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ெநருக்கடியிலிருந்து அரசு
புதிய ஆண்டில் மீண்ெடழும்!

இைளஞனின் உயிைரப்
பறித்த டிக்ெடாக் ெசயலி

மக்களுக்கு வழங்கிய வாக்குறுதிகள்
அரசினால் நிச்சயமாக நிைறேவற்றப்படும்
ெகா�ட் சவால்களுக்கு மத்��ல் அரசு எ�ர்�ச்சல்
மக்களுக்கு வழங்�ய வாக்குறு�கைள
சவால்களுக்கு
மத்��ல் �ச்சயம் �ைறேவற்றுேவாம் என �ரதமர் ம�ந்த
ராஜபக்ஷ ெத��த்தார்.
மாவதகம�ல்
�ர்மா�க்கப்பட்ட �ர்��ேயாக

January 09 Sunday, 2022
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திகைன சின்னப்பர் ஆலய
ெசழுைமமிகு வரலாறு

விைளயாட்டு விழாவிற்கான
ேகால் அலரி மாளிைகயில்

பயங்கரவாத தைடச் சட்டத்�ன் �ழ்

ெசல்வம் MP�ன் �டாமுயற்� ெதாடர்�றது;

ஆவணத்தில் ைகெயழுத்திடாத
கட்சிகளுடன் மீண்டும் சந்திப்பு

ெசயற்�ட்டத்ைத
மக்கள்
பாவைனக்கு ைகய�க்கும்
�கழ்�ல் கலந்துக் ெகாண்டு
உைரயாற்றும்
ேபாேத
இவ்வாறு ெத��த்துள்ளார்.
ெ த ா ட ர்ந் து ை ர யாற்�ய அவர்,..
04

24

ெபாதுநலவாய நாடுகளின்

மைலயக, முஸ்�ம் கட்�களுக்கு சந்தர்ப்பம்
இந்�ய �ரதமருக்கான ஆவணத்�ல் ைகெயழுத்�டாத
த�ழ் மற்றும் முஸ்�ம் கட்�களும் இைணந்த வைக�ல்
த�ழ்ேபசும் கட்�கள் �ண்டும் சந்�க்க�ருக்�ன்றன என்று
த��ழ �டுதைல இயக்கத்�ன் தைலவர் ெசல்வம்
அைடக்கலநாதன் ெத��த்துள்ளார்.
04

தடுத்து ைவக்கப்பட்டுள்ேளாரது
விபரங்கைள வழங்க ேகாரிக்ைக
IGPக்கு ம�த
உ�ைமகள்
ஆைணக்குழு
அழுத்தம்

பயங்கரவாதத் தைடச் சட்டத்�ன் �ழ் தடுத்து ைவக்கப்பட்டுள்ள ைக�கள் ெதாடர்�லான தகவல்கைள வழங்குமாறு
இலங்ைக ம�த உ�ைமகள் ஆைணக்குழு ெபா�ஸ் மாஅ�பருக்கு ப�ப்புைர �டுத்துள்ளது.
அதன்ப�, இலங்ைக ம�த உ�ைமகள் ஆைணக்குழு �ன்வரும் தகவல்கைளக் ேகா�யுள்ளது:
ைகது ெசய்யப்பட்ட இடம், தடுத்து
04

தடுப்பூ� ெதாடர்�ல் ெபாது மக்க�ைடேய

தவறான கருத்து, தகவல்கைள
பரப்புேவார் மீது நடவடிக்ைக
த�ைமப்படுத்தல் சட்டத்�ன் �ழ் கடும் சட்ட நடவ�க்ைக
தடுப்பூசி திட்டத்ைத பலவீனப்படுத்தும்
ேநாக்கில் சில குழுக்கள்
ெசயற்படுவதாகவும் சுட்டிக்காட்டு

அரச மருத்துவ அதிகாரிகள் சங்கம்,
சுகாதார ேசைவகள் பணிப்பாளர்
நாயகத்திடம் வலியுறுத்தல்

எங்கள் ்கருத்து
ருத்து
இணக்கப்பாடின்றி தயாரிக்கப்பட்ட
இந்தியப் பிரதமருக்கான ஆவணம்
த�ழர் �ரச்�ைனக்கு�ய �ர்வு ெதாடர்�லான ேபச்சுவார்த்ைதகள், �ண்ட கால முடக்க �ைலைமக்குப் �ன்னர்
கடந்த ஒரு மாத காலமாக ேவகம் ��த்துள்ளைம த�ழ் சமூகத்துக்கு புத்துணர்ைவ அ�ப்பதாக உள்ளது. பு�ய அர�யலைமப்பு வைரவு தயாரா� வருவதாக தகவல்கள் க�ந்த
�ன்னேர, 13 ஆம் �ருத்தச் சட்டம் அவ்வைர�ல் உள்ளடக்கப்படாமல் ேபாகலாம் என்ற சந்ேதகம் த�ழர் தரப்புக்குள்
எழுந்துள்ளது.
அதைனெயாட்�யதாக ெரேலா�ன் அனுசரைண�ல்
சகல �டயங்கைளயும் உள்ளடக்�ய ஒரு ஆவணத்ைதத்
தயா�த்து, அ�ல் சகல த�ழ் மற்றும் முஸ்�ம் கட்�கள்
ைகெயழுத்�ட்டு பாரதப் �ரதமருக்கு அனுப்�, இலங்ைக
அரசுக்கு அழுத்தம் ெகாடுக்கும்ப� ேகட்டுக் ெகாள்வது என்று
மு�வு ெசய்யப்பட்டது. இது ெதாடர்பாக யாழ்ப்பாணத்�லும்
�ன்னர் ெகாழும்�லும் ேபச்சுவார்த்ைதகள் நைடெபற்றன. பாரதப் �ரதமருக்கான வைர�ல் எவற்ைற ேசர்த்துக்
ெகாள்வது, எவற்ைற ைக�டுவது என்பது ெதாடர்பாக ெந�ய
ேபச்சுவார்த்ைதகள் நடத்தப்பட்டு முதல் வைரவுக்கான �ர்மானங்கள் எட்டப்பட்டன.
கடந்த �சம்பர் 21 ஆம் �க� ெகாழும்�ல் நைடெபற்ற
மாநாட்�ல் த�ழ்க் கட்�க�ன் �ர���களும் ரவூப் ஹக்�ம்
மற்றும் மேனா கேணசனும் கலந்து ெகாண்�ருந்தனர். இந்�யப் �ரதமருக்கான இவ்வைரவு கட்�த் தைலவர்க�ன் பார்ைவக்கு அனுப்பப்பட்ட ேபாது, மைலயக மற்றும் முஸ்�ம் சமூகங்க�ன் �ைலப்பாடுகள் ெதாடர்�ல் ேபாதுமான க�சைன
ெசலுத்தப்பட�ல்ைல எனக் கருதப்பட்டதால் ��ெதாரு
ஆவணம் தயா�க்கப்பட்டு அதுவும் தைலவர்க�ன்
04
பார்ைவக்காக அனுப்பப்பட்டது.

ெகாேரானா ைவரஸ�க்கு எ�ரான
தடுப்பூ�
வழங்கல்
ெதாடர்�ல்
தவறான தகவல்கைள பரப்புேவாருக்ெக�ராக
த�ைமப்படுத்தல்
கட்டைளச் சட்டத்�ன் �ழ் கடும்
நடவ�க்ைக எடுக்குமாறு சுகாதார
ேசைவகள் ப�ப்பாளர் நாயகத்ைத
அரச மருத்துவ அ�கா�கள் சங்கம்
வ�யுறுத்�யுள்ளது.
ெகாேரானா தடுப்பூ� �ட்டத்ைத
பல�னப்படுத்தும் ேநாக்�ல் �ல

ஊடக�யலாளர்களுக்கான ெகா�ட் மூன்றாவது தடுப்பூ� (பூஸ்டர்) ஏற்றல் ேநற்று � ஜயவர்த்தனபுர
ைவத்�யசாைல�ல் ஆரம்�த்து ைவக்கும் �கழ்�ல் ஊடகத்துைற அைமச்சர் டலஸ் அலகப்ெபரும
தடுப்பூ� ஏற்�க் ெகாண்ட ேபாது...
(படம்: கயான் புஷ்�க்க)

இலங்ைக சிைறயிலுள்ள தமிழக

மீனவைர விடுவிக்க ேகாரிக்ைக

இலங்ைக �ைற�லுள்ள
த�ழக
�னவர்கள்
56
ேபைர �டு�க்க
நடவ�க்ைக எடுக்க ேவண்டுெமன
மத்�ய ெவ�யுறவுத்துைற அைமச்சர்
ெஜய்சங்கருக்கு முதைலைமச்சர் மு.க.
ஸ்டா�ன் க�தம் எழு�யுள்ளார்.

அவர்
எழு�யுள்ள க�தத்�ல்
கூ�யுள்ளதாவது:
இலங்ைக �ைறக��ருந்து த�ழ்நாட்ைடச் ேசர்ந்த
12 �னவர்கைள
�டு�க்க நடவ�க்ைக ேமற்ெகாண்டைமக்காக மத்�ய அரசுக்கு தனது நன்�ையத் ெத��த்துக் ெகாண்04
டதுடன், கடந்த

வவுனியாவில் இரு

சிறுமிகைள ஏமாற்றிய
சஜித் அணியினர்

கல்லூ� மாணவன்

தீ

கரு�ப் ப�

லசந்த விக்ரமதுங்கவின்
13ஆவது நிைனவு தினம்

படுெகாைல ெசய்யப்பட்ட �ேரஷ்ட
ஊடக�யலாளர் அமரர் லசந்த
�க்ரமதுங்க�ன் 13வது ஆண்டு

04

04

ேதாட்டப்பகுதி
குடும்பங்களுக்கு
07 ேபர்ச் காணி
நாவலப்�ட்� சுழற்�
�ருபர்

ெசாய்சாபுர ெதாடர்மா�
கு��ருப்ெபான்�ல்
ஏற்பட்ட � �பத்�ல் உயர்தர மாணவன் ஒருவன் உ��ழந்துள்ளார். ேநற்று முன்�னம் �ற்பகல் கல்�ஸ்ைஸ ெபா�ஸ்
���ல் ெசாய்சாபுர ெதாடர்மா� கு��ருப்�ல் ஏற்பட்ட �
�பத்�ல் �க்காயங்களுக்குள்ளான �ைல�ல் களுேபா�ல
ைவத்�யசாைல�ல் அனும�க்கப்பட்ட மாணவேன இவ்வாறு
உ��ழந்துள்ளதாக ெபா�ஸார் ெத��த்துள்ளனர்.உ��ழந்தவர் 19 வயதுைடயவராவார்.� �பத்�ற்கான
காரணம் இது வைர கண்ட�யப் படாத
04

ஆைரயம்ப� �னகரன் �ருபர்

04

நாள் தனிைமப்படுத்தல்

08 ஆவது நாள் PCR ேசாதைனயும் அவ�யம்

வீெடான்றில்

மட்டக்களப்பில் ேநற்று அனுஷ்டிப்பு

வவு�யா�ல் ச�த்�ன் கூட்டத்�ல் நடனமாட அைழக்கப்பட்ட இரு �று�கள்
ஏமாற்றமைடந்த சம்பவம் ஒன்று
ேநற்று �கழ்ந்துள்ளது.

07

ெசாய்சாபுர ெதாடர்மாடி

ெவ�யுறவு அைமச்சர் ெஜய்சங்கருக்கு மு.க. ஸ்டா�ன் க�தம்
�ருச்� எம்.ேக.
ஷாகுல் ஹ�து

இந்தியா ெசல்ேவாருக்கு

குழுக்கள் �ட்ட�ட்டு ெசயற்படுவதாக அரச மருத்துவ அ�கா�கள்
சங்கத்�ன் ெசயலாளர் (Dr. Senal
Fernando) டாக்டர் ெசனல்
ெபர்னாண்ேடா ஊடக
04

தங்கத்தின் ைகயிருப்பு
ெபறுமதியில் வீழ்ச்சி

ெ ப ருந் ே த ா ட் டப்
பகு�க � லு ள் ள
ஒ வ் ெ வ ா ரு
கு டு ம் ப த் � ற் கும் ஏழு ேபர்ச் கா�ைய வழங்க
ஜனா�ப�
�ர்மா�த்துள்ளதாக
�வசாய அைமச்சர் ம�ந்தானந்த அளுத்கமேக
04

�க்கல் �ராச்சா�

இலங்ைக மத்திய வங்கி அறிவிப்பு
இ ல ங் ை க � ல்
ைக�ருப்பு தங்கத்�ன் ெபறும��ல்
�ழ்ச்� ஏற்பட்டுள்ளதாக மத்�ய வங்�
அ��த்துள்ளது.
இதன்ப�, கடந்த
�சம்பர் மாத இறு��ல் தங்கத்�ன் ைக�ருப்பு ெபறும� 175. 4 �ல்�யன் ெடாலர் வைர�ல் �ழ்ச்�யைடந்துள்ளதாக
ெத��க்கப்பட்டுள்ளது.
நவம்பர் மாத இறு��ல், நாட்�ன்

04

ேமாடி ஐயாவுக்கு ஆவணம் அனுப்பி
எந்த பிரேயாசனமும் இல்ைல, தீர்வு எங்கேளாடதான் எண்டு அரசாங்கம் கிளியரா
ெசால்லிவிட் டுதுதாேன...
அரசாங்கம் அவசரப்பட்டிருக்க ேதைவயில்ைல , 30 வருஷமா ஒற்றுைமபடாதவ இனி ஒண்டா ேபாவினம் எண்டு
நிைனக்கிறீங்கேள...!!!

2
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யாழ்ப்பாணம் மூளாய் ைசவப்பிரகாச
வித்தியாலயத்திற்கு கணனிகள் அன்பளிப்பு

�ந்தவூர் மக்கள் வங்��ன் புதுவருட சத்�யப் �ரமாண �கழ்வு முகாைமயாளர் �.நசுறுத்�ன் தைலைம�ல் நைடெபற்ற ேபாது எடுக்கப்பட்ட படம்.
( �ந்தவூர் �னகரன் �ேசட �ருபர் )

யாழ்ப்பாணம் மூளாய், ைசவப்�ரகாச �த்�யாலயத்�ற்கு கண�கள் அன்ப�ப்பு ெசய்யப்பட்டன. யாழ்ப்பாணம் மூளாைய பூர்�கமாக ெகாண்ட ��த்தா�யாைவச் ேசர்ந்த ராஜபட்சம் ��ரங்கபட்சம் கண�கைள பாடசாைலக்கு அன்ப�ப்பு ெசய்தார். பாடசாைல அ�பர் �வமலர் தைலைம�ல் இந்�கழ்வு பாடசாைல வளாகத்�ல் இடம்ெபற்றது. ��த்தா�யா�ல் இருந்து இலங்ைகக்கு வருைக தந்�ருந்த இவர் பாடசாைல அ�பருடன் கலந்துைரயா� பாடசாைலக்கு ேதைவயானவற்ைற ெத�ந்து, அ�ல் மாணவர்களுக்கு ேதைவயான
கண�கைள அன்ப�ப்புச் ெசய்துள்ளார். �ராம மட்டத்�ல் �கவும் �ன்தங்�ய பாடசாைலயாக இருந்தேபாதும்கூட தகவல் ெதா�ல்நுட்ப பாடத்�ல் இப்பாடசாைல மாணவர்கள் அ�
�றந்த ெபறுேபறுகைள ெபற்று பாடசாைலக்கு ெபருைம ேசர்ப்பதும் கு�ப்�டத்தக்கது.
(யாழ்ப்பாணம் குறூப் �ருபர்)

பிரம்மாண்டமான மாற்று ேமாதிர மணப்ெபண் கண்காட்சி ெகாழும்பில்...!
அ�து அ�து மா�டராய் �றப்பத�து
என்பது ஒளைவ ெசால். ஆனால் அ�லும்
அ�து என்ன ெத�யுமா? இந்த காலத்�ல்
ஒரு நல்ல வாழ்க்ைகத்துைணைய ேதர்ந்ெதடுப்பதுதான். இந்த வாழ்க்ைக அைனவருக்கும் ஒரு முைறதான் என்றால் அவ்
வாழ்க்ைக�ல் நம்ேமாடு இைணயப்ேபாகும் வாழ்க்ைகத்துைண எவ்வா�ருக்கேவண்டும் என்ற கற்பைனகள் ெகாஞ்சம்
அ�கம் தான். வாழ்ேவாடு இைணந்து பய�க்கும் வாழ்க்ைகத் துைணயாக வரும்
எ�ர்பா�னம் �றப்பாக அைமந்து�ட்டால்
நம்முைடய வாழ்�ன் ஒவ்ெவாரு தருண-

மும் �றப்பானேத. அப்ப�ப்பட்ட வாழ்க்ைகத் துைணைய அைமத்து ெகாடுத்து
பல�ன் வாழ்க்ைகைய அழகான தருணங்களாக மாற்� பல வருடங்கள் கடந்தும்
மக்க�ன் அைசக்கமு�யாத நம்�க்ைகையயும் நன்ம�ப்ைபயும் ெபற்று தம்
ேசைவைய பரந்துபட்டள�ல் �யா�த்து
வரு�றது அருந்த� இைணய �ருமண
ேசைவ. 2014 ஆம் ஆண்டு ஆரம்�க்கப்பட்ட��ருந்து தற்ேபாது வைர அதன்
ேசைவ பல வா�க்ைகயாளர்க�ன் நல்
வாழ்க்ைகக்கு வ�யைமத்துள்ளது.
�ருமணெமன்பது
அைனவ�னதும்

வாழ்க்ைக ெந�யாகும். கு�ப்பாக த�ழர்களுக்கு அது இன்�யைமயாதெதான்ேற.
ஆைகயால் இலங்ைக வாழ் த�ழர்கைள
ைமயப்படுத்� அவர்க�ன் �ருமண
ேதடைல எல்லா�தத்�லும் பூர்த்� ெசய்து
வருவது அருந்த� என்றால் அதற்கு
�ைகயாகாது.
ஏைனய �ருமண ேசைவக��ருந்து
சற்று மாறுபட்ட வண்ணமாக �ருமணத்�ற்காக வாழ்க்ைகத் துைண ேதடைல
இலகுபடுத்துவேதாடு
�ன்று�டாமல்
�ருமணெமான்று இ�ேத �ைறவுெபற
ேதைவயான அைனத்து �ருமண ேசைவ-

கைளயும் வா�க்ைகயாளருக்கு வழங்�
வரு�ன்றது.
இைணய வ��லான வரன் ேதடல்
ேசைவயுடன்,
�ருமணக்கண்காட்�,
மணப்ெபண் அலங்கார கண்காட்� என
பன்முகப்பட்ட �கழ்வுகைள நைடமுைறப்படுத்�வரு�றது. அப்ப� ேமற்ெகாள்ளப்பட்டு வரும் அருந்த��ன் �ரபலமான �கழ்வுக�ல் ஒன்று தான் 'மாற்று
ேமா�ரம் �ருமணக் கண்காட்�'. ஒவ்ெவாருவருடமும் ெவகு�மர்ைசயாக நைடெபறும் இந்�கழ்வு இவ்வருடமும் �ரம்மாண்டமாக நைடெபறவுள்ளது. அைனவரும்

ஆவேலாடு காத்�ருந்த அருந்த��ன்
'மாற்று ேமா�ரம்' மணப்ெபண் அலங்கார
காட்� மற்றும் ஏைனய பல �றப்பு �கழ்வுகேளாடு நைடெபறவுள்ளது. இன, மத,ெமா� ேபத�ன்� நாடுபூராகவுமுள்ள
50 இற்கும் ேமற்பட்ட �புணத்துவம்
வாய்ந்த அழகுக்கைல �புணர்கள் இந்
�கழ்�ல் கலந்து �றப்�க்கவுள்ளனர்.
இந் �கழ்வு ெதாடர்ந்தும் ெவற்�கரமாக
நைடெபறும் என்பதற்கு சான்று அருந்த��ன் ேமல் நம்�க்ைக ைவத்து பங்க�ப்பு
ெசய்த �ருமண ேசைவ வழங்குனர்கள்,
அழகுக்கைல �புணர்கள் ,வா�க்ைகயா-

ளர்கள் மற்றும் ஊ�யர்கள் தான். அ�லும்
கு�ப்பாக இந் �கழ்�ன் �ரதான அனுசரைனயாளர்களாக Sri Vijayas ஆைடயகம்
மற்றும் Joy Glorious நைகயகமும் சா�
ப்ளவுஸ் மற்றும் ஆ� ேவைலப்பாடுகளுக்காக The Beads அலங்கார ேவைலப்பாடுகளுக்காக Shahana Flowers மற்றும்
புைகப்பட ஒழுங்கைமப்புகளுக்கு 3ADS
Photography யும் இந் �கழ்�ற்கு உத்�ேயாகப்பூர்வ அனுசரைனயாளர்களாக
கரம் ேகார்த்துள்ளனர்.
இருமணம் இைணயும் �ருமணத்
ேதடைல இலகுவாக்கும் அருந்த�...!

மாவனல்ைல கல்� வலயத்�ல்முைறசாரா கல்�ப் ���னர் நடத்�ய ஆைட தயா�ப்பு பாடெந�ையப் பூரணப்படுத்�ேயார்களுக்கான சான்�தழ் வழங்கும் �கழ்வும் கண்காட்�யும் பது�யா கல்லு��ல் நைடெபற்றது. மாவனல்ைல �ரேதச சைப உறுப்�னர் அப்துல்
கப்பார், �ருங்கெத�ய பள்�வாசல் �ர்வாக சைப�ன் ெசயலாளர் டாக்டர் எம் .ர�ஸ், பது�யா கல்லு� �ர�அ�பர் ஏ.ஏ.நஸார் , ெசயற்�ட்டப் ெபாறுப்பாளர் �ரும�. ஐன் இஸ்ஸ�ன் உட்பட வலயக் கல்� அலுவலக அ�கா�களும் கலந்து ெகாண்டனர்.
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இைளஞனின் உயிைரப் பறிக்கக்
காரணமான டிக்ெடாக் ெசயலி
இ

ளைமப் பருவத்�ற்குள் கால� எடுத்து
ைவக்கும்
�ள்ைளகள்
ெசய்யும்,
ெசால்லும் �ல �டயங்கள் ெதாடர்�ல்
அவர்களுக்ேக ேபா�ய பு�தல் இருக்காது. �ல
ேநரங்க�ல் அைவ வன்முைற�ல் மு�யும் .
�ல ேநரங்க�ல் அைம��ன்ைம�ல். ெவல்லம்�ட்�, ேசதவத்ைத ��, இல. 17/1 ம்
இலக்க �ட்�ல் வ�த்த 17 வயதுைடய அப்துல்
லத்�ப், இைளஞர்கள் மத்��ல் அ�கள�ல்
�ரபலமா�யுள்ள �க் ெடாக் (Tik Tok) சமூக
ஊடகத்துக்கு அ�த �ருப்புக் ெகாண்ட ஒருவராகும். �லா என்ற ெபய�ல் �க் ெடாக்�ல் �ரபலமைடந்துள்ள அப்துல் லத்�ப் கடந்த 3ம் �க�
மாைல படுெகாைல ெசய்யப்பட்டார். �ராண்ட்பாஸ் ெபா�ஸ் �ைலயத்�ன் குற்ற�யல் �சாரைணப் ���ன் ெபாறுப்ப�கா� �. ேஜ. �.
ேஹரத் தைலைம�லான ெகாழும்பு வடக்கு
���ன் புலனாய்வுப் ��வு அ�கா�கள் ேமற்ெகாண்ட �சாரைணக�ன் மூலம் லத்��ன்
ெகாைலயுடன் ெதாடர்புைடய ஆறு ேபர் கடந்த

அதுவும் கடந்த 31ம் �க��ன் �ன்னர் தைடபட்டுப் ேபாயுள்ளது.
லத்�ப் இற்ைறக்கு இரண்டு மூன்று வருடங்களுக்கு முன்ன��ருந்து �க் ெடாக் உடன்
இைணந்துள்ளார். கடந்த ஒரு வருட காலமாக
காலத்�ற்கு காலம் இைணயத்�ல் �ரபலமைடயும் பாடல்களுக்கு நடனமா� அதைன ��ேயா
ஒ�ப்ப�வு ெசய்து �க் ெடாக்�ல் ப�வேற்�
�ரபலமைடந்துள்ளார்.
ஒரு நாள் லத்�ப் தனது தா�டம்,
“அம்மா... நான் ஜனவ� முதலாம் �க�
நண்பர்களுடன் ட்�ப் ஒன்று ேபாகப்
ேபா�ேறன்.... ஒவ்ெவாருவரும் 1500
ரூபாய் ெசலுத்த ேவண்டும்....” எனக்
கூ�யுள்ளார்.
அதற்கு தாய் பஸ்�லா, “மனதுக்கு
பயமாக இருக்கு மகேன... இந்நாட்க�ல் அ�கமானவர்கள் எப்ேபாதும் மது

ன்
�
ஞ
ள
ை
இ
�
ட்
�
ம்
ெவல்ல ெதாடரும் மர்மம்
மரணத்�ல்
4ம் �க� ைகது ெசய்யப்பட்டனர்.
ைகது ெசய்யப்பட்ட 14, 15 மற்றும் 16
ஆ�ய வயதுகைளயுைடய சந்ேதக நபர்கள்
ெவ�ெகாட, பர்�யுஷன் �� மற்றும் ேஹனமுல்ல முகாைம அண்�த்த �ரேதசங்கைளச்
ேசர்ந்தவர்களாகும்.
ைகது ெசய்யப்பட்ட �று வயது சந்ேதக நபர்கள் ஆறு ேபைரயும் �ளக்க ம�ய�ல் ைவக்குமாறு ெகாழும்பு ேமல�க �தவான் �ரும�
காஞ்சனா ெநரஞ்ச� �ல்வா உத்த�ட்�ருந்தார்.
இதன�ப்பைட�ல் சந்ேதக நபர்கள் 7ம் �க�
அைடயாள அ�வகுப்புக்கு உட்படுத்தப்பட்டனர்.
அதுவைரக்கும் பாதுகாப்புடன் மாேகால �றுவர்
இல்லத்�ல் தடுத்து ைவக்குமாறும் �தவான் உத்தர�ட்�ருந்தார்.
அப்துல் லத்�ப் அ�களவு வருமானம்
இல்லாத குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்தவராகும். லத்��ன் தந்ைத இைறச்�க் கைட ஒன்�ல் ப�யாற்று�ன்றார். 39 வயதுைடய �த்� பஸ்�லா
லத்��ன் தாய்.
17 வயதுைடய லத்�புக்கு 22 வயதுைடய
அப்துல் ரஸ்ஸாக், 15 வயதுைடய அப்துல்
அ�ஸ் மற்றும் ஒேர ஒரு சேகாத�யான 8 வயதுைடய பாத்�மா ஸபா ஆ�ய சேகாதர, சேகாத�கள் உள்ளனர். லத்��ன் மூத்த சேகாதரன்
அப்துல் ரஸ்ஸாக் ேப�யாெகாைட�ல் ப�யாற்� வரு�ன்றார்.
ெகாட்டாஞ்ேசைன மத்�ய கல்லூ��ல் 10ம்
வகுப்பு வைர கல்� கற்ற லத்�ப், முத�ல்
முச்சக்கர வண்� �ருத்து�டத்�ல் ெதா�லுக்குச் ேசர்ந்தார். அழ�ய ேதாற்றமுைடய லத்�ப்
கடந்த ஒன்றைர மாதத்�ற்கு முன்னர் “வன்
ேகால்ேபஸ்”ல் ெதா�லுக்குச் ெசன்றாலும்

மலரும் யுகத்திற்கு
புதியேதார் வடிவம்
��ந்த ெமாரெகாட

ெபா

ருளாதார �ரச்�ைனகளால் பா�க்கப்பட்டுள்ள
மக்களுக்கு
�வாரண
ெபா�ெயான்ைற வழங்குவதாக அரசாங்கம்
அ��த்துள்ளது. அரச ஊ�யர்கள், ஓய்வூ�யகாரர்கள், சமுர்த்�யாளர்கள் மற்றும் யுத்தத்�ல்
உ�ர்த் �யாகம் ெசய்த பாதுகாப்பு ���னர்
அ�ல் அடங்குவார்கள். ேதாட்ட மக்களுக்கு
ேகாதுைம மாைவ சலுைக �ைல�ல் வழங்கவும் �ர்மா�க்கப்பட்டுள்ளது. அத்�யாவ�ய
ெபாருட்கள் மற்றும் மருந்து வைககளுக்கு
��த்�ருந்த வ� முற்றாக �க்கப்பட்டுள்ளது.
வாழ்க்ைகச் ெசலவு �ரச்�ைனயாக உள்ள
ேவைள�ல் ெகா�ட் அச்சுறுத்தலுக்கு மத்��ல் வருமானம் குைறந்துள்ள மக்களுக்கு அவ�யமான உத�ைய வழங்�யுள்ளைம பாராட்டப்பட ேவண்�ய ஒன்றாகும்.
�வாரணங்கைள ெபற்ற மக்கள் ெபரும்

அருந்�க் ெகாண்டல்லவா இருப்பார்கள்.... கவனமாகப் ேபாய் வாருங்கள்.....” எனக் கூ��ருக்�ன்றார்.
புது வருடப் �றப்பான கடந்த முதலாம் �க�
லத்�ப் காைல 7.30 ம�யள�ல் பயணப் ைப
ஒன்ைறயும் எடுத்துக் ெகாண்டு கா�, மாத்தைர,
கண்� ேபான்ற �ரேதசங்களுக்கு உல்லாசப்
பயணம் ேமற்ெகாள்வதாக �ட்�ல் கூ��ட்டு
�ட்ைட �ட்டு ெவ�ேய�யுள்ளார்.
இரண்டாம் �க� மாைல 6 ம�க்கு �ட்டுக்கு
வந்துள்ள லத்�ப், வந்த உடேனேய பயணக்
கைளப்�னால் தூங்கச் ெசன்றுள்ளார்.
3ம் �க� காைல�ல் தான் �ட்��ருந்து
ெவ�ேய ெசன்ற ேபாதும் லத்�ப் உறங்�க்
ெகாண்�ருந்ததாக லத்��ன் தாய் பஸ்�லா
கூ�யுள்ளார். லத்��ன் தாய் தனது மகளது
பாடசாைலக்குச் ெசன்று 12.30 ம�யள�ல்
�ண்டும் �ட்டுக்குத் �ரும்� வந்த ேபாது லத்�ப்
�ட்டுக்கு அரு�ல் உள்ள பாலத்�ன் �ழ் இன்னும்
இரண்டு நண்பர்களுடன் �ன்றுள்ளார்.
அந்ேநரம் லத்�ைபக் கண்ட தாய் பஸ்�லா,
“மகேன....
அண்ணாவுக்கு
சாப்பாட்ைடக்
ெகாண்டு ேபாய் ெகாடுத்து�ட்டு
வர மு�யுமா?” எனக் ேகட்டுள்ளார். “நான்தான் எப்ேபாதும் முத்த
மகனுக்கு சாப்பாட்ைடக் ெகாண்டு
ேபாய் ெகாடுப்ேபன்” எனக் கூ�ய
லத்��ன் தாய், “என்றாலும் அன்று
நான் அப்ப� லத்���டம் ேகட்டு�ட்ேடன்.... ஐேயா நான் அன்று
அவ்வாறு ேகட்�ருக்க கூடாது....” என
அழுது புலம்�னார்.
ெக�யா சாப்பாட்டு பார்சைலத்
தாருங்கள் என தாைய வற்புறுத்�ய லத்�ப், சாப்பாட்டு பார்சைலப்
ெபற்றுக் ெகாண்டு தனது நண்பர்கள் இருவரு-
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டன் முச்சக்கர வண்��ல் ஏ� தனது மூத்த சேகாதரனுக்கு ெகாடுப்பதற்காக ேப�யாெகாைட �.
எச். எல் �றுவனத்�ற்கு அரு�ல் ெசன்றுள்ளார்.
சாப்பாட்டுப் பார்சைலப் ெபற்றுக் ெகாண்ட சேகாதரன், “அம்மா ேகால் பண்�னார்.... கவனமாக உடேன �ட்டுக்குச் ெசல்லுங்கள் தம்�....”
என தனது சேகாதர�டம் கூ�யுள்ளார்.
எ�னும் லத்�ப் தனது நண்பர்களுடன் ேப�-

யாெகாைட��ருந்து ெதாட்டலங்க�ற்கு நடந்து
ெசன்றுள்ளார். அப்ேபாது ேநரம் பகல் 1.30
ம�யா��ருந்தது.
லத்��ன் இரு நண்பர்களான அப்துல் ரஸாக்
மற்றும் முஹம்மது மா�ர் ஆ�ேயார் லத்��ன்
வயைதெயாத்தவர்களாகும். ரஸாக் ேசதவத்ைத
�ரேதசத்ைதச் ேசர்ந்தவர். மா�ர் அதற்கு
அண்�த்த �ரேதசத்ைதச் ேசர்ந்தவர் என்றாலும்

அரு�ல் ெசன்று லத்��ன் வ�ற்ைறக் குத்�க்
��க்குமளவுக்கு கத்�யால் குத்�யுள்ளான்.
கத்�க் குத்�ைன

தற்ேபாது வ�ப்பது �ஹா��லாகும். எ�னும் அவரது �த்�
மாதம்�ட்� ரந்�ப உயன�ல்
வ�த்து வந்துள்ளார்.
சேகாதரனுக்குச் சாப்பாட்டுப்
பார்சைல வழங்��ட்டு ெதாட்டலங்கவுக்கு
வந்த
லத்�ப்
�ண்டும் �ட்டுக்குச் ெசல்ல
ஆயத்தமானார். இரு நண்பர்களும் மாதம்�ட்� சந்�க்கு வந்து
மஹவத்ைத ���ல் அைமந்துள்ள பு�த அந்ேதா�யார்
த�ழ் �த்�யாலய �ைச�ல் ெசன்றுள்ளார்.
எவ்வாறா�னும் லத்�ப் �ட்டுக்குச் ெசல்லாமல்
டவல �ன்னா ��க்குச் ெசன்று கஞ்� அருந்�யுள்ளார். அங்கு மா�ரும் கஞ்� அருந்�யுள்ளார். �ன்னர் ரஸாக்கும் பாடசாைலக்குச்
ெசன்று �ரும்� அவ்�டத்�ற்கு வந்து கஞ்�
அருந்�யுள்ளார். அவர்கள் மூவரும் அவ்�டத்�ல் கஞ்� அருந்�க் ெகாண்�ருந்துள்ளர்.
கஞ்� அருந்�ய மூவரும் ேஹனமுல்ல ரந்�ப
உயன�ல் வ�க்கும் மா��ன் �த்��ன் மா�
�ட்டுத் ெதாகு�க்குச் ெசன்று ெகாண்�ருந்த
ேபாது அவர்களுக்குப் �ன்னால் இருவர் �ன்ெதாடர்ந்துள்ளனர். அவர்களுக்குப் �ன்னால்
ேமலும் நால்வரும் �ன்ெதாடர்ந்துள்ளனர். .
அவ்வாறு வந்தவர்க�ல் ஒருவர் “�க் ெடாக்
�ரர்” எனக் கூ�யவாறு லத்��ன் கழுத்�ல்
தாக்�யுள்ளான்.
அதன் �ன்னர் லத்�ப் உள்�ட்ட மூவரும்
இடுப்��ருந்து ெபல்ட்ைடக் கழற்� அவர்கைளத் தாக்க ஆயத்தமா�யுள்ளனர்.
லத்�ைப தாக்�ய நப�ன் ைக�ல் கத்�
ஒன்று இருந்துள்ளது. உடேன அவன் லத்�புக்கு

ேமற்ெகாண்டவர்கள் ேஹனமுல்ல ேகம்பஸ்
(கு��ருப்பு) �ைச�ல் ஓடத் ெதாடங்�யுள்ளனர். மா�ர் அவர்கைளப் �ன்ெதாடர்ந்து துரத்�ச் ெசன்றுள்ளார். அந்த வ�ேய ெசன்ற முச்சக்கர வண்�ைய �றுத்� அ�ல் லத்�ைப ஏற்�க்
ெகாண்டு ைவத்�யசாைல�ல் அனும�ப்பதற்காக ெதாட்டலங்க சந்�க்குச் ெசன்றுள்ளனர்.
அங்கு அ�க வாகன ெந�சல் காணப்பட்டுள்ளது. அவ்�டத்�ல் ேபாக்குவரத்து கடைம�ல்
இருந்த ெபா�ஸ் உத்�ேயாகத்த�டம், லத்�புக்கு
ஏற்பட்ட �ரச்�ைன பற்� கூ�யதன் �ன்னர்
1990 இலக்க அவசர அம்புலன்ஸ் ேசைவ வண்��ல் லத்�ப் ேத�ய ைவத்�யசாைல�ன் அவசர
�பத்து �ரவுக்கு எடுத்துச் ெசல்லப்பட்டு அனும�க்கப்பட்டார். லத்�புடன் 1990 அம்புலன்ஸ்
வண்��ல் ஏ�ச் ெசன்ற மா�ர் மற்றும் ரஸாக்
ஆ�ேயார் லத்�புக்கு ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட அ��
ெதாடர்�ல் லத்��ன் தா�டம் ெதாைலேப�
அைழப்ைப ேமற்ெகாண்டு ெத��த்�ருந்தனர்.
லத்��ன் உ�ைரக் காப்பாற்ற ைவத்�யர்கள்
பலத்த முயற்�கைள ேமற்ெகாண்ட ேபா�லும்
மாைல 4.20 ம�யள�ல் இவ்வுலக வாழ்க்ைகக்கு �ைட ெகாடுத்தார்.
லத்�ப் அ�கள�ல் ேந�த்த �க் ெடாக் ெசய�க்கு இன்று வைர�ல் சுமார் 2 �ல்�யன் பயனாளர்கள் உள்ளனர்.
2017 மற்றும் 2018 ஆண்டுக�ல் ��ர்
அைலயாக உருவான �க் ெடாக் என்பது ஒரு
��டத்�ற்கும் குைறந்த ேநரத்�ல் ��ேயாக்கள் மூலம் பல்ேவறு �டயங்கைள ப��டக்கூ�ய ஒரு ைகேப� ெசய�யாகும். இ�லுள்ள �ரதான அம்சம் �ரபலமான பல்ேவறு
வைகயான பாடல்களுக்கு நடனம் ஆடுவதாகும். �க் ெடாக் இந்�யா, அெம�க்கா, �ேர�ல்,

இந்ேதாேன�யா,
குைவட் உள்�ட்ட
பல
நாடுகளால்
தைட ெசய்யப்பட்டுள்ள ெசய�யாகும். (Mobile app)
எப்ப�ேயா, �க் ெடாக் ெசய� �து அ�க
ஈடுபாடு ெகாண்ட லத்��ன் �றந்த �க் ெடாக்
நண்பர் அவரது வயைதெயாத்த நாகலசந்��ல் வ�க்கும் �க் ெடாக்�ல் கஸ்ஸா (Kassa)
என்ற ெபய�ல் புகழ்ெபற்ற கசுன் என்ற இைளஞராகும். கடந்த நத்தார் �னேம இவர்கள் இருவரும் இைணந்து ��ேயா எடுத்த கைட� நாளாகும்.
ேஹனமுல்ல மா� �ட்டுத் ெதாகு�ேய லத்�ப் குழு�னர் அ�கமாக �க் ெடாக் ��ேயா ப�வு ேமற்ெகாள்ளும் இடம் என கசுன் கூ�யுள்ளார். கசுன்
தனது நல்ல நண்பர் லத்�ைப பற்� இவ்வாறு எம்�டம் கூ�னார்.
“லத்�பும் நானும் �று வய��ருந்ேத நண்பர்கள்.... நாம் இருவரும் �க் ெடாக் ெசய�யுடன் ஒரு
வருடத்�ற்கு முன்னேர இைணந்�ருந்ேதாம்.... நாம்
காலத்�ற்கு காலம் �ரபலமாகும் பாடல்களுக்கு
நடனம் ஆடுேவாம்..... அ�கமான ��ேயாக்கள் எடுத்தது ேஹனமுல்ல மா� �ட்டுத் ெதாகு�க்குச் ெசன்றுதான்.... கைட�யாக ��ேயா எடுத்தது �சம்பர் 25ம்
�க�யாகும்....”
லத்�ப் �க் ெடாக் �து அ�க ஆர்வம் ெகாண்�ருந்தார். அவ�ன் ேதைவ அ�கள�லான “ைலக்”
எடுப்பதாகும். ��ேயாக்களுக்கு ஒரு �ல்�யன்,
இரண்டு �ல்�யன் “ைலக்” கைளப் ெபறுவதற்கு
�ரும்�னார்.... லத்�ப் �க் ெடாக்�ல் �ரபலமைடவதற்கு நான் அவருக்கு அ�கள�ல் ஒத்துைழப்ைப
வழங்��ருக்�ன்ேறன்.... உண்ைமையச் ெசால்லப்
ேபானால் எனது உ�ைரப்ேபான்ற என் நண்பைர
�ைனக்கும் ேபாது அ�க ேவதைனயாக உள்ளது....
�ைனத்துப் பார்க்க மு�யாத ஒன்றல்லவா இடம்ெபற்�ருக்�றது....” லத்��ன் ெகாைலயுடன் ெதாடர்புைடய சந்ேதக நபர்கள் ெபா�ஸா�டம் ெத��த்த
�டயங்களுக்கு அைமய, இரண்டு மாதங்களுக்கு
முன்னர் ேமாதைர கடற்கைர�ல் ைவத்து இடம்ெபற்ற
வாய்த்தர்க்கேம லத்��ன் ெகாைலக்கு காரணமாக
அைமந்துள்ளைம ெத�யவந்துள்ளது. �ன்னர்
லத்�பும், அவரது நண்பர்கள் இருவரும் கடந்த
3ம் �க� ரந்�ப உயன அடுக்குமா� �ட்டுக்குச்
ெசல்லும் வ��ல் சந்ேதக நபர்கைள எேதச்ைசயாகச் சந்�த்துள்ளனர். �ன்னர் சந்ேதக நபர்கள்,
இவர்கள் மூவைரயும் தாக்குவதற்கு �ட்டங்களுடன்
வந்துள்ளனர். ��மன்றத்�ல் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட
சந்ேதக நபர்களுள் ஒருவ�ட�ருந்த கத்��னால்
லத்��ன் வ�ற்றுப் பகு�ையக் ��த்துச் ெசல்லுமளவுக்கு குத்��ருப்பது ெத�ய
வந்துள்ளது. கத்�க் குத்�ைன
ேமற்ெகாண்ட 16 வயதுைடய
சந்ேதக நபர் அந்தக் கத்�ைய
கடந்த 31ம் �க� புறக்ேகாட்ைட�ல் வாங்��ருப்பதும்
ெத�யவந்துள்ளது.
(20ஆம் பக்கம் பார்க்க)

அமில மலவிசூரிய...
த��ல்: எம். எஸ். முஸப்�ர்
(புத்தளம் �ேசட �ருபர்)

ெபாருளாதாரத்ைத தயார் ெசய்வது நமது ெபாறுப்பு
ம�ழ்ச்� அைடந்�ருப்பார்கள் என்ப�ல்
சந்ேதக�ல்ைல. ெபாருட்க�ன் �ைலேயற்றம் மற்றும் எ�ெபாருள் �ைல அ�க�ப்பு காரணமாக காணப்பட்ட மக்க�ன்
அ�ருப்� தற்கா�கமாக குைறந்�ருக்கும்.
�வாரணத்ேதாடு எழுந்துள்ள இன்ெனாரு
பக்கமும் உண்டு. இந்த �வாரணத்ைத
எவ்வாறு வழங்குவது? ேத�ய வருமானம் பல�னம் அைடந்துள்ள சந்தர்ப்பத்�ல் அ��க்கப்பட்ட �வாரணத்துக்கான பணத்ைத உடன�யாக
ெபற்றுக்ெகாள்ள ேவண்� ேந�டும்.
அரச வருமானத்ைத �ைரவாக ஈட்டுவதற்கு
வ�ைய அ�க�ப்பைதத் த�ர எமக்கு ேவறு
வ��ல்ைல. ேநர�யாகேவா மைறமுகமாகேவா வ� �ருத்தத்ைத ேமற்ெகாள்ள ேந�டும்.
இந்த வ�ையயும் துயரப்படும் ெபாது மக்கேள
ெசலுத்த ேவண்� ேந�டும். வ� ��தத்ைத
இன்னுெமாரு தடைவ அ�க�க்க ேவண்�ய
அவதானமுள்ள �ன்ன��ல் அன்றாட வாழ்க்ைகச்சுைம சுமக்க மு�யாத �தத்�ல் ேமலும்
அ�க�க்கும் என்பைத கு�ப்�ட்டாக ேவண்டும்.
�வாரணத்துக்காக ெசல�டப்படும் பணம் காரணமாக பண�க்கம் ஏற்படும். அதற்கு முகம்
ெகாடுக்கும் வைக�ல் உருவாகும் ெபாரு-

ளாதாரம் நடுத்தர மற்றும் வ�ய மக்கைள
ேமலும் �ரச்�ைனக்குள் தள்ளும் அபாயமுள்ளது. எ�ர்வரும் மாதங்க�ல் அதன் பலன்
ெத�யும். பாதாளத்��ருந்து அதலபாதாளத்�ல் �ழுவதற்கு முன்னர் அ��ருந்து �ளும்
வ�ைய கண்டு ��ப்பது அவ�யமாகும். �ரபலமான மு�வுகளால் உடன� லாபம் �ைடக்கக்
கூடும். ெபாருளாதார வளர்ச்�ைய ேநாக்காகக்
ெகாண்டு கடுைமயான மு�வுகைள எடுக்கா
�ட்டால் எற்படக் கூ�ய ேமாசமான �ைளவுகைளயும் எ�ர் ெகாள்ள ேந�டும்.
அர�ன் ெபாருளாதார �ட்டங்கள் க�னமான
இடத்�லுள்ளது என்பைத மறந்து �டக்கூடாது.
உள்ேளயும் மற்றும் ெவ�ேயயும் என கடுைமயான அழுத்தத்துக்கு உள்ளா�யுள்ளது. அரச
வருமானம் குைறந்துள்ளது. 2022 ஆம் ஆண்டுக்காக சமர்ப்�க்கப்பட்ட வரவு ெசலவு �ட்டம்
அதற்கு சாட்�யாகும். அ��ருத்� �ட்டங்கள்
மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளதுடன் அரச கட்டட �ர்மாணங்கள் கூட �றுத்தப்பட்டுள்ளன. அரச
ேவைலவாய்ப்பு வழங்கல் �றுத்தப்பட்டுள்ளது.
அந்�யெசலாவ� தட்டுப்பாடு ெவ���ருந்து வந்துள்ள அழுத்தமாகும். ெவ�நாட்டு
ைக�ருப்பு கு�த்தும் கவனம் ெசலுத்த ேவண்-

�யுள்ளது. அத்�யாவ�ய ெபாருட்கைள வாங்குவதற்கு கூட ெசலாவ� பற்றாக்குைற உள்ளதாக அ�க்ைககள் ெத��க்�ன்றன. அரச
வருமானம் குைறந்துள்ள, அந்�ய ெசலாவ�
ைக�ருப்பு குைறவாகவுள்ள சந்தர்ப்பத்�ல்
அ��க்கப்பட்டுள்ள �வாரணம் 2022 ஆம்
ஆண்�ல் ெமாத்த ெபாருளாதார நடவ�க்ைகக�ல் ெபரும் பா�ப்ைப ஏற்படுத்தும்.
தற்ேபாதுள்ள பன்முகத்தன்ைம ெகாண்ட
கட்டைமப்��ருந்து �டுபட பு�ய நடவ�க்ைககள் அவ�யம். வ�ைய அ�க�க்காமல்
அரச வருமானத்ைத அ�க�க்க ேவண்�யுள்ளது. நாட்�ற்கு அ�க சந்தர்ப்பங்கள் இல்ைல.
அந்�ய ெசலாவ� ைக�ருப்ைப வலுவானதாக்க ேவண்டும். அவ்வாறான மாற்றத்�ற்கு ேதைவயான உத� உல�ன் ேவெறந்த
நாட்��ருந்தும் �ைடக்காது. எல்லா நாடுகளும் ெகா��ன் ���ல் �க்�யுள்ளன. �ரமப்பட்டு உைழக்க ேவண்டும். உற்பத்�ைய
ெபருக்க ேவண்டும். ம�த வளத்ைத ச�யான
முைற�ல்
உபேயாகப்படுத்த
ேவண்டும்.
கா�,கடல்வளம்,�ன்சாரம் ேபான்ற ��வுகள்
கு�த்து �ேசட கவனம் ெசலுத்த ேவண்டும்.
உற்பத்�ைய அ�க�ப்பேதாடு அவற்ைற உலக

சந்ைதக்கு ஏற்றும� ெசய்யக் கூ�ய �தம்
கு�த்து கவனம் ெசலுத்த ேவண்டும்.
�வாரணத்ைத
ெபற்றுக்
ெகாடுக்கும்
ேவைள�ல் ேதைவயான ��ைய ெபற்றுக்
ெகாள்வதும் அரசாங்கத்�ன் ெபாறுப்பாகும்.
வருமானத்ைத ெபருக்கா�ட்டால் கடன் சுைம
ேமலும் அ�க�க்கக் கூடும். எ�ர்காலத்�ல்
ேமலும் �ரச்�ைனைய ஏற்படுத்தக் கூடும்.
கடைன ெசலுத்தக் கூட வச��ல்லாத சந்தர்ப்பத்�ல் உள்ள நாம் அவ்வாறான பக்கங்கள்
கு�த்து கூ�ய கவனம் ெசலுத்த ேவண்டும்.
ெபாருளாதாரம் ஒருபக்கத்துக்கு வழங்கும் �ர்வு
இன்ெனாரு பக்கத்துக்கு எ�ர் பாராத �ைளவுகைள ஏற்படுத்துவேதாடு அதன் பலன் ேமாசமானதாக அைமயக் கூடும். க�னமான சந்தர்ப்பங்க�ல் ெபாருளாதாரத்ைத கட்டுப்படுத்துவது
இலகுவான கா�யமல்ல. ெசலைவ குைறக்க
ேவண்�யேதாடு உடன�யாக ெசய்யேவண்�ய
�ர்�ருத்தங்கைள ேமற்ெகாள்ள ேவண்டும்.
அவ்வாறான நடவ�க்ைககளுக்கு அப்பால்
எடுக்கப்படும் மு�வுக�ல் ஆபத்து உள்ளது.

த��ல்:

�.ஆர். வயலட் 
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15 அடி பள்ளத்தில்

வீழ்ந்து பஸ் விபத்து

சாரதிக்கும் நடத்துனருக்கும் காயம்

�லங்கா சுதந்�ரக் கட்��ன் ஸ்தாபகர் அமரர் எஸ்.ட�ள்யூ.ஆர்.�.பண்டாரநாயக்க�ன் 123 ஆவது ஜனன �ன �கழ்வுகள் ேநற்று ெகாழும்பு கா�முகத்�டலுக்கு முன்பாக அைமந்துள்ள அன்னா�ன் உருவச்�ைலக்கு முன்பாக நைடெபற்றது. அன்னா�ன் புதல்�களான முன்னாள் ஜனா�ப� �ரும� சந்��கா பண்டாரநாயக்க குமாரதுங்க, சுேனத்ரா பண்டார நாயக்க
ஆ�ேயார் மலரஞ்ச� ெசலுத்�ய ேபாது...
( படம் - ருக்மல் கமேக, துஷ்மந்த மாயாதுன்ன)

நடிகர் ெராபின் ெபர்னாண்ேடா
காலமானார்
�ங்கள
�ைரப்பட
ந�கர் ெரா�ன் ெபர்னாண்ேடா
தனது
84ஆவது வய�ல் ேநற்று
(08) காலமானார்.
�ங்களத்
�ைரப்படங்க�ன்
ஸ்டண்ட்
ந�கராகவும்
ஸ்டண்ட்
மாஸ்டராகவும் �ரபல்யம் அைடந்�ருந்த அவர்
ஆரம்ப காலத்�ல் �ல
�ைரப்படங்க�ல் �ல்லனாகவும்
ந�த்தவர் மட்டுமல்லாமல் �ைரப்-

பட
தயா�ப்பாளராக
ஆக்ஷன் �ைரப்படங்க�ன்
இயக்குநராகவும்
இருந்துள்ளார்.
அத்துடன் ெதாைலக்காட்��ல் அ�முகமான
�ன்னர் �ரபல ெதாைலக்காட்�
நாடங்க�லும்
ந�த்துள்ளார்.
இறு�க்
��ையகள்
ெதாடர்பாக �ன்னர் அ��க்கப்படுெமன்றும் ெத��க்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தியா ெசல்ேவாருக்கு

07 நாள் தனிைமப்படுத்தல்
08 ஆவது நாள் PCR ேசாதைனயும் அவ�யம்
ெவ�நாடுக�ல் இருந்து இந்�யாவுக்கு வரும் அைனத்து பய�களும்
கட்டாயம் 7 நாட்கள் த�ைமப்படுத்தப்பட ேவண்டும் என அ��க்கப்பட்டுள்ளது.
அத்துடன் 8 வது நாள் ேகா�ட்
ப�ேசாதைன
ெசய்துக்ெகாள்வது
கட்டாயம் எனவும் இந்�ய சுகாதார
அ�கா�கள் அ��த்துள்ளனர்.
ப�ேசாதைன�ல்
ேகா�ட்

ெதாற்� இருப்பது உறு�யானால்
ேமலும் 7 நாட்கள் த�ைமப்படுத்தப்படுவார்கள் எனவும் அ��க்கப்பட்டுள்ளது. ஒ�க்ேரான் ைவரஸ்
��பு இந்�யா�ல் ேவகமாக பர�
வருவதுடன் ெதாற்றாளர்க�ன் எண்�க்ைகயும் ேவகமாக அ��த்துள்ளது. இதைன கவனத்�ல் ெகாண்டு
இந்�ய அரசாங்கம் இந்த நடவ�க்ைகைய எடுத்துள்ளது.

ஹற்றன் சுழற்� �ருபர்

ஹற்றன், சலங்கந்ைத பகு��ல்
த�யார் பஸ்ெஸான்று ��ைய�ட்டு �ல� 15 அ� பள்ளத்�ல்
�ழ்ந்து �பத்துக்குள்ளான�ல் சார�யும், நடத்துனரும் �று காயங்களுக்குள்ளா�யுள்ளனர்.
ேநற்று (08) காைல 8.30 ம�யள�ல், சலங்கந்ைத �ரதான பஸ் த�ப்�டத்துக்கு அருகாைம�ல் ைவத்து
இவ்�பத்து இடம்ெபற்றுள்ளது.

சலங்கந்ைத பஸ் த�ப்�டத்துக்கு
பய�கைள ஏற்�ச்ெசல்வதற்காக
ெசன்ற பஸ்ேஸ இவ்வாறு �பத்துக்குள்ளா�யுள்ளது.
இயந்�ரக் ேகாளாறு காரணமாகேவ �பத்து இடம்ெபற்றுள்ளதாக கூறப்படு�ன்றது. இவ்�பத்து
ெதாடர்�ல் ஹற்றன் ெபா�ஸார்
ேமல�க �சாரைணகைள ேமற்ெகாண்டு வரு�ன்றனர்.

ெசாய்சாபுர ெதாடர்மா� �ெடான்�ல்...
�ைல�ல், கல்�ைஸ ெபா�ஸார்
ேமல�க �சாரைணகைள முன்ெனடுத்துள்ளனர்.
� �பத்�ல் உ��ழந்த மாணவன்
ெகாழும்�லுள்ள �ரபல பாடசாைல-

ெயான்�ல் கல்� கற்பேதாடு, ெபப்ரவ� மாதம் நைடெபற�ருந்த கல்�ப்
ெபாதுத்தராதர உயர்தர ப�ட்ைச�ல்
ேதாற்ற�ருந்தவர் என்பது கு�ப்�டத்தக்கது.

தடுத்து ைவக்கப்பட்டுள்ேளார்களது...
ைவக்கப்பட்ட இடம் மற்றும் ைகது
ெசய்யப்பட்ட ேநரம் பற்� 48 ம�
ேநரத்துக்குள் இலங்ைக ம�த உ�ைமகள் ஆைணக்குழுவுக்கு ெத��க்கவும். ைக�கைள �டு�ப்பது

அல்லது �ற தடுப்புக்காவல் இடங்களுக்கு மாற்றுவது கு�த்து இலங்ைக
ம�த உ�ைமகள் ஆைணக்குழுவுக்கு ெத��க்குமாறும் ேகா�க்ைக
�டுக்கப்பட்டுள்ளது.

தங்கத்�ன் ைக�ருப்பு...
தங்கத்�ன் ைக�ருப்�ன் ெபறும�
382.2 �ல்�யன் ெடாலராக காணப்பட்டது. இதன்ப�, 206.8 �ல்�யன் ெடாலர் ெபறும�யான தங்கம்,
மத்�ய வங்��னால் �ற்பைன ெசய்யப்பட்டுள்ளது.
தங்கத்�ன் ைக�ருப்பு 54 சத�தத்�னால் �ழ்ச்� அைடந்துள்ளதாக
மத்�ய வங்��ன் பு�ய தகவல்க�ன் மூலம் ெத��க்கப்பட்டுள்ளது.

�ரபல சமூக ேசைவயாளரும், வத்தைள அருண்மா�க்கவாசகர் இந்துக் கல்லூ��ன் ஸ்தாபகரும், த�ழ் மக்க�ன் கல்� ேமம்பாட்டுக்காக அயராது உைழத்தவருமான வத்தைள
அருன்�ரசாத் மா�க்கவாசகம் கடந்த புதன்�ழைம(5) காலமானார். அன்னாரது இறு�ச்சடங்கு ேநற்று ெபாரைள கனத்ைத�ல் நைடெபற்றது. ெகாழும்பு 4 ெலா�ஸ் ���ல்
மக்கள் அஞ்ச�க்காக ைவக்கப்பட்�ருந்த பூதவுடலுக்கு இராஜாங்க அைமச்சர் �வன் ெதாண்டமான், பாராளுமன்ற உறுப்�னர்களான மருதபாண்� ராேமஸ்வரம், மேனா கேணசன்
உள்�ட்ட முக்�ய அர�யல் �ரமுகர்களும் கலந்து ெகாண்டனர்.
படம்:- ெகாழும்பு ேகாட்ைட �னகரன் �ருபர்

எங்கள் கருத்து...

இணக்கப்பாடின்றி தயாரிக்கப்பட்ட
இந்தியப் பிரதமருக்கான ஆவணம்...
எ�னும் த�ழரசுக் கட்� அைத �ராக�த்ததால் ஒரு
ெநருக்க� ஏற்பட்டது. இைதயடுத்து கடந்த முதலாம்
�க� சுமந்�ர�ன் ெகாழும்பு இல்லத்�ல் �ருத்தங்கள்
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டு, இறு� வைரபு மு�வு ெசய்யப்பட்டு
தைலவர்க�ன் பார்ைவக்கு அனுப்பப்பட்டது. தற்ேபாது
கூட்டைமப்�ன் தைலவர் சம்பந்தனும் அ�ல் ைகெயழுத்�ட்டு �ட்டார். அடுத்த �ல �னங்க�ல், ‘த�ழ்
ேபசும் மக்க�ன் அ�லாைஷகைள பூர்த்� ெசய்வதும்
இலங்ைக- இந்�ய ஒப்பந்தமும்’ என்ற தைலப்�லான
இந்த ஆவணம் இந்�யத் தூதுவ�டம் ைகய�க்கப்பட்டு
பாரதப் �ரதம�ன் பார்ைவக்கு அனுப்பப்படவுள்ளது.
�னத் தூதுவர் யாழ்ப்பாணத்துக்கு �ஜயம் ெசய்தேதாடு தைலமன்னா�ல் இருந்து இராமர் பாலம் வைர
பட�ல் ெசன்று பார்ைவ�ட்டுத் �ரும்�யைதயும்,
�ன்னர் “இது மு�வல்ல; ஆரம்பம் மட்டுேம” எனக் கூ�யதும் இந்�யா�னால் அர�யல் ��யாகப் பு�ந்து ெகாள்ளப்பட்�ருக்குெமன்ப�ல் ஐய�ல்ைல. அேதசமயம் �ன
ெவ��வகார அைமச்சரும் இலங்ைகக்கு வருைக தந்�ருக்�றார் என்பதும் கவனத்�ற்கு�யது.
இப்�ன்ன��ல் இலங்ைக த�ழ் ேபசும் சமூகத்�ன்
�ரச்�ைனகைள இந்�ய அர�டம் ெத��த்து இலங்ைக
அரசுக்கு அழுத்தம் தரச் ெசால்வதற்கான ச�யான
தருணம் இது என்று த�ழ்த் தைலவர்கள் கரு�ய�ல் தவ�ருக்க மு�யாது. ஆனால் இந்த ஆவணம் ஒட்டுெமாத்த
த�ழ் ேபசும் மக்க�ன் அ�லாைஷகைள �ர�ப�ப்பதாக இல்ைல என்பது வருத்தத்துக்கு�யது என்பேதாடு,
இது இனப்�ரச்�ைன வரலாற்�ல் மற்ெறாரு வரலாற்றுத் தவறாகவும் அைமயவுள்ளது.
இந்த இறு� ஆவணத்�ல், மைலயக சமூகத்�ன் �ர���யாக ெசயல்பட்ட மேனா கேணசனும், முஸ்�ம்
சமூகத்�ன் �ர���யாக ரவூப் ஹக்�மும் ைகெயழுத்�ட�ல்ைல. அச்சமூகங்க�ன் அ�லாைஷகைள உள்ளடக்குவ�ல் �ரச்�ைனகள் ேதான்�யதாலும், உள்ளடக்குவது ெதாடர்பாக ெதாடர்ந்து ேபசுவதால் காலதாமதம்
ஏற்படும் என்பதாலும் மேனாவும் ஹக்�மும் �ல�க்
ெகாண்டு ெவ��ல் இருந்து ஆதரவு தருவதாக நல்ல
உள்ளத்துடன் கூ��ருக்�றார்கள். இலங்ைகத் த�ழர்க�ன் ேபாராட்டங்களுக்கும் உ�ைமகளுக்கும் ெதாடர்ந்து
மைலயக மக்கள் ஆதரவு தந்�ருப்பதாகவும், அைதத்
ெதாடர்ந்து நல்குேவாம் என்றும் மேனாகேணசன் கூ�யுள்ளார்.
ேமலும் வடக்�ன் �ல முக்�ய த�ழ்க் கட்�களும் இந்த
ஆவணத்�ல் ைகெயழுத்�ட�ல்ைல.வடக்�ல் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட அ�ம்ைசப் ேபாராட்டங்களும் ஆயுதப்
ேபாராட்டங்களும் இலக்ைக ஏன் அைடயத் தவ�ன
என்பதற்கான காரணம், த�ழ் மக்க�ன் ஒட்டுெமாத்த
குரலாக அது அைமய�ல்ைல என்பதுதான். இதுதான்
தமது �ைலப்பாடாக இருக்கும் என்பைத முன்னேர
பு�ந்து ெகாண்டு த�ழ்க் கட்�கள் மேனா, ஹக்�ைம
ேசர்த்துக் ெகாள்ளாமல் �ட்�ருக்கலாம். மனக்கசப்பு ஏற்பட்�ருக்காது. எ�னும் ‘ஒன்றுபட்டால் மட்டுேம உண்டு
வாழ்வு’ என்பைத மறந்து �டலாகாது.

ஆவணத்�ல் ைகெயழுத்�டாத...
இலங்ைக�ன் இனப்�ரச்�ைனக்கான �ர்வு
�டயத்�ல் இந்�ய �ரதம�ன் தைல�ட்ைடக்
ேகா� தயா�க்கப்பட்ட ஆவணம் எ�ர்வரும்
வாரத்�ல் இந்�ய உயர்ஸ்தா�கரகத்�ல் ைகய�க்கப்படவுள்ளது.
இந்த �ைல�ல் கு�த்த ஆவணத்�ல்
ைகெயழுத்�டாதேபாதும்,
ெவ��ல்
இருந்து த�ழ் ேபசும் கட்�க�ன் நகர்வுகளுக்கு ஆதரவ�ப்பதாக உறு�ய�த்துள்ள
மேனா கேணசன் தைலைம�லான த�ழ்
முற்ேபாக்கு முன்ன�, ரவூப் ஹக்�ம்

தைலைம�லான �லங்கா முஸ்�ம் காங்�ரஸ் மற்றும் �சாத் ப�யு�ன் தைலைம�லான இலங்ைக மக்கள் காங்�ரஸ் என்பன
இைணந்த �ைல�ல் அடுத்த கட்ட சந்�ப்பு
நடத்தப்படும் என்று ெசல்வம் அைடக்கலநாதன் கு�ப்�ட்டுள்ளார்.
இதன்ேபாது இந்�ய �ரதமருக்கான ஆவணத்�ன் ெபாதுவான �டயமாக கூறப்பட்டுள்ள
பயங்கரவாத தைடச்சட்ட �க்கம் ெதாடர்�ல்
கட்�கள் கலந்துைரயாடைல நடத்தவுள்ளதாக
ெத��த்துள்ளார்.

ேதாட்டப்பகு� குடும்பங்களுக்கு,,,
ெத��த்துள்ளார்.
நாவலப்�ட்� ெபௗ�ல் ேதாட்டத்�ல் 100
ஏக்கைர 100 இைளஞர்களுக்கு ைகய�த்த
�ன்னர் ஊடகங்களுக்கு கருத்து ெத��க்கும்
ேபாேத அவர் இவ்வாறு ெத��த்தார்.
இந்த ேவைலத்�ட்டத்�ன் ஊடாக ெபருந்ேதாட்ட பகு� இைளஞர்க�ன் மாதாந்த வருமானத்ைத அரசாங்கம் ரூ. 100,000 வைர அ�க�க்கும் எனவும் அவர் ெத��த்தார்.
இைளஞர்களுக்கு ஒரு ஏக்கர் கா�யுடன்
300,000 ரூபா மா�யமாக வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் ெத��த்தார்.
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட
நபர்களுக்கு

�ளகாய், ெவங்காயம், உருைளக்�ழங்கு,
ேகாப்� மற்றும் பழங்கள் உள்�ட்ட பல
ப�ர்கள் உற்பத்� ெசய்ய ேதைவயான
உபகரணங்கள் அவர்க�ன் உற்பத்�கைள
�ற்பைன ெசய்வதற்கான சந்ைதயும் உருவாக்கப்படும்.
இலங்ைக�ல் இவ்வாறானெதாரு ேவைலத்�ட்டம் ஆரம்�க்கப்படுவது இதுேவ முதல்
தடைவ எனவும் அவர் ெத��த்தார்.
ைலன் கு��ருப்புக�ல் வ�ப்பவர்கள் அரசாங்கத்�னால் வழங்கப்படும் கா�க�ல்
முைறயான �டுகைள �ர்மா�க்க மு�யும்
எனவும் அவர் ேமலும் ெத��த்தார்.

மக்களுக்கு வழங்�ய வாக்குறு�கள்...
அத்�யாவ�ய ெபாருட்க�ன் �ைல�ைன
குைறப்பதற்கு அரசாங்கம் உ�ய நடவ�க்ைககைள ெதாடர்ந்து ெசயற்படுத்தும். முழு உல�ைனயும் ெநருக்க�க்குள்ளாக்�யுள்ள ெகா�ட்19 ைவரஸ் தாக்கத்�ற்கு மத்��ல் அைனத்து
சவால்கைளயும் சமா�க்க ேந�ட்டுள்ளது.
அரசாங்கம் என்ற ���ல் �றந்த முைற�ல்
முன்ேன� ெசல்ேவாம்.
மாவதகம பகு��ல் வாழும் மக்கள் ��ன்
அருைம�ைன நன்கு அ�வார்கள். இந்த �ர்வழங்கல் ெசயற்�ட்டத்ைத முன்னதாகேவ மக்க�டம் ைகய�த்�ருக்க ேவண்டும் ஏென�ல்
அந்தள�ற்கு இப்�ரேதசத்�ல் வாழும் மக்கள்
சுத்தமான கு��ைரப் ெபற்றுக் ெகாள்வ�ல்
பல �ரமங்கைள எ�ர்க்ெகாண்டுள்ளார்கள்.
நாட்டு மக்கள் அைனவருக்கும் சுத்தமான
கு��ர் வழங்கும் ெசயற்�ட்டம் 2025ஆம்
ஆண்டு காலப்பகு��ல் பூரணமைடயும்.
2015ஆம் ஆண்டுக்கு முன்னர் எமது அரசாங்கத்�னால் முன்ெனடுக்கப்பட்ட அ��ருத்�
ெசயற்�ட்ட ப�கைள நல்லாட்� அரசாங்கம்
இைட �றுத்�யது. அதன் தாக்கத்ைத நாட்டு
மக்கள் எ�ர்க்ெகாண்டார்கள். அர�யல் ேநாக்�ற்காக ெசய்த தவைற தற்ேபாது �ருத்�க்
ெகாண்டுள்ேளாம்.
மக்களுக்கு �வாரணம் வழங்கும் ேபாது
ேதர்தல் ஏதும் இடம்ெபறவுள்ளதா என ஒரு
தரப்�னர் �னவு�றார்கள். ேதர்தைல இலக்-

காக ெகாண்டு மக்களுக்கான அ��ருத்�
ப�கைள முன்ெனடுக்க�ல்ைல. சுத்தமான
கு��ைர ெபற்றுக் ெகாள்ளும் இம்மக்கள் எந்த
கட்�க்கு ஆதரவு வழங்�னார்கள் என்பைத
நாம் ஆராய�ல்ைல.மக்கள் எ�ர்க்ெகாண்டுள்ள �ரமங்கைள அரசாங்கத்�னால் நன்கு
உணர மு��றது.அத்�யாவ�ய ெபாருட்க�ன் �ைலேயற்றத்�னால் மக்கள் பா�க்கப்பட்டுள்ளார்கள்.
அதனால் தான் மக்களுக்கு �வாரணம்
வழங்க �ர்மா�த்துள்ேளாம்.
நாட்டு மக்களுக்கு �வாரணம் வழங்கும்
�ட்டத்�ற்கு எ�ர்தரப்�னர்
அ�ருப்�யைடந்துள்ளார்கள். அதற்கும் ஏதாவது கு�ப்�டு�றார்கள். ெகா�ட்-19 ைவரஸ் தாக்கத்ைத
அரசாங்கம் ெகாண்டு வந்தது என்ற �ைலப்பாட்�ல் இருந்துக் ெகாண்டு எ�ர்தரப்�னர்
கருத்துைரக்�றார்கள்.
அரசாங்கம் முன்ெனடுத்த �றந்த நடவ�க்ைகக�னால் ெகா�ட் தாக்கத்��ருந்து
நாட்டு மக்கள் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளார்கள்
என்பது ெதாடர்�ல் எ�ர்தரப்�னர் கருத்துைரப்ப�ல்ைல. �றந்த முைற�ல் முன்ேனாக்� ெசல்ேவாம். சவால்களுக்கு மத்��ல்
மக்களுக்கு வழங்�ய வாக்குறு�கைள �ச்சயம் �ைறேவற்றுேவாம். நாட்டு மக்க�ன்
எ�ர்காலத்ைத சு�ட்சமாக்குவது அரசாங்கத்�ன் �ரதான இலக்காகும் என்றார்.

இேதேவைள,
இலங்ைக�ன்
ெவ�நாட்டு ஒதுக்கம், கடந்த �சம்பர் மாத இறு��ல் 3,137.6 �ல்�யன் அெம�க்க ெடாலர்கள் வைர�ல்
அ�க�த்துள்ளது.
எவ்வாறா�னும், நவம்பர் மாத
இறு��ல் இலங்ைக�ன் ெவ�நாட்டு ஒதுக்கம் 1,588.4 �ல்�யன்
அெம�க்க ெடாலர்களாக இருந்ததாக
அ��க்கப்பட்டுள்ளது.

வவு�யா�ல் இரு �று�கைள...
வவு�யா�ற்கு ேநற்று �ஜயம்
ெசய்த ச�த் �ேரமதாச பல்ேவறு
�கழ்வுக�ல் கலந்து ெகாண்�ருந்தார்.
அத்துடன் ெபாதுமக்களுடனான
அர�யல் �கழ்ெவான்று மாைல
3.30 ம�யள�ல் வவு�யா நகரசைப மண்டபத்�ல் இடம்ெபற்றது.
இந்
�கழ்�ல்,
எ�ர்க்கட்�
தைலவர் உைரயாற்� மு�ந்ததும்
கூட்டம் �ைறவைடந்தது. இதைனயடுத்து, ெவ�ஓயா பகு��ல்
இடம்ெபறும் மற்ெறாரு �கழ்�ல்

கலந்து ெகாள்வதற்காக அவர் ெசன்�ருந்தார். ெபாது மக்களும் கைலந்து
ெசன்று�ட்டனர்.
கு�த்த �கழ்�ல் நடனமாடுவதற்காக இரு �று�கள் தயார்ப்படுத்தப்பட்�ருந்தனர்.
எ�னும் கூட்டம் மு�வைடந்து
அைனவரும்
ெசன்றைமயால்
அவர்கள் ஏமாற்றம் அைடந்தனர்.
எ�னும் அவர்களது மனம் புண்படாத வண்ணம், அவர்களது நடன
�கழ்வு ஒரு �லருடன் நைடெபற்றது,

தவறான கருத்து,...
சந்�ப்�ன் ேபாது ெத��த்துள்ளார்.
கு�ப்பாக �ழக்கு மாகாணத்�ல்
�ல குழுக்கள் தடுப்பு மருந்துகைள
ெபற்றுக் ெகாள்வது ெதாடர்�ல்
ெபாது மக்கள் மத்��ல் அச்சத்ைதயும் சந்ேதகத்ைதயும் ஏற்படுத்துவைத தாங்கள் ெதாடர்ந்தும் அவதா�த்ததாகவும் அவர் ெத��த்தார்.
இதுேபான்ற குழுக்கள் �ல ெபாதுமக்கைள ெகாேரானா தடுப்பூ� �து
நம்�க்ைக இழக்கச் ெசய்�ன்றன.
நாட்�ல் ேபா�யளவு ெகாேரானா

தடுப்பூ�கள்
ைக�ருப்�லுள்ள
ேபா�லும்,
ெபாது
மக்க�ன்
ஆர்வம் குைறவாகேவ காணப்படு�றது.
ெகாேரானா ைவரஸ் பரவுவைதக்
கட்டுப்படுத்துவதற்கான
முக்�ய
கார� ைவரஸ�க்கு எ�ரான தடுப்பூ�கைளப் ெபறுவதாகுெமன்றும்
அரச மருத்துவ அ�கா�கள் சங்கத்�ன் ெசயலாளர் (Dr. Senal Fernando)
டாக்டர் ெசனல் ெபர்னாண்ேடா
ேமலும் ெத��த்துள்ளார்.

இலங்ைக �ைற�லுள்ள த�ழக...
2021 �சம்பர் 19 மற்றும் 20 ஆம்
�க�க�ல் இலங்ைக �ைறக�ல்
வா�க் ெகாண்�ருக்கும் 56 �னவர்கைள �டு�த்து, பாதுகாப்பாக
இந்�யாவுக்கு அைழத்துவர ��ர
முயற்�கள்
ேமற்ெகாள்ளப்பட
ேவண்டுெமன்றும் ேகட்டுக் ெகாண்டுள்ளார்.
இலங்ைக அர�ன் காவ�ல் ைவக்கப்பட்டுள்ள த�ழக �னவர்களுக்குச் ெசாந்தமான, அவர்க�ன் வாழ்வாதாரத்�ற்கு இன்�யைமயாத 75
�ன்��ப் படகுகைளயும் �ட்ெட-

டுக்கவும் முதல்வர் ேகா�யுள்ளார்.
வர�ருக்�ற ெபாங்கல் �ருநாைள
முன்�ட்டு, இலங்ைக �ைறக�ல்
வாடும் 56 �னவர்கைள �டு�த்து,
அவர்கள் தங்கள் குடும்பத்�னருடன்
�ண்டும் இைணவைத உறு� ெசய்�டத் ேதைவயான அைனத்து முயற்�கைளயும் ேமற்ெகாள்ள ேவண்டுெமன்றும், அதற்கு�ய உயர்மட்ட
ேபச்சுவார்த்ைதகைள இலங்ைக அரசாங்கத்துடன் நடத்�டக் ேகட்டுக்ெகாள்வதாகவும் தனது க�தத்�ல்
முதல்வர் எழு�யுள்ளார்.

லசந்த �க்ரமதுங்க�ன்...
�ைனவு �னம் மட்டக்களப்�ல்
அனுஷ்�க்கப்பட்டது.
மட்டக்களப்பு மாவட்ட த�ழ் ஊடக�யலாளர் ஒன்�யம் மற்றும் மட்டு.
ஊடக அைமயம் என்பன இைணந்து
ஏற்பாடு ெசய்த �ைனவு �னம் மட்டக்களப்பு மாவட்ட த�ழ் ஊடக�யலாளர் ஒன்�யத் தைலவர் வா.�ருஸ்ணகுமார் தைலைம�ல் மட்டு. ஊடக
அைமயத்�ல் நைடெபற்றது. மட்டக்களப்பு நக�ல் மற்றும் இலங்ைக�ல்
படுெகாைல ெசய்யப்பட்ட ஊடக�யலாளர்கள் �ைனவாக மட்டக்களப்�ல் அைமக்கப்பட்ட �ைனவுத்
தூ��ல் மலர் அஞ்ச� ெசலுத்தப்-

பட்டது.
அதைன ெதாடர்ந்து �க்ரமதுங்க�ன் �ருவுருவப்படத்�ற்கு மலர்
தூ�, �ைனவுச்சுடர் ஏற்றப்பட்டு
�ைனவஞ்ச� �கழ்வும் நைடெபற்றது.
இந்த �கழ்�ல் மட்டக்களப்பு
மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்�னர்
இரா.சாணக்�யன்,மட்டக்களப்பு
மாவட்ட ��ல் சமூக அைமப்புக்க�ன் ஒன்�யத்தைலவர் எஸ். �வேயாகநாதன், மட்டக்களப்பு மாநகர
சைப�ன் �ர� த�சாளர் ஊடக�யலாளர்கள் எனப் பலரும் கலந்து
ெகாண்டனர்.

2022 ஜனவ� 9 ஞா�ற்றுக்�ழைம

THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY JANUARY 09, 2022

5

இ

ந்நாட்டு வரலாற்�ல் முதற் தடைவயாக இந்நாட்டு அரச ஊ�யர்கள், ஓய்வூ�யம் ெபறுேவார், அங்க�னமுற்ற பைட �ரர்கள், சமுர்த்�
உத� ெபறுேவார் மற்றும் �வசா�களுக்காகவும், ேதாட்டத் ெதா�லாளர்களுக்காகவும் ஒேர தடைவ�ல் 22,900
ேகா� �வாரணப் ெபா��ைன வழங்குவதற்கு அரசாங்கம் நடவ�க்ைக
ேமற்ெகாண்டுள்ளது.
இதன�ப்பைட�ல் இதன் மூலம் 1450,000 அரச
ஊ�யர்கள், சமுர்த்� உத� ெபறும்
17,93000 குடும்பங்கள், ஆறு இலட்சம் ஓய்வூ�யம் ெபறுபவர்களும் �ேசடமாக நன்ைமயைடய உள்ளனர்.
இதற்கு ேமலாக 17 இலட்சம் �வசாயக் குடும்பங்கள், 247,000 ேதாட்ட
ெதா�லாளர்கள்
மற்றும்
ஆ�ரக்கணக்கான
அங்க�னமுற்ற பைட �ரர்களும்
இதன் மூலம் நன்ைமயைடவார்கள் என �� அைமச்சு
அ��த்துள்ளது.
ஜனா�ப�
ேகாட்டாபய
ராஜபக்ஷ�ன்
ஆேலாசைன�ன் �ரகாரம் �ரதமர்
ம�ந்த
ராஜபக்ஷ�ன்
வ�காட்ட�ன் �ழ் ��
அைமச்சர் ப�ல் ராஜபக்ஷ�ன்
ெசயற்பாட்�ல்
இந்த �வாரணப் ெபா�
வ ழ ங் க ப் ப ட வு ள் ள து .
இந்த ேவைலத்�ட்டத்�ன் �ழ் இந்த வருடத்�ல் குைறந்த பட்சம்
இந்நாட்�ல்
வாழும்
46 இலட்சம் �ங்கள,
த�ழ், முஸ்�ம் குடும்பங்கள் ேநர�யாகேவ
நன்ைமயைடய உள்ளதாக ெபாருளாதார �புணர்கள் கு�ப்�ட்டுள்ளனர். ெகா�ட் ெதாற்று,
ெடாலர்
�ரச்�ைன
என்பன
இருக்கும்
�ைல�லும் இவ்வாறாக மக்களுக்கு
�வாரணங்கைள வழங்குவதற்கு அரசாங்கம் நடவ�க்ைக ேமற்ெகாண்டைம
பாராட்டப்பட ேவண்�ய �டயம் என
அவர்கள் சுட்�க் காட்�யுள்ளனர்.
இதன் �ழ் அரச ஊ�யர்களுக்கு,
ஓய்வூ�யக்காரர்களுக்கு மற்றும் அங்க�னமுற்ற பைட �ரர்களுக்கும் இவ்வருடத்��ருந்து 5000 ரூபாய் மாதாந்தக் ெகாடுப்பனைவ வழங்குவதற்கும்,
சமுர்த்� உத� ெபறுபவர்களுக்கான
மாதாந்த ெகாடுப்பனைவ 1000 ரூபா�னால் அ�க�ப்பதற்கும் �ர்மா�க்கப்பட்டுள்ளது. இ�ல் முக்�ய �டயம்
யாெத�ல், கடந்த வரவு ெசலவுத் �ட்டத்�ல் சம்பளம் அ�க�க்கப்பட்ட ஆ��யர்கள் மற்றும் அ�பர்களுக்கும் இந்த
5000 ரூபாய் ெகாடுப்பனவு வழங்கப்பட உள்ளதாகும். இது ெதாடர்�ல் ஆ��யர்கள், அ�பர்கள் ஒன்�ைணந்த
அைமப்புக்கள் தமது ம�ழ்ச்�ைய
ெவ�ப்படுத்�யுள்ளன.
த�யார் துைற�ன் ஊ�யர்களுக்கும் இந்த 5000 ரூபாய் ெகாடுப்பனைவ வழங்குவதற்கு ேதைவயான
நடவ�க்ைககைள ேமற்ெகாள்ளுமாறு
ெதா�ல் அைமச்�டம் ேகா�க்ைக
�டுத்துள்ளதாக
இது
ெதாடர்�ல்
கருத்து ெத��த்த �� அைமச்சர் ப�ல்
ராஜபக்ஷ ெத��த்தார்.
ெபாதுவாக நாட்�ன் அைனவருக்கும் இந்த �வாரணப் ெபா��ன்
மூலம் நன்ைம �ைடக்கவுள்ளது. இது
இடம்ெபறுவது, இந்நாட்�ற்கு இறக்கும� ெசய்யப்படும் அத்�யவ�ய
உணவுப் ெபாருட்கள் மற்றும் மருந்துகள் ேபான்றன அைனத்து வ�க��ருந்தும் �டு�ப்பதற்கு இந்த
ெசயற்பாட்�ன் மூலம் �ர்மா�க்கப்பட்டதனாலாகும். ேமலும் இந்நாட்�ன்
ேதாட்டத் ெதா�லாளர் குடும்பங்களுக்காக 80 ரூபா சலுைக �ைல�ல்
மாதாந்தம் 15 �ேலா மா�ைன வழங்குவதற்கும்
எ�ர்பார்க்கப்படு�ன்றது.
இதனால் ஒரு �ேலாவுக்கு 40 ரூபாய்
இலாபம் அவர்களுக்கு �ைடக்�ன்றது.
அரச ஊ�யர்கள் மற்றும் ஓய்வூ�யம்
ெபறுேவாருக்காக ேமல�கக் ெகாடுப்பனைவ வழங்கும் ேபாது அரச ஊ�யர்களுக்காக 9700 ஆ�ரம் ேகா�
ரூபாவும், ஓய்வூ�யம் ெபறுேவாருக்காக 4000 ஆ�ரம் ேகா� ரூபாவும்
ேமல�கமாக அரசாங்கத்�னால் ஒதுக்க

அைனவருக்கும்

நன்ைம பயக்கும்

ரூ. 22,900 ேகாடி

நிவாரணப் ெபாதி

ேவண்�யுள்ளது.
இந்நாட்�ல் சமுர்த்� உத� ெபறும்
குடும்பங்கள் 1,793,000 உள்ளன.
அவர்களுக்காக
மாதாந்தம்
ஒரு
குடும்பத்�ற்கு 3500 ரூபா அரசாங்கத்�னால் வழங்கப்படு�ன்றது.
அவர்களுக்கு
இம்மாதத்��ருந்து
நைடமுைறப்படுத்தப்படும் வைக�ல்
ேமலும் 1000 ரூபாய் ெகாடுப்பனைவ
வழங்குவதற்கு நடவ�க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட்டுள்ளது. இதற்காக மாதாந்தம் 179 ேகா� ரூபா�ைன அரசாங்கம் ெசல�ட ேவண்�யுள்ளது.
இந்த அரசாங்கம் ஆட்�க்கு வந்ததன்
�ன்னர் ஒரு �ேலா ெநல்லுக்கான உத்தரவாத �ைல�ைன 50 ரூபாவாக
ஆக்�யுள்ளைத �ைனவுபடுத்�ய ��
அைமச்சர் ப�ல் ராஜபக்ஷ, �வசா�க�ன் ெநல்�ன் �ைளச்சல் 50 �தம்
குைறவைடந்துள்ளது என கரு�னால்
அவ்வாறு நஷ்டமைடந்த ெநல்லுக்காக �வசா�களுக்கு ேமல�கமாக
25 ரூபா�ைன வழங்குவதற்கு நடவ�க்ைக ேமற்ெகாள்வதாகவும் அவர்
ெத��த்தார்.
எவ்வைக�லும் அ�� �ைல�ைன
அ�க�க்காமல்
�வசா�களுக்காக
வழங்கப்படும் �வாரணேம இந்த 25
ரூபாவாகும். இந்த ேபாகத்�ல் முன்னைரப் ேபான்று எல்லா வயல்க�லும்
�ைளச்ச�ைன
ேமற்ெகாள்வதற்கு
நடவ�க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட்டுள்ளது.
ஏேதனும் வ��ல் �வசா�களுக்கு
நஷ்டங்கள் ஏற்படுமா�ன் ஒரு �ேலா
ெநல்லுக்கு 75 ரூபா�ைன வழங்குவதற்கு நடவ�க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்படும். இதற்கு ேமலாக �ட்டுத் ேதாட்டங்கைள ஆரம்�ப்பதற்காக ேமல�கமாக
3100 ேகா� ரூபாய் அரசாங்கத்�னால்
ஒதுக்�டப்பட்டுள்ளது. 20 ேபர்சஸ�க்கு
குைறந்த �லத்�ல் �ட்டுத் ேதாட்டச்
ெசய்ைக�ைன ேமற்ெகாள்வதா�ன்
5000 ரூபா ஊக்கு�ப்பு ெகாடுப்பனவும், 20 ேபர்சஸ�க்கும் ஒரு ஏக்கருக்கும் இைட�லான �லத்�ற்கு 10
ஆ�ரம் ரூபாய் ஊக்கு�ப்பு ெகாடுப்பனவும் வழங்குவதற்கு நடவ�க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட்டுள்ளதாக �� அைமச்சர்
ப�ல் ராஜபக்ஷ ெத��த்தார்.
இதற்கு ேமலாக ஆறு மாதங்களுக்குப் �ன்னரா�னும் இந்த ெகாடுப்பனவு 5000 ரூபாய் மற்றும் 10
ஆ�ரம் ரூபாய் என்ற வைக�ல்
வழங்குவதற்கும் அரசாங்கம் நடவ-

�க்ைக ேமற்ெகாண்டுள்ளது. இந்த
அைனத்து �வாரணங்களுக்காகவும்
கு�த்த துைறக�ன் ெதா�ற்சங்கங்க�ன் உறுப்�னர்கள் தமது ம�ழ்ச்�ைய
ெவ�ப்படுத்�யுள்ளனர்.
இந்நாட்�ல் அ�கமான ேகாதுைம
மா�ைன உணவுக்காகப் பயன்படுத்தும் மக்களான ேதாட்டத் ெதா�லாளர்கள் ேகாதுைம மா�ன் �ைல
அ�க�ப்�னால் �கவும் அெசௗக�யங்களுக்கு உள்ளா��ருந்ததாலும்
அதற்கான �ர்வாக அரசாங்கம் இந்தப்
ெபா��ன் ஊடாக அந்தக் குடும்பங்களுக்கு மாதாந்தம் 80 ரூபாய் சலுைக
�ைல�ல் ேகாதுைம மா�ைன வழங்குவதற்கு நடவ�க்ைக ேமற்ெகாண்டுள்ளது. இந்த ேகாதுைம மா�ைன
குைறந்த �ைல�ல் வழங்குவது
வாழ்க்ைகச் ெசலவுச் சுைம�னால்
�கவும் பா�க்கப்பட்டுள்ள ேதாட்டத்
ெதா�லாளர் குடும்பங்களுக்கு பா�ய
�வாரணமாகும் என இது ெதாடர்�ல்
ஐக்�ய ேதாட்டத் ெதா�லாளர் சம்ேமளனத்�ன் ெபாதுச் ெசயலாளர் ஏ. முத்து�ங்கம் ெத��த்தார்.
“எமது ேதாட்டத் ெதா�லாளர்களுக்கு
ஏராளமான �ரச்�ைனகள் உள்ளன.
25 �ேலா ேத�ைலக் ெகாழுந்து ப�த்தால்தான் ஒரு நாைளக்கு ஆ�ரம்
ரூபாய் சம்பளம் வழங்கப்படு�ன்றது. எமது மக்களுக்கு உள்ளுராட்�
ேதர்த�ல் ேபாட்��டுவதற்கு சந்தர்ப்பம் உள்ளது. ேபாட்��ட்டு ெவற்�
ெபற்றும் உள்ளார்கள். எ�னும் �ரேதசத்ைத அ��ருத்� ெசய்வதற்கு
ேதாட்ட �ர்வாகங்களால் அனும�க்கப்டுவ�ல்ைல. இந்த முைற�ைன மாற்ற
ேவண்டும். எவ்வாறா�னும் 2,4500
ேதாட்டத் ெதா�லாளர் குடும்பங்கள்
இந்த ேகாதுைம மா �வாரணத்�னால்
நன்ைம ெபறும். இதற்காக அரசாங்கத்�ற்கு நாம் நன்�கைளத் ெத��த்துக்
ெகாள்�ேறாம்” என முத்து�ங்கம்
ெத��த்தார்.
எமது நாட்�ல் இன்னமும் ெகா�ட்
ெநருக்க� குைறயாமல் ெகா�ட் �ரச்�ைனகள் உள்ள சந்தர்ப்பத்�லும்,
ெகா�ட் ெதாற்றுக்காக 3 தடுப்பூ�-

கைள வழங்�யுள்ள சந்தர்ப்பத்�லும்,
ெடாலர் ைக�ருப்�ல் பற்றாக்குைற
இருக்கும் �ைல�லும் �� அைமச்ச�ன் ஏற்பாட்�ல் இந்த �வாரணங்கள் வழங்கப்பட்�ருப்பது நாைளய
�னம் ெபாருளாதார �ைல ெதாடர்�ல்
ஏேதனும் சாதகமான பண்புகள் ெதாடர்�ல் �� அைமச்சர் ப�ல் ராஜபக்ஷவுக்கு பு�ந்துணர்வு உள்ளதாேலயாகும்
என ெபாருளதார �புணர்கள் சுட்�க்
காட்�யுள்ளனர்.
�ட்டுத் ேதாட்டச் ெசய்ைக�ைன ஊக்கு�ப்பதற்காக 5000 ரூபா��ருந்து
பத்தா�ரம் ரூபாய் வைர�ல் வழங்குவது நாட்�ன் உணவு உற்பத்��ைன
ஊக்கு�ப்பதற்கு அரசாங்கம் ேமற்ெகாண்டுள்ள முக்�யமான நடவ�க்ைகயாகும் என இது ெதாடர்�ல் கருத்து
ெத��த்த முற்ேபாக்கு �வசாய சம்ேமளனத்�ன் ெசயலாளர் கவுடுல்ேல �வசாயத் தைலவர் எம். ேக. ஜய�ஸ்ஸ
எம்�டம் கூ�னார்.
“நாம் முன்ன��ருந்ேத காப�க்
ெசய்ைக�ல்
ஈடுபடு�ன்ேறாம்.
காப�க் ெசய்ைகக்கு �லத்ைதச் ச�
ெசய்�ருந்தால் காப�க் ெசய்ைக�னால் �றப்பான அறுவைட�ைனப்
ெபற்�ருக்கலாம். 75 ரூபாய் என்பது
எமது நாட்�ல் ெநல்லுக்காக அரசாங்கம் வழங்கும் அ�கூ�ய �ைலயாகும்
என்பைதக் கு�ப்�ட ேவண்டும்” என
ஜய�ஸ்ஸ கு�ப்�ட்டார்.
“ெநல்லுக்காக இந்த முைற 25
ரூபாய்
அ�க�க்கப்பட்டுள்ளது.
எ�னும் தற்ேபாது கடுவுல்ேல�ல்
ெநல் �ைல 80 ரூபாயாகும். எவ்வாறா�னும் இந்த �ைல�ைன அ�க�ப்பைத �டவும் எமது காப�க் �வசாயத்ைத சுற்றாடல் �வசாயத்ைத
ேமற்ெகாள்ளும்
�வசா�களுக்குத்
ேதைவயான உபகரணங்கள், வாகனங்கைள சலுைக �ைல�ல் வழங்குவது
அவ�யமாகும். �ேசடமாக எமது நாட்�ற்கு �ைலயான �வசாயக் ெகாள்ைக
ஒன்று அத்�யவ�யமாகும். அத்துடன்
நாட்�ன் சுற்றாடல் �வசாயம், காப�க்
�வசாயம் ேபான்றவற்�ன் ெவற்�,
தரம் ேபான்றன ெதாடர்�ல் நாட்�ற்கு

ளுக்கும் 5000 ரூபாய் �தம் ேமல�க
எடுத்துக் கூறுவதற்கு எமது இலத்�ரெகாடுப்பனைவ வழங்� ெபாருளாதார
�யல் ஊடகங்கள் �கவும் அக்கைர
�வாரைணத்ைத வழங்குவதற்கு ��
காட்ட ேவண்டும்” என்றும் எம். ேக. ஜயஅைமச்சர் ப�ல் ராஜபக்ஷ ேமற்ெகாண்�ஸ்ஸ கு�ப்�ட்டார்.
டுள்ள நடவ�க்ைக�ைனப் பாராட்ட
அ�க�த்துச் ெசல்லும் வாழ்க்ைகச்
ேவண்டும்.
ெசலவுக்கு �ர்வாக இந்த மாதத்��ஜனா�ப� ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ
ருந்து சம்பளத்�ல் 5000 ரூபாய்
நைடமுைறப்படுத்தும் உல�ன் பாராட்ெகாடுப்பனவு வழங்குவது ஆறுதலான
ைடப் ெபற்ற ேகா�ட் தடுப்பூ� ேபாடும்
�டயமாகும் என அரச ஊ�யர்களுக்கு
ெசயற்�ட்டத்�ன் மூலம் அந்த ெதாற்று
5000 ரூபாய் ெகாடுப்பனவு வழங்ேநாய் தற்ேபாது ெபருமள�ற்கு கட்குவது ெதாடர்�ல் கருத்து ெத��த்த
டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
அவ்வாறான
இலங்ைக ஐக்�ய �ராம உத்�ேயாகத்�ைல�ல் வழங்கப்படும் இந்த �வாரதர்கள் சங்கத்�ன் தைலவர் டப்�வ்.
ணங்கள் ெபாருளாதாரத்ைதப் பலப்பேஜ. கமல் �த்�� கருத்து ெத��த்தார்.
டுத்துவதற்கு உந்து சக்�யாக அைமயும்
“�ல �ல அத்�யவ�ய உணவுப்
என எமது கூட்டைமப்பு நம்பு�ன்றது.
ெபாருட்கைளத் ெதரவு ெசய்து அவற்அத்துடன் அத்�யவ�ய உணவுப்
�ன் �ைலகைளக் குைறத்தால் நாட்டு
ெபாருட்கள் மற்றும் மருந்து ெபாருட்மக்கள் அைனவருக்கும் ெபரும் ஆறுகள் �து ��க்கப்பட்�ருந்த அைனத்து
தலாக அைமயும். எவ்வாறா�னும்
வ�களும் �க்கப்பட்டதால் நாட்�ன்
நாட்�ல் உள்ள ெபாருளாதார �ரச்�அைனவருக்கும்
நன்ைமயைடவார்ைனகளுக்கு மத்��ல் அரசாங்கம்
கள். அத்துடன் ேதாட்டத் ெதா�லாளர்
5000 ரூபா�ைன அரச ஊ�யர்குடும்பங்களுக்கு சலுைக �ைல�ல்
களுக்கு அ�க�த்துள்ளைம ெதாடர்ேகாதுைம மா�ைன வழங்குவதும்,
�ல் எமது �ராம உத்�ேயாகத்தர்கள்
சமுர்த்� �வாரணத் ெதாைக�ைன
ம�ழ்ச்�யைட�றார்கள். எ�னும் எமது
1000 ரூபா�னால் அ�க�த்�ருப்�ரதான இலக்காக இருப்பது �ராம உத்பதும், பல்ேவறு காரணங்க�னால்
�ேயாகத்தர்க�ன் ேசைவப் �ரணயத்ெபாருளாதார ��யாகப் பா�க்கப்பட்�ைன கூ�ய �ைர�ல் நைடமுைறப்படுள்ள அந்த மக்களுக்கு ெபரும் நன்டுத்துவேதயாகும்” என்றார்.
ைமயாக அைமந்துள்ளன.
இது ெதாடர்�ல் �னகரனுக்கு கருத்து
“ேகா�ட் ெதாற்�ன் காரணமாக
ெதர�த்த இலங்ைக அரசாங்க மற்றும்
எமது நாட்�ன் இலக்குைடய வருமாஉள்ளுராட்� ேசைவ ஓய்வூ�யம் ெபறுனம் இல்லாைமப் ேபானைம, தமது
ேவா�ன் சம்ேமளனத்�ன் ெபாதுச்
குறு�ய அர�யல் இலாபங்களுக்காெசயலாளர் ேக. எம். கருணாரத்ன
கத் �ருப்�க் ெகாள்ள முயற்�கைள
கருத்து ெத��க்ைக�ல், “5000
ேமற்ெகாண்�ருப்பவர்க�ன் ெவற்று
ரூபாய் ெகாடுப்பனவு வழங்குவது இந்த
�மர்சனங்களுக்கு அஞ்சாமல் மக்கசந்தர்ப்பத்�ல் அ�க�த்துச் ெசல்லும்
ளுக்கு இவ்வாறு முழுைமயான �வாரவாழ்க்ைகச் ெசலவுகளுக்கு ��யணங்கைள வழங்குவதற்கு நடவ�க்ைக
ெதாரு �வாரணம் மாத்�ரேமயாகும்”
ேமற்ெகாண்டைம ெதாடர்�ல் இச்சந்என்றார். “ஓய்வூ�யம் ெபறுேவா�ன்
தர்ப்பத்�ல் அரசாங்கத்ைதப் பாராட்சம்பள முரண்பாட்�ைன இல்லாமல்
டுவதாகவும் அரச ப�யாளர்க�ன்
ெசய்வேத எமது ேதைவயாகும். இது
ெதா�ற்சங்க கூட்டைமப்�ன் தைலவர்
�ண்டகாலமாக �டுக்கப்பட்டு வரும்
டப்�வ். எச். �யதாச ேமலும் கூ�னார்.
எமது ேகா�க்ைகயாகும். இந்த முரண்இத�ைடேய ெதா�லாளர் அைமச்பாடு இல்லாமல் ெசய்யப்படுமானால்
சர் �மல் ��பால � �ல்வா�ன்
எமக்கு இதைன �ட சம்பளம் அ�கஆேலாசைனக்கு அைமய த�யார்
�ப்பதற்கான வாய்ப்புக்கள் உள்ளது”
துைற ஊ�யர்களுக்கும் இந்த 5000
எனக் கூ�னார்.
ரூபாய் ெகாடுப்பனைவ வழங்குவ�வாரணப் ெபா� ெதாடர்�ல் கருத்து
தற்குத் ேதைவயான சட்ட�ட்டங்கள்
ெத��த்த இந்நாட்டு அரச ஊ�யர்கதற்ேபாது தயா�க்கப்பட்டு வரு�ன்றது.
�ன் முக்�ய ெதா�ற் சங்கமான அரச
ஒட்டுெமாத்தமாக எடுத்துக் ெகாண்டால்
ேசைவ ெதா�ற் சங்க சம்ேமளனத்�ன்
அண்ைமய வராலற்�ன் பல்ேவறு
தைலவர் டப்�வ். எச். �யதாச, “ அரதுைறக�ன் பயனாலர்கள் அேனகசாங்கத்�னால் இவ்வாறு வழங்கப்பமாேனாருக்கு ஒேர தடைவ�ல் �வாரடும் �வாரணத்ைத பயன்படுத்� ெபாருணங்கைள வழங்�ய சந்தர்ப்பங்கள்
ளாதாரத்ைத
கட்�ெயழுப்புவதற்கு
இல்ைல. எனேவ இந்த அைனத்து தரப்அர்ப்ப�ப்புச் ெசய்ய ேவண்டும்”
�னரும் ஒன்�ைணந்து இந்த இக்கட்எனக் கூ�னார்.
டான சந்தர்ப்பத்�ல் எமது நாட்�ைன
“கடந்த இரண்டு வருடங்களான
ெபாருளாதார ���லும், �வசாயத்
எமது நாட்ைடப் ��த்துள்ள ேகா�ட்
துைற�லும் கட்�ெயழுப்புவதற்கு நடவெதாற்று �ைலக்கு மத்��ல் எ�ர்பார்க்�க்ைக ேமற்ெகாள்ள ேவண்�யது முக்கப்பட்ட வருமானம் இல்லாமல் நாடு
�யமான கடைமயாகும்.
கடுைமயான ெபாருளாதார ெநருக்க�க்குள் �ழ்ந்�ருக்கும் �ைல�லும் இந்நாட்�ன் அரச
துைற�னருக்கும்,
ஒய்வூ�த��ல்:
யம் ெபறுேவாருக்கும் மற்றும்
(புத்தளம் �ேசட �ருபர்)
அங்க�னமுற்ற பைட �ரர்க-

�ஹால் �. அேப�ங்க
எம். எஸ். முஸப்�ர்

ெகாழும்பு சாரணரின் 56 ஆவது ெகம்ேபாறி
ருைஸக் பாரூக்

ெகாழும்பு சாரண�ன் 56 ஆவது
ெகம்ேபா� �கழ்வானது ஜனவ� மாதம்
05 ஆம் �க� ெதாடக்கம் 09 ஆம் �க�
வைர நைடெபற்றுக் ெகாண்�ருக்�றது.
42 ஆவது ெகாழும்பு ேறாயல் கல்லூ�
சாரணர் பைட�ன் ஜனா�ப� சாரணரும்,
Dialog Axiata PLC �றுவனத்�ன் வைல-

யைமப்பு ெசயற்பாடுகள் மற்றும் ேசைவ
உத்தரவாதத்துக்கான உப தைலவருமான
இந்�க வல்�டேக இதன் �றப்பு �ழா�ல்
�ரதம அ��யாகக் கலந்து ெகாண்டார்.
56 ஆவது ெகாழும்பு ெகம்ேபா��ன்
ஒழுங்கைமப்பு ஆைணயாளரும் ெகாழும்பு
மாவட்ட உத� சாரணர் ஆைணயாளருமான ( ெபாதுத் ெதாடர்புகள் / ஊடகம் )

�ரால் ஆ�யபால கருத்துத் ெத��க்கும்ேபாது “ ‘உள்ளடங்கலான சமூகத்ைத
ேநாக்�’ என்ற ெதா�ப்ெபாரு�ன் �ழ்
இந்த ஆண்டு நடத்தப்படும் ெகம்ேபா�யானது, ெகாழும்பு சாரணர் வரலாற்�ல்
முதன்முைறயாக உலகம் முழுவ�லு�ருக்கும் சாரணர்க�ன் ப�வுகளுக்கு அனும�ய�க்�றது. இது �றந்த வரேவற்ைபப்

ெபற்றுள்ளேதாடு 2022 ஜனவ� மாதம்
05 ஆம் �க� இந்த ெகம்ெபா� ெதாடங்கப்பட்ட நா�ல் எம்முடன் ைகேகார்த்த
அைனத்து
சர்வேதச
குழுக்க�ற்கும்
நாங்கள் நன்�ையத் ெத��த்துக் ெகாள்�ேறாம்” என்றார்.
ெகாழும்பு
மாவட்டத்�ன்
�ங்��,
குருைள, க�ஷ்ட சாரணர், �ேரஷ்ட

சாரணர் மற்றும் ��சாரணர்களும் ஏைனய
மாவட்ட சாரணர்களும், சர்வேதச சாரணர்களும் பங்ேகற்கக் கூ�ய அ�தத்�ல்
ேவ�க்ைகயும், சாகசமும் கலந்த ��வான
முைறசாரா கல்�த் �ட்ட முைற�ல், ஒரு
முழுைமயான ெவற்�கரமான ெகம்ேபா�
அனுபவத்ைத வழங்க ஏற்பாட்டுக் குழு
அைனத்து ஏற்பாடுகைளயும் ெசய்துள்ளது.

புது வருடத்தில் வடக்கிற்கு 02 புதிய RDB கிைளகள்

ஒவ்ெவாரு வருடத்�ன் முதலாம் �க�யன்றும் தமது ெதா�ைல ஆரம்�க்கு முன் ேத�ைல மைலக�ல் ெதா�ல்
ெசய்யும் ெபண்கள் தமது காவல் ெதய்வங்களுக்கு பூைஜ ெசய்து பைட��டுவது வழக்கம். கண்� மாவட்டம்
புப்புரஸ்ஸ ஸ்ெடலன்ேபர்க் கந்தலா ேதாட்ட ேத�ைல மைல�ல் காைலேநர வ�பாடு நைடெபறுவைத படம்
�த்த�க்�றது.
படம் : ெதல்ேதாட்ைட �னகரன் �ருபர்

நாட்�ன் முன்ேனா� அரச அ��ருத்�
வங்�யாக, �ரா�ய ெபாருளாதாரத்�ன்
வளர்ச்�க்கான பாைதகைள �றந்த �ரேதச
அ��ருத்� வங்� 2022 புது வருடத்�ல்
ந�ன ெதா�ல்நுட்பத்துடனான பு�யேதார் வா�க்ைகயாளர் உபசரைணயுடன்
தமது வா�க்ைகயாளர்கைள அணுகவுள்ளது.
ெநல் மற்றும் ேசாளம் என்பவற்றுக்கு
ேமல�கமாக ஏற்றும� �வசாயத்துைற�ல் சகல
ப�ர்களுக்குமான அங்�காரம், ெபறும�
கூட்டும் ெதா�ல் முயற்�களுக்கு ��
�வாரணம் மற்றும் ம�யுைர ேசைவயுடன்
அ�க பங்க�ப்�ைன வழங்குவதற்கு புது
வருடத்�ல் நடவ�க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்படு�ன்றன. ேமலும் �ன்�� மற்றும்

வ�கத்துைற சம்பந்தமான ெபறும�
கூட்டும் ைகத்ெதா�ல்கள், நுண் மற்றும்
��யளவு ைகத்ெதா�ல்களுக்கு தரமான
கடன்கைள வழங்குவதன் மூலம் அ��ருத்� ெசய்வதற்கு �ரேதச அ��ருத்�
வங்� தயாராகவுள்ளது.
�ேஷடமாக ��ய ைகத்ெதா�ல்கள்
மற்றும் வ�க நடவ�க்ைககளுக்கு உட-

ன�யாக ேதைவப்படும்
�� வச�கைள வழங்கும் ேபாது RDB �துரு
Plus எனும் ெபய�ல்
�ேஷட கடன் �ட்டம்
ஒன்றும் புது வருடத்�ல் ெகாழும்பு மற்றும்
ெம�ங்
சந்ைதைய
ைமயமாகக்
ெகாண்டு
ெதா�ற்படுத்த �ர்மா�க்கப்பட்டுள்ளது.
ேமலும் வடபகு��ன் வா�க்ைகயாளர் சமுகத்�ன் ேகா�க்ைக�ன்ப�,
வ�க ��யாக கவர்ச்�கரமான ஈர்க்கும்
சக்�யுள்ள 02 இடங்க�ல் பு�ய RDB
�ைளகைள ஆரம்�க்க �ர்மா�த்துள்ளது.
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இ

ந்திய மீனவர்கள் இலங்கை கடற்பரப்புக்குள் அத்துமீறி
நுழைந்து சட்டவிர�ோதமான மீன்பிடியில் ஈடுபடும் விவகாரம்
நீண்ட காலமாக த�ொடர்ந்து வருவதுடன், அவ்விவகாரமானது
இன்று சிக்கலுக்குரியதாக மாறியுள்ளது. உள்நாட்டு யுத்தம் ஓய்ந்த
பின்னர் இந்திய மீனவர்களின் அத்துமீறல் அதிகரித்திருந்த நிலையில்,
அண்மைக் காலமாக அவர்களின் அத்துமீறல் அதிகரித்துள்ளது.

இந்திய மீனவர்களின் இந்த சட்டவிர�ோத நடவடிக்கைகளுக்கு எதிராக வடக்கின் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள மீனவர் சமூக அமைப்புக்கள் ப�ோராட்டங்களை நடத்தி வருகின்றன. இரு தினங்களுக்கு
முன்னர் சண்டிலிப்பாய் பகுதியிலும் மீனவர்கள்
எதிர்ப்புப் ப�ோராட்டத்தை நடத்தியிருந்தார்கள். இவ்விவகாரத்துக்கு இராஜதந்திர ரீதியில் விரைவில்
தீர்வைப் பெறுவதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருப்பதாக கடற்றொழில் அமைச்சர் டக்ளஸ்
தேவானந்தா ப�ோராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்த மீனவர்களுக்கு உறுதியளித்திருந்தார்.
க�ொவிட்-19 த�ொற்று சூழல் காரணமாக மீன்பிடித் த�ொழில் உள்ளடங்கலாக பெரும்பாலான
துறைகளின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும்
சந்தர்ப்பத்தில் இந்திய மீனவர்கள் சட்டவிர�ோதமாக
இலங்கைக் கடல் எல்லைக்குள் நுழைந்து மீன்பிடியில் ஈடுபடுவது மீனவ சமூகத்துக்குப் பெரும்
பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்திய மீனவர்கள் ‘ப�ொட்டம் ட்ரோலிங்’ எனப்படும் தடை செய்யப்பட்ட முறையைப் பயன்படுத்தி
மீன்பிடியில் ஈடுபடுகின்றனர். கடலின் அடிமட்டம்
வரையில் செல்லும் வலைகள் கடற்பாறைகள்,
மீன்குஞ்சுகள் என அனைத்தையும் இழுத்துச்

ஈடுபடுகின்றார்கள் என்பதே கவலைக்குரிய விடயமாக உள்ளது. இலங்கை தற்பொழுது எதிர்கொண்டுள்ள ப�ொருளாதாரப் பின்னடைவுக்கு பல உலக
நாடுகளின் உதவியை நாடி நிற்கும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. மறுபக்கத்தில் சீனா பல வழிகளில் இலங்கைக்கு மேற்கொண்டு வரும் உதவிகள் இந்தியாவுக்கு நெருடலை ஏற்படுத்தியுள்ளன. இதனால்
இலங்கை விவகாரத்தில் தனது இறுக்கமான
நிலைப்பாட்டை இந்தியா அவ்வப்போது வெளிப்படுத்தி வருகின்றது. இருந்தப�ோதும் ப�ொருளாதார
பின்னடைவுகளால் இந்தியாவின் உதவியையும்

வடபகுதி மீனவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை
இல்லாத�ொழிக்கும் சட்டவிர�ோத அத்துமீறல்!
தமிழக மீனவர்கள் இலங்கைக் கடல்வளங்களை
அழித்தொழிப்பது தவறென்பது தெரிந்திருந்தும்,
எல்லை தாண்டும் அராஜகம் முடிவின்றித் த�ொடருகின்றது

சென்று அழிவை ஏற்படுத்தி விடுகின்றன.
இந்திய மீனவர்களைப் ப�ொறுத்த வரையில்
அவர்களது நாட்டு கடற்பரப்பில் இத்தொழிலில் ஈடுபட்டு அனைத்து வளத்தையும் அழிவடையச் செய்து விட்டு தற்பொழுது இலங்கை
கடற்பரப்பினுள் அத்துமீறி நுழைந்து மீன்பிடியில் ஈடுபடுகின்றனர். ‘ஈழத் தமிழர்கள்
எமது த�ொப்புள் க�ொடி உறவுகள்’ எனக் கூறிக்
க�ொள்ளும் தமிழக மக்கள், யுத்தத்தினால் பல
வருடங்கள் பாதிக்கப்பட்டு மீண்டெழ நினைக்கும்
இலங்கை மீனவர்களின் வாழ்வாதாரத்தைப் பாதிக்கும் வகையில் இவ்வாறான செயற்பாடுகளின்

பு

யாழ்குடாவில் வலுவடையும்
மீனவர் அமைப்புகளின்
எதிர்ப்புப் ப�ோராட்டங்கள்!

திய ஆண்டில்
அரசாங்கம் வலுவான
நிலையில் முன்னோக்கி
நகரும் என கல்வி அமைச்சர்
தினேஷ் குணவர்த்தன
தெரிவித்தார். அரசாங்கம் த�ொடர்பில்
வெளியிடப்படும் ஊகங்கள்
ப�ொய்யாக்கப்படும் எனவும் அமைச்சர்
குறிப்பிட்டார். எமக்கு வழங்கிய
பேட்டியிலேயே அமைச்சர் இவ்வாறு
குறிப்பிட்டார்.

கே:

க�ோப், க�ோபா மற்றும் அரசாங்க நிதி பற்றிய குழு ஆகிய
கண்காணிப்புக் குழுக்களால் மேற்க�ொள்ளப்பட்டு வந்த விசாரணைகளை இடைநிறுத்தும் ந�ோக்கிலேயே
பாராளுமன்றத்தின் கூட்டத்தொடர்
முடிவுக்குக் க�ொண்டு வரப்பட்டது என
எதிர்க்கட்சிகள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றன.
இது பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன?

பதில்: பாராளுமன்ற வரலாற்றில் பல வருடங்களாக நாம் பின்பற்றி வருகின்ற சம்பிரதாயங்கள் மற்றும் நடைமுறைகளை மறந்து
விட்டு எதிர்க்கட்சியினர் தமது ச�ொந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து வருகின்றனர். பெரும்பாலும் அனைத்துப் பாராளுமன்றங்களிலும்
பாராளுமன்ற கூட்டத் த�ொடர்கள் முடிவுக்குக் க�ொண்டு வரப்பட்டு விடுமுறைகள்
வழங்கப்பட்டுள்ளன. வரவுசெலவுத் திட்டத்தின் பின்னர் நாட்டின் தலைவர் சட்டவாக்க
சபையில் உரையாற்றுவதுடன், இது நாடு
முழுவதிலும் க�ொண்டு செல்லப்படும்.
நீண்ட மற்றும் இடைநிறுத்தப்பட்ட பாராளுமன்ற அமர்வுகளுக்குப் பிறகு அது நடைமுறையில் இருந்ததால், பாராளுமன்றக்
கூட்டத்தொடர் முடிவுக்குக் க�ொண்டு வரப்-

அ

நாடும் நிலைக்கு இலங்கை இப்போது தள்ளப்பட்டுள்ளது.
நிதி அமைச்சர் பசில் ராஜபக்ஷ கூட அண்மை-

பட்டது. பாராளுமன்றத்தின் சில குழுக்கள்
கூட்டத் த�ொடர் முடிவுக்குக் க�ொண்டு வரப்பட்ட பின்னர் வேண்டுமானால் த�ொடர்ந்தும்
செயற்படலாம். சில குழுக்கள் மீண்டும் நியமிக்கப்பட வேண்டும், அவை உறுப்பினர்களை மாற்றுவதற்கான விருப்பத்தை வழங்குகின்றன. இதனால் அவர்கள் ஏற்கனவே
தங்கள் நிகழ்வுகளுக்கு ஏற்ப அமர்ந்துள்ளனர். எனவே, எதிர்க்கட்சியினரின் ப�ோலிப்
பிரசாரங்களுக்கு மதிப்பு இல்லை.

யில் இந்தியாவுக்கு விஜயம் செய்து பல்வேறு
தரப்பினரையும் சந்தித்திருந்தார். அதேப�ோல,
ப�ொருளாதார நெருக்கடிக்கு இந்தியாவின்
உதவியை நாடவேண்டும் என எதிர்க்கட்சிகளும் வலியுறுத்தி வருகின்றன. இவ்வாறான
பின்னணியிலேயே தமிழக மீனவர்கள் இலங்கைக் கடற்பரப்புக்குள் அத்தமீறி நுழைவதும்
அதிகரித்துள்ளது.
மறுபக்கத்தில், இலங்கைக்கான சீனத்
தூதுவர் அண்மையில் யாழ் குடாநாட்டுக்கு விஜயம்
மேற்கொண்டிருந்ததுடன், கடற்பகுதிக்குச் சென்றும்
பார்வையிட்டிருந்தார். இலங்கை தற்பொழுது

எதிர்கொண்டிருக்கும் ப�ொருளாதாரப் பின்னடைவுகளைச் சந்தர்ப்பமாகப் பயன்படுத்துவதற்கு உலக
நாடுகள் முயற்சிக்கின்றனவா என்ற சந்தேகம் ஏற்படுவதையும் தவிர்க்க முடியாததாக உள்ளது.
இருந்தப�ோதும் தமிழக மீனவர்களின் அத்துமீறிய மீன்பிடி விவகாரத்தை அந்நாட்டின் மத்திய
அரசும், தமிழக அரசும் இலங்கை மீனவர்கள்
மீதான கரிசனையுடன் அணுக வேண்டும். இவ்விவகாரம் த�ொடர்பில் தடைப்பட்டுப் ப�ோயுள்ள
பேச்சுவார்த்தைகள் மீண்டும் ஆரம்பிக்கப்பட்டு
இரு நாட்டுக்கும் பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில் தீர்வுகள் எட்டப்பட வேண்டியது காலத்தின் தேவையாக
அமைந்துள்ளது.
அத்துமீறி
இலங்கை
கடற்பரப்புக்குள்
நுழைந்த குற்றத்துக்காகக் கைது செய்யப்பட்ட
இந்திய மீனவர்கள் 13 பேர் சில நாட்களுக்கு
முன்னர் நீதிமன்றத்தின் ஊடாக விடுவிக்கப்பட்டிருந்தனர். இதுப�ோன்ற கைதுகள் இரு நாட்டு

மக்களுக்கும் இடையிலான நல்லுறவில் விரிசல்களை ஏற்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புக்களும் அதிகமாக உள்ளன.
எனவே, தமது நாட்டு மீனவர்கள் இலங்கை
கடற்பரப்புக்குள் நுழைந்து சட்டவிர�ோதமான
மீன்பிடியில் ஈடுபடுவதைத் தடுப்பதற்கான மாற்றுவழிகளை அறிமுகப்படுத்த அவர்கள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். கடந்த அரசாங்கத்தின்
காலத்தில் நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தைகளின்
ப�ோது ‘ப�ொட்டம் ட்ரோலிங்’ முறையில் மீன்பிடியில் ஈடுபடும் மீனவர்களுக்கு மாற்று மீன்பிடி
முறையை அறிமுகப்படுத்துவது மற்றும் அதற்குத் தேவையான வசதிகளை ஏற்படுத்திக் க�ொடுப்பது த�ொடர்பில் கருத்தாடல்கள் இடம்பெற்றன.
(21ஆம் பக்கம் பார்க்க)

பி.ஹர்ஷன்...?

ரசியல்
ரங்கம்

அர்ஜூன்

கே:

தற்போது நிலவுவது ப�ோன்ற
இயற்கை பேரிடரின்
ப�ோதுகூட அரசாங்கத்துடன் ஒன்றிணைந்து செயற்படாத எதிர்க்கட்சியின் நடைமுறையை நீங்கள்
எவ்வாறு பார்க்கின்றீர்கள்?

பதில்: உலகத்துக்கு முன்னெப்பொழுதும்
ஏற்படாத சுகாதார நெருக்கடியாக க�ொவிட்-

நெருக்கடியிலிருந்து அரசாங்கம்
புதிய ஆண்டில் மீண்டெழும்!

ஜனாதிபதியின் புதிய உணவுத்

திட்டத்தின் விளைவாக சில பகுதிகளில்
தன்னிறைவை அடைந்துள்ளோம்.

அத்தியாவசிய உணவுகளை சந்தைக்கு
வழங்குவதை உறுதி செய்வோம்

அமைச்சர்

காக்க அரசாங்கங்களுடன் இணைந்து பணிபுரிகின்றன. எனினும், இலங்கையில் உள்ள
எதிர்க்கட்சி இந்த நடைமுறையைப் பின்பற்றுவதாகத் தெரியவில்லை.

தினேஷ்
குணவர்த்தன கே:
அளிக்கும் விளக்கம்

19 காணப்படும் நிலையில், மனித வாழ்க்கை
பாதிக்கப்பட்டு ஆபத்தில் உள்ளது. இத்தகைய
சர்வதேச நெருக்கடியில் பாராளுமன்ற ஜனநாயகத்தைக் க�ொண்ட நாடுகளில் எதிர்க்கட்சிகள்
தனது ஆதரவை வழங்கி, மக்களின் உயிரைக்

தேர்தல் சட்டம் மற்றும் தேர்தல்
முறைமை குறித்து அடையாளம் கண்டு தேர்தல் முறையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதற்காக நியமிக்கப்பட்ட பாராளுமன்ற விசேட குழுவின்
செயற்பாடுகள் எந்தளவு முன்னேற்றம்
கண்டுள்ளன?

பதில்: தேர்தல் மறுசீரமைப்புத் த�ொடர்பில் ஆராய்வதற்கு நியமிக்கப்பட்ட பாராளுமன்ற விசேட குழுவில் கடந்த மாதங்களில்
நாம் பல தடவைகள் கூடியிருந்ததுடன்,

அரசு வலுவான
நிலையில்
முன்னோக்கி
நகருகின்றது
மார்ச் 31ஆம் திகதி வரை இக்குழுவிற்கான
காலம் நீடிக்கப்பட்டுள்ளது. தேர்தல் சட்டங்களை மீண்டும் பரிசீலனை செய்வது த�ொடர்பில் ஜனாதிபதியால் நியமிக்கப்பட்ட அரசியலமைப்புத் தயாரிப்புத் த�ொடர்பான குழுவும்
தனது பரிந்துரையை முன்வைக்கும்.
(21ஆம் பக்கம் பார்க்க)
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லங்கையின் ப�ொருளாதாரம்
சேவைத்துறையில் குறிப்பாக சுற்றுலாத்துறை
ப�ோன்றவற்றில் அதிகம் தங்கியிருந்தது.
எனினும், கடந்த இரண்டு வருடங்களாக உலகம்
முழுவதிலும் நிலவும் க�ொர�ோனா வைரஸ்
பெருந்தொற்று காரணமாக இத்துறை பாரிய
பின்னடைவைச் சந்தித்தது.

ஒப்பீட்டளவில் சுகாதார நிலைமைகளில் ஓரளவு முன்னேற்றம்
காணப்பட்டாலும், கடந்த காலத்தில்
ஏற்பட்ட
தாக்கங்களின்
விளைவாக இத்துறை மாத்திரமன்றி
பல துறைகளும் பாதிக்கப்பட்டன.
2020 ஆம் ஆண்டிலும், 2021 ஆம்
ஆண்டிலும் த�ொற்றைக் கட்டுப்படுத்த அரசாங்கம் முடக்கங்களுக்குச்
சென்றமையால்
ப�ொருளாதாரப்
பின்னடைவுகள் ஏற்பட்ட ப�ோதும்,
உலக நாடுகளுடன் ஒப்பிடுகையில்
த�ொற்றினால் ஏற்பட்ட உயிரிழப்புக்கள் இலங்கையில் குறைவென்றுதான் கூற வேண்டும்.
முடக்கங்களை
முடிவுக்குக்
க�ொண்டு வந்து ப�ொருளாதாரத்தைத் திறப்பதற்கு முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்ட ப�ோதும், டெல்டா திரிபு
மீண்டும் ஒரு எச்சரிக்கையை விடுத்தது. இதனால் மறுபடியும் முடக்கங்களுக்குச் செல்லும் நிலைமை அரசுக்கு ஏற்பட்டது.
ஆனால் எவ்வாறான தடைகள்
ஏற்பட்ட ப�ோதும், அனைத்துக்கும்
வெற்றிகரமாக
முகங்கொடுத்து
மக்களின் தேவைகளைப் பூர்த்தி
செய்ய தன்னாலான முயற்சிகளை
அரசு எடுத்து வந்ததையும் மறுக்க
முடியாது. இரண்டு ஆண்டு கால
தேக்க நிலைமையானது அந்நிய
செலாவணி இருப்புகளை தக்க
வைப்பதில் சவால்களை ஏற்படுத்தியுள்ளது, இது ப�ொருளாதாரத்தின்
மீது எதிர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்-

அரசாங்க
ஊழியர்களுக்கு
வழங்கப்படவிருக்கும் மாதாந்த
உதவித் த�ொகையான 5,000
ரூபா ஆசிரியர் மற்றும் அதிபர்களுக்கும் வழங்கப்படும். 24
வருடங்களின் பின்னர் சம்பள
முரண்பாடுகளை நிவர்த்தி செய்ததன் மூலம் அவர்கள் ஏற்கனவே
சம்பள உயர்வைப் பெற்றிருந்தனர். இந்த நடவடிக்கையின்
மூலம் 1.45 மில்லியனுக்கும்
அதிகமான அரசு ஊழியர்கள்,
பெருநிறுவனங்களைச்
சேர்ந்த�ோர் உட்பட பலர் பயனடைவார்கள் என்றும் அமைச்சர் விளக்கினார்.
'ஓய்வூதியம்
பெறுவ�ோர்
மாதாந்த
உதவித்தொகையாக

கில�ோ க�ோதுமைமா கில�ோ 80 ரூபா
விலையில் வழங்கப்படும். அத்துடன், 20 பேர்ச்சுக்கு குறைவான
நிலப்பரப்பில் வீட்டுத் த�ோட்டங்கள்
செய்பவர்களுக்கு 5000 ரூபாவும்,
ஒரு ஹெக்டெயருக்கு மேற்படாத
நிலப்பரப்பில் வீட்டுத் த�ோட்டம்
செய்பவர்களுக்கு 10,000 ரூபாவும்
மானியமாக வழங்கப்படவுள்ளது.
கிராம சேவை உத்திய�ோகத்தர்களின் அனுசரணையுடன் பிரதேச
செயலாளர்களினால் இந்த வேலைத்திட்டம் கண்காணிக்கப்படும். திருப்திகரமான முடிவுகளைப் ப�ொறுத்து
ஆறு மாத இடைவெளியில் இரண்டு
க�ொடுப்பனவுகள்
வழங்கப்படும்
என நிதி அமைச்சர் பசில் ராஜபக்ஷ
தெரிவித்தார். இந்த திட்டத்திற்கு
அரசுக்கு ரூ.31 பில்லியனுக்கு மேல்
செலவாகும் என்று அவர் குறிப்பிட்டார்.
அதேவேளை,
நுகர்வோருக்கு
நிவாரணம் வழங்கும் வகையில்
அனைத்து அத்தியாவசிய உணவுப்
ப�ொருட்கள்
மற்றும்
மருந்துப்
ப�ொருட்களுக்கு அனைத்து வரிகளிலிருந்தும் விலக்களிக்கப்படுவதாக
அவர் அறிவித்துள்ளார். உள்நாட்டு
உற்பத்தியாளர்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில் இது செயல்படுத்தப்-

க�ொவிட் நெருக்கடியினால் பாதிப்படைந்த
மக்களுக்கு கைக�ொடுத்த நிவாரணப் ப�ொதி

வாழ்க்கைச் செலவு அதிகரிப்பை துரும்பாகப்

பயன்படுத்தியவாறு மக்கள் மத்தியில் அரசுக்கு
எதிராக பிரசாரம் மேற்கொண்டு வந்த

எதிரணியினருக்கு இனிமேல் அதுபற்றி
பேசுவதற்கு எதுவுமில்லை!
படுத்தியது.
இந்த விவகாரம் கடந்த சில
மாதங்களாகப் ப�ொதுவெளிகளில்
விவாதப் ப�ொருளாக மாறியுள்ளது.
சமூக ஊடகங்களும் இவை குறித்த
உள்ளடக்கங்களில் மூழ்கிப் ப�ோயுள்ளன. இதனால் ப�ொதுமக்கள் மத்தியில் அதிருப்தி நிலைய�ொன்று
காணப்படுகிறது.
இவ்வாறான
நிலையிலேயே மத்திய வங்கியின்
ஆளுநர் அஜித் நிவார்ட் கப்ரால்
கடந்த ஆண்டு இறுதியில், அதிகரித்த வெளிநாட்டுப் பணம் மற்றும்
பிற வருமானங்களால் நாட்டின்
வெளிநாட்டு கையிருப்பானது 3.1
பில்லியன் அமெரிக்க ட�ொலர்களை
எட்டியுள்ளது என அறிவித்தார்.
இதுப�ோன்ற பின்னணியில், இந்த
வாரம், ப�ொருளாதாரத்தை வலுப்படுத்துவதற்கும், ப�ொதுமக்களின்
நிதி அழுத்தங்களைப் ப�ோக்குவதற்கும் நிதியமைச்சர் பசில் ராஜபக்ஷ
பல்வேறு அதிரடி அறிவிப்புக்களை வெளியிட்டிருந்தார்.
229 பில்லியன் ரூபா செலவில்
பல்வேறு
சலுகைகளைக்
க�ொண்ட 'நிவாரணப் ப�ொதி'
ஒன்றை அவர் அறிவித்தார்.
இதில் அரசாங்க ஊழியர்களுக்கு
மாதாந்தம் 5,000 ரூபா சலுகைக்
க�ொடுப்பனவு, விவசாயிகளுக்கான சலுகை உள்ளிட்ட விடயங்களை அமைச்சர் பசில் ராஜபக்ஷ
அறிவித்திருந்தார்.
'இந்த
பாரிய
நிவாரணப்
ப�ொதிக்கான நிதி வரவுசெலவுத்
திட்டத்தினால் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்காக எந்தவிதமான
வரிய�ோ அல்லது மேலதிக
வரிகள�ோ மக்களுக்கு விதிக்கப்படாது' என நிதி அமைச்சில்
நடைபெற்ற ஊடகவியலாளர்
சந்திப்பில் அவர் தெரிவித்தார்.
ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷவின் பணிப்புரையின் பேரில்
இந்த நிவாரண நடவடிக்கைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டு அமைச்சரவையினால்
அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது

அறிவித்திருந்தது.
இனிமேல்
ஒரு கில�ோவுக்கு மேலதிகமாக
25 ரூபா வழங்கப்படவுள்ளது.
இதற்கமைய ஒரு கில�ோ நெல்லுக்கான உத்தரவாத விலை 75
ரூபாவாகும்.
விவசாயிகள் மற்றும் அரிசி
நுகர்வோர் ஆகிய இருதரப்பினரும் பாதிக்கப்படாமல் இருப்பதை உறுதி செய்வதற்காகவே
அமைச்சர் பசில் ராஜபக்ஷ இந்த
நடவடிக்கையை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார்.
'அறுவடையில் 20 முதல் 30
சதவீதம் குறையும் என எதிர்பார்க்கிற�ோம், எனவே ஒரு கில�ோ
நெல் 75 ரூபாவுக்கு க�ொள்வனவு
செய்யப்படுவதால் இது விவசாயிகளுக்கு நிவாரணமாக இருக்கும். மானியம் என்பது சந்தையில் அரிசி விலை கடுமையாக
உயராமல் இருப்பதை உறுதி
செய்ய வேண்டும்' என்று அவர்
விளக்கினார்.
பல வருடங்களாக நாட்டின்
ப�ொருளாதாரத்துக்கு
முதுகெலும்பாக இருந்து உழைத்து
வரும்
பெருந்தோட்டத்துறை
ஊழியர்களின்
வாழ்வாதாரத்தைக் கருத்தில் க�ொண்டு நிவா-
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ஒரு வருட காலத்திற்கு
ரூபா
5000
ஆயிரம்
ரூபாவைப்
பெறவுள்ளனர். 600,000 க்கும் மேற்பட்ட ஓய்வூதியக்காரர்கள்
இதன் மூலம் பயனடைவார்கள். இந்த நடவடிக்கைக்கு 87 பில்லியன்
ரூபாதேவைப்படுகிறது.
42,000க்கும் மேற்பட்ட
ஊனமுற்ற இராணுவ வீரர்களுக்கும் இந்த க�ொடுப்பனவு வழங்கப்படும்' என
அமைச்சர் ராஜபக்ஷ தெரிவித்தார்.
சமுர்த்தி
பயனாளிகள்
தற்போது
1000
ரூபா க�ொடுப்பனவைப்
பெற்றுக் க�ொள்கின்றனர்.
இந்தத் த�ொகை தற்பொழுது 3500 ரூபாவாக வழங்கப்படும். இந்த மாதத்-

அரசாங்க ஊழியர்கள், ஓய்வூதியர்கள்,
விவசாயிகள், த�ோட்டத் த�ொழிலாளர்கள்,
சமுர்த்தி பயனாளிகள் ப�ோன்ற பல
தரப்பினருக்கும் பயன் தரும் உதவிகள்!

தில் இருந்து 1,000 ரூபாவை
இயன்றவரை சம்பள உயர்வாக
வழங்குமாறு தனியார் துறையினரையும் அரசாங்கம் க�ோரும்
என்றார் அமைச்சர். த�ொழிலாளர் அமைச்சர் நிமல் சிறிபால டி
சில்வா ஏற்கனவே இது த�ொடர்பாக தனியார் துறையுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியுள்ளார்.
இந்த த�ொகுப்பின் மற்றும�ொரு முக்கிய அம்சம் விவசாயிகளுக்கான
நெல்லின் உத்தரவாத
விலையாகும். இதற்கு முன்னர் அரசு
சான்றளிக்கப்பட்ட விலையாக ஒரு
கில�ோ நெல்லுக்கு 50 ரூபாவை

ரணம்
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதாவது,
ஊழியர்
நம்பிக்கை
நிதியத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட
பெருந்தோட்டத்துறைக்
குடும்பங்களுக்கு மாதம�ொன்றுக்கு 15

படவுள்ளது. இந்த நடவடிக்கைகள்
க�ொவிட் த�ொற்றுந�ோயின் ப�ொருளாதார தாக்கம் குறித்த அரசாங்கத்தின்
அக்கறையை
பிரதிபலிப்பதுடன்,
இதனைச் சரிசெய்யும் முயற்சியாகவும் அமைகிறது.
அமைச்சர் பசில் ராஜபக்ஷ
வெளியிட்டிருக்கும் இந்த அறிவிப்புகள் நாட்டு மக்களுக்கு
நிவாரணமாக அமைவது
ஒருபுறமிருக்க, எதிரணியினருக்கு மகிழ்ச்சி தருவதாக இல்லை. க�ொவிட்
காரணமாக
நாட்டில்
பாவனைப்
ப�ொருட்களுக்கு
ஏற்பட்டுள்ள
விலையேற்றத்தை துரும்பாக வைத்து அரசுக்கு
எதிராக மக்கள் மத்தியில் எதிரணியினர் சமீப
காலமாக பிரசாரங்களை
மேற்கொண்டு வந்தனர்.
அமைச்சர் பசில் ராஜபக்ஷவின் இந்த அதிரடி
அறிவிப்புகளால்
எதிரணியினர்
இனிமேல்
விலைவாசி அதிகரிப்பு
குறித்து மக்கள் மத்தியில்
பிரசாரத்தை
முன்னெடுக்க முடியாத நிலைமை
உருவாகியுள்ளது.

இன்றைய ப�ொருளாதார
சிக்கல்களுக்கு மத்தியிலும்,
மக்கள் நலனுக்காக அமைச்சர்
பசில் ராஜபக்ஷ வெளியிட்ட
அதிரடி அறிவிப்புகள்!
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க�ொர�ோனாவின் பின்னர்
மலையக பெருந்தோட்டங்கள்
நுவரெலியா மாவட்டத்தில்
த�ோட்டங்களுக்கு வெளியே
வேலை செய்து குடும்பத்தைக்
காப்பாற்றிய சுமார் 11 ஆயிரம்
வரையிலான த�ொழிலாளர்கள்
இன்று வேலை வாய்ப்பை
இழந்து அல்லாடுகிறார்கள்

2022

ஆம் ஆண்டும் பிறந்துவிட்டது. இன்னும் சில
தினங்களில் தைப்பொங்கல் தரிசனம் தரப்ப�ோகிறது. பெருந்தொற்றால் பெரும் த�ொல்லையாகிப் ப�ோன நெருக்கடி நிலைமை
இன்னும் மாற்றமடைந்தபாடில்லை. அந்நியச் செலாவணி பற்றாக்குறை பல வழிகளிலும் பாதிப்பை உண்டுபண்ணி விட்டது.
அத்தியாவசியப் ப�ொருட்களின் தட்டுப்பாடு,
உணவுப் ப�ொருட்களின் விலையேற்றம்
ஒரு பதற்றமான சூழலை உருவாக்கத் தவறவில்லை. தேற்றம் பெற வழியின்றி ப�ொதுமக்கள் ஏமாற்றத்துக்கு ஆளாகியுள்ளார்கள்.
இந்தப் பின்னணியில்தான் அரசாங்கம் சில
நிவாரண ஏற்பாடுகளை அறிவித்துள்ளது.

அந்த நிவாரண அறிவிப்புகள் பெருந்தோட்ட
சமூகத்தை எந்தளவு சென்றடைப் ப�ோகிறது
என்பதே பிரச்சினை.
முழு நாடுமே முடக்கப்பட்ட நிலையில்
பெருந்தோட்டத்துறை மட்டும் இயங்கிக்
க�ொண்டிருந்தமையை யாரும் மறந்துவிட
முடியாது. உரிய பாதுகாப்பு வழிமுறைகள் ஏதுமின்றி தமது உயிரைப் பணயம்
வைத்தே பெருந்தோட்ட மக்கள் த�ொழில்புரிகிறார்கள். இதன் பயனாக தேயிலை விவசாயம் த�ொய்வின்றி நடந்தது. சவால்களுக்கு
மத்தியில் தேயிலை ஏற்றுமதியும் இடம்பெற்றது. இதன் மூலம் கிடைக்கப்பெற்ற அந்நியச் செலாவணி நாட்டுக்குக் கைக�ொடுக்கத்
தவறவில்லை.

நிவாரணங்கள் அல்ல;
வாழ்வியல் மேம்பாடே அவசியம்
எனினும் இத்துறைசார் மக்களின் வாழ்வியல் இன்னும் வரலாற்றுத் தவறுகளை
உளவாங்கிக் க�ொண்ட துன்பியல் த�ொடராகவே இருக்கிறது. தினக்கூலி வாழ்க்கை.
அன்றாடம்
த�ொழிலுக்குப்
ப�ோனால்
மட்டுமே வேதனம். த�ோட்டத் துறையைத்
தவிர்ந்த இலட்சக் கணக்கான�ோர் நிலையும்
இதுதான். ஆனால் அவர்களுக்கு நிவாரணங்கள் கிடைக்கின்றன. தேவையான
சுகாதார வசதிகள் கிட்டுகின்றன. கடன் பெறுவதற்கான வழிவகைகள் காணப்படுகின்றன. எனினும் இதில் எந்தவ�ொரு ஏற்பாடுகளையும் பெருந்தோட்ட மக்கள் அனுபவிக்க
முடிவதில்லை.
க�ொர�ோனா கால நிவாரணத் த�ொகையாக
வழங்கப்பட்ட 5000 ரூபா க�ொடுப்பனவு
த�ோட்ட மக்களை சென்றடையவில்லை.
ஏனெனில்
சமூர்த்தி
க�ொடுப்பனவு
பெறுவ�ோர் த�ோட்டப் பிரதேசங்களில் மிகக்குறைவு. இதனால் இம்மக்கள் அன்றாடம்
வேலைக்குப் ப�ோவதன் மூலமே கடன்
வாங்கக்கூடிய தெம்பினைப் பெறுகிறார்கள். வட்டிக்குப் பணத்தை வாங்கி வயிற்றுப்
பாட்டினை கவனிக்க வேண்டிய நிைலமை.
நுவரெலியா மாவட்டத்தில் த�ோட்டங்களுக்கு

பன். பாலா ...?
வெளியே வேலை செய்து குடும்பத்தைக்
காப்பாற்றிய சுமார் 11 ஆயிரம் வரையிலான த�ொழிலாளர்கள்
இன்று வேலை
வாய்ப்பை இழந்து அல்லாடுகிறார்கள். இவர்-

ம

னிதனால்
விலங்குகளுக்கும்,
விலங்குகளினால் மனிதனுக்குமான ப�ோராட்டங்கள் கயிறிழுப்பு
விளையாட்டு ப�ோலத்தான் காலங்காலமாக
நடைபெற்று வருகிறது. வனவிலங்குகளின்
வாழிடம் காடுகளே. ஆனால் அந்த காடுகளில் மனித பிரவேசம் அதிகமானதால்,
விலங்குகள் மனிதன் வாழும் பகுதிகளுக்கு
வந்து வாழப் பழகிக் க�ொண்டுள்ளன.
ஆரம்ப காலங்களில் காட்டுப்பகுதிக்கு

கள் அனைவரும் விவசாய காணிகளிலேயே
த�ொழில்செய்து வந்தார்கள். உரப்பற்றாக்குறை காரணமாக நுவரெலியா மாவட்டம்
உள்ளிட்ட நாட்டின் பல பகுதிகளிலும் மரக்கறிச் செய்கை பெரிதும் வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது. உற்பத்தி குறைந்து விலையேறி விழிபிதுங்கச் செய்கின்றது.
த�ோட்டத்தொழிலை மட்டுமே நம்பி சுமார்
ஒன்றரை இலட்சம் பேர் இங்கு வாழ்கிறார்கள். இங்கு சுயத�ொழில் செய்வதற்கான
பின்புலம் தாராளமாகவே காணப்படுகின்றது. தரிசு நிலங்களையும் கைவிடப்பட்டு
வரும் காணிகளையும் விவசாயம் செய்வதற்காக பயன்படுத்தலாம். க�ொர�ோனா முதலாவது அலை ஆர்ப்பரித்தப�ோது அதிகமான
மலையக இளைஞர்கள் த�ோட்டங்களுக்கே
திரும்பி வரவேண்டி நேர்ந்தது. இவர்கள்
த�ோட்டத் த�ொழிலை புறக்கணித்துப் ப�ோனவர்கள். வெளியிடங்களுக்கு வேலைதேடி
ஓடியவர்கள். மீண்டும் த�ோட்டப் பகுதிகளிலேயே விவசாயம் அல்லது சுயத�ொழில்
ஏதாவது செய்து வாழலாம் என்னும் எதிர்பார்ப்பில் வந்தவர்கள்.
ஏற்கனவே பெருந்தோட்ட இளைஞர்கள்
சுயத�ொழில் செய்யக்கூடிய நிலைமையை
உருவாக்கப்
ப�ோவதாக
அறிவிப்புகள்
வந்தன. காணிகள் பகிர்ந்தளிக்கப்படுமென
செய்திகள் வெளியாகின. இதனை நம்பிக்கூட இந்த இளைஞர்கள் த�ோட்டங்களுக்குத்
திரும்பி இருக்கலாம். ஆனால் இந்த எதிர்பார்ப்புகள் எதுவுமே இதுவரை ஈடேறியபாடில்லை.
(20 பக்கம் பார்க்க)

வரும் குரங்குகள் அங்கு காணப்படுகின்ற
பழமரங்களில் ஏறி காய், பிஞ்சு, பழம்
என பறித்து சாப்பிட்டு குதூகலிக்கின்றன.
குரங்குகளால் விவசாயிகள்
படும் வேதனை எண்ணிலடங்காது. தக்காளி, ப�ோஞ்சி உட்பட
மரக்கறிகள், கீரை வகைகள்,
பழங்கள், காய்கள் என எல்லாவற்றையும் பிடுங்கி எறிந்துவிடு-

மலையகத்தில்
குரங்குத்தொல்லை
சென்றால்தான் வன விலங்குகள் மற்றும்
வன ஜீவராசிகளை காணமுடியும். ஆனால்
மனிதன் மிருகங்கள் வாழும் வனங்களுக்குச் சென்று அங்கே தமது தேவைகளுக்காக மரங்களை வெட்டுதல், காடுகளுக்கு
தீ வைத்தல், விவசாயம் செய்தல் ப�ோன்றவற்றை மேற்கொண்டதால் காடுகள் அழிய
ஆரம்பித்தன. இவ்வாறு மனிதன் விலங்கு-

கின்றன. அதுமட்டுமல்லாமல் கரட், பீட்ரூட்
ப�ோன்ற மரக்கறிகளையும் பிடுங்கி நாசப்படுத்தி வருகின்றன. இதனால் விவசாயம்
செய்யும் நுவரெலியா, பதுளை ப�ோன்ற ஊர்
விவசாயிகள் பெரும் அசெளகரியங்களுக்கு
காலங்காலமாக முகங்கொடுத்து வருவதாக
விவசாயி நாதன் என்பவர் கூறுகின்றார்.
வீட்டில் ஆட்கள் இல்லாததை அறிந்து வீட்-

களுக்கு பாதகம் விளைவிக்க முற்பட்டதால்
விலங்குகளும் மனிதர்கள் வாழும் பகுதிகளுக்குள் நுழைய, மனித - விலங்கு ம�ோதல்கள் நிகழ ஆரம்பித்தன.
அந்தவகையில்தான் தற்காலத்தில் பேசப்படுகின்ற யானை, குரங்கு, மலைப்பாம்பு,
குளவி ப�ோன்ற உயிரினங்களால் மனிதனுக்கு உண்டாகும் பிரச்சினைகளை பார்க்க
வேண்டும். இவற்றில் குரங்குகளால் மனிதனுக்கு ஏற்படுகின்ற பிரச்சினைகளை பார்ப்ப�ோம்.
கடந்த முப்பது வருடங்களுக்கு முன்
அடர்ந்த காடுகளிலும் மலைகளிலும் வாழ்ந்துவந்த குரங்குகள் இன்று மனிதன�ோடு
சேர்ந்து வாழ ஆரம்பித்தமைக்கு மனிதனே
காரணம். காட்டுப் பகுதியில் உள்ள மரங்கள் அழிக்கப்பட்டதால் அவை உணவுக்காக
மக்கள் வாழும் பகுதிகளில் உள்ள உயர்ந்த
மரங்களில் குரங்குகள் இரவு நேரங்களைக்
களிக்கத் த�ொடங்கின. காலைப் ப�ொழுது
விடிந்ததுமே மக்கள் எழுவதற்கு முன் எழுந்து
வீட்டு வாசல் பகுதிகளில் உலாவத் த�ொடங்கி
விடுகின்றன.
குரங்குகள் மக்களுக்கு விளைவிக்கும்
அட்டகாசங்களை இலகுவாக கூறிவிட்டு
செல்ல முடியாது. ஒவ்வொரு நாளும்
காலை எட்டு, ஒன்பது மணிக்கு கூட்டம் கூட்டமாக மக்கள் குடியிருப்புப் பகுதிகளுக்கு

டுக்குள் புகுந்து ப�ொருட்களை எல்லாம் சேதப்படுத்தி, உணவுகளை எல்லாம் சாப்பிட்டு விட்டு
செல்கின்ற சந்தர்ப்பங்கள் ஏராளம். ஒருநாள்
வீட்டுக்குள் புகுந்து விட்டால் அதை வழமையாக க�ொள்கின்றன. வீட்டுக்கு வெளியில்
உலர்வதற்காக ப�ோடப்பட்டிருக்கும் ஆடைகளையும் தூக்கிச்சென்று கிழித்தெறிந்து விளையாடுவதாக பாதிக்கப்பட்ட பெண் செல்லம்மாள்
என்பவர் தெரிவிக்கின்றார்.
நுவரெலியா
மாவட்டத்தில் மஸ்கெலியா நகரம், கிலன்டில்
த�ோட்டப் பகுதிகளில் பாடசாலை செல்லும்போதும், வேலைக்கு செல்லும் வழிகளிலும் சிறார்கள் மற்றும் ப�ொதுமக்களை விரட்டி கண்டிப்பத�ோடு அவர்களின் கைகளில் வைத்திருக்கும்
பைகளை பிடுங்கி இழுத்துச் செல்கின்றன.
குறிப்பாக உணவுப் ப�ொருட்களை கையில்
வைத்திருப்பதை கண்டாலே க�ொஞ்சம் கூட பயப்படாமல் வந்து பிடுங்கிக் க�ொண்டு ஓடுகின்றன.
டயகம நகரில் கடைத்தெருக்களுக்கு குரங்குகள் வருவதும் வழமையாகிவிட்டது. அங்குள்ள
உணவுப் ப�ொருட்கள் மட்டுமன்றி ஏனைய
ப�ொருட்களையும் திருடிச் சென்று சேதப்படுத்துகின்றன. இந்த குரங்குகள் யாருக்கும், எதற்கும்
பயப்படுவதில்லை. கல் மற்றும் கம்புகளைக்
க�ொண்டு அடித்தாலும் பயப்படுவதைப் ப�ோல்
நடிக்குமே தவிர ஒருப�ோதும் அந்த இடத்தை
விட்டு நகர்வதில்லை. எதிர்பாராவிதமாக அடிபட்டுவிட்டால் ப�ொதுமக்களை விரட்டவும் செய்கின்-

றன. குரங்குகள் துரத்தியதால் ஓடி விழுந்து
இறந்த சந்தர்ப்பங்களும் உண்டு. ந�ோய்வாய்ப்பட்ட பெரியவர்களை குரங்குகள் துரத்தும்போது
அவர்கள் பயத்தில் ஓடுவது வழமை. இதனால்
பெண்ணொருவர் தடுக்கி விழுந்து இறந்தும்
இருக்கிறார்.
வீதிகளில் குரங்குகளின் நடமாட்டம் அதிகமாகும்போது அங்கே சாரதிகளுக்கும் பயணிகளுக்கும் இடையூறு
ஏற்பட்டு விபத்துகள்
நிகழ்ந்து வருகின்றன. பெரும்பாலும்
சுற்றுலாப்பயணிகள் பிரவேசிக்கக்கூடிய கதிர்காமம்,
சீகிரியா ப�ோன்ற
இடங்களில் அதிகளவிலான குரங்குகளை காணலாம்.
பயணிகள் உணவுப்
ப� ொ ரு ட ்க ளை
வழங்கி பழக்கியமையால் குரங்குகளும் அதிகளவில் இவ்விடங்களில் நடமாடத் த�ொடங்கிவிட்டன.
இந்த அனைத்து பிரச்சினைகளுக்கும்
மூலகாரணம் மனிதனே. குரங்குகளின் வாழ்விடங்களை அழிக்கும்போது அவை உணவுக்காக என்ன செய்யும்? உணவு தேடி மக்கள்
குடியிருப்புகளுக்கு வரும். எங்கேயாவது ஒரு
இடத்தில் உணவு கிடைத்து விட்டால் த�ொடர்ந்து
அந்த இடத்திற்கு ஒவ்வொரு நாளும் செல்லத்தான் செய்யும். இது மிருக இயல்பு.
கடந்த பத்து வருடங்களுக்கு முன்பு இப்பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காணும் முகமாக
குரங்குகள் அதிகம் நடமாடும் விவசாய
பகுதியிலுள்ள குரங்குகளை பிடித்து காடுகளில் விடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. இதன்படி பலகைக் கூடுகளில் குரங்குகளை பிடித்து ப�ோட்டு அவற்றை அடர்ந்த
காடுகளில் க�ொண்டு சென்று விட்டார்கள்.
என்றாலும் இந்த செயற்பாடு பயனளிக்கவில்லை.
காடுகளில் விடப்பட்ட குரங்குகள் மீண்டும்
வழக்கமான இடங்களுக்கு வர ஆரம்பித்து
விட்டன. சாப்பாடு வேண்டுமல்லவா!
இதைவிடுத்து கடந்த மூன்று வருடங்களாக
குரங்குகளை விரட்டுவதற்காக குரங்கின் முகவடிவை ஒத்த முகமூடிகள் தயாரிக்கப்பட்டு விற்கப்பட்டன. குரங்குகள் வரும்போது இந்த முக-

அவதிப்படும்
மக்களுக்கு
விம�ோசனம்
என்ன ?
மூடிகளை மக்கள்
அணிந்து க�ொண்டு
வெளியில் செல்லும்போது குரங்குகள் பயந்து
ஓடின. ஆனால் காலம் செல்லச்செல்ல முகமூடிகள் மீது இருந்த பயமும் குரங்குகளுக்கு ஓடிவிட்டது. உயர்ந்த மரங்களில் ஏறி நின்று முகமூடிகளை அவிழ்ப்பதை ந�ோட்டமிட்டு விட்டன.
தற்போது முகமூடிக்கு அஞ்சுவதில்லை. அவ்வாறானால் என்ன தான் தீர்வு?
அவுஸ்திரேலியா ப�ோன்ற நாடுகளில் குரங்குகளை துப்பாக்கியால் சுடுவதற்கு உரிமை
வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் இலங்கையில்
காட்டு விலங்குகளை க�ொல்வது சாத்தியமானதல்ல. இந்நிலையில் மாத்தளையில்
குரங்குகளுக்கு கருத்தடை செய்ய தீர்மானம்
க�ொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. இதுவும் கூட நிரந்தரத் தீர்வாக அமையாது. சில நேரங்களில்
எல்லா குரங்குகளுக்கும் கருத்தடை செய்வது
சாதாரண விஷயமல்ல. அப்படியே கருத்தடை
செய்யப்பட்டாலும் ஒரு காலத்தில் குரங்குகள்
என்ற இனமே இல்லாமல் ப�ோய்விடலாம்
என்ற அச்சமும் உண்டு .
இந்நிலையில் வனஜீவராசிகள் திணைக்களம் கட்டாயம் இதற்கு ஒரு நிரந்தரத் தீர்வை
மேற்கொள்வது அவசியமாகும். அந்த
வகையில் மீண்டும் குரங்குகளை விரட்ட
வேண்டுமென்றால் காடுகளில் அவற்றுக்கான உணவுகளை பெறக்கூடிய வசதிகளை
ஏற்படுத்த வேண்டும்.
அதற்கு காடுகளில் பழமரங்களை வளர்த்தல் அவசியம். இதனால் மீண்டும் காடுகளுக்கு சென்று வாழும் பழைய சூழ்நிலையை
குரங்குகளுக்கு ஏற்படுத்திக் க�ொடுக்கலாம்.
காடுகளில் பழமரங்கள் இருக்குமானால்
நாட்டுப்புறங்களுக்கு வரவேண்டிய அவசியம் இல்லாமல் ப�ோய்விடும். தனியார்
நிறுவனங்களும், அரசும்
தி ணை க ்க ள த் து டன்
இணைந்து
பழமரங்களை வளர்க்கும் திட்டத்தை இப்பகுதிகளில்
நடை மு றை ப ்ப டு த் தி னால் குரங்கு த�ொல்லைக்கு முடிவு கட்டலாம்.

ந. திஸ்னாகுமாரி...?
நான்காம் வருடம்
ஊடகக் கற்கைகள் துறை,
யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகம்

அமரர் எஸ். இராஜமாணிக்கம்

ச�ொல்லிலும் செயலிலும்
தூய்மைகாத்த
த�ொழிற்சங்கவாதி
-ம

லையகத்தில்
உன்னத
த�ொழிற்சங்கவாதிகளில்
ஒருவராகத் திகழ்ந்த கே. இராஜமாணிக்கம் அமரத்துவமெய்தி
இன்றுடன் 37ஆண்டுகள் நிறைவடைகின்றன. மலையக மக்களின் உரிமைகளுக்காகவும், சலுகைகளுக்காகவும் அவர்களின் உயர்வுக்காகவும் தம்மை அர்ப்பணித்துக்கொண்ட அன்றைய
தலைவர்களான அமரர்கள் கே.இராஜலிங்கம், செளமியமூர்த்தி த�ொண்டமான், எஸ்.ச�ோமசுந்தரம், ஸி.வி.
வேலுப்பிள்ளை, வி.கே.வெள்ளையன் ப�ோன்றோருடன் நெருக்கமாக இணைந்து இலட்சிய வேட்கையுடன் தம் இறுதி மூச்சுவரை பணியாற்றியவர் இராஜமாணிக்கம். த�ொழிற்சங்கவாதிகளில் இன்று அவரை
நினைவில் வைத்திருப்பவர்கள் விரல்விட்டு எண்ணக்கூடிய ஒருசிலரே.
மறைந்த த�ொழிற்சங்கவாதியும், பதுளை மாவட்ட
பாராளுமன்ற உறுப்பினரும், பெருந்தோட்டக் கைத்த�ொழில் இராஜாங்க அமைச்சராகவும் பணியாற்றிய
அமரர் கே. வேலாயுதம், இராஜமாணிக்கத்தின் மறைவைய�ொட்டி அன்று தேசிய முரச�ொலி பத்திரிகையில்
'மனிதருள் ஒரு மாணிக்கம்' என்ற தலைப்பில் எழுதியிருந்தார். ச�ொல்லிலும் செயலிலும் தூய்மையுடன்
இருந்த இராஜமாணிக்கம் ஒரு சிறந்த சமூக சிந்தனையாளர். ஆழ்ந்த ஆற்றல் வாய்ந்தவர். இசைப்பிரியர்.
இலக்கியவாதி.
இவருக்கு குடும்பம், க�ோயில், வீடு அனைத்துமே த�ொழிலாளர்கள் தான். நண்பர்களுடனும், சக
த�ொழிற்சங்கவாதிகளுடனும் பழகுவதிலும், உபசரிப்பதிலும், த�ொழிலாளர் நலன் சார்ந்த விடயங்களில்
உரையாடுவதிலும், விவாதிப்பதிலும் தனித்துவமான
குணாம்சம் க�ொண்டவர் என்று அக்கட்டுரையில்
குறிப்பிட்டிருந்தார்.
தனது 18ஆவது வயதில் 1950-இல் இ.த�ொ.கா.வில்
இணைந்து அன்றைய சிறந்த த�ொழிற்சங்கவாதிகளில்
ஒருவரான வீரையாவுடன் நாவலப்பிட்டி, மாவட்ட
இலங்கை த�ொழிலாளர் காங்கிரஸ் பிரதிநிதியாகப்
பணியாற்றினார். பின்னர் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டு
சங்கத்தின் கணக்காய்வாளர் கதிர்வேலு வீரபுத்திரன்
ப�ோன்றோருடன்
மாத்தளை மாவட்டப் பிரதிநிதியாகவும் பணியாற்றினார். பின்னர் தலவாக்கலைக்கு
இடமாற்றம் செய்யப்பட்டு அங்கு சில ஆண்டுகள்
பணியாற்றிய பின் இரத்தினபுரிக்கு மாற்றல் பெற்றார்.
இக்காலப்பகுதியில் பல ப�ோராட்டங்களை நடத்தி
த�ொழிலாளர்களின் உரிமைகளையும், சலுகைகளையும்
வென்றெடுத்து தலைமைத்துவங்களின் பாராட்டுதல்களையும் அபிமானத்தையும் பெற்று த�ொழிற்சங்க வரலாற்றில் சிறப்பாக தடம்பதித்தார்.
1962-இன் ஆரம்பத்தில் த�ொழிற்சங்கத் தலைவர்களான அமரர்கள் கே. ராஜலிங்கம், சங்கரன் ச�ோமசுந்தரம் ப�ோன்றவர்களுடன் இவருக்கு நட்பு ஏற்பட்டு
த�ொழிற்சங்க மற்றும் மலையக த�ொழிலாளர்களின்
நலன்சார்ந்த விடயங்களில் அந்நிய�ோன்யமாக செயற்பட்டு வந்தார். கே.இராஜலிங்கம், எஸ்.ச�ோமசுந்தரம்
ஆகிய�ோருடனான கடித பரிமாற்றங்கள் நிறையவே
இருந்தன. ச�ோமசுந்தரம் தமிழ்நாட்டுக்குத் திரும்பிச் சென்ற பின்னரும் இந்தக் கடித பரிமாற்றங்கள்
த�ொடர்ந்தன.
1968-இல் அமரர் வி.கே.வெள்ளையன் தலைமையில் த�ொழிலாளர் தேசிய சங்கம் ஆரம்பிக்கப்பட்டப�ோது அவர் அமரர் ஸி.வி. வேலுப்பிள்ளையுடனும்
வேறுசில சிரேஷ்ட த�ொழிற்சங்கவாதிகளுடனும்
தேசிய த�ொழிலாளர் சங்கத்தில் இணைந்து அதன்
ப�ொதுச்செயலாளராகப் பணியாற்றினார். ஹட்டன்
லிபர்ட்டிபடமாளிகையில் சங்கத்தின் இரண்டாவது
வருடாந்த மாநாடு இடம்பெற்றப�ோது அவரும்
ஸி.வி.வேலுப்பிள்ளையும் அவர்களும் மேடையில்
உரையாற்றிய
புகைப்படங்களும்
செய்திகளும்
அன்றைய வீரகேசரி, தினகரன், தினபதி பத்திரிகைகளில் பிரசுரமாகின.
அவர் இலங்கை தேசிய த�ோட்டத் த�ொழிலாளர்
சங்கத்தில் த�ொழில் உறவு இயக்குனராக இணைந்து
பணியாற்றிக் க�ொண்டிருந்தப�ோது சுகவீனமுற்று
தனது 52ஆவது வயதில் 1984 டிசம்பர் 26ம் திகதி
காலமானார். ஜூலை 1983 இனக்கலவரத்தின் எதிர்விளைவுகளாலும் இந்தியா இலங்கைமீது படையெடுக்குமானால் அதுதான் இலங்கைவாழ் தமிழர்களின்
இறுதிமுடிவு என்ற அமைச்சர் காமினி திஸாநாயக்காவின் பிரகடனமும் இவரை நிலைகுலையச் செய்தன.
1983 வன்செயல்களின் ப�ோது நுவரெலியா மாவட்ட
தீவைப்பு சம்பவங்களின் பின்னணியில் காமினி திஸாநாயக்கா செயற்பட்டார் என்று வெளியான தகவலை
அறிந்து அவர் மனதளவில் வெகுவாகப் பாதிக்கப்பட்டிருந்தார்.
த�ொழிற்சங்க முன்னோடி அமரர் இராஜமாணிக்கம்
என்ற தலைப்பின் கீழ் அன்றைய புள்ளிவிபரக் கிளை
பிரதம அதிகாரி கே. குமாரசாமி தேசிய முரச�ொலி
டிசம்பர் 1981 இதழில் கீழ் கண்டவாறு அவரைப்
பற்றிக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
1981-ம் ஆண்டு இலங்கை தேசிய த�ோட்டத் த�ொழிலாளர் சங்கப் பிரதிநிதிகளுடன் நடைபெற்ற உயர்மட்ட பேச்சுவார்த்தைகளின்போது ஆண் - பெண்
த�ொழிலாளர்களுக்கு சம சம்பளம் ரூபாய் கணக்கில்
அதிகரித்தது. பண்டிகைக்கால முற்பணம் அதிகரிக்கப்பட்டது. வாரம் 6 நாட்கள் வேலைக்கான உத்தரவாதம் கிடைத்தது. இப் பேச்சுவார்த்தையின்போது
சங்கத்தின் த�ொழில் உறவு அதிகாரியான அமரர் கே.
இராஜமாணிக்கம் இக் க�ோரிக்கைகள் வெற்றி பெறுவதற்கு முன்னோடியாகத் திகழ்ந்தார்.
அரசால் சுவீகரிக்கப்பட்ட இறம்பொடை த�ோட்டம்
மீண்டும் தனியாருக்குக் கையளிக்க முடிவெடுக்கப்பட்டப�ோது த�ொழிலாளர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய
அனைத்துக் க�ொடுப்பனவுகளும் வழங்கப்படாத
பட்சத்தில் கையளிப்பென்ற பேச்சுக்கே இடமில்லையென்று தீவிரமாக நின்று வென்றெடுத்து அத் த�ோட்டத்
த�ொழிலாளர்களை மகிழ்ச்சியுறச் செய்த பெருமை இராஜமாணிக்கத்தையே சாரும்.
த�ொழிலாளர்களின் சமுதாயத் தேவைகளும் பூர்த்திசெய்யப்பட வேண்டும் என்பதற்காக தம் வாழ்வின்
பெரும் பகுதியை செலவிட்ட இராஜமாணிக்கம் குழந்தையுள்ளமும், நேர்மைத் திறனும், செயல் வல்லமையும் க�ொண்டவர்.
1961-இல் நாவலப்பிட்டி மல்லாந்தை விநாயகர்
க�ோவிவில் மிகஎளிமையாகத் திருமணம் செய்துக�ொண்ட அவருக்கு குழந்தைகள் இல்லை. தற்போது
84 வயதான அவரது மனைவி தெய்வானை இராஜமாணிக்கம் சிலாபத்தில் உறவினற�ொருவரின் பராமரிப்பில் உள்ளார்.
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ற்பது வருடகால அரசியல்
அபிலாஷைகளை
அடைவதில் தாண்டவுள்ள
தடைகள் இன்னும் எத்தனைய�ோ
இருக்கையில், உள்ளக முரண்பாடுகளுக்கே தீர்வின்றியுள்ளனர்
தமிழ்மொழிச் சமூகத்தினர். ஒரு
ஆவணத்தில் கூட தமிழ்மொழித்
தேசியங்களாக ஒன்றுபடாதளவில்தான் இவர்களது இடைவெளிகள்
இருக்கின்றன. இதனால், இந்தியாவின் அழுத்தங்களைக் க�ோரும்
இவர்களது முயற்சிகள் ஒருதலைப்பட்சமாகுமளவுக்கு வந்துள்ளன.
இந்த அரசாங்கத்திலா இவர்களது
ஒற்றுமையின்மையை காட்டுவது?
அடைந்துக�ொள்ள உள்ள இலக்குகளிலே இவர்களுக்குள் இழுபறிகள்,
13க்கு மேலாகத்தீர்வு, 13 ஐ
வைத்தே நகர்வு, இணைந்த வட
கிழக்கில் எங்களுக்கென்ன? என்ற
கேள்விகளால் ஒப்பமிடுவதிலிருந்து
சில கட்சிகள் ஒதுங்கிக்கொண்டன.
சமூகங்களை ஒருநிலைப்படுத்தும்
க�ோட்பாட்டில் செல்லும் இந்த
அரசாங்கம், இவர்களின் இந்த
முயற்சிகளை எந்தளவு
ப�ொருட்படுத்துமென்பதும்
தெளிவில்லாதுள்ளது.
“ஒரே நாடு, ஒரே சட்டம்” தான்
தேசப்பற்றுக்கு வழி. இன, மத
அடிப்படையிலான நிர்வாகப் பிரிவுகள் இனங்களுக்கிடையில் இடைவெளிகளை ஏற்படுத்துமென்கிறது
இந்த அரசாங்கம். இது தவிர முஸ்லிம்களின் நிலைப்பாடு, இதைப்ப�ோன்று பெரும்பான்மை சமூகத்துக்குள் உள்ள கடும்போக்குகளின்
மனநிலை, இன்னும் இவ்வாறு
அதிகாரங்களை பகிர்வதில் இந்தியாவுக்குள்ள சிக்கல்கள், இவ்வாறு
பலதரப்பட்ட விடயங்களை கடக்க
வேண்டிய
கடப்பாடுகளுக்குள்
சிறுபான்மையினரின்
குறிப்பாக,
தமிழர்களின் அரசியல் தீர்வு சிக்கியிருக்கிறது. இச்சிக்கல்கள் சர்வதேச அளவில் ஏற்படுத்தப்போகும்
அழுத்தங்கள் ஏத�ோ ஒரு தீர்வை
ந�ோக்கி நகர்த்தும். இந்த நம்பிக்கையில்தான் இன்று வரைக்கும் தமிழர்
தரப்பு சளைக்காது முயற்சிக்கிறது.
ஆனாலும், ஒருதளத்தில் ஒன்றுபட இயலாத பலவீனம், ஆட்சிக்கு
வரும் அரசுகளை அரவணைத்துச்
செல்லத் தவறும் கவனயீனம், புலம்பெயர் சமூகத்தில் இதுவரையும்
முழுமையாகப் பெறப்படாத அங்கீகாரங்கள்தான், தமிழ் அரசியல்
தளத்தை தளம்பச் செய்கிறது. ஈழக்
க�ோரிக்கையிலிருந்து இறங்கி வர
மறுக்கும் தமிழ் புலம்பெயர் அமைப்புக்கள், இன்னும் இந்த தமிழ் தேசியத்தை ப�ோராட்ட குணாம்சத்திலா
வழிநடத்த விரும்புகிறது?

க�ோரும் நகல் வடிவில் சகல தமிழ்
கட்சிகளையும்
ஒன்றுபடுத்தியிருக்கலாம். நல்லாட்சி அரசாங்கத்தில் க�ொண்டுவரப்பட்ட மாகாண
சபை திருத்தச் சட்டங்களுக்கு தமிழ்
தேசிய கூட்டமைப்பு ஆதரவளிப்பதை தடுத்திருக்கலாம். இன்னும்,
அந்த அரசாங்கத்தில் எதிர்க்கட்சியில்
இருப்பதை கைவிட வைத்திருக்கலாம். 2010 ஜனாதிபதி தேர்தலில்
இருபது இலட்சத்தால் வெல்லவிருந்த மஹிந்த ராஜபக்ஷவை எதிர்க்காதிருந்திருக்கலாம். இவ்வாறான
நகர்வுகளே தமிழ் தேசியத்தின் நகர்வுகளை நலிவடையச் செய்தன.
அதிகாரப் பகிர்வின் முதல் அடையாளமான மாகாண சபைத் தேர்தல்கள்,
நான்கு
வருடங்களாக
நடத்தப்படாதுள்ளமைக்கு ப�ொறுப்புக்கூறுமளவில் இந்தத் தரப்புக்களில் தவறு நடந்திருக்கிறது. இன்று
கிழக்கை பிரிக்கக் க�ோரும் முஸ்லிம்
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தலைமையுட்பட சில ப�ௌத்த
கடும்போக்குகளும் இதைத்தானே
தூக்கிப்பிடிக்கின்றன. உள்ளதையே
காப்பாற்றத்
தெரியாத
உரிமை
க�ோரிகள் தேசியத்தை பாதுகாப்பது
எப்படி? இனங்களுக்காகப் பேசுவது
இந்த நாட்டில் இனவாதத்தையே
ஏற்படுத்தும்.
மானிடத்துக்காக அல்லது மாநிலங்களுக்காக
பேசுவதுதான்
இத்தனை காலமாக இழுத்தடிக்கப்படும் பிரச்சினைக்குத் தீர்வு. இதுதான்
இவர்களது நிலைப்பாடு. இன்று
தேசப்பற்றாளர்களும் இதுபற்றிச் சிந்திக்கவே தலைப்பட்டுள்ளனர்.
மதங்களின் இருப்பு, இனங்களின்
கலப்பு, நிலங்களின் பரப்பு மற்றும்
ம�ொழிகளின்
மரபுகள்
பற்றிப்
பேசித்தான் நமது நாட்டு உறவுகள்
மாண்டுவிட்டன. இனி உள்ளோரது
வாழ்வுக்கு ஔியேற்ற சமூகங்களின் ஒருங்கிணைவுகளே அவசியம்.

சிறுபான்மைக் களங்களை
குறுக்கிடும் பலவீனங்கள்!
கனடாவில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின்
எம்.பிக்கள் வெளியேற்றப்பட்டதிலிருந்து, அவர்களது உணர்ச்சிகளை
புரிந்திருக்கும் இந்த அரசாங்கம்.
வெளிநாடுகளிலிருந்து
தங்களது
தாயகத்தை பார்க்கும் இந்த அமைப்புக்கள் இன்றைய யதார்த்தங்களைப்
புரிந்துக�ொள்ளப்
பின்னடிப்பது
ஏன்?
கூட்டமைப்பினருக்குள்ள
கவலை இதுதான்.
அமெரிக்காவின்
இரட்டைக்
க�ோபுரம் தாக்கப்பட்டதன் பின்னர்
ஏற்பட்ட புவியியல் ரீதியான அரசியல் பிணைப்பு, எந்த வகையிலும்
இலங்கையைக் கூறுப�ோட உதவாது
என்ற
உணர்தலில்தான்
தமிழ்
தேசியம் இன்று சமஷ்டிக்கு இறங்கி
வந்திருக்கிறது. இந்தப் புரிதல்களில்
தமிழ் புலம்பெயர் அமைப்புக்கள்
செயற்பட வேண்டும்.
இந்த அமைப்புக்களுக்கு செய்ய
வேண்டிய பணிகள் எத்தனைய�ோ
உள்ளன. இந்தியாவின் அழுத்தத்தை

இந்த ஒருங்கிணைவுகள் எந்த உணர்வுகளையும் தாண்டியதாக இருத்தல்
அவசியம். இதில் ஏதாவது ஒன்று
மேலெழ நேரிடின் அது பிரிவினைவாதமாகிவிடும். இவ்விவாதங்கள்
தலையெடுக்குமளவிற்கு
தமிழ்,
முஸ்லிம் தரப்புக்களது பலவீனமும், தங்களுக்குள்ளே கயிறிழுக்கும்
தமிழ் கட்சிகளது நிலைமைகளும்
வந்துள்ளன. இவர்களின் இந்தப்ப�ோக்குகளும், பிளவுகளும் தேசப்பற்றுக்குத்தான் பலம் சேர்க்குமே தவிர
தேசியங்களைப்
பலப்படுத்தாது.
மட்டுமல்ல, இவ்விடயத்தில் ஒரு
அடிகூட முன்னகர முடியாத நிலைமைகளையே இவர்களது ப�ொதுவெளிகள் ஏற்படுத்தப்போகின்றன.
இந்தப் ப�ொதுவெளிகளுக்குள் எதிரிகள் நுழைவது தடுக்க முடியாமலாவதுதான் இந்த தேசியங்களின் பலவீனமாகப்போகிறது.

சுஐப் எம்.காசிம்...?

யதார்த்தமில்லாத எந்தப் பேச்சும்
வடக்கு,கிழக்கை இணைக்காது
 நாடு, இப்போதுள்ள நிலையில்,
இம்மாகாணங்கள் இன்றிருப்பது
ப�ோன்று தனித்தனியாக இருப்பதுதான், தென்னிலங் கையிலுள்ள
சிறுபான்மை சமூகங்களுக்கு
(தமிழ், முஸ்லிம்) பாதுகாப்பானது
 வெளிநாடுகளின் கைக்கூலிகளாகச் செயற்படாமல், தங்களை
பிரதிநிதிகளாகத் தேர்ந்தெடுத்த
மக்கள் சார்பில் செயற்படுவது
அவசியம்.
 இங்கேயுள்ள எமது
பிரச்சினைகளை, குளிரூட்டி
அறைகளிலும், வெளிநாடுகளிலும்
பேசி என்ன பலன்.

வெ

ளிநாடுகளின் கைக்கூலிகளாக
இல்லாது,
வாக்களித்த மக்களின்
உண்மையான
பிரதிநிதிகளாக,
வடக்கு கிழக்கு இணைப்பு பற்றி
பேசுவதற்கு சிறுபான்மை கட்சிகளின் தலைமைகள் முன்வர வேண்டுமென, தேசிய காங்கிரஸ் தலைவரும் பாராளுமன்ற உறுப்பிருமான
ஏ.எல்,எம் அதாஉல்லா தெரிவித்தார்.
தினகரன் வாரமஞ்சரிக்கு
வழங்கிய நேர்காணலில் அவர் தெரிவித்ததாவது,
கேள்வி: இந்திய, இலங்கை ஒப்பந்தத்தை முழுமையாக அமுல்படுத்துவது, 13 திருத்தத்தை நடைமுறைக்கு க�ொண்டுவர, இந்திய
பிரதமருக்கு நகல் வரையும் பணிக
ளில் உங்களது கட்சி பங்கெடுக்கவில்லை ஏன்?
பதில்: சாத்தியமில்லாத விடயங்களில் ஏன் பங்கெடுக்க வேண்டும்.
இதைவிட,வேறு ஏதும் பயனுள்ள
விடயங்களில் ஈடுபடுவது சிறப்பாக இருக்கும்.
கேள்வி:
வடக்கு,
கிழக்கு
இணைப்பு சாத்தியமில்லை என்பதா
உங்களது நிலைப்பாடு?
பதில்: சாத்தியப்படும் காலம்

கடந்து விட்டது. சில கட்சிகள்,
இதில், விசுவாசமாகச் செயற்படாது அறிக்கைவிட்டு காலத்தை
கடத்தி விட்டன.
கேள்வி: இதிலுள்ளதாக நீங்கள்
கருதும் யதார்த்தங்கள் எவை,?
பதில்: இந்திய, இலங்கை ஒப்பந்தத்தின் பிரகாரம்தான் வடக்கும்,
கிழக்கும்
இணைக்கப்பட்டன.
கிழக்கில் எந்த முஸ்லிம்களிடமும்
இதுபற்றி ஆல�ோசனை கேட்கப்படவில்லை. இதனால், முஸ்லிம்களின் முதுகில் குத்தப்பட்ட
ஒப்பந்தமாகவே
இதைக்
கருதுகிற�ோம்.
எனவே,
கிழக்கு முஸ்லிம்களின் சம்மதம் கட்டாயம் இதற்கு
அவசியம்.
இதற்காகத்தான், இணைக்க ப்பட்டு
பத்து வருடங்களுக்குள்
கிழக்கில் சர்வஜன வாக்கெடுப்பு
நடத்தப்பட
வேண்டுமென, ஒப்பந்தத்திலும் எழுதப்பட்டுள்ளதே!
இவை,
எதுவும்
நடக்காததால்தான் இந்த
வி ள ை வு க ள் .
நாடு,
இப்ப�ோ து ள்ள
நிலையில்,
இ ம்மா க ா ணங் கள்
இன்றிருப்பது
ப�ோன்று
தனித்தனியாக
இருப்பதுதான்,
தென்னிலங்கையிலுள்ள
சிறுபான்மை சமூகங்களுக்கு (தமிழ்,
முஸ்லிம்) பாதுகாப்பானது. வடக்கு,
கிழக்கில் தமிழ்மொழிச் சமூகங்கள்
இணைந்து செயற்படும் காலங்கள்
கடந்துவிட்டன. ஆனால், இம்மாகாணங்கள் தனித்தனியாக இருக்கும்ப�ோது, தமிழ்மொழிச் சமூகங்கள்
பரஸ்பர பலத்துடனும், புரிந்துணர்வுடனும் இணைந்து வாழ வழியேற்படும். கடந்த காலங்களில், தமிழ்,
முஸ்லிம் சக�ோதரர்கள் கிழக்கில்
முதலமைச்சராக வரக்கிடைத்தமையும் இதனால்தான். தமிழ்மொழிச்
சமூகங்களின் மண்ணில் இரண்டு
சமஷ்டிகள் இருந்தால் இவர்களுக்-

அதாவுல்லா எம்.பி
வாழைச்சேனை,த�ோப்பூர் பிரச்சினைகளுக்கு இவர்களால் இதயசுத்தியுடன்
தீர்வுகாண முடிந்ததா?
தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கும்
முஸ்லிம்
க ா ங் கி ர ஸ ுக் கு ம்

என்பதுதான் எங்கள் பார்வை.இதற்குள் எத்தனை இனங்கள் இருந்தாலும் சந்தோஷம்தான். இதைவிடுத்து, ஆங்காங்கே கேட்கும்
சில தவளைச் சத்தங்களை நாங்கள்
ப�ொருட்படுத்தப்போவதில்லை.
கேள்வி: நாட்டில் தற்போது ஏற்பட்டுள்ள ப�ொருளாதார நெருக்கடி,ட�ொலர் பற்றாக்குறை என்பவற்றுக்கு எப்போது தீர்வு வரும்.?

கேள்வி: ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸின் க�ோட்டைக்குள் (கிழக்கு)
நீங்கள் நிலைப்படு வது,இனி வருங்காலங்களில் சவாலாக அமையலாம்
என்கின்றனரே சிலர்?
பதில்: அதிகாரத்தை மாத்திரம் சிந்திப்பவர் களது பிரச்சினைதான் இது.
உள்ள அதிகாரங்க ளை உரிய காலத்திற்குள் எப்படி பயன்படுத்தலாம்
என்றுதான் நாங்கள் சிந்திக்கிற�ோம்.

தீர்வை வைத்துக்கொண்டே தீர்வு தேடப்பழகிவிட்டவர்கள்
நாங்கள். பாலும், ச�ோறும்தான் (கால்நடை,நெல்)
நமது நாட்டுக்கு இறைவன் வழங்கிய அன்பளிப்பு.
ஆதிமனிதனின் அருளும் அன்பும் இந்த பூமிக்குத்தான்
ச�ொரியப்பட்டுள்ளது. ஸ்ரீபாத, சிவன�ொளிபாத மற்றும்
பாவா ஆதம் மலை என்ற ஒன்றையே,
பலரும் பல ம�ொழிகளில் உச்சரிக்கின்றனர்.
கென்ன நஷ்டம். பெரும்பான்மைவாதம் தலையெடுப்பது, எத்தகைய
ஆபத்து என்பதை, இன்னுமா இவர்கள் உணரவில்லை.
கேள்வி:
அவ்வாறானால்,
இணைப்புக்கு முழு முயற்சியுடன்
செயற்படும் தமிழ், முஸ்லிம் தலைமைகள், மற்றும் இந்தியாவை நாடும்
செயற்பாடுகள் பற்றி என்ன ச�ொல்கிறீர்கள்?
பதில்: முதலில், இவர்கள் வெளிநாடுகளின் கைக்கூலிகளாகச் செயற்படாமல், தங்களை பிரதிநிதிகளாகத்
தேர்ந்தெடுத்த மக்கள் சார்பில் செயற்படுவது
அவசியம்.இங்கேயுள்ள
எமது பிரச்சினைகளை,குளிரூட்டி
அறைகளி லும், வெளிநாடுகளிலும் பேசி என்ன பலன். சாதராணமாக கல்முனை வடக்கு செயலகம்,

எத்தனை வருட உறவுகள் இருக்கின்றன. ஒரே மேசையில் பேசித்
தீர்க்கமுடிந்த இந்தப் பிரச்சினைகள்
இன்னும்
இழுபறிக்குள்ளாவாது
யாரால். படம் காட்டும் அரசியலையும், நயவஞ்சக செயற்பாடுகளையும் முதலில் முஸ்லிம் காங்கிரஸ்
நிறுத்துவது நல்லது. கிழக்கை பிரித்தப�ோது, அதாவுல்லாவுக்கு பைத்தியம் என்றனர் சிலர். இப்போது
பிரிக்கப்பட்டதால் வந்த அனுகூலங்களை தமிழ் புத்திஜீவிகளும்
அனுபவிக்கின்றனர்.இனங்களுக்காகப் பேசும் கட்சியல்ல தேசிய
காங்கிரஸ். மானிதங்களுக்காகவே
நாங்கள்
பேசுகிற�ோம்.வடக்குச்
சமூகம், கிழக்குச் சமூகம்,மலையக, மேலக, தென்னக சமூகங்கள்

பதில்:
தீர்வை
வைத்துக்க�ொண்டே தீர்வு தேடப் பழகிவிட்டவர்கள் நாங்கள். பாலும், ச�ோறும்தான்
(கால்நடை, நெல்) நமது நாட்டுக்கு
இறைவன் வழங்கிய அன்பளிப்பு.
ஆதிமனிதனின் அருளும் அன்பும்
இந்த பூமிக்குத்தான் ச�ொரியப்பட்டுள்ளது. ஸ்ரீபாத, சிவன�ொளிபாத
மற்றும் பாவா ஆதம் மலை என்ற
ஒன்றையே, பலரும் பல ம�ொழிகளில்
உச்சரிக்கின்றனர்.
இத்தனை வளமுள்ள இந்த பூமி
எமக்கு கிடைக்க கூடாது என்றுதான்
சில வெளிநாடுகள் சிலரைக் கைக்கூலிகளாக வைத்துள்ளன. இவர்கள்
இருக்கும் வரை எமது நாட்டில் பஞ்சத்தை ஏற்படுத்தி அவர்களின் பங்குகளைப் பிடுங்கப் பார்க்கின்றனர் வெளிநாட்டினர். இதைப்புரிந்தால்,எல்லாப்
பிரச்சினையும் தீர்ந்து விடும்.

இந்த நிலத்தின் பூர்விகத்திலுள்ளவர்
இக்கட்சிக்கு தலைவராக உள்ளமையின் விளைவுகளை,இந்த மக்கள்
அனுபவிக்கத் த�ொடங்கியுள்ளனர்.
இதனால்தான், கடந்த பட்ஜட்டிலும்
தலைமையை தனிப்படச்
செய்துவிட்டு அரசுக்கு வாக்களித்துள்ளனர். சமூகங்களுக்கு நலவு
செய்வதைத்தான் எமது தேசிய காங்கிரஸ் சிந்திக்கும். அதிகாரத்தில்
அமர்வதென்பது எங்களால் முடியாதது. ஆண்டவன்தான் அவற்றை
அமானிதமாக அன்பளிக்கிறான்.
இந்த அன்பளிப்புக்களை உரிய
முறையில்
பயன்படுத்தாவிடின்,
இறைவனுக்கு பதிலளிக்க முடியாமல்போகும்.

(ராஜகிரிய குறூப் நிருபர்)
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கலைப் படைப்புக்கள் மூலமே இனங்களுக்கிடையில்
நல்லிணக்கத்தை கட்டியெழுப்புவது சாத்தியம்
இலங்கை ஒலிபரப்புக்
கூட்டுத்தாபனத்தின் தலைவர்

ஹட்சன் சமரசிங்கவுடன்
ஒரு நேர்காணல்:

இ

லங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனம் 96 வருட நிறைவை க�ொண்டாடும் இச்சந்தர்ப்பத்தில் அதன்
முன்னேற்றம், கடந்த கால செயற்பாடுகள்
மற்றும் எதிர்கால செயற்பாடுகள்
த�ொடர்பில்
கூட்டுத்தாபனத்தின்
தலைவர் ஹட்சன்
சமரசிங்க தினகரன்
வ ா சக ர ்க ளு க் கு
வழங்கிய சிறப்பு
நேர்காணல் இது!
கலைக ளின்
மூலமே இன நல்லிணக்கத்தை ஏற்-

படுத்த முடியும், அதற்கு வான�ொலி சிறந்த
ஊடகமாகும்.
புதிய த�ொழில்நுட்பங்கள் புகுத்தப்பட்டு
மக்கள் இரசிக்கும் வகையில் நிகழ்ச்சிகள்
த�ொகுத்து வழங்கப்பட வேண்டும் அதற்கான அனைத்து நடவடிக்கைகளும் மேற்க�ொள்ளப்பட்டுள்ளன என்கிறார் அவர்.
கேள்வி: இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனத்தின் 90 வருட வரலாற்றில் நீங்கள்
தலைவராக பணிபுரிந்த காலகட்டங்கள்
த�ொடர்பில் தெரிவிப்பீர்களா? உங்கள் காலத்தில் சில முன்னேற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன
என்பதையும் அறியமுடிகிறது அது த�ொடர்பில் தெரிவிப்பீர்களா?
பதில்: தற்போதைய பதவிக்காலத்துடன் நான் ஐந்தாவது தடவையாக அந்தப்

பதவியை வகித்துள்ளேன். நான் ஐக்கிய
தேசியக் கட்சி அரசாங்க காலத்திலும் அந்தப்
பதவியை வைத்துள்ளேன். கட்சி, அரசியலுக்கு இங்கு இடமில்லை. தரமான நிகழ்ச்சிகளை வழங்குவதே எனது ந�ோக்கமாக
உள்ளது.
அதனையே இன்றும் மேற்கொள்கிறேன்.
சில பழைய நாடகங்களை புது மெருகு
படுத்தி வழங்குவதற்கு நடவடிக்கைகளை
மேற்கொண்டுள்ளேன். புதியவற்றை நேயர்களுக்கு வழங்க வேண்டும் அதுதான் இப்போதைய தேவை.
யார் என்ன ச�ொன்னாலும் வான�ொலி
தான் மக்களுக்கு ஓரளவு மகிழ்ச்சியையும்
நிம்மதியையும் க�ொடுக்கின்ற ஊடகமாக விளங்குகிறது.

என்பதைக்
கவலையுடன்
தெரிவிக்க
வேண்டி உள்ளது. அந்த வித்தியாசம் நன்றாகத் தெரிகிறது.
புதிய
த�ொழில்நுட்பமே
மக்களைக்
கேட்கத் தூண்டும். நேயர்கள் வித்தியாசமாக
எதிர்பார்க்கின்றனர்.
இந்தியாவில் தமிழ், கன்னடம் ஹிந்தி
என பாடல்கள் உருவாக்கப்பட்டு வேறு
ம�ொழிகளுக்கும் மாற்றம் செய்யப்படுகின்றன. திரைப்படங்களும் அவ்வாறுதான்.
இங்கும் அவ்வாறான நிலை ஏற்படுத்தப்பட
வேண்டும்.
கேள்வி: வான�ொலி நிகழ்ச்சிகள் மூலமாக
இன நல்லிணக்கத்தை ஏற்படுத்த முடியும்
என நினைக்கின்றீர்களா?
பதில்: நிச்சயமாக முடியும்! கலைப்-

மக்கள் விரும்பும் நிகழ்ச்சிகளை
வழங்குவதே எனது ந�ோக்கம்

'ட்ரபிக்' லைட்டில் நிற்கும் பஸ்ஸிலும்
வயலில் வேலை செய்கின்ற விவசாயிகளும்
கேட்பது வான�ொலியைத் தான். அதனால்
மக்கள் அதனை விரும்பிக் கேட்கும் விதத்தில் நிகழ்ச்சிகள் தரமானதாக ஒலிபரப்ப
வேண்டும்.
அண்மையில், ஒரு சிங்கள ம�ொழிப்
பாடல�ோடு தமிழ் மற்றும் ஹிந்திப் பாடலையும் சேர்த்து வழங்கும் நிகழ்ச்சி யை ஆரம்பித்துள்ளோம்.
தமிழ் பாடல்கள் நாம் எதிர்பார்க்காத
அளவு உச்சத்தை அடைந்துள்ளன. தமிழ்
பாடல்கள் ப�ோன்றே ஹிந்திப் பாடல்களும் பெரும் முன்னேற்றம் கண்டுள்ளன.
எனினும் இன்னும் எமது நாட்டு பாடல்கள்
எந்த முன்னேற்றத்தையும் காணவில்லை

படைப்புகள் மூலம் மட்டுமே அதனை
மேற்கொள்ளவும் முடியும். சிங்களப் பாடல்கள் தமிழ்மொழியில் வர வேண்டும். அப்ப�ோதுதான் அதன் மூலம் இன நல்லிணக்கம்
வளரும் என்பது எனது நம்பிக்கை. அவ்வாறான சிறந்த பாடல்கள் உள்ளன. அக்காலத்தில் நான் பிரபாகரனின் பாடகரையும் கலையகத்துக்கு அழைத்து அவரது பாடலை பதிவு
செய்துள்ளேன். அவர் மிக இனிமையாகப்
பாடக் கூடியவர். நாம் சற்று கடுமையாக
முன்னோக்கி நகர வேண்டியுள்ளது.
கேள்வி: புதிய த�ொழில்நுட்பம், புதிய
செயற்பாடுகள் என வரும்போது அதற்கு
பெருமளவு நிதியும் தேவைப்படுமே?
பதில்: அந்தளவு பெரும் நிதி தேவைப்படாது. இசையில் மட்டுமே மாற்றங்கள்
க�ொண்டு வரப்பட வேண்டும். இந்தியாவில்
அதுப�ோன்று எத்தகைய செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்படுகின்றன என்பதை பார்க்க
வேண்டும்.
இலங்கையில் பத்திரிகைகளை எடுத்துக்கொண்டாலும் ஓரளவு நல்ல செய்திகள்
தமிழ் பத்திரிகைகளில்தான் வருகின்றன.
ஏனென்றால் பெரும்பாலான சிங்களப் பத்திரிகைகளில் அந்த நிறுவனங்களின் உரிமையாளர்களே அந்த பத்திரிகைகளின் ஆசிரியர்களாகவும் செயல்படுகின்றனர். அவர்கள்
சிந்திப்பது தான் அந்த பத்திரிகைகளில்
வெளிவருகின்றன. இது பத்திரிகைகளை
விட த�ொலைக்காட்சிகளில் மிக அதிகமா-

கக் காணப்படுகிறது. விடயங்களை
தேர்ந்தெடுப்பதும் தயாரிப்பதும்
அவர்கள்தான்.
இதனால்
மக்கள்
தான்
பெரிதும்
பாதிக்கப்படுகின்றனர். அவர்களால் உண்மையை
தெரிந்து க�ொள்ள முடியாமல்
ப�ோகின்றது.
கேள்வி:
யாழ்ப்பாணத்தில்
இயங்கும் ஒலிபரப்பு நிலையத்தை
முன்னேற்றுவதற்கு
தாங்கள் மேற்கொண்டுள்ள நடவடிக்கைகள் என்ன?
பதில்: தமிழ்நாட்டில் எம் .ஜி.

ராமச்சந்திரன் நடிக்கும் சினிமா திரைப்படத்திற்கு இலங்கை வான�ொலி மூலம் பிரசாரம்
வழங்கப்பட்ட காலமும் உண்டு. இலங்கை
மண்ணை இந்திய மக்கள் புனித மண்ணாக
வணங்குவதுண்டு. இலங்கை வான�ொலிக்கு
அதுப�ோன்றத�ொரு புனிதமான நிலையை
அவர்கள் க�ொடுத்திருந்தனர்.
மீண்டும் இப்போது உள்ளவர்கள் என்
அதனை ஆரம்பிக்க கூடாது? நான் அண்மையில்
யாழ்ப்பாணத்திலுள்ள ஒலிபரப்பு
நிலையத்தை முன்னேற்றுவதற்கான நடவடிக்கைகளை
மேற்கொண்டுள்ளேன்.
எனினும் அங்கு அவர்கள் கடமை செய்ய
விரும்புவதில்லை உடனடியாகவே இடமாற்றம் கேட்கின்றனர். அவ்வாறென்றால்
நாம் என்ன செய்ய முடியும்? அதனால்
யாழ்ப்பாணத்தில்
உள்ளவர்களையே
யாழ்ப்பாணத்திலுள்ள ஒளிபரப்பு நிலையத்திற்கு நியமிப்பதற்கு தீர்மானித்துள்ளேன்.
அதிகமான தமிழ் மக்கள் யாழ்ப்பாணத்திலேயே வாழ்கின்றனர். அங்கு தமிழ் கலாசாரத்தை அதன்மூலம் மேலும் பலப்படுத்த
முடியும். அதனை க�ொழும்புக்கும் க�ொண்டு
வாருங்கள் என்று தான் நான் கேட்கின்றேன்.
யாழ்ப்பாணத்தில் நன்றாகப் படித்தவர்கள்
உள்ளனர். அவர்கள் இத்தகைய ப�ொறுப்புகளை எடுத்துச் செய்ய வேண்டும்.
கேள்வி: இலங்கையின் தற்போதைய அரசியல் நிலைமை த�ொடர்பில் தங்கள் கருத்து
என்ன?
பதில்: நாட்டில் நிறைவேற்று அதிகாரமுள்ள
ஜனாதிபதி உள்ளார். இந்தியாவை விட ஏன்
அமெரிக்க ஜனாதிபதியையும் விட அதிகாரங்கள் தற்போதைய ஜனாதிபதிக்கு உள்ளன.
நீதிமன்றத்திற்கு மேலாகவும் அவரால்
செயல்பட முடியும். அத்தகைய நிறை-

வேற்று
அதிகாரமுள்ள
ஜனாதிபதி இலங்கையில்
மட்டுமே உள்ளார்.அவருக்கு இன்னும் மூன்று
வருடங்கள் உள்ளன.
இன்றைய ஜனாதிபதி
ஒரு
அரசியல்வாதி
அல்ல.
அவர் ஒரு
சிறந்த அரச அதிகாரி.
க�ொர�ோனாவ�ோடு
உலகில்
ஏற்பட்டுள்ள

சூழ்நிலையை நாம் அறிய முடிகிறது. உலக
நாடுகள் பல ஸ்தம்பித்துப் ப�ோயுள்ளன.
விமான நிலையங்கள் மூடப்பட்டுள்ளன.
சில நாடுகளில் மக்கள் பட்டினியை எதிர்ந�ோக்கியுள்ளனர்.
எமது ஜனாதிபதி பல்வேறு நெருக்கடிகளுக்கு மத்தியிலும் தடுப்பூசியை க�ொள்வனவு
செய்து நாட்டு மக்களின் உயிர்களைப் பாதுகாத்துள்ளார் என்பதே நாம் பெருமைப்பட
வேண்டிய விடயம்.
வேலை செய்ய முடியாத மக்கள் பிரதிநிதிகளே உள்ளனர். அவ்வாறானவர்களை
மக்களே தேர்ந்தெடுத்துள்ளனர். சிறந்த
சேவை செய்பவர்களைத் தெரிவு செய்வதற்குப் பதிலாக மிக ம�ோசமானவர்களை தெரிவு
செய்ததன் பிரதிபலனையே மக்கள் தற்போது
அனுபவிக்கின்றனர்.
ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷவுக்கு மூன்று வருட காலங்கள் உள்ளன.
அவரால் இந்த நாட்டை மீளக் கட்டியெழுப்ப முடியும். அவருக்கு பக்கபலமாக
பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்ஷ, நிதி அமைச்சர்
பசில் ராஜபக்ஷ ப�ோன்றோர் உள்ளனர்.
பெசில் ராஜபக்ஷ சில தினங்களுக்கு முன்
சிறந்த பல தீர்மானங்களை வெளியிட்டுள்ளார். அது இன்னும் ஒரு வரவுசெலவுத்திட்டம் ப�ோன்றே அமைந்துள்ளது. மூவரும்
ஒன்றாக இணைந்துள்ளதால் இது ப�ோன்ற
பலம் சஜித் பிரேமதாசவுக்கோ அல்லது
வேறு எந்த கட்சிக்கும் கிடையாது. இவர்களால் மட்டுமே நாட்டைக் கட்டியெழுப்பும்
முடியும். காலை வாருவ�ோரிடமிருந்து கவனமாக செயற்பட வேண்டியது அவசியம்.

ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம் ...?

தமிழர் அரசியலின் "துடக்கு" மன�ோநிலை

த

மிழ்பேசும் கட்சிகள் இணைந்து இந்தியப் பிரதமருக்கு எழுதிய கடிதம், இப்ப�ொழுது வடக்குக் கிழக்கிலுள்ள சில
தமிழ்க்கட்சிகள் மட்டும் இணைந்து க�ொடுக்கும் கடிதமாக மாறியுள்ளது. சில கட்சிகள்
இதிலும் இல்லை. தமிழ்த்தேசியப் பசுமைக்
கட்சி, ஈழத்தமிழர் சுயாட்சிக் கழகம், தமிழர்
ஜனநாயகக் கட்சி, சமத்துவக் கட்சி, ஈழமக்கள் ஜனநாயக் கட்சி, கிழக்குத் தமிழர் கூட்டமைப்பு, அகில இலங்கைத் தமிழர் மகாசபை
ப�ோன்றவையும் இணைத்துக் க�ொள்ளப்படவில்லை.
பாராளுமன்றத்தில் அங்கத்துவம் வகிக்கின்ற கட்சிகள்தான் இதில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன என்றால் ஈழமக்கள் புரட்சிகர
விடுதலை முன்னணியும் (EPRLF) தமிழ்த்தேசியக் கட்சியும் எப்படி இணைக்கப்பட்டன என்ற கேள்வி எழுகிறது?
ஏனெனில்
ஈழமக்கள்
புரட்சிகர
விடுதலை முன்னணியும் தமிழ்த்தேசியக்
கட்சியும் பாராளுமன்றப் பிரதிநிதித்துவத்தைப் பெறவில்லை. இவை அங்கத்துவம்
வகிக்கும் தமிழ் மக்கள் தேசியக் கூட்டணியின் சார்பில் விக்கினேஸ்வரனே பாராளுமன்றப் பிரதிநிதித்துவத்தைப் பெற்றவர்.
ஆனால் விக்கினேஸ்வரனுக்குத் தனியாக
ஒரு கட்சி (தமிழ் மக்கள் கூட்டணி)
உண்டு.
வடக்குக் கிழக்கு இணைப்பு, 13 ஆவது
திருத்தத்தை
நடைமுறைப்படுத்துதல்,
இனப்பிரச்சினைத் தீர்வு, 13 ஆவது திருத்தத்தை நடைமுறைப்படுத்துதல் ப�ோன்றவற்றில் இந்தியாவின் பங்கேற்பையும்
ஆதரவையும் தமிழ்த்தேசியப் பசுமைக்
கட்சி, ஈழத்தமிழர் சுயாட்சிக் கழகம்,
தமிழர் ஜனநாயகக் கட்சி, சமத்துவக்
கட்சி, ஈழமக்கள் ஜனநாயக் கட்சி, கிழக்குத் தமிழர் கூட்டமைப்பு, அகில இலங்கைத் தமிழர் மகாசபை ப�ோன்றவையும்
ஏற்றுக் க�ொண்டுள்ளன.
இதில் ஈழமக்கள் ஜனநாயக் கட்சி மட்டும்
அரசாங்கத்தோடு
இணைந்திருக்கிறது.
ஏனையவை அரசாங்கத்துக்கு “வெளியில்”
இருப்பவை.
இங்கே ஒரு முக்கியமான விடயத்தைச்
சுட்டிக் குறிப்பிட வேண்டும். இதிலே
உள்ள தமிழர் சமூக ஜனநாயகக் கட்சிக்கு
இன்னொரு வரலாற்று முக்கியத்துவம்
உண்டு. அது ஈழமக்கள் புரட்சிகர விடுதலை
முன்னணியின் (EPRLF) இன்னொரு பிரிவாகும். இந்தப் பிரிவினர் முன்பு ஈழமக்கள் புரட்சிகர விடுதலை முன்னணியில்

(EPRLF) இருந்தப�ோது மாகாணசபை
முறைமையை ஏற்றுக்கொண்டு அதிலே
பங்கேற்றவர்கள். அதற்காக பெரும் விலைகளைக் க�ொடுத்தவர்கள். நெருக்கடிகளைச்
சந்தித்தவர்கள். இன்னும் அதனுடைய
தாக்கத்தை எதிர்கொள்ளும் நிலையில்
இருப்பவர்கள். இவர்கள் இந்தக் கடிதத்தை
உருவாக்கும் நிகழ்ச்சித் திட்டத்தில் நிச்சயமாகப் பங்கேற்கும் சூழல் உருவாக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். இந்தத் தரப்பை இந்தக்
கடித விடயத்தில் மறந்ததும் மறுப்பதும்
நியாயமற்றது.
இதற்குப் பின்னே ஆழமான ஒரு “துடக்கு
மனநிலை” செயற்பட்டுள்ளது. தமிழர்களுடைய அரசியலில் ஒரு பெரிய பண்பா-

கவும் விளைவாகவும் வளர்ச்சியடைந்து
த�ொடர்ந்து க�ொண்டிருக்கும் “தீண்டத்தகாத
– துடக்கு மனநிலை” யின் வெளிப்பாடே
இவ்வாறு சில கட்சிகளைத் தவிர்த்து, சில
கட்சிகளைச் சேர்த்துக் க�ொண்டு பயணிக்க
முற்படுவதாகும்.
இந்தப் ப�ோக்கு ஒரு ப�ோதுமே வெற்றியளிக்கப்போவதில்லை. ஜனநாயக நெறிமுறைக்குரியதுமல்ல. ஜனநாயகப் ப�ோதாமை
உள்ள எதுவும் வெற்றியளிப்பதுமில்லை.
நீண்டகால
வளர்ச்சிக்குக்குரியதுமல்ல.
இதை தமிழ் அரசியலாளர்களும் சரி, ஆய்வாளர் என்போரும் சரி, தமிழ் ஊடகங்கள்,
ஊடகவியலாளரும் சரி புரிந்து க�ொள்வதே
இல்லை. இதனால்தான் தமிழ்ச்சமூகம்

எப்போதும் நெருக்கடிப் பட்டுக்கொண்டேயிருக்கிறது. இது பற்றி விரிவாக எழுத
வேண்டும்.
இப்பொழுது இந்தியப் பிரதமரிடம்
க�ொடுப்பதற்கு முன்பே இந்தக் கடிதம் சந்தித்த துயரக் கதைகளைப் ப�ோல, க�ொடுத்த
பிறகும் இன்னும் என்னென்ன ச�ோதனைகளைச் சந்திக்கப் ப�ோகிறத�ோ! என்ற கேள்வி
எழுகிறது. ஏனென்றால், எதிர்காலத்தில்
இந்தக் கடிதம் த�ொடர்பாக இந்தியாவுடன்
உரையாடல் ஏதும் நடக்க வாய்ப்பிருந்தால்,
அதில் என்னென்னவெல்லாம் நடக்கும்?
அதுவரையிலும் கூட இதில் ஒப்பமிட்டவர்களிடையே இந்தக் கடிதம் த�ொடர்பாக ஒற்றுமையும் ஒருமித்த நிலைப்பாடும் இருக்குமா என்பது கேள்வியே!
ஏற்கனவே இதில் மலையகக் கட்சிகளும் இணைத்துக்
க�ொள்ளப்பட்டிருந்தன. தமிழ்
முற்போக்குக் கூட்டணி ஆரம்ப
கட்டச்
சந்திப்புகளில்
பங்கேற்றிருந்தது. இறுதிக்கட்டம்
வரையில் அதனுடைய ஒத்துழைப்பிருந்தது. ஒரு கட்டத்தில்
அரசாங்கத்துடன் இணைந்திருக்கும் இலங்கைத் த�ொழிலாளர்
காங்கிரஸைக் கூடச் சேர்த்துக்
க�ொள்ளலாம் என்று பேசப்பட்டது. அந்தளவுக்குப் பேசப்பட்ட சங்கதி, ஒடுங்கி தமிழ்
முற்போக்குக்
கூட்டணியைக்
கூட த�ொடர்ந்து அனுமதிக்காத
நிலைக்குக் க�ொண்டு வந்துள்ளது. அதற்கான அகப் புற நிலைமைகளை வடக்குக் கிழக்கைப்
பிரதிநிதித்துவப்படுத்திய இந்தக்
கட்சிகள் புரிந்து க�ொண்டு இடமளிக்கவில்லை. இது வருத்தத்திற்குரிய ஒரு
விடயமாகும். ஆனாலும் வடக்குக் கிழக்கில் வாழும் தமிழ் பேசும் மக்களுடைய
நலனில் அக்கறை க�ொண்டு எப்போதும்
செயற்படும். அதற்கான ஆதரவை தமிழ்
முற்போக்குக் கூட்டணி வழங்கும் என்று
அது தெரிவித்துள்ளது.
இந்தக் கடித உருவாக்கத்தில் இணைந்து
செயற்பட்ட
இன்னொரு
தரப்பாகிய
முஸ்லிம் கட்சிகளும் இடை விலகியுள்ளன. குறிப்பாக சிறிலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ், அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ்
ப�ோன்றவை பங்கேற்றிருந்தன. பின்னர்
அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் விலகியது. அதைத் த�ொடர்ந்து சிறிலங்கா முஸ்லிம்

காங்கிரசும் விலகியது. இதற்குப் பிரதான
காரணம், வடக்குக் கிழக்கு இணைப்பை
இவை ஏற்றுக் க�ொள்வில்லை என்பதும்
முஸ்லிம்களுக்கான
விசேட
அதிகாரம்
குறித்த கரிசனையுமாகும்.
இப்படி பல சில்லெடுப்புகளுக்குள்தான்
இந்தக் கடிதம் எழுதப்பட்டுள்ளது.
ஆக கூட்டிக் கழித்துப் பார்த்தால் இந்தக்

கடிதத்தில் வடக்குக் கிழக்கில் உள்ள
ஏனைய
தமிழ்க்கட்சிகளின்
பங்கேற்புமில்லை. முஸ்லிம் கட்சிகளின் பங்கேற்பும்
இல்லை. சிறுபான்மைத் தேசிய இனத்தினர்
என்ற வகையில் தமிழ், மலையக, முஸ்லிம்
சமூகங்களின் பங்கேற்பும் இல்லை என்ற
நிலையே உள்ளது.
ஆகவே இந்தக் கடிதத்தின் பெறுமதி என்னவாக இருக்கும்? இதை இந்தியத்தரப்பு

கருணாகரன் ...?
எப்படி ந�ோக்கப்போகிறது? எப்படி எடுத்துக் க�ொள்ளப்போகிறது? இதை இலங்கை
எப்படி எடுத்துக் க�ொள்ளப்போகிறது? சர்வதேச சமூகம் எப்படி எடுத்துக் க�ொள்ளப்போகிறது? என்ற பல கேள்விகள் உள்ளன.
இதற்குள் நடந்த – நடந்து க�ொண்டிருக்கும்
இழுபறிகள் க�ொஞ்சமல்ல. இதுதான் பெரும்
பலவீனமாக உள்ளது. ஏற்கனவே தமிழ்த்தேசிய மக்கள் முன்னணி என்ற அகில இலங்கை
தமிழ்க்காங்கிரஸ் இந்தக் கடித்தை ப�ொருட்-

டென எடுத்துக் க�ொள்ளவே இல்லை. இது
ஒரு க�ோமாளிக் கூத்து. 13 என்பதே செத்துப்
ப�ோன பிணம் என்று அது காட்டமான விமர்சனத்தை முன்வைத்திருக்கிறது. இப்படி
ஏராளம் சிக்கல்கள், சில்லெடுப்புகள்.
இது எதிர்பார்க்கப்பட்டதுதான். ஏனென்றால், தமிழ்க் கட்சிகளுக்குள்ளேயே புரிந்துணர்வும் இல்லை. நேர்மைத்தனமும்
இல்லை.
தமது
அரசியல்
நிலைப்பாட்டில் தெளிவும் உறுதியும் இல்லை. அர்ப்பணிப்பும்
இல்லை. ஏன், தமிழ்த்தேசியக் கூட்டமைப்பை எடுத்துக்
க�ொண்டாலே, அதற்குள் எப்ப�ோதுதான் ஒற்றுமை இருந்திருக்கிறது? ரெல�ோவும் தமிழரசுக் கட்சியும் புள�ொட்டும்
இழுபறிப்படுவத�ொன்றும் ரகசியமுமல்ல. புதியதுமல்ல.
இந்தக்
கடிதத்தில்
கூட
ரெல�ோவும் தமிழரசுக் கட்சியும் எத்தனை தடவை இழுபறிப்பட்டன? தமிழரசுக் கட்சி
இதற்கும் தனக்கும் சம்மந்தமில்லை என்ற மாதிரி நடந்து
க�ொண்டது. சுமந்திரன் இந்த
முயற்சியைப் பற்றி எள்ளலாகக்
கதைத்தார். தனக்கு எதுவுமே
தெரியாது என்ற மாதிரி நடந்து
க�ொண்டார் மாவை.
எப்படியே ஒரு கடிதம் இந்தியத்தூதுவருக்கூடாக இந்தியப் பிரதமருக்குச் சென்று
சேரப்போகிறது. ஆனால், இதில் மகிழ்ச்சியடைவது சிங்களத் தரப்பும் அரசாங்கமுமே.
உண்மையில் தமிழ், முஸ்லிம், மலையக்
கட்சிகள் அனைத்தும் இணைந்த ஒரு கட்டமைப்பும் க�ோரிக்கையும் எழப்போகிறது.
அது எதிர்கால அரசியலில் எத்தகைய தாக்கங்களை ஏற்படுத்தப்போகிறது என்ற ஒரு
ய�ோசனையும் எதிர்பார்ப்பும் அரசாங்கத்துக்கும் சிங்களத் தரப்புக்கும் இருந்தது.
அதை இந்தக் கடிதமும் கடித முயற்சியும்
சிம்பிளாக இல்லாமல் செய்துள்ளது. மட்டுமல்ல, தமிழ் பேசும் மக்களுக்குள் உள்ள பலவீனத்தையும் தெளிவாக்கியுள்ளது.
இதைத்தான் இந்தியாவும் கவலைய�ோடு
ந�ோக்கும்.
இலங்கையில் உண்மையான
மாற்றத்தை விரும்புவ�ோரும் சிறுபான்மைத்
தேசிய இனங்களின் நலனில் அக்கறையுள்ள�ோரும் கூட இந்தத் துக்கத்தையே க�ொள்கிறார்கள். இது பிள்ளையார் பிடிக்கப்போய்
குரங்கான இன்னொரு கதைதான்.
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திகனை புனித வனத்து சின்னப்பர்
ஆலயத்தின் செழுமைமிகு வரலாறு
ஒ

ல்லாந்தர் காலத்தில்
பல
கத்தோலிக்க
மக்கள்
தாங்கள்
வாழ்ந்து
வந்த
இடங்களை
விட்டு இடம் பெயர்ந்து, அமைதியும் பாதுகாப்பும் உள்ள வேறு
இடங்களைத் தேடிச் சென்றனர்.
சிங்கள
மன்னர்கள் ஆட்சி
செய்த கண்டி இராச்சியத்தின் மீது
ஒல்லாந்தருக்கு எவ்வித ஆதிக்கமும்
இல்லாதிருந்தமையால் இலங்கையில் குடியேறியிருந்த ப�ோர்த்துக்கேயரும் உள்ளுர்வாசிகளான பல
கத்தோலிக்கர்களும் ஒல்லாந்தரின்
துன்புறுத்தல்களில் இருந்து தப்பித்துக்கொள்வதற்காக கண்டி இராச்சியத்தின் பல்வேறு இடங்களில்
ஆங்காங்கே குடியேறி வாழ்ந்தனர்.
இவர்களில் சிலர் குண்டசாலை பகுதிகளிலும் குடியேறியதாக வரலாறு
கூறுகின்றது. கண்டி இராச்சியத்தில்
புனித ய�ோசேப் வாஸ் அடிகளாரின்
மகத்தான இறைபணியின் காரணமாக தழைத்தோங்கிய கத்தோலிக்க
விசுவாசிகளுக்கு இறைபணியாற்ற
மேலைத்தேய கத்தோலிக்க துறவிகள் இங்குவந்தனர்.
1815ஆம் ஆண்டு கண்டி இராட்சியத்தை பிரித்தானியர் கைப்பற்றிய
பின்னர் மலையகமெங்கும் ஆங்கிலேயர்களின் ஆதிக்கம் க�ோல�ோச்சியது. 1867ஆம் ஆண்டில் தேயிலை
பயிர்ச்செய்கை
ஆரம்பமானதும்
பெருமளவிலான த�ொழிலாளிகள்
தமிழகத்தில் இருந்து அழைத்து
வரப்பட்டார்கள்.
மலையக வரலாற்றில் கண்டி
மாவட்டத்தின் தனிச் சிறப்புமிக்கதாக
பல்லேகலை
பெருந்தோட்டத்தை
குறிப்பிடலாம் பெருந்தோட்டபயிர்-

கள் அனைத்தும் இந்த த�ோட்டங்களில் பயிரிடப்பட்டதே இதற்கான காரணம். அம்பாள் க�ோட்டை
(அம்பாக்கோட்டை) புதுத�ோட்டம் (அலுத்வத்த)
இரஜவல்லை, மாபேரிதென்னை ப�ோன்ற த�ோட்டங்களே இவை. இத்தோட்டங்களில் குடியமர்த்தப்பட்ட மக்கள் அனைவரும் இந்து, கத்தோலிக்க மதங்களை பின்பற்றுகிறவர்களாகவும்
தமிழ் கலாசாரங்களை அனுசரிப்பவர்களாகவும்
காணப்பட்டன.
சுகாதார மருத்துவ வசதிகள் குறைவாக
காணப்பட்ட இக்காலத்தில் இவர்கள் தமக்கு ஏற்படும் துன்ப துயரங்கள், த�ொற்று ந�ோய்களில்
இருந்தும், விஷ பாம்புகள், காட்டு விலங்குகளில் இருந்தும் தம்மை பாதுகாத்துக் க�ொள்ள
தமது தெய்வங்களை நாடினார்கள் ஆனால்
தமது மத அனுட்டானங்களில் ஈடுபடவ�ோ, வழிபாடுகள் நடாத்தவ�ோ அவர்களுக்கு ஓர் இடம்
இருக்கவில்லை. இந்து மக்கள் பெரிய மரங்களுக்கு அடியில் சூலம், நடுகல் நட்டு தமது தெய்வங்களை வழிபடத் த�ொடங்கினர்.
கத்தோலிக்க மக்களும் மலைப்பகுதிகளில்
திறந்த வெளியில் ஒரு பீடம் அமைத்து அதில்
ஒரு திருச் சிலுவையை வைத்து வனங்கினர்.
இதனை குருசடி என அழைப்பர்.
த�ோட்டங்களில் வாழ்ந்த கத்தேலிக்க மக்களுக்கும் கத்தேலிக்க துறவிகளுக்கும்; த�ொடர்புகள் ஏற்பட குருசடிகளில்
திருப்பலிகள் ஒப்புக்கொக்கப்பட்டதுடன் திருவருட்சாதனங்களும்
வழங்கப்பட்டன. இவர்கள் காடுகளிலும் மலைகளிலும் த�ொழில்
புரிந்ததால் மக்கள் த�ொழிலுக்கு
செல்லும் ப�ோது புனித வனத்து
சின்னப்பரிடம் பாதுகாப்பையும்,
துணையையும் வேண்டி மன்றாடிச் செல்லுமாறு ச�ொல்லப்பட்டது. இவ்வாறாக கத்தேலிக்க
விசுவாசிகள் இத்தோட்டங்களில்
பல்கிப்பெருகினர்.
தேவாலய கட்டுமான பணிகள்
தேவாலயம்
ஒன்றின்
தேவையை உணர்ந்த மக்கள்
ஆலயம் கட்டுவதற்கு உரிய
இடம் ஒன்றைத் தேடிக்கொண்டிருந்தார்கள். அக்காலத்தில் வணிகம் மற்றும் ஏனைய த�ொழில்களுக்கு வந்தவர்களும் இப்பகுதிகளில் நிலங்களை வாங்கி குடியேறினர்.
க�ொழும்பு உயர் மறைமாவட்டத்தில்
இருந்து கண்டி மறைக�ோட்டத்தின்
இப்பகுதி தும்பர மிஷன்
(Dumbara Mission ) என்ற பரிபாலன பிரிவாக
இறை மக்களுக்கான ஆன்மீக பணிகள் இடம்பெற்றதுடன், அதன் பின்னர் தென் இந்தியாவில்
இருந்து வருகை தந்த கணிசமாக கத்தோலிக்க
மக்களுக்கு சேவைகள் புரிவதற்காக பன்வில
பகுதி தெரிவு செய்யப்பட்டது. 1838ஆம் ஆண்டு
( Panvila Mission ) ஊடாக பணிகள் ஆரம்பமாயின. புனித. ஆசீர்வாதப்பர் சயையை சேர்ந்த
துறவிகளே பெரும்பாலும் கண்டி பிரதேசத்தில்
சேவைகள் செய்தது வந்தனர் இவர்களில் ஒருவரான அருட். தந்தை. ப�ோல் பெரேரா O.S.B
இப்பகுதி மக்களுக்கு தமது சேவைகளை த�ொடர்கையில், ஜ�ோகிம் சந்தனம் கங்காணி என்று
அழைக்கப்பட்ட அன்றைய செல்வந்தர் இரஜ-

வெல்ல த�ோட்டத்திற்கு அருகாமையில் தமக்கு
ச�ொந்தமான காணியை ஆலயம் கட்டுவதற்காக
வழங்கினார். 1886ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம்
11ம் திகதி இதற்கான ஆவணங்கள் கண்டி ஆயருக்கு அனுப்பிவைக்கப்பட்டதை அடுத்து புனித.
வனத்து சின்னப்பர் தேவாலயத்தின் கட்டுமான
பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டன.
க�ொழும்பு உயர் மறைமாவட்டத்தில் இருந்து
கண்டி மறைமாவட்டம் தனி ஒரு மறைமாவட்டமாக 1887ஆம் ஆண்டு அறிவிக்கப்பட்ட
பின்னர் கண்டி மறைமாவட்டத்தின் முதல்
ஆயராக அதி. மேதகு ஆயர் கிலமன் பஞ்சானி
ஆண்டகை அவர்கள் நியமனம் பெற்றார். ஆயர்
அவர்கள் இத் தேவாலயம் கட்டி எழுப்பப்பட உதவிகள் புரிந்து, இவ்வாலயதை கட்டுவதற்காக
காணியை வழங்கிய ஜ�ோகிம் சந்தனம் கங்காணி
அவர்களக்கு தமது ஆசீரையும், வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்து கைய�ொப்பம் இட்டு அனுப்பப்பட் சான்றிதழில் 1897ஆம் அண்டு அக்டோபர்
மாதம் 5ம் திகதி என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
புனித வனத்து சின்னப்பருக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட இத் தேவாலயமானது கற்கள்,
களிமண் என்பனவற்றைக் க�ொண்டு; கட்டப்பட்டுள்ளது. பெரும்பான்மையான விசுவாசிகள்
த�ோட்டத்
த�ொழிலாளர்கள் என்பதால் அவர்கள் த�ொழிலுக்கு சென்றுவந்து மாலைநேரங்களில் ஆலயம் கட்டும் பணியில் ஈடுப்பட்டதுடன்,
செபத்திலும் கடின உழைப்பிலும்; சிறியவர்,
முதியவர்
அனைவரும் சேர்ந்து மிக பக்தியுடன் ஆலயத்தை கட்டி முடித்தார்கள். அன்றைய
காலகட்டத்தில் கட்டப்பட்ட ஆலயங்களில் கண்டி
மறைமாவட்டத்தில் கட்டப்பட்ட பெரியத�ொரு ஆலயமாக இது காணப்பட்டது.
தேவாலய பரிபாலனமும்,
பங்குத் தந்தையர்களும்
இத் தேவாலயத்தை கட்டிமுடிக்க அயராது
பாடுபட்டுழைத்த அருட் தந்தை. ப�ோல் பெரேரா
O.S.B அவர்கள் 1886ஆம் ஆண்டு முதல்
இங்கு பணிபுரிந்ததுடன் 1898ஆம் ஆண்டு
மார்ச் மாதம் 19ஆம் திகதி நித்திய இளைபாற்றியை அடைந்தார்.
அவரது உடல் இத்தேவாலயத்தின் உள்ளே அடக்கம்
செய்யப்பட்டிருக்கின்றது.
அதன் அடையாளமாக ‘Of
Your Charity, Pray For
The Soul Of Rev. Fr. D.
Paul Perera O.S.B என்று
எழுதப்பட்டிருப்பதையும்
இங்குகாணமுடியும்.
1920ஆம் ஆண்டின்
பின்னர் ஆலயத்தின் பராமரிப்பு மற்றும் மக்களுக்கான ஆன்மீக பணிகள்
அனைத்தும் பன்வில பங்கின் கீழ் க�ொண்டுவரப்பட்டதை த�ொடர்ந்து, பன்வில பங்கின் பிரதான
உப ஆலயமாக இத் தேவாலயம் காணப்பட்டது.
இதன் காரணமாக பன்விலை, மடுல்களை,
த�ொடாங்கொல்ல, ரங்கலை, உண்ணாஸ்கிரிய, தெல்தெனிய, மாபேரிதென்னை, திகனை,
இரஜவெல்ல, அம்பாக்கோட்டை, பல்லேகலை
ப�ோன்ற இடங்களில் இருந்து மக்கள் வருகைத்தந்ததுடன் இந்துக்களும், கிறிஸ்தவர்களும் ஒற்றுமையாக விழாக்களை க�ொண்டாடினார்கள்.
கண்டி மறைமாவட்டத்தின் இரண்டாவது
ஆயராக பணிகளை ப�ொறுபேற்ற அதி. மேதகு.
ஆயர். பீட் பேக்மேயர் அவர்களின் காலத்தில்
இப்பிரதேசத்தில் உள்ள பிள்ளைகள் கல்விகற்க 1924ஆம் ஆண்டில் இத் தேவாலயத்தில்
பாடசாலை ஒன்றை ஆரம்பித்தார்.
இப்பிரதேசத்தில் உள்ள பிள்ளைகளுக்கு
பெரும் வரப்பிரசாதகமாக அமைந்த இப்பாடசாலை பல கல்விமான்களையும். உருவாக்கியது. 1924ஆம் ஆண்டு முதல் தனியார்
பாடசாலையாக இயங்கிய இப்பாடசாலையை
1977ம் ஆண்டு ஜுன் மதம் 17ம் திகதி
இலங்கை அரசு ப�ொறுப்பேற்றது.
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கியதையடுத்து அதன் கீழ் உப ஆலயமாக இத்
கண்ட அவர் ஆலயத்தின் பின்புறத்தேவாலயத்தின் பரிபாலனம் ஆரம்பமானது.
தில் விரிவாக்கள் செய்ய நினைத்1972ஆம் ஆண்டு திகனை புனித. வனத்து
தார்.
சின்னப்பர் ஆலயத்தின் 75வது ஆண்டு நிறைவு
திகனை ஆலயம் எதிர்காலத்க�ொண்டாடப்பட்டது. 1973ஆம் ஆண்டு மாபேரிதில் ஒரு பங்காக மாற வேண்டும்
யதெண்ன புனித. அந்தோனியார் தேவாலயம்
என்பதால் ஆலயத்தின் பின்னால்
அருட். தந்தை. ட�ொன் ஹில்டர்பிரன்ட் O.S.B
இருந்த வெற்றுக் காணியை விலை
காலத்தில் கட்டப்பட்டது.
க�ொடுத்து வாங்கும் ய�ோசனையை
பல்லேகலை
பெருந்தோட்ட
(Rajawella
ஆயர்
அவர்களுக்கு
எடுத்துச்
Produce Company) முகாமைத்துவ மாற்றச�ொல்ல, ஆயர் அதை ஏற்றுக்
மும், கம்பனி காணிகளை அரசாங்கம் ப�ொறுப்க�ொண்டார். 2011ஆம் ஆண்டு
பேற்றதின் பின் அவைகள் கவனிப்பார் அற்ற
நவம்பர் மாதம் 11ஆம் திகதி விரிநிலையில் கைவிடப்பட்டன. 1977ஆம் ஆண்டு
வாக்கம் செய்யப்பட்ட ஆலயம் ஆயத�ோட்டங்கள்
க�ொலனிமயமாக்கல்
எனும்
ரினால் திறந்து வைக்கப்பட்டது.
பெயரில் பகிர்ந்தளிக்கும் திட்டம் ஆரம்பமானது.
திகனை ஆலயம் மட்டுமல்லாஅதையடுத்து த�ோட்ட காணிகள் குடியேற்றங்கமல் த�ொடாங்கொல்ல புனித அந்ளாக்கப்பட்டன.
த�ோனியார் ஆலயமும் இடிக்கப்பட்டு
1983ஆம் ஆண்டு இலங்கை வரலாற்றில்
புதிதாக ஆலயம் கட்டப்பட்டது. மாபேமறக்க முடியாத கருப்பு ஜூலை கலவரத்தின்
ரிதென்னை புனித அந்தோனியார்
காரணமாக இரஜவெல்ல த�ோட்ட குடியிருப்புகள்
ஆலயம்
சீர்திருத்தம் செய்யப்விஷமிகளினால் தீக்கிரையாக்கப்பட்டன. அங்கு
பட்து. திகனையில் பங்கு மனை கட்வசித்து வந்த மக்கள் அனைவரும் வீடுவாசல்
டப்பட்டு 2015ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல்
ச�ொத்துகளை இழந்தனர். நிர்கதிகளாய் நின்ற
மாதம் 24ம் திகதி ஆயர் அவர்கஇவர்களை நேசக்கரம் நீட்டி அழைத்த கட்டுகஸ்ளினால் திறந்து வைக்கப்பட்டது. திகனை ஒரு
த�ொட்டை புனித. அந்தோனியார் கல்லூரியின்
பங்காக உருமாற அனைத்து
அடிப்படை
அன்றைய அதிபர் அருட். தந்தை. ஸ்டீவன் ஆபிவசதிகளும் அருட்தந்தை அவர்களால் செய்து
ரகாம் O.S.B அடிகளார் இம்மக்களை பாதுகாத்முடிக்கப்பட்டது.
வனத்து சின்னப்பர் திருவுருவம்
தார். பின்னர் அவர்களை அரசாங்கத்தின் உதவியுடன் அம்பாக்கோட்டை த�ோட்டத்தில் குடியேற
அருட். தந்தை. திம�ோத்தி ஞனபிரகாசம்
வழிவகுத்தார். அம்பாக்கோட்டை த�ோட்டத்தில்
பணிக்காலத்தில் 1997 ஆம் ஆண்டு பெப்ரவரி
அருட் தந்தை திம�ோத்தி ஞனபிரகாசம்
வசித்த கத்தோலிக்க மக்களுடன் இரஜவெல்ல
மாதம் 2ஆம் திகதி எமது திகனை புனித வனத்து
பாலத்துவ சபையை பங்கிலே மீள் உருவாக்த�ோட்டத்தில் வாழ்ந்த
நூற்றுக்கணக்சின்னப்பர் தேவாலயத்தின் நூற்றாண்டு விழா
கம் செய்து பல ஊக்குவிப்பாளர்களை பயிற்றுகான கத்தோலிக்க மக்களுமாக இணைந்ததால்
க�ொண்டாட்டங்கள் சிறப்பாக இடம் பெற்றதுடன்,
வித்து பங்கிலே அனைவர�ோடும் அன்பாய் பழகி
அம்பாக்கோட்டை த�ோட்டத்தில் கத்மக்களை ஆன்மிகத்தில்
த�ோலிக்க சமூகம் வளர்ச்சி கண்டது.
வழிநடத்தி
சிறப்பாக
இதனால் திகனை. புனித வனத்து
பணிசெய்தார்.
சின்னப்பர் தேவாலயத்தில் இரஜ2017ஆம்
ஆண்டு
வெல்ல த�ோட்ட தமிழ் மக்களின்
செப்டம்பர் மாதம் 24ஆம்
பங்களிப்பு என்பது இல்லாமல்
திகதி திகனை புனித
ப�ோனது.
வனத்து
சின்னப்பர்
துரித மஹாவலித் திட்டதில் விக்ஆலய வரலாற்றிலே ஒரு
ட�ோரியா நீர்தேக்கம் அமைக்கப்பட்மறுமலர்ச்சி
உதயமாகிடதால் திகனை நகரம் அபிவிருத்தி
யது. படிவத்தை பங்கில்
செய்யப்பட்டது. இதன் ப�ோது விக்இருந்து தனி ஒரு பங்காக
ட�ோரியா நீர்தேக்க கட்டுமான பணிகதிகனை ஆலயம் இயங்க
ளைசெய்ய வருகைத்தந்த பிரித்ஆரம்பித்தது.
பங்கின்
தானிய நாட்டு ப�ொறியியலாளர்
முதல் பங்கு தந்தைகண்டி மறை மாவட்ட ஆயர்
மற்றும் த�ொழில் புரிகின்றவர்கள்
யாக அருட். தந்தை. து.
வண. ஜ�ோசப் வியானி பெர்னாண்டோ
பங்குத் தந்தை கிறிஸ்டி ப�ோல்
தங்குவதற்காக திகனை கிராமம்
கிறிஸ்டி ப�ோல் அடிகளார்
அமைக்கப்பட்து. இது தற்போது உத்நியமனம் பெற்றார்.
திய�ோகஸ்தர் கிராமம் என்று அழைக்கப்படுகின்நூற்றாண்டு விழா திருப்பலி அதி. மேதகு ஆயர்.
2022ஆம் ஆண்டிலே 125வது ஜுபிலிவிறது. இதன் உள்ளே இரஜவெல்ல த�ோட்டத்தில்
ஜ�ோசப் வியானி பெர்ணன்டோ ஆண்டகை
ழாவை க�ொண்டாடும் நாங்கள் எம் மூதாதையர்
அவர்களினால் ஒப்புக்கொடுக்கப்பட்டு,
முதல் க�ொண்டு எங்களை பாதுகாத்து வழிநடத்நூற்றாண்டுவிழா சிறப்பு மலரும்
தும் எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு நன்றிகள்
வெளியிடப்பட்டது.
கூறிடுவ�ோம். இத்தனை ஆண்டுகள் எம்மை
பல சந்தர்ப்பங்களில் செப வழிபாடுஎல்லா விதமான இயற்கை அழிவுகள், த�ொற்று
கள் இடம்பெறும் வீடுகளுக்கே சென்று
ந�ோய்கள், ஆபத்துகளிலும்
பாதுகாத்த
இறை மக்களை வழிபாடுகளில் பங்குஎமது பாதுகாவலராம் புனித. வனத்து சின்னப்பபெறுவதற்கு அருட் தந்தை அவர்கள்
ரிடம் த�ொடர்ந்தும் எமக்காக பரிந்து பேச வேண்உற்சாக மூட்டினார்.
டிடுவ�ோம்.
1987ஆம் ஆண்டு நூற்றாண்டுஇந்த நூற்றாண்டு விழா சிறப்பு மலரை
விழா சிறப்பிக்க உழைத்த எமது ஆலஎமது ஆயர் அதி. மேதகு. ஜ�ோசப் வியாணி
யத்தின் விசுவாசிகள் பலர் இன்று எம்பெர்ணன்டோ ஆண்டகையிடம் சமர்ப்பிக்கும்
மத்தியில் இல்லை அவர்ளின் ஆன்ம
நாங்கள் எமது ஆயர் அவர்கள் கடந்த 39 வருஇளைப்பாற்றிகாக மன்றாடுவ�ோம்.
டகாலம்
எமக்குசெய்து வரும் அளப்பெஅருட். தந்தை. ஜ�ோசப் மிராண்டா
ரிய சேவையை ஆயர் அவர்களின்
பார்படிவத்தை
பங்குத்
தந்தையாக
வையில் திகனை புனித வனத்துச் சின்னப்பர்
ப�ொறுப்பேற்றதனை அடுத்து திகனை
தேவாலயமும், மக்களும் ஆயனின் அன்பார்ந்த
ஆலயத்தின் அபிவிருத்தி பணிகளை
மந்தைகளாக என்றும் திகழ்கின்றனர். புனித
ஆவலுடன் ஆரம்பித்தார். மண் சுவர்கவனத்துச் சின்னப்பர் தேவாலயம் இன்று ஒரு
ளைக் க�ொண்ட பழமை வாய்ந்த இத்
பங்காக உருவாக வியாணி பெர்ணன்டோ ஆண்தேவாலயத்தை விரிவாக்கம் செய்யும்
டகைக்கு பங்கு மக்கள் என்றுமே நன்றி கடன்
பணிகளில் இரவும் பகலும் பாடுபட்டு
பட்டவர்களே!
ஒரு ஆயராக இல்லாமல் ஒரு
மறை மாவட்ட சபை
பங்கு மக்களின் ஆதரவையும், உதவிகதந்தையாக எங்களுக்கு நல்வழிகளை காட்டி,
1947ஆம் ஆண்டு இவ்வாலயத்தின் 50வது
வாழ்ந்த கத்தோலிக்க மக்கள் வழிபாடு செய்த
ளையும் பெற்று, அதனை செய்து முடித்தார்.
மறை மாவட்டம் முழுவதும் புனித. ய�ோசேவாஸ்
ப�ொன் விழா க�ொண்டாடப்பட்டது. 1948ஆம்
புனித சிலுவை குருசடி இன்றும் கம்பிரமாக
மறுக்கவ�ோ, மறைக்கவ�ோ முடியாது.
அடிகள் விட்டுச்சென்ற மறைபறப்பு பணியினை
ஆண்டு
மெதமஹாநுவர த�ொடங்கொல்ல
காணப்படுகின்றது.
அடிகளாரின் மறுரூபனாய் வந்து மகத்தான
த�ோட்டத்தில் புனித. அந்தோனியார் தேவாலயம்
திகனை இந்து ஆலயத்திற்கு அருகில் புனித.
அருட். தந்தை. மில்ரோய் ப�ொன்சேகா
பணிகள் புரிந்திருக்கிறார். அவருக்கு
அருட். தந்தை. ஹென்றி ப�ொன்னுச்சாமி அவர்செபஸ்தியார் குருசடியும் கவனிப்பார் அற்றநிஅருட் தந்தை திகனை மக்களுடன் அன்பாக,
தமது வரங்களையும், ஆசீர்வாதங்களையும்
களினால் கட்டப்பட்டு திறந்து வைக்கப்பட்டது.
லையில் காணப்படுகின்றது. மக்கள் இந்த இடத்சுமுகமாகப் பழகியவர். ப�ொது நிலையினர் திருப்ப�ொழிந்து நீடூழி வாழச்செய்ய இறைவனை
1964ஆம் ஆண்டு திருமதி. சிறிமாவ�ோ பண்தில் செபஸ்தியாருக்கு ப�ொங்கல் வைத்து திருப்பலிக்கான திருவழிப்பாடுகளை ஏற்பாடு செய்யவேண்டுகிற�ோம்.
டாரநாயக்க பிரதமராகப் பதவி வகித்த காலத்தில்
பலி க�ொண்டாடிய வரலாறும் உள்ளது.
வும், அதில் பங்குபற்றவும் உற்சாகமூட்டினார்.
திகனை புனித வனத்து சின்னப்பர் தேவாசிறிமா - சாஸ்திரி ஒப்பந்தம் நிறைவேற்றப்பட்படிவத்தை பங்கு தந்தையாக பணியாற்றிய
லயத்தின் வரலாற்ரையும், அதன் வளர்ச்சிடது. அதன் அடிப்படையில் ஒரு பகுதி மலையக
இன்றைய கண்டி மறைமாவட்ட ஆயர் அதி.
அருட். தந்தை. க�ொல்வின் பெர்ணன்டோ புள்ளே
யையும் பற்றிய இந்த பதிவினை த�ொகுத்து
மக்கள் இங்கிருந்து அவர்கள் விருப்பத்திற்கு
மேதகு. வெலன்ஸ் மென்டிஸ் ஆண்டகை அவர்திருப்பலிகள், தூய வார வழிபாடுகள், நத்தார்
வழங்க உற்சாகமூட்டிய எமது பங்குத் தந்தை.
மாறாக இந்தியாவுக்கு திருப்பி அனுப்பப்பட்டனர்
கள் பங்கில் அனைத்து மக்களுடனும் அன்பாய்
நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தும் தங்கு தடையின்றி
அருட் திரு. து. கிறிஸ்டி ப�ோல், உதவிகள் புரிந்த
இதன்
காரணமாக எமது கத்தோலிக்க
பழகி சேவைகள் புரிந்தார்.
இடம்பெறவும், விசேட நாட்களில் ஆலய திருஅருட். தந்தையர்கள் பல வழிகளிலும் உதவிய
விசுவாசிகள் சிலரும் இங்கிருந்து இந்தியாவிற்கு
அருட் தந்தை. நந்தன மனத்துங்க அடிகளார்
விழாவின்போது குருமட அருட் சக�ோதரர்களை
அனைவருக்கும் எனது இதய பூர்வ நன்றிகளைதிரும்பிச் சென்றார்கள். இது மலையகவாழ் மக்கபங்கு தந்தையாக பணியாற்றிய காலத்தில்
வரவழைத்து பாடல் பயிற்சிகள், திருவழிபாடுகயும், ஆலயத்தின் 125வது நூற்றாண்டு விழா
ளுக்கு பெரும் துயரத்தை ஏற்படுத்தியது.
பங்கில் உள்ள ஏழை எளிய மக்களுக்கு பெரிய
ளில் அவர்களின் உதவிகளை பெற்றுத்தந்தார்.
நல்வாழ்த்துக்களையும், தெரிவித்துக் க�ொள்கின்பன்விலை பங்குக்கு உட்பட்டிருந்த இத் தேவாசேவைகள் புரிந்தார். அம்பாக்கேட்டை வாழ்
அருட். தந்தை. எல்வின் பீற்றர் பெர்ணன்டோ
றேன்.
லயம் 1961ஆம் ஆண்டின் பின்னர் சில காலம்
கத்தோலிக்க மக்களுக்கு தேவாலயம் ஒன்று
அருட். தந்தை எல்வின் பீற்றர் பெர்ணன்டோ,
அருட். தந்தை. D.B.க�ொடிபிலி. அவர்களினால்
இல்லாததினால் அங்கு திரு இருதயநாதர் ஆலபடிவத்தை பங்குத் தந்தையாக பணிபுரிய
த�ொகுப்பு:
வத்தேகம தேவாலயத்தில் இருந்து பரிபால செய்யத்தை கட்டுவித்தார்.
வந்த நாள் முதல் ஆலயத்தின் உள்ளே இடயப்பட்டது. பன்விலை பங்கில் இருந்து பிரிந்து
படிவத்தை பங்குத் தந்தையாக பணியாற்றிய
வசதி குறைவும், மழைக்காலங்களில் மறை
1966ஆம் ஆண்டு படிவத்தை பங்கு உதயமாஅருட். தந்தை. பாலா இரஜேந்திரம் அடிகளாரின்
பாடசாலை மணவர்கள் படும் கஸ்டங்களையும்

எந்தனி பெனடிக் ம�ொரிஸ் ...?
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லங்ைகைய வாட்� வைதத்து
வரும் ெடாலர் பற்றாக்குைறப்
�ரச்�ைனயானது
எ�ர்பாராமல்
��ெரன ஏற்பட்ட ஒரு �ரச்�ைன
அல்ல, மாறாக இலங்ைக தானாகத்
ேத�ப்ெபற்றுக்ெகாண்ட ஒரு �ரச்�ைனயாகும். �ேவகபூர்வமற்ற ெகாள்ைகத்
ெத�வுகளும் அக்ெகாள்ைகத் ெத�வுகள் காரணமாக ெபாருளாதாரத்�ல் ஏற்பட்ட �ச்சயமற்ற தன்ைமகளும் அந்த
�ச்சயமற்ற தன்ைமகள் காரணமாக
அ�க�த்துச் ெசன்ற முத�ட்டு இடர்ேநர்வுகளும் இலங்ைகைய முத�ட்டுக்கு
அபாயாகரமான ஒரு நாடாக சர்வேதச
முத�ட்டாளர்கள் கருதச் ெசய்துள்ளது.
இதனால் இலங்ைக�ன் பணச்சந்ைத�ல் ெவ�நாட்டவர்களுைடய பங்குபற்றல் �ழ்ச்�யைடந்�ருக்�றது. ஒரு
காலத்�ல் ெகா�கட்�ப்பறந்த கடன்
கரு�யான �ைறேச� �ைணயங்கள்
இப்ேபாது ேகட்ேபாரற்றதாக மா��ட்டன.
ெவ�நாட்டு குறுங்கால முத�ட்டாளர்கள் இலங்ைக��ருந்து தமது முத�டுகைள �ளப்ெபற்றுக்ெகாண்டைம
ெடாலர் ெவ�ச்ெசல்ைகைய அ�க�த்தது. மறுபுறம் ��க்கப்பட்ட இறக்கும�க் கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக ஏற்றும�க�ல் ெதாய்வு எற்பட்டது. ஏற்றும�
வருவாய்கள் �ழ்ச்�யைடந்தன.
இலங்ைக இன்னமும் ைகெகாடுக்கும் என நம்�க்ெகாண்�ருக்கும் சுற்றுலாத்துைற சார் ெடாலர் சம்பாத்�யங்கள் ெகாேரனா ெபருந்ெதாற்�னால்
சடு�யான �ழ்ச்�ையச் சந்�க்க ேநர்ந்தது. இலங்ைகப் ப�யாளர்கைள
ெவ�நாட்�ல் ேவைலகளுக்கு அனுப்�
அவர்கள் உைழத்து அனுப்பும் ெடாலர்
சம்பாத்�யங்களும் க�சமான ஏற்ற
இறக்கங்களுக்கு உட்பட்டன. காலங்காலமாக ஒரு ஏற்றும� இறக்கும�ப்
ெபாருளாதாரமாக
ெசயற்பட்டுவந்த
இலங்ைகையத் தற்சார்புப் ெபாருளாதாரமாக சுயேதைவையப் பூர்த்�ெசய்யும்
�ைலக்கு வலுப்படுத்தும் முயற்�கள்

ேபராசிரியர்

ேக.ரீ.கேணசலிங்கம்
யாழ். பல்கைலக்கழகம்
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ட-, ெதன்ெகா�ய ெகா��ைல
அர�யல் ெதாடர்ச்�யாக ேபணு�ன்ற வைக�ல் வடெகா�யா ஆயுத
ப�ேசாதைனகைளயும் அவ்வப்ேபாது
அ�க்ைககைள ெவ��ட்டும் வரு�ன்றது. இவ்வாண்�ன் ஆரம்ப காலப்பகு��ல் அணுவாயுத ப�ேசாதைனகைள
�ட உணவு உற்பத்�க்கு முக்�யத்துவம் ெகாடுக்க ேவண்டுெமனக் கூ�ய
வடெகா�ய தைலவர் �ம் ேஜாங் உன்,
கடந்த 05.01.2021அன்று �ழக்கு
கடற்கைர ேநாக்� ஏவுகைண ப�ேசாதைன ேமற்ெகாண்டதாக ெதன்ெகா�யாவும் ஜப்பானும் அ��த்துள்ளன.
இக்கட்டுைரயும்
வடெகா�யா�ன்
சமகால ேபாக்�ைனயும் அது ேமற்ெகாண்டுள்ள ஏவுகைண ப�ேசாதைன
ெவ�ப்படுத்தும் அர�யைலயும் ேதடுவதாக அைமந்துள்ளது.
வடெகா�ய ஜனா�ப� �ம் ேஜாங்
உன் வடெகா�யா�ன் �ழக்கு கடற்கைர
ேநாக்�
ேமற்ெகாண்டுள்ள
ஏவுகைண ப�ேசாதைன நடவ�க்ைகயானது கண்டம் �ட்டு கண்டம் பாயும்
ஏவுகைண ப�ேசாதைன என சந்ேதகம் ெகாள்ளப்படு�றது. கடந்த ஆண்டு
ெதாடக்கம் ெதாடர்ச்�யாக வடெகா�யா
இவ்வைக ப�ேசாதைனைய ேமற்ெகாள்வதான ஜப்பா�ய �ரதமர் �யூ
�ேயா ��டா ெத��த்துள்ளார். இவ்ஏவுகைண சுமார் 500�.� பறந்து
ஜப்பா�ய �ரத்�ேயாக ெபாருளாதார
வலயத்துக்கு அப்பால் ��ந்து ெவ�த்துள்ளதாக ஜப்பா�ய பாதுகாப்பு
அைமச்சர் நபுேவா ��டா ெத��த்துள்ளார். அவர் ேமலும் ெத��க்கும்
ேபாது இவ்ஏவுகைண பலஸ்�க் வைக
என்று சந்ேதகம் ெவ��ட்டுள்ளதுடன்,
இவ்ஏவுகைண ெதாடர்�ல் உறு�ப்படுத்தப்பட்ட தகவல்கள் ெவ�யாக�ல்ைல
எனவும், அணுவாயுதங்கைள சுமந்து
ெசல்லும் கண்டம் �ட்டு கண்டம் பாயும்
ஏவுகைணகைள வடெகா�யா ப�ேசாதைன ெசய்ய மு�யாெதன ஐக்�ய

ெடாலர் ெநருக்கடியும்
ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகளும்
ெபரும்பாலும் ேதாற்றுப் ேபாய்�ட்டதாகேவ கருதேவண்டும்.
உல�ல் எந்த ஒரு நாடும் இறக்கு�கைளக் கட்டுப்படுத்� ஏற்றும�கைள
ஊக்கு�த்து ெபாருளாதார வளர்ச்�ைய
அைடந்ததாக வரலாறு காட்ட�ல்ைல.
மாறாக ெவ�நாட்டு முத�டுகைள ஊக்கு�த்து ஏற்றும�ச் சந்ைதகைள நா�ய
பல்ேவறு நாடுகள் தாமாகேவ �ல
வைகப்ெபாருள் உற்பத்� ெதாடர்�ல்
சுயேதைவப் பூர்த்�யைடந்தது மாத்�ரமன்� உலகநாடுகளுக்கு அவற்ைற ஏற்றும� ெசய்யும் �ரதான நாடுகளாகவும்
மா�ன. அேதேவைள இறக்கும� ப��ட்டு ெபாருளாதார வளர்ச்� உபாயம்
உல�ன் பல்ேவறு �ரேதசங்க�ல் ப�ட்�த்துப் பார்க்கப்பட்டு ேதால்�யைடந்த
வரலாறுகேள ெதன்படு�ன்றன.
இலங்ைக�லும் கூட 1970−1976
வைர�லான காலப்பகு��ல் ��ரமான இறக்கும�க் கட்டுப்பாடுக�ன்
�ழ் உள்நாட்�ேலேய எல்லாவற்ைறயும் உற்பத்� ெசய்யும் உபாயம் ப�ட்�த்துப் பார்க்கப்பட்டது. ேமாசமான
ெபாருட் தட்டுப்பாடும் �ண்ட வ�ைசகளும் மக்கைள வாட்டேவ 1977

கைள அனும�க்காத நாடுகளால் ஏற்றும� ெசய்யவும் மு�யாது. இலங்ைக
ேபான்றெதாரு நாட்�னால் இறக்கும�க்
கட்டுப்பாடுகைள ��த்து முன்ேனற்றத்ைதக் காண மு�யாது. இலங்ைக
இன்று ஏற்றும� ெசய்யும் ெபாருட்க�ல் ெபரும்பாலானைவ இறக்கும�
ெசய்யப்பட்ட உள்�டுக�ேலேய தங்��ருக்�ன்றன. எனேவ இறக்கும�க் கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக இலங்ைக�ன்
ஏற்றும�கள் ேமாசமாகப் பா�க்கப்பட்டுள்ளன.
ெடாலர்
உள்வருைக
குைறந்த
ேவைள கடன் �ளச் ெசலுத்தல்கள்
கழுத்ைத இறுக்�யேபாது கடுைமயான ெடாலர் பற்றாக்குைற ஏற்பட்டு
ெடால�ன் ெபறும� சடு�யாக எ��யது.
மத்�ய வங்� 203 ரூபாவுக்குேமல்
ேபாக �டமாட்ேடன் என்று அதைனக்
கட்� ைவத்�ருக்�றது. சந்ைத�ல்
அந்த �ைலதான் �லவேவண்டும்
என்றால் ெடாலருக்கு �லவும் ேகள்�
�ரம்பல் �ைலைமகேள அதைனத் �ர்மா�க்க ேவண்டும். மத்�ய வங்� கட்�ைவத்துள்ள 203 ரூபா �ைல�ல்
சந்ைத�ல் ெடாலர் �ைடக்க�ல்ைல

'நாட்டின் ெபாருளாதாரத்ைத ஒரு நிச்சயமற்ற நிைலயில்
நீண்டகாலத்திற்கு இயக்கிச் ெசல்வதனால் ஏற்படும் ெபாருளாதாரப் பாதிப்புகைளவிட சந்ைத முைறைமக்கு மாறுவதனால் ஏற்படும் வலி குைறவாகேவ இருக்கக் கூடும். நாட்டின்
வணிக சமூகத்தினர் ெதாழில் முயற்சியாளர்கள் உட்பட
நாட்டின் ெபரும்பான்ைமயினரான நுகர்ேவார் இந்த ெடாலர்
ெநருக்கடியினால் மிகேமாசமாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்'
நைடெபற்ற ெபாதுத்ேதர்த�ல் படுேமாசமான ேதால்�ையப் ப�சாக
வழங்� கு�த்த அரசாங்கத்ைத ஜனநாயக ���ல் மக்கள் �ட்டுக்கு அனுப்�
ைவத்தார்கள். 1970க�ல் �ல�ய
உலகெபாருளாதாரச் சூழ்�ைலகளுடன்
ஒப்�டுைக�ல் முற்�லும் மாறுபட்ட
ஓர் உல�ேலேய இப்ேபாது நாம் வாழ்�ேறாம்.
இன்ைறய �ைல�ல் இறக்கும�-

என்றால் அந்த �ைல�ல் ெடால�ன்
�ரம்பைல�ட ேகள்� அ�கமாக உள்ளெதன்ேற அதாவது அவ்�ைல�ல்
ெடாலர் பற்றாக்குைற �ைல �லவுவதாகேவ கருதேவண்டும்.
இந்�ைல�ல்
203
ரூபா
�ைலையப் ேப�ச்ெசல்ல ேவண்டுமா�ன் சந்ைத�ல் பற்றாக்குைறயாக
உள்ள ெடாலர்கைள மத்�ய வங்� சந்ைதக்கு �ற்பைன ெசய்ய ேவண்டும்.

'இறக்குமதிகைள அனுமதிக்காத நாடுகளால் ஏற்றுமதி ெசய்யவும் முடியாது. இலங்ைக ேபான்றெதாரு நாட்டினால் இறக்குமதிக் கட்டுப்பாடுகைள விதித்து முன்ேனற்றத்ைதக் காண
முடியாது. இலங்ைக இன்று ஏற்றுமதி ெசய்யும் ெபாருட்களில்
ெபரும்பாலானைவ இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட உள்ளீடுகளிேலேய தங்கியிருக்கின்றன. எனேவ இறக்குமதிக் கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக இலங்ைகயின் ஏற்றுமதிகள் ேமாசமாகப்
பாதிக்கப்பட்டுள்ளன'
அப்ப� ெசய்வதற்கு மத்�ய வங்��டம் ேபா�யளவு ெடாலர் ைக�ருப்பு
இருக்க ேவண்டும். அவ்வாறு ேபா�ளவு
ைக�ருப்புகள் இருந்தாலும் கூட இந்த
நடவ�க்ைகைய
�ண்டகாலத்�ற்கு
ெதாடர்ந்து ெசய்ய மு�யாது. காரணம்
ெவகு �க்�ரேம மத்�ய வங்��ன்
ெடாலர் ைக�ருப்புகள் �ர்ந்து ேபாய்�டும்.
எனேவ மத்�ய வங்��ட�ருந்து
ெடாலைரப் ெபறமு�யாத �ைல�ல்
மாற்று வ�கைள நாட ேவண்�ய கட்டாயத்�ற்கு இறக்கும�யாளர்கள் தள்ளப்படுவர். எங்ெகல்லாம் சந்ைதப்�றழ்வுகள் ஏற்படுேமா அங்ெகல்லாம்
கள்ளச் சந்ைதகளும் ெதா�ற்படும்.
இங்கும் நடந்�ருப்பது இதுதான். கள்ளச்சந்ைத�ல் �க அண்ைம�ல் ஒரு
ெடாலர் 245 ரூபாவுக்கு �ற்கப்படுவதாக உறு�ப்படுத்தப்படாத தகவல்கள்
கூறு�ன்றன. மத்�ய வங்� என்னதான்
சட்டம் ேபாட்டு தடுக்�ற ெசயற்பாட்�ல்
ஈடுபட்டாலும் ஒரு ெடாலருக்கு �கப்ெப�ய இலாபம் �ைடக்�ற காரணத்தால் �ட்டம் ேபாட்டு ெசய்�ற கூட்டம்
அதைனச் �றப்பாகேவ ெசய்து வரு�றது. இருக்�ற ெடாலைரக் ெகாண்டு
வாங்ேகா 10 ரூபா கூடுதலாகத் தரு�ேறாம் என்று என்னதான் மத்�ய
வங்� கூ�னாலும் அந்த �ைல�லும் தம்�டமுள்ள ெடாலைர மத்�ய
வங்�க்கு �ற்க ஒரு �ேவகபூர்வமான
நபர் முன்வரமாட்டார். காரணம் சந்ைத�ல் 213 ரூபாைவ �டக் கூடுதலான
�ைலக்கு அதைன �ற்க மு�யும்

என்பதாகும். தன்னுைடய வாைலத்
தாேன �ழுங்�ய பாம்�ன் �ைலதான்
இப்ேபாது இலங்ைகக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. ெமல்லவும் மு�யாது, �ழுங்கவும் மு�யாது. ஓன்�ல் �ழுங்�யைதக்
கக்��ட ேவண்டும். ஆனால் வாலுக்கு
ெடேமஜ் ஏற்படுவைதத்தடுக்க மு�யாது.
அேதேவைள ெதாடர்ந்து �ழுங்கவும்
மு�யாது. இேதேபால ெநடுங்காலம்
��க்கவும் மு�யாது. கடன்வாங்�
கழுத்து வ�க்கு ைதலம்தான் தடவலாம். இலங்ைக மத்�ய வங்� கட்�ைவத்துள்ள ெடாலர் ெபறும�ைய
அ�ழ்த்து�டேவண்�ய சூழல் ெவகு�ைர�ேலேய ஏற்படலாம். நாடுக�டம்
கடன் வாங்� ெடாலர் ைக�ருப்புகைள
ேசக�த்துக்ெகாண்டு அப்ப�ச் ெசய்தால்
சந்ைத�ல் ெடாலர் ெபறும� ச�வைத
ஓரளவுக்கு ெமதுவானதாக மாற்றலாம்.
இப்ேபாதுள்ள �ைல�ல் ஏற்றும�
மூலமான ெடாலர் உள்வருைகையயும் இலங்ைகயர்கள் ெவ�நாடுக�ல்
உைழத்தனுப்பும் பணவருைககைளயும்
அ�க�க்க ேவண்டுமா�ன் இப்ேபாைதய நாணய மாற்று �தம் சந்ைத மாற்று�தத்�ற்கு மாறேவண்டும். தற்ேபாது
ஏற்பட்டுள்ள ெநருக்க� �ைல காரணமாக ெடால�ன் �ைல ெசயற்ைகயாக
அ�க�த்துள்ளது. நாடு �ண்டும் சந்ைத�னால் �ர்மா�க்கப்படும் நாணயமாற்று �தத்�ற்கு மா�னால் அந்த
�ைல குைறவைடயக்கூடும். இவ்வாறு
ெசயற்ைகயாக 203 ரூபா மட்டத்�ல் ெடாலர் �ைலைய மத்�ய வங்�
ைவத்�ருப்பதற்கு பல்ேவறு காரணங்-

கள் உண்டு. ரூபா�ன் ெபறும�ைய
சந்ைத�ல் �லவும் �ைலக்கு ச�ய
அனும�த்தால் முதலாவது இலங்ைக
ரூபா�லான கடன் �ளச் ெசலுத்தல்
ெபறும�கள் க�சமாக அ�க�க்கும். இரண்டாவது இறக்கும�க�ன்
�ைலகள் அ�க�க்கும் இதனால் உற்பத்�ச் ெசலவுகள் கூடும். ெவ�நாட்டு
முத�ட்டாளர்க�ன்
வருமானங்கள்
க�சமான �ழ்ச்�ையச் சந்�க்கும்.
இது த�ர ேவறுபல தாக்கங்களும் ஏற்படும் இவற்ைறச் சந்�க்க முைறயான
�ட்ட�டலும் நைடமுைறப்படுத்தலும்
அவ�யம்.
நாட்�ன் ெபாருளாதாரத்ைத ஒரு �ச்சயமற்ற �ைல�ல் �ண்டகாலத்�ற்கு
இயக்�ச் ெசல்வதனால் ஏற்படும் ெபாருளாதாரப் பா�ப்புகைள�ட சந்ைத
முைறைமக்கு மாறுவதனால் ஏற்படும்
வ� குைறவாகேவ இருக்கக் கூடும்.
நாட்�ன் வ�க சமூகத்�னர் ெதா�ல்
முயற்�யாளர்கள் உட்பட நாட்�ன்
ெபரும்பான்ைம�னரான நுகர்ேவார்
இந்த ெடாலர் ெநருக்க��னால் �கேமாசமாகப் பா�க்கப்பட்டுள்ளனர்.
ெடாலர்
ெநருக்க�யானால்
ெபருந்ெதாைகயான
ெகாள்கலன்கள் துைறமுகத்�ல் ேதங்�க் �டப்பதாக அ�யவரு�றது. அ�� உள்�ட்ட
அத்�யாவ�யப்
ெபாருட்கள்
உள்�ட்ட இைட�ைல மற்றும் மூலப்ெபாருள்களும் அவற்�ல் இருக்கலாம்.
உ�ய காலத்�ல் அைவ சந்ைதக்குச்
ெசன்றாேல நாட்�ன் உற்பத்� ��ேயாகம் மற்றும் நுகர்வு நடவ�க்ைககள் ஒழுங்காக இயங்க மு�யும்.
நாட்�ன் ஏற்றும� இறக்கும� வர்த்தகத்ைத ெடாலர் ெநருக்க�ையக்
காரணம் காட்� முடக்க �ைலக்கு இட்டுச்ெசன்றால் அப்பா�ப்புக�ல் இருந்து
�ள்வது அவ்வளவு இலகுவானதாக
இருக்காது. அது ஒரு �ேவகபூர்வமான
ெசயலும் அல்ல. �னா�டமும் இந்�யா�டமும் இலங்ைக ெபறு�ன்ற கடன்கள்
வ�க்கு க�ம்பு தடவ மட்டுேம பயன்படலாம். �ழுங்�ய வாைலக் கக்�த்தான்
ஆகேவண்டும். அதற்கு ேதைவயான
மருத்துவ உத�கைள அதற்கான ெகன
�றக்கு�யல்பு ெபற்ற மருத்துவரான
சர்வேதச நாணய ��யத்ைத நாடலாம்.

வடெகாரிய ஏவுகைண பரிேசாதைனயும்
பிராந்திய அரசியல் சமநிைலயும்
நாடுகள் சைப தைட ��த்துள்ளது.
ஆனால் அவற்ைற எல்லாம் �� வடெகா�யா ஏவுகைண ப�ேசாதைனைய
ேமற்ெகாண்டுள்ளதாக குற்றம் சாட்�யுள்ளார்.
இேதேவைள இவ்ஏவுகைண தாக்குதல் �கழ்த்தப்பட்ட காலப்பகு�ைய
அண்� ெதன்ெகா�ய ஜனா�ப� மூன்
ேஜா இன் �ழக்கு கைரேயார பகு��ல்
வடெகா�யா�ன்
எல்ைலேயாரமாக
பு�ய ர�ல் பாைதெயான்ைற ஆரம்�த்து ைவக்�ன்ற �கழ்வுக்காக இரு
ெகா�யாக்கைளயும் ��க்�ன்ற பகு��ல் �ஜயம் ெசய்ய தயாராக இருந்தாெரனவும்
அச்சந்தர்ப்பத்�ேலேய
�ழக்கு கைரேயாரத்ைத தாண்� இவ்
ஏவுகைண �சப்பட்டதாகவும் ெதன்ெகா�ய தகவல்கள் உறு�ப்படுத்தப்படு�ன்றன. கு�ப்பாக, மூன் ெதன்ெகா�ய
�ழக்கு கைரேயார நகரமான ேகா�ங்
நகரத்ைத ேநாக்� பயணம் ெசய்ய
�ட்ட�ட்�ருந்தார். இத்தாக்குதலுக்கும்
அவரது பயணத்துக்கும் இைட�ல்
ம�த்�யால இைடெவ�ேய காணப்பட்டது. இதுபற்� மூன் கு�ப்�டு�ன்ற
ேபாது இருநாட்டுக்குமான பதற்றத்ைத
இவ்வாறான ஏவுகைண தாக்குதல்கள்
அ�க�க்கும் என்றும் வடெகா�யா
உைரயாடலுக்கான
உண்ைமயான
எண்ணங்கைள ெகாண்�ருக்க ேவண்டுெமன்றும் இந்�கழ்வு உைரயாடலுக்கான அ�ப்பைட �யமங்கைள ��யுள்ளெதன்றும் குற்றஞ்சாட்�யுள்ளார்.
ேமலும் ெத��க்ைக�ல், இரு ெகா�யாக்களும் ஒன்றுேசர்ந்து நம்�க்ைகையயும் சமாதானத்ைதயும் என்ேறாெவாரு நாள் கட்�ெயழுப்ப ேவண்�ய
சூழல் ஏற்பட ேவண்டுெமன்றும் கு�ப்�ட்டுள்ளார்.
வடெகா�யா�ன் ஏவுகைண நடவ�க்ைக �ட்ட�டப்பட்ட தாக்குதல் முயற்�யாக இருக்குமா என்ற சந்ேதகம் ஒருபுறம் இருக்க மறுபக்கத்�ல் கண்டம்
�ட்டு கண்டம் பாயும் ஏவுகைண
ப�ேசாதைன
�கழ்த்தப்பட்டதாகவும்
அதைன உறு�ப்படுத்தாத சூழ�லும்
அதன் இயல்புகள் உள்ளார்ந்த அர�யல் தாற்ப�யங்கைள ெகாண்டுள்ளதாகவும் ெசால்லப்படு�ன்றது. அதன்

தன்ைமைய நுணுக்கமாக அவதா�த்தல் ேவண்டும்.
ஒன்று, வடெகா�யா�ன் ஏவுகைண
நடவ�க்ைகயானது,
ெதன்ெகா�யா
மற்றும் ஜப்பானுக்கான அச்சுறுத்தல்
ெபா�யாகேவ அைம�ன்றது. வடெகா�யா�ன் ஏவுகைண நடவ�க்ைக
பற்�ய ெசய்�க்கு�ப்ேபட்�ல் ஜப்பா�ய பாதுகாப்பு அைமச்சர் கு�ப்�டுவது ேபான்று ஜப்பா�ன் ெபாருளாதார
வலயத்��ருந்து 500�.� தூரத்�ல்
ெவ�த்துள்ளைமயானது, ேநர�யாக
ஜப்பானுக்கான
எச்ச�க்ைகயாகேவ
அைம�ன்றது. ேமலும் ெதன்ெகா�ய

ேமற்ெகாண்டுள்ளது
என்பைதேய
�ளங்�க்ெகாள்ளக்கூ�யதாக உள்ளது.
இரண்டு, சமகால சர்வேதச அர�ய�ல் அெம�க்கா�ன் தைலைம உலக
அ�காரத்�ற்கு ச�யான தைலைமைய
வழங்கக்கூ�ய ஆளுைமைய ெகாண்�ருக்க�ல்ைல என்ற பார்ைவ காணப்படு�ன்றது. இக்காலப்பகு�ைய தனக்கு
சாதகமான களமாக பயன்படுத்�க்ெகாள்ள வடெகா�யா�ன் ஜனா�ப�
�ம் ேஜாங் உன் எத்த�த்துள்ளார் என்பைதேய வடெகா�யா�ன் ஏவுகைண
நடவ�க்ைக
புலப்படுத்து�றது.
அதாவது, அெம�க்கா�ன் ஜனா�ப�

ஜனா�ப� மூன் பயணம் ெசய்ய �ட்ட�ட்ட �ரேதசத்�னூடாக அவரது �ஜயத்துக்கு ம�த்�யால இைடெவ�க்கு
முன்னர் ஏவுகைண நடவ�க்ைகைய
வடெகா�யா
ேமற்ெகாண்டுள்ளைமயும் ெதன்ெகா�யாவுக்கும் சவால்�டும் நடவ�க்ைகயாகேவ அைம�ன்றது. வடெகா�யா அரசாங்கம்
தனது அணுவாயுத அர�யலூடாகேவ
கடந்த காலங்க�லும் தமது அர�யல்
�ைலப்பாடுகைள ெவ�ப்படுத்��ருந்தைம கு�ப்�டத்தக்கது. அவ்வாறானெதாரு மர�ேலேய இம்முைறயும் ஒரு
ஏவுகைண நடவ�க்ைகயூடாக தனது
�ராந்�ய முரண்பாட்டு தரப்புகளான
ெதன்ெகா�யா மற்றும் ஜப்பானுக்கு
எச்ச�க்ைக அர�யைல வடெகா�யா

ைபடனது நடவ�க்ைககள் உலக அ�காரத்�ற்கு வலுச்ேசர்ப்பதாக காணப்பட�ல்ைல. கு�ப்பாக ஆட்��டேம�
ஒரு வருடத்�னுள் ஆப்கா�ஸ்தா��ருந்து பைடகைள ெவ�ேயற்�யைம
ஐேராப்பாவுக்கு தைலைம தாங்க
மு�யாைம ஆக்காஸ் உடன்பாட்�ல்
�ரான்ஸ் ேஜர்ம� என்பனவற்ைற
அரவைணத்து ெசயல்படாைம ெதாடர்�ல் எ�ரான �மர்சனங்கைள மாத்�ரேம ெபற்றுள்ளார். மறுதைலயாய்
வலுப்ெபற்றுவரும் �னா மற்றும் ரஷ்யா�ன் சர்வேதச அர�யல் ெநருக்க�களுக்கு ச�யான ப�ல் வழங்காத
ஆளுைமயற்ற தைலைமயாகேவ உருவகப்படுத்தப்பட்டுள்ளார். இவ்வாறான
சூழ்�ைல�ைன �ம் ேஜாங் உன் பயன்படுத்�க்ெகாள்ள
முைனவதைனேய

ச�பத்�ய நடவ�க்ைககள் ெவ�ப்படுத்து�ன்றன.
மூன்று, சர்வேதச அர�ய�ல் சமகாலத்�ல் ரஷ்யா -உக்ைரன் �வகாரமும்
மற்றும் �னா-, ைதவான் �வாகாரமுேம முதன்ைமயான �வகாரங்களாக
உள்ளன. அெம�க்க மற்றும் ேமற்கு
நாடுகள்
இவ்�வகாரங்க�ேலேய
அ�க கவனத்ைத கு�த்து வரு�ன்றன. இச்சூழ்�ைல�ல் வடெகா�யா
தனது �ராந்�ய முரண்பாட்டு அரசுகளுக்கு ெநருக்க�ைய உருவாக்குவதனூடாக தனது அ�காரத்ைத �ராந்�யத்�ல் பலப்படுத்� ெகாள்வதற்கான
முன்முயற்�கைள ேமற்ெகாள்வதைன
இராணுவ பலத்தாலும் ஆயுத வலுவாலும் நடவ�க்ைகயூடாக அ�ய மு��றது.
நான்கு, ரஷ்யா மற்றும் �னாவுக்கான
ஆதரவுத் தளமாகவும் வடெகா�யா�ன்
ஏவுகைண நடவ�க்ைககைள �ளங்�க்ெகாள்ளக்கூ�யதாகவும் உள்ளது.
அதாவது, ரஷ்யா, -உக்ைரன் �வகாரத்�ல் உக்ைரனுக்கு சார்பாகவும் மற்றும்
�னா-, ைதவான் �வகாரத்�ல் ைதவானுக்கு சார்பாகவும் அெம�க்கா தைலைம�லான ேமற்கு நாடுகள் ரஷ்யா
மற்றும் �னா�ற்கு எ�ரான நடவ�க்ைககைள ேமற்ெகாண்டு வரு�ன்றன.
இந்�ைல�ல், வடெகா�யா ேமற்கு
சார்பான ெதன்ெகா�யா மற்றும் ஜப்பானுக்கு எ�ரான ெசயற்பாடுகைள
அ�க�ப்பது அெம�க்கா தைலைம�லான ேமற்கு நாடுகளுக்கு ெநருக்க�ைய அ�கப்படுத்துவதாக காணப்படும். இதனூடாக தனது நட்பு நாடுகள்
�து கு�ந்துள்ள நகர்வுகைளயும் எ�ர்
கூட்டுக்க�ன் உத்�கைளயும் மு�ய�க்க முயலு�ன்றைதக் காணமு��றது. இதன் மூலம் �னா ரஷ்யா �தான
ேமற்�ன் உத்�கள் ெநருக்க�க்குள்ளாகும் �ைல த�ர்க்க மு�யாததாகும்.
ஐந்து, வடெகா�யா�ன் ஏவுகைணத்
தாக்குதல் ெதன்ெகா�ய ஜனா�ப�ைய இலகுவாக இலக்கு ைவத்�ருக்க
மு�யும். ஆனால், வடெகா�யாைவ
ெபாறுத்தவைர
அப்�ராந்�யத்�ல்
தனது இராணுவ பலத்ைத வலுப்படுத்துவேதாடு எ��களுக்கு ெநருக்க�
ெகாடுப்பதுவும் அவர்க�ன் இலக்கு-

கைள அைடய�டாது தடுப்பதுவும்
மற்றும் பு�சார் பூேகாள அர�ய�ல்
குழப்பத்ைத ஏற்படுத்துவதும் அ�ப்பைட உத்�யாக ெத��றது. அதுேவ
வடெகா�யா�ன் இருப்ைப உத்தரவாதப்படுத்தும். அதுமட்டுமன்� ெதன்ெகா�ய ஜனா�ப� �ழக்கு கடற்கைரைய
ேநாக்� �ஜயம் ெசய்�ன்றார் என்ற
ெசய்� இரும்புத்�ைரயுள்ள வடெகா�யா�ற்கு �ைடத்துள்ளெதன்பேத முக்�யமான ெசய்�யாகும். ஏறக்குைறய
ெதன்ெகா�ய, ஜப்பான் ேபான்ற நாடுக�ன் அைனத்து நகர்வுகைளயும்
வடெகா�யா கண்கா�க்�ன்றது என்பதுேவ இந்நடவ�க்ைக�ன் சாரம்சமாகும்.
ஆறு, வடெகா�யா�ன் ஏவுகைண
ப�ேசாதைனேயா அல்லது ஏவுகைண
தாக்குதேலா அதன் �தான ெபாருளாதார தைடக்கான வாய்ப்ைப அ�க�த்துள்ளது. அதைனப்பற்�ய உைரயாடல்கள் ஐக்�ய நாடுகள் சைப�ல் ஜப்பான்
ெதன்ெகா�யா நாடுகளாலும் ேமற்கு
நாடுகளாலும்
உைரயாடப்படு�றது.
அதன் �ைளவுகள் வடெகா�ய மக்க�ன் இருப்�லும் ெபாருளாதார ெநருக்க�க்குள் தள்ளு�ன்ற சூழைல ஏற்படுத்தக்கூ�யது. உணவுக்கான தட்டுப்பாடு
என்பது ெகா�ட் ெதாற்றுக்கு �ன்னால்
உலகளா�ய ���ல் அ�க�த்துவரும்
சூழ�ல் ஓர் அபாயமான கட்டத்ைத வடெகா�யா ெநருங்கு�ன்றது.
எதுவா�னும், இராணுவ பலக்ேகாட்பாட்ைட முன்�றுத்� ெசயற்படும்
வடெகா�யா உண�ைனயும் ஆயுத
தளபாடங்கைளயும் ஒேர தளத்�ல்
ைவத்து ம�ப்�டுவது ஆயுத தளபாடங்கள் இல்லாத ேபாது உலகத்தால் ைகப்பற்றப்படும் நாடாக மா��டும் என்ற
அச்சமும் காணப்படு�ன்றது. அேதேநரம் உணவுக்கட்டுப்பாடு என்பது மக்கள்
இல்லாத நாட்ைட ேநாக்� இட்டுச்ெசல்லும் என்ற அச்சமும் வடெகா�யா�ல்
காணப்படு�றது. எனேவ, இைவ�ரண்டும் வடெகா�ய என்ற ேதசத்�ன்
இருப்புக்கு அத்�யவ�யமானது. இவ்ஏவுகைண ப�ேசாதைன அல்லது தாக்குதல் வடெகா�யா�ற்கு மட்டுமல்ல
�ன-ர,ரஷ்ய நலன்களுக்கும் தந்�ேராபாயமான நகர்வாகேவ ெத��ன்றது.
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தமிழரின் தனிப்பெரும் பண்டிகை
தைப்பொங்கல் பெருவிழா
முதலாம் திகதி அன்று தமிழர்களால் சிறப்பாக க�ொண்டாடப்படும் ஒரு தனிப்பெரும் விழாவாக தைப்பொங்கல் விழா
விளங்குகிறது.
தமிழர்
திருநாளாக
இலங்கை, தமிழ்நாடு, மலேசியா, சிங்கப்பூர், ஐர�ோப்பிய நாடுகள், வட அமெரிக்கா, தென் ஆபிரிக்கா, ம�ொரிசியஸ்,
கனடா, ஐக்கிய ராஜ்யம், அவுஸ்திரேலியா
என தமிழர் வாழும் அனைத்து நாடுகளிலும் க�ொண்டாடப்படுகிறது. இவ்விழா சமயங்கள் கடந்து அனேக தமிழர்களால்
க�ொண்டாடப்படுகிறது. ப�ொங்கல், உழைக்கும் மக்கள் இயற்கைக்கும், மற்ற உயிர்க-

பண்டிகை நாளாகும். ப�ொங்கலன்று
சூரியன் தென் திசையிலிருந்து வடதிசைக்குத் திரும்புவதாக ஒரு ஐதீகம். வான
சாஸ்திரத்தின் படியும், ச�ோதிட சாத்திரத்தின் படியும் சூரியன் இம்மாதத்தில் கும்ப
லக்கினத்தில் இருந்து மகர லக்கினத்திற்கு
வருவதாக கூறப்படுகின்றது. இதை மகர
சங்கிராந்தி என்பர். இதுவே ப�ொங்கல்
தினமாகும். உத்தராயணத்தின் ஆரம்பம் என்கின்ற இந்த வேளையில் சூரியனுக்கு அர்ப்பணம் செய்து வணங்கும்
மரபும் இணைந்திருப்பதனால் இத்தமிழர்
பண்டிகை சைவ சமய ரீதியிலும் முக்கியம் பெறுகின்றது.

ளுக்கும் ச�ொல்லும் ஒரு நன்றியறிதலாகவே கருதப்படுகிறது.
தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும் என்பார்கள். தமிழ் மாதங்களில் தனிச்
சிறப்பு வாய்ந்த மாதங்களில் முக்கியமானது தை. ப�ொங்கற் பண்டிகை உழவர்
திருநாள் என்றும் உழைப்பின் உயர்வை
எடுத்துக் கூறும் திருநாள் என்றும் அறுவடைத் திருநாள் என்றும் ப�ோற்றப்படுகிறது. தைமாதம் முதலாந்திகதி ப�ொங்கல்

தை மாதம் உத்தராயண புண்ணிய
காலம் என்பர். அதாவது சூரியன் தை
மாதம் முதல் ஆனி மாதம் வரை வடதிசையில் சஞ்சரிக்கும் காலம் உத்தராயண
காலம் எனவும், ஆவணி முதல் மார்கழி
வரை தென் திசையில் சஞ்சரிக்கும் காலம்
தட்சிணாயணம் எனவும் ச�ொல்லப்படும்.
சங்ககாலத்தில் அறுவடை காலத்தில்
நல்ல மழை ப�ொழியவும், நாடு செழிக்கவும் பெண்கள் இவ்விரதத்தினைக் கடைப்பிடித்தார்கள். தை முதல் நாளில் இந்த
விரதத்தை முடிப்பார்கள். நல்ல விளைச்சல் க�ொடுத்தமைக்காக பூமி, பகலவன்,
உதவிய கால்நடை ப�ோன்றவற்றிற்கு
நன்றி தெரிவிக்கும் விதமாக சர்க்கரைப்
ப�ொங்கல் படைத்து வழிபட்டனர். இதுவே
நாளடைவில் மூன்று தினங்கள் க�ொண்டா-

ஜ

டும் ப�ொங்கல் க�ொண்டாட்டமாக
மாறி வந்தது. ப�ொங்கல் பண்டிகையைப் ப�ொறுத்தவரையில்
எக்காலத்திலும் விவசாயம் சம்பந்தபட்டதாகவே இருந்துள்ளது
என்பது யாரும் மறுக்க முடியாத
உண்மையாக இருந்து வருகிறது. மணிமேகலையின் ஆரம்பமான விழாவரை காதையில்
இந்திர திருவிழா என்ற பெயரில்
ப�ொங்கல் க�ொண்டாடப்பட்டது. இப்போது,
ப�ொங்கல், தைப்பொங்கல், மாட்டுப்பொங்கல், காணும் ப�ொங்கல் என்ற மூன்று நாட்கள்
மட்டுமே க�ொண்டாடப்படுகிறது. ஆனால்,
அந்த காலத்தில் இருபத்தி எட்டு நாட்கள்
நடந்துள்ளதற்கான சான்றுகள் உள்ளன.
முதல் வருடத்தில் தேடி விதைத்த பயிர்களின் விளைச்சலை அறுவடை செய்து
பயன் அடையும் பருவமே தை மாதம்
ஆகும். அந்த அறுவடையில் கிடைத்த
நெல்லின் புத்தரிசியைச் சக்கரை, பால்,
நெய் சேர்த்துப் புதுப்பானையிலிட்டுப் புத்தடுப்பில் க�ொதிக்க வைத்துப்
ப�ொங்கல்
ச�ோறாக்கிக்
முதல்
நாள் சூரியனுக்கும் இரண்டாம்
நாள் மாலை மாட்டுக்கும் படைத்து
உண்டு மகிழும் விழாவே ப�ொங்கல்
விழாவாகும்.
மனித குலத்தின் அடிப்படைத்
தேவைகளில் மிக முக்கியமான
உணவை
உற்பத்தி
செய்யும்
த�ொழிலை மனதில் க�ொண்டு
அதற்கு உதவிய சூரியனையும்,
உழுது உரம் க�ொடுத்த மாட்டையும்,
வணங்கி நன்றி செலுத்தி க�ொண்டாடப்படும் தினம் என்பதே இதற்கு
முக்கிய காரணம். உழைப்பை அறுவடை
செய்து செல்வம் வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்ததும் பலன் பெறக் காரணமாக இருந்த

இராசையா மகேஸ்வரன் ...?
கல்விசார் நூலகர்,
பேராதனை பல்கலைக்கழகம்,
இலங்கை
நிலம், நீர், காற்று, சூரியன், கால்நடைகளுக்கு நன்றிப் பெருக்கோடு எடுக்கும்
விழாதான் ப�ொங்கல் பெருவிழா!
தைமாதம் க�ொண்டாடப்படுவதால் “தைத்திருநாள்“ என்றும் அழைக்கிற�ோம். உழுது,
நாற்று நட்டு, களை எடுத்து, உரமிட்டு, நீர்-

பாய்ச்சி, கண்ணின் கருமணி ப�ோல பாதுகாக்கின்ற காலங்களில் பணம் இருக்காது.
அறுவடை முடிந்தால்தான் அவன் கையில்
பணம் நிறைந்திருக்கும். அதனால்தான்
மகன், மகள்மாருக்கு தையில் திருமணம்
செய்விக்கும் வழக்கம் விவசாயிகள் மத்தியில் நிலவியது. “தை பிறந்தால் வழி
பிறக்கும் “ என்ற பழம�ொழியின் அர்த்தம்
இதுதான்.
நன்றி தெரிவிக்க க�ொண்டாடும் இந்நன்றி திருவிழா மூன்று வகைப்படும்.

அவற்றுள் ஒன்று, தைப்பொங்கல் விழாவுக்கு முதல்நாள் நடைபெறும் ப�ோகிப்
ப�ொங்கல். ப�ோகி என்பது இந்திரனைக்
குறிக்கும். அவன் மேகங்களை இயக்கி
மழையை வழங்கும் இறைவனாக கருதப்பட்டான். தமிழ் நாட்டார் காலத்திலிருந்தே இந்திரனை விளை நிலங்களின்
தெய்வமாக வைத்து வழிபட்டு வரலாயினர். ச�ோழ வள நாட்டில் இவ்விழா மிகச்
சிறப்பாக நடைபெற்று வந்தது. இப்ப�ோகிப் ப�ொங்கலுக்கு அடுத்து வருவது
தைப்பொங்கல் பெருநாளாகும். இப்பெருநாள் மேற்குறிப்பிட்டபடி சூரியனை
வழிபடும் நாளாகும். இப்பொங்கல் பெருநாளுக்கு அடுத்த நாள் நடைபெறுவது
மாட்டுப்பொங்கல் திருநாளாகும். நாட்டுப்

புறங்களில் இப்பொங்கல் மிகச்சிறப்பாக
நடைபெறும். பண்டை காலத்தில் மாடே
செல்வமாக கருதப்பட்டது. மாடு என்ற
ச�ொல்லுக்கு செல்வம் என்ற ப�ொருளுமுண்டு.
ஒவ்வொரு சமயத்தினதும் அடிப்படைத்
தத்துவமானது, மத பேதங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது. அவ்வகையில் உழவர்களுக்கு
நன்றி செலுத்தும் முகமாக கத்தோலிக்கர்களும், கிறிஸ்தவர்களும் தைப்பொங்கல் திருநாளை க�ொண்டாடுவதை யாழ்ப்பாணத்திலும், தமிழ் நாட்டிலும்,
மலையகத்திலும் ஏனைய சில பிரதேசங்களிலும் கண்கூடாகக் காண
முடிகிறது. ஏனெனில் இப்பண்டிகை
தமிழரின் தனிப்பெரும் பண்டிகை,
கலாசார சிறப்பு பெற்றது.
இந்தியாவில் தமிழ்நாடு, தவிர்ந்த
ஏனைய மாநிலங்களில் மகர சங்கராந்தி எனும் பெயரில் ப�ொங்கல்
பண்டிகையைத் தமது கலாசாரத்திற்கேற்ற வகையில் க�ொண்டாடுகின்றனர். மலையகத்திலும்
கிறிஸ்தவர்கள்,
கத்தோலிக்கர்
மாட்டுப் ப�ொங்கல் அல்லது பட்டிப்
ப�ொங்கல் க�ொண்டாடுகின்றனர்.
ஒரு காலத்தில் மலையக த�ோட்டங்களில் ஜல்லிக்கட்டு. சிலம்பாட்டம்,
கரகாட்டம் ப�ோன்ற ப�ோட்டிகளையும்
ப�ொங்கல் காலத்தில் நடாத்தினர். இது
தற்போது மாறி கரப்பந்தாட்டம், கிரிக்கட், கபடி, கால்பந்தாட்டம், பட்டம் விடுதல்
ப�ோன்ற ப�ோட்டிகள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. பெருந்தோட்டங்களில் சிறுதெய்வ
வழிபாடுகளும் இக்காலத்தில் நடைபெறுவது வழக்கம்.
இன்றைய தினம் ஆலயங்களில் விசேட
பூசை வழிபாடுகள் இடம்பெறும். யாவரும்
வாழ்வில் விழுமியங்களை அவ்வாறே
கடைப்பிடித்து சிறந்த முறையில் இத்
தைத்திருநாளைக் க�ொண்டாடி மகிழ்வ�ோம்.

ஜல்லிக்கட்டு என்றால் என்ன?

ல்லிக்கட்டு என்ற ச�ொல் மிக
சமீபத்திய வழக்கம்தான். சங்க
இலக்கியங்களில் இதனை ஏறு
தழுவுதல் என்கின்றார்கள். மஞ்சுவிரட்டு
என்ற ச�ொல்லும் உண்டு. ஆனால் இவற்றுக்கிடையே
நுட்பமான வேறுபாடுகள்
உள்ளன. சல்லி என்பது விழாவின் ப�ோது
மாட்டின் கழுத்தில் கட்டப்படுகிற வளையத்தினைக் குறிக்கும். புளியங் கம்பினால்
வளையம் செய்து காளையின் கழுத்தில்
அணிவது தற்போது வழக்கத்தில் உள்ளது .
அத்தோடு 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு
புழக்கத்தில் இருந்த 'சல்லிக் காசு' எனும்
இந்திய நாணயங்களை துணியில் வைத்து
மாட்டின் க�ொம்புகளில் கட்டி விடும் பழக்கம் இருந்தது. மாட்டை அணையும் வீரருக்கு அந்த பணமுடிப்பு ச�ொந்தமாகும் .
இந்த பழக்கம் பிற்காலத்தில் 'சல்லிக்கட்டு'
என்று மாறியது. பேச்சு வழக்கில் அது
திரிந்து 'ஜல்லிக்கட்டு' ஆனது என்றும்
கூறப்படுகிறது.
சிந்து சமவெளியில் ஜல்லிக்கட்டு
உலகின் பழமையான நகரங்களில்
ஒன்றான சிந்து சமவெளி நகரத்தில் அகழாய்வுகளில் அங்கு ஜல்லிக்கட்டு நிகழ்ந்திருப்பதற்கான சான்றுகள் கிடைத்திருக்கின்றன. அங்கு கிடைத்த முத்திரை ஒன்றில்
ஒரு வீரன் துள்ளிவரும் எருதின் எதிர்
நின்று அதன் க�ொம்பை பிடித்து தடுத்து
நிறுத்துவது ப�ோன்ற உருவம் ப�ொறிக்கப்பட்டுள்ளது.
சிந்துசமவெளி நாகரிகத்தில் கிடைத்த
த�ொல்லியல் ப�ொருட்களில் உள்ள குறியீடுகளை நவீன முறையில் வாசித்தறிந்து
ச�ொன்ன ஐராவதம் மகாதேவன் ப�ோன்ற
ஆய்வாளர்கள் அந்த பழைய நாகரீகத்திலேயே ஜல்லிக்கட்டு இருந்திருக்கிறது
என்றும், அது தமிழர் நாகரீகமாக இருப்பதற்கான சாத்தியம் உள்ளது என்றும் தெரிவிக்கின்றார்கள்.
பழந்தமிழ் இலக்கியங்களில்
ஜல்லிக்கட்டு
ஜல்லிக்கட்டு பற்றி பழந்ததமிழ் இலக்கியங்கள் பலவற்றில் விரிவாக பதிவாகி-

யுள்ளது. இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு
முற்பட்ட எட்டுத்தொகை நூலான கலித்த�ொகையில் இதனைப்பற்றி பாடல்கள்
உள்ளன. மலைபடுகடாம்,
பட்டினப்பாலை, சிலப்பதிகாரம் ஆகியவற்றிலும்

விரிவான சித்திரங்கள் உள்ளன .
த�ொல்காப்பியம்
தமிழர்
வாழ்வை
குறிஞ்சி, மருதம், முல்லை, நெய்தல்,
பாலை என ஐந்து நில வாழ்வாக வகுத்துச்
ச�ொல்கிறது. இதில், முல்லை எனப்படும்
காடும் காடு சார்ந்த நிலப்பகுதியில் நிகழ்வது ஜல்லிக்கட்டு என்று கலித்தொகை
காட்டுகிறது. காட்டில் வாழும் மக்களுக்கு
மேய்ச்சல்தான் முக்கிய த�ொழில். இந்த
மேய்ச்சல் சமூக மக்களை ஆயர், ஆய்ச்சியர், இடையர், இடைச்சியர் என்று த�ொல்காப்பியம் ச�ொல்கிறது.
கலித்தொகையில்
முல்லைநில
வாழ்வைச் ச�ொல்லும் முல்லைக்கலி என்ற
பகுதியில் முதல் மூன்று பாடல்கள் ஜல்லிக்கட்டு பற்றி மிகத் தெளிவாக காட்டுகிறது.
இதற்கு அடுத்து பாடல்களில் குரவைக்
கூத்து பற்றிக் குறிப்பிடப்படுகிறது

ஏறு தழுவலுக்கும் குரவைக் கூத்தும்
த�ொடர்புள்ளது.
குரவைக்கூத்து ஏறுதழுவல் உரிய நாளுக்கு முதல் நாள்
மாலையில�ோ ஏறு தழுவும்
நாளின்
மாலையில�ோ ஊருக்குப் ப�ொதுவான

இடத்தில் நிகழும். முதல் நாள் என்றால்
தம் காதலரை ஏறுதழுவுவதற்கு தூண்டும்
பாடல் பாட்டுகளையும், ஏறு தழுவிய
நாளாயின் தம் காதலர் வெற்றியை
க�ொண்டாடும் பாட்டுகளையும் ஆயர் குல
மகளிர் பாடுவர்.
சங்ககால மேய்ச்சல் சமூகத்தில் ஏறுதழுவுதல் என்பது வெறும் வீரவிளையாட்டு
மட்டுமன்று. அது திருமணத்தோடு த�ொடர்புடையது. பெண் குழந்தை பிறந்ததுமே
தாங்கள் வளர்த்துவரும் கால்நடை செல்வத்திலிருந்து நல்ல வலுவான காலைக்
கன்றைத் தேர்ந்தெடுத்து, அதை ப�ொலிகாளையாய் வளர்ப்பர் பெற்றோர். பெண்
திகைத்து மண வாழ்வுக்கு தயாரானதும்
வரம் கேட்டு வரும் மாப்பிள்ளையைத்
தாங்கள் வளர்த்து வரும் காளையை
அடக்க ச�ொல்லி தேர்வு வைப்பர். அந்த

ப�ோட்டியில் வென்றால் தான்
அவனால் மணவாளனாக முடியும்.
க�ொல்லேற்றுக் க�ோடஞ்சு
வானை மறுமையும்
புல்லாளே ஆய மகள்
என்ற கலித்தொகையின்
வரிக்குள் 'கூடி க�ொல்லுகின்ற ஏறு எனும் க�ொம்புடைய காளைக்கு அஞ்சுபவனை மறு பிறப்பிலும்
விரும்பமாட்டாள் பெண்'
என்பது ப�ொருள்.
இந்த
சங்ககால
ஆதாரம்
க�ொண்டு ந�ோக்கும்போது ஜல்லிக்கட்டு
என்பது முல்லை
எனும் காடும் காடு சார்ந்த பகுதியிலிருந்துதான் மருதம் எனும்
வயலும் வயல் சார்ந்த பகுதிக்கு
நகர்ந்து வந்தது என்பது உறுதியாகின்றது. விவசாயம் நன்கு
தழைத்தோங்கி ஆதிப் ப�ொதுவுடைமை சமூகம் எனும் பழங்குடி
வாழ்வு நீங்கிய, நிலப்பிரபுத்துவம் அல்லது ச�ொத்துடைமை
சமூகத்தில் தான் இந்த சடங்கு
முறையில் இருந்து மருதத்துக்கு
இடம்பெயர்ந்து இருக்க வேண்டும்.
முல்லை நிலத்துக் குடிகள் மருதம்
வந்து அங்குள்ள குடிகள�ோடு கலந்தப�ோது இந்தக் கலையும் இங்கு நிலை
க�ொண்டிருக்க வேண்டும்.
ஏறுதழுவுதல் ஜல்லிக்கட்டும்
ஏறுதழுவுதல் ஜல்லிக்கட்டு இரண்டும்
ஒன்றே என்பர் உளர். ஆனால் இரண்டுக்கும் சின்னசின்ன வித்தியாசங்கள்
உள்ளன என்கிறார்கள் ஆய்வாளர்கள்.
ஏறுதழுவுதல் பழங்கால சடங்கு என்றால்
அதன் நவீன வடிவமே ஜல்லிக்கட்டு.
பழங்கால ஏறுதழுவுதல் ஆயர் குடிகளுக்கு இடையே முல்லை திணையில்
நடந்தது. ஜல்லிக்கட்டில் பல்வேறு சமூக
மக்களும் பங்கேற்கிறார்கள். குறிப்பாக
ப�ோர் சமூகங்கள் ஊக்கமுடன் பங்கேற்கின்றனர்.
இரண்டிலுமே மாட்டின் க�ொம்பில் கட்-

டப்பட்டுள்ள பண முடிப்பும்
தைத்திருநாள் முடிந்தபின் விழா நிகழ்வதும் ஒற்றுமைகள். ஆனால், ஏறுதழுவுதல் எனும்
பழைய விளையாட்டு தெய்வ நம்பிக்கைய�ோடு த�ொடர்புடையதாக இருக்கவில்லை.
மேலும் , அது மணமகனை தேர்ந்தெடுக்கும் வீர விளையாட்டாகவும் இருந்திருக்கின்றது.
ஜல்லிக்கட்டு கிராமிய தெய்வங்களின்
வழிபாட்டுடன் த�ொடர்புடையதாக திகழ்கிறது.
அம்மை, வைசூரி ப�ோன்ற க�ொடிய
ந�ோய்கள் பரவிய காலத்திலும், மழையில்லா வறட்சி காலங்களிலும் பிள்ளை
வரம் கேட்கும் நிலையிலும் இந்த ஜல்லிக்கட்டு வேண்டுதல் நடைபெறும். இக்குறைகள் நீக்கப்பட்டால் ப�ொங்கல் நாளன்று
சல்லிக்கட்டுகிற�ோம் என்பதை வேண்டுக�ோளாக இருக்கிறது. இந்த பண்பு பழங்கால
ஏறுதழுவலுக்கு இல்லை. ஆனால் இவை
எல்லாம் ஒரு வீர விளையாட்டு, ஒரு
திணையை விட்டு இன்னொரு திணைக்கு
நகர்ந்து வரும் ப�ோது நிகழும் இயல்பான மாற்றங்கள் என்பதை நாம் புரிந்து
க�ொள்ள வேண்டும்.
த�ொகுப்பு:

எஸ்.மங்களதர்ஷினி ...?
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ெபாங்கல்
வாழ்த்து

ெபாங்கேலா
புதுப் ெபாங்கல்..!

நல்ைல அ�ழ்தன்
கழ�ைய உழுதவன்
க�ைத வாழ்த்து

ெஷல்�தாசன்

ைதயும் பிறந்ததுேவ....

உைழத்து �யர்தவன்
ேத�ைச வாழ்த்து
முற்றத்�ல் ெபாங்கும்
கு�ைசக�ன் வாழ்த்து

புத்தம் புதுப் பாைன�ேல
புத்த�� பால் கலந்து
முற்றத்�ேல அடுப்பு மூட்�
ெபாங்கேலா ெபாங்கல் எங்கும்!

எஸ்.மங்களதர்��

முற்ேபாக்ைக ேநாக்கும்
ஏைழக�ன் வாழ்த்து
கற்�டும் மாணவர்க�ன்
கண� வாழ்த்து
�ண்ைண ெவ�ச்சமாக்கும்
�னகரன் வாழ்த்து
��ந்தால் இ�த்�டும்
இலங்ைக�ன் வாழ்த்து
மண்ைண ெபான்னாக்கும்
ம�தங்க�ன் வாழ்த்து
மாயங்கைள �ரட்�டும்
ேதாள்க�ன் வாழ்த்து
ஒற்றுைமைய �கரமாக்கும்
உறவுக�ன் வாழ்த்து

ைதயும் �றந்தது தர� ெச�த்�ட
மக்கள் மனங்க�ல் ம�ழ்ச்� ெபரு�ட
துன்பங்கள் �ங்� புதுத் த�ர் து�ர்த்�ட
ைதயும் �றந்ததுேவ

சர்க்கைரயும் பயறு �ட்டு
ஏலக்காய் முந்� �யும்
கலந்து கம கமக்க
ெபாங்கேலா ெபாங்கல் எங்கும்!

��த்த ��யும் ஓ� ஒ�ந்�ட
வா�ய மலர்கெளல்லாம் புதுவசந்தம் பூத்�ட
வா�ர் மக்கேள வா�ர்
வரேவற்ேபாம் ைதத்�ருநாைள...

இப்ப� இப்ப� யாய்
எங்க �ட்டு முற்றத்�லும்
ெபாங்� நாமும் ம�ழ்வதற்கு
ெகாள்ைள ஆைச எங்களுக்கும்...

க�ரவன் ஒ��� ��யைலத் தந்�ட
மா�ைல ேதாரணத்தால் இல்லம் அலங்க�த்து
மங்களக் ேகால�ட்ட முற்றத்து வாச�ல்
ெபாங்கேலா ெபாங்கல் ெபாங்�யேத....

துண்டு �லமு �ல்ைல
து�வாய் நாம் படுத்ெதழும்ப
குச்சுக் கு�ைச கூட
ெசாந்தமாய் எமக்கு இல்ைல...

ெபாங்�த் ததும்�ய புன்னைக அமுதத்ைத
அள்�ெயடுத்து இைறவனுக்கு அன்ன�ட்டு
இன்பமாய் இ�ப்புண்டு
இன்முகம் காட்� வரேவற்ேபாம் ைதத்�ருநாைள

�னம் உைழக்கும் கூ�ெயன
ெபயர்ெபற்ற ஏைழகள் நாம்
உைழக்�ன்ற கூ� எமக்கு
ஒருேநர ெராட்�க்கும் ேபாதாதாய்...

உழவர்த் �ருநாைள ஊெரல்லாம் ெகாண்டா�
உவைகக் ெகாண்டு பூ�ப்பைடந்து
உலகம் வளம் ெபற உரு� உைனப்பா�
வரேவற்ேபாம் நல் ைதத்�ருநாைள.......

ஒழுங்காக எமது �ள்ைளகள்
பள்� ெசன்று வரேவண்டும்
உயர்ந்த கல்� கற்றவர்கள்
ஈேடற்றம் ெபற ேவண்டும்...
வறுைமத் துயர் ெதாைலந்து
வாழ்�ல் ேமன்ைம யுறேவண்டும்
என்ேற �னமும் ஏக்கத்�ல்
�தக்�ன்ற பஞ்ைசகள் நாம்...

அன்பிேல அகிலம்
நிைறந்தாச்சு

பண்�ைக ெகாண்டாட் டங்கள்
பட்டாைட அ�க ெளன - எமக்கும்
ஆைசகேளா �ைறய வுண்டு
ஆனாலும் அைவயாவும் பகற்கனவாய்...

சுந்தரராஜ் சுபா��, ேவால்ட்�ம், �ந்துல.

ைதமகேள வா

இணு�ல் வா�சன்
ைத மகேள வா புன்னைகயுடன் வா
ைதயல்க�ன் வாழ்வு ெச�க்க வா
ைத�றந்தால் வ� �றக்கும்
ைத�யத்ைத தந்து �டு
ைதப்பா�ன்� ��ந்த பூ�
ைதயல் உன் வருைகக்காய்
ைதத்து �டு பூ�ப்பந்ைத
புைதந்த வாழ்வு �ெளழும்ப
ெதாற்றற்று வருகேவ
பற்றற்று ேபாகேவ கடந்தகாலம்
உற்ேறாரும் மற்ேறாரும்
சற்ேறனும் ��க்கேவ வருகேவ

ஏர்கலப்ைப ஏர்பூட்� உழுதாச்சு...
உழுதவயல் தண்��ல் �ைறந்தாச்சு...
�ைள�லத்�ல் �ைத�ைதச்சாச்சு...
�ைதச்ச �ைத நாற்றும் நட்டாச்சு...
நட்டப�ர் நல்�னமாய் வளர்ந்தாச்சு...
வளர்ந்த ப�ர் வாடாமல் காத்தாச்சு...
உழவெரல்லாம் ஓ�ஓ� உைழச்சாச்சு...
உைழச்செதல்லாம் ெநல்ம�யாய் ெநறஞ்சாச்சு...
ெநறஞ்செதல்லாம் �ட்�ல் ெகாண்டு ேசர்த்தாச்சு...
மார்க�யும் க�ந்து ைதயாச்சு...
மஞ்சள் இஞ்�யுடன் ம�ழ்வாச்சு...
ெபாங்க�ட பாைனயும் ெமருகாச்சு...
மாடுகளும் ம�கட்� அழகாச்சு...
மைனெயங்கும் ம�ழ்ச்� மலர்ந்தாச்சு...
உறவுகளும் �ட்�ல் வரவாச்சு...
அதுேகட்டு எல்ேலார்க்கும் இ�ப்பாச்சு...
க�ரவனும் கைளகட்� உ�த்தாச்சு...
பச்ச�� பக்குவமாய் பாைன��ட்டாச்சு...
ெகா�வந்த பாைன �ருந்தாச்சு...
அன்�ேல அ�லெமல்லாம் �ைறந்தாச்சு...

ேவைலக்காரிகைள நட ேவண்டாம்

சரி சமனாய் மூச்சு விட்டு
வளரத் துடிக்கும்
ேதயிைலக் ெகாழுந்தின்
துளிர்கைள
மீளவும் தைழக்க விடாமல்
கூர்ைமயான கவ்வாத்துக் கத்தியால்;
அடிக்கடி ெவட்டி
பிணங்களாகப் ேபாட்டு
நிலத்திற்ேக உரமாக்கிவிடுகிறார்கள்

ேமனியின் ேமல்
பள்ளிச் சூரியன் பட்டு
சற்றுக் கண் விழித்துக் ெகாள்ளும் முன்
ஈவு இரக்கமில்லாமல்
தைலயிேல ஏறிமிதித்து
எங்கைள ேவைலக்காய்
நியாமற்ற விைலக்கு விற்று விடுகிறார்கள்
காவல் நாயினால்
எப்ேபாது ேவட்ைடயாடப்படுேவாம்
என்று ெதரியாமல்
லயன் காம்பரா சைமயைறயில்

அடுப்பு எரிவதற்காய்
எச்சில் பாத்திரங்கைள
கழுவிக் ெகாண்டிருக்கின்ேறாம்

இங்ேக அட்ைடக் கடிைய விட
நுளம்புகள் கடித்து இரத்தத்ைத
உறிஞ்சிக் குடிக்கும்
உடம்ெபல்லாம்
பச்ைசப் புண்ணாகும்
உடம்பு நடுங்கும் சூடாகும்
வியர்த்துப் ேபாடும்
வாந்தி வரும்
இயற்ைக குளிைர விட
ெசயற்ைக குளிரின் காற்று
உடலின் உதிரத்ைத
உைறய ைவக்கும்
கண்களில் மைலப்
பாம்புகள் ெதன்படுவதில்ைல
நல்ல பாம்புகேள தான் உலா வருகின்றன
நரகில் எறியப்பட்ட நாங்கள்
காவல் நாய்களினால்
சிைதக்கப்பட்ட பின்

உைழக்�ன்ற ஏைழகள் நாம்
உன்னத வாழ்வு ெபற்ற
புலரும் ஒருகாைல ேவைள
ெபாங்� வரும் காலெமப்ேபா?
இல்லாைமக் ெகாடுைம �ங்�
எல்லாேம எல்ேலார் காக - புதுப்
ெபாங்கேல �யும்வா நாமும்
புதுவாழ்வுப் ெபாங்கல் காண!

பூக்கள்
பசைறயூர் மல்�கா பத்மநாதன்

இக்பால் அ�

வீறுடன் ைதயும் வருகிறாள்
கு. சண்முகம் – வந்தாறுமுைல
மங்களம் தந்திடும் மார்கழி திங்களும் ேபாகுதடி
ெகாட்டு ெகாட்ெடன்று ெகாட்டிய மைழயும் தணிந்தடி
ெவங்கலம் ேபாலினி துலங்கும் இவ்ைவயகம் பாரடி
காரணம் வீறுடன் ைத மகள் வந்திடப் ேபாறாளடி
ெவட்டு ெவட்ெடன்று மின்னலும் ெவட்டியேபாதும்
விட்டு விட்டுத்தாேன மாரியும் கனமாய் ெபாழிந்ததடி
ெவப்பம் தணிந்து பூமி குளிர்ந்திட மைழ ேபாதாதடி
ெபாத்து ெபாத்ெதன்று ேதான்றிய ேநாயும் வாட்டுதடி
கிடுகிெடன்று விைலேயறியதால் வாழ்வு குைலந்ததடி
புட்டிப்பால் இல்லாமல் பிள்ைளேயா பசியால் வாடுதடி
கிறுகிறுக்குதடி மண்ைடெயல்லாம் விறுவிறுக்குதடி
ெபாங்கலுக்கு புத்தாைட வாங்கப்ேபானா தைல சுத்துதடி
ேசதனப் பசைள தூவிட வயலில் புல் முைளத்ததடி
நல்லாய் விைளயுெமன்றிருந்ேதன் பாழாய்ப்ேபானதடி
ெசயற்ைக பசைளயில் ஊறியதால்ேமாசம் வந்ததடி
ெதாற்றா ேநாய்களும் வந்து வாட்டி வைதக்குதடி

வண்ண வண்ண �றங்க�ல்
வ�வாய் எம்ைமக் கவர்ந்�டும்
ெமன்ைம ெகாண்ட பூக்கைள
ெமல்ல எட்�ப்பாருங்கள்

அம்மா
ேதயிைலக் ெகாழுந்துகைள நடு
ஆனால்
ேவைலக்காரியாய் மட்டும் நட்டு விடாேத
என்ைன அடிேயாடு ெவட்டிெயறி
கருேவாடு அழித்து விடு

ெதன்றேலாடு கைதக்குது
தைலயும் அைசக்குது
மண்�ல் நாமும் ம�ழேவ
மணக்கும் கந்தம் பரப்புது
வண்டுகைள அைழக்குது
�ரும்�த் ேதைனக் ெகாடுக்குது
ெதாண்டு ெசய்ய ஈசனுக்கு
ெதாைகயாக் வந்து ேசருது

ெதரியுமா, எங்கைள
ேவைலக்கு அமர்த்துவதற்காய்
இன்னுெமாரு ெதாழிற் சங்கம்
உருவாகி இருக்கிறது
அதற்கு எதிராய் ஆர்ப்பாட்டம் ெசய்;
பள்ளிக் கூடங்கைளக் கட்டு
நாைளய மைலயகத்துக்காக

எத்தைனேயா ெபயர்க�ல்
இதமாய் மலர்ந்த ேதான்றுது
இத்தைரேய ம�ழேவ
இ�ய காட்� கூட்டுது

ஜ�லா முஸம்�ல், ஏறாவூர்

பா�யல் வன்முைறதைனப்
பலமாகேவ தடுத்�டுேவாம்
அன்பாய் அரவைணத்து
அருங்கைதகள் ெசால்�டுேவாம்
அவ��ேல சாதைனகள்
பு�ந்�டேவ ஏது ெசய்ேவாம்

ஆர். ெர�னா

ைதத்�ருநாள் கூ� வந்தது
முற்ற வாச�ல்
சாணம் �ர்- ெத�ந்து
மாக்ேகால�ட்டு
மா�ைல�ல் ேதாரணம்
கட்�...
பு�ய ெநல்ைல
அறுத்து வந்து.....
உ� அகற்�- அ��யாக்�
மண்பாைன�ல்
வண்ண�ட்டு.....
ெபாங்� வரும் - �த்�க்கும்
ெபாங்கைல
ெத�ட்டாமல்
உண்டு.....
உழவ�ன் �ருநாளாம்
ெபாங்கல் எனும் நன்நாைள
சமூக இைடெவ�யுடன்
ெகாண்டாடுேவாம்...

சர்க்கைர விைலையக் ேகட்டா மயங்கி விழுவாயடி
ெபாங்கலுக்குப் பயறு ேதடினா அதுவும் இல்ைலயடி
சருகாய் புல்தைர வரண்டதடி பசுவிலும் பால் இல்ைலடி
ேதங்காய்ப் பால் பிழிந்தால் அதுவும் வரண்டு ேபானதடி
என்னதான் வந்தாலும் ெபாங்கல் ெபாங்கிேய ஆேவண்டி
புதுப்பாைனெயான்ைற நாேன கச்சிதமாய் ெசய்துவிட்ேடண்டி
எங்கள் துயர் தீர்த்திட ைத மகேள உன்னால் முடியுமடி
நாமும் கதிரவன் உதயமாகிட ெபாங்கல் பைடப்ேபாமடி
பாட்டன் பூட்டன் முன்ேனார் ெசான்னைதக் ேகளுங்கடி
நாகரிகம் என்று உதறி விட்டதால் நாசமாப்ேபானமடி
பாரினில் நிம்மதி ேதான்றி நல்ல காலமும் கனிந்ததடி
வீறுடன் ைதயும் வருகிறாள் வந்தனம் பண்ணுங்கடி
பட்ட துயரின் மாறும் இந்தப் பாரினிேல இன்பம்ெபாங்கும்
ெகட்ட குணத்ைதெயல்லாம் ெநருப்பில் சுட்டுப் ெபாசுக்கிடடி
சுட்ட வடு மாறிட நீ்ண்ட காலமும் ஆக மாட்டாதடி
ைதமகள் வந்திட இந்த புண்ணி தைரயும் ெவளிக்குமடி

புத்தாண்டு

மன நிம்மதிக்காய்
கழுத்தில்
தாலி கயிற்ைறக் கட்டுவதகுப் பதிலாக
தூக்கு கயிறுகைளத் தான்
நவீன யுகத்தில்
கழுத்தில் கட்டிக் ெகாள்கின்ேறாம்.

ேசர்த்ேத வாழ்ந்�டுேவாம்
த�ைம�ேல துவண்�டாமல்
பாதுகாப்ேபாம்
மனவ�ைம ெபற்�டேவ
ஊக்கம் ெகாடுப்ேபாம்
இைணய அ�ைமயாதைலத்
அ�ேயாடு துைடத்�டுேவாம்
இைற நம்�க்ைகைய
ஊட்�ேய வளர்த்�டுேவாம்
தூரேநாக்ேகாடு பார்த்ேத
கல்� கற்கத் தூண்�டுேவாம்
தட்�க் ெகாடுத்ேத
�றைமதைன ஊக்கு�ப்ேபாம்
ஆபாசக்கயவ�ட�ருந்து
கவனமாய் காத்�டுேவாம்

நல்வாழ்த்துகள்...

ேதசெமங்கும் ைதப்ெபாங்கல் ெபாங்கி வழிந்திட
மக்கள் உள்ளத்தில் மங்களம் ெபாங்கி வழியுமடி
ேதசத்ைத விட்டு வாட்டும்ெகாேரானா விலகி ஓடுமடி
சுந்தரத் ைதமகள் தந்திடும் சுகத்ைத பருகிச் சுைவயடி

இளந்தளிேர இருளில் மூழ்காேத
�ன்னஞ் �றுவர் எல்ேலாரும்
குடும்பந் தைழக்க வந்தவராம்
கன்ன�ட்டு அவர் மனத்ைத
க�ந்து ெகாள்ளக் கூடாது
எ�ர்காலத்�ல் எம்புகைழ
எடுத்துச் ெசால்லும் ஏந்�ைழகள்
ஏடுகள் எடுத்துப்ப�த்ேத
எ�ர்காலத்ைத ெவல்பவர்
ஊஞ்சலா�ேய உவைகேயாடு
கவைல�ன்� ��ப்பவர்
ஊர�யத் தைலவர்களாய் நாைள
உருெவடுக்க வந்தவர்
துஷ்�ரேயாகத்�ற்கு ஆளாகாமல்
து�ந்து தடுத்�டுேவாம்
தூரம் ஆகாமல் நம்ேமாடு

இனிய ைதத்திருநாள்

மலர்

பல ைமல்கள் கடந்து வரும்
ஒரு பறைவ சுமந்து வரும்
�று குச்�யாய்
அ�த்துச் ெசன்ற அைலைய
�டுத்து கைரைய அரவைணக்கும்
�று �ப்�யாய்
ஒன்றுேம இல்லாத கழுத்துக்கு
ஒ� ேசர்க்கும் கருகம�யாய்
காய்ந்த இைலகைள துறந்த
மரத்துக்கு �ைடத்த து�ர் ஞானமாய்
ஒரு கம்பத்�ல் �க்�ய �றகும்
�றக�க்கும் பட்டமாய்

சிைறப்பட்ேடன்
உன்னில்..
ஷப்ரா இல்முத்�ன்
அட்டாைளச்ேசைன..
� ெகஞ்சும் ெநா�க�ல்
ெகாஞ்சமாய் ஒட்�க் ெகாள்�றது
புன்னைக�ன் ெமல்�ய
ேரைககள் அைலயைலயாய்...
� ��க்கும் தருணங்க�ல்
சப்த�ன்� சண்ைட ெசய்�றது
என் இதழ்க�ரண்டும்
அடுத்தடுத்ததாய்..
� ேபசும் வார்த்ைதக�ல்
ெமௗனத்ைத �ைல
ெகாடுத்து வாங்க
ேவண்�யுள்ளது ெகாஞ்சம்
அ�கம�கமாய்..
அழும் ெநா�க�ல்
அற்புதமாய் முன் �ற்கும்
உன் முகமும்
ஆங்காங்ேக �� மூட ைவக்கும்
உன் கரங்களும்
அ�க்க� அைணக்க ைவக்கும்
உன் மழைழப் ேபச்சுமாய்
அத்தைனக்குள்ளும்
�ைறப்பட்டுப் ேபான நான்
குழந்ைதக�ன் உலகத்ைத
ெப�தும் �ரும்புேமார்
ெபண்ணாக...
உன் இரண்டாம் தாயாக
என்னு�ேர...

வறுைம கண்ட குளத்�ல் வளம்
ேசர்க்கும் �று புல்லாய்
ேமகம் வ�ந்து ேபான வானத்�ல்
வண்ணம�க்கும் வான�ல்லாய்
��யும் வானத்�ல்
ெமதுவாய் �கழ்ந்தாலும்
பரவும் ஒ�யாய்
நுண் �ரு��ன் தாக்கம் �லகும்
நட்பும் உறவும் ஒன்று கூடும்
நகர்ந்து ேபான ேமகங்கைள
உைடத்து ந� வ�யும்
வ� ெதாைலந்து வ� �றக்கும்
கவைல துைளத்து கைல �றக்கும்
கண்�ர் துைடக்கும் �ரல்களுக்கு
எல்லாம் முத்தம் �ைடக்கும்
புது வருடம்
புன்னைகப் பூக்கள் தரும்!!

மணல்வீடு
-க�க்�றுக்கன், இணு�ல்
ந� ேமேல
குளம் ேமேல
�டைமக்கும்
�ஞ்ஞான ம�தம்
கடல் �து
அைமத்து �டுேமா
என்ற பயத்�ல்தான்
கைர�ேல
கட்டும் மண்�டுகைள
கூட அைலகள்
அ�க்�ன்றன
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,yq;if ,uhZtk;

2022Mk; tUlj;jpy; ,yq;if ,uhZtj;jpw;F nghUl;fis toq;Ftjw;fhf cw;gj;jpahsh;fs;/
toq;Feh;fs; / ,wf;Fkjpahsh;fs; / xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J tpiykDf;fs; Nfhuy;
1.

2022Mk; tUlj;jpDs; ghJfhg;G mikr;rpd; fPo; ,yq;if ,uhZtj;jpw;F gpd;tUk; nghUl;fisf; nfhs;tdT nra;tjw;fhf jFjp tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; mikr;Rg;
ngWiff; FOj; jiythpdhy; Nfhug;gLfpd;wd.
m.

njhpT nra;ag;gl;l xg;ge;jf;fhuh;fspdhy; rfy nghUl;fSk; ,yq;if ,uhZtj;jpd; uhfk Aj;Njhgfuz fsQ;rparhiy my;yJ ,uhZt Jzpfs; fsQ;rparhiyf;F Nghf;Ftuj;J nra;J xg;gilj;jy; Ntz;Lk;.

M.

,jw;F Mh;tk; fhl;Lk; toq;Feh;fs; Ntiy ehl;fspy; Kw;gfy; 10.00 kzp Kjy; gpw;gfy; 15.00 kzp tiu cUg;gbfSf;F Kd;dhy; jug;gl;Ls;s jpfjpfspy; = [ath;jdGu ,uhZtj; jiyikafj;jpy; mike;Js;s
Aj;Njhgfuz Nrit gzpg;ghsh; rigaplkpUe;J
me;j tpiykDf;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; xt;nthU Nfs;tp ,yf;fj;jpw;fhfTk; jug;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj tpz;zg;gf; fl;lzj;ij = [ath;jdGu>
,uhZtj; jiyikafk;> ,yq;if ,uhZt epjpg; gzpg;ghsUf;F nuhf;fg; gzkhfr; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. tpz;zg;gjhuh;fspdhy; Kiwahf ifnahg;gkplg;gl;l tpiyf;Nfhuy;fis cj;jpNahfg+h;t Kj;jpiuiag;
gjpj;jjd; gpd; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. Nfs;tpfisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~2022Mk; tUlj;jpy; (nghUs; tif) tpiykDf;fisr; rkh;g;gpj;jy;|| Nfs;tp ,yf;fk; (DOS/2022/..............)
jpfjp kw;Wk; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; Neuk; vd;gtw;iwf; Fwpg;gpl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

njh.
,y.

Nfs;tp milahs
,yf;fk;

cs;ehL/
ntspehL
(NCB/ICB)

tpguq;fs;

msT

tpiykD Mtzq;fs;
tpepNahfpf;fg;gLk; fhyk;

tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;/
KbTWj;jg;gLk;
jpfjp kw;Wk; Neuk;

kPsspf;fg;glhj
fl;lzk;
(&gh)

Jzpfs;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

DOS/2022/1000
DOS/2022/1001
DOS/2022/1002
DOS/2022/1003
DOS/2022/1004
DOS/2022/1005
DOS/2022/1006
DOS/2022/1007
DOS/2022/1008
DOS/2022/1009
DOS/2022/1010
DOS/2022/1011
DOS/2022/1012
DOS/2022/1013
DOS/2022/1014
DOS/2022/1015
DOS/2022/1016
DOS/2022/1017
DOS/2022/1018
DOS/2022/1019
DOS/2022/1020

22

DOS/2022/1021 (a)

23

DOS/2022/1022 (a)

24

DOS/2022/1023 (a)

25

DOS/2022/1024 (a)

26

DOS/2022/1025 (a)

27

DOS/2022/1026 (a)

28

DOS/2022/1027 (a)

29

DOS/2022/1028 (a)

30
31
32

DOS/2022/1029 (a)
DOS/2022/1030 (a)
DOS/2022/1031 (a)

33

34

DOS/2022/1032 (a)

DOS/2022/1033 (a)

35

DOS/2022/1034 (a)

36

DOS/2022/1035 (a)

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

DOS/2022/1036
DOS/2022/1037
DOS/2022/1038
DOS/2022/1039
DOS/2022/1040
DOS/2022/1041
DOS/2022/1042
DOS/2022/1043
DOS/2022/1044
DOS/2022/1045
DOS/2022/1046
DOS/2022/1047
DOS/2022/1048
DOS/2022/1049
DOS/2022/1050
DOS/2022/1051
DOS/2022/1052
DOS/2022/1053
DOS/2022/1054
DOS/2022/1055
DOS/2022/1056
DOS/2022/1057
DOS/2022/1058
DOS/2022/1059
DOS/2022/1060
DOS/2022/1061
DOS/2022/1062
DOS/2022/1063
DOS/2022/1064
DOS/2022/1065
DOS/2022/1066
DOS/2022/1067
DOS/2022/1068

cUkiwg;G (Camouflage) rPUilj; Jzp CR /SF ngl;ld; njhFjp
fWg;G - fpopf;fKbahj Jzp CR/SF ngl;ld; 58/60"
xypt; gr;ir epw gUj;jp bhpy; Jzp 58/60''
rPUilj; Jzp xypt; gr;ir epw fpof;f Kbahj Air Mobile Kit
gOg;G epw B-Nrh;l;fSf;fhd Jzp 68''
Nrh;[; fLk; gr;ir epwj; Jzp 58/60"
Nrh;[; fhf;fp Jzp 58/60"
nts;is nghypna];lh; Jzp 58/60" (fhw;rl;ilj; Jzp)
fWg;G nghypna];lh; Jzp 58/60" (fhw;rl;ilj; Jzp)
nts;is nghypna];lh; Jzp 45" (Nrh;l; Jzp)
nts;is gLf;if tphpg;G Jzp 60''
Wet -Look nts;isj; Jzp 72"
nts;is epw ePz;l if N[h;]pfs;
cUkiwg;G (Camouflage) ngdpad;fs;
xypt; gr;ir epw ngdpad;fs;
ngz;fSf;fhd miuf; if nts;is B Nrh;l;fs;
xypt; gr;ir epw nghypna];lh; nfhl;ld; Nk];fs; (nlhp)
xypt; gr;ir epw nghypna];lh; nfhl;ld; Nk];fs; (mjpfhhpfSfhdit)
nts;is epw nghypna];lh; nfhl;ld; Nk];fs; (nlhp) (mjpfhhpfSfhdit)
Comforters njhg;gpfs;
xypt; gr;ir epw tp];Nfh]; Jzpfs; 58/60"
gjtpepiy mjfhhpfSf;fhd ,yr;rpidfs; I - jq;f epwk;
gjtpepiy mjfhhpfSf;fhd ,yr;rpidfs; I - nts;sp epwk;
gjtpepiy mjfhhpfSf;fhd ,yr;rpidfs; I - fWg;G epwk;
gjtpepiy mjfhhpfSf;fhd ,yr;rpidfs; II - jq;f epwk;
gjtpepiy mjfhhpfSf;fhd ,yr;rpidfs; II - nts;sp epwk;
gjtpepiy mjfhhpfSf;fhd ,yr;rpidfs; II - fWg;G epwk;
Njhw;gl;il ,yr;rpidfs; ~~nfKD|| nts;sp
ngz; mjpfhhpfs; cw;rt gPf; njhg;gpfs; (Signals Corps Pattern)
ngz; mjpfhhpfs; cw;rt gPf; njhg;gpfs; (Engineer Servces Corps Pattern )
ngz; mjpfhhpfs; cw;rt gPf; njhg;gpfs; (Military Police Pattern )
ngz; mjpfhhpfs; cw;rt gPf; njhg;gpfs; (General Service Corps Pattern )
gr;ir epwj;jhyhd gpuTz; epw gl;bAld; jq;f epw nghj;jhd; gPf; njhg;gpfs;
gr;ir epwj;jhyhd gpuTz; epw gl;bAld; nts;sp epw nghj;jhd; gPf; njhg;gpfs;
gr;ir epwj;jhyhd gpuTz; epw gl;bAld; fWg;G epw nghj;jhd; gPf; njhg;gpfs;
ngz;fSf;fhd nghNu[; gr;ir njhg;gpfs;
fhf;fp epw gpuTz; gl;bAld; gPf; njhg;gpfs; (WO I Pattern)
fhf;fp epw gpuTz; gl;bAld; gPf; njhg;gpfs; (WO I SLSR Pattern )
gr;ir epwj;Jld; rptg;G Ngz;l; gpuTd; gl;bAld; jq;f epw nghj;jhd; gPf; njhg;gpfs;
gr;ir epwj;Jld; rptg;G Ngz;l; gpuTd; gl;bAld; nts;sp epw nghj;jhd; gPf; njhg;gpfs;
gr;ir epwj;Jld; rptg;G Ngz;l; gpuTd; gl;bAld; fWg;G epw nghj;jhd; gPf; njhg;gpfs;
gr;ir epwj;Jld; nk&d; Ngz;l; gpuTd; gl;bAld; jq;f epw nghj;jhd; gPf; njhg;gpfs;
(kUj;Jt gilazp)
fkj;njhopy; kw;Wk; fhy;eil fpspg; tifahd njhg;gp ,yr;rpidfs;
iugs; gilazpf;fhd gpd; tifahd njhg;gp ,yr;rpidfs;
fkj;njhopy; kw;Wk; fhy;eil gilazpf;fhd njhg;gp ,yr;rpidfs;
Nrit gilazpapdUf;fhd gpd; tifahd Njhw;gl;il ,yr;rpidfs;
fkj;njhopy; kw;Wk; fhy;eil gilazpapdUf;fhd gpd; tifahd Njhw;gl;il ,yr;rpidfs;
,uhZt ,yr;rpidAld; fOj;Jg;gl;b fg;ypq; njhFjpfs;
rpNu\;l mjpfhhpfSf;fhd ntapy; fz;zhbfs; (Sunglass)
fhyhw;gil tprpy;fs; (Whistle Infantry)
n[duy; mjpfhhpfSf;fhd jq;f epw vk;Nuha;l; nra;ag;gl;l ,uz;L thp Xf; ,iy rpfug;
gpd;dy; (Peak Braided)
Nfh;dy; kw;Wk; gphpNfbah;fSf;fhd jq;f epw vk;Nuha;l; nra;ag;gl;l ,uz;L thp Xf; ,iy
rpfug; gpd;dy; (Peak Braided)
nyg;bld;l; Nfh;dy; kw;Wk; Nk[h;fSf;fhd jq;f epw vk;Nuha;l; nra;ag;gl;l ,uz;L thp
Xf; ,iy rpfug; gpd;dy; (Peak Braided)
nghJr; Nrit Nfh;dy; gjtpepiy kw;Wk; mjw;F Nkw;gl;l gjtpepiyf;fhd jq;f epw
nghj;jhd;fs;
nghJr; Nrit Nfh;dy; gjtpepiy kw;Wk; mjw;F Nkw;gl;l gjtpepiyf;fhd nts;sp epw
nghj;jhd;fs;
nghJr; Nrit Nfh;dy; gjtpepiy kw;Wk; mjw;F Nkw;gl;l gjtpepiyf;fhd fWg;G epw
nghj;jhd;fs;
nghJr; Nrit Nfh;dy; gjtpepiy kw;Wk; mjw;F Nkw;gl;l gjtpepiyf;fhd jq;f epw
];F& ilg; nghj;jhd;fs;
nghJr; Nrit Nfh;dy; gjtpepiy kw;Wk; mjw;F Nkw;gl;l gjtpepiyf;fhd nts;sp epw
];F& ilg; nghj;jhd;fs;
nghJr; Nrit Nfh;dy; gjtpepiy kw;Wk; mjw;F Nkw;gl;l gjtpepiyf;fhd fWg;G epw
];F& ilg; nghj;jhd;fs;
Nk[h; n[duy; mjpfhhpfSf;fhd el;rj;jpuk; rfpjk; rpwpa N[hh;[l; ngr;r];fs; - jq;f epwk;
n[duy; mjpfhhpfSf;fhd N[hh;[l; ngr;r];fs; - Medium Pattern
Nfh;dy; / gphpNfbah;fSf;fhd N[hh;[l; ngr;r];fs; - Medium Pattern
n[duy; / mjpfhhpfSf;fhd jq;f epw rpy;f; ]n]];
Nfh;dy; gphpNfbah;fSf;fhd nk&d; epw rpy;f; ]n]];
Cape Poncho
Mess Tins Nrhbfs;
T 56 ciwfs;
iugs; ];ypq; T - 56
Web Equipment RCH 100 Pattern
fWg;G epw ngz;fspd; ifg;igfs;
kio mq;fpfs;
Alice Pack
Hydration Back Pack
fWg;G epw g+l; i`nyf; Armour Pattern
gpuTz; epw g+l; i`nyf; Artillery Pattern
gpuTd; epw g+l; i`nyf; Commando Pattern
];Nt[; gpuTz; epw g+l; i`nyf; Commando Pattern
];Nt[; fWg;G epw g+l; i`nyf; SF Pattern
g+l; i`nyf; MACH INF Pattern
];Nt[; gr;ir epw g+l; i`nyf; Air Mobile Pattern
fk; g+l;
Mz; mjpfhhpfSf;fhd fWg;G epw Njhw; rg;ghj;Jfs;
ngz;fSf;fhd fWg;G epw Njhw; rg;ghj;Jfs;
mjpfhhpfSf;fhd tpisahl;Lj;Jiw rg;ghj;Jfs;
nflw; mjpfhhpfSf;fhd tpisahl;Lj;Jiw rg;ghj;Jfs; (J}a nts;is)
g;Nuhf; mg;gh; fWg;G epw Njhw; rg;ghj;Jfs;
rpNu\;l mjpfhhpfSf;fhd fWg;G epw Njhw; N[hh;[; g+l; Ngld;l;
rpNu\;l mjpfhhpfSf;fhd fWg;G epw Njhw; rg;ghj;Jfs; (mnkhpf;f khjphp)
fWg;G epw Njhw; rg;ghj;Jfs; (WO's/Snr NCO)
nfd;t]; rg;ghj;Jfs; OG (ORS)
clw;gapw;rp Nghjidahsh;fs; / ngz; mjpfhhpfSf;fhd nts;isepw nfd;t]; rg;ghj;Jfs;
ghiytd g+l;fs;
rptpy; cj;Nahj;jh;fSf;fhd fWg;G rg;ghj;Jfs;
mjpfhhpfSf;fhd fWg;G epw Njhw; rg;ghj;J ngld;l;
fWg;G epw g+l; ];ll;
xypt; gr;ir epw ntg; ngy;l;fs; 58 Pattern
nghyp]; Nrit gilazpapdUf;fhd kio mq;fpfs;

ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB

5,500
25,000
100,000
4,500
144,200
1,000
1,000
5,000
5,000
5,000
300,000
12,000
5,000
179,000
307,000
4,000
300,000
26,650
12,000
2,000
105,000
1,250
500
250
1,250
500
250
6,000
50
30
30
50
1,000
300
250
200
200
65
300
100
50

vz;zpf;if
kPw;wh;fs;
kPw;wh;fs;
vz;zpf;if
kPw;wh;fs;
kPw;wh;fs;
kPw;wh;fs;
kPw;wh;fs;
kPw;wh;fs;
kPw;wh;fs;
kPw;wh;fs;
kPw;wh;fs;
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
Nrhbfs;
Nrhbfs;
Nrhbfs;
vz;zpf;if
kPw;wh;fs;
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
Nrhbfs;
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if

ICB

50

vz;zpf;if

ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB

250
500
5,000
3,000
2,500
5,000
300
8,000

vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
Nrhbfs;
Nrhbfs;
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if

ICB

100

vz;zpf;if

ICB

250

vz;zpf;if

ICB

500

vz;zpf;if

ICB

10,000

vz;zpf;if

ICB

5,000

vz;zpf;if

ICB

2,000

vz;zpf;if

ICB

2,500

vz;zpf;if

ICB

1,000

vz;zpf;if

ICB

500

vz;zpf;if

ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
NCB
NCB
ICB
ICB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
ICB
NCB
NCB
ICB
ICB
NCB
ICB
NCB
ICB
NCB
ICB
ICB
ICB
NCB

200
200
400
270
650
30,000
20,000
20,000
20,000
10,000
2,000
6,500
1,000
1,000
2,500
3,000
1,500
2,000
2,000
1,220
500
20,000
9,500
2,000
10,500
2,500
3,700
725
1,000
2,300
25,000
2,000
1,000
5,000
600
500
20,000
800

Nrhbfs;
Nrhbfs;
Nrhbfs;
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
Nrhbfs;
Nrhbfs;
Nrhbfs;
Nrhbfs;
Nrhbfs;
Nrhbfs;
Nrhbfs;
Nrhbfs;
Nrhbfs;
Nrhbfs;
Nrhbfs;
Nrhbfs;
Nrhbfs;
Nrhbfs;
Nrhbfs;
Nrhbfs;
Nrhbfs;
Nrhbfs;
Nrhbfs;
Nrhbfs;
Nrhbfs;
Nrhbfs;
vz;zpf;if
vz;zpf;if

11/01/2022 Kjy; 22/02/2022
11/01/2022 Kjy; 22/02/2022
11/01/2022 Kjy; 22/02/2022
11/01/2022 Kjy; 22/02/2022
11/01/2022 Kjy; 22/02/2022
11/01/2022 Kjy; 24/02/2022
11/01/2022 Kjy; 24/02/2022
11/01/2022 Kjy; 24/02/2022
11/01/2022 Kjy; 24/02/2022
11/01/2022 Kjy; 24/02/2022
11/01/2022 Kjy; 25/02/2022
11/01/2022 Kjy; 25/02/2022
11/01/2022 Kjy; 25/02/2022
11/01/2022 Kjy; 25/02/2022
11/01/2022 Kjy; 25/02/2022
11/01/2022 Kjy; 28/02/2022
11/01/2022 Kjy; 28/02/2022
11/01/2022 Kjy; 28/02/2022
11/01/2022 Kjy; 28/02/2022
11/01/2022 Kjy; 28/02/2022
11/01/2022 Kjy; 28/02/2022

23/02/2022 K.g.
23/02/2022 K.g.
23/02/2022 K.g.
23/02/2022 K.g.
23/02/2022 K.g.
25/02/2022 K.g.
25/02/2022 K.g.
25/02/2022 K.g.
25/02/2022 K.g.
25/02/2022 K.g.
28/02/2022 K.g.
28/02/2022 K.g.
28/02/2022 K.g.
28/02/2022 K.g.
28/02/2022 K.g.
02/03/2022 K.g.
02/03/2022 K.g.
02/03/2022 K.g.
02/03/2022 K.g.
02/03/2022 K.g.
02/03/2022 K.g.

11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00

kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F

12,500.00
3,500.00
12,500.00
12,500.00
20,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
20,000.00
1,000.00
1,000.00
20,000.00
20,000.00
1,000.00
12,500.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
12,500.00

11/01/2022 Kjy; 22/02/2022

23/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F

1,000.00

11/01/2022 Kjy; 22/02/2022

23/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F

1,000.00

11/01/2022 Kjy; 22/02/2022

23/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F

1,000.00

11/01/2022 Kjy; 22/02/2022

23/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F

3,500.00

11/01/2022 Kjy; 22/02/2022

23/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F

1,000.00

11/01/2022 Kjy; 24/02/2022

25/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F

1,000.00

11/01/2022 Kjy; 24/02/2022

25/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F

1,000.00

11/01/2022 Kjy; 24/02/2022

25/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F

3,500.00

11/01/2022 Kjy; 24/02/2022
11/01/2022 Kjy; 25/02/2022
11/01/2022 Kjy; 25/02/2022

25/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F
28/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F
28/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F

3,500.00
3,500.00
1,000.00

11/01/2022 Kjy; 25/02/2022

28/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F

1,000.00

11/01/2022 Kjy; 25/02/2022

28/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F

3,500.00

11/01/2022 Kjy; 28/02/2022

02/03/2022 K.g. 11.00 kzpf;F

1,000.00

11/01/2022 Kjy; 28/02/2022

02/03/2022 K.g. 11.00 kzpf;F

1,000.00

11/01/2022 Kjy; 22/02/2022
11/01/2022 Kjy; 22/02/2022
11/01/2022 Kjy; 22/02/2022
11/01/2022 Kjy; 22/02/2022
11/01/2022 Kjy; 22/02/2022
11/01/2022 Kjy; 08/02/2022
11/01/2022 Kjy; 08/02/2022
11/01/2022 Kjy; 24/02/2022
11/01/2022 Kjy; 24/02/2022
11/01/2022 Kjy; 08/02/2022
11/01/2022 Kjy; 08/02/2022
11/01/2022 Kjy; 08/02/2022
11/01/2022 Kjy; 10/02/2022
11/01/2022 Kjy; 10/02/2022
11/01/2022 Kjy; 10/02/2022
11/01/2022 Kjy; 10/02/2022
11/01/2022 Kjy; 10/02/2022
11/01/2022 Kjy; 11/02/2022
11/01/2022 Kjy; 11/02/2022
11/01/2022 Kjy; 24/02/2022
11/01/2022 Kjy; 11/02/2022
11/01/2022 Kjy; 11/02/2022
11/01/2022 Kjy; 24/02/2022
11/01/2022 Kjy; 24/02/2022
11/01/2022 Kjy; 11/02/2022
11/01/2022 Kjy; 25/02/2022
11/01/2022 Kjy; 17/02/2022
11/01/2022 Kjy; 25/02/2022
11/01/2022 Kjy; 17/02/2022
11/01/2022 Kjy; 25/02/2022
11/01/2022 Kjy; 25/02/2022
11/01/2022 Kjy; 25/02/2022
11/01/2022 Kjy; 17/02/2022

23/02/2022 K.g.
23/02/2022 K.g.
23/02/2022 K.g.
23/02/2022 K.g.
23/02/2022 K.g.
09/02/2022 K.g.
09/02/2022 K.g.
25/02/2022 K.g.
25/02/2022 K.g.
09/02/2022 K.g.
09/02/2022 K.g.
09/02/2022 K.g.
11/02/2022 K.g.
11/02/2022 K.g.
11/02/2022 K.g.
11/02/2022 K.g.
11/02/2022 K.g.
14/02/2022 K.g.
14/02/2022 K.g.
25/02/2022 K.g.
14/02/2022 K.g.
14/02/2022 K.g.
25/02/2022 K.g.
25/02/2022 K.g.
14/02/2022 K.g.
28/02/2022 K.g.
18/02/2022 K.g.
28/02/2022 K.g.
18/02/2022 K.g.
28/02/2022 K.g.
28/02/2022 K.g.
28/02/2022 K.g.
18/02/2022 K.g.

11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00

kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F

12,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
12,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
1,000.00
3,500.00
3,500.00
1,000.00
1,000.00
3,500.00
12,500.00
1,000.00
12,500.00
1,000.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
3,500.00
1,000.00
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ftH]; mTl;lHfs;/ ba+g; ,d;dH / ngl;lwpfs;
njh.
,y.
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

Nfs;tp milahs
,yf;fk;
DOS/2022/2000
DOS/2022/2001
DOS/2022/2002
DOS/2022/2003
DOS/2022/2004
DOS/2022/2005
DOS/2022/2006
DOS/2022/2007
DOS/2022/2008
DOS/2022/2009
DOS/2022/2010
DOS/2022/2011
DOS/2022/2012
DOS/2022/2013
DOS/2022/2014
DOS/2022/2015
DOS/2022/2016
DOS/2022/2017
DOS/2022/2018
DOS/2022/2019
DOS/2022/2020
DOS/2022/2021
DOS/2022/2022
DOS/2022/2023
DOS/2022/2024

cs;ehL/
ntspehL
(NCB/ICB)

tpguq;fs;
fth;]; mTl;lh; 205/60 R 16
fth;]; mTl;lh; 215 R 15
fth;]; mTl;lh; 285/75R16
fth;]; mTl;lh; 265/65 R 17
fth;]; mTl;lh; 750 R 16 (14/16 PR)
fth;]; mTl;lh; 750 x 16 (12/14 PR)
fth;]; mTl;lh; 31 x 10.5 R 15
fth;]; mTl;lh; 235/85 R 16
fth;]; mTl;lh; 900x20 14 PR (Highway Type)
fth;]; mTl;lh; 900x20 (16 PR)
fth;]; mTl;lh; 1000 R 20 (18 PR)
fth;]; mTl;lh; 1000x20 16/18 PR ( Rib Type)
fth;]; mTl;lh; 1000x20 16/18 PR ( Lug Type)
fth;]; mTl;lh; 12.4/11 x 28
ba+g; ,d;dh; 900x20
ngl;lwp 12V 90 AMP (Light Veh &Tractors) (Maintenance Free)
ngl;lwp 12V 200 AMP (Maintenance Free)
ngl;lwp 12V 100 AMP (Maintenance Free)
fth;]; mTl;lh; 16.9 x 28
ngl;lwp
12V 70AMP (Maintenance Free)
ngl;lwp 12V 150 AMP (Maintenance Free)
ngl;lwp
12V 120 AMP (Maintenance Free)
ngl;lwp
12V 90 AMP (L) (Maintenance Free)
nfdgp lhlh 1613 buf;
gr;ir epw nfd;t]; Jzpfs; 72 ''

NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB

msT
150
150
50
100
250
600
50
75
300
300
70
100
150
100
1,000
250
175
75
50
100
150
150
125
40
5,000

vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
kPw;wh;fs;

tpiykD Mtzq;fs;
tpepNahfpf;fg;gLk; fhyk;
11/01/2022 Kjy; 08/02/2022
11/01/2022 Kjy; 08/02/2022
11/01/2022 Kjy; 08/02/2022
11/01/2022 Kjy; 08/02/2022
11/01/2022 Kjy; 08/02/2022
11/01/2022 Kjy; 10/02/2022
11/01/2022 Kjy; 10/02/2022
11/01/2022 Kjy; 10/02/2022
11/01/2022 Kjy; 10/02/2022
11/01/2022 Kjy; 10/02/2022
11/01/2022 Kjy; 11/02/2022
11/01/2022 Kjy; 11/02/2022
11/01/2022 Kjy; 11/02/2022
11/01/2022 Kjy; 11/02/2022
11/01/2022 Kjy; 11/02/2022
11/01/2022 Kjy; 17/02/2022
11/01/2022 Kjy; 17/02/2022
11/01/2022 Kjy; 17/02/2022
11/01/2022 Kjy; 17/02/2022
11/01/2022 Kjy; 17/02/2022
11/01/2022 Kjy; 18/02/2022
11/01/2022 Kjy; 18/02/2022
11/01/2022 Kjy; 18/02/2022
11/01/2022 Kjy; 18/02/2022
11/01/2022 Kjy; 18/02/2022

tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;/
KbTWj;jg;gLk;
jpfjp kw;Wk; Neuk;
09/02/2022 K.g.
09/02/2022 K.g.
09/02/2022 K.g.
09/02/2022 K.g.
09/02/2022 K.g.
11/02/2022 K.g.
11/02/2022 K.g.
11/02/2022 K.g.
11/02/2022 K.g.
11/02/2022 K.g.
14/02/2022 K.g.
14/02/2022 K.g.
14/02/2022 K.g.
14/02/2022 K.g.
14/02/2022 K.g.
18/02/2022 K.g.
18/02/2022 K.g.
18/02/2022 K.g.
18/02/2022 K.g.
18/02/2022 K.g.
21/02/2022 K.g.
21/02/2022 K.g.
21/02/2022 K.g.
21/02/2022 K.g.
21/02/2022 K.g.

11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00

kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F

kPsspf;fg;glhj
fl;lzk;
(&gh)
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
3,500.00
1,000.00
1,000.00
3,500.00
3,500.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
3,500.00

fhfpjhjpfs;
njh.
,y.

Nfs;tp milahs
,yf;fk;

95
96
97

DOS/2022/3000
DOS/2022/3001
DOS/2022/3002

98

DOS/2022/3003

99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

DOS/2022/3004
DOS/2022/3005
DOS/2022/3006
DOS/2022/3007
DOS/2022/3008
DOS/2022/3009
DOS/2022/3010
DOS/2022/3011
DOS/2022/3012
DOS/2022/3013
DOS/2022/3014
DOS/2022/3015
DOS/2022/3016
DOS/2022/3017
DOS/2022/3018
DOS/2022/3019
DOS/2022/3020
DOS/2022/3021

cs;ehL/
ntspehL
(NCB/ICB)

tpguq;fs;
Gifg;glg; gpujp jhs;fs; A4 80 gsm
Gifg;glg; gpujp jhs;fs A3 80 gsm
ehd;F JisAs;s igy; fth;fs;
fbj ciwfs; 6" x 3 ½"
fbj ciwfs;
9" x 4"
fbj ciwfs; 10" x 7"
fbj ciwfs;

NCB
NCB
NCB

10" x 5"

NCB

fbj ciwfs; 10" x 15"
fbj ciwfs; 16" x 12"
fbj ciwfs; 6" 1/2'' x 4 1/2"
fbj ciwfs; 10" x 14"
fzdp jhs;fs; 7 1/2 x 11 Column Single (1000 Sheet) Pkts
fzdp jhs;fs; 80 9 1/2 x 11 Column Single (1000 Sheet) Pkts
fzdp jhs;fs; 80 9 1/2 x 11 Column 3 Ply (500 Sheet) Pkts
fzdp jhs;fs; 80 9 1/2 x 11 Column 5 Ply (500 Sheet) Pkts
fzdp jhs;fs; 132 15 1/2 x 11 Column 3 Ply (500 Sheet) Pkts
fzdp jhs;fs; 132 15 1/2 x 11 Column Single(1000 Sheet) Pkts
N;;lhdh; nlh\pgh E Studio 2809 A (T 2309 P)
Printonics P 8000/P 7000/ N 7000 Standard Life Cartridge Ribbon
Ribbon Cartridge Epson LQ 2090
nfdd; IR 2525 Gifg;gl ,ae;jpuj;jpw;fhd Nlhdh; nfdd; NPG 51
nfdd; IR 2525 Gifg;gl ,ae;jpuj;jpw;fhd Nlhdh; nfdd; NPG 50
N;;lhdh; nlh\pgh E Studio (T 2507 P)
Nlhdh; nfdd; IR 3245( NPG 26)
N;;lhdh; nlh\pgh E Studio 4518 A (T 5018 P)
N;;lhdh; nlh\pgh E Studio 2829 A (T2323 P)
N;;lhdh; nlh\pgh E Studio 4508 (T 3008 P)
Lexmarks MS 312 Stater Cartige
Lexmarks MS 310 Nlhdh; 50 F 3HOE Nlhdh;

NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB

msT
60,000
30,000
100,000
50,000
300,000
104,000

vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if

135,000

vz;zpf;if

135,000
65,000
43,000
12,000
4,000
1,000
3,000
1,000
500
4,000
1,500
550
2,000
1,750
750
1,000
100
150
1,300
300
450
450

vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if

tpiykD Mtzq;fs;
tpepNahfpf;fg;gLk; fhyk;

tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;/
KbTWj;jg;gLk;
jpfjp kw;Wk; Neuk;

kPsspf;fg;glhj
fl;lzk;
(&gh)

11/01/2022 Kjy; 08/02/2022
11/01/2022 Kjy; 08/02/2022
11/01/2022 Kjy; 08/02/2022

09/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F
09/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F
09/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F

3,500.00
3,500.00
1,000.00

11/01/2022 Kjy; 08/02/2022

09/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F

1,000.00

11/01/2022 Kjy; 08/02/2022
11/01/2022 Kjy; 10/02/2022
11/01/2022 Kjy; 10/02/2022
11/01/2022 Kjy; 10/02/2022
11/01/2022 Kjy; 10/02/2022
11/01/2022 Kjy; 10/02/2022
11/01/2022 Kjy; 11/02/2022
11/01/2022 Kjy; 11/02/2022
11/01/2022 Kjy; 11/02/2022
11/01/2022 Kjy; 11/02/2022
11/01/2022 Kjy; 11/02/2022
11/01/2022 Kjy; 17/02/2022
11/01/2022 Kjy; 17/02/2022
11/01/2022 Kjy; 17/02/2022
11/01/2022 Kjy; 17/02/2022
11/01/2022 Kjy; 17/02/2022
11/01/2022 Kjy; 18/02/2022
11/01/2022 Kjy; 18/02/2022

09/02/2022 K.g.
11/02/2022 K.g.
11/02/2022 K.g.
11/02/2022 K.g.
11/02/2022 K.g.
11/02/2022 K.g.
14/02/2022 K.g.
14/02/2022 K.g.
14/02/2022 K.g.
14/02/2022 K.g.
14/02/2022 K.g.
18/02/2022 K.g.
18/02/2022 K.g.
18/02/2022 K.g.
18/02/2022 K.g.
18/02/2022 K.g.
21/02/2022 K.g.
21/02/2022 K.g.

1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
3,500.00
3,500.00
1,000.00
1,000.00
3,500.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
3,500.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00

11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00

kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F

jsghlq;fs; kw;Wk; mYtyf cgfuzq;fs;
njh.
,y.
117
118
119
120
121
122
123

Nfs;tp milahs
,yf;fk;
DOS/2022/4000
DOS/2022/4001
DOS/2022/4002
DOS/2022/4003
DOS/2022/4004
DOS/2022/4005
DOS/2022/4006

cs;ehL/
ntspehL
(NCB/ICB)

tpguq;fs;
4 ,Oitg;ngl;b nfhz;l cUf;F igy; nfgpdl;
ku ,ypfpjh; Nkirfs;
rpNu\;l mjpfhhpfSf;fhd fjpiufs;
rpNu\;l mjfhhpfSf;fhd kuj;jhyhd Nkirfs; 5' x 3'
fdp\;l mjfhhpfSf;fhd kuj;jhyhd Nkirfs; (4' ½' x 2 ½')
fdp\;l mjfhhpfSf;fhd fjpiufs;
,ul;ilf; fjT cUf;F mYkhhpfs;

NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB

msT
150
200
200
100
100
150
100

vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if

tpiykD Mtzq;fs;
tpepNahfpf;fg;gLk; fhyk;
11/01/2022 Kjy; 08/02/2022
11/01/2022 Kjy; 08/02/2022
11/01/2022 Kjy; 08/02/2022
11/01/2022 Kjy; 08/02/2022
11/01/2022 Kjy; 10/02/2022
11/01/2022 Kjy; 10/02/2022
11/01/2022 Kjy; 10/02/2022

tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;/
KbTWj;jg;gLk;
jpfjp kw;Wk; Neuk;
09/02/2022
09/02/2022
09/02/2022
09/02/2022
11/02/2022
11/02/2022
11/02/2022

K.g.
K.g.
K.g.
K.g.
K.g.
K.g.
K.g.

11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00

kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F

kPsspf;fg;glhj
fl;lzk;
(&gh)
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00

,uhZtf; FbapUg;Gg; nghUl;fs;
njh.
,y.

Nfs;tp milahs
,yf;fk;

124
125
126
127
128
129
130

DOS/2022/6000
DOS/2022/6001
DOS/2022/6002
DOS/2022/6003
DOS/2022/6004
DOS/2022/6005
DOS/2022/6006

131

DOS/2022/6007

132
133
134
135

DOS/2022/6008
DOS/2022/6009
DOS/2022/6010
DOS/2022/6011

136

DOS/2022/6012

137

DOS/2022/6013

138

DOS/2022/6014

139

DOS/2022/6015

140
141

DOS/2022/6016
DOS/2022/6017

tpguq;fs;
lgs; Nyah; Eiu nkj;ijfs; 6'x3'x4"
lgs; Nyah; Eiu nkj;ijfs; 6'x 2 1/2' x 4"
xypt; gr;ir epw rJu tbthd Esk;G tiffs;
gQ;Rj; jiyaizfs;
%bAld; $ba mYkpdpa nfhg;giufs; 36" x 18"
%bAld; $ba mYkpdpa nfhg;giufs; 32" x 16"
%bAld; $ba mYkpdpa nfhg;giufs; 28" x 14"
nts;is epw Nghh;rypd; NjePh; Cup & Saucer
nts;is epw Nghh;rypd; Nfhg;gp Cup & Saucer
nts;is epw Nghh;rypd; ,uhg;Nghrd gPq;fhd;fs;
ifg;gpbaw;w gpsh];bf; fjpiufs;
kuj;jhyhd Bedside fg;Nghh;Lfs;
6 fjpiufSld; kuj;jhyhd czT Nkirfs 6' X 3'
JUg;gpbf;fhj ,dpg;G cz;Zk; Ks;Sf; fuz;bfs; 18/10
JUg;gpbf;fhj kPd; cz;Zk; Ks;Sf; fuz;bfs; 18/10
JUg;gpbf;fhj Nkir / ,iwr;rp cz;Zk;; Ks;Sf; fuz;bfs; 18/10
JUg;gpbf;fhj Rg; fuz;bfs; 18/10
JUg;gpbf;fhj ,dpg;G cz;Zk;; fuz;bfs; 18/10
JUg;gpbf;fhj Nrhw;Wf; fuz;bfs; 18/10
JUg;gpbf;fhj Nkirf;; fuz;bfs; 18/10
JUg;gpbf;fhj NjePh;f; fuz;bfs; 18/10
JUg;gpbf;fhj fwp; fuz;bfs; 18/10
JUg;gpbf;fhj Nfhg;gp fuz;bfs; 18/10
JUg;gpbf;fhj ghd; ntl;Lk; fj;jpfs; 18/10
JUg;gpbf;fhj gl;lh;; fj;jpfs; 18/10
JUg;gpbf;fhj ,dpg;G ntl;Lk;; fj;jpfs; 18/10
JUg;gpbf;fhj kPd; ntl;Lk; fj;jpfs; 18/10
JUg;gpbf;fhj Nkir / ,iwr;rp; ntl;Lk; fj;jpfs; 18/10
,dpg;G cz;Zk; Nghh;rypd; Nfhg;igfs;
%bAldhd nts;is epw Nghh;rypd; gl;lh; b];fs;
nts;is epw Nghh;rypd; fwp b];fs; 09"
nts;is epw Nghh;rypd; Nrhw;W b];fs; 16"
nts;is epw Nghh;rypd; if fOTk; Nfhg;igfs;
nts;is epw Nghh;rypd; jz;zPh; Ftisfs; 1.5 yPw;wh;
nts;is epw Nghh;rypd; gf;fj; jl;Lfs; (Plate Side)
nts;is epw Nghh;rypd; Plate Tart
Decanter Glass 750 ml
Goblet Brandy
Goblet Glass Water
Glasses Whisky
Goblet Wine Red
Goblet Wine White
Goblet Port Wine
Glasses Champain Fluite
Beer Mugs
%b kw;Wk; rf;fuk; rfpjkhd 90 yPw;wh; rptg;G epw Fg;igj; njhl;bfs;
%b kw;Wk; rf;fuk; rfpjkhd 90 yPw;wh; ePy epw Fg;igj; njhl;bfs;
%b kw;Wk; rf;fuk; rfpjkhd 90 yPw;wh; gr;ir epw Fg;igj; njhl;bfs;
%b kw;Wk; rf;fuk; rfpjkhd 90 yPw;wh; kQ;rs; epw Fg;igj; njhl;bfs;
gpsh];bf; tptrhaf; $ilfs; (nghpait)
iggh; I]; ngl;bfs;

cs;ehL/
ntspehL
(NCB/ICB)
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB

NCB

NCB

NCB

NCB

NCB
NCB

msT
600
4,000
10,000
8,000
125
150
150
8,000
2,000
12,500
5,000
250
25
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,500
500
800
2,000
2,000
2,000
2,000
5,000
750
1,000
1,000
750
750
1,500
1,500
300
3,000
3,000
3,000
2,000
2,000
2,000
1,500
1,500
300
300
300
300
4,507
437

vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if

tpiykD Mtzq;fs;
tpepNahfpf;fg;gLk; fhyk;

tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;/
KbTWj;jg;gLk;
jpfjp kw;Wk; Neuk;
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00

kPsspf;fg;glhj
fl;lzk;
(&gh)

11/01/2022 Kjy; 08/02/2022
11/01/2022 Kjy; 08/02/2022
11/01/2022 Kjy; 08/02/2022
11/01/2022 Kjy; 08/02/2022
11/01/2022 Kjy; 08/02/2022
11/01/2022 Kjy; 10/02/2022
11/01/2022 Kjy; 10/02/2022

09/02/2022 K.g.
09/02/2022 K.g.
09/02/2022 K.g.
09/02/2022 K.g.
09/02/2022 K.g.
11/02/2022 K.g.
11/02/2022 K.g.

kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F

1,000.00
3,500.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00

11/01/2022 Kjy; 10/02/2022

11/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F

1,000.00

11/01/2022 Kjy; 10/02/2022
11/01/2022 Kjy; 10/02/2022
11/01/2022 Kjy; 11/02/2022
11/01/2022 Kjy; 11/02/2022

11/02/2022 K.g.
11/02/2022 K.g.
14/02/2022 K.g.
14/02/2022 K.g.

kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F

1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00

11/01/2022 Kjy; 11/02/2022

14/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F

3,500.00

11/01/2022 Kjy; 11/02/2022

14/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F

1,000.00

11/01/2022 Kjy; 11/02/2022

14/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F

3,500.00

11/01/2022 Kjy; 17/02/2022

18/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F

1,000.00

11/01/2022 Kjy; 17/02/2022
11/01/2022 Kjy; 17/02/2022

18/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F
18/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F

1,000.00
1,000.00

11.00
11.00
11.00
11.00

Continued........

2022 ஜனவ� 9 ஞா�ற்றுக்�ழைம

THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY JANUARY 09, 2022

17

Continuation.........

nghJthd nghUl;fs;
njh.
,y.

Nfs;tp milahs
,yf;fk;

cs;ehL/
ntspehL
(NCB/ICB)

tpguq;fs;

2,000

nlf;\;d; Vq;fy; 10 mb
142

DOS/2022/6700

msT

NCB

Nfhzh; gpNsl;
el; kw;Wk; Nghy;Lfs;

tpiykD Mtzq;fs;
tpepNahfpf;fg;gLk; fhyk;

tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;/
KbTWj;jg;gLk;
jpfjp kw;Wk; Neuk;

kPsspf;fg;glhj
fl;lzk;
(&gh)

11/01/2022 Kjy; 08/02/2022

09/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F

1,000.00

vz;zpf;if

6,000

vz;zpf;if

18,000

vz;zpf;if

143

DOS/2022/6701

xl;Lg; gyif 72'' x 29" x 12 mm

NCB

3,000

vz;zpf;if

11/01/2022 Kjy; 08/02/2022

09/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F

3,500.00

144

DOS/2022/6702

xl;Lg; gyif 8' x 4' x 12mm

NCB

1,000

vz;zpf;if

11/01/2022 Kjy; 08/02/2022

09/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F

1,000.00

145

DOS/2022/6703

$lhuq;fSf;fhd gr;ir epw nfd;t]; Jzp

NCB

1,500

kPw;wh;fs;

11/01/2022 Kjy; 08/02/2022

09/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F

1,000.00

146

DOS/2022/6704

iugs; xapy; HC 22

NCB

2,496

yPw;wh;fs;;

11/01/2022 Kjy; 08/02/2022

09/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F

1,000.00

147

DOS/2022/6705

11/01/2022 Kjy; 10/02/2022

11/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F

3,500.00

148

DOS/2022/6706

11/01/2022 Kjy; 10/02/2022

11/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F

1,000.00

149
150

72"

ntw;W vhpthA rpypz;lh;fs; 12.5 Kg

NCB

ntw;W vhpthA rpypz;lh;fs; 37.5 Kg

304

vz;zpf;if

1,803

vz;zpf;if

5,000

vz;zpf;if

7 w LED gpd; ilg; kpd; Fkpo;fs;

NCB

DOS/2022/6707

9 w LED gpd; ilg; kpd; Fkpo;fs;

NCB

5,000

vz;zpf;if

11/01/2022 Kjy; 10/02/2022

11/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F

1,000.00

DOS/2022/6708

12 w LED gpd; ilg; kpd; Fkpo;fs;

NCB

3,500

vz;zpf;if

11/01/2022 Kjy; 10/02/2022

11/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F

1,000.00

11/01/2022 Kjy; 10/02/2022

11/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F

1,000.00

jPaizg;G cgfuzk; CO 2 tif (2-3 kg)

250

vz;zpf;if

jPaizg;G cgfuzk; Eiu tif (9 Ltrs)

250

vz;zpf;if

250

vz;zpf;if

151

DOS/2022/6709

NCB

250

vz;zpf;if

152

DOS/2022/6710

jhh;nghypd; 50 kPw;wh; RUs;fs; (8| ePsk;)

NCB

100

vz;zpf;if

11/01/2022 Kjy; 11/02/2022

14/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F

1,000.00

153

DOS/2022/6711

gyif ngyl;fs;

NCB

800

vz;zpf;if

11/01/2022 Kjy; 11/02/2022

14/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F

1,000.00

200

vz;zpf;if

154

DOS/2022/6712

ngsj;j nfhb

NCB

200

vz;zpf;if

11/01/2022 Kjy; 11/02/2022

14/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F

1,000.00

200

vz;zpf;if

155

DOS/2022/6713

ntw;W gPg;gha;fs;

NCB

1,250

vz;zpf;if

11/01/2022 Kjy; 11/02/2022

14/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F

1,000.00

ifalf;f jPaizg;G cgfuzk; Jfs; tif (Powder)
jPaizg;G cgfuzk; ePh; tif (9 Ltrs)

Njrpaf; nfhb

,uhZtf; nfhb

2.

Fwpg;gplg;gl;Ls;sjd; gpufhuk; Njrpa Nghl;b hPjpapy; kw;Wk; rh;tNjr Nghl;b hPjpapy; tpiyf;Nfhuy;fs; ,lk;ngWk;.

3.

Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l ,U gpujpfspyhd tpiykDf;fis gjpTj; jghypy; gpd;tUk; Kfthpf;F my;yJ me;j Kfthpapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;spl;L KbTWj;jg;gLk; fhyk; Kbtiltjw;F Kd;
fpilf;fr; nra;jy; Ntz;Lk;. Vw;Wf;nfhs;sy; fhyk; Kbtile;j cldLj;J tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; vd;gJld; jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. Njrpa milahs ml;il kw;Wk; Nrit
,lj;jpd; fbjj;Jld; tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; gpujpepjpnahUth; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; epfo;tpy; fye;Jnfhs;syhk;.
jiyth;>
jpizf;fsg;; ngWiff; FO>
Aj;j cgfuz Kjd;ik fl;lisg; gphpT>
,uhZt Kfhk;> nrypq;Nfh fl;blk;>
,y. 167/30, mtprhtis tPjp>
xUnfhltj;j.

4.

tpiykDf;fisr; rkh;g;gpg;gjw;F toq;Feh;fs; gpd;tUk; jifikfisg; g+h;j;jp nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;. njhopy;El;g kjpg;gPLfspd; NghJ ,iaGila jifikfs; ftdj;jpw; nfhs;sg;gLk;.
m) jpUg;jpfukhd tpidj;jpwd; mwpf;if rfpjk; rkkhd nfhs;ssTila mur / jdpahh; epWtdq;fSf;F Nkw;gb cUg;gbfis toq;Ftjpy; ,uz;L tUl mDgtk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.
M) epjpa ,aYik
,) jpUg;jpfukhd thp nrYj;jy; mwpf;iffs;> NghJkhd cw;gj;jp ,aYik> NghJkhd fsQ;rpa trjpfs;
<)

tpahghu gjpTr; rhd;wpjopd; gpujp my;yJ fle;j %d;W tUlq;fSf;fhd nraw;ghl;L mwpf;ifAldhd $l;bizg;Gr; rhd;wpjo;

5.

tpiyf;Nfhuy; Mtzq;fSld; ntl; gjptpyf;fj;ij ntspg;gLj;Jjy; fl;lhakhFk;. tpiykDjhuh; ntl; thpapypUe;J tpLtpf;fg;gl;bUe;jhy; mij cWjp nra;tjw;F cs;ehl;L ,iwthpj; jpizf;fsj;jpd; Mizahsh;
ehafj;jplkpUe;jhd fbjnkhd;iwr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. ,e;jj; Njitg;ghl;il toq;fhj ve;jnthU tpiykDTk; epuhfhpf;fg;gLk;.

6.

KOikaw;w kw;Wk; Njitahd Mtzr; rhl;rpfs; ,y;yhj tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. jpizf;fs ngWiff; FOj; jiyth; ve;jnthU tpiykDitAk; Vw;Wf;nfhs;tjw;Fk; my;yJ epuhfhpg;gjw;Fk; nfhs;tdT
nra;Ak; msitj; jPh;khdpf;Fk; mjpfhuj;ij jd;dfj;Nj nfhz;Ls;shh;.

7

cld;gbf;ifapy; ifr;rhj;jpLk; nghUl;L njhpT nra;ag;gl;l tpiykDjhuh;fSf;F gjpTj; jghypy; mwpaj;jug;gLk;.

8.

ntspehl;L toq;Feh;fSf;F fld; fbjq;fs; %yKk; cs;ehl;L toq;Feh;fSf;F fhNrhiyfs; %yKk; nfhLg;gdTfs; nrYj;jg;gLk;.

9.

Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;F Jzp tiffs; 0112987531, ,uhZtf; FbapUg;G / nghJthd nghUl;fs;: 0112987534
0112987532 vDk; njhiyNgrp ,yf;fq;fspD}lhf tplag;nghWg;G mjpfhhpaplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

fhfpjhjpfs; / MT kw;Wk; mYtyf cgfuzq;fs;

,uhZtj; jsgjp>
,yq;if ,uhZtj; jiyikafk;>
= [ath;jdGu>
nfhOk;G.

இலங்ைகயில் பிரபலமான டயெலாக் Blaster பிளானின்
புதிய அறிமுகம்: Triple Blaster' ெமாைபல் பிளான்
டயெலாக் வா�க்ைகயாளர்க�ைடேய �கவும் �ரபலமாக இருந்த Blaster �ளான்க�ல்
முற்ெகாடுப்பனவு
வா�க்ைகயாளர்களுக்கு எந்தெவாரு வைலயைமப்�ற்கும்
அைழப்புகள் மற்றும் SMS
உள்ளடங்களாக ேமலும் பல
�ேசட �ளான்கைள அ�முகப்படுத்த டயெலாக் ஆ�ஆட்டா �எல்� ஆனது முன்�ன்று ெசயற்படு�ன்றது.
இந்த ச�பத்�ய ‘Triple
Blaster' �ளா�ல் முற்ெகாடுப்பனவு வா�க்ைகயாளர்கள் எந்தெவாரு உள்நாட்டு வைலயைமப்�ற்கும் 1000 ��டங்கள் மற்றும் 1000
SMS களுடன் 1.5GB Anytime ேடட்டாைவயும் மாதத்�ற்கு ரூ. 498/- க்கு
(வ�கள் உட்பட) ெபற்றுக்ெகாள்வார்கள்.
இந்த பு�ய Triple Blaster �ளான்
முற்ெகாடுப்பனவு வா�க்ைகயாளர்களுக்கு 30 நாட்களுக்கு அவ�யமான
அைனத்து அைழப்புகள், SMSகள்

மற்றும் ேடட்டாைவ ஒேர �ளா�ன்
ஊடாக ெபற்றுக்ெகாள்ள உதவு�றது.
இந்த பு�ய டயெலாக் Triple Blaster
�ளா�ைன ரூ.498ஐ �ேலாட் ெசய்து
அல்லது MyDialog App மூலம் ெசயற்படுத்�க்ெகாள்ளலாம்.
பு�ய Triple Blaster 498 �ளான்க்கு
ேமல�கமாக டயெலாக் இைணப்புகளுக்�ைடேய
அைழப்புகள்,
SMS மற்றும் Anytime Data இைன
ெகாண்ட Triple Blaster ரூ.345 �ளான்

இதற்கு முன் அ�முகப்படுத்தப்பட்டுள்ளதுடன்
வா�க்ைகயாளர்கள் இந்த இரண்டு �ளான்க�ல்
தாங்கள் �ரும்�ய, தங்களுக்கு ஏற்ற
�ளா�ைன ெத�வு ெசய்வதற்கான
வாய்ப்பும் காணப்படு�ன்றது.
டயெலாக் இன் பார்ைவயானது
அைனத்து
இலங்ைகயர்களுக்கும்
�கவும் ெபாருத்தமான மற்றும் �க
குைறந்த �ைல�ல் ெமாைபல்
�ளான்கைள
வழங்குவதாகும்.
ேமலும் '‘Blaster'
�ட்டங்க�ன்
மூலம், அைழப்புகள், SMS, Facebook,
WhatsApp, Instagram, YouTube
உள்ளடங்களாக வா�க்ைகயாளர்க�ன் ேதைவகைள பூர்த்� ெசய்யும்
வைக�ல் பரந்த அள�லான �ட்டங்கைள அ�முகப்படுத்�யுள்ளது.
ச�பத்�ய Triple Blaster ரூ.498
�ளான்
வா�க்ைகயாளர்க�ன்
தகவல் ெதாடர்புத் ேதைவகைளப்
பூர்த்� ெசய்வ�ல் ெபரும் பங்கு வ�க்கும். ேமல�க தகவல்களுக்கு https://
www.dialog.lk/triple-blaster-any-network
க்கு ெசல்லுங்கள்.

பிராந்திய நீர்க்குழாய் ெபாருத்துனர்களுக்கான
நிகழ்ச்சிகைள ெவற்றிகரமாக நடத்திய எஸ்-ேலான்
ெகப்�ட்டல் மஹாராஜா குழு�ன்
துைண �றுவனமானதும், இலங்ைக�ல் �கவும் �ரும்பப்படும் கட்டுமானப் ெபாருட்கள் வர்த்தக நாமங்க�ல் ஒன்றானதுமான எஸ்-ேலான்
லங்கா (�ைரவட்) ��டட் தனது
�ர்க்குழாய் ெபாருத்துனர் கழகத்துக்கான மூன்று �ராந்�ய �கழ்வுகைள
ெபல்மடுள்ள,
அம்பலாங்ெகாட
மற்றும் கா� ஆ�ய இடங்க�ல்
அண்ைம�ல் நடத்�யது.
அ�ைவ
வளர்த்தல்,
ந�ன
குழாய்ெபாருத்தல் ெதா�ல்துைறையச் சுற்�யுள்ள ெதா�ல்நுட்பம்
மற்றும் தர�ைலைமகைள ேமம்படுத்தல் மற்றும் குழாய் ெபாருத்துனர்க�ன் ெதா�ல்சார் �புணத்துவத்ைத மற்றும் அவர்க�ன் சமூக
அங்�காரத்ைத உயர்த்துதல் ேபான்றவற்ைற ேநாக்காகக் ெகாண்டு
ெகப்�ட்டல் மஹாராஜா குழு�ன்
குழுமப் ப�ப்பாளர் எஸ்.�.�ரேசகர�ன் தைலைமத்துவத்�ன் �ழ்
2001ஆம் ஆண்டு ஒக்ேடாபர் மாதம்

எஸ்-ேலான் குழாய் ெபாருத்துனர்
கழகம் உருவாக்கப்பட்டது.
எஸ்-ேலான்
�றுவனத்�ன்
�ேரஷ்ட துைறசார் �புணர்க�ன்
வ�காட்டல்க�ன் �ழ் முன்ெனடுக்கப்பட்ட நைடமுைற மற்றும் தகவல்
சார்ந்த ப�ற்� அமர்வுக�னால் நன்ைமயைடந்த உறுப்�னர்க�ன் எண்�க்ைக கடந்த இரண்டு தசப்தங்க�ல் 8,000ற்கும் அ�கமாகும். இந்த
�கழ்வுகள் தற்ேபாைதய சந்ைத�ன்
வளர்ச்�ப் ேபாக்கு, வாய்ப்புக்கள்,
சவால்கள் மற்றும் தகு�கள் கு�த்து
ஆராய்�ன்றன. �ர்க்குழாய் ெபாருத்-

துனர்க�ன் த�ப்பட்ட தரம் மற்றும்
துைறசார் தரத்ைத உயர்த்துவதற்கு
அப்பால் உள்நாட்டு �ர்க்குழாய்
ெபாருத்தும் துைறையத் ெதாடர்ச்�யாக முன்ேனற்�ச் ெசல்வேத இதன்
இறு� இலக்காகும். ேத�ய ப�லுனர் மற்றும் ைகத்ெதா�ல் ப�ற்�
அ�கார சைப�ன் (NAITA) கூட்டாண்ைமயுடன் ேத�ய ெதா�ல்முைறப் ப�ட்ைச (NTT), என்.�.�யூ
(NVQ) ஆ�ய அங்�காரத்ைதப்
ெபறுவதற்கு எஸ்-ேலான் �ர்க்குழாய்
ெபாருத்துனர் கழகம் வ�காட்டல்கைள வழங்கு�றது.

மக்களின் கஷ்டங்கைள தீர்ப்பதற்கு முன்னுரிைம
வழங்குங்கள்; அரசியைல நுைழக்க ேவண்டாம்
புதுவருட நிகழ்வில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மர்ஜான் பளீல்

அஜ்வாத் பா�

ஜனா�ப� ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ தைலைம�லான இன்ைறய
அரசாங்கத்�ன் 2021ஆம் வருட
அ��ருத்� �ட்டங்கைள ெவற்�கரமாக மக்கள் முன்ெகாண்டு ெசல்வதற்கு தனக்கு ஒத்துைழப்பு வழங்�
தனக்கு பக்கபலமாக இருந்த கா�
கடவத்சத்தர �ரேதச ெசயலகத்�ன் ெசயலாளர் உட்பட அைனத்து
அரச ஊ�யர்களுக்கும் புத்தாண்டு
�னத்�ல் தனது நன்�ைய ெத��த்துக்ெகாள்வேதாடு �றந்துள்ள
2022ஆம் வருட புதுவருடத்�லும்
ெதாடர்ந்தும் அப்ப�ைய முன்ெனடுப்பதற்கு தனக்கு உத�யாக
இருப்பார்கெளனத் தான் எ�ர்பார்ப்பதாக கடவத்சத்தர �ரேதச ெசயலக

அ��ருத்�க்குழுத்தைலவரும் �லங்கா ெபாதுஜன ெபரமுன பாராளுமன்ற உறுப்�னருமான மர்ஜான்
ப�ல் ெத��த்தார்.
2022ஆம் ஆண்�ன் புதுவருட
கடைமகைள ஆரம்�க்கும் �கழ்வு
(03) கா� கடவத்சத்தர �ரேதச
ெசயலகத்�ல் �ரேதச ெசயலாளர்
�ரும� �மா� ரத்ன�ர தைலைம�ல் நைடெபற்றது. இந்�கழ்�ல்
ேமற்ப� �ரேதச ெசயலகத்�ற்கு
ெபாறுப்பான அரசாங்கத்�ன் அ��ருத்� குழுத்தைலவரும் பாராளுமன்ற உறுப்�னருமான மர்ஜான்
ப�ல் �ரதம அ��யாக கலந்து
�றப்�த்தார்.
இங்கு ெதாடர்ந்து உைரயாற்�ய
பாராளுமன்ற உறுப்�னர், ஜனா�ப-

��னதும் �ரதம�னதும் ேவண்டுேகா�ன் ேப�ல் நான் இப்�ரேதச
ெசயலகத்�ன் அ��ருத்� குழுத்தைலவராக
�ய�க்கப்பட்டுள்ேளன். 2021ஆம் ஆண்�ல் எனக்கு
ஒதுக்கப்பட்ட ���ல் இப்�ரேதச
ெசயலக ���ற்குட்பட்ட பகு�களுக்கு எவ்�த ேபதமு�ன்� அரசாங்கத்�ன் ேவைலத்�ட்டங்கைள
மு�யுமானவைர முன்ெனடுத்ேதன்.
அதற்கு �ங்கள் வழங்�ய ஒத்துைழப்புக்கள்,
அர்ப்ப�ப்புகைள
நான் ஒருேபாதும் மறக்கமாட்ேடன்.
�றந்த �ரேதச ெசயலாளெராருவர்
எமக்கு �ைடத்துள்ளார். அவரது
ேசைவைய பாராட்டு�ேறன்.
மக்களுக்கு ேதைவயான �ட்டங்கைள கடந்த வருடத்�ல் �றப்பாக
முன்ெனடுத்ேதாம்.
ெதாடர்ந்தும்
அேத ஒத்துைழப்ைப இவ்வருடமும்
நான் எ�ர்பார்க்�ேறன்.
ேமலும் உங்கள் �ரேதச குைற�ைறகைள �ங்கள் இனங்கண்டு எமது

ஆேலாசைனக்கூட்டத்�ல் முன்ைவயுங்கள். அப்ேபாதுதான் அதைன
�வர்த்�க்க மு�யும். மக்களுக்கு
முன்ெனடுக்�ன்றன
ேசைவ�ல்
அர�யைல நுைழக்க ேவண்டாம்.
அவர்களது கஷ்ட நஷ்டங்களுக்கு
முன்னு�ைம வழங்குங்கள். மக்கள்
ேதைவைய நல்ல முைற�ல் இனங்கண்டு அ��ருத்� குழுக்கூட்டத்�ல் முன்ைவத்து அதற்கான ப�காரத்ைத ெபற்றுக்ெகாடுக்க அைனத்து
ஊ�யர்களும்
இதயசுத்�யுடன்
முன்வர ேவண்டுெமனவும் பாராளுமன்ற உறுப்�னர் மர்ஜான் ப�ல்
இதன்ேபாது ேகட்டுக்ெகாண்டார்.
இக்கூட்டத்�ல் கா� மாவட்ட
அ��ருத்� குழு�ன் உப தைலவரும் கா� மாநகர சைப முதல்வருமான ��யன்த சஹபந்து, துைறமுகங்கள் கப்பற்துைற அைமச்�ன்
கா� துைறமுக அ��ருத்� குழு
ெசயலாளர் ரா�க் அன்வர் உட்பட
�ரமுகர்களும் கலந்து �றப்�த்தனர்.

பசைற �ரேதச சைப�ன் உறுப்�னர் கார்�ஷ்வரன் தனது �சம்பர் மாத ேவதனத்�ல்
கனவரல்ல வட்டாரத்�ல் வ�க்கும் மூன்று வ�ய குடும்பங்களுக்கு கு��ர் ��ேயாகத்துக்கான குழாய்கைளப் ெபற்றுக்ெகாடுத்தார். கார்�ஷ்வரன், பசைற �ரேதச சைபக்கு
ெத�வா�ய காலம் முதல் தனது மாதாந்த ேவதனத்ைத வ�ய மாணவர்க�ன் கற்றல்
ஊக்கு�க்குப்புக்கு வழங்� வரு�ன்றைம கு�ப்�டத்தக்கது.
(படம். லுணுகல �ருபர், நடராஜா மலர்ேவந்தன்)
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அேமசன் உயர் கல்வி நிறுவனத்தின்

பட்டமளிப்பு விழா

2021

ப

ம்பலப்�ட்�
அேமசன் உயர்
கல்� �றுவனத்�ன் பட்டம�ப்பு �ழா 26.12.2021
ெகாழும்பு பண்டாரநாயக்க
ஞாபகார்த்த சர்வேதச மாநாட்டு
�ரதான மண்டபத்�ல் (BMICH)
நைடெபற்றது.
பட்டம�ப்பு �ழா�ல் �ரதம
அ��யாக ெபாது மக்கள் பாதுகாப்பு
அைமச்சர் சரத் �ரேசகர, ெகௗரவ
அ��யாக கல்� மறு�ரைமப்பு,
�றந்த பல்கைலக்கழகங்கள் மற்றும்
ெதாைலதூரக் கல்� ஊக்கு�ப்பு
முன்னாள் இராஜாங்க அைமச்சர்
சு�ல் �ேரமஜயந்த ஆ�ேயார்
கலந்து ெகாண்டனர்.
�றப்பு �ருந்�னர்களாக ேபரா��யர் T. தனராஜா (கல்�ப் ேபரா��யர், முன்னாள் �ட்ட அ�கா�
ேத�ய கல்� �றுவனம்), ேபரா��யர் சமான் ேசனா�ர (ெமல்ேபார்ன்
பல்கைலக்கழகம்-அவுஸ்�ேர�யா,
முன்னாள் இயக்குனர்- ேத�ய
அ�ப்பைட ஆய்வுகள் �றுவனம்),
கலா�� �ஸ்கான் ப�ர் (PhD)
(இைணப் ேபரா��யர் - த்ெரஸ்
ேகார்ஜஸ் பல்கைலக்கழகம் �னா),
கலா�� ��ஸ் �ட்டர் (ஆங்�ல
��வுைரயாளர் வார்�க் பல்கைலக்கழகம் ஐக்�ய இராச்�யம், கலா��
ஆன்�வ் �ங் (கல்� மற்றும் வ�க
ஆேலாசகர் �யூ�லாந்து) கலா��
T. �மலன் ( கவுன்�ல்
உறுப்�னர் யாழ்ப்பாணப்
பல்கைலக்கழகம்,ஆர் .
உதயகுமார் மாகாணப்
ப�ப்பாளர் , கல்�
ப�மைன ெகாழும்பு
, ஷ�த் எம் �ஸ்�
- National President
- All Ceylon YMMA
Conference மற்றும்
பல ெவ�நாட்டு
பல்கைலக்கழக �ர���களும் கலந்து

ெகாண்டனர்.
ேமலும் அேமசன் கல்லூ��ன்
�ப்ேளாமாதா�கள் , பட்டதா�
மாணவர்க�ன் பட்டம�ப்புடன்
��வுைரயாளர்களுக்கும் , பங்குதார
�றுவனங்களுக்கும், அேமசன் கல்லூ��ன் ஊ�யர்களுக்கும் �ேசட
�ைனவுச்�ன்னம் அேமசன் உயர்
கல்� �றுவனத்�ன் �ைறேவற்று
ப�ப்பாளர் இல்ஹாம் மைரக்கா�னால் வழங்� ைவக்கப்பட்டது.
இப் பட்டம�ப்பு �ழா�ல்

ழகங்களுடனும்
இைணந்து
ெசயற்பட்டு
வரு�ன்றைமயும் கு�ப்�டத்தக்கது.
இவர்க�ன் அைனத்து பல்கைலக்கழகங்களும் பல்கைலக்கழக
மா�ய ஆைணக்குழு�னால்
அங்�க�க்கப்பட்டதாகும் ( UGC
Recognized ).

விேசடமான பாடெநறிகளாவன :

Diploma / HND / BA In Teacher
Training
Diploma / HND / BA / BED / In
Montessori & Child Care Education
Diploma / HND / BA / BSc In
Psychology & Counselling
Diploma / HND / BA In Child
Psychology
Diploma / HND / BA In Business
Management
Diploma / HND / BA In English
Language
Diploma In Care Giving
Diploma In Childcare
Diploma / HND / BA In Hotel
Management
ெபாது மக்கள் பாதுகாப்பு
அைமச்சர் சரத் வீரேசகர

இவ் ைவபவத்�ல்
அைனத்து பட்டதா�களுக்கும் தைலைமத்துவ ப�ற்� கட்டாயம் என்பதுடன்,
இந்த நாட்�ல்
�றக்�ன்ற ஒவ்ெவாருவரும் நாட்ைட
ேந�க்கக் கூ�யவர்களாக இருக்க
ேவண்டும் என்றும்,
கல்� மட்டுேம

சுமார் 220 மாணவர்கள் பட்டத்ைத
ெபற்றுக் ெகாண்டனர்.
இ�ல் ஆ��யர் ப�ற்� ெந�,
உள�யலும் உளவளத்துைணயும்,
தகவல் ெதா�ல்நுட்பம், கணக்�யல்
ேபான்ற பல துைறகளும் உள்ளடக்கப்பட்�ருந்தது.
ெவறும் புத்தக கல்�ைய மட்டும்
ைமயமாக ெகாள்ளாமல், மாணவர்களுக்�ைடேய
சுய ேவைலத்�ட்டங்கள்,
(Individual Project)ப�ற்� பட்-

டைறகள் (Practical Workshops),
ெவ�நாட்டு மாணவர்க�ன் ெதாடர்பாடல்,(Foreign Students exchange),
பல உள்நாட்டு �றுவனங்களுடன்
ஒப்பந்தங்கைள ைகச்சாத்�ட்டு
மாணவர்களுக்கு Individual Training
ேபான்றவற்ைற வழங்� ெதா�ல்
சந்ைதக்கு ஏற்றவாறு மாணவர்கைள
தயா�த்து அனுப்பு�ன்றைம �ேசட
அம்சமாகும்.
எ�ர்வரும் ஆண்டுக�ல் உல�ேலேய அ�கமாக ேதைவப்படு-

�ன்ற ெதா�ற்துைறயான Robertic
Engineering,Green Technology, Solor
Technology, Hybrid technology,
Cloud Computing, Automated
System, Mobile Technology, Wireless
technology, ேபான்ற துைறகளுடன்
ெதாடர்புைடய பாடெநகைளயும்
ெவகு�ைர�ல் ஆரம்�க்க உள்ளது
என அதன் �ைறேவற்று ப�ப்பாளர் இல்ஹாம் ம�க்கார் தனது வரேவற்புைற�ல் கு�ப்�ட்டார்...
அேமசன் உயர் கல்� �றுவ-

னமானது கல்�ேயாடு மட்டுமன்�
பல சமூக ேசைவகைளயும், பல
இலவச புலைமப்ப��ல் �ட்டங்கைளயும் ெசய்து வரு�ன்றைம கு�ப்�டத்தக்கது.
அேமசன் உயர் கல்� �றுவனமானது, ெதா�ல் �றன் அ��ருத்�
அைமச்�ன் மூன்றாம் �ைலக்கல்�
�றுவனத்�னால் (P01/0854) ப�யப்பட்ட உயர் கல்� �றுவனமாகும்.
ேமலும் பல உள்நாட்டு ெவ�நாட்டு
அைமப்புக்களுடனும், பல்கைலக்க-

ஒருவ�ன் வாழ்க்ைகைய மாற்�யைமக்கக் கூ�ய வல்லைம வாய்ந்தது. கல்� என்பது கண் ேபான்றது.
அ�வுக் கண்ைணத் �றக்க ேவண்டுெம�ல் கல்� கற்று ெகாண்ேட
இருக்க ேவண்டும். கல்� கற்பது
இன்பத்ைதேய தரும். ஆதலால்தான்
கல்� கற்பவர்கள் ேமலும் ேமலும்
கல்� கற்கேவ �ரும்புவார்கள்.
எனக் கு�ப்�ட்டார்.
(www.amazoncollege.lk)
Tel : 0765-204-604
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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

NORTH LANKA IIT

Top Floor, People’s Bank Building,
Stanley Road Jaffna
T.P 077 759 2666 / 021 492 7088

vkJ mq;fPfhuq;fs;
1.
2.
3.
4.

gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpd; mq;fPfhuk;.
tlf;F khfhz fy;tp mikr;rpd; mq;fPfhuk;
fpof;F khfhz fy;tp mikr;rpd; mq;fPfhuk;
,yq;if fy;tp mikr;rpd; mq;fPfhuk;

Nghl;Nlh
FWk;
tpsk;guk;

SUITS FOR ALL SEASONS AND FUNCTIONS

WEDDING, PARTY, MEETINGS, OFFICE, WINTER, SUMMER
SIZES FROM SMALL TO EXTRA LARGE

DESIGNERS & CUSTOM TAILORS

SUITS IN MODERN COLOURS AND DESIGNS

AVAILABLE IN READYMADE OR TAILOR TO SUIT YOU

SUITING AND SHIRTING FABRICS
EXCLUSIVELY FROM
ITALY, UK, INDIA AND BANGKOK

VARIOUS SHIRTING STYLES

CHECK, PLAIN AND PRINTED

Computer Science
I.
II.
III.

B.Sc in Computer Science (Top up 1 year)
B.Sc in Computer Science (3 years)
M.Sc in Computer Science (1 year)

I.
II.
III.

B.Sc in Agriculture Science (Top up 1 year)
B.Sc in Agriculture Science ( 3 years)
M.Sc in Agriculture Science (1 year)

I.
II.
III.
IV.
V.

B.Ed. (Top – Up) 01 Year
M.Ed. (1 year)
D.Ed (3 years)
B.A. in English Top – up (1 year)
Post Graduate Diploma in Education (P.G.D.E):

HOTLINE :

Entry Qualification: 02 years Dip. In IT/HND-IT
Entry Qualification: G.C.E. (O/L) / (A/L)
Entry Qualification: Any Degree

072 700 00 23

- PARKING AVAILABLE
- OPEN ON SUNDAYS & HOLIDAYS

MAIN SHOWROOM & OFFICE - 525, GALLE ROAD, BAMBALAPITIYA.
BRANCHES - MAJESTIC CITY, 3/02 (3RD FLOOR), BAMBALAPITIYA / 291, GALLE ROAD, MT.LAVINIA.

B.Sc in Agriculture Science
Entry Qualification: Dip. in Agriculture (2 Years)
Entry Qualification: G.C.E. (O/L) / (A/L)
Entry Qualification: B.Sc in Agriculture Science

Education
Entry Qualification: Teacher’s Training College / College of Education
Entry Qualification: B.Ed. / P.G.D.E
Entry Qualification: M.Ed.
Entry Qualification: HNDE, 2 years Diploma.
Entry Qualification: Any Degree

lhl;lh 709 mYkPdpak;
nghb 2018 jahhpg;G
8000 ,dk;> ePsk;
14 1/2. rpwe;j
epiyikapYs;sJ.
mjpAah; tpiyf;F
cldbahf tpw;fg;gLk;.
071-4395483.

B.Sc. in Civil Engineering
I. B.Sc in Civil Engineering (Top-up – 01 year)

Entry Qualification: Dip. in Civil Engineering (02 years)

Ph.D.
I. Ph.D ( 3 years) Entry Qualification: Any Master Degree

Fine Arts

Victorian Guest

B.FA (Top-Up – 1 year) Entry Qualification: Teacher’s Training College / College of Education

Sports Science
I.
II.

B.Sc in Sports Science Top-up (1 year) Entry Qualification: Dip. in Physical Education (2 years)
B.Sc in Sports Science (3 years) Entry Qualification: mur ghlrhiyfspd; tpisahl;Lg; gapw;Wtpg;ghsh;

Law – LLB
LLB

Entry Qualification: (A/L 3 Passes)

Lanka City Campus - Batticaloa / T.P. 077 759 2666
Matale Lanka City Campus - Mr. C. Jeevaratnam - 614/C, Main Street, Matale. / Tel : 071 3476838 / 070 3199333
North Lanka IIT - Top Floor, People’s Bank Building, Stanley Road Jaffna / T.P 077 759 2666
Vavuniya Lanka City Campus - Station Road, Vavuniya / T.P. 076 488 6169

De hydrator ,ae;jpuk;

- Bandarawela

Fiwe;j tpiyf;F
kw;Wk; ek;gpf;ifahd
epWtdj;jpy;
tpw;gidf;Fz;L. N.C.
,d;[pdpaupq; (gPtpb)
vy;bB> gpypae;jy.

r…v¨ vƒz - x¨[z
Y£vy 4 - Rv¨l‰lp‰ 8
- y¥.10,000/ïK vƒz - ‡¥ñz‹
y¦K 4 - Rv¨l‰lp‰ 12
- y¥.12,000/-

~Ü»xˆ n™p{z
x¨[z Y£vy - y¥. 1,500/‡¥ñz‹ Y£vy - y¥. 2,200/-

info@ncengineering.lk/
www.ncengineering .lk
011 5 882 077 / 077 2 357

…v¨p‰ ~qƒ£v {« pþp p£p lf£Yx
victorianbungalow.lk

502 / 076 66 31 887

~Kr«Mj ë»Y‰lpxv
y¥. 20,000/v¨†l¥p‰»[x ~v` YªY‰
tj‰h£y»{z p[yxf
~ƒ ãKùxrzf
Ã. ò. 2

077 3 711 196
070 2 536 896

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

classified@lakehouse.lk
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

100/- &gh

,yq;if tq;fp fzf;fpyf;fk;
(Nyf;`T]; fpis)

000000377

xd;iyd; %ykhfTk; nrYj;jyhk;.

- xt;nthU Nkyjpf nrhy;Yf;Fk; 10
&gh
- Mff;$ba nrhw;fspd; vz;zpf;if 65
tprhuizfSf;F gpd;tUgth;fSld; njhlh;G nfhs;sTk;

mD\h - 077 7 278 948 / gpAkp
ukzp - 011 2 129 347 / fadp

* Trusted Marketplace of Classified Advertisers...

Classified

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

- 011 2 429 383 /
- 011 2 429 342

Green Light for

Online Transfer
Lake House Branch
Acc. No. 000000377
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ேபருவைள ெகச்சிமைல தர்காவில்
புனித புஹாரி தமாம் மஜ்லிஸ்
ேபருவைள �ேஷட �ருபர். �.எம் முக்தார்

வரலாற்று �ர�த்� ெபற்ற ேபருவைள ெகச்�மைல தர்ஹா�ல் நைடெபறும் வருடாந்த பு�த
ஸ�ஹ�ல் புஹா�, ஸ�ஹ�ல் முஸ்�ம் மஜ்��ன் தமாம் ைவபவம் இன்று 09ஆம் �க�
ஞா�ற்றுக் �ழைம காைல சங்ைகக்கு�ய அஷ்
ெஷய் முஹம்மத் கா�ப் அல� ஆ�ம் �ன்
அஷ் ெஷய்க் அப்துல்லாஹ் ஆ�ம் அல�யதுல் கா�� தைலைம�ல் ெகா�ட் 19 சுகாதார
வ�முைறகளுக்கு அைமய �க எ�ைமயான
முைற�ல் வைரயறுக்கப்பட்ட மார்க்க அ�ஞர்க�ன் பங்குபற்றலுடன் நைடெபறவுள்ளது.
15 ஆம் நூற்றாண்�ல் �.� 1474 எெலக்ஸ்
ஸான்�யா�ல் அைமக்கப்பட்ட ஸ�ல்தானுல்
அஷ்ரப் அல் �தா�ன் பள்�வாசைல ேபான்று
ெகச்�மைல தர்ஹா�ல் கைல அைமப்பு
ெப�தும் ஒத்��ருக்�ன்றது. எ�னும் அதன்
உருவ அலங்காரங்களும், அழ�ய மாடங்களும், ேகாபுரங்களும் இங்கு இல்ைல. மூன்று
�ைசக�லும் கட�னால் சூழப்பட்ட இயற்ைகக்
காட்�கள் இதன் �றப்பம்சமாகும். இதன் தைலவா�ல் பக்க வா�ல் ெப�தும் ெதன்�ந்�ய முைற�ல் அைமந்துள்ளன. இக்கட்டடம்

�ஜ்� 1327 ஆம் ஆண்டு �ர்மாணம் ெசய்யப்பட்டுள்ளது.
ெகச்�மைல புகா� மஜ்��ன் �யா�த்த
ேசைவகள் அனந்தம் என்று கூறலாம். ேசஹ�
அப்துல்லாஹ் ஆ�ம் அவர்கள் ஒருநாள் உபேதசம் தைல�றந்த அரபுக் கல்லூ� ஒன்ைற
உருவாக்�யது. ெகாைடவள்ளலான எம்.�.எச்
அப்துல் கபூர் ஹா�யார் இம்மஜ்��ல் ேகட்ட
உபேதசத்தால் மஹரகைம�ல் கபு�யா அரபுக்
கல்லுஸ�ைய �ர்மா�த்தார்கள்.
ெகச்�மைல புகா� மஜ்��ன் �ைளவால்
�ற்காலத்�ல் இரண்டு புகா� மஜ்�ஸ்கள்
ேதாற்றம் ெபற்றன. மூதூர் �ண்�யா புஹா�
மஜ்�ஸ் ெதன்�ந்�யா காயல்பட்டம்
புகா� மஜ்�ஸ் ஆ�யனேவ அைவயா-
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கும்.
2004 ஆம் ஆண்டு சுனா� கடற்ேகாள்
அனர்த்தம் ேபருவைள கடற்கைரப்பகு��ல்
பா�ய ேசதங்கைள ஏற்படுத்�ய ேபாதும் கூட
மூன்று பங்கங்களும் கட�னால் சூழப்பட்டுள்ள இந்த தர்காவுக்கு எந்த �தச் ேசதமும்,
பா�ப்பும் ஏற்பட�ல்ைல என்பது இங்கு கு�ப்�டத்தக்கது. அல்லாஹ்�ன் மகத்துவம் இறங்கும் பு�த புகா� மஜ்�ஸ் நைடெபறும் இந்த
தர்கா�ல் பல அற்புதங்கள் �கழ்ந்துள்ளைம
மைறக்கமு�யாத மறுக்கமு�யாத உண்ைமயாகும். வரலாற்றுப் �ரச�த்� ெபற்ற இந்த
தர்காைவ த��ப்�தற்காக �னமும் அ�க எண்�க்ைகயான உள்சாட்டு ெவ�நாட்டு முஸ்�ம்கள் வருவது கு�ப்�டத்தக்கது.
கடந்த �சம்பர் 06 ஆம் �க� ேமற்ப�
மஜ்�ஸ் ஆரம்பமானது. ஜனவ� 08 ஆம்
�க� இரவு கத்தாத் ரா�ப், �ேஷட மார்க்கச்
ெசாற்ெபா�வு அதைனயடுத்து அஷ் ெஷய்க்
அஷ்ரப் வ�யுல்லாஹ் �மயாரத் �கழ்ச்�யும்
இடம்ெபறும் 09 ஆம் �க� அ�காைல அல்
குர்ஆன் தமாம் ைவபவம் சுகாதார அைமச்�ன் ெகா�ட் 19 சுகாதார நைடமுைறகளுக்கு
அைமய வைரயறுக்கப்பட்ட உலமாக்க�ன் பங்குபற்றலுடன் இடம் ெபறும்.
தமாம் �கழ்ச்�கைள இலங்ைக வாெனா�
முஸ்�ம் ேசைவ 70 ஆவது வருடமாகவும் ேநர�யாக அஞ்ச� ெசய்யும்.

ெகாேரானா�ன் �ன்னர்...
இதனால் �ரக்�ேய ேமேலாங்� �ற்�ன்றது.
ஏலேவ ெவ��டங்களுக்குப் ேபானவர்கள் இன்று வருமானத்ைத இழந்து ப�த�க்�ன்றார்கள். �லர் ெபற்ேறா�டம் பணம் எ�ர்பார்க்கும் ப�தாப�ைல. இதனால்
குடும்ப அைம� குைல�ன்றது. அரசாங்க உத�ேயா
�வாரண ெகாடுப்பனவுகேளா �ைடக்க வ�ேய இல்ைல.
இன்ைறய �ைலவா� உயர்�னால் ெப�தும் பா�க்கப்படுபவர்களாக ெபருந்ேதாட்ட மக்கேள காணப்படு�ன்றார்கள். இதுதான் யதார்த்தம். ஆனால் வர்த்தகர்கேளா
ெகாள்ைள இலாபம் அ�க்�ன்றார்கள். பணப்புழக்கமும்
குைறந்து ேபாயுள்ளது. ெபாருட்கைள அடகு ைவத்தும்
�ற்றும் வட்�க்குப் பணம் வாங்�யும் அன்றாட
��யத்ைத நடாத்த ேவண்�ய கட்டாயம். ெசால்லப் ேபானால்
தற்ேபாைதய �லவரங்க�ல் இருந்து கற்றுக்ெகாள்ள
ேவண்�ய பாடங்கள் ஏராளம் உண்டு. சுய ெபாருளாதார ஈட்டலுக்கான வ�வைககைள உருவாக்க ேவண்டும். இங்கு
த�சு �லங்கள் ைக�டப்பட்டுவரும் கா�கள் �ைறய
காணப்படு�ன்றன. இவற்ைற ெபருந்ேதாட்ட மக்களுக்கு
கு�ப்பாக இைளஞர்களுக்குப் ப�ர்ந்த�க்கலாம். ெசாந்தமாக்கலாம். �வசாய முயற்�கைள ஊக்கு�க்கலாம்.
தமது ைகைய மட்டும் நம்� வாழும் மேனா�டத்ைத ஏற்படுத்தலாம். இதற்காக ெதா�ல்சார் ப�ற்�, அதற்கான
உபகரணங்கள், ெகாள்வனவு ெசய்வதற்கான ��யுத�
இவர்களுக்கு �ைடக்க ேவண்�யது முக்�யம். இது அரசாங்கத்தால் மட்டுேம சாத்�யமாகும். இதன் மூலம் ெபருந்ேதாட்ட மக்க�ன் இடப்ெபயர்வுகைள தடுக்கலாம். இடர்கள்
ஏற்படு�டத்து உள�யல் ���லான அமூத்தங்கள் ஆக்�ைனப்படுத்தாமல் பார்த்துக் ெகாள்ளலாம். ேவைலவாய்ப்புகைள உருவாக்குவதன் மூலம் தன்னம்�க்ைக ெகாண்ட
ஒரு சமூகத்ைத கட்� எழுப்பலாம் என்பைத வ�யுறுத்து�ேறாம்.
இன்று ேத�ைலப் ப�ர்ச்ெசய்ைக ேதக்கம் கண்டு வரு�ன்றது. உ�ய பராம�ப்பு இன்ைமயால் �ைள �லங்-

இைளஞ�ன் உ�ைரப் ப�க்கக் காரணமான...
�ல �னங்களுக்கு முன்னர் ேசதவத்ைத �ரேதசத்�ல் அைமந்துள்ள லத்��ன் �ட்ைடத் ேத�ச் ெசன்ற எம்�டம்
லத்��ன் தாய் பஸ்�யா இவ்வாறு
கூ�னார்.
“அப்துல் லத்�ப் மர�த்த நாளன்று
அவரது ைகேப�க்கு ெதாைலேப�
அைழப்ெபான்று வந்தது..... “ஐேயா
அம்மா, லத்�ப் மர�த்து �ட்டதாக நண்பர்கள் ெசால்�றார்கள்.....
இது உண்ைமயா?” என அைழப்ைப
எடுத்த யுவ� ேகட்டார்.
அப்ேபாது
� யார்? எனக் ேகட்ேடன்.... அதன்
�ன்னர் அந்தப் �ள்ைள, “நான்தான்

லத்�ைப காத�க்கும் ெபண்..... அவர்
ட்�ப் ஒன்று ெசல்வதாக �ட்�ல் கூ�
�ட்டு எமது �ட்டுக்கு வந்ததாகக்
கூ�னார்....” என்றார். “உண்ைமயாகவா?.... எனது மகன் மர�த்து�ட்டார்.... உங்கள் �ட்�ல் ஏேதனும் எ�ர்ப்பு
இருந்ததா......” எனக் ேகட்ேடன். எனது
மகன் தனது காதல் ெதாடர்பு பற்�
என்�டம் கூ��ருந்தார்..... அந்தப்
�ள்ைள கத்ேதா�க்க மதத்ைதச் ேசர்ந்தவள்.... பாணந்துைறதான் அவளது
ஊர்... என்று. நான் லத்��டம், “அந்தப்
�ள்ைள எமக்குச் ச� வராது..... இன்னும்
மூத்த சேகாதரனும் �ருமணம் மு�க்க-

(08 ஆம் பக்கத் ெதாடர்)

களும் வனாந்தரமா�க் ெகாண்�ருக்�ன்றன. இதனால்
ஆண்களுக்கான ேவைல வாய்ப்புகள் அ�ேயாடு ஒ�க்கப்பட்டு�ட்டன. ெபண்கைள மட்டுேம உள்வாங்கக்கூ�யதாக
ெபருந்ேதாட்டக் கட்டைமப்பு மாற்றம் கண்டு ெநடுநாளா�ற்று. இத்துைறைய �ளவும் கட்�ெயழுப்ப ேவண்�ய
கடப்பாடு அரசாங்கத்ைதச் சார்ந்�ருக்�றது.
அத்துடன் சுகாதார ேமம்பாடு கு�த்தும் அரசாங்கம்
அவதானம் ெசலுத்த ேவண்�யுள்ளது. இன்று ெபருந்ேதாட்ட முகாைமத்துவமும் ட்ரஸ்ட் �றுவனமுேம மைலயக
சுகாதார ேசைவகைள ைகயாண்டு வரு�ன்றது. இது �ருப்�கரமானதாக இல்ைல. எனேவ ெபருந்ேதாட்டச் சுகாதார
ேசைவகள் முழுைமயாக அரசாங்கத்�ன் ெபாறுப்�ன்
�ேழேய வரேவண்�யள்ளது. ெபாது சுகாதார ேசைவ
முைறைம என்பது இங்கு அவசரமானதும் அவ�யமானதும் கூட. இதற்கான ஏற்பாடுகைள து�தக��ல் ேமற்ெகாள்ள இ�யாவது மைலயக ெதா�ற்சங்கங்கள் முன்வரேவண்டும். இன்று ெபருந்ேதாட்ட மக்களுக்கு மா 1
�ேலா 80 ரூபா �ைல�ல் 15 �ேலா மாதாந்தம் வழங்க
அரசாங்கம் முன்வந்துள்ளது.
இது வரேவற்கக்கூ�யது. அேதேநரம் ேதாட்டத்�ல்
ேவைல ெசய்பவர்களுக்கு மட்டுேம இச்சலுைகக் �ைடக்குெமன்றும் கூறப்படு�ன்றது. இதனால் ஓய்வூ�யம் ெபற்றுள்ள பல்லா�ரக்கணக்கான முன்னாள் ெதா�லாளர்கள்
ஒரங்கட்டப்படுவார்கள்.
நாைலந்து அங்கத்�னர்கைளக் ெகாண்ட ஒரு குடும்பத்�ல் சராச�யாக ஒருவர் மட்டுேம ேதாட்டத்�ல் ேவைல
ெசய்யக் கூ�யவராக இருக்�றார் என்பைத மறுக்க
மு�யாது. எனேவ �வாரணங்களால் மட்டும் நைடமுைற
�க்கல்க��ருந்து மக்கைள �டு�க்க மு�யும் என்று
எ�ர்பார்க்க மு�யாது. அவர்க�ன் வாழ்�யைல ேமம்படுத்தும் �ரந்தர த்�ர்ேவ மாற்றங்கைள ஏற்படுத்தும். இதுேவ
இன்ைறய ெபருந்ேதாட்டச் சமூகத்துக்குத் ேதைவயாக
உள்ளது.

(03ஆம் பக்கத் ெதாடர்)

�ல்ைலேய.....” எனக் கூ�ேனன். ஐேயா
கடவுேள... எனது �ள்ைளக்கு என்ன
நடந்தது என்று எனக்கு ெத�ய�ல்ைலேய.... �க் ெடாக் �ரச்�ைனயா?...
இல்லா�ட்டால் ேவறு �ரச்�ைனகளா?
என்று �ளங்க�ல்ைல.... எனது �ள்ைளக்கு ெசய்யப்பட்ட அ��க்கு �யாயத்ைதப் ெபற்றுத் தாருங்கள் என்ேற நான்
ேகட்�ேறன்.....”
அப்துல் லத்��ன் ெகாைல ெதாடர்�ல்
ெகாழும்பு வடக்குப் ��வுக்குப் ெபாறுப்பான �ேரஷ்ட ெபா�ஸ் அத்�யட்சகர்
அமல் எ��மான்னேக�ன் உத்தர�ல்,
வடக்கு 1 உத� ெபா�ஸ் அத்�யட்ச-

கர் ந�ன் ஜயசுந்தர�ன் கண்கா�ப்�ல், அப்���ன் புலனாய்வுப் ��வும்
உள்ளடங்கலாக �ராண்ட்பாஸ் ெபா�ஸ்
�ைலயத்�ன் ப�ல் ெபாறுப்ப�கா�
ெபா�ஸ் ப�ேசாதகர் �ஸ்ஸங்கேக�ன்
நடவ�க்ைக�ல் அப்ெபா�ஸ் �ைலயத்�ன் குற்ற �சாரைணப் ���ன் ெபாறுப்ப�கா� ெபா�ஸ் ப�ேசாதகர் �. ேஜ. �.
ேஹரத் தைலைம�ல் உப ெபா�ஸ் ப�ேசாதகர் ராஜரத்ன, சார்ஜன் சமர�ங்க,
கான்ஸ்ட�ல்களான றுவன்�வ, ரத்நாயக்கா, ரத்நாயக்கா மற்றும் அஸான் உள்�ட்ட அ�கா�கள் ேமல�க �சாரைணகைள ேமற்ெகாண்டு வரு�ன்றனர்.

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

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

தைர மா� வாடைகக்கு
உண்டு. 02 க�ப்பைறகளுடன் களஞ்�ய �ரேதசம் குைறந்தபட்சம்
02 வருடங்கள் ெதாடர்பு
0777303199.
085969

கண்� - ெபறும�யான கட்�டம் �ற்பைனக்கு 06
மா�கள் (20 ேபர்ச்)
கண்� - குண்டசாைல
கு��றுப்பு �ரேதசம்.
1800 ச.அ� �ரதான
��க்கு முகப்பாக 80
அ� அகலம் �ரதான
��க்கு சமாந்தரமாக
தைர அடங்கலாக 06
கைடகள், ேமல்மா� 07
கைடகள் 02 ெவவ்ேவறான மண்டபங்கள் �லக்�ழ் மா�கள் உண்டு.
02
ெவவ்ேவறான
மண்டபங்கள் களஞ்�யத்துடன் கு��றுப்பு
அைற
�ரேதசங்கள்
மாதாந்த வருமானம்
04 இலட்சம். (வங்�க்
கடனுடன்) Rs. 1200
�ல்�யன் சகல வச�களுடன்
தரகர்கள்
ேவண்டாம்.
0777
438169,
0777
282147.
001222

�ங்கள
டயர்
எைல�ன்மன்ட் சுற்றுலா
இல்லத்�ற்கு கண்�ப்பாக
ெமா�ைய
�ளங்�
ேவைல ெத�ந்த ஊ�( ே ஹ ா ட் ட லு க் கு )
உைரயாடக்கூ�ய ஊ�யர்கள் ேதைவ. தங்கு�ஆண்/ ெபண் ஊ�யர்கள் ேஹாமாகமஎ�டம், உணவு, கம்பஹா.
யர்கள்
ேதைவ.
ெபாருள் �றப்பு �ைலெதா. ேப. 075 077
4145444,
யெமான்�ற்கு (Petrol
1873379. 001544
071
6800778
shed) ேதைவ. அைழக்கவங்�க்கு
ெசாந்தமான
001350
வும். 0713887678
தளபாடங்கள் மற்றும்
ல
ண்ட�ல்
உள்ள
அலுவலக
உபகரண001144
ங்கள் (�கவும் நல்ல
ெபா�த்�ன்
இலங்ைக ெரஸ்டூரண்ட் ெகாழும்பு
�ைல�ல்
உள்ளன)
ெ த ா � ற் ச ா ை ல க் கு
ஒன்�ற்கு
குைறந்த
கா�
டவு�ல்
�உற்பத்� ெபா��ட�ல்
பட்சம் 05 வருட அனுற்பைனக்கு உள்ளன.
உ த � ய ா ள ர் க ளு க் கு
பவம் மற்றும் UK
ேமல�க �சாரைணகெவற்�டங்கள், சம்பVI அல்லது IELTS
ளுக்கு 0766622833 கனரக வாகன சார�கள்
ளம் ேப�த் �ர்க்கலாLEVEL 4 சான்� தழ்
என்ற
எண்�ற்கு
ம். 077 7893786
ேதைவ. ெகாழும்�ல்
ெபற்றுள்ள
ஆங்�லஅைழ க்கவும். 001462
001019
இயங்கும் த�யார் �த்�ல் உைரயாடக்கூ�ய சர்�
வங்�க்கு
ெசாந்தமான
ஸ்
ஸ்ேடஷன்
றுவனத்�ற்கு கனரக
ஒரு
சைமயற்கைல
பயன்படுத்�ய தளபாடஒன்�ற்கு அனுபவமுவாகன
சார�கள்
ங்கள் மற்றும் அலுவள்ள ஊ�யெராருவர்
�புணர் ( Food Chef)
அவசரமாக
ேதைவ
லக உபகரணங்கள் ெகாேதைவ. ப�ற்றப்பட்ட/
ேதைவ சுயதரவுகைள
ேமல�க தகவல்களுழும்�ல் (மருதாைன)
ப�ற்றப்படாத ஊ�ய�ன்னஞ்ச�ல் அனுக்கு - 0725148363,
�ற்பைனக்கு உள்ளன.
ர்கள் ேதைவ. ெதா.ேப.
ப்பவும். ceylon s a p p h
0718888889.
ேமல�க �சாரைணகஇல. 0779218138,
ire2021@ g m a il.com
001597
ளுக்கு 0766622833
0763741229.
0777599205 000411
என்ற
எண்�ற்கு
000139
அைழக்கவும். 001443

எமது வேயா�பர் இல்லத்�ற்கு அன்பான சைமயல் 0777709371 அலவ்வ,
ெசய்யக்கூ�ய ெபண்
��கம �ரேதசங்க ளுமற்றும்
அன்ப�ப்புக்கு ேமசன் பாஸ்மார்
கைள �டுக�ல் ேச2000 + OT ைகயுத�ர்க்கக் கூ�ய ஆண்
யாட்கள் 1500 + OT
ேதைவ. 388/ 1/ 1,
உடன் ேதைவ. உணவு
ேபஸ்ைலன் ��, ெதம��ய ெதாைகக்கு ட்டெகாைட, ெகாழும்பு
தங்கு�ட வச�கள் இல-09. 077 5509641,
வசம்.
001897
011 2677 6 4 1 ,
. 070 33 1 8 6 4 1.

�ரபல
�றுவனங்கள்
பலவற்�ல் பாதுகாப்பு
ெவற்�டம் உண்டு. 12
ம� ேநர ேசைவ ேநரத்�ற்கு ரூ. 1200/ - ரூ.
1300/ - OIC, SSO,
LSO ெவற்�ட ங்கள்
உண்டு. உணவு இலவசம் . வட்� இன்�ய
கடன்
அவசரமான
எந் த ேவைல�லும்
முற்பணம். காப்புறு�
காப்�டு EPF, ETF
வத்தைள. ம ட்டக்கு�,
ெ க ா ட் ட ா ஞ் ே ச ை ன ,
யூ�யன் �ேள ஸ்,
�ம்��கஸ்யாய, ராஜ��ய, ெகாலன்னாவ
�ரேதசங்க�ல் ெவற்�டங்கள் உண்டு. 0777
677872.
085067
ெமல்��புர ெதன்னந்ேதாட்டத்�ற்கு
நடுத்தர
வயது
கமத்ெதா�ல்
காவலா�
(தம்ப�)
ேதைவ. ேமல�க �பரங்களுக்கு. அைழயுங்கள் - 0770091000

வாகன அலங்கார �டயங்கள்
நடாத்�ச்
ெசல்லும் �றுவனத்�ற்கு 35 வய�ற்கு ேமற்படாத ப�ற்� ெபற்ற/
ெகாழும்பு -08 ெகாட்டா��
ெபறாத
ஊ�யர்கள்
சந்ரேலாக மாவத்ைத
ேதைவ. தங்கு�ட வச500 ச.அ� அகலமான
�கள் உண்டு. எஃபபல்
மா� �யாபாரஸ்தலம்
ஆர்ேகட்.
கம்பஹா.
வாடைகக்கு. 65, 000
077 3996055, 071
- 0777 259282 .
082611
0475408. 001545 �ட்டுப் ப�ப்ெபண்கள்
001414
மற்றும் அட்ெடன்டன்கள் ேதைவ. 16 இ�ருந்து 35 வைரயும்
அனுபவம் ேதைவ�ல்ைல. நல்ல சம்பளம் ப�யாளர்கள் ேதைவ.
மற்றும் ேவைல �பெகாழும்�ல் இயங்குந்தைனகள் ெதாடர்பு
000953
ம் த�யார் �றுவன75/1, W.A. �ல்வா
த்�ற்கு
உடன�யாக �ற்பைன உத�யாளர்
மாவ த்ைத, ெகாழும்பு
cq;fs; tpsk;guq;fis gpd;tUk;
- பள்�ைய �ட்டு ெவப�யாளர்கள் ேதைவ.
kpd;dQ;rYf;F mDg;gTk
-6
25911
69,
�ேயறுபவர் �ரும்பேமல�க தகவல்களு2555410, 07 77
த்தக்கது. ேந�ல் வந்து
க்கு
அைழக்கவும்.
452447 மற்றும் 075
ேபசவும். இல. 05,
tprhuizfSf;F gpd;tUgth;fSld; njhlh;G nfhs;sTk;
0725148363,
5091379 ஆ�ய இலகுவா� ��, ெகாழும்புmD\h - 077 7 278 948
ukzp - 011 2 129 347
0718888889.
க்கங்கைள அைழக்கவு12. (0756740280).
gpAkp
- 011 2 429 383 fadp - 011 2 429 342/343
ம்.
085863
001602
084325

jpUkz
Nritfs;

classified@lakehouse.lk

SPA ஆயுர்ேவத அர�ல்
ெகாழும்பு 08 ெபாரள்ள
ப�வு ெசய்த �றுவனR.I.T அலஸ் மாவத்ைதத்�ற்கு
ப�ற்�ெப�லுள்ள �சாலமான
ற்ற/ ெபறாத 18-35
இரண்டு மா� �டு தளவய�ற்�ைடப்பட்ட
�பாடங்களுடன் வாடைகங்க ளம் ேபசக் கூ�ய
க்கு உண்டு. மருத்துவ
கவர்ச்�கரமான ெதர�மற்றும் முகாைமத்துவ
ஸ்ட்கள் ேதைவ. நாள்
பட்டப்�ன் ப�ப்பு �று- யாழ்
இந்துக்கல்லூ�சம்பளம் ரூ. 10, 000/
வனம் (PGIM/ PIM),
க்கு முன்பாக KKS
மடவைள பஸார் - கண்�
- உணவு, த ங்கு�டம் ெகாழும்பு - 06 ெவள்ளவபாடசாைலகள் ைவத்�ேராட்�ல் சகல வச�ககா� �ற்பைனக்கு.
இலவசம். ேசைவ பகல்
யசாைலகள்
மற்றும்
ளும் ெகாண்ட �டு வாத்ைத, மக�ருக்கான
ெப�ய பள்�வாயலுஅல்லது
இரவு என
அைனத்து வ ச�களுடைகக்குண்டு. வாகனத்
த ள ப ா ட ங் க ளு டன்
க்கும் ம�னா ேத�ய
ே த ர்ந் ெ த டு க் க ல ா ம் .
ம்
நைட
த்
தூரத்�ல்
த�ப்�டம்
உண்டு.
அைறக ள் , இைணந்த
பாடசாைலக்கும் நைட
Full time / Part time
வ�
ச்�ராக்கப்பட்ட
02
ெதாடர்புகளுக்கு.
077
கு�ய ல ைற, உணவு
தூரத்�ல் ேதைவக்ேகேசைவ. இதற்கா க ெதஅைறகள்
சாதாரண
4493222. 001972
அைற , ச ைமயலைற,
ர�ஸ்ட்கைள ெதாடர்பு02 அைறகள், இைணட்ப 10, 8 அல்லது 62
குக்கர், சலைவ இயபடுத்� த ர மு�யுமானக்கப்பட்ட 03 கு�யல்
ேபர்ச்சஸ்
கா�யும்
ந்�ரம், கு�ர் சாதனம்.
jpUkz
வர்க ளுக்கு ரூபா 10,
அைறகள், ஊ�யர்க�ம�வு �ைலக்கு. பண
75/ 1, W.A. �ல்வா
Nritfs;
000/ - ேசைவக்கட்டணற்கான க�வைறயுடன்
அவச ர ேதைவக்காக
மாவத்த ,
ெதா.ேப
ம் எம்மால் ெசலுத்த125,0 0 0/ - ேப�த்�- 011 2 5 91169,
� ற் க ப் ப டு � ற ப்படும். shakya Herble
ர்மா �க்கலாம். 070
07550
9
1
379,
து.
ெதாைலேப�
spa (pvt) Ltd மாலேப,
5276 6 6 4 , 071
07774 5 2 447.
0767103636,
ெகாட்டாவ,
மகரகம,
4897477.
082160
நு ேக ெகாட, கடுெவல,
001395
0716103636.
தலவத்துக்ெகாட. 07 0
03
ெவவ்ேவறான
000579
4404040. 001813
ெதாகு � அப்பாட்ெம80 ேபர்ச் �கவும் ெபன்ட்டுக்கள் (01, 02,
202 2
இற்காக
றும�யான
கா�
03, 04 ஆம் மா�கள்)
ஹ ங்ெவல்ல ெதா��
ற்
ப
ை
ன
க்
கு .
ெந
�மால/ெப��ற்சாைலக்கு
ைகயுதகண்� - குண்டசாைல
யான �� - 1 மற்றும் சப்ரகமுவ
�யாட்கள் ேசர்த்துக் ெகாமாகாணம்
ெகன்ேடாஸ் ெசாக்ேலட்
2 ஆ ம் மா� ஒவ்ெவாள்ளப்படுவர் - ஊ�யர்
முஸ்�ம்
மணப்ெபரூ. 1, 500, ெபண்
ண்ணுக்கு மணமகன்
கம்ப�க்கு முன்னால் ன்று ம் 03 அைறகள்,
02 காற்�ச்� ராக்�ஊ�யர் - ரூ . 1100.
ேதைவ.
மணமகன்
�ரதான
பாைதக்கு
யுட
னான
அைறகள்,
0773 0778 13,
U.K
�ல்
வ�ப்பவராக
100 �ற்றர் தூரத்�ல்
01 ��ய அைற , 02
0722 2732 73
இருத்தல்
ேவண்டும்
சதுரவ�வ
தைரமட்டக �ப்பைறகள் , (01
மணமகள்
பட்டதா�
001407
மான ெவற்றுக் கா�
இைணந்தது) 03 ஆம்
1991ல்
�றந்தவர்
மு�ேயார் இல்ல கட்�டமாலேப
177
பஸ்
மா � 0 2 காற்றுச்�ரா5'3" உயரம் �வந்த
��க்கு 100 �ற்றர்
த் ெதாகு� களஞ்�யம்,
க்க ப்ப ட்ட அைறகள்
அழ�ய
ேதாற்றம்
ெதாைல�ல்
SLIIT
- மண்டபம், ெபன்�
��லங்கா�ல்
வ�ேஹாட்டல், �யாபரத்�ேவ
ைலயாள்
க�ப்பப்பவர்.
ெதாடர்புக்கு
�றுவனத்�ற்கண்ைமற்கு த�யார் ைவத்�ைற எல்லா மா�க�லு035
4381558/
�ல் 10 ேபர்ச் உடன்
யசாைலக்கு � கவும்
ம் � �க்கு முகப்பான
071-5476479 m u s l
�டு, உடன் �ற்பைனெபாரு த்தமா னது. 01
ப ல்க � - ெதாடர்பு
improps@gmail.com
க்கு . 175 இலட்சம்.
ேபர்ச் 1 0 இலட்சம்.
0
777303199.
மாைல 0 6 ம � க்கு
07
73477742
�ைலக ைள ேப�த்��றகு ெதாடர்பு ெகாள்ள085974
001367
ர்க்கலாம். இைடத்தரகவும்.
பட்டதா�
ஆங்�ல மு கத்துவாரம், ெகாழும்புB174020
ஆ � � ை ய
வ ய து 43, உயரம் 5'2"
ர்கள் ேதைவ�ல்ைல.
1 5, ேப ர்ச் 4.33
O/ L, A/ L - (2-12)
ெதா�ல் ெசய்யும் சேகாவா�ற்கதவுடன் சுற்�கா�யுடன் �டு �- G ene ral, Spoken,
த�க்கு தகு�யான மணவர ம�ல். ெதாடர்புகள்
ற்பைனக்கு
உண்டு.
Lit era ture Maths
மகன் ேதைவ. �தனம்
தர கர் ேவண்டாம்.
0777 282147, 077
ெபண்க ளு க்கு
�உண்டு. �பரங்கைள
07 7 1597247.
5486262 001224
ட்� ற்கு
�ஜயம்.
அனுப்பவும். எம்மதமும்
000701
0775051109
சம்மதம்.
B173781
641
001713
617
gytUlq;fshf ek;gpf;ifAs;s Nrit

வத்தைள ெகரவலப்�ட்l�ய�ல் எட்டு அைறகளுடன் 20 ேபர்ச்�ல்
அ�ேவக ெநடுஞ்சாைல�ன் ஆரம்பத்�ல் �ட்டுடன் �ற்பைனக்கு.
076 7059390, 076
8128405. 001855

ெவள்ளவத்ைத 59ஆம்
ஒழுங்ைக
ெம�ங்
�ேளஸ் 24/ 18/ 1/
1 முகவ� �ல் 02
படுக்ைக
அைறகளுடன் ந� ன �டு வாடைக க்கு உண்டு. 0761263828 001518

jpUkz
Nritfs;
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

100/- &gh

,yq;if tq;fp –
fzf;fpyf;fk;

000000377

(Nyf;`T]; fpis)

xd;iyd; %ykhfTk;
&gh
nrYj;jyhk;.

*xt;nthU Nkyjpf nrhy;Yf;Fk; 10
*Mff;$ba nrhw;fspd; vz;zpf;if 65
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வடபகு� �னவர்க�ன்...
இந்�ய �னவர்கள் ெபரும் எண்�க்ைக�லான படகுக�ல்
இலங்ைக கடற்பரப்புக்குள் நுைழவது கு�த்து ெசய்ம� மூலம் எடுக்கப்பட்ட புைகப்படங்கள் இந்�ய மத்�ய அரசுக்குக் காண்�க்கப்பட்டைதத் ெதாடர்ந்து இவ்�டயத்�ல் தமது தரப்�ல் தவறு இருப்பைத
ஓரளவுக்கு இந்�யத் தரப்�னர் ஏற்றுக் ெகாண்�ருந்தார்கள்.
எனேவ இந்�ய மத்�ய அரசாங்கமும், த�ழக அரசாங்கமும் இப்�ரச்�ைனைய மு�வுக்குக் ெகாண்டு வர �ைர�ல் நடவ�க்ைக எடுக்க
ேவண்டும் என்பதுதான் இலங்ைகத் த�ழர்க�ன் ேவண்டுேகாள்
ஆகும்.
த�ழகத்�ல் அர�யல் �ன்புலம் ெகாண்டவர்க�ன் படகுகேள
இலங்ைக கடற்பரப்புக்குள் சட்ட�ேராதமாக நுைழந்து �ன்���ல்
ஈடுபடுவதாகத் ெத�யவரு�றது. இதனால் எந்தக் கட்� த�ழகத்�ல்
ஆட்�க்கு வந்தாலும் அவர்களால் இப்�ரச்�ைனைய மு�க்க மு�யாமல் உள்ளது. அேதேநரம், இலங்ைகக்கு எப்ெபாழுதும் ேநசக்கரம்
�ட்டும் நாடாக இந்�யா இருப்பதால் அதைனப் பைகத்துக் ெகாள்ள
இலங்ைகத் தரப்�ல் �ரும்ப�ல்ைல. இதனாேலேய இராஜதந்�ர
���லான ேபச்சுவார்த்ைதகள் �து அக்கைற காண்�த்து வரு�றது.
கடற்ெறா�ல் அைமச்சர் டக்ளஸ் ேதவானந்தா ஒன்ைலன் ஊடாக
ெதாடர்ந்தும் ேபச்சுக்கைள நடத்�யுள்ளார். அண்ைம�ல் இரு
நாட்டுப் �ரதமர்களுக்கும் இைட�ல் நடத்தப்பட்ட கலந்துைரயாடல்க�லும் இவ்�வகாரம் �ரஸ்தா�க்கப்பட்டுள்ளது. தைடப்பட்ட
ேபச்சுக்கைளத் ெதாடர்வதற்கும் இ�ல் இணங்கப்பட்டது. இராஜதந்�ர மட்டத்�ல் எவ்வாறான இணக்கப்பாடுகள் எட்டப்பட்டாலும்

ெநருக்க���ருந்து...

(06ஆம் பக்கத் ெதாடர்)

எமது �ேசட குழு�ல் அர�யல் கட்�கள், பாராளுமன்ற உறுப்�னர்கள், வடக்கு, �ழக்கு, ெதற்கு மற்றும் ேமற்கு என நாட்�ன் பல பகு�க�லும் உள்ள ��ல் அைமப்புக்கள் தமது கருத்துக்கைள முன்ைவத்துள்ளன.
உள்ளூராட்� ேதர்தல் சட்ட �ர்�ருத்தங்கள், மாகாண சைபகள் சட்டங்கள் மற்றும் பாராளுமன்ற ேதர்தல் சட்டங்கள் மற்றும் ேவட்பாளர்கள், கட்�கள், �ற �றுவனங்க�ன் ேதர்தல்கைள உள்ளடக்�ய பா�ய
ெசலவுகைள குைறத்து ெபாறுப்புக்கூற�ல் ெகாண்டுவர நாங்கள்
ஆேலா�த்து வரு�ேறாம். எமது ப�ந்துைரகைள ஜனவ� மாதம் பாராளுமன்றத்�ல் சமர்ப்�க்க எ�ர்பார்த்துள்ேளாம்.

ேக:

ெபாதுமக்கள் மத்தியில் முக்கிய தைலப்பாக
மாறியுள்ள புதிய அரசியலைமப்புத் தயாரிப்புப் பணிகள்
தற்ெபாழுது எந்த நிைலயில் உள்ளன?

(06ஆம் பக்கத் ெதாடர்)

21

= [ath;jdGu nghJ itj;jparhiy

�னவர்க�ன் வாழ்வாதாரத்ைத உறு�ப்படுத்தும் வைக�ல் எடுக்கப்படும் நடவ�க்ைககேள இப்�ரச்�ைனைய �ரந்தரமாக மு�வுக்குக்
ெகாண்டுவரும்.
எந்தெவாரு நாட்�னதும் அள�ன் அ�ப்பைட�ல் அதன் இைறயாண்ைம �ர்மா�க்கப்படலாகாது. இந்�யா அள�ல் ெப�யது என்பதால் இலங்ைக�ன் சர்வேதச கடல் எல்ைலைய �� தமது ெசயற்பாடுகைள முன்ெனடுக்க மு�யும் என அர்த்தப்படுத்த மு�யாது.
எனேவ, இரு தரப்புக்கும் பா�ப்பு இல்லாத வைக�ல் சுமுகமாக
இப்�ரச்�ைன �ர்க்கப்பட ேவண்�யது காலத்�ன் ேதைவயாகும்.

gjtp ntw;wplk;
fl;bl Nghh;kd; gjtp

¾NkNyAs;s gjtpf;fhf tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.
itj;jparhiyfs;>
jpizf;fsq;fs;>
¾murhq;f
mikr;Rf;fs; kw;Wk; Gfo;tha;e;j fk;gdpfspd; Xa;T
ngw;w fl;bl Nghh;kd;fSk; tuNtw;fg;gLfpd;wdh;.
¾,e;j epadkhdJ xU tUlj;jpw;F xg;ge;j mbg;gilapy;
mike;jpUf;Fk;. xg;ge;j fhykhdJ = [ath;jdGu
nghJ
itj;jparhiyapd;
Kfhikj;Jtj;jpdhy;
jPh;khdpf;fg;gLk;.

W`_z gy;fiyf;fofk; - khj;jiw
tpiykDf;fSf;fhd tpN\l mwptpj;jy;

¾rk;gsk; Ngrpj;jPh;f;fg;gLk;.

W`_z gy;fiyf;fofj;jpw;F nghwpj;njhFjp kw;Wk; ,ae;jpuhjp>
fzpdp nkd;nghUs; kw;Wk; td;nghUs;> Ma;T$l cgfuzk;>
mYtyf cgfuzk; kw;Wk; jsghlk; cgfuzk; kw;Wk;
Vidaitfis toq;fy;> xg;gilj;jy;> epWTjy;> nraw;gl
itj;jy;> ghPl;rpj;jy; kw;Wk; guhkhpj;jy;

¾epakdnkhd;iw
toq;fy;/
toq;fhjpUj;jy;
Mfpatw;wpw;fhd chpikia = [ath;jdGu nghJ
itj;jparhiyNa nfhz;Ls;sJ.

Zoom Clhf 2021 brk;gh; 28 Mk; jpfjpad;W eilngw;w
tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lj;jpy; jPh;khdpf;fg;gl;l msTf;
Fwpg;Gf;fspy;
Nkw;nfhs;sg;glTs;s
khw;wj;jpdhy;
NkNy
Fwpg;gpl;Ls;s tpiykDtpd; %Lk; jpfjpahdJ 2022 rdthp 24 Mk;
jpfjpf;F gpw;Nghlg;gl;Ls;snjd midj;J jFjpAs;s jFjpAk;
jifikAKs;s tpiykDjhuh;fSf;F W`_z gy;fiyf;fof
JizNte;jhpd; rhh;ghf jpizf;fs ngWiff; FOj; jiyth;
mwptpf;fpd;whh;.

¾2022.01.25 Mk; jpfjpad;W my;yJ mjw;F Kd;duhf
fPNoAs;s Kfthpf;F tpz;zg;gjhhpfs; mth;fspd;
tpz;zg;gq;fis KOikahd RajuT kw;Wk; ,U
(2) cwtpduy;yhj ghpe;Jiuahsh;fspd; ngah;fSld;
mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

¾jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; tpz;zg;gpf;Fk;
gjtpahdJ Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;.

jiyth;>
= [ath;jdGu nghJ itj;jparhiy>
jsgj;gpl;ba>
ENfnfhl.
05.01.2022.

tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis Vw;fdNt ngw;Wf; nfhz;l
tpiykDjhuh;fSf;F Gjpa msTf; Fwpg;Gf;fis ehk; mwptpg;Nghk;
vd;Wk; tpiyfs; Gjpa msTf; Fwpg;Gf;fSf;Nf rkh;g;gpf;fg;gly;
Ntz;Lk;.
cq;fSf;F Nkyjpf njspTWj;jy;fs; Njitg;gbd;> “sabsupp2@
admin.ruh.ac.lk” vd;w topahf njhlh;G nfhs;sTk;.
jiyth;> jpizf;fs ngWiff; FO>
W`_z gy;fiyf;fofk;> nty;yklk> khj;jiw.
2022 rdthp 09 Mk; jpfjpad;W.

ப�ல்: தாம் �ய�த்த �ேசட குழு�ன்
வைரபு �ைர�ல் சமர்ப்�க்கப்படும் என
ஜனா�ப� அ��த்துள்ளார். இந்த வைரபு
சமர்ப்�க்கப்பட்டதும் அது கு�த்து ஆேலா�க்க மு�யும் என நம்பு�ன்ேறாம்.

ேக:

பாராளுமன்றத்தில் நல்ெலாழுக்கம் மற்றும் கண்ணியம்
சீர்குைலந்து விட்டது என்ற கருத்து
மக்களிைடேய நிலவுகிறது. இந்த
நிைலைமய மாற்றுவதற்கு எவ்வாறான
நடவடிக்ைககள் எடுக்கப்பட ேவண்டும்
என நீங்கள் கருதுகின்றீர்கள்?

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

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (ITB)

ப�ல்: பாராளுமன்ற உறுப்�னர்க�ன் நம்�க்ைக மற்றும் நல்ெலாழுக்கம் என்பவற்�னால் பல வருடங்களாக �மர்சனங்கள் முன்ைவக்கப்படு�ன்றன. சபாநாயகர் மற்றும்
கட்�த் தைலவர்கள் கலந்துைரயா� வரு�ன்றனர், ேமலும் ஒரு கு�ப்�ட்ட அளவு உயர் தரத்�ல் பாராளுமன்றம் பராம�க்கப்படும் என
நாம் நம்பு�ன்ேறாம். த�ப்பட்ட ���லான
குற்றச்சாட்டுகள் மற்றும் �மர்சனங்கைளப்
ெபாருட்படுத்தாமல், �வாதங்க�ன் ஊடாக
உயர்ந்த தரத்ைதேய சமூகம் எ�ர்பார்க்�றது.

rKj;jpug; gy;fiyf;fofj;jpw;F 25>000 - 35>000 rJu mb
fl;blk; kw;Wk; Vida Nrit Njitg;ghLfis thliff;F /
Fj;jiff;F ngw;Wf;nfhs;sy;

ேக:

1.

Nkw;Fwpg;gplg;gl;l jFjp kw;Wk; jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J
2022 Nk Kjy; 2024 Nk khjk; tiu Mff; Fiwe;jJ ,uz;;L tUl fhyj;jpw;F
ePbg;Gf;fhd Vw;ghLfs; rfpjk; gy;fiyf;fofj;jpd; gad;ghl;bw;F fl;blnkhd;iw
Fj;jif / thlif mbg;gilapy; ngw;Wf;nfhs;tjw;F Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l
tpiykDf;fis nfhOk;G-15> kl;lf;Fsp> ,y. 51> gd;dhde;j khtj;ij> ,yq;if
rKj;jpu gy;fiyf;fofj;jpd; jpizf;fs ngWiff; FOj; jiyth; miof;fpd;whh;.

2.

gpd;tUk; mbg;gilj; jifikfisg; g+h;j;jp nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

அந்நிய ெசலாவணிைய மீதப்படுத்துவதற்காக ெவளிநாடுகளில் உள்ள ெகன்சியூலர் அலுவலகங்கைள மூடுவதற்கு அரசாங்கம் எடுத்த
தீர்மானம் குறித்து ேஜ.வி.பி மற்றும்
சில சிவில் சமூக அைமப்புகள் தமது
கருத்துகைள ெவளியிட்டுள்ளன. இது
பற்றி உங்களின் நிைலப்பாடு என்ன?

•
•
•
•
•
•
•

ப�ல்: இது ெவ��வகார அைமச்சர் ேபரா��யர் �.எல்.���ன் ப�ந்துைர�ன் ேப�ல்
எடுக்கப்பட்ட �ர்மானமாகும். ஆனால், எங்களுைடய உறவுகள் மற்றும் பு�ய வர்த்தகம்,
முத�ட்ைட ேமம்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புக்கைளத் �றக்கும் நம்�க்ைக�ல் உள்ள நாடுக�ல் எமது ெவ�யுறவு அலுவலகத்�ன் �ர���கள் இருக்க ேவண்டும். ெவ��வகார
அைமச்சராக இருந்தேபாது நான் இதைனப்
ப�ந்துைரத்�ருந்ததுடன், தற்ேபாைதய ெவ��வகார அைமச்சர் இந்தப் பு�ய அணுகுமுைறைய நைடமுைறப்படுத்�யுள்ளார்.

•
•
•

fkj;njhopy; mikr;R

ேக:

Ministry of Agriculture

நாட்டில் விைரவில் உணவு
தட்டுப்பாடு ஏற்படும் என ேஜ.வி.
பி எச்சரித்துள்ளது. அதில் ஏேதனும்
உண்ைம உள்ளதா?

ப�ல்: அடுத்த �ல மாதங்க�ல் பு�ய அறுவைடைய ேநாக்� நகர்�ேறாம். �ல பகு�க�ல்
குைறபாடுகள் இருக்கலாம். ஆனால் ஜனா�ப��ன் பு�ய உணவுத் �ட்டத்�ன் �ைளவாக
�ல பகு�க�ல் நாம் தன்�ைறைவ அைடந்துள்ேளாம். எனேவ, பல்ேவறு மாவட்டங்க�ல் இருந்து வரும் அைனத்து மு�வுகைளயும் அரசு நன்கு உணர்ந்து ப���த்து
வரு�றது. நாங்கள் கடைமப்பட்டுள்ேளாம்,
அத்�யாவ�ய உணவுகைள சந்ைதக்கு வழங்குவைத உறு� ெசய்ேவாம்.

ேக

: ஊடகங்கள் ஊகிப்பது
ேபான்று அரசாங்கத்தின் கூட்டணிக் கட்சிகளுக்குள் முரண்பாடுகள்
உள்ளதா?

ப�ல்: அரச கூட்ட�க�ல் மாெபரும் கூட்ட�யாக இது அைமந்துள்ளது. அதனால்,
�ல �ரச்�ைனகள் எழுந்துள்ளன. பல்ேவறு
கட்�கைள ேசர்ந்தவர்கள் அ�க்ைககைள
ெவ��ட்டு வரு�ன்ற ேபா�லும் அவர்கள்
இன்னும் அரசாங்க பாராளுமன்ற குழு�ல்
அங்கம் வ�க்�ன்றனர். எ�ர் முகாம்க�ன்
ேமாசமான க�ப்புகளுக்கு மத்��ல், அரசாங்கம் ெநருக்க�களுக்கு மத்��லும் முன்ேன�ச் ெசல்�றது. ெகா�ட் சூழ்�ைல�ல்
அைத �ர்வ�க்க மு�யாமல் நாம் ச�ந்து
�டுேவாம் என �லர் க�த்துள்ளனர்.
ஆனால் ஜனா�ப� �லைமகைளச் சமா�த்து
வருவதால் நாம் அ��ருந்து �ண்ெடழுந்து
வரு�ேறாம். இதுேபான்ற அைனத்து க�ப்புகளும் ேவறு�தமாக �ரூ�க்கப்படும்.
எங்கள் �ரச்�ைனகள் �ர்க்கப்படுவதுடன்,
அரசாங்கம் 2022ஆம் ஆண்�ல் வலுவான
�ைல�ல் நகரும்.

•

Y¯}‹YMv Rv£l³£¹|x
3.

,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauR
fkj;njhopy; mikr;R
tptrha Jiw ePtdkakhf;fy; nraw;wpl;lk;
IDA Credit No.: 5873 LK

ngWif mwptpj;jy;
gpd;tUk; ngWiffspd; %Lk;; jpfjpahdJ gpw;Nghlg;gl;Ls;sJld; Gjpa %Lk; jpfjpahdJ
2022 rdthp 25 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpahFk; vd jaT nra;J mwpe;J nfhs;sTk;. 2021
brk;gh; 26 Mk; jpfjpad;W rz;Nl xg;Nrth;> rpYkpd kw;Wk; jpdfud; thukQ;rhp Mfpatw;wpy;
gpuRhpf;fg;gl;l tpsk;guq;fspd; Vida jfty; njhlh;ghf ve;jnthU khw;wKkpy;iy.
1. gRik ,y;yq;fspd; Gdh;eph;khzk; kw;Wk; juKah;j;Jjy;> HORDI, fz;nzhWt>
Fz;lrhiy kw;Wk; gy;fiyf;fof gz;iz Mfpa ,lq;fspy; ghJfhg;G ,y;yq;fspd;
eph;khzk;.

tptrhaj; jpizf;fsj;jpd; kPgpypkhd kw;Wk; rPjhvypa Mfpa ,lq;fspy;
cUisf;fpoq;fpw;fhd (50 nk.njh.) Fsp&l;lg;gl;l fsQ;rpa miw> 400 kP2 ghJfhg;G
,y;yq;fs; kw;Wk; jw;NghJs;s [p0 cw;gj;jp ghJfhg;G ,y;yq;fis [p1 cw;gj;jp
,y;yq;fshf khw;wk; nra;jy;.
Contract No.: LK-MOA-PMU-260260-CW-RFB

Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy tptrha Jiw
etPdkakhf;fy; nraw;wpl;l> nraw;wpl;lg; gzpg;ghshplkpUe;J (njhiyNgrp: 0112073044/0
714961603/0714881265. njhiyefy; ,y.: 0112 877546) (kpd;dQ;ry;: Procurementspasmp@
hotmail.com) ngw;W 2022.01.25 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzp tiuAk; ve;jnthU Ntiy
ehspYk; mNj ,lj;jpy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;.
jiyth;>
nraw;wpl;l ngWiff; FO>
tptrhaj; Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;lk;> 123/2, gd;dpg;gpl;ba ghij> gj;juKy;y.
jpfjp: 09.01.2022

xg;ge;j ,yf;fk;

xg;ge;jj;jpd; ngah;

kPsspf;fg;gLk;
tpiyf;Nfhuy;
gpiz

tpiyf;Nfhuy;fs;
KbTWj;jg;gLk;
jpfjp kw;Wk; Neuk;

OCUSL/PROC/LEASE/
RENT BUILDING/
NCB/2021-04

,yq;if rKj;jpu
gy;fiyf;fofj;jpw;F
thlif / Fj;jif
mbg;gilapy; Gjpa
fl;blk; - 2022 - 2024

&gh 600>000.00

2022-01-31Mk; jpfjp
K.g. 11.00 kzp

Mh;tKs;s jug;gpdh;; kPssspf;fg;glhj 8>000.00 &ghit kf;fs; tq;fpapd; Kfj;Jthuk;
fpis> 214-1-001-4-3629868 vDk; ,yq;if rKj;jpu gy;fiyf;fof fzf;fpyf;fj;jpw;F
2022 [dthp 09Mk; jpfjp Kjy; 2022 [dthp 28Mk;
jpfjp tiuapy; itg;Gr;
nra;J rKj;jpu gy;fiyf;fofj;jpd; www.ocu.ac.lk vDk; ,izajsj;jpypUe;J
tpiyf;Nfhuy; Mtzq;fis jutpwf;fk; nra;J nfhs;syhk;.

5.

Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l efy; gpujpfSldhd tpiykDf;fisj; jhq;fp tUk;
fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~,yq;if rKj;jpu gy;fiyf;fofj;jpw;F
thlif / Fj;jiff;F fl;blk; - 2022-2024|| vd jiyg;gpl;L 2022-01-31Mk; jpfjp
K.g. 11.00 kzp my;yJ mjw;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; nfhOk;G-15> kl;lf;Fsp>
fhf;ifjPT> ,yq;if rKj;jpu gy;fiyf;fofk; vDk; Kfthpapy; itf;fg;gl;Ls;s
Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;. tpiykDf;fs; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l Kfthpapy;
2022-01-31Mk; jpfjp K.g. 11.30 kzpf;F tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;.

6.

tpiyf;Nfhuiy fl;blj;jpd; chpikahsh; my;yJ chpikahshpd; mq;fPfhpf;fg;gl;l
gpujpepjp rkh;g;gpf;fyhk;. gpujpepjp Mh;tj;ij ntspg;gLj;JtNjhL mjpfhuf;
fbjj;ijAk; ,izj;jy; Ntz;Lk;. my;yhtpl;lhy; ,e;j tpiykD nry;Ygbaw;wJ
vdf; ftdj;jpw; nfhs;sg;gLk;. kw;Wk; tpiykDjhuh; my;yJ mtuJ mq;fPfhuk;
ngw;w gpujpepjp tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; Ntisapy; fye;Jnfhs;syhk;.

7.

nfhOk;G-15> kl;lf;Fsp> fhf;ifjPT> ,yq;if rKj;jpu gy;fiyf;fofj;jpy; 2022
[dthp 20Mk; jpfjp K.g. 11.00 kzpf;F tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lk; ,lk;ngWk;.

8.

ve;jnthU NtisapYk; ve;jnthU tpiykDitAk; Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ
epuhfhpf;Fk; chpikia ,yq;if rKj;jpu gy;fiyf;fofj;jpd; ngWiff; FOj;
jiyth; jd;dfj;Nj nfhz;Ls;shh;.

Contract No.: LK-MOA-PMU-260259-CW-RFB
Contract No.: LK-MOA-PMU-261121-CW-RFB

tpiyf;Nfhuy;fs; Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuy; Clhf ,lk;ngWk;.

4.

Contract No.: LK-MOA-PMU-261093-CW-RFB
Contract No.: LK-MOA-PMU-261088-CW-RFB
Contract No.: LK-MOA-PMU-261089-CW-RFB
2.

toq;fg;gLk; ,lk; nfhOk;G 01- 15 my;yJ Gwefu;g; gFjpfisr; Rw;wpAs;s
gFjpf;Fs; mike;Js;s fl;blj;jpy; ,Uf;f Ntz;Lk;.
fl;blkhdJ rk;ge;jg;gl;l kj;jpa/khfhz/cs;@uhl;rp mjpfhu epWtdq;fspd;
mDkjpiag; ngw;wpUf;f Ntz;Lk;.
jifik kw;Wk; jFjp tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J ePl;bg;Gf;fhd Vw;ghLfs;
rfpjk; 2022 Nk Kjy; 2024 Nk tiu Fiwe;jgl;rk; ,uz;L (02) tUlq;fSf;F
gaDs;s jiug;gug;G 25>000 Kjy; 35>000 rJu mb tiuapy; ,Uf;f Ntz;Lk;.
fl;blj;jpy; Foha; ePu;> kpd;rhuk;> njhiyNgrp kw;Wk; Rfhjhu trjpfs; Nghd;w
trjpfs; NghJkhd mstpy; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.
tsitr;; Rw;wp ghJfhg;G Ntyp/jLg;Gr; Rtu;/,Uk;G tiy ,Uf;f Ntz;Lk;.
efu vy;iy/efu kj;jpapypUe;J 5 fp.kP njhiytpy; gpujhd tPjpf;F mUfpy;
mike;jpUj;jy; Ntz;Lk;
fl;blj;jpd; jpl;l tiuglk; kw;Wk; epyj;jpw;fhd njspthd cupikj;Jtk; ,Uf;f
Ntz;Lk;
tstpy; Fiwe;jgl;rk; 15 ,yF uf thfdq;fs; my;yJ mjw;F Nkw;gl;l
thfdq;fs; epWj;Jk; trjpfs; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.
Njitahd midj;J mDkjpfs; kw;Wk; xg;Gjy;fSld; cilik kw;Wk;
ngw;Wf;nfhs;tjw;F tsT jahuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.
fl;blj;jpd; cupikahsu; kl;LNk tpiykDf;fisr; rku;g;gpf;f Ntz;Lk; kw;Wk;
Nju;e;njLf;fg;gl;l fl;blk; murhq;f kjpg;gPl;bw;F cl;gLj;jg;gl;L Fj;jiff;F/
thliff;F ngw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

Nkyjpf tpguq;fis 011- 4346991 vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;jpy; ngWifg; gphpitj;
njhlh;G nfhz;L my;yJ 011-4346992
vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;jpy; rpNu\;l
cjtpg; gzpg;ghsh; - ngWiffs; mth;fisj; njhlh;G nfhz;L ngw;Wf;nfhs;syhk;.
jiyth;>
jpizf;fs ngWiff; FO>
,yq;if rKj;jpu gy;fiyf;fofk;>
,y. 51> gd;dhde;j khtj;ij> kl;lf;Fsp>
nfhOk;G 15.
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Rw;Wyhj;Jiw mikr;R

,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauR
efu mgptpUj;jp> fopTg;nghUs; mfw;Wif kw;Wk;
rKjha J}a;ikg;gLj;jy; ,uh[hq;f mikr;R

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

,yq;if rptpy; tpkhd Nritfs; mjpfhu rig

tpiykDf; Nfhuy;
tpiykD

tpiykD
,yf;fk;

Kd;Ndhb tpiy
kDf; $l;lk;

,yq;if rptpy; tpkhd
Nrit mjpfhu rigapd;
,uj;kyhidapYs;s
cj;jpNahf ,y;yj;ijg;
GJg;gpj;jy;

IFB/SP/
2022-01

2022 [dthp 19Mk;
jpfjp K.g. 10.00

,yq;if rptpy; tpkhd
Nrit mjpfhu rigapd;
tPutpytpYs;s Rw;Wyh
tpLjpiag; GJg;gpj;jy;

IFB/SP/
2022-02

2022 [dthp 19Mk;
jpfjp K.g. 11.00

efu mgptpUj;jp mjpfhurig

tpiykDr; rkh;g;gpj;jy;

n`huz> kpy;yhttpy; ntypf;fl
rpiwr;rhiyj; njhFjpia kPsikg;gjw;fhd
tbtikg;G> eph;khzk; kw;Wk; epjpaply;

2022 ngg;uthp 07 md;W gp.g. 2.30 ,w;F tpiykDr;
rkh;g;gpf;Fk; fhyk; KbTw;wJk; cldbahf
mit jpwf;fg;gLk;. jhkjkhff; fpilf;fg; ngWk;
tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;
2022 ngg;uthp 07 md;W gp.g. 2.00 ,w;F tpiykDr;
rkh;g;gpf;Fk; fhyk; KbTw;wJk; cldbahf
mit jpwf;fg;gLk;. jhkjkhff; fpilf;fg; ngWk;
tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;

Contract No.: PD/UDA/MILLEWA/CWP/2022/001
1.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

rptpy; tpkhd Nritfs; mjpfhu rigapd; rhh;ghf jpizf;fsg; ngWiff; FOtpd; (DPC) jiythpdhy; rptpy;
tpkhd Nritfs; mjpfhu rigapd; ,uj;kyhidapYs;s cj;jpNahf ,y;yk; kw;Wk; tPutpytpYs;s Rw;Wyh
tpLjpiag; Gjg;gpj;jy;fspw;fhf jifikAk; jFjpAk; ngw;Ws;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l
tpiykDf; Nfhug;gLfpd;wJ.
xg;ge;jj;ijg; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhd jFjpiag; ngWtjw;fhf jifikAs;s eph;khzj;Jiwf; ifj;njhopy;
mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; (CIDA) fl;bl eph;khzq;fspw;fhfg; gjpT nra;ag; ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDf;
NfuyhdJ Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf; NfhUk; Kiwikapd; gpufhuk; Nkw;nfhs;sg;gLk;.
,e;j xt;nthU fUkj;ijAk; xg;ge;jj;ij toq;Fk; jpdj;jpypUe;J njhd;D}W (90) ehl;fspy;
KbTWj;jy;
Ntz;Lk;.
tpiykDit toq;Ftjw;fhf fle;j %d;whz;L (03) fspy; epfuhd xg;gq;fspy; mDgtk; Njit.
2022 [dthp 10 Kjy; 2022 ngg;uthp 03 tiu VNjDk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiuahd
fhyg;gFjpapy; vOj;JUt tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpj;J kPsspf;fg;glhj &gh ,uz;lhapuj;jp Ie;E}W (2500.00)
(tl; ,d;wp) fl;lznkhd;iw rptpy; tpkhd Nritfs; mjpfhu rigapy; nuhf;fg; gzkhfr; nrYj;jp tpiykDg;gbtj;
njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT nra;J nfhs;syhk;.
,jw;fhf MHtKs;s tpiykDjhuh;fs; fl;Lehaf;f kpDtq;nfhl tPjp> ,y. 152/1 rptpy; tpkhd Nritfs;
mjpfhu rigapd; Rw;whly; Muha;r;rp kw;Wk; nraw;wpl;lg; gphptpd; njhiyNgrp 011 2358824 %yk; mioj;J Nkyjpf
jfty;fisg; ngw;Wf; nfhs;syhk;. tpiykDg;gbtq;fis ,ytrkhfg; ghprPyid nra;J nfhs;syhk;.
ngWkhdKs;s
midj;J tpiykDf;fSlDk; ,yq;if ehzaj;jpy; &gh Ik;gjhapuk; (&. 50>000.00/-)
tpiykDg;gpizankhd;W ,yq;if kj;jpa tq;fpapd; mDkjp ngw;Ws;s mq;fPfhuk; ngw;Ws;s tq;fpnahd;wpd;
%yk; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. tpiy kDg;gpizakhdJ tpiykDj; jpwf;fg; gLk; jpdj;jpypUe;J 120 ehl;fs;
nry;YgbahFjy; Ntz;Lk;.
xg;ge;jj;ij toq;Ftjw;Fj; jifik ngWk; epWtdj;jpdhy; nkhj;j xg;ge;jg; ngWkhdj;jpd; 10% ,w;fhd
,yq;if rptpy; tpkhd Nritfs; mjpfhu rigapd; ngahpy; ngw;Wf; nfhs;sg;gLk; epge;jidfsw;w nraw;ghl;Lg;
gpizankhd;W rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

vjph;ghh;f;fg;gLk; nraw;ghl;L kl;lj;jpw;fhd NritahdJ fpilf;fg; ngwhtpbd; mjid mwtpl;Lf;
,yq;if rptpy; tpkhd Nritfs; mjpfhu rigf;F chpj;jhFk;.

fPNo
tpghpf;fg;gl;lthW
n`huz>
kpy;yhttpy;
ntypf;fl
rpiwr;rhiyj;
njhFjpia
kPsikg;gjw;fhd tbtikg;G> eph;khzk; kw;Wk; epjpaply; Mfpatw;wpw;fhf jFjpAk; jifikAKs;s
tpiykDjhuh;fsplkpUe;J efu mgptpUj;jp> fopTg;nghUs; mfw;Wif kw;Wk; rKjha J}a;ikg;gLj;jy;
,uh[hq;f mikr;rpd; rhh;ghf mikr;ruit epakdk; ngw;w epiyapay; ngWiff; FOj; jiyth;
Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ,g;NghJ NfhUfpd;whh;. G+h;j;jp nra;tjw;fhd fhyNeuk; 730 ehl;fshFk;.
mtru ,ilepfo;Tfs; mlq;fyhfTk; ngNrt ePq;fyhfTkhd nraw;wpl;lj;jpd; mz;zsthd kjpg;gPL
nra;ag;gl;Ls;s MFnrythdJ 20 gpy;ypad; &ghthFk;.
Ntiyfspd; Nehf;fkhdJ gpd;tUtdtw;wpd; tbtikg;G> epjpaply;> eph;khzk;> nraw;gl itj;jy;
kw;Wk; FiwghLfspUg;gpd; mtw;iw rPh;nra;jy;.
1.1. fSj;Jiw khtl;lj;jpd; n`huz> kpy;yhttpy; mike;Js;s 200 Vf;fh; fhzpapy; ntypf;fl
rpiwr;rhiy fl;blj; njhFjpia kPsikg;gjw;fhd fl;blj; njhFjpnahd;W.
1.2. gj;juKy;ytpy; mike;Js;s 01 Vf;fh; fhzpapy; rpiwr;rhiy jiyikafj;ij kPsikg;gjw;fhd
fl;blnkhd;W.
1.3. khyNgapy; mike;Js;s 1/2 Vf;fh; fhzpapy; gjtp epiyapdhpd; tpLjpfis mikg;gjw;fhd
fl;blj;njhFjpnahd;W.

2.

tpiykDf;NfhuyhdJ Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw %yk; elhj;jg;gLk;.

3.

xg;ge;jj;ij toq;Ftjw;fhd jFjpf;fhf>
jfTj;jpwDf;F mike;njhOfy; Ntz;Lk;.

tpiykDjhuh;

gpd;tUk;

jFjpj;jd;ik

•

tpiykDjhuuhdth; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; Nrh;f;fg;glhjtuhftpUj;jy;.

•

tpiykDjhuuhdth; xg;ge;j tpiyapd; 100% I epjpaply; Ntz;Lk; (efu mgptpUj;jp mjpfhurigahdJ
gzf;nfhLg;gdTfSf;fhd cj;juthjnkhd;whf Ntiyapd; ngWkjpapd; mbg;gilapy; tq;fp
cj;juthjj;ij efu mgptpUj;jp mjpfhurigahdJ tpLtpf;Fnkd;gJld; ,ij xU tUlj;jpy; (01)
NtiyfSf;fhd ifNaw;wy; rhd;wpjio toq;fpa gpd;dh; njhopy; toq;Fehpdhy; nrYj;jg;gLk;.
tpiykDjhuh; epjpaply; tsq;fs; njhlh;ghd tpguq;fis tpiykDTld; toq;Fjy; Ntz;Lk;.

•

fl;bl NtiyfSf;fhf eph;khz ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhurigAld; gjpT ngw;wpUj;jy;
Ntz;Lk;.

•

fl;bl NtiyfSf;fhf rpv]; - 2 juk;

nfhs;Sk; chpik

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

rpj;jpfukhd

my;yJ

fly;rhh; #oy; ghJfhg;G mjpfhu rig
(fiuNahuk; Ngzy; kw;Wk; jho;epy mgptpUj;jp ,uh[hq;f mikr;R)

2013,d; 01Mk; ,yf;fk; fly;rhh; #oy; ghJfhg;G
(flYf;Fs; fopTg; nghUl;fis nfhl;Ltjw;fhd mDkjpg;gj;jpuk;
toq;Fjy;) fl;lisia mKy;gLj;Jjy;

4.

2008Mk; Mz;bd;; 35Mk; ,yf;f fly; khriltijj;
jLf;Fk; rl;lj;jpd; fPo; mikf;fg;gl;Ls;s fly;rhh;
#oy; ghJfhg;G mjpfhu rig> rl;lj;jpd; gpukhzq;fSf;fika flYf;Fs; fopTg; nghUl;fis nfhl;Ljy; /
ntspNaw;Wjiyf; fl;Lg;gLj;Jtjw;fhf 2013-06-12Mk; jpfjp Kjy; mKyhFk; tifapy; 2013,d; 01Mk; ,yf;f
fly;rh; #oy; ghJfhg;G (flYf;Fs; fopTg; nghUl;fis nfhl;Ltjw;fhd mDkjpg;gj;jpuk; toq;Fjy;) fl;lis
gpufldg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. (,e;jf; fl;lis 2014-07-09Mk; jpfjpa ,yq;if rdehaf Nrh\yprf; Fbaurpd;
ghuhSkd;wj;jpdhy; mDkjpf;fg;gl;Ls;sJ)
,e;jf; fl;lisapd; gpufhuk; ,yq;ifapd; cs;ehl;L ePh; epiyf;F my;yJ NtW VjhtJ fly;rhh; tyaj;jpw;F
my;yJ ,yq;ifapd; ,jw;F Kd; flw;fiu tyak; kw;Wk; flw;fiu (kj;jpa cah;tw;Wg; ngUf;F vy;iyapypUe;J
300 kPw;wh; jiuia Nehf;fp> kj;jpa miy mlq;Fk; vy;iyapypUe;J 02 fpNyh kPw;wh; fliy Nehf;fpAk; kw;Wk;
MWfs;> tha;f;fhy;fs;> fyg;Gfs; flYld; fyf;Fk; ,lj;jpypUe;J jiuia Nehf;fpa 02 fpNyh kPw;wh; tiuahd
gpuNjrj;jpw;Fs; Fwpj;j MW> tha;f;fhy; my;yJ fyg;G) tyaj;jpw;Fs; cs;slf;fg;gl;l.
1.

tjptplj;jpypUe;J tPl;Lf; fopTePiuf; nfhl;Ljy;

2.

Xuhz;Lf; fhyg;gFjpapDs; N`hl;ly;> rpw;Wz;br;rhiy kw;Wk; NtW ifj;njhopy;fs; vd;gtw;wpypUe;J
fopT nghUis kw;Wk; fopT ePiu mj;Jld; FspHePiuf; nfhl;Ljy;.

3.

J}Hthug;gl;l nghUl;fs;> fopTnghUs;> kPd; fopT my;yJ kPd; gjdpLjy; njhopw;ghl;bypUe;J tpisfpd;w
nghUl;fs; vd;gtw;iwf; nfhl;Ljy;.

4.

,aw;ifahd %yj;jpidf; nfhz;lrlj;Jtkhd> mNrjd Gtp tuyhw;wpay;rhH nghUl;fis> my;yJ
,Uk;G> cUf;F> nfhq;FwPw;W my;yJ ,tw;iwnahj;j jPq;F tpistpf;fhj nghUl;fisg; gpujhdkhff;
nfhz;Ls;s gUkdhd ,dq;fisr; nfhl;Ljy;.

5.

fyd; my;yJ thD}Hjp my;yJ kdpjdpdhy; Mf;fg;gl;l NtW cNyhff; fl;likg;Gfs; vd;gtw;iwf;
nfhl;Ljy;.

mDkjpg;gj;jpuj;ijg; ngw;Wf;nfhs;sy; fl;lhakhFk;. ,jd; gpufhuk; fl;lisf;F Vw;GilajhFk; rfy epWtdq;fs;
/ N`hl;ly; / cztfq;fs; / tPl;Lf; fl;blj; njhFjpfSf;F 2022Mk; tUlj;jpw;fhd mDkjpg;gj;jpuj;ijg;
ngw;Wf;nfhs;sy; / ehsJjuNtw;wk; nra;jiy 2022-02-15Mk; jpfjpf;F Kd; nra;Jnfhs;sy; Ntz;Lk;.

khj;jiw khtl;l mYtyfk;>

kl;lf;fsg;G khtl;l mYtyfk;>

fly;rhh; #oy; ghJfhg;G mjpfhu rig>
,y. 177> ehty tPjp> nfhOk;G-05.
njhiyNgrp: 011-2554006

fly;rhh; #oy; ghJfhg;G mjpfhu rig>
,y. 18> tpy;kl; ghy#hpa khtj;ij>
E}Ng> khj;jiw.
njhiyNgrp: 041-2234250

fly;rhh; #oy; ghJfhg;G mjpfhu rig>
,y. 03> gps;isahh; Nfhapy; tPjp>
1Mk; FWf;Fj; njU>
kl;lf;fsg;G.
njhiyNgrp: 065-2224979

fk;g`h khtl;l mYtyfk;>
fly;rhh; #oy; ghJfhg;G mjpfhu rig>
,y. 72/3, nfhOk;G tPjp>
Fuz> fl;Lehaf;f.
njhiyNgrp: 031-2228606

fSj;Jiw khtl;l mYtyfk;>
fly;rhh; #oy; ghJfhg;G mjpfhu rig>
,y. 28> fq;fgl tPjp>
fSj;Jiw njw;F.
njhiyNgrp: 037-2221790

Gj;jsk; khtl;l mYtyfk;>
fly;rhh; #oy; ghJfhg;G mjpfhu rig>
Ef nrtd gP gphpT>
tlNky; khfhz ts mgptpUj;jp mjpfhu
rig fl;blk;> rk;gy> fhf;fhg;gs;sp.
njhiyNgrp: 032-2222865

fhyp khtl;l mYtyfk;>
fly;rhh; #oy; ghJfhg;G mjpfhu rig>
,y. 426/B, nfhOk;G tPjp> jly;y> fhyp
njhiyNgrp: 091-2233547

jpUNfhzkiy khtl;l
mYtyfk;>
fly;rhh; #oy; ghJfhg;G mjpfhu rig>
khtl;lr; nrayfk;>
4k; iky; fy;> rPd JiwKfk;>
jpUNfhzkiy.
njhiyNgrp: 026-2050805

mk;ghiw khtl;l mYtyfk;>

kd;dhh; khtl;l mYtyfk;>
fly;rhh; #oy; ghJfhg;G mjpfhu rig>
gpuNjr nrayfk;>
kd;dhh;.
njhiyNgrp: 023-2251758

fpspnehr;rp gpuhe;jpa mYtyfk;>
fly;rhh; #oy; ghJfhg;G mjpfhu rig>
,y. 05> Gifapujepiya tPjp>
fpspnehr;rp.
njhiyNgrp: 021-2282101

fly;rhh; #oy; ghJfhg;G mjpfhu rig>
gpuNjr rigf; fl;blk;> fpuhk rig>
tPjp> jk;gpYtpy; - 2.
njhiyNgrp: 067-2265416

Nkw;Fwpg;gplg;gl;l xOq;Ftpjpfis kPWk;
epWtdq;fs; / egh;fSf;F vjpuhf 2008,d; 35Mk; ,yf;f fly;
khriltijj; jLf;Fk; rl;lj;jpd; gpufhuk; rl;l hPjpahd eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gLk;. mDkjpg;gj;jpuk;
,y;yhky; fly; Rw;whlYf;Fs; fopTg; nghUl;fis tpLjy; 4 Kjy; 15 kpy;ypad; &gh tiuapy; mguhjk;
tpjpf;ff;$ba Fw;wkhFk;.
jiyth;>
fly;rhh; #oy; ghJfhg;G mjpfhurig>
jiyik mYtyfk;>
177> ehty tPjp> ehuhn`d;gpl;b> nfhOk;G 05.

•

1987 Mk; Mz;bd; 3 Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 8 Mk; gphptpw;fikthf nghJ
xg;ge;jq;fs; gjpthshpdhy; toq;fg;gl;lJk; nry;YgbahFk; jd;ikapYs;sJkhd rhd;wpjio
tpiykDjhuh; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

tpiykDjhuh; gpd;tUk; jifik jfTj;jpwidf;; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.
•

fle;j Ie;J tUlq;fspy; epiwNtw;wg;gl;l tUlhe;j ruhrhp epjpg;Gus;thdJ Mff; Fiwe;jJ 10
gpy;ypad; &ghthftpUj;jy;. (Nfhtpl;-19 njhw;wpd; fhuzkhf 2020 kw;Wk; 2021 Mk; Mz;LfSf;F
tpjptpyf;F toq;fg;gLk;)

•

fle;j vl;L tUlq;fspy; rpj;jpfukhf g+h;j;jp nra;ag;gl;l ehd;F (04) tbtikg;G kw;Wk; eph;khzpj;jy;
nraw;wpl;lq;fspd; ngWkjpahdJ Mff;Fiwe;jJ 10 gpy;ypad; &ghthftpUj;jy;.

•

fle;j gj;J (10) tUlq;fspy; gpujhd xg;ge;jf;fhunuhUtuhf 02 my;yJ Nkyhd khbfSs;s
Mff;Fiwe;j 5 fl;blq;fs; mlf;fg;gl;l rpj;jpfukhf g+h;j;jp nra;ag;gl;l ,U (2) fl;bl
nraw;wpl;lq;fspd; ngWkjpahdJ Mff;Fiwe;jJ 10 gpy;ypad; &ghthftpUj;jy;.

•

Vida xg;ge;jhPjpapyhd flg;ghLfs; kw;Wk; ,e;j xg;ge;jj;jpd; fPo; Nkw;nfhs;sg;gl;l VjhtJ
Kw;gz nfhLg;gdTfs; ePq;fyhf> jputr; nrhj;Jf;fspd; Mff;Fiwe;j njhifahdJ 3.1 gpy;ypad;
&ghtpw;F FiwthftpUj;jy; MfhJ.

•

,e;j nraw;wpl;lj;jpw;fhf epjpaplYf;fhf> tpiykDjhuuhdth; ,e;j nraw;wpl;lj;jpw;fhfTs;s
epjpaply; tsq;fspd; tpguq;fis toq;fy; Ntz;Lk;. jw;NghJs;s epjpaply; tsq;fis
fhl;rpg;gLj;Jtjw;F tq;fp fld; trjpfis ghtpg;gjw;F tpUk;gpdhy;> Vw;fdNt cWjpg;gLj;jg;gl;L
Kiwrhuhuhf tpiykDjhuUf;Fk; tq;fpfSf;Fk; epge;jidapd;wp ,zf;fk;; njhptpf;fg;gl;l
epjpaply; trjpfs; my;yJ fld; trjpfs; khj;jpuNk nry;YgbahFk; jd;ikapYs;s fld; trjpfs;
vd fUjg;gLk;;.

Mh;tKs;s tpiykDjhuh; Nkyjpf jftiy gj;juKy;y> 1 Mk; gbepiy> ~nrj;rphpgha| 7 Mk; khb>
efu mgptpUj;jp mjpfhurig fl;blf;fiy crhj;Jiz gzpg;ghshplkpUe;J ngw;W Ntiy ehnshd;wpy;
K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; gj;juKy;y> 1 Mk; gbepiy> ~nrj;rphpgha|> 7 Mk;
khb> efu mgptpUj;jp rig> ngWif myfpd; jiythpd; mYtyfj;jpy; ,ytrkhf tpiykDf;Nfhuy;
Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk; (njhiyNgrp: 0113049008. njhiyefy;: 0112874546)

7.

2022.01.12 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.02.11 Mk; jpfjp tiuAk; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk;
ngNrt mlq;fyhf %d;W ,yl;rk; &ghit (300>000 &gh) nrYj;jpa gpd;dh;> Nkw;Fwpg;gpl;l Kfthpahd
gj;juKy;y> 1 Mk; gbepiy> ~nrj;rphpgha| 7 Mk; khb> efu mgptpUj;jp mjpfhurig ngWif myfpd;
jiytUf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk;> Mq;fpy nkhopapYs;s
tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;W Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy;
nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. gzf;nfhLg;gdT Kiwik nuhf;fg; gzj;jpNyNa ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

8.

2022.02.25 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy;
Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; ,U gpujpfspy; gj;juKy;y> R`{Ugha> 18 Mk; khb> efu mgptpUj;jp>
fopTg;nghUs; mfw;Wif kw;Wk; rKjha J}a;ikg;gLj;jy; ,uh[hq;f mikr;rpd; njhopy;El;gj;jpw;fhd
Nkyjpf nrayhshpd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;
my;yJ NkNyAs;s Kfthpapd; Nkyjpf nrayhsUf;F gjpTj; jghypy; mDg;gpitf;fg;gly; Ntz;Lk;.
jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; mitfis %ba gpd;dh; rKfkspj;jpUf;Fk;
tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiuthfNt jpwf;fg;gLk;.

9.

tpiykDf;fs; mitfis %Lk; jpfjpapypUe;J 189 ehl;fSf;F nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy;
Ntz;Lk;.

aho;g;ghz gpuhe;jpa mYtyfk;>
fly;rhh; #oy; ghJfhg;G mjpfhu rig>
gpuNjr nrayfk;>
aho;g;ghzk;>
njhiyNgrp: 021-2212663

ntspehl;L rhuhh; mlf;fg;gl;bUg;gpd;> jiyik mq;fj;jth; NkNy Fwpg;gpl;lthW CIDA gjpT
ngw;w xg;ge;jf;fhuuhftpUj;jy; Ntz;Lk;.

6.

`k;ghe;Njhl;il khtl;l mYtyfk;>
fly;rhh; #oy; ghJfhg;G mjpfhu rig>
,y. 46> ,uz;lhk; khb>
U`_z khfk;Gu eph;thff; fl;blj;
njhFjp>
rphpNghGu>
`k;ghe;Njhl;il.
njhiyNgrp: 047-2256372

•

NkNyAs;s 3 Mk; kw;Wk; 5 Mk; jfTj;jpwd;fSld; mike;njhOf tpiykDjhuh; jtwpdhy;>
tpiykDjhuh;fs; gjpypWf;fg;gltpy;iynad fUjg;gl;L tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

tpz;zg;gg;gbtj;ijg; ngw;Wf;nfhs;sf;$ba khtl;l mYtyfq;fs;

nfhOk;G khtl;l mYtyfk;>

$l;LKaw;rpnahd;whftpUg;gpd;> fl;bl NtiyfSf;fhf rp-1 kw;Wk; Nkw;gl;l juj;jpYs;s
jiyik mq;fj;jth; mlq;fyhf 4 (ehd;F) $l;LKaw;rp mq;fj;jpdh;fSf;F Nkw;glhtpbd;>
,e;j tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpd; $l;L Kaw;rpapd; tpiykDf;Nfhuy; jutpd; 3 Mk; kw;Wk;
4 Mk; cl;gphpTfspy; xt;nthU jiyikjhq;fhj mq;fj;jpdUf;Fk; Njitg;gLk; jftiy
Kd;nkhopthdJ nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

5.

mDkjpg;gj;jpuj;ijg; ngw;Wf;nfhs;sy;;
fly;rhh; #oy; ghJfhg;G mjpfhu rigapd; gpd;tUk; khtl;l mYtyfq;fspypUe;J tpz;zg;gg;gbtq;fisg;
ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; www.mepa.gov.lk vDk; ,izajsj;jpypUe;Jk; jutpwf;fk; nra;J nfhs;syhk;.

•

10. tpiykDf;Nfhuy; jutpd; 16.2 Mk; cl;gphptpd; gpufhuk; ,uz;L Nfhb ,yq;if &ghtpw;fhd
njhiff;fhdJk; (200>000 &gh) 2022.09.28 Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapYs;sJk;
,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; my;yJ njhopy; toq;FeUf;F Vw;Gilajhd Kftuhd;iknahd;wpdhy;
,yq;ifapy; nraw;gLk; Gfo;tha;e;j th;j;jf tq;fpnahd;wpdhy; toq;fg;gl;lJk; gj;juKy;y> 1 Mk;
gbepiy> ~nrj;rphpgha|> 6 Mk;> 7 Mk; kw;Wk; 9 Mk; khbfspd; efu mgptpUj;jp mjpfhurigapd;
jiythpd; ngahpy; toq;fg;gl;lJk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpd; V Mk; gphptpy; mlf;fg;gl;Ls;s
gbtj;jpd; gpufhuk; midj;J tpiykDf;fSk; tpiykDg;gpiznahd;Wld;; ,izf;fg;gl;bUj;jy;
Ntz;Lk;.
11. 1 Mk; tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lkhdJ 2022.01.27 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F gj;juKy;y>
1 Mk; gbepiy> ~nrj;rphpgha|> 9 Mk; khb> efu mgptpUj;jp mjpfhurigapd; Nfl;Nghh; $lj;jpy;
eilngw;w gpd;dh; jstp[ankhd;Wk; ,lk;ngWk;. 2 Mk; tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lkhdJ 2022.02.17
Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F NkNyAs;s mNj ,lj;jpy; eilngWk;.

jiyth;>
mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l epiyapay; ngWiff; FO>
efu mgptpUj;jp> fopTg;nghUs; mfw;Wif kw;Wk; rKjha J}a;ikg;gLj;jy; ,uh[hq;f mikr;R>
18 Mk; khb> R`_Ugha>
gj;juKy;y.

2022 ஜனவரி 9 ஞாயிற்றுக்கிழமை

THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY JANUARY 02,
09, 2022

குறளமுதம் :

குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி இல. 343
06
11

12

03

04

07

08

13

14

16
19

20

23

24

05
09

17
21

10
15
18

22
25

26

பெயர் 		
வகுப்பு		
பாடசாலை பெயர்
பாடசாலை முகவரி

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

மாணவரின் பெயர்

வகுப்பாசிரியர் பெற்றோர் கையொப்பம்

இவ்வார
மழலை

தெளிவுரை :
வறியவர்க்கு ஈதல் வேண்டும். அதனால் புகழ் உண்டாக
வாழவேண்டும். அப்புகழ் அல்லாமல் உயிர்க்கு ஊதியமானது வேற�ொன்றும் இல்லை.

உலகிலுள்ள நீளமான ஆறுகள்
நைல் நதி : ஆபிரிக்காவில் அமைந்துள்ள நைல் நதியானது உலகில் மிக நீளமான
ஆறாகும்.
அமேஸன் : தென் அமெரிக்காவில் அமைந்துள்ள அமேஸன் நதியானது பல கிளைகளைக் க�ொண்டது. இது விசாலமான வனங்களை ஈரமாக்கிக் க�ொண்டு பெரிய நீர் மலைகளைக் க�ொண்டு பாயும் பரந்த ஒரு ஆறாகும். இதுவும் உலகிலுள்ள பெரிய ஆறாகக் கணிக்கப்படுகிறது. இதன் நீளம் 3,900 மைலாகும்.
மிஸிசிபி : வட அமெரிக்காவில் அமைந்துள்ள மிஸிசிபி ஆறு இரண்டு கிளைகளைக்
க�ொண்டது. இதன் ம�ொத்த நீளம் 5460 மைலாகும்.
ஒப் ஈர்டிக் : ச�ோவியத் ரஷ்யாவில் அமைந்துள்ள ஒப் ஈர்டிக் ஆறு 4500 மைல் நீளமானது.
யங்டிஸி : சீனாவில் அமைந்துள்ள யங்டிஸி ஆறு 3200 மைல் நீளமானது.
மிஸ�ொரி : அமெரிக்காவில் அமைந்துள்ள மிஸ�ொரி ஆறு 2950 மைல் நீளமானது.
ஆமூர் : ஆசியாவில் அமைந்துள்ள ஆமூர் ஆறு 2900 மைல் நீளமுடையது.
லீனா : ச�ோவியத் ரஷ்யாவில் உள்ள லீனா ஆறு 2860 மைல் நீளமுடையது.
க�ொங்கோ : ஆபிரிக்காவில் அமைந்துள்ள க�ொங்கோ ஆறு 2900 மைல் நீளமுடையது.
யெனிஸி : ரஷ்யாவில் அமைந்துள்ள யெனிஸி எனும் ஆறு 2800 மைல் நீளமுடையது.

டி. த
னுஷ்

எஸ்.எம்.எம். ம�ொஹமட் ஷெய்ன்,
இடமிருந்து வலம்
(01) ஒ
 லி, பாம்பு ஆகிய இரு ப�ொருள் தருகின்ற ச�ொல்
இது.
(07) மகன், புதல்வன், புத்திரன் என்றெல்லாம்
ச�ொல்லக் கூடிய மற்றொரு ச�ொல்.
(11) ம
 ாணவர்களாகிய உங்களுக்கு மிகவும் பரிச்சயமான ச�ொல் இது. உங்கள் பாடத்தில் பல விடயங்களை மனதில் நினைவில் வைத்திருக்க பாடமாக்கிக் க�ொள்ள வேண்டிய தேவை உள்ளது.
அவ்வாறு பாடமாக்கிக் க�ொள்வதை குறிக்கும்
ச�ொல் இது. (தலைகீழான ச�ொல்)
(17) ஊட்டச்சத்துகள் நிறைந்த திரவநிலை நிறையுணவு.
(19) அரிசி, பருப்பு, மா ப�ோன்றவற்றை சாக்கு ஒன்றினுள் இட்டு கட்டினால் அதனை இவ்வாறு
கூறலாம்.
(21) கவிதையையும், கவிஞனையும் இச்சொல்லால்
ப�ொதுவாகக் குறிப்பிடலாம். (தலைகீழான ச�ொல்)
(23) உலகில் மக்கள் அனைவருக்கும் ஊட்டச்சத்து
ஆகாரம் வழங்குகின்ற சாதுவான மிருகம்.
(தலைகீழான ச�ொல்)
(25) இ
 ந்த காட்டுவிலங்கு இலங்கைக் காடுகளிலும்
வசிக்கின்றது. தாவரஉண்ணியான இந்த அப்பாவி
விலங்கு இறைச்சிக்காக பெருமளவில் வேட்டையாடப்படுகின்றது. (தலைகீழான ச�ொல்)
மேலிருந்து கீழ்
(01) வீ
 டு, மனம், உட்பக்கம் ஆகிய அர்த்தங்கள் தருகின்ற ச�ொல்.
(03) முகம் என்பதன் ஒத்தப�ொருள் ச�ொல்.
(04) உடல் மாத்திரமன்றி, இதுவும் தூயதாக இருக்க
வேண்டும். (தலைகீழான ச�ொல்)
(05) இதமாக வீசுகின்ற காற்று இது. உடலுக்கு இதமாக
இருக்கும்.
(17) யானையைப் பராமரிப்பவனையும், தேர்ச் சாரதியையும் குறிக்கின்ற ப�ொதுவான ச�ொல்.
(19) பலாவின் இளம் பிஞ்சு இவ்வாறு கூறப்படும்.
(20) இராணுவ அணியை இவ்வாறு குறிப்பிடலாம்.
(தலைகீழான ச�ொல்)
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சிறுவர் உலகம்
தினகரன் வாரமஞ்சரி
த.பெ.இல.834.
க�ொழும்பு
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விடைகள்
இடமிருந்து வலம்
01. புத்தாண்டு
18 குரு
மேலிருந்து கீழ்
01. புன்னகை
11. பனி

10. தானியம்
21. குடை

14. கைதி
23. முகில்

03. தாத்தா
15. குருதி

08. துரும்பு
20. கிளை

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

ட�ொனிராஜ் - க�ோகிலா

வெலிப்பன்ன.

க�ொழும்பு 15.

கழுதையின்
தந்திரம்
ஒ

ரு வியாபாரி உப்பு வாங்குவதற்காக
தன் கழுதையைக் கடற்கரைக்கு
ஓட்டிச் சென்றார். ப�ோகும் வழியில் ஓர்
நீர�ோடை இருந்தது. திரும்பி வரும்ப�ோது கால்தவறி கழுதை ஓடையில்
விழுந்தது. தண்ணீரில் உப்பு கரைந்து
ப�ோனதால், கழுதை எழுந்தப�ோது
சுமையின் கனம் மிகவும் குறைந்திருந்தது.
வியாபாரி திரும்பிப்போய், இன்னும்
கூடுதலாக உப்பைத் தனது க�ோணிகளில்
நிரப்பிக்கொண்டான். வேண்டுமென்றே கழுதை
மீண்டும் விழுந்து தனது பாரத்தைக் குறைத்துக் க�ொண்டது. எனவே அது வெற்றிகரமாகக்
கனைத்தது.
வியாபாரிக்குக் கழுதையின் தந்திரம் புரிந்துப�ோகவே, மூன்றாம் முறையாக ஓடைக்கு அதை
ஓட்டிச் சென்றான். அங்கே உப்புக்கு பதிலாகக்

புத்தாண்டுக்
கனவு!
புத்தாண்டு பிறக்கையில்
புதுமை எங்கும் பூத்திடும்
விதியும் நலமாய் மாறிடும்
வினை எல்லாம் தீர்ந்திடும்
மதியும் கூர்மை தந்திடும்
மடமை எல்லாம் நீங்கிடும்
சாதி பேதம் கலைந்திடும்
நல்ல கனவு பலித்திடும்
நாளும் நன்றே இனித்திடும்!

கடற்பஞ்சு மூட்டைகளை வாங்கினான். ஓடையை
அடைந்ததும், மீண்டும் அதே தந்திரத்தைக் கழுதை
செய்தது.
ஆனால் கடற்பஞ்சு தண்ணீரை உறிஞ்சிக்க�ொண்டு மிகவும் கனத்துப் ப�ோனது. தான் செய்த
தந்திரம் தன்மீதே பாயவே, கழுதை இரண்டு பங்கு
பாரத்தைச் சுமந்தது.

ப

ழம

விளக்க

குப்பையில்
கிடந்தாலும் குண்டுமணி
நிறம் ப�ோகுமா?

மும்

சுஷ்மிதன் ஆனந்தன்,

சீனப்பெருஞ்சுவர்

சின்னப் பாவைப் பிள்ளையைப்போல்
சிரிக்கும் எங்கள் தங்கையைப்பார்
என்ன அழகு அவளழகு
எந்த மலரும் த�ோற்றுவிடும்.
என்னை அருகே அவள் அழைப்பாள்
இறுகப் பற்றி ஆசையுடன்
கட்டி முத்தம் அவள்தருவாய்
கற்கண் டாக அதுஇனிக்கும்..

மெல்ல மெல்ல நடைபயில்வாள்
மிட்டாய் கேட்டு அடம்பிடிப்பாள்
மழலை ம�ொழியில் அவள்பேசி
மனசில் தேனை ஊற்றிடுவாள்.
அன்புத் தங்கை அவளுடனே
அகலா திருப்பேன் என்றென்றும்
எங்கள் பெற்றோர் அகம்மகிழ
இனிதே வாழ்வோம் உலகத்தில்.

எஸ். திவ்யானி,

தரம் 12, கம்மடுவ தமிழ் மகா வித்தியாலயம்,
மாத்தளை.

உ

லக அதிசயங்களுள் ஒன்றாகக் கருதப்படுவது சீனப்
பெருஞ்சுவராகும். பண்டைய சீன அரசர்கள் தங்களின் பாதுகாப்பிற்காக வலிமையான க�ோட்டை-களையும்,
சுற்றுச்சுவர்களையும் எழுப்பினர் என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டாகத் திகழ்வதே சீனப் பெருஞ்சுவர்.
சீனப் பெருஞ்சுவரின் நீளம் 5,500 மைல்கள். உயரமான சிறுசிறு கண்காணிப்புக் க�ோபுரங்கள் ஆங்காங்கே அதிக அளவில் காணப்படுகின்றன. சுவரின்
அடிப்பகுதி அகலம் 8 மீட்டர். மேற்பகுதி அகலம் 5
மீட்டர். சுவரின் இடையில் மண், செங்கல், கருங்கல் நிரப்பிப் பாதைப�ோல் செய்துள்ளனர். சுவரின்
மேலுள்ள இருப்புப் பாதை, குதிரை வீரர்கள் செல்ல
ஏற்றவாறு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இச்சுவரை எழுப்புவதற்கு நாட்டின் மூன்றில்
ஒரு பகுதி மக்கள் இரவு பகல் பார்க்காது வேலை
பார்த்துள்ளனர். சீனப் பெருஞ்சுவரில் இரு உருவப்
பாறைகள் காணப்படுகின்றன.

ஷெல்லிதாசன்,
திருக�ோணமலை.
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.......................................
.......................................

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

என்.ஏ. ஜனனிகா,

தரம் 03, தலுப்பிட்டிய வித்யசந்ரா வித்தியாலயம்,
தலுப்பிட்டிய.

வின�ோ மதிவதனி,
லுனுகலை.

மாணவர் கழக அனுமதி
மாணவர் பெயர்
பிறந்த திகதி		
வகுப்பு		
பாடசாலை		
			

தரம் 05,
மட்/அரசடிப்பிள்ளையார் கனிஷ்ட வித்தியாலயம்,
மட்டக்களப்பு.

ந�ோர்வூட் தமிழ் மகா வித்தியாலயம்,
ந�ோர்வூட்.

மள்வானை.

எனது தங்கைப்
பாப்பா..!

யும்
ழி
ொ
ம

க. கமலேந்திரன் நிந்தியா,

விளக்கம் எங்கிருந்தாலும் உயர்ந்த விஷயங்கள்
உயர்ந்த விஷயங்களாகவே இருக்கும். இடத்தைப் ப�ொருத்து
அதன் தன்மைய�ோ, தரம�ோ மாறாது என்பதற்காக ச�ொல்லப்பட்ட
விஷயம்தான் இது. ஆனால் இங்கு சரியாக ச�ொல்லப் ப�ோனால்
இந்தப் பழம�ொழியின் வடிவம் குப்பையில் கிடந்தாலும் குன்றி மணி
நிறம் ப�ோகுமா என்று வரவேண்டும். உச்சரிப்பில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள்
காரணமாக பழம�ொழியின் அந்த குறிப்பிட்ட வார்த்தை வடிவம் மாறி
விட்டது. இருப்பினும் குண்டுவ�ோ குன்றிய�ோ இங்கு பழம�ொழி தரும்
விளக்கம் மாறிப்போக வில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஸாதிக் பாரிஸ்,

இசையி ன�ோடு நான்பாட
இரண்டு கையையும் அவள்வீசி
அழகாய் ஆடும் அவளாட்டம்
அனைவரையும் மயங்க வைக்கும்.

க�ொழும்பு டீ. எஸ். சேனாநாயக்க கல்லூரியின் இஸ்லாமிய தின நிகழ்வு அண்மையில் கல்லூரி மண்டபத்தில் நடைபெற்றது. ப�ொறுப்பாசிரியர் திருமதி பிர்தௌஸியா பாறுக்கின் வழிகாட்டலில் நடைபெற்ற இவ்விழாவில் சிரேஷ்ட சட்டத்தரணி
நத்வி பஹாவுத்தீன் பிரதம அதிதியாகவும் சிறப்பு விருந்தினராக ரியாஸ் சங்கானியும் கலந்து க�ொண்டனர். கல்லூரி அதிபர் பிரசன்ன உடமுகாந்திரம், தமிழ்ப்பிரிவு
உப அதிபர் திருமதி ய�ோ. சிவபாலன், கல்லூரி ஆசிரியர்கள், மஜ்லிஸ் உறுப்பினர்கள், மாணவர்களும் கலந்து சிறப்பித்தனர். இந்நிகழ்வில் 'அல் இக்ரா ' சஞ்சிகை
வெளியிட்டு வைக்கப்பட்டதுடன் க�ொர�ோனா விடுமுறையின் ப�ோது தகவல் த�ொழில்நுட்ப உதவியுடன் நடாத்தப்பட்ட இஸ்லாமிய ப�ோட்டிகளில் வெற்றியீட்டிய மாணவர்களுக்கு பதக்கங்களும் சான்றிதழ்களும் வழங்கி வைக்கப்பட்டன.

கா,

வர்ணப்
புகைப்படம்

மாணவர் கழகம்

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

லிட்டில்ஏஞ்சல் பாலர் பாடசாலை,
வத்தளை.

02

ஈதல்: இசைபட வாழ்தல்: அதுஅல்லது
ஊதியம் இல்லை உயிர்க்கு

ஷைனி நிரஞ்சன்,

01
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ப�ொதுநலவாய நாடுகளின்

விளையாட்டு விழாவிற்கான
க�ோல் அலரி மாளிகையில்

பிரித்தானியாவின்
பர்மிங்ஹாம் நகரில் இம்முறை நடைபெறவுள்ள 22ஆவது ப�ொதுநலவாய நாடுகளின் விளையாட்டு
விழாவை முன்னிட்டு உலகளாவிய ரீதியில் 72 நாடுகளுக்கு
க�ொ ண் டு ச ெ ல்ல ப ்ப டு கின்ற
மாகாராணியின் க�ோல் கடந்த
(05) பிற்பகல் அலரி மாளிகையில் க�ௌரவ பிரதமர் மஹிந்த
ராஜபக்ஷ அவர்களினால் வரவேற்கப்பட்டது.
25ஆவது
நாடாக
கடந்த
03ஆம் திகதி மாலைதீவிலிருந்து
இலங்கைக்கு
க�ொண்டுவரப்பட்ட க�ோல் மூன்று தினங்களாக
நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கும் க�ொண்டு
செல்லப்பட்டு அண்மையில் அலரி மாளிகைக்கு க�ொண்டு வரப்பட்டது.
இளைஞர் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை
அமைச்சர் நாமல் ராஜபக்ஷவின் ஆல�ோசனையின் பேரில் இந்த க�ோலினை வரவேற்று
காட்சிபடுத்துவதற்கான
ஒருங்கிணைப்பு
செயற்பாடுகளை முன்னெடுக்கும் ப�ொறுப்பு
இலங்கை தேசிய ஒலிம்பிக் குழுவிற்கு உத்திய�ோகபூர்வமாக வழங்கப்பட்டுள்ளது.
அதற்கமைய தேசிய ஒலிம்பிக் குழுவின்
தலைவர் சுரேஷ் சுப்ரமணியம் எதிர்வரும்
ஜுலை 28ஆம் திகதி பர்மிங்ஹாமில் ஆரம்பமாகும் ப�ொதுநலவாய நாடுகளின் விளையாட்டு விழாவின் உத்திய�ோகபூர்வ சின்னம்
மற்றும் க�ோலின் மூலம் வெளிப்படுத்தப்படும் கருத்தினை பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ
முன்னிலையில் முன்வைத்தார்.

க�ொழும்பு ஹமீட் அல்ஹூசைனி தேசிய பாடசாலையில்

அதனை த�ொடர்ந்து தேசிய
ஒலிம்பிக் குழுவின் தலைவர்
சுரேஷ் சுப்ரமணியம் அவர்களினால் பிரதமரிடம் க�ோல் வழங்கப்பட்டது.
“2022 Queen’s Baton Relay”
(QBR) என நடைபெறும் இந்த
விசேட
காட்சிப்படுத்தல்
திட்டம் பிரித்தானிய மகாராணியின் தலைமையில் கடந்த
ஒக்டோபர் மாதம் 7ஆம் திகதி
ஆரம்பிக்கப்பட்டது.
இக்கோல்
இலங்கையிலிருந்து
பங்களாதேஷிற்கு
க�ொண்டு செல்லப்பட்டது.
இளைஞர் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை
அமைச்சர்
நாமல் ராஜபக்ஷ, பிரதமரின் செயலாளர் காமினி செனரத், இளைஞர் மற்றும்
விளையாட்டுத்துறை அமைச்சின் செயலாளர் அனுராத விஜேக�ோன், இளைஞர்
மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சின் மேலதிக செயலாளர் விக்ரமசிங்க,
விளையாட்டு அபிவிருத்தித் திணைக்களத்தின் பணிப்பாளர் நாயகம் அமல்
எதிரிசூரிய, தேசிய ஒலிம்பிக் சங்கத்தின்
தலைவர் சுரேஷ் சுப்ரமணியம், தேசிய
விளையாட்டு கவுன்சில் உறுப்பினர் யஸ்வந்த் முத்தெட்டுவேகம, தேசிய ஒலிம்பிக்
சங்க செயலாளர் மெக்ஸ்வெல் த சில்வா,
தேசிய ஒலிம்பிக் சங்கத்தின் சந்தன
லியனகே, நிலு பெர்னாண்டோ, காமினி
ஜயசிங்க, பளு தூக்கும் விளையாட்டு வீரர்
சிந்தன விதானகே உள்ளிட்ட பலர் கலந்து
க�ொண்டனர்.

அவுஸ்திரேலியாவின் எல்லையில்

புதிதாக நிர்மாணிக்கப்பட்ட ஜ�ோக�ோவிச்சை உண்மையில்
ப�ொக்ஸிங் அரங்கு திறப்பு வீழ்த்தியது எது?
க�ொழும்பு ஹமீட் அல்ஹூசைனி
தேசிய பாடசாலையின் பழைய மாணவர்களின் 82 ஆவது குழுவினர்
ஏற்பாட்டில் புதிதாக நிர்மாணிக்கப்பட்ட ப�ொக்ஸிங் அரங்கு அண்மையில்
கல்லூரி அதிபர் அத்னான் தலைமையில் திறந்து வைக்கப்பட்டது.
வாழ்வின் ஒளி அமைப்பின் வேண்டு
க�ோளுக்கு இணங்க இந்த ப�ொக்ஸிங்
அரங்கம் புதிதாக திறந்து வைக்கப்பட்டது. நிகழ்வில் பிரதம அதியாக வாழ்வின்
ஒளி அமைப்பின் தலைவர் ஜெயினுல்
ஆப்தீன் கலந்து க�ொண்டு திறந்து
வைத்தார். இந்த ப�ொக்ஸிங் அரங்கு
நிர்மாணிப்பதற்கு 2 மில்லியன் ரூபா
செலவானதாக அமைப்பின் பணிப்பாளர்களில் ஒருவரான பைஷால் புஹாரி
தெரிவித்தார். இந்த ப�ொக்ஸிங் அரங்கில்
பயிற்சி பெறுவதற்கான சந்தர்ப்பத்தினை
மாணவர்கள் பயன்படுத்திக் க�ொள்ள
வேண்டும் என அதிதிகள் வேண்டிக்
க�ொண்டனர். அத்துடன் கல்லூரி மாண-

வர்கள் பயன்படத்தக்க வகையில் கரம்,
செஷ் ப�ோட்டிகளில் பயிற்சி பெறுவதற்கான நிலையமும் அதிதிகளால் திறந்து
வைக்கப்பட்டன. அத்துடன் கல்லூரியில்
ஸ்மாட் வகுப்பறையையும் அதிதிகள்
திறந்து வைத்தனர். இதற்கான நிதி
உதவியை கல்லூரியின் கட்டார் பழைய
மாணவர்கள் கிளையினால் ஒதுக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது. அவர்கள் 10
லட்சம் ரூபா நிதியை லைட் ப�ோ லைப்
அமைப்பின் வேண்டுக�ோளுக்கிணங்க
அன்பளிப்பாள வழங்கினர்.
அத்துடன் வாழ்வின் ஒளி அமைப்பின் பணிப்பாளர் இம்தியாஸ் பாரூக்,
கல்லூரியின் பிரதி அதிபர் பத்மசிறி ஜயசூரிய ஆகிய�ோரும் கலந்து
க�ொண்டனர். க�ொழும்பு ஹமீட் அல்

ஹூசைனி கல்லூரி கடந்த 77 ம்
ஆண்டு காலப்பகுதியில் ப�ொக்ஸிங்

விளையாட்டில் க�ொடி கட்டிப் பறந்தமையும் விசேட அம்சமாகும்.

டென்னிஸ் சூப்பர் ஸ்டார் ந�ோவக்
ஜ�ோக�ோவிச்சின் அவுஸ்திரேலிய விசா
விவகாரம், அவுஸ்திரேலிய பகிரங்கத்தில்
விளையாடுவதற்கோ அல்லது நாட்டிற்குள் நுழைவதற்கோ, க�ோவிட்-19 தடுப்பூசி விதிகளில் நுட்பமான ஆனால் முக்கியமான வித்தியாசமாக இருக்கலாம்.
ஒன்பது முறை அவுஸ்திரேலிய பகிரங்க
சம்பியனான அவரது நுழைவு விசா வியத்தகு முறையில் பறிக்கப்பட்டு, இந்த வாரம்
மெல்போர்னில் உள்ள அரசாங்க தடுப்பு
மையத்தில் வைக்கப்பட்டது, அவரது இரசிகர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினரிடமிருந்து
ஒரு மன உளைச்சலை தூண்டியது.
அவர் அங்கு வெள்ளிக்கிழமை கிறிஸ்மஸ் தினத்தை கழித்தார்.
எவ்வாறாயினும், 34 வயதான செர்பியாவைச் சேர்ந்த இவர்
கடந்த புதன்கிழமை இரவு மெல்போர்ன் விமான நிலையத்தின்
வழி 2 இல் உள்ள எல்லைக் கட்டுப்பாட்டில் தனது கடவுச்சீட்டு
மற்றும் ஆவணங்களை ஒப்படைத்தப�ோது என்ன நடந்தது என்பது
இன்னும் தெளிவாகத் தெரியவில்லை.
அவுஸ்திரேலியாவிற்கு வரும் வெளிநாட்டினருக்கான கடுமையான க�ொவிட்-19 தடுப்பூசி தேவைகளை ஜ�ோக�ோவிச் பூர்த்தி
செய்யத் தவறிவிட்டார் என்பது அவுஸ்திரேலிய அரசாங்கத்தின்
கண்ணோட்டத்தில் இருந்து இப்போது வெளிவருகிறது.
முக்கியமாக, வீட்டிலேயே க�ொவிட்-19 தடுப்பூசிகளில் இருந்து
விலக்கு பெற விரும்பும் அவுஸ்திரேலியர்களை விட, எல்லையை
கடக்க முயற்சிக்கும் வெளிநாட்டினருக்கான தேவைகள் மிகவும் கடுமையானவை.
அவுஸ்திரேலியாவில் உள்ள முக்கிய வேறுபாடு என்னவென்றால், ந�ோய்த்தடுப்பு த�ொடர்பான அதிகாரபூர்வ அவுஸ்திரேலிய
த�ொழில்நுட்ப ஆல�ோசனைக் குழுவின் வழிகாட்டுதலின் கீழ்,
கடந்த ஆறு மாதங்களில் உங்களுக்கு க�ொவிட்-19 த�ொற்று இருப்பதைக் காட்ட முடிந்தால், தற்காலிக தடுப்பூசி விலக்கு பெறலாம்.
நீங்கள் அவுஸ்திரேலியாவிற்கு வரும் வெளிநாட்டவராக இருந்தால், உங்களால் முடியாது.
இரட்டை தடுப்பூசி ப�ோடப்படாததற்கு ஜ�ோக�ோவிச் உண்மையில்
முந்தைய த�ொற்றுந�ோயைப் பயன்படுத்தினார் என்பது உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை.
அந்த அடிப்படையில் அவர் விதிவிலக்கு அளித்திருந்தால்,
டென்னிஸ் அவுஸ்திரேலியா மற்றும் விக்டோரியா மாநில அரசாங்கத்தால் அமைக்கப்பட்ட செயல்பாட்டில் அவுஸ்திரேலிய பகிரங்கத்தில் விளையாட அவருக்கு விலக்கு கிடைத்தால் ப�ோதுமானதாக
இருந்திருக்கும்.
ஆனால் நாட்டிற்குள் செல்ல இது ப�ோதுமானதாக இருக்காது.
ஏனென்றால், டென்னிஸ் அவுஸ்திரேலியா அதன் விலக்கு அளவுக�ோல்களை வீட்டில் உள்ள அவுஸ்திரேலியர்களுக்குப் ப�ொருந்தும் ATAGI வழிகாட்டுதல்களை அடிப்படையாகக் க�ொண்டது.
'விக்டோரியாவில் டென்னிஸ் விளையாடுவதற்கு விக்டோரியா
அரசாங்கம் விதித்துள்ள விலக்கு, அவுஸ்திரேலியாவின் ந�ோக்கங்களுக்காக எந்தவ�ொரு விலக்கு அல்லது நுழைவுத் தேவைக்கும்
முற்றிலும் வேறுபட்டது' என்று உள்துறை அமைச்சர் கரேன் ஆண்ட்ரூஸ் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தார்.

அவுஸ்திரேலியாவிற்குள் நுழைய, உங்களுக்கு விசா தேவை, ஆனால் நீங்கள்
நுழைவுத் தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்ய
வேண்டும்: எதிர்மறையான க�ொவிவிட்-19
PCR ச�ோதனை மற்றும் முழுமையான
தடுப்பூசி அல்லது தடுப்பூசி ப�ோட முடியாது
என்பதற்கான மருத்துவ ஆதாரம்.
'- டென்னிஸ் அவுஸ்திரேலியாவுக்கு ஒரு
கேள்வி'
டென்னிஸ் அவுஸ்திரேலியா அமைப்பின் தலைமை மருத்துவ அதிகாரி
கைய�ொப்பமிட்ட மருத்துவத் தலைப்பில்
ஜ�ோக�ோவிச் எல்லை காவல் அதிகாரிகளுக்கு மருத்துவ விலக்கு அளித்ததாக
தேசிய ஒளிபரப்பு சேவையான ஏபிசியிடம் அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன. இது,
நிராகரிக்கப்பட்டது என்றனர். இது குறித்து டென்னிஸ் அவுஸ்திரேலியாவை ஏற்கனவே எச்சரித்திருந்ததாக அரசு கூறுகிறது.
ஊடகங்களுக்கு வெளியிடப்பட்ட ஒரு கடிதத்தில், சுகாதார அமைச்சர் கிரெக் ஹன்ட் நவம்பர் மாதம் டென்னிஸ் அவுஸ்திரேலியாவின்
தலைமை நிர்வாகி கிரேக் டைலிக்கு எழுதிய கடிதத்தில் அவுஸ்திரேலியாவுக்குள் நுழைய முயற்சிக்கும் வீரர்கள் சமீபத்திய க�ொவிட்
1
- 9 த�ொற்று காரணமாக தடுப்பூசி விலக்கு பெற மாட்டார்கள் என்று
எச்சரித்தார்.
டபுள் ஜாப் இல்லாமல், கடந்த ஆறு மாதங்களில் க�ொவிட்-19
ந�ோயால் பாதிக்கப்பட்ட நாட்டிற்குள் நுழைய முயற்சிக்கும் வெளிநாட்டு வீரர்கள் 'முழுமையாக தடுப்பூசி ப�ோடப்பட்டதாக கருதப்படவில்லை' என்று அவர் எழுதினார்.
'இது டென்னிஸ் அவுஸ்திரேலியாவுக்கு க�ோடிட்டுக் காட்டப்பட்டது,' ஆண்ட்ரூஸ் வெள்ளிக்கிழமை கூறினார். 'அவர்கள் அதை
எப்படித் த�ொடர்புக�ொண்டார்கள், அதுகுறித்து நான் உங்களுக்கு
எந்தத் தெளிவையும் அளிக்க முடியாது. இது டென்னிஸ் அவுஸ்திரேலியாவைப் பற்றிய ஒரு கேள்வி.'
டென்னிஸ் அவுஸ்திரேலியா இந்த கேள்விக்கு கூடுதல் விவரங்களை வழங்கவில்லை, இருப்பினும் வீரர்களுக்கு விலக்கு அளிக்கும் செயல்முறையை அது ஆதரித்துள்ளது.
'டென்னிஸ் வீரர்களைப் ப�ொறுத்தவரை, இது அவுஸ்திரேலியாவிற்கு வரும் எவரும் அனுபவித்திருப்பதற்கும் மேலாகவும் செல்லும்
ஒரு செயல்முறையாகும்' என்று டைலி இந்த வாரம் கூறினார்.
டென்னிஸ் அவுஸ்திரேலியா, விக்டோரியா மாநில அரசாங்கத்துடன் வரையப்பட்ட விதிகள், ஏதேனும் விதிவிலக்குகள் இரண்டு மருத்துவக் குழுக்கள் மூலம் அழிக்கப்பட வேண்டும் என்று கூறியது.
ஆனால் அவுஸ்திரேலிய பகிரங்கத்தின் க�ோவிட்-19 விலக்கு
விதிகள் மற்றும் அவுஸ்திரேலியாவின் குடிவரவு விதிமுறைகளுக்கு
இடையே உள்ள வேறுபாடு மற்ற டென்னிஸ் வீரர்கள் அல்லது ஊழியர்களையும் பிடிக்கக்கூடும்.
அவுஸ்திரேலிய பகிரங்கத்தில் கலந்து க�ொள்ளும் மற்ற இரண்டு
வீரர்கள் அல்லது ஊழியர்கள் இப்போது விசாரிக்கப்படுகிறார்கள்
என்று உள்துறை அமைச்சர் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.
ஜ�ோக�ோவிச்சைப் ப�ொறுத்தவரை, விசாவைத் திரும்பப் பெறுவதற்கும், அவுஸ்திரேலிய பகிரங்க பட்டத்தைப் பாதுகாப்பதற்குமான
வாய்ப்புகள் திங்கட்கிழமை காலை விசாரணைக்கு எடுக்க திட்டமிட்டுள்ள பெடரல் நீதிமன்ற நீதிபதியின் முடிவின் பேரில் உள்ளது.

இப்பத்திரிகை அேஸாஸியேட்டட் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ஒப் சில�ோன் லிமிடட் கம்பனியரால் க�ொழும்பு இல. 35, டி ஆர். விஜயவர்தன மாவத்தையிலுள்ள லேக் ஹவுஸில் 2022 ஜனவரி மாதம் 9ம் திகதி ஞாயிற்றுக்கிழமை அச்சிட்டுப் பிரசுரிக்கப்பட்டது.

2022 ஜனவரி 9 ஞாயிற்றுக்கிழமை
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தமிழ்க் கவி
பேசுகின்றார்

'ப

னையால விழுந்தவனை மாடேறி மிதிச்சுதாம்' என்றொரு பழம�ொழி எங்கள்
மண்ணில் உண்டு. இதேப�ோல கஷ்டங்கள் அடுத்து வருவதையிட்டு புலவர்களும் பாடல்களை இயற்றியுள்ளனர்.
யார் என்ன ச�ொன்னாலும் நடப்பது
நடந்தே தீரும்.
மீண்டும் அத்தியாவசியப் ப�ொருட்களான அரிசி மிளகாய் மா,பால்மா
ப�ோன்றவற்றின் விலை அதிகரித்து
வருகிறது. யாராலும் எதனாலும்
கட்டுப்படுத்த முடியாதபடிக்கு வாழ்க்கைச் செலவு அதிகரித்து வருகிறது.
அதாவது வந்து க�ொண்டே இருக்கிறது. எந்த இடத்தில் தரித்து நிற்கும�ோ
என்று ச�ொல்லத் தெரியவில்லை.
எங்கே எந்தப் ப�ொருள் என்ன விலைஎன்பதும் தெரியவில்லை. ஒருவகையான ஒருகில�ோ அரிசி ச.த�ொ.சவில்
நூற்றிஐந்து ரூபா, தனியார் கடையில் நூற்றி
பதினைந்துரூபா. கூட்டுறவுக்கடையில் நூற்றிநாற்பத்தைந்து ரூபா.
முன்னெல்லாம் பஞ்சம் வரும் ப�ோது
வெள்ளாமை விளையுது க�ொஞ்சநாள் கஷ்டம்தானே என நினைத்து ஆறுதலடைவ�ோம்.
இப்போது அது இல்லை. விவசாயி பட்டகடனுக்கும் விளைவது ப�ோதாமற்போகும். பசளை
இல்லை என்பதுப�ோக இம்முறை பசளை
மருந்து என ஒருவகை மருந்தை விவசாயத்
திணைக்களம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. நைதரசன் செறிவுள்ள மருந்து எனவும் கூறுகிறார்கள். அதன் அளவுத்திட்டத்தை குறித்திருக்கிறார்களாம். ஆனால் பரவலாக அந்த மருந்தை
அடித்த த�ோட்டப் பயிர்கள் முற்றாக அழிந்துவிட்டதாக ஒரு விவசாயி கூறினார். அவரது பயிர் முள்ளங்கி என்றார். வயலில் அதைப் பாவித்தவர்கள்
பயிர் த�ொட்டம் த�ொட்டமாகக் கருகி வருவதாக
கூறினர். பலர் தமது பயிர் எரிந்துவிட்டதாகவும்
முறைப்பாடு ச�ொன்னார்கள்..
இதுசார்பாக பதிலளிக்கக்கூடிய ஒருவரிடம்
கேட்டப�ோது ஆம் அப்படித்தான் மருந்தை திரும்பப் பெறப் ப�ோவதாக நிறுவனம் அறிவித்துள்ளதாக கூறினார்.
இது இப்படி இருக்க கிளிந�ொச்சியின் ஒரு அனுபவமுள்ள விவசாயியிடம் கேட்டப�ோது. தனக்கு
அப்படி ஒரு அனுபவமும் ஏற்படவில்லை.
என்றும், அந்த க�ொள்கலனில் உள்ள அறிவுறுத்தல் படிதான் மருந்தை பாவித்ததாக கூறினார்.
தான் அறிந்தவகையில் நூற்றி இருபது மில்லி
கலக்கவேண்டிய மருந்தை முந்நூறு நாநூறு
எனக் கலந்து அடிப்பது தெரிகிறது என்றார்.
நைதரசன் கலவை திரவமாக இருந்தாலும் அது

நைதரசன்தானே என்றார். எது எப்படிய�ோ
அந்த மருந்தை அடித்தபின் பயிருக்கு
ந�ோய் வந்துவிட்டது. என்ற பலருடைய
அபிப்பராயம் மருந்து பற்றிய தெளிவை,
அவர்கள் அறியவில்லை என்பதை தெரிவிக்கிறது. எதுஎப்படிய�ோ ஒரளவுக்கு பயிர்கள்
நாசமாகியுள்ளது தெரியவருகிறது. இது இதைத்தான் பனையால விழுந்தவனை மாடேறி மிதித்ததுப�ோல என்றேன். இப்போதெல்லாம் இலங்கைச் செய்திகளை வெளிநாட்டவர்களே முற்றாக
அறிந்து ச�ொல்கிறார்கள் அப்படி அநேகமான
தகவல்கள் கசிகின்றன. இலங்கை மக்களின்
எதிர்காலத்தை கணித்துச் ச�ொல்லக்கூடிய ச�ோதிடர்கள் வெளிநாட்டவர்களே.
இந்த லட்சணத்தில் தேர்தலுக்கான ஆயத்தம்
நடக்கிறது. அதையும் அவர்களே தீர்மானிக்கும்
சக்தியாக உள்ளார்கள். வாழ்வது நாங்கள். வாக்களிக்கப் ப�ோவது நாங்கள். வாக்களித்து விட்டுவரும் விளைவுகளை அனுபவிக்கப் ப�ோவதும்
நாங்கள். ஆனால் தீர்மானிக்குமளவுக்கு நம்மிடம் எதுவுமில்லை. நாம்தான் தூங்கிவிட்டோமே.
அதாவது நாம் உண்ட மயக்கத்தில் உறங்கவில்லை. பசி மயக்கத்தில்தான் உறங்கியிருக்கிற�ோம். மெள்ளத் துயில் கலைந்து எழுவ�ோம்.
எம்மைநாமே காப்பாற்றும் வழி எதுவ�ோ
அதைநாமே செய்வோம்.
புற்றீசல்களைப்போல
பறந்துக�ொண்டிருக்கும் ஒளி, ஒலிபரப்புச் சேவைகள், பத்தி-

புகளில் கவர்ச்சிகரமாக ஒளிபரப்பாகின்றன.
ஆனால் மக்கள் தமக்குத் தேவையான விவசாய
செய்திகளைய�ோ இயற்கை வேளாண் முறைகளைய�ோ அல்லது த�ொழில் முயற்சிகள் பற்றிய�ோ
பார்த்து அறிந்து க�ொள்வதில்லை. அதிகமானவர்கள் சினிமா நட்சத்திரங்களின் வாழ்க்கையை
அந்தரங்கங்களை அறிவதில் உள்ள ஆர்வத்தை
தமது வாழ்க்கையை வறுமைக்குள் செலுத்தப்பட்டுக் க�ொண்டிருப்பதை அறிவதில் செலுத்துவதில்லை.
விவசாயம் கால்நடை வளர்ப்பு எல்லாம் பாதுகாப்பற்ற த�ொழிலாக மாறிவருகிறது. தரமான
க�ோழிக் குஞ்சுகள் வரவில்லை. ஆடுகள் ப�ோதியளவு இல்லை அவற்றை வளர்ப்போருக்கு மேச்சற்றரவைகள் இல்லை. மாடுவளர்ப்பு என்பது
இப்போது அவசியமாகி வருகிறது காரணம்
பால் சாணம் இறைச்சி எல்லாமே தேடியடைய
வேண்டிய நிலைக்கு வந்து க�ொண்டிருக்கின்றன.. அந்தக்காலம் நாங்கள் கையில் அரிவாள்
க�ொண்டு அறுவடை செய்வோம். கதிர்க்கட்டுகளை சூட்டில் வைத்து காற்றுவரும் காலம்
தூற்றுவ�ோம். அதன் பின் அந்த வயல்வெளியெங்கும் இடையறாது மாடுகள் மேயும். அதுப�ோடும் சாணம் சாணுக்கொன்று முழத்துக்க�ொன்றாக இருக்கும். வெற்றுநிலத்தில் எருக்கு
முளைத்து பூத்திருக்கும். புரட்டாசி மாதம் முதல்
மழைகண்டப�ோதே அந்த நிலத்தை உழுதுவிடுவ�ோம். எருக்கும் எருவும் மண்ணுடன் கலந்து-

காலச்சக்கரம் வேகமாய்
சுழன்றோடுதே
தர்மம் வாடுதே
ரிகைகள் என. ஏராளமானவை நம்மவர்கள்
நடத்தினாலும் அவற்றின் சூத்திரதாரிகள் வெளியிலிருந்தே இயக்குகிறார்கள். கிளிந�ொச்சியில்
மட்டும் எத்தனை ஊடகங்கள் யாழ்ப்பாணத்திலும் மூலைக்குமூலை ஊடகங்கள். வவுனியாவிலும் இதேயளவு ஊடகங்கள் இயங்குகின்றன.
இவை புரிந்துக�ொள்ளக் கூடியஅளவில் பிரசார
நேக்கங்களுக்காகவே
நடாத்தப்படுகின்றன.
பல அரசியல் சார்புடையவை. இப்போதெல்லாம் மக்கள் பத்திரிகையை படித்து வான�ொலியைக் கேட்டு த�ொலைக்காட்சியைப் பார்த்து
செய்திகளை அறிவது மிகக்குறைவு. அவர்களுக்கான செய்திகள் கைபேசிகளில் யூரியூப்,
இன்டர்காம், பேஸ்புக், ட்விட்டர் எனப் பல வழிகளில் வருகிறது. அத்தனையும் செய்தி என்கிற
பெயரில் மக்களை குழப்பிவிடுகிறது. நேற்ற�ொருவர் ச�ொன்னார். இலங்கையை இராணுவம் ப�ொறுப்பெடுக்கப் ப�ோகிறது என்று.
பெரிதாகச் சிரித்துவிட்டேன். அதுப�ோகட்டும்
இன்னொரு கைபேசி வாசகர் இனிமேல் பாத்து
கில�ோ அரிசிதான் க�ொள்வனவு செய்ய முடியுமாம் என்றார். அப்போ இனி அன்னதானம்,கலியாணம் செத்தவீட்டுச் சடங்கு என்று எதுவும்
நடத்த முடியாது. அப்படித்தானே என்றேன்.
இப்படித்தான் எமது மக்களின் மனநிலையை
அறிந்து விசேட செய்திகள் பலப்பல தலைப்-

விடும். மாரிமழை வரும்போது, மீண்டும் உழுது
நெல் விதைத்தால் அதை விட விசேடமாக எந்த
ரசாயன உரமும் ப�ோடுவதில்லை ஏனெனில்
அப்போது அது வரவில்லை. ரசாயன உரங்கள்
பாவனைக்கு வந்தப�ோது அதை மானியமாகத்தான் க�ொடுத்து மக்களை பழக்கப்படுத்தினார்கள்.
அப்போதே நமது ஊரில் இருந்த படித்த
மனிதர் ச�ொன்னார் 'ச�ொந்தக் காசில சூனியம்
வைக்கிறீங்களடா...உழுது, வயல் நிலத்தை நாசமாக்கிப் ப�ோடுமடா'.. என்று நாங்கள் கேட்டோமா?
. 'கிழவனுக்கு அறளை பேந்திட்டுது' என்று சிரித்த�ோம். ஐம்பது வருடங் கழித்து இன்று திகைத்துப்
ப�ோய் நிற்கிறது விவசாயி மட்டுமல்ல வயல்களுந்தான். .
இம்முறை வெட்டுமிசினுக்கு நெல் எட்டாதாம்.
ஏனெனில் அவை கட்டையாக நிற்கிறது. கதிரும்
கட்டைதான். அப்போ தாக்கத்தியில்தான் வெட்டவேண்டுமா தாக்கத்தி என்றால் என்னவென்று
தெரியாத இளைஞர்கள் இப்போது என்னசெய்வார்கள.; எல்லாவற்றையும் யந்திரமயமாக்கி
ச�ோம்பலை வளர்த்துக் க�ொண்டுள்ள மக்கள்
இப்போதெல்லாம் வேலைசெய்ய விரும்புவதில்லையே...
'காலச்சக்கரம் வேகமாய் சுழன்றோடுதே
தர்மம் வாடுதே.'

'எண்ணம் ப�ோல் வாழ்க்கை'
மன்றத்தின் ஒன்றுகூடல்

எண்ணம் ப�ோல் வாழ்க்கை கலை இலக்கிய மன்றத்தின் படைப்பாளிகள் ஒன்றுகூடலானது கடந்த
26.12.2021ஆம் திகதியன்று திருக�ோணமலையில் மூத்த படைப்பாளிகளான திருமலை சுந்தா,
நீங்களும் எழுதலாம் தனபாலசிங்கம், ஷெல்லிதாசன் ஆகிய�ோரின் முன்னிலையிலும் கவிஞர்கள் க�ோணேஸ்வரன், கேணிப்பித்தன், க�ௌரிதாசன் ஆகிய�ோரின் ஆசிகளுடனும் எண்ணம் ப�ோல்
வாழ்க்கை குழுமத்தில் இணைந்து பயணிக்கும்
இளம் கலைஞர்களின் பங்குபற்றுதலுடனும் நடைபெற்றது.
இம்மன்றம் தனது விஸ்தரித்த செயற்பாடுகளுடனும், தன்னகத்தே க�ொண்ட இளம் கலை, இலக்கியகர்த்தாக்களின் படைப்புக் களுடனும் வெற்றிப்பாதையில் முன்னோக்கிச் சென்று திருமலையில் அழகிய
கலை இலக்கிய உலகம் காணும் என்பது கண்கூடு.

பானு சுதாகரன்

வ

Hudha

மஞ்சரி களஞசியம்
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பறவை ஆனேன்

யற்
காடு விரிந்திருந்தது;
முதிர்ந்து நின்ற ச�ோளக் க�ொண்டைகளில் குருவிகள் அமர்ந்து
சென்றன; க�ொல்லை மூங்கில் தடுப்பைத்
திறந்து அப்பால் இருந்த காய் கறித் த�ோட்டத்தில் எனது குட்டிச் சாறன் விளிம்பைத்
தூக்கிப் பிடித்துத் தாண்டித் தாண்டிச்
ச�ொல்லும்போது, பட்டாம் பூச்சிகள்
எம்பிப் பறந்தன; கத்தரி, வெண்டை,
பீர்க்கு, சுரை அநேக பாத்திகளில் காய்த்து
முற்றிருந்தால்
வாப்பா தெறித்துப்
பார்த்து ஆய்வார்;
ஒட்டி,
விழிக்க ட ை ய�ோரம்
பார்வை
பறிந்துத்
தலை குனிந்து நின்றிருக்கும் தும்பிகள்,
வாலில்
பிடிக்கக்
கையைத் தூக்கினால்
கிளைகளில்
கை
பட்டு நீர் ப�ொலப�ொலவெனக் க�ொட்ட
ஆ ரம் பி க் கு ம் ;
காற்று எதுவும் இல்லாமல் அதிகாலை
ஆரவாரம் இன்றிப்
பெய்த மழை இந்தச்
ச ா ர லு க் கு த்தான�ோ
என்று
நினைத்துக்
க�ொள்வேன்...
கு ரு ட் டு வேல ா ம்
மரத்திலும் பள்ளிக்கூடக் கூரை இடுக்கிலும் சிட்டுக் குருவிகள் கூடு கட்டியிருக்கும்; தேன் சிட்டுகள் எருக்கம் செடியில் மட்டுமே கூடுகள்
கட்டும்; ஒரு முட்டை முதல் மூன்று
முட்டைகள் வரை இடும்; எருக்கங்காய் வெடித்த பிறகு விதைகளில் பூரித்திருக்கும் பஞ்சை வைத்துச் ச�ொகுசான
வீடுகள் அமைக்கும்; கிராமங்களில் எரிக்கலம் செடிகள் அழிக்கப்பட்டு விட்டால்
சிட்டுக் குருவிகள் வேறு இடங்களுக்குப்
புலம் பெயர்ந்து விடும்....
கருவேல்,
குடைவேல், மரங்கள்
வளரும் இடைகளில் செம்பகம் அடை
காக்கும்; ஒடுங்கி ஒடுங்கித் தன்னுடலைக் க�ொடுக்கிப் பிடித்துப் ப�ோர்த்தினாற்போல் நகரும் ப�ோத்துப் பறவை
மனிதர்களை ஒளிந்து நின்று புதினம்
பார்க்கும்;
கருங்குருவிகள் பள்ளப்
பக்கம் மேய்கின்ற ஆடு மாடுகளின் முதுகுகளில் உட்கார்ந்திருந்து சவாரிப�ோகும்;
அறுவடைக் காலங்களில் வாப்பாவுடன்
வயல்களுக்குப் ப�ோகும்போது சின்னதாய் குழித�ோண்டி இலை, சாமையின்
ஈர்க்குகள், தழைகளை வைத்து மூன்று
நான்கு முட்டைகளை இட்டிருக்கும்;
குஞ்சு ப�ொரித்ததும் இறகுகள் முளைத்தவையாகவும் இருக்கும்; ஆள் அரவம்
கண்டால் ஓட்டம் பிடித்துவிடும்; கருங்குருவிகள் எப்போதுமே "குர்ர்ர்..." என்று
அழகான குரலில் சத்தமிடும்...
பள்ள வயல்களில் சாமை, தினை,
க�ொள்ளு,
நரிப்பயறு
என்பனவே
விளைந்து நிற்கும்; ச�ோளம்,, கம்பு
விளையும் காட்டில் காடைகளும் கெளதாரிகளும் தன் குஞ்சுகளுடன் கூட்டம்
கூட்டமாக நிறையத் திரியும்; அதிலும்
கெளதாரிகள் மிகவும் அரிதான இனம்;
அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாகக் காண
முடியாது; கள்ளி மரத்தடியில் வெயில்
நேரங்களில் படுத்திருக்கும்; காலை
வேளைகளில் உயரமான கல்லின் மேல்
ஏறி
நின்று க�ொக்கரிக்கும்; சிறகுகள்
இருந்தாலும் தரையிறங்கி வந்து தத்தித்
தத்தித் தாவித் தாவி உடன் ஒலியெழுப்பித் திரியும்....
ஒரு பறவைக்கு பல பெயர்கள் பழக்கத்தில் இருந்திருக்கின்றன; கிழக்கில்
ஒரு பெயரால் அழைக்கப்படும் பறவைக்கு வடக்கில் வேறு பெயர் இருக்கும்; காட்டுக்
க�ோழிக்கு அடவிக்க�ோழி, கானகக்கோழி என்ற பெயர்களும்
உண்டு; அது ப�ோலவே கூழைக்கடா
என்றறியப்படும் பறவையை மத்தாளிக்
க�ொக்கு என்கின்றனர்; குளிர் காலத்தில் சில அரிய பறவைகளை காண
நேர்ந்தால் அவை புதினமாக எமது
கண்களுக்கு விருந்தாகும்; இவை நம்
பிரதேசத்துப் பட்சிகள் என்று இலகுவில் நம்பி
விடுகின்றோம்; அது
அவ்வாறில்லை; மேலை நாடுகளில்
தரையில் பனி படர்ந்து இரை தேடுவது
சிரமம்; அதனால் கடல்கடந்து, இரை
க�ொள்ளவே
இங்கு
வருகின்றன;
கிளுவை, சிறவி, ப�ோன்ற நீர் வாத்துகள்
உள்ளான் எனும் புள்ளினம் ஏரிகளின்
கரைகளில்
அடர்ந்திருக்கும் கடப்ப
மரங்களில் அலாதியாக வாசஞ் செய்கின்றன; எங்கள் உள்ளாத்துக் காடுகளில் கூடு கட்டாது தங்கிப் ப�ோகும் பட்சிகள் க�ோடை காலம் முழுக்கத் தமக்கு

தண்ணீர் தாமதமாகத்தான் கிடைக்குமென்ற மாயத்தையும் காற்று
வேறு
மாதிரியாகத் த�ொடங்கி மீளத் திரும்பும்வழி கெட்டுவிடும�ோ என்ற ஏக்கத்தையும் ஒரு விதியின் செயலாகவே எதிர்
க�ொள்கின்றன...
வீடுகளையும் பெரிய மரங்களையும்
பறந்து கடந்து பின்பாக ஒரு வானாந்தரம் அதையும் தாண்டிப் பாறைகள்
வெட்டவெளி யாவையும் கடந்து கடந்து
பறக்கும் புறாப் பாட்டத்தின் பின்னே

மனமும் பறப்பதை உணர்ந்திருக்கிறேன்...
பறவை
இனத்தைப் ப�ொதுவாக
உம்மா சிறக�ோர் என்றுதான் அழைப்பார்;
சேவல்கள்
சிறகசைக்கும்
ப�ோதெல்லாம் வேறு வேறு புதர்களில்,
மரங்களில் வாழுகின்ற
புள்ளினங்கள் ஆர்ப்பரிக்கும்; கூவும் ஒலி கேட்கும்வரை காத்திருப்பார்; அதிகாலை
இறை வணக்கத்துக்கு முதலில் துயில்
எழுப்பும் அதிகாரி சேவல்தான்; உம்மா
க�ோழிகளை அள்ளித் தூக்கும் பாங்கு,
அது ஒரு நெருக்கமான உறவை முன்ம�ொழியும்; கக்கத்தில் பதித்து அதன்
தலையை முழங்கைக்கு மேலேவிட்டுப்
பஞ்சுப் ப�ொதிப�ோல் தூக்கிச் செல்வார்;
அடிக்கடி சிறகு விரித்து "கர் கர்" என்கிற
அண்டங்காக்கையார்
பகலில்
சில
வேளைகளில் அரைத் தூக்கத்திலிருந்தால் அரட்டி விடுவார்; காக்கைகளைப்
பார்த்து ஆகாயத் த�ோட்டி என்பார்;
கழுகு அது ஆதிக்கவாதி; மயில் சுதந்திர ஆட்டக்காரன் என்பார்; க�ோவைக்க�ொடி சுற்றிய சீமைக் கருவேலம், புதர்
மண்டிய புளியந் த�ோப்பு இவைகளின்
எல்லைப் புறக் காவலன்தான் மாம்பழக் குருவி; இது வாழும் இடங்களில்
மஞ்சநெத்தி மைனாவும் க�ோட்டானும்
துணையிருக்கும்; க�ோட்டான் சத்தமிட்டால் மரங்கள் அதிரும்...
முற்றத்தில் சிறிய சிறிய கூழான் கற்களின் விளிம்பில் வண்ணத்துப் பூச்சிகள்
அமர்ந்து தமக்குள் பேசிக் க�ொள்வதை
ரசித்திருக்கிறேன்; சில இன வண்ணத்துப் பூச்சிகள் பறவைகள்போல உயரப்
பறப்பன; ஜெசபல் எனும் மஞ்சள்,
சிவப்புப் பட்டாம் பூச்சிகள் ஆயிரக்
கணக்கில் காற்றில் மிதந்து செல்வதைக்
கண்டு ஆவென்றிருக்கிறேன்; அந்நாளில் நானும் ஒரு பட்டாம் பூச்சிப் பைத்தியம்; அது உடலைய�ொட்டி ஒடுங்கி என்
விரல்களுக்குள் வசப்பட்ட ந�ொடியில்
உயிரின விஞ்ஞானியாக மாறுவேன்...
தனித்த மரம�ொன்றில் துளை ப�ோட்டு
அதில் கூடு வைத்துக் குஞ்சு ப�ொரிக்கும்
பறவைதான் செந்நிற மரங்கொத்தி; இறகு
முளைத்த காலத்திலிருந்து, அதனைப்
பாதுகாத்து வைத்திருப்பது தாய்பறவை
என்றா
நினைக்கிறீர்கள்?
இல்லவே
இல்லை! க�ொட்டைப் பாக்கான் என்ற
சிறு குருவிகள் சேர்ந்து சரியாக மரங்க�ொத்திப் பறவை குஞ்சு வைத்திருக்கும்
ப�ொந்தின் அருகேதான் கூடு வைக்கும்;
இப்படி மரபு வழியான குருவியின் நடத்தைக்கு 'மூலக்குடி' என்று பெயர்...
நாங்கள் நட்டிருந்த மூங்கில் புதரில்
கிழக்குப்
பார்த்தது
எங்கள்
வீடு;
அதனூடே தலை
கீழாகத் த�ொங்கிக்
க�ொண்டு சிலந்தி வலை பின்னுவதுப�ோல் கதிரவன் எழுவது தெரியும்;
அடுத்தடுத்த
செடி
க�ொடிகளில்
சிக்குப் பிரிப்பதுப�ோல் ச�ொண்டால்
க�ொத்திக் க�ொத்தி தன் இறகாலேயே
ஸ்பரிசத்தை உணரும் பறவையே கரிச்சான்; முன்னிலவு நாட்களில் இரவின்
அமைதியைக் கிழித்துக் க�ொண்டெழும்
ஆள் காட்டிப் பறவையின் குரலைக்
கேட்கும் ப�ோதெல்லாம் ஒருவித ஏக்கம்
நெஞ்சைக் கவ்விக் க�ொள்வதை மறுக்க
முடியவில்லை.
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சிறப்பாக நடைபெற்ற APIIT

கல்வியகத்தின் பட்டமளிப்பு விழா-2021

இலங்கை ஆடை கைத்தொழில், த�ொழிற்சங்கங்களுக்கு

இடையில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்

இலங்கையில்
பட்டங்களை

வெளிநாட்டு
வழங்குகின்ற
மிகப் பெரிய நிறுவகமாக திகழ்கின்ற,
ஆசியா பசுபிக் இன்ஸ்டிடியூட் ஒஃப்
இன்போமேஷன் டெக்னோலஜி ஸ்ரீலங்கா
கல்வியகம் தனது வருடாந்த பட்டமளிப்பு
விழாவை பண்டாரநாயக்க ஞாபகார்த்த
சர்வதேச மாநாட்டு மண்டபத்தின் பிரதான
மண்டபத்தில் 2021 டிசம்பர் 21ஆம் திகதி
நடாத்தியது.
இந்நிகழ்வில்,
ஸ்ரீ
ஜயவர்தனபுர
பல்கலைக்கழகத்தின் உப வேந்தரான
சிரேஷ;ட பேராசிரியர் சுதந்த லியனகே
பிரதம அதிதியாக கலந்து சிறப்பித்தார்.
யுனிலீவர்
ஸ்ரீலங்கா
நிறுவனத்தின்
தலைவரும்
முகாமைத்துவப்
பணிப்பாளருமான
திருமதி.
ஹஜர்
அலாபைபி க�ௌரவ அதிதியாக கலந்து
க�ொண்ட
அதேவேளை,
ஐக்கிய
இராச்சியத்தின்
ஸ்டெஃப�ோட்ஷயர்
பல்கலைக்கழகத்தின்
உபவேந்தரான
பேராசிரியர் லிஸ் பார்னஸ் இணையவழி
மெய்நிகர்
முறைமையின்
ஊடாக
இந்நிகழ்வில் கலந்து சிறப்பித்தார்.
இந்த பட்டமளிப்பு விழாவில் APIIT
கல்வியகத்தின் 397 பட்டதாரிகள் ஐக்கிய

இராச்சியத்தின்
ஸ்டெஃப�ோட்ஷயர்
பல்கலைக்கழகத்தினால் வழங்கப்படும்
வியாபாரம், கணணி மற்றும் சட்டம்
ஆகிய துறைகளிலான இளங்கலை மற்றும்
முதுகலை பட்டப்படிப்பு பட்டங்களை
பெற்றுக் க�ொண்டனர்.
இந்நிகழ்வில்,
மென்பொருள்
ப�ொறியியல் துறையில் ப�ொறியியல்
இளமானி
(சிறப்பு),
கணணி
வலையமைப்பு
மற்றும்
பாதுகாப்பு

துறையில் ப�ொறியியல் இளமானி (சிறப்பு),
சர்வதேச
வியாபார
முகாமைத்துவ
துறையில் ப�ொறியியல் இளமானி (சிறப்பு),
சட்டத் துறையில் எல்.எல்.பி. (சிறப்பு),
வியாபார முதுமானி, கணணி விஞ்ஞானத்
துறையில்
(வியாபார
கணணியியல்)
வியாபார விஞ்ஞான முதுமானி மற்றும்
சர்வதேச வியாபார சட்டத் துறையில் சட்ட
முதுமானி ஆகிய பட்டச் சான்றிதழ்கள்
வழங்கி வைக்கப்பட்டன.

2021 இலும் தனது வெற்றிப்
பாதையை த�ொடர்கிறது OPPO

2021ஆம் ஆண்டு ஒரு சவாலான ஆண்டாக
இருந்தப�ோதிலும், திறன் மற்றும் புத்தாக்கத்துடன்
முன்னோக்கிச் செல்வதற்கு அந்த வருடத்தில்
பல வாய்ப்புகள் ஏற்பட்டதாக, முன்னணி
கையடக்கத் த�ொலைபேசி மற்றும் உபகரணங்கள்

உற்பத்தி தரக்குறியீடான OPPO தனது சமீபத்திய
அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளது. 2021 ஆனது,
OPPO வின் வணிகத்தில் 17ஆவது ஆண்டைக்
குறிக்கின்றது. குறிப்பாக ஒரு கையடக்கத்
த�ொலைபேசித்
தயாரிப்பாளராக
இருந்து,
கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் த�ொழில்துறையில்

Personal Care
Assistant
பாடநெறிக்கு
புலமைப்
பரிசில்களை
வழங்கும் IIHS

இலங்கையின் சுகாதாரச் சேவைகள் கற்கைத் துறையில் முதன்மை
நிறுவனமாக விளங்கும் IIHS (International Institute of Health Sciences),
சர்வதேச அங்கீகாரம் பெற்ற Personal CareAssistant (PCA) த�ொழில்
வல்லுனர்களை உருவாக்கும் ந�ோக்கத்துடன் பின்தங்கிய கிராமப் பிரதேச
அபிவிருத்தி, வீட்டு விலங்கின வளர்ப்பு மற்றும் சிறுப�ொருளாதாரப்
பயிர்ச் செய்கை மேம்பாட்டுத்திட்டம் இராஜாங்க அமைச்சின்
ஒருங்கிணைப்புடன், அங்கீகரிக்கப்பட்ட NVQ Level 3 நிகழ்ச்சித்
திட்டம�ொன்றை நாடளாவிய ரீதியில் ஆரம்பித்து ரூபா 100,000
புலமைப் பரிசில்களை வழங்கும் திட்டம�ொன்றை த�ொடங்கியுள்ளது.
கனிவான இதயம் அழகான வாழ்க்கை எனும் எண்ணக்கருவின்
கீழ் த�ொடங்கப்பட்டுள்ள இத்திட்டத்தில் க.ப�ொ.த சாதாரணத்
தரப்பரீட்சையில் த�ோற்றியவர்கள் இணைந்து க�ொள்ளமுடியும்.
மூன்றுமாத பாடநெறியைத் த�ொடர்ந்து Personal Care Assistant
(PCA) சான்றிதழ் வழங்கப்படுவத�ோடு பாடநெறியை வெற்றிகரமாக
நிறைவு செய்கின்றவர்கள் உள்நாட்டில�ோ அல்லது சிங்கப்புூர்,

vivo 2021 : உலகளாவிய
ஸ்மார்ட்போன் தரக்குறியீட்டிற்கு
மற்றும�ொரு வெற்றிகரமான வருடம்

பல்வேறு தயாரிப்பு அறிமுகங்கள்,
மேம்படுத்தப்பட்ட
வாடிக்கையாளர்
சேவை, உலகளாவிய தடம் பதிவு,
வெற்றிகரமான
நிகழ்வுகள்,
அதிக
விற்பனை
ஆகியவற்றுடன்,
உலகளாவிய முன்னணி ஸ்மார்ட்போன்
தயாரிப்பாளராக
உருவெடுத்துள்ள
vivo,
இலங்கையில்
மற்றும�ொரு
வெற்றிகரமான ஆண்டைக் நிறைவு
செய்துள்ளது. Canalys இனது கூற்றின்
அடிப்படையில்,
உலகளாவிய

ஒரு முன்னோடியாக அதன் பயணத்தை
பிரதிபலிக்கிறது.
2021 ஆம் ஆண்டில், OPPO அதன்
முதன்மையான Find X3 Pro ஸ்மார்ட்போனுக்காக
'EISA
BEST
PRODUCT
ADVANCED
SMARTPHONE 2021-2022' எனும் மதிப்பைப்
பெற்றது. இது த�ொடர்ச்சியாக இரண்டாவது
ஆண்டாக, அதன் சிறப்பான அர்ப்பணிப்புக்கு
சான்றாக விளங்குகின்றது. முன்னணி வீட்டுப்
பாவனை மற்றும் இலத்திரனியல் உபகரண
விற்பனையாளரான Abans PLC உடனான
கூட்டாண்மையின் 5ஆவது ஆண்டு நிறைவை
இலங்கையில் OPPO க�ொண்டாடியதுடன், அதன்
கூட்டாண்மை த�ொடர்பான மேலும் மூன்று
ஆண்டுகளுக்கு ஒப்பந்தத்தைப் புதுப்பித்துள்ளது.
கடந்த வருட பயணம் குறித்து கருத்துத் தெரிவித்த
XINDA Lanka (OPPO Sri Lanka) வின் பிரதான
நிறைவேற்று அதிகாரி Bob Li, “எமது உள்ளூர்
வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து அதிகரித்து வரும்
ஆதரவு மற்றும் விசுவாசத்திற்காக நாம் மிகவும்
நன்றியுள்ளவர்களாக இருக்கிற�ோம். 2022ஆம்
ஆண்டில் த�ொழில்நுட்பத்தை மலிவு விலையிலும்
மற்றும் அனைவரும் அணுகக்கூடியதாகவும்
மாற்றுவதற்கான எமது ந�ோக்கிற்கு அமைய,
உங்களுக்கு மேலும் சிறந்ததை வழங்க நாம்
எதிர்பார்க்கிற�ோம்." என்றார்.

ஸ்மார்ட்போன்
சந்தையில்
vivo
நான்காவது இடத்தைப் பிடித்துள்ளது.
2022 ஆம் ஆண்டை மிகப் பெரிய
மற்றும்
வெற்றிகரமான
ஆண்டாக
எதிர்நோக்கியுள்ள
நிலையில்,
இந்த ஆண்டில் vivoவின் அனைத்து
சாதனைகளையும் திரும்பிப் பார்ப்போம்.
இந்த ஆண்டு vivo தனது தயாரிப்பு
வகைகளை வியக்கத்தக்க அளவில்
மேலும் விரிவுபடுத்தியுள்ளது. இது V
த�ொடரில் இரண்டு ஸ்மார்ட்போன்களை

அறிமுகப்படுத்தியது,
44MP
OIS
Night Selfie System உடனான V21 5G
மற்றும் 44MP உடனான Autofocus
த�ொழில்நுட்பத்தைக் க�ொண்ட V21e
ஆகியனவே அவையாகும். இவை தவிர,
Y த�ொடர் சாதனங்களின் வரிசையாக
Y1s, Y12s, Y51, Y53s ஆகிய சிறந்த
அம்சங்களைக்
க�ொண்ட,
சிறந்த
விலை க�ொண்ட சாதனங்களை அது
அறிமுகப்படுத்தியது.
V1 ஆனது, ஒரு முழுமையான
தனிப்பயனாக்கப்பட்ட
ஒருங்கிணை
க்கப்பட்ட
சர்க்யூட்
சிப்
ஆகும்,
இது vivo ஆல் வெளியிடப்பட்ட,
புகைப்படவியல்
மற்றும்
வீடிய�ோ
செயலிகளில், முன்னணி காட்சி தரத்தைப்
பெற
அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது,
vivoவின் புகைப்படவியல் த�ொகுதி
வடிவமைப்பிற்கு
ஏற்ற
வகையில்,
viewfinder த�ோற்றம் மற்றும் வீடிய�ோ பதிவு
ப�ோன்ற ஸ்மார்ட்போன் பயன்பாட்டுக்
காட்சிகளை மேம்படுத்துவதன் மூலம்
இமேஜிங் சிப் V1 பயனர் தேவைகளைப்
பூர்த்தி செய்கிறது.
2021 இன் முதலாவது காலாண்டில்,
உலகின் இரண்டாவது வேகமாக வளர்ந்து
வரும் 5G ஸ்மார்ட்போன் தரக்குறியீடாக
vivo மாறியது. 19 மில்லியன் சாதனங்கள்
சந்தைக்கு அனுப்பப்பட்டதுடன், இது
முந்தைய காலாண்டின் அடிப்படையில் 62
சதவீத அதிகப்பாகும். vivo 5G ம�ொபைல்
அனுபவத்தில்
புதுமைகள்
மற்றும்
முன்னேற்றங்களில் த�ொடர்ந்து கவனம்
செலுத்துகிறது.

இலங்கையின் ஆடைத் த�ொழில்துறை
மற்றும் அது த�ொடர்பான த�ொழிற்சங்கங்கள்,
த�ொற்றாந�ோய்
தடுப்பு
த�ொடர்பில்
த�ொடர்ந்தும் அவதானத்துடன் இருப்பதற்கு
பரஸ்பர நலன் சார்ந்த பிரச்சினைகளை
பேச்சுவார்த்தை நடத்தி தீர்வுகாண வர்த்தக
உரிமையாளர்களும்
ஊழியர்களும்
ஒன்றிணைந்து செயற்படுவதை வகையிலான
முக்கிய ஒப்பந்தம�ொன்றில் அண்மையில்
கைச்சாத்திட்டுள்ளனர்.
க�ோவிட்-19
த�ொற்றிலிருந்து
த�ொழி
லாளர்களைப் பாதுகாப்பதற்கும், மனித வளப்
பயன்பாட்டை மேலும் மேம்படுத்துவதற்கும்,
த�ொழில்துறையின்
உந்துதலில்
ஒரு
முன்னோடி மைல்கல்லாக, கூட்டு ஆடைத்
த�ொழிற்சங்கங்களுக்கும் (JAAF) த�ொழிற்சங்கக்
கூட்டமைப்புக்கும் இடையே புரிந்துணர்வு
ஒப்பந்தம் ஒன்று (MoU) கைச்சாத்தானது.

JAAF இலங்கையில் ஆடைத் த�ொழிலில்
முதன்மையான அமைப்பாகும் மற்றும்
த�ொழிற்சங்கக்
கூட்டமைப்பானது
இத்துறையில்
மூன்று
முன்னணி
த�ொழிற்சங்கங்களைக்
க�ொண்டுள்ளது.
அதாவது சுதந்திர வர்த்தக வலயங்கள் மற்றும்
ப�ொது சேவைகள் ஊழியர் சங்கம், ஸ்ரீலங்கா
சுதந்திர ஊழியர் சங்கம் மற்றும் கடல்சார்
தேசிய சங்கம் ஆகியனவாகும்.
புரிந்துணர்வு
ஒப்பந்தத்தின்படி,
அங்கீகரிக்கப்பட்ட த�ொழிற்சங்கங்கள் தங்கள்
உறுப்பினர்களை த�ொழிற்சாலை இருதரப்பு
சுகாதார குழுக்களுக்கு பரிந்துரைக்கலாம்.
இலங்கையில்
சுகாதார
அமைச்சினால்
வழங்கப்பட்ட வழிகாட்டுதல்கள் அனைத்து
உற்பத்தி ஆலைகளாலும் நெருக்கமாக
கடைபிடிக்கப்படுவதை இந்த குழுக்கள்
உறுதி செய்கின்றன.

GHG உறுதி செய்யப்பட்ட க�ோழிப்பண்ணை
நிறுவனமாக நியு அந்தனீஸ் பார்ம்ஸ்
சர்வதேச ரீதியில் ஏற்றுக் க�ொள்ளப்பட்ட
நிலைபேறான
செயன்முறைகளை
பின்பற்றுவதை உறுதி செய்யும் வகையில்,
நாட்டின் க�ோழிப் பண்ணைத் துறையில்
உறுதியான நாமத்தைக் க�ொண்டுள்ள நியு
அந்தனீஸ் பார்ம்ஸ் (பிரைவட்) லிமிடெட்,
பெருமைக்குரிய Greenhouse Gas (GHG)
சான்றிதழைப் பெற்றுள்ளது. ISO 14064-1:2018
நியமங்களுக்கமைய உறுதி செய்யப்பட்டு,
நெதர்லாந்தைச் சேர்ந்த கட்டுப்பாட்டு யூனியன்
சான்றளிப்பு அமைப்பிடமிருந்து இந்த சான்று
வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இதனூடாக, நாட்டின் முதலாவது ஒரே GHG
(Greenhouse Gas) சான்றிதழைப் பெற்ற க�ோழி
இறைச்சி உற்பத்தியாளராக நியு அந்தனீஸ்
பார்ம்ஸ் திகழ்கின்றது. தனது முழு விநிய�ோகத்
த�ொடரிலும் காபன் கரிசனை மிகுந்த வழிமுறை
பின்பற்றப்படுவதை
உறுதி
செய்கின்றது.
வலுச் சேமிப்பு நடவடிக்கைகள், ப�ொறுப்பு
வாய்ந்த கழிவு அகற்றல் கட்டமைப்புகள்,
சூரிய
வலுப்
பாவனைக்கு
மாறுதல்,
தன்னியக்கமயமாக்கலுக்கு
மாறுவதனூடாக
கடதாசி பாவனையைக் குறைத்தல் ப�ோன்ற
செயற்பாடுகளினூடாக இந்த GHG வெளியேற்றம்
கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது.
சூழலுக்கு நட்பான முறையில் க�ோழி
இறைச்சியை உற்பத்தி செய்யும் நிறுவனத்தின்
அர்ப்பணிப்புக்கு கிடைத்த சான்றாக இந்த
சான்றிதழ்
அமைந்துள்ளது.
‘HarithaHari’
க�ோழி
இறைச்சியினூடாக
இயற்கையான
பசுமை வழங்கப்படுவதுடன், சரியான சுவை

மற்றும் நறுமணம் ப�ோன்றவற்றுடன், சரியான
ப�ோஷாக்கும் கிடைக்கின்றது. இறைச்சியில்
அவசியமான
அமின�ோ
அமிலங்க்ள
அடங்கியிருப்பதுடன், 100 சதவீதம் இயற்கை
வழிமுறைகளைப் பின்பற்றி, பாதுகாப்பான
முறையில்
உற்பத்தி
செயற்பாடுகள்
முன்னெடுக்கப்படுகின்றன. விலங்கு நலன்புரி
பணிகள்,
பாதுகாப்பு
மற்றும்
சுகாதார
நியமங்கள் ப�ோன்றன அமெரிக்காவின் தேசிய
க�ோழிஇறைச்சி சம்மேளனத்தின் நியமங்களை
பூர்த்தி செய்யும் வகையில் அமைந்துள்ளன.
நியு அந்தனீஸ் பார்ம்ஸ் என்பது GMP, HACCP
மற்றும் ISO 22000 சான்றுகளைப் பெற்ற
நிறுவனமாக அமைந்திருப்பதுடன், உள்நாட்டு
மற்றும் சர்வதேச ஹலால் சான்றுகளையும்
பெற்றுள்ளது. பாரம்பரிய பிளாஸ்ரிக் அல்லது
ப�ொலிதீன் மூலப் ப�ொருட்களை பயன்படுத்தி
ப�ொதியிடுவதிலிருந்து மாறி, க�ொம்போஸ்டாக
மாற்றக்கூடிய
ப�ொதியிடலை
பின்பற்றும்
இலங்கையின் முதலாவதும், ஒரே க�ோழி
இறைச்சி உற்பத்தியாளராக திகழ்கின்றது.

மலேசியா, இஸ்ரேல், மத்திய கிழக்கு நாடுகள் ப�ோன்ற நாடுகளில�ோ
த�ொழில் வாய்ப்புகளுக்கு அனுப்பப்படுவார்கள். வெளிநாடுகளில்
மாதம�ொன்றுக்கு ரூபா 120,000 த�ொடக்கம் ரூபா 250,000 வரையிலான
அதிக ஊதியத்தை பெறக்கூடிய இத் த�ொழில்துறைக்கு உலகெங்கிலும்
பெரும் வரவேற்பு உள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.
IIHS நிறுவனத்துடன் இணைந்த நாடெங்கிலும் அமைந்துள்ள
20 நிலையங்களில் “Study Now – Pay Later”எனும் திட்டத்தின்
கீழ் கற்கமுடியும். வீட்டுப் பணிப் பெண்களுக்கு பதிலாக
ஆற்றல்மிக்க த�ொழில் வல்லுனர்களை வெளிநாட்டுத் த�ொழில்
வாய்ப்புகளுக்கு அனுப்புவதன் மூலம் அதிக அந்நியச் செலாவணியை
ஈட்டுவதற்கும், அரசாங்கத்தின் ந�ோக்கங்களின் ஒன்றானஅறிவுசார்ந்த
ப�ொருளாதாரம�ொன்றை கட்டியெழுப்புதல்திட்டத்தின் மூலம் நாட்டின்
இளைஞர் யுவதிகளுக்கு வளமான வாழ்க்கைத் தரத்தை அடைவதற்கும்
இந்நிகழ்ச்சித் திட்டம் பெரிதும் உதவுமென IIHS நிறுவனத்தின் பிரதம
நிறைவேற்று அதிகாரி டாக்டர் கித்சிறி எதிரிசிங்க தெரிவித்துள்ளார்.

இவ்வாண்டின் ESG முன்முயற்சி - இலங்கை
விருதைப் பெற்ற பைராஹா ஃபார்ம்ஸ்
நான்கு தசாப்தங்களுக்கும் மேலாக
இலங்கையில் முன்னோடி க�ோழி
உற்பத்தியாளரான
பைராஹா
ஃபார்ம்ஸ் பிஎல்சி ஆசியா FMCG
விருதுகளில், 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான
ஆண்டின் சுற்றுச்சூழல் சமூக ஆளுமை
முன்முயற்சியின்
வெற்றியாளராக
கெளரவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இலங்கையில்
முதன்முறையாக
பிரெய்லியில் எழுதப்பட்ட சிக்கன்
(க�ோழி) ரெசிபிகளின் செய்முறைப்
புத்தகம்
வெளியிடப்பட்டது,
கண்
பார்வையற்றவர்கள்
புரிந்துக�ொள்ளக்கூடிய
வடிவத்தில்
வாசிப்பதற்கும்
சமைத்து
மகிழ்வதற்கும்
இது
உதவும்.
புத்தகத்தை
விளம்பரப்படுத்துவதன்
மூலமும் அது பார்வையற்றவர்களைச்
சென்றடைவதுடன்,
இந்தப்
பிரச்சாரத்தின்போது நிறுவனம் சிறந்த
அடைவுகளையும்
பெற்றுள்ளது.
நாட்டில்
அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட
முதல் பிரெய்லி செய்முறை புத்தகம்
என்பதைத்தாண்டி,
சமைப்பதில்
உள்ள
மகிழ்ச்சியை
மேலும்
பண்முகப்படுத்தக்
கூடியவகையில்

விளம்பரப்படுத்த
முடியும்
என்ற
பெருமையை க�ொண்டுள்ளது.
பைராஹா
ஃபார்ம்ஸ்
பிஎல்சி நாடு முழுவதும் உள்ள
பார்வையற்றோருக்கான
18
பள்ளிகளுக்குப் பிரெய்லி புத்தகங்களை
நன்கொடையாக
வழங்கி
தமது
பங்களிப்பை
விரிவுபடுத்தியுள்ளது.
த�ொற்றுந�ோய்
காரணமாக,
தனிப்பட்ட முறையில் புத்தகங்களை
வழங்க முடியவில்லை. அதற்குப்
பதிலாக, பிரெய்லியில் எழுதப்பட்ட

குறிப்புகளைக் க�ொண்ட புத்தகங்கள்
பரிசுப் பெட்டிகளில் கூரியர் மூலம்
அனுப்பப்பட்டுள்ளன.
எங்கள்
நுகர்வோர்களின்
உள்ளங்களுக்கு தயாரிப்பை எவ்வாறு
சரியாக எடுத்துச் செல்வது?” என்ற
கேள்வியை நிறுவனம் எதிர்கொண்டது.
சந்தையில் சகல நுகர்வோர் பிரிவினரும்
திருப்தியடைய வேண்டும் மற்றும்
அவர்கள் அனைவரும் உள்ளடக்கப்பட
வேண்டும் என்பது இத்திட்டத்தின் ஒரு
பகுதியாகும்.
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கிடைக்கும். இளைய சக�ோதரர்களின் உதவி கிடைக்கும். பணப்புழக்கம் அதிகரிக்கும். பெண்களுக்கு மன
மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். ஆடை ஆபரண சேர்க்கை ஏற்படும் புதிதாக நகைகளை வாங்குவீர்கள். குடும்பத்திலும்
நண்பர்களிடமும் சண்டை சச்சரவினை தவிர்க்கவும்,
விட்டுக்கொடுத்து செல்வது நன்மையை ஏற்படுத்தும்.
மாணவர்களுக்கு மனதில் தைரியம் அதிகரிக்கும்.

மேஷம்
தேவையான அளவுக்கு பணவரவு இருந்தாலும்,
திடீர் செலவு களால் சிலருக்குக் கடன் வாங்க நேரிடும்.
உடல் ஆர�ோக்கியம் மேம்படும். தந்தையுடன் ஏற்பட்டி ருந்த மனஸ்தாபம் நீங்கும். அரசாங்க வகையில்
இழுபறியாக இருந்த காரியம் முடிய சிறிது ப�ொறுத்திருக்கத்தான் வேண்டும். கணவன் - மனைவிக்கிடையே
ஏற்பட்டிருந்த பிணக்குகள் நீங்கி அந்நிய�ோன்யம் அதிகரிக்கும். மற்றவர்களால் உங்களுக்கு ஏற் பட்ட அவப்பெயர் நீங்கும். அலுவலகத்தில் வேலைச்சுமை அதிகரிக்கும். சக ஊழியர்களிடம் அனுசரித்து நடந்துக�ொள்
வது அவசியம்.

ரிஷபம்
சூரியன், சுக்கிரன் இணைந்து எட்டாம் வீட்டில்
பயணம் செய்வதால் பேச்சில் கவனம் தேவை. பயணங்களில் நிதானம் அவசியம். ராசியில் உள்ள ராகு சில
நேரங்களில் மனக்குழப்பத்தை தருவார். உடல் ஆர�ோக்கியத்தில் கவனமும் நிதானமும் தேவை. அப்பாவழி
உறவினர்களால் பிரச்சினை வரலாம். வெளிநாடு
வாய்ப்புகள் தேடி வரும் பயன்படுத்திக்கொள்ளுங்கள்.
நல்ல வேலை கிடைக்கும். அரசு வேலையில் இருப்பவர்கள் கவனம் தேவை. அலுவலகத்தில் மேலதிகாரிகளிடம் கவனம் தேவை. பெற்றோர்களின் உடல்
ஆர�ோக்கியத்தில் கவனம்.

மிதுனம்
இந்த வாரமும் சூரியன், சுக்கிரன் ஆகிய கிரகங்கள்
ஏழாம் வீட்டில் பயணம் செய்கின்றன. மூன்று கிரகங்களின் பார்வை உங்கள் ராசிக்கு கிடைக்கிறது. சமூகத்தில் உங்களின் க�ௌரவம் மதிப்பு கூடும். சுய த�ொழில்
செய்பவர்களுக்கு நல்ல லாபம் கிடைக்கும். சந்திரன்
சஞ்சாரம் சாதகமாக உள்ளது. குருவின் பார்வையும்
குதூகலத்தைத் தருகிறது. வங்கிக் கடன் கிடைக்கும்.
ப�ோட்டித்தேர்வுகளில் வெற்றிகள் கிடைக்கும். ப�ொருளாதார வளம் நன்றாக இருக்கும். ஒன்லைன் பண
பரிவர்த்தனையில் கவனம் தேவை. தாய்மாமா வழி
உறவினர்களிடம் விட்டுக்கொடுத்து செல்லவும். அற்புதங்கள் நிறைந்த வாரம்,

கடகம்
அற்புதங்கள் நிறைந்த வாரம், வேலை த�ொழிலில்
இருந்த பிரச்சினைகள் நீங்கும். மாணவர்களுக்கு படிப்பதில் இருந்த சிக்கல்கள் நீங்கும். பெண்களுக்கு மனதில்
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மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். காதல் கைக்கூடும். திருமண சுப
காரியங்கள் கைக்கூடி வரும். நினைத்தது நிறைவேறும்
வாரம். ஆறாம் வீட்டில் சூரியன், சுக்கிரன் இணைந்திருப்பதால் மறைமுக எதிரிகள் த�ொல்லை அதிகரிக்கும்.
ப�ொருளாதாரம் நிலை நன்றாக இருக்கும். பிள்ளைகளால் சுப செய்திகள் தேடி வரும். சிலருக்கு நல்ல
வேலை கிடைக்கும். அஷ்டம குரு உடல் ஆர�ோக்கியத்தில் சில சங்கடங்களை ஏற்படுத்துவார். உணவு விசயத்தில் கவனமாக இருப்பது நல்லது. த�ொழில் கூட்டாளிகளுடன் நல்லுறவு நீடிக்கும்.

சிம்மம்
இந்த வாரம் உங்களுக்கு அம�ோகமான வாரமாக
அமைந்துள்ளது. வார த�ொடக்கத்தில் சந்திராஷ்டமம்
உள்ளதால் கவனமும் நிதானமும் தேவை. சுப காரியங்கள் அதிகம் நடைபெறும். ராசி நாதன் சூரியன் பூர்வ
புண்ணிய ஸ்தானத்தில் பயணம் செய்வதால் பூர்வீக
வழி ச�ொத்துக்கள் கிடைக்கும். வேலை வாய்ப்புகளுக்கான ப�ோட்டி தேர்வுகளில் வெற்றி கிடைக்கும். கர்ப்பிணிப் பெண்கள் கவனமாக இருக்கவும். வீடு நிலம்
வாங்கும் எண்ணம் நிறைவேறும். தாய் மாமனால்
த�ொல்லை அதிகரிக்கும்.

கன்னி
இந்த வாரம் நவ கிரகங்களின் சஞ்சாரம் சாதகமாக
அமைந்துள்ளது. பெண்களுக்கு ப�ொன்நகை சேர்க்கை
ஏற்படும். வண்டி வாகன ய�ோகம் உண்டாகும். புதிய
முயற்சிகளுக்கு வெற்றி கிடைக்கும். வெளியூருக்கு
பயணம் செல்லும் நிலை உண்டாகும். திடீர் விரைய
செலவுகள் வரும். மனதில் ஏற்பட்ட சஞ்சலங்கள் நீங்கி
உற்சாகம் அதிகரிக்கும். நினைத்த காரியம் கைகூடி
வரும். மன திடம் அதிகரிக்கும். பேரும் புகழும் கை
கூடி வரும். சந்தோஷம் நிறைந்த வாரம். ய�ோகங்கள்
நிறைந்த வாரம்.

குழந்தை இலக்கியத்தை
முன்னெடுக்கும்
ஹைக்கூ கவிஞர்

த

மிழ் இலக்கியத் தளத்தில் க�ொண்டாடப்படும் எழுத்தாளர்கள் வரிசையில் கவிஞர் மு.முருகேஷூம்
இடம்பிடித்திருக்கிறார் என்பது பெருமைப்படக்கூடிய விடயமாக எண்ணி மகிழ்கிறேன்
மத்திய
அரசால்
வழங்கப்படும்
குழந்தை இலக்கியத்திற்கான ‘பால சாகித்திய புரஸ்கார் விருது’
மு.முருகேஷ் எழுதிய ‘அம்மாவுக்கு
மகள் ச�ொன்ன உலகின் முதல் கதை’நூலுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது
தமிழில் முப்பதாண்டுகாலமாக எழுதிவரும் மு.முருகேஷின் உழைப்புக்குக்
கிடைத்த அங்கீகாரம் என்றே
ச�ொல்ல வேண்டும். ஐப்பானிய வடிவமான ஹைக்கூ
கவிதைகளின் வழியாக தமிழ்
எழுத்துச்சூழலுக்கு நன்கு அறிமுகமாகியுள்ள மு.முருகேஷ்,
குழந்தை இலக்கியத்திலும்
முத்திரை பதித்துள்ளார் என்பதற்கு சிறந்த அங்கீகாரத்தைத்
தந்துள்ளது ‘பால சாகித்திய
புரஸ்கார் விருது’.
குழந்தை
இலக்கியம்
படைப்பவர்களின்
எண்ணிக்கை மிகக் குறைவாக
இருக்கும் சூழலில் மு.முருகேஷுக்குக்கி டைத்துள்ள இந்த
விருது மூலம் குழந்தை இலக்கியம்
படைக்க இனி கூடுதலான�ோர் வருவார்கள் என்ற நம்பிக்கையை விதைக்கிறது.
படைப்புத்தளத்தில் இயங்க வருபவர்களை அரவணைத்து வழிகாட்டி ஊக்கப்படுத்தும் மு.முருகேஷ், குழந்தை இலக்கியம் படைக்க முன்வருபவர்களுக்கும்
வழிகாட்டியாக இருந்து, தமிழில் சிறுவர்
இலக்கிய வளர்ச்சிக்கு உறுதுணையாக
இருப்பாரென முழுமையாக நம்புகிறேன்.
இருபது ஆண்டுகளாக நான் பழகியவரையில், “நான் பெரிய படைப்பாளி;
எனக்கு எல்லாம் தெரியும்” எனும்
தலைக்கனம் இல்லாமலும், யார்மீதும் தேவையற்ற காழ்ப்புணர்ச்சியுடன் கூடிய விமர்சனங்களைப் பகிராமலும், யாரையும்பெரிய படைப்பாளி,
சிறிய படைப்பாளி என்று பாகுபாடு
பார்க்காமலும் அனைவருடனும் சமமாக
நட்பு பாராட்டும் முருகேஷிடம் இருந்து
நிறைய கற்றுக்கொள்ளவும் வேண்டும்.
இலக்கிய அரசியல் செய்யாத அல்லது
செய்யத் தெரியாத எல்லோருக்கும்
பிடித்தமான சிறந்த மனிதர் என்றும்
ச�ொல்லலாம்.
எழுத்தாளர்
வல்லிக்கண்ணனைப்ப�ோல புதிய எடுத்தாளர்களைத் தட்டிக்க�ொடுத்து. வளர்த்தெடுப்பதில் மு.முருகேஷுக்கு தனி இடம் இருக்கிறது.
தனக்கென்று ஒரு வாசகர் பட்டாளத்தையும் உருவாக்கி வைத்திருப்பது அவரது
தனிச்சிறப்புகளுள் ஒன்று.
தமிழில் ஹைக்கூ வடிவத்தைப் பர-

வலாகக் க�ொண்டு செல்வதில் முன்ன�ோடியான கவிஞர் மு.முருகேஷ்,
இருபதாம் நூற்றாண்டின் த�ொடக்கத்தில் ஹைக்கூ கவிதைகளுக்கென்றே
‘இனிய ஹைக்கூ’ எனும் இதழைத்
த�ொடங்கி. தமிழகத்தின் முக்கிய நகரங்களில் ‘ஹைக்கூ கவிதைத் திருவிழா,
ஹைக்கூ கருத்தரங்கம், ஹைக்கூ
பயிலரங்கு ஹைக்கூ கண்காட்சி என
பலப்பல முயற்சிகளில் ஈடுபட்டதின்
விளைவாக, இன்று தமிழில் ஹைக்கூ
கவிதை நிலைத்த புகழினை அடைந்துள்ளது உண்மையே.
மு.முருகேஷின் ஹைக்கூ குறித்த

பங்களிப்புகள்
அத்தனையையும்
த�ொகுத்து,’ தமிழ் ஹைக்கூ நூற்றாண்டில் மு.முருகேஷ்’ என்ற நூலை
முனைவர் சு.சேகர் வெளியிட்டுள்ளார். ஹைக்கூ எழுத வரும் புதியவர்களுக்கு சிறந்த வழிகாட்டி நூலாக
இந்நூல் திகழ்கிறது
தற்போது ‘இந்து தமிழ் திசை’ நாளிதழில் முதுநிலை உதவி ஆசிரியராகப்
பணியாற்றிவரும் இவர், இதுவரை
10 புதுக்கவிதைகள் நூல்கள், 10
ஹைக்கூ நூல்கள். 10 கட்டுரை
நூல்கள், 18 குழந்தை இலக்கிய

நந்தவனம் சந்திரசேகரன் ...?
நூல்கள், 3 புதுக்கவிதைத் த�ொகுப்பு
நூல்கள்,
5.ஹைக்கூ
த�ொகுப்பு
நூல்களை வெளியிட்டு தமிழ் எழுத்துலகத்திற்கு சிறந்த பங்காற்றியுள்ளார்.
இவரது நூல்களுக்கு பாரத ஸ்டேட்
வங்கியின் சிறந்த கவிதை நூலுக்கான
பரிசினை மூன்று முறையும், தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர் கலைஞர்கள் சங்கம் வழங்கும் செல்வன்
கார்க்கி விருதினை இரண்டு முறையும்,
தியாகதுருக்கம் பாரதியார் தமிழ்ச்
சங்கம் மற்றும் திருப்பூர் தமிழ்ச்
சங்கம் வழங்கிய குழந்தை இலக்கியத்திற்கான பரிசுகளையும் பெற்றுள்ளார்.
குழந்தை இலக்கியத்திற்காகச் சிறப்பாக பணியாற்றியமைக்காக பல்வேறு
அமைப்புகள்
வழங்கிய
சிறந்த

குழந்தை எழுத்தாளருக்கான விருதும்
பெற்றத�ோடு, மலேசியா, சிங்கப்பூர்,
குவைத், இலங்கை ப�ோன்ற நாடுகளுக்குப் பயணித்து இலக்கியப் பங்களிப்பையும் செய்துள்ளார்.
இவரது ஹைக்கூ மற்றும்
புதுக்கவிதைகளை
முன்வைத்து 10-க்கும் மேற்பட்ட
பல்கலைக்கழக மாணவர்கள்
முனைவர் மற்றும் இளமுனைவர் பட்டத்திற்காக ஆய்வு செய்துள்ளனர். இவர் எழுதிய 160
ஹைக்கூ கவிதைகள் மலையாளத்தில் ம�ொழிபெயர்க்கப்பட்டு ‘நிலா முத்தம்’ என்ற
நூலாக வெளிவந்திருப்பதும்
குறிப்பிடத்தக்கது.
‘அம்மாவுக்கு
மகள்
ச�ொன்ன உலகின் கதை’ நூலிலுள்ள 16 சிறுவர் கதைகளை
எட்டாம் வகுப்பு
படிக்கும்
மாணவி சைதன்யா ஆங்கிலத்தில்
ம�ொழிபெயர்க்க, ‘The First Story told
by a Daughter to her Mother ‘ எனும்
ஆங்கில நூலாக வெளியாகியுள்ளது.
2011-இல்
வெளியான தமிழக
அரசின் ‘சமச்சீர் கல்வி’க்கான பாடத்திட்டத்தில் ஒன்றாம் வகுப்பு தமிழ்,
அறிவியல், கணிதப் பாடப் புத்தகத்தில்
தலா ஒரு பாடலும், 6-ஆம் வகுப்பு
தமிழ்ப் பாடப் புத்தகத்தில் 3 பாடங்களையும் இவர் எழுதியுள்ளார்.
ஜப்பானிலுள்ள அகிதா இண்டர்நேஷனல் ஹைக்கூ அமைப்பு, இவரது
10 ஹைக்கூ கவிதைகளைத் தேர்வுசெய்து, ஜப்பானிய ம�ொழியில்
ம�ொழிபெயர்த்துள்ளது. இவரது 100
ஹைக்கூ கவிதைகள் தமிழ், ஆங்கிலம், இந்தி ஆகிய மூன்று ம�ொழிகளில்
'Let Haiku Blossom' எனும் நூலாக
வெளிவந்துள்ளது.
தமிழ் ம�ொழியின் செறிவ�ோடும்,
காட்சி அழகியல�ோடும் எழுதப்படும்
இவரது ஹைக்கூ கவிதைகளைப் படித்து,
பலரும் பாராட்டுவத�ோடு, தமிழ் ஹைக்கூவின் அடையாளமாகவும் இவரது கவிதையைக் காண்கின்றனர். குழந்தை இலக்கியத்தை முன்னெடுக்கும் ஹைக்கூ
கவிஞர் மு.முருகேஷ்,
’தூண்டில்’
ஹைக்கூ இதழின் வளர்ச்சிக்கும்
பெரும்பங்காற்றி வருகிறார்.
இன்னும் பல நூல்களைப் படைக்கவும், தமிழிலக்கியப் பயணத்தைத் தடையின்றி த�ொடரவும் மனதார மகிழ்ச்சிய�ோடு வாழ்த்துகிறேன்.

27

மகரம்

துலாம்
குடும்பத்தில் இருப்பவர்களுடன் வீண் வாக்குவாதம் வேண்டாம். க�ோபமான பேச்சினை தவிர்க்கவும்.
த�ொழில் வியாபாரத்தில் லாபம் வரும். குழந்தைகளால்
சந்தோஷம் அதிகரிக்கும். விவசாயம் விருத்தியாகும்.
எதிர்பாராத வகையில் பணம் கிடைக்கும். சுபிட்சங்கள்
நிறைந்த வாரம் செல்வச் சேமிப்பு அதிகரிக்கும். மனதில்
நிம்மதியும் சந்தோஷமும் அதிகரிக்கும். அரசு வேலை
செய்பவர்களுக்கு முன்னேற்றம் நிறைந்த வாரம். சம்பள
உயர்வு அதிகரிக்கும். தனியார் துறையில் வேலை செய்பவர்களுக்கு நல்ல தகவல் தேடி வரும். அம்மாவின் உடல்
ஆர�ோக்கியத்தில் கவனம் தேவை. நண்பர்களுடன்
இணைந்து சுற்றுலா செல்வீர்கள்.

விருச்சிகம்
கேது உடன் செவ்வாய் இணைந்து உங்கள் ராசியில்
பயணம் செய்வதால் தேவையற்ற எண்ணங்களை தவிர்க்கவும். புதிய முயற்சிகளில் வெற்றி கிடைக்கும் தகவல்
த�ொடர்பு சிறப்படையும். பூர்வீக ச�ொத்திலிருந்து பணம்
கிடைக்கும். வேலையில் முன்னேற்றமும் திடீர் இடமாற்றமும் வரும். குரு உங்கள் ராசிக்கு நான்காமிடத்தில் இருக்கிறார் புதிதாக வாகனம் வாங்கும் அதிர்ஷ்டம் உண்டாகும். அக்கம் பக்கத்தினரின் உதவி கிடைக்கும். எதிரிகள்
த�ொல்லை நீங்கும். அக்கம் பக்கத்தினர் உதவி கிடைக்கும்.
உற்சாகமான மனநிலையில் இருப்பீர்கள். த�ொழில் வியாபாரம் விருத்தியாகும் முன்னேற்றம் அதிகரிக்கும்.

தனுசு
இந்த வாரம் உங்களுக்கு வேலையில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். அலுவலகத்தில் உயர் அதிகாரிகளின்
உதவி கிடைக்கும். அலுவலகத்தில் தேவையற்ற வீண்
பேச்சினை தவிர்க்கவும். புதிய முயற்சிகளில் வெற்றி

ராசிநாதன் சனி உங்கள் ராசியில் புதன�ோடு பயணம்
செய்கிறார். வேலையில் பளு கூடும், உடல் உழைப்பு
அதிகரிக்கும். இந்த வாரம் பண வரவு அதிகரிக்கும்,
கூடவே சுப செலவுகளும் வரும். மூத்த உடன் பிறப்புகளின் உதவி கிடைக்கும். உறவினர்களால் நன்மை உண்டாகும். புதன் உங்கள் ராசியில் சனிய�ோடு சஞ்சரிக்கிறார். திடீர் பண வரவு வரும். வீண் செலவுகளில் கவனம்
தேவை. குரு இரண்டாமிடத்தில் இருக்கிறார் பேச்சினாலேயே காரியம் சாதித்துக் க�ொள்வீர்கள். ப�ொழுதுப�ோக்கு விஷயங்களில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். த�ொழில்
வியாபாரத்தில் இரட்டிப்பு லாபம் கிடைக்கும்.

கும்பம்
சனி பகவானை ராசி அதிபதியாகக் க�ொண்ட கும்ப
ராசிக்காரர்களே, நன்மைகள் நிறைந்த வாரமாக அமைந்துள்ளது. சந்திரன் சஞ்சாரம் சாதகமாக உள்ளது. சம்பள
உயர்வும் அதிகரிக்கும். அரசு வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு அதிகாரப் பதவி கிடைக்கும். அரசு பணி
புரிபவர்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்கும். பெண்களுக்கு சமூகத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும். புதிய பதவிகள் தேடி வரும். திடீர் பண வருமானமும் சுப விரய செலவுகளும் அதிகரிக்கும். சிலர்
வேலை விசயமாக வெளியூருக்கு செல்லும் நிலை உண்டாகும்.

மீனம்
பத்தில் சூரியன், சுக்கிரன் இருப்பதால் பதவியில்
வேலை த�ொழிலில் மாற்றம் ஏற்படும் புதன் லாப ஸ்தானத்தில் இருக்கிறார் புதிய ச�ொத்துக்கள் வாங்கலாம்.
பங்குச்சந்தை, தரகு கமிஷன் வியாபாரம் சிறப்பைத்
தரும். விரய ஸ்தானத்தில் உள்ள குரு சுப விரய செலவுகளை ஏற்படுத்துவார். த�ொழில் முதலீடுகளில் லாபம்
இரட்டிப்பாகும். திடீர் மருத்துவ செலவுகள் வரலாம்
குழந்தைகளின் உடல் ஆர�ோக்கியத்தில் அக்கறை காட்டுவது அவசியம். திடீர் மருத்துவ செலவுகள் அதிகரிக்கும்.

ஆர�ோக்கியத் துவாய்கள்
பற்றி அறிவ�ோம்

எ

மது வாழ்க்கையை சிறப்பாக
க�ொண்டு
நடாத்துவதற்கு
ஆர�ோக்கிய
நடைமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டிய தேவையுள்ளது. உளஆர�ோக்கியமும் உடல்
ஆர�ோக்கியமும் இணைந்து ஒரு
மனிதனின் வாழ்நாளை வெற்றிகரமாக முன்னெடுப்பதற்கு உதவுகின்றன. ஆர�ோக்கியம் த�ொடர்பில்
கவனமற்று இருப்பதனாலேயே பல
உடல்நலப் பிரச்சினைகளை பலர்
எதிர்நோக்குகின்றனர்.
அதிலும்
பருவமடைந்த சிறுமிகளும் பெண்களும் தமது ஆர�ோக்கியம் த�ொடர்பில் அக்கறையாக உள்ளார்களா?
என்பது த�ொடர்பில் சந்தேகம் எழுகிறது.
பருவமடைந்த
சிறுமிகளும்,
பெண்களும், திருமணமான பெண்களும்
மாதாந்தம்
மாதவிடாய்
எனும் சுழற்சி செயல்முறைக்கு
உட்படுகின்றனர். மாதவிடாயானது
ஒரு இயற்கை செயல்முறையாகும்
ஒவ்வொரு 28 நாட்களுக்கு ஒரு
தடவை மாதவிடாய் செயல்முறை
நிகழ்கின்றது. இக்காலத்தில் பருவமடைந்த பெண்கள் சுகாதாரமாகவும்
ஆர�ோக்கியமாகவும் தங்களை வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். குளித்து சுத்தமாக உடலை வைத்துக் க�ொள்ளவேண்டும். ஆர�ோக்கியமான உணவு
மற்றும் பழங்கள் என்பவற்றை
உட்கொள்ளல், உடல் ச�ோர்வடையும் வகையில் செயல்படுவதைத்
தவிர்த்தல் ப�ோன்ற நடைமுறைகள்
பெரும்பாலான�ோர் அறிந்ததே.
ஆனால் நாம் இன்னும் தெளிவுபடுத்திக் க�ொள்ளவேண்டிய பிரதான
அம்சங்களும் மாதவிடாய் காலத்தில்
காணப்படுகின்றன.
ஆரம்ப காலங்களில் எமது முன்ன�ோர்கள் தம் மாதவிடாய் கால உள்ளாடைகளுக்காக
துணிகளையே
பயன்படுத்தினர். ஏன் தற்காலத்திலும் பல பின்தங்கிய பிரதேசங்களில் இந்நிலையே த�ொடர்கின்றது.
ஓரளவு கல்வியறிவு பெற்ற சமூகத்தில் வாழும் பருவமடைந்த
பெண்கள் ஆர�ோக்கியத் துவாய்களைப் பயன்படுத்துகின்றார்கள்
ஆனால், ஆர�ோக்கியத் துவாய்கள் த�ொடர்பில் விழிப்புணர்வும்
தெளிவும்
க�ொண்டுள்ளார்களா?
ஆர�ோக்கியத் துவாய்களின் தரம்
அறிந்து பயன்படுத்துகின்றார்களா?
என்பதில் சிக்கல்கள் உள்ளன.
மாதவிடாய் ஏற்படும் காலத்தில்
நான்கு த�ொடக்கம் ஐந்து மணித்தியாலங்களுக்கு ஒரு தடவையேனும் அகற்றி துவாய்களை புதிதாக
பயன்படுத்த வேண்டும். குறைந்தது
நாள�ொன்றுக்கு ஐந்து ஆர�ோக்கியத்
துவாய்கள் பயன்படுத்துதல் அவசியமானதாக கருதப்படுகின்றது. ஒரு
மாதத்திற்கு 20 ஆர�ோக்கியத் துவாய்கள் எனும் அடிப்படையில் வருடம்
ஒன்றுக்கு 240 ஆர�ோக்கியத் துவாய்-

கள் வரை சராசரியாக ஒவ்வொரு
பெண்ணும்
பயன்படுத்துகின்றனர். ஆனால் அவற்றின்
ஆர�ோக்கிய நிலை த�ொடர்பில்
தெளிவற்று உள்ளனர் என்பதே
உண்மை.
சாதாரண ஆர�ோக்கியத் துவாய்களைப் பயன்படுத்தும் ப�ோது
எவ்வாறான
பிரச்சினைகளை
எதிர்கொள்கின்றனர்?
பருவமடைந்த பெண்கள்
அடிக்கடி ஆர�ோக்கியத் துவாய்களைப் பயன்படுத்தும் ப�ோது சருமம்
பாதிப்படைகின்றது. பெண்களின்
பிறப்புறுப்பு பகுதியில் ஒவ்வாமை,
அரிப்பு, எரிச்சல் மற்றும் க�ொப்புளங்கள் ஏற்படுகின்றன. த�ொடர்ந்து
பல
வருடங்கள்
ஆர�ோக்கியத்
துவாய்களைப் பயன்படுத்துவதால்
பெண்களுக்கு கருச்சிதைவு, மலட்டுத்தன்மை ப�ோன்றனவும் ஏற்படுகின்றன.
ஆர�ோக்கியத்
துவாய்களில்
கலக்கப்பட்ட இரசாயன வேதிப்
ப�ொருட்களினால்
பிற்காலத்தில்
கர்ப்பப்பை புற்றுந�ோய், மார்பகப் புற்றுந�ோய், ய�ோனிக் குழாய்
பாதிப்பு ப�ோன்ற பாரதூரமான
ந�ோய்கள் ஏற்படும் வாய்ப்புள்ளதாக பல வைத்தியர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். பெண்களின் குழந்தை
இன்மை எனும் நிலையை தீர்மானிக்கும் காரணிகளில் இந்த
ப�ொருத்தமற்ற
ஆர�ோக்கியத்
துவாய்கள் மிக முக்கியமாக அடையாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
நாம் பயன்படுத்துகின்ற ஆர�ோக்கியத் துவாய்களில் பல அடுக்குகள்
காணப்படுகின்றன. இவ் அடுக்குகளில் இரசாயன ப�ொருட்கள்
கலந்தே வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.
ஈரத்தன்மையை உறிஞ்சி வைத்துக்
க�ொள்ளுதல், துர்மணம் வீசுவதை
தடுத்து வைத்தல், கசிவைத் தடுத்தல் ப�ோன்ற தேவைகளுக்காக
இத்தகைய இரசாயன ப�ொருட்கள்
பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இங்கு
குறிப்பிடப்படும் சில ச�ொற்பிரய�ோகங்கள் இதுவரை நாம் அறிந்திராத
விஞ்ஞானரீதியான புதிய ச�ொற்களாக இருக்கலாம்.
டையாக்சின் - ஆர�ோக்கியத் துவாய்களை தூய்மையான வெண்மை நிறத்தில் பேணுவதற்காக பயன்படும்
ஒரு வகையான இரசாயன வேதிப்
ப�ொருளாகும். இந்த டையாக்சினில்
ஒரு வகையான க�ொழுப்பு தன்மை
காணப்படுகின்றது. இக் க�ொழுப்பு
க�ொஞ்சம் க�ொஞ்சமாக உடலில்
தங்கிவிடும் இதனால் ஹார்மோன்கள் செயலிழப்பு ப�ோன்றன ஏற்படலாம்.
ரேயான் - பருத்தியை விட மலிவானது ஆர�ோக்கியத் துவாய்களின் பட்டைகளில் உறிஞ்சும் திறனை அதிகரிக்க உதவுகின்றது
- கசிவு ஏற்படுவதை தவிர்ப்ப-

தற்காக பிளாஸ்டிக் சீட்கள் வைக்கப்படுகின்றன. இந்த வகையான
பிளாஸ்டிக் சீட்கள் காற்றோட்டம்
அற்றவையாகும். இவை பற்றீரியாக்களின் வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கின்றன. பெண்களின் பிறப்புறுப்பில்
எரிச்சலையும், அரிப்பையும் ஏற்படுத்துகின்றது.
சில வகையான வாசனை திரவியங்கள் துர்நாற்றத்தை தடுப்பதற்காக
பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இவற்றில் வெளியில் அறியப்படாத இரசாயனங்கள் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன.
அவை இரத்த ஓட்டத்தில் நுழைந்து
பிற்காலத்தில் பக்கவிளைவுகளை
ஏற்படுத்தி ஒவ்வாமை ப�ோன்ற
ந�ோய்களுக்கு வழிவகுக்கின்றன.
இவற்றோடு
இணைந்ததாக
ஸ்டைரீன்
குள�ோர�ோமீதேன்,
குள�ோர�ோ எதேன், குள�ோர�ோஃபார்ம்,
அசிட்டோன் என்பவற்றோடு பல
வகையான இரசாயனப் ப�ொருட்கள்
கலந்து ஆர�ோக்கியத் துவாய்கள் தயாரிக்கப்படுகின்றன. இத்தகைய இரசாயன ப�ொருட்களின் தீய விளைவுகளினால் தான் பெண்களின் ஆர�ோக்கியம்
த�ொடர்பில் சவால்கள் எழுந்துள்ளன.
பாதுகாப்பான ஆர�ோக்கியத் துவாய்கள்
நச்சுத்தன்மையான
ஆர�ோக்கியத்
துவாய்களுக்கு பதிலாக இன்று சந்தையில் ஆயுர்வேத முறைகளில் தயாரிக்கப்பட்ட பாதுகாப்பான உற்பத்திகள் விற்பனைக்கு உள்ளன. அவை சாதாரண
உற்பத்திகளை விடவும் விலை கூடியனவாகும். எதிர்காலத்தை பாதிக்காத பாதுகாப்பானவற்றைப் பயன்படுத்துவது புத்திசாலித்தனமான ஒன்றாகும்.
நீங்கள் பயன்படுத்தும் ஒவ்வொரு
ப�ொருளும் சூழலுக்கு நட்பானதா?
என்பதை உறுதி செய்து க�ொள்ளுங்கள்.
பெரும்பாலான ஆர�ோக்கியத் துவாய்கள் மண்ணுக்குள் புதைக்கும் ப�ோது
அது உக்கிப்போகும் தன்மை அற்றவையாகின்றன. இதனால் நிலம் மாசடைகின்றது, நச்சுத்தன்மை ஆகின்றது. சூழலுக்கு நேயமான ப�ொருட்களினால்
தயாரிக்கப்பட்ட ஆர�ோக்கியத் துவாய்களை இயன்றளவுக்கு பயன்படுத்துவது சுற்றாடலுக்கும் ஆர�ோக்கியமானதாகும்.

எஸ்.மங்களதர்ஷினி ...?
4ஆம் வருடம்
ஊடகக்கற்கைகள் துறை
யாழ்.பல்கலைக்கழகம்.
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வாழ்க்கையை சரள நடையில்
தந்திருக்கும் டாக்டர் நித்தி
ல
ண்டனில் அண்மையில் இணையவழியூடாக
நடைபெற்ற
கலாநிதி இரத்தினம் நித்தியானந்தனின் Kudil and The Headmaster ”(
குடில் க�ொண்ட தலைமை ஆசான்) நூல்
பற்றி அந்நூல் வெளியீட்டு நிகழ்வில்
ஆனந்தராணி பாலேந்திரா ஆற்றிய விமர்சன உரை
ஒவ்வொரு மனிதருடைய வாழ்விலும் இன்பம், துன்பம், ஏற்றம், இறக்கம்
இருக்கத்தான் செய்யும். ஒவ்வொருவர்
வாழ்க்கையிலும் பல சுவாராஸ்யமான
சம்பவங்கள், மகிழ்ச்சியான நிகழ்வுகள்,
சங்கடமானவை, சவாலானவை, நெகிழ்ச்-

கள் என 16 அத்தியாயங்களை உள்ளடக்கியுள்ளது. பின் இணைப்பாக ‘தெரியாத
இடத்துக்கு ஒரு பயணம்’ என்ற கட்டுரையும் தென் ஆபிரிக்காவில் நடைபெற்ற
மகாநாட்டில் இவர் வாசித்த திருச்செந்தூர் முருகன் பற்றிய தமிழ்க் கட்டுரையும்
இணைக்கப்பட்டுள்ளன. ப�ொருத்தமான
படங்களும் உள்ளன.
ஒரு மண் வீட்டில் பிறந்த ஒருவர் தன்னுடைய அப்பாவின் வழிகாட்டலில் தன்
கடின உழைப்புடனும் விடாமுயற்சியுடனும் ஒரு சிறந்த நிலைக்கு எப்படி வந்தார்
என்பதை இந்தப் புத்தகம் மூலம் அறிய
முடிகிறது. கல்வியின் முக்கியத்துவத்தை

நூலாசிரியர் - கலாநிதி இரத்தினம் நித்தியானந்தனின்
குடில் க�ொண்ட தலைமை ஆசான் நூல் பற்றி ஆனந்தராணி பாலேந்திரா
ஆற்றிய விமர்சன உரை சியான தருணங்கள் என்று நிறையவே
இருக்கும். வேலை, வீடு, குடும்பம்,
பிள்ளைகள் என்று ஒரு சுழல் வட்டத்தில்
ஓடிக்கொண்டிருக்கும் ப�ோது இவற்றையெல்லாம் நினைத்துப் பார்க்க எமக்கு
நேரம்
இருப்பதில்லை.
வய�ோதிப
நாட்களை நாம் நெருங்க நெருங்க
எமது இளமைக்காலம், நாம் வாழ்ந்த
வாழ்க்கை, பழைய நினைவுகள் எல்லாம்
அடிக்கடி வந்து ப�ோகும்.
இந்த நிலைக்கு வந்த ஒவ்வொருவரது
வாழ்க்கையும் ஒரு புத்தகம்தான். அது
கட்டாயம் பதியப்பட வேண்டும். பகிரப்படவேண்டும். நாம், எமது பிள்ளைகள், இளைய தலைமுறையினர் அறிந்து
க�ொள்ள நிறைய விடயங்கள் உள்ளன.
உண்மையில்
ட�ொக்டர்
நித்தியின்
வாழ்க்கை வரலாற்றை 100 பக்கங்களுக்குள் அடக்குவது என்பது மிகக் கடினம்.
இதனை ஒரு சுருக்கிய வடிவமாகவே
நான் பார்க்கிறேன். ஒளிவு மறைவு
இல்லாமல் பல விடயங்களைப் பகிர்ந்துள்ளார். First, let me set the scene by
telling you a little about my parents என்று
ஆரம்பித்து நல்ல சுவாரஸ்யமாக ஒரு கதை
ச�ொல்லல் பாணியில் தனது வாழ்க்கையை
எழுதியிருக்கிறார். நல்ல சரளமான எழுத்து
நடை. சிலர் ஆங்கிலத்திலும் ஏன் தமிழிலும் கூட எழுதும்போது தாம் அறிவு கூடியவர்கள் என்பதைக் காட்டவேண்டும் என்று
கடுந்தமிழ், கடுமையான ஆங்கிலச் ச�ொற்களைப் பாவிப்பார்கள். சிலவேளைகளில்
டிக்க்ஷனறிய�ோடுதான் இருந்து இவர்களின் புத்தகங்களை வாசிக்க வேண்டும்.
நான் அப்படி வாசிக்க ஆரம்பித்துப்
பின்னர் கை விட்டிருக்கிறேன். ஆனால்
ட�ொக்டர் நித்தியின் எழுத்து எல்லோராலும் இலகுவில் விளங்கக்கூடிய வகையில்
இருக்கிறது.
தன்னுடைய பெற்றோரிலிருந்து ஆரம்பித்து தனது படிப்பு, இலங்கையை விட்டு
வெளியேறிய காலம், 60களில் லண்டன்
வாழ்க்கை, அவர் வேலை பார்த்த சென்ற்
மேரீஸ், அவருடைய பிள்ளைகள், மேற்கு
லண்டன் தமிழ் பாடசாலை, லண்டன்
தமிழ் நிலையம் ,தென்இந்திய நுண்கலைகளின் உயர்ச்சி, லண்டன் தமிழ் முதிய�ோர்
நிலையம், சன்றைஸ் வான�ொலி, சுனாமி
கால நினைவலைகள், ரட்ணம் அறக்கட்டளை, செம்மொழி மகாநாட்டில் பிரமுகராக, அவருக்குத் தெரியாமல் ஒழுங்கு
செய்யப்பட்ட மூன்று க�ொண்டாட்டங்-

இ

மற்றவர்களும் உணரவேண்டும் என்ற
ந�ோக்கோடு தமிழ்மொழி, கலை பண்பாடு
புலம்பெயர் தேசத்தில் உயர வேண்டும்
என்ற சமூக சிந்தனையுடன் அவர் இடைவிடாது இயங்கியதைப் பார்க்க முடிகிறது.
தான் பிறந்த மண்ணை மறவாது அங்கும்
சமூக மேம்பாட்டிற்காக தனது தந்தையாரின் நினைவாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட ரட்ணம்
அறக்கட்டளை மூலம் பலவிதமான திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்தி வரும்
அவரது த�ொடர்ந்த பணியை அறிய முடிகிறது. ட�ொக்டர் நித்தியின் ஞாபகசக்தியைக்
கட்டாயம் பாராட்ட வேண்டும். ஆண்டு,
திகதி, விபரங்கள், பெயர்கள் எல்லாவற்றையும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இது அந்தக்
காலத்துக்கு எம்மை அழைத்துச் செல்லும்
ஒரு உணர்வை ஏற்படுத்துகிறது.
இந்தப் புத்தகத்தில் எழுதியுள்ள சில
விஷயங்களை ட�ொக்டர் நித்தி எனக்குச்
ச�ொல்லியிருக்கிறார். அவர் ச�ொன்ன
ப�ோதும் நல்ல சுவாரஸ்யமாக இருந்தது.
இப்போது எழுத்தில் பார்க்கும்போதும்
அதே சுவாரஸ்யம். ட�ொக்டர் நித்தி எனக்கு
அறிமுகமானப�ோது அவருக்கு 50 வயதுக்கு மேல் இருக்கும். நல்ல பண்பான
மனிதர். கெட்டிக்காரர். எதையும் நல்ல
நிதானமாக, நேர்த்தியாக, நேர்மையாகச்

செய்யும் ஒருவர். எனவே அவர் சின்ன வயதிலும் மிக நல்ல கெட்டிக்காரப் பிள்ளையாகத்தான் இருந்திருப்பார் என நினைத்தேன்.
ஆனால் அவர் கனிஷ்ட பாடசாலையில்
படிக்கும்போது வகுப்பில் 31 பிள்ளைகளில் 25ஆவதாக வந்திருக்கிறார். பாலர்
வகுப்பில் டபிள் பிரம�ோஷன். இது அவருடைய கெட்டித்தனத்தால் இல்லை. அவருடைய அப்பாவின் வகுப்பில் படிக்க விருப்பமில்லை, அதனால் இந்தப் பிரம�ோஷன்.
சின்ன வயதில் அப்பா ஆங்கிலச் ச�ொற்களைப் பாடமாக்கச் ச�ொன்னப�ோது ஏமாற்றியிருக்கிறார். அந்தக் கதையை நீங்கள்
கட்டாயம் வாசிக்க வேண்டும். ட�ொக்டர்
நித்தி பின்னர் லண்டனில் Phd பட்டப்படிப்பை மேற்கொண்டிருக்கிறார். இது அவருடைய விடாமுயற்சிக்கு ஒரு எடுத்துக்
காட்டு.
1959ஆம் ஆண்டு க�ொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தில் விஞ்ஞானப் பட்டப்படிப்பைக் கற்கச் சென்றப�ோது A/L இரசாயன
பாடத்தில் சித்தியடையாத காரணத்தால்
இவருக்கு ப�ொறியியல்துறையில் இடம்
கிடைக்கவில்லை. ஆனால் மீண்டும் தன்னுடைய விடாமுயற்சியால் இரண்டாம் வருடம் இரசாயனவியலில் BSc
Honours Degree செய்யத் தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறார். பட்டப்படிப்பை
வெற்றிகரமாக முடித்து பேராதனை
பல்கலைக்கழகத்தில் உதவி விரிவுரையாளராகவும் வேலை பார்த்திருக்கிறார்.
அங்கு விஜேவர்த்தன விடுதியின் உதவி
வார்டனாகவும் இருந்திருக்கிறார். இது
அவருக்கு நிர்வாகத் திறன�ோடு மாணவர்களை எப்படி வழிநடத்தி அவர்களுக்கு உதவலாம் என்ற அனுபவத்தையும்
பெற்றுக் க�ொடுத்துள்ளது.
ட�ொக்டர் நித்தி ப�ொது வாழ்க்கையில் நிறைய நேரம் செலவழித்தாலும்
தனது மூன்று பிள்ளைகளான கண்ணன்,
வள்ளி, காவேரி ஆகிய�ோரை மிக நல்ல
நிலைக்குக் க�ொண்டு வர தனது மனைவியுடன் இணைந்து எவ்வாறு செயற்பட்டார் என்பதை, இரண்டு பேரும் வேலை
செய்வதால் பிள்ளைகளைக் கவனிக்க
நேரமில்லை என்று ச�ொல்கிற பெற்றோர்கள் முன்னுதாரணமாக எடுத்துக் க�ொள்ளலாம். இங்கிலாந்தின் புகழ்பெற்ற ஈற்றன்
கல்லூரியில் ( Eton College ) மகனைப்
படிக்க வைத்தப�ோது அதுவும் அனுமதி
கிடைத்தும் ஸ்கொலஷிப் கிடைக்காத
பட்சத்தில் பெற்றோர் இருவருமே கஷ்டப்பட்டு உழைத்து அவரைப் படிக்க
வைத்தது பாசமும் விடாமுயற்சியும்
இணைந்த ஒரு செயல்.
ஒரு பெற்றோராக மேற்கு லண்டன்
தமிழ்ப் பாடசாலைக்குப் ப�ோக ஆரம்பித்து, பின்னர் தலைமை ஆசிரியராக
சம்பளம் எதுவும் இல்லாமல் பணியாற்ற ஆரம்பித்து, அதன் பின்னர்
லண்டன் தமிழ் நிலையத்தில் இவரது
பணி த�ொடர்ந்தது பலரும் அறிந்ததே.
எல்லாமாக 30 ஆண்டுகள் த�ொடர்ந்து
பணியாற்றியுள்ளார். இந்த நிறுவனங்கள்
இயங்குவதற்கான நிதியை அரச மற்றும்
வேறு நிறுவனங்களில் இருந்து பெறுவதில் ட�ொக்டர் நித்தியின் பங்களிப்பு
மகத்தானது. பல ஏற்றங்கள் இறக்கங்களைச் சந்தித்தாலும் விமர்சனங்களுக்கு
ஆளானாலும் தளராமல் செயற்பட்டிருக்கிறார். லண்டன் தமிழ் நிலையத்தின் நடவடிக்கைகள் பற்றி விளக்கமாக
எழுதியிருக்கிறார். பிரித்தானியாவில்
தமிழ்ப் பாடசாலைகள் பற்றி ஆய்வுக்
கட்டுரைகள் எழுதுபவர்களுக்கு மிகப்
பிரய�ோசனமாக இருக்கும் என்பது எனது
அபிப்பிராயம்.

இனப்பெருக்க கட்டமைப்பு
த�ொடர்பான ப�ொதுவான
கட்டுக்கதைகள்

ச�ோ

யா என்பது ச�ோயாபீன்ஸ் ப�ோன்ற
பருப்பு வகைகளில் இயற்கையாகக் காணப்படும் ஒரு புரதமாகும். நீங்கள் ட�ோஃபு, ச�ோயா பால், ச�ோயா
ச�ோஸ், மிச�ோ, டெம்பே மற்றும் பிற உணவுகளில் ச�ோயாவைக் காணலாம். கடினமான
ச�ோயா புரதம் TVP (Textured Vegetable Protein)
என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இதன் உண்மையான பெயர் Total Soy Protein அல்லது
TSP. இது உண்மையில் மிகவும் துல்லியமான
விளக்கமாகும், ஏனெனில் இது உண்மையான
காய்கறிகளை விட ச�ோயாபீன்களில் அதிகளவு
ஆற்றலைக் க�ொண்டுள்ளது. TVP பெரும்பாலும் இறைச்சிக்கு மாற்றாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது, ஏனெனில் இது துண்டு துண்டாக
வெட்டப்பட்ட மாட்டிறைச்சியைப் ப�ோன்றது
மற்றும் ஒரு சிறந்த இறைச்சி மாற்றீடாகும்.
TVPஐ இறைச்சிக்கான துணைப் ப�ொருளாகவும் பயன்படுத்தலாம். இது ஊட்டச்சத்து தரநிலைகளை சந்திக்கிறது மற்றும் ப�ொருளாதார
நன்மைகளை வழங்குகிறது. இது அத்தியாவசிய அமின�ோ அமிலங்களின்
நல்ல மூலமாகும் மற்றும் ஒருவரின்
உணவில் கால்சியம் மற்றும் மெக்னீசியத்தையும் பெற்றுக் க�ொடுப்பதில் பங்களிக்கிறது.
பாவனையாளர்கள் மத்தியில் உள்ள சில
முக்கிய தவறான எண்ணங்களை கருத்தில்
க�ொள்வோம்.
TVP மார்பக புற்றுந�ோயின் அபாயத்தை அதிகரிக்கிறதா?
சில உணவுகள் புற்றுந�ோயை உண்டாக்கும்
என்று நிறைய கட்டுரைகளைப் படித்திருப்பீர்கள். நிச்சயமாக, ச�ோயா மீட் சாப்பிடுவது
மார்பக புற்றுந�ோயின் அபாயத்தை அதிகரிக்கும் என்ற கட்டுக்கதையை நீங்கள் படித்திருக்கலாம் அல்லது கேள்விப்பட்டிருக்கலாம்.
ஈஸ்ட்ரோஜன் என்பது உடலில் ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய
ஹார்மோன்களின்
குழுவாகும், மேலும் செல்களுக்குள் நுழைந்து
ஈஸ்ட்ரோஜன் சுரப்பிகளை செயல்படுத்தி,
பாலினத்துடன் த�ொடர்புடைய சில மரபணுக்களை வெளிப்படுத்த உதவும். மனிதர்களாகிய நம் உடலில் பல்வேறு வகையான
ஈஸ்ட்ரோஜன்கள் உள்ளன. ஈஸ்ட்ரோஜன் ஒரு
ஹார்மோன் ஆகும், இது பாலியல் வளர்ச்சி,
கர்ப்பம், பிரசவம் மற்றும் மாதவிடாய் ப�ோன்ற
சில உடல் செயல்பாடுகளை பாதிக்கிறது. குறிப்பாக பெண்களுக்கு அதிக அளவு ஈஸ்ட்ரோஜன்
உள்ளது, இது உடலில் உள்ள இனப்பெருக்க
அமைப்பு மற்றும் பிற அமைப்புகளை ஒழுங்குபடுத்த உதவுகிறது.
மனித பாலின ஹார்மோன்களான ஈஸ்ட்ரோஜன் மற்றும் டெஸ்டோஸ்டிர�ோன் ஆகியவற்றில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் ச�ோயாவைப்
பற்றி
நீண்டகாலமாக
கட்டுக்கதைகள்
உள்ளன. இந்த ய�ோசனையின் த�ோற்றம்
மற்றும் ச�ோயா மற்றும் புற்றுந�ோய் ஆபத்து
பற்றி அறிவியல் என்ன ச�ொல்கிறது மற்றும்
உங்கள் உணவில் ச�ோயாவை சேர்ப்பது பற்றி
நீங்கள் தெரிந்து க�ொள்ள வேண்டிய அறிவு
ஆகியவற்றுடன் இதை நான் விவாதிப்பேன்.
ச�ோயா ஈஸ்ட்ரோஜன் அல்லது டெஸ்ட�ோஸ்டிர�ோன் அளவை பாதிக்காது.
மனித ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் ஏற்பிநேர்மறை மார்பக புற்றுந�ோய் ப�ோன்ற சில
வகையான புற்றுந�ோய்களை வளரவும் பரப்பவும் பயன்படுகிறது. ச�ோயாவில் Isoflavones
மற்றும் ஈஸ்ட்ரோஜன் எனப்படும் இரசாயனங்கள் உள்ளன. அவை தாவரங்களிலிருந்து
வருவதால் அவை பைட்டோ ஈஸ்ட்ரோஜன்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. TVP,
பாலூட்டிகளில் பைட்டோ ஈஸ்ட்ரோஜன்களாக (அடிப்படையில் ஈஸ்ட்ரோஜனைப்
பிரதிபலிக்கும்) செயல்படும் Isoflavones

ஈஸ்ட்ரோஜனுடன் ஒத்திருப்பதால், ச�ோயா
சாப்பிடுவது மனிதர்களுக்கு மார்பக புற்றுந�ோயின் அபாயத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது
என்று தவறாக நம்புகிறது. இதன் காரணமாக,
ச�ோயாவில் உள்ள பைட்டோ ஈஸ்ட்ரோஜன்களை உண்பது அவர்களின் உடலில் ஈஸ்ட்ர�ோஜனை அதிகரித்து, மார்பக புற்றுந�ோயின்
வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும் என்று சிலர் கவலைப்படலாம். அவை அந்த முக்கிய ஈஸ்ட்ர�ோஜன்களைப் ப�ோலவே இல்லை, அதே
ஈஸ்ட்ரோஜன்
ஏற்பிகளை
அவை
செயல்படுத்தி
நமது
நாளமில்லா
அமைப்பை
பாதிக்கலாம்.
இருப்பினும்,
மனிதர்களில்
எந்த
ஆய்வும்
ச�ோயாவை உட்கொள்வதும் மார்பக புற்றுந�ோய்க்கும் இடையே எவ்வித த�ொடர்பும்
இல்லை. ஐச�ோஃப்ளேவ�ோன்கள் எலிகளில்
மார்பக புற்றுந�ோயின் வளர்ச்சியை ஊக்குவிப்பதாக பரிச�ோதனை ஆய்வுகள் காட்டுகின்றன.
இருப்பினும், இந்த ஆய்வுகள் மனிதர்களில்
செய்யப்படவில்லை, மேலும் பரிச�ோதனை
ஆய்வுகள் மனிதர்களுக்கான உணவுகளை
பரிந்துரைக்க
பயன்படுத்தப்படவில்லை.
எலிகள் ச�ோயாவை மனிதர்களை விட வித்தியாசமாக வளர்சிதைமாற்றம் செய்வதை
ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர்.
சில ஆய்வுகள் ச�ோயா மார்பக புற்றுந�ோயிலிருந்து பாதுகாக்க உதவும் என்று காட்டுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, 2014ஆம் ஆண்டில்
சில அறிவியல் இதழ்களில் பல ஆய்வுகளின்
மெட்டா பகுப்பாய்வின்படி மாதவிடாய்
நின்ற பெண்களுக்கு மார்பக புற்றுந�ோயிலிருந்து பாதுகாப்பதில் ச�ோயா மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்தது என்பதைக் கண்டறிந்தது.
இதற்கிடையில், 2009இல் இருந்து இரண்டு
தனித்தனி ஆய்வுகள் ச�ோயா மார்பக புற்றுந�ோயிலிருந்து பாதுகாக்க உதவும் என்பதை
உறுதிப்படுத்தியது.
ஜர்னல் ஆஃப் தி அமெரிக்கன் மருத்துவ
சங்கத்தால் (JAMA) வெளியிடப்பட்ட ஒரு
ஆய்வின்படி, ஷாங்காய் மார்பக புற்றுந�ோய்
சர்வைவல் சர்வேயின் ஒரு பகுதியாக இருந்த
ச�ோயாவை சாப்பிட்ட 5,000 மார்பக புற்றுந�ோயால் தப்பிப்பிழைத்தவர்கள், இறப்பு மற்றும்
புற்றுந�ோய் மீண்டும் வருவதற்கான குறைந்த
அபாயத்தைக் க�ொண்டிருந்தனர். மேலும்,
அமெரிக்கன் ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் நியூட்ரிஷனில் வெளியிடப்பட்ட ஒரு ஆய்வின்படி,
ஷாங்காய் மகளிர் சுகாதார ஆய்வின் ஒரு பகுதியாக இருந்த 73,000 சீனப் பெண்களில் மார்பக
புற்றுந�ோயின் ஆபத்து கணிசமாகக் குறைக்கப்பட்டது மற்றும் இளமைப் பருவம் மற்றும்
இளமைப் பருவத்தில் ச�ோயாவை வழக்கமாக
உட்கொள்வதாக அறிக்கை அளித்தது.
விஞ்ஞான தரவுகளின்படி, பல தாவரங்களுடன் உணவின் ஒரு பகுதியாக ச�ோயா உணவுகளை உட்கொள்வது மார்பக புற்றுந�ோயால்
தப்பியவர்கள் தங்கள் உடலை கவனித்துக்க�ொள்வதற்கு ஒரு சிறந்த வழியாகும்.

ஒரு அறிவியல்
அணுகுமுறை

மாபெரும் Raigam Tele'es விருது விழா

லங்கையின் மிகப்பெரிய வருடாந்த
த�ொலைக்காட்சி விழாவாக கருதப்படும்
Raigam Tele'es விருதுவிழா எதிர்வரும்
மார்ச் 26ஆம் திகதி க�ொழும்பு சங்ரிலா ஹ�ோட்டலில் நடைபெறுவதற்கான ஏற்பாடுகளை
மேற்கொண்டு வருவதாக ரைகம் நிறுவனத்தின்
தலைவர் ரவி லியனகே தெரிவித்துள்ளார்.
சிறந்த தெலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளுக்கான
ரைகம் டெலீஸ் விருதுவிழா த�ொடர்பாக அறிவிக்கும் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு அண்மையில்
இலங்கை மன்றக்கல்லூரியில் நடைபெற்றது.
இந்நிகழ்வில் ரைகம் நிறுவனத்தின் முகாமைத்துவப் பணிப்பாளர் கிஷான் தெட�ொர், தேர்வுக்குழுவின் தலைவர் புத்ததாஸ கலப்பதி, சம்பத்
வங்கியின் சந்தைப்படுத்தல் தலைமை அதிகாரி
தாரக்க ரன்வல, ம�ொபிடெல் நிறுவனத்தின்
உற்பத்திப் பிரிவுத் தலைவர் ஷியாங்வொங்
ஆகிய�ோர் கலந்துக�ொண்டனர்.
2020ஆம் ஆண்டுக்கான விருதுகளுக்கான
விண்ணப்பங்கள் யாவும் புூர்த்தியடைந்துள்ள
நிலையில் 2021ம் ஆண்டுக்கான ரைகம்
டெலீஸ் விருதுக்கான விண்ணப்பங்களை இம்மாதம் 15ஆம் திகதிக்கு முன்னதாக அனுப்புமாறும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. த�ொலைக்காட்சித்
துறையில் வருடத்தின் முதல் காலாண்டிலேயே
முன்னைய ஆண்டின் நிகழ்ச்சிகள் த�ொடர்பான விருதுகளை உள்ளுரில் வழங்கும் நிகழ்வாகும். ரைகம் டெலீஸ் விருது விழா நியமன
மாலை மற்றும் மாபெரும் விருதுகள் இரவு என
இரண்டு பிரமாண்ட விழாக்களைக் க�ொண்டுள்ளது. விருதுகளுக்கு பரிந்துரைக்கப்படுவ�ோரின்
பெயர்களை அறிவிப்பதற்கான நியமனமாலை
பெப்ரவரி 25ஆம் திகதி க�ொழும்பு கிங்ஸ்பெரி
ஹ�ோட்டலில் நடைபெறவுள்ளதுடன் மாபெரும்
விருதுவிழா மார்ச் 26ஆம் திகதி சங்ரிலா ஹ�ோட்டலில் நடைபெறவுள்ளதாக டெலீஸ் விருதுவிழா
ஏற்பாட்டுக்குழுவினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

சிறந்த த�ொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளின் உருவாக்கம், சிறந்த த�ொலைக்காட்சி நாடகம், சிறந்த
பாடல், சிறந்த த�ொழில்நுட்பம், சிறந்த கதையம்சம், சிறந்த ஒளிப்பதிவு, சிறந்த இசை, சிறந்த
நடிகர் நடிகை, சிறந்த த�ொடர் நாடகம், சிறந்த
த�ொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி, சிறந்த த�ொலைக்காட்சி கல்வி நிகழ்ச்சி, சிறந்த வர்ணனை,
சிறந்த கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி, மற்றும் சிறந்த
செய்தி வாசிப்பாளர் (சிங்களம், தமிழ், ஆங்கிலம்), சிறந்த த�ொகுப்பாளர் (சிங்களம், தமிழ்,
ஆங்கிலம்), சிறந்த த�ொலைக்காட்சி சேவை,
வருடத்திற்கான சிறந்த அலைவரிசை என பல
விருதுகள் வழங்கப்படவுள்ளன.
இலங்கையில் விருது விழா கலாசாரத்தில் ஒரு
புதிய நடைமுறையை விழா ஏற்பாட்டுக் குழுவி-

னர் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளனர். அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிக பார்வையாளர்களால் பார்க்கப்பட்ட
த�ொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளுக்கு (த�ொலைக்காட்சி நாடகம், ஊடக நிகழ்ச்சிகள் மற்றும்

பி. வீரசிங்கம் ...?
செய்திகள் த�ொகுப்புகள்). ப�ொதுவாக மிகவும்
பிரபலமான நிகழ்ச்சிகள் குறுந்தகவல்கள் வாக்கெடுப்பில் அறிவிக்கப்பட்ட பார்வையாளர்களின்
விருப்பத்தின் பேரில் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன.
ஆனால் த�ொலைக்காட்சி பார்வையாளர்களிடையே அதிகம் ஊடுருவிய நிகழ்ச்சிகளாக
இருக்காது. எனவே வெளியிடப்பட்ட தரவுகளை

அறிவியல் முறையில் பகுப்பாய்வு
செய்பவர்களை அங்கீகரிக்க புதிய
நடைமுறை
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
சர்வதேச ரசனையான ஆஸ்கார்
விருது விழாவைப்போன்று ரைகம்
டெலீஸ் இறுதி விருது விழாவிற்கு
முன்னதாகவே பரிந்துரைக்கப்பட்டவர்களை அறிவிப்பதற்காக நியமனமாலையை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
கலை மதிப்புகள், படைப்பாற்றல்
அல்லது நடிப்புத் திறமைகளை மதிப்பிடுவது மிகவும் தரம் வாய்ந்ததாக
அமைய வேண்டும் என்பதற்காக
பரிந்துரைக்கப்படும் மூவரும் சமமாக
மதிக்கப்படுவார்கள். பாரம்பரியமாக
ஒரு வேட்பாளர் மட்டுமே வெற்றியாளராகப் பாராட்டப்பட்டதுடன் மற்ற
வேட்பாளர்கள் தங்கள் பெயர்களைக்
குறிப்பிடுவதைக் கட்டுப்படுத்தினார்.
ரைகம் டெலீஸ் இந்த புதிய பாரம்பரிய நியமனமாலையை அறிமுகப்படுத்தி, நட்சத்திர ஹ�ோட்டலில்
நடத்தப்படும் விழாவில் வெற்றிக்காக பரிந்துரைக்கப்பட்ட அனைவரும் பாராட்டப்படவுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.
ரைகம் டெலீஸ் விருது விழாவில் பரிசு
பெறுவ�ோர் மற்றும் பாராட்டு பெறுவ�ோருக்கு
ஆண்டுக்கு ரூ. 1,000,000/- ஆயுள் காப்பீட்டுத் த�ொகையையும் மருத்துவமனை காப்பீட்டுத்
த�ொகையாக 100,000/- ரூபாவும் வழங்கப்படும் ஒரேய�ொரு விருதுவிழா ரைகம் டெலீஸ்
என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அதுமட்டுமல்லாமல்
இந்த ஆண்டும் ரைகம் டெலீஸ் ப�ோட்டியில்
வெற்றி பெறுபவர்களுக்கு ரூ. 500க்கும் அதிகமான 3.0 மில்லியன் ரூபா ர�ொக்கப் பரிசுகள்
வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அ. கனகசூரியர் ...?

ட�ொமினிக் ஜீவா
ஞாபகார்த்த விருது

ஈழத்தின் முக்கிய இலக்கிய ஆளுமையான ட�ொமினிக் ஜீவா ஞாபகார்த்தமாக
வழங்கப்படவிருக்கும்
மல்லிகை ஜீவா விருது 2022 விருது
ஈழத்தின் சிறுகதை ஆளுமையான
க.க�ோபாலபிள்ளைக்கு வழங்கப்படவுள்ளது.
இவ்விருது வழங்கல், ஜனவரி
28ஆம் திகதி பிம்பங்கள் வழியே
நடைபெறும், முதலாவது ட�ொமினிக்
ஜீவா
நினைவேந்தல்
நிகழ்வில்
வழங்கப்படும். க.க�ோபாலபிள்ளை
ட�ொமினிக் ஜீவா ப�ோல சாதி அரசியலால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் வாழ்வியலை எடுத்துக்காட்டும் படைப்புகளை படைத்து வருபவர் என்பது
குறிப்பிடத்தக்கது.
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mur <l;L KjyPl;L tq;fp
SMIB ,y; Ntiy tha;g;Gfs;
Njrj;jpw;F Kd;dzp tPl;Ltrjp tq;fpahf cs;s mur <l;L KjyPl;L tq;fp> cau; jukhd thbf;ifahsu; jpUg;jp
kw;Wk; gue;j tifapy; Nritfis toq;Fk; Nehf;Fld; tq;fpapd; nraw;ghl;il kWrPuikf;Fk; gzpapy; cs;sJ.
mjw;fhf gpd;tUk; gjtpfSf;fhf njhlu;Gila jifikfs; kw;Wk; mDgtj;Jld; RWRWg;ghd jiyikj;Jt
gz;Gfis ntspg;gLj;jf;$ba kw;Wk; tu;j;jf ,yf;Ffis miltjpy; KO <LghL fhl;Lk; mNgl;rfu;fsplk;
,Ue;J ehk; tpz;zg;gq;fis NfhUfpNwhk;.

gpujpg; nghJ Kfhikahsu; - kdpj ts mgptpUj;jp kw;Wk; Kfhikj;Jtk;
Kf;fpa nghWg;Gfs;
tq;fpapd; kdpj tsq;fs; Kfhikj;Jt nraw;ghLfspd; nghWg;ghsuhf> HRD kw;Wk; Kfhikj;Jt gpujp nghJ
Kfhikahsuhdtu;> cl;fl;likg;G Nritfs; kw;Wk; toq;fy;fspd; midj;J mk;rq;fspdJk; xl;Lnkhj;j
fl;Lg;ghl;il NgZtJ kw;Wk; jiyik mYtyfk;> fpis mYtyfq;fspd; xl;Lnkhj;j epu;thf nraw;ghLfis
topelj;JtJ kw;;Wk; epu;tfpj;jy; Ntz;Lk;. rl;l tptfhuq;fSld; njhlu;Ggl;l midj;J njhopy; njhlu;ghd
gzp kw;Wk; tq;fpf;F gaDs;s kdpj ts nfhs;iffis nraw;gLj;Jk; $l;L epWtd jpl;lj;jpw;F Vw;g HRM
%Nyhghaq;fis cUthf;Fjy; kw;Wk; fz;fhzpg;gjw;F mtu; nghWg;ghf ,Ug;gNjhL nghUe;Jfpd;w ePjpkd;wk;/
njhopyhsu; ePjpkd;wj;jpy; tq;fpia gpujpepjpj;Jtk; nra;jy; Ntz;Lk;.
jifikfs;
g.kh.M. %yk; mq;fPfupf;fg;gl;l gy;fiyf;fofk; xd;wpy; ,Ue;J kdpj tsq;fs; Jiwapy; ,skhzpg; gl;lk;.
mq;fPfupf;fg;gl;l kdpj tsq;fs; epWtdk; xd;wpy; ,Ue;J KO njhopy;Kiw mq;fj;Jtk;.
my;yJ
kdpj tsq;fs; Kfhikj;Jtj;jpy; KJkhzpg; gl;lj;Jld; g.kh.M. %yk; mq;fPfupf;fg;gl;l gy;fiyf;fofk; xd;wpy;
,Ue;J Kfhikj;Jtk; my;yJ rl;lj; Jiwapy; ,skhzpg; gl;lk;.
mDgtk;
njhlu;Gila Jiwapy; 15 Mz;Lfs; mDgtk;. mjpy; rpNu\;l Kfhikj;Jt juj;jpy; Fiwe;jJ 05 Mz;Lfs;
,Uj;jy; Ntz;Lk; vd;gNjhL tq;fp epWtdk; xd;wpy; njhlu;Gila Jiwapy; mDgtk;.
Cjpak;
rk;gs msT: tq;fp mq;fPfupj;j nfhLg;gdTfSld; Nru;j;J khjj;jpw;F &gh 196,570 - 6895 x 12 - 279,310. ,e;j
mbg;gilapy; khjhe;j nkhj;j rk;gsk; Njhuhakhf ,Uf;Fk;.
taJ - 50 taJf;F Nkw;glhjpUj;jy; Ntz;Lk; (mur Jiw epWtdk; xd;wpd; Copau;fSf;F taJ vy;iy
nghUe;jhJ)

IT jiytu; - xg;ge;j mbg;gil
Kf;fpa nghWg;Gfs;
tq;fp Nehf;F kw;Wk; tu;j;jfj; jpl;lq;fspd;gb gaDs;s jfty; njhlu;ghly; njhopy;El;g (ICT) kPsha;T kw;Wk;
Kiwg;gLj;jy; kw;Wk; nraw;gLj;jy; ,e;j gjtpapd; xl;Lnkhj;j Nehf;fkhFk;. tu;j;jf ,yf;Ffs; kw;Wk;
xOq;FKiw NjitfSld; ,zq;Fk; nghUl;L tq;fpapd; ICT nraw;ghLfSf;F njhlu;Ggl;l ICT nfhs;iffs;
kw;Wk; eilKiwfis kPsha;T nra;J> Kiwahd ICT jPu;Tfis cWjp nra;jy;. tq;fpapd; nraw;ghl;Lf;Fj;
Njitahd tifapy; Njitg;gLk; nkd;nghUs; mikg;Gfis tbtikj;jy;> Nkk;gLj;jy;> nraw;gLj;jy; kw;Wk;
guhkupj;jy; KO nghWg;ig ngw;wpUg;gNjhL> %Nyhghaj;ij Nehf;fpajhf midj;J td;nghUs; mikg;Gfspd;
Kiwahd guhkupg;G> gq;Nfw;G kw;Wk; gq;fspg;ig cWjp nra;jy; Ntz;Lk;. rpNu\;l Kfhikj;Jt mzp cWg;gpduhf
tq;fpapd; nraw;ghl;L epu;thf eilKiwapd; fPo;> IT gzpahsu;fis epu;tfpj;jy; kw;Wk; xUq;fpizj;jy; kw;Wk;
tu;j;jf ,yf;F kw;Wk; jpl;lq;fis Nehf;fpajhf mtu;fspd; nray;jpwid fz;fhzpj;jy;.
jifikfs;
mq;fPfupf;fg;gl;l gy;fiyf;fofk;/ mq;fPfupf;fg;gl;l njhopy;Kiw epWtdk; xd;wpy; ,Ue;J fzpdp tpQ;Qhdk;/
jfty; mikg;G/ fzpdp nghwpapay; Jiwapy; ,skhzpg; gl;lk; my;yJ IT Jiwapy; ,izahd jifik.
NkYs;s jifikAld; Nru;j;J IT njhlu;ghd Jiwapy; KJkhzpg; gl;lk; rpwg;G mD$ykhf mikAk;. cau;
jfty; njhopy;El;g rhd;wpjo; ngw;wpUg;gJ tpUk;gj;jf;fJ.
mDgtk;
tq;fp kw;Wk; epjp epWtdj;jpy; nkhj;jk; 10 Mz;Lfs; mDgtk;. mjpy; rpNu\;l Kfhikj;Jtj; juj;jpy; Fiwe;jJ
05 Mz;Lfs; mDgtk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.
NkYk;> mNgl;rfUf;F IBM AS/400 Systems, Java, Dotnet kw;Wk; Oracle ,y; Mokhd mwpT ,Uj;jy; Ntz;Lk;. IT
jpl;l Kfhikj;Jtk; kw;Wk; ,izag; ghJfhg;gpy; cs;s jpwd; Xu; mD$ykhFk;. jdpr;rpwg;Gtha;e;j vOj;J kw;Wk;
tha;nkhop njhlu;ghly; jpwd; mtrpakhFk;.
Cjpak;: khjhe;jf; nfhLg;gdT
xg;ge;jf; fhyk;: ,uz;L Mz;Lfs;

rpNu\;l Kfhikahsu; - rpy;yiw tq;fp
Kf;fpa nghWg;Gfs;
• xl;Lnkhj;j rpy;yiw tq;fp %Nyhghaj;ij Nkk;gLj;jy; kw;Wk; epiwNtw;wy;
• nrhj;J tsu;r;rpf;F Kf;fpaj;Jtk; mspg;gJld; ,yhgfukhd kw;Wk; epiyahd tu;j;jfk; xd;iw fl;bnaOg;Gjy;>
,yf;F itf;fg;gl;l thbf;ifahsu;fSld; cwit Vw;gLj;jy; kw;Wk; tpupTgLj;jy;.
• thbf;ifahsu; Njitfis eptu;j;jp nra;jy;> SMIB ,d; re;ij gq;if mjpfupj;jy; kw;Wk; epu;zapf;fg;gl;l
,yf;Ffis miltjw;F jiyik mYtyfk; kw;Wk; fpis tiyaikg;gpd; rpy;yiw tq;fp nray;jpwid
,af;Fjy;.
• jPu;T top tpw;gid kw;Wk; Nritia tsu;j;jy;> thbf;ifahsu; Kd;nkhopTfSld; ,zq;Fjy; kw;Wk;
jilaw;w thbf;ifahsu; mDgtk; xd;iw toq;Ftjw;F jiyik mYtyfk; kw;Wk; fpisfis topelj;Jjy;.
• njhopy;Jiwapy; Vw;fg;gl;l rpwe;j eilKiwfis mwpKfk; nra;tjd; %yk; re;ijg; Nghf;Ffs;>
thbf;ifahsu; Njitfs; kw;Wk; cw;gj;jp tpepNahfj;jpw;F ,ilNa neUq;fpa njhlu;ig cWjp nra;jy;.
• njhopy;Jiw juq;fSf;F Vw;g nray;jpwdw;w Kd;Ndw;w tpfpjj;ij epu;tfpj;jy;.
• nraY}f;fKs;s epu;thfk; kw;Wk; MiƟgate compliance> nraw;ghLfs; kw;Wk; fld; ,lu;> NghJkhd tsq;fs;
kw;Wk; gapw;rpia cWjp nra;jy;.
jifikfs;
a) g.kh.M. %yk; mq;fPfupf;fg;gl;l gy;fiyf;fofk; xd;wpy; ,Ue;J ngwg;gl;l tq;fpj; Jiw> tu;j;jf epu;thfk;>
tzpfk;> nghUspay;> fzf;fpay; kw;Wk; epjpj; Jiwapy; ,skhzpg; gl;lk;
my;yJ
b) ICASL/CIMA UK/ ACCA UK tpd; mq;fj;Jtk; my;yJ IBSL ,d; ,iz mq;fj;Jtk;
mDgtk;
tq;fp my;yJ mq;fPfupf;fg;gl;l epjp epWtdk; xd;wpy; rpy;yiw tq;fp> fld; kjpg;gPL> fld; nfhLghL> ,lu;
eltbf;iffs; kw;Wk; fld; kPl;ly; nraw;ghLfs; Jiwapy; epiwNtw;Wduhf vl;L (08) Mz;Lfs; mDgtk;. mjpy;
Kfhikahsu;/ cjtp Kfhikahsuhf Fiwe;jJ ehd;F (04) Mz;Lfs; mDgtk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. mNgl;rfu;
rpwe;j njhlu;ghly; kw;Wk; Mspil jpwd;fis nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.
Cjpak;
rk;gs msT: tq;fp mq;fPfupj;j nfhLg;gdTfSld; Nru;j;J khjj;jpw;F &gh 121,090 – 2,620 x 20 – 173,490. ,e;j
mbg;gilapy; khjhe;j nkhj;j rk;gsk; Njhuhakhf ,Uf;Fk;.
taJ – 45 taJf;F Nkw;glhjpUj;jy; Ntz;Lk; (mur Jiw epWtdk; xd;wpd; Copau;fSf;F taJ vy;iy
nghUe;jhJ)

rpNu\;l Kfhikahsu; - SME kw;Wk; tu;j;jf tq;fp
Kf;fpa nghWg;Gfs;
• xl;Lnkhj;j SME kw;Wk; tu;j;jf tq;fp %Nyhghaj;ij Nkk;gLj;jy; kw;Wk; epiwNtw;wy;
• nrhj;J tsu;r;rpf;F Kf;fpaj;Jtk; mspg;gJld; ,yhgfukhd kw;Wk; epiyahd tu;j;jfk; xd;iw fl;bnaOg;Gjy;>
,yf;F itf;fg;gl;l thbf;ifahsu;fSld; cwit Vw;gLj;jy; kw;Wk; tpupTgLj;jy;.
• thbf;ifahsu; Njitfis eptu;j;jp nra;jy;> SMIB ,d; re;ij gq;if mjpfupj;jy; kw;Wk; epu;zapf;fg;gl;l
,yf;Ffis miltjw;F jiyik mYtyfk; kw;Wk; fpis tiyaikg;gpd; SME kw;Wk; tu;j;jf tq;fp
nray;jpwid ,af;Fjy;.
• jPu;T top tpw;gid kw;Wk; Nritia tsu;j;jy;> thbf;ifahsu; Kd;nkhopTfSld; ,zq;Fjy; kw;Wk;
jilaw;w thbf;ifahsu; mDgtk; xd;iw toq;Ftjw;F jiyik mYtyfk; kw;Wk; fpisfis topelj;Jjy;.
• njhopy;Jiwapy; Vw;fg;gl;l rpwe;j eilKiwfis mwpKfk; nra;tjd; %yk; re;ijg; Nghf;Ffs;>
thbf;ifahsu; Njitfs; kw;Wk; cw;gj;jp tpepNahfj;jpw;F ,ilNa neUq;fpa njhlu;ig cWjp nra;jy;.
• njhopy;Jiw juq;fSf;F Vw;g nray;jpwdw;w Kd;Ndw;w tpfpjj;ij epu;tfpj;jy;.
• nraY}f;fKs;s epu;thfk; kw;Wk; MiƟgate compliance> nraw;ghLfs; kw;Wk; fld; ,lu;> NghJkhd tsq;fs;
kw;Wk; gapw;rpia cWjp nra;jy;.
jifikfs;
a) g.kh.M. %yk; mq;fPfupf;fg;gl;l gy;fiyf;fofk; xd;wpy; ,Ue;J ngwg;gl;l tq;fpj; Jiw> tu;j;jf epu;thfk;>
tzpfk;> nghUspay;> fzf;fpay; kw;Wk; epjpj; Jiwapy; ,skhzpg; gl;lk;
my;yJ
b) ICASL/CIMA UK/ ACCA UK tpd; mq;fj;Jtk; my;yJ IBSL ,d; ,iz mq;fj;Jtk;
mDgtk;
tq;fp my;yJ mq;fPfupf;fg;gl;l epjp epWtdk; xd;wpy; SME> fld; kjpg;gPL> fld; nfhLghL> ,lu; eltbf;iffs;
kw;Wk; fld; kPl;ly; nraw;ghLfs; Jiwapy; epiwNtw;Wduhf vl;L (08) Mz;Lfs; mDgtk;. mjpy; Kfhikahsu;/
cjtp Kfhikahsuhf Fiwe;jJ ehd;F (04) Mz;Lfs; mDgtk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. mNgl;rfu; rpwe;j njhlu;ghly;
kw;Wk; Mspil jpwd;fis nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.
Cjpak;
rk;gs msT: tq;fp mq;fPfupj;j nfhLg;gdTfSld; Nru;j;J khjj;jpw;F &gh 121,090 – 2,620 x 20 – 173,490. ,e;j
mbg;gilapy; khjhe;j nkhj;j rk;gsk; Njhuhakhf ,Uf;Fk;.
taJ – 45 taJf;F Nkw;glhjpUj;jy; Ntz;Lk; (mur Jiw epWtdk; xd;wpd; Copau;fSf;F taJ vy;iy
nghUe;jhJ)
nghJ epge;jidfs;
Nju;T Kiw – tq;fpapd; Ml;Nru;g;G nfhs;if kw;Wk; eilKiwapd;gb tpz;zg;gjhuu;fs; miof;fg;gLtu;.
Neu;Kfg;guPl;ir %yk; Nju;T ,lk;ngWk;.
Vida ed;ikfs;
• Nrkyhg epjpa gq;fspg;ghf njhopy; toq;Feu; %yk; 15% kw;Wk; Copau; %yk; 10% mspf;fg;gLk;. tq;fp %yk;
ETF gq;fspg;G Nkw;nfhs;sg;gLk;.
• tUlhe;j kpifa+jpak; ,U khjq;fspd; nkhj;j rk;gsk;.
• Nritia cWjp nra;j gpd;du; rYif tpfpjq;fspy; tPl;Lf; fld;fs;.
• tq;fpapd; kUj;Jt jpl;lj;jpd; fPohd ed;ikfs;.
• gad;gLj;jg;glhj kUj;Jt tpLg;Gfspd; gzkhf;fy;.
tpz;zg;g ,Wjpj; jpfjp – 2022.01.24
vt;thW tpz;zg;gpg;gJ
Mu;tk; nfhz;l jFjpAila tpz;zg;gjhuu;fs; cwtpdu; my;yhj ,U njhopy;Kiw eLtu;fspd; ngau;fs;>
Kftup kw;Wk; njhlu;G ,yf;fq;fs; kw;Wk; jkJ fy;tp/ njhopy;Kiw gjpTfspd; gpujpfs; kw;Wk; jkJ Ratpguf;
Nfhitia fPOs;s kpd;dQ;ry; Kftupf;F mDg;gTk;. midj;J tpz;zg;gq;fspdJk; ,ufrpak; fz;bg;ghf
Ngzg;gLtNjhL ve;j tifahd MjuT jpul;ly;fSk; jifik ,og;ghf fUjg;gLk;. ,e;j Ml;Nru;g;Gf;fhf Nju;T
Nkw;nfhs;sy;> xj;jpitj;jy; my;yJ Ml;Nru;g;ig uj;Jr; nra;jy; my;yJ NtW ve;j nraw;ghLfs; kw;Wk;/ my;yJ
Nju;T msTNfhy;fspy; khw;wq;fis nra;Ak; cupik tq;fp trkhdJ. gzpg;ghsu; rigapd; KbT ,Wjp kw;Wk;
KbthdJ.
tpz;zg;gq;fs; careers@amib.lk vd;w kpd;dQ;ry; Kftupf;F khj;jpuk; mDg;gg;gly; Ntz;Lk;.

,yq;if mur kUe;J cw;gj;jpahf;fy; $l;Lj;jhgdk;

ngWif mwptpj;jy;
Fj;jif/thlif mbg;gilapy; fl;bl trjpnahd;iw
ngw;Wf; nfhs;sy;
Tender Reference: AD/1/BLG/238/2022

2022 rdthp 28Mk; jpfjpad;W K.g. 11.30 kzpf;F %lg;gLk;
gpd;tUk; miktplq;fspy; kw;Wk; Rw;Wg;Gwq;fspy; thlif/Fj;jif mbg;gilapy; ,yq;if mur kUe;jhf;fy;
$l;Lj;jhgd ngWiff; FOj; jiythpdhy; uh[;a xRry tpw;gidf;$lq;fis jhgpg;gjw;fhf fl;blq;fis
ngWtjw;fhf Nfs;tpfs; ,j;jhy; miof;fg;gLfpd;wd.
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musfq;tpy
mk;gyhq;nfhl
mf;Fu];]
gyhq;nfhl
gj;juKy;y
gpgpy
rpyhgk;
rhtfr;Nrhp
nrl;bf;Fsk;
njdpaha
vn`ypanfhl
vy;gpl;ba
Vwht+h;
fy;fKt
fphpAy;y
fk;gis
`pq;Fuhf;nfhl
`w;wd; (bf;Xa)
[h-vy
fe;jsha;
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fpz;zpah
f`htj;j
fythd
nfhnyhd;dh
futndy;y
Nffhiy
fl;Lf];njhl;l
fLnty
fy;gpl;b
fpspnehr;rp
fSthQ;rpf;Fb
fhj;jhd;Fb
fphpgj;nfhl
Fspahg;gpl;ba
fltj;j
fk;GWg;gpl;ba
fy;Kid
f`l;lf];jpfpypa
Ch;fhtw;Jiw
nkjphpfphpa
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k`paq;fid
Ky;Nyhpaht
fy;fpir/
nj`ptis
khutpy
khq;Fsk;
Ky;iyj;jPT
kd;dhh;
KUq;fd;
Koq;fhtpy;
kPhpfk
khyNg
epf;fntul;ba
Etnuypah
Gy;Nkhl;il
gpk;Gu
ghJf;f
nghj;Jtpy;
nghy;gpl;bfk
upfpyf];fl
,uh[fphpa
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rpak;gyhz;Lt
rk;khe;Jiw
jpUNfhzkiy
jpUf;Nfhtpy;
njy;njdpa
jythf;fiy
jp];]
k`huhka
jytj;Jnfhl
jk;Gj;Njfk
njy;ypg;gis
cLfk
thior;Nrid
tTdpah
tj;Jgpl;bty
tj;jis
ty];Ky;y
twf;fhnghy
ntypkl
nts;stha

fl;blq;;fs; 750-1500 rJu mb gug;Gs;s jiu khbia NkNy gl;bayplg;gl;l miktplq;fspy; my;yJ
mitfspd; Rw;Wg;Gwq;fspy; (efUf;F kj;jpapy; mike;jpUj;jy; Ntz;Lk;) 3 top kpd;rhuk;> ePh;> njhiyNgrp>
thfdq;fis epWj;Jk; trjpfs; kw;Wk; foptiw trjpfs; Mfpatw;iwf; nfhz;bUj;jy; vjph;ghh;f;fg;gLfpd;wd.
cs;sf ntg;gepiyia 25Orp ,w;F fPNo itj;jpUg;gjw;F VJthd tspr;rPuhf;fy; fl;blq;fs; Nrh;f;fg;gl;l
mk;rkhf fUjg;gLk;.
chpikahshpd; ngah; kw;Wk; Kfthp miktpl Kfthp> miltpl tiuglk;> nraw;gLk; ,U njhlh;G ,yf;fq;fs;>
vjph;ghh;f;fg;gLk; khjhe;j thlif> rJu mbapd; ,yf;fk;> fl;bl tiuglk;> cWjpapd; gpujpnahd;W> gphpj;njLg;G
kw;Wk; miktplk; Mfpa tpguq;fs;; mlq;fyhd Kj;jpiuaplg;gl;l tpz;zg;gq;fs;
~~jiyth;> jpizf;fs
ngWiff; FO|| vd;w fPNo Fwpg;gpl;Ls;s Kfthpf;F 2022 rdthp 28 Mk; jpfjpad;W K.g. 11.30 kzpf;F my;yJ
mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; gjpTj; jghypy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk; my;yJ mNj Kfthpapy;
toq;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;.
Nfs;tpjhuh;fs; gpd;tUk; epge;jidfSf;F jPtpukhf mike;njhOfy; Ntz;Lnkd;gJld; Nfs;tpfs; fl;blj;jpd;
chpikahshpdhy; kl;LNk rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.
1.
2.
3.

Kd;itg;Gf;fs; ,U gpujpfspy; njspthfTk; jdpahfTk; ~~%yg;gpujp|| kw;Wk; ~~efy;gpujp|| vd Fwpf;fg;gl;L
,U jdpahd jghYiwfspy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk; (];Nug;gps; gpd;fs; ghtpf;fg;glf;$lhJ)
'Nfs;tp ,yf;fk;> %Lk; jpfjp kw;Wk; Neuk;|| Mfpad jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; Fwpg;gplg;gly;
Ntz;Lk;.
khw;Wtopapyhd tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;glkhl;lhJ.

Nfs;tpfs; mitfis %ba gpd;dh; cldbahfNt jpwf;fg;gLtJld; Nfs;tpjhuh; my;yJ mth;fspd; mjpfhuk;
ngw;w gpujpepjpfs; Nfs;tpfis jpwf;Fk; Ntisapy; rKfkspg;gjw;F mDkjpf;fg;gLthh;fs;.
jiyth;>
jpizf;fs ngWiff; FO>
,yq;if mur kUe;jhf;fy; $l;Lj;jhgdk;>
~~nkN`tu gpar||> 16 Mk; khb>
,y. 41> fpUs tPjp> nfhOk;G-05.
njhiyNgrp: 0112-320 356-9

30

உ

ணர்வுகள் யாவும் குபுகுபுக்கக் குபுகுபுக்க ஓடி முடித்தாயிற்று.
அதிகாலை, ரம்மியமான அமைதி.
பனி ஈரத்தைக் கிழித்த படியான
வெளிச்சக்கீற்று.
உறக்கம் விழிகளைப் பிரிந்து நீண்டநேரம் ஆயிற்று.
நினைவுகள்மனதைக்
நினைவுகள்
மனதைக்கிளறத்
கிளறத்த�ொடங்கி
த�ொடங்கிவிட்டன.
விட்டன.
ப�ோனவள், ப�ோனவள்தான்.
திரும்பிப் பார்க்கவேயில்லை.
பெற்றவளைப் பற்றி ஒருச�ொட்டும்
அக்கறையில்லாமல், அவள் ந�ோயில்
விழுந்தாளா...? உண்டாளா...? உறங்கினாளா...? என்ற எண்ணம் கிஞ்சித்தும்
இல்லாமலா ஒருத்தி இருப்பாள்.
இது அவளுடைய காலமா...?
இவளுக்கு
எல்லாமே
முடிந்து
ப�ோயிற்றா...?
அப்படி என்றால்,
என்றால்,இந்தக்
இந்தக்காலைவேகாலை
ளையில் அரைஉறக்கம்
வேளையில்
அரைஉறக்கம்
கலைந்து
கலைந்து
க�ொட்டக்கொட்ட முழித்திருக்கமுழித்திருக்க
க�ொட்டக்கொட்ட
வைப்பது
எது?
வைப்பது
எது?
ஒற்றையாய் ஒருதாயும், மகளுமாய்
இத்தனை நாள் இந்த ஊரை எதிர்த்து
வாழ்ந்தாயிற்று
அவளுக்காகவே பார்த்துப் பார்த்துச்சேர்த்து, அவளுக்காகவே உதிரம்
பிழிந்து வியர்வையாக்கி அத்தனையையும் ஒருகணத்தில் மறந்துப�ோனாளா...?
புருஷன் என்று ஒருவன் வரும்போது
எல்லாமுமா மறந்துப�ோகும்?
அயலில் கேலி செய்வார்கள், அம்மாவும், மகளுமாய் இணைபிரியாத
த�ோழிகள் ப�ோல் எங்கும் ப�ோகிறப�ோது.
"இப்பிடியே
நெடுகலும்
திரிய
ஏலுமே?
மரிபண்ணிப்
ப�ோகேக்க
அம்மாவை
விட்டிட்டுத்தானை
ப�ோக�ோணும்..."
"அப்பிடி ஒண்டுமில்லை. நான் அம்மாவ�ோடதான் இருப்பன்..."
"இப்பிடியே ச�ொல்லிக் க�ொண்டிருந்தால் எல்லாக் கலியாணமும் குழம்பித்தான் ப�ோகும்..."
ஏரம்பு வாத்தியார் சாதகங்களைப்
பிரித்துவைத்துக் க�ொண்டிருக்கிற தருணங்களில் உரத்துச் ச�ொல்வார்.
"அப்பிடிக் குழம்புறதெண்டால் குழம்பட்டுமன், எனக்கொரு வில்லங்கமுமில்லை"
ஒரு வில்லங்கமும் இல்லை என்றவள் இப்படி ஒரு ந�ொடியில் அறுத்துக்க�ொண்டு ப�ோவானேன்?
"அம்மா..." இந்த வார்த்தையின் நீட்சியில் எத்தனை அர்த்தங்கள் அவளுக்கு.
எவ்வளவு
ப�ோராட்டங்களின்
காயங்கள் உள்ளங்கைகளில் இன்னும்
ப�ொருமிக் க�ொண்டிருக்கின்றன.
"க�ொஞ்சமாய் எல்லாத்தையும் விளங்கிக் க�ொள்ளப்பாரம்மா"
எத்தனை பிரச்சினைகள்? எத்தனை
இழுக்குகள்?
"உன்னை மாதிரியே நானும் இருந்தால்
க�ொஞ்ச நாளிலேயே நானும் 'டிவ�ோஸ்'
வாங்கவேண்டியதுதான்."
எவ்வளவு இலகுவாக அவள் அந்த
ஊசியை ஏற்றிவிட்டாள்.
என்னதான் ந�ொந்தாலும், ப�ோகிறப�ோக்கில்
அவளை
உதறிவிட
முடியுமா...?
அவளே, அவளென்று இருந்த உலகம்
ஒருந�ொடியில் சுருங்கிவிட்டது.
இருவராயிருந்த வாழ்க்கை. எவ்வளவு நாட்களுக்கு இருவராகவே இருந்த
இதம், திடுமென்று ஒருநாள் ஒப்பற்ற
மகிழ்வைப் பரிசளிப்பதுப�ோல மூவராகியது. மூவரான பிறகு மூர்க்கமாக
இவளை இழுத்து வெளியே தள்ளியது
ப�ோல.
சின்ன இடைவெளி பெருகிப்பெருகிப் பாறையாகி...
இப்போது மனஅழுத்தம் சற்று அதிகமாகி விடுகிறது. தூங்க நினைத்தால்
தூங்கமுடிவதில்லை. எதிர்பாராத நேரங்களில் இருந்த இடத்தில் தூக்கம் வந்துவிடுகிறது. மின்குமிழ்கள் ஒளிர, ஒளிரத்
தூங்கிவிட்டு சாமத்தில் திடுக்கிட்டெழுந்து விளக்குகளை அணைக்க வேண்டியிருக்கிறது. தனிமையின் கிரணங்கள்
உடலைப் பற்றிப்
பற்றிப்பீடித்து
பீடித்து
எரியவைக்கின்எரியவைக்றன.
கின்றன.
க�ொல்கின்ற அமைதி.

இளமை கூடஇருந்தப�ோது துணிச்சலும் நிறைய.
இப்போது உடல்சோர்வுக்கு வந்தபின்
எதுவும் முடியாது ப�ோலிருக்கிறது.
ஆண்துணை
இல்லாதிருப்பது,
அத�ொன்றும் இவ்வளவு காலத்திலும்
கடினமான
ஒன்றாய்
இருந்திருக்கவில்லை.
ஏதும�ொரு விஷஜந்து இரவின் இடுக்குகளில் புகுந்து, உறக்கத்தை அருட்டி
விழிக்கவைக்கும் தருணங்களில்தான்,
ஆணின் தேவை அவர்கள் இருவருக்குமே வேண்டும் ப�ோலிருக்கும்.
இவளால் ஒருப�ோதுமே அவற்றைக்

இப்படித்தான் இயங்கும். இனி அவள்
மற்றவளின் வாழ்க்கையில் தலையிட
முடியாது.
"தன்ரை வாழ்க்கையை அழிச்சது
ப�ோதாதெண்டு பிள்ளையின்ரை வாழ்க்கையையும் அழிக்க வெளிக்கிட்டாள்."
ஊர் ச�ொல்லும். ஊர் என்ன மகளே
ச�ொல்கிறாள்.
"உன்னை மாதிரி என்னையும் தனிச்சிருக்கச் ச�ொல்லுறிய�ோ...?"
வாய்விட்டு அவளே ச�ொல்லியாயிற்று.
நினைத்தால் அப்படியும்
அப்படியும் த�ோன்றுகித�ோன்று
றது.
கிறது.

டிப்பட்டவனுக்கு இவள�ோடு வாழ்ந்த
வாழ்க்கை தித்திக்கவில்லை.
இவளுடைய சட்டதிட்டங்களுக்கு
அவனால்
கட்டுப்பட
முடியாமல்
ப�ோகவே அவளிடம் ச�ொல்லிக்கொள்ளாமலே அவன் ஊரை விட்டுப் ப�ோய்விட்டான். இப்போது இருக்கிறான�ோ,
இல்லைய�ோ அதுவும் தெரியாது.
அவன் ப�ோனவீச்சு இவளுக்கொரு
ஓர்மத்தைக் க�ொடுத்தது. வயிற்றில்
தங்கியதன் வம்சத்தைப் பற்றிக்கூட
நினைத்துப் பார்க்காமல் ப�ோனவன்
இல்லாமலே வாழ்ந்து காட்டவேண்டுமென்று
நினைத்தாள்.
அவனது
குணத்தை உரித்து வைத்தே
பிறந்திருந்த
மகளுக்கு

க�ொல்ல இயலுவதில்லை. அவளுக்கென்றால் ஒரேபயம். இவள் பின்னால்
ஒடுங்குவாள்,
சிறுவயதிலிருந்து,
வளர்ந்து பருவமடைவது வரையிலும்.
இப்போதுதான்
அவள்கூட
இல்லையே.
வயதும், பருவமும்தான் உயிர்களை
எப்படித் தம்வசப்படுத்துகின்றன என்று
இவளுக்கு இப்போதும் பேராச்சரியமாய் இருந்தது.
அதைவிடக் காலம், கிரகங்கள் என்று
ஏதேத�ோ ச�ொல்கிறார்கள்.இவள்
ச�ொல்கிறார்கள்.
இவள்
காலத்தில் இவள்இவள்
காலத்தில்
அவனைப்
அவனைப்
பிரிந்தப�ோது
பிரிந்தஅவர்கள் அவர்கள்
ப�ோது
ச�ொன்னதையெல்லாம்
ச�ொன்னதையெல்அவள்
நம்பவில்லை.
லாம்
அவள் நம்பவில்லை.
ஆனால், இப்போது
ஆனால்,
அவள் பிரிந்தப�ோது,
இப்போது
அவள் பிரிந்தப�ோது,
ஏன�ோ ஏன�ோ
இதையெல்லாம் நம்பவேண்டும்
இதையெல்லாம்
நம்பவேண்டும்
ப�ோல்தானிருக்கிறது.
ப�ோல்தானிருக்கிறது.
திடீரென்று
இவளுக்கு
அவன்
ஞாபகம் வந்தது. எங்கே இருப்பான்?
பெற்ற பிள்ளையைப் பற்றி ஒருசிறிதும்
எண்ணாமல் புறப்பட்டுப் ப�ோனவன்,
அவனுடைய வாரிசுதானே அவள்.
அவளும் அவன் செய்ததைத்தானே
செய்வாள்.
எல்லாரும்
எல்லார்
வழியிலும்
ப�ோய் விட்டார்கள். இனி நாட்களை
எண்ணிக்கொண்டிருப்பதைத்
தவிர
வேறுவழி...?
அவள் செய்தது தவறு என்று யார்
ச�ொல்லமுடியும்? அவளுடைய இயல்பிலிருந்து அவள் எப்படி வழுவ
முடியும்?
உலகம் இப்படித்தான் இயங்குகிறது.

தான் வாழாத வெப்பிசாரம் மகள்
வாழ்க்கையையும் ஒரு பிசாசாக உண்டுவிடத் தருணம் பார்க்கிறத�ோ?
"ஏன் பிள்ளை இப்பிடிச் செய்யிறாய்...?"
அவள் ஒரு அளவுக்கு மிஞ்சி மகளை
வழிநடத்தக் கூடாத�ோ...?
இன்னும் சிறுகை பற்றி நடக்கும் மதலையென அவள் மகளை நினைத்திருக்கக் கூடாத�ோ?
அவளுக்கு வயது வளர்ந்துக�ொண்டே
ப�ோகிறது. அவள் வெறும் பிஞ்சல்ல.
காயாகி, கனியாவாள்.
"இப்பிடித்தான் நீ அப்பாவையும்
கலைச்சிருப்பாய்"
வார்த்தைகளில் அவள் ஊசியை
வைத்துத் தைத்தாள்.
உலுப்பப்பட்ட
க�ொப்பிலிருந்து
பழங்கள் உதிர்வதுப�ோல அவள் நெஞ்சிலிருந்த உயிர்ப்பெல்லாம் வடிந்து
ச�ொட்டியது.
ஒரு வரன்முறை, ஒழுங்கு அதற்குக்
கட்டுப்படாவிட்டால்
இவளுக்குக்
க�ோபம் வந்து விடுகிறது.
"ஒருப�ொருளை
"ஒரு
ப�ொருளை எடுத்தால்
எடுத்தால் அந்த
இடத்தில வைக்கோணும்."
"தேத்தண்ணி குடிச்சா க�ோப்பை
கழுவிவைக்கத் தெரியாத�ோ..?."
"மரக்கறி நூற்று அறுபது ரூபாவெண்டால் மிச்சம் நாப்பது ரூபா
எங்கை?
அவன் கட்டுக்கடங்காமல் சுற்றித்திரிந்தவன். அவனை யாரும் இதுவரைக்கும் கேள்வி கேட்டதில்லை. அப்ப-

விளையும் பயிரிலேயே பாடம் புரிய
வைத்தாள். அவளுக்கு அம்மாவைத்
தவிர வேறு உலகம் இல்லை. அம்மா
ச�ொல்வதுதான் சரி. வேறெதையும் பின்பற்றுவதற்கான தெரிவுகள் அவளிடம்
இருந்திருக்கவில்லை.
இப்போது,
அவளுக்கென்றொரு
வாழ்க்கை.
அவளுக்கே உரித்தான பிரத்தியேக
குணங்களை வரவேற்கத் தயாராயிருக்கிற கணவன்.
இறுக்கமும், கட்டுப்பாடுமாய் வாழ்ந்தவள் அந்த இறுக்கத்துக்கு வெளியே
வீசுகின்ற தென்றலை
தென்றலைநுநுகர்கிறாள்.
கர்கிறாள்.
அவன் அந்த சாளரங்களைத் திறந்து
விடுகிறான்.
அம்மா பாவம், இருளுக்குள்ளேயே
வாழ்ந்து விட்டாள்.
இந்தச் சட்டதிட்டங்களுக்கு அப்பாலான இயல்புநிலையை அவள் மனம்
எப்போது நுகரப்போகிறத�ோ...?
"அம்மா, இவ்வளவுநாள் எனக்காகவே தேஞ்சு, தேஞ்சு உழைச்சனீங்கள்,
இனியாவது ரெஸ்ட் எடுங்கோ, எங்கையாவது வெளியை ப�ோய்வருவம் அம்மா...?"என்பாள் அவள்.
"சும்மா காசைக்கரியாக்கக் கூடாது,
இப்ப என்ன அவசரம் ஆறுதலாய்ப்
ப�ோவம்..."
என்பாள் இவள்.
அவளது கணவன் வீட்டுத் தேவைக்கான ப�ொருள்களை ம�ொத்தமாய் வாங்கி
வந்து ப�ோடுவான்.
"அவர் என்ன இப்பிடிச் சாமானு-

இருண்மை
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கைய�ொப்பம்

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல :05
இடமிருந்து வலம்
(01) இவ்வாரத்தில் இது புதுவரவு.
(03) மனதை வருத்தும் துக்க உணர்வு.
(06) இது மழைக்காலம். (திரும்பியுள்ளது)
(07) மன அமைதி.
(08) ஒன்றைச் செய்யுமாறு விடுக்கப்படும் துணிவுமிகு அழைப்பு.
(10) விபத்தில் அல்லது அசம்பாவிதத்தில் உயிரிழப்பு. (திரும்பியுள்ளது)
(11) தீய உள்நோக்கம். (திரும்பியுள்ளது)
(14) சமயம்.
(15) குற்றவாளியை கண்டுபிடிப்பதற்கு உதவும் தடயம் அல்லது தகவல்.
(16) குறிப்பிடத்தக்க நிகழ்வு. (குழம்பியுள்ளது)
(18) உயர்ந்து வளரும் மரம். (திரும்பியுள்ளது)
(19) அலுவல கப் பணி அல்லது கற்றல் செயற்பாடுகள்
நடைபெறாதிருக்கும் காலம்.
(22) இதுவும் ஒரு உணவுப் பண்டம்.
(23) அழுக்கு, களங்கத்தையும் குறிக்கும்.
(24) வெயில், மழைக்குரிய பாதுகாப்பு சாதனம். (திரும்பியுள்ளது)
மேலிருந்து கீழ்
(01) மனத்திடம், துணிவு.
(02) ஓர் உறவு முறை.
(03) வேகவைத்த அரிசி.
(04) இது ஒரு வாழை இனம்.
(05) ச�ோகம், ஏமாற்றத்தை வாயால் வெளிப்படுத்தும் நிலை. (குழம்பியுள்ளது)
(07) பரந்து வளரும் பெருவிருட்சம்.
(08) சூளுரை.
(09) எழுதப்பட்ட வாக்கியம் குழம்பிக் காணப்படுகிறது.
(12) நிகழ்ச்சிகள் நடத்துவதற்குரிய கட்டடம். (குழம்பியுள்ளது)
(13) ஒன்றைச் செய்வதற்கு ஏற்ற வசதி அல்லது ஒன்றுக்கொன்று ப�ொருத்தமானது.
(16) உபய�ோகம் அல்லது பயன்பாடு. (குழம்பியுள்ளது)
(17) திடீரென வரும் மேல்நிலை அல்லது அந்தஸ்து.
(20) நெருக்கடி, தட்டுப்பாடு.
(21) வேண்டுவது கிடைக்காத நிலையில் அல்லது கருமம்
நிறைவேறாததால் ஏற்படும் வருத்தம். (தலைகீழ்)

களைக் க�ொண்டந்து க�ொட்டுறார்.
க�ொஞ்சம் சிக்கனமா இருக்கச் ச�ொல்லு
பிள்ளை."
"ஏன் அம்மா, அவர் தானே உழைக்கிறார், அவரிண்டை விருப்பத்துக்கு அவர்
க�ொஞ்சம் சிலவழிக்கட்டுமன்..."
இவளின் முகம் சுண்டிப்போனது.
இனி இவளது உழைப்புத் தேவை
இல்லை என்கிறாளா?
இருக்கும் பயன்போய் வெறும் செல்லாக்காசாகி விட்டாளா அவள்?
"நானும் உப்பிடிச் சிலவழிச்சிருந்தால்
உனக்கு உப்பிடி ஒரு வாழ்க்கை கிடைச்சிருக்காது..."
"அது சரி அம்மா. ஆனா, அவருக்கும்
சில விருப்பங்கள் இருக்கும் தானே.."
"அந்த
விருப்பங்களுக்கெல்லாம்
இப்ப இடம் குடுத்தால் பிறகு பிள்ளை
குட்டி எண்டு வரேக்கை நீ தான் கஷ்டப்பட வேண்டி இருக்கும்...."
"அதுக்கென்ன அம்மா அவருக்காக
க�ொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டுப் ப�ோறன்...."
அவள் அவனுக்காகக் கஷ்டத்தை
ஏற்றுக் க�ொள்வதாய்ச் ச�ொன்னது இவளுக்குப் பிடிக்கவில்லை. .அவளுக்கு
கஷ்டம் வரக்
வரக்கூடாது
கூடாது என
என இவள் பார்த்துப் பார்த்துச் செய்ய, அவள் எங்கிருந்தோ வந்த ஒருவனைக் க�ொண்டாடிக்
க�ொண்டிருப்பது இவளுள் அனலை ஊற்றியது.
"நீங்கள் நினைச்சதத்
நினைச்சதத்தான்
தான் செய்து
க�ொண்டிருக்கப்
ப�ோறீங்களேண்டால் பிறகெதுக்கு இஞ்சை இருக்க
வேணும்...?
எங்கையெண்டாலும்
ப�ோய் நீங்கள் நினைச்ச மாதிரி இருங்க�ோவன்...?”
அவள் இந்த வார்த்தையை எதிர்பார்க்கவில்லை.நடுங்கிப்
கவில்லை.
நடுங்கிப் ப�ோய்
ப�ோய் விட்டாள்.
அவள் ப�ொறுத்துக் க�ொண்டாலும்,
கட்டிய கணவனுக்கு முன் இந்தச் ச�ொற்களைத் தடுத்து நிறுத்த அவளுக்குத் தெரியாமல் ப�ோயிற்று. ர�ோஷக்காரனான
அவன் உடனேயே புறப்பட்டு விட்டான்.
அவனுக்குப் பின்னால் அவளும் ப�ோய்
விட்டாள்..
ஓர்மத்தோடு
வாழ்ந்து
பழகிப்பழகி வாயில் வருகின்ற வார்த்தைகள்
எல்லாமே கறாராக வருவதை இவளால்
உணரமுடிந்தது. எழுந்து வெளியே
வந்தாள். வாசற்படியில் அப்படியே
சரிந்து உட்கார்ந்தாள். என்ன செய்வதென்று தெரியவில்லை. இதுகாலவரைக்கும் ஒரு குறிக்கோள் இருந்தது. அவளை
ஒருவனுக்கு கட்டிக்கொடுக்க வேண்டுமென்று .இப்போது
டுமென்று.
இப்போது அதுவும் முடிந்தது. இனி எதுவுமில்லை. சமையல்,
சாப்பாடு எதைச் செய்து என்ன ஆகப்ப�ோகிறது...? வாழ்க்கையில் என்னத்தைச்
சாதித்தோம் என்று புரியவில்லை.
இவளுக்கு அவள் கணவனின் ஞாபகம்
வந்தது.
எண்ணி ஒருவருஷம் தான் கூடவாழ்ந்தான்.
அவன் ஒரு பிள்ளைப் பூச்சியாகத்தான் இருந்தான். அவனை நினைத்தால்
அவன் எந்த விதத்தில் ம�ோசமாக இருந்தான் என்று தெரியவில்லை.
அவன் தான் வாழ்ந்த வாழ்க்கையைத்தான் இங்கே வாழ்ந்தான். வாழமுடியாத
விடத்துக் கிளம்பிவிட்டான்.
ஆனால் அவள்...? இங்கே பிறந்து
இங்கே வாழ்ந்த வாழ்வையேயல்லவா
உதறிவிட்டுப் ப�ோய்விட்டாள்...?
ஆக, தவறு எங்கே இருக்கிறது? இவளிடத்தில்தானா...?
அவன் சிரித்துக் க�ொண்டிருப்பதுப�ோல இவளுக்குத் த�ோன்றியது.
அவசர அவசரமாக உள்ளே ப�ோனாள்.
தனது உடைகள் சிலதை எடுத்துப் பிரயாணப்பைக்குள் அடுக்கினாள்.
பக்கத்து வீட்டில் திறப்பைக் க�ொடுத்துவிட்டுச் ச�ொன்னாள்.
"ஒருவேளை பிள்ளை வந்தால் திறப்பைக் குடுங்கோ...?'
"தூரப்பயணம் ப�ோலை..."
"ஓம�ோம், நான் வன்னிக்குப் ப�ோறன்.
அவரைக் கண்டுபிடிச்சுக் கூட்டிவாறதாய்
முடிவெடுத்திட்டன்..."
மனதிலிருந்த இருண்மை க�ொஞ்சம்
விலகினாற் ப�ோலிருந்து.

தாட்சாயணி ...?

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல : 04
விடைகள்
இடமிருந்து வலம்
01. குபேரன்
04.
09. சனி
10.
13. பதம்.
14.
19. சாதனை
20.
22. த�ோசை
23.
25. தம்பி

அவதி
சாயல்
முதிரை
ஆர்வம்
சக

07.
11.
16.
21.
24.

உறுதி
கயவன்
பகடி
வலை.
சிகை

மேலிருந்து கீழ்
01. குயில்
05. வன்னி
12. கம்பர்
15. தினை
19. சாவடி
22. மாலை

02. சாரதி
06. வசதி
13. தரை
17. கவசம்
20. ஆசை

03. உன்
08. பயறு
14. முதலை
18. கடிதம்
22. த�ோகை

பாராட்டு பெறுவ�ோர்
1. எம்.ஆர்.எப். அஸ்மா,
கல்பொக்க, வெலிகம.
2. பி. பேரின்பராஜா,
இல. 44, முதலியார் வீதி,
மட்டக்களப்பு.
3. ஏ.சி. ஸ்ரீதரன்,
மாதங்கஹவத்த லேன்,
க�ொழும்பு 06.

6. கே. பத்மநாதன்,
தெஹிகலகந்துர,
நாரங்கலை,
ஹாலி எல.
7. எஸ். சத்தியவதனி,
பிரதான வீதி, பாலமுனை,
மண்டூர்.
8. மல்லிகாதேவி பத்மநாதன்,
டெமேரியா குறூப், பசறை.

4. எஸ். ஜனன்யா,
பாடசாலை ஒழுங்கை,
வவுனியா.

9. மங்கையற்கரசி மன�ோகரன்,
லேடிமனிங் டிறைவ், மட்டக்களப்பு.

5. எம்.சி.எப். ஷீமா,
புகையிரத நிலைய வீதி,
உக்குவளை.

10. கே. புண்ணியநேசன்,
சாரதா வீதி,
காரைதீவு 05.
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யத் திணைக்களத்தின் இறுதி மாதக்
(டிசம்பர்) க�ொடுப்பனவு அவர்கள் பட்டியலிட்டிருப்பது ப�ோல்
மார்கழி 09ல் வராது,
கார்த்திகை 23! மூத்தத் தமிழ் ஓய்வூதியர் கவனத்திற்கொள்க.

இனிப்பு

கசப்பு
‘பிலவ’
என்றழைக்கப்படும்
இப்போதைய நிகழ் தமிழ் ஆண்டில்
‘மார்கழி’ கழிந்து தானே ‘தை’ பிறக்கும்? தைப் ப�ொங்கல் வரும்?
நமது அரசுத்திணைக்களம் ஒன்று
மார்கழியை மறந்து ப�ோனதே...!?
“ப�ொங்கும் மங்களம் எங்கும்

கிழக்கிலங்கைத்
தேனகத்தில்
காத்தநகர் (காத்தான்குடி) கல்முனை
மருதமுனை, மருதூர் (சாய்ந்தமருது)
நிந்தவூர் இலக்கிய வாசம் நகரந்து
மேலும் பயணித்தால் பாலமுனை!
அங்கே
பாலங்கள்
உண்டா,
முனைகள் எங்கெங்கே என்றெல்லாம் கள ஆய்வு செய்யாமல் ஒரு
‘பாவேந்த’லின்
அமைதியான,
தங்கும்” என வாழ்த்து வழங்க
‘தையலாள்’ ஆங்கில ஜனவரி 14ல்
வருகை தர முன்பே ‘கை தக்காதை’
என்று ‘தை’யை வரவேற்று, உத்திய�ோக பூர்வ அறிக்கை ஒன்றி்ல் பதிந்துவிட்டது!
என்றாலும், தமிழ் பேசும் அரசு
ஓய்வூதியக்காரர்கள் மட்டுமே இதை
அறிந்திருப்பார்கள்.
ஏனைய�ோர் இந்தப் பத்தி எழுத்தில் புரிந்து புருவம் உயர்த்திடுக.

சிறிது நேரம்,

ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்த்துக் க�ொண்டிருந்து விட்டு,
க�ோபால்தான்
பேசினான்.
“க�ொஞ்சம் சின்ன வயசிலேயே அவளுக்கு கலியாணமாகி விட்டது சேர்!
அவள் இப்போது கண்டியில் இருக்கிறாள்!”
“அப்படீன்னா காதல் கல்யாணமா?”
“ம்...!”
“எங்காவது
வேலைக்குப்
ப�ோறாளா?”
“திருமணத்திற்கு
முன்பு

களுக்கு
டியூஷன்
கிளாசுக்குப்
ப�ோனாள்?”
“டியுஷன்
கிளாசுக்கு
எங்க
ப�ோனா?”
“இரண்டு பாடங்களுக்காக க�ொழும்புக்கும்... ஒரு பாடத்திற்காக நீர்
க�ொழும்புக்கும் ப�ோனாள்!”
“கிளாசுக்கு ப�ோகும் ப�ோது தனியாகவா ப�ோவாள்?”
“இல்ல சேர்... அவளுக்கு இன்னும்
இரண்டு கூட்டாளிகள் இருந்தார்கள்!”
“அவர்களுடைய பெயர் என்ன?
அவர்கள் எங்கே இருக்கி-

அரசு ஓய்வூதியத் திணைக்களம்
இவ்வாண்டு
முழுமைக்குமான
ஓய்வூதியக் க�ொடுப்பனவு தினங்களை உத்திய�ோகபூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
அந்தத் திணைக்களத்தின் தமிழ்
அறிவித்தல் இப்படிப் பதியப்பட்டிருக்கிறது.
* தை 07ஆம் திகதி
வெள்ளிக்கிழமை.
* மாசி 10ஆம் திகதி
வியாழக்கிழமை.
* பங்குனி 10ஆம் திகதி
வியாழக்கிழமை.
* சித்திரை 08ஆம் திகதி
வெள்ளிக்கிழமை.
இப்படியே எஞ்சியுள்ள எட்டுமாதங்களின் திகதிப் பட்டியல்களும்.
07 வெள்ளி, 10 வியாழன்,
10 வியாழன், 08 வெள்ளி என்றெல்லாம்
பதியப்பட்டிருப்பது,
முறையே ஜனவரி 07, பெப்ரவரி 10,
மார்ச் 10, ஏப்ரல் 08 என ஆங்கில
மாதப் பெயர்களையும் திகதிகளையுமே குறிக்கும்.
இதற்குச் சரியான தமிழ் மாதப்
பெயர்களும் திகதிகளும் முறையே,
மார்கழி 23, தை 28, மாசி 26,
பங்குனி -25 என்றே, அனைத்துத்
தமிழ் நாட் திகதி அட்டவணைகளில்
பதியப்பட்டிருக்கமுதல் ஓய்வூதியக் க�ொடுப்பனவு,
ஜனவரி 07லில் வரும் மார்கழி
23தை அன்று என்பது அடிய�ோடு
மறந்து ப�ோனது மார்கழி மழையாலும் குளிராலுமா என்று கேட்கத்
த�ோன்றுகிறது!
ஒரு ‘மார்கழிப் பாவை’ யை
(ஆண்டாள்) பார்க்கத் தவறிப்போய்,
குழறுபடி நடந்திருப்பதால் ஓய்வூதி-

வேறு யாருடன் தீபிகா அதிகமாகப்
பழகினாள்?”
“எங்களுக்கு தெரிந்த வரையில்
அப்படி யாருடனும் அவள் அதிகம்
பழகியதாகத் தெரியவில்லை யாரைக்
கண்டாலும் அன்பாகப் பேசுவாளா?”
“இந்த ஜீவிதாவுக்கும் மல்லிகாவுக்கும் திருமணமாகி விட்டதா?”
இல்லசேர் ஜீவிதாவுக்கு விரைவில்
திருமணமாகப்
ப�ோவதாக
ச�ொன்னாள் மல்லிகா அதைப்பற்றிதான்
இன்னும்

பாவேந்தல்
பாலமுனை பாறூக்

அழகான, அருள் நிறை இல்லத்தில், கால் பதிப்பவர்கள் பல பரப்பரப்புக் காட்சிகளைப் பார்ப்பார்கள்
இன்றைய ஞாயிறு இளம் காலைப்ப�ொழுதில்!
இன்னும் ஏழே நாட்களில் அந்தப்
பாலமுனை மண்ணிலேயே அந்தப்
பாவேந்தலுக்குப்
ப�ொன்விழாக்
க�ொண்டாட்டங்கள் கலை இலக்கிய
ஆர்வலர்களால்!
அவர் தம் மரபு – புதுக்கவிதை,
குறும்பு(பா) ஆளுமைகளில் ஈர்க்கப்பட்டவர்கள் எடுக்கும் ப�ொன்விழா!
இந்த இடத்தில் என்னைப் பற்றிய

பதில் எதுவும் கூறவில்லை!
ஆனாலும்,
அந்த கேள்விக்கு அவர்களிடமிருந்து,
பதிலை எதிர்பார்த்தார் இன்ஸ்பெக்டர்.
“என்ன க�ோபால் நான் கேட்ட கேள்விக்கு இன்னும் நீங்கள் பதில் ச�ொல்லவில்லையே...?”
“ஆமாம் சேர் நீங்கள் ச�ொன்னது
உண்மைதான். பெரியவர்களிடையே
தான் அந்த பகை இருக்கிறதே தவிர
பிள்ளைகளிடம் அப்படி எதுவும் இருக்கவில்லை.
இன்னும் ச�ொல்லப்போனால் தீபிகாவும் தீபனும் சிறுவயதில் இருந்து
இணைபிரியாத
நண்பர்களாகவே
இருந்தார்கள்.
“இருவருமே மிக நெருங்கிய உறவினர்களா?”
“ஆமாம் சேர்... எனது
மனைவியின் அண்ணன்
மகன்தான் தீபன்!”
“தீபாவையும்
தீபனையும் ப�ோல் கஜனும்
ம�ோகனும் நல்ல நண்பர்
என்பதும் உண்மையா?”
“உண்மைதான் சேர்...
மிகவும் நெருங்கிய நண்பர்கள்”
“சரி
என்ன
இந்த
காணித் தகராறு?”
“எங்கள் பாட்டா காலத்தில் அவருக்கு ச�ொந்தமான சில காணிகளில்
தீபனின்
உறவினர்கள்
குடியேறி இருந்-

உண்மையை வெளிச்சமிட்டு விடுகிறேன்.
எனக்குக் கவிதை வராது! வந்தாலும் எழுத மாட்டேன். குருநாதர் ‘கல்கண்டு’ தமிழ்வாணன்
கட்டளை!
எவ்வாறாயினும்,
புரட்சிக்கமாலின் ‘பாரதி யார்?’ தமிழக ‘மணிவிளக்கு’ சஞ்சிகையில் பார்த்தவன்
கிண்ணியா ‘அண்ணல்’ சாலிஹ் ஆசிரியருடன் பழகி அவர் கவிதையில்
லயித்தவன்.
கல்முனை பஸீல் காரியப்பர் என்
‘லைட் ரீடிங்’கில் ச�ொக்கி க�ொழும்பில் ஒட்டி உறவாடிய ப�ொழுது,
‘அழகான இரு ச�ோடிக்கண்கள்,
க�ொம்பனித்தெரு, அல் இக்பால்
வித்தியாலய ஆசிரியர் ஓய்வறையில் உருப்பெறுகையில் நேரில்
கண்டு ரசித்தவன்.
அப்புறம், ப�ொத்துவில் ‘யுவன்’
எம்.ஏ. கபூர் என்பானின்
மரபுக் கவிதைகளில் களிப்புற்று. ஒரு ப�ொழுது’
அழாதே சிரி’ கவிதை நாடகம�ொன்றை வான�ொலிக்காக வீட்டிலேயே சிறை
வைத்து எழுதச் செய்து ஒலிபரப்புக்கு ஏற்பாடு செய்தவன்.
இப்படி இன்னும் சிலர்,
அனைவருமே
கிழக்கிலங்கை தான். ஒருவர்
மட்டும் வடபுல சில்லாலை
“தான் த�ோன்றிக் கவிராயர்”
இந்த
வகையில்
‘தினபதி’
துவங்கிய
காலத்தில் “ஒரு பாறூக்”
தலையெடு’ ப்பதைக் கண்டவன். ஆனால் என்னைப்
ப�ோன்றே நாடக ஆர்வமிக்கவராக, நடிக சிகாமணியாகத் திகழ்ந்தவாறு ‘தினபதி’
வழிக்கவிஞராகிக் க�ொண்டிருக்கிறார்
என்பதை
எல்லாம் அறியாதவனாகப்
பழையதையும் (மரபு) புதியதையும் ரசித்தேன்.
காலங்கள் பல கால் பந்தாட்டம்
ஆடிய பிறகு, 2011ல், தமிழகத்தில்
ஓர் இஸ்லாமிய இலக்கியமாநாடு
இஸ்லாம் வளர்ந்த காயல்பட்டினத்தில் அம்மாநாட்டு அரங்கிலே அவர்
ஆளுமை கண்டு அதிசயப்பட்ட
பிறவி நான்!
அப்புறம்...? அப்புறம்..?
அதே
2011ல்
ப�ொக்கைவாய்
முத்துப் புன்னகைப் பூத்து ஒரு
த�ோட்டப்பாய் மூத்தம்மா(2011) என்
அருகில்! அழைத்து வந்து வரும்
‘பாவேந்த’லே!

“கடைசியாக அவள் எப்போது வீட்டுக்கு வந்தாள்?”
“இறப்பதற்கு இரண்டு மாதங்களுக்குமுன் இரண்டு முறை விடுமுறையில் வந்தாள்
“அதாவது ஏப்ரல் மாதம்?”
“ஆமாம்”
“புத்தாண்டுக்கு முன்பாக?”
“ஆமாம் தமிழ் சிங்கள, புத்தாண்டின் ப�ோது மகள் இங்கே தான் இருந்தாள்!”
“அந்த நாட்களில் அவசரமாக
வெளியே எங்கும் ப�ோய் வந்தாளா?”
“ம்...
அந்த
விடுறையின்
ப�ோதுதான் கெம்பசில் உள்ள நண்பர்களுடன் பிக்னிக் ப�ோய் வந்தாள்!”
“எங்கே ப�ோனார்கள் என்று
தெரியுமா?”
“ம்... மகள் ச�ொன்னதைப் பார்த்தால் வட்டவளைக்கு ப�ோய் அந்த
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ஒரு சிறிய கம்பெனியில்
வேலை பார்த்துக் க�ொண்டிருந்தாள்.
குழந்தை கிடைத்த பிறகு வேலைக்கு
ப�ோவதை நிறுத்தி விட்டாள்.
“வீட்டுக்காரர் என்ன செய்கிறார்?”
“ல�ொரி டிரைவராக ஒரு ம�ொதலாளிகிட்ட வேலை செய்கிறார்!”
“இந்த மரணத்தைப் பற்றி ஜனனி
என்ன ச�ொல்கிறா?”
“என்ன நடந்த தென்றே தெரியாமல்தான் சேர் அவளும் தவித்துக் க�ொண்டிருக்கிறாள்!”
பாடசாலையில் கற்கும் காலத்தில்
தீபிகா டியூஷன் கிளாஸ் எதுக்கும்
ப�ோனாளா?”
“ஆமாம் சேர்... மூன்று பாடங்-

றார்கள்!”
“ஒருத்திபெயர் ஜீவிதா... அவள்
பக்கத்து கிராமம். தீபிகாவிற்கு
நெருங்கிய கூட்டாளி இவள் தான்.
மற்றவள் டவுனில் இருக்கிறாள்.
“அவள் பெயர் என்ன?”
“அவள் பெயர் மல்லிகா அவங்களுக்கு ரெண்டு மூணு கடை
இருக்கு... க�ொஞ்சம் வசதியானவங்க...!”
“சரி இந்த மூன்று பேரில் பல்கலைக்கழகத்துக்கு ப�ோனது தீபிகா
மட்டும் தானா?”
“ஆமாம் சேர்... அவங்க ரெண்டுபேரும் நல்ல மாக்ஸ் எடுக்கல்ல...!”
“ம்... இவர்களைத் தவிர ஊரில்

நினைக்கவே இல்லை என்றாள்!”
“உங்கள் மகள் தீபிகா தீபனை
விரும்பியதற்கு இந்த க�ோபால் குடும்பம் ஏன் அவ்வளவு கடுமையாக
எதிர்த்தது?”
“பல வருடங்களாகவே எங்கள்
இரண்டு குடும்பங்களுக்குமிடையே
இந்த காணித் தகராறினால் ஜென்மப்பகை இருந்தது!”
“அதாவது பெரியவர்களிடையே
தான் பகை இருந்ததே தவிர பிள்ளைகளுக்கு மத்தியில் அப்படி இருக்கவில்லை என்று ச�ொல்ல வர்றீங்களா?”
“இன்ஸ்பெக்டர் இப்படிக் கேட்டதும்,
பெற்றோர்கள் இருவரும்
ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்த்துக்
க�ொண்டார்கள்.

தார்கள். இதைப் பெறுவதற்காக
அவர் வழக்கு ப�ோட்டார், இதனால்
சில காணிகள் எங்களுக்கு கிடைத்தது. சில காணிகள் கிடைக்காமல்
ப�ோய்விட்டது. இதைபெற்றுக் க�ொள்வதற்காகத்தான் அடிக்கடி சண்டை
நடந்து க�ொண்டிருக்கும். காலப்போக்கில் அது பகையாகவே மாறிவிட்டது!”
“இரண்டு
மாதத்திற்கு
ஒரு
முறைதான்
தீபிகா
வீட்டிற்கு
வருவாளா?”
மூன்று மாதங்களுக்கு ஒருமுறைதான் வருவாள்
சேர்!” “அதாவது பல்கலைக்கழகத்தில் லீவு விட்ட பிறகுதான் வருவாள்.
இல்லையா?” “ஆமாம் சேர்?”
“அப்படி வரும் நாட்களில் அவள்
வெளியே எங்கும் ப�ோவாளா?”
“இல்லை சேர்... தனியாக வீட்டிலேயே இருப்பாள்!”

நீர் வீழ்ச்சியைப் பார்த்து
விட்டு அந்த வளைவில்
இருக்கும் பாதாளத்தையும் பார்த்து விட்டு வரத்தான் ப�ோயிருப்பார்கள்
என்று நினைக்கிறேன்!’
இதையே தான் அன்று விசாரித்தப�ோது தீபனின் நண்பன் பிரதீபனும் ச�ொன்னது இன்ஸ்பெக்டருக்கு
ஞாபகம் வந்தது.
பிரதீப் ச�ொன்னது உண்மைதான் என்பது இப்போது அவருக்கு
இன்னும் உறுதியாகியது.
“அந்த டிரிப்பில் தீபனும் கலந்துக�ொண்டானா?”
“ப�ோயிருக்கலாம் சேர்... நான்
அதைப்பற்றியெல்லாம்
விசாரிக்கவில்லை கெம்பஸ் நண்பர்களுடன்
டிரிப் ஒன்று ப�ோவதாகத்தான் என்னிடம் ச�ொன்னார்!” என்றாள் தீபிகாவின் அம்மா.
“இந்த இடத்தைப் பார்த்தற்கு
தீபிகா இதற்கு முன்பு ப�ோயிருக்கிறாளா?”
“இல்லை சேர்... அந்த பகுதிக்கு
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‘வாப்பா, க�ொழும்பூர் மானா.
இந்த உயரமான என் மகனை
உன் நல்ல மனம் வாழ்த்தணும்.
நீ சீதேவியா இருப்பே” எனக்
க�ொஞ்சல்! (கெஞ்சல் அன்று)
என்னையும் விடமூத்த மூதாட்டியும். தான் சார்ந்த சமூகத்தின்
யதார்த்தங்களையும் சிக்கல்களையும் தேங்காய்ப் புட்டுப் ப�ோல்
பிட்டுப் பிட்டுவைக்கும் அனுபவசாலியுமான உம்மா எங்கே, நான்
எங்கே?
கூனிக் குறுகிப் ப�ோகிறேன். மூத்தம்மா கையில் இரு புத்தகங்கள்.
படிக்கத் தெரிந்த மனுசியா?
“வாப்பா மானா, நான் படியா
தற்குறி! என் கையால் ஒனக்குத்
தரணுமாம்! பாறூச் ச�ொல்லுறான்
இந்தா புடி”
அதுவரையில் அந்த உயரமான
இலங்கை வங்கி உத்திய�ோகத்தரின்
எந்தப் படைப்பையும் த�ொட்டிராத நான் அந்தருமை மூதாட்டியின்
ப�ொற்கரங்களிலிருந்து
பெற்றுக்
க�ொள்கிறேன்.
*எ
 ஞ்சியிருந்த பிரார்த்தனைகள�ோடு’ -2012
* பாலமுனை
குறும்பாக்கள்'2013 இந்தக் ‘க�ொழும்பானுக்கு மேற்படி முதல் நூல்
என்ன ச�ொல்கிறது?
கிழக்கில் ஏற்பட்டுப்போன இன
விரிசலைப் புடம் ப�ோட்டு அதிரவைக்கிறது. கடந்த மூன்று தசாப்தகாலத்தில் முற்றும் முழுதாக மாறிப்
ப�ோன் தமிழ் - முஸ்லிம் உறவுகள்
குறித்த மனஉளைச்சலை உள்ளது
உள்ளபடி
உரைத்து
வைத்துப்
பெரும் கவலை க�ொள்ளச் செய்கிறது.
இரண்டாவதில் ‘ஒரு நூறு குறும்புகள்’
குறும்பாவடிவில்
அதில�ொன்றை என் ‘லைட் ரீடிங்’ பக்கத்தில் தினகரன் வாரமஞ்சரியில்
வெளியிடவும் செய்கிறேன். அது.
இப்பொழுது மீண்டும். காரணம்,
இன்றைக்கும் என்றைக்கும் ப�ொருந்தும்.
‘முகநூலில் படம் ப�ோட்டவேளை
முகம் பதித்துப் ‘பிரண்டு’ ஆனாள்
வாலை
இஸ்கைப்பில் கதைவளர்ந்து
இவளணைந்தாள் நேரில்
சுகம் பெற்றான்,
ப�ோனான் அக்காளை!’
2013ல் பார்க்க வைத்த பாலமுனையே!
2020லும் பார்ப்பது கட்டாயமாகி
விட்டதே பாவேந்தலே! பல்லாண்டு பல்லாண்டு வாழ்வீர் பவள
விழா காண! பிரார்த்தனைகள்.

நாங்கள் கூட இன்னும் ப�ோனதில்லை!”
“அந்த டிரிப் ப�ோய் வந்த பிறகு
தீபிகா என்ன ச�ொன்னாள்?”
“மலைமீது
ஏறியதாகச்
ச�ொன்னாள். நீர் வீழ்ச்சியைப்
பார்த்ததாகச் ச�ொன்னாள். தூர
ந�ோக்கிக் கண்ணாடியின் உதவியுடன் பாதாளத்தையும் பார்த்ததாகச்
செய்தது சுவையாக இருந்தது என்று
ச�ொன்னாள்!”
“இதற்கு முன்னாலும் நதி இந்த
மாதிரி டீரிப் எல்லாம் ப�ோயிருக்கிறாளா?”
“ஆமாம் சேர்... கெம்பஸ் நண்பர்களுடன் ஒருநாள் மட்டும் டிரிப்
ப�ோய் வருவாள். இரண்டு மூன்று
நாட்கள் தங்குறமாதி எல்லாம் ப�ோகமாட்டாள். ப�ோய்வந்து தான் ப�ோன
இடங்களைப்
பற்றியெல்லாம்

மகிழ்ச்சியுடன் ச�ொல்லுவாள்.
“இந்த மாதிரியான டிரிப்பின்
ப�ோது தீபனும் வந்தானா என்று
நீங்கள் கேட்பதில்லையா?”
“எதுக்கு சேர் நாங்க ப�ோய்
அதெல்லாம் கேட்க வேண்டும்.
அவள் என்றுமே தீபனை மறக்க
மாட்டாள் என்பது எங்களுக்குத்தான் தெரியுமே இது அவள் தலை
விதிசேர்!”
“இப்படி ச�ொல்லி விட்டு கண்ணீர்விட்டாள் மங்களா.
“சரி இதற்கு மேலும் ஏதும் தேவை
என்றால் நான் உங்களை வந்து
சந்திக்கிறேன். விரைவில் இந்த
க�ொலைகாரனை நான் பிடித்து
விடுவேன். நீங்கள் கவலைப்படாமல் இருங்கள்!”
அவர்களிடம் இருந்து விடைபெற்றார் இன்ஸ்பெக்டர்.
அடுத்தவாரம்
க�ொலைகாரன்
அவரை சந்திக்க நேரில் வரப்போகிறான் என்பது இன்ஸ்பெக்டருக்கும்
தெரியாது.
(இளமை வளரும்)
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மாற்றாம் ேதாட்டத்து ம�ைம ம�க்கா
அ�வா�யும் மண்�ல் ேவண்டாம்
மாற்றத்ைத �ரும்� வாக்க�க்கா
வாக்காளரும் ேவண்டேவ ேவண்டாம்
நூல்:- ஆத்தங்கர, ஆ��யர்:- கைலமாம� உடப்பூர்
�ரெசாக்கன், முதற்ப�ப்பு:- 09 ஒக்ேடாபர் 2019,
பக்கங்கள்:- 5 + 100, �ைல:- 300.00, ெவ��டு:- உடப்பு
இளம் தாரைக வட்டம், ெதாடர்புகளுக்கு:- 0767887775

ச�த்�ரத்�ல் ஒரு சம்பவம்
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நல்லைத ெசால்�ேறாம்
�ண்டும் பாடசாைலகளுக்கு..!
புதுவருடம்
�றந்துள்ளது.
�ண்டும்
பாடசாைலகள் �றக்கப்பட்டு கல்� நடவ�க்ைககள்
முன்ெனடுக்கப்படு�ன்றன. அடுத்த வாரத்��ருந்து
பாடசாைலகள் முழுைமயாக இயங்கவுள்ளன. இது
மாணவர்க�ன் கல்� நடவ�க்ைககள் ெபாருத்தமட்�ல்
சாதகமான �ைலைமயாகும்.
மாணவர்களுக்கான வகுப்புகள் இைணய வ�கள்
மூலம் நடத்தப்பட்டாலும் அைவ ேநர�யான, வகுப்பு
முைறயான கற்�த்தலுக்கு எந்த வைக�லும் ஈடாக
மு�யாது. இதைன நன்கு பு�ந்து ெகாண்டு ெபற்ேறார்
தமது �ள்ைளகைள தவறாது பாடசாைலக்கு அனுப்ப
உ�ய நடவ�க்ைககள் எடுப்பது அவ�யம்.
ெகாேரானா பரவு�றது, ேபாக்குவரத்து கஷ்டமாக
உள்ளது. �ள்ைளகைள பாடசாைலக்கு அைழத்து
ெசல்லவும், அங்�ருந்து �ண்டும் �ட்டுக்கு அைழத்து
வரவும் காலத்ைத ெசலவ�ப்பது கஷ்டமாக இருக்�றது.
இைவ ேபான்ற ெபாருத்தமற்ற காரணங்கைளக்
கூ�க்ெகாண்டு
�ள்ைளகள்
பாடசாைலகளுக்கு
ெசல்வைத த�ர்க்கேவா, அ�ரத்ைதயாக இருக்கேவா
கூடாது.
இேதேவைள பாடசாைல
ெசல்லும் தமது �ள்ைள
க�ன் சுகாதார பாதுகாப்பு
ந ட வ � க் ை க க � லு ம்
ேபா�ய கவனம் ெசலுத்தத்
தவறக்கூடாது. எல்ேலாரும்
அ �ந் � ரு க் �ன் ற ,
கட்டயாமாக தவறாது கைடப்��க்க ேவண்�ய
முகக்கவசம் அ�தல், சமூக இைடெவ�ையப்
ேபணுதல், ைககைள அ�க்க� கழுவுதல் ேபான்ற
நைடமுைறகைள கட்டாயமாக கைடப்��க்குமாறு
�ள்ைளகைள அ�வுறுத்தவும், பழக்கவும் ேவண்டும்.
உ�ய வயைத அைடந்த �ள்ைளகளுக்கு ேகா�ட்
19 தடுப்பூ�கைள உ�ய ேநரத்�ல் வழங்கவும்
தவறக்கூடாது.
பாடசாைலக்
கல்�
என்பது
ெவறுமேன
புத்தகப் ப�ப்ேபாடு �ன்று�டுவ�ல்ைல. மாறாக
மாணவரது
ஆற்றல்கைள
ெவ�க்ெகாணர்ந்து,
அவர்களது ஆளுைமகைள �ருத்� ெசய்யும்
பா�ய ப�ைய முன்ெனடுக்�றது. இதனாேலேய
பாடசாைலகள் �ள்ைளக�ன் வாழ்க்ைக�ல் �க
முக்�ய இடத்ைதப் ெபறு�றது.
இத்தைகய
�டயங்கைள
நன்கு
�ந்�த்து,
தமது �ள்ைளகள் பாடசாைல ெசல்லவும் தமது
�ள்ைளக�ன் சுகாதார பாதுகாப்பு நைடமுைறகைள
உறு�ப்படுத்� பாடசாைலக் கல்�ைய தைட�ன்�த்

ெதாடரவும் ஒவ்ெவாரு ெபற்ேறாரும் வ� ெசய்வது
அவர்கள் �துள்ள தைலயாய கடைமயாகும்

ெநஞ்சுக்கு ��
உறவுகள் வாழ்க்ைகயில் மகிழ்ச்சியின் சாவிகள்
உணர்ந்து நீ ெசயல்படின் திறந்திடும் வாசல்கள்
சிறப்புகள் நிதம் வந்து குவிந்திடும் நன்ைமகள்
சிறப்புற நனவாகும் உன் எதிர்கால கனவுகள்

�ந்தைன ெசய் மனேம
க�ைத நூல் ‘ஆத்தங்கர’
கைலமாம� உடப்பூர் �ரெசாக்க�ன் க�ைத நூல்
‘ஆத்தங்கர’. மண் வாசைன கமழும் அவரது க�ைதகள்
இந்நூைல அலங்க�க்�ன்றன. இவர் தனது க�ைதகள்
பற்� இவ்வாறு கூறு�ன்றார்,
“க�ைத உண்ைம ெவ�ப்பாட்�ன் ஊற்�ன் கூறு
அது உணர்�ல் தவழ்ந்து, உள்ளத்�ல் சங்கமமா�
எண்ணத்�ல்
ெவ�வரும்
ேபாது
க�ைதயாக
மலர்�ன்றது. இத்துடன் உற�ன் உணர்ச்�கள்
கூர்ைம
ெபறும்
க�ைதகள்
எக்காலத்�லும் ேபசப்படுவ�னால்
வாழ்வு வளம்ெபறும் வாழும்
என்பது
ஐய�ல்ைல.
எனது
உள்ளக்�ைடக்�ன்
உணர்வுகள்
ஆத்மார்த்தம்
ெபறும்ேபாது
அைத பாடுெபாருளாக ெகாண்டு
க�ைதகள் யாத்துள்ேளன்.”
ெதன் இந்�ய பாைனயபுரம்,
அ�நய ேசக்�ழார் அ�யமான்,
உடப்பூர் �ரெசாக்க�ன் ஆத்தங்கர’
பற்�
கூறும்ேபாது,
“இவ�ன்
க�ைத நூ�ல் இடம்ெபற்றுள்ள க�ைதகள், பல்ேவறு
இதழ்க�ல் ெவ�வந்த க�ைதக�ன் ெதாகுப்பாகும்.
ெமாத்தத்�ல் உடப்பூர் �ரெசாக்கன் கைல, சமூகம்,
நாடு, ஆன்�கம் என அைனத்து துைறக�லும்
பய�ப்பது பாராட்டுக்கு�யது” என்று கு�ப்�டு�றார்.
இவரது க�ைத நூ�ல் இடம்ெபற்றுள்ள ஒரு
க�ைத இங்ேக,
பணம் பணம் பா�த்��யும்
பரேத� பாடகனும் ேவண்டாம்
தானம் தானம் என்று தானம் வழங்கும்
தனபந்தவனும் தர�க்ேக ேவண்டாம்

ம�யாைதக்கு�யவராக மாற…
இைறஞா� ெப�யார் லுக்மான் அவர்களுக்குக் மக்கள்
ெகாடுத்த
ம�யாைதையக் கண்டு அ�ர்ச்�யைடந்த
ஒருவர்
அவைர
அணு�,
"பனூ
ஹஸ்-ஹாஸ்
ேகாத்�ரத்�ன் அ�ைமயாக இருந்த அேத லுக்மானா �?"
என்று ஏளனமாகக் ேகட்டார்.
அதற்கு ெப�யார் லுக்மான் அைம�யாக "ஆம்!"
என்றார்கள்.
அப்ேபாது அவர், "�ங்களும் ஆடு ேமய்த்த அேத
நபரா?" என்று ேகட்டேபாது "ஆம்!" என்ேற ப�ல்
வந்தது.
அந்த நபர் �ண்டும் ேகட்டார், "�ங்களும் கருைமயான
�றம்
ெகாண்டவர்தாேன?"
அதற்கு
ெப�யார்
லுக்மான், "எனது கருைமயான �றம் அைனவருக்கும்
ெத�யும்தாேன. உண்ைம�ல் என்ைனப் பற்� உங்கைள
ஆச்ச�யப்படுத்துவது எது?" என்று �ன�னார்.
அதற்கு அந்த நபர், "மக்கள் உங்கள் கூட்டத்�ற்கு வந்து
உங்கள் ஆேலாசைனைய ஆர்வத்துடன் ஏற்றுக்ெகாள்வது
எனக்கு ஆச்ச�யமாக இருக்�றது." என்று கூ�னார்:
அப்ேபாது இைறஞா� ெப�யார் லுக்மான், அவருக்கு
இப்ப� அ�வுைர பகர்ந்தார்கள்: “இைளஞேன! நான்
கூறும் �டயங்கைள �ங்கள் கைடப்��த்தால், இேத
ெகௗரவத்ைதயும், ம�யாைதையயும் �ங்கள் ெபறலாம்:










உங்கள் பார்ைவையத் தாழ்த்துங்கள்
உங்கள் நாக்ைகக் கட்டுப்படுத்துங்கள்
தூய்ைமயான மற்றும் ஆகுமானைத உண்ணுங்கள்
உங்கள் அந்தரங்க உறுப்புகைள பாதுகாத்துக் ெகாள்ளுங்கள்
உண்ைமைய கைடப்��யுங்கள்
உங்கள் �தான நம்�க்ைககைள �ைறேவற்றுங்கள்
உங்கள் �ருந்�னர்கைள ம�யுங்கள்.
உங்கள் அண்ைட �ட்டாைர கவ�த்துக் ெகாள்ளுங்கள்
உங்களுக்கு அவ�ய�ல்லாதவற்��ருந்து �ல� இருங்கள்

ஆரம்�க்கும்ேபாது
கலண்டர்கைள
பார்க்கும்
அைனவரும் அ�ல் எத்தைன �டுமுைற நாட்கள்
உள்ளன என்பைதயும், அவற்�ல் எைவ ச�, ஞா�று
�னங்கேளாடு ேசர்ந்ததாக வந்து �ண்ட வார இறு�
�டுமுைற நாட்களாக அைமந்துள்ளன என்பைதயும்
ஆர்வத்ேதாடு அவதா�க்கத் தவறுவ�ல்ைல..
�ண்ட வார இறு� �டுமுைற நாட்கள் அைமயும்ேபாது
பலரும் அவற்�ல் பயணங்கள் ேபாகவும், சுற்றுலாக்கள்
ெசல்லவும்,
�ருமணங்கள்
ேபான்ற
�ேசட
ைவபவங்கைள நடாத்தவும், முக்�ய ேவைலகைள
ெசய்து மு�க்கவும் முன்கூட்�ேய �ட்ட�டு�ன்றனர்.
இதனால் அ�க �ண்ட வார இறு� �டுமுைற நாட்கள்
ெபரும்பாலும்
அைனவருக்கும்
ம�ழ்ச்�ையேய
தரு�ன்றன என்றால் எவராலும் மறுக்க இயலாது.
இதன்ப� 2022ஆம் ஆண்டு அ�க �ண்ட வார
இறு� �டுமுைற நாட்கைளக் ெகாண்ட வருடமாகக்
அைமந்து பலைரயும் ம�ழ்�க்�றது. இந்த 2022ம்
ஆண்�ல் ஜ�ைல, ெசப்டம்பர், �சம்பர் மாதங்கைளத்
த�ர்ந்த ஏைனய எல்லா மாதங்க�லும் ச�, ஞா�று
நாட்கேளாடு இைணந்ததாக �ண்ட வார இறு�
�டுமுைற நாட்கள் அைமந்துள்ளன.
2022 ஆம் ஆண்�ற்கான காலண்ட�ன்ப�, இந்த
�ண்ட வார இறு� �டுமுைறகைள அல்லது �ண்ட
�டுமுைறகளாக
அைமயக்கூ�ய
நாடகைளத்
ெத�வாக
காணக்கூ�யதாக
உள்ளது.
இைவ
�ன்வருமாறு இடம்ெபற்றுள்ளன:.











ஜனவ� மாதம் 14, 15, 16, 17 ஆம் �க�கள்
ெபப்ரவ� மாதம் 04, 05,06 ஆம் �க�கள்
மார்ச் மாதம் 17, 19, 20 ஆம் � �க�கள்
ஏப்ரல் மாதம் 13, 14, 15, 16, 17 ஆம் �க�கள்
ஏப்ரல், ேம மாதங்க�ல் 30, 01, 02, 03, �க�கள்
ேம மாதம் 14, 15, 16 ஆம் �க�கள்
ஜ�ன் மாதம் 11, 12, 14 ஆம் �க�கள்
ஆகஸ்ட் மாதம் 11, 13, 14 ஆம் �க�கள்
ஒக்ேடாபர் மாதம் 22, 23, 24 ஆம் �க�கள்
நவம்பர் மாதம் 05, 06, 07 ஆம் �க�கள்
இைவ 2022 ஆம் ஆண்�ல் �ண்ட வார இறு�
�டுமுைற நாட்களாகக் காணப்படு�ன்றன.

தகவல் களஞ்�யம்
குழந்ைதகளுக்கு �ட்டுப் பாடங்கள் வழங்கத் தைட

2022ல் �ண்ட வார இறு� �டுமுைற நாட்கள்

�னா�ல் குழந்ைதகள் முதல் இைளஞர்கள் வைர�லாேனாருக்கு
மன ஆேராக்�யத்ைத பா�க்கும் வைக�லான ெசயல்பாடுகைள
அந்நாட்டு அரசு தைட ெசய்து வரு�றது.
இதன�ப்பைட�ல், பாடசாைல குழந்ைதக�ன் மன
அழுத்தத்ைதக் குைறக்கவும், மன ஆேராக்�யத்ைத
ேமம்படுத்தவும் அவர்களுக்கு �ட்டுப்பாடங்கள் வழங்குவது,
�ேசட வகுப்புகள் நடத்துவது உள்�ட்ட நைடமுைறைய
தைட ெசய்வதற்கான சட்டவைரைவ �னா தயா�த்துள்ளது.
ேமலும், குழந்ைதகள் இைணயத்�ல் அ�க ேநரம்
ெசலவ�ப்பைதத் தடுக்கவும், ெபற்ேறார்கள் தங்கள்
குழந்ைதகளுடன் அ�க ேநரம் ெசலவ�ப்ப�லும், அவர்கைள
ம�ழ்ச்�யாக ைவத்�ருப்ப�லும் கவனம் ெசலுத்தவும்
அ�வுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
சட்டவைரவு தயா�ப்புப் ப� முழுைமயைடய உள்ள
�ைல�ல், 2022ம் ஆண்டு ஜனவ� மாதம் முதல் இது
நைடமுைறக்கு வரும் என எ�ர்பார்க்கப்படு�றது.

ச�, ஞா�று �னங்கேளாடு ேசர்ந்ததாக �டுமுைற
நாட்கள்
வரும்ேபாது
அவ்வாரங்கள்
�ண்ட
�டுமுைற நாட்களாக அைமந்து எல்ேலாருக்கும்
குதூகலத்ைதக் ெகாடுக்�ன்றன. ஒவ்ெவாரு வருடமும்

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

இந்த குணங்கள்தான் என்ைன �ங்கள் ம�க்கும் இந்த
உயர்ந்த �ைலக்கு உயர்த்�யது.”
ஒருவர் பரம்பைர அல்லது ேதா�ன் �றத்�ன்
அ�ப்பைட�ல்
ம�யாைதக்கு
உ�யவராகவும்,
கண்�யத்துக்கு�யவராகவும்
மாறுவ�ல்ைல.
மாறாக ஒருவ�டம் உள்ள நற்குணங்கேள அவைர
உயர்த்து�ன்றன.

ெநாறுக்குத் ��

குரலற்றவர்களின் குரலாக விளங்கிய

ேபராயர் ெடஸ்மன் டுட்டு

ெடஸ்மன் டுட்டு என்றதும் எவருக்கும் சட்ெடன
�ைனவுக்கு வருவது அவரது வ�க�க்கும் முகமும்
புன்னைகயும் தான். ெதன்னாப்��க்கா உலகுக்கு
அ�ந்த இரண்டாவது ெகாைட என்றும் அவைர
வர்�க்கலாம். ெநல்சன் மண்ேடலா ேபாரா�யாக
இருந்து அ�ம்ைச வ�க்குத் �ரும்�யவர்.
இவர் ஆன்�கத்�ல் இருந்தப�ேய அ�ம்ைச
வ��ல் தன் ேபாராட்டங்ைள ெவற்�ைய ேநாக்�
முன்ெனடுத்தவர். சமாதானத்துக்கான ேநாபல்
ப�ைசப் ெபற்று அப் ப�சுக்ேக கனம்ேசர்த்தவர்.
இவர்
காலத்�ல்
சா�க்க
மு�யாதைவ
எனக்
கருதப்பட்டவற்ைற எ�ர்த்து �ன்று சா�த்துக் காட்�யவர்.
தன் ெவற்�கைள மக்க�டம் சமர்ப்�த்த ேபராயர் ெடஸ்மன்
டுட்டு, அவற்ைற �ருதுகளாகக் ைகக�ல் ஏந்� மனம்
ம�ழ்ந்தவர். உலகளா�ய சமூக ேசைவயாளர் வ�ைச�ல்
கு�ப்�டத்தக்கவர். தனது 90வது வய�ல் கடந்த 26ஆம்
�க� ெபாக்�ங் �னத்தன்று மூப்�ன் காரணமாக அைம�யாக
காலத்�ல் கைரந்தார்.
இவர் ெதன்னாப்��க்கா�ன் �ெளர்க்சுேடார்ப் என்ற
இடத்�ல், 1931 ஆம் ஆண்டு அக்ேடாபர் ஏழாம் �க�
ஒரு ஏைழக் குடும்பத்�ல் கலப்பு ேசாசா, ேமாட்சுவானா
பாரம்ப�யத்�ல் �றந்தார். 1955 இல் ேநாம�ேசா என்பவைர
மணந்தார். இவர்களுக்கு நான்கு குழந்ைதகள். 1960
இல்,அங்��க்கன் குருவானவராக �ய�க்கப்பட்டு, 1962
இல் லண்டன் �ங்ஸ் கல்லூ��ல் இைற�யல் கற்று பட்டம்
ெபற்று 1966 இல் ஆப்��க்காவுக்குத் �ரும்�னார்.
ெதன்னா��க்கா�ன் இைற�யல் மதப்பள்��லும்,
�ன்னர் ேபாட்ஸ்வானா, ெலேசாத்ேதா, சுவா�லாந்து
பல்கைலக்கழகங்க�லும் கற்�த்தார். 1972-இல், லண்டைனத்
தளமாகக் ெகாண்ட ஆ��க்கா�ற்கான இைற�யல்
கல்� ��யத்�ன் இயக்குநரானார். 1975 இல் �ண்டும்
ெதன்னாப்��க்கா �ரும்�, முத�ல் ேஜாஹன்னர்ஸ்ேபர்க்�ல்
உள்ள பு�த ம�யாள் ேபராலயத்�ன் தைலவராகவும், �ன்னர்
ெலேசாத்ேதா ஆயராகவும் ப�யாற்�னார். 1978 முதல்
1985 வைர ெதன்னாப்��க்க ேதவாலயங்க�ன் ேபரைவ�ன்
ெபாதுச் ெசயலாளராகப் ப�யாற்�னார். இது இவரது
�ன்புலம்.அவரது இன்ெனாரு முகம் சமூக அர�யலுடன்
�ன்�ப் �ைணந்தது.
ெதன்னா��க்கா�ன் இன ஒதுக்கல் ெகாள்ைகக்கு
எ�ராகக் குரல் ெகாடுத்த இவர், ம�த உ�ைம
ெசயற்பாட்டாளாராகவும் �ளங்�னார். இவர் 1985ெதாடக்கம்
1986 வைர ேஜாஹன்னர்ஸ்ேபர்க் அங்��க்க ஆயராகவும்,
1986ெதாடக்கம் 1996 வைர ேகப் டவுன் ேபராயராகவும்
ப�யாற்�னார். இப்பத�க�ல் ப�யாற்�ய முதலாவது

கறுப்பு ஆ��க்கர் இவராவார். இங்ேக ெதன்னா��க்கா�ன்
இன ஒதுக்கல் ெகாள்ைக என்றால் என்ன என்பைதயும் பார்க்க
ேவண்டும்.
ச�சமமாக வாழ ேவண்�ய ஒரு கு�ப்�ட்ட இனத்துக்கான
உ�ைமகைள மறுத்து அந்த இனத்ேதாைர ஒதுக்�
ைவப்பேத இன ஒதுக்கல் ெகாள்ைக. இைத ஆங்�லத்�ல்
(எப்ப�ட்) என்று அைழப்பார்கள். ெதன்னா��க்கா�ன்
ெபரும்பான்ைம இனம் கறுப்�னத்தாேர. அவர்கேள
மண்�ன்
ைமந்தர்கள்.
1652ம்
ஆண்டள�ல்
ெதன்னா��க்கா�ன் ேகப் டவுனுக்கு வந்த டச்சு, ெஜர்மன்
மற்றும் �ெரஞ்சு கு�ேயற்றவா�கள் பல்�ப் ெபரு�னர்.
அவர்கேள �ன்னர் ேபராயர் என அைழக்கப்பட்டனர்.
இம் மூன்று ெமா�க�லும் கலந்து உருவான ெமா�ேய
அப்�கான்ஸ் ெமா�. இச் �றுபான்ைம ேபாயர்கள்
கல்�, வல்ைம,ேபார்த்தந்�ரம் ேபான்றவற்�ல் �றந்து
�ளங்�யதால் ெதன்னா��க்காைவ ஆளும் வர்க்கத்�னராக
மா�னர். கறுப்�னத்தவ�ன் நாட்ைட �றுபான்ைம
ெவள்ைள ேபாயர்கள் ஆழத் ெதாடங்�யது இப்ப�த்தான்.

ெசாந்தநாட்டு ைமந்தர்கைள ேபாயர்கள் அ�ைம ேபால்
நடத்�னர்.
1948ஆம் ஆண்டு ெபாதுத்ேதர்த�ல் ெவற்� ெபற்ற
ேபாயர்க�ன் ேத�ய கட்�, தமது வச�கைள ெமன்ேமலும்
அ�க�த்துக் ெகாள்ளும் ெபாருட்டு இந்த இன ஒதுக்கல்
ெகாள்ைகைய சட்டமாகக் ெகாண்டு வந்தது. ெவள்ைளயர்
வ�க்கும் பகு�க�ல் கறுப்பர் வ�க்க மு�யாது. ஒன்றாக
அமர்ந்து சாப்�டேவா, பய�க்ேவா மு�யாது. கல்�
மறுக்கப்பட்டது. எனேவ உயர் ேவைல வாய்ப்புகளும்
இல்ைல.
ெபயரள�ல்
தன்னாட்�
உ�ைம
வழங்கப்பட்ட
கறுப்�னத்தவர்கள் பாண்டுஸ்தான் எனப்பட்ட பத்துப்
பழங்கு�த் தாயகங்க�ல் கு�களாக்கப்பட்டனர். இைவகளுள்
நான்கு ெபயரள�ல் த� மா�லங்கள் ஆ�ன. இந்த
பழங்கு�த் தாயகங்கள் பரப்பள�ல் �கச் ��யனவாகவும்,
நாட்�ன் வளமற்ற �லப்பகு�கைள உள்ளடக்�யனவுமாக
இருந்தன.
ெபரும்பாலான
கறுப்�னத்
ெதன்னா��க்கர்
தமக்ெகன ஒதுக்கப்பட்ட தாயகங்க�ல் வ�க்க�ல்ைல.
ெவள்ைள இனத்தவருக்ெகன எடுத்துக் ெகாள்ளப்பட்ட
பகு�க�ல் வாழ்ந்த கறுப்�னத்தவ�ன் வாக்கு�ைம
இல்லாமலாக்கப்பட்டது.
அரசு,
கல்�,
மருத்துவ
வச�, ெபாதுச் ேசைவகள், என்பவற்�ல் பாகுபாட்டுக்
ெகாள்ைகையக் கைடப்��த்ததுடன், கறுப்�னத்தவருக்கு
ெவள்ைளய�லும் தரக் குைறவான வச�கைளேய வழங்�யது.
கறுப்�னப் பாடசாைலக�ன் கல்� முைற அவர்கைளக்
கூ�யாட்களாக உருவாக்குவதாகேவ அைமந்தது.
இந்த
இனெவாதுக்கல்
முைற
உள்நாட்�ல்
கு�ப்�டத்தக்க எ�ர்ப்புக்கைள உருவாக்�யது. ெதாடராக
இடம்ெபற்ற மக்கள் எழுச்�கைளயும், எ�ர்ப்புக்கைளயும்,
காவல்துைற�ன் ெகாடூரமான அடக்குமுைற மூலம்
அரசு ஒடுக்�யது. இதனால், மக்கள் மத்��ல் ஆயுதப்
ேபாராட்டத்துக்கு
ஆதரவு
ெபரு�யது.
மக்கள்
ேநர�யாகவும், அர�யல் வ�முைறகள் மூலமும் காட்�ய
எ�ர்ப்புக்கைள, �� �சாரைண இன்�த் தடுத்து ைவத்தல்,
�த்�ரவைத, ெசய்�த் த�க்ைககள், கட்�கைளத் தைட
ெசய்தல் ேபான்ற நடவ�க்ைககள் மூலம் அரசு அடக்க
முயன்றது. �டுதைல இயக்கங்களான ஆப்��க்கத் ேத�ய
காங்�ரஸ், கறுப்�ன உணர்வு இயக்கம், அசா�ய மக்கள்
அைமப்பு, பரந்த ஆ��க்க காங்�ரஸ், ஐக்�ய சனநாயக
முன்ன�, ேபான்ற இயக்கங்கள் தைடெசய்யப்பட்டன.
ெதன்னா��க்கா�ன்
இந்த
இன
ஒதுக்கல்
ெகாள்ைகக்கு
உலகளா�ய
எ�ர்ப்பு
�ளம்�யது.
சர்வேதச �ைளயாட்டுக�ல் கலந்துெகாள்வதற்கு தைட
��க்கப்பட்டது. ஐ.நா உறுப்பு�ைம �க்கப்பட்டது.
ெபரும்பாலான
நாடுகள்
ெதன்னா��க்கைவ
ப�ஷ்க�த்தன. இத்தைகய ெதாடர் அழுத்தங்களும் ேபாயர்
�ர்வாகத்துக்கு எ�ரான உள்ளூர் மக்க�ன் எ�ர்ப்பும்
அ�க�க்கேவ ேபாயர் அரசு இறங்� வந்தது.

ெநல்சன் மண்ேடலாைவ �ைற�ல் இருந்து �டு�த்தது.
ேதர்தல் நடந்து மண்ேடலா தைலைம�ல் சுேத�க�ன்
ஆட்� மலர்ந்தது. 1994 ெபாதுத் ேதர்தலுக்குப் �றகு,
மண்ேடலா தைலைம�ல் அைமந்த அர�ல் ெடஸ்மன்
டுட்டு உண்ைம மற்றும் நல்�ணக்க ஆைணக்குழு�ன்
தைலவராக �ய�க்கப்பட்டார். �றெவ��ன் �ழ்ச்�ையத்
ெதாடர்ந்து, இவர் சுயபால்ேசர்க்ைக உ�ைமகளுக்காக
�ரச்சாரம் ெசய்தார். இஸ்ேர�ய-, பாலத்��ய ேமாதல்கள்,
ஈராக் ேபாருக்கு எ�ரான அவரது எ�ர்ப்பு மற்றும்
ெதன்னா��க்க அரசுத் தைலவர்களான தாேபா உம்ெபக்�,
ேஜக்கப் சூமா ஆ�ேயார் �தான அவரது �மர்சனப்
பார்ைவ ேபான்ற பல்ேவறு �டயங்க�ல் அவர் தனது
கருத்துக்கைள தயக்க�ன்� முன்ைவத்தார்.
2010-இல் ெபாது வாழ்��ருந்து ஓய்வு ெபற்ற
ேபாது
ெடஸ்மன்
டுட்டு
ெதன்னா��க்கா�ன்
ெபரும்பான்ைமயான கறுப்�ன மக்க�ைடேய பரவலாக
�ரபலமைடந்�ருந்தார்.இவரது
�றெவ�
எ�ர்ப்பு
ெசயல்பாட்�ற்காக சர்வேதச அள�ல் பாராட்டப்பட்டு
அைம�க்கான ேநாபல் ப�ைச ெபற்றுக்ெகாண்டார்.
ேமலும் 1986 ஆம் ஆண்டு ம�தத்�ற்கான அல்ேபர்ட்
சுைவட்சர் ப�ைசயும், 1987ஆம் ஆண்டு பாெசம் இன்
ெடர்�ச ப�ைசயும், 1999 ஆம் ஆண்டு �ட்� அைம�ப்
ப�ைசயும், 2005 ஆம் ஆண்டு இந்�யா�ன் உயர்
ெகளரவமான காந்� அைம�ப் ப�ைசயும் ெபற்றார்.
2009 ஆம் ஆண்டு இவருக்கு அெம�க்கக் கு�யரசுத்
தைலவ�ன் சுதந்�ரப் பதக்கம் வழங்கப்பட்டது. தனது
ேமைடப் ேபச்சுக்கைளயும் ேமற்ேகாள்கைளயும் பல
நூல்களாகத் ெதாகுத்துள்ளார்.
இவர் தான் சார்ந்த கறுப்�னத்தவ�ன் உ�ைமக்காக
மட்டுமல்லாமல் ஏைனய நாடுக�ல் ஒடுக்கப்பட்ட
மக்களுக்காகவும்
குரல்
ெகாடுத்து
வந்தார்
என்பது
கவ�க்கதக்கது.
எய்ட்ஸ்,
காசேநாய்,
சுயபால்ேசர்க்ைகயாளர் �தான ெவறுப்பு, �ருநங்ைக
உரைமகள்,
வறுைம,
இனப்பாகுபாடு
என
ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கான அவரது குரல் இறு�வைர
ேகட்டுக்ெகாண்ேட இருந்தது.
ேபராயர் டுட்டு அவர்க�ன் மரணத்ைத உறு�
ெசய்த ெதன்னா��க்க ஜனா�ப� ��ல் ரமேபாச
�டுதைல
ெபற்ற
ஒரு
ெதன்னாப்��க்காைவ
மக்களுக்கு வழங்�யவர் எனக் கு�ப்�ட்டது முற்�லும்
ெபாருத்தமானேத. ஏென�ல்
ஏ ைனேயார் பய�க்க பாைத
ேபாடுவதுதான் �கப்ெப�ய
ப�.

ேபால்ராஜ் சந்�ரம�
ஊடகக் கற்ைககள் துைற,
யாழ்ப்பாண பல்கைலக்கழகம்

இப்பத்��ைக அேஸா�ேயட்டட் �யூஸ் ேபப்பர்ஸ் ஒப் �ேலான் ��டட் கம்ப�யரால் ெகாழும்பு இல. 35, � ஆர். �ஜயவர்தன மாவத்ைத�லுள்ள ேலக் ஹவு�ல் 2022 ஜனவ� மாதம் 09ம் �க� ஞா�ற்றுக்�ழைம அச்�ட்டுப் �ரசு�க்கப்பட்டது.
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ghNuhf;fSf;Nf
jz;zpfhl;batu;fs;

11 kzp Neu ky;Aj;jk;

g

z;ila vfpg;J ehfupfk; gpukhz;lkhdJ.
gpukPLfisf; fl;b cyifNa gpukpf;f
itj;jJ. fp.KTf;F Ke;jpa fhyj;jpy;
cyfpy; vfpg;J ghNuhf;fis nty;y Mspy;iy
vd;W jhd; ehk; epidj;Jf; nfhz;bUf;fpNwhk;.
Mdhy; ,uhl;rj fg;gy;fSld; te;j $l;lk;
xd;W mbf;fb vfpg;ijj; jhf;fptpl;Lr;
nrd;wpUf;fpwJ.
fp.K 1250 Mk; Mz;L jhd; ,tu;fs; Kjy;
Kiw Njhd;wpdhu;fs;. gaq;fukhdtu;fshf
,Ue;jhu;fs;. filrpapy; KjyhtJ uk;rp];
jhd; ,tu;fis tPo;j;jpdhu;. gpd;du; 1178
Mk; Mz;L jPBnud;W fhzhky;Nghdhu;fs;.
,tu;fs; ahu;> vq;fpUe;J te;jhu;fs; vd;W ,d;W
tiu ahUf;Fk; njupatpy;iy. Ma;thsu;fs;
,tu;fis NtW topapd;wp nghJthf ~fly;
kf;fs;| vd;W miof;fpwhu;fs;.

x

பூக�ோம்ள
சஞ்பிரசா்ரதௌஸ்

ngz; Gul;rp
Ntfj;jiliaNfypahf
kPwpaele;jKjyhktu;
!
Ntfkhf thfdj;ij
nrYj;jpajw;F jz;lg; gzk;
nrYj;jtJ vd;gJ ,d;W
ru;trhjhuzkhdJ. Mdhy; ,e;j
rhfrj;ij epfo;j;jpa Kjyhktupd;
ngau; [nfhg; n[u;kd; vd;gtuhtu;.
1899 Mk; Mz;L mnkupf;fhtpy; ,J
epfo;e;jJ.
mg;NghJ gad;ghl;by; ,Ue;j
kpd;rhuf; fhu; tz;b xd;iwNa ,tu;
Xl;b ,Uf;fpwhu;. me;jf; fhyj;jpy;
mj;jid Ntfkhfthf nry;y
KbAk; vd;W Mr;rupag;gl Ntz;lhk;.

nghWik ,oe;j khztdpd; tpisahl;L
1823 Mk; Mz;L ,q;fpyhe;jpd; nthu;tpf;\
aupy; mike;Js;s uf;gp ghlrhiy
khztu;fSf;F ,ilapy; fhy;ge;J Nghl;b xd;W
eilngw;wJ.
,e;j Nghl;bapy; tpisahba khztd; xUtd;
tpj;jpahrkhf rpe;jpj;jhd;. fhyhy; cijj;jgb
vjpuzp NfhYf;Fs; ge;ij nrYj;j mtDf;F
nghWik ,y;iy. gjpyhf mtd; Nghl;bapd;
,ilapy; fhyhy; cijj;Jf; nfhz;bUe;j ge;ij
iff;F vLj;J vjpuzp Nfhiy Nehf;fp Xbdhd;.
,J fhy;ge;J tpjpia kPWk; nrayhFk;.
Mdhy; ,t;thW fhy;ge;J tpjpia kPwpa
me;j khztd; Gjpa tpisahl;L xd;iwNa
fz;Lgpbj;jhd;. mJjhd; uf;gp tpisahl;lhFk;.
ru;tNjr mstpy; tpisah lg;gl;LtUk; uf;gp
tpisahl;L cUthdJ
,t;thWjhd;.
,t;thW fhy;ge;J
Nghl;bapy; ge;ij
ifapy; vLj;j me;j
khztdpd; ngau;
tpy;ypak; ntg;
vyp]; MFk;. ,tNu
uf;gp tpisahl;bd;
je;ij vd;W
miof;fgLfpwhu;.
,tuJ ngaupNyNa
uf;gp cyff; fpz;z
Nghl;b elj;jg;gLfpwJ.

ypk;gpf; ky;Aj;jg; Nghl;bnahd;W njhlu;r;rpahf 11
kzpNeuk; tpisahlg;gl;lJ vd;why; ek;GtPu;fshf.
1912 Mk; Mz;L xypk;gpf; Nghl;bapy; 75 fpNyh
fpuhk; vilg;gpuptpy;
ele;j ky;Aj;j miuapWjp
Nghl;bNa ,t;thW ePz;l
Neuk; tpisahlg;gl;lJ.
,jpy; u\;ahtpd; khu;Bd;
fpisd; kw;Wk; gpd;yhe;jpd;
my;gpiul; m]pnfapdd;
MfpNahu; gyg;guPl;ir
elj;jpdu;.
kpf ePz;l
Neukhf ,UtUk;
tpl;Lf;nfhLf;fhky;
Nghuhl Nghl;b 11
kzpNeukhf ePbj;jJ. ,Wjpapy; khu;Bd;
fpisd; Nghl;bapy; ntw;wpngw;W ,Wjpg; Nghl;bapy;
tpisahl jFjpngw;whu;.
rupahf 11 kzp 40 epkplq;fs; NghuhbNa fpisd;
,Wjpg; Nghl;bf;F Kd;Ndwpdhu;.
,jpy; gupjhgk; vd;dntd;why; fpisd; kpf
ePz;lNeuk; Nghl;bapy; gq;Nfw;wjhy; mLj;j ehs;
eilngwtpUe;j ,Wjp Ml;lj;jpy; mtuhy; tpisahl
Kbahj epiy Vw;gl;lJ. ,jdhy; ,Wjpg; Nghl;bapy;
mtUld; NkhjtpUe;j ];tPldpd; fpsP]; N[h]d;
Nghl;bapd;wp jq;fg;gjf;fj;ij ntd;wNjhL fpisDf;F
nts;spg;gjf;fj;Jld; jpUg;jp milaNtz;b Vw;gl;lJ.
vdpDk; ,e;j Nghl;b ky;Aj;j tuyhw;wpy; kpf
ePz;lNeuk; tpisahlg;gl;l Ml;lkhf gjpthdik mjpy;
gq;Nfw;w ,U tPuUf;Fk; ngUikf;Fupa nra;jp jhd;.

mtu; me;jf; fhiu nrYj;jpa
Ntfk; ntWkNd 12 iky;fs;.
Mdhy; tPjpfspy; tz;bfis kzpf;F
ehd;F iky; Ntfj;jpNyNa nrYj;j
KbAk; vd;W rl;lk; ,Ue;jJ.
,jd;NghJ n[u;kDf;F jz;lg;
gzk; tpjpf;fg;gltpy;iy. Neuhf
rpiw nrd;W fk;gp vz;zpdhu;.
,jpy; Rthu];ak; vd;dntd;why;>
Ntfj; jilia kPwp fhiu nrYj;jpa
n[u;kid nghyp]hu; xUtu; jdJ
irf;fpspy; Ntfkhfr; nrd;W gpbj;jJ
jhd; fijapd; jpUg;gk;.

mUq;fhl;rpafj;jpy; ,Uf;Fk; nuhl;bj; Jz;L

nr

u;gpa ,uhZt
tPuu; mnyf;rh
rpl;uhnfhtpf; jdJ jha;
Rl;Lj;je;j nuhl;bj; Jz;L
xd;iw vl;L Mz;Lfs;
itj;jpUe;jhu;. mjhtJ
gy;fhd; Nghu; kw;Wk;
Kjyhk; cyfg; Nghupy;
gq;Nfw;w mtu; jdJ

capiu fhj;jJ
,e;j nuhl;bapd;
mjpu;\;lk;
vd;W ek;gpdhu;.
vdNt
NghUf;Fr;
nry;Yk;NghJ
,e;j nuhl;bia
kwf;fhky;
vLj;Jr;
nrd;whu;.
,e;j nuhl;b
,Ug;gjhNyh
vd;dNth gy
re;ju;g;gq;fspy;
mtu; mjpu;\;ltrkhf
capu;jg;gpdhu;. ,e;j
nuhl;bapd; kfpik KO
nru;gpa ehl;Lf;Fk;
njupe;jjhNyh vd;dNth
,d;W me;j nuhl;bj;
Jz;L mUq;fhl;rpafj;jpy;
itf;fg;gl;bUf;fpwJ.
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தன்னலமற்ற
மனித நேயமிக்க
சேவை உணர்வைக்
க�ொண்ட சாரணர்
இயக்கத்தை உலகிற்கு
அறிமுகப்படுத்தியவர்
சேர் ற�ொபேர்ட்
ஸ்டீபன் ஸிமித் பேடன்
பவல் ஆவார். இவர்
ரெவரண்ட் பேடன் பவல்
என்பவரின் மூன்றாவது
திருமணத்தில் பிறந்த
எட்டு ஆண்களைக்
க�ொண்ட பத்துக்
குழந்தைகளில்
ஏழாவதாக லண்டனில்
1857 ஆம் ஆண்டு
பெப்ரவரி 22 ஆம்
திகதி பிறந்தார். பேடன்
பவலுக்கு மூன்று
வயதாக இருக்கும்போது
இவரது தந்தையார்
காலமானார். பேடன்
பவல் புலமைப்பரிசில்
பெற்று சாடெர் ஹவுஸ்
பாடசாலையில் கல்வி
கற்றார்.
பேடன் பவல் 1876 ஆம் ஆண்டில்
பிரித்தானிய இராணுவத்தில்
இணைந்து தளபதியானார்.
இராணுவத்தில் இணைந்து க�ொண்ட
பேடன் பவல் இந்தியா, கனடா,
தென்னாபிரிக்கா ப�ோன்ற நாடுகளிலும்
பணிபுரிந்தார். ஆங்கிலத் தளபதி
பேடன் பவல் 1906 ஆம் ஆண்டு
வாய்மை, நேர்மை, நம்பகத் தன்மை,
தேசப்பற்று, நேசம், ஜீவகாருண்யம்,
மரியாதை, தைரியம், துணிவு
ப�ோன்ற ஆளுமை விருத்திகளைக்
க�ொண்டு மனித நேயப்பண்புகளுடன்
சேவைகள் மூலம் சமூகத்துடன்
ஒன்றிணைந்த அமைப்பாக மிளிரும்
'எதற்கும் தயாராக இரு' எனும்
த�ொனிப்பொருளைக் க�ொண்ட
சாரணர் இயக்கத்தை த�ோற்றுவித்தார்.
பேடன் பவல் 1907 ஆம்
ஆண்டு தென்னாபிரிக்காவில்
பணியாற்றிய காலத்தில் சாரணர்
இயக்கத்தின் முதல் முயற்சியாக
20 சிறுவர்களுடன் த�ொடங்கினார்.
பேடன் பவல் 1908 ஆம் ஆண்டு
'சிறுவர்களுக்கான சாரணியம்'
என்ற நூலை வெளியிட்டார்.
தனது நூல்கள் வெற்றிகரமாக
விற்பனையாகின்றதையும் அவை
பல இளைய மற்றும் ஆசிரியர்களை
பயிற்றுவிப்பதற்கு பயன்படுவதையும்

சாரணர் இயக்கத்தை
உலகிற்கு அறிமுகப்படுத்திய
பேடன் பவல்
கண்டார். பேடன் பவல் 1910 இல்
பெண்கள் சாரணர் இயக்கத்தையும்
த�ொடங்கினார். பேடன் பவலின்
பாரியார் சீமாட்டி ஒபேவா பேடன்
பவல் பெண்கள் சாரணர் இயக்கத்தை
ஆரம்பித்து உலகெங்கும் வியாபிக்க
வழிக�ோலினார்.
1910 இல் தான் சாரணியம்
உலகெங்கும் பரவத் த�ொடங்கியது.
1916 இல் குருளை சாரணர்
இயக்கமும் 1918 இல்
ர�ோவர்ஸ் சாரணர் இயக்கமும்
ஆரம்பிக்கப்பட்டமையும்
குறிப்பிடத்தக்கது.
06.08.1920 இல் பேடன்
பவல் தனது தலைமையில் உலக
சாரணர்களை ஒன்றிணைத்து சாரணர்
ஜம்போரி ஒன்றை இங்கிலாந்தில்
நடாத்தினார். இந்நிகழ்வின்போது
பேடன் பவல் உலகின் பிரதம சாரணர்
என பிரகடனப்படுத்தப்பட்டார்.
பேடன் பவலை இங்கிலாந்தின் 5
ஆம் ஜ�ோர்ஜ் மன்னர் 'கில்வெல்
பிரபு' என பெயர் சூட்டி, பாராட்டி
க�ௌரவித்தார். அன்று முதல்
நான்காண்டுகளுக்கு ஒருமுறை
சாரணர் ஜம்போரி உலக நாடுகளில்
நிகழ்கின்றது. முதலாவது சாரணியர்
உலக ஜம்போரி (உலக சாரணியர்களை
ஒன்றிணைக்கும் பாசறை)
1920ஆம் ஆண்டு இங்கிலாந்தில்
ஒலிம்பியாவில் நடைபெற்றது.
தற்போது சாரணர் இயக்கங்கள் 216
நாடுகளில் செயல்படுகின்றன. ஐக்கிய
நாடுகள் சபையில் அங்கம் வகிக்கும்
நாடுகளின் எண்ணிக்கையிலும்
பார்க்கக் கூடுதலான நாடுகளில்
செயல்படும் த�ொண்டு நிறுவனமாக
சாரணர் இயக்கம் விளங்குகின்றது.
உலகம் முழுவதிலும் 54 மில்லியன்
சாரணர்கள் உள்ளனர்.
இலங்கையில் 1912 ஆம்
ஆண்டு மாத்தளை கிறிஸ்துவ அரச
கல்லூரியில் சாரணர் இயக்கம்
ஆரம்பிக்கப்பட்டது. பெண்கள்
சாரணர் இயக்கம் 1917 ஆம் ஆண்டு
மார்ச் மாதம் 21 ஆம் திகதி கண்டி
பெண்கள் உயர்தர பாடசாலையில்
அங்குரார்ப்பணம் செய்யப்பட்டது.
1921 ஆம் ஆண்டும் 1934 ஆம்
ஆண்டும் பேடன் பவல் தனது

சமூகத்தில் தன்னை
இணைத்துக் க�ொண்டு
தன்னை மேம்படுத்திக்
க�ொள்ளவும், சமூகத்தைப்
புரிந்து க�ொள்வதற்கான
பயிற்சிக் களமாக
பாடசாலைகளில் மாணவ,
மாணவியர்களுக்கான
சாரணர் இயக்கம்
உலகளவில் செயல்பட்டுக்
க�ொண்டிருக்கிறது. சாதி,
மத வேற்றுமை கடந்து
சக�ோதர மனப்பான்மையுடன்
சமூகத்தை அணுகுவதற்கான
நல்ல பண்பாட்டினை
மாணவர்களுக்குக் கற்றுத்
தருகிறது.
மனைவி ஒபேவா பேடன் பவலுடன்
இலங்கைக்கு விஜயம் செய்து
சாரணிய நிகழ்வுகளில் கலந்து
சிறப்பித்தார்.
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சாரணிய இயக்கத்தில் ஈடுபாடு
க�ொண்ட பலர் இன்று உலகில்
பலதுறைகளிலும் பெயர்
பதித்திருப்பதைக் காணலாம்.
உதாரணமாக, முதன்முதலாக
சந்திரனில் காலடியெடுத்து வைத்த
நீல்ஆம்ஸ்ரோங் ஒர் சாரணியரே இவர்
அமெரிக்காவின் ஈகிள் ஸ்கவ்ட் விருது
பெற்றவர். சந்திரனில் இதுவரை
காலடி பதித்து நடந்த 12 பேரில்
11 பேர் சாரணர்கள். நாஸாவின்
தலைவராக இருந்தவர் ஜேம்ஸ்
ல�ோவல் ஒரு சாரணர். உலகப் புகழ்
பெற்ற அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஜ�ோன்
எப்.கென்னடி ஒரு குருளை சாரணராக
இருந்தவர். அமெரிக்க ஜனாதிபதிகள்
வரிசையில் பில் கிலிண்டன்,
ஜ�ோர்ஜ் புஷ் ப�ோன்றோர்களும்
சாரணர்களே. உலகப் புகழ் பெற்ற
மைக்ரோச�ொப்ட் மென்பொருள்
நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் பில்
கேட்ஸ் ஒரு சாரணர். இவ்வாறான
பல சாரணியர்கள் உலகளாவிய
ரீதியில் புகழ்பெற்றவர்களாகவே
காணப்படுகின்றனர்.
சமூகத்தில் தன்னை இணைத்துக்
க�ொண்டு தன்னை மேம்படுத்திக்
க�ொள்ளவும், சமூகத்தைப்
புரிந்து க�ொள்வதற்கான பயிற்சிக்
களமாக பாடசாலைகளில்
மாணவ, மாணவியர்களுக்கான
சாரணர் இயக்கம் உலகளவில்
செயல்பட்டுக் க�ொண்டிருக்கிறது.
சாதி, மத வேற்றுமை கடந்து
சக�ோதர மனப்பான்மையுடன்
சமூகத்தை அணுகுவதற்கான நல்ல
பண்பாட்டினை மாணவர்களுக்குக்
கற்றுத் தருகிறது. வயது
வந்தோர்க்கான கல்வி, சாலை
விதிமுறைகளை மேற்கொள்ளுதல்,
விழா நடைபெறும் காலங்களில்
கூட்டத்தினைக் கட்டுப்படுத்துதல்,
மரங்களை நடுதல் ப�ோன்ற
பணியினைச் சாரணர் இயக்கத்தினர்
செய்து வருகின்றனர்.
பேடன் பவல் தனது இறுதிக்
காலத்தில் மனைவிய�ோடு
கென்யாவில் வசித்தார். கென்யாவில்
1941 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி எட்டாம்
திகதி தனது 84 ஆம் வயதில் பேடன்
பவல் காலமானார்.
உலக சக�ோதரத்துவத்தையும்
தியாகச் சேவையுணர்வையும்
இலட்சியமாகக் க�ொண்ட
சாரணியத்தின் மூலமாக உலக
நாடுகளில்
சமாதானத்தையும்
சக�ோதரத்து
வத்தையும்
கட்டியெ ழுப்புதல்
வேண்டும் என்பதே
பேடன் பவலின்
எதிர்பார்ப்பாகும்.

பரீட் இக்பால்
யாழ்ப்பாணம்

4
ராவணன் இல்லாத ராமாயணம் எவ்வாறிருக்கும்......!
க�ௌரவர்கள் இன்றி மஹாபாரதம் எழுச்சியுறுமா.........!
சூரபத்மன் அற்ற முருகன் புராணமா......!
சிங்கமும், புலியும் இல்லாத வனங்கள்
எவ்வாறு பெருமை க�ொள்ளாத�ோ அவ்வாறே
சினிமாக்களில் வில்லன்கள் இன்றி சுவாரஸ்யம்
இருக்காது.
திரையுலகின் ஆளுமை, கதாநாயகனாக
நடிக்கும் நாயகர்களின் கரங்களை மட்டுமே
தழுவுவதற்கு மூலக் காரணமாக அமைந்தவர்கள்,
இவர்களுக்கெதிராக எதிர்மறை வேடங்களில்
வியாபிக்கும் வில்லன் வேடங்களில் நடிக்கும்
கலைஞர்களே.
தமிழ்த்திரையில் பெரும்பாலும் புகழின்
உச்சத்தை த�ொட்ட வில்லன்களில்,
டி.எஸ்.பாலையா, ரஞ்சன், எஸ்.ஏ.நடராஜன்,
எம்.என்.நம்பியார், எம்.ஆர்.ராதா, பி.எஸ்.
வீரப்பா, எஸ்.ஏ.அச�ோகன், ஆர்.எஸ்.மன�ோகர்,
எஸ்.ராம்தாஸ், கே.கண்ணன், ஓ.ஏ.கே.தேவர்,
பிரகாஷ்ராஜ், ரகுவரன், .மன்சூர் அலிகான்..
அவ்வரிசையில் சமீப காலங்களில் அதிரடியாக
கலக்கி க�ொண்டிருப்பவர் எஸ்.ஜே.சூர்யா.....!
இவர்களில் ஆரம்ப காலங்களில்...
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சினிமாவில்
வில்லன்களின்
ஆளுமை....

01.டி.எஸ்.பாலையா

"சதிலீலாவதி"ராமநாதன் என்ற வில்லன்
வேடத்தில் அறிமுகமானவர் டி.எஸ்.பாலையா.
இப்படத்தில் இவரது நடிப்பை படத்தின்
இயக்குநர் எல்லிஸ்.ஆர்.டங்கன் வெகுவாக
பாராட்டினார். தியாகராஜா பாகவதர் நடித்த
"அம்பிகாபதி"யில் வில்லனாக, வாழ்க்கையில்
வில்லனாக மணி என்ற பாத்திரத்தில்
பாலையாவின் க�ொடூர நடிப்பைக் கண்ட
பெண்கள் பாவி படுபாவி என திட்டினார்களாம்,
எம்ஜியாரின் "மதுரை வீரனில் இவர் ஏற்று நடித்த
நரசப்பன் என்ற வில்லன் வேடம் படத்தின்
சிறப்புக்கு மெருகூட்டியது."நாங்கள் வீரனை
பின்னோக்கி துரத்திச் சென்றோம், அவன�ோ
எங்களை முன்னோக்கிச் சென்று விட்டான்"என
நையாண்டியாக ச�ொல்லும் கட்டம் நகைச்சுவை
கலந்த வில்லத்தனம். ",தாய்க்குப் பின்
தாரம்,படத்தில் பண்ணையாராக இவர் நடித்த
த�ோரணை வெகு பிரமாதம். சிவாஜி கணேசனின்
"சித்தூர் ராணி பத்மினி" யில் அலாவுதீன் கில்ஜி
வேடம், தூக்குத் தூக்கியில் வடநாட்டு சேட்டு
நக்ராம் பாத்திரம் படு ஜ�ோர்.
பாதுகாப்பு படத்தில் குடிகாரன் வேடத்தில்
இவர் க�ொண்ட க�ோலம் மிக அருமை. டி.எஸ்.
பாலையா தனது வித்யாசமான உச்சரிப்பு,
உடல்மொழி நடிப்பில் அசத்திய கலைஞராவார்.

06.பி.எஸ்.வீரப்பா..

02.ரஞ்சன்...

ரிஷ்யசிருங்கர் படத்தில் அறிமுகமானார்.
ஜெமினியின் "சந்திரலேகா" படத்தின்
வெற்றிக்கு இவரின் வில்லத்தமான நடிப்பும்
ஒரு காரணமாக அமைந்தது. ஒரு காட்சியில்
ரஞ்சன் கர்ஜிக்கும்போது அவர் வளர்க்கும் நாயும்
குரைக்கும், இவருக்கு வெறிபிடித்திருப்பதை
நாயை உவமானம் காட்டி காட்சியை
அர்த்தப்படுத்தியிருப்பார் இயக்குனர் எஸ்.
எஸ்.வாசன். இப்படத்தில் இவர் ஏற்ற வேடம்
"ஸஷாங்கன்". மேலும் ஜெமினியின்"மங்கம்மா
சபதம்"படத்தில் சுகுணன்,ஜெயபாலன் என
தந்தை மகனாக இரட்டை வேடத்தில் இவர்
நடித்த நடிப்பு அக்காலத்தில் பிரமாதம். இதில்
தந்தை சுகுணன் வேடத்தில் வில்லனாக நடித்த
ரஞ்சனின் நடிப்பு அபாரம்.

03.எஸ்.ஏ.நடராஜன்.

டி.ஆர்.சுந்தரம் இயக்கிய
"சதி சுகன்யா" படத்தில் அறிமுகமானார்.
மந்திரிகுமாரி படத்தில் ராஜகுரு (எம்.
என். நம்பியாரின்)மகனாக வரும் பார்த்திபன்
வேடத்தில் ஈனஸ்வரக் குரலில் இவர் நடித்த
வில்லன் பாத்திரம் மிகப்பிரமாதம்."வாராய்
நீ வாராய் ", பாடல் காட்சியில் இவரின்
அபிநயம் அற்புதம். அமுதவல்லி
படத்தில் இவர் த�ோன்றும் வேடம் படு
வில்லத்தனமாக அமைந்தது. மன�ோஹராவில்
வசந்தசேனையுடன் (டி.ஆர்.ராஜகுமாரி)

கதாநாயகனாக நடித்தார். பின்னர் மக்கள்
திலகம் எம்ஜியாருடன் இணைந்து வில்லன்
வேடங்களில் நடிக்கவே அதுவே இவரின் சினிமா
வாழ்க்கையில் நிரந்தரமானது.
சர்வாதிகாரி, திருடாதே, காவல்காரன், எங்க
வீட்டுப் பிள்ளை, படக�ோட்டி, ஆயிரத்தில்
ஒருவன், குடியிருந்தக�ோயில், வேட்டைக்காரன்,
நாளை நமதே, சிரித்து வாழ வேண்டும்,நேற்று
இன்று நாளை, உரிமைக்குரல், பல்லாண்டு
வாழ்க, நீதிக்குத் தலைவணங்கு
மதுரையை மீட்ட சுந்தரபாண்டியன் ப�ோன்ற
படங்களில் மக்கள் திலகம் எம்ஜியாருடன்
இணைந்து நம்பியார் நடித்த பாத்திரங்கள்
மறக்க முடியாதவைகள். அதுப�ோல் சிவாஜி
கணேசனுடன் நடித்த உத்தமபுத்திரன்,
தங்கப்பதுமை, அம்பிகாபதி,சித்தூர்
ராணி பத்மினி, ஹரிச்சந்திரா, தில்லானா
ம�ோகனாம்பாள், எங்க ஊர் ராஜா, தெய்வ மகன்,
சிவந்த மண், ராமன் எத்தனை ராமனடி, சவாலே
சமாளி, ராஜ ராஜ ச�ோழன், ப�ொன்னூஞ்சல்,
சத்தியம், மன்னன் வந்தானடி, மிருதங்கச்
சக்ரவர்த்தி, சங்கிலி, தராசு, வாழ்க்கை,
வம்ச விளக்கு, நீதியின் நிழல், ராஜரிஷி,
கிருஷ்ணன் வந்தான், ஜல்லிக்கட்டு ப�ோன்ற
படங்களிலும்,ஜெமினி கணேசன், முத்துராமன்,
ஜெய்சங்கர், கமல், ரஜினிகாந்த், சத்யராஜ்,
விஜயகாந்த், பாக்யராஜ் மற்றும் விஜய், பிரஷாந்த்
ப�ோன்ற நடிகர்களுடனும் நம்பியார் நடித்துள்ளார்.
கைகளை பிசைந்த வண்ணம் விழிகளை திகிலாக
உருட்டி மிரட்டி நடிப்பதில் நம்பியாருக்கு நிகர்
நம்பியாரே. ஸ்ரீதரின் நெஞ்சம் மறப்பதில்லை
படத்தில் இவரின் விகாரமான ஒப்பனையும்,
மிரட்டலும், ஜமீன் திமிரும் க�ொண்ட நடிப்பும்
மிக அருமை.சிவந்த மண்ணில் திவான் வேடத்தில்
சர்வாதிகாரியாக நம்பியார் நடித்த விதம் மிக
அருமை. ஹிந்தி வில்லன் நடிகர் பிரான்
பாராட்டிய கலைஞர் நம்பியார். ஆயிரத்தில்
ஒருவனில் ஆர்.கே.சண்முகத்தின் வரிகளுக்கு
நம்பியார் அருமையாக உயிரூட்டியிருப்பார்.
எங்கே அந்தச்சிலை, சினம் க�ொண்ட யானை
என்ன செய்யும் தெரியுமா, நீ எப்போதும்
அற்பமான ப�ொருளுக்குத் தான் ஆசைப்படுவாய்
ப�ோன்ற வசனக்காட்சிகள் பிரமாதம்.

உக்ரசேனன் பாத்திரத்தில் இவர் மிரட்டி
நடித்த நடிப்பு வெகுப்பிரமாதம். கலைஞரின்
வசனங்களை எஸ்.ஏ. நடராஜன் அமர்க்களமாக
பேசி ஜாலம் செய்திருப்பார்.
"சிறையில் விஜயா குழந்தை
பெற்றிருக்கின்றாளாம் "ஆம் அழியப் ப�ோகும்
நேரத்திலே அரும்பு முளைத்திருக்கின்றது
" நாடகமே உலகம், நாளை நடக்கப் ப�ோவதை
யார் அறிவார் ", பழரசம் அருந்துங்களேன்,
முதலில் உன் பார்வை ரசம் அருந்துகின்றேன்
கண்ணே" ப�ோன்ற வரிகளை அனாயாசமாக பேசி
அசத்தியிருப்பார் நடராஜன். ஈனஸ்வரக் குரலில்
இவர் சிரிக்கும் சிரிப்பு விஷம் கலந்ததைப்
ப�ோல் சில படங்களில் சதி நிறைந்ததாக
இருக்கும்.

04.நடிகவேள் எம்.ஆர்.ராதா..

உலக சினிமா வரலாற்றில் இவர் ப�ோன்ற
கலைஞரை ஹ�ொலிவுட்டிலும் காண முடியாது.
"ராஜசேகரன் ஏமாந்த ச�ோனகிரி" படத்தில்
அறிமுகமானார்.
எத்தனை திறமை வாய்ந்த நடிகராயினும்
இவரின் நடிப்பிற்கு முன் துரும்பு என்றால்
மிகையாகாது. படப்பிடிப்புகளில் சிவாஜி,
எம்ஜியார், ஜெமினிகணேசன் ப�ோன்ற பெரிய
நடிகர்கள் இவருடன் நடிக்கும் ப�ோது சர்வ
ஜாக்கிரதையாக இருப்பார்களாம். ஓரிரு

வசனங்களில் தனது வித்யாசமான கரகரத்த
குரலில் பேசி படத்தின் ப�ோக்கு சிறப்பாக
அமைய வித்திட்டவர் நடிகவேள்.
பாகப்பிரிவினையில் "வெளிநாட்டில் நீராவில
கப்பல் செஞ்சி கடல்ல உடுறான், இங்க நீராவில
புட்டு செஞ்சி உள்ள உடுறான்", தாயைக் காத்த
தனயனில் "பத்திக்கையை எரி,பந்தலப் பிரி,
ரத்தக்கண்ணீரில் இவர் த�ோன்றும் ஒவ்வொரு
காட்சியும் அட்டகாசம். பாவமன்னிப்பில்
ஆளவந்தார் பாத்திரத்தில் நடித்த எம்.ஆர்.
ராதாவின் நடிப்பு அபாரம்.
சந்திர�ோதயத்தில் " ஒலகமே திருந்துனாலும்
நா திருந்தவே மாட்டேன்", வசனம் நையாண்டி
நிறைந்தது. பச்சை விளக்கு,மணிய�ோசை,
சித்தி, ஆலயமணி, கற்பகம், நானும் ஓரு
பெண், ஹல�ோ மிஸ்டர் ஜமீன்தார், பலே
பாண்டியா ப�ோன்ற படங்களில் நடிகவேள்
எம்.ஆர். ராதாவின் நடிப்பை சினிமா உலகம்
என்றுமே மறக்காது.

05.எம்.என்.நம்பியார்...

தமிழ்த் திரையில் இவரின் இடத்தை யாராலும்
நிரப்ப முடியாது. இவரின்றி சிவாஜி கணேசன்,
ப�ோன்ற உச்ச நட்சத்திரங்களின் வரலாறுகளை
எவராலும் வரைய இயலாது.
"பக்த ராமதாஸ்"படத்தில் அறிமுகமான
நம்பியார் அக்காலத்தில் சில படங்களில்

அட்டகாசமான சிரிப்பு இவரது
நடிப்புக்கலைக்கு மூலதனமாக அமைந்தது தமிழ்
சினிமாவின் ப�ொக்கிஷம் பி.எஸ்.வீரப்பா.
கே.பி.சுந்தராம்பாளின் சிபாரிசில்
"மணிமேகலை"என்ற படத்தில்
அறிமுகமானார். தமிழில் முதல் பஞ்ச்
வசனங்களுக்கு ச�ொந்தக்காரர் வீரப்பாவே.
"மகாதேவியில் கருணாகரன்
வேடத்தில் " அடைந்தால் மகாதேவி
இல்லையேல் மரணதேவி", அத்தான்..
இந்த சத்தான வார்த்தையில்
கருணாகரன் செத்தான்",வேதநாயகர்
வேதனை நாயகனாவதேன்",என்ற
வசனமும்,வஞ்சிக்கோட்டை வாலிபனில்
"சபாஷ் சரியான ப�ோட்டி " என்ற வசனமும் தமிழ்
சினிமா வரலாற்றில் தடம்பதித்த சுவடுகளாகும்.
வீரக்கனல், ஆனந்த ஜ�ோதி, சக்கரவர்த்தி
திருமகள், அலிபாவும் நாற்பது திருடர்களும்
(திருடர் தலைவன்
அபூஹுசைன் பாத்திரம் இன்றளவிலும் மறக்க
முடியாத பாத்திரமாகும்).

07.எஸ்.ஏ.அச�ோகன்...

ஜெமினியின்
பிரமாண்டமான தயாரிப்பான
"ஔவையார்"படத்தில்
அறிமுகமானார் அச�ோகன்.
இது சத்தியம்,கார்த்திகை
தீபம், வல்லவனுக்கு
வல்லவன், கார்த்திகை தீபம்,

ஆக்கம்:எஸ்.கணேசன்
ஆச்சாரி சதீஷ் கம்பளை
த�ொடர்ச்சி அடுத்த வாரம்
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மனைவி : "ஏங்க!.. புண்ணியம் செய்தவர்களை
இங்கிலீஷ்'ல எப்படி ச�ொல்லுவாங்க??"
கணவன் : Unmarried - னு ச�ொல்லுவாங்க"

சன்யாசிக்கும் சம்சாரிக்கும் என்ன
வித்தியாசம்?
புலித்தோலில் தூங்குபவர் சன்யாசி.
புலியுடனேயே தூங்குபவார் சம்சாரி.

கணவன் : எதை பார்த்தாலும்
உன் முகம்தான் தெரியுது டார்லிங்,
மனைவி : அப்படியா எங்க இருக்கிங்க..?
கணவன் : "Zoo"ல இருக்கேன்..ma
மனைவி :

மனைவி: நேத்திக்கு நான் வைரத் த�ோடு
கேட்டப்ப முடியவே முடியாதுன்னு தலையை
அங்கிட்டும் இங்கிட்டுமா ஆட்டுனீங்க.. இப்ப
மட்டும் வாங்கி வந்திருக்கீங்க...?
கணவன்: ஓ அதுவா... ப�ொண்டாட்டி
ஆசைப்பட்டதை வாங்கித் தராட்டி, அடுத்த
ஜென்மத்திலேயும் அவளே ப�ொண்டாட்டியா
வருவானு பெரியவங்க ச�ொன்னாங்க.. அதான்,
எதுக்கு வம்புன்னுதான் .. !
மனைவி: !!!!!!!!!!!!!!!

Daddy....இந்த அப்ளிகேஷன்லே,
'மதர் டங்க்' குன்னு இருக்கு... என்ன
எழுத..??.." "ர�ொம்ப நீளம்னு எழுது..."

மனைவி: ஏங்க இறந்து ப�ோனதுக்கு
அப்புறம் பெண்கள் எல்லாம் ச�ொர்க்கத்துக்கு
ப�ோவாங்களாமே? அப்படியா?
கணவன்: அப்படித்தான் ச�ொல்றாங்க..
மனைவி: அப்ப நீங்க எங்கே ப�ோவிங்க?
கணவன்: நீங்க எல்லோரும்
அங்கே ப�ோயிட்டா இங்க எங்களுக்கு
ச�ொர்க்கம்தானே?

மனைவி:உங்களை பார்க்காமலே
கல்யாணத்துக்கு OK ச�ொன்னேன்.
நான் தான் தியாகி...!!
கணவர்: உன்னை பார்த்த பின்னாலும்,
கல்யாணத்துக்கு OK ச�ொன்னேன்.
நான் தானே பெரிய தியாகி....!!!

கல்யாணம் பண்ணின ஒரு ஆம்பள
நிம்மதியா இருக்கான்னா
ஒன்னு அவனுக்கு கெடச்ச மனைவி
"வரமா" இருக்கனும்
இல்ல ஊருக்கு ப�ோன மனைவி
"வராம" இருக்கனும்

மழை, மனைவி - இரண்டிற்கும் என்ன
ஒற்றுமை???
ரெண்டுமே இல்லாதப்போ எப்ப வரும்ன்னு
ஏங்குவ�ோம்.. வந்தா ஏண்டா வந்ததுதுன்னு
புலம்புவ�ோம்

6

நே

ர் மறையான
விமர்சனங்களை
எந்தளவு
சந்தோஷமாக
ஏற்றுக்கொள்கின்றீர்கள�ோ
அதே அளவு எதிர்மறையான
விமர்சனங்களையும்
ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள்.
அவ்வாறானத�ொரு
மனநிலையை உங்களால்
உருவாக்கிக்கொள்ள
முடியுமாயின் இத்துறையில்
நிச்சயம் வளர்ச்சி பெறலாம்
என்கிறார் இளம் பெண்
எழுத்தாளர் ஷேஹா ஸகி
எனும் பாத்திமா ஸகியா.
செந்தூரத்துக்கு அவர் வழங்கிய
நேர்காணல்
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புத்தகங்களை வெளியிடுவதை
விடவும் முக்கியமானது அவை
மக்களை சென்றடைவது
ஷேஹா ஸகி எனும் பாத்திமா ஸகியா

கே: இதுவரையில் உங்கள் படைப்பில்
வெளிவந்த நூல்கள் பற்றி கூறுங்கள்
ப: இதுவரையில் நான் 7 நாவல்களை

எழுதி உள்ளேன்
1- உன்னிடத்தில் என்னை வீழ்த்துகிறாயடி
2- என்னை தீண்டாதே என் ஜீவனே
3- காதல் ப�ோதையடி நீ எனக்கு
4- உன்னாலே உயிர்த்தேன் உயிர் காதலே
5- அனல் பார்வை அறி
6- லவ் ஆர் ஹேட் மீ
7- ப�ோட்டிக்கானது
இதில் 4 நாவல்கள் “அமேசன் கின்டல்”
எனும் வளைதளத்தில் உள்ளன.எனது
நான்காவது மற்றும் 5வது நாவல்களே
புத்தகங்களாக வெளிவந்தன . 7வது
நாவலின் பெயரை ப�ோட்டி காரணமாக
வெளியில் ச�ொல்ல முடியாது உள்ளது.

கே: உங்களை பற்றிய ஒரு சிறு
அறிமுகத்தை எமது வாசகர்களுக்கு
கூறுங்கள்?
ப: என்னுடைய ச�ொந்த பெயர்

பாத்திமா (z)ஸகியா ஆனால் ஷேஹா
(z)ஸகி என்ற புனைப்பெயரலே எழுதி
வருகின்றேன். இப்போது கணக்காளராக
பணியாற்றுகின்றேன். என்னுடைய
கதைகளை ஒலிப்பதிவாக வெளியிடுவதற்கு
“கதைக்குள்ள ப�ோலாமா” என்ற யூடீப்
சேனல் ஒன்றை யும் ஆரம்பித்திருக்கிறேன்.

கே: உங்கள் பாடசாலை வாழ்க்கை பற்றி
கூறுங்கள்?
ப: “ம்.......பாடசாலையில் நன்றாக கல்வி
கற்கும் முதல் மேசை மாணவியாகவே
பாடசாலை வாழ்க்கை முழுவதும்
இருந்தேன். இருந்தும் சாதாரண தர
பரீட்சையின் ப�ோது ஏற்பட்ட உடல்ரீதியான
பிரச்சினைகளால் சிறந்த பெறுபேற்றைப்
பெற முடியவில்லை. திருப்தி
படுத்தவில்லை. அதனாலே உயர்தரத்தில்
கணக்கியல் துறையை தேர்ந்தெடுத்து நல்ல
பெறு பேற்றை பெற்றுக்கொண்டேன்.
அதனையே என் வாழ்க்கையில் கிடைத்த
முதல் வெற்றியாக பார்க்கின்றேன்.”

கே: உங்களுக்கு இலக்கிய ஆர்வம்
எவ்வாறு ஏற்பட்டது?
ப: இலக்கியத்தில் நான் ஆர்வம் காட்டக்
காரணம் எனது தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில்
ஏற்பட்ட பிரச்சினைகளே சிறு வயதில்
நிறைய புத்தகங்கள் வாசித்தேன்.
இருப்பினும் காலப்போக்கில் அது
இல்லாமல் ப�ோய்விட்டது. தனிப்பட்ட
வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட பிரச்சினைகள்

மிகவும் குறைந்தளவு விமர்சனங்களும்
,விருப்பங்களும் பகிரப்பட்டாலும் எனக்கு
அதுவே பெரும் மகிழ்ச்சியை க�ொடுத்தது .
அடுத்தது புத்தகமாக வெளிவந்த படைப்பு
. அது என் மிகப்பெரிய கனவு என்றும்
கூறலாம்.பல தடைகளை தாண்டியே எஸ்
எம் எஸ் (sms) எனும் பதிப்பக தளத்தில்
நடாத்திய sms அழகிய சங்கமம்-2 எனும் ஓர்
நாவல் ப�ோட்டியில் பங்கு பற்றி “உன்னாலே
உயிர்த்தேனே உயிர் காதலே” என்ற நாவலை
எழுதினேன். 7வது இடத்தில் வெற்றியும்
பெற்றேன்.அ துவே முதல் முதலில்
புத்தகமாக வெளிவந்த என் படைப்பு . அது
நான் எழுதிய நான்காவது கதையாகும். அந்த
தருணத்தை விபரிக்க வார்த்தைகள் இல்லை
என்னிடம் .

கே: உங்களது படைப்புக்களுக்கு
ஊடகத்துறை எந்தளவுக்கு களம் அமைத்து
த் தந்தது என கருதுகிறீர்கள்?
ப: உண்மை யைக் கூற வேண்டுமெனில்
காரணமாக , நான் மனம் உடைந்து
விரக்தியில் இருந்தப�ோது, கதை எழுதும்
எனது ஆற்றலை வெளிக் க�ொணர்ந்தவர்
எனது நண்பியே! நிறைய கதைகளை
வாசிப்பதன் மூலம் வந்த ஆர்வமே இன்று
என்னை எழுத்தாளர் ஆக்கியிருக்கிறது. என்
நண்பி மூலம் ஏற்பட்ட இவ் ஆர்வம், என்
முதல் கதையை என் நண்பர்கள் ஐவரின்
குணப்பாத்திரங்களை க�ொண்டே எழுத
தூண்டியது.

கே: இலக்கியத் துறையில் ஆர்வம்
இல்லையெனில் வேறு எந்த துறையை
தேர்ந்தெடுத்திருப்பீர்கள்?
ப: ஒவ்வொரு மாதத்துக்கும் ஒவ்வொரு

இலட்சியம் க�ொண்டு வாழும்
பெண்ணாகவே இருந்தேன்
எந்த வ�ொரு நிலையான இலட்சியமும்
என்னிடம் இருக்கவில்லை. பாடசாலை
காலத்தில் கூட தமிழில் பெரிதாக
ஆர்வம் செலுத்தவில்லை. அந்த
பட்டியலில் எழுத்தாளர் என்பது
இடம்பெற்றிருக்கவில்லை. ஆனால்
வாழ்க்கை எதிர்பார்க்காததையே

அதிகம் தரும் என்பதை என் வாழ்வில்
நிரூபித்துவிட்டது.

கே: முதல் முதலில் எழுதிய படைப்பு எது?
ப: முதல் படைப்பை அறிய தரும் முன்

எதில் முதல் படைப்பை வெளியிட்டேன்
என்று ச�ொல்ல விரும்புகிறேன்... இந்த
எழுத்து த் துறைக்காக நான் முதலில்
பயன்படுத்திய இணைய தளம் “பிரத்திலிப்”
ஆகும். இது நிறைய எழுத்தாளர்களுக்கு ஒரு
அடித்தளமாக காணப்படுகிறது.
முதலில் ஒரு வாசகராக அதனுள் நுழைந்த
என்னை எழுத்தாளராக மாற்றியது அதுதான்.
அதில் பதிவிட்ட “தூர எறிந்து விடு மனமே”
எனும் சிறு கதையே எனது முதலாவது
படைப்பாகும்

கே: முதன் முதலில் உங்கள் படைப்பு
வெளிவந்த அத்தருணம் பற்றிக்
கூறுங்கள்.
ப: அதை இரண்டு விதமாக கூறலாம்.

ஒன்று இணையத்தில் வெளிவந்தது
மற்றையது புத்தகமாக வெளிவந்தது.
இணையத்தில் வெளியிட்ட சிறுகதைக்கு
சிறிதளவே வரவேற்பு கிடைத்தது .

ஊடகத்துறையினாலே எனக்கான
அடையாளத்தை என்னால்
ஏற்படுத்திக்கொள்ள முடிந்தது.
இணையத்தில் தமிழ் நாவல்களுக்கு
என்று நிறைய வலைத்தளங்கள் உள்ளன.
அவற்றிலேயே என் கதைகள் அனைத்தையும்
பதிவிட்டேன். எனது பெயருக்காக
கதைகளை வாசிக்கும் வாசகர்கள்
கூட எனக்கு கிடைத்தார்கள். அந்த
வலைத்தளங்கள் மூலமே இப்போது எனது
இரு கதைகள் புத்தமாக உருப்பெற்றுள்ளன.
அதற்கு ஊடகத்துறை மிகப்பெரிய களம்
அமைத்தது என்றே ச�ொல்லலாம்.

கே: உங்களுடைய அதிகமான நாவல்கள்
காதல் உணர்வை முதன்மைப்படுத்தியே
உள்ளனவே அதற்கான காரணம் என்ன?
ப: ஆம், என்னுடைய எல்லா
நாவல்களும் காதல் உணர்வை அதிகம்
வெளிப்படுத்துவதாகவே உள்ளன.
காரணம்,நான் விரும்பி வாசிக்கும் நாவல்கள்
அனைத்தும் காதல் நாவல்களே. நான்
ஆர்வமாகவும் , ஆசையாகவும் எழுதுவது
காதல் உணர்வை அதிகம் வெளிப்படுத்தும்
நாவல்களையே

கே: உங்கள் படைப்புக்களின் மூலம்
நீங்கள் கூற விரும்பவது என்ன?
ப: “என்னுடைய எல்லா க்

கதைகளுமே. காதல் உணர்வை அதிகம்
வெளிப்படுத்துவதாக
காணப்பட்டாலும்
பெண் உரிமை, பாலியல்
துஷ்பிரய�ோகம்,
விவசாயம், வளங்களை
பாதுகாத்தல், உறவுகளின்
முக்கித்துவம் ப�ோன்ற
பல சமூக கருத்துக்களை
உள்ளடக்கியே உள்ளேன்.
த�ொடர்ச்சி 14ஆம் பக்கம்

ஹர்ஷதா ஜிப்ரி

இலங்கை இதழியல் கல்லூரி
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லக்கிய உலகின் மூத்த
இ
எழுத்தாளர் வரிசையில் 1950
ம் ஆண்டு தன் இலக்கிய பயணத்தை

எதுவித ஆர்ப்பாட்டமின்றி
அமைதியான முறையில்
எழுதத் த�ொடங்கினார். பெரிய
கிண்ணியாவைப் பூர்வீகமாகக்
க�ொண்ட ஓய்வு நிலை அதிபர்
கலாபூசணம் எம். ஈ. எச். எம்.
த�ௌபீக், மர்ஹூம்களான எகுத்தார்
ஹாஜியார் ஜ�ொஹரா உம்மா
தம்பதியரின் புதல்வராவார். தனது
இல்லறத் துணைவியாக அபீபா
உம்மாவைக் கரம் பிடித்தார். மூன்று
பெண்களும், மூன்று ஆண்களுமாக
ஆறுபிள்ளைகள் உள்ளனர்.
தனது ஆரம்பக் கல்வியை
தி/ பெரிய கிண்ணியா அரசினர்
ஆண்கள் வித்தியாலயத்திலும்,
இடைநிலைக்கல்வியை மாத்தளை
வின்சஸ்டர் கல்லூரியிலும் கற்றார்.
அப்பாடசாலையின் அதிபராக முன்னாள்
வெளிவிவகார அமைச்சர் மர்ஹூம் ஏ. சீ.
எஸ். ஹமீட் கடமையாற்றினார். எனக்கு
அரசியலில் ஈடுபடும் ந�ோக்கமுண்டு. உங்க
குடும்பமும் அரசியலிலுள்ளது. நீங்களேன்
அரசியலில் ஈடுபடக் கூடாது..? ஏன்
மறுப்புத் தெரிவிக்கிறீர்கள்.? என அடிக்கடி
வினாத்தொடுப்பாராம்.
பள்ளிப்பருவத்தில் இலக்கிய
ஈடுபாடுள்ளதால்” சுடர்மதி” என்னும்
கையெழுத்துச் சஞ்சிகை மாத இதழின்
ஆசிரியராகத் திகழ்ந்தார். இதில்
மாணவர்களின் கட்டுரைகள், கவிதைகள்,
கதைகள், நகைச் சுவைத்துணுக்குகள்,
ப�ொது அறிவு, குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி,
சிந்தனைத் துளிகள், மாணவர் கருத்துக்கள்
என்பன சேர்க்கப்பட்டன.
அன்று தமிழகத்திலிருந்து வெளியான
இஸ்லாமிய இதழான “ பிறை” சஞ்சிகை
நடாத்திய சிறுகதைப் ப�ோட்டியில்
பரிசு பெற்றார். த�ொடர்ந்து தினபதி,
தினகரன், வீரகேசரி, சிந்தாமணி,
நவமணி, விடிவெள்ளி, மித்திரன்
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1950 இல் இலக்கிய பயணத்தை
ஆரம்பித்த பெரிய கிண்ணியா
கலாபூசணம் எம். ஈ. எச். எம். த�ௌபீக்
ப�ோன்ற தேசிய பத்திரிகைகளுக்கு
எழிலி, இரா சபீக், இப்னு எகுத்தார்
ஆகிய புனைப் பெயர்களில் எழுதினார்.
வீட்டிலே நூலகம் அமைத்து அரசியல்,
வரலாறு, விளையாட்டு,கவிதை,
கதை, நாவல்கள், பாடல்கள்,தமிழ்,
ஆங்கிலம், சிங்களம்,சமய சம்மந்தமான
நூல்கள்,சஞ்சிகைகள், பத்திரிகைகள்
காணப்பட்டன. மர்ஹூம்களான வாஹிட்
அதிபர், முத்தலிப் அதிபர், பி. ஸி. சமட்
ஆசிரியர், ஜெய்லான் ஆசிரியர் ப�ோன்றோர்
நூலகத்தை தன்கு பயன்படுத்தியதாகக்
கூறினார்கள். இவை இளம் வயதிலேயே
இலக்கியத்திலுள்ள ஈடுபாட்டைத்
தெட்டத் தெளிவாக எடுத்துக் காட்டுகிறது.
எழுத்தாளர்களான மர்ஹூம் பாணந்துறை
நிஸ்வான் ஆசிரியர், வெலிப்பன்னை
அத்தாஸ் அதிபர், கிண்ணியா அலி அக்பர்
அதிபர், மன்னார் கலைவாதி கலீல்
விரிவுரையாளர் ப�ோன்றோர் நெருங்கிய
நண்பர்களாவர்.
தற்போதைய வய�ோதிப காலத்திலும்
பத்திரிகை, நூல்கள் வாசிப்பதில்
பின்நிற்பதில்லை. இன்றும் பலர்
பழைய வரலாறுகள், சம்பவங்களைக்
கேட்டறிவதற்கு நாடி வருகிறார்கள்.
புராணக்கதைகள், இலக்கிய நயம்
என்பவற்றைச் சுவைபடக் கூறுவார்.
இலங்கைக்கு யாகுவர்கள் குடியேறிய
வரலாற்றை வீரகேசரிப் பத்திரிகையில்
கட்டுரையாக எழுதிப் பலரது

பாராட்டையும் பெற்றார் கள். பல்வேறு
இடங்களிலிருந்தும் நேர்காணல் செய்தனர்.
மாளிகா கந்தையிலுள்ள” இலங்கை
யாகுவர் சங்கம்” இவரை வரவழைத்து
யாகுவர்களின்
வரலாற்றைப் பேசுவதற்குச் சந்தர்ப்பம்
வழங்கிக் க�ௌரவித்தது. அத்துடன் “
மலேசியா” சென்றுவர அனுமதியளித்த
ப�ோதும், தனது கடைசி மகனின் திருமணம்
காரணமாகச் செல்வதற்கு மறுப்புத்
தெரிவித்துவிட்டார். காயல் பட்டணத்தில்
நடைபெற்ற இஸ்லாமிய இலக்கிய
மாநாட்டில் கிண்ணியா கவிஞரகளான
மரஹூம் ஏ. எம். எம். அலி , அலிஅக்பர்
, சஜாத் ப�ோன்றோருடன் கலந்து
க�ொண்டார்கள்.
1970ம் ஆண்டு” நெஞ்சம் கவர்ந்த நாஸர்”
நூலையும், 1974 ம் ஆண்டு அட்டாளைச்
சேனை ஆசிரியர் கலாசாலையில் சிறுவர்
இலக்கிய நூலையும் வெளியிட்டார்.
அப்போது விரல் விட்டு எண்ணக் கூடிய
ஒரு சிலரே நூல் வெளியீடு செய்தார்கள்
என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
மேலும் , ஐம்பது வருடங்களுக்கு
மேலாக கிண்ணியா சஹ்தியா
அரபுக் கல்லூரி நம்பிக்கைப்
ப�ொறுப்பாளர் சபைத் தலைவராகச்
சேவையாற்றினார். இலங்கையின் பல
பாகங்களிலிருந்தும்இக் கல்லூரியில்
ஓதினார்கள். ஓதிமுடித்தவர்களுக்குப்
பட்டமளிப்பு விழா நடாத்திச் சான்றிதழ்கள்
வழங்கிக் க�ௌரவித்தார். வருடா வருடம்

மீலாத் விழா நடைபெற்று சஹ்தியா
அரபுக் கல்லூரி மாணவர்களும் கலந்து
சிறப்பித்தார்கள்.
திருக�ோணமலை மாவட்ட “ தேசிய
கல்வி ஊழியர் சங்கத்தில் பதினேழு
வருடங்களாகப் பணியாற்றித் தனது
சக�ோதரரின் அரசியல் வழிகாட்டல்
ஆல�ோசராகவும் செயற்பட்டார். இணக்க
சபை உறுப்பினராகவும் செயலாற்றினார்.
அன்று த�ொடக்கம் இன்று வரை
குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டிகள்,
ச�ொற்புதிர், வினாக்கள் ப�ோன்றவற்றைப்
பத்திரிகையில் பார்த்தால் மிக
விருப்பத்தோடு பூர்த்தி செய்வார்.
பரிசுகள் பெறுவார். நவமணி “ பரிசு
மழை” ப�ோட்டியில் கலந்து மூன்றாம்
பரிசாக” மடிக் கணினி” கிடைக்கப்
பெற்றார்.2019 ம் ஆண்டு முதலாம் பரிசு
“ உம்ரா” பயண அனுமதி கிடைத்து
பரிசளிப்பு விழா மீடியா ப�ோரம்
தலைவர் என். எம். அமீன் அவர்களின்
தலைமையில் க�ோலாகலமாக நடை
பெற்றது. இது தனது வாழ்வில் மறக்க
முடியாத அனுபவமாகும்.
2010ம் ஆண்டு முதலமைச்சர் விருதும்,
சிரேஷ்ட பிரஜை விருதும், சாம� விருதும்,
2011 ம் ஆண்டு கலைஞர்களுக்காக
வழங்கப்படும் கலாபூசண அரச விருது
வழங்கிக் க�ௌரவிக்கப்பட்டார்
பாடசாலை ஆசிரியராகவும்,
அதிபராகவும் 34 வருடங்கள் கடமையாற்றி
பல மாணவர்களின் முன்னேற்றத்திற்கு
உதவியாக இருந்து ஓய்வு பெற்றார்
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கேள்வி பதில்
ம�ொழிவொணன்
ஏ.எல். விசுவம்.
மடுல்சீமை.
கேள்வி:- முன்னணி நடிகர்கள் எல்லாம்
முன்பைப் ப�ோல் இப்போது அதிகப்
படங்களில் நடிப்பதில்லையே...ஏன்?
பதில்:-அவர்கள் கேற்கும் 'ரேட்'தான்
காரணம். முன்னணி நடிகர் ஒருவருக்கு
க�ொடுக்கின்ற பணத்தை வைத்து இப்போது
சில தயாரிப்பாளர்கள் ஒரு படத்தையே
தாயரித்து விடுகிறார்கள். இதனால்தான்
இப்போதெல்லாம் நிறையவே புது முகங்கள்
அறிமுக மாகிறார்கள். இது கூட ஒரு நல்ல
விஷயம்தானே..ம்...

எம்.மலர்ராணி
க�ொழும்பு-13
கேள்வி :- சினிமா உலகில் "வயதுக்கு
வந்த " நடிகர் யார் என்று ச�ொல்லுங்கள்
பாருப்போம்?ஒரு 'க்ளு'அவர் இப்போது
உயிர�ோடு இல்லை.
பதில்

எம்.மாகிரட்.
எலபடகம..
கேள்வி :- சமீப
காலத்தில் தமிழ்
சினிமாவில் அதிகம்
பேசப்பட்ட நடிகைகள்
யார்?

பதில் :- முதல்
இடத்தில் இருப்பவர்
நயன்தாரா. கடந்த
ஆண்டுவரை முதல்
இடத்திலேயே நிலைத்து
நின்றார். கடந்த
ஆண்டு அவர் நடித்து
வெளிவந்த படங்கள்
இரண்டு.'நெற்றிக்கண்',
'அண்ணாத்த'. நெற்றிக்கண்
படத்தில் அவர் பார்வை
இழந்தவராக நடித்து தன் திறமையை
வெளிப்படுத்தியிருந்தார். 'அண்ணாத்த'படத்தில்
ரஜனி காந்த் ஜ�ோடியாக நடித்து ரஜினி
ரசிகர்களால்'அண்ணி'என்று பாசமாக
அழைக்கப்பட்டார்.
அடுத்த படியாக இரண்டாவது
இடத்தைப் பிடித்தவர் ரணாவத்.
'தலைவி'படத்தில் ஜெயலலிதா
வேடத்தில் நடித்து பரபரப்பை
ஏற்படுத்தியிருந்தார்.தனது
திறமையான நடிப்பின் மூலம்
ஜெயலலிதாவை அப்படியே பிரதி
பலித்தார்.
இவர்களை அடுத்து
'ஜெய்பீம்'

'வெந்து
தணிந்தது காடு'

நடிகர் சிம்பு நடிக்கும் 'வெந்து
தணிந்தது காடு' படத்தின்
புதிய அப்டேட்டை படக்குழு
வெளியிட்டுள்ளது.
நடிகர் சிம்பு நடிப்பில்
சமீபத்தில் வெளியான 'மாநாடு'
திரைப்படம் ரசிகர்களிடம் நல்ல
வரவேற்பை பெற்றது. இதனை
த�ொடர்ந்து இயக்குனர் கவுதம்
வாசுதேவ் மேனன் இயக்கத்தில்
நடிகர் சிம்பு நடிக்கும்
திரைப்படம் 'வெந்து தணிந்தது
காடு'.
'வெந்து தணிந்தது காடு' திரைப்படத்தை
வேல்ஸ் பிலிம்ஸ் நிறுவனம் சார்பாக
ஐசரி கணேஷ் தயாரிக்கிறார். மேலும்
இந்த படத்திற்கு ஏ.ஆர் ரகுமான்
இசையமைக்கிறார். இந்த திரைப்படத்தின்
பர்ஸ்ட்லுக் வெளியான ப�ோது அதில்
இடம்பெற்றிருந்து சிம்புவின் லுக் பலருக்கும்
ஆச்சரியத்தை க�ொடுத்தது.
இந்த படத்தில் முத்து
என்ற வித்தியாசமான
கதாபாத்திரத்தில் சிம்பு
நடித்து வருகிறார்.
இதன் முதல்கட்ட
படப்பிடிப்பு
திருச்செந்தூரில்
ஆரம்ப
மானது.
அதைத்

த�ொடர்ந்து சென்னையில் படப்பிடிப்பு
நடந்தது.
இந்த நிலையில் புத்தாண்டை
முன்னிட்டு படத்தின் அப்டேட்டை
படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது. இந்தப்
படத்தின் இறுதிக்கட்ட படப்பிடிப்பு
த�ொடங்கியதாகவும் இந்த படத்தில்
சிம்புவின் ஜ�ோடியாக நடிகை சித்தி இத்னானி
நடிப்பதாகவும் இயக்குனர் கவுதம் வாசுதேவ்
மேனன் தன்னுடைய டுவிட்டர் பக்கத்தில்
தெரிவித்துள்ளார்.
அந்தப் பதிவில் சித்தி
இத்னானி பாவை என்ற
கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க
இருப்பதாக தெரிவிக்க
ப்பட்டுள்ளது. சித்தி
இத்னானி ஒருசில
தெலுங்கு மற்றும்
குஜராத்தி
படங்களில்
நடித்துள்ளார்.
தமிழில் இவர்
நடிக்கும்
முதல் படம்
இது என்பது
குறிப்பிட
த்தக்கது.

படத்தில் செங்கேனி கதாபாத்திரத்தில் நடித்த
விஜ�ோம�ோல்,'திட்டம் இரண்டு'படத்தில்
ப�ொலிஸ் இன்ஸ்பெக்டராக நடித்த ஜஸ்வர்யா
ராஜேஸ், உடன் பிறப்பு படத்தில் தஞ்சை
பெண்ணாக நடித்த ஜ�ோதிகா,'நெஞ்சம்
மறப்பதில்லை' படத்தில் நடித்த நந்திதா
ஆகிய�ோரும் கடந்த ஆண்டில் ரசிகர்களால்
பேசப்பட்ட கதாநாயகிகள் பட்டியலில்
இருக்கிறார்கள்.

ஆர் .எம். இக்பால்.
கல்முனை.

கேள்வி :- சமீபத்தில் வெளியான 'புஷ்பா'ஒரு
பாடலுக்கு மட்டும் கவர்ச்சி நடனம் ஆடிய
நடிகை சமந்தாவுக்கு பலத்த எதிர்ப்பு
கிளம்பியிருக்கிறதாமே?
பதில் :- இது பற்றி சமந்தா
என்ன கூறுகிறார் என்று
பார்ப்போம்.
நான் நல்ல கதா
பாத்திரத்தில் நடித்தேன்.
சில ம�ோசமான
கதாபாத்திரத்திலும்
நடித்துள்ளேன்...
ஒரு த�ொகுப்பாளராகவும்
இருந்துள்ளேன். சீரியசாக வரும்
பாத்திரங்களிலும் நடித்துள்ளேன். தான்
செய்யும் எல்லா வேலைகளிலும் சிறந்து
விளங்க நான் கடினமாக உழைத்து
வருகிறேன்....கவர்ச்சி என்பது
கடினமான வேலை. செய்து
வருகிறேன்...விமர்சனங்கள்
ஒருபக்கம் இருந்தாலும்
மக்கள்

தமிழகத்தில் நடிகர்
சிம்புவின் நடிப்பில் உருவாகி
வரும் திரைப்படமும் இதே தலைப்பு
தான்.
ஆனால் இன்று பல சர்வதேச
விருதுகள் பெற்று தன்
திரைப்படத்தின் முதற்பார்வையை
வெளியிட்டிருக்கின்றனர் வெந்து
தணிந்தது காடு திரை குழுவினர்.
தயாரிப்பாளர்களே கால் பதிக்க
தயங்கும் மண்ணுக்குள் எங்கள்
கதைகளை நாங்களே ச�ொல்ல வேண்டும்
என்ற முன்னெடுப்புடன் 160 பேரிடம்
3 வருடமாக சிறுக சிறுக சேர்த்த
பணத்தின் மூலம் இத்திரைப்படம்
உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது.
எங்களுக்கான சினிமா அல்லது
எங்களுக்கான திரைம�ொழி என்று
ஈழ சினிமாவின் உருவாக்கத்திற்காக
ப�ோராடும் கலைஞர்கள்
இவர்கள்.
பல குறும்படங்களின்
சர்வதேச வெற்றியாளர்,
மதிசுதா இயக்கத்தில்
உருவாகியிருக்கும் முதல்
திரைப்படம் வெந்து தணிந்தது
காடு.
ஒளிப்பதிவு பிரதீபன்
செல்வம், படத்தொகுப்பு
மணிகண்டன், இசை பத்மயன்,
கலை நியூட்டன், தயாரிப்பு
நிர்வாகம், மக்கள் த�ொடர்பு
- ஜென�ோசன் ராஜேஸ்வர்
என பல கரைஞர்கள்
இத்திரைப்படைப்பில்
பணியாற்றியிருக்கின்றார்கள்.
இதில் படத்தொகுப்பைச்
செய்த மணிகண்டன்
(சென்னை) , ஒளிப்பதிவு
செய்த பிரதீபன் செல்வம்

“வெந்து தணிந்தது காடு”

சினி பஜார்

"மேஜர்"சுந்தரராஜன்!
என்ன ஓகேவா!
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பாடலை க�ொண்டாடி
வருவது மகிழ்ச்சியாக
இருக்கிறது"இவ்வாறு
சமந்தா
கூறியுள்ளார்...

ஆர்.எஸ். சுதாகர்.
வத்தளை.
கேள்வி:- ரஜனிகாந்த் மிகவும் குஷியாக
இருக்கிறாராமே..?
பதில்:- ம். இருக்காதா
பின்னே....'அண்ணாத்த'படம் ஓ டி
டி தளத்தில்... வெளியான பிறகும்
தமிழகத்தில் பல தியேட்டர்களில்
50நாட்களை கடந்துஓடிக்
க�ொண்டிருக்கிறது. இது த�ொடர்பாக
ஜும் செயலியில் பேசி ஓடிய�ோ
வெளியிட்டுள்ளார் ரஜனி. அதில், "பல
இடர்களைத்தாண்டி அண்ணாத்தா
படத்தை முடித்தோம். எதிர் விமர்சனம்,
மழை, ஆகியவற்றைக்கடந்து அண்ணாத்தா
படம் வெற்றி பெற்றுள்ளது. நல்லவர்களை
ஆண்டவன் ச�ோதிப்பான்....கைவிடமாட்டான்.
'என்று கூறியுள்ளார்.

Behindwoodsல்
அவளதிகாரம்..!

காத்து வாக்குல
ரெண்டு காதல்

சினி பஜார் கேள்வி பதில்,
தினகரன் வார மஞ்சரி,

லேக் ஹவுஸ், க�ொழும்பு--10.

(இலங்கை) , ஒலிச் சேர்க்கை
செய்த K.V சுப்ரமணியம் (கேரளா)
ஆகிய�ோர் இந்தியாவின் பூனே
திரைப்படக்கல்லூரியில் சிறப்பு பட்டம்
பெற்றவர்களாவர்.
எங்கள் கதைகளுக்கான
திரைப்படத்திற்கு எமது மக்களின்
ஆதரவு மிக முக்கியம் எனவே
இப்படைப்பை மற்றவருக்கும் க�ொண்டு
சேர்க்க உதவும்படி அன்போடு வேண்டி
நிற்கின்றார் இயக்குனர் மதிசுதா.
இத்திரைப்படத்தில் பாத்திரமேற்று
நடித்த இலங்கையின் பல கலைஞர்கள்
படப்பிடிப்பு நாள் முழுவதும் அதே
தளத்தில் குடும்பமாக வாழ்ந்து
நடித்திருந்தார்கள். எனவே எமது
களத்தில் உருவாகும் திரைப்படத்திற்கு
ஆதரவு வழங்குவ�ோம்.

ஈ

ழத்தின் சினிமா படைப்புகள்
பேசப்பட வேண்டிய களம்
இலங்கையை தாண்டி பிரவேசிப்பது
அங்கீகாரத்திற்குரிய விடயம்.
ஈழ சினிமா வளர்ந்து தனக்கான
கட்டமைப்பை நிறுவி வரும் நிலையில்
குறிஞ்சி கிறியேசன்ஸ் நிறுவனத்தின்
படைப்புகள் இலங்கை மீடியாக்கள்
மட்டுமல்லாமல் தென்னிந்தியாவிலும்
இது ஒரு ஈழ சினிமா உருவாக்கம்
என்பதை உறுதிப்படுத்துகின்றது.
திலக் , கெளசி ராஜ் நடிப்பில்
கதிரின் இயக்கத்தில், பத்மயனின்
இசையிலும், வட்சுவின்
ஒளிப்பதிவிலும் உருவாகியிருக்கும்
அழகிய காதல் பாடல் அவளதிகாரம்.
ஜென�ோசன் ராஜேஸ்வர்
இந்த படைப்பை தயாரித்து
வெளியிட்டிருக்கின்றார்.

"நான் பிழை" என்ற பாடல் வெளியிடப்பட்டுள்ளதாக
விக்னேஷ் சிவன் தெரிவித்துள்ளார்.
விக்னேஷ் சிவன் இயக்கி விஜய் சேதுபதி, நயன்தாரா,
சமந்தா நடித்துள்ள படம் காத்துவாக்குல ரெண்டு
காதல். ரொமான்டிக் காமெடி படமான இதனை
ரெளடி பிக்சர்ஸ் மற்றும் செவன் ஸ்கிரீன் ஸ்டூடியோஸ்
இணைந்து தயாரித்துள்ளன. இந்த படத்திற்கு அனிருத்
இசையமைத்துள்ளார்.
இந்த படத்தின் முதல் சிங்கிளான ரெண்டு காதல் பாடல்
கடந்த ஆண்டு காதலர் தினத்தன்று வெளியிடப்பட்டது.
இதைத் தொடர்ந்து செகண்ட் சிங்கிளான டூ டூ டூ பாடல்,
விக்னேஷ் சிவனின் பிறந்தநாளான செப்டம்பர் 18 ம்
திகதியன்று வெளியிடப்பட்டது. அனிருத் இசையமைத்து,
தானே பாடி ஆடிய இந்த பாடல் அனைவரிடமும்
பாராட்டை பெற்றதுடன், ரசிகர்களையும் பெரிதும்
கவர்ந்தது.
இந்நிலையில் படத்தின் அடுத்த பாடலான "நான் பிழை"
என்ற பாடல் நாளை வெளியிடப்படும் என விக்னேஷ்
சிவன் தெரிவித்துள்ளார். இந்த பாடல் ரிலீசை முன்னிட்டு விஜய்
சேதுபதி, நயன்தாரா இருக்கும் புதிய போஸ்டர் ஒன்றும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த பாடல் எப்படி இருக்கும் என்பதை பார்க்க ரசிகர்கள் ஆர்வமாக காத்திருக்கிறார்கள்.
தமிழ் சினிமாவில் மிகவும் பிரபலமான காதல் ஜ�ோடிகளாக வலம் வரும் விக்னேஷ் சிவன் மற்றும்
நயன்தாரா தற்போது புத்தாண்டை க�ொண்டாட துபாய்க்கு சுற்றுலா சென்றுள்ளனர். அங்கு பல்வேறு இடங்களுக்கு
இருவரும் சேர்ந்து சுற்றுலா சென்று க�ொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

பல ஆயிரம் க�ொடுத்து டிக்கெட் வாங்கிய ரசிகர்கள் ... ரத்து செய்யப்பட்டதா சன்னி லிய�ோனின் நடன நிகழ்ச்சி?
சன்னி லிய�ோனை கண்டித்து ப�ோராட்டங்கள்
நடைபெற்றதால் அவருடைய நடன நிகழ்ச்சி ரத்து
செய்யப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
புதுச்சேரியில் புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்துக்கு
மாநில அரசு அனுமதி அளித்தது. இதனால்
நேற்று முன்தினம் புதுவை கடற்கரை பகுதியில்
புத்தாண்டு உற்சாகமாக க�ொண்டாட்டப்பட்டது.
குறிப்பாக புதுவை பழைய துறைமுக
வளாகத்தில் நேற்று முன்தினம் 3 நாட்களுக்கு
இசைநிகழ்ச்சி நடத்தப்படும் என்று
அறிவிக்கப்பட்டு இருந்தது. இந்த நிகழ்ச்சியில்
கவர்ச்சி நடிகை சன்னி லிய�ோன் பங்கேற்பார்
என தெரிவிக்கபட்டு இருந்தது. இந்த செய்தி
இளைஞர்கள் பலரின் கவனத்தையும் ஈர்த்தது.
சன்னி லிய�ோனை வரவேற்று புதுவையில்

ஆங்காங்கே பேனர்கள் வைக்கப்பட்டு இருந்தன.
சன்னி லிய�ோன் பங்கேற்பார் என்றதும்
ஆயிரக்கணக்கான டிக்கெட்களும் விற்று
விட்டன. இதற்காக ரூ. 2500 முதல் ரூ.5000
வரை கட்டணம் வசூலிக்கப்பட்டதாக தகவல்
வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
ஆனால் இதற்கு பல்வேறு சமூக அமைப்புகள்
சன்னி லிய�ோன் பங்கேற்கும் நிகழ்ச்சிக்கு கடும்
எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். ப�ோராட்டத்திலும்
ஈடுபட்டனர். அவர்கள் பழைய துறைமுக
வளாகத்தில் அமைக்கப்பட்டிருந்த சன்னி
லிய�ோனின் பேனரை கிழித்தனர். இதற்கிடையே
நேற்று முன்தினம் இரவு இசை நிகழ்ச்சி
திட்டமிட்டபடி நடைபெற்றது.
ஆனால் இதில் சன்னி லிய�ோன் பங்கேற்றதாக

தெரியவில்லை. டிசம்பர்
30 ஆம் தேதி அவர்
புதுவை வந்தது உறுதியான
நிலையில், அவரை கண்டித்து
ப�ோராட்டங்கள் நடைபெற்றதால்
அவருடைய நடன நிகழ்ச்சி ரத்து
செய்யப்பட்டதாக தெரிகிறது.
த�ொடர்ந்து நடிகை சன்னி
லிய�ோன் இரவ�ோடு, இரவாக
புதுவையை விட்டு சென்று
விட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது.
சன்னி லிய�ோன் பங்கேற்பார்
என்று நினைத்து டிக்கெட் வாங்கிய
ரசிகர்கள் இதனால் ஏமாற்றம்
அடைந்துள்ளனர்.
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க

ழுத்துறை மாவட்டத்தின்
தர்ஹா நகரைப்
பிறப்பிடமாகவும்
மாவனல்லையை தற்போதைய
வசிப்பிடமாகவும் க�ொண்ட
காலாபூஷணம் சுலைமா சமி
இக்பால் 44 வருடங்களாக
கலைத்துறையில் பயணித்துக்
க�ொண்டிருக்கிறார். இவர்
துந்துவையைச் சேர்ந்த
மர்ஹூம் அப்துல் சமி,
தர்ஹா நகரைச் சேர்ந்த
உம்முத்தமீமா சமி ஆகிய�ோரின்
புதல்வியாவார். இவரின்
கணவர் மாவனல்லையைச்
சேர்ந்த அல்ஹாஜ் ம�ௌலவி
ஏ. சீ. எம். இக்பால் பாஸி.
இவர் எக்மி பதிப்பகத்தின்
உரிமையாளராவார்.
இவரது மகள்கள் இருவர் சிறந்த
சிறுகதை எழுத்தாளராக பயணித்துக்
க�ொண்டிருக்கின்றனர். இவரது மகன் பிரபல
ஓவியராகவும், குறுந்திரைப்பட நடிகராகவும்,
இயக்குனராகவும் உள்ளார். இவரது கணவர்
அண்மையில் காலமாகி விட்டார்.
திருமணத்திற்கு பின் இவர் எழுத்திற்கு
ஆர்வமும் ஊக்கமும் தந்தவர் கணவர்தான்
என மகிழ்வுடன் கூறுகிறார். இவரின்
கணவர் சமூகத்தில் 35 வருடங்கள் வரை
ஓர் உலமாவாக பள்ளிவாசல்களில் பணி
புரிந்த அவருக்கு சமூகத்தோடு நெருங்கிய
த�ொடர்பிருந்தது. இதனால் கதைகளுக்கு
நல்ல கருப்பொருள் தந்தவர் கணவர்தான்
எனவும் கடைசியாக வெளியிட்ட
"உண்டியல்" எனும் சிறுகதைத் த�ொகுதியை
இவரின் கணவர் அவரின் குரலிலே
பதிவு செய்து விழிப்புலனற்றவர்களுக்கு
வழங்கியதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
ஆரம்பத்தில் இவர் விழிப்புலன்
இழந்தவர்களுக்கான கல்வி நெறியில்
பயிற்சி பெற்று திஹாரிய இஸ்லாமிய
அங்கவீனர் நிலையத்தில் கண்பார்வையற்ற
பிள்ளைகளுக்கு சில வருடங்கள்
கற்பித்துள்ளார். தர்ஹா நகர் முஸ்லிம்
பெண்கள் மத்தியக் கல்லூரியில் கல்வி கற்று
அங்கேயே 3 வருடங்கள் ஆசிரியையாகப்
பணிபுரிந்தார்.
1977ம் ஆண்டு பாடசாலையில் படிக்கும்
காலத்திலேயே எழுதத்த த�ொடங்கினார்.
நிறைய பத்திரிகைகளிலும் எழுதியத�ோடு
நிறைய இலக்கியப் ப�ோட்டிகளிலும் கலந்து
க�ொண்டு பரிசில்களும் பெற்றுள்ளார்.1984
முதல் 1995 வரை பத்து வருடங்களாக
இலங்கை வான�ொலியின் மாதர் மஜ்லிஸ்
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நிகழ்ச்சிக்கு பிரதித் தயாரிப்பாளராக
இருந்தார். இதன் மூலம் எழுதப்படிக்கத்
தெரியாதவர்களும் இவர் கருத்தை விரும்பிக்
கேட்டார்கள்.
மேலும் இவர் பல்வேறுபட்ட இலக்கியப்
ப�ோட்டிகளில் கலந்து க�ொண்டதால்
எழுத்திற்காக பிரதேச, மாவட்ட, மாகண,

தேசிய, சர்வதேச ரீதியில் பல பரிசுகளும்
தங்கப் பதக்கங்களும் பெற்றுள்ளார். 1997ம்
ஆண்டு சிறிலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ்
அகில இலங்கை ரீதியில் நடாத்திய
"திசைமாறிய தீர்மானங்கள்" எனும்
தலைப்பிலான சிறுகதைப் ப�ோட்டியில்
முதலிடம் பெற்றமைக்காக காலஞ்
சென்ற அமைச்சர் எம். எச் .எம் . அஷ்ரப்
அவர்களால் தங்கப்பதக்கம் வழங்கி
க�ௌரவிக்கப்பட்டார்.
மேலும் 2008ம் ஆண்டு இந்தியாவில்
நர்கிஸ் சஞ்சிகையும், மல்லாரிப்
பதிப்பகமும் இணைந்து நடாத்திய சர்வதேச
நாவல் ப�ோட்டியில் இவர் எழுதிய "ஊற்றை
மறந்த நதிகள்" என்ற நாவல் நான்காம்
இடத்திற்கான பரிசைப் பெற்றுக்கொண்டது.
2009 ஆம் ஆண்டு அதே இடத்தில் நடந்த
சிறுகதை - கவிதைப் ப�ோட்டிகளிலும் இவரது
ஆக்கங்கள் ஆறுதல் பரிசைப் பெற்றுள்ளது.
இவரின் இலக்கியத்துறைப் பயணத்தில்
இதுவரை கிடைக்கப்பெற்ற விருதுகளாக
2002 ஆம் ஆண்டு க�ொழும்பில்
நடைபெற்ற உலக இஸ்லாமிய தமிழ்
இலக்கிய மாநாட்டில் விருது
வழங்கி கெளரவிக்கப்பட்டார்.
மேலும் 2009 ஆம் ஆண்டு
அகில இன நல்லுறவு
ஒன்றியம் கலாஜ�ோதி
விருதும் 2016 ஆம்
ஆண்டு தடாகம் கலை
இலக்கிய வட்டம் தமிழ்
மாமணி விருதும்
2019 ஆம் ஆண்டு
சபரகமுவ மாகாண
சபை சர்வதேச
மகளிர் தின விருதும்
ப�ொற்கிழியும் வழங்கி
கெளரவிக்கப்பட்டுள்ளார்.
44 வருட இலக்கிய
சேவைக்காக 2020 ஆம்
ஆண்டு அரச கலாபூஷண

விருதும் அண்மையில் இவருக்கு வழங்கி
க�ௌரவிக்கப்பட்டது.
இதுவரையில் இவர் ஆறு புத்தகங்கள்
வெளியிட்டுள்ளார்.
1. வைகறைப்பூக்கள் : 1987
2. மனச்சுமைகள் : 1988
3. திசைமாறிய தீர்மானங்கள் : 2003
4. ஊற்றை மறந்த நதிகள் : 2009
5. நந்தவனப் பூக்கள் : 2016
6. உண்டியல்
ப�ோன்றனவாகும்.
மேலும் இவர் கூறுவதாவது நாம்
எழுதும் எழுத்துக்களானது சமூகத்தின்
தேவைகள், யதார்த்தங்கள், அவலங்கள்,
சீர்கேடுகள் என்பவற்றை எழுத
வேண்டும். வெறும் கற்பனைகளை
விட்டு விட்டு உண்மைகளை எழுதினால்
பலருக்கும் பிடிக்கும். தனது கதைகளில்
மாற்றுத்திறனாளிகளைப் பற்றி நிறைய
எழுதியுள்ளேன் . அவர்கள் அனுபவிக்கும்
ச�ோகங்கள், துயரங்கள், எதிர்பார்ப்புக்கள்
என்பவற்றை எழுதியுள்ளேன். எனது
கதைகள், நாவல் என்பவற்றை
இலங்கையின் பார்வையற்றோர் சங்கம்
குரல் பதிவாக, இறுவட்டாக பதிவு
செய்துள்ளது. இதனால் எனது நாட்டில்
மட்டுமல்ல, வெளிநாடுகளிலும் உள்ள
பார்வையற்றவர்கள் கேட்டுப் பயன்
பெறுகிறார்கள் என கூறுகிறார்.
இவர் புத்தகங்களை வெளியிடும்
ப�ோது அடைந்த கஷ்டங்களையும்,
சிரமங்களையும், வீண் செலவுகளையும்
கணவர் அறிந்து க�ொண்டு தனக்காக,
இவர் வெளியீடுகளை பதிப்பிக்கவென
எக்மி பதிப்பகத்தை 2006 ஆம்
ஆண்டளவில் ஆரம்பித்துள்ளார். இவரது
04 புத்தகங்களையும், மகள் இன்ஷிராஹ்
இக்பாலின் 02 புத்தகங்களையும் இன்னும்
பிரபலங்கள் சிலரின் புத்தகங்கள் என 15
இற்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்களை தனது
பதிப்பகத்தால் வெளியிட்டுள்ளார். இத்தனை
வருடங்களாக தனது எழுத்துக்களை
கம்பியூட்டரில் தட்டச்சு செய்பவரும் அவர்
தான். முழுப்புத்தகங்களையும் அவரே
தயாரித்து அச்சகங்களுக்கு க�ொடுப்பார்.
இப்பொழுது அவர் உயிருடன் இல்லாதது
தனக்கும் தன் குடும்பத்திற்கும் மட்டுமல்ல,
தன் எழுத்துக்களுக்கும் பாரிய நஷ்டமாகும்.
அவரின் இறப்பிற்குப் பின்னால் எதையும்
எழுதவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது
எனக் கூறுகிறார்.
இவர் வளர்ந்து வரும் இளம்
எழுத்தாளர்களுக்கு கூறுவதாவது நிறைய
நூல்களை வாசிக்க வேண்டும்.
சமூகத்தை நேசித்து சமூகத்திலுள்ள
குறைநிறைகளை எழுதப் பழக வேண்டும்.
நமது மார்க்கத்தின் வரையறைக்குட்பட்டு
அதன் வரம்புகளை மீறாது சமூகத்திற்கு
க�ொடுக்கவேண்டிய விழிப்புணர்வை
க�ொடுக்க வேண்டும் என வளர்ந்து
வருகின்றவர்களுக்கு தனது கருத்துக்களை
முன்வைத்து கேட்கப்பட்ட கேள்விகள்
அனைத்திற்கும் மனம் திறந்து தனது
பதில்களை வழங்கியுள்ளார்.

மஜினா உமறு லெவ்வை
மாவடிப்பள்ளி.
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சசிகலா − பேலியாக�ொடை

இர்ஷாத் மாஜித்

உமர் கைஸான் − குருநாகல்

சாரீக் அமீன் − மடவள பசார்

திலக் , கெளசி ராஜ் நடிப்பில் கதிரின் இயக்கத்தில், பத்மயனின்
இசையிலும், வட்சுவின் ஒளிப்பதிவிலும் தயாரிக்கப்பட்டிருக்கும்
படம் அவளதிகாரம்..!ஜென�ோசன் ராஜேஸ்வர் தலைமையிலான
அவளதிகாரம்..! படக்குழுவினர்.

மகேந்திரன்

விதுர்ஷன் − பெரியகல்லாறு

கிஷாலன் − ம�ோதரை கடற்கரை

ராஜினி − ம�ோதரை

அக்ஷயன் − வத்தளை

ஜெயக்குமார் − ஹப்புத்தளை

சுபாஷினி − க�ொச்சிக்கடை
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5 வித்தியாசங்களை
கண்டுபிடியுங்கள்

இடைவெளி நிரப்புங்கள்
சீ..........பு

நா..........

வா..........து

நிறம் தீட்டுங்கள்

நா..........காலி

வழிகாட்டுங்கள்

க..........காரு

ஆ..........தை

சரியான விடையை
எழுதுங்கள்

தே.........

த.........சர்

க.........

ச.........கரம்
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வருமானத்தை விட இறைவனின்
அருளை நாடியே சேவையாற்றுகிறேன்
41 வருடங்களாக பள்ளிவாசலில் முஅத்தினாக பணியாற்றும் ரம்ஸி

ப

ள்ளிவாசல்களில்
இஸ்லாமிய மார்க்க
நெறிமுறைகளை செவ்வனே
நெறிப்படுத்தி செயல்படுத்தும்
முஅத்தின்மார்ககளில்
நீர்கொழும்பு, பெரியமுல்ல
ஜும்மா பள்ளிவாசலின் பிரதம
முஅத்தின் அல் - ஹாஜ் ஹசன்தீன்
ம�ொஹமட் ரம்ஸியும் ஒருவர்.
அல் - ஹாஜ் ஹசன்தீன் ம�ொஹமட்
ரம்ஸியை "நான் ர�ொம்ப பிஸி"
பகுதிக்காக பெரியாமுல்ல
ஜும்மா பள்ளிவாசலில்
சந்தித்தேன்.
நான்கு பிள்ளைகளின் தந்தையான
60 வயதுடைய அல் - ஹாஜ் ஹசன்தீன்
ம�ொஹமட் ரம்ஸி நீர்கொழும்பு,
பெரியமுல்ல ஜும்மா பள்ளிவாசலில் 41
வருடங்களாக த�ொடர்ந்தும் முஅத்தினாக
கடமையாற்றி வருகின்றார்.

கேள்வி: நீர்கொழும்பு, பெரியமுல்ல

ஜும்மா பள்ளிவாசல் உலகப் புகழ்
பெற்றது. சுமார் 150 வருட காலங்கள்
பழைமையான இந்த பள்ளிவாசலில்
நீங்கள் எவ்வாறு முஅத்தினாக சேர்ந்து
க�ொண்டீர்கள்?
பதில்: இந்த பள்ளிவாசல் எனது
வீட்டுக்கு மிகவும் அருகாமையிலே
அமைந்துள்ளது. சிறிய வயதிலேயே நான்
இந்த பள்ளிவாசலுக்கு த�ொழுகைக்காக
வருவேன். அப்போது இந்த பள்ளிவாசலில்
காலஞ்சென்ற கண்ணியத்துக்குரிய
பெரிய ஆலிம் சாஹிப் பிரதம கதீப்பாக
கடமையாற்றிக் க�ொண்டு இருந்தார். அவர்
தென் இந்தியாவின் காயல்பட்டணதைச்

சேர்ந்தவர். அவரிடம் மிகவும் பணிவான
முறையில் கண்ணியமாக நான் நடந்து
க�ொள்வேன். சிறந்த மார்க்க அறிஞர். அவர்
என்னை பாங்கு ச�ொல்வதற்கு அழைப்பு
விடுப்பார். அதுதான் பள்ளிவாசலுடன்
என்னை த�ொடர்பு வைப்பதற்கான பிரதான
காரணமாகும். இதுவே எனது ஆரம்பமும்
ஆகும் .
கேள்வி: உங்களுடைய பாடசாலைக்
கல்வியைப் பற்றி கூற முடியுமா ?
பதில்: நான் நீர்கொழும்பு,
பெரியாமுல்ல அல் - ஹிலால் மத்திய
கல்லூரியிலே கல்வி கற்றேன். 7ம்
வகுப்பு வரையில் படித்தேன். ஆனாலும்,
பாடசாலைக் கல்வியை
விடவும் பள்ளிவாசல்
மற்றும் குர்ஆன்
மத்ரஸா
ஆகிய இரு
இடங்களிலேயே
எனது இளமைக்
காலம் அதிகமாக
கழிந்தது.

கேள்வி: 41 வருடங்களாக
பள்ளிவாசலுடனேயே த�ொடர்பு வைத்து
மிக நீண்ட காலத்தைக் கழித்த நீங்கள்
உங்களுடைய இளமைக் காலத்தில்

த�ொழுகைக்காகவும் பாங்கு ச�ொல்வதையும்
அதேப�ோன்று த�ொழுகைக்குரிய
ஏற்பாடுகளையும் செய்வேன்.

கேள்வி: புனித மக்கா நகருக்குச்
சென்று ஹஜ் கடமையை நிறைவேற்றும்
வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிட்டியுள்ளதா ?
பதில்: ஆம், எமது பெரியமுல்ல
ஜும்மா பள்ளிவாசலின் முன்னாள்
தர்மகர்த்தா மர்ஹும் அல்ஹாஜ். ஆப்தீனின்
மூத்த மகன் மர்ஹும் அல்ஹாஜ் கலீல்
ஹாஜி அவர்களது ச�ொந்த செலவில்
என்னை புனித ஹஜ் கடமையை
நிறைவேற்றுவதற்காக மக்கா நகருக்கு
அனுப்பி வைத்தார் . அவருக்காக நான்
என்றும் பிரார்த்திக்கின்றேன்.
கேள்வி: க�ொர�ோனா வைரஸின்
த�ொற்று மிகவும் தீவிரமாக பரவிக்
க�ொண்டிருந்த காலத்தில் நாட்டிலுள்ள சகல
பள்ளிவாசல்களிலும் ஜும்மா த�ொழுகை
மற்றும் ஏனைய த�ொழுகைகளை
நிறைவேற்றுவதற்கான சந்தர்ப்பங்கள்
கிடைக்கவில்லை.
இதன் ப�ோது நீங்கள் கடமை புரியும்
பள்ளிவாசலின் நிலைமை எவ்வாறு
இருந்தது ?
பதில்: நான் எனது கடமைகளை உரிய
நேரங்களில் வந்து ஒழுங்காக செய்தேன்.
நீர்கொழும்பு மாநகர சபையின் ப�ொதுச்
சுகாதாரப் பிரிவினரின் ஆல�ோசனையின்
கீழ் பள்ளிவாசலின் நடவடிக்கைகள்
அனைத்தும் உரிய முறையில்
நிறைவேற்றப்பட்டன. அல்லாஹ்
ப�ோதுமானவன் .

கேள்வி:

பெரியமுல்ல, ஜும்மா
பள்ளிவாசலில் முழு நேர
முஅத்தினாக நீங்கள் கடமையாற்ற
இணைந்தது பற்றி?
பதில்: பள்ளிவாசலுடன் மிகவும்
நெருக்கமாக இருந்த அன்றைய
காலகட்டத்தில் அப்போதைய
பெரியாமுல்ல ஜும்மா பள்ளிவாசல்
நிர்வாகக் குழுவே என்னை பள்ளிவாசலின்
முழு நேர முஅத்தினாக நியமனம் செய்தது.
அப்போது முழு ஊர் மக்களும் எனக்கு
ஆதரவு தெரிவித்தனர். அதனை நான்
மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக் க�ொண்டேன்.
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நண்பர்களுடன் பழகும் வாய்ப்புக்கள்
கிட்டவில்லையா?
பதில்: இஸ்லாமிய மார்க்கக்
கல்வியிலேயே எனது முழு ஆர்வமும்
இருந்தது. வேறு எவைகளிலும் த�ொடர்பு
வைக்கவில்லை. இதனால் ஜும்மா
பள்ளிவாசலிலேயே காலத்தைக் கழித்தேன்.
23 வயதிலேயே முழு நேர முஅத்தினாக
பள்ளிவாசலில் கடமையாற்றுவதற்கு
ஆரம்பித்தேன். மார்க்க அறிஞர்களே எனது
இளமைக் கால நண்பர்களாக இருந்தனர்.

கேள்வி: பள்ளிவாசலில் முஅத்தினாக
சேர்ந்து சேவை செய்ய ஆரம்பித்த
ப�ோது உங்களுக்கு ஏதாவது ஊதியம்
வழங்கப்பட்டதா?
பதில்: எனக்கு அப்போது சிறிய
க�ொடுப்பனவ�ொன்றை நிர்வாக குழு
வழங்கி வந்தது. அதனை நான் மிகவும்
மகிழ்ச்சியாக ஏற்றுக் க�ொண்டேன்.
கேள்வி: முஅத்தின் வேலை நேரங்கள்
எப்படியானவை ?
பதில்: இந்த த�ொழிலை அல்லாஹ்வின்
ப�ொருட்டை நாடியே செய்து வருகின்றேன்.
தினமும் அதிகாலை 3.00 மணி த�ொடக்கம்
பள்ளிவாசலில் சுபஹ் த�ொழுகைக்குரிய
சகலவிதமான ஏற்பாடுகளையும்
செய்வேன். பின்னர், காலை 8 மணியளவில்
வீட்டுக்குச் சென்று எனது குடும்ப
நலன்களுக்கான விடயங்களையும்
மேற்கொள்வேன். முற்பகல் 11.00
மணியளவில் மீண்டும் பள்ளிவாசலுக்கு
வந்து லுஹர் த�ொழுகைக்கான
ஏற்பாடுகளை மேற்கொள்வேன். பின்னர்
அஸர் த�ொழுகைக்காக 3 .00 மணிக்கு
வருவேன். இவ்வாறு ஒவ்வொரு

கேள்வி: க�ொர�ோனா தடுப்பூசிகளை
மக்கள் தற்போது ஏற்றிக் க�ொண்டுள்ளனர்.
பள்ளிவாசலில் த�ொழுகைகள் எவ்வாறு
நிறைவேற்றப்படுகின்றன?
பதில்: ப�ொதுச் சுகாதாரப் பிரிவினர்
வழங்கியுள்ள சுகாதார வழிகாட்டலின்
அடிப்படையின் கீழ் த�ொழுகைகள்
அனைத்தும் தற்போது நிறைவேற்றப்பட்டு
வருகின்றன.
கேள்வி: பள்ளிவாசலின் கடமைகள்
தவிர்ந்த ஏனைய நேரங்களில் பகுதி நேர
வேலைகள் ஏதும் செய்து வருகின்றீர்களா?
பதில்: எமது பிரதேசத்திலுள்ள சில
வீடுகளில் நான் குர்ஆன் ஓதுவதற்கான
முறையான பயிற்சிகளை வழங்கி
வருகின்றேன். இதனால் எனது முஅத்தின்
வேலைக்கு எவ்வித பாதிப்புமில்லை.
கேள்வி: இன்றைய காலகட்டத்தில்
வாழ்க்கைச் செலவு மிகவும்
அதிகரித்துள்ளது. உங்களுடைய
வருவாய்கள் அதாவது வருமானங்கள்
எவ்வாறு உள்ளது?
பதில்: எமது பள்ளிவாசலின்
தற்போதைய நிர்வாகக் குழு என்னுடைய
தேவைகளுக்கு ஏற்ப ஊதியம�ொன்றை
எனக்கு வழங்கி வருகின்றது . அதனை
வைத்து சமாளிப்பு செய்கின்றேன்.
மேலும், பகுதி நேர குர்ஆன்
வகுப்புகளை நடாத்தியும் சுமாரான
வருமானம�ொன்றையும் பெற்றுக் க�ொண்டு
வருகின்றேன். நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து
வரும் வாழ்க்கை செலவை சமாளிப்பது
தற்போது கஷ்டமான காரியம் தான்.

ம�ொஹமட் ருஸ்மான்

(படங்கள் ; நீர்கொழும்பு தினகரன் நிருபர்)
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திருமணத்திற்கு தயாராகும்
பெண்களுக்கு...!
சத்தான உணவில்தான் சருமத்தின்
உண்மையான ஆர�ோக்கியம்
அடங்கியுள்ளது. எனவே
ஊட்டச்சத்து நிறைந்த
உணவுகளை சாப்பிடுவது
அவசியம். எண்ணெய்யில்
ப�ொரித்த உணவுகள், துரித
உணவுகளை தவிர்த்து
காய்கறிகள், பழங்களை
உணவில் சேர்த்துக்கொள்வது
சருமத்திற்கு சிறந்தது.

உறக்கம்
முக்கியம்:

சரும பராமரிப்பு:

திருமணத்தன்று ஒப்பனை
செய்துக�ொண்டாலும், அழகை
மேம்படுத்திக்காட்டுவதற்கு சரும
ஆர�ோக்கியம் முக்கியமானது. திருமண
நாளுக்கு மூன்று மாதத்திற்கு முன்பாகவே,
முறையான சரும பராமரிப்பை மேற்கொள்ள
வேண்டும். இது திருமண நாளின்போது
முகத்தின் ப�ொலிவை அதிகரிக்கும்.
மருத்துவர் மற்றும் அழகுக்கலை நிபுணரின்
ஆல�ோசனைய�ோடு பகல் மற்றும் இரவு
நேர சரும பராமரிப்பு முறைகளை செய்ய
வேண்டும். ரசாயனப் ப�ொருட்கள் கலந்த
அழகு சாதனப் ப�ொருட்களுக்கு பதிலாக,
இயற்கை முறையில் தயாரித்த ப�ொருட்களை
பயன்படுத்துவது நல்லது.

உணவு, சரும பராமரிப்பு
ப�ோலவே, ப�ோதுமான
உறக்கம் அவசியமானது.
எட்டு மணி நேரம் ஆழ்ந்த
அமைதியான இரவு உறக்கம்
மன மகிழ்ச்சியை தருவத�ோடு,
உடல் ஆர�ோக்கியத்திற்கும்
வழி வகுக்கும். இது கண்களை
சுற்றியுள்ள கருவளையத்தை
நீக்குவத�ோடு, புத்துணர்ச்சியையும்
க�ொடுக்கும்.

உடற்பயிற்சி அவசியம்:

தினமும் மிதமான உடற்பயிற்சிகளை
செய்வதன் மூலம், உடலையும், மனதையும்
இளமையாக வைத்துக்கொள்ள முடியும்.
உடற்பயிற்சி செய்வதால் சரும
ஆர�ோக்கியம் மேம்படும். தேவையற்ற
க�ொழுப்பு கரையும். உடலின்

ஆற்றல் அதிகரிக்கும். முகத்தின் ப�ொலிவு
கூடும். திருமணத்துக்கு பின்பும் இதைப்
பின்பற்றலாம்.

மனநலன் பேணுதல்:

உடல் நலன்
ப�ோலவே,
மன நலன்
பேணுதலும்

முக்கியமானது. திருமணத்தின் மூலம்
ஆண்-பெண் இடையிலான புது உறவு
த�ொடங்குவத�ோடு மட்டுமில்லாமல், புதிய
ச�ொந்தங்கள், உறவுகள் ப�ோன்றவற்றையும்
சந்திக்க நேரிடும். அவற்றின் மூலம் வரும்
மகிழ்ச்சி, சிக்கல்
அனைத்தையும்
எதிர்கொண்டு
அரவணைத்து
செல்ல
வேண்டும்.

உணவில் கவனம் தேவை:

விலை அதிகமான கிரீம்கள், பேஸ்
பேக்குகள் ப�ோன்றவற்றை வெளிப்பூச்சாக
பயன்படுத்தினாலும், நாம் உட்கொள்ளும்

புத்தகங்களை வெளியிடுவதை...
6ஆம் பக்கத் த�ொடர்ச்சி
கே: இதுவரையில் உங்களை கவர்ந்த எழுத்தாளர் யார்? இறுதியாக
நீங்கள் விரும்பி வாசித்த படைப்பு எது?
ப: என்னை கவர்ந்த எழுத்தாளர் என்று என்னால் யாரையும் குறிப்பிட்டு
ச�ொல்ல முடியாது. ஒவ்வொருவரும் அவர்களின் தனித்துவத்தை
க�ொண்டு எழுதுகிறார்கள். நல்ல கதைகளை க�ொண்டு எழுதும் அனைத்து
எழுத்தாளர்களும் என்னை கவர்ந்தவர்களே. விரும்பி வாசித்த நாவல்
எதுவென்றால் “மயங்குகிறாள் மாது” என்ற ஒரு நாவலாகும். மிகவும்
மனதை உருக வைத்த நாவலாகும்.

கே: உங்கள் படைப்புக்களுக்கு இதுவரையில் கிடைத்த
பாராட்டுக்கள் பற்றி கூறுங்கள்?

ப: விருதுகளும், சான்றிதழ்களும் மாத்திரம் பாராட்டு அல்ல “wow,nice,
amazing” என்ற சிறு ச�ொற்களும் கூட எனக்கு மிகப்பெரிய பாராட்டாகவே
தெரிந்தன. அவை எனக்கு மிகவும் சந்தோஷத்தையும் க�ொடுத்தன.
வாசகர்கள் எனக்கு க�ொடுத்த சிறிய சிறிய நல்ல விமர்சனங்களும் எனக்கு
பெரிய பாராட்டாகவும், ஊக்குவிப்பாகவுமே இருந்தன. முதல் முறை ஒரு

பாராட்டு கிடைத்த ப�ோது அது எவ்வளவு சந்தோஷம் க�ொடுத்தத�ோ அதே
அளவு சந்தோஷம் இன்று வரையில் த�ொடர்கிறது.

கே: உங்களது எதிர்கால முயற்சிகள் பற்றி குறிப்பிடுங்கள்?

ப: இதே கேள்வி ஒரு வருடத்திற்கு முன்பு என்னிடம்
வினவப்பட்டிருந்தால் நிட்சயமாக எனது ஒரு படைப்பாவது புத்தகமாக
வெளிவர வேண்டும் என கூறியிருப்பேன். ஆனால் இப்போது 2
புத்தகங்கள் வெளியிட்டுள்ளேன். இருப்பினும் புத்தகங்கள்
வெளியிடுவதை விடவும் முக்கியம் அவை மக்களிடம் சென்றடைவது.
இக்காலகட்டத்தில் புத்தகங்கள் வாசிப்போரின் எண்ணிக்கை குறைந்து
வருகிறது. அதனால் என்னுடைய எதிர்கால முயற்சியாக வெளிநாடுகளில்
பயன்பாட்டில் உள்ளது ப�ோன்று இலங்கையில் நடமாடும் இலவச
புத்தகசாலை ஆரம்பிக்க முயலுகின்றேன். அதன்மூலமாக சிறுவர் முதல்
பெரியவர் வரை வாசிப்பு வளர்ச்சி பெறும் என நம்புகிறேன்.”

கே: உங்களைப் ப�ோன்று இலக்கிய துறையில் வளர்ந்து வரும்
இளம் படைப்பாளர்களுக்கு நீங்கள் கூற விரும்புவது என்ன?
ப: நேர் மறையான விமர்சனங்களை எந்தளவு சந்தோஷமாக
ஏற்றுக்கொள்கின்றீர்கள�ோ அதே அளவு எதிர்மறையான
விமர்சனங்களையும் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். அப்படி ஒரு மனநிலை

உங்களால் உருவாக்கிக்கொள்ள முடியுமாயின் இத்துறையில் நிட்சயம்
வளர்ச்சி பெறலாம். இத்துறையில் பயணிக்கும் யாவரும் கசப்பான
தருணங்களை கடந்து சென்றே ஆகவேண்டும். அதை சந்தோஷமாக
கடக்க முயலுங்கள். இதுவும் கடந்து ப�ோகும் என்ற என்று பயணம்
செய்தால் எதுவும் கடந்து ப�ோவது நிட்சயம்.

கே: இளைஞர்களின் வாசிப்பு குறைந்து இணைய பாவனை அதிகரித்து
வரும் இந்நிலையில் வாசிப்பை மேம்படுத்த என்ன செய்யலாம்?”

ப:ஆம், அந்தக் காலத்தில் இணையம், த�ொலைபேசி எதுவும்
இல்லாமல் வாசிப்பையே ப�ொழுதுப�ோக்கை அனைவரும்
க�ொண்டிருந்தனர். ஆனால் தற்போது அப்படி இல்லை வேலைப்பளு,
த�ொலைபேசி, இணையம் எனக் காலம் செல்கிறது. ஆனால் அவர்கள்
பாவிக்கும் அதே த�ொலைபேசி, இணையத்தில் புத்தகங்களை
வாசிக்கக்கூடிய வலைத்தளங்களும் அதிகமாகவே காணப்படுகின்றன.
அதனைப் பயன்படுத்திக் கூட வாசிப்புத் திறனை தற்கால இளைஞர்கள்
வளர்த்து க�ொள்ளலாம். அதுமட்டுமன்றி, சிறுவர்கள் முதல் பெரியவர்கள்
வரை அனைவருக்கும் பரிசுகள் வழங்கும் ப�ோது அதை ஒரு புத்தகமாக

க�ொடுத்தால் ஒரு வாசகரை நிட்சயமாக உருவாக்கலாம் என
நம்புகிறேன்.”

ம

லையடிவார மக்களுக்கு
நடக்கும் அநீதியை எதிர்த்து
அதிகாரிகளை கண்டித்து ப�ோராடிய
வழக்கறிஞர் சந்துருவின்
உண்மைக்கதை ஜெய்பீம்.
1993ஆம் ஆண்டு விழுப்புரம் மாவட்டத்தில்
ஒரு மலையடிவாரத்தில் வாழும் பழங்குடியினர்
ப�ொருளாதார ரீதியாகவும் கல்வி அறிவு இல்லாமலும்
வாழ்ந்து வருகின்றனர். இந்த இருளர் இன மக்கள்
சந்திக்கும் துயரங்கள் குறித்து வெளியான படமே
ஜெய்பீம் திரைப்படமாகும்.
நடிகர் சூர்யா- ஜ�ோதிகா இணைந்து தயாரித்துள்ள
ஜெய்பீம் திரைப்படத்தில் மணிகண்டன், ரஜிஷா
விஜயன், லிஜ�ோ ம�ோல் ஜ�ோஸ், பிரகாஷ்ராஜ் மற்றும்
நடிகர் சூர்யா முதலிய�ோர் நடித்துள்ளனர்.
இப்படம் அமிச�ோன் பிரைம் தளத்தில் (2021 நவம்பர்
2) வெளியிடப்பட்டது. காவல் நிலையத்தில் இருந்து
காணாமல் ப�ோன கணவனைக் கண்டுபிடிக்க ப�ோராடும்
பழங்குடி பெண்ணின் ப�ோராட்டமே ஜெய்பீம் படம்.
இருளர் பழங்குடி சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்
ராசாகண்ணு. செங்கல் சூலையில் வேலை, பாம்பு
பிடித்து காட்டுப்பகுதியில் விடுதல் என எல்லா
வேலைகளையும் தனது குடும்பத்திற்காக செய்து
வருகிறார். இவரின் மனைவி செங்கேணி கணவர் மீது
தீரா காதல் க�ொண்டவள். இருளர்களின் எலி வேட்டை,
பாம்பு பிடித்தல், பேச்சு வழக்கு, சாவு சடங்குகள் என
ஒவ்வொன்றையும் நுட்பமாக பதிவு செய்துள்ளார்
இயக்குனர் ஞானவேல்.
மனைவி செங்கேணி கணவன் மேல் அதீத அன்பு
க�ொண்டவள். கல்வீடு கட்டித்தருவதே இலட்சியமாக
இருக்கும் இந்த தம்பதியினரின் காதல் காட்சிகள் மிக
அழகாக எடுத்துக்காட்டப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில்
ஊர்த்தலைவரின் வீட்டில் பாம்பு புகுந்துவிட அதை
பிடித்து காட்டில் விடுகிறார்.
கல்வீடு கட்டவேண்டும் என்ற கனவில் ஊர்
மக்கள�ோடு இணைந்து மாவட்டம் தாண்டி செங்கல்
சூலையில் வேலை செய்கின்றார் ராசாகண்ணு.
பாம்பு பிடித்த இடத்தில் நகைகள் காணாமல் ப�ோக
ராசாகண்ணு மேல் திருட்டு பலி விழுகின்றது.
ராசாகண்ணுவின் மனைவி, நண்பர்கள், சக�ோதரிகள்
என அனைவரும் ப�ொலிஸாரின் சித்திரவதைக்கு
ஆட்படுகின்றனர். பின்னர் ராசாகண்ணுவும் அவரது
நண்பர்களான இருட்டப்பன், ம�ொசக்குட்டியும் ப�ொலிஸ்
நிலையத்தில் இருந்து தப்பிவிடுகின்றனர். கணவரின்
நிலை அறியாது கர்ப்பிணி ப�ொண்ணாக தவிக்கிறார்
செங்கேணி. கணவரை தேடி ப�ொலிஸ் நிலையத்திற்குச்
செல்லும் ப�ோது அவளை தரம் குறைவாக நடாத்தும்
காவல்துறையினர் அவளின் கணவர் மற்றும் நண்பர்கள்
தப்பி சென்றுவிட்டதாக கூறுகின்றனர். உண்மையில்
ராசாகண்ணு தப்பித்து விட்டாரா? நகைகளை திருடியது
யார்? ப�ோன்ற பல கேள்விகள�ோடு அவர்களுக்கு
நியாயம் பெற்றுத் தரும் வழக்கறிஞராக சூர்யா
வருகின்றார். பின்னர் சூர்யா வாதாடி அவர்களுக்கு
நியாயத்தை பெற்றுக் க�ொடுத்தாரா? இல்லையா என்பதே
படத்தின் கதை.
பலரை உண்மையாகவே அந்த கதாபாத்திரத்திற்கு
சென்று நடிக்க வைத்திருப்பது ப�ோல அதிலும்
ராசாகண்ணு கதாபாத்திரத்தில் நடித்த மணிகண்டனும்,
செங்கேணி கதாபாத்திரத்தில் நடித்த லிஜ�ோ
ம�ோல் ஜ�ோஸும் உண்மையிலேயே எம் மனதை
கலங்கவைக்கின்றனர். ம�ொசக்குட்டி, இருட்டப்பன்
கதாபாத்திரம் அனுபவம் உள்ள நடிகர்களையே மிஞ்சும்
அளவுக்கு அசத்தியுள்ளனர்.
ப�ொதுவாக பிரபல நடிகர் என்றாலே ஒரு சண்டை
காட்சியை வைத்து விடுவார்கள். ஆனால் நல்லபடியாக
இந்த திரைப்படத்தில் சண்டை காட்சியை வைத்து
கதை சுவாரஸ்யத்தை குறைக்காமல் இருந்தது நல்லது.
அதிகார கட்டமைப்பு தன்னை சார்ந்தவர்களை பாதுகாக்க
என்னவெல்லாம் செய்யும் என்பதை சந்துருவாக வரும்
சூரியாவிற்கு பணத்தில் பெரிதாக முக்கியத்துவம்
இல்லை என்றாலும் கதையை நகர்த்தி செல்லக்கூடிய
ஒரு வேடத்தில் சூர்யா நடித்திருக்கிறார்.
இந்தப் படத்தில் ஆசிரியையாக வரும் கர்ணன் பட
நாயகி ரஜிஷா விஜயனுக்கு ஒரு சில காட்சிகளைத் தவிர
பெரிதாக ஒரு வாய்ப்பும் இல்லை. 1995 காலகட்டப்
பகுதி குடிசைகள், செங்கல்சூலை, ப�ொலிஸ் நிலையம்,

2022 ஜனவரி 09 ஞாயிற்றுக்கிழமை
நீதிமன்றம் என அனைத்திலும் கலை இயக்குனர் கதிரின்
உழைப்பு தணித்து தெரிகின்றது. S.R கதிரின் ஒளிப்பதிவு
காவல் நிலைய சிறை வன்முறை க�ொடூரத்தை கண்முன்
எமக்குக் காட்டுகின்றன. ச�ோன்ரோல்டனின் இசை
படத்தை அடுத்த கட்டத்துக்குக் க�ொண்டு செல்கின்றது.
தப்பு பன்றவங்களுக்கு பதவி, பணம், சாதினு நிறைய
இருக்கு. பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நாமதானே இருக்கம்,
ப�ொலிஸ்காரங்க பாம்பு கடிச்சி வந்தாலும் காசு
வாங்காம வைத்தியம் பார்ப்பேன் சார், ஜனநாயகத்தை
நிலை நிறுத்தனும்னா சில நேரங்கள்ல சர்வாதிகாரத்த
கையில் எடுத்துதான் ஆகணும், இருக்கங்கள்லையே
ர�ொம்ப ம�ோசமானவன் ப�ொலிஸ்காரன்தானு நினைக்கிற
வக்கீலும் ர�ொம்ப ம�ோசமானவன் வக்கீல்தானு
நினைக்கிற ப�ொலிஸ்காரனும் சேர்ந்து இந்த கேஸ்ல
உண்மைய கண்டு பிடிக்கப்போரம் ப�ோன்ற அழகான

பழங்குடி
பெண்ணின்

ப�ோராட்டமே
“ஜெய்பீம்“!

வசனங்கள் படத்தை தாங்கி பிடிக்கின்றன.சிறையில்
இருந்து வெளிவந்த கைதிகளை சாதி பெயர் கேட்டு
ப�ொலிஸ் துறையினர் கையாளும் விதம் முதல்
காட்சியிலேயே நம்மை அதிர வைக்கின்றார் இயக்குனர்
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ஞானவேல். நம்பிக்கையை இருளில் இருந்து இருளர்கள்
வாழ்வுக்கு வெளிச்சம் ப�ோடும் பாதையை இருளர்
பாதுகாப்பு சட்டம் த�ொடங்கிய பின்னணியை பெரும்
உழைப்புடன் பதிவு செய்த விதம் அருமையாக இருந்தது.
என்றாலும் ஜெய்பீம் படம் திரையிடப்பட்ட
ப�ோது அதற்கான விமர்சனங்கள் பலவாறு
முன்வைக்கப்பட்டு நீதிமன்றங்களில் வழக்குதாக்கல்
செய்யப்பட்டது. அந்தவகையில் உண்மை சம்பவத்தை
அடிப்படையாக க�ொண்டு புனையப்பட்ட இப்படத்தில்
உண்மை கதையில் உள்ள பெயரையே திரைப்பட
கதாப்பாத்திரங்களுக்கும் வைக்கப்பட்டது. இந்த
சம்பவத்தில் வழக்கறிஞராக இருந்த சந்துரு அவர்களின்
பெயரையே திரைப்படத்தில் சூர்யா ஏற்றார். இந்த
சம்பவத்தை விசாரித்த காவல் துறை அதிகாரி
பெருமாள் சாமியின் பெயரே திரைப்படத்திலும்
கையாளப்பட்டத�ோடு இறந்த ராசாகண்ணுவின் பெயரே
திரைப்பட கதாபாத்திரத்திற்கும் வைக்கப்பட்டது.
இச் சம்பவத்தில் த�ொடர்புடைய ப�ொலிஸ்
அதிகாரியின் உண்மையான பெயர் அந்தோணி.
ஆனால் திரைப்படத்தில் குரு மூர்த்தி என பெயர்
மாற்றப்பட்டுள்ளது. வழக்கு த�ொடுத்த பார்வதியின்
பெயரை திரைப்படத்தில் செங்கேணி எனவும்
மாற்றியுள்ளார்கள். இது இக்கதையை திசை திருப்புவதாக
அமைந்துள்ளது என குற்றம்சாட்டப்பட்டது.
ப�ொலிஸ் நிலையத்தில் விசாரணைக்காக சென்ற
ராசா கண்ணு அடித்துக் க�ொல்லப்படுகின்றார். இந்த
செய்தியை ப�ொலிஸ் கான்ஸ்டபிள் SI குருமூர்த்திக்கு
த�ொலைபேசி அழைப்பெடுத்து ச�ொல்கின்றார்.
குருமூர்த்தியின் வீட்டின் சுவரில் தீச்சட்டி கலண்டர்
ஒன்று காணப்படுகிறது. இந்த தீச்சட்டி வன்னியர்
சங்கத்தை குறிப்பதாகும். இந்த சம்பவம் நடந்த
மாவட்டத்தில் வன்னியர் சமூகத்தினர் அதிக அளவில்
வாழ்கின்றனர். அங்கு ஆண்டுத�ோறும் வன்னியர்
சங்கத்தினர் தீச்சட்டி குறியீடுள்ள கலண்டர்களை
எல்லோருக்கும் க�ொடுப்பார்கள். எல்லோரது
வீடுகளிலும் இந்த கலண்டர் காணப்படும். எனவே இந்த
காவல்துறை அதிகாரி வன்னியர் சமூகத்தை சேர்ந்தவர்
என்பதை கூறாமல் கூறுகின்றார் ஞானவேல். வன்னியர்
சமூகத்தில் வாழும் பெரும்பான்மையான மக்கள் இந்து
சமயத்தை சேர்ந்தவர்கள். இருந்த காரணத்தினால் இந்த
சம்பவத்தில் த�ொடர்புடைய ப�ொலிஸ் அதிகாரியின்
பெயர் அந்தோனி. (கிறிஸ்டியன் பெயர்) அந்தோனி
என்ற பெயர் திரைப்படத்தில் குருமூர்த்தி என மாற்றம்
செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் எப்படி வன்னி
சமூகத்தை இழிவு படுத்த முடியும் என்ற கேள்வி
எழுகின்றது. இந்த சம்பவத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்
பார்வதி. இவருக்கு நீதி கிடைக்க வேண்டும்
என்பதற்காக அவரை அரவணைத்து அவருக்காக
வழக்கு வாதாடியவர் க�ொம்யுனிஸ்ட் கட்சியைச் சேர்ந்த
க�ோவிந்தன் என்பவர். இவர் ஒரு வன்னிய சமூகத்தை
சேர்ந்தவர் ஆவார். இவர் பதினாறு வருடங்கள் இந்த
சட்ட ப�ோராட்டத்தை மேற்கொண்டார். இதற்காக
தான் திருமணமும் ச�ொய்துக�ொள்ளவில்லை. ஆனால்
இவருடைய பெயர் திரைப்படத்தில் எந்த இடத்திலும்
பயன்படுத்தப்படவில்லை. காரணம் இத்திரைப்படத்தின்
இயக்குனர் ஞானவேல் வன்னியர் சமூகத்தை மாத்திரமே
குறிப்பிட வந்துள்ளார் என்பதை திட்டவட்டமாக அறிய
முடிகின்றது. இத்தகைய அம்சங்களால் இத்திரைப்படம்
விமர்சனத்துக்கு உட்படுத்தப்பட்ட ப�ோதிலும் வெற்றி
திரைப்படமாக மிளிர்கின்றது.

ந. திஸ்னாகுமாரி

நான்காம் வருடம்
ஊடக கற்கைகள் துறை,
யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகம்

இப்பத்திரிகை அேஸாஸியேட்டட் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ஒப் சில�ோன் லிமிடட் கம்பனியரால் க�ொழும்பு இல. 35, டி ஆர். விஜயவர்தன மாவத்தையிலுள்ள லேக் ஹவுஸில் 2022 ஜனவரி மாதம் 09 ஆம் திகதி ஞாயிற்றுக்கிழமை அச்சிட்டுப் பிரசுரிக்கப்பட்டது.

க�ொழும்பு டீ.எஸ். சேனாநாயக்க கல்லூரியின் 41 ஆவது வருடாந்த இஸ்லாமிய தினம் கடந்தவாரம் கல்லூரியின்
பிரதான மண்டபத்தில் நடைபெற்றப�ோது இஸ்லாமிய மஜ்லிஸ் ப�ொறுப்பாசிரியை பிர்தௌஸியா பாறூக் மற்றும் சக
ஆசிரியர், ஆசிரியைகளுடன் பாடசாலை இஸ்லாமிக் மஜ்லிஸ் உறுப்பினர்கள் எடுத்துக்ெகாண்ட படம்

க�ொழும்பு டீ. எஸ். சேனாநாயக்க
கல்லூரியின் மஜ்லிஸ் உறுப்பினர்கள்

