிமடக்கும. எமபிக்களுக்கு ஒதுக்க்ப்படும 
நிதிகம்ள விடவும அதிக வாய்பபுக்கள் 
வர்பபிரசா்தஙகம்ள்ப க்பற்றுக்ககாள்்ள 
அரசாஙகத்தின நல்ைபி்பபிராயம அவசியம. 
்ைலும, கவல்ை்ப்்பாகிறேது எனறு க்தரிநதும 
்பட்்ஜட்மட எதிர்்ப்பது ்்தமவயற்றே 
விம்னகம்ள்ய ஏற்்படுத்தும. இ்த்னால்்தான, 
்பட்்ஜட்மட ஆ்தரித்து, அரசாஙகத்ம்த 
கநருஙகி்்னன. க்பயர்ளவில் எதிர்க்கட்சி 
எமபியாக இரு்ப்பம்த விட, அரசாஙகத்தில் 
இரு்ப்பது்தான எ்னக்கு ஆத்ை திரு்பதி 
்தருகிறேது.

்களவி: கட்சிமய்ப க்பாருட்்படுத்்தாது 
்பட்்ஜட்மட ஆ்தரித்்த்தாகக் கூறுகிறீர்கள். ஒரு 

வமகயில் கட்சிக்கு வாக்களித்்த ைக்களுக்குச 
கசய்த து்ராகைாக இம்தக் கரு்த முடியா்தா?

்பதில: இல்மை,  நிசசயைாக இல்மை. எ்னக்கு 
வாக்களித்்த ைக்களின அனுைதியுடன்தான 
்பட்்ஜட்டுக்கு ஆ்தரவளித்்்தன. மு்ப்பது 
வருடஙகளுக்கு்ப பின்னர் புத்்த்ளம 

ைாவட்டம ஒரு எமபிமய்ப க்பற்றிருக்கிறேது. 
எ்ன்வ, இ்ப்ப்தவிமய அைஙகாரத்துக்காக 
மவத்திருக்க முடியாது. உள்்ள காைஙகம்ள்ப 
்பயன்படுத்தி அபிவிருத்தியில் புரட்சி கசயய 
்வண்டும. கல்வியில் ்ைம்பாடு காண 
்வண்டும.எமபிக்களுக்கு வழஙக்ப்படும 

அத்்தம்ன சலுமககம்ளயும புத்்த்ளத்தின 
கல்விக்காக்வ, நான கசைவிடுகி்றேன. 
்பாராளுைனறேத்துக்கு கசல்வது, க்தாமை்்பசிச 
கசைவு, உணவு உள்ளிட்ட அம்னத்துக்கும 
வழஙக்ப்படும நிதிகம்ள நான, கல்விக்காக்வ 
கசைவிடுகி்றேன. எமபிக்கா்ன சலுமககம்ள 
ைக்களுக்ககாக ஒதுக்கிவிட்டு, கசாந்த 
நிதியி்ை எ்னது ்்தமவகம்ள்ப பூர்த்தி 
கசயகி்றேன. கட்சியின உயர்பீடத்தில் நான 
இருந்த்்பாதும, எந்த தீர்ைா்னஙகளிலும 
எனம்னக் கைந்தா்ைாசி்ப்பதும இல்மை.  
க்பாதுவாகச கசான்னால், எனம்ன ஒரு 
க்பாருட்டாக்வ கட்சி கருதுவதுமில்மை.  
இநநிமையில், அஙகுள்்ள சிைருக்காக நான 
கட்டு்ப்பட ்வண்டியதில்மை்ய!

்களவி: அடுத்்த ்பாராளுைனறேத் ்்தர்்தலில் 
நீஙகள் கவற்றி க்பறேைாம எனறே நமபிக்மக 
இருக்கிறே்தா?

்பதில:  ்்தர்்தல் வந்ததும அம்த்ப்பற்றி 
தீர்ைானிக்கைாம. கவற்றிக்காக உமழ்ப்பது 
்வறு, ைக்களின வாழமவ முன்்னற்றே 
உமழ்ப்பது ் வறு.  முநதியது ் ்தர்்தல் காைத்தில்  
கசயவது, பிநதியது ்ப்தவிக்காைத்தில் கசயவது 
அவவ்ளவு்தான

ைக்களின   எதிர்்பார்்பபுக்கம்ள  
குழி்்தாண்டி்ப பும்தத்துவிட்டு 
கட்சியிலுள்்ளவர்கம்ளத் திரு்பதி்ப்படுத்்த 
எ்னது ை்னசசாட்சி இடம ககாடுக்கவில்மை.

்களவி: ஒரு ைாவட்டத்துக்காக, ஒரு 
சமூகத்தின கட்சிமய்ய க்பாருட்்படுத்்தாைல் 
கசயற்்படுகிறீர்கள். புத்்த்ளம ைாவட்டத்துக்கு 
அவவ்ளவு அவசரைாக நீஙகள் கசயயவுள்்ளமவ 
என்ன?

்பதில:  வீதிகம்ள்ப பு்னரமைக்க 
்வண்டும, இம்ளஞர்களுக்கு க்தாழில் 
முயற்சிகளுக்கா்ன வழிகம்ளக் காட்ட 
்வண்டும,  இமைாவட்டத்தில் 
காணி்பபிரசசிம்னகள் நிமறேயவுள்்ள்ன  
இ்தற்கு தீர்வு காணல் அவசியம. 
அதிக்ளவா்ன அகதிகம்ளத் ்தாஙகியுள்்ள 
ைண் புத்்த்ளம. இஙகு, எதிர் ககாள்்ள ் நரும 

கநருக்கடிகளுக்கு நிசசயம அரசாஙகத்தின 
உ்தவிகள் அவசிய்ப்பட்்டயாகும. 
இ்த்னால்்தான, ்ஜ்னாதி்பதி, பிர்தைர், 
க்பாரு்ளா்தார அமைசசர் உள்ளிட்ட அரசின 
உயர்ைட்டத்தி்னருடன உறேவுகம்ள வ்ளர்த்து 
வருகி்றேன.

்களவி: முஸ்லிம அரசியல் ்தமைமைகள் 
்பற்றி மிகச சுருக்கைாகக் கூறே விருமபுவது 
என்ன?

்பதில:  காைக்கழிமகள் இருக்கிறே்்த, 
இது்தான ககாள்மககம்ள வகு்ப்பதில் 
பிர்தா்ன ்பஙகாற்றுகிறேது. ஒரு காைத்தில் 
அமடயா்ள அரசியல் சிறு்பானமை 
சமூகஙகளுக்கு ்்தமவ்ப்பட்டிருக்கைாம. 
இம்த, அமடவ்தற்கு ்பயன்படுத்்த்ப்பட்ட 
வழிகளில் சிை, கவற்றிமயயும 
சிை ்்தால்விமயயும ்தநதுள்்ள்ன.                
எ்ன்வ, கவற்றி ்தந்த வழிகம்ள்ப 
்பயன்படுத்துவது்தான இனமறேய 
காைத்துக்கு்ப க்பாருநதுகை்ன நான 
நிம்னக்கி்றேன. இது்பற்றி இனமறேய 
சிறு்பானமை ்தமைமைகள் சிநதி்ப்பது 
அவசியம. பிர்்தச அபிைாமைகளும, 
பிராநதிய நைனகளும, சமூக உரிமைகளும 
கவவ்வறு ்தர்க்கஙகளில் முரண்்படுவ்தால் 
சிை்வம்ளகளில் சுயைாகச சிநதித்து 
தீர்ைா்னம எடு்ப்பது்தான வாக்களித்்த 
ைக்களுக்கு்ப பிர்யாச்னைாக இருக்கும. 
இம்தத்்தான கசயதிருக்கி்றேன.

இழுபறிக்குள்ளாகும்  
சிறுபளான்மை அரசியல்

பட்ஜடடுக்்ளான ஆதரவு அபிவிருத்தி்ய 
இலக்்ளா்க் க்ளாண்ட அரசியல் வியூ்ம் 

சிை கைப்்பாடுகலை உலைத்து, கடசியின் 
கடைலைலயப் வ்பாருட்படுத்தாதுதா்ன, 
்பட்ஜடடுககு ஆதரவளித்்தன்.

இதனால, எவவைவு 
்பழிச்வசாலலைச் 
சுைகக  ்நரிடுகி்றது. 
இதுவும் ஒருவலகயில 
தியாகம்தான்.  

ஏ.�.எம். வதை�க
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“யுத்தம் முடிந்து பன்னிரண்டு 
ஆண்டுகளாகிய பிறகும் 
நாட்டில் நம்முடைய சனஙக-

ளின்ர கஷைம் நீஙகவில்டலையய! இட்த எபபடி 
முடிவுக்குக் ககாண்டு வரலைாம்?” என்று அக்க-
டறயயாடு யகட்கிறார் அவுஸ்தியரலிய நண்பர் 
ஒருவர்.   

இந்்தக் கவடலையும் யகள்வியும் பலைருக்கும் 
உள்ளது. இ்தற்குரிய பதிடலை யாரிைம் யகட்ைறிய 
முடியும்? 

ஏராளம் அரசியற் ்தடலைவர்களும் கட்சிக -
ளும் நமக்குண்டு! அட்த விை பலை பதது சமூக 
அடமபபுகள் உள்ளன. ஏராளம் க்தாண்ைர்க-
ளும் இருக்கிறார்கள். இடைந்து கூட்ைாகவும் 
்தனிததும் கபருமளவு காடச புலைம்கபயர் சமூ -
கததினர் பாதிக்கபபட்ை மக்களுக்ககன ககாடுத-
திருக்கிறார்கள். இன்னும் கூைக் ககாடுததுக் 
ககாண்டிருக்கிறார்கள். இட்த விை அரசாஙகம் 
ஏகபபட்ை திட்ைஙகளுக்கூைாக (வீட்டுததிட்ைம், 
வாழவா்தார உ்தவிகள், சுயக்தாழில் ஊக்கு-
விபபுகள், சிறுமு்தலீடுகளுக்கான ஏற்பாடுகள் 
யபான்றடவ) பலைவடகயான உ்தவிகடளயும் 
ஊக்குவிபபுகடளயும் கசய்திருக்கிறது. சர்வய்தச 
க்தாண்டு நிறுவனஙகள் யவறுபலை திட்ைஙகளின் 
வழியாக உ்தவிகடளச் கசய்துள்ளன. இபபடி -
கயல்லைாம் இருந்தும் இந்்தச் சனஙகளின் கஸ்-
ரஙகள் தீரவில்டலை என்றால் இ்தற்கு என்ன 
காரைம்? 

உண்டமயில் இந்்த உ்தவிகடளகயல்லைாம் 
முடறபபடுததியிருந்்தால் – ஒரு சரியான திட்-
ைததின் கீழ ஒழுஙகடமததிருந்்தால் – சனஙக-
ளுடைய க்தாைர் துயரஙகளிலும் கஷைததிலும் 
பாதிடயக் குடறததிருக்க முடியும். கணிசமான 
முன்யனற்றதட்த எட்டியிருக்கலைாம். இபகபா-
ழுது அடுத்த கட்ை வளர்ச்சிடய க்தாட்டிருக்க 
முடியும். 

இது நிகழாமல் யபான்தற்கு மூன்று ்தரபபி-
னர் காரைம். ஒன்று ்தமிழ அரசியல் ்தரபபினர். 
இவர்கள் யுத்தததிற்குப பின்னர் முன்கனடுக்க 
யவண்டிய அரசியடலைக் குறிததும் மக்களின் 
வாழக்டகடயப பற்றியும் க்தளிவான சிந்்த -
டனடயக் ககாண்டிருக்கவில்டலை. முக்கியமாக 
யுத்தப பாதிபபிற்குட்பட்ை மக்கடளயும் பிரய்த-
சஙகடளயும் எபபடி மீள்நிடலைபபடுததுவது என்-
பதில் இன்று கூை இவர்களிைம் ஒரு ஐடியாவும்  
இல்டலை. 

ஆனால், 2010 இன் க்தாைக்கததில் நான்-
டகந்து ஆண்டுகளாக இவர்கடள நம்பி 
கபருந்க்தாடக பைதட்த புலைம்கபயர் சமூகத-
தினர் ககாடுத்தனர். அந்்தப பைததிற்கு என்ன 
நைந்்தது என்பது இன்றுவடர  க்தரியாது. அது 
கைலில் யபாட்ை கல்லைாகி விட்ைது. வாஙகிய 
காசுக்கு ஏய்தா கசய்ய யவண்டும்  என அங-

குமிஙகுமாக பாைசாடலைப பிள்டளக-
ளுக்கு ககாபபி, கபன்ஸிடலை வாஙகிக் 
ககாடுத்தனர். அவவளவு்தான். இ்தற்கு 
அபபால் எட்தயும் உருபபடியாகச் கசய் -
யவில்டலை. ்தனிபபட்ை ரீதியிலும் சரி, 
கட்சியாகவும் சரி இதுவடரயில் இவர் -
களால் பாதிக்கபபட்ை மக்களுடைய 
வாழக்டகக்கு என எந்்தகவாரு திட்-
ைதட்தயும் உருவாக்க முடியவில்டலை. 
அட்தபபற்றிய உடரயாைல்கள் கூை 
நைக்கவில்டலை. 

இட்தச் கசய்யாது விட்ைாலும் பர -
வாயில்டலை. அரசாஙகததின் உ்தவித-
திட்ைஙகடளயும் சர்வய்தச க்தாண்டு 
நிறுவனஙகளின் உ்தவிகடளயும் 
கநறிபபடுததியிருந்்தாயலை கணிசமான 
அளவுக்கு முன்யனற்றதட்தக் கண்டி-
ருக்கலைாம். 

இரண்ைாவது, அரசாஙகத்தரபபின் 
குடறபாடுகள். பாதிக்கபபட்ை மக்களின் 
வாழக்டகடய யமம்படுததுவ்தற்கான 
திட்ைஙகள் என்ற கமகா அறிவிபபுகளு -
ைன் களமிறஙகிய அரசாஙகம் அதில் ய்தால்-
விடயயய கண்ைது. ஆனால் அட்தபபற்றிய 
எந்்தக் கவடலையும் அரசாஙகததிற்கில்டலை. 
மு்தலில் இந்்தத திட்ைஙகடள அந்்த மக்க-
ளுைன் கலைந்்தாயலைாசிதது உருவாக்கியிருக்க 
யவண்டும். குடறந்்த பட்சம் அந்்த மக்களின் 
துடறசார் நிபுைர்கள் மற்றும் மக்கள் பிரதி -
நிதிகளுைனாவது. அபபடிச் கசய்யவில்டலை. 
பதிலைாக ககாழும்பிலிருந்து உருவாக்கபபட்ை திட்-
ைஙகயள வைக்கிலும் கிழக்கிலும் நடைமுடறபப-
டுத்தபபட்ைன. முபபது ஆண்டுகளுக்கு யமலைாக 
எந்்த வடகயான க்தாைர்பாைலும் இல்லைாதிருந்்த 
களதட்தப பற்றி,  கற்படனயில் தீட்ைபபட்ை திட்-
ைஙகள் நடைமுடறபபடுத்தபபட்ைன. 

இவற்டற அஙகிருந்து காவிக் ககாண்டு 
வந்்த அரசுக்குச் சார்பான  அடமச்சர்கள், 
பாராளுமன்ற உறுபபினர்கள் கூை இந்்தததிட்-
ைஙகளின் சா்தக பா்தகஙகடளப பற்றி எடுத-
துச் கசால்லைவில்டலை. ஏய்தா இந்்தளவுக்காவது 

்தருகிறார்கயள. அது யபாதும் என்று எண்ணிக் 
ககாண்ைனர். 

எனயவ இவர்களாலும் பாதிபபுத்தான். 
அல்லைது பயனில்டலை. 

மூன்றாவது ்தரபபு அரச நிர்வாக அதிகாரிக -
ளும் உததியயாகத்தர்களும் க்தாண்டு நிறுவ-
னஙகளுமாகும். 

எட்தயும் நடைமுடறபபடுததுவது இந்்தத 
்தரபயப. திட்ைமிைலிலும் இவர்களுக்கு கணிசமா-
னளவு பஙகுண்டு. மக்களுைன் யநரடியாக உற-
வாடுவதும் இவர்கயள. குடறந்்த பட்சம் இந்்தத 
்தரபபினர் சரியாகவும் கபாறுபபுைர்வுைனும் 
கசயற்பட்டிருந்்தால் நிடறய மாற்றஙகடள உரு-
வாக்கியிருக்க முடியும். 

ஒதுக்கபபட்ை நிதிடயயும் கிடைத்த உ்தவிக-
டளயும் மக்கள் சரியாகப பயன்படுததுவ்தற்-
குரிய அறிவுறுத்தடலையும் வழிபபடுத்தல்க-
டளயும் இவர்கள் வழஙகியிருக்க யவண்டும். 
இக்தான்றும் இவர்களுக்குப கபரிய சுடமயான 

விசயம். மட்டுமல்லை, 
இன்று நிர்வாக அலை-
குகளில் இ்தற்கான 
உததியயாகத்தர்கள் 
்தாரளமாகவும் ஏரா-
ளமாகவும் உண்டு. 
சரி பிடழகளுக்கு 
அபபால் யவண்டிய 
அளவுக்கு எல்லைா-
வற்றுக்குமான உத-
தி ய ய ா க த ்த ர் க ள் 
நியமிக்கபபட்டிருக் -
கிறார்கள். இ்தற்-
காக மக்களுடைய 
வரிபபைதட்த  அர-
சாஙகம் கசலைவழிக்-
கிறது. ஆகயவ இவர் -
கள் அ்தற்குரிய 
பயடன ்தஙகளு-
டைய யசடவகளுக்-
கூைாக மக்களுக்கு 
வழஙக யவண்டும். 

முன்பு ஒரு பிரய்தசததுக்கு ஒரு கிராமயசவகர் 
மட்டுயம இருபபார். அவயர அந்்தப பகுதியின் 
பதிவுகடளச் கசய்வது, கூபபன் என்ற உைவு 
முததிடரகடள வழஙகுவது, அந்்தப பகுதி-
யின் பிைக்குகள் சிறு சச்சரவுகடளத தீர்தது 
டவபபது, அஙயக ஏ்தாவது அனர்த்தம் நிகழந்-
்தால் உைனு்தவிகடளச் கசய்வது, அட்த மதிப -
பிட்டு அ்தற்கான இழபபீடுகடள வழஙகுவது, 
அஙயக நைக்கின்ற சட்ை வியரா்தச் கசயற்பாடு-
கடள முடிந்்தவடரயில் கட்டுபபடுததுவது என 
பலை பணிகடள ்தனி ஒருவராக நின்று கசய்வார். 

இபகபாழுது  அபபடியல்லை. ஒரு கிராம அலுவ -
லைர் பிரிவிற்கு யநரடி உததியயாகத்தர்கள் மூன்று 
யபர் நியமிக்கபபட்டிருக்கிறார்கள். ஒருவர் கிராம 
அலுவலைர். இவருடைய  பணி அந்்தப பகுதியி -
லுள்ள மக்களின் பதிவுகடள யமற்ககாள்வது, 
பிரய்தச கசயலைகததின் இடைபபு  யவடலைக -
ளுக்கு உ்தவியாக இருபபது என்பய்த. அடுத-
்தது சமுர்ததி உததியயாகத்தர். இவர் குறித்த   

வறிய – கபாருளா்தார நிடலையில் பின்்தஙகி-
யிருக்கும் குடும்பததிற்கு நிவாரை உ்தவிகடள 
யமற்ககாள்ளு்தல். அவர்களுடைய கபாருளா-
்தார யமம்பாட்டுக்கான  திட்ைஙகளுக்கு இலைகு 
கைனு்தவிடய வழஙகு்தல், அந்்தக் குடும்பங-
களின் பிள்டளகளுடைய கல்விக்கான  உ்த-
விகடளச் கசய்்தல் என இவருடைய பணி 
இருக்கும். அ்தாவது பின்்தஙகிய கபாருளா்தார 
நிடலைடயக்  ககாண்ை குடும்பஙகளின் கபாரு-
ளா்தார நிடலைடய உயர்ததுவதும் அந்்தக் குடும்-
பததிலுள்ள பிள்டளகளின்  கல்விடய இடையூ-
றின்றி க்தாைர டவபப்தாகும். 

அடுத்தது திட்ைமிைல் உததியயாகத்தர். இவர் 
அந்்தக் கிராம அலுவலைர் பிரிவின் கபாருளா்தார 
யமம்பாட்டுக்கும் அபிவிருததிக்குமான கள 
உததியயாகத்தராவார். இவர், மக்கயளாடும் 
மக்கள் அடமபபுகயளாடும் கலைந்்தாய்வுகடள 
யமற்ககாண்டு குறித்த கிராமததின் ்தன்டம, 
அவற்றின் ய்தடவ, அஙகுள்ள வளஙகள், 
மக்கள் க்தாடக, அவர்களின் க்தாழிற்திறன் 
யபான்றவற்டறகயல்லைாம் மதிபபிட்டு பிரய்தச 
கசயலைகததுக்கு அறிக்டக அளிக்க யவண்டும். 
இவவாறான அறிக்டககளின் அடிபபடையி -
யலையய ஒவகவாரு கிராம அலுவலைர் பிரிவுக் -
குமான அபிவிருததிததிட்ைஙகடள பிரய்தச 
கசயலைகஙகளும் மாவட்ைச் கசயலைகஙகளும் 
உருவாக்குகின்றன. 

எனயவ இந்்த மூன்று உததியயாகத்தர்களும் 
ஒருஙகிடைந்து முடறயாக யவடலை கசய்்தால் 
குறித்த கிராம அலுவலைர் பிரிவில் பாதிக்கு யமற்-
பட்ை குடறபாடுகள் தீர்ந்து புதிய நிடலைடய 
யநாக்கிய நகர்வு நிகழும். அது்தான் யநாக்கமும். 
இ்தற்காக இவர்களுக்கான பணியிைஙகடளக் 
கூை அரசு அடமததுக் ககாடுததுள்ளது. 

ஒவகவாரு கிராம அலுவலைர் பிரிவிலும் பன்-
யனாக்கு மண்ைபஙகள் என்ற யபரில் இந்்தப பணி-
யிைஙகள் அடமக்கபபட்டுள்ளன.

(17ஆம் பக்கம் பார்க்க)

தமிழ்ச் சமூகத்துக்கு ததவைப்படுைது தம்மீது
அன்பும்  அக்கவையும் ககொண்ட தவைவைகதே 

சிடற வாசம், வீட்டுக்காவல் என்பனவற்-
றிற்கு சர்வய்தச அளவில் புகழ கபற்ற-
வர்களில் ஒருவரும், ்தற்யபாது மீண்டும் 

சிடறபிடிக்கப பட்டுள்ளவருமான  மியன் -
மார் நாட்டின் ஜனநாயக காவலைர் ஆங சாங 
சூகி அம்டமயாருக்கு, இராணுவ ஆட்சிக்கு 
புகழ கபற்ற அந்்த நாட்டின் ்தற்யபாட்தய 
இராணுவ நீதிமன்றம் மீண்டும் சிடறவாசத 
தீர்பகபான்றிடன வழஙகி, அந்்த நாட்டின் 
மீ்தான மற்கறாரு மீள்பார்டவடய ஏற்படுததி 
உள்ளது.

ஜனநாயக ரீதியில் நாட்டு மக்களால் க்தரிவு 
கசய்யபபட்ை அவர் மீது சுமத்தபபட்ை யபாலிக் -
குற்றச் சாட்டுக்கள் பலைவற்றில்  ஒன்றிற்கு  கைந்-
்தவாரம் வழஙகபபட்ை  தீர்பகபான்றில், ஆரம் -
பததில் நான்கு ஆண்டுகள் சிடறத ்தண்ைடன 
எனவும் பின்னர் ்தற்யபாட்தய ஆட்சிக் கவிழப-
பின் சூததிர்தாரியும் ராணுவ ஆட்சியின்  ்தடலை -
வருமான மின் ஆங லைாஈஙகினால் ்தண்ைடன 
இரண்டு வருைஙகளாக குடறக்கப பட்டுள்ள்தா-
கவும் அறிவிக்கபபட்டுள்ளது.

ஐந்து யகாடிக்கும் யமற்பட்ை மக்கள் 
க்தாடகடய ககாண்ை  பஙகளாய்தஷ, சீனா, 
இந்தியா, லைாயவாஸ் மற்றும் ்தாய்லைாந்து 
ஆகிய நாடுகளின் எல்டலையில் இருக்கும் 
க்தன்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளில் ஒன்றான, 
மியன்மார் எனபபடும் முன்டனய பர்மாவின் 
அரசியல் மட்டுமல்லை  அஙகுள்ள மக்களின் 
வாழவியலும்  நீண்ை நாட்களாக க்தாைர்ந்து 
எரிநிடலையியலையய இருந்து வருகிறது.

 முதது, பவளம், மாணிக்கம் யபான்ற 
பலை இயற்டக வளஙகடள ககாண்ை அந்்த 
நாட்டின் முக்கிய ஏற்றுமதியான இயற்டக 
எரிவாயு (Natural Gaze), அஙகு விடளயும் 
அரிசி என்பவற்றுைன் இடைந்து பர்மிய காடு-
களில் வளரும் ய்தக்கு மரஙகளும் உலைகப 
புகழ கபற்றடவ.

 பழடமவா்தததிலும், பாரம்பரியததிலும்  
நம்பிக்டக நிடறந்்த, பலைநூறு இனக்குழு-
மஙகடள ககாண்ை இந்்த நாட்டு மக்கள், 
ய்தரவா்த கபௌத்ததட்தப பின்பற்றும் நாட்டின் 
அரசுகளால் கபரும் இன்னல்களுக்கு முகம் 
ககாடுதது வருகின்றனர். 

காலைனிததுவ ஆட்சியாளர்களிைமிருந்து 
1948 ல் முழுடமயான  சு்தந்திரம் கபற்ற பர் -
மாவில், ஜனநாயக ஆட்சி இைம்கபற்ற ஆண்டு-
கடள விரல் விட்டு எண்ணி விைலைாம். சு்தந்தி-
ரம் கபற்றதில் இருந்து பல்யவறு சிறுபான்டம 
குழுக்கள் மற்றும் கிளர்ச்சி குழுக்களால் முன்-
கனடுக்கபபட்ை க்தாைர்ச்சியான உள்நாட்டுப 
யபார்கடள சந்தித்த இந்்த நாட்டில், ஆரம்பத-
தில் 14 ஆண்டுகயள ஒரு ஜனாயக ஆட்சி நிலை-
வியது.

1962ஆம் ஆண்டு இைம்கபற்ற மு்தல் 
இராணுவப புரட்சி மூலைம் நடைமுடறக்கு 
வந்்த ஒயர கட்சி. இராணுவ ஆட்சி முடறடம 
28ஆண்டுகள் க்தாைர்ந்து நீடித்தது. இந்்த 
அராஜக இராணுவ ஆட்சிடய எதிர்தது,-
மக்களால் முன்கனடுக்கபபட்ை ஜனநாயக 
யபாராட்ைஙகளில் முன்னணியாளராக இருந்்த 
ஆங சாங சூகி அம்டமயார் மு்தன் மு்தலில் 
1988ம் ஆண்டு டகது கசய்யபபட்டு, கிட்ைத-
்தட்ை 15ஆண்டுகள் வீட்டுக் காவலில் டவக் -
கபபட்ைார்.  இந்திய சு்தந்திரததுைன் யசர்தது 
பிரித்தானியர்களிைம் இருந்து விடுவிக்கபபட்ை 
பர்மாவின், ்தடலைடம அடமச்சராக சிலைகாலைம்  
ப்தவி வகிதது பின்னர் சுட்டுக் ககால்லைபபட்ை 
ஆங சாங என்கின்ற பூர்வீக அரசியல்வாதி-
யின் மகளான  இவருக்கு 1991ம் ஆண்டின் 
யநாபல் பரிசு, இந்தியாவின் யநரு விருது  
உட்பை பலை சர்வய்தச விருதுகள்  வழஙகப பட்-
டிருக்கிறது.

 28ஆண்டு காலை இராணுவ ஆட்சி மக்களின் 
பாரிய எதிர்பபினால் முடிவுக்கு வர, 1990 ம் 
ஆண்டு இைம்கபற்ற ய்தர்்தலில் ஜனநாயகத -
திற்கான ய்தசிய லீக் கட்சி கவற்றி கபற்று 
ஆட்சி அடமத்தது, அந்்த ஆட்சி காலைததிலும் 
கபயரளவில் மட்டுயம அஙயக  ஜனநாயகம் 
நிலைவியது. ஆங சாங சூகி உட்பை இராணுவ 
ஆட்சியாளர்களினால் டகது கசய்யபபட்ை 
பலைர் க்தாைர்ந்தும் சிடறகளியய அடைக்கப 
பட்டிருந்தனர். அவர்களின் விடு்தடலை யகாரி 
நைாத்தபபட்ை யபாராட்ைஙகள், சர்வய்தச அழுத -
்தம் என்பவற்டற அடுதது  2010-ம் ஆண்டு 
வீட்டுக் காவலிலிருந்து விடுவிக்கபபட்ை சூகி, 
2012-ம் ஆண்டு இைம்கபற்ற இடைதய்தர்-
்தல் ஒன்றில் கவற்றி கபற்று 
நாைாளுமன்றததில் உறுபபினர் 
ஆனார். 

 2015-ம் ஆண்டு சூகியின் 
்தடலைடமயிலைான அவரின் 
ய்தசிய ஜனநாய லீக் கட்சி 
கவற்றி கபற்று ஆட்சி அடமத -
்தாலும், சூகியால் நாட்டின் 
அதிபராக ப்தவியயற்க முடிய -
வில்டலை. கவளிநாட்ைவர் ஒரு-
வரின் குடும்பத்தவர் எவரும் 
நாட்டின் அதிபராக ப்தவி வகிக்க 
முடியாது என முன்டனய 
இராணுவ அரசு நிடறயவற்றிய 
சட்ைம், இ்தற்கு காரைமாக கசால்லைபபட்ைது. 
பிரித்தானியர் ஒருவடர மைமுடித்த ஆங 
சாங சூகியின்  கைவரும், மகன்களும் கவளி-
நாட்டுக் குடியுரிடம உடைவர்கள் என்பது குறிப-
பிைத்தக்கது. அதிபராக முடியா்த சூசி நாட்டின் 
்தடலைடம ஆயலைாசகராகி உயரிய ்தடலைவராக 
கசயல்பட்டுவந்்தார்.

 இந்்த காலைப பகுதியில் மியான்மரில் வாழும் 
வஙகளாய்தசில் இருந்து குடிகபயர்ந்்த மக்களான 
யராஹிஙகியா முஸ்லீம் மக்கள்  நைத்தபபட்ை 
வி்தம், அவர்கள் மீது இராணுவததினரால் கட்ை-
விழதது விைபபட்ை அைக்கு முடறகள் என்பன 
குறிதது எந்்த நைவடிக்டகயும் எடுக்கபபைாடம 
க்தாைர்பில் இவர்மீது கபரும் விமர்சனஙக -
ளும் டவக்கபபட்ைன.

 பின்னர் கைந்்த 2020-ம் ஆண்டு நவம் -
பர் மா்தம் நடைகபற்ற ய்தர்்தலிலும் அவரது 
ய்தசிய ஜனநாய லீக்  கட்சியய  கவற்றி கபற்று 
ஆட்சி அடமத்தது. 2015-ம் ஆண்டு கபற்ற 
கவற்றிடயக் காட்டிலும் இந்்த ய்தர்்தலில் 
நாட்டின் 83 ச்தவிகி்த வாக்குகடள கபற்று 
கபரு கவற்றி ஈட்டிய யபாதும் ஆங சாங 
சூகியின்  ஆட்சி க்தாைர நாட்டின் இராணுவம் 
அனுமதிக்கவில்டலை.

 கைந்்த கபபரவரியில் அஙயக மீண்டும் ஒரு 
இராணுவ புரட்சி இைம்கபற்று ஆட்சிகவிழபபு 
நைந்்தது. ஆட்சிடய டகபபற்றிய மியன்மார் 
இராணுவம் ஆன்சாங சூகிடயயும் அவரது 
அரசாஙகததின் முக்கிய ்தடலைவர்கடளயும் 
டகதுகசய்து சிடறபபடுததியய்தாடு நாட்டில் 
மீண்டும் இராணுவ ஆட்சிடயப பிரகைனம் 
கசய்்தது. 

இராணுவத ்தளபதி மின் ஆங லைாஈங 
அடனதது அதிகாரமும் கபாருந்திய ்தடலை -
வராக ்தன்டன நிடலைநிறுததிக் ககாண்டுள் -
ளய்தாடு கபயரளவில் ஜனாதிபதியாக மின்ட் 
ஸ்யவ எனும் இன்கனாரு இராணுவ அதிகா-
ரிடய நியமிததுள்ளார். இந்்த ஆட்சிக் கவிழப-
புக்கு ராணுவம் கசால்லும் காரைம் ய்தர்்த-
லில் முடறயகடுகள் நைந்்த்தாம்.

சிடறயில் அடைக்கபபட்டுள்ள ஆஙசாங 

சூகி மீதும் அவரது கட்சியான ஜனநாயகததிற்-
கான ய்தசிய முன்னணியினர்  மீதும், கைந்்த 
ய்தர்்தலில் வாக்கு யமாசடியிலும் ஊழலிலும் 
ஈடுபட்ைார்கள், கலைவரதட்த தூண்டினார்கள், 
ககாயரானா ்தடுபபு நடைமுடறகடள மீறி-
னார்கள்  என்பது உட்பை பல்யவறு  குற்றச்சாட்-
டுக்கடள அடுக்கி வருகின்றது இராணுவம். 

்தனது  ஜனநாயக வியரா்த சதி நைவடிக்-
டகக்கு இபபடி பலை காரைஙகடள இராணு-
வம்  கூறினாலும்  அவர்களின் உயர் மட்ைத-
தினர் அதிகார யமாகததில் திடளத்தவர்கள் 
என்ப்தற்கு ஒரு நீண்ை வரலைாறு உண்டு .1962 
மு்தல் 2011 வடரயான  சுமார் ஐந்து ்தசாப -
்தகாலை இராணுவ ஆட்சியின் யபாது 2008 

இல் இராணுவததிற்-
குச் சார்பாக யமற்-
ககாள்ளபபட்ை  இரண்டு 
அரசியலைடமபபு திருத -
்தஙகடள இ்தற்கு ஓர் 
முக்கிய உ்தாரைமாக 
கசால்லைலைாம்.

பாராளுமன்றததின் 
கமாத்த ஆசனஙக-
ளில் நான்கில் ஒரு 
பஙகு இராணுவத -
திற்கு ஒதுக்கபபை 
யவண்டும் என்பது 
மு்தல் திருத்தமாகும். 

அய்தயபான்று நாட்டின் உள்விவகார, பாது -
காபபு, எல்டலை நாடுகளுைனான விவகாரஙகள் 
ஆகிய மூன்று முக்கிய அடமச்சுப கபாறுபபுக் -
கள் இராணுவததிற்கு வழஙகபபை யவண்டும் 
என்பது இரண்ைாவது திருத்தமாகும் .

 2011 இற்குப பின்னர் இைம்கபற்ற 
அடனததுத ய்தர்்தல்களிலும் இததிருத்தஙகள் 
அஙகீகரிக்கபபட்டு நடைமுடற க்தாைர்ந்்தன. 

மியன்மார் பாராளுமன்றததின் கமாத்த 
440 ஆசனஙகளில் இரணுவததின் இந்்த அர-
சியலைடமபபு மாற்றததின்படி 330 உறுபபினர்-
கடளயய மக்கள் ய்தர்்தல் மூலைம் யநரடியா -
கத க்தரிவுகசய்ய முடியும். 

எஞ்சியுள்ள 110 உறுபபினர்கள் இரா -
ணுவததிலிருந்து நியமிக்கபபடுவார்கள். 
அவர்கடள முபபடைகளின் ்தளபதி ்தனது 
அதிகாரதட்தப பயன்படுததி நியமிபபார். 
கமாத்தததில்  முழுடமயான ஜனநாய -
கம் மியன்மாரில் இன்னும் மலைரவில்டலை 
என்பய்த ய்தார்த்தம் ஆகும். ஆக ஏற்க -
னயவ பாராளுமன்ற அரசியலில் இரா -
ணுவததின் ்தடலையீடு குறிபபிட்ைளவு 
இருந்்த நிடலையியலையய ்தற்யபாட்தய புதிய 
இராணுவ சதிப புரட்சி அஙயக அரஙயக -
றியுள்ளது. சூகி மீ்தான மு்தல் ்தண்ைடன 
அறிவிக்கபபட்ை பின்னர், கருதது கவளி -
யிட்ை ஐ.நா மனி்த உரிடமகள் புலைனாய்வு 
அடமபபினர் , மியான்மர் இராணுவ அரசு 
மீது யமற்கததிய நாடுகளின் கபாருளா -
்தார அழுத்தஙகள்  யமலும் அதிகரிக்கப பை 
யவண்டும் என வலியுறுததியுள்ளது.

 மியான்மர் மக்கள் மீ்தான சட்ைவியரா்த 
பிடி க்தாைர்வ்தற்கு அனுமதிக்க முடியாது 
எனவும்   இராணுவ ஆட்சிக்கு கபாருளா -
்தார மற்றும் ஆயு்த உ்தவிகடள மறுபப்தன் 
மூலைம் மியான்மர் மக்களுக்கு ஆ்தரவளிக்க 
சர்வய்தச சமூகம் வலுவான நைவடிக்டககடள 
எடுக்க யவண்டும் எனவும் அகமரிக்க காஙகி -
ரஸ் உறுபபினர்களும் வலியுறுததி உள்ளனர்.

 இத்தடகய பல்யவறு சர்ச்டசகடளயும், 
சவால்கடளயும் உருவாக்கியுள்ள இராணுவ 
சதி ஆட்சி  முடிவுக்கு வர யவண்டும் என்பய்த 
அடனவரினதும் எதிர்பார்பபாகும் நைக்-
குமா,,,?

சிவைப்பைவை ஆங் சொங் சூகி...     
விருது என்பது எவருக்கு வழஙகப-

பை யவண்டும் என்ற நியதி உண்டு. 
அ்தடன பரிந்துடரபப்தற்கு ஒரு ்தகுதி 

யவண்டும். ்தகுதி உள்யளார் என கரு்தபபடும் 
பலைர் குறிபபிட்ை ்தகுதியில்லைாமல் இருந்து, யவறு 
பலைவீனஙகடள ககாண்டிருக்கும்யபாது முடிவுக-
ளும் நிடலைடமகளும் யமாசமடைகின் -
றன. நடுவர் குழாமில் உள்ளவர்கள் 
எத்தடகய பின்னனிடய ககாண்டி-
ருக்க யவண்டும்?  இடவகயல்லைாம் 
பதில் இல்லைா யகள்விகளாக கைந்்த 
சிலை வருைஙகளாக பலை ஊைகவியலைா-
ளர் மனதில் நிடலைதது நிற்கின்றன.

ஏ்தாவக்தான்றுக்கு  விண்ைப -
பித்தால் அந்்த விண்ைபபதட்த 
ஏற்றுக்ககாண்ை்தற்கான பற்றுச் -
சீட்டு இல்லைாடமயய அடனதது 
வடக ஊழல்களுக்கும் ஆரம்பமாக 
அடமந்து விடுகிறது. 

நடுவர் குழாம் மற்றும் ஆயலைாசடன 
சடபயில் உள்ளவர்களுக்கு ஒரு 
முடறயான ஒழுக்க விழுமியம் 
இருத்தல் யவண்டும். அ்தாவது இந்்த 
கபாறுபடப ஏற்ற பின், அவர்கள் 
எந்்தகவாரு வாகனாலி மற்றும் க்தாடலைக்காட்சி-
யிலும் பணியாற்ற கூைாது.  மாறாக பணியாற் -
றும்யபாது, அவர்களது நம்பகத்தன்டமயும் நடு-
நிடலைத்தன்டமக்கான மகத்தான மதிபபும் ப்தவி 
கபாறுபபுக்கான உன்ன்த நிடலையும் இல்லைாமல் 

யபாய்விடுகின்றது. 2019 / 2020 இற்கான 
அரச வாகனாலி விருதுவழஙகலில் ஆயலைாசடன 
சடபயில் உள்ள அஙகத்தவர்கள் சிலைர் (்தமிழ /- 
சிஙகளம் ) இன்னும் ஒரு ய்தசிய வாகனாலியில் 
கசய்தி வாசிதது வருகின்றனர். 
மு்தலில் இது விதிமுடறகளுக்கு 
முரைானது. இபபடிபபட்ை 
குடறபாடு இந்்த ஆயலைாசடன 
சடபயில் இருக்கின்ற்தா என்று 
பலைர் சிந்திக்கக் கூடும் . நடுவர் குழாம் மற்றும் 
ஆயலைாசடன சடபகள் எந்்தளவிற்கு பரந்துபட்ை 
ஆளுடமகடள ககாண்டு சுயாதீனமாக கசயல்படு-
கிறய்தா, அந்்தளவிற்கு அவற்றால் கவளிபபடும் தீர்-
மானஙகளும் முடிவுகளும் சுயாதீனமாகவும் துல்-
லியமாகவும் அடமயும் என்று எதிர்பார்க்கலைாம். 
மக்கள் மததியில் நம்பிக்டகயும் பிறக்கும். 

யமலும் ஒயர நிறுவனததில் பணியாற்றி ஓய்வு 
கபற்றவர்கடள நடுவர்குழாமில் முழுடமயாக 
உள்வாஙகும்யபாது, அஙகு அந்்த நிறுவனததிற்-
கான விண்ைபபஙகடள க்தரிவு கசய்வ்தற்கான 

வாய்பபு அதிகம். அல்லைது பக்க சார்பபு ்தன்டம 
அதிகம். அததுைன் அந்்த நிறுவனதட்த யசர்ந்்த 
்தமக்கு பிடித்தமான சிலைருக்கு அந்்த விருதுகடள 
வழஙகும் யமாசமான பக்கச்சார்பும் கவளிபபடும்.
இஙகு ஒரு ய்தசிய வாகனாலிடய  யசர்ந்்த நான்கு 
யபர் நடுவர் ( 4/5 ) குழாமில் இைம்கபற்றிருந்-

்தனர். இ்தனால் மற்-
றுகமாரு விடளவும் 
ஏற்படுகிறது. ்தாம் 
ஒயர நிறுவனதட்த 
யசர்ந்்தவர்கள் என்ற 
காரைத்தால், அய்த 
நிறுவனதட்த யசர்ந்்த 
சிலை நல்லை விண்ைப-
பஙகடள கூை க்தரிவு 
கசய்யாது யபாகும் 
துர்பபாக்கிய நிடலையும் 
ஏற்பட்டு விடுகிறது. 
இவற்றால் திறடம-
யான விண்ைபப்தாரி-
கயள பாதிக்கபபடுகின்-
றனர்.

அடுதது, விண்ைப-
பித்த துடற சார் விை-

யஙகடள நடுவர் குழாம் பார்க்கும்யபாது, விண்-
ைபப்தாரியின் படைபபில் எந்க்தந்்த விையஙகள் 
கவனததிற் ககாள்ளபபடும் ? எத்தடன புள்ளிகள் 
வழஙகபபடும் என்பது குறித்த திறன்- வடகபபடுத-
்தல் முடற கவளிபபடைத்தன்டம ககாண்ை்தாக இல்-
லைா்த்தலைால், அதுவும் ்தமக்கு விருபபமான விண்ைப-
ப்தாரிக்கு கூடு்தல் புள்ளிகடள வழஙகும் பக்கச்சார்பு 
விையததிற்கு விததிடுகிறது.

விருது வழஙகல் முடறகளும் சம்பிர்தாயஙக-
ளும் பலைருக்கு புரியா்த புதிராகவும் சி்தம்பர சக்கர-
மாகவும் மூடிமடறக்கபபட்ை மந்திரஙகளாகவுயம 
இருந்துள்ளன. அ்தடன கவளிச்சததிற்கு ககாண்டு 
வருவய்த இந்்த ஆக்கததின் பிர்தான யநாக்கம். 
ஒரு சிலை ்தவறுகள் சுட்டிக்காட்ைபபட்டு ஊைகஙகள் 
வாயிலைாக கவளிபபடும்யபாது, அந்்த பிடழகள் 
மீளவும் இைம்கபற மாட்ைாது என்பது ஒரு நம்-
பிக்டக. இந்்த ஆக்கம் ஆக்கபபடுவ்தற்கு அதுவும் 
ஒரு காரைம். இ்தனால் பாதிக்கபபட்ை பலை ஊைக 
நிறுவனஙகடள யசரந்்த விண்ைபப்தாரிகளின் 
ஆ்தஙகமும் இந்்த ஆக்கம் எழு்தபபடுவ்தற்கு மற்-
றுகமாரு காரைமாகும். யமற்குறிபபிட்ை விையஙக-
ளுக்கு ஆ்தாரமாக கலைாசார அலுவல்கள் திடைக்க-
ளம் கவளியிட்ை சஞ்சிடக காைபபடுகிறது என்பது 
இஙகு குறிபபிைத்தக்கது. 

ஒரு விருது வழஙகபபடுவ்தற்கான காரைம் 
அந்்த நபடர எதிர்காலைததில் யமலும் சிறபபாக 
கசய்ய ஊக்குவிபபது பிர்தான யநாக்கமாகும். 
ஆனால் திறடமயில்லைா்தவருக்கு அந்்த விருட்த 
வழஙகுவ்தால் ஒரு முன்யனற்றமும் ஏற்பை யபாவ-

தில்டலை. இது சமு்தா-
யததிற்கு பிடழயான 
உ்தாரைதட்த ்தந்து விடு-
கிறது. இத்தடகய சமூக 
அநீதிகளுக்கு எதிராக 

குரல் எழுபப யவண்டியது அடனதது ஊைகவியலைா-
ளர்களின் கபாறுபபாகும். யமற்குறிபபிட்ை முடறப-
பாடுகள் க்தாைர்பில் ஒரு முடறபபாட்டு கடி்தம் ம்த 
விவகார, கலைாசார அலுவல்கள் அடமச்சின் கசய-
லைாளருக்கு அனுபபி டவக்கபபட்ைது. அ்தன் ஒரு 
பிரதியும் இஙகு இடைக்கபபட்டுள்ளது. 

இத்தடகய முடறயகடுகளுக்கு இனியாவது ஒரு 
நியாயமான தீர்வு கிடைக்கட்டும் !

( ஏதேனும் தேள்விேள் இருநேதால் இநே மின் -
னஞ்சலில் உஙேள் ேருத்ே பதிவிடவும் - நன்றி 
yogaraj35Shgmail.com   )

ைொக�ொலி ைற்றும் கதொவைக்கொட்சி 
விருது ைழங்கலில் ்பை குேறு்படிகள் 

ஜே. ஜ�ோகரோஜ்...?
சிதேஸட ஊடேவியலதாளர்

ஜகோவை நந்தன்...?

கருணோகரன்...?
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ெகா�ட் ெதாற்றுக்கு எ�ரான மூன்றா-
வது பூஸ்டர் தடுப்பூ�ைய அறுபது வயதுக்கு 
ேமற்பட்டவர்களுக்கும், தற்ேபாது 30 முதல் 
60 வயது வைர�லான அைனவருக்கும் ஏற்ற 
ேவண்டும் என்ற ஜனா�ப��ன் ப�ப்பு-
ைரக்கு அைமய ெகாழும்பு மாநகரசைப தன் 
தடுப்பூ� �ட்டத்ைத ேமலும் �ைரவு படுத்-
�யுள்ளது.

ெகாழும்பு வாழ் மக்கள் தவறாவது தமது 
தடுப்பூ�கைள ேபாட்டுக் ெகாள்ளுமாறு 
ெகாழும்பு மாநகரசைப ெபாது சுகாதார 

மருத்துவப் ���ன் தைலைம மருத்துவ 
அ�கா� ருவன் �ஜயமு� அைனவைரயும் 
ேகட்டுள்ளார். இதன் மூலம் �ைரவாகேவ 
ெகாழும்ைப மூன்று தடுப்பூ�கள் ேபாடப்-
பட்ட முதல் நகரமாக்க மு�யும் என அவர் 
ெத��க்�றார். 

முதலாம் கட்டத்�ல் ெகாழும்பு மாநகர-
சைப எல்ைலக்குள் 109025 ேபர் அஸ்ட்ரா 
ெசனகா தடுப்பூ�ைய ெபற்றனர். இேத 

முதலாம் கட்டத்�ல்  �ேனாபாம் தடுப்பூ� 
2, 80673 ேபருக்கு ஏற்றப்பட்டது.

2021 ஜ�ன் மாதமள�ல் ஆரம்�க்கப்-
பட்ட இரண்டாம் கட்ட தடுப்பூ� வழங்-
கும் ேவைலத்�ட்டத்�ல் 51 786 ேபருக்கு 
அஸ்ட்ரா ெசனகா தடுப்பூ�யும் �ேனாபாம் 
தடுப்பூ� 2,23632 ேபருக்கும் ேபாடப்பட்-
டது.

ெகாழும்பு மாநகர சைப�ன் ெபாது 
சுகாதார ���னர் 2020 மார்ச் மாதம் முதல் 
இன்றுவைர அயராது ெகா�ட் எ�ர்ப்பு நட-
வ�க்ைகக�ல் ஈடுபட்டுள்ளனர். 

ைவத்�யர்களும், ெபாது சுகாதார ப�ேசா-

தகர்களும், தா�களும், ஏைனய ஊ�யர்க-
ளும் ஓயாது ப�யாற்� வருவதால் ெகா�ட் 
பரவும் ேவகம் ெகாழும்�ல் மந்த�ைல 
அைடந்�ருக்�றது. இேத சமயம் இராணுவ 
சுகாதார ���னரும் ெகா�ட் 19 தடுப்பு�ட்-
டத்ைத ெகாழும்�ல் முன்ெனடுத்து வரு�ன்-
றனர்.

ெகாழும்பு மாநகர சைப 47 வட்டாரங்க-
ைளக் ெகாண்டது. 119 உறுப்�னர்கள் உள்-

ளனர். 
ெகாழும்பு மாநகர சைப�ன் ெபாது 

சுகாதார ைவத்�ய ���ன�ன் தைலைம-
�ல் 2021 மார்ச் மாதம் முதலாம் கட்ட 
ெகா�ட் – 19 தடுப்பூ� வழங்கும் �ட்டம் 
முன்ெனடுக்கப்பட்டது. 

இப்ப��ல் மாநகர ைவத்�ய அ�-
கா�கள். ெபாது சுகாதார ப�ேசாதகர்கள், 
தா�கள், ெபா�ஸார் �ராம ேசவகர்கள் 
என்ேபார் இைணந்து ப�யாற்�னர். 

ஊ�ேயற்றப்பட்ட அைனத்து பயனா�க-
ளுக்கும் க���ல் ப�வு ெசய்யப்பட்ட 
அட்ைடகள் வழங்கப்பட்டன. 

இந்த ெகா�ட்  - 19 தடுப்பூ� அட்ைடைய 
ஒவ்ெவாரு வரும் பாதுகாப்பாக ைவத்துக் 
ெகாள்ளேவண்டும். ெபாது இடங்க�ல் 
இந்த அட்ைடைய காட்ட ேவண்�ய அவ-
�யம் எழலாம். எ�ர்காலத்�ல் இது உங்க-
ளுக்கு ேத�ய சுகாதார அத்தாட்� அட்ைட-
யாகப் பயன்படும்.

மா நகரசைப தற்ேபாது மூன்றாம் கட்ட 
தடுப்பூ�ைய வழங்� வரு�றது இைத 
ஏற்�க் ெகாள்வதால் பக்க�ைளவுகள் ஏற்-
படலாம் எனச் �லர் கரு� அைதத் த�ர்த்து 
வரு�ன்றனர். இது எந்த ஆதாரமுமற்ற புர�-
யாகும். இக்கூற்ைற நாம் முற்றாக �ராக�க்�-
ேறாம். 

ேமலும் �லர் எந்தெவாரு தடுப்பூ�ைய-
யும் ஏற்றாது நக�ல் சுற்�த் ���ன்றனர். 
ஏைனேயார் தடுப்பூ�கைள ஏற்� பாதுகாப்பு 
ெபறும்ேபாது இவர்கள் எந்தத் தடுப்பூ�-
ையயும் ஏற்றாமல் இருப்பது இவர்கைள 
ேபராபத்�ல் ெகாண்டு �ட்டு �டும். 
இத்தைகேயாைரச் சுற்�யுள்ேளார் இவர்-
கைள தடுப்பூ� ஏற்�க்ெகாள்ளத் தூண்ட 
ேவண்டும் என்று �னகரனுக்கு தகவல் ெத�-
�த்தார் �ஜயமு�.

நாட்�ல் பல்ேவறு வைகயான ெகா�ட் 
– 19 �றழ்வுகள் காணப்படுவதால் �குந்த 
எச்ச�க்ைக அவ�யம். ெகாழும்பு சன நட-
மாட்டம் �க்க பகு�. மக்கள் ஒன்று கூடுவது 
அ�கம். எனேவ தடுப்பூ� �ஷயத்�ல் 
அலட்�யம் ேவண்டாம் என்�றார் இவர்.

மூன்றாம் கட்ட தடுப்பூசிைய அலட்சியம் ெசய்ய ேவண்டாம்!
நாடு பைழய நிைலக்குத் திரும்ப உதவுங்கள்
ெகாழும்பு மாநகரசைப தைலைம 
மருத்துவர் ேவண்டுேகாள்

ேக. �. �.புஷ்பராஜா

 
gpuNjr ifj;njhopy;Jiwapd; Kd;Ndhbfs;

tlNky; khfhz

ifj;njhopy; Nrit gzpafk; (ISB)

KjyPl;bw;fhf cs;ehl;L kw;Wk; ntspehl;L KjyPl;lhsh;fSf;F tpLf;fg;gLk; miog;G!

kN`h gpuNjr nrayhsh; gphptpd; f[nef;fk fpuhk Nritahsh; gphptpy; ntyq;nfhy;ytj;j fhzpia (FUehfypypUe;J 35 fp.kP.> nfhOk;Gj; JiwKfj;jpypUe;J 135 fp.kP.> fl;Lehaf;f> 

gz;lhuehaf;f rh;tNjr tpkhd epiyaj;jpypUe;J 90 fp.kP. J}uj;jpy;) Gjpa ifj;njhopy; g+q;fhthf mgptpUj;jp nra;tjw;fhd mbg;gil Ntiyfs; Muk;gpf;fg;gl;Ls;sd.

Mff; Fiwe;j KjyPL 50 kpy;ypad; &ghthFk; (fhzpapd; ngWkjp jtph;j;J)

Mff; Fiwe;j 30 Neub njhopy; tha;g;Gfs;

Mff; Fiwe;j ruhrhp Gus;T - 400 kpy;ypad; &gh

cs;ehl;L %yg;nghUl;fis mbg;gilahff; nfhz;L mikf;fg;gl;l 

ifj;njhopy; / Vw;Wkjpf; ifj;njhopy; / ngWkjp Nrh; ifj;njhopy; 

#oy; khR Fiwe;j ifj;njhopy; 

cUthf;fg;gLk; kiwKf njhopy; vz;zpf;if

cs;ehl;L nghUshjhu mgptpUj;jpf;F kiwKfkhf toq;fg;gLk; gq;fspg;G

njhpT nra;tjw;fhd %yg;gpukhzk; kw;Wk; jifikfs;KjyPL nra;tjw;F Mh;tk; fhl;Lk; cs;ehl;L kw;Wk; ntspehl;L KjyPl;lhsh;fs;> Vw;Wkjpahsh;fs; 
kw;Wk; ifj;njhopyhsh;fs; mth;fspd; mgpyhi\fis Kd;itf;FkhW miof;fg;gLfpd;wdh;.

Ntz;LNfhs; fbjk;

KjyPl;L tpz;zg;gg; gbtk; (www.isb.lk %yk; jutpwf;fk; nra;ayhk;)

KO tpguq;fSldhd nraw;wpl;l mwpf;if

tpahghug; gjpTr;rhd;wpjo;

2022 [dthp khjk; 30Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd; cq;fsJ mgpyhi\fis vkf;Ff; fpilf;ff; nra;aTk;.

Nkyjp tpguq;fSf;Fj; njhlh;Gnfhs;sTk;

kpype;j N`uj; - nghWg;gjpfhhp (ifj;njhopy;Ngl;il)

gpujPgpfh [arpq;f - gapw;rp cjtpahsh;

epiwNtw;Wg; gzpg;ghsh;

ifj;njhopy; Nrit gzpafk;> 141> fz;b tPjp> FUehfy;> ,yq;if.

njhiyNgrp: 037-2223721-3 / njhiyefy;: 037-2223562

kpd;dQ;ry;: info@isb.lk / ,izajsk;: www.isb.lk
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ேபராசிரியர் 
ேக.ரீ.கேணசலிங்கம் 
யாழ். பல்கைலக்கழகம்

ேமற்கா�ய அர�ய�ல் அ�க 
மாற்றங்கைள ேநாக்�ய 

ேபாக்�ைன அண்ைமக்காலங்க�ல் 
அவதா�க்க மு��றது. கு�ப்பாக 
ஈரான் �வகாரத்�ல் வல்லரசுக�ன் 
ேபாக்�ல் ஏற்பட்டுவரும் மாற்-
றங்களும் ஈரா�ன் அணுகுமுைற-
யும் த�த்துவமானதாக அைமய 
இஸ்ேரல் அதற்கு எ�ரான நடவ-
�க்ைகக�ல் கவனம் ெசலுத்தும் 
ேபாக்�ைனயும் காணமு��றது. 
இஸ்ேர�ய அணுகுமுைற அைனத்-
தும் அரபு நாடுகைள அரவைணத்துக் 
ெகாள்வதுடன் ஈரானுக்கு எ�ரான 
முகாம் ஒன்றுக்கான தயார்படுத்-
தைல ேமற்ெகாண்டு வரு�றைத 
காணமு��றது. அ�லும் ெதன் 
குவாட் என அைழக்கப்படும் குவாட்-
2 அைமப்�ைன ைமயப்படுத்�ய 
இஸ்ேரல் இராணுவ ��யான கட்ட-
ைமப்�ைனயும் ஒத்துைழப்�ைன-
யும் அைமப்ப�ல் அ�க க�சைன 
ெகாண்டு இஸ்ேரல் நகர்ந்து வரு�-
றது. இக்கட்டுைரயும் இஸ்ேர�ய 
�ரதமரது ஐக்�ய அரபு இராச்�யத்-
�ற்கான �ஜயத்ைத ைமயப்படுத்� 
எழுந்துள்ள ேமற்கா�ய அர�யல் 
சூழைல ேதடுவதாக அைமயவுள்-
ளது. 

இஸ்ேர�ய �ரதமர் நப்ரா� 
ெபன்னட் ஐக்�ய அரபு இராச்�யத்-
துக்கு �சம்பர்- 12 (2021)அன்று முதல்-
முைறயாக �ஜயம் ெசய்துள்ளார். 
கு�த்த �ஜயத்�ல் ஐக்�ய அரபு 
இராச்�யத்�ன் இளவசர் முகமட் 
�ன் ைசயட்ைட சந்�த்து கலந்து-
ைரயா�யுள்ளார். கு�த்த கலந்து-
ைரயாட�ல், 2020ஆம் அண்டு 
இஸ்ேரல் மற்றும் அெம�க்கா�ன் 
முன்னாள் தைலவர்களால் ேமற்-
ெகாள்ளப்பட்ட ஐக்�ய அரபு இராச்-
�யம் ெதாடர்பான ஒப்பந்தங்க�ன் 
�கழ்கால �ைலைமகள் ெதாடர்�ல் 

கலந்துைரயாடப்பட்டது. அவ்�ஜ-
யத்�ன் மு��ல் கருத்துைரத்துள்ள 
ெபன்னட், இஸ்ேரலுக்கும் ஐக்�ய 
அரபு இராச்�யத்துக்கும் இைட�-
லான உறவுகள் எவ்வாறு �றப்பா-
கவும் ��வானதாகவும் இருந்தது 
என்பைத அவரது �ஜயத்�னூடாக 
எடுத்துக்காட்�யுள்ளார். ேமலும், 
'நாங்கள் ெதாடர்ந்து அவர்கைள 
வளர்த்து, பலப்படுத்த ேவண்டும். 
ேமலும் இரு நாட்டு மக்களுக்கும் 
இைடேய அன்பான அைம�ைய 
கட்�ெயழுப்ப ேவண்டும்.' எனவும் 
கு�ப்�ட்டுள்ளார். இளவரசர் முக-
மது�ன் இஸ்ேரல், -பாலஸ்�ன 
ேமாதலுக்கு உடன�த் �ர்ைவ �ட, 
அணுவாயுத ஈரா�ன் அச்சுறுத்தல் 
இப்ேபாது அ�க கவைல அ�ப்பதா-
கவும் அவர் சுட்�க்காட்�யுள்ளார். 
அதுமட்டுமன்� இரு நாட்டுக்கு-
மான இராணுவம் மற்றும் ெபாருளா-
தாரத்�ல் அ�க உடன்பாடுகள் எட்-
டப்பட்டதாகவும் இஸ்ேரல் பா�ய 
ெபாருளாதார முத�டுகைள ஐக்�ய 
அரபு இராச்�யத்�ல் ேமற்ெகாள்ள 
உள்ளதாகவும் அதற்கான பு�ந்து-
ணர்வு இருதரப்பாலும் எட்டப்-
பட்டைம ெதாடர்�லும் தகவல் 
ெவ�யா�யுள்ளது. இவ்வாறு இரு 
நாட்டுக்குமான உறைவ பலப்படுத்-
துவதன் அ�ப்பைட�ல் ேமற்கா-
�ய அர�யல் இஸ்ேர�ன் கட்டுப்-
பாட்டுக்குள் நகர்வது மட்டுமன்� 
��ர ேபாக்குைடய இஸ்ேர�ய 
எ�ர்ப்புவாத சக்�கைள மு�ய�க்-
கும் �தத்�லும் இஸ்ேர�ன் நகர்வு 
காணப்படு�றது. இதைன ��வாக 
ேநாக்குதல் அவ�யமாகும். 

முதலாவது, அரபு நாடுகேளாடு 
கூட்ெடான்ைற வலுப்படுத்துவ-
�ல் இஸ்ேரல் ெதாடர்ச்�யாக 
ெவற்�கண்டு வரு�றது. சவு� 
அேர�யாேவாடும் கட்டாேராடும் 
ெநருக்கமான உறைவ ெகாண்டுள்ள 
இஸ்ேரல் அெம�க்கா�ன் அனுசர-
ைணேயாடு குவாட்-02 என்ற அைமப்-
�ல் இந்�யா, அெம�க்காேவாடு 
இஸ்ேரலும் ஐக்�ய அரபு இராச்-
�யமும் இைணந்து ெகாண்டன. 

எனேவ இக்கூட்டு வலுவான அத்�-
யாயத்ைத ேமற்கா�ய பரப்�ல் ஏற்ப-
டுத்த வ�வகுத்துள்ளது. அெம�க்க,-
ஈரா�ய உறைவ உைடத்த இஸ்ேரல் 
ப�ப்ப�யாக அெம�க்காைவ 
ஈரா�ன் அணுவாயுத உடன்பாடுக-
ளுக்கு எ�ராக ெதா�ற்பட ைவத்த-
ேதாடு ேமற்கா�ய அர�ய�ல் பு�ய 
கூட்�ன் உருவாக்கத்ைத பலப்ப-
டுத்துவ�ல் ெவற்� கண்டுள்ளது. 
பு�சார் அர�யல் ���ல் �மான 
ேபாக்குவரத்ைதயும், தைரத் ெதாடர்-
ைபயும், இராணுவ -ெபாருளாதார 
ஒத்துைழப்புக்கைளயும் ஐக்�ய 
அரபு இராச்�யத்துடன் பலப்படுத்-
தும் இஸ்ேரல் இந்�ய -அெம�க்க 
�ன்புலத்துடன் அத்தைகய கட்ட-
ைமப்ைப பலப்படுத்� வரு�றது. 
எனேவ ேமற்கா�யா�ல் இஸ்ேரல் 
உருவாக்� இருக்கும் பு�ய கூட்-
ட�க்கு இஸ்ேரேல தைலைம 
தாங்கும் சக்�யாக காணப்படு�றது. 

இரண்டாவது, இஸ்ேரல் அரபு 
நாடுக�ைடேய தனது நட்புறைவ 
பலப்படுத்தம் �தத்�ல் இராணுவ 
ெபாருளாதார உத�கைள முன்�-
றுத்தம் இரா�க ெசய்முைறகைள 
முன்னகர்த்� வரு�றது. ேமற்கா�யா-
�ல் யூதர்களுக்கு எ�ரான அரபுலக 
�ந்தைன�ல் ஆளும் தரப்புக்கைள 
�ைச �ருப்புவதற்கும் கூட்டுறைவ 
பலப்படுத்துவ�லும் தனது இரா-
ஜதந்�ரத்ைத �ரேயாகப்படுத்� 
வரு�ன்றது. இஸ்ேர�ன் �ட்டுக்-
ெகாடுப்புக்கள் அைனத்தும் இஸ்ேர-
�ன் எ�ர்கால இருப்ைப ேநாக்�ய 
நகர்வாகேவ ெத��ன்றது. பலஸ்�-
னர்க�ன் ஏவுகைண தாக்குதலால் 
�ைலகுைலந்து ேபான இஸ்ேரல் 
கு�ப்பாக முன்னாள் �ரதமர் ெநதன்-
யாகு அரசாங்கத்�ன் �ழ்ச்� சமாதா-
னபூர்வமான ஒத்துைழப்ைப ேநாக்� 
நகர்வதற்கான களத்ைத முதன்-
ைமப்படுத்�யுள்ளது. ெநதன்யாகு 
அரசாங்கம் ேபா�ல் எ�ர்ெகாண்ட 
ேதால்�ேய அதன் ஆட்�ய�காரத்-
�ன் ேதால்�யாக அைமந்தது என-
ேவதான் இஸ்ேரல் பலஸ்�னமல்-
லாத அல்லது ��ரேபாக்கு அல்லாத 

அரபு நாடுகளுடனான உற�ன் 
மூலம் ேமற்கா�ய அர�ய�ல் தனது 
இருப்ைப �ைல�றுத்த முயலு�றது. 

மூன்றாவது, மா�வரும் உலக 
ஒழுங்�ல் இஸ்ேரல்- அெம�க்க கூட்-
டுக்கு எ�ரான அ�களும் அவற்-
�ன் பலமும் இஸ்ேரைல எ�ர்-
ெகாள்ள மு�யாதெவாரு �ைலக்கு 
தள்�யுள்ளது. அதனால் இஸ்ேரல் 
தனது சமாதானபூர்வமான முகத்�-
னூடாக அரபு உலைக ெவல்வதற்-
கான உத்�ைய ேமற்ெகாள்�றது. 

தற்ேபாைதய �ரதமர் ெபன்னட் 
அைமத்துள்ள ேத�ய அரசாங்கம் 
பல�னமானதாக அைமந்தாலும், 
அரபுலகம் ேநாக்�ய அவரது ெவ�-
யுறவுக்ெகாள்ைக ஆேராக்�யமான-
தாக உள்ளது. எனேவதான் பு�ய 
மாற்றங்கைளயும், ெநருக்க�கைள 
ைகயாளும் �தத்�ல் இஸ்ேர�ன் 
இருப்�ைன உத்தரவாதப்படுத்த 
அரபு நாடுகேளாடு கூட்டுச்ேசரு�ன்ற 
உறைவ �ள ஆரம்�த்துள்ளது. 

நான்காவது, ஈரா�ன் அணுவாயுத 
தயா�ப்பு வ�ைம ெபற்று வருவ-
தாகவும் ஈரான் முழுைமயாக தயா-
�த்து �டுெமன்றும் ெபாதுவான 
எண்ணம் காணப்படு�ன்றது. அதற்-
கான நகர்ைவயும் தந்�ரத்ைதயும் 

ஈரா�யர்கள் �ன்பற்� வரு�றார்-
கள். அவ்வாறு ஈரான் அணுவாயு-
தத்ைத ப��லைன ெசய்து ெவற்� 
ெகாள்ளுமா�ன் இஸ்ேர�ன் 
இருப்பு ெநருக்க�க்குள்ளாகும் 
என்ற அ�ப்பைட�ல் இஸ்ேர�ன் 
நகர்வுகள் முன்ெனச்ச�க்ைகேயாடு 
நகர ஆரம்�த்துள்ளன. ஆ�னும் 
இஸ்ேரல் ெதாடர்ச்�யாக ஈரா�ன் 
அணுவாயுதத்ைதயும், அதன் ப�ேசா-
தைனையயும் அ�ப்பதற்கான முயற்-
�ைய முன்ெனடுத்து வரு�றது. சம-

காலத்�ல் கூட இஸ்ேரல் �ராந்�ய 
���லான எல்ைலகைள தனது ஏவு-
கைணக்கூடாக கட்டுப்படுத்தும் ப�-
ேசாதைன�ல் ெவற்� கண்டுள்ளது. 
அவ்ஏவுகைணயால் ஈரா�ன் அணு-
வாயுத ப�ேசாதைனக்கு ெநருக்க-
�ைய உருவாக்குெமன்று இராணுவ 
வல்லுனர்கள் கருத்து ெத��க்�ன்-
றனர். 

ஐந்தாவது, அரபுலகத்�ன் கூட்-
டுக்கள் ெபாருளாதார ���லும், 
இராணுவ ���லும் பல�னமான-
தாகேவ காணப்படு�றது. ஈரானுக்கு 
எ�ரான அைல என்பது ஈரா�ன் 
அணுவாயுதத்�ற்கு எ�ரான அைல-
யாகவும் அதனூடாக ஈரா�ன் ேமலா-
�க்கத்�ற்கு எ�ரான அைலயாக-

வும் காணப்படு�றது. அத்தைகய 
அைலைய முதன்ைமப்படுத்துவத-
னூடாக ஸ்ெப�ன் ேமற்கா�ய அர�-
ய�ல் அரபு நாடுகளுக்கு தைலைம 
தாங்க �ட்ட�ட்டு வரு�றது. 
அத்தைகய �ட்ட�டைல ெவற்� 
ெகாள்ளும் �தத்�ேலேய ஐக்�ய 
அரபு இராச்�யத்ேதாடு ெநருக்க-
மான உறைவ இஸ்ேரல் பலப்படுத்த 
ஆரம்�த்துள்ளது. 

ஆறாவது, அெம�க்கா இஸ்ேர-
�னூடாக தனது இருப்ைப ேமற்-
கா�யா�ல் �ள உறு�ப்படுத்த 
முைன�றது. அதற்கான நகர்வுகைள 
ெடானால்ட் ட்ரம்ப் ஆட்�க்காலத்-
�ேலேய அெம�க்கா ஆரம்�த்தது. 
ப�ப்ப�யாக ேமற்கா�ய அர�ய�ல் 
ஈரான், ��யா, ரஷ்யா, �னா என்ற 
அ� அெம�க்காைவ ெவ�ேயற்-
�ய சூழைல சுதாக�த்துக்ெகாண்டு 
இந்�யா மற்றும் இஸ்ேரலூடாக �ள 
ஸ்தா�க்க முயலு�றது. அதற்கான 
உத்�களாகேவ இஸ்ேரல், -சவு� 
அேர�யா, இஸ்ேரல்-கட்டார் உறவு-
கள் ேபான்ேற ஐக்�ய அரபு இராச்-
�யத்ேதாடும் இஸ்ேர�ன் உறைவ 
பலப்படுத்� தனது கூட்ட�க்கூடாக 
ேமற்கா�யாைவ ைகப்பற்ற அெம-
�க்க முயலு�றது. 

எனேவ, இஸ்ேர�ன் -ஐக்�ய 
அரபு இராச்�யத்துக்கான உறவானது 
இஸ்ேர�ய �ரதமரது �ஜயத்ேதாடு 
பலமான கூட்ட� ஒன்றுக்கான கட்-
டைமப்ைப ேமற்கா�யா�ல் உரு-
வாக்� வரு�றது. 

இக்கூட்ட� அெம�க்க-−
இஸ்ேரல்-, இந்�ய நலன்கேளாடு 
ஒன்�ைணக்கப்பட்டு இருப்பதும் 
ேமற்கா�யாவுக்குள் இஸ்ேரல் 
தைலைம தாங்க முயலுவதும் தமது 
ெநருக்க�க்கான �ைலமாறுகால-
மாக இஸ்ேரல் கருதுவதும் அவதா-
�க்கக்கூ�ய அர�யலாக உள்ளது. 

எனேவ ேமற்கா�ய அர�யைல 
குவாட் கட்டைமப்பு பு�ய முைனப்-
புக்கைள ஏற்படுத்� ஈரானுக்கு 
எ�ரான அல்லது ஈரான் அ�க்ெக-
�ரான பரந்துபட்ட நகர்ெவான்ைற 
ெசயற்படுத்த முைன�ன்றது. 

குறுகிய காலத்தில் அதிக மாற்றங்கைள
எதிர்ெகாள்ளும் ேமற்காசிய அரசியல்

ைகப்புண்ணுக்கு கண்ணா� 
ேதைவ�ல்ைல என்பது 

ேபால இலங்ைகப் ெபாருளாதாரம் �கப்-
ெப�ய ச�ைவ ேநாக்�ச் ெசல்�றது 
என்பைத உணர்ந்துெகாள்ள ெபாருளா-
தாரம் பற்�ய ேபர�வு அவ�ய�ல்ைல. 
���ல் இறங்�ச் ெசல்லும் சாதாரண 
ஒரு நபரால் இலகுவாக அதைனப் பு�ந்-
துெகாள்ள இயலும். ஒரு புறம் சடு�-
யாக அ�க�த்துச் ெசல்லும் ெபாருள்கள் 
ேசைவக�ன் �ைலவா�கள் மறுபுறம் 
அ�க�ைல ெகாடுத்தும் ெகாள்வனவு 
ெசய்வதற்கு சந்ைத�ல் ெபாருள்கள் 
�ைடக்காத �ைல. 

அண்ைமக்காலத்�ல் மரக்க�வைக-
க�ன் �ைலகள் �கச்சடு�யாக அ�க-
�த்�ருக்�ன்றன. �ற்கப்படும் மரக்க�-
கள் பூச்�த்தாக்கத்�ற்கு உட்பட்டதாகவும் 
தரங்குைறந்தனவாகவும் காணப்படு�ன்-
றன. கைடக�ல் �ற்கப்படும் சாதாரண 
ஒரு ேசாற்றுப் பார்ச�ல் மரக்க�கைள 
காணமு�யாதுள்ளது. நாட்�ல் பால்மா-
வுக்கு தட்டுப்பாடு �லவு�றது. வாங்கக்-
கூ�யவர்கள் வாங்�க் ைக�ருப்�ல் 
ைவத்து �ட்டதால் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்-
ளதாக சாட்டுகள் கூறப்படு�ன்றன. �லர் 
மக்கைள பால்மாப் பயன்பாட்��ருந்து 
பசும்பால் பயன்பாட்�ற்கு மாற்றப்ேபா-
�ேறாம் என்று கனவுல�ல் சஞ்ச�க்�-
றார்கள். நடுத்தர மக்கள் பால்ேத��ல் 
��யும் ெகாழுப்புச் சத்தும் இருப்பதால் 
உடல் நலத்�ற்கு �ங்கானது. அதனால் 
அைத அருந்துவைத �றுத்� �ட்ேடாம் 
என்�றார்கள். உடலுைழப்�ல் ஈடுபடும் 
ெதா�லாளர்க�ல் பலர் ஒரு ேகாப்ைப 
பால்கலந்த ேத�ைர ஒரு ேவைள 
உணவுக்குப் ப�லாக அருந்து�றார்கள் 
என்பது பலர் அ�யாத �டயமாக இருக்-
கலாம். ேகாதுைம மா�ன் �ைலகள் 
குறு�ய காலத்�ல் ஒன்றுக்கு ேமற்பட்ட 
தடைவகள் அ�க�க்கப்பட்டதால் பாண் 
உட்பட சாதாரண மக்கள் உண்ணும் 
உணவுப்ெபாருள்க�ன் �ைலகள் 
அ�க�த்துள்ளன. ஒட்டுெமாத்தமாக 
ேநாக்கும்ேபாது மக்க�ன் வாழ்க்ைகச் 
ெசல�ல் அண்ைமக்காலத்�ல் �கப்ெப-
�ய பா�ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. 

ெகாழும்பு நுகர்ேவார் �ைலச்சுட்-

ெடண்�ன் அ�ப்பைட�ல் தற்ேபாது 
பண�க்கம் முன்ைனய ஆண்டுடன் 
ஒப்�டுைக�ல் 9.9 சத�தமாக அ�க-
�த்துள்ளது. அேதேவைள இலங்ைக-
�ன் ேவைல�ன்ைம �தமும் 5.1 
சத�தமாக அ�க�த்துள்ளது. அதனால் 
நாட்டு மக்க�ல் வ�யவர்களாக வைகப்-
படுத்தப்படும் வறுைமக்ேகாட்�ற்கு சற்று-
ேமேல நடுத்தர வர்க்கத்�ற்கு �கக் �ேழ 
��சங்கு �ைல�ல் ெதாங்�க்ெகாண்�-
ருந்த பலர் வறுைம �ைல�ல் �ண்டும் 
�ழ்ந்துள்ளனர் 2021 ஆகஸ்ட் மாதத்-
�ல் இலங்ைக�ன் வறுைமக்ேகாடு 
5353 ரூபாவாக இருந்தது. 

இந்த வருமான மட்டத்ைத �ட 
குைறந்த வருமானம் ெபறுபவர்கள் 
வ�யவர்களாகக் கருதப்படுவர். வரு-
மானத்ைத அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்டு 
மட்டுமல்லாமல் ம�த வாழ்க்ைக�ன் 
கல்�, சுகாதாரம் மற்றும் வாழ்க்ைகத்த-
ரம் ஆ�ய பல ப�மாணங்கைளயும் உள்-
ளடக்�யதான பல்ப�மாண வறுைமக் 
கு�காட்��ன் அ�ப்பைட�ல் இலங்ைக-
ய�ல் ஒவ்ெவாரு ஆறு ேப�ல் ஒருவர் 
(16.6 சத�தமாேனார்) வறுைம�ல் 
உழல்�ன்றனர். அது மட்டுமல்லாது 
இந்த பல்ப�மாண வறுைமயானது. 
இலங்ைக முழுவதும் ஒேரயள�னதாகக் 
காணப்படுவ�ல்ைல. நகர்ப்புறங்க�ல் 
4.4 சத�தமாகவும் �ராமப்புறங்க�ல் 
16.6 சத�தமாகவும் காணப்படு�ன்ற 
அேதேவைள ெபருந்ேதாட்டப் பகு�க-
�ல் பல்ப�மாண வறுைமயானது 53.1 
சத�தமாகவும் காணப்படு�றது. 

ெபருந்ேதாட்ட மக்க�ல் அைரப்பங்-
�ற்கும் ேமற்பட்ேடார் கல்� சுகாதாரம் 
மற்றும் வாழ்க்ைகத்தர மட்டங்க�ல் 
�ன்தங்�ய �ைல�ல் உள்ளனர். �ரா-
மப்புற மக்க�ல் 16.6 சத�தமான-
வர்கள் மாத்�ரேம இத்தைகய வ�ய 
�ைல�ல் உள்ளனர். ஆகேவ வறுைம-
�ல் உழலும் மக்கைள அ��ருந்து �ட்-
பதற்கான வறுைம ஒ�ப்புத்�ட்டங்கள் 
ேதாட்டப்புறங்கைள இலக்குப்படுத்�ய-
தாகேவ அைமய ேவண்டும். ஏென�ல் 
�ராமப்புறங்க�ல் வாழ்�ன்ற வ�ய 
மக்கைள�ட மூன்று மடங்�ற்கும் ேமற்-
பட்ட வ�யமக்கள் அங்குதான் வாழ்-
�ன்றனர். ஆனால் துர�ருஷ்ட வசமாக 
அரசாங்கத்�னால் ேமற்ெகாள்ளப்படும் 
வறுைம ஒ�ப்புத்�ட்டங்கள் �கவும் 
பா�க்கப்பட்ட �ைல�ல் உள்ள இந்த 
மக்கைள ைமயப்படுத்�யதாக அைம-

ய�ல்ைல என்பது கசப்பான உண்ைம-
யாகும். எனேவ தற்ேபாது ஏற்பட்டுள்ள 
உணவுப்ெபாருள் உள்�ட்ட அத்�யாவ�-
யப் ெபாருள்க�ன் �ைலய�க�ப்புகள் 
ேதாட்டப்புற மக்கைளேய �கேமாசமா-
கப் பா�க்கும். 

இலங்ைக�ன் ெபாருளாதாரச் ெசய-
லாற்றம் அண்ைமக்காலத்�ல் �ைல-
யற்ற தன்ைமைய �ர�ப�க்�றது. 
ேகா�ட் ெபருந்ெதாற்று காரணமாக 
ெபாருளாதாரத்�ல் நாடுகள் பலவும் �ன்-
தங்��ருந்த ேபா�லும் அப்பா�ப்��-
ருந்து ப�ப்ப�யாக �ண்டு வரு�ன்றன. 
ஆனால் இலங்ைக�ன் ெபாருளாதாரம் 
தளம்பல் �ைல�ைனேய காட்டு�றது. 

அட்டவைண 

2019 இல் காலாண்டு ெபாருளாதார 
வளர்ச்� �தங்கள் தவைள தா�த்தா-
�ச் ெசல்வது ேபான்றெதாரு ேபாக்ைகக் 
காட்டு�றது. முதலாம் காலாண்�ல் 4.3 
சத�த வளர்ச்� கண்ட ெபாருளாதாரம் 
இரண்டாம் காலாண்�ல் 1.3 சத�த 
வளர்ச்��ைன மாத்�ரேம ப�வு ெசய்-
�றது. மூன்றாம் காலாண்�ல் �ண்டும் 
ஒரு தவைளப்பாய்ச்சல் கண்டு 2.3 
சத�த வளர்ச்�ையப்ப�வு ெசய்�றது. 

நான்காம் காலாண்�ல் 1.6 சத�தமாக 
�ண்டும் ஒரு �ழ்ச்�. உலகளா�ய �தத்-
�ல் ேகா�ட் ெதாற்று 2019 நான்காம் 
காலாண்�ல் ஆரம்�த்ததா�னும் இலங்-
ைக�ல் அதன் தாக்கங்கள் அவ்வரு-
டத்�ல் ெப�தாக உணரப்பட�ல்ைல. 
2020இன் முத�ரு காலாண்டுக�லும் 
ெதாடர்ச்�யாகத் தைலகுப்புற �ழ்ச்� 
ேகா�ட் ெபருங்ெகாள்ைள ேநா�ன் 
முத�ரு அைலகள் காரணமாக ஏற்பட்-
டது. 

ெபாருளாதாரம் முைறேய 1.8 சத�த 
எ�ர்க�ய வளர்ச்�ைய முதற் காலாண்-
�லும் இரண்டாம் காலண்�ல் 16.4 
சத�த எ�ர்க்க�ய வளர்ச்�ையயும் 
ப�வு ெசய்தது. முன்ைனய வருடத்�ல் 

ெபாருளாதார வளர்ச்� ேவகம் கூ�க்கு-
ைறந்த ேபா�லும் அது ேநர்க்க�ய 
வளர்ச்�ையேய கண்�ருந்தது. ஆனால் 
2020இன் முத�ரு காலாண்டுக�ல் 
எ�ர்க�ய வளர்ச்� ப�வு ெசய்யப்பட்ட-
துடன் அதன் அளவும் ெப�தாக இருந்தப-
��னால் 2020இன் மூன்றாம் நாலாம் 
காலாண்டுக�ல் இலங்ைகப் ெபாருளா-
தாரம் எ�ர்க்க�ய வளர்ச்���ருந்து 
1.3 சத�த வளர்ச்�ையப்ப�வு ெசய்த-

ேபா�லும் அவ்வாண்�ல் இலங்ைக 3.6 
சத�த எ�ர்க்க�ய வளர்ச்�ையப் ப�வு 
ெசய்தது. 2021 இன் முத�ரு காலாண்-
டுக�லும் ெபாருளாதார வளர்ச்� �தம் 
முைறேய 4.3 ஆகவும் 12.3 ஆகவும் 
ப�வு ெசய்யப்பட்டது. 

இவ்�ரு சத�தங்களும் 2020இன் 
இறு�க் காலாண்டுக�ல் ெபறப்பட்ட 
1.3 சத�த வளர்ச்�ைய �ட உயர்வா-
னதாகும். எனேவ இலங்ைகப்ெபாருளா-
தாரம் தன்ைனச் சுதாக�த்துக் ெகாண்டு 
ெபாருளாதார வளர்ச்�ப் பாைத�ல் 
�ண்டும் முன்ேனறத் ெதாடங்��ருப்ப-
தாகப் பலரும் நம்�க்ைக ெவ��ட்ட-
னர். ஆனால் �க அண்ைம�ல் ெவ�-
�டப்பட்ட தகவல்க�ன் ப� 2021 இன் 

மூன்றாம் காலாண்�ல் இலங்ைகப்ெபா-
ருளாதாரம் �ண்டும் ஒரு தடைவ எ�ர்க்க-
�ய ெபாருளாதார வளர்ச்�ையப் ப�வு 
ெசய்�ருக்�றது. 

முன்ைனய காலாண்�ல் 12.3 சத�த 
ேநர்க்க�ய வளர்ச்�ையப் ப�வு ெசய்த 
ஒரு ெபாருளாதாரம் அடுத்த காலாண்-
�ல் ��ெரன �ழ்ந்து 1.5 சத�த 
எ�ர்க்க�ய வளர்ச்�ையப் ப�வு ெசய்-
�றெதன்றால் ெபாருளாதாரத்�ல் �க 
ேமாசமானெதாரு தாக்க �ைளவு ஏற்-
பட்டுள்ளதாகேவ கருதேவண்டும். �ச்-
சயமாக இப்ெபாருளாதார �ழ்ச்�க்கு 
ேகா�ட் ெபருந்ெதாற்று ேநாய் காரண-
மல்ல. ேகா�ட் ெபருந்ெதாற்ைறச் சமா-
�த்து ெதற்கா�ய வட்டைக�ல் உள்ள 
நாடுகள் ேநர்க்க�ய வளர்ச்��ைனப் 
ப�வு ெசய்துவரும் இக்காலப்பகு�ல் 
இலங்ைக�ன் ேமாசமான ெசயலாற்-
றம் பல�னமான ேப�னப்ெபாரு�யல் 
முகாைமத்துவத்�ன் காரணமாக ஏற்பட்ட 
ஒன்றாகேவ கருதப்படும். 

இந்த மூன்றாம் காலாண்�ல் �வ-
சாயத்துைறயானது 1.7 சத�த வளர்ச்-
�ையப்ப�வு ெசய்�ருந்தது. ஆனால் 
ைகத்ெதா�ல் துைற 2.1 சத�த �ழ்ச்-
�ையயும், ேசைவகள் துைற 1.6 
சத�த �ழ்ச்�ையயும் ப�வு ெசய்�-
ருக்�ன்றன. எனேவ ைகத்ெதா�ல் 

மற்றும் ேசைவகள் துைறக�ல் ஏற்பட்ட 
�ழ்ச்� �ைலேய 2021இன் மூன்றாம் 
காலாண்�ல் எ�ர்க்க�ய ெபாருளாதார 
வளர்ச்�க்குக் காரணமா�யது. இயற்ைக 
வளமாக்�ப் �ரேயாகக் ெகாள்ைக கார-
ணமாக �வசாயத்துைற�ல் வளர்ச்�-
�ல் ஏற்படும் தாக்க�ைளவுகள் 2021 
நாலாம் காலாண்�லும் 2022 முதலாம் 
காலாண்�லும் ெவ�ச்சத்�ற்கு வரும். 
இக்ெகாள்ைக பற்� �மர்�க்கும் தரப்�-
னர் �வசாயத்தைற உற்பத்��ல் �கப்-
ெப�ய பா�ப்பு எற்படும் என்�ன்றனர் 
அக்ெகாள்ைகைள ஆத�க்கும் தரப்�-
னர் அவ்வாறானெதாரு �ைல ஏற்ப-
டாது என்�ன்றனர். இந்த இரண்�ல் எது 
�கழும் என்பைத நாம் ெவகு �க்�ரத்�ல் 
காணலாம். �வசாயத்தைற�லும் ஒரு 
�ழ்ச்� ஏற்படுமா�ன் அதன் �ைளவு-
கள் எத்தைகயதாக இருக்கும் என்பைத 
யாரும் ெசால்�த் ெத�ய ேவண்�ய-
�ல்ைல. 

ஆபத்பாந்தவனாக சுற்றுலாத்தைற-
�ன் �ட்� ைகெகாடுக்கும் என்று அர-
சாங்கம் நம்பு�றது. ேஹாட்டல்க�ல் 
அைறக�ன் ப�வுகள் உயர்ந்த மட்டத்-
�ல் இருப்பதாக அத்துைற�ல் தங்��-
ருப்பவர்கள் கூறு�ன்றனர். எ�னும் 
ஐேராப்பா�ல் பு�தாக எற்பட்டுவரும் 
ெகாேரானா அைல இந்த எ�ர்வு கூறல்-
கைளெயல்லாம் �ைதத்து�டக்கூ�ய 
அபாயமும் �லவு�றது. 

நாட்�ல் ஏற்பட்டுள்ள ெடாலர் பற்றாக்-
குைறயும் அதன் காரணமாக ஏற்பட்-
டுள்ள �ச்சயமற்ற தன்ைமயும் ேசர்ந்த 
வர்த்தக நம்பகத்தன்ைமைய �க ேமாச-
மாகப் பா�த்துள்ளது. இறு�த் �ர்வாக சர்-
வேதச நாணய ��யத்�டம் ெசல்வதாக 
இருந்தாலும் அதற்கும் காலம் கடந்து�ட்-
டதாகக் கூறப்படு�றது. 

கடந்த 19ஆம் �க� �ட்ச் ேரட்�ங் 
எனப்படும் கடன் தர�டல் �றுவனம் 
இலங்ைக�ன் இைறைமக்கடன் தர�-
டைல CC எனப்படும் மட்டத்�ற்குத் தர�-
றக்�யுள்ளது. அது ெவ�நாட்டுக்கடன் 
ெபறுேவார் அதைன �ளச்ெசலுத்தாமல் 
�டும் அபாய�க்க நாடு என்னும் தர�-
டலாகும். 

இதனால் இலங்ைக ெவ�நாட்டு சந்-
ைதக�ல் கடன் ெபறுவது மு�யாத கா�-
யமா��டலாம். இவற்�ன் கூட்டுெமாத்த 
�ைளவுகள் இலங்ைகயர்கள் யாரும் 
எ�ர்பார்த்�ருக்க மு�யாத பா�ப்புகளாக 
இருக்கவும் கூடும்.

வறுைம ஒழிப்புத் திட்டங்கள்  

ifg;Gz;Zf;F fz;zhb Njitapy;iy vd;gJ Nghy ,yq;ifg;nghUshjhuk; kpfg;ngupa 
rupit Nehf;fpr; nry;fpwJ vd;gij czu;e;j nfhs;s nghUshjhuk; gw;wpa NguwpT mwpT 
mtrpakpy;iy. tPjpapy; ,wq;fpr; nry;Yk; rhjhuz xU eguhy; ,yFthf mjidg;Gupe;J 
nfhs;s ,aYk;. xU Gwk; rLjpahf mjpfupj;Jr; nry;Yk; nghUs;fs; Nritfspd; 
tpiythrpfs; kWGwk; mjpftpiy nfhLj;Jk; nfhs;tdT nra;tjw;F re;ijapy; 
nghUs;fs; fpilf;fhj epiy. mz;ikf;fhyj;jpy; kuf;fwptiffspd; tpiyfs; 
kpfr;rLjpahf mjpfupj;jpUf;fpd;wd. tpw;fg;gLk; kuf;fwpfs; G+r;rpj;jhf;fj;jpw;F 
cl;gl;ljhfTk; juq;Fiwe;jdthfTk; fhzg;gLfpd;wd. filfspy; tpw;fg;gLk; rhjhuz 
xU Nrhw;Wg;ghu;rypy; kuf;fwpfis fhzKbahJs;sJ. ehl;by; ghy;khit fhztpy;iy. 
thq;ff;$batu;fs; thq;fpf; ifapUg;gpy; itj;J tpl;ljhy; jl;Lg;ghL Vw;gl;Ls;sjhf 
nehz;br; rhl;Lfs; $wg;gLfpd;wd. rpyu; kf;fis ghy;khg; gad;ghl;bypUe;J gRk;ghy; 
gad;ghl;bw;F khw;wg;NghfpNwhk; vd;W fdTyfpy; rQ;rupf;fpwhu;fs;. vJ vg;gbNah rhjhuz 
Fbkfdpd; ghy;NjdPupy; kz;tpOe;jJ khj;jpuk; ntspg;gil. eLj;ju kf;fs; ghy;NjdPupy; 
rPdpAk; nfhOg;Gr; rj;Jk; ,Ug;gjhy; cly; eyj;jpw;F jPq;fhdJ. mjdhy; mij 
mUe;Jtij epWj;jp tpl;Nlhk; vd;fpwhu;fs;. clYiog;gpy; <LgLk; njhopyhsu;fspy; gyu; 
xU Nfhg;ig ghy;fye;j NjdPiu xU Ntis czTf;Fg; gjpyhf mUe;Jfpwhu;fs; vd;gJ 
gyu; mwpahj tplakhf ,Uf;fyhk;. NfhJik khtpd; tpiyfs; FWfpa fhyj;jpy; 
xd;wpw;F Nkw;gl;l jlitfs; mjpfupf;fg;gl;ljhy; ghz; cl;gl rhjhuz kf;fs; cz;Zk; 
czTg;nghUs;fspd; tpiyfs; mjpfupj;Js;sd. xl;Lnkhj;jkhf Nehf;Fk; NghJ kf;fspd; 
tho;f;ifr; nrytpy; mz;ikf;fhyj;jpy; kpfg;ngupa ghjpg;G Vw;gl;Ls;sJ. nfhOk;G 
Efu;Nthu; tpiyr;Rl;nlz;zpd; mbg;gilapy; jw;NghJ gztPf;fk; Kd;ida Mz;Lld; 
xg;gpLifapy; 9.9 rjtPjkhf mjpfupj;Js;sJ. mNjNtis ,yq;ifapd; Ntiyapd;ik 
tPjKk; 5.1 rjtPjkhf mjpfupj;Js;sJ. mjdhy; ehl;L kf;fspy; twpatu;fshf 
tifg;gLj;jg;gLk; tWikf;Nfhl;bw;F rw;WNkNy eLj;jutu;f;fj;jpw;F kpff; fPNo jpuprq;F 
epiyapy; njhq;fpf;nfhz;bUe;j gyu; tWik epiyapy; kPz;Lk; tPoe;Js;sdu; 2021 Mf];l; 
khjj;jpy; ,yq;ifapd; tWikf;NfhL 5353 &ghthf ,Ue;jJ. ,e;j tUkhd kl;lj;ij 
tpl Fiwe;j tUkhdk; ngWgtu;fs; twpatu;fshff; fUjg;gLtu;. tUkhdj;ij 
mg;gilahff; nfhz;L kl;Lky;yhky; kdpjtho;f;ifapd; fy;tp Rfhjhuk; kw;Wk; 
tho;f;ifj;juk; Mfpa gygupkhzq;fisAk; cs;slf;fpajhd gy;gupkhd 
tWikf;Fwpfhl;bapd; mbg;gilapy; ,yq;ifaupy; xt;nthU MW Ngupy; xUtu; (16.6 
rjtPjkhNdhu;) tWikapy; coy;fpd;wdu;. mJ kl;Lky;yhJ ,e;j gy;gupkhz 
tWikahdJ. ,yq;if KOtJk; xNuastpdjhff; fhzg;gltpy;iy. efu;g;Gwq;fspy; 4.4 
rjtPjkhfTk; fpuhkg;Gwq;fspy; 16.6 rjtPjkhfTk; fhzg;gLfpd;w mNjNtis 
ngUe;Njhl;lg;gFjpfspy; gy;gupkhz tWikahdJ 53.1 rjtPjkhfTk; fhzg;gLfpwJ. 
ngUe;Njhl;l kf;fspy; miug;gq;fpw;Fk; Nkw;gl;Nlhu; fy;tp Rfhjhuk; kw;Wk; tho;f;ifj;ju 
kl;lq;fspy; gpd;jq;fpa epiyapy; cs;sdu;. fpuhkg;Gw kf;fspy; 16.6 rjtPjkhdtu;fs; 
khj;jpuNk ,j;jifa twpa epiyapy; cs;sdu;. MfNt tWikapy; coYk; kf;fis 
mjpypUe;J kPl;gjw;fhd tWik xopg;Gj;jpl;lq;fs; Njhl;lg;Gwq;fis ,yf;Fg;gLj;jpajhfNt 
mika Ntz;Lk;. Vnddpy; fpuhkg;Gwq;fspy; tho;fpd;w twpa kf;fistpl %d;W 
klq;fpw;Fk; Nkw;gl;l twpakf;fs; mq;F jhd; tho;fpd;wdu;. Mdhy; JujpU\;l trkhf 
murhq;fj;jpdhy; Nkw;nfhs;sg;gLk; tWik xopg;Gj;jpl;lq;fs; kpfTk; ghjpf;fg;l;l epiyapy; 
cs;s ,e;j kf;fis ikag;gLj;jpajhf mikatpy;iy vd;gJ frg;ghd cz;ikahFk;. 
vdNt jw;NghJ Vw;gl;Ls;s czTg;nghUs; cs;spl;l mj;jpahtrpag; nghUs;fspd; 
tpiyajpfupg;Gfs; Njhl;lg;Gw kf;fisNa kpfNkhrkhfg; ghjpf;Fk;.  

,yq;ifapd; nghUshjhur; nrayhw;wk; mz;ikf;fhyj;jpy; epiyaw;w jd;ikia 
gpujpgypf;fpwJ. Nfhtpl; ngUe;njhw;W fhuzkhf nghUshjhuj;jpy; ehLfs; gyTk; 
gpd;jq;fpapUe;j NghjpYk; mg;ghjpg;gpypUe;J gbg;gbahf kPz;L tUfpd;wd. Mdhy; 
,yq;ifapd; nghUshjhuk; jsk;gy; epiyapidNa fhl;LfpwJ.  

fhyhz;Lfs; nghUshjhu 
tsu;r;rp - 2019 

nghUshjhu 
tsu;r;rp - 2020 

nghUshjhu 
tsu;r;rp - 2021 

Kjyhk; fhyhz;L 4.3 (-1.8) 4.3 
,uz;lhk; fhyhz;L 1.3 (-16.4) 12.3 
%d;whk; fhyhz;L 2.3 1.3 (-1.5) 
ehd;fhk; fhyhz;L 1.6 1.3 ------- 
  

ெபருந்ேதாட்ட வறுைமைய 
ைமயப்படுத்தியதாக அைமய ேவண்டும்

' பல்பரிமாண வறுைமக்குறிகாட்டியின் அடிப்ப-
ைடயில் இலங்ைகயரில் ஒவ்ெவாரு ஆறு ேபரில் 
ஒருவர் (16.6 சதவீதமாேனார்) வறுைமயில் உழல்-
கின்றனர். அது மட்டுமல்லாது இந்த பல்பரிமாண 
வறுைமயானது இலங்ைக முழுவதும் ஒேரயளவி-
னதாகக் காணப்படுவதில்ைல. நகர்ப்புறங்களில் 4.4 
சதவீதமாகவும் கிராமப்புறங்களில் 16.6 சதவீதமாக-
வும் காணப்படுகின்ற அேதேவைள ெபருந்ேதாட்டப்-
பகுதிகளில் 53.1 சதவீதமாகவும் காணப்படுகிறது '
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நத்தார் சிறப்பு மலர்

நம ஆண்டவர் இயேசுவின் பிறந்த 
நாளான நத்தார் ்பணடிமைமே 
உலகிலுளள அமனதது ைக்ைளும 

ைகிழ்ச்சிோை கைாண்டாடுகின்றனர். 
ைனி்த வாழ்க்மையின் அடித்தளயை 

அன்பு ்தான். அந்த அன்ம்ப முன்னி-
மலப்படுததி உலைததிற்கு அன்ம்பயும 

அந்த அன்ம்ப க்பற்றுக் கைாளவ்தற்கு 
்தம்டோைவுளள ைன்னிப்பம்ப வழங்கு-
வம்தயும ்தன் வாழ்க்மையில் வாழ்நது 
ைாட்டி ைக்ைளுக்கு ய்பாதித்தவர் நம 
ஆண்டவர் இயேசு.

அன்ம்ப உலகில் ்பகிர்நது கைாளவ-
்தற்ைாை அவ்தரித்த இமறைைன் இந்த 
நத்தார் ்பணடிமையில் உலை ைக்ைள 
அமனவமையும ஆசீர்வதிப்பாைாை.

 நம ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் 
நாைததில்  அமனவருக்கும இனிே  
கிறிஸ்ைஸ் நல்வாழ்ததுக்ைள.

  'கிறிஸ்ைஸ்' உணமையில் ை்டவுளின் 
நி்பந்தமனேற்ற  அன்ம்பக்கைாண்டாடு-
வ்தற்ைான ஒரு ்பணடிமைோகும.

"ை்டவுள உலைதம்த மிைவும யநசித-
்தார்,  ்தம ஒயை ைைன் மீது நமபிக்மை 
கைாளளும எவரும அழிோைல் நிமல-
வாழ்வு க்பறும க்பாருட்டு அந்த 
ைைமனயே அளிக்கும அளவுக்குக் 
ை்டவுள உலகின் யைல் அன்பு கூர்ந்தார்."[-
யோவான் 3:16] . 

அ்தனால்்தான் கிறிஸ்ைஸ் ்பணடிமை 
என்றவு்டயனயே நம உளளங்ைளில்   
நிமறவான ைகிழ்ச்சியும ஆனந்தமும 
குடிகைாளகிறது. ை்டவுள ைனி்தனாை 

பிறப்பார் என்று 
எ தி ர் -
்ப ா ர் ப பு 
இ ல் ல ா ்த 
ஒரு ைாலத-

தில் அவர் உலை மீட்்பைாை எவவாறாை 
உலைததிற்கு வருவார் என்று ்பலரும 
எதிர்்பார்த்தனர். அபய்பாது்தான்  ஆண்ட-
வைாகிே இயேசு ைன்னி ைரிோளின் வயிற்-
றில் சா்தாைண ைனுவுரு எடுத்தார்.

 அவர் ைனி்தனாை பிறந்தது ைட்டுைல்-
லாைல் அவர் என்கறன்றும நயைாடு 
வாழ்கிறார் எபய்பாக்தல்லாம அவைது 
அன்பும ஆசீர்வா்தமும எைக்குத 

ய்தமவப்படுகிறய்தா அபய்பா-
க்தல்லாம அவர் நம நடுயவ 
நின்று அ்தமன வழங்குகின்றார். 
புனி்த ைதய்தயு நற்கசய்தியில் 
"இய்தா! ைன்னி ைருவுற்று  ஒரு 
ஆணைைமன  க்பற்றடுப்பார். 
அக்குழநம்தக்கு  இமைானுயவல் 
எனப   க்பேரிடுவர்" இமைானு-
யவல் என்்பது ை்டவுள நமயைாடு 
இருக்கிறார் என்று க்பாருள்படுகி-
றது.. [ைதய்தயு 1:23]. 

இநது கவளிப்பா்டானது  ்தம 
கசாந்த ைக்ைள மீது ை்டவுளின் அளவி்ட 
முடிோ்த அன்ம்ப கவளிப்படுததுகிறது.

அன்று வாழ்ந்த ைக்ையளா  கைசிோ 
முழு வளர்ச்சிேம்டந்த ைனி்தைாை 
வருவார் என்று எதிர்்பார்ததுக் ைாததிருந-
்தனர். அவர் ஒரு அைசனாை அல்லது ஒரு 
வீைனாை அல்லது யநைடிோை மீட்பின் ை்ட-
வுளாை ைாட்சிேளிப்பார் என்கறல்லாம 
ைக்ைள எதிர்்பார்த்தனர்.

ஆனால் அவர் சற்றும எதிர்்பாைா்த 
வி்தைாை உலை ைக்ைளுக்கைல்லாம  
சிறந்த ்பரிசாை நம அன்மன ைரிோளின் 
வயிற்றில் ைனி்த குழநம்தோை அவ்தரித-
்தார்.

அவைது பிறபபு உலைததிற்கைல்லாம 
நற்கசய்திோைவும ஒடுக்ைப்பட்்ட ைக்-
ைளுக்ைான விடு்தமலோைவும ்பாவத-
தில் உழன்ற ைனி்தர்ைளுக்கு மீட்ம்ப 
க்பற்றுக் கைாடுப்ப்தாைவும அமைந்தது.

“ஏகனனில், ஒரு 
குழநம்த நைக்குப பிறநதுள-

ளார்; ஓர் ஆணைைவு நைக்கு ்தைப்பட்-
டுளளார்; ஆட்சிப க்பாறுபபு அவர் 
ய்தாளயைல் இருக்கும.  அவர் திருபக்ப-
ேயைா விேத்தகு ஆயலாசைர், வலிமை 
மிகு இமறவன், என்றுமுளள ்தநம்த, 
அமைதியின் அைசர்" என்று அமழக்ைப-
்படும.” என்கிறது ்பரிசுத்த யவ்தாைைம.
[ஏசாோ 9:6]. 

க்பாதுவாை எந்தக் குடும்பததிலும 
குழநம்த பிறக்கும ய்பாது அது குறிப-
பிட்்ட குடும்பததிற்கு ைட்டுயை கசாந-

்தைாகிறது. ஆனால் குழநம்த இயேசு, 
சூமசேப்பருக்கும அன்மன ைரிோளுக்-
கும ைட்டுைன்றி முழு உலைததிற்கும 
குழநம்தோனார். அதுைட்டுைன்றி 
அவர் இமறவனின் திருக்குைாைன் 
ஆனார்.

 ை்டவுள  ்தமமும்டே ஒயை ைைமன  
இவவுலை மீட்பிட்ைாை  கைாடுத -
திருக்கிறார், ஆமைோல், வானதூ -
்தர்  இயேசுவின் பிறபம்ப அறிவித -
்தய்பாது, "அஞசாதீர்ைள, இய்தா, 
எல்லா ைக்ைளுக்கும ைாக்பரும 
ைகிழ்ச்சியூட்டும நற்கசய்திமே 
நான் உங்ைளுக்கு அறிவிக்கியறன்." 
(லூக்ைா 2:10) என்றார்.

ை்டந்த சில வரு்டங்ைளாை க்தா்டர்நது 
கைாணடிருக்கும கைாயைானா மவைஸ் 
கைாடிே  கைாளமள யநாய் உலைளாவிே 
க்பரும ்பாதிபம்பயும  எம வாழ்க்மை 

முமறமேயே ைாற்றிக்கைாணடிருக்கும 
நிமலயில் அந்த க்தாற்றுக்குளளாகி 
்பாதிக்ைப்பட்டுளள உலகின் அமனதது 
ைக்ைளுக்ைாைவும நாம இந்த நத்தார் ்பண-
டிமையில் வியச்டைாை ைன்றாடுயவாம.

 நாம இழநதுவிட்்ட ைனி்த யநேத-
ம்தயும ைனி்த ைாணம்பயும மீணடும 
ைட்டிகேழுப்ப இந்த கிறிஸ்துைஸ் ்பண-
டிமையில் அமனதது உளளங்ைளிலும 
ஆண்டவர் இயேசு பிறக்ை யவணடும 
என்று யவணடு்தல் கசய்யவாம.

இருபய்பார் இல்லாய்தாருக்கு ்பகிர்ந-
்தளிக்கும நத்தார் ்பணடிமைோை இது 
அமைேட்டும. பிறைன்பு்டன் அமனவ-
மையும யநசிதது, எமைால் ைன்னிப்ப-
ளிக்ை முடிோைல் உளளவர்ைளுக்கும 
இக்ைாலததில் ைன்னிப்பளிதது ஆண-
்டவர் இயேசுவின் பிளமளைளாை நாம 
அமனவரும ஒற்றுமைோை வாழ வைம 
யைட்ய்பாம.

நம மீட்்பைாகிே கிறிஸ்து பிறபபின் 
உன்ன்தைான ைகிழ்ச்சியும ஆசீர்வா-
்தமும  என்கறன்றும  எம அமனவ-
ரினதும வாழ்க்மையில்  நிமறநதிருக்-
ைட்டும!

கிறிஸ்து பிறபபு விழாவின் அடிப-
்பம்ட  என்்பது ்பகிர்்தயல  
ஆகும. ்தநம்தோகிே இமறவன் 

இந்த உலைததின் மீதுகைாண்ட  அன் -
பினால் ்தன்னும்டே ஒயைைைமன 
்பகிர்நது கைாண்டார்.

அன்மன ைரிோள  சூமசேப்பர்ஆ-
கிே இருவரும ்தங்ைளும்டே யைலான 
வாழ்க்மைமே கிறிஸ்துவுக்ைாைப  
்பகிர்நதுகைாண்டார்ைள. இம்டேர்ை-
ளும மூன்று அைசர்ைளும  ்தங்ைளும்டே 
க்பான்னான  யநைதம்த கிறிஸ்து பிறப -
பிற்கு கசலவிட்்டார்ைள. ்பல ்பச்சிளம 
குழநம்தைள  ்தங்ைளும்டேஉயிமை 
குழநம்த யேசுமவ ைாப்பாற்றுவ்தற் -
ைாை ்பகிர்ந்தார்ைள. இப்படிப  ்பலரு -
ம்டே ்பகிர்்தல் ்தான கிறிஸ்து பிறபபுவி-
ழாவிற்குஅடிப்பம்டோைஅமைந்தது.  
நாம ஒவகவாருவரும கிறிஸ்து பிறபபு-
விழாவின்ய்பாது ்பகிர்்தமல ஒரு வழக்ை -
ைாைக்  கைாணடிருக்கியறாம. 

நமமும்டே உணமவ பிறயைாடு 
்பகிர்கின்யறாம. ஏமழ  எளிேவர்ை -
ளுக்கு உம்டைள வாங்கித ்தருகின் -
யறாம. இன்னும ்பலவி்தங்ைளில் நாம  
்பகிர்்தல் ்பணிமே யைற்கைாளகி -
யறாம.  நமமி்டம இருக்ைக்கூடிே மிகு -
திோன  கசல்வததில் ஒரு்பகுதிமே 
பிறருக்ைாை இந்த கிறிஸ்து பிறபபு 
ைாலததியல  கசலவழிக்கியறாம. இது 
உணமைோன ்பகிர்்தலா? நிச்சேைாை 
இது ்பகிர்்தல்்தான் ஆனால்  உணமை -
ோன ்பகிர்்தல் அல்ல. 

இருப்பதில் சிலவற்மறக் கைாடுப -
்பது ்பகிர்்தல்அல்ல.  நமமி்டம இருப -
்பம்த எல்லாம பிறருக்கு கைாடுப -
்பது்தான ்பகிர்்தல். நமமும்டே  
கசாததுக்ைமள எல்லாம எழுதிமவக்ை 
யவணடும என்று கசால்லவில்மல நம -
மி்டம  இருப்பமவ என்ன என்ன?

அன்்பான வார்தம்தைள ஒவகவாரு 
ைனி்தரி்டமும அன்்பான  வார்தம்த -
ைள நிமறநதிருக்கின்றன. நமமும்டே 
அந்த வார்தம்தைளால் பிறமை  உற் -
சாைப்படுத்த முடியும.வாழ்க்மையில் 
ய்தால்வி அம்டந்த ஒருைனி்தமன  தூக் -
கிவி்டமுடியும. 

்பல்யவறு குழப்பங்ைள  ்பல்யவறு 
பிைச்சிமனைளினால் இ்தேம  உம்டந -
துய்பான ஒரு ைனி்தனுக்கு நமமும்டே 
வார்தம்தைளால் ஆறு்தல் க்பறமுடி -
யும.  இப்படி வார்தம்த ்பகிர்வால் 

மிைப க்பரிே ைாற்றதம்த நமமும்டே 
சமு்தாேததில்  ஏற்்படுத்த முடியும. 
நமமும்டே அன்றா்ட வாழ்க்மை -
யியல இந்த வார்தம்த  ்பகிர்ந்தளிக்ை 
என்று நாம சிறிது யநைதம்த ஒதுக்ை 
யவணடும.

தகவல் பகிரதல்
இந்த  உலைம ்தைவமல அடிப்ப -

ம்டோைக்  கைாணடு  இருக்கிறது. 
ஒருவருக்கு கிம்டக்கும  ்தைவல் ்தான் 
அவமை அடுத்த ைட்்டததிற்கு உேர்ததிச் 
கசல்கிறது. ்பலயநைங்ைளில்  யவமல -
வாய்பபு ்பற்றிே ்தைவல்ைள நைக்குக் 
கிம்டக்கிறது. அது நைக்கு ்பேன் 
இல்மல  என்றாலும நம அணம்ட 
வீட்டில் இருக்ைக்கூடிே ந்பருக்கு ்பே -
னுளள்தாை  இருக்கிறது. அம்தநாம 
்பகிைைாட்ய்டாம.  இய்தய்பால அைச 

உ்தவிதக்தாமை ைருததுவம  விவசா -
ேம சார்ந்த ்தைவல்ைள நைக்கு கிம்டத -
்தாலும அம்த அடுத்தவயைாடு ்பகிர் -
வதில்  ஆர்வம ைாட்்ட ைாட்ய்டாம. 
இந்த ்தைவல் ்பகிர்வு என்்பது ஒருைனி -
்தனும்டே  வாழ்க்மையில் ைாற்றதம்த 
ஏற்்படுத்தக் கூடிேது. ஆையவ இந்தத 
்தைவல்ைமள  ்பகிைைற்றுக் கைாளள 
யவணடும. 

திறமைமை பகிரதல்
இந்த உலகில்  பிறந்த ஒவகவாருவ-

ரும ஒவகவாரு திறமையோடு பிறநதி-
ருக்கிறார்ைள.  நமமி்டம  இருக்கும திற -
மைைமள பிறருக்குக் ைற்றுக் கைாடுக்ை 
நாம முன்வையவணடும.  எல்லா யநைத-
திலும ்பணததிற்ைாை திறமைைமள நாம 
விற்ைக்கூ்டாது. நமமும்டே  திறமை-
ைமள இலவசைாைவும ைற்றுக் கைாடுக்-
ைமுன் வையவணடும.  நாம பிறருக்கு  
கசால்லிக் கைாடுக்கும ய்பாது 
அந்த ந்பர் வாழ் -

மையில் முன்யனற்றம அம்டகிறார்.  
வாழ்மையியல சிறபபுநிமலமே அம்ட-
கிறார். 

நமமும்டே திறமை ்பகிர்்தல்  இன்-
கனாருவருக்கு புது வாழ்வாை கூ்ட 
அமைேக் கூடும. ஆையவ நமமும்டே 
திறமைைமளப  ்பகிை முன்வையவண-

டும.

வாழ்கமகமைப் பகிரதல்
எந்த  குழநம்தயும கைட்்டவார்தம்த 

ய்பசுவது இல்மல. ைாறாை கைட்்ட 
வார்தம்த ய்பசுகிறது.  ்தன்னும்டே 
க்பற்யறார் உறவினர்ைள ய்பசக்கூடிே 
கைட்்ட வார்தம்தமே யைட்டு அந்தக்  
குழநம்தயும  ய்பசுகிறது. 
ஒவகவாரு ்தனிை -
னி்தனும்டே 

வாழ்க்மையும  இந்த  சமு்தாேததில் 
இருக்ைக் கூடிேவர்ைளு்டன் ்பாதிபம்ப 
ஏற்்படுததுகிறது. ஆையவ  ஒவகவாரு 
ைனி்தனும ஒரு சிறப்பான வாழ்க்மை 
வாழும ய்பாது அது பிறருக்கு நல்ல  
முன்னு்தாைணைாை அமைகிறது. சிறந்த 
வாழ்க்மை வாழும ஒருைனி்தமனப 

்பார்தது  பிறரும இந்த வாழ்க்மைமேத 
ய்தர்நக்தடுக்கிறார்ைள. அதுயவ சிறப-
்பான ஒரு  வாழ்க்மைமே வாழும ய்பாது 
்பாவம, குயைா்தம,க்பாறாமை இல்லா்த 
ஒரு வாழ்க்மை வாழும  ய்பாது அது 

புதிே நல்ல ைனி்தர்ைமள உருவாக்கும. 
ஆையவ நல்லவர்ைளா ை வாழ்வது கூ்ட  
ஒரு ்பகிர்்தல் ்தான். 

 புத்தாம்டைள இனிபபு வமைைள 
கைாண்டாட்்டங்ைள,  விளக்குைளினு -
ம்டே ஓளி இமவகேல்லாம பிறக் -

ைபய்பாகும ்பாலனுக்கு ைகிழ்ச்சிமேத  
்தைாது. ைாறாை நாம ஒவகவாருவரும 
நமமி்டம இருக்ைக் கூடிேதிறமைைள  
ஆற்றல்ைள, கசல்வம எல்லாவற்மற-
யும பிறயைாடு ்பகிர்நது கைாளளும 
ய்பாது்தான்  இயேசு ்பாலன் ைகிழ்ச்சிே-
ம்டகிறார்.

பகிர்வோம் மகிழ்வோம்    

-அருட். சககா.

கசவிைர கேசுராஜ் ...
அசீசி இல்்லம், ைட்்ட்ககளப்பு.

-அருட்தநமத 

அருண்ர்கஸ்...

நத்தார் பெருவிழதா
நிெந்னையற்ற அன்பின் பெளிபெதாடே

விணணில் உதிதத அதிசைைாய் 
வீறு்காண்ட மீட்பர இகைசு  
தவழநதார இம் ைணணில்  

ஏழமைமை இல்்லா்தாழி்கக  

ஏமைைாய் அவதரிததார   
எல்்லா ை்ககளு்ககும் -அவர  
நற்சய்திைாக உதிததார!  

ஒடு்ககப்பட்க்டாமர   
மீட்்்டடுதது நலிவுறகறார  

விடுதம்ல அளி்கககவ   
ைனிதனாய் இகைசு   

ைணணில் பிறநதார!  

கருமை உளளஙகளில்   
க்டவுள இரு்ககிறார  

கவம்லகள ைமறை  
கனிவு்டன் கதறறுவார  

அன்மப பகிரநது  
 அருளில் நிமறநது  

 இன்பைாய் இந நாளில்  நாம் 
நததார ்காண்டாடுகவாம்!  

-
்ோனா    

மீட்பு பிறந்தது  

ை்லர தைாரிப்பு:

க்லாரன்ஸ் ்சல்வநாைகம்...
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கிருஷாகிருஷாகிருஷா

தவறு ெசய்து�ட்டு 
�ரு�ருெவன மு�க்கும் 
குழந்ைதயாய் அன்று
பார்க்கப் பட்டவள்

இன்று அவள் முகம் பார்க்க
��ப்�ன்� 
தூர �றுத்தப் படு�றாள் 
சற்றுத் தள்�

அன்று ெதாைலெவல்லாம் 
ெதாட்டு �டாது
ெதாைலவுக்ேக 
எட்டாக் க�யாக இருந்தவள்

இன்று ெதாைலெவனும்
ெபரும் சுவர்களுக்�ைட�ல்
�க்�த் த�க்�ன்றாள் ேபைதயாக

அன்று எதுவா�னும் 
�ற�டம் ப�ர்ந்து 
அ�ல் ெபருமூச்சு �ட 
பழக்கப் பட்டவள்

இன்று ப�ல் �ைடக்கா 
அைழப்புகளுக்�ைட�ல்
�ம்�த் த�க்�றாள் 
தன்னந்த�யாக

இந்த புறக்க�ப்பு எனும் 
ெகாடும் வைலக்குள் 
�க்காத வைர 
அவள் மட்டுமல்ல �யும் 
இன்று பூத்த மலர் தான் 
என்ைறக்குேம..

காலங்கள் காலாவ�யான�ன்பும் 
கன�ல் � வரு�ன்றாய் 
ெபண்ேண 
கனெவன்று அ�ந்தும் 
ெசால்லத்து�க்�ன்றது 
மனது 
அப்ேபாதும் � மறுத்து 
�டுவாேயா என்று எண்� 
புன்னைககளுடன் 
�ைடெபறு�ன்ேறன்

மலர்�ன்ற பூக்கள் எல்லாம்
உ�ர்�ன்ற ேவைள�ேல
மணம் �சும் வாசத்ேதாடு
மல்�ைக பூக்�ன்றேத,
அடுத்த ெதருவைர வாசம்
சுவாசத்ைத சுண்��ழுக்குேத
பாமரனும் பாவலனும் பல
மா�ட ேபர்வ�யும்
�டுகைள அைடயுேத கறுப்பு
வானம்த�ேல ெவள்ைள 
நட்சத்�ரப் பட்டாளங்கள் வருகுேத
அம்மம்மா�ன் ேதாைச ேபால 
அம்பு�யும் வந்ேத இரவும்
இ�தாய் ��ந்தேத

�லுைவையச் சுமந்தவன்
ேதாழைம வாழ்க

�றுைமைய ெவன்றவன்
ஆளுைம வாழ்க

ெதாழுவத்�ல் �றந்தவன்
ேத�ைச வாழ்க

ஏழ்ைமைய எ�ர்த்தவன்
எண்ணம் வாழ்க

கடைல அடக்�யவன்
கண்�யம் வாழ்க

உடைல வருத்�யவன்
மைறகள் வாழ்க

தவறுகைள �ருத்�யவன்
�யாகம் வாழ்க

முட்கைளச் சுமந்தவன்
முகமலர் வாழ்க

கல்வா�ைய �றந்தவன் 
அற்புதங்கள் வாழ்க

கர்த்தேர உங்கள் வருைக நல்லதாக அைமயட்டும்
ஆண்டவேர உம்ைம ேநசிக்கின்ேறாம் 
கனத்தபிணி துயரமது வாட்டும் இவ்ைவயகத்தில்
புனிதேர நின் வருைக தூய்ைமபடுத்தட்டும்

வர்ணங்கள் வைக வைகயாய் உண்டு இப்புவியில்
அத்தைனயும் உன்வரவால் மைறந்து ேபாகட்டும்
வறுைமயின் ெகாடுைமயால் வாடும் மக்கள்
பாலேன உன் வரவால் மகிைம ெபறட்டும்

மனிதைன மனிதேன இம்சிக்கும் நிைலேவண்டாம்
மனிதன் மனிதனாக வாழவழி காட்டேவண்டும்
மனதில் நிம்மதி என்றும் நிைலெபறேவண்டும்
சித்தம் கலங்கி வாழும் வாழ்க்ைக ேவண்டாம்

ஆண்டவேர அகைவ ேதாறும் பிறக்கும் நீ
வரும்ேபாது நல்லைத மட்டும் எடுத்து வா
ஆள்பவர் உள்ளத்தில் நல்லைத விைதத்திடு
எங்கள் வாழ்வு வளமாக அைமயட்டும்

ேதவமணி ேதசெமங்கும் ஓங்கி ஒலிக்கட்டும்
ேதவனருள் இவ்ைவயகத்தில் சிந்தட்டும்
ேதடி வரும் மக்கள் மனம் மகிழட்டும்
ேதைவெயல்லாம் வருைகயினால் நிைறயட்டும்

பூமியிேல ெகாடுைமெயல்லாம் மைறயட்டும்
மக்கள் வாழ்வில் ெகாடிய இருள் நீங்கட்டும்
பூவுலகெமங்கும் பூரண அைமதி நிைலக்கட்டும்
எங்கும் புதுைமகள் ேதான்றிட கர்த்தேர வருக!

நத்தார் வாழ்த்து
நல்ைல அ�ழ்தன்

பசைறயூர் மல்�கா பத்மநாதன்

ஆர். ெர�னா – கண்�.
(ஊடக கற்ைக மாண� – யாழ். பல்கைலக்கழகம்)

கு. சண்முகம், -வந்தாறுமூைல.

க�க்�றுக்கன், இணு�ல்

ஷப்ரா இல்முத்�ன்
அட்டாைளச்ேசைன

இணு�ல் வா�சன்

பாலன் பிறந்தார்பாலன் பிறந்தார்

ெகாடுைமகள் �ைறந்த உலைக �ட்க
ெகா�த்�டும் இன்ப �ைல�ைன ேசர்க்க
படுகு�ர் �ைறந்த பவனம் தன்�ல்
பாலகன் ேயசுவந்து �றந்தார்

மா�டன் �ம்ம� கண்�ங்குவாழ
ம�தத்துவம் பு�தன்�ல் சூழ
ேவணுகானம் ஒ�ப்பைதப் ேபாேவ
தர��ல் ேயசுபாலன் �றந்தார்

மனுக்குலம் உய்ய வ�சைமத்�டேவ
ம�யாள் மனதும் இன்புற்�டேவ
ஆ�பன் ெகாட்��ல் அைம� கூட்�ேய
ஆண்டவன் ேயசு பாலன் �றந்தார்

பூவுல�ல் பல துயைர சுமக்க
பு�யும் �ைமகள் அைனத்தும் �க்க
தூவும் பு�த ேசா� கூட்�ேய
தூய ேயசு பாலன் �றந்தார்

வல்லவர் இேயசு 
வந்து�த்தார் இந்நா�ல்

வானவர் ேபாற்றும்  வல்லைம 
தருபவன் வந்து�த்தார் 
இத் �ருநா�ல்  

ஏைழகள் வாழ்�ல் 
ஏற்றம்தரேவ வந்து�த்தார்
இந் நந்நா�ல் 

கவைலகள்ேபாக்� காத்�டேவ 
வந்து�த்தார் இவ் �ழாநா�ல்
மானுடம் மாண்புறேவ

இரத்தம் �ந்� இம்ைசகள் தாங்� 
உ�ர்த்ெதழுந்தவர்
�றந்தார் இப்பண்�ைக நா�ல் 

மாட்டுத்ெதாழுவத்�ல் மாசற்ற 
மா�க்கமாய் வந்து�த்தார் 
இப் ெபருநா�ல்  
 
கர்த்தாேவ உம் அன்ைப 
�ைனக்ைக�ல் எந்தன்
உள்ளமும் அன்�ல் �ைழக்�றேத 

வானமும் பூ�யும் மா�டும்
ேபாதும் உம்வார்த்ைத மா�டாேத 

எம்�டம் �ர் காட்டும்
அன்புக்கு ஈடாய்
என்ன ைகமாறு ெசய்�டுேவன் 

உ�ருள்ள நாள்வைர உம்ப� 
ெசய்ேத உம்பாதம் சரணைடேவன்

சரணைடேவன் 
உன் பாதம்

என்றும் அன்புடன் சுபா

ைவக்ேகால் கு��ல் �றந்த – எம்
�யாகத்�ன் �ருவுருவேம
உன் �றப்ைபக் ெகாண்டாடேவ
�ைடத்தது எமக்கு
நத்தார் �ருநாள்

�ற�ன் பாவங்கைள அகற்ற
ெகாடுைமகைளப் ேபாக்க
ெஜருசேல�ல் -கன்�
ம�யாளுக்கு �றந்ததாேல
�ைடத்தது எமக்கு
நத்தார் �ருநாள்

ம�ழ்ச்�ையப் ப�மாற
�யாகத்ைத ேபா�க்க
அன்ைப ெவ�ப்படுத்த
�ைடத்தது எமக்கு
நத்தார் �ருநாள்

ெதாழுவம் ஒன்�ேல
ெதாழுைகக்கு�யவர் – உ�த்ததாேல
�ைடத்தது எமக்கு
நத்தார் �ருநாள்

தியாகத்தின் 
திருவுருவம்!

கர்த்தேர வருக!

இனிதாய் விடிந்தேத! கனவிலும்

இன்று 
பூத்த மலர்

ேகட்டைத �ட 
�ல்லைற து� �ந்தும் வானேம 
� ஓய்ெவடு !
ேகட்டைத �ட 
சுட்ெட�க்கும் சூ�யேன
� ஓய்ெவடு! 
ேகட்டைத �ட 
உயரும் கு�ர்  �ர்மட்டேம
� ஓய்ெவடு ! 
ேகட்டைத �ட 
ெபாசுக்கும் காட்டு �ேய
� ஓய்ெவடு 
�ங்கள் யாவரும் ெகாள்ளும் 
ஓய்�ேலேய 
மாந்தர்
எம் ஓய்வுண்டு
இல்ைலேயல் எங்கள் 
�ரந்தர ஓய்�ற்கு 
காரணம் கூற யாருண்டு ?

சமுத்�ரத்துள் ஆழ்ந்து
�டக்கும் முத்ைதப் ேபால
எம்ைமயும் -  எம் 
ெவற்� சுவடுகைளயும்
அைடகாக்கும் ைவரம்...!
 
அத்தா�னுைடய கள்ளம்
கபட�ல்லா அன்ேபாடு
பல புைனக்கைதகைளப் -  பா� 
அள்�யைணத்து வ�று �ைறய 
உணவு ஊட்�ய -  ஈடு 
இைண�ல்லா பந்தம் ...!
 
தாய் என்னும் �பம் 
இந்த உல�ல் சுடர்�ட்டு 
எ�வதால் - தான் என்னேமா 
பாசம் என்னும் ஒ� - இந்த 
உல�ல் இன்னமும் �ன்� வரு�றது...!
 
பத்து மாதங்கைள 
பத்து �னா�கள் என உணர்ந்து 
பல எ�ர்பார்ப்புகேளாடு - � 
என்ைன வ�ற்�ல் சுமந்தாய் ...!
இன்னும் ஆயுள் வைர என்ைன 
ெநஞ்�ல் சுமக்கக் காத்�ருக்�றாய் 
இதற்கு நான் என்ன - ைகமாறு 
ெசய்ேவன் என் அன்ைனேய...!

�ன் ெதாட்�ைய உைடத்து
ெவ�ேய வந்து ேபாராடு�ன்றது
வண்ண �ன்கள்
அைவ �ட்ைட
அலங்க�த்து �ல ஆண்டுகள்தான்
அதற்குள் ேபாராட புறப்பட்டு �ட்டது
�� ேபாடும் ேபாதும் 
கைதத்து பார்த்தது
தண்�ைர மாற்றும் ேபாதும்
அழுதும் பார்த்தது
நான் �ட�ல்ைல
அ�ைமகைள �டுவதற்கு
யாரும் தயாராகவும் இல்ைல
ேபாராடட்டும்
பூைனகைள வாங்க 
கைடக்கு ேபா�ன்ேறன்
�ன்கள் வாங்�ய
கைட�ல்தான்
பூைனகளும் �ற்கப்படு�ன்றது

அடுத்தவர் பற்�
அனாவ�யப் ேபச்சு 
ஆர்வம் கூ�
அேநகப் ேபச்சு 
குற்றங்குைற
கூ�த்��தல் 
ேகாள் புறம்
கூ�ப்பு�தல்

ேக� ெசய்து
ேகடு �ைனத்தல்
ப� வாங்�
கு�க்குள் �ழ்த்தல்
ெபாய் ேபசல்
ெபாறாைம ெகாள்ளல்
ெபாறுைம�ன்�
ெபால்லாங்கு ெசய்தல் 

ேபாது�ந்த ெபால்லாக்குணங்கள்
ஒருேபாதும் தைழக்காமல் 
முற்றாய் �க்க மடைம ேபாக்க
மா�டா � தளராமல் உைழக்கனும் 
அன்ேபாடு ஆணவ�ன்�
அைம� ேபணனும்!
சாமர்த்�யாமாய் சமத்துவமாய் 
ச�த்�ரம் பைடக்கனும்!

நற்ெசயல்கைள 
நா�ச் ெசல்லனும்
�ைமக்குணங்கைள
தாண்� ெவல்லனும்
ஒற்றுைமயாய் என்றும்
மலர்ந்து வாழனும்!!
ேபாதும் மா�டா இந்த 
ெபால்லாத  குணங்கள்!!

நுஸ்ஹா நவாஸ்
ஏறாவூர்

  காைரயன் கதன்

மஹ்ரூப் பாத்�மா மு�பா
சாய்ந்தமருது - 16

எம்.இஸட். எப். ஸம்ருத்
புது ெசட்�த் ெதரு

ேபாதுமிந்த 
ெபால்லாக்குணங்கள்

யார் அடிைமகள்

அன்ைன

ேகட்டைத விட

வானவர் ேபாற்றும்  வல்லைம 

கவைலகள்ேபாக்� காத்�டேவ 
வந்து�த்தார் இவ் �ழாநா�ல்

இரத்தம் �ந்� இம்ைசகள் தாங்� 

�றந்தார் இப்பண்�ைக நா�ல் 

மாட்டுத்ெதாழுவத்�ல் மாசற்ற 

உள்ளமும் அன்�ல் �ைழக்�றேத 

ேபாதும் உம்வார்த்ைத மா�டாேத 
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எங்கள் சமூகம்... 
(08ஆம் பக்கத் ெதாடர்)

இன்று பாடசாைல 
கல்� வைர எங்கள் 
சமூகம் வந்துள்ளது. 
எங்கைள வ�நடத்�ய 
மைலயக மூத்த அர�யல் 
வா�கள், இந்�ய வம்சா-
வ� மக்கைள கல்��ல் 
உயர்ச்� ெபற ைவக்க 
ேவண்டுெமன பல நடவ-
�க்ைககைள எடுத்தனர்.   

உயர் ப�ப்பு வச� இருந்-
தாலும் கற்றுக்ெகாடுக்க 
ஆ��யர்கள் இல்ைல, 
�ைளயாட ைமதானம் 
இல்ைல, கட்டட வச�கள் 
இல்ைல என பல குைறபா-
டுகள் காணப்படு�ன்றன. 
எனக்ேகா வயதா��ட்டது. 
இைளஞர்கள் ஏேதனும் 
நடவ�க்ைக எடுத்தால் 
ேகானகைல ேதாட்ட 
பாடசாைலைய அ��-
ருத்� ெசய்ய மு�யும் 
என்பது இவரது அ�ப்�-
ராயம்.   அேதேநரத்�ல் 
ேகானகைல ேதாட்டத் 
ெதா�லாளர்கள் இன்று 
ேத�ைல ெதா��ல் 
வச�கள், அ��ருத்�கள் 
இல்லாததால் வருமானம் 
இல்லாமல் அவ�ப்படு-
�ன்றார்கள். இருந்தும் 
�ள்ைளகைள ப�க்க 
ைவக்கும் முயற்�கள் 
இவர்க�டம் காணப்படு-
�றது. ெபற்ேறார்படும் 
அவ�ைய பார்த்து பாடசா-
ைலக் கல்�ைய �றுத்� 
�டக்கூடாது. ெதாடர்ந்தும் 
ப�க்க ேவண்டும் என்பது 
இவரது ேவண்டுேகாள்.  
க�ர்ேவல் ெபரமா� 
(81): ேகானகைல 

ேதாட்டத்�ற்கு �ரா-
�கைல ேதாட்டத்��-
ருந்து கு�வந்த எங்கள் 
குடும்பம் ��து காலம் 
மட்டக்களப்�ல் வாழ்ந்து 
�ன் �ண்டும் இங்ேகேய 
வந்து�ட்ேடாம். ெவள்ைள-
யர் காலத்�ல் ேகானகைல 
ேதாட்டம் ெசல்வாக்காக 
இருந்தது. ெதா�லா�-
களாக இருந்த எமக்கு 
ம�யாைதயும் இருந்தது.  

அடுத்துவரும் பரம்-
பைர கல்� அ�வுள்ள 
பரம்பைரயாக மாற்றம் 
ெபறேவண்டும் என்று 
�ைனக்�ேறன். �ள்ைளக-
ைளப் ப�க்க ைவக்�ேறன் 
�ள்ைளகளும் ப�க்�ன்ற-
னர். �ைலவா� உயர்வு 
காரணமாக சத்தான 
உணவுகள் �ைடப்ப-
�ல்ைல. இளம் சமூகத்-
�னர் மூத்தவர்களுக்கு 
ம�யாைத ெசலுத்துவது 
இல்ைல: இது இந்த 
ேதாட்டத்�ல் மாற்றம் ெபற-
ேவண்டும். கல்�யால் 
உயரும் சமூகம் குைறபா-
டுகைள �க்� அ��ருத்� 
அைடயும்.  

இங்கு இரண்டு 
மா� ெகாண்ட ெப�ய 
பாடசாைல இருந்தேபா�-
லும் �ள்ைளகள் கல்� 
கற்க குைறப்பாடுகள் 
�லவுவது உண்ைம. அர-
�யல்வா�கள் முன்வந்து 
பாடசாைல குைறப்பாடு-
கைள �வர்த்� ெசய்வார்-
களானால் ேகானகைல 
ேதாட்ட மக்க�ன் 
கல்��ல் உயர்ேவாம் 
என்ற கனவு நனவாகும் 
என்�றார் ெபரமா�.    

அமரர் �.ஆறுமுகம்... (18 ஆம் பக்கத் ெதாடர்)

இலங்ைக �ரும்�ய ஆறுமுகம் இலங்ைக மத்�ய வங்��ன் 
ெபாரு�யலாளர் பத�க்கு �ண்ணப்�த்தேபாது, மைலயகத்ைத 
ேசர்ந்தவர் என்ற காரணத்தால் அவருக்கு அந்த �யமனம் மறுக்கப்-
பட்டது.  1950 இல் நாவலப்�ட்� க�ேரசன் கல்லூ��ல் ஆறுமு-
கம் �யமனம் ெபற்றேபாது அக் கல்லூ��ன் அ�பராக இருந்தவர் 
ேஜான் �ேளட்சன் ராஜகுேலந்�ரன் ஆவார். “ஒழுக்கத்�ற்கும் கண்-
�ப்�ற்கும் ேபர்ேபான ராஜகுேலந்�ரன் க�ேரசன் கல்லூ�க்குப் 
ெபரும் ெபருைம ேசர்த்தவர் என்று ஆறுமுகம் அவைரப்பற்� கூ�-
�ருக்�றார்.  

நாவலப்�ட்�க்கு வந்து ேசர்ந்த மூன்ேற மாதத்�ல் நாவலப்�ட்� 
நகரசைப�ன் அங்கத்தவராகவும் �ன்னர் அதன் தைலவராகவும் 
உயர்ந்து, பண்டாரவைளப் �ர���யாக இரண்டாவது அரசாங்க 
சைப�ல் 1943 - முதல் 1947 வைர ேசைவயாற்�, ெதா�ல், 
ைகத்ெதா�ல், வர்த்தக அைமச்சராகவும் ப�யாற்�யவர். நூற்-
றாண்ைட அண்�க்கும் க�ேரசன்ையகல்லூ� உயர் அ�வுத்தளத்-
�ல் �றுத்�ய ெபருமக்க-
�ல் ராஜகுேலந்�ரனும் 
ஒருவர்.  அவருக்குப்�ன்-
னர் க�ேரசன் கல்லூ-
��ல் அ�பரா�ருந்த 
இணு�ல் சபா ஆனந்தர் 
�கப்ெபரும் த�ழ�ஞ-
ரும் ைசவ�லருமாவார் 
என்று அமரர் ஆறுமுகம் 
கூ��ருக்�றார். லண்டன் 
�.ஏ. பட்டமும் யாழ்ப்பாண 
ஆ�ய �ரா�ட பாஷா��-
ருத்�ச் சங்கத்�ன் பண்�-
தர் பட்டமும் ெசன்ைன�ல் 
�.ஓ.எல் பட்டமும் ெபற்ற 
ெபரும் அ�ஞர் அவர். 
எஸ்.ைவயாபு�ப்�ள்ைள, 
ரா. �. ேசதுப்�ள்ைள 
ேபான்ற த�ழ�ஞர்க�-
டம் த�ழ் ப�ன்ற ஒரு 
த�ழ்ப் ேபர�ஞ�டம் 
பாடம் ேகட்ட க�ேரசன் 
கல்லூ� மாணவர்கள் பாக்-
�யம் ெபற்ேறாராவர்.  

ஆ��யப் ெபருமகன் 

அமரர் ஆறுமுகம் பாடசாைல�ல் ஆலயம் �று�யும் மாணவர்பால் 
�ைறயன்பும் காட்�, கல்� ஒ��ளக்காகத் �கழ்ந்�ருக்�றார். தன் 
சமகாலத்�ல் ஆ��யத் ெதா��ல் �ரகா�த்த ஏ. ராஜேகாபாலன், 
�யாகராஜா, மா�முத்து, �ருஷ்ணசா� ஆ�ேயாைரயும் ஆறுமுகம் 
என்�டம் �ைனவு கூர்ந்து ேப��ருக்�றார்.  

க�ேரசன் கல்லூ��ல் ப�யாற்�ப் �ன்னர் அக்குரைண கல்-
�ன்ன முஸ்�ம் மாகா�த்�யாலயத்�லும் நான்காண்டுகள் ப�-
யாற்� இருக்�றார். அதன் �ன்னர் யாழ்ப்பாணத்�ற்கு மாற்றலா� 
யாழ்ப்பாணம் ெசங்குந்தா கல்லூ��லும் ஐந்து ஆண்டுகாலம் 
ேசைவயாற்��ருக்�றார்.   இந்�யா�ல் பட்டப்ப�ப்�ைன மு�த்து 
பதுைள மண்�ன் கல்�ப்பாைத�ல் முதல�கைளப்ப�த்த மூத்த 
தைலமுைற�ன் ம�க�ல் அமரர் ஆறுமுகம் முதன்ைமயான-
வர். ேஜாசப், நவம�, �ரும�. தனராஜ் ஆ�ய மூவரும் பதுைள-
�ன் கல்� முன்ேனா�க�ல் அமரர் ஆறுமுகத்ேதாடு ேசர்த்து 
�ைனவு கூரப்படேவண்�யவர்கள்.

= [ath;jdGu nghJ itj;jparhiy

cjtp fzf;fhsh; gjtp (xg;ge;j mbg;gilapy;)

NkNyAs;s gjtpf;fhf tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

jifikfs; kw;Wk; mDgtk; :   Operational level of CIMA/Fundamental level of ACCA/
Cab

    II of the CA with 5 years experience.

       OR
   Grade II Accountants of Sri Lanka Accountants Service.

taJ :    tpz;zg;gjhhpfs; 30 tajpw;F FiwahkYk; 40 ,w;F  

Nkw;glhkYkpUj;jy; Ntz;Lk;. 

rk;gs msTj;jpl;lk; :      midj;J  gbfSk;  mlq;fyhf 102>780 &gh khjhe;j  

 gbahf  toq;fg;gLk;. 

Ntiytha;g;G epajpfs; :    xU tUlj;jpw;F (01) xg;ge;j mbg;gilapYk; Nrkyhg 

epjpak; toq;fg;gLk; epajp.

murhq;f Nritapy; gjtpfis tfpf;Fk; tpz;zg;gjhhpfs; mth;fspd; tpz;zg;gq;fis 

mth;fs; gzpahw;Wk; jpizf;fs jiyt&lhf Neubahd gpujpnahd;WlDk; mDg;Gjy; 

Ntz;Lk;. epWtd jiythplkpUe;J tpz;zg;gjhhpahdth; njhpT nra;ag;gl;lhy; mth; 

Nkw;Fwpg;gpl;Ls;s gjtpf;F tpLtpf;fg;gLtuh vd njhptpf;Fk; fbjnkhd;Wk; tpz;zg;gj;Jld; 

,izf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

epakdnkhd;iw toq;fy; my;yJ toq;fhkypUj;jy; njhlh;ghd chpikia = [ath;jdGu 

nghJ itj;jparhiyahdJ nfhz;Ls;sJ. 

jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyap;y; tpz;zg;gpf;Fk; gjtpg; ngauhdJ Fwpf;fg;gly; 

Ntz;Lk;. tpz;zg;gjhhpfs; mth;fspd; tpz;zg;gq;fis KOikahd RajuTld; 

kw;Wk; ,U (02) cwtpduy;yhj ghpe;Jiuahsh;fspd; tpguq;fSlDk; 2022 rdthp 03 

Mk; jpfjpad;W my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; fPNoAs;s Kfthpf;F 

mDg;Gjy; Ntz;Lk;.   

jiyth;>

= [ath;jdGu nghJ itj;jparhiy>

jsgj;gpl;ba>   ENfnfhl.

2021 brk;gh; 10 Mk; jpfjpad;W

gjtp ntw;wplk;

khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp tptfhuq;fs;

,uh[hq;f mikr;R 

cs;@h; mgptpUj;jp xj;Jiog;G jpl;lk; 

(LDSP) ,w;F Copah;fisr; Nrh;j;Jf; nfhs;sy;

01.  cs;@h; mgptpUj;jp xj;Jiog;Gj; jpl;lk; (LDSP) LDSP MdJ cyf tq;fpapypUe;J 

(WB) Xh; fldpd; %yk; epjpaplg;gl;Ls;sJ mj;Jld; INuhg;gpa a+dpad; kw;Wk; GOSL 
,lkpUe;J Xh; ed;nfhilia ngw;Ws;sJ. jpl;lj;jpd; Nehf;fkhdJ - 'r%fq;fSf;Fk; 

gjpyspf;ff;$ba kw;Wk; nghWg;Gzh;Tld; Nritfis toq;Ftjw;Fk;> gq;FngWk; 

khfhzq;fspy; nghUshjhu cl;fl;likg;ig Nkk;gLj;Jtjw;Fk; cs;@h; murhq;f 

mjpfhhpfspd; jpwid tYg;gLj;jYk; MFk;. jpl;lj;jpd; kjpg;gplg;gl;l nkhj;j 

nrythdJ US$.100.85 kpy;ypad; jpl;lj;jpd; fhy vy;iy ehd;F tUlq;fshFk; 

(2019-2022) khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp tptfhuq;fs; ,uh[hq;f mikr;rpdhy; 

tlf;F> Nkw;F> tlkj;jpa kw;Wk; Cth khfhzq;fis cs;slf;fpa 04 jpl;l 

Nkk;gLj;jy; myFld; Xh; jpl;l ,izg;Gj; njhFjp (PCU) ];jhgpf;fg;gl;Ls;sJ.

  jpl;l ,izg;G myF (PCU) ,y; fPo;f;fhZk; ntw;wplq;fSf;fhd tpz;zg;gq;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

,y gjtp gjtpfspd; vz;zpf;if
rk;gs 

msT

1 jpl;l gzpg;ghsh; 01 PS 1

2 jpl;lg; nghwpapayhsh; 01 PS 4-A

3 cjtpg; gzpg;ghsh; (ngWif) 01 PS 4-A

nghJthd epge;jidfs;

,yq;if gpui[fs; khj;jpuk; tpz;zg;gpf;fj; jifik ngWth;

ntspehl;L epjpaply; jpl;lq;fspy; mDgtk; cs;s tpz;zg;gjhuh;fSf;F 

Kd;Dhpikaspf;fg;gLk;

Nrh;j;Jf;nfhs;Sk; Kiw - jifik kw;Wk; mDgtj;jpd; mbg;gilapy; FWfpa 

gl;bay;gLj;jg;gLk; tpz;zg;gq;fspy; ,Ue;J Xh; Neh;Kfj;Njh;tpw;F miof;fg;gLth;

taJ :  tpz;zg;gq;fs; %lg;gLk; jpdj;jpy; 64 tajpw;Ff; Fiwthf ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;.

epakdj;jpd; tpjpfs; - Muk;gj;jpy; xU tUl xg;ge;j mbg;gilapy; vy;yh 

epakdq;fSk; mikAk; mj;Jld; jpUg;jpfukhd nraw;ghLfspd; mbg;gilapy; jpl;l 

fhy vy;iy ePbf;fg;glyhk;.

Copah;fspd; C.Nr.ep.gq;fspg;G 8% Mf ,Uf;Fk;> njhopy; jUehpd; C.Nr.ep.gq;fspg;G 

12% Mf ,Uf;Fk; mj;Jld; C.e.ep khjhe;j rk;gsj;jpd; 3% Mf ,Uf;Fk;

mur/mur rhh;G Jiwapd; tpz;zg;gjhhpfs; mth;fsJ jpizf;fs jiyika+lhf 

mth;fsJ tpz;zg;gq;fisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

rk;ge;jg;gl;l jifikfs; kw;Wk; mDgtj;Jldhd Xa;T ngw;w mur mYtyh;fs; kPs; 

epakd mbg;gilapd; fPo; ftdj;jpy; nfhs;sg;gLth;.

vy;yh Mh;tKs;s egh;fSk;> rk;ge;jg;gl;l fy;tpj;jifikfs; kw;Wk; mDgtr; 

rhd;wpjo;fspd; gpujpepjpfSldhd Rajuit (CV) 2022.01.03 Mk; jpfjp gp.g.03.00 

kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;> nfhOk;G 02> a+dpad; gpNs];> ,y.330> khfhz 

rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp tptfhuq;fs; ,uhh[hq;f mikr;R nrayhsUf;F 

gjpTj;jghypy; mDg;GkhW Nfl;Lf;nfhs;sg;gLfpd;wdh;

jaTnra;J - Word format (Font - Times New Roman, Font Size -12) ,y; cq;fsJ 

Rajutpd; Nkyjpf gpujpia> rk;ge;jg;gl;l fy;tpj; jifikfs; kw;Wk; mDgt 

rhd;wpjo;fis PDF Format ,Yk; 2022.01.03 gp.g.3.00 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd; 
Projects.recruitment@pclg.gov.lk vd;w ,izajs Kfthpf;F  email nra;aTk;

fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; gjtpapd; ngah; jpl;lj;ij Fwpg;gplTk;.

xU gjtpf;F Nky; ePq;fs; tpz;zg;gpg;gjhapd;> xt;Nthh; gjtpf;Fk; ntt;Ntwhd 

tpz;zg;gq;fis jaTnra;J mDg;gTk;.

g+h;j;jpaw;w tpz;zg;gq;fs;> fy;tp kw;Wk; mDgtr; rhd;wpjo;fis ,izf;fhj 

tpz;zg;gq;fs; kw;Wk; %lg;gLk; jpfjpf;F gpd;dh; fpilf;Fk; tpz;zg;gq;fs; jfty; 

,d;wpNa epuhfhpf;fg;gLk;.

 ftdpf;fTk; :-

  jaT nra;J Kfhikj;Jt Nrit Rw;WepUgk; ,y-1/2019> mj;Jld; jifik> 

mDgtk;> gjtpapd; rk;gs msT kw;Wk; Nkyjpf jfty;fSf;F mikr;R 

,izaj;jsk; www.mpclg.gov.lk I ghh;itaplTk;.

nrayhsh;

khfhz rigfs; kw;Wk;  cs;@uhl;rp tptfhuq;fs;

,uh[hq;f mikr;R

ntspehl;L Ntiytha;g;G> Cf;Ftpj;jy; kw;Wk;

re;ij gy;tifg;gLj;jy; ,uh[hq;f mikr;R

,yq;if ntspehl;L Ntiytha;g;G gzpafk;

gpd;tUk; epiyapYs;s gjtp ntw;wplj;ij epug;Gtjw;fhf Mw;wy;> jpwik nraw;gLk;> nghUj;jkhd jifik 

kw;Wk; mDgtKs;s egh;fis ntspehl;L Ntiytha;g;G Cf;Ftpj;jy; kw;Wk; re;ij gy;tifg;gLj;jy; ,uh[hq;f 

mikr;rpd; mjpfhuj;jpd; fPOs;s rl;lg;g+Ht mikg;ghd ,yq;if ntspehl;L Ntiytha;g;G gzpafkhdJ 

Ml;Nrh;f;f tpUk;Gfpd;wJ. 

rl;l mYtyfh; (vk;vk; 1-1> juk; II)
jifikfs; : rl;lj;juzp

  mj;Jld;

   rl;lhPjpapyhd Ntiyapy; Ie;J (05) tUl gl;lg;gbg;gpd; gpe;jpa jFjp 
mDgtk;.

rk;gs msTj;jpl;lk; :  vk;vk; 1-1> juk; II – [53,175-1375x10-1910x15-95,575.00] &gh
taJ :  22 tajpw;F Fiwthf ,y;yhkYk; 45 ,w;F Nkw;glhkypUj;jy; 

Ntz;Lk;.
nghJ epge;jidfs;: 

•  Ntiytha;g;ghdJ epue;ju mbg;gilapypUg;gJld; njhpT nra;ag;gl;l mNgl;rfh;fs; Muk;g rk;gs 

gbepiyapy; mkh;j;jg;gLthh;fs;.

•  ,yq;if ntspehl;L Ntiytha;g;G gzpafkhdJ rk;gsj;jpd; 15% ,w;F epfuhd gzj;ij Copah; Nrkyhg 

epjpaj;jpw;Fk; 3% I Copah; ek;gpf;if epjpaj;jpw;Fk; gq;fspg;Gr; nra;Ak;.

njhpT nra;Ak; Kiwik:

Nghl;bhPjpapyhd vOj;J%y ghPl;irapd; ngWNgw;wpd; mbg;gilapYk; epakdQ; nra;Ak; mjpfhuKs;sth;fspdhy; 

epakdQ; nra;ag;gl;l FOknkhd;wpdhy; fl;likf;fg;gl;l Neh;Kfg;ghPl;irapd; mbg;gilapYk; njhpT 

Nkw;nfhs;sg;gLk;. 

jw;NghJs;s Vida mD$yq;fs;:

•  jpiwNrhp Rw;wwpf;iffspd; gpufhuk; kUj;Jt tpiyg;gl;baypd; kPs;epug;gy;> ghtpf;fg;glhj kUj;Jt 

tpLKiwf;fhd nuhf;fg; gzk;> fld;fs; (,lh;> thfdk;)> tPlikg;G fld;fspd; 2/3 ,d; gFjp kPs;epug;gy; 
kw;Wk; tUlhe;j kpifa+jpak; toq;fg;gLk;.

tpz;zg;gq;fis rkh;g;gpf;Fk; eilKiw:

2022.01.02 Mk; jpfjpad;W my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; nghJ Kfhikahsh;> ,yq;if 

ntspehl;L Ntiytha;g;G gzpafk;> ,y. 234> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij> nfh];tj;j> gj;juKy;y vd;w 

Kfthpf;F gjpTj; jghypy; rhd;wpjo;fspd; gpujpfSld; mDg;gp itf;fg;gly; Ntz;Lk;. NkNyAs;s Kfthpf;F 

Neubahf xg;gilj;jYk; Vw;Wf; nfhs;sg;gLk;. (murhq;f epWtdq;fspd; Copah;fs; mth;fspd; tpz;zg;gq;fis 

chpj;jhd epWtdq;fspd; jiyth;f@lhfNt mDg;Gjy; Ntz;Lk;)

(jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; tpz;zg;gpf;Fk; gjtp Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;)

nghJ Kfhikahsh;>

,yq;if ntspehl;L Ntiytha;g;G gzpafk;> njhiyNgrp : 011-2864110

,y. 234> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij>

nfh];tj;j> 

gj;juKy;y.

19.12.2021.

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

mur <l;L kw;Wk; KjyPl;L 
tq;fpapy; njhopy; tha;g;Gfs;

SMIB, Njrj;jpd; Kjd;ikahd tPlikg;G tq;fpahf> tq;fpapd; nraw;ghl;il kWrPuikf;Fk; gzpapy; 

<Lgl;Ls;sJ> ,J thbf;ifahsh;fSf;F kpfTk; jpUg;jpfukhd kw;Wk; gy;NtW Nritfis toq;Fk; 

epWtdkhFk;. mJNghy> gpd;tUk; gjtpf;Fg; nghUj;jkhd jFjpfs; kw;Wk; mDgtj;Jld; tzpf 

,yf;Ffis miltjw;F Mw;wy; kpf;f jiyikg; ghj;jpuq;fis ntspg;gLj;jp KO mu;g;gzpg;Gld; 

nraw;gLk; mNgl;rfh;;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fis ehq;fs; miof;fpNwhk;.

rpNu\;l fzf;fhsh;

SLFRS kw;Wk; gpw njhlu;Gila xOq;F Kiw NjitfSf;F Vw;g Jy;ypakhd epjpepiy mwpf;iffis 

jahupj;jy;. midj;J guptu;j;jidfSk; nghUj;jkhd Neuj;jpy; kw;Wk; rupahd Neuj;jpy; gjpT 

nra;ag;gLtij cWjp nra;jy;> xypg;gjpT itj;jpUg;gij cWjp nra;tjw;fhf fzpdpapy; cs;s 

,ilntspfisf; fz;lwpjy;. cupa NjjpfSf;F Kd;ghf xOq;FKiw mwpf;iffisj; jahupj;J 

gjpNtw;Wjy;> epYitj; Njjpf;F Kd;Ng tup nrYj;jg;gLtijAk;> midj;J tupf; fzf;FfSk; epYitj; 

Njjpf;F Kd;Ng jhf;fy; nra;ag;gLtijAk; cWjp nra;jy;> tUtha; kw;Wk; nryTfis gFg;gha;T 

nra;J> mit khjhe;j mbg;gilapy; rupahd Kiwapy; gjpT nra;ag;gLtij cWj pnra;ajy;> fzf;Fj; 

jftiyj; njhFj;J gFg;gha;T nra;tjd; %yk; nrhj;J> nghWg;G> tUtha; kw;Wk; nryTfs; 

cs;sPLfisj; jahupj;J gjpT nra;jy;.

jifikfs;

,yq;if gl;la fzf;fhsh; epWtdk; / If;fpa ,uhr;rpaj;jpd; fzf;fpay; Kfhikj;Jtj;jpw;fhd gl;la 

epWtdj;jpd; ,iz mq;fj;Jtk; 

my;yJ

,yq;if gl;laf; fzf;fhsh; epWtdj;jpd; ,ilepiy my;yJ chpkg; ghPl;ir rfpjk; fzf;fpay; / epjp 
,skhzpg; gl;lk; my;yJ If;fpa ,uhr;rpaj;jpd; fzf;fpay; Kfhikj;Jtj;jpw;fhd gl;la epWtdj;jpd; I 
kw;Wk; IIMk; epiyg; ghPl;ir.

mDgtk;

epjp / fzf;fpaypy; gj;J (10) tUlfhy mDgtk;. ,jpy; Mff;Fiwe;jJ %d;W (03) tUl fhyk; rpNu\;l 

Kfhikj;Jt epiyapyhftpUj;jy; Ntz;Lk; kw;Wk; tq;fpj; Jiw epWtdj;jpYs;s mDgtk; Nkyjpfj; 

jifikahff; ftdj;jpw; nfhs;sg;gLk;.

NkYk; mNgl;rfh; IBM AS/400 Kiwik> [hth> Dotnet kw;Wk; Oracle gw;wpa Mokhd mwpitf; 

nfhz;bUf;f Ntz;Lk;.   jfty;njhopy;;El;g jpl;l Kfhikj;Jtk; kw;Wk; ,iza ghJfhg;G (cyber 
security) jpwd;fs; xU ed;ikahftpUf;Fk;. kpfr;rpwg;ghd tha;nkhop kw;Wk; njhlh;ghly; jpwik 

NjitahFk;.

rk;gsk;

rk;gs msT: &gh 158,315 – 4,390x12 – 210,995 xU khjj;jpw;F tq;fpapdhy; mq;fPfupf;fg;gl;l 

nfhLg;gdTfs; rfpjk;. ,e;j mbg;gilapy; khjhe;j nkhj;jr; rk;gsk; mz;zsthftpUf;Fk;.

taJ: 40 tajpw;F Nkw;glhky; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. (vt;thwhapDk; Vw;fdNt xU muR Jiw epWtdj;jpy; 

Nritapy; cs;sth;fSf;F cr;r tanjy;iy Vw;Gilajy;y.)

nghJ epge;jidfs;
Nju;T Kiw - tq;fpapd; Ml;Nru;g;G nfhs;if kw;Wk; eilKiwf;F Vw;g tpz;zg;gq;fs; miof;fg;gLk;.

Neh;Kfg; ghPl;irapd; %yk; njhpT nra;ag;gLth;.

gpw ed;ikfs;

•  Copah; Nrkyhg epjpaj;jpw;F 15% njhopy; toq;Feuhy; gq;fspg;Gr; nra;ag;gLk; kw;Wk; gzpahsuhy; 

10% gq;fspg;Gr; nra;jy; Ntz;Lk;. tq;fp Copah; ek;gpf;if nghWg;G epjpaj;jpw;F (ETF)  gq;fspg;Gr; 
nra;fpd;wJ.

• tUlhe;j Nghd]hf ,uz;L khj rk;gsk;.

• Nritapy; cWjpg;gLj;jg;gl;l gpwF rYif tpfpjj;jpy; tPlikg;Gf; fld;fs;

• tq;fpapd; kUj;Jtj; jpl;lj;jpd; fPo; ed;ikfs;

• gad;gLj;jg;glhj kUj;Jt tpLKiwf;fhd nfhLg;gdTfs;

tpz;zg;gq;fisr; rkh;g;gpg;gjw;fhd ,Wjp ehs; - 02/01/2022

tpz;zg;gpf;Fk; Kiw

Mu;tKs;s jFjp tha;e;j tpz;zg;gjhuu;fs; jq;fs; fy;tp/njhopy;rhh; rhd;wpjo;fspd; gpujpfs;  kw;Wk; 
,uz;L njhopy;rhh; cwtpduy;yhj rhd;Wgfh;Nthhpd;; ngau;fs;> Kftupfs; kw;Wk; njhlu;G vz;fis 

gpd;tUk; kpd;dQ;ry; Kfthpa+lhf mDg;Gjy; Ntz;Lk;. 

midj;J tpz;zg;gq;fSk; kpfTk; ,ufrpakhfg; Ngzg;gLk; vd;gJld; ve;j tpjkhd MjuT ngw 

Kay;jy; jFjpaw;wjhf fUjg;gLk;. Ml;Nru;g;G njhpit xj;jpitj;jy; my;yJ ,uj;Jr; nra;jy; my;yJ 

NtW ve;j eltbf;ifAk; kw;Wk;/my;yJ ,e;j Ml;Nru;g;Gf;fhd Nju;T jfTj;jpwd;fis khw;Wk; 

cupikia tq;fp jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ. gzpg;ghsh; rigapd; jPh;khdk; ,WjpahdjhfTk; kw;Wk; 

cWjpahdjhfTk; ,Uf;Fk;.

tpz;zg;gq;fis Careers@smib.lk %ykhf kl;LNk mDg;Gjy; Ntz;Lk;.
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W`{z gy;fiyf;fofk; - khj;jiw
tpiykDf;fSf;fhd miog;G

W`{z gy;fiyf;fofj;jpw;F nghwpj;njhFjpfs;> ,ae;jpuhjpfs;> fzdp nkd;nghUs; kw;Wk; td;nghUs;> Ma;T$l cgfuzq;fs;> mYtyf 

cgfuzq;fs; kw;Wk; jsghl cgfuzq;fs; kw;Wk; Vidatw;iw toq;Fjy;> tpepNahfpj;jy;;> epWTjy;> nraw;glitj;jy;> ghPl;rpj;jy; kw;Wk; guhkhpj;jy;

1.  W`{z gy;fiyf;fofj;jpw;F gpd;tUk; nghUl;fis toq;Fjy;> 

tpepNahfpj;jy;;> epWTjy;> nraw;glitj;jy;> ghPl;rpj;jy; kw;Wk; 

guhkhpj;jy; vd;gtw;Wf;fhf jFjp kw;Wk; jifikAs;s 

tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis W`{z 

gy;fiyf;fof JizNte;jhpd; rhh;ghf jpizf;fs ngWiff;; FOtpd; 

jiyth; ,g;NghJ miof;fpd;whh;.

tpiyf;Nfhuy; ,yf;fk;: RUH/ENG/SUP/NCB/2021/03 (01-07 nghjpfspd; 

fPo;tUk; nghUl;fis `gq;fy nghwpapay; gPlj;jpw;F tpepNahfpj;jy; 

Ntz;Lk;)

cUg;gb 

,y.
gz;lq;fs;/ tpsf;fk;

vz;zp 

f;if

kPsspf;fg; 

glhj 

Nfs;tpf; 

fl;lzk; 

(&)

tpiy 

kDg; 

gpiz Kwp 

(&)

Package No. 01-Laboratory Equipment (DCEE)

1 .1 Bending moments in a portal frame 
and ancillaries (Universal Test Frame, 
Automatic Data Acquisition Unit)

1

12,500.00

16,440.00 

1 .2 Prism Moulds 30 4,500.00 

1 .3 Masonry Three Gang Moulds 25     1,875.00 

1 .4 Concrete Cube Moulds 45 1,575.00 

1 .5 Concrete Mixer (Drum type) 1 12,000.00 

1 .6 Vacuum Pump 2 16,000.00 

1 .7 Vacuum Filtaration Apparatus 1 4,000.00 

1 .8 UV Visible Spectrophotometer 1 16,000.00 

1 .9 Potentiometric Titrator 1 13,000.00 

1 .10 Portable Spectrophotometer 1 15,000.00 

1 .11 Oven 1 5,000.00 

1 .12 Membrane Filter Apparatus 1 7,000.00 

1 .13 Magnetic Stirrer with heating 2 24,000.00 

1 .14 Jar test apparatus 1 6,000.00 

1 .15 Incubator 2 10,000.00 

1 .16 Imhoff cone set with holder 1 4,000.00 

1 .17 Electronic Balance 1 16,000.00 

1 .18 Distilled Water Plant 1 6,000.00 

1 .19 Desiccator 2 600.00 

1 .20 Colony Counter 1 2,500.00 

1 .21 BOD Apparatus with incubator 1 16,000.00 

1 .22 Autoclave 1 13,000.00 

1 .23 Energy Losses in Bends and Fittings 2 24,000.00 

1 .24 Total Station 5 65,000.00 

1 .25 Auto Levels 21 9,450.00 

1 .26 Digital dial gauge for CBR testing 1 1,700.00 

1 .27 50 kN Capacity Load Ring for CBR 
Testing

1 2,650.00 

1 .28 CBR Testing Machine (Manual 
operation with fixed speed)

1 11,000.00 

1 .29 CBR Testing Machine (Automatic) 1 17,000.00 

1 .30 Top Loading Balance 1 1,300.00 

1 .31 Air Drying sample trays 5 200.00 

1 .32 Oven Drying sample trays 10 250.00 

1 .33 Standard Proctor Compaction Rammer 4 1,000.00 

1 .34 Density Bottle 50 1,000.00 

1 .35 Sand Cone Apparatus 2 2,000.00 

1 .36 Moisture Container 80 800.00 

1 .37 Analytical Balance 1 2,000.00 

1 .38 Casagrande cup device and accessories 4 5,200.00 

1 .39 Measuring Cylinders 8 280.00 

1 .40 Soil Hydrometer (to BS 1377-2) 1 100.00 

1 .41 Soil Hydrometer (152H) 1 100.00 

1 .42 Sieve Shaker 1 3,650.00 

1 .43 200mm dia. Sieves 18 1,800.00 

1 .44 300mm dia. Sieves 20 3,000.00 

1 .45 Redundant Truss- to understand the 
analysis of statically determinate and 
indeterminate truss structures

1 25,000.00 

1 .46 Linear variable differential 
transduceers (50 mm)

3 19,500.00 

1 .47 Linear variable differential 
transduceers (100 mm)

3 25,500.00 

1 .48 Two Hinged Arch Apparatus 1 11,000.00 

1 .49 Data Capture & Analysis System 1 10,000.00 

1 .50 Acoustic Doppler Velocimeter 1 21,000.00 

1 .51 Euler Buckling Apparatus 1 8,500.00 

Package No. 02 -Lab Equipment (DEIE)

2 .1 Spectrum Analyzer - Type I 1 24,000.00 

2 .2 Spectrum Analyzer - Type II 3 45,000.00 

2 .3 200MHz, 4 Channel Digital 
Oscilloscope

6 75,000.00 

2 .4 DC Power Supply (30V) 12 16,800.00 

2 .5 Function Generator 12 15,000.00 

2 .6 High-end Portable LCR Meter 2 3,000.00 

2 .7 High-end Portable Multimeter 12 6,000.00 

2 .8 Frequency Counter 2 5,500.00 

2 .9 Distortion Meter 2 4,000.00 

2 .10 Logic Analyzer 1 2,000.00 

2 .11 Precision Soldering Station 2 5,000.00 

2 .12 Earth Tester 2 3,800.00 

2 .13 Digital Insulation/Continuity Tester 
(LV)

2 3,600.00 

2 .14 Loop/PFC/PSC Tester 3 5,700.00 

2 .15 Phase Sequence Meter 2 2,000.00 

2 .16 RCD Tester 3 4,200.00 

2 .17 Lux Meter 2 1,600.00 

2 .18 Digital Clamp Meter 5 4,500.00 

2 .19 Multi-Function Tester 1 4,500.00 

2 .20 Socket Tester 2 300.00 

2 .21 Bench Multimeter 1 4,000.00 

2 .22 Infrared Thermometers 1 250.00 

2 .23 Thermal Imager 1 2,500.00 

2 .24 Laser Distance Meters 1 250.00 

2 .25 Cable Locator 1 2,000.00 

2 .26 Industrial Digital Microscope 2 1,200.00 

2 .27 Mini OTDR Test Machine 1 3,000.00 

2 .28 AC Voltmeter 600V 5 5,000.00 

2 .29 DC Voltmeter 1000V 10 5,000.00 

2 .30 DC Voltmeter 300mV 2

12,500.00

1,000.00 

2  .31 AC Ammeter 20A 8 4,000.00 

2 .32 AC Ammeter 100A 3 1,500.00 

2 .33 AC Ammeter 300mA 2 1,000.00

2 .34 DC Ammeter 25A 10 5,000.00

2 .35 DC Ammeter 100A 2 1,000.00 

2 .36 DC Ammeter 300mA 2 1,000.00 

2 .37 DC Ammeter 300uA 2 1,000.00 

2 .38 Power Factor Meter 5A 2 2,000.00 

2 .39 AC Wattmeter (Single phase 1 - 5 A) 2 6,000.00 

2 .40 AC Wattmeter (Single phase 1 - 25 A) 2 6,000.00 

2 .41 Rotary Tools with Accessories 5 1,500.00 

2 .42 Electronics Precision Screwdriver Set 5 500.00 

2 .43 Screwdriver Tool Set 5 1,250.00 

2 .44 Industrial Drill Press 1 3,000.00 

2 .45 Digi Board 5 25,000.00 

2 .46 (i) Modulation Board 1 10,000.00

2.46 (ii) Demodulation Board 1

2 .47 Electrical Machine Testbed 1 50,000.00  

2 .48 Servo Fundamental Trainer 1 20,000.00 

2 .49 Power Module with a Rectifier and a 
Controllable Inverter

1 10,000.00 

2 .50 Variable Frequency Drive to Study the 
Induction Motor Speed Control

1 7,000.00 

2 .51 Raspberry Pi 4 with accessories 
(Display, Heatsink, Casing)

10 7,000.00 

2 .52 3D LiDAR Sensor 1 5,000.00 

2 .53 NVIDIA Jetson Xavier NX Developer 
Embedded Development Board

2 2,000.00 

2 .54 LattePanda Board 1 1,250.00 

2 .55 Banana Connector Cables (100 pcs) 
(25 pcs in 1 m, 0.5 m, 10 cm, 5 cm)

5
(Altogether 

500 
Cables)

2,000.00 

Package No 03-Lab Equipment (DMME)

3 .1 Lathe machines 3

20,000.00

81,000.00 

3 .2 Universal Milling Machine & 
Dividing Head

1 36,000.00 

3 .3 Bench Drill Machine 1 4,500.00 

3 .4 Lathe tool dynamometer 1 22,500.00 

3 .5 Surface Roughness tester 1 9,000.00 

3 .6 Marcet’s Boiler 4 18,000.00 

3 .7 Pressure gauge calibration device 4 10,800.00 

3 .8 Portable fluid thermal conductivity 
meter

1 1,800.00 

3 .9 Flash point testing apparatus 1 2,700.00 

3 .10 Bomb Calorimeter 1 4,500.00 

3 .11 Hydraulic dynamometer with 
Computer Based Data Acquisition 
System with relevant Instrumentation 
and Sensors

1 54,000.00 

3 .12 Five Gas Automotive Exhaust 
Analyzer with relevant Probes, 
Accessories and Filter

1 4,500.00 

3 .13 Heat pump apparatus 1 2,250.00 

3 .14 Refrigeration system apparatus 1 2,700.00 

3 .15 Airconditioning system apparatus 1 2,700.00 

3 .16 Transient heat conduction apparatus 1 3,150.00 

3 .17 Thermal conductivity meter 1 1,800.00 

3 .18 Forced convection apparatus 1 3,600.00 

3 .19 Clamp-on power tester 1 450.00 

3 .20 Portable gas analyzer 1 1,800.00 

3 .21 Handheld Digital Manometer with 
probes

2 180.00 

3 .22 Non-contact IR Thermometer 2 760.00 

3 .23 Water Flow Meter with Probes 4 360.00 

3 .24 Stroboscope 1 1,080.00 

3 .25 Silicon Cell Pyranometer with 
handheld meter

1 540.00 

3 .26 Fluid Friction in Pipes Apparatus 1 22,500.00 

3 .27 Basic hydraulic feeder system 1 9,000.00 

3 .28 Jet and Pelton Turbine test rig 1 13,500.00 

3 .29 Axial Flow turbine 1 13,500.00 

3 .30 Series / Parallel Pump Bench 1 22,500.00 

3 .31 Permeability / Fluidization Studies 
unit

1 22,500.00 

3 .32 Chemistry Molecular Model Kit 1 90.00 

3 .33 Metallurgical Sample Mounting 
Machine

1 4,500.00 

3 .34 Reference metallurgical microstructure 
sample set

2 2,160.00 

3 .35 Thermocouple data logger 1 3,600.00 

3 .36 Thermocouple (Long probe) 1 250.00 

3 .37 Vacuum desiccator with pump 1 1,150.00 

3 .38 Fatigue testing machine 1 14,400.00 

3 .39 Workshop Safety Accessories 10 1,800.00 

3 .40 Gas welding plant 1 450.00 

3 .41 Metrology - Measuring and Gauging 
equipment set 

2 4,500.00 

3 .42 MIG Welding plant 1 2,250.00 

3 .43 TIG Welding Machine with electrode 1 1,800.00 

3 .44 Cupola furnace 1 10,800.00 

3 .45 Sand Casting Tool Set 1 180.00 

3 .46 Handheld Vibration analyzer 1 270.00 

3 .47 2-DoF Ball balancing system 1 18,000.00 

3 .48 Laser Displacement Sensor including 
the Laser Head and Amplifier

1 7,200.00 

3 .49 DAQ system 2 26,100.00 

3 .50 Rolling Disc on Inclined Plane 2 2,300.00 

3 .51 Rapid prototyping unit 1 6,750.00 

3 .52 DSP System 1 54,000.00 

3 .53 Drone system 1 4,500.00 

3 .54 Mechanical drive learning system 1  7,200.00 

Package No. 04-Computer & Network Equipment 

4 .1 Laptop Computer 9 12,500.00 14,400.00 

4 .2 Laser Printer 3 900.00 

4 .3 International Branded Online 3 kVA 
UPS

3

12,500.00

2,100.00 

4 .4 International Branded Enterprise 
Grade Wireless Accesspoint

3 2,100.00 

4 .5 Portable Hard Disk 3 360.00 

4 .6 Management Network Switch (24 
Port)

2 2,200.00 

4 .7 International Branded online 15 kVA 
UPS

1 8,000.00 

4 .8 8-Port Network Switch 4 500.00 

4 .9 Professional Grade 3D Printer 1 3,000.00 

4 .10 High-end PC 1 20,000.00 

4 .11 Mid-range PC 3 12,000.00 

4 .12 Internationally Branded Firewall 1 40,000.00 

4 .13 Internationally Branded UPS (3 kVA) 4 4,000.00 

4 .14 Internationally Branded 24 port 
Manageable Network Switches

5 10,000.00 

4 .15 Internationally Branded SFP 
Transceiver with Patch Code (Single 
Mode)

6 3,000.00 

4 .16 Internationally Branded Copper 
Transceiver (Single Mode)

2 400.00 

4 .17 Internationally Branded Laptop 1 2,600.00 

4 .18 Line Interactive 1 kVA UPS 2 1,000.00 

4 .19 HPC Workstation; 16 Core or more 
Current generation Xeon CPU,Quadro 
RTX 5000 or better 2x GPU, 64GB 
ECC RAM, 21 inch monitor,Keyboard, 
Mouse

1 18,000.00 

4 .20 Desktop PCs for CAD Lab 6 28,500.00 

4 .21 Online UPS 2kVA 4 2,160.00 

Package No 05-Office & Multimedia Equipment

5.1 Photocopy Machine 1

1,000.00 7,000.00 

5.2 Multimedia Projector 1

5.3 High Resolution Web Camera 3

5.4 PC Microphone 3

5.5 Water Purifier 3

5.6 Laser Pointer 3

5.7 Wireless Microphone 1

Package No 06-Furniture

6.1 Steel Cupboards 3 1,000.00 2,500.00 

6.2 Executive Tables 2

6.3 Executive Chairs 2

6.4 Visitor Chairs 4

Package No 07-Compression Testing Machine

7.1 Compression Testing Machine 1 12,500.00 100,000.00 

tpiyf;Nfhuy; ,yf;fk;: RUH /SUP/NCB/Additional Intake/2021/01 (08-16 
nghjpfspd; fPo; tUk; nghUl;fis W`{z gy;fiyf;fofj;jpd; 

nty;yklk tstpw;F tpepNahfpj;jy; Ntz;Lk;)

cUg;gb 

,y.
gz;lq;fs;/ tpsf;fk;

vz;zp 

f;if

kPsspf;fg; 

glhj 

Nfs;tpf; 

fl;lzk; 

(&)

tpiy 

kDg; 

gpizKwp 

(&)

Package No. 08: Laboratory Equipment (F&A)

8.1 Incubator 01

3,500.00

5,000.00

8.2 Laminar Flow (Safety Cabinet) 01 12,000.00

8.3 Micro Centrifuge 01 5,000.00

8.4 Gel Electrophoresis 01 3,000.00

8.5 PCR Machine 01 6,000.00

8.6 Dryer (Drying Cabinet) 02 10,000.00

8.7 Stomacher Laboratory Blender/ 
Paddle Blender

01 5,000.00

8.8 Micro Pipette 12 3,960.00

8.9 Sedgewick Rafter Counting Cell 03 2,040.00

8.10 Monocular Microscope 20 30,000.00

8.11 Dissecting Microscope 03 6,900.00

8.12 UV Trans – Illuminator 01 5,100.00

8.13 Hematocrit Centrifuge 01 6,000.00

Package No. 09: Laboratory Equipment (OCG)

9.1 Laboratory Oven 01

3,400.00

2,000.00

9.2 Multiparameter pH / Salinity / DO 
Meter

01 2,000.00

9.3 Laboratory Deionizer 01 11,000.00

9.4 Oil Free Vacuum Pump 01 8,000.00

9.5 Shaking Water Bath 01 1,000.00

9.6 Anemometer 03 1,000.00

9.7 Portable Weather Station 01 2,000.00

9.8 Geological Hammer 15 2,000.00

9.9 Brunton Compass 15 2,000.00

9.10 Polarizing Microscopes 05 12,000.00 

9.11 Binocular Compound Microscope 15 12,000.00 

9.12 Portable pH Meter 01 2,000.00 

9.13 Refractor Meter 05 1,000.00 

9.14 Sedgwick Rafter Cell 05 2,000.00 

9.15 Plastic Vernier Calipers 10 1,000.00 

9.16 Catch Bag Mesh 02 1,000.00 

9.17 Freezer 02 1,000.00 

9.18 Dissecting Microscopes 08 12,000.00 

9.19 Dual Arm Fiber Optic Illuminator 02 2,000.00 

9.20 Top Loading Balance 02 2,000.00 

9.21 Analytical Balance 01 3,000.00 

9.22 Cool Box 02 1,000.00 

9.23 Laboratory Hotplate with Magnetic 
Stirrers

01 500.00 

9.24 Acoustic Doppler Velocity Profiler 01 12,000.00 

Package No. 10 : Lab & Field Instruments (LIM)

10.1
Bench top pH Meter with Probe and 
Stand

5
7,500.00

10.2 Soxhlet Extractor 2 1,200.00

10.3
Heating Mantles for Round-Bottom 
Flasks

3
1,800.00

10.4 Digital Ceramic Hot Plate Stirrer 3 1,200.00

10.5 Laboratory Shaker 2 800.00

10.6 Respirometric BOD Apparatus 1 2,000.00

10.7
Handheld Multiparameter 
Colorimeter

3
6,000.00
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பல மாதங்களுக்குப் �ன்னர் 
ெகாழும்பு ெபாது நூலகம் 

கடந்த ச�க்�ழைம அதாவது �சம்-
பர் 11ம் �க� �ன்னஞ் �றுசுக�ன் 
அழ�ய ��ப்�னால் �ைறந்து 
ேபானது. அது மாத்�ரமல்ல, 
வண்ண வண்ண ஆைடகள் அ�ந்த 
ெசல்லப் �ள்ைளகள் ைககள் 
�ைறய அழ�ய �றங்கைள சுமந்து 
ெகாண்டு தமது சுதந்�ரமான எண்-
ணங்கைள கா�தங்க�ல் ெகாண்டு 
வந்த �கவும் அழ�ய தருணத்ைத 
இர�க்கும்  சந்தர்ப்பம் அங்கு 
வருைக தந்�ருந்த ெப�யவர்களுக்கு 
�ைடத்தது. 

அதற்கு காரணமாக இருந்தது அன்ைறய �னம் ேலக் 
ஹவுஸ் �றுவனத்�ன் கல்� ெவ��ட்டு ���னரால் 
ஏற்பாடு ெசய்யப்பட்ட 'முத்து அஹ�ர' �த்�ரப் ேபாட்-
�யாகும். 

ேலக் ஹவுஸ் பத்��ைக �றுவனத்�ன் கல்� ெவ�-
�ட்டுப் ��வு ஆரம்�க்கப்பட்டது 2020ம் ஆண்டு 
ஜ�ைல மாதம் முதலாம் �க�யாகும். அன்��ருந்து 
எமது நாட்�ல் பாடசாைலக் கல்�ையத் ெதாடரும் 

மாணவர்களுக்காக அச்�டப்படும் மாதாந்த ெவ��டு 
ெதாடர்�ல் ெபருமள�லாேனா�ன் கவனம் ெசலுத்தப்-
பட்�ருந்தது. அதன் காரணமாகேவ முத�ல் ஆரம்ப 
���ன் 1ம், 2ம், 3ம், 4ம் மற்றும் 5ம் வகுப்புக்களுக்காக 
ஆரம்�க்கப்பட்ட முத்து அஹ�ர  மாதாந்த ெவ��ட்�ற்-
குப் புறம்பாக 6ம் வகுப்��ருந்து 11ம் வகுப்பு வைரக்கு-
மான பாடசாைல மாணவர்களுக்காக �த்�ன மாதாந்த 
ெவ��ட்�ைனயும் ஆரம்�த்து முன்ெனடுத்துச் ெசல்-

வதற்கு ேலக்ஹவுஸ் கல்� ெவ��ட்டுப் 
���னரால் மு�ந்�ருக்�ன்றது. ேமலும் 
புதுசரண எனும் ெபௗத்த அறெந� பாடசா-
ைலக்கான மாதாந்த ெவ��டானது நாட்�ன் 
மாணவர்க�ைடேய சமய அ��ைன 
வளர்த்துக் ெகாள்வதற்கும், ெபௗத்த மறும-
லர்ச்�ைய ஏற்படுத்தும் ேநாக்�லும் ஆரம்-
�க்கப்பட்டது. இைவ அைனத்�ற்கும் ேமல-
�கமாக நாட்�ல் த�ழ் ெமா�ல் கற்கும் 
மாணவர்களுக்காகவும் ேலக் ஹவுஸ் �றுவ-
னத்�ல் கல்� ெவ��டுகள் பல அச்�டப்ப-
டு�ன்றன.  

அண்ைம�ல் பாடசாைல மாணவர்க�ன் 
பங்கு பற்றலுடன் இடம்ெபற்ற இந்த �த்�-
ரப் ேபாட்��ன் �ரதான ேநாக்காக இருந்தது 
�ள்ைளக�ன் �த்�ரம் வைரயும் ஆற்றைல 
வளர்ப்பேத என்பேதாடு, ெகா�ட் ெதாற்�ன் 
காரணமாக �டுகளுக்குள் அைடபட்�ருந்த 
�ள்ைளக�ன் சுதந்�ரமான எண்ணங்கைள 
ெவ�ப்படுத்�க் ெகாள்வதும், அவர்க�ன் 

�ந்தைன வரம்�ைன ��வாக்குதல் ேபான்ற பல ேநாக்-
கங்களுடனாகும். முதலாம் வகுப்��ருந்து நான்காம் 
வகுப்பு வைர�லான அைனத்து முத்து அஹ�ர ெவ�-
�ட்டுடனும் பாடசாைல மாணவர்க�ன் �த்�ரங்களுக்கு 
வாய்ப்பு வழங்கப்பட்�ருந்தேதாடு, ேபாட்�களுக்காக 
50,176 �த்�ரங்கள் �ைடத்�ருந்தன. அவற்��ருந்து 
ெத�வு ெசய்யப்பட்ட 1500 �த்�ரங்கள் இரண்டாம் சுற்-
றுக்குச் சமர்ப்�க்கப்பட்டன. அந்த �த்�ரங்க�ைடேய 
ஒரு வகுப்�ல் 100 �த்�ரங்கள் �தம் ெத�வு ெசய்யப்-
பட்டேதாடு, அச்�த்�ரங்க�ைடேய இறு�ச் சுற்றுக்கு 
�றந்த 25 �த்�ரங்கள் �தம் ஒவ்ெவாரு வகுப்��ருந்-
தும் ெத�வு ெசய்யப்பட்டன. 

இவ்வாறு �றைமயான �த்�ர கைலஞர்க�ன் கண்கா-
�ப்�ன் �ழ் ெத�வு ெசய்யப்பட்ட �ன்னஞ் �றுசுகள் 
100 ேபருக்கு கடந்த 11ம் �க� ெகாழும்பு ெபாது நூல-
கத்�ல்  காைல 10.00 ம�க்கு  �த்�ரப் ேபாட்� நைட-
ெபற்றது. அவர்க�ன் �த்�ரங்கள் இலங்ைக�ன் �றந்த 
�த்�ர கைலஞர்கைளக் ெகாண்ட நடுவர்களால் ப���க்-
கப்பட்டேதாடு, அதன் மூலம் ெவற்�யாளர்கள் அ��க்-
கப்பட்டார்கள். 

அன்ைறய �னம் மாைல 3 ம�க்கு ஆரம்பமான 
ப�ச�ப்பு �கழ்�ல்  �ரதம அ��யாக ஊடகத் துைற 
அைமச்சர் டளஸ் அழகப்ெபரும கலந்து ெகாண்டார். 
ேலக் ஹவுஸ் �றுவனத் தைலவர் ஜனா�ப� சட்டத்தர� 
டப்�வ். தயாரத்ன, ஆ��யர் குழு ப�ப்பாளர் தர்ம� 
கா�யவசம், சட்டம் மற்றும் �ருவாகப் ப�ப்பாளர் சட்-
டத்தர� ர�த அேபகுணவர்தன மற்றும் ப�ல் ெபாது 
முகாைமயாளர் சு�த் ெகா�த்துவக்கு உள்�ட்ட ேலக் 

ஹவுஸ் அ�கா�கள் பலருடன், �த்�ன �ரதம ஆ��யர் 
மேனா� சுப�ங்க மற்றும் ஊடக�யலாளர்களும் பலரும் 
இந்�கழ்�ல் கலந்து ெகாண்�ருந்தனர். 

ஒவ்ெவாரு வகுப்�லும் முதலா�டத்ைதப் ெபற்றுக் 
ெகாண்ட மாணவர்களுக்கு ெடப் கண�யும், இரண்டா-
�டத்ைதப் ெபற்றுக் ெகாண்டவர்களுக்கு ெமௗவுண்டன் 
ைப�களும், மூன்றா�டம்  ெபற்றுக் ெகாண்ட மாணவர்க-
ளுக்கு ெபறும��க்க புத்தகங்கள் அடங்�ய ெபா�களும் 
வழங்கப்பட்டேதாடு சான்�தழ்களும் வழங்கப்பட்டன.

த�ழ்ச் சமூகத்துக்கு ேதைவப்படுவது... (10ஆம் பக்கத் ெதாடர்)

 ஒேர கட்�டத் ெதாகு��ல் அத்தைன 
உத்�ேயாகத்தர்களும் இைணந்து ப�-
யாற்றக்கூ�யமா��யான வச�கைளக் 
ெகாண்டைவ இந்தப் பன்ேனாக்கு மண்-
டபங்கள். 

இைத �ட மாற்றுத்�றனா�கள் 
மற்றும் மு�ேயா�ன் �வகாரங்கைளக் 
கவ�ப்பதற்ெகன சமூக ேசைவ உத்-
�ேயாகத்தர், �றுவர் �வகாரங்களுக்-
ெகன �றுவர் நன்னடத்ைத உத்�ேயா-
கத்தர், �ரேதசத்�ன் இலக்�யம், கைல 
ெவ�ப்பாடுகள், எழுத்தாளர்கைள 
ஒருங்�ைணத்துச் ெசயற்படுதல் கைல, 
கலாச்சார �சயங்களுக்ெகன கலாசார 
உத்�ேயாகத்தர், ேகா�ல்கள் மற்றும் 
சமய �வகாரங்களுக்ெகன சமய பண்-
பாட்டு உத்�ேயாகத்தர், �ராமங்க�ன் 
அ��ருத்� முன்ேனற்றம் என்பதற்-
காக �ராம அ��ருத்� உத்�ேயாகத்-
தர், ெபண்கள் �வகாரங்களுக்ெகன 
ெபண்கள் அ��ருத்� உத்�ேயாகத்தர், 
�ைளயாட்டுத்துைற ேமம்பாட்டுக்கு, 
�ைளயாட்டு உத்�ேயாகத்தர், பாடசா-
ைலக்கு ஒழுங்காகச் ெசல்லாத �ள்-

ைளகைளக் கண்கா�ப்பதற்கு இைட-
�லகைலத் தடுக்கும் உத்�ேயாகத்தர், 
ெபண்கள் மற்றும் குழந்ைதக�ன் 
நலைனப் ேபணுவதற்கு �ரா�ய மருத்-
துவ மாதுக்கள், ேபாைதப்ெபாருள் 
பாவைன உளெநருக்க� ேபான்றவற்-
றுக்ெகன உளநலச் ��ச்ைசயாளர்கள், 
�வசாயம் அல்லது �ன்��க் �ராமங்-
களா�ன் அவற்ைற ேமம்படுத்துவதற்-
கான ெவ�க்கள உத்�ேயாகத்தர்கள், 
கா�ப்ப�வுகள் மற்றும் கா� �வகா-
ரங்கைள ேமற்ெகாள்ளுவதற்கு கா� 
உத்�ேயாகத்தர் என ஒவ்ெவான்றுக்கு-
மாக ஊ�யர்கள் உண்டு. இ�ல் பல 
ெபாறுப்புகளுக்கு பட்டதா�கேள �ய-
�க்கப்பட்டுள்ளனர். 

இவர்கள் ஒவ்ெவாருவரும் தமக்கு-
�ய கடைமகைளச் ச�யாகச் ெசய்ய 
ேவண்டும் என்ற ெபாறுப்புணர்ேவாடு 
�ராக இயங்�னால் து�தமான முன்-
ேனற்றத்ைத மக்களும் �ரேதசங்களும் 
காண மு�யும். அது நாட்�ன் வளர்ச்�-
ையத் து�தப்படுத்தும். அந்த ேநாக்�ல்-
தான் இவ்வளவு ெதாைகயான உத்�-

ேயாகத்தர்கைள ஒவ்ெவாரு ��வுக்கும் 
என த�த்த�யாக அரசாங்கம் �ய�த்-
�ருக்�றது. 

இது மட்டுமல்ல �ரேதச ெசயலக 
மட்டத்�ேலேய �றப்பு இறப்புப் ப�-
வுகைளச் ெசய்யவும் வாகன உ�மப்-
பத்�ரத்ைதப் ெபறவும் அவற்றுக்கான 
வ�ையச் ெசலுத்தவும் கூ�ய ஏற்பாடும் 
ெசய்யப்பட்டுள்ளது. அதாவது எவ்வள-
வுக்கு இலகு படுத்த மு�யுேமா அவ்வ-
ளவுக்கு எல்லாேம இலகு படுத்தப்பட்-
டுள்ளன. ேமலும் கல்�, சுகாதாரம், 
வனவளம், சுற்றுச் சூழல் ேபணுைக 
மற்றும் அ��ருத்� ேபான்றவற்றுக்-
கும் உ�யவர்கள் உண்டு. இ�ல் அேந-
கமானைவ ெவ�க்களப் ப�கேள. 
இைத �ட �ட்ட�டலுக்கும் அ��ருத்-
�க்குமாக �ரேதச ெசயலகங்க�லும் 
மாவட்டச் ெசயலகத்�லும் த�யாக �ட்-
ட�டற் ��வும் அதற்கான ப�ப்பாளர், 
�ர�ப்ப�ப்பாளர்களும் உண்டு. 

இவ்வளவு ெப�ய பைடய�ையப் 
ேபான்ற உத்�ேயாகத்தர்கைள ெபரும் 
ெசலைவச்ெசய்து �ய�த்ததன் 

ேநாக்கம் மக்க�ன் ேமம்பாட்டுக்கும் 
�ரேதச வளர்ச்�ைய ஏற்படுத்தவுேம. 
ஆனால், இந்த உத்�ேயாகத்தர்க�ல் 
முக்கால்வா�க்கும் அ�கமாேனார் 
அரசாங்கத்�ன் சம்பளத்ைத எடுத்துக் 
ெகாண்டு தங்களுைடய த�ப்பட்ட 
ேதைவகைளேய பார்த்துக் ெகாள்�றார்-
கள். இைதக் கண்கா�ப்பதற்குக் கூட 
யாரும் இல்ைல. 

இதனால்தான் இவ்வளவு ெபருந்-
ெதாைகயான ��யாதாரம் �ைடத்தும் 
இந்தப் பத்தாண்டு காலத்�லும் இந்த 
மக்கைள கஷ்டத்��ருந்தும் ஏழ்ைம�-
�ருந்தும் �ட்ெடடுக்க மு�ய�ல்ைல. 
ப�லாகச் சமூகச் �ர�வுகள் ெபரு�க் 
ெகாண்�ருக்�ன்றன. கடந்த பத்து 
ஆண்டுக�ல் இயற்ைக வளத்ைத 
அபக�க்கும் ெசயற்பாடுகள் கட்டற்ற 
�ைல�ல் வளர்ச்�யைடந்துள்ளன. 
மணல் அகழ்தல், மரங்கைள ெவட்டு-
தல், சட்ட �ேராத மது உற்பத்� (க�ப்புக் 
காய்ச்சுதல்) வாள் ெவட்டு - வன்முைறக் 
கும்பல்களாகுதல், ேபாைதப்ெபா-
ருள் வைலயைமப்�ல் இயங்குதல் 

என சமூகச் �ர்ேகடுகள் அ�க�த்துள்-
ளன. இதனால் இதற்ெகன மறுவாழ்வு 
ைமயங்கைள உருவாக்க ேவண்�ய 
�ைல ஏற்பட்டுள்ளது. இெதல்லாத்ைத-
யும் �ட முக்�யமானது, முைறயற்ற 
பா�யல் ெதாடர்புகளால் �ைளயும் 
கர்ப்பம் மற்றும் �ள்ைளப் ேபறுகளுக்-
ெகன ஒவ்ெவாரு மாவட்டத்�லும் தாய் 
நலன்ேபண் ைமயங்கள் உருவாக்கப்-
பட்�ருப்பதாகும். இந்த ைமயங்க�ல் 
�க இளவய�ல் கர்ப்பமைடயும் �று�-
களும் ெபண்களும் �ைறந்து ேபாயுள்-
ளனர். யார் தந்ைத என்று ெத�யாத 
அல்லது தந்ைதயாகப் ெபாறுப்ேபற்கத் 
தகு�யற்ற �ைல�ல் �றக்கும் �ள்-
ைளகள், �றந்த �ல மாதங்க�ேலேய 
�� மன்றத்�ல் �றுத்தப்படு�ன்றன. 

கடந்த பத்து ஆண்டுகளுக்குள் ஏற்பட்-
�ருக்�ற இந்த எ�ர்மைற வளர்ச்�ைய 
உணர்ந்�ர்கள் என்றால் அ�ர்ந்து 
ேபாய் �டு�ர்கள். அந்தளவுக்குச் �ர�-
வுக்குள்ளா��ருக்�றது த�ழ்ச்சமூகம்.

அர�யல் �ர்ைவயும் எட்ட மு�யா-
மல், அ��ருத்�ையயும் காண மு�யா-

மல், வறுைமையயும் ஒ�க்க மு�யா-
மல் சமூகச் �ர்ேகட்�ல் வந்து �ற்�றது 
த�ழ்ச்சமூகம். 

ஆனால் ஒரு பத்து இருபது ஆண்டுக-
ளுக்கு முன்�ருந்த சூழைல எண்�ப் 
பாருங்கள். அரச ஒடுக்குமுைறைய 
எ�ர்த்துக் ெகாண்டு, அதற்கு எ�ராகப் 
ேபாரா�க் ெகாண்டு, மக்கைளயும் மண்-
ைணயும் பாதுகாத்தனேர ேபாரா�கள். 
அவர்களுக்ெகன்ன நான்கு ைககளும் 
ஆறு கால்களும் ேதா�ல் �றகுமா 
இருந்தது?

மன�ல் மக்கைளப் பற்�ய ேநசமும் 
மண் என்பைத தங்கள் ேதசமாக 
உணர்ந்த கனவுேம இருந்தது. அதுேவ 
அவர்கைள அப்ப�ச் �றப்பாக இயங்க 
ைவத்தது. இன்று ேதைவப்படுவது 
மக்கள் �தான அன்பும் அக்கைறயுேம. 
அைத ஒவ்ெவாரு தரப்பும் ெகாள்ளு-
மாக இருந்தால் கஷ்டங்கள் �ரும். 
கவைலகள் மைறயும். மாற்றங்கள் 
�கழும். மண் உ�ர்க்கும். ம�தர்கள் 
�றப்பர். இல்ைலெயன்றால் இந்த 
�ைல �ண்டு ெதாடரும்.

சின்னஞ்சிறுசுகளின் அழகிய சிரிப்பினால்
நிைறந்த ெகாழும்பு நூலகம் 

�ேரா� ேவவலேக
த��ல்: எம். எஸ். முஸப்�ர்

(புத்தளம் �ேசட �ருபர்)
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10.8
Portable  Multiparameter (DO, pH, 
Conductivity etc) water quality meter

3

3,100.00

12,000.00

10.9 Plankton net (40 micron) 5 1,000.00

10.10 Plankton net (70 micron) 5 1,000.00

10.11 Surber Stream Bottom Sampler 5 1,500.00

10.12 Portabale Lux meter 3 1,200.00

10.13 Salinity Refractrometer 5 500.00

10.14 Ruttner sampler 5 2,000.00

10.15 Salanity meter (digital) 1 500.00

10.16 Turbidity meter 2 3,000.00

10.17 Underwater Light detecting meter 1 3,000.00

10.18 Bomb calorimeter 1 3,000.00

10.19 Conductivity Meters (benchtop) 3 4,500.00

10.20 Potentiometer 3 4,500.00

10.21
Compound Monocular Student 
Microscopes

10
10,000.00

10.22 Binocular microscope 5 10,000.00

10.23 Stereo-microscope with digital camera 1 3,000.00

10.24
Binocular microscope with digital 
camera

1
3,000.00

10.25 Upright freezer 1 2,000.00

Package No. 11 : Mapping & Cartographic Instruments

11.1 Mechanical Planimeter 30

1,000.00

  3,000.00 

11.2 Digital Planimeter 10   3,000.00 

11.3
Map Measurer / Distance Calculator 
(mechanical)

30
     600.00 

11.4 Survey Range Poles 5      250.00 

Package No. 12: Furniture

12.1 Computer Table (Type 01) 25     3,750.00 

12.2 Computer Table (Type 02) 100   10,000.00 

12.3 Executive Wooden Table 24     9,600.00 

12.4 Executive Chair 14   12,000.00 

12.5 Wooden Display Cupboard – Teak 15   20,000.00 

12.6 Office Table 09

7,300.00

  13,000.00 

12.7 Computer Chair 60   60,000.00 

12.8 Lecture Hall Chair 400   40,000.00 

12.9 Folder Desk – Folding 400   80,000.00 

12.10 Steel Cupboard 08     2,400.00 

12.11 Wooden Student Desk Fordable 100   10,000.00 

12.12
Lecture Hall Chair with Writing Pads 
– Wooden

100
    2,500.00 

12.13 Box File Cupboard 20     2,500.00 

12.14 Office Chair -  Wooden 02        300.00 

12.15 MDF Cupboards with Glass Doors 05     2,500.00 

Package No 13 :  Office Equipment

13.1 Photocopier 04

3.700.00

  40,000.00 

13.2 Digital Duplicator 03   20,000.00 

13.3 Paper Collector Machine 02   40,000.00 

13.4 75’’ Smart Board / Android 01     5,000.00 

Package No 14 : Computers & Accessories

14.1 Desktop Computer i7 25

7,200.00

  40,000.00 

14.2 Laptop Computer Note Book i5 20 150,000.00 

14.3 Laser Printer 03   10,000.00 

14.4 Scanner 02   10,000.00 

14.5 Multimedia Projector (Type 01) 10   20,000.00 

14.6 Multimedia Projector (Type 02) 08   18,000.00 

14.7 Rack Mount Server 01   12,000.00 

14.8 Server Rack 01     1,000.00 

14.9 Rack Mount 1.5K UPS 01     1,000.00 

Package No 15 : Security Gate & Others

15.1 Security Gate 01 1,200.00   16,000.00 

15.2 Camera Scanner 06     9,000.00 

Package No 16 : Wifi Access Point

16.1
Wifi Access Point with Network 
Wiring & Installation

30 1,400.00 30,000.00

2.  tpiykDf;Nfhuy; Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw %yk; 

elhj;jg;gLk;.

3.  NkNy Fwpg;gpl;Ls;s kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; fl;lzj;ij gy;fiyf;fofj;jpd; 

rpwhg;gh; fUkgPlj;jpw;F nrYj;jp my;yJ ve;jnthU kf;fs; tq;fpf; fpisapd; 

ClhfTk; W`{z gy;fiyf;fofj;jpd; (kf;fs; tq;fp> cad;tj;j> khj;jiw) 

032100112477589 vDk; fzf;fpyf;fj;jpw;F kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij itg;Gr; 

nra;j gpd; ];Nfd; nra;ag;gl;l tuTj; Jz;il rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; 2022-01-

10Mk; jpfjp   gp.g. 1.00 kzp tiu Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iw nty;yklk> W`{z 

gy;fiyf;fofj;jpd; toq;fy; gphptpypUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;.

4.  2022-04-10Mk; jpfjp tiu tpiykDf;fs; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; 

Ntz;Lk;.

5.   xt;nthU cUg;gbf;Fk; cUg;gb mbg;gilapy; kjpg;gPLfs; Nkw;nfhs;sg;gLk;.

6.  tpiykDf;fSld; ,yq;ifapy; nraw;gLk; Vw;Wf; nfhs;sf;$ba th;j;jf 

tq;fpnahd;wpdhy; toq;fg;gl;lJk; Vw;Gilajhd tpiykDf;Nfhuy; 

cUg;gbfSf;F chpj;jhd (epge;jidaw;w) tpiykDg;gpiznahd;W 

,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

7.  2022-05-10Mk; jpfjp tiu nry;YgbahFk; jd;ikapy; ~~Jiz Nte;jh;> W`{z 

gy;fiyf;fofk;|| vDk; Kfthpf;fhd tpiykDg;gpizahftpUj;jy; Ntz;Lk;.

8.  tpiykDf;fis rkh;g;gpg;gjw;fhd ,Wjpj; jpfjp 2022-01-11Mk; jpfjp gp.g. 1.00 

kzpahFk;.

9.  2021-12-28Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F fhyp> `g;Gfy> nghwpapay; gPlj;jpd; 

gzpg;ghsh; rig miwapy; tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lk; epfo;epiyapd; 

Clhf ,lk;ngWk;. (Zoom Meeting)

10.  chpa Kiwapy; ,U gpujpfspy; g+h;j;jp nra;ag;gl;L Kj;jpiuaplg;gl;l 

tpiykDf;fs; gjpTj; jghypy; jiyth;> jpizf;fs ngWiff; FO> W`{z 

gy;fiyf;fofk;>  nty;yklk> khj;jiw vd;w Kfthpapy; fpilf;Fk; tifapy; 

NkNyAs;s %Lk; Neuj;jpw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; mDg;gg;gly; 

Ntz;Lk; my;yJ khj;jiw> nty;yklk> W`{z gy;fiyf;fof gjpthshpd; 

mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s 1Mk; ,yf;f Nfs;tpg; ngl;bapy; NkNyAs;s 

KbTWj;jg;gLk;; Neuj;jpw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; cs;sply;; Ntz;Lk;. 

jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 

Nfs;tpapd; ngah; kw;Wk; ,yf;fk; Mfpad Rl;bf;fhl;lg;gly; Ntz;Lk;.

11.  tpiykDf;fs; mitfis %baTld; cldbahfNt NkNyAs;s Kfthpapy; 

jpwf;fg;gLk;. tpiykDf;fis jpwf;Fk; Ntisapy; tpiykDjhuh;fs; 

my;yJ mth;fsJ mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpfs; rKfkspf;FkhW Nfl;Lf; 

nfhs;sg;gLfpd;wdh;.

12.  Mu;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy khj;jiw> nty;yklk> 

W`{z gy;fiyf;fof rpNu\;l cjtp epjpahsh; (toq;fy;fs;) 

mth;fsplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;. njhiyNgrp: 041-2227027> 

kpd;dQ;ry;: sabsupp2@admin.ruh.ac.lk.

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

W`{z gy;fiyf;fofk;>

nty;yklk> khj;jiw.

2021 brk;gh; 19Mk; jpfjp.



இன்று ஒரு �ரத்ேயக 
Transparency Centerஐ 
அ�முகப்படுத்துவதாக 
அ��த்து, TikTok, தனது 
பாவைனயாளர்களுக்கு 
ெபாறுப்புக்கூறல் மற்றும் 
ெவ�ப்பைடத்தன்ைமக்-
கான ெசய��ன் உறு�ப்பாட்ைட வலுப்-
படுத்�யது. ேமம்படுத்தப்பட்ட மத்�ய 
�ைலயம், வர�ருக்கும் உைரயாடும் 
அ�க்ைககளுக்கு ேமல�கமாக, தளத்�ன் 
வரலாற்று வருடாந்�ர மற்றும் காலாண்டு 
ெவ�ப்பைடத்தன்ைம அ�க்ைககைளக் 
ெகாண்�ருக்கும். இன்று ெவ��டப்பட்ட 
ச�பத்�ய H1 2021 உள்ளடக்கத்ைத 
அகற்றுவதற்கான ேகா�க்ைக அ�க்ைக-
களுடன் (H1 2021 Content Removal 
Requests Reports) இந்த ெவ��டு 
உள்ளது.

இந்த தளத்ைதப் பாதுகாப்பதற்கும் 
அதன் ஒருைமப்பாட்ைடப் பாதுகாப்பதற்-
கும் எடுக்கப்பட்ட நடவ�க்ைககளுக்கு 
ெபாறுப்புக்கூற ேவண்�யதன் முக்�-
யத்துவத்ைத அங்�க�க்கும் வைக�ல், 
ெவ�ப்பைடத்தன்ைம அ�க்ைககைள 
தளம் �டாமுயற்�யுடன் ெவ��டு�றது. 
ெவ�ப்பைடத்தன்ைம�ன் மூலம் நம்-
�க்ைகைய வளர்க்க, TikTok 2019இல் 
அ�க்ைககைள ெவ��டத் ெதாடங்�யது 
மற்றும் பு�ய, ஆழமான மற்றும் ெதா�ல்-

துைற�ன் முதல் தரவு 
ெ வ � ப் ப ா டு க ளு டன் 
ஆய்வுகள் மற்றும் கண்டு-
��ப்புகைள ெதாடர்ந்து 
உருவாக்� வரு�றது. 
TikTokஇன் கடுைமயான 
தர�ைலகைள பூர்த்� 

ெசய்யாததால் �ராக�க்கப்பட்ட �ளம்ப-
ரங்க�ன் எண்�க்ைக மற்றும் வயது 
குைறந்தவர்களுக்கான கணக்குகைள 
இைட�றுத்�ய அளவு ஆ�யைவ முக்�ய 
�றப்பம்சங்களாகும்.

ெவ�ப்பைடத்தன்ைமக்கான உறு-
�ெமா�ையத் ெதாடர்ந்து, TikTok, 
��ல் சமூக அைமப்புகள் மற்றும் �பு-
ணர்க�ன் கருத்துக்கைளப் புதுப்�த்த 
அ�க்ைக வ�வங்கைள ேமலும் ேமம்ப-
டுத்த, இப்ேபாது க���ல் வா�க்கக்-
கூ�ய வ�வங்க�ல் தர�றக்கம் ெசய்-
யக்கூ�ய தரைவ வழங்கு�றது. ேமலும், 
அ�க்ைககள் பார்ைவக்கு ஈர்க்கும் 
வைக�ல் இருக்கும், உைரயாடல் �ளக்-
கப்படங்கள் மற்றும் வைரபடங்களுடன் 
தரவு மற்றும் எடுக்கப்பட்ட ெசயல்கைள 
�றப்பாக �ளக்கு�றது. அதன் உலகளா-
�ய பார்ைவயாளர்கைளச் ெசன்றைடய, 
உலெகங்�லும் உள்ள பாவைனயாளர்க-
ளுக்கு அணுகல் உறு� ெசய்யப்படுவைத 
உறு�ெசய்ய, அ�க்ைககள் 26 ெமா�க-
�ல் ெவ��டப்படும்.

ெதான்ைம �குந்த ேபராதைனப் 
பல்கைலக்கழகத் த�ழ்த்துைற 
ஒழுங்கைமத்த ஐந்தாவது த��யல் 
மாநாடு ஈழத்�ல் நாடக வளர்ச்� எனும் 
ெதா�ப்ெபாரு�ல் �கழ்�ைலவா-
�லாக 15.12.2021 புதன்�ழைம 
நடந்ேத�யுள்ளது. இலங்ைக, இந்�ய 
புலைமயாளர்க�ன் பங்ேகற்ேபாடு 
நைடெபற்ற இந் �கழ்�ற்கு �ரதம 
�ருந்�னராக ேபராதைனப் பல்க-
ைலக்கழக துைணேவந்தர் ேபரா��யர் 
எம். �. லமாவன்சவும் �றப்பு �ருந்�-
னராக கைலப்�டா�ப� கலா�� ஈ.எம்.
�.�.எஸ். ஏக்கநாயக்கவும் கலந்து 
ெகாண்டார்கள். இந்�கழ்�ன் வரேவற்-
புைரைய த�ழ்த்துைற ��வுைரயாள-
ரும் மாநாட்டு இைண ஒருங்�ைணப்-
பாளருமான �ரும�. ஆன் யா�� 
ச�ஸ்வரன் ஆற்��ருந்-
தார்.   

தைலைமயுைரைய 
ேபராதைனப் பல்கைலக்-
கழகத் த�ழ்த்துைறத் 
தைலவர் ேபரா��யர் 
�. �ரசாந்தன் �கழ்த்-
�னார். �ரதம�ருந்�-
னர் �றப்பு �ருந்�னர் 
உைரகைளத் ெதாடர்ந்து 
ஈழத்�ல் த�ழ் நாடக 
இலக்�யம் என்ற ஆய்-
வுக்ேகாைவ நூல் 
ெவ��டு ெசய்யப்பட்-
டது. துைணேவந்தர் 
தன்னுைடய உைர�ேல 
பன்ைமத்துவ சமூகத்ைதக் கட்�ெய-
ழுப்புவ�ல் த�ழ்த்துைற ஆற்�வரும் 
பங்க�ப்�ைன ெவகுவாகப் பாராட்��-
ருந்தார். ஆரம்ப �கழ்�ல் ஆதாரசுரு� 
உைரைய ஈழத்�ன் புகழ் பூத்த நாடக 
ஆய்வாளரும் ேமனாள் �ழக்குப் பல்-
கைலக்கழக கைலகலாசார�ட �டா�ப-
�யுமான ேபரா��யர் �. ெமௗனகுரு 
ஆற்��ருந்தார். ஆதாரசுரு�யுைர-
�ேல தன்னுைடய கால ேபராதைன 
நாடக முயற்�கைளப் ப�ர்ந்து ெகாண்-
டேதாடு ஈழத்�ன் நாடக வளர்ச்� 
பற்�ய கருத்துக்கைளயும் கால ஓட்டத்-
�ற்கு ஏற்ப நாடகக்கருக்கள் மா� வந்-
தைமையயும் கால ��யாக ஒப்�ட்டு 
�ளக்��ருந்தார். ஆரம்ப �கழ்வுகள் 
த�ழ்த்துைற�ன் �ேரஷ்ட ��வுைர-
யாளரும் மாநாட்டு இைண ஒருங்�-
ைணப்பாளருமான கலா��ெசல்லத்-
துைர சுதர்ச�ன் நன்�யுைர ேயாடு 
�ைறவுெபற்றது. ஆய்வுக்கட்டுைர 
அ�ப்புகள் ஆறு அமர்வுகளாக இடம்-
ெபற்றன. ஒவ்ெவாரு அரங்�ற்கும் 
ஈழத்�ன் நாடக வளர்ச்�க்கு பங்காற்-
�ய ஆளுைமக�ன் ெபயர்கள் சூட்டப்-
பட்�ருந்தன. முதலாவது அமர்வான 
சுவா� �புலானந்த அ�கள் அரங்-
�ற்கு த�ழகத்�ன் புகழ் பூத்த அரங்க 
ெசயற்பாட்டாளரும் எழுத்தாளருமான 
ெவ�ரங்கராஜன் தைலைமேயற்றார். 
இந்த அரங்�ேல பண்பாட்டு எ�ர்ப்பாக 
அரங்கப்பனுவல்கள்- �ன்கால�ய 
இலங்ைகத் த�ழ் நாடகங்கைள �ள-
வா�த்தல் எனும் தைலப்�ல் கலா��-
நவதர்�� கருணாகரன் அவர்களும் 
எழுத்துப் பனுவ�ல் ைமய ஆற்றுைக: 

ஆெராடுேநாேகன் நாடக-
ெந�யாள்ைகயுடனான 
பங்குெகாள் ஆய்வு 
எனும் தைலப்�ல் சு. 
சந்�ரகுமாரும் ஈழத்-
துக் கத்ேதா�க்க நாட-
கமர�ல் ஞானெசௗந்-
த� என்ற தைலப்�ல் 
ேயாண்சன் ராஜ்குமா-
ரும் அண்ணா�யார் 
இைளய பத்மநாத�ன் 
நாடகப்�ர�கள் என்ற 
தைலப்�ல் ேபரா��யர் 
கு. �ன்னப்பனும் மைல-
யகச் சமுகமாற்றத்�ல்  
சமுகநாடகப் �ர�க�ன் 
வ�பாகம் என்றதைலப்�ல் இராைசயா 
மேகஸ்வரனும் கட்டுைரகைள சமர்ப்-

�த்�ருந்தனர்.   
இரண்டாவது அமர்-

வான வண. �ங்ஸ்ெப-
�ேத�கர் அரங்�ற்கு 
ெதன்�ந்�ய �ைரப்பட 
இயக்குனரும் எழுத்-
தாளருமான அம்ஷன் 
குமார் தைலைம தாங்-
�னார். இந்த அரங்-
�ேல கலா�� சுகன்யா 
அர�ந்தனால் ஈழத்து 
நாட்�ய நாடகப் �ர��ல் 
இைச: மரபும் மாற்றமும் 
எனும் தைலப்�லும், 
�ரும�. ேதவகுமா� சுந்-
தரராஜனால் கலாசார 

அர�யல் ேநாக்�ல் மண் சுமந்தேம�-
யர் நாடகப் �ர� என்ற தைலப்�லும், 
��ஸ்தவ அ��யல் ேநாக்�ல் லூ�ஸ் 
ெட��ன் நாேன குற்றவா� என்ற 
தைலப்�ல் �ரும�. 
ேம��� �� ேடாசு-
ேரந்�ரராஜனும் பூதத் 
தம்� நாடகப் �ர�யும் 
�ள் புைன�ன் அர�ய-
லும் என்ற தைலப்�ல் 
ெஜகன் ேதவராஜாவும் 
ஈழத்துக் கத்ேதா�க்க 
நாடகமர�ல் பு�த 
அந்ேதா�யர் நாடகம் 
எனும் தைலப்�ல் 
ெறாஷானும் ஈழத்துப்பா 
நாடகங்க�ல் �லாவண-
�ன் நாடகங்கள் என்ற 
தைலப்�ல் �. க�தாஞ்-
சனும் ஆய்வுக் கட்டுைரகைள சமர்ப்�த்-
�ருந்தனர்.   

கணப�ப்�ள்ைள அரங்�ற்கு 
த�ழக அரங்காற்றுைகக் கைலஞர் 
�ரும�. ப்ரசன்னராம சா� தைலைம 
தாங்�னார். �மலா�த்தன் ெவகுசனத் 
ெதாடர்பாட�ல் வாெனா� நாடகம் 
என்ற தைலப்�லும் ேசாமசுந்தரப்பு-
லவ�ன் உ��ளங்குமரன் : நாடகம் 
- ஓர் ஆய்வு ேநாக்கு என்ற தைலப்�ல் 
ஈ. குமரனும், இைற�யல் ேநாக்�ல் 
�ருப்பாடுக�ன் காட்� என்ற தைலப்-
�ல் ெசல்�. �. ��ய �ேறா��யும் 
மஹாக��ன் ேமைடப்பாநாடகங்கள் 
என ேபா. மருதூ��யும் ஆய்வுக் கட்டு-
ைரகைள சமர்ப்�த்�ருந்தனர்.   

நான்காவது அமர்வு ேபரா��யர் சு. 

�த்�யானந்தன் அரங்-
காக அரங்கச் ெசயற்பாட்-
டாளர் �ரளயன் தைல-
ைம�ல் நைடெபற்றது. 
ச. பத்மநாதன் �ருச்சக-
�னகம் ஈழத்து ெமா�-
ெபயர்ப்புக்கள் என்ற 
தைலப்�லும் �ரு. அருந்-
தவ �ரசாந் கந்தன் 
கருைண நாடகப் �ர�-
�ல் சமூகப் பாகுபாடு 
என்ற தைலப்�லும் �. 
�ருபானந்தம் அர�யல் 
ேநாக்�ல் அபசுரம் நாடக 
�ர� என்ற தைலப்�-
லும் அ. வ மல்ராஜ் உடக்-

குப் பாஸ்கா நாடக இலக்�யம் என்ற 
தைலப்�லும் ரா. ��யதர்� நேடைச-
ய�ன் இலங்ைகத் ேதாட்டத் ெதா�லா-
ளர் அந்தரப் �ைழப்பு நாடகம் என்ற 
தைலப்�லும் ஆய்வுக் கட்டுைரகைள 
சமர்ப்�த்�ருந்தனர்.   

ேபரா��யர் கா. �வத்தம்� அரங்-
�ற்கு முைனவர் �. பார்த்�பராஜா 
தைலைம தாங்�னார். கண்ணா� 
வார்ப்புகள் நாடகப் �ர�ைய ெமா�-
ெபயர்த்தல் என்ற தைலப்�ல் துள� 
வந்தன உதயசங்கரும், மைலயகச் சமு-
தாயக் கட்டைமப்பும் காமன் கூத்தும் 
என்ற தைலப்�ல் ேசா. இந்துஜா�-
யும், இராவேணசன் நாடகப் பனுவல் 
எனும் தைலப்�ல் து. ெகௗ�ஸ்வர-
னும், மண் சுமந்த ேம�யர் நாடகப் 
�ர��ல் ேபார்க்கால வாழ்�யல் 
எனும் தைலப்�ல் ைவேத� ெசல்மர் 
எ�லும் ஆய்வுக் கட்டுைரகைள சமர்ப்-
�த்�ருந்தனர்.   

ஆறாவது அமர்வான �த்துவான் 
க.ெசாக்க�ங்கம் அரங்-
�ற்கு நாடக இயக்குநர் 
முைனவர் ஆர். ரா� 
தைலைமதாங்�னார். 
இந்த அரங்�ேல கலாவ�-
கலாமகள் ெபண்�ைல 
வாத ேநாக்�ல் கூத்தும் 
�ர� �ளுருவாக்கமும் 
என் ற த ை ல ப் � லு ம் , 
�ரும�. கைலயர� சஜந்-
தன் நாடக வளர்ச்��ல் 
த�ழ்த் �ன நாடகப்�ர-
�கள் எனும் தைலப்�-
லும், ரா. கனேகஸ்வ� 
ேவர்களும் �ழுதுகளும் 

நாடகப்�ர��ல் புலம் ெபயர்ந்ேதார் 
வாழ்வு என்ற தைலப்�லும், கலா�� 
ஷண்முக ஷர்மா ெஜயப்�ரகாஸ் மனத்-
தவம் நாடக எழுத்துருவும் �ைறக்�ன் 
நாடக அழ�யலும் எனும் தைலப்�லும் 
இராேஜந்�ரன் சுலக்ஷனா �றுவர் கூத்-
தரங்கும் கற்றல் சூழலும் எனும் தைலப்-
�லும் ஆய்வுக்கட்டுைரகைள சமர்ப்�த்-
�ருந்தனர்.   

முைறயான �ட்ட�டலும் ெதா�ல்-
நுட்ப அ�வும் அ�வுப்புலத் ெதாடர்பும் 
த�ழக ஈழத்து அ�ஞர்கேளாடு ஒரு 
நா�ல் ஆய்வு மாநாட்ைட நடாத்� 
மு�க்க சாத்�யமாக்��ருக்�றது. 
இளம் ஆய்வார்கள் பலர் பங்ேகற்றதும் 
இம் மாநாட்�ன் �றப்பு.

 கலா�� ஆர்.மேகஸ்வரன்
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ேபராதைனப் பல்கைலக்கழக தமிழ்த்துைறயின் 

இலங்ைக�ன் முன்ன� ஆைட உற்-
பத்�யாளரும், இத்தா�ைய தளமா-

கக் ெகாண்�யங்கும் Calzedonia S.p.A 
குழுமத்�ன் அங்கத்துவ �றுவனமுமாகத் 
�கழும் அல்ஃபா அப்பரல்ஸ், 24ஆவது 
ஜனா�ப� ஏற்றும� �ருதுகள் வழங்-
கும் �கழ்�ல், 2019/20 ஆண்டுக்கான 
நடுத்தரளவு ���ல் �றந்த 
ஆைட ஏற்றும�யாளராக 
ெத�வு ெசய்யப்பட்�ருந்தது. 
ஏற்றும� அ��ருத்� சைப�-
னால் இந்த �ருதுகள் வழங்-
கும் �கழ்வு நவம்பர் 26ஆம் 
�க� பண்டாரநாயக்க ஞாப-
கார்த்த சர்வேதச மாநாட்டு 
மண்டபத்�ல் இடம்ெபற்றது. 
இந்�கழ்�ல் ஜனா�ப� 
ேகாட்டாபய ராஜபக் ஷ கலந்து 
ெகாண்டார். நாட்�ன் ஏற்று-
ம�த் துைறக்கு பங்க�ப்பு 
வழங்�, அதனூடாக ெபாரு-
ளாதார வளர்ச்�க்கு ைகெகா-
டுக்கும் �றுவனங்க�ன் 
ஒப்பற்ற ெசயற்பாடுகைள 
ெகௗர�க்கும் வைக�ல் 
இந்த �ருதுகள் வழங்கும் 
�கழ்வு வருடாந்தம் ஏற்பாடு 
ெசய்யப்படு�ன்றது.

ெ ப ா ல் க ஹ ா ெ வ ல � ல் 
அைமந்துள்ள அல்ஃபா 
அப்பரல்ஸ், 2200 க்கும் 
அ�கமான ஊ�யர்கைளத் 
தன்வசம் ெகாண்டுள்ளது. இத-
னுடன் இைணத்து, ஒெமகா 
ைலன் குழுமத்�னால் 
1300க்கும் அ�கமானவர்-
களுக்கு ெதா�ல் வாய்ப்பு 
வழங்கப்பட்டு, அவர்க�ன் 
வாழ்வாதாரத்ைத முன்ெனடுத்-
துச் ெசல்வதற்கு வ�ேகாலப்-
பட்டுள்ளது. இரண்டு தசாப்த 
காலப்பகு�க்கு ேமலாக, 
ஆைடத் ெதா�ற்துைற�ன் 
முக்�ய பங்க�ப்ைப வழங்-
கும் �றுவனமாக இந்தக் 
குழுமம் �கழ்வதுடன், நாட்-
�னுள் அந்�யச் ெசலாவ-
�ைய ெகாண்டு வரும் 
வைக�ல் அைமந்துள்ளது. 

ேமலும், உள்ளார்ந்த ெபாருளாதார வளர்ச்�ைய ஏற்-
படுத்துவ�லும் பங்க�ப்பு வழங்குவேதாடு, நாட்�ன் 
முக்�யத்துவம் வாய்ந்த சகல பாகங்க�லும் தனது 
உற்பத்� வளாகங்கைளக் ெகாண்டுள்ளது.

Sirio ��ெடட் மற்றும் அல்ஃபா அப்பரல்ஸ் 
��ெடட் �ரதம �ைறேவற்று அ�கா�யும், ப�ப்பா-
ளருமான ��க்ஸ் ஏ. ெபர்னாண்ேடா கருத்துத் ெத�-
�க்ைக�ல், “�கவும் ெநருக்க�யான காலப்பகு��-
லும் தமது ெதாடர்ச்�யான அர்ப்ப�ப்பு, �யாகங்கள் 
மற்றும் �ட்டுக்ெகாடுப்புக�னூடாக தமது அயராத 
உைழப்ைப ெவ�ப்படுத்தும் அல்ஃபா அப்பரல்ஸ் 
�றுவனத்�ன் எமது சகல ஊ�யர்களுக்கும் இந்த 
�ருைத நாம் சமர்ப்�க்�ன்ேறாம். நாம் குழுமமாக 
உறு�யாக �ண்ெடழுந்துள்ேளாம். எமது ெசயற்பாடு-
கைள ��வாக்கம் ெசய்வது ெதாடர்�ல் நாம் கவனம் 
ெசலுத்� வருவதுடன், ஆைடத் ெதா�ற்துைற�ல் முக்-
�யத்துவம் வாய்ந்த ெசயற்பாட்டாளராக எம்ைம �ைல-
�றுத்த எ�ர்பார்க்�ன்ேறாம்.” என்றார். இவர் ஒெமகா 
ைலன் குரூப் குழும ப�ப்பாளராகவும், ப�ப்பாளர் 
சைப அங்கத்தவராகவும் ெசயலாற்று�ன்றைம கு�ப்-
�டத்தக்கது.

TikTok இன் Transparency Centerஅறிமுகம் 

ஐேராப்பா�ல் முன்ன� த�ழ்த் 
ெதாைலகாட்�யான �பம் �றுவ-

னத்�ன் ெசய்�ப்���ன் தைலவராக 
2000 ஆண்டு காலப்பகு��ல் நான் 
ப�யாற்�ய காலத்�ல், இைளய அப்-
துல்லாஹ் (அனஸ்) இலக்�ய ேநரம் 
என்ற �கழ்ச்�ையத் தயா�த்த�த்துக் 
ெகாண்�ருந்தார். அந்�கழ்ச்��ல் ப�-
ைனந்து ��டங்கள் புத்தக ம�ப்புைர 
ெசய்யுமாறு அவர் ேகட்டதன் ேப�ல் 
ெதாடர்ந்து வாராவாரம் நூல் ம�ப்புைர-
கள் ெசய்து வந்ேதன். பல்துைற சார்ந்து 
ஆங்�ல, த�ழ் நூல்கள் கு�த்து நான் 
ெசய்து வந்த நூல் ம�ப்புைரகள் �குந்த 
வரேவற்புப் ெபற்றைதத் ெதாடர்ந்து நூல் 

ம�ப்புைர �ன்னர் ஒரு ம�த்�யால 
�கழ்ச்�யாகத் ெதாடர்ந்தது.  

ஒரு நாள் என்னுடன் ெதாடர்பு 
ெகாண்டு, எனது நூல் ம�ப்புைரைய 
ேகட்டு வருவதாகவும், என் தந்ைத�ன் 
சம காலத்தவர் ஆறுமுகம் கூ�யைவ 
என்ைனப் ெபரும் ம�ழ்ச்��ல் ஆழ்த்-
�யது. �ன்னர் என்ைன �பம் அலுவ-

லகத்�லும் வந்து சந்�த்துச் ெசன்றார். 
�ன் ெவம்���ல் அவரது மக�ன் 

�ட்�ற்குச் ெசன்றும் பலமுைற 
அவைரச் ெசன்று சந்�த்�ருக்�-
ேறன்.   

ேநாபல் ப�சுெபற்ற இந்�ய 
அ�ஞர் அமார்த்யா ெசன்�ன் 
The Argumentative Indian நூல் 
கு�த்து நான் மூன்று வாரங்-
கள் ெசய்து வந்த ம�ப்புைரைய 
அமரர் ஆறுமுகம் ெப�தும் பாராட்-
�ச் ெசான்ன வார்த்ைதகள் ஒரு 
அ�வுப்ெபருமகன் எனக்க�த்த 

அருள் ெமா�களாகும். �த்து �ருஷ்ண-
மூர்த்�ைய வகுப்பைற�ல் ேபா�த்த நல்-
லா��யைன இரா. சடேகாபன் �ைனவு 
கூர்�றார். அ�வுத் ேதடலும் ப�ர்வும் 
ெகாண்ட ேபரா��யன் அவர். �. �ருஷ்-
ணமூர்த்� பாடசாைல �லப�ல் வருவ-
�ல்ைல. அந்த ஞா�ைய ஒரு மைலய-
கப் பாடசாைல�ல் சாதாரண வகுப்�ல் 

அ�முகம் ெசய்து ைவத்�ருக்�றார் 
எ�ல் அந்த ஆ��யத்துவத்�ன் மகத்து-
வம் என்ன?   

அமரர் எஸ். ஆறுமுகம் பதுைள��-
ருந்து வந்த முதல் கல்�மான். பதுைள 
சார்�யா குரூப் மாத்தைளையச் ேசர்ந்த 
�ன்ன �ரப்பன் கங்கா��ன் ஒன்பது 
புதல்வர்க�ல் கைட� மகன் ஆறுமுகம். 
ஆரம்ப காலக்கல்�ைய, எட்டாம் வகுப்-
புவைர புதுக்ேகாட்ைட ஆலங்கு��ல் 
கற்றுப் �ன்னர் புதுக்ேகாட்ைட மகாராஜா 
கல்லுௗ��லும் �ன்னர் �தம்பரம் 
அண்ணாமைலப் பல்கைலக்கழகத்�-
லும் ெபாரு�ய�லும் வரலாற்�லும் 
M.A ப�ன்றவர். கல்�த்தரத்�ல் அண்-
ணாமைலப் பல்கைலக்கழகம் உயர்ந்து 
�ன்ற நாட்கள் அைவ.  

உல�ன் தைல�றந்த கு��பர�யல் 
(demographer) அ�ஞராகத் �கழ்ந்த 
டாக்டர் எஸ். சந்�ரேசக�டம் ெபாரு�-
யல் ப�ன்றவர். அெம�க்கா�ன் �யு-
ேயார்க் பல்கைலக்கழகத்�ல் தனது 
கலா��ப்பட்டத்ைத மு�த்த சந்�ரேசகர், 
ெபன்�ல்ேவ�ய பல்கைலக்கழகத்�ல் 
��வுைரயாளராகப் ப�யாற்� �ட்டு, 
இந்�யா �ரும்�, அண்ணாமைல பல்-
கைலக்கழகத்�ல் ெபாரு�யல் துைறத் 
தைலவராக ேசைவயாற்�ய காலத்�ல் 
அவ�டம் ெபாரு�யல் ப�லும் வாய்ப்-
புப்ெபற்றவர் ஆறுமுகம்.  

�.மு.க.�ன் முதல் ஐந்து ெபருந்-
தைலவர்களாகத் �கழ்ந்த அைமச்சர் 
ேக.ஏ. ம�யழகன், அமரர் ஆறுமுகத்து-
டன் ஒன்றாகப் ப�ன்றவர். அப்ேபாது 
அவர் ம�யழகன் இல்ைல, அவருைடய 
இயற்ெபயர் ேசாமசுந்தரம் என்று என்�-
டம் ெத��த்தார் ஆறுமுகம். 

 (15 ஆம் பக்கம் பார்க்க)

அமரர் சி.ஆறுமுகம் 
தமிழியல் மாநாடு 2021

ேபரா��யர் 
எம்.�. லமாவசன்ச

கைலப்�டா�ப� 
�ரபாத் ஏக்கநாயக்க

ேபரா��யர் 
� �ரசாந்தன்

யாழ்.ேகாண்டா�ல் பகு��ல் மைழ, ெவள்ளத்தால் பா�க்கப்பட்டு உற�னர் �டுக�ல் 
தங்��ருக்கும் குடும்பங்களுக்கு ேஜர்ம�ையச் ேசர்ந்த குடும்பத்�னரால் உலர்உணவுப் 
ெபா�கள் வழங்குவதற்கான �� பூம�அம்மா அறக்கட்டைள�ன் தைலைமயகத்�னா-
ல் வழங்கப்பட்டது. பூம� அம்மா அறக்கட்டைள�ன் இலங்ைகக்கான தைலவர் லயன் 
கலா�� நாக�ங்கம் தேனந்�ரன் தைலைம�லான குழு�னர் தலா 1,300 ரூபா ெப-
றும�யன அத்�யாவ�ய ெபாருட்கைள 26 குடும்பங்களுக்கு வழங்�னர்.  

ஆைட ஏற்றுமதி மத்திய பிரிவில் 
சிறந்த ஏற்றுமதியாளராக ெதரிவு

ெகாழும்பு ஈ.�.எப் �றுவனம் நடத்தும் ப�ச�ப்பு ெதாடர் அண்ைம�ல் ெகாழும்பு அல்-�தாயா 
கல்லூ��ல் நைடெபற்றது. தரம் 5 புலைம ப��ல் ப�ட்ைச�ல் �ங்கள ெமா�மூலம் ேதாற்� 
(200) புள்�கைள ெபற்ற ெகாழும்பு மருதாைன சா�ரா கல்லூ� மாணவன் எம்.எஸ்.எம் 
அம்மாருக்கு �றப்பு ப�சு வழங்� ெகௗர�க்கப்பட்ட ேபாது ��க்கப்பட்ட படம். இந்�கழ்�ல் 
�ரதம அ��யாக கலந்து ெகாண்ட கூட்டுறவு அ��ருத்�, சந்ைத ேமம்பாடு, நுகர்ேவார் பா-
துகாப்பு அைமச்�ன் ேமல�க ெசயலாளர் அஷ்ெஷய்க் எஸ்.எல் ந�ர் (ந�� ) �றப்பு ப�ைச 
ைகய�த்தார்.  (படம் ெமாறட்டுைவ மத்�ய �ேசட �ருபர்)

Ntv channel social media நடாத்�ய க�ைதப் ேபாட்��ல் பங்கு பற்� க�ைத எழு�யதற்கான சான்�தழும் இரு நூல்களும் �ரும� 
சுலக் ஷனா சுபாசங்கருக்கு �னகரன் �ரதம ஆ��யர் ேத. ெசந்�ல்ேவலவர், இலங்ைக ெபான்மணெசம்மல் தாஜ்மாகன், வகவத்�ன் 
தைலவர் நஜ�முல்ஹ�ேசன், Ntv channel ப�ப்பாளர் ஆ�ல் ஆ�ேயாரால் ேநற்று ெகாழும்பு பைழய நகர மன்ற வகவ க�யரங்�ன் 
ேபாது வழங்கப்பட்டது.  படங்கள்: எம். நாசர்.

 ேத�ய இலக்�ய ப�ச�ப்பு �ழா�ல் �றந்த இளம் இலக்�ய �ரு�ைன 
ெத�வைள ெசல்� நஜாஹா நவுப் ெவன்ெறடுத்தார். இல்லா சர்வேதச பாடசாைல 
பைழய மாண�யான இவர் ெவயங்கல்ைல நவுப் நா�ர் தம்ப��ன் புதல்�யார். 
உள�யல் பட்டதா� மாண�யான நஜாஹா அண்ைம�ல் ெவ��ட்ட ஆங்�ல 
நூலுக்கு இந்த �ருது வழங்கப்பட்டது.

பதுைளயின் முதல் கல்வி முன்ேனாடி
மு.�த்�யானந்தன்,   

லண்டன்   
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Advertise Here

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

Contacts :- 
011 2 429 367 / 011 2 429 368

adzsuo@gmail.com

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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%yk; ghh;itaplyhk;.

jaT nra;J 077 7 849 596 vd;w ,yf;fj;Jld; njhlh;G nfhs;sTk;

kpd;dQ;ry; Kfthp: thahiyatr94@gmail.com

nfhOk;G 06 th;j;jfhPjpapyhd Mjdk; 

thliff;F my;yJ Fj;jiff;F

SUITS FOR ALL SEASONS AND FUNCTIONS

HOTLINE : 
072 700 00 23

WEDDING, PARTY, MEETINGS, OFFICE, WINTER, SUMMER

MAIN SHOWROOM & OFFICE - 525, GALLE ROAD, BAMBALAPITIYA.
BRANCHES - MAJESTIC CITY, 3/02 (3RD FLOOR), BAMBALAPITIYA  / 291, GALLE ROAD, MT.LAVINIA.

SIZES FROM SMALL TO EXTRA LARGE

SUITING AND SHIRTING FABRICS
EXCLUSIVELY FROM

ITALY, UK, INDIA AND BANGKOK

VARIOUS SHIRTING STYLES
CHECK, PLAIN AND PRINTED

DESIGNERS & CUSTOM TAILORS

SUITS IN MODERN COLOURS AND DESIGNS
AVAILABLE IN READYMADE OR TAILOR TO SUIT YOU

- PARKING AVAILABLE
- OPEN ON SUNDAYS & HOLIDAYS

Old  Items

077 660 86 34 / 077 123 0 122
- Your Trusted Service -

Old Sarees, Old Notes, Silver Waist 
Chains, Gem Pieces, Degraded 

Jewellary, Old Silver Caps buy at the 
highest value.

Redeem your Pawned Jewellery and 
buy at the highest value.

STAR CLASS HOTEL FOR SALE
In Anuradhapura Near the Ancient City

Price
400 Million

- 35 Rooms (Deluxe Rooms, Luxury Rooms)
- 5 Standard Rooms
- 2 Bar & Restaurant
- 04 Halls (Restaurant, Conference Hall, 

Banquet Hall and New Wedding Hall) 
Liqueur Bar (FL 8 & FL 7)

- Super Market, Management Quarters & 
Staff Quarters

- Vehicle Park (200 Vehicles)
- 50,000 Sq. Ft. Building

077 6 304 043 / 076 9 246 248

Nghl;Nlh 

FWk; 

tpsk;guk;

Tata 709 
mYkPdpak; nghb> 

cw;gj;jp 2018> Mff; 

$ba tpiyf;F 

tpw;gidf;F. 

071-4395483
081966

Battaramulla 35 perch bare land 
close to Waters Edge and Parliament 
in prime location, enclosed with high 

wall and gate

Land for SaLe
in Battaramulla

Please Apply in writing to

P.o. BoX 336 Br1 3QH UK
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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

076 793 21 68

Krishan: 070 4808987

HIGH PERFORMANCE FOR
            SAFETY & LONG JOURNEY 

 Grab your opportunity to be a leading 

Requirements: Ability to provide a bank guarantee
Warehousing facility Transport facility

No: 115, Sir James Peiris Mawata, Colombo 02

 TYRE DISTRIBUTOR/ DEALER
 with one of the leading business groups in Sri Lanka

To register please call us on

0398888   Nuwan  : 0 7 7

Minimum 3 years experience in retail tyre business

HUMMER H2 FOR SALE

CALL NOW - 077 757 2726

- Cash or Exchange
- 2007

- Yellow
- Petrol

Priya Jeewaka Care Resorts in Rajagiriya provides your 
elderly loved ones with the perfect home with full board 

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

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

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

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

under our roof and we also specialize on Palliative Care.

OUR ORGANIZATION PROVIDES 
CARE TO OLD PEOPLE WHO 

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

Call : +94 777 555 846 (SHEHARA)

Gracious Living with Care .....



















ONE TIME USED
BREAKER

(Pc 400, 300, 200)
Universer Concrete mixture, Concrete pump 
placing pipe, rubber pipe & Stock water tank, 
bought from a japan project
FOR SALE UNDER REASONABLE PRICE

A.M.I. ENGINEERING

0779 341 331 / 0759 288 949

CURTAINS & RODS FOR SALE
12/7/21, 1:45 PM Aluminium Blind - 52" x 54" - Felton

https://felton.com.my/product/aluminium-blind-52-x-54/ 1/2

HOME WINDOW COVERING

AAlulummininiuiumm BBlinlindd –– 5522″″ xx 5544″″

Category: Window Covering

GET QUOTE



 

KRISHO MULTI TRADERS (PVT) LTD.
32 A, K.Cyril C.Perera Mawatha, (Formerly Bloemendhal Road) Colombo-13.
Tel : 94 11 4616616 Mob : 0775276616 , 0722449312

Fax : 94 11 2433159 Web : www.krishomultitraders.com
Also Available : 152, GALLE ROAD, DEHIWALA. 0112 727 561 , 0777 133 989

TEXTILE SHOWER CURTAINS (Washable) Origin Taiwan
Size - 180Cm × 180Cm, Price:- 1500/=
PVC Shower curtains 180mm x 180mm - 390.00/=

COASTAL HOSE REEL CARTS(Without Hose) Origin Malaysian
Suitable For Only PVC Hose Pipes
Price:- 1400/=

TAYO FELTON CURTAIN RODS (Aluminium)
Origin Malaysian Aluminium Powder Coated
Sizes And Price :- 4fts ,5fts, 6 fts , 7 fts :- price from 1800/=

FELTON VENETIAN CURTAIN BLINDS (Aluminium) & PVC
Sizes And Price
30”×54” - 2650/=, 52”×54” - 4750/=

Advertise Here

5.8cm (Height) x 16.3cm (Width)
Rs. 3,000/- +VAT

Contact :-
011 2 429 367 / 011 2 429 368 adzsuo@gmail.com

classifi ed@lakehouse.lk

Nritfs;
jpUkz

cq;fs; 

tpsk;guq;fis 

gpd;tUk; 

kpd;dQ;rYf;F 

mDg;gTk

tprhuizfSf;F 

gpd;tUgth;fSld; njhlh;G 

nfhs;sTk;

cq;fs; vjph;fhy 

fdTfis g+h;j;jp 

nra;tjw;fhd 

rpwe;j top.

cq;fs; 

gzf;nfhLg;gdit 

nrYj;Jtjw;fhd 

,yFthd top.

100/-
Kjy; 15 nrhw;fSf;F

&gh

000000377
,yq;if tq;fp fzf;fpyf;fk; 

(Nyf;`T]; fpis)

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

- xt;nthU Nkyjpf 

nrhy;Yf;Fk; 10 

&gh 

- Mff;$ba 

nrhw;fspd; 

vz;zpf;if 65

mD\h - 077 7 278 948
gpAkp - 011 2 429 383
ukzp - 011 2 129 347
fadp - 011 2 429 342
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=[ath;jdGu gy;fiyf;fofk;

toq;Feh;fs;/ xg;ge;jf;fhuh;fisg; 
gjpT nra;jy; - 2022

2021Mk; Mz;bw;fhf gjpT nra;Js;s toq;Feh;fs; 

kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fs; 2022 Mz;bw;F nghUl;fs; 

kw;Wk; Nritfis toq;Ftjw;F kw;Wk; 

eph;khzq;fSf;fhf toq;Feh;fs;/ xg;ge;jf;fhuh;fshf 

kPz;Lk; gjpT nra;a Ntz;bajpy;iy. mj;Jld; 2021 

Mz;bw;fhd gjptpiz 2022 Mz;bw;F ePbg;gjw;F 

=[ath;jdGu gy;fiyf;fofk; KbT nra;Js;sJ.

mj;Jld; 2021 Mz;bw;fhf gjpT nra;J nfhs;tjw;F 

Kbahky; Nghd toq;Feh;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fs; 

2022 Mz;bw;F gjpT nra;jy; Ntz;Lk;. mth;fs; gjpT 

nra;tjw;F Njitahd jfty;fis fPo;f;fhZk; 

njhiyNgrp ,yf;fq;fs; my;yJ kpd;dQ;ry; 

,yf;fq;fis mioj;J ngw;Wf; nfhs;syhk;. mj;Jld; 

2022 [dthp 31 ,w;F Kd; gjpT nra;a Ntz;Lk;. 

gpujpg; gPlhjpgjp toq;fy; gphpT =[ath;jdGu 

gy;fiyf;fofk; fq;nfhltpy> ENfnfhl. njh.Ng. ,y. 

011 2801482> 011 2758216> 011 2758217 kpd;dQ;ry; 

supplies@sjp.ac.lk.

2021 Mz;bw;fhf gjpT nra;Js;s toq;Feh;fs; kw;Wk; 

xg;ge;jf;fhuh;fs; Kfthp> njh.Ng. ,yf;fq;fs; kw;Wk; 

kpd; mQ;ry; Kfthpfspy; VNjDk; khw;wq;fs; ,Ug;gpd; 

Nkw;gb kpd;dQ;ry; Clhf mwptpj;jy; Ntz;Lk;.

,J gw;wpa Nkyjpf tpiykDf;fs; 2022Mk; Mz;bw;fhd 

nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis nfhs;tdT nra;tjw;fhf 

E-ngWif jpl;lj;jpd; fPo; Promise.lk ,izajsj;jpd; 

Clhf miof;fg;gLk;.

gjpthsh;>

=[ath;jdGu gy;fiyf;fofk;>

fq;nfhltpy> ENfnfhl.

Rfhjhu mikr;R

va;l;];> fhrNeha; kw;Wk; kNyupah Mfpatw;Wf;fhd 

cyfshtpa epjpj;jpl;lk; (GFATM)

Njrpa ghypay; Neha;/ va;l;]; jLg;G Ntiyj;jpl;lk; %yk; 

,ilepiy guhkupg;G epiyak; xd;iw nraw;gLj;Jk; nghUl;L 

nfhOk;G 01 – 15 ,y; thlif my;yJ Fj;jiff;fhf 

nghUj;jkhd tsT xd;wpd; Njit

nghUj;jkhd tsT xd;Wf;fhf jFjpAila Nrit toq;Feuplk; ,Ue;J GFATM 

jpl;lj;jpd; fPo; Njrpa ghypay; Neha;/ va;l;]; jLg;G Ntiyj;jpl;lk; rhu;gpy; gpuhe;jpa 

ngWiff; FO> jiytupdhy; tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

gpd;tUk; tpguf;Fwpg;GfSf;F mikthf Kd;nkhopag;gl;l tsT ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

• Fiwe;jJ 04 my;yJ mjw;F Nkw;gl;l miwfs;

• Fiwe;jJ 02 my;yJ mjw;F Nkw;gl;l Fspayiwfs;

• Fiwe;jJ 10 Ngu;fSf;fhd jq;Fkpl trjp ,Uj;jy; Ntz;Lk;

• nfhOk;G 1 – 15 ,y; mike;jpUj;jy; Ntz;Lk; (NSACP ,ypUe;J 15 fp. 

kPw;wUf;F ntspNa ,Uj;jyhfhJ)

• fl;blj;jpw;F ,yFthf Eioa KbAkhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

• thfd jupg;gplk; (02 thfdq;fs;)

• 60AMP 3-Kid kpd;rhuk;> ePu; tpepNahfk; kw;Wk; Vida cl;fl;likg;G trjpfs;.

• 24 khjq;fSf;fhd Fj;jif

Mu;tKila jug;Gfs; (vjpu;ghu;f;fg;gLk; khjhe;j thlif cl;gl) midj;J 

tpguq;fSlDk; fl;blj; jpl;lk;> epy mstPl;Lj; jpl;lg;glk; kw;Wk; cWjpg; gj;jpuj;jpd; 

gpujpfis VO ehl;fSf;Fs; (2021 brk;gu; 27 Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd;du;) 

gpd;tUk; Kftupf;F mDg;Gtjw;F Nfhug;gLfpd;wdu;. fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; 

%iyapy; “,ilepiy guhkupg;G epiyaj;jpw;fhd tsT Fj;jiff;F” vd;W Fwpg;gplTk;.

jiytu;> gpuhe;jpa ngWiff; FO>

Njrpa ghypay; Neha;/ va;l;]; jLg;G Ntiyj;jpl;lk;>

,y. 29> b Nruk; khtj;ij>

nfhOk;G – 10.      

njhiyNgrp: 011 2112756/ 077 4540990

'KftH xRry"

,w;fhd tpz;zg;gq;fs; Nfhuy; 
mur kUe;jfq;fs; $l;Lj;jhgdk; 

,yq;if mur kUe;jfq;fs; $l;Lj;jhgdj;jpdhy; 2022Mk; Mz;bw;fhf 

ehlshtpa hPjpapy; 'KftH xRry" jpwg;gjw;fhf tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

'KftH xRry" toq;Ftjw;F Njitahd jifikfs; 

1. jw;NghJ elj;jpr; nry;yg;gLk; kUe;jfkhf ,Uj;jy; 

2. KONeu kUe;jhshpd; Nrit

3.  Njrpa xslj mjpfhu rigapypUe;J ngw;Wf;nfhz;l 

rpy;yiw kUe;J tpahghu mDkjpg;gj;jpuk;. 

4. tpahghukhf gjpT nra;jy; rhd;wpjo; 

5.  nfhOk;G kw;Wk; fk;g`h khtl;lj;jpw;fhd tq;fp cj;juthjk; 

&. 450>000/-> ntsp khfhzq;fSf;fhd tq;fp cj;juthjk;  

Kwp &. 400>000/- 

6. tspr; rPuhf;fp trjpfs; kw;Wk; FspHrhjd trjpfs;

7. kyry$lk; kw;Wk; ePH kpd;rhu trjpfs; 

8.  ghtidahsHfSf;F trjpahf cs; Eioa KbAkhf 

,Uj;jy; kw;Wk; NghJkhd ,l trjpfs; ,Uj;jy;. 

tpz;zg;gq;fis 2022.01.15k; jpfjp my;yJ mjw;F Kd; 

fPo;f;fhZk; Kfthpf;F mDg;Gjy; Ntz;Lk;. 

Nkyjpf tpguq;fSf;F www.spc.lk ,izajsj;jpy; 

my;yJ mur kUe;jfq;fs; $l;Lj;jhgdj;jpd; jiyikafj;jpy; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

gpujpg; nghJ KfhikahsH - re;ijg;gLj;jy;> 

,yq;if mur kUe;jfq;fs; $l;Lj;jhgdk;> 

'nkn`tu gpar"> 

16Mk; khb> ,y. 41> fpUy tPjp> 

nfhOk;G-05. 

0094-112320356-9> 011-2055269

ட�ொய�ொட�ொ எலி�ன் 
2011 KV-XXXX 
கறுப்பு யேஜ் உடபுறம். 
விலை யேசித் தீர்ககைொ-
ம் - 0776716038.
 082210

ட�ொய�ொட�ொ பிரீமிய�ொ 
2019 CBW-7XXX 
டெளலளை யேஜ் உடபுற-
ம். விலை யேசித் தீர்கக-
ைொம் - 0776716038.
 082209

பின்்னெை �ொல்னகள 
ச ர ண ொ ை � த் தி ற் கு 
முன்்னொல் 40 
யேரச் கொணி மற்றும் 
விடுமுலற இல்ைம் 
மற்றும் 2 உணெகஙக-
ள நீண�கொை குத்்தலக-
்ககு அல்ைது விற்ேல்ன-
்ககு. 077 6778467,  
0 7 1 - 7 8 0 9 4 0 8 .
 082894

ஒருநொள ெ�துல�� பு-
டரொயிைர யகொழி்க கு-
ஞ்சுகள விற்ேல்ன்ககு. 
சந்தைஙகொ பிறீ�ரேொம் 
- சந்தைஙகொெ. 0777-
076030 082470

ய�ொமொகம வீட�ொன்றி-
ற்கு ேணிப்டேண 
ய்தலெ,  ்தனி அலற 
மற்று ம் ெசதிகள 
ெழஙகப்ேடும். சம்ே-
ளைம் ரூேொ 30, 000/ 
=. 07736035 55.
 082028

GENERAL CLERK 
(MALE) Required by 
a Distributor of Bata 
Shoe Company in de-
hiwala. Should have 
Computer knowl-
edge. Handling stores 
will be an advantage. 
Good Salary. Send 
full details to Mr. Ab-
dullah 0778456924
 082912

��ர எலைன்மன்ட 
யெலை ட்தரிந்த ஊழி-
�ரகள ய்தலெ. ்தஙகு-
மி�ம் உணவு. கம்ே�ொ 
0 7 7 - 1 0 0 0 3 3 5 .
 082577

TVS மற்றும் Bajaj திரீவீல் 
ட்தொழில்நுடேவிளைைொ -
ளைரகள,  ்தஙகி யெலை 
டசய� ய்தலெ. திறலம-
�ொ்ன அ னுேெமுளளை,  
நம்பி்கலக�ொ்ன,   யந-
ரலம �ொ்ன ேணேொ்ன 
நே ரகள உ�ன் யச-
ரத்து்கடகொளளைப்ேடுெ -
ர. சகை ெசதிகளு�ம் 
உணடு. நீரடகொழும்பு 
- 0773056255. 
0 8 2 0 8 9

Juki Machine Operators/  
Trainees/  Helpers 
ெத்்தலளையில்  அலம-

நதிரு்ககும் ஏற்றுமதி 
்தரத்தில் துணி உற்ேத்தி 
டசய�ப்ேடும் கம்ேனி-
்ககு துெொய மற்றும் 
டேடஷீட ல்தப்ே்தற்கு 
அனுேெமுளளை ல்த�ல் 
இ�நதிரம் இ�்ககுந-
ரகள (Juki Machine 
Operators),  ேயிற்சி 
டேறவிரும்பு ம் ல்த�ல் 
இ�நதிர இ�்ககுநரகள 
(Juki Machine Trainee 
Operators) மற்றும் 
ஆண டேண உ்தவி-
�ொளைரகள (Helpers) 
ய்தலெ. ஒரு நொள சம்ே-
ளைம் ரூ. 1, 200/ - (Sub 
Contract டகொடு்ககப்ே-
�மொட�ொது . )  ெருலக 
டகொடுப்ே ்ன வுகள. 
்தஙகுமி� ெசதி இைெச-
ம்,  குலறந்த விலை்ககு 
மூன்று யநர ஆகொரம். 
(மொ்தொந்த சம்ேளைம்) 
இை. 18 டெளி�-
மு்ன வீதி,  ய�கித்்த,  
ெத்்தலளை.  ட்தொ.யே. 
இை. 0777-800682/  
076-62 00300
 082899

பிலரம்மூெர,  ஸகடமல்,  
டர்க�ர சொரதிகள 
ய்தலெ. ்தஙகு மி� 
ெசதிக ள  உணடு. 
டேொலி ஸ  அறி்கலக,  
கிரொம  அலுெைரின் சொ-

ன்றி ்தழ் உ�ன் யநரில் 
ெரவும்.  ட்தொலையேசி 
- 077 3346768,  
07 224 44820. 
ெரல்ட எ்கஸபிரஸ 
(CMB) ்தனி�ொர 
கம்ேனி,  இை.190/ 
C,  து�ல்ை,  ேமுணுகம 
வீ தி,   யேொ பிடடி� - ஜொ 
-எை 081961

எமது ெய�ொதிேர இல்ைத்தி-
ற்கு அன்ேொ்ன சலம�ல் 
டசய�்ககூடி� டேண 
மற்றும் அன்ேளிப்பு-
கலளை வீடுகளில் யச-
ர்கக்க கூடி� ஆண 
ய்தலெ. 388/ 1/ 1,  
யேஸலைன் வீதி,  ட்தம-
ட�டகொல�,   டகொழும்பு 
-09. 077 5509641,  
011 2677 6 4 1 , 
. 070 33 1 8 6 4 1.
 082611

டகொளளுப்பிடடியிலுளளை 
வீட�ொன்றில் ்தஙகி,  
்தம்ேதிகளு்ககு  சுத்திக-
ரிப்பு மற்றும் சலம�ல் 
யெலைக ளிற்கு 30-55 
ெ�து ேணிப்டேண 
ய்தலெ . ரூேொ 25, 
000/  = அலழ்ககவு-
ம். 0 771495454.
 082002

டகொ ழும்பு - 05 இல் 
யெலை  டசயெ்தற்கு 
்த ஙகி யிரு்கக்க கூடி� 
வீடடுப் ேணிப்டேண 
ய்தலெ. (ெ�து 25-
45) அடிப்ேல��ொக 
சலம�ல் மற்றும் 
சுத்திகரிப்பு,  ஆரம்ே 
சம்ேளைம் மொ்தொந்தம் 
ரூ.35, 000. ட்தொ�ரபு 
- 0766 946575.
 082456

பிட� யகொடய� வீடடில் 
யெலை டசயெ்த-
ற்கு டேண ஒருெலர 
ய்தடுகின்ற்னர. 50 
ெ�திற்கு்க குலறெொ-
்னெர சம்ேளைம் 35, 
000/ - சுத்்தம் மற்றும் 
ஒழுஙகு கட�ொ�மொ்ன-
து. 0772969979
 082256

எமது நிறுெ்னத்திற்கு 
சிறந்த அனுேெமுளளை 
கிச்சன் ட�ல்ேர உ�ன் 
ய்தலெ யசலெ்ககொ-
ைம் 10 மணயநரம். 
ஒரு நொள சம்ேளைம் 
- ரூ.2000/ - உணவு,  
்தஙகுமி�ம்  இைெச-
ம். 07 77661627. 
'பிரனீத்" Foods - டகொ-
ளளுப்பிடடி 082449

நீரடகொழும்பு டரஸடூர-
ணட & யே்ககரி உற்ே-
த்தியில் பின்ெரும் 
டெற்றி�ஙகள உணடு. 
Production manager,  
pastry outlets,  sta ff/ 
cashiers. stewar ds,  
dish washing,  H ead 
chef Chinese &  I n-
dian,  Kitchen  H elp-
ers,  Baker & Ba kery 
Helper,  Store Keeper,  
pizza Delivery Riders,  
Rice & Curry Cooks,  
Weste rn cooks,   cake 
decorator pastry chef,  
Drive r s,   Acco u n ts 
Assis t an t ,  pu r c has-
ing/  Cost Controller,  
publi c  A r ea  Cl e a n-
ers. நீஙகள செொலு்ககு 
்த�ொரொயின் உ ஙக-
ளு ்ககு கெரச்சி�ொ்ன 
சம்ேளை ம்  அத்து�ன் 
சலுலக கள கில�்ககு-
ம் -  0775911115/ 
077 7 352858.
 082086

பிலி�ந்தை நகர மத்தியில் 
அ லமநதுளளை ய�ொ-
ட�லு்ககு யகொ்ககிமொர 
உணவும் டேொட�்னம் 
டசய�்க கூடி�ெரகள 
மற்றும் டெயிட�ரகள,  
சகை ஊழி�ரகளும் 
ய்தலெ. உணவு,  ்தஙகு-
மி�ம் இைெச ம். 077 
2324691,   075 
7900400. 082887

இறப்ேர ேொல் டெடடும் 
ஒருெர ய்தலெ. உணவு 
மற்றும் ்தஙகுமி�ம் 
இைெசம். கம்ே�ொ. 
033-2221590,  077 
9333163. 082882

நிரமொண ஸ்தைத்திற்கு 
ட்தொழிைொளைரகள சம்ே-
ளைம் 2000 + OT ஒரு 
மணி யநரத்திற்கு 225 
(சீடமநது யெலை 
இல்லை) கம்பி மற்றும் 
சட�லின் (சொ்தொரண 
அறிவு) சம்ேளைம் 2400 
+ OT 250 டேயின்ட,  
யமசன் ேொஸ மரயெலை 
ேொஸ ய்தலெ. 077-
8873443,  070 
3653443. 082891

இரத்மைொல்ன மற்றும் 
ே ொ ணந து ல ற யி ல் 
உளளை பிரசித்திடேற்ற 
ட்தொழிற்சொலைகளு்ககு 
18 - 50 ெ�து்ககுடே-
ட� ஆண ட்தொழிைொ-
ளைரகள ஆடயசரப்பு 
டசய�ப்ேடுகின்ற்னர. 
0 7 1 7 7 7 0 3 7 1 ,  
0 7 6 7 5 3 6 2 3 1 .
 081949

சில்ைலற்க கல�்ககு 
விற்ேல்ன�ொளைரகள 
ய்தலெ. ்தஙகுமி�ம் 
ெழஙகப்ேடும். அனு-
ேெத்து்கயகற்ே சம்ே-
ளைம் ெழஙகப்ேடும். 
ட்த ொ � ர புடக ொளளைவு -
ம். 0771283150
 081568

டசொப்பிங யே்க உற்ேத்தி 
டசயயும் நிறுெ்ன-
த்திற்கு யே்க கடடிங,  
ஒப்ேயரட�ர ய்த லெ. 
சரடே்க இன்�ஸடரீஸ,  
இை.9,  3ஆம் யைன் ,  
மொளிகொெ வீதி,  ரத்மைொ-
ல்ன - 0773030558,  
01126 25634.
 082165

ட�லி டகொம் இலணந்த 
நிறுெ்னத்திற்கு 19 
ெ�திற்கும் 25 ெ�-
திற்கும் இல�ப்ேட� 
ஆண ஊழி�ரகள யச-
ரத்து்கடகொளளைப்ேடுெ -
ர. 0777251751/  
0 7 7 2 4 2 2 2 6 5
 082277

நொயகள இ்னப்டேரு்கக-
ம் டசயயும் இ�த்தில் 
நொயகலளை ேொரத்து்க 
டகொளெ்தற்கு ஒருெர 
ய்தலெ. மொையே - 
உணவு ்தஙகுமி�த்து-
�ன் - 077723033,  
077728125 082440

ேணி�ொடகள ய்தலெ. 
Xlandai lanka  Pvt 
(Ltd)  டேொதியி�ல் ேணி-
�ொளைரக ள  (டேண) 
ெ�து 18 -35,  டமசின் 
ேணி�ொளைரகள (ஆண) 
ெ�து 20 -30 சம்ேளை-
ம் +  உ ண வு + ்தஙகு-
மி � ம்  அலமவி�ம் 
-  நொரம்மை. ட்தொ.யே 
-  0 760840892/ 
0 7 8 1047840.
 082058

ெத்்தலளை மற்றும் ்தஙடகொ-
டு ெயில் அலமநது-
ளளை துணி உற்ேத்தித் 
ட ்த ொ ழி ற் ச ொ ல ை ்க கு 
பு�லெ ஏற்றி இற்கக 
(Loading/  Unload-
ing) ஆண ஊழி�ரக-
ள ய்தலெ. ஒரு நொள 
சம்ேளைம் ரூ. 2, 000/ 
- (மொ ்தொந்த சம்ேளைம்). 
இைெச ்தஙகு மி � ெச-
தியு�ன் உ ணவு டகொடு-
ப்ே்னவு  ெழஙகப்ேடும் 
யநரில் ெரவும். இை. 
18,   டெளிமு்ன வீதி,  
ய� கித்்த,  ெத்்த லளை. 
ட்தொ�ரபுகளு்ககு - 076-
6200300 082896

ெொக்னஙகளிற்கு ெொ்ணம் 
பூசு ெ ்தற்கு மற்றும் டி-

ன்கரின் யெலைகளிற்கு 
யெலை�ொடகள பிலரம் 
மூ ெர மற்றும் டர்க�ர 
ெொ க்னஙகளிற்கு சொ-
ர திகள மற்றும் சொரதி 
உ்தவி�ொளைரகள,  ட்தொ-
ழில்நுடேவி �ைொளைரகள 
மற்றும் ய்தொட� யெலை-
�ொடகள ய்தலெ. ்தஙகு-
மி� ெசதிகள உணடு. 
டேொலிஸ அறி்கலக 
கிரொம அலுெைரின் சொ-

ன்றி்தழ் உ�ன் யநரில் 
ெரவும். ட்தொலையேசி 
- 0773346768,  
0 7 2 2 4 4 4 8 2 0 . 
ெரல்ட எ்கஸபிரஸ 
(CMB) ்தனி�ொர 
கம்ேனி,  இை.190C,  
து�ல்ை ,  ேமுணுகம 
வீதி ,  யேொபிடடி� - ஜொ 
-எை 081960

ெொ க்ன  அைஙகொர வி�-
�ஙகலளை ந�ொத்திச் 
டசல்லும் நிறுெ்னத்தி-
ற்கு சிஙகளைம் யேச-
்ககூடி� 30 ெ�திற்கு 
குலறந்த ஊழி�ரகள 
ய்தலெ. ்தஙகுமி� 
ெசதியுணடு. எேேல் 
ஆரகட,  கம்ே�ொ. 
077-3996055,  071-
0475408. 082885

STORE BOY Req uired 
by a D istribu tor of 
Bata S hoe Com pany 
in Deh iwala. Should 
be abl e to re ad and 
write in Engl ish 
Good S alary. No ac-
commod ation. Con-
tact:-  077428 0072/  
0778456924 082915

 டேண அலுெைக உ்த-
வி�ொளைரகள ய்தலெ 
டகொழும்பு  டமொரடடுெ 
ேகு தி யி ல்  அலமநது-
ளளை எமது நிறுெ்னத்தி-
ற்கு  டேண அலுெைக 
உ்தவி�ொடகள ய்தலெ. 
உணவு,  ்தஙகுமி�ம் 
மற்றும் நல்ை சம்ேளைம் 
ெழஙகப்ேடும். ட்தொ�-
ரபு்ககு 0772331244
 081575

டகொழும்பு - 06 டெௌ்ளை-
ெத்ல்த,  மகளிரு்ககொ்ன 
்த ளை ே ொ � ங க ளு �ன் 
அலறகள,  இலணந்த 
குளி�ை லற,  உணவு 
அலற,  ச லம�ைலற,  
கு்ககர,  சைலெ இ�-

நதிரம்,  குளிர சொ்த்னம். 
75/ 1,   W.A. சில்ெொ 
மொெத்்த ,   ட்தொ.யே 
- 011 2 5 91169,  
07550 9 1 379,  
07774 5 2 447.
 082160

2021 O /  L ஆஙகிை 
டமொழி மூ ைம் மொண-
ெனு ்ககு  ம�ரகம 
நகர எல்லையில் 
்த ஙகுமி�ம் உணடு. 
0 7 8 7 2 0 2 8 7 9 .
 079215

களுத்துலற மொெட�த்தில் 
ட�ொரண நகரு்ககு 
4 Km இற்கு அருகில் 
ட�ொரண ்தல்க�விை 
பிர்தொ்ன ேஸ ேொல்தயில் 
16.8 யேரச் ெ�ல் 
கொணி யமடடு்ககொணி-
யு�ன் (ஓவிட�) ரம்மி�-
மொ்ன கொடசிகள மற்றும் 
சிறந்த அறுெல�யு�ன் 
விற்ேல்ன்ககு. விெசொ� 
ேயிரடசயலக்ககு டேொ-
ருத்்தமொ்னது. விலை 
ஓரளைவு யேசித்தீர்கக-
ைொம். ட்தளிெொ்ன 
உறுதி ்த�வுடசயது 
ஆஙகிைத்தில் கல்த்கக-
வும். 29.75 இைடச-
ம் - 0770830717,  
0 7 6 6 7 7 8 6 8 6 .
 079853

கல்கிலச நவீ்ன Forc-
sty - cool புதி� 
இருமொடி 11.6 யேரச் 
வீடு விற்ேல்ன்ககு 
- 0775490644.
 081737

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

rpW tpsk;guq;fs;

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

Nritfs;
gytUlq;fshf ek;gpf;ifAs;s Nrit

jpUkz

 - 077 7 278 948
    - 011 2 429 383

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

classified@lakehouse.lk

Nritfs;
jpUkz

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

tprhuizfSf;F gpd;tUgth;fSld; njhlh;G nfhs;sTk;

mD\h ukzp

gpAkp fadp

000000377
*
*

100/-

Nritfs;
jpUkz

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

nra;tjw;fhd rpwe;j top.

cq;fs; gzf;nfhLg;gdit nrYj;Jtjw;fhd 
,yFthd top.

Kjy; 15 nrhw;fSf;F

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

,yq;if tq;fp – 
fzf;fpyf;fk; 

xt;nthU Nkyjpf nrhy;Yf;Fk; 10 &gh 

Mff;$ba nrhw;fspd; vz;zpf;if 65

(Nyf;`T]; fpis)
&gh

ரொஜகிரி�வில் சிறி� வீ -
டடு�ன் 7.35 யேரச் 
விற்ேல்ன்ககு. (06 
அடி வீதி - ெொக்னம் 
டசல்ைைொம்.) 071-
0824806. 082115

மொத்்தலளை நகரிலிருநது 
3 கி.மீ தூரத்திலும் 
பிர்தொ்ன ேஸ வீதியி-
லிருநது 50 மீட�ரும் 
டகொண� 20 யேரச் 
டகொண� அழகி� வீடு 
மற்றும் 10,  15,  20 
யேரச் கொணி த்துணடு-
கள விற்ேல்ன்ககு 
உணடு. வீடு ரூ. 9500, 
000/ - மற்றும் கொணி-
த்துணடுகள யேரச் ரூ. 
130, 000/ - இருநது. 
072-2223957,  077-
62890 57,  066 -
4460760 081581

மொத்்தலளை ந கரி லிருநது 

3 கி .மீ.  தூரத்தில் இற-

த்ய்தொ டல� வீதியில் 

ெசி ப்ே ்தற்கு உகந்த 

10,  15,  20,  50 யேரச் 

கொணித்துணடுக ள ரூ. 

50,  000/ - இருநது 

வி ற்ேல்ன்ககு உணடு. 

072-2223957,  077-

6289057,  066 -

4460760 081584

மொத்்தலளை ந கரு்ககு 

அணலமயி ல் A9 
வீதியில் இருநது 250 

மீட�ர தூரத்தில் 22 

யேரச் அழகி� கொணி-

த்தூணடு ெசிப்ே்தற்கு-

ம் வி�ொேொரத்திற்கும் 

உகந்த இ�ம். யேரச் 

ரூ. 160, 000/ 

- 072-22 23957,  

077-6289 057,  

06644607 60

 081583

மொத்்தலளை நகர சலே்ககு 
அருகில் சிறுகஙலக 
ஆற்று்ககு முன்்னொல் 
54 யேரச் ரூ. 300, 
000/ - மற்றும் 10, 20 
யே ரச் கொணித்துணடுக-
ள ரூ. 160, 000/ - ல் 
இருநது பி ர்தொ்ன ேஸ 
வீதி்ககு அருகில் அழகி� 
ரம்மி�மொ்ன சூழல். 
072-2223957,  077-
6289057,  066 -
4460760 081582

டகொழும்பு மொெட�த்ல்தச் 
யசரந்த மிகவும் டகௌ-
ரெமொ்ன முஸலிம் 
டேற்யறொரகள எமது 
நன்கு ேடித்்த அழகொ்ன 
28 ெ�துல�� மகளு-
்ககு எல்ைொவி்தமொ்ன 
நல்ை ்தலகலமகலளை-
யும் டகொண� டேொரு-
த்்தமொ்ன மணமகல்ன 
எதிரேொர்ககியறொம். o f 
f i c e a l 4 2 @ g m a i l . c o m 
 B169388
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Gj;jrhrdk;> kjtptfhuq;fs; kw;Wk; fyhrhu tptfhuq;fs; mikr;R

Njrpa E}jdrhiyfs; jpizf;fsk;

xg;ge;j ,y. PD/NMD/LINM/2021/002

fPNo tpghpf;fg;gLkhW fPo;f;fhZk; NtiyfSf;F> jifikAk; jFjpAk; cs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J 

Njrpa E}jdrhiyfs; jpizf;fsk; rhh;ghf jpizf;fs ngWiff;FO (DPC) jiyth; ,g;NghJ miof;fpd;whh;.

ml;ltiz 01

cUg;gb

,y.

jpl;lj;jpd; ngah; 

kw;Wk; xg;ge;j ,y.

xg;ge;jj; 

jpw;fhd 

kjpg;gplg; 

gl;l nryT 

VAT 
ePq;fyhf 

(&gh)

kPsspf;fg; 

glhj 

fl;lzk; 

(&gh)

tpiykD 

gpizj; 

njhif 

(&gh)

xg;ge;j 

fhyk; 

(ehl;fs;)

jifik 

ahd CIDA 
gjpTj; juk;

tpiykDg; 

gpiz 

nry;Ygb 

ahjy;

01 nfhOk;G -07 Njrpa  

E}jdrhiyapy; 

rpWFsq;fs; kw;Wk; 

ePHkyh;fs; kw;Wk; 

Rw;wptu kz; 

tsg;gLj;jy; Ng]; 

4-fl;lk; II PD/NMD/
LINM/ 2021/002

13980>000/- 7500.00 209>700.00 60

fyz;lh;

ehl;fs;

C5/SPI
kw;Wk;

mjw;F

Nky;

2022

Vg;uy;

20

01. tpiykDf;fs; Njrpa Nghl;b Nfs;tp Kiwik (NCB) Clhf elj;jg;gLk;.

02.  xg;ge;jq;fs; ngWtjw;F jifikngw rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; mgfPHj;jpahNdhh; gl;baypy; ,lk; 

ngwhJ  ,Ug;gJld; Nkw;gb ml;ltiz kw;Wk; tpiykD Mtzq;fspy; jug;gl;Ls;s Njitg;ghLfisf; 

nfhz;bUj;jy;  Ntz;Lk;.

03.  MHtKs;s tpiykDjhuh;fs;> nfhOk;G -07> khh;f]; ngh;dhz;Nlh khtj;j ,y. 53> Njrpa E}jd 

rhiyfs; jpizf;fsk;> gpujk fzf;fhshplkpUe;J Nkyjpf jfty;fis ngw;Wf; nfhs;syhk;. (njh.Ngrp. 

0112 688146)  mj;Jld; 2021.12.21 Kjy; 2022.01.11 tiu) Ntiy ehl;fspy; 9.00 kzp Kjy; 15.00 kzp 

tiu rhjhuz Ntiy Neuq;fspy; tpiykD Mtzq;fis ,ytrkhfg; ghPl;rpf;fyhk;.

04.  Njrpa E}jd rhiyfs; jpizf;fsj;jpd; fhrhsUf;F NkNy ml;ltiz 01,y; cs;sthW kPsspf;fg;glhj 

fl;lzj;ij nrYj;Jtjd; Nghpy; 2021.12.21 Kjy; 2022.01.11 tiu K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu 

nfhOk;G -07 khh;f;f]; ngh;dhz;Nlh khtj;j ,y. 53> Njrpa E}jdrhiyfs; jpizf;fsk;> gpujk 

fzf;fhsUf;F XH vOj;J%y Ntz;Ljiy rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; ve;j cj;Njr tpiykDjhuh; my;yJ 

mth;fsJ mq;fPfhpf;fg;gl;l Kfth;fspdhy; Mq;fpy nkhopapyhd XH KOikahd njhFjp tpiykD 

Mtzq;fis nfhs;tdT nra;ayhk;.

05.  ,yq;if kj;jpa tq;fpapd; fPo; gjpT nra;ag;gl;Ls;s ,yq;ifapy; nraw;gLk; XH th;j;jf tq;fp/ eph;khz 

cj;juthj epjpak; (CGF) ,dhy; tpepNahfpf;fg;gLk; tpiykD Mtzj;jpy; cs;s khjphpapd; gpufhuk; 

tq;fp cj;juthj tbtpyhd XH tpiykDg; gpizia tpiykDTld; ,izj;jy; Ntz;Lk;. ml;ltiz 

01,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW tpiykDg gpizapd; nry;YgbahFk; fhyk; tpiykDg; gpizapd; ngWkjp 

,Uj;jy; mj;Jld; mJ nfhOk;G -07 khh;f;f]; ngh;dhz;Nlh khtj;j ,y. 53> Njrpa E}jdrhiyfs; 

jpizf;fsg;  gzpg;ghsh; ehafj;jpw;F Kfthpaplg;gly;Ntz;Lk;.

06.  tpiykDf;fs; 2022 [dthp 11k; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd; milAkhW nfhOk;G 

-07>khh;f;f]; ngh;zhd;Nlh khtj;j> ,y. 53> Njrpa E}jdrhiyfs; jpizf;fsk;>  jpizf;fs ngWiff; 

FO (DPC) jiytUf;F Kfthpaplg;gl;L %yg;gpujp kw;Wk; efy; gpujpAld; ifapy; tpepNahfpf;fg;gly; 

my;yJ gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. jhkjkhd Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; 

tpiykDjhuh;fs; my;yJ rKfkspg;gjw;F Njh;e;njLf;fg;gLk; mth;fsJ gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; 

tpiykDf;fs; %lg;gl;lTld; cldbahfj; jpwf;fg;gLk;.

07.  tpiykDTf;F Kd;duhd $l;lk; 2022.01.05k; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F nfhOk;G 07> khh;f]; ngh;zhd;Nlh 

khtj;j> ,y. 53> Njrpa E}jdrhiyfs; jpizf;fsk;> gzpg;ghsh; ehafj;jpd; mYtyfj;jpy; eilngWk;. 

vy;yh tpiykDjhuh;fSk; ,e;j $l;lj;jpy; fye;J nfhs;SkhW jPtpukhf mwpTWj;jg;gLfpd;wdh;.

08.  tpiykDjhuh;fspd; Kd;ida nraw;ghLfs; kw;Wk; gzg;Gof;fk; (epiy) tpiykDjhuh;fis 

Njh;e;njLf;Fk; NghJ fl;lhakhf kjpg;gPL nra;ag;gLk;. Fiwthd nraw;ghLfSila tpiykDjhuh;fs; 

ve;j tpiykDitAk; toq;Ftjw;F ftdj;jpy; nfhs;sg;glkhl;lhh;fs;.

09.  ve;j tpiykDitAk; jahhpg;gJld; rk;ge;jg;gl;l nryTfs; gw;wp Njrpa E}jdrhiyfs; jpizf;fsk; 

ve;jg; nghWg;igAk; tfpf;fhJ fpilj;Js;s tpiykDf;fspy; nghUj;jkhd tpiykDit Vw;Wf; 

nfhs;Sk; my;yJ vy;yh tpiykDitAk; epuhfhpf;Fk; chpikia jpizf;fs ngWiff; FO (DPC) 
nfhz;bUf;Fk;. jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jPHkhdk; ,Wjpj; jPHkhdkhf ,Uf;Fk;.

10.  Nkyjpf mwpTWj;jy;fs; kw;Wk; jstp[ak;/njspTgLj;jy;fs; Nghd;wtw;iw Njrpa E}jd rhiyfs; 

jpizf;fsk;> gpujpg; gzpg;ghsh; (g+r;rpapay;) ,lkpUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;.

 njhiyNgrp 011 2695686.

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO (DPC)
gzpg;ghsh; ehafk;> Njrpa E}jdrhiyfs; jpizf;fsk;>

,y. 53> khh;f;f]; ngh;dhz;Nlh khtj;j>

nfhOk;G -07.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

කෘෂිකර්ම  අමාත්යාංශය
  fkj;njhopy; mikr;R

Ministry of   Agriculture

,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR
tptrhaj; Jiwia etPdkakhf;Fk; nraw;wpl;lk; - fkj;njhopy; mikr;R

IDA Credit No.: 5873 LK

ngWif mwptpj;jy;
tlkj;jpa khfhzk;> nghyd;dWit khtl;lj;jpYs;s jpk;Gyhfy> tp[aGu> 

nrtdgpl;batpy; kpsfha;r; nra;iff;fhf tptrhaf; fpzWfis eph;khzpj;jy;

 

tlkj;jpa khfhz xg;ge;j ,y LK-MOA-PMU-258084-CW-RFB

1.  ,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbaurhdJ rh;tNjr mgptpUj;jp rq;fj;jplkpUe;J (IDA) fkj;njhopy; mikr;rpd; tptrhaj; 

Jiwia Nkk;gLj;Jk; nraw;wpl;lj;jpd; fpuaj;jpw;fhf 58.630 kpy;ypad; m.I.nlhyUf;F epfuhd njhifia gytifahd 

ehza myFfspy; fldhf ngw;Ws;sJld; ,f;fld; ngWiffspd; gFjpnahd;iw fPNoAs;s  ml;ltizapYs;s 

jFjpAs;s nfhLg;gdTfSf;fhf nryT nra;tjw;F cj;Njrpj;Js;sJ.

2.  gpd;tUk; ml;ltizapy; tpghpf;fg;gl;lthwhd gpd;tUk; NtiyfSf;fhd jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J 

fkj;njhopy; mikr;R> fkj;njhopy; Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;lj;jpd; rhh;gpy; khfhz nraw;wpl;l ngWiff; FOj;  

jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis NfhUfpd;whh;. 

xg;ge;j ,y.
Ntiyfspd;

 tpsf;fk;

ngNrt 

ePq;fyhf 

kjpg;gPL 

nra;ag; 

gl;Ls;s 

fpuak; kpy;. 

&gh.

xg;ge;jf; 

fhyg; gFjp

Njitg;gLk; 

juk;

tpiy 

kDg; 

gpizj; 

njhif

 &gh

nry;Y 

gbahFk; 

fhyg;gFjp

kPsspf;fg; 

glhj gz 

itg;G

LK-MOA-PMU-
258084-CW-RFB

tlkj;jpa khfhzk;> 

nghyd;dWit 

khtl;lj;jpy; kpsfha; 

nfhj;jzpfSf;fhf 

33 vz;zpf;ifahd 

tptrhaf; 

fpzWfis 

eph;khzpj;jy;

468 3 

khjq;fs;

ePh;g;ghrdk; 

kw;Wk; epyf; 

fhy;tha; 

eph;khzj;jpw;fhd

C-6 my;yJ 

mjw;F Nky;

700>000.00 2022 [_d;; 

7Mk; jpfjp 

tiuAk;

8000.00

3.  tpiykDjhuh; NkNyAs;s Ntiyf;fhf xt;nthd;wpw;Fk; NkNy Fwpg;gpl;Ls;s ngWkjpahd tpiykDg;gpizAld; 

tpiykDf;Nfhuiy rkh;g;gpg;gjw;F mDkjpf;fg;gl;Ls;sdh; vd;gJld; nry;YgbahFk; fhykhdJ 2022-07-07Mk; 

jpfjp tiuAkhFk;. xU tpiykDjhuh; xU xg;ge;jj;jpw;F xU tpiykDf;Nfhuiy khj;jpuNk rkh;g;gpg;gjw;F 

mDkjpf;fg;gl;Ls;shh;. xg;ge;jj;ijg; ngWtjw;fhd jFjpia ngWtjw;fhf rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahNdhh; 

gl;baypy; Nrh;f;fg;glhjtuhfTk; NkNyAs;s ml;ltizapy; Fwpg;gpl;Ls;s  chpj;jhd eph;khz juj;jpy; eph;khz 

ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhurigAld; (CIDA) gjpT ngw;wtuhfTkpUj;jy; Ntz;Lk;. 

4.  tpiykDf;Nfhuy; cyf tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; (NCB) eilKiw %yk; 

elhj;jg;gLk;.

5.  jifikj; Njitg;gLj;jy;fs; tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpd; 4Mk; gphptpy; Rl;bf;fhl;lg;gl;Ls;sd. Nkyjpf tpguq;fs; 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpd; ml;ltizapd; 5Mk; gphptpy; toq;fg;gl;Ls;sd. 

6.  Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh; Nkyjpf jftiy fkj;njhopy; Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;l khfhz 

gpujp nraw;wpl;lg; gzpg;ghshplk; (njhiyNgrp: 0112073044 / 0714961603 / 07148811265 njhiyefy; ,y.: 0112877546) 

(kpd;dQ;ry;: procurementspasmp@hotmail.com)  ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld;   Ntiy ehl;fs; K.g. 9.00 kzpapypUe;J 

gp.g. 3.00 kzp tiuAk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

7.  gj;juKy;y 123/2> gd;dpgpl;ba tPjp> fkj;njhopy; Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;lk;> nraw;wpl;l fz;fhzpg;G mYtyfj;jpy; 

2021 brk;gh;; 29Mk; jpfjpad;W K.g. 10.30 kzpf;F tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lk; ,lk;ngWk;. 

8. tpiykDf;fs; 2022 Nk 09Mk; jpfjp tiuAk; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;. 

9.  tpiykDf;fs;> ml;ltizapy; toq;fg;gl;Ls;s jftypd; gpufhuk; tpiykDg;gpiznahd;Wld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; 

Ntz;Lk;. 

10.  2021 brk;gh; 20Mk; jpfjp Kjy; 2022 [dthp 10Mk; jpfjp tiuAk; K.g. 9.00 kzpapypUe;J gp.g. 2.00 kzp tiuAk; Nkw;gb 

ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpa gpd;dh;  gj;juKy;y. 123/2> gd;dpgpl;ba tPjp> 
fkj;njhopy; Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;lk;> nraw;wpl;l fz;fhzpg;G myfpw;F vOj;J %ykhd 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;gdT Kiwik nuhf;fg; gzj;jpNyNa ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

11.  tpiykDf;fis 2022 [dthp 10Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp   my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; gj;juKy;y. 

123/2> gd;dpgpl;ba tPjp> fkj;njhopy; Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;lk;> nraw;wpl;l fz;fhzpg;G  myfpy;; xg;gilj;jy; 

Ntz;Lk;. ,yj;jpudpay; tpiykDf;Nfhuy; mDkjpf;fg;glkhl;lhJ. jhkjkhd tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;glkhl;lhJ. 

tpiykDf;fs; 2022 [dthp 10Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F Fwpg;gpl;Ls;s Kfthpapy; tpiyf;Nfhuypy; fye;Jnfhs;s 

njhpT nra;ag;gl;l tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 

12.  g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fs; %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujp vd ,U gpujpfspy; jdpj;jdpahf xg;gilf;fg;gly; 

Ntz;Lk;. %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujp Mfpad jdpj;jdpahf ~%yg;gpujp| kw;Wk; ~efy;gpujp| vd KiwNa Fwpg;gplg;gl;L 

Kj;jpiuaplg;gl;l jghYiwfspy; ,lg;gly; Ntz;Lk;. ,U jghYiwfSk; jdpahd ,d;ndhU jghYiwapy; ,lg;;gl;L> 

Kj;jpiuaplg;gl;L xg;ge;j ,yf;fk; kw;Wk; xg;ge;jg; ngah; Mfpad jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; Fwpg;gplg;gly; 

Ntz;Lk;.

jiyth;>

nraw;wpl;l ngWiff; FO>

fkj;njhopy;;Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;lk;>

123/2, gd;dpgpl;ba tPjp> gj;juKy;y. 

2021 brk;gh; 19Mk; jpfjp

,yq;if rg;ufKt gy;fiyf;fofk; 

cztfk;> eyd;Ghp tpw;gid epiyak;> Nghl;Nlhg; 
gpujp kw;Wk; fhfpjhjpfs; tpw;gid epiyaq;fis 
elj;jpr; nry;tjw;fhf Nfs;tp Nfhuy; 2022/ 2023

,g; gy;fiyf;fofj;jpw;F nrhe;jkhd fPo;f;fhZk; cztfq;fs;> eyd;Ghp tpw;gid epiyaq;fs;> Nghl;Nlhg; 

gpujp kw;Wk; fhfpjhjpfs; tpw;gid epiyaq;fis elj;jpr; nry;tjw;fhf mDgtKs;s egHfsplkpUe;J kw;Wk; 

epWtdq;fspypUe;J nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd. 

1. rpq;fuh[ tpLjp cztfk; 

2. gpujhd khztH cztfk; 

3. Gjpa tyJ tpLjp cztfk; 

4. nf/gNlhpah cztfk; (khztH)

5. tptrha tpQ;QhdgPl cztfk; 

6. CopaH Fohk; cztfk; 

7. rkzy tpLjp cztfk; 

8.  Kfhikj;Jt gPl eyd;Ghp tpw;gid epiyak; 

9.  rKftpQ;Qhd kw;Wk; nghwpapay;gPl eyd;Ghp 

cztfk;

10.  nfg;Nlhpah eyd;Ghp tpw;gid epiyak; 

11.  Kfhikj;Jt gPl Nghl;Nlhg; gpujp kw;Wk; 

fhfpjhjpfs; tpw;gid epiyak; 

12.  tptrha tpQ;QhdgPl Nghl;Nlhg; gpujp kw;Wk; 

fhfpjhjpfs; tpw;gid epiyak; 

13. kUj;Jt gPl cztfk; (,uj;jpdGhp)

14.  kUj;JtgPl Nghl;Nlhg; gpujp kw;Wk; fhfpjhjpfs; 

tpw;gid epiyak; (,uj;jpdGhp) 

Nfs;tp Mtzq;fs; (1 Kjy; 12 tiu cztfk;/ eyd;Ghp tpw;gid epiyak;/ Nghl;Nlhg; gpujp kw;Wk; 
fhfpjhjpfs; tpw;gid epiyaq;fSf;F rpq;fs nkhopapy;) kPsspf;fg;glhj &. 500.00 njhifia Nfs;tpf; 

fl;lzkhf ,g;gy;fiyf;fofj;jpd; fhrhshplk; nrYj;jp ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;il 2021 brk;gH 20 Kjy; 

2022 [dthp tiu mur Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; 3.00 tiu mYtyfj;jpy; rpNu\;l cjtpg; 

gjpthsH/ fy;tp kw;Wk; khztH Nritf;F rkHg;gpj;J ngw;Wf;nfhs;syhk;. kUj;Jt gPl cztfk; (,y. - 

13 kw;Wk; 14 rpq;fsj;jpy;) ,w;fhd Nfs;tp Mtzq;fis ,uj;jpdGhp gl;LN`d tshfj;jpy; mike;Js;s 

,yq;if rg;ufKt gy;fiyf;fof kUj;Jt gPl gPljpgjp mYtyfj;jpy; kPsspf;fg;glhj &. 500.00 njhifia 

Nfs;tpf; fl;lzkhf ,yq;if rg;ufKt gy;fiyf;fofj;jpd; ,yq;if tq;fp fzf;F ,yf;fk; 2246976 ,w;F 

itg;Gr; nra;j gw;Wr;rPl;il toq;fpa gpd;dH ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

g+Hj;jp nra;ag;gl;l nghwpaplg;gl;l Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; rpNu\;l cjtpg; gjpthsH/ fy;tp kw;Wk; khztH 

Nrit ,yq;if rg;fufKt gy;fiyf;fofk;> j.ng. 02> ngyp`{y;Xa> vd;w Kfthpf;F 2022 [dthp 10 gp.g. 

2.00 my;yJ mjw;F Kd; fpilf;FkhW gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; my;yJ ifNahL nfhz;L te;J 

xg;gilj;jy; Ntz;Lk;. fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; tpz;zg;gpf;Fk; cztfj;jpd; ngaH/ 
eyd;Ghp tpw;gid epiyaj;jpd; ngaH/ Nghl;Nlhg; gpujp kw;Wk; fhfpjhjpfs; tpw;gid epiyaj;jpd; ngaiuf; 

Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. Nfs;tpfs; jpwj;jy; 2022 [dthp 10 gpw;gfy; 2.30 ,w;F rpNu\;l cjtpg; gjpthsH/ 
fy;tp kw;Wk; khztH Nrit mYtyfj;jpy; ,lk;ngWk;. ,t; Ntisapy; Nfs;tpjhuH my;yJ mtuJ 

mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpnahUtUf;F rKfkspf;fyhk;. 

,J gw;wpa gy;fiyf;fofj;jpd; ngWiff; FOtpd; jPHkhdk; ,Wjpj; jPHkhdk; MtJld; ngWifapd; ve;jf; 

fl;lj;jpw;Fk; tw;GWj;jy;fis gpuNahfpg;gJ Kw;wpYk; jilnra;ag;gl;Ls;sJ. 

gjpthsH> 

,yq;if rg;ufKt gy;fiyf;fofk;> 

j.ng. 02> nghyp`{y; Xa. 
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43ஆவது வருடாந்த kQ;rhpkQ;rhp

வட மேல் ோகாணத்தின் சிறந்த பாடசாலையாக த்தரிவு தசயயபபடட 
தவன்்னபபுவ ம�ாசப வாஸ் கல்லூரிககா்ன விருதில்ன மைக்ஹவுஸ்            
நிறுவ்னத்தின் சடட ேற்றும் நிரவாகப பணிபபாளர சடடத்்தரணி ரகித்்த 
அமபகுணவர்த்ன வழங்குவல்தக காணைாம்

யாழ்.தசன்.ம�ான்ஸ் கல்லூரி அணியி்னர

யாழ். ேத்திய கல்லூரி அணியி்னர

ேடடககளபபு தசன். லேககல் கல்லூரி அணியி்னர.

வட ோகாணத்தின் சிறந்த பாடசாலையாக த்தரிவு தசயயபப-
டட யாழ்.ேத்திய கல்லூரி அணிககா்ன விருதில்ன மைக்ஹவுஸ்         
நிறுவ்னத்தின் நிதிப பணிபபாளர சடடத்்தரணி �்னகக ரணதுங்க 
வழங்குவல்தக காணைாம்.

ேத்திய ோகாணத்தின் சிறந்த பாடசாலைககா்ன விருதில்ன 
கண்டி திருத்துவக கல்லூரி அணிககா்ன விருதில்ன மைக்ஹவுஸ் 
நிறுவ்னத்தின் ஆசிரிய பீடப பணிபபாளர ்தரே சிறி காரியவசம் 
வழங்குவல்தயும் காணைாம்.

வருடத்தின் பிரபைோ்ன வீராங்கல்னயாக த்தரிவு தசயயபப-
டட ோரபதபாை ேத்திய கல்லூரி ோணவி நிமேஷாவிற்கா்ன 
விருதில்ன சண்மட ஒபமசரவர பத்திரிலகயின் பிர்தே ஆசிரியர 
திம்னஷ் வீரவன்ச  வழங்குவல்தயும் காணைாம்

டிவிசன் 3 ல் சிறந்த பநதுவீசசாளருககாக த்தரிவு தசயயபயபப-
டட பா்னநதுலற � சுேங்கை கல்லூரியின் ோணவன் தெத்மிக 
பீரிஸூககு தி்னமி்ன பத்திரிலகயின் பிர்தே ஆசிரியர காமினி 
�யைத் விருது வழங்குவல்தயும் காணைாம்.

யாழ்பபாணம்  தசன் ம�ான்ஸ் கல்லூரியின் தி.திம்னஷனுககா்ன 
விருதில்ன சிலுமி்ன பத்திரிலகயின் பிர்தே ஆசிரியர ்தரேன் விககிரே -
ரத்்த்ன விருதுவழங்குவல்தயும் காணைாம்.

வளரநது வரும் இவ் ஆண்டுககா்ன பாடசாலை அணிககா்ன விருதில்ன வாத்துவ 
ேத்திய ேகளிர கல்லூரி அணி  வீராங்கல்னககு  ஊடகத்துலற அலேசசின் தசய -
ைாளர �கத் பி விம�வீர வழங்குவல்தக  காணைாம்.

தகாழும்பு மறாயல் கல்லூரி ோணவன் அகன் விககிரேசிங்க  
சிறந்த துடுபபாடட வீரருககா்ன ம்தசிய விருதில்ன மைக்ஹ -
வுஸ் நிறுவ்னத்தின் ்தலைவர �்னாதிபதி சடடத்்தரணி டபிள்யூ                 
்தயாரத்்ன வழங்குவல்தக காணைாம்.

டிவிசன் 2 ல் சிறந்த சகைதுலற வீரருககா்ன விருதில்ன   மைக்ஹவுஸ் 
நிறுவ்னத்தின் பதில் தபாது முகாலேயாளர சுமித் தகாத்்தாைவை வழ-
ங்குவல்தக காணைாம்.

காலி ேஹிந்த கல்லூரியின் ெமவாத் பரணவி்தா்ன சிறந்த பாடசாலை கிரி -
கதகட வீரராக த்தரிவு தசயயபபடடார அவருககா்ன விருதில்ன 1996 கிரி-
கதகட உைகக கிண்ணத்ல்த தவன்ற இைங்லக அணித்்தலைவர அர�ஜு்ன 
ரணதுங்க வழங்குவல்தக காணைாம். 

ஒப்சேர்வர எஸ்எல்ரி - ம�ொபிமெல் 
பொெசேொலை கிரிகமகெட் விருது விழொ

த்தன்ோகாணத்தின் சிறந்த பாடசாலைககா்ன விருதில் இரண்டா-
ம் இடம்தபற்ற காலி றிசேன்ட கல்லூரிககா்ன விருதில்ன மை-
க்ஹவுஸ்  நிறுவ்னத்தின் தசயற்பாடடு பணிபபாளர சடடத்்தரணி 
கனிஷ்க வி்தாரண வழங்குவல்தக காணைாம்.

ேகளிர பிரிவில் சிறந்த சகைதுலற வீராங்கல்னககா்ன இர-
ண்டாம் இடத்ல்த தபற்ற ரத்கே ம்தவ பதிரா� கல்லூரி ோணவி 
இமேஷா துைானிககா்ன விருதில்ன தி்னகரன் வாரேஞசரி பிர்தே 
ஆசிரியர ரி.தசநதில் மவைவர வழங்குவல்தயும் காணைாம்.

கிழககு ோகாணத்தின் சிறந்த பாடசாலை அணிககா்ன 
விருதில்ன ேடடககளபபு  தசன்.லேககல் கல்லூரி அணி த்தரி-
வா்னது அ்தற்கா்ன விருதில்ன மைக்ஹவுஸ் நிறுவ்னத்தின் தச-
யைாளர ஏ.டபிள்யூ எஸ் பிரசங்கா வழங்குவல்த காணைாம்.

படங்கள்: துஷ்ேந்த ோயாதுன்்ன, சிந்தகக குோரசிங்க, சுமைாசச்ன கேமக
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க�ொர�ொனொவொல் பொகிஸ்ொன், ரே.தீவு�ள் 
ஒருநொள் க்ொடர் ஒத்திவவப்பு

க�ார�ானா ்ப�வல் அச்சுறுத்தல் 
�ா�ணைா� ்பாகிஸ்தான் – ரைற்கிந்-
திய தீவு�ள் அணி�ளுக்கு இமையி -
லான ஒருநாள் க்தாைர் அடுத்தாண்டு 
ஜூன் ைா்தததிற்கு ஒததிமவக்�ப்பட்-
டுள்்ளது.

ரைற்கிந்திய தீவு�ள் அணி, ்பாகிஸ -
்தானுக்குச் சுற்றுப்பயணம கசய்து 
3 ரி20 , 3 ஒருநாள் ர்பாட்டி�ளில் 
விம்ளயாடி வருகிறது. அமனதது 
ர்பாட்டி�ளும ��ாச்சியில் நமைக்ப-
றுகின்றன. இதில் மு்தலில் நமை-
க்பற்ற ரி 20 க்தாைம� 3க்கு 0 என 
்பாகிஸ்தான் அணி ம�ப்பற்றியது.

இந்்த நிமலயில், ரி 20 க்தாைர் 
ஆ�ம்பைாவ்தற்கு முன்ன்தா�ரவ 
ரைற்கிந்திய தீவு�ள் அணிமயச் 
ரசர்ந்்த கெல்ைன் க�ாட்க�ல், 
க�ாஸைன் ரசஸ, ம�ல் ரையர்ஸ 
உட்்பை 4 ர்பர் க�ார�ானா மவ�ஸ 
்பாதிபபுக்கு உள்்ளாகி ்தனிமைப்ப-
டுத்தப்பட்ைனர்.

இந்்த நிமலயில், ரைற்கிந்திய 
தீவு�ள் கிரிக்க�ட் அணியில் 3 
வீ�ர்�ள் உட்்பை 5 ர்பருக்கு (16) 
க�ார�ானா க்தாற்று உறுதி கசய்யப-
்பட்டுள்்ளது.

இ்தன்்படி, விக்க�ட் �ாப்பா்ளர் 
ரெய் ர�ாப, இைதும� சுழல் ்பந்-
துவீச்சா்ளர் அகீல் க�ாமசன், ச�ல-
துமற வீ�ர் ஜஸடின் க்ரீவ்ஸ, உ்தவிப 
்பயிற்சியா்ளர் க�ாட்டி எஸட்விக் 
ைற்றும அணி ைருததுவர் ைாக்ைர் 
அக்ஷய் ைான்சிங் ஆகிய 5 ர்பருக்கு 
க�ார�ானா மவ�ஸ க்தாற்று உறுதி 
கசய்யப்பட்டுள்்ள்தா� ரைற்கிந்திய 
தீவு�ள் அணி நிர்வா�ம அறிவித்தது.

இ்தமனயடுதது க�ார�ானா மவ� -
ஸினால் ்பாதிக்�ப்பட்ை 5 ர்பரும 
்தனிமைப்படுத்தப்பட்டு ைருததுவ 
அதி�ாரி�ளின் �ண்�ானிபபில் 
மவக்� ்பாகிஸ்தான் சு�ா்தா� ்த�பபி-
னர் நைவடிக்ம� எடுததிருந்்தனர்.

எனரவ, ஏற்க�னரவ 4 ர்பர் 
க�ார�ானாவால் ்பாதிக்�ப்பட்-
டுள்்ள நிமலயில் ்தற்ர்பாது ரைலும 
5 ர்பர் க�ார�ானாவால் ்பாதிக்�ப-

்பட்டுள்்ள்தால் இரு அணி�ளுக்கும 
இமையிலான ஒருநாள் க்தாைர் திட்-
ைமிட்ை்படி நமைக்பறுைா என்ற சந்-
ர்த�ம ஏற்்பட்ைது.

 ்பாகிஸ்தான் கிரிக்க�ட் சம்பயும 
ரைற்கிந்திய தீவு�ள் கிரிக்க�ட் 
சம்பயும இந்்த விையம க்தாைர்-
பில் இன்று விரசை ர்பச்சுவார்தம்த-
கயான்மற ரைற்க�ாண்ைது.

 ரைற்கிந்திய தீவு�ள் அணியில் 
க�ார�ானா மவ�ஸ ்பாதிபபு எண்-
ணிக்ம� அதி�ரிதது வருவ்தன் 
�ா�ணைா� இரு அணி�ளுக்கும 
இமைரயயான மூன்று ர்பாட்டி�ள் 
க�ாண்ை ஒருநாம்ள க்தாைம� ஒததி-
மவப்ப்தா� ்பாகிஸ்தான் கிரிக்க�ட் 
சம்ப இன்று (16) உததிரயா�பபூர்வ-
ைா� அறிவிததுள்்ளது.

இதக்தாைர் ஐசிசியின் ஒருநாள் 
உல�க் கிண்ண சுப்பர் லீக்கின் ஒரு 
்பகுதியா� இருப்ப்தால், அடுத -
்தாண்டு ஜூன் மு்தல் வா�ததில் 
இதக்தாைர் மீண்டும நமைக்பறும 
என்றும ்பாகிஸ்தான் கிரிக்க�ட் 
சம்ப அறிவிததுள்்ளது.

இதுக்தாைர்்பா� ்பாகிஸ்தான் 
கிரிக்க�ட் சம்ப கவளியிட்டுள்்ள 
அறிக்ம�யில்,

வியாழக்கிழமை �ாமல எஞ் -

சியுள்்ள 15 ரைற்கிந்தியத தீவு�ள் 
வீ�ர்�ள் ைற்றும உ்தவியா்ளர்�ள் 
6 ர்பருக்கு பிசிஆர் ்பரிரசா்தமன 
ரைற்க�ாள்்ளப்பட்ைது. இந்்த 21 
ர்பருக்கும க�ார�ானா க்தாற்று 
்பாதிபபு இல்மல என்்பது உறுதி 
கசய்யப்பட்ைது. இ்தனால், �மைசி 
ரி 20  ர்பாட்டி திட்ைமிட்ை்படி 
நமைக்பற்றது.

இரு அணி�ளின் நலன்�ம்ளக் 
�ருததில் க�ாண்டு, ரைற்கிந்திய 
தீவு�ளிைமுள்்ள வ்ளங்�ம்ளயும 
�ருததில் க�ாண்டு ஐசிசியின் 
ஒருநாள் உல�க் கிண்ண சுப்பர் 
லீக்கின் ஓர் அங்�ைான இந்்த 
ஒருநாள் க்தாைம� 2022 ஜூன் 
ைா்தம வம� ஒததிமவக்�ப்படுகி -
றது.

பு்தன் ைற்றும வியாழன் ரைற் -
க�ாள்்ளப்பட்ை பிசிஆர் ்பரிரசா்த -
மன�ளின் முடிவு�ளில் க்தாற்று 
்பாதிபபு இல்மல என்்பது உறுதி 
கசய்யப்பட்ை ந்பர்�ள் ைட்டுரை 
�மைசி ரி 20  ர்பாட்டிக்குப பிறகு 
்பாகிஸ்தானிலிருந்து புறப்படு -
கின்றனர். ைற்றவர்�ள் ்தனிமைக் 
�ாலதம்த முடித்த பிறர� புறப்ப -
டுவார்�ள் என அந்்த அறிக்ம�யில் 
குறிபபிைப்பட்டுள்்ளது.

33ஆவது ர்சிய இவைஞர்

விம்ளயாட்டு ைற்றும இம்ளஞர் 
விவ�ா� அமைச்சு, ர்தசிய இம்ளஞர் 
ரசமவ�ள் ைன்றம ைற்றும இலங்ம� 
இம்ளஞர் �ழ� சமரை்ளனம ஆகியன 
இமணந்து நைாததும 33 ஆவது 
ர்தசிய இம்ளஞர் விம்ளயாட்டு விழா 
இன்று 19 ஆம தி�தி மு்தல் 22 ஆம 
தி�தி வம� சு�்த்தாச விம்ளயாட்ை�ங்-
கில் நமைக்பறவுள்்ளது.

ஒட்டுகைாத்த சமபியன்ஷிபபிற்-
�ான ர�ாபம்பயுைன் ரூ.150,000 
க�ாக்�ப்பரிசும, ரைலும, விம்ளயாட்-
டுப ர்பாட்டி�ளில் சிறந்்த விம்ள-
யாட்டு வீ�ர்�ளுக்கு க�ாக்�ப ்பரிசு�ள் 
வழங்�ப்படும.

மு்தன்முமறயா�, விம்ளயாட்டு-
�ள் ்த�வல் க்தாழில்நுட்்பததுைன் 
முழுமையா�ப ்பயன்்படுத்தப்படும, 
ரைலும இம்ளஞர் ரசமவ�ள் �வுன்-
சில் அமனதது ்த�வல்�ம்ளயும 
டிஜிட்ைல் முமறயின்்படி உைனடி-
யா� கவளியிை சிறபபு �ணினி ்பயன்-
்பாட்மை (அப) உருவாக்கியுள்்ளது.

20 வயதுக்குட்்பட்ரைார் ைற்றும 
20 வயதுக்கு ரைற்்பட்ரைார் என இரு 
வயதுப பிரிவு�ளில் ர்பாட்டி�ள் 
நைத்தப்படுவதுைன், சு�ா்தா� வழி-
�ாட்டு்தல்�ளின் கீழ் இந்்த ஆண்டுக்-
�ான விம்ளயாட்டுப ர்பாட்டி�ளில் 
ஆண்�ள் ைற்றும க்பண்�ளுக்�ான 
17 விம்ளயாட்டுப ர்பாட்டி�ள் இைம-
க்பறும.

�ம்ப�ா ைாவட்ைதம்தச் ரசர்ந்்த 
சதீ்பா க�ன்ைர்சன், 2019 வயதுக்-
குட்்பட்ை 2019 வயதுக்குட்்பட்ை 
இம்ளரயார் ர்பாட்டியில் ஒலிமபிக் 
ரஜாதிமய ஏற்றி 5.70 மீற்றர் ஓட்ைத-

தில் அர்த வயதுப பிரிவில் சிறந்்த 
வீ�ாங்�மனயா�த தி�ழ்ந்்தார். இவர், 
7.38 மீற்றர் தூ�ம ்தாவிப ்பாய்ந்து 
சிறந்்த ்தை�்ள வீ�ாங்�மனயானார்.

அந்்த வயதுப பிரிவில் சிறந்்த வீ�ாங்-
�மனயா� இருந்்த �ாலி ைாவட்ைத-
ம்தச் ரசர்ந்்த யரசாத ரசைசிங்�  20 வய-
துக்கு ரைற்்பட்ை உய�ம ்தாண்டு்தல் 
ர்பாட்டியில் 2.08 மீற்றர் சா்தமனமய 
கவளிப்படுததினார். குைா� விம்ள-
யாட்டு வீ�ர்�ள் ைற்றும விம்ளயாட்-
டுப க்பண்�ளின் ம��்ளால் கசய்யப-
்படுகிறது. ை���ை ர்தசிய இம்ளஞர் 
ரசமவ�ள் ைன்ற ர�ட்ர்பார் கூைத-
தில் ரநற்று நமைக்பற்ற ர்தசிய 
இம்ளஞர் விம்ளயாட்டு விழா 
க்தாைர்்பான ஊை�வியலா்ளர் சந்திப-
பில் ர்தசிய  இம்ளஞர் ரசமவ�ள் 
ைன்றத ்தமலவரும ்பணிப்பா்ளரு-
ைான ்தமி்த விக்கி�ைசிங்� க்தரிவித-
்தார். விம்ளயாட்டுப ர்பாட்டி�ளின் 

ஆ�ம்ப விழா இன்று 19ஆம தி�தி பிற்-
்ப�ல் 3.30 ைணிக்கு ந�� அபிவிருததி 
�ழிவு அ�ற்றல் இ�ாஜாங்� அமைச்சர் 
நாலக்� க�ாைர�வா, கி�ாமிய ைற்றும 
்பாைசாமல உட்�ட்ைமைபபு அமைச்-
சர் ர்தனு� வி்தான�ைர�, விம்ள-
யாட்டு ைற்றும இம்ளஞர் விவ�ா� 
அமைச்சின் கசயலா்ளர் விக்கி�ை-
சிங்� ஆகிரயார் ்தமலமையில் நமை-
க்பறவுள்்ளது.  இலங்ம� இம்ளஞர் 
�ழ� சமரை்ளனததின் கசயலா்ளர் 
டில்ொன் சதது�ங்� கஜயகுரு ஆகி-
ரயாரும �லந்து க�ாள்கின்றனர்.

அமைச்சர்�ள், ்பா�ாளுைன்ற உறுப-
பினர்�ள் ைற்றும அ�ச அதி�ாரி�ள் 
எனப ்பலரும �லந்துக�ாள்ளும 
இம்ளஞர் விம்ளயாட்டு விழாவின் 
நிமறவு விழாவில் விம்ளயாட்டுத-
துமற அமைச்சர் நாைல் �ாஜ்பக்ஷ 
பி�்தை அதிதியா� �லந்து க�ாள்்ளவுள்-
்ளார்.

விளையாட்டு விழா இன்று
க�ாழும்பில் ஆரம்்பம்

பீடடர் பிள்வை ஞொப�ொர்த்் கிண்ணம்

லஹிரு அை�ரச��வின் அ்பா� 
்பந்துவீச்சு ைற்றும நி�ான் ஜயசுந் -
்த�, மிதி� ர்தனு� ஆகிரயா�து 
அம�ச்ச்தங்�ளின் உ்தவியால் 
அருட்்தந்ம்த பீட்ைர் பிள்ம்ள ஞா்ப -
�ார்த்த கிண்ணததுக்�ா� நமை -
க்பற்ற ஒருநாள் ர்பாட்டியில் 85 
ஓட்ைங்�்ளால் ைரு்தாமன புனி்த 
ரஜாசப �ல்லூரி அணி கவற்றியீட் -
டியது.

ைரு்தாமன புனி்த ரஜாசப �ல் -
லூரிக்கும, ்பம்பலபபிட்டிய புனி்த 
ர்பதுரு �ல்லூரிக்கும இமையி -
லான 47ஆவது அருட்்தந்ம்த 
பீட்ைர் பிள்ம்ள ஞா்ப�ார்த்த  
கிண்ண ஒருநாள் ர்பாட்டி �ைந்்த  
(16) க�ாழுமபு எஸஎஸசி மை்தா -
னததில் நமைக்பற்றது.

இந்்தப ர்பாட்டியின் நாணயச் 
சுழற்சியில் கவன்ற ைரு்தாமன 
புனி்த ரஜாசப �ல்லூரி அணித 
்தமலவர் கெ�ான் க்பான்ரச�ா 

மு்தலில் துடுபக்படுத்தாை தீர்ைா -
னித்தார்.

இ்தன்்படி, மு்தலில் துடுப்பாைக் 
�்ளமிறங்கிய ரஜாசப �ல்லூரியின் 
முன்வரிமச வீ�ர்�ள் ஆ�ம்பததில் 
்தடுைாறியிருந்்தாலும, நி�ான் ஜய-
சுந்்த� ைற்றும மிதி� ர்தனு�வின் 
அம�ச்ச்தங்�ளின் உ்தவியுைன் 49.1 
ஓவர்�ளில் அமனதது விக்க�ட்டுக்-
ம்ளயும இழந்து 200 ஓட்ைங்�ம்ளப 
க்பற்றது.

ரஜாசப �ல்லூரிக்�ா� ைததிய வரி -
மசயில் வந்்த நி�ான் ஜயசுந்்த� 58 
ஓட்ைங்�ம்ளயும, மிதி� ர்தனு� 52 
ஓட்ைங்�ம்ளயும அதி�்பட்சைா� 
எடுத்தனர்.

புனி்த ர்பதுரு �ல்லூரியின் ்பந்து-
வீச்சில் ்தனால் சகைல்� டி சில்வா 
ைற்றும ்தனால் ர�ைானந்்த ஆகிய 
இருவரும ்தலா 2 விக்க�ட் வீ்தம 
ம�ப்பற்றினர்.

200 ஓட்ைங்�ள் என்ற சற்று 

சவாலான இலக்ம� ரநாக்கி �்ளமி -
றங்கிய புனி்த ர்பதுரு �ல்லூரி வீ�ர்-
�ள் எதி�ணி ்பந்துவீச்சா்ளர்�ளுக்கு 
மு�ங்க�ாடுக்� முடியாைல் சீ�ான 
இமைகவளி�ளில் விக்க�ட்டு�ம்ள 
இழந்்தது.

அந்்த அணி சார்்பா� ஆ�ம்ப வீ�ர் 
கெனால் க்பார்தஜு 48 ஓட்ைங்� -
ம்ளயும, நிபுன க்பான்ரச�ா 31 ஓட் -
ைங்�ம்ள அதி�்பட்சைா�ப க்பற்று 
நமபிக்ம�யளித்த ர்பாதிலும 
ஏமனய வீ�ர்�ள் குமறந்்த ஓட்ைங்� -
ளுக்கு ஆட்ைமிழக்�, புனி்த ர்பதுரு 
�ல்லூரி 115 ஓட்ைங்�ளுக்கு 
அமனதது விக்க�ட்டு�ம்ளயும 
்பறிக�ாடுத்தது.

்பந்துவீச்சில் சிறப்பா� கசயல் -
்பட்ை புனி்த ரஜாசப �ல்லூரியின் 
லஹிரு அை�ரச�� 36 ஓட்ைங்� -
ளுக்கு 5 விக்க�ட்டு�ம்ளக் ம�ப -
்பற்ற, ர்தொன் கசனவி�ட்ன 
ைற்றும கயசித ரூ்பசிங்� ஆகிய 

இருவரும ்தலா 2 விக்க�ட் வீ்தம 
ம�ப்பற்றினர்.

இ்தன்்படி ைரு்தாமன புனி்த 
ரஜாசப �ல்லூரி 85 ஓட்ைங்�ளி -
னால் கவற்றியீட்டி இந்்த ஆண்டு 
புனி்தர்�ளின் ஒருநாள் சைரில் 
அருட்்தந்ம்த பீட்ைர் பிள்ம்ள 
ஞா்ப�ார்த்த  கிண்ணதம்தக் ம�ப -
்பற்றியது. இ்தன்மூலம புனி்தர்� -
ளின் ஒருநாள் கிண்ணதம்த புனி்த 
ரஜாசப �ல்லூரி அணி க்தாைர்ச்சி -

யா� 3ஆவது ்தைமவயா�க் ம�ப -
்பற்றி அசததியது. அந்்த அணி 
இறுதியா� 2018, 2019 ஆகிய 
ஆண்டு�ளில் நமைக்பற்ற ஒருநாள் 
ர்பாட்டி�ளில் கவற்றியீட்டியிருந் -
்தமை குறிபபிைத்தக்�து.

ர்பாட்டியின் சிறந்்த துடுப்பாட்ை 
வீ�ருக்�ான விரும்த ரஜாசப �ல்லூ -
ரியின் ஹி�ான் ஜயசுந்்த� க்பற்றுக் -
க�ாள்்ள, சிறந்்த �்ளத்தடுப்பா்ள�ா� 
கெ�ான் க்பான்ரச�ாவும, ர்பாட் -

டியின் சிறப்பாட்ைக்�ா�ருக்�ான 
விரும்த அர்த �ல்லூரியின் லஹிரு 
அை�ரச�� க்பற்றுக்க�ாண்ைார்.

 சிறந்்த ்பந்துவீச்சா்ளருக்�ான 
விருது புனி்த ர்பதுரு �ல்லூரியின் 
்தனால் ர�ைானந்்தவுக்கு வழங் -
�ப்பட்ைது.  இவ்வி�ண்டு �ல்லூரி -
�ளுக்கும இமையில் 87ஆவது ்தை -
மவயா� நமைக்பற்ற புனி்தர்�ளின் 
ைாக்பரும கிரிக்க�ட் சைர் சைநி -
மலயில் நிமறவுக்கு வந்்தது.

ச�லதுவையிலும் பி��ொசித்் ர�ொசப்
�ல்லூரிக்கு ஒருநொள் கவற்றி

உள்நொடடு Drifting ஆர்வலர்�ளுக்கு 'சிைகு�ள்' வழங்கும் Red Bull
இலங்ம�யின் மு்தலாவது Red Bull Car Park 

Drift Clinic மூலம உள்ளூர் டிரிிஃபடிங் ஆர்வ-
லர்�ளுக்கு ைறக்�முடியா்த அனு்பவதம்த Red 
bullவழங்கியிருந்்தது. �ைந்்தநவம்பர் 27ஆம 
தி�தி நமைக்பற்ற இந்நி�ழ்வானது இலங்ம�-
யில் நமைக்பற்ற இவ்வம�யிலான மு்தலாவது 
நி�ழ்வாகும. இதில் 35 சா�தி�ள்்பங்கு்பற்றிய-
துைன், கல்பனான்நாட்டுசமபியன்சா�தியான 
Abdo Feghali இனால் நைாத்தப்பட்ைதுமறயின் 
முன்னணி drifting நி�ழ்வாகும.

சு�ா்தா� வழி�ாட்ைல்�ம்ளயும ர்பணியவாறு, 
இலங்ம�யில் மு்தன்முமறயா� இந்நி�ழ்மவ 
நைாததுவது சவாலான்தா�இருந்்தது. ஆயினும, 
அ்தமனயும ்தாண்டி, க�ாவிட் க்தாற்று ரநாயின் 
பின்னணியில் இவ்வாறான க்பாது நி�ழ்மவநைத-
துவதிலானசவால்�ள்இருந்்தர்பாதிலும, இலங்-
ம�யில் டிரிபடிங் பி�்பலைமைவ்தற்கு ஊக்�ை-
ளிப்ப்தற்கும, உள்ளூர் சா�தி�ளுக்கு சிறகு�ள் (Wings) 
வழங்குவதில் Red Bull இன் அர்ப்பணிபபு உண்மை-
யான ஒருசான்றா�வும இருந்்தது. எதிர்�ாலததில் 
ஒருநாள் உல�சமபியன்ஷிப இறுதி இப ர்பாட்டிமய 
நைததுமநாைா� இலங்ம�ைாறும திறமனப பி�தி்ப-
லிப்ப்தா� இந்நி�ழ்வு அமைந்திருந்்தது.

Red Bull Car Park Drift என்்பது Red Bull நி�ழ்வு நாட்-
�ாட்டியில் எதிர்்பார்க்�ப்பட்ை நி�ழ்வாகும. ்பந்்தய 

ஆர்வலர்�ள் ைற்றும சா�தி�ள் ைததியில் 
ைட்டுைல்லாைல் ்பார்மவயா்ளர்�ள் ைததியி-
லும இந்்த விம்ளயாட்டுமிகுந்்தஆர்வதம்த-
ஏற்்படுததியிருந்்தது. இலங்ம�யில் மு்தன் 
முமறயா� இந்்தநி�ழ்வுஇைமக்பறுவ்தால், 
இரு ைைங்கு சிறபபு வாய்ந்்த்தா� இருந்்தது. �ா�ணம, 
சமபியனான டிரிபைர் அபரைாக்ப�ாலியிைம இருந்து 
இலங்ம� ட்ம�பைர் சா�தி�ள் ்தங்�ள் திறமைமய 
ரசாதிததுப்பார்க்�வும, அவரிைமிருந்து �ற்றுக்க�ாள்-

்ளவும வாய்பம்ப க்பறக்கூடிய்தா�வுமஇருந்்தது.  
1998 இல் ்தனது ்பந்்தய வாழ்க்ம�மயத க்தாைங்-
கிய அபரைா க்ப�ாலி, ஒருகல்பனான் க�லி 
சா�தி என்்பதுைன் 3 முமற ர்தசிய சமபியன் ்பட்-
ைதம்தயும க்பற்றவ�ாவார். 

டிரிபடிங்கின் மீ்தான அவ�து ஆர்வம அவ�து 
திறமைமய வ்ளர்ததுக்க�ாள்்ளவும, ஒருடிரிப-
டிங் வீ��ா�வும ைாற்றியது. 2008ஆம ஆண்டில் 
கல்பனான் மு்தன் மு்தலில் Red Bull Car Park 
Drift நி�ழ்மவ நைததியது. இதுவாய்பபின்றி 
�ாணப்பட்ைஅமனதது Drift வீ�ர்�ளுக்கும்தங்-

�ள் திறமை�ம்ள 
ரசாதிக்�வும, ்தங்�ள் 
மீது �வனதம்த 
ஈ ர் க் � ச் க ச ய் ய வு ம 
முடிந்்ததுைன்,  அப-
ரைாக்ப�ாலிமய ஒரு-
ஜாம்பவானா�வும 
ஆக்கியது. அவர் 2012 
இல் ஐக்கிய அ�பு 
இ�ாச்சியததின் அபு-

்தாபியில் மி�நீண்ை Drifting இற்�ான கின்னஸ உல� 
சா்தமனமய முறியடித்தார் என்்பதுைன், 2013 இல் 
ஒட்டுகைாத்த கல்பனான் க�லி சாமபியன்ஷிபம்ப 
கவன்றார். 

ரேற்கிந்திய தீவு�ள் அணிவய வவயிட 
ரவொஷ் கசய்து பொகிஸ்ொன் அணி!

ரைற்கிந்திய தீவு�ள் 
அணிக்க�தி�ான மூன்றா-
வதும இறுதியுைான ரி-20 
ர்பாட்டியில், ்பாகிஸ-
்தான் கிரிக்க�ட் அணி 7 
விக்க�ட்டு�்ளால் கவற்-
றிக்பற்றுள்்ளது.

இந்்த கவற்றியின் 
மூலம மூன்று ர்பாட்-
டி�ள் க�ாண்ை ரி-20 
க்தாைம�, ்பாகிஸ்தான் 
அணி முழுமையா� ம�ப்பற்றி ரைற்-
கிந்திய தீவு�ள் அணிமய கவள்ம்ளய-
டிபபு கசய்துள்்ளது.

��ாச்சியில் �ைந்்த வியாழக்கிழமை 
நமைக்பற்ற ர்பாட்டியில், நாணய 
சுழற்சியில் கவற்றிக்பற்ற ரைற்கிந்திய 
தீவு�ள் அணி மு்தலில் துடுபக்படுத-
்தாை தீர்ைானித்தது. இ்தன்்படி மு்தலில் 
துடுபக்படுத்தாடிய ரைற்கிந்திய 
தீவு�ள் அணி, நிர்ணயிக்�ப்பட்ை 20 
ஓவர்�ள் நிமறவில் 3 விக்க�ட்டு�ள் 
இழபபுக்கு 207 ஓட்ைங்�ம்ள க்பற்-
றுக்க�ாண்ைது. இதில் அணியின் 
அதி�ப்பட்ச ஓட்ைங்�்ளா�, நிக்ர�ா-

லஸ பூ�ான் 64 ஓட்ைங்�ம்ளயும ெைர் 
பரூக்ஸ 49 ஓட்ைங்�ம்ளயும க்பற்றுக்-
க�ாண்ைனர். ்பாகிஸ்தான் கிரிக்க�ட் 
அணியின் ்பந்துவீச்சில், கைா�ைட் 
வசிம 2 விக்க�ட்டு�ம்ளயும ்தானி 1 
விக்க�ட்டிமனயும வீழ்ததினர்.

இ்தமனதக்தாைர்ந்து 208 என்ற 
கவற்றி இலக்ம� ரநாக்கி ்பதிலுக்கு 
�்ளமிறங்கிய ்பாகிஸ்தான் கிரிக்க�ட் 
அணி, 18.5 ஓவர்�ள் நிமறவில் 3 
விக்க�ட்டு�ள் இழபபுக்கு கவற்றி 
இலக்ம� �ைந்்தது. இ்தனால், ்பாகிஸ-
்தான் அணி 7 விக்க�ட்டு�்ளால் கவற்-
றிக்பற்றது.



ஒரு  வாரத்துக்கு முன்பே பேகிரத் த�ாடங்கி-
ய்போதும் உறவினர், ரத்� த�ாந�ங்்க-
தெனறு  ஏறி இறங்கியும் அந� ஊரிலி-

ருக்கும் ஆ்றழு த�ருக்்கள் இனனும் முடியா�  
போடா்க்வ த�ரியும்; ்கலயாண அழைப்பி�ழ் 
எனபே்� ஒரு பேட்டாழை�ான; ஊர்ப்பேடட  நிழறய 
விடயங்்கள் அதில தபோதிநதிருக்கும்; தபேண்டு்கள் 
வருழ்க, ஆைாத்தி  எடுப்பு, பேஜழன, தபோலைடி, 
மீரா உம்்ா ்கவி்கள், விருநது, சிற்றூண்டி நி்கழ்வு,  
்காணிக்ழ்க எனறு த�ாடரா்க நானகு நாட்கொ்க 
நீடிக்கும் ழவபேவங்்களின இறுதித்  தினத்தி்ை்ய 
திரு்ண நாள் வருகிறது; அக்்கம் பேக்்கம் நட்ாட-
டத்ழ� ்நாடடமிடடு  யாருக்கும் ்்கட்கா� குரலில 
"்னசிை ஒரு குழறயும் வச்சிராதீங்்க; உங்்க  
ழ்கயிலிருக்கும் அழைப்பி�ழில உள்ெ எலைா 
விஷயத்துக்கும் வநதிடுங்்க.."  இப்பேடிச் த�ாலலு-
வது அனறு வைழ்யா்க இருந�து...

்நரில  த�னறு அழைப்பு 
ழவக்ழ்கயில ்ாப்பிள்ழெப் 
பிரிவினருக்கு தவள்ளித் �ாம்-
போெத்தில  தவற்றிழை போக்கு, 
போ�ாம், முநதிரி, கிஸ்மிஸ் பேைங்-
்கள், பேனனீர் த�ம்பு்கள்,  எவர்சில-
வர் �டடு, அழைப்பி�ழும் நி்கர 
்திப்பு நூறு ரூபோயும் இனதனாரு  
வடிவில, ஓர் அரசிை வடடாவில 
டின போல, புழ்கயிழை, நாணயக் 
குற்றி்கள், ஊது  பேத்தி, அத்�ர், 
ஒ்ரஞ், தடாபி, ்ணி ்ாழை 
எனறு ழவத்துக் ்கடடித் �ழையில  
சு்நது த�லவார்்கள். பின்ன 
த�ாடருபேவர்்கள் த�ாக்்ைட, 
பிஸ்த்கட, மிடடாய்  எனக் ழ்கயில 
எடுத்துக் த்காள்வார்்கள்....

்ரு்�ானறி  அணிநது, 
்ழைப் பூவரசு இழை ்போனறு ழ்க்கழெ 
விரித்து ழவத்துக் த்காண்டு  சிறுமி்கள் அங்-
குமிங்கும் ஓடி விழெயாடுவர்; தபேரியவர்்கள் 
உள்ெங் ழ்க்களில ்ணம்  குத்திக் த்காள்வர்; 
ஓழைப் தபேடடி்கள் �டடு ்வலிக் ்கம்பேங்்களில 
்கழுவிக்  ்காயும்; போக்குச் சீவல �டடங்்களில 
்ழை ்ழை்போல குவிநதிருக்கும்...

அவரவர்  வ�திக்்்கற்பே திரு்ண வீடு்கள் அைங்-
்கரிக்்கப்பேடடன; ்கமு்க ்ரத் தூண்்கள், பேச்ழ�  
மூங்கில, குறுக்குத் திழர்கள், த�ன்னாழைக் 
்கடடு்கள் தவளி ஊர்்களிலிருநது  வண்டியில 
வநது இறங்கும்; ்�ாரண வாயிலில ்கமு்கம் 
குழை, நுங்குக் குழை,  உைத்திக் குழை, இவற்-
்றாடு கூந�ற் பேழன ஓழை்களும் நிழர நிழரயாய் 
எங்கும்  �ெ்வாழை ்டிப்பு்களும் வரிநது 
வரிநது த�ரு்கப்பேடடன; மி்க உயர்ா்க நீழர 
விடடு  எம்பி இரண்டு ் வொ மீன்கள் அந�ரத்தில 
முத்�மிடடுக் த்காள்வது்போல ஒவதவாரு  பேந�ல 
்கால்களுக்கிழடயிலும் த�னனங் குருத்்�ாழை-
்கள் எழுநது �வண்டு  த�ரியும்; ்கம்பேங்்களில 
நிறச் ்�ழை்கள் சுற்றப்பேடடுச் சிப்பேம் சிப்பே்ா்கக்  
த்காசுவி விசிறி்போல வடிவழ்த்திருப்போர்்கள்; 
பேந�ல தவள்ழெத் துணியால  இழுக்்கப்பேடடி-
ருக்கும்; ஒவதவாரு பேந�ல ்காலிலும் இெநீர் 
குழை்கழெக்  ்கடடியிருப்போர்்கள்; ்ாப்பிள்ழெ 
பேந�லுக்குள் நுழைகினற ்போதில ஒ்ர  தவடடில 
இெநீர் த�றிக்கும்...

தநடும்  வீதியில இருநது ்கலயாண வீடுவழர 
இரு்ருங்கிலும் வண்ணக் குைல விெக்கு்கள்,  
�ழைக்கு்்ல முலழை - ்லலிழ்கப் பேந�ல-
்போல �ர விெக்கு்கள்; எங்கு்்  பேனனீர் ் ணம்; 
ஒருவர்   சி்கதரட்கழெ ழ்கயில அடுக்கி இனமு-
்கத்துடன சிரித்�பேடி வைங்கிக்  த்காண்டிருப்போர்; 
்ண்்ழட எனபே�ற்குப் தபேரி�ா்க எதுவுமிலழை; 
்ணப்தபேண்ழண  வீடடின ்க�வு மூழைக்குள் 
அைங்்கரித்து உரல அலைது பினனல ்கதிழர-
யில  இருத்தி ழவத்திருப்பேர்; அவள் நாணத்தில 
சுருண்டு, எழட மிகுந� ஒரு மூடழடழய  முதுகில 
சு்நதிருப்பேது்போல வழெநதிருப்போள்...

அனழறய  இரவு விடிவ�ா்கத் ்�ானறாது; 
அழ்தி ்காத்திருந� பேனித் துளி ்கழரநது  
த்காண்டிருக்கும்; �ம்முள்ளிருநதும் நள்ளிர-
ழவக் ்கடநது ்�வல கூவும்  ்நரம்�ான ்ாப்-
பிள்ழெயின வருழ்க அழ்யும்; ஆைாத்திச் 
சுற்று, த்காழுக்்கடழட  எறி�ல, பேந�ம் சுைற்-
றல, பேழற எனபேதுடன வான்வடிக்ழ்க த்காஞ்� 
்நரம்�ான;  ஆனால முடிந� பிறகும் ்கண்ணுக்-
குள்்ெ வண்ணம் ஆடும்...

்கரண்ட  வரா� ்காைத்தில தபேற்்றா்்க்ஸ் 
தூண்டி எரியும்்போது அது "ஸ்.." னு ்போடுகினற  
�த்�த்ழ�க் ்்கடடால யா்ரா பேக்்கத்தில தூங்கிக் 
த்காண்டு, போடடுக்கு ரா்கம்  இழுக்கிற ்ாதிரிக் 
்்கடகும்; ்ாப்பிள்ழெ சிவப்புத் த�ாப்பி அணிந-
திருப்போர்;  '்்கார்ட' ்ாடடி தவள்ழெச் �ாரன 
உடுத்திருப்போர்; ஒருவர் குழட பிடிக்்க  வாலிபே 
வ்யாதி்க அனபேர்்களின "ழபேத்" வாழ்த்து ஒலியு-
டன ்ாப்பிள்ழெ ஊர்வைம்  அனனக் கூடடம்-
்போல அழ�நது த�லலும்...

எப்்போதும்  கிழெ பேடர்நது குழட நிைல ் போர்த்-
திய ஈரம் த�ாரியும் நிைம்; வி�ம் வி�்ான  
்ரம், த�டித்காடி்க்ொடு அழ்நதிருக்கும் வீடு; 
உள்்ெ ்காதைடுத்து ழவக்கும்  ்ாப்பிள்ழெ-
யின போ�ங்்களில த�ாலலி ழவத்�ாற்்போல 
ழ்கயில பேனனீர் த�ம்புடன  நினறு ்ணப்தபேண்-
ணின �ம்பி முழறயானவர் ்ணம் த�ளிப்போர்; 
இ்�ா இக்்கண்் ஒரு  பேரிசு த்காடுத்துத் �ாவரம் 
்வர் த்காள்வழ�ப்்போல அவழரயறியா்ல 
வியர்த்�  மு்கத்்�ாடு தபேண்ழண தநருங்குவார்; 

�ாலி ்கடடி முடியும்வழர தபேண்டீர் குரழவ ஒலி  
நானகு திழ�்களிலும் ்்கடகும்; அப்பேடி்ய ஒரு 
தவள்ளித் �ம்ெரில போலும்  பேைமும் த்காடுப்போர்-
்கள்; ஒருவர் ்ாறி ஒருவர் அழ�்ய மீடர் மீடராய் 
குடித்து  இருவரின ்கனனங்்களும் சிவக்்க, உ�டு 
சுளிப்பேர்...     

சிற்றூண்டி  நி்கழ்வா்கப் பேை்காரங்்கள்�ான 
அங்கு மு�லிடம்; வடடம், �டடம், ் ாவு �ம்பு,  �ாரி, 
த�ாடக்கு எனதறலைாம் தபேயர்்கள் இருந�ாலும் 
�வவு, ்கலலு இழவ  இண்டுக்கும்�ான இங்கு 
்வுசு அதி்கம்,; �வவுப் பேை்காரம் நறிச்த�னறு  
�ாப்பிடுவழ�்போை ்கலலுப் பேை்காரம் பேல விழுந-
�வர்்கழெக் ்கவர்நதிழுத்�து;  முைங்ழ்க ஊனறி 
ஒரு ழ்கழயத் �ழையில பிடித்� வண்ணம் ்று 
ழ்கயில விசிறி  பிடித்து அலுக்கு்டடும் ்காற்ழற 
விசிறுழ்கயில ்ண்்கன ஒரு தபேரும்  ்கிழ்ச்-
சிழய உற்பேவித்துக் த்காண்டிருப்போர்...

உரித்து  உண்ட வாழைப்பேைத் ்�ால வீதடல-
ைாம் கிடக்கும்; பேரி்ாறிய போல்�நீர் �ெம்பிய  
இடங்்களில த்காசுக்்கள் வடடமிடடு அ்ரும்; 
நடுவில பேநது்போல "டிஸ்" ்பேப்பேர்  உருண்ழட 
்கடடிச் சுற்றிவரக் "கி்ற" ் பேப்பேர் �ாழர �ாழரயாய் 
்்ாடடிலிருநது  இறக்கி அருகு வழெ்களில ஒட-
டியிருப்போர்்கள்; அது த்லலிய வீசும்பேலுக்கு 
யா்ரா  இழுத்து இழுத்து விடுவது்போல சிணுங்-
்கைா்கத் த�ரியும்; இழடயிழட்ய பேலூன்கள்  
த�ாங்்க விடடு ்நர ந்கர்வில "�ப் �ப்"தபேனறு 
தவடிக்கும்; வீ்ட ்கைர் ்கைராய்  மினனும்; சுவர்்க-
ளின தபேயினட ்ற்றும் நிழை, ்க�வு, ஜனனல்க-
ளின வானிஸ்  ்ணம் பேரவிய அந�க் ்கலயாண 
வீடு ்�ன த்ழுகு�ான....              

அைகு  வண்ணப் பேறழவ்களிதைானறு எப்-
பேடி்யா �வறிச் சுவ்ராரம் வநதிருப்பேது்போல 
உம்்ா  த�ரிவார்; உழட உடுத்துவதிலும் பிர்ா-
�்ான ர�ழன த்காண்டவர்; பேச்ழ�ப் புல  அறு-
பேடட வா�ழன எங்்கள் அலு்ாரிதயங்கும் ஏறி-
யிருந�து; உள்்ெ  ஒடடப்பேடடிருக்கும் �ாழெ 
நிழனத்�ா்ை சு்கந�ம்�ான; ஆறு அடுக்கு்களில  
பேடடு, தவள்ழெ, ழநதைக்ஸ், ஒயில, சிருங்்கா-
ரம், ்ணிப்புரி, ்ாங்்காய் ்�ழை,  �ாநதிப்பூர், 
தந�வு எனச் சிரத்ழ�்யாடு பேரா்ரிக்்கப்பேடும் 
்�ழை்களில சிை  பேரம்பேழரக் ்காை எலழை்கழெ-
யும் �ாண்டி விடடிருக்கும்; ஆட்காடடி விரைால  
த்லைத் த�ாடடுப்போர்த்�ால தபோடிப் தபோடியாய் 
உதிரும் தவண் து்கள்்கள் ்கண்டு,  "இது பேை�ா-
யிற்று" எனறு ்வறு ்�ழை பூணுவார்...

திரு்ணப்  பிடழவதயனறு ஓர் அடுக்கு இருக்-
கும்; சி்கப்பு, நீைம், பேச்ழ� எனற  வர்ணங்்களில 
்கண்டாங்கி ் போடட நூ�ன நூல ் வழைப்போடு்கள் 
அதில இழை்யாடி நீண்ட  மு்க�ழையில கூஞ்�ம் 
்கடடியிருப்போர்; அதிலும் கூழறச் ்�ழைக்குத்-
�ான  முனனுரிழ்; அழ� த்னழ்யா்க 
எடுத்து மு்கர்நது வருடிக் த்காடுத்து விடடு  
மீெவும் அ்� இடத்தில ழவத்து விடுவார்; ்்கன 
அலைது ்்களின திரு்ண நாளில  அழ� உடுத்-
துக் ்காடட ்வண்டுத்னபே்� அவர் எண்ண்ா்க 
இருந�து...

்பேச்சின  சுவராசியத்திலிருநது விடுபேடச் "சும்்ா 
எப்பேடிக் ்கலயாணத்துக்குப் ்போவது"  எனறு கூச்-
�ப்பேடடு உம்்ா நிற்பேதும், பினனர் வாப்போவின 
�யவில ஒரு கூழடப்  தபோருட்கள் நிழறத்துத் 
தூக்்க முடியா� போர்ாய் வழெநது வழெநது 
நடநது  த்காண்டு த�னறதும் இனனும் என போல-
யத்தின ஞாபே்கங்்கொய் வருகினறன; வழி்களில  
யாராவது உற்றுப் போர்ப்பேழ�க் ்காண ்நர்ந�ால 
"எனன விடுப்பேப் போர்க்்கா"  எனபோர்...

அங்கும் இங்கும் ்்்ை போர்த்து எனனது  
எனன்்ா ்யாசிச்சிக்கிடடு இருக்்்க, இந�ா 
வாய்க்்க ்போடு ்ச்சி.." தவற்றிழை  வடடா 
அரு்்க இழுபேடப் பேடிக்்கமும் ந்கரும்; த்காதுப்பி 
வாய் ்கழுவி முடியும்  �ருவாயில ்கழ�்கள் 
த�ாடரும்; ்கலியாண வீதடனறால ்நரம் ்கடந-
�ாலும் சி்னகி�ம்  ்கைநது உறவாடும் உம்்ா-
வுக்குப் தபேரிய ஆறு�ல அது; எனக்கு அங்கு 
�ரும்  ்்கக்கும் வாழைப்பேைமும் போல ்�யிழை-
யும் உண்டு குடித்து முடிந�ால உட்ன  கிெம்-
பிவிட ்வண்டும்; ்நரம் ்போ்க்வ  த்லைச் 
சிணுங்கு்வன;  "்ா்ா உனக்கு ்ாம்பேைக் 
குருவி பிடிச்சிடடு வருவார்; நீ அ்�ாட விழெ-
யாடைாம்  �ரியா? அைா� ்ன.." இப்பேடி 
முன்ன இருக்கும் முக்்காடடு ்ாமி �்ா�ானம்  
்பேசுவார்; நான எதுவும் த�ாலைா்ல உம்்ா-
வின ழ்கழயக் ்கடடிக் த்காண்டு நீண்ட  ்நரம் 
அழு்வன; அங்்்க்ய உட்கார்ந�பேடி மூத்திரம் 
்போ்வன.
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வாழ்க்ழ்க வாழ்வ�ற்்்க எனறாலும் 
அது வாழ்வாங்கு வாழ்பேவர்்க-
ளுக்கு தபேரும் ்்கள்விக்குறியா்க 

உள்ெது. ்நர்ழ ,் நீதி,  நியாயம் இத�லைாம் 
�ா�ாரண ் க்்களுக்கு கிழடயாது. ஆனால இ்� நீதி 
நியாயம் எலைாம் ்நர்ழ்ழய �விர்த்து விடடால 
அழனவருக்கும் தபோதுவாகி விடும். 

 அர�ாங்்கம் எனன்வா �னனெவில ்க்்க-
ளுக்கு அெப்பேரிய ்�ழவழய த�ய்து த்காண்டிருக்-
கிறது. நீதி்டடும் �டு்ாறி நிற்கிறது. ஒருவன �னது 

உழடழ்யிலிருக்கும் நிைத்ழ� �ன ்காைத்திற்குப் 
பிறகு �ன �ந�திக்கு ழ்கயளித்�ா்க ்வண்டும். 
அழ� அவன உயிருள்ெ ்போ்� த�ய்யத் �வறி-
னால, அவனது �ாவுக்குப்பின அவனுழடய வாரிசு-
்கள் அவனது பிதிர்க்்கடழனக்கூட த�ய்ய ்னமில-
ைா்ல புறந�ள்ளி விடுவார்்கள். இது உண்ழ .் 
எனது போடடிக்கு அவரது மூனறு ்்கன்களும் இருந-
�ாலும் அவரது தநஞ்சுக்கூடடிலிருநதும் �ழையிலி-
ருநதும் எடுக்்கப்பேடட �ாம்பேல எ்து ்கடழவக்்கருகில 
்வலியில நினற பூவர� ்ரத்தில பேத்திர்ா்க இருந-
�து. அழ� யாரும் எந�க் ்கங்ழ்கயிலும், ்கழரக்-
்க்வா அவழர நிழனத்து ஒரு பேழடயல ்போடடு 
ஊரவழரக் கூப்பிடடு விருந�ளிக்்க்வா இலழை.

 ்காரணம் அவர்்கெது �நழ� சிறுவயதில இறந� 
்போது விடடுச் த�னற ஏராெ்ான வயலநிைங்்க-
ழெயும் குடிநிைக்்காணி்கழெயும் இந�ப்போடடி 
விற்றுச் சீவியம் நடத்தியது�ான. �ன பிள்ழெ்க-
ளுக்த்கன ஒரு �ாண் நிைத்ழ�க்கூட விடடு ழவக்்க-
விலழை. உைகில தபேரும் ் போர்்கள் நழடதபேற்ற�ா்க 
கூறப்பேடும் இரண்டு இதி்கா�ங்்களும் ஒரு எழுத்து 
வித்தியா�த்தில�ான எழு�ப்பேடடது. இரண்டு ்போர்-
்களும் நழடதபேறுவ�ற்்கா்க தபேரு்ெவு ்க்்கள் 
த்காலைப்பேடடனர். இந�க் த்காழை்கதெலைாம் 
�ர்வ �ா�ாரண்ா்க ்கிழ்ச்சிப் பிரவா்கத்ழ� அள்-
ளித்�ரும் வழ்கயில எழு�ப்பேடடிருந�து. ஒனறு 
்்கா போர�ம். அடுத்�து இரா்ாயணம். ஒனறில 
்ண். ் ற்றதில தபேண். ( இரண்டிலும் திருடடுத்�ான 
மு�னழ் தபேறுகிறது.)

ஆனால எத்�ழன வருடங்்கள் ஆனாலும் இந� 
த�ாத்து்கழெ ழ்க்ாற்றும் த�யைானது தபேரும் 
தபோருட த�ைழவயும் அழைச்�ழையும், ்காை விர-

யத்ழ�யும் ஏற்பேடுத்தி வருகிறது. எவரும் �னது 
தபேயரிலுள்ெ த�ாத்ழ� �ான தபேற்ற ்க்்க-
ளுக்கு ்ாற்றுவதும்கூட அவவெவு இைகுவா-

ன�லை அது பேை வருடங்்கள் ்்கார்ட, ்கச்்�ரி 
எனறழைந�ாலும் முடிந� போடா்க இலழை. �ாய் 
நடநது திரிகிற ்போ்� ்்களுக்கு �ாடடிய ்காணி 

ஊரிழ்ழய பேை வருடங்்கள் அழைநதும் �ாய்க்கு 
வ்யாதிபேம் வந� ்காைத்திலும் முடியா்ல அ்� 
�ாழய வா்கனத்தில ஏற்றி இறக்கி அதி்காரி்களின 
�ரி�னம் தபேற்றாலும், முடிவுக்கு வருவதிலழை. 

 இத்�ழனக்கும் ைட�க்்கணக்்கா்க பேணத்ழ� 
த�ைவழித்து அதி்காரி்கழெ குளிரப்பேண்ணி இந� 
வழ்க உரிழ் ்ாற்றங்்கழெ �ைனமிலைா்ல 
்ாற்றி விடுபேவர்்களும் இருக்கிறார்்கள். எவவெவு-
�ான நாம் �டடத்ழ� ்தித்து நடந�ாலும் அந�ச் 
�டடம் முனனால ்போனால ்கடிக்கும். பினனால 
்போனால உழ�க்கும். �டடம் ஓரு ்கழுழ�. 

   இப்்போத�லைாம் எ்து ்க்்களில சிைர் �ட-
டத்ழ� தபோருடபேடுத்�ா்ல சிை ்காரியங்்கழெ 
த�ய்ய த�ாடங்கி விடடார்்கள். தபேண்்களும் ஆண்-
்களும் திரு்ணம் த�ய்யா்்ை கூடி வாழு�ல  
பினனர் ஒருவருக் த்காருவர் ஒத்து வராது எனறறிந-
�ால �ா்ா்க்வ ்பேசி விைகிக் த்காள்ளு�ல.

   அர�ாங்்க நிைங்்கழெ அடாத்�ா்கப்பிடித்து வீடு-
்கடடி வாழ்வது. (அதுவழர அங்குள்ெ அர� அதி்காரி-
்கள் மூக்கு ்நாண்டிக் த்காண்டிருப்போர்்கள்.) நிைங்-
்கழெ ழ்கப்பேற்றியவர்்கள் �ம்்ால இயனறெவு 
நிைத்ழ� ்வலி ்போடடு �்�ாக்கிக் த்காள்வார்்கள். 
பிறகு அவற்ழற பேகுதி பேகுதியா்க பேை ைட�ம் ரூபோக்-
்களுக்கு விற்போர்்கள். வாங்கியவரும் ்்லும் பேை 
ைட�ங்்கழெ த�ைவு த�ய்து எவவெவு விழரவா்க 
முடியு்்ா அவவெவு விழரவா்க வீடழடக்்கடடி 
குடி்யறி அயைவர்்கழெயும் அர�ாங்்கத்ழ�யும் 
ஆச்�ரியத்தில ஆழ்த்துவார்்கள். (்கெவு ்போவது 
குெ்ா்க இருக்கும்)

அர�ாங்்கம் நடடத்தில ஓடுவ�ா்க பேத்-
திரிழ்க்களும் ஏழனய ஊட்கங்்களும் 
ஏன அர�ாங்்கத்தின மு�னழ்யான-
வர்்களும் முரசு த்காடடா� குழறயா்க 
்கத்திப் ்பேசிக் த்காண்டிருக்கிறார்்கள்.  
அ்� ்நரம் அர�ாங்்கத்துக்குச் த�ாந-
�்ான தபோருட்கள் உழடழ்்கள் 
அழ�யும், அட  அழ�யாச் த�ாத்து்க-
ழெயும் அழ�த்து விற்றுக் த்காண்டி-
ருக்கும் தபேரும் மு�ைாளி்கள் ்்லும் 
்்லும் த�ாத்து்கழெ ்�ர்த்துக் 
த்காண்டிருக்கிறார்்கள். அனறாடம் இவர்்களில ஒரு 
துளியினர் ்கண்துழடப்புக்்கா்க நீதி்னற வா�லில 
நிறுத்�ப்பேடடாலும் அவர்்கள் திருடிய த�ாத்துக்்கழெ 
மீண்டும் ஒரு வழியில அவர்்களிட்் ்�ர்ப்பிப்பே-
தில அதி்காரி்கள் ைாவ்க்ா்க த�யலபேடுகிறார்்கள். 

   த்காஞ்�ம் அப்பிடி இப்பிடித்�ான இருக்கும் 
நீங்்களும் த்காஞ்�ம் வழெஞ்சு தநளிஞ்சு குடுத்-
துத்�ான ்போ்்காணும் எனறார் ஒருவர். எனது 
த�ாந� ்காரணங்்களுக்்கா்கக்கூட நான ்கச்்�-
ரிழய தநருங்்க முடியாதுள்ெது. 

குழறந� பேட�ம் நியாய்ான எந� ்வழைக்-
கும் நாம் பேைவி�்ா்க ழ்கயூடடு எனறு த�ாலை 
முடியா� அெவு த்காடுத்து போதிக்்கப்பேடுகி்றாம். 
எனக்கு த�ரிந� ஒரு கிரா் ்�ழவயாெர் அவர் 
இப்்போது உயிருடன இலழை. எனறாலும் த�ாலகி-
்றன. எனது கிரா்வாசி்கழெக் ்கண்டால, 'எ்டய் 
த�லழையா அதிை நலை மீன விக்குது போர்ரா.. 
்போ்்கக்்க அதிை ஒரு தபேரிய மீனா வாங்கிக் 
த்காண்்ட வீடடிை குடுத்திடடுப் ்போடா நான வரச் 
சுணங்கும் எண்டு த�ாலலிவிடு' எனறு த�ாலலு-

வார் அ்கப்பேடடவர் �னது பேணத்தில�ான அழ� 
த�ய்ய ்வண்டும். இந�வழ்க எனன வழ்கயில 
அடங்கும் எனறு த�ாலைத் ்�ழவயிலழை.

   ் ணழை த்காள்ழெயடிப்பேவர்்கள் ஏ்�ா �்து 
்�ழவக்்கா்க த்காஞ்�ம் எடுக்கிறார்்கள் எனறு 
கூற முடியாது; இனறு பேை கிரா்ங்்கள் அழிநது-
விடடன. விவ�ாய நிைங்்கள் போதிக்்கப்பேடடுவிட-
டன. ஆனால ்ணல வா்கனங்்கள் வரிழ�யா்க 
்போய்க்த்காண்டு�ான இருக்கினறன. ்காடு்கழெ 
்காப்போற்றுங்்கள் எனறு உை்க்் அழுது த்காண்-
டிருக்கிறது. ஆனால ந்து ்ண்ணில அற்பே 
்�ழவ்களுக்்கா்க ்காடடு்ரங்்கள் அழிக்்கப்பேடடு 
தபேரிய வா்கனங்்களில ்கடத்�ப்பேடடுக் த்காண்டி-
ருக்கினறன. ்காடடு ்ரங்்கழெக் ்காப்போற்ற நாம் 
்க�றும் அ்� ்வழெ ந்கரங்்களில தபேரிய அலு-
வை்கங்்களில பேை வருடங்்கொ்க போது்காக்்கப்பேடட 
்ரங்்கள் தவடடிக்கிடக்கும் ்காடசி ்னழ� ்க�க்கிப்-
பிழிகிறது. வவுனியா ்கச்்�ரி வொ்கத்தில நினற 
இருநூறு வருடங்்கழெக் ்கடந� ்ரங்்கள் ஈவிரக்-
்கமிலைா்ல தவடடி ்கடடடங்்கொ்க ்ாற்றப்பேடடு 
வருகினறன. அ்��்யம் த�ாலதபோருள் ்காடசிச் 
�ாழையுள் நிற்கும் அந�க் ்காய்க்்கா� கூைா்ரம், 
போது்காப்போ்க நிற்கிறது. ஆஸ்பேத்திரி வீதியும் ்கண்டி-
வீதி த்காரவப்தபோத்�ான வீதியும் �நதிக்கும் இடம் 
பேண்ழடய ்க்்கொல 'ஆயிைடி' என்ற அழைக்-
்கப்பேடடது. இனறு ஆயில எனற தபேயரில ் ரங்்கள் 
இருப்பே்� எ்து பிள்ழெ்களுக்கு த�ரியாது

   அத�லைாம் பேரவாயிலழை. த�னனிந-
திய அரசியலில தபேடடி த்காடுத்�ல எனதறாரு 
�டங்கு உண்டு இந�ப்தபேடடியானது உயர் பே�வி-
யிலுள்்ொர்்களுக்கு பேயன தபேற விரும்பு்வார் 
த்காடுப்பேது. அந�ப் தபேடடியில புத்�ம் புது ்நாட-
டுக்்கடடு்கள் அடங்கியிருக்கும் அ�ற்குப் பேதிைா்க 
த்காடுப்பேவருக்கு வைங்்கப்பேடுவது ்கவர் எனப்பே-
டும். இந�க்்கவரில அடங்கியிருப்பேது எனனவா-

யின அந� த்காடுத்�வருக்்கான அவர் விரும்-
பிய அனு்தியாகும். இந� நா்கரீ்கம் இங்கும் 
இப்்போது விழரவா்க பேரவிக் த்காண்டிருக்கிற்�ா 
எனற �ந்�்கம் எனக்கு இருக்கிறது. 

   எ்து அயலில ஒருவர் யுத்�ம் நடநது த்காண்-
டிருந�்போது ்கடடிய வீடழட அவரது ்ழனவிக்கு 
த்காடுக்்க ்றுத்�ார்்கள். அந�ப்தபேண் ்கணவ-
ழனயும் இைநது �வித்�ாள். அந� வீடழட அர� 
அதி்காரி �னக்கு வாய்க்கு ருசியா்க �ழ்த்துப்-
்போடட ஒரு தபேண்ணுக்கு �ன்ான்ா்க த்காடுத்-
�ார். அவள் மி்க ஓய்யார்ா்க அந� வெழவ 
பேங்கு ்போடடு பேை ைட�ம் ரூபோக்்களுக்கு விற்று 
பேணக்்காரியாகிறாள். அழ� வாங்கி ஒரு்ா�த்-
தி்ை்ய வீடழ்த்து குடி்போனவள் �வாைா்க 
த�ானனாள் எலைாம் ்கா�ாை தவலலுவன எனறு. 
இலைா� பேதிழவ எப்பேடியும் த�ய்யைாம் எனற-
�ற்கு  இவள் எத்�ழன வழி்கள் இருக்கிறது எனறு 
த�ானன்போது, எ்து  ஸ்ரீ்ான தபோதுஜனம் எவ-
வெவு புத்தி�ாலி எனபேழ� எனனால ்றுக்்க முடி-
யவிலழை. 

மஞ்சரி களஞசியம் H
u

dh
a

வாழவாதாரமா 
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தமிழக் கவி
சேசுகின்ார்

அசையாச் சைாதசதையும் அசைதது 
விற்கும் செரும் முதைலாளிகள்

 'அங்குமிங்குமாய்...' நூல் வெளியீட்டில்...

"கலியாணம் வாஙக ..."

்கவிஞரும் எழுத்�ாெரு்ான அ.்யசுரா�ாவின பேத்�ாவது நூைான 'அங்குமிங்கு்ாய்...' ்கடடுழரத் த�ாகுப்பின தவளியீடடு நி்கழ்வு அண்ழ்யில (05 ஆம் தி்கதி 
ஞாயிற்றுக் கிைழ்) யாழ்ப்போண திரு்ழறக் ்கைா்னறத்தில  நழடதபேற்றது. ்ஜாண்�ன ராஜ்கு்ார் �ழைழ்யுழரயாற்றுவழ�யும், மு�ற் பிரதிழய 'எங்்கட    
புத்�்கங்்கள்' அழ்ப்பின தபோறுப்போெர் குைசிங்்கம் வசீ்கரன தபேற்றுக்த்காள்வழ�யும், நூைாசிரியர் அ. ் யசுரா�ா ஏற்புழர ஆற்றுவழ�யும்   நி்கழ்வுக்கு வருழ்க 
�ந� எழுத்�ாெர்்கள் ்ற்றும் �ழபே்யாழரயும், புத்�்கத்தின அடழடப் பேடத்ழ�யும் ்காணைாம். 
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உலகளா�ய முன்ன� ஸ்மார்ட் 
ேபான் வர்த்தகநாமமான vivo, 

இலங்ைக�ல் தனது 4ஆவது ஆண்டு 
�ைறைவ ெகாண்டாடு�றது. இந்த 
பு�ய ைமல்கல்ைல எட்டுவதற்கும், 
vivoைவ இலங்ைக�ன் சமூகத்�ன் 
ஒரு அங்கமாக மாற்றுவதற்கும், 
ெதாடர்ந்து ஆதரவ�த்து, 
உத�வரும், இலங்ைக�ன் 
அைனத்து பங்கா�கள், 
ஊ�யர்கள், ��ேயாகத்தர்கள், 
�ற்பைனயாளர்கள் மற்றும் 
நுகர்ேவாருக்கு vivo தனது நன்�கைள 
ெத��க்�றது.

நான்ேக ஆண்டுக�ல், vivo 
இலங்ைக�ன் ஸ்மார்ட்ேபான் 
சந்ைத�ல் க�சமான இடத்ைத 
��த்துள்ளதுடன், நாட்�ல் அ�கம் 
�ற்பைனயாகும் ஸ்மார்ட்ேபான் 
வர்த்தக நாமங்க�ல் ஒன்றாகவும் 
வளர்ந்துள்ளது. வா�க்ைகயாளைர 
ைமயமாகக் ெகாண்ட அதன் 
அணுகுமுைறையப் �ன்பற்�, vivo 
ெதாடர்ந்தும் ெதா�ல்நுட்பத்ைத 
ஜ ன ந ா ய க ப் ப டு த் த வு ம் , 
ஒவ்ெவாரு வா�க்ைகயாள�ன் 
ஆற்றல்�க்க ேதைவகைளப் 
பூர்த்�ெசய்ய அைனத்து 
�ைலப்��வுக�லும் உள்ள 
உலகளா�ய புத்தாக்க கண்டு�� 

ப்புகைள அ�முகப்படுத்தவும் 
அது அர்ப்ப�த்துவரு�றது.

அதன் இலங்ைக ெதாடர்பான 
அர்ப்ப�ப்ைப வலுப்படுத்�, 
'அ�க உள்ளூர், அ�க 
உலகளா�ய' அணுகுமுைறயால் 
வ�நடாத்தப்பட்டு, 300 
இற்கும் அ�கமாேனாருக்கு vivo 
ேவைலவாய்ப்ைப வழங்கு�றது. 
அத்துடன் நாடுமுழுவதும் 2000 
இற்கும் அ�கமான �ல்லைற 
�ற்பைன �ைலயங்க�ன் 
வலுவான வைலயைமப்ைபக் 
ெகாண்டுள்ள vivo, �ற்பைனக்குப் 

�ன்னரான �றந்த ேசைவகைள 
வழங்கும் ெபாருட்டான 
இரண்டு �ரத்�ேயக ேசைவ 
ைமயங்கைளயும் ெகாண்டுள்ளது. 
இதன்மூலம் இலங்ைக மக்களுக்கு 
தன்னால் இயன்ற வைக�லான 
ேசைவைய �றந்தமுைற�ல் 
ெதாடர்ந்தும் ேமற்ெகாள்ேவாம் 
என அது உறு�பூண்டுள்ளது. அது 
ச�பத்�ல், பு�ய Y53s மற்றும் 
இலங்ைக�ல் அதன் முதலாவது 5G 
ஸ்மார்ட்ேபானான முதன்ைமயான 
V21 5G ஆ�யவற்ைற 
அ�முகப்படுத்��ருந்தது. 

இறால் வளர்ப்�ல் ஈடுபட்டுள்ள 
பண்ைணயாளர்களுக்கு Taprobane 
Seafoods �றுவனம் Aqua Services 

இைன அ�முகப்படுத்�யது. இது 
அைனத்து�தமான �ன் வளர்ப்புக்கள் 
ெதாடர்பான தயா�ப்புக்கைளயும் 
ேசைவகைளயும் ஒேர இடத்�ல் வழங்கும் 
இந்�றுவனம் �லாபத்�ல் இராஜாங்க 
அைமச்சர் காஞ்சன �ேஜேசகர�னால் 
அண்ைம�ல் உத்�ேயாகபூர்வமாக �றந்து 
ைவக்கப்பட்டுள்ளது. 

இலங்ைக�ல் �கப்ெப�ய மற்றும் 
�கவும் ஒருங்�ைணந்த கடலுணவு 
�றுவனமான Taprobane Seafoods தமது 
பு�ய மூேலாபாய முன்ெனடுப்புக்கைள 
அ��த்துள்ளது. ேநாயற்ற SPF 
Vannamei இறால் வைக�ல் 
முன்ேனா�யான Taprobane 2021ஆம் 
ஆண்டு இலங்ைக அரசாங்கத்�ன் 
சட்டத்�ற்�ணங்க ேநாயற்ற இறால்கைள 
மட்டுேம அைடகாத்து வளர்க்க 
மு�யும் என்பைத உறு�ப்படுத்தும் 
வைக�ல் அதன் first-mover தரத்�ைனப் 
பயன்படுத்� பு�ய இறால் ேசைவகைள 
அ�முகப்படுத்�யுள்ளது. ஹவா�ல் 
இருந்து இனப்ெபருக்கத்�ற்காக 
குஞ்சுகைள ெகாண்டு வரு�றது. 
அவ்வாறு குஞ்சு ெபா�க்க ைவக்கும் ஒேர 
குஞ்சுப் ெபா�ப்பகம் �றுவனத்�ற்கு 

ெசாந்தமானதாகும். ேமலும் அண்ைம�ல் 
அரசாங்கத்தால் �ழக்கு கடற்கைர 
�ரேதசத்�ல் குஞ்சுப் ெபா�ப்பகம் 
ஒன்றும் ைகய�க்கப்பட்டது. 
இறால் வளர்ப்�ல் கம்ப�ைய 
��வுபடுத்துவதானது இலங்ைக�ல் 
அ�க ேவைல வாய்ப்புகைள 
வழங்கு�ன்றது. அதன் மூலம் ஏற்றும� 
வருமானம் அ�க�க்கப்பட்டு ேத�ய 
ெபாருளாதாரத்�ைன ேமம்படுத்�க் 
ெகாள்ளவும் உதவு�றது. 

ேமலும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 
��ரப்படுத்த�ன் மூலம் �ைலயான 
மற்றும் சூழலுக்கு சாதகமான 
இறால் துைறைய இயக்குவதற்கு 
Taprobane இன் வைரபடத்ைதக் 
காட்�ப்படுத்து�றது. இைடத் 
தரகர்கைளக் குைறத்து �வசா�களுக்கு 
ேநர�யாக ெகாடுப்பனவுகைளச் 
ெசய்வதன் மூலம் �வசா�களுக்கு 
அ�க அனுகூலங்கள் �ைடக்கப் 
ெபறு�ன்றன.

மீன் வளர்ப்புக்கான ேசைவகைள ஒேர இடத்தில் 
வழங்கும் Taprobane Seafoods சிலாபத்தில்

 பல்கைலக்கழகங்கள்  தங்கள் 
ஆராய்ச்� கண்டு��ப்புகைள 
வ�கமயமாக்கவும், ஃபட்னாவுடன் 
கூட்டாக சந்ைதப்படுத்தவும் 
வாய்ப்ப�க்கும் பு�ந்துணர்வு 
ஒப்பந்தத்�ல் (MOU)  இலங்ைக வயம்ப 
பல்கைலக்கழகத்துடன்  Fadna Tea,  
அண்ைம�ல் ைகச்சாத்�ட்டுள்ளது

இந்�கழ்�ல் இலங்ைக வயம்ப 
பல்கைலக்கழகத்�ன் துைணேவந்தர் 
கலா��.�.�.�.எஸ்.ேபாவத்ேத 
மற்றும் ஃபட்னா�ன் முகாைமத்துவ 
ப�ப்பாளர்  சேமந்�ர ேசாமதுங்க    

பல்கைலக்கழக ஊ�யர்கள் 
மற்றும் ஃபட்னா�ன் �ர���கள் 
கலந்துெகாண்டனர்.

இந்�கழ்�ல் உைரயாற்�ய 
சேமந்�ர ேசாமதுங்க, “உள்ளூர் 
பல்கைலக்கழகங்களுடன் இைணந்து 
சந்ைதைய ேமம்படுத்த ஃபட்னா 
ேமற்ெகாண்ட ெதாடர்ச்�யான 
முயற்�கள் ச�யான மற்றும் 
பயனுள்ள நடவ�க்ைகயாகும். 
ெபாருளாதாரத்�ற்கு க�சமான 
பங்க�ப்ைப வழங்கும் 
இலங்ைக�ன் பல்ேவறு அரச 

பல்கைலக்கழகங்களுடன் இைணந்து 
இது ேபான்ற பல ெசயற் �ட்டங்கைள 
ந ை ட மு ை ற ப் ப டு த் து வ த ற் க ா ன 
�ட்டங்கள் முன்ெனடுக்கப்பட்டு 
வரு�ன்றன. ஒரு ெபாறுப்புள்ள 
கூட்டாண்ைம  கு�மகனாக, எங்கள் 
சமூகங்கள் எ�ர்ெகாள்ளும் அைனத்து 
சவால்கைளயும் எ�ர்ெகாள்ள 
அவர்களுக்கு அ�காரம் அ�க்கும் 
அேத ேவைள�ல் அவர்க�ன் 
வாழ்க்ைக�ல் மாற்றத்ைத ஏற்படுத்த 
ேவண்டும் என்று தாம்  நம்புவதாகத் 
ெத��த்துள்ளார்.

வயம்ப பல்கைலக்கழகத்துடன் 
ைகேகார்க்கிறது ஃபட்னா ேதயிைல   

ேஹமாஸ் குழுமத்�ன் 
கூட்டாண்ைம சமூகப் 

ெபாறுப்புணர்வுப் ��வான Hemas 
Outreach Foundation இனால், 
சர்வேதச ஊனங்கள் ெகாண்ட 
நபர்களுக்கான  �னம், �சம்பர் 
3ஆம் �க� ராகம, AYATI National 
Centre for Children with Disabilities 
இல் அனுஷ்�க்கப்பட்டது. இதன் 
ேபாது, மாற்றுத்�றன் பைடத்த 
�றுவர்களுக்காக பா�யா மற்றும் 
சந்து�னால் (BNS) �ேசடமாக 
தயா�க்கப்பட்ட பாடல் 
ெவ��டப்பட்�ருந்ததுடன், 
AYATI National Centre இல் 

‘Ideation Zone’ ஒன்றும் 
அ�முகம் ெசய்யப்பட்�ருந்தது. 
முற்�லும் உள்நாட்டு 
�றுவனமாகத் �கழும் ேஹமாஸ், 
அைனத்து �றுவர்களுக்கும் 
சம வாய்ப்புகைள வழங்குவது 
எனும் ெகாள்ைக�ல் நம்�க்ைக 

ெகாண்டு ெசயலாற்றுவதுடன், 
கள� பல்கைலக்கழகத்�ன் 
மருத்துவ �டத்துடன் இைணந்து 
MAS ேஹால்�ங்ஸ் �ைரவட் 
��ெடட், ெராஷான் �ேஜராம 
ைமயம், ெராட்ட� மாவட்டம் 
3220 ஆ�யவற்றுடன் 2016 ஆம் 
ஆண்�ல் AYATI Trust � லங்காைவ 
�று��ருந்தது. ேமலும், இலங்ைக 
இராணுவத்�ன் உத�யுடன் AYATI 
National Centre �ைலயத்ைத 
�ர்மா�த்தது.

புகழ்ெபற்ற பாடகர்களான 
BNS இனால் AYATI பாடல் 
தயா�க்கப்பட்டுள்ளதுடன், 

அதனூடாக, Down Syndrome 
ேபான்ற �ைலைமக�னால் 
எழுந்துள்ள அழுத்தம் சார்ந்த 
களங்கத்ைத இல்லாமல் ெசய்யும் 
�ைலயத்�ன் நடவ�க்ைககளுக்கு 
ஆதரவ�க்கப்படு�ன்றது. 
மாற்றுத் �றன் பைடத்த �றுவர்கள் 

எ�ர்ேநாக்�யுள்ள �ைலைய 
பற்� ெவ�க்ெகாண்டு வருவதாக 
இந்தப் பாட�ன் வ�கள் 
அைமந்துள்ளதுடன், அவர்க�ன் 
�தும் அைனவரும் ப�வும், பாசமும் 
ெகாண்டு, ஏைனய �ள்ைளகளுடன் 
பாடசாைலகளுக்கு ெசல்வது 
ெதாடர்பான சம வாய்ப்புகைள 
வழங்க ேவண்டும் என்பைத 
கு�க்�ன்றது. அவ்வாறான 
உள்ளடக்கமான ப�க�னூடாக, 
ஏைனயவர்களுடன் சமூகத்�ல் 
ஈடுபாட்ைட ேபண உதவுவதுடன், 
நாட்�ன் உற்பத்�த் �றன் 
வாய்ந்த கு�மக்களாக சமூகத்�ல் 
ஒன்�ைணவதற்கு உத�யாக 
அைமந்துள்ளது. 

இலங்ைக�ன் ெமாத்த 
�றார்க�ல் 20 சத�தத்துக்கும் 
அ�கமானவர் ஏேதனும் 
ஒரு வைகயான ஊனத்ைத  
ெகாண்�ருப்பதாக 
ம�ப்�டப்பட்டுள்ள �ைல�ல், 
அவ்வாறான ஊனங்கள் ெகாண்ட 
நபர்கள் சமூகத்�ல் ஓரங்கட்டப்பட்டு 
�ேசடத்துவம் வாய்ந்த 
ேசைவகைள ெபற்றுக் ெகாள்வைத 
மறுக்கப்படுவ��ருந்து �டு�த்து, 
உள்ளடக்கமான சமூகத்ைத 
ஏற்படுத்�க் ெகாடுப்பைத ேநாக்� 
AYATI Trust ப�யாற்று�ன்றது.

AYATI National Centre இல் 
‘My World’ Ideation Zone என்பதும் 
அ�முகம் ெசய்யப்பட்டுள்ளதுடன், 
ெதாடர்பாடல் முைறயாக தமது 
�ந்தைனகைள ெவ�ப்படுத்தும் 
கைலச் ��ச்ைச முைறயாக 
வ�வைமக்கப்பட்டுள்ளது. 
இதனூடாக ��ச்ைசய�ப்ேபாருக்கு 
�றுவர்கள் பற்�ய �றந்த 
பு�ந்துணர்ைவ ஏற்படுத்�க் 
ெகாள்ளக்கூ�யதாக இருக்கும். 

ேஹமாஸ் நிறுவனத்தினால் விேசட AYATI
பாடலும் Ideation Zone உம் அறிமுகம்

Alliance Finance Co PLC (AFC) 
இலங்ைக�ன் நுண், ��ய, நடுத்தர 
ெதா�ல் முயற்� துைற�ன் 
அ��ருத்�ைய �� ��யாக 
வலுவூட்டுவதற்கும் அதற்கு உ�ய 
வச�ைய ெசய்வதற்கும் கம்ப��ன் 
ஒழுங்குமுைற மூலதனத்ைத 
வலுப்படுத்தும் ேநாக்குடன், அடுக்கு 
II மூலதனத்�ல் 1 �ல்�யன் ரூபாைவ 
ெவற்�கரமாக �ரட்�யுள்ளது. 
அடுக்கு II துைணக் கடனானது 5 
வருட காலத்ைதக் ெகாண்டுள்ளதுடன், 
நாட்�ன் முன்ன� முத�ட்டு 
வங்�யான Capital Alliance Ltd (CAL) 
மூலம் கட்டைமக்கப்பட்டு ஏற்பாடு 
ெசய்யப்பட்டுள்ளது.

இந்த முக்�யமான ைமல்கல் 
கு�த்து கருத்து ெத��த்த AFC இன் 
�ர�த் தைலவரும் முகாைமத்துவப் 
ப�ப்பாளருமான ேராமா� � �ல்வா, 
“எமது முத�ட்டாளர்கள்   �ைலயான 
வர்த்தகத் தத்துவத்�ல் ைவத்�ருக்கும் 
நம்�க்ைக�ன் �ர�ப�ப்ேப 
இதுவாகும். ெகா�ட்-19 ெதாற்றுேநாய் 
காரணமாக, இலங்ைக�ன் நுண், �று, 

நடுத்தர ெதா�ல் முயற்�யாளர்களுக்கு 
முன்ெனப்ேபாைதயும் �ட அ�க 
உத� ேதைவப்படு�றது. எனேவ ரூ. 
1 �ல்�யனாக அதைன உயர்த்துவதன் 
மூலம் துைணக் கடனானது 
எமது அடுக்கு II மூலதனத்ைத 
வலுப்படுத்�யுள்ளது. இது எமது 
�ரூ�க்கப்பட்ட வ�க மா��கைளப் 
பயன்படுத்� இலங்ைக�லுள்ள 
நுண், ��ய, நடுத்தர அள�லான 
ெதா�ல்முைனேவாைர உருவாக்க 
எமக்கு பா�ய �றைன வழங்கு�றது. 
அத்துடன், முத�ட்டாளர், CAL 
ஆ�ேயார் எம் �து ைவத்�ருக்கும் 

நம்�க்ைகக்கு நாங்கள் எமது 
மனமார்ந்த பாராட்டுகைளத் 
ெத��த்துக் ெகாள்�ேறாம். 
2019ஆம் ஆண்�ல் IFC இன் (உலக 
வங்�க் குழுமத்�ன் த�யார் துைறப் 
��வு) ெதா�ல்நுட்ப உத�யுடன் 
ஒரு உள்ளார்ந்த மறு�ரைமப்�ற்குப் 
�ன்னர், �றுவனத்�ன் 
அைனத்து ெசயல்�றன் 
அள�டுகளும் 1.6% கடன் கு�ப்பு 
வளர்ச்�யுடன் ெதா�ல்துைற�ல் 
அதன் ேபாட்�யாளர்கைள 
�ஞ்சும் வைக�ல் ெப�தும் 
ேமம்பட்டுள்ளன. 

இரண்டாம் அடுக்கு மூலதனத்ைத வலுப்படுத்த 
துைண ��ைய ரூ. 1 �ல்�யனாக �ரட்�யுள்ள AFC

4ஆவது ஆண்ைடக் ெகாண்டாடும் வைகயில், 
நன்ெகாைட திட்டத்ைத ேமற்ெகாண்ட vivo

மக்க�ன் கருத்துக்களுக்கு 
இடம�க்கும் ஒேரெயாரு �ருதான 
SLIM People’s �ருது, 2022 ஆம் 
ஆண்�ன் தமது ஆராய்ச்�ப் 
பங்கா�யாக Kantar Sri Lanka 
�றுவனத்துடன் இைணந்துள்ளைம 
பற்� அ�யத்தரு�றது. இலங்ைக�ல் 
தற்ேபாது ெசயற்பட்டு வரும் 
உல�ன் தைல�றந்த ஆராய்ச்� 
�றுவனங்க�ல் ஒன்றாக Kantar 
LMRB கருதப்படு�ன்றது.

�ப்�ள்ஸ் �ருதுகளானது, 
அ��யல் ���லான ஒரு 
ஆராய்ச்� ெசயற்பாட்�ன் 
ஊடாக �கவும் �ர��த்� ெபற்ற 
வர்த்தகப் ெபயர்கள், நபர்கள், 
�றுவனங்கள், �ளம்பரங்கள், 
பாடல்கள் மற்றும் கைலஞர்கைள 
இனங்கண்டு, இலங்ைக மக்க�ன் 
மனங்க�லும் இதயங்க�லும் 
இடம் ��த்துள்ளைமைய 
அது உறு�ப்படுத்து�றது. 
ெபாது மக்கைள நடுவர்களாகப் 
பயன்படுத்தும் ஒேரெயாரு �ருதாகக் 
கருதப்படும் இது, ெபருமள�ல் 

எ�ர்பார்க்கப்படும் ஒன்றாகக் 
காணப்படுவேதாடு, ெபாது மக்க�ன் 
மனத்ைத ெவன்றவர்களுக்கு 
மு�சூட்டக்கூ�ய ஒரு உண்ைமயான 
�ருதாகவும் கருதப்படு�ன்றது.

இலங்ைக சந்ைதப்படுத்தல் 
�றுவனம் (SLIM),  
இலங்ைக�ன் சந்ைதப்படுத்தல் 
உத்�ேயாகத்தாக�ன் ஒரு �ர��� 
�றுவனமாகும். இது, 1970 ஆம் 
ஆண்�ல் உருவாக்கப்பட்டு, 
1980 ஆம் ஆண்�ல் 
பாராளுமன்ற சட்டம் ஒன்�ன் 
மூலம் ப�வு ெசய்யப்பட்டது. 
ேத�ய சந்ைதப்படுத்தல் 

�றுவனமாகவும், இலாப ேநாக்கமற்ற 
ஒரு ஸ்தாபனமாகவும் இது 
உருவாக்கப்பட்டது. 

SLIM People’s விருதுகளில் 
ஆராய்ச்சிப்  பங்காளியாக 
Kantar LMRB 

 சர்வேதச அ��ருத்�க்கான ஐக்�ய அெம�க்கா 
ஏெஜன்��னால் (USAID) ஆதரவ�க்கப்படும் த�யார் 
துைற தைலைம�லான வ�க ேமம்பாட்டு தளமா�ய 
�லங்கா@100 ஆனது, வருமான வளர்ச்�ையத் 
து�தப்படுத்துவதற்கும், உள்ளக ெசயற்பாடுகைள 
ேமம்படுத்துவதற்கும், பு�ய சந்ைதகைள அணுகுவதற்கும் 
வ�க ஆேலாசைனச் ேசைவகைள எ�ர்பார்க்கும்  நடுத்தர 
சந்ைத �றுவனங்களுக்கான  தனது மூன்றாவது சுற்று 
�ண்ணப்பங்கைள அ��த்தது.

50 �ல்�யன் ரூபாய் மற்றும் அதற்கு ேமற்பட்ட வருடாந்த 
வருமானத்துடன் இலங்ைக�ல் ஒரு கம்ப�களாகப் 
ப�வுெசய்யப்பட்டுள்ள அைனத்து நடுத்தர - சந்ைத 
�றுவனங்களும் ெத�வுக்கு தகு�யுைடயைவயாகும். 
பட்�ய�டப்பட்ட �ண்ணப்பதாரர்க�ன் �ண்ணப்ப 
ம�ப்பாய்வுகள், ேநர்காணல்கள் மற்றும் வ�யுறுத்தல் 
சந்�ப்புகள் உள்�ட்ட  ெத�வுச் ெசயல்முைற 2022 ெபப்ரவ� 
மாதம் நைடெபறுெமன எ�ர்பார்க்கப்படுவதுடன், 2022 
மார்ச்  மாதம்  ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட �றுவனங்களுடன் 
இறு� இைணந்து ப�யாற்றுதலுடன் �ைறவைடயும். 
�ண்ணப்�ப்பதற்கு 2021 நவம்பர் 15 ஆம் �க� முதல் 
2022 சனவ� 15 ஆம் �க� வைர srilanka100.lk இைன 
அணுகவும். 

ெதா�ல்நுட்பம் முதல் �வசாயம் வைர�லான 
துைறகைள �ர���த்துவப்படுத்தும் 13 உள்ளூர் 
நடுத்தர சந்ைத �றுவனங்கள் கடந்த வருடத்�ல் 
�லங்கா@100 இைணந்து ப�யாற்றுவதற்கு 
உள்வாங்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்ெவாரு �றுவனமும் 
கணக்�யல், ��, சந்ைதப்படுத்தல், சட்டம், 
ெதா�ல்நுட்பம் மற்றும் முகாைமத்துவம் உள்�ட்ட 
துைறக�ல் அ�க �றன் ெகாண்ட ஆேலாசைன 
ேசைவகைளப் ெபறு�ன்றன.

�லங்கா @100 என்பது USAID இன் ஆதரவுடன் 
2020 இல் ஆரம்�க்கப்பட்ட  ஒரு த�யார் துைற 
தைலைம�லான வ�க ேமம்பாட்டு தளமாகும். 
இலங்ைக சுதந்�ரமைடந்த 100 வருடங்களுக்குள் 
உயர் வருமானம் ெகாண்ட நாடாக மாறுவதற்கு 
உதவுவதற்காக, உள்நாட்டுச் ெசயற்பாடுகைள 
ேமம்படுத்துவதற்கும், தயா�ப்பு இலாகாக்கைள 
ேமம்படுத்துவதற்கும், பு�ய சந்ைதகைள 
அணுகுவதற்கும் மற்றும் மூலதனத்ைத ஈர்ப்பதற்கும் 
இந்த முன்ெனடுப்பானது  உயர் சாத்�யமுள்ள நடுத்தர 
- சந்ைத �றுவனங்களுடன் இைணந்து ெசயல்படு�றது. 
�லங்கா @100 பற்� ேமலும் அ�ய, தயவு ெசய்து 
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ைார்்கழி ைாதக் கிர்க நிமை்கமை ஆராய்ந்து ்பார்க் -
கும ப்பாழுது, வாரதபதாடக்்கததில் உங்கள் ராசிநா -
தன் பசவவாய் அஷடைததில் இருக்கிறார். அவரராடு 
ர்கது இமைந்துள்ைார். ைா்ப ஸதானததில் குரு 
இருக்கிறார். எனரவ ப்பாருைாதார நிமறவு ஏற்்ப -
டும. உடல்நைததில் ்கவனம பசலுதத ரவண்டிய 
சூழ்நிமை உருவாகும.

அதிஷட நாட்கள் : 19, 22, 23

ைார்்கழி ைாதக் கிர்க நிமை்கமை ஆராய்ந்து ்பார்க் -
கும ப்பாழுது, உங்கள் ராசியில் ராகுவும, சபதை ஸ -
தானததில் ர்கதுவும இருக்கிறார்்கள். எனரவ சர்ப்ப 
ரதாஷததின் ஆதிக்்கததில் இருக் கின்றது. ராசிநாதன் 
சுக்ரன், 'ைந்தன்' எனப்படும சனிரயாடு ஒன்்பதாம 
இடததில் சஞசரிக்கிறார். எனரவ பசயல்்பாடு்கள் 
ைந்த நிமையில் இருக்கும. பசைவு கூடும. எமதயும 
நிமனதத ைாததிரததில் பசய்ய இயைாது.

அதிஷட நாட்கள் : 20,21,24,25

ைார்்கழி ைாதக் கிர்க நிமை்கமை ஆராய்ந்து ்பார்க் -
கும ப்பாழுது, உங்கள் ராசிமயக் குரு ்பார்க்கின்றார். 
'குரு ்பார்க்்கக் ர்காடி நன்மை' என்்பதால் பதாடட ்காரி -
யங்களில் பவற்றி கிமடக்கும. பதாழில் வைம சிறப -
்பா்க இருக்கும. நல்ை சந்தர்ப்பங்கள் இல்ைம ரதடி 
வரும. நமபிக்ம்கக்குரிய விதம நண்்பர்்கள் நடந்து 
ப்காள்வர். புது முயற்சி்களில் பவற்றி கிமடக்கும.

அதிஷட நாட்கள் :21, 22

ைார்்கழி ைாதக் கிர்க நிமை்கமை ஆராய்ந்து 
்பார்க்கும ப்பாழுது, ்கண்ட்கச் சனியின் ஆதிக்்கம 
நமடப்பறு கின்றது. அஷடைதது குருவின் சஞசார -
மும இருக்கிறது. எனரவ இமைாதம வரமவக் ்காடடி -
லும பசைவு கூடுதைா்க இருக்கும. வாங்கல் - ப்காடுக் -
்கல் ்களில் ைந்தநிமை உருவாகும.

அதிஷட நாட்கள் : 19, 24,25

ைார்்கழி ைாதக் கிர்க நிமை்கமை ஆராய்ந்து ்பார்க் -
கும ப்பாழுது, குருவின் ்பரிபூரை ்பார்மவ உங்கள் 
ராசியில் ்பதிவதால் நிமனததது நிமறரவறும. நி்கழ் -
்காைத ரதமவ பூர்ததியாகும. ைனதைவில் பசய்ய 
நிமனதத ்காரியங்கமை ைறுநிமிடரை பசய்து முடிப -
பீர்்கள். ்பைதரதமவ உடனுக்குடன் பூர்ததியாகும.

அதிஷட நாட்கள் : 20, 21

ைார்்கழி ைாதக் கிர்க நிமை்கமை ஆராய்ந்து ்பார்க் -
கும ப்பாழுது, வாரத பதாடக்்கததில் உங்கள் ராசி -
நாதன் புதன், விரயாதி்பதி சூரியனுடன் இமைந்து 
சு்க ஸதானததில் சஞசரிக் கின்றார். எனரவ 
ஆரராக்கியம சம்பந்தைா்க அச்சுறுததல்்களும 
அதனால் விரயங்களும ஏற்்படைாம. எதிர்்பார்பபு -
்கள் நிமறரவறுவதில் தமட்களும, தாைதங்களும 
ஏற்்படும.

அதிஷட நாட்கள் : 22, 23

ைார்்கழி ைாதக் கிர்க நிமை்கமை ஆராய்ந்து ்பார்க் -
கும ப்பாழுது,வாரத பதாடக்்கததில் உங்கள் ராசிநா -
தன் சுக்ரன் சு்க ஸதானததில் சனிரயாடு கூடி சஞச -
ரிக்கிறார். சனி அர்ததாஷடைச் சனியா்க இருக்கிறது. 
அரத ரநரததில் குருவின் ்பார்மவ உங்கள் ராசியில் 

்பதிகின்றது. எனரவ ப்பாருைாதார நிமை திருபதி்கர -
ைா்க இருக்கும. எமத எந்த ரநரததில் பசய்ய ரவண் -
டுபைன்று நிமனததீர்்கரைா அமத அந்த ரநரததில் 
பசய்து முடிக்்க இயலும. குரு ்பார்மவயால் குழப்பங -
்கள் அ்கலும.

அதிஷட நாட்கள் :24, 25

ைார்்கழி ைாதக் கிர்க நிமை்கமை ஆராய்ந்து ்பார்க் -
கும ப்பாழுது, ராசிநாதன் பசவவாய் ராசியிரைரய 
வீற்றிருக்கின்றார். எனரவ ஆரராக்கியம சீராகி 
ஆனந்தப்படுததும. ைா்பாதி்பதி புதன் பதாழில் ஸ -
தானாதி்பதி சூரியனுடன் இமைந்து தன ஸதானத -
தில் சஞசரிப்பதால் பதாழில் வைம சிறப்பா்க இருக் -
கும.

அதிஷட நாட்கள் : 22,23

ைார்்கழி ைாதக் கிர்க நிமை்கமை ஆராய்ந்து 
்பார்க்கும ப்பாழுது வாரத பதாடக்்கததில் 
உங்கள் ராசிநாதன் குரு ச்காய ஸதானததில் சஞ -
சரிக்கின்றார். உங்கள் ராசியிரைரய 9 -க்கு அதி்பதி 
சூரியனும, 10 -க்கு அதி்பதி புதனும இமைந்து 
சஞசரிதது தர்ை ்கர்ைாதி்பதி ரயா்கதமத உருவாக் -
குகிறார்்கள். எனரவ எண்ைங்கள் ஈரடறும. அரசு 
வழியில் அனுகூைம உண்டு. ப்பாருைாதாரததில் 
நிமறவு ஏற்்படும. புதிய ப்பாறுபபு்களும கிமடக் -
கும.

அதிஷட நாட்கள் : 24, 25

ைார்்கழி ைாதக் கிர்க நிமை்கமை ஆராய்ந்து ்பார்க் -
கும ப்பாழுது, வாரத பதாடக்்கததில் உங்கள் ராசி -
நாதன் சனி உங்கள் ராசியிரைரய சஞசரிக்கின்றார். 
ஏழமரச் சனியில் பென்ைச் சனியின் ஆதிக்்கம நமட -
ப்பறுகிறது. விரய ஸதானததில் சூரியனும, புதனும 
சஞசரிக்கின்றார்்கள். அரத ரநரததில் ைா்ப ஸதானத -
தில் ைா்பாதி்பதி பசவ வாய் ்பைம ப்பற்றிருக்கின்றார். 
எனரவ ரதமவக்ர்கற்ற ்பைம வந்து ப்காண் ரடயி -
ருக்கும. திடீர் இடைாற்றங்கள், வீடுைாற்றங்கள் ஒரு -
சிைருக்கு ஏற்்பட ைாம. ர்கதுவின் ்பார்மவ ராசியில் 
்பதிவதால் புது முயற்சியில் ஈடு்படும ப்பாழுது அனு -
்பவஸதர்்கமைரயா, அருைாைர்்கமைரயா ்கைந்து 
ஆரைாசிததுச் பசய்வது நல்ைது.

அதிஷட நாட்கள் : 20

ைார்்கழி ைாதக் கிர்க நிமை்கமை ஆராய்ந்து ்பார்க் -
கும ப்பாழுது, வாரத பதாடக்்கததில் உங்கள் ராசியி -
ரைரய குரு ்ப்கவான் சஞசரிக்கின்றார். உங்கள் ராசி -
நாதன் சனி விரயச் சனியா்க 12-ல் சஞசரிக்கின்றார். 
தனாதி்பதி ைற்றும விரயாதி்பதி ்பைமப்பற்றிருக்கும 
இந்த ரநரததில் தனவரவு தாராைைா்க வந்தாலும 
விரயங்களும அதி்கரிக்கும. எமதயும திடடமிடடுச் 
பசய்ய இயைாது.

அதிஷட நாட்கள் :20

ைார்்கழி ைாதக் கிர்க நிமை்கமை ஆராய்ந்து ்பார்க் -
கும ப்பாழுது, வாரதபதாடக்்கததில் உங்கள் ராசிநா -
தன் குரு ்ப்கவான் விரய ஸதானததில் அல்ைவா இருக் -
கின்றார். அதுைடடுைல் ைாைல் சனியின் ்பார்மவயும 
உங்கள் ராசியில் ்பதிகின்றது. பதாழில் ஸதா னததில் 
சூரியனும, புதனும சஞசரிக்கின்றார்்கள். எனரவ 
பதாழிலில் ைா்பம கிமடததாலும உடனுக்குடன் 
விரயம ஏற்்படைாம. பிள்மை்கைாலும, உற்றார், உற -
வினர்்கைாலும ைனஅமைதி குமறயைாம. திடீர் இட -
ைாற்றங்கள் ஏற்்படடு திம்கக்்க மவக்்கைாம.

அதிஷட நாட்கள் : 20, 21
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இமச நைது உைர்வு்கமை ஒருங -
கிமைதது நமமை ஆளும ஓர் 
ஆளுமை. இமச என்னும பசால் -

லுக்கு இமசய மவப்பது என்றும ப்பாருள் 
இமச பு்கழ் என்றும ப்பாருள். நாகூர் 
இமசைணி எம.எம.யூசுப தன் இமசயால் 
ைனித ைனங்கமை இமசயமவதது. இமசயு-
ைகில் ப்பரும பு்கழ் ப்பற்றார். 

    இமசயால் ஆன்ைாமவ ஆனந்தையைாய் 
ஆக்்கமுடிகிறது. நம ்பண்்பாடடின் அமடயா-
ைைா்கவும இமச தி்கழ்கிறது. 

அக்்பரின் அமவமய அைங்கரிதத 
தான்ரசன் அதிநுட்ப இமசக்்கமைஞர். 
்பாடமைக் ர்கடடவுடன் ரா்கதமத பசால்ைக் -
கூடியவர் அதுர்பாைரவ சுயைாய் இமசமய-
யும ரா்கதமதயும இயற்றும ஆற்றல் ப்பற்ற-
வரர நாகூர் இமசைணி எம.எம. யூசுப. 

இமறவன் சிைருக்கு ைடடுமதான் வரி்க -
மைப ்படிததவுடன் அதற்கு பைடடமைதது 
்பாடும திறததிமன அமைததிருக்கிறார். அந்த 
இமறவனின் திருவருமை ்பரிபூரைைாய் 
ப்பற்றவர். 

ைனித ைனம நிமைதிமய ரதடி அமை -
யுமர்பாது ஒழுஙகு பசய்யப்படட ஒலியாய் 
தி்கழும இமசயிலும ைனிதைனம நாடடம 
ப்காள்கிறது. 

பசவிக்கு இனிமைதரும இமசயின் அடிப-
்பமட “நாதம” என வழங்கப்படுகிறது, ரா்கத -
தாைதரதாடு ்பாடப்படும ்பாடல் அமனவர் 
ைனததிலும ்பதிகிறது. 

சையக்்கருததுக்்கமை ைக்்களிமடரய 
ப்காண்டு பசல்லும ஊட்கைா்க தி்கழ்கிறது 
இமச. ஆழைான இமசக்்கடலில் ஆர்்பாடட 
மில்ைாத அமைதியான மு்கததுடன் ்பயணித -
தவர்தான் நம நாகூர் இமசைணி எம.எம.
யூசுப அவர்்கள். 

    தடுக்கி விழுந்தால் நாகூரில் ்கவிஞர்்கள் 
நிமறந்து இருக்கிறார்்கரை ்காரைம என்ன 
எனக் ர்கடடர்பாது “நா” கூர்மை என ்பதிை-
ளிததார் ்கவிஞர் Z. ெ்பருல்ைாஹ் அதுர்பாை 
்பாட்கர்்களும நிரமபிய ஊர் நாகூர்.

நாகூர் புதுைமனதபதருவில் வசிததுவந்த 
முஹமைது முமஹதீன், பெய்னம சுல்தான்-
பீவி ஆகிய இமையருக்கு ை்கனா்க 07.-04-
.1933ம ஆண்டு ை்கனா்க பிறந்தார். 

ர்கள்வி ஞானததால் இமசயுைகில் நுமழந்-

தார் இமசைணி யூசுப. ்காசியிலிருந்து வந்த 
்பரம்பமரமயச் சார்ந்தவர்்கள் உஸதாத 
ரடாைாக் நுன்னுமியான் – உஸதாத ரசாட -
டுமியான் உஸதாதது தாவூத மியான் ர்பான் -
றவர்்கள், சஙகீதரை மூச்சா்க ப்காண்ட அந்த 
குடும்பததில் உதிததவர்தான் மிராசுதார் எஸ.
எம.ஏ. ்காதர்

ப்பரும வாணி்கக் குடும்பததில் பிறந்தவ-
ராயினும சஙகீததமத உயிருக்குயிரா்க ரநசித -
தவர். முஸலிம குடும்பததில் தபபிப பிறந்த 
இமசஞானி என்று பிராைைர்்கைால் ்பாராட -

டபப்பற்றவர். நாகூர் தர்ஹாவின் ஆஸதான 
விதவான். இவர்தான் இமசைணியின் 
ஆரம்ப ஆசிரியர். இவரிடம இமச ்பயின்று 
தைது 23ம வயதில் 1956 நாகூர் தர்்காவில் 
முதல் அரஙர்கற்றம பசய்தார். 

1956-/1957-ல் பசன்மனக்கு வந்து அப -
ப்பாழுது பிர்பைைாய் இருந்த Tip Top ்கமப்ப -
னியில் ்பணி பின்னர் ஸகிரின் பிரிண்டிங 
்கமப்பனி மவதது வருவாய் ஈடடினார். 

பசன்மனயில் தமிழ் இமசச் சங்கததில் 

ரசர்ந்து இரண்டு ஆண்டு்கள் ்பயின்று, வாய்ப -
்பாடடிலும எழுததுத ரதர்விலும பவன்று 
1958 ஆம ஆண்டு தைது 28வது வயதில் 
இமசைணி ்படடம ப்பற்றார். 

 இமசக்்கல்லூரியில் இமசைணி சீர்்காழி 
ர்காவிந்தராசன் அவர்்கள் இவருக்கு ஓராண்டு 
மூததவர் தமிழ்கததிரைரய ்கர்நாட்க இமச 
்பயின்று இமசைணி ்படடம ப்பற்ற முஸலிம 
இவர் ஒருவரர.  இராொ அண்ைாைமை ைன் -
றததில் இமசச்பசல்வர் ்படடமும ப்பற்றுள்-
ைார். 

ர்கரைாவின் வாஞசீஸவர அய்யர் இவரின் 
ஆர்வதமதக் ்கண்டு முமமூர்ததி்களின் கீர்த -
தமன்கமையும, சுவாதிதிருநாள் கீர்ததமன-
்கமையும ்கற்பிததார். இததம்கய இமச-
யாைர்்கைால் அரஙர்கற்றப்படடவர் தான் 
இமசைணி யூசுப. 

    பசன்மன ்பல்ைாவரததில் உள்ை தைது 
இல்ைததிற்கு இமசயில்ைம என்ரற ப்பயர் 
மவததவர். 

்காயிரதமில்ைத மீது அைப்பரிய அன்பு 

ப்காண்டதால் அவர் ்கைந்து ப்காள்ளும 
ைாநாடு, ைற்றும ப்பாதுக்கூடட ரைமட்க -
ளில் எல்ைாம ்பாடல்்கள் ்பாடுவார். 

1960ல் பசன்மன எஸ.ஐ.ஏ. திடலில் 
நடந்த முஸலீம லீக் ைாநாடடில் இமசைணி 
இமசதத கீதம இன்னும நிமனவில் நிற்கி-
றது. 

    இமறவன் ரைல் ஆமை 
    இனததின் ரைல் ஆமை
எனும ்பாடமை ்பாடியர்பாது அஙர்க கூடி -

யிருந்த ்பல்ைாயிரம ர்பரும துள்ளி எழுந்து 
நின்ற்காடசி என் ்கண் முன்ரன ரதான்றி 
ைமறந்தது. 

்கண்ணியமிக்்க ்காயிரத மில்ைத  இமற -
வன்ரைல் ஆமை எனும ்பாடமை திரும்ப 
திரும்ப ்பாடக்ர்கடடு இன்்பம ப்காள்வார் 
என்்பமத நாங்கள் அறிரவாம. சிராஜீல் -
மில்ைத அபதுல் சைத முஸலீமலீக் ைாநாடு 
ரைமட்களில் சிறபபிக்்காைல் இருந்தது 
இல்மை. 

    நாகூரில் பிறக்்காத  நாகூர் ஹனி்பா உை-
்கபபு்கழ் ப்பற்றார் – ஆனால் நாகூரில் பிறந்து 
வைர்ந்த எம.எம. யூசுப இமசைணி என்னும 
விருதுபப்பயரராடு முஸலிம உை்கம முழுவ -
திலும வைமவந்துள்ைார். இமசததுமறயில் 
பசல்வங்கமைபயல்ைாம ப்பற்று முமறயா்க 
்கர்நாட்க இமசமய ்கற்று ர்கடர்பாரின் உள் -
ைங்கமை உரு்கச்பசய்யும விதைா்க தனது 
இமசமய பவளிப்படுததிய ரைமதயும 
ஆவார். என்று ர்பராசிரியர் ர்க.எம. ்காதர்-
பைாய்தீன் தன் இரங்கல் பசய்தியில் குறிபபிட-
டுள்ைார்.  

இமசைணி ்படடம ப்பற்ற சிை ஆண்டு்க -
ளுபபின் சாரை ்பாஸ்கரன் எனும ்கவிஞர் 
தமபி நீங்கள் சஙகீதததில் இமசைணி ்படடம 
ப்பற்றீர்்கள் அதன் ்பைன் என்ன? என்று 
ர்கடடுவிடடு அவருமடய ்கவிமத நூமை 

எடுததுக்ப்காண்டு, ்கவிஞமரயும அமழத -
துக்ப்காண்டு ரநரா்க H.M.V. இமசததடடு 
நிறுவனததிற்கு பசன்று, ஒரு ்பாடமை பைட-
டமைதது பின்னணி இமச ரசர்தது இமசத -
தடடில் ்பதிவு பசய்து, தான் ்கற்றதன் ்பைமன 
்கவிஞருக்கு ்காடடினார். ்பாடமைக் ர்கடட 
்கவிஞர் அவமர பவகுவா்க ்பாராடடினார் 
அந்தப ்பாடல்தான் 

    ைண்ை்கததின் இ்கழ்வு ைாற்றி 
    விண்ை்கததின் உயர்வு சாற்றி 

    ப்பான்ன்கததின் அண்ைல்நபி 
வந்தார் 

                                                         – புவி 
    தன்ன்கததின் சாந்தி இன்்பம தந்தார் 
அமததபதாடர்ந்து HMV இமசததடடு-

்களில் ஏராைைான ்பாடல்்கமை ்பாடியுள் -
ைார். 

    பசன்மன வாபனாலி நிமையததில் 
ரதர்வு பசய்யப்படட ்பாட்கரா்க இவர் 
்பை ஆண்டு்கள் ்பாடியுள்ைார். உைறுப -
புைவரின் சீறாபபுராைம பைஞஞானி 
பீர்ப்பாடல்்கள் ர்கடடாறு ஞானியரப்பா 
்பாடல்்கள், பசஙகுததமபி ்பாவைரின் 
நபி்கள் நாய்கர் ைாமிய ைஞசரி – ்பாடல் -
்கள் வாபனாலி – பதாமைக்்காடசி்களில் 
்பாடியுள்ைார். 

    இைஙம்க, ைரைசியா, சிங்கபபூர் 
ஆகிய பவளிநாடு்களில் வாபனாலி 
பதாமைக்்காடசி்களில் ்பாடல்்கள் ்பாடி -
யுள்ைார். 

பசன்மன வாபனாலியில் இமசய-
மைப்பாைர்்கள் டி.ஆர். ்பாப்பா – எல். 
கிருஷைன் – ஞானஸ்கந்தன் ஆகிரயா-
ரின் இமசயில் ்பாடிய ்பாடல்்கள் மி்கவும 
பிர்பைைமடந்தன. 

    ்காசிம புைவர் எழுதிய திருபபு்கழ் 
்பாடல்்கள் பைடடமைக்்க ைைமவ 
முஸத்பா  இமசைணிமய இமசரைமத 

எஸ. இராைநாதனிடம அமழததுச்பசன்-
றார். அஙர்க இமசைணி பைடடமைதது சிை 
்பாடல்்கள் ்பாடிக்்காடடியதும இமசைணி -
யின் பைடரட சிறப்பா்க இருக்கிறது என்று 
இமசரைமத இராைநாதன் ்பாராடடினார். 
உங்களுக்கு ரநரம கிமடக்கும ர்பாபதல் -
ைாம இஙர்க வாருங்கள் எனக்கு பதரிந்தமத 
உங்களுக்கு ்கற்றுததருகிரறன் என்று கூறி 
அனுபபினார். பின்னணிப ்பாடகி P. சுசிைா 
– T.M. பசௌந்தராென் வாணி பெயராம ஆகி -
ரயாருடன் இமைந்து திமரப்படங்களில் 
்பாடியுள்ைார். P. சுசீைாவின் ்பக்திப ்பாடல் 
பதாகுபபில் 2 ்பாடல்்கள் இமசைணிரயாடு 
இமைந்து ்பாடிய ்பாடல்்கள் அடஙகும.

்காயிரத மில்ைத ப்பயரன் தாவூதமியாக் -
்கான்  தனது தாததா கிரராமர்படமட வீட-
டுக்கு இமசைணி வரும்க ர்பாபதல்ைாம 
ஆருயிர் தமைவர் ்காயிரத மில்ைத என்ற 
்பாடமை – ்பாட எங்கள் தாதி (்பாடடி) 
விருமபி ர்கட்பார்

  2016 இல் ப்காழுமபில் நமடப்பறவிருந்த 
இஸைாமிய இைக்கிய ைாநாடடிற்கு இைங -
ம்கயின் ்காபபியக்ர்கா டாக்டர் ஜின்னாஹ் -
ஷரிபுததீன் யாதரா இதழின் ஆசிரியர் அஷரப 
சிஹாபதீன் நாச்சியா தீவு ்பர்வீன் – ்பாட்கர் 
எம. ்கைருதீன் – ்கவிஞர் எம. ெைாலுதீன் 
ஆகிரயார் ்பல்ைாவரம ைததீப ்காைனியில் 
இமசைணிமய சந்திதது அவமர உமரயாடி 
அமைாநாடடுக்கு இமறவாழ்ததுப ்பாடக் 
ர்கடடர்பாது உடல் சு்கவீனம ்காரைைா்க 
அவரால் வர இயைாைல் ர்பானது – அதன் -
பிறகு குைரி அபூ்பக்்கமர அமழததுச் பசன்ற -
னர். 

இைஙம்கமயச் சார்ந்த எழுததாைர் ைானா 
ைக்கீன் தனது 27வது நூல் பவளியீடடுவிழா 
இஸைாமியத தமிழ் இைக்கியப ர்பரமவ 
சார்்பா்க பசன்மனயில் 2006-ல் ்பாரதியார் இல்-

ைததில் முண்டாசுக் ்கவிஞனின் முஸலிம 
ரநசம நூல் பவளியீடடுவிழாவில் இைஙம்க 
ைக்கீன் ஹாஜியார் ்பவுன்ரடசன் விருது 
வழங்கப்படடது.  இைஙம்கயின் புரடசிக்-
்கைாலின் ்பாடமை இமசைணி ்பாடியமதக்-
ர்கடடு சிராஜீ மில்ைத அபதுல் சைதசாஹிப 
்கண்ணீர் சிந்தினார். ்பாடலின் ரசா்கதமத 
தன் குரலில் பிளிந்தார் இமசைணி. 

 1967 ஆண்டு ப்பாதுதரதர்தலின்-
ர்பாது அறிஞர் அண்ைா, ்காயிரத மில்ைத 
ஆகிரயார் ்கைந்துப்காண்ட ரதர்தல் பிரச்சார 
கூடடததில்

்காயிரதமில்ைத எங்கள் ்காவைரர – அவர் 
்கருமை வடிவான தீன் சுடரர 
வாயினிக்்க ர்பசிவரும வல்ைவரர 
               – எங்கள் 
 வாழ்வுக்கு வழிதந்த நல்ைவரர  
எனும ்பல்ைவியுடன் பதாடஙகும 

்பாடமை இவரர பைடடமைதது ்பாடியமத 
ர்கடட அறிஞர் அண்ைா, அவர் ்பாடிய 
நயதமதயும – ப்பாருமையும ்பாராடடி 
ர்பசியமத தன் வாழ்நாள் விருதா்க எண்ணி-
னார் இமசைணி. 

    கீழக்்கமரயின் பதாழில் அதி்பர் யாசீன் 
வீடடுத திருைைததில் ைக்்கள் திை்கம எம.
ஜி.ஆர் + சிவாஜி்கரைசன் ்கைந்து ப்காண் -
டனர். அஙர்க இமசைணியின் ்கச்ரசரி நடந் -
தது. எம.ஜி.ஆர்.  இமசைணியின் ்பாடல் -
ர்கடடு ்பாராடடினார். 

    ”ஆஸ்கார் நாய்கன்” A.R. ரஹ்ைாரனாடு 
பநருஙகிய பதாடர்பு ப்காண்டவர். அவர் 
தீன் இமசைாமை எனும ஒலிநாடாமவ 
பவளியிட இருக்கும ரவமையில் இமசைணி 
பசய்குததமபி ்பாவைரின் ர்பரன் நாஞசில் ்ப. 
ெைால் முஹமைது  ்பாடல் எழுத சி்பாரிசு 
பசய்துவிடடு ைரைசியா, சிங்கபபூர் நாடு்க -
ளில் ்கச்ரசரி முடிதது பசன்மன வந்தர்பாது 
ஏரதா ்காரைததால் அவர் குரல் ்பாதிக்்கப்பட -

டிருந்தது. அதனால் தீன் இமசைாமை ஒலிப-
்பதிவு பசய்யும ரநரததில் இவரால் ்பாட முடி -
யாைல் ர்பானது. அதனால் அவரின் நண்்பர் 
ஷாகுல் ஹமீதுமவ ரஹ்ைானிடம அறிமு்கம 
பசய்து 4 ்பாடல்்கள் ்பாட வாய்பபுக் ப்காடுத-
தார். பின் ரஹ்ைான் தன் திமரப்படங்களில் 
ஷாகுல் ஹமீதுக்கு வாய்பபுக் ப்காடுததார். 

    பசன்மன தமைமைச் பசயை்கததில் ைன -
ைகிழ்ைன்றம சார்்பா்க நடததிய ்கச்ரசரியில் 
இமசைணிமய ்பாராடடி ஏழிமசச்பசல்வர் 
எனும விருதிமன அளிதது ப்கௌரவிததனர். 

வாழ்க்கை குறிப்பும் – இறுதி விருப்பமும்
தந்மத     :     முஹமைது முமஹதீன் 
தாய்         :     மெனம சுல்தான் பீவி 
ைமனவி     :     ்பல்கீஸ நாச்சியார் 
குழந்மத்கள் :     ராபியததில் ்பசரியா, 

முஹமைது இக்்பால், தமிமுல்  அன்சாரி, 
ஹசினார்ப்கம ைற்றும 8 ர்பரபபிள்மை்கள்

இறபபு     :     18. -11. -2021
அவரின் சாதமனக்கு அரசு்கள் அவமர 

ப்கௌரவிக்்கவில்மை. ஓர் ்கமைஞமன அரரச 
ரதர்வு பசய்து ப்கௌரவிக்்கரவண்டும. 
்கமைஞரன விண்ைபபிதது ப்கௌரவம 
ப்பற அவர் ைனம நாடவில்மை. இனியா -
வது ்கமைஞர்்கமை அவர்்களின் திறமை 
அறிந்து ப்கௌரவிக்்க ரவண்டும என விரும-
பினார். 

இமசயில்ைம இன்று இமசயில்ைாைல் 
இருக்கிறது இஸைாமிய இமசததமிழ் ஓய் -
பவடுததது. இனிவரும ்காைமும அவர் 
இமசரயாடு இமசயாய் வாழும நம ைனமத 
ஆளும. 

என்றெனறும் ரீங்கரிக்கும் இசைமணி

கவிஞர் எம். ஜலாலுதீன் ...?
அ்ேப்பாளர் நிலா வட்டம் 
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ஆளுநர் வுயிஸ்ட் இலஙமகையில் 
மைற்்கைாண்ட குற்்றஙகைளுக் -
கைாகை ்டச்சு இராணுவ நீதிைன்றம 

(Heeren XVII) நிம்றமவற்றிய ்கைாடூரைான 
ைரண தண்டமனமயப் ்பற்றிப் ்பார்்மதாம.

வுயிஸ்ட் கைாவலில் மவக்கைப்்பட்டிருநத 
கைால்தில் அவரின ைமனவி ்பார்்பரா, தன 
கைணவமரக் கைாப்்பாற்றுவதற்கைாகை ஒல்லாநதி-
லிருநத Heeren XVII இ்டம ்சனறு உதவி 
மகைாரினார். ஆனால் எதுவும ஏற்றுக் -
்கைாள்ளப்்ப்டவில்மல. ்யாஹான (Johan 
de Mauregnauld) என்பவர் தமலமையில் 
விசாரி்து முடிக்கைப்்பட்்ட இநத வழக்கின 
அறிக்மகை 400 ்பக்கைஙகைம்ள வி்ட அதிகைைா-
னது.

சட்்டவிமராதைாகை இராணுவ நீதிைன-
்ற்மத அமை்தது, அதற்கு் தனமன் 
தாமன தமலவராகை நியமி்துக்்கைாண்டது, 
தண்டமன நிம்றமவற்று்பவராகை தனமன 
ஆக்கிக்்கைாண்டது, அதன மூலம அப்்பா -
விகைள 19 ம்பமர ஈவிரக்கைமினறி ்கைான்றது 
ம்பான்ற குற்்றஙகைள நிரூபிக்கைப்்பட்டிருநதன.

இநத வழக்கு அனம்றய ்டச்சு நீதி்து-
ம்றக்கு ஒரு ்்பருைதிப்ம்பக் ்கைாடு்தது. 
இமதப் ்பற்றி 1735 இல் ஒல்லாநதிலுள்ள 
மராட்்டர்்டாமில் ஒரு துணடுப்பிரசுரம ் வளி-
யி்டப்்பட்்டது. ‘ஆளுநர் ்்பட்ரஸ் வுயிஸ்ட் 
இலஙமகையில் சட்்டவிமராதைாகை நீதிமயக் 
மகையாண்டார். அப்்படிப்்பட்்ட ஆளுந -
ருக்கு ்ப்தாவியா நீதி்தும்ற தகுநத தண்ட -
மனமய வழஙகி நீதிமய நிமலநாட்டியது’ 
எனக் குறிப்பி்டப்்பட்டிருநதது.

இநத வழக்கின விம்ளவாகை இனிமைல் 
எநத்வாரு நாட்டு ்டச்சு ஆளுநரும, த்ள்பதி-
யும நீதிச்சம்பயின கூட்்டஙகைளில் ்பஙகு்பற்-
்றக்கூ்டாது எனறும, நீதி்தும்ற விவகைாரங -
கைள உயர் அதிகைார தமலயீடு இனறி இயஙகை 
மவணடும எனறும தீர்ைானிக்கைப்்பட்்டது.

இலஙமகையில் வுயிஸ்டின அக்கிரைஙகை-
ளுக்கு ஆதரவளி்த இராணுவ நீதிைன்ற -்
மதச் மசர்நத ்பதிமனநது ்்பரும தணடிக்-
கைப்்பட்்டார்கைள. அவர்கைளின குடும்பஙகைள 
அவர்கைம்ள விடுவிக்கைக் மகைாரி ம்பாராடிய 
ம்பாதும அவர்கைளில் சிலமர விடுவிக்கைப் -
்பட்்டார்கைள. சிலர் சிம்றயிமலமய இ்றநது -
ம்பானார்கைள. சிலர் ்தா்டர்நதும சிம்றயில் 
சில வரு்டஙகைள தடு்து மவக்கைப்்பட்டிருந-
தார்கைள. பினனர் அரசின ்்பாது ைனனிப்பு 
்்பற்று 1736 ஆம ஆணடு எஞ்சிய ஆறு 
ம்பரும விடுதமல ்சயயப்்பட்்டார்கைள.

வுயிஸ்டின ைமனவி ்பார்்பராவும, ைகைள -
ைாரும 1733 ஆம ஆணடு வுயிஸ்டின 
்சாநத இ்டைான ஒல்லாநதிலுள்ள ஹார்லம 
(Haarlem) திருமபினார்கைள. ்பார்்பரா 
1746ஆம ஆணடு அவரின 53 வது வயதில் 
இ்றநதார்.

்்பாதுவாகை ஆளுநர்கைள இ்டைாற்்றம 
்்பற்று இனனும சில நாடுகைம்ள ஆளும தகு -

திமயயும ்்பறுவார்கைள. ஆனால் வுயிஸ்ட் 
இ்ளம வயதிமலமய தனது ்கைாடுஙமகைால் 
ஆட்சியின கைாரணைாகை தணடிக்கைப்்பட்டு 
்கைால்லப்்பட்்டார். அவவ்ளவு ஆஸ்தியும, 
அநதஸ்தும இருநதும 
தனது குற்்றஙகை்ளால் 
அவர் தனது 41வது வய-
திமலமய இ்றநதும்பாகை 
மநரிட்்டது.

இலஙமகையில் அவர் 
மூனம்ற மூனறு ஆணடு-
கைள ைட்டும ஆளுநராகை 
வாழநதார். வுயிஸ்டின 
ஆட்சிக் கைால்மத ்டச்சு 
ஆட்சிக்கைால்தின கைம்ற்ப-
டிநத ்பக்கைம எனறு குறிப்-
பிடுவார்கைள.

இலஙமகை சரி்திர்-
தில் ம்பார்்துக்மகைய, 
ஒல்லாநத, ஆஙகிமலய 
ஆளுநர்கைள நூற்றுக்கைணக்-
கைாமனார் ஆட்சி்சயதுள-
்ளனர். அவர்கைம்ள அதிகைா-
ரம ்பம்ட்த முதனமை 
ஆட்சியா்ளர்கை்ளாகை இருந-
திருக்கின்றனர். அவர்கை-

ளில்; இப்்படி விசாரமண ்சயயப்்பட்டு, 
ைரணதண்டமன தீர்ப்்பளிக்கைப்்பட்டு, ் கைால்-
லப்்பட்்ட ஒமர்யாருவர் ம்ப்ருஸ் வுயிஸ்ட் 
ைட்டுமை. இலஙமகையில் ்பல ஆளுநர்கைள 
்கைாடுஙமகைாலர்கை்ளாகை இருநதிருகின்றனர். 
ஆனால் இஙமகை தைது அதிகைார வரமபுகைம்ள 
மீறியதற்கைாவும, ்சாநத அதிகைாரிகைம்ளமய 
துனபுறு்திக் ்கைான்றமைக்கைாகைவும அவர் 
சி்றப்பு நீதிைன்ற்தின கைவன்துக்கு உள்ளா -
னார்.

வுய்ஸ்ட் விக் ஆவி
வுயஸ்ட் தனது ஆட்சிக் கைால்தில் 

்கைாழுமபு மகைாட்ம்டயிலிருநது அளு்ைா -

வ்மத வழியாகை ைட்்டக்குளி ்சன்றம்ட -
யும ்பாமதமய வுயிஸ்ட் தான அமை்தார். 
இனறு அது ஒரு முக்கியைான ்பாமதயாகை 
ஆகியிருப்்பமத அறிவீர்கைள. ்கைாழுமபு 

- ைட்்டக்குளியில் கைாக் -
மகை்தீவு வழியாகை கை்ளனி 
கைஙமகையின முகைப்பு வமர 
்சல்லுகி்றது வுயஸ்ட்விக் 
வீதி (Vuystwyk Road).
வுயிஸ்ட் அளு்ைாவ்மத 
முடிவில் தனக்கைான ஒரு 
்பஙகை்ளாமவ அமை்-
தார். நீச்சல் த்டாகை்து்டன 
அமைக்கைப்்பட்்ட அநத 
்பஙகை்ளாவில் உல்லாச-
ைாகை கைளி்திருநத அவர். 
அதற்கு Vuystwijk எனகி்ற 
்்பயமரச் சூட்டியிருந-
தார். வுயஸ்ட் என்றால் 
கிராைம எனறு ்டச்சு 
்ைாழியில் ்்பாருள.

மு கை ் து வ ா ர ் தி ல் 
(Mutwal) வனப்பு்டன 
கைாட்சியளி்த அவருக்கு 
பிடி்திருநத இ்ட்தில் 
தான அவர் அநத ்பஙகை -

்ளாமவக் அமை்தார். மகைாட்ம்டயிலிருநது 
முகை்துவாரம வமரயிலான ்பாமதமய உரு -
வாக்குவதற்கைாகை கைற்கைம்ள மகைைாற்றி இரு 
ைருஙகிலும ்பாமதமயாரஙகைள அமைக்கைப் -
்பட்்டது. இனறும ் கைாழுமபில் விஸ்ட்மவக் 
்பார்க்மகை (பூஙகைா) அறியாதவர்கைள ்வகு 
சிலராகை் தான இருப்்பார்கைள. ரசமுன கைநத 
எனகி்ற மைட்டில் தான வுயிஸ்டின ்பஙகை்ளா 
அனறு அமைக்கைப்்பட்டிருநதது. இனறு ்பல 
வீடுகைளும, கைம்டகைளும, ்தாழிற்சாமலகை-
ளும நிம்றநத இ்டம அது.

வான ம்டார்ட் (Van Dort) இலஙமகையின 
முக்கியைான ஓவியர்கைளில் ஒருவர். இலங-
மகையின ஒன்றமர நூற்்றாணடுக்கு முன 

்வளிவநத மகைலிச்சி்திர சஞ்சி-
மகையான ‘முனியாணடி’ சஞ்சி -
மகையில் அவர் வமரநத ஓவியங-
கைளும கைட்டுமரகைளும இனறும 
ம்பசப்்படுகின்றன. அதில் அவர் 
எழுதிய கைட்டுமரயில் ்பதினாறு 
வயமதயும்டய ்கைாழுமபு அக்கைா-
்டமி ைாணவன வுயிஸ்ட் முனனர் 
வாழநத வீட்டிலிருநது சுைார் 300 
யார் தூர்தில் அமைநதிருநத 
நீச்சல் கு்ள்தில் குளி்துக்்கைாண-
டிருநதம்பாது,

"இரவும ்பகைலும புலம்பல்-
கைளும ்்பருமூச்சுகைளும, அழு-
மகையுமமகைட்கின்றன" எனறு 
உளளூர்வாசிகைள அநத இம்ள-
ஞனி்டம ்தரிவி்தமத அநத இம்ளஞன 
வான ம்டார்ட்தி்டம கூறியிருக்கி்றார். தனி -
மையும, கை்டற் கைாற்றின சலசலப்பும கு்ள் -
மதச் சுற்றி வ்ளரும மூஙகில்கை்ளால் உருவா-
கும ச்தைாகை அது இருக்கைக்கூடும எனறு 
வான ம்டார்ட் எணணினார். அவர் 1894 இல் 
Vuyst Wyk ஐ ்சனறு ்பார்மவயிட்்டம்பாது, 
கிணறும கு்ளமும சிமதநது கி்டப்்பமதக் 
கைண்டார், மைலும மூஙகில்கைள கூ்ட அஙமகை 
கைாணக் கிம்டக்கைவில்மல. அப்்படியிருக்கை 
எவவாறு இநத ச்தம வரமுடியும எனறு 

சற்று வியப்புறுகி்றார்.
உ ள ளூ ர் வ ா சி கை ள 

சிலர் அவரி்டம, கைவர்-
னர் வுயிஸ்ட்டின ஆவி 
எழுப்புகின்ற ச்தம 
தான அமவ எனறும 
உறுதியாகை கூறுகின்ற-
னர். வுயிஸ்ட் அஙமகை 
தனது ைமல நாட்டு சமை-
யல்கைாரரு்டன மசர்நது 
ைனித ைாமிச்மத 
சமை்து உண்டதாகை 
அதற்கு முனனர் ஒரு 
கைமதயும நிலவியிருக்கி-
்றது. அது  உணமைமயா 
்்பாயமயா... ஆனால் 

அவரின கைாணியில் இருநது ைனித எலும-
புக் கூடுகைள கைண்்டடுக்கைப்்பட்்டமத வான 
ம்டார்ட் ்பதிவு ்சயதிருக்கி்றார்.

வுயஸ்ட்மவக் ்பகுதியில் ஆவிக் கைமத 
கைம்ள நமபு்பவர்கைள இனறும உள்ளார்கைள.

அவர் கைணமூடி்தனைாகை ்சயத அராஜகைங-
கைளின இன்னாரு உதாரண்மதயும குறிப்-
பி்ட மவணடும.

சிங்கள எழுத்துருவாக்்கத்துக்கு தடை
இலஙமகையில் முதன முதலில் சிஙகை்ள 

எழு்துக்கைம்ள உருவாக்கும ்பணி குறி்து 
இதற்கு முனனர் விரிவாகை எழுதியிருக்கி-
ம்றன. கிழக்கிநதிய கைம்பனியின ஆயுதப் 

்்பாறுப்்பா்ளராகை இருநத மகைபிரிமயல் ஷாட் 
(Gabriel Schade) என்பவரி்டம தான சிஙகை்ள 
எழு்துக்கைம்ள உருவாக்கும ்பணிமய 
ஆளுநர் ஜாமகைாப் (Jacob Christian Peilat) 
1725 ஆம ஆணடு மகைபிரிமயல் ஷாட்டி்டம 
ஒப்்பம்ட்திருநதார். நுணுக்கைைான உமலாகை 
மவமலகைள ்சயவதில் மகைமதர்நதவராகை 
இருநதார் ஷாட்.

1726 இல் வுயிஸ்ட் ஆளுனராகை ்பதவிமயற்-
்றதும இலஙமகைக்கு அப்்படி்யாரு அச்சுப்்ப-
ணிகைள மதமவயில்மல எனறு கூறி ஷாட்ம்ட 
சிம்றயில் அம்ட்துவிட்்டார். சுமதச ்ைாழி 
எழு்துவார்ப்புப் ்பணிகைள அப்்படிமய நிறு -்
தப்்பட்்டன. ்பல சி்திரவமதகைளுக்கும உள-
்ளானார் ஷாட். அநதப் ்பணிகைள நினறு விடு-
கின்றன. வுயிஸ்டுக்குப் பின ஆளுநர் Gustafi 
Willem Baron Van Imhoff ்பதவிமயற்்றதன 
பினனர் தான ஷாட் விடுதமலயானார். சிம்ற 
-சி்திரவமதமய அனு்பவி்துவிட்டு விடுத-
மலயான ஷாட் அதன பின வநது உருவாக்-
கிய எழு்து வார்ப்புக்கைம்ளக் ்கைாணடு தான 
1737 ஆம ஆணடு இலஙமகையின முதலாவது 
சிஙகை்ள நூல் (“The Singaleesch Gebeede-Boek”) 
்வளியானது. இனனும ்சால்லப்ம்பானால் 
அது தான இலஙமகையின முதலாவது சுமதச 
்ைாழி நூல் எனலாம. சில மவம்ள வுயிஸ்ட் 
ஷாட்ம்ட சிம்றயி்டாைல் இருநதிருநதால் 
இலஙமகையின முதலாவது சுமதசிய ்ைாழி 
நூல் 1720கைளிமலமய ்வளிவநதிருக்கைக் 
கூடும. மகைபிரிமயல் ஷாட் தான இலஙமகை-
யில் முதலாவது அமசயும சிஙகை்ள எழு்துக்-
கைளின பிதா எனறு தான கூ்ற மவணடும. பின-
னாட்கைளில் இமதப் ்பற்றிய வி்பரஙகைம்ள 
்பதிவு ்சயத Dutch Burgher Union ்வளி-
யிட்்ட சஞ்சிமகையில் வுயிஸ்ட் ஒரு ்பயஙகைர-
வாத ஆட்சியா்ளன எனறு வர்ணி்திருநதது.

 
(அடுத்த இ்தழில் க�ொழும்பின் புதிய �த்த)

க�ொழும்பின் 
கதை

என். சரவணன்

8

என்.சரவணன்...

வுயிஸ்ட் பங்களாவில்
கேட்ட ஆவிேளில் புலம்பல்

மு்கத்துவாரம்

மகைகைளிலும கைாடுகைளிலும 
வாழநத ைனிதர்கைள ஒற்று-
மையாகை வாழநது வநதார்-
கைள. நா்ளம்டவில் ைனிதன 

நாகைரீகைைம்டய ஆரமபி்தான. தனக்்கைன 
்ைாழிகைம்ள உருவாக்கிய ைனிதன அதி-
கைார்துக்கைாகைப் ம்பாட்டியிட்்டான. ஆமச-
்யனும மைாகை்தால் தான எணணியமத 
அம்டய சகை ைனிதர்கைம்ள ்கைால்லவும 
ைனிதமநய்மத ை்றநது மிருகைைாகை ைா்றவும 
ஆரமபி்தான.

ைனிதமன ைனிதனாக்கி நல்வழிப்்ப-
டு்துதல் எனும உயர்நத மநாக்கு்டன உரு-
வானமவமய ைதஙகைள. பிரிவிமனமய 
ஏற்்படு்துவதற்கைாகை ைதஙகைள உருவாக்கைப்்ப-
்டவில்மல.

உலகை்தில் ்பலமகைாடி ைக்கைள வாழகின-
்றனர். ஒவ்வாரு ைனிதர்கைளும விருப்பு 
்வறுப்புகைம்ள உம்டயவர்கைள இஙகு ைனி-
தர்கைம்ள ைனிதர்கைம்ள ைதி்து ந்டவாது 
ம்பான பி்றழவு நிமலயில்தான இம்றவமன 
பிரி்து ைதைாகை ைாற்றிக் ்கைாணடு ைனிதர்-
கைள வழி்ப்ட ்தா்டஙகினர் .

ைதஙகைள ்பல மதானறி ைனிதர்கைம்ள 
மவறு்படு்துவதற்கைல்ல. ஒவ்வாரு ைனிதர்-
கைளும ்வவமவ்றான ைதஙகைம்ள பின்பற்று-
கின்றனர். மவறு்பட்்ட கைலாசாரஙகைம்ளயும 
்பழக்கைவழக்கைஙகைம்ளயும ்கைாணடு கைாணப்-
்படுகின்றனர். இருப்பினும எல்மலாரும 
சகை ைனிதர்கைம்ள என்பமத புரிநதுக்்கைாள்ள 
மவணடும.

இதமனமய கைணியன பூஙகுன்றனார் 
'யாதும ஊமர யாவரும மகைளீர்' எனறு ்பாடு-
கின்றார். இஙமகை ைனிதர்கைளிம்டமய இனம 
ைதம ்ைாழி சாதி என ்பல மவறு்பாடுகைம்ள 
நாம ஒழி்துவி்ட மவணடும. ைனிதமநயம 
என்ற ஒனறினால் பி்றைனிதர்கைம்ளாடு அனபு 
்பாராட்டுதல் தான சி்றப்்பானது.

ைனிதமநயம என்றால் எனன? சகை ைனிதர்-
கைளி்டம அனபு கைாட்டுவமத ைனிதமநயம 
எனக் கூ்றலாம. இதில் உயிரிரக்கைப் ்பணபு 
ைனிதமநய்தில் முக்கிய இ்டம வகிக்கின-
்றது. பி்றருக்கு துன்பைளிக்கைாைல் இரு்தல் 
இயலாதவர்கைளின துன்ப்மதப் ம்பாக்கு-
தல்; இ்ளகிய இதயமும; இரக்கை சு்பாவமும 
உறுதியான ்சயற்்பாடுகைம்ளயும ்கைாணடி-
ரு்தல் எனறும கூ்றலாம.

1893இல் அ்ைரிக்கைா சிகைாக்மகைா நகைரில் 
நம்ட்்பற்்ற உலகை ைதஙகைளின ்பாராளுைன-
்ற்தில் அமனவமரயும 'சமகைாதர.... சமகைா-
தரிகைம்ள....' எனறு விமவகைானநதர் விளி்து 
உலகை ைக்கைளிம்டமய ைனித மநய்மத 

எடு்துமர்தார். ்தா்டர்நதும 'பி்றப்-

்்பாக்கும எல்லாவுயிர்க்கும சி்றப்்்பாவவா 
்சய்தாழில் மவற்றுமை யான' எனறு 
்பாடுகி்றார் வளளுவர். அதாவது ைனிதர்கைள 
எனப்்படு்பவர்கைள பி்றப்பினால் சைனானவர்-
கைள என்பதாகும. உயர்வு தாழவு இல்லாைல் 
பி்ற ைனிதர்கைள மீது அனபு ்பாராட்டும அநத 
உயரிய ்பணபும்டயவமன உணமையான 
ைனிதனாவான. அ்தமகைய ்பணபிலாத-
வமன ைனிதனாகை கைருத முடியாது என வள-
ளுவரும ்தளிவு்படு்தியுள்ளார்.

ைத சுதநதிரம அல்லது நமபிக்மகைக்கைான 
சுதநதிரம என்பது தனிந்பர்கைள அல்லது 
சமூகைஙகைள எநத்வாரு சையம ்தா்டர்-
்பாகை ்்பாதுவிமலா அல்லது தனிப்்பட்்ட 
மும்றயிமலா நமபிக்மகை-
கைம்ள மவ்திருப்்பதற்-
கும வழி்படுவதற்கும 
ச்டஙகுகைம்ள ந்ட்துவ-
தற்குைான சுதநதிரைா-
கும. இது ்தா்டர்்பான 
நமபிக்மகைமய மவ்தி-
ருக்கைாைல் இருப்்பதற்-
குைான சுதநதிரைாகும. 
்பல நாடுகைளும ைக்கை-
ளும சையச் சுதநதிரம 
என்பது அடிப்்பம்ட 
ைனித உரிமை எனறு 
கைருதுகின்றனர். பி்ற சை-
யஙகைம்ளக் மகைக்்கைாள-
வதற்கைாகை அவர்கைள துனபுறு்தப்்ப்ட ைாட்-
்டார்கைள எனம்ற ்்பாருள்படும.

எல்லா ைதஙகைளும அனம்ப்தான 
ம்பாதிக்கின்றன. ைனிதகுலம உயர்நதி்ட 
சையம ்்பரும ்பஙகைாற்றுகி்றது. ைத நல்-
லிணக்கைம ைனித குல்தில் நட்பு, அனபு, 
அமைதி ம்பான்றவற்ம்ற உருவாக்குகி்றது. 
ைத நல்லிணக்கைம ைனிதமனக் கைாக்கும 
முக்கிய கைாரணிகைளில் ஒனறு என் ்தளிய-
லாம.

இனம்றய இரு்ப்மதா்றாம நூற்்றாணடில் 
எநத்வாரு நாடும தனி்தி்றமையால் இயங-
கிவி்ட முடியாது இதற்கு கைாரணம நாடுகைளுக்-
கிம்டமய, ்்பாரு்ளாதார, சமூகை, கைலாசார 
இமணப்புகைள அதிகைைாகை உருவாகுவமதயா-
கும. இப்்படி்பட்்ட சூழநிமலயில், ைதநல்லி-
ணக்கைம மிகை இனறியமையாதது.்வவமவறு 
ைதஙகைளில் உள்ள நல்ல கைரு்துக்கைம்ள 
்வளிச்சம ம்பாட்டுக்கைாட்டி அவற்ம்ற 
அமனவரும பின்பற்்ற ஊக்குவிப்்பவன 
உலகை்திற்குப் ்்பரும நனமை ்சயதுவி-
டுகி்றான. எநத ைத்மதயும ்வறுக்கைாைல் 
எல்லா ைதஙகைம்ளயும ஆக்கைப்பூர்வைாகைக் 
கைாணமவணடும.

அமன்து ைதஙகைளும இஙமகை அனம்ப 
தான ம்பாதிக்கின்றன. உதாரணைாகை 
'அனம்ப சிவம' எனகி்றது இநதுசையம 
பி்ற ைனிதர்கைள மீதும உயிர்கைள மீதும கைரு-
மணக்்கைாள்ள மவணடும எனகி்றது. ஏமழ-
கைளுக்கும இல்லாதவர்கைளுக்கும உணவ-
ளி்தல் இம்றவனுக்கு ்சயயும ்தாணடு 
எனறு இநதுைதம ம்பாதிக்கின்றது. 'உன-
மனப்ம்பால் அடு்தவமனயும மநசிக்கை 
மவணடும' எனகி்றார் இமயசு கிறிஸ்து. 
கிறிஸ்தவ ைதமும பி்றருக்கு ்சயயும 
மசமவமய உயர்நத மசமவ்யன ம்பாதிக்-
கின்றது. அனபு

கைருமண சகிப்புதனமை ஒற்றுமை 
ம்பான்ற வி்டயஙகைம்ளயும கிறிஸ்தவ ைதம 
கைற்பிக்கின்றது.

அதும்பால இஸ்லாமின 'புனித நபி' ைனி-
தமகைா்து வாழவமத இஸ்லாமியர்கைளின 
உயர்நத அ்றம எனகி்றார். ்்பௌ்த ைத -்
தின '்கைௌதை பு்தர்' அனம்பயும அமைதி-
மயயும ்கைாணடு வாழ்பவமன ்்பௌ்தன 
எனகி்றார். ்பல சையஙகைள மவறு்பட்்ட சா -்
திரஙகைம்ளயும ச்டஙகுகைம்ளயும ்கைாணடி-
ருநதாலும அடிப்்பம்டயான ்கைாளமகையில் 

ஒனறு்படுகின்றன. ்பல்மவறு இ்டஙகைளில் 
மதானறிப் ்பாயநமதாடும ஆறுகைள முடிவில் 
கை்டலில்தான கைலக்கின்றன. அமதம்பான-
றுதான சையஙகைள மவறு மவறு கைாலக்கைட்-
்ட்தில் மதானறியிருநதாலும அவற்றின 
இலக்கு இம்றவமன அம்டவதுதான.

இவவாறு உலகின அமன்து ைதஙகைளும 
நல்வழிமய்தான ம்பாதிக்கின்றன. ஆனால் 
அதமன புரிநதுக் ் கைாள்ளாத சில ைனித மிரு-
கைஙகைள ைதஙகைளின ்்பயரில் பிரிவிமனமய 
உண்டாக்கி மைாதல்கைம்ளயும பிரச்சிமனகை-
ம்ளயும உலகில் மதாற்றுவிக்கின்றன. தன 
ைத்மத ைட்டுமை ஆதரிப்்பவன உலகில் 
மைாதமல ஏற்்படு்தி வனமும்றமய் தூண-
டுவமதாடு தீவிரவாத அமைப்புக்கைம்ள உரு-
வாக்கைவும முற்்படுகின்றான. ைதவாத்மத 
விமத்து அரசியல் இலா்பம மதடுவமதாடு 
சில அரசியல்வாதிகைள தமலவர்கைள அவர்-
கைம்ள நமபியுள்ள ைக்கைம்ளயும நாட்ம்ட-
யும பி்ளவு்படு்தும இழி ்சயல்கைளில் ஈடு-
்படுகின்றனர். இதமன தைது நாட்டுக்குள 
ைட்டுைனறி உலகை்ளவிலும ்சயற்்படு்த 
முற்்படுகின்றனர். ைத நல்லிணக்கை்மத கைட்-
்டாயப்்படு்தி உருவாக்கை இயலாது. அனபி-
னால்தான அமதச் சீராகை வ்ளர்க்கை முடியும.

எவவாறு ைத நல்லிணக்கை்மதப் 
ம்பணலாம என்றால் முதலில் பி்ற ைதஙகை-
ளின மீது ஒருவருக்குள்ள ைன ்வறுப்ம்ப 
நீக்குவமத முதல்்படி. பி்ற ைதஙகைள மீது 
்வறுப்ம்ப ஏற்்படு்தும கைரு்துக்கைம்ளமயா 
அல்லது ்பமகைமை உணர்வு் தூணடும கைரு -்
துக்கைம்ளமயா ்பரப்்பக்கூ்டாது. பி்ற ைத்தவ-
ரின விழாக்கைளில் கைலநது ்கைாளவது நட்ம்ப 
வ்ளர்க்கும. ்்பாதுவிழாக்கைளின ம்பாது 
ஏமனய ைத ச்டஙகுகைம்ள ் சயயும மநர்தில் 
்்பாறுமைமயக் மகையாளவமதாடு ைனப்பூர்-
வைாகை ைரியாமத ்சயயவும மவணடும.

'ஒனறு ்பட்்டால் உணடு வாழவு' என்பது 
நம முனமனார்கைளின ்்பான்ைாழி. நாம 
ைனிதர்கைள என்ற உயர்திமணக்குரியவர்கைள. 
சாதாரண ஐநதறிவு விலஙகுகைள கூ்ட ஒற்று-
மையாகை தைது கூட்்டஙகைளு்டன வாழவமத 
நாம அவதானிக்கினம்றாம.

ஆனால் இநத ைனிதர்கைள ைா்திரம ஏன 
இவவாறு முட்்டாளகைள ம்பால சகைைனிதர்கை-
ம்ளமய ்கைானறும ்கைாடுமைப்்படு்தியும 
வாழகின்றார்கைள. இது ைா்ற மவணடும. 
ைதஙகைள ்வவமவ்றாகை இருநதாலும அமவ 
ைனிதம என்ற ஒனம்றதான ம்பாதிக்கின-
்றன. ஆகைமவ ைனிதம ம்பணினால் இவவுல-
கைம அனபில் திமழக்கும என்பது திணணம.

ைனிதன என்பது இயற்மகையின உச்சக்-
கைட்்ட ்பம்டப்பு. ்பல மகைாடி ஆணடுகைால 
்பரிணாை வ்ளர்ச்சியின விம்ளவால் இயற்-
மகைக்கு கிம்ட்த ைா்்பரும ்பரிசு. வரம-
பில்லா வலிமை ்்பற்்ற ைனிதன ைனிதமந-
யம எனும ைகு்ட்மத சூடினால் ைட்டுமை 
மவரைாய மிளிர்வான என்பமத நாம அமன-
வரும புரிநதக் ்கைாள்ள மவணடும. 

ைத இன ்ைாழி மவறு்பாடுகைம்ள ை்றநது 
தியாகை்துக்கைாகைவும நல்ல ்கைாளமகைக்கைாகை-
வும பி்ற ைத்மத ைனப்பூர்வைாகை ைதிக்கை 
மவணடும. ஒரு-
வமராடு ஒருவர் 
அனம்பச் ்சலு்தி 
சைய நல்லிணக்கை -்
மதப் ம்பணி இவ-
வுலகை்தில் உயர்நத 
உனனத வாழமவ 
வாழ உறுதி 
்சயமவாம. 

பிற மதங�ள் மீதொன
கெறுப்பை நீக்குெதத மத

நல்லிணக்�த்துக்�ொன முதல்பைடி

யதுஷொ ரவிதியொ�ரொஜொ...  

கு

முனியொண்டியின் 
மு�ப்பு த்தொற்றம்.

வுயிஸ்ட் இஙத�்தொன்
அதைதது தைக�ப்்பட்டிருந்தொர்.
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nghwpapayhsu; uQ;rpj; [p &grpq;f mtu;fspd; 

rpe;jidj; Jspfshf ntspte;jJld;> mg;NghJ 15 

Mz;LfSf;Fk; Nkyhf njhopy;Jiwapy; 

epiyngw;Ws;s jhd;> gl;ljhupfspd; juk; Ntfkhf 

Fiwe;J tUtij mtjhdpj;Njd; vd;W 

Fwpg;gpl;bUe;jhu;. 'ehd; mtu;fspd; ghl mwpT 

njhlu;ghd mu;j;jj;jpy; $wtpy;iy> Mdhy; 

r%fj;jpw;Fk;> ehl;bd; nghUshjhuj;jpw;Fk; 

Neu;kiwahd jhf;fj;ij Vw;gLk; jpwd; nfhz;l 

njhopy; ty;Yduhf xUtiu tsu;g;gjpy; mbg;gil 

tpOkpaq;fs; kw;Wk; tho;f;ifj; jpwd;fspd; 

mbg;gilapy; xUtupd; jpwik njhlu;gpNyNa 

Fwpg;gpl;Nld;>" vd;W mtu; $wpdhu;. 

mtUk; kw;Wk; xUkpj;j rpe;jid nfhz;l njhopy; 

epGzu;fSk; xd;W Nru;e;J> fw;gjpy; Mu;tKs;s> 

cw;rhfKs;s khztu;fs; tuf;$ba xU fy;tp 

ikaj;ij cUthf;fp> mtu;fs; Rje;jpukhf 

nraw;glTk;> NkYk; ghupanjhU fw;wy; gpd;dzpapd; 

JizAld; jq;fis Mw;wy;kpf;f epGzu;fshf 

tsu;j;Jf; nfhs;sTk; cjt jq;fs; mDgtj;ijg; 

gad;gLj;jpdu;. ,yq;if njhopy;El;g 

gy;fiyf;fofj;jpd; Muk;gkhdJ ,e;j ,yf;if 

epiwNtw;Wtjw;fhd Kjw;gbahFk; vd;gJld;> 

,yq;if khztu;fs; jha;ehl;bNyNa 

cau;fy;tpia njhlu;tjw;fhd tha;g;Gfis 

mjpfupg;gjw;F ,J toptFj;jJ. ,yq;if 

njhopy;El;g gy;fiyf;fofk; ehL KOtjpYkpUe;J 

110 khztu;fisf; nfhz;l Kjy; njhFjpAld; 

2015 Mk; Mz;by; nraw;glj; njhlq;fpaJ.

,e;j jrhg;j fhyk; ePz;l Nghuhl;lKk; tho;th> 

rhth vd;Dk; kl;lj;jpyhd Kaw;rpAk; jw;NghJ 

mtu;fspd; jf;f Kaw;rpapd; cr;rf;fl;lkhFk;. 

Vnddpy; 106 khztu;fisf; nfhz;l Kjy; 

njhFjp rkPgj;jpy; ,yq;if njhopy;El;g 

gy;fiyf;fofj;jpy; gl;lk; ngw;wJ. 'vdNt> 

vdf;Fk;> ,e;j njhiyNehf;Fldhd ,yf;fpidg; 

gfpu;e;J nfhz;l kw;w ];jhgf cWg;gpdu;fSf;Fk;> 

vq;fs; fy;tp gPlj;jpd; xl;Lnkhj;j 

Nghjdhrpupau;fSf;Fk;> gzpahsu;fSf;Fk;> vq;fs; 

gl;ljhupfspd; ,e;j tho;f;if ,yf;if edthf;ff; 

fhuzkhd kw;w midj;J gq;Fjhuu;fSf;Fk; ,J 

kpfTk; ngUikahd ehs;>" vd;W nghwpapayhsu; 

&grpq;f mtu;fs; Fwpg;gpl;lhu;. 

mz;ikapy; ,lk;ngw;w gl;lkspg;G tpohtpy; mtu; 

Fwpg;gpLifapy;> ',e;j ehs; kwf;fKbahjJ> 

Vndd;why; vq;fs; gl;ljhupfshd cq;fSld; 

Nru;e;J> ehq;fs; xU gy;fiyf;fofj;ij mjd; 

cz;ikahd mu;j;jj;Jld; cUthf;fpAs;Nshk;. 

,d;W ,e;j tpoh ntw;wpfukhf epiwT 

ngw;Ws;sjd; %yk;> xU gy;fiyf;fofk; rhjpf;f 

Ntz;ba midj;J mj;jpahtrpa vy;iy 

tuk;GfisAk; ehq;fs; G+u;j;jp nra;Js;Nshk;. NkYk; 

mJ ,dpNky; rPuhd kw;Wk; xOq;fhd Row;rpapy; 

nray;gLk; xU epWtdkhf khWk;>" vd;W 

Fwpg;gpl;lhu;. ,yq;if njhopy;El;g gy;fiyf;fofk; 

MdJ jw;NghJ ,yq;ifapd; KO mstpyhd 

Muha;r;rp mbg;gilapyhd gy;fiyf;fofkhf khw 

Ntz;Lnkd;w ,yf;Fld; fl;likf;fg;gl;lJ.

,yq;if njhopy;El;g gy;fiyf;fofk; jw;NghJ 

3000 f;Fk; Nkw;gl;l khztu;fis 

cs;thq;fpAs;sJ. ,J ,yq;ifapy; Ntfkhf 

tsu;e;J tUk; cau;fy;tp epWtdkhfj; jpfo;fpwJ. 

fhyg;Nghf;fpy;> ,g;gy;fiyf;fofk; 5 ntt;NtW 

fw;ifikaq;fspd; fPo; 25 fiykhzp gl;lg;gbg;G 

jpl;lq;fis toq;Ftjw;F jdJ fw;ifj; Jiwia 

tYg;gLj;jTk; ePl;bf;fTk; mjdhy; Kbe;jJ. 

rkPgj;jpy; Nru;f;fg;gl;Ls;s kw;WnkhU mk;rkhf> 

KJfiy kw;Wk; fyhepjp fw;ifj; jpl;lq;fis 

toq;Fk; School of Post Graduate Studies and Research 
(SPSR) fw;if ikaj;ij mwpKfg;gLj;jpajpy; 

gy;fiyf;fofk; ngUkpjk; nfhs;fpwJ. NkYk; 

,yq;if njhopy;El;g gy;fiyf;fofkhdJ 

MASTERS vd;w tu;j;jfehkj;jpd; fPo; epWtdf; 
fy;tpapy; fhy;gjpj;Js;sJ. ,J jdpegu;fspd; 

jpwik kl;lq;fis Nkk;gLj;Jtjw;fhd fw;ifj; 

jpl;lq;fis toq;Fk; ,yf;Fld; gue;jstpyhd 

khztu;fSf;F tha;g;gspf;fpwJ.

ghJf;ftpy; cs;s Kd;dhs; =yq;fh nlypnfhk; 

nra;kjp Gtp epiyaj;jpy; mike;Js;s 

,g;gy;fiyf;fofj;jpy; khztu;fs;> 37 Vf;fu; 

epyg;gug;gpy; cs;s mofpa Njhw;wg; gpd;dzpAld; 

cs;s xU Muha;r;rp gy;fiyf;fofj;jpd; fyhr;rhu 

kw;Wk; mwpthu;e;j tsq;fis mDgtpj;J 

kfpo;tJld;> mtu;fs; gy;fiyf;fofj;jpy; Neub 

fw;if kw;Wk; NjhoikAzu;T epuk;gpa xw;Wikia 

mDgtpf;fpd;wdu;. jw;NghJ 800 f;Fk; Nkw;gl;l 

khztu;fs; jq;ff;$ba cs;sf tpLjp trjpfs;> 

gy;nghUs; mq;fhbfs;> rpw;Wz;br;rhiyfs; kw;Wk; 

ryit trjpfs; Mfpait khztu;fspd; md;whl 

Njitfisg; G+u;j;jp nra;tjw;fhd tskhd R+oiy 

toq;Ffpd;wd. gy;NtW tpisahl;Lf;fSf;fhd 

tpisahl;Lj; jply;> ghu;itahsu;fSf;fhd 

,Uf;if trjpfs; nfhz;l epfo;tuq;F> 

clw;gapw;rpf;$lk;> E}yfk; kw;Wk; gpw trjpfs;> 

khztu;fis rupahd mZFKiw> jpwd; 

fl;likg;G kw;Wk; tho;f;ifapd; rthy;fis 

vjpu;nfhs;s ek;gpf;ifia mjpfupf;Fk; 

Nehf;fj;Jld; tFg;giwf; fy;tpf;Fk; mg;ghw;gl;l 

Gwr; nraw;ghLfspy; <Lgl ,lkspf;fpd;wd.

25 tifahd gl;lg;gbg;Gf;fs; kw;Wk; 3000 ,w;Fk; 

Nkw;gl;l khztu;fisf; nfhz;l etPd fhyg; 

gy;fiyf;fofj;jpw;F ,JtiuapNyNa Fiwe;j 

njhif nfhz;l KjyPl;by; njhlq;fg;gl;ljhf 

,yq;if njhopy;El;g gy;fiyf;fofj;jhy; 

ngUikAld; $wpf;nfhs;s KbAk;. ',J tpaj;jF 

kf;fs;> mtu;fspd; mauhj Kaw;rpfs; kw;Wk; 

rpwe;jij tpl Fiwthd vjw;Fk; ,lkspf;f 

tpUk;ghj mtu;fspd; Mty; Mfpatw;wpd; 

$l;Lg;gyk; vd;W ehd; ek;GfpNwd;. cq;fs; 

Kaw;rpfs; mirf;f Kbahj mbj;jsj;ij 

rhj;jpakhf;fpAs;sd. ,q;F gy;yhapuf;fzf;fhd 

khztu;fs; jq;fs; vjpu;fhyj;ij nrJf;Fthu;fs;>" 

vd;W mtu; NkYk; $wpdhu;.

nfhtpl;-19 njhw;WNeha; epiyikapd; NghJ> Gjpa 

fw;gpj;jy; Kiwfis ,yq;if njhopy;El;g 

gy;fiyf;fofk; cs;thq;fpaJld;> kw;Wk; ,iza 

top (xd;iyd;) fw;gpj;jiy cs;thq;fpa Kjy; 

cau;fy;tp epWtdk; vd;w jdpj;Jtj;ijAk; 

nfhz;Ls;sJ. ,jdhy; juk; kw;Wk; juhjuj;jpy; 

Gjpa cr;rq;fis vl;baJ. ,J ,yq;ifapd; 

cau;fy;tpapd; fl;likg;gpid khw;wpaikj;jJ.

nghwpapayhsu; &grpq;f NkYk; njuptpf;ifapy;> 

',yq;if njhopy;El;g gy;fiyf;fof FLk;gj;jpy; 

cWg;gpduhf ,Uj;jy; vd;gJ vkJ tsu;r;rp 

%Nyhghaj;jpd; ghupa khw;wj;jpw;fhd Nehf;fkhd 

~jw;Nghija epiyikf;F rthy; tpLf;Fk;| kpfTk; 

jdpj;Jtkhd gazj;jpd; xU gFjpahf ,Uf;f 

Ntz;Lk;. ePq;fs; midtUk; jdpg;gl;l Kiwapy; 

kw;Wk; njhopy; uPjpahf cq;fSf;F ePq;fNs rthy; 

tpLj;J> tYthd egu;fshf ntspg;gLtJ vd;gJ 

vd;Dila mDgtj;jpy; kpfTk; ew;gydspf;Fk; 

gFjpahFk;>" vd;W Fwpg;gpl;lhu;.

',e;jr; rpwg;Gkpf;f ehspy;> ,yq;if njhopy;El;g 

gy;fiyf;fofj;jpy; ePq;fs; fle;J te;j ghijiag; 

gw;wp ePq;fs; rpe;jpj;Jg; ghu;f;ifapy;> cq;fs; 

gy;fiyf;fof tho;f;ifapd; rpy rpwe;j jUzq;fs;> 

el;Gfs; kw;Wk; KOikahd gy;fiyf;fof 

mDgtj;jpd; rpwe;j epidTfis ePq;fs; 

cq;fSld; vLj;Jr; nry;tPu;fs; vd;W ek;GfpNwd;. 

tho;f;if cq;fis vq;F mioj;Jr; nrd;whYk;> 

ePq;fs; vg;NghJk; ,yq;if njhopy;El;g 

gy;fiyf;fofj;jpd; xU gFjpahf ,Ug;gPu;fs; 

vd;gij kwe;JtplhjPu;fs;. cyfk; cq;fSf;fhf 

fhj;jpUf;fpwJ> ek;gpf;ifAld; Kd;nry;y cq;fis 

miof;fpNwd;>" vd;W mtu; epiwthf Fwpg;gpl;lhu;.

,yq;if njhopy;El;g gy;fiyf;fofk; 
cq;fs; vjpu;fhyj;jpw;fhd Muk;gk;

nghwpapayhsu;. uQ;rpj; [p. &grpq;f 
jiytu; / Jiz Nte;ju; 

,yq;if njhopy;El;gg; gy;fiyf;fofk;.

gy;fiyf;fof tho;Tf;F rpwe;j gq;fspg;Gf;fhd jq;fg; gjf;fk; - 

fpuptj;JLtNf eNthj; \hDf re;jpkhy; fpuptj;JLt 

Muha;r;rp kw;Wk; Gj;jhf;fj;jpw;F rpwe;j gq;fspg;Gf;fhd jq;fg; gjf;fk; - 

nfhlFk;GNu nfju vf;fehaf;f Kjpahd;ryhNf rfPj; yf;jpD vf;fehaf;f
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tl;b ,y;yh khztu; fld; jpl;lk;

fy;tp mikr;rpd; mDkjp ngw;w gl;lg;gbg;Gfis tl;bapy;yhj 
khztu; fld; jpl;lq;fspd; fPo; toq;Fk; Saegis fk;g];

gp
uhe;jpaj;jpy; gpujhd 
mwpT ikakhf 
,yq;ifia 
khw;wpaikf;Fk; Nehf;fpy; 

,aq;Fk; Saegis fk;g];> jkf;F 
tpUg;gkhd gpuptpy; cau; 
fy;tpiaj; njhlu;tjw;fhd 
tha;g;ig Vw;gLj;jpf; nfhLf;Fk; 
nghUj;jkhd cau; fy;tpafkhf 
mike;jpUg;gJld;> ,yq;if 
murhq;fj;jpdhy; mwpKfk; 
nra;ag;gl;l tl;bapy;yhj khztu; 
fld; jpl;lj;jpd; (IFSL) fPo; fy;tp 
mikr;rpdhy; mDkjpaspf;fg;gl;l 
gy;NtW gl;lg;gbg;Gfis toq;f 
Kd;te;Js;sJ.
2018> 2019 kw;Wk; 2020 Mfpa 

tUlq;fspy; ntw;wpfukhf jkJ 
cau; fy;tpia G+u;j;jp nra;j 
khztu;fSf;F> gy;fiyf;fofq;fs; 
khdpaq;fs; Mizf;FO> fy;tp 
mikr;R Mfpatw;wpdhy; 
mq;fPfupf;fg;gl;l ,e;j 
fw;iffSf;F tpz;zg;gpf;f 
KbAk;. mur gy;fiyf;fofq;fspy; 
,ize;J nfhs;s Kbahj 
khztu;fSf;F ,J rpwe;j khw;Wj; 
njupthfTk; mike;Js;sJ.
,e;jj; jpl;lj;jpd; fPo; 

toq;fg;gLk; gl;lg;gbg;Gfspy; 
re;ijg;gLj;jy;> kdpj tsq;fs; 
Kfhikj;Jtk; kw;Wk; fzf;fPLk; 
epjpapaYk; Nghd;wtw;wpy; Bachelor 
of Business Management (Hons) 
kw;Wk; fzdp tpQ;Qhdk;> 
nkd;nghUs; nghwpapay; kw;Wk; 
jfty; njhopy;El;gk; Nghd;wtw;wpy; 
Bachelor of Science – (BSc (Hons)) 
gl;lf; fw;if kw;Wk; Bachelor of 
Information Technology (BIT) Mfpad 
toq;fg;gLfpd;wd. ,e;jf; fw;iffs; 
midj;Jk; ghltpjhdj;jpy; 
njhopw;Jiwiag; gapw;rpiaAk; 
cs;slf;fpAs;sd. ,e;jj; 
jpl;lj;jpd; fPo; ,e;jf; fw;iffisj; 

njhlu;tjw;F> Saegis fk;gi]r; 
Nru;e;j MNyhrfu;fspdhy; 
khztu;fSf;F mtrpakhd 
topfhl;ly;fs; kw;Wk; MjuT 
Nghd;wd toq;fg;gLk;. 
tpz;zg;gq;fis Vw;Wf;nfhs;Sk; 
fy;tp mikr;rpd; ,izaj;jsk; 
2021 brk;gu; 21Mk; jpfjp Kjy; 
2022 [dtup 31 Mk; jpfjp tiu 
nraypy; ,Uf;Fk;. mjidj; 
njhlu;e;J fy;tp mikr;rpd; 
mjpfhupfs; tpz;zg;gjhupfis 
2022 ngg;utup Kjy; khu;r; khjk; 
tiuahd fhyg;gFjpapy; 
Neu;fhzYf;F cl;gLj;Jtu;. 2022 
Vg;uy; khjk; Kjy; IFSL 6Mk; 
cs;thq;fy; fw;iffSf;fhd 
fy;tpahz;L Muk;gkhFk;. 
gue;jstpy; mwpag;gLk; rNfhju 

fy;tpaf FOkkhd rf;ah fy;tpf; 
FOkj;jpd; typik kw;Wk; 
MjuTld;> gz;lhu jprhehaf;ftpd; 
J}uNehf;Fila jiyikj;Jtj;jpd; 
fPo; ,aq;Fk; Saegis fk;g];> jdJ 
tpupTiuahsu; FOtpy; rpwe;j 
fy;tpkhd;fs; kw;Wk; epGzu;fis 
jd;trk; nfhz;Ls;sJ. ,tu;fs; 
midtUk; jk;ik mu;g;gzpj;J 
gzpahw;WtJld;> khztu;fSf;F 
rpwe;j mwpT+l;Lk; tifapy; jkJ 
fw;gpj;jy; nraw;ghLfis 
Kd;ndLf;fpd;wdu;.
khztu;fSf;F etPd 

trjpfSld; gue;jsT fy;tp 
gapYk; R+oy; Vw;gLj;jpf; 
nfhLf;fg;gl;Ls;sJld;> fk;g]; 
tshfj;jpy; ,ytr WiFi trjp> 
etPd jfty; njhopy;El;g 
Ma;T$lk;> nkhop Ma;T$lk;> E}
yfk;> Xa;ntLf;Fk; gFjp> 
mjpfsT ,ltrjpfSld; $ba 
thA Fsp&l;ly; trjpfSldhd 
tpupTiu miwfs;> tpisahl;L 
kw;Wk; nghOJ Nghf;F 
nraw;ghLfs;> mjpfsT 

,ltrjpfSldhd cztfk;> 
ypNah fofk; kw;Wk; nuhluhf;l; 
fofk; Nghd;w gy trjpfs; 
fhzg;gLfpd;wd.
khztu;fSf;F fy;tpr; 

nraw;ghLfSf;F mg;ghy; ,ytr 
Mq;fpy nkhopawT tFg;Gfs;> 
ghJfhg;ghd jq;Fkpl trjpfs; 
kw;Wk; ,ju jq;Fkpl trjpfs;> 
njhopw; gapw;rpfs; kw;Wk; 
,ilf;fhy gapw;rp tha;g;Gfs; 
kw;Wk; gy;NtW jdpegu; MSik 
tpUj;jp epfo;r;rpfs; Nghd;wd 

cs;slf;fg;gl;Ls;sd.
Saegis fk;g]; vd;gJ 

,yq;ifapYs;s mur rhuhj 
cau; fy;tpafkhf 
mike;jpUg;gJld;> etPd 
cl;fl;likg;G trjpfisf; 
nfhz;L ENfnfhl gFjpapy; 
mike;Js;sJ. ru;tNjr uPjpapy; 
Gfo;ngw;w gy;fiyf;fofq;fshd 
If;fpa ,uh[;[paj;jpd; Canterbury 
Christ Church gy;fiyf;fofj;jpd; 
gl;lg;gbg;G> gl;lg;gpd;gbg;G 

fw;iffis toq;Ffpd;wJ. 
mj;Jld;> If;fpa ,uh[;[paj;jpd; 
Pearson cld; ,ize;J 
rhd;wpjo; kw;Wk; bg;Nshkh 
fw;iffisAk; toq;Ffpd;wJ. 
fy;tp mikr;rpd; mDkjp ngw;w 
fw;iffisAk; Kd;ndLf;fpd;wJ. 
Nkyjpf tptuq;fSf;F Saegis 
fk;g]{ld; 0770430000 Clhf 
njhlu;G nfhs;sTk; my;yJ 
www.saegis.edu.lk vDk; 
,izaj;jsj;ijg; ghu;f;fTk;.ENfnfhlapy; mike;Js;s Saegis fk;g]; 
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fy;tp mikr;R

tl;b ,y;yh khztu; fld; jpl;lk;

6tJ khztu; cs;sPu;g;Gf;fhd tpz;zg;gq;fs; Nfhuy;

2018/ 2019/ 2020 Mk; Mz;by; f.ngh.j. (cau; ju) guPl;irapy; rpj;jp ngw;w khztu;fs;

6tJ khztu; cs;sPu;g;Gf;F jFjp ngWfpd;wdu;.

f.ngh.j. (cau; ju) guPl;irapy; rpj;jp ngw;w ,yq;if khztu;fSf;fhf tl;b ,y;yh khztu; fld; jpl;lk; (IFSLS) 
fy;tp mikr;rpd; khztu; fld; gpuptpdhy; eilKiwg;gLj;jg;gl;Ls;sJ.

fy;tp mikr;rpdhy; mq;fPfupf;fg;gl;l muR rhuh cau; fy;tp epWtdq;fshy; elj;jg;gLk; gpd;tUk; Nju;T nra;ag;gl;l 

gl;lg;gbg;G epfo;r;rpfSf;F ,e;j tha;g;G toq;fg;gLfpwJ.

midj;J gl;lg;gbg;G epfo;r;rpfSk; Mq;fpy nkhopapy; elj;jg;gLtNjhL 114 

gl;lg;gbg;G epfo;r;rpfs; cs;sd. ,e;j gl;baiy www.studentloans.mohe.gov.lk 
vd;w ,izajs Kftupapy; khztu; topfhl;ly; Gj;jfj;jpy; ghu;f;f KbAk;.

jFjpngw;w tpz;zg;gjhuu;fs; tpz;zg;gj;ij rku;g;gpf;f Ntz;ba 

fhyg;gFjpapy; www.studentloans.mohe.gov.lk vd;w ,izajs Kftupapd; 

%yk; xd;iyd; tpz;zg;gk; rku;g;gpf;Fk; Kiwia gad;gLj;jp rku;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;.

Muk;gj; jpfjp: 2021.12.21

,Wjpj; jpfjp: 2022.01.31

*  Nky; Fwpg;gplg;gl;l fld; njhifAld; nkhj;j fw;ifiaAk; njhlu 

KbAk;.

**  fld; cjtpg; gzk; 18>750 &ghTld; (khjj;jpw;F 6>250 &gh) 

fhyhz;Lf;F xUKiw khztu;fSf;F toq;fg;gLk;.

fld; toq;Ftjw;F ,yq;if tq;fpf;F Nju;T nra;ag;gl;l khztu;fis 

fy;tp mikr;R gupe;Jiug;gNjhL khztu;fs; ,U cj;juthjk; 

mspg;gtu;fSld; (ngw;Nwhu;fspy; xUtu; kw;Wk; neUq;fpa cwtpdu; xUtu;) 

jkJ fld; tpz;zg;gj;ij rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. cj;juthjk; mspg;gtu;fspd; 

nghUshjhu epiyfs; ,e;j fld; jpl;lj;jpw;fhf fUj;jpy; nfhs;sg;glkhl;lhJ. 

khztu;fspd; Kd;Ndw;wj;ij fUj;jpy; nfhz;L fy;tp mikr;rpd; 

gupe;Jiuapd;gb miuahz;L (Semester) mbg;gilapy; nfhLg;gdTfs; 

Nkw;nfhs;sg;gLk;.

tl;b ,y;yh khztu; fld; jpl;lj;jpd; fPo; trjp mspf;fg;gl;l midj;J 

khztu;fSk; gl;lg;gbg;G epfo;r;rpapd; xt;nthU kw;Wk; vy;yh 

ghlq;fSf;fhfTk; Fiwe;jJ nghJ rpj;jpia (“C” rpj;jp) ngWjy; Ntz;Lk; 

vd;gNjhL jdJ fw;wy; Neuq;fspy; Fiwe;jJ 80% tUifia ngWjy; 

Ntz;Lk;.

nkhj;j fld; fhyk; 12 Mz;Lfs;

fw;wy; fhyk; kw;Wk; Xu; Mz;L rYiff; fhyj;jpd; gpd; flid jpUk;g 

nrYj;j Muk;gpf;f Ntz;Lk;

fld; epfo;r;rpapd; rYiff; fhyk; jpUk;g nrYj;j Muk;gpj;jy; 

fhyk;  kw;Wk; jtizfspd; vz;zpf;if 

3 Mz;Lfs; 1 Mz;L 4 Mz;Lfspd; gpd;

  8 Mz;LfSf;Fs; 96 rkkhd jtizfs; 

4 Mz;Lfs; 1 Mz;L 5 Mz;Lfspd; gpd;

  7 Mz;LfSf;Fs; 84 rkkhd jtizfs;

vk;ik njhlu;Gnfhs;s:

Vida jifikfs;

Nju;T msTNfhy;

Fiwe;jgl;r jifik msTNfhy;

vt;thW tpz;zg;gpg;gJ

gl;lg;gbg;G epfo;r;rpfs; mjpfgl;r fld; njhiffs;

fld;fis vt;thW ngWtJ

khztu;fspd; nghWg;G

jpUk;gr;nrYj;JtJ vt;thW

tl;b ,y;yh khztu; fld; jpl;lj;jpw;F tpz;zg;gpf;f 

KbAkhd muR rhuh cau; fy;tp epWtdq;fs;

khztu; fld; gpupT>

muR rhuh cau; fy;tp gpupT>

fy;tp mikr;R> ,y.: 980/4V>
tpf;ukrpq;f gpNs];>

vj;Jy; Nfhl;Nl.

kpd;dQ;ry;:  dsls@mohe.gov.lk
,izajsk;: www.mohe.gov.lk
njhiyNgrp: 070 355 970 - 979
njhiyefy;: 0112 879 719

fld; tif 3 Mz;L gl;lg;gbg;g epfo;r;rpfs; 4 Mz;L gl;lg;gbg;G epfo;r;rpfs;  

fw;if fl;lzk;* &gh 600>000.00 &gh 800>000.00

fld; cjtpg; gzk;**  &gh 225>000.00 &gh 300>000.00

i. xNu jlitapy; kw;Wk; %d;W jlitfSf;F Nkw;glhJ f.ngh.j. 

(cau;ju) guPl;irapy; mDkjpf;fg;gl;l 3 ghlq;fspy; Fiwe;jgl;rk; 

rhjhuz (S) rpj;jpia ngw;wpUj;jy;> kw;Wk;

ii. f.ngh.j. (cau;ju) guPl;irapy; rhjhuz nghJg; guPl;irf;F mjpfgl;rk; 

%d;W jlitfs; vd;w epge;jid mbg;gilapy; Fiwe;jgl;rk; 30 

Gs;spfis ngw;wpUj;jy;. 

iii. (a)  f.ngh.j. (cau; ju) nghJ Mq;fpyj;jpy; rhjhuz (S) rpj;jp my;yJ 

f.ngh.j. (rhjhuz ju) Mq;fpyj;jpy; rhjhuz (S) rpj;jpia 

ngw;wpUj;jy;. my;yJ

(b) khztu; topfhl;ly; Gj;jfj;jpy; Fwpg;gplg;gl;l VNjDk; ,izg;G 

fw;iffspy; Mq;fpyk; kw;Wk; njhlu;G jpwd;fs; ghlj;jpy; rpj;jp 

ngw;wpUf;f Ntz;Lk;.

iv. mNgl;rfu;fspd; taJ 2022 [dtup 31f;F 25 taJ my;yJ mjw;F 

fPo;gl;ljhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

njhlu;Gila fw;iff;fhd khztu;fs; Nju;T gpd;tUtdtw;iw 

mbg;gilahff; nfhz;bUf;Fk;

i. tpz;zg;gjhuu; Fiwe;jgl;r EioTj; jifikfis g+u;j;jp nra;jpUj;jy; 

Ntz;Lk;

ii. gl;lg;gbg;G fw;iffSf;fhf tpz;zg;gjhuu;fshy; toq;fg;gLk; 

tpUg;gj;Nju;T

iii. njhlu;Gila mur rhu;gw;w cau;fy;tp epWtdq;fshy; xt;nthU 

gl;lg;gbg;G epfo;r;rpf;fhfTk; xJf;fg;gl;l ,lq;fspd; vz;zpf;if 

iv. Fwpj;j epWtdj;jpd; xt;nthU gl;lg;gbg;G epfo;r;rpf;fhfTk; 

,Uf;if nfhs;ssit tpl mjpf vz;zpf;if tpz;zg;gq;fs; 

fpilf;fg;ngWk;NghJ> tpz;zg;gjhuu;fs; f.ngh.j. (c/j) guPl;irapy; ngw;w 

Z - Gs;spapd;  jFjp xOq;fpy; Nju;T ,lk;ngWk;.

Fwpj;j gl;lg;gbg;G epfo;r;rpapd; EioT jifikia njupe;Jnfhs;tjw;F 

www.studentloans.mohe.gov.lk vd;w ,izajs Kftupapy; topfhl;ly; 

Gj;jfj;ij ghu;f;fTk;.
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tl;b ,y;yh khztu; fld; jpl;lk;

,
e;ehl;by; gy;fiyf;fof EioTf;fhf 
jFjp ngw;w guPl;irf;F 
Njhw;wpatu;fspy; mur 
gy;fiyf;fofj;jpw;F Eioa mDkjp 

fpilg;gJ E}w;Wf;F ,UgJ tPjk; 
mstpdUf;F khj;jpukhFk;. mt;thwhd 
Nghl;buPjpahd #oypy; cau; fy;tpia 
ngWtjw;F tpUk;Gfpd;w gps;isfs; 
gyUf;Fk; cau; fy;tp tha;g;ig toq;Fk; 
Nehf;fpy; fy;tp mikr;rpdhy; thl;b ,y;yh 
rYiff; fld; toq;Fk; jpl;lk; xd;W 
mwpKfg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. mjd;%yk; 
khztu;fSf;F murpd; mq;fPfhuk; ngw;w 
mur rhu;gw;w cau; fy;tp epWtdq;fspy; 
,Ue;J gl;lg;gbg;g fw;iffis fw;gjw;F 
re;ju;g;gk; fpilf;fpwJ. me;j rYiff; fld; 
njhlu;gpy; fy;tp mikr;rpd;> cau; fy;tp 
gpuptpd; Nkyjpf nrayhsu; (mur rhu;gw;w 
cau; fy;tp) lgps;A.vr;.vk;.vk;.rp.Nf jahuj;d> 
gzpg;ghsu; vr;.b. re;jpkh [hdf;fp kw;Wk; 
gpujpg; gzpg;ghsu; thrdh gpNukuj;d 
MfpNahUld; ,lk;ngw;w Neu;fhzy;. mur 
rhu;gw;w cau; fy;tp epWtdk; vd;gJ> fy;tp 
mikr;rpd; cau; fy;tp gpuptpdhy; gl;lk; 
toq;FtJ njhlu;gpy; mq;fPfupf;fg;gl;l 
epWtdkhFk;. mjd;gb ,e;j epWtdq;fspd; 
trjpfis gad;gLj;jp khztu;fs; gl;lk; 
xd;iw ngw;Wf;nfhs;tjw;F tha;g;G xd;iw 
Vw;gLj;JtNj ,e;j cj;Njr jpl;lj;jpdhy; 
Nkw;nfhs;sg;gLfpwJ. 
,t;thwhd mur rhu;gw;w cau; fy;tp 

epWtdk; xd;wpy; Neubahf gjpT nra;tjd; 
%yk; 8 ,yl;rk; &gh msthd gzj;jhy; 
gl;lk; xd;iw ngw KbahJ. 24 ,yl;rk; 
&gh msthd rpy gl;lg;gbg;Gfs; ,jd; fPo; 
8 ,yl;rk; &ghTf;F fw;f KbAk;. mjdhy; 
,e;jj; jpl;lj;ij Gyikg;guprpy; xd;W 
fpilj;jjhf fUj KbAk;. 

,e;j trjpapd; fPo; midj;J 

JiwfSf;Fk; fy;tp tha;g;ig 

ngWk; jpwd; cs;sjh?

mur rhu;gw;w cau; fy;tp epWtdq;fspy; 
Kfhikj;Jtk;> fzpdp tpQ;Qhdk;> 
khDltpay; kw;Wk; r%f tpQ;Qhdk;> 
capupay; tpQ;Qhdk;> nghwpapay; Nghd;w 
fw;iffis fw;Fk; tha;g;G cs;sJ. Mdhy; 
,e;j fld; jpl;lj;jpw;F fw;iffis Nju;T 
nra;Ak;NghJ re;ijapy; Ntiy tha;g;G 
cs;s gl;lg;gbg;G fw;iffs; gw;wp fUj;jpy; 
nfhs;fpNwhk;. mjw;fhf xt;nthU Mz;Lk; 
me;j fw;iffs; njhlu;gpy; Ma;T 
elj;JfpNwhk;. mNjNghd;W me;j gl;lg;gbg;G 
fw;iffs; njhlu;gpy; me;j epWtdq;fspy; 
trjpfs; cs;sjh vd;gij Njbg;ghu;g;Nghk;. 
mt;thW ve;j xU fw;ifiaAk; fw;Fk;NghJ 
f.ngh.j cau;ju guPl;irapy; mur 
gy;fiyf;fofj;jpw;F Eiotjw;F ,Uf;f 
Ntz;ba Fiwe;jgl;r jFjpia g+u;j;jp 
nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;. mNjNghd;W rhjhuz 
nghJg; guPl;irapy; 30 Gs;spfs; my;yJ 
mjw;F Nky; Gs;spfis ngw;wpUj;jy; 
Ntz;Lk;. Fwpj;j gl;lg;gbg;ig Nju;T 
nra;Ak;NghJ mJ njhlu;gpy; mbg;gil 
jifikia g+u;j;jp nra;jpUj;jYk; mtrpak;. 
mNjNghd;W ,rl; Gs;sp kjpg;gPl;bd; fPo; 
jhd; ,q;F khztu;fSf;F gl;lg;gbg;G 
xd;iw fw;Fk; tha;g;G fpilf;fpwJ. 
midj;J Nju;T nraw;ghLfSk; fzpdp 
fl;likg;G ClhfNt Nkw;nfhs;sg;gLfpwJ.   

Mdhy; fld; vd;gJ Rik 

jhNd?
,e;jj; jpl;lk; FLk;gj;jpw;Fk; 

ngw;NwhUf;Fk; Rikaw;w tifapy; jhd; 
jahupf;fg;gl;bUf;fpwJ. gps;is gl;lk; xd;iw 
ngw;w gpd; tUkhdk; <l;Lgtwhf khWtjw;F 
fhyj;ij toq;fp mjd; gpd; flid 
nrYj;Jtjw;F fhyk; toq;FfpNwhk;. mur 
gy;fiyf;fofk; xd;Wf;F Eiotjw;F 
tha;g;ig ,oe;j khztUf;F ,e;jj; jpl;lk; 
kpfr; rpwe;j tha;g;ghFk;. ehL KOtJk; 25 
khtl;lq;fspYk; ,jd; fPo; fy;tp tha;g;G 
fpilj;Js;sJ. mtu;fSf;F tho;f;ifr; 
nryT xd;W ,Uf;fpwJ. mjdhy; 2018 Mk; 
Mz;L njhlf;fk; ,e;j khztu;fSf;F 
murhq;fj;jpd; %yk; 6200 &gh khje;j 
khztu; cjtpj; njhif xd;iw 
toq;FfpNwhk;. mJTk; gpd;du; nrYj;j 
KbAkhd fld; trjpahFk;. tPl;Lf;F 
gps;is nfhz;LjUk; Rikia XusTf;F 
NkYk; Fiwg;gjw;F ,t;thW nraw;gLfpwJ. 
tUtha; rhd;wpjo; Nghd;w vJTk; fld; 
rYifia ngWk;NghJ tq;fp ngWtjpy;iy. 
gl;lg;gbg;G khjhe;j khztu; cjtpj; 
njhifiaAk; Nru;j;J khjhe;j jtizahf 
12000 &gh msT njhifNa nrYj;j 
Ntz;b ,Uf;Fk;. fld; njhifia ngw;W 
Ie;J Mz;Lfspd; gpd; jhd; fld; 
njhifia kPz;Lk; nrYj;j Ntz;b 
,Uf;Fk;. mg;NghJ gzj;jpd; ngWkjpAk; 
Fiwe;jpUf;Fk;. 8 ,yl;rk; &gh msT 
gzj;ij nrYj;jp Kbg;gjw;F 12 Mz;Lfs; 
msT ePz;l fhyk; fpilf;fpwJ. ,e;j 
fldpd; fPo; 15>000 msT khztu;fSf;F 
tUle;jk; fy;tp tha;g;G cs;sJ. mur 
gy;fiyf;fofq;fSf;F tUlj;jpw;F 
cs;sPu;f;fg;gLtJ 40>000 msthdu;fNs.

flDf;fhf gpiz epw;gtu;fspd; 

Njit gw;wp $wpdhy;?

fld; ngWtjw;F ,Utu; gpiz epw;f 
Ntz;Lk;. gps;isfSf;F nfhLf;Fk; fld; 
vd;gjhy; gpiz epw;Nghu; gw;wp mtjhdkhf 
,Ue;Njhk;. xU gpizahsu; jkJ jha; 
my;yJ je;ij vd;gNjhL kw;iwa 
gpizahsu; jkJ neUq;fpa cwtpduhf 
,Uf;f Ntz;Lk;. ,U gpizahsu;fis 
<LgLj;Jtjw;F gpujhd fhuzk; mtu;fsJ 
tUthay;y. gps;isfSf;F vjpu;fhyj;jpy; 
,e;j fld; njhifia nrYj;Jtjw;F 
Cf;fkspg;gtu;fshf ,Ug;gJ kw;Wk; 
gl;lg;gbg;ig g+u;j;jp nra;tjw;fhf 
gps;isfSf;F Cf;fkspg;gtuhf ,Uf;f 
Ntz;Lk; vd;gNj gpizahsu;fsplk; ehk; 
,q;F vjpu;ghu;f;fpNwhk;.

flid nrYj;j jtWgtu;fs; 

kPJ vLf;Fk; eltbf;if vd;d?
,ilNa fld; nrYj;Jtij jtwtpl;lhy; 

tq;fpAld; nfhLf;fy; thq;fypy; <LgLtjpy; 
mgfPu;j;jpahNdhu; gl;baypy; 
Nru;f;fg;gLthu;fs;. 23 - 24 Nghd;w 
taJfspy; mgfPu;j;jpahNdhu; gl;baypy; 
Nru;f;fg;gl;lhy; fld; ml;il xd;W> kPz;Lk; 
tq;fpf; fld; xd;iwf; $l ngWtjw;F 
Kbahky;NghFk;. khjj;jpw;F 10>000 &ghTf;F 

Fiwthd njhif vd;gjhy; ,sk; 
tajpNyNa mt;thwhd rpf;fy; xd;iw 
Vw;gLj;jpf;nfhs;s khl;lhu;fs; vd;W tq;fpAk; 
ehKk; ek;GfpNwhk;. mNjNghd;W 
khztu;fis njhopy; Gupgtu;fshf 
khw;Wtjw;F jdpahu; fy;tp epWtdq;fSk; 
<LghL fhl;Lfpd;wd. mtu;fs; gl;lg;gbg;G 
Jiwapy; gzpahw;Wk;NghJ me;j 
epWtdq;fs; kPjhd Nfs;tp mjpfupg;gJ 
,jw;Ff; fhuzkhFk;.     

,e;j cau; fy;tp epWtdq;fis 

Nju;T nra;Ak; mbg;gil vd;d?
1976 ,d; 16 Mk; ,yf;f gy;fiyf;fof 

rl;lj;jpd; 25 (V) gpupTf;F mika 
mq;fPfupf;fg;gl;l mur rhu;gw;w cau; fy;tp 

epWtdq;fisj; jhd; ,jw;fhf ehk; Nju;T 
nra;fpNwhk;. fy;tp mikr;rpdhy; 
mq;fPfupf;fg;gl;l 24 epWtdq;fs; cs;sd. 
mjd; fPo; 19 Kjy; gl;lk;> gl;lg;gpd;gbg;G 
gl;lq;fs; cs;sd. Kjy; gl;lj;jpw;F 
khj;jpuk; jhd; ehk; ,e;j jpl;lj;jpy; Nju;T 
nra;fpNwhk;. ,e;j Mz;by; 18 mur rhu;gw;w 
cau; fy;tp epWtdq;fspy; 114 
gl;lg;gbg;Gfis gjpT nra;jpUf;fpNwhk;. 
,ize;j gy;fiyf;fofq;fspdhy; 
toq;fg;gLk; gl;lq;fs; ,e;jj; jpl;lj;jpy; 
cs;slf;fg;gLtjpy;iy. 

,ize;j 

gy;fiyf;fofq;fspdhy; 

toq;fg;gLfpd;w gl;lg;gbg;G 

epfo;r;rpf;F 

,izf;fg;glhjjw;F fhuzk; 

vd;d?

gl;lg;gbg;G Nghd;W ,e;j epWtdq;fSk; 
vg;NghJ vkJ mtjhdj;jpw;F cl;gLfpd;wd. 
khztu;fspd; fy;tp nraw;ghLfSk; 
njhlu;r;rpahf mtjhdj;jpw;F 
cl;gLj;jg;gLfpwJ. mjw;fikaj;jhd; mLj;j 
MW khjj;jpw;fhd gzk; 
mq;fPfupf;fg;gLfpwJ. mt;thwhd nraw;ghL 
xd;W ,q;F ,lk;ngWfpwJ. fy;tp mikr;R 

mq;fPfupj;j gl;lg;gbg;Gf;F khj;jpuNk 
mt;thW Nkw;ghu;it nra;tjw;F vk;khy; 
KbAkhf cs;sJ. 

khztd; ghlk; xd;wpy; Nju;r;rp 

ngwhJ mjw;fhf kPz;Lk; 

Njhw;w Ntz;b Vw;gl;lhy; 

mjw;fhd nfhLg;gdT 

toq;fg;gLkh?

kPz;Lk; guPl;irapy; Njhw;w Ntz;b 
Vw;gl;lhy; mjw;fhd nryit khztu; Vw;f 
Ntz;Lk;. gl;lg;gbg;G fw;ifapd; fl;lha 
ghlq;fSf;fhf rP rpj;jp my;yJ mjw;F 
Nky; rpj;jp xd;iw ngWtjhfTk; 
tpupTiufSf;fhf 80% tUifia 
NgZtjhfTk; khztd; xg;ge;jk; xd;wpd; 
%yk; mikr;Rld; ,zq;f Ntz;Lk;. ,e;j 
,U epge;jidfs; khj;jpuNk khztu;fSf;F 
toq;fg;gl;bUf;fpd;wd. 

,e;j fld; tuk;ig cupa 

fhyj;jpy; mjpfupf;f Ntz;Lk; 

my;yth?

vjpu;fhyj;jpy; mt;thW nra;tjw;F 

vjpu;ghu;f;fpNwhk;. nghJthf 24 ,yl;rk; 
msthd nghwpapay; fw;ifia 8 ,yl;rk; 
msthd njhiff;Fj; jhd; mur rhu;gw;w 
cau; fy;tp epWtdq;fs; ,e;j cj;Njrj; 
jpl;lj;jpw;fhf toq;Ffpd;wd. mjdhy; me;j 
epWtdq;fs; ,t;thwhd gl;lg;gbg;Gf;fhf 
Fiwe;j ,lq;fisNa toq;Ffpd;wd. 
mg;NghJ mt;thwhd fw;iffSf;F 
,Uf;fpd;w tha;g;G gps;isfSf;F 
kl;Lg;gLj;jg;gl;ljhf ,Uf;f KbAk;. 
mjdhy; mJ njhlu;gpy; FO xd;iw 
epakpj;J mJ gw;wp kPsha;T xd;iw nra;J 
tUfpNwhk;. 

gl;lg;gbg;G fw;ifia 

,ilapNyNa epWj;jpdhy; 

mLj;J vLf;Fk; eltbf;if 

vd;d?

mJtiu mur epWtdj;jpw;F fw;iff;fhd 
fl;lzj; njhif kw;Wk; murhq;fk; mJtiu 
tq;fpf;F nrYj;jpa tl;biaAk; xNu 
jlitapy; nrYj;jp khztu; cj;Njr fld; 
jpl;lj;jpy; ,Ue;J tpyfpf; nfhs;s Ntz;Lk;. 
mjid nrYj;Jtij jtpu;j;jhy; tq;fpAld; 
nfhLf;fy; thq;fypy; <LgLgtu;fSf;fhd 
mgfPu;j;jpahNdhu; gl;baypy; me;jg; gps;is 
cs;slf;fg;gLk;.

gjpT - urpf;fhf N`kkhyp    

Nguhrpupau; fg;gpy ngNuuh
nrayhsu;>

fy;tp mikr;R.

jpNd~; Fztu;jd
fy;tp mikr;ru;

thrdh gpNukuj;d
gpujpg; gzpg;ghsu; (khztu; fld;)

cau; fy;tp gpupT>
fy;tp mikr;R

lgps;a+.vr;.vk;.vk;.rp.Nf. jahuj;d
Nkyjpfr; nrayhsu;

mur rhu;gw;w cau; fy;tp>cau; fy;tpg; 
gpupT> fy;tp mikr;R

vr;.b. re;jpkh [hdf;fp
gzpg;ghsu; (khztu;fs; fld;)>

cau; fy;tp gpupT>
fy;tp mikr;R

tl;b ,y;yh khztu; fld; jpl;lj;jpw;F tpz;zg;gpf;f 

KbAkhd muR rhuh cau; fy;tp epWtdq;fs;

FLk;gj;jpw;F Rikaw;w njhopy;GupAk;NghJ nrYj;j KbAkhd

gl;lg;gbg;Gf;fhd rYiff; fld; jpl;lk;

,e;jj; jpl;lk; FLk;gj;jpw;Fk; ngw;NwhUf;Fk; Rikaw;w tifapy; jhd; jahupf;fg;gl;bUf;fpwJ. gps;is gl;lk; 
xd;iw ngw;w gpd; tUkhdk; <l;Lgtuhf khWtjw;F fhyj;ij toq;fp mjd; gpd; flid nrYj;Jtjw;F fhyk; 
toq;FfpNwhk;. mur gy;fiyf;fofk; xd;Wf;F Eiotjw;F tha;g;ig ,oe;j khztUf;F ,e;jj; jpl;lk; kpfr; 
rpwe;j tha;g;ghFk;. ehL KOtJk; 25 khtl;lq;fspYk; ,jd; fPo; fy;tp tha;g;G fpilj;Js;sJ. mtu;fSf;F 

tho;f;ifr; nryT xd;W ,Uf;fpwJ. mjdhy; 2018 Mk; Mz;L njhlf;fk; ,e;j khztu;fSf;F murhq;fj;jpd; 
%yk; 6200 &gh khje;j khztu; cjtpj; njhif xd;iw toq;FfpNwhk;. mJTk; gpd;du; nrYj;j KbAkhd fld; 

trjpahFk;. tPl;Lf;F gps;is nfhz;LjUk; Rikia XusTf;F NkYk; Fiwg;gjw;F ,t;thW nraw;gLfpwJ. 
tUtha; rhd;wpjo; Nghd;w vJTk; fld; rYifia ngWk;NghJ tq;fp ngWtjpy;iy. gl;lg;gbg;G khjhe;j khztu; 
cjtpj; njhifiaAk; Nru;j;J khjhe;j jtizahf 12000 &gh msT njhifNa nrYj;j Ntz;b ,Uf;Fk;. fld; 

njhifia ngw;W Ie;J Mz;Lfspd; gpd; jhd; fld; njhifia kPz;Lk; nrYj;j Ntz;b ,Uf;Fk;. mg;NghJ 
gzj;jpd; ngWkjpAk; Fiwe;jpUf;Fk;. 8 ,yl;rk; &gh msT gzj;ij nrYj;jp Kbg;gjw;F 12 Mz;Lfs; msT 

ePz;l fhyk; fpilf;fpwJ. ,e;j fldpd; fPo; 15>000 khztu;fSf;F tUle;jk; fy;tp tha;g;G cs;sJ. mur 
gy;fiyf;fofq;fSf;F tUlj;jpw;F cs;sPu;f;fg;gLtJ 40>000 msthdu;fNs.
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      தி்கதி                            க்கச�ொப்பம

மஞெரி குறுகச்கழுத்து ப்பொட்டி 
இல: 02

மஞெரி குறுகச்கழுத்துப ப்பொட்டி இல :02
இடமிருந்து வலம   
(1) ஒருவருககுச் செய்யும நனகம.   
(5) ச்பண்.   
(7) ஒரு திகைப்படம.   
(8) ்கடவுள் இல்கல என்ற ச்கொள்க்க (குழமபியுள்்ளது)   
(10) இதுவும ஒரு நீர்நிகல்தொன. (திருமபியுள்்ளது)   
(11) ஆற்றல் குழமபிவிட்டது.   
(12) ்கொட்டு மிரு்கசமொனறு திருமபி ஓடுகி்றது.   
(14)  இந்தி�ொவின ்பண்கட� ந்கைங்்களுள் ஒனறு. ம்கொ்பொை்தக ்கக்தயுடன 

ெம்பந்்தப்பட்டது.   
(16) சவகுமதி (குழமபியுள்்ளது)   
(17) உறுதி�ொன நிகல.   
(20) ச்பண்மொடு   
(21) வி்ளகப்கற்ற இதுவும ப்தகவ.   
(23) நடுக்கம எனறும செொல்லலொம. (குழமபியுள்்ளது)   

பமலிருந்து கீழ்   
(1) ஒத்துகழபபு.   
(2) வலிகமயுள்்ளவன எனறும ச்பொருள்்படும.   
(3) ்கொய்ச்ெல். (குழமபியுள்்ளது)   
(4)  ்தனனுடன இருப்பவர்்கக்ள குறிககும ்பனகமச் செொல். (்தகலகீழ்)   
(5) மட்டும என்ற செொறபிைப�ொ்கத்க்த குறிப்பது.   
(6) �ொகனககு இது உண்டு.   
(9) ்பத்திரிக்க, நூல்்கக்ள ்படிப்பவன. (குழமபியுள்்ளது)   
(13) ஒருவைது மதிபக்பயும ச்க்ளைவத்க்தயும குறிப்பது.   
(14) நீரும பெறுமொ்க இருககும நிலப்பகுதி. (குழமபியுள்்ளது)   
(15) அதி்கொை உரிகமககுரி�வர்.   
(18)  எரியும வி்ளககுத் திரியிலிருந்து ப்தொனறும ்தளிர்.                                
       (குழமபியுள்்ளது)   
(19) திகைப்படத்தில் ப்தொனறும ச்பண் ்பொத்திைம.   
(21) நொறபு்றமும நீர் சூழ்ந்்த நிலப்பகுதி.   
(22) அதி்க அ்ளவிலொன நிகல.

நொட்டின நிகலகம ்கொைணமொ்க ்த்பொல் பெகவ சீைொ்க இ�ங்்கொகம�ொல்  மஞெரி 
குறுகச்கழுத்துபப்பொட்டி இது்கொலவகையில் இடமச்ப்றவில்கல. இவவொைம மு்தல் 

குறுகச்கழுத்துப மீண்டும புதி்தொ்க ஆைமபிக்கப்படுகின்றது.

பாராட்டு பபறுவ�ார்

1.  ைல்லிகாதேவி ்பதைநாேன்,
 டெதைரியா குறூப்,
 முேலாம பிரிவு, ்பசமை. 

2.  ஹலீைா சிததீக்கா அக்்பர்,
 சீதோகை, குொகை வீதி,
 அவிசாவமை. 

3. சாகிரா ்பானு லியாவுடீன்,
 டசன் பீற்ைர்ஸ் தலன்,
 நிநேனி, புதேைம. 

4. ஏ.ஆர்.எம. அபூ்பக்கர்,
 அலுத வீதிய,
 டவலிகை. 

5.  எம.ஏ. அதோஸ்,
 குைாரதுஙக ைாவதமே,
 ைாதேமை. 

ன்்பனியா.. முேல்ைமழயா..  
அவைது அழமக வர்ணிக்க அக-
ராதியில் ட்பயர் இருக்காது. 

அமரதே டசவவரதேங குருததில் ேமல -
குளிதது, ஓடிடகாதலானிட்டுலர்நே,  
குழநமேயின், காற்றில் டைல்ல அமசயும 
ேமலமுடியின் ்பட்டிமழகள் த்பால், 
அவைது பின்்னலிலிருநது சுேநதிரம 
ட்பற்ை சிறு ையிரிமழகள் காதுகளின் 
காவல்கமைத ோண்டி அவள் கன்்னஙக-
ளில் டகாஞ்சும, அவளுக்கு அடசௌகரி-
ைாய் இருக்கலாம,

ஆ்னால் அவனுக்கு அநே  டைல்லமச -
வுகள் சில்டலன்று சாயும சிறு்பனி ோன்.

ோன் அவமை அவோனிப்்பது 
அவளுக்கு புரிநதுள்ைோ? அவ்னது 
டோெர்நே அவோனிப்பு டோமலமவ 
என்றுதை குமைதேதில்மலதய. எப்்படிப் 
புரியும அவளுக்கு? நிசசயைாக கவனித -
திருக்க ைாட்ொள். அது ஒரு விேததில் 
அவனுக்கு டசௌகரியம ோன். அடசௌகரி-
யமின்றி அவமை ரசிக்க.

 உயர்ேரம  கற்கும த்பாது அவமைக் 
காண்ொன் முேன் முேலாக. குனிநே 
ேமல நிமிரைாட்ொள் என்டைல்லாம 
டசால்வேற்கில்மல. எஙடகஙதக எநே 
அைவுகளில் நிமிர தவண்டுடைன்ை நிர் -
ணயிக்கப்்பட்ெ நகர்வுகள் அவளுமெ-
யமவ. அவம்ன அவள்்பால் ஈர்தேமவக -
ளில் அதுவும ஒன்று.

இப்த்பாது அவள் ஒரு ஆசிரிமய. 
அவன் ட்பாறியியலாைன். மகநிமை -
யச  சம்பைம. கவமலயற்ை வாழ்வு. 
ஆ்னாலும, அவமை முேன்முேலில் 
்பார்தே அநே அதிசய ஆர்வம ைாைாே 
உணர்வில் ோன் அவன் இப்த்பாதும.

ஓதர ஊர். உயர்ேரக்கல்வி கற்கும  
காலஙகளில் ்பாெசாமல, பிரததிதயக 
வகுப்புகள் எ்ன அடிக்கடி கிமெக்கும 
ேரிச்னஙகள். அமே விெ கிருஷணன் 
தகாவிலுக்கு அடிக்கடி டசல்வாள். 
அவள் ட்பயர் என்்னவாக இருக்கும எ்ன 
தயாசிப்்பான். விசாரிக்கலாைா. இல்மல 
எேற்கு? எதுவாயினும இருநதிட் -
டுப் த்பாகட்டுதை. அவனுக்கு அவள் 
தேவ காரிமக. அவள் ்பற்றி எதுவுதை 
இதுவமர விசாரிக்க நிம்னதேதில்மல 
அவன். ஆ்னால் அவன் ை்னதில் அன்-
ைாெம அவளுக்கு ஒரு தநரப் பூமசயாயி-
னும தநரம ேவைாது நெக்கும.

ஆதைழு வருெஙகள் கெநேது அவ-
வைவு ட்பரிோகத டேரியவில்மல அவ-
னுக்கு. இன்னும ்பசமசக் குழநமே 
ோன் அவள் அவன் ை்னதில். ஆ்னால் 
அவளுக்காக அவன் உருகுவது  அவ -
ளுக்குத டேரியாது. டேரிநோல் என்்ன 
ஆகும?  ே்னது ஆர்வம டேரிய வநோல் 
அடிதயாடு டவறுததே விடுவாள் 
அறிமுகைாகாைதல! "தவண்ொம. 
நாட்கள் நகரட்டும. கால தேவத்ன! 
உன் மககளில் ேநது விடுகிதைன். உன் -
ம்னப்பூஜிதது ை்னக்தகாயில் ைாளிமக -
யில் வாழ மவக்கும வரம டகாடு. அது 
ஒன்தை த்பாதுைா்னது".

சில ைணி தநரஙகளில் அவேரிக் -
கப்த்பாகும தேவ ்பாலம்ன வரதவற்க 
ைாோ தகாயில் கசசிேைாக ோயார் 
நிமலயில். ஆஙகாஙதக சிலர் சர்சசிற்கு 
வரதடோெஙகும தவமை. உள்தை ஒரு 
சிலர் இருநே்னர். வழமைக்கு ைாைாய் 
அவன் அன்று சிறிது தநரததோடு சர்ச 
டசன்ைான். ோயும ேநமேயும ோைதிதது 
வருவோய் டசால்லி இருநோர்கள். 
ட்பற்ைாருக்கு அவன் ஒதர பிள்மை. 
ஆ்னாலும அநே சலுமகமய என்றுதை 
அவன் துஷபிரதயாகம டசய்ய நிம்னத -
ேதில்மல. ட்பற்ைார் அப்்படி அவம்ன 
வைர்க்கவுமில்மல. கண்ணியைா்ன 
ேமிழ் ைகன் அவன். சர்சசின் பிரோ்ன 
வாயிலில் கால் மவதேவ்னது ்பாேஙக -
ளில்  ஏதோ ஒரு அதிர்வு. புரியவில்மல 
அவனுக்கு. சிறிோய் சிநேம்னயுென் 
நிமிர்நோன். அலஙகார ைஙகல் நிை 
மின்விைக்குகள். ஓரிரு அடிகள் எடுதது 
மவதது முன்த்னாக்கி்னான். அதிகாமல 
நிலமவ  அள்ளிதடேளிதே அழகில் ஒரு 
ட்பண் அஙதக நின்ைாள். 

ஆ்னால் அவள்... அவள்... எப்்படி 
இஙதக...? சாததியதை இல்மலதய...! 
கிருஷணரின் கமெசித ேஙமகயாசதச 
அவள்.  உறுதியாக அவதை ோன்! 
அவ்னால் தைலும ஒரு அடி கூெ நகர 
முடியவில்மல. அதிக குழப்்பம, 

வழமை த்பால் அவமை ரசிக்க முடி -
யாைல், அவம்ன அமசயவிொது அதே 
புள்ளியில் அதிர்சசியில் நிறுததியது.

சில வி்னாடிகள் ஆசுவாசப்்படுததி, 
நின்ை நிமலயிதலதய பின்த்னாக்கி 
நகர்நது டைல்ல டவளிதயறி சர்சசின் 
டவளிமுற்ைததில் டைல்லிருளில் ்பரநது 
கிமை விரிதே தவமபின் கீழ் நிமல -
டகாண்ொன். அவமை அண்மையில -
ைர்நது ரசிக்கவும, த்பசவும, வி்பரைறி -
யவும அமைநேடோரு வாய்ப்பு அது 
அவனுக்கு. ஆ்னால் அவ்னால் உள்தை 
டசல்லதவ முடியவில்மல. ேவிர்க்க 
முடியாே சிறிய நடுக்கம உெ -

டலஙகும வியா -
பி ப் ்ப ம ே யு ண ர்ந ே ான் . 
சில நிமிெஙகள் கெந -
ே்ன. சர்சசின் வலது்பக்க 
டவளிதயறும வாயிலி -
னூொக  அநே தேவமே 
டைதுவாய் டவளிதய 
வருகிைாள். புருவஙகள் 
எழுநது சுருஙக அவன் 
அவைது நகர்மவ அவ -
ோனிதே்படி.. டைன் -
டேன்ைல் டைல்லமசநது 
டைல்லமசநது.. ஆம, 
அவம்னதய ோன் அண் -
மிக்கிைோ? இேயம ஏன் 
இப்்படி உயிமர எடுக்கி -
ைது ்பெ்பெடவன்று ்பன் -
ைெஙகாய்த துடிதது.. 
டசால்லப்த்பா்னால் அவ -
மையும விெ டைன்மை -
யா்னவன் அவன். 

"எல்லாருக்கும சந -
தோஷைாம நற்டசய்தி 
கூறுதவன்..." உள்தை 
்பாெகர் குழுவின் முேலா -
வது ்பாெல்...

"எஙதக நற்டசய்தி 
இன்று எ்னக்கு..? 
டசததேன்.."

ஆறு வருெஙகைாய் 
அமெதது மவதது ரசிதே அவ்னது 
ஆழ்நே காேல்.. ஆ்னால், இன்று ோன், 
முேன் முேலில் அவமை அண்மையில் 
உணர்கிைது. நடுநிசியின் நம்ன்பனியில் 
நய்ன ோரமகயாய்.. ஆ்னாலும ஆழ்நது 
ரசிக்க முடியாது ஆழ்ை்னதில் அசசம.. 
என்்ன டசய்யப்த்பாகிைாள்..? எ்ன நடுக் -
கம ஒருபுைம..

"ட்பண் என்ைால் த்பாமேயா உ்னக்கு? 
ட்பாறுக்கி.." என்டைல்லாம உமெதடே -
றியப்த்பாகிைாைா வார்தமேகைால்? 
ஆ்னால்.. ஆ்னால்.. அவளுக்கு என் 
காேல் அணுவைவும டேரியாதே?! சாத -
தியஙகதை இல்மலதய.. பின்.. பின்.. 
என்்னவாயிருக்கும?! ஊகிக்கதவ முடி -
யவில்மல அவ்னால்!

முேன் முேலில் அவளின் அண்மை 
எப்்படிடயல்லாம இருக்க தவண்டு -
டைன்று எதேம்ன கற்்பம்னகள் கமலவ -
டிதே்ன அவன் ை்னவுலகில்.. ஆ்னால்.. 
இது என்்ன..? ஏன் இப்்படி..?

குழப்்பஙகள் குெமல டநரிதே்ன.. 
இப்த்பாது அவள் அநே டைல்லிய 
இருளில் தவமபின் கீழ் அவ்னருதக.. 
ைார்கழிப்்பனியின் நடுநிசிததுளிகள் 
ஒருவனின் வியர்மவமய ைமைக்க உே -
வியது அன்ைாகதோனிருக்கும வரலாற் -
றில்! த

"ைன்னியுஙகள் இநே நடுநிசியில் உங -
களுக்கு சிரைம டசய்கிதைன்.." அவைது 
முேல் வார்தமேகள் அவனிெம.

"சிரைைா..? சுகிததிடும புவ்னடை -
்னக்கு உன் சிரைம." இப்த்பாது ை்னம 
டைல்ல முகிழ்க்கிைது அவனுக்கு. 
ஆ்னால் வார்தமேகள் ஒலி ட்பை -
வில்மல. அவைா இவள்..? என்்ன..? 
எேற்கு..? பீதியின் அைவுதகால் அடிப் -
்பக்கைாய் டைல்ல நகர்நோலும.. ்பேற் -
ைம இன்னும ்பததிரைாக இருநேது. 

ஆ்னாலும ஆர்வம என்்பது சற்றும 
ேயக்கமின்றி, ோவிப்்பாய்கிைது. "என்்ன 
டசால்லப்த்பாகிைாய் ட்பண்தண?" 
ை்னதின் ்பெ்பெப்பு ட்பாறுமை இழக்கி -
ைது இப்த்பாது.

ஆ்னாலும அதே தவகததிடலாரு 
அறிவிதேல். "ஆர்வஙகள் அநேரிக்கும 
த்பாடேல்லாம, அமே முேலில் அல -
சிப்்பார்க்கத ேவைாதே; அதுதவ உன் 
வாழ்மவ டநறிப்்படுததும அற்புே 
ஆளுமை ேரும".

 'சுஜாோ'வின் 'ேமலமைசடச -
யலகம' 

அவனுக்குக் டகாடுதே அவசர அறிவித -
ேல். 

ஆ்னாலும, ஆதைழு வருெைாய் ஆரா -
திதது வைர்தே அவ்னது காேலி, சாோ -
ரணைாய் வார்தமேகள் உதிர்க்கிைாள் 
அவ்னருகில்  ்பவயைாய் நின்று. அநே 
அரிய கணஙகமை இழக்க நிம்னக்க -
லாைா அவன்? ஆ்னாலும நிம்னதோன்.

"எதுக்கு இநே ராததிரியில்? ோை -
திக்காைல் வீட்டுக்கு டசல்லுங -
கள். இன்ட்னாரு நாள் தநரததோடு 
த்பசலாதை".

அவ்னது கண்ணியம த்பசியது. 
ை்னம ்பமே்பமேதோலும, இமே 
டசான்்னதில் ்பாரியடோரு திருப்தி 
அவனுக்கு.

"இல்மல, எ்னது அண்ணி இருக்கி -
ைார் உள்தை. 

அவருக்கு டேரியும நான் உஙக -
தைாடு த்பசுவது. இன்று உஙகளிெம 
டகாஞ்சம த்பசுவோய் முடிடவடுததே 
வநதேன்".

"டசால்லுஙகள்".. என்ைான்.
அண்ணியுென் ோன், அவள் அதிக -

ைாக டவளிதய த்பாவதுண்டு. அண் -
ணியும இவளுக்தகற்்ப ேரம குமையாத 
ேஙகம ோன். கண்ணியைா்னவர் என்்ப -
ோல், அவைது சம்பாமஷமணகமைத  
டோெர்வேற்கு அவனுக்கு ேயக்கைற்ை 
அனுைதிமயக் டகாடுதேது அவைது 
வார்தமேகளின் வாண்மை.

"எ்னக்கு திருைணம த்பசி முடிவு டசய் -
ோர்கள்"."என்்ன..?"

இமே டசால்லவா... அவசர அதிர்சசி-
யில் துவண்ெ ை்னமே மிக சிரைப்்பட்டுக் 
கட்டுப்்படுததி்னான்.

"சரி..."
"திகதியும குறிதோயிற்று.. ".
"முடிநேடேன்று நிம்னதே நான் உயிர் -

வாழ்கின்தைன்.." சர்ச உள்தை குழுவி்ன-
ரின் ்பாெல்.

"மம.. டசால்லுஙகள்.. "
"ஆ்னால்..." டைல்லிய ேயக்கம டைன்-

முகதமேத ோழ்ததியது.
"டசால்லுஙகள்.. எதுவா்னாலும.. 

ேப்்பாய் நிம்னக்க ைாட்தென்".
அவள் சற்தை ஆறுேலாய் உணர்நது, 

டோெர்நோள்.
"எ்னது அண்ணியின் ேஙமக ஒரு 

ொக்ெர். ேன்னுென் ்படிதே தவற்று சாதி 
ம்பயன் ஒருவம்ன திருைணம டசய்துள் -
ைார்.. ஆ்னால் இருவரும நன் ைதிப்பு 
ட்பற்ைவர்கள்.."

"மம.. சரி.."
"இருநோலும நைது குடும்பம 

சாதியில் குமைநது விட்ெோம, நாம 
அமே ைமைதது ேைக்கு துதராகம டசய்து 
விட்தொைாம என்று வாயில் வநே வார்த-
மேகமைடயல்லாம எஙகள் வீடு தேடி 
வநது டகாட்டித தீர்தது, டகால்லாைல் 
டகான்று விட்ொர்கள் எஙகமை அவரது 
ேநமேயும, ோயுைாக. நாம ேரம குமைநே 

குடும்பைாம.
அவ்னது ோதோ இைநேத்பாது அழுே-

பின் இன்று ோன் அவன் கண்ணில் நீர். 
"என்்ன ்பாவம டசய்ோள் என் தேவமே".

அவனுள்தை தீயின் ட்பாறிகமை 
உணர்நோன். ோமயத ேவை விட்ெ 
குஞ்சு த்பால் அவைது ்பார்மவயில் 
அழுதேைா்ன ேவிப்பு. அநே இருளி -
லும அசடசாட்ொகப் புலப்்பட்ெது 
அவனுக்கு. ேமலமய இரு கரஙகைால் 
வாரி அமணதது அநேக் குழநமேமய 
உசசியில் முதேமிெத துடிதேது அவள் 
மீது அவன் டகாண்ெ ஆேரவு, அன்பு, 
அக்கமை, காேல் எல்லாம ஒன்ைாய் ஒரு -
மிதது!

"நான் என்்ன உேவி டசய்ய தவண்டும 
என்று டசால்லுஙகள். என்்னால் முடிநே 
அம்னததும டசய்தவன்.." என்ைான்.

"இது ஆண்ெவரின் அருள்வாக்கு..."
உள்தை ்பஙகுத ேநமே பூமச ஆரமபிக் -

கின்ைார்.
"நைது ்பாெசாமலக் காலம முேல் 

நீஙகள் என்ம்ன அவவப்த்பாது அவோ -
னிப்்பது எ்னக்கு நன்கு டேரியும.."

"My god....!" ை்னதுக்குள் அவைா்னம 
ேமலக்தகறியது அவனுக்கு.

"எனினும, எதேம்ன வருெஙகைா்னா -
லும எள்ைைவும எ்னக்கு எநே விேததி -
லும அடசௌகரியஙகமை ஏற்்படுததிய-
தில்மல நீஙகள்  என்்பது உஙகள் தைல் 
அைவற்ை நன்ைதிப்ம்பயும, ைரியாமே-
மயயும ஏற்்படுததியது எ்னக்கு..

ஆ்னால், அமே நான் காேலாக 
என்னுள் ஆழப்்படுதே நிம்னதே-
தில்மல.. ஏட்னனில், ட்பற்தைார் த்பசும 
திருைணதமேதய டசய்ய தவண்டும 
என்று விருமபித்னன்.. 

உஙகளின் உன்்னேஙகள், இன்று, 
இஙகு, கர்தேரின் சநநிதியில் உஙகளிெம 
த்பசததூண்டியது என்ம்ன. ை்னப்பூர்வ-
ைாய் ைன்னிப்புக் தகாருகிதைன் இேம்ன 
உஙகளிெம தகட்்பேற்கு.. உஙகளுக்கு 
என்ம்னப் பிடிததிருக்கிைோ? நாம 
சாதியில் ோழ்நேவர்கள் என்ை ஆட்தச்ப-
மணகள் உஙகளிெம உள்ைோ? ட்பண் 
்பார்தது ஒதுக்கப்்பட்ெவள் நான், அவை -
திக்கின்தை்னா உஙகமை?"

என்ைவளின் கண்களில் டேரிநே அநே.. 
அநே.. ஏதோ ஒன்று.. ஏதோ ஒன்று.. 
ட்பயரிெ முடியாே உணர்வின் ஆழம -
வமர உலுப்பியது அவம்ன!!

கலஙகிய நீர்ததுததுளிகள் கட்டுப்்பாட் -
மெயிழநது அவ்னது தஷர்ட்டில் டேறித-
ே்ன.

"உன்ம்னப் த்பாலதவ உன் அயலா-
ம்னயும தநசி".

உள்தை பூமச கமைகட்டுகிைது.
அவன் த்பசி்னான். "எஙகள் குடும -

்பதமேப் ட்பாறுதேவமர ைனிேகுலத-
துக்கு இருக்க தவண்டியமவ எல்லாதை 
அன்பு, தநசம, கருமண, விட்டுக்-
டகாடுப்பு, ைனிேபிைா்னம என்்பமவ 
ைட்டுதை. ஏட்னனில் கர்தேர் அவற்-
மைதய எஙகளுக்கு கூறியுள்ைார். அவர் 
நம ்பாவஙகமைடயல்லாம ேைோக்கி 
நமமைப் ்பரிசுதேராக் கியவர்.

அவரின் பிள்மைகள் நாம. ஏற் -
ைதோழ்வு எஙகள் அகராதியிதலதய 
கிமெயாது. அேற்கும தைல், நீ என்்ன 
்பாவம டசய்ோய்.. ".

அவம்னயுைாறியாது "நீ "என்ை டநருக் -
கம எஙகிருநது வநேது அவனுக்கு?

"Sorry.." என்ைான் அவசரைாக.
"இல்மல.. இரண்டு நாட்கைாய்க் குற் -

றுயிராய்ததுடிதே என் குற்ைவுணர்சசி-
யும, குழப்்பைா்ன தவேம்னயும  உஙகள் 
வார்தமேகளின் பின் ோன் உயிரிழநே்ன. 
என் ஆதைாவுக்கு உயிர் டகாடுதே்ன. என் 
ட்பற்தைாரும மிகவும துவண்டு த்பா்னார்-
கள் ்பாவம. 

என்்னால் அவர்கள் முகதமேதய 
்பார்க்க முடியவில்மல.

"இனி ்பார்க்கலாம நீ ோராைைாக.. 
அவர்கள் குற்ைைற்ைவர்கள்.. எேற்காக 
இநே டகாடிய ேண்ெம்ன?!"

நிமைய நிமைய த்பசி்னான் அவன். 
அவவைவும அவளுக்கு அமுே உலமகக் 
காட்டியது. அவளுக்கு ைட்டுைா? அவன் 
சற்றும நிம்னததுப் ்பார்ததிராே கர்தேரின் 
ஏற்்பாடு இன்று இது!! 

சொடர்ன ஆரவாரைாக டவடிசசதேங -
கள்.. தேவ்பாலன் தோன்றிவிட்ொர். 
பூரிப்பும, புன்்னமகயும, ட்பாஙகிய 
த்பரின்்பமுைாய் கர்தேரின் குழநமேகள் 
குதூகலிக்கின்ை்னர்!

பின்னிரவு ஆ்னோல் கிருஷணன் 
தகாவில் திருப்்பாமவ ஆயதேஙகளுக் -
காக ஒலிட்பருக்கியில் அனுசரமணய-
ளிததுக்டகாண்டிருநே 'சின்்னக்குயில்',  
நிலவின் ஒளியில் வழியறிநது, தவப்்ப-
மிமலகளின் அமசவுகளினூதெ அவசர -
ைாய் அவளுக்காக...

"வீண் மீன்கள் வானில் விைக்தகற்றும 
தநரம.. கண்ணா உன் ைார்பில் விழி மூெ  
தவண்டும.. அநேக் கமலக்கு அநதிசசி-
மலக்கு விைக்கைளிக்க அமழதே ட்பாழு-
தினில்.. காற்தைாடு குழலின் நாேதை.."

அவ்னது ஆ்னநேைா்ன அழுதேம அவ-
ளுக்காக...

"முப்புரஙகள் எரிப்த்பாம! அசசுேம்ன 
ரசிப்த்பாம!!"

அவைது அழுதேைா்ன ஆ்னநேம அவர் -
களுக்காக...

"எததிமசயும தேவமேகள்.. டைய்ச 
சிசுமவத துதிப்த்பாம..!!!"                                                

 கர்த்தரின் கருணை

பானு சுதாகரன்...?

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல : 01

சவர்மொனட்  ்பல்்ககலக்கழ்கம, டஃபட் ்பல்்ககலக்கழ-
்கம, ஹொர்வொர்டு ்பல்்ககலக்கழ்கத்தின விஸ்  இனஸ்டிட்-
டியூட் ஃ்பொர் ்ப�லொஜி்கலி இனஸ்க்பர்டு இனஜினி�ரிங் 
ஆகி�வறறின  விஞ்ொனி்கள் பெர்ந்து முறறிலும புது-
வக்க�ொன உயிரி�ல் மறு உற்பத்தி முக்ற  ஒனக்ற 
்கண்டுபிடித்துள்்ளனர். இந்்த முக்றக�ப ்ப�ன்படுத்தி, 
மு்தல் முக்ற�ொ்க  இனபச்பருக்கம செய்யும பைொப்பொட்-
டு்கக்ள உருவொககியுள்்ளொர்்கள். ்தவக்ள செல்்களில் 
இருந்து செபனொப்பொட் எனறு அகழக்கப்படும உயிருள்்ள  
பைொப்பொட்டு்கக்ள உருவொககி 2020ல் அறிவித்்த விஞ்ொ-
னி்கள் குழு்தொன, இபப்பொது  இனபச்பருக்கம செய்யும 

பைொப்பொட்டு்கக்ள உருவொககியுள்்ளது. இந்்த இனபச்பருக-
்கம செய்யும பைொப்பொட்டு்கள் ்கணினி உ்தவி�ொல் வடி-
வகமக்கப்பட்டு, பி்றகு ச்பொருத்்தப்பட்டகவ.   சிறு ்தட்டு 
ஒனறில் நீந்திச் செனறு, நூறறுக்கணக்கொன ்தனித்்தனி 
செல்்கக்ள  ஒனறு திைட்டி ்தங்்கள் வொய் ்பகுதியில் புதி� 
குழந்க்த பைொப்பொட்டு்கக்ள இகவ  உருவொககுகின்றன.

 இந்்த குழந்க்த பைொப்பொட்டு்கள் சில நொள்்களில் 
சவளிப� வந்து ்தொய் செபனொப்பொட்டு்கள் ப்பொலபவ ந்க-
ைவும செ�ல்்படவும ச்தொடங்குகின்றன.. ்தவக்ளயின 
்கருவில் உள்்ள ஸ்சடம செல்கல எடுத்து இவறக்ற 
மு்தலில் விஞ்ொனி்கள் உருவொககினர். 

 இனப்பெருக்கம் ்ெய்யும் ர�ோரபெோ
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தமிழ் இலக்கிய ஆய்வுத் 
துமையில் புதிய ஆய்வு-
கமைத் தேட தேண்டும 

என்று முமைப்புடன் சசயற்்படு-
்பேர் சேன்கிழக்குப் ்பல்கமலக்க-
ழக சைாழித் துமைத் ேமலேரும 
முதுநிமல விரிவுமையாைருைாை 
கலாநிதி ஸாதியா ச்பௌஸர். 
அேைது இவோய்வு நூலாைது 
ைமலயகத்தில் இதுேமையிலும 
சசய்யப்்படாே ைமலயக நவீை 
கவிமேகள் ்பற்றிய நுண் ஆய்வு 
நூலாகும. அேைது ஆய்வு எழுத்-
துக்களில் ைமலயக ஆைம்ப 
ேைலாறு முேல் இற்மை ேமை 
ைமலயகத்தில் காண தநர்்நே 
அேலஙகமையும சகாடூைஙக-
மையும, அேர்கள் அல்லல்்படு-
ேமேயும அேற்றில் ைாறுேல்-
கமையும ைமலயகம தேண்டி 
நிற்கும இலட்சியஙகமையும 
ைமலயக கவிஞர்கள் நிேர்சைப்்ப -
டுத்தி ்பமடத்ே கவிமேகமையும 
ஆழ ஊடுருவி அலசி ஆைாய்்நது 
சிறுகமே, நாேல் இலக்கியம 
த்பான்ைேற்றுடன் ஒப்பிட்டு 
மிகவும நிோைைாை முமையில் 
ஆய்வு நூமல சேளிக்சகா-
ணர்்நதுள்ைார் கலாநிதி ஸாதியா 
ச்பௌஸர்.

இய்நதிைையப்்பட்ட ோழ்க்மக, 
அைவுக்கதிகைாை குடும்பச் 
சுமைகமைச் சுைத்ேல், கணேன் 
ைாைால் துன்புறுத்ேப்்படல் குடும-
்பத் திட்டமிடலின்மை எைச் சிறு 
ேமலப்பில் கீழ் ைசீைா, ைசீைா, 
ேமிதழாவியன், குறிச்சித் சேன்-
ைேன், குறிஞ்சி நாடன் ஆகிய 
கவிஞர்களுமடய கவிமேகள் 
எடுத்து ஆைாயப்்பட்டு ைமலக-
யகப் ச்பண்களிைதும பிள்மை -
களிைதும ோழ்வியமல இ்நே 
ஆய்வு நூல் அம்பலப்்படுத்துகி-
ைது. ைமலயகப் ச்பண்களும 
தேயிமல தோட்டத் சோழிலும 
எனும முேலாேது ேமலப்பின் 
கீழ் ேரும இைண்டாேது உ்ப 
ேமலப்பு இதுோகும.

தோட்டத் சோழிலில் 
ச்பண்கள் ்படும  அேஸமே -
கமை துயைஙகமையும புலப்்ப -
டுத்தும கவிமே ேரிகமை முழு -
மையாை ைதிப்பீடுகளுடன் 
்பதிவு சசய்துள்ைார், கவிஞர்கள் 
ோம ோழும சூழல் ்பற்றிய புரி-
ேமலயும ைற்றும ைண்தணாடும 
ைக்கதைாடும உள்ை உைமே -
யும மிக தநர்த்தியாக ேம ஆய்வு 
நூலில் சேளிக்சகாணர்்நதுள்ைார் 

நூலாசிரியர் கலாநிதி ஸாதியா 
ச்பௌஸர். சமூக ைாற்ைத்திற்காை 
விழிப்புணர்வூட்டும கவிஞர்க-
ளின் கவிமேகமைத் சோட்டுக் 
காட்டியுள்ைார்.

அ்நே ேமகயில் இைா. நித்தியா-
ை்நேன், ேமிதழாவியன், பூண்டு-

தலாய ேர்மு, ்பன்னீர் சசல்ேம,, 
சி. வி. தேலுப்பிள்மை, குைார்.
சி. சிே. இைாதஜ்நதிைன், இ. 
ேமம்பயா, சிேதசகைம. சி, ச்நே-
ைம சத்திய்பை்நேன், இக்்பால் 
அலி ஆகிதயாைது முக்கிய கவி 
ேரிகள் இடமபிடித்துள்ைமை 
குறிப்பிடத்ேக்கது.

அதே த்பான்று ைமலயக விே -
மேகள், ேயது முதிய ச்பண்கள், 
்பாலியல் சோழிலாைர்களின் 
நிமல குறித்து ேனியாக சிறு 
ேமலப்புகளில் கவிமேகமை 
ேைமபிரித்து விரிோை ஆய்வு 
சசய்யப்்பட்டுள்ைது, இத்ேமகய 
ச்பண்கள் ்படும அேஸமே 
நமமில் எத்ேமை த்பருக்கும 
சேரியும. உண்மையிதலதய 
ைமலயகக் கவிஞர்கள் ைமல -

யகப் ச்பண்கள் அனு -
்பவிக்கும சசால்சலாண்-

ணாத்துயைத்மேயும அேர்கள் 
எதிர் தநாக்கும சோல்கமையும 
கவிஞர்களின் கவி ேரிகளில் 
இரு்நது உணர்த்ேக்கூடிய கருத் -
துக்கமையும புரியாேேர்களும 
புரி்நது சகாள்ளுைைவு சேளிச்சம 
த்பாட்டுக் காட்டியுள்ைார். 

எளிமையாை ைமலயக ைண் 

ோசமையுடன் கூடிய சைாழி 
ேழக்கின் மூலம எழுேப்்பட்ட 
அற்புேைாை கவிமேகமை 
சோட்டுக் காட்டி ேம ஆய்வி -
மைத் திைம்படச் சசய்துள்ைார் 
நூலாசிரியர்.

அ்நே ேமகயில் ச்நேைம சத்-
தியாை்நேன், அல் அஸுைத், வீ. 
தக. ச்பரியசாமி, சி. வி. தலலுப் -
பிள்மை. சி. சிேதசகைம, இ.ேம-
ம்பயா, சிே. இைாதஜ்நதிைன், 
ைசிைா, சண்முகநாேன், ்பன்னீர் 
சசல்ேம, வி. நித்தியா்நேன். 
கண்பதி. இைா நித்தியாை்நேன், சு. 
முைளிேைன், ஏ. சசல்ேைாஜ் ஆகி-
தயாரின் கவி ேரிகள் எடுத்தியம-
்பப்்பட்டுள்ைை.

மூன்ைாேது அத்தியாயத்தில் 
'ைமலயகக் கவிமேகளும, ைமல -

யகத்தின் அண்மைக்கால த்பாக்கு -
களும என்ை ேமலப்பில் ஆறு உ்ப 
ேமலப்புக்கள் ே்நதுள்ைை. நான்-

காேது அத்தியாயத்தில் 'ைமல-
யகக் கவிமேகளும ைமலயக 
பிைச்சிமைகளுக்காை தீர்வுக -
ளும' என்ை ேமலப்பில் 10 உ்ப 
ேமலப்புக்களில் முன்தைாடிக் 
கவிஞர் சி. வி. தேலுப்பிள்மை 
ைற்றும குறிஞ்சித் சேன்ைேனின் 
ைமலயக ைக்களின் ேலிமயப் 
பிைதி்பலிக்கும முகைாக எழுேப்-
்பட்ட கவிேரிகதைாடு ஏமைய 
கவிஞர்களுமடய கவிமேகமை 
ஒப்பிட்டு ேழஙகியுள்ை இ்நநூல் 
ைமலயகத்தின் ச்பண்கள், சிறு-
ேர்களுமடய ோழ்மே தநாக்கி 
நம கேைத்மே ஈர்த்துள்ைது.

கலாநிதி ஸாதியா ச்பௌஸர் 
கண்டி. சகலிஓயாமே பிைப்பிட-
ைாகக் சகாண்டேர் ேைது ேமிழ்ச் 
சிைப்புக் கமலைாணிப்்பட்டத்-
மேயும முதுகமலைாணிப்்பட்டத்-
மேயும த்பைாேமை ்பல்கமலக்க-
ழகத்தில் ச்பற்றுக் சகாண்டேர். 
அப்்பல்கமலக்கழகத்திதலதய 
த்பைாசிரியர் க.அருணாசலம, 
த்பைாசிரியர் துமை. ைதைாகைன் 
ஆகிதயாரின் ேழிகாட்டலில் 
முதுேத்துேைாணிப் ்பட்டத் -
மேயும த்பைாசிரியர்கைாை ே. 
ைதகஸேைன், ைமீஸ அப்துல்லா 
ஆகிதயாரின் ேழிகாட்டலின் 
கீழ் கலாநிதிப் ்பட்டத்மேயும 
ச்பற்றுக் சகாண்டேர். இேர் 
ேற்த்பாது சேன்கிழக்குப் ்பல்க-
மலக்கழகத்தில் முதுநிமல விரிவு -
மையாைைாகவும சைாழித்துமைத் 
ேமலேைாக கடமையாற்றுகின் -
ைார் என்்பது குறிப்பிடத்ேக்கது.

நூல் அறிமுகம் 

மலையகக் கவிலைகளில்
பெணகளும் சிறுவரகளும்

நூலாசிரியர் 
தென்கிழக்குப் பல்கலலக்்கழ்க 
த�ாழியியல துலைத் ெலலவர்

்கலாநிதி ஸாதியா தபௌஸர்
பக்்கம் 258. 
விலல 950

இக்பால அலி...  

க�ோணக்கமல ேமிழ் 
தேசியப் ்பாடசா-

மலயின் அதி்பர் சி. நேைட்ண-
ைாஜா  35 ேருடகால  கல்விச் 
தசமேயிலிரு்நது ஓய்வு 
ச்பறுகிைார். 

இேர் 1961 ஆம ஆண்டு 
டிசம்பர் ைாேம 07 ஆம 
திகதி சீைஙகன்  சின்மையா 
- தேலு முத்ோைமைாள் 
ேம்பதிகளின் மூன்ைாேது 
ைகைாக லுணுகமலயில்  
பிை்நோர். இேர் ேைது 
கல்விமய லுணுக மல ஸ்ரீ 
இைாகிரு ஷணா  கல்லூரியில் 
கற்ை இேர், சீடா நிறுேைத்-
தின் அனுசைமணயில் பி.எஸ.
டி.பி  நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் 
கீழ் ேழஙகப்்பட்ட ஆசிரியர் 
தசமேக்கு 1985ஆம ஆண்டு  
ஜைேரி முேலாம திகதி சேரிவு 
சசய்யப்்பட்டார். இவோறு நிய -
ைைம ச்பற்ை இேர்  1986ஆம 
ஆண்டு தை ைாேம 25 ஆம 
திகதி ஆசிரியர் தசமேயில் நிை்ந-
ேை நியைைம  ச்பற்ைார். ஆசிரிய-
ைாக ேன் ்பணிமய தசாலண்ட்ஸ 
தைற்பிரிவு ேமிழ்  வித்தியால-
யத்தில் ஆைமபித்ோர்.   

ஆசிரியர் தசமேக்குள் உள் -
ோஙகப்்பட்ட பின்ைர் திை்நே  
்பல்கமலக்கழகம ைற்றும 
தேசிய கல்வி நிறுேகம ஆகிய-
ேற்றில் உயர்கற்மக சநறிகமை  
சோடர்்நே இேர் கல்விைானிப்-
்பட்டம, கல்வி முகாமைத்துே 
்பட்டப்பின் டிப்தைாைா,  கல்வி 
முதுைானி ்பட்டஙகமைப் 
ச்பற்று ேன்மை ோண்மைத்து-
ேம மிக்கேைாக  ேைப்்படுத்திக் 
சகாண்டார்.   

1993 ஜைேரி ஆைாம திகதி 
இலஙமக அதி்பர் தசமேக்கு 
(ேைம மூன்று)  சேரிோைார். 
இப்்பாடசாமலயின் கல்வி 
ேைர்ச்சிக்கு ேைது அர்ப்்பணிப்-
புமிக்க  ்பணியால் முேலாேோக 
நியைைம ச்பற்ை ்பாடசாமல 
ேைர்ச்சிக்கும ைாணேர்களின் 
கல்வி  ேைர்ச்சிக்கும தசமே-
யாற்றிைார். 1993 ஆம ஆண்டு 
டிசம்பர் ேமை கடமையாற்றிய  
இேர், பின்ைர் ச�ாப்டன் 
கமலைகள் ேமிழ் வித்தியாலயத்-
திற்கு அதி்பைாக சேரிவு  சசய்-
யப்்பட்டார்.   

இப்்பாடசாமல ச்பைதிக 
ேை ேகுப்்பமை கட்டடஙக-
மைப்  ச்பற்றுக்சகாடுப்்பேற்-
கும அயைாது ்பாடு்பட்டார். 
இேைது ேமலமைத்துேத்தில்  
கமலைகள் ேமிழ் ைகா வித்தியா-
லயம கல்வித்துமையில் புதிய 
்பரிணாை ேைர்ச்சிப்  ச்பற்ைது.   

குறிப்பிட்ட காலப்்பகுதிக -
ளில் கல்வி ச்பாதுேைாேை சாோ-
ைணப்  ்பரீட்மச ச்பறுத்பறுக-
ளின் அடிப்்பமடயில் ்பசமை 
கல்வி ேலய ்பாடசாமலகளில் 
முேன்மை  ச்பறுத்பறு ச்பற்ை 
்பாடசாமலயாக திகழ்்நதுள்-
ைமை சுட்டிக்காட்டத்ேக்கது.   

சிைப்்பாக தசமேமய 
முன்சைடுத்ே அதி்பர் சி.நே-
ைட்ணைாஜா, 2006  ஜைேரி 
முேலாம திகதி இலஙமக 
அதி்பர் தசமேயில் ேைம ஒன்-
றுக்கு ்பேவி உயர்வு  ச்பற்ைார். 
இக்காலப்்பகுதியில் ்பசமை 
கல்வி ேலய ்பாடசாமலக-
ளில் முன்தைாக்கிய  ேைர்ச்-
சிப் ்பாமேயில் ேடம்பதித்ே 

தகாணக்கமல ேமிழ் வித்தியால-
யத்தின் அதி்பர்  நா. இைஙதகா்ப-
னின் ைமைவின் பின்ைர் அதி்பர் 
சேற்றிடத்திற்கு ச்பாருத்ேைாை  
ேமலமைத்துே ஆளுமைமிக்க 
அதி்பைாக 2006 ஆம ஆண்டு 
நியைைம ச்பற்று இன்றுேமை  
சுைார் ்பதிைாறு ேருடஙகள் 
அைப்்பணியாற்றி கல்வி தசமே-
யிலிரு்நது ஓய்வு  ச்பறுகின்ைார்.   

இேைது ேருமகயின் பின்ைர் 
ஓரிரு ஆண்டுகளில் தகாணக்-
கமல ேமிழ்  வித்தியாலயம 
ேமடகள் ்பலேற்மை ேகர்த்சே -
றி்நது தகாணக்கமல ேமிழ் ைகா  
வித்தியாலயைாக ேைம உயர்வு 
ச்பற்று ்படிப்்படியாக கல்வித்து -
மையில் ேைர்ச்சிப்  ்பாமேமய 
தநாக்கி ்பயணிக்கிைது. ஆயிைம 
்பாடசாமலகள் அபிவிருத்தி 
தேமலதிட்டத்தின்  கீழ் உள் -
ோஙகப்்பட்ட தகாணக்கமல 
ேமிழ் ைகா வித்தியாலயம 2018 
ஆம ஆண்டு  காலப்்பகுதியில் 
இமடநிமலப் ்பாடசாமலயாக 
ேைம ச்பற்ைதோடு கட்நே 2020 
ஆம ஆண்டு  தேசியப் ்பாடசா-
மலயாக பிதைைமண சசய்யப்-
்பட்டு இவேருடம தேசியப் 
்பாடசாமலயாக  ்பரிணாைம 
ச்பற்றுள்ைது.   

அதி்பர் சி. நேைட்ணைாஜாவின் 
உயரிய தசமேயால் ்பாடசாமல-
யின்  கல்வித்துமையில் சாேமை 
்பமடத்து ேருகிைது. இேைது 
காலப்்பகுதியில்  ்பல்கமலக்கழ-
கம, கல்வியியற் கல்லூரிகளுக்கு 
சேரிோகின்ை ைாணேர்களின்  
எண்ணிக்மக உயர்ேமட்நதுள்-
ைதோடு ்பாடசாமல சமூகமும 
ேைர்ச்சியமட்நதுள்ைமேக்  காண-
முடிகிைது.   

சுைார் 35 ேருடஙகள் அதி்பர் 
தசமேயில் ேமலசிை்நே ்பஙக-
ளிப்ம்ப  ேழஙகியதோடு கல்வி 
சமூகத்தின் ேைர்ச்சிக்கு ்பஙகாற்-
றிய ைகத்ோை ைனிேர்  அதி்பர் 
சி. நேைட்ணைாஜாவின் தசமேந-
லமைப் ்பாைாட்டி, ைாணேர்கள், 
ச்பற்தைார்,  நலன்விருமபிகள், 
்பமழய ைாணேர்கள், ஆசிரியர்-
கள் எை அமைேரும ்பாைாட்டு  
நிகழ்வுகமை நடாத்தியதோடு 
கண்ணீர் ைல்க பிரியாவிமடய-
ளித்ேைர். இத்ேமகய உயரிய  
்பணியாற்றி கல்வி தசமேயிலி-
ரு்நது விமடச்பறும அதி்பருக்கு 
கல்வி சமூகத்திைர்  சார்பில் 
ோழ்த்துகள் உரித்ோகட்டும!   

அதிபர் சி. நவரட்ணராஜா   

கல்விச் சேவையிலிருந்து 
ஓய்வு பெறும்

நடராஜா �லர்்வநென்   
லுணு்கல நிருபர்   

கட்நே 2 ேருட காலத்துக்-
குள் உலக சகாவிட்-19 
சோற்று தநாய்ச் சூழல் 

காைணைாக ஏற்்பட்டுள்ை இைக்கு-
ைதி சிக்கல்கள் ைற்றும ேமையமை-
கைால் நாட்டில் ைரு்நதுகளுக்காை 
தகள்விமயப் பூர்த்திசசய்ேேற்கு 
இலஙமகயின் ைரு்நோக்கல் துமை 
அர்ப்்பணிப்புடன் சசயற்்பட்டு 
ேருகிைது. 

ேற்ச்பாழுது நாட்டின் ைரு்ந-
துத் தேமேயில் 15%- முேல் 20% 
வீேத்மே அைச ைரு்நோக்கற் 
ச்பாருட்கள் உற்்பத்திக் கூட்டுத்ோ-
்பைமும, இ்நேக் கூட்டுத்ோ்பைத்-
துடன் ஒப்்ப்நேம சசய்துசகாண்-
டுள்ை (இக்கூட்டுத்ோ்பைத்தின் 
கடுமையாை ேை ஒழுஙகுவிதிக-
ளுக்கு அமைய) நிறுேைஙகள் 
ைற்றும ஏமைய உள்நாட்டு நிறுே-
ைஙகளிைாலும  பூர்த்திசசய்யப்-
்படுகின்ைை.

அ்நநிய சசலாேணிமய நாட்டில் 
ேக்கமேத்துக் சகாள்ேது தேசிய 
தேமேயாக உருோகியிருப்்பது-
டன், இலஙமக ைரு்நோக்கற்துமை-
யில் ேன்னிமைேமடேது முக்கி-
யைாைோகியுள்ைது. உள்நாட்டு 
ைரு்நது உற்்பத்தி நிறுேைஙகமை 
்பலப்்படுத்துேேன் ஊடாக பிைமஜ-
களுக்கு உயர்்நே ேைத்தில் ைரு்ந-
துகமை நியாயைாை விமலயில் 
ேழஙகுேேற்கு அைசாஙகத்துக்கு 
(அைச ைரு்நதுப் ச்பாருட்கள் உற்்பத்-
திக் கூட்டுத்ோ்பைத்துக்கு) ோய்ப்-

புக் கிமடப்்பதுடன், இேன் ஊடாக 
நாட்டினுள் புதிய சோழில் ோய்ப்-
புக்களும ஏற்்பட எதுோக இரு்ந-
ோலும, நாட்டுக்குத் தேமேயாை 
அமைத்து ைரு்நதுகமையும 
உள்நாட்டிதலதய உற்்பத்தி சசய்-
ேோயின் இத்துமையில் தநைடி 
சேளிநாட்டு முேலீடுகள் அேசி-
யைாகும. இேன் ஊடாக சர்ேதேச 
அனு்பேம ைற்றும சோழில்நுட்-
்பம என்்பைேற்மை இலஙமகக்குக் 
சகாண்டுேை முடியும என்்பதுடன், 
இ்நதுசமுத்திைத்தில் இலஙமக-
யின் அமைவிடத்மே மூதலா்பாய 
ரீதியாகப் ்பயன்்படுத்தி உலகைா-
விய ரீதியில் ைரு்நதுகளுக்காை 
தக்நதிை நிமலயைாகவும ைாற்ை 
முடியும. முேலீட்டாைர்கமை ஈர்க்-
கும ேமகயில்  அநுைாேபுைம, �ம-
்பா்நதோட்மட ைற்றும மில்தலே 
ஆகிய இடஙகளில் மூன்று ைரு்நது 
உற்்பத்தி ேலயஙகமை அமைப்்ப-
ேற்காை நடேடிக்மக ஆைமபிக்கப்-
்பட்டுள்ைது. இேற்றில் மில்தலே 
மிகப்ச்பரியது என்்பதுடன், அைச 
ைரு்நதுப் ச்பாருட்கள் உற்்பத்திக் 
கூட்டுத்ோ்பைத்தின் அதிநவீை 
சோழில்நுட்்பஙகமைக் சகாண்ட 
நான்கு சோழிற்சாமலகமைக் 
சகாண்டோகும.

இது  ்பற்றிக் கூறிய தேசிய 
ைரு்நது உற்்பத்தியாைர்கள் 
சம்பயின் ேமலேர் மேத்திய 
கலாநிதி தலாஹிே சைைவிக்ைைை 
இ்நேக் கூட்டாண்மையின் ஊடாக 

உயர்்நே நன்மைமயப் ச்பறுேேற்-
காை  ்பாரிய ேமடயாக, சில ேைப்-
பிைர் இது சோடர்பில் ேேைாை 
கருத்துக்கமைப் ்பைப்புேதே 
காணப்்படுகின்ைது என்ைார். முைண்-
்பாடாை அறிக்மககளின் ஊடாக 
இலஙமக ைக்கள் ைத்தியில் ச்நதே-
கம ஏற்்படுேோகவும, இ்நே அறிக்-
மககள் தேசிய ைற்றும சர்ேதேச 
முேலீடுகமை ்பாதிக்கும ேமகயில் 
அமை்நதிருப்்போகவும அ்நேக் 
கடிேத்தில் சுட்டிக்காட்டப்்பட்டுள்-
ைது.

சைைவிக்ைைவின் கருத்துப்்படி, 
உள்நாட்டில் உற்்பத்தி சசய்யப்-
்படும 80%- முேல் 85% ைரு்நதுப் 
ச்பாருட்கள் தேசிய ைரு்நதுத் 
தேமேயில் 15% ஐதய பூர்த்திசசய்-
ேதுடன், சைாத்ேத் தேமேக்காை 
ைரு்நதுப் ச்பாருட்களும தேசிய 
ைரு்நதுப் ச்பாருட்கள் உற்்பத்திக் 
கூட்டுத்ோ்பைம ைற்றும அேற்று-
டன் இமண்நே ்பஙகுோைர்கைா-
தலதய ேழஙகப்்படுகின்ைை. ்பங-
குோைர்களுடன் இமண்நது 300 
ைரு்நதுப் ச்பாருட்கள் உற்்பத்தி 
சசய்யப்்படுேதுடன், இ்நே ைரு்ந-
துகள் அைச ைரு்நதுப் ச்பாருட்கள் 

உற்்பத்திக் கூட்டுத்ோ்பைத்தின் 
ஊடாக ேைம ்பரிசீலமைக்கு உட்-
்படுத்ேப்்பட்டு விநிதயாகிக்கப்்ப-
டுகின்ைை. இ்நே அைச – ேனியார் 
கூட்டாண்மை நாட்டின் ச்பாருைா-
ோைம ைற்றும ைக்களின் நன்மைக்-
கும சிை்நேோக அமையும எைக் 
குறிப்பிட்ட சைைவிக்ைை, உற்்பத்தி-
யின் ேைம சோடர்பில் நியாயைாை 
ைதிப்பீடு இல்லாைல் முடிவுக-
ளுக்கு ேைக்கூடாது என்றும சேரி-
வித்ோர்.

நாட்டின் பூதகாை அமைவி-
டத்துக்கு அமைய ஆசிய ைற்றும 
ஆபிரிக்க ச்நமேகமை இலக்கு-
மேத்து ேடுப்பூசிகமைத் ேயா-
ரிக்கும தக்நதிை நிமலயமைாக 
இலஙமகமய ைாற்ைேேற்காை 
ோய்ப்பு இருப்்போகவும சைைவிக்-
ைை தைலும சுட்டிக்காட்டிைார். 
இலஙமகயின் Kelun Life Sciences 
ைற்றும Sinovac Biotech Ltd ற்கு 
இமடயிலாை கூட்டாண்மையில் 
ேடுப்பூசிகமை உற்்பத்திசசய்ே-
ேற்கு ஏற்கைதே சாத்தியக்கூற்று 
ஆய்வு தைற்சகாள்ைப்்படுகிைது. 
இ்நேக் கூட்டாண்மை தேசிய நிறு-
ேைைாை Kelun Life Sciences 

என்ை இலஙமகயில் முேலாேது 
சசமலன் உற்்பத்தி நிறுேைைாகும 
என்்பதுடன், இேன் ஊடாக இலங-
மகயில் சசமலன் தகள்விமயப் 
பூர்த்தி சசய்ய முடி்நேது.

சகாவிட்-19 சோற்று ஆைமபித்ே-
திலிரு்நது இதுேமை 200க்கும தைற்-
்பட்ட ேடுப்பூசி உற்்பத்தியாைர்கள் 
ேடுப்பூசி ேயாரிப்புக்குத் ேயாைாகி 
ேருேோகக் கூைப்்படுகிைது. ஐக்கிய 
அசைரிக்கா, கைடா, பிதைசில் 
ைற்றும சைக்சிதகா ஆகியமே 
ேடுப்பூசி உற்்பத்தியில் முன்ைணி-
யாைர்கைாகக் கருேப்்படுேதுடன், 
தைலும சில இலத்தீன் அசைரிக்க 
நாடுகள் முேல் 20 உயர்்நே ேடுப்-
பூசி ேயாரிப்பு நாடுகைாகப் ்பட்டி-
யலிடப்்பட்டிருப்்பதுடன் ேஙகள் 
உள்நாட்டு தேமேயில் 72% ேமை 
அமே பூர்த்திசசய்கின்ைை.

அைச ைரு்நோக்கற் ச்பாருட்கள் 
உற்்பத்திக் கூட்டுத்ோ்பைம ைற்றும 
தேசிய ைரு்நது உற்்பத்தியாைர்கள் 
சம்ப என்்பைேற்றுக்கிமடயிலாை 
கூட்டாண்மையாைது ைரு்நதுகள் 
மீோை அைச ஏகத்பாகத்மே இல்லா-
சோழிப்்பதிலும, ்பயனுள்ை ்பங-
காளித்துேத்தின் மூலம ேனியார் 

துமைக்கு புதிய ோய்ப்புகமை 
உருோக்குேதிலும முக்கிய ்பஙகு 
ேகித்துள்ைது. ைரு்நதுத் துமையில் 
அைச ைற்றும ேனியார் துமைக-
ளுக்கு இமடயிலாை ஒத்துமழப்பு 
நாட்டின் ஏமைய துமைகளுக்கு 
முன்னுோைணைாக அமையும 
எை ைரு்நது உற்்பத்தியாைர்களின் 
தேசிய சம்ப நமபிக்மக சேரிவித்-
துள்ைது.

ேனியார் துமையின் விமைத்தி-
ைன் ைற்றும திைன்கமை ச்பாதுத்து-
மையின் நம்பகத்ேன்மை ைற்றும 
நலன்புரி ைைப்்பான்மையுடன் 
இமணப்்பேன் மூலம, இலஙமக-
யில் முன்சைப்த்பாதும இல்லாே 
ேமகயில் ைரு்நதுப் ச்பாருட்களின் 
தேமேமய பூர்த்தி சசய்ய இலங-
மகயால் முடியும. அைசாஙகத்தின் 
முமையாை ேழிகாட்டல் ைற்றும 
ஆேைவுடன், ைரு்நோஙகற் துமையா-
ைது எதிர்ேரும காலஙகளில் அதிக 
அ்நநிய சசலாேணிமய ஈட்டித் 
ேரும நிறுேைைாக ைாறுேேற்காை 
சாத்தியக்கூறுகள் உள்ைை.

மருந்துப்பொருள் உறபத்தியில் 
இலங்கை வி்ைவில் தன்னி்ைவு

லிலலி நாென்... 
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சிறிது நேரம்,
இருவரரயும் மாறி மாறிப்ார்த்து-

விட்டு, 
ந்ச ஆரம்பித்்ார் துப்றியும் 

இன்ஸ்்க்டர் இன்ராஜ்.
“சரி ராஜவன உங்களுககு 

மு்லில் தீபி்காவின ஊருககுப ந்ாய் 
அவரைப ்ற்றி முழுரமயான ஒரு 
விசாரரைரய ஆரம்பிக்க அந் 
ஊரில் யார் யாரு்ட்னல்்ாம் அவள் 
்ழகினாள். அவளுர்டய ேண்ர்-
்கள் யார் அவர்்களுககும் அவளுக-
கும் சுமு்கமான உறவு இருந்்ா? 
அவள் ந்ான 

்ா்டசார் எது? 
அஙந்க ்ழகிய ேண்ர்்கள் யார்? 
ந்ானற வி்ரங்கரை எல்்ாம் 
ேனறா்க விசாரித்துப ்ாருங்கள் 
அந்ந்ால் ்ல்்கர்க்கழ்கத்தில் 
அவள் ்ஙகி இருந் அரறயில் 
இருந் ேண்ர்்கள் யார்...? அவர் -
்களு்டன அவளுககு இருந் உறவு 
எப்டி இருந்து? இவர்்கரைப 
்ற்றி விசாரரை ்சய்து ்்காணடு 
ந்ாகும் ந்ாது ்்ண ்்ாலிசின 
உ்வியும் ந்ரவப்டும். அப்டி 
ஒரு அவசியம் வந்ால் எனனி்டம் 
்சால்லுங்கள்!”

“ஆ்கட்டும் நசர்... ோன இன-
ரறகந்க எனது விசாரரைரய 
ஆரம்பிககிநறன.

“சரி இனி சார்ஜனட் வசந்ன 
எனன ்சய்ய நவணடு்மனறு 

்சால்கிநறன!” “ோனும் இந் 
ந்க்ஸ சம்்ந்மா்க சி் விசார -
ரை்கரை ்சய்திருககிநறன நசர் 
இபந்ாது நீங்கள் ்சால்லுவர்ப 
ந்ால் விசாரரைரய ஆரம்பிககி-
நறன!”

“ம்... இபந்ா உங்களுககுள்ை 
நவர் எனன ்வனறால் நீங்கள் 
தீ்ரனப ்ற்றி விசாரிக்க நவணடும் 
தீ்ாவின ்்கவல்்கரைத்  ந்டும் 
ந்ாந் அர்யும் ் சய்ய நவணடும்! 
எனன புரிந்்ா?”

“ஆமாம் நசர்... ோன ோரை 
்கார்யிந்நய ்ல்்கர்க்க -
ழ்கத்திற்குச் ்சனறு தீ்னின 
ேண்ர்்களி்டமிருநது எனது 
விசாரரை ஆரம்பிககிநறன!”

“அப்டிநய ்சய்யுங்கள் 
ம்... இந் ்கடி்த்தின ந்ாட்ந்டா 
்்காபபி ஒனரற இருவருநம 
எடுத்துரவத்துக ்்காள்ளுங்கள், 
அதுவும் உங்களுககு ந்ரவப் -
்ட்ாம்!”

“சரி நசர்!” எனறு ்சால்லி விட்டு 
இருவருநம அஙகிருநது ்வளிநயறி-
னார்்கள்.

அவர்்கள் ்சனற பிறகு, ்னது 
விசாரரைரய எப்டி ஆரம்பிப் 
்்னற, 

சிந்ர்யுள் மூழ்கினார் துப்றி-
யும் இன்ஸ்்க்டர் இன்ராஜ்.

இதுவரரயில்,
்் ்்கார்்காரர்்கரை சிறப்ா்க 

்கணடுபிடித்் அவருககு,
இந் ந்க்ஸ ்்காஞசம் சவா்ா்கத்-

்ான இருந்து.
அ்ற்கு,
்ர்யாய ஒரு ்காரைமும் இருந-

்து! 
அ்ாவது,
தீபி்கா எழுதிய ்கடி்ம்
்்கார்்காரன ர்கககு எப்டி 

ந ் ா ய் ச் -

நசர்ந்து என்து-
்ான அது!

இந்க ந்கள்விககு மட்டும் விர்ட 
கிர்டத்து விட்்டால்,

்்கார்்காரரன ்கணடுபிடித்் 
மாதிரித்்ான எனறு அவருர்டய,

உள்ளுைர்வு கூறியது.
தீபி்கா ்கடி்ம் எழுதிய மறுோநை,
்்கார்்காரன அவர்்கள் இருவரர-

யும், 
வட்்டவரை  திருப்த்தில் உள்ை 

்ா்ாைத்திற்குள்்ள்ளி விட்டிருக-
கிறான.

ஒரு ோரைககுள்
இப்டி ஒரு திட்்டத்ர்த் தீட்டுவ்ா்க 

இருந்ால்,
்்கார்்காரன மி்கவும் திறரமசா-

லியா்கத்்ான இருப்ான என்தும் 
அவளுககுப புரிந்து.

அந் ஒநரோளில், தீபி்கா எழுதிய 
்கடி்த்ர்யும் ர்கப்ற்றிக ்்காணடு,

தீபி்காரவயும்... தீ்ரனயும் வட்-
்டவரைககு அருகில் அரழத்துச் 
்சல்லும் அைவிற்கு,

்்கார்்காரன எப்டி அவவைவு 
திறரமசாலியா்க மாறினான என -்
ர்ப ்ற்றி எணணும்ந்ாது,

அவருகந்க மி்கவும் வியப்ா்க 
இருந்து.

இர்ப ்ற்றிநய,
அவரது சிந்ரன
சுற்றிச் சுற்றி வந்து!
தீபி்காவின ்்ற்நறார்்களுககும் 

தீ்னின ்்ற்நறார்்களுககும் இருந் 
்காணி ்்கராற்றினால்,

அவர்்கள் இருவரும் ்ற்்்கார் 
்சய்து ்்காள்ைமுடிவு ்சய்திருககி-

றார்்கள்.
அ்னால்்ான அப்டி ஒரு ்கடி-

்த்ர் எழுதுவ்ற்கு தீபி்கா முடிவு 
்சய்திருககிறாள்.

வட்்டவை வரையில் உள்ை 
்ா்ாைத்தில் ்ாய்நது இருவரும் 
்ற்்்கார் ்சய்ய ஆரம்்த்தில் 
முடிவு ்சய்திருந்ாலும்,

பினனர் அந் முடிரவ,
ஏந்ா ஒரு ்காரைத்துக்கா்க 

மாற்றிக ்்காணடிருககிறார்்கள்.
இவர்்களின இந் மனமாற்றம்,
்்கார்்காரனுககு எப்டிநயா 

்்ரிநதிருககிறது.
இ்ரனத் ்்ரிநது ்்காண்ட பிற-

கு்ான,
இந் திட்்டத்ர் அவன ்சயல் -்

டுத்தியிருக்க நவணடும்.
இபந்ாதுள்ை ்ர்யாய பிரச்-

சிரன எனன ்வனறால்,
தீபி்காரவயும் தீ்ரனயும் 

இப்டி அநியாயமா்கக ்்கார் 

்சய்ய திட்்டம் தீட்டிய அந் அவநனா 
அவநைா யா்ரன்ர்க ்கணடு 
பிடிக்க நவணடும் என்து்ான.

இதில் இனனு்மாரு முககியமான 
விஷயமும் இருககிறது.

அ்ாவது,
தீபி்கா ்கடி்ம் எழுதிய ஒநர ோளில், 
அவள் எழுதிய ்கடி்ம் ்்கார்்கார-

னின ர்கயில் கிர்டககிற ்்னறால்,
அவநனா அநைா,
தீபி்காவு்டன மி்கவும் ்ேருஙகிப்ழ-

கும் ஒருவரா்கநவ இருக்க நவணடும்!
அப்டி இல்்ாமல்,
இந்க ்கடி்ம் ்்கார்்காரனின 

ர்கயில் கிர்டப்்ற்கு நவறு வழிநய 
இல்ர்!

இப்டி சிநதித்துக ்்காணடிருந் 
துப்றியும் இன்ஸ்்க்டர் இன்ராஜ்,

திடீ்ரனறு ஒருமுடிவுற்கு வந்ார்.
அது,
உ்டநனநய,
தீபி்காவின அணைன ்கஜரன 

சநதிக்க நவணடும் என்து்ான.
இந் முடிவுககு வந்தும்,
விரரநது ்சயலில் இறஙகினார்.
உ்டநன, OIC ரஞசரன  ்்ா்டர்பு 

்்காணடு,
்கஜனின ்்ார்ந்சி எணரை 

வாஙகிக ்்காணடு,
அவனு்டன ்்ா்டர்பு ்்காண்டார்.
“அந்ா ்கஜன.., இருககிறாரா?”
“ோன்ான ந்சுநறன... ்சால்-

லுங்க?”
“ோன துப்றியும் இன்ஸ்்க்டர் 

இன்ராஜ் ந்சுகிநறன தீபி்கா,
தீ்ன ்்கார்வழகர்க இபந்ாது 

ோன்ான விசாரித்துக ்்காணடிருக-
கிநறன...!”

“ஓ... ்ராம்் ேனறி இன்ஸ்்க-

்டர் இன்ராஜ்... உங்கரைப ்ற்றி 
ோன நிரறயநவ ந்கள்விப்ட்டிருக-
கிநறன... என ்ஙர்கயின ்்கார -்
ரயப்ற்றி உங்கரைப ந்ானற 
ஒரு திறரமசாலி விசாரிப்ர்க 
ந்கள்விப்ட்்டதும் உணரமயிந்நய 
ோன பூரித்துப ந்ாநனன. ்கணடிப-
்ா்க நீங்க அந்க ்்கார்்காரரன 
்கணடு பிடித்து விடுவீர்்கள் எனற ேம்-
பிகர்க எனககிருககிறது!”

“ம்... ்கஜன... ோன உங்கரை 
நேரடியா்க சநதித்து ்்காஞசம் ந்ச 
நவணடும்... எப்டி ோன உங்கரை 
சநதிப்து...?”

“ோன இபந்ாது ்்காழும்பில் 
இருககிநறன... ோன வநது உங்கரை  

சநதிக்கவா... இல்்ாட்டி...?”
“நவண்டாம்... நீங்கள் 

இஙந்க வரநவண்டாம். ோன 
ோரை வநது உங்கரை சந-
திக்கநறன...!”

“ஆ்கட்டும் இன்ஸ்்க்டர் 
ோன இபந்ாது மரு்ாரன 
்்ாலிசுககு ்க்கத்தில் இருக-
கும் ............ எக்ஸந்ார்ட்” 
எனற நிறுவனத்தில் நவர் 
்சய்து ்்காணடிருககிநறன.

“சரி... ோன ்கார் ்த்து 
மணிக்்கல்்ாம் அஙந்க 
இருபந்ன!”

“ஆ்கட்டும் இன்ஸ்்க்டர் 
அந் நேரத்தில் உங்கரை 
வரநவற்்க ்காத்திருபந்ன... 
ேனறி!”

“்கார்யில் சநதிபந்ாம் 
்கஜன!”

அவருககு ்்காழும்பில் 
அவசரமான நவர்்கள் 
எதுவும் இல்்ாவிட்்டாலும், 

தீபி்காவின ்்கார்ரயப 
்ற்றி விசாரிக்க நவணடும் 
என்்ற்்கா்கநவ அவர் அஙகு 
ந்ா்க நவணடியிருந்து.

அதுவுமில்்ாமல்,
தீபி்காவும் தீ்னும் ்கணடிப்ா்க 

்ற்்்கார் ்சய்து ்்காணடிருக-
்கமாட்்டார்்கள்... இது ்்கார்்ான 
எனறு ்கஜன உறுதியா்கச் ்சால்வ -்
னால்,

அவனி்டம் அ்ற்்கான ஆ்ாரங-
்கள் எதுவும் ்கணடிப்ா்க இருக்க 
நவணடும் எனறு இன்ஸ்்க்டர் ேம்-
பினார்.

அந் நேரம்,
தீபி்கா, தீ்ன இருவரரப்ற்-

றிய உணரமயான சி் ஆ்ாரங-
்கரைப ்்ற்றுக ்்காள்ைக கூடிய 
ஒநர ே்ரும் ்கஜனா்கத்்ான இருக்க 
முடியும் எனறும் அவர் முடிவு ்சய்தி-
ருந்ார்.

்கார்யில்,
்கஜரனச் ்சனறு சநதித்் ந்ாது,
அவருககு அப்டி ஒரு ்்கவல் 

கிர்டககு்மனறு,
இன்ஸ்்க்டர் இன்ராஜ் எதிர்-

்ார்க்கநவ இல்ர்!

(இைரம வைரும்)

         கண் அருகக இமை இருந்தும் கனவு காண்்பகேன்  

மக அருகக ககாமைகாரன் வந்தும் பிடிககாைல் இருப்பகேன்!6

கசப்பு-1
  

்க்டந் 11, 12 தி்க -
தி்களில் மார்யில் 
்்காழும்பு 10, மரு்ா -
ரனப ்குதியில் ்சன -
றிருந்வர்்களுககு ஒரு 
்காட்சி ்்ன்ட்டிருககும்.

அஙந்க 110 (1911) 
ஆணடு்களுககு முனபு 
ோ்ட்க – திரரப்்ட அரங்க-
மா்க ்க்ாபிமானி்கரைக 
்கவர்ந் “்டவர் மண்ட்”-
மும், 96 (1925) ஆணடு-
்களுககு முன நிறுவப்ட்டு 
இனறு ேவீனக ந்கா்ம் 
்்காணடு, ்வள்ரை 
்வநைர் எனப ்ளிச்சி-
டும் எல்பின்ஸ்டன அரங-
கும் மின விைககு்கைால் 
அ்ங்கரிக்கப்ட்டு ்ஜ்க 
நஜாதியா்க ்ஜாலிப் -
ர்யும் ்கணடு ரசித்திருப-
்ர்.... 

இரணடு மண்ட்ங -
்களும் ோன ‘குபர் 
்்காட்டும்’ வதிவி்டத்தி-
லிருநது ஏ்ழட்டு நிமி்ட 
தூ ர த் தி லி ரு ப ் ் ா ல் 
நுரழநது ்ார்ப்தில் 
சிரமம் இருக்கவில்ர்.

அதுவும் ஒரு சிறந் 
வா்னாலிக ்கர்ஞர், 
்கவிஞர் எம்.எ்ஸ. அபதுல் ்தீீஃப 
ந்ானறாத் துரை! 

நுரழவாயிலில் 11லிருநது 21 
வரரயில் 20 ோ்ட்கங்கள் அரஙந்க-
றும் ஒரு விவரப்ட்டியர்ப ்்ற்ற 
்்ாழுது ்்ரும்்ா்ானரவ ்் 

ஆணடு்களுககு முனபு அரஙந்கறி-
யரவ. ரசித்்ரவ.

ோங்கள் ்சனறிருந் ோளிலும் 
முனபு ்ார்த்் ‘மன -
நம’யும், ‘திக்க்்கா் 
ந்கா்’யுநம!

்க ர ் ஞ ர் 
அபதுல் ்த்தீீஃப 
ஒரு நயாசரன 
்சானனார்.

“ோம் இர் விட் -
டுவிட்டு ்யனல் 
்வணட் திநயட்்டருக-
குப ந்ாய், “்மய் 
துவககுவக ்ோநவ’ 
(இது துப்ாககி அல்்) 
்ார்பந்ாம். ்ர்ப-
புப புதுரம” எனறார்.

ஆம். முக்காலும் 
உணரம. ஒரு சனிக-
கிழரமப ்்ாழுதில் 
மூனறு அரஙகு்களில் 
சிங்கை ோ்ட்கங்கள்!

அந் சமயம் ்மிழ் 
ோ்ட்கம்...?

விசனம்! விசனம்!
சிங்கைக ்க்ாபி -

மானி்கள் ்்காடுத்து 
ரவத்்வர்்கள்.

இநோட்டுப பிர -்
மர் மஹிந் ராஜ்க ஷ 
ஒரு ்கா்க ்கர்ஞர் 
என்்ால் அவர்்ம் 
எணைக ்கருவில் 

உருவானந் “பநரக ஷா” ோ்ட்க நமம்-
்ாட்டுத் திட்்டமும் ோ்ட்க விழாக்களும். 
அவநர “்டவர் ோ்ட்க அரஙகு நிதியத் 
்ர்வரா்கவும் உள்ைார். ்கர்ஞர்்க-
ளுககு ்ட்சக்கைககில் ்காபபுறுதி்களும் 

வழஙகி வருகிறார். ்மிழ்க ்கர்ஞர்்க -
ளும் ்்ற்றுள்ைனர்.

அவரது ‘்கர்க ்கனவு்களுககு’ உறுது-
ரையா்க ந்சிய மரபுரிரம்கள் அரங-
்கக ்கர்்கள் மற்றும் கிராமியக ்கர் 
நமம்்ாடு்கள் இராஜாங்க அரமச்சரான 
விதுர விககிரமோயக்க ்சயல்்டுகி-
றார்.

மற்றும், ்க்ாசார அலுவல்்கள் 
திரைக்கைம், இ்ஙர்கக ்கர்க்கழ-
்கம், ந்சிய ோ்ட்க ஆந்ாசரனச் சர் 
மு்லியன அனுசரரை்கள் வழஙகு -
கினறன.

இவர்்கள் அத்்ரன ந்ரினதும் 
அயரா் ்ணி்கைாந்நய ்க்டந் 11ல் 
ஆரம்பித்து வருகிற 21 வரர எல் -
பின்ஸ்டனிலும் ்டவர் அரஙகிலும் ்மாத்-
்மா்க (30) ோ்ட்கங்கள். இவற்றிந் 
்ழசும் புதுசும் ்க்நதுள்ைன.

அந்நவரை, “்மிழ் ோ்ட்க விழா 
ஒனறு ே்டககுமா?” எனறு ஏஙகித் ்விக -
கிறது ்மிழ்க்கர் உள்ைம்.

்டவர் அரஙகு நிதியத்தில், ்மிழ்க 
்கர்ஞர் நமம்்ாட்டுக்்கன ்மிழ்க 
்கர் – இ்ககிய ஆர்வ்ர் ஒருவர் 
சர் அங்கத்்வரா்கவும் ்மிழ்ப பிரி -
வு்களுககுப ்ணிப்ாைர் ஒருவரும் 
அங்கம் வகிககும் நிர்யில் அவர்்களி-
ருவரும் ஒரு ்மிழ் ோ்ட்க விழாவுககு 
ஏற்்ாடு ்சய்ய எனன ்ர்டக்கல் இருக -
கும்?

புதிய்ா்க ஒனறும் ்சய்ய 
நவண்டாம். ்க்டந் அகந்டா்ர் 2020ல் 
்்காநரானா ஆரம்பித்்்ால் ்ாதிநயாடு 
்ாதியா்க நிறுத்்ப்ட்்ட ்மிழ் ோ்ட்கங-
்கரை மீணடும் இந் எல்பின்ஸ்டனில் 
அரஙந்கற்ற்ாநம?

அந் ேநோரை  அல்்து ோட்்கரை 
ஆவந்ாடு ஆவ்ாய் எதிர்்ார்த்துக 
்காத்திருககும் ்மிழ் ோ்ட்க ஆர்வ்ர்்க-

ளு்டன இபந்ரனயும் இரைநது ஒரு 
மூர்யில் நிற்கிறது.

அடிக்குறிப்பு: இன்று ஞாயிறு க�ாழும்-
பில் மூன்று அரங்கு�ளில் சிங்�ள நாட-
�ங்�ள் மேடடமேற்றம் �ாண்கி்றது.

கசப்பு-2
  

உ்்கைாவிய ்்ார்க்காட்சிச் ்சய்-
தி்களிலும், அச்சு ஊ்ட்கப ்திவு்களிலும் 
ோளும் ்்ாழுதும் ‘்கழுகுப ்ார்ரவ’ 
்ார்த்துக ்்காணடிருககும் என ந்ான-
நறாருககு தினமும் ்வறாமல் வநது 
நமாதும் ்்யர்்கள் சீனா – ஆப்கா-
னி்ஸ்ான!

அபிமானி்களுககுக கூ்ட ஆப்காரன 
வி்ட சீனம் அத்துப்டிநய! எனரனப 
்்ாறுத்்வரரயில் சீனாவில் 
்்ண்கள் ்்ார்க்கள் பிடித்துப 
ந்ாராடும் ் ்டத்ர்யும் ஐககிய ோடு்கள் 
சர்யின மனி் உரிரமப பிரிவின 
்கண்டன அறிகர்கரயயும் ்கணந்டன.

விவரங்கரை ்வளிச்சமி்டமுன, ்்க -
வ்்ானரறத் ்ருகிநறன.

அரனவரினதும் ந்சு்்ாருைாகிப 
ந்ான சீன  ந்சத்தில், சிறு்ானரமயி-
னரா்க மு்ஸலிம்்களும் இருககிறார்்கள். 
்ள்ளிவாசல்்களும் உள்ைன.

அஙந்க ஜினஜியாங மா்காைத்தில் 
“உய்குர்” எனகிற ்குதியில் ்ல்்ாண-
டு்களுககு முனந் மு்ஸலிம்்கள் குடி -
நயற்றம் ஏற்்ட்டுப ந்ாயிற்று. ‘்ழங-
குடியினர்’ எனற ்்யரு்டன அவர்்கள் 
வாழ்கிறார்்கள்.

இப்்ாழுது வநதிருககிறது 
்்ருவிரன அந்ப ் ழஙகுடி மு்ஸலிம் 
்்ண்களுககு!

அவர்்கள் ்கட்்டாய ்கருத்்ர்ட ் சய்யப -
்டுகிறார்்கைாம்.

இர் ஏன சீனம் ்சய்ய முயல்கி -
றது? மக்கள் ்்ார்கரயக குரறக்க-
வாம்! இன்னாரு வி்த்தில் ்திவ்ா்க 
இருந்ால் மு்ஸலிம், சமூ்க எணணிக-
ர்கரயக குரறக்க!

என ந்ரன ஒனறும் இட்டுக்கட்டிப 
்தியவில்ர். “ஐ.ோ” எனகிற உ்்கைா-

விய ்்னனம் ்்ரிய சர்யின மனி் 
உரிரமபபிரிவு ்கண்டன அறிகர்கயில் 
்காைப்டுகிற ்கசபபு! 

இ்ண்டன நீதிமனறத்து சட்்டத்்ரணி-
்கள் ஒன்து ந்ர் ஓர் ஆய்வு நமற்்்காணடு 
இனனு்மாரு ்கசபர்யும் விழுங்க ரவத்-
துள்ைனர்.

அது, உய்குர் மு்ஸலிம் ்்ண்கரை 
வனபுைர்வுககுள்ைாககும் எருரம 
மாட்டு நவர்!

இர்ச் ்சய்து விட்டு ்கட்்டாயக 
்கருக்கர்பபு!

எனன உ்்கம்டா இது!
நமலும், ்்ாழி்ாைர் சட்்டத்ர் 

மீறி இந்ப ்ழஙகுடி இன மக்கள் 
ோ்ைானறில் ்்மணி நேரம் 
நவர் வாங்கப்டுவ்ா்கவும் 
குற்றச் சாட்டு.

இப்்ாழுது இந்ப ்ாவப்ட்்ட 
மக்கள் உ்்க அரஙகில் அவ்க-
குரல் எழுபபுவர் வரநவற்றுள்-
ைது ஐ.ோ மனி் உரிரமப பிரிவு.

சீன அரசும் ்கள்ை ்மௌனம் சாதிக-
்க வி ல் ர ் . 
சீனாரவ அரசி-
யல் ரீதியா்கப ்ழி-
வாங்க உய்குர் 
பிரந்ச ்காஙகி-
ர்ஸ அரமபபு 
உ்்க அரஙகில் 
முயனறு வருவ-
்ா்க ஒரு ந்ாடு 
ந்ாட்டிருககிறது.

எ ப ் டி ந ய ா , 
சீனத்துப ்ழங-
குடி மு்ஸலிம்்கள் 
்வளிச்சத்துககு 

வநது ்ரி்ா்க ந்கா்மா்கத் ்்ன்டுகி-
றார்்கள்.்கா் ம்கள் ்கட்்டாயமா்கப ்தில் 
்சால்வாள்.

  இனிப்பு

ேம்மில் ்்ரும், ்மிழர் - மு்ஸலிம் 
நவறு ்ாடினறி வாசிபபில் நேசங்்காண-
்டவர்்கள் அவரர ேன்கறிவார்்கள்.

அவரின எழுத்துக்களுககு ்மிழ்கத்தி-
னரர வி்ட வ்டககில் யாழ். வாச்கர்்கள் அபி-
மானம் மிக்கவர்்கைா்க இருந்ார்்கள்.

அந்ைவுககு ஒரு வாழ்கர்கயில் 
்வற்றி சுயமுனநனற்ற நூல் அவர்்கரை 
ஆகசிரசிட்டிருககிறது.

அந் மாணபுறு எழுத்்ாைர் எம்.ஆர். 
எம் அபதுர் ரஹீம்!

அவரது ந்கா்ா்க் நூற்றாணடு 
விழா அடுத்்ாணடு மூனறு ்கட்்டங்களில் 
மூனறு முககிய இ்டங்களில் ்மிழ்கத் ்ர-
ணியில்!இ்ககியநம, உயிர் மூச்சா்கக 
்்காணடுள்ை ‘இனிய திரச்கள்’ நச.மு.

மு்கம்மது அலி, ந்ராசிரியர் ்ர்ரம-
யில் துடிதுடிப்ா்க இயஙகும் “இ்ஸ்ாமிய 
இ்ககியக ்கழ்கம்” இப்்ாழுந் ்சய-
்ாற்றத் ்்ா்டஙகி விட்்டது.

்னனூல் அறிஞர் ்்ரும்கனார் எம்.
ஆர்.எம். அபதுல் றஹீம் பிறந் மண 
்்ாணடித் திருே்கரில் ்்ா்டக்க விழா 
2022 ்்பரவரியில்!

பினபு, 2022 
மார்ச்சில் திருச்சி 
ம ா ே ்க ரி ல் 
ந்கா்ா்க் விழா! 
நிரறவா்க 2022, 
நம மா்த்தில் 
் சன ர ன யி ல் 
நிரறவு விழா! நிச்-
சயமா்க ்மிழ்க 
மு்ல்வர் ்க்நது 
்்காள்ளும் வாய்ப-
பு்கள் நிரறய 
நிரறய.

எ ம் ம வ ர் 
ஒனறிந்ா, இரணடிந்ா அல்்து 
மூனறிந்ா ்க்நந் தீரநவணடும். 

என ந்ரன எனன ்சய்யும் என -
றறிய அபிமானி்கள் ஆவல் ்ட்்டால், 
ஒனறு ்திநவன. அவன எணைப -்
டியும் திட்்டப்டியும் நி்கழ்வு்கள் ே்டக-
கும் என்தில் உறுதியான ேம்பிகர்க 

்்காணடிருப்்ால் ‘நிழல்’ எனரனத் 
்்ா்டர என மூ்ார்யரின ்சட்டிோட் -
டுத் ந்வந்காட்ர்ட – ்்ாணடியில் 
பிறநது அரனத்துத் ்மிழ் ந்சும் 
வாச்கர்்களுககும் ‘வாழ்கர்கயில் 
்வற்றி’ நூல் வழஙகியவரின 
மூனறு விழாக்களிலுநம ்க்நது 
தீருநவன. 

அனுமதித்்ால் ஆய்வுக ்கருத்துரர -
யும் வழஙகுநவன.



இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2021 டிசம்பர் மா்தம 19ம திைதி ஞாயிற்றுக்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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இப்பத்தியில் இ்டமக்பறும அமசஙைளின் ே�ாக்கை, ே்பாக்கை, 
அகமபக்ப, அ்ளகவ, அழகை பின்்பற்றி எழு்த விருமபுேவார், 

“்படித்்ததும ்பைர்வதும” ்பகுதியு்டன் க்தா்டர்பு கைாள்ள, மின்னஞசல் 
(email): pptknvm@gmail.com, வாடஸ்எப (WhatsApp): 0777314207    
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('யாதும் ஊரே யாவரும் ரேளிர்" என்பது ேணியன 
பூங்குன்றனது வரிேள். இதில் ரேளிர் என்பது உ்றவினர் 
எனப் ப்பாருள்்படும். இந்த உ்றவினருக்கு நான ்தரும் 
்பத்தி யாவரும் ரேளீர்|)

 பேராசிரியர் கனகசோேதி 
நாபகஸ்வரன் மறைவு

பேராசிரியர் கனகசோேதி நாபகஸ்வரன் 14-.12. 
2021 அன்று  அமரரானர் என்்ற சசய்தி ஈழத்து 
ஆன்மீக  உலகினனயும கல்வி உலகினனயும் சேரும் 
க்வனலக்குள்ாக்கியுள்து

முத்்தமிழிலும் ோண்டியத்தியமும் தி்றனமயும் 
சகாண்்ட நாபகஸ்வரன், சமயச் சசாறசோழி்வா்ர், 
க்தாப்பிரசஙகக் கனலஞர், ேண்ணினசயு்டன் 

திருமுன்றகன்ப் ோ்ட்வல்ல்வர், வில்லினசக் 
கனலஞர், நா்டக நடிகர் எனப் ேன்முக ஆளுனம 
மிக்க்வர். அத்ப்தாடு; ்தமிழக்கவின்த, கட்டுனர, 
விமர்சனம், சமாழிசேயர்ப்பு ஆகிய  துன்றகளில் 
ஈடுோடு சகாண்்ட்வர்.

 நயினாதீவு ஸ்ரீ நாகபூஷணி அம்மன் 
ப்த்வஸ்தானத்தின் மரபு்வழி அ்றஙகா்வலர் 
குடும்ேத்திலும் நயினன ்வரகவி நாகமணிப் புல்வர் 
ேரம்ேனரயிலும் உதித்்த்வர் நாபகஸ்வரன். இ்வர் 
நயினாதீவு  கனகசோேதி - பகாகிலாம்ோள ்தம்ேதியின் 
மூத்்த பு்தல்்வனாக 05-.08-.1952இல் பி்றந்த்வர்.  

 நாபகஸ்வரன் யாழப்ோணப் ேல்கனலக்கழகத்தின் 
்தமிழத்துன்றயில் பேராசிரியர் னகலாசேதியின் 
பமறோர்ன்வயின் கீழ ஈழத்து நவீன ்தமிழக் 
காவியஙகள| என்னும் ்தனலப்பில் ஆய்வுசசய்து 
்தமிழ இலக்கியத்தில் கனலமாணி சி்றப்புப் ேட்்டத்ன்த 
1979இல் சேற்ற்வர். அ்தன்பின் பேராசிரியர் ஆ. 
ப்வலுப்பிளன்யின் பமறோர்ன்வயில் முதுகனல 
மாணிப் ேட்்டத்ன்த 1988இல் சேற்றார். பேரா்தனனப் 
ேலகனலக்கழகத்தில்  2008ஆம் ஆண்டில் 
பேராசிரியர்கள சி. ேத்மநா்தன் க. அருணாசலம் 

ஆகிபயாரின் பமறோர்ன்வயில் '்தமிழில் சுப்தச 
மருத்து்வ இலக்கியஙகள| ேறறி ஆராய்நது கலாநிதிப் 
ேட்்டம் சேற்றார். கலாநிதி நாபகஸ்வரன் ்தமிழ, 
ஆஙகிலம் சிஙக்ம் ஆகிய மும்சமாழிகளிலும் 
ோண்டித்தியம் சேற்ற்வர்.

1972இல் இ்வரது எழுத்துப்ேணி ஆரம்ேமாகியது. 
ஈழத்தில் ச்வளி்வரும் ேத்திரினககளிலும் 
சஞ்சினககளிலும் சி்றப்புமலர்களிலும் இ்வரது 
ஏரா்மான கட்டுனரகள விமர்சனஙகள ஏனனய 
ஆக்கஙகள ச்வளி்வநதுள்ன.

1979- _1980 காலப்ேகுதியில் ஈழநாடு ேத்திரினகயின் 
உ்தவி ஆசிரியராகவும் 1980மு்தல் 1985்வனர  
இலஙனக ஒலிேரப்புக் கூட்டுத்்தாேனத்தின் ்தமிழச் 
பசன்வயின் நிகழச்சித் ்தயாரிப்ோ்ராகவும் ேகுதிபநர 
அறிவிப்ோ்ராகவும், பநர்முக ்வர்ணனனயா்ராகவும் 
ேணியாறறினார். 

1986ஆம் ஆண்டு மு்தல் 1996்வனர யாழப்ோணப் 
ேல்கனலக்கழகத்தில் ்தமிழத்துன்றயில் உ்தவி 
விரிவுனரயா்ராகப் ேணியாறறிய காலத்தில் சித்்த 
மருத்து்வத்துன்றயில் ்தமிழ விரிவுனரகன்யும் 
நிகழத்தினார்.

 1996ஆம் ஆண்டில் சப்பிரகமு்வ 
ேல்கனலக்கழகத்தில் ேணிபயறகு முன்னர் சிலகாலம் 
மகரகம ப்தசிய கல்வி நிறு்வகத்தில் ்தமிழக்கல்வித் 
துன்றயில் நிபுணத்து்வ  ஆபலாசகராகப் 
ேணியாறறியுள்ார். அ்தன்பின்னர் சப்ரகமு்வ 
ேல்கனலக்கழகத்தில் சமாழித்துன்றயில் முதுநினலத் 
்தமிழ விரிவுனரயா்ராகவும் இனணப்ோ்ராகவும் 
ேணிபயற்றார். ே்தவி உயர்வு சேறறு 
பேராசிரியரானார். சகாழும்பில் உள் Tamil Virtual 
University எனப்ேடும் இனணயப் ேல்கனலக்கழக 
்வ்்வா்ராகவும் ேணியாறறிய்வர்.

இ்வர் ரதிமலர்ப்தவியின் அன்புக்கண்வரும்  
பிரகாஷ் , குருேரன், ்தாரணி ஆகிபயாரின் ோசமிகு 
்தநன்தயுமா்வார்.

இ்வரது நூல்க்ாக  கலாசுரபி (1979) 
்தடுத்்தாட்சகாண்்ட புராணம் ோ்டநூல் (1987) 
சி்வ்தத்து்வமலர்  (1996) சக்தி ்தத்து்வமலர் (1996) 
ந்வநா்தம் (1998) ேக்தி மலர் (2004) இலக்கியக் 
கட்டுனரகள (2006), அறுேத்து நான்கு கனலகளும் 
கனலயாக்கத் தி்றன்களும் (2004) சுப்தச மருத்து்வம் 
ேறறிய ்தமிழ நூல்கள  (ப்தசிய சாகித்திய 
விருது சேற்றது 2014)என்ேன ச்வளி்வநதுளன.  
இ்வறன்றவி்ட இருநூறறுக்கும் பமறேட்்ட 
கட்டுனரகள நூலுரு்வம் சே்றா்த நினலயில் உள்ன. 

கல்விப்ேட்்டஙகளுக்கு பமலாகத் ்தமது 
நா்வன்னமயாலும் அறி்வாற்றலாலும் இ்வர் சேறறுக் 
சகாண்்ட ேட்்டஙகள ஏரா்ம். இ்வறறில் ்வாகீச 
கலாநிதி, அருள சமாழிச் சசல்்வர், அருட்கனல 
மாமணி, சித்்தாந்த ேண்டி்தர், சசஞ்சசால் ்வாரிதி 

போன்்றன குறிப்பி்டத்்தக்கன்வ. இ்வர் ஓர் அகில 
இலஙனக சமா்தான நீ்த்வானுமா்வார்.

ோலமுறன ோறூக்கின் 
மீளபேைக்கும் நஙகணஙகள்

 ோலமுனன ோறூக், நவீன காவியஙகள குறும்ோக்கள, 
கவின்தகள, ்வனலப்பூக்கள என ஏறகனப்வ எட்டு 
நூல்கன்்த ்தந்த்வர். ஐம்ேது ஆண்டுகளுக்கும் 
பமலாக இலக்கிய உலகில்  இயஙகி்வருே்வர் . இ்வரது 
நூல்க்ாக ே்தம் கவின்த்தத் ச்தாகுப்பு(1987), சந்தனப் 
சோய்னக கவின்தத் ச்தாகுப்பு (2009), சகாந்தளிப்பு 
நவீன காவியம்(2010), ப்தாட்்டப்ோய் மூத்்தம்மா (2011) 

எஞ்சியிருந்த பிரார்த்்தனன நவீன காவியம் (2012) 
ோலமுனன ோறூக் குறும்ோக்கள (2013) ்வனலக்குள 
மலர்ந்த ்வனப்பு (2017) ோலமுனன ோரூக்கின் மூன்று 
நவீன காவியஙகள (2020) என்ேன ச்வளி்வநதுள்ன. 
இ்வறறுள சகாநகளிப்பு நவீன காவியமும் ப்தாட்டுப்ோய் 
மூத்்தம்மா நவீன காவியமும் ப்தசிய சாகித்திய விருது 
சேற்றன்வ. ்தறபோது ஷமீ்ப்ே்றக்கும் நஙகணஙகள| என்்ற 
நவீன காவியத்ன்தப் ேன்டத்துள்ார். காவிய ்வரினசயில் 
இது ோலமுனன ோறூக்கின் நான்கா்வது காவியமாகும்.

இந்தக் காவியம்  சோரு்ன்டப்பில் இ்வரது முநன்தய 
காவியஙகளிலிருநதும் வித்தியாசப்ேட்்டது. முதிய நினல 
எய்திய சேறப்றானர பிளன்கள பிரி்வதும் அ்தனால் 
சேறப்றாருக்கு ஏறேடும் மன உன்ச்சல், விரக்தி, உ்டல்பநாய் 
மு்தலியன்வ ேறறியும் முதிய்வர்கன்ப் பிரித்துன்வக்கக் 
கூ்டாது என்்ற ன்வத்திய ஆபலாசனனக்கு அனமய 
பிளன்கள புரிநதுசகாண்டு மறுேடி ்தமது சேறப்றானரச் 
பசர்த்துக் சகாள்வதுமான நிகழவுகன்க் கருப்சோரு்ாகக் 
சகாண்டுள்து. இக்காவியத்தில் முதிபயார் உ்வியல் 
சி்றப்ோகப் பேசப்ேடுகி்றது. அப்தப்வன் முஸலிம் 
சமூகத்தின் மத்தியில் ஏறேட்டு்வரும் மாற்றஙகள சிலவும் 
ஆஙகாஙபக விமர்சிக்கப்ேடுகின்்றன. இந்தக் காவியம் ஒரு 
சமூகநலன் சார்்த நூல் என்்றால் அது மிiயாது. நூல் ஆசிரியர் 
ோலமுனன ோரூக் ோராட்டுக்குரிய்வர். ஜீ்வநதி ச்வளியீ்டா 
்வநதிருக்கும் இநநூலினன ோலமுனன ோரூக், ேர்்ானா 
மன்ஸில், ோலமுனன -03 என்்ற முக்வரியில் சேறறுக் 
சகாள்லாம். 80 ேக்கஙகள சகாண்்ட இநநூலின் வினல 
ரூோ 300/-=

உலகின் அதிேழறம்வாய்ந்த 
புனி்த பகளின் ப்த்வாலயம்

பேர்மனியில் உள் மிகப்சேரிய நகரஙகளில் பகாபலான 
நகரமும்; ஒன்்றாகும். பகாபலான் நகரின் அழகுக்கும் 
சேருனமக்கும் சி்றப்புச் பசர்ப்ேது அஙகுள் கிறிஸ்த்வ 

ப்த்வாலயம். இத்ப்த்வாலயம் ஆரம்ேத்தில் மூன்று 
புனி்தத் திருநினலயுன்டய புத்திமான்க்ாக வி்ஙகிய 
அரசர்களின் எலும்புகள அ்டஙகிய புனி்தப் பேனழகன்ப் 
பேணு்வ்தறகான  புனி்தத் ்தலமாகக் கட்்டப்ேட்்டது. 
யுசனஸபகாவினால் உலகப் ோரம்ேரியக் க்ஙகளில் 
ஒன்்றாகக் கணிக்கப்ேட்்ட இத்ப்த்வாலயம், பேர்மனியக் 
கட்டி்டக்கனலக்கும் பகாதிக் கட்டி்டக்கனலக்கும்  ஓர் 
எடுத்துக் காட்்டாகவும் வி்ஙகுகி்றது.

இந்தத் ப்த்வாலயத்ன்த ச்வளிபய இருநது ோர்க்கும்போப்த 
அ்தன் பிரமாண்்டம் சேரும் ஆச்சரியத்ன்த ஏறேடுத்துகி்றது. 

 இந்தத் ப்த்வாலயத்தின் உயரத்ன்த ஒரு்வர் 
உணர்நதுசகாள் ப்வண்டுமானால் முகப்பின் உட்ேகுதியில் 
உள் சுருள்வடிவில் அனமந்த  ேடிகளில் ஏறி பமபல 
சசல்லப்வண்டும். எல்லாமாக 509 ேடிகள இருக்கின்்றன. 
உச்சிக்குப் போனால் அஙகுள்  ேலகணியூ்டாக சூரிய 
ஒளினயப் ோர்க்கலாம். அதுமட்டுமல்ல, பகாபலான் 
நகரத்தின் ேரநதுேட்்ட சசழிப்னேயும்  அ்தனூ்டாக 
்வன்நதும் சநளிநதும் சசல்லும் ன்றன் நதியின் அழனகயும் 
காணலாம்.  

ப்த்வாலயத்தில் அனமநதுள் உயர்ந்த ேலிபீ்டத்தின் 
பின்னால் ப்த்வாலயத்துக்குச் சசாந்தமான முக்கியமான 
சோருட்கள ன்வக்கப்ேட்டிருந்தன்தக் காணமுடிந்தது. அஙகு 
்தஙகத்திலான ஒரு சேரிய பேனழ இருக்கி்றது. அதிபல்தான் 
அந்தப் புனி்த எலும்புகள ன்வக்கப்ேட்டுள்ன்வாம். இந்தத் 
்தஙகப்பேனழ பமறகுலகின் அதிசேரிய பேனழயாகக் 
கரு்தப்ேடுகி்றது.

புராணக்கன்தகளில் ்வருகின்்ற புத்திமான்கள மூ்வரின் 
எலும்புக்கூடுகள ஈஸரன்புல், என்்ற இ்டத்தில் இருநது 
மிலன் என்்ற இ்டத்திறகு இரண்்டாம் நூற்றாண்டில் 
சகாண்டு ்வரப்ேட்டு கத்ப்தாலிக்க ஆயரி்டம்  1164இல் 
சகாடுக்கப்ேட்்ட்தாம். அந்தப் புனி்த எலும்புகள 
அ்டஙகிய பேனழனயத் ்தரிசிப்ே்தறசகன்ப்ற பகாபலான் 
ப்த்வாலயத்துக்குப் ேல இலட்சக்கணக்கான யாத்திரீகர்கள 
்வருகி்றார்கள. அஙகுள் கட்டி்டக் கனலயின் 
மகத்து்வத்ன்தவி்டவும் அந்தப்புனி்த எலுப்புக்கூடுகள 
அ்டஙகிய ்தஙகப்பேனழ முக்கியத்து்வம் சேறுகி்றது.

அ்தனனப் ோர்த்்தபோது எமது நாட்டில் உள் 
சேௌத்்த ்வழிோட்டுத் ்தலமான ்தல்தா மாளினக எனக்கு 
நினனவில் ்வந்தது. அஙகு சகௌ்தம புத்்தரின் ்தந்தம் ஒரு 
பேனழயில் ன்வக்கப்ேட்டுளது. அந்தப் புனி்த ்தந்தம் 
அ்டஙகிய பேனழனயத் 
்தரிசிப்ே்தறசகன்ப்ற யாத்திரீ 
கர்கள அஙகு சசல்கி்றார்கள.

2005 ஆகஸட் 18ஆம் 
திகதி ோப்ேரசர் புனி்த 
ேதினா்றா்வது சேனடிக்ற 
இத் ப்த்வாலயத்துக்கு 
்வருனக்தந்தார் என 
அறியமுடிந்தது.

இஙகு 11 கண்்டாமணிகள 
உள்ன. 3.8 ச்தான் 
நின்றயுன்டய மு்தலா்வது மணி 
1437ல் சோருத்்தப்ேட்்ட்தாம். 
1922இல், 24 ச்தான் 
நின்றயுள் சேரியச்தாரு 
கண்்டாமணினயப் சோரு 
த்தியுள்ார்கள. இ்தன் விட்்டம் 322 சசன்றி மீற்றர் 
(21.5அடி). இதுப்வ உலகின் மிகப்சேரிய கண்்டாமணி 
என்்ற சி்றப்பினனப் சேறறுள்து.
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(இனி அடுத்த இ்தழில்) 

பாடசாலைகளில் இலைஞர் தலைலைத்துவம்!
 ்வ்மான எதிர்கால சந்ததியினனர உரு்வாக்கும் 

நினலயான அஙகமாக திகழ்வன ோ்டசானலகள. இஙகு்தான் 
நான்ய ்தனல்வர்கள முன்றயாக ்வார்க்கப்ேடு்வ்தறகான 
ஆரம்ேச் சசயறோடுகள இ்டம்சேறுகின்்றன. 
இவ்வி்டயத்தில் ஒவ்ச்வாரு ோ்டசானலயினதும் அதிேர், 
ஆசிரியர்க்து சோறுப்புகள மிக அதிகமானன்வ.

மாண்வர்களுக்கான ்தனலனமத்து்வ ேயிறசி ஆரம்ே 
்வகுப்புகளில் இருநது ஆரம்பிக்கப்ேடுகின்்றன என்்றால் 
மினகயல்ல. ்தமது ்வகுப்பு மாண்வர்களின் ்தனலனமத்து்வ 
ேண்புகன் ஆரம்ேத்திபலபய இனஙகண்டு அ்வறன்ற 
்வ்ர்த்ச்தடுப்ேது ஆசிரியர்கள மீ்தான ோரிய சோறுப்ோக 
உள்து. 

‘சமானிட்்டர்’ என்று சா்தாரணமாக அனழக்கப்ேடும் 
்வகுப்பின் மாண்வர் ்தனல்வனர அன்டயா்ம் 
காண்ேதிலிருநது இப்ேணி ஆரம்பிக்கின்்றது எனலாம். 
ஒரு ்வகுப்பில் இப்ே்தவிக்கு சோருத்்தமான ஒன்றுக்கும் 
பமறேட்்ட மாண்வர்கள இருப்ோர்கள. எனப்வ ்வரு்டம் 
முழு்வதும் ஒரு மாண்வனுக்கு மட்டும் ்வாய்ப்ேளிக்காமல், 
மா்தத்திறகு ஒரு்வர், அல்லது ்வாரத்திறகு ஒரு்வர் என 
்வாய்ப்ேளித்து ்தகுதியுள் அனன்வனரயும் ேயிறறுவிக்க 
முடியும். 

இப்தபோன்று ோ்டசானலகளில் இல்ல வின்யாட்டு 
போட்டிகளின் போது ஒவ்ச்வாரு இல்லத்துக்கும் இல்லத் 
்தனல்வர், உே ்தனல்வர் என்று ச்தரிவு சசய்யும் அப்தப்வன் 
ப்வறு ே்தவிகன்யும் உரு்வாக்கி ்தகுதியான்வர்களுக்கு 
இ்டமளிக்கலாம். உ்தாரணமாக  ஒவ்ச்வாரு வின்யாட்டு 
பிரிவிறகும் ஒரு்வர் என ச்தரிவு சசய்யும் போது ேலருக்கு 
்வாய்ப்ேளித்து உறசாகப்ேடுத்்த முடியும்.

இப்த போன்று மாண்வர் மன்்றம், வி்வா்த மன்்றம், 
இலக்கியக் கழகம், 
போன்்ற ேல்ப்வறு 
அனமப்புகன் உரு 
்வாக்க ப்வண்டும். 
அ்வறறின் ே்தவிகளுக்கு 
குறிப்பிட்்ட ஒரு 
சிலனரபய ச்தரிவு 
சசய்யாமல், ேலருக்கும் 
்வ ா ய் ப் ே ளி த் து 

ஒவ்ச்வாரு்வரது சிறிய ஆற்றல்கன்யும் விருத்தி சசய்ய 
முடியும். இப்த போன்று முழுப் ோ்டசானலக்குமான 
மாண்வ ்தனல்வர்கன் ச்தரிவு சசய்யும் போதும் 
காய்்தல் உ்வத்்தலின்றி ்தகுதியான்வர்கன் ச்தரிவு 
சசய்து ்வாய்ப்ேளிப்ே்தன் மூலம் சரியான ்தனலனமத்து்வ 
ேண்புகன் மாண்வரி்டம் ்வ்ர்த்ச்தடுக்க முடியும்.

ோ்டசானலகளில் இவ்்வா்றன ேல்ப்வறுேட்்ட, 
வித்தியாசமான  வி்டயஙகளிலும் உரிய க்வனம் சசலுத்தி, 
நாட்டின் நான்ய  சி்றந்த ்தனல்வர்கன் உரு்வாக்க, 
ோ்டசானலகளிபலபய அடித்்த்மிடு்வது அ்வசியம்.  

இ்தறகான உரிய ந்ட்வடிக்னககன் அமுல் சசய்்வது 
அதிேர்கள, ஆசிரியர்கள மீதுள் ோரிய சோறுப்பும், 
க்டனமயுமாகும்.

 எமது “ேடித்்ததும் ேகர்்வதும்” எழுேத்ன்தந்தா்வது 
ேத்திக்காக, இப்ேத்தியின் தீவிர ்வாசகர், ப்தேஸ்வராலயா 
கனலக்கூ்ட இயக்குநர், கவி்தாயினி, கனலஞானச்சு்டர் 
ஸ்ரீமதி சுோஷினி அன்போடு அனுப்பி ன்வத்துள்  
்வாழத்துக் கவின்த இஙபக:

ே்வ்்வாழத்திந்த ேக்கத்திறசகன்ப்ற 
ேகர்கிப்றன் கவி(ன்த)!

ேடித்்ததினனப் ேகிர்நதி்டப்வ ேக்கமிது ்தாசனாதுக்கி 
உண்னமசயாடு சநஞ்சம் உணர்ந்ததினன எழுதி்வரும் 
நண்ணுமிக நண்ேர் நம்மினிய ரஷீத் எம் இம்தியாஸ 
எழுதி்வருநச்தா்டர்்தனுக்குப் ே்வ்விழா. 

எழுேச்தாடு ஐநது ேக்கம் 
எண்ணியன்வ ்தான் ேகர்நது 
நண்ணும் இலக்கியத்து  
நறுஞ்சுன்வனயக் கூட்டினசத்து 
்வாரம்தன் மஞ்சரியில் ்வலம்்வரும்  
்தனியழனக 
யாமிஙபக நயநது நனி்வாழத்து  
கூறுகிப்றாம். 

சசந்தமிழின் சீரழகில் சசம்னம 
மிகு  உண்னமகன் 

ேகிர்நது மனம் நுகர்நதி்டப்வ  ேன்டக்கின்்ற 
நறுமினிய ்தனலப்பி்தனின் ச்தா்டரின்னும் நீள்வ்தறகு 
இன்றயாசி ப்வண்டி நின்ற்வாழத்துக் கூறுகின்ப்றாம்.

சநஞ்சுக்கு நீதி ்தரும் சட்்டத்்தரணி. 
நல்லன்தச் சசால்லிநிறகும் நல்லச்தாரு ேண்ோ்ர்.
்வாரா்வாரமின்னும் ்வ்ர்நப்தாஙகித் ்தஙக்து 
வியன்்தமிழ விஞ்சிப் ேயனு்றட்டும். 

ேடித்்ததும் ேகிர்்வதும் எழுதி்வரும் இம்தியாஸ நீவிர் 

அருனமயில் இனிச்தன எழுதுக ச்தா்டர்நதும்.
விருப்பு்டன் ்வாசகமனப் ேதிவினனக்கூறி 
நின்றத்துமன மகிழச்சியினால் ்வாழத்துகிப்றாம் ்வாழக! 

கலைஞானச்சுடர், ஸ்ரீைதி சுபாஷினி, 
இயக்குநர், ததஜஸவராையா கலைக்கூடம்.

மபலசியாவில் நன்டசேற்ற ்தனித் ்தமிழியக்க 
மாநாட்டில் ேல ச்தாழில்நுட்ேவியல் ்தமிழ கனலச் 
சசாறகள ச்வளியி்டப்ேட்்டன. அ்வறறில் நாம் அன்்றா்டம் 
ேயன்ேடுத்தும் ஆஙகிலச் சசாறகளுக்கான சில ்தமிழ 
கனலச் சசாறகள இஙபக:  

  ஒரு சாண் வயிற்றுக்காகவா இவர்கள்.....?

இல்ைறமும் துறவறமும்!
கவுசிகன் என்்ற முனி்வர் காட்டில் கடுந்த்வம் 

சசய்து, ்த்வம் நின்ற்வன்டந்த நினலயில் ஒருநாள கண் 
விழித்்தார். அப்போது அருகில் இருந்த மரத்திலிருந்த 
ஒரு சகாக்கு அ்வர் ்தனலயில் எச்சமிட்்டது. அ்வு 
க்டந்த பகாேத்ப்தாடு சகாக்னகப் ோர்த்்தார். என்ன 
வியப்பு! இ்வர் கண்ணிலிருநது ச்வளிப்ேட்்ட 
பகாோக்கினி சகாக்னக எரித்து சாம்ேலாக்கியது. 
அன்தக்கண்்ட கவுசிகமுனி்வர் மகிழச்சியில் துளளிக் 
குதித்்தார். ‘ஆ்ா! நம் ்த்வம் ேலிக்கத் து்வஙகி 
விட்்டப்த' என்்ற ச்வறறிக் களிப்பு்டன் ஊருக்குள 
போனார்.

்வயிறறில் ேசி அதிகரிக்க உணவு ப்வண்டி ஒரு 
வீட்டிறகுப் போனார். அவ்வீட்டிலிருந்த சேண்மணி 
அ்வனர ்வரப்வறறு, "இப்ேடித் திண்னணயில் 
அமருஙகள சு்வாமி! இப்தா உணவு சகாண்டு 
்வருகிப்றன்” என்று சசால்லி வீட்டுக்குள சசன்்றாள. 
அப்த பநரத்தில் ச்வளிபய சசன்றிருந்த அ்வ்து 
கண்வன் வீடு ்வநதுவி்டப்வ, அ்வனுக்குரிய 
ேணிவின்டகன்ச் சசய்து விட்டு, பின்னர் 
திண்னணயில் ேசியு்டன் காத்திருக்கும் முனி்வரின் 
நினனவு ்வந்த்வ்ாக உணவு்டன் ்வாசலுக்கு 
ஓடி்வந்தாள.

மிகப்சேரும் ்த்வசியான ்தன்னன அ்வமதித்து 
விட்்ட்தாக ச்வகுண்ச்டழுந்த கவுசிகமுனி்வர் 
அப்சேண்னண எரித்து விடும் எண்ணத்ச்தாடு 
பநாக்கினார். அ்வப்ா "என்ன. என்னன சகாக்சகன்று 
நினனத்தீபரா சகாஙகண்வா" என்று அலட்சியமாகக் 
பகட்க, கவுசிகமுனி்வர் அதிர்ச்சியன்டநது, நடுஙகி, 
ஒடுஙகிப் போய் விட்்டார்.

ஆம்! ்தம் பகாோக்கினி அ்வன் ஒன்றும் 
சசய்யா்தது மட்டுமல்ல. காட்டில் சகாக்னக 
எரித்்ததும் அ்வளுக்குத் ச்தரிநதிருக்கி்றப்த! எப்ேடி? 
அ்வள அனமதியாக ேணிவு்டன் சசான்னாள. "ஐயா! 
எனக்கு முக்கியமான்வர் என் கண்வபர! அ்வருக்கான 
ேணிவின்டகன்ச் சசய்்தபின்்தான், ப்வறு 
எச்சசயலிலும் என்னால் ஈடுே்ட முடியும். நீஙகள 
சேரிய ்தேசியாக இருக்கலாம்.. ஆனால், எனக்கு என் 
இல்ல்றக் க்டனமகப் முக்கியம். அன்த விட்டு விட்டு 
ப்வறு எச்சசயலிலும் என்னால் ஈடுே்ட இயலாது" 
என்று சசால்ல கவுசிகரும் பகாேம் ்தணிநது, உண்னம 
உணர்நது அனமதி அன்டந்தார்.

காட்டில் ஊண் உ்றக்கமின்றி உ்டல் ்வருத்திச் சசய்யும் 
்த்வத்ன்த வி்ட, ்தனக்குரிய இல்ல்றக் க்டனமகன்ச் 
சசவ்்வபன சசய்ே்வரது ்த்வம் ்வலியது என்ேன்த 
அ்வர் உணர்ந்தார். க்டனமகன்ச் சசய்்வது்தான் 
உண்னமயான ்வழிோடு. பிளன்கள, சேறப்றார் 
என்று குடும்ேத்ன்தப் பேணாது சசய்யப்ேடும் எந்த 
அ்றச்சசயலும் ேயன் ்தராது, ்தத்்தமது க்டனமனயச் 
சசவ்்வபன சசய்ே்வர் து்றவியரினும் பமலான்வராக 
வி்ஙக முடியுமல்ல்வா?

மேசும் ேடம்

          செந்தமிழ் அது ம்தன் ்தமிழ் 

               செஞ்சுக்கு நீதி

உற்சாகம் ககசாண்டு உழைப்பசார் வசாழ்வில் 

உயர்வுகள் கவறறிகள் நிச்யம் ்ேடிவரும் 

நறகுணம் ககசாண்்டே நல்்லழவ க்யேசால்

நசாளும் கபசாழுதும் நனழமைகள் நசாடிவரும்!

  ெல்லன்த செொலகிம�ொம்

செஞ்மெொடு  செஞ்ெம்
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 WhatsApp புலனம் 
 youtube ்வனலசயாளி 
 Instagram ே்ட்வரி 
WeChat அ்ாவி 
Messenger -ேறறியம் 
Twitter -கீச்சகம் 
Telegram -ச்தானல்வரி 
skype  -காயனல 
Bluetooth -ஊ்டனல 
WiFi -அருகனல 
Hotspot -ேகிரனல 
Broadband -ஆலனல 
Online -இயஙகனல 
Offline -மு்டக்கனல 
Thumbdrive -விரலி 
Hard disk -்வன்்தட்டு 
GPS -்த்டஙகாட்டி 
CCTV -மன்றகாணி 
OCR -எழுத்துணரி 

 LED -ஒளிர்விமுனன 
   -முத்திரட்சி 
  -இருதிரட்சி 
  Projector -ஒளிவீச்சி 
  printer -அச்சுப்சோறி 
  scanner -்வருடி 
  smart phone -தி்றன்பேசி 
  Simcard -சசறி்வட்ன்ட 
  Charger -மின்னூக்கி 
  Digital -எண்மின் 
  Cyber -மின்ச்வளி 
  Router -தினசவி 
  Thumbnail -சிறுே்டம் 
  Meme -போன்மி 
  Print Screen -தினரப்பிடிப்பு 
  Inkjet -னமவீச்சு 
  Laser      சீசராளி
  Selfie -     ்தம் ே்டம்/சுயஉரு  
                                           /சுயப்பு
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மிஸ் யுனிவர்ஸ் 
2021 பட்டத்தை 
வவன்ற இந்தி௰

௮ழகி
ஹர்்னாஸ் சந்து
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ஆக்கம்: எஸ்.்கணேசன் ஆசசசாரி 
சதீஷ் ்கம்்பளை 

fpof;F INuhg;gpa ehlhd Nkhy;Nlhthtpy; 

gpupe;J Nghd xU gpuNjrk; ,Uf;fpwJ. mjw;F 

ngau; l;uhd;];dp];l;upah. ldp];lu; ejpf;Fk; 

cf;iud; ehl;L vy;iyf;Fk; ,ilapyhd me;j 

FWfpa epyg; gFjpf;F nrhe;jkhd ehzak;> 

[dhjpgjp> murhq;fq;fs;> vy;iyfs; vd;W 

vy;yhNk ,Uf;fpd;wd. mq;fpUf;Fk; kf;fs; 

$l jhk; Nkhy;Nlhth ehl;ltu;fs; my;y vd;W 

mbj;Jr; nrhy;fpwhu;fs;. Mdhy; ghUq;fs; 

,e;j cyFf;F guPl;rak; ,y;yhj ehl;il 

u\;ahit jtpu cyfpy; NtW ve;j ehLk; 

mq;fPfupf;ftpy;iy.

xypk;gpf; Nghl;bfspy; ghjf;fk; ntd;w kpf 
,sk; taJ nfhz;ltu; vd;w bkpl;upa];                     
Nyhd;l;u]pd; rhjidia E}w;whz;L fle;J ,d;W 
tiu ahuhYk; Kwpabf;f Kbatpy;iy. 1896 Mk; 
Mz;L  Vjd;]py; eilngw;w xypk;gpf; Nghl;bapy; 
bkpl;upa];> [pk;dh];bf; Nghl;bapy; %d;whtJ 
,lj;ij ngw;W ntz;fyg; gjf;fk; ntd;whu;. 
mg;NghJ mtUf;F taJ 10 Mz;LfSk; 218 
ehl;fSk; khj;jpuk;jhd;. ,jdhy; 1896 Mk; Mz;L 
xypk;gpf; Nghl;bapy; gq;Nfw;wtu;fspy; filrpahf 
capupoe;jtUk; mtuhfj; jhd; ,Ue;jhu;.       1
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];NyhNtdpah> 
];Nyhthf;fpah vd;gJ 
cyifNa Fog;Gk; 

,uz;L ehLfs;. ehf;F 
rw;W jtwpdhy; $l tiuglNk khwptpLk;. 

,g;gbj;jhd; Xu; Mz;Lf;F Kd; ];NyhNtdpah> 
];Nyhthf;fpah ,U ehLfspd; gpujku;fSk; xNu 
tuhj;jpy; ,uh[pdhkh nra;jhu;fs;. cyfNk 
Fok;gpaJ ,uz;Lk; xd;wh> ,uz;lh vd;W 
Nfs;tp Nky; Nfs;tp.
Njrpa fPjk; xypg;gJ njhlf;fk;> cyfj; 

jiytu;fs; tiu ,e;j ,uz;L ehLfisAk; 
FOg;gpf;nfhs;tJ mbf;fb epfOk; xd;W. vd;d 
gpur;rpid vd;why; ,e;j ,U ehLfspdJk; 
Njrpaf; nfhb> Njrpa fPjk;> nkhop vy;yhNk 
fpl;lj;jl;l xd;WNghy; ,Uf;Fk;. 
,j;jidf;Fk; ,e;j ,U ehLfSk; mz;il 

ehLfs; $l ,y;iy. ,U ehLfisAk; 
M];jpupah kw;Wk; `q;Nfup gpupf;fpd;wd. Mdhy; 
,U ehLfSk; Kd;dhs; Nrhrypr FbauRfshf 
,Ue;jd. 1990fspNyNa jdp ehLfshf 
cUntLj;jit. 
vd;whYk; xt;nthU khjKk; ];NyhNtdpah> 

];Nyhthf;fpah jkf;F jtWjyhf tUk; 
fbjq;fis gupkhwpf;nfhs;tJ xU jdp 
Ntiyahf ghu;j;J tUfpd;wd.  

];NyhNtdpah... 
];Nyhthf;fpah...

பிர்தௌஸ்
சஞசசாரம்
பூக�சாள
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யபாழ்பபபாணம்
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தென்பாபிரிக்பாவின 
ட்்பானஸ்கியில் கிட்்டதெட்்ட 
35 இலட்்சம் க்பாஸபா பழங்குடி 
மக்ள் வபாழந்து வந்ெ்ர். 
இந்ெ்ப பழங்குடி இ்ததின 
ஒரு பிரிவி்ர் “தெம்பு” மக்ள் 
எ் அழழக்்பபட்்ட்ர். தெம்பு 
மக்ளின ெழலவ்பா் ்பாட்லபா 
எனபவர் இருந்ெபார். 

தெமபு இன அரசர் காட்ாமை 
ஒரு கிராைத்திற்கு ெம்ைராக 
நியமித்திருநொர். நியைனம தசயெ அரசர் 
பிரிட்டனால் தெர்நதெடுக்கப்படடு 
அங்கீகரிக்கப்பட்டைர். காட்ா 
என்பைர் தசல்ைாக்குள்ள ைனிெர். 
ென இன ைக்கத்ளாடு தெருக்கைான 
உறவு தகாண்டிருநெ ெம்ைர். 
்பழங்குடி தகாஸாவின ைர்ாறு குறித்து 
முழுமையாக தெரிநது மைத்ெைர் எனற 
ைமகயில் காட்ாவுக்கு ஊரில் ெனி 
ைரியாமெ அளிக்கப்பட்டது. எனறாலும 
பிரிட்டனுக்கு கடடுப்படடு ெ்டக்க 
தைண்டிய நிம்மையித்தய அைர் 
இருநொர். அைருக்கு ொனகு ைமனவிகள 
இருநெனர். அநெக் கா்கட்டத்தில் ஒரு 
ஆபிரிக்கர் ்ப் த்பண்கம்ள ைணநது 
தகாளைது ஆபிரிக்காவின ைழமையாக 
இருநெது. அைர்க்ளது இன ைழக்கப்படி 
முெ்ாைது ைமனவி ைதிபபிற்குரிய 
ைமனவி எனறும இரண்்டாைது ைமனவி 
ை்துமக ைமனவி எனறும மூனறாைது 
ைமனவி இ்டதுமக ைமனவி எனறும 
ொனகாைது ைமனவி ்பணி தசயயும 
ைமனவி எனறும அமழக்கப்பட்டனர். 
காட்ா ென ைமனவிகம்ள ெனித்ெனிதய 
ெங்க மைத்திருநொர். அைர்களுக்கு ெனிக் 
குடிமசகள அளிக்கப்பட்டன. ைாரம 
ஒருைரது வீடடில் ெங்கும ்பழக்கத்மெ 
அைர் ைழமையாக்கிக் தகாண்டிருநொர்.

1918 ஆம ஆண்டு ஜூம் ைாெம 18 
ஆம திகதி காட்ாவுக்கும அைரது இ்டது 
மக ைமனவிக்கும அருஞதசாத்ொகப 
பிறநெ முத்துொன கறுபபின ைக்களின 
விடுெம்க்காகப த்பாராடிய “தெல்சன 
ைண்த்ட்ா”. காட்ா அைர்கள ைகனுக்கு 
மைத்ெ த்பயர் “தராலி்ா்ா ைண்த்ட்ா” 
என்பொகும. (்பாட்டனார் த்பயர் 
ைண்த்ட்ா)

காட்ா “தைதஸா” எனும கிராைத்திற்கு 
ெம்ைராக இருநெகட்டத்தில் அைருக்கு 
ஒரு பிரச்சிமன ஏற்்பட்டது. எருது ஒனறு 
திரு்டப்பட்டது குறித்ெ ைழக்கு அைரி்டம 
விசாரமணக்கு ைநெது. ைழக்கப்படி 
அைர்ொன அப்பகுதி ைழக்குகம்ள 
விசாரித்து தீர்பபு அளிக்க தைண்டும. 

ஆனால், அரசரின ெம்யீட்டால் சி் 
ெ்டங்கல்கள ஏற்்படடுவிட்டன. ொங்கள 
்பார்த்து தகாளகிதறாம எனறு தைலி்டம 
தசால்லிவிட்டது. உத்ெரவு ெம்ைதர 
எனறு வி்கிவிடும சு்பாைம காட்ாவுக்கு 
இல்ம். எதிர்த்து தகளவிகள தகட்டார். 
எனமன எப்படி அைைரியாமெ தசயய்ாம 
எனறு உெடுகள துடிக்க நியாயம தகட்டார். 
அதிகாரத்துக்கு எதிராக தசயற்்பட்டொல் 
்பெவியிலிருநது நீக்கப்பட்டார். அென 
பினனர் குலு எனும கிராைத்திற்கு 
அைர்கள இ்டமத்பயர்நது ைநெனர். 
அங்கு ைம்களும நீர்நிம்களும ்பசுமை 
நி்ங்களும தகாண்்ட ்பகுதியாகும. 
சி் நூறு குடிமசகள ைடடுதை 
அங்கிருநென. அருதக விம்ளச்சல் நி்ம. 
புற்கம்ளயும குறுஞதசடிகம்ளயும க்டநது 
ஒற்மறயடிப்பாமெயில் ெ்டநது தசல்் 
தைண்டும. கால்ெம்டகள த்பாதுைான 
ஓரி்டத்தில் அம்டக்கப்படடிருக்கும. 
தெனகூடுகள த்பானற குடியிருபபில் 
ைண்த்ட்ாவின குடும்பம ைசித்து 
ைநெது. ைண்த்ட்ாவின ொயாரி்டம 
மூனறு குடிமசகள இருநென. மூனறும 
உறவினர்க்ளாலும அைர்களின 
குழநமெக்ளாலும எநதெரமும 
நிரமபியிருக்கும. ஒருைர் ்ப் த்பண்கம்ள 
ைணநதுதகாளைது இயல்்பானது 
என்பொல், ஒவதைாருைருக்கும உறவினர் 
ைட்டம மிகப த்பரியொக அமைநதிருநெது. 
ைண்த்ட்ாவின ொயின சதகாெரி 
ைண்த்ட்ாவுக்கும ொயாக இருநொர். 

ஒரு குடிமச சமையலுக்காக 
ஒதுக்கப்படடிருநெது. ஒனறு 
உறங்குைெற்கு, ைற்தறானறு 

கி்டங்காகப ்பயன்படுத்ெப்படடு 
ைநெது. ொனியங்களும, தைண்டிய, 
தைண்்டாெ த்பாருடகளும அங்தக 
தசமிக்கப்படடிருநென. உறங்கும அமறயில் 
ொற்காலி, கடடில் எதுவுமிருக்காது. ்பாயில் 
்படுத்துக்தகாள்ள்ாம, ெமரயில் அைர்நது 
உண்ண்ாம. எமெ விம்ளவித்ொர்கத்ளா 
அமெதய உண்்டார்கள. ைக்காச்தசா்ளம 
பிரொன உணைாகக் கருெப்பட்டது. ஆடு 
ைாடுகளின ்பால், இமறச்சி உணவுக்காகப 
்பயன்படுத்ெப்பட்டன. 

ைண்த்ட்ா சிறுையதில் 
உற்சாகமும சுறுசுறுபபும நிமறநெ 
சுடடித்ெனமும்டய ம்பயனாகதை 
ை்ளர்நது ைநொன. எநதெரமும 
ெண்்பர்களு்டன குழுைாகச் தசர்நதெ 
சுற்றிக்தகாண்டிருப்பான. ஆடுகம்ளயும 
ைாடுகம்ளயும கைனித்துக்தகாளளும 
த்பாறுபபு அைனி்டம ைநது தசர்நெது. 
சிறுையதில் அைன உண்டிதகால் மைத்து 
்பறமைகம்ள அடித்து வீழ்த்துைெற்குக் 
கற்றுக்தகாண்்டான. கூடுகளிலிருநது 
தென தசகரித்ொன. குறிபபிட்ட ைரதைர் 
்பகுதிகம்ள தெடிப பிடித்து வீடடுக்குக் 
தகாண்டு த்பானான. ைாடடின 
ைடியிலிருநது தெரடியாக ்பால் குடித்ொன. 
குளிரான ஆறுகளில் குதித்து உ்டல் 
ெடுெடுங்க நீநதி கமர தொட்டான. கூரான 
கமபுகம்ளக் தகாண்டு மீனகம்ள குத்திப 
பிடித்ொன. ஒவதைாரு ஆபிரிக்க சிறுைனும 
தெரிநதுதகாண்த்ட ஆகதைண்டிய 
குச்சிச் சண்ம்டமய கற்றுக்தகாண்்டான. 
ெனக்கான த்பாமமைகம்ள களிைண், 
ைரப்படம்டகள தகாண்டு ொதன தசயது 
விம்ளயாடினான. சி் சையங்களில் 

சிறுமிகளும சி் விம்ளயாடடுகளில் 
இமணத்துக்தகாள்ளப்பட்டனர். ஒளிநது 
விம்ளயாடும ஆட்டம, தொடடுவிடடு 
ஓடும ஆட்டம, உனக்குப பிடித்ெமெ நீதய 
தெர்நதெடுத்துக் தகாள. (ைண்த்ட்ாவுக்கு 
அதிகம பிடித்ெ விம்ளயாடடு இதுைாகும) 
ஒரு சிறுமி ொன விருமபும சிறுைமன 
தெர்நதெடுத்துக்தகாள்ள்ாம. 
தெர்நதெடுக்கப்பட்ட அதிர்்ஷ்டம ைாயநெ 
சிறுைன, அநெ சிறுமியு்டன ஊர் சுற்ற்ாம. 
வீடுைமர தசனறு ைழியனுபபிவிடடு 
ைர்ாம. 

கறுபபின ைக்கள ைத்தியில் 
ைாழ்நதுைநெ ைண்த்ட்ா ஐநது ையது 
சிறுைனாக இருக்குமத்பாதுொன 
முெனமுெலில் ஒரு தைளம்ளயமனக் 
கண்்டான. கண்்டதும திமகத்து 
நினறுவிட்டான. ொனறிநெ 
யாரும இவை்ளவு தைளுப்பாக 
இருநெதில்ம்தய, இைன நிச்சயம 
க்டவு்ளாகத்ொன இருக்கதைண்டுதைனறு 
ென ெண்்பர்களி்டம ்பகிர்நதுதகாண்்டான. 
(தைளம்ளக்காரன க்டவு்ளா? எைனா? 
என்பது ்பற்றி ்பாைம அநெ ஐநது ையது 
்பா்கனுக்கு தெரிநதிருக்கவில்ம் 
த்பாலும.) 

ஆபிரிக்க சிறுைர்களுக்கு 
கல்வி என்பது ்பளளிக்கூ்டங்களில் 
த்பாதிக்கப்படுைதில்ம். ்பார்த்து, 
தகடடு, முடடி, தைாதி ொைாகதை 
தெரிநதுதகாள்ளதைண்டிய விஷயம 
அது. கண்கம்ளயும காதுகம்ளயும 
தீடடி மைத்துக்தகாண்்டால் 
இயற்மகயி்டமிருநதும, 
த்பற்தறாரி்டமிருநதும, 
உறவினர்களி்டமிருநதும, 
ெண்்பர்களி்டமிருநதும நிமறய 
கற்றுக்தகாள்ள்ாம. சமூகமும 
கற்றுக்தகாடுத்ெது. 

ைண்த்ட்ாவின ைமசத்தில் யாருக்குதை 
எழுெப ்படிக்க தெரியாது. ைண்த்ட்ாமை 
எப்படியாைது ்படிக்க மைத்து தசாஸா 
ைக்கள ைத்தியில் த்பருநெம்ைராக்க 
தைண்டுதைன்பதெ காட்ாவின 
குறிக்தகா்ளாக இருநெது. ைண்த்ட்ாவுக்கு 
அபத்பாது ஏழு ையது அைமன ்பளளிக்கு 
அனுபபி ்படிக்க மைக்க காட்ா 
முடிவு தசயதிருநொர். ைண்த்ட்ாமை 
அமழத்து ொம்ள முெல் நீ உன ்படிபம்ப 
ஆரமபிக்க தைண்டும. முெலில் உனக்கு 
உம்டகள தெமை. தைளம்ளக்கார 
ஆடசியில் சிக்குண்டிருக்கும ொம நீ்ளக் 
காற்சடம்ட அணிநதுொன ்பளளிக்குச் 
தசல்் தைண்டும. இப்படிதய 
த்பானால் ஆசிரியர்கள திடடுைார்கள 
எனறு கூறினார். ைண்த்ட்ா அதுைமர 
அணிநதிருநெது ஒரு த்பார்மைமய 
ைடடுதை. தொள ்பக்கைாகப த்பார்த்தி, 
இடுபபில் ஊசி தசருகியிருப்பார்கள. 
ஓடினாலும ஆடினாலும அவிழாது. 
காட்ா அைர்கள ைண்த்ட்ாவுக்கு 
நீ்ளக் காற்சடம்ட ஒனமற ைாங்கிக் 
தகாடுத்ொர். அநெ நீ்ளக் காற்சடம்ட 
ைண்த்ட்ாவிற்கு த்பரிொக இருநெது. 
ைண்த்ட்ாவின உயரத்மெ அ்ளநது, 
அெற்தகற்றாற்த்பால் கால்்பகுதிமய 
தைடடியிருநொர். இடுபம்ப 
ஒனறும தசயயமுடியவில்ம். 
ஆனால் ்பாெகமில்ம். ைண்த்ட்ா 
ஒருைாறு நீ்ளக் காற்சடம்டமய 
அணிநதுதகாண்்டான. காட்ா அநெ 
நீ்ளக் காற்சடம்டமய இடுபத்பாடு 
தசர்த்து ஒரு முடிச்சும த்பாடடுவிட்டார். 
ைண்த்ட்ா அநெ உம்டயு்டன 
ஆமசயு்டன ்பளளிக்குத் துளளிச் 
தசனறான.

  அநெக் கா்த்தில் ்பளளி என்பது ஒரு 
அமற ைடடும ஆகதையிருநெது. முெல் 
ொள ்பளளிக்கு தசனற 
ைண்த்ட்ாவின ைனது 
்ப்ட்ப்டப்பாக இருநெது.

                               
(தொ்டரும ......)           

தென்பாபிரிக்பாவின  
தெல்்சன மணக்டலபா
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சங்க இலக்கியங்களை 
அ்கம், புறம் என இரு 

வள்க்கைா்கப் பகுத்திருந்தனர் 
பழங்காலத் ்தமிழர்்கள்  இத்்தள்கய 
பகுப்புமுளறளை வவறு எந்த 
மைாழியிவலயும் இலளல எனவற 
மசாலலலாம். அ்கத்தில ்கா்தளலயும் 
புறத்தில  வீரத்ள்தயும் சிறப்பித்துக் 
கூறியுள்ைனர். 

அக்்ாலத்துப்  புலவர்்ள்  மி்வும 
உற்சா்ைா்க்  ்ாதமலப் ்பாடி 
இருப்்பதால் சங் ்ாலத்தில் ்ாதலுக்கு 
நல்ல வரவவற்பு இருநதது ததரிகிறது. 
அதனால்தான் அ்ம சார்நத ்பாடல்்வே 
புறம சார்நத   ்பாடல்்மேவிடவும 
அதி்ைா்  இருக்கின்றன. எட்டுத் 
ததாம் நூல்்ளுள் குறுநததாம், 
நற்றிமை, அ்நானூறு, ஐஙகுறுநூறு 
ஆகிய ஐநதும அ்ம ்பற்றியமவ. 
்பத்துப்்பாட்டு நூல்்ளுள் 
முல்மலப்்பாட்டு, குறிஞ்சிப்்பாட்டு, 
்பட்டினப்்பாமல,  ஆகியமவ அ்நூல்்ள் 
ஆகும.  தநடுநல்வாமட அ்ைா புறைா 
என்ற ்பட்டி ைன்றம இன்றும / இன்னும 
நிமறவு த்பறவில்மல!

அ்ம என்்பது உள்ேத்வத நி்ழும, 
தவளிவய புலப்்படுத்த முடியாத 
உைர்மவ,  இன்்பத்மதக்  குறிப்்பதாகும. 
(உடல் – உறுப்பு இவற்மறவிட 
உைர்வு்ளுக்வ் முதன்மை த்ாடுத்து 
அ்ப் ்பாடல்்ள் ்பாடப் ்பட்டுள்ேன).

அதாவது தமலவன் – தமலவியரின் 
்ாதல் வாழமவயும ைைவாழமவயும 
குறிப்்பதாகும.  இவற்றில் 
கூறப்்படும உைர்வு்ள்  எக்்ாலத்துக்  
்ாதலர்்ளுக்கும த்பாருநதும என்்பதால் 
ஒரு சில ்ாட்சி்மேக்  ்ாணவ்பாம:

“இம்ளை ைாறி ைறுளையாகினும்
 நீயாகி யமரம் ்கணவளன
யானாகியர்நின மெஞ்சுவெர் பவவை ”
“யாயும் ஞாயும்  யாரா கியவரா 
எநள்தயும்  நுநள்தயும் எம்முளறக் வ்களிர்  
யானும் நீயும்  எவவழி அறிதும் 
மசம்புலப் மபயலநீர் வபால 
அனபுளை  மெஞ்சந ்தாங்கலந ்தனவவ” 

்ாதல் வாழவில் அவனில் அவளும, 
அவளுள் அவனும ்லநது ்மரகின்ற 
தன்மைமயக்  ்ாட்டும  குறுநததாம்ப் 
்பாடல்்ள் இமவ:

ைமழ என்ற தமலவனுக்்ா் 
நிலைஙம் ்ாத்திருக்், ைமழ வநததும 
எங்ஙனம  அவற்மற பிரித்து ்பார்க்் 
முடியாவதா அதுவ்பால அன்புமடய  
தநஞ்சங்ள் ஒன்று ்லநதனவாம. 
இவவழகிய ்ருத்மதப்  ்பாடிய 
்விஞனின் த்பயர் ததரியாததால் அவரது 
்விமத வரியாவலவய அவர் தசமபுலப் 
த்பயல்  நீரார் என்று அமழக்்ப் 
்படுகிறார்.

பிேவு்படாத த்பாருநதிய ்ாதலில் 
ஓருயிர் ஈருடல் என்ற  ்ாதலர்்ளின் 
நிமலமய, “இருதமலப் புள்ளின்  
ஒருயிரமவை” (அ்நானூறு 12)

“நினக்கு யான  உயிர் பகுத்்தனன 
ைாண்பினவன” (ெற்றிளண  128) பாைல்கள் 
வழி அறிகிவறாம்.
்கனனி ைாைத்தில நினற சீள்தளய 
“அண்ணலும் வொக்கினான அவளும் 

வொக்கினாள்” மு்தல பார்ளவயிவலவய 
்கா்தலில விழுந்த்தா்கக்  ்கம்பர்   பாடுகிறார்.
“ஓதிைம்  ஒதுங்கக் ்கண்ை உத்்தைன 
   உளழயல ஆகும்
சீள்தயின ெளைளய நூக்கிச்  சிறியவ்தார் 
 முறுவல மசய்தான  ைா்தவள் ்தானும் அஙகு  
வநது நீர் உண்டு மீளும்  வபா்த்கம் ெைப்ப 
வொக்கிப்  புதியவ்தார்   முறுவல மசய்தாள் ” 

்ம்பனின் ்ாட்சிப் ்பமடப்பு இது.
வனவாசம தசன்ற ராைனும சீமதயும 
வ்ாதாவரி ஆற்றுக்குப்   ்பக்்த்தில் அைர்நது 
ஒருவர் ைற்தறாருவமரக் ்ணடு  ைகிழும 
்ாதல் வரி்ள் இமவ. அன்னத்தின் 
நமடமய சீமதயின் ஒயயார நமடயுடன்  
ஒப்பிட்டு ராைன் சிரிக்், ்மபீரைா் நடக்கும 
யாமனயின் நமடமயத்  தன் தமலவனின் 

நமடயுடன் ஒப்பிட்டு ைகிழகிறாள் சீமத.
பிறன்ைமன நயத்தமலயும  ்பரத்மதயர் 

உறமவயும த்பருஙகுற்றைா்ச் 
தசால்லும வள்ளுவர் அன்புமடய ்ாைம  
சமுதாயத்துக்குத்  வதமவ என்கிறார்.

்கா்தல பற்றிய  குறள்்கள்: 
மசலலாளை உண்வைல எனக்குளர ைற்றுநின 
வலவரவு வாழவார்க் குளர. 
ைலரினும் மைலலிது ்காைம்   சிலர்அ்தன 
மசவவி ்தளலப்படு வார் 
உள்ைக் ்களித்்தலும் ்காண  ைகிழ்தலும்
்கள்ளுக்குஇல  ்காைத்திற்கு உண்டு . 
்கா்தலளன மெஞ்சில குடிளவத்திருக்கும் ்கா்தலி 
சூடா் எமதயும சாப்பிடுவதில்மலயாம. 
இமத

தநஞ்சத்தார் ்ாத லவரா் தவயதுணடல் 
அஞ்சுதும்  வவபாக் ்கறிநது  – குறள்வழி  

அறிகிவறாம்.
அ் ைரபின் ததாடர்ச்சியா் வருவது 

்பக்தி ைரபு . ்பக்தி என்்பது  ்ாதலின் ஓர் 
உன்னத தவளிப்்பாடாகும. அன்பினால் 
இமறவமன அமடயத் துடிக்கும ஆன்ைா 
தன்மனப் த்பணைா்வும இமறவமனத்  
தமலவனா்வும த்ாணடு அன்பு தசலுத்தும 
நிமல நாய் – நாயகி ்பாவம எனப்்படும. 
நாயன்ைார்்ளும ஆழவார்்ளும நாய -்
நாயகி ்பாவத்தில் ்பல ்பாடல்்மேப் 
்பாடியுள்ோர்்ள்.

தமலவனுமடய த்பயமரயும 
நிமலமயயும ஊமரயும வ்ட்டு, 
அமதச் தசால்லிச் தசால்லி அவன் வைல் 
பித்தாகிறாள்  தமலவி. தமலவியின் 
ஒருதமலக் ்ாதலான ்பக்திமயத் தாய 
கூறுவது வ்பால நாவுக்்ரசர் ்பாடியுள்ோர்.
இவதா அநத வதவாரப் ்பாடல்:

முனனம் அவனுளைய ொைம் வ்கடைாள் 
மூர்த்தி அவன இருக்கும் வண்ணம் வ்கடைாள் 
பினவன அவனுளைய ஆரூர்  வ்கடைாள் 
வபர்த்தும் அவனுக்வ்க பிச்சி ஆனாள் 
அனளனளயயும் அத்்தளனயும் அனவற நீத்்தாள்
அ்கனறாள் அ்கலிைத்்தார் ஆசாரத்ள்த 
்தனளன ைறந்தாள்்தன  ொைம் ம்கடைாள் 
்தளலப்பட ைாள்ெஙள்க ்தளலவன ்தாவை
வ்காள்த எனற ஆண்ைாள் அவளுக்்கா்க 
தசயயப்்பட்ட திருைை ஏற்்பாடு்மே 
ைறுத்துத்  திருவரங்ம வ்ாவிலில் 
உமறயும திருவரங்மனவய தன்  
ைைாேனா் வரித்துக் த்ாணடவள். 
இமறவனுடன் இரணடறக் ்லப்்பதற்கு 
முன் திருப்்பாமவ, நாச்சியார் திருதைாழி 
என்னும நூல்்மே எழுதினார். 
்ணைனுடன் த்ாணட வதாழமை, 
்ணைமனப்்பற்றிய அவளுமடய 
்னவு்ள் ்பற்றிய ்ருத்து்மே இமவ 
விவரிக்கின்றன.
“ஆளசக் ்கா்தளலக் ள்கம்காடடி வாழத்துவவாம்” 
எனகிறார்  பாரதியார்.

்ாதல் என்ற வார்த்மத ்ாைம 
சம்பநதப்்பட்டது, உடல் அவயங்ளுடன் 
ததாடர்புமடயது என்று உல்ம நிமனத்துக் 
கிடநத ்ாலத்தில், உணமையான ்ாதல் 
என்னும உைர்வு ்பரை திருப்தியானது  
சாதிக்்க் தூணடுவது என்று ்பாடுகிறார் 
்பாரதி.

்கா்தலினால ைானுைர்க்குக்   ்கலவி உண்ைாம் 
்கலவியிவல ைானுைர்க்குக்  ்கவளல தீரும் 
்கா்தலினால  ைானுைர்க்குக் ்கவிள்த உண்ைாம் 
்கானம் உண்ைாம் சிற்பம் மு்தல ்களல்களுண்ைாம் 
ஆ்தலினால ்கா்தல மசயவீர் உல்கத்தீவர
வைலும் ்கா்தல சாளவக்கூை இனி்தாக்கிவிடும் 
எனகிறார். 
அவர் எழுதிய ‘்கண்ணைா  என ்கா்தலி’,  
‘்கண்ணன என ்கா்தலன” 
ஆகிய ்கவிள்த்கள் முழுக்்க முழுக்்க  ொய்க-
ொயகி  பாவளன்கள்்தான.
பாரதி்தாசன:்கா்தல படுத்தும் பாடளை,  
்கண்ணின ்களைப்பார்ளவ ்கா்தலியர் 
்காடடிவிடைால 
ைண்ணில குைரருக்கு ைாைளலயும் ஓர் ்கடு்காம்.
எனகிறார்.

இவரின் ்ாதல் ்பாடல்்ள் ்பல, சமூ் 
சீர்த்திருத்தங்மே வலியுறுத்துகின்றன.

்கா்தல அளை்தல உயிரியற்ள்க – அது 
்கடடில அ்கப்படும் ்தனளையவ்தா – அடி 
சா்தல அளைவதும் ்கா்தலிவல – ஒரு 
்தைங்கல அளைவதும் ஒனறு ்கண்ைாய.

இலக்கிய வானில் ்ாதல் சிறம் விரித்து 
உயரப் ்பறநதவர்்ள் தமிழர்்ள் என்்பது 
தவள்ளிமட ைமல.

 

இலக்கிய வானில்
காதல் சிறகால் 
உயரப் பறந்தார் தமிழர் 
எனபது வெள்ளிடை மடை 
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ஒரு ்பக்்கம ஷார்்ப்பா இருந்ா மைஃ்ப.
எல்ா ்பக்்கமும ஷார்்ப்பா  
இருந்ா மவஃ்ப.
இம்்ப புரிஞசவனுக்கு 
ைல்ாருக்கும ம்ஃ்ப.

ைமைவி : எனமை நைற்று தூக்்கத்தி் ்கனைா, 
பினைாவவனறு திட்டுனீங்க ..  
்கணவன : யார் வசானைது ைான தூக்்கத்தில 
்ான இருநந்ன எனறு.. 

 உங்க கிட்னி வ்பயில ஆகிடுச்சு.
ைான என கிட்னிய ்படிக்்க மவக்்கநவ 

இல்நய டாக்டர். அது எ்ப்படி 
வ்பயில ஆகும?

 ஒரு ஈ எனமைநய 
சுத்தி சுத்தி வநதுச்சு. 
”எனநைாட 
்பமழய ்கா்லியா 
இருக்குநைா”னனு 
ைமைவியிடம 
வசானநைன.
மிதிச்நச வ்காண்ணுட்டா.

  ை்கன: அ்ப்பா 
எைக்கு ம்பக் வாஙகி 
வ்காடுங்க.
அ்ப்பா: ்கடவுள் 
ைைக்கு 2 ்கால எதுக்கு 
வ்காடுத்திருக்்காரு?
ை்கன: ஒண்ணு கியர் 
ந்பாட. இனவைாண்னு 
பிநேக் ந்பாட.

 “விளையாட்டு 
விளையாகி 
டும்ங்கறது சரியா 

ப�ாச்சு.”
“எப�டி சசாலற?”
“விளையாட்்ா அவ 
பினைாடி சுத்திபைன. 
அவளைபய எைக்கு 
்கலயாணம �ண்ணி 
சவச்சுட்்ா்ங்க!”

-oy : வ்பண்நண என இ்யத்துக்குள் வா.
Girl: வசரு்ப்ப ்கழட்டவா?
Boy : லூசு. லூசு. என இ்யம எனை 
ந்காயி்ா? சுமைா வசரு்பந்பாடநவ 
வா!

ஆசிரியர்: இந்த period 
முழுக்க நீ வெளியில நில்லு. 

அப்போ ்தான் உனககு அறிவு ெரும்.
மாணென்: அப்போ நீங்க போடம் 
வொல்லி வ்காடுத்து அறிவு ெரா்தா?
ஆசிரியர்: ?????

  

  ைண்்பன1 : ைச்சி வாழ 
பிடிக்்க்டா.
ைண்்பன2 : வாழ 
பிடிக்்க்னைா வ்னை 
ைேம மவக்்க 
   நவண்டியது ்ாநை.
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 த ங்களைப் பற்றியும் தங்கைது 
இலக்கிய பிரவேசம் பற்றியும் 
கூறுங்கவைன் ?

நான் இலஙமகையின் கிழக்கு ைாகைாணம 
ைட்டக்கைளப்பு நகைரில் இருந்து 33 கிலலாமீற்்றர் 
த�ாமலவில் இருக்கும  ைாவடிசலசமை என்்ற 
கிராைதம�ப் பி்றப்பி்டைாகைக் தகைாண்டவன்.

உயர்�ரம வமர ஓட்டைாவடி ல�சிய 
்பா்டசாமலயில் கைல்வி ்பயின்்ற நான் 
அன்றிலிருந்து இன்று வமர கைல்கு்டாவின் 
எழுதது, ஓட்டைாவடி ரியாஸ் என்்ற த்பயர்கைளில் 
எழுதி வருகில்றன்.

எைது �ந்ம�யின் த்பயர் இஸ்ைாயில் �ாயின் 
த்பயர் ஆயிஷா எைக்கு இரு  
சலகைா�ரிகைள் உணடு. 

என் அன்பு ைமைவியின் 
த்பயர் சாஜி�ா என் இலக்கிய 
்பாம�யில் �ஙகு �ம்டயின்றி 
்பயணிக்கை துமணயாகை இருப்்பவர் என் 
ைமைவி�ான்.

எைக்கு  ்பாததிைா சஹலா, ்பாததிைா 
ரீைா இரு ைகைள்கைளும உணடு. 

நான் �ற்ல்பாது தகைாழுமபில் ஒரு 
�னியார் நிறுவைம ஒன்றில் லவமல 
தசய்து வருகி்றல்றன்.  என் இலக்கிய 
பிரலவசம ்பற்றி தசால்வது என்்றால் 
நான் சிறு வயதிலிருந்ல� வாசிப்பில் தீவிர 
தவறி தகைாண்டவன் எைக்கு வாசிப்பு 
்பழக்கைதம� ஊடடியவர் என் �ந்ம� 
என்று�ான் தசால்லுலவன். அவர்�ான் என் சிறு 
வயதிலலலய ்பததிரிமகை வாசிக்கும"்பழக்கைதம� 
எைக்குள்  ஏற்்படுததிைார்.  

புத�கை வாசமையில் மூழ்கிக்கி்டப்்பதில் 
அப்்படி ஒரு சுகைம எைக்கு அன்று நான் 
்பா்டசாமல ல்பாகை உமைா �ரும ்பததுரூ்பா 
கைாசுகைமள எல்லாம ஊணடியல் ல்பாடடு லசர்தது 
கைாமிக்ஸ் புத�கைஙமள வாஙகிப் ்படிப்ல்பன். 

முகைமூடி வீரர் "ைாயாவி" எைது சிறியவயது 
ஹீலரா.  நூலகைததில் கைழுததுவலிக்கும 
அளவிற்கு த�ா்டர்ந்து வாசிததிருக்கின்ல்றன். 
ைாயாவியில் அவவளவு ம்பததியம. வீடடில் 
ஒரு அலுைாரியில் முழுவதுைாகை ராணி கைாமிக்ஸ், 
லயன் கைாமிக்ஸ், முதது கைாமிக்ஸ் புத�கைஙகைள்�ான் 
இருக்கும. அந்�ப்புத�கைஙகைளுக்தகைன்று ஒரு 
�னி வாசமும இருக்கி்றது இ�ற்தகைன்று த்பரும 
வாசகைர் வட்டலை 
அன்று 

எைக்கு இருந்�து உணமையிலல எைது ஊர் 
நூலகைஙகைள் ஒரு தகைாடுப்பிமை�ான் சிறு 
வயதிலிருந்ல� நூலகைஙகைமள ்பயன்்படுத�த 
த�ா்டஙகிலைன். ்பா்டசாமல முடிந்� பி்றகு 
என் சகைைாணவர்கைள் எல்லாம மை�ாைததில் 
நிற்்பார்கைள்  நாலைா நூலகைததில் நிற்ல்பன். 
ஏழாம ஆணடு ்படிக்கும ல்பாது  கைல்கியின் 
"த்பான்னியின் தசல்வன்" கைம�ப் புத�கைதம� 
தூக்கிக்தகைாணடு ்பா்டசாமல நூலகைதம� 
விடடு தவளிலயருமகையில் என்மைப் 
பிடிததுக்தகைாண்ட ஆசிரிமய இது த்பரியவர்கைள் 

்படிக்கி்ற புத�கைஙகைள் உைக்கு 
புரியாது அம� இருந்� 

இ்டததிலலலய 
மவததுவிடு

விமல 
கூடிய 

புத�கைஙகைள் கிழிந்து ல்பாைா உஙகை 
வீடடிலயிருந்து வாஙகி �ருவார்கைளா 
என்று லகைடடு அ�டடியது இப்ல்பாதும 
என் கைாதுகைளில் லகைடடுக்தகைாணடு�ான் 
இருக்கி்றது இப்்படியாகை புரிந்தும,புரியாைலும 
கைண்ட நூல்கைமளதயல்லாம ்படிதது �ள்ளி 
தகைாணடிருந்ல�ன் நான் உயர்�ரததில் �மிமழ 
ஒரு ்பா்டைாகை எடுததுக் தகைாணல்டன்

அப்ல்பால� சஙகைகைால தசய்யுள் 
்பா்டல்கைளின் கைா�லன் ஆலைன் சஙகைகைாலம 
சஙகைைருவிய கைாலம ்பல்லர் கைாலம 
நாயக்கைர்கைாலம, லசாழர் கைாலம, ல்பான்்ற 
இலக்கியஙகைளில் மூழ்கிக்கி்டந்ல�ன் ஒரு 
கைாலதது இலக்கியஙகைமள இன்லைாரு கைால 
இலக்கியதல�ாடு ஒப்பிடடுப் ்பார்ப்்பதில் புது 
இலக்கிய சுமவ கைணல்டன் அப்ல்பாது ்பள்ளி 
�மிழாசிரியராகை வந்திருந்� ஆரியநா�ன் லசர்  
்பா்டப்புத�கைஙகைள் �ாணடி ்பல வி்டயஙகைமள 
வகுப்பில் ல்பசுவார் �மிழுணர்மவ ல�ன்கைலந்து 
எஙகைளுக்கு புகைடடிக் தகைாணடிருந்�ார்

அவர்கைளது கைற்பித�ல் வழிலய 
்பா்டப்புத�கைததிலிருந்� தசய்யுள்கைமளயும, 
இலக்கைணதம�யும ஒரு புதிய 
அனு்பவைாக்கிைார்.

அந்ந ஆர்வலை என்மைக் கைவிம�கைமள 
லைலும ல�டிப்பிடிதது ்படிப்்பவைாகை 

ைாற்றியது.
எைக்கு நான் ஆணடு 
10 ்படிக்கும ல்பால� 

இலஙமகையில் இருந்து 
தவளிவரும சு்டர்ஒளி 

்பததிரிமகையில் 
தவளிவந்� 

"கைமரந்� 
கைற்பு "என்்ற 
கைவிம�யு்டன் 
ஆரம்பைாைது 

எைது 
இலக்கிய 

பிரலவசம அன்றிலிருந்து இன்றுவமர ்பல 
்பததிரிமகைகைளிலும இமணய �ளஙகைளிலும 
எழுதி வருகில்றன்.

 உங்கள் முதல் நூல் 
வேளியீடு முயற்சி பற்றி ...?
ஆைாம இது என் மு�ல் குழந்ம� 

சுகைப்பிரசவம மிகைவும சி்றப்்பாகை 28.02.2016 
ஓட்டைாவடி பிரல�ச சம்ப ைண்ட்பததில் 
பிரைாண்டைாகை ந்டந்து முடிந்�து. 
இந்நிகைழ்வில் இந்திய ைற்றும இலஙமகைப் 
்பம்டப்்பாளிகைள் கைலந்து தகைாண்டைர். 
கைல்கு்டா த�ாகுதி  இலக்கிய வரலாற்றில் 
இந்� நூல் தவளியிடடு விழா சி்றப்்பாகை 
என்றும ல்பசப்்படும என்று நிமைக்கில்றன். 
த்பரும எணணிக்மகையாை த�ன்னிந்திய 
கைமலஞர்கைள் ைததியிலும எஙகைள் ஊர் மூத� 

இலக்கிய 
வாதிகைள் 
ைததியிலும  என் 
நூல் தவளியிடு 
ைகிழ்வு �ருகி்றது.

 மவலசியாவில் உங்கைது 
மு்கேரி இழநத முசசநதி 
்கவிளத நூல் அறிமு்க விழா 
நடநதா்க அறிநவதாம் அது பற்றி 
வசால்ல முடியுமா?
ஆைாம ைலலசியாவில் இரணடு 

இ்டஙகைளில் எைது நூல் தவளியிடடு விழா 
ந்டந்�து. �மலநகைர் லகைாலாலமபூரில் இனிய 
நந்�வைததிைால் ஒழுஙகு தசய்யப்்பட்ட 
எழுத�ாளர் ைாநாடடிலும ைற்றும ைலலசிய 
�மிழ் சஙகை நிகைழ்விலும எைது நூல் 
அறிமுகை விழா சி்றப்்பாகை நம்ட த்பற்்றது 
ைலலசியாவிலிருந்து கைவிஞர் ரூ்பன் ைற்றும 
இனிய நந்�வைம ்பதிப்்பகைம ைலலசிய �மிழ் 
எழுத�ாளர்கைள் சஙகைம ைக்கைள் ஓமச ஆசிரியர் 
ராலேந்திரன் சலகைா�ரி ைல்லிகைா கைணணன் 
ைற்றும ்பலர் எஙகைமள அன்பு்டன் வரலவற்று 
உ்பசரித�ார்கைள் ைற்றும அஙலகை ந்டக்கைவிருந்� 
இலக்கிய  நிகைழ்வுகைமளயும சரி ்படுததியும 
�ந்�ார்கைள்.

 இநத மவலசிய இலக்கிப்பயணம் 
உங்களுக்கு எளதத் தநதது?
இந்தியா, ைலலசியா ல்பான்்ற நாடுகைளில் 

வாழும எழுத�ாளர்கைள் ைததியில் ஒரு உ்றவுப் 
்பாலதம� இந்�ப் ்பயணம அமைததுத �ந்�து 
அவர்கைளுக்கு ைததியில் சிறு அம்டயாளதம�யும 
எைக்கு ஏற்்படுததி �ந்�து.

 ஒரு ்கவிளத எப்படி இருக்்க 
வேண்டும் வசால்லுங்கவைன்?
கைவிம�கைள் எல்லாம ஆதைாவின் 

கைருவிலிருந்து உருவாைமவ! தவறும தவளி 
உ�டுகைளில் பி்றந்�மவ அல்ல!

கைவிஞன் வார்தம�கைமள எடுததுக் 
லகைார்ப்்பதில்மல.

உணர்சசியின் த்பருக்கு, சரியாை 
வார்தம�கைமள சரியாை இ்டததில் தகைாணடு 

தகைாடடுகி்றது கைவிம� 
உணர்லவாடு இருக்கை 

லவணடும அது ்படிப்்பவமை 
ஈர்க்கை லவணடும

கைவிம� சுமவக்கை லவணடும 
்படிப்்பவமை அந்� சுகை அனு்பவததுக்குள் 

இமணக்கை லவணடும
கைவிம� ஒன்ம்ற தசால்ல லவணடும.
ஒரு தவளிசசம ்பாய்சச லவணடும
கைவிம� நம்ட எளிமையாகை இருக்கை 

லவணடும எளிமையாை தசால்லா்டல்கைளில் 
தீவிரைாை ்பலவி்டயஙகைமள கைவிம�யில் 
தசால்ல முடியும  என்று நமபுகின்்றவன் நான்

அமரத� ைாமவ அமரக்கைாது புதி�ாகை 
சிந்திதது புதி�ாகை எழு� லவணடும என்று 
நிமைப்்பவன் நான்

ஒரு எழுத�ாளன் எப்ல்பாதும �ன் 
கைணகைமளயும கைாதுகைமளயும தி்றந்து மவததிருக்கை 
லவணடும

  நல்ல ்கவிளத்கள் என  
எேற்ளறை  ேளரயளறை 
வசய்கின்றீர்கள்?
கைவிம�க்கு வயது அதிகைம ஆைால் அது ்பற்றி 

ல்பசும எைக்லகைா வயது மிகைக் கும்றவு கை்டவுமள 
எவவாறு வமரயறுக்கை முடியால�ா அவவால்ற 
கைவிம�கைமளயும வமரயறுக்கை முடியாது 
.வாைவில்மல ஏழுவணணஙகைளு்டன் �ான் 
்பார்க்கைலவணடும பிரிததுப்்பார்க்கைக்கூ்டாது என்று 
நிமைப்்பவள் நான்.

 ஒரு பளடப்பாளியின் 
ஆரம்பத்ளத சரியா்க 
அடித்தைமிடுேது ஏவதா ஒரு 
ஊட்கமா்கத்தான் இருக்கும் 
அநத ேள்கயில் உங்கள் 
ேைரசசியில் ஊட்கங்களின் 
பங்களிப்பு எவோறு 
இருக்கிறைது ?
ஊ்டகைஙகைள் �ான் என் கைவிம�கைமள 

சமூகைததிற்கு தவளிசசம ல்பாடடு கைாடடியது 
அந்� வமகையில் நான் தவளிநாடுகைளில் 
இருக்கும கைாலப்்பகுதியில் ைததிய 
கிழக்கு தவளியி்டாை "�மிழ்ம்டமஸ்" 
்பததிரிமகை எைது கைவிம�, சிறுகைம� 
கைடடுமரகைமள வார வாரம பிரசுரம 

நூல்கத்தில் ்கழுத்து ேலிக்கும் 
அைவிற்கு  ோசித்திருக்கிவறைன்
ஓடடமாேடி  ரியாஸ்
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சசய்து 
சிறப்பான 
ஒரு களம 
அமைத்து 
தநதது என்ற 
சசால்ல 
்ேண்டும.

அமத்்பால இநதியாவில 
இருநது சேளிேரும ேல்லமை 
மினனிதழ், தடாகம மினனிதழ், 
ைற்றும கலகுடா ்ேசன. புத்தளத்தில 
இருநது சேளி ேரும புதிய சேளிசசம 
்பத்திரிமக. இ்லஙமகயின பிரதான 
்பத்திரிமககள் தினகரன, வீர்கசரி, 
மித்திரன ோரை்லர் சுடர் ஒளி, உதய 
சுரியன, விடிசேள்ளி, ்்பானற 
்பத்திரிமககளும   ைற்றும ேசநதம 
சதாம்லக்காட்சி, பிரானஸ் ttn 
சதாம்லக்காட்சி ்்பானற எல்லா 
ஊடகஙகளும என இ்லக்கிய 
ேளர்சசியில துமைநினறமேக்ள.

 உங்களுக்கு கிடைத்த 
பாராட்டுக்்கள் விருது்கள் பற்றி?
விருதுகமள விட ்பாராட்டுக்கள் 

எனக்கு நிமறய்ே கிமடத்து இருக்கிறது. 
அமத்ய ோன ச்பரிதும விருமபுகி்றன.

2015 ைார்ச ைாதம தடாகம கம்ல  
இ்லக்கிய ேடாத்திய  சர்ே்தச கவிமதப 
்்பாட்டியில எனக்கு முத்லாம இடமும, 
கவியருவி ்பட்டம கிமடத்தமை. 2015 
திரு்காைைம்லயில ை்்லசிய தமிழ் 
எழுத்தாளர்கள் சஙகமும ்பமடப்பாளி 
உ்லகமும இமைநது ேடாத்திய இ்லக்கிய 
சநதிபபும விருது ேழஙகும விழாவில 
எனது இ்லக்கிய துமறமயப ்பாராட்டி 
விருது ேழஙகி சகளரவித்தமை.

 21.11.2015 தடாகம கம்ல இ்லக்கிய 
ேட்டத்தின ஆதரவில சகாழுமபு தமிழ் 
சஙகத்தில ைர்்ஹூம எஸ் எச எம செமீல 
நிமனோக கம்லத்தீ்பம ்பட்டம ேழஙகி 
ச்பாண்னாமட ்்பார்த்தி சகளரவித்தமை. 

2015 ஏபரல அனறு இநதியாவில 
இருநது சேளிேரும ேல்லமை இதழ் 
எனக்கு ேல்லமையாளர் விருது ேழஙகி 
சகளரேப்படுத்தியமை. 26.05.2016 
அனறு ை்்லசிய சிரம்பான ைாநி்ல 
எழுத்தாளர் ைாோட்டில என இ்லக்கிய 
்பணிமயப ்பாராட்டி விருது ேழஙகி 
சகளரேப்படித்தியமை.

 12.12.2016 சகாழுமபில ேமடச்பற்ற 
உ்லக இஸ்்லாமிய  தமிழ் இ்லக்கிய 
ைாோட்டு ச்பான விழாவில என இ்லக்கிய 
்பணிமயப ்பாராட்டி விருது ேழஙகி 
சகளரேப்படுத்தியமை. 25.02.2017 

கரோகு இ்லக்கிய ைனறத்தின 
ஏற்்பாட்டில 2015 ஆம 
ஆண்டுக்குரிய கவிமத 
நூலுக்கான ்சாம்லக்கிளி 
விருதும ்பாராட்டும, 
சானறிதழும கிமடத்தமை 
14.12.2017 பிர்தச சசய்லகம 
்காறமளப்பற்று ைத்தி 
ோமழச்சமன பிர்தச 
க்லாசசார விழாவில 
இளம கம்லஞருக்கான 
விருது ேழஙகி 
சகளரவிக்கப்பட்டமை.

25.12.2020 அனறு கவிஞர் 
ோலி கம்ல இ்லக்கிய 
அறக்கட்டமளயால 
ேழஙகப்படும (2019-. 20.20) 
ஆண்டுக்கான கவிஞர் 

ோலி விருது  ேழஙகி 
சகளரவிக்கப்பட்டமை. 
(இநதியாவில) 

அக்கமரப்பற்று ்ாொ 
தமிழ் ைனறம ேடாத்திய 
உ்லக்லாவிய கவிமதப 
்்பாட்டியில முத்லாம இடம 
ச்பற்று சானறிதழும ்பைப 

்பரிசும கிமடத்து.

 இதுவடர வாசித்த 
படைப்புக்்களில் உங்கடை 

மி்கவும் ்கவர்ந்த படைப்பு 
எது? உங்கடை ்கவர்ந்த 
எழுத்தாைர்கள் யார?
அைரர் கலகி,  செயகாநதன,செய்ைாகன, 

சுொதா,்சா்பாசக்தி,்பா விெய் எல்்லாரும 
எனமன அேர்கள் எழுத்துக்களால மூசசு தினற 
மேத்தேர்கள்.

ோன கவிஞர் ோ. முத்துக்குைாரின  ோசகன 
அேர் இநே உ்லமகவிட்டு பிரிநதுவிட்டாலும, 
இனறும தனது ்பாடலகளால,கவிமதகளால 
தமிழ் ரசிகர்களின ைனஙகளில நீஙகாைல 
நிமறநதிருப்பேர் அணி்லாடும முனறில, 
்ேடிக்மக ்பார்ப்பேன, ்பட்டாம பூசசி 
விற்்பேள், குழநமதகள் நிமறநத வீடு ்்பானற 
அேரது நூலகள் எனமன மிகவும கேர்நதமே

ஆத்ைஞானியும கவிஞனுைான ஒரு விசித்திரக் 
க்லமே கலில ஜிபரான அேர் எழுத்துக்கமள 
்தடி ோசிப்பேர்களில ோனும"ஒருேன அேரது

ைைலும நுமரயும, 
ஞானக்களஞ்சியம எனமன 
மிகவும கேர்நதது. 
கலீல ஜிபரானுமடய 
எழுத்துக்களில ைனம 
திமர சகாடுத்்தாருள் 
கவிஞர் கண்ைதாசனும 
ஒருேர். அேர் சசாலகிறார், 
“ோன கலீல ஜிபராமனப 
்படிக்கும ்்பாசதல்லாம 
தமிழில இப்படி எழுத 
யாருமிலம்ல்ய எனறு 
ஏஙகு்ேன. அநத ஏக்கம 
இப்்பாது இலம்ல. 
இ்தா! அபதுல ரகுைான 
ேநதுவிட்டார். இேருமடய 
கவிமதகமள சேளியிட்டால 
யார் இநதக் கவிஞன? 
எனறு உ்லகம நிசசயம 
விசாரிக்கும” அநதளவு உ்லக  
புகழ்ச்பற்ற  கவிஞர்தான 
அபதுல ரகுைான அேரது 
கவிமதகமளயும விருமபிப 
்படிப்்பன அேரது ்பாலவீதி, 
ஆ்லா்பமன,மினமினிகளால 
ஒரு கடிதம,பித்தன ்்பானற 
நூலகள் எனக்கு மிகவும 
பிடித்தமே கவிப்்பரரசு 
மேரமுத்துவின “தண்ணீர் 
்தசம”. சராம்ப பிடிக்கும 

்ப்ல தடமேகள் ோசித்து இருக்கி்றன 
கமதமய கவிமத ேமடயில சசாலலும அழ்கா 
தனியழகு ்ைலும ரத்ததானம,காவிநிறத்தில 
ஒருகாதல,கள்ளிகாட்டு இதிகாசம,இநதக் 
குளத்தில கலச்லறிநதேர்கள் ்்பானற நூலகளும 
எனமன சைய்சிலிர்க்க மேத்தமேக்ள 
அது்்பா்ல மு.்ைத்தா, கவிஞர் ோலி 
கவிமதகமளயும சசால்ல்லாம

கவிஞர் ்சாம்லக்கிளி கவிமதகள் எனமன 
மிகவும கேர்நதமே

அேரின கவிமதகள் புதுபபுது ஊட்டஙகமள 
ைனத்திற்கும சிநதமனக்கும அள்ளித் 
சதளிக்குமஅேரின "அேைம" ்படிக்க ்படிக்க 
இன்பம தரும சுேனம

தான ோழ்நத கா்லத்தின  கா்லக்கண்ைாடியாக 
ஒரு கம்லஞர் இருக்க ்ேண்டும  இதற்கு சிறநத 
எடுத்துக்காட்டு ைனுஷய புத்திரன

அேர் கவிமதகள் உமரயாடல ்பாஙகில 
அமைநதிருக்கும என ்படுக்மகயமறயில யா்ரா 
ஒளிநதிருக்கிறார்கள்,இதற்கு முனபும இதற்கு 
பினபும, ைைலினகமத ்்பானற நூலகமள 
விருமபி ்படித்து இருக்கி்றன இப்படி்ய 
அடுக்கிக் சகாண்்ட ்்பாக்லாம

 அது்்பா்ல  எனது தாய் ைண்ணின ோசமிகு 
கவிஞர்களான

ஓட்டைாேடி அற்பாத், எஸ். ேளீம , 
அஷரரஃப சி்ாபதீன, கவிஞர் ஷலைானூல 
்ரீஸ் , ைற்றும ரியாஸ் குரானா ,கவிஞர் ைஜீத், 
எனமன கேர்நத ்பமடப்பாளிக்ள அேர்களது 
நூலகமளயும ோன விருமபி ோசித்து ேருகி்றன

 படைப்பு்களுக்்கா்க 
முனடவக்்கப்படும் 
விமர்சனங்கடை எப்படிப் 
பாரக்கினறீர்கள்?
தமிழில சதாலகாபபிய கா்லத்தி்்ல்ய 

கறாரான இ்லக்கிய விைர்சன முமற 
இருநது"ேநதிருக்கினறது ஆ்ராக்கியைான 
விைர்சனஙகமள ஆதரிப்பேன ோன 
ஆனால இனமறய விைர்சனஙகள் 
எல்லாம ஆ்ராக்கியைானதா எனறால அது 
்கள்விக்குறி்ய.

 புதுக் ்கவிட்த, மரபுக் ்கவிட்த 
பற்றிய உங்கைது பாரடவ 
எப்படி இருக்கிறது?
இ்லக்கைக்கட்டுப்பாட்டுக்குள் 

அடஙகாைல உைர்சசி சேளி்படப ்பாடும புதுக் 
கவிமதகமள்ய ோன விருமபுகி்றன (அதற்காக 
ைரபுக் கவிமதகமள முற்றாக சேருக்கி்றன  
எனற அர்த்தமுமிலம்ல) ோன சுதநதிரைானேன

அது ்்பா்ல என எழுத்து்க்களும சுதநதிரைாக 
இருக்க ்ேண்டும கூண்டுக்குள்ளும, 
யாபபுகளுக்குள்ளும நினறு  கவிமத ்பமடக்க  
எனனால முடியாது.

 நான க்கட்கிகறன புரியா்த 
மமாழியில் ்கவிட்த படைதது 
எனன பலன?
ோலட் விட்ைனின “புலலின இதழ்கள்” எனற 

புதுக்கவிமதமயப ்படித்திருநத ்பாரதி அமதப 
்்பா்லத் தமிழிலும புதுமை ்பமடக்க்ேண்டும 
எனறஆர்ேத்தாலதான புதுக்கவிமத எழுதினார் 
அதன இனிமை கண்்ட சுமே புதிது, ச்பாருள் 
புதிது, ேளம புதிது, சசாற்புதிது ்சாதி மிக்க ேே 
கவிமத எநோளும அழியாத ைாகவிமத எனறார் 

எனமனக் ்கட்டால ைரபுக் கவிமதகமள 
ேனகு ்தர்சசி்யாடு கற்க ்ேண்டும பினபு 
அதமனக் கற்றுக் சகாண்டதன பு்லமை்யாடு 
தமிழில ேல்ல புதுக் கவிமதகமள ்பமடக்க 
்ேண்டும என்்பன ்பமழயன கழிதலும புதியன 
புகுதலும ேழுே்ல கா்ல ேமகயி னா்ன

 ்கை்ந்த ஆண்டு நீங்கள் படித்த 
நூல்்களில் உங்கடை மி்கவும் 
்கவர்ந்த நூல் பற்றியும் , 
உங்கள் அடுத்த நூல் மவளி�டு 
பற்றியும் ம்சால்லுங்ககைன ?
"ஆடு ஜீவிதம" இநத ோேம்ல ்படிக்கும 

்்பாது ோ்ன ஒரு ்பாம்லேனத்தில தனியாக 
அகப்பட்டது ்்பா்ல உைர்ந்தன  மிக 
ஆர்ேத்துடன ்படித்்தன.

2010 ்கரள சாகித்திய அகடாமி விருது ச்பற்ற 
இநோேல ்படிக்மகயில வித்தியாசைான 

ஒரு ோசக அனு்பேத்மத தருகிறது
்பாம்லேனத்தில உருோன அன்லடிக்கும 

அனு்பேக் கமத இது அமரொன ேயிற்றுக்காக 
வீட்மடயும,ோட்மடயும பிரிநது ைைல 
காட்டுக்குப ்்பாய் அகப்பட்டுக் சகாண்ட ேஜீப 
ஸ்்பரிசம.  ோசமன, அனபு, ஆமச எனற ைனித 
நிம்லகமள முற்றிலுைாகப ்பறிசகாடுத்துவிட்டு 
ஆட்டுக்கிமடயில ஒரு ஆடாக்ே ைாறிப்்பான 
அே்லம ைனம கசியச சசய்கிறது...

எனறு்ை ைறக்க"முடியாத ்பாம்லேனக் 
கமதயிது என அடுத்த கவிமத நூ்லான "ோனும 
என நிழலும" கவிமதத் சதாகுபபு மிக விமரவில 
சேளியிடப்படும இனஷா அல்லாஹ் அதற்கான 
ஏற்்பாடுகள் ேடநது சகாண்டு இருக்கினறது.

 இ்ந்த இைததில் யாருக்கும் நனறி 
ம்சால்வ்தா்க இரு்ந்தால் மு்தலில்  
யாருக்கு ம்சால்வீரர்கள்?
முதலில இமறேனுக்்க சசால்ேன 

அடுத்ததாக என ச்பற்்றார்களுக்கு ேனறியிமன 
கூறிக் சகாண்டு கம்லயு்லகில எனக்கு ஊக்கம  
தநது எனக்கு உற்சாகம தநது எனமன ஏற்றுவித்த 
ஏணியாக  நினற அண்மையில ைமறநதும என 
ைனதில ைமறயாது ோழும என அனபுச ச்காதரி 
கம்லைகள் ஹிதாயா அேர்கமளயும  இநத 
இடத்தில ேனறியுடன நிமனவு கூறியேனாக 
எனமன சுதநதிர ்பறமேயாக ்பறக்க விட்ட 
என அனபு ைமனவி ஸாஜிதாவுக்கும என இரு 
ைகள்களுக்கும  ைற்றும  எனமன ்ேசிக்கினற 
ோசிக்கினற அமனத்து உறவுகளுக்கும எனமன 
்ேர்காைல சசய்த ்பத்திரிமகக்கும,எனமன 
்ேர்காைல சசய்த  ்பாத்திைா ேளீரா 
அேர்களுக்கும என இதயம பிழிநத ேனறியிமனத் 
சதரிவித்துக் சகாள்கி்றன.
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சதாடர்புகளுக்கு :

க்க.ஈஸவரலிங்கம்...  
easwarantkn@gmail.com
whatsapp : 0773124543

கநர்காணல் 
பாததிமா நளீரா



புஷ்பா" ்டத்தில் இடம்்ற்ற ்பாடலுக்கு எதிரபாக 
ஆணகள் அமைப்பு ஒன்று வழக்கு ்�பாடர்ந்துள்்ளது.

சுகுைபார் இயக்கத்தில் அல்லு அர்்ஜுன் நடிப்பில் 
உருவபாகியுள்்ள ்டம 'புஷ்பா'. மைத்ரி மூவி மைக்கர்ஸ் 
நிறுவனம �யபாரிக்கும புஷ்பா ் டம இரணடு ் பாகஙக்ளபாக 
்வளியபாகவுள்்ளது. இப்்டத்தில் அல்லு அர்்ஜுனுக்கு 
ம்பாடியபாக ரபாஷமிகபா ைந்�னபா நடித்துள்்ளபார். ்கத் 
்பாசில் ஐபிஎஸ் அதிகபாரியபாக வில்்லன் க�பா்பாத்திரத்தில் 
நடித்துள்்ளபார். மைலும ்்க்தி்பாபு, பிரகபாஷரபாஜ், 
சுனில், �னஞமசேயபா, ஹரிஷ உத்�ைன் ஆகிமயபார் முக்கிய 
க�பா்பாத்திரத்தில் நடித்துள்்ளபார்கள்.

இப்்டம �மிழ், ்�லுஙகு, ைம்லயபா்ளம, கன்னடம 
ைறறும இந்தி என 5 ்ைபாழிகளில் ்வளியபாக உள்்ளது. 
அணமையில் புஷ்பா ்டத்தின் ்பாடல்கள் ைறறும டீசேர் 
்வளியபாகி ரசிகர்கள் ைத்தியில் நல்்ல வரமவறம்ப் 
்்றறுள்்ளது. இ�னபால் இப்்டத்தின் மீ�பான 
எதிர்்பார்ப்ம் அதிகரித்துள்்ளது.

இப்்டத்துக்கு ம�விஸ்ரீ பிரசேபாத் இமசேயமைத்துள்்ளபார். 
இப்்டத்தில் ஒரு ் பாடலுக்கு சேைந்�பா நடனைபாடியுள்்ளபார். 
இப்்டத்தின் டிமர்லர் சேமீ்த்தில் ்வளியபாகி, ்்ரும 
வரமவறம்ப் ்்ற்றது. இப்்டம வரும டிசேம்ர் 17 
அன்று திமரயரஙகுகளில் ்வளியபாகி்றது.

இப்்டத்தின் ்பாடல்கம்ளப் ்டக்குழு ஒவ்வபான்்றபாக 
்வளியிட்டு வருகி்றது. அந்� வமகயில் சேமீ்த்தில் 
‘ஊ அன்ட்டவபா’ என்்ற ்பாடம்ல ‘புஷ்பா’ ்டக்குழு 
யூடியூபில் ்வளியிட்டது. இந்�ப் ்பாடலுக்கு சேைந்�பா 
நடனைபாடியுள்்ளபார். இப்்பாடலின் வரிகள் ஆணகம்ளக் 
்கபாசமசேப்்டுத்துவ�பாகக் கூறி ஆணகள் அமைப்பு 
ஒன்று ஆந்திர ஐமகபார்ட்டில்  இப்்பாடம்லத் �மட ் சேயய 
மவணடும என வழக்கு ்�பாடர்ந்துள்்ளது. விமரவில் 
இந்� வழக்கு விசேபாரமைக்கு வரவுள்்ளது.

ஆர்.எம். பானுமதி. வவுனியா.

கேள்வி:- இந்�ப் ்டத்தில் நபான் 
நடிக்க முடியபாது என்று �னுஷ �ட்டிக் 
கழித்� ஒரு ்டத்தில் சிவகபார்த்திமகயன் 
நடிக்கி்றபாரபாமை..உணமையபா...?

பதில்:- உணமை�பான் .'முணடபாசு 
்ட்டி', 'ரட்சேகன்'ஆகிய ்டஙகம்ள 
இயக்கிய ரபாமகுைபார் �னுமசே மவத்து 
ஒரு ்டத்ம� இயக்க, அவரிடம ஒரு 
கம�மயச ்சேபான்ன�பாகவும அந்�க்கம� 
�னுசுக்குப் பிடிக்கவில்ம்ல என்று 
அவர் ்சேபான்ன�பாகவும, 
சிவகபார்த்திமகயன் அந்�க் 
கம�மயக் மகட்டு 
கம� பிடித்துப் 
ம்பாய நடிக்க ஒப்புக் 
்கபாணட�பாகவும 
்சேபால்்லப்்டுகி்றது. 

இந்� ்டத்துக்கபான 
அறிவிப்பு 

விமரவில் 
்வளியபாகும என்று 
கூ்றப்்டுகி்றது.

 எஸ்.ஏ.மணி. சிலாபம்.
கேள்வி:- "நடிகர்கள் 

்டம �யபாரிக்கப் 

ம்பாகக் 
கூடபாது" என்று 
நடிகர் சேசிகுைபார் 
்சேபான்னபாரபாமை...?

பதில்:- இல்ம்ல அவர் அப்்டிச 
்சேபால்்லவில்ம்ல. அவர் நடித்துள்்ள 
'ரபா்வமசேம' ்டத்தின் ்த்திரிமகயபா்ளர் 
சேந்திப்பில் க்லந்து ்கபாணடு ம்சும 
ம்பாது "இந்� ்டத்தின் �யபாரிப்்பா்ளர் 
டி.டி.ரபா்பா எனக்்கபாரு அட்மவஸ் 
்கபாடுத்�பார்.'  நடியுஙகள், 
்டம �யபாரிக்க மவணடபாம' 
என்்றபார்.. உணமை�பான்.... 

�யபாரிப்பில் அவவ்ளவு 
சிரைமும ்்பாறுமையும 
மவணடும...ஒரு 
நடிகனுக்கு அது ம�மவ 
இல்்லபா� ஆணி" 
என்்றபார்.

 செல்வி.எஸ்.உமாதேவி. 
வதேளை.

கேள்வி:- ஒரு 
்்றமவயின் 
்்யமர �னது 
்்யருக்குள் மவத்துக் 
்கபாணடிருக்கும நடிமக 
யபார்?

பதில்:- நயன்'�பாரபா'!

எம்.சுோகர். தியேலாவ.
கேள்வி:- இமசே அமைப்்பா்ளர் ஜீ.வி.

பிரகபாஷ இப்ம்பாது நிம்றய ்டஙகளில் 
நடித்துக் ்கபாணடிக்கி்றபாரபாமை, அது ்றறி 
்கபாஞசேம ்சேபால்லுஙகம்ளன்?

பதில்:-ஆைபாம...அவர் நடித்துள்்ள 
'ம்சசி்லர்', '்்யில்' ஆகிய திமரப்்டஙகள் 
அடுத்�டுத்து   ்வளியபாகி இருக்கின்்றன. 
இதில் 'ம்சசி்லர்' ்டத்தில் �ணிக்மக குழு 
்ரிந்துமரத்� ்வட்டுகம்ளத் �யபாரிப்புத் 
�ரப்பு ஏறகபா� நிம்லயில் 'A' சேபான்றி�ம்லப் 
்்றறிருக்கி்றது இப்்டம. இந்� 
்டத்தில் பிர்்ல இயக்குனர் மிஷகின் ஒரு 
க�பா்பாத்திரத்தில் நடித்திருக்கி்றபார்.

  இப்ம்பாது இயக்குநர் ்வறறிைபா்றனின் 
உ�வி இயக்குநர்களில் ஒருவரபான ைதிைபா்றன் 
இயக்கத்தில் ஜி வி.பிரகபாஷ நடித்துள்்ள 
அக்ஷன் த்ரில்்லர் வமக திமரப்்டைபான 

'்சேல்பி' திமரப் ்டத்தின் ட்மர்லர் 
்வளியபாகி உள்்ளது. இந்�ப் ்டத்தில் 

இயக்குநர் ்கௌ�ம வபாசும�வ 
மைனன் முக்கிய க�பா்பாத்திரத்தில் 

நடித்துள்்ளபார். இந்�்டத்ம�ப்்றறி 
பிரகபாஷ கூறுமகயில் "என்னுமடய 
மகரியரின் சி்றந்� திமரப் ்டஙகளில் 
ஒன்று வந்து ்கபாணடிருக்கி்றது" என்று 
கூறியுள்்ளபார்.

            இது �விர சீனு ரபாைசேபாமி 
இயக்கத்தில் உருவபாகி வரும இடி 

முழக்கம ்டத்திலும ஜி.வி.பிரகபாஷ 
நடிதுதுள்்ளபார்.

எம்.மாகிரட். எலபடகம.
கேள்வி:- வி்யக்கு 

வில்்லனபாக 
வி்ய மசேது்தி 
நடித்�ம�ப்ம்பால், 
வி்ய மசேது்திக்கு 
வில்்லனபாக வி்ய 
நடிப்்பாரபா?

பதில்:- அந்� 
அ்ளவுக்கு �பாழ்ந்து ம்பாய 
�னது இமைம் ்கடுத்துக் ்கபாள்ளும 
துணிவு வி்யக்கு இல்ம்ல. வி்ய 
மசேது்து என்்ற நடிகர் �னது இமைம்ப் 
்றறி்யல்்லபாம கவம்லப்்டபா� 
வித்தியபாசேைபான ஒரு நடிகர்.
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கேள்வி பதில்

சினி பஜார்

ம�ொழிவொணன்

சினி பஜார் தகள்வி பதில், 
தினகரன் வார மஞ்சரி,

லேக் ஹவுஸ், ககாழும்பு--10. 

நபாயமசேகர் ரிட்டர்ன்ஸ்’ 
்டப்பிடிப்பு 
பூம்யுடன் 
்�பாடஙகியுள்்ளது.

நமகசசுமவ நடிகர் 
வடிமவலு நீணட 
இமட்வளிக்கு பின் 
க�பாநபாயகனபாக நடிக்கும 
்டம ‘நபாயமசேகர் 
ரிட்டர்ன்ஸ்’. ம்லகபா 

நிறுவனம �யபாரிக்கும 
இப்்டத்ம�  சுரபாஜ் 
இயக்குகி்றபார், 
சேந்ம�பாஷ நபாரபாயைன் 
இப்்டத்திறகு 
இமசேயமைக்கி்றபார்

இந்� ்டத்தின் 
'்ர்ஸ்ட் லுக்' ஏறகனமவ 
்வளியபாகி நல்்ல 
வரமவறம் ்்ற்றது. 

இந்நிம்லயில்  
'நபாயமசேகர் ரிட்டர்ன்ஸ் 
'்டத்தின்   ம்பாஸ்டர் 
லுக் சேமீ்த்தில்  
்வளியபானது

இந்நிம்லயில் 
‘நபாயமசேகர் ரிட்டர்ன்ஸ்’ 
்டத்தின்   ்டப்பிடிப்பு  
பூம்யுடன்  
்�பாடஙகியுள்்ளது.

வடிகவலுவின் 'நாய் கேேர் 
ரிட்டர்ன்ஸ்' ப்டப்பிடிப்பு 
பூஜையு்டன் துவகேம்
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விஜய் பட வேந்திக்கு
முற்றுப்புள்ளி ளவதே 

கீர்ததி சுதரஷ்
வி்யயின் 66-வது ்டத்தில் கீர்த்தி சுமரஷ நபாயகியபாக நடிப்்�பாக உ்லவி வந்� வ�ந்திக்கு 
அவமர முறறுப்புள்ளி மவத்துள்்ளபார்.

வி்ய ’பீஸ்ட்’ ்டத்தில் நடித்து முடித்துள்்ளபார். அடுத்து பிர்்ல ்�லுஙகு மடரக்டர் 
வமசி இயக்கும ்டத்தில் நடிக்க உள்்ளபார். இது வி்யக்கு 66-வது ்டம. 

�மிழ், ்�லுஙகு ்ைபாழிகளில் �யபாரபாக உள்்ளது. இ�ன் ்டப்பிடிப்பு 
விமரவில் ்�பாடஙக உள்்ளது. இந்� ்டத்தில் கீர்த்தி சுமரஷ 

நபாயகியபாக நடிக்க இருப்்�பாக இமைய �்ளஙகளில் �கவல் 
்ரவியது. ஏறகனமவ வி்யயுடன் ’ம்ரவபா’ ’சேர்கபார்’ ஆகிய 

்டஙகளில் கீர்த்தி சுமரஷ நடித்துள்்ளபார். 
புதிய ்டத்தில் வி்யயுடன் மீணடும நடிக்கிறீர்க்ளபா? 
என்று கீர்த்தி சுமரசிடம மகள்வி எழுப்்ப்்ட்டது. 

இ�றகு ் தில் அளித்� அவர் கூறுமம்பாது, ‘‘வி்யயின் 
66-வது ்டத்தில் நபான் நடிக்கவில்ம்ல. அவர் 

ம்பாடியபாக நபான் நடிப்்�பாக ்வளியபான �கவல் 
வ�ந்தி�பான்’’ என்்றபார். இம�யடுத்து வி்யயின் 
66-வது ்டத்தில் அவருக்கு ம்பாடியபாக நடிக்கப் 
ம்பாவது யபார் என்்ற எதிர்்பார்ப்பு ஏற்ட்டு 
உள்்ளது.
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ந�ோட்டன் ரோம்

உ்டலளவில் குைறபோடுகள் 
இருந்ோலும் மன 

வ�ைமயு்டன் உலைகநே 
்னவசபபடுத்தி சோதித்்வரகள் 
எத்்ைனநேோ நபைர 
அை்டேோளபபடுத்்லோம். 
அவரகநள 'மனி்னின் 
உணைமேோன குைற மனம் ்ோன்' 
என நிரூபித்்வரகளோக பலர 
மத்தியிலும் நபசபபடுவரகளோகநவ 
வோழ்கின்றனர. வோழ்நது 
மைறநதும் உள்ளனர. 
வரலோற்றிலும் ்னக்கன 
்னியி்டத்ை் பிடித்து ௨ள்ளனர.

அந்தவமையில், உடலளவில் ்பாதிப்பு 
இருந்தாலும ைன்தளவில், குறிப்்பாை 
எல்்லாரது ைனதிலும ்தனக்்ைன ஒரு 
்தனியிடதம்த ்தக்ை மவததுக் ்ைாண்டு 
வாழ்நதுக்்ைாண்டிருப்்பவர் ்தான் குைார் என 
எல்்லாராலும ்சல்லைாை அமழக்ைப்்படும 
ஞானகுைார். 30 இளம வயது இமளஞன் சை 
இமளஞர்ைள், ்்பரியவர்ைளின் உள்ளததில் 
இடமபிடிததுள்ளவர்.

்வற்றிமல, ்பாக்கு (கூறு) விற்கும ஒரு 
சிறு வியா்பாரி. ஹற்்றன் ்பஸ்தரிப்பிடததில் 
்பல ்ேரம அந்த வியா்பாரிக்கு 
அருகில் நின்்ற ்்பாதிலும அவர் ்பற்றி 
்்தரிநதுக்்ைாள்ளவில்மல. அறிநது்ைாள்ள 
எத்தணித்ததும இல்மல. அவர் இருக்கும 
இடம எந்ேரமும ்பர்பரப்்பாைவும 
ைலைலப்்பாைவும இருப்்ப்தனால் ோனும 
ைண்டு்ைாள்ளாை்ல்ய இந்த மூன்று 
வருடஙைளாை இருநதுவிட்டன்.

ைடந்தவாரம திடீ்ரன அந்த சிறிய 
வியா்பாரி என்மன அமழத்தார். அவர் 
அைர்நதிருக்கும இடததிற்கு ்சன்்ற 
்்பாது்தான் ோன் அதிர்ச்சியமடந்்தன். 
ைனம ்தடுைாறிவிடடது. அவர் அைர்ந்்த 
இருப்்ப்தால் அவர் ஒரு ைாற்றுததி்றனாளி 
என்று எப்்்பாதும எண்ணியதில்மல.

ஹற்்றனிலிருநது சுைார் 07 கி்லாமீற்்றர் 
தூரததிலுள்ள எ்்பாடஸிலி ்்தாடடதம்தச் 
்சர்ந்த இமளஞ்ன ஞானகுைார் சின்னசாமி. 
இவருக்கு இரண்டு ச்ைா்தர்ைள் இருவரும 
திருைணம முடிதது ்தனியாை வாழ்நது 
வருகின்்றனர். ்தநம்த ஆறுைா்தஙைளுக்கு 
முன்னர் இ்றநது விடடார். ்தற்சையம 
ஞானகுைார் சின்னசாமி ்தன் ்தாயுட்ன்ய 
வாழ்நது வருகி்றார்.

இவர் ைஸ்ைலிய ்ைாக்ைா ்தமிழ் 
விததியாலயததில் ்தனது ஆரம்பைல்வி 
ைற்்றார். எனினும இவரது குடும்ப 
சூழ்நிமலக்ைாரணைாை ்தனது 12 
வயதி்ல்ய ்்தாழிலுக்ைாைச் ்தமலேைர் 
்சன்றுள்ளார். எனினும விதி யாமர விடடது 

அவரது ்ைாழுமபு ்பயணம அவருமடய 
்தமல்யழுதம்த்ய ைாற்றிவிடடது. ஆம !

்ைாழுமபுக்கு ்தனது 12 வயதில் 
்வமலக்ைாைச் ்சன்்றவர் ைமட்யான்றில் 
நீண்ட ைாலம ்வமல ்சய்துள்ளார். பின்னர் 
அஙகிருநது விலகிச் சநம்த்யான்றில் 
்வமல ்சய்துக் ்ைாண்டிருக்கும ்்பாது, 
எதிர்்பாரா்த வி்தைாை ைனரை வாைன்ைான்று 
அவருக்கு பின்னால் வநது ்ைாதியுள்ளது. 
இச்சம்பவததில் துரஷடவசைாை அவர் ்தனது 
இரண்டு ைால்ைமளயும இழநதுவிடடார்.

அ்தன் பின்னர் இரண்டாண்டுைள் 
்ைாழுமபு ஆ்தார மவததியசாமலயில் 

சிகிச்மச ்்பற்று மீண்டும ்சாந்த இடததிற்கு 
திருமபியுள்ளார். ைால்ைள் இரண்மடயும 
இழந்த ்்பாதும அவர் ்தனது ைன உறுதிமய 
இழக்ைவில்மல. ்தன்னால் முடிந்த 
்்தாழில்ைமள ்சய்துவநதுள்ளார்.

தீ்பாவளி, ்்பாஙைல் ்்பான்்ற வி்சட 
தினஙைளில் சுவாமி ்படஙைமள பி்ரம 
்சய்து விற்்பமன ்சய்து வநதுள்ளார். 
அதில் ்்பாதிய வருைானம இல்லாமையால் 
ோளாந்தம ஹற்்றன் ேைருக்கு ்ைாண்டு வநது 
விற்்பமன ்சய்து வநதுள்ளார்.

2017 ஆம ஆண்டு ஹற்்றன் ேைரின் 
சநம்தப்்பகுதியில் வீதியில் இருநது 
விற்்பமனயில் ஈடு்படடுக்்ைாண்டிருக்கும 
்்பாது, அவமர அவ்தானித்த ஹற்்றன் 
்தனியார் ்பஸ நிமலய ்்பாறுப்்பதிைாரி 

ைாமினி அந்த இமளஞனின் 
்தன்னமபிமைமய ்தடடிக்்ைாடுதது 
்பஸ்தரிப்பிடததி்ல்ய ்தனது வியா்பாரதம்த 
்சய்்த வழிசமைததுக் ்ைாடுததுள்ளார். 
அன்றிலிருநது சுைார் மூன்று ஆண்டுைளாை 
இந்த இடததில் வருவாமய ்்தடி ்தான் 
்தா்யாடு வாழ்நது ்ைாண்டிருக்கின்்றார்.

இது்்தாடர்பில் அவர் ்்தரிவிக்மையில்,
ைமழ ்ேரஙைளில் குமடமய 

பிடிததுக்்ைாண்டு்தான் ்வற்றிமல  கூறு 
விற்்பமன ்சய்கின்்்றன். ்தற்ைாலிை 
ைமட்யான்ம்ற அமைதது ்தருவ்தாை 
சமூர்ததி உததி்யாைத்தர் கூறியுள்ளார். 

ஆனால், ஹற்்றன் ேைரசம்பயில் அனுைதி 
ைடி்த்ைான்ம்ற ்்பற்றுத்தருைாறு 
கூறியுள்ளார். ோன் மூன்று ைா்தஙைளுக்கு 
முன்னர் ஹற்்றன் - டிக்்ைாயா ேைரசம்ப 
்தமலவமர சநதிதது அனுைதி 
ைடி்த்ைான்ம்ற ்ைட்டன். ேைரசம்ப 
கூடடததில் ்்பசி முடி்வடுதது ்பதில் 
்தருவ்தாை கூறியுள்ளார். அ்தன் பின்னர் 
என்னால் அவமர ்சன்று சநதிக்ை 
கிமடக்ைவில்மல.

அ்்த ்்பால ்தனக்கு மூன்று சில்லுைமள 
்ைாண்ட எமமை்்பான்்றவர்ைள் 
்பாவிக்கும அந்த வண்டி கிமடத்தால் 
்வளியிடஙைளுக்கு ்சன்று ்வறு 
சிறுசிறு வியா்பாரஙைமளயும ்சய்ய 
முடியும. எனக்கு ்வளியில் ்சன்று 

வருவ்தற்கு இலகுவாை இருக்கும. ைால் 
இல்லா்த பிரச்சிமனமய ோன் ஒரு்்பாதும 
்்பாருடடாை நிமனத்ததில்மல. எனது ைன 
வலிமை்ய என்மன வாழமவக்கின்்றது 
என்கின்்றார் குைார்.

'எனது உடற் கும்றமய மவதது ோன் 
யாரிடமும எந்த உ்தவியும ்ைடடதில்மல. 
இந்த சக்ைர ோற்ைாலியில் அனுதினமும 
ஒ்ர இடததில் உடைாநதிருநது ்்தாழில் 
்சய்கின்்்றன் என்்றார்.

உஙைளது வீடடிலிருநது எப்்படி ஹற்்றன் 
ேைருக்கு வருவீர்ைள் என ்ைடட ்்பாது,

எனது வீடடில் இருநது ோன் ைாமல 
7 ைணிக்கு ஆயத்தைாகிவிடு்வன். 
ைாமல வரும மு்தலாவது ்பஸசி்ல்ய 
வநதுவிடு்வன். முைமும சுழிக்ைாைல் 
சக்ைர ோடைாலி உ்தவியுடன் வலம வரும 
என்மன ்பஸ ேடததுனர்,சாரதி அல்லது 
சுற்்றத்தார்ைள் தூக்கி ்பஸசில் அைர உ்தவிச் 
்சய்வார்ைள். எனக்கு அப்்்பாது ைனதுக்கு 
மிைவும ைஷடைாைவிருக்கும. யார் 
்சய்்த புண்ணிய்ைா இவவாறு என்மன 
அரவமணதது உ்தவிைமள ்சய்கின்்றார்ைள். 
அவவா்றான அன்புள்ளஙைளால் ்தான் 
எனக்கு கும்ற இருநதும ைன்தளவில் 
ம்தரியைாை வாழக் கூடிய்தாைவிருக்கின்்றது.

வருைானதம்த இழநதிருந்த எனக்கு 
ைா்தாந்தம கிமடக்கும 2000 ரூ்பா 
சமுர்ததி ்ைாடுப்்பனவு ்்பரும உ்தவியாை 
இருந்தது என அவர் ்்தரிவித்தார். இது்வ 
ஞானகுைாரின் வாழ்க்மை ்பயணைாகி 
்்பானது உடல் ேன்்றாை இருந்த ்்பாதும 
யாசைம ்சய்்வார் ைததியில் ்தன் ைன 
உறுதியுடன் ோளாந்தம உமழதது ்தனது 
்்தமவைமள ்தா்ன பூர்ததி ்சய்து 
்ைாள்ளும ஞானகுைார் அமனவருக்கும 
முன்னூ்தாரைாை விளஙகுகின்்றார்.

உடல் குறைபாடு 
முன்னேறைத்துக்கு 

ஒரு தறடயல்்ல
�ம்பிகைகயூடடுகிறோர மோற்றுத்திறனோளி 

ஞோனகுமோர சின்னசோமி

உங்கள் அபிமான செந்தூரம் இதழில் உங்கள் அன்புச் 
செல்்வங்களின் பிறந்தநாள் ்வாழ்த்துக்களை பிரசுரிக்க 
தீரமானித்திருககிறறாம். குழந்ளத்களின் அழகிய நிழற்படம் ஒன்ளற 
மின்னஞெல் மூலம் அனுப்பி ள்வத்தால் ்கைமளமத்துக ச்காடுக்க 
தயாரா்க இருககிறறாம். குழந்ளதயின் முழுப் ச்பயர, ச்பறறறாரின் 
ச்பயர, விலாெம் என்்ப்வறறுடன் குழந்ளதயின் பிறப்புச் ொன்றிதழ் 
பிரதி ஒன்ளறயும் இளைத்து அனுப்்ப ற்வண்டும்.
 அனுப்்ப ற்வண்டிய மு்க்வரி:

பிறந்தநாள் ்வாழ்த்து,  செந்தூரம், தின்கரன் ்வாரமஞெரி  
த.ச்ப.இல. 834, ச்காழும்பு. Senthooramtkn@gmail.com

பிறந்த நாள் வாழ்த்து

  அன்புச் செல்்வங்களின் ்படங்களை  எமது  மின்னஞெல் மு்க்வரிகற்கா 
0714901181 எனும்  ்வட்ஸ் அப் இலக்கத்திறற்கா அனுப்்பலாம். ரோ
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ரமேஷ் – க�ொட்ொஞமசேனை 

 ஷொலினி – வத்தனை

திை�ரனின் கசேந்தூரம் இ்தழின் கசேல்பிஉலொ பக�ததில் 
உங�ைது கசேல்பிக�ளும் இ்ம்கபற விரும்பிைொல் 

selfiulla@gmail.com எனும் மின்ைஞசேல் மு�வரிககு  
ப்தன்தயும் விபரங�னையும் அனுப்பி னவயுங�ள்.  

கசேல்பிக�ள் ேடடுமே ஏற்றுகக�ொள்ைப்படும். 

 G+e;jPT ez;gu;fs;

 rhupf; mkPd; klts grhu;

 சேததியேொறன் ்தமிழ் ஆசிரியரு்ன்  

ஏறொவூர் பூங�ொவில் இைொயத நணபர்�ளு்ன் 

gj;kh re;jpuNkhfd; – nfhr;rpf;fil

 சேதுர்யன் – �ொனரதீவு  அபூல் சேொகீர் – சேம்ேொந்துனற
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நான்கு வித்தியாசங்களை ்கண்டுபிடியுங்கள்...
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படத்திற்குரிய முதல் எழுத்ளத
வட்டமிட்டுங்கள்

சரியான நிழலுருவத்ளத
ததாடர்புபடுத்துங்கள்

தளையின் தபாருத்தமான 
இடத்தில் தவட்டி ஒட்டுங்கள்



'மாஸ்டர் அத்லட்டிக் 
ஸ்ரீ ்லங்ா' ப�ாட்டியில் 
சாதனை�ன்டததுள்ள 
மட்்டக்்்ளப்பு மாவட்்டததின் 
ஏறாவூனைசபசர்்நத அலியார் 
முஹமமது ்லாபீனை  
ரைாம� பிஸி �குதிக்்ா்   
ச்நதிதபதாம.

வாழ்க்கையில் ஒவ்வாருவரும் 
சாதி்ககை வவண்டும் என்ால் அதற்கு 
வயது ஒரு ்�ாருட்டல்்ல எனறு 2021 
வரு்டம் இ்டம் ்�ற்் “மாஸ்டர் 
அத்லடடி்க ஸ்ரீ ்லஙகைா” வ�ாடடியில் 
சாத்ை �்்டதது மட்ட்ககைளப்பு 
மாவட்டததிற்கு ்�ரு்ம வசர்ததுளள 
அலியார் முஹம்மது ்லாபீர் ்தரிவிததார்.

ஏ்ாவூர் அலிகைார் �ா்டசா்்லயின 
�்ையமாணவராை அலியார் முஹம்மது 
்லாபீர்  �ா்டசா்்ல கைா்லம் ்தா்ட்ககைம் 
தைது ஒன�தாவது வயதில் இருந்து 
தான ஓட்டப் வ�ாடடியில் �ஙகு �ற்் 
ஆரம்பிதததாகைவும் அனறு ்தா்ட்ககைம் 
1985ம் ஆண்டு வ்ர தான ்தா்டர்ந்து 
�ஙகு�ற்றிய வ�ாடடிகைளில் ்வற்றி 
்�ற்வ் வந்துளவளன எனறும் 
்தரிவிததார்.

எைது 13 வயதில் நான 
�ா்டசா்்லகைளு்ககி்்டயி்லாை 
மாவட்ட மட்ட வ�ாடடியில் �ஙகு�ற்றி 
100 மீற்்ர் நீளம் �ாயதல் அஞசல் 
ஓட்டப் வ�ாடகைளில் �ஙகு�ற்றி 
முதலி்டம் ்�ற்று சி்ந்த வி்ளயாடடு 
�ரைாகை மாவட்ட மட்டததில் ்தரிவு 
்சயயப்�டவ்டன.

அவத வரு்டம் (1969) �து்ளயில் 
இ்டம் ்�ற்் அகி்ல இ்லங்கை 
ரீதியாை வி்ளயாடடுப்வ�ாடடியில் 
4*100 அஞசல் ஓட்டப் வ�ாடடியில் 
நான த்்ல்மதாஙகிய குழு எைது 
�ா்டசா்்ல்ககு ்வனகை்லப்�த்ககைத்த 
்வனறு ்கைாடுததது மடடுமல்்லாமல் 
�ா்டசா்்ல மட்டததில் வரு்டா வரு்டம் 
இ்டம்்�ற்் இல்்ல வி்ளயாடடுப் 
வ�ாடடிகைளிலும் மாவட்ட மட்டத;தில் 
�ா்டசா்்லகைளு்ககி்்டயி்லாைவி
்ளயாடடுப் வ�ாடடிகைளிலும் சி்ந்த 
வி்ளயாடடு �ரரு்ககைாை �த்ககைஙகை்ள 
தடடி்க ்கைாண்வ்டன.

�ா்டசா்்ல வி்ளயாடடுப் வ�ாடடி 
தவிர்ந்து பிரவதச ்சய்லகை மட்டததில் 
(அனறு உதவி அரசாஙகை அதி�ர் 
மட்டததில் ந்்ட்�ரும் ஏ.ஜி.ஏ. மீட 
எனறு ்சால்வார்கைள) அதிலும் கை்லந்து 
்கைாண்டு சாத்ை �்்டததுளவளன 
1983ம் ஆண்டு ஏ.ஜி.ஏ. மீட வ�ாடடியில் 
மட்ட்ககைளப்பு மாவட்ட மட்டததில் 
ஏ்ாவூர் சார்�ாகை நான கை்லந்து 

்கைாண்டு 1500 மீற்்ர் ஓட்டததி்ை 
04 நிமி்டமும் 29 ்ச்ககைனிலும் ஓடி 
முடிதவதன அந்த வர்லாறு இனறு வ்ர 
எவராலும் மாவட்ட மட்டததில் எைது 
சாத்ை்ய முறியடி்ககை வில்்்ல எனறு 
்�ரு்மயாகை கூறி்க ்கைாண்்டார்.

1989ம் ஆண்டு மட்ட்ககைளப்பு 
மாவட்ட வி்ளயாடடுப் வ�ர்வ 
எைது வி்ளயாடடுததி்்ம்ய 
�ாராடடி ஆண்டின சி்ந்த �ரரு்ககைாை 
விருதி்ை வைஙகியுளளது.

எைது வி்ள 
யாடடுதது்்்ய 
ஊ்ககைப்�டுததிய தைது 
ஆசானகைளாகை மட்ட்ககைளப்பு 
்சன்ம்ககைல்ஸ 
�ா்டசா்்லயின ஸதா�கைர் 
்வ�ர் �ாதர் அவர்கைள 
1978ம் ஆண்டு 

ஏ்ாவூரில் 
ந்்ட்�ற்் உதவி 
அரசாஙகை அதி�ர் 
பிரிவு்ககைாை வி்ளயாடடுப் 
வ�ாடடியில் அதிதியாகை வந்த 
வ�ாது நான  ஐயாயிரம் மீற்்ர் 
ஓடிவைன நான எப்வ�ாதும் மிகை 
வவகைமாகை எைது ஓட்டத்த 
ஓடுவவன அத்ை 
�ார்தத ஆ்லய �ாதர்   
இ்லங்கையில் இவவாறு 
வவகைமாகைஓ்ட்ககூடிய ஓட்ட 
�ரர் இரு்ககைாராஎனறு என்ை �ாராடடி 

என்ை அ்ைதது மட்ட்ககைளப்பு ்வ�ர் 
்மதைததிற்கு வருமாறு அ்ைதது 
வாரததில் இரண்டு மூனறு நாடகைள எைது 
�யிற்சி்ககு உதவிைார்.

 அவத வ�ானறு முனைாள 
�ாராளுமன் உறுப்பிைரும் எைது 

ஆசானுமாகிய ்சௌந்தராஜன 
வசர் மற்றும் எைது 

ஆசானும் முனைாள 
கிை்ககு மாகைாண 
கைல்வி �ணிப்�ாளரும் 
முனைாள 
கிை்ககு மாகைாண 
அ்மசசருமாகிய 
தண்்டாயுத�ானி 
வசர் வ�ான்வர்கைள 
எைது தி்்ம்ய 
அ்்டயாளம் 
கைண்டு என்ை 
முனவைற்றுவதற்கு 
ஊ்ககைப்�டுததிய 
குரு்ககைள எனறு 
்�ரு்மயாகை 
தைது ஆசானகை்ள 
நி்ைவு கூறி்க 
்கைாண்்டார்.
வி்ளயாடடு்ககு 

வயது த்டஙகைள அல்்ல 
எனறு ்தரிவி்ககும் 

அலியார் முஹம்மது ்லாபீர் 
2022ம் ஆண்டு்ககைாை ஏசியன 
மாஸ்டர் அதது்லடடி்க 
வ�ாடடி இந்வதாவைசியாவில் 
ந்்ட்�்வுளளது 
அதற்கைாை வதர்வு எதிர்வரும் 
மார்ச மாதம் ்கைாழும்பில் 
ந்்ட்�்வுளளது 
அதில் கை்லந்து ்கைாண்டு 
்தரிவு ்சயயப்�டடு 
இந்வதாவைசியாவில் 

ந்்ட்�றும் வ�ாடடியில் 
�ஙகு�ற்றி �த்ககைத்த 
்வனறு எமது 

நாடடு்ககும் மட்ட்ககைளப்பு 

மாவட்டததிற்கும் ்�ரு்ம 
வசர்ப்�துதான எைது கைைவு எனறு 
்தரிவிததார்.

இ்ளய சமுதாயததிைரு்ககு 
நீஙகைள கூறும் அறிவு்ரகைள எனை 
எனறு வகைட்ட வ�ாது இன்்ய 

இ்ளஞர்கைள அதிகைமாகை கிரி்ககைட மற்றும் 
கைால்�ந்தில்தான அதிகைம் நாட்டம் 
்கைாண்டுளளைர் ஓடப் வ�ாடடியில் 
�ஙகு �ற்றுவது கு்்வு எனறும் 
அதது்்்ய இன்்ய இ்ளஞர்கைள 
வளர்தது்க ்கைாளள வவண்டும் எனறும் 
வகைடடு்க ்கைாண்்டார்.

1956.06.08ம் திகைதி பி்ந்த அவர் 
ஏ்ாவூர் அலிகைார் வதசிய�ா்டசா்்லயில் 
தைது கைல்வி்ய ்தா்டர்ந்து அதன 
பினைர் ஏ்ாவூர் �்ல வநா்ககு கூடடு்வு 
சஙகைததில் ஊழியராகை கை்ட்மயாற்றி 
தைது 52 வயதில் ஓயவு ்�ற்று வாழந்து 
வருகின்ார்.

ம்ைவி ஓயவு ்�ற்் ஆசிரியகை 
உளளது்டன இரண்டு ஆண் 
பிள்ளகைளும் இரண்டு ்�ண் 
பிள்ளகைளுமாகை நானகு பிள்ளகைளு்ககு 
தந்்தயாகைவும் திகைளும் இவர் 
பிள்ளகைள நானகி்ையும் சி்ந்த 
கைல்விய்லாளர்கைளாகைவும் வளர்தது 
சமுகைததில் சி்ந்த பிர்ஜகைளாகை 
மாற்றியுளளார்.

தைது மூதத மகைள சு்மயா 
்மௌ்லவியாகைவும், இரண்்டாவது 
மகைள சு்ஹயில் ஆசிரியராைவும் 
மூன்ாவது மகைன சு்கரி அபிவிருததி 
உததிவயாகைததராகைவும் இ்ளய மகைள 
சு்ஹரா �ட்டதாரியாகைவும் உளளார்.

எஸ.எம.எம.முர்ஷித
 - ்ல்கு்டா திை்ைன் நிரு�ர்

எம்.எஸ்.பாஹிம்...  
shumsfahim@gmail.com  

2021   டிசம்�ர் 19 ஞாயிற்று்ககிை்ம

65 வயதிலும குறு்நதூை ப�ாட்டியில்
சாதனை�ன்டதது வரும ்லாபிர்

்தா்டர்புகைளு்ககு :

்ராம்� பிஸி

- இளவயதில் ஆரம்பித்து த�ாடரும் 
சா�னைப் பயணம்
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நான்
ர�ாம்ப 
பிஸி...
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நீண்ட காலத்திற்கு 

எதிர்மறை 
உணரவுகறை சு்மந்து 

ககாணடிருப்பவரகள் 
விறைவில் வயதான 
ததாற்ைத்றத 
க்பற்றுவிடுவாரகள் என்பது 
சரு்ம நிபுணரகளின கருத்தாக 
இருக்கிைது.

‘சிரிப்பை விட சிறந்த மருநது 
இல்லை’ என்று ச�ொல்ொர்கள். 
ஆனொல நொம் தினமும் எத்த்ன 
மு்ற சிரிக்கிறறொம்? என்று 
சிநதிதது பைொரததிருக்கிறீர்களொ? 
சிரிபபு மன நி்லையில மொறறத்்த 
ஏறபைடுத்தக்கூடியது. இறுக்்கமொன 
மன நி்லையில இருக்கும்றபைொது 
புன்ன்்கதது பைொருங்கள். மனம் 
இலைகு்ொகும்.

எதிரம்ற எண்ணங்க்ள 
மனதுக்குள் ற்தக்கி ்்பபைது 
உடலுக்கு மட்டுமலலை 
�ருமததிறகும் பைொதிப்பை 
ஏறபைடுததிவிடும். நீணட ்கொலைததிறகு 
எதிரம்ற உ்ணரவு்க்ள 
சுமநது ச்கொணடிருபபை்ர்கள் 
வி்ைவில ்ய்தொன ற்தொறறத்்த 
சபைறறுவிடு்ொர்கள் என்பைது �ரும 
நிபு்ணர்களின் ்கருத்தொ்க இருக்கிறது. 
அழகுக்கும், மனதுக்கும் சநருஙகிய 
ச்தொடரபு உணடு.

மன அழுத்தம், ற்கொபைம், ்க்்லை, 
எரிச�ல உ்ணரவு றபைொன்ற்் புற 
அழ்்க பைொதிக்கும். ஒரு்ரு்டய 
ச்ளிபபுற ற்தொறறத்்த ்்தற்த 
அ்ரு்டய மன நி்லை்ய புரிநது 
ச்கொணடுவிடலைொம் என்பை்தொல 
எதிரம்ற எண்ணங்களுக்கு இடம் 
ச்கொடுக்்கக்கூடொது. அ்் மன 
நலை்னயும், உடல நலை்னயும் 
சீரகு்லைததுவிடும். �ரும அழ்்க 
பைொதிக்கும் விஷயங்கள் குறிதது 
பைொரபறபைொம்.

மன அழுத்தம்: ச்தொடரநது 
மன அழுத்தததில 
இருந்தொல மு்கததில 
அ்தன் ்தொக்்கம் 
ச்ளிபபைடும். 
்கொரடிற�ொல 
ஹொரறமொன்்களின் 
உறபைததி்தொன் மன 
அழுத்தததிறகு முக்கிய 
்கொை்ணமொகும். 
இ்தன் உறபைததி 
அதி்கரிக்கும்றபைொது 
�ருமம் �ொரந்த 
பிைசசி்ன்களும் 
உரு்ொகும். மன அழுத்தம் 
நீணட நொட்்களொ்க இருந்தொல, 
புதிய ச�ல்கள் உரு்ொகு்தில 
கு்றபைொடு உணடொகும். 
வி்ைவில ்ய்தொன ற்தொறறம் 
ச்தொறறிக்ச்கொள்ளும்.

மன அழுத்தததில 

இருக்கும்றபைொது, �ொக்றலைட் பைொர, 
உரு்ளக்கிழஙகு சிபஸ் மீது 
நொட்டம் அதி்கரிக்கும். சிலைருக்கு 
குடிபபைழக்்கம் அதி்கமொகிவிடும். 
இது ்தணணீர பைருகும் அள்் 
கு்றபபை்தறகு ்ழி்குததுவிடும். 
�ரும சுருக்்கங்கள் உட்பைட 
பைலை ற்தொல பிைசசி்ன்களுக்கு 
நீரிழபபு்தொன் முக்கிய ்கொை்ணமொகும். 
மு்றயறற உ்ணவு பைழக்்கம், 
�ரும பைைொமரிபபில றபைொதிய 
அக்்க்றயின்்ம ்கொை்ணமொ்க 
மு்கபபைரு பிைசசி்னயும் 
உணடொகும். மன அழுத்தம் ைத்த 
நொளங்களில சுருக்்கத்்தயும் 
ஏறபைடுததிவிடும்.

ற்கொபைம்: நீங்கள் யொரிடமொ்து 
ற்கொபைம் ச்கொள்ளும்றபைொது மு்கத்்த 
்க்னியுங்கள். ற்கொபைம் உங்கள் மு்க 
்த்�்ய இறுக்்கமொக்கும். ற�ொரவும் 
ச்தன்பைடும். அது ்கொலைபறபைொக்கில 
சுருக்்கததிறகு ்ழி்குக்கும். 
ற்கொபைமொ்க இருக்கும் �மயததில 
்கொரடிற�ொல ஹொரறமொன்்கள் 
ற்்கமொ்க உறபைததியொகும். இது 
�ருமத்்த பைொது்கொக்கும் முக்கிய 

உறுபபைொன 

ச்கொறலைொஜனின் உறபைததி்யத 
்தடுக்கும். அ்தன் ்கொை்ணமொ்க 
�ருமததின் சபைொலிவு கு்றநது, 
வி்ை்ொ்கற் சுருக்்கம் ச்தன்பைட 
்ழி்குததுவிடும்.

ற�ொரவு: மு்கபைொ்ம் �ரும 
ஆறைொக்கியததில முக்கிய 
பைஙகு ்கிக்கிறது. அடிக்்கடி 
மனசற�ொர்்டந்தொல மு்கததில 
சுருக்்கங்கள் எட்டிபபைொரக்்க 
ச்தொடஙகிவிடும்.

நீணட்கொலை மனசற�ொரவு 
�ருமததில சபைரும் ்தொக்்கத்்த 
ஏறபைடுததிவிடும். உயிைணுக்்களும் 
பைொதிபபுக்குள்ளொகும். ஹொரறமொன் 
ச�யலபைொடு்களில மொறு்த்லை 
உணடொக்கி தூக்்கத்்த பைொதிக்கும். 
்கண்களில வீக்்கம், மந்த உ்ணரவு, 
ற�ொரவு றபைொன்ற பிைசசி்ன்கள் 
உணடொகும். நீணட ்கொலைமொ்க 
ஏ்தொ்ச்தொரு விஷயத்்த 
பைறறி நி்னதது ்க்்லையுடன் 
இருபபை்ர்களுக்கு இந்த பைொதிபபு 
அதி்கமொகும்.

பையம் : ஆபைததில 
இருபபை்தொ்க 

உ்ணரும்றபைொற்தொ, 
பீதி 

அ்டயும்றபைொற்தொ, பையம் 
ச்தொறறிக்ச்கொள்ளும்றபைொற்தொ 
மூ்ள உடனடியொ்க அட்ரினலின் 
சுைபபி்களுக்கு சிக்னல ச்கொடுக்கும். 
இ்தன் வி்ள்ொ்க, இ்தய துடிபபு 
அதி்கரிக்்க ச்தொடஙகி விடும். 
உடலுக்குள் ைத்தம் ச�லலும் 
ற்்கமும் அதி்கரிததுவிடும். இந்த 
�மயததில உடல ்த்�்களுக்கு 
ற்த்்யொன ைத்தம் மு்கததில 
இருநது எடுக்்கபபைடும். ்கொயம் 
அ்டயும்றபைொதும் ைத்தபறபைொக்்்க 
்கட்டுபபைடுதது்்தறகு �ருமததில 
உள்ள ைத்த நொளங்கள் உ்தவும். 
அபறபைொது �ருமததில ைத்தததின் 
அளவு கு்ற்்தொல ற�ொரவு 
எட்டிபபைொரக்கும்.

எதிரம்ற எண்ணங்கள்்தொன் 
அ்க அழ்்கயும், புற அழ்்கயும் 
அதி்களவில பைொதிக்கின்றன. 
இ்தனொல, ற்த்்யறற 
எண்ணங்கள், சிந்த்ன்களுக்கு 
இடம் ச்கொடுக்்கக்கூடொது. 
எபறபைொதும் மன்்த ரிலைொக் ஸொ்க 
்்ததுக்ச்கொள்ள ற்ணடும். 
அவ்பறபைொது புன் சிரிப்பை 
உதிை விட ற்ணடும். 
ந்்கசசு்் உ்ணர்் தூணடும் 
விஷயங்களில ஈடுபைட ற்ணடும்.

2021   டி�ம்பைர 19 ஞொயிறறுக்கிழ்ம

எதிர்மறை 
எண்ணங்களால் 
சருமத்தில் ஏற்படும் 
்பாதிப்புகள்... 
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அகில உலகப் 
புகழ்  தறககாப்பு 

கலல வீரர் 
புரூஸ்லீ 

லீ ஜூன் ஃபேன் புரூஸ்லீ 1940  
நவமேர் 27  அன்று பிறநதகார். 

சினிமகாவுகககாக   புரூஸ் லீ என 
தனது பேயலர சுருககி லவத்து 
பககாண்கார். இவர் ப�காஙககாங 
மறறும அபமரிககத் திலரப்ே் 
நடிகரகாக ேணியகாறறினகார். 
திலரப்ே் இயககுநர்,தறககாப்புக 
கலலஞர், தறககாப்புக கலலகள் 
ேயிறறுநர், பமய்யியலகாளர்கள், 
ஜீத் குன் பதகா எனும உஷூ 
அலலது சீன சணல்க 
கலலலயத் பதகாறறுவித்தவரும 
ஆவகார்.

இவரின் ப்பற்்றார் கன்்தானிஸ் ஆ்பரா , 
லீ ்�ாய் சுன். இவர் ஊடகவியலாளார்கள், 
விளக்கவுமரயாளர்கள், விைர்சகர்கள், ைற்றும 
தற்காப்புக் கமலஞர்களால்  அமைத்துக் கால 
தற்காப்புக் கமலகளில் சக்திவாய்்நத ஆளுமையாகப் 
்பார்க்கப்்படடவர். 20-ஆம நூற்றாண்டின் ்பரப்பிமச 
்பண்்பாடு கால குறி உருவைாகப் ்பார்க்கப்்படடார்.
புரூஸ் லீ சான் அபைரிக்காவில் கலி்்பாஃர்னியா 
ைாகாணத்தில்  பிரான்சிஸ்்கா, மசைா டவுனில் 
நவம்பர் 27, 1940 இல் பிற்நதார். 

இவர்களின் ப்பற்்றார் ப�ாஙகாஙகில் பிற்நது 
கவுலூனில் குடி்யறிைர். இவரின் த்நமதயால் 
இவர் திமரஉலகத்திற்கு அறிமுகம ஆைார். 
சில திமரப்்படஙகளில் குழ்நமத நடசத்திரைாக 
நடித்துள்ளார். தைது 18 ஆவது வயதில் 
்ைற்்படிப்பிற்காக 

அபைரிக்கா பசன்றார். சியாடடில், 
வாஷிஙடன் ்பல்கமலக்கழகத்தில் ்பயின்றார். 

அஙகு ்பயின்ற சையத்தில் தற்காப்புக் கமலகமள 
்பயிற்றுவித்தார். இவரின்  ப�ாஙகாங ைற்றும 
�ாலிவுட  திமரப்்படஙகள் ப�ாஙகாஙகின் 
்பாரம்பரிய தற்காப்புக் கமலகமள மையைாக மவத்து 
எடுக்கப்்படடது. இ்நதப் புதுமையாை வடிவத்திற்கு 
ைக்களிமட்ய நல்ல வர்வற்பு கிமடத்தது.1970 
களில் சீை சண்மடக் கமலகள் ்பற்றிய தாக்கம 
அதிகரித்தது. இவரின் புதுவமகயாை இயக்கும 
்பாணியாைது அபைரிக்க  நாடு, ஆஙகாங 
ைற்றும உலகின் பிற ்பகுதிகளிலும 

தற்காப்புக் கமலகள் 
ைற்றும தற்காப்புக் 

கமலகள் ்பற்றிய 

திமரப்்படஙகளின் தாக்கத்தில் ைாற்றம ஏற்்படச் 
பசய்தது. இவர் 1971 இல் ்லா வீ இயக்கிய "த பிக் 
்பாஸ்", 1972 இல் ஃப்பர்ஸ்ட ஒஃப் ஃபியூரி, ்கால்டன் 
்�ார்வஸ்ட   பரா்பர்ட கிளவுஸ் இயக்கத்தில் "்வ 
ஒஃப் த டிராகன்", 1978 இல் "த ்கம ஒஃப் த படத்" 
்்பான்ற திமரப்்படஙகளின் நடித்ததன் உலகப் புகழ் 
ப்பற்றார். 

இவர் உலக அளவில் குறிவுருவைாகவும 
்பார்க்கப்்படடார், குறிப்்பாக இவரின் திமரப்்படஙகளில் 
சீை ்தசியக் கருத்துகள் அதிகம இரு்நததைால்  
சீைர்களால் குறிவுருவைாகப்  ்பார்க்கப்்படுகிறார். 
இவர் துவக்கத்தில் விங சுன் எனும சீை சண்மடக் 
கமலகளில் ்பயிற்சி எடுத்தார்.இவர் ப�ாஙகாங ைற்றும  
அபைரிக்க ஐக்கிய நாடு ஆகிய இரடமடக் குடியுரிமை 
ப்பற்றுள்ளார். புரூஸ் லீ ப�ாஙகாஙகிலுள்ள கவுலூன் 
டாஙகில் தைது 32 ஆம வயதில் 1973 ஜூமல 20 இல் 
ைரணைமட்நதார்.  சீை ்சாதிடத்தின் ்படி இவர் பிற்நத 
ஆண்டு ைற்றும ்நரம ஆகிய இரண்டும டிராகன் 
(சீை ்சாதிடம) ஆகும. அவர்களின் ைரபு ்படி இது 

வலிமையாை சகுைைாகப் ்பார்க்க்பப்டுகிறது. புரூஸ் லீ 
ைற்றும இவரது ப்பற்்றார் , இவருக்கு மூன்று வயது 
இருக்கும ்்பாது மீண்டும ப�ாஙகாஙகிற்கு பசன்றைர்.

புரூஸ் லீயின் த்நமத லீ ்�ாய் சுன் �ான் சீைர், 
தாய் கி்ரச் ்�ா , ்பறஙகியர் ைரம்பச் ்சர்்நதவர்.
கி்ரஸ் , ்�ா ்காம தாங ைற்றும சர் பரா்பர்ட ்�ா 
தங தம்பதியின் தத்து எடுத்த குழ்நமத ஆவார். இவர்கள் 
இருவரும ப�ாஙகாஙகின் குறிப்பிடத் தகு்நத பதாழில் 
முமை்வார், ைற்றும வள்ளல் ஆவர். புரூஸ் லீயின் 
ப்பற்்றாருக்கு ப்ப்்ப லீ, ஆக்ைஸ் லீ, பீடடர் லீ, புரூச் 
லீ, ரா்பர்ட லீ ஆகிய ஐ்நது குழ்நமதகள் உள்ளைர். 
இவர்களில் புரூஸ் லீ நான்காவதாகப் பிற்நதவர்.

புரூஸ்லீயின் ப்பற்்றார் ்பற்றிய குறிப்புகள் 
பதளிவாக இல்மல. லிண்டா லீ, தைது 1989 ஆம 
ஆண்டு எழுதிய தி ப்ரூஸ் லீ ஸ்்டாரி, என்ற 
சுயசரிமதயில் லீயின் தாயார் கி்ரசுக்கு ஒரு பஜர்ைன் 
த்நமத இரு்நததாகவும, அவர் கத்்தாலிக்கராக 
இரு்நததாகவும கூறுகிறார். 1994 ஆம ஆண்டு புரூஸ் 
தாைஸ் என்்பவர் எழுதிய புரூஸ் லீ ஃம்படடிங 
ஸ்பிரிட என்ற சுயசரிமதயில், கி்ரஸுக்கு ஒரு 
சீைத் தாயும ஒரு பஜர்ைன் த்நமதயும இரு்நததாகக் 
கூறுகிறார்.புரூஸ்லீயின் உறவிைர் எரிக் பீடடர் 
்�ா, தான் 2010 ஆம ஆண்டு எழுதிய ட்ரசிங மை 
சில்டரன்ஸ் லி்ைஜ் என்ற புத்தகத்தில், கி்ரசுக்கு 
சாஙகாயில் சியுங கிங-்பாவம என்ற யூ்ரசியப் 
ப்பண்ணுக்குப் பிற்நதார் என்று கூறுகிறார். எரிக் 
பீடடர் ்�ா, கி்ரசு ஒரு கலப்பு இைம சாஙகாயிை 
ப்பண்ணின் ைகள் என்றும அவரது த்நமத ்�ா 
்காம ்டாங என்றும கூறிைார். கி்ரசு லீ தைது 
தாயார் ஆஙகிலம என்றும, அவரது த்நமத சீைர் 
என்றும கூறிைார்.லீயின் தாயார்  லீ யூன்-் ்பன் என்று 
ப்பயரிடடார். 

இதற்கு "மீண்டும திருமபு" என்று ப்பாருள்்படும 
ப்ப௰மர ்ைலும புரூஸ்லீக்கு அவரது தாயார் 
வழஙகிைார், அவர் ப்பரியவைாைதும 
அபைரிக்காவிற்கு பசல்வார் என்று உணர்்நதார்.

அவரது தாயின் மூடநமபிக்மக காரணைாக, அவர் 
முதலில் அவருக்கு ஒரு ப்பண்ணின் ப்பயராை  சாய்-
ஃ்்பான் என்று ப்பயரிடடார், இது "சிறிய பீனிக்ஸ் 
" என்று ப்பாருள்்படும . "புரூஸ்" என்ற ஆஙகில 
ப்பயர் ைருத்துவைமையில் ைருத்துவர் டாக்டர் ்ைரி 
கு்ளாவரால் வழஙகப்்படடதாக கருதப்்படுகிறது.1959 
இல் தைது 18வது வயதில் அபைரிக்கா பசன்ற 
புரூஸ்லீ  கலி்்பாஃர்னியாவில் தற்காப்பு கமலகளாை 
குஙபூ,ஜூ்டா நன்சக் ்்பான்றமவகமள  கற்பிக்கும 
ஆசிரியராக ்பணியாற்றிைார்.

்பல ைாதஙகளாக ஷான் ப்ரான்ஸிஸ்்காவில் 
வாழ்்நதார்.அஙகு அவர் தைது உயர் நிமல ்படிப்ம்பத் 
பதாடர்்நதார்.1964 இல் லிண்டா எபைரி என்ற 
ப்பண்மண காதலித்து ைண்நதார்.இவர்களுக்கு 
இரண்டு குழ்நமதகள் பிற்நதை.உலகளவில் புகழ் 
ப்பற்ற புரூஸ்லீ 1973.07.20 அன்று ைர்ைைாை 
முமறயில் ைரணைமட்நதார். அவரின் ைரணம இன்று 
வமர சர்ச்மசக்குரியதாக்வ உள்ளது. 

தற்காப்பு கமலமய உலகம முழுவதும 
்பரவச் பசய்ய பிரதாை காரணகர்த்தா 
புரூஸ்லீ்ய..!பின்ைாளில் இவர் சாயமலக் 
பகாண்ட எத்தமை்யா ப�ாஙகாங நடிகர்கள் சிலர் 
திமரப்்படஙகளில் நடித்துள்ளைர்.

இன்றளவிலும இவர் நடித்த எல்லாப் ்படஙகளும 
ரசிகர்களின் ைைஙகளில் ஆழைாக ்பதி்நதமவக்ள. 
புரூஸ்லீ என்ற கமலஞனின் சரித்திரம என்று்ை 
யாராலும ைறக்க முடியாத ஓர் சகாப்தைாகும......
உலக வரலாற்றில் புரூஸ்லீயின் இடத்மத 
நிரப்்பக்கூடிய கமலஞர்கள் இதுவமர ஒருவரும 
இல்மல எைலாம ை. 
இலஙமகயில் புரூஸ்லீ நடித்த 
எல்லாத் திமரப்்படஙகளும 
பவற்றிகரைாக ஓடி அ்ைாக 
வசூல் கண்டை என்்பது 
குறிப்பிடத்தக்கது. 

 ஆககம:எஸ்.கபேசன் 
ஆசசகாரி சதீஷ் கமேலள
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