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2022 ஜனவரி 09 ஞாயிற்றுக்கிழமை

த�ழர் �ரச்�ைனக்கு�ய �ர்வு ெதாடர்�லான ேபச்சு-
வார்த்ைதகள், �ண்ட கால முடக்க �ைலைமக்குப் �ன்னர் 
கடந்த ஒரு மாத காலமாக ேவகம் ��த்துள்ளைம த�ழ் சமூ-
கத்துக்கு புத்துணர்ைவ அ�ப்பதாக உள்ளது. பு�ய அர�-
யலைமப்பு வைரவு தயாரா� வருவதாக தகவல்கள் க�ந்த 
�ன்னேர, 13 ஆம் �ருத்தச் சட்டம் அவ்வைர�ல் உள்ளடக்-
கப்படாமல் ே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 நைடெபற்-
றன. பாரதப் �ரதமருக்கான வைர�ல் எவற்ைற ேசர்த்துக் 
ெகாள்வது, எவற்ைற ைக�டுவது என்பது ெதாடர்பாக ெந�ய 
ேபச்சுவார்த்ைதகள் நடத்தப்பட்டு முதல் வைரவுக்கான �ர்மா-
னங்கள் 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 பார்-
ைவக்கு அனுப்பப்பட்ட ேபாது, மைலயக மற்றும் முஸ்�ம் சமூ-
கங்க�ன் �ைலப்பாடுகள் ெதாடர்�ல் ேபாதுமான க�சைன 
ெசலுத்தப்பட�ல்ைல எனக் கருதப்பட்டதால் ��ெதாரு 
ஆவணம் தயா�க்கப்பட்டு அதுவும் தைலவர்க�ன் 
பார்ைவக்காக அனுப்பப்பட்டது.   

எங்கள் ்கருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்து
இணக்கப்பாடின்றி தயாரிக்கப்பட்ட   
இந்தியப் பிரதமருக்கான ஆவணம்

04

ேமாடி ஐயாவுக்கு ஆவணம் அனுப்பி 
எந்த பிரேயாசனமும் இல்ைல, தீர்வு எங்-
கேளாடதான் எண்டு  அரசாங்கம் கிளியரா 
ெசால்லிவிட் டுதுதாேன...

அரசாங்கம் அவசரப்பட்டிருக்க ேதைவ-
யில்ைல , 30  வருஷமா ஒற்றுைமபடா-
தவ இனி ஒண்டா ேபாவினம் எண்டு  
நிைனக்கிறீங்கேள...!!!

�க்கல் �ராச்சா�

ெநருக்கடியிலிருந்து அரசு 
புதிய ஆண்டில் மீண்ெடழும்!

திகைன சின்னப்பர் ஆலய 
ெசழுைமமிகு வரலாறு

ெபாதுநலவாய நாடுகளின்

32பக்கங்கள்

இைணப்பு
இைணப்பு
இைணப்பு
இைணப்பு
இைணப்புஇலவச
இைணப்பு
இைணப்பு
இைணப்பு

விைளயாட்டு விழாவிற்கான
ேகால் அலரி மாளிைகயில்

24
இைளஞனின் உயிைரப் 
பறித்த டிக்ெடாக் ெசயலி

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

நாவலப்�ட்� சுழற்� 
�ருபர்

ெ ப ருந் ே த ா ட் -
டப் பகு�-
க � லு ள் ள 
ஒ வ் ெ வ ா ரு 
குடும்பத்�ற் -
கும் ஏழு ேபர்ச் கா�ைய வழங்க 
ஜனா�ப� �ர்மா�த்துள்ளதாக 
�வசாய அைமச்சர் ம�ந்-
தானந்த அளுத்கமேக

வவுனியாவில் இரு
சிறுமிகைள ஏமாற்றிய
சஜித் அணியினர்

ெசாய்சாபுர ெதாடர்மா� 
கு��ருப்ெபான்�ல் ஏற்-
பட்ட � �பத்�ல் உயர்தர மாணவன் ஒருவன் உ��ழந்துள்-
ளார்.  ே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

ேதாட்டப்பகுதி
குடும்பங்களுக்கு
07 ேபர்ச் காணி

இ ல ங் ை க � ல் 
ைக�ருப்பு தங்கத்-
�ன் ெபறும��ல் 
�ழ்ச்� ஏற்பட்டுள்-
ளதாக 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

தங்கத்தின் ைகயிருப்பு
ெபறுமதியில் வீழ்ச்சி

ஆைரயம்ப� �னகரன் �ருபர் 

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

லசந்த விக்ரமதுங்கவின்
13ஆவது நிைனவு தினம்

04 0404

�ருச்� எம்.ேக. 
ஷாகுல் ஹ�து

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 �ைற-
க��ருந்து த�ழ்-
நாட்ைடச் ேசர்ந்த 
12 �னவர்கைள 

�டு�க்க நடவ�க்ைக ேமற்ெகாண்ட-
ைமக்காக மத்�ய அரசுக்கு தனது நன்-
�ையத் ெத��த்துக் ெகாண்-
டதுடன், கடந்த

இலங்ைக சிைறயிலுள்ள தமிழக 
மீனவைர விடுவிக்க ேகாரிக்ைக
ெவ�யுறவு அைமச்சர் ெஜய்சங்கருக்கு மு.க. ஸ்டா�ன் க�தம்

நாவலப்�ட்� சுழற்� நாவலப்�ட்� சுழற்� 

ெ ப ருந் ே த ா ட் -

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)

04
இந்தியா ெசல்ேவாருக்கு
07 நாள் தனிைமப்படுத்தல்

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.  

ஆவணத்தில் ைகெயழுத்திடாத  
கட்சிகளுடன் மீண்டும் சந்திப்பு  

ெசல்வம் MP�ன் �டாமுயற்� ெதாடர்�றது;  

பயங்கரவாதத் தைடச் சட்டத்�ன் �ழ் தடுத்து ைவக்கப்பட்-
டுள்ள ை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 �ன்-
வரும் தகவல்கைளக் ேகா�யுள்ளது:  

ைகது ெசய்யப்பட்ட இடம், தடுத்து 

தடுத்து ைவக்கப்பட்டுள்ேளாரது  
விபரங்கைள வழங்க ேகாரிக்ைக

பயங்கரவாத தைடச் சட்டத்�ன் �ழ்  

மக்களுக்கு வழங்�ய வாக்-
குறு�கைள சவால்களுக்கு 
மத்��ல் �ச்சயம் �ைறேவற்-
றுேவாம் என �ரதமர் ம�ந்த 
ராஜபக் ஷ ெத��த்தார்.

மாவதகம�ல் �ர்மா-
�க்கப்பட்ட �ர்��ேயாக 

ெசயற்�ட்டத்ைத மக்கள் 
பாவைனக்கு ைகய�க்கும் 
�கழ்�ல் கலந்துக் ெகாண்டு 
உைரயாற்றும் ேபாேத 
இவ்வாறு ெத��த்துள்ளார்.

ெ த ா ட ர்ந் து ை ர -
யாற்�ய அவர்,..

மக்களுக்கு வழங்கிய வாக்குறுதிகள்
அரசினால் நிச்சயமாக நிைறேவற்றப்படும்
ெகா�ட் சவால்களுக்கு மத்��ல் அரசு எ�ர்�ச்சல்

04

040404

0404

மைலயக, முஸ்�ம் கட்�களுக்கு சந்தர்ப்பம் IGPக்கு ம�த 
உ�ைமகள் 
ஆைணக்குழு 
அழுத்தம்

08 ஆவது நாள் PCR ேசாதைனயும் அவ�யம்

கல்லூ� மாணவன் 
கரு�ப் ப�

தீ

மட்டக்களப்பில் ேநற்று அனுஷ்டிப்பு இலங்ைக மத்திய வங்கி அறிவிப்பு

தவறான கருத்து, தகவல்கைள
பரப்புேவார் மீது நடவடிக்ைக
த�ைமப்படுத்தல் சட்டத்�ன் �ழ் கடும் சட்ட நடவ�க்ைக

தடுப்பூ� ெதாடர்�ல் ெபாது மக்க�ைடேய

ெகாேரானா ைவரஸ�க்கு எ�ரான 
தடுப்பூ� வழங்கல் ெதாடர்�ல் 
தவறான தகவல்கைள பரப்புேவா-
ருக்ெக�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 

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

தடுப்பூசி திட்டத்ைத பலவீனப்படுத்தும்
ேநாக்கில் சில குழுக்கள்
ெசயற்படுவதாகவும் சுட்டிக்காட்டு

அரச மருத்துவ அதிகாரிகள் சங்கம்,
சுகாதார ேசைவகள் பணிப்பாளர்
நாயகத்திடம் வலியுறுத்தல் 04

ெசாய்சாபுர ெதாடர்மாடி 
வீெடான்றில்



2 THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY JANUARY 09, 2022
 2022   ஜனவ�   9   ஞா�ற்றுக்�ழைம 

யாழ்ப்பாணம் மூளாய், ைசவப்�ரகாச �த்�யாலயத்�ற்கு கண�கள் அன்ப�ப்பு ெசய்யப்பட்டன. யாழ்ப்பாணம் மூளாைய பூர்�கமாக ெகாண்ட ��த்தா�யாைவச் ேசர்ந்த ராஜ-
பட்சம் ��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)

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 ேதர்ந்-
ெதடுப்பதுதான். இந்த வாழ்க்ைக அைன-
வருக்கும் ஒரு முைறதான் என்றால் அவ் 
வாழ்க்ைக�ல் நம்ேமாடு இைணயப்ேபா-
கும் வாழ்க்ைகத்துைண எவ்வா�ருக்க-
ேவண்டும் 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 வாழ்க்-
ைகத் துைணைய அைமத்து ெகாடுத்து 
பல�ன் வாழ்க்ைகைய அழகான தருணங்-
களாக மாற்� பல வருடங்கள் கடந்தும் 
மக்க�ன் அைசக்கமு�யாத நம்�க்ைக-
ையயும் நன்ம�ப்ைபயும் ெபற்று தம் 
ேசைவைய பரந்துபட்டள�ல் �யா�த்து 
வரு�றது அருந்த� இைணய �ருமண 
ேசைவ. 2014 ஆம் ஆண்டு ஆரம்�க்-
கப்பட்ட��ருந்து தற்ேபாது வைர அதன் 
ேசைவ பல வா�க்ைகயாளர்க�ன் நல் 
வாழ்க்ைகக்கு வ�யைமத்துள்ளது.

�ருமணெமன்பது அைனவ�னதும் 

வாழ்க்ைக ெந�யாகும். கு�ப்பாக த�ழர்-
களுக்கு 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 நைடமுைறப்-
படுத்�வரு�றது. அப்ப� ேமற்ெகாள்-
ளப்பட்டு வரும் அருந்த��ன் �ரபல-
மான �கழ்வுக�ல் ஒன்று தான் 'மாற்று 
ேமா�ரம் �ருமணக் கண்காட்�'. ஒவ்ெவா-
ருவருடமும் ெவகு�மர்ைசயாக நைடெப-
றும் இந்�கழ்வு இவ்வருடமும் �ரம்மாண்-
டமாக நைடெபறவுள்ளது. அைனவரும் 

ஆவேலாடு காத்�ருந்த அருந்த��ன் 
'மாற்று ேமா�ரம்' மணப்ெபண் அலங்கார 
காட்� மற்றும் ஏைனய பல �றப்பு �கழ்-
வுகேளாடு 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 அனுச-
ரைனயாளர்களாக Sri Vijayas ஆைடயகம் 
மற்றும் Joy Glorious நைகயகமும் சா� 
ப்ளவுஸ் மற்றும் ஆ� ேவைலப்பாடுகளுக்-
காக The Beads அலங்கார ேவைலப்பா-
டுகளுக்காக Shahana Flowers மற்றும் 
புைகப்பட ஒழுங்கைமப்புகளுக்கு 3ADS 
Photography யும் இந் �கழ்�ற்கு உத்-
�ேயாகப்பூர்வ அனுசரைனயாளர்களாக 
கரம் ேகார்த்துள்ளனர்.

இருமணம் இைணயும் �ருமணத் 
ேதடைல இலகுவாக்கும் அருந்த�...!

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

யாழ்ப்பாணம் மூளாய் ைசவப்பிரகாச   
வித்தியாலயத்திற்கு கணனிகள் அன்பளிப்பு   

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.

பிரம்மாண்டமான மாற்று ேமாதிர மணப்ெபண் கண்காட்சி ெகாழும்பில்...!
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ெபாருளாதார �ரச்�ைனக-
ளால் பா�க்கப்பட்டுள்ள 
மக்களுக்கு �வாரண 

ெபா�ெயான்ைற வழங்குவதாக அரசாங்கம் 
அ��த்துள்ளது. அரச ஊ�யர்கள், ஓய்வூ�ய-
காரர்கள், சமுர்த்�யாளர்கள் மற்றும் யுத்தத்�ல் 
உ�ர்த் �யாகம் ெசய்த பாதுகாப்பு ���னர் 
அ�ல் அடங்குவார்கள். ேதாட்ட மக்களுக்கு 
ேகாதுைம மாைவ சலுைக �ைல�ல் வழங்-
கவும் �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 பாராட்-
டப்பட ேவண்�ய ஒன்றாகும்.

�வாரணங்கைள ெபற்ற மக்கள் ெபரும் 

ம�ழ்ச்� அைடந்�ருப்பார்கள் என்ப�ல் 
சந்ேதக�ல்ைல. ெபாருட்க�ன் �ைல-
ேயற்றம் 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��க்கப்-
பட்ட �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 மைறமுகமா-
கேவா 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 வாழ்க்-
ைகச்சுைம  சுமக்க மு�யாத �தத்�ல் ேமலும் 
அ�க�க்கும் என்பைத கு�ப்�ட்டாக ேவண்டும். 
�வாரணத்துக்காக ெசல�டப்படும் பணம் கார-
ணமாக பண�க்கம் ஏற்படும். அதற்கு முகம் 
ெகாடுக்கும் வைக�ல் உருவாகும் ெபாரு-

ளாதாரம் நடுத்தர மற்றும் வ�ய மக்கைள 
ேமலும் �ரச்�ைனக்குள் தள்ளும் அபாயமுள்-
ளது. எ�ர்வரும் மாதங்க�ல் அதன் பலன் 
ெத�யும். பாதாளத்��ருந்து அதலபாதாளத்-
�ல் �ழுவதற்கு முன்னர் அ��ருந்து �ளும் 
வ�ைய கண்டு ��ப்பது அவ�யமாகும். �ரப-
லமான மு�வுகளால் உடன� லாபம் �ைடக்கக் 
கூடும். ெபாருளாதார வளர்ச்�ைய ேநாக்காகக் 
ெகாண்டு கடுைமயான மு�வுகைள எடுக்கா 
�ட்டால் எற்படக் கூ�ய ேமாசமான �ைளவுக-
ைளயும் எ�ர் ெகாள்ள ேந�டும். 

 அர�ன் ெபாருளாதார �ட்டங்கள் க�னமான 
இடத்�லுள்ளது என்பைத மறந்து �டக்கூடாது. 
உள்ேளயும் மற்றும் ெவ�ேயயும் என கடுைம-
யான அழுத்தத்துக்கு உள்ளா�யுள்ளது. அரச 
வருமானம் குைறந்துள்ளது. 2022 ஆம் ஆண்-
டுக்காக சமர்ப்�க்கப்பட்ட வரவு ெசலவு �ட்டம் 
அதற்கு சாட்�யாகும். அ��ருத்� �ட்டங்கள் 
மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளதுடன் அரச கட்டட �ர்-
மாணங்கள் 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 வாங்-
குவதற்கு கூட ெசலாவ� பற்றாக்குைற உள்-
ளதாக 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�க்-
ைககள் அவ�யம். வ�ைய அ�க�க்காமல் 
அரச வருமானத்ைத அ�க�க்க ேவண்�யுள்-
ளது. நாட்�ற்கு அ�க சந்தர்ப்பங்கள் இல்ைல. 
அந்�ய ெசலாவ� ைக�ருப்ைப வலுவா-
னதாக்க  ேவண்டும். அவ்வாறான மாற்றத்-
�ற்கு ேதைவயான உத� உல�ன் ேவெறந்த 
நாட்��ருந்தும் �ைடக்காது. எல்லா நாடுக-
ளும் ெகா��ன் ���ல் �க்�யுள்ளன. �ர-
மப்பட்டு 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 சந்தர்ப்-
பத்�ல் உள்ள நாம் அவ்வாறான பக்கங்கள் 
கு�த்து கூ�ய கவனம் ெசலுத்த ேவண்டும். 
ெபாருளாதாரம் ஒருபக்கத்துக்கு வழங்கும் �ர்வு 
இன்ெனாரு பக்கத்துக்கு எ�ர் பாராத �ைளவு-
கைள ஏற்படுத்துவேதாடு அதன் பலன் ேமாச-
மானதாக அைமயக் கூடும். க�னமான சந்தர்ப்-
பங்க�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 

இளைமப் 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. ெவல்-
லம்�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 ஒருவரா-
கும். �லா என்ற ெபய�ல் �க் ெடாக்�ல் �ரபல-
மைடந்துள்ள அப்துல் லத்�ப் கடந்த 3ம் �க� 
மாைல படுெகாைல ெசய்யப்பட்டார். �ராண்ட்-
பாஸ் ெபா�ஸ் �ைலயத்�ன் குற்ற�யல் �சா-
ரைணப் ���ன் ெபாறுப்ப�கா� �. ேஜ. �. 
ேஹரத் தைலைம�லான ெகாழும்பு வடக்கு 
���ன் புலனாய்வுப் ��வு அ�கா�கள் ேமற்-
ெகாண்ட �சாரைணக�ன் மூலம் லத்��ன் 
ெகாைலயுடன் ெதாடர்புைடய ஆறு ேபர் கடந்த 

4ம் �க� ைகது ெசய்யப்பட்டனர். 
ைகது ெசய்யப்பட்ட  14, 15 மற்றும் 16 

ஆ�ய வயதுகைளயுைடய சந்ேதக நபர்கள் 
ெவ�ெகாட, பர்�யுஷன் �� மற்றும் ேஹன-
முல்ல முகாைம அண்�த்த �ரேதசங்கைளச் 
ேசர்ந்தவர்களாகும். 

ைகது ெசய்யப்பட்ட �று வயது சந்ேதக நபர்-
கள் ஆறு ேபைரயும் �ளக்க ம�ய�ல் ைவக்-
குமாறு ெ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 உத்-
தர�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 வய-
துைடய பாத்�மா ஸபா ஆ�ய சேகாதர, சேகா-
த�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�லுக்-
குச் ேசர்ந்தார். அழ�ய ேதாற்றமுைடய லத்�ப் 
கடந்த ஒன்றைர மாதத்�ற்கு முன்னர் “வன் 
ேகால்ேபஸ்”ல் ெதா�லுக்குச் ெசன்றாலும் 

அதுவும் கடந்த 31ம் �க��ன் �ன்னர் தைடபட்-
டுப் ேபாயுள்ளது.

லத்�ப் இற்ைறக்கு இரண்டு மூன்று வரு-
டங்களுக்கு முன்ன��ருந்து �க் ெடாக் உடன் 
இைணந்துள்ளார். கடந்த ஒரு வருட காலமாக 
காலத்�ற்கு காலம் இைணயத்�ல் �ரபலமைட-
யும் 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 

அருந்�க் ெகாண்டல்லவா இருப்பார்கள்.... கவ-
னமாகப் ே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 ேகட்டுள்-
ளார். “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-

டன் முச்சக்கர வண்��ல் ஏ� தனது மூத்த சேகா-
தரனுக்கு ெகாடுப்பதற்காக ேப�யாெகாைட �. 
எச். எல் �றுவனத்�ற்கு அரு�ல் ெசன்றுள்ளார். 
சாப்பாட்டுப் பார்சைலப் ெபற்றுக் ெகாண்ட சேகா-
தரன், “அம்மா ேகால் பண்�னார்.... கவன-
மாக 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 

தற்ேபாது வ�ப்பது �ஹா��-
லாகும். எ�னும் அவரது �த்� 
மாதம்�ட்� ரந்�ப உயன�ல் 
வ�த்து வந்துள்ளார். 

சேகாதரனுக்குச் சாப்பாட்டுப் 
பார்சைல வழங்��ட்டு ெதாட்-
டலங்கவுக்கு வந்த லத்�ப் 
�ண்டும் �ட்டுக்குச் ெசல்ல 
ஆயத்தமானார். இரு நண்பர்க-
ளும் மாதம்�ட்� சந்�க்கு வந்து 
மஹவத்ைத ���ல் அைமந்-
துள்ள  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 �ன்-
ெதாடர்ந்துள்ளனர்.  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� அவர்க-
ைளத் தாக்க ஆயத்தமா�யுள்ளனர். 

லத்�ைப தாக்�ய நப�ன் ைக�ல் கத்� 
ஒன்று இருந்துள்ளது. உடேன அவன் லத்�புக்கு 

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

கத்�க் குத்�ைன 

ேமற்ெகாண்டவர்கள் ேஹனமுல்ல ேகம்பஸ் 
(கு��ருப்பு) �ைச�ல் ஓடத் ெதாடங்�யுள்ள-
னர். மா�ர் அவர்கைளப் �ன்ெதாடர்ந்து துரத்-
�ச் ெசன்றுள்ளார். அந்த வ�ேய ெசன்ற முச்சக்-
கர வண்�ைய �றுத்�  அ�ல் லத்�ைப ஏற்�க் 
ெகாண்டு ைவத்�யசாைல�ல் அனும�ப்பதற்-
காக ெதாட்டலங்க சந்�க்குச் ெசன்றுள்ளனர்.  
அங்கு அ�க வாகன ெந�சல் காணப்பட்டுள்-
ளது. 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 அனு-
ம�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 வாழ்க்-
ைகக்கு �ைட ெகாடுத்தார்.  

லத்�ப் அ�கள�ல் ேந�த்த �க் ெடாக் ெசய-
�க்கு இன்று வைர�ல் சுமார்  2 �ல்�யன் பய-
னாளர்கள் உள்ளனர். 

2017 மற்றும் 2018 ஆண்டுக�ல் ��ர் 
அைலயாக உருவான �க் ெடாக் என்பது ஒரு 
��டத்�ற்கும் குைறந்த ேநரத்�ல் ��ேயாக்-
கள் மூலம் பல்ேவறு �டயங்கைள ப��டக்-
கூ�ய  ஒரு  ைகேப� ெசய�யாகும்.  இ�-
லுள்ள �ரதான அம்சம் �ரபலமான பல்ேவறு 
வைகயான பாடல்களுக்கு நடனம் ஆடுவதா-
கும். �க் ெடாக் இந்�யா, அெம�க்கா, �ேர�ல், 

இந்ேதாேன�யா, 
குைவட் உள்�ட்ட 
பல நாடுகளால் 
தைட ெசய்யப்பட்-
டுள்ள ெசய�யா-
கும். (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 இைள-
ஞராகும். கடந்த நத்தார் �னேம  இவர்கள் இருவ-
ரும் இைணந்து ��ேயா எடுத்த கைட� நாளாகும். 
ேஹனமுல்ல மா� �ட்டுத் ெதாகு�ேய லத்�ப் குழு-
�னர் அ�கமாக �க் ெடாக் ��ேயா ப�வு ேமற்-
ெகாள்ளும் இடம் என கசுன் கூ�யுள்ளார். கசுன் 
தனது நல்ல நண்பர் லத்�ைப பற்� இவ்வாறு எம்-
�டம் கூ�னார்.

“லத்�பும் நானும்  �று வய��ருந்ேத நண்பர்-
கள்.... நாம் இருவரும் �க் ெடாக் ெசய�யுடன் ஒரு 
வருடத்�ற்கு முன்னேர இைணந்�ருந்ேதாம்.... நாம் 
காலத்�ற்கு காலம் �ரபலமாகும் பாடல்களுக்கு 
நடனம் ஆடுேவாம்..... அ�கமான ��ேயாக்கள் எடுத்-
தது ேஹனமுல்ல மா� �ட்டுத் ெதாகு�க்குச் ெசன்று-
தான்.... 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 �ரபலமைடவ-
தற்கு 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  இடம்-
ெபற்�ருக்�றது....” லத்��ன் ெகாைலயுடன் ெதாடர்-
புைடய 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 எேதச்ைச-
யாகச் 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  ெசல்லும-
ளவுக்கு குத்��ருப்பது ெத�ய 
வந்துள்ளது. கத்�க் குத்�ைன 
ேமற்ெகாண்ட 16 வயதுைடய 
சந்ேதக நபர் அந்தக் கத்�ைய 
கடந்த 31ம் �க� புறக்ேகாட்-
ைட�ல் வாங்��ருப்பதும் 
ெத�யவந்துள்ளது. 

(20ஆம் பக்கம் பார்க்க)

33

டன் முச்சக்கர வண்��ல் ஏ� தனது மூத்த சேகா-
தரனுக்கு ெகாடுப்பதற்காக ேப�யாெகாைட �. 
எச். எல் �றுவனத்�ற்கு அரு�ல் ெசன்றுள்ளார். 
சாப்பாட்டுப் பார்சைலப் ெபற்றுக் ெகாண்ட சேகா-
தரன், “அம்மா ேகால் பண்�னார்.... கவன-
மாக உடேன �ட்டுக்குச் ெசல்லுங்கள் தம்�....” 

எ�னும் லத்�ப் தனது நண்பர்களுடன் ேப�-

யாெகாைட��ருந்து ெதாட்டலங்க�ற்கு நடந்து 
ெசன்றுள்ளார். அப்ேபாது ேநரம் பகல் 1.30 

லத்��ன்  இரு நண்பர்களான அப்துல் ரஸாக் 
மற்றும் முஹம்மது மா�ர் ஆ�ேயார் லத்��ன் 
வயைதெயாத்தவர்களாகும். ரஸாக் ேசதவத்ைத 
�ரேதசத்ைதச் ேசர்ந்தவர். மா�ர் அதற்கு 

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

இந்ேதாேன�யா, 
குைவட் உள்�ட்ட 
பல நாடுகளால் 
தைட ெசய்யப்பட்-

ெபாருளாதாரத்ைத தயார் ெசய்வது நமது ெபாறுப்பு
��ந்த ெமாரெகாட  

மலரும் யுகத்திற்கு 
புதியேதார் வடிவம்

இைளஞனின் உயிைரப் பறிக்கக் 
காரணமான டிக்ெடாக் ெசயலி

அமில மலவிசூரிய...
த��ல்: எம். எஸ். முஸப்�ர்

(புத்தளம் �ேசட  �ருபர்)  

ெகாைலயுடன் ெதாடர்புைடய ஆறு ேபர் கடந்த 

அருந்�க் ெகாண்டல்லவா இருப்பார்கள்.... கவ-
னமாகப் ேபாய் வாருங்கள்.....” எனக் கூ��ருக்-

ெவல்லம்�ட்� இைளஞ�ன்

மரணத்�ல் ெதாடரும் மர்மம்
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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 ைகெய-
ழுத்�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 ெசய்த-
ேதாடு 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 ெகாள்-
ளப்பட்�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�ப்ப-
தாக இல்ைல என்பது வருத்தத்துக்கு�யது என்பேதாடு, 
இது இனப்�ரச்�ைன வரலாற்�ல் மற்ெறாரு வரலாற்-
றுத் 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 உள்ள-
டக்குவ�ல் �ரச்�ைனகள் ேதான்�யதாலும், உள்ளடக்-
குவது ெ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 ேமற்-
ெகாள்ளப்பட்ட 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 ஏற்-
பட்�ருக்காது. எ�னும் ‘ஒன்றுபட்டால் மட்டுேம உண்டு 
வாழ்வு’ என்பைத மறந்து �டலாகாது. 

இணக்கப்பாடின்றி தயாரிக்கப்பட்ட   
இந்தியப் பிரதமருக்கான ஆவணம்...

எங்கள் கருத்து...

மக்களுக்கு வழங்�ய வாக்குறு�கள்...
அத்�யாவ�ய ெபாருட்க�ன் �ைல�ைன 

குைறப்பதற்கு அரசாங்கம் உ�ய நடவ�க்ைக-
கைள  ெதாடர்ந்து ெசயற்படுத்தும். முழு உல�-
ைனயும் ெநருக்க�க்குள்ளாக்�யுள்ள ெகா�ட்-
19 ை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 �ர்வ-
ழங்கல் ெ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 அரசாங்-
கத்�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�ர்க்ெகாண்-
டுள்ள �ரமங்கைள அரசாங்கத்�னால் நன்கு 
உணர மு��றது.அத்�யாவ�ய ெபாருட்க-
�ன் �ைலேயற்றத்�னால் மக்கள் பா�க்கப்-
பட்டுள்ளார்கள். 

அதனால் தான் மக்களுக்கு �வாரணம் 
வழங்க �ர்மா�த்துள்ேளாம்.

நாட்டு மக்களுக்கு �வாரணம் வழங்கும் 
�ட்டத்�ற்கு எ�ர்தரப்�னர்  அ�ருப்�ய-
ைடந்துள்ளார்கள். அதற்கும் ஏதாவது கு�ப்�-
டு�றார்கள். ெகா�ட்-19 ைவரஸ் தாக்கத்ைத 
அரசாங்கம் ெகாண்டு வந்தது என்ற �ைலப்-
பாட்�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 கருத்து-
ைரப்ப�ல்ைல. �றந்த முைற�ல் முன்-
ேனாக்� ெசல்ேவாம். சவால்களுக்கு மத்��ல் 
மக்களுக்கு வழங்�ய வாக்குறு�கைள �ச்ச-
யம் �ைறேவற்றுேவாம். நாட்டு மக்க�ன் 
எ�ர்காலத்ைத சு�ட்சமாக்குவது அரசாங்கத்-
�ன் �ரதான இலக்காகும் என்றார்.

ே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 ெபருந்-
ேதாட்ட பகு� இைளஞர்க�ன் மாதாந்த வருமா-
னத்ைத அரசாங்கம் ரூ. 100,000 வைர அ�க�க்-
கும் எனவும் அவர் ெத��த்தார்.

இைளஞர்களுக்கு ஒரு ஏக்கர் கா�யுடன் 
300,000 ரூபா மா�யமாக வழங்கப்பட்டுள்ள-
தாகவும் 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 உரு-
வாக்கப்படும்.

இலங்ைக�ல் இவ்வாறானெதாரு ேவைலத்-
�ட்டம் ஆரம்�க்கப்படுவது இதுேவ முதல் 
தடைவ எனவும் அவர் ெத��த்தார்.

ைலன் கு��ருப்புக�ல் வ�ப்பவர்கள் அர-
சாங்கத்�னால் வழங்கப்படும் கா�க�ல் 
முைறயான �டுகைள �ர்மா�க்க மு�யும் 
எனவும் அவர் ேமலும் ெத��த்தார்.

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 நகர்வுக-
ளுக்கு 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 அைடக்கலநா-
தன் கு�ப்�ட்டுள்ளார்.  

இதன்ேபாது இந்�ய �ரதமருக்கான ஆவணத்-
�ன் ெபாதுவான �டயமாக கூறப்பட்டுள்ள 
பயங்கரவாத தைடச்சட்ட �க்கம் ெதாடர்�ல் 
கட்�கள் கலந்துைரயாடைல நடத்தவுள்ளதாக 
ெத��த்துள்ளார்.   

லசந்த �க்ரமதுங்க�ன்...
�ைனவு �னம் மட்டக்களப்�ல் 
அனுஷ்�க்கப்பட்டது.

மட்டக்களப்பு மாவட்ட த�ழ் ஊட-
க�யலாளர் ஒன்�யம் மற்றும் மட்டு.
ஊடக அைமயம் என்பன இைணந்து 
ஏற்பாடு ெசய்த �ைனவு �னம் மட்-
டக்களப்பு மாவட்ட த�ழ் ஊடக�ய-
லாளர் ஒன்�யத் தைலவர் வா.�ருஸ்-
ணகுமார் தைலைம�ல் மட்டு. ஊடக 
அைமயத்�ல் நைடெபற்றது. மட்டக்-
களப்பு நக�ல் மற்றும்  இலங்ைக�ல் 
படுெகாைல ெசய்யப்பட்ட ஊடக-
�யலாளர்கள் �ைனவாக மட்டக்க-
ளப்�ல் அைமக்கப்பட்ட �ைனவுத் 
தூ��ல் மலர் அஞ்ச� ெசலுத்தப்-

பட்டது.
அதைன ெதாடர்ந்து �க்ரமதுங்-

க�ன் �ருவுருவப்படத்�ற்கு மலர் 
தூ�, �ைனவுச்சுடர் ஏற்றப்பட்டு 
�ைனவஞ்ச� �கழ்வும் நைடெபற்-
றது.

இந்த �கழ்�ல் மட்டக்களப்பு 
மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்�னர் 
இரா.சாணக்�யன்,மட்டக்களப்பு 
மாவட்ட ��ல் சமூக அைமப்புக்-
க�ன் ஒன்�யத்தைலவர் எஸ். �வ-
ேயாகநாதன், மட்டக்களப்பு மாநகர 
சைப�ன் �ர� த�சாளர் ஊடக�-
யலாளர்கள் எனப் பலரும் கலந்து 
ெகாண்டனர்.

இலங்ைக �ைற�லுள்ள த�ழக...
2021 �சம்பர் 19 மற்றும் 20 ஆம் 

�க�க�ல் இலங்ைக �ைறக�ல் 
வா�க் ெகாண்�ருக்கும் 56 �ன-
வர்கைள �டு�த்து, பாதுகாப்பாக 
இந்�யாவுக்கு அைழத்துவர ��ர 
முயற்�கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட 
ேவண்டுெமன்றும் ேகட்டுக் ெகாண்-
டுள்ளார்.

இலங்ைக அர�ன் காவ�ல் ைவக்-
கப்பட்டுள்ள த�ழக �னவர்களுக்-
குச் ெசாந்தமான, அவர்க�ன் வாழ்-
வாதாரத்�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 ேவண்டு-
ெமன்றும், அதற்கு�ய உயர்மட்ட 
ேபச்சுவார்த்ைதகைள இலங்ைக அர-
சாங்கத்துடன் நடத்�டக் ேகட்டுக்-
ெகாள்வதாகவும் தனது க�தத்�ல் 
முதல்வர் எழு�யுள்ளார்.

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 அச்சத்ைத-
யும் சந்ேதகத்ைதயும் ஏற்படுத்து-
வைத தாங்கள் ெதாடர்ந்தும் அவதா-
�த்ததாகவும் அவர் ெத��த்தார்.

இதுேபான்ற குழுக்கள் �ல ெபாது-
மக்கைள ெ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 தடுப்-
பூ�கைளப் ெபறுவதாகுெமன்றும்  
அரச மருத்துவ அ�கா�கள் சங்கத்-
�ன் ெசயலாளர் (Dr. Senal Fernando) 
டாக்டர் ெசனல் ெபர்னாண்ேடா 
ேமலும் ெத��த்துள்ளார்.

வவு�யா�ல் இரு �று�கைள...
வவு�யா�ற்கு ேநற்று �ஜயம் 

ெசய்த ச�த் �ேரமதாச பல்ேவறு 
�கழ்வுக�ல் கலந்து ெகாண்�ருந்-
தார்.

அத்துடன் ெபாதுமக்களுடனான 
அர�யல் �கழ்ெவான்று மாைல 
3.30 ம�யள�ல் வவு�யா நகர-
சைப மண்டபத்�ல் இடம்ெபற்றது.

இந் �கழ்�ல், எ�ர்க்கட்� 
தைலவர் உைரயாற்� மு�ந்ததும் 
கூட்டம் �ைறவைடந்தது. இத-
ைனயடுத்து, ெவ�ஓயா பகு��ல் 
இடம்ெபறும் மற்ெறாரு �கழ்�ல் 

கலந்து ெகாள்வதற்காக அவர் ெசன்-
�ருந்தார். ெபாது மக்களும் கைலந்து 
ெசன்று�ட்டனர்.

கு�த்த �கழ்�ல் நடனமாடுவதற்-
காக இரு �று�கள் தயார்ப்படுத்தப்-
பட்�ருந்தனர்.

எ�னும் கூட்டம் மு�வைடந்து 
அைனவரும் ெசன்றைமயால் 
அவர்கள் ஏமாற்றம் அைடந்தனர். 
எ�னும் அவர்களது மனம் புண்ப-
டாத வண்ணம், அவர்களது நடன 
�கழ்வு ஒரு �லருடன் நைடெபற்-
றது,

தங்கத்�ன் ைக�ருப்பு...
தங்கத்�ன் ைக�ருப்�ன் ெபறும� 
382.2 �ல்�யன் ெடாலராக காணப்-
பட்டது. இதன்ப�, 206.8 �ல்�-
யன் ெடாலர் ெபறும�யான தங்கம், 
மத்�ய வங்��னால் �ற்பைன ெசய்-
யப்பட்டுள்ளது.

தங்கத்�ன் ைக�ருப்பு 54 சத�தத்-
�னால் �ழ்ச்� அைடந்துள்ளதாக 
மத்�ய வங்��ன் பு�ய தகவல்க-
�ன் மூலம் ெத��க்கப்பட்டுள்ளது.

இேதேவைள, இலங்ைக�ன் 
ெவ�நாட்டு ஒதுக்கம், கடந்த �சம்-
பர் 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.

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 இடங்க-
ளுக்கு மாற்றுவது கு�த்து இலங்ைக 
ம�த உ�ைமகள் ஆைணக்குழு-
வுக்கு ெத��க்குமாறும் ேகா�க்ைக 
�டுக்கப்பட்டுள்ளது.   

ெசாய்சாபுர ெதாடர்மா� �ெடான்�ல்...
�ைல�ல், கல்�ைஸ ெபா�ஸார் 

ேமல�க �சாரைணகைள முன்ென-
டுத்துள்ளனர்.

� �பத்�ல் உ��ழந்த மாணவன் 
ெகாழும்�லுள்ள �ரபல பாடசாைல-

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

ஹற்றன் சுழற்� �ருபர்

ஹற்றன், சலங்கந்ைத பகு��ல் 
த�யார் பஸ்ெஸான்று ��ைய-
�ட்டு �ல�  15 அ� பள்ளத்�ல் 
�ழ்ந்து �பத்துக்குள்ளான�ல் சார�-
யும், நடத்துனரும் �று காயங்களுக்-
குள்ளா�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 �பத்துக்-
குள்ளா�யுள்ளது.

இயந்�ரக் ேகாளாறு காரணமா-
கேவ �பத்து இடம்ெபற்றுள்ள-
தாக கூறப்படு�ன்றது. இவ்�பத்து 
ெதாடர்�ல் ஹற்றன் ெபா�ஸார் 
ேமல�க �சாரைணகைள ேமற்-
ெகாண்டு வரு�ன்றனர்.

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 அைமந்து-
ள்ள 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)

ெவ�நாடுக�ல் இருந்து இந்�யா-
வுக்கு வரும் அைனத்து பய�களும் 
கட்டாயம் 7 நாட்கள் த�ைமப்படுத்-
தப்பட ேவண்டும் என அ��க்கப்-
பட்டுள்ளது.  

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�ைமப்படுத்-
தப்படுவார்கள் எனவும் அ��க்கப்-
பட்டுள்ளது.  ஒ�க்ேரான் ைவரஸ் 
��பு இந்�யா�ல் ேவகமாக பர� 
வருவதுடன் ெதாற்றாளர்க�ன் எண்-
�க்ைகயும் ேவகமாக அ��த்துள்-
ளது. இதைன கவனத்�ல் ெகாண்டு 
இந்�ய அரசாங்கம் இந்த நடவ�க்-
ைகைய எடுத்துள்ளது.    

இந்தியா ெசல்ேவாருக்கு   
07 நாள் தனிைமப்படுத்தல்  
08 ஆவது நாள் PCR ேசாதைனயும் அவ�யம்  

�ங்கள �ைரப்பட 
ந�கர் ெரா�ன் ெபர்-
னாண்ேடா தனது 
84ஆவது வய�ல் ேநற்று 
(08) காலமானார்.   

�ங்களத் �ைரப்ப-
டங்க�ன் ஸ்டண்ட் 
ந�கராகவும் ஸ்டண்ட் 
மாஸ்டராகவும் �ரபல்-
யம் அைடந்�ருந்த அவர் 
ஆரம்ப காலத்�ல் �ல 
�ைரப்படங்க�ல் �ல்லனாகவும் 
ந�த்தவர் மட்டுமல்லாமல் �ைரப்-

பட தயா�ப்பாளராக 
ஆக் ஷன் �ைரப்படங்க-
�ன் இயக்குநராகவும் 
இருந்துள்ளார். 

அத்துடன் ெதாைலக்-
காட்��ல் அ�முகமான 
�ன்னர் �ரபல ெதாைலக்-
காட்� நாடங்க�லும் 
ந�த்துள்ளார்.  

இறு�க் ��ையகள் 
ெதாடர்பாக �ன்னர் அ�-

�க்கப்படுெமன்றும் ெத��க்கப்-
பட்டுள்ளது.   

நடிகர் ெராபின் ெபர்னாண்ேடா  
காலமானார்  

�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
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இந்நாட்டு வரலாற்�ல் முதற் தட-
ைவயாக இந்நாட்டு அரச ஊ�-

யர்கள், ஓய்வூ�யம் ெபறுேவார், அங்-
க�னமுற்ற பைட �ரர்கள், சமுர்த்� 
உத� ெபறுேவார் மற்றும் �வசா�க-
ளுக்காகவும், ேதாட்டத் ெதா�லாளர்க-
ளுக்காகவும் ஒேர தடைவ�ல் 22,900 
ேகா� �வாரணப் ெபா��ைன வழங்-
குவதற்கு அரசாங்கம் நடவ�க்ைக 
ேமற்ெகாண்டுள்ளது. இதன�ப்பைட-
�ல் இதன் மூலம் 1450,000 அரச 
ஊ�யர்கள், சமுர்த்� உத� ெபறும் 
17,93000 குடும்பங்கள், ஆறு இலட்-
சம் ஓய்வூ�யம் ெபறுபவர்களும் �ேசட-
மாக நன்ைமயைடய உள்ளனர்.

இதற்கு ேமலாக 17 இலட்சம் �வசா-
யக் குடும்பங்கள், 247,000 ேதாட்ட 
ெதா�லாளர்கள் மற்றும் 
ஆ�ரக்கணக்கான அங்க-
�னமுற்ற பைட �ரர்களும் 
இதன் மூலம் நன்ைமயைட-
வார்கள் என �� அைமச்சு 
அ��த்துள்ளது. 

ஜனா�ப� ேகாட்டாபய 
ராஜபக் ஷ�ன் ஆேலாச-
ைன�ன் �ரகாரம் �ரதமர் 
ம�ந்த ராஜபக் ஷ�ன் 
வ�காட்ட�ன் �ழ் �� 
அைமச்சர் ப�ல் ராஜபக் ஷ-
�ன் ெசயற்பாட்�ல் 
இந்த �வாரணப் ெபா� 
வழங்கப்படவுள்ளது. 
இந்த ேவைலத்�ட்டத்-
�ன் �ழ் இந்த வருடத்-
�ல் குைறந்த பட்சம் 
இந்நாட்�ல் வாழும் 
46 இலட்சம் �ங்கள, 
த�ழ், முஸ்�ம் குடும்-
பங்கள் ேநர�யாகேவ 
நன்ைமயைடய உள்ள-
தாக ெபாருளாதார �பு-
ணர்கள் கு�ப்�ட்டுள்ள-
னர். ெகா�ட் ெதாற்று, 
ெடாலர் �ரச்�ைன 
என்பன இருக்கும் 
�ைல�லும் இவ்வாறாக மக்களுக்கு 
�வாரணங்கைள வழங்குவதற்கு அர-
சாங்கம் நடவ�க்ைக ேமற்ெகாண்டைம 
பாராட்டப்பட ேவண்�ய �டயம் என 
அவர்கள் சுட்�க் காட்�யுள்ளனர்.

இதன் �ழ் அரச ஊ�யர்களுக்கு, 
ஓய்வூ�யக்காரர்களுக்கு மற்றும் அங்-
க�னமுற்ற பைட �ரர்களுக்கும் இவ்வ-
ருடத்��ருந்து 5000 ரூபாய் மாதாந்-
தக் ெகாடுப்பனைவ வழங்குவதற்கும், 
சமுர்த்� உத� ெபறுபவர்களுக்கான 
மாதாந்த ெகாடுப்பனைவ 1000 ரூபா-
�னால் அ�க�ப்பதற்கும் �ர்மா�க்-
கப்பட்டுள்ளது. இ�ல் முக்�ய �டயம் 
யாெத�ல், கடந்த வரவு ெசலவுத் �ட்-
டத்�ல் சம்பளம் அ�க�க்கப்பட்ட ஆ��-
யர்கள் மற்றும் அ�பர்களுக்கும் இந்த 
5000 ரூபாய் ெகாடுப்பனவு வழங்கப்-
பட உள்ளதாகும். இது ெதாடர்�ல் ஆ�-
�யர்கள், அ�பர்கள் ஒன்�ைணந்த 
அைமப்புக்கள் தமது ம�ழ்ச்�ைய 
ெவ�ப்படுத்�யுள்ளன.

த�யார் துைற�ன் ஊ�யர்களுக்-
கும் இந்த 5000 ரூபாய் ெகாடுப்ப-
னைவ வழங்குவதற்கு ேதைவயான 
நடவ�க்ைககைள ேமற்ெகாள்ளுமாறு 
ெதா�ல் அைமச்�டம் ேகா�க்ைக 
�டுத்துள்ளதாக இது ெதாடர்�ல் 
கருத்து ெத��த்த �� அைமச்சர் ப�ல் 
ராஜபக் ஷ ெத��த்தார். 

ெபாதுவாக நாட்�ன் அைனவருக்-
கும் இந்த �வாரணப் ெபா��ன் 
மூலம் நன்ைம �ைடக்கவுள்ளது. இது 
இடம்ெபறுவது, இந்நாட்�ற்கு இறக்-
கும� ெசய்யப்படும் அத்�யவ�ய 
உணவுப் ெபாருட்கள் மற்றும் மருந்-
துகள் ேபான்றன அைனத்து வ�க-
��ருந்தும் �டு�ப்பதற்கு இந்த 
ெசயற்பாட்�ன் மூலம் �ர்மா�க்கப்-
பட்டதனாலாகும். ேமலும் இந்நாட்�ன் 
ேதாட்டத் ெதா�லாளர் குடும்பங்களுக்-
காக 80 ரூபா சலுைக �ைல�ல் 
மாதாந்தம் 15 �ேலா மா�ைன வழங்-
குவதற்கும் எ�ர்பார்க்கப்படு�ன்றது. 
இதனால் ஒரு �ேலாவுக்கு 40 ரூபாய் 
இலாபம் அவர்களுக்கு �ைடக்�ன்றது. 
அரச ஊ�யர்கள் மற்றும் ஓய்வூ�யம் 
ெபறுேவாருக்காக ேமல�கக் ெகாடுப்-
பனைவ வழங்கும் ேபாது அரச ஊ�-
யர்களுக்காக 9700 ஆ�ரம் ேகா� 
ரூபாவும், ஓய்வூ�யம் ெபறுேவாருக்-
காக 4000 ஆ�ரம் ேகா� ரூபாவும் 
ேமல�கமாக அரசாங்கத்�னால் ஒதுக்க 

ேவண்�யுள்ளது. 
இந்நாட்�ல் சமுர்த்� உத� ெபறும் 

குடும்பங்கள் 1,793,000 உள்ளன. 
அவர்களுக்காக மாதாந்தம் ஒரு 
குடும்பத்�ற்கு 3500 ரூபா அர-
சாங்கத்�னால் வழங்கப்படு�ன்றது. 
அவர்களுக்கு இம்மாதத்��ருந்து 
நைடமுைறப்படுத்தப்படும் வைக�ல் 
ேமலும் 1000 ரூபாய் ெகாடுப்பனைவ 
வழங்குவதற்கு நடவ�க்ைக ேமற்-
ெகாள்ளப்பட்டுள்ளது. இதற்காக மாதாந்-
தம் 179 ேகா� ரூபா�ைன அரசாங்-
கம் ெசல�ட ேவண்�யுள்ளது. 

இந்த அரசாங்கம் ஆட்�க்கு வந்ததன் 
�ன்னர் ஒரு �ேலா ெநல்லுக்கான உத்-
தரவாத �ைல�ைன 50 ரூபாவாக 
ஆக்�யுள்ளைத �ைனவுபடுத்�ய �� 
அைமச்சர் ப�ல் ராஜபக் ஷ, �வசா�க-
�ன் ெநல்�ன் �ைளச்சல் 50 �தம் 
குைறவைடந்துள்ளது என கரு�னால் 
அவ்வாறு நஷ்டமைடந்த ெநல்லுக்-
காக �வசா�களுக்கு ேமல�கமாக 
25 ரூபா�ைன வழங்குவதற்கு நட-
வ�க்ைக ேமற்ெகாள்வதாகவும் அவர் 
ெத��த்தார். 

எவ்வைக�லும் அ�� �ைல�ைன 
அ�க�க்காமல் �வசா�களுக்காக 
வழங்கப்படும் �வாரணேம இந்த 25 
ரூபாவாகும். இந்த ேபாகத்�ல் முன்ன-
ைரப் ேபான்று எல்லா வயல்க�லும் 
�ைளச்ச�ைன ேமற்ெகாள்வதற்கு 
நடவ�க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 
ஏேதனும் வ��ல் �வசா�களுக்கு 
நஷ்டங்கள் ஏற்படுமா�ன் ஒரு �ேலா 
ெநல்லுக்கு 75 ரூபா�ைன வழங்கு-
வதற்கு நடவ�க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்ப-
டும். இதற்கு ேமலாக �ட்டுத் ேதாட்டங்-
கைள 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 ெகாடுப்ப-
னவும், 20 ேபர்சஸ�க்கும் ஒரு ஏக்க-
ருக்கும் இைட�லான �லத்�ற்கு 10 
ஆ�ரம் ரூபாய் ஊக்கு�ப்பு ெகாடுப்பன-
வும் வழங்குவதற்கு நடவ�க்ைக ேமற்-
ெகாள்ளப்பட்டுள்ளதாக �� அைமச்சர் 
ப�ல் ராஜபக் ஷ ெத��த்தார். 

இதற்கு ேமலாக ஆறு மாதங்களுக்-
குப் �ன்னரா�னும் இந்த ெகாடுப்-
பனவு 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 பயன்படுத்-
தும் மக்களான ேதாட்டத் ெதா�லா-
ளர்கள் ேகாதுைம மா�ன் �ைல 
அ�க�ப்�னால் �கவும் அெசௗக�-
யங்களுக்கு உள்ளா��ருந்ததாலும் 
அதற்கான �ர்வாக அரசாங்கம் இந்தப் 
ெபா��ன் ஊடாக அந்தக் குடும்பங்க-
ளுக்கு மாதாந்தம் 80 ரூபாய் சலுைக 
�ைல�ல் ேகாதுைம மா�ைன வழங்-
குவதற்கு நடவ�க்ைக ேமற்ெகாண்-
டுள்ளது. 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 சம்ேமள-
னத்�ன் ெபாதுச் ெசயலாளர் ஏ. முத்து-
�ங்கம் ெத��த்தார். 

“எமது ேதாட்டத் ெதா�லாளர்களுக்கு 
ஏராளமான �ரச்�ைனகள் உள்ளன. 
25 �ேலா ேத�ைலக் ெகாழுந்து ப�த்-
தால்தான் ஒரு நாைளக்கு ஆ�ரம் 
ரூபாய் சம்பளம் வழங்கப்படு�ன்-
றது. எமது மக்களுக்கு உள்ளுராட்� 
ேதர்த�ல் ேபாட்��டுவதற்கு சந்தர்ப்-
பம் உள்ளது. ேபாட்��ட்டு ெவற்� 
ெபற்றும் உள்ளார்கள். எ�னும் �ர-
ேதசத்ைத அ��ருத்� ெசய்வதற்கு 
ேதாட்ட �ர்வாகங்களால் அனும�க்கப்-
டுவ�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 �� அைமச்-
ச�ன் ஏற்பாட்�ல் இந்த �வாரணங்-
கள் வழங்கப்பட்�ருப்பது நாைளய 
�னம் ெபாருளாதார �ைல ெதாடர்�ல் 
ஏேதனும் சாதகமான பண்புகள் ெதாடர்-
�ல் �� அைமச்சர் ப�ல் ராஜபக் ஷ-
வுக்கு பு�ந்துணர்வு உள்ளதாேலயாகும் 
என ெபாருளதார �புணர்கள் சுட்�க் 
காட்�யுள்ளனர். 

�ட்டுத் ேதாட்டச் ெசய்ைக�ைன ஊக்-
கு�ப்பதற்காக 5000 ரூபா��ருந்து 
பத்தா�ரம் ரூபாய் வைர�ல் வழங்கு-
வது நாட்�ன் உணவு உற்பத்��ைன 
ஊக்கு�ப்பதற்கு அரசாங்கம் ேமற்-
ெகாண்டுள்ள முக்�யமான நடவ�க்ைக-
யாகும் என இது ெதாடர்�ல் கருத்து 
ெத��த்த முற்ேபாக்கு �வசாய சம்ேம-
ளனத்�ன் ெசயலாளர் கவுடுல்ேல �வ-
சாயத் 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 அரசாங்-
கம் 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. எவ்வா-
றா�னும் இந்த �ைல�ைன அ�க-
�ப்பைத �டவும் எமது காப�க் �வ-
சாயத்ைத சுற்றாடல் �வசாயத்ைத 
ேமற்ெகாள்ளும் �வசா�களுக்குத் 
ேதைவயான உபகரணங்கள், வாகனங்-
கைள 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 

எடுத்துக் கூறுவதற்கு எமது இலத்�ர-
�யல் ஊடகங்கள் �கவும் அக்கைர 
காட்ட ேவண்டும்” என்றும் எம். ேக. ஜய-
�ஸ்ஸ கு�ப்�ட்டார். 

அ�க�த்துச் ெசல்லும் வாழ்க்ைகச் 
ெசலவுக்கு �ர்வாக இந்த மாதத்��-
ருந்து சம்பளத்�ல் 5000 ரூபாய் 
ெகாடுப்பனவு வழங்குவது ஆறுதலான 
�டயமாகும் என அரச ஊ�யர்களுக்கு 
5000 ரூபாய் ெகாடுப்பனவு வழங்-
குவது ெதாடர்�ல் கருத்து ெத��த்த 
இலங்ைக ஐக்�ய �ராம உத்�ேயாகத்-
தர்கள் சங்கத்�ன் தைலவர் டப்�வ். 
ேஜ. கமல் �த்�� கருத்து ெத��த்தார். 

“�ல �ல அத்�யவ�ய உணவுப் 
ெபாருட்கைளத் ெதரவு ெசய்து அவற்-
�ன் �ைலகைளக் குைறத்தால் நாட்டு 
மக்கள் அைனவருக்கும் ெபரும் ஆறு-
தலாக அைமயும். எவ்வாறா�னும் 
நாட்�ல் உள்ள ெபாருளாதார �ரச்�-
ைனகளுக்கு மத்��ல் அரசாங்கம் 
5000 ரூபா�ைன அரச ஊ�யர்-
களுக்கு அ�க�த்துள்ளைம ெதாடர்-
�ல் எமது �ராம உத்�ேயாகத்தர்கள் 
ம�ழ்ச்�யைட�றார்கள். எ�னும் எமது 
�ரதான இலக்காக இருப்பது �ராம உத்-
�ேயாகத்தர்க�ன் ேசைவப் �ரணயத்-
�ைன கூ�ய �ைர�ல் நைடமுைறப்ப-
டுத்துவேதயாகும்” என்றார். 

இது ெதாடர்�ல் �னகரனுக்கு கருத்து 
ெதர�த்த இலங்ைக அரசாங்க மற்றும் 
உள்ளுராட்� ேசைவ ஓய்வூ�யம் ெபறு-
ேவா�ன் சம்ேமளனத்�ன் ெபாதுச் 
ெசயலாளர் ேக. எம். கருணாரத்ன 
கருத்து ெத��க்ைக�ல், “5000 
ரூபாய் ெகாடுப்பனவு வழங்குவது இந்த 
சந்தர்ப்பத்�ல் அ�க�த்துச் ெசல்லும் 
வாழ்க்ைகச் ெசலவுகளுக்கு ��ய-
ெதாரு �வாரணம் மாத்�ரேமயாகும்” 
என்றார். “ஓய்வூ�யம் ெபறுேவா�ன் 
சம்பள முரண்பாட்�ைன இல்லாமல் 
ெசய்வேத எமது ேதைவயாகும். இது 
�ண்டகாலமாக �டுக்கப்பட்டு வரும் 
எமது ேகா�க்ைகயாகும். இந்த முரண்-
பாடு இல்லாமல் ெசய்யப்படுமானால் 
எமக்கு இதைன �ட சம்பளம் அ�க-
�ப்பதற்கான வாய்ப்புக்கள் உள்ளது” 
எனக் கூ�னார். 

�வாரணப் ெபா� ெதாடர்�ல் கருத்து 
ெத��த்த இந்நாட்டு அரச ஊ�யர்க-
�ன் முக்�ய ெதா�ற் சங்கமான அரச 
ேசைவ ெதா�ற் சங்க சம்ேமளனத்�ன் 
தைலவர் டப்�வ். எச். �யதாச, “ அர-
சாங்கத்�னால் இவ்வாறு வழங்கப்ப-
டும் �வாரணத்ைத பயன்படுத்� ெபாரு-
ளாதாரத்ைத கட்�ெயழுப்புவதற்கு 
அர்ப்ப�ப்புச் ெசய்ய ேவண்டும்” 
எனக் கூ�னார். 

“கடந்த இரண்டு வருடங்களான 
எமது நாட்ைடப் ��த்துள்ள ேகா�ட் 
ெதாற்று �ைலக்கு மத்��ல் எ�ர்பார்க்-
கப்பட்ட வருமானம் இல்லாமல் நாடு 
கடுைமயான ெபாருளாதார ெநருக்க-
�க்குள் �ழ்ந்�ருக்கும் �ைல-
�லும் இந்நாட்�ன் அரச 
துைற�னருக்கும், ஒய்வூ�-
யம் ெபறுேவாருக்கும் மற்றும் 
அங்க�னமுற்ற பைட �ரர்க-

ளுக்கும் 5000 ரூபாய் �தம் ேமல�க 
ெகாடுப்பனைவ வழங்� ெபாருளாதார 
�வாரைணத்ைத வழங்குவதற்கு �� 
அைமச்சர் ப�ல் ராஜபக் ஷ ேமற்ெகாண்-
டுள்ள நடவ�க்ைக�ைனப் பாராட்ட 
ேவண்டும்.

ஜனா�ப� ேகாட்டாபய ராஜபக் ஷ 
நைடமுைறப்படுத்தும் உல�ன் பாராட்-
ைடப் ெபற்ற ேகா�ட் தடுப்பூ� ேபாடும் 
ெசயற்�ட்டத்�ன் மூலம் அந்த ெதாற்று 
ேநாய் தற்ேபாது ெபருமள�ற்கு கட்-
டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அவ்வாறான 
�ைல�ல் வழங்கப்படும் இந்த �வார-
ணங்கள் ெபாருளாதாரத்ைதப் பலப்ப-
டுத்துவதற்கு உந்து சக்�யாக அைமயும் 
என எமது கூட்டைமப்பு நம்பு�ன்றது.

அத்துடன் அத்�யவ�ய உணவுப் 
ெபாருட்கள் மற்றும் மருந்து ெபாருட்-
கள் �து ��க்கப்பட்�ருந்த அைனத்து 
வ�களும் �க்கப்பட்டதால் நாட்�ன் 
அைனவருக்கும் நன்ைமயைடவார்-
கள். அத்துடன் ேதாட்டத் ெதா�லாளர் 
குடும்பங்களுக்கு சலுைக �ைல�ல் 
ேகாதுைம மா�ைன வழங்குவதும், 
சமுர்த்� �வாரணத் ெதாைக�ைன 
1000 ரூபா�னால் அ�க�த்�ருப்-
பதும், பல்ேவறு காரணங்க�னால் 
ெபாருளாதார ��யாகப் பா�க்கப்பட்-
டுள்ள அந்த மக்களுக்கு ெபரும் நன்-
ைமயாக அைமந்துள்ளன. 

“ேகா�ட் ெதாற்�ன் காரணமாக 
எமது நாட்�ன் இலக்குைடய வருமா-
னம் இல்லாைமப் ேபானைம, தமது 
குறு�ய அர�யல் இலாபங்களுக்கா-
கத் �ருப்�க் ெகாள்ள முயற்�கைள 
ேமற்ெகாண்�ருப்பவர்க�ன் ெவற்று 
�மர்சனங்களுக்கு அஞ்சாமல் மக்க-
ளுக்கு இவ்வாறு முழுைமயான �வார-
ணங்கைள வழங்குவதற்கு நடவ�க்ைக 
ேமற்ெகாண்டைம ெதாடர்�ல் இச்சந்-
தர்ப்பத்�ல் அரசாங்கத்ைதப் பாராட்-
டுவதாகவும் அரச ப�யாளர்க�ன் 
ெதா�ற்சங்க கூட்டைமப்�ன் தைலவர் 
டப்�வ். எச். �யதாச ேமலும் கூ�னார். 

இத�ைடேய ெதா�லாளர் அைமச்-
சர் �மல் ��பால � �ல்வா�ன் 
ஆேலாசைனக்கு அைமய த�யார் 
துைற ஊ�யர்களுக்கும் இந்த 5000 
ரூபாய் ெகாடுப்பனைவ வழங்குவ-
தற்குத் ேதைவயான சட்ட�ட்டங்கள் 
தற்ேபாது தயா�க்கப்பட்டு வரு�ன்றது. 
ஒட்டுெமாத்தமாக எடுத்துக் ெகாண்டால் 
அண்ைமய வராலற்�ன் பல்ேவறு 
துைறக�ன் பயனாலர்கள் அேனக-
மாேனாருக்கு ஒேர தடைவ�ல் �வார-
ணங்கைள வழங்�ய சந்தர்ப்பங்கள் 
இல்ைல. எனேவ இந்த அைனத்து தரப்-
�னரும் ஒன்�ைணந்து இந்த இக்கட்-
டான சந்தர்ப்பத்�ல் எமது நாட்�ைன 
ெபாருளாதார ���லும், �வசாயத் 
துைற�லும் கட்�ெயழுப்புவதற்கு நடவ-
�க்ைக ேமற்ெகாள்ள ேவண்�யது முக்-
�யமான கடைமயாகும். 

அைனவருக்கும் 
நன்ைம பயக்கும் 
ரூ. 22,900 ேகாடி 

நிவாரணப் ெபாதி

�ஹால் �. அேப�ங்க
த��ல்: எம். எஸ். முஸப்�ர்

(புத்தளம் �ேசட �ருபர்)

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  

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 ஆைணயாளரு-
மான ( ெபாதுத் ெதாடர்புகள் / ஊடகம் )

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

ெபற்றுள்ளேதாடு 2022 ஜனவ� மாதம் 
05 ஆம் �க� இந்த ெகம்ெபா� ெதாடங்-
கப்பட்ட 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 சார-
ணர்களும் 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.  

ெகாழும்பு சாரணரின் 56 ஆவது ெகம்ேபாறி

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�ய-
ேதார் வா�க்ைகயாளர் உபசரைணயுடன் 
தமது வா�க்ைகயாளர்கைள அணுகவுள்-
ளது.

ெ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 ேமற்ெகாள்-
ளப்படு�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 வழங்-
கும் ேபாது RDB �துரு 
Plus எனும் ெபய�ல் 
�ேஷட கடன் �ட்டம் 
ஒன்றும் புது வருடத்-
�ல் ெகாழும்பு மற்றும் 
ெம�ங் சந்ைதைய 
ைமயமாகக் ெகாண்டு 
ெதா�ற்படுத்த �ர்மா�க்-

கப்பட்டுள்ளது.
ேமலும் வடபகு��ன் வா�க்ைக-

யாளர் சமுகத்�ன் ேகா�க்ைக�ன்ப�, 
வ�க ��யாக கவர்ச்�கரமான ஈர்க்கும் 
சக்�யுள்ள 02 இடங்க�ல் பு�ய  RDB 
�ைளகைள ஆரம்�க்க �ர்மா�த்துள்-
ளது.

புது வருடத்தில் வடக்கிற்கு 02 புதிய RDB கிைளகள்
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கே: கேோப், கேோபோ மற்றும் அர-
சோஙே நிதி பற்றிய குழு ஆகிய 

ேணேோணிப்புக் குழுக்ேளோல் கமற்-
கேோளளப்பட்டு வந்த விசோரணை-
ேணள இணைநிறுத்தும் க�ோக்கிகேகய 
போரோளுமன்றத்தின கூட்ைத்க்தோைர் 
முடிவுக்குக் கேோணடு வரப்பட்ைது என 
எதிர்க்ேட்சிேள குற்்றஞசோட்டுகின்றன. 
இது பற்றி உஙேள ேருத்து எனன?

பதில்: பாராளுைன்ற வரலாற்றில் பல வரு -
டங்களா்க நாம் பினபற்றி வருகின்ற சம்பிர-
தாயங்கள் ைற்றும் நமடமும்ற்கமள ை்றந்து 
விட்டு எதிரக்்கட்சியினர தைது சசாந்த உல -
்கத்தில் வாழ்ந்து வருகின்றனர. சபரும்பா -
லும் அமனத்துப் பாராளுைன்றங்களிலும் 
பாராளுைன்ற கூட்டத் சதாடர்கள் முடிவுக்-
குக் ச்காண்டு வரப்பட்டு விடுமும்ற்கள் 
வழங்கப்பட்டுள்ளன. வரவுசசலவுத் திட்டத்-
தின பினனர நாட்டின தமலவர சட்டவாக்்க 
சமபயில் உமரயாற்றுவதுடன, இது நாடு 
முழுவதிலும் ச்காண்டு சசல்லப்படும்.

நீண்ட ைற்றும் இமடநிறுத்தப்பட்ட பாரா -
ளுைன்ற அைரவு்களுக்குப் பி்றகு அது நமட-
மும்றயில் இருந்ததால், பாராளுைன்றக் 
கூட்டத்சதாடர முடிவுக்குக் ச்காண்டு வரப்-

பட்டது. பாராளுைன்றத்தின சில குழுக்்கள் 
கூட்டத் சதாடர முடிவுக்குக் ச்காண்டு வரப் -
பட்ட பினனர வவண்டுைானால் சதாடரந்தும் 
சசயற்படலாம். சில குழுக்்கள் மீண்டும் நிய -
மிக்்கப்பட வவண்டும், அமவ உறுப்பினர-
்கமள ைாற்றுவதற்்கான விருப்பத்மத வழங-
குகின்றன. இதனால் அவர்கள் ஏற்்கனவவ 
தங்கள் நி்கழ்வு்களுக்கு ஏற்ப அைரந்துள்ள-
னர. எனவவ, எதிரக்்கட்சியினரின வபாலிப் 
பிரசாரங்களுக்கு ைதிப்பு இல்மல.

கே: ்தற்கபோது நிேவுவது கபோன்ற 
இயற்ணே கபரிைரின 

கபோதுகூை அரசோஙேத்துைன ஒன-
றிணைநது கசயற்பைோ்த எதிர்க்-
ேட்சியின �ணைமுண்றணய நீஙேள 
எவவோறு போர்க்கினறீர்ேள?

பதில்: உல்கத்துக்கு முனசனப்சபாழுதும் 
ஏற்படாத சு்காதார சநருக்்கடியா்க ச்காவிட்-

19 ்காணப்படும் நிமலயில், ைனித வாழ்க்ம்க 
பாதிக்்கப்பட்டு ஆபத்தில் உள்ளது. இத்தம்கய 
சரவவதச சநருக்்கடியில் பாராளுைன்ற ஜனநா-
ய்கத்மதக் ச்காண்ட நாடு்களில் எதிரக்்கட்சி்கள் 
தனது ஆதரமவ வழஙகி, ைக்்களின உயிமரக் 

்காக்்க அரசாங்கங்களுடன இமணந்து பணி-
புரிகின்றன. எனினும், இலஙம்கயில் உள்ள 
எதிரக்்கட்சி இந்த நமடமும்றமயப் பினபற்-
றுவதா்கத் சதரியவில்மல.

கே: க்தர்்தல் சட்ைம் மற்றும் க்தர்்தல் 
முண்றணம குறித்து அணையோ-

ளம் ேணடு க்தர்்தல் முண்றயில் மோற்-
்றத்ண்த ஏற்படுத்துவ்தற்ேோே நியமிக்-
ேப்பட்ை போரோளுமன்ற விகசை குழுவின 
கசயற்போடுேள எந்தளவு முனகனற்்றம் 
ேணடுளளன?

பதில்: வதரதல் ைறுசீரமைப்புத் சதாடர -
பில் ஆராயவதற்கு நியமிக்்கப்பட்ட பாராளு -
ைன்ற விவசட குழுவில் ்கடந்த ைாதங்களில் 
நாம் பல தடமவ்கள் கூடியிருந்ததுடன, 

ைாரச் 31ஆம் தி்கதி வமர இக்குழுவிற்்கான 
்காலம் நீடிக்்கப்பட்டுள்ளது. வதரதல் சட்டங-
்கமள மீண்டும் பரிசீலமன சசயவது சதாடர -
பில் ஜனாதிபதியால் நியமிக்்கப்பட்ட அரசிய-
லமைப்புத் தயாரிப்புத் சதாடரபான குழுவும் 
தனது பரிந்துமரமய முனமவக்கும்.

(21ஆம் பக்்கம் பாரக்்க)

நெருக்கடியிலிருந்து அரசாங்கம்
புதிய ஆண்டில் மீண்நடெழும்!

திய ஆணடில்
அரசோஙேம் வலுவோன
நிணேயில் முனகனோக்கி

�ேரும் என ேல்வி அணமசசர்
திகனஷ் குைவர்த்்தன
க்தரிவித்்தோர். அரசோஙேம் க்தோைர்பில்
கவளியிைப்படும் ஊேஙேள
கபோயயோக்ேப்படும் எனவும் அணமசசர்
குறிப்பிட்ைோர். எமக்கு வழஙகிய
கபட்டியிகேகய அணமசசர் இவவோறு
குறிப்பிட்ைோர்.

ஜனாதிபதியின் புதிய உணவுத்
திடடெத்தின் விளைவா்க சில பகுதி்களில்
தன்னிளைளவ அளடெந்துள்ைாம்.
அத்தியாவசிய உணவு்களை சந்ளதககு 
வழஙகுவளத உறுதி நசய்வாம்

பு அரசியல்
ரங்கம்

அர்ஜூன்

அரசு வலுவோன 
நிணேயில்
முனகனோக்கி
�ேருகின்றது

அணமசசர்
திகனஷ் 

குைவர்த்்தன
அளிக்கும் விளக்ேம்

இந்திய மீனவர்களின் இந்்த சட்டவிர�ோ்த ந்டவ-
டிக்்க்களுககு எதி�ோ்க வ்டககின் பலரவறு பகுதி்க-
ளில உள்ள மீனவர சமூ்க அ்ைப்புக்கள ரபோ�ோட-
்டங்க்்ள ந்டத்தி வருகின்்றன. இரு தினங்களுககு 
முன்னர சண்டிலிப்போய் பகுதியிலும் மீனவர்கள 
எதிரப்புப் ரபோ�ோட்டத்்்த ந்டத்தியிருந்்தோர்கள. இவ்-
விவ்கோ�த்துககு இ�ோஜ்தந்தி� ரீதியில வி்�வில 
தீர்வப் பபறுவ்தற்கோன முயறசி்கள ரைறப்கோள-
்ளப்படடிருப்ப்தோ்க ்க்டறப்றோழில அ்ைசசர ்டக்ளஸ் 
ர்தவோனந்்தோ ரபோ�ோட்டத்தில ஈடுபடடிருந்்த மீனவர-
்களுககு உறுதியளித்திருந்்தோர.

ப்கோவிட-19 ப்தோறறு சூழல ்கோ�ணைோ்க மீன்-
பிடித் ப்தோழில உள்ள்டங்கலோ்க பபரும்போலோன 
து்்ற்களின் வோழவோ்தோ�ம் போதிக்கப்படடிருககும் 
சந்்தரப்பத்தில இந்திய மீனவர்கள சட்டவிர�ோ்தைோ்க 
இலங்்கக ்க்டல எல்லககுள நு்ழந்து மீன்பி-
டியில ஈடுபடுவது மீனவ சமூ்கத்துககுப் பபரும் 
போதிப்்ப ஏறபடுத்தியுள்ளது.

இந்திய மீனவர்கள ‘பபோட்டம் டர�ோலிங’ எனப்-
படும் ்த்்ட பசய்யப்பட்ட மு்்ற்யப் பயன்படுத்தி 
மீன்பிடியில ஈடுபடுகின்்றனர. ்க்டலின் அடிைட்டம் 
வ்�யில பசலலும் வ்ல்கள ்க்டறபோ்்ற்கள, 
மீன்குஞ்சு்கள என அ்னத்்்தயும் இழுத்துச 

பசன்று அழி்வ ஏறபடுத்தி விடுகின்்றன. 
இந்திய மீனவர்க்்ளப் பபோறுத்்த வ்�யில 
அவர்க்ளது நோடடு ்க்டறப�ப்பில இத்ப்தோழி-
லில ஈடுபடடு அ்னத்து வ்ளத்்்தயும் அழிவ-
்்டயச பசய்து விடடு ்தறபபோழுது இலங்்க 
்க்டறப�ப்பினுள அத்துமீறி நு்ழந்து மீன்-
பிடியில ஈடுபடுகின்்றனர. ‘ஈழத் ்தமிழர்கள 
எைது ப்தோப்புள ப்கோடி உ்றவு்கள’ எனக கூறிக 
ப்கோளளும் ்தமிழ்க ைக்கள, யுத்்தத்தினோல பல 
வரு்டங்கள போதிக்கப்படடு மீண்ப்டழ நி்னககும் 
இலங்்க மீனவர்களின் வோழவோ்தோ�த்்்தப் போதிக-
கும் வ்்கயில இவ்வோ்றோன பசயறபோடு்களின் 

ஈடுபடுகின்்றோர்கள என்பர்த ்கவ்லககுரிய வி்டய-
ைோ்க உள்ளது. இலங்்க ்தறபபோழுது எதிரப்கோண்-
டுள்ள பபோரு்ளோ்தோ�ப் பின்ன்்டவுககு பல உல்க 
நோடு்களின் உ்தவி்ய நோடி நிறகும் சூழல ஏறபட-
டுள்ளது. ைறுபக்கத்தில சீனோ பல வழி்களில இலங-
்்கககு ரைறப்கோண்டு வரும் உ்தவி்கள இந்தியோ-
வுககு பநரு்ட்ல ஏறபடுத்தியுள்ளன. இ்தனோல 
இலங்்க விவ்கோ�த்தில ்தனது இறுக்கைோன 
நி்லப்போட்்ட இந்தியோ அவ்வப்ரபோது பவளிப்ப-
டுத்தி வருகின்்றது. இருந்்தரபோதும் பபோரு்ளோ்தோ� 
பின்ன்்டவு்க்ளோல இந்தியோவின் உ்தவி்யயும் 

நோடும் நி்லககு இலங்்க இப்ரபோது ்தள்ளப்பட-
டுள்ளது.

நிதி அ்ைசசர பசில �ோஜபக்ஷ கூ்ட அண்்ை-

யில இந்தியோவுககு விஜயம் பசய்து பலரவறு 
்த�ப்பின்�யும் சந்தித்திருந்்தோர. அர்தரபோல, 
பபோரு்ளோ்தோ� பநருக்கடிககு இந்தியோவின் 
உ்தவி்ய நோ்டரவண்டும் என எதிரக்கடசி்க-
ளும் வலியுறுத்தி வருகின்்றன. இவ்வோ்றோன 
பின்னணியிரலரய ்தமிழ்க மீனவர்கள இலங-
்்கக ்க்டறப�ப்புககுள அத்்தமீறி நு்ழவதும் 
அதி்கரித்துள்ளது.

ைறுபக்கத்தில, இலங்்கக்கோன சீனத் 
தூதுவர அண்்ையில யோழ கு்டோநோடடுககு விஜயம் 
ரைறப்கோண்டிருந்்தது்டன், ்க்டறபகுதிககுச பசன்றும் 
போர்வயிடடிருந்்தோர. இலங்்க ்தறபபோழுது 

எதிரப்கோண்டிருககும் பபோரு்ளோ்தோ�ப் பின்ன்்டவு-
்க்்ளச சந்்தரப்பைோ்கப் பயன்படுத்துவ்தறகு உல்க 
நோடு்கள முயறசிககின்்றனவோ என்்ற சந்ர்த்கம் ஏற-
படுவ்்தயும் ்தவிரக்க முடியோ்த்தோ்க உள்ளது.

இருந்்தரபோதும் ்தமிழ்க மீனவர்களின் அத்துமீ-
றிய மீன்பிடி விவ்கோ�த்்்த அந்நோடடின் ைத்திய 
அ�சும், ்தமிழ்க அ�சும் இலங்்க மீனவர்கள 
மீ்தோன ்கரிச்னயு்டன் அணு்க ரவண்டும். இவ்-
விவ்கோ�ம் ப்தோ்டரபில ்த்்டப்படடுப் ரபோயுள்ள 
ரபசசுவோரத்்்த்கள மீண்டும் ஆ�ம்பிக்கப்படடு 
இரு நோடடுககும் போதிப்பு ஏறப்டோ்த வ்்கயில தீரவு-
்கள எட்டப்ப்ட ரவண்டியது ்கோலத்தின் ர்த்வயோ்க 
அ்ைந்துள்ளது.

அத்துமீறி இலங்்க ்க்டறப�ப்புககுள 
நு்ழந்்த குற்றத்துக்கோ்கக ்்கது பசய்யப்பட்ட 
இந்திய மீனவர்கள 13 ரபர சில நோட்களுககு 
முன்னர நீதிைன்்றத்தின் ஊ்டோ்க விடுவிக்கப்பட-
டிருந்்தனர. இதுரபோன்்ற ்்கது்கள இரு நோடடு 

ைக்களுககும் இ்்டயிலோன நலலு்றவில விரிசல-
்க்்ள ஏறபடுத்துவ்தற்கோன வோய்ப்புக்களும் அதி-
்கைோ்க உள்ளன.

எனரவ, ்தைது நோடடு மீனவர்கள இலங்்க 
்க்டறப�ப்புககுள நு்ழந்து சட்டவிர�ோ்தைோன 
மீன்பிடியில ஈடுபடுவ்்தத் ்தடுப்ப்தற்கோன ைோற-
றுவழி்க்்ள அறிமு்கப்படுத்்த அவர்கள ந்டவ-
டிக்்க எடுக்க ரவண்டும். ்க்டந்்த அ�சோங்கத்தின் 
்கோலத்தில ந்்டபபற்ற ரபசசுவோரத்்்த்களின் 
ரபோது ‘பபோட்டம் டர�ோலிங’ மு்்றயில மீன்பி -
டியில ஈடுபடும் மீனவர்களுககு ைோறறு மீன்பிடி 
மு்்ற்ய அறிமு்கப்படுத்துவது ைறறும் அ்தற -
குத் ர்த்வயோன வசதி்க்்ள ஏறபடுத்திக ப்கோடுப் -
பது ப்தோ்டரபில ்கருத்்தோ்டல்கள இ்டம்பபற்றன.

(21ஆம் பக்்கம் பாரக்்க)

பி.ஹர்ஷன்...?

இநதிய மீனவர்ேள இேஙணே ேைற்பரப்புக்குள அத்துமீறி 
நுணழநது சட்ைவிகரோ்தமோன மீனபிடியில் ஈடுபடும் விவேோரம்
நீணை ேோேமோே க்தோைர்நது வருவதுைன, அவவிவேோரமோனது

இனறு சிக்ேலுக்குரிய்தோே மோறியுளளது. உள�ோட்டு யுத்்தம் ஓயந்த
பினனர் இநதிய மீனவர்ேளின அத்துமீ்றல் அதிேரித்திருந்த நிணேயில்,
அணணமக் ேோேமோே அவர்ேளின அத்துமீ்றல் அதிேரித்துளளது.

வைபகுதி மீனவர்ேளின வோழவோ்தோரத்ண்த
இல்ேோக்தோழிக்கும் சட்ைவிகரோ்த அத்துமீ்றல்!

்தமிழே மீனவர்ேள இேஙணேக் ேைல்வளஙேணள 
அழித்க்தோழிப்பது ்தவக்றனபது க்தரிநதிருநதும்,
எல்ணே ்தோணடும் அரோஜேம் முடிவினறித் க்தோைருகின்றது

யோழகுைோவில் வலுவணையும்
மீனவர் அணமப்புேளின
எதிர்ப்புப் கபோரோட்ைஙேள!
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ஒப்பீட்டளவில் சுகாதார நிமை -
மைகளில் ஓரளவு முன்னற்்றம் 
காணப்்பட்டாலும், க்டநத காைத் -
தில் ஏற்்பட்ட தாக்கஙகளின 
விமளவாக இத்தும்ற ைாத்திரைனறி 
்பை தும்றகளும் ்பாதிக்கப்்பட்டன. 
2020 ஆம் ஆண்டிலும், 2021 ஆம் 
ஆண்டிலும் ததாற்ம்றக் கடடுப்்ப -
டுத்த அரசாஙகம் மு்டக்கஙகளுக்குச் 
தசன்றமையால் த்பாருளாதாரப் 
பினனம்டவுகள் ஏற்்பட்ட ்்பாதும், 
உைக நாடுகளு்டன ஒப்பிடுமகயில் 
ததாற்றினால் ஏற்்பட்ட உயிரிழப்புக்-
கள் இைஙமகயில் கும்றதவனறு-
தான கூ்ற ்வண்டும்.

மு்டக்கஙகமள முடிவுக்குக் 
தகாண்டு வநது த்பாருளாதாரத்-
மதத் தி்றப்்பதற்கு முயற்சிகள் எடுக் -
கப்்பட்ட ்்பாதும், த்டல்்டா திரிபு 
மீண்டும் ஒரு எச்சரிக்மகமய விடுத்-
தது. இதனால் ைறு்படியும் மு்டக்கங-
களுக்குச் தசல்லும் நிமைமை அர-
சுக்கு ஏற்்பட்டது.

ஆனால் எவவா்றான தம்டகள் 
ஏற்்பட்ட ்்பாதும், அமனத்துக்கும் 
தவற்றிகரைாக முகஙதகாடுத்து 
ைக்களின ்தமவகமளப் பூர்த்தி 
தசயய தனனாைான முயற்சிகமள 
அரசு எடுத்து வநதமதயும் ைறுக்க 
முடியாது. இரண்டு ஆண்டு காை 
்தக்க நிமைமையானது அநநிய 
தசைாவணி இருப்புகமள தக்க 
மவப்்பதில் சவால்கமள ஏற்்படுத்-
தியுள்ளது, இது த்பாருளாதாரத்தின 
மீது எதிர்ைம்றயான தாக்கத்மத ஏற்-

்படுத்தியது.
இநத விவகாரம் க்டநத சிை 

ைாதஙகளாகப் த்பாதுதவளிகளில் 
விவாதப் த்பாருளாக ைாறியுள்ளது. 
சமூக ஊ்டகஙகளும் இமவ  குறித்த 
உள்ள்டக்கஙகளில் மூழ்கிப் ்்பாயுள்-
ளன. இதனால் த்பாதுைக்கள் ைத்-
தியில் அதிருப்தி நிமைதயானறு 
காணப்்படுகி்றது. இவவா்றான 
நிமையி்ை்ய ைத்திய வஙகியின 
ஆளுநர் அஜித் நிவார்ட கப்ரால் 
க்டநத ஆண்டு இறுதியில், அதிக-
ரித்த தவளிநாடடுப் ்பணம் ைற்றும் 
பி்ற வருைானஙகளால் நாடடின 
தவளிநாடடு மகயிருப்்பானது 3.1 
பில்லியன அதைரிக்க த்டாைர்கமள 
எடடியுள்ளது என அறிவித்தார்.

இது்்பான்ற பினனணியில், இநத 
வாரம், த்பாருளாதாரத்மத வலுப்-
்படுத்துவதற்கும், த்பாதுைக்களின 
நிதி அழுத்தஙகமளப் ்்பாக்குவதற்-
கும் நிதியமைச்சர் ்பசில் ராஜ்பக்ஷ 
்பல்்வறு அதிரடி அறிவிப்புக் -
கமள தவளியிடடிருநதார்.

229 பில்லியன ரூ்பா தசைவில் 
்பல்்வறு சலுமககமளக் 
தகாண்்ட 'நிவாரணப் த்பாதி' 
ஒனம்ற அவர் அறிவித்தார். 
இதில் அரசாஙக ஊழியர்களுக்கு 
ைாதாநதம் 5,000 ரூ்பா சலுமகக் 
தகாடுப்்பனவு, விவசாயிகளுக் -
கான சலுமக உள்ளிட்ட வி்டயங-
கமள அமைச்சர் ்பசில் ராஜ்பக்ஷ 
அறிவித்திருநதார்.

'இநத ்பாரிய நிவாரணப் 
த்பாதிக்கான நிதி வரவுதசைவுத் 
திட்டத்தினால் ஒதுக்கப்்படடுள்-
ளது. இதற்காக எநதவிதைான 
வரி்யா அல்ைது ்ைைதிக 
வரிக்ளா ைக்களுக்கு விதிக்கப் -
்ப்டாது' என நிதி அமைச்சில் 
நம்டத்பற்்ற ஊ்டகவியைாளர் 
சநதிப்பில் அவர் ததரிவித்தார். 
ஜனாதி்பதி ்காட்டா்பய ராஜ்பக்-
ஷவின ்பணிப்புமரயின ்்பரில் 
இநத நிவாரண ந்டவடிக்மக-
கள் ஆரம்பிக்கப்்படடு அமைச்-
சரமவயினால் அஙகீகரிக்கப் -
்படடுள்ளது

அரசாஙக ஊழியர்களுக்கு 
வழஙகப்்ப்டவிருக்கும் ைாதாநத 
உதவித் ததாமகயான 5,000 
ரூ்பா ஆசிரியர் ைற்றும் அதி்பர்-
களுக்கும் வழஙகப்்படும்.  24 
வரு்டஙகளின பினனர் சம்்பள 
முரண்்பாடுகமள நிவர்த்தி தசய -
ததன மூைம் அவர்கள் ஏற்கன்வ 
சம்்பள உயர்மவப் த்பற்றிருந -
தனர். இநத ந்டவடிக்மகயின 
மூைம் 1.45 மில்லியனுக்கும் 
அதிகைான அரசு ஊழியர்கள், 
த்பருநிறுவனஙகமளச் ்சர்ந -
்தார் உட்ப்ட ்பைர் ்பயனம்டவார் -
கள் எனறும் அமைச்சர் விளக்கி -
னார்.

'ஓயவூதியம் த்பறு்வார் 
ைாதாநத உதவித்ததாமகயாக 

ஒரு வரு்ட காைத்திற்கு 
ரூ்பா 5000 ஆயிரம் 
ரூ்பாமவப் த்ப்றவுள்ள-
னர். 600,000 க்கும் ்ைற்-
்பட்ட ஓயவூதியக்காரர்கள் 
இதன மூைம் ்பயனம்ட-
வார்கள். இநத ந்டவடிக்-
மகக்கு 87 பில்லியன 
ரூ்பா்தமவப்்படுகி்றது. 
42,000க்கும் ்ைற்்பட்ட 
ஊனமுற்்ற இராணுவ வீரர்-
களுக்கும் இநத தகாடுப்்ப-
னவு வழஙகப்்படும்' என 
அமைச்சர் ராஜ்பக்ஷ ததரி-
வித்தார்.

சமுர்த்தி ்பயனாளி-
கள் தற்்்பாது 1000 
ரூ்பா தகாடுப்்பனமவப் 
த்பற்றுக் தகாள்கின்றனர். 
இநதத் ததாமக தற்த்பா-
ழுது 3500 ரூ்பாவாக வழங-
கப்்படும். இநத ைாதத்-

தில் இருநது 1,000 ரூ்பாமவ 
இயன்றவமர சம்்பள உயர்வாக 
வழஙகுைாறு தனியார் தும்றயி-
னமரயும் அரசாஙகம் ்காரும் 
என்றார் அமைச்சர். ததாழிைா-
ளர் அமைச்சர் நிைல் சிறி்பாை டி 
சில்வா ஏற்கன்வ இது ததா்டர்-
்பாக தனியார் தும்றயு்டன ்்பச்சு-
வார்த்மத ந்டத்தியுள்ளார்.

இநத ததாகுப்பின ைற்று-
தைாரு முக்கிய அம்சம் விவசாயி -
களுக்கான   தநல்லின உத்தரவாத 
விமையாகும். இதற்கு முனனர் அரசு 
சான்றளிக்கப்்பட்ட விமையாக ஒரு 
கி்ைா தநல்லுக்கு 50 ரூ்பாமவ 

அறிவித்திருநதது. இனி்ைல் 
ஒரு கி்ைாவுக்கு ்ைைதிகைாக 
25 ரூ்பா வழஙகப்்ப்டவுள்ளது. 
இதற்கமைய ஒரு கி்ைா தநல் -
லுக்கான உத்தரவாத விமை 75 
ரூ்பாவாகும்.

விவசாயிகள் ைற்றும் அரிசி 
நுகர்்வார் ஆகிய இருதரப்பின-
ரும் ்பாதிக்கப்்ப்டாைல் இருப்-
்பமத உறுதி தசயவதற்காக்வ  
அமைச்சர் ்பசில் ராஜ்பக்ஷ இநத 
ந்டவடிக்மகமய அறிமுகப்்படுத்-
தியுள்ளார்.

'அறுவம்டயில் 20 முதல் 30 
சதவீதம் கும்றயும் என எதிர்-
்பார்க்கி்்றாம், என்வ ஒரு கி்ைா 
தநல் 75 ரூ்பாவுக்கு தகாள்வனவு 
தசயயப்்படுவதால் இது விவசா-
யிகளுக்கு நிவாரணைாக இருக்-
கும். ைானியம் என்பது சநமத-
யில் அரிசி விமை கடுமையாக 
உயராைல் இருப்்பமத உறுதி 
தசயய ்வண்டும்' எனறு அவர் 
விளக்கினார்.

்பை வரு்டஙகளாக நாடடின 
த்பாருளாதாரத்துக்கு முதுதக -
லும்்பாக இருநது உமழத்து 
வரும் த்பருந்தாட்டத்தும்ற 
ஊழியர்களின வாழ்வாதாரத்-
மதக் கருத்தில் தகாண்டு நிவா -

ரணம் அறிவிக்கப்்படடுள்ளது. 
அதாவது, ஊழியர் நம்பிக்மக 
நிதியத்தில் ்பதிவு தசயயப்்பட்ட 
த்பருந்தாட்டத்தும்றக் குடும்-
்பஙகளுக்கு ைாததைானறுக்கு 15 

கி்ைா ்காதுமைைா கி்ைா 80 ரூ்பா 
விமையில் வழஙகப்்படும். அத் -
து்டன, 20 ்்பர்ச்சுக்கு கும்றவான 
நிைப்்பரப்பில் வீடடுத் ்தாட்டஙகள் 
தசய்பவர்களுக்கு 5000 ரூ்பாவும், 
ஒரு தெக்த்டயருக்கு ்ைற்்ப்டாத 
நிைப்்பரப்பில் வீடடுத் ்தாட்டம் 
தசய்பவர்களுக்கு 10,000 ரூ்பாவும் 
ைானியைாக வழஙகப்்ப்டவுள்ளது.

கிராை ்சமவ உத்தி்யாகத்தர் -
களின அனுசரமணயு்டன பிர்தச 
தசயைாளர்களினால் இநத ்வமைத்-
திட்டம் கண்காணிக்கப்்படும். திருப்-
திகரைான முடிவுகமளப் த்பாறுத்து 
ஆறு ைாத இம்டதவளியில் இரண்டு 
தகாடுப்்பனவுகள் வழஙகப்்படும் 
என நிதி அமைச்சர் ்பசில் ராஜ்பக்ஷ 
ததரிவித்தார். இநத திட்டத்திற்கு 
அரசுக்கு ரூ.31 பில்லியனுக்கு ்ைல் 
தசைவாகும் எனறு அவர் குறிப்-
பிட்டார்.

அ்த்வமள, நுகர்்வாருக்கு 
நிவாரணம் வழஙகும் வமகயில் 
அமனத்து அத்தியாவசிய உணவுப் 
த்பாருடகள் ைற்றும் ைருநதுப் 
த்பாருடகளுக்கு அமனத்து வரிகளி -
லிருநதும் விைக்களிக்கப்்படுவதாக  
அவர் அறிவித்துள்ளார். உள்நாடடு 
உற்்பத்தியாளர்களுக்கு ்பாதிப்பு ஏற்்ப -
்டாத வமகயில் இது தசயல்்படுத்தப்-

்ப்டவுள்ளது. இநத ந்டவடிக்மககள் 
தகாவிட ததாற்று்நாயின த்பாருளா-
தார தாக்கம் குறித்த அரசாஙகத்தின 
அக்கம்றமய பிரதி்பலிப்்பது்டன, 
இதமனச் சரிதசயயும் முயற்சியாக-

வும் அமைகி்றது.
அமைச்சர் ்பசில் ராஜ-

்பக்ஷ தவளியிடடிருக்-
கும் இநத அறிவிப்பு -
கள் நாடடு ைக்களுக்கு 
நிவாரணைாக அமைவது 
ஒருபு்றமிருக்க, எதிரணி-
யினருக்கு ைகிழ்ச்சி தருவ-
தாக இல்மை. தகாவிட 
காரணைாக நாடடில் 
்பாவமனப் த்பாருட-
களுக்கு ஏற்்படடுள்ள 
விமை்யற்்றத்மத துரும்-
்பாக மவத்து அரசுக்கு 
எதிராக ைக்கள் ைத்தி-
யில் எதிரணியினர் சமீ்ப 
காைைாக  பிரசாரஙகமள 
்ைற்தகாண்டு வநதனர். 
அமைச்சர் ்பசில் ராஜ்பக் -
ஷவின இநத அதிரடி 
அறிவிப்புகளால் எதி-
ரணியினர் இனி்ைல் 
விமைவாசி அதிகரிப்பு 
குறித்து ைக்கள் ைத்தியில் 
பிரசாரத்மத முனதன-
டுக்க முடியாத நிமைமை 
உருவாகியுள்ளது.

இலங்கையின் ப�ொருளொதொரம்
சே்ைத்து்ையில் குறிப�ொகை சுற்றுலொத்து்ை
ச�ொன்ைைற்றில் அதிகைம் தஙகியிருநதது.

எனினும், கைடநத இரண்டு ைருடஙகைளொகை உலகைம்
முழுைதிலும் நிலவும் பகைொசரொனொ ்ைரஸ்
ப�ருநபதொற்று கைொரணமொகை இத்து்ை �ொரிய
பின்ன்ட்ைச் ேநதித்தது.

பகைொவிட் பெருககைடியினொல் �ொதிப�்டநத
மககைளுககு ்கைபகைொடுத்த நிைொரணப ப�ொதி

வாழ்க்கைச் செலவு அதிகைரிப்பை துருமபைாகைப
பையனபைடுத்தியவாறு ம்ககைள் மத்தியில் அரசு்ககு
எதிராகை பிரொரம மமறசகைாண்டு வந்த 
எதிரணியினரு்ககு இனிமமல் அதுபைறறி 
மபைசுவ்தறகு எதுவுமில்்ல!

அரேொஙகை ஊழியரகைள், ஓய்வூதியரகைள்,
விைேொயிகைள், சதொட்டத் பதொழிலொளரகைள், 
ேமுரத்தி �யனொளிகைள் ச�ொன்ை �ல
தரபபினருககும் �யன் தரும் உதவிகைள்!

இன்்ைய ப�ொருளொதொர
சிககைல்கைளுககு மத்தியிலும், 
மககைள் ெலனுககைொகை அ்மச்ேர
�சில் ரொஜ�க்ஷ பைளியிட்ட 
அதிரடி அறிவிபபுகைள்!
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2022ஆம் ஆண்டும் பிறந்து-
விட்டது. இன்னும் சில 

தினங்களில் தைப்பொங்கல் ைரிசனம் ைரப-
பபொகிறது. ்பருந்்ைொறறொல் ்பரும் ்ைொல்-
தலயொகிப பபொன ்ெருக்கடி நிதலதை 
இன்னும் ைொறறைத்டந்ைபொடில்தல. அந்-
நியச் ்சலொவணி பறறொககுதற பல வழி்க-
ளிலும் பொதிபதப உண்டுபண்ணி விட்டது. 
அத்தியொவசியப ்பொருட்களின் ைடடுபபொடு, 
உணவுப ்பொருட்களின் விதலபயறறம் 
ஒரு பைறறைொன சூழதல உருவொக்கத் ைவற-
வில்தல. பைறறம் ்பற வழியின்றி ்பொது -
ைக்கள் ஏைொறறத்துககு ஆளொகியுள்ளொர்கள்.  
இந்ைப பின்னணியில்ைொன் அரசொங்கம் சில 
நிவொரண ஏறபொடு்கதள அறிவித்துள்ளது. 

அந்ை நிவொரண அறிவிபபு்கள் ்பருந்பைொட்ட 
சமூ்கத்தை எந்ைளவு ்சன்றத்டப பபொகிறது 
என்பபை பிரச்சிதன.  

முழு ெொடுபை மு்டக்கபபட்ட நிதலயில் 
்பருந்பைொட்டத்துதற ைடடும் இயஙகிக 
்்கொண்டிருந்ைதைதய யொரும் ைறந்துவி்ட 
முடியொது. உரிய பொது்கொபபு வழிமுதற-
்கள் ஏதுமின்றி ைைது உயிதரப பணயம் 
தவத்பை ்பருந்பைொட்ட ைக்கள் ்ைொழில்புரி-
கிறொர்கள். இைன் பயனொ்க பையிதல விவசொ-
யம் ்ைொய்வின்றி ெ்டந்ைது. சவொல்்களுககு 
ைத்தியில் பையிதல ஏறறுைதியும் இ்டம்்பற-
றது. இைன் மூலம் கித்டக்கப்பறற அந்நி -
யச் ்சலொவணி ெொடடுககுக த்க்்கொடுக்கத் 
ைவறவில்தல.  

எனினும் இத்துதறசொர ைக்களின் வொழ்-
வியல் இன்னும் வரலொறறுத் ைவறு்கதள 
உளவொஙகிக ்்கொண்்ட  துன்பியல் ்ைொ்ட-
ரொ்கபவ இருககிறது. தினககூலி வொழ்கத்க. 
அன்றொ்டம் ்ைொழிலுககுப பபொனொல் 
ைடடுபை பவைனம். பைொட்டத் துதறதயத் 
ைவிரந்ை இலடசக ்கணக்கொபனொர  நிதலயும் 
இதுைொன். ஆனொல் அவர்களுககு நிவொ-
ரணங்கள் கித்டககின்றன. பைதவயொன 
சு்கொைொர வசதி்கள் கிடடுகின்றன. ்க்டன் ்பறு -
வைற்கொன வழிவத்க்கள் ்கொணபபடுகின்-
றன. எனினும் இதில் எந்ை்வொரு ஏறபொடு்க-
தளயும் ்பருந்பைொட்ட ைக்கள் அனுபவிக்க 
முடிவதில்தல.  

்்கொபரொனொ ்கொல நிவொரணத் ் ைொத்கயொ்க 
வழங்கபபட்ட 5000 ரூபொ ்்கொடுபபனவு 
பைொட்ட ைக்கதள ்சன்றத்டயவில்தல. 
ஏ்னனில் சமூரத்தி ்்கொடுபபனவு 
்பறுபவொர  பைொட்டப பிரபைசங்களில் மி்கக-
குதறவு. இைனொல் இம்ைக்கள் அன்றொ்டம் 
பவதலககுப பபொவைன் மூலபை ்க்டன் 
வொங்கககூடிய ்ைம்பிதனப ்பறுகிறொர-
்கள். வடடிககுப பணத்தை வொஙகி வயிறறுப 
பொடடிதன ்கவனிக்க பவண்டிய நி தலதை. 
நுவ்ரலியொ ைொவட்டத்தில் பைொட்டங்களுககு 

்வளிபய பவதல ்சய்து குடும்பத்தைக 
்கொபபொறறிய சுைொர  11 ஆயிரம் வதரயி-
லொன ்ைொழிலொளர்கள்   இன்று பவதல 
வொய்பதப இழந்து அல்லொடுகிறொர்கள். இவர-

்கள் அதனவரும் விவசொய ்கொணி்களிபலபய 
்ைொழில்்சய்து வந்ைொர்கள்.   உரபபறறொக-
குதற ்கொரணைொ்க நுவ்ரலியொ ைொவட்டம் 
உள்ளிட்ட ெொடடின் பல பகுதி்களிலும் ைரக-
்கறிச் ்சய்த்க ்பரிதும் வீழ்ச்சியத்டந்துள்-
ளது. உறபத்தி குதறந்து விதலபயறி விழிபி-
துங்கச் ்சய்கின்றது.  

பைொட்டத்்ைொழிதல ைடடுபை ெம்பி சுைொர 
ஒன்றதர இலடசம்  பபர இஙகு வொழ்கிறொர-
்கள். இஙகு சுய்ைொழில் ்சய்வைற்கொன 
பின்புலம் ைொரொளைொ்கபவ ்கொணபபடுகின்-
றது. ைரிசு நிலங்கதளயும் த்கவி்டபபடடு 
வரும் ்கொணி்கதளயும் விவசொயம் ்சய்வ-
ைற்கொ்க பயன்படுத்ைலொம். ்்கொபரொனொ முை-
லொவது அதல ஆரபபரித்ைபபொது அதி்கைொன 
ைதலய்க இதளஞர்கள் பைொட்டங்களுகப்க 
திரும்பி வரபவண்டி  பெரந்ைது.   இவர்கள் 
பைொட்டத் ்ைொழிதல புறக்கணித்துப பபொன -
வர்கள். ்வளியி்டங்களுககு பவதலபைடி 
ஓடியவர்கள். மீண்டும் பைொட்டப பகுதி்களி-
பலபய விவசொயம் அல்லது சுய்ைொழில் 
ஏைொவது ்சய்து வொழலொம் என்னும் எதிர-
பொரபபில் வந்ைவர்கள்.  

ஏற்கனபவ ்பருந்பைொட்ட இதளஞர்கள் 
சுய்ைொழில் ்சய்யககூடிய நிதலதைதய 
உருவொக்கப பபொவைொ்க அறிவிபபு்கள் 
வந்ைன. ்கொணி்கள் பகிரந்ைளிக்கபபடு்ைன 
்சய்தி்கள் ்வளியொகின. இைதன ெம்பிக-
கூ்ட இந்ை இதளஞர்கள் பைொட்டங்களுககுத் 
திரும்பி இருக்கலொம். ஆனொல் இந்ை எதிர-
பொரபபு்கள்  எதுவுபை இதுவதர ஈப்டறியபொ-
டில்தல.                   (20 பக்கம் பொரக்க)

-ைமையகத்தில் உனனத 
ததாழிற்்சஙகவாதிகளில் 

ஒருவராகத் திகழ்நத கக. இராஜ-
ைாணிக்கம் அைரத்துவதைய்தி 
இனறுடன 37ஆண்டுகள் நிமை-
வமடகினைன. ைமையக ைக்களின உரிமைகளுக்கா -
கவும், ்சலுமககளுக்காகவும் அவரகளின உயரவுக்கா -
கவும் தம்மை அர்ப்பணித்துக்தகாண்ட அனமைய 
தமைவரகளான அைரரகள் கக.இராஜலிஙகம், த்சளமி-
யமூரத்தி ததாண்டைான, எஸ்.க்சாைசு்நதரம், ஸி.வி. 
கவலு்பபிள்மள, வி.கக.தவள்மளயன க்பானகைாரு-
டன தெருக்கைாக இமை்நது இைட்சிய கவட்மகயு -
டன தம் இறுதி மூச்சுவமர ்பணியாற்றியவர இராஜ -
ைாணிக்கம். ததாழிற்்சஙகவாதிகளில் இனறு அவமர 
நிமனவில் மவத்திரு்ப்பவரகள் விரல்விட்டு எண்ைக் -
கூடிய ஒருசிைகர.   

ைமை்நத ததாழிற்்சஙகவாதியும், ்பதுமள ைாவட்ட 
்பாராளுைனை உறு்பபினரும், த்பரு்நகதாட்டக் மகத் -
ததாழில் இராஜாஙக அமைச்்சராகவும் ்பணியாற்றிய 
அைரர கக. கவைாயுதம், இராஜைாணிக்கத்தின ைமை -
மவதயாட்டி அனறு கதசிய முரத்சாலி ்பத்திரிமகயில் 
'ைனிதருள் ஒரு ைாணிக்கம்' எனை தமை்பபில் எழுதி -
யிரு்நதார. த்சால்லிலும் த்சயலிலும் தூய்மையுடன 
இரு்நத இராஜைாணிக்கம் ஒரு சிை்நத ்சமூக சி்நதமன -
யாளர. ஆழ்நத ஆற்ைல் வாய்்நதவர. இம்ச்பபிரியர. 
இைக்கியவாதி. 

இவருக்கு குடும்்பம், ககாயில், வீடு அமனத் -
துகை ததாழிைாளரகள் தான. ெண்்பரகளுடனும், ்சக 
ததாழிற்்சஙகவாதிகளுடனும் ்பழகுவதிலும், உ்ப்சரி்ப -
்பதிலும், ததாழிைாளர ெைன ்சார்நத விடயஙகளில் 
உமரயாடுவதிலும், விவாதி்ப்பதிலும் தனித்துவைான 
குைாம்்சம் தகாண்டவர எனறு அக்கட்டுமரயில் 
குறி்பபிட்டிரு்நதார.   

தனது 18ஆவது வயதில் 1950-இல் இ.ததா.கா.வில் 
இமை்நது அனமைய சிை்நத ததாழிற்்சஙகவாதிகளில் 
ஒருவரான வீமரயாவுடன ொவை்பபிட்டி, ைாவட்ட 
இைஙமக ததாழிைாளர காஙகிரஸ் பிரதிநிதியாக்ப 
்பணியாற்றினார. பினனர இடைாற்ைம் த்சய்ய்ப்பட்டு 
்சஙகத்தின கைக்காய்வாளர கதிரகவலு வீரபுத்திரன 
க்பானகைாருடன   ைாத்தமள ைாவட்ட்ப பிரதிநிதி -
யாகவும் ்பணியாற்றினார. பினனர தைவாக்கமைக்கு 
இடைாற்ைம் த்சய்ய்ப்பட்டு அஙகு சிை ஆண்டுகள் 
்பணியாற்றிய பின இரத்தினபுரிக்கு ைாற்ைல் த்பற்ைார. 
இக்காை்ப்பகுதியில் ்பை க்பாராட்டஙகமள ெடத்தி 
ததாழிைாளரகளின உரிமைகமளயும், ்சலுமககமளயும் 
தவனதைடுத்து தமைமைத்துவஙகளின ்பாராட்டுதல்-
கமளயும் அபிைானத்மதயும் த்பற்று ததாழிற்்சஙக வர-
ைாற்றில் சிை்ப்பாக தடம்்பதித்தார.   

1962-இன ஆரம்்பத்தில் ததாழிற்்சஙகத் தமைவரக-
ளான அைரரகள் கக. ராஜலிஙகம், ்சஙகரன க்சாைசு்ந-
தரம் க்பானைவரகளுடன இவருக்கு ெட்பு ஏற்்பட்டு 
ததாழிற்்சஙக ைற்றும் ைமையக ததாழிைாளரகளின 
ெைன்சார்நத விடயஙகளில் அ்நநிகயானயைாக த்சயற்-
்பட்டு வ்நதார. கக.இராஜலிஙகம், எஸ்.க்சாைசு்நதரம் 
ஆகிகயாருடனான கடித ்பரிைாற்ைஙகள் நிமையகவ 
இரு்நதன. க்சாைசு்நதரம் தமிழொட்டுக்குத் திரும் -
பிச் த்சனை பினனரும் இ்நதக் கடித ்பரிைாற்ைஙகள் 
ததாடர்நதன.   

1968-இல் அைரர வி.கக.தவள்மளயன தமைமை -
யில் ததாழிைாளர கதசிய ்சஙகம் ஆரம்பிக்க்ப்பட்ட -
க்பாது அவர அைரர ஸி.வி. கவலு்பபிள்மளயுடனும் 
கவறுசிை சிகரஷட ததாழிற்்சஙகவாதிகளுடனும் 
கதசிய ததாழிைாளர ்சஙகத்தில் இமை்நது அதன 
த்பாதுச்த்சயைாளராக்ப ்பணியாற்றினார. ஹட்டன 
லி்பரட்டி்படைாளிமகயில் ்சஙகத்தின இரண்டாவது 
வருடா்நத ைாொடு இடம்த்பற்ைக்பாது அவரும் 
ஸி.வி.கவலு்பபிள்மளயும் அவரகளும் கைமடயில் 
உமரயாற்றிய புமக்ப்படஙகளும் த்சய்திகளும் 
அனமைய வீரகக்சரி, தினகரன, தின்பதி ்பத்திரிமகக -
ளில் பிரசுரைாகின.   

அவர இைஙமக கதசிய கதாட்டத் ததாழிைாளர 
்சஙகத்தில் ததாழில் உைவு இயக்குனராக இமை்நது 
்பணியாற்றிக் தகாண்டிரு்நதக்பாது சுகவீனமுற்று 
தனது 52ஆவது வயதில் 1984 டி்சம்்பர 26ம் திகதி 
காைைானார. ஜூமை 1983 இனக்கைவரத்தின எதிர -
விமளவுகளாலும் இ்நதியா இைஙமகமீது ்பமடதய -
டுக்குைானால் அதுதான இைஙமகவாழ தமிழரகளின 
இறுதிமுடிவு எனை அமைச்்சர காமினி திஸாொயக்கா -
வின பிரகடனமும் இவமர நிமைகுமையச் த்சய்தன. 
1983 வனத்சயல்களின க்பாது நுவதரலியா ைாவட்ட 
தீமவ்பபு ்சம்்பவஙகளின பினனணியில் காமினி திஸா -
ொயக்கா த்சயற்்பட்டார எனறு தவளியான தகவமை 
அறி்நது அவர ைனதளவில் தவகுவாக்ப ்பாதிக்க்ப்பட் -
டிரு்நதார.   

ததாழிற்்சஙக முனகனாடி அைரர இராஜைாணிக்கம் 
எனை தமை்பபின கீழ அனமைய புள்ளிவி்பரக் கிமள 
பிரதை அதிகாரி கக. குைார்சாமி கதசிய முரத்சாலி 
டி்சம்்பர 1981 இதழில் கீழ கண்டவாறு அவமர்ப 
்பற்றிக் குறி்பபிட்டுள்ளார.   

1981-ம் ஆண்டு இைஙமக கதசிய கதாட்டத் ததாழி -
ைாளர ்சஙக்ப பிரதிநிதிகளுடன ெமடத்பற்ை உயர -
ைட்ட க்பச்சுவாரத்மதகளினக்பாது ஆண் - த்பண் 
ததாழிைாளரகளுக்கு ்சை ்சம்்பளம் ரூ்பாய் கைக்கில் 
அதிகரித்தது. ்பண்டிமகக்காை முற்்பைம் அதிகரிக் -
க்ப்பட்டது. வாரம் 6 ொட்கள் கவமைக்கான உத்தர -
வாதம் கிமடத்தது. இ்ப க்பச்சுவாரத்மதயினக்பாது 
்சஙகத்தின ததாழில் உைவு அதிகாரியான அைரர கக. 
இராஜைாணிக்கம் இக் ககாரிக்மககள் தவற்றி த்பறுவ -
தற்கு முனகனாடியாகத் திகழ்நதார.   

அர்சால் சுவீகரிக்க்ப்பட்ட இைம்த்பாமட கதாட்டம் 
மீண்டும் தனியாருக்குக் மகயளிக்க முடிதவடுக்க்ப -
்பட்டக்பாது ததாழிைாளரகளுக்கு கிமடக்க கவண்டிய 
அமனத்துக் தகாடு்ப்பனவுகளும் வழஙக்ப்படாத 
்பட்்சத்தில் மகயளி்பத்பனை க்பச்சுக்கக இடமில்மை-
தயனறு தீவிரைாக நினறு தவனதைடுத்து அத் கதாட்டத் 
ததாழிைாளரகமள ைகிழச்சியுைச் த்சய்த த்பருமை இரா -
ஜைாணிக்கத்மதகய ்சாரும்.   

ததாழிைாளரகளின ்சமுதாயத் கதமவகளும் பூரத்தி -
த்சய்ய்ப்பட கவண்டும் என்பதற்காக தம் வாழவின 
த்பரும் ்பகுதிமய த்சைவிட்ட இராஜைாணிக்கம் குழ்ந-
மதயுள்ளமும், கெரமைத் திைனும், த்சயல் வல்ைமை-
யும் தகாண்டவர.   

1961-இல் ொவை்பபிட்டி ைல்ைா்நமத விொயகர 
ககாவிவில் மிகஎளிமையாகத் திருைைம் த்சய்து-
தகாண்ட அவருக்கு குழ்நமதகள் இல்மை. தற்க்பாது 
84 வயதான அவரது ைமனவி ததய்வாமன இராஜைா-
ணிக்கம் சிைா்பத்தில் உைவினதைாருவரின ்பராைரி்ப-
பில் உள்ளார.   

ைனிைனொல் விலஙகு்களுககும், 
விலஙகு்களினொல் ைனிைனுககு-
ைொன பபொரொட்டங்கள் ்கயிறிழுபபு 

விதளயொடடு பபொலத்ைொன் ்கொலங்கொலைொ்க 
ெத்ட்பறறு வருகிறது. வனவிலஙகு்களின் 
வொழி்டம் ்கொடு்கபள. ஆனொல் அந்ை ்கொடு -
்களில் ைனிை பிரபவசம் அதி்கைொனைொல், 
விலஙகு்கள் ைனிைன் வொழும் பகுதி்களுககு 
வந்து வொழப பழகிக ்்கொண்டுள்ளன.   

ஆரம்ப ்கொலங்களில் ்கொடடுபபகுதிககு 

்சன்றொல்ைொன் வன விலஙகு்கள் ைறறும் 
வன ஜீவரொசி்கதள ்கொணமுடியும். ஆனொல் 
ைனிைன் மிரு்கங்கள் வொழும் வனங்களுக-
குச் ்சன்று அஙப்க ைைது பைதவ்களுக-
்கொ்க ைரங்கதள ்வடடுைல், ்கொடு்களுககு 
தீ தவத்ைல், விவசொயம் ்சய்ைல் பபொன்ற-
வறதற பைற்்கொண்்டைொல் ்கொடு்கள் அழிய 
ஆரம்பித்ைன. இவவொறு ைனிைன் விலஙகு -

்களுககு பொை்கம் விதளவிக்க முறபட்டைொல் 
விலஙகு்களும் ைனிைர்கள் வொழும் பகுதி்க-
ளுககுள் நுதழய, ைனிை - விலஙகு பைொைல்-
்கள் நி்கழ ஆரம்பித்ைன.   

அந்ைவத்கயில்ைொன் ைற்கொலத்தில் பபசப -
படுகின்ற யொதன, குரஙகு, ைதலபபொம்பு, 
குளவி பபொன்ற உயிரினங்களொல் ைனிை-
னுககு உண்்டொகும் பிரச்சிதன்கதள பொரக்க 
பவண்டும். இவறறில் குரஙகு்களொல் ைனிை-
னுககு ஏறபடுகின்ற பிரச்சிதன்கதள பொரப-
பபொம்.   

்க்டந்ை முபபது வரு்டங்களுககு முன் 
அ்டரந்ை ்கொடு்களிலும் ைதல்களிலும் வொழ்ந்-
துவந்ை குரஙகு்கள் இன்று ைனிைபனொடு 
பசரந்து வொழ ஆரம்பித்ைதைககு ைனிைபன 
்கொரணம். ்கொடடுப பகுதியில் உள்ள ைரங-
்கள் அழிக்கபபட்டைொல் அதவ உணவுக்கொ்க 
ைக்கள் வொழும் பகுதி்களில் உள்ள உயரந்ை 
ைரங்களில் குரஙகு்கள் இரவு பெரங்கதளக 
்களிக்கத் ்ைொ்டஙகின. ்கொதலப ்பொழுது 
விடிந்ைதுபை ைக்கள் எழுவைறகு முன் எழுந்து 
வீடடு வொசல் பகுதி்களில் உலொவத் ்ைொ்டஙகி 
விடுகின்றன.   

குரஙகு்கள் ைக்களுககு விதளவிககும் 
அட்ட்கொசங்கதள இலகுவொ்க கூறிவிடடு 
்சல்ல முடியொது. ஒவ்வொரு ெொளும் 
்கொதல எடடு, ஒன்பது ைணிககு கூட்டம் கூட-
்டைொ்க ைக்கள் குடியிருபபுப பகுதி்களுககு 

வரும் குரஙகு்கள் அஙகு ்கொணபபடுகின்ற 
பழைரங்களில் ஏறி ்கொய், பிஞ்சு, பழம் 
என பறித்து சொபபிடடு குதூ்கலிக-
கின்றன.   

குரஙகு்களொல் விவசொயி்கள் 
படும் பவைதன எண்ணில்டங-
்கொது. ைக்கொளி, பபொஞ்சி உடப்ட 
ைரக்கறி்கள், கீதர வத்க்கள், 
பழங்கள், ்கொய்்கள் என எல்லொ-
வறதறயும் பிடுஙகி எறிந்துவிடு-

கின்றன. அதுைடடுைல்லொைல் ்கரட, பீடரூட 
பபொன்ற ைரக்கறி்கதளயும் பிடுஙகி ெொசப-
படுத்தி வருகின்றன. இைனொல் விவசொயம் 
்சய்யும் நுவ்ரலியொ, பதுதள பபொன்ற ஊர 
விவசொயி்கள் ்பரும் அ்சள்கரியங்களுககு 
்கொலங்கொலைொ்க மு்கங்்கொடுத்து வருவைொ்க 
விவசொயி ெொைன் என்பவர கூறுகின்றொர.   

வீடடில் ஆட்கள் இல்லொைதை அறிந்து வீட-

டுககுள் புகுந்து ்பொருட்கதள எல்லொம் பசைப-
படுத்தி, உணவு்கதள எல்லொம் சொபபிடடு விடடு 
்சல்கின்ற சந்ைரபபங்கள் ஏரொளம். ஒருெொள் 
வீடடுககுள் புகுந்து விட்டொல் அதை வழதை-
யொ்க ்்கொள்கின்றன. வீடடுககு ்வளியில் 
உலரவைற்கொ்க பபொ்டபபடடிருககும் ஆத்ட்க-
தளயும் தூககிச்்சன்று கிழித்்ைறிந்து விதள-
யொடுவைொ்க பொதிக்கபபட்ட ் பண் ் சல்லம்ைொள் 
என்பவர ்ைரிவிககின்றொர.   நுவ்ரலியொ 
ைொவட்டத்தில் ைஸ்்கலியொ ெ்கரம், கிலன்டில் 
பைொட்டப பகுதி்களில் பொ்டசொதல ்சல்லும்பபொ-
தும், பவதலககு ்சல்லும் வழி்களிலும் சிறொர-
்கள் ைறறும் ்பொதுைக்கதள விரடடி ்கண்டிபப-
பைொடு அவர்களின் த்க்களில் தவத்திருககும் 
தப்கதள பிடுஙகி இழுத்துச் ்சல்கின்றன. 
குறிபபொ்க உணவுப ்பொருட்கதள த்கயில் 
தவத்திருபபதை ்கண்்டொபல ் ்கொஞ்சம் கூ்ட பயப-
ப்டொைல் வந்து பிடுஙகிக ் ்கொண்டு ஓடுகின்றன.   

்டய்கை ெ்கரில் ்கத்டத்்ைருக்களுககு குரஙகு-
்கள் வருவதும் வழதையொகிவிட்டது. அஙகுள்ள 
உணவுப ்பொருட்கள் ைடடுைன்றி ஏதனய 
்பொருட்கதளயும் திருடிச் ்சன்று பசைபபடுத்து-
கின்றன. இந்ை குரஙகு்கள் யொருககும், எைறகும் 
பயபபடுவதில்தல. ்கல் ைறறும் ்கம்பு்கதளக 
்்கொண்டு அடித்ைொலும் பயபபடுவதைப பபொல் 
ெடிககுபை ைவிர ஒருபபொதும் அந்ை இ்டத்தை 
விடடு ெ்கரவதில்தல. எதிரபொரொவிைைொ்க அடிபட-
டுவிட்டொல் ்பொதுைக்கதள விரட்டவும் ்சய்கின்-

றன.   குரஙகு்கள் துரத்தியைொல் ஓடி விழுந்து 
இறந்ை சந்ைரபபங்களும் உண்டு. பெொய்வொய்ப-
பட்ட ்பரியவர்கதள குரஙகு்கள் துரத்தும்பபொது 
அவர்கள் பயத்தில் ஓடுவது வழதை. இைனொல் 
்பண்்ணொருவர ைடுககி விழுந்து இறந்தும் 
இருககிறொர.   

வீதி்களில் குரஙகு்களின் ெ்டைொட்டம் அதி்க-
ைொகும்பபொது அஙப்க சொரதி்களுககும் பயணி்க-

ளுககும் இத்டயூறு 
ஏறபடடு விபத்து்கள் 
நி்கழ்ந்து வருகின்-
றன. ்பரும்பொலும் 
சுறறுலொபபயணி -
்கள் பிரபவசிக்கக-
கூடிய ்கதிர்கொைம், 
சீகிரியொ பபொன்ற 
இ்டங்களில் அதி்க-
ளவிலொன குரஙகு-
்கதள ்கொணலொம். 
பயணி்கள் உணவுப 
் ப ொ ரு ட ்க த ள 

வழஙகி பழககியதையொல் குரஙகு்களும் அதி-
்களவில் இவவி்டங்களில் ெ்டைொ்டத் ்ைொ்டஙகி-
விட்டன.   

இந்ை அதனத்து பிரச்சிதன்களுககும் 
மூல்கொரணம் ைனிைபன. குரஙகு்களின் வொழ்-
வி்டங்கதள அழிககும்பபொது அதவ உணவுக-
்கொ்க என்ன ்சய்யும்? உணவு பைடி ைக்கள் 
குடியிருபபு்களுககு வரும். எஙப்கயொவது ஒரு 
இ்டத்தில் உணவு கித்டத்து விட்டொல் ்ைொ்டரந்து 
அந்ை இ்டத்திறகு ஒவ்வொரு ெொளும் ்சல்லத்-
ைொன் ்சய்யும். இது மிரு்க இயல்பு.   

்க்டந்ை பத்து வரு்டங்களுககு முன்பு இபபி-
ரச்சிதன்களுககு தீரவு ்கொணும் மு்கைொ்க 
குரஙகு்கள் அதி்கம் ெ்டைொடும் விவசொய 
பகுதியிலுள்ள குரஙகு்கதள பிடித்து ்கொடு -
்களில் விடுவைறகு ெ்டவடிகத்க எடுக்கபபட -
்டது. இைன்படி பலத்கக கூடு்களில் குரஙகு -
்கதள பிடித்து பபொடடு அவறதற அ்டரந்ை 
்கொடு்களில் ்்கொண்டு ்சன்று விட்டொர்கள். 
என்றொலும் இந்ை ்சயறபொடு பயனளிக்க-
வில்தல. 

்கொடு்களில் வி்டபபட்ட குரஙகு்கள் மீண்டும் 
வழக்கைொன இ்டங்களுககு வர ஆரம்பித்து 
விட்டன. சொபபொடு பவண்டுைல்லவொ!   

இதைவிடுத்து ்க்டந்ை மூன்று வரு்டங்களொ்க 
குரஙகு்கதள விரடடுவைற்கொ்க குரஙகின் மு்கவ-
டிதவ ஒத்ை மு்கமூடி்கள் ையொரிக்கபபடடு விற-
்கபபட்டன. குரஙகு்கள் வரும்பபொது இந்ை மு்க-

மூடி்கதள ைக்கள் 
அணிந்து ்்கொண்டு 
்வளியில் ் சல்லும்பபொது குரஙகு்கள் பயந்து 
ஓடின. ஆனொல் ்கொலம் ்சல்லச்்சல்ல மு்கமூ-
டி்கள் மீது இருந்ை பயமும் குரஙகு்களுககு ஓடி-
விட்டது. உயரந்ை ைரங்களில் ஏறி நின்று மு்க-
மூடி்கதள அவிழ்பபதை பெொட்டமிடடு விட்டன. 
ைறபபொது மு்கமூடிககு அஞ்சுவதில்தல. அவ-
வொறொனொல் என்ன ைொன் தீரவு?   

அவுஸதிபரலியொ பபொன்ற ெொடு்களில் குரங-
கு்கதள துபபொககியொல் சுடுவைறகு உரிதை 
வழங்கபபடடுள்ளது. ஆனொல் இலஙத்கயில் 
்கொடடு விலஙகு்கதள ்்கொல்வது சொத்திய-
ைொனைல்ல. இந்நிதலயில் ைொத்ைதளயில் 
குரஙகு்களுககு ்கருத்ைத்ட ்சய்ய தீரைொனம் 
்்கொண்டு வரபபடடுள்ளது. இதுவும் கூ்ட நிரந்-
ைரத் தீரவொ்க அதையொது. சில பெரங்களில் 
எல்லொ குரஙகு்களுககும் ்கருத்ைத்ட ்சய்வது 
சொைொரண விஷயைல்ல. அபபடிபய ்கருத்ைத்ட 
்சய்யபபட்டொலும் ஒரு ்கொலத்தில் குரஙகு்கள் 
என்ற இனபை இல்லொைல் பபொய்வி்டலொம் 
என்ற அச்சமும் உண்டு .   

இந்நிதலயில் வனஜீவரொசி்கள் திதணக்க-
ளம் ்கட்டொயம் இைறகு ஒரு நிரந்ைரத் தீரதவ 
பைற்்கொள்வது அவசியைொகும். அந்ை 
வத்கயில் மீண்டும் குரஙகு்கதள விரட்ட 
பவண்டு்ைன்றொல் ்கொடு்களில் அவறறுக-
்கொன உணவு்கதள ்பறககூடிய வசதி்கதள 
ஏறபடுத்ை பவண்டும். 

அைறகு ்கொடு்களில் பழைரங்கதள வளரத்-
ைல் அவசியம். இைனொல் மீண்டும் ்கொடு்க-
ளுககு ் சன்று வொழும் பதழய சூழ்நிதலதய 
குரஙகு்களுககு ஏறபடுத்திக ்்கொடுக்கலொம். 
்கொடு்களில் பழைரங்கள் இருககுைொனொல் 
ெொடடுபபுறங்களுககு வரபவண்டிய அவ-
சியம் இல்லொைல் பபொய்விடும். ைனியொர 
நிறுவனங்களும், அரசும் 
தி த ண க ்க ள த் து ்டன் 
இதணந்து பழைரங-
்கதள வளரககும் திட-
்டத்தை இபபகுதி்களில் 
ெத்டமுதறபபடுத்தி -
னொல் குரஙகு ்ைொல்-
தலககு முடிவு ்கட்டலொம்.   

பன். பாலா ...?

எச்.எச். விக்கிரமசிங்க  ...?

க�ொர�ொனொவின் பின்னர் 
மலைய� கெருநரதொட்டங�ள்
நுவரெலியா மாவட்டத்தில் 
த�ாட்டங்களுக்கு ரவளிதய 
தவலை ரெய்து குடும்பத்ல�க்  
்காப்பாற்றிய சுமார்  11 ஆயிெம 
வலெயிைான ர�ாழிைாளர்்கள்   
இன்று தவலை  வாய்பல்ப 
இழந்து அல்ைாடுகிறார்்கள் நிவொ�ணங�ள் அலை; 

வொழ்வியல ரமமெொர்ட அவசியம

அவதிபெடும 
மக�ளுககு 
விரமொசனம 
என்ன ?   

மலைய�த்தில 
கு�ஙகுத்கதொலலை   

அமெர் எஸ். இொஜமாணிக்்கம  

்சொல்லிலும் ்சயலிலும் 
தூய்தை்கொத்ை 
்ைொழிறசங்கவொதி  

ந. திஸ்ாகுமாரி...?
ெொன்்கொம் வரு்டம்  
ஊ்ட்கக ்கறத்க்கள் துதற,  
யொழ்பபொண பல்்கதலக்கழ்கம்
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நாற்பது வருடகால அரசியல்
அபிலாஷைகஷை 
அஷடவதில் தாணடவுளை 

தஷடகள இன்னும் எததஷையயா 
இருகஷகயில், உளைக முரண்பா-
டுகளுகயக தீர்வின்றியுளைைர் 
தமிழ்மாழிச் சமூகததிைர். ஒரு 
ஆவணததில் கூட தமிழ்மாழித 
யதசியஙகைாக ஒன்று்படாதைவி-
ல்தான் இவர்கைது இஷட ் வளிகள
இருககின்்றை. இதைால், இந்தியா-
வின் அழுததஙகஷைக யகாரும் 
இவர்கைது முயறசிகள ஒருதஷல-
ப்படசமாகுமைவுககு வந்துளைை. 
இந்த அரசாஙகததிலா இவர்கைது 
ஒறறுஷமயின்ஷமஷய காடடுவது? 
அஷடந்து்காளை உளை இலககுக-
ளியல இவர்களுககுள இழு்பறிகள, 
13ககு யமலாகததீர்வு, 13 ஐ 
ஷவதயத நகர்வு, இஷணந்த வட
கிழககில் எஙகளுக்கன்ை? என்்ற 
யகளவிகைால் ஒப்பமிடுவதிலிருந்து 
சில கடசிகள ஒதுஙகிக்காணடை. 
சமூகஙகஷை ஒருநிஷலப்படுததும் 
யகாட்பாடடில் ்சல்லும் இந்த
அரசாஙகம், இவர்களின் இந்த
முயறசிகஷை எந்தைவு
்்பாருட்படுதது்மன்்பதும்
்தளிவில்லாதுளைது.

“ஒரே நாடு, ஒரே சட்டம்” தான் 
ரதசப்பற்றுக்கு வழி. இன, ைத 
அடிப்பம்டயிலான நிரவாகப பிரிவு -
கள் இனஙகளுக்கிம்டயில் இம்ட-
வவளிகமை ஏற்்படுத்துவைன்கிறது 
இநத அேசாஙகம். இது தவிே முஸ் -
லிம்களின் நிமலப்பாடு, இமதப -
ர்பான்று வ்பரும்்பான்மை சமூகத் -
துக்குள் உள்ை கடும்ர்பாக்குகளின் 
ைனநிமல, இன்னும் இவவாறு 
அதிகாேஙகமை ்பகிரவதில் இநதி-
யாவுக்குள்ை சிக்கல்கள், இவவாறு 
்பலதேப்பட்ட வி்டயஙகமை க்டக்க 
ரவண்டிய க்டப்பாடுகளுக்குள் 
சிறு்பான்மையினரின் குறிப்பாக, 
தமிழரகளின் அேசியல் தீரவு சிக் -
கியிருக்கிறது. இச்சிக்கல்கள் சரவ -
ரதச அைவில் ஏற்்படுத்தபர்பாகும் 
அழுத்தஙகள் ஏரதா ஒரு தீரமவ 
ரநாக்கி நகரத்தும். இநத  நம்பிக்மக-
யில்தான் இன்று வமேக்கும் தமிழர 
தேபபு சமைக்காது முயற்சிக்கிறது. 
ஆனாலும், ஒருதைத்தில் ஒன்று -
்ப்ட இயலாத ்பலவீனம், ஆடசிக்கு 
வரும் அேசுகமை அேவமைத்துச் 
வசல்லத் தவறும் கவனயீனம், புலம் -
வ்பயர சமூகத்தில் இதுவமேயும் 
முழுமையாகப வ்பறப்ப்டாத அங -
கீகாேஙகள்தான், தமிழ் அேசியல் 
தைத்மத தைம்்பச் வசய்கிறது. ஈழக் 
ரகாரிக்மகயிலிருநது இறஙகி வே 
ைறுக்கும் தமிழ் புலம்வ்பயர அமைப-
புக்கள், இன்னும் இநத தமிழ் ரதசி-
யத்மத ர்பாோட்ட குைாம்சத்திலா 
வழிந்டத்த விரும்புகிறது?

கன்டாவில் நம்டவ்பற்ற கூட்டத் -
தில் தமிழ் ரதசிய கூட்டமைபபின் 
எம்.பிக்கள் வவளிரயற்றப்பட்டதி-
லிருநது, அவரகைது உைரச்சிகமை 
புரிநதிருக்கும் இநத அேசாஙகம். 
வவளிநாடுகளிலிருநது தஙகைது 
தாயகத்மத ்பாரக்கும் இநத அமைப -
புக்கள் இன்மறய யதாரத்தஙகமைப 
புரிநதுவகாள்ைப பின்னடிப்பது 
ஏன்? கூட்டமைபபினருக்குள்ை 
கவமல இதுதான். 

அவைரிக்காவின் இேடம்டக் 
ரகாபுேம் தாக்கப்பட்டதன் பின்னர 
ஏற்்பட்ட புவியியல் ரீதியான அேசி-
யல் பிமைபபு, எநத வமகயிலும் 
இலஙமகமயக் கூறுர்பா்ட உதவாது 
என்ற உைரதலில்தான் தமிழ் 
ரதசியம் இன்று சைஷ்டிக்கு இறஙகி 
வநதிருக்கிறது. இநதப புரிதல்களில் 
தமிழ் புலம்வ்பயர அமைபபுக்கள் 
வசயற்்ப்ட ரவண்டும். 

இநத அமைபபுக்களுக்கு வசய்ய 
ரவண்டிய ்பணிகள் எத்தமனரயா 
உள்ைன. இநதியாவின் அழுத்தத்மத 

ரகாரும் நகல் வடிவில் சகல தமிழ் 
கடசிகமையும் ஒன்று்படுத்தியி-
ருக்கலாம். நல்லாடசி அேசாஙகத்-
தில் வகாண்டுவேப்பட்ட ைாகாை 
சம்ப திருத்தச் சட்டஙகளுக்கு தமிழ் 
ரதசிய கூட்டமைபபு ஆதேவளிப-
்பமத தடுத்திருக்கலாம். இன்னும், 
அநத அேசாஙகத்தில் எதிரக்கடசியில் 
இருப்பமத மகவி்ட மவத்திருக்க -
லாம். 2010 ஜனாதி்பதி ரதரதலில் 
இரு்பது இலடசத்தால் வவல்லவி -
ருநத ைஹிநத ோஜ்பக் ஷமவ எதிரக்-
காதிருநதிருக்கலாம். இவவாறான 
நகரவுகரை தமிழ் ரதசியத்தின் நகர -
வுகமை நலிவம்டயச் வசய்தன. 

அதிகாேப ்பகிரவின் முதல் அம்ட -
யாைைான ைாகாை சம்பத் ரதர-
தல்கள், நான்கு வரு்டஙகைாக 
ந்டத்தப்ப்டாதுள்ைமைக்கு வ்பாறுப-
புக்கூறுைைவில் இநதத் தேபபுக்க-
ளில் தவறு ந்டநதிருக்கிறது. இன்று 
கிழக்மக பிரிக்கக் ரகாரும் முஸ்லிம் 

தமலமையுட்ப்ட சில வ்பௌத்த 
கடும்ர்பாக்குகளும் இமதத்தாரன 
தூக்கிபபிடிக்கின்றன. உள்ைமதரய 
காப்பாற்றத் வதரியாத உரிமை 
ரகாரிகள் ரதசியத்மத ்பாதுகாப்பது 
எப்படி? இனஙகளுக்காகப ர்பசுவது 
இநத நாடடில் இனவாதத்மதரய 
ஏற்்படுத்தும். 

ைானி்டத்துக்காக அல்லது ைாநி -
லஙகளுக்காக ர்பசுவதுதான் 
இத்தமன காலைாக இழுத்தடிக்கப்ப-
டும் பிேச்சிமனக்குத் தீரவு. இதுதான் 
இவரகைது நிமலப்பாடு. இன்று 
ரதசப்பற்றாைரகளும் இது்பற்றிச் சிந -
திக்கரவ தமலப்படடுள்ைனர.

ைதஙகளின் இருபபு, இனஙகளின் 
கலபபு, நிலஙகளின் ்பேபபு ைற்றும் 
வைாழிகளின் ைேபுகள் ்பற்றிப 
ர்பசித்தான் நைது நாடடு உறவுகள் 
ைாண்டுவிட்டன. இனி உள்ரைாேது 
வாழ்வுக்கு ஔிரயற்ற சமூகஙக-
ளின் ஒருஙகிமைவுகரை அவசியம். 

இநத ஒருஙகிமைவுகள் எநத உைர-
வுகமையும் தாண்டியதாக இருத்தல் 
அவசியம். இதில் ஏதாவது ஒன்று 
ரைவலழ ரநரிடின் அது பிரிவிமன-
வாதைாகிவிடும். இவவிவாதஙகள் 
தமலவயடுக்குைைவிற்கு தமிழ், 
முஸ்லிம் தேபபுக்கைது ்பலவீன-
மும், தஙகளுக்குள்ரை கயிறிழுக்கும் 
தமிழ் கடசிகைது நிமலமைகளும் 
வநதுள்ைன. இவரகளின் இநதப-
ர்பாக்குகளும், பிைவுகளும் ரதசப்பற்-
றுக்குத்தான் ்பலம் ரசரக்குரை தவிே 
ரதசியஙகமைப ்பலப்படுத்தாது. 
ைடடுைல்ல, இவவி்டயத்தில் ஒரு 
அடிகூ்ட முன்னகே முடியாத நிமல -
மைகமைரய இவரகைது வ்பாது-
வவளிகள் ஏற்்படுத்தபர்பாகின்றன. 
இநதப வ்பாதுவவளிகளுக்குள் எதிரி-
கள் நுமழவது தடுக்க முடியாைலாவ-
துதான் இநத ரதசியஙகளின் ்பலவீன-
ைாகபர்பாகிறது.

சிறுபான்மைக் களஙக்ள
குறுக்கிடும் பலவீனஙகள்!

சுஐப் எம்.காசிம்...?

வெளிநாடுகளின் மகக்கூ-
லிகைாக இல்லாது, 
வாக்களித்த ைக்களின்  

உண்மையான பிேதிநிதிகைாக, 
வ்டக்கு கிழக்கு இமைபபு ்பற்றி 
ர்பசுவதற்கு  சிறு்பான்மை கடசிக-
ளின் தமலமைகள் முன்வே ரவண் -
டுவைன, ரதசிய காஙகிேஸ்  தமல-
வரும் ்பாோளுைன்ற உறுபபிருைான 
ஏ.எல்,எம் அதாஉல்லா வதரிவித் -
தார.  தினகேன் வாேைஞசரிக்கு 
வழஙகிய ரநரகாைலில் அவர வதரி -
வித்ததாவது,  

ரகள்வி: இநதிய, இலஙமக ஒப-
்பநதத்மத முழுமையாக  அமுல்்ப-
டுத்துவது, 13 திருத்தத்மத நம்ட-
முமறக்கு வகாண்டுவே, இநதிய  
பிேதைருக்கு நகல் வமேயும் ்பணிக 
ளில் உஙகைது கடசி ்பஙவகடுக்க -
வில்மல ஏன்?  

்பதில்: சாத்தியமில்லாத வி்டயங -
களில் ஏன் ்பஙவகடுக்க ரவண்டும். 
இமதவி்ட,ரவறு ஏதும் ்பயனுள்ை 
வி்டயஙகளில் ஈடு்படுவது சிறப-
்பாக இருக்கும்.  

ரகள்வி: வ்டக்கு, கிழக்கு 
இமைபபு சாத்தியமில்மல என்்பதா 
உஙகைது நிமலப்பாடு?  

்பதில்: சாத்தியப்படும் காலம் 

க்டநது விட்டது. சில கடசிகள், 
இதில், விசுவாசைாகச் வசயற்்ப-
்டாது அறிக்மகவிடடு காலத்மத 
க்டத்தி விட்டன.

ரகள்வி: இதிலுள்ைதாக நீஙகள் 
கருதும் யதாரத்தஙகள் எமவ,?  

்பதில்: இநதிய, இலஙமக ஒப்பந-
தத்தின் பிேகாேம்தான் வ்டக்கும்,  
கிழக்கும் இமைக்கப்பட்டன. 
கிழக்கில் எநத முஸ்லிம்களி்டமும் 
இது்பற்றி  ஆரலாசமன ரகடகப்ப-
்டவில்மல. இதனால், முஸ்லிம்-
களின் முதுகில் குத்தப்பட்ட   
ஒப்பநதைாகரவ இமதக் 
கருதுகிரறாம். எனரவ, 
கிழக்கு முஸ்லிம்களின் சம்-
ைதம்  கட்டாயம் இதற்கு 
அவசியம். இதற்காகத்-
தான், இமைக்க ப்படடு 
்பத்து  வரு்டஙகளுக்குள் 
கிழக்கில் சரவஜன வாக்-
வகடுபபு ந்டத்தப்ப்ட 
ரவண்டுவைன,  ஒப்பந-
தத்திலும் எழுதப்பட-
டுள்ைரத!  

இமவ, எதுவும் 
ந்டக்காததால்தான் இநத 
வி ம ை வு க ள் . 
நாடு,  இப-
ர ்ப ா து ள் ை 
நிமலயில், 
இ ம் ை ா -
க ா ை ங -
கள் இன்றிருப்பது ர்பான்று 
தனித்தனியாக  இருப்பதுதான், 
வதன்னிலஙமகயிலுள்ை சிறு-
்பான்மை சமூகஙகளுக்கு (தமிழ்,  
முஸ்லிம்) ்பாதுகாப்பானது. வ்டக்கு, 
கிழக்கில் தமிழ்வைாழிச் சமூகஙகள்  
இமைநது வசயற்்படும் காலஙகள் 
க்டநதுவிட்டன. ஆனால், இம்ைாகா-
ைஙகள்  தனித்தனியாக இருக்கும்-
ர்பாது, தமிழ்வைாழிச் சமூகஙகள் 
்பேஸ்்பே ்பலத்து்டனும்,  புரிநதுைர-
வு்டனும் இமைநது வாழ வழிரயற்-
்படும். க்டநத காலஙகளில், தமிழ்,  
முஸ்லிம் சரகாதேரகள் கிழக்கில் 
முதலமைச்சோக வேக்கிம்டத்தமை-
யும்  இதனால்தான். தமிழ்வைாழிச் 
சமூகஙகளின் ைண்ணில் இேண்டு 
சைஷ்டிகள் இருநதால்  இவரகளுக்-

வகன்ன நஷ்்டம். வ்பரும்்பான்மை-
வாதம் தமலவயடுப்பது, எத்தமகய 
ஆ்பத்து  என்்பமத, இன்னுைா இவர-
கள் உைேவில்மல.  

ரகள்வி: அவவாறானால், 
இமைபபுக்கு முழு முயற்சியு்டன்  
வசயற்்படும் தமிழ், முஸ்லிம் தமல-
மைகள், ைற்றும் இநதியாமவ நாடும்  
வசயற்்பாடுகள் ்பற்றி என்ன வசால்கி-
றீரகள்?  

்பதில்: முதலில், இவரகள் வவளி-
நாடுகளின் மகக்கூலிகைாகச்  வசயற்-
்ப்டாைல், தஙகமை பிேதிநிதிகைாகத் 
ரதரநவதடுத்த ைக்கள் சாரபில்  வசயற்-
்படுவது அவசியம்.இஙரகயுள்ை 
எைது பிேச்சிமனகமை,குளிரூடடி 
அமறகளி  லும், வவளிநாடுகளி-
லும் ர்பசி என்ன ்பலன். சாதோை-
ைாக கல்முமன வ்டக்கு வசயலகம்,  

வாமழச்ரசமன,ரதாபபூர பிேச்சி-
மனகளுக்கு இவரகைால் இதயசுத்-
தியு்டன்  தீரவுகாை முடிநததா? 

தமிழ் ரதசிய கூட்டமைப-
புக்கும் முஸ்லிம்  

க ா ங கி ே ஸ ுக் கு ம் 

எத்தமன வரு்ட உறவுகள் இருக்-
கின்றன. ஒரே ரைமசயில் ர்பசித்  
தீரக்கமுடிநத இநதப பிேச்சிமனகள் 
இன்னும் இழு்பறிக்குள்ைாவாது 
யாோல்.  ்ப்டம் காடடும் அேசியமல-
யும், நயவஞசக வசயற்்பாடுகமை-
யும் முதலில் முஸ்லிம்  காஙகிேஸ் 
நிறுத்துவது நல்லது. கிழக்மக பிரித்-
தர்பாது, அதாவுல்லாவுக்கு  ம்பத்-
தியம் என்றனர சிலர. இபர்பாது 
பிரிக்கப்பட்டதால் வநத அனுகூ -
லஙகமை  தமிழ் புத்திஜீவிகளும் 
அனு்பவிக்கின்றனர.இனஙகளுக் -
காகப ர்பசும் கடசியல்ல  ரதசிய 
காஙகிேஸ். ைானிதஙகளுக்காகரவ 
நாஙகள் ர்பசுகிரறாம்.வ்டக்குச் 
சமூகம்,  கிழக்குச் சமூகம்,ைமல-
யக, ரைலக, வதன்னக சமூகஙகள் 

என்்பதுதான் எஙகள்  ்பாரமவ.இதற் -
குள் எத்தமன இனஙகள் இருந-
தாலும் சநரதாஷம்தான். இமத-
விடுத்து,  ஆஙகாஙரக ரகடகும் 
சில தவமைச் சத்தஙகமை நாஙகள்  
வ்பாருட்படுத்தபர்பாவதில்மல.  

ரகள்வி: நாடடில் தற்ர்பாது ஏற்-
்படடுள்ை வ்பாருைாதாே வநருக்க -
டி,வ்டாலர ்பற்றாக்குமற என்்பவற் -
றுக்கு எபர்பாது தீரவு வரும்.?  

்பதில்: தீரமவ மவத்துக்-
வகாண்ர்ட தீரவு ரத்டப ்பழகிவிட்ட-
வரகள்  நாஙகள். ்பாலும், ரசாறும்தான் 
(கால்நம்ட, வநல்) நைது நாடடுக்கு 
இமறவன்  வழஙகிய அன்்பளிபபு. 
ஆதிைனிதனின் அருளும் அன்பும் 
இநத பூமிக்குத்தான்  வசாரியப்பட-
டுள்ைது. ஸ்ரீ்பாத, சிவவனாளி்பாத 
ைற்றும் ்பாவா ஆதம் ைமல என்ற  
ஒன்மறரய, ்பலரும் ்பல வைாழிகளில் 
உச்சரிக்கின்றனர. 

இத்தமன வைமுள்ை இநத பூமி  
எைக்கு கிம்டக்க கூ்டாது என்றுதான் 
சில வவளிநாடுகள் சிலமேக் மகக்கூ-
லிகைாக  மவத்துள்ைன. இவரகள் 
இருக்கும் வமே எைது நாடடில் ்பஞ-
சத்மத ஏற்்படுத்தி  அவரகளின் ்பஙகுக-
மைப பிடுஙகப ்பாரக்கின்றனர வவளி-
நாடடினர.  இமதபபுரிநதால்,எல்லாப 
பிேச்சிமனயும் தீரநது விடும்.  

ரகள்வி: ஸ்ரீலஙகா முஸ்லிம் காங-
கிேஸின் ரகாடம்டக்குள்  (கிழக்கு) 
நீஙகள் நிமலப்படு வது,இனி வருங-
காலஙகளில் சவாலாக அமையலாம்  
என்கின்றனரே சிலர?  

்பதில்: அதிகாேத்மத ைாத்திேம் சிந-
திப்பவர கைது  பிேச்சிமனதான் இது. 
உள்ை அதிகாேஙக மை உரிய காலத்-
திற்குள் எப்படி  ்பயன்்படுத்தலாம் 
என்றுதான் நாஙகள் சிநதிக்கிரறாம். 

இநத நிலத்தின்  பூரவிகத்திலுள்ைவர 
இக்கடசிக்கு தமலவோக உள்ைமை-
யின் விமைவுகமை,இநத  ைக்கள் 
அனு்பவிக்கத் வதா்டஙகியுள்ைனர. 
இதனால்தான், க்டநத ்படஜடடி -
லும்  தமலமைமய தனிப்ப்டச் 
வசய்துவிடடு அேசுக்கு வாக்களித் -
துள்ைனர.  சமூகஙகளுக்கு நலவு 
வசய்வமதத்தான் எைது ரதசிய காங-
கிேஸ் சிநதிக்கும்.  அதிகாேத்தில் 
அைரவவதன்்பது எஙகைால் முடி -
யாதது. ஆண்்டவன்தான் அவற்மற  
அைானிதைாக அன்்பளிக்கிறான். 

இநத அன்்பளிபபுக்கமை உரிய 
முமறயில்  ்பயன்்படுத்தாவிடின், 
இமறவனுக்கு ்பதிலளிக்க முடியா-
ைல்ர்பாகும்.   

யதார்ததமிலலாத எநதப் பபச்சும் 
வடக்கு,கிழக்்க இ்ைக்காது

 நாடு, இபய்பாதுளை நிஷலயில்,  
இம்மாகாணஙகள இன்றிருப்பது 
ய்பான்று தனிததனியாக இருப்பது-
தான், ்தன்னிலங  ஷகயிலுளை 
சிறு்பான்ஷம சமூகஙகளுககு 
(தமிழ, முஸ்லிம்) ்பாதுகாப்பாைது

 ்வளிநாடுகளின் ஷகககூலிக-
ைாகச் ்சயற்படாமல், தஙகஷை 
பிரதிநிதிகைாகத  யதர்ந்்தடுதத 
மககள சார்பில் ்சயற்படுவது 
அவசியம். 

 இஙயகயுளை எமது  
பிரச்சிஷைகஷை, குளிரூடடி 
அஷ்றகளிலும், ்வளிநாடுகளிலும் 
ய்பசி என்ை ்பலன். 

(ராஜகிரிய குறூப நிரு்பர்)

தீர்ெ  ்ெத்துகவகாண்டே தீரவு ்ேடேப்பழகிவிடடேெரகள் 
நாஙகள். ்பாலும், ்�ாறும்ோன்  (காலந்டே,வநல) 
நமது நாடடுககு இ்ைென் ெழஙகிய அன்்பளிபபு. 
ஆதிமனிேனின்  அருளும் அன்பும் இநே பூமிககுத்ோன் 
வ�ாரியப்படடுள்்ளது. ஸ்ரீ்பாே,  சிெவ�ாளி்பாே மற்றும் 
்பாொ ஆேம் ம்ை என்ை ஒன்்ை்ய, 
்பைரும் ்பை வமாழிகளில  உச�ரிககின்ை�ர.

அதாவுல்லா எம்.பி
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இலஙமகை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்ாப-
னம் 96 வருட நிமைமவ ககைாண்-
டாடும் இச்சந்ரப்பததில் அ்ன் 

முன்்னற்ைம், கைடந் கைால க்சயற்பாடுகைள் 
ைற்றும் எதிரகைால க்சயற்-
பாடுகைள் க்ாடரபில் 
கூட்டுத்ாபனததின் 
்மலவர ஹட்்சன் 
்சைரசிஙகை தினகைரன் 
வ ா ்ச கை ர கை ளு க் கு 
வழஙகிய சிைப்பு 
்ேரகைாணல் இது! 
கை ம ல கை ளின் 
மூல்ை இன ேல்-
லிணக்கைதம் ஏற்-

படுத் முடியும், அ்ற்கு வாகனாலி சிைந் 
ஊடகைைாகும்.

புதிய க்ாழில்நுட்பஙகைள் புகுத்ப்பட்டு 
ைக்கைள் இரசிக்கும் வமகையில் நிகைழ்சசிகைள் 
க்ாகுதது வழஙகைப்பட ்வண்டும் அ்ற்-
கைான அமனதது ேடவடிக்மகைகைளும் ்ைற்-
ககைாள்்ளப்பட்டுள்்ளன என்கிைார அவர.

்கைள்வி: இலஙமகை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத-
்ாபனததின் 90 வருட வரலாற்றில் நீஙகைள் 
்மலவராகை பணிபுரிந் கைாலகைட்டஙகைள் 
க்ாடரபில் க்ரிவிப்பீரகை்ளா? உஙகைள் கைாலத-
தில் சில முன்்னற்ைஙகைள்  ஏற்பட்டுள்்ளன 
என்பம்யும் அறியமுடிகிைது அது க்ாடர-
பில் க்ரிவிப்பீரகை்ளா?

பதில்: ்ற்்பாம்ய ப்விக்கைாலதது-
டன்  ோன் ஐந்ாவது ்டமவயாகை அந்ப் 

ப்விமய வகிததுள்்்ளன். ோன் ஐக்கிய 
்்சியக்  கைட்சி அர்சாஙகை கைாலததிலும் அந்ப் 
ப்விமய மவததுள்்்ளன். கைட்சி, அரசிய-
லுக்கு  இஙகு இடமில்மல. ்ரைான நிகைழ்ச-
சிகைம்ள வழஙகுவ்் எனது ்ோக்கைைாகை 
உள்்ளது.  

அ்மன்ய இன்றும் ்ைற்ககைாள்கி்ைன். 
சில பமழய ோடகைஙகைம்ள புது கைருகு 
படுததி   வழஙகுவ்ற்கு ேடவடிக்மகைகைம்ள 
்ைற்ககைாண்டுள்்்ளன். புதியவற்மை ் ேயரகை-
ளுக்கு  வழஙகை ் வண்டும் அது்ான் இப்்பா-
ம்ய ்்மவ.

யார என்ன க்சான்னாலும் வாகனாலி 
்ான் ைக்கைளுக்கு ஓர்ளவு ைகிழ்சசிமயயும் 

நிம்ைதிமயயும் ககைாடுக்கின்ை ஊடகை-
ைாகை வி்ளஙகுகிைது.

'ட்ரபிக்' மலட்டில் நிற்கும்  பஸ்ஸிலும் 
வயலில் ்வமல க்சய்கின்ை விவ்சாயிகைளும் 
்கைட்பது வாகனாலிமயத ்ான். அ்னால் 
ைக்கைள் அ்மன விரும்பிக் ்கைட்கும் வி்த-
தில் நிகைழ்சசிகைள் ்ரைான்ாகை ஒலிபரப்ப 
்வண்டும்.

அண்மையில், ஒரு சிஙகை்ள கைாழிப் 
பாட்லாடு ் மிழ் ைற்றும்  ஹிநதிப் பாடமல-
யும் ்்சரதது வழஙகும் நிகைழ்சசி மய ஆரம்-
பிததுள்்்ளாம். 

்மிழ் பாடல்கைள் ோம் எதிரபாரக்கைா் 
அ்ளவு உச்சதம் அமடநதுள்்ளன. ்மிழ் 
பாடல்கைள் ்பான்்ை ஹிநதிப் பாடல்கை-
ளும் கபரும் முன்்னற்ைம் கைண்டுள்்ளன. 
எனினும் இன்னும் எைது ோட்டு பாடல்கைள் 
எந் முன்்னற்ைதம்யும் கைாணவில்மல 

என்பம்க் கைவமலயுடன் க்ரிவிக்கை 
்வண்டி உள்்ளது. அந் விததியா்சம் ேன்ைா-
கைத க்ரிகிைது.

புதிய க்ாழில்நுட்ப்ை ைக்கைம்ளக் 
்கைட்கைத தூண்டும். ்ேயரகைள் விததியா்சைாகை 
எதிரபாரக்கின்ைனர. 

இநதியாவில் ்மிழ், கைன்னடம் ஹிநதி 
என பாடல்கைள் உருவாக்கைப்பட்டு ்வறு 
கைாழிகைளுக்கும்  ைாற்ைம் க்சய்யப்படுகின்-
ைன. திமரப்படஙகைளும் அவவாறு்ான். 
இஙகும் அவவாைான நிமல ஏற்படுத்ப்பட 
்வண்டும்.

்கைள்வி: வாகனாலி நிகைழ்சசிகைள் மூலைாகை 
இன ேல்லிணக்கைதம் ஏற்படுத் முடியும் 
என நிமனக்கின்றீரகை்ளா?

பதில்:  நிச்சயைாகை முடியும்!  கைமலப்-

பமடப்புகைள்  மூலம் ைட்டு்ை அ்மன 
்ைற்ககைாள்்ளவும் முடியும். சிஙகை்ளப் பாடல்-
கைள் ்மிழ்கைாழியில் வர ்வண்டும். அப்-
்பாது்ான் அ்ன் மூலம் இன ேல்லிணக்கைம் 
வ்ளரும்  என்பது எனது ேம்பிக்மகை. அவவா-
ைான சிைந் பாடல்கைள் உள்்ளன. அக்கைாலத-
தில் ோன் பிரபாகைரனின் பாடகைமரயும் கைமல-
யகைததுக்கு அமழதது அவரது பாடமல பதிவு 
க்சய்துள்்்ளன். அவர மிகை இனிமையாகைப் 
பாடக் கூடியவர. ோம் ்சற்று கைடுமையாகை 
முன்்னாக்கி ேகைர ்வண்டியுள்்ளது.

்கைள்வி: புதிய க்ாழில்நுட்பம், புதிய 
க்சயற்பாடுகைள் என வரும்்பாது அ்ற்கு 
கபருை்ளவு நிதியும் ்்மவப்படு்ை?

பதில்: அந்்ளவு கபரும் நிதி ்்மவப்-
படாது. இம்சயில் ைட்டு்ை ைாற்ைஙகைள் 
ககைாண்டு வரப்பட ்வண்டும். இநதியாவில் 
அது்பான்று எத்மகைய க்சயற்பாடுகைள் முன்-
கனடுக்கைப்படுகின்ைன என்பம் பாரக்கை 
்வண்டும்.

இலஙமகையில் பததிரிமகைகைம்ள எடுத-
துக்ககைாண்டாலும் ஓர்ளவு  ேல்ல க்சய்திகைள் 
்மிழ் பததிரிமகைகைளில்்ான் வருகின்ைன. 
ஏகனன்ைால் கபரும்பாலான சிஙகை்ளப் பததி-
ரிமகைகைளில் அந் நிறுவனஙகைளின்  உரிமை-
யா்ளரகை்்ள அந் பததிரிமகைகைளின் ஆசிரியர-
கை்ளாகைவும் க்சயல்படுகின்ைனர. அவரகைள் 
சிநதிப்பது ்ான் அந் பததிரிமகைகைளில் 
கவளிவருகின்ைன. இது பததிரிமகைகைம்ள 
விட க்ாமலக்கைாட்சிகைளில் மிகை அதிகைைா-

கைக் கைாணப்படுகிைது. விடயஙகைம்ள 
்்ரநக்டுப்பதும் ்யாரிப்பதும் 
அவரகைள்்ான்.

இ்னால் ைக்கைள் ்ான் 
கபரிதும் பாதிக்கைப்படுகின்ை-
னர. அவரகை்ளால் உண்மைமய 
க்ரிநது ககைாள்்ள முடியாைல் 
்பாகின்ைது.

்கைள்வி: யாழ்ப்பாணததில் 
இயஙகும் ஒலிபரப்பு நிமல-
யதம் முன்்னற்றுவ்ற்கு 
்ாஙகைள் ்ைற்ககைாண்டுள்்ள ேடவ-
டிக்மகைகைள் என்ன?

பதில்: ்மிழ்ோட்டில் எம் .ஜி.

ராைச்சநதிரன் ேடிக்கும் சினிைா திமரப்படத-
திற்கு இலஙமகை வாகனாலி மூலம் பிர்சாரம் 
வழஙகைப்பட்ட கைாலமும் உண்டு. இலஙமகை 
ைண்மண இநதிய ைக்கைள் புனி  ் ைண்ணாகை 
வணஙகுவதுண்டு. இலஙமகை வாகனாலிக்கு 
அது்பான்ைக்ாரு புனி்ைான நிமலமய 
அவரகைள் ககைாடுததிருந்னர.

மீண்டும் இப்்பாது உள்்ளவரகைள் என் 
அ்மன ஆரம்பிக்கை கூடாது? ோன் அண்மை-
யில்  யாழ்ப்பாணததிலுள்்ள ஒலிபரப்பு 
நிமலயதம் முன்்னற்றுவ்ற்கைான ேட -
வடிக்மகைகைம்ள ்ைற்ககைாண்டுள்்்ளன். 
எனினும் அஙகு அவரகைள் கைடமை க்சய்ய 
விரும்புவதில்மல உடனடியாகை்வ இட -
ைாற்ைம் ்கைட்கின்ைனர. அவவாகைன்ைால் 
ோம் என்ன க்சய்ய முடியும்? அ்னால் 
யாழ்ப்பாணததில் உள்்ளவரகைம்ள்ய 
யாழ்ப்பாணததிலுள்்ள ஒளிபரப்பு நிமலயத-
திற்கு நியமிப்ப்ற்கு தீரைானிததுள்்்ளன்.

அதிகைைான ்மிழ் ைக்கைள் யாழ்ப்பாணத-
தி்ல்ய வாழ்கின்ைனர. அஙகு ்மிழ் கைலா-
்சாரதம  ் அ்ன்மூலம் ்ைலும் பலப்படுத் 
முடியும். அ்மன ககைாழும்புக்கும் ககைாண்டு 
வாருஙகைள் என்று ்ான் ோன் ்கைட்கின்்ைன். 
யாழ்ப்பாணததில் ேன்ைாகைப் படித்வரகைள் 
உள்்ளனர. அவரகைள் இத்மகைய கபாறுப்பு-
கைம்ள எடுததுச  க்சய்ய ் வண்டும்.

 ்கைள்வி: இலஙமகையின் ்ற்்பாம்ய அர-
சியல் நிமலமை க்ாடரபில் ்ஙகைள் கைருதது 
என்ன?

பதில்: ோட்டில் நிமை்வற்று அதிகைாரமுள்்ள 
ஜனாதிபதி உள்்ளார. இநதியாமவ விட ஏன் 
அகைரிக்கை  ஜனாதிபதிமயயும் விட அதிகைா-
ரஙகைள் ்ற்்பாம்ய ஜனாதிபதிக்கு உள்்ளன. 
நீதிைன்ைததிற்கு ்ைலாகைவும் அவரால் 
க்சயல்பட முடியும். அத்மகைய நிமை-

்வற்று அதிகைாரமுள்்ள 
ஜனாதிபதி இலஙமகையில் 

ைட்டு்ை உள்்ளார.அவ-
ருக்கு இன்னும் மூன்று 
வருடஙகைள் உள்்ளன. 
இன்மைய ஜனாதிபதி 
ஒரு அரசியல்வாதி 
அல்ல.  அவர ஒரு 
சிைந் அர்ச அதிகைாரி.

ககைா்ரானா்வாடு 
உலகில் ஏற்பட்டுள்்ள 

சூழ்நிமலமய ோம் அறிய முடிகிைது. உலகை 
ோடுகைள் பல ஸ்்ம்பிததுப் ்பாயுள்்ளன. 
விைான நிமலயஙகைள் மூடப்பட்டுள்்ளன. 
சில ோடுகைளில் ைக்கைள் பட்டினிமய எதிர-
்ோக்கியுள்்ளனர.

எைது ஜனாதிபதி பல்்வறு கேருக்கைடிகை-
ளுக்கு ைததியிலும் ் டுப்பூசிமய ககைாள்வனவு 
க்சய்து ோட்டு ைக்கைளின் உயிரகைம்ளப் பாது-
கைாததுள்்ளார என்ப்  ் ோம் கபருமைப்பட 
்வண்டிய விடயம்.

்வமல க்சய்ய முடியா  ் ைக்கைள் பிரதிநி-
திகை்்ள உள்்ளனர. அவவாைானவரகைம்ள 
ைக்கை்்ள ்்ரநக்டுததுள்்ளனர. சிைந் 
்்சமவ க்சய்பவரகைம்ளத க்ரிவு க்சய்வ்ற்-
குப் பதிலாகை மிகை ் ைா்சைானவரகைம்ள க்ரிவு 
க்சய்்்ன் பிரதிபலமன்ய ைக்கைள் ் ற்்பாது 
அனுபவிக்கின்ைனர.

 ஜனாதிபதி ்கைாட்டாபய ராஜபக் ஷ-
வுக்கு மூன்று வருட கைாலஙகைள் உள்்ளன. 
அவரால் இந் ோட்மட மீ்ளக் கைட்டிகய-
ழுப்ப முடியும். அவருக்கு பக்கைபலைாகை 
பிர்ைர ைகிந் ராஜபக் ஷ, நிதி அமைச்சர 
பசில் ராஜபக் ஷ ்பான்்ைார உள்்ளனர. 
கபசில் ராஜபக் ஷ சில தினஙகைளுக்கு முன் 
சிைந் பல தீரைானஙகைம்ள கவளியிட்டுள்-
்ளார. அது இன்னும் ஒரு வரவுக்சலவுததிட்-
டம் ்பான்்ை அமைநதுள்்ளது. மூவரும் 
ஒன்ைாகை இமணநதுள்்ள்ால் இது ்பான்ை 
பலம் ்சஜித பி்ரை்ா்சவுக்்கைா  அல்லது 
்வறு எந் கைட்சிக்கும் கிமடயாது. இவரகை-
்ளால் ைட்டு்ை ோட்மடக் கைட்டிகயழுப்பும் 
முடியும்.  கைாமல வாரு்வாரிடமிருநது கைவ -
னைாகை க்சயற்பட ்வண்டியது அவசியம்.

கலைப் பலைப்புககள் மூைமே இனஙகளுககிலையில்
நல்லிணககதலதை கட்டியெழுப்புவது சாததிெம்

மக்கள் விரும்பும் நி்கழ்ச்சி்களை 
வழங்குவதே எனது த�ோக்கம்

இலங்கை ஒலிபரப்புக் 
கூட்டுத்தாபனததின் ்்லவர் 

ஹட்்சன் ்சமரசிஙகைவுடன் 
ஒரு நேர்கைதாணல்:

ேமிழ்்பசும் கைட்சிகைள் இமணநது இநதி -
யப் பிர்ைருக்கு எழுதிய கைடி்ம், இப் -
கபாழுது வடக்குக் கிழக்கிலுள்்ள சில 

்மிழ்க்கைட்சிகைள் ைட்டும் இமணநது ககைாடுக் -
கும் கைடி்ைாகை ைாறியுள்்ளது. சில கைட்சிகைள் 
இதிலும் இல்மல. ்மிழ்த்்சியப் பசுமைக் 
கைட்சி, ஈழத்மிழர சுயாட்சிக் கைழகைம், ்மிழர 
ஜனோயகைக் கைட்சி, ்சைததுவக் கைட்சி, ஈழைக் -
கைள் ஜனோயக் கைட்சி, கிழக்குத ்மிழர கூட்ட -
மைப்பு, அகில இலஙமகைத ்மிழர ைகைா்சமப 
்பான்ைமவயும் இமணததுக் ககைாள்்ளப்பட-
வில்மல.   

பாராளுைன்ைததில் அஙகைததுவம் வகிக் -
கின்ை கைட்சிகைள்்ான் இதில் இமணக்கைப்-
பட்டுள்்ளன என்ைால் ஈழைக்கைள் புரட்சிகைர 
விடு்மல முன்னணியும் (EPRLF) ்மிழ்த-
்்சியக் கைட்சியும் எப்படி இமணக்கைப்பட்-
டன என்ை ்கைள்வி எழுகிைது?   

ஏகனனில் ஈழைக்கைள் புரட்சிகைர 
விடு்மல முன்னணியும் ்மிழ்த்்சியக் 
கைட்சியும் பாராளுைன்ைப் பிரதிநிதிததுவத-
ம்ப் கபைவில்மல. இமவ அஙகைததுவம் 
வகிக்கும் ்மிழ் ைக்கைள் ்்சியக் கூட்டணி-
யின் ்சாரபில் விக்கி்னஸ்வர்ன பாராளு -
ைன்ைப் பிரதிநிதிததுவதம்ப் கபற்ைவர. 
ஆனால் விக்கி்னஸ்வரனுக்குத ்னியாகை 
ஒரு கைட்சி (்மிழ் ைக்கைள் கூட்டணி) 
உண்டு.   

வடக்குக் கிழக்கு இமணப்பு, 13 ஆவது 
திருத்தம் ேமடமுமைப்படுதது்ல், 
இனப்பிரசசிமனத தீரவு, 13 ஆவது திருத -
்தம் ேமடமுமைப்படுதது்ல் ்பான் -
ைவற்றில் இநதியாவின் பங்கைற்மபயும் 
ஆ்ரமவயும் ்மிழ்த்்சியப் பசுமைக் 
கைட்சி, ஈழத்மிழர சுயாட்சிக் கைழகைம், 
்மிழர ஜனோயகைக் கைட்சி, ்சைததுவக் 
கைட்சி, ஈழைக்கைள் ஜனோயக் கைட்சி, கிழக் -
குத ்மிழர கூட்டமைப்பு, அகில இலங -
மகைத ்மிழர ைகைா்சமப ்பான்ைமவயும் 
ஏற்றுக் ககைாண்டுள்்ளன.   

இதில் ஈழைக்கைள் ஜனோயக் கைட்சி ைட்டும் 
அர்சாஙகைத்்ாடு இமணநதிருக்கிைது. 
ஏமனயமவ அர்சாஙகைததுக்கு “கவளியில்” 
இருப்பமவ.   

இங்கை ஒரு முக்கியைான விடயதம்ச 
சுட்டிக் குறிப்பிட ்வண்டும். இதி்ல 
உள்்ள ்மிழர ்சமூகை ஜனோயகைக் கைட்சிக்கு 
இன்கனாரு வரலாற்று முக்கியததுவம் 
உண்டு. அது ஈழைக்கைள் புரட்சிகைர விடு்மல 
முன்னணியின் (EPRLF) இன்கனாரு பிரி -
வாகும். இந்ப் பிரிவினர முன்பு ஈழைக் -
கைள் புரட்சிகைர விடு்மல முன்னணியில் 

(EPRLF) இருந்்பாது ைாகைாண்சமப 
முமைமைமய ஏற்றுக்ககைாண்டு அதி்ல 
பங்கைற்ைவரகைள். அ்ற்கைாகை கபரும் விமல -
கைம்ளக் ககைாடுத்வரகைள். கேருக்கைடிகைம்ளச 
்சநதித்வரகைள். இன்னும் அ்னுமடய 
்ாக்கைதம் எதிரககைாள்ளும் நிமலயில் 
இருப்பவரகைள். இவரகைள் இந்க் கைடி்தம் 
உருவாக்கும் நிகைழ்சசித திட்டததில் நிச்சய -
ைாகைப் பங்கைற்கும் சூழல் உருவாக்கைப்பட் -
டிருக்கை ்வண்டும். இந்த ்ரப்மப இந்க் 
கைடி் விடயததில் ைைந்தும் ைறுப்பதும் 
நியாயைற்ைது.   

இ்ற்குப் பின்்ன ஆழைான ஒரு “துடக்கு 
ைனநிமல” க்சயற்பட்டுள்்ளது. ்மிழரகை -
ளுமடய அரசியலில் ஒரு கபரிய பண்பா -

கைவும் விம்ளவாகைவும் வ்ளரசசியமடநது 
க்ாடரநது ககைாண்டிருக்கும் “தீண்டத்கைா் 
– துடக்கு ைனநிமல” யின் கவளிப்பா்ட 
இவவாறு சில கைட்சிகைம்ளத ்விரதது, சில 
கைட்சிகைம்ளச ்்சரததுக் ககைாண்டு பயணிக்கை 
முற்படுவ்ாகும்.   

இந்ப் ்பாக்கு ஒரு ்பாது்ை கவற்றிய -
ளிக்கைப்்பாவதில்மல. ஜனோயகை கேறிமு -
மைக்குரியதுைல்ல. ஜனோயகைப் ்பா்ாமை 
உள்்ள எதுவும் கவற்றியளிப்பதுமில்மல. 
நீண்டகைால வ்ளரசசிக்குக்குரியதுைல்ல. 
இம் ்மிழ் அரசியலா்ளரகைளும் ்சரி, ஆய் -
வா்ளர என்்பாரும் ்சரி, ்மிழ் ஊடகைஙகைள், 
ஊடகைவியலா்ளரும் ்சரி புரிநது ககைாள்வ்் 
இல்மல. இ்னால்்ான் ்மிழ்ச்சமூகைம் 

எப்்பாதும் கேருக்கைடிப் பட்டுக்ககைாண் -
்டயிருக்கிைது. இது பற்றி விரிவாகை எழு் 
்வண்டும்.   

இப்கபாழுது இநதியப் பிர்ைரிடம் 
ககைாடுப்ப்ற்கு முன்்ப இந்க் கைடி்ம் ்சந -
தித் துயரக் கைம்கைம்ளப் ்பால, ககைாடுத் 
பிைகும் இன்னும் என்கனன்ன ்்சா்மனகை -
ம்ளச ்சநதிக்கைப் ்பாகிை்்ா! என்ை ்கைள்வி 
எழுகிைது. ஏகனன்ைால், எதிரகைாலததில் 
இந்க் கைடி்ம் க்ாடரபாகை இநதியாவுடன் 
உமரயாடல் ஏதும் ேடக்கை வாய்ப்பிருந்ால், 
அதில் என்கனன்னகவல்லாம் ேடக்கும்? 
அதுவமரயிலும் கூட இதில் ஒப்பமிட்டவர -
கைளிமட்ய இந்க் கைடி்ம் க்ாடரபாகை ஒற் -
றுமையும் ஒருமித் நிமலப்பாடும் இருக் -

குைா என்பது ்கைள்வி்ய!  
ஏற்கைன்வ இதில் ைமலய -

கைக் கைட்சிகைளும் இமணததுக் 
ககைாள்்ளப்பட்டிருந்ன. ்மிழ் 
முற்்பாக்குக் கூட்டணி ஆரம்ப 
கைட்டச ்சநதிப்புகைளில் பங -
்கைற்றிருந்து. இறுதிக்கைட்டம் 
வமரயில் அ்னுமடய ஒதது -
மழப்பிருந்து. ஒரு கைட்டததில் 
அர்சாஙகைததுடன் இமணநதிருக் -
கும் இலஙமகைத க்ாழிலா்ளர 
கைாஙகிரமைக் கூடச ்்சரததுக் 
ககைாள்்ளலாம் என்று ்ப்சப் -
பட்டது. அந்்ளவுக்குப் ்ப்சப் -
பட்ட ்சஙகைதி, ஒடுஙகி ்மிழ் 
முற்்பாக்குக் கூட்டணிமயக் 
கூட க்ாடரநது அனுைதிக்கைா் 
நிமலக்குக் ககைாண்டு வநதுள் -
்ளது. அ்ற்கைான அகைப் புை நிமல -
மைகைம்ள வடக்குக் கிழக்மகைப் 
பிரதிநிதிததுவப்படுததிய இந்க் 
கைட்சிகைள் புரிநது ககைாண்டு இடை -

ளிக்கைவில்மல. இது வருத்ததிற்குரிய ஒரு 
விடயைாகும். ஆனாலும் வடக்குக் கிழக் -
கில் வாழும் ்மிழ் ்பசும் ைக்கைளுமடய 
ேலனில் அக்கைமை ககைாண்டு எப்்பாதும் 
க்சயற்படும். அ்ற்கைான ஆ்ரமவ ்மிழ் 
முற்்பாக்குக் கூட்டணி வழஙகும் என்று 
அது க்ரிவிததுள்்ளது.   

இந்க் கைடி் உருவாக்கைததில் இமணநது 
க்சயற்பட்ட இன்கனாரு ்ரப்பாகிய 
முஸ்லிம் கைட்சிகைளும் இமட விலகியுள் -
்ளன. குறிப்பாகை சிறிலஙகைா முஸ்லிம் கைாங -
கிரஸ், அகில இலஙமகை ைக்கைள் கைாஙகிரஸ் 
்பான்ைமவ பங்கைற்றிருந்ன. பின்னர 
அகில இலஙமகை ைக்கைள் கைாஙகிரஸ் விலகி-
யது. அம்த க்ாடரநது சிறிலஙகைா முஸ்லிம் 

கைாஙகிரசும் விலகியது. இ்ற்குப் பிர்ான 
கைாரணம், வடக்குக் கிழக்கு இமணப்மப 
இமவ ஏற்றுக் ககைாள்வில்மல என்பதும் 
முஸ்லிம்கைளுக்கைான வி்்சட அதிகைாரம் 
குறித் கைரி்சமனயுைாகும்.   

இப்படி பல சில்கலடுப்புகைளுக்குள்்ான் 
இந்க் கைடி்ம் எழு்ப்பட்டுள்்ளது.   

ஆகை கூட்டிக் கைழிததுப் பாரத்ால் இந்க் 

கைடி்ததில் வடக்குக் கிழக்கில் உள்்ள 
ஏமனய ்மிழ்க்கைட்சிகைளின் பங்கைற்பு -
மில்மல. முஸ்லிம் கைட்சிகைளின் பங்கைற்பும் 
இல்மல. சிறுபான்மைத ்்சிய இனததினர 
என்ை வமகையில் ்மிழ், ைமலயகை, முஸ்லிம் 
்சமூகைஙகைளின் பங்கைற்பும் இல்மல என்ை 
நிமல்ய உள்்ளது.   

ஆகை்வ இந்க் கைடி்ததின் கபறுைதி என் -
னவாகை இருக்கும்? இம் இநதியத்ரப்பு 

எப்படி ்ோக்கைப்்பாகிைது? எப்படி எடுத -
துக் ககைாள்்ளப்்பாகிைது? இம் இலஙமகை 
எப்படி எடுததுக் ககைாள்்ளப்்பாகிைது? ்சரவ -
்்்ச ்சமூகைம் எப்படி எடுததுக் ககைாள்்ளப்்பா -
கிைது? என்ை பல ்கைள்விகைள் உள்்ளன.  

இ்ற்குள் ேடந் – ேடநது ககைாண்டிருக்கும் 
இழுபறிகைள் ககைாஞ்சைல்ல. இது்ான் கபரும் 
பலவீனைாகை உள்்ளது. ஏற்கைன்வ ்மிழ்த்் -
சிய ைக்கைள் முன்னணி என்ை அகில இலஙமகை 
்மிழ்க்கைாஙகிரஸ் இந்க் கைடிதம் கபாருட்-

கடன எடுததுக் ககைாள்்ள்வ இல்மல. இது 
ஒரு ்கைாைாளிக் கூதது. 13 என்ப்் க்சததுப் 
்பான பிணம் என்று அது கைாட்டைான விைர-
்சனதம் முன்மவததிருக்கிைது. இப்படி 
ஏரா்ளம் சிக்கைல்கைள், சில்கலடுப்புகைள்.  

இது எதிரபாரக்கைப்பட்டது்ான். ஏகனன்-
ைால், ்மிழ்க் கைட்சிகைளுக்குள்்்ள்ய புரிந-
துணரவும் இல்மல. ்ேரமைத்னமும் 

இல்மல. ்ைது அரசியல் 
நிமலப்பாட்டில் க்ளிவும் உறு -
தியும் இல்மல. அரப்பணிப்பும் 
இல்மல. ஏன், ்மிழ்த்்சி-
யக் கூட்டமைப்மப எடுததுக் 
ககைாண்டா்ல, அ்ற்குள் எப் -
்பாது்ான்  ஒற்றுமை இருநதி-
ருக்கிைது? கர்லாவும் ்மி-
ழரசுக் கைட்சியும் புக்ளாட்டும் 
இழுபறிப்படுவக்ான்றும் ரகை -
சியமுைல்ல. புதியதுைல்ல.   

இந்க் கைடி்ததில் கூட 
கர்லாவும் ்மிழரசுக் கைட்சி-
யும் எத்மன ்டமவ இழுப-
றிப்பட்டன? ்மிழரசுக் கைட்சி 
இ்ற்கும் ்னக்கும் ்சம்ைந் -
மில்மல என்ை ைாதிரி ேடநது 
ககைாண்டது. சுைநதிரன் இந் 
முயற்சிமயப் பற்றி எள்்ளலாகைக் 
கைம்த்ார. ்னக்கு எதுவு்ை 
க்ரியாது என்ை ைாதிரி ேடநது 

ககைாண்டார ைாமவ.   
எப்படி்ய ஒரு கைடி்ம் இநதியததூதுவ-

ருக்கூடாகை இநதியப் பிர்ைருக்குச க்சன்று 
்்சரப்்பாகிைது. ஆனால், இதில் ைகிழ்சசிய -
மடவது சிஙகை்ளத ்ரப்பும் அர்சாஙகைமு்ை. 
உண்மையில் ்மிழ், முஸ்லிம், ைமலயக் 
கைட்சிகைள் அமனததும் இமணந் ஒரு கைட்ட -
மைப்பும் ்கைாரிக்மகையும் எழப்்பாகிைது. 
அது எதிரகைால அரசியலில் எத்மகைய ்ாக் -
கைஙகைம்ள ஏற்படுத்ப்்பாகிைது என்ை ஒரு 
்யா்சமனயும் எதிரபாரப்பும் அர்சாஙகைததுக்-
கும் சிஙகை்ளத ்ரப்புக்கும் இருந்து.   

அம் இந்க் கைடி்மும் கைடி் முயற்சியும் 
சிம்பி்ளாகை இல்லாைல் க்சய்துள்்ளது. ைட்டு-
ைல்ல, ்மிழ் ்பசும் ைக்கைளுக்குள் உள்்ள பல-
வீனதம்யும் க்ளிவாக்கியுள்்ளது.   

இம்த்ான் இநதியாவும் கைவமல்யாடு 
்ோக்கும்.   இலஙமகையில் உண்மையான 
ைாற்ைதம் விரும்பு்வாரும் சிறுபான்மைத 
்்சிய இனஙகைளின் ேலனில் அக்கைமையுள் -
்்ளாரும் கூட இந்த துக்கைதம்்ய ககைாள்கி-
ைாரகைள்.   இது பிள்ம்ளயார பிடிக்கைப்்பாய் 
குரஙகைான இன்கனாரு கைம்்ான்.  

கருணாகரன்  ...?

ல�ாரன்ஸ் செல்வநாயகம்  ...?

தமிழர் அரசியலின் "துடக்கு" மன�ோநிலை  
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ஒல்லாந்தர் கலா்த்தில 
ப் கத்்்தலாலிகக 
மககள் ்தலாஙகள் 

வலாழ்நது வந்த இடஙகளை 
விட்டு இடம் பபயர்நது, அளம -
தியும் பலாதுகலாப்பும் உள்ை ்வறு 
இடஙகளைத் ்்தடிச் பென்றனர். 
சிஙகை          மனனர்கள் ஆட்சி 
பெய்த கண்டி இரலாச்சியத்தின மீது 
ஒல்லாந்தருககு எவ்வி்த ஆதிககமும் 
இல்லாதிருந்தளமயலால இ்ஙளக-
யில குடி்யறியிருந்த ்பலார்த்துக-
்கயரும் உள்ளுர்வலாசிகைலான ப் 
கத்்்தலாலிககர்களும் ஒல்லாந்தரின 
துனபுறுத்்தலகளில இருநது ்தப்பித்-
துகபகலாள்வ்தறகலாக கண்டி இரலாச்-
சியத்தின பல்வறு இடஙகளில 
ஆஙகலாங்க குடி்யறி வலாழ்ந்தனர். 
இவர்களில சி்ர் குண்டெலாள் பகு -
திகளிலும் குடி்யறிய்தலாக வர்லாறு 
கூறுகின்றது. கண்டி இரலாச்சியத்தில 
புனி்த ்யலா்ெப் வலாஸ் அடிகைலாரின 
மகத்்தலான இள்றபணியின கலாரண -
மலாக ்தளைத்்்தலாஙகிய கத்்்தலாலிகக 
விசுவலாசிகளுககு இள்றபணியலாற்ற 
்மள்த்்்தய கத்்்தலாலிகக து்றவி-
கள் இஙகுவந்தனர். 

1815ஆம் ஆண்டு கண்டி இரலாட்சி-
யத்ள்த பிரித்்தலானியர் ளகப்பறறிய 
பினனர் மள்யகபமஙகும் ஆஙகி -
்்யர்களின ஆதிககம் ்கலா்்லாச்சி-
யது. 1867ஆம் ஆண்டில ் ்தயிள் 
பயிர்ச்பெயளக ஆரம்பமலானதும் 
பபருமைவி்லான ப்தலாழி்லாளிகள் 
்தமிைகத்தில இருநது அளைத்து 
வரப்பட்டலார்கள்.                                       

மள்யக வர்லாறறில கண்டி 
மலாவட்டத்தின ்தனிச் சி்றப்புமிகக்தலாக 
பல்்கள் பபருந்்தலாட்டத்ள்த 
குறிப்பிட்லாம் பபருந்்தலாட்டபயிர்-

கள் அளனத்தும் இந்த ்்தலாட்டஙகளில பயிரிடப் -
பட்ட்்த இ்தறகலான கலாரணம். அம்பலாள் ்கலாட்ளட 
(அம்பலாக்கலாட்ளட) புது்்தலாட்டம் (அலுத்வத்்த) 
இரஜவலள், மலா்பரிப்தனளன ்பலான்ற ்்தலாட் -
டஙக்ை இளவ. இத்்்தலாட்டஙகளில குடியமர்த்-
்தப்பட்ட மககள் அளனவரும் இநது, கத்்்தலா-
லிகக ம்தஙகளை பினபறறுகி்றவர்கைலாகவும் 
்தமிழ் க்லாெலாரஙகளை அனுெரிப்பவர்கைலாகவும் 
கலாணப்பட்டன.

சுகலா்தலார மருத்துவ வெதிகள் குள்றவலாக 
கலாணப்பட்ட இககலா்த்தில இவர்கள் ்தமககு ஏற-
படும் துனப துயரஙகள், ப்தலாறறு ்�லாயகளில 
இருநதும், விஷ பலாம்புகள், கலாட்டு வி்ஙகுக-
ளில இருநதும் ்தம்ளம பலாதுகலாத்துக பகலாள்ை 
்தமது ப்தயவஙகளை �லாடினலார்கள் ஆனலால 
்தமது ம்த அனுட்டலானஙகளில ஈடுபட்வலா, வழி-
பலாடுகள் �டலாத்்த்வலா அவர்களுககு ஓர் இடம் 
இருககவிலள். இநது மககள் பபரிய மரஙக-
ளுககு அடியில சூ்ம், �டுகல �ட்டு ்தமது ப்தய -
வஙகளை வழிபடத் ப்தலாடஙகினர்.

கத்்்தலாலிகக மககளும் மள்ப்பகுதிகளில 
தி்றந்த பவளியில ஒரு பீடம் அளமத்து அதில 
ஒரு திருச் சிலுளவளய ளவத்து வனஙகினர். 
இ்தளன குருெடி என அளைப்பர்.

்்தலாட்டஙகளில வலாழ்ந்த கத்-
்்தலிகக மககளுககும் கத்்்த-
லிகக து்றவிகளுககும்; ப்தலாடர்-
புகள் ஏறபட குருெடிகளில 
திருப்பலிகள் ஒப்புகபகலாககப்பட் -
டதுடன திருவருட்ெலா்தனஙகளும் 
வைஙகப்பட்டன. இவர்கள் கலாடுக-
ளிலும் மள்களிலும் ப்தலாழில 
புரிந்த்தலால மககள் ப்தலாழிலுககு 
பெலலும் ்பலாது புனி்த வனத்து 
சினனப்பரிடம் பலாதுகலாப்ளபயும், 
துளணளயயும் ்வண்டி மன-
்றலாடிச் பெலலுமலாறு பெலால்ப் -
பட்டது. இவ்வலா்றலாக கத்்்தலிகக 
விசுவலாசிகள் இத்்்தலாட்டஙகளில 
பலகிப்பபருகினர்.

்்தவலா்ய கட்டுமலான பணிகள் 
்்தவலா்யம் ஒனறின 

்்தளவளய உணர்ந்த மககள் 
ஆ்யம் கட்டுவ்தறகு உரிய 
இடம் ஒனள்றத்  ் ்தடிகபகலாண்டிருந்தலார்கள். அக-
கலா்த்தில வணிகம் மறறும் ஏளனய ப்தலாழிலக-
ளுககு வந்தவர்களும் இப்பகுதிகளில நி்ங-
களை வலாஙகி குடி்யறினர். 

பகலாழும்பு உயர் மள்றமலாவட்டத்தில 
இருநது கண்டி மள்ற்கலாட்டத்தின 
இப்பகுதி தும்பர மிஷன   
(Dumbara Mission )  என்ற பரிபலா்ன பிரிவலாக 

இள்ற மககளுககலான ஆனமீக பணிகள் இடம் -
பபற்றதுடன, அ்தன பினனர் ப்தன இநதியலாவில 
இருநது வருளக ்தந்த கணிெமலாக கத்்்தலாலிகக 
மககளுககு ்ெளவகள் புரிவ்தறகலாக பனவி் 
பகுதி ப்தரிவு பெயயப்பட்டது. 1838ஆம் ஆண்டு 
( Panvila Mission ) ஊடலாக பணிகள் ஆரம்பமலா-
யின. புனி்த. ஆசீர்வலா்தப்பர் ெளயளய ்ெர்ந்த 
து்றவிக்ை பபரும்பலாலும் கண்டி பிர்்தெத்தில 
்ெளவகள் பெய்தது வந்தனர் இவர்களில ஒரு-
வரலான அருட். ்தநள்த. ்பலால பப்ரரலா O.S.B 
இப்பகுதி மககளுககு ்தமது ்ெளவகளை ப்தலாடர்-
ளகயில, ்ஜலாகிம் ெந்தனம் கஙகலாணி எனறு 
அளைககப்பட்ட அனள்றய பெலவந்தர் இரஜ-

பவல் ்்தலாட்டத்திறகு  அருகலாளமயில ்தமககு 
பெலாந்தமலான கலாணிளய ஆ்யம் கட்டுவ்தறகலாக 
வைஙகினலார். 1886ஆம் ஆண்டு மலார்ச் மலா்தம் 
11ம் திகதி இ்தறகலான ஆவணஙகள் கண்டி ஆய -
ருககு அனுப்பிளவககப்பட்டள்த அடுத்து புனி்த. 
வனத்து சினனப்பர் ்்தவலா்யத்தின கட்டுமலான 
பணிகள் ஆரம்பிககப்பட்டன. 

பகலாழும்பு உயர் மள்றமலாவட்டத்தில இருநது 
கண்டி மள்றமலாவட்டம் ்தனி ஒரு மள்றமலாவட்-
டமலாக 1887ஆம் ஆண்டு அறிவிககப்பட்ட 
பினனர் கண்டி மள்றமலாவட்டத்தின மு்தல 
ஆயரலாக அதி. ்ம்தகு ஆயர் கி்மன பஞெலானி 
ஆண்டளக அவர்கள் நியமனம் பபற்றலார். ஆயர் 
அவர்கள் இத் ்்தவலா்யம் கட்டி எழுப்பப்பட உ்த -
விகள் புரிநது, இவ்வலா்யள்த கட்டுவ்தறகலாக 
கலாணிளய வைஙகிய ் ஜலாகிம் ெந்தனம் கஙகலாணி 
அவர்கைககு ்தமது ஆசீளரயும், வலாழ்த்துககளை -
யும் ப்தரிவித்து ளகபயலாப்பம் இட்டு அனுப்பப் -
பட் ெலானறி்தழில 1897ஆம் அண்டு அக்டலாபர் 
மலா்தம் 5ம் திகதி எனறு குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது. 

புனி்த வனத்து சினனப்பருககு அர்ப்ப -
ணிககப்பட்ட இத் ்்தவலா்யமலானது கறகள், 
களிமண் எனபனவறள்றக பகலாண்டு; கட்டப்பட்-
டுள்ைது. பபரும்பலானளமயலான விசுவலாசிகள் 
்்தலாட்டத்       ப்தலாழி்லாைர்கள் எனப்தலால அவர்-
கள் ப்தலாழிலுககு பெனறுவநது மலாள்்�ரஙக-
ளில ஆ்யம் கட்டும் பணியில ஈடுப்பட்டதுடன, 
பெபத்திலும் கடின உளைப்பிலும்; சிறியவர், 
முதியவர்   அளனவரும் ்ெர்நது மிக பகதியு-
டன ஆ்யத்ள்த கட்டி முடித்்தலார்கள். அனள்றய 
கலா்கட்டத்தில கட்டப்பட்ட ஆ்யஙகளில கண்டி 
மள்றமலாவட்டத்தில கட்டப்பட்ட பபரியப்தலாரு ஆ் -
யமலாக இது கலாணப்பட்டது. 

்்தவலா்ய பரிபலா்னமும், 
பஙகுத் ்தநள்தயர்களும் 
இத் ்்தவலா்யத்ள்த கட்டிமுடிகக அயரலாது 

பலாடுபட்டுளைத்்த அருட் ்தநள்த. ்பலால பப்ரரலா 
O.S.B அவர்கள் 1886ஆம் ஆண்டு மு்தல  
இஙகு பணிபுரிந்ததுடன  1898ஆம் ஆண்டு 
மலார்ச் மலா்தம் 19ஆம் திகதி நித்திய இளை-

பலாறறிளய அளடந்தலார். 
அவரது உடல இத்்்தவலா்-
யத்தின உள்்ை அடககம் 
பெயயப்பட்டிருககின்றது. 
அ்தன அளடயலாைமலாக ‘Of 
Your Charity, Pray For 
The Soul Of Rev. Fr. D. 
Paul Perera O.S.B எனறு 
எழு்தப்பட்டிருப்பள்தயும் 
இஙகுகலாணமுடியும். 

1920ஆம் ஆண்டின 
பினனர் ஆ்யத்தின பரலா -
மரிப்பு மறறும் மககளுக -
கலான ஆனமீக பணிகள்  

அளனத்தும் பனவி் பஙகின கீழ் பகலாண்டுவரப் -
பட்டள்த ப்தலாடர்நது, பனவி் பஙகின பிர்தலான      
உப ஆ்யமலாக இத் ்்தவலா்யம் கலாணப்பட்டது. 
இ்தன கலாரணமலாக பனவிள், மடுலகளை,       
ப்தலாடலாஙபகலால், ரஙகள், உண்ணலாஸ்கி -
ரிய, ப்தலப்தனிய, மலா்பரிப்தனளன, திகளன, 
இரஜபவல், அம்பலாக்கலாட்ளட, பல்்கள் 
்பலான்ற இடஙகளில இருநது மககள் வருளகத் -
்தந்ததுடன இநதுககளும், கிறிஸ்்தவர்களும் ஒற-
றுளமயலாக விைலாககளை பகலாண்டலாடினலார்கள். 

கண்டி மள்றமலாவட்டத்தின இரண்டலாவது 
ஆயரலாக பணிகளை பபலாறு்பற்ற அதி. ்ம்தகு. 
ஆயர். பீட் ்பக்மயர் அவர்களின கலா்த்தில 
இப்பிர்்தெத்தில உள்ை பிள்ளைகள் கலவி -
கறக 1924ஆம் ஆண்டில இத் ்்தவலா்யத்தில 
பலாடெலாள் ஒனள்ற ஆரம்பித்்தலார். 

இப்பிர்்தெத்தில உள்ை பிள்ளைகளுககு 
பபரும் வரப்பிரெலா்தகமலாக அளமந்த  இப்பலா-
டெலாள் ப் கலவிமலானகளையும். உருவலாக -
கியது. 1924ஆம் ஆண்டு மு்தல ்தனியலார்                        
பலாடெலாள்யலாக இயஙகிய இப்பலாடெலாள்ளய 
1977ம் ஆண்டு ஜுன ம்தம் 17ம் திகதி  
இ்ஙளக  அரசு பபலாறுப்்பற்றது. 

1947ஆம் ஆண்டு இவ்வலா்யத்தின 50வது 
பபலான விைலா பகலாண்டலாடப்பட்டது. 1948ஆம் 
ஆண்டு     பம்தமஹலாநுவர ப்தலாடஙபகலால் 
்்தலாட்டத்தில புனி்த. அந்்தலானியலார் ்்தவலா்யம் 
அருட். ்தநள்த. பஹனறி பபலானனுச்ெலாமி அவர்-
களினலால கட்டப்பட்டு தி்றநது ளவககப்பட்டது. 

1964ஆம் ஆண்டு திருமதி. சிறிமலா்வலா பண் -
டலார�லாயகக பிர்தமரலாகப் ப்தவி வகித்்த கலா்த்தில 
சிறிமலா - ெலாஸ்திரி ஒப்பந்தம் நிள்ற்வற்றப்பட்-
டது. அ்தன அடிப்பளடயில ஒரு பகுதி மள்யக 
மககள் இஙகிருநது அவர்கள் விருப்பத்திறகு 
மலா்றலாக இநதியலாவுககு திருப்பி அனுப்பப்பட்டனர் 
இ்தன        கலாரணமலாக எமது கத்்்தலாலிகக 
விசுவலாசிகள் சி்ரும் இஙகிருநது இநதியலாவிறகு 
திரும்பிச் பென்றலார்கள். இது மள்யகவலாழ் மகக -
ளுககு பபரும் துயரத்ள்த ஏறபடுத்தியது. 

பனவிள் பஙகுககு உட்பட்டிருந்த இத் ்்தவலா -
்யம் 1961ஆம் ஆண்டின பினனர் சி் கலா்ம் 
அருட். ்தநள்த. D.B.பகலாடிபிலி. அவர்களினலால 
வத்்்தகம ் ்தவலா்யத்தில இருநது பரிபலா் பெய-
யப்பட்டது. பனவிள் பஙகில இருநது பிரிநது 
1966ஆம் ஆண்டு படிவத்ள்த பஙகு உ்தயமலா-

கியள்தயடுத்து அ்தன கீழ் உப ஆ்யமலாக இத் 
்்தவலா்யத்தின பரிபலா்னம் ஆரம்பமலானது. 

1972ஆம் ஆண்டு திகளன புனி்த. வனத்து 
சினனப்பர் ஆ்யத்தின 75வது ஆண்டு நிள்றவு 
பகலாண்டலாடப்பட்டது. 1973ஆம் ஆண்டு மலா்பரி -
யப்தண்ன புனி்த. அந்்தலானியலார் ்்தவலா்யம்         
அருட். ்தநள்த. படலான ஹிலடர்பிரனட் O.S.B 
கலா்த்தில கட்டப்பட்டது. 

பல்்கள் பபருந்்தலாட்ட (Rajawella 
Produce Company) முகலாளமத்துவ மலாற்ற-
மும், கம்பனி கலாணிகளை அரெலாஙகம் பபலாறுப்-
்பற்றதின பின அளவகள் கவனிப்பலார் அற்ற 
நிள்யில ளகவிடப்பட்டன. 1977ஆம் ஆண்டு 
்்தலாட்டஙகள் பகலா்னிமயமலாககல எனும் 
பபயரில பகிர்ந்தளிககும் திட்டம் ஆரம்பமலானது. 
அள்தயடுத்து ்்தலாட்ட கலாணிகள் குடி்யற்றஙக -
ைலாககப்பட்டன. 

1983ஆம் ஆண்டு இ்ஙளக வர்லாறறில 
ம்றகக முடியலா்த கருப்பு ஜூள் க்வரத்தின 
கலாரணமலாக இரஜபவல் ்்தலாட்ட குடியிருப்புகள் 
விஷமிகளினலால தீககிளரயலாககப்பட்டன. அஙகு 
வசித்து வந்த மககள் அளனவரும் வீடுவலாெல 
பெலாத்துகளை இைந்தனர். நிர்கதிகைலாய நின்ற 
இவர்களை ்�ெககரம் நீட்டி அளைத்்த கட்டுகஸ் -
ப்தலாட்ளட புனி்த. அந்்தலானியலார் கலலூரியின 
அனள்றய அதிபர் அருட். ்தநள்த. ஸ்டீவன ஆபி -
ரகலாம் O.S.B அடிகைலார் இம்மககளை பலாதுகலாத்-
்தலார். பினனர் அவர்களை அரெலாஙகத்தின உ்தவி-
யுடன அம்பலாக்கலாட்ளட ்்தலாட்டத்தில குடி்ய்ற 
வழிவகுத்்தலார். அம்பலாக்கலாட்ளட ்்தலாட்டத்தில 
வசித்்த கத்்்தலாலிகக மககளுடன இரஜபவல் 
்்தலாட்டத்தில வலாழ்ந்த              நூறறுககணக-
கலான கத்்்தலாலிகக மககளுமலாக இளணந்த்தலால 
அம்பலாக்கலாட்ளட ்்தலாட்டத்தில கத்-
்்தலாலிகக ெமூகம் வைர்ச்சி கண்டது. 
இ்தனலால திகளன. புனி்த வனத்து 
சினனப்பர் ்்தவலா்யத்தில இரஜ-
பவல் ்்தலாட்ட ்தமிழ் மககளின 
பஙகளிப்பு எனபது இல்லாமல 
்பலானது. 

துரி்த மஹலாவலித் திட்டதில விக-
்டலாரியலா நீர்்்தககம் அளமககப்பட்-
ட்தலால திகளன �கரம் அபிவிருத்தி 
பெயயப்பட்டது. இ்தன ்பலாது விக-
்டலாரியலா நீர்்்தகக கட்டுமலான பணிக -
ளைபெயய வருளகத்்தந்த    பிரித் -
்தலானிய �லாட்டு பபலாறியிய்லாைர் 
மறறும் ப்தலாழில புரிகின்றவர்கள் 
்தஙகுவ்தறகலாக திகளன கிரலாமம் 
அளமககப்பட்து. இது ்தற்பலாது உத்-
தி்யலாகஸ்்தர் கிரலாமம் எனறு அளைககப்படுகின-
்றது. இ்தன உள்்ை இரஜபவல் ்்தலாட்டத்தில 

வலாழ்ந்த கத்்்தலாலிகக மககள் வழிபலாடு பெய்த 
புனி்த சிலுளவ குருெடி இனறும் கம்பிரமலாக 
கலாணப்படுகின்றது. 

திகளன இநது ஆ்யத்திறகு அருகில புனி்த. 
பெபஸ்தியலார் குருெடியும் கவனிப்பலார் அற்றநி-
ள்யில கலாணப்படுகின்றது. மககள் இந்த இடத்-
தில பெபஸ்தியலாருககு பபலாஙகல ளவத்து திருப் -
பலி  பகலாண்டலாடிய வர்லாறும் உள்ைது.  

படிவத்ள்த பஙகு ்தநள்தயலாக பணியலாறறிய 
இனள்றய கண்டி மள்றமலாவட்ட ஆயர் அதி. 
்ம்தகு. பவ்னஸ் பமனடிஸ் ஆண்டளக அவர்-
கள் பஙகில அளனத்து மககளுடனும் அனபலாய 
பைகி ்ெளவகள் புரிந்தலார். 

அருட் ்தநள்த. �ந்தன மனத்துஙக அடிகைலார் 
பஙகு ்தநள்தயலாக பணியலாறறிய கலா்த்தில 
பஙகில உள்ை ஏளை எளிய மககளுககு பபரிய 
்ெளவகள் புரிந்தலார். அம்பலாக்கட்ளட வலாழ் 
கத்்்தலாலிகக மககளுககு ்்தவலா்யம் ஒனறு 
இல்லா்ததினலால அஙகு திரு இரு்தய�லா்தர் ஆ் -
யத்ள்த கட்டுவித்்தலார். 

படிவத்ள்த பஙகுத் ்தநள்தயலாக பணியலாறறிய 
அருட். ்தநள்த. பலா்லா இர்ஜநதிரம் அடிகைலாரின 

பணிககலா்த்தில 1997 ஆம் ஆண்டு பபப்ரவரி 
மலா்தம் 2ஆம் திகதி எமது திகளன புனி்த வனத்து 
சினனப்பர் ்்தவலா்யத்தின நூற்றலாண்டு விைலா 
பகலாண்டலாட்டஙகள் சி்றப்பலாக இடம் பபற்றதுடன, 

நூற்றலாண்டு விைலா திருப்பலி அதி. ்ம்தகு ஆயர். 
்ஜலாெப் வியலானி பபர்ணன்டலா ஆண்டளக  

அவர்களினலால ஒப்புகபகலாடுககப்பட்டு, 
நூற்றலாண்டுவிைலா சி்றப்பு ம்ரும் 
பவளியிடப்பட்டது. 

ப் ெந்தர்ப்பஙகளில பெப வழிபலாடு-
கள் இடம்பபறும் வீடுகளுக்க பெனறு 
இள்ற மககளை வழிபலாடுகளில பஙகு-
பபறுவ்தறகு அருட் ்தநள்த அவர்கள் 
உறெலாக மூட்டினலார்.

1987ஆம் ஆண்டு நூற்றலாண்டு-
விைலா சி்றப்பிகக உளைத்்த எமது ஆ்-
யத்தின விசுவலாசிகள் ப்ர் இனறு எம்-
மத்தியில இலள் அவர்ளின ஆனம 
இளைப்பலாறறிகலாக மன்றலாடு்வலாம். 

அருட். ்தநள்த. ்ஜலாெப் மிரலாண்டலா                                           
படிவத்ள்த பஙகுத் ்தநள்தயலாக 
பபலாறுப்்பற்ற்தளன அடுத்து திகளன        
ஆ்யத்தின அபிவிருத்தி பணிகளை 
ஆவலுடன ஆரம்பித்்தலார். மண் சுவர்க-
ளைக பகலாண்ட பைளம வலாயந்த இத் 
்்தவலா்யத்ள்த விரிவலாககம் பெயயும் 
பணிகளில இரவும் பகலும் பலாடுபட்டு 

பஙகு மககளின ஆ்தரளவயும், உ்தவிக-
ளையும் பபறறு, அ்தளன பெயது முடித்்தலார். 

மறுகக்வலா, மள்றகக்வலா முடியலாது.

அருட். ்தநள்த. மில்ரலாய பபலான்ெகலா                                        
அருட் ்தநள்த  திகளன மககளுடன அனபலாக, 

சுமுகமலாகப் பைகியவர். பபலாது நிள்யினர் திருப்-
பலிககலான திருவழிப்பலாடுகளை ஏறபலாடு பெயய -
வும், அதில பஙகுபற்றவும் உறெலாகமூட்டினலார். 

அருட். ்தநள்த. பகலாலவின பபர்ணன்டலா புள்்ை                                 
திருப்பலிகள், தூய வலார வழிபலாடுகள், �த்்தலார் 

நிகழ்ச்சிகள் அளனத்தும் ்தஙகு ்தளடயினறி          
இடம்பப்றவும், வி்ெட �லாட்களில ஆ்ய திரு-
விைலாவின்பலாது குருமட அருட் ெ்கலா்தரர்களை        
வரவளைத்து பலாடல பயிறசிகள், திருவழிபலாடுக-
ளில அவர்களின உ்தவிகளை பபறறுத்்தந்தலார்.         

அருட். ்தநள்த. எலவின பீற்றர் பபர்ணன்டலா                                     
அருட். ்தநள்த எலவின பீற்றர் பபர்ணன்டலா, 

படிவத்ள்த பஙகுத் ்தநள்தயலாக பணிபுரிய 
வந்த �லாள் மு்தல ஆ்யத்தின உள்்ை இட -
வெதி குள்றவும், மளைககலா்ஙகளில மள்ற   
பலாடெலாள் மணவர்கள் படும் கஸ்டஙகளையும் 

கண்ட அவர் ஆ்யத்தின பினபு்றத்-
தில விரிவலாககள் பெயய நிளனத் -
்தலார்.        

திகளன ஆ்யம் எதிர்கலா்த்-
தில ஒரு பஙகலாக மலா்ற ்வண்டும் 
எனப்தலால  ஆ்யத்தின பினனலால 
இருந்த பவறறுக கலாணிளய விள் 
பகலாடுத்து வலாஙகும் ்யலாெளனளய 
ஆயர் அவர்களுககு எடுத்துச் 
பெலால், ஆயர் அள்த ஏறறுக 
பகலாண்டலார்.  2011ஆம் ஆண்டு 
�வம்பர் மலா்தம் 11ஆம் திகதி விரி-
வலாககம் பெயயப்பட்ட ஆ்யம் ஆய -
ரினலால தி்றநது ளவககப்பட்டது.              

 திகளன ஆ்யம் மட்டுமல்லா -
மல ப்தலாடலாஙபகலால் புனி்த அந-
்்தலானியலார் ஆ்யமும் இடிககப்பட்டு 
புதி்தலாக ஆ்யம் கட்டப்பட்டது. மலா்ப-
ரிப்தனளன புனி்த அந்்தலானியலார் 
ஆ்யம்       சீர்திருத்்தம் பெயயப் -
பட்து. திகளனயில பஙகு மளன கட்-
டப்பட்டு 2015ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல 
மலா்தம் 24ம் திகதி ஆயர் அவர்க -
ளினலால தி்றநது ளவககப்பட்டது. திகளன ஒரு 
பஙகலாக உருமலா்ற அளனத்து        அடிப்பளட 
வெதிகளும் அருட்்தநள்த அவர்கைலால பெயது 
முடிககப்பட்டது. 

அருட். ்தநள்த. தி்மலாத்தி ஞனபிரகலாெம்                                        
அருட் ்தநள்த தி்மலாத்தி ஞனபிரகலாெம் 

பலா்த்துவ ெளபளய பஙகி்் மீள் உருவலாக -
கம் பெயது ப் ஊககுவிப்பலாைர்களை பயிறறு -
வித்து பஙகி்் அளனவ்ரலாடும் அனபலாய பைகி 

மககளை ஆனமிகத்தில 
வழி�டத்தி  சி்றப்பலாக 
பணிபெய்தலார்.

2017ஆம் ஆண்டு 
பெப்டம்பர் மலா்தம் 24ஆம் 
திகதி திகளன புனி்த 
வனத்து சினனப்பர் 
ஆ்ய வர்லாறறி்் ஒரு 
மறும்ர்ச்சி உ்தயமலாகி -
யது. படிவத்ள்த பஙகில 
இருநது ்தனி ஒரு பஙகலாக 
திகளன ஆ்யம் இயஙக 
ஆரம்பித்்தது. பஙகின 
மு்தல பஙகு ்தநள்த-
யலாக அருட். ்தநள்த. து. 
கிறிஸ்டி ்பலால அடிகைலார் 
நியமனம் பபற்றலார். 

2022ஆம் ஆண்டி்் 125வது ஜுபிலிவி -
ைலாளவ பகலாண்டலாடும் �லாஙகள் எம் மூ்தலாள்தயர் 
மு்தல பகலாண்டு எஙகளை பலாதுகலாத்து வழி�டத் -
தும் எல்லாம் வல் இள்றவனுககு �னறிகள் 
கூறிடு்வலாம். இத்்தளன ஆண்டுகள் எம்ளம 
எல்லா வி்தமலான இயறளக அழிவுகள், ப்தலாறறு  
்�லாயகள், ஆபத்துகளிலும்       பலாதுகலாத்்த 
எமது பலாதுகலாவ்ரலாம் புனி்த. வனத்து சினனப்ப-
ரிடம் ப்தலாடர்நதும் எமககலாக பரிநது ்பெ ்வண்-
டிடு்வலாம். 

இந்த நூற்றலாண்டு விைலா சி்றப்பு ம்ளர 
எமது ஆயர் அதி. ்ம்தகு. ்ஜலாெப் வியலாணி 
பபர்ணன்டலா ஆண்டளகயிடம் ெமர்ப்பிககும் 
�லாஙகள் எமது ஆயர் அவர்கள் கடந்த 39 வரு -
டகலா்ம்       எமககுபெயது வரும் அைப்பப-
ரிய ்ெளவளய ஆயர் அவர்களின         பலார்-
ளவயில திகளன புனி்த வனத்துச் சினனப்பர் 
்்தவலா்யமும், மககளும் ஆயனின அனபலார்ந்த    
மநள்தகைலாக எனறும் திகழ்கின்றனர். புனி்த 
வனத்துச் சினனப்பர் ்்தவலா்யம் இனறு ஒரு 
பஙகலாக உருவலாக வியலாணி பபர்ணன்டலா ஆண் -
டளகககு பஙகு மககள் எனறு்ம �னறி கடன 
பட்டவர்க்ை!    ஒரு ஆயரலாக இல்லாமல ஒரு 
்தநள்தயலாக எஙகளுககு �லவழிகளை கலாட்டி, 
மள்ற மலாவட்டம் முழுவதும் புனி்த. ்யலா்ெவலாஸ் 
அடிகள் விட்டுச்பென்ற மள்றப்றப்பு பணியிளன        
அடிகைலாரின மறுரூபனலாய வநது மகத்்தலான 
பணிகள் புரிநதிருககி்றலார். அவருககு

்தமது வரஙகளையும், ஆசீர்வலா்தஙகளையும் 
பபலாழிநது நீடூழி வலாைச்பெயய இள்றவளன 
்வண்டுகி்்றலாம்.

திகளன புனி்த வனத்து சினனப்பர் ்்தவலா-
்யத்தின வர்லாறளரயும், அ்தன வைர்ச்சி-
ளயயும் பறறிய இந்த பதிவிளன ப்தலாகுத்து 
வைஙக உறெலாகமூட்டிய எமது பஙகுத் ்தநள்த. 
அருட் திரு. து. கிறிஸ்டி ்பலால, உ்தவிகள் புரிந்த 
அருட். ்தநள்தயர்கள் ப் வழிகளிலும் உ்தவிய 
அளனவருககும் எனது இ்தய பூர்வ �னறிகளை -
யும்,  ஆ்யத்தின 125வது நூற்றலாண்டு விைலா          
�லவலாழ்த்துககளையும், ப்தரிவித்துக பகலாள்கின-
்்றன.                                                                             

திகனை புனித வைத்து சினைப்பர் 
ஆலயத்தின செழுனைமிகு வரலாறு

ப்தலாகுப்பு:

எந்தனி பெனடிக் ப�ொரிஸ்  ...?

மள்ற மலாவட்ட ெளப

வனத்து சினனப்பர் ஆ்யம்

வனத்து சினனப்பர் திருவுருவம்

கண்டி மள்ற மலாவட்ட ஆயர்
வண. ்ஜலாெப் வியலானி பபர்னலாண்்டலாபஙகுத் ்தநள்த கிறிஸ்டி ்பலால
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வட-, ெதன்ெகா�ய ெகா��ைல 
அர�யல் ெதாடர்ச்�யாக ேபணு-

�ன்ற வைக�ல் வடெகா�யா ஆயுத 
ப�ேசாதைனகைளயும் அவ்வப்ேபாது 
அ�க்ைககைள ெவ��ட்டும் வரு�ன்-
றது. இவ்வாண்�ன் ஆரம்ப காலப்பகு-
��ல் அணுவாயுத ப�ேசாதைனகைள 
�ட உணவு உற்பத்�க்கு முக்�யத்து-
வம் ெகாடுக்க ேவண்டுெமனக் கூ�ய 
வடெகா�ய தைலவர் �ம் ேஜாங் உன், 
கடந்த 05.01.2021அன்று �ழக்கு 
கடற்கைர ேநாக்� ஏவுகைண ப�ேசா-
தைன ேமற்ெகாண்டதாக ெதன்ெகா�-
யாவும் ஜப்பானும் அ��த்துள்ளன. 
இக்கட்டுைரயும் வடெகா�யா�ன் 
சமகால ேபாக்�ைனயும் அது ேமற்-
ெகாண்டுள்ள ஏவுகைண ப�ேசாதைன 
ெவ�ப்படுத்தும் அர�யைலயும் ேதடு-
வதாக அைமந்துள்ளது. 

வடெகா�ய ஜனா�ப� �ம் ேஜாங் 
உன் வடெகா�யா�ன் �ழக்கு கடற்-
கைர ேநாக்� ேமற்ெகாண்டுள்ள 
ஏவுகைண ப�ேசாதைன நடவ�க்ைக-
யானது கண்டம் �ட்டு கண்டம் பாயும் 
ஏவுகைண ப�ேசாதைன என சந்ேத-
கம் ெகாள்ளப்படு�றது. கடந்த ஆண்டு 
ெதாடக்கம் ெதாடர்ச்�யாக வடெகா�யா 
இவ்வைக ப�ேசாதைனைய ேமற்-
ெகாள்வதான ஜப்பா�ய �ரதமர் �யூ 
�ேயா ��டா ெத��த்துள்ளார். இவ்-
ஏவுகைண சுமார் 500�.� பறந்து 
ஜப்பா�ய �ரத்�ேயாக ெபாருளாதார 
வலயத்துக்கு அப்பால் ��ந்து ெவ�த்-
துள்ளதாக ஜப்பா�ய பாதுகாப்பு 
அைமச்சர் நபுேவா ��டா ெத��த்-
துள்ளார். அவர் ேமலும் ெத��க்கும் 
ேபாது இவ்ஏவுகைண பலஸ்�க் வைக 
என்று சந்ேதகம் ெவ��ட்டுள்ளதுடன், 
இவ்ஏவுகைண ெதாடர்�ல் உறு�ப்படுத்-
தப்பட்ட தகவல்கள் ெவ�யாக�ல்ைல 
எனவும், அணுவாயுதங்கைள சுமந்து 
ெசல்லும் கண்டம் �ட்டு கண்டம் பாயும் 
ஏவுகைணகைள வடெகா�யா ப�ேசா-
தைன ெசய்ய மு�யாெதன ஐக்�ய 

நாடுகள் சைப தைட ��த்துள்ளது. 
ஆனால் அவற்ைற எல்லாம் �� வட-
ெகா�யா ஏவுகைண ப�ேசாதைனைய 
ேமற்ெகாண்டுள்ளதாக குற்றம் சாட்�-
யுள்ளார். 

இேதேவைள இவ்ஏவுகைண தாக்-
குதல் �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 இருந்-
தாெரனவும் அச்சந்தர்ப்பத்�ேலேய 
�ழக்கு கைரேயாரத்ைத தாண்� இவ் 
ஏவுகைண �சப்பட்டதாகவும் ெதன்ெகா-
�ய தகவல்கள் உறு�ப்படுத்தப்படு�ன்-
றன. 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 காணப்-
பட்டது. இதுபற்� மூன் கு�ப்�டு�ன்ற 
ேபாது இருநாட்டுக்குமான பதற்றத்ைத 
இவ்வாறான ஏவுகைண தாக்குதல்கள் 
அ�க�க்கும் என்றும் வடெகா�யா 
உைரயாடலுக்கான உண்ைமயான 
எண்ணங்கைள ெகாண்�ருக்க ேவண்-
டுெமன்றும் இந்�கழ்வு உைரயாடலுக்-
கான அ�ப்பைட �யமங்கைள ��-
யுள்ளெதன்றும் குற்றஞ்சாட்�யுள்ளார். 
ேமலும் ெத��க்ைக�ல், இரு ெகா�-
யாக்களும் ஒன்றுேசர்ந்து நம்�க்ைக-
ையயும் சமாதானத்ைதயும் என்ேறா-
ெவாரு 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 ஒரு-
புறம் இருக்க மறுபக்கத்�ல் கண்டம் 
�ட்டு கண்டம் பாயும் ஏவுகைண 
ப�ேசாதைன �கழ்த்தப்பட்டதாகவும் 
அதைன உறு�ப்படுத்தாத சூழ�லும் 
அதன் இயல்புகள் உள்ளார்ந்த அர�-
யல் தாற்ப�யங்கைள ெகாண்டுள்ள-
தாகவும் ெசால்லப்படு�ன்றது. அதன் 

தன்ைமைய நுணுக்கமாக அவதா�த்-
தல் ேவண்டும்.

ஒன்று, வடெகா�யா�ன் ஏவுகைண 
நடவ�க்ைகயானது, ெதன்ெகா�யா 
மற்றும் ஜப்பானுக்கான அச்சுறுத்தல் 
ெபா�யாகேவ அைம�ன்றது. வட-
ெகா�யா�ன் ஏவுகைண நடவ�க்ைக 
பற்�ய ெசய்�க்கு�ப்ேபட்�ல் ஜப்பா-
�ய பாதுகாப்பு அைமச்சர் கு�ப்�டு-
வது ேபான்று ஜப்பா�ன் ெபாருளாதார 
வலயத்��ருந்து 500�.� தூரத்�ல் 
ெவ�த்துள்ளைமயானது, ேநர�யாக 
ஜப்பானுக்கான எச்ச�க்ைகயாகேவ 
அைம�ன்றது. ேமலும் ெதன்ெகா�ய 

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

ே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 காணப்ப-
டு�ன்றது. இக்காலப்பகு�ைய தனக்கு 
சாதகமான களமாக பயன்படுத்�க்-
ெகாள்ள வடெகா�யா�ன் ஜனா�ப� 
�ம் ேஜாங் உன் எத்த�த்துள்ளார் என்-
பைதேய வடெகா�யா�ன் ஏவுகைண 
நடவ�க்ைக புலப்படுத்து�றது. 
அதாவது, அெம�க்கா�ன் ஜனா�ப� 

ைபடனது நடவ�க்ைககள் உலக அ�-
காரத்�ற்கு வலுச்ேசர்ப்பதாக காணப்-
பட�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 ரஷ்-
யா�ன் சர்வேதச அர�யல் ெநருக்க-
�களுக்கு ச�யான ப�ல் வழங்காத 
ஆளுைமயற்ற தைலைமயாகேவ உரு-
வகப்படுத்தப்பட்டுள்ளார். இவ்வாறான 
சூழ்�ைல�ைன �ம் ேஜாங் உன் பயன்-
படுத்�க்ெகாள்ள முைனவதைனேய 

ச�பத்�ய நடவ�க்ைககள் ெவ�ப்படுத்-
து�ன்றன.

மூன்று, சர்வேதச அர�ய�ல் சமகா-
லத்�ல் ரஷ்யா -உக்ைரன் �வகாரமும் 
மற்றும் �னா-, ைதவான் �வாகார-
முேம முதன்ைமயான �வகாரங்களாக 
உள்ளன. அெம�க்க மற்றும் ேமற்கு 
நாடுகள் இவ்�வகாரங்க�ேலேய 
அ�க கவனத்ைத கு�த்து வரு�ன்-
றன. இச்சூழ்�ைல�ல் வடெகா�யா 
தனது �ராந்�ய முரண்பாட்டு அரசுக-
ளுக்கு ெநருக்க�ைய உருவாக்குவத-
னூடாக தனது அ�காரத்ைத �ராந்�-
யத்�ல் பலப்படுத்� ெகாள்வதற்கான 
முன்முயற்�கைள ேமற்ெகாள்வதைன 
இராணுவ பலத்தாலும் ஆயுத வலுவா-
லும் 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 ைதவா-
னுக்கு சார்பாகவும் அெம�க்கா தைல-
ைம�லான ேமற்கு நாடுகள் ரஷ்யா 
மற்றும் �னா�ற்கு எ�ரான நடவ�க்-
ைககைள ேமற்ெகாண்டு வரு�ன்றன. 
இந்�ைல�ல், வடெகா�யா ேமற்கு 
சார்பான ெதன்ெகா�யா மற்றும் ஜப்-
பானுக்கு எ�ரான ெசயற்பாடுகைள 
அ�க�ப்பது அெம�க்கா தைலைம�-
லான ேமற்கு நாடுகளுக்கு ெநருக்க-
�ைய அ�கப்படுத்துவதாக காணப்ப-
டும். 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�க்குள்ளா-
கும் �ை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 வலுப்ப-
டுத்துவேதாடு எ��களுக்கு ெநருக்க� 
ெகாடுப்பதுவும் அவர்க�ன் இலக்கு-

கைள அைடய�டாது தடுப்பதுவும் 
மற்றும் பு�சார் பூேகாள அர�ய�ல் 
குழப்பத்ைத ஏற்படுத்துவதும் அ�ப்-
பைட உத்�யாக ெத��றது. அதுேவ 
வடெகா�யா�ன் இருப்ைப உத்தரவா-
தப்படுத்தும். அதுமட்டுமன்� ெதன்-
ெகா�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 நாடு-
க�ன் அைனத்து நகர்வுகைளயும் 
வடெகா�யா கண்கா�க்�ன்றது என்-
பதுேவ இந்நடவ�க்ைக�ன் சாரம்சமா-
கும்.

ஆறு, வடெகா�யா�ன் ஏவுகைண 
ப�ேசாதைனேயா அல்லது ஏவுகைண 
தாக்குதேலா அதன் �தான ெபாருளா-
தார தைடக்கான வாய்ப்ைப அ�க�த்-
துள்ளது. அதைனப்பற்�ய உைரயாடல்-
கள் ஐக்�ய நாடுகள் சைப�ல் ஜப்பான் 
ெதன்ெகா�யா நாடுகளாலும் ேமற்கு 
நாடுகளாலும் உைரயாடப்படு�றது. 
அதன் �ைளவுகள் வடெகா�ய மக்க-
�ன் இருப்�லும் ெபாருளாதார ெநருக்-
க�க்குள் தள்ளு�ன்ற சூழைல ஏற்படுத்-
தக்கூ�யது. உணவுக்கான தட்டுப்பாடு 
என்பது ெகா�ட் ெதாற்றுக்கு �ன்னால் 
உலகளா�ய ���ல் அ�க�த்துவரும் 
சூழ�ல் ஓர் அபாயமான கட்டத்ைத வட-
ெகா�யா ெநருங்கு�ன்றது.

எதுவா�னும், இராணுவ பலக்-
ேகாட்பாட்ைட முன்�றுத்� ெசயற்படும் 
வடெகா�யா உண�ைனயும் ஆயுத 
தளபாடங்கைளயும் ஒேர தளத்�ல் 
ைவத்து ம�ப்�டுவது ஆயுத தளபாடங்-
கள் இல்லாத ேபாது உலகத்தால் ைகப்-
பற்றப்படும் நாடாக மா��டும் என்ற 
அச்சமும் காணப்படு�ன்றது. அேதேந-
ரம் உணவுக்கட்டுப்பாடு என்பது மக்கள் 
இல்லாத நாட்ைட ேநாக்� இட்டுச்ெசல்-
லும் என்ற அச்சமும் வடெகா�யா�ல் 
காணப்படு�றது. எனேவ, இைவ�-
ரண்டும் வடெகா�ய என்ற ேதசத்�ன் 
இருப்புக்கு அத்�யவ�யமானது. இவ்ஏ-
வுகைண ப�ேசாதைன அல்லது தாக்-
குதல் வடெகா�யா�ற்கு மட்டுமல்ல 
�ன-ர,ரஷ்ய நலன்களுக்கும் தந்�ேரா-
பாயமான நகர்வாகேவ ெத��ன்றது.

வடெகாரிய ஏவுகைண பரிேசாதைனயும் 
பிராந்திய அரசியல் சமநிைலயும் 

இலங்ைகைய வாட்� வைதத்து 
வரும் ெடாலர் பற்றாக்குைறப் 

�ரச்�ைனயானது எ�ர்பாராமல் 
��ெரன ஏற்பட்ட ஒரு �ரச்�ைன 
அல்ல, மாறாக இலங்ைக தானாகத் 
ேத�ப்ெபற்றுக்ெகாண்ட ஒரு �ரச்�ைன-
யாகும். �ேவகபூர்வமற்ற ெகாள்ைகத் 
ெத�வுகளும் அக்ெகாள்ைகத் ெத�வு-
கள் காரணமாக ெபாருளாதாரத்�ல் ஏற்-
பட்ட �ச்சயமற்ற தன்ைமகளும் அந்த 
�ச்சயமற்ற தன்ைமகள் காரணமாக 
அ�க�த்துச் ெசன்ற முத�ட்டு இடர்ேநர்-
வுகளும் இலங்ைகைய முத�ட்டுக்கு 
அபாயாகரமான ஒரு நாடாக சர்வேதச 
முத�ட்டாளர்கள் கருதச் ெசய்துள்ளது. 
இதனால் இலங்ைக�ன் பணச்சந்ைத-
�ல் ெவ�நாட்டவர்களுைடய பங்கு-
பற்றல் �ழ்ச்�யைடந்�ருக்�றது. ஒரு 
காலத்�ல் ெகா�கட்�ப்பறந்த கடன் 
கரு�யான �ைறேச� �ைணயங்கள் 
இப்ேபாது ேகட்ேபாரற்றதாக மா��ட்-
டன. 

ெவ�நாட்டு குறுங்கால முத�ட்டா-
ளர்கள் இலங்ைக��ருந்து தமது முத-
�டுகைள �ளப்ெபற்றுக்ெகாண்டைம 
ெடாலர் ெவ�ச்ெசல்ைகைய அ�க�த்-
தது. மறுபுறம் ��க்கப்பட்ட இறக்கும-
�க் கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக ஏற்றும-
�க�ல் ெதாய்வு எற்பட்டது. ஏற்றும� 
வருவாய்கள் �ழ்ச்�யைடந்தன. 

இலங்ைக இன்னமும் ைகெகாடுக்-
கும் என நம்�க்ெகாண்�ருக்கும் சுற்று-
லாத்துைற சார் ெடாலர் சம்பாத்�யங்-
கள் ெகாேரனா ெபருந்ெதாற்�னால் 
சடு�யான �ழ்ச்�ையச் சந்�க்க ேநர்ந்-
தது. இலங்ைகப் ப�யாளர்கைள 
ெவ�நாட்�ல் ேவைலகளுக்கு அனுப்� 
அவர்கள் உைழத்து அனுப்பும் ெடாலர் 
சம்பாத்�யங்களும் க�சமான ஏற்ற 
இறக்கங்களுக்கு உட்பட்டன. காலங்-
காலமாக ஒரு ஏற்றும� இறக்கும�ப் 
ெபாருளாதாரமாக ெசயற்பட்டுவந்த 
இலங்ைகையத் தற்சார்புப் ெபாருளாதா-
ரமாக சுயேதைவையப் பூர்த்�ெசய்யும் 
�ைலக்கு வலுப்படுத்தும் முயற்�கள் 

ெபரும்பாலும் ேதாற்றுப் ேபாய்�ட்டதா-
கேவ 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 ஊக்-
கு�த்து ஏற்றும�ச் சந்ைதகைள நா�ய 
பல்ேவறு நாடுகள் தாமாகேவ �ல 
வைகப்ெபாருள் உற்பத்� ெதாடர்�ல் 
சுயேதைவப் பூர்த்�யைடந்தது மாத்�ர-
மன்� உலகநாடுகளுக்கு அவற்ைற ஏற்-
றும� ெ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 ��ர-
மான இறக்கும�க் கட்டுப்பாடுக�ன் 
�ழ் உள்நாட்�ேலேய எல்லாவற்ைற-
யும் உற்பத்� ெசய்யும் உபாயம் ப�ட்-
�த்துப் பார்க்கப்பட்டது. ேமாசமான 
ெபாருட் தட்டுப்பாடும் �ண்ட வ�ைச-
களும் மக்கைள வாட்டேவ 1977 

நைடெபற்ற ெபாதுத்ேதர்த�ல் படு-
ேமாசமான ேதால்�ையப் ப�சாக 
வழங்� கு�த்த அரசாங்கத்ைத ஜனநா-
யக ���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�-

கைள அனும�க்காத நாடுகளால் ஏற்-
றும� ெசய்யவும் மு�யாது. இலங்ைக 
ேபான்றெதாரு நாட்�னால் இறக்கும�க் 
கட்டுப்பாடுகைள ��த்து முன்ேனற்-
றத்ைதக் காண மு�யாது. இலங்ைக 
இன்று ஏற்றும� ெசய்யும் ெபாருட்க-
�ல் ெபரும்பாலானைவ இறக்கும� 
ெசய்யப்பட்ட உள்�டுக�ேலேய தங்�-
�ருக்�ன்றன. எனேவ இறக்கும�க் கட்-
டுப்பாடுகள் காரணமாக இலங்ைக�ன் 
ஏற்றும�கள் ேமாசமாகப் பா�க்கப்பட்-
டுள்ளன. 

ெடாலர் உள்வருைக குைறந்த 
ேவைள கடன் �ளச் ெசலுத்தல்கள் 
கழுத்ைத இறுக்�யேபாது கடுைம-
யான ெ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 �ர்-
மா�க்க ேவண்டும். மத்�ய வங்� கட்-
�ைவத்துள்ள 203 ரூபா �ைல�ல் 
சந்ைத�ல் ெடாலர் �ைடக்க�ல்ைல 

என்றால் அந்த �ைல�ல் ெடால�ன் 
�ரம்பைல�ட ேகள்� அ�கமாக உள்-
ளெதன்ேற அதாவது அவ்�ைல�ல் 
ெடாலர் பற்றாக்குைற �ைல �லவுவதா-
கேவ கருதேவண்டும். 

இந்�ைல�ல் 203 ரூபா 
�ைலையப் ேப�ச்ெசல்ல ேவண்டு-
மா�ன் சந்ைத�ல் பற்றாக்குைறயாக 
உள்ள ெடாலர்கைள மத்�ய வங்� சந்-
ைதக்கு �ற்பைன ெசய்ய ேவண்டும். 

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 கட்-
டாயத்�ற்கு இறக்கும�யாளர்கள் தள்-
ளப்படுவர். எங்ெகல்லாம் சந்ைதப்�-
றழ்வுகள் ஏற்படுேமா அங்ெகல்லாம் 
கள்ளச் சந்ைதகளும் ெதா�ற்படும். 
இங்கும் நடந்�ருப்பது இதுதான். கள்-
ளச்சந்ைத�ல் �க அண்ைம�ல் ஒரு 
ெடாலர் 245 ரூபாவுக்கு �ற்கப்படுவ-
தாக உறு�ப்படுத்தப்படாத தகவல்கள் 
கூறு�ன்றன. மத்�ய வங்� என்னதான் 
சட்டம் ேபாட்டு தடுக்�ற ெசயற்பாட்�ல் 
ஈடுபட்டாலும் ஒரு ெடாலருக்கு �கப்-
ெப�ய இலாபம் �ைடக்�ற காரணத்-
தால் �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 ஏற்பட்டுள்-
ளது. ெமல்லவும் மு�யாது, �ழுங்க-
வும் 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 தடவ-
லாம். 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 உள்வருைகைய-
யும் இலங்ைகயர்கள் ெவ�நாடுக�ல் 
உைழத்தனுப்பும் பணவருைககைளயும் 
அ�க�க்க ேவண்டுமா�ன் இப்ேபா-
ைதய நாணய மாற்று �தம் சந்ைத மாற்-
று�தத்�ற்கு மாறேவண்டும். தற்ேபாது 
ஏற்பட்டுள்ள ெநருக்க� �ைல காரண-
மாக ெடால�ன் �ைல ெசயற்ைகயாக 
அ�க�த்துள்ளது. நாடு �ண்டும் சந்-
ைத�னால் �ர்மா�க்கப்படும் நாண-
யமாற்று �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�க்-
கும். இரண்டாவது இறக்கும�க�ன் 
�ைலகள் அ�க�க்கும் இதனால் உற்-
பத்�ச் ெசலவுகள் கூடும். ெவ�நாட்டு 
முத�ட்டாளர்க�ன் வருமானங்கள் 
க�சமான �ழ்ச்�ையச் சந்�க்கும். 
இது த�ர ேவறுபல தாக்கங்களும் ஏற்-
படும் இவற்ைறச் சந்�க்க முைறயான 
�ட்ட�டலும் நைடமுைறப்படுத்தலும் 
அவ�யம். 

நாட்�ன் ெபாருளாதாரத்ைத ஒரு �ச்-
சயமற்ற �ைல�ல் �ண்டகாலத்�ற்கு 
இயக்�ச் ெசல்வதனால் ஏற்படும் ெபாரு-
ளாதாரப் 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 �க-
ேமாசமாகப் பா�க்கப்பட்டுள்ளனர். 

ெடாலர் ெநருக்க�யானால் 
ெபருந்ெதாைகயான ெகாள்கலன்-
கள் துைறமுகத்�ல் ேதங்�க் �டப்ப-
தாக அ�யவரு�றது. அ�� உள்�ட்ட 
அத்�யாவ�யப் ெபாருட்கள் உள்-
�ட்ட இைட�ைல மற்றும் மூலப்ெபா-
ருள்களும் அவற்�ல் இருக்கலாம். 
உ�ய காலத்�ல் அைவ சந்ைதக்குச் 
ெசன்றாேல நாட்�ன் உற்பத்� ��-
ேயாகம் மற்றும் நுகர்வு நடவ�க்ைக-
கள் ஒழுங்காக இயங்க மு�யும். 

நாட்�ன் ஏற்றும� இறக்கும� வர்த்-
தகத்ைத ெடாலர் ெநருக்க�ையக் 
காரணம் காட்� முடக்க �ைலக்கு இட்டுச்-
ெசன்றால் 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 பயன்ப-
டலாம். �ழுங்�ய வாைலக் கக்�த்தான் 
ஆகேவண்டும். அதற்கு ேதைவயான 
மருத்துவ உத�கைள அதற்கான ெகன 
�றக்கு�யல்பு ெபற்ற மருத்துவரான 
சர்வேதச நாணய ��யத்ைத நாடலாம். 

ெடாலர் ெநருக்கடியும்  
ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகளும்

ேபராசிரியர் 
ேக.ரீ.கேணசலிங்கம் 
யாழ். பல்கைலக்கழகம்

'இறக்குமதிகைள அனுமதிக்காத நாடுகளால் ஏற்றுமதி ெசய்-
யவும் முடியாது. இலங்ைக  ேபான்றெதாரு நாட்டினால் இறக்-
குமதிக் கட்டுப்பாடுகைள விதித்து முன்ேனற்றத்ைதக்  காண 
முடியாது. இலங்ைக இன்று ஏற்றுமதி ெசய்யும் ெபாருட்களில் 
ெபரும்பாலானைவ  இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட உள்ளீடுகளி-
ேலேய தங்கியிருக்கின்றன. எனேவ இறக்குமதிக்  கட்டுப்-
பாடுகள் காரணமாக இலங்ைகயின் ஏற்றுமதிகள் ேமாசமாகப்  
பாதிக்கப்பட்டுள்ளன'

'நாட்டின் ெபாருளாதாரத்ைத ஒரு நிச்சயமற்ற நிைலயில் 
நீண்டகாலத்திற்கு இயக்கிச்  ெசல்வதனால் ஏற்படும் ெபாரு-
ளாதாரப் பாதிப்புகைளவிட சந்ைத முைறைமக்கு  மாறுவத-
னால் ஏற்படும் வலி குைறவாகேவ இருக்கக் கூடும். நாட்டின் 
வணிக  சமூகத்தினர் ெதாழில் முயற்சியாளர்கள் உட்பட 
நாட்டின் ெபரும்பான்ைமயினரான  நுகர்ேவார் இந்த ெடாலர் 
ெநருக்கடியினால் மிகேமாசமாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்'
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மஞ சரி

முதலாம் திகதி அன்று தமி -
ழரகளால் சிறப்ாக ககாண்-
டாடப்டும் ஒரு தனிபக -்

ரும் விழாவாக ததபக்ாஙகல்  விழா 
விளஙகுகிறது. தமிழர திருநாளாக 
இலஙதக, தமிழநாடு, மலலசியா, சிஙகப-
பூர, ஐல�ாபபிய நாடுகள், வட அகம-
ரிககா, கதன் ஆபிரிககா, கமாரிசியஸ், 
கனடா, ஐககிய �ாஜயம், அவுஸ்தில�லியா 
என தமிழர வாழும் அதனத்து நாடுகளி -
லும் ககாண்டாடப்டுகிறது. இவ்விழா சம-
யஙகள் கடந்து அலனக தமிழரகளால் 
ககாண்டாடப்டுகிறது. க்ாஙகல், உதழக -
கும் மககள் இயறதகககும், மறற உயிரக-

ளுககும் கசால்லும் ஒரு நன்றியறிதலா -
கலவ கருதப்டுகிறது.  

தத பிறந்தால் வழி பிறககும் என் -
்ாரகள். தமிழ மாதஙகளில் தனிச் 
சிறபபு வாயந்த மாதஙகளில் முககியமா -
னது தத. க்ாஙகற ்ண்டிதக உழவர 
திருநாள் என்றும் உதழபபின் உயரதவ 
எடுத்துக கூறும் திருநாள் என்றும் அறு-
வதடத் திருநாள் என்றும் ல்ாறறப்டுகி -
றது. ததமாதம் முதலாந்திகதி க்ாஙகல் 

்ண்டிதக நாளாகும். க்ாஙகலன்று 
சூரியன் கதன் திதசயிலிருந்து வடதிதசக -
குத் திரும்புவதாக ஒரு ஐதீகம். வான 
சாஸ்தி�த்தின் ்டியும், லசாதிட சாத்தி�த்-
தின் ்டியும் சூரியன் இம்மாதத்தில் கும்் 
லககினத்தில் இருந்து மக� லககினத்திறகு 
வருவதாக கூறப்டுகின்றது. இதத மக� 
சஙகி�ாந்தி என்்ர. இதுலவ க்ாஙகல் 
தினமாகும். உத்த�ாயணத்தின் ஆ�ம்-
்ம் என்கின்ற இந்த லவதளயில் சூரிய-
னுககு அரப்ணம் கசயது வணஙகும் 
ம�பும் இதணந்திருப்தனால் இத்தமிழர 
்ண்டிதக தசவ சமய ரீதியிலும் முககி -
யம் க்றுகின்றது.  

தத மாதம் உத்த�ாயண புண்ணிய 
காலம் என்்ர. அதாவது சூரியன் தத 
மாதம் முதல் ஆனி மாதம் வத� வடதி-
தசயில் சஞசரிககும் காலம் உத்த�ாயண 
காலம் எனவும், ஆவணி முதல் மாரகழி 
வத� கதன் திதசயில் சஞசரிககும் காலம் 
தட்சிணாயணம் எனவும் கசால்லப்டும்.  

சஙககாலத்தில் அறுவதட காலத்தில் 
நல்ல மதழ க்ாழியவும், நாடு கசழிகக -
வும் க்ண்கள் இவ்வி�தத்திதனக கதடப -
பிடித்தாரகள். தத முதல் நாளில் இந்த 
வி�தத்தத முடிப்ாரகள். நல்ல விதளச்-
சல் ககாடுத்ததமககாக பூமி, ்கலவன், 
உதவிய கால்நதட ல்ான்றவறறிறகு 
நன்றி கதரிவிககும் விதமாக சரககத�ப 
க்ாஙகல் ்தடத்து வழி்ட்டனர. இதுலவ 
நாளதடவில் மூன்று தினஙகள் ககாண்டா-

டும் க்ாஙகல் ககாண்டாட்டமாக 
மாறி வந்தது. க்ாஙகல் ்ண் -
டிதகதயப க்ாறுத்தவத�யில் 
எககாலத்திலும் விவசாயம் சம் -
்ந்த்ட்டதாகலவ இருந்துள்ளது 
என்்து யாரும் மறுகக முடியாத 
உண்தமயாக இருந்து வருகி -
றது. மணிலமகதலயின் ஆ�ம்-
்மான விழாவத� காததயில் 
இந்தி� திருவிழா என்ற க்யரில் 
க்ாஙகல் ககாண்டாடப்ட்டது. இபல்ாது, 
க்ாஙகல், ததபக்ாஙகல், மாட்டுபக்ாங-
கல், காணும் க ா்ஙகல் என்ற மூன்று நாட்கள் 
மட்டுலம ககாண்டாடப்டுகிறது. ஆனால், 
அந்த காலத்தில் இரு்த்தி எட்டு நாட்கள் 
நடந்துள்ளதறகான சான்றுகள் உள்ளன.  

முதல் வருடத்தில் லதடி விததத்த ்யிர-
களின் விதளச்சதல அறுவதட கசயது 
்யன் அதடயும் ்ருவலம தத மாதம் 
ஆகும். அந்த அறுவதடயில் கிதடத்த 
கநல்லின் புத்தரிசிதயச் சககத�, ்ால், 
கநய லசரத்துப புதுப்ாதனயிலிட்-
டுப புத்தடுபபில் ககாதிகக தவத்துப 
க்ாஙகல் லசாறாககிக முதல் 
நாள் சூரியனுககும் இ�ண்டாம் 
நாள் மாதல மாட்டுககும் ்தடத்து 
உண்டு மகிழும் விழாலவ க்ாஙகல் 
விழாவாகும்.  

மனித குலத்தின் அடிப்தடத் 
லததவகளில் மிக முககியமான 
உணதவ உற்த்தி கசயயும் 
கதாழிதல மனதில் ககாண்டு 
அதறகு உதவிய சூரியதனயும், 
உழுது உ�ம் ககாடுத்த மாட்தடயும், 
வணஙகி நன்றி கசலுத்தி ககாண்-
டாடப்டும் தினம் என்்லத இதறகு 
முககிய கா�ணம். உதழபத் அறுவதட 
கசயது கசல்வம் வீட்டுககு வந்து லசரந்-
ததும் ்லன் க்றக கா�ணமாக இருந்த 

நிலம், நீர, காறறு, சூரியன், கால்நதட-
களுககு நன்றிப க்ருகலகாடு எடுககும் 
விழாதான் க்ாஙகல் க்ருவிழா!  

ததமாதம் ககாண்டாடப்டுவதால் “ததத்-
திருநாள்“ என்றும் அதழககிலறாம். உழுது, 
நாறறு நட்டு, கதள எடுத்து, உ�மிட்டு, நீர-

்ாயச்சி, கண்ணின் கருமணி ல்ால ்ாது-
காககின்ற காலஙகளில் ்ணம் இருககாது. 
அறுவதட முடிந்தால்தான் அவன் தகயில் 
்ணம் நிதறந்திருககும். அதனால்தான் 
மகன், மகள்மாருககு ததயில் திருமணம் 
கசயவிககும் வழககம் விவசாயிகள் மத்-
தியில் நிலவியது. “தத பிறந்தால் வழி 
பிறககும் “ என்ற ்ழகமாழியின் அரத்தம் 
இதுதான்.   

நன்றி கதரிவிகக ககாண்டாடும் இந்-
நன்றி திருவிழா மூன்று வதகப்டும். 

அவறறுள் ஒன்று, ததபக்ாஙகல் விழா-
வுககு முதல்நாள் நதடக்றும் ல்ாகிப 
க்ாஙகல். ல்ாகி என்்து இந்தி�தனக 
குறிககும். அவன் லமகஙகதள இயககி 
மதழதய வழஙகும் இதறவனாக கரு -
தப்ட்டான். தமிழ நாட்டார காலத்திலி -
ருந்லத இந்தி�தன விதள நிலஙகளின் 
கதயவமாக தவத்து வழி்ட்டு வ�லாயி-
னர. லசாழ வள நாட்டில் இவ்விழா மிகச் 
சிறப்ாக நதடக்றறு வந்தது. இப -
ல்ாகிப க்ாஙகலுககு அடுத்து வருவது 
ததபக்ாஙகல் க்ருநாளாகும். இபக -்
ருநாள் லமறகுறிபபிட்ட்டி சூரியதன 
வழி்டும் நாளாகும். இபக்ாஙகல் க்ரு-
நாளுககு அடுத்த நாள் நதடக்றுவது 
மாட்டுபக்ாஙகல் திருநாளாகும். நாட்டுப 

புறஙகளில் இபக்ாஙகல் மிகச்சிறப்ாக 
நதடக்றும். ்ண்தட காலத்தில் மாலட 
கசல்வமாக கருதப்ட்டது. மாடு என்ற 
கசால்லுககு கசல்வம் என்ற க்ாருளு-
முண்டு.   

ஒவ்கவாரு சமயத்தினதும் அடிப்தடத் 
தத்துவமானது, மத ல்தஙகளுககு அப-
்ாற்ட்டது. அவ்வதகயில் உழவரகளுககு 
நன்றி கசலுத்தும் முகமாக கத்லதாலிக-
கரகளும், கிறிஸ்தவரகளும் ததபக்ாங-
கல் திருநாதள ககாண்டாடுவதத யாழப-

்ாணத்திலும், தமிழ நாட்டிலும், 
மதலயகத்திலும் ஏதனய சில பி�-
லதசஙகளிலும் கண்கூடாகக காண 
முடிகிறது. ஏகனனில் இப்ண்டிதக 
தமிழரின் தனிபக்ரும் ்ண்டிதக, 
கலாசா� சிறபபு க்றறது.   

இந்தியாவில் தமிழநாடு, தவிரந்த 
ஏதனய மாநிலஙகளில் மக� சங-
க�ாந்தி எனும் க்யரில் க்ாஙகல் 
்ண்டிதகதயத் தமது கலாசா -
�த்திறலகறற வதகயில் ககாண் -
டாடுகின்றனர. மதலயகத்திலும் 
கிறிஸ்தவரகள், கத்லதாலிககர 
மாட்டுப க்ாஙகல் அல்லது ் ட்டிப 
க்ாஙகல் ககாண்டாடுகின்றனர. 

ஒரு காலத்தில் மதலயக லதாட்டங -
களில் ஜல்லிககட்டு. சிலம்்ாட்டம், 
க�காட்டம் ல்ான்ற ல்ாட்டிகதளயும் 
க்ாஙகல் காலத்தில் நடாத்தினர. இது 
தறல்ாது மாறி க�ப்ந்தாட்டம், கிரிக-
கட், க்டி, கால்்ந்தாட்டம், ்ட்டம் விடுதல் 
ல்ான்ற ல்ாட்டிகள் நடத்தப்ட்டு வருகி-
றது. க்ருந்லதாட்டஙகளில் சிறுகதயவ 
வழி்ாடுகளும் இககாலத்தில் நதடக்று-
வது வழககம்.   

இன்தறய தினம் ஆலயஙகளில் விலசட 
பூதச வழி்ாடுகள் இடம்க்றும். யாவரும் 
வாழவில் விழுமியஙகதள அவ்வாலற 
கதடபபிடித்து சிறந்த முதறயில் இத் 
ததத்திருநாதளக ககாண்டாடி மகிழ-
லவாம்.   

ஜல்லிககட்டு என்ற கசால் மிக  
சமீ்த்திய வழககம்தான். சஙக 
இலககியஙகளில் இததன ஏறு 

தழுவுதல்  என்கின்றாரகள். மஞசுவி�ட்டு 
என்ற கசால்லும் உண்டு. ஆனால் இவற -
றுககிதடலய  நுட்்மான லவறு்ாடுகள் 
உள்ளன.   சல்லி என்்து விழாவின் ல்ாது 
மாட்டின் கழுத்தில் கட்டப்டுகிற  வதளயத்-
திதனக குறிககும். புளியங கம்பினால் 
வதளயம் கசயது காதளயின்  கழுத்தில் 
அணிவது தறல்ாது வழககத்தில் உள்ளது .  

அத்லதாடு 50 ஆண்டுகளுககு முன்பு 
புழககத்தில் இருந்த  'சல்லிக காசு' எனும் 
இந்திய நாணயஙகதள துணியில் தவத்து 
மாட்டின்  ககாம்புகளில் கட்டி விடும் ்ழக -
கம் இருந்தது. மாட்தட அதணயும் வீ�-
ருககு  அந்த ்ணமுடிபபு கசாந்தமாகும் . 
இந்த ்ழககம் பிறகாலத்தில் 'சல்லிககட்டு'  
என்று மாறியது. ல்ச்சு வழககில் அது 
திரிந்து 'ஜல்லிககட்டு' ஆனது  என்றும் 
கூறப்டுகிறது.  

சிந்து சமகவளியில் ஜல்லிககட்டு   
உலகின் ்ழதமயான நக�ஙகளில் 

ஒன்றான சிந்து சமகவளி நக�த்தில்  அக-
ழாயவுகளில் அஙகு ஜல்லிககட்டு நிகழந்தி-
ருப்தறகான சான்றுகள்  கிதடத்திருககின்-
றன. அஙகு கிதடத்த முத்தித� ஒன்றில் 
ஒரு வீ�ன்  துள்ளிவரும் எருதின் எதிர 
நின்று அதன் ககாம்த் பிடித்து தடுத்து  
நிறுத்துவது ல்ான்ற உருவம் க்ாறிககப-
்ட்டுள்ளது.  

சிந்துசமகவளி நாகரிகத்தில் கிதடத்த 
கதால்லியல் க்ாருட்களில்  உள்ள குறியீ-
டுகதள நவீன முதறயில் வாசித்தறிந்து 
கசான்ன ஐ�ாவதம் மகாலதவன்  ல்ான்ற 
ஆயவாளரகள் அந்த ்தழய நாகரீகத்-
திலலலய ஜல்லிககட்டு  இருந்திருககிறது 
என்றும், அது தமிழர நாகரீகமாக இருப -்
தறகான சாத்தியம்  உள்ளது என்றும் கதரி-
விககின்றாரகள்.  

்ழந்தமிழ இலககியஙகளில் 
ஜல்லிககட்டு   
ஜல்லிககட்டு ்றறி ்ழந்ததமிழ இலக-

கியஙகள் ்லவறறில்  விரிவாக ்திவாகி-

யுள்ளது. இ�ண்டாயி�ம் ஆண்டுகளுககு 
முற்ட்ட எட்டுத்கதாதக  நூலான கலித்-
கதாதகயில் இததனப்றறி ்ாடல்கள் 
உள்ளன. மதல்டுகடாம்,  ்ட்டினப -
்ாதல, சிலப்திகா�ம் ஆகியவறறிலும் 

விரிவான சித்தி�ஙகள் உள்ளன .  
கதால்காபபியம் தமிழர வாழதவ 

குறிஞசி, மருதம், முல்தல,  கநயதல், 
்ாதல என ஐந்து நில வாழவாக வகுத்துச் 
கசால்கிறது. இதில், முல்தல  எனப்டும் 
காடும் காடு சாரந்த நிலப்குதியில் நிகழ-
வது ஜல்லிககட்டு  என்று கலித்கதாதக 
காட்டுகிறது. காட்டில் வாழும் மககளுககு 
லமயச்சல்தான்  முககிய கதாழில். இந்த 
லமயச்சல் சமூக மககதள ஆயர, ஆயச்சி-
யர, இதடயர,  இதடச்சியர என்று கதால்-
காபபியம் கசால்கிறது.  

 கலித்கதாதகயில் முல்தலநில 
வாழதவச் கசால்லும் முல்தலககலி  என்ற 
்குதியில் முதல் மூன்று ்ாடல்கள் ஜல்லிக -
கட்டு ்றறி மிகத் கதளிவாக  காட்டுகிறது. 
இதறகு அடுத்து ்ாடல்களில் கு�தவக 
கூத்து ்றறிக  குறிபபிடப்டுகிறது   

ஏறு தழுவலுககும் கு�தவக கூத்தும் 
கதாடரபுள்ளது.  கு�தவககூத்து ஏறு -
தழுவல் உரிய நாளுககு முதல் நாள் 
மாதலயிலலா ஏறு தழுவும்  நாளின் 
மாதலயிலலா ஊருககுப க்ாதுவான 

இடத்தில் நிகழும். முதல் நாள் என்றால்  
தம் காதலத� ஏறுதழுவுவதறகு தூண்டும் 
்ாடல் ்ாட்டுகதளயும், ஏறு தழுவிய  
நாளாயின் தம் காதலர கவறறிதய 
ககாண்டாடும் ்ாட்டுகதளயும் ஆயர குல 
மகளிர  ்ாடுவர.  

சஙககால லமயச்சல் சமூகத்தில் ஏறுத -
ழுவுதல் என்்து கவறும்  வீ�விதளயாட்டு 
மட்டுமன்று. அது திருமணத்லதாடு கதாடர -
புதடயது. க்ண் குழந்தத  பிறந்ததுலம 
தாஙகள் வளரத்துவரும் கால்நதட கசல் -
வத்திலிருந்து நல்ல வலுவான  காதலக 
கன்தறத் லதரந்கதடுத்து, அதத க்ாலி -
காதளயாய வளரப்ர க்றலறார.  க்ண் 
திதகத்து மண வாழவுககு தயா�ானதும் 
வ�ம் லகட்டு வரும் மாபபிள்தளதயத்  
தாஙகள் வளரத்து வரும் காதளதய 
அடகக கசால்லி லதரவு தவப்ர. அந்த  

ல்ாட்டியில் கவன்றால் தான் 
அவனால் மணவாளனாக முடியும்.  

ககால்லலறறுக லகாடஞசு   
வாதன மறுதமயும்   
புல்லாலள ஆய மகள்   

என்ற கலித்கதாதகயின் 
வரிககுள் 'கூடி ககால்லு -
கின்ற ஏறு எனும்  ககாம் -
புதடய காதளககு அஞசு -
்வதன மறு பிறபபிலும் 
விரும்்மாட்டாள் க்ண்'  
என்்து க்ாருள்.  

இந்த சஙககால ஆதா�ம் 
ககாண்டு லநாககும்ல்ாது ஜல் -
லிககட்டு  என்்து முல்தல 
எனும் காடும் காடு சாரந்த ்கு -
தியிலிருந்துதான் மருதம்  எனும் 
வயலும் வயல் சாரந்த ்குதிககு 
நகரந்து வந்தது என்்து  உறு -
தியாகின்றது. விவசாயம் நன்கு 
ததழத்லதாஙகி ஆதிப க்ாதுவு -
தடதம சமூகம்  எனும் ்ழஙகுடி 
வாழவு நீஙகிய, நிலபபி�புத்து -
வம் அல்லது கசாத்துதடதம  
சமூகத்தில் தான் இந்த சடஙகு 
முதறயில் இருந்து மருதத்துககு 
இடம்க்யரந்து  இருகக லவண்டும். 
முல்தல நிலத்துக குடிகள் மருதம் 

வந்து அஙகுள்ள  குடிகலளாடு கலந்த -
ல்ாது இந்தக கதலயும் இஙகு நிதல 
ககாண்டிருகக லவண்டும்.  

ஏறுதழுவுதல் ஜல்லிககட்டும்   
ஏறுதழுவுதல் ஜல்லிககட்டு இ�ண்டும் 

ஒன்லற என்்ர உளர.  ஆனால் இ�ண் -
டுககும் சின்னசின்ன வித்தியாசஙகள் 
உள்ளன என்கிறாரகள்  ஆயவாளரகள். 
ஏறுதழுவுதல் ்ழஙகால சடஙகு என்றால் 
அதன் நவீன வடிவலம  ஜல்லிககட்டு. 
்ழஙகால ஏறுதழுவுதல் ஆயர குடிக -
ளுககு இதடலய முல்தல  திதணயில் 
நடந்தது. ஜல்லிககட்டில் ்ல்லவறு சமூக 
மககளும்  ்ஙலகறகிறாரகள்.  குறிப்ாக 
ல்ார சமூகஙகள் ஊககமுடன் ்ஙலகறகின்-
றனர.   

இ�ண்டிலுலம மாட்டின் ககாம்பில் கட் -

டப்ட்டுள்ள ்ண முடிபபும்  ததத்திரு -
நாள் முடிந்தபின் விழா நிகழவதும் ஒறறு-
தமகள். ஆனால், ஏறுதழுவுதல்  எனும் 
்தழய விதளயாட்டு கதயவ நம்பிகதக -
லயாடு கதாடரபுதடயதாக இருககவில்தல.  
லமலும் , அது மணமகதன லதரந்கதடுக-
கும் வீ� விதளயாட்டாகவும்  இருந்திருக -
கின்றது.  

ஜல்லிககட்டு கி�ாமிய கதயவஙகளின் 
வழி்ாட்டுடன்  கதாடரபுதடயதாக திகழகி -
றது. 

அம்தம, தவசூரி ல்ான்ற ககாடிய 
லநாயகள் ்�விய  காலத்திலும், மதழ-
யில்லா வறட்சி காலஙகளிலும் பிள்தள 
வ�ம் லகட்கும்  நிதலயிலும் இந்த ஜல்லிக-
கட்டு லவண்டுதல் நதடக்றும். இககுதற-
கள்  நீககப்ட்டால் க்ாஙகல் நாளன்று 
சல்லிககட்டுகிலறாம் என்்தத லவண்டுலகா-
ளாக  இருககிறது. இந்த ்ண்பு ்ழஙகால 
ஏறுதழுவலுககு இல்தல. ஆனால் இதவ 
எல்லாம்  ஒரு வீ� விதளயாட்டு, ஒரு 
திதணதய விட்டு இன்கனாரு திதணககு 
நகரந்து வரும்  ல்ாது நிகழும் இயல்-
்ான மாறறஙகள் என்்தத நாம் புரிந்து 
ககாள்ள லவண்டும். 

   இராசையா மகேஸ்வரன் ...?
கல்விசார நூலகர,  
ல்�ாததன ்ல்கதலககழகம்,  
இலஙதக

கதாகுபபு:

   எஸ.மஙேளதர்ஷினி ...?

தமிழரின் தனிப்பெரும் பெண்டிகை  
கதப்பெொஙைல் ்பெருவிழொ  

ஜல்லிக்கட்டு என்றால் என்ன?
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ை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...

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

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

க�ரவன் ஒ��� ��யைலத் தந்�ட
மா�ைல ேதாரணத்தால் இல்லம் அலங்க�த்து
மங்களக் ேகால�ட்ட முற்றத்து வாச�ல்
ெபாங்கேலா ெபாங்கல் ெபாங்�யேத....
 
ெபாங்�த் ததும்�ய புன்னைக அமுதத்ைத
அள்�ெயடுத்து இைறவனுக்கு அன்ன�ட்டு
இன்பமாய் இ�ப்புண்டு
இன்முகம் காட்� வரேவற்ேபாம் ைதத்�ருநாைள

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

கழ�ைய உழுதவன்
க�ைத வாழ்த்து

உைழத்து �யர்தவன்
ேத�ைச வாழ்த்து

முற்றத்�ல் ெபாங்கும்
கு�ைசக�ன் வாழ்த்து

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

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

ெதன்றேலாடு கைதக்குது
தைலயும் அைசக்குது
மண்�ல் நாமும் ம�ழேவ
மணக்கும் கந்தம் பரப்புது

வண்டுகைள அைழக்குது
�ரும்�த் ேதைனக் ெகாடுக்குது
ெதாண்டு ெசய்ய ஈசனுக்கு
ெதாைகயாக் வந்து ேசருது

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

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

 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!!

� ெ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...

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

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

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

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

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

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...

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

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!

�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 

ே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

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

ெபாங்கேலா 
புதுப் ெபாங்கல்..!

ெஷல்�தாசன்

எஸ்.மங்களதர்��

நல்ைல அ�ழ்தன்

ைதயும் பிறந்ததுேவ....

ெபாங்கல் 
வாழ்த்து

இனிய ைதத்திருநாள்
நல்வாழ்த்துகள்... ஆர். ெர�னா

கு. சண்முகம் – வந்தாறுமுைல

மலர்

ஷப்ரா இல்முத்�ன்
அட்டாைளச்ேசைன..

இணு�ல் வா�சன்

பசைறயூர் மல்�கா பத்மநாதன்

புத்தாண்டு

சிைறப்பட்ேடன் 
உன்னில்..

பூக்கள்

இளந்தளிேர இருளில் மூழ்காேத ஜ�லா முஸம்�ல், ஏறாவூர்

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

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

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

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

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

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

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

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...

ை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

வீறுடன் ைதயும் வருகிறாள்

ேவைலக்காரிகைள நட ேவண்டாம் இக்பால் அ�

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

ை
த
ம
க
ேள

 வ
ா

அன்பிேல அகிலம்
நிைறந்தாச்சு

ெபாங்கேலா ெபாங்கல் எங்கும்!

ெகாள்ைள ஆைச எங்களுக்கும்...

இனிய ைதத்திருநாள்
நல்வாழ்த்துகள்...

மங்களம் தந்திடும் மார்கழி திங்களும் ேபாகுதடி

வீறுடன் ைதயும் வருகிறாள்

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

மணல்வீடு
-க�க்�றுக்கன், இணு�ல்
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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;
tpguq;fs;

cs;ehL/
ntspehL

(NCB/ICB)
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 DOS/2022/1000 cUkiwg;G (Camouflage) rPUilj; Jzp   CR /SF ngl;ld; njhFjp ICB 5,500 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 22/02/2022  23/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F 12,500.00

2 DOS/2022/1001 fWg;G - fpopf;fKbahj Jzp CR/SF ngl;ld;  58/60" ICB 25,000 kPw;wh;fs; 11/01/2022 Kjy; 22/02/2022  23/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   3,500.00

3 DOS/2022/1002 xypt; gr;ir epw gUj;jp bhpy; Jzp  58/60'' ICB 100,000 kPw;wh;fs; 11/01/2022 Kjy; 22/02/2022  23/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F 12,500.00

4 DOS/2022/1003 rPUilj; Jzp xypt; gr;ir epw fpof;f Kbahj  Air Mobile Kit ICB 4,500 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 22/02/2022  23/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F 12,500.00

5 DOS/2022/1004 gOg;G epw B-Nrh;l;fSf;fhd Jzp   68'' ICB 144,200 kPw;wh;fs; 11/01/2022 Kjy; 22/02/2022  23/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F 20,000.00

6 DOS/2022/1005 Nrh;[; fLk; gr;ir epwj; Jzp 58/60" ICB 1,000 kPw;wh;fs; 11/01/2022 Kjy; 24/02/2022  25/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

7 DOS/2022/1006 Nrh;[; fhf;fp Jzp  58/60" ICB 1,000 kPw;wh;fs; 11/01/2022 Kjy; 24/02/2022  25/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

8 DOS/2022/1007 nts;is nghypna];lh; Jzp  58/60" (fhw;rl;ilj; Jzp) ICB 5,000 kPw;wh;fs; 11/01/2022 Kjy; 24/02/2022  25/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

9 DOS/2022/1008 fWg;G nghypna];lh; Jzp  58/60" (fhw;rl;ilj; Jzp) ICB 5,000 kPw;wh;fs; 11/01/2022 Kjy; 24/02/2022  25/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

10 DOS/2022/1009 nts;is nghypna];lh; Jzp  45" (Nrh;l;; Jzp) ICB 5,000 kPw;wh;fs; 11/01/2022 Kjy; 24/02/2022  25/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

11 DOS/2022/1010 nts;is gLf;if tphpg;G Jzp  60'' ICB 300,000 kPw;wh;fs; 11/01/2022 Kjy; 25/02/2022  28/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F 20,000.00

12 DOS/2022/1011 Wet -Look nts;isj; Jzp  72" ICB 12,000 kPw;wh;fs; 11/01/2022 Kjy; 25/02/2022  28/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

13 DOS/2022/1012 nts;is epw ePz;l if N[h;]pfs; ICB 5,000 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 25/02/2022  28/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

14 DOS/2022/1013 cUkiwg;G (Camouflage) ngdpad;fs; ICB 179,000 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 25/02/2022  28/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F 20,000.00

15 DOS/2022/1014 xypt; gr;ir epw ngdpad;fs; ICB 307,000 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 25/02/2022  28/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F 20,000.00

16 DOS/2022/1015 ngz;fSf;fhd miuf; if nts;is B Nrh;l;fs; ICB 4,000 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 28/02/2022  02/03/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

17 DOS/2022/1016 xypt; gr;ir epw nghypna];lh; nfhl;ld;  Nk];fs; (nlhp) ICB 300,000 Nrhbfs; 11/01/2022 Kjy; 28/02/2022  02/03/2022 K.g. 11.00 kzpf;F 12,500.00

18 DOS/2022/1017 xypt; gr;ir epw nghypna];lh; nfhl;ld;  Nk];fs; (mjpfhhpfSfhdit) ICB 26,650 Nrhbfs; 11/01/2022 Kjy; 28/02/2022  02/03/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

19 DOS/2022/1018 nts;is epw nghypna];lh; nfhl;ld;  Nk];fs; (nlhp)  (mjpfhhpfSfhdit) ICB 12,000 Nrhbfs; 11/01/2022 Kjy; 28/02/2022  02/03/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

20 DOS/2022/1019 Comforters njhg;gpfs; ICB 2,000 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 28/02/2022  02/03/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

21 DOS/2022/1020 xypt; gr;ir epw tp];Nfh]; Jzpfs;  58/60" ICB 105,000 kPw;wh;fs; 11/01/2022 Kjy; 28/02/2022  02/03/2022 K.g. 11.00 kzpf;F 12,500.00

22 DOS/2022/1021 (a)

gjtpepiy mjfhhpfSf;fhd ,yr;rpidfs;  I - jq;f epwk; ICB 1,250 vz;zpf;if

 11/01/2022 Kjy; 22/02/2022  23/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

gjtpepiy mjfhhpfSf;fhd ,yr;rpidfs;  I - nts;sp epwk; ICB 500 vz;zpf;if

gjtpepiy mjfhhpfSf;fhd ,yr;rpidfs;  I - fWg;G epwk; ICB 250 vz;zpf;if

gjtpepiy mjfhhpfSf;fhd ,yr;rpidfs;  II - jq;f epwk; ICB 1,250 vz;zpf;if

gjtpepiy mjfhhpfSf;fhd ,yr;rpidfs;  II - nts;sp epwk; ICB 500 vz;zpf;if

gjtpepiy mjfhhpfSf;fhd ,yr;rpidfs;  II - fWg;G epwk; ICB 250 vz;zpf;if

23 DOS/2022/1022 (a) Njhw;gl;il ,yr;rpidfs; ~~nfKD|| nts;sp ICB 6,000 Nrhbfs;  11/01/2022 Kjy; 22/02/2022  23/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

24 DOS/2022/1023 (a)

ngz; mjpfhhpfs; cw;rt gPf; njhg;gpfs; (Signals Corps  Pattern) ICB 50 vz;zpf;if

 11/01/2022 Kjy; 22/02/2022  23/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00
ngz; mjpfhhpfs; cw;rt gPf; njhg;gpfs; (Engineer Servces Corps  Pattern ) ICB 30 vz;zpf;if

ngz; mjpfhhpfs; cw;rt gPf; njhg;gpfs; (Military Police Pattern ) ICB 30 vz;zpf;if

ngz; mjpfhhpfs; cw;rt gPf; njhg;gpfs; (General Service Corps  Pattern ) ICB 50 vz;zpf;if

25 DOS/2022/1024 (a)

gr;ir epwj;jhyhd gpuTz; epw gl;bAld; jq;f epw nghj;jhd; gPf; njhg;gpfs; ICB 1,000 vz;zpf;if

11/01/2022 Kjy; 22/02/2022  23/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   3,500.00gr;ir epwj;jhyhd gpuTz; epw gl;bAld; nts;sp epw nghj;jhd; gPf; njhg;gpfs; ICB 300 vz;zpf;if

gr;ir epwj;jhyhd gpuTz; epw gl;bAld; fWg;G epw nghj;jhd; gPf; njhg;gpfs; ICB 250 vz;zpf;if

26 DOS/2022/1025 (a) ngz;fSf;fhd nghNu[; gr;ir njhg;gpfs; ICB 200 vz;zpf;if  11/01/2022 Kjy; 22/02/2022  23/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

27 DOS/2022/1026 (a)
fhf;fp epw gpuTz; gl;bAld; gPf; njhg;gpfs; (WO I Pattern) ICB 200 vz;zpf;if

 11/01/2022 Kjy; 24/02/2022  25/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00
fhf;fp epw gpuTz; gl;bAld; gPf; njhg;gpfs;  (WO I SLSR  Pattern ) ICB 65 vz;zpf;if

28 DOS/2022/1027 (a)

gr;ir epwj;Jld; rptg;G Ngz;l; gpuTd; gl;bAld; jq;f epw nghj;jhd; gPf; njhg;gpfs; ICB 300 vz;zpf;if

 11/01/2022 Kjy; 24/02/2022  25/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00
gr;ir epwj;Jld; rptg;G Ngz;l; gpuTd; gl;bAld; nts;sp epw nghj;jhd; gPf; njhg;gpfs; ICB 100 vz;zpf;if

gr;ir epwj;Jld; rptg;G Ngz;l; gpuTd; gl;bAld; fWg;G epw nghj;jhd; gPf; njhg;gpfs; ICB 50 vz;zpf;if

gr;ir epwj;Jld; nk&d; Ngz;l; gpuTd; gl;bAld; jq;f epw nghj;jhd; gPf; njhg;gpfs; 

(kUj;Jt gilazp)
ICB 50 vz;zpf;if

29 DOS/2022/1028 (a)

fkj;njhopy; kw;Wk; fhy;eil fpspg; tifahd njhg;gp ,yr;rpidfs; ICB 250 vz;zpf;if

 11/01/2022 Kjy; 24/02/2022  25/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   3,500.00

iugs; gilazpf;fhd gpd; tifahd njhg;gp ,yr;rpidfs; ICB      500 vz;zpf;if

fkj;njhopy; kw;Wk; fhy;eil gilazpf;fhd njhg;gp ,yr;rpidfs; ICB   5,000 vz;zpf;if

Nrit gilazpapdUf;fhd gpd; tifahd Njhw;gl;il ,yr;rpidfs; ICB 3,000 Nrhbfs;

fkj;njhopy; kw;Wk; fhy;eil gilazpapdUf;fhd gpd; tifahd Njhw;gl;il ,yr;rpidfs; ICB 2,500 Nrhbfs;

30 DOS/2022/1029 (a) ,uhZt ,yr;rpidAld; fOj;Jg;gl;b fg;ypq; njhFjpfs; ICB 5,000 vz;zpf;if  11/01/2022 Kjy; 24/02/2022  25/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   3,500.00

31 DOS/2022/1030 (a) rpNu\;l mjpfhhpfSf;fhd ntapy; fz;zhbfs; (Sunglass) ICB 300 vz;zpf;if  11/01/2022 Kjy; 25/02/2022  28/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   3,500.00

32 DOS/2022/1031 (a) fhyhw;gil tprpy;fs; (Whistle Infantry) ICB 8,000 vz;zpf;if  11/01/2022 Kjy; 25/02/2022  28/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

33 DOS/2022/1032 (a)

n[duy; mjpfhhpfSf;fhd jq;f epw vk;Nuha;l; nra;ag;gl;l ,uz;L thp Xf; ,iy rpfug; 

gpd;dy; (Peak Braided)
ICB 100 vz;zpf;if

 11/01/2022 Kjy; 25/02/2022  28/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00
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)
ICB 250 vz;zpf;if

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)
ICB 500 vz;zpf;if

34 DOS/2022/1033 (a)

nghJr; Nrit Nfh;dy; gjtpepiy kw;Wk; mjw;F Nkw;gl;l gjtpepiyf;fhd jq;f epw 

nghj;jhd;fs;
ICB 10,000 vz;zpf;if

 11/01/2022 Kjy; 25/02/2022  28/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   3,500.00

nghJr; Nrit Nfh;dy; gjtpepiy kw;Wk; mjw;F Nkw;gl;l gjtpepiyf;fhd nts;sp epw 

nghj;jhd;fs;
ICB 5,000 vz;zpf;if

nghJr; Nrit Nfh;dy; gjtpepiy kw;Wk; mjw;F Nkw;gl;l gjtpepiyf;fhd fWg;G epw 

nghj;jhd;fs;
ICB 2,000 vz;zpf;if

nghJr; Nrit Nfh;dy; gjtpepiy kw;Wk; mjw;F Nkw;gl;l gjtpepiyf;fhd jq;f epw 

];F& ilg; nghj;jhd;fs;
ICB 2,500 vz;zpf;if

nghJr; Nrit Nfh;dy; gjtpepiy kw;Wk; mjw;F Nkw;gl;l gjtpepiyf;fhd nts;sp epw 

];F& ilg; nghj;jhd;fs;
ICB 1,000 vz;zpf;if

nghJr; Nrit Nfh;dy; gjtpepiy kw;Wk; mjw;F Nkw;gl;l gjtpepiyf;fhd fWg;G epw 

];F& ilg; nghj;jhd;fs;
ICB 500 vz;zpf;if

35 DOS/2022/1034 (a)

Nk[h; n[duy; mjpfhhpfSf;fhd el;rj;jpuk; rfpjk; rpwpa N[hh;[l; ngr;r];fs; - jq;f epwk; ICB 200 Nrhbfs;

 11/01/2022 Kjy; 28/02/2022  02/03/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00n[duy; mjpfhhpfSf;fhd N[hh;[l; ngr;r];fs; -  Medium Pattern ICB 200 Nrhbfs;

Nfh;dy; / gphpNfbah;fSf;fhd N[hh;[l; ngr;r];fs; - Medium Pattern ICB 400 Nrhbfs;

36 DOS/2022/1035 (a)
n[duy; / mjpfhhpfSf;fhd jq;f epw rpy;f; ]n]]; ICB 270 vz;zpf;if

 11/01/2022 Kjy; 28/02/2022  02/03/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00
Nfh;dy;  gphpNfbah;fSf;fhd nk&d; epw rpy;f; ]n]]; ICB 650 vz;zpf;if

37 DOS/2022/1036 Cape Poncho ICB 30,000 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 22/02/2022  23/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F 12,500.00

38 DOS/2022/1037 Mess Tins Nrhbfs; ICB 20,000 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 22/02/2022  23/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   3,500.00

39 DOS/2022/1038 T 56 ciwfs; ICB 20,000 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 22/02/2022  23/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   3,500.00

40 DOS/2022/1039 iugs; ];ypq;  T - 56 ICB 20,000 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 22/02/2022  23/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   3,500.00

41 DOS/2022/1040 Web Equipment  RCH 100 Pattern ICB 10,000 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 22/02/2022  23/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F 12,500.00

42 DOS/2022/1041 fWg;G epw ngz;fspd; ifg;igfs; NCB   2,000 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 08/02/2022  09/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   3,500.00

43 DOS/2022/1042 kio mq;fpfs; NCB   6,500 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 08/02/2022  09/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   3,500.00

44 DOS/2022/1043 Alice Pack ICB   1,000 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 24/02/2022  25/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   3,500.00

45 DOS/2022/1044 Hydration Back Pack ICB   1,000 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 24/02/2022  25/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   3,500.00

46 DOS/2022/1045 fWg;G epw g+l; i`nyf; Armour Pattern NCB   2,500 Nrhbfs; 11/01/2022 Kjy; 08/02/2022  09/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   3,500.00

47 DOS/2022/1046 gpuTz; epw g+l; i`nyf;   Artillery Pattern NCB   3,000 Nrhbfs; 11/01/2022 Kjy; 08/02/2022  09/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   3,500.00

48 DOS/2022/1047 gpuTd; epw g+l; i`nyf; Commando Pattern NCB   1,500 Nrhbfs; 11/01/2022 Kjy; 08/02/2022  09/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

49 DOS/2022/1048 ];Nt[; gpuTz; epw g+l; i`nyf;  Commando Pattern NCB   2,000 Nrhbfs; 11/01/2022 Kjy; 10/02/2022  11/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   3,500.00

50 DOS/2022/1049 ];Nt[; fWg;G epw g+l; i`nyf;  SF Pattern NCB   2,000 Nrhbfs; 11/01/2022 Kjy; 10/02/2022  11/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   3,500.00

51 DOS/2022/1050 g+l; i`nyf; MACH INF  Pattern NCB   1,220 Nrhbfs; 11/01/2022 Kjy; 10/02/2022  11/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

52 DOS/2022/1051 ];Nt[; gr;ir epw g+l; i`nyf;   Air Mobile Pattern NCB      500 Nrhbfs; 11/01/2022 Kjy; 10/02/2022  11/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

53 DOS/2022/1052 fk; g+l; NCB 20,000 Nrhbfs; 11/01/2022 Kjy; 10/02/2022  11/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   3,500.00

54 DOS/2022/1053 Mz; mjpfhhpfSf;fhd fWg;G epw Njhw; rg;ghj;Jfs; NCB   9,500 Nrhbfs; 11/01/2022 Kjy; 11/02/2022  14/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F 12,500.00

55 DOS/2022/1054 ngz;fSf;fhd fWg;G epw Njhw; rg;ghj;Jfs; NCB   2,000 Nrhbfs; 11/01/2022 Kjy; 11/02/2022  14/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

56 DOS/2022/1055 mjpfhhpfSf;fhd tpisahl;Lj;Jiw rg;ghj;Jfs; ICB 10,500 Nrhbfs; 11/01/2022 Kjy; 24/02/2022  25/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F 12,500.00

57 DOS/2022/1056 nflw; mjpfhhpfSf;fhd tpisahl;Lj;Jiw rg;ghj;Jfs; (J}a nts;is) NCB   2,500 Nrhbfs; 11/01/2022 Kjy; 11/02/2022  14/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

58 DOS/2022/1057 g;Nuhf; mg;gh; fWg;G epw Njhw; rg;ghj;Jfs; NCB   3,700 Nrhbfs; 11/01/2022 Kjy; 11/02/2022  14/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   3,500.00

59 DOS/2022/1058 rpNu\;l mjpfhhpfSf;fhd fWg;G epw Njhw; N[hh;[; g+l; Ngld;l; ICB      725 Nrhbfs; 11/01/2022 Kjy; 24/02/2022  25/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   3,500.00

60 DOS/2022/1059 rpNu\;l mjpfhhpfSf;fhd fWg;G epw Njhw; rg;ghj;Jfs; (mnkhpf;f khjphp) ICB   1,000 Nrhbfs; 11/01/2022 Kjy; 24/02/2022  25/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   3,500.00

61 DOS/2022/1060 fWg;G epw Njhw; rg;ghj;Jfs;  (WO's/Snr NCO) NCB   2,300 Nrhbfs; 11/01/2022 Kjy; 11/02/2022  14/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   3,500.00

62 DOS/2022/1061 nfd;t]; rg;ghj;Jfs; OG  (ORS) ICB 25,000 Nrhbfs; 11/01/2022 Kjy; 25/02/2022  28/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   3,500.00

63 DOS/2022/1062 clw;gapw;rp Nghjidahsh;fs; / ngz; mjpfhhpfSf;fhd nts;isepw nfd;t]; rg;ghj;Jfs; NCB   2,000 Nrhbfs; 11/01/2022 Kjy; 17/02/2022  18/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

64 DOS/2022/1063 ghiytd g+l;fs; ICB   1,000 Nrhbfs; 11/01/2022 Kjy; 25/02/2022  28/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

65 DOS/2022/1064 rptpy; cj;Nahj;jh;fSf;fhd fWg;G  rg;ghj;Jfs; NCB   5,000 Nrhbfs; 11/01/2022 Kjy; 17/02/2022  18/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

66 DOS/2022/1065 mjpfhhpfSf;fhd fWg;G epw Njhw; rg;ghj;J ngld;l; ICB      600 Nrhbfs; 11/01/2022 Kjy; 25/02/2022  28/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

67 DOS/2022/1066 fWg;G epw g+l; ];ll; ICB      500 Nrhbfs; 11/01/2022 Kjy; 25/02/2022  28/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

68 DOS/2022/1067 xypt; gr;ir epw ntg; ngy;l;fs; 58 Pattern ICB 20,000 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 25/02/2022  28/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   3,500.00

69 DOS/2022/1068 nghyp]; Nrit gilazpapdUf;fhd kio mq;fpfs; NCB 800 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 17/02/2022  18/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

Continued........
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70 DOS/2022/2000 fth;]; mTl;lh;  205/60 R 16 NCB      150 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 08/02/2022  09/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

71 DOS/2022/2001 fth;]; mTl;lh;  215 R 15 NCB      150 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 08/02/2022  09/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

72 DOS/2022/2002 fth;]; mTl;lh;  285/75R16 NCB        50 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 08/02/2022  09/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

73 DOS/2022/2003 fth;]; mTl;lh;  265/65 R 17 NCB      100 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 08/02/2022  09/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

74 DOS/2022/2004 fth;]; mTl;lh;  750  R 16  (14/16 PR) NCB      250 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 08/02/2022  09/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

75 DOS/2022/2005 fth;]; mTl;lh;  750  x 16  (12/14 PR) NCB      600 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 10/02/2022  11/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   3,500.00

76 DOS/2022/2006 fth;]; mTl;lh;  31 x 10.5  R 15 NCB        50 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 10/02/2022  11/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

77 DOS/2022/2007 fth;]; mTl;lh;  235/85 R 16 NCB        75 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 10/02/2022  11/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

78 DOS/2022/2008 fth;]; mTl;lh;  900x20 14 PR (Highway Type) NCB      300 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 10/02/2022  11/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   3,500.00

79 DOS/2022/2009 fth;]; mTl;lh;  900x20 (16 PR) NCB      300 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 10/02/2022  11/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   3,500.00

80 DOS/2022/2010 fth;]; mTl;lh;  1000 R 20 (18 PR) NCB        70 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 11/02/2022  14/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

81 DOS/2022/2011 fth;]; mTl;lh;  1000x20 16/18 PR ( Rib Type) NCB      100 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 11/02/2022  14/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

82 DOS/2022/2012 fth;]; mTl;lh;  1000x20 16/18 PR ( Lug Type) NCB      150 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 11/02/2022  14/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

83 DOS/2022/2013 fth;]; mTl;lh;  12.4/11 x 28 NCB      100 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 11/02/2022  14/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

84 DOS/2022/2014 ba+g; ,d;dh;  900x20 NCB   1,000 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 11/02/2022  14/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

85 DOS/2022/2015 ngl;lwp   12V 90 AMP (Light Veh &Tractors)  (Maintenance Free) NCB      250 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 17/02/2022  18/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

86 DOS/2022/2016 ngl;lwp     12V 200 AMP  (Maintenance Free) NCB      175 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 17/02/2022  18/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

87 DOS/2022/2017 ngl;lwp     12V 100 AMP  (Maintenance Free) NCB        75 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 17/02/2022  18/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

88 DOS/2022/2018 fth;]; mTl;lh;  16.9 x 28 NCB        50 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 17/02/2022  18/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

89 DOS/2022/2019 ngl;lwp       12V 70AMP  (Maintenance Free) NCB      100 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 17/02/2022  18/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

90 DOS/2022/2020 ngl;lwp     12V 150 AMP  (Maintenance Free) NCB      150 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 18/02/2022  21/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

91 DOS/2022/2021 ngl;lwp       12V 120 AMP  (Maintenance Free) NCB      150 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 18/02/2022  21/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

92 DOS/2022/2022 ngl;lwp       12V 90 AMP (L)   (Maintenance Free) NCB      125 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 18/02/2022  21/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

93 DOS/2022/2023 nfdgp lhlh     1613 buf; NCB        40 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 18/02/2022  21/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

94 DOS/2022/2024 gr;ir epw nfd;t]; Jzpfs;  72 '' NCB   5,000 kPw;wh;fs; 11/01/2022 Kjy; 18/02/2022  21/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   3,500.00
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95 DOS/2022/3000 Gifg;glg; gpujp jhs;fs;  A4 80 gsm NCB 60,000 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 08/02/2022  09/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   3,500.00

96 DOS/2022/3001 Gifg;glg; gpujp jhs;fs A3 80 gsm NCB 30,000 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 08/02/2022  09/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   3,500.00

97 DOS/2022/3002 ehd;F JisAs;s igy; fth;fs; NCB 100,000 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 08/02/2022  09/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

98 DOS/2022/3003

fbj ciwfs;   6" x 3 ½"

NCB

50,000 vz;zpf;if

11/01/2022 Kjy; 08/02/2022  09/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

fbj ciwfs;      9" x 4" 300,000 vz;zpf;if

fbj ciwfs;    10" x 7" 104,000 vz;zpf;if

fbj ciwfs;    10" x 5" 135,000 vz;zpf;if

fbj ciwfs;    10" x 15" 135,000 vz;zpf;if

fbj ciwfs;    16" x 12" 65,000 vz;zpf;if

fbj ciwfs;     6"  1/2'' x 4  1/2" 43,000 vz;zpf;if

fbj ciwfs;    10" x 14" 12,000 vz;zpf;if

99 DOS/2022/3004 fzdp jhs;fs;   7  1/2 x 11 Column  Single (1000 Sheet) Pkts NCB   4,000 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 08/02/2022  09/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

100 DOS/2022/3005 fzdp jhs;fs;   80  9 1/2 x 11 Column Single (1000 Sheet) Pkts NCB   1,000 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 10/02/2022  11/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

101 DOS/2022/3006 fzdp jhs;fs;   80  9 1/2 x 11 Column 3 Ply (500 Sheet) Pkts NCB   3,000 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 10/02/2022  11/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

102 DOS/2022/3007 fzdp jhs;fs;   80  9 1/2 x 11 Column 5 Ply (500 Sheet) Pkts NCB   1,000 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 10/02/2022  11/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

103 DOS/2022/3008 fzdp jhs;fs;   132  15 1/2 x 11 Column 3 Ply (500 Sheet) Pkts NCB      500 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 10/02/2022  11/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

104 DOS/2022/3009 fzdp jhs;fs;   132 15 1/2 x 11  Column Single(1000 Sheet) Pkts NCB   4,000 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 10/02/2022  11/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   3,500.00

105 DOS/2022/3010 N;;lhdh; nlh\pgh E Studio 2809 A (T 2309 P) NCB   1,500 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 11/02/2022  14/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   3,500.00

106 DOS/2022/3011 Printonics P 8000/P 7000/ N 7000 Standard Life Cartridge Ribbon NCB      550 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 11/02/2022  14/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

107 DOS/2022/3012 Ribbon Cartridge Epson LQ 2090 NCB   2,000 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 11/02/2022  14/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

108 DOS/2022/3013 nfdd; IR 2525 Gifg;gl ,ae;jpuj;jpw;fhd Nlhdh; nfdd; NPG 51 NCB   1,750 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 11/02/2022  14/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   3,500.00

109 DOS/2022/3014 nfdd; IR 2525 Gifg;gl ,ae;jpuj;jpw;fhd Nlhdh; nfdd; NPG 50 NCB      750 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 11/02/2022  14/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

110 DOS/2022/3015 N;;lhdh; nlh\pgh E Studio  (T 2507 P) NCB   1,000 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 17/02/2022  18/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

111 DOS/2022/3016 Nlhdh; nfdd;  IR 3245( NPG 26) NCB      100 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 17/02/2022  18/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

112 DOS/2022/3017 N;;lhdh; nlh\pgh E Studio 4518 A (T 5018 P) NCB      150 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 17/02/2022  18/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

113 DOS/2022/3018 N;;lhdh; nlh\pgh E Studio 2829 A (T2323 P) NCB   1,300 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 17/02/2022  18/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   3,500.00

114 DOS/2022/3019 N;;lhdh; nlh\pgh E Studio 4508 (T 3008 P) NCB      300 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 17/02/2022  18/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

115 DOS/2022/3020 Lexmarks MS 312 Stater Cartige NCB      450 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 18/02/2022  21/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

116 DOS/2022/3021 Lexmarks MS 310 Nlhdh; 50 F 3HOE Nlhdh; NCB      450 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 18/02/2022  21/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00
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117 DOS/2022/4000 4 ,Oitg;ngl;b nfhz;l cUf;F igy; nfgpdl; NCB      150 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 08/02/2022  09/02/2022  K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

118 DOS/2022/4001 ku ,ypfpjh; Nkirfs; NCB      200 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 08/02/2022  09/02/2022  K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

119 DOS/2022/4002 rpNu\;l mjpfhhpfSf;fhd fjpiufs; NCB      200 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 08/02/2022  09/02/2022  K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

120 DOS/2022/4003 rpNu\;l mjfhhpfSf;fhd kuj;jhyhd Nkirfs; 5' x 3' NCB      100 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 08/02/2022  09/02/2022  K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

121 DOS/2022/4004 fdp\;l mjfhhpfSf;fhd kuj;jhyhd Nkirfs; (4' ½' x 2 ½') NCB      100 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 10/02/2022  11/02/2022  K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

122 DOS/2022/4005 fdp\;l mjfhhpfSf;fhd fjpiufs; NCB      150 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 10/02/2022  11/02/2022  K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

123 DOS/2022/4006 ,ul;ilf; fjT cUf;F mYkhhpfs; NCB      100 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 10/02/2022  11/02/2022  K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

,uhZtf; FbapUg;Gg; nghUl;fs;

njh. 
,y.

Nfs;tp milahs 
,yf;fk;

tpguq;fs;
cs;ehL/
ntspehL

(NCB/ICB)
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)

124 DOS/2022/6000 lgs; Nyah; Eiu nkj;ijfs;   6'x3'x4" NCB      600 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 08/02/2022  09/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

125 DOS/2022/6001 lgs; Nyah; Eiu nkj;ijfs;  6'x 2  1/2' x 4" NCB   4,000 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 08/02/2022  09/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   3,500.00

126 DOS/2022/6002 xypt; gr;ir epw rJu tbthd Esk;G tiffs; NCB 10,000 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 08/02/2022  09/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

127 DOS/2022/6003 gQ;Rj; jiyaizfs; NCB   8,000 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 08/02/2022  09/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

128 DOS/2022/6004 %bAld; $ba mYkpdpa nfhg;giufs;   36" x 18" NCB      125 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 08/02/2022  09/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

129 DOS/2022/6005 %bAld; $ba mYkpdpa nfhg;giufs;   32" x 16" NCB      150 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 10/02/2022  11/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

130 DOS/2022/6006 %bAld; $ba mYkpdpa nfhg;giufs;   28" x 14" NCB      150 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 10/02/2022  11/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

131 DOS/2022/6007
nts;is epw Nghh;rypd; NjePh; Cup & Saucer

NCB
  8,000 vz;zpf;if

11/01/2022 Kjy; 10/02/2022  11/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00
nts;is epw Nghh;rypd; Nfhg;gp Cup & Saucer   2,000 vz;zpf;if

132 DOS/2022/6008 nts;is epw Nghh;rypd; ,uhg;Nghrd gPq;fhd;fs; NCB 12,500 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 10/02/2022  11/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

133 DOS/2022/6009 ifg;gpbaw;w gpsh];bf; fjpiufs; 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

134 DOS/2022/6010 kuj;jhyhd  Bedside fg;Nghh;Lfs; NCB      250 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 11/02/2022  14/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

135 DOS/2022/6011 6 fjpiufSld; kuj;jhyhd czT Nkirfs  6' X 3' NCB        25 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 11/02/2022  14/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

136 DOS/2022/6012

JUg;gpbf;fhj ,dpg;G cz;Zk; Ks;Sf; fuz;bfs; 18/10

NCB

  2,000 vz;zpf;if

11/01/2022 Kjy; 11/02/2022  14/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   3,500.00

JUg;gpbf;fhj kPd; cz;Zk; Ks;Sf; fuz;bfs; 18/10   2,000 vz;zpf;if

JUg;gpbf;fhj Nkir / ,iwr;rp cz;Zk;; Ks;Sf; fuz;bfs; 18/10   2,000 vz;zpf;if

JUg;gpbf;fhj Rg; fuz;bfs; 18/10   2,000 vz;zpf;if

JUg;gpbf;fhj ,dpg;G cz;Zk;; fuz;bfs; 18/10   2,000 vz;zpf;if

JUg;gpbf;fhj Nrhw;Wf; fuz;bfs; 18/10   2,000 vz;zpf;if

JUg;gpbf;fhj Nkirf;; fuz;bfs; 18/10   2,000 vz;zpf;if

JUg;gpbf;fhj NjePh;f;; fuz;bfs; 18/10   2,000 vz;zpf;if

JUg;gpbf;fhj fwp; fuz;bfs; 18/10   1,500 vz;zpf;if

JUg;gpbf;fhj Nfhg;gp fuz;bfs; 18/10      500 vz;zpf;if

JUg;gpbf;fhj ghd; ntl;Lk; fj;jpfs; 18/10      800 vz;zpf;if

JUg;gpbf;fhj gl;lh;; fj;jpfs; 18/10   2,000 vz;zpf;if

JUg;gpbf;fhj ,dpg;G ntl;Lk;; fj;jpfs; 18/10   2,000 vz;zpf;if

JUg;gpbf;fhj kPd; ntl;Lk; fj;jpfs; 18/10   2,000 vz;zpf;if

JUg;gpbf;fhj Nkir / ,iwr;rp; ntl;Lk; fj;jpfs; 18/10   2,000 vz;zpf;if

137 DOS/2022/6013

,dpg;G cz;Zk; Nghh;rypd; Nfhg;igfs;

NCB

  5,000 vz;zpf;if

11/01/2022 Kjy; 11/02/2022  14/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

%bAldhd nts;is epw Nghh;rypd; gl;lh; b];fs;      750 vz;zpf;if

nts;is epw Nghh;rypd; fwp b];fs;  09"   1,000 vz;zpf;if

nts;is epw Nghh;rypd; Nrhw;W b];fs;  16"   1,000 vz;zpf;if

nts;is epw Nghh;rypd; if fOTk; Nfhg;igfs;      750 vz;zpf;if

nts;is epw Nghh;rypd; jz;zPh; Ftisfs;  1.5 yPw;wh;      750 vz;zpf;if

nts;is epw Nghh;rypd; gf;fj; jl;Lfs; (Plate Side)   1,500 vz;zpf;if

nts;is epw Nghh;rypd; Plate Tart   1,500 vz;zpf;if

138 DOS/2022/6014

Decanter Glass 750 ml

NCB

     300 vz;zpf;if

11/01/2022 Kjy; 11/02/2022  14/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   3,500.00

Goblet Brandy   3,000 vz;zpf;if

Goblet Glass Water   3,000 vz;zpf;if

Glasses Whisky   3,000 vz;zpf;if

Goblet Wine Red   2,000 vz;zpf;if

Goblet Wine White   2,000 vz;zpf;if

Goblet Port Wine   2,000 vz;zpf;if

Glasses Champain Fluite   1,500 vz;zpf;if

Beer Mugs   1,500 vz;zpf;if

139 DOS/2022/6015

%b kw;Wk; rf;fuk; rfpjkhd 90 yPw;wh; rptg;G epw Fg;igj; njhl;bfs;

NCB

     300 vz;zpf;if

11/01/2022 Kjy; 17/02/2022  18/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00
%b kw;Wk; rf;fuk; rfpjkhd 90 yPw;wh; ePy epw Fg;igj; njhl;bfs;      300 vz;zpf;if

%b kw;Wk; rf;fuk; rfpjkhd 90 yPw;wh; gr;ir epw Fg;igj; njhl;bfs;      300 vz;zpf;if

%b kw;Wk; rf;fuk; rfpjkhd 90 yPw;wh; kQ;rs; epw Fg;igj; njhl;bfs;      300 vz;zpf;if

140 DOS/2022/6016 gpsh];bf; tptrhaf; $ilfs; (nghpait) NCB           4,507 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 17/02/2022  18/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

141 DOS/2022/6017 iggh; I]; ngl;bfs; NCB   437 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 17/02/2022  18/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

Continuation.........
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அஜ்வாத் பா�

ஜனா�ப� ேகாட்டாபய ராஜ-
பக் ஷ தைலைம�லான இன்ைறய 
அரசாங்கத்�ன் 2021ஆம் வருட 
அ��ருத்� �ட்டங்கைள ெவற்�க-
ரமாக மக்கள் முன்ெகாண்டு ெசல்வ-
தற்கு 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 முன்-
ெனடுப்பதற்கு தனக்கு உத�யாக 
இருப்பார்கெளனத் தான் எ�ர்பார்ப்-
பதாக கடவத்சத்தர �ரேதச ெசயலக 

அ��ருத்�க்குழுத்தைலவரும் �-
லங்கா ெபாதுஜன ெபரமுன பாரா-
ளுமன்ற 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 பாராளு-
மன்ற உறுப்�னருமான மர்ஜான் 
ப�ல் �ரதம அ��யாக கலந்து  
�றப்�த்தார்.

இங்கு ெதாடர்ந்து உைரயாற்�ய 
பாராளுமன்ற உறுப்�னர், ஜனா�ப-

��னதும் �ரதம�னதும் ேவண்டு-
ேகா�ன் ேப�ல் நான் இப்�ரேதச 
ெசயலகத்�ன் அ��ருத்� குழுத்-
தைலவராக �ய�க்கப்பட்டுள்-
ேளன். 2021ஆம் ஆண்�ல் எனக்கு 
ஒதுக்கப்பட்ட ���ல் இப்�ரேதச 
ெசயலக ���ற்குட்பட்ட பகு�க-
ளுக்கு எவ்�த ேபதமு�ன்� அர-
சாங்கத்�ன் ேவைலத்�ட்டங்கைள 
மு�யுமானவைர முன்ெனடுத்ேதன். 
அதற்கு �ங்கள் வழங்�ய ஒத்து-
ைழப்புக்கள், அர்ப்ப�ப்புகைள 
நான் ஒருேபாதும் மறக்கமாட்ேடன். 
�றந்த �ரேதச ெசயலாளெராருவர் 
எமக்கு �ைடத்துள்ளார். அவரது 
ேசைவைய பாராட்டு�ேறன்.

மக்களுக்கு ேதைவயான �ட்டங்-
கைள கடந்த வருடத்�ல் �றப்பாக 
முன்ெனடுத்ேதாம். ெதாடர்ந்தும் 
அேத ஒத்துைழப்ைப இவ்வருடமும் 
நான் எ�ர்பார்க்�ேறன்.

ேமலும் உங்கள் �ரேதச குைற�-
ைறகைள �ங்கள் இனங்கண்டு எமது 

ஆேலாசைனக்கூட்டத்�ல் முன்ைவ-
யுங்கள். 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 இனங்-
கண்டு அ��ருத்� குழுக்கூட்டத்-
�ல் முன்ைவத்து அதற்கான ப�கா-
ரத்ைத ெபற்றுக்ெகாடுக்க அைனத்து 
ஊ�யர்களும் இதயசுத்�யுடன் 
முன்வர ேவண்டுெமனவும் பாரா-
ளுமன்ற உறுப்�னர் மர்ஜான் ப�ல் 
இதன்ேபாது ேகட்டுக்ெகாண்டார்.

இக்கூட்டத்�ல் கா� மாவட்ட 
அ��ருத்� குழு�ன் உப தைல-
வரும் கா� மாநகர சைப முதல்வ-
ருமான ��யன்த சஹபந்து, துைற-
முகங்கள் கப்பற்துைற அைமச்�ன் 
கா� துைறமுக அ��ருத்� குழு 
ெசயலாளர் ரா�க் அன்வர் உட்பட 
�ரமுகர்களும் கலந்து �றப்�த்தனர். 

மக்களின் கஷ்டங்கைள தீர்ப்பதற்கு முன்னுரிைம 
வழங்குங்கள்; அரசியைல நுைழக்க ேவண்டாம்

டயெலாக் வா�க்ைகயாளர்-
க�ைடேய �கவும் �ரபல-
மாக இருந்த Blaster �ளான்-
க�ல் முற்ெகாடுப்பனவு 
வா�க்ைகயாளர்களுக்கு எந்த-
ெவாரு 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 முற்ெகா-
டுப்பனவு வா�க்ைகயாளர்கள் எந்த-
ெவாரு உள்நாட்டு வைலயைமப்�ற்-
கும் 1000 ��டங்கள் மற்றும் 1000 
SMS களுடன் 1.5GB Anytime ேடட்-
டாைவயும் மாதத்�ற்கு ரூ. 498/- க்கு 
(வ�கள் உட்பட) ெபற்றுக்ெகாள்-
வார்கள்.

இந்த பு�ய Triple Blaster �ளான் 
முற்ெகாடுப்பனவு வா�க்ைகயாளர்க-
ளுக்கு 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 ெசயற்-
படுத்�க்ெகாள்ளலாம்.

பு�ய Triple Blaster 498 �ளான்க்கு 
ேமல�கமாக டயெலாக் இைணப்-
புகளுக்�ைடேய அைழப்புகள், 
SMS மற்றும் Anytime Data இைன 
ெகாண்ட Triple Blaster ரூ.345 �ளான் 

இதற்கு முன் அ�முகப்படுத்தப்-
பட்டுள்ளதுடன் வா�க்ைகயாளர்-
கள் 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 �ட்டங்-
கைள அ�முகப்படுத்�யுள்ளது.

ச�பத்�ய Triple Blaster ரூ.498 
�ளான் வா�க்ைகயாளர்க�ன் 
தகவல் ெதாடர்புத் ேதைவகைளப் 
பூர்த்� ெசய்வ�ல் ெபரும் பங்கு வ�க்-
கும். ேமல�க தகவல்களுக்கு https://
www.dialog.lk/triple-blaster-any-network 
க்கு ெசல்லுங்கள்.

இலங்ைகயில் பிரபலமான டயெலாக் Blaster பிளானின் 
புதிய அறிமுகம்: Triple Blaster' ெமாைபல் பிளான்

ெகப்�ட்டல் மஹாராஜா குழு�ன் 
துைண �றுவனமானதும், இலங்ைக-
�ல் �கவும் �ரும்பப்படும் கட்டு-
மானப் ெபாருட்கள் வர்த்தக நாமங்-
க�ல் ஒன்றானதுமான எஸ்-ேலான் 
லங்கா (�ைரவட்) ��டட் தனது 
�ர்க்குழாய் ெபாருத்துனர் கழகத்துக்-
கான மூன்று �ராந்�ய �கழ்வுகைள 
ெபல்மடுள்ள, அம்பலாங்ெகாட 
மற்றும் கா� ஆ�ய இடங்க�ல் 
அண்ைம�ல் நடத்�யது.   

அ�ைவ வளர்த்தல், ந�ன 
குழாய்ெபாருத்தல் ெதா�ல்துைற-
ையச் சுற்�யுள்ள ெதா�ல்நுட்பம் 
மற்றும் தர�ைலைமகைள ேமம்ப-
டுத்தல் மற்றும் குழாய் ெபாருத்து-
னர்க�ன் ெதா�ல்சார் �புணத்து-
வத்ைத மற்றும் அவர்க�ன் சமூக 
அங்�காரத்ைத உயர்த்துதல் ேபான்-
றவற்ைற ேநாக்காகக் ெகாண்டு 
ெகப்�ட்டல் மஹாராஜா குழு�ன் 
குழுமப் ப�ப்பாளர் எஸ்.�.�ரேச-
கர�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 முன்ெனடுக்-
கப்பட்ட நைடமுைற மற்றும் தகவல் 
சார்ந்த ப�ற்� அமர்வுக�னால் நன்-
ைமயைடந்த 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�லு-
னர் மற்றும் ைகத்ெதா�ல் ப�ற்� 
அ�கார சைப�ன் (NAITA) கூட்-
டாண்ைமயுடன் ேத�ய ெதா�ல்மு-
ைறப் ப�ட்ைச (NTT), என்.�.�யூ 
(NVQ) ஆ�ய அங்�காரத்ைதப் 
ெபறுவதற்கு எஸ்-ேலான் �ர்க்குழாய் 
ெபாருத்துனர் கழகம் வ�காட்டல்-
கைள வழங்கு�றது.  

பிராந்திய நீர்க்குழாய் ெபாருத்துனர்களுக்கான
நிகழ்ச்சிகைள ெவற்றிகரமாக நடத்திய எஸ்-ேலான்

பசைற �ரேதச சைப�ன் உறுப்�னர் கார்�ஷ்வரன் தனது �சம்பர் மாத ேவதனத்�ல் 
கனவரல்ல வட்டாரத்�ல் வ�க்கும் மூன்று வ�ய குடும்பங்களுக்கு கு��ர் ��ேயாக-
த்துக்கான 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)

புதுவருட நிகழ்வில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மர்ஜான் பளீல்

nghJthd nghUl;fs;

njh. 
,y.

Nfs;tp milahs 
,yf;fk;

tpguq;fs;
cs;ehL/
ntspehL

(NCB/ICB)
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)

142 DOS/2022/6700

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

NCB

  2,000 vz;zpf;if

11/01/2022 Kjy; 08/02/2022  09/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00Nfhzh; gpNsl;   6,000 vz;zpf;if

el; kw;Wk; Nghy;Lfs; 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    72" 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
ntw;W vhpthA rpypz;lh;fs; 12.5 Kg

NCB
     304 vz;zpf;if

11/01/2022 Kjy; 10/02/2022  11/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   3,500.00
ntw;W vhpthA rpypz;lh;fs; 37.5 Kg   1,803 vz;zpf;if

148 DOS/2022/6706 7 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

149 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

150 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

151 DOS/2022/6709

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

NCB

     250 vz;zpf;if

11/01/2022 Kjy; 10/02/2022  11/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00
jPaizg;G cgfuzk; Eiu  tif (9 Ltrs)      250 vz;zpf;if

ifalf;f jPaizg;G cgfuzk; Jfs; tif (Powder)      250 vz;zpf;if

jPaizg;G cgfuzk; ePh; tif  (9 Ltrs)      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

154 DOS/2022/6712

Njrpaf; nfhb

NCB

     200 vz;zpf;if

11/01/2022 Kjy; 11/02/2022  14/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00ngsj;j nfhb      200 vz;zpf;if

,uhZtf; nfhb      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

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

0112987532 vDk; njhiyNgrp ,yf;fq;fspD}lhf tplag;nghWg;G mjpfhhpaplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

 ,uhZtj; jsgjp>
 ,yq;if ,uhZtj; jiyikafk;>  

 = [ath;jdGu>

 nfhOk;G.

Continuation.........
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பம்பலப்�ட்� 
அேமசன் உயர் 

கல்� �றுவனத்�ன் பட்-
டம�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 பல்கைலக்-
கழகம்  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 கல்-
லூ��ன் ஊ�யர்களுக்கும் �ேசட 
�ைனவுச்�ன்னம் அேமசன் உயர் 
கல்� �றுவனத்�ன் �ைறேவற்று 
ப�ப்பாளர் இல்ஹாம் மைரக்கா�-
னால் வழங்� ைவக்கப்பட்டது.

இப் பட்டம�ப்பு �ழா�ல் 

சுமார் 220 மாணவர்கள் பட்டத்ைத 
ெபற்றுக் ெகாண்டனர்.

இ�ல் ஆ��யர் ப�ற்� ெந�, 
உள�யலும் உளவளத்துைணயும், 
தகவல் ெதா�ல்நுட்பம், கணக்�யல் 
ேபான்ற பல துைறகளும் உள்ளடக்-
கப்பட்�ருந்தது.

ெவறும் புத்தக கல்�ைய மட்டும் 
ைமயமாக ெகாள்ளாமல், மாணவர்க-
ளுக்�ைடேய

சுய ேவைலத்�ட்டங்கள், 
(Individual Project)ப�ற்� பட்-

டைறகள்  (Practical Workshops), 
ெவ�நாட்டு மாணவர்க�ன் ெதாடர்-
பாடல்,(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�ப்பா-
ளர் இல்ஹாம் ம�க்கார் தனது வர-
ேவற்புைற�ல் கு�ப்�ட்டார்...

அேமசன் உயர் கல்� �றுவ-

னமானது கல்�ேயாடு மட்டுமன்� 
பல சமூக ேசைவகைளயும், பல 
இலவச புலைமப்ப��ல் �ட்டங்க-
ைளயும் ெசய்து வரு�ன்றைம கு�ப்-
�டத்தக்கது.

அேமசன் உயர் கல்� �றுவனமா-
னது, ெதா�ல் �றன் அ��ருத்� 
அைமச்�ன் மூன்றாம் �ைலக்கல்� 
�றுவனத்�னால் (P01/0854) ப�யப்-
பட்ட உயர் கல்� �றுவனமாகும். 
ேமலும் பல உள்நாட்டு ெவ�நாட்டு 
அைமப்புக்களுடனும், பல்கைலக்க-

ழகங்க-
ளுடனும் 

இைணந்து 
ெசயற்பட்டு 
வரு�ன்றைம-
யும்  கு�ப்�-
டத்தக்கது.

இவர்க�ன் அைனத்து பல்க-
ைலக்கழகங்களும் 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�க-

ளுக்கும் தைலைமத்-
துவ ப�ற்�  கட்டா-
யம் என்பதுடன், 
இந்த நாட்�ல் 
�றக்�ன்ற ஒவ்ெவா-
ருவரும் நாட்ைட 
ேந�க்கக் கூ�ய-
வர்களாக இருக்க 
ேவண்டும் என்றும், 

கல்� மட்டுேம 

ஒருவ�ன் வாழ்க்ைகைய மாற்�ய-
ைமக்கக் கூ�ய வல்லைம வாய்ந்-
தது. கல்� என்பது கண் ேபான்றது. 
அ�வுக் கண்ைணத் �றக்க ேவண்-
டுெம�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

பம்பலப்�ட்� 
அேமசன் உயர் 

கல்� �றுவனத்�ன் பட்-
டம�ப்பு �ழா 26.12.2021 
ெகாழும்பு பண்டாரநாயக்க 
ஞாபகார்த்த சர்வேதச மாநாட்டு  
�ரதான மண்டபத்�ல் (BMICH) 
நைடெபற்றது.

பட்டம�ப்பு �ழா�ல் �ரதம 

ழகங்க-
ளுடனும் 

இைணந்து 
ெசயற்பட்டு 
வரு�ன்றைம-
யும்  கு�ப்�-
டத்தக்கது.

2021

அேமசன் உயர் கல்வி நிறுவனத்தின்
பட்டமளிப்பு விழா

Management

ெபாது மக்கள் பாதுகாப்பு 
அைமச்சர் சரத் வீரேசகர

ெபாது மக்கள் பாதுகாப்பு 
அைமச்சர் சரத் வீரேசகர

ெபாது மக்கள் பாதுகாப்பு 

இவ் ைவபவத்�ல்  
அைனத்து பட்டதா�க-

ளுக்கும் தைலைமத்-
துவ ப�ற்�  கட்டா-

கழகம்  ஐக்�ய இராச்�யம், கலா�� 
ஆன்�வ் �ங் (கல்� மற்றும் வ�க 
ஆேலாசகர் �யூ�லாந்து) கலா�� 

உறுப்�னர் யாழ்ப்பாணப் 
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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

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

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

077 7 270 067

Green Light for 
Online Transfer

Lake House Branch
Acc. No. 000000377

classifi ed@lakehouse.lk

jpUkz Nritfs;
cq;fs; tpsk;guq;fis gpd;tUk; 

kpd;dQ;rYf;F mDg;gTk

tprhuizfSf;F gpd;tUgth;fSld; njhlh;G nfhs;sTk;

cq;fs; vjph;fhy fdTfis g+h;j;jp 

nra;tjw;fhd rpwe;j top.

cq;fs; gzf;nfhLg;gdit nrYj;Jtjw;fhd 

,yFthd top.

100/-
Kjy; 15 nrhw;fSf;F

&gh 000000377
,yq;if tq;fp fzf;fpyf;fk; 

(Nyf;`T]; fpis)

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

- xt;nthU Nkyjpf nrhy;Yf;Fk; 10 

&gh 

- Mff;$ba nrhw;fspd; vz;zpf;if 65

mD\h - 077 7 278 948 / gpAkp - 011 2 429 383 / 
ukzp - 011 2 129 347 / fadp - 011 2 429 342

Nghl;Nlh 
FWk; 

tpsk;guk;

De hydrator ,ae;jpuk; 
Fiwe;j tpiyf;F 

kw;Wk; ek;gpf;ifahd 

epWtdj;jpy; 

tpw;gidf;Fz;L. N.C. 
,d;[pdpaupq; (gPtpb) 

vy;bB> gpypae;jy.  
info@ncengineering.lk/

www.ncengineering .lk

011 5 882 077 / 077 2 357 

502 / 076 66 31 887

NORTH LANKA IIT Top Floor, People’s Bank Building, 
Stanley Road Jaff na
T.P 077 759 2666 / 021 492 7088

vkJ mq;fPfhuq;fs;

1.   gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpd; mq;fPfhuk;.

2.   tlf;F khfhz fy;tp mikr;rpd; mq;fPfhuk;

3.   fpof;F khfhz fy;tp mikr;rpd; mq;fPfhuk;

4.   ,yq;if fy;tp mikr;rpd; mq;fPfhuk;

Computer Science

Education

B.Sc. in Civil Engineering 

Ph.D.

Fine Arts

Sports Science

Law – LLB 

B.Sc in Agriculture Science 

I. B.Sc in Computer Science (Top up 1 year)  Entry Qualifi cation: 02 years Dip. In IT/HND-IT 
II. B.Sc in Computer Science (3 years)  Entry Qualifi cation:  G.C.E. (O/L) / (A/L)
III. M.Sc in Computer Science (1 year)   Entry Qualifi cation: Any Degree

I. B.Sc in Agriculture Science (Top up 1 year) Entry Qualifi cation: Dip. in Agriculture (2 Years)
II. B.Sc in Agriculture Science ( 3 years)  Entry Qualifi cation: G.C.E. (O/L) / (A/L)
III. M.Sc in Agriculture Science (1 year)   Entry Qualifi cation: B.Sc in Agriculture Science

I. B.Ed. (Top – Up) 01 Year   Entry Qualifi cation: Teacher’s Training College /  College of Education
II. M.Ed. (1 year)     Entry Qualifi cation: B.Ed. / P.G.D.E
III. D.Ed (3 years)     Entry Qualifi cation: M.Ed. 
IV. B.A. in English Top – up (1 year)  Entry Qualifi cation: HNDE, 2 years Diploma.
V. Post Graduate Diploma in Education (P.G.D.E): 
      Entry Qualifi cation: Any Degree

I. B.Sc in Civil Engineering (Top-up – 01 year)  Entry Qualifi cation: Dip. in Civil Engineering (02 years)

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

LLB    Entry Qualifi cation: (A/L 3 Passes) 

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

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

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

SUITS FOR ALL SEASONS AND FUNCTIONS

HOTLINE : 
072 700 00 23

WEDDING, PARTY, MEETINGS, OFFICE, WINTER, SUMMER

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

SIZES FROM SMALL TO EXTRA LARGE

SUITING AND SHIRTING FABRICS
EXCLUSIVELY FROM

ITALY, UK, INDIA AND BANGKOK

VARIOUS SHIRTING STYLES
CHECK, PLAIN AND PRINTED

DESIGNERS & CUSTOM TAILORS

SUITS IN MODERN COLOURS AND DESIGNS
AVAILABLE IN READYMADE OR TAILOR TO SUIT YOU

- PARKING AVAILABLE
- OPEN ON SUNDAYS & HOLIDAYS

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. 

077 3 711 196
070 2 536 896

- Bandarawela

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/-

~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

victorianbungalow.lk

- Bandarawela- Bandarawela
Victorian Guest

…v¨p‰ ~qƒ£v {« pþp p£p lf£Yx

~Ü»xˆ n™p{z

x¨[z Y£vy -  y¥. 1,500/-
‡¥ñz‹ Y£vy - y¥. 2,200/-
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ெகாேரானா�ன் �ன்னர்...  (08 ஆம் பக்கத் ெதாடர்)

இதனால் �ரக்�ேய ேமேலாங்� �ற்�ன்றது. 
ஏலேவ ெவ��டங்களுக்குப் ேபானவர்கள் இன்று வரு-

மானத்ைத இழந்து    ப�த�க்�ன்றார்கள். �லர்  ெபற்-
ேறா�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�க்-
கப்படுபவர்களாக ெபருந்ேதாட்ட மக்கேள காணப்படு�ன்-
றார்கள். 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 ஈட்-
டலுக்கான வ�வைககைள உருவாக்க ேவண்டும்.   இங்கு 
த�சு �லங்கள் ைக�டப்பட்டுவரும் கா�கள் �ைறய 
காணப்படு�ன்றன. இவற்ைற ெபருந்ேதாட்ட மக்களுக்கு 
கு�ப்பாக இைளஞர்களுக்குப் ப�ர்ந்த�க்கலாம். ெசாந்-
தமாக்கலாம். �வசாய முயற்�கைள ஊக்கு�க்கலாம். 
தமது ைகைய மட்டும் நம்� வாழும் மேனா�டத்ைத ஏற்-
படுத்தலாம். இதற்காக ெதா�ல்சார் ப�ற்�, அதற்கான 
உபகரணங்கள், ெகாள்வனவு ெசய்வதற்கான ��யுத� 
இவர்களுக்கு �ைடக்க ேவண்�யது முக்�யம். இது அரசாங்-
கத்தால் மட்டுேம சாத்�யமாகும்.   இதன் மூலம் ெபருந்-
ேதாட்ட மக்க�ன் இடப்ெபயர்வுகைள தடுக்கலாம். இடர்கள் 
ஏற்படு�டத்து உள�யல் ���லான அமூத்தங்கள் ஆக்�-
ைனப்படுத்தாமல் பார்த்துக் ெகாள்ளலாம். ேவைலவாய்ப்-
புகைள 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-

களும் வனாந்தரமா�க் ெகாண்�ருக்�ன்றன. இதனால் 
ஆண்களுக்கான ேவைல வாய்ப்புகள் அ�ேயாடு ஒ�க்கப்-
பட்டு�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 ெபருந்-
ேதாட்ட 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�யமான-
தும் கூட. இதற்கான ஏற்பாடுகைள து�தக��ல் ேமற்-
ெகாள்ள இ�யாவது மைலயக ெதா�ற்சங்கங்கள் முன்-
வரேவண்டும்.   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 �ைடக்-
குெமன்றும் கூறப்படு�ன்றது. இதனால் ஓய்வூ�யம் ெபற்-
றுள்ள பல்லா�ரக்கணக்கான முன்னாள் ெதா�லாளர்கள் 
ஒரங்கட்டப்படுவார்கள்.  

நாைலந்து அங்கத்�னர்கைளக் ெகாண்ட ஒரு குடும்-
பத்�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 ேமம்படுத்-
தும் �ரந்தர த்�ர்ேவ மாற்றங்கைள ஏற்படுத்தும். இதுேவ 
இன்ைறய ெபருந்ேதாட்டச் சமூகத்துக்குத் ேதைவயாக 
உள்ளது.     

இைளஞ�ன் உ�ைரப் ப�க்கக் காரணமான... (03ஆம் பக்கத் ெதாடர்)

�ல �னங்களுக்கு முன்னர் ேசத-
வத்ைத �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 �ட்ட-
தாக 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.  “உண்ைமயா-
கவா?.... எனது மகன் மர�த்து�ட்-
டார்.... உங்கள் �ட்�ல் ஏேதனும் எ�ர்ப்பு 
இருந்ததா......” எனக் ேகட்ேடன்.  எனது 
மகன் தனது காதல் ெதாடர்பு  பற்� 
என்�டம் கூ��ருந்தார்..... அந்தப் 
�ள்ைள கத்ேதா�க்க மதத்ைதச் ேசர்ந்-
தவள்.... பாணந்துைறதான் அவளது 
ஊர்... என்று. நான் லத்��டம், “அந்தப் 
�ள்ைள எமக்குச் ச� வராது..... இன்னும் 
மூத்த சேகாதரனும் �ருமணம் மு�க்க-

�ல்ைலேய.....” எனக் கூ�ேனன். ஐேயா 
கடவுேள... எனது �ள்ைளக்கு என்ன 
நடந்தது என்று எனக்கு ெத�ய�ல்-
ைலேய.... �க் ெடாக் �ரச்�ைனயா?... 
இல்லா�ட்டால் ேவறு �ரச்�ைனகளா? 
என்று �ளங்க�ல்ைல.... எனது �ள்-
ைளக்கு ெசய்யப்பட்ட அ��க்கு �யாயத்-
ைதப் ெபற்றுத் தாருங்கள் என்ேற நான் 
ேகட்�ேறன்.....”

அப்துல் லத்��ன் ெகாைல ெதாடர்�ல் 
ெகாழும்பு வடக்குப் ��வுக்குப் ெபாறுப்-
பான �ே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 ெபாறுப்-
ப�கா� ெபா�ஸ் ப�ேசாதகர் �. ேஜ. �. 
ேஹரத் தைலைம�ல்  உப ெபா�ஸ் ப�-
ேசாதகர் ராஜரத்ன, சார்ஜன் சமர�ங்க, 
கான்ஸ்ட�ல்களான றுவன்�வ, ரத்நா-
யக்கா, ரத்நாயக்கா மற்றும் அஸான் உள்-
�ட்ட அ�கா�கள் ேமல�க �சாரைண-
கைள ேமற்ெகாண்டு வரு�ன்றனர். 

ே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�ய-
துல் 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 மாடங்க-
ளும், ேகாபுரங்களும் இங்கு இல்ைல. மூன்று 
�ைசக�லும் கட�னால் சூழப்பட்ட இயற்ைகக் 
காட்�கள் இதன் �றப்பம்சமாகும். இதன் தைல-
வா�ல் பக்க வா�ல் ெப�தும் ெதன்�ந்-
�ய முைற�ல் அைமந்துள்ளன. இக்கட்டடம் 

�ஜ்� 1327 ஆம் ஆண்டு �ர்மாணம் ெசய்-
யப்பட்டுள்ளது. 

ெகச்�மைல புகா� மஜ்��ன் �யா�த்த 
ேசைவகள் அனந்தம் என்று கூறலாம். ேசஹ� 
அப்துல்லாஹ் ஆ�ம் அவர்கள் ஒருநாள் உப-
ேதசம் 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-

கும். 
2004 ஆம் ஆண்டு சுனா� கடற்ேகாள் 

அனர்த்தம் ேபருவைள கடற்கைரப்பகு��ல் 
பா�ய ேசதங்கைள ஏற்படுத்�ய ேபாதும் கூட 
மூன்று பங்கங்களும் கட�னால் சூழப்பட்-
டுள்ள இந்த தர்காவுக்கு எந்த �தச் ேசதமும், 
பா�ப்பும் ஏற்பட�ல்ைல என்பது இங்கு கு�ப்-
�டத்தக்கது. அல்லாஹ்�ன் மகத்துவம் இறங்-
கும் பு�த புகா� மஜ்�ஸ் நைடெபறும் இந்த 
தர்கா�ல் பல அற்புதங்கள் �கழ்ந்துள்ளைம 
மைறக்கமு�யாத மறுக்கமு�யாத உண்ைம-
யாகும். வரலாற்றுப் �ரச�த்� ெபற்ற இந்த 
தர்காைவ த��ப்�தற்காக �னமும் அ�க எண்-
�க்ைகயான உள்சாட்டு ெவ�நாட்டு முஸ்�ம்-
கள் 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 பங்-
குபற்றலுடன் இடம் ெபறும்.

தமாம் �கழ்ச்�கைள  இலங்ைக வாெனா� 
முஸ்�ம் ேசைவ 70 ஆவது வருடமாகவும் ேநர-
�யாக அஞ்ச� ெசய்யும்.

ேபருவைள ெகச்சிமைல தர்காவில் 
புனித புஹாரி தமாம் மஜ்லிஸ்

JiwKfq;fs; kw;Wk; fg;gy;Jiw mikr;rpd; 

tzpff;fg;gw;Wiwr; nrayfj;jpd; 2022Mk; Mz;bw;fhd 
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jpfjp tiu tzpffg;gw;Wiwr; nrayfj;jpy; Neubahf 

my;yJ cj;jpNahf ,izaj;jpy; (www.dgshipping.gov.
lk) KOikahd tpz;zg;gg;gbtj; njhFjpnahd;iw 
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mD\h ukzp

gpAkp fadp

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 ெவவ்ேவ-
றான 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

ெகாழும்பு -08 ெகாட்டா�� 
சந்ரேலாக மாவத்ைத 
500 ச.அ� அகலமான 
மா� �யாபாரஸ்தலம் 
வாடைகக்கு. 65, 000 
- 0777 259282 .
 001414

தைர மா� வாடைகக்கு 
உண்டு. 02 க�ப்பைற-
களுடன் களஞ்�ய �ர-
ேதசம் குைறந்தபட்சம் 
02 வருடங்கள் ெதாடர்பு 
- 0777303199.
 085969

வங்�க்கு ெசாந்தமான 
தளபாடங்கள் மற்றும் 
அலுவலக உபகரண-
ங்கள் (�கவும் நல்ல 
�ைல�ல் உள்ளன) 
கா� டவு�ல் �-
ற்பைனக்கு உள்ளன. 
ேமல�க �சாரைணக-
ளுக்கு 0766622833 
என்ற எண்�ற்கு 
அைழ க்கவும். 001462

வங்�க்கு ெசாந்தமான 
பயன்படுத்�ய தளபாட-
ங்கள் மற்றும் அலுவ-
லக உபகரணங்கள் ெகா-
ழும்�ல் (மருதாைன) 
�ற்பைனக்கு உள்ளன. 
ேமல�க �சாரைணக-
ளுக்கு 0766622833 
என்ற எண்�ற்கு 
அைழக்கவும். 001443

வாகன அலங்கார �-
டயங்கள் நடாத்�ச் 
ெசல்லும் �றுவனத்�-
ற்கு 35 வய�ற்கு ேம-
ற்படாத ப�ற்� ெபற்ற/ 
ெபறாத ஊ�யர்கள் 
ேதைவ. தங்கு�ட வச-
�கள் உண்டு. எஃபபல் 
ஆர்ேகட். கம்பஹா. 
077 3996055,  071 
0475408. 001545

டயர் எைல�ன்மன்ட் 

ேவைல ெத�ந்த ஊ�-

யர்கள் ேதைவ. தங்கு�-

டம்,  உணவு,  கம்பஹா. 

ெதா. ேப. 075 -

1873379. 001544

கனரக வாகன சார�கள் 

ேதைவ. ெகாழும்�ல் 

இயங்கும் த�யார் �-

றுவனத்�ற்கு கனரக 

வாகன சார�கள் 

அவசரமாக ேதைவ 

ேமல�க தகவல்களு-

க்கு - 0725148363,  

0 7 1 8 8 8 8 8 8 9 .

 001597

எமது வேயா�பர் இல்லத்�-

ற்கு அன்பான சைமயல் 

ெசய்யக்கூ�ய ெபண் 

மற்றும் அன்ப�ப்பு-

கைள �டுக�ல் ேச-

ர்க்கக் கூ�ய ஆண் 

ேதைவ. 388/ 1/ 1,  

ேபஸ்ைலன் ��,  ெதம-

ட்டெகாைட,   ெகாழும்பு 

-09. 077 5509641,  

011 2677 6 4 1 , 

. 070 33 1 8 6 4 1.

 082611
�ட்டுப் ப�ப்ெபண்கள் 

மற்றும் அட்ெடன்டன்க-

ள் ேதைவ. 16 இ�-

ருந்து 35 வைரயும் 

அனுபவம் ேதைவ�-

ல்ைல. நல்ல சம்பளம் 

மற்றும் ேவைல �ப-

ந்தைனகள் ெதாடர்பு 

75/1,  W.A. �ல்வா 

மாவ த்ைத,  ெகாழும்பு 

-6 25911 69,  

2555410,   07 77 

452447 மற்றும் 075 

5091379 ஆ�ய இல-

க்கங்கைள அைழக்கவு-

ம். 085863

சுற்றுலா இல்லத்�ற்கு 

( ே ஹ ா ட் ட லு க் கு ) 

ஆண்/  ெபண் ஊ�-

யர்கள் ேதைவ. 

077 4145444,  

071 6800778

 001350

ல ண்ட�ல் உள்ள 

இலங்ைக ெரஸ்டூரண்ட் 

ஒன்�ற்கு குைறந்த 

பட்சம் 05 வருட அனு-

பவம் மற்றும் UK 
VI அல்லது IELTS 
LEVEL 4 சான்� தழ் 

ெபற்றுள்ள ஆங்�ல-

த்�ல் உைரயாடக்கூ�ய 

ஒரு சைமயற்கைல 

�புணர் ( Food Chef) 
ேதைவ சுயதரவுகைள 

�ன்னஞ்ச�ல் அனு-

ப்பவும். ceylon s a p p h 
i r e 2 0 2 1 @ g m a i l . c o m  
0777599205 000411

0777709371 அலவ்வ,  

��கம �ரேதசங்க ளு-

க்கு ேமசன் பாஸ்மார் 

2000 + OT ைகயுத�-

யாட்கள் 1500 + OT 
உடன் ேதைவ. உணவு 

��ய ெதாைகக்கு - 

தங்கு�ட வச�கள் இல-

வசம். 001897

ப�யாளர்கள் ேதைவ.

 ெகாழும்�ல் இயங்கு-

ம் த�யார் �றுவன-

த்�ற்கு உடன�யாக 

ப�யாளர்கள் ேதைவ. 

ேமல�க தகவல்களு-

க்கு அைழக்கவும். 

0 7 2 5 1 4 8 3 6 3 ,  

0 7 1 8 8 8 8 8 8 9 .

 001602

கண்�ப்பாக �ங்கள 
ெமா�ைய �ளங்� 
உைரயாடக்கூ�ய ஊ�-
யர்கள் ேஹாமாகமஎ�-
ெபாருள் �றப்பு �ைல-
யெமான்�ற்கு (Petrol 
shed) ேதைவ. அைழக்க-
வும். 0713887678
 001144

ெகாழும்பு ெபா�த்�ன் 
ெ த ா � ற் ச ா ை ல க் கு 
உற்பத்� ெபா��ட�ல் 
உத�யாளர்களுக்கு 
ெவற்�டங்கள்,  சம்ப-
ளம் ேப�த்  �ர்க்கலா-
ம். 077 7893786
 001019

சர்� ஸ் ஸ்ேடஷன் 
ஒன்�ற்கு அனுபவமு-
ள்ள ஊ�யெராருவர் 
ேதைவ. ப�ற்றப்பட்ட/ 
ப�ற்றப்படாத ஊ�ய-
ர்கள் ேதைவ. ெதா.ேப.
இல. 0779218138,  
0 7 6 3 7 4 1 2 2 9 .
 000139

�ரபல �றுவனங்கள் 
பலவற்�ல் பாதுகாப்பு 
ெவற்�டம் உண்டு. 12 
ம� ேநர ேசைவ ேநர-
த்�ற்கு ரூ. 1200/ - ரூ. 
1300/ - OIC,  SSO,  
LSO ெவற்�ட ங்கள் 
உண்டு.  உணவு  இல-
வசம் .  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 ெதன்னந்ேதா-
ட்டத்�ற்கு நடுத்தர 
வயது கமத்ெதா�ல் 
காவலா� (தம்ப�) 
ேதைவ. ேமல�க �பர-
ங்களுக்கு. அைழயுங்க-
ள் - 0770091000
 000953

�ற்பைன உத�யாளர் 
- பள்�ைய �ட்டு ெவ-
�ேயறுபவர் �ரும்ப-
த்தக்கது. ேந�ல் வந்து 
ேபசவும். இல. 05,  
குவா� ��,  ெகாழும்பு-
12. (0756740280).
 084325

SPA ஆயுர்ேவத அர�ல் 
ப�வு ெசய்த �றுவன-
த்�ற்கு ப�ற்�ெப-
ற்ற/  ெபறாத 18-35 
வய�ற்�ைடப்பட்ட �-
ங்க ளம் ேபசக் கூ�ய 
கவர்ச்�கரமான ெதர�-
ஸ்ட்கள் ேதைவ. நாள் 
சம்பளம் ரூ. 10, 000/ 
- உணவு,  த ங்கு�டம் 
இலவசம். ேசைவ பகல் 
அல்லது  இரவு என 
ேத ர்ந்ெதடுக்கலாம் . 
Full time / Part time 
ேசைவ. இதற்கா க ெத-
ர�ஸ்ட்கைள ெதாடர்பு-
படுத்� த ர  மு�யுமான-
வர்க ளுக்கு ரூபா 10, 
000/ - ேசைவக்கட்டண-
ம் எம்மால் ெசலுத்த-
ப்படும். shakya Herble 
spa (pvt) Ltd மாலேப,  
ெகாட்டாவ,  மகரகம,  
நு ேக ெகாட,  கடுெவல,  
தலவத்துக்ெகாட. 07 0 
4404040. 001813

202 2  இற்காக 
ஹ ங்ெவல்ல ெதா�-
ற்சாைலக்கு ைகயுத-
�யாட்கள் ேசர்த்துக் ெகா-
ள்ளப்படுவர் - ஊ�யர் 
ரூ. 1, 500,  ெபண் 
ஊ�யர்  - ரூ . 1100. 
0773 0778 13,  
0722 2732 73
 001407

பட்டதா� ஆங்�ல 
ஆ � � ை ய 
O/ L,  A/ L - (2-12) 
- G ene ral,   Spoken,  
Lit era ture  Maths 
ெபண்க ளு க்கு  �-
ட்� ற்கு �ஜயம். 
0 7 7 5 0 5 1 1 0 9
 001713

சப்ரகமுவ மாகாணம் 
முஸ்�ம் மணப்ெப-
ண்ணுக்கு மணமகன் 
ேதைவ. மணமகன் 
U.K �ல் வ�ப்பவராக 
இருத்தல் ேவண்டும் 
மணமகள் பட்டதா� 
1991ல் �றந்தவர் 
5'3" உயரம் �வந்த 
அழ�ய ேதாற்றம் 
��லங்கா�ல் வ�-
ப்பவர். ெதாடர்புக்கு 
035 4381558/ 
071-5476479 m u s l 
i m p r o p s @ g m a i l . c o m  
மாைல  0 6 ம � க்கு 
�றகு ெதாடர்பு ெகாள்ள-
வும். B174020

வயது 43,  உயரம் 5'2" 
ெதா�ல் ெசய்யும் சேகா-
த�க்கு தகு�யான மண-
மகன்  ேதைவ. �தனம் 
உண்டு. �பரங்கைள 
அனுப்பவும். எம்மதமும் 
சம்மதம். B173781

ெகாழும்பு - 06 ெவள்ளவ-

த்ைத,  மக�ருக்கான 

த ள ப ா ட ங் க ளு டன் 

அைறக ள் ,  இைணந்த 

கு�ய ல ைற,  உணவு 

அைற ,  ச ைமயலைற,  

குக்கர்,  சலைவ இய-

ந்�ரம்,  கு�ர் சாதனம். 

75/ 1,   W.A. �ல்வா 

மாவத்த ,   ெதா.ேப 

- 011 2 5 91169,  

07550 9 1 379,  

07774 5 2 447.

 082160

மாலேப 177 பஸ் 

��க்கு 100 �ற்றர் 

ெதாைல�ல் SLIIT 
�றுவனத்�ற்கண்ைம-

�ல் 10 ேபர்ச் உடன் 

�டு,  உடன் �ற்பைன-

க்கு . 175 இலட்சம். 

07 73477742

 001367
மு கத்துவாரம்,  ெகாழும்பு-

1 5,  ேப ர்ச் 4.33 

கா�யுடன் �டு �-

ற்பைனக்கு உண்டு. 

தர கர் ேவண்டாம். 

07 7 1597247.

 000701

617

வத்தைள ெகரவலப்�ட்l-
�ய�ல் எட்டு அைறக-

ளுடன் 20 ேபர்ச்�ல் 

அ�ேவக ெநடுஞ்சாைல-

�ன் ஆரம்பத்�ல் �-

ட்டுடன் �ற்பைனக்கு. 

076 7059390,  076 

8128405. 001855

மடவைள பஸார் - கண்� 

கா� �ற்பைனக்கு. 

ெப�ய பள்�வாயலு-

க்கும் ம�னா ேத�ய 

பாடசாைலக்கும் நைட 

தூரத்�ல் ேதைவக்ேக-

ட்ப 10,  8 அல்லது 62 

ேபர்ச்சஸ் கா�யும் 

ம�வு �ைலக்கு. பண 

அவச ர ேதைவக்காக 

� ற் க ப் ப டு � ற -

து. ெதாைலேப� 

0 7 6 7 1 0 3 6 3 6 ,  

0 7 1 6 1 0 3 6 3 6 .

 000579

80 ேபர்ச் �கவும் ெப-

றும�யான கா� 

� ற் ப ை ன க் கு . 

கண்� - குண்டசாைல 

ெகன்ேடாஸ் ெசாக்ேலட் 

கம்ப�க்கு முன்னால் 

�ரதான பாைதக்கு 

100 �ற்றர் தூரத்�ல் 

சதுரவ�வ தைரமட்ட-

மான ெவற்றுக் கா� 

மு�ேயார் இல்ல கட்�ட-

த் ெதாகு� களஞ்�யம்,  

ேஹாட்டல்,  �யாபரத்�-

ற்கு த�யார் ைவத்�-

யசாைலக்கு � கவும் 

ெபாரு த்தமா னது. 01 

ேபர்ச் 1 0 இலட்சம். 

�ைலக ைள ேப�த்�-

ர்க்கலாம். இைடத்தரக-

ர்கள் ேதைவ�ல்ைல. 

வா�ற்கதவுடன் சுற்�-

வர ம�ல். ெதாடர்புகள் 

0777 282147,  077 

5486262 001224

641

ெவள்ளவத்ைத 59ஆம் 

ஒழுங்ைக ெம�ங் 

�ேளஸ் 24/ 18/ 1/ 

1 முகவ� �ல் 02 

படுக்ைக அைறகளு-

டன் ந� ன  �டு வாட-

ைக க்கு  உண்டு. 076-

1263828 001518

ெகாழும்பு 08 ெபாரள்ள 
R.I.T அலஸ் மாவத்ைத-
�லுள்ள �சாலமான 
இரண்டு மா� �டு தள-
பாடங்களுடன் வாடைக-
க்கு  உண்டு. மருத்துவ 
மற்றும் முகாைமத்துவ 
பட்டப்�ன் ப�ப்பு �று-
வனம் (PGIM/ PIM),  
பாடசாைலகள் ைவத்�-
யசாைலகள் மற்றும் 
அைனத்து வ ச�களு-
ம் நைட த்  தூரத்�ல் 
வ� ச்�ராக்கப்பட்ட 02 
அைறகள் சாதாரண 
02 அைறகள்,  இைண-
க்கப்பட்ட 03 கு�யல் 
அைறகள்,  ஊ�யர்க�-
ற்கான க�வைறயுடன் 
125,0 0 0/ - ேப�த்�-
ர்மா �க்கலாம். 070 
5276 6 6 4 ,  071 
4897477.  
 001395

03 ெவவ்ேவறான 
ெதாகு �  அப்பாட்ெம-

ன்ட்டுக்கள் (01, 02, 
03,  04 ஆம் மா�கள்) 
ெந �மால/ ெப��-
யான  ��  - 1 மற்றும் 
2 ஆ ம் மா� ஒவ்ெவா-

ன்று ம்  03 அைறகள்,  
02 காற்�ச்� ராக்�-
யுட னான அைறகள்,  
01 ��ய அைற ,  02 
க �ப்பைறகள் ,  (01 
இைணந்தது) 03 ஆம் 
மா �  0 2 காற்றுச்�ரா-
க்க ப்ப ட்ட அைறகள் 
- மண்டபம்,  ெபன்� 
ேவ ைலயாள் க�ப்ப-
ைற எல்லா மா�க�லு-
ம்  � �க்கு முகப்பான 
ப ல்க � - ெதாடர்பு 
-  0 777303199.
 085974

யாழ் இந்துக்கல்லூ�-
க்கு முன்பாக KKS 
ேராட்�ல் சகல வச�க-
ளும் ெகாண்ட �டு வா-
டைகக்குண்டு. வாகனத் 
த�ப்�டம் உண்டு. 
ெதாடர்புகளுக்கு. 077 
4493222. 001972
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ெநருக்க���ருந்து... (06ஆம் பக்கத் ெதாடர்)

வடபகு� �னவர்க�ன்... (06ஆம் பக்கத் ெதாடர்)

எமது �ேசட குழு�ல் அர�யல் கட்�கள், பாராளுமன்ற உறுப்�னர்-
கள், வடக்கு, �ழக்கு, ெதற்கு மற்றும் ேமற்கு என நாட்�ன் பல பகு�-
க�லும் உள்ள ��ல் அைமப்புக்கள் தமது கருத்துக்கைள முன்ைவத்-
துள்ளன.

உள்ளூராட்� ேதர்தல் சட்ட �ர்�ருத்தங்கள், மாகாண சைபகள் சட்-
டங்கள் மற்றும் பாராளுமன்ற ேதர்தல் சட்டங்கள் மற்றும் ேவட்பாளர்-
கள், 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 பாரா-
ளுமன்றத்�ல் சமர்ப்�க்க எ�ர்பார்த்துள்ேளாம்.

ேக: ெபாதுமக்கள் மத்தியில் முக்கிய தைலப்பாக               
மாறியுள்ள புதிய அரசியலைமப்புத் தயாரிப்புப் பணிகள் 

தற்ெபாழுது எந்த நிைலயில் உள்ளன?
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 நல்ெலா-
ழுக்கம் மற்றும் கண்ணியம் 

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

ப�ல்: பாராளுமன்ற உறுப்�னர்க�ன் நம்-
�க்ைக மற்றும் நல்ெலாழுக்கம் என்பவற்�-
னால் பல வருடங்களாக �மர்சனங்கள் முன்-
ைவக்கப்படு�ன்றன. சபாநாயகர் மற்றும் 
கட்�த் தைலவர்கள் கலந்துைரயா� வரு�ன்ற-
னர், ே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.

ேக: அந்நிய ெசலாவணிைய மீத-
ப்படுத்துவதற்காக ெவளிநாடுக-

ளில் உள்ள ெகன்சியூலர் அலுவலக-
ங்கைள 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, எங்-
களுைடய உறவுகள் மற்றும் பு�ய வர்த்தகம், 
முத�ட்ைட ேமம்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புக்-
கைளத் �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 அணுகுமு-
ைறைய நைடமுைறப்படுத்�யுள்ளார்.

ேக: நாட்டில் விைரவில் உணவு 
தட்டுப்பாடு ஏற்படும் என ேஜ.வி.

பி எச்சரித்துள்ளது. அதில் ஏேதனும் 
உண்ைம உள்ளதா?

ப�ல்: அடுத்த �ல மாதங்க�ல் பு�ய அறுவ-
ைடைய ே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 அைடந்-
துள்ேளாம். எனேவ, பல்ேவறு மாவட்டங்-
க�ல் இருந்து வரும் அைனத்து மு�வுக-
ைளயும் அரசு நன்கு உணர்ந்து ப���த்து 
வரு�றது. நாங்கள் கடைமப்பட்டுள்ேளாம், 
அத்�யாவ�ய உணவுகைள சந்ைதக்கு வழங்-
குவைத உறு� ெசய்ேவாம்.

ேக : ஊடகங்கள் ஊகிப்பது 
ேபான்று அரசாங்கத்தின் கூ-

ட்டணிக் கட்சிகளுக்குள் முரண்பாடுகள் 
உள்ளதா?

ப�ல்: அரச கூட்ட�க�ல் மாெபரும் கூட்-
ட�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, அர-
சாங்கம் ெநருக்க�களுக்கு மத்��லும் முன்-
ேன�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�ப்-
புகளும் ேவறு�தமாக �ரூ�க்கப்படும். 
எங்கள் �ரச்�ைனகள் �ர்க்கப்படுவதுடன், 
அரசாங்கம் 2022ஆம் ஆண்�ல் வலுவான 
�ைல�ல் நகரும்.

இந்�ய �னவர்கள் ெபரும் எண்�க்ைக�லான படகுக�ல் 
இலங்ைக கடற்பரப்புக்குள் நுைழவது கு�த்து ெசய்ம� மூலம் எடுக்-
கப்பட்ட புைகப்படங்கள் இந்�ய மத்�ய அரசுக்குக் காண்�க்கப்பட்-
டைதத் ெ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 கலந்துைரயா-
டல்க�லும் இவ்�வகாரம் �ரஸ்தா�க்கப்பட்டுள்ளது. தைடப்பட்ட 
ேபச்சுக்கைளத் ெதாடர்வதற்கும் இ�ல் இணங்கப்பட்டது. இராஜதந்-
�ர மட்டத்�ல் எவ்வாறான இணக்கப்பாடுகள் எட்டப்பட்டாலும் 

�னவர்க�ன் வாழ்வாதாரத்ைத உறு�ப்படுத்தும் வைக�ல் எடுக்கப்-
படும் நடவ�க்ைககேள இப்�ரச்�ைனைய �ரந்தரமாக மு�வுக்குக் 
ெகாண்டுவரும்.

எந்தெவாரு நாட்�னதும் அள�ன் அ�ப்பைட�ல் அதன் இைற-
யாண்ைம �ர்மா�க்கப்படலாகாது. இந்�யா அள�ல் ெப�யது என்-
பதால் இலங்ைக�ன் சர்வேதச கடல் எல்ைலைய �� தமது ெசயற்-
பாடுகைள 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.

Y¯}‹YMv Rv£l³£¹|x
fkj;njhopy; mikr;R

Ministry of  Agriculture

,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;.

  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. 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

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

  Contract No.: LK-MOA-PMU-261121-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

W`_z gy;fiyf;fofk; - khj;jiw

tpiykDf;fSf;fhd tpN\l mwptpj;jy;
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; 

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;. 

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.

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

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (ITB)
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;

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;.

•  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;.

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

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

4.  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;.

  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.

= [ath;jdGu nghJ itj;jparhiy

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

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

 murhq;f itj;jparhiyfs;> jpizf;fsq;fs;> 

mikr;Rf;fs; kw;Wk; Gfo;tha;e;j fk;gdpfspd; Xa;T 

ngw;w fl;bl Nghh;kd;fSk; tuNtw;fg;gLfpd;wdh;. 

 ,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;. 

rk;gsk; Ngrpj;jPh;f;fg;gLk;.

 epakdnkhd;iw toq;fy;/ toq;fhjpUj;jy; 

Mfpatw;wpw;fhd chpikia = [ath;jdGu nghJ 

itj;jparhiyNa nfhz;Ls;sJ. 

 jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; tpz;zg;gpf;Fk; 

gjtpahdJ Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. 

 2022.01.25 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;. 

jiyth;>

= [ath;jdGu nghJ itj;jparhiy>

jsgj;gpl;ba>

ENfnfhl.

05.01.2022.
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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;

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;. 

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;.

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

nfhOk;G khtl;l mYtyfk;>
fly;rhh; #oy; ghJfhg;G mjpfhu rig>

,y. 177> ehty tPjp> nfhOk;G-05.

njhiyNgrp: 011-2554006

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

khj;jiw khtl;l mYtyfk;>
fly;rhh; #oy; ghJfhg;G mjpfhu rig>

,y. 18> tpy;kl; ghy#hpa khtj;ij>

E}Ng> khj;jiw.

njhiyNgrp: 041-2234250

`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

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;>
fly;rhh; #oy; ghJfhg;G mjpfhu rig>

gpuNjr rigf; fl;blk;> fpuhk rig> 

tPjp> jk;gpYtpy; - 2.

njhiyNgrp: 067-2265416

kl;lf;fsg;G khtl;l mYtyfk;>
fly;rhh; #oy; ghJfhg;G mjpfhu rig>

,y. 03> gps;isahh; Nfhapy; tPjp>

1Mk; FWf;Fj; njU>

kl;lf;fsg;G.

njhiyNgrp: 065-2224979

aho;g;ghz gpuhe;jpa mYtyfk;>
fly;rhh; #oy; ghJfhg;G mjpfhu rig>

gpuNjr nrayfk;>

aho;g;ghzk;>

njhiyNgrp: 021-2212663

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

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.

Rw;Wyhj;Jiw mikr;R

,yq;if rptpy; tpkhd Nritfs; mjpfhu rig

tpiykDf; Nfhuy;
tpiykD

tpiykD 
,yf;fk;

Kd;Ndhb tpiy 
kDf; $l;lk;

tpiykDr; rkh;g;gpj;jy;

,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

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;

,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

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;

1.  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.

2.  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;.

3.  ,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;.

4. tpiykDit toq;Ftjw;fhf fle;j %d;whz;L (03) fspy; epfuhd xg;gq;fspy; mDgtk; Njit.

5.  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;.

6.  ,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;.

7.  midj;J tpiykDf;fSlDk; ,yq;if ehzaj;jpy; &gh Ik;gjhapuk; (&. 50>000.00/-)  ngWkhdKs;s 
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;.

8.  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;  nfhs;Sk; chpik 

,yq;if rptpy; tpkhd Nritfs; mjpfhu rigf;F chpj;jhFk;.

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

,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
efu mgptpUj;jp mjpfhurig

n`huz> kpy;yhttpy; ntypf;fl 
rpiwr;rhiyj; njhFjpia kPsikg;gjw;fhd 

tbtikg;G> eph;khzk; kw;Wk; epjpaply;
Contract No.: PD/UDA/MILLEWA/CWP/2022/001

1.  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> rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; gpd;tUk; jFjpj;jd;ik 

jfTj;jpwDf;F mike;njhOfy; Ntz;Lk;. 

 • 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;

    my;yJ

 •  $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;.

 •  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;.

 •  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;. 

4. 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;;. 

5.  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;. 

6.  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;. 

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.
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ஒரு வியாபாரி உப்பு வாங்குவதற்்ா் 
தன் ்ழுமதமயக் ்டற்்மைக்கு 

ஓட்டிச் சென்்ார். பபாகும்  வழியில் ஓர் 
நீபைாமட இருநதது. திரும்பி வரும்-
பபாது ்ால்தவறி ்ழுமத ஓமடயில் 
விழுநதது. தண்ணீரில் உப்பு ்மைநது 
பபானதால், ்ழுமத எழுநதபபாது 

சுமையின் ்னம் மி்வும் கும்நதிருந-
தது.   

வியாபாரி திரும்பிப்பபாய், இன்னும் 
கூடுதலா் உப்மபத் தனது ப்ாணி்ளில் 
நிைப்பிக்ச்ாண்டான். பவண்டுசைன்ப் ்ழுமத 
மீண்டும் விழுநது தனது பாைத்மதக் கும்த்-
துக் ச்ாண்டது. எனபவ அது சவற்றி்ைைா்க் 
்மனத்தது.   
வியாபாரிக்குக் ்ழுமதயின் தநதிைம் புரிநது-

பபா்பவ, மூன்்ாம் மும்யா் ஓமடக்கு அமத 
ஓட்டிச் சென்்ான். அங்ப் உப்புக்கு பதிலா்க் 

்டற்பஞ்சு மூட்மட்மை வாங்கினான். ஓமடமய 
அமடநததும், மீண்டும் அபத தநதிைத்மதக் ் ழுமத 
செய்தது.   

ஆனால் ்டற்பஞ்சு தண்ணீமை உறிஞ்சிக்-
ச்ாண்டு மி்வும் ் னத்துப் பபானது.  தான் செய்த 
தநதிைம் தன்மீபத பாயபவ, ் ழுமத இைண்டு பங்கு 
பாைத்மதச் சுைநதது. 
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பெயர்   ...........................................................

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

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

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

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

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

மாணவரின் பெயர் 

இடமிருந்து வைம்  
(01)  ஒலி, ொம்பு ஆகிய இரு பொருள் தருகின்்ற பசால் 

இது.  
(07)  மகன், புதல்வன், புத்திரன் என்ப்றல்ைாம் 

பசால்ைக் கூடிய மறப்றாரு பசால்.  
(11)  மாணவர்களாகிய உஙகளுக்கு மிகவும் ெரிசச-

யமான பசால் இது. உஙகள் ொடத்தில் ெை விட-
யஙகலள மனதில் நிலனவில் லவத்திருக்க ொட-
மாக்கிக் பகாள்ள வவண்டிய வதலவ உள்ளது. 
அவவாறு ொடமாக்கிக் பகாள்வலத குறிக்கும் 
பசால் இது.   (தலைகீழான பசால்)  

(17)  ஊடடசசத்துகள் நில்றந்த திரவநிலை நில்றயுணவு.  
(19)  அரிசி, ெருப்பு, மா வொன்்றவறல்ற சாக்கு ஒன்-

றினுள் இடடு கடடினால் அதலன இவவாறு 
கூ்றைாம்.  

(21)  கவிலதலயயும், கவிஞலனயும் இசபசால்ைால் 
பொதுவாகக் குறிப்பிடைாம்.  (தலைகீழான பசால்)  

(23)  உைகில் மக்கள் அலனவருக்கும் ஊடடசசத்து 
ஆகாரம் வழஙகுகின்்ற சாதுவான மிருகம்.                      
(தலைகீழான பசால்)  

(25)  இந்த காடடுவிைஙகு இைஙலகக் காடுகளிலும் 
வசிக்கின்்றது. தாவரஉண்ணியான இந்த அப்ொவி 
விைஙகு இல்றசசிக்காக பெருமளவில் வவடலட-
யாடப்ெடுகின்்றது.    (தலைகீழான பசால்)  

வமலிருந்து கீழ்  
(01)  வீடு, மனம், உடெக்கம் ஆகிய அர்த்தஙகள் தரு-

கின்்ற பசால்.  
(03) முகம் என்ெதன் ஒத்தபொருள் பசால்.  
(04)  உடல் மாத்திரமன்றி, இதுவும் தூயதாக இருக்க 

வவண்டும்.   (தலைகீழான பசால்)  
(05)  இதமாக வீசுகின்்ற காறறு இது. உடலுக்கு இதமாக 

இருக்கும்.  
(17)  யாலனலயப் ெராமரிப்ெவலனயும், வதர்ச சாரதி-

லயயும் குறிக்கின்்ற பொதுவான பசால்.  
(19) ெைாவின் இளம் பிஞ்சு இவவாறு கூ்றப்ெடும்.  
(20)  இராணுவ அணிலய இவவாறு குறிப்பிடைாம்.   
      (தலைகீழான பசால்)  
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சிறுவர் உலகம்

தினகரன் வோரமஞ்சரி 
த.ப�.இல.834. 

பகோழும்பு

வகுப்ொசிரியர்  பெறவ்றார் லகபயாப்ெம்

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

பி்றந்த திகதி  .......................................

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

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

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

வகுப்ொசிரியர் லகபயாப்ெம்

மோணவர் கழகம்
சிறுவர் உலகம்

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

குறளமுதம் : குறளமுதம் : 
ஈதல்: இலசெட வாழ்தல்: அதுஅல்ைது   
ஊதியம் இல்லை உயிர்க்கு   

தெளிவுரை :  
வறியவர்க்கு ஈெல் வவண்டும். அெனால் புகழ் உண்்ாக 

வாழவவண்டும். அப்புகழ் அல்்ாமல் உயிர்க்கு ஊதியமா-
னது வவத�ான்றும் இல்ர். 

டி. தனுஷ்கா,

படானிராஜ்  -  வகாகிைா
பகாழும்பு 15.

க. கமவைந்திரன் நிந்தியா,
தரம் 05,  
மட/அரசடிப்பிள்லளயார் கனிஷட வித்தியாையம்,
மடடக்களப்பு.

எஸ். திவயானி,
தரம் 12, கம்மடுவ தமிழ் மகா வித்தியாையம்,
மாத்தலள.

என்.ஏ. ஜனனிகா,
தரம் 03, தலுப்பிடடிய வித்யசந்ரா வித்தியாையம்,
தலுப்பிடடிய.
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இவ்ோர 
மழலல

விலடகள்
இடமிருந்து வைம்  
01.  புத்தாண்டு    10.  தானியம்    14.  லகதி   
18   குரு    21.  குலட    23.  முகில்   
வமலிருந்து கீழ்   
01.  புன்னலக     03.  தாத்தா     08.  துரும்பு     
11.   ெனி     15.  குருதி    20.   கிலள  
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தறவொலதய சூழ்நிலை காரணமாக குறுக்பகழுத்துப் வொட-
டிகளுக்கான ெரிசில்கள் வழஙகப்ெடாது என்ெலத எமது சி்றார்-
களுக்கு அறியத் தருகின்வ்றாம். ஆனாலும் ஆர்வம் பகாண்ட 
சி்றார்களுக்காக குறுக்பகழுத்துப் வொடடிகள் பதாடர்ந்தும் இடம்-
பெறும்.                                                           (ஆர்)

கழுதையின் 
ைந்திரம்   

மைல் ைதி : ஆபிரிக்்ாவில் அமைநதுளை மைல் ைதியானது உலகில் மி் நீைைான 
ஆ்ாகும்.   

அபைஸன் : சதன் அசைரிக்்ாவில் அமைநதுளை அபைஸன் ைதியானது பல கிமை -்
மைக் ச்ாண்டது. இது விொலைான வனங்்மை ஈைைாக்கிக் ச்ாண்டு சபரிய நீர் ைமல -்
மைக் ச்ாண்டு பாயும் பைநத ஒரு ஆ்ாகும். இதுவும் உலகிலுளை சபரிய ஆ்ா்க் ் ணிக்-
்ப்படுகி்து. இதன் நீைம் 3,900 மைலாகும்.   

மிஸிசிபி : வட அசைரிக்்ாவில் அமைநதுளை மிஸிசிபி ஆறு இைண்டு கிமை்மைக் 
ச்ாண்டது. இதன் சைாத்த நீைம் 5460 மைலாகும்.   

ஒப் ஈர்டிக் : பொவியத் ைஷயாவில் அமைநதுளை ஒப் ஈர்டிக் ஆறு 4500 மைல் நீைைா-
னது.  

யங்டிஸி : சீனாவில் அமைநதுளை யங்டிஸி ஆறு 3200 மைல் நீைைானது.   
மிசஸாரி : அசைரிக்்ாவில் அமைநதுளை மிசஸாரி ஆறு 2950 மைல் நீைைானது.   
ஆமூர் : ஆசியாவில் அமைநதுளை ஆமூர் ஆறு 2900 மைல் நீைமுமடயது.   
லீனா : பொவியத் ைஷயாவில் உளை லீனா ஆறு 2860 மைல் நீைமுமடயது.  
ச்ாங்ப்ா : ஆபிரிக்்ாவில் அமைநதுளை ச்ாங்ப்ா ஆறு 2900 மைல் நீைமுமடயது.   
சயனிஸி : ைஷயாவில் அமைநதுளை சயனிஸி எனும் ஆறு 2800 மைல் நீைமுமடயது.   

எஸ்.எம்.எம். பமாஹமட பைய்ன்,  
பவலிப்ென்ன.  

உலகிலுள்ள நீ்ளமோன ஆறுகள  

குப்லெயில் 
கிடந்தாலும் குண்டுமணி 

நி்றம் வொகுமா?

விளக்கம்  எஙகிருந்தாலும் உயர்ந்த விையஙகள் 
உயர்ந்த விையஙகளாகவவ இருக்கும். இடத்லதப் பொருத்து 

அதன் தன்லமவயா, தரவமா மா்றாது என்ெதறகாக பசால்ைப்ெடட 
விையம்தான் இது. ஆனால் இஙகு சரியாக பசால்ைப் வொனால் 

இந்தப் ெழபமாழியின் வடிவம் குப்லெயில் கிடந்தாலும் குன்றி மணி 
நி்றம் வொகுமா என்று வரவவண்டும். உசசரிப்பில் ஏறெடட மாற்றஙகள் 
காரணமாக ெழபமாழியின் அந்த குறிப்பிடட வார்த்லத வடிவம் மாறி 
விடடது. இருப்பினும் குண்டுவவா குன்றிவயா இஙகு ெழபமாழி தரும் 

விளக்கம் மாறிப்வொக வில்லை என்ெது குறிப்பிடத்தக்கது.

சுஷமிதன் ஆனந்தன்,
வ�ார்வூட தமிழ் மகா வித்தியாையம்,

வ�ார்வூட. 

   
   

   
   

   
   

 பழ
மமொ

ழியும்  விளக்கமும்

பகாழும்பு டீ. எஸ். வசனா�ாயக்க கல்லூரியின் இஸ்ைாமிய தின நிகழ்வு அண்லம-
யில் கல்லூரி மண்டெத்தில் �லடபெற்றது. பொறுப்ொசிரியர் திருமதி பிர்பதௌஸி-
யா ொறுக்கின் வழிகாடடலில் �லடபெற்ற இவவிழாவில் சிவரஷட சடடத்தரணி 
�த்வி ெஹாவுத்தீன் பிரதம அதிதியாகவும் சி்றப்பு விருந்தினராக ரியாஸ் சஙகானி-
யும் கைந்து பகாண்டனர். கல்லூரி அதிெர் பிரசன்ன உடமுகாந்திரம், தமிழ்ப்பிரிவு 
உெ அதிெர் திருமதி வயா. சிவொைன்,  கல்லூரி ஆசிரியர்கள், மஜ்லிஸ் உறுப்பின-
ர்கள், மாணவர்களும் கைந்து சி்றப்பித்தனர். இந்நிகழ்வில் 'அல் இக்ரா ' சஞ்சிலக 
பவளியிடடு லவக்கப்ெடடதுடன்  பகாவரானா விடுமுல்றயின் வொது தகவல் பதாழி-
ல்நுடெ உதவியுடன் �டாத்தப்ெடட இஸ்ைாமிய வொடடிகளில் பவறறியீடடிய மாண-
வர்களுக்கு ெதக்கஙகளும் சான்றிதழ்களும் வழஙகி லவக்கப்ெடடன. 

புத்்ோண்டுக் 
கனவு!  
புத்தாண்டு பி்க்ம்யில்  
புதுமை எங்கும் பூத்திடும்  
விதியும் ைலைாய் ைாறிடும்  
விமன எல்லாம் தீர்நதிடும்  
ைதியும் கூர்மை தநதிடும்  
ைடமை எல்லாம் நீங்கிடும்  
ொதி பபதம் ்மலநதிடும்  
ைல்ல ்னவு பலித்திடும்  
ைாளும் ைன்ப் இனித்திடும்!  

ஸாதிக் ொரிஸ்,  
மள்வாலன.   

சின்னப் பாமவப் பிளமைமயப்பபால்   
சிரிக்கும் எங்்ள தங்ம்மயப்பார்   
என்ன அழகு அவைழகு   
எநத ைலரும் பதாற்றுவிடும்.   
  
என்மன அருப் அவள அமழப்பாள   
இறு்ப் பற்றி ஆமெயுடன்   
்ட்டி முத்தம் அவளதருவாய்   
்ற்்ண் டா் அதுஇனிக்கும்..   
  
இமெயி பனாடு ைான்பாட   
இைண்டு ம்மயயும் அவளவீசி   
அழ்ாய் ஆடும் அவைாட்டம்   
அமனவமையும் ையங்் மவக்கும்.   
  
சைல்ல சைல்ல ைமடபயில்வாள   
மிட்டாய் ப்ட்டு அடம்பிடிப்பாள   
ைழமல சைாழியில் அவளபபசி   
ைனசில் பதமன ஊற்றிடுவாள.   
  
அன்புத் தங்ம் அவளுடபன   
அ்லா திருப்பபன் என்ச்ன்றும்   
எங்்ள சபற்ப்ார் அ்ம்ைகிழ   
இனிபத வாழபவாம் உல்த்தில்.   

பைல்லிதாசன்,   
திருவகாணமலை.   

எனது ்ஙலகப் 
�ோப்�ோ..!   

உைக அதிசயஙகளுள் ஒன்்றாகக் கருதப்ெடுவது சீனப் 
பெருஞ்சுவராகும். ெண்லடய   சீன அரசர்கள் தங -

களின் ொதுகாப்பிறகாக வலிலமயான வகாடலட-கலளயும்,  
சுறறுசசுவர்கலளயும் எழுப்பினர் என்ெதறகு எடுத்துக்காட -
டாகத் திகழ்வவத  சீனப் பெருஞ்சுவர்.

சீனப் பெருஞ்சுவரின் நீளம் 5,500 லமல்கள். உய-
ரமான சிறுசிறு கண்காணிப்புக் வகாபுரஙகள்  ஆங -
காஙவக அதிக அளவில் காணப்ெடுகின்்றன. சுவரின் 
அடிப்ெகுதி அகைம் 8  மீடடர். வமறெகுதி அகைம் 5 
மீடடர். சுவரின் இலடயில் மண், பசஙகல்,  கருங-
கல் நிரப்பிப் ொலதவொல் பசய்துள்ளனர். சுவரின் 
வமலுள்ள இருப்புப்  ொலத, குதிலர வீரர்கள் பசல்ை 
ஏற்றவாறு அலமக்கப்ெடடுள்ளது.

இசசுவலர எழுப்புவதறகு �ாடடின் மூன்றில் 
ஒரு ெகுதி மக்கள் இரவு ெகல்   ொர்க்காது வவலை 
ொர்த்துள்ளனர். சீனப் பெருஞ்சுவரில் இரு உருவப் 
ொல்றகள்   காணப்ெடுகின்்றன. 

விவனா மதிவதனி,
லுனுகலை.

சீனப்பெருஞ்சுவர்



இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 ஜனவரி மா்தம 9ம திைதி ஞாயிற்றுக்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.

THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY JANUARY 09, 202224 2022 ஜனவரி 9 ஞாயிற்றுக்கிழமை

விளையாட்டு விழாவிற்ான
க்ால் அலரி மாளிள்யில்

ப�ொதுநலவொய நொடுகளின்

kQ;rhpkQ;rhp

பிரித்ானியாவின் பர்மிங்-
ஹாம் நகரில் இம்முமை நமை-
பபைவுள்ள 22ஆவது பபாதுநல-
வாய நாடுகளின் விம்ளயாட்டு 
விழாமவ முன்னிட்டு உலக்ளா-
விய ரீதியில் 72 நாடுகளுக்கு 
ப க ா ண் டு ப ெ ல் ல ப ப டு கின் ை 
ைாகாராணியின் ககால் கைந்  
(05) பிற்பகல் அலரி ைாளிமக -
யில் பகௌரவ பிர்ைர் ைஹிந் 
ராஜபக்ஷ அவர்களினால் வர -
கவற்கபபட்ைது.

25ஆவது நாைாக கைந் 
03ஆம் திகதி ைாமலதீவிலிருநது 
இலங்மகக்கு பகாண்டுவரப -
பட்ை ககால் மூன்று தினங்க்ளாக 

நாட்டின் பல்கவறு பகுதிகளுக்கும் பகாண்டு 
பெல்லபபட்டு அண்மையில் அலரி ைாளி -
மகக்கு பகாண்டு வரபபட்ைது.

இம்ளஞர் ைற்றும் விம்ளயாட்டுததுமை 
அமைசெர்  நாைல் ராஜபக்ஷவின் ஆகலாெ-
மனயின் கபரில் இந் ககாலிமன வரகவற்று 
காட்சிபடுததுவ்ற்கான ஒருங்கிமைபபு 
பெயற்பாடுகம்ள முன்பனடுக்கும் பபாறுபபு 
இலங்மக க்சிய ஒலிம்பிக் குழுவிற்கு உததி -
கயாகபூர்வைாக வழங்கபபட்டுள்ளது.

அ்ற்கமைய க்சிய ஒலிம்பிக் குழுவின் 
்மலவர் சுகரஷ் சுபரைணியம்  எதிர்வரும் 
ஜுமல 28ஆம் திகதி பர்மிங்ஹாமில் ஆரம்-
பைாகும் பபாதுநலவாய நாடுகளின் விம்ள-
யாட்டு விழாவின் உததிகயாகபூர்வ சின்னம் 
ைற்றும் ககாலின் மூலம் பவளிபபடுத்பப -
டும் கருததிமன  பிர்ைர் ைஹிந் ராஜபக்ஷ 
முன்னிமலயில் முன்மவத்ார்.

அ்மன ப்ாைர்நது க்சிய 
ஒலிம்பிக் குழுவின் ்மலவர் 
சுகரஷ் சுபரைணியம் அவர்களி -
னால் பிர்ைரிைம் ககால் வழங் -
கபபட்ைது.

“2022 Queen’s Baton Relay” 
(QBR) என நமைபபறும் இந் 
விகெை காட்சிபபடுத்ல் 
திட்ைம் பிரித்ானிய ைகாரா -
ணியின் ்மலமையில் கைந் 
ஒக்கைாபர் ைா்ம் 7ஆம் திகதி 
ஆரம்பிக்கபபட்ைது.

இக்ககால்  இலங்மகயி -
லிருநது பங்க்ளாக்ஷிற்கு 
பகாண்டு பெல்லபபட்ைது.

இம்ளஞர் ைற்றும் விம்ள -
யாட்டுததுமை அமைசெர் 

நாைல் ராஜபக்ஷ, பிர்ைரின் பெயலா -
்ளர் காமினி பெனரத, இம்ளஞர் ைற்றும் 
விம்ளயாட்டுததுமை அமைசசின் பெய -
லா்ளர் அனுரா் விகஜககான், இம்ளஞர் 
ைற்றும் விம்ளயாட்டுததுமை அமைச -
சின் கைலதிக பெயலா்ளர்  விக்ரைசிங்க, 
விம்ளயாட்டு அபிவிருததித திமைக் -
க்ளததின் பணிபபா்ளர் நாயகம் அைல் 
எதிரிசூரிய, க்சிய ஒலிம்பிக் ெங்கததின் 
்மலவர் சுகரஷ் சுபரைணியம், க்சிய 
விம்ளயாட்டு கவுன்சில் உறுபபினர் யஸ் -
வநத முதப்ட்டுகவகை, க்சிய ஒலிம்பிக் 
ெங்க பெயலா்ளர் பைக்ஸ்பவல் ் சில்வா, 
க்சிய ஒலிம்பிக் ெங்கததின் ெந்ன 
லியனகக, நிலு பபர்னாண்கைா, காமினி 
ஜயசிங்க, பளு தூக்கும் விம்ளயாட்டு வீரர் 
சிந்ன வி்ானகக உளளிட்ை பலர் கலநது 
பகாண்ைனர்.

கைாழுமபு ஹமீட அல்ஹஹூகைனி 
ே்தசிே ்பா்டைாக�யின் ்பகழே மாண-
வர்ைளின் 82 ஆவது குழுவினர்

ஏற்்பாடடில் புதி்தாை நிர்மாணிக்ைப-
்பட்ட க்பாக்ஸிங் அரங்கு அணகமயில் 
ைல்லூரி அதி்பர் அத்னான் ்தக�கம-
யில் திறந்து கவக்ைப்பட்டது.

வாழ்வின் ஒளி அகமபபின் ேவணடு 
ேைாளுக்கு இணங்ை இந்்த க்பாக்ஸிங் 
அரங்ைம புதி்தாை திறந்து கவக்ைப்பட-
்டது. நிைழ்வில் பிர்தம அதிோை வாழ்வின் 
ஒளி அகமபபின் ்தக�வர் கஜயினுல் 
ஆபதீன் ை�ந்து கைாணடு திறந்து 
கவத்்தார். இந்்த க்பாக்ஸிங் அரங்கு 
நிர்மாணிப்ப்தற்கு 2 மில்லிேன் ரூ்பா 
கை�வான்தாை அகமபபின் ்பணிப்பா-
்ளர்ைளில் ஒருவரான க்பஷால் புஹாரி 
க்தரிவித்்தார். இந்்த க்பாக்ஸிங் அரங்கில் 
்பயிற்சி க்பறுவ்தற்ைான ைந்்தர்ப்பத்திகன 
மாணவர்ைள ்பேன்்படுத்திக் கைாள்ள 
ேவணடும என அதிதிைள ேவணடிக் 
கைாண்டனர். அத்து்டன் ைல்லூரி மாண-

வர்ைள ்பேன்்ப்டத்்தக்ை வகையில் ைரம, 
கைஷ் ே்பாடடிைளில் ்பயிற்சி க்பறுவ்தற்-
ைான நிக�ேமும அதிதிை்ளால் திறந்து 
கவக்ைப்பட்டன. அத்து்டன் ைல்லூரியில் 
ஸ்மாட வகுப்பகறகேயும அதிதிைள 
திறந்து கவத்்தனர். இ்தற்ைான நிதி 
உ்தவிகே ைல்லூரியின் ைட்டார் ்பகழே 
மாணவர்ைள கிக்ளயினால் ஒதுக்ைப-
்பட்டது குறிபபி்டத்்தக்ைது. அவர்ைள 10 
�டைம ரூ்பா நிதிகே க�ட ே்பா க�ப 
அகமபபின் ேவணடுேைாளுக்கிணங்ை 
அன்்பளிப்பா்ள வழங்கினர்.

அத்து்டன் வாழ்வின் ஒளி அகமப-
பின் ்பணிப்பா்ளர் இமதிோஸ் ்பாரூக், 
ைல்லூரியின் பிரதி அதி்பர் ்பத்ம-
சிறி ஜேசூரிே ஆகிேோரும ை�ந்து 
கைாண்டனர். கைாழுமபு ஹமீட அல் 

ஹஹூகைனி ைல்லூரி ை்டந்்த 77 ம 
ஆணடு ைா�ப்பகுதியில் க்பாக்ஸிங் 

விக்ளோடடில் கைாடி ைடடிப ்பறந்்த-
கமயும விேை்ட அமைமாகும.

க்டன்னிஸ் சூப்பர் ஸ்்டார் ே�ாவக் 
ேஜாேைாவிச்சின் அவுஸ்திேரலிே விைா 
விவைாரம, அவுஸ்திேரலிே ்பகிரங்ைத்தில் 
விக்ளோடுவ்தற்ேைா அல்�து �ாடடிற்-
குள நுகழவ்தற்ேைா, ேைாவிட-19 ்தடுப-
பூசி விதிைளில் நுட்பமான ஆனால் முக்கி-
ேமான வித்திோைமாை இருக்ை�ாம.

ஒன்்பது முகற அவுஸ்திேரலிே ்பகிரங்ை 
ைமபிேனான அவரது நுகழவு விைா விேத்-
்தகு முகறயில் ்பறிக்ைப்படடு, இந்்த வாரம 
கமல்ே்பார்னில் உள்ள அரைாங்ை ்தடுபபு 
கமேத்தில் கவக்ைப்பட்டது, அவரது இர-
சிைர்ைள மற்றும குடும்பத்தினரி்டமிருந்து 
ஒரு மன உக்ளச்ைக� தூணடிேது.

அவர் அங்கு கவளளிக்கிழகம  கிறிஸ்-
மஸ் தினத்க்த ைழித்்தார்.

எவவாறாயினும, 34 வே்தான கைர்பிோகவச் ேைர்ந்்த இவர் 
ை்டந்்த பு்தன்கிழகம இரவு கமல்ே்பார்ன் விமான நிக�ேத்தின் 
வழி 2 இல் உள்ள எல்க�க் ைடடுப்பாடடில் ்தனது ை்டவுச்சீடடு 
மற்றும ஆவணங்ைக்ள ஒப்பக்டத்்தே்பாது என்ன �்டந்்தது என்்பது 
இன்னும க்தளிவாைத் க்தரிேவில்க�.

அவுஸ்திேரலிோவிற்கு வரும கவளி�ாடடினருக்ைான ைடுகம-
ோன கைாவிட-19 ்தடுபபூசி ே்தகவைக்ள ேஜாேைாவிச் பூர்த்தி 
கையேத் ்தவறிவிட்டார் என்்பது அவுஸ்திேரலிே அரைாங்ைத்தின் 
ைணேணாட்டத்தில் இருந்து இபே்பாது கவளிவருகிறது.

முக்கிேமாை, வீடடிே�ேே கைாவிட-19 ்தடுபபூசிைளில் இருந்து 
வி�க்கு க்பற விருமபும அவுஸ்திேரலிேர்ைக்ள வி்ட, எல்க�கே 
ை்டக்ை முேற்சிக்கும கவளி�ாடடினருக்ைான ே்தகவைள மிைவும ைடு-
கமோனகவ.

அவுஸ்திேரலிோவில் உள்ள முக்கிே ேவறு்பாடு என்னகவன்-
றால், ே�ாயத்்தடுபபு க்தா்டர்்பான அதிைாரபூர்வ அவுஸ்திேரலிே 
க்தாழில்நுட்ப ஆே�ாைகனக் குழுவின் வழிைாடடு்தலின் கீழ், 
ை்டந்்த ஆறு மா்தங்ைளில் உங்ைளுக்கு கைாவிட-19 க்தாற்று இருப-
்பக்தக் ைாட்ட முடிந்்தால், ்தற்ைாலிை ்தடுபபூசி வி�க்கு க்பற�ாம.

நீங்ைள அவுஸ்திேரலிோவிற்கு வரும கவளி�ாட்டவராை இருந்-
்தால், உங்ை்ளால் முடிோது.

இரடக்ட ்தடுபபூசி ே்பா்டப்ப்டா்த்தற்கு ேஜாேைாவிச் உணகமயில் 
முந்க்தே க்தாற்றுே�ாகேப ்பேன்்படுத்தினார் என்்பது உறுதிப்ப-
டுத்்தப்ப்டவில்க�.

அந்்த அடிப்பக்டயில் அவர் விதிவி�க்கு அளித்திருந்்தால், 
க்டன்னிஸ் அவுஸ்திேரலிோ மற்றும விக்ே்டாரிோ மாநி� அரைாங்-
ைத்்தால் அகமக்ைப்பட்ட கைேல்்பாடடில் அவுஸ்திேரலிே ்பகிரங்ைத்-
தில் விக்ளோ்ட அவருக்கு வி�க்கு கிக்டத்்தால் ே்பாதுமான்தாை 
இருந்திருக்கும.

ஆனால் �ாடடிற்குள கைல்� இது ே்பாதுமான்தாை இருக்ைாது.
ஏகனன்றால், க்டன்னிஸ் அவுஸ்திேரலிோ அ்தன் வி�க்கு அ்ள-

வுேைால்ைக்ள வீடடில் உள்ள அவுஸ்திேரலிேர்ைளுக்குப க்பாருந்-
தும ATAGI வழிைாடடு்தல்ைக்ள அடிப்பக்டோைக் கைாண்டது.

'விக்ே்டாரிோவில் க்டன்னிஸ் விக்ளோடுவ்தற்கு விக்ே்டாரிோ 
அரைாங்ைம விதித்துள்ள வி�க்கு, அவுஸ்திேரலிோவின் ே�ாக்ைங்-
ைளுக்ைாை எந்்தகவாரு வி�க்கு அல்�து நுகழவுத் ே்தகவக்கும 
முற்றிலும ேவறு்பட்டது' என்று உளதுகற அகமச்ைர் ைேரன் ஆணட-
ரூஸ் கவளளிக்கிழகம க்தரிவித்்தார்.

அவுஸ்திேரலிோவிற்குள நுகழே, உங்-
ைளுக்கு விைா ே்தகவ, ஆனால் நீங்ைள 
நுகழவுத் ே்தகவைக்ளயும பூர்த்தி கையே 
ேவணடும: எதிர்மகறோன கைாவிவிட-19 
PCR ேைா்தகன மற்றும முழுகமோன 
்தடுபபூசி அல்�து ்தடுபபூசி ே்பா்ட முடிோது 
என்்ப்தற்ைான மருத்துவ ஆ்தாரம.

-'க்டன்னிஸ் அவுஸ்திேரலிோவுக்கு ஒரு 
ேைளவி'

க்டன்னிஸ் அவுஸ்திேரலிோ  அகமப-
பின் ்தக�கம மருத்துவ அதிைாரி 
கைகோப்பமிட்ட மருத்துவத் ்தக�பபில் 
ேஜாேைாவிச் எல்க� ைாவல் அதிைாரிை-
ளுக்கு மருத்துவ வி�க்கு அளித்்த்தாை 
ே்தசிே ஒளி்பரபபு  ேைகவோன ஏபிசியி-
்டம அரசு வட்டாரங்ைள க்தரிவித்்தன. இது, 

நிராைரிக்ைப்பட்டது என்றனர். இது குறித்து க்டன்னிஸ் அவுஸ்திேரலி-
ோகவ ஏற்ைனேவ எச்ைரித்திருந்்த்தாை அரசு கூறுகிறது.

ஊ்டைங்ைளுக்கு கவளியி்டப்பட்ட ஒரு ைடி்தத்தில், சுைா்தார அகமச்-
ைர் கிகரக் ஹன்ட �வம்பர் மா்தம க்டன்னிஸ் அவுஸ்திேரலிோவின் 
்தக�கம நிர்வாகி கிேரக் க்டலிக்கு எழுதிே ைடி்தத்தில் அவுஸ்திேர-
லிோவுக்குள நுகழே முேற்சிக்கும வீரர்ைள ைமீ்பத்திே கைாவிட 
-19 க்தாற்று ைாரணமாை ்தடுபபூசி வி�க்கு க்பற மாட்டார்ைள என்று 
எச்ைரித்்தார்.

்டபுள ஜாப இல்�ாமல், ை்டந்்த ஆறு மா்தங்ைளில் கைாவிட-19 
ே�ாோல் ்பாதிக்ைப்பட்ட �ாடடிற்குள நுகழே முேற்சிக்கும கவளி-
�ாடடு வீரர்ைள 'முழுகமோை ்தடுபபூசி ே்பா்டப்பட்ட்தாை ைரு்தப்ப்ட-
வில்க�' என்று அவர் எழுதினார்.

'இது க்டன்னிஸ் அவுஸ்திேரலிோவுக்கு ேைாடிடடுக் ைாட்டப்பட-
்டது,' ஆணடரூஸ் கவளளிக்கிழகம கூறினார். 'அவர்ைள அக்த 
எப்படித் க்தா்டர்புகைாண்டார்ைள, அதுகுறித்து �ான் உங்ைளுக்கு 
எந்்தத் க்தளிகவயும அளிக்ை முடிோது. இது க்டன்னிஸ் அவுஸ்தி-
ேரலிோகவப ்பற்றிே ஒரு ேைளவி.'

க்டன்னிஸ் அவுஸ்திேரலிோ இந்்த ேைளவிக்கு கூடு்தல் விவரங்-
ைக்ள வழங்ைவில்க�, இருபபினும வீரர்ைளுக்கு வி�க்கு அளிக்-
கும கைேல்முகறகே அது ஆ்தரித்துள்ளது.

'க்டன்னிஸ் வீரர்ைக்ளப க்பாறுத்்தவகர, இது அவுஸ்திேரலிோ-
விற்கு வரும எவரும அனு்பவித்திருப்ப்தற்கும ேம�ாைவும கைல்லும 
ஒரு கைேல்முகறோகும' என்று க்டலி இந்்த வாரம கூறினார்.

க்டன்னிஸ் அவுஸ்திேரலிோ, விக்ே்டாரிோ மாநி� அரைாங்ைத்து-
்டன் வகரேப்பட்ட விதிைள, ஏே்தனும விதிவி�க்குைள இரணடு மருத்-
துவக் குழுக்ைள மூ�ம அழிக்ைப்ப்ட ேவணடும என்று கூறிேது.

ஆனால் அவுஸ்திேரலிே ்பகிரங்ைத்தின் ேைாவிட-19 வி�க்கு 
விதிைள மற்றும அவுஸ்திேரலிோவின் குடிவரவு விதிமுகறைளுக்கு 
இக்டேே உள்ள ேவறு்பாடு மற்ற க்டன்னிஸ் வீரர்ைள அல்�து ஊழி-
ேர்ைக்ளயும பிடிக்ைக்கூடும.

அவுஸ்திேரலிே ்பகிரங்ைத்தில் ை�ந்து கைாளளும மற்ற இரணடு 
வீரர்ைள அல்�து ஊழிேர்ைள இபே்பாது விைாரிக்ைப்படுகிறார்ைள 
என்று உளதுகற அகமச்ைர் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.

ேஜாேைாவிச்கைப க்பாறுத்்தவகர, விைாகவத் திரும்பப க்பறுவ-
்தற்கும, அவுஸ்திேரலிே ்பகிரங்ை ்பட்டத்க்தப ்பாதுைாப்ப்தற்குமான 
வாயபபுைள திங்ைடகிழகம ைாக� விைாரகணக்கு எடுக்ை திட்டமிட-
டுள்ள க்ப்டரல் நீதிமன்ற நீதி்பதியின் முடிவின் ே்பரில் உள்ளது.

அவுஸ்திேரலிோவின் எல்க�யில்

ஜ�ொஜகொவிச்சை உண்மையில்
வீழ்த்தியது எது?

கைாழுமபு ஹமீட அல்ஹஹூகைனி ே்தசிே ்பா்டைாக�யில்

புதிதொக நிரமைொணிககப�ட்ட 
ப�ொகஸிங் அரங்கு திறபபு
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வயற்  காடு விரிந்திருந்்தது; 
முதிர்ந்து நின்ற ச�ாளக் ககாண் -
மைகளில் குருவிகள்  அைர்ந்து 

க�ன்றன; ககால்மலை மூங்கில் ்தடுபமபைத் 
தி்றந்து அபபைால் இருந்்த காய்  கறித் ச்தாட் -
ைத்தில் எனது குட்டிச் �ா்றன விளிமமபைத் 
தூக்கிப பிடித்துத்  ்தாண்டித் ்தாண்டிச் 
க�ால்லுமசபைாது, பைட்ைாம பூச்சிகள் 
எமபிப பை்றந்்தன;  கத்்தரி, கவண்மை, 
பீர்க்கு, சுமை அசேக பைாத்திகளில் காய்த்து 
முற்றிருந்்தால்  வாபபைா க்தறித்துப 
பைார்த்து ஆய்வார்;

ஒட்டி,  விழிக் -
க ம ை ச ய ா ை ம 
பைார்மவ பைறிந்துத் 
்தமலை குனிந்து நின -
றிருக்கும துமபிகள்,  
வாலில் பிடிக்கக் 
மகமயத் தூக்கினால் 
கிமளகளில் மக 
பைட்டு நீர் கபைாலைகபைா -
லைகவனக்  ககாட்ை 
ஆ ை ம பி க் கு ம ; 
காற்று எதுவும இல் -
லைாைல் அதிகாமலை 
ஆைவாைம இனறிப  
கபைய்்த ைமழ இந்்தச் 
�ாைலுக்குத்்தாசனா 
எனறு நிமனத்துக் 
ககாள்சவன...  

கு ரு ட் டு ச வ லை ா ம  
ைைத்திலும பைள்ளிக் -
கூைக் கூமை இடுக்கிலும சிட்டுக் குருவி -
கள் கூடு  கட்டியிருக்கும; ச்தன சிட்டு -
கள் எருக்கம க�டியில் ைட்டுசை கூடுகள்  
கட்டும; ஒரு முட்மை மு்தல் மூனறு 
முட்மைகள் வமை இடும; எருக்கங் -
காய்  கவடித்்த பி்றகு விம்தகளில் பூரித் -
திருக்கும பைஞம� மவத்துச் க�ாகு�ான 
வீடுகள்  அமைக்கும; கிைாைங்களில் எரிக் -
கலைம க�டிகள் அழிக்கபபைட்டு விட்ைால்  
சிட்டுக் குருவிகள் சவறு இைங்களுக்குப 
புலைம கபையர்ந்து விடும....

கருசவல்,  குமைசவல், ைைங்கள் 
வளரும இமைகளில் க�மபைகம அமை 
காக்கும; ஒடுங்கி  ஒடுங்கித் ்தனனுை -
மலைக் ககாடுக்கிப பிடித்துப சபைார்த்தி -
னாற்சபைால் ேகரும  சபைாத்துப பை்றமவ 
ைனி்தர்கமள ஒளிந்து நினறு புதினம 
பைார்க்கும;  கருங்குருவிகள் பைள்ளப 
பைக்கம சைய்கின்ற ஆடு ைாடுகளின முது -
குகளில்  உட்கார்ந்திருந்து �வாரிசபைாகும; 
அறுவமைக் காலைங்களில் வாபபைாவுைன  
வயல்களுக்குப சபைாகுமசபைாது சினன -
்தாய் குழிச்தாண்டி இமலை, �ாமையின 
ஈர்க்குகள்,  ்தமழகமள மவத்து மூனறு 
ோனகு முட்மைகமள இட்டிருக்கும; 
குஞசு கபைாரித்்ததும  இ்றகுகள் முமளத் -
்தமவயாகவும இருக்கும; ஆள் அைவம 
கண்ைால் ஓட்ைம  பிடித்துவிடும; கருங் -
குருவிகள் எபசபைாதுசை "குர்ர்ர்..." எனறு 
அழகான  குைலில் �த்்தமிடும...

பைள்ள வயல்களில் �ாமை,  திமன, 
ககாள்ளு, ேரிபபையறு எனபைனசவ 
விமளந்து நிற்கும; ச�ாளம,, கமபு  
விமளயும காட்டில் காமைகளும ககள -
்தாரிகளும ்தன குஞசுகளுைன கூட்ைம  
கூட்ைைாக நிம்றயத் திரியும; அதிலும 
ககள்தாரிகள் மிகவும அரி்தான இனம;  
அங்ககானறும இங்ககானறுைாகக் காண 
முடியாது; கள்ளி ைைத்்தடியில் கவயில்  
சேைங்களில் பைடுத்திருக்கும; காமலை 
சவமளகளில் உயைைான கல்லின சைல் 
ஏறி  நினறு ககாக்கரிக்கும; சி்றகுகள் 
இருந்்தாலும ்தமையி்றங்கி வந்து ்தத்தித்  
்தத்தித் ்தாவித் ்தாவி உைன ஒலிகயழுப -
பித் திரியும....

ஒரு  பை்றமவக்கு பைலை கபையர்கள் பைழக் -
கத்தில் இருந்திருக்கின்றன; கிழக்கில் 
ஒரு  கபையைால் அமழக்கபபைடும பை்ற -
மவக்கு வைக்கில் சவறு கபையர் இருக் -
கும; காட்டுக்  சகாழிக்கு அைவிக் -
சகாழி, கானகக்சகாழி என்ற கபையர்களும 
உண்டு; அது சபைாலைசவ  கூமழக்கைா 
என்றறியபபைடும பை்றமவமய ைத்்தாளிக் 
ககாக்கு எனகின்றனர்; குளிர்  காலைத் -
தில் சிலை அரிய பை்றமவகமள காண 
சேர்ந்்தால் அமவ புதினைாக எைது 
கண்களுக்கு  விருந்்தாகும; இமவ ேம 
பிைச்த�த்துப பைட்சிகள் எனறு இலை -
குவில் ேமபி  விடுகினச்றாம; அது 
அவவாறில்மலை; சைமலை ோடுகளில் 
்தமையில் பைனி பைைர்ந்து இமை  ச்தடுவது 
சிைைம; அ்தனால் கைல்கைந்து, இமை 
ககாள்ளசவ இங்கு வருகின்றன; 
கிளுமவ,  சி்றவி, சபைான்ற நீர் வாத்துகள் 
உள்ளான எனும புள்ளினம ஏரிகளின 
கமைகளில்  அைர்ந்திருக்கும கைபபை 
ைைங்களில் அலைாதியாக வா�ஞ க�ய் -
கின்றன; எங்கள்  உள்ளாத்துக் காடுக -
ளில் கூடு கட்ைாது ்தங்கிப சபைாகும பைட் -
சிகள் சகாமை காலைம  முழுக்கத் ்தைக்கு 

்தண்ணீர் ்தாை்தைாகத்்தான கிமைக்கு -
கைன்ற ைாயத்ம்தயும காற்று  சவறு 
ைாதிரியாகத் க்தாைங்கி மீளத் திருமபும -
வழி ககட்டுவிடுசைா என்ற  ஏக்கத்ம்த -
யும ஒரு விதியின க�யலைாகசவ எதிர் 
ககாள்கின்றன...   

வீடுகமளயும  கபைரிய ைைங்கமளயும 
பை்றந்து கைந்து பினபைாக ஒரு வானாந் -
்தைம அம்தயும ்தாண்டிப  பைாம்றகள் 
கவட்ைகவளி யாமவயும கைந்து கைந்து 
பை்றக்கும பு்றாப பைாட்ைத்தின  பினசன 

ைனமும பை்றபபைம்த உணர்ந்திருக்கி -
ச்றன...

பை்றமவ  இனத்ம்தப கபைாதுவாக 
உமைா சி்றசகார் எனறு்தான அமழப -
பைார்; ச�வல்கள்  சி்றகம�க்கும 
சபைாக்தல்லைாம சவறு சவறு பு்தர்களில், 
ைைங்களில் வாழுகின்ற  புள்ளினங் -
கள் ஆர்பபைரிக்கும; கூவும ஒலி சகட் -
குமவமை காத்திருபபைார்;  அதிகாமலை 
இம்ற வணக்கத்துக்கு மு்தலில் துயில் 
எழுபபும அதிகாரி ச�வல்்தான;  உமைா 
சகாழிகமள அள்ளித் தூக்கும பைாங்கு, 
அது ஒரு கேருக்கைான உ்றமவ  முன -
கைாழியும; கக்கத்தில் பைதித்து அ்தன 
்தமலைமய முழங்மகக்கு சைசலைவிட்டுப  
பைஞசுப கபைாதிசபைால் தூக்கிச் க�ல்வார்; 
அடிக்கடி சி்றகு விரித்து "கர் கர்"  எனகி்ற 
அண்ைங்காக்மகயார் பைகலில் சிலை 
சவமளகளில் அமைத் தூக்கத்திலிருந் -
்தால்  அைட்டி விடுவார்; காக்மககமளப 
பைார்த்து ஆகாயத் ச்தாட்டி எனபைார்; 
கழுகு அது  ஆதிக்கவாதி; ையில் சு்தந் -
திை ஆட்ைக்காைன எனபைார்; சகாமவக் -
ககாடி சுற்றிய  சீமைக் கருசவலைம, பு்தர் 
ைண்டிய புளியந் ச்தாபபு இமவகளின 
எல்மலைப பு்றக்  காவலைன்தான ைாமபை -
ழக் குருவி; இது வாழும இைங்களில் 
ைஞ�கேத்தி மைனாவும  சகாட்ைானும 
துமணயிருக்கும; சகாட்ைான �த்்தமிட் -
ைால் ைைங்கள் அதிரும...    

முற்்றத்தில்  சிறிய சிறிய கூழான கற்க -
ளின விளிமபில் வண்ணத்துப பூச்சிகள் 
அைர்ந்து  ்தைக்குள் சபைசிக் ககாள்வம்த 
ைசித்திருக்கிச்றன; சிலை இன வண்ணத் -
துப பூச்சிகள்  பை்றமவகள்சபைாலை உயைப 
பை்றபபைன; கஜ�பைல் எனும ைஞ�ள், 
சிவபபுப பைட்ைாம  பூச்சிகள் ஆயிைக் 
கணக்கில் காற்றில் மி்தந்து க�ல்வம்தக் 
கண்டு  ஆகவனறிருக்கிச்றன; அந்ோ -
ளில் ோனும ஒரு பைட்ைாம பூச்சிப மபைத்தி -
யம; அது  உைமலைகயாட்டி ஒடுங்கி என 
விைல்களுக்குள் வ�பபைட்ை கோடியில் 
உயிரின  விஞஞானியாக ைாறுசவன...

்தனித்்த ைைகைானறில் துமள  சபைாட்டு 
அதில் கூடு மவத்துக் குஞசு கபைாரிக்கும 
பை்றமவ்தான க�ந்நி்ற  ைைங்ககாத்தி; இ்றகு 
முமளத்்த காலைத்திலிருந்து, அ்தமனப 
பைாதுகாத்து  மவத்திருபபைது ்தாய்பை்றமவ 
என்றா நிமனக்கிறீர்கள்? இல்லைசவ 
இல்மலை! ககாட்மைப  பைாக்கான என்ற 
சிறு குருவிகள் ச�ர்ந்து �ரியாக ைைங் -
ககாத்திப பை்றமவ குஞசு  மவத்திருக்கும 
கபைாந்தின அருசக்தான கூடு மவக்கும; 
இபபைடி ைைபு வழியான  குருவியின ேைத் -
ம்தக்கு 'மூலைக்குடி' எனறு கபையர்... 

ோங்கள்  ேட்டிருந்்த மூங்கில் பு்தரில் 
கிழக்குப பைார்த்்தது எங்கள் வீடு; 
அ்தனூசை ்தமலை  கீழாகத் க்தாங்கிக் 
ககாண்டு சிலைந்தி வமலை பினனுவது -
சபைால் கதிைவன எழுவது  க்தரியும; 
அடுத்்தடுத்்த க�டி ககாடிகளில் 
சிக்குப பிரிபபைதுசபைால் க�ாண்ைால்  
ககாத்திக் ககாத்தி ்தன இ்றகாசலைசய 
ஸபைரி�த்ம்த உணரும பை்றமவசய கரிச் -
�ான;  முனனிலைவு ோட்களில் இைவின 
அமைதிமயக் கிழித்துக் ககாண்கைழும 
ஆள் காட்டிப  பை்றமவயின குைமலைக் 
சகட்கும சபைாக்தல்லைாம ஒருவி்த ஏக்கம 
கேஞம�க் கவவிக்  ககாள்வம்த ைறுக்க 
முடியவில்மலை.   

பறவை ஆனேன்
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தமிழக் கவி
சேசுகின்ார்

'பனையால விழுந்தவனை மாடேறி மிதிச்-
சு்தாம்' என்றாரு பழ்மாழி எங்கள் 
மண்ணில் உண்டு. இட்தடபால ்கஷேங -

்கள் அடுத்து வருவன்தயிட்டு புலவர்க-
ளும் பாேல்்கனை இயற்றியுள்ைைர. 
யார எனை ்�ானைாலும் நேபபது 
நேநட்த தீரும்.  

மீண்டும் அத்தியாவசியப ்பாருட் -
்கைாை அரிசி மிை்காய் மா,பால்மா 
டபானறவற்றின வினல அதி்கரித்து 
வருகிறது. யாராலும் எ்தைாலும் 
்கட்டுபபடுத்்த முடியா்தபடிக்கு வாழ்க் -
ன்கச் ்�லவு அதி்கரித்து வருகிறது. 
அ்தாவது வநது ்்காண்டே இருக்கி-
றது. எந்த இேத்தில் ்தரித்து நிற்குடமா 
எனறு ்�ால்லத் ்்தரியவில்னல.
எஙட்க எந்தப ் பாருள் எனை வினல-
எனபதும் ்்தரியவில்னல. ஒருவன்க-
யாை ஒருகிடலா அரிசி �.்்தா.�வில் 
நூற்றிஐநது ரூபா, ்தனியார ்கனேயில் நூற்றி 
பதினைநதுரூபா. கூட்டுறவுக்்கனேயில் நூற்றி-
நாற்பத்ன்தநது ரூபா.   

முன்ைல்லாம் பஞ�ம் வரும் டபாது 
்வள்ைானம வினையுது ்்காஞ�நாள் ்கஷ-
ேம்்தாடை எை நினைத்து ஆறு்தலனேடவாம். 
இபடபாது அது இல்னல. விவ�ாயி பட்ே்கேனுக்-
கும் வினைவது டபா்தாமற்டபாகும். ப�னை 
இல்னல எனபதுடபா்க இம்முனற ப�னை 
மருநது எை ஒருவன்க மருநன்த விவ�ாயத் 
தினைக்்கைம் அறிமு்கபபடுத்தியுள்ைது. னந்த-
ர�ன ்�றிவுள்ை மருநது எைவும் கூறுகிறார-
்கள். அ்தன அைவுத்திட்ேத்ன்த குறித்திருக்கிறார-
்கைாம். ஆைால் பரவலா்க அந்த மருநன்த 
அடித்்த ட்தாட்ேப பயிர்கள் முற்றா்க அழிநதுவிட்ே -
்தா்க ஒரு விவ�ாயி கூறிைார. அவரது பயிர முள் -
ைஙகி எனறார. வயலில் அன்தப பாவித்்தவர்கள் 
பயிர ்்தாட்ேம் ்்தாட்ேமா்கக் ்கருகி வருவ்தா்க 
கூறிைர. பலர ்தமது பயிர எரிநதுவிட்ே்தா்கவும் 
முனறபபாடு ்�ானைார்கள்..   

இது�ாரபா்க பதிலளிக்்கக்கூடிய ஒருவரிேம் 
ட்கட்ேடபாது ஆம் அபபடித்்தான மருநன்த திரும் -
பப ்பறப டபாவ்தா்க நிறுவைம் அறிவித்துள்ை -
்தா்க கூறிைார.   

இது இபபடி இருக்்க கிளி்நாச்சியின ஒரு அனு-
பவமுள்ை விவ�ாயியிேம் ட்கட்ேடபாது. ்தைக்கு 
அபபடி ஒரு அனுபவமும் ஏற்பேவில்னல. 
எனறும், அந்த ்்காள்்கலனில் உள்ை அறிவுறுத்-
்தல் படி்தான மருநன்த பாவித்்த்தா்க கூறிைார. 
்தான அறிந்தவன்கயில் நூற்றி இருபது மில்லி 
்கலக்்கடவண்டிய மருநன்த முநநூறு நாநூறு 
எைக் ்கலநது அடிபபது ்்தரிகிறது எனறார. 
னந்தர�ன ்கலனவ திரவமா்க இருந்தாலும் அது 

னந்தர�ன்தாடை எனறார. எது எபபடிடயா 
அந்த மருநன்த அடித்்தபின பயிருக்கு 
டநாய் வநதுவிட்ேது. எனற பலருனேய 

அபிபபராயம் மருநது பற்றிய ்்தளினவ, 
அவர்கள் அறியவில்னல எனபன்த ்்தரிவிக் -
கிறது. எதுஎபபடிடயா ஒரைவுக்கு பயிர்கள் 

நா�மாகியுள்ைது ்்தரியவருகிறது. இது இன்தத் -
்தான பனையால விழுந்தவனை மாடேறி மிதித் -
்ததுடபால எனடறன. இபடபா்்தல்லாம் இலங-
ன்கச் ்�ய்தி்கனை ்வளிநாட்ேவர்கடை முற்றா்க 
அறிநது ்�ால்கிறார்கள் அபபடி அடந்கமாை 
்த்கவல்்கள் ்கசிகினறை. இலஙன்க மக்்களின 
எதிர்காலத்ன்த ்கணித்துச் ்�ால்லக்கூடிய ட�ாதி-
ேர்கள் ்வளிநாட்ேவர்கடை.   

இந்த லட்�ைத்தில் ட்தர்தலுக்்காை ஆயத்்தம் 
நேக்கிறது. அன்தயும் அவர்கடை தீரமானிக்கும் 
�க்தியா்க உள்ைார்கள். வாழ்வது நாங்கள். வாக் -
்களிக்்கப டபாவது நாங்கள். வாக்்களித்து விட்டு-
வரும் வினைவு்கனை அனுபவிக்்கப டபாவதும் 
நாங்கள். ஆைால் தீரமானிக்குமைவுக்கு நம்மி-
ேம் எதுவுமில்னல. நாம்்தான தூஙகிவிட்டோடம. 
அ்தாவது நாம் உண்ே மயக்்கத்தில் உறங்க -
வில்னல. பசி மயக்்கத்தில்்தான உறஙகியிருக்கி-
டறாம். ்மள்ைத் துயில் ்கனலநது எழுடவாம். 
எம்னமநாடம ்காபபாற்றும் வழி எதுடவா 
அன்தநாடம ்�ய்டவாம்.   

புற்றீ�ல்்கனைபடபால பறநது்்காண்டி-
ருக்கும் ஒளி, ஒலிபரபபுச் ட�னவ்கள், பத்தி -

ரின்க்கள் எை. ஏராைமாைனவ நம்மவர்கள் 
நேத்திைாலும் அவற்றின சூத்திர்தாரி்கள் ்வளி -
யிலிருநட்த இயக்குகிறார்கள். கிளி்நாச்சியில் 
மட்டும் எத்்தனை ஊே்கங்கள் யாழ்பபாைத்தி-
லும் மூனலக்குமூனல ஊே்கங்கள். வவுனியா -
விலும் இட்தயைவு ஊே்கங்கள் இயஙகுகினறை. 
இனவ புரிநது்்காள்ைக் கூடியஅைவில் பிர�ார 
டநக்்கங்களுக்்கா்கடவ நோத்்தபபடுகினறை. 
பல அரசியல் �ாரபுனேயனவ. இபடபா்்தல் -
லாம் மக்்கள் பத்திரின்கனய படித்து வா்ைா-
லினயக் ட்கட்டு ்்தானலக்்காட்சினயப பாரத்து 
்�ய்தி்கனை அறிவது மி்கக்குனறவு. அவர்க -
ளுக்்காை ்�ய்தி்கள் ன்கடபசி்களில் யூரியூப, 
இனேர்காம், டபஸ்புக், ட்விட்ேர எைப பல வழி -
்களில் வருகிறது. அத்்தனையும் ்�ய்தி எனகிற 
்பயரில் மக்்கனை குழபபிவிடுகிறது. டநற் -
்றாருவர ்�ானைார. இலஙன்கனய இரா -
ணுவம் ்பாறுப்படுக்்கப டபாகிறது எனறு. 
்பரி்தா்கச் சிரித்துவிட்டேன. அதுடபா்கட்டும் 
இன்ைாரு ன்கடபசி வா�்கர இனிடமல் பாத்து 
கிடலா அரிசி்தான ்்காள்வைவு ்�ய்ய முடியு -
மாம் எனறார. அபடபா இனி அனை்தாைம்,்க -
லியாைம் ்�த்்தவீட்டுச் �ேஙகு எனறு எதுவும் 
நேத்்த முடியாது. அபபடித்்தாடை எனடறன. 
இபபடித்்தான எமது மக்்களின மைநினலனய 
அறிநது விட�ே ்�ய்தி்கள் பலபபல ்தனலப-

பு்களில் ்கவரச்சி்கரமா்க ஒளிபரபபாகினறை. 
ஆைால் மக்்கள் ்தமக்குத் ட்தனவயாை விவ�ாய 
்�ய்தி்கனைடயா இயற்ன்க டவைாண் முனற்க -
னைடயா அல்லது ் ்தாழில் முயற்சி்கள் பற்றிடயா 
பாரத்து அறிநது ்்காள்வதில்னல. அதி்கமாை-
வர்கள் சினிமா நட்�த்திரங்களின வாழ்க்ன்கனய 
அந்தரங்கங்கனை அறிவதில் உள்ை ஆரவத்ன்த 
்தமது வாழ்க்ன்கனய வறுனமக்குள் ்�லுத்்தப-
பட்டுக் ்்காண்டிருபபன்த அறிவதில் ்�லுத்துவ-
தில்னல.   

விவ�ாயம் ்கால்நனே வைரபபு எல்லாம் பாது -
்காபபற்ற ்்தாழிலா்க மாறிவருகிறது. ்தரமாை 
ட்காழிக் குஞசு்கள் வரவில்னல. ஆடு்கள் டபாதி-
யைவு இல்னல அவற்னற வைரபடபாருக்கு டமச்-
�ற்றரனவ்கள் இல்னல. மாடுவைரபபு எனபது 
இபடபாது அவசியமாகி வருகிறது ்காரைம் 
பால் �ாைம் இனறச்சி எல்லாடம ட்தடியனேய 
டவண்டிய நினலக்கு வநது ்்காண்டிருக்கின-
றை.. அந்தக்்காலம் நாங்கள் ன்கயில் அரிவாள் 
்்காண்டு அறுவனே ்�ய்டவாம். ்கதிரக்்கட் -
டு்கனை சூட்டில் னவத்து ்காற்றுவரும் ்காலம் 
தூற்றுடவாம். அ்தன பின அந்த வயல்்வளி-
்யஙகும் இனேயறாது மாடு்கள் டமயும். அது-
டபாடும் �ாைம் �ாணுக்்்கானறு முழத்துக்-
்்கானறா்க இருக்கும். ்வற்றுநிலத்தில் எருக்கு 
முனைத்து பூத்திருக்கும். புரட்ோசி மா்தம் மு்தல் 
மனழ்கண்ேடபாட்த அந்த நிலத்ன்த உழுதுவிடு -
டவாம். எருக்கும் எருவும் மண்ணுேன ்கலநது-

விடும். மாரிமனழ வரும்டபாது, மீண்டும் உழுது 
்நல் வின்தத்்தால் அன்த விே விட�ேமா்க எந்த 
ர�ாயை உரமும் டபாடுவதில்னல ஏ்ைனில் 
அபடபாது அது வரவில்னல. ர�ாயை உரங்கள் 
பாவனைக்கு வந்தடபாது அன்த மானியமா -
்கத்்தான ்்காடுத்து மக்்கனை பழக்்கபபடுத்தி-
ைார்கள். 

அபடபாட்த நமது ஊரில் இருந்த படித்்த 
மனி்தர ்�ானைார '்�ாந்தக் ்காசில சூனியம் 
னவக்கிறீங்கைோ...உழுது, வயல் நிலத்ன்த நா�-
மாக்கிப டபாடுமோ'.. எனறு நாங்கள் ட்கட்டோமா? 
. 'கிழவனுக்கு அறனை டபநதிட்டுது' எனறு சிரித் -
ட்தாம். ஐம்பது வருேங ்கழித்து இனறு தின்கத்துப 
டபாய் நிற்கிறது விவ�ாயி மட்டுமல்ல வயல்்க-
ளுந்தான. .   

இம்முனற ்வட்டுமிசினுக்கு ்நல் எட்ோ்தாம். 
ஏ்ைனில் அனவ ்கட்னேயா்க நிற்கிறது. ்கதிரும் 
்கட்னே்தான. அபடபா ்தாக்்கத்தியில்்தான ்வட்ே -
டவண்டுமா ்தாக்்கத்தி எனறால் எனை்வனறு 
்்தரியா்த இனைஞர்கள் இபடபாது எனை்�ய்-
வார்கை.; எல்லாவற்னறயும் யநதிரமயமாக்கி 
ட�ாம்பனல வைரத்துக் ்்காண்டுள்ை மக்்கள் 
இபடபா்்தல்லாம் டவனல்�ய்ய விரும்புவதில்-
னலடய...  

'்காலச்�க்்கரம் டவ்கமாய் சுழனடறாடுட்த 
்தரமம் வாடுட்த.'  

காலச்சககரம் வேகமாய் 
சுழனவறாடுவே 
ேரமம் ோடுவே

'எண்ணம் ப�ோல் வோழ்க்கை'
மன்றத்தின ஒனறுகூடல்

எண்ைம் டபால் வாழ்க்ன்க ்கனல இலக்கிய மன-
றத்தின பனேபபாளி்கள் ஒனறுகூேலாைது ்கேந்த 
26.12.2021ஆம் தி்கதியனறு திருட்காைமனல -
யில் மூத்்த பனேபபாளி்கைாை திருமனல சுந்தா, 
நீங்களும் எழு்தலாம் ்தைபாலசிங்கம், ்ெல்லி -
்தா�ன ஆகிடயாரின முனனினலயிலும் ்கவிஞர -
்கள் ட்காடைஸ்வரன, ட்கணிபபித்்தன, ்்கௌரி்தா -
�ன ஆகிடயாரின ஆசி்களுேனும் எண்ைம் டபால் 
வாழ்க்ன்க குழுமத்தில் இனைநது பயணிக்கும் 
இைம் ்கனலஞர்களின பஙகுபற்று்தலுேனும் நனே -
்பற்றது. 

 இம்மனறம் ்தைது விஸ்்தரித்்த ்�யற்பாடு்களுே -
னும், ்தனை்கத்ட்த ்்காண்ே இைம் ்கனல, இலக்கி -
ய்கரத்்தாக்்களின பனேபபுக் ்களுேனும் ்வற்றிபபா-
ன்தயில் முனடைாக்கிச் ் �னறு திருமனலயில் அழகிய 
்கனல இலக்கிய உல்கம் ்காணும் எனபது ்கண்கூடு. 

பானு சு்தா்கரன
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பல்வறு தயாரிப்பு அறிமுகஙகள், 
்ைமபடுததப்பட்ட வாடிக்மகயாளர் 
்ேமவ, உலகளாவிய த்டம பதிவு, 
வவற்றிகரைான நிகழ்வுகள், அதிக 
விற்பமன ஆகியவற்று்டன், 
உலகளாவிய முன்னணி ஸைார்ட்பான் 
தயாரிப்பாளராக உருவவடுததுள்ள 
vivo, இலஙமகயில ைற்றுவைாரு 
வவற்றிகரைான ஆணம்டக் நிமைவு 
வேய்துள்ளது. Canalys இனது கூற்றின் 
அடிப்பம்டயில, உலகளாவிய 

ஸைார்ட்பான் ேநமதயில vivo 
நான்காவது இ்டதமதப் பிடிததுள்ளது.

2022 ஆம ஆணம்ட மிகப் வபரிய 
ைற்றும வவற்றிகரைான ஆண்டாக 
எதிர்்நாக்கியுள்ள நிமலயில, 
இநத ஆணடில vivoவின் அமனதது 
ோதமனகமளயும திருமபிப் பார்ப்்பாம. 

இநத ஆணடு vivo தனது தயாரிப்பு 
வமககமள வியக்கததக்க அளவில 
்ைலும விரிவுபடுததியுள்ளது. இது V 
வதா்டரில இரணடு ஸைார்ட்பான்கமள 

அறிமுகப்படுததியது, 44MP OIS 
Night Selfie System உ்டனான V21 5G 
ைற்றும 44MP உ்டனான Autofocus 
வதாழிலநுடபதமதக் வகாண்ட V21e 
ஆகியன்வ அமவயாகும. இமவ தவிர, 
Y வதா்டர் ோதனஙகளின் வரிமேயாக 
Y1s, Y12s, Y51, Y53s ஆகிய சிைநத 
அமேஙகமளக் வகாண்ட, சிைநத 
விமல வகாண்ட ோதனஙகமள அது 
அறிமுகப்படுததியது.

V1 ஆனது, ஒரு முழுமையான 
தனிப்பயனாக்கப்பட்ட ஒருஙகிமை 
க்கப்பட்ட ேர்க்யூட சிப் ஆகும, 
இது vivo ஆல வவளியி்டப்பட்ட, 
புமகப்ப்டவியல ைற்றும வீடி்யா 
வேயலிகளில, முன்னணி காடசி தரதமதப் 
வபை அர்ப்பணிக்கப்படடுள்ளது, 
vivoவின் புமகப்ப்டவியல வதாகுதி 
வடிவமைப்பிற்கு ஏற்ை வமகயில, 
viewfinder ் தாற்ைம ைற்றும வீடி்யா பதிவு 
்பான்ை ஸைார்ட்பான் பயன்பாடடுக் 
காடசிகமள ்ைமபடுததுவதன் மூலம 
இ்ைஜிங சிப் V1 பயனர் ்தமவகமளப் 
பூர்ததி வேய்கிைது.

2021 இன் முதலாவது காலாணடில, 
உலகின் இரண்டாவது ்வகைாக வளர்நது 
வரும 5G ஸைார்ட்பான் தரக்குறியீ்டாக 
vivo ைாறியது. 19 மிலலியன் ோதனஙகள் 
ேநமதக்கு அனுப்பப்பட்டது்டன், இது 
முநமதய காலாணடின் அடிப்பம்டயில 62 
ேதவீத அதிகப்பாகும. vivo 5G வைாமபல 
அனுபவததில புதுமைகள் ைற்றும 
முன்்னற்ைஙகளில வதா்டர்நது கவனம 
வேலுததுகிைது.

இலஙமகயில வவளிநாடடு 
பட்டஙகமள வழஙகுகின்ை 

மிகப் வபரிய நிறுவகைாக திகழ்கின்ை, 
ஆசியா பசுபிக் இன்ஸடிடியூட ஒஃப் 
இன்்பா்ைஷன் வ்டக்்னாலஜி ஸ்ரீலஙகா 
கலவியகம தனது வரு்டாநத பட்டைளிப்பு 
விழாமவ பண்டாரநாயக்க ஞாபகார்தத 
ேர்வ்தே ைாநாடடு ைண்டபததின் பிரதான 
ைண்டபததில 2021 டிேமபர் 21ஆம திகதி 
ந்டாததியது. 

இநநிகழ்வில, ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர 
பலகமலக்கழகததின் உப ்வநதரான 
சி்ரஷ;்ட ்பராசிரியர் சுதநத லியன்க 
பிரதை அதிதியாக கலநது சிைப்பிததார். 
யுனிலீவர் ஸ்ரீலஙகா நிறுவனததின் 
தமலவரும முகாமைததுவப் 
பணிப்பாளருைான திருைதி. ஹஜர் 
அலாமபபி வகௌரவ அதிதியாக கலநது 
வகாண்ட அ்த்வமள, ஐக்கிய 
இராச்சியததின் ஸவ்டஃ்பாடஷயர் 
பலகமலக்கழகததின் உப்வநதரான 
்பராசிரியர் லிஸ பார்னஸ இமையவழி 
வைய்நிகர் முமைமையின் ஊ்டாக 
இநநிகழ்வில கலநது சிைப்பிததார். 

இநத பட்டைளிப்பு விழாவில APIIT 
கலவியகததின் 397 பட்டதாரிகள் ஐக்கிய 

இராச்சியததின் ஸவ்டஃ்பாடஷயர் 
பலகமலக்கழகததினால வழஙகப்படும 
வியாபாரம, கைணி ைற்றும ேட்டம 
ஆகிய துமைகளிலான இளஙகமல ைற்றும 
முதுகமல பட்டப்படிப்பு  பட்டஙகமள 
வபற்றுக் வகாண்டனர். 

இநநிகழ்வில, வைன்வபாருள் 
வபாறியியல துமையில வபாறியியல 
இளைானி (சிைப்பு), கைணி 
வமலயமைப்பு ைற்றும பாதுகாப்பு 

துமையில வபாறியியல இளைானி (சிைப்பு), 
ேர்வ்தே வியாபார முகாமைததுவ 
துமையில வபாறியியல இளைானி (சிைப்பு), 
ேட்டத துமையில எல.எல.பி. (சிைப்பு), 
வியாபார முதுைானி, கைணி விஞஞானத 
துமையில (வியாபார கைணியியல) 
வியாபார விஞஞான முதுைானி ைற்றும 
ேர்வ்தே வியாபார ேட்டத துமையில ேட்ட 
முதுைானி ஆகிய பட்டச் ோன்றிதழ்கள் 
வழஙகி மவக்கப்பட்டன.  

சிறப்பாக நடைப்றற APIIT 
கல்வியகத்தின் ்டைமளிபபு விழபா-2021

இலஙமகயின் ஆம்டத வதாழிலதுமை 
ைற்றும அது வதா்டர்பான வதாழிற்ேஙகஙகள், 
வதாற்ைா்நாய் தடுப்பு வதா்டர்பில 
வதா்டர்நதும அவதானதது்டன் இருப்பதற்கு 
பரஸபர நலன் ோர்நத பிரச்சிமனகமள 
்பச்சுவார்தமத ந்டததி தீர்வுகாை வர்ததக 
உரிமையாளர்களும ஊழியர்களும 
ஒன்றிமைநது வேயற்படுவமத   வமகயிலான 
முக்கிய ஒப்பநதவைான்றில அணமையில 
மகச்ோததிடடுள்ளனர்.

்காவிட-19 வதாற்றிலிருநது வதாழி 
லாளர்கமளப் பாதுகாப்பதற்கும, ைனித வளப் 
பயன்பாடம்ட ்ைலும ்ைமபடுததுவதற்கும, 
வதாழிலதுமையின் உநதுதலில ஒரு 
முன்்னாடி மைலகலலாக, கூடடு ஆம்டத 
வதாழிற்ேஙகஙகளுக்கும (JAAF) வதாழிற்ேஙகக் 
கூட்டமைப்புக்கும இம்ட்ய புரிநதுைர்வு 
ஒப்பநதம ஒன்று (MoU) மகச்ோததானது.

JAAF இலஙமகயில ஆம்டத வதாழிலில 
முதன்மையான அமைப்பாகும ைற்றும 
வதாழிற்ேஙகக் கூட்டமைப்பானது 
இததுமையில மூன்று முன்னணி 
வதாழிற்ேஙகஙகமளக் வகாணடுள்ளது. 
அதாவது சுதநதிர வர்ததக வலயஙகள் ைற்றும 
வபாது ்ேமவகள் ஊழியர் ேஙகம, ஸ்ரீலஙகா 
சுதநதிர ஊழியர் ேஙகம ைற்றும க்டலோர் 
்தசிய ேஙகம ஆகியனவாகும.

புரிநதுைர்வு ஒப்பநதததின்படி, 
அஙகீகரிக்கப்பட்ட வதாழிற்ேஙகஙகள் தஙகள் 
உறுப்பினர்கமள வதாழிற்ோமல இருதரப்பு 
சுகாதார குழுக்களுக்கு பரிநதுமரக்கலாம. 
இலஙமகயில சுகாதார அமைச்சினால 
வழஙகப்பட்ட வழிகாடடுதலகள் அமனதது 
உற்பததி ஆமலகளாலும வநருக்கைாக 
கம்டபிடிக்கப்படுவமத இநத குழுக்கள் 
உறுதி வேய்கின்ைன.

இலஙடக ஆடை டகத்பதபாழில், பதபாழிற்சஙகஙகளுக்கு 
இடையில் புரிந்துணர்வு ஒப்ந்தம்

 2021ஆம ஆணடு ஒரு ேவாலான ஆண்டாக 
இருநத்பாதிலும, திைன் ைற்றும புததாக்கதது்டன் 
முன்்னாக்கிச் வேலவதற்கு அநத வரு்டததில 
பல வாய்ப்புகள் ஏற்பட்டதாக, முன்னணி 
மகய்டக்கத வதாமல்பசி ைற்றும உபகரைஙகள் 

உற்பததி தரக்குறியீ்டான OPPO தனது ேமீபததிய 
அறிக்மகயில குறிப்பிடடுள்ளது. 2021 ஆனது, 
OPPO வின் வணிகததில 17ஆவது ஆணம்டக் 
குறிக்கின்ைது. குறிப்பாக ஒரு மகய்டக்கத 
வதாமல்பசித தயாரிப்பாளராக இருநது, 
க்டநத பதது ஆணடுகளில வதாழிலதுமையில 

ஒரு முன்்னாடியாக அதன் பயைதமத 
பிரதிபலிக்கிைது.

2021 ஆம ஆணடில, OPPO அதன் 
முதன்மையான Find X3 Pro ஸைார்ட்பானுக்காக 
'EISA BEST PRODUCT ADVANCED 
SMARTPHONE 2021-2022' எனும ைதிப்மபப் 
வபற்ைது. இது வதா்டர்ச்சியாக இரண்டாவது 
ஆண்டாக, அதன் சிைப்பான அர்ப்பணிப்புக்கு 
ோன்ைாக விளஙகுகின்ைது. முன்னணி வீடடுப் 
பாவமன ைற்றும இலததிரனியல உபகரை 
விற்பமனயாளரான Abans PLC உ்டனான 
கூட்டாணமையின் 5ஆவது ஆணடு நிமைமவ 
இலஙமகயில OPPO வகாண்டாடியது்டன், அதன் 
கூட்டாணமை வதா்டர்பான ்ைலும மூன்று 
ஆணடுகளுக்கு ஒப்பநததமதப் புதுப்பிததுள்ளது.

க்டநத வரு்ட பயைம குறிதது கருததுத வதரிவிதத 
XINDA Lanka (OPPO Sri Lanka) வின் பிரதான 
நிமை்வற்று அதிகாரி Bob Li, “எைது உள்ளூர் 
வாடிக்மகயாளர்களி்டமிருநது அதிகரிதது வரும 
ஆதரவு ைற்றும விசுவாேததிற்காக நாம மிகவும 
நன்றியுள்ளவர்களாக இருக்கி்ைாம. 2022ஆம 
ஆணடில வதாழிலநுடபதமத ைலிவு விமலயிலும 
ைற்றும அமனவரும அணுகக்கூடியதாகவும 
ைாற்றுவதற்கான எைது ்நாக்கிற்கு அமைய, 
உஙகளுக்கு ்ைலும சிைநதமத வழஙக நாம 
எதிர்பார்க்கி்ைாம." என்ைார்.

2021 இலும் தனது வெற்றிப் 
பாதததை வதாடர்கிறது OPPO

ேர்வ்தே ரீதியில ஏற்றுக் வகாள்ளப்பட்ட 
நிமல்பைான வேயன்முமைகமள 
பின்பற்றுவமத உறுதி வேய்யும வமகயில, 
நாடடின் ்காழிப் பணமைத துமையில 
உறுதியான நாைதமதக் வகாணடுள்ள நியு 
அநதனீஸ பார்மஸ (பிமரவட) லிமிவ்டட, 
வபருமைக்குரிய Greenhouse Gas (GHG) 
ோன்றிதமழப் வபற்றுள்ளது. ISO 14064-1:2018 
நியைஙகளுக்கமைய உறுதி வேய்யப்படடு, 
வநதர்லாநமதச் ்ேர்நத கடடுப்பாடடு யூனியன் 
ோன்ைளிப்பு அமைப்பி்டமிருநது இநத ோன்று 
வழஙகப்படடுள்ளது.

இதனூ்டாக, நாடடின் முதலாவது ஒ்ர GHG 
(Greenhouse Gas) ோன்றிதமழப் வபற்ை ்காழி 
இமைச்சி உற்பததியாளராக நியு அநதனீஸ 
பார்மஸ திகழ்கின்ைது. தனது முழு விநி்யாகத 
வதா்டரிலும காபன் கரிேமன மிகுநத வழிமுமை 
பின்பற்ைப்படுவமத உறுதி வேய்கின்ைது. 
வலுச் ்ேமிப்பு ந்டவடிக்மககள், வபாறுப்பு 
வாய்நத கழிவு அகற்ைல கட்டமைப்புகள், 
சூரிய வலுப் பாவமனக்கு ைாறுதல, 
தன்னியக்கையைாக்கலுக்கு ைாறுவதனூ்டாக 
க்டதாசி பாவமனமயக் குமைததல ்பான்ை 
வேயற்பாடுகளினூ்டாக இநத GHG வவளி்யற்ைம 
கடடுப்படுததப்படுகின்ைது.

சூழலுக்கு நடபான முமையில ்காழி 
இமைச்சிமய உற்பததி வேய்யும நிறுவனததின் 
அர்ப்பணிப்புக்கு கிம்டதத ோன்ைாக இநத 
ோன்றிதழ் அமைநதுள்ளது. ‘HarithaHari’ 
்காழி இமைச்சியினூ்டாக இயற்மகயான 
பசுமை வழஙகப்படுவது்டன், ேரியான சுமவ 

ைற்றும நறுைைம ்பான்ைவற்று்டன், ேரியான 
்பாஷாக்கும கிம்டக்கின்ைது. இமைச்சியில 
அவசியைான அமி்னா அமிலஙக்ள 
அ்டஙகியிருப்பது்டன், 100 ேதவீதம இயற்மக 
வழிமுமைகமளப் பின்பற்றி, பாதுகாப்பான 
முமையில உற்பததி வேயற்பாடுகள் 
முன்வனடுக்கப்படுகின்ைன. விலஙகு நலன்புரி 
பணிகள், பாதுகாப்பு ைற்றும சுகாதார 
நியைஙகள் ்பான்ைன அவைரிக்காவின் ்தசிய 
்காழிஇமைச்சி ேம்ைளனததின் நியைஙகமள 
பூர்ததி வேய்யும வமகயில அமைநதுள்ளன.

நியு அநதனீஸ பார்மஸ என்பது GMP, HACCP 
ைற்றும ISO 22000 ோன்றுகமளப் வபற்ை 
நிறுவனைாக அமைநதிருப்பது்டன், உள்நாடடு 
ைற்றும ேர்வ்தே ஹலால ோன்றுகமளயும 
வபற்றுள்ளது. பாரமபரிய பிளாஸரிக் அலலது 
வபாலிதீன் மூலப் வபாருடகமள பயன்படுததி 
வபாதியிடுவதிலிருநது ைாறி, வகாம்பாஸ்டாக 
ைாற்ைக்கூடிய வபாதியி்டமல பின்பற்றும 
இலஙமகயின் முதலாவதும, ஒ்ர ்காழி 
இமைச்சி உற்பததியாளராக திகழ்கின்ைது.

GHG உறுதி செய்யப்பட்ட க�ோழிப்பண்ணை 
நிறுவனமோ� நியு அந்தனீஸ் ்போர்ம்ஸ் 

vivo 2021 : உலகளாவிய 
ஸ்ார்ட்ான் தரக்குறியீ்டிற்கு 
்ற்றும்ாரு மெற்றிகர்ான ெருடம்

நான்கு தோப்தஙகளுக்கும ்ைலாக 
இலஙமகயில முன்்னாடி ்காழி 
உற்பததியாளரான மபராஹா 
ஃபார்மஸ பிஎலசி ஆசியா FMCG 
விருதுகளில, 2021 ஆம ஆணடிற்கான 
ஆணடின் சுற்றுச்சூழல ேமூக ஆளுமை 
முன்முயற்சியின் வவற்றியாளராக 
வகளரவிக்கப்படடுள்ளது.

இலஙமகயில முதன்முமையாக 
பிவரய்லியில எழுதப்பட்ட சிக்கன் 
(்காழி) வரசிபிகளின் வேய்முமைப் 
புததகம வவளியி்டப்பட்டது, 
கண பார்மவயற்ைவர்கள் 
புரிநதுவகாள்ளக்கூடிய வடிவததில 
வாசிப்பதற்கும ேமைதது 
ைகிழ்வதற்கும இது உதவும. 
புததகதமத விளமபரப்படுததுவதன் 
மூலமும அது பார்மவயற்ைவர்கமளச் 
வேன்ைம்டவது்டன், இநதப் 
பிரச்ோரததின்்பாது நிறுவனம சிைநத 
அம்டவுகமளயும வபற்றுள்ளது. 
நாடடில அறிமுகப்படுததப்பட்ட 
முதல பிவரய்லி வேய்முமை புததகம 
என்பமதததாணடி, ேமைப்பதில 
உள்ள ைகிழ்ச்சிமய ்ைலும 
பணமுகப்படுததக் கூடியவமகயில 

விளமபரப்படுதத முடியும என்ை 
வபருமைமய வகாணடுள்ளது.

மபராஹா ஃபார்மஸ 
பிஎலசி நாடு முழுவதும உள்ள 
பார்மவயற்்ைாருக்கான 18 
பள்ளிகளுக்குப் பிவரய்லி புததகஙகமள 
நன்வகாம்டயாக வழஙகி தைது 
பஙகளிப்மப விரிவுபடுததியுள்ளது. 
வதாற்று்நாய் காரைைாக, 
தனிப்பட்ட முமையில புததகஙகமள 
வழஙக முடியவிலமல. அதற்குப் 
பதிலாக, பிவரய்லியில எழுதப்பட்ட 

குறிப்புகமளக் வகாண்ட புததகஙகள் 
பரிசுப் வபடடிகளில கூரியர் மூலம 
அனுப்பப்படடுள்ளன.

எஙகள் நுகர்்வார்களின் 
உள்ளஙகளுக்கு தயாரிப்மப எவவாறு 
ேரியாக எடுததுச் வேலவது?” என்ை 
்கள்விமய நிறுவனம எதிர்வகாண்டது. 
ேநமதயில ேகல நுகர்்வார் பிரிவினரும 
திருப்தியம்டய ்வணடும ைற்றும 
அவர்கள் அமனவரும உள்ள்டக்கப்ப்ட 
்வணடும என்பது இததிட்டததின் ஒரு 
பகுதியாகும. 

இவொண்டின் ESG முன்முயற்சி - இலங்க
விரு்தப் ம்ற்்ற ்்ராஹா ஃ்ாரம்ஸ

Personal Care 
Assistant 

்ாடமெறிக்கு 
புல்்ப் 

்ரிசிலக்ள 
ெழஙகும் IIHS

இலஙமகயின் சுகாதாரச் ்ேமவகள் கற்மகத துமையில முதன்மை 
நிறுவனைாக விளஙகும IIHS (International Institute of Health Sciences), 
ேர்வ்தே அஙகீகாரம வபற்ை Personal CareAssistant (PCA) வதாழில 
வலலுனர்கமள உருவாக்கும ் நாக்கதது்டன் பின்தஙகிய கிராைப் பிர்தே 
அபிவிருததி, வீடடு விலஙகின வளர்ப்பு ைற்றும சிறுவபாருளாதாரப் 
பயிர்ச் வேய்மக ்ைமபாடடுததிட்டம இராஜாஙக அமைச்சின் 
ஒருஙகிமைப்பு்டன், அஙகீகரிக்கப்பட்ட NVQ Level 3 நிகழ்ச்சித 
திட்டவைான்மை நா்டளாவிய ரீதியில ஆரமபிதது ரூபா 100,000 
புலமைப் பரிசிலகமள வழஙகும திட்டவைான்மை வதா்டஙகியுள்ளது. 
கனிவான இதயம அழகான வாழ்க்மக எனும எணைக்கருவின் 
கீழ் வதா்டஙகப்படடுள்ள இததிட்டததில க.வபா.த ோதாரைத 
தரப்பரீடமேயில ்தாற்றியவர்கள் இமைநது வகாள்ளமுடியும.

மூன்றுைாத பா்டவநறிமயத வதா்டர்நது Personal Care Assistant 
(PCA) ோன்றிதழ் வழஙகப்படுவ்தாடு பா்டவநறிமய வவற்றிகரைாக 
நிமைவு வேய்கின்ைவர்கள் உள்நாடடி்லா அலலது சிஙகப்புூர், 

ை்லசியா, இஸ்ரல, ைததிய கிழக்கு நாடுகள் ்பான்ை நாடுகளி்லா 
வதாழில வாய்ப்புகளுக்கு அனுப்பப்படுவார்கள். வவளிநாடுகளில 
ைாதவைான்றுக்கு ரூபா 120,000 வதா்டக்கம ரூபா 250,000 வமரயிலான 
அதிக ஊதியதமத வபைக்கூடிய இத வதாழிலதுமைக்கு உலவகஙகிலும 
வபரும வர்வற்பு உள்ளமை குறிப்பி்டததக்கது.

IIHS நிறுவனதது்டன் இமைநத நாவ்டஙகிலும அமைநதுள்ள 
20 நிமலயஙகளில “Study Now – Pay Later”எனும திட்டததின் 
கீழ் கற்கமுடியும. வீடடுப் பணிப் வபணகளுக்கு பதிலாக 
ஆற்ைலமிக்க வதாழில வலலுனர்கமள வவளிநாடடுத வதாழில 
வாய்ப்புகளுக்கு அனுப்புவதன் மூலம அதிக அநநியச் வேலாவணிமய 
ஈடடுவதற்கும, அரோஙகததின் ்நாக்கஙகளின் ஒன்ைானஅறிவுோர்நத 
வபாருளாதாரவைான்மை கடடிவயழுப்புதலதிட்டததின் மூலம நாடடின் 
இமளஞர் யுவதிகளுக்கு வளைான வாழ்க்மகத தரதமத அம்டவதற்கும 
இநநிகழ்ச்சித திட்டம வபரிதும உதவுவைன IIHS நிறுவனததின் பிரதை 
நிமை்வற்று அதிகாரி ்டாக்்டர் கிதசிறி எதிரிசிஙக வதரிவிததுள்ளார். 
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தேமவயான அளவுக்கு பணவரவு இருநோலும், 
திடீர் செலவு களால் சிலருக்குக் கடன் வாஙக தேரிடும். 
உடல் ஆதராக்கியம் தைம்படும். ேநமேயுடன் ஏற் -
பட்டி ருநே ைனஸோபம் நீஙகும். அரொஙக வமகயில் 
இழுபறியாக இருநே காரியம் முடிய சிறிது சபாறுத்தி -
ருக்கத்ோன் தவண்டும். கணவன் - ைமனவிக்கிமடதய 
ஏற்பட்டிருநே பிணக்குகள் நீஙகி அநநிதயான்யம் அதி -
கரிக்கும். ைற்்றவர்களால் உஙகளுக்கு ஏற் பட்ட அவப் -
சபயர் நீஙகும். அலுவலகத்தில் தவமலச்சுமை அதிக -
ரிக்கும். ெக ஊழியர்களிடம் அனுெரித்து ேடநதுசகாள் 
வது அவசியம். 

சூரியன், சுக்கிரன் இமணநது எட்டாம் வீட்டில் 
பயணம் செயவோல் தபச்சில் கவனம் தேமவ. பய -
ணஙகளில் நிோனம் அவசியம். ராசியில் உள்ள ராகு சில 
தேரஙகளில் ைனக்குழப்பத்மே ேருவார். உடல் ஆதராக்-
கியத்தில் கவனமும் நிோனமும் தேமவ. அப்பாவழி 
உ்றவினர்களால் பிரச்சிமன வரலாம். சவளிோடு 
வாயப்புகள் தேடி வரும் பயன்படுத்திக்சகாள்ளுஙகள். 
ேல்ல தவமல கிமடக்கும். அரசு தவமலயில் இருப் -
பவர்கள் கவனம் தேமவ. அலுவலகத்தில் தைலதிகா -
ரிகளிடம் கவனம் தேமவ. சபற்த்றார்களின் உடல் 
ஆதராக்கியத்தில் கவனம். 

இநே வாரமும் சூரியன், சுக்கிரன் ஆகிய கிரகஙகள் 
ஏழாம் வீட்டில் பயணம் செயகின்்றன. மூன்று கிரகங-
களின் பார்மவ உஙகள் ராசிக்கு கிமடக்கி்றது. ெமூகத் -
தில் உஙகளின் சகௌரவம் ைதிப்பு கூடும். சுய சோழில் 
செயபவர்களுக்கு ேல்ல லாபம் கிமடக்கும். ெநதிரன் 
ெஞொரம் ொேகைாக உள்ளது. குருவின் பார்மவயும் 
குதூகலத்மேத் ேருகி்றது. வஙகிக் கடன் கிமடக்கும். 
தபாட்டித்தேர்வுகளில் சவற்றிகள் கிமடக்கும். சபாரு-
ளாோர வளம் ேன்்றாக இருக்கும். ஒன்மலன் பண 
பரிவர்த்ேமனயில் கவனம் தேமவ. ோயைாைா வழி 
உ்றவினர்களிடம் விட்டுக்சகாடுத்து செல்லவும். அற்பு-
ேஙகள் நிம்றநே வாரம், 

அற்புேஙகள் நிம்றநே வாரம், தவமல சோழிலில் 
இருநே பிரச்சிமனகள் நீஙகும். ைாணவர்களுக்கு படிப்ப -
தில் இருநே சிக்கல்கள் நீஙகும். சபண்களுக்கு ைனதில் 

ைகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். காேல் மகக்கூடும். திருைண சுப 
காரியஙகள் மகக்கூடி வரும். நிமனத்ேது நிம்றதவறும் 
வாரம். ஆ்றாம் வீட்டில் சூரியன், சுக்கிரன் இமணநதி-
ருப்போல் ைம்றமுக எதிரிகள் சோல்மல அதிகரிக்கும். 
சபாருளாோரம் நிமல ேன்்றாக இருக்கும். பிள்மள-
களால் சுப செயதிகள் தேடி வரும். சிலருக்கு ேல்ல 
தவமல கிமடக்கும். அஷடை குரு உடல் ஆதராக்கியத்-
தில் சில ெஙகடஙகமள ஏற்படுத்துவார். உணவு விெயத்-
தில் கவனைாக இருப்பது ேல்லது. சோழில் கூட்டாளிக-
ளுடன் ேல்லு்றவு நீடிக்கும்.

இநே வாரம் உஙகளுக்கு அதைாகைான வாரைாக 
அமைநதுள்ளது. வார சோடக்கத்தில் ெநதிராஷடைம் 
உள்ளோல் கவனமும் நிோனமும் தேமவ. சுப காரியங-
கள் அதிகம் ேமடசபறும். ராசி ோேன் சூரியன் பூர்வ 
புண்ணிய ஸோனத்தில் பயணம் செயவோல் பூர்வீக 
வழி சொத்துக்கள் கிமடக்கும். தவமல வாயப்புகளுக் -
கான தபாட்டி தேர்வுகளில் சவற்றி கிமடக்கும். கர்ப் -
பிணிப் சபண்கள் கவனைாக இருக்கவும். வீடு நிலம் 
வாஙகும் எண்ணம் நிம்றதவறும். ோய ைாைனால் 
சோல்மல அதிகரிக்கும். 

 இநே வாரம் ேவ கிரகஙகளின் ெஞொரம் ொேகைாக 
அமைநதுள்ளது. சபண்களுக்கு சபான்ேமக தெர்க்மக 
ஏற்படும். வண்டி வாகன தயாகம் உண்டாகும். புதிய 
முயற்சிகளுக்கு சவற்றி கிமடக்கும். சவளியூருக்கு 
பயணம் செல்லும் நிமல உண்டாகும். திடீர் விமரய 
செலவுகள் வரும். ைனதில் ஏற்பட்ட ெஞெலஙகள் நீஙகி 
உற்ொகம் அதிகரிக்கும். நிமனத்ே காரியம் மககூடி 
வரும். ைன திடம் அதிகரிக்கும். தபரும் புகழும் மக 
கூடி வரும். ெநதோஷம் நிம்றநே வாரம். தயாகஙகள் 
நிம்றநே வாரம்.

குடும்பத்தில் இருப்பவர்களுடன் வீண் வாக்குவா-
ேம் தவண்டாம். தகாபைான தபச்சிமன ேவிர்க்கவும். 
சோழில் வியாபாரத்தில் லாபம் வரும். குழநமேகளால் 
ெநதோஷம் அதிகரிக்கும். விவொயம் விருத்தியாகும். 
எதிர்பாராே வமகயில் பணம் கிமடக்கும். சுபிட்ெஙகள் 
நிம்றநே வாரம் செல்வச் தெமிப்பு அதிகரிக்கும். ைனதில் 
நிம்ைதியும் ெநதோஷமும் அதிகரிக்கும். அரசு தவமல 
செயபவர்களுக்கு முன்தனற்்றம் நிம்றநே வாரம். ெம்பள 
உயர்வு அதிகரிக்கும். ேனியார் தும்றயில் தவமல செயப-
வர்களுக்கு ேல்ல ேகவல் தேடி வரும். அம்ைாவின் உடல் 
ஆதராக்கியத்தில் கவனம் தேமவ. ேண்பர்களுடன் 
இமணநது சுற்றுலா செல்வீர்கள்.

தகது உடன் செவவாய இமணநது உஙகள் ராசியில் 
பயணம் செயவோல் தேமவயற்்ற எண்ணஙகமள ேவிர்க்-
கவும். புதிய முயற்சிகளில் சவற்றி கிமடக்கும் ேகவல் 
சோடர்பு சி்றப்பமடயும். பூர்வீக சொத்திலிருநது பணம் 
கிமடக்கும். தவமலயில் முன்தனற்்றமும் திடீர் இடைாற்-
்றமும் வரும். குரு உஙகள் ராசிக்கு ோன்காமிடத்தில் இருக்-
கி்றார் புதிோக வாகனம் வாஙகும் அதிர்ஷடம் உண்டா-
கும். அக்கம் பக்கத்தினரின் உேவி கிமடக்கும். எதிரிகள் 
சோல்மல நீஙகும். அக்கம் பக்கத்தினர் உேவி கிமடக்கும். 
உற்ொகைான ைனநிமலயில் இருப்பீர்கள். சோழில் வியா-
பாரம் விருத்தியாகும் முன்தனற்்றம் அதிகரிக்கும்.

இநே வாரம் உஙகளுக்கு தவமலயில் முன்தனற்-
்றம் ஏற்படும். அலுவலகத்தில் உயர் அதிகாரிகளின் 
உேவி கிமடக்கும். அலுவலகத்தில் தேமவயற்்ற வீண் 
தபச்சிமன ேவிர்க்கவும். புதிய முயற்சிகளில் சவற்றி 

கிமடக்கும். இமளய ெதகாேரர்களின் உேவி கிமடக் -
கும். பணப்புழக்கம் அதிகரிக்கும். சபண்களுக்கு ைன 
ைகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். ஆமட ஆபரண தெர்க்மக ஏற்ப -
டும் புதிோக ேமககமள வாஙகுவீர்கள். குடும்பத்திலும் 
ேண்பர்களிடமும் ெண்மட ெச்ெரவிமன ேவிர்க்கவும், 
விட்டுக்சகாடுத்து செல்வது ேன்மைமய ஏற்படுத்தும். 
ைாணவர்களுக்கு ைனதில் மேரியம் அதிகரிக்கும்.

ராசிோேன் ெனி உஙகள் ராசியில் புேதனாடு பயணம் 
செயகி்றார். தவமலயில் பளு கூடும், உடல் உமழப்பு 
அதிகரிக்கும். இநே வாரம் பண வரவு அதிகரிக்கும், 
கூடதவ சுப செலவுகளும் வரும். மூத்ே உடன் பி்றப்புக-
ளின் உேவி கிமடக்கும். உ்றவினர்களால் ேன்மை உண்-
டாகும். புேன் உஙகள் ராசியில் ெனிதயாடு ெஞெரிக்கி-
்றார். திடீர் பண வரவு வரும். வீண் செலவுகளில் கவனம் 
தேமவ. குரு இரண்டாமிடத்தில் இருக்கி்றார் தபச்சி-
னாதலதய காரியம் ொதித்துக் சகாள்வீர்கள். சபாழுது-
தபாக்கு விஷயஙகளில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். சோழில் 
வியாபாரத்தில் இரட்டிப்பு லாபம் கிமடக்கும். 

ெனி பகவாமன ராசி அதிபதியாகக் சகாண்ட கும்ப 
ராசிக்காரர்கதள, ேன்மைகள் நிம்றநே வாரைாக அமைந-
துள்ளது. ெநதிரன் ெஞொரம் ொேகைாக உள்ளது. ெம்பள 
உயர்வும் அதிகரிக்கும். அரசு தவமலயில் இருப்ப -
வர்களுக்கு அதிகாரப் பேவி கிமடக்கும். அரசு பணி 
புரிபவர்களுக்கு பேவி உயர்வு கிமடக்கும். சபண்க -
ளுக்கு ெமூகத்தில் ைதிப்பும் ைரியாமேயும் அதிகரிக் -
கும். புதிய பேவிகள் தேடி வரும். திடீர் பண வரு -
ைானமும் சுப விரய செலவுகளும் அதிகரிக்கும். சிலர் 
தவமல விெயைாக சவளியூருக்கு செல்லும் நிமல உண் -
டாகும்.

பத்தில் சூரியன், சுக்கிரன் இருப்போல் பேவியில் 
தவமல சோழிலில் ைாற்்றம் ஏற்படும் புேன் லாப ஸ-
ோனத்தில் இருக்கி்றார் புதிய சொத்துக்கள் வாஙகலாம். 
பஙகுச்ெநமே, ேரகு கமிஷன் வியாபாரம் சி்றப்மபத் 
ேரும். விரய ஸோனத்தில் உள்ள குரு சுப விரய செலவு -
கமள ஏற்படுத்துவார். சோழில் முேலீடுகளில் லாபம் 
இரட்டிப்பாகும். திடீர் ைருத்துவ செலவுகள் வரலாம் 
குழநமேகளின் உடல் ஆதராக்கியத்தில் அக்கம்ற காட்-
டுவது அவசியம். திடீர் ைருத்துவ செலவுகள் அதிகரிக் -
கும்.
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மீனம்

ரிஷபம்
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 மேஷம்  

தமிழ் இலக்கியத் தளத்தில் க�ொண்-
டொடபபடும் எழுத்தொளர�ள் வரி-
சையில் �விஞர மு.முரும�ஷூம் 

இடம்பிடித்திருக்கிறொர எனபது கபருசேப-
படக்கூடிய விடயேொ� எண்ணி ேகிழ்-
கிமறன

ேத்திய அரைொல் வழங�பபடும் 
குழநசத இலக்கியத்திற�ொன ‘பொல ைொகித்-
திய புரஸ�ொர விருது’

 மு.முரும�ஷ் எழுதிய ‘அம்ேொவுக்கு 
ே�ள் கைொனன உலகின முதல் �சத’நூ-
லுக்கு வழங�பபட்டுள்ளது

தமிழில் முபபதொண்டு�ொலேொ� எழு-
திவரும் மு.முரும�ஷின உசழபபுக்குக் 
கிசடத்த அஙகீ�ொரம் எனமற 
கைொல்ல மவண்டும். ஐபபொ-
னிய வடிவேொன சைக்கூ 
�விசத�ளின வழியொ� தமிழ் 
எழுத்துச்சூழலுக்கு நனகு அறி-
மு�ேொகியுள்ள மு.முரும�ஷ், 
குழநசத இலக்கியத்திலும் 
முத்திசர பதித்துள்ளொர எனப-
தறகு சிறநத அஙகீ�ொரத்சதத் 
தநதுள்ளது ‘பொல ைொகித்திய 
புரஸ�ொர விருது’.

குழநசத இலக்கியம் 
பசடபபவர�ளின எண்-
ணிக்ச� மி�க் குசறவொ� 
இருக்கும் சூழலில் மு.முரும�-
ஷுக்குக்கி சடத்துள்ள இநத 
விருது மூலம் குழநசத இலக்கியம் 
பசடக்� இனி கூடுதலொமனொர வருவொர-
�ள் எனற நம்பிக்ச�சய விசதக்கிறது.

பசடபபுத்தளத்தில் இயங� வருபவர-
�சள அரவசைத்து வழி�ொட்டி ஊக்�ப-
படுத்தும் மு.முரும�ஷ், குழநசத இலக்-
கியம் பசடக்� முனவருபவர�ளுக்கும் 
வழி�ொட்டியொ� இருநது, தமிழில் சிறுவர 
இலக்கிய வளரச்சிக்கு உறுதுசையொ� 
இருபபொகரன முழுசேயொ� நம்புகி-
மறன.

இருபது ஆண்டு�ளொ� நொன பழகிய-
வசரயில், “நொன கபரிய பசடபபொளி; 
எனக்கு எல்லொம் கதரியும்” எனும் 
தசலக்�னம் இல்லொேலும், யொரமீ-
தும் மதசவயறற �ொழ்பபுைரச்சியு-
டன கூடிய விேரைனங�சளப பகி-
ரொேலும், யொசரயும்கபரிய பசடபபொளி, 
சிறிய பசடபபொளி எனறு பொகுபொடு 
பொரக்�ொேலும் அசனவருடனும் ைேேொ� 
நட்பு பொரொட்டும் முரும�ஷிடம் இருநது 
நிசறய �றறுக்க�ொள்ளவும் மவண்டும்.

இலக்கிய அரசியல் கையயொத அல்லது 
கையயத் கதரியொத எல்மலொருக்கும் 
பிடித்தேொன சிறநத ேனிதர எனறும் 
கைொல்லலொம்.

எழுத்தொளர வல்லிக்�ண்ைசனப-
மபொல புதிய எடுத்தொளர�சளத் தட்டிக்-
க�ொடுத்து. வளரத்கதடுபபதில் மு.மு-
ரும�ஷுக்கு தனி இடம் இருக்கிறது. 
தனக்க�னறு ஒரு வொை�ர பட்டொளத்சத-
யும் உருவொக்கி சவத்திருபபது அவரது 
தனிச்சிறபபு�ளுள் ஒனறு.

தமிழில் சைக்கூ வடிவத்சதப பர-

வலொ�க் க�ொண்டு கைல்வதில் முன-
மனொடியொன �விஞர மு.முரும�ஷ், 
இருபதொம் நூறறொண்டின கதொடக்�த்-
தில் சைக்கூ �விசத�ளுக்க�னமற 
‘இனிய சைக்கூ’ எனும் இதசழத் 
கதொடஙகி. தமிழ�த்தின முக்கிய ந�ரங-
�ளில் ‘சைக்கூ �விசதத் திருவிழொ, 
சைக்கூ �ருத்தரங�ம், சைக்கூ 
பயிலரஙகு சைக்கூ �ண்�ொட்சி என 
பலபபல முயறசி�ளில் ஈடுபட்டதின 
விசளவொ�, இனறு தமிழில் சைக்கூ 
�விசத நிசலத்த பு�ழிசன அசடந-
துள்ளது உண்சேமய.

மு.முரும�ஷின சைக்கூ குறித்த 

பங�ளிபபு�ள் அத்தசனசயயும் 
கதொகுத்து,’ தமிழ் சைக்கூ நூற -
றொண்டில் மு.முரும�ஷ்’ எனற நூசல 
முசனவர சு.மை�ர கவளியிட்டுள் -
ளொர. சைக்கூ எழுத வரும் புதியவர-
�ளுக்கு சிறநத வழி�ொட்டி நூலொ� 
இநநூல் தி�ழ்கிறது

தறமபொது ‘இநது தமிழ் திசை’ நொளி-
தழில் முதுநிசல உதவி ஆசிரியரொ�ப 
பணியொறறிவரும் இவர, இதுவசர 
10 புதுக்�விசத�ள் நூல்�ள், 10 
சைக்கூ நூல்�ள். 10 �ட்டுசர 
நூல்�ள், 18 குழநசத இலக்கிய 

நூல்�ள், 3 புதுக்�விசதத் கதொகுபபு 
நூல்�ள், 5.சைக்கூ கதொகுபபு 
நூல்�சள கவளியிட்டு தமிழ் எழுத்து -
ல�த்திறகு சிறநத பங�ொறறியுள்ளொர.  
இவரது நூல்�ளுக்கு பொரத ஸமடட் 
வஙகியின சிறநத �விசத நூலுக்�ொன 
பரிசிசன மூனறு முசறயும், தமிழ் -
நொடு முறமபொக்கு எழுத்தொளர �சல -
ஞர�ள் ைங�ம் வழஙகும் கைல்வன 
�ொரக்கி விருதிசன இரண்டு முசறயும், 
தியொ�துருக்�ம் பொரதியொர தமிழ்ச் 
ைங�ம் ேறறும் திருபபூர தமிழ்ச் 
ைங�ம் வழஙகிய குழநசத இலக்கியத்-
திற�ொன பரிசு�சளயும் கபறறுள்ளொர.

குழநசத இலக்கியத்திற�ொ�ச் சிறப-
பொ� பணியொறறியசேக்�ொ� பல்மவறு 
அசேபபு�ள் வழஙகிய சிறநத 

குழநசத எழுத்தொளருக்�ொன விருதும் 
கபறறமதொடு, ேமலசியொ, சிங�பபூர, 
குசவத், இலஙச� மபொனற நொடு�-
ளுக்குப பயணித்து இலக்கியப பங� -
ளிபசபயும் கையதுள்ளொர. 

இவரது  சைக்கூ ேறறும் 
புதுக்�விசத�சள முன-
சவத்து 10-க்கும் மேறபட்ட 
பல்�சலக்�ழ�  ேொைவர�ள் 
முசனவர ேறறும் இளமுசன-
வர பட்டத்திற�ொ� ஆயவு கைய-
துள்ளனர. இவர எழுதிய 160 
சைக்கூ �விசத�ள் ேசல-
யொளத்தில் கேொழிகபயரக்�ப-
பட்டு ‘நிலொ முத்தம்’ எனற 
நூலொ� கவளிவநதிருபபதும் 
குறிபபிடத்தக்�து.

‘அம்ேொவுக்கு  ே�ள் 
கைொனன உலகின �சத’ நூலி-
லுள்ள 16 சிறுவர �சத�சள 
எட்டொம் வகுபபு  படிக்கும் 

ேொைவி சைதனயொ ஆஙகிலத்தில் 
கேொழிகபயரக்�, ‘The First Story told 
by a Daughter to her Mother ‘ எனும் 
ஆஙகில நூலொ� கவளியொகியுள்ளது.

2011-இல்  கவளியொன தமிழ� 
அரசின ‘ைேச்சீர �ல்வி’க்�ொன பொடத்-
திட்டத்தில் ஒனறொம்  வகுபபு தமிழ், 
அறிவியல், �ணிதப பொடப புத்த�த்தில் 
தலொ ஒரு பொடலும், 6-ஆம்  வகுபபு 
தமிழ்ப பொடப புத்த�த்தில் 3 பொடங� -
சளயும் இவர எழுதியுள்ளொர.  

ஜபபொனிலுள்ள அகிதொ இண்டரமந-
ஷனல் சைக்கூ அசேபபு, இவரது 
10 சைக்கூ �விசத�சளத்  மதர -
வுகையது, ஜபபொனிய கேொழியில் 
கேொழிகபயரத்துள்ளது. இவரது 100 
சைக்கூ  �விசத�ள்  தமிழ், ஆஙகி-
லம், இநதி ஆகிய மூனறு கேொழி�ளில்

'Let Haiku Blossom' எனும் நூலொ� 
கவளிவநதுள்ளது.

தமிழ் கேொழியின கைறிமவொடும், 
�ொட்சி அழகியமலொடும் எழுதபபடும் 
இவரது சைக்கூ �விசத�சளப படித்து, 
பலரும் பொரொட்டுவமதொடு, தமிழ் சைக்கூ-
வின அசடயொளேொ�வும் இவரது �விசத-
சயக் �ொண்கினறனர.  குழநசத இலக்-
கியத்சத முனகனடுக்கும் சைக்கூ 
�விஞர மு.முரும�ஷ்,  ’தூண்டில்’ 
சைக்கூ இதழின வளரச்சிக்கும் 
கபரும்பங�ொறறி வருகிறொர.

இனனும் பல நூல்�சளப பசடக்�-
வும், தமிழிலக்கியப பயைத்சதத் தசட-
யினறி கதொடரவும் ேனதொர ேகிழ்ச்சி -
மயொடு வொழ்த்துகிமறன. 

குழந்தை இலக்கியத்தை 
முன்னெடுக்கும் 
்ைக்கூ கவிஞர் எைது வாழ்க்மகமய சி்றப்பாக 

சகாண்டு ேடாத்துவேற்கு 
ஆதராக்கிய ேமடமும்ற-

கமள பின்பற்்ற தவண்டிய தேமவ -
யுள்ளது. உளஆதராக்கியமும் உடல் 
ஆதராக்கியமும் இமணநது ஒரு 
ைனிேனின் வாழ்ோமள சவற்றிக -
ரைாக முன்சனடுப்பேற்கு உேவு-
கின்்றன. ஆதராக்கியம் சோடர்பில் 
கவனைற்று இருப்பேனாதலதய பல 
உடல்ேலப் பிரச்சிமனகமள பலர் 
எதிர்தோக்குகின்்றனர். அதிலும் 
பருவைமடநே சிறுமிகளும் சபண் -
களும் ேைது ஆதராக்கியம் சோடர் -
பில் அக்கம்றயாக உள்ளார்களா? 
என்பது சோடர்பில் ெநதேகம் எழு -
கி்றது.  

பருவைமடநே சிறுமிகளும், 
சபண்களும், திருைணைான சபண் -
களும் ைாோநேம் ைாேவிடாய 
எனும் சுழற்சி செயல்மும்றக்கு 
உட்படுகின்்றனர். ைாேவிடாயானது 
ஒரு இயற்மக செயல்மும்றயாகும் 
ஒவசவாரு 28 ோட்களுக்கு ஒரு 
ேடமவ ைாேவிடாய செயல்மும்ற 
நிகழ்கின்்றது. இக்காலத்தில் பருவை -
மடநே சபண்கள் சுகாோரைாகவும் 
ஆதராக்கியைாகவும் ேஙகமள மவத் -
துக்சகாள்ள தவண்டும். குளித்து சுத்-
ேைாக உடமல மவத்துக் சகாள்ள -
தவண்டும். ஆதராக்கியைான உணவு 
ைற்றும் பழஙகள் என்பவற்ம்ற 
உட்சகாள்ளல், உடல் தொர்வமட -
யும் வமகயில் செயல்படுவமேத் 
ேவிர்த்ேல் தபான்்ற ேமடமும்றகள் 
சபரும்பாலாதனார் அறிநேதே.  

ஆனால் ோம் இன்னும் சேளிவுப -
டுத்திக் சகாள்ளதவண்டிய பிரோன 
அம்ெஙகளும் ைாேவிடாய காலத்தில் 
காணப்படுகின்்றன.  

 ஆரம்ப காலஙகளில் எைது முன் -
தனார்கள் ேம் ைாேவிடாய கால உள் -
ளாமடகளுக்காக துணிகமளதய 
பயன்படுத்தினர். ஏன் ேற்காலத்தி -
லும் பல பின்ேஙகிய பிரதேெஙக -
ளில் இநநிமலதய சோடர்கின்்றது. 
ஓரளவு கல்வியறிவு சபற்்ற ெமூ -
கத்தில் வாழும் பருவைமடநே 
சபண்கள் ஆதராக்கியத் துவாயக -
மளப் பயன்படுத்துகின்்றார்கள்  

ஆனால், ஆதராக்கியத் துவாய-
கள் சோடர்பில் விழிப்புணர்வும் 
சேளிவும் சகாண்டுள்ளார்களா? 
ஆதராக்கியத் துவாயகளின் ேரம் 
அறிநது பயன்படுத்துகின்்றார்களா? 
என்பதில் சிக்கல்கள் உள்ளன.  

ைாேவிடாய ஏற்படும் காலத்தில் 
ோன்கு சோடக்கம் ஐநது ைணித் -
தியாலஙகளுக்கு ஒரு ேடமவதய -
னும் அகற்றி துவாயகமள புதிோக 
பயன்படுத்ே தவண்டும். கும்றநேது 
ோசளான்றுக்கு ஐநது ஆதராக்கியத் 
துவாயகள் பயன்படுத்துேல் அவசி -
யைானோக கருேப்படுகின்்றது. ஒரு 
ைாேத்திற்கு 20 ஆதராக்கியத் துவாய-
கள் எனும் அடிப்பமடயில் வருடம் 
ஒன்றுக்கு 240 ஆதராக்கியத் துவாய-

கள் வமர ெராெரியாக ஒவசவாரு 
சபண்ணும் பயன்படுத்து-
கின்்றனர். ஆனால் அவற்றின் 
ஆதராக்கிய நிமல சோடர்பில் 
சேளிவற்று உள்ளனர் என்பதே 
உண்மை.  

ொோரண ஆதராக்கியத் துவாய-
கமளப் பயன்படுத்தும் தபாது 
எவவா்றான பிரச்சிமனகமள 
எதிர்சகாள்கின்்றனர்?  

 பருவைமடநே சபண்கள் 
அடிக்கடி ஆதராக்கியத் துவாயக-
மளப் பயன்படுத்தும் தபாது ெருைம் 
பாதிப்பமடகின்்றது. சபண்களின் 
பி்றப்புறுப்பு பகுதியில் ஒவவாமை, 
அரிப்பு, எரிச்ெல் ைற்றும் சகாப்பு-
ளஙகள் ஏற்படுகின்்றன. சோடர்நது 
பல வருடஙகள் ஆதராக்கியத் 
துவாயகமளப் பயன்படுத்துவோல் 
சபண்களுக்கு கருச்சிமேவு, ைலட் -
டுத்ேன்மை தபான்்றனவும் ஏற்படு -
கின்்றன.  

ஆதராக்கியத் துவாயகளில் 
கலக்கப்பட்ட இரொயன தவதிப் 
சபாருட்களினால் பிற்காலத்தில் 
கர்ப்பப்மப புற்றுதோய, ைார்ப -
கப் புற்றுதோய, தயானிக் குழாய 
பாதிப்பு தபான்்ற பாரதூரைான 
தோயகள் ஏற்படும் வாயப்புள்ள -
ோக பல மவத்தியர்கள் சேரிவித் -
துள்ளனர். சபண்களின் குழநமே 
இன்மை எனும் நிமலமய தீர் -
ைானிக்கும் காரணிகளில் இநே 
சபாருத்ேைற்்ற ஆதராக்கியத் 
துவாயகள் மிக முக்கியைாக அமட -
யாளப்படுத்ேப்பட்டுள்ளன.  

 ோம் பயன்படுத்துகின்்ற ஆதராக் -
கியத் துவாயகளில் பல அடுக்குகள் 
காணப்படுகின்்றன. இவ அடுக் -
குகளில் இரொயன சபாருட்கள் 
கலநதே வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. 
ஈரத்ேன்மைமய உறிஞசி மவத்துக் 
சகாள்ளுேல், துர்ைணம் வீசுவமே 
ேடுத்து மவத்ேல், கசிமவத் ேடுத்-
ேல் தபான்்ற தேமவகளுக்காக 
இத்ேமகய இரொயன சபாருட்கள் 
பயன்படுத்ேப்படுகின்்றன. இஙகு 
குறிப்பிடப்படும் சில சொற்பிரதயா-
கஙகள் இதுவமர ோம் அறிநதிராே 
விஞஞானரீதியான புதிய சொற்க-
ளாக இருக்கலாம்.  

மடயாக்சின் - ஆதராக்கியத் துவாய-
கமள தூயமையான சவண்மை நி்றத்-
தில் தபணுவேற்காக பயன்படும் 
ஒரு வமகயான இரொயன தவதிப் 
சபாருளாகும். இநே மடயாக்சினில் 
ஒரு வமகயான சகாழுப்பு ேன்மை 
காணப்படுகின்்றது. இக் சகாழுப்பு 
சகாஞெம் சகாஞெைாக உடலில் 
ேஙகிவிடும் இேனால் ஹார்தைான்-
கள் செயலிழப்பு தபான்்றன ஏற்பட-
லாம்.  

தரயான் - பருத்திமய விட ைலிவா-
னது ஆதராக்கியத் துவாயகளின் பட்-
மடகளில் உறிஞசும் தி்றமன அதிக-
ரிக்க உேவுகின்்றது   

- கசிவு ஏற்படுவமே ேவிர்ப்ப-

ேற்காக பிளாஸடிக் சீட்கள் மவக்-
கப்படுகின்்றன. இநே வமகயான 
பிளாஸடிக் சீட்கள் காற்த்றாட்டம் 
அற்்றமவயாகும். இமவ பற்றீரியாக்-
களின் வளர்ச்சிமய ஊக்குவிக்கின்-
்றன. சபண்களின் பி்றப்புறுப்பில் 
எரிச்ெமலயும், அரிப்மபயும் ஏற்ப-
டுத்துகின்்றது.  

 சில வமகயான வாெமன திரவி -
யஙகள் துர்ோற்்றத்மே ேடுப்பேற்காக 
பயன்படுத்ேப்படுகின்்றன. இவற் -
றில் சவளியில் அறியப்படாே இரொ-
யனஙகள் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன. 
அமவ இரத்ே ஓட்டத்தில் நுமழநது 
பிற்காலத்தில் பக்கவிமளவுகமள 
ஏற்படுத்தி ஒவவாமை தபான்்ற 
தோயகளுக்கு வழிவகுக்கின்்றன.  

இவற்த்றாடு இமணநேோக 
ஸமடரீன் குதளாதராமீதேன், 
குதளாதரா எதேன், குதளாதராஃபார்ம், 
அசிட்தடான் என்பவற்த்றாடு பல 
வமகயான இரொயனப் சபாருட்கள் 
கலநது ஆதராக்கியத் துவாயகள் ேயா-
ரிக்கப்படுகின்்றன. இத்ேமகய இரொ-
யன சபாருட்களின் தீய விமளவுகளி-
னால் ோன் சபண்களின் ஆதராக்கியம் 
சோடர்பில் ெவால்கள் எழுநதுள்ளன.  

பாதுகாப்பான ஆதராக்கியத் துவாய-
கள்   

ேச்சுத்ேன்மையான ஆதராக்கியத் 
துவாயகளுக்கு பதிலாக இன்று ெநமே-
யில் ஆயுர்தவே மும்றகளில் ேயாரிக்கப்-
பட்ட பாதுகாப்பான உற்பத்திகள் விற்-
பமனக்கு உள்ளன. அமவ ொோரண 
உற்பத்திகமள விடவும் விமல கூடியன-
வாகும். எதிர்காலத்மே பாதிக்காே பாது-
காப்பானவற்ம்றப் பயன்படுத்துவது புத்-
திொலித்ேனைான ஒன்்றாகும்.  

நீஙகள் பயன்படுத்தும் ஒவசவாரு 
சபாருளும் சூழலுக்கு ேட்பானோ? 
என்பமே உறுதி செயது சகாள்ளுஙகள். 
சபரும்பாலான ஆதராக்கியத் துவாய-
கள் ைண்ணுக்குள் புமேக்கும் தபாது 
அது உக்கிப்தபாகும் ேன்மை அற்்றமவ-
யாகின்்றன. இேனால் நிலம் ைாெமட-
கின்்றது, ேச்சுத்ேன்மை ஆகின்்றது. சூழ-
லுக்கு தேயைான சபாருட்களினால் 
ேயாரிக்கப்பட்ட ஆதராக்கியத் துவாய-
கமள இயன்்றளவுக்கு பயன்படுத்து -
வது சுற்்றாடலுக்கும் ஆதராக்கிய -
ைானோகும்.  

ஆர�ோக்கியத் துவோய்கள் 
பற்றி அறிரவோம்  

நந்தவனம் சநதிரசசகரன் ...?

  எஸ்.மஙகள்தர்ஷினி ...?
4ஆம் வருடம்  
ஊட�க்�றச��ள் துசற  
யொழ்.பல்�சலக்�ழ�ம்.  
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வாழ்க்கை்ை சரள ந்ையில்   
தந்திரு்ககும் ைா்கைர் நித்தி   
லண்டனில் அணமையில் இமை-

யவழியூ்டாக நம்டபெற்்ற 
கலாநிதி இரத்தினம் நித்தியா-

னந்தனின் Kudil and The Headmaster ”( 
குடில் பகாண்ட ்தமலமை ஆசான்) நூல் 
ெற்றி அநநூல் பவளியீட்டு நிகழ்வில் 
ஆனந்தராணி ொலலநதிரா ஆற்றிய விைர் -
சன உமர   

 ஒவபவாரு ைனி்தரும்டய வாழ்வி -
லும் இன்ெம், துன்ெம், ஏற்்றம், இ்றக்கம் 
இருக்கத்்தான் பசய்யும். ஒவபவாருவர் 
வாழ்க்மகயிலும் ெல சுவாராஸயைான 
சம்ெவஙகள், ைகிழ்ச்சியான நிகழ்வுகள், 
சஙக்டைானமவ, சவாலானமவ, பநகிழ்ச்-

சியான ்தருைஙகள் என்று நிம்றயலவ 
இருக்கும். லவமல, வீடு, குடும்ெம், 
பிள்மளைகள் என்று ஒரு சுழல் வட்்டத்தில் 
ஓடிக்பகாணடிருக்கும் லொது இவற்ம்ற-
பயல்லாம் நிமனத்துப் ொர்க்க எைக்கு 
லநரம் இருப்ெதில்மல. வலயாதிெ 
நாட்கமளை நாம் பநருஙக பநருஙக 
எைது இளைமைக்காலம், நாம் வாழ்ந்த 
வாழ்க்மக, ெமழய நிமனவுகள் எல்லாம் 
அடிக்கடி வநது லொகும்.   

 இந்த நிமலக்கு வந்த ஒவபவாருவரது 
வாழ்க்மகயும் ஒரு புத்்தகம்்தான். அது 
கட்்டாயம் ெதியப்ெ்ட லவணடும். ெகி -
ரப்ெ்டலவணடும். நாம், எைது பிள்மளை -
கள், இமளைய ்தமலமும்றயினர் அறிநது 
பகாள்ளை நிம்றய வி்டயஙகள் உள்ளைன. 
உணமையில் ப்டாக்்டர் நித்தியின் 
வாழ்க்மக வரலாற்ம்ற 100 ெக்கஙகளுக்-
குள் அ்டக்குவது என்ெது மிகக் கடினம். 
இ்தமன ஒரு சுருக்கிய வடிவைாகலவ 
நான் ொர்க்கில்றன். ஒளிவு ைம்றவு 
இல்லாைல் ெல வி்டயஙகமளைப் ெகிர்ந-
துள்ளைார். First, let me set the scene by 
telling you a little about my parents என்று 
ஆரம்பித்து நல்ல சுவாரஸயைாக ஒரு கம்த 
பசால்லல் ொணியில் ்தனது வாழ்க்மகமய 
எழுதியிருக்கி்றார். நல்ல சரளைைான எழுத்து 
நம்ட. சிலர் ஆஙகிலத்திலும் ஏன் ்தமிழி-
லும் கூ்ட எழுதும்லொது ்தாம் அறிவு கூடிய-
வர்கள் என்ெம்தக் காட்்டலவணடும் என்று 
கடுந்தமிழ், கடுமையான ஆஙகிலச் பசாற்-
கமளைப் ொவிப்ொர்கள். சிலலவமளைகளில் 
டிக்க்ஷனறிலயாடு்தான் இருநது இவர்க-
ளின் புத்்தகஙகமளை வாசிக்க லவணடும். 
நான் அப்ெடி வாசிக்க ஆரம்பித்துப் 
பின்னர் மக விட்டிருக்கில்றன். ஆனால் 
ப்டாக்்டர் நித்தியின் எழுத்து எல்லலாரா-
லும் இலகுவில் விளைஙகக்கூடிய வமகயில் 
இருக்கி்றது.   

 ்தன்னும்டய பெற்ல்றாரிலிருநது ஆரம்-
பித்து ்தனது ெடிப்பு, இலஙமகமய விட்டு 
பவளிலயறிய காலம், 60களில் லண்டன் 
வாழ்க்மக, அவர் லவமல ொர்த்்த பசன்ற் 
லைரீஸ, அவரும்டய பிள்மளைகள், லைற்கு 
லண்டன் ்தமிழ் ொ்டசாமல, லண்டன் 
்தமிழ் நிமலயம் ,ப்தன்இநதிய நுணகமல-
களின் உயர்ச்சி, லண்டன் ்தமிழ் முதிலயார் 
நிமலயம், சன்ம்றஸ வாபனாலி, சுனாமி 
கால நிமனவமலகள், ரட்ைம் அ்றக்கட்-
்டமளை, பசம்பைாழி ைகாநாட்டில் பிரமு-
கராக, அவருக்குத் ப்தரியாைல் ஒழுஙகு 
பசய்யப்ெட்்ட மூன்று பகாண்டாட்்டங-

கள் என 16 அத்தியாயஙகமளை உள்ளை்டக்-
கியுள்ளைது. பின் இமைப்ொக ‘ப்தரியா்த 
இ்டத்துக்கு ஒரு ெயைம்’ என்்ற கட்டுமர-
யும் ப்தன் ஆபிரிக்காவில் நம்டபெற்்ற 
ைகாநாட்டில் இவர் வாசித்்த திருச்பசந-
தூர் முருகன் ெற்றிய ்தமிழ்க் கட்டுமரயும் 
இமைக்கப்ெட்டுள்ளைன. பொருத்்தைான 
ெ்டஙகளும் உள்ளைன.   

 ஒரு ைண வீட்டில் பி்றந்த ஒருவர் ்தன்-
னும்டய அப்ொவின் வழிகாட்்டலில் ்தன் 
கடின உமழப்பு்டனும் வி்டாமுயற்சியு்ட-
னும் ஒரு சி்றந்த நிமலக்கு எப்ெடி வந்தார் 
என்ெம்த இந்தப் புத்்தகம் மூலம் அறிய 
முடிகி்றது. கல்வியின் முக்கியத்துவத்ம்த 

ைற்்றவர்களும் உைரலவணடும் என்்ற 
லநாக்லகாடு ்தமிழ்பைாழி, கமல ெணொடு 
புலம்பெயர் ல்தசத்தில் உயர லவணடும் 
என்்ற சமூக சிந்தமனயு்டன் அவர் இம்ட-
வி்டாது இயஙகியம்தப் ொர்க்க முடிகி்றது. 
்தான் பி்றந்த ைணமை ை்றவாது அஙகும் 
சமூக லைம்ொட்டிற்காக ்தனது ்தநம்தயா-
ரின் நிமனவாக ஆரம்பிக்கப்ெட்்ட ரட்ைம் 
அ்றக்கட்்டமளை மூலம் ெலவி்தைான திட்-
்டஙகமளை நம்டமும்றப்ெடுத்தி வரும் 
அவரது ப்தா்டர்ந்த ெணிமய அறிய முடிகி-
்றது. ப்டாக்்டர் நித்தியின் ஞாெகசக்திமயக் 
கட்்டாயம் ொராட்்ட லவணடும். ஆணடு, 
திகதி, விெரஙகள், பெயர்கள் எல்லாவற்-
ம்றயும் குறிப்பிட்டிருக்கி்றார். இது அந்தக் 
காலத்துக்கு எம்மை அமழத்துச் பசல்லும் 
ஒரு உைர்மவ ஏற்ெடுத்துகி்றது.   

 இந்தப் புத்்தகத்தில் எழுதியுள்ளை சில 
விஷயஙகமளை ப்டாக்்டர் நித்தி எனக்குச் 
பசால்லியிருக்கி்றார். அவர் பசான்ன 
லொதும் நல்ல சுவாரஸயைாக இருந்தது. 
இப்லொது எழுத்தில் ொர்க்கும்லொதும் 
அல்த சுவாரஸயம். ப்டாக்்டர் நித்தி எனக்கு 
அறிமுகைானலொது அவருக்கு 50 வய-
துக்கு லைல் இருக்கும். நல்ல ெணொன 
ைனி்தர். பகட்டிக்காரர். எம்தயும் நல்ல 
நி்தானைாக, லநர்த்தியாக, லநர்மையாகச் 

பசய்யும் ஒருவர். எனலவ அவர் சின்ன வய-
திலும் மிக நல்ல பகட்டிக்காரப் பிள்மளையா-
கத்்தான் இருநதிருப்ொர் என நிமனத்ல்தன். 
ஆனால் அவர் கனிஷ்ட ொ்டசாமலயில் 
ெடிக்கும்லொது வகுப்பில் 31 பிள்மளைக-
ளில் 25ஆவ்தாக வநதிருக்கி்றார். ொலர் 
வகுப்பில் ்டபிள் பிரலைாஷன். இது அவரு-
ம்டய பகட்டித்்தனத்்தால் இல்மல. அவரு-
ம்டய அப்ொவின் வகுப்பில் ெடிக்க விருப்-
ெமில்மல, அ்தனால் இந்தப் பிரலைாஷன். 
சின்ன வயதில் அப்ொ ஆஙகிலச் பசாற்க-
மளைப் ொ்டைாக்கச் பசான்னலொது ஏைாற்-
றியிருக்கி்றார். அந்தக் கம்தமய நீஙகள் 
கட்்டாயம் வாசிக்க லவணடும். ப்டாக்்டர் 
நித்தி பின்னர் லண்டனில் Phd ெட்்டப்ெ-
டிப்மெ லைற்பகாணடிருக்கி்றார். இது அவ-
ரும்டய வி்டாமுயற்சிக்கு ஒரு எடுத்துக் 
காட்டு.   

 1959ஆம் ஆணடு பகாழும்பு ெல்க-
மலக்கழகத்தில் விஞஞானப் ெட்்டப்ெடிப்-
மெக் கற்கச் பசன்்றலொது A/L இரசாயன 
ொ்டத்தில் சித்தியம்டயா்த காரைத்்தால் 
இவருக்கு பொறியியல்தும்றயில் இ்டம் 
கிம்டக்கவில்மல. ஆனால் மீணடும் ்தன்-

னும்டய வி்டாமுயற்சியால் இரண-
்டாம் வரு்டம் இரசாயனவியலில் BSc 
Honours Degree பசய்யத் ப்தரிவு பசய்-
யப்ெட்டிருக்கி்றார். ெட்்டப்ெடிப்மெ 
பவற்றிகரைாக முடித்து லெரா்தமன 
ெல்கமலக்கழகத்தில் உ்தவி விரிவுமர-
யாளைராகவும் லவமல ொர்த்திருக்கி்றார். 
அஙகு விலஜவர்த்்தன விடுதியின் உ்தவி 
வார்்டனாகவும் இருநதிருக்கி்றார். இது 
அவருக்கு நிர்வாகத் தி்றலனாடு ைாை-
வர்கமளை எப்ெடி வழிந்டத்தி அவர்க-
ளுக்கு உ்தவலாம் என்்ற அனுெவத்ம்தயும் 
பெற்றுக் பகாடுத்துள்ளைது.   

 ப்டாக்்டர் நித்தி பொது வாழ்க்மக-
யில் நிம்றய லநரம் பசலவழித்்தாலும் 
்தனது மூன்று பிள்மளைகளைான கணைன், 
வள்ளி, காலவரி ஆகிலயாமர மிக நல்ல 
நிமலக்குக் பகாணடு வர ்தனது ைமன-
வியு்டன் இமைநது எவவாறு பசயற்ெட்-
்டார் என்ெம்த, இரணடு லெரும் லவமல 
பசய்வ்தால் பிள்மளைகமளைக் கவனிக்க 
லநரமில்மல என்று பசால்கி்ற பெற்ல்றார்-
கள் முன்னு்தாரைைாக எடுத்துக் பகாள்ளை-
லாம். இஙகிலாநதின் புகழ்பெற்்ற ஈற்்றன் 
கல்லூரியில் ( Eton College ) ைகமனப் 
ெடிக்க மவத்்தலொது அதுவும் அனுைதி 
கிம்டத்தும் ஸபகாலஷிப் கிம்டக்கா்த 
ெட்சத்தில் பெற்ல்றார் இருவருலை கஷ -
்டப்ெட்டு உமழத்து அவமரப் ெடிக்க 
மவத்்தது ொசமும் வி்டாமுயற்சியும் 
இமைந்த ஒரு பசயல்.   

 ஒரு பெற்ல்றாராக லைற்கு லண்டன் 
்தமிழ்ப் ொ்டசாமலக்குப் லொக ஆரம் -
பித்து, பின்னர் ்தமலமை ஆசிரியராக 
சம்ெளைம் எதுவும் இல்லாைல் ெணி -
யாற்்ற ஆரம்பித்து, அ்தன் பின்னர் 
லண்டன் ்தமிழ் நிமலயத்தில் இவரது 
ெணி ப்தா்டர்ந்தது ெலரும் அறிந்தல்த. 
எல்லாைாக 30 ஆணடுகள் ப்தா்டர்நது 
ெணியாற்றியுள்ளைார். இந்த நிறுவனஙகள் 
இயஙகுவ்தற்கான நிதிமய அரச ைற்றும் 
லவறு நிறுவனஙகளில் இருநது பெறு -
வதில் ப்டாக்்டர் நித்தியின் ெஙகளிப்பு 
ைகத்்தானது. ெல ஏற்்றஙகள் இ்றக்கஙக -
மளைச் சநதித்்தாலும் விைர்சனஙகளுக்கு 
ஆளைானாலும் ்தளைராைல் பசயற்ெட்டி -
ருக்கி்றார். லண்டன் ்தமிழ் நிமலயத் -
தின் ந்டவடிக்மககள் ெற்றி விளைக்கைாக 
எழுதியிருக்கி்றார். பிரித்்தானியாவில் 
்தமிழ்ப் ொ்டசாமலகள் ெற்றி ஆய்வுக் 
கட்டுமரகள் எழுதுெவர்களுக்கு மிகப் 
பிரலயாசனைாக இருக்கும் என்ெது எனது 
அபிப்பிராயம்.   

ச�ோயா என்ெது லசாயாபீன்ஸ லொன்்ற 
ெருப்பு வமககளில் இயற்மக-
யாகக் காைப்ெடும் ஒரு புர்தைா-

கும். நீஙகள் ல்டாஃபு, லசாயா ொல், லசாயா 
லசாஸ, மிலசா, ப்டம்லெ ைற்றும் பி்ற உைவு-
களில் லசாயாமவக் காைலாம். கடினைான 
லசாயா புர்தம் TVP (Textured Vegetable Protein) 
என்றும் அமழக்கப்ெடுகி்றது. இ்தன் உண-
மையான பெயர் Total Soy Protein அல்லது 
TSP. இது உணமையில் மிகவும் துல்லியைான 
விளைக்கைாகும், ஏபனனில் இது உணமையான 
காய்கறிகமளை வி்ட லசாயாபீன்களில் அதிகளைவு 
ஆற்்றமலக் பகாணடுள்ளைது. TVP பெரும்ொ -
லும் இம்றச்சிக்கு ைாற்்றாகப் ெயன்ெடுத்்தப்-
ெடுகி்றது, ஏபனனில் இது துணடு துண்டாக 
பவட்்டப்ெட்்ட ைாட்டிம்றச்சிமயப் லொன்்றது 
ைற்றும் ஒரு சி்றந்த இம்றச்சி ைாற்றீ்டாகும். 
TVPஐ இம்றச்சிக்கான துமைப் பொருளைாக-
வும் ெயன்ெடுத்்தலாம். இது ஊட்்டச்சத்து ்தரநி-
மலகமளை சநதிக்கி்றது ைற்றும் பொருளைா்தார 
நன்மைகமளை வழஙகுகி்றது. இது அத்-
தியாவசிய அமிலனா அமிலஙகளின் 
நல்ல மூலைாகும் ைற்றும் ஒருவரின் 
உைவில் கால்சியம் ைற்றும் பைக்னீசி -
யத்ம்தயும் பெற்றுக் பகாடுப்ெதில் ெஙக-
ளிக்கி்றது.  

ொவமனயாளைர்கள் ைத்தியில் உள்ளை சில 
முக்கிய ்தவ்றான எணைஙகமளை கருத்தில் 
பகாள்லவாம்.  

TVP ைார்ெக புற்றுலநாயின் அொயத்ம்த அதி-
கரிக்கி்ற்தா?  

சில உைவுகள் புற்றுலநாமய உண்டாக்கும் 
என்று நிம்றய கட்டுமரகமளைப் ெடித்திருப்-
பீர்கள். நிச்சயைாக, லசாயா மீட் சாப்பிடுவது 
ைார்ெக புற்றுலநாயின் அொயத்ம்த அதிகரிக் -
கும் என்்ற கட்டுக்கம்தமய நீஙகள் ெடித்திருக்க-
லாம் அல்லது லகள்விப்ெட்டிருக்கலாம்.  

ஈஸட்லராஜன் என்ெது உ்டலில் ஒருஙகி-
மைக்கக்கூடிய ஹார்லைான்களின் குழு-
வாகும், லைலும் பசல்களுக்குள் நுமழநது 
ஈஸட்லராஜன் சுரப்பிகமளை பசயல்ெடுத்தி, 
ொலினத்து்டன் ப்தா்டர்பும்டய சில ைரெ-
ணுக்கமளை பவளிப்ெடுத்்த உ்தவும். ைனி்தர்-
களைாகிய நம் உ்டலில் ெல்லவறு வமகயான 
ஈஸட்லராஜன்கள் உள்ளைன. ஈஸட்லராஜன் ஒரு 
ஹார்லைான் ஆகும், இது ொலியல் வளைர்ச்சி, 
கர்ப்ெம், பிரசவம் ைற்றும் ைா்தவி்டாய் லொன்்ற 
சில உ்டல் பசயல்ொடுகமளை ொதிக்கி்றது. குறிப்-
ொக பெணகளுக்கு அதிக அளைவு ஈஸட்லராஜன் 
உள்ளைது, இது உ்டலில் உள்ளை இனப்பெருக்க 
அமைப்பு ைற்றும் பி்ற அமைப்புகமளை ஒழுஙகு-
ெடுத்்த உ்தவுகி்றது.  

ைனி்த ொலின ஹார்லைான்களைான ஈஸட்லரா -
ஜன் ைற்றும் ப்டஸல்டாஸடிலரான் ஆகியவற் -
றில் ைாற்்றஙகமளை ஏற்ெடுத்தும் லசாயாமவப் 
ெற்றி நீண்டகாலைாக கட்டுக்கம்தகள் 
உள்ளைன. இந்த லயாசமனயின் ல்தாற்்றம் 
ைற்றும் லசாயா ைற்றும் புற்றுலநாய் ஆெத்து 
ெற்றி அறிவியல் என்ன பசால்கி்றது ைற்றும் 
உஙகள் உைவில் லசாயாமவ லசர்ப்ெது ெற்றி 
நீஙகள் ப்தரிநது பகாள்ளை லவணடிய அறிவு 
ஆகியவற்று்டன் இம்த நான் விவாதிப்லென்.  

லசாயா ஈஸட்லராஜன் அல்லது ப்டஸ -
ல்டாஸடிலரான் அளைமவ ொதிக்காது. 

ைனி்த ஈஸட்லராஜன் ஹார்லைான் ஏற்பி-
லநர்ைம்ற ைார்ெக புற்றுலநாய் லொன்்ற சில 
வமகயான புற்றுலநாய்கமளை வளைரவும் ெரப் -
ெவும் ெயன்ெடுகி்றது. லசாயாவில் Isoflavones 
ைற்றும் ஈஸட்லராஜன் எனப்ெடும் இரசாய -
னஙகள் உள்ளைன. அமவ ்தாவரஙகளிலிருநது 
வருவ்தால் அமவ மெட்ல்டா ஈஸட்லராஜன் -
கள் என்று அமழக்கப்ெடுகின்்றன. TVP, 
ொலூட்டிகளில் மெட்ல்டா ஈஸட்லராஜன் -
களைாக (அடிப்ெம்டயில் ஈஸட்லராஜமனப் 
பிரதிெலிக்கும்) பசயல்ெடும் Isoflavones 

ஈஸட்லராஜனு்டன் ஒத்திருப்ெ்தால், லசாயா 
சாப்பிடுவது ைனி்தர்களுக்கு ைார்ெக புற்றுலநா -
யின் அொயத்து்டன் இமைக்கப்ெட்டுள்ளைது 
என்று ்தவ்றாக நம்புகி்றது. இ்தன் காரைைாக, 
லசாயாவில் உள்ளை மெட்ல்டா ஈஸட்லராஜன் -
கமளை உணெது அவர்களின் உ்டலில் ஈஸட் -
லராஜமன அதிகரித்து, ைார்ெக புற்றுலநாயின் 
வளைர்ச்சிமய ஊக்குவிக்கும் என்று சிலர் கவ -
மலப்ெ்டலாம். அமவ அந்த முக்கிய ஈஸட் -
லராஜன்கமளைப் லொலலவ இல்மல, அல்த 

ஈஸட்லராஜன் ஏற்பிகமளை 
அமவ பசயல்ெடுத்தி 

நைது நாளைமில்லா 
அமைப்மெ ொதிக்க -
லாம்.  
இருப்பினும், ைனி -

்தர்களில் எந்த ஆய்வும் 
லசாயாமவ உட்பகாள்வதும் ைார்ெக புற்று -
லநாய்க்கும் இம்டலய எவவி்த ப்தா்டர்பும் 
இல்மல. ஐலசாஃப்லளைலவான்கள் எலிகளில் 
ைார்ெக புற்றுலநாயின் வளைர்ச்சிமய ஊக்குவிப் -
ெ்தாக ெரிலசா்தமன ஆய்வுகள் காட்டுகின்்றன. 
இருப்பினும், இந்த ஆய்வுகள் ைனி்தர்களில் 
பசய்யப்ெ்டவில்மல, லைலும் ெரிலசா்தமன 
ஆய்வுகள் ைனி்தர்களுக்கான உைவுகமளை 
ெரிநதுமரக்க ெயன்ெடுத்்தப்ெ்டவில்மல. 
எலிகள் லசாயாமவ ைனி்தர்கமளை வி்ட வித் -
தியாசைாக வளைர்சிம்தைாற்்றம் பசய்வம்த 
ஆராய்ச்சியாளைர்கள் கண்டறிநதுள்ளைனர்.  

சில ஆய்வுகள் லசாயா ைார்ெக புற்றுலநாயி -
லிருநது ொதுகாக்க உ்தவும் என்று காட்டுகின் -
்றன. எடுத்துக்காட்்டாக, 2014ஆம் ஆணடில் 
சில அறிவியல் இ்தழ்களில் ெல ஆய்வுகளின் 
பைட்்டா ெகுப்ொய்வின்ெடி ைா்தவி்டாய் 
நின்்ற பெணகளுக்கு ைார்ெக புற்றுலநாயிலி -
ருநது ொதுகாப்ெதில் லசாயா மிகவும் ெயனுள் -
ளை்தாக இருந்தது என்ெம்தக் கண்டறிந்தது. 
இ்தற்கிம்டயில், 2009இல் இருநது இரணடு 
்தனித்்தனி ஆய்வுகள் லசாயா ைார்ெக புற்று -
லநாயிலிருநது ொதுகாக்க உ்தவும் என்ெம்த 
உறுதிப்ெடுத்தியது. 

ஜர்னல் ஆஃப் தி அபைரிக்கன் ைருத்துவ 
சஙகத்்தால் (JAMA) பவளியி்டப்ெட்்ட ஒரு 
ஆய்வின்ெடி, ஷாஙகாய் ைார்ெக புற்றுலநாய் 
சர்மவவல் சர்லவயின் ஒரு ெகுதியாக இருந்த 
லசாயாமவ சாப்பிட்்ட 5,000 ைார்ெக புற்றுலநா -
யால் ்தப்பிப்பிமழத்்தவர்கள், இ்றப்பு ைற்றும் 
புற்றுலநாய் மீணடும் வருவ்தற்கான கும்றந்த 
அொயத்ம்தக் பகாணடிருந்தனர். லைலும், 
அபைரிக்கன் ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் நியூட் -
ரிஷனில் பவளியி்டப்ெட்்ட ஒரு ஆய்வின்ெடி, 
ஷாஙகாய் ைகளிர் சுகா்தார ஆய்வின் ஒரு ெகுதி -
யாக இருந்த 73,000 சீனப் பெணகளில் ைார்ெக 
புற்றுலநாயின் ஆெத்து கணிசைாகக் கும்றக்கப் -
ெட்்டது ைற்றும் இளைமைப் ெருவம் ைற்றும் 
இளைமைப் ெருவத்தில் லசாயாமவ வழக்கைாக 
உட்பகாள்வ்தாக அறிக்மக அளித்்தது. 

விஞஞான ்தரவுகளின்ெடி, ெல ்தாவரஙகளு -
்டன் உைவின் ஒரு ெகுதியாக லசாயா உைவு -
கமளை உட்பகாள்வது ைார்ெக புற்றுலநாயால் 
்தப்பியவர்கள் ்தஙகள் உ்டமல கவனித்துக்-
பகாள்வ்தற்கு ஒரு சி்றந்த வழியாகும். 

மாபெரும் Raigam Tele'es விருது விழா  
இலங்கையின் மிகைப்பெரிய வருடாந்த 

்்தா்லககைாட்சி விழாவாகை கைரு்தபபெடும் 
Raigam Tele'es விருதுவிழா எதிரவரும் 

மாரச் 26ஆம் திகைதி ்கைாழும்பு சஙரிலா ஹ�ாட்-
டலில் ந்ட்பெறுவ்தறகைான ஏறபொடுகை்ை 
ஹமற்கைாண்டு வருவ்தாகை ்ைகைம் நிறுவனத்தின் 
்த்லவர ைவி லியனஹகை ்்தரிவித்துளைார.   

சிறந்த ்்த்லககைாட்சி நிகைழ்ச்சிகைளுககைான 
்ைகைம் ்டலீஸ் விருதுவிழா ்்தாடரபொகை அறி-
விககும் பெத்திரி்கையாைர சநதிபபு அண்்மயில் 
இலங்கை மன்றககைல்லூரியில் ந்ட்பெறறது. 
இநநிகைழ்வில் ்ைகைம் நிறுவனத்தின் முகைா்மத்-
துவப பெணிபபொைர கிஷான் ்்த்டார, ஹ்தரவுக-
குழுவின் ்த்லவர புத்்த்தாஸ கைலபபெதி, சம்பெத் 
வஙகியின் சந்்தபபெடுத்்தல் ்த்ல்ம அதிகைாரி 
்தாைககை ைன்வல, ்மாபி்டல் நிறுவனத்தின் 
உறபெத்திப பிரிவுத் ்த்லவர ஷியாங்வாங 
ஆகிஹயார கைலநது்கைாண்டனர.   

2020ஆம் ஆண்டுககைான விருதுகைளுககைான 
விண்்ணபபெஙகைள யாவும் புூரத்திய்டநதுளை 
நி்லயில் 2021ம் ஆண்டுககைான ்ைகைம் 
்டலீஸ் விருதுககைான விண்்ணபபெஙகை்ை இம் -
மா்தம் 15ஆம் திகைதிககு முன்ன்தாகை அனுபபுமா-
றும் அறிவிககைபபெட்டுளைது. ்்தா்லககைாட்சித் 
து்றயில் வருடத்தின் மு்தல் கைாலாண்டிஹலஹய 
முன்்னய ஆண்டின் நிகைழ்ச்சிகைள ்்தாடர -
பொன விருதுகை்ை உளளுரில் வழஙகும் நிகைழ் -
வாகும். ்ைகைம் ்டலீஸ் விருது விழா நியமன 
மா்ல மறறும் மா்பெரும் விருதுகைள இைவு என 
இைண்டு பிைமாண்ட விழாககை்ைக ்கைாண்டுள -
ைது. விருதுகைளுககு பெரிநது்ைககைபபெடுஹவாரின் 
்பெயரகை்ை அறிவிபபெ்தறகைான நியமனமா்ல 
்பெபைவரி 25ஆம் திகைதி ்கைாழும்பு கிஙஸ்்பெரி 
ஹ�ாட்டலில் ந்ட்பெறவுளைதுடன் மா்பெரும் 
விருதுவிழா மாரச் 26ஆம் திகைதி சஙரிலா ஹ�ாட்-
டலில் ந்ட்பெறவுளை்தாகை ்டலீஸ் விருதுவிழா 
ஏறபொட்டுககுழுவினர ்்தரிவித்துளைனர.   

சிறந்த ்்தா்லககைாட்சி நிகைழ்ச்சிகைளின் உரு -
வாககைம், சிறந்த ் ்தா்லககைாட்சி நாடகைம், சிறந்த 
பொடல், சிறந்த ்்தாழில்நுட்பெம், சிறந்த கை்்தயம்-
சம், சிறந்த ஒளிபபெதிவு, சிறந்த இ்ச, சிறந்த 
நடிகைர நடி்கை, சிறந்த ்்தாடர நாடகைம், சிறந்த 
்்தா்லககைாட்சி நிகைழ்ச்சி, சிறந்த ்்தா்லக -
கைாட்சி கைல்வி நிகைழ்ச்சி, சிறந்த வர்ண்ன, 
சிறந்த ஹகைளவி பெதில் நிகைழ்ச்சி, மறறும் சிறந்த 
்சய்தி வாசிபபொைர (சிஙகைைம், ்தமிழ், ஆஙகி -
லம்), சிறந்த ்்தாகுபபொைர (சிஙகைைம், ்தமிழ், 
ஆஙகிலம்), சிறந்த ்்தா்லககைாட்சி ஹச்வ, 
வருடத்திறகைான சிறந்த அ்லவரி்ச என பெல 
விருதுகைள வழஙகைபபெடவுளைன.  

இலங்கையில் விருது விழா கைலாசாைத்தில் ஒரு 
புதிய ந்டமு்ற்ய விழா ஏறபொட்டுக குழுவி -

னர அறிமுகைபபெடுத்தியுளைனர. அஙகீகைரிககைப-
பெட்ட அதிகை பொர்வயாைரகைைால் பொரககைபபெட்ட 
்்தா்லககைாட்சி நிகைழ்ச்சிகைளுககு (்்தா்லக-
கைாட்சி நாடகைம், ஊடகை நிகைழ்ச்சிகைள மறறும் 

்சய்திகைள ்்தாகுபபுகைள). ்பொதுவாகை மிகைவும் 
பிைபெலமான நிகைழ்ச்சிகைள குறுந்தகைவல்கைள வாக -
்கைடுபபில் அறிவிககைபபெட்ட பொர்வயாைரகைளின் 
விருபபெத்தின் ஹபெரில் தீரமானிககைபபெடுகின்றன. 
ஆனால் ்்தா்லககைாட்சி பொர்வயாைரகைளி-
்டஹய அதிகைம் ஊடுருவிய நிகைழ்ச்சிகைைாகை 
இருககைாது. எனஹவ ்வளியிடபபெட்ட ்தைவுகை்ை 

அறிவியல் மு்றயில் பெகுபபொய்வு 
்சய்பெவரகை்ை அஙகீகைரிககை புதிய 
ந்டமு்ற அறிமுகைபபெடுத்்தபபெட்-
டுளைது.   

சரவஹ்தச ைச்னயான ஆஸ்கைார 
விருது விழா்வபஹபொன்று ்ைகைம் 
்டலீஸ் இறுதி விருது விழாவிறகு 
முன்ன்தாகைஹவ பெரிநது்ைககைபபெட்ட-
வரகை்ை அறிவிபபெ்தறகைாகை நியமன-
மா்ல்ய அறிமுகைபபெடுத்தியுளைது. 
கை்ல மதிபபுகைள, பெ்டபபொறறல் 
அல்லது நடிபபுத் திற்மகை்ை மதிப -
பிடுவது மிகைவும் ்தைம் வாய்ந்த்தாகை 
அ்மய ஹவண்டும் என்பெ்தறகைாகை 
பெரிநது்ைககைபபெடும் மூவரும் சமமாகை 
மதிககைபபெடுவாரகைள. பொைம்பெரியமாகை 
ஒரு ஹவட்பொைர மட்டுஹம ்வறறியா-
ைைாகைப பொைாட்டபபெட்டதுடன் மறற 
ஹவட்பொைரகைள ்தஙகைள ்பெயரகை்ைக 
குறிபபிடுவ்்தக கைட்டுபபெடுத்தினார. 
்ைகைம் ்டலீஸ் இந்த புதிய பொைம்-
பெரிய நியமனமா்ல்ய அறிமு-
கைபபெடுத்தி, நட்சத்திை ஹ�ாட்டலில் 

நடத்்தபபெடும் விழாவில் ்வறறிககைாகை பெரிந-
து்ைககைபபெட்ட அ்னவரும் பொைாட்டபபெடவுள -
ை்ம குறிபபிடத்்தககைது.   

்ைகைம் ்டலீஸ் விருது விழாவில் பெரிசு 
்பெறுஹவார மறறும் பொைாட்டு ்பெறுஹவாருககு 
ஆண்டுககு ரூ. 1,000,000/- ஆயுள கைாபபீட் -
டுத் ்்தா்கை்யயும் மருத்துவம்ன கைாபபீட்டுத் 
்்தா்கையாகை 100,000/- ரூபொவும் வழஙகைப -
பெடும் ஒஹை்யாரு விருதுவிழா ்ைகைம் ்டலீஸ் 
என்பெது குறிபபிடத்்தககைது. அதுமட்டுமல்லாமல் 
இந்த ஆண்டும் ்ைகைம் ்டலீஸ் ஹபொட்டியில் 
்வறறி ்பெறுபெவரகைளுககு ரூ. 500ககும் அதிகை-
மான 3.0 மில்லியன் ரூபொ ்ைாககைப பெரிசுகைள 
வழஙகைபபெடும் என அறிவிககைபபெட்டுளைது.   

ஈழத்தின் முக்கிய இலக்கிய ஆளு -
மையான ப்டாமினிக் ஜீவா ஞாெ -
கார்த்்தைாக  வழஙகப்ெ்டவிருக்கும் 
ைல்லிமக ஜீவா விருது 2022  விருது 
ஈழத்தின் சிறுகம்த ஆளுமையான  
க.லகாொலபிள்மளைக்கு வழஙகப்ெ்ட -
வுள்ளைது. 

 இவவிருது வழஙகல், ஜனவரி 
28ஆம் திகதி பிம்ெஙகள் வழிலய 
நம்டபெறும், மு்தலாவது  ப்டாமினிக் 
ஜீவா நிமனலவந்தல் நிகழ்வில் 
வழஙகப்ெடும். க.லகாொலபிள்மளை 
ப்டாமினிக் ஜீவா லொல சாதி அரசிய -
லால் ொதிக்கப்ெட்்ட ைக்களின் வாழ் -
வியமல எடுத்துக்காட்டும் ெம்டப் -
புகமளை ெம்டத்து வருெவர் என்ெது 
குறிப்பி்டத்்தக்கது. 

ட�ொமினிக் ஜீவொ
ஞொபகொர்த்த விருது

பி. வீரசிங்கம்  ...?

அ. ்கன்கசூரியர்  ...?

 
ஒரு அறிவியல் 
அணுகுமு்ற  

இனபபெருக்க ்கட்டமமபபு 
ப�ா்டரொன பொதுவான 
்கடடுக்கம�்கள்  

நூலாசிரியர - கைலாநிதி இைத்தினம் நித்தியானந்தனின் 
குடில் ்கைாண்ட ்த்ல்ம ஆசான் -   

நூல் பெறறி ஆனந்தைாணி பொஹலநதிைா
ஆறறிய விமரசன உ்ை -   
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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; Mi  gate 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; Mi  gate 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;

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.

 

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.  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) 

2.  'Nfs;tp ,yf;fk;> %Lk; jpfjp kw;Wk; Neuk;|| Mfpad jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; Fwpg;gplg;gly; 

Ntz;Lk;. 

3. 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

ngWif mwptpj;jy;

� 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;

� 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 

� 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

�  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
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மஞ்சரி குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல :05
இடமிருந்து வலம்   
(01) இவவோரத்தில் இது புதுவரவு.  
(03) மனதை வருத்தும் துககெ உணர்வு.  
(06) இது மதைககெோலம். (திரும்பியுள்ளது)  
(07) மன அதமதி.  
(08) ஒனதறைச் ்்சய்யுமோறு விடுககெப்�டும் துணிவுமிகு அதைப்பு.   
(10) வி�த்தில் அல்லது அ்சம்�ோவிைத்தில் உயிரிைப்பு. (திரும்பியுள்ளது)  
(11) தீய உளபநோககெம். (திரும்பியுள்ளது)  
(14) ்சமயம்.  
(15) குறறைவோளிதய கெண்டுபிடிப்�ைறகு உைவும் ைடயம் அல்லது ைகெவல்.   
(16) குறிப்பிடத்ைககெ நிகெழ்வு. (குைம்பியுள்ளது)  
(18) உயர்ந்து வ்ளரும் மரம். (திரும்பியுள்ளது)  
(19)  அலுவலகெப் �ணி அல்லது கெறறைல் ்்சயற�ோடுகெள                                                    

நதட்�றைோதிருககும் கெோலம்.   
(22) இதுவும் ஒரு உணவுப் �ண்டம்.   
(23) அழுககு, கெ்ளஙகெத்தையும் குறிககும்.  
(24) ்வயில், மதைககுரிய �ோதுகெோப்பு ்சோைனம். (திரும்பியுள்ளது)        
பமலிருந்து கீழ்   
(01) மனத்திடம், துணிவு.  
(02) ஓர் உறைவு முதறை.   
(03) பவகெதவத்ை அரிசி.   
(04) இது ஒரு வோதை இனம்.   
(05) ப்சோகெம், ஏமோறறைத்தை வோயோல் ் வளிப்�டுத்தும் நிதல. (குைம்பியுள்ளது)  
(07) �ரந்து வ்ளரும் ்�ருவிருட்்சம்.   
(08) சூளுதர.  
(09) எழுைப்�ட்ட வோககியம் குைம்பிக கெோணப்�டுகிறைது.   
(12) நிகெழ்ச்சிகெள நடத்துவைறகுரிய கெட்டடம். (குைம்பியுள்ளது)  
(13)  ஒனதறைச் ் ்சய்வைறகு ஏறறை வ்சதி அல்லது ஒனறுக் கெோனறு ் �ோருத்ைமோனது.   
(16) உ�பயோகெம் அல்லது �யன�ோடு. (குைம்பியுள்ளது)  
(17) திடீ்ரன வரும் பமல்நிதல அல்லது அந்ைஸ்து.  
(20) ்நருககெடி, ைட்டுப்�ோடு.  
(21)  பவண்டுவது கிதடககெோை நிதலயில் அல்லது கெருமம்                                                        
        நிதறைபவறைோைைோல் ஏற�டும் வருத்ைம். (ைதலகீழ்)

விடைகள்

பாராட்டு பபறுவ�ார்

இடமிருந்து வலம்  
01. குப�ரன  04. அவதி  07. உறுதி 
09. ்சனி  10. ்சோயல்  11. கெயவன  

   13. �ைம்.  14. முதிதர  16. �கெடி 
19. ்சோைதன  20. ஆர்வம்  21. வதல. 
22. பைோத்ச  23. ்சகெ  24. சிதகெ 
25. ைம்பி   

பமலிருந்து கீழ்  
01. குயில்  02. ்சோரதி  03. உன  
05. வனனி  06. வ்சதி  08. �யறு  
12. கெம்�ர்  13. ைதர  14. முைதல  
15. திதன  17. கெவ்சம்  18. கெடிைம் 
19. ்சோவடி  20. ஆத்ச  22. பைோதகெ 
22. மோதல  

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல : 04

1. எம்.ஆர்.எப். அஸ்மோ,  
கெல்்�ோககெ, ்வலிகெம.   

2. பி. ப�ரின�ரோஜோ,  
இல. 44, முைலியோர் வீதி,  
மட்டககெ்ளப்பு.  

3. ஏ.சி. ஸ்ரீைரன,  
மோைஙகெஹவத்ை பலன,  
்கெோழும்பு 06.  

4. எஸ். ஜனனயோ,  
�ோட்சோதல ஒழுஙதகெ,  
வவுனியோ.   

5. எம்.சி.எப். ஷீமோ,  
புதகெயிரை நிதலய வீதி,  
உககுவத்ள.   

6. பகெ. �த்மநோைன,  
்ைஹிகெலகெந்துர,  
நோரஙகெதல,  
ஹோலி எல.   

7. எஸ். ்சத்தியவைனி,  
பிரைோன வீதி, �ோலமுதன,  
மண்டூர்.   

8. மல்லிகெோபைவி �த்மநோைன,  
்டபமரியோ குறூப்,  �்சதறை.   

9. மஙதகெயறகெரசி மபனோகெரன,  
பலடிமனிங டிதறைவ,  மட்டககெ்ளப்பு.   

10. பகெ. புண்ணியபந்சன,  
்சோரைோ வீதி,  
கெோதரதீவு 05. 

உணர்வுகள் யாவும் குபுகுபுக்-
கக் குபுகுபுக்க ஓடி முடித்ா-
யிற்று.  

அதிகாமை, ரம்மியைான அமைதி.
பனி ஈரதம்க் கிழித் படியான 

வவளிச்சக்கீற்று.
உறக்கம் விழிகமைப் பிரிந்து நீண்டநே-

ரம் ஆயிற்று.
நிமனவுகள் ைனம்க் கிைறத வ்ா்டங் -

கிவிட்டன.
நபானவள், நபானவள்்ான்.
திரும்பிப் பார்க்கநவயிலமை.
வபற்றவமைப் பற்றி ஒருவ்சாடடும் 

அக்கமறயிலைாைல, அவள் நோயில 
விழுந்்ாைா...? உண்டாைா...? உறங்கி-
னாைா...? என்ற எணணம் கிஞ்சிததும் 
இலைாைைா ஒருததி இருப்பாள்.

இது அவளும்டய காைைா...?
இவளுக்கு எலைாநை முடிந்து 

நபாயிற்றா...?
அப்படி என்றால, இந்்க் காமைநவ-

மையில அமரஉறக்கம் கமைந்து வகாட-
்டக்வகாட்ட முழிததிருக்க மவப்பது 
எது?

ஒற்மறயாய் ஒரு்ாயும், ைகளுைாய் 
இத்மன ோள் இந்் ஊமர எதிர்தது 
வாழந்்ாயிற்று

அவளுக்காகநவ பார்ததுப் பார்த -
துசந்சர்தது, அவளுக்காகநவ உதிரம் 
பிழிந்து வியர்மவயாக்கி அத்மனமய-
யும் ஒருகணததில ைறந்துநபானாைா...?

புருஷன் என்று ஒருவன் வரும்நபாது 
எலைாமுைா ைறந்துநபாகும்?

அயலில நகலி வ்சய்வார்கள், அம் -
ைாவும், ைகளுைாய் இமணபிரியா் 
ந்ாழிகள் நபால எங்கும் நபாகிறநபாது.

"இப்பிடிநய வேடுகலும் திரிய 
ஏலுநை? ைரிபணணிப் நபாநகக்க 
அம்ைாமவ விடடிடடுத்ாமன 
நபாநகாணும்..."   

"அப்பிடி ஒணடுமிலமை. ோன் அம்ைா -
நவா்ட்ான் இருப்பன்..."

"இப்பிடிநய வ்சாலலிக் வகாணடிருந்-
்ால எலைாக் கலியாணமும் குழம்பித -
்ான் நபாகும்..."

ஏரம்பு வாததியார் ்சா்கங்கமைப் 
பிரிததுமவததுக் வகாணடிருக்கிற ்ரு -
ணங்களில உரததுச வ்சாலவார்.

"அப்பிடிக் குழம்புறவ்ண்டால குழம்-
படடுைன், எனக்வகாரு விலைங்கமு -
மிலமை"

ஒரு விலைங்கமும் இலமை என்ற-
வள் இப்படி ஒரு வோடியில அறுததுக்-
வகாணடு நபாவாநனன்?

"அம்ைா..." இந்் வார்தம்யின் நீடசி-
யில எத்மன அர்த்ங்கள் அவளுக்கு.

எவவைவு நபாராட்டங்களின் 
காயங்கள் உள்ைங்மககளில இன்னும் 
வபாருமிக் வகாணடிருக்கின்றன.

"வகாஞ்்சைாய் எலைாதம்யும் விைங் -
கிக் வகாள்ைப்பாரம்ைா"

எத்மன பிரசசிமனகள்? எத்மன 
இழுக்குகள்?

"உன்மன ைாதிரிநய ோனும் இருந்்ால 
வகாஞ்்ச ோளிநைநய ோனும் 'டிநவாஸ்' 
வாங்கநவணடியது்ான்."

எவவைவு இைகுவாக அவள் அந்் 
ஊசிமய ஏற்றிவிட்டாள்.

என்ன்ான் வோந்்ாலும், நபாகி-
றநபாக்கில அவமை உ்றிவி்ட 
முடியுைா...?

அவநை, அவவைன்று இருந்் உைகம் 
ஒருவோடியில சுருங்கிவிட்டது.

இருவராயிருந்் வாழக்மக. எவவ-
ைவு ோடகளுக்கு இருவராகநவ இருந்் 
இ்ம், திடுவைன்று ஒருோள் ஒப்பற்ற 
ைகிழமவப் பரி்சளிப்பதுநபாை மூவ -
ராகியது. மூவரான பிறகு மூர்க்கைாக 
இவமை இழுதது வவளிநய ்ள்ளியது 
நபாை.

சின்ன இம்டவவளி வபருகிப்வபரு -
கிப் பாமறயாகி...

இப்நபாது ைனஅழுத்ம் ்சற்று அதி-
கைாகி விடுகிறது. தூங்க நிமனத்ால 
தூங்கமுடிவதிலமை. எதிர்பாரா் நேரங்-
களில இருந்் இ்டததில தூக்கம் வந்து -
விடுகிறது. மின்குமிழகள் ஒளிர, ஒளிரத 
தூங்கிவிடடு ்சாைததில திடுக்கிடவ்ட-
ழுந்து விைக்குகமை அமணக்க நவண-
டியிருக்கிறது. ்னிமையின் கிரணங்கள் 
உ்டமைப் பற்றிப் பீடிதது எரியமவக் -
கின்றன.

வகாலகின்ற அமைதி.

இைமை கூ்டஇருந்்நபாது துணிச்ச-
லும் நிமறய.

இப்நபாது உ்டலந்சார்வுக்கு வந்்பின் 
எதுவும் முடியாது நபாலிருக்கிறது.

ஆணதுமண இலைாதிருப்பது, 
அவ்ான்றும் இவவைவு காைததிலும் 
கடினைான ஒன்றாய் இருந்திருக்க-
விலமை.

ஏதுவைாரு விஷஜந்து இரவின் இடுக்-
குகளில புகுந்து, உறக்கதம் அருடடி 
விழிக்கமவக்கும் ்ருணங்களில்ான், 
ஆணின் ந்மவ அவர்கள் இருவ-
ருக்குநை நவணடும் நபாலிருக்கும். 
இவைால ஒருநபாதுநை அவற்மறக் 

வகாலை இயலுவதிலமை. அவளுக்-
வகன்றால ஒநரபயம். இவள் பின்னால 
ஒடுங்குவாள், சிறுவயதிலிருந்து, 
வைர்ந்து பருவைம்டவது வமரயிலும்.

இப்நபாது்ான் அவள்கூ்ட 
இலமைநய.

வயதும், பருவமும்்ான் உயிர்கமை 
எப்படித ்ம்வ்சப்படுததுகின்றன என்று 
இவளுக்கு இப்நபாதும் நபராச்சரிய -
ைாய் இருந்்து.

அம்வி்டக் காைம், கிரகங்கள் என்று 
ஏந்ந்ா வ்சாலகிறார்கள்.இவள் காைத -
தில இவள் அவமனப் பிரிந்்நபாது 
அவர்கள் வ்சான்னம்வயலைாம் அவள் 
ேம்பவிலமை. ஆனால, இப்நபாது 
அவள் பிரிந்்நபாது, ஏநனா இம் -
வயலைாம் ேம்பநவணடும் நபால்ானி -
ருக்கிறது.

திடீவரன்று இவளுக்கு அவன் 
ஞாபகம் வந்்து. எங்நக இருப்பான்? 
வபற்ற பிள்மைமயப் பற்றி ஒருசிறிதும் 
எணணாைல புறப்படடுப் நபானவன், 
அவனும்டய வாரிசு்ாநன அவள். 
அவளும் அவன் வ்சய்்ம்த்ாநன 
வ்சய்வாள்.

எலைாரும் எலைார் வழியிலும் 
நபாய் விட்டார்கள். இனி ோடகமை 
எணணிக்வகாணடிருப்பம்த ்விர 
நவறுவழி...?

அவள் வ்சய்்து ்வறு என்று யார் 
வ்சாலைமுடியும்? அவளும்டய இயல -
பிலிருந்து அவள் எப்படி வழுவ 
முடியும்?

உைகம் இப்படித்ான் இயங்குகிறது. 

இப்படித்ான் இயங்கும். இனி அவள் 
ைற்றவளின் வாழக்மகயில ்மையி்ட 
முடியாது.

"்ன்மர வாழக்மகமய அழிச்சது 
நபா்ாவ்ணடு பிள்மையின்மர வாழக் -
மகமயயும் அழிக்க வவளிக்கிட்டாள்."

ஊர் வ்சாலலும். ஊர் என்ன ைகநை 
வ்சாலகிறாள்.

"உன்மன ைாதிரி என்மனயும் ்னிசசி -
ருக்கச வ்சாலலுறிநயா...?"

வாய்விடடு அவநை வ்சாலலியா -
யிற்று.

நிமனத்ால அப்படியும் ந்ான்றுகி -
றது.

்ான் வாழா் வவப்பி்சாரம் ைகள் 
வாழக்மகமயயும் ஒரு பி்சா்சாக உணடு -
வி்டத ்ருணம் பார்க்கிறந்ா?

"ஏன் பிள்மை இப்பிடிச வ்சய்யி -
றாய்...?"

அவள் ஒரு அைவுக்கு மிஞ்சி ைகமை 
வழிே்டத்க் கூ்டாந்ா...?

இன்னும் சிறுமக பற்றி ே்டக்கும் ை் -
மைவயன அவள் ைகமை நிமனததிருக் -
கக் கூ்டாந்ா?

அவளுக்கு வயது வைர்ந்துவகாணந்ட 
நபாகிறது. அவள் வவறும் பிஞ்்சலை. 
காயாகி, கனியாவாள்.

"இப்பிடித்ான் நீ அப்பாமவயும் 
கமைசசிருப்பாய்"

வார்தம்களில அவள் ஊசிமய 
மவததுத ம்த்ாள்.

உலுப்பப்பட்ட வகாப்பிலிருந்து 
பழங்கள் உதிர்வதுநபாை அவள் வேஞ் -
சிலிருந்் உயிர்ப்வபலைாம் வடிந்து 
வ்சாடடியது.

ஒரு வரன்முமற, ஒழுங்கு அ்ற்குக் 
கடடுப்ப்டாவிட்டால இவளுக்குக் 
நகாபம் வந்து விடுகிறது.

"ஒருவபாருமை எடுத்ால அந்் 
இ்டததிை மவக்நகாணும்."

"ந்த்ணணி குடிச்சா நகாப்மப 
கழுவிமவக்கத வ்ரியாந்ா..?."

"ைரக்கறி நூற்று அறுபது ரூபா -
வவண்டால மிச்சம் ோப்பது ரூபா 
எங்மக?

அவன் கடடுக்க்டங்காைல சுற்றிததி -
ரிந்்வன். அவமன யாரும் இதுவமரக் -
கும் நகள்வி நகட்டதிலமை. அப்ப -

டிப்பட்டவனுக்கு இவநைாடு வாழந்் 
வாழக்மக திததிக்கவிலமை.

இவளும்டய ்சட்டதிட்டங்களுக்கு 
அவனால கடடுப்ப்ட முடியாைல 
நபாகநவ அவளி்டம் வ்சாலலிக்வகாள் -
ைாைநை அவன் ஊமர விடடுப் நபாய் -
விட்டான். இப்நபாது இருக்கிறாநனா, 
இலமைநயா அதுவும் வ்ரியாது.

அவன் நபானவீசசு இவளுக்வகாரு 
ஓர்ைதம்க் வகாடுத்து. வயிற்றில 
்ங்கிய்ன் வம்்சதம்ப் பற்றிக்கூ்ட 
நிமனததுப் பார்க்காைல நபானவன் 
இலைாைநை வாழந்து காட்டநவண -
டுவைன்று நிமனத்ாள். அவனது 

குணதம் உரிதது மவதந் 
பிறந்திருந்் ைகளுக்கு 

விமையும் பயிரிநைநய பா்டம் புரிய 
மவத்ாள். அவளுக்கு அம்ைாமவத 
்விர நவறு உைகம் இலமை. அம்ைா 
வ்சாலவது்ான் ்சரி. நவவறம்யும் பின் -
பற்றுவ்ற்கான வ்ரிவுகள் அவளி்டம் 
இருந்திருக்கவிலமை.

இப்நபாது, அவளுக்வகன்வறாரு 
வாழக்மக.

அவளுக்நக உரித்ான பிரததிநயக 
குணங்கமை வரநவற்கத ்யாராயிருக் -
கிற கணவன்.

இறுக்கமும், கடடுப்பாடுைாய் வாழந் -
்வள் அந்் இறுக்கததுக்கு வவளிநய 
வீசுகின்ற வ்ன்றமைநு கர்கிறாள்.

அவன் அந்் ்சாைரங்கமைத திறந்து 
விடுகிறான்.

அம்ைா பாவம், இருளுக்குள்நைநய 
வாழந்து விட்டாள்.

இந்்ச ்சட்டதிட்டங்களுக்கு அப்பா -
ைான இயலபுநிமைமய அவள் ைனம் 
எப்நபாது நுகரப்நபாகிறந்ா...?

"அம்ைா, இவவைவுோள் எனக்கா -
கநவ ந்ஞ்சு, ந்ஞ்சு உமழச்சனீங்கள், 
இனியாவது வரஸ்ட எடுங்நகா, எங்மக -
யாவது வவளிமய நபாய்வருவம் அம் -
ைா...?"என்பாள் அவள்.

"சும்ைா காம்சக்கரியாக்கக் கூ்டாது, 
இப்ப என்ன அவ்சரம் ஆறு்ைாய்ப் 
நபாவம்..."

என்பாள் இவள்.
அவைது கணவன் வீடடுத ந்மவக் -

கான வபாருள்கமை வைாத்ைாய் வாங்கி 
வந்து நபாடுவான்.

"அவர் என்ன இப்பிடிச ்சாைானு -

கமைக் வகாண்டந்து வகாடடுறார். 
வகாஞ்்சம் சிக்கனைா இருக்கச வ்சாலலு 
பிள்மை."

"ஏன் அம்ைா, அவர் ்ாநன உமழக்கி -
றார், அவரிணம்ட விருப்பததுக்கு அவர் 
வகாஞ்்சம் சிைவழிக்கடடுைன்..."

இவளின் முகம் சுணடிப்நபானது. 
இனி இவைது உமழப்புத ந்மவ 
இலமை என்கிறாைா?

இருக்கும் பயன்நபாய் வவறும் வ்சல -
ைாக்கா்சாகி விட்டாைா அவள்?

"ோனும் உப்பிடிச சிைவழிசசிருந்்ால 
உனக்கு உப்பிடி ஒரு வாழக்மக கிம்டச-
சிருக்காது..."

"அது ்சரி அம்ைா. ஆனா, அவருக்கும் 
சிை விருப்பங்கள் இருக்கும் ்ாநன.."

"அந்் விருப்பங்களுக்வகலைாம் 
இப்ப இ்டம் குடுத்ால பிறகு பிள்மை 
குடடி எணடு வநரக்மக நீ ்ான் கஷ்டப்-
ப்ட நவணடி இருக்கும்...."

"அதுக்வகன்ன அம்ைா அவருக்காக 
வகாஞ்்சம் கஷ்டப்படடுப் நபாறன்...."

அவள் அவனுக்காகக் கஷ்டதம் 
ஏற்றுக் வகாள்வ்ாய்ச வ்சான்னது இவ-
ளுக்குப் பிடிக்கவிலமை. .அவளுக்கு 
கஷ்டம் வரக் கூ்டாது என இவள் பார்த-
துப் பார்ததுச வ்சய்ய, அவள் எங்கி -
ருந்ந்ா வந்் ஒருவமனக் வகாண்டாடிக் 
வகாணடிருப்பது இவளுள் அனமை ஊற் -
றியது.

"நீங்கள் நிமனச்ச்த ்ான் வ்சய்து 
வகாணடிருக்கப் நபாறீங்கநைண-
்டால பிறவகதுக்கு இஞ்ம்ச இருக்க 
நவணும்...? எங்மகவயண்டாலும் 
நபாய் நீங்கள் நிமனச்ச ைாதிரி இருங்-
நகாவன்...?”

அவள் இந்் வார்தம்மய எதிர்பார்க்-
கவிலமை.ேடுங்கிப் நபாய் விட்டாள். 
அவள் வபாறுததுக் வகாண்டாலும், 
கடடிய கணவனுக்கு முன் இந்்ச வ்சாற்-
கமைத ்டுதது நிறுத் அவளுக்குத வ்ரி-
யாைல நபாயிற்று. நராஷக்காரனான 
அவன் உ்டநனநய புறப்படடு விட்டான்.
அவனுக்குப் பின்னால அவளும் நபாய் 
விட்டாள்..

ஓர்ைதந்ாடு வாழந்து பழகிப்ப-
ழகி வாயில வருகின்ற வார்தம்கள் 
எலைாநை கறாராக வருவம் இவைால 
உணரமுடிந்்து. எழுந்து வவளிநய 
வந்்ாள். வா்சற்படியில அப்படிநய 
்சரிந்து உடகார்ந்்ாள். என்ன வ்சய்வ-
வ்ன்று வ்ரியவிலமை. இதுகாைவமரக் -
கும் ஒரு குறிக்நகாள் இருந்்து. அவமை 
ஒருவனுக்கு கடடிக்வகாடுக்க நவண-
டுவைன்று .இப்நபாது அதுவும் முடிந் -
்து. இனி எதுவுமிலமை. ்சமையல, 
்சாப்பாடு எம்ச வ்சய்து என்ன ஆகப் -
நபாகிறது...? வாழக்மகயில என்னதம்ச 
்சாதிதந்ாம் என்று புரியவிலமை.

இவளுக்கு அவள் கணவனின் ஞாபகம் 
வந்்து.

எணணி ஒருவருஷம் ்ான் கூ்டவாழந்-
்ான்.

அவன் ஒரு பிள்மைப் பூசசியாகத-
்ான் இருந்்ான். அவமன நிமனத்ால 
அவன் எந்் வி்ததில நைா்சைாக இருந்-
்ான் என்று வ்ரியவிலமை. 

அவன் ்ான் வாழந்் வாழக்மகமயத -
்ான் இங்நக வாழந்்ான். வாழமுடியா் 
வி்டததுக் கிைம்பிவிட்டான்.

ஆனால அவள்...? இங்நக பிறந்து 
இங்நக வாழந்் வாழமவநயயலைவா 
உ்றிவிடடுப் நபாய்விட்டாள்...?

ஆக, ்வறு எங்நக இருக்கிறது? இவ-
ளி்டததில்ானா...?

அவன் சிரிததுக் வகாணடிருப்பது -
நபாை இவளுக்குத ந்ான்றியது.

அவ்சர அவ்சரைாக உள்நை நபானாள்.
்னது உம்டகள் சிைம் எடுததுப் பிர -

யாணப்மபக்குள் அடுக்கினாள். 
பக்கதது வீடடில திறப்மபக் வகாடுதது -

விடடுச வ்சான்னாள்.
"ஒருநவமை பிள்மை வந்்ால திறப் -

மபக் குடுங்நகா...?'
"தூரப்பயணம் நபாமை..."
"ஓநைாம், ோன் வன்னிக்குப் நபாறன். 

அவமரக் கணடுபிடிசசுக் கூடடிவாற்ாய் 
முடிவவடுததிட்டன்..."

ைனதிலிருந்் இருணமை வகாஞ்்சம் 
விைகினாற் நபாலிருந்து.
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உணர்வுகள் யாவும் குபுகுபுக்-
கக் குபுகுபுக்க ஓடி முடித்ா-
யிற்று.  

அதிகாமை, ரம்மியைான அமைதி.
பனி ஈரதம்க் கிழித் படியான 

வவளிச்சக்கீற்று.
உறக்கம் விழிகமைப் பிரிந்து நீண்டநே-

ரம் ஆயிற்று.
நிமனவுகள் ைனம்க் கிைறத வ்ா்டங்கி 

விட்டன.
நபானவள், நபானவள்்ான்.
திரும்பிப் பார்க்கநவயிலமை.
வபற்றவமைப் பற்றி ஒருவ்சாடடும் 

அக்கமறயிலைாைல, அவள் நோயில 
விழுந்்ாைா...? உண்டாைா...? உறங்கி-
னாைா...? என்ற எணணம் கிஞ்சிததும் 
இலைாைைா ஒருததி இருப்பாள்.

இது அவளும்டய காைைா...?
இவளுக்கு எலைாநை முடிந்து 

நபாயிற்றா...?
அப்படி என்றால, இந்்க் காமை 

நவமையில அமரஉறக்கம் கமைந்து 
வகாட்டக்வகாட்ட முழிததிருக்க 
மவப்பது எது?

ஒற்மறயாய் ஒரு்ாயும், ைகளுைாய் 
இத்மன ோள் இந்் ஊமர எதிர்தது 
வாழந்்ாயிற்று

அவளுக்காகநவ பார்ததுப் பார்த -
துசந்சர்தது, அவளுக்காகநவ உதிரம் 
பிழிந்து வியர்மவயாக்கி அத்மனமய-
யும் ஒருகணததில ைறந்துநபானாைா...?

புருஷன் என்று ஒருவன் வரும்நபாது 
எலைாமுைா ைறந்துநபாகும்?

அயலில நகலி வ்சய்வார்கள், அம் -
ைாவும், ைகளுைாய் இமணபிரியா் 
ந்ாழிகள் நபால எங்கும் நபாகிறநபாது.

"இப்பிடிநய வேடுகலும் திரிய 
ஏலுநை? ைரிபணணிப் நபாநகக்க 
அம்ைாமவ விடடிடடுத்ாமன 
நபாநகாணும்..."   

"அப்பிடி ஒணடுமிலமை. ோன் அம்ைா -
நவா்ட்ான் இருப்பன்..."

"இப்பிடிநய வ்சாலலிக் வகாணடிருந்-
்ால எலைாக் கலியாணமும் குழம்பித -
்ான் நபாகும்..."

ஏரம்பு வாததியார் ்சா்கங்கமைப் 
பிரிததுமவததுக் வகாணடிருக்கிற ்ரு -
ணங்களில உரததுச வ்சாலவார்.

"அப்பிடிக் குழம்புறவ்ண்டால குழம்-
படடுைன், எனக்வகாரு விலைங்கமு -
மிலமை"

ஒரு விலைங்கமும் இலமை என்ற-
வள் இப்படி ஒரு வோடியில அறுததுக்-
வகாணடு நபாவாநனன்?

"அம்ைா..." இந்் வார்தம்யின் நீடசி-
யில எத்மன அர்த்ங்கள் அவளுக்கு.

எவவைவு நபாராட்டங்களின் 
காயங்கள் உள்ைங்மககளில இன்னும் 
வபாருமிக் வகாணடிருக்கின்றன.

"வகாஞ்்சைாய் எலைாதம்யும் விைங் -
கிக் வகாள்ைப்பாரம்ைா"

எத்மன பிரசசிமனகள்? எத்மன 
இழுக்குகள்?

"உன்மன ைாதிரிநய ோனும் இருந்்ால 
வகாஞ்்ச ோளிநைநய ோனும் 'டிநவாஸ்' 
வாங்கநவணடியது்ான்."

எவவைவு இைகுவாக அவள் அந்் 
ஊசிமய ஏற்றிவிட்டாள்.

என்ன்ான் வோந்்ாலும், நபாகி-
றநபாக்கில அவமை உ்றிவி்ட 
முடியுைா...?

அவநை, அவவைன்று இருந்் உைகம் 
ஒருவோடியில சுருங்கிவிட்டது.

இருவராயிருந்் வாழக்மக. எவவ-
ைவு ோடகளுக்கு இருவராகநவ இருந்் 
இ்ம், திடுவைன்று ஒருோள் ஒப்பற்ற 
ைகிழமவப் பரி்சளிப்பதுநபாை மூவ -
ராகியது. மூவரான பிறகு மூர்க்கைாக 
இவமை இழுதது வவளிநய ்ள்ளியது 
நபாை.

சின்ன இம்டவவளி வபருகிப்வபரு -
கிப் பாமறயாகி...

இப்நபாது ைனஅழுத்ம் ்சற்று அதி-
கைாகி விடுகிறது. தூங்க நிமனத்ால 
தூங்கமுடிவதிலமை. எதிர்பாரா் நேரங்-
களில இருந்் இ்டததில தூக்கம் வந்து -
விடுகிறது. மின்குமிழகள் ஒளிர, ஒளிரத 
தூங்கிவிடடு ்சாைததில திடுக்கிடவ்ட-
ழுந்து விைக்குகமை அமணக்க நவண-
டியிருக்கிறது. ்னிமையின் கிரணங்கள் 
உ்டமைப் பற்றிப் பீடிதது எரியமவக்கின் -
றன.

வகாலகின்ற அமைதி.

இைமை கூ்டஇருந்்நபாது துணிச்ச-
லும் நிமறய.

இப்நபாது உ்டலந்சார்வுக்கு வந்்பின் 
எதுவும் முடியாது நபாலிருக்கிறது.

ஆணதுமண இலைாதிருப்பது, 
அவ்ான்றும் இவவைவு காைததிலும் 
கடினைான ஒன்றாய் இருந்திருக்க-
விலமை.

ஏதுவைாரு விஷஜந்து இரவின் இடுக்-
குகளில புகுந்து, உறக்கதம் அருடடி 
விழிக்கமவக்கும் ்ருணங்களில்ான், 
ஆணின் ந்மவ அவர்கள் இருவ-
ருக்குநை நவணடும் நபாலிருக்கும். 
இவைால ஒருநபாதுநை அவற்மறக் 

வகாலை இயலுவதிலமை. அவளுக்-
வகன்றால ஒநரபயம். இவள் பின்னால 
ஒடுங்குவாள், சிறுவயதிலிருந்து, 
வைர்ந்து பருவைம்டவது வமரயிலும்.

இப்நபாது்ான் அவள்கூ்ட 
இலமைநய.

வயதும், பருவமும்்ான் உயிர்கமை 
எப்படித ்ம்வ்சப்படுததுகின்றன என்று 
இவளுக்கு இப்நபாதும் நபராச்சரிய -
ைாய் இருந்்து.

அம்வி்டக் காைம், கிரகங்கள் என்று 
ஏந்ந்ா வ்சாலகிறார்கள். இவள் 
காைததில இவள் அவமனப் பிரிந்் -
நபாது அவர்கள் வ்சான்னம்வயல -
ைாம் அவள் ேம்பவிலமை. ஆனால, 
இப்நபாது அவள் பிரிந்்நபாது, ஏநனா 
இம்வயலைாம் ேம்பநவணடும் 
நபால்ானிருக்கிறது.

திடீவரன்று இவளுக்கு அவன் 
ஞாபகம் வந்்து. எங்நக இருப்பான்? 
வபற்ற பிள்மைமயப் பற்றி ஒருசிறிதும் 
எணணாைல புறப்படடுப் நபானவன், 
அவனும்டய வாரிசு்ாநன அவள். 
அவளும் அவன் வ்சய்்ம்த்ாநன 
வ்சய்வாள்.

எலைாரும் எலைார் வழியிலும் 
நபாய் விட்டார்கள். இனி ோடகமை 
எணணிக்வகாணடிருப்பம்த ்விர 
நவறுவழி...?

அவள் வ்சய்்து ்வறு என்று யார் 
வ்சாலைமுடியும்? அவளும்டய இயல -
பிலிருந்து அவள் எப்படி வழுவ 
முடியும்?

உைகம் இப்படித்ான் இயங்குகிறது. 

இப்படித்ான் இயங்கும். இனி அவள் 
ைற்றவளின் வாழக்மகயில ்மையி்ட 
முடியாது.

"்ன்மர வாழக்மகமய அழிச்சது 
நபா்ாவ்ணடு பிள்மையின்மர வாழக் -
மகமயயும் அழிக்க வவளிக்கிட்டாள்."

ஊர் வ்சாலலும். ஊர் என்ன ைகநை 
வ்சாலகிறாள்.

"உன்மன ைாதிரி என்மனயும் ்னிசசி -
ருக்கச வ்சாலலுறிநயா...?"

வாய்விடடு அவநை வ்சாலலியா -
யிற்று.

நிமனத்ால அப்படியும் ந்ான்று 
கிறது.

்ான் வாழா் வவப்பி்சாரம் ைகள் 
வாழக்மகமயயும் ஒரு பி்சா்சாக உணடு -
வி்டத ்ருணம் பார்க்கிறந்ா?

"ஏன் பிள்மை இப்பிடிச வ்சய்யி -
றாய்...?"

அவள் ஒரு அைவுக்கு மிஞ்சி ைகமை 
வழிே்டத்க் கூ்டாந்ா...?

இன்னும் சிறுமக பற்றி ே்டக்கும் ை் -
மைவயன அவள் ைகமை நிமனததிருக் -
கக் கூ்டாந்ா?

அவளுக்கு வயது வைர்ந்துவகாணந்ட 
நபாகிறது. அவள் வவறும் பிஞ்்சலை. 
காயாகி, கனியாவாள்.

"இப்பிடித்ான் நீ அப்பாமவயும் 
கமைசசிருப்பாய்"

வார்தம்களில அவள் ஊசிமய 
மவததுத ம்த்ாள்.

உலுப்பப்பட்ட வகாப்பிலிருந்து 
பழங்கள் உதிர்வதுநபாை அவள் வேஞ் -
சிலிருந்் உயிர்ப்வபலைாம் வடிந்து 
வ்சாடடியது.

ஒரு வரன்முமற, ஒழுங்கு அ்ற்குக் 
கடடுப்ப்டாவிட்டால இவளுக்குக் 
நகாபம் வந்து விடுகிறது.

"ஒரு வபாருமை எடுத்ால அந்் 
இ்டததிை மவக்நகாணும்."

"ந்த்ணணி குடிச்சா நகாப்மப 
கழுவிமவக்கத வ்ரியாந்ா..?."

"ைரக்கறி நூற்று அறுபது ரூபா -
வவண்டால மிச்சம் ோப்பது ரூபா 
எங்மக?

அவன் கடடுக்க்டங்காைல சுற்றிததி -
ரிந்்வன். அவமன யாரும் இதுவமரக் -
கும் நகள்வி நகட்டதிலமை. அப்ப -

டிப்பட்டவனுக்கு இவநைாடு வாழந்் 
வாழக்மக திததிக்கவிலமை.

இவளும்டய ்சட்டதிட்டங்களுக்கு 
அவனால கடடுப்ப்ட முடியாைல 
நபாகநவ அவளி்டம் வ்சாலலிக்வகாள் -
ைாைநை அவன் ஊமர விடடுப் நபாய் -
விட்டான். இப்நபாது இருக்கிறாநனா, 
இலமைநயா அதுவும் வ்ரியாது.

அவன் நபானவீசசு இவளுக்வகாரு 
ஓர்ைதம்க் வகாடுத்து. வயிற்றில 
்ங்கிய்ன் வம்்சதம்ப் பற்றிக்கூ்ட 
நிமனததுப் பார்க்காைல நபானவன் 
இலைாைநை வாழந்து காட்டநவண -
டுவைன்று நிமனத்ாள். அவனது 

குணதம் உரிதது மவதந் 
பிறந்திருந்் ைகளுக்கு 

விமையும் பயிரிநைநய பா்டம் புரிய 
மவத்ாள். அவளுக்கு அம்ைாமவத 
்விர நவறு உைகம் இலமை. அம்ைா 
வ்சாலவது்ான் ்சரி. நவவறம்யும் பின் -
பற்றுவ்ற்கான வ்ரிவுகள் அவளி்டம் 
இருந்திருக்கவிலமை.

இப்நபாது, அவளுக்வகன்வறாரு 
வாழக்மக.

அவளுக்நக உரித்ான பிரததிநயக 
குணங்கமை வரநவற்கத ்யாராயிருக் -
கிற கணவன்.

இறுக்கமும், கடடுப்பாடுைாய் வாழந் -
்வள் அந்் இறுக்கததுக்கு வவளிநய 
வீசுகின்ற வ்ன்றமை நுகர்கிறாள்.

அவன் அந்் ்சாைரங்கமைத திறந்து 
விடுகிறான்.

அம்ைா பாவம், இருளுக்குள்நைநய 
வாழந்து விட்டாள்.

இந்்ச ்சட்டதிட்டங்களுக்கு அப்பா -
ைான இயலபுநிமைமய அவள் ைனம் 
எப்நபாது நுகரப்நபாகிறந்ா...?

"அம்ைா, இவவைவுோள் எனக்கா -
கநவ ந்ஞ்சு, ந்ஞ்சு உமழச்சனீங்கள், 
இனியாவது வரஸ்ட எடுங்நகா, எங்மக -
யாவது வவளிமய நபாய்வருவம் அம் -
ைா...?"என்பாள் அவள்.

"சும்ைா காம்சக்கரியாக்கக் கூ்டாது, 
இப்ப என்ன அவ்சரம் ஆறு்ைாய்ப் 
நபாவம்..."

என்பாள் இவள்.
அவைது கணவன் வீடடுத ந்மவக் -

கான வபாருள்கமை வைாத்ைாய் வாங்கி 
வந்து நபாடுவான்.

"அவர் என்ன இப்பிடிச ்சாைானு -

கமைக் வகாண்டந்து வகாடடுறார். 
வகாஞ்்சம் சிக்கனைா இருக்கச வ்சாலலு 
பிள்மை."

"ஏன் அம்ைா, அவர் ்ாநன உமழக்கி -
றார், அவரிணம்ட விருப்பததுக்கு அவர் 
வகாஞ்்சம் சிைவழிக்கடடுைன்..."

இவளின் முகம் சுணடிப்நபானது. 
இனி இவைது உமழப்புத ந்மவ 
இலமை என்கிறாைா?

இருக்கும் பயன்நபாய் வவறும் வ்சல -
ைாக்கா்சாகி விட்டாைா அவள்?

"ோனும் உப்பிடிச சிைவழிசசிருந்்ால 
உனக்கு உப்பிடி ஒரு வாழக்மக கிம்டச-
சிருக்காது..."

"அது ்சரி அம்ைா. ஆனா, அவருக்கும் 
சிை விருப்பங்கள் இருக்கும் ்ாநன.."

"அந்் விருப்பங்களுக்வகலைாம் 
இப்ப இ்டம் குடுத்ால பிறகு பிள்மை 
குடடி எணடு வநரக்மக நீ ்ான் கஷ்டப்-
ப்ட நவணடி இருக்கும்...."

"அதுக்வகன்ன அம்ைா அவருக்காக 
வகாஞ்்சம் கஷ்டப்படடுப் நபாறன்...."

அவள் அவனுக்காகக் கஷ்டதம் 
ஏற்றுக் வகாள்வ்ாய்ச வ்சான்னது இவ-
ளுக்குப் பிடிக்கவிலமை. .அவளுக்கு 
கஷ்டம் வரக்கூ்டாது என இவள் பார்த-
துப் பார்ததுச வ்சய்ய, அவள் எங்கி -
ருந்ந்ா வந்் ஒருவமனக் வகாண்டாடிக் 
வகாணடிருப்பது இவளுள் அனமை ஊற் -
றியது.

"நீங்கள் நிமனச்ச்த்ான் வ்சய்து 
வகாணடிருக்கப் நபாறீங்கநைண-
்டால பிறவகதுக்கு இஞ்ம்ச இருக்க 
நவணும்...? எங்மகவயண்டாலும் 
நபாய் நீங்கள் நிமனச்ச ைாதிரி இருங்-
நகாவன்...?”

அவள் இந்் வார்தம்மய எதிர்பார்க்-
கவிலமை. ேடுங்கிப் நபாய் விட்டாள். 
அவள் வபாறுததுக் வகாண்டாலும், 
கடடிய கணவனுக்கு முன் இந்்ச வ்சாற்-
கமைத ்டுதது நிறுத் அவளுக்குத வ்ரி-
யாைல நபாயிற்று. நராஷக்காரனான 
அவன் உ்டநனநய புறப்படடு விட்டான்.
அவனுக்குப் பின்னால அவளும் நபாய் 
விட்டாள்..

ஓர்ைதந்ாடு வாழந்து பழகிப்ப-
ழகி வாயில வருகின்ற வார்தம்கள் 
எலைாநை கறாராக வருவம் இவைால 
உணரமுடிந்்து. எழுந்து வவளிநய 
வந்்ாள். வா்சற்படியில அப்படிநய 
்சரிந்து உடகார்ந்்ாள். என்ன வ்சய்வ-
வ்ன்று வ்ரியவிலமை. இதுகாைவமரக் -
கும் ஒரு குறிக்நகாள் இருந்்து. அவமை 
ஒருவனுக்கு கடடிக்வகாடுக்க நவண-
டுவைன்று. இப்நபாது அதுவும் முடிந் -
்து. இனி எதுவுமிலமை. ்சமையல, 
்சாப்பாடு எம்ச வ்சய்து என்ன ஆகப் -
நபாகிறது...? வாழக்மகயில என்னதம்ச 
்சாதிதந்ாம் என்று புரியவிலமை.

இவளுக்கு அவள் கணவனின் ஞாபகம் 
வந்்து.

எணணி ஒருவருஷம் ்ான் கூ்டவாழந்-
்ான்.

அவன் ஒரு பிள்மைப் பூசசியாகத-
்ான் இருந்்ான். அவமன நிமனத்ால 
அவன் எந்் வி்ததில நைா்சைாக இருந்-
்ான் என்று வ்ரியவிலமை. 

அவன் ்ான் வாழந்் வாழக்மகமயத -
்ான் இங்நக வாழந்்ான். வாழமுடியா் 
வி்டததுக் கிைம்பிவிட்டான்.

ஆனால அவள்...? இங்நக பிறந்து 
இங்நக வாழந்் வாழமவநயயலைவா 
உ்றிவிடடுப் நபாய்விட்டாள்...?

ஆக, ்வறு எங்நக இருக்கிறது? இவ-
ளி்டததில்ானா...?

அவன் சிரிததுக் வகாணடிருப்பது -
நபாை இவளுக்குத ந்ான்றியது.

அவ்சர அவ்சரைாக உள்நை நபானாள்.
்னது உம்டகள் சிைம் எடுததுப் பிர -

யாணப்மபக்குள் அடுக்கினாள். 
பக்கதது வீடடில திறப்மபக் வகாடுதது -

விடடுச வ்சான்னாள்.
"ஒருநவமை பிள்மை வந்்ால திறப் -

மபக் குடுங்நகா...?'
"தூரப்பயணம் நபாமை..."
"ஓநைாம், ோன் வன்னிக்குப் நபாறன். 

அவமரக் கணடுபிடிசசுக் கூடடிவாற்ாய் 
முடிவவடுததிட்டன்..."

ைனதிலிருந்் இருணமை வகாஞ்்சம் 
விைகினாற் நபாலிருந்து.

இருண்மை

தாட்ாயணி ...?
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சிறிது நேரம்,  
ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்த-

துக் ககாண்டிருந்து விட்டு,  
நகாபாலதைான் நபசினான். 

“ககாஞ்சம் சின்ன வயசிநேநய அவ-
ளுக்கு கலியாணமாகி விட்்டது ந்சர்! 
அவள் இபநபாது கண்டியில இருக்கி -
றாள்!”  

“அபபடீன்னா காதைல கலயா -
ணமா?”   

“ம்...!”  
“எஙகாவது நவ்ேக்குப 

நபாறாளா?”  
“திருமணததிற்கு முன்பு 

ஒரு சிறிய கம்கபனியில 
நவ்ே பார்ததுக் ககாண்டிருந்தைாள். 
குழந்்தை கி்்டததை பிறகு நவ்ேக்கு 
நபாவ்தை நிறுததி விட்்டாள்.  

“வீட்டுக்காரர் என்ன க்சய்கிறார்?”  
“கோரி டி்ரவராக ஒரு கமாதைோளி-

கிட்்ட நவ்ே க்சய்கிறார்!”  
“இந்தை மரணத்தைப பற்றி ஜனனி 

என்ன க்சாலகிறா?”  
“என்ன ே்டந்தை கதைன்நற கதைரியாமல-

தைான் ந்சர் அவளும் தைவிததுக் ககாண்-
டிருக்கிறாள்!”  

பா்ட்சா்ேயில கற்கும் காேததில 
தீபிகா டியூஷன் கிளாஸ் எதுக்கும் 
நபானாளா?”  

“ஆமாம் ந்சர்... மூன்று பா்டங-

களுக்கு டியூஷன் கிளாசுக்குப 
நபானாள்?”  

“டியுஷன் கிளாசுக்கு எஙக 
நபானா?”  

“இரண்டு பா்டஙகளுக்காக ககாழும்-
புக்கும்... ஒரு பா்டததிற்காக நீர் 
ககாழும்புக்கும் நபானாள்!”  

“கிளாசுக்கு நபாகும் நபாது தைனியா-
கவா நபாவாள்?”  

“இலே ந்சர்... அவளுக்கு இன்னும் 
இரண்டு கூட்்டாளிகள் இருந்தைார்கள்!”  

“அவர்களு்்டய கபயர் என்ன? 
அவர்கள் எஙநக இருக்கி -

றார்கள்!”  
“ஒருததிகபயர் ஜீவிதைா... அவள் 

பக்கதது கிராமம். தீபிகாவிற்கு 
கேருஙகிய கூட்்டாளி இவள் தைான். 
மற்றவள் ்டவுனில இருக்கிறாள்.  

“அவள் கபயர் என்ன?”  
“அவள் கபயர் மலலிகா அவங-

களுக்கு கரண்டு மூணு க்்ட 
இருக்கு... ககாஞ்சம் வ்சதியான-
வஙக...!”  

“்சரி இந்தை மூன்று நபரில பலக-
்ேக்கழகததுக்கு நபானது தீபிகா 
மட்டும் தைானா?”  

“ஆமாம் ந்சர்... அவஙக கரண்டு-
நபரும் ேலே மாக்ஸ் எடுக்கலே...!”  

“ம்... இவர்க்ளத தைவிர ஊரில 

நவறு யாரு்டன் தீபிகா அதிகமாகப 
பழகினாள்?”  

“எஙகளுக்கு கதைரிந்தை வ்ரயில 
அபபடி யாரு்டனும் அவள் அதிகம் 
பழகியதைாகத கதைரியவில்ே யா்ரக் 
கண்்டாலும் அன்பாகப நபசுவாளா?”  

“இந்தை ஜீவிதைாவுக்கும் மலலிகாவுக்-
கும் திருமணமாகி விட்்டதைா?”  

இலேந்சர் ஜீவிதைாவுக்கு வி்ரவில 
திருமணமாகப நபாவதைாக 
க்சான்னாள் மலலிகா அ்தைபபற்-
றிதைான் இன்னும் 

நி்னக்கநவ இல்ே என்றாள்!”  
“உஙகள் மகள் தீபிகா தீப்ன 

விரும்பியதைற்கு இந்தை நகாபால குடும்-
பம் ஏன் அவவளவு கடு்மயாக 
எதிர்ததைது?”  

“பே வரு்டஙகளாகநவ எஙகள் 
இரண்டு குடும்பஙகளுக்குமி்்டநய 
இந்தை காணித தைகராறினால கஜன்மப-
ப்க இருந்தைது!”  

“அதைாவது கபரியவர்களி்்டநய 
தைான் ப்க இருந்தைநதை தைவிர பிள்-
்ளகளுக்கு மததியில அபபடி இருக்-
கவில்ே என்று க்சாலே வர்றீங-
களா?”  

“இன்ஸ்கபக்்டர் இபபடிக் நகட்்டதும்,  
கபற்நறார்கள் இருவரும்   
ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்ததுக் 

ககாண்்டார்கள்.  

பதில எதுவும் கூறவில்ே!  
ஆனாலும்,  
அந்தை நகள்விக்கு அவர்களி்டமி-

ருந்து,  
பதி்ே எதிர்பார்ததைார் இன்ஸ்கபக்-

்டர்.  
“என்ன நகாபால ோன் நகட்்ட நகள்-

விக்கு இன்னும் நீஙகள் பதில க்சால-
ேவில்ேநய...?”  

“ஆமாம் ந்சர் நீஙகள் க்சான்னது 
உண்்மதைான். கபரியவர்களி்்டநய 
தைான் அந்தை ப்க இருக்கிறநதை தைவிர 
பிள்்ளகளி்டம் அபபடி எதுவும் இருக்-
கவில்ே.   

இன்னும் க்சாலேபநபானால தீபி-
காவும் தீபனும் சிறுவயதில இருந்து 
இ்ணபிரியாதை ேண்பர்களாகநவ 
இருந்தைார்கள்.  

“இருவருநம மிக கேருஙகிய உற-
வினர்களா?”  

“ஆமாம் ந்சர்... எனது 
ம்னவியின் அண்ணன் 
மகன்தைான் தீபன்!”  

“தீபா்வயும் தீப-
்னயும் நபால கஜனும் 
நமாகனும் ேலே ேண்பர் 
என்பதும் உண்்மயா?”  

“உண்்மதைான் ந்சர்...
மிகவும் கேருஙகிய ேண்-
பர்கள்”  

“்சரி என்ன இந்தை 
காணித தைகராறு?”   

“எஙகள் பாட்்டா காேத-
தில அவருக்கு க்சாந்தை-
மான சிே காணிகளில 
தீபனின் உறவினர்கள் 
குடிநயறி இருந்-

தைார்கள். இ்தைப கபறுவதைற்காக 
அவர் வழக்கு நபாட்்டார், இதைனால 
சிே காணிகள் எஙகளுக்கு கி்்டத-
தைது. சிே காணிகள் கி்்டக்காமல 
நபாய்விட்்டது. இ்தைகபற்றுக் ககாள்-
வதைற்காகததைான் அடிக்கடி ்சண்்்ட 
ே்டந்து ககாண்டிருக்கும். காேபநபாக்-
கில அது ப்கயாகநவ மாறிவிட்்டது!”  

“இரண்டு மாதைததிற்கு ஒரு 
மு்றதைான் தீபிகா வீட்டிற்கு 
வருவாளா?”  மூன்று மாதைஙக-
ளுக்கு ஒருமு்றதைான் வருவாள் 
ந்சர்!” “அதைாவது பலக்ேக்கழகத-
தில லீவு விட்்ட பிறகுதைான் வருவாள். 
இல்ேயா?”  “ஆமாம் ந்சர்?”  

“அபபடி வரும் ோட்களில அவள் 
கவளிநய எஙகும் நபாவாளா?”  

“இல்ே ந்சர்... தைனியாக வீட்டி-
நேநய இருபபாள்!”  

“க்்டசியாக அவள் எபநபாது வீட்-
டுக்கு வந்தைாள்?”  

“இறபபதைற்கு இரண்டு மாதைஙக-
ளுக்குமுன் இரண்டு மு்ற விடுமு-
்றயில வந்தைாள்  

“அதைாவது ஏபரல மாதைம்?”  
“ஆமாம்”  
“புததைாண்டுக்கு முன்பாக?”  
“ஆமாம் தைமிழ் சிஙகள, புததைாண்-

டின் நபாது மகள் இஙநக தைான் இருந்-
தைாள்!”  

“அந்தை ோட்களில அவ்சரமாக 
கவளிநய எஙகும் நபாய் வந்தைாளா?”  

“ம்... அந்தை விடு்றயின் 
நபாதுதைான் ககம்பசில உள்ள ேண்-
பர்களு்டன் பிக்னிக் நபாய் வந்தைாள்!”  

“எஙநக நபானார்கள் என்று 
கதைரியுமா?”  

“ம்... மகள் க்சான்ன்தைப பார்த-
தைால வட்்டவ்ளக்கு நபாய் அந்தை 

நீர் வீழ்ச்சி்யப பார்தது 
விட்டு அந்தை வ்ளவில 
இருக்கும் பாதைாளத்தை-
யும் பார்தது விட்டு வரத-
தைான் நபாயிருபபார்கள் 

என்று நி்னக்கிநறன்!’  
இ்தைநய தைான் அன்று வி்சாரித-

தைநபாது தீபனின் ேண்பன் பிரதீப-
னும் க்சான்னது இன்ஸ்கபக்்டருக்கு 
ஞாபகம் வந்தைது.  

பிரதீப க்சான்னது உண்்ம-
தைான் என்பது இபநபாது அவருக்கு 
இன்னும் உறுதியாகியது.  

“அந்தை டிரிபபில தீபனும் கேந்து-
ககாண்்டானா?”  

“நபாயிருக்கோம் ந்சர்... ோன் 
அ்தைபபற்றிகயலோம் வி்சாரிக்க-
வில்ே ககம்பஸ் ேண்பர்களு்டன் 
டிரிப ஒன்று நபாவதைாகததைான் என்னி -
்டம் க்சான்னார்!” என்றாள் தீபிகா -
வின் அம்மா.  

“இந்தை இ்டத்தைப பார்ததைற்கு 
தீபிகா இதைற்கு முன்பு நபாயிருக்கி -
றாளா?”  

“இல்ே ந்சர்... அந்தை பகுதிக்கு 

ோஙகள் கூ்ட இன்னும் நபான-
தில்ே!”  

“அந்தை டிரிப நபாய் வந்தை பிறகு 
தீபிகா என்ன க்சான்னாள்?”  

“ம்ேமீது ஏறியதைாகச் 
க்சான்னாள். நீர் வீழ்ச்சி்யப 
பார்ததைதைாகச் க்சான்னாள். தூர 
நோக்கிக் கண்ணாடியின் உதைவியு-
்டன் பாதைாளத்தையும் பார்ததைதைாகச் 
க்சய்தைது சு்வயாக இருந்தைது என்று 
க்சான்னாள்!”  

“இதைற்கு முன்னாலும் ேதி இந்தை 
மாதிரி டீரிப எலோம் நபாயிருக்கி-
றாளா?”  

“ஆமாம் ந்சர்... ககம்பஸ் ேண் -
பர்களு்டன் ஒருோள் மட்டும் டிரிப 
நபாய் வருவாள். இரண்டு மூன்று 
ோட்கள் தைஙகுறமாதி எலோம் நபாக-
மாட்்டாள். நபாய்வந்து தைான் நபான 
இ்டஙக்ளப பற்றிகயலோம் 

மகிழ்ச்சியு்டன் க்சாலலுவாள்.  
“இந்தை மாதிரியான டிரிபபின் 

நபாது தீபனும் வந்தைானா என்று 
நீஙகள் நகட்பதில்ேயா?”  

“எதுக்கு ந்சர் ோஙக நபாய் 
அகதைலோம் நகட்க நவண்டும். 
அவள் என்றுநம தீப்ன மறக்க 
மாட்்டாள் என்பது எஙகளுக்குத-
தைான் கதைரியுநம இது அவள் தை்ே 
விதிந்சர்!”  

“இபபடி க்சாலலி விட்டு கண்ணீர் -
விட்்டாள் மஙகளா.  

“்சரி இதைற்கு நமலும் ஏதும் நதை்வ 
என்றால ோன் உஙக்ள வந்து 
்சந்திக்கிநறன். வி்ரவில இந்தை 
ககா்ேகார்ன ோன் பிடிதது 
விடுநவன். நீஙகள் கவ்ேபப்டா-
மல இருஙகள்!”  

அவர்களி்டம் இருந்து வி்்டகபற்-
றார் இன்ஸ்கபக்்டர்.  

அடுததைவாரம் ககா்ேகாரன் 
அவ்ர ்சந்திக்க நேரில வரபநபாகி-
றான் என்பது இன்ஸ்கபக்்டருக்கும் 
கதைரியாது. 

(இள்ம வளரும்)  

குற்றவாளி விட்டுச் செலவான் ஒரு துப்பு   

அது தான் அவன் செய்யும் செரிய தப்பு!  
10

கசப்பு
  

‘பிலவ’ என்றமழக்்கப்படும் 
இப்்பாமைய நி்கழ் ைமிழ் ஆண்டில் 
‘ைார்கழி’ ்கழிந்து ைா்ன ‘மை’ பி்றக் -
கும்? மைப ப்பாங்கல் வரும்?

நைது அரசுத்திமைக்்களம் ஒனறு 
ைார்கழிமய ை்றந்து ்்பான்ை...!? 

“ப்பாஙகும் ைங்களம் எஙகும் 

ைஙகும்” என வாழ்த்து வழங்க 
‘மையலாள்’ ஆஙகில ஜனவரி 14ல் 
வரும்க ைர முன்்ப ‘ம்க ைக்்காமை’ 
எனறு ‘மை’மய வர்வற்று, உத்தி-
்யா்க பூரவ அறிக்ம்க ஒனறி்ல் ்பதிந்-
துவிட்டது! 

என்றாலும், ைமிழ் ்்பசும் அரசு 
ஓய்வூதியக்்காரர்கள் ைடடு்ை இமை 
அறிந்திருப்பார்கள். 

ஏமன்யார இந்ைப ்பத்தி எழுத்-
தில் புரிந்து புருவம் உயரத்திடு்க.

அரசு ஓய்வூதியத் திமைக்்களம் 
இவவாண்டு முழுமைக்குைான 
ஓய்வூதியக் ப்காடுப்பனவு தினங-
்கமள உத்தி்யா்கபூரவைா்க அறிவித்-
துள்ளது.

அந்ைத் திமைக்்களத்தின ைமிழ் 
அறிவித்ைல் இப்படிப ்பதியப்படடி-
ருக்கி்றது.

*  மை 07ஆம் தி்கதி                                                 
   பவள்ளிக்கிழமை.
*  ைாசி 10ஆம் தி்கதி 
    வியாழக்கிழமை.
*  ்பஙகுனி 10ஆம் தி்கதி 
    வியாழக்கிழமை.
*  சித்திமர 08ஆம் தி்கதி 
    பவள்ளிக்கிழமை.
இப்படி்ய எஞ்சியுள்ள எடடுைா-

ைங்களின தி்கதிப ்படடியல்்களும்.
07 பவள்ளி, 10 வியாழன, 

10 வியாழன, 08 பவள்ளி என-
ப்றல்லாம் ்பதியப்படடிருப்பது, 
மும்ற்ய ஜனவரி 07, ப்பபரவரி 10, 
ைாரச் 10, ஏபரல் 08 என ஆஙகில 
ைாைப ப்பயர்கமளயும் தி்கதி்கமள-
யு்ை குறிக்கும்.

இைற்குச் சரியான ைமிழ் ைாைப 
ப்பயர்களும் தி்கதி்களும் மும்ற்ய, 
ைார்கழி 23, மை 28, ைாசி 26, 
்பஙகுனி -25 என்்ற, அமனத்துத் 
ைமிழ் நாட தி்கதி அட்டவமை்களில் 
்பதியப்படடிருக்்க-

முைல் ஓய்வூதியக் ப்காடுப்பனவு, 
ஜனவரி 07லில் வரும் ைார்கழி 
23மை அனறு என்பது அடி்யாடு 
ை்றந்து ்்பானது ைார்கழி ைமழயா -
லும் குளிராலுைா எனறு ்்கட்கத் 
்ைானறுகி்றது!

ஒரு ‘ைார்கழிப ்பாமவ’ மய 
(ஆண்்டாள்) ்பாரக்்கத் ைவறிப்்பாய், 
குழறு்படி ந்டந்திருப்பைால் ஓய்வூதி-

யத் திமைக்்களத்தின இறுதி ைாைக் 
(டிசம்்பர) ப்காடுப்பனவு அவர-
்கள் ்படடியலிடடிருப்பது ்்பால் 
ைார்கழி 09ல் வராது,

்காரத்திம்க 23! மூத்ைத் ைமிழ் ஓய் -
வூதியர ்கவனத்திற்ப்காள்்க.

  இனிப்பு

கிழக்கிலஙம்கத் ்ைன்கத்தில் 
்காத்ைந்கர (்காத்ைானகுடி) ்கல்முமன 
ைருைமுமன, ைருதூர (சாய்ந்ைைருது) 
நிந்ைவூர இலக்கிய வாசம் ந்கரந்து 
்ைலும் ்பயணித்ைால் ்பாலமுமன!

அங்்க ்பாலங்கள் உண்்டா, 
முமன்கள் எஙப்கங்்க எனப்றல் -
லாம் ்கள ஆய்வு பசய்யாைல் ஒரு 
‘்பா்வந்ை’லின அமைதியான, 

அழ்கான, அருள் நிம்ற இல்லத்-
தில், ்கால் ்பதிப்பவர்கள் ்பல ்பரப்ப -
ரபபுக் ்காடசி்கமளப ்பாரப்பார்கள் 
இனம்றய ஞாயிறு இளம் ்காமலப-
ப்பாழுதில்!

இனனும் ஏ்ழ நாட்களில் அந்ைப 
்பாலமுமன ைண்ணி்ல்ய அந்ைப 
்பா்வந்ைலுக்குப ப்பானவிழாக் 
ப்காண்்டாட்டங்கள் ்கமல இலக்கிய 
ஆரவலர்களால்!

அவர ைம் ைரபு – புதுக்்கவிமை, 
குறும்பு(்பா) ஆளுமை்களில் ஈரக்்கப-
்பட்டவர்கள் எடுக்கும் ப்பானவிழா!

இந்ை இ்டத்தில் எனமனப ்பற்றிய 

உண்மைமய பவளிச்சமிடடு விடுகி -
்்றன.

எனக்குக் ்கவிமை வராது! வந்-
ைாலும் எழுை ைாட்்டன. குரு-
நாைர ‘்கல்்கண்டு’ ைமிழ்வாைன 
்கட்டமள!

எவவா்றாயினும், புரடசிக்்கைா-
லின ‘்பாரதி யார?’ ைமிழ்க ‘ைணி-
விளக்கு’ சஞ்சிம்கயில் ்பாரத்ைவன 
கிண்ணியா ‘அண்ைல்’ சாலிஹ் ஆசி-
ரியரு்டன ்பழகி அவர ்கவிமையில் 
லயித்ைவன. 

்கல்முமன ்பஸீல் ்காரியப்பர என 
‘மலட ரீடிங’கில் பசாக்கி ப்காழும்-
பில் ஒடடி உ்றவாடிய ப்பாழுது, 
‘அழ்கான இரு ்சாடிக்்கண்்கள், 
ப்காம்்பனித்பைரு, அல் இக்்பால் 
வித்தியாலய ஆசிரியர ஓய்வம்ற -
யில் உருபப்பறும்கயில் ்நரில் 
்கண்டு ரசித்ைவன.

அபபு்றம், ப்பாத்துவில் ‘யுவன’ 
எம்.ஏ. ்கபூர என்பானின 
ைரபுக் ்கவிமை்களில் ்களிப -
புற்று. ஒரு ப்பாழுது’ 
அழா்ை சிரி’ ்கவிமை நா்ட-
்கபைானம்ற வாபனாலிக்-
்கா்க வீடடி்ல்ய சிம்ற 
மவத்து எழுைச் பசய்து ஒலி -
்பரபபுக்கு ஏற்்பாடு பசய்ை -
வன.

இப்படி இனனும் சிலர, 
அமனவரு்ை கிழக்கி -
லஙம்க ைான. ஒருவர 
ைடடும் வ்டபுல சில்லாமல 
“ைான ்ைானறிக் ்கவிராயர”

இந்ை வம்கயில் 
‘தின்பதி’ துவஙகிய 
்காலத்தில் “ஒரு ்பாறூக்” 
ைமலபயடு’ ப்பமைக் ்கண் -
்டவன. ஆனால் எனமனப 
்்பான்்ற நா்ட்க ஆரவமிக்-
்கவரா்க, நடி்க சி்காைணியா-
்கத் தி்கழ்ந்ைவாறு ‘தின்பதி’ 
வழிக்்கவிஞராகிக் ப்காண் -
டிருக்கி்றார என்பமை 
எல்லாம் அறியாைவனா்கப 
்பமழயமையும் (ைரபு) புதி-

யமையும் ரசித்்ைன.
்காலங்கள் ்பல ்கால் ்பந்ைாட்டம் 

ஆடிய பி்றகு, 2011ல், ைமிழ்கத்தில் 
ஓர இஸலாமிய இலக்கியைாநாடு 
இஸலாம் வளரந்ை ்காயல்்படடினத்-
தில் அம்ைாநாடடு அரஙகி்ல அவர 
ஆளுமை ்கண்டு அதிசயப்பட்ட 
பி்றவி நான!

அபபு்றம்...? அபபு்றம்..?
அ்ை 2011ல் ப்பாக்ம்கவாய் 

முத்துப புனனம்கப பூத்து ஒரு 
்ைாட்டப்பாய் மூத்ைம்ைா(2011) என 
அருகில்! அமழத்து வந்து வரும் 
‘்பா்வந்ை’்ல!

‘வாப்பா, ப்காழும்பூர ைானா. 
இந்ை உயரைான என ை்கமன 
உன நல்ல ைனம் வாழ்த்ைணும். 
நீ சீ்ைவியா இருப்்ப” எனக் 
ப்காஞ்சல்! (ப்கஞ்சல் அனறு)

எனமனயும் வி்டமூத்ை மூைாட -
டியும். ைான சாரந்ை சமூ்கத்தின 
யைாரத்ைங்கமளயும் சிக்்கல்்கமள -
யும் ்ைங்காய்ப புடடுப ்்பால் 
பிடடுப பிடடுமவக்கும் அனு்பவ -
சாலியுைான உம்ைா எங்்க, நான 
எங்்க?

கூனிக் குறுகிப ்்பாகி்்றன. மூத் -
ைம்ைா ம்கயில் இரு புத்ை்கங்கள். 
்படிக்்கத் பைரிந்ை ைனுசியா?

“வாப்பா ைானா, நான ்படியா 
ைற்குறி! என ம்கயால் ஒனக்குத் 
ைரணுைாம்! ்பாறூச் பசால்லு்றான 
இந்ைா புடி”

அதுவமரயில் அந்ை உயரைான 
இலஙம்க வஙகி உத்தி்யா்கத்ைரின 
எந்ைப ்பம்டபம்பயும் பைாடடி -
ராை நான அந்ைருமை மூைாடடியின 
ப்பாற்்கரங்களிலிருந்து ப்பற்றுக் 
ப்காள்கி்்றன.

*  எஞ்சியிருந்ை பிராரத்ைமன்க -
்ளாடு’ -2012

*   ்பாலமுமன குறும்்பாக்்கள்'- 
2013 இந்ைக் ‘ப்காழும்்பா -
னுக்கு ்ைற்்படி முைல் நூல் 
எனன பசால்கி்றது?

கிழக்கில் ஏற்்படடுப்்பான இன 
விரிசமலப பு்டம் ்்பாடடு அதிர -
மவக்கி்றது. ்க்டந்ை மூனறு ைசாபை -
்காலத்தில் முற்றும் முழுைா்க ைாறிப 
்்பான ைமிழ் - முஸலிம் உ்றவு்கள் 
குறித்ை ைனஉமளச்சமல உள்ளது 
உள்ள்படி உமரத்து மவத்துப 
ப்பரும் ்கவமல ப்காள்ளச் பசய்கி -
்றது.

இரண்்டாவதில் ‘ஒரு நூறு குறும் -
பு்கள்’ குறும்்பாவடிவில் அதி -
பலானம்ற என ‘மலட ரீடிங’ ்பக் -
்கத்தில் தின்கரன வாரைஞ்சரியில் 
பவளியி்டவும் பசய்கி்்றன. அது. 
இபப்பாழுது மீண்டும். ்காரைம், 
இனம்றக்கும் எனம்றக்கும் ப்பாருந்-
தும்.

‘மு்கநூலில் ்ப்டம் ் ்பாட்ட்வமள 
மு்கம் ்பதித்துப ‘பிரண்டு’ ஆனாள் 
வாமல 

இஸம்கபபில் ்கமைவளரந்து 
இவளமைந்ைாள் ்நரில்
சு்கம் ப்பற்்றான,
்்பானான அக்்காமள!’
2013ல் ்பாரக்்க மவத்ை ்பாலமு -

மன்ய!
2020லும் ்பாரப்பது ்கட்டாயைாகி
விட்ட்ை ்பா்வந்ை்ல! ்பல்-

லாண்டு ்பல்லாண்டு வாழ்வீர ்பவள 
விழா ்காை! பிராரத்ைமன்கள்.

பாநவந்தைல
பாேமு்ன பாறூக்
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�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

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

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

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

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. 

2022ல் �ண்ட வார இறு� �டுமுைற நாட்கள்
ச�, ஞா�று �னங்கேளாடு ேசர்ந்ததாக �டுமுைற 

நாட்கள் வரும்ேபாது அவ்வாரங்கள் �ண்ட 
�டுமுைற நாட்களாக அைமந்து எல்ேலாருக்கும் 
குதூகலத்ைதக் ெகாடுக்�ன்றன. ஒவ்ெவாரு வருடமும் 

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.

குழந்ைதகளுக்கு �ட்டுப் பாடங்கள் வழங்கத் தைட
�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�த்�ரத்�ல் ஒரு சம்பவம்

       �ந்தைன ெசய் மனேம

உறவுகள் வாழ்க்ைகயில் மகிழ்ச்சியின் சாவிகள்

உணர்ந்து நீ ெசயல்படின் திறந்திடும் வாசல்கள்

சிறப்புகள் நிதம் வந்து குவிந்திடும் நன்ைமகள்

சிறப்புற நனவாகும் உன் எதிர்கால  கனவுகள்

  நல்லைத ெசால்�ேறாம்

தகவல் களஞ்�யம்
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ெ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�. 

குரலற்றவர்களின் குரலாக விளங்கிய  
ேபராயர் ெடஸ்மன் டுட்டு

ேபால்ராஜ் சந்�ரம�
ஊடகக் கற்ைககள் துைற,
யாழ்ப்பாண பல்கைலக்கழகம்



2022 ஜனவரி 09 ஞாயிற்றுக்கிழமை



xypk;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;.
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Nfypahf ele;j ngz; Gul;rp

gz;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;.    

nru;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.      

11 kzp Neu ky;Aj;jk;

mUq;fhl;rpafj;jpy; ,Uf;Fk; nuhl;bj; Jz;LnghWik ,oe;j khztdpd; tpisahl;L

Ntfj;jilia kPwpa Kjyhktu;!

ghNuhf;fSf;Nf 
jz;zpfhl;batu;fs; 

பிர்தௌஸ்
சஞசசாரம்
பூக�சாள

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;. 

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;.

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. 
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 தன்னலமற்ற 
மனித நேயமிக்க 
நேவை உணரவைக 
க்கொண்ட ேொரணர 
இயக்கதவத உலகிறகு 
அறிமு்கப்படுததியைர 
நேர க்றொந்பரட் 
ஸ்டீ்பன ஸிமித ந்ப்டன 
்பைல் ஆைொர. இைர 
கரைரணட் ந்ப்டன ்பைல் 
என்பைரின மூன்றொைது 
திருமணததில் பி்றநத 
எட்டு ஆண்கவைக 
க்கொண்ட ்பததுக 
குழநவத்களில் 
ஏழொைதொ்க லண்டனில் 
1857 ஆம் ஆணடு 
க்பபரைரி 22 ஆம் 
தி்கதி பி்றநதொர. ந்ப்டன 
்பைலுககு மூனறு 
ையதொ்க இருககும்ந்பொது 
இைரது தநவதயொர 
்கொலமொ்னொர. ந்ப்டன 
்பைல் புலவமப்பரிசில் 
க்பறறு ேொக்டர ஹவுஸ் 
்பொ்டேொவலயில் ்கல்வி 
்கற்றொர.

பேடன் ேவல் 1876 ஆம் ஆண்டில் 
பிரித்ானிய இராணுவததில் 
இமைந்து ்ளேதியானார். 
இராணுவததில் இமைந்து க�ாண்ட 
பேடன் ேவல் இந்தியா, �னடா, 
க்ன்னாபிரிக்�ா போன்்ற நாடு�ளிலும் 
ேணிபுரிந்்ார். ஆங்கிலத ்ளேதி 
பேடன் ேவல் 1906 ஆம் ஆண்டு 
வாயமை, பநர்மை, நம்ே�த ்ன்மை, 
ப்சபேற்று, பநசம், ஜீவ�ாருண்யம், 
ைரியாம், ம்ரியம், துணிவு 
போன்்ற ஆளுமை விருததி�மளக் 
க�ாண்டு ைனி் பநயபேண்பு�ளுடன் 
பசமவ�ள் மூலம் சமூ�ததுடன் 
ஒன்றிமைந்் அமைபோ� மிளிரும் 
'எ்ற்கும் ்யாரா� இரு' எனும் 
க்ானிபகோருமளக் க�ாண்ட 
சாரைர் இயக்�தம் ப்ாற்றுவித்ார்.

பேடன் ேவல் 1907 ஆம் 
ஆண்டு க்ன்னாபிரிக்�ாவில் 
ேணியாற்றிய �ாலததில் சாரைர் 
இயக்�ததின் மு்ல் முயற்சியா� 
20 சிறுவர்�ளுடன் க்ாடங்கினார். 
பேடன் ேவல் 1908 ஆம் ஆண்டு 
'சிறுவர்�ளுக்�ான சாரணியம்' 
என்்ற நூமல கவளியிடடார். 
்னது நூல்�ள் கவற்றி�ரைா� 
விற்ேமனயாகின்்றம்யும் அமவ 
ேல இமளய ைற்றும் ஆசிரியர்�மள 
ேயிற்றுவிபே்ற்கு ேயன்ேடுவம்யும் 

�ண்டார். பேடன் ேவல் 1910 இல் 
கேண்�ள் சாரைர் இயக்�தம்யும் 
க்ாடங்கினார். பேடன் ேவலின் 
ோரியார் சீைாடடி ஒபேவா பேடன் 
ேவல் கேண்�ள் சாரைர் இயக்�தம் 
ஆரம்பிதது உலக�ங்கும் வியாபிக்� 
வழிப�ாலினார்.

1910 இல் ்ான் சாரணியம் 
உலக�ங்கும் ேரவத க்ாடங்கியது. 
1916 இல் குருமள சாரைர் 
இயக்�மும் 1918 இல் 
பராவர்ஸ் சாரைர் இயக்�மும் 
ஆரம்பிக்�பேடடமையும் 
குறிபபிடத்க்�து.

06.08.1920 இல் பேடன் 
ேவல் ்னது ்மலமையில் உல� 
சாரைர்�மள ஒன்றிமைதது சாரைர் 
ஜம்போரி ஒன்ம்ற இங்கிலாந்தில் 
நடாததினார். இந்நி�ழ்வின்போது 
பேடன் ேவல் உலகின் பிர்ை சாரைர் 
என பிர�டனபேடுத்பேடடார். 
பேடன் ேவமல இங்கிலாந்தின் 5 
ஆம் பஜார்ஜ் ைன்னர் 'கில்கவல் 
பிரபு' என கேயர் சூடடி, ோராடடி 
க�ௌரவித்ார். அன்று மு்ல் 
நான்�ாண்டு�ளுக்கு ஒருமும்ற 
சாரைர் ஜம்போரி உல� நாடு�ளில் 
நி�ழ்கின்்றது. மு்லாவது சாரணியர் 
உல� ஜம்போரி (உல� சாரணியர்�மள 
ஒன்றிமைக்கும் ோசம்ற) 
1920ஆம் ஆண்டு இங்கிலாந்தில் 
ஒலிம்பியாவில் நமடகேற்்றது.

்ற்போது சாரைர் இயக்�ங்�ள் 216 
நாடு�ளில் கசயல்ேடுகின்்றன. ஐக்கிய 
நாடு�ள் சமேயில் அங்�ம் வகிக்கும் 
நாடு�ளின் எண்ணிக்ம�யிலும் 
ோர்க்�க் கூடு்லான நாடு�ளில் 
கசயல்ேடும் க்ாண்டு நிறுவனைா� 
சாரைர் இயக்�ம் விளங்குகின்்றது. 
உல�ம் முழுவதிலும் 54 மில்லியன் 
சாரைர்�ள் உள்ளனர்.

இலங்ம�யில் 1912 ஆம் 
ஆண்டு ைாத்மள கிறிஸ்துவ அரச 
�ல்லூரியில் சாரைர் இயக்�ம் 
ஆரம்பிக்�பேடடது. கேண்�ள் 
சாரைர் இயக்�ம் 1917 ஆம் ஆண்டு 
ைார்ச் ைா்ம் 21 ஆம் தி�தி �ண்டி 
கேண்�ள் உயர்்ர ோடசாமலயில் 
அங்குரார்பேைம் கசயயபேடடது. 
1921 ஆம் ஆண்டும் 1934 ஆம் 
ஆண்டும் பேடன் ேவல் ்னது 

ைமனவி ஒபேவா பேடன் ேவலுடன் 
இலங்ம�க்கு விஜயம் கசயது 
சாரணிய நி�ழ்வு�ளில் �லந்து 
சி்றபபித்ார்.

சாரணிய இயக்�ததில் ஈடுோடு 
க�ாண்ட ேலர் இன்று உலகில் 
ேலதும்ற�ளிலும் கேயர் 
ேதிததிருபேம்க் �ாைலாம். 
உ்ாரைைா�, மு்ன்மு்லா� 
சந்திரனில் �ாலடிகயடுதது மவத் 
நீல்ஆம்ஸ்பராங் ஒர் சாரணியபர இவர் 
அகைரிக்�ாவின் ஈகிள் ஸ்�வ்ட விருது 
கேற்்றவர். சந்திரனில் இதுவமர 
�ாலடி ேதிதது நடந்் 12 பேரில் 
11 பேர் சாரைர்�ள். நாஸாவின் 
்மலவரா� இருந்்வர் பஜம்ஸ் 
பலாவல் ஒரு சாரைர். உல�ப பு�ழ் 
கேற்்ற அகைரிக்� ஜனாதிேதி பஜான் 
எப.க�ன்னடி ஒரு குருமள சாரைரா� 
இருந்்வர். அகைரிக்� ஜனாதிேதி�ள் 
வரிமசயில் பில் கிலிண்டன், 
பஜார்ஜ் புஷ் போன்ப்றார்�ளும் 
சாரைர்�பள. உல�ப பு�ழ் கேற்்ற 
மைக்பராகசாபட கைன்கோருள் 
நிறுவனததின் உரிமையாளர் பில் 
ப�டஸ் ஒரு சாரைர். இவ்வா்றான 
ேல சாரணியர்�ள் உல�ளாவிய 
ரீதியில் பு�ழ்கேற்்றவர்�ளா�பவ 
�ாைபேடுகின்்றனர்.

சமூ�ததில் ்ன்மன இமைததுக் 
க�ாண்டு ்ன்மன பைம்ேடுததிக் 
க�ாள்ளவும், சமூ�தம்ப 
புரிந்து க�ாள்வ்ற்�ான ேயிற்சிக் 
�ளைா� ோடசாமல�ளில் 
ைாைவ, ைாைவியர்�ளுக்�ான 
சாரைர் இயக்�ம் உல�ளவில் 
கசயல்ேடடுக் க�ாண்டிருக்கி்றது. 
சாதி, ை் பவற்றுமை �டந்து 
சப�ா்ர ைனபோன்மையுடன் 
சமூ�தம் அணுகுவ்ற்�ான நல்ல 
ேண்ோடடிமன ைாைவர்�ளுக்குக் 
�ற்றுத ்ருகி்றது. வயது 
வந்ப்ார்க்�ான �ல்வி, சாமல 
விதிமும்ற�மள பைற்க�ாள்ளு்ல், 
விழா நமடகேறும் �ாலங்�ளில் 
கூடடததிமனக் �டடுபேடுதது்ல், 
ைரங்�மள நடு்ல் போன்்ற 
ேணியிமனச் சாரைர் இயக்�ததினர் 
கசயது வருகின்்றனர்.

பேடன் ேவல் ்னது இறுதிக் 
�ாலததில் ைமனவிபயாடு 
க�ன்யாவில் வசித்ார். க�ன்யாவில் 
1941 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி எடடாம் 
தி�தி ்னது 84 ஆம் வயதில் பேடன் 
ேவல் �ாலைானார்.

உல� சப�ா்ரததுவதம்யும் 
தியா�ச் பசமவயுைர்மவயும் 
இலடசியைா�க் க�ாண்ட 
சாரணியததின் மூலைா� உல� 
நாடு�ளில் 
சைா்ானதம்யும் 
சப�ா்ரதது 
வதம்யும் 
�டடிகய ழுபபு்ல் 
பவண்டும் என்ேப் 
பேடன் ேவலின் 
எதிர்ோர்போகும்.

்பரீட் இக்பொல்
யொழப்பொணம்

ேமூ்கததில் தனவ்ன 
இவணததுக க்கொணடு 
தனவ்ன நமம்்படுததிக 
க்கொளைவும், ேமூ்கதவதப 
புரிநது க்கொளைதற்கொ்ன 
்பயிறசிக ்கைமொ்க 
்பொ்டேொவல்களில் மொணை, 
மொணவியர்களுக்கொ்ன 
ேொரணர இயக்கம் 
உல்கைவில் கேயல்்பட்டுக 
க்கொணடிருககி்றது. ேொதி, 
மத நைறறுவம ்க்டநது 
ேந்கொதர ம்னப்பொனவமயு்டன 
ேமூ்கதவத அணுகுைதற்கொ்ன 
ேல்ல ்பண்பொட்டிவ்ன 
மொணைர்களுககுக ்கறறுத 
தருகி்றது. 

சாரணர்  இயக்கத்தை 
உலகிற்கு  அறிமு்கப்படுததிய 
ப்படன் ்பவல்
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ராவணன் இல்ாத ராமாயணம் எவவாறிருக்கும்......!
க�ௌரவர�ள் இன்றி மஹாபாரதம் எழுச்சியுறுமா.........!
சூரபதமன் அற்ற முரு�ன் புராணமா......!
சிங்கமும், புலியும் இல்ாத வனங்கள் 

எவவாறு பெருமை ப்காள்்ாததா அவவாதே 
சினிைாக்்களில வில்ன்கள் இனறி சுவாரஸ்யம் 
இருக்்காது.

திமரயு்கின ஆளுமை, ்கதாநா்ய்கனா்க 
நடிக்கும் நா்ய்கர்களின ்கரங்கம் ைட்டுதை 
தழுவுவதற்கு மூ்க் ்காரணைா்க அமைநதவர்கள், 
இவர்களுக்ப்கதிரா்க எதிரைமே தவடங்களில 
வி்யாபிக்கும் வில்ன தவடங்களில நடிக்கும் 
்கம்ஞர்கத்.

தமிழ்த்திமரயில பெரும்ொலும் பு்கழின 
உச்சத்மத பதாட்ட வில்ன்களில,

டி.எஸ.ொம்்யா, ரஞ்சன, எஸ.ஏ.நடராஜன,
எம்.என.நம்பி்யார, எம்.ஆர.ராதா, பி.எஸ.

வீரபொ, எஸ.ஏ.அத்சா்கன, ஆர.எஸ.ைதனா்கர,
எஸ.ராம்தாஸ, த்க.்கணணன, ஓ.ஏ.த்க.ததவர,
பிர்காஷராஜ், ரகுவரன, .ைனசூர அலி்கான..

அவவரிம்சயில ்சமீெ ்கா்ங்களில அதிரடி்யா்க 
்க்க்கி  ப்காணடிருபெவர எஸ.தஜ.சூர்யா.....!

இவர்களில ஆரம்ெ ்கா்ங்களில...

01.டி.எஸ்.பால்யா
"்சதிலீ்ாவதி"ராைநாதன எனே வில்ன 

தவடத்தில அறிமு்கைானவர டி.எஸ.ொம்்யா. 
இபெடத்தில இவரது நடிபமெ ெடத்தின 
இ்யக்குநர எலலிஸ.ஆர.டங்கன பவகுவா்க 
ொராட்டினார.  தி்யா்கராஜா ொ்கவதர நடித்த 
"அம்பி்காெதி"யில வில்னா்க, வாழ்க்ம்கயில 
வில்னா்க ைணி எனே ொத்திரத்தில  
ொம்்யாவின ப்காடூர நடிபமெக் ்கணட 
பெண்கள் ொவி ெடுொவி என திட்டினார்க்ாம், 
எம்ஜி்யாரின "ைதுமர வீரனில இவர ஏற்று நடித்த 
நர்சபென எனே வில்ன  தவடம் ெடத்தின 
சிேபபுக்கு பைருகூட்டி்யது."நாங்கள் வீரமன 
பினதனாக்கி துரத்திச ப்சனதோம், அவதனா 
எங்கம் முனதனாக்கிச ப்சனறு விட்டான"என 
மந்யாணடி்யா்க ப்சாலலும் ்கட்டம் நம்கசசுமவ 
்க்நத வில்த்தனம். ",தாய்க்குப பின 
தாரம்,ெடத்தில ெணமண்யாரா்க இவர நடித்த 
ததாரமண பவகு பிரைாதம். சிவாஜி ்கதண்சனின 
"சித்தூர ராணி ெத்மினி" யில அ்ாவுதீன கிலஜி 
தவடம், தூக்குத் தூக்கியில வடநாட்டு த்சட்டு 
நக்ராம் ொத்திரம் ெடு தஜார.

ொது்காபபு ெடத்தில குடி்காரன தவடத்தில 
இவர ப்காணட த்கா்ம் மி்க அருமை. டி.எஸ.
ொம்்யா தனது வித்்யா்சைான உச்சரிபபு, 
உடலபைாழி நடிபபில  அ்சத்தி்ய ்கம்ஞராவார.

02.ரஞ்சன்...
ரிஷ்யசிருங்கர ெடத்தில அறிமு்கைானார.
பஜமினியின "்சநதிரத்்கா" ெடத்தின 

பவற்றிக்கு இவரின வில்த்தைான நடிபபும் 
ஒரு ்காரணைா்க அமைநதது. ஒரு ்காட்சியில 
ரஞ்சன ்கரஜிக்கும்தொது அவர வ்ரக்கும் நாயும் 
குமரக்கும், இவருக்கு பவறிபிடித்திருபெமத 
நாம்ய உவைானம் ்காட்டி ்காட்சிம்ய  
அரத்தபெடுத்தியிருபொர இ்யக்குனர எஸ.
எஸ.வா்சன. இபெடத்தில இவர ஏற்ே தவடம் 
"ஸஷாங்கன". தைலும்  பஜமினியின"ைங்கம்ைா 
்செதம்"ெடத்தில சுகுணன,பஜ்யொ்ன என 
தநமத ை்கனா்க இரட்மட தவடத்தில இவர 
நடித்த நடிபபு அக்்கா்த்தில பிரைாதம். இதில 
தநமத சுகுணன தவடத்தில வில்னா்க நடித்த 
ரஞ்சனின நடிபபு அொரம்.

03.எஸ்.ஏ.நடராஜன்.
டி.ஆர.சுநதரம் இ்யக்கி்ய
"்சதி சு்கன்யா" ெடத்தில அறிமு்கைானார.
ைநதிரிகுைாரி ெடத்தில ராஜகுரு (எம்.

என. நம்பி்யாரின)ை்கனா்க வரும் ொரத்திென 
தவடத்தில ஈனஸவரக் குரலில இவர நடித்த 
வில்ன ொத்திரம் மி்கபபிரைாதம்."வாராய் 
நீ வாராய் ", ொடல ்காட்சியில இவரின 
அபிந்யம் அற்புதம். அமுதவலலி 
ெடத்தில இவர ததானறும் தவடம் ெடு 
வில்த்தனைா்க அமைநதது.  ைதனாஹராவில 
வ்சநதத்சமனயுடன (டி.ஆர.ராஜகுைாரி)

உக்ரத்சனன ொத்திரத்தில இவர மிரட்டி 
நடித்த நடிபபு பவகுபபிரைாதம். ்கம்ஞரின 
வ்சனங்கம் எஸ.ஏ. நடராஜன அைரக்்க்ைா்க 
தெசி ஜா்ம் ப்சய்திருபொர.

"சிமேயில விஜ்யா குழநமத 
பெற்றிருக்கினோ்ாம் "ஆம் அழி்யப தொகும் 
தநரத்தித் அரும்பு மும்த்திருக்கினேது

" நாட்கதை உ்்கம், நாம் நடக்்கப தொவமத 
்யார அறிவார ", ெழர்சம் அருநதுங்கத்ன,

முதலில உன ொரமவ ர்சம் அருநதுகினதேன 
்கணதண" தொனே வரி்கம் அனா்யா்சைா்க தெசி 
அ்சத்தியிருபொர நடராஜன. ஈனஸவரக் குரலில 
இவர சிரிக்கும் சிரிபபு  விஷம் ்க்நதமதப 
தொல சி் ெடங்களில ்சதி நிமேநததா்க 
இருக்கும்.

04.நடி�வவள் எம்.ஆர.ராதா..
உ்்க சினிைா வர்ாற்றில இவர தொனே 

்கம்ஞமர பஹாலிவுட்டிலும் ்காண முடி்யாது. 
"ராஜத்ச்கரன ஏைாநத த்சானகிரி" ெடத்தில 
அறிமு்கைானார.

எத்தமன திேமை வாய்நத நடி்கராயினும் 
இவரின நடிபபிற்கு முன துரும்பு எனோல 
மிம்க்யா்காது. ெடபபிடிபபு்களில சிவாஜி, 
எம்ஜி்யார, பஜமினி்கதண்சன தொனே பெரி்ய 
நடி்கர்கள் இவருடன நடிக்கும் தொது ்சரவ 
ஜாக்கிரமத்யா்க இருபொர்க்ாம். ஓரிரு 

வ்சனங்களில தனது வித்்யா்சைான ்கர்கரத்த 
குரலில தெசி ெடத்தின தொக்கு சிேபொ்க 
அமை்ய வித்திட்டவர நடி்கதவள்.

ொ்கபபிரிவிமனயில "பவளிநாட்டில நீராவி் 
்கபெல ப்சஞசி ்கடல் உடுோன, இங்க நீராவி் 
புட்டு ப்சஞசி உள்் உடுோன", தாம்யக் ்காத்த 
தன்யனில "ெத்திக்ம்கம்ய எரி,ெநத்ப பிரி, 
ரத்தக்்கணணீரில இவர ததானறும் ஒவபவாரு 
்காட்சியும் அட்ட்கா்சம். ொவைனனிபபில 
ஆ்வநதார ொத்திரத்தில நடித்த எம்.ஆர. 
ராதாவின நடிபபு அொரம்.

்சநதிதராத்யத்தில " ஒ்்கதை திருநதுனாலும் 
நா திருநததவ ைாட்தடன", வ்சனம் மந்யாணடி 
நிமேநதது. ெசம்ச வி்க்கு,ைணித்யாம்ச,

சித்தி, ஆ்்யைணி, ்கற்ெ்கம், நானும் ஓரு 
பெண, ஹத்ா மிஸடர ஜமீனதார, ெத் 
ொணடி்யா தொனே ெடங்களில நடி்கதவள் 
எம்.ஆர. ராதாவின நடிபமெ சினிைா உ்்கம் 
எனறுதை ைேக்்காது.

05.எம்.என்.நம்பியார...
தமிழ்த் திமரயில இவரின இடத்மத ்யாராலும் 

நிரபெ முடி்யாது. இவரினறி சிவாஜி ்கதண்சன,   
தொனே உச்ச நட்்சத்திரங்களின வர்ாறு்கம் 
எவராலும் வமர்ய இ்ய்ாது.

"ெக்த ராைதாஸ"ெடத்தில அறிமு்கைான 
நம்பி்யார அக்்கா்த்தில சி் ெடங்களில 

்கதாநா்ய்கனா்க நடித்தார. பினனர ைக்்கள் 
தி்்கம் எம்ஜி்யாருடன இமணநது வில்ன 
தவடங்களில நடிக்்கதவ அதுதவ இவரின சினிைா 
வாழ்க்ம்கயில நிரநதரைானது.

்சரவாதி்காரி, திருடாதத, ்காவல்காரன, எங்க 
வீட்டுப பிள்ம், ெடத்காட்டி, ஆயிரத்தில 
ஒருவன, குடியிருநதத்காயில, தவட்மடக்்காரன, 
நாம் நைதத, சிரித்து வாழ தவணடும்,தநற்று 
இனறு நாம், உரிமைக்குரல, ெல்ாணடு 
வாழ்்க, நீதிக்குத் தம்வணஙகு

ைதுமரம்ய மீட்ட சுநதரொணடி்யன தொனே 
ெடங்களில ைக்்கள் தி்்கம் எம்ஜி்யாருடன 
இமணநது நம்பி்யார நடித்த ொத்திரங்கள் 
ைேக்்க முடி்யாதமவ்கள். அதுதொல சிவாஜி 
்கதண்சனுடன நடித்த உத்தைபுத்திரன,

தங்கபெதுமை, அம்பி்காெதி,சித்தூர 
ராணி ெத்மினி, ஹரிச்சநதிரா, தில்ானா 
தைா்கனாம்ொள், எங்க ஊர ராஜா, பதய்வ ை்கன, 
சிவநத ைண, ராைன எத்தமன ராைனடி, ்சவாத் 
்சைாளி, ராஜ ராஜ த்சாழன, பொனனூஞ்சல, 
்சத்தி்யம், ைனனன வநதானடி, மிருதங்கச 
்சக்ரவரத்தி, ்சஙகிலி, தராசு, வாழ்க்ம்க, 
வம்்ச வி்க்கு, நீதியின நிழல, ராஜரிஷி, 
கிருஷணன வநதான, ஜலலிக்்கட்டு தொனே 
ெடங்களிலும்,பஜமினி ்கதண்சன, முத்துராைன, 
பஜய்்சங்கர, ்கைல, ரஜினி்காநத், ்சத்்யராஜ், 
விஜ்ய்காநத், ொக்்யராஜ் ைற்றும் விஜய், பிரஷாநத்  
தொனே நடி்கர்களுடனும் நம்பி்யார நடித்துள்்ார. 
ம்க்கம் பிம்சநத வணணம் விழி்கம் திகி்ா்க 
உருட்டி மிரட்டி நடிபெதில நம்பி்யாருக்கு நி்கர 
நம்பி்யாதர. ஸ்ரீதரின பநஞ்சம் ைேபெதிலம் 
ெடத்தில இவரின வி்காரைான ஒபெமனயும், 
மிரட்டலும், ஜமீன திமிரும் ப்காணட   நடிபபும் 
மி்க அருமை.சிவநத ைணணில திவான தவடத்தில 
்சரவாதி்காரி்யா்க நம்பி்யார நடித்த விதம் மி்க 
அருமை.  ஹிநதி வில்ன நடி்கர பிரான 
ொராட்டி்ய ்கம்ஞர நம்பி்யார. ஆயிரத்தில 
ஒருவனில ஆர.த்க.்சணமு்கத்தின வரி்களுக்கு 
நம்பி்யார அருமை்யா்க உயிரூட்டியிருபொர. 
எஙத்க அநதசசிம், சினம் ப்காணட ்யாமன 
எனன ப்சய்யும் பதரியுைா, நீ எபதொதும் 
அற்ெைான பொருளுக்குத் தான ஆம்சபெடுவாய் 
தொனே வ்சனக்்காட்சி்கள் பிரைாதம்.

06.பி.எஸ்.வீரபபா..
அட்ட்கா்சைான சிரிபபு இவரது 

நடிபபுக்்கம்க்கு மூ்தனைா்க அமைநதது தமிழ் 
சினிைாவின பொக்கிஷம் பி.எஸ.வீரபொ.

த்க.பி.சுநதராம்ொளின சிொரிசில
"ைணிதை்கம்"எனே ெடத்தில 

அறிமு்கைானார. தமிழில முதல ெஞச 
வ்சனங்களுக்கு ப்சாநதக்்காரர வீரபொதவ.

"ை்காததவியில ்கருணா்கரன 
தவடத்தில " அமடநதால ை்காததவி 
இலம்த்யல ைரணததவி", அத்தான..
இநத ்சத்தான வாரத்மதயில 
்கருணா்கரன ப்சத்தான",தவதநா்ய்கர 
தவதமன நா்ய்கனாவததன",எனே 
வ்சனமும்,வஞசிக்த்காட்மட வாலிெனில 
"்சொஷ ்சரி்யான தொட்டி " எனே வ்சனமும் தமிழ் 
சினிைா வர்ாற்றில தடம்ெதித்த சுவடு்க்ாகும்.
வீரக்்கனல, ஆனநத தஜாதி, ்சக்்கரவரத்தி 
திருை்கள், அலிொவும் நாற்ெது திருடர்களும்  
(திருடர தம்வன

அபூஹும்சன ொத்திரம் இனே்விலும் ைேக்்க 
முடி்யாத ொத்திரைாகும்).

07.எஸ்.ஏ.அவ்சா�ன்...
பஜமினியின 

பிரைாணடைான த்யாரிபொன 
"ஔமவ்யார"ெடத்தில 
அறிமு்கைானார அத்சா்கன. 
இது ்சத்தி்யம்,்காரத்திம்க 
தீெம், வல்வனுக்கு 
வல்வன, ்காரத்திம்க தீெம்,

சினிமாவில் 
வில்்லன்களின 
ஆளுமம....

ஆக்�ம்:எஸ்.�வண்சன் 
ஆச்்சாரி ்சதீஷ் �ம்பலை
கதாடரச்சி அடுதத வாரம்
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மனைவி : "ஏங்க!.. புண்ணியம் செய்தவர்கனை 
இஙகிலீஷ்'ல எப்படி செொல்லுவொங்க??"

்கணவன் : Unmarried - னு செொல்லுவொங்க"

்கணவன் : என்த ்பொர்த்தொலும் 
உன் மு்கம்்தொன் ச்தரியுது டொரலிங,

மனைவி : அப்படியொ எங்க இருக்கிங்க..?
்கணவன் : "Zoo"ல இருக்்்கன்..ma

மனைவி : 

 மனைவி:உங்கனை ்பொரக்்கொம்ல
்கல்யொண்ததுக்கு OK செொன்்ைன்.

நொன் ்தொன் தியொகி...!!
்கணவர: உன்னை ்பொர்த்த பின்ைொலும்,

்கல்யொண்ததுக்கு OK செொன்்ைன்.
நொன் ்தொ்ை ச்பரிய தியொகி....!!! 

மனைவி: ஏங்க இறந்து ்்பொைதுக்கு 
அபபுறம் ச்பண்்கள் எல்லொம் செொரக்்க்ததுக்கு 

்்பொவொங்கைொ்ம? அப்படியொ?
்கணவன்: அப்படி்த்தொன் செொல்றொங்க..

மனைவி: அப்ப நீங்க எங்்க ்்பொவிங்க? 
்கணவன்: நீங்க எல்்லொரும் 

அங்்க ்்பொயிடடொ இங்க எங்களுக்கு 
செொரக்்கம்்தொ்ை?

 

ென்யொசிக்கும் ெம்ெொரிக்கும் என்ை 
வி்ததியொெம்?

புலி்த்்தொலில் தூஙகு்பவர ென்யொசி.
புலியுட்ை்ய தூஙகு்பவொர ெம்ெொரி.

மனைவி: ்ந்ததிக்கு நொன் னவர்த ்்தொடு 
்்கடடப்ப முடிய்வ முடியொதுன்னு ்தனலனய 
அஙகிடடும் இஙகிடடுமொ ஆடடுனீங்க.. இப்ப 

மடடும் வொஙகி வந்திருக்கீங்க...?
்கணவன்: ஓ அதுவொ... ச்பொண்டொடடி 

ஆனெப்படடன்த வொஙகி்த ்தரொடடி, அடு்த்த 
சென்ம்ததி்லயும் அவ்ை ச்பொண்டொடடியொ 

வருவொனு ச்பரியவங்க செொன்ைொங்க.. அ்தொன், 
எதுக்கு வம்புன்னு்தொன் .. !

மனைவி: !!!!!!!!!!!!!!!

Daddy....இந்்த அபளி்்கஷன்்ல,
'ம்தர டஙக்' குன்னு இருக்கு... என்ை 

எழு்த..??.."  "சரொம்்ப நீைம்னு எழுது..." 

மனை,  மனைவி - இரண்டிற்கும் என்ை 
ஒற்றுனம???

சரண்டு்ம இல்லொ்தப்்பொ எப்ப வரும்ன்னு 
ஏஙகு்வொம்.. வந்்தொ ஏண்டொ வந்்ததுதுன்னு 

புலம்பு்வொம் 

்கல்யொணம் ்பண்ணிை ஒரு ஆம்்பை 
நிம்மதியொ இருக்்கொன்ைொ 

ஒன்னு அவனுக்கு ச்கடசெ மனைவி                      
"வரமொ" இருக்்கனும் 

இல்ல ஊருக்கு ்்பொை மனைவி                          
"வரொம" இருக்்கனும் 
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நேர் மறையான 
விமர்்சனங்கறை 
எந்தைவு 

்சநந்தாஷமா்க 
ஏற்றுக்்காள்கின்றீர்்கநைா 
அந்த அைவு எதிர்மறையான 
விமர்்சனங்கறையும் 
ஏற்றுக்்காள்ளுங்கள். 
அவ்ாைான்்தாரு 
மனநிறைறய உங்கைால் 
உரு்ாககிக்்காள்ை 
முடியுமாயின் இத்துறையில் 
நிச்சயம் ்ைர்சசி ்ெைைாம் 
என்கிைார்  இைம் ்ெண் 
எழுத்்தாைர் நஷஹா ஸகி 
எனும் ொத்திமா ஸகியா. 
்்சநதூரத்துககு அ்ர் ்ழஙகிய 
நேர்்காணல் 

ந்க: உங்கறை ெற்றிய ஒரு சிறு 
அறிமு்கத்ற்த எமது ்ா்ச்கர்்களுககு 
கூறுங்கள்?

ெ: என்னுமைய ச�ாந்த செயர் 
ொத்திைா (z)ஸகியா ஆனால் ஷேஹா 
(z)ஸகி என்்ற புமனபசெயரஷே எழுதி 
வருகின்ஷ்றன். இபஷொது கணக்காளராக 
ெணியாற்றுகின்ஷ்றன். என்னுமைய 
கம்தகமள ஒலிபெதிவாக  சவளியிடுவ்தற்கு 
“கம்தக்குளள ஷொோைா” என்்ற யூடீப 
ஷ�னல் ஒன்ம்ற யும் ஆரம்பித்திருக்கிஷ்றன்.

ந்க: உங்கள் ொட்சாறை ்ாழகற்க ெற்றி  
கூறுங்கள்?

ெ: “ம்.......ொை�ாமேயில் நன்்றாக கல்வி 
கற்கும் மு்தல் ஷைம� ைாணவியாகஷவ 
ொை�ாமே வாழக்மக முழுவதும் 
இருநஷ்தன். இருநதும் �ா்தாரண ்தர 
ெரீடம�யின் ஷொது ஏற்ெடை உைல்ரீதியான 
பிரச்சிமனகளால் சி்றந்த செறுஷெற்ம்றப 
செ்ற முடியவில்மே. திருபதி 
ெடுத்்தவில்மே. அ்தனாஷே உயர்்தரத்தில் 
கணக்கியல் தும்றமய ஷ்தர்நச்தடுத்து  நல்ே 
செறு ஷெற்ம்ற செற்றுக்சகாணஷைன். 
அ்தமனஷய என் வாழக்மகயில் கிமைத்்த 
மு்தல் சவற்றியாக ொர்க்கின்ஷ்றன்.”

ந்க:  உங்களுககு  இைககிய ஆர்்ம் 
எவ்ாறு ஏற்ெடடது?

ெ:  இேக்கியத்தில் நான் ஆர்வம் காடைக் 
காரணம் எனது ்தனிபெடை வாழக்மகயில் 
ஏற்ெடை பிரச்சிமனகஷள சிறு வயதில்  
நிம்றய புத்்தகஙகள வாசித்ஷ்தன்.  
இருபபினும் காேபஷொக்கில் அது 
இல்ோைல் ஷொய்விடைது. ்தனிபெடை 
வாழக்மகயில் ஏற்ெடை பிரச்சிமனகள 

காரணைாக , நான் ைனம் உமைநது 
விரக்தியில் இருந்தஷொது, கம்த எழுதும் 
எனது ஆற்்றமே சவளிக் சகாணர்ந்தவர் 
எனது நணபிஷய! நிம்றய கம்தகமள 
வாசிபெ்தன் மூேம் வந்த ஆர்வஷை இன்று 
என்மன எழுத்்தாளர் ஆக்கியிருக்கி்றது. என் 
நணபி மூேம் ஏற்ெடை இவ் ஆர்வம், என் 
மு்தல் கம்தமய என் நணெர்கள ஐவரின் 
குணபொத்திரஙகமள சகாணஷை எழு்த  
தூணடியது.

ந்க: இைககியத் துறையில் ஆர்்ம் 
இல்றை்யனில் ந்று எந்த துறைறய 
ந்தர்ந்்தடுத்திருப்பீர்்கள்?

ெ: ஒவ்சவாரு ைா்தத்துக்கும் ஒவ்சவாரு 
இேடசியம் சகாணடு வாழும் 
செணணாகஷவ  இருநஷ்தன்

எந்த சவாரு  நிமேயான இேடசியமும் 
என்னிைம் இருக்கவில்மே. ொை�ாமே 
காேத்தில் கூை ்தமிழில் செரி்தாக 
ஆர்வம் ச�லுத்்தவில்மே. அந்த 
ெடடியலில் எழுத்்தாளர்  என்ெது 
இைம்செற்றிருக்கவில்மே. ஆனால் 
வாழக்மக எதிர்ொர்க்கா்தம்தஷய 

அதிகம் ்தரும் என்ெம்த என் வாழவில் 
நிரூபித்துவிடைது.

ந்க: மு்தல் மு்தலில் எழுதிய ெறடப்பு எது?
ெ: மு்தல் ெமைபமெ அறிய ்தரும் முன் 

எதில் மு்தல் ெமைபமெ சவளியிடஷைன் 
என்று ச�ால்ே விரும்புகிஷ்றன்... இந்த 
எழுத்து த் தும்றக்காக நான் மு்தலில் 
ெயன்ெடுத்திய இமணய ்தளம் “பிரத்திலிப” 
ஆகும். இது நிம்றய எழுத்்தாளர்களுக்கு ஒரு 
அடித்்தளைாக காணபெடுகி்றது. 

மு்தலில் ஒரு வா�கராக அ்தனுள நுமழந்த 
என்மன எழுத்்தாளராக ைாற்றியது அது்தான். 
அதில் ெதிவிடை “தூர எறிநது விடு ைனஷை” 
எனும் சிறு கம்தஷய  எனது மு்தோவது 
ெமைபொகும் 

ந்க: மு்தன் மு்தலில் உங்கள் ெறடப்பு 
்்ளி்ந்த அத்்தருணம்  ெற்றிக 
கூறுங்கள்.

ெ: அம்த இரணடு வி்தைாக கூ்றோம். 
ஒன்று இமணயத்தில் சவளிவந்தது 
ைற்ம்றயது புத்்தகைாக சவளிவந்தது. 
இமணயத்தில் சவளியிடை சிறுகம்தக்கு 
சிறி்தளஷவ வரஷவற்பு கிமைத்்தது . 

மிகவும் கும்றந்தளவு விைர்�னஙகளும் 
,விருபெஙகளும் ெகிரபெடைாலும் எனக்கு 
அதுஷவ செரும் ைகிழச்சிமய சகாடுத்்தது . 
அடுத்்தது புத்்தகைாக சவளிவந்த ெமைபபு 
. அது என் மிகபசெரிய கனவு என்றும் 
கூ்றோம்.ெே ்தமைகமள ்தாணடிஷய எஸ் 
எம் எஸ் (sms) எனும் ெதிபெக ்தளத்தில் 
நைாத்திய sms அழகிய �ஙகைம்-2 எனும் ஓர் 
நாவல் ஷொடடியில் ெஙகு ெற்றி “உன்னாஷே 
உயிர்த்ஷ்தஷன உயிர் கா்தஷே” என்்ற நாவமே 
எழுதிஷனன். 7வது இைத்தில் சவற்றியும் 
செற்ஷ்றன்.அ துஷவ மு்தல் மு்தலில் 
புத்்தகைாக சவளிவந்த என் ெமைபபு . அது 
நான் எழுதிய நான்காவது கம்தயாகும். அந்த 
்தருணத்ம்த விெரிக்க வார்த்ம்தகள இல்மே 
என்னிைம் .

ந்க: இது்றரயில் உங்கள் ெறடப்பில் 
்்ளி்ந்த நூல்்கள் ெற்றி கூறுங்கள்

ெ: இதுவமரயில் நான் 7 நாவல்கமள 
எழுதி உளஷளன் 

1- உன்னிைத்தில் என்மன வீழத்துகி்றாயடி
2- என்மன தீணைாஷ்த என் ஜீவஷன
3- கா்தல் ஷொம்தயடி நீ எனக்கு
4- உன்னாஷே உயிர்த்ஷ்தன் உயிர் கா்தஷே
5- அனல் ொர்மவ அறி
6- ேவ் ஆர் ஷஹட மீ
7-  ஷொடடிக்கானது 
இதில் 4  நாவல்கள “அஷை�ன் கின்ைல்” 

எனும் வமள்தளத்தில் உளளன.எனது 
நான்காவது ைற்றும் 5வது நாவல்கஷள 
புத்்தகஙகளாக  சவளிவந்தன  . 7வது 
நாவலின் செயமர ஷொடடி காரணைாக 
சவளியில் ச�ால்ே முடியாது உளளது.

ந்க: உங்கைது ெறடப்புக்களுககு 
ஊட்கத்துறை எந்தைவுககு ்கைம் அறமத்து 
த்  ்தந்தது என ்கருதுகிறீர்்கள்?

ெ: உணமை மயக்  கூ்ற ஷவணடுசைனில் 
ஊைகத்தும்றயினாஷே எனக்கான 
அமையாளத்ம்த என்னால் 
ஏற்ெடுத்திக்சகாளள முடிந்தது. 
இமணயத்தில் ்தமிழ நாவல்களுக்கு 
என்று நிம்றய வமேத்்தளஙகள உளளன. 
அவற்றிஷேஷய என் கம்தகள அமனத்ம்தயும் 
ெதிவிடஷைன். எனது செயருக்காக 
கம்தகமள வாசிக்கும் வா�கர்கள 
கூை எனக்கு கிமைத்்தார்கள. அந்த  
வமேத்்தளஙகள மூேஷை இபஷொது எனது 
இரு கம்தகள புத்்தைாக உருபசெற்றுளளன. 
அ்தற்கு  ஊைகத்தும்ற மிகபசெரிய களம் 
அமைத்்தது என்ஷ்ற ச�ால்ேோம்.

ந்க: உங்களுறடய அதி்கமான ோ்ல்்கள் 
்கா்தல் உணர்ற்  மு்தன்றமப்ெடுத்திநய  
உள்ைனந்  அ்தற்்கான ்காரணம் என்ன?

ெ:  ஆம், என்னுமைய எல்ோ 
நாவல்களும் கா்தல் உணர்மவ அதிகம் 
சவளிபெடுத்துவ்தாகஷவ  உளளன.  
காரணம்,நான் விரும்பி வாசிக்கும் நாவல்கள 
அமனத்தும் கா்தல் நாவல்கஷள. நான் 
ஆர்வைாகவும் , ஆம�யாகவும் எழுதுவது 
கா்தல் உணர்மவ அதிகம் சவளிபெடுத்தும்  
நாவல்கமளஷய

ந்க: உங்கள் ெறடப்புக்களின் மூைம் 
நீங்கள் கூை விரும்ெ்து என்ன?

ெ: “என்னுமைய எல்ோ க் 
கம்தகளுஷை. கா்தல் உணர்மவ அதிகம் 
சவளிபெடுத்துவ்தாக 
காணபெடைாலும்   
செண உரிமை, ொலியல் 
துஷ்பிரஷயாகம், 
விவ�ாயம், வளஙகமள 
ொதுகாத்்தல், உ்றவுகளின் 
முக்கித்துவம் ஷொன்்ற 
ெே �மூக கருத்துக்கமள  
உளளைக்கிஷய உளஷளன். 

புத்தகஙகளை வெளியிடுெள்த 
விடவும் முக்கியமானது அளெ 
மக்களை வென்றளடெது

ஹர்ஷ்தா ஜிப்ரி 
இைஙற்க இ்தழியல் ்கல்லூரி 

நஷஹா ஸகி எனும்  ொத்திமா ஸகியா  

்்தாடர்சசி 14ஆம் ெக்கம்
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இலக்கிய உலகின் மூத்த 
எழுத்ததாளர் வரிசையில் 1950 

ம் ஆண்டு ்தன் இலக்கிய பயணதச்த 
எதுவி்த ஆர்்பபதாட்டமின்றி 
அசைதியதான முசையில் 
எழு்தத த்ததா்டங்கினதார். தபரிய 
கிண்ணியதாசவ்ப பூர்வீகைதாகக் 
தகதாண்்ட ஓய்வு நிசல அதிபர் 
கலதாபூைணம் எம். ஈ. எச். எம். 
த்தௌபீக், ைர்்ஹூம்களதான எகுத்ததார் 
்தாஜியதார் த�தா்ரதா உம்ைதா 
்தம்பதியரின் பு்தல்வரதாவதார். ்தனது 
இல்லைத துசணவியதாக அபீபதா 
உம்ைதாசவக் கரம் பிடித்ததார். மூன்று 
தபண்களும், மூன்று ஆண்களுைதாக 
ஆறுபிளசளகள உளளனர்.

தனது  ஆரம்பக் கல்விமை 
தி/ ப்பரிை கிண்ணிைா அரசினர் 
ஆண்கள் வித்திைாலைத்திலும, 
இமைநிமலக்கல்விமை ைாத்தமை 
வின்சஸைர் கல்லூரியிலும கற்்ார். 
அப்பாை்சாமலயின அதி்பராக முனனாள் 
பவளிவிவகார அமைச்சர் ைர்்ஹூம ஏ. சீ. 
எஸ. ்மீட் கைமைைாற்றினார். எனக்கு 
அரசிைலில் ஈடு்படும ந�ாக்கமுண்டு. உஙக 
குடும்பமும அரசிைலிலுள்ைது. நீஙகநைன 
அரசிைலில் ஈடு்பைக் கூைாது..? ஏன 
ைறுபபுத் பதரிவிக்கிறீர்கள்.? என அடிக்கடி 
வினாத்பதாடுப்பாராம.

்பள்ளிப்பருவத்தில் இலக்கிை 
ஈடு்பாடுள்ைதால்” சுைர்ைதி” எனனும 
மகபைழுத்துச ்சஞ்சிமக ைாத இதழின 
ஆசிரிைராகத் திகழ்நதார். இதில் 
ைாணவர்களின கட்டுமரகள், கவிமதகள், 
கமதகள், �மகச சுமவத்துணுக்குகள், 
ப்பாது அறிவு, குறுக்பகழுத்துப ந்பாட்டி, 
சி்நதமனத் துளிகள், ைாணவர் கருத்துக்கள் 
என்பன ந்சர்க்கப்பட்ைன.

 அனறு தமிழகத்திலிரு்நது பவளிைான 
இஸலாமிை இதழான “ பிம்” ்சஞ்சிமக 
�ைாத்திை சிறுகமதப ந்பாட்டியில் 
்பரிசு ப்பற்்ார். பதாைர்்நது தின்பதி, 
தினகரன, வீரநக்சரி, சி்நதாைணி, 
�வைணி, விடிபவள்ளி, மித்திரன 

ந்பான் நதசிை ்பத்திரிமககளுக்கு  
எழிலி, இரா ்சபீக், இபனு எகுத்தார் 
ஆகிை புமனப ப்பைர்களில் எழுதினார். 
வீட்டிநல நூலகம அமைத்து அரசிைல், 
வரலாறு, விமைைாட்டு,கவிமத, 
கமத, �ாவல்கள், ்பாைல்கள்,தமிழ, 
ஆஙகிலம, சிஙகைம,்சைை ்சமை்நதைான 
நூல்கள்,்சஞ்சிமககள், ்பத்திரிமககள் 
காணப்பட்ைன. ைர்்ஹூமகைான வாஹிட் 
அதி்பர், முத்தலிப அதி்பர், பி. ஸி. ்சைட் 
ஆசிரிைர், பஜயலான ஆசிரிைர் ந்பானந்ார் 
நூலகத்மத தனகு ்பைன்படுத்திைதாகக் 
கூறினார்கள். இமவ இைம வைதிநலநை 
இலக்கிைத்திலுள்ை ஈடு்பாட்மைத் 
பதட்ைத் பதளிவாக எடுத்துக் காட்டுகி்து. 
எழுத்தாைர்கைான ைர்்ஹூம ்பாண்நதும் 
நிஸவான ஆசிரிைர், பவலிப்பனமன 
அத்தாஸ அதி்பர், கிண்ணிைா அலி அக்்பர் 
அதி்பர், ைனனார் கமலவாதி கலீல் 
விரிவுமரைாைர் ந்பானந்ார் ப�ருஙகிை 
�ண்்பர்கைாவர்.

 தற்ந்பாமதை வநைாதி்ப காலத்திலும 
்பத்திரிமக, நூல்கள் வாசிப்பதில் 
பினநிற்்பதில்மல. இனறும ்பலர்  
்பமழை வரலாறுகள், ்சம்பவஙகமைக் 
நகட்ைறிவதற்கு �ாடி வருகி்ார்கள். 
புராணக்கமதகள், இலக்கிை �ைம 
என்பவற்ம்ச சுமவ்பைக் கூறுவார்.

இலஙமகக்கு ைாகுவர்கள் குடிநைறிை  
வரலாற்ம் வீரநக்சரிப ்பத்திரிமகயில் 
கட்டுமரைாக எழுதிப ்பலரது 

்பாராட்மையும ப்பற்்ார் கள். ்பல்நவறு  
இைஙகளிலிரு்நதும ந�ர்காணல் ப்சயதனர்.

ைாளிகா க்நமதயிலுள்ை” இலஙமக 
ைாகுவர் ்சஙகம” இவமர வரவமழத்து 
ைாகுவர்களின

வரலாற்ம்ப ந்பசுவதற்குச ்ச்நதர்ப்பம 
வழஙகிக் பகௌரவித்தது. அத்துைன “ 
ைநலசிைா” ப்சனறுவர அனுைதிைளித்த 
ந்பாதும, தனது  கமைசி ைகனின திருைணம 
காரணைாகச ப்சல்வதற்கு ைறுபபுத் 
பதரிவித்துவிட்ைார். காைல் ்பட்ைணத்தில் 
�மைப்பற்் இஸலாமிை இலக்கிை 
ைா�ாட்டில் கிண்ணிைா கவிஞரகைான 
ைர்ஹூம ஏ. எம. எம. அலி , அலிஅக்்பர் 
, ்சஜாத் ந்பானந்ாருைன கல்நது 
பகாண்ைார்கள்.

1970ம ஆண்டு” ப�ஞ்்சம கவர்்நத �ாஸர்” 
நூமலயும, 1974 ம  ஆண்டு அட்ைாமைச 
ந்சமன ஆசிரிைர் கலா்சாமலயில் சிறுவர் 
இலக்கிை நூமலயும  பவளியிட்ைார். 
அபந்பாது  விரல் விட்டு எண்ணக் கூடிை 
ஒரு சிலநர நூல் பவளியீடு ப்சயதார்கள் 
என்பதும  குறிபபிைத்தக்கது.

நைலும , ஐம்பது வருைஙகளுக்கு 
நைலாக கிண்ணிைா ்சஹ்திைா 
அரபுக் கல்லூரி �மபிக்மகப  
ப்பாறுப்பாைர் ்சம்பத் தமலவராகச 
ந்சமவைாற்றினார். இலஙமகயின ்பல 
்பாகஙகளிலிரு்நதுமஇக் கல்லூரியில் 
ஓதினார்கள். ஓதிமுடித்தவர்களுக்குப 
்பட்ைைளிபபு விழா �ைாத்திச  ்சானறிதழகள் 
வழஙகிக் பகௌரவித்தார். வருைா வருைம 

மீலாத் விழா  �மைப்பற்று ்சஹ்திைா 
அரபுக் கல்லூரி ைாணவர்களும கல்நது 
சி்பபித்தார்கள்.

    திருநகாணைமல  ைாவட்ை “ நதசிை 
கல்வி ஊழிைர் ்சஙகத்தில்  ்பதிநனழு 
வருைஙகைாகப  ்பணிைாற்றித் தனது 
்சநகாதரரின அரசிைல்  வழிகாட்ைல்  
ஆநலா்சராகவும ப்சைற்்பட்ைார். இணக்க 
்சம்ப  உறுபபினராகவும ப்சைலாற்றினார்.

அனறு  பதாைக்கம இனறு வமர  
குறுக்பகழுத்துப  ந்பாட்டிகள், 
ப்சாற்புதிர், வினாக்கள்  ந்பான்வற்ம்ப 
்பத்திரிமகயில் ்பார்த்தால் மிக 
விருப்பத்நதாடு பூர்த்தி ப்சயவார். 
்பரிசுகள்  ப்பறுவார். �வைணி “ ்பரிசு 
ைமழ” ந்பாட்டியில் கல்நது மூன்ாம 
்பரி்சாக” ைடிக் கணினி” கிமைக்கப 
ப்பற்்ார்.2019 ம ஆண்டு முதலாம  ்பரிசு 
“ உமரா” ்பைண அனுைதி  கிமைத்து 
்பரி்சளிபபு விழா மீடிைா  ந்பாரம 
தமலவர் என. எம. அமீன அவர்களின 
தமலமையில் நகாலாகலைாக �மை 
ப்பற்்து. இது தனது வாழவில் ை்க்க 
முடிைாத அனு்பவைாகும.

 2010ம ஆண்டு  முதலமைச்சர் விருதும, 
சிநரஷை பிரமஜ விருதும, ்சாை� விருதும, 
2011 ம ஆண்டு கமலஞர்களுக்காக  
வழஙகப்படும கலாபூ்சண அர்ச விருது 
வழஙகிக் பகௌரவிக்கப்பட்ைார்

 ்பாை்சாமல   ஆசிரிைராகவும, 
அதி்பராகவும 34 வருைஙகள் கைமைைாற்றி 
்பல ைாணவர்களின முனநனற்்த்திற்கு 
உதவிைாக இரு்நது ஓயவு ப்பற்்ார்

1950 இல் இலக்கிய பயணத்தை 
ஆரம்பிததை பபரிய கிண்ணியா 
கலாபூசணம் எம். ஈ. எச். எம். பதைௌபீக் 

த�னீரதா ச்ருல் அைதான்



 ஏ.எல். விசுவம்.
மடுல்சீமம.

கேள்வி:- முன்னணி நடிேரேள் எல்லாம் 
முன்பைப் கபைலால  இப்கபைலாது அதிேப் 
பைடஙேளில நடிப்பைதில்்கே...ஏன?

பைதில:-அவரேள் கேற்கும் 'கேட்'தலான 
ேலாேணம். முன்னணி நடிேர ஒருவருக்கு 
கேலாடுக்கின்ற பைணத்த ்வதது இப்கபைலாது 
சி் தேலாரிப்பைலாளரேள் ஒரு பைடத்தகே 
தலாேரிதது விடுகி்றலாரேள். இத்னலாலதலான 
இப்கபைலாகதல்லாம் நி்்றேகவ புது முேஙேள் 
அறிமுே மலாகி்றலாரேள். இது கூட ஒரு நல் 
விஷேம்தலாக்ன..ம்...

எம்.மலர்ராணி
க�ராழும்பு-13

கேள்வி :- சினிமலா உ்கில "வேதுக்கு 
வநத " நடிேர ேலார எனறு க�லாலலுஙேள் 

பைலாருப்கபைலாம்?ஒரு 'க்ளு'அவர இப்கபைலாது 
உயிகேலாடு இல்்.

பைதில 

"கமஜர"சுநதேேலாஜன! 
என்ன ஓகேவலா!

எம்.மராகி்ட்.
எலபட�ம..

கேள்வி :- �மீபை 
ேலா்ததில  தமிழ் 
சினிமலாவில அதிேம் 
கபை�ப்பைட்ட நடி்ேேள் 
ேலார?

பைதில :- முதல 
இடததில இருப்பைவர 
நேனதலாேலா. ேடநத 

ஆண்டுவ்ே முதல 
இடததிக்கே நி்்தது 
நின்றலார. ேடநத 
ஆண்டு அவர நடிதது 
கவளிவநத பைடஙேள் 

இேண்டு.'கநற்றிக்ேண்',
'அண்ணலாதத'. கநற்றிக்ேண் 

பைடததில அவர பைலார்வ 
இழநதவேலாே நடிதது தன தி்ற்ம்ே 

கவளிப்பைடுததியிருநதலார. 'அண்ணலாதத'பைடததில 
ேஜனி ேலாநத கஜலாடிேலாே நடிதது ேஜினி 
ேசிேரேளலால'அண்ணி'எனறு  பைலா�மலாே 
அ்ழக்ேப்பைட்டலார.

அடுதத பைடிேலாே இேண்டலாவது 
இடத்தப் பிடிததவர ேணலாவத. 
'த்்வி'பைடததில கஜே்லிதலா 
கவடததில நடிதது பைேபைேப்்பை 
ஏற்பைடுததியிருநதலார.த்னது 
தி்ற்மேலா்ன நடிப்பின மூ்ம் 
கஜே்லிதலா்வ அப்பைடிகே பிேதி 
பைலிததலார.

இவரே்ள அடுதது 
'கஜய்பீம்' 

பைடததில க�ஙகேனி ேதலாபைலாததிேததில நடிதத 
விகஜலாகமலால,'திட்டம் இேண்டு'பைடததில 
கபைலாலிஸ் இனஸ்கபைக்டேலாே நடிதத ஜஸ்வரேலா 
ேலாகஜஸ், உடன பி்றப்பு பைடததில தஞ்� 
கபைண்ணலாே நடிதத கஜலாதிேலா,'கநஞ�ம் 
ம்றப்பைதில்்' பைடததில நடிதத நநதிதலா 
ஆகிகேலாரும் ேடநத ஆண்டில ேசிேரேளலால 
கபை�ப்பைட்ட ேதலாநலாேகிேள் பைட்டிேலில 
இருக்கி்றலாரேள்.

ஆர .எம். இகபரால்.
�ல்முமை.

கேள்வி :- �மீபைததில கவளிேலா்ன 'புஷபைலா'ஒரு 
பைலாடலுக்கு மட்டும் ேவரச்சி நட்னம் ஆடிே 
நடி்ே �மநதலாவுக்கு பை்தத எதிரப்பு 
கிளம்பியிருக்கி்றதலாகம?

பைதில :- இது பைற்றி �மநதலா 
என்ன கூறுகி்றலார எனறு 
பைலாரப்கபைலாம்.

 நலான நல் ேதலா  
பைலாததிேததில நடிதகதன.
சி் கமலா�மலா்ன 
ேதலாபைலாததிேததிலும் 
நடிததுள்களன...
ஒரு கதலாகுப்பைலாளேலாேவும் 
இருநதுள்களன. சீரிே�லாே வரும் 
பைலாததிேஙேளிலும் நடிததுள்களன. தலான 

க�ய்யும் எல்லா கவ்்ேளிலும் சி்றநது 
விளஙே நலான ேடி்னமலாே உ்ழதது 

வருகிக்றன....ேவரச்சி எனபைது 
ேடி்னமலா்ன கவ்்.  க�ய்து 
வருகிக்றன...விமர�்னஙேள் 
ஒருபைக்ேம் இருநதலாலும் 
மக்ேள் 

பைலாட்் கேலாண்டலாடி 
வருவது மகிழ்ச்சிேலாே 
இருக்கி்றது"இவவலாறு 
�மநதலா 
கூறியுள்ளலார...

   
ஆர.எஸ். சுதரா�ர.

வததமை.

கேள்வி:- ேஜனிேலாநத மிேவும் குஷிேலாே 
இருக்கி்றலாேலாகம..?

பைதில:- ம். இருக்ேலாதலா 
பினக்ன....'அண்ணலாதத'பைடம் ஓ டி 
டி தளததில... கவளிேலா்ன பி்றகும் 
தமிழேததில  பை் திகேட்டரேளில 
50நலாட்ே்ள ேடநதுஓடிக் 
கேலாண்டிருக்கி்றது. இது கதலாடரபைலாே 
ஜும் க�ேலியில கபைசி ஓடிகேலா 
கவளியிட்டுள்ளலார ேஜனி. அதில, "பை் 
இடரே்ளததலாண்டி  அண்ணலாததலா 
பைடத்த முடிதகதலாம். எதிர விமர�்னம், 
ம்ழ, ஆகிேவற்்்றக்ேடநது அண்ணலாததலா 

பைடம் கவற்றி கபைற்றுள்ளது. நல்வரே்ள 
ஆண்டவன க�லாதிப்பைலான....்ேவிடமலாட்டலான. 
'எனறு கூறியுள்ளலார.
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கேள்வி பதில்

சினி பஜார்

ம�ொழிவொணன்

சினி பஜார் கேள்வி பதில், 
திை�்ன் வரா் மஞ்சரி,

லலக ஹவுஸ், க�ராழும்பு--10. 

பல ஆயிரம் க�ொடுத்து டிகக�ட் வொங்கிய ரசி�ர�ள் ... ரத்து கெயயபபட்்டதொ ென்னி லியயொனின் ந்டன நி�ழ்ச்சி?

நடிேர சிம்பு நடிக்கும் 'கவநது 
தணிநதது ேலாடு' பைடததின 
புதிே அப்கடட்்ட பைடக்குழு 
கவளியிட்டுள்ளது.
நடிேர சிம்பு நடிப்பில 
�மீபைததில கவளிேலா்ன 'மலாநலாடு' 
தி்ேப்பைடம் ேசிேரேளிடம் நல் 
வேகவற்்பை கபைற்்றது. இத்்ன 
கதலாடரநது இேக்கு்னர ேவுதம் 
வலாசுகதவ கம்னன இேக்ேததில 
நடிேர  சிம்பு நடிக்கும் 
தி்ேப்பைடம் 'கவநது தணிநதது 
ேலாடு'.
'கவநது தணிநதது ேலாடு' தி்ேப்பைடத்த 
கவலஸ் பிலிம்ஸ் நிறுவ்னம் �லாரபைலாே 
ஐ�ரி ேகணஷ தேலாரிக்கி்றலார. கமலும் 
இநத பைடததிற்கு ஏ.ஆர ேகுமலான 
இ்�ே்மக்கி்றலார. இநத தி்ேப்பைடததின 
பைரஸ்ட்லுக் கவளிேலா்ன கபைலாது அதில 
இடம்கபைற்றிருநது சிம்புவின லுக் பை்ருக்கும் 
ஆச்�ரிேத்த கேலாடுததது. 
இநத பைடததில முதது 
என்ற விததிேலா�மலா்ன 
ேதலாபைலாததிேததில சிம்பு 
நடிதது வருகி்றலார. 
இதன முதலேட்ட 
பைடப்பிடிப்பு 
திருச்க�நதூரில 
ஆேம்பை 
மலா்னது. 
அ்தத 

கதலாடரநது க�ன்்னயில பைடப்பிடிப்பு 
நடநதது. 
இநத நி்்யில புததலாண்்ட 
முனனிட்டு பைடததின அப்கடட்்ட 
பைடக்குழு கவளியிட்டுள்ளது.  இநதப் 
பைடததின இறுதிக்ேட்ட பைடப்பிடிப்பு 
கதலாடஙகிேதலாேவும் இநத பைடததில 
சிம்புவின கஜலாடிேலாே நடி்ே சிததி இத்னலானி 
நடிப்பைதலாேவும் இேக்கு்னர ேவுதம் வலாசுகதவ 
கம்னன தனனு்டே டுவிட்டர பைக்ேததில 

கதரிவிததுள்ளலார.
அநதப் பைதிவில சிததி 

இத்னலானி பைலா்வ என்ற 
ேதலாபைலாததிேததில நடிக்ே 
இருப்பைதலாே கதரிவிக்ே 

ப்பைட்டுள்ளது. சிததி 
இத்னலானி ஒருசி் 

கதலுஙகு மற்றும் 
குஜேலாததி 
பைடஙேளில 

நடிததுள்ளலார. 
தமிழில இவர 
நடிக்கும் 
முதல பைடம் 
இது எனபைது 
குறிப்பிட 
ததக்ேது.

'வெந்து 
தணிந்தது காடு'

ஈழததின சினிமலா பை்டப்புேள் 
கபை�ப்பைட கவண்டிே ேளம் 

இ்ங்ே்ே தலாண்டி பிேகவசிப்பைது 
அஙகீேலாேததிற்குரிே விடேம்.

ஈழ சினிமலா வளரநது த்னக்ேலா்ன 
ேட்ட்மப்்பை நிறுவி வரும் நி்்யில 
குறிஞசி கிறிகே�னஸ் நிறுவ்னததின 
பை்டப்புேள் இ்ங்ே மீடிேலாக்ேள் 
மட்டுமல்லாமல கதனனிநதிேலாவிலும் 
இது ஒரு ஈழ சினிமலா உருவலாக்ேம் 
எனபை்த உறுதிப்பைடுததுகின்றது.

தி்க் , கேளசி ேலாஜ் நடிப்பில 
ேதிரின இேக்ேததில, பைதமேனின 
இ்�யிலும், வட்சுவின 
ஒளிப்பைதிவிலும் உருவலாகியிருக்கும் 
அழகிே ேலாதல பைலாடல அவளதிேலாேம்.

கஜக்னலா�ன ேலாகஜஸ்வர 
இநத பை்டப்்பை தேலாரிதது 
கவளியிட்டிருக்கின்றலார.

Behindwoodsல் 
அவளதிோரம்..!

"நலான பி்ழ" என்ற பைலாடல  கவளியிடப்பைட்டுள்ளதலாே 
விக்க்னஷ சிவன கதரிவிததுள்ளலார.

விக்க்னஷ சிவன இேக்கி விஜய் க�துபைதி, நேனதலாேலா, 
�மநதலா நடிததுள்ள பைடம் ேலாததுவலாக்கு் கேண்டு 
ேலாதல. கேலாமலானடிக் ேலாகமடி பைடமலா்ன இத்்ன 
கேளடி பிக்�ரஸ் மற்றும் க�வன ஸ்கிரீன ஸ்டூடிகேலாஸ் 
இ்ணநது தேலாரிததுள்ள்ன. இநத பைடததிற்கு அனிருத 
இ்�ே்மததுள்ளலார.

 இநத பைடததின முதல சிஙகிளலா்ன கேண்டு ேலாதல பைலாடல 
ேடநத ஆண்டு ேலாத்ர தி்னததனறு கவளியிடப்பைட்டது. 
இ்தத கதலாடரநது க�ேண்ட் சிஙகிளலா்ன டூ டூ டூ பைலாடல, 
விக்க்னஷ சிவனின பி்றநதநலாளலா்ன க�ப்டம்பைர 18 ம் 
திேதிேனறு கவளியிடப்பைட்டது. அனிருத இ்�ே்மதது, 
தலாக்ன பைலாடி ஆடிே இநத பைலாடல அ்்னவரிடமும் 
பைலாேலாட்்ட கபைற்்றதுடன, ேசிேரே்ளயும் கபைரிதும் 
ேவரநதது.

இநநி்்யில பைடததின அடுதத பைலாட்லா்ன "நலான பி்ழ" 
என்ற பைலாடல நலா்ள கவளியிடப்பைடும் எ்ன விக்க்னஷ 

சிவன கதரிவிததுள்ளலார. இநத பைலாடல ரிலீ்� முனனிட்டு விஜய் 
க�துபைதி, நேனதலாேலா இருக்கும் புதிே கபைலாஸ்டர ஒனறும் கவளியிடப்பைட்டுள்ளது. 

இநத பைலாடல எப்பைடி இருக்கும் எனபை்த பைலாரக்ே ேசிேரேள் ஆரவமலாே ேலாததிருக்கி்றலாரேள்.
தமிழ் சினிமலாவில மிேவும் பிேபை்மலா்ன ேலாதல கஜலாடிேளலாே வ்ம் வரும்  விக்க்னஷ சிவன மற்றும் 

நேனதலாேலா தற்கபைலாது புததலாண்்ட கேலாண்டலாட துபைலாய்க்கு சுற்று்லா க�னறுள்ள்னர. அஙகு பைலகவறு இடஙேளுக்கு 
இருவரும் க�ரநது சுற்று்லா க�னறு கேலாண்டலாட்டததில ஈடுபைட்டுள்ள்னர.

காத்து ொக்குல
வெண்டு காதல்

“வ
வந்

து 
தணி

ந்த
து 

ோ
டு”

தமிழேததில நடிேர 
சிம்புவின நடிப்பில உருவலாகி 

வரும் தி்ேப்பைடமும் இகத த்்ப்பு 
தலான.

ஆ்னலால இனறு பை் �ரவகத� 
விருதுேள் கபைற்று தன 
தி்ேப்பைடததின முதற்பைலார்வ்ே 
கவளியிட்டிருக்கின்ற்னர  கவநது 
தணிநதது ேலாடு தி்ே குழுவி்னர.

தேலாரிப்பைலாளரேகள ேலால பைதிக்ே 
தேஙகும் மண்ணுக்குள் எஙேள் 
ே்தே்ள நலாஙேகள க�லால் கவண்டும் 
என்ற முனக்னடுப்புடன 160 கபைரிடம் 
3 வருடமலாே சிறுே சிறுே க�ரதத 
பைணததின மூ்ம் இததி்ேப்பைடம் 
உருவலாக்ேப்பைட்டிருக்கி்றது.

எஙேளுக்ேலா்ன சினிமலா அல்து 
எஙேளுக்ேலா்ன தி்ேகமலாழி எனறு 
ஈழ சினிமலாவின உருவலாக்ேததிற்ேலாே 
கபைலாேலாடும் ே்்ஞரேள் 
இவரேள்.

பை் குறும்பைடஙேளின 
�ரவகத� கவற்றிேலாளர, 
மதிசுதலா  இேக்ேததில 
உருவலாகியிருக்கும் முதல 
தி்ேப்பைடம் கவநது தணிநதது 
ேலாடு. 

ஒளிப்பைதிவு பிேதீபைன 
க�லவம், பைடதகதலாகுப்பு 
மணிேண்டன, இ்� பைதமேன, 
ே்் நியூட்டன, தேலாரிப்பு 
நிரவலாேம், மக்ேள் கதலாடரபு 
- கஜக்னலா�ன ேலாகஜஸ்வர 
எ்ன பை் ே்ேஞரேள் 
இததி்ேப்பை்டப்பில 
பைணிேலாற்றியிருக்கின்றலாரேள்.

இதில பைடதகதலாகுப்்பைச் 
க�ய்த மணிேண்டன 
(க�ன்்ன) , ஒளிப்பைதிவு 
க�ய்த பிேதீபைன க�லவம் 

(இ்ங்ே) , ஒலிச் க�ரக்்ே 
க�ய்த K.V சுப்ேமணிேம் (கேேளலா) 
ஆகிகேலார இநதிேலாவின பூக்ன 
தி்ேப்பைடக்ேலலூரியில சி்றப்பு பைட்டம் 
கபைற்்றவரேளலாவர.

எஙேள் ே்தேளுக்ேலா்ன 
தி்ேப்பைடததிற்கு எமது மக்ேளின 
ஆதேவு மிே முக்கிேம் எ்னகவ 
இப்பை்டப்்பை மற்்றவருக்கும் கேலாண்டு 
க�ரக்ே உதவும்பைடி அனகபைலாடு கவண்டி 
நிற்கின்றலார இேக்கு்னர மதிசுதலா.

இததி்ேப்பைடததில பைலாததிேகமற்று 
நடிதத இ்ங்ேயின பை் ே்்ஞரேள் 
பைடப்பிடிப்பு நலாள் முழுவதும் அகத 
தளததில குடும்பைமலாே வலாழ்நது 
நடிததிருநதலாரேள். எ்னகவ எமது 
ேளததில உருவலாகும் தி்ேப்பைடததிற்கு 
ஆதேவு வழஙகுகவலாம்.

�னனி லிகேலா்்ன ேண்டிதது கபைலாேலாட்டஙேள் 
ந்டகபைற்்றதலால அவரு்டே நட்ன நிேழ்ச்சி ேதது 
க�ய்ேப்பைட்டதலாே தேவல கவளிேலாகியுள்ளது.

புதுச்க�ரியில புததலாண்டு கேலாண்டலாட்டததுக்கு 
மலாநி் அேசு அனுமதி அளிததது. இத்னலால 
கநற்று முனதி்னம் புது்வ ேடற்ே்ே பைகுதியில 
புததலாண்டு உற்�லாேமலாே கேலாண்டலாட்டப்பைட்டது.

குறிப்பைலாே புது்வ பை்ழே து்்றமுே 
வளலாேததில கநற்று முனதி்னம் 3 நலாட்ேளுக்கு 
இ்�நிேழ்ச்சி நடததப்பைடும் எனறு 
அறிவிக்ேப்பைட்டு இருநதது. இநத நிேழ்ச்சியில 
ேவரச்சி நடி்ே �னனி லிகேலான பைஙகேற்பைலார 
எ்ன கதரிவிக்ேபைட்டு இருநதது. இநத க�ய்தி 
இ்ளஞரேள் பை்ரின ேவ்னத்தயும் ஈரததது. 

�னனி லிகேலா்்ன வேகவற்று புது்வயில 

ஆஙேலாஙகே கபை்னரேள் ்வக்ேப்பைட்டு இருநத்ன. 
�னனி லிகேலான பைஙகேற்பைலார என்றதும் 
ஆயிேக்ேணக்ேலா்ன டிக்கேட்ேளும் விற்று 
விட்ட்ன. இதற்ேலாே ரூ. 2500 முதல ரூ.5000 
வ்ே ேட்டணம் வசூலிக்ேப்பைட்டதலாே தேவல 
கவளிேலாகி பைேபைேப்்பை ஏற்பைடுததிேது.

ஆ்னலால  இதற்கு பைலகவறு �மூே அ்மப்புேள் 
�னனி லிகேலான பைஙகேற்கும் நிேழ்ச்சிக்கு ேடும் 
எதிரப்பு கதரிவிதத்னர. கபைலாேலாட்டததிலும் 
ஈடுபைட்ட்னர. அவரேள் பை்ழே து்்றமுே 
வளலாேததில அ்மக்ேப்பைட்டிருநத �னனி 
லிகேலானின கபை்ன்ே கிழிதத்னர. இதற்கி்டகே 
கநற்று முனதி்னம் இேவு இ்� நிேழ்ச்சி 
திட்டமிட்டபைடி ந்டகபைற்்றது. 

ஆ்னலால இதில �னனி லிகேலான பைஙகேற்்றதலாே 

கதரிேவில்். டி�ம்பைர 
30 ஆம் கததி அவர 
புது்வ வநதது உறுதிேலா்ன 
நி்்யில, அவ்ே ேண்டிதது 
கபைலாேலாட்டஙேள் ந்டகபைற்்றதலால 
அவரு்டே நட்ன நிேழ்ச்சி  ேதது 
க�ய்ேப்பைட்டதலாே கதரிகி்றது.

கதலாடரநது நடி்ே �னனி 
லிகேலான இேகவலாடு, இேவலாே 
புது்வ்ே விட்டு க�னறு 
விட்டதலாேவும் கூ்றப்பைடுகி்றது. 
�னனி லிகேலான பைஙகேற்பைலார 
எனறு நி்்னதது டிக்கேட் வலாஙகிே 
ேசிேரேள் இத்னலால ஏமலாற்்றம் 
அ்டநதுள்ள்னர.
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கழுத்துறை மாவட்டத்தின் 
தர்ா நகறைப் 

பிைப்பி்டமாகவும் 
மாவனலறலைறை தற்பாறதை 
வசிப்பி்டமாகவும்  ககாண்ட 
காலைாபூஷணம் சுறலைமா சமி 
இகபால 44 வரு்டஙகளாக 
கறலைத்துறையில பைணித்துக 
ககாணடிருககிைார. இவர 
துந்துறவறைச் ்சரந்த 
மர்ஹூம் அப்துல சமி, 
தர்ா நகறைச் ்சரந்த 
உம்முத்தமீமா சமி ஆகி்ைாரின் 
புதலவிைாவார. இவரின் 
கணவர மாவனலறலைறைச் 
்சரந்த அல்ாஜ் கமௌலைவி 
ஏ. சீ. எம்.  இகபால பாஸி.  
இவர எகமி பதிப்பகத்தின் 
உரிறமைாளைாவார.

இவரது ைகளகள இருவர்   சிறந்த 
சிறுகம்த எழுத்தாளராக பயணிததுக் 
ககாண்டிருக்கினறனர். இவரது ைகன பிரபல 
ஓவியராகவும், குறுநதிமரபபட நடிகராகவும், 
இயக்குனராகவும் உளளார். இவரது கணவர் 
அண்மையில் காலைாகி விடடார்.

திருைணததிற்கு பின இவர் எழுததிற்கு 
ஆர்வமும் ஊக்கமும் ்தந்தவர் கணவர்்தான 
என ைகிழ்வுடன கூறுகிறார். இவரின 
கணவர் சமூகததில் 35 வருடஙகள வமர 
ஓர் உலைாவாக பளளிவாசல்களில் பணி 
புரிந்த அவருக்கு சமூகத்்தாடு கநருஙகிய 
க்தாடர்பிருந்தது. இ்தனால் கம்தகளுக்கு 
நல்ல கருபகபாருள ்தந்தவர் கணவர்்தான 
எனவும்  கமடசியாக கவளியிடட 
"உண்டியல்" எனும் சிறுகம்தத க்தாகுதிமய 
இவரின  கணவர் அவரின குரலி்ல 
பதிவு கசய்து விழிபபுலனற்றவர்களுக்கு 
வழஙகியதும் குறிபபிடத்தக்கது.

ஆரம்பததில் இவர் விழிபபுலன 
இழந்தவர்களுக்கான கல்வி கநறியில் 
பயிற்சி கபற்று திஹாரிய இஸலாமிய 
அஙகவீனர் நிமலயததில் கண்பார்மவயற்ற 
பிளமளகளுக்கு சில வருடஙகள 
கற்பிததுளளார்.  ்தர்ஹா நகர் முஸலிம் 
கபண்கள ைததியக் கல்லூரியில் கல்வி கற்று 
அங்க்ய 3 வருடஙகள ஆசிரிமயயாகப 
பணிபுரிந்தார்.

1977ம் ஆண்டு பாடசாமலயில் படிக்கும் 
காலததி்ல்ய எழு்தத்த க்தாடஙகினார். 
நிமறய பததிரிமககளிலும் எழுதிய்்தாடு 
நிமறய இலக்கியப ்பாடடிகளிலும் கலநது 
ககாண்டு பரிசில்களும் கபற்றுளளார்.1984 
மு்தல் 1995 வமர பதது வருடஙகளாக 
இலஙமக வாகனாலியின ைா்தர் ைஜ்லிஸ 

நிகழ்ச்சிக்கு  பிரதித ்தயாரிபபாளராக 
இருந்தார். இ்தன மூலம் எழு்தபபடிக்கத 
க்தரியா்தவர்களும் இவர் கருதம்த விரும்பிக் 
்கடடார்கள.

்ைலும் இவர் பல்்வறுபடட இலக்கியப 
்பாடடிகளில் கலநது ககாண்ட்தால் 
எழுததிற்காக பிர்்தச, ைாவடட,  ைாகண, 

்்தசிய, சர்வ்்தச ரீதியில் பல பரிசுகளும் 
்தஙகப ப்தக்கஙகளும் கபற்றுளளார். 1997ம் 
ஆண்டு சிறிலஙகா முஸலிம் காஙகிரஸ  
அகில இலஙமக ரீதியில் நடாததிய 
"திமசைாறிய தீர்ைானஙகள"  எனும் 
்தமலபபிலான சிறுகம்தப ்பாடடியில் 
மு்தலிடம் கபற்றமைக்காக  காலஞ் 
கசனற அமைச்சர் எம். எச் .எம் . அஷரப 
அவர்களால் ்தஙகபப்தக்கம் வழஙகி 
ககௌரவிக்கபபடடார். 

்ைலும் 2008ம் ஆண்டு இநதியாவில் 
நர்கிஸ சஞ்சிமகயும், ைல்லாரிப 
பதிபபகமும் இமணநது நடாததிய சர்வ்்தச 
நாவல் ்பாடடியில் இவர் எழுதிய "ஊற்மற 
ைறந்த நதிகள" எனற நாவல் நானகாம் 
இடததிற்கான பரிமசப கபற்றுக்ககாண்டது. 
2009 ஆம் ஆண்டு அ்்த இடததில் நடந்த 
சிறுகம்த - கவிம்தப ்பாடடிகளிலும் இவரது 
ஆக்கஙகள ஆறு்தல் பரிமசப கபற்றுளளது.

இவரின இலக்கியததுமறப பயணததில் 
இதுவமர கிமடக்கபகபற்ற விருதுகளாக

2002 ஆம் ஆண்டு ககாழும்பில் 
நமடகபற்ற உலக இஸலாமிய ்தமிழ் 

இலக்கிய ைாநாடடில் விருது 
வழஙகி ககளரவிக்கபபடடார்.

்ைலும் 2009 ஆம் ஆண்டு 
அகில இன நல்லுறவு 
ஒனறியம் கலா்ஜாதி 
விருதும் 2016 ஆம் 
ஆண்டு ்தடாகம் கமல 
இலக்கிய வடடம் ்தமிழ் 
ைாைணி விருதும்

2019 ஆம் ஆண்டு 
சபரகமுவ ைாகாண 
சமப  சர்வ்்தச 
ைகளிர் தின விருதும் 
கபாற்கிழியும் வழஙகி 
ககளரவிக்கபபடடுளளார்.

44 வருட இலக்கிய 
்சமவக்காக 2020 ஆம் 
ஆண்டு அரச கலாபூஷண 

விருதும் அண்மையில் இவருக்கு  வழஙகி 
ககௌரவிக்கபபடடது.

இதுவமரயில் இவர் ஆறு புத்தகஙகள  
கவளியிடடுளளார்.

1. மவகமறபபூக்கள : 1987
2. ைனச்சுமைகள : 1988
3. திமசைாறிய தீர்ைானஙகள : 2003
4. ஊற்மற ைறந்த நதிகள : 2009
5. நந்தவனப பூக்கள : 2016
6. உண்டியல்
்பானறனவாகும்.

்ைலும் இவர் கூறுவ்தாவது நாம் 
எழுதும் எழுததுக்களானது சமூகததின 
்்தமவகள, ய்தார்த்தஙகள, அவலஙகள, 
சீர்்கடுகள எனபவற்மற எழு்த 
்வண்டும். கவறும் கற்பமனகமள 
விடடு விடடு உண்மைகமள எழுதினால் 
பலருக்கும் பிடிக்கும். ்தனது கம்தகளில் 
ைாற்றுததிறனாளிகமளப பற்றி நிமறய 
எழுதியுள்ளன . அவர்கள அனுபவிக்கும் 
்சாகஙகள, துயரஙகள, எதிர்பார்பபுக்கள 
எனபவற்மற எழுதியுள்ளன. எனது 
கம்தகள, நாவல் எனபவற்மற 
இலஙமகயின பார்மவயற்்றார் சஙகம் 
குரல் பதிவாக, இறுவடடாக பதிவு 
கசய்துளளது. இ்தனால் எனது நாடடில் 
ைடடுைல்ல, கவளிநாடுகளிலும் உளள 
பார்மவயற்றவர்கள ்கடடுப பயன 
கபறுகிறார்கள என கூறுகிறார்.

இவர்  புத்தகஙகமள கவளியிடும் 
்பாது அமடந்த கஷடஙகமளயும், 
சிரைஙகமளயும், வீண் கசலவுகமளயும் 
கணவர் அறிநது ககாண்டு  ்தனக்காக, 
இவர் கவளியீடுகமள பதிபபிக்ககவன 
எக்மி பதிபபகதம்த 2006 ஆம் 
ஆண்டளவில் ஆரம்பிததுளளார். இவரது 
04 புத்தகஙகமளயும், ைகள இனஷிராஹ் 
இக்பாலின 02 புத்தகஙகமளயும் இனனும் 
பிரபலஙகள சிலரின புத்தகஙகள என 15 
இற்கும் ்ைற்படட புத்தகஙகமள ்தனது 
பதிபபகத்தால் கவளியிடடுளளார். இத்தமன 
வருடஙகளாக ்தனது எழுததுக்கமள 
கம்பியூடடரில் ்தடடச்சு கசய்பவரும் அவர் 
்தான. முழுபபுத்தகஙகமளயும் அவ்ர 
்தயாரிதது அச்சகஙகளுக்கு ககாடுபபார். 
இபகபாழுது அவர் உயிருடன இல்லா்தது 
்தனக்கும் ்தன குடும்பததிற்கும் ைடடுைல்ல, 
்தன எழுததுக்களுக்கும் பாரிய நஷடைாகும். 
அவரின இறபபிற்குப பினனால் எம்தயும் 
எழு்தவில்மல எனபது குறிபபிடத்தக்கது 
எனக் கூறுகிறார்.

இவர் வளர்நது வரும் இளம் 
எழுத்தாளர்களுக்கு கூறுவ்தாவது நிமறய 
நூல்கமள வாசிக்க ்வண்டும்.

சமூகதம்த ்நசிதது சமூகததிலுளள 
குமறநிமறகமள எழு்தப பழக ்வண்டும்.

நைது ைார்க்கததின வமரயமறக்குடபடடு 
அ்தன வரம்புகமள மீறாது சமூகததிற்கு  
ககாடுக்க்வண்டிய விழிபபுணர்மவ 
ககாடுக்க ்வண்டும் என வளர்நது 
வருகினறவர்களுக்கு ்தனது கருததுக்கமள 
முனமவதது  ்கடகபபடட ்களவிகள 
அமனததிற்கும் ைனம் திறநது ்தனது 
பதில்கமள வழஙகியுளளார்.

 

23கலாபூஷணம் 
சுலலமா சமி இக்ால்
மாவனல்லை

மஜினா உமறு கலைவறவ
மாவடிப்பள்ளி.
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 உமர் கைஸான் − குருநாைல் சசிைலா − பேலியாகைாகை  இர்்ாத் மாஜித் சாரீக் அமீன் − மைவள ேசார் 

 கி்ாலன் − பமாதகை  ைைறைகை 

திலக் , கைளசி ைாஜ் நடிப்பில் ைதிரின் இயக்ைத்தில், ேத்மயனின் 
இகசயிலும், வட்சுவின் ஒளிப்ேதிவிலும் தயாரிக்ைப்ேட்டிருக்கும் 
ேைம் அவளதிைாைம்..!கெப�ாசன் ைாபெஸவர் தகலகமயிலா� 

அவளதிைாைம்..!  ேைக்குழுவி�ர். 

 விதுர்்ன் − கேரியைல்லாறு

 மபைந்திைன்

 சுோஷினி − கைாச்சிக்ைகை அக் ் யன் − வத்தகள  கெயக்குமார் − ஹப்புத்தகள ைாஜினி  − பமாதகை 
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5 வித்தியாசங்களை 
்கண்டுபிடியுங்கள்

நி
றம்

 தீ
ட்டு

ங
்கள்

சரியான விளைளய
எழுதுங்கள்

வழி்காட்டுங்கள்

இளைவவளி நிரப்புங்கள்

சீ..........பு

நா..........

வா..........து

நா..........காலி

க..........காரு

ஆ..........மை

தை.........

ை.........சர்

க.........

ச.........கரம்

சீ..........பு
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பள்ளிவாசல்களில 
இஸ்ாமிய மார்க்க 

நெறிமுறை்கறை நசவவனே 
நெறிபபடுத்தி நசயலபடுத்தும் 
முஅத்தினமார்க்களில 
நீரந்காழும்பு, நபரியமுல் 
ஜும்மா பள்ளிவாசலின பிரதம 
முஅத்தின அல - ஹாஜ் ஹசனதீன 
நமாஹமட் ரம்ஸியும் ஒருவர. 
அல - ஹாஜ் ஹசனதீன நமாஹமட் 
ரம்ஸிறய "ொன நராம்ப பிஸி" 
பகுதி்க்கா்க நபரியாமுல் 
ஜும்மா பள்ளிவாசலில 
சந்தித்னதன.

நான்கு பிளமளைகளின் தநமதயான 
60 வயதுமைய அல் - ஹாஜ் ஹசன்தீன் 
மைாஹைட் ரம்ஸி நீரமகாழும்பு, 
மெரியமுல்்ல ஜும்ைா ெளளிவாசலில் 41 
வருைஙகளைாக மதாைரநதும் முஅத்தினாக 
கைமையாற்றி வருகின்்ார.

ன்கள்வி: நீரமகாழும்பு, மெரியமுல்்ல 
ஜும்ைா ெளளிவாசல் உ்லகப் புகழ் 
மெற்்து. சுைார 150 வருை கா்லஙகள 
ெமழமையான இநத ெளளிவாசலில்   
நீஙகள எவவாறு முஅத்தினாக சசரநது 
மகாண்டீரகள?

பதில: இநத ெளளிவாசல் எனது 
வீட்டுக்கு மிகவும் அருகாமையிச்ல 
அமைநதுளளைது. சிறிய வயதிச்லசய நான் 
இநத ெளளிவாசலுக்கு மதாழுமகக்காக 
வருசவன். அப்சொது இநத ெளளிவாசலில் 
கா்லஞமசன்் கண்ணியத்துக்குரிய 
மெரிய ஆலிம் சாஹிப்   பிரதை கதீப்ொக 
கைமையாற்றிக் மகாண்டு இருநதார. அவர 
மதன் இநதியாவின் காயல்ெட்ைணமதச் 

சசரநதவர. அவரிைம் மிகவும் ெணிவான 
மும்யில் கண்ணியைாக நான் நைநது 
மகாளசவன். சி்நத ைாரக்க அறிஞர. அவர 
என்மன ொஙகு மசால்வதற்கு அமழப்பு 
விடுப்ொர. அதுதான் ெளளிவாசலுைன் 
என்மன மதாைரபு மவப்ெதற்கான பிரதான 
காரணைாகும். இதுசவ எனது ஆரம்ெமும் 
ஆகும் .

ன்கள்வி:  உஙகளுமைய ொைசாம்லக் 
கல்விமயப் ெற்றி கூ் முடியுைா ?

பதில:  நான் நீரமகாழும்பு, 
மெரியாமுல்்ல அல் - ஹி்லால் ைத்திய 
கல்லூரியிச்ல கல்வி கற்ச்ன். 7ம் 
வகுப்பு வமரயில் ெடித்சதன். ஆனாலும், 
ொைசாம்லக் கல்விமய 
விைவும் ெளளிவாசல் 
ைற்றும் குரஆன் 
ைத்ரஸா 
ஆகிய இரு 
இைஙகளிச்லசய 
எனது இளைமைக் 
கா்லம் அதிகைாக 
கழிநதது.

ன்கள்வி: 
மெரியமுல்்ல, ஜும்ைா 
ெளளிவாசலில் முழு சநர 
முஅத்தினாக நீஙகள கைமையாற்் 
இமணநதது ெற்றி?

பதில:  ெளளிவாசலுைன் மிகவும் 
மநருக்கைாக இருநத அன்ம்ய 
கா்லகட்ைத்தில் அப்சொமதய 
மெரியாமுல்்ல ஜும்ைா ெளளிவாசல் 
நிரவாகக் குழுசவ என்மன ெளளிவாசலின் 
முழு சநர முஅத்தினாக நியைனம் மசயதது. 
அப்சொது முழு ஊர ைக்களும் எனக்கு 
ஆதரவு மதரிவித்தனர. அதமன நான் 
ைனப்பூரவைாக ஏற்றுக் மகாண்சைன்.

ன்கள்வி: 41 வருைஙகளைாக 
ெளளிவாசலுைசனசய மதாைரபு மவத்து 
மிக நீண்ை கா்லத்மதக் கழித்த நீஙகள 
உஙகளுமைய இளைமைக் கா்லத்தில் 

நண்ெரகளுைன் ெழகும் வாயப்புக்கள 
கிட்ைவில்ம்லயா?

பதில:  இஸ்லாமிய ைாரக்கக் 
கல்வியிச்லசய எனது முழு ஆரவமும் 
இருநதது. சவறு எமவகளிலும் மதாைரபு 
மவக்கவில்ம்ல. இதனால் ஜும்ைா 
ெளளிவாசலிச்லசய கா்லத்மதக் கழித்சதன். 
23 வயதிச்லசய முழு சநர முஅத்தினாக 
ெளளிவாசலில் கைமையாற்றுவதற்கு 
ஆரம்பித்சதன். ைாரக்க அறிஞரகசளை எனது 
இளைமைக் கா்ல நண்ெரகளைாக இருநதனர.

ன்கள்வி:  ெளளிவாசலில் முஅத்தினாக 
சசரநது சசமவ மசயய ஆரம்பித்த 
சொது உஙகளுக்கு ஏதாவது ஊதியம் 
வழஙகப்ெட்ைதா?

பதில:  எனக்கு அப்சொது சிறிய 
மகாடுப்ெனமவான்ம் நிரவாக குழு 
வழஙகி வநதது. அதமன நான் மிகவும் 
ைகிழ்ச்சியாக ஏற்றுக் மகாண்சைன்.

ன்கள்வி:  முஅத்தின் சவம்ல சநரஙகள 
எப்ெடியானமவ ?

பதில:  இநத மதாழிம்ல  அல்்லாஹ்வின் 
மொருட்மை நாடிசய மசயது வருகின்ச்ன். 
தினமும் அதிகாம்ல 3.00 ைணி மதாைக்கம் 
ெளளிவாசலில் சுெஹ் மதாழுமகக்குரிய 
சக்லவிதைான ஏற்ொடுகமளையும் 
மசயசவன். பின்னர, காம்ல 8 ைணியளைவில் 
வீட்டுக்குச் மசன்று எனது குடும்ெ 
ந்லன்களுக்கான விையஙகமளையும் 
சைற்மகாளசவன். முற்ெகல் 11.00 
ைணியளைவில் மீண்டும் ெளளிவாசலுக்கு 
வநது லுஹர மதாழுமகக்கான 
ஏற்ொடுகமளை சைற்மகாளசவன். பின்னர 
அஸர மதாழுமகக்காக 3 .00 ைணிக்கு 
வருசவன். இவவாறு ஒவமவாரு 

மதாழுமகக்காகவும் ொஙகு மசால்வமதயும் 
அசதசொன்று மதாழுமகக்குரிய 
ஏற்ொடுகமளையும் மசயசவன்.

 ன்கள்வி:   புனித ைக்கா நகருக்குச் 
மசன்று ஹஜ் கைமைமய நிம்சவற்றும் 
வாயப்பு உஙகளுக்கு கிட்டியுளளைதா ?

பதில:  ஆம், எைது மெரியமுல்்ல 
ஜும்ைா ெளளிவாசலின் முன்னாள 
தரைகரத்தா ைரஹும் அல்ஹாஜ். ஆப்தீனின் 
மூத்த ைகன் ைரஹும் அல்ஹாஜ் கலீல் 
ஹாஜி  அவரகளைது மசாநத மச்லவில் 
என்மன புனித ஹஜ் கைமைமய 
நிம்சவற்றுவதற்காக ைக்கா நகருக்கு 
அனுப்பி மவத்தார . அவருக்காக நான் 
என்றும் பிராரத்திக்கின்ச்ன்.

ன்கள்வி:  மகாசரானா மவரஸின் 
மதாற்று மிகவும் தீவிரைாக ெரவிக் 
மகாண்டிருநத கா்லத்தில் நாட்டிலுளளை சக்ல 
ெளளிவாசல்களிலும் ஜும்ைா மதாழுமக 
ைற்றும் ஏமனய மதாழுமககமளை 
நிம்சவற்றுவதற்கான சநதரப்ெஙகள 
கிமைக்கவில்ம்ல.

இதன் சொது நீஙகள கைமை புரியும் 
ெளளிவாசலின் நிம்லமை எவவாறு 
இருநதது ?

பதில:  நான் எனது கைமைகமளை உரிய 
சநரஙகளில் வநது ஒழுஙகாக மசயசதன். 
நீரமகாழும்பு ைாநகர சமெயின் மொதுச் 
சுகாதாரப் பிரிவினரின் ஆச்லாசமனயின் 
கீழ் ெளளிவாசலின் நைவடிக்மககள 
அமனத்தும் உரிய மும்யில் 
நிம்சவற்்ப்ெட்ைன. அல்்லாஹ் 
சொதுைானவன் .

ன்கள்வி:  மகாசரானா தடுப்பூசிகமளை 
ைக்கள தற்சொது ஏற்றிக் மகாண்டுளளைனர. 
ெளளிவாசலில் மதாழுமககள எவவாறு 
நிம்சவற்்ப்ெடுகின்்ன?

பதில:  மொதுச் சுகாதாரப் பிரிவினர 
வழஙகியுளளை சுகாதார வழிகாட்ைலின் 
அடிப்ெமையின் கீழ் மதாழுமககள 
அமனத்தும் தற்சொது நிம்சவற்்ப்ெட்டு 
வருகின்்ன.

ன்கள்வி:  ெளளிவாசலின் கைமைகள 
தவிரநத ஏமனய சநரஙகளில் ெகுதி சநர 
சவம்லகள ஏதும் மசயது வருகின்றீரகளைா?

பதில:  எைது பிரசதசத்திலுளளை சி்ல 
வீடுகளில் நான் குரஆன் ஓதுவதற்கான 
மும்யான ெயிற்சிகமளை வழஙகி 
வருகின்ச்ன். இதனால் எனது முஅத்தின் 
சவம்லக்கு எவவித ொதிப்புமில்ம்ல.

ன்கள்வி: இன்ம்ய கா்லகட்ைத்தில் 
வாழ்க்மகச் மச்லவு மிகவும் 
அதிகரித்துளளைது. உஙகளுமைய 
வருவாயகள அதாவது வருைானஙகள 
எவவாறு உளளைது?

பதில:  எைது ெளளிவாசலின் 
தற்சொமதய நிரவாகக் குழு என்னுமைய 
சதமவகளுக்கு ஏற்ெ ஊதியமைான்ம் 
எனக்கு வழஙகி வருகின்்து . அதமன 
மவத்து சைாளிப்பு மசயகின்ச்ன். 
சைலும், ெகுதி சநர குரஆன் 
வகுப்புகமளை நைாத்தியும் சுைாரான 
வருைானமைான்ம்யும் மெற்றுக் மகாண்டு 
வருகின்ச்ன். நாளுக்கு நாள அதிகரித்து 
வரும் வாழ்க்மக மச்லமவ சைாளிப்ெது 
தற்சொது கஷைைான காரியம் தான்.

நமாஹமட் ருஸமான
(படங்கள் ; நீரந்காழும்பு திே்கரன நிருபர) 

41 வருடங்கைா்க பள்ளிவாசலில முஅத்திோ்க பணியாற்றும் ரம்ஸி

வருமானத்தை விட இ்ைவனின்
அரு்ை நாடியே யே்வோற்றுகியைன்
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சரும பராமரிப்பு:
திருைணத்தன்று ஒப்பமன 

செய்துச�ாண்ாலும், அழம� 
மைம்்படுததிக்�ாட்டுவ்தற்கு ெருை 
ஆம�ாக்கியம் முக்கியைானது. திருைண 
நாளுக்கு மூன்று ைா்தததிற்கு முன்்பா�மவ, 
முமையான ெருை ்ப�ாைரிபம்ப மைற்ச�ாள்ள 
மவணடும். இது திருைண நாளின்ம்பாது 
மு�ததின் ச்பாலிமவ அதி�ரிக்கும். 
ைருததுவர் ைற்றும் அழகுக்�மை நிபுணரின் 
ஆமைாெமனமயாடு ்ப�ல் ைற்றும் இ�வு 
மந� ெருை ்ப�ாைரிபபு முமை�ம்ள செய்ய 
மவணடும். �ொயனப ச்பாருட்�ள �ைந்த 
அழகு ொ்தனப ச்பாருட்�ளுக்கு ்பதிைா�, 
இயற்ம� முமையில் ்தயாரித்த ச்பாருட்�ம்ள 
்பயன்்படுததுவது நல்ைது.

 உணவில் கவனம் தேவவ:
விமை அதி�ைான கிரீம்�ள, ம்பஸ் 

ம்பக்கு�ள ம்பான்ைவற்மை சவளிபபூசொ� 
்பயன்்படுததினாலும், நாம் உட்ச�ாளளும் 

ெத்தான உணவில்்தான் ெருைததின் 
உணமையான ஆம�ாக்கியம் 
அ்ங்கியுள்ளது. எனமவ 
ஊட்்செதது நிமைந்த 
உணவு�ம்ள ொபபிடுவது 

அவசியம். எணசணய்யில் 
ச்பாரித்த உணவு�ள, துரி்த 
உணவு�ம்ள ்தவிர்தது 
�ாய்�றி�ள, ்பழங்�ம்ள 
உணவில் மெர்ததுக்ச�ாளவது 

ெருைததிற்கு சிைந்தது.

 உறககம் 
முககியம்:

உணவு, ெருை ்ப�ாைரிபபு 
ம்பாைமவ, ம்பாதுைான 

உைக்�ம் அவசியைானது. 
எட்டு ைணி மந�ம் ஆழந்த 

அமைதியான இ�வு உைக்�ம் 
ைன ைகிழசசிமய ்தருவம்தாடு, 
உ்ல் ஆம�ாக்கியததிற்கும் 
வழி வகுக்கும். இது �ண�ம்ள 
சுற்றியுள்ள �ருவம்ளயதம்த 

நீக்குவம்தாடு, புததுணர்சசிமயயும் 
ச�ாடுக்கும்.

 உடறபயிறசி அவசியம்:
தினமும் மி்தைான உ்ற்்பயிற்சி�ம்ள 

செய்வ்தன் மூைம், உ்மையும், ைனம்தயும் 
இ்ளமையா� மவததுக்ச�ாள்ள முடியும். 
உ்ற்்பயிற்சி செய்வ்தால் ெருை 
ஆம�ாக்கியம் மைம்்படும். ம்தமவயற்ை 
ச�ாழுபபு �ம�யும். உ்லின் 

ஆற்ைல் அதி�ரிக்கும். மு�ததின் ச்பாலிவு 
கூடும். திருைணததுக்கு பின்பும் இம்தப 
பின்்பற்ைைாம்.

 மனநலன் தபணுேல்:
உ்ல் நைன் 

ம்பாைமவ, 
ைன நைன் 
ம்பணு்தலும் 

முக்கியைானது. திருைணததின் மூைம் 
ஆண-ச்பண இம்யிைான புது உைவு 
ச்தா்ங்குவம்தாடு ைட்டுமில்ைாைல், புதிய 
சொந்தங்�ள, உைவு�ள ம்பான்ைவற்மையும் 
ெநதிக்� மநரிடும். அவற்றின் மூைம் வரும் 
ைகிழசசி, சிக்�ல் 
அமனதம்தயும் 
எதிர்ச�ாணடு 
அ�வமணதது 
செல்ை 
மவணடும்.

திருமணத்திற்கு தயாராகும் 
பெண்களுக்கு...! 

 புத்தகஙகளை வெளியிடுெள்த...

கே: இதுவரையில் உஙேரை ேவர்ந்த எழுத்ததாைர யதார? இறுதியதாே 
நீஙேள் விரும்பி வதாசித்த பரைப்பு எது?

ப: என்மன �வர்ந்த எழுத்தா்ளர் என்று என்னால் யாம�யும் குறிபபிட்டு 
சொல்ை முடியாது. ஒவசவாருவரும் அவர்�ளின் ்தனிததுவதம்த 
ச�ாணடு எழுதுகிைார்�ள. நல்ை �ம்த�ம்ள ச�ாணடு எழுதும் அமனதது 
எழுத்தா்ளர்�ளும் என்மன �வர்ந்தவர்�ம்ள. விரும்பி வாசித்த நாவல் 
எதுசவன்ைால் “ையங்குகிைாள ைாது” என்ை ஒரு நாவைாகும். மி�வும் 
ைனம்த உரு� மவத்த நாவைாகும்.

கே: உஙேள் பரைப்புகேளுககு இதுவரையில் கிரைத்த 
பதாைதாட்டுகேள் பற்றி கூறுஙேள்?

ப: விருது�ளும், ொன்றி்தழ�ளும் ைாததி�ம் ்பா�ாட்டு அல்ை “wow,nice, 
amazing” என்ை சிறு சொற்�ளும் கூ் எனக்கு மி�பச்பரிய ்பா�ாட்்ா�மவ 
ச்தரிந்தன. அமவ எனக்கு மி�வும் ெநம்தாஷதம்தயும் ச�ாடுத்தன. 
வாெ�ர்�ள எனக்கு ச�ாடுத்த சிறிய சிறிய நல்ை விைர்ெனங்�ளும் எனக்கு 
ச்பரிய ்பா�ாட்்ா�வும், ஊக்குவிப்பா�வுமை இருந்தன. மு்தல் முமை ஒரு 

்பா�ாட்டு கிம்த்த ம்பாது அது எவவ்ளவு ெநம்தாஷம் ச�ாடுத்தம்தா அம்த 
அ்ளவு ெநம்தாஷம் இன்று வம�யில் ச்தா்ர்கிைது.

கே: உஙேைது எதிரேதால முயற்சிேள் பற்றி குறிப்பிடுஙேள்?
ப: இம்த ம�ளவி ஒரு வரு்ததிற்கு முன்பு என்னி்ம் 

வினவப்பட்டிருந்தால் நிட்ெயைா� எனது ஒரு ்பம்ப்பாவது புத்த�ைா� 
சவளிவ� மவணடும் என கூறியிருபம்பன். ஆனால் இபம்பாது  2 
புத்த�ங்�ள சவளியிட்டுளம்ளன். இருபபினும் புத்த�ங்�ள 
சவளியிடுவம்த வி்வும் முக்கியம் அமவ ைக்�ளி்ம் சென்ைம்வது. 
இக்�ாை�ட்்ததில் புத்த�ங்�ள வாசிபம்பாரின் எணணிக்ம� குமைநது 
வருகிைது. அ்தனால் என்னும்ய எதிர்�ாை முயற்சியா� சவளிநாடு�ளில் 
்பயன்்பாட்டில் உள்ளது ம்பான்று இைங்ம�யில் ந்ைாடும் இைவெ 
புத்த�ொமை ஆ�ம்பிக்� முயலுகின்மைன். அ்தன்மூைைா� சிறுவர் மு்தல் 
ச்பரியவர் வம� வாசிபபு வ்ளர்சசி ச்பறும் என நம்புகிமைன்.”

கே: உஙேரைப்  கபதான்று இலககிய துரையில் வைர்நது வரும் 
இைம் பரைப்பதாைரேளுககு நீஙேள் கூை விரும்புவது என்்ன?

ப: மநர் ைமையான விைர்ெனங்�ம்ள எந்த்ளவு ெநம்தாஷைா� 
ஏற்றுக்ச�ாளகின்றீர்�ம்ளா அம்த அ்ளவு எதிர்ைமையான 
விைர்ெனங்�ம்ளயும் ஏற்றுக்ச�ாளளுங்�ள. அப்படி ஒரு ைனநிமை 

உங்�்ளால் உருவாக்கிக்ச�ாள்ள முடியுைாயின் இததுமையில் நிட்ெயம் 
வ்ளர்சசி ச்பைைாம். இததுமையில் ்பயணிக்கும் யாவரும் �ெப்பான 
்தருணங்�ம்ள �்நது சென்மை ஆ�மவணடும். அம்த ெநம்தாஷைா� 
�்க்� முயலுங்�ள. இதுவும் �்நது ம்பாகும் என்ை என்று ்பயணம் 
செய்்தால் எதுவும் �்நது ம்பாவது நிட்ெயம்.

கே: இரைஞரேளின் வதாசிப்பு குரை்நது இரைய பதாவர்ன அதிேரிதது 
வரும் இ்நநிரலயில் வதாசிப்ரப கேம்படுத்த என்்ன செயயலதாம்?”

ப:ஆம், அந்தக் �ாைததில் இமணயம், ச்தாமைம்பசி எதுவும் 
இல்ைாைல்  வாசிபம்பமய  ச்பாழுதும்பாக்ம� அமனவரும் 
ச�ாணடிருந்தனர். ஆனால் ்தற்ம்பாது அப்படி இல்மை மவமைப்பளு, 
ச்தாமைம்பசி, இமணயம் எனக் �ாைம் செல்கிைது. ஆனால் அவர்�ள 
்பாவிக்கும் அம்த ச்தாமைம்பசி, இமணயததில் புத்த�ங்�ம்ள 
வாசிக்�க்கூடிய வமைத்த்ளங்�ளும் அதி�ைா�மவ �ாணப்படுகின்ைன. 
அ்தமனப ்பயன்்படுததிக் கூ் வாசிபபுத திைமன ்தற்�ாை இம்ளஞர்�ள 
வ்ளர்தது ச�ாள்ளைாம். அதுைட்டுைன்றி, சிறுவர்�ள மு்தல் ச்பரியவர்�ள 
வம� அமனவருக்கும் ்பரிசு�ள வழங்கும்  ம்பாது அம்த ஒரு புத்த�ைா�   
ச�ாடுத்தால் ஒரு வாெ�ம�  நிட்ெயைா� உருவாக்�ைாம் என 
நம்புகிமைன்.”

6ஆம் பகேத ச்ததாைரச்சி
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மலையடிவார மக்களுககு 
நடககும் அநீதிலய எதிர்த்து 

அதி்காரி்கலை ்கண்டித்து ப�ாராடிய 
வழக்கறிஞர் சந்துருவின் 
உண்லமக்கலை ஜெய்பீம்.

1993ஆம் ஆண்டு விழுப்புரம் ைாவட்டத்தில் 
ஒரு ைமையடிவாரத்தில் வாழும் பழங்குடியினர் 
பபாருளாதார ரீதியாகவும் கல்வி அறிவு இல்ைாைலும் 
வாழ்ந்து வருகின்றனர். இந்த இருளர் இன ைக்கள் 
சந்திக்கும் துயரங்கள் குறித்து பவளியான ப்டமை 
பஜய்பீம் திமரப்ப்டைாகும்.

நடிகர் சூர்யா- மஜாதிகா இமைந்து தயாரித்துள்ள 
பஜய்பீம் திமரப்ப்டத்தில் ைணிகண்்டன, ரஜிஷா 
விஜயன, லிமஜா மைால் மஜாஸ், பிரகாஷராஜ் ைற்றும் 
நடிகர் சூர்யா முதலிமயார் நடித்துள்ளனர்.

இப்ப்டம் அமிமசான பிமரம் தளத்தில் (2021 நவம்பர் 
2) பவளியி்டப்பட்டது. காவல் நிமையத்தில் இருந்து 
காைாைல் மபான கைவமனக் கண்டுபிடிக்க மபாராடும் 
பழங்குடி பபண்ணின மபாராட்டமை பஜய்பீம் ப்டம்.

இருளர் பழங்குடி சமூகத்மதச் மசர்ந்தவர் 
ராசாகண்ணு. பசங்கல் சூமையில் மவமை, பாம்பு 
பிடித்து காடடுப்பகுதியில் விடுதல் என எல்ைா 
மவமைகமளயும் தனது குடும்பத்திற்காக பசய்து 
வருகி்றார். இவரின ைமனவி பசங்மகணி கைவர் மீது 
தீரா காதல் பகாண்்டவள். இருளர்களின எலி மவடம்ட, 
பாம்பு பிடித்தல், மபச்சு வழக்கு, சாவு ச்டங்குகள் என 
ஒவபவானம்றயும் நுடபைாக பதிவு பசய்துள்ளார் 
இயக்குனர் ஞானமவல்.

ைமனவி பசங்மகணி கைவன மைல் அதீத அனபு 
பகாண்்டவள். கல்வீடு கடடித்தருவமத இைடசியைாக 
இருக்கும் இந்த தம்பதியினரின காதல் காடசிகள் மிக 
அழகாக எடுத்துக்காட்டப்படடுள்ளது. இந்நிமையில் 
ஊர்த்தமைவரின வீடடில் பாம்பு புகுந்துவி்ட அமத 
பிடித்து காடடில் விடுகி்றார்.

கல்வீடு கட்டமவண்டும் என்ற கனவில் ஊர் 
ைக்கமளாடு இமைந்து ைாவட்டம் தாண்டி பசங்கல் 
சூமையில் மவமை பசய்கின்றார் ராசாகண்ணு. 
பாம்பு பிடித்த இ்டத்தில் நமககள் காைாைல் மபாக 
ராசாகண்ணு மைல் திருடடு பலி விழுகின்றது. 
ராசாகண்ணுவின ைமனவி, நண்பர்கள், சமகாதரிகள் 
என அமனவரும் பபாலிஸாரின சித்திரவமதக்கு 
ஆடபடுகின்றனர். பினனர் ராசாகண்ணுவும் அவரது 
நண்பர்களான இருட்டப்பன, பைாசக்குடடியும் பபாலிஸ் 
நிமையத்தில் இருந்து தப்பிவிடுகின்றனர். கைவரின 
நிமை அறியாது கர்ப்பிணி பபாண்ைாக தவிக்கி்றார் 
பசங்மகணி. கைவமர மதடி பபாலிஸ் நிமையத்திற்குச் 
பசல்லும் மபாது அவமள தரம் கும்றவாக ந்டாத்தும் 
காவல்தும்றயினர் அவளின கைவர் ைற்றும் நண்பர்கள் 
தப்பி பசனறுவிட்டதாக கூறுகின்றனர். உண்மையில் 
ராசாகண்ணு தப்பித்து விட்டாரா? நமககமள திருடியது 
யார்? மபான்ற பை மகள்விகமளாடு அவர்களுக்கு 
நியாயம் பபற்றுத் தரும் வழக்கறிஞராக சூர்யா 
வருகின்றார். பினனர் சூர்யா வாதாடி அவர்களுக்கு 
நியாயத்மத பபற்றுக் பகாடுத்தாரா? இல்மையா எனபமத 
ப்டத்தின கமத.

பைமர உண்மையாகமவ அந்த கதாபாத்திரத்திற்கு 
பசனறு நடிக்க மவத்திருப்பது மபாை அதிலும் 
ராசாகண்ணு கதாபாத்திரத்தில் நடித்த ைணிகண்்டனும், 
பசங்மகணி கதாபாத்திரத்தில் நடித்த லிமஜா 
மைால் மஜாஸும் உண்மையிமைமய எம் ைனமத 
கைங்கமவக்கின்றனர். பைாசக்குடடி, இருட்டப்பன 
கதாபாத்திரம் அனுபவம் உள்ள நடிகர்கமளமய மிஞ்சும் 
அளவுக்கு அசத்தியுள்ளனர்.

பபாதுவாக பிரபை நடிகர் என்றாமை ஒரு சண்ம்ட 
காடசிமய மவத்து விடுவார்கள். ஆனால் நல்ைபடியாக 
இந்த திமரப்ப்டத்தில் சண்ம்ட காடசிமய மவத்து 
கமத சுவாரஸ்யத்மத கும்றக்காைல் இருந்தது நல்ைது. 
அதிகார கட்டமைப்பு தனமன சார்ந்தவர்கமள பாதுகாக்க 
எனனபவல்ைாம் பசய்யும் எனபமத சந்துருவாக வரும் 
சூரியாவிற்கு பைத்தில் பபரிதாக முக்கியத்துவம் 
இல்மை என்றாலும் கமதமய நகர்த்தி பசல்ைக்கூடிய 
ஒரு மவ்டத்தில் சூர்யா நடித்திருக்கி்றார்.

இந்தப் ப்டத்தில் ஆசிரிமயயாக வரும் கர்ைன ப்ட 
நாயகி ரஜிஷா விஜயனுக்கு ஒரு சிை காடசிகமளத் தவிர 
பபரிதாக ஒரு வாய்ப்பும் இல்மை. 1995 காைகட்டப் 
பகுதி குடிமசகள், பசங்கல்சூமை, பபாலிஸ் நிமையம், 

நீதிைன்றம் என அமனத்திலும் கமை இயக்குனர் கதிரின 
உமழப்பு தணித்து பதரிகின்றது. S.R கதிரின ஒளிப்பதிவு 
காவல் நிமைய சிம்ற வனமும்ற பகாடூரத்மத கண்முன 
எைக்குக் காடடுகின்றன. மசானமரால்்டனின இமச 
ப்டத்மத அடுத்த கட்டத்துக்குக் பகாண்டு பசல்கின்றது. 
தப்பு பன்றவங்களுக்கு பதவி, பைம், சாதினு நிம்றய 
இருக்கு. பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நாைதாமன இருக்கம்,

பபாலிஸ்காரங்க பாம்பு கடிச்சி வந்தாலும் காசு 
வாங்காை மவத்தியம் பார்ப்மபன சார், ஜனநாயகத்மத 
நிமை நிறுத்தனும்னா சிை மநரங்கள்ை சர்வாதிகாரத்த 
மகயில் எடுத்துதான ஆகணும், இருக்கங்கள்மைமய 
பராம்ப மைாசைானவன பபாலிஸ்காரனதானு நிமனக்கி்ற 
வக்கீலும் பராம்ப மைாசைானவன வக்கீல்தானு 
நிமனக்கி்ற பபாலிஸ்காரனும் மசர்ந்து இந்த மகஸ்ை 
உண்மைய கண்டு பிடிக்கப்மபாரம் மபான்ற அழகான 

வசனங்கள் ப்டத்மத தாங்கி பிடிக்கின்றன.சிம்றயில் 
இருந்து பவளிவந்த மகதிகமள சாதி பபயர் மகடடு 
பபாலிஸ் தும்றயினர் மகயாளும் விதம் முதல் 
காடசியிமைமய நம்மை அதிர மவக்கின்றார் இயக்குனர் 

ஞானமவல். நம்பிக்மகமய இருளில் இருந்து இருளர்கள் 
வாழ்வுக்கு பவளிச்சம் மபாடும் பாமதமய இருளர் 
பாதுகாப்பு சட்டம் பதா்டங்கிய பினனணிமய பபரும் 
உமழப்பு்டன பதிவு பசய்த விதம் அருமையாக இருந்தது.

என்றாலும் பஜய்பீம் ப்டம் திமரயி்டப்பட்ட 
மபாது அதற்கான விைர்சனங்கள் பைவாறு 
முனமவக்கப்படடு நீதிைன்றங்களில் வழக்குதாக்கல் 
பசய்யப்பட்டது. அந்தவமகயில் உண்மை சம்பவத்மத 
அடிப்பம்டயாக பகாண்டு புமனயப்பட்ட இப்ப்டத்தில் 
உண்மை கமதயில் உள்ள பபயமரமய திமரப்ப்ட 
கதாப்பாத்திரங்களுக்கும் மவக்கப்பட்டது. இந்த 
சம்பவத்தில் வழக்கறிஞராக இருந்த சந்துரு அவர்களின 
பபயமரமய திமரப்ப்டத்தில் சூர்யா ஏற்்றார். இந்த 
சம்பவத்மத விசாரித்த காவல் தும்ற அதிகாரி 
பபருைாள் சாமியின பபயமர திமரப்ப்டத்திலும் 
மகயாளப்பட்டமதாடு இ்றந்த ராசாகண்ணுவின பபயமர 
திமரப்ப்ட கதாபாத்திரத்திற்கும் மவக்கப்பட்டது.
இச் சம்பவத்தில் பதா்டர்பும்டய பபாலிஸ் 
அதிகாரியின உண்மையான பபயர் அந்மதாணி. 
ஆனால் திமரப்ப்டத்தில் குரு மூர்த்தி என பபயர் 
ைாற்்றப்படடுள்ளது. வழக்கு பதாடுத்த பார்வதியின 
பபயமர திமரப்ப்டத்தில் பசங்மகணி எனவும் 
ைாற்றியுள்ளார்கள். இது இக்கமதமய திமச திருப்புவதாக 
அமைந்துள்ளது என குற்்றம்சாட்டப்பட்டது.
பபாலிஸ் நிமையத்தில் விசாரமைக்காக பசன்ற 
ராசா கண்ணு அடித்துக் பகால்ைப்படுகின்றார். இந்த 
பசய்திமய பபாலிஸ் கானஸ்்டபிள் SI குருமூர்த்திக்கு 
பதாமைமபசி அமழப்பபடுத்து பசால்கின்றார். 
குருமூர்த்தியின வீடடின சுவரில் தீச்சடடி கைண்்டர் 
ஒனறு காைப்படுகி்றது. இந்த தீச்சடடி வனனியர் 
சங்கத்மத குறிப்பதாகும். இந்த சம்பவம் ந்டந்த 
ைாவட்டத்தில் வனனியர் சமூகத்தினர் அதிக அளவில் 
வாழ்கின்றனர். அங்கு ஆண்டுமதாறும் வனனியர் 
சங்கத்தினர் தீச்சடடி குறியீடுள்ள கைண்்டர்கமள 
எல்மைாருக்கும் பகாடுப்பார்கள். எல்மைாரது 
வீடுகளிலும் இந்த கைண்்டர் காைப்படும். எனமவ இந்த 
காவல்தும்ற அதிகாரி வனனியர் சமூகத்மத மசர்ந்தவர் 
எனபமத கூ்றாைல் கூறுகின்றார் ஞானமவல். வனனியர் 
சமூகத்தில் வாழும் பபரும்பானமையான ைக்கள் இந்து 
சையத்மத மசர்ந்தவர்கள். இருந்த காரைத்தினால் இந்த 
சம்பவத்தில் பதா்டர்பும்டய பபாலிஸ் அதிகாரியின 
பபயர் அந்மதானி. (கிறிஸ்டியன பபயர்) அந்மதானி 
என்ற பபயர் திமரப்ப்டத்தில் குருமூர்த்தி என ைாற்்றம் 
பசய்யப்படடுள்ளது. இதன மூைம் எப்படி வனனி 
சமூகத்மத இழிவு படுத்த முடியும் என்ற மகள்வி 
எழுகின்றது. இந்த சம்பவத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர் 
பார்வதி. இவருக்கு நீதி கிம்டக்க மவண்டும் 
எனபதற்காக அவமர அரவமைத்து அவருக்காக 
வழக்கு வாதாடியவர் பகாம்யுனிஸ்ட கடசிமயச் மசர்ந்த 
மகாவிந்தன எனபவர். இவர் ஒரு வனனிய சமூகத்மத 
மசர்ந்தவர் ஆவார். இவர் பதினாறு வரு்டங்கள் இந்த 
சட்ட மபாராட்டத்மத மைற்பகாண்்டார். இதற்காக 
தான திருைைமும் பசாய்துபகாள்ளவில்மை. ஆனால் 
இவரும்டய பபயர் திமரப்ப்டத்தில் எந்த இ்டத்திலும் 
பயனபடுத்தப்ப்டவில்மை. காரைம் இத்திமரப்ப்டத்தின 
இயக்குனர் ஞானமவல் வனனியர் சமூகத்மத ைாத்திரமை 
குறிப்பி்ட வந்துள்ளார் எனபமத திட்டவட்டைாக அறிய 
முடிகின்றது. இத்தமகய அம்சங்களால் இத்திமரப்ப்டம் 
விைர்சனத்துக்கு உடபடுத்தப்பட்ட மபாதிலும் பவற்றி 
திமரப்ப்டைாக மிளிர்கின்றது.

ந. திஸ்ாகுமாரி
நான்்காம் வருடம்

ஊட்க ்கறல்க்கள் துலை,
யாழ்ப�ாண �ல்கலைக்கழ்கம்

பழங்குடி 
பபண்ணின்
ப�ோரோட்டபே 
“ஜெய்பீம்“!
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