
முன்னாள் ஜனா�ப� சந்��க்கா பண்-
டாரநாயக்க குமாரணதுங்கைவப் பற்� 
எழுதப்பட்ட நூெலான்று  (14) 
ெவ��டப்பட்டுள்ளது. 

‘ைத �றந்தால் வ� �றக்கும்’ என்பது த�ழ் மக்களது 
மரபுவ� வந்த ஒரு  முதுெமா�யாகும். இதைன நம்�க்ைக-
யுடன் இன்றும் ஏற்றுக்ெகாள்ளும் பக்குவம் அைனவ�டமும் 
உள்ளது. ஆனால் இந்த நம்�க்ைக ஒரு �டயத்�ல் மட்டும் 
இலங்ைக த�ழர்கள் வரலாற்�ல் இன்னமும் �ைறேவ-
றாது தள்�த் தள்�ப் ேபாவதுதான் ேவதைனக்கு�ய �ட-
யமாக உள்ளது.

அதாவது  சுமார் முப்பது வருடகால யுத்தம், அதன் 
�ன்னர் யுத்தம் மு�வைடந்த சுமார் 12 வருடங்களுக்கும் 
ேமலாக இனப்�ரச்�ைனக்கு �ர்வு வரும் எனும் நம்�க்ைக-
�ல் பல ைத மாத �றப்புகள் கடந்து ெசன்று ெகாண்�ருக்-
�ன்றன.

 ஒவ்ெவாரு ைத மாதப்�றப்புக்க�ன் ேபாதும் வாழ்த்து 
ெத��க்கும் வடக்கு, �ழக்கு வாழ் த�ழ் தைலைமகளால் 
அடுத்த ைத மாதப் �றப்�ற்கு முன்னதாக த�ழ் மக்களது 
இனப்�ரச்�ைனக்குத் �ர்வு காணப்படுெமன மக்களுக்கு 
உறு�ெமா� அ�க்கப்படு�றது.

 ஆனால் அைவ இன்னமும் �ைறேவற�ல்ைல, அல்லது 
�ைறேவற்றப்பட�ல்ைல, அல்லது �ைறேவற்றப்படுவதற்-
கான ஒத்துைழப்பு வழங்கப்பட�ல்ைல என்றுதான் கூற 
ேவண்டும். அதுேவ உண்ைமயும் கூட.

இந்தத் தவறுக்கு யார் காரணம்?  த�ழ் மக்கள் நம்-
�க்ைக ைவத்�ருக்கும் ‘ைத �றந்தால் வ� �றக்கும்’ 
எனும் முதுெமா� ெபாய்யாக உண்ைம�ல் யார் காரணம்? 
இதுபற்� இ�யும் நாங்கள் �ந்�க்காமல் இருந்தால் எ�ர்-
கால சந்த��ன் வாழ்க்ைக�ல் இது ஒரு �ைட 
காணாத �னாவாகேவ இருந்து�டப் ேபா�றது.

எங்கள் ்கருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்து
ைத பிறந்தால் வழி பிறக்கும்
தமிழர் பிரச்சிைனக்குத்தான்..?
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ெகாழும்புக்கு 
வந்த முதைலகள்

ப்ரியாமணியின் 
பாமா கலபம்!

சிம்பாப்ேவ - இலங்ைக
ெதாடர் இன்று ஆரம்பம்

2407
ஜனாதிபதி ெகாள்ைக 
பிரகடன உைர

40/-
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ஊடகங்கல்ல வாற ெசய்திகள பாத்தா  
எல்லாேம கற்பைனயா, ேவணுெமண்ேட 
சித்தரிக்கப்படுறது ெவட்டெவளிச்சமா 
ெதரியுது....

அதிலயும் சில ஊடகங்கள் அரசாங்-
கத்ைத வைசபாடுற அரசியல்வாதிகள 
ேதடித்ேதடி ேபட்டி எடுப்பினம்,  இப்ப 
இதுதான் ெஜர்னலிஸம் ேபால...!!!

�க்கல் �ராச்சா�

ர�ல் �ைலய அ�பர்க�ன் ப�ப் புறக்-
க�ப்பு ைக�டப்பட்டைதயடுத்து, ேநற்று 
(15) முதல் ர�ல் ேசைவகள் வழைமேபால 
நைடெபறுவதாக ர�ல்ேவ �ைணக்கள 
ெபாது முகாைமயாளர் ெத��த்துள்ளார்.  

ேநற்று முன்�னம் மாைல ப�ப்புறக்க-
�ப்பு ைக�டப்பட்டைத அடுத்து, ர�ல் 
�ைலய அ�பர்கள் கடைமக்கு சமுகம�த்த-
தாகவும் அவர் கு�ப்�ட்டார்.  

ர�ல் �ைலய அ�பர்கள் சங்கத்-
�ன் உபதைலவைர பத���ருந்து 

ரயில் ேசைவகள் ேநற்று
வழைமக்கு திரும்பின

ேபாராட்டத்�ற்கு சாதகமான �ர்வு

நாட்�ன் தற்ேபாைதய சூழ்�-
ைல�ல் ேமலும் தாமதமைடயா-
மல், ெபாருளாதார �ரச்�ைனக-
ளுக்குத் �ர்வு வழங்க அரசாங்கம் 
நடவ�க்ைக எடுக்க ேவண்டுெமன 
இலங்ைக சட்டத்தர�கள் சங்கத்-
�ன் ெசயலாளர் ர�வ் அமரசூ�ய 
�டுத்துள்ள அ�க்ைக�ல் ெத��க்கப்பட்டுள்-
ளது.நாட்�ல் அ�க�த்து வரும் ெபாருளாதார 
ெநருக்க��ன் மத்��ல், சட்டவாட்�, ஜனநா-
யகம் மற்றும் மக்க�ன் வாழ்�ய�ல் ஏற்பட்-

டுள்ள தாக்கம் ெதாடர்�ல்  ��ர 
கவனம் ெசலுத்�யுள்ளதாகவும் 
இலங்ைக சட்டத்தர�கள் சங்கம் 
ெத��த்துள்ளது.

பண�க்கம், சைமயல் எ�வாயு 
உள்�ட்ட அத்�யாவ�ய ெபாருட்-
களுக்கான தட்டுப்பாடு, ைக�-

ருப்பு,   ெவ�நாட்டவர்களுக்கு பணம் அனுப்ப 
மு�யாைம, கடன் தரப்படுத்த�ல் இலங்ைக 
�ன்தள்ளப்பட்டைம, சப்புகஸ்கந்த 
எண்ெணய் சுத்�க�ப்பு

ஹற்றன் சுழற்� �ருபர் �ருஷாந்தன்

இந்�ய அரசாங்கத்�ன் �� உத��ன் �ழ்  மைலயகப் 
பகு�க�ல் �ர்மா�க்கப்பட்ட இந்�ய �டைமப்புத்-
�ட்ட �டுகளுக்கான உட்கட்டைமப்பு வச�கைள பூர-
ணப்படுத்தப்படுத்�ய 1000 �டுகைள பயனா�களுக்கு 
ைகய�ப்பதற்கான  ைவபவம் ேநற்று (15)  ெகாட்டகைல 
�.எல்.எப் வளாகத்�ல் இலங்ைகத் ெதா�லாளர் 
காங்�ர�ன் ெபாதுச் ெசயலாளரும், 

ெபாருளாதார பிரச்சிைனக்கு  
உடனடி தீர்வு காண்பது அவசியம்

ஆயிரம் வீடுகள் ேநற்று
பயனாளிகளிடம் ைகயளிப்பு

இலங்ைக சட்டத்தர�கள் சங்கம் அ�க்ைக

மைலயகத்�ல் இந்�ய அரசாங்கத்�ன் த� �ட்டுத் �ட்டம்

அரசியல் பிரமுகர்கள் பங்ேகற்பு

�லங்கா சுதந்�ரக் கட்� எக்கா-
ரணம் ெகாண்டும் அரசாங்கத்��-
ருந்து �ல�க் ெகாள்ளாது. கூட்டுக் 
கட்�கள் இைடேய �று�று மனக்-
கசப்புகள், சச்சரவுகள் இடம்ெபற்-
றாலும் அர��ருந்து ெவ�ேயறும் 
எந்த ஒரு எண்ணமும் �லங்கா சுதந்-
�ரக் கட்�க்கு இல்ைல.  அவ்வாறு 
எ�ர்பார்ப்ேபா�ன் கனவு ஒருேபாதும் �ைறேவறாெதன 
�லங்கா சுதந்�ரக் கட்��ன் பாராளுமன்ற உறுப்�னர் 

சுேரன் ராகவன் மற்றும் �லங்கா சுதந்-
�ர கட்��ன் அைமப்பாளரும் �ந்த-
வூர் �ரேதச சைப�ன் �ர� த�சாள-
ருமான சுைலமா ெலப்ைப ஆ�ேயார் 
ெத��த்துள்ளனர்.

 இரு �ரதான கட்�களுக்கு�ைடேய 
�ல� வரும் �று �ணக்குகைள 
ைவத்து அர��ருந்து �லங்கா சுதந்-

�ரக் கட்� ெவ�ேயறப் ேபா�றெதன �லர் எ�ர்-
பார்க்�றார்கள். அவர்களது கனவு ஒருேபாதும்

இலங்ைக அ�பர் ேசைவ, ஆ��யர் 
ஆேலாசகர் ேசைவ, இலங்ைக ஆ��யர் 
ேசைவ ஆ�யவற்ைற 'அகப்படுத்தப்-
பட்ட ேசைவகளாக' �ரகடனப்படுத்� 
அ��ேசட வர்த்தமா� ெவ��டப்-
பட்டுள்ளது.  

கல்� அைமச்�ன் ெசயலாளர், ேபரா-
��யர் க�ல ெபேரரா�ன் ைகெயாப்பத்துடன் இந்த வர்த்தமா� 
அ��த்தல் ெவ��டப்பட்டுள்ளது.  

இந்த அகப்படுத்தப்பட்ட ேசைவ அ��த்தல், கடந்த 

அகப்படுத்தப்பட்ட ேசைவகளாக
அதிபர் - ஆசிரியர் ேசைவகள்

அ�பர் ேசைவ, ஆ��ய ஆேலா-
சகர் ேசைவ, ஆ��யர் ேசைவ 
ஆ�யைவ த�த்த� ேசைவகளா-
கப் �ரகடனப்படுத்தப்பட்டைம 
தமது ேபாராட்டத்�ன் பா�ய சாத-
ைனெயன ஆ��யர் ெதா�ற்சங்-
கங்கள் ெத��த்துள்ளன. கடந்த 
வருடத்�ல் �ல ேகா�க்ைககைள வ�யுறுத்� 
ஆ��யர் சங்கம் நடத்�ய ேபாராட்டத்துக்கு

�ெமந்துக்கான ேகள்� அ�க-
�த்துள்ளதாக �ெமந்து இறக்கும-
�யாளர்களும், உள்ளூர் உற்பத்�-
யாளர்களும் ெத��க்�ன்றனர். 

ெடாலர் இல்லாதைம கார-
ணமாக �ெமந்து இறக்கும�-
�ல் பா�ப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக 
அவர்கள் ெத��த்தனர்.   முன்ைனய காலத்ைத �டவும் 
தற்ேபாது �ெமந்துக்கான ேகள்� அ�க�த்துள்ள-
தாகவும் அவர்கள் கு�ப்�டு�ன்றனர்.   

ேபாராட்டங்களுக்கு
பலன் கிைடத்துள்ளது

சீெமந்து தட்டுப்பாடு  
மாத இறுதியில் தீரும்

2021ஆம் ஆண்டுக்கான தரம் 05 புலைமப்ப��ல் 
ப�ட்ைச எ�ர்வரும் 22ஆம் �க� நைடெபறவுள்ளதாக 
ப�ட்ைசகள் �ைணக்களத்�னால் ெவ��டப்பட்டுள்ள 

அ�க்ைக�ல் ெத��க்கப்-
பட்டுள்ளது.  

02 ஆ�ரத்து 943 ப�ட்ைச 
�ைலயங்க�ல் புலைமப்ப-
��ல் ப�ட்ைசைய 
நடத்துவதற்கு 

புலைமப்பரிசில் பரீட்ைச  
எதிர்வரும் 22ஆம் திகதி

முள்�வாய்கால் ேமற்குப் பகு��ல் புைதக்கப்பட்�-
ருந்த த��ழ �டுதைல பு�க�ன் முக்�ய ஆவணங்கள் 
�ல �ட்கப்பட்டுள்ளதாக ெத��க்கப்படு�றது. 

இந்த ஆவணங்கள் நந்�க்கடல் களப்புப் பகு��ல் �ட்கப்-
பட்டன.  ேநற்று முன்�னம் �ரேதச மக்கள் வழங்�ய தகவ-
லுக்கைமய பைட�னர் இவற்ைற �ட்டதாக ெத��க்கப்படு-
�ன்றது.  இதன்ேபாது , த��ழ �டுதைல பு�க�ன் முக்�ய 
ஆவணங்களுடன் அைடயாள அட்ைடகளும் உள்ளடங்�-
யுள்ளதாகவும் ெத��க்கப்படு�றது. 

முள்ளிவாய்க்காலில் விடுதைல  
புலிகளின் ஆவணங்கள்!  

”சந்திரிக்கா” நூல் 
ெவளியீடு ெகாழும்பில்

ஸா�க் �ஹான்  

ெபா�ஸாருக்கு �சாரைண ெசய்யும் முைறைமைய 
கற்�க்காமல், அவர்களது �சாரைணகள் 
ெதாடர்�ல் �மர்�க்காமல் அவர்கள் 04

அரைச விட்டு சு. க. ெவளிேயறுெமன
எவரும் பகற்கனவு காண ேவண்டாம்

SLFP முக்�யஸ்தர்கள் சுேரன் ராகவன் MP, சுைலமா ெலப்ைப அ��ப்பு

ேத�ய ைதப்ெபாங்கல் �ழா, �ரதமர் ம�ந்த ராஜபக் ஷ தைலைம�ல் ெபாங்கல் �னத்தன்று அல� மா�ைக�ல் நைடெபற்றது.           
�ரதம�ன் பா�யார் �ரும� �ரந்� ராஜபக் ஷவும் �ரதம�ன் இந்து �வகார இைணப்பாளர் பாபுசர்மாவும் �ழா�ல் கலந்து ெகாண்டனர்.

��கம முதல் குருநாகல் வைர�லான மத்�ய அ�ேவக ெநடுஞ்சாைல�ன் இரண்டாம் கட்டம் ேநற்று ஜனா�ப� ேகாட்டாபய ராஜபக் ஷ, 
�ரதமர் ம�ந்த ராஜபக் ஷ ஆ�ேயா�னால் �றந்து ைவக்கப்பட்டது.

ேகள்� அ�க�ப்�னால் பற்றாக்குைற

புைதக்கப்பட்ட �ைல�ல் �ட்பு

ப�ட்ைச �ைணக்களம் அ��ப்பு

ஆ��ய சங்கம் �ருப்� ெத��ப்பு

அ��ேசட வர்த்தமா� ெவ�யா�யது

04

இலங்ைக�ன் ெபாருளாதாரத்ைத வலுப்-
படுத்தும் வைக�ல் இந்�யா�ன் �ட்டங்-
கள் மற்றும் முத�டுகள் ெதாடர்�ல் இந்�ய 
ெவ��வகார அைமச்சர் கலா�� எஸ். 
ெஜய்சங்கர் மற்றும் �� அைமச்சர் ப�ல் 
ராஜபக் ஷவுக்கு�ைட�ல் கலந்துைரயாடல் 
நைடெபற்றது.

ெமய் �கர் ஊடாக ேநற்று ச�க்�ழைம 
நைடெபற்ற இந்த கலந்துைரயாட�ல் 
ேமலும் பல முக்�ய �டயங்கள் 
கு�த்து கலந்துைரயாடப்பட்டதாக

இலங்ைகயின் ெபாருளாதாரம்
இந்தியாவினால் வலுப்படுத்தல்

பஷில்- ெஜய்சங்கர்  ெமய்நிகர் சந்திப்பு

04

நாமல், �வன், இந்�யத் தூதுவர் 
�றப்புகைள வழங்�னர்

ெபாரைள ேதவாலய ைகக்குண்டு �வகாரம்

இன்னும் ஒரு சில நாட்களில்
முழு விபரமும் ெவளிவரும்

அதுவைர ெபா�ஸ் �சாரைணகைள 
�மர்�க்க ேவண்டாம்
பாதுகாப்புச் ெசயலாளர் ெஜனரல் கமால் குணரட்ண

04
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அலரிமாளிகையில் நகைபெற்ற பொஙைல் விழாவில்...

பைாடைைகலயில் ெடடிபபொஙைல் 

இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபன ்மிழ் சே்ையின் ஏறபதாட்டில் கை்ல கைலதாேதார ம் 
நிகைழ்வுகைளுடன் கூடிய ்்ப்்பதாஙகைல் சிறப்பு விழதா, நி்லயததின் ்்லைர் ஹட்ேன் 
ேமரசிஙஹ ்்ல்மயில் நி்லயததில் ந்ட்பறறசபதாது அதிதிகைளதாகை கைலந்து சிறப்பி-
த் டைர் சஹதால் நிதியததின் பணிப்பதாளர் ே்ப உறுப்பினர் ஹதாசீம் உமர், ஆசலதாேகை-
ர் முஸ்லிம் ேலதாகுததீன், ்்லைரின் பிரததிசயகை ்ேயலதாளர் வீரசிஙகைம் ்ெயேஙகைர்  
மறறும் உயரதிகைதாரிகை்ளயும் படஙகைளில் கைதாணலதாம்.

ஐக்கிய இராச்சியத்திமன மைய -
ைாகக் ககாண்டு இயங்கிவரும் 
கலாநிதி. இரத்னம் நித்தியானந்தன் 
்தன்னாரவ க்தாண்டு நிறுவனைான 
Ratnam Foundation அமைப்பின் 
இமை அனுசரமனயில் ்தமிழ் 
ைாைவரகளின் கல்வி முன்்னற்்றத் -
திற்கான கசயற்்ாடுகளில் ஒன்்றான, 
்ாடசாமலகளுக்கு Smart Board 
வழங்கும் கசயற்றிடடத்தின் கீழ் 

ககாழும்பு ்்றாயல் கல்்லுௗரிக்கு 
அண்மையில் இரண்டு Smart Boards 
வழங்கப்்டடன.  

தி்றன் வகுப்்ம்றமய ்ைம்்டுத் -
தும் முகைாகவும் விமனத்தி்றனாக 
முன்கனடுக்கும் க்ாருடடு இச் -
கசயற்்ாடடிற்கு டாக்டர. ்ரவதி 
சத்தியநாராயைா அவரகளால் ஒரு 
தி்றன் ்லமகமயயும் ்ககாமல 
ைாவடடத்தின் ்தமிழ்க் கல்வியின் 

அபிவிருத்திக்காகச் கால் நூற்்றாண்டு 
காலைாக க்ரும் ்ணியாற்றிய 
்க/கசன்.்ைரிஸ் கல்்லுௗரியின் 
முன்னாள் அதி்ரும், அக்கல்்லுௗ -
ரிமய அபிவிருத்தி கசய்து க.க்ா.்த 
உயரவகுப்புகமள ஆரம்பித்்தவரு -
ைான ைாத்்தமளமயச் ்சரந்த ைர்தன் 
கிருஷைனின் மூத்்த பு்தல்வரும் 
்்றாயல் கல்்லுௗரியின் ்மழய 
ைாைவருைான கிருஷைன் திவாகர -

னின் நிதிப் ் ங்களிப்பினா்லம் வழங் -
கப்்டடது.  நிகழ்வில், கலாநிதி.

நித்தியானந்தனின் ்வண்டு்கா -
ளுக்கிைங்க, புகழ்பூத்்த இரு ் ்றாயல் 
கல்்லுௗரியின் ்மழய ைாைவர -
களான அவுஸ்தி்ரலியாவுக்கான 
முன்னாள் உயரஸ்்தானிகரும், 
George Stuart குழுைத்தின் முன்னாள் 
்தமலவருைான ்சாைசுந்தரம் ஸ்கந -
்தகுைார பிர்தை அதிதியாக கலநது 

ககாண்டு க்யரப் ்லமகமய திமர -
நீக்கம் கசய்து மவத்்தார. இராணுவ 
்தமலமையக திடடமிடற் ்ணிப்்ா -
ளர பிரி்கடியர. கெவந குலதுங்க, 
கல்்லுௗரியின் அதி்ர எம்.வி.எஸ். 
குைதிலக்க, திருைதி. இசி்ாலி 
லியன்க, திருைதி. நரை்தா ஆகி -
்யாரகளுடன் ்ாடசாமலச் சமூகத்தி -
னரும் இநநிகழ்வில் கலநதுககாண் -
டமை குறிப்பிடத்்தக்கது.     

திறன் வகுப்பறறறை மேம்படுத்த மறோைல் 
கல்லூரிக்கு 2 திறன் ்பலறககள் அன்்பளிபபு  
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ஜனநாயகம்  ப�ாதுமககளுடன் மமற்-
பகாள்ளப�டும் ஒப�ந்தம். சிறந்த 
�லன் கிடடககும்  முடறபயான்டற 

மககளுககாக ்தயாரிகக மேண்டும். அதுமே 
மகக்ளால் நியமிககப�டும்  �ாராளுமன்ற பிர -
திநிதிகளுககு அளிககப�டும் கடடமயாகும். 
அரசாஙகத்துககு  உரிய ப�ாறுபபு விரிோ-
னது. எதிரககட்சி அரசியல்ோதிகளுககும் கட -
டமகள  உண்டு. குறுகிய விமரசனஙகளுககு 
�திலாக �லமகாணஙகளிலும் ஆய்வு நடத்தி  
முடறகட்ள   சரிபசய்ே்தற்கு தூண்டுேது அே-
சியமாகும்.

�ாராளுமன்றத்தில்  மமற்பகாள்ளப�டும் 
விோ்தஙகளில் ப�ாரு்ளா்தார மற்றும் சமூக 
நடத்ட்தகளில் இதுேடர  பின்�ற்றிய முடற-
களில் உள்ள ்தேறுகட்ள திருத்திக பகாள்ள 
மேண்டும். �ாரிய �ள்ளத்தில் விழும்ம�ாது 
இரண்டாகப பிரிநது ஒருேர மீது ஒருேர குற்றம்  
சாட்டுே்தால் நன்டமகள கிடடககாது. சு்தந-
திரமடடநது ஏழு ்தசாப்த காலம்  கடநதுள்ள 
ம�ாதும் ப�ாறுபபுகள நிடறமேற்றப�ட்டுள்ள-
்தாக ப்தரியவில்டல.  ப�ாரு்ளா்தாரம் முகம் 

பகாடுத்துள்ள துரப�ாககிய நிடலமய 
அ்தற்கு சாட்சியாகும்.  ஒரு பிரிவினரினம்தா 
அல்லது ்தனிந�ரினம்தா ்தேறல்ல. நாம் 

அடனேருமம ்தற்ம�ாதுள்ள  நிடலடமயின் 
�ஙகு்தாரரக்ளாமோம். பகாளடககட்ள பின்-
�ற்றாமல் இருப�்தற்கும்  குறுகிய நன்டமக-
ருதி சரியான முடறககு இடமளிககா்த நமககு 
ப�ாரு்ளா்தார பகாளடககள  மூலம் மறககமுடி-
யா்த �ாடம் ஒன்டற கற்பித்துள்ளது. 

புதிய  அறிகடககள சுட்டிக காட்டும் வி்தத்தில் 
ம்தசிய ேருமானமானது கடனுககான  ேட்டி 
மற்றும் அரச மே்தன பசலவு என்�ேற்றிற்கு 
ம�ாதுமான்தல்ல. கடன் ேட்டிககாக  ேரு-
மானத்தில் நூற்றுககு 75 வீ்தத்ட்த பசலவு 
பசய்ய மேண்டியுள்ளது. அரச ஊழியர  சம்�-
்ளம் மற்றும் ஓய்வூதியத்துககாக ஒதுககப�ட 
மேண்டிய �குதி நூற்றுககு  ப்தாண்ணூறா-
கும். இந்த இரண்டு �குதிகளுமம ம்தசிய ேரு-
மானத்தில் நூற்றுககு  நூற்று அறு�து வீ்தம் 
என்னும் அதிகரித்்த வீ்தத்ட்த காட்டுகின்றன. 
100 ரூ�ாய்  சம்�ாதிககும் ந�ரால் ஏற்கனமே 
ப�றப�ட்ட கடன் மற்றும் சம்�்ள பசலோக 
160  ரூ�ாடே எவோறு பசலுத்துேது ?  
மமலசியாடே ே்ளரச்சி  �ாட்தயில் இட்டுச் 

பசன்ற மஹதீர பமாஹமட் சமகால அரசியல்-
ோதிகளுககு ப�றுமதி  ோய்ந்த ஆமலாசடன 
ஒன்டற ேழஙகியுள்ளார. நாட்டட ஆளுே்தற்கு 
அதிகாரத்ட்த  மேண்டு�ேரகள குடறந்த�ட்சம் 
சிறிய வியா�ாரம் ஒன்றின் அனு�ேத்ட்தயா-
ேது  ப�ற்றிருகக மேண்டும் என்று அேர கூறு-
கின்றார. ஆரம்�நப்தாட்டு எமககு  ப்தாழில் 
அரசியல்ோதிகள இருந்தாரகள.  மகதீர கூறும் 
்தகுதி இருககவில்டல.  அதிகாரத்ட்தக டகப -
�ற்றுேதில் பகட்டிககாரரகள. எதிரககட்சியும்  
அரசாஙகத்ட்த சிரமத்துககு உள்ளாககுே்தற்கு 
சிறந்த குழுவினர. அரசாஙகமும்  எதிரககட்சி-
யும் இடணநது �ாரிய �ள்ளத்தின் ோசலுககு 
நாட்டட பகாண்டு  ேநதுள்ளாரகள. அரசியல் 
அனுசரடன உள்ள மூட நம்பிகடகக்ளால் 
்தடலடய நிரபபிக  பகாண்டுள்ள ப்தாழில் சங-
கஙகளும் இந்த அழிவுககு ஒரு �ஙகு்தாரரகள. 
சரியான  சந்தரப�த்தில் நாட்டுககு ம்தடேயான 
ேழிகாட்டல்கட்ள காட்டுேட்த ்தவிரத்்த  
நடடமுடற கருத்துகள பகாண்ட அறிவுஜீவி-
கள அணியினரும் இன்றுள்ள கேடலயான  
நிடலடமககு நாட்டட பகாண்டு பசல்ே்தற்கு 
டகமகாரத்துள்ளாரகள. 

இச்சந்தரப�த்தில்  இரண்டு முடிவுகட்ள 

எடுகக முடியும். ேருமானத்ட்த அதிகரிப�-
்தற்காக இன்பனாரு  சுற்று ேரிடய அதிக -
ரிகக மேண்டி மநரிடும். அது ஏடழ மககட்ள 
மமலும்  சிரமத்துககு உள்ளாககுே்தாகும். மற் -
டறயது அரசுககு ேரி ேருமானத்ட்த ஈட்டக  
கூடிய ேடகயில் ப�ாரு்ளா்தாரத்ட்த விரிவு�-
டுத்துே்தாகும். புதிய டகத்ப்தாழில்  மற்றும் 
ேரத்்தகத்ட்த உருோககும் பின்னணிடய ஏற்� -
டுத்துே்தாகும். ப்தாழில்  முடனமோருககு நாட்-
டிற்குள உள்ள சிரமஙகட்ள அரச அதிகாரிகள 
மற்றும்  அரசியல்ோதிகள அறியமாட்டாரகள. 
புதி்தாக எட்தமயனும் பசய்ய முயற்சி பசய்யும்  
்தரப�ாடர அட்தரியப�டுத்தும் சூழமல நாட்டில் 
காணப�டுகின்றது. முடிவுகட்ள  எடுககும் 
மசாம்ம�றித்்தனம் மற்றும் காலம் கடந்த சட்-
டஙகள ப்தாழில்  முடனமோருககு எவவி்தத் -
திலும் ஒத்துடழபபு ேழஙகுேதில்டல. மிகவும்  
�ாதிப�டடநதுள்ள இட்ளஞர யுேதிகள நடட-
முடறகட்ளப �ற்றி விரகதி  அடடநதுள்ளார -
கள. திறடமயானேரகள எவோமறனும் பேளி 
நாடுகளுககுச் பசன்று  ோழ முடிவு பசய்கிறார -
கள. கற்ற இட்ளஞர யுேதிகளின் எதிரகாலம் 
குறித்து  எழுப�ப�டும் குரலுககு முன்னால் 
இநநாட்டு அரசியல்ோதிகள அளிககும்  �தில் 

என்ன? மகாஷஙகள மற்றும் எதிரபபுக்ளால் 
நாட்டுககு ஏற்�டும் நன்டம  எதுவும் இல்டல.

பகாவிட்  ப்தாற்று நிடலடமககு பின்னர 
நாட்டட மீண்டும் கட்டிபயழுப� மேண்டியது  
அேசியமாகும். �ாரிய மீளுருோககத்ட்த 
பசய்ய மேண்டியுள்ளது. ப�ாரு்ளா்தார சமூக  
மாற்றஙகட்ள பசய்ய மேண்டியுள்ளது. பகாள -
டககட்ள மாற்ற நடேடிகடக எடுகக  மேண் -
டியுள்ளது. கல்வி முடற, சுகா்தாரம், ம�ாக -
குேரத்து, நிதி உளளிட்ட  பிரிவுகளில் உள்ள 
முடறகள சமூக முன்மனற்றத்ட்த ஏற்�டுத்-
்தாது. ம்தடேயான  மாற்றத்துககான மு்தலீ -
டுகளுககு நிதி இல்லா்த அரசாஙகம் அன்றாட 
இருபட�ப  �ற்றி கேனம் பசலுத்தி ேருகின்ற 
நிடலடமககு ஆ்ளாகியுள்ளது. கட்டடமபட� 
மாற்றா  விட்டால் எதிரகாலத்தில் ஆட்சிககு 
ேரும் அரசாஙகத்துககு கூட புதி்தாக  எ்தடன-
யும் பசய்ய முடியாது. அரசாஙகம் மாத்திரமல்ல 
எதிரகட்சியும் இடணநது  ப�ாரு்ளா்தாரத்தில் 
உள்ள பிரச்சடனகட்ள தீரகக மாற்றத்ட்த ஏற் -
�டுத்தி புதிய  திட்டஙகளுககாக உடனடியாக நட-
ேடிகடக எடுகக மேண்டியுள்ளது.

்தமிழில்: வீ.ஆர. ேயலட் 

வருமானத்தை பகிர்நதை பின்
மக்களுககு மீதைம் ்வககும் ்கடன் சு்ம

மிலிந்த ம�ொரம�ொட  

மலரும் யு்கததிற்கு 
புதியததைார வடிவம்

நவீன த�ாழில் நுட்பத்துடன் 
கூடிய த்பரிய நிறுவனங்கள் எதுவும் 
இல்்ா� இந� நாடடில், அங்்க 
த்பருைளவில் உற்்பத்தியாகும் ைசகு  
எணதணெயமய  வடி்கடடு�ல், அ�ன் 
ஏற்றுைதி உட்படட த்பரும்்பா்ான 
இயற்ம்க வளங்கள் சாரந� த�ாழில்-
்கள் அமனத்ம�யும்  தவளிநாடு்க-
மளச் ்சரந� த்பரு நிறுவனங்க்ள 
ம்கயாளுகின்்றன. இ�னால் இஙகு 
உற்்பத்தியாகும் ைசகு எணதணெய 
சாரந� த்பட்ராலிய த்பாருட்கள் 
அதி்களவில் தவளிநாடு்களுக்கு குறிப் -
்பா்க சீனா ைற்றும் கிழக்கு ஐ்ராப்பிய 
நாடு்களுக்்்க  ஏற்றுைதியாகின்்றன. 
இ�ன் தவளிப்்பாடா்க உள்நாடடு 
ைக்்களுக்கு  அங்்க்ய உற்்பத்தியா-
கும் இந� த்பாருட்கள் கிமடப்்பதில் 
த்பரும் சிக்்கல் ஆரம்்பத்தில் இருந்� 
இருநதுவந�து.

எணதணெய த்பாருட்களின் உச்ச 
விம்மய அடுத்து விம் உயரவுக்கு 
எதிரான ைக்்களின் கிளரச்சி நடவ-
டிக்ம்க்களில் ஈடு்பட்வ, அவற்ம்ற 
எதிரத்காள்ள முடியா� நாடடின் பிர -
�ைர ்ப�வி வி்கிய நிம்யிலும் 
்்பாராடடங்கள் த�ாடரகின்்றன.

மு�லில் ஹானாதஜன் என்்ற ந்கரில் 
ஆரம்பித்� ைக்்கள் ்்பாராடடங்கள் 
்படிப்்படியா்க ்பரவி நாடு முழுவ -
தும் வியாபித்�ன. ்கஸ்கஸ�ான் வர -
்ாற்றி்்்ய இல்்ா� அளவுக்கு 
ஏற்்படடுள்ள வறுமை, ்வம்-
யின்மை, ஆகியவற்ம்ற ்கடடுப்்ப-
டுத்� ்வணடும், வா்கனங்களுக்்கான 
எரிவாயு, சமையல் எரிவாயு உட -
்படட அத்தியாவசிய த்பாருட்களின் 
விம்்கமள கும்றக்்க ்வணடும், 
ஆளும் அரசு ராஜினாைா தசயய 
்வணடும் என்கின்்ற ்்காரிக்ம்க்களு-
டன் ைக்்கள் இரவு ்ப்க்ா்க த�ருவில் 
இ்றஙகி  ்்பாராடடங்கமள முன்தன-
டுத்�னர, ்ப் ந்கரங்களில் ைக்்கள் 
்்பாராடடத்ம�க் ்கடடுப்்படுத்� 
த்பாலிஸார முன்தனடுத்� முயற் -
சி்கள் த்பரும் ்க்வரத்தில் முடிநது 
ஏராளைான உயிரிழப்பு்கமள ஏற்்படுத்-
தியது. ஏற்த்கன்வ ்கஸ்கஸ�ானில் 
ைக்்களிமட்ய ஏமழ ்பணெக்்காரர்கள் 

என்்ற சமூ்கரீதியான ஏற்்றத்�ாழ்வு அதி -
்கைா்க இருக்கும் நிம்யில் இந� அதி 
உச்ச விம் உயரவு அம� ்ைலும் 
த்பரி�ாக்கி ைக்்கமள ்கதி ்க்ங்க 
மவத்துள்ளது.

நாடடின் அதி்பர ்காசிம் ்ஜாைரத் 
்டா்கா்யவ் ்்கடடுக்த்காணட�ற்கு 
இணெங்க, ஆளும் அரசு அதி்காரபூரவ-
ைா்க ஆடசியிலிருநது இ்றஙகுவ�ா்க 
அறிவித்தும் நிம்மை்கமள ்கட-
டுப்்படுத்� முடியவில்ம். நாடடின் 
நிரவா்கத்ம� த்பாறுப்்்பற்றுக்-
த்காணட முன்மனய அரச பிரதிநிதி்க-
மளயும் உள்ளடக்கிய ்கா்பநது அரசி-
டம் நாடடின் எரித்பாருள், எரிவாயு 
்்பான்்றவற்றின் விம்்கமள உடன் 
கும்றக்்க ்வணடும் என அதி்பர உத் -
�ரவிடடும் நமடமும்றயில் அது சாத் -
தியைா்கவில்ம். த�ாடரந� ்்பாரா-
டங்கள்  நாளுக்கு நாள் தீவிரைமடய  
ரஷயா �ம்ையி்ான, ஆர்ைனியா, 
த்ப்ாரஸ, ்கஸ்கஸ�ான், கிரகிஸ-
�ான், �ஜிகிஸ�ான் நாடு்கமள உள்ள-
டக்கிய ராணுவக் கூடடுக் குழுவான 
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உ�விமய நாடினார அதி்பர ்காசிம் 
்ஜாைரத்.

அதுைடடுைல்்ாைல் நாடடின் 
முன்மனய �ம்ந்கரும், ்கஸ்கஸ�ா -
னின் அதிகூடிய ைக்்கள் த�ாம்கமய 
த்காணட மி்கப்த்பரிய வரத்�்க ந்கரு -
ைான அல்ைாடடியில் ஊரடஙகு பி்றப் -
பிக்்கப்்படடு, ஒடடுதைாத்� நாடடின் 
இமணெய�ள வசதி்கள் அமனத்தும் 
முற்றிலும் துணடிக்்கப்்படடு ைக்்கள் 
�னிமைப்்படுத்�ப்்படடனர.

புதிய பிர�ைரா்க அலி்கான் சமிய்்ா 
்ப�விக்கு வந�வுடன் விம்்கமள 
கும்றக்கும் நடவடிக்ம்கயில் இ்றஙகி 
ைக்்களின் ் ்பாராடடத்ம�த் �ணிக்கும் 
முயற்சியில் இ்றஙகியுள்ளார. இ�ன்-
்படி, ஏற்்றம் த்பற்்ற விம்யிலிருநது 
்பாதி விம்க்கு சமையல் எரிவாயு 
விம்மயக் கும்றக்கும் ஆ்்ாசமன-
்களிலும் த்பட்ரால், டீசல் உட்படட 
அத்தியாவசிய த்பாருட்கள் அமனத்-
திற்கும் விம்க் ்கடடுப்்பாடு நிரணெ-
யிக்்கவும் அமைச்சரமவக் குழுவுக்கு 
அவர உத்�ரவிடடுள்ளார.

்கஸ்கஸ�ான் 1991 இல் ்சாவியத் 
ஒன்றியத்தில் இருநது �னி நாடா்க 
பிரிந�து. ஆரம்்பத்தில் இருந்� 
அங்்க நமடமும்றப் ்படுத்�ப்்படும் 
�னி ந்பர ஆடசியின் அராஜ்கங்கள் 

ைக்்கமள தவறுப்்பமடய மவத்திருந-
�ன. த்பயருக்கு ஒரு அரசாங்கம் ்ப� -
வியில் இருந�ாலும், ்கடந� 30 வரு -
டங்களா்க அந� நாடமட மு�லில் 
நரசுல்�ான் நசர்பா்யவும் பின்னர 
இப்்்பாது அவரது குடும்்ப உறுப்பி -
னரான ்காசிம் ்ஜாைரத் ்டா்கா்ய-
வு்ை த�ாடரச்சியா்க ஆடசி தசயது 
வருகின்்றனர. ்கடடுப்்பாடு்கள் ்ப் 
நிம்றந� இந� சரவாதி்கார ஆடசி 
மும்றமை மீது ்கடந� ்ப் வருடங்க -
ளா்க்வ ைக்்களுக்கு ஏற்்படட தவறுப்-
பின் உச்சமும் இன்ம்றய ைக்்கள் 
்்பாராடங்களுக்கு ஒரு முக்கிய 
்காரணெம் என்ாம்.

்சாவியத் ஒன்றியத்தில் இருநது 
பிரிந� பின்னர த்பாருளா�ாரம் 
சி் தும்ற்களில் குறிப்பிடத்�க்்க 
வம்கயில் வளரச்சி அமடநதிருந�ா-

லும், நாடடின் த்பரும் ்பகுதி்களா்க 
இருக்கும் ஆற்்றல் அற்்ற பிர்�சங்க -
ளுக்கு அந� முன்்னற்்றம் ் ்பாதுைான 
அளவு ்பகிரப்்படவில்ம் என்்்ற 
தசால்்்வணடும். நாடடில் வறுமை 
ைற்றும் சைத்துவமின்மை வளரக்கூ -
டும் என்று உ்்கவஙகி நிபுணெர்கள் 
்கஸ்கஸ�ான் ்பற்றிய ்கணிப்பீடடில் 
ஏற்்கன்வ எச்சரிக்ம்க தவளியிடடி-
ருந�னர.

நிதிநிம்யின் ஸதிரத்�ன்மை 
த�ாடரபில் ஒரு கீழ்்நாக்கிய 
்்பாக்்்க ்காணெப்்படுவ�ா்க நாடடின் 
த்பாருளா�ார ைதிப்பீடடு ஆயவாள -
ரரான அன்டன் ட்பாச் த�ரிவித்துள்-
ளார. உ்்களாவிய ்பணெவீக்்க அழுத்-
�ங்கள் 2022ம் ஆணடிலும் த�ாடரும் 
வாயப்பு அதி்கைா்க்வ உள்ளது 
என்்ப�ால் ்கஸ்கஸ�ானின் த்பாருளா -
�ாரத்திலும் சீரற்்ற மீடசி்ய நி்வும் 
எனவும் அவர சுடடிக் ்காடடியுள்ளார.

்கஸ்கஸ�ானின் ைக்்கள் ் ்பாராடடங-
்களில் வன்மும்ற்களும் தவடித்துள்ள-
�ால் ்்பாராடங்கமள  ்கடடுப்்படுத்-
துவ�ற்கு அஙகு அனுப்்ப்படட ரஷய 

துருப்புக்்களின் மூத்� அதி்காரி ஒருவர 
்்பாராடடத்தில் ஈடு்படும் அமனத்து 
“குற்்றவாளி்கமளயும் த்காம்்காரர-
்கமளயும்” அழிக்்கப்்்பாவ�ா்க  அறி-
வித்�ம� அடுத்து நிம்மை ்ைலும் 
சிக்்க்மடநதுள்ளது.

்கஸ்கஸ�ானின் இன்ம்றய நிம் -
மை்கள் த�ாடரபில் குறிப்்பா்க யார 
இந� ்க்வரத்தில் ஈடு்படுகி்றார்கள் 
என்்பது குறித்து நிம்றய இருடட -
டிப்பு உள்ள�ா்க சரவ்�ச ஊட்கவிய-
்ாளர்கள் த�ரிவித்துள்ளனர. அரசாங-
்கத்�ால் விதிக்்கப்்படட இமணெயத் 
�ளங்கள், சமு்க வம்த்�ளங்கள் 
என்்பவற்றின் மீ�ான �மட  சுயாதீன 
தசயதி்கள் தவளியாவ�ம�  �டுக்-
கி்றது. அஙகிருநது தவளியாகும் 
தசயதி்களில் ஊ்கங்கள், ்்காட்பாடு-
்கள் ைற்றும் வ�நதி்க்ள நிம்றநது 

்காணெப்்படுகின்்றன. இப்்படியான 
ஒரு த்காந�ளிப்்பான சூழ்நிம்மய, 
ரஷய கூடடுப்  ்பமட்களின் வரும்க 
்ைலும் சிக்்க்ாக்கி உள்ள�ா்க அஙகி-
ருக்கும் �ைது  தசயதியாளர த�ரிவித்-
��ா்க CNN த�ாம்க்்காடசி தசயதி 
தவளியிடடுள்ளது.

ரஷய ஜனாதி்பதி வி்ாடிமிர 
புடடின் �னது பிராநதிய தசல்-
வாக்ம்க விரிவு்படுத்� ்கஸ்கஸ�ான் 
ைக்்கள் ்்பாராடடத்ம� ்பயன்்படுத் -
துகி்றார அல்்து முன்னிறுத்துகி்றார 
என்கின்்ற விைரசனமும் முன் மவக்-
்கப்்படுகி்றது. ரஷயாவின் �ம்யீடு 
்கஸ்கஸ�ானின் உள் தநருக்்கடிமய 
புவிசார அரசிய்ா்க ைாற்றும் அ்பா-
யமும் உள்ளது என்்பம� ைறுக்்க 
முடியாது. 

2018 இல் ்கஸ்கஸ�ானின் அரசாங-
்கத்�ால் தீவிரவா�க் குழுவா்க அறி-
விக்்கப்்படட “்கஸ்கஸ�ான் ஜனநாய்க 
த�ரிவு” என்கின்்ற எதிரக்்கடசியின் 
முக்கியஸ�ரான ்்பாடடா ஜாரதட -
ைாலி என்்பவர இன்ம்றய ்்பாராட-
டங்கள் இரணடு பிரிவா்க  ைா்றக்கூ-
டும் என எச்சரித்துள்ளார.  ஒன்று, 
ஜனநாய்க ைற்றும் த்பாருளா�ார சீர -
திருத்�ங்களுக்்கான அழுத்�ம். இரண -
டாவது இம்றயாணமைக்்கான�ா்க 
இருக்்க்ாம் என்்ப்� அவரது வா�ம்.

இரணடு சக்திவாயந� அணமட 
நாடு்களான ரஷயா ைற்றும் சீனா ஆகி-
யவற்றின்  உறுதியற்்ற ்ைா�ல் நிம -்
மையும் ்கஸ்கஸ�ானில் ஏற்்படடுள்ள 
தநருக்்கடி நிம்க்கு ஒரு முக்கிய 
்காரணி எனவும் தசால்்்ாம். ்கஜ்கஸ-
�ானின் எணதணெய ஏற்றுைதியில் ்கணி-
சைான அளவு சீனாவிற்்்க  விற்்பமன 
தசயயப்்படுகி்றது. இ�மன ைம்றமு-
்கைா்க விரும்்பா� ரஷயா இந�ச் சந-
�ரப்்பத்ம� ்பயன்்படுத்தி ்கஸ்கஸ�ான் 
அரமசயும் நாடடின் எணமணெ வளங-
்கமளயும்  �ம்வசப் ்படுத்� முயற்சிக்-
கி்றது என்கி்ற ்கருத்ம�யும் ைறுக்்க 
முடியாது. 

ஆனால் இமவ அமனத்தும் ்கஸ்கஸ-
�ான் ைக்்களின் உணமையான கும்ற்க-
மளயும் அவர்களின் உணெரவு்கமளயும் 
பிரதி்பலிக்கி்ற�ா...? என்்றால் ்பதில் 
்கவம் அளிப்்ப�ா்க்வ அமையும். 
அவர்களின் எதிர்கா்ம் எப்்படி 
அமையப் ்்பாகி்றது என்்பதுவும் 
இப்்்பாம�க்கு ்பதி்ற்்ற ்்கள்வி்ய.

ரஷ்ய படைகளின் வருடக்யால்
மேலும் சிககலடைந்திருககும்
கஸகஸ்ான் மபாராடைஙகள்

ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆறுமுகநாேலர 
ப�ருமான் ஆண்டில் (2022) 
இநதுச் சிறாரகளிடடமய நாேலர 
�ற்றிய விழிபபுணரடே ஏற்�-
டுத்து முகமாக, யாழ். மாேட்ட 
இநது சமய அறபநறிப �ாடசா-
டலகளில் 'ோராந்தச் பசாற்ப�ா-
ழிவும் - மா்தநம்தாறும் நாயன்மார 
குருபூடஜ நிகழ்வும்' நடடப�ற்று 
ேருகிறது. 

கனடா பரான்மராடே ேதிவிட-
மாககபகாண்ட   சிேஸ்ரீ் �ால. 
திருகுணானந்தக குருககளின் 
அனுசரடணயுடன் நிகழ்ச்சி ஒழுங-
கடமபபிடனச் சமயமஜாதி கதிர-
காமன் நிஜலிஙகம் மமற்பகாண்டு 
ேருகிறார.  

இநநிகழ்ச்சித் ப்தாடர ேரிடசயில், 
கண்ணப� நாயனார குருபூடஜ 
நிகழ்வு சண்டிலிப�ாய், பிரம்தசபச-
யலக இநது கலாசார உத்திமயாகத்-
்தர அகல்யா ஜனாரத்்தனன் ்தடல-
டமயில், சாேற்கட்டு அநதிககுழி 
ஞான டேரேர ஆலயத்தில் இன்று 
ஞாயிற்றுககிழடம காடல 9.00 

மணிககு இடம்ப�றவுள்ளது. பிர்தம 
விருநதினராக இநது கலாசார அபி-
விருத்தி உத்திமயாகத்்தர மா.அனந-
்தலட்சுமியும், பகௌரே விருநதின-
ராக இநது கலாசார உத்திமயாகத்்தர 
�.கயிலநாயகியும் கலத்து சிறபபிக-
கவுள்ளனர.   

கண்ணப�நாயனார குருபூடஜ, 
மற்றும் ்தடலடமயுடர நிகழ்வு-
கட்ளத் ப்தாடரநது, ‘கண்ணப�-
நாயனாரின் �கதி பநறி’ எனும்  
ப்தானிபப�ாருளில் சிேபநறிச்-
பசம்மல் நித்திய �ாபு்தரனின் 
சிறபபுச் பசாற்ப�ாழிவு நிகழ்வும் 
அ்தடனத் ப்தாடரநது பசாற்ப�ா-
ழிவிலிருநது வினாககள ப்தாடுக-
கப�ட்டு மாணேரகளுககான 
�ாராட்டுப �ரிசில்கள ேழஙகப-
�டும். அ்தடனயடுத்துப பிர்தம 
விருநதினர உடரயும் அறபநறிப 
�ாடசாடல மாணேரகளின் கடல 
நிகழ்ச்சியும், இநதுசமய ப�ாது 
அறிவுப ம�ாட்டியில் பேற்றியீட்டிய 
மாணேரகளுககுப �ரிசில்களும் 
ேழஙகப�டும்.   

சாவற்்கட்டு ஞான்வரவர
ஆலயததில் ்கண்ணபப
நாயனார குருபூ்ை

இலஙடக  ஒலி�ரபபு கூட்டுத்்தா-
�னம், முஸ்லிம் மசடேயில் ஒலி-
�ரப�ாகும் "�ாரம்�ரியம்" நிகழ்ச்சி 
ப்தாடரில், எதிரேரும் பசவோய் 
(18) இரவு 8.15 மணிய்ளவில் 
மநயரகளுககு நன்கு �ரிச்சயமான  
�ாணநதுடற அல்ஹாஜ் ஏ.எல்.எம்.
அஸ்ேர, பகாழும்பு, புதுககடட எம்.
எச்.  சிபலி ஆகிமயார அதிதிக்ளாக 
கலநதுபகாளகிறாரகள.          

இவவிரு கடலஞரகளும், அந-
நாட்களில் முஸ்லிம் மசடேயில் 
ஒலி�ரப�ாகி  ஜனரஞசகமான 
இட்ளமயார நிகழ்ச்சிக்ளான, இஸ்-
லாமிய சமயப�ாடசாடல, மரு்த-
மலர,  பசவோய் மலர ம�ான்ற 
இட்ளமயார நிகழ்ச்சிகளுககு அதி-
க்ளவில், குரல்பகாடுத்து முஸ்லிம் 
மசடேமயாடு, இடணநது பகாண்ட 
சிமரஷட கடலஞரக்ளாேர.             

"அஹதியா அஸ்ேர" என மநயர-
கள மத்தியில் ்தன்டன  அடடயா-
்ளப�டுத்திகபகாண்ட, �ாணநதுடற 
ஏ.எல்.எம். அஸ்ேர, முஸ்லிம்  
மசடேயில் நீண்ட காலமாக அஹ-
திய்யா நிகழ்ச்சியிடன ப்தாடராக 
நடாத்தியடம  குறிபபிடத்்தககது.              

இட்ளமயார நிகழ்ச்சிகளில், ்தன் 
நடகச்சுடே ஆற்றலினால், பிர�லத்-
திடன, ம்தடிகபகாண்ட, எம்.எச்.சிப-
லி,மநயரகள  மத்தியில் அன்று ஒலி-
�ரப�ாகி ப�ரும் ேரமேற்ட� ப�ற்ற  
"சுடேகக்தம்�ம்" நிகழ்ச்சியிடன 
நீண்ட காலமாக ப்தாகுத்்தளித்்தடம,-
மநயரக்ளால் மறநதிருகக முடியாது.         
நிகழ்ச்சியிடன, முஸ்லிம் மசடே 
�ணிப�ா்ளர, எம்.மஜ.ரினூஸியா 
்தயாரித்்தளிகக, எம்.எஸ்.எம். ஜின்னா 
ப்தாகுத்்தளிககிறார.

பாரம்பரியம் நி்கழ்ச்சியில்
ஏ.எல்.எம். அஸவர, எம்.எச். சிபலி

மசாவியத் ஒன்றியம் 
கடலககப�ட்டட்த 
ப்தாடரநது ்தனி 

அரசு்ளாககப�ட்ட ஐநது மத்திய 
ஆசியக குடியரசுகளில், மிகப 
ப�ரியதும், பசல்ேச் பசழிபபு 
பகாண்டதுமான �குதி கஸகஸ்்தான்
ஆகும். மமற்கு ஐமராப�ாடே 
விடவும் �ரப�்ளவில் ப�ரிய நாடான 
கஸகஸ்்தான். மசகு எண்பணய், 
இயற்டக எரிோயு, யுமரனியம் 
மற்றும் விடலமதிப�ற்ற உமலாக-
ஙகட்ளக பகாண்ட நாடு. இன்டறய 
பகாவிட் ்தாககம் ஏற்�டுத்திய, அதிக-
ரித்்த உலக்ளாவிய ேரத்்தக சீரகு-
டலவுகளினால், எண்டண மற்றும் 
அது சாரந்த எரிசகதி ப�ாருட்களின் 
உற்�த்தி மற்றும் ஏற்றுமதியில் 
மந்தம் ஏற்�ட்டு அந்த நாட்டின்
ப�ாரு்ளா்தாரத்தில் �ாரிய
்தாககத்ட்த ஏற்�டுத்தியுள்ளது.

்கஸ்கஸதைா்னப பயன்படுததி
தைன் பிரா்நதிய சசல்வாக்்க
விரிவுபடுததை மு்னகிறாரா புட்டின்?

க�ோவை நந்தன்...
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தை பிறநைதால் வழி பிறக்கும்
ைமிழர் பிரச்சிதைக்குதைதான்..?

பேச்சு நடத்த வாருங்கள், எமக்கிடடபேோன பிணக் -
கு்கடை நாபம பேசித தீர்பேமமன வருந்தி அடைக்கும் 
இனடறைே அரசாங்கததின ம்தாடரான அடை்பபுக்்கடை 
்கருததிற் ம்காள்ைாது ோர்த்ப பிர்தமர பமாடிக்கு ஆவ -
ணதட்த சமர்பபிதது இனி வரும் ட்த மா்த்பபிறை்பபுக்்க -
டையும் ஏமாற்றைம் ்தரும் மா்த்பபிறை்பபுக்்கைா்க மாற்றை 
பவண்டுமா? எனேது குறிதது சிந்திக்்க பவண்டும். தீரவுக் -
்கான ட்க கூடக் கூடிே சந்்தர்பேங்கள் உள்நாட்டிபேபே 
இருக்கினறைபோது அேலநாடு்களில ப்தடி ்காேதட்தக் ்கடததி 
மக்்கடை ஏமாற்றும் முேற்சி்கடை ்தமிழ் ்தடேடம்கள் 
ட்கவிட பவண்டும்.

 சரவப்தசம் எமது பிரச்சிடனடேத தீரக்்க உ்தவி மசய்யும் 
எனறு பமடேதட்தே நாடு்கடை நம்பிக் ம்கட்ட உண்டம்க -
டையும் நாம் மறைந்து விடக்கூடாது. 

இனி அடுதது வருகினறை ட்த மா்த்பபிறை்பபுக்குள் அர -
சுடன பேசி சமரசமான தீரடவக் ்காண திடசங்கற்ேம் 
ம்காள்பவாம். அதுபவ நீண்ட ்காேமா்க்ப புடரபோடி்ப 
போயுள்ை இந்்த இன்ப பிரச்சிடனக்கு சிறைந்்தம்தாரு தீரவா்க 
அடமயும் எனேப்த எமது ்கருத்தாகும்.

அரடச விட்டு சு. ்க. மவளிபேறுமமன...
நிமைவவைாது. ஏனனனில் இனமைய இக்்கட்-
டான சூழ்நிமையில் நாடு எதிரன்காண்டுள்ள 
பிரச்சிமன்கம்ள சரியா்க வி்ளங்கி அவற்மை 
முனனனடுத்துச் னசனறு ைக்்கம்ள சீரான 
வாழ்க்ம்கக்கு இட்டுச்னசல்ை வவண்டும் என்ப-
தில் இரண்டு ்கட்சி்களின தமைவர்களுவை உறு-
தியா்க இருக்கிைார்கள.

 நாடு ன்காவரானா ்பாதிப்பிலிருந்து முழுமை-
யா்க விடு்படாத ஒரு நிமையில் அரசாங்்கம் 
எடுத்து வரும் முயற்சி்களுக்கு அதன ்பங்்கா-
ளிக் ்கட்சி எனும் வம்கயில் ஸ்ரீைங்்கா சுதந்தி-
ரக் ்கட்சி தனது பூரண ்பங்்களிப்ம்ப முழுமை-
யா்க வழங்கி வருகிைது. ்கட்சி அரசியலுக்கு 
அப்்பால் ைக்்க்ளது பிரச்சிமன்கம்ளத் தீரப்்ப-
தில் அரசுக்கு எைது ்கட்சி வதாவ்ளாடு வதாள 
நிற்கும்.

 இவவவம்ளயில் அரசியல் இைா்பத்திற்்கா்க 
அரமச இமடநடுவில் ம்கவிட்டு னசல்வது 
ஆவராக்கியைானதல்ை. அரசியமை விடவும் 
ைக்்க்ளது வதமவ்கம்ள நிமைவவற்றுவது 
இனமைய அவசிய வதமவயா்க உள்ளனதன 

குறிப்பிட்ட சுவரன ரா்கவன ைற்றும் சுமைைா 
னைப்ம்ப ஆகிவயார தமிழ் ைக்்களுக்கு தைது 
ன்பாங்்கல் ைற்றும் புதுவருட வாழ்த்துக்்கம்ள-
யும் னதரிவித்துள்ளனர.

 தமிழ், முஸ்லிம் ைக்்க்ளது ஒற்றுமையான 
னசயல்்பாடு்கள எதிர்காைத்தில் இனப்பிரச்சி-
மனக்்கான தீரமவக் ்காண்்பதற்கு வ்பருதவியா்க 
இருக்்கனைன னதரிவித்த அவர்கள, முனனனாரு 
்காைத்தில் வாழ்ந்தது வ்பானறு தமிழ் முஸ்லிம் 
ைக்்கள வடக்கு, கிழக்கு ைட்டுைல்ைாது முழு 
நாட்டிலும் ஒற்றுமையா்க ஒனறு வசரந்து வாழ்-
வதன அவசியத்மதயும் வலியுறுத்தினர.

 மூனறிலிரண்டு ன்பரும்்பானமை ன்காண்-
டுள்ள இந்த அரசாங்்கத்தின மூைம் தமிழ், 
முஸ்லிம் ைக்்க்ளது பிரச்சிமன்கள ்பைவும் தீரக்-
்கப்்பட்டு வருகினைன. ன்காவரானா ்காைத்தில் 
இவற்றில் சிை பினனமடவு்கள ஏற்்பட்டாலும் 
நாடு வழமைக்குத் திரும்பியுள்ளது. அவற்மை 
மீண்டும் வழமைவ்பானறு முனனனடுத்துச் 
னசல்ை முடியும் எனவும் அவர்கள நம்பிக்ம்க 
னவளியிட்டுள்ளனர.

போராட்டங்களுக்கு...
ஆதரவளித்த அமனத்துத் தரப்பினருக்-
கும் நனறி னதரிவிப்்பதா்க இைங்ம்க 
ஆசிரியர வசமவ சங்்கத்தின ன்பாதுச் 
னசயைா்ளரான ைஹிந்த ஜயசிங்்க 
னதரிவித்தார.

இது னதாடரபில் வரத்தைானி அறி-
வித்தல் னவளியாகும் வமரயில், 
அரசியல்வாதி்களின வாக்குறுதி்கள 
னதாடரபில் னதாழிற்சங்்கங்்களுக்கு 
சந்வத்கம் இருந்ததா்கவும் அவர 
னதரிவித்தார. னதாழிற்சங்்க நடவடிக்-
ம்கமய நாசப்்படுத்த ்பைர முயற்சித்து 
தைது வ்பாராட்டத்மத நிறுத்தியதா்க 
ைஹிந்த ஜயசிங்்க னதரிவித்தார.
எவவாைாயினும், னதாடரச்சியான 
னதாழிற்சங்்க நடவடிக்ம்கயின மூைம் 

அடிப்்பமட சம்்ப்ள உயரமவ னவற்றி-
்கரைா்க ன்பற்றுக்ன்காடுத்த ஆசிரியர்க-
ம்ளயும் அவர ்பாராட்டினார.

அதி்பர வசமவ ைற்றும் ஆசிரிய 
ஆவைாச்கர்கள வசமவயின சம்்ப்ளத் 
திருத்தம் னதாடரபில் ்கருத்து னதரி-
வித்த அவர, அவர்களின தரத்திற்கு 
ஏற்்ப அடிப்்பமடச் சம்்ப்ளங்்களும் 
அதி்கரிக்்கப்்படும் எனைார.

அதி்பர வசமவ, ஆசிரிய ஆவைாச-
்கர வசமவ ைற்றும் ஆசிரியர வசமவ 
ஆகியமவ தனித்தனி வசமவ்க்ளா்க 
பிர்கடனப்்படுத்தப்்பட்ட அதிவிவசட 
வரத்தைானி அறிவித்தமை ்கல்வி 
அமைச்சின னசயைா்ளர வநற்று னவளி-
யிட்டுளமை குறிப்பிடத்தக்்கது.

வ்பருவம்ள நிரு்பர

ஷாதுலியயா 
த ரீ க் ்க ா வின 
உை்க ஆனமீ-
்கத் தமைவர 
ை ர ் ஹூம் 
ச ங் ம ்க க் கு -
ரிய னஷயகு 
ஸ ஜ ஜ ா த ா 
ை ர ் ஹூம் 
்கைாநிதி அஷனஷயஹ் மு்ம்ைத் 
அல் ்பாஸி பின அஷனஷயஹ் மு்ம்-
ைத் இப்ைாஹிம் அல் - ்பாஸி அல் ைக்கி. 
அஷஷாதுலி (ரஹ்) அல் ைக்கி அஷ-
ஷாதுலி (ரஹ்) அவர்களின 25 வருட   
ஞா்ப்காரத்த ்கத்தமுல் குரஆன தைாம் 
திக்ர ைஜலிஸ் நி்கழ்ச்சி இனறு  ஞாயிற்-
றுக்கிழமை வ்பருவம்ள சீனன 
வ்காட்மட ்கன்கானம்ன்காமட நூரா-
னியயா ஷாதுலியயா ஸாவியாவில்  
நமடன்பறும்.  

இது ன்காவிட் 19 சு்காதார வழி-
்காட்டலுக்கு அமைய வமரயருக்்கப்-
்பட்வடாரின ்பங்கு்பற்ைலுடன ்கலீ-
்பதுஷ ஷாதுலி னைௌைவி எம்.எம்.
எம். மஸனுல் ஆப்தீன (்பஹ்ஜி) 
தமைமையில் நமடன்பறும்.

்கலீ்பாக்்கள உைைாக்்கள, இஹ்-
வான்கள ்பளளிச்சங்்க உறுப்பினர-
்கள நி்கழ்வில் ்பங்கு்பற்றுவர.

மோருைா்தார பிரச்சிடனக்கு ... 
நிமையத்தின நடவடிக்ம்க்கள தற்-
்காலி்கைா்க நிறுத்தப்்பட்டமை, 
சிை விைான நிமையங்்களுக்்கான 
நடவடிக்ம்க்கள இமடநிறுத்தப் -
்பட்டதா்க னவளியாகும் த்கவல்்கள 
ைற்றும் மினசார னநருக்்கடியினால் 
ஏற்்படக்கூடிய ்பாதிப்பு்களினால் 
இந்த அவசர வதமவ உணரப்்ப -
டுவதா்க அதில் சுட்டிக்்காட்டப் -
்பட்டுள்ளது.

ன்பாரு்ளாதாரத்தின இவவா -
ைான பினனமடவு ன்பரும்்பாலும் 
நாட்டின சட்டவாட்சிக்கும் நிர -
வா்கத்திற்கும் ்பாத்கைான விம்ள -
வு்கம்ள ஏற்்படுத்தக்கூடுனைன 
இைங்ம்க சட்டத்தரணி்கள சங்்கம் 
குறிப்பிட்டுள்ளது.

நாட்டின னவளிநாட்டு ம்கயி -
ருப்பு மூனறு பில்லியன னடாைரா்க 
அதி்கரித்துள்ளதா்க இைங்ம்க 
ைத்திய வங்கி அறிவித்துள்ள 
வ்பாதிலும் அதில் எவவ்ளவு 
னதாம்கமய ்பயன்படுத்த முடியும் 

என்பதமன ஆராய வவண்டுனைன -
வும் அறிக்ம்கயில் னதரிவிக்்கப்்பட் -
டுள்ளது.

னதாற்றுவநாய நிமைமையினால் 
அரசாங்்கம் சவால்்கம்ள எதிரவநாக் -
கியுள்ளது என்பதமன ஏற்றுக்ன்காள -
வதா்கவும் இைங்ம்க சட்டத்தரணி -
்கள சங்்கம் சுட்டிக்்காட்டியுள்ளது.

அந்த சவால்்களுக்கு மு்கம் -
ன்காடுக்்க அரசாங்்கம் நடவடிக்ம்க 
எடுத்துள்ளதா்கவும் அறிக்ம்கயில் 
குறிப்பிடப்்பட்டுள்ளது.

தற்வ்பாமதய னநருக்்கடி நிமை -
மைக்கு நிமையான தீரமவப் 
ன்பற்றுக்ன்காளவதற்கு ஏதுவான 
னதாழில்நுட்்ப விவசட நிபுணத் -
துவம் ன்பற்ை உளநாட்டு, சரவ -
வதச ரீதியில் அங்கீ்கரிக்்கப்்பட்ட 
சுயாதீன ைற்றும் ்பக்்கச்சார்பற்ை நிபு -
ணர்கள, நிறுவனங்்களின உதவிமய 
ன்பற்றுக்ன்காளளுைாறு இைங்ம்க 
சட்டத்தரணி்கள சங்்கம் அரசாங்்கத்தி-
டம் வ்காரிக்ம்க விடுத்துள்ளது.

புேடம்பேரிசில ேரீட்டச...
ஏற்்பாடு்கள னசயயப்்பட்டுள்ளன.  

அத்துடன, 2021 ஆம் ஆண்டுக்்கான 
்க.ன்பா.த உயரதரப் ்பரீட்மச நாடு 
முழுவதும் 2022 ஆம் ஆண்டு ன்பப்-
ரவரி ைாதம் 07 ஆம் தி்கதி முதல் 

ைாரச் 05ஆம் தி்கதி வமர நமடன்பை-
வுள்ளது.  02 ஆயிரத்து 438 ்பரீட்மச 
நிமையங்்களில் ்பரீட்மச்கள நமட-
ன்பைவுள்ளதா்க ்பரீட்மச்கள திமணக்-
்க்ளம் அறிவித்துள்ளது.    

”சந்திரிக்்கா” நூல...
தரிந்து னதாட்டவத்த என்பவரால் 
னதாகுக்்கப்்பட்டுள்ள இந்நூல், ‘சந்தி-
ரிக்்கா’ என ன்பயரிடப்்பட்டுள்ளது.

சாரதியின் அசட்டை 
காரணமாக ல�ாறி 
உரி்மயாளர் பலி
னதல்வதாட்மட தின்கரன நிரு்பர

்கம்்பம்ள  ன்பாலிஸ் பிரிவுக்கு உட்-
்பட்ட  னதாழுவ, இங்குருவத்த  ்பகுதி-
யில் வா்கனம் திருத்தும் நிமையத்தில் 
தனது ்படி னைாறி ர்க வா்கனத்திற்கு 
இயந்திர எண்னணய ைாற்றியபின  
எண்னணயக் ்கசிவு ஏற்ைப்்படுகினைதா 
என வா்கனத்துக்கு அடியில் னசனறு 
்பாரத்த னைாறி உரிமையா்ளர 
னைாறியின டயரில் சிக்கி ்பலியாகியுள-
்ளார. வா்கன உரிமையா்ளர வா்கனத்-
துக்கு அடியில் இருப்்பமத அறியாத 
சாரதி வா்கனத்மத இயக்கியதாைவய 
இவவாறு அவர ்பலியாகியுள்ளார.

சடைம் ்கம்்பம்ள மவத்தியசாமை-
யில் மவக்்கப்்பட்டுள்ளது. ்கம்்பம்ள  
ன்பாலிசார வைைதி்க  விசாரமண்கம்ள 
வைற்ன்காண்டு வருகினைனர. இச்சம்-
்பவம் வநற்று  முனதினம் இரவு 9.00 
ைணிய்ளவில் இடம் ன்பற்றுள்ளது.

அ்க்க்பேடுத்த்பேட்ட பசடவ்கைா்க...
ஆண்டு ஆ்கஸ்ட் ைாதம் 30 ஆம் தி்கதி 
முதல் அமுைாகுவதா்கவும் அந்த வரத்-
தைானி அறிவித்தலில் குறிப்பிடப்்பட்-
டுள்ளது.  

இதன்படி, நியைனம், ்பதவி 
உயரவு, இடைாற்ைம் உளளிட்ட 
ஏமனய நிறுவன நடவடிக்ம்க 
னதாடர்பான அதி்காரங்்கள ைற்றும் 
ஏற்்பாடு்கள, அந்தந்த வசமவ்களுக்-

்கா்க தற்வ்பாது அமுலில் உள்ளவாறு 
னதாடரந்தும் நமடமுமையாகும்.  

குறிப்பிட்ட வசமவ்களுக்்கான 
விவசட வவதன முமைமை னதாடர-
பில், சம்்பந்தப்்பட்ட அதி்காரி்கம்ள 
வினவி, ன்பாருத்தைான வம்கயில் 
திருத்தம் வைற்ன்காள்ள முடியனைன-
றும் வரத்தைானி அறிவித்தலில் குறிப்-
பிடப்்பட்டுள்ளது.   

இேஙட்கயின மோருைா்தாரம்...
இந்திய னவளிவிவ்கார அமைச்சர 

்கைாநிதி எஸ். னஜயசங்்கர தனது உத்-
திவயா்கபூரவ டுவிட்டர த்ளத்தில் 
்பதிவு னசயதுள்ளார.

திருச்சி எம்.வ்க. ஷாகுல் ்மீது

தமிழ்க மீனவர்கம்ள விமரந்து விடுவிக்்க 
இைங்ம்க அரசுக்கு ைத்திய னவளியுைவுத்துமை 
அமைச்சர னஜயசங்்கர வ்காரிக்ம்க விடுத்துள -
்ளார. ைனிதவநய அடிப்்பமடயில் இைங்ம்க 
சிமையிலுள்ள இந்திய மீனவர்கம்ள முன-
கூட்டிவய விடுவிக்்க வவண்டுனைன வவண்டு-
வ்காள விடுத்துள்ளார.

தமிழ்நாடு மீனவர்கள, இைங்ம்க ்கடற்-
்பமடயினரால் ம்கது னசயது சிமை்களில் 
அமடக்்கப்்பட்டுள்ளது னதாடர்பா்க ைத்திய 
னவளியுைவுத்துமை அமைச்சர னஜயசங்்க -
ருக்கு, தமிழ்நாடு முதைமைச்சர மு.்க.ஸ்டா-
லின, இரண்டு தினங்்களுக்கு முன வ்காரிக்ம்க 
விடுத்து சமூ்க வமைத்ளத்தில் ்பதிவு ஒனமை 
னவளியிட்டிருந்தார. அந்தப் ்பதிவில் அவர, 
“இைங்ம்க சிமை்களில் வாடும் தமிழ்க மீன-
வர்களின ்காவல் வைலும் நீடிக்்கப்்பட்டு 

இருப்்பது மிகுந்த அதிருப்திமயத் தருகிைது. 
இைங்ம்க சிமையில் இருக்கும் தமிழ்க மீன-
வர்கம்ள விடுவிக்்க ைத்திய அமைச்சர னஜய -
சங்்கர உடனடியா்க தமையிட்டு நடவடிக்ம்க 
எடுக்்க வவண்டும்” எனறு கூறியிருந்தார.

இந்த நிமையில் மீண்டும் இைங்ம்க 
சிமையில் உள்ள தமிழ்நாட்டு மீனவர்கம்ள 
விமரவில் விடுதமை னசயயுைாறு ைத்திய 
னவளியுைவுத்துமை அமைச்சர னஜயசங்்கர, 
இைங்ம்க அரசுக்கு வ்காரிக்ம்க மவத்துள்ளார. 
ைனிதவநய அடிப்்பமடயில் முனகூட்டிவய 
மீனவர்கம்ள விடுவிக்குைாறு இைங்ம்க அரசி -
டம் அமைச்சர னஜயசங்்கர வ்காரிக்ம்க மவத் -
துள்ளார.

மின விநிவயா்கத்மத தமடயினறி 
முனனனடுத்துச் னசல்வதற்்கா்க நா்ளாந்-
தம் 1,500 னைற்றிக் னதான டீசல் 
மினசார சம்பக்கு வழங்்க தீரைா-
னிக்்கப்்பட்டுள்ளதா்க இைங்ம்க 
ன்பற்வைாலியக் கூட்டுத்தா்பனத்-
தின தமைவர சுமித் விவஜசிங்்க 
னதரிவித்துள்ளார.அடுத்த ்கட்ட 
நடவடிக்ம்க்கள னதாடரபிைான 

தீரைானங்்கம்ள வைற்ன்காளவதற்-
்கா்க எதிரவரும் னசவவாயக்கிழமை 
்கைந்துமரயாடல் நமடன்பைவுள-
்ளது. இதனிமடவய, மினனுற்்பத்தி 
நிமையங்்கம்ள அண்மித்து திடீர 
வ்கா்ளாறு ஏற்்பட்டமை னதாடரபில் 
விசாரமண னசயயுைாறு ன்பாலிஸ் 
ைாஅதி்பரிடம் முமைப்்பாடு னசய -
யப்்பட்டுள்ளது.

ஆயிரம் வீடு்கள்...
இராஜாங்்க அமைச்சருைான ஜீவன 
னதாண்டைான தமைமையில்  நமட-
ன்பற்ைது.  அவவீடு்களுக்்கான திைப்பு்க-
ளும்  இங்கு வழங்்கப்்பட்டன. 

இதில் ்கடந்த அரசாங்்க ்காைத்தில் 
ைமைய்கப் பிரவதசங்்களில் இந்திய 
நிதி உதவியினூடா்க நிரைாணிக்்கப்-
்பட்ட வீடு்களுக்கு ஆட்சி ைாற்ைத்தின 
்காரணைா்க வீதி, குடிநீர, மினசாரம் 
வ்பானை உட்்கட்டமைப்பு குமை்பாடு-
்கள இருந்தன.

அதமன தற்வ்பாமதய  அரசு  
வதாட்ட வீடமைப்பு அமைச்சின 
ஊடா்க நிதி்கள ஒதுக்கி, உட்்கட்ட-
மைப்பு வசதி்கம்ள பூரணப்்படுத்தி 
ஆயிரம் வீடு்கம்ள ்பயனாளி்களுக்கு 
ம்கயளிக்கும் வம்கயில் இந்த நி்கழ்வு 
வநற்று நமடன்பற்ைது.

அத்வதாடு, ைமைய்க ்பகுதி்களில் 
னதரிவு னசயயப்்பட்ட ஆையங்்களுக்கு 
நிதி உதவி வழங்கும் நி்கழ்வும் இதன-

வ்பாது நமடன்பற்ைது. இதில் இம்ளஞர 
ைற்றும் விம்ளயாட்டுத்துமை அமைச்-
சரும், அபிவிருத்திக் கூட்டிமணப்பு 
ைற்றும் ்கண்்காணிப்பு அமைச்சரும் 
ைற்றும் டிஜிட்டல் னதாழில்நுட்்பம் 
ைற்றும் னதாழில் முயற்சி அபிவி -
ருத்தி இராஜாங்்க அமைச்சருைான 
நாைல் ராஜ்பக் ஷ, இைங்ம்கக்்கான 
இந்தியத் தூதுவர வ்கா்பால் ்பாக்வை, 
்கண்டிக்்கான இந்திய உதவி தூதுவர 
திருைதி ஆதிரா, நுவனரலியா 
ைாவட்ட ்பாராளுைனை உறுப்பி -
னர எம்.ரவைஷவரன, இ.னதா.
்காவின உ்ப தமைவரும், பிரதை -
ரின இமணப்புச் னசயைா்ளருைான 
னசந்தில் னதாண்டைான, வீடமைப்பு 
அமைச்சின  னசயைா்ளர ஆகிவயாரு-
டன இைங்ம்க னதாழிைா்ளர ்காங்கி-
ரஸின முக்கியஸ்தர்கள உளளிட்ட 
உயர அதி்காரி்களும் ்கைந்து ன்காண்-
டனர.

சீமமந்து ்தட்டு்போட்டு...

 எதிரவரும் 18ஆம் தி்கதி இரண்டு 
இைட்சம் சீனைந்து ன்பாதி்கம்ளத் 
தாங்கிய ்கப்னைானறு நாட்டுக்கு வர-
வுள்ளது.  எனவவ, எதிரவரும் 22 ஆம் 

தி்கதியின பினனர சீனைந்து தட்டுப்-
்பாடு குமைவமடயனைன சீனைந்து 
இைக்குைதியா்ளர்களும், உளளூர உற்-
்பத்தியா்ளர்களும் னதரிவிக்கினைனர. 

ரயில பசடவ்கள் பநற்று...
நீக்்க ரயில்வவ திமணக்்க்ள ன்பாது 

மு்காமையா்ளர நடவடிக்ம்க எடுத் -
தமைக்கு எதிரப்பு னதரிவித்து இச் -
சங்்கம் வநற்று முனதினம் திடீர 
்பணிப்புைக்்கணிக்ம்க வைற்ன்காண் -
டது.  

்பதவி நீக்்கப்்பட்ட ரயில் நிமைய 
அதி்பர்கள சங்்கத்தின உ்பதமை -
வமர மீண்டும் அந்தப் ்பதவியில் 
அைரத்த நடவடிக்ம்க எடுக்்கப்்பட் -
டமதயடுத்து, இச்சங்்கம் வ்பாராட் -
டத்மதக் ம்கவிட்டது. 

சங்கக்குரிய க�ாநிதி
அஷலஷெய்கு முஹமது
இப்ாஹிம் அல் - பாஸி (ரஹ்)
ஞாபகார்்த்த மஜ்லிஸ்

மனி்தபநே அடி்பேடடயில இேஙட்க சிடறையிலுள்ை

இந்திய மீனவர்களை முன்கூட்டியய 
விடுவிக்க யவண்டும் இேஙட்க அரசுக்கு 

மததிே அடமச்சர
மெய்சங்கர ப்காரிக்ட்க

அடுத்த ்கட்்ட முடிவு்கள் குறிதது
மின்்சார ்ளை ச்வவசாயன்று யைச்சு

்பாராளுைனைத்திற்கு சமு்கைளிக்கும் ்பாரா-
ளுைனை உறுப்பினர்கள, அமைச்சர்கள 
ைற்றும் பிரமு்கர்களின உணவு ைற்றும் குடி -
்பானங்்களுக்்கா்க ைாத்திரம் ்கடந்த ஆண்டு 
(2021) சுைார 09 வ்காடி ரூ்பா னசைவிடப்்பட் -
டுள்ளதா்க ்பாராளுைனை த்கவல்்கம்ள வைற் -
வ்காள்காட்டி, சிங்்க்ள நாளினழானறு னசயதி 
னவளியிட்டுள்ளது. ்பாராளுைனைத்தில் னசயற் -
்படுகினை குழுக்்களுக்கு முனனிமையில் 
சமு்கைளிக்கும் அரச அதி்காரி்களுக்கும் ்பாரா -
ளுைனைத்தினாவைவய உணவு விநிவயாகிக்்கப்-
்படுவதா்க னதரிய வருகினைது. இவதவவம்ள, 
்பாராளுைனைத்தில் உணவு ன்பாருட்்களில் 

முனனனடுக்்கப்்படுகினை வைாசடி்கள ைற்றும் 
வீண்விரயங்்கம்ள தவிரப்்பதற்கு, ்பாராளு -
ைனை னசயைா்ளர நாய்கம் ்பல்வவறு நடவடிக்-
ம்க்கம்ள முனனனடுத்துள்ளார. இதன ஒரு 
்கட்டைா்க, ்பாராளுைனை அதி்காரி்கள ைற்றும் 
ஊழியர்களின ்பயணப் ன்பாதி்கள எழுைாைா்க 
்பரிவசாதமனக்கு உட்்படுத்தப்்படுனைன த்க-
வல்்கள குறிப்பிடுகினைன.

அரிசி, ைரக்்கறி உளளிட்ட உணவுப் ன்பாருட்-
்களின விமை்கள அதி்கரித்துள்ளமதயடுத்து, 
்பாராளுைனைத்தில் உணவு சமைக்கும் நடவ -
டிக்ம்க்கள வமரயறுக்்கப்்பட்டுள்ளதா்கவும் 
அறிய முடிகினைது.

ைசாரசாளுமன்்றததில் ரூ.9 ய்கசாடிககு
உணவு உட்ச்கசாண்்ட  பிரமு்கர்கள்!

யாழ்ப்்பாணம் - சந்திரத்து ஞான மவரவர 
ஆையத்தில் வ்காபூமச நமடன்பற்று பினனர 
வ்கா்பவனி ைற்றும் வ்காைாதா கீரத்தனங்்கள 
என்பன முமைவய நமடன்பற்ைன.

வ்கா்பவனி ஆையத்திலிருந்து ஆரம்்ப-
ைாகி ்காங்வ்கசனதுமை வீதி ஊடா்க மினசார 
நிமைய வீதி, யாழ் ்பஸ் நிமைய வைற்கு வீதி 

ைற்றும் ஆஸ்்பத்திரி வீதி ஊடா்க ஆையத்மத 
வந்தமடந்தது. வ்காைாதா உற்சவத்தில் ்பாரா -
ளுைனை உறுப்பினர த.சித்தாரத்தன, சைய குரு-
ைார்கள, வடக்கு ைா்காண சம்ப உறுப்பினர-
்கள, பிரவதச சம்ப தவிசா்ளர்கள, ்பாடசாமை 
ைாவர்கள ைற்றும் அடியார்கள என ்பைரும் 
்கைந்து ன்காண்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்்கது.

யசாழ்பைசாணததில் ைட்டி்ப சைசாங்கல் விழசா

இனனும் ஒரு சிே நாட்்களில...
சுதந்திரைா்க விசாரமண்கம்ள வைற்ன்காளவ-

தற்்கான வாயப்ம்ப வழங்்க வவண்டும். இனனும் 
ஒரு சிை நாட்்களில் இந்த சம்்பவம் னதாடரபி-
ைான முழுமையான வி்பரங்்கம்ள நாட்டு ைக்்க-
ளும் வ்பராயர ்காரடினலும் ்கண்டிப்்பா்க னதரிந்து 
ன்காள்ள முடியனைன ்பாது்காப்புச் னசயைா்ளர 
னஜனரல் ்கைால் குணரட்ண னதரிவித்தார.  

அத்துடன ன்பாரம்ள வதவாையத்தில் ம்கக் -
குண்டு ்கண்னடடுக்்கப்்பட்ட சம்்பவத்துடன 
னதாடரபு்பட்ட ச்கை சந்வத்கந்பர்களும் ம்கது 
னசயயப்்பட்டு சட்டத்திற்கு முனனர ்கண்டிப் -
்பா்க நிறுத்தப்்படுவனரனறும் ்பாது்காப்புச் 
னசயைா்ளர னஜனரல் ்கைால் குணரட்ண னதரி-
வித்தார.  விசாரமண்கள முடிவு ன்பறுவதற்கு 
முனனர அது னதாடரபில் வீணான விைரசனங் -
்கம்ள வைற்ன்காள்ள வவண்டானைனவும் அவர 
வவண்டுவ்காள விடுத்தார.  

்கண்டிக்கு விஜயம் னசயத ்பாது்காப்புச் னசய -
ைா்ளர, அஸ்கிரிய ைற்றும் ைல்வத்து வதரர்கம்ள 
சந்தித்த பின  ஊட்கங்்களுக்கு ்கருத்து னதரிவிக் -
கும் வ்பாவத வைற்்கண்டவாறு னதரிவித்தார.  

ன்காழும்பு ்பண்டாரநாயக்்க சரவவதச ஞா்ப-
்காரத்த ைாநாட்டு ைண்ட்பத்தில் எதிரவரும் 
26ஆம் தி்கதி நமடன்பைவுள்ள னஜயஸ்ரீ ஆசி 
வழங்கும் நி்கழ்விற்்கான அமழப்பிதழ்்கம்ள 
அஸ்கிரிய ைற்றும் ைல்வத்து வதரர்களுக்கு 
வழங்கும் ன்பாருட்டு வநற்று ்கண்டிக்கு விஜயம் 
னசயதிருந்த வ்பாவத அங்கு ஊட்கவியைா்ளர்கள 
எழுப்பிய வ்களவி்களுக்கு ்பதிைளிக்ம்கயில் 
வைற்்கண்டவாறு னதரிவித்தார.  

்பாது்காப்புச் னசயைா்ளர இங்கு வைலும் 
்கருத்து னதரிவிக்ம்கயில் :-   

சம்்பவம் ஒனறு இடம்ன்பற்று 24 ைணித்தியா-
ைத்திற்குள அந்த சம்்பவம் னதாடரபில்   விைர-
சிப்்ப்பது சாதாரணைானது என நான நிமனக்்க-
வில்மை.  

விசாரமணனயானறு நடத்துவது என்பது இை -
குவான ்காரியைல்ை. அதமன நிமனத்தவாறு 24 
ைணித்தியாைத்திற்குள முடிக்்கவும் முடியாது. 
விசாரமண ஒனறு நடத்தப்்படும்வ்பாது 
்பல்வவறு வ்காணங்்களில் ்பாரக்்கவவண்டிய 
்பை விடயங்்கள உள்ளன. அந்த விசாரமண்கள 
மூைம் உடனடியா்க னதரிந்து ன்காள்ளக் கூடிய 
விடயங்்கள உள்ளன. வைலும் வதடிக் ்கண்டு-
பிடிக்்க வவண்டிய ்பமழய ்படங்்கள உள்ளன. 
எனவவ எந்த ஒரு விசாரமண்கள னதாடரபிலும் 
ஒரு குறிப்பிட்ட ்காைம் வதமவப்்படும் என 
நான நிமனக்கினவைன. இதற்்கா்க ்பை ைாதங் -
்கள எடுக்்கவவண்டும் எனறு நான கூைவில்மை. 
குமைந்த்பட்சம் சிை நாட்்க்ளாவது வதமவப்்ப -
டும் எனறு நான நிமனக்கினவைன.  

எனவவ இது  சம்்பவனைானறு நமடன்பற்று 
அது னதாடர்பான விசாரமண்கள முடிவு ன்பறு -
வதற்கு முனனர அந்த விசாரமண னதாடரபில் 
விைரசிப்்பது என்பது சாதாரணம் அல்ை.  

வதவாையங்்கள, வி்காமர்கள உளளிட்ட 
அமனத்து ைத தைங்்களில் ்பாது்காப்பு னதாடர -
பில் நாங்்கள கூடிய ்கவனம் னசலுத்தி வருகின -
வைாம்.  

சம்்பவத்தில் வைற்்படி வதவாையத்தில் ம்கக் -
குண்டு ஒனறு ்கண்னடடுக்்கப்்பட்டுள்ளது. 
அந்த ம்கக்குண்மட அங்கு மவத்த சந்வத்க ந்பர 
தற்வ்பாது ம்கது னசயயப்்பட்டுள்ளார. அவரி -
டம் வைற்ன்காண்ட விசாரமணயின பிரதி்பை -
னா்க இனனும் ்பைர விசாரமண்களுக்்கா்க ம்கது 
னசயயப்்பட உள்ளனர. இது னதாடர்பான விசார -
மண்கள ்பல்வவறு வ்காணங்்களில் னதாடரந்தும் 
முனனனடுக்்கப்்பட்டு வருகினைன.   

இந்த சந்தரப்்பத்தில் நான நாட்டு ைக்்களிடம்  
ஒரு விடயத்தில் வவண்டிக் ன்காள்ள விரும்பு-

கினவைன.  சம்்பவம் நமடன்பற்ை சிை ைணிவந -
ரத்துக்குள அல்ைது 24 ைணிவநரத்துக்குள இந்த 

விசாரமண்கம்ள முடிவுக்கு ன்காண்டுவந்து 
ம்கது னசயய முடியுைாயின அது ஒரு அதிசய-
ைாவவ இருக்கும்.  

இந்த சம்்பவம் னதாடரபில் நாட்டு ைக்்கள 
னதரிந்தமத விட ்பல்வவறு விடயங்்கள நாங்்கள 
னதரிந்து மவத்துளவ்ளாம். தற்ன்பாழுது விசார-
மண்கள முனனனடுக்்கப்்பட்டு வருவதால் அந்த 
விசாரமண்களுக்கு ்பாதிப்பு ஏற்்படும் என்பமத 
்கருத்தில் ன்காண்டு அது னதாடரபிைான எந்த 
ஒரு ்கருத்மதயும் இப்வ்பாமதக்கு கூை முடியாது  

இந்தச் சம்்பவத்துடன னதாடரபு்பட்ட ச்கை சந்-
வத்கந்பர்களும் சட்டத்திற்கு முன ்கண்டிப்்பா்க 
நிறுத்தப்்படுவார்கள எனறு நாட்டின ்பாது்காப்-
புச் னசயைா்ளர எனை வம்கயில் எனனால் உறுதி-
னைாழி வழங்்க முடியும் எனைார.  

குற்ைவாளி்கம்ளப் ்பாது்காக்்க முயற்சிப்்பதா்க -
வும் அதனால் சி சி ரீ வி சரியான நடவடிக்ம்க 
எடுக்்கப்்படவில்மை என ்காரடினல்   குற்ைம்-
சாட்டியுள்ளார. இது னதாடரபில் எனன கூை 
விரும்புகிறீர்கள என ஊட்கவியைா்ளர ஒருவர 
எழுப்பிய வ்களவிக்கு ்பதிைளித்த ்பாது்காப்புச் 
னசயைா்ளர :-  

நான நிமனக்கினவைன ்காரடினல்   எதமனக் 
கூறினாலும் அவர கூறுவமத விட ்பை வ்காணங்-
்களில் சிந்தித்து உரிய விசாரமண்கம்ள வதமவக்-
வ்கற்்ப வைற்ன்காளவதற்குத் வதமவயான ச்கை 
திைமை்களும் சிஐடியினருக்கும் ன்பாலிஸாருக்-
கும் இருக்கினைது.  சட்டம் னதாடர்பா்கவும் 
விசாரமண்கள னதாடர்பா்கவும் இதற்கு முனனர 
விசாரமண்கம்ள வைற்ன்காண்ட  அனு்பவ -
முள்ள அதி்காரி்கவ்ள இந்த விசாரமண்கம்ளயும் 
வைற்ன்காண்டு வருகினைனர. எனவவ அவர்க-
்ளது விசாரமணக்கு இமடயூறு ஏற்்படாைல் நாம் 
்பாரத்துக் ன்காள்ள வவண்டும்  

 எனவவ இந்த விடயத்தில் நாங்்கள அவச-
ரப்்பட முடியாது. ன்பாலிஸாருக்கு விசாரமண 
னசயயும் முமைமைமய ்கற்பிக்்காைல் அவர்க-
்ளது விசாரமண்கள னதாடரபில் விைரசிக்்காைல் 
அவர்கள சுதந்திரைா்க விசாரமண்கம்ள வைற்-
ன்காளவதற்்கான வாயப்ம்ப வழங்்க வவண்டும் 
எனறு நான வ்கட்டுக் ன்காளகினவைன.  

இனனும் ஒரு சிை நாட்்களில் இந்த சம்்பவம் 
னதாடரபிைான முழுமையான வி்பரங்்கம்ள 
நாட்டு ைக்்களும் ்காரடினலும் ்கண்டிப்்பா்க 
னதரிந்து ன்காள்ள முடியும்.  

இதற்கு முனனரும் ைங்்கா ன்ாஸ்பிடலில் 
இதுவ்பானை சம்்பவம் இடம்ன்பை இருந்தது. 
அந்த சம்்பவம் னதாடரபிைான ச்கை சந்வத்கந்பர-
்களும் ம்கது னசயயப்்பட்டனர. அமத வ்பானறு 
இந்த சம்்பவத்திலும் வதடித்வதடி விசாரமண-
்கள முனனனடுக்்கப்்படுகினைன. எனவவ சட்-
டத்மத ்பாது்காக்கும் அதி்காரி்கள னதாடரபில் 
நாம் நம்பிக்ம்க மவக்்க வவண்டும். ஏனனனில் 
அந்த அதி்காரி்கள மி்கவும் அரப்்பணிப்புடன 
தனது விசாரமணமய, ்பணி்கம்ள, வசமவமய 
முனனனடுக்கினைனர எனறும் ்பாது்காப்புச் னசய-
ைா்ளர சுட்டிக்்காட்டினார.  

ன்பாலிஸ்ைா அதி்பருக்கு முடியாவிடின 
அவரது வ்காட்மட ்கழட்டி விட்டு னசல்லு-
ைாறு ்காரடினல்  கூறியுள்ளார. இது னதாடரபில் 
நீங்்கள எனன கூை விரும்புகினறீர்கள என ைற்று-
னைாரு உதவியா்ளர வினவிய வ்களவிக்கு ்பதிை-
ளித்த ்பாது்காப்புச் னசயைா்ளர :   

ன்பாலிஸ்ைா அதி்பருக்கு வ்காட்மட வழங்-
கியவர ்காரடினல் அல்ை. எனக்கு னதரியாது. 
இதற்்கான ்பைம் அவருக்கு இருக்கினைதா எனறு 
எனைாலும் ்கருத்துக் கூறும் உரிமை அவருக்கு 
உண்டு.   எனமனப் ன்பாருத்தைட்டில் ன்பாலிஸ் 
ைாஅதி்பர இது னதாடரபிைான முழுமையான 
விசாரமண்கம்ள முனனனடுப்்பது ்பற்றி ்பாது்காப்-
புச் னசயைா்ளர எனை வம்கயில் நான அறிந்துள-
வ்ளன எனறும் வி்ளக்்கைளித்தார.



THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY JANUARY 16, 2022 52022 ஜனவரி 16 ஞாயிற்றுக்கிழமை

மா த்தறை ஆற்றில் உள்ள 
முதறைகள மனிதறை 
ககொல்ைொது எனகைொரு 

நொட�ொடி பொ�ல் உண்டு. ஆனொல் நை 
மொமிசம் உண்்ொத முதறைகற்ள 
இதுவறை நொம் அறிநததில்றை. சிை-
டவற்ளகளில் ஆறு, கு்ளம், சதுப்பு 
நிைஙகற்ள அண்டிய பிைடதசஙகளில் 
வசிக்கும் முதறைகள மனிதரகற்ள 
இறையொக்கிக் ககொண்� சநதரப்பங-
கள உண்டு. ஆனொல் க�லில் முதறை 
தொக்குதல் பற்றி இதுவறை யொரும் டகட்-
�தில்றை. ஆனொல் புதுவரு� ஆைம்பத்-
து�ன அதொவது ஜனவரி 3ஆம் திகதி 
க�லில் ந�நத முதறை தொக்குதல் இந-
நொட்டின முதல் த�றவயொக நிகழநத 
சம்பவமொகும். இது பைைது கநற்றிப் 
புருவஙகற்ள உயரத்தியுள்ளது.  

இச் சம்பவம் கதஹிவற்ள க�ல் 
பிைடதசத்திடைடய இ�ம்கபற்றுள்ளது. 
கதஹிவற்ள ையில் நிறையத்துக்கு 
பினபுைம் உள்ள ககொ�கை அருகிலுள்ள 
ஆழக�லில் சுழிடயொடுவதற்கு கசனை 
கிருைப்பறனறய டசரநத டசொமசிறி 
பீரிஸ் (ஜயநத) எனபவடை முதறைக்கு 
இறையொகி துைதிருஷ�வசமொக உயிரி-
ழநதொர. இைத்மைொறன கல்டதமுல்ை 
சுனொமி மீனவ கிைொமத்தில் வசித்த 58 
வயதொன டசொமசிறி பீரிஸ் 16 வரு�ஙக-
்ளொக ஆழ க�லில் சுழிடயொடி அைஙகொை 
மீனகற்ள பிடித்து வொழக்றக ந�த்துப-
வர. அவரின ஒடை மகள தக்ஷிைொ  தில் -
ருக்ஷி.  

"ஒவகவொரு நொளும் கொறை 6 
மணிக்கு வீட்டில் இருநது புைப்பட்டுச் 
கசனறு க�லில் சுழிடயொடி அைஙகொை 
மீனகற்ள பிடித்து வருவொர. அவர பழ-
குவதற்கொக கசய்யும் கதொழில் அல்ை. 
அவர ப�கில் கசல்பவைல்ை .நீநதிடய 
கசல்வொர. ஒட்சிசன தொஙகியும் பயன -
படுத்த மொட்�ொர சுழிடயொடுவதற்கொன 
அஙகிறயயும் அதற்குத் டதறவயொன 
கொைணிகற்ள மொத்திைடம பயனபடுத்-
துவொர. சம்பவ தினத்தனறு கொறை 10 
மணிக்டக முதறை அவறை தனக்கு 
இறையொக்கியுள்ளது எனறு டபச ஆைம்-
பித்த டசொமசிறியின மறனவி ைட்சுமி 
கபடைைொ. 

"எனக்கு பகல் 12 மணிய்ளவில் 
வீட்டிற்கு அருகில் உள்ள நண்பர 
ஒருவர ந�நத சம்பவத்றத வநது 
கூறினொர. நொன க்வரின சடகொதரி-
யு�ன களுடபொவிை றவத்தியசொறைக்-
குச் கசனடைன. அஙகு அவர மை்ம் 
அற�நதறத அறிநடதன".  எனைொர 
மறனவி ைட்சுமி கபடைைொ. 

இைண்டு முதறைகள அநத க�ற்பகு -
தியில் ந�மொடுவதொக மை்மற�நத 
டசொமசிறியின உைவினரகள கூறுகின -
ைொரகள. அதனொடைடய கதஹிவற்ள 
க�ல் பிைொநதியத்தில் முதறைகற்ள 
பிடிக்கும் ந�வடிக்றக ஆைம்பிக்கப்பட் -
டுள்ளதொக கதரிவிக்கினைொரகள. இல் -
ைொவிட்�ொல் டசொமசிறி டபொனை சிை 
சுழிடயொடிகளுக்கு மொத்திைமல்ை க�லில் 
இைஙகி நீநதும் உளளூர மற்றும் 
கவளிநொட்டு உல்ைொசப் பிையொணிகளுக்-
கும் உயிர அச்சுறுத்தல்  இருக்கத்தொன 
கசய்யும்.   

"எனக்கு சுழிடயொடி ஒருவறை 
முதறை தொக்கியுள்ளதொக அறழப்-
கபொனறு வநதது. அவடவற்ளயில் சுழி -
டயொடிகள சிைரும் கறைக்கு வநதொரகள. 
நொனும் இனனும் நொனகு டபரும் ப�கு 
ஒனறில் ஏறி க�லுக்கு கசனடைொம். 
டசொமசிறிறய ஆழ க�லுக்குள முதறை 
இழுத்துச் கசல்வறத நொன  கண்ட�ன. 
மீண்டும் முதறை டமடை வநதது. 
நொன ப�கின நஙகூைத்றத முதறை-
யின டமல் படுமொறு டபொட்ட�ன. அதன 

பினனர ப�றக டவகமொக முனனொல் 
கசலுத்திடனன. அப்டபொது அவறை 
முதறை விட்டுவிட்�து. முதறை 
அவரின டதொளபட்ற�றய பிடித்திருந-
தது றகறய பிடித்திருநதொல் றகறய 
இழநதொவது அவர தப்பியிருக்கைொம். 
அவைொல் எதுவும் கசய்ய முடியொமற்டபொ-
யிற்று. நொம் பினனர அவறை கறைக்கு 
ககொண்டு வநடதொம்” என ககொழும்பு 
மொவட்� அைஙகொை மீனகள பிடிப்பவரக-
ளின கூட்டுைவு சஙகத் தறைவர ைஞ்சித் 
சில்வொ கதரிவித்தொர.  

இநத சம்பவத்றத டநரில் கண்� 
கதஹிவற்ள      ையில் பொறதயில் 
வசிக்கும் சுழிடயொடியொன கனஉபுலிடக 
நநதன குஷொநத இச்சம்பவத்றத பின-
வருமொறு விபரித்தொர :   

"எனது வீடு இநத விபத்து ந�நத 
இ�த்துக்கு அருகிடைடய உள்ளது. முத-
றைகயொனறு நபகைொருவறை பிடித்துக் 
ககொண்டு கசனைதொக அறிநதவு�ன 
நொனும் இனனும் சிைரும் அநத இ�த்-
துக்கு கசனடைொம். அஙகு கசனைடபொது 
சுழிடயொடி ஒருவர பொவிக்கும் பொதணி-
கள கறையில் இருநது 100 மீட்�ர 
தூைத்தில் நீரில் மிதப்பறத கண்ட�ொம். 
அதன அருகில் முதறை ஒனறையும் 
கண்ட�ொம். 

நொம் முதறை இருநத இ�த்துக்கு 
உ�னடியொக கசல்ைவில்றை. முதறை 
எமது ப�றக கவிழத்துவிடுடமொ  என 
எஙகளுக்கு சநடதகமொக இருநதது. 
முதறை றகவிட்� நபறை ப�கில் 
ககொண்டு வரும்டபொதுதொன அவர 
ஜயநத எனபது கதரியும். அவடவற்ள-
யில் மூக்கில் இருநது சளி டபொனை 
திைவம் வடிநது முகம் முழுவதும் 
மறைத்திருநதது. அவறை நொம் கதற்கு 
ககொழும்பு டபொதனொ றவத்தியசொ-
றைக்கு ககொண்டு கசனைொலும் அவர 
அஙகு க�லில் முதறை தொக்கி இைநத 
முதைொவது நபைொக மொறியிருநதொர.   

இச்சம்பவம் அறனவறையும் ஆச்ச-
ரியத்துக்குள்ளொக்கியுள்ளது.   ஏகனன-
ைொல் முதறைகள க�லில் வசிக்கும் 
எனபது புதிய வி�யம்.     ஆனொல் உவர-
நீர முதறைகள salt water crocodile 

எனப்படும் முதறைகள க�லில் வசிக் -
கக்கூடியறவ.  

"இைஙறகயில் இைண்டு வறகயொன   
முதறைகள வசிக்கினைன.  ஒனறு 
நனனீர முதறை. மற்றையது உவரநீர  
முதறை.  க�லுக்கு அருகில் முகத்துவொ-
ைம் மற்றும் சதுப்பு நிைஙகள மற்றும் 
ஆறுகளிலும் நனனீர முதறைகள வொழ-
கினைன. பொனம, மொத்தறை டபொனை 
இ�ஙகளில் நனனீர முதறைகள அதிக -
்ளவில் ந�மொடுகினைன. நொம் ஒனைறை 
வரு�த்துக்கு முனனர உவர நீரமுதறை-

கள பற்றி க்க்ககடுப்பு ந�த்தியடபொது 
அவற்றின எண்ணிக்றக ஆயிைத்றத 
அண்மித்திருநதது.   

நனனீர முதறைகளின எண்ணிக்றக 
7000 மொக கொ்ப்பட்�து. நனனீர 
முதறைகள அதிகமொக யொழப்பொ் பிை-
டதசத்திடைடய  கொ்ப்படுகினைன. 

உவரநீர முதறைகள 20 அடிக்கும் 
அதிக நீ்ளமொன ஊரவன வறகறய 
டசரநதறவ. நனனீர முதறைகள 
மற்றும் உவரநீர முதறைகற்ள இை-
குவொக டவறுபடுத்தி அறிநது ககொள்ள-
ைொம். நனனீர முதறைகளின கழுத்தில் 
உள்ள கசதில்கள பொதி டதஙகொய் சிைட் -
ற�றய வி� கபரிய அ்ளவொக கொ்ப்ப-
டும். உவரநீர முதறைகளின கசதில்கள 
பைொவின டமற்பகுதியில் உள்ள முள 
டபொனறு கொ்ப்படும் என   ஊரவன 
கதொ�ரபொன விடச� நிபு்ர எனசைம் த 
சில்வொ கதளிவுப்படுத்துகிைொர.   

முதறைகள குறைநத கவப்ப இைத்த 
பிைொணிக்ளொகும். கவளிகவப்பநி-
றைறய ஆதொைமொக பயனபடுத்தும் 
முதறைகள விடச� புைம்கபயர தன-
றமறயக் ககொண்�றவ. பகல் டநைஙக-
ளில் நீர நிறைகளில் கொ்ப்படும் முத-
றைகள, இைவு டநைஙகளில் கறைக்கு 
வருகினைன. அடிக்கடி நீருக்கு  டமடை 
வநது கொற்றை சுவொசிக்கும்  முதறை-
கள மீண்டும் நீரின அடியில் பய்ம் 
கசய்யும். உவரநீர முதறைகள க�லில் 
கொ்ப்பட்�ொலும் நீண்�கொைம் அஙகு 
வசிக்கும் திைன அற்ைறவ. அடனகமொக 
ஒரு முகத்துவொைத்தில் உளநுறழநது 
டவகைொரு முகத்துவொைத்துக்கு கசல்வ-

தற்கு பய்ப்பொறதயொக க�றைடய 
பயனபடுத்துகினைன. நனனீரிலும் 
உவர நீரிலும் வசிக்கும் முதறைகளின 
சக்தி அதிகரிப்பது நீரிைொகும். 180 
பொறகக்கு தஙக்ளது கண்கற்ள திருப் -
பக் கூடிய திைன வொய்நதறவ. அத்து -
�ன தநதிைமொக இறைறய கக்ளவவக் 
கூடியறவ.   

முதறைகள நீறை சைனப்படுத்தொது 
வொறை இருபுைமும் அறசத்தவொறு 
நீநதி கசல்லும் தனறம வொய்நதறவ. 
இறைக்கு அருகில் கநருஙகும் வறை 

அதறன இறையொல் உ்ை முடியொது. 
அதனொல் அருகில் கசனறு ஒடையடியொக 
அவற்றை கக்ளவவிக் ககொளளும். அது 
மொத்திைமல்ை; நீருக்கடியில் வொறை 
அறசத்து தண்ணீறை கைஙகச் கசய்து 
மீனகற்ளயும் டவட்ற�யொடும் திைறம 
வொய்நதது. நீரில் நீநதும் டபொது உ�ம்பு 
புூைொவும் நீரிடைடய மூழகி இருக்கும். 

இறைறய கநருஙகும் டபொது மொத்தி -
ைம் கண்களும் மூக்கு நுனியும் நீரின 
டமல் கதரியும்படி கவளிடய வரும். 
முதறை குட்டிகள முட்ற�யிலிருநது 
கவளிவரும். 

அறவ ஒரு தைம் இடும் முட்ற�களின 
எண்ணிக்றக அவற்றின வறககளுக்கு 
ஏற்ப மொறுபடும். ஒடை த�றவயில் 20 
கதொ�க்கம் 90 வறையொன முட்ற�க-
ற்ளயிடும் திைன வொய்நதறவ.  

”இைஙறக க�லில் உவரநீர முத -
றைகள கொ்ப்பட்� சநதரப்பஙகள 
உள்ளன.  

இநத துைதிரஷ� வசமொன சம்ப-
வம் கதஹிவற்ளயில் நிகழநதுள-
்ளது. கதஹிவற்ள க�லுக்கு எவவொறு 
முதறை வநதகதன ஆைொய டவண்டும். 

ககொழும்பு வொய்கொல் பொறதகற்ள 
அண்டிய பிைடதசஙகளில் உவரநீர 
முதறைகள உள்ளதொக அறிக்றககள 
கதரிவிக்கினைன. பத்தைமுல்றை பக் -
கமிருநது ஹவகைொக் �வுன ஊ�ொக 
பொயும் வொய்க்கொல் க�லில் பொய்கிைது. 
இப்பொறதயின ஊ�ொகடவ க�லுக்குள 
முதறை வநதிருக்கைொம் என நொம் 
அனுமொனிக்கினடைொம்.   

இதனடபொது கபொைைஸ்கமுவ,கபல் -

ைனவிை டபொனை பிைடதசஙகளில் 
டமற்ககொண்� ஆய்வுகளினடபொது  அப்-

பிைடதசம் க�ல்மட்�த்றத வி� மிகவும் 
ஆழமொக கொ்ப்படுவறத கண்ட�ொம். 
அப் பிைடதசஙகளுக்குள க�ல் நீர 
கசிநது நீைொனது உவரத்தனறமயொக 
மொறியுள்ளது. உப்பு நீரில் வசிப்பதற்கு 
உவரநீர முதறைகள மிகவும் விரும்பு-
கினைன. அதன பைனொக அவற்றின 
இனப்கபருக்கமும் அதிகரிக்கினைது. 
கபரிய பைறவகள முதறை குட்டிகற்ள 
உ்வொகக் ககொளகினைன. ஆனொல் 
இப்பிைடதசஙகளில் டமற்ககொள்ளப்-
பட்� அபிவிருத்தி ந�வடிக்றககள கொை-
்மொக சதுப்பு நிைஙகளில் கபரிய 
மைஙகள அழிக்கப்பட்டு விட்�ன. 
கபரிய மைஙகள இல்ைொததொல் பை -
றவகள வநது தஙகுவதும் குறைநது 
விட்�து. அதனொல் உ்வுச் சஙகிலியொ-
னது பொதிக்கப்பட்டு முதறைகளின எண் -
ணிக்றகயும் அதிகரித்துள்ளது. அதன 
கொை்மொக எதிரகொைத்தில் அது கபரும் 
பிைச்சிறனயொக உருகவடுக்கைொம்” என 
உயிரியல் பொதுகொப்பு மத்திய நிறைய 
தறைவர புபுது வீைைத்ன கதரிவித்தொர.  

க�லில் முதறை தொக்கி ககொல்ைப் -
பட்� டசொமசிறியின மை்ம் இன-
னுகமொரு சம்பவம் எனறு கருதிவி� 
முடியொது. இவறைப் டபொனறு டமலும் 
பை சுழிடயொடிகள மீனவரகள மற்றும் 
கல்கிறச,கதஹிவற்ள பிைடதசஙக-
ளுக்கு நீைொ� வரும் உளளூர மற்றும் 
கவளிநொட்டு உல்ைொசப் பயணிகளும் 
முதறைக்கு இறையொகைொம். என அவர 
கதரிவித்தடதொடு உைகில் அவுஸ்திடை-
லியொவிடைடய முதறைக்கு அதிகமொ-
டனொர இறையொகினைனர எனை தகவ -
றையும் புபுது வீைைத்ன கதரிவித்தொர.  

"அநதமொன தீவுகளின பிைதொன வரு -
மொனத்துக்கொன வழி உல்ைொச பய -
்த்துறையொகும். அநநொட்டில் கவளி -
நொட்டு கபண்மணி ஒருவறை முதறை 
ஒனறு கக்ளவவியதொல் கபரும் பிைச் -
சறன ஏற்பட்�து. இநதிய அைசொல் 
இப்பிைச்சறனறய ஆைொய குழு ஒனறு 
நியமிக்கப்பட்�து. அக்குழுவின அங -
கத்தவைொக எனறனயும் கதரிவு கசய் -
திருநதொரகள” எனகிைொர  ஊரவன 
கதொ�ரபொன விடச� நிபு்ர எனசைம் 
த சில்வொ.  

கதஹிவற்ள க�லில் டசொமசிறிபீ -
ரிறை பலிகயடுத்த முதறை 3ஆம் 
திகதி மொறை க�ற்பைப்பின ஊ�ொக 
பொ்நதுறை டநொக்கி கசல்வறத 
வனவிைஙகு அதிகொரிகள அவதொ -
னித்துள்ளொரகள. பம்பைப்பிட்டி கசன 
பீட்�ரஸ் கல்லூரிக்கு அருகொறமயில் 
உள்ள வொய்க்கொலில் உவரநீர முதறை 
ஒனறையும் கண்டுள்ளொரகள. 
ககொழும்பு பிைடதசத்தில் நீர க�லில் 
கைக்கும் கவள்ளவத்றத கொல்வொய் 

டபொனை எநத ஒரு வொய்க்கொலின 
ஊ�ொகவும் முதறைகளுக்கு க�லுக் -
குள நுறழய முடியும் அடதடபொனறு 
இநத வொய்க்கொலின ஊ�ொக தறைக்கு 
வைமுடியும்.  

"க�றை அவதொனிக்க நொம் வனவி -
ைஙகு அதிகொரிகற்ள ஈடுபடுத்தியுள -
ட்ளொம். 

அவசை நிறைறமகள ஏற்பட்�ொல் 
ந�வடிக்றக எடுப்பதற்கு அறனத்து 
ந�வடிக்றககளும் ஆயத்தமொக 
உள்ளது. முதறைகற்ள பிடித்தவு�ன 
நொஙகள வனவிைஙகு பொதுகொப்பி�ங -
கள அல்ைது நீர ஆதொைஙகள உள்ள 
இ�ஙகளில் விடுகினடைொம். 

சிைடவற்ளகளில் வனவிைஙகு 
பொதுகொப்பு அதிகொரிகள அவற்றை 
பிடித்துச் கசல்வொரகள. கபொதுமக்கள 
பிடித்து ககொடுக்கும் முதறைகற்ளயும் 
வனவிைஙகு பொதுகொப்பு அதிகொரிகள 
ககொண்டு கசனறு விடுவிப்பொரகள. 
நொம் இதுவறை நனனீர முதறைக -
ற்ளடய விடுவித்துளட்ளொம். உவரநீர 
முதறைகள இதுவறை நொம் பிடித்து 
விடுவிக்கவில்றை. 

இநத முதறைகளில் உவரநீர முத -
றைகட்ள மிகவும் கை்ளத்திைமொனறவ. 
ஆனொல் இைஙறகயில் அதிகமொக 
நனனீர முதறைகட்ள கொ்ப்படுகின -
ைன" எனகிைொர  வனவிைஙகு திற்க்-
க்ளத்தின பிைசொை பிரிவின தறைவர 
ஹசினி சைத்சநதிை.   முதறைக்கு 
பலியொன டசொமசிறி பீரிஸின இறுதி 
ச�ஙகுகள க�நத 6ஆம் திகதி நற�-
கபற்ைது.  அபூரவமொக முதறை ஒனறு 
மனிதறன இறையொக்கும் கபொழுது 
அது பற்றி மிகவும் கபரிதொக கறதப்பொர-
கள. முதறைறய பிடித்துக் ககொண்டு 
கசல்லும் விதம் பற்றி ஊ�கஙகளில் பிை-
சொைம் கசய்வொரகள. 

ஆனொல் இது முதறைக் கண்ணீர 
வடிக்க டவண்டிய வி�யம் அல்ை. முதறை-
யின கபருக்கம் முதறைகள ந�மொடும் 
பிைடதசஙகள எனபவற்றை கண்கொணிப்-
பது அவசியம்.

1

2

1 2

டசொமசிறி பீரிஸ்

மறனவி ைட்சுமி கபடைைொ

அவை நன்னீர் முதவைகளா 
அலைது உைர்நீர் முதவைகளா

க�ொழும்புக்கு 
வந்த மு்தலை�ள்

ஹர்ஷா சுகததஷாச  ...?
தமிழில்: வீ.ஆர. வயைட்

நனனீர முதறை உவரநீர முதறை

நனனீர முதறையின 
டதொற்ைம்

உவரநீர முதறையின டதொற்ைம்

முதறை ந�மொடும் 
இ�ஙகள

நன்னீர் முதலை 
காணப்படும் பிரததசம்

உவர்  நீர் முதலை 
காணப்படும் பிரததசம்

நடமாடக்கூடிய 
இலடப்படட ்பகுதி

?
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கேள்வி: இராஜாஙே 
அமைச்சர் சுசில் 

பிகரைஜயந்த ப்தவியிலிருநது நீக்-
ேபபட்டமை குறித்து நீஙேள் ேருத்துக் 
கூற விரும்புகின்றீர்ேளா?

பதில்: பிரேைஜயந்த எம்.பி அேசாங்கத்தின் 
ரவமைத்திட்டங்கமை விைர்சித்்தார். இது 
அேசாங்கத்தின் அக்்கமைமயப் பாதிக்கும். 
இ்தனாரைரய அவர் ப்தவியிலிருநது நீக்்கப் -
பட்டார். அேசாங்கத்ம்தப் பிேதிநிதித்துவப்ப-
டுத்தும் இோஜாங்க அமைசசர் என்ை ரீதியில் 
்தனது எல்மைக்குள் பபாறுப்பு்டன் பசயற் -
ப்ட ரவண்டிய ்க்டமை அவருக்கு உள்ைது. 
அேசாங்கம் ைற்றும் அ்தன் ப்காள்ம்க்கமைப் 
பாது்காக்்க ரவண்டிய பபாறுப்பும் அவருக்கு 
உள்ைது.

நாடடில் ஒழுக்்கத்ம்த ரபணுவ்தற்கு அே -
சாங்கம் முயற்சிக்கும் ரபாது, அமைசசேமவ 
அமைசசர்்கள் ைற்றும் இோஜாங்க அமைச -
சர்்களி்டமிருநது புதிய ரயாசமன்கள் முன்-
ப்காண்டு வேப்ப்ட ரவண்டும். ப்காவிட-19 
ப்தாற்றுரநாய் ்தாக்்கத்தின் ரபாது கூ்ட, 
ஜனாதிபதிரய ைக்்கமைப் பாது்காப்ப்தற்கு 
்தன்மன முழுமையா்க அர்ப்பணித்து பணிபு -
ரிந்தார், அமைசசர்்கரைா இோஜாங்க அமைச-
சர்்கரைா அல்ை. ்தடுப்பூசி வழஙகும் திட-
்டத்ம்த பவற்றி்கேைா்க முன்பனடுத்்த ஐநது 
அல்ைது ஆறு நாடு்களில் இைஙம்கயும் 
உள்ைது.

புத்்தாண்டில் நாம் புதி்தா்க சிநதிக்்கா 
விட்டால், ைக்்கள் எதிர்பார்க்கும் வம்கயில் 
அபிவிருத்தியம்டந்த இைஙம்கமய உரு -
வாக்்க முடியாது. அேசாங்கத்தின் திட்டத்ம்த 
யாோவது விைர்சித்து நாசப்படுத்்த முயற் -

சித்்தால், அவர்்கள் மு்தலில் 
்தங்கள் ப்தவி்களிலிருநது 
விை்க ரவண்டும். ப்தவி்க-
மையும் மவத்துக் ப்காண்டு 
விைர்சனங்கமையும் முன்-
மவத்்தால் அது சதியாகும். 
அவவாைான்கர்்கள் மீது 
ஜனாதிபதி உ்டனடி ந்டவ-
டிக்ம்க எடுக்்க ரவண்டும்.

கே: அர்சாங-
ேம் ்சரியான 

பாம்தயில் ச்சல்்ல 
கேண்டுைாயின் அர-
சிய்லமைபபின் 20 
ஆேது திருத்்தத்ம்த 

இரத்துச ச்சய்து சி்ல ைாறறஙேளு-
்டன் 19 ஆேது திருத்்தத்ம்த மீண்டும் 
சோண்டு ேர கேண்டும் என 
முன்னாள் ஜனாதிபதி மைத்திரிபா்ல 
சிறிக்சன ச்தரிவித்துள்ளார். இது 
பறறிய உஙேள் நிம்லபபாடு?

பதில்: அேசியைமைப்பின் 19வது திருத்்தத்-
தின் கீழ் என்ன ந்டந்தது என்பது முன்னாள் 
ஜனாதிபதி மைத்திரிபாை சிறிரசனவுக்கு 
நன்கு ப்தரியும். அவர் குறித்து நான் ்கருத்துக் 
கூைப் ரபாவதில்மை. ்தனது ்கடசியின் ஆ்தே-
வாைர்்கமைத் ்தக்்கமவத்துக் ப்காள்வ்தற்்கா்க 
இவவாைான ்கருத்துக்்கமை கூறி வருகின் -
ைார். முன்னாள் ஜனாதிபதியின் ்கருத்து அே-
சாங்கத்திற்குப் பபறுைதியற்ை்தாகும்.

கே: அர்சாஙே ஊழியர்ேள்,               
பாதுோபபுப பம்டயினர் 

ைறறும் ஓய்வூதியம் சபறுபேர்ேள்                             
உள்ள்டஙே்லானேர்ேளுக்ோன 
5,000 ரூபா சோடுபபனவு உள்ளிட்ட 
229 பில்லியன் ரூபா சபறுைதியான 
நிோரணப சபாதி குறித்து என்ன 
ேருதுகின்றீர்ேள்?

பதில்: ர்தமவ ்காணப்படும் ்காை்கட்டத் -
திரைரய நிதி அமைசசர் இந்த நிவாேணப் 
பபாதிமய அறிவித்்தார். அேச ஊழியர்்கள் 
ப்தா்டக்்கம் சமுர்த்தி பயனாளி்கள் வமே 
சமூ்கத்தின் ஒவபவாரு பிரிவினருக்கும் 
நிவாேணம் வழங்க ந்டவடிக்ம்க எடுக்்கப் -
படடுள்ைது, பாது்காப்புப் பம்டயினர், 
ைாற்றுத்திைனாளி பாது்காப்பு பம்ட வீேர் -

்கள் ைற்றும் ைமைய்க ர்தாட்டத் 
ப்தாழிைாைர்்கள் ஆகிரயாருக் -
கும் நிவாேணம் வழங்கப்பட -
டுள்ைது. இது அேசின் மி்க 
நல்ை முடிவு. இன்னல்்கமை 
எதிர்ப்காண்்ட ைக்்களுக்கு 
நிவாேணம் வழஙகுவது 

குறித்து எதிர்க்்கடசி்கள் எப் -
ரபாதும் ர்கள்வி ர்கடகின்ைன. 

இமவபயல்ைாம் அேசின் நிவாே -
ணங்கள்.

கே: ்தறகபாம்தய சபாருளா்தார                                                          
செருக்ேடிமய ்சைாளிபப்தறகு                                                               

்சர்ேக்த்ச ொணய நிதியத்தின்                      
உ்தவிமயக் கோருேது ச்தா்டர்பில்                                       

அர்சாஙேம் இறுதி முடிவு                           
எடுத்துள்ள்தா?

பதில்: சர்வர்தச நாணய நிதியத்து்டன் 
அேசாங்கம் இது குறித்து விவாதிக்கும் என 
நிதி அமைசசர் கூ்டக் கூறியிருந்தார். சர்வ-
ர்தச நாணய நிதியம் என்பது ைற்றுபைாரு 
சர்வர்தச அமைப்பாகும். இர்தரபால், பை 
சர்வர்தச நாணய அமைப்பு்களு்டன் அே-
சாங்கம் ்கைநதுமேயாடுகிைது. சர்வர்தச 
நாணய நிதியத்து்டன் ்கைநதுமேயாடுவது 

ஒரு புதிய நி்கழ்வு அல்ை என்று நான் நிமனக் -
கிரைன், ்க்டந்த ்காைத்தில் நாங்கள் அம்தச 
பசய்ர்தாம். எவவாைாயினும், சர்வர்தச 
நாணய நிதியத்தின் உ்தவிமயப் பபறுவ்தா 
இல்மையா என்பது குறித்து அேசாங்கம் முடி-
பவான்று எடுக்்கவில்மை.

கே: விே்சாய அமைச்சர் முன்னர் 
உறுதியளித்்தபடி, ொடடில் 

உரத்்தடடுபபாடு ோரணைாே க்ச்தைான 
பயிர்ேளுக்கு அர்சாஙேம் ெட்டஈடு                                                                                                 
ேழஙே கேண்டும் எனக் கோரி                                                                            
ொடடின் ப்ல பகுதிேளில் விே்சாயிேள் 
கபாராட்டஙேமள முன்சனடுத்து ேரு-
கின்றனர். இது பறறி விளக்ே முடியுைா?

(11ஆம் பக்்கம் பார்க்்க)

அமைச்சுப் பதவியில் உள்ளவர்கள
பபொறுப்புடன் பெயறபட வவண்டும்!

அமைசசுப சபாறுபபுேமளக் சோண்டிருபபேர்ேள் அர்சாஙேத்தின்
கேம்லத்திட்டஙேள் குறித்து சபாறுபபு்டன் ெ்டநது சோள்ள 
கேண்டும் என ஆளும் ேடசியின் மு்தறகோ்லா்சானும்,

சபருநச்தருக்ேள் அமைச்சருைான கஜான்்ஸ்டன் சபர்னாண்க்டா ச்தரிவித்்தார். 
புதி்தாேச சிநதிக்ேத் ்தேறினால் ைக்ேள் எதிர்பார்க்கும் ைாறறத்ம்தக் சோண்டு 
ேர முடியாது கபாகும் எனவும் அேர் எைக்கு ேழஙகிய
ச்சவ்வியில் குறிபபிட்டார்.

அமைச்சுப்
பபொறுப்பில்
இருந்து சுசில்
பிவேைஜயந்த
நீக்கப்படடது ஏன்?

அரசியல்
ரங்கம்

அர்ஜூன்

அமைச்சர்
கஜான்்ஸ்டன் 

சபர்னாண்க்டா
அளிக்கும் விளக்ேம்

இரு நாடு்களுக்கும் இம்டயி-
ைான உைவு்களுக்கு வலுசரசர்க்கும் 
வம்கயில் சீனாவின் பவளிவிவ்காே 
அமைசசர் பவஙக் யீ ்தமைமையி-
ைான உயர்ைட்டக் குழுவினரின் 
விஜயம் அமைநதிருந்தது. குறித்்த 
உயர்ைட்டக்குழு உை்க நாடு்க-
ளுக்்கான சுற்றுப் பயணத்தின் ஒரு 
அங்கைா்க ்க்டந்த சனிக்கிழமை 
இைஙம்கக்கு விஜயம் ரைற் -
ப்காண்டிருந்தது. இரு நாடு்களுக்கும் 
இம்டயிைான உைவு்கள் குறித்து 
இவவிஜயத்தின் ரபாது விரிவா்கக் 
்கைநதுமேயா்டப்படடுள்ைது.

24 ைணி ரநேத்திற்கும் குமைவான 
்தனது இைஙம்கச சுற்றுப் பயணத்-
தின் ரபாது சீன பவளிவிவ்காே 
அமைசசர் ஜனாதிபதி ர்காட்டாபய 
ோஜபக்ஷ, பிே்தைர் ைஹிந்த ோஜபக்ஷ 
ைற்றும் பவளிவிவ்காே அமைசசர் 
ரபோசிரியர் ஜீ.எல். பீரிஸ் ஆகி-
ரயாரு்டன் ்தனித்்தனியான சநதிப்பு -
்கமை ந்டத்தினார், அத்து்டன், சீன 
நிதியு்தவியு்டன் கூடிய ப்காழும்பு 
துமைமு்க ந்கேத் திட்டப் பகுதிக்கு 
பசல்லும் பபாதுநம்டபாம்தயான 
பைரினா உைாவுப் பாம்தமயயும் 
அவர் சம்பிே்தாயபூர்வைா்க ஆேம்-
பித்து மவத்்தார்.

ஒவபவாரு வரு்டத்தின் ஆேம் -
பத்திலும் ஆபிரிக்்க நாடு்களுக்கு 
விஜயம் பசய்வது சீன பவளிவி -
வ்காே அமைசசர்்களுக்கு வழமை 
என அநநாடடு பவளிவிவ்காே 
அமைசசின் ரபசசாைர் குறிப்பிட-
டிருந்தார். ஆபிரிக்்க விஜயத்ம்தத் 
ப்தா்டர்நது சீன-_ ைாமைதீவு உை-
வு்களின் 50வது வரு்ட பூேத்திமய 
முன்னிடடு ைாமைதீவுக்குச பசன்ை -
்தா்கவும், இைஙம்க_-சீன அரிசி ஒப்-
பந்தத்தின் 65வது வரு்ட பூர்த்திமய 
முன்னிடடு இைஙம்கக்கு விஜயம் 
பசய்்த்தா்கவும் அப்ரபசசாைர் சுட-
டிக்்காடடியிருந்தார்.

1952 இல் அப்ரபாம்தய ்டடலி 

ரசனாநாயக்்க அேசாங்கம் அநநியச 
பசைாவணி பநருக்்கடிக்கு ைத்தியில் 
சீனாவு்டன் அரிசிக்கு ேப்பமேப் பரி -
ைாறிக் ப்காண்்ட வேைாற்றுச சிைப்பு-
மிக்்க 'ேப்பர்_-அரிசி ஒப்பந்தம்' இரு 
நாடு்களுக்கும் இம்டயிைான பேஸ்-
பே நன்மை ைற்றும் பவற்றி்கேைான 
வர்த்்த்க ஒப்பந்தைா்க பேவைா்கப் 
பாோட்டப்படுகிைது.

இவவாைான பின்னணி-
யில், இைஙம்க அநநியச 
பசைாவணிக்குத் ்தடடுப்-
பாடடுக்கு மு்கஙப்காடுத்தி-
ருக்கும் சூழ்நிமையில், சீன 
பவளிவிவ்காே அமைசசரின் 
விஜயம் அமைநதுள்ைது. 
ப்காவிட -19க்கு மு்கங-
ப்காடுத்துள்ை பபாருைா்தாே 
பநருக்்கடிக்குத் தீர்வா்க 
்க்டன் திருப்பிச பசலுத்-
து்தமை ைறுசீேமைப்பது 
குறித்து சீன உயர்ைட்டத் 
தூதுக்குழுவினரு்டனான சந-
திப்பில் ஜனாதிபதி ்கவனம் 
பசலுத்தியிருந்தார். சீன சுற்-
றுைாப் பயணி்கமை ஈர்ப்-
பது ைற்றும் சீனாவிலிருநது இைக்கு -
ைதி பசய்வ்தற்கு சலும்க வர்த்்த்கக் 
்க்டன் திட்டம் ப்தா்டங்கப்பட்டால் 
அது உள்ளூர் ம்கத்ப்தாழில்்கமை 
சீோ்க இயங்கச பசய்யும் என்பது 

பற்றிபயல்ைாம் ஜனாதிபதி சுட-
டிக்்காடடியிருந்த்தா்க ஜனாதிபதி 
ஊ்ட்கப் பிரிவின் அறிக்ம்கயில் 
குறிப்பி்டப்படடிருந்தது.

அர்தரநேம், சீனாவுக்கும் இைங-

ம்கக்கும் இம்டயிைான சு்தநதிே 
வர்த்்த்க ஒப்பந்தம் ப்தா்டர்பான 
ரபசசுவார்த்ம்தமய மீண்டும் 
ப்தா்டஙகுைாறு சீன தூதுக்குழு 
ஜனாதிபதியி்டம் ர்காரிக்ம்க விடுத் -

திருந்த்தா்கவும், 'உைகிற்கு 
ரைலும் சா்த்கைான சமிக் -
மஞ்கமை அனுப்பவும், 
பங்களிக்்கவும் இைஙம்க -
யின் பபாருைா்தாே மீடசி 
ைற்றும் அபிவிருத்தி' பற்றி -
யும் ்கவனம் பசலுத்்தப்ப்ட 
ரவண்டும் என்றும் இைங -
ம்கயிலுள்ை சீனத் தூ்தே்கம் 
பவளியிடடுள்ை பசய்தி 
ை்டலில் குறிப்பி்டப்படடுள்-
ைது.

சீனாவுக்கும் இைஙம்கக்-
கும் இம்டயிைான நடபு -
ைவு இரு நாடு்களின் வைர்ச-
சிக்கும் நன்மை பயக்கும் 
ைற்றும் இரு நாடடு ைக்்க-

ளின் அடிப்பம்ட நைனுக்கும் உ்த -
வுகிைது. இது எந்த மூன்ைாம் ்தேப் -
பினமேயும் குறிமவக்்காது ைற்றும் 
எந்த மூன்ைாம் ்தேப்பினரும் ்தமை -
யி்டக் கூ்டாது. இரு நாடு்களுக்கும் 

இம்டரய உள்ை அமனத்து சுற்று 
ஒத்துமழப்பு ைற்றும் மூரைாபாய 
பேஸ்பே நம்பிக்ம்க ஆகியமவ 
பிோநதிய அமைதி ைற்றும் ஸ்தி-
ேத்்தன்மைக்கு ரநர்ைமையான 
ஆற்ைமை பசலுத்தியுள்ைன என்ை 
வி்டயத்ம்த சீன உயர்ைட்டத் 
தூதுக்குழு, பிே்தைர் ைஹிந்த ோஜ -
பக்ஷவு்டனான சநதிப்பில் சுடடிக் -
்காடடியிருந்த்தா்க சீனத் தூதுே்கம் 
குறிப்பிடடுள்ைது.

்தடுப்பூசி திட்டத்திற்்கான 
ரைைதி்க ஒத்துமழப்பு, துமைமு்க 
ந்கேம் ைற்றும் ஹம்பாநர்தாடம்ட 
ம்கத்ப்தாழில் வையத்திற்கு மு்த-
லீடு்கமை ஈர்ப்பது, சீனாவுக்்கான 
இைஙம்க ஏற்றுைதி்கமை அதி -
்கரிப்பது ைற்றும் ்கைாசாே ஒத்து -
மழப்மப ரைம்படுத்துவது, குறிப் -
பா்க பபௌத்்த உைவு்கள் உள்ளிட்ட 
பை வி்டயங்கள் இசசநதிப்புக்்க -
ளின் ரபாது ்கைநதுமேயா்டப்பட-
டுள்ைன.

இரு்தேப்புச சநதிப்புக்்கமைத் 
ப்தா்டர்நது ப்காழும்பில் குமைந்த 
வருைானம் பபறும் குடும்பங்க -
ளுக்கு 2,000 வீடு்கள், பண்்டாேநா -
யக்்க ைாநாடடு ைண்்டபத்தின் ைறு -
சீேமைப்பு ைற்றும் சிறுநீே்க ரநாய்ப் 
பரிரசா்தமன்களுக்்கான அம்பியூ -
ைன்ஸ்்கள் ரபான்ைவற்றுக்்கான 800 
மில்லியன் பபறுைதியான ைானியம் 
குறித்்த நான்கு ஒப்பந்தங்கள் ம்கச -
சாத்தி்டப்பட்டன.

சீன உயர்ைட்டத் தூதுக்குழுவி-
னர் இைஙம்க வருவ்தற்கு முன்னர் 
சர்சமசக்குரிய உேக் ப்காள்வனவுக் -
்கா்க சீன நிறுவனத்துக்கு ைக்்கள் 
வஙகியின் ஊ்டா்க 6.9 மில்லியன் 
அபைரிக்்க ப்டாைர் பபறுைதியான 
ப்காடுப்பனவு வழங்கப்படடிருந -
்தது. உேக்்கப்பல் விவ்காேம் இரு 
நாடு்களுக்கும் இம்டயில் சிறிய -
ப்தாரு ைனக்்கசப்மப ஏற்படுத்தியி -
ருந்த ரபாதும், இவவி்டயம் ்தற் -
பபாழுது தீர்க்்கப்படடுள்ைது.

இைஙம்க அநநிய பசைாவணிக் 
ம்கயிருப்புப் பற்ைாக்குமையால் 
உை்க நாடு்களின் ஒத்துமழப்மப 
எதிர்பார்த்திருக்கும் நிமையில், சீன 
பவளிவிவ்காே அமைசசர் ்தமை -
மையிைான உயர்ைட்டக் குழுவின் 
விஜயம் அமைநதிருந்தது. சர்வர்தச 
நாணய நிதியத்தின் உ்தவிமயப் 
பபைாைல் நடபு நாடு்களி்டம் உ்த -
விமயக் ர்காருவ்தற்்கான முயற்சி்க -
ளில் நிதி அமைசசர் இைஙகியிருக்-
கும் நிமையில், இைஙம்க, சீனா 
ைற்றும் இநதியா ரபான்ை நாடு்க -
ளின் பக்்கம் ்தைது ்கவனத்ம்தத் 
திருப்பியுள்ைது.

பி.ஹர்ஷன்...?

ஒரு ொடடினும்டய சேளியுறவுக் சோள்மேயின் 
அடிபபம்டயிக்லகய அநொடு ஏமனய
ொடுேளு்டன் சபாருளா்தார, அரசியல், ்சமூே 

ைறறும் பாதுோபபு உள்ளிட்ட துமறேளில் ஒத்துமழபபு்டன்
ச்சயறபடும். இந்தக் சோள்மே ஒவ்சோரு ொடடுக்கும் 
அமைய கேறுபடுேது்டன், பூகோள அமைவி்டமும் சேளியுறவு
சோள்மேயில் ்தாக்ேம் ச்சலுத்தும் ோரணியாே அமைநது 
விடுகிறது. இநது ்சமுத்திரத்தின் ்சர்ேக்த்ச ேபபல் பாம்தயில் 
இ்லஙமே அமைநதிருபப்தால் பல்கேறு ொடுேள் ெடபுப
பாராடடுேம்தக் ோணக் கூடிய்தாேவுள்ளது. ே்டந்த ஒரு 
்த்சாப்தத்துக்கு கை்லாே இ்லஙமேயு்டன் செருக்ேைான
உறவுேமளப கபணி ேரும் ொடுேளில் ஒன்றாே சீனா 
அமைநது விட்டது.

ேர்லாறறுக் ோ்லம் ச்தா்டக்ேம்
ச்தா்டரும் இரு்தரபபு ெடபுறவு

இ்லஙமேயின் சபாருளா்தார 
அபிவிருத்திக்கு கைலும்
ேலுக்சர்க்கும் ேமேயில் சீன 
சேளிொட்டமைச்சரின் விஜயம்
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அரசியலமைப்பின் 70 (1) ஆம் 
பிரிவின்்படி ்பாராளுைன்்றக் கூட்டத் 
த�ா்டமர இம்டநிறுத்தும் அதிகா -
ரம் ஜனாதி்பதிக்கு வழஙகப்்படடுள்-
ளது. இ�ற்கமைய க்டந� டிசம்்பர் 
12ஆம் திகதி விசச்ட வர்த்�ைானி 
அறிவித்�ல் மூலம் ஒன்்ப�ாவது 
்பாராளுைன்்றத்தின் மு�லாவது கூட -
்டத்த�ா்டமர ஜனாதி்பதி முடிவுக் -
குக் தகாண்டு வநதிருந�ார்.

ஜனவரி 18ஆம் திகதி புதிய ்பாரா -
ளுைன்்ற கூட்டத்த�ா்டரின் ஆரம்்ப 
நிகழ்வுகள் முற்்பகல் 9 ைணிக்கு 
விசச்ட அதிதிகளின் வருமகயு்டன் 
ஆரம்்பைாகின்்றன. வழமையாக 
இ்டம்த்பறும் ஆ்டம்்பரைான நிகழ்-
வுகள் இன்றி மிகவும் எளிமையான 
மும்றயில் ஜனாதி்பதிக்குப் ்பாராளு-
ைன்்றத்தில் வரசவற்பு வழஙகப்்ப -
டும். கூட்டத்த�ா்டர் ஆரம்்பத்தில் 
மு�லாவது அைர்வில் முற்்பகல் 10 
ைணிக்கு அதிசை�கு ஜனாதி்பதி 
ஆசனத்தில் அைர்வார். அரசியல -
மைப்பின் 33 (2) ஆவது பிரிவானது, 
்பாராளுைன்்றத்தின் அைர்வு ஒவ் -
தவான்றினதும் ஆரம்்பத்திலும் 
அரசாஙகக் தகாள்மகக் கூற்ம்ற 
வாசிப்்ப�ற்கும், ்பாராளுைன்்றத்தின் 
ச்டஙகுமும்றயான இருக்மககளில் 
�மலமை �ாஙகுவ�ற்கும் ஜனாதி்ப-
திக்கு அதிகாரம் அளிக்கி்றது.

1947 ஆம் ஆண்டு மு�ல் 50 
இற்கும் சைற்்பட்ட �்டமவ ்பாரா-
ளுைன்்ற கூட்டத் த�ா்டர்கள் முடி -
வுக்கு தகாண்டு வரப்்படடு புதி�ாக 
ஆரம்பிக்கப்்படடுள்ளன. 1978 ஆம் 
ஆண்டின் பின்னர் ைாத்திரம் 26 
�்டமவக்கு சைல் கூட்டத்த�ா்டர் 
முடிவுக்கு தகாண்டு வரப்்படடுள்-
ளது. ஆளுநர் சசர். தகன்றி தைாங 
ைாதசான் மூர் �மலமையில் மு� -
லாவது ்பாராளுைன்்றத்தின் மு�லா-
வது கூட்டத்த�ா்டரானது மவ்பவ-
ரீதியாக 1947 ஆம் ஆண்டு ஐப்்பசி 
ைா�ம் 14 ஆம் திகதி அன்று ஆரம்-
பிக்கப்்பட்டது. இஙகு ஆளுநர் அவர் -
களின் சிம்ைாசன உமர இ்டம்த்பற்-
்றது.

இரண்்டாவது ்பாராளுைன்்றத்தின் 
மூன்்றாவது அைர்வில் இரண்்டாவது 
எலிசத்பத் ைகாராணி அவர்களினால் 
1954 ஆம் ஆண்டு சித்திமர ைா�ம் 
12 ஆம் திகதி மவ்பவரீதியாக ஆரம்-
பித்து மவக்கப்்படது. இஙகு ைகாரா-
ணியின் சிம்ைாசன உமர அரசாஙகத்-
தினால் சம்பயில் வாசிக்கப்்பட்டது. 
அ�ன் பின்னரான காலப் ்பகுதியில் 
்பாராளுைன்்றத்தின் கூட்டத்த�ா்டர்-
கள் மவ்பவ ரீதியாகவும், மவ்பவ 
ரீதியற்்ற மும்றயிலும் ஆரம்பிக்கப் -
்பட்ட ்பல சந�ர்ப்்பஙகள் உள்ளன.

1978 ஆம் ஆண்டு புரட்டாதி 
ைா�ம் 7 ஆம் திகதி புதிய அரசியல் 
யாப்பு பிரக்டனப்்படுத்�ப்்பட்ட -
�ன் மூலம் ஜனாதி்பதியின் சிம்ைா-
சன உமரக்குப் ்பதிலாக அரசின் 
தகாள்மகப் பிரக்டன அறிக்மக 
வாசிக்கப்்படும். �ற்த்பாழுது அர -
சாஙகத்தின் தகாள்மகப் பிரக்டன 
உமரயாகசவ த�ா்டர்நதும் முன் -
மவக்கப்்படடு வருகி்றது. ஜனாதி -
்பதி சகாட்டா்பய ராஜ்பக்ஷ ்ப�வி ஏற் -
்ற�ன் பின்னர் முடிவுக்குக் தகாண்டு 
வந� இரண்்டாவது ்பாராளுைன்்றக் 
கூட்டத் த�ா்டராக இது காணப்்படு-
கி்றது. இ�ற்கு முன்னர் எட்டாவது 
்பாராளுைன்்றத்தின் மூன்்றாவது 
கூட்டத்த�ா்டமர அவர் முடிவுக்குக் 
தகாண்டு வநது நான்காவது கூட -
்டத்த�ா்டமர ஆரம்பித்து மவத்தி-
ருந�ார்.

இந� நிமலயில் ஒன்்ப�ாவது 
்பாராளுைன்்றத்தின் இரண்்டாவது 
கூட்டத்த�ா்டர் புதியத�ாரு எதிர் -
்பார்ப்பு்டன் ஆரம்்பைாகவுள்ளது. 
தகாவிட-19 சவால்கமள ஒடடிய�ாக 
நாடடில் ஏற்்படடிருக்கும் த்பாரு-
ளா�ாரப் பின்னம்டவு உள்ளிட்ட 
அமனத்து சவால்கமளயும் சைாளிப்-
்ப�ற்காக அரசாஙகம் முன்தனடுத்தி-
ருக்கும் சவமலத்திட்டஙகளுக்குப் 
புத்துயிர் அளிக்கும் வமகயில் ஜனா -

தி்பதியின் இந�க் தகாள்மகப் பிரக-
்டன உமர அமையும் என எதிர்்பார்க்-
கப்்படுகி்றது.

2022ஆம் ஆண்டுக்கான வரவுதச-
லவுத் திட்டம் நிம்றசவற்்றப்்பட்ட-
ம�த் த�ா்டர்நது கூட்டத்த�ா்டமர 
ஜனாதி்பதி முடிவுக்குக் தகாண்டு 
வநதிருந�ார். திடீதரன ்பாராளுைன்-
்றத்தின் கூட்டத்த�ா்டர் முடிவுக்குக் 
தகாண்டு வரப்்பட்டமை த�ா்டர் -
பில் ்பல்சவறு கருத்துக்களும் முன் -
மவக்கப்்படடு வந�ன.

்பாராளுைன்்றத்தின் நிமலயியற் 
கட்டமளகளுக்கு அமைய கூட்டத் -
த�ா்டர் ஒன்று முடிவுக்குக் தகாண்டு 
வரப்்படும் ்படசத்தில் சகாப், 
சகா்பா, அரசாஙக நிதி ்பற்றிய குழு 
ச்பான்்ற ்பல்சவறு குழுக்களும் 
கமலக்கப்்படும். சகாப், சகா்பா 
குழுக்களின் விசாரமணகளினால் 
அரசாஙகத்துக்குப் ்பல அதசௌக -

ரியஙகள் ஏற்்படடிருப்்ப�ாகவும், 
எனசவ குறித்� குழுக்களின் �மல-
வர்கமள ைாற்றுவம� சநாக்காகக் 
தகாண்ச்ட கூட்டத்த�ா்டர் முடிவுக் -
குக் தகாண்டுவரப்்பட்ட�ாகவும் 
எதிர்க் கடசியினர் குற்்றசசாடடுக்-
கமள முன்மவத்து வருகின்்றனர்.

இருந�ச்பாதும் ஆளும் �ரப்பின் 
அமைசசர்கள் ்பலரும் இந�க் குற்்றச-
சாடடுக்கமள ைறுத்துள்ளனர். அர-
சாஙகம் முன்தனடுத்துள்ள சவமலத் 
திட்டஙகள் குறித்து ச�மவயற்்ற 
விைர்சனஙகள் முன்மவக்கப்்பட-
டிருப்்ப�ால் அரசாஙகத்தின் எதிர் -
கால ந்டவடிக்மககள் குறித்து 
நாடடு ைக்களுக்குத் த�ளிவு்ப-
டுத்தும் சநாக்கில் ஜனாதி்பதி 
�னது தகாள்மகப் பிரக்டன 
உமரமய ்பாராளுைன்்றத்தில் 
முன்தனடுப்்பார் என அரசாஙகத் 
�ரப்பில் கூ்றப்்படுகி்றது.

குறிப்்பாக த்பாருளா�ார 
ரீதியில் நாடு எதிர்தகாண்டிருக் -
கும் சவால்களுக்கு ைத்தியில் 
சரியான ்பாம�யில் த்பாருளா -
�ாரத்ம� முன்தகாண்டு தசல்ல 
2022ஆம் ஆண்டு வரவுதச -
லவுத் திட்டம் க்டந� டிசம் -
்பர் ைா�ம் மூன்றில் இரண்டு 
த்பரும்்பான்மையு்டன் நிம்ற -

சவற்்றப்்பட்டது. வரவுதசலவுத் 
திட்டத்துக்கு அப்்பால் ைக்களுக் -
குப் ்பல்சவறு நிவாரணஙகமள 
க்டந� சில தினஙகளுக்கு முன்னர் 
நிதி அமைசசர் ்பசில் ராஜ்பக்ஷ அறி -
வித்திருந�ார். இவ்வா்றான பின்ன -
ணியில் அரசாஙகத்தின் எதிர்கால 
நிகழ்சசித் திட்டஙகள் குறிப்்பாக 
�ற்ச்பாம�ய தநருக்கடி நிமலயி -
லிருநது நாடம்ட மீடத்டடுப்்ப -
�ற்கு அரசாஙகம் திட்டமிடடுள்ள 
தசயற்்பாடுகமள ஜனாதி்பதி ைக்க -
ளுக்கும், ைக்கள் பிரதிநிதிகளுக்கும் 
த�ளிவாக விளக்கைளிப்்பார்.

த்டாலருக்கு ஏற்்படடிருக்கும் 
�டடுப்்பாடடின் காரணைாக உரு -
வாகியுள்ள விமலவாசி அதிக -
ரிப்பு ச்பான்்ற வி்டயஙகளால் 
ைக்கள் அதிருப்தியம்டநதிருக் -
கும் சூழலில், அரசாஙகத்தின் 
அமனத்து சவமலத் திட்டஙகமள -
யும் விைர்சிக்கும் முயற்சிகசள 
எதிர்க்கடசியினரால் முன்தனடுக் -
கப்்படுகின்்றன. இ�னால் அரசின் 
தகாள்மகத் திட்டஙகள் த�ா்டர் -
பில் ைக்கள் ைத்தியில் ச�மவயற்்ற 
குழப்்பஙகள் நிலவுகின்்றன. இவ் -
வா்றான குழப்்பஙகமளத் தீர்த்து, 

அரசாஙகம் எதிர்வரும் காலத்தில் 
முன்சனறிச தசல்லவிருக்கும் 
்பாம� த�ா்டர்பில் த�ளிவான 
நிமலப்்பாடம்ட ைக்களுக்கு முன் -
மவப்்ப�ற்கு அரசாஙகம் முயற்சி -
கமள எடுத்திருப்்ப�ாகத் த�ரிகி -
்றது.

புதியத�ாரு ஆண்டில் �ைது 
தகாள்மகத் திட்டஙகமள ைக் -
களுக்குத் த�ளிவு்படுத்திக் 
தகாடுத்து, ைக்கள் பிரதிநிதிகளின் 
ஒத்துமழப்ம்பயும் த்பற்று �ற் -
ச்பாம�ய சவால்கமள தவற்றி 
தகாள்வ�ற்கான சயாசமனகமள 
ஜனாதி்பதி �னது தகாள்மகப் பிர -
க்டன உமரயின் மூலம் முன்மவப் -
்பார் என அரசியல் ஆயவாளர்கள் 
சுடடிக் காடடுகின்்றனர்.

நாடடின் எதிர்காலத்ம� சநாக் -
காகக் தகாண்டு அறிமுகப்்படுத் -
�ப்்பட்ட சச�னப் ்பசமளப் ்பயன் -
்பாடு உள்ளிட்ட அரசாஙகத்தின் 
த�ாமலசநாக்கிலான சவமலத் 
திட்டஙகள் ்பல எதிர்க்கடசியின -
ரால் பிமழயாக அர்த்�ப்்படுத்�ப் -
்படடு ைக்கள் ைத்தியில் குழப்்பங -
கள் ச�ாற்றுவிக்கப்்படடுள்ளன.

அச�சநரம், தகாவிட-19 த�ாற் -
றுசநாயிலிருநது நாடடு ைக்க -
மளப் ்பாதுகாப்்ப�ற்கு அரசாஙகம் 
முன்தனடுத்திருக்கும் சவமலத் 
திட்டஙகளுக்கு எதிர்க் கடசியிலி -
ருநது எவ்வி�ைான ஆ�ரவுகளும் 
வழஙகப்்ப்டவில்மல. இவ்வா -
்றான நிமலயில் ்பாராளுைன்்றத் -
தின் புதிய கூட்டத்த�ா்டமர ஆரம் -
பித்து மவத்து முன்மவக்கவுள்ள 
தகாள்மகப் பிரக்டன உமரயில் 
ஜனாதி்பதி அரசாஙகத்தின் நிமலப் -
்பாடம்ட த�ளிவு்படுத்துவார்.

அச�சநரம், ஜனாதி்பதியின் 
தகாள்மகப் பிரக்டன உமர 
த�ா்டர்பில் சம்ப ஒத்திமவப்பு 
விவா�த்ம� எதிர்க் கடசிகள் 
சகாரியுள்ளன. இ�ற்காக எதிர்வ -
ரும் 19ஆம், 20 ஆம் திகதிகளில் 
சநரத்ம� ஒதுக்குவ�ற்கு ச்பாநா -
யகர் �மலமையில் கூடிய விசச்ட 
கூட்டத்தில் கடசித் �மலவர்கள் 
தீர்ைானித்துள்ளனர். ஜனாதி்பதி -
யின் தகாள்மகப் பிரக்டன உமர 
த�ா்டர்பில் விவா�த்ம�க் சகாரும் 
சம்பிர�ாயம் இ�ற்கு முன்னரும் 
இ்டம்த்பற்றுள்ளன. இந� வரிமச -
யிசலசய 18ஆம் திகதி இ்டம்த்ப்ற -
வுள்ள ஜனாதி்பதியின் தகாள்மகப் 
பிரக்டன உமர த�ா்டர்பிலும் 
விவா�ம் சகாரப்்படடுள்ளது.

ஒன்பதாவது ்பாராளுமன்றத்தின இரண்ாவது
கூட்த்்தா்ர் எதிர்வரும் 18ஆம் திகதி
்ெவவாய்க்கிழமம ஜனாதி்பதி ககாட்ா்பய

ராஜ்பக்ஷவினால் முற்பகல் 10 மணிக்கு மவ்பவரீதியாக
ஆரம்பித்து மவக்கப்படும்.

அரசின நிமைப்பாடம் ்தளிவு்படுத்தி
ஜனாதி்பதி ்காளமகப பிரக்ன உமர

க�ொவிட்-19 க�ொற்றுந�ொயிலிருந்து �ொட்டு
மக�ளைப் பொது�ொப்ப�ற்கு அரசொங�ம்
முனகனெடுத்திருககும் நேளைத் திட்்டங�ளுககு 
எதிர்க �ட்சியிலிருந்து எவ்வி�மொனெ ஆ�ரவு�
ளும் ேழங�ப்ப்டவிலளை. இவ்ேொறொனெ நிளையில
பொரொளுமனறத்தின புதிய கூட்்டத்க�ொ்டளர
ஆரம்பித்து ளேத்து முனளேக�வுளை க�ொளள�
பிர�்டனெ உளரயில ஜனெொதிபதி அரசொங�த்தின 
நிளைப்பொட்ள்ட க�ளிவுபடுத்துேொர்

ஜனாதி்பதியின ்காளமகப 
பிரக்ன உமர ்தா்ர்பில்
ெம்ப ஒத்திமவபபு
விவாதத்மத எதிர்க் கடசிகள
ககாரியுள்ளன. இதறகாக
எதிர்வரும் 19 ஆம், 20 ஆம் 
திகதிகளில் கேரத்மத 
ஒதுக்குவதறகு ெ்பாோயகர் 
தமைமமயில் கூடிய விகெ் 
கூட்த்தில் கடசித் தமைவர்கள
தீர்மானித்துள்ளனர்

ஒனப�ொேது பொரொளுமனறத்தின 2ேது
கூட்்டத்க�ொ்டர் 18 ஆம் தி�தி ஆரம்பம்

புதிய ஆணடில் தமது ்காளமகத் 
திட்ஙகம்ள மக்களுக்குத் ்தளிவு
்படுத்தி, மக்கள பிரதிநிதிகளின ஒத்து
மழபம்பயும் ்்பறறு தறக்பாமதய
ெவால்கம்ள ்வறறி ்காளவதறகான 
கயாெமனகம்ள ஜனாதி்பதி தனது 
்காளமகப பிரக்ன உமரயின 
மூைம் முனமவப்பார் என அரசியல் 
ஆய்வா்ளர்கள சுடடிக் காடடுகின்றனர்
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நெருக்கடி்கள் ்காரணமா்க த�ாட்டங்களில் இருந்து 
நெளிதேறுெது எமது இருப்பைதே த்கள்விககுள்்ாககும்!

ந்தவவாரு இனத்தினதும் சமூக 
அமையாளஙகளாக கமை, கைாசார, 
வைாழியியல் வவளிப்ாடும் அ்தன் 

பின்புைைாக நிைமும் நிைம் சாரந்த வதிவிை -
மும் விளஙகுவது இன்றியமையா்தது. அதில் 
நிைவுமைமை என்்து த்தசிய அந்தஸ்துக்-
கான அளவுதகால் என்று ்திவிடுகின்்ார 
எழுத்்தாளர மு.சிவலிஙகம். 

இன்று தினக்கூலி சமூகைாகவும் ைண் -
ணுரிமை முகவரியற்் ைக்கள் கூடைைாக-
வும் வாழும் ைமையக ைக்கள் இந்த அள -
வுதகாலின் அடிப்மை அம்சத்ம்தக்கூை 
்தக்கமவக்க முடியா்தவரகளாகதவ காணப் -
டுகின்்ாரகள். 

இன்று வ்ருநத்தாடை த்தயிமை உற் -
்த்தி என்்து ்ாரிய வீழ்ச்சி த�ாக்கி �கரநது 
வகாண்டிருக்கி்து. த்தயிமை ்தரத்திலும் 
சரிவு. இ்தனால் சரவத்தச த்தயிமைச் சநம்த -
யில் சவாலுக்கு தைல் சவால்கள். இ்தற்குக் 

காரணம் த்தாடைத் வ்தாழிைாளரகள் அல்ை 
என்்து ைடடும் நிச்சயம். 23 ்தனியார கம் -
்னிகளும் அரசு ்தரபபின் கீழ் நிரவாகம் 
வசய்யும் அமைபபுகளும் சகடடுதைனிக்கு 
இத்தும்மய அல்தைாை கல்தைாைப்டுத்-
திக் வகாண்டிருக்கின்்ன. மும்யான ்ராை -
ரிபபு இன்றி த்தயிமைக் காணிகள் காடுகளாகி 
வருகின்்ன. அடுத்துவரும் ்தமைமும் இத் -
தும்மய அண்டிவிைா்த்டி அ்தன் வசயற்்ா -
டுகள் இருக்கின்்ன.  

உமழபபுக்தகற்் ஊதியம் இல்மை. உயி -
ருக்கு உத்்தரவா்தம் கிமையாது. ்ாதுகாபபு 
�மைமும்கள் எதுவும் மகயாளப்டுவது 
இல்மை. தைைதிக வருைானம் த்தடிக் -
வகாள்ள ைாற்று வழிமும்கள் ஏதும் இனம் 
காணப்ைவில்மை. விவசாயம் வசய்யைாம் 
என்்ால் நிைவசதி இல்மை. இது 200 வரு -
ைகாை வரைாறு கற்பித்துக் வகாண்டிருக்கும் 
ய்தாரத்்தம். இதில் ைாற்்ம் காண எதுவுதை 
வசய்ய ைாயக்கில்ைா்த வ்தாழிற்சஙகஙகளும் 
அரசியல் கடசிகளும் சுய வகளரவத்ம்தக் 
காப்ாற்றிக் வகாள்ள ைடடுதை த்ாராடிக் 
வகாண்டிருக்கின்்ன. கரிசமன காடை 
தவண்டிய ஆடசிக்கு வரும் அமனத்துத் 
்தரபபும் ைாற்்ாந்தாய் ைனப்ான்மைதயாடு 
்தான் �ைநது வகாள்கின்்ன.  

சிறு த்தயிமைத் த்தாடை உரிமையாளர-
கள் மீது காடைப்டும் ்ச்சா்தா்ம் ்ரம்-
்மர ்ரம்்மரயாக ்ாடு்டும் ்ாடைாளி 
சமூகத்தின் ்ால் காடைப்டுவது இல்மை. 
இன்ம்ய நிமையில் குறுநத்தயிமை விவ-
சாயிகள் உற்்த்தியில் சா்தமன ்மைப்து 
என்னதவா உண்மை்தான். அவரகளின் வாழ்-
வா்தாரம் தைம்்டுத்்தப்ை தவண்டியதும் 
சரி்தான். அத்தத�ரம் உற்்த்திக்கு ஆ்தாரைாக 
இருப்வரகமள அைடசியப்டுத்துவது 
என்ன நியாயம்?  

1973களிதைதய சிறுநிை த்தயிமை உற்்த் -
தியாளரகள் என்னும் பிரிவு உ்தயைானது. 
த்தசியையம் என்் வ்யரில் ்தனியார வசமி -
ருந்த அமனத்துத் த்தாடைஙகமளயும் அர -
சாஙகதை சுவீகாரம் வசய்்தது. இதில் ஆங -
கிதையருக்கும் ்தமிழருக்கும் வசாந்தைான 
த்தாடைஙகளும் அைக்கம். இது உள்த�ாக்-
கம் வகாண்ை வசயற்்ாைாகதவ இன்னும் 
கரு்தப்டுகின்்து. குறிபபிடை ஒரு சமூகத்-
தின் �ைன் கருதி ஆயிரக்கணக்கான வெக்-
வையர நிைப்ரபபு துண்ைாைப்டடு ்கிரந -
்தளிக்கப்டைன. இ்தன் மூைம் த்தாற்்ம் 
வ்ற்்வரகதள சிறுத்தாடை உரிமையாளர.  

இ்தர சமூகத்துக்குக் காணிப்கிரவு இைம்-
வ்ற்்த்ாது அஙகு வாழ்நது வகாண்டிருக் -
கும் ைமையக ைக்கள் குறித்து ைருநதுக்கும் 
யாருதை கவமைப்ைவில்மை, கவனவை-
டுக்கவும் இல்மை. இவவாறு வ்ருநவ்தாட -

ைக் காணிகள் மகயகப்டுத்துவம்த எதிரத்து 
ைக்கள் �ைவடிக்மககளில் ஈடு்ைதவ வசய்-
்தாரகள். இ்தன் மு்தைாவது ்திவு 1942களில் 
தககாமை ைாவடைம் புளத்வகாெூபிட -
டிய த்தாடைத்திதைதய இைம்வ்ற்்து. 
500 ஏக்கர த்தயிமைக் காணிமய அ்கரிக்க 
எடுக்கப்டை முயற்சி. காணி க்ளீகரத்ம்த 
எதிரத்து 1970களில் நுவவரலியா ைாவட -
ைம் வைவன் த்தாடைத்ம்தச் தசரந்த சிவனு 
இைடசுைணன் உயிரத்தியாகம் வசய்்தமை 
உச்சத்ம்தத் வ்தாடைது.  

ஆனால் அவவபத்ாது ஆடசிபீைம் ஏறு் -
வரகள் ்ாரமவ என்னதவா வ்ருநத்தாடைக் 

காணிகமளப ்றித்து எடுப்திதைதய விழு -
கின்்ன. இத்தத�ரம் வ்ருநத்தாடை ைக்க -
ளுக்கு கும்ந்த ்டசம் 20 த்ரச் காணிமயப 
வ்றும் உரிமை இருக்கின்்து என்்த்த ஆய்-
வாளரகளின் கருத்து. இ்தற்காக காணி சீர -
திருத்்தச் சடைத்தின் 3(3) ஆம் பிரிவின் கீழ் 
வாய்பபு இருக்கின்்து. �கரசம், பிரத்தச 
சம் விதிகளுக்கமையவும் காணி விநி-
தயாகம் வசய்ய இைமிருக்கின்்து. ஆனால் 
ைனம்்தான் இல்மை. இ்தனால் வாய்பபுகள் 
ைறு்தலிக்கப்டுகின்்ன. எனதவ்தான் ்தைது 
இருபபிைஙகமள ்தக்கமவத்துக் வகாள்-
ளக்கூை த்ாராை தவண்டிய இக்கடைான 
நிமையில் இம்ைக்கள் காணப்டுகின்்ார-
கள்.  

இன்று இம்ைக்களின் ்தனிவீடடுத் திடைத் -

துக்காக ்தைா 7 த்ரச் நிைம் ைடடுதை ஒதுக்-
கப்டுகின்்து. கம்்னி ்தரபபின் இறுக்க-
ைான த்ாக்கால் ஏராளைான இமையூறுகள். 
்தவிர ஒரு ்தரபம் பிறிவ்தாரு ்தரபபு கும் -
வசால்லும் த்ாக்தக காணப்டுகின்்து. 
குடுமிபபிடி சண்மைகள் தவறு. முன்மனய 
ஆடசி ைமையக ைக்களின் ்தனிவீடடுத் திட-
ைத்துக்காக 7 த்ரச் காணி என்று அறிவித்-
்தத்ாது இது எம்ைாத்திரம் என்று ஏளனம் 
வசய்்தது இ.வ்தா.கா. அன்று அைரர ஆறுமு -
கன் வ்தாண்ைைான் இருந்தார. இன்று அவர 
ைகன் ஜீவன் வ்தாண்ைைான் இருக்கி்ார. 
அவரும் 7 த்ரச் காணி எந்த மூமைக்கு 
என்று எள்ளி �மகயாடுகி்ார. எனதவ 
அவர ்தனி வீடடுத் திடைத்துக்காக 20 த்ரச் 
காணிமயப வ்றுவத்தாடு அம்த உரிமையாக்கி-
யும் ்தருவாரா?   

உண்மையில் 7 த்ரச் காணி என்்து த்ாது-
ைான்தல்ை என்்தில் இரண்ைாம் கருத்துக்கு 
இைமில்மை. இம்தவிை அதிகைான நிைப்ரப-
பில் இம்ைக்கள் விவசாயம் வசய்து வருகி்ார-
கள். ஏற்கனதவ கம்்னி நிரவாகஙகள் இம்தப 
வ்ாறுத்துக்வகாள்ள முடியாைல் ்ல்தவறு 
இமையூறுகமள ஏற்்டுத்்ததவ வசய்கின்்ன. 
7 த்ரச் ைடடுதை இவரகளுக்குச் வசாந்தவைன்-
்ானால் ைக்கள் ்யன்்டுத்தும் விவசாய 
காணிகமள மீள ஒப்மைக்குைாறு கம்்னி 
்தரபபு தகாரினாலும் ஆச்சரியப்டுவ்தற்கு 
இல்மை.  

இத்ததவமள அரசாஙக காணியிதைா வ்ருந-
த்தாடைக் கம்்னிகள் மகவசமுள்ள காணியிதைா 
வீடுகள் அமைக்கப்டைால் ைடடும் பிரச்சிமன 
தீரநதுவிைப த்ாவதில்மை. காணியும் வீடும் 

சடைப்டி வசாந்தைாக்கப்ைல் தவண்டும். 
அப்டி �ைந்தால் ைடடுதை நிைவுமைமை 
என்் கனவு வைய்ப்டுத்தும். சமூக ஆய்வா -
ளர மு. சிவலிஙகம் கூறுவதுத்ாை த்தசிய 
அந்தஸ்துக்கான அளவுதகால் ஸ்திரப்டும்.  

இளம் ்தமைமும்யினர த்தாடைத் 
வ்தாழில் மீது ஈடு்ாடு காடை விரும்் -
வில்மை. இ்தனிமைதய வமக வ்தாமக -
யின்றி ்ைர வவளியிைஙகமள த�ாக்கி 
தவமைத்தடி ஓை தவண்டிய நிரப்ந்தம். 
இஙகு ஆளணிக்கான ்ாரிய வவற்றிைம் 
ஏற்்டுவது திண்ணம். இது விரும்்த்்தக்க 
ஒன்்ல்ை. இநநிமை வ்தாைருைானால் 
ைமையகம் என்னும் அமையாளம் சிறுகச்சி-
றுக சிம்தவமைநது த்ாவம்தத் ்தடுக்கதவ 
இயைாது. இதுதவ இனவாதிகளின் எதிர-
்ாரபபு. எற்கனதவ 7 த்ரச் காணி வசாந்தைா -
கக்கப்டுவம்தக் கண்டித்்த சக்திகள் இமவ. 
்தமைமும் ்தமைமும்யாக வநத்தறு குடிக-
ளாக இச்சமூகம் இருக்க தவண்டும் என்்த்த 
இவரகளின் ஆமச.  

இநதியாமவ �ம்பி �ம்பிதய �ாசைாகிப-
த்ானது ைமையக ைக்களின் எதிரகாைம். 
இநதியாவிலிருநது அன்று அடிமைத் வ்தாழி -
ைாளரகளாக ்ை �ாடுகளுக்கும் ஆஙகிதை -
யரால் அமழத்துச் வசல்ைப்டைவரகளின் 
்தமைமும்யினருக்கு ஏ்தாவது இமையூறு 
என்்ால் ்தடடிக்தகடகத் ்தயஙகா்த இநதியா, 
இைஙமகயில் வாழும் இநதிய வம்சாவளித் 
்தமிழரகளின் �ைன் குறித்து  கிஞ்சித்தும் 
கரிசமன காடடியத்த இல்மை. இன்று 14 
ஆயிரம் வீடுகமள அமைக்க நிதி உ்தவி வழஙகும் 
இநதிய �ாடு அ்தற்கான நிைம் உரித்்தாக்கப்டுவது 
்ற்றி த்சியத்த இல்மை. ஒரு திமரப்ைத்தில் 
ரஜினி வசால்லுவார ைாபபிள்மள இவரு்தான், 
ஆனால் அவர த்ாடடிருக்கி  ் உடுபபு என்-
தனாைது என்று. இத்தத்ாைதவ வீைமைபபு 
விவகாரமும். வீடு உஙகளுமையது ஆனால் 
அது அமைநதிருக்கும் நிைம் எஙகளுமையது 
என்னும் நிமை.  

நிைமும் வதிவிைமும் சடைப்டி உரித்்தாக்-
கப்ை தவண்டும். இதுதவ புத்திஜீவிகளின் 
வலியுறுத்்தல். இ்தமன உறுதி வசய்வ்தற்கு உந-
துசக்தியாக வ்ருநத்தாடை ைக்களின் வவளி-
தயற்்ம் ்தடுத்து நிறுத்்தப்டுவது முக்கியம். 
இத்துைன் வ்ருநத்தாடைப பிரத்தசஙகமள 
மையைாகக் வகாண்டு வ்தாழில் த்டமைகமள 
அமைப்்தால் இமளஞர சமூகத்ம்த எளி்தாக 
ஈரத்துக்வகாள்ள இயலும். இைபவ்யரவுக-
மளயும் கடடுப்டுத்்தைாம். சமூக ைாற்்த்தின் 
அமையாளம் த்தாடைஙகமள விடடு வவளி-
யிைஙகளுக்கு புைம் வ்யர்தைாக இருக்கதவ 
முடியாது. இ்தமன ைமையக இமளஞரகள் புரிந-
துவகாண்டு வசயற்்ை தவண்டியது காைத்தின் 
த்தமவ.    

மமையக சமூகத்திற்கு கிமைக்க 
தவண்டிய கல்வி வாய்பபுக்கள் 
இைஙமக சு்தநதிரைமைநது 30 

வருைஙகளுக்கு பின்னதர கிமைத்்தது. 
இக்கல்வியின் வாய்பபுக்கமள ைமை-
யகம் முழுமையாக ்யன்்டுத்திக் 
வகாண்ை்தா என்்ம்த பின்த�ாக்கிப ் ாரத்-
்தால் இன்னும் பூரணைாக ்யன்்டுத்திக் 
வகாள்ளவில்மை என்்ம்த அறியைாம். 
இம்ைக்கள் ஒரு காைத்தில் மூன்்ாவது 
த்தசிய இனைாக இருநதிருக்கின்்ாரகள்.   

இவரகளுக்கு ்ை சந்தரப்ஙகளில் 
கல்வி வாய்பபுக்கள் பு்க்கணிக்கப்டை 
நிமையிலும் கூை இன்று ஓரளவு நிமை-
மைகள் ைாறிவருகின்்ன. எனதவ இந்த 
சந்தரப்த்திைாவது ைமையக கல்வி அபி-
விருத்திக்காக ஒரு கல்விப புரடசிமய 
உருவாக்க தவண்டியது காைத்தின் கடைா-
யைாகும்.   

இபபுரடசிமய ஆரம்பிப்து யார? எங-
கிருநது வ்தாைஙகுவது? இது யாருமைய 
வ்ாறுபபு? எனப ்ல்தவறு தகள்விகள் 
எம் ைத்தியில் இருந்தாலும் கூை ைமைய-
கத்தில் ஒரு கல்விப புரடசிமய அல்ைது 
ைறுைைரச்சிமய உைனடியாக உருவாக்க 
தவண்டும் என்்து ைடடும் ்தவிரக்க 
முடியா்த ஒன்்ாக உள்ளது.   

இன்று இைஙமகயில் வாழும் ஏமனய 
சமூகஙகதளாடு ஒபபிடும்த்ாது 
ைமையக ைக்கள் வ்ாதுக் கல்வி, உயர-
கல்வி, ்ல்கமைகக்கழக கல்வி, சுகா்தா-
ரம், வசளக்கியம், அரசாஙகத் வ்தாழில் 
வாய்பபுகள், சுயவ்தாழில் வாய்பபுகள், 
சிறுவர த்ாஷமண, வீைமைபபு, சமூக 

�ைன்கள், நிைவுரிமை, த்ாக்குவரத்து, 

வ்தாழில்்யிற்சிகள், சிறுவர உரிமைகள், 
சிறுவர ்ராைரிபபு, ்தாய் தசய் �ைன், 
சம்்ள உயரவு, சமூக உரிமைகள், கமை 
கைாசார ்ண்்ாடடு விழுமியஙகள், அர-
சியல் உரிமைகள், சமூக வ்ாருளா்தார 
காரணிகள், வாழ்க்மகத் ்தரம், விமள-
யாடடு என அமனத்து விையஙகளிலும் 
த்தசிய ைடைத்ம்தவிை பின்்தஙகிய நிமை-
யிதைதய வாழ்நது வருகின்்னர. ஒரு 
சமூகத்தின் கல்வி வளரச்சி பின்்தஙகிய 
நிமையில் இருக்கும்த்ாது தைற்கூறிய 
அமனத்து பிரச்சிமனகளும் ஒரு �ச்சு வட-
ைத்ம்தப த்ான்று வ்தாைரநது இருநது 
வகாண்தை இருக்கும் என்்தில் ஐய-
மில்மை.   

இந்த 21 ஆம் நுாற்்ாண்டில் இைஙமக-
யில் வாழும் ஏமனய சமூகஙகளும் உைக 
ைாற்்த்திற்கு ஏற்் ்தஙகமளத் ்தயார -்
டுத்திக் வகாண்டிருக்கின்்ாரகள். எனதவ 
ைமையக சமூகமும் ஏமன சமூகஙக-
தளாடு த்ாடடிப த்ாடடு வாழ்வ்தற்கு 
்தஙகமள ்தயார்டுத்திக் வகாள்ளதவண்-
டும். அத்துைன் உைக ைாற்்த்திற்தகற்் 
்தஙகமள முன்தனற்றிக் வகாண்டு வாழ்-
கின்் ஒரு வாழ்வியல் கைாசாரத்ம்த உரு-
வாக்க முயற்சிக்க தவண்டும். 

்தஙகி வாழ்கின்் கைாசாரத்ம்த முற்்ாக 
விடுவ்தற்கு முயைதவண்டும். இனியும் 
�ாம் அரசாஙகத்திைம் அதிகைான சலுமக-
கமளத் வ்தாைரநது எதிர்ாரக்க முடியாது. 
அரசாஙகத்தின் வகாள்மக ைாற்்ஙகள் 
வ்தாைரநது சிறு்ான்மையினருக்குச் சா்த-
கைாக அமையா்தத்ாது ்ாரிய வ�ருக்கடி-
கமள எதிரகாைத்தில் சநதிக்க த�ரிைைாம்.   

ைமையகத்தின் வரைாறு 200 வருைங-
கமள கைந்த த்ாதும் இன்று வமரயும் 
ைமையகத்திற்வகன ஒரு கல்வி அபிவி-
ருத்திக்குழு மும்யாக உருவாக்கப்ை-
வில்மை. சிை கடசிகளின் முயற்சியால் 
த்தர்தல் காைஙகளில் சிை புத்திஜீவிகமள 
அமழத்து கைநதுமரயாைமை �ைாத்தி 
சிை விையஙகள் முன்வனடுக்கப்டை 
த்ாதும் த்தர்தலின் பின்னர அமவ மகவி-
ைப்டடு விடுவத்த வழமை.  

ைமையகச் சமூகத்ம்த தசரந்த புத்திஜீவி-
களான, மவத்தியரகள், வ்ாறியியைாளர-
கள், சடைத்்தரணிகள், இைஙமக நிருவாக 
தசமவ ்தரம் 1, 11, 111 உத்திதயாகத்்தரகள், 
த்ராசிரியரகள், விரிவுமரயாளரகள், அதி-
்ரகள், வ்தாழில்்தருனரகள், ைற்றும் அரச 
தும் உத்திதயாகஸ்்தரகள், சமூகத்ம்த 
வழி�ைத்்தக் கூடிய சமூகத் ்தமைவரகள் 
த்ான்த்ார ைமையகச் சமூகம் இன விகி-

்தாசாரத்திற்தகற்் உருவாக்கியுள்ள்தா? 
என்்ம்த ்ாரக்கும்த்ாது இன்னும் �ாம் 
கும்வான ைடைத்திதைதய இருக்கின்-
த்ாம் என்்து ைடடும் உண்மை.   

இனிதைலும் ்தாைதிக்காது ைமையக 
அரசியல் கடசிகள், ்தைக்கு கிமைக்கின்் 
நிதியில் ஒரு குறிபபிடை வ்தாமகமய 
கடசி, ஜாதி, ை்தம், பிரத்தசம் த்ான்் 
த்்தஙகமள ்ாரக்காது ைமையகத்தின் 
கல்வி வளரச்சிக்காக ஒதுக்க தவண்டும்.   

இ்தன் மூைைாக ஒரு புதிய தவமைத்-
திடைத்ம்த ஏற்்டுத்தி ைமையகத்தில் ஒரு 
கல்வி ைறுைைரச்சிமய (புரடசிமய) ஏற்-
்டுத்்த தவண்டும். 2015ஆம் ஆண்மை 
ைமையகத்தின் கல்வி ஆண்ைாக பிரக-
ைனப்டுத்தி ஒரு தவமைத்திடைத்ம்த 
அமனவரும் தசரநது முன்வனடுக்க 
தவண்டும்.   

ைமையகத்தில் கல்வித் தும்க்கான ஒரு 
வ்ாது ்தகவல் வளநிமையம் இதுவமர 
உருவாக்கப்ைவில்மை. உ்தாரணைாக, 
ைமையகத்ம்தச் தசரந்த எத்்தமன ைாண-
வரகள் ்ல்கமைக்கழகத்தில் இருக்கின்-
்ாரகள் என்்்தற்கு கூை சரியானத் ்தகவல்-
கள் இல்மை. இத்தத்ால் ்ாை ரீதியான 
ஆசிரியரகளின் வி்ரஙகள், ்ாைஙக-

ளுக்கு ்ற்்ாக்கும்யான ஆசிரியரகளின் 
வி்ரஙகள், இமைவிைகிய ைாணவரகள், 
்ாைசாமைக்குச் வசல்ைா்த ைாணவர-
கள், வ்தாழிைற்்வரகள், வவளி�ாடடில் 
தவமை வசய்தவாரின் வி்ரஙகள், ைமை-
யகப ்ாைசாமைகளின் ்தனிப்டை 
வளரச்சிக்கான ்திவுகள், உயரகல்வி 
வ்ற்்வரகளின் ்தகவல்கள் த்ான்் எந்த 
விையஙகளுக்கும் முவ்ௌயன ்திவுகள் 
இல்மைவயன்்து குறிபபிைத்்தக்கது.   

ஆனால் இைஙமகயில் ஏமனய சமூகங-
களில் இவவிையஙகளில் கூடிய கவனம் 
வசலுத்்தப்டடு வருவம்த �ாம் உணர 
தவண்டும். ைமையக ைக்களின் சமூக 
வ்ாருளா்தார அபிவிருத்திக்வகன அரசாங-
கத்்தால் ஓதுக்கப்டும் ்ை மில்லியன் 
ரூ்ா மும்யான திடைஙகள் வகுக்கப-
்ைா்த்தால் மீண்டும் திமரதசரிக்கு வசல்-
கின்் துரப்ாக்கிய நிமை வ்தாைரகின்-
்ன. 

இந்த விையஙகளுக்கு அரசாஙகத்-
ம்ததயா, ைக்கமளதயா கும்வசால்ை 
முடியாது. இ்தன் முழுப வ்ாறுபம -்

யும் சம்ைந்தப்டைவரகதள ஏற்றுக்-
வகாள்ள தவண்டும்.   இன்று எம் ைத்தியில் 
பிரத்தச சம், ைாகாண சம், ்ாரளு-
ைன்் அமைச்சரகள், ்ாராளுைன்் பிரதி 
அமைச்சரகள், ்ாராளுைன்் உறுபபினர-
கள் இருக்கின்் த்ாதிலும் இருபபினும் 
இன்னும் த்ாதியளவு த்தசியப ்ாைசா-
மைகள், ைமையகத்திற்கான வ்ாதுநூை-
கம், ைமையகத்திற்கான ்ல்கமைக்கழ-
கம் உருவாக்கப்ைவில்மை என்்தும் 
இஙகு சுடடிக்காடைப்ை தவண்டியுள்-
ளது.   

இன்ம்ய ைமையகக் கல்வி வளரச்-
சிக்கு வித்திடைவர வசளமியமூரத்தி 
வ்தாண்ைைாதன. வ்தாைரநது அவரின் 
கனமவ �னவாக்க தவண்டியது ஒவ-
வவாருவரதும் கைமையாகும். ைமையகப 
பிரத்தச ்ாைசாமையின் ைனி்த வ்ளதிக 
த்தமவகமள வ்ாருத்்தைானவரகமள 
நியமித்து அவரகளின் ஊைாக ஆய்வு 
வசய்்த பின்னர அ்தற்தகற்் ்தஙகளுமைய 
தவமைத்திடைஙகமள குறிபபிடை வரு-
ைத்தில் முன்வனடுக்க தவண்டும். சகை 
ைமையக குழுக்களும் (கடசிகளும்) கல்வி 
அபிவிருத்திக்குப த்ாடடி த்ாடடுக் 
வகாண்டு தவமைத்திடைஙகமளச் தசய்வ-
்தற்கு முன்வர தவண்டும். குறிப்ாக ்தங-
களுமைய கடசியின் வசல்வாக்கு எந்தப 
பிரத்தசத்தில் அதிகைாக இருக்கின்்த்தா, 
அந்த பிரத்தச ்ாைசாமைகமளயாவது அபி-
விருத்தி வசய்்தாதை ைமையகப ்ாைசாமை-
கள் ஓரளவு வளரச்சி வ்ற்றுவிடும் என்்து 
குறிபபிைத்்தக்கது.   

இனிவரும் காைஙகளில் கும்ந்த 
வவடடுப புள்ளிமய த்தசிய ்ரீடமசக-
ளில் எதிர்ாரக்கா்த நிமை உருவாக்கப்ை 
தவண்டும். உ்தாரணைாக, ஸ்ரீ்ா்த த்தசியக் 
கல்வியற் கல்லூரிக்கு கூை எதிரவரும் 
காைஙகளில் ்டை்தாரிகள் ைடடுதை 
உள்வாஙகப்டுவாரகள் என்் நிமைப-
்ாடுகள் அரசாஙகத்்தால் வகாண்டு வரப-
்ைைாம். இவவா்ான சந்தரப்ஙகளின் 
த்ாது எைது சமூக ைாணவரகள் ்ாரிய 
வ�ருக்கடிகமள எதிரத�ாக்க தவண்டியி-
ருக்கும்.   

ஒரு சமூகத்தின் விடியலுக்கு கல்வி 
முக்கியம். அத்துைன் ஒரு சமூகத்திற்கு 
இருக்கின்் ்ழிச்வசால்லில் இருநதும் 
�ாம் விடு்ை தவண்டும். பின்்தஙகிய ஒரு 
சமூகத்தின் சமூக இைம்வ்யரவுக்கு கல் -
வி்தான் அடித்்தளம் அ்தமன உருவாக்கு -
வ்தற்கு ைமையகம் சாரந்த அமனவரும் 
ஒன்று்டடு உமழக்க தவண்டும்.     

ஸ்ரீ ைஙகா சு்தநதிரக் 
கடசியின் நுவ -

வரலியா அமைப்ாள-
ராகவும், ஊைக வசய-
ைாளராகவும் ைற்றும் 
முகாமையாளராகவும் 
முன்னாள் நுவவரலியா 
ைா�கர பிரதி மு்தல் -
வர கிருஸ்ணசாமி 
சநதிரதசகரன் நியமிக்-
கப்டடுள்ளார. இவ-
ருக்கான நியைனத்ம்த 
முன்னாள் ஜனாதி்தியும் ்தற்த்ாம்தய ்ாராளுைன்் 
உறுபபினரும் ஸ்ரீைஙகா சு்தநதிர கடசியின் ்தமைவரு -
ைான மைத்திரி்ாை சிறிதசன வழஙகிமவத்்தார.   

நுவவரலியாமவச் தசரந்த சநதிரதசகரன் குருத்்த -
ைாவ வசன். த்தாைஸ் கல்லூரியின் ் மழய ைாணவன். 
இவர  கைந்த 2002ஆம் ஆண்டு மு்தன் மும்யாக 
நுவவரலியா ைா�கர சம்யின் ஐக்கிய த்தசிய கடசி -
யின் உறுபபினராக வ்தரிவு வசய்யப்டைார.   

இ்தமனத் வ்தாைரநது கைந்த 2006 ஆம் ஆண்டு 
நுவவரலியா ைா�கர சம் பிரதி �கர மு்தல்வராக 
வ்தரிவுவசய்யப்டைார.  கைந்த 2011ஆம் ஆண்டு 
நுவவரலியா ைா�கசம்யில் ஆடசி ைாற்்ம் ஏற்்ட -
ைது. அன்று ஐக்கிய த்தசிய கடசியின் சாரபில் மூன்று 
உறுபபினரகள் வ்தரிவு வசய்யப்டைாரகள். அந்த 
மூவரில் சநதிரதசகரும் ஒருவராக வ்தரிவு வசய்யப -
்டைார.  

இவர கைந்த 2003 ஆம் ஆண்டு நுவவரலியா 
ைா�கர சுகா்தார பிரிவில் சிகிச்மச வ்் வருமக ்தரும் 
கரபபிணி ்தாய்ைாரகளுக்கு  ்தனது வசாந்த வசைவில் 
சத்துள்ள உணவு (்சும்்ால், கைமை, ்யறு) வழஙகும் 
தவமைத்திடைத்ம்த ஆரம்த்து மவத்்தார. இத்திடைம் 
இன்றும் �மைவ்ற்று வருகின்்து.  

அத்தத்ாை நுவவரலியா ைா�கரசம் எல்மைக்குள் 
உள்ள ஐநது வ்ருநத்தாடைஙகளிலுமுள்ள ையன் வீடுக-
ளில் குடியிருக்கும் வ்தாழிைாளரகளுக்கு ்தனித்்தனியாக 
நுவவரலியா ைா�கரசம்யால் வழஙகப்டும் குழாய் 
குடிநீர விநிதயாகம் வ்ற்றுக்வகாடுக்கும் தவமைத்திட-
ைத்ம்த ஆரம்பித்து மவத்துள்ளார.   

சி்ந்த சமூக தசமவயாளரான இவர, நுவவரலியா 
ொவா எலிய ஸ்ரீ முத்துைாரியம்ைன் ஆைய சீத்்தா எலிய 
சீம்தயம்ைன் ஆைய ் ரி்ாைன சம  ்ைற்றும் நுவவரலியா 
இநது கைாசார த்ரமவ என்்வற்றின் ஆயுடகாை உறுப-
பினராவார. இவர நுவவரலியா கால்்ந்தாடை லீக்கிலும் 
உ்்தமைவராக இருநது கால்்ந்தாடை வீரரகமள ஊக்கு-
வித்துள்ளார.  

இவர நுவவரலியா ைா�கர சம  ்பிரதி �கர மு்தல்வராக 
இருந்த காைத்தில் ஜப்ான் �ாடடு கிரவுன் தகால்ப கழகத்-
தின் ஆ்தரவுைன் இைஙமகயில் மு்தன் மும்யாக கிரவுன் 
தகால்ப விமளயாடமை ஆரபபித்து மவத்துள்ளார என் -்
தும் குறிபபிைத்்தக்கது.     

 இங்கு ஆளணிக்கான பகாரிய 
வெற்றிடம் ஏற்படுெது திண்ணம். 
இது விரும்பத்தக்  ஒன்றல்ல. 
இந்நில்ல வ்தகாடருமகானகால 
மல்லய்ம் எனனும் அலடயகாளம் 
சிறு்ச்சிறு்  சில்த
ெலடந்து பபகாெல்தத ்தடுக்பெ 
இய்லகாது. இதுபெ இனெகாதி்ளின 
எதிரபகாரப்பு.  எற்்னபெ 7 பபரச் 
்காணி வ�காந்்தமகா்க்ப்படுெல்தக 
்ணடித்த �கதி்ள் இலெ.  ்தல்லமுல்ற 
்தல்லமுல்றயகா் ெந்ப்தறு 
குடி்ளகா் இச்�மூ்ம் இருக் பெணடும் 
எனபப்த இெர்ளின ஆல� 

பன். பாலா ...?

 நூரளையூரான் ...?

 இரா. சிவலிங்கம்    ...?

 ரஜினி்காந்த ஒரு திலரப்படததில, 
மகாப்பிள்லள இெரு்தகான. ஆனகால
பபகாட்டிருககி்ற உடுப்பு எனனுலடயது 
எனறு வ�காலெகார.  அதுபபகா்லபெ இந்திய 
வீடு்ள் மல்லய் மக்ளுலடயலெ்தகான. 
ஆனகால அலெ அலமந்துள்ள ்காணி  
அெர்ளுலடயது அல்ல.  
்காணியுடன வீடும் வ�காந்்தமகா் அளிக
்ப்பட்டகால ்தகான அது  குடியுரிலமயின
அலடயகாளமும், அந்்தஸ்தும்  
அதி்காரமகா்வும் அலமயும் 

ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் ்ட்சியின் 
நுவரரலியகா அமமப்காளரகா் 
கிருஸ்ணசகாமி சந்திரசச்ரன்   

ம்ைே்கக ்கல்வி மறுமைர்ச்சி ஒரு 
பைாயச்்சலுககு �ோரா்க தெண்டும்  

 அரசகாங்த்தின் ர்காளம் மகாற்றங்ள 
ரதகாடர்ந்து சிறு்கான்மமயினருக்குச் 
சகாத்மகா் அமமயகாதச்காது 
்காரிய ரெருக்்டி்மள 
எதிர்்காலத்தில் சந்திக்் செரிடலகாம்  

 தங்ளுமடய ் ட்சியின் ரசல்வகாக்கு எந்தப
பிரசதசத்தில் அதி்மகா  ்இருக்கின்்றசதகா,
அந்த பிரசதச ் காடசகாமல்மளயகாவது 
அபிவிருத்தி ரசயதகாசல மமலய்ப ் காட
சகாமல்ள ஓரளவு வளர்ச்சி ர்றறுவிடும் 
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உள்ளூராட்சி சமைகளின் ஆயுட்-
காலம் ஒருவருடம் நீடிக்கப் -
ைட்டுள்்ளமை அரசாஙகத்தின் 

ைலவீனைாக அலலது ையைாகப் ைாரப்ை -
ைற்கு சிலர முயற்சிக்கின்்றனர. இன்ம்றய 
நிமலமைகள் சில இவவாறு இவரகம்ள 
சிந்திக்க மவக்கின்்றன. இவவாறு ஒருவரு -
டம் நீடிக்கப்ைட்டமை இது இரணடாவது 
ைடமவயாகும். 1994 இல ஒருவருடம் 
இசசமைகள் நீடிக்கப்ைட்டிருந்ைன. 
அரசாஙகத்தின்வசம் அதிக சமைகள் 
இருந்ைால, தைரைமல நடத்ை முடியாை 
நிமல நிலவினால அலலது ைவமைக் -
காலஙகளில ைக்கள் ைணிகம்ள முன் -
னனடுக்க முடியாதிருந்ைால இவவாறு 
சமைகள் நீட்டப்ைடுவது வழமை. இது 
ைாகாை சமைகளுக்கும் னைாருந்தும். 
எந்ை அனுைதிதகாரதலா, சரவஜன வாக் -
னகடுப்தைா நடத்ைாது ஒத்திமவக்கப் -
ைடுவது இமவயிரணடும்ைான். இருந் -
ைாலும், ைாகாை சமைகள் இவவாறு 
நீடிக்கப்ைட்டதிலமல.  

 1987 இல உள்ளூராட்சி சமை அறி -
முகப்ைடுத்ைப்ைட்டாலும் 1994 இலைான் 
முைலாவது தைரைல நடத்ைப்ைட்டது. 
நாடு அன்றிருந்ை நிமலமை கருதி ஒருவ -
ருடம் நீடிக்கப்ைட்ட இந்ை உள்ளூராட்சி 
சமைகளுக்கு, அைற்குப் பின்னர 2006 இல 
தைரைல நடத்ைப்ைட்டிருந்ைது. 

கிழக்மக புலிகளின் பிடியிலிருந்து 
மீட்டமை சரவதைசையப்ைடுத்ைவும், 
சிவில நிரவாகத்தில அரசுக்கும் ைக்களுக் -
கும் இருந்ை ஆரவத்மை னவளிக்காட்டும் 
தநாக்கிலும்ைான், இந்ை தைரைல 2006 இல 

நடத்ைப்ைட்டது. வடக்கில இராணுவ நட -
வடிக்மக முற்்றாக முடிவு்றாை சூழலில, 
அன்ம்றய அரசு இந்ை தைரைலுக்கு அவ -
சரப்ைட்டதிலுள்்ள அரத்ைம், ஜனநாய -
கத்மை ைக்களிடம் ஒப்ைமடத்துள்்ளைாகக் 
காட்டும் ராஜைந்திரம்ைான். 

இப்தைாது, ஏன் இசசமைகளின் ைைவிக் -
காலஙகள் நீடிக்கப்ைட்டன? னகாதரானா 

காலத்தில இரணடு வருடஙகள் முடஙகி -
யிருந்ை னசயற்ைாடுகம்ள முன்னனடுக்கத் -
ைான்.   

 னைாரு்ளாைாரம் வீழ்ந்துள்்ள சூழலில, 
5092 உறுப்பினரகளுக்கு சம்ை்ளம் வழங -
குவமை ைவிரத்து, நிவாரைம் வழஙக -
லாதை. அரசியற் க்ளத்தில இப்ைடியும் 
சில ைரக்கஙகள். 

எப்ைடித்ைான் தைசினாலும், இசசமை -
கள் நீடிக்கப்ைட்டதில சில நியாயஙகள் 
இருக்கதவ னசய்கின்்றன. னைாத்ைைாக 

உள்்ள 340 உள்ளூராட்சி சமைகளில, 241 
சமைகம்ள ஸ்ரீலஙகா னைாதுஜன னைரமுன 
மகப்ைற்றியைால, இச சமைகம்ள ஒரு 
வருடைாக நலலாட்சி அரசாஙகம் கணடு -
னகாள்்ளாதிருந்ைது. 

ஸ்ரீலஙகா னைாதுஜன சுைந்திர முன்னணி 
அரசாஙகத்தின் ைஙகாளிக் கட்சிகளில ஸ்ரீ -
லஙகா சுைந்திரக் கட்சி, இலஙமக னைாழி -

லா்ளர காஙகிரஸ், ஈழைக் -
கள் ஜனநாயக கட்சி, தைசிய 
காஙகிரஸ், ைமிழ் ைக்கள் 
விடுைமலப் புலிகள் ஆகிய 
கட்சிகளுக்கும் இந்ை சமை -
களுக்கும் எந்ை னைாடர -
பும் கிமடயாது. 2018 இல 
நடந்ை இத்தைரைலில னைற் -
றுக்னகாணட னவற்றிமய 
நி ம ன வூ ட் டி த் ை ா த ன 
உள்்ள காலத்மை கடத்ை 
தவணடும். 

அத்திவாரமும் அடிைட் -
டமும் உறுதியாக இருப் -
ைைால, அரசாஙகத்தின் 

தகாபுரமும் உறுதியாகத்ைானிருக்கும். 
இைற்காகத்ைான் இந்ை நீடிப்தைா?ஆனா -
லும், னைன்னிலஙமகயில இக்கட்சி வச -
முள்்ள சமைகள் கவிழ்க்கப்ைடுவதும் 
அலலது உறுப்பினரகள் விமலதைாவதும் 
அரசாஙகத்தின் ைலவீனைா? இலமல, 
நலலாட்சி அரசாஙகம் 2017 இல அறிமு -
கப்ைடுத்திய புதிய சட்டஙகளின் கும்றைா -
டுக்ளா?  

 விகிைாசாரம் முப்ைது வீைம், வட்டா -
ரத்திலிருந்து எழுைது வீைம், இைற்குள் 25 

வீைம் னைண பிரதிநிதித்துவம் என்ன்றல -
லாம், ஜனநாயகத்துக்குள் எணகணிைத்மை 
நுமழத்திருப்ைைால வந்ைமவைான் இமவ. 

ஒரு சமையில இருைது தைமர தைரந் -
னைடுக்க 12 தைமர வட்டாரத்திலும், 08 
தைமர விகிைாசாரத்திலும் னைரிகின்்றனர. 
சிறிய கட்சிகம்ளப் ைலப்ைடுத்தும் இந்ை 
மும்றயில, ஜனநாயகம் ைலமிழப்ைது 
கணடுனகாள்்ளப்ைடவிலமல. 

அதிக வட்டாரஙகம்ள னவலலும் கட் -
சிகள் மிகக் கும்றந்ை ஆசனஙகள் னைறும் 
நிமலதய இதிலுள்்ளன. அதுவும், விகி -
ைாசாரத் தைரவில வரும் ஆசனஙகள் 
தைானஸ் ஆசனம் என்றும் அமழக்கப்ைடு -
கி்றது. 

இஙதக, 12500 வாக்குகள் னைற்று 12 
வட்டாரஙகம்ளயும் னவன்்ற கட்சிக்கு 
ஒரு தைானஸ், எந்ை வட்டாரத்மையும் 
னவலலாை கட்சிகளுக்கு நான்கு ைற்றும் 
மூன்று தைானஸ் ஆசனஙகள் னசலகின் -
்றன. விகிைாசார எட்டு ஆசனஙகளும் 
வட்டார ஆசனஙகளுடன் தசரத்து இருப் -
ைைால (20) வகுக்கப்ைடுவதுைான் இதி -
லுள்்ள கும்றைாடு.   

எனதவ, வட்டார னவற்றிக்தகற்ை 
(12) ஆசனஙகளும், வீைாசார னவற்றிக்கி -
ைஙக எட்டு (08) ஆசனஙகளும், னைாத்ை 
வாக்குக்ளால வகுக்கப்ைடல அவசியம். 
அவவாறு னசய்யின், விகிைாசார எட்டு 
ஆசனஙகளில ஐந்மை னைரிய கட்சி னைற்று 
னைாத்ைைாக (17) ஆசனத்மை மகப்ைற் -

றுதை! இப்தைாது (13)ஐத்ைாதன னவலலக் 
கிமடக்கி்றது. 

ஏமனய ஏழும் னவவதவறு கட்சிகள் 
னைறுவைால அமவைான் தீரைானிக்கும் 
சக்தியுைாகின்்றன. சிறிய கட்சிகம்ளப் 
ைலப்ைடுத்ைப் பு்றப்ைட்டு, னைரிய கட்சி -
கம்ள ைணிய மவத்துள்்ளது இவவிதநாை 
மும்றமை. 

இைனால, கட்சிகளின் னகாள்மககள் 
காற்றில ை்றந்து, ைனிப்ைட்ட ைழிவாஙகல -
கள் ைடனைடுக்கின்்றன.  

 ைமலமைமய மீறிச னசயற்ைடல, 
ைைத்துக்கு விமலதைாைல தைான்்ற 
னசயலகளுக்கும் இது வழிவகுத்துள் -
்ளது. ைட்டுைலல, வடக்கில ஒரு பிரதைச 
சமைமய ஒதரனயாரு உறுப்பினர ஆட் -
டிப்ைமடக்கி்றார. 21 உறுப்பினருள்்ள 
ஒரு சமையில, ஆட்சியமைப்ைைற்கு 
ஒரு அணிமய உருவாக்குவதில மிகசசி -
ரைப்ைட தநரிடுகி்றது. இஙகு னசலவாக் -
கிலுள்்ள இரு கட்சிகள் சை அ்ளவில 
ைலா ஏழு ஆசனஙகம்ள னவன்்றைால, 
இரணடு, ஒன்று என கும்றந்ை ஆசனங -
கம்ள னைற்்ற கட்சிகள்ைான் ஆட்சிமயத் 
தீரைானிக்கின்்றன. சிலனைரிய கட்சி -
கள் இைனால ஆட்சிமயயும் இழந்து, 
ஒதரனயாரு உறுப்பினருள்்ள கட்சிக்கு ைவி -
சா்ளர ைைவியும் னசன்றிருக்கி்றது. இதுைான் 
ஜனநாயகத்மை சீரழிக்கி்றது.   

சுஐப் எம். காசிம்- ..?

உள்ளூராட்சி சபைகளின் 
நீடிப்பில் உள்்ள பின்்னணிகள்!

கடந்ை நாடாளுைன்்றத் தைரைலில 
ைட்டக்க்ளப்பு ைாவட்டத்தில ஸ்ரீ -
லஙகா முஸ்லிம் காஙகிரஸ் சாரைாக  

ைட்டக்க்ளப்பு ைாவட்டத்தில தைாட்டி-
யிட்டு நாடாளுைன்்ற உறுப்பினராகத் னைரிவு 
னசய்யப்ைட்டு ைற்தைாது அரசாஙகத்திற்கு 
ஆைரவு வழஙகி வருகின்்ற ஹாபீஸ் நஸீர 
அஹைட் தினகரன் வாரைஞசரிக்கு வழங-
கிய னசவவி.  

தகள்வி : ஸ்ரீலஙகா முஸ்லிம் காஙகிரஸில 
கடந்ை நாடாளுைன்்றத் தைரைலில தைாட்டி-
யிட்டு ைற்தைாது அரசாஙகத்தின் ைக்கம்  வந்து 
விட்டீரகள்.  இைனால உஙக்ளால சாதிக்க 
முடிந்ைது என்ன?  

ைதில : எப்தைாதும் இலலாைவமகயில 
கடந்ை நாடாளுைன்்றத் தைரைல முடிவுகள் 
அமைந்திருந்ைது. இந்நிமலயில ைாரிய னநருக்-
கடியான காலகட்டத்திற்குள் முஸ்லிம் ைக்கள் 
உள்்ளாரகள். 1983 கலவரத்திற்கு முன்னரும், 
அைன் பின்னருைாக ைமிழ் ைக்களுக்கு ஏற்-
ைட்ட நிமல  தைால, 2019ம் ஆணடு உயிரத்ை 
ஞாயிறு னவடிப்புக்கு முன்னரும், அைன் 
பின்னருைாக முஸ்லிம் ைக்களின் நிமல  
னைாடரபில ைாரக்கலாம். ைாரிய னவறுக்-
கப்ைடக்கூடியனைாரு ஆைத்ைானைாக 
இருந்ை காலகட்டத்தில, எைது அரசி-
யல  தீரைானஙகம்ள நாஙகள் எடுக்க 
தவணடிய காலகட்டத்தில இருந்தைாம். 
இைமனவிடவும் னவறுப்ைான, கசப்-
ைான சூழமல குறிப்ைாக, வடகிழக்கிற்கு 
னவளிதய இருக்கின்்ற முஸ்லிம் ைக்கள் 
கடக்க தவணடியிருந்ைது. அது ைாத்திர-
ைலலாைல முஸ்லிம்களுக்கு விதராைைான 
குறிப்ைாக ைைரசா, ைள்ளிவாசலகம்ளக் 
கும்றத்ைல, ைரைா, புரக்கா, உள்-
ளிட்ட ைல விடயஙகம்ளக் கருத்-
திற்னகாணடு ைல சட்டஙகள்-
கூட இயற்்றப்ைட்டிருக்கலாம். 
காணிப்பிரசசிமன, எலமல 
நிரையம்,   ஜனாசாக்கம்ள 
அடக்கம் னசய்ைல தைான்-
்றவற்ம்ற  கருத்திற்-
னகாணடு அரசாஙகத்மை 
ஒரு நடுநிமலக்குக் 
னகாணடு வரதவண-
டிய னைாறுப்பும் 
எ ை க் கு ள் ்ள து . 
அ ம ை த் ை ான் 
நாஙகள் னசய்-
துள்த்ளாம்.  

அ பி வி -
ரு த் தி க் கு 
அ ப் ை ா ல 

உரிமை சாரந்ை விடயஙகம்ள மவத்து இந்ை 
முடிமவ எடுத்தைன். அபிவிருத்தி ைாைாகதவ 
எப்தைாதும் வந்துனகாணதட   இருக்கும். 
எதிரப்பு அரசியமல இதலசாக தைற்னகாள்்ள-
லாம். ஆனால அைனால ைாதிப்ைமடவது சமூ-
கம்ைான். அைற்குச னசலலாைல இராஜைந்திர 
ரீதியில ஒரு முடிமவ எடுத்துள்த்ளாம்.  

தகள்வி : நீஙகள் அரசுக்கு ஆைரவு வழஙகி 
வருவைனால உஙகம்ள கட்சியிலிருந்து நீக்கி-
யுள்்ளைாக னைரிவிக்கப்ைடுகி்றது. இதுனைாடர-
பில உஙக்ளது நிமலப்ைாடு என்ன?  

ைதில : கட்சியின் ைைவிகளிலிருந்து நீக்கப்ைட்-
டுள்த்ளாதை ைவிர கட்சியிலிருந்து நீக்கப்ைட-
விலமல. அைற்கு நாஙகள் ைதிலளித்துள்த்ளாம். 
அைன்ைடி எைது எதிரகால நடவடிக்மககள் 
னைாடரும்.  

தகள்வி : உரிமை அலலது அபிவிருத்தி 
சாரந்ை விடயஙகளுக்காக அரசுக்கு ஆைரவு 
னைரிவிக்கின்றீரகள் என குறிப்பிடுகின்றீர-

கத்ள,   அவவா்றானால  இந்ை 
விடயஙகளில உஙகள்  கட்சி 

ஆைரவு  நிமலப்ைாட்டில 
இலமலயா?

ைதில : இது  அவரவர 
ைாரமவமயப் னைாறுத்-
ைது. ஆனாலும், அரசு 
ைக்கம் நாஙகள் ைாறுகின்-
்றதைாது கட்சி ைமலமை -
யின் அனுசரமையுடன்  

இத்தீரைானத்மை எடுத் -
தைாம். கட்சித்ைமலமை -

யின் ைரைசஙகட நில -
ம ை ம ய யு ம் 

நாஙகளும் புரிந்துனகாணடு, அவருமடய 
அனுசரமை ைாத்திரமின்றி அவரது முழு 
அஙகீகாரத்துடன்ைான், 20வது திருத்ைச 
சட்டத்திற்கு வாக்களிக்கும்   தீரைானம் எடுக்-
கப்ைட்டிருந்ைது. இைமன எனது நாடாளுைன்்ற 
உமரயிலும் னைரிவித்துள்த்ளன்.  

தகள்வி : முஸ்லிம் காஙகிரசிற்கும் ைமிழ் 
தைசியக் கூட்டமைப்புக்குைான உ்றவு எவவாறு 
உள்்ளது.?  

ைதில : எஙகளுக்கிமடயில எவவிை முரண-
ைாடுகளுமிலமல. ை.தை.கூட்டமைப்பில 
இருக்கின்்ற மூத்ை சமை உறுப்பினரக்ளாக 
இருந்ைவரகளும்   காணிப் பிரசசிமனகம்ள 
தீரக்க தவணடும் எனத் னைரிவித்திருந்ைாரகள். 
எனதவ எைது உ்றவு அன்று னைாடக்கம் இன்-
றுவமர அவவாறுைான் இருக்கின்்றது. 

வடக்கிலிருந்து னவளிதயற்்றப்ைட்ட முஸ்-
லிம்கள்      திருப்பி அனுப்ைப்ைடும் வமர 
நான் யாழ்ப்ைாைத்திற்குப் தைாகைாட்தடன் 
என சிவசிைம்ைரம் ஐயா னைரிவித்திருந்ைார. 
அவவா்றான ைமலமைகள் ைமிழ் தைசியக் 
கூட்டமைப்பில இருந்ைனர. அது இன்னும் 
இருக்கின்்றது. ஆனால 
கூட்டமைப்புக்குள் புதிைாக 
வந்ை ஒரு சிலருக்கு ைக்கு-
வம் இலமல.  

உறுப்பினர  சாைக்கிய-
னுக்கு   முஸ்லிம் எம்.பி 
க்கம்ளப் ைற்றி நாடாளுைன்-
்றத்தில தைசுவது தவமல. 
முஸ்லிம்கம்ள தூரப்ைடுத்ை 
தவணடும் என்்ற தநாக்கில 
யாதரா அவமர இயக்குகின்்றாரகள். முஸ்லிம்-
களுக்கு காணிப்பிரசசிமன உள்்ளது. அைமனத் 
தீரக்கதவணடும் என சந்திரகாந்ைன் எம்.பியும் 
நாடாளுைன்றில ைக்குவைாக னைரிவித்துள்்ளார. 
இைமன சாைக்கியன் எம்.பி,  நாஙகள் நாடகம் 
ஆடுவைாக   னகாசசப்ைடுத்தும் வமகயில  நாடா-
ளுைன்்றத்தில னைரிவித்துள்்ளார.  

தகள்வி : முஸ்லிம் ைக்களின்  இத்ைமகய   
காணிப்பிரசசிமனகம்ளத் தீரப்ைைற்கு நீஙகள் 
என்ன நடவடிக்மக எடுத்துள்ளீரகள்?  

ைதில : குறிப்ைாக, ைட்டக்க்ளப்பு ைாவட்டத்-
தில உள்்ள இப்பிரசசிமனமய ைட்டக்க்ளப்பு 
ைாவட்டத்திலுள்்ள அரசியல ைமலமைகள் 
நிமனத்ைால உடதன தீரத்து விடலாம்.  பிரதைச 
னசயலகஙகளுக்கு முஸ்லிம்கள் யாரும் னசன்று 
னைாழில முயற்சிகளுக்கு காணி தகட்டால, 
இனவாைைாகப் ைாரக்கப்ைடுகின்்ற நிமலமை 
உள்்ளது. இது முற்றிலும் பிமழயானது. 

தகள்வி : நீஙகள் முைலமைசசராக இருந்ை 

காலத்தில முஸ்லிம் ைக்கள் வாழும் பிரதைசங-
களில ஒருசில னைாழில தைட்மடகள்  அமைக்-
கப்ைட்டன, அஙகு ைமிழ் இம்ளஞர யுவதிகள் 
னைாழில னசய்ைாலும், ைமிழ் ைக்கள் வாழும் 
பிரதைசஙகளில னைாழில தைட்மட 
அமைப்ைது னைாடரபில உஙக்ளது முயற்சி 
னைாடரகின்்றைா?  

ைதில : நாஙகள் ைாகாை சமையில 
இருந்ைதைாது னைாழிற்தைட்மட அமைக்-

கும் திட்டத்மை நீணடகால தநாக்குடன் முன்-
னனடுத்திருந்தைாம். முைலாவது ஏ்றாவூரில 
அமைக்கப்ைட்டது. அதில 90 வீைைானவரகள் 
ைமிழ் பிள்ம்ளகள்ைான் தவமல னசய்கின்்றார-
கள். அடுத்ைைாக சம்ைாந்தும்றயில, ைமிழ் 
முஸ்லிம் எலமலப் ைகுதியிலும்,  ைமிழ் 
ைக்கள் வாழும் மூதூர ைகுதியிலும் அமைத்-
துள்த்ளாம். னைாடரந்து நாஙகள் ஆட்சி னசய்-
திருந்ைால  15 னைாழிற்தைட்மடகள் அமைத்-
திருப்தைாம். அைற்கிமடயில ைாகாைசமை 

கமலக்கப்ைட்டு விட்டது.  

தகள்வி : ைாகாைசமைத் தைரைமல நடத்து-
வது னைாடரபில அரசாஙகத்தின் நிமலப்ைாடு 
என்ன?  

ைதில : ைகாைசமைத் தைரைமல நடாத்-
துைாறு அரசாஙகத்திற்கு அழுத்ைம் னகாடுப்-

ைைற்கு முஸ்லிம் காஙகிரஸ், ைமிழ் தைசி-
யக்கூட்டமைப்பு, அகில இலஙமக ைக்கள் 
காஙகிரஸ் உள்ளிட்தடாருக்கு அருகமை 
இலமல. ஏனனனில ைாகாை சமைகம்ளக் 
கமலப்ைைற்கு அவரகள் ஆைரவு னைரிவித்ைார-
கள். 

இது 13ஆவது திருத்ைத்மை அவரகத்ள குழி-
தைாணடிப் புமைத்ைாரகள்.  இைனால ைாரிய 
விம்ளவுகம்ளச சந்திக்க தநரிட்டுள்்ளது. இது 
னைாடரைாக ைற்தைாமைய அரசாஙகத்மைப் 
பிமழ னசாலவைற்கு யாருக்கும் ைகுதி இலமல.  

தகள்வி : வருகின்்ற ைாகாைசமைத் தைர-
ைலில நீஙகள் முைலமைசசர தவட்ைா்ளராக 
தைாட்டியிடுவீரக்ளா?  

ைதில : அப்தைாமைய நிமலமைகம்ளப் 
னைாறுத்துத்ைான் முடினவடுக்க தவணடும்.   
ைமிழ் தைசியக் கூட்டமைப்பும், முஸ்லிம் காங-
கிரசும் சரியான புரிந்துைரவுடன் ஆட்சியமைக்-
கலாம்.  

தகள்வி : கடந்ை நலலாட்சி ைற்றி என்ன கரு-
துகின்றீரகள்?  

ைதில : நலலாட்சியில ஏதுவும் நமடனை்ற-
விலமல. யாப்பு ைாற்்றம் 100 நாட்களில வரும் 
என்்றாரகள். அந்ை ஆட்சியில எதுவும் நமடனை-
்றாது என்று அைன் பின்னராவது அனவருக்கும் 
வி்ளஙகியிருக்க தவணடும்.  

தகள்வி : உஙகளுக்கு அமைசசுப் ைைவி 
கிமடக்கவுள்்ளைாக கருத்துக்கள் னவளிவருகின்-
்றன. அைன் உணமைத்ைன்மை என்ன?  

ைதில : ைைவிகம்ளப் ைற்றி நான் ஒரு இடத்-
திலும் தைசவிலமல, அது னைாடரபில  எந்ை 
அக்கம்றயும் இலமல. ைைவிகளுக்கு அப்ைால 
முஸ்லிம்களுமடய இருப்பிட ைாதுகாப்பு, உத்-
ைரவாைம் தைான்்றவற்ம்றப் னைற்று அைமனப் 

ைலப்ைடுத்ை தவணடிய 
தைமவ எஙகளுக்கு உள்்ளது. 
னவறுைதன ஐக்கிய தைசியக் 
கட்சி, அலலது னைாமலதைசி 
சின்னம் என தைாகதவணடிய 
தைமவ முஸ்லிம்களுக்கு ைற்-
தைாமைய நிமலயில னைாருந்ைாை 
விடயைாகும்.  

தகள்வி : ைட்டக்க்ளப்பு 
ைாவட்டதிலுள்்ள காணிப் பிரசசிமனகம்ளத் 
தீரப்ைைற்கு என்ன னசய்யலாம்?  

ைதில : ைட்டக்க்ளப்பிலுள்்ள நிரவாகம் 
ைாற்்றப்ைடல தவணடும். நிருவாகிகள் அவர-
களுமடய விடயஙகம்ள ைம்றப்ைைற்கு அர-
சியலவாதிகம்ளப் ையன்ைடுத்துகின்்றாரகள். 
அமனவரும் காணி வியாைாரம் னசய்கின்்றார-
கள். இன ஐக்கியம் அவசியப்ைடும் இடத்தில 
இனவாைத்மை மூட்டிவிடுகின்்றாரகள். 

எனது ைாரமவயில அரசாஙக அதிைரிலி-
ருந்து பிரதைச னசயலா்ளர வமரக்கும் ைாற்்றம்  
அவசியம். ஏன் ைமிழ் பிரதைசஙகளுக்கு 
முஸ்லிம் பிரதைச னசயலா்ளரகம்ளயும், 
முஸ்லிம் பிரதைசஙகளுக்கு ைமிழ் பிரதைச 
னசயலா்ளரகம்ளயும் நியமிக்க முடியாது. 
இவவா்றான ைாற்்றத்மைக் னகாணடுவர 
தவணடும்.   

மட்்டகக்ளப்பு நிர்ாகம் மாற்றி 
அபமககப்ை்ட வ்ண்டும் அரச அதிபர்  முதல் 

பிரததச சசயலர் வரர 
மாற்றம் அவசியம் என்கி்றார் 
ஹாபிஸ் நஸீர்ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் ்காஙகிரசின்

மட்டக்ளப்பு மகாவட்ட நகா்டகாளுமன்்ற
உறுப்பினரும், கிழககு மகா்காண 
முன்னகாள் முதலமமச்சருமகான 
ஹகாபீஸ் நஸீர் அஹமட 
தின்ரன் வகாரமஞ்சரிககு 
வழஙகிய பிரத்தியய் ச்சவ்வி.  

மகா்காண ்சமைத் யதர்தமல ந்டத்துமகாறு 
ய்காருவதற்கான அரு்மத தமிழ் யதசிய 
கூட்டமமப்பு, முஸ்லிம் ்காஙகிரஸ் மறறும் 
மக்ள் ்காஙகிரசுககு கிம்டயகாது!

 தமிழ் பிரயத்சங்ளுககு முஸ்லிம் பிரயத்ச 
ச்சயலகாளர்்மளயும் முஸ்லிம் பிரயத்சங்ளுககு 
தமிழ் பிரயத்ச ச்சயலகாளர்்மளயும்  ஏன் நியமிக் 
முடியகாது? என்று ய்ள்வி எழுப்புகி்றகார் நஸீர்! 

நேரகண்டவர: வ. சக்திநவல்



த�ழகம் �ருச்� துைறயூைரப் பூர்�கமாகவும்  
மைலயக ெகாட்டகைல கல்மதுைர ேதாட்டத்-
ைதப் �றப்�டமாகவும் ெகாண்ட எனது தந்ைத 

இலங்ைக�லும் இந்�யா�லும் பத்��ைக ேசைவ�ல் 
ஆற்�ய ப�கள் அள�ட மு�யாதைவ. அவரது பத்�-
�ைக இலக்�ய ப�கள்பற்� இலங்ைக�ல் மட்டுமல்ல 
இந்�யா�லும் துைறசார்ந்தவர்கள் நன்க�வர்.

அவருக்குள் எப்பவும் ஒரு ேதடல் இருந்து ெகாண்ேட 
இருந்தது. அந்த ேதடல்க�ன் �ைளேவ, அவ�ன் "ஈழத்-
த�ழர் எழுச்�" மற்றும் "கண்� மன்னர்கள்" ேபான்ற வர-
லாற்று ெபட்டகங்கள்.

 அவர் ஒரு ெபயர்ெபற்ற பத்��ைகயாளராகவும், எழுத்-
தாளராகவும் கு�ப்பாக, தான் �றந்து வளர்ந்த மைல-
யகத் த�ழ் மக்க�ன் ேமம்பாட்�ல் ெப�தும் ஆர்வம் 
ெகாண்டவராகவும் �ளங்�னார். இன்ைறய காலக்கட்டத்-
�ல் அம்மக்கள் �ரஜா உ�ைம ெபற்றவர்களாக, நாட்�ன் 
அர�யல் �ேராட்டத்�ல் பங்குெகாள்ளும் வாய்ப்புகைளப் 
ெபற்�ருக்க, அந்த உ�ைமக்காக பத்��ைக மூலம் தனது 
கருத்துகைள மட்டுமன்�, மைலயக இைளஞர்களது 
உணர்வுகைளயும் கருத்துக்கைளயும் தூண்� மைலயக 
மக்க�ைடேய ழுச்�க்கு �த்�ட்டவர். 

இந்�ய வம்சாவ� மக்கைளயும் அவர்கள் கு�ேயற்றப்-
பட்ட இடங்கைளயும் கு�ப்�ட பயன்படுத்தும்,  என்னால் 
அச்�ல்கூட ஏற்ற தயங்கும் ெசாற்ெசாடர்கள், "மைலயக 
மக்கள், மைலநாடு என்று உருமாற்றம் ெபற்றேபாது, 
வ�க்குவ� மைலயகம், மைலயகம் என்ெறழு� மக்கள் 
மன�ேல இச்ெசால்ைல ஆழமாக ப�யச்ெசய்தது இவ�ன் 
எழுத்துக்கேள. 1960க�ல் �ரேகச� மைலயக மக்க-
�ன் முன்ேனற்றத்ைத ேநாக்கமாகக் ெகாண்டு ஆரம்-
�த்து ைவத்த "ேதாட்ட மஞ்ச�" எனும் �ேசட பகு� 
இவ�ன் சமூகப்ப�க்கு அ�யேதார் களமா�ற்று.

"கார்வண்ணன்" என்ற புைனப்ெபய�ல்,  உ�-
ைமகள் ஏதும் அற்று முடங்�க்�டந்த மைலயக 
இைளஞர் சமுதாயத்ைத தமது அ�ய கட்டு-
ைரகள் மூலம் ��ப்புறச் ெசய்தார். அங்-
குள்ள ப�த்த இைளஞர்கள் மற்றும் கல்-
�மான்கள் அர�யல்வா�கைள அணு� 
அவர்கைளயும் அப்பகு��ல் பல்ேவறு 
பைடப்புகைள எழுதைவத்ததன் மூலம் 
ஏற்படுத்�ய ��ப்புணர்ச்�ைய மைலயக 
சமூகம் மறக்காது. மைலயக எழுத்தாளர்-
கைள ஊக்கு�க்கும் ெபாருட்டு �றுகைதப் 
ேபாட்�கைள முன்�ன்று நடத்� இன்ைறய 
மைலயகத்�ன் புகழ்பூத்த மூத்த எழுத்தா-
ளர்களாக இனம்காணப்பட்டவர்கள் அைனவ-
ரும் இவரால் ஊக்கப்படுத்தப்பட்டவர்கேள. தனது 
மைலயக சமூகத்�ன் ேமம்பாட்டுக்காக பத்��ைகத்து-
ைறைய பயன்படுத்துவது தனது அ�ப்பைடக் கடைமக-
�ல் முதன்ைமயானது என்ற உணர்வுடேனேய அவர் 
ெசயற்பட்டார். அம்மக்க�ன் நலன்களுக்காக அரசு மட்-
டத்�லும் பல �ைறவான ப�கைள முன்ெனடுத்தார்.

இன்ைறக்கு மைலயக மக்கள் ப�ப்�லும் உயர் பத-
�க�லும் முன்�ைல�ல் இலங்ைக�ன் முக்�யத்-
துவம் ெபற்�ருக்க முன்ெனடுத்தவர்க�ல் எனது தந்-
ைதயும் முக்�ய இடத்ைதப் ெபற்�ருக்�றார். மைலயக 
மக்க�ன் த�த்துவமான ெபருந்தைலவராக �ளங்-
�ய காலஞ்ெசன்ற ெசௗ�யமூர்த்� ெதாண்டமானுடன் 
ெநருங்�ய உறைவப் ேப�ணார். அவ�ன் அர�யல் 
ஆேலாசகராகவும் எனது தந்ைத �ளங்�னார். 

•�னம� நா�த�ல் முதல் பக்கத்�ல் அைரப்பக்க 
அள�ல் அவரது கட்டுைரகேள ெபரும்பாலும் இடம்-
��த்து�டும். ெசன்ைன பத்��ைகயாளர் சங்கத்�ன் 

(ஆயனசயள ருnைழn ழக துழரசெயடைளவ) தைலவ-
ராகவும் அவர் இருந்தார். 

இலங்ைக இந்�ய அர�யல் �வகாரங்கள் பற்� 
அ�கம் ஞானமுள்ள அ�லும் ஒரு பத்��ைக-

யாளராக அவர் இருந்ததால் இலங்ைக-
வாழ் இந்�யர்களுக்கும் இந்�யா�ல் 

வ�க்கும் இந்�ய வம்சாவ��ன-
ருக்கும் அந்தந்த நாட்�ல் �ைடக்-
கேவண்�ய உ�ைமகளுக்காக 
குரல்ெகாடுக்க அவருக்கு இலகு-
வாக இருந்தது. 

இலங்ைக�ல் இந்�ய வம்-
சாவ��னரான மைலயக 
மண்�ன் தைலமகன் என்-
றைழக்கப்படும் அமரர். இரா. 

�வ�ங்கமும், அமரர் எஸ். �ருச்-
ெசந்தூரனுடன் இைணந்து ேகாத்-

த���ல் அைமத்த மைலயக மக்கள் 
மறுவாழ்வு மன்றத்�ன்ேமல் அவருக்கு 

ஒரு மாறாத ��ப்பு இருந்தது. அ�க்க� ேகாத்த��க்கு 
பய�ப்பார். அந்த அைமப்�ன் ெசயல்பாடு பற்�யும் 
தாயகம் �ரும்�ேயார் பற்�யும் �னம� க��ல் கட்-
டுைரகள் எழு�னார். 

இலங்ைக��ருந்து தாயகம் �ரும்பும் மக்களுக்கு 
த�ழகத்�ல் �ைடக்கக்கூ�ய பல்ேவறு வாய்ப்புகள் 
பற்� அ�யத்தருவார். த�ழகத்�ன் கல்�க்கூடங்கள் 
கல்லூ�க�ல் எவ்வாறு அனும� ெபறுவது என்று 
மாணவர்களுக்கு வ�காட்டும் வ�காட்�யாக இருந்-
தார்.

அவர்களும் அ�யாயமாக �ைறப்��க்கப்பட்டு 
தடுப்புக்காவ�ல் ைவக்கப்பட்டனர்.  மைலயக மக்கள் 
மன்ற �ர்வா�களும் அ�ல் அடங்குவர். இப்ப�யான 

�ைல�ல் இப்�ரச்�ைனைய ெவ�உலகம் அ�ந்-
துெகாள்ளும் வைக�ல் பத்��ைகக�ல் ெசய்�கள் 
ெவ�வர உ�ய நடவ�க்ைக எடுத்ததுடன் இந்த அடக்-
குமுைறக்கு எ�ராக தங்க�ன் கடுைமயான எ�ர்ப்-
ைபயும் அரசுக்கு ெத��க்கவும் முன்�ன்றவர்.

த�ழக மண்�ல் அரசு உத�கள் ெபறுவதற்கு 
சா�ச்சான்று அவ�யமான ஒன்றாகும். அக்காலத்�ல் 
த�ழகத்�ல் தாயகம் �ரும்�ய மக்களுக்கு சா�ச்-
சான்று ெபறுவது �கப்ெபறும் �ரச்�ைனயாக இருந்-
துவந்த காலத்�ல் அப்ேபாது த�ழக அர�ன் மறுவாழ்-
வுதுைற ஆைணயராக ெசயலாற்� வந்த ஐ.ஏ.எஸ். 
அ�கா� �ருஸ்துதாஸ்காந்� சந்�த்து, சா�ச்சான்று 
ெபறுவதற்கு மக்கள்படும் இன்னல்கைள �ளக்கமாக 
எடுத்துக்கூ�, அவர் மூலமாக ஆைண �றப்�த்து இப்-
�ரச்�ைனக்கு ஒரு �ர்ைவ ஏற்படுத்�ய�ல் என் தந்-
ைத�ன் பங்கு அளப்ப�யது.

ல�தா ஜ�வல்லர்ஸ் �றுவனர் அமரர். கந்தசா-
�யும் எனது தந்ைதயும்  மாறாத நட்புறவு ெகாண்ட-
வர்கள். கந்தசா� அவர்கள் தைலவராகவும், எனது 
தந்ைத ெபாதுச்ெசயலாளராகவும் இைணந்து ெசயல்-
பட்ட "இந்�ய பரம்பைர இலங்ைகயர் ேபரைவ" என்ற 
அைமப்பு மைலயக மற்றும் இந்�ய வம்சாவ� மக்க-
�ன் உ�ைமகளுக்காக மட்டுேம ஏற்படுத்தப்பட்டது. 
�கக்குறு�ய காலத்�ற்குள்ளாகேவ, அடுத்தடுத்து 
பத� உயர்வுகளுடன் �ல்�, பம்பாய், மதுைர என 
ப�மாற்றம் ெபற்று இந்�யா�ன் முக்�ய நகரங்க-
�ல் ப��ல் அமர்த்தப்பட்டார். அவரது �றைனயும், 
பண்ைபயும் அங்�க�த்த �னம� பத்��ைக �ர்வா-
கம் அவைர ெடல்��லுள்ள நாடாளுமன்றத்�ற்கான 
�றப்பு ெசய்�யாளராக �ய�த்து ெகௗரவப்படுத்�யது. 
இலங்ைக இந்�யப் பத்��ைகயாளர் நட்புறவுச் சங்கத்-
�ன் தைலவராகவும் அவர் �ளங்�னார்.

இலங்ைக�ல் 23 வருட ப��ல் எட்டமு�யாத புக-
ைழயும் ெபருைமையயும் த�ழகத்�ல் �கக்குறு�ய 
காலத்�ேலேய அைடந்த சாதைனயாளர் இவர்.
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1964 இல் 40 லட்சம் ரூபா ெசல�ல்  
தயா�க்கப்பட்டது. இப்ேபாது 
இதன் ம�ப்பு 500 ேகா�. பத்�� 

�க்ஸர்ஸ் சார்�ல் �.ஆர்.பந்துலு அவர்க�ன் 
தயா�ப்பு இயக்கத்�ல் ெவ�யான ெவற்�ப்படம் 
"கர்ணன் ". மகாபாரத கா�யத்�ல் �க முக்�ய 
கதாபாத்�ரமான கர்ணைன, அதுவைர �ந்�,-
ெதலுங்கு, கன்னடம், மைலயாளெமா�க�ல் 
எவரும் தயா�க்கேவா அப்பாத்�ரத்�ல் து�ந்து 
எந்த ந�கரும் ந�க்கேவா தயங்�ய �ைல�ல் 
ந�கர் �லகம் �வா� கேணசன் அசாத்�ய து�வு-
டன் ந�த்தார்.பாண்டவர்களுக்கு அ�� இைழக்-
கும் ெகௗரவர்க�ன் தைலவனான து�ேயாத-
னனுக்கு உ�ர் நண்பனாக கர்ணன் பாத்�ரம் 
அைமந்தைம�னால் அக்காலத்�ல் ைத�ய-
மாக இப்பாத்�ரத்�ல் எந்த முன்ன� ந�-
கரும் ந�க்க முன் வராத தருணத்�ல் இப்-
பாத்�ரத்�ன் இயல்பான தன்ைமைய நன்கு 
உள்வாங்�க் ெகாண்ட ந�ப்�ன் இமயம் 
�வா� கேணசன் து�ந்து ந�த்து  இப்ப-
டத்�ல் கர்ணனாகேவ வாழ்ந்து காட்�னார்.
இந்�ய ��மா வரலாற்ைற "கர்ணன்"�-
ைரப்படத்ைத த�ர்த்து எழுத மு�யாது. இப்-
படத்�ல் ஆரம்பத்�ல் �ருஷ்ணராக ந�க்க 
ேதர்வானவர் ெஜ�� கேணசேன. �வா� 
கேணச�ன் ேவண்டுேகாளுக்�ணங்க ெஜ�� 
கேணசன்  ஒதுங்கேவ அப்பாத்�ரத்�ல் ராமர்,�-
ருஷ்ணர் ேவடத்�ற்ெகன்ேற �றந்தவராகக் கருதப்-
படு�ன்ற என்.�.ராமராவ் ந�த்தார்.இவைர ��-
வாதமாக ேதர்வு  ெசய்தவர் �வா� கேணசேன.
ெதலுங்கு �ைரயுல�ல் ேவைலப்பளு �கவும் 
அ�கமாக  இருந்ததனால் என்.�.ராமராவ் ஆரம்-
பத்�ல் ந�க்க மறுத்தார். �ன் �வா� கேணச�ன் 
�டாப்��யால்  "கர்ணன்" படத்�ல் �ருஷ்ணர் 
ேவடத்�ல் ந�க்க காலத்ைத ஒதுக்�க் ெகாடுத்தார் 
என்.�.ராமராவ்.

�வா�க்கு இைணயாக என்.�.ராமரா�ற்கு 
இப்படத்�ல் முக்�யத்துவம் வழங்கப்பட்டது. 
படத்�ல் என்.�.ராமராவ் வரும் கட்டத்��-
ருந்து உச்சக்காட்� வைர �வா�க்கு இைணயாக 
இவர் பயன் படுத்தப்பட்டு உ�ய ெகௗரவம் 
ஆற்�னார் �வா� கேணசன். படத்�ன் இறு�க்-
கட்ட காட்��ல் "மரணத்ைத எண்� கலங்�-
டும் �ஜயா"மற்றும் "உள்ளத்�ல் நல்ல உள்ளம் 
உறங்காெதன்பது"ேபான்ற காலத்தால் அ�யாத 
பாடல்கைள என்.�.ராமராவ் �ர்கா� ேகா�ந்த-
ராஜ�ன் க�ர் குர�ல் �ன்ன�  பாடுவதாக 
அைமத்தார் இயக்குனர் �.ஆர்.பந்துலு. .இந்�கழ்-
வால் ெந�ழ்�யைடந்த என்.�.ராமராவ்  �வா� 
கேணச�ன் ெபருந்தன்ைமைய பல ேமைடக-
�ல் கூ� ெபருைமயைடந்தார்.ேவறு ந�கர்களாக 
இருப்�ன் தன்ைன முன்�ைலப் படுத்� மற்றவர் 
�றைமைய மழுங்க�த்�ருப்பர். ஆனால் �வா� 
கேணசனுக்கு சக ந�கர்க�ன் �றைமைய ஆர்வ-
முடன் வரேவற்கும் பண்பு �ைறயேவ உண்டு. 
"கப்பேலாட்�ய த�ழன்"படத்�ல் எஸ்.�.சுப்-
ைபயா�ன்  பார�யார் ேவடத்ைத உயர்ந்த எண்-
ணத்துடன் �ைர�ல் அைனத்து காட்�களும் 
இடம் ெபற உத்தர�ட்டார்�வா�. அது ேபால் 
"�ரு�ைளயாடல் "படத்�ல் தரு�யாக நாேகஷ்  
ந�த்த  அைனத்து காட்�களும் �ைர�ல் இருக்-
கும்ப� ெசய்தவர் �வா� கேணசன். "கர்ணன்" 
படத்�ல் ெபரும்பாலான காட்�கள் ராஜஸ்தான் 
மா�லத்�ல் ச�த்�ரப் புகழ் �க்க  மா�ைககளும்,-
ேகாட்ைடகளும் ெகாண்ட ெஜய்ப்பூ�ல் படப்�-
�ப்பு நடத்�னார் �.ஆர்.பந்துலு. ேதர்கள்,ேபார்க்-
கரு�கள் 

உட்பட அைனத்ைதயும் ெசன்-
ைன�ேலேய தயார் ெசய்து ர�ல் 
மூலம் ெஜய்ப்பூர் ெகாண்டு ேசர்த்து 
படமாக்�னார். ேபார் காட்�-
�ல் ராஜஸ்தான் மா�ல துைணப் 
ெபா�ஸார்கைளயும்,ஆ�ரக்க -
ணக்கான துைண  ந�கர்கைளயும் 
ந�க்க ைவத்தார் பந்துலு.   மகாபாரத ேபார் நைட-
ெபற்ற அேத  குருேஷத்�ரத்�ல் "கர்ணன் "�ைரப்-
பட ேபார்க்காட்�யும் படமாக்கப்பட்டது. இக்-
காட்��ல் 80

யாைனகளும்,400 கு�ைரகளும் பயன் படுத்-
தப்பட்டன. இப்படத்�ன் அைனத்து பாடல்க-
ளும் க�யரசு கண்ணதாசன் எழு�யைவகேள. 
இதற்காக ெபங்களூரு உட்லண்ட்ஸ் ேஹாட்ட-
�ல் இரண்ேட நாட்கள் தங்��ருந்து எல்லாப் 
பாடல்கைளயும் எழு� மு�த்தார் க�யரசு . இது 
வட நாட்�ல் இடம் ெபற்ற ஓர் புராண இ�காச 
கா�யம் என்பதால் ெஷனாய்,புல்புல்தாரா 
ேபான்ற வாத்யங்கைள படம் முழுக்க பயன்ப-
டுத்� இப்படத்�ன் ெவற்�க்கு வழு ேசர்த்தனர் 
ெமல்�ைச மன்னர்கள் �ஸ்வநாதன் ராமமூர்த்� 
."இரவும் �லவும்"பாடல் காட்��ல் �வா� 
கேணசன் நடக்கும் ராஜநைட அவருக்ேகயு�ய 
த�த்துவம். �ல்�த்ைத அரங்�ேல தனக்ேகற்-
பட்ட அவமானத்ைத தன் ��க�ன் மூலம் வசன-
�ன்� துயரத்ைத ெவ�படுத்��ருப்பார் �வா�.
ஏழு கு�ைரகள் பூட்�ய சூ�யபகவாைன கர்ணன் 

மலர் தூ� வ�ப- டும் ேபாது �வா��ன் 
கம்�ரம் �க்க ேதாற்றம் �ர�ப்பானது.

ேதேவந்�ர�டம்(எஸ்.�.ராம்தாஸ்) கவச  
குண்டலங்கைல அறுத்து தானமாக அ�க்கும் 
காட்��ல் �வா� முத்�ைர ப�க்�ன்றார்.

ெகௗரவர்க�ன் சைப�ல் �ருஷ்ணர் தூது 
வரும்ேபாது �துர�ன்  (�.எஸ்.ராகவன்) 
தாயாைரப் பற்� து�ேயாதனன் அவதூறு வார்த்ைத-
கைள அள்� �ச,�துரர் கண்கலங்�  அவமானப்-
படும்ேபாது, �வா��ன் து�ப்பு �ைறந்த முகபா-
வம் உணர்ச்� �குந்ததாக அைமந்�ருக்கும்.

�னங் ெகாண்ட �துரர்,�ஷ்ணு பகவான் தனக்-
க�த்த"உலைக அ�க்கும் ஆற்றல் ெகாண்ட 
�ல்�ைன" இரண்டாக மு�த்து உைடத்ெத�யும் 
கட்டம் அபாரம்.   தன் மருமகன் ஓர் ேதேராட்� 
என அ�ந்த சந்�ரைசல ேதச மன்னன் கனகன் 
(ஓ.ஏ.ேக.ேதவர்)தன் மகளான சுபாங்�ைய(ேத-
�கா) �ண்டும் தன் ேதசத்�ற்கு அைழத்து வரும் 
கட்டத்�ல் �வா�யும்,ஓ.ஏ.ேக.ேதவரும் ேப�க்-
ெகாள்ளும் வசனங்கள் அனல் கக்கும்,அங்�ருக்கும் 
�ம்ம ெபாம்ைம�ைன தன் கரத்தால் உைடத்து 
துகள்களாக்�    ேகாபத்�ல் பற்கைள நற நறெவன 
க�த்தப� �ம்மம் ேபால் �வா� கர்ஜைன 
ெசய்யும் கட்டம் அமர்க்களம்.பரசுராம�டம் �ல்-
�த்ைத  (ஆர்.பாலசுப்�ரம�யம்)ப�ல்�ன்ற 
ேபாது கர்ணன் காட்டும் குருபக்� ெந�ழ்�யா-
னது.

ராட்ஷத வண்டு கர்ண�ன் ெதாைடையத் 
துைளக்கும் ேபாது வ�ையத் தாங்� ெகாண்-
டு,தன் ம��ல் உறங்கும் குருவானவ�ன் உறக்-
கத்�ற்கு ஊறு வராத வண்ணம் முகபாவத்�ல் 
காட்டு�ன்ற ந�ப்பு அருைம.சுபாங்� (ேத�கா),-
ேத�ைனச் ெசலுத்தும் ேபாது கு�ைரகள் �ரண்-
ேடாடும் காட்��ல் கர்ணன் ேதைரத் தடுத்து �றுத்� 
சுபாங்�ைய காக்கும் கட்டமும்,�ன் இருவரும் 
ேபசும் காதல் உைரயாடல்களும் ெதன்றல் தவழு-

வதாக அைமந்�ருக்கும்.
து�ேயாத-

னன்(எஸ்.ஏ.அேசாகன்) மைன� பானும�யுடன் 
(சா�த்��) பகைட �ைளயாடும் ேபாது ஆட்டத்-
�ன் உத்ேவகத்�ல் அவ�ன் ம�ையப் ��த்து 
கர்ணன் இழுக்க,அந்த ேமகைல�ல் இருந்த 
முத்துக்கள் அறுந்து �த�க்�டக்கும் ேநரத்�ல்  
�வா� தன் உணர்ச்� �கு ந�ப்ைப �யா�க்கும் 
தன்ைம பூ�ப்பு �ைறந்த காட்�யாகும்.யுத்தத்-
துக்கு �ரர்கைள �ய�க்கும் காட்��ல் பைடத் 
தளப� �ஷ்மர்(ஜாவர்�தாராமன்),"கைடத்ெதா-
கு��ல்ெபரும் கூட்டத்ேதாடு கூட்டமாக �ன்று 
ேபார் பு�யும் அட்த ரதனாக கர்ணைன �ய�க்�ன்-
ேறன்"எனக்கூ� கர்ணைன புறக்க�க்கும் ேபாது,-
கர்ணன்  ெவகுண்ெடழுந்து உைட வாைளயுரு� 
�ண்டும் ஆக்ேராஷத்துடன் வாைள உைற�ல் 
இடுவதும்,"�ஷ்மர் உ�ேராடு இருக்கும் வைர 
நான் ேபார்க்களம் புேகன் இது சத்�யம் "என சூழு-
ைரத்து ேகாபத்துடன் நடந்து வாைள ேமைச �து 
ைவக்கும்  கட்டமும் படு உத்ேவகம். இப்படத்�ல் 
குந்�ேத�(எம்.�.ராஜம்பா) கர்ணைன சந்�க்-
கும் காட்� முக்�யத்துவம் வாய்ந்தது. மஞ்சத்�ல் 
இருவரும் பாசப்�ைணப்பால் ஒன்�த்து வசனம் 

ேபசும் காட்�ைய ஒ�ப்ப�வாளர் �. ராமமூர்த்� 
அழகாக மஞ்சத்ைதச் சுற்�  வலம் வந்த �தத்�ல் 
படமாக்�யது அபாரம்.குழந்ைதயாக தன்ைன கங்-
ைக�ல் ஏந்� வந்த ேபைழையக் குந்�ேத��-
டம் காட்� கர்ணன் ேபசும் வசனங்கள் படத்�ன் 
�றப்பான கட்டமாக வலுவுற்�ருக்கும். "சக்�"�-
ருஷ்ணசா��ன் வசனங்கள் "கர்ணன்" படத்�ற்கு 
�றப்புச் �ர் ெசய்தன. "உள்ளத்�ல் நல்ல உள்ளம்" 
பாட�ன் ேபாது அர்ஜ�ன�ன் (ஆர்.முத்துராமன்) 
கைணகளால் கர்ண�ன் உடல் துைளக்கப்பட்டு,-
ரணமா�த் த�க்கும்  கட்டத்�ல்  கர்ணன் இடும் 
முனங்கல் சப்தத்ைத பாடலுடன் இைணத்து 

�றந்த முைற�ல் ஒ�ப்ப�வு ெசய்த ஒ�ப்-
ப�வாளர் �.எஸ்.ரங்கசா��ன் அனுபவம் 
ேநர்த்�யானது.  இப்படத்�ற்கு �ன்ன� இைச 
வழங்�ய �ஸ்வநாதன் ராமமூர்த்��ன் �றைம-
யான யுக்�யும் பாராட்டுக்கு�யது. தன் மார்ைபத் 
துைளத்�ருக்கும் காண்�ப�ன் கைணைய அகற்-
�,வ�யும் குரு�ைய �ருஷ்ணனுக்கு (என்.�.ரா-
மராவ்) தத்தம் அ�த்து தான் ெசய்த தர்மத்�ன் 
பலன் அைனத்ைதயும் தானம் வழங்கும் காட்-
��ல் �வா� கேணசன் குற்று�ராக ��கள்  
கலங்� ந�க்கும் காட்� �ைரயரங்குக�ல் அைன-
வைரயும் �� கலங்க ைவத்�ருக்கும். கர்ணன் 
இறக்கும் தருணத்�ல் �ருஷ்ண பகவான் �ஷ்வ-
ரூபம் எடுத்து கர்ணனுக்கு முக்� ேபறு அ�க்கும் 
காட்� அற்புதம்.சகு�யாக ந�த்துள்ள பழம்ெப-
ரும் ந�கர் முத்ைதயா�ன் ந�ப்பு அருைம. 

�ஷ்மர் ேவடம் ஜாவர் �தாராமனுக்கு ெவகு 
ெபாருத்தம். �ருஷ்ணனாக பாத்�ரேமற்ற என்.
�.ராமரா�ன் வருைகக்குப் �ன் "கர்ணன்" படம் 
அமர்க்களப்படு�ன்றது.

ெகௗரவர்கள் சைப�ல் தூதராக �ருஷ்ணர் 
ேதான்றும் காட்�க�லும், ெகௗரவர்கள் �ற்�ருக்-
கும் அரண்மைன மண்டபங்களும்,

து�ேயாதன�ன் அந்தப்புர அைமப்புகளும்,
கர்ண�ன் அங்க ேதசத்து அரண்மைன �ர்-

மா�ப்பும்,�ற்ப ேவைலப் பாடுகளும், �ல் 
�த்ைதப் ேபாட்� நடக்கும் அரங்கமும், ேநர்த்-
�யாக அைமக்கப்பட்�ருக்கும் ேதர்களும்,ஏழு 
கு�ைரகளுடன் சூ�ய பகவான் அமர்ந்�ருக்கும் 
ரதமும் �குந்த ெபாருட் ெசல�ல் ரம்�யாக  �ர்-
மானம் ெசய்யப்பட்�ருக்கும்.இப்ப�கைள 
�றப்புடன் ேமற்ெகாண்ட ஏ.நாகரத்�னம்,

ேக.�.ேவலுச்சா� ஆ�ய கைலஞர்கள் வர-
ேவற்புற்கு�யவர்கள்.இப்படத்�ல் என்.�.ராமரா-
�ற்கு �ருஷ்ணர் 

ேவட ஒப்பைன�ட்டவர் இயக்குனர் 

�.வாசு�ன் தந்ைத ஒப்பைன ேமைத 
�தாம்பரம் அசல் �ருஷ்ணேர ேந�ல் 

வந்தது ேபால என்.�.ராமராவ் காட்�ய�ப்-
பார்.�வா� கேணசனுக்கு ஒப்பைன ெசய்த-
வர் �வா��ன் ஆஸ்தான ஒப்பைனயாளர் 
ஆர்.ெரங்கசா�.�வா� கேணசன் அ�யும் 
ராஜ உைடகளும்,

ஆபரணங்களும் �வா�க்கு கம்�ரமாக ெபாருந்-
��ருக்கும்.ஒவ்ெவாரு காட்�கைளயும்  அணுவ-
ணுவாக ெசதுக்�யுள்ளார் �.ஆர்.பந்துலு.யுத்தம் 
ெதாடங்கும் முன் �ஷ்மைரயும்,

துேராணைரயும்,ெகௗரவ சேகாதரர்கைளயும்  
எப்ப� என் அம்புகளால் எ�ர்ப்ேபன் என பாசத்-
தால்  அர்ஜ�னன்(முத்துராமன்) ம�மயங்� காண்-
�பத்ைத �ேழ ைவக்க.. அப்ேபாது �ருஷ்ணர்(-
என்.�.ராமராவ்) அர்ஜ�னனுக்கு �ேதாபேதத்ைத 
உபேத�க்�ன்றார்.அதன் சாராம்சத்ைத க�யரசு 
கண்ணதாசன் தன் ைவர வ�க�ல் "மரணத்ைத 
எண்�க் கலங்�டும் �ஐயா"என �ைத�ன் தத்-
துவத்ைத  உணர்த்தும் �தமாக அைமத்த ரத்�ன 
வ�கள் இக்காட்�க்கு �கப்ெபாருத்தமாக அைமந்-
தது. அர்ஜ�ன�ன் கைணகளால் துைளக்கப்பட்டு 
அம்புப் படுக்ைக�ல் �ஷ்மர் (ஜாவர் �தாராமன்)
ரணமா� மரணத்துடன் ேபாராடும் கட்டம் தத்ரூப-
மாக அைமந்த காட்�. இக்கட்டம் ஜாவர் �தாராம-
�ன் பண்பட்ட ந�ப்�ைன புடம் ேபாட்டு காட்-
டு�ன்றது.  

1964க�ல் இன்ைறய காலங்க�ல் இருக்கும் 

க�� ெதா�ல் நுட்பங்கள் ேபால் ந�ன வச�-
கள் அற்ற அக்காலகட்டத்�ல் "கர்ணன்"ேபான்ற 
புராண இ�காச ச�த்�ர படங்கைள எவ்வளவு 
க�ன உைழப்�ற்கு மத்��ல் உருவாக்��ருப்பர் 
என்பைத தற்காலத்தவர்கள் உணரந்து பார்ப்பது 
அவ�யமா�றது.

"பாகுப�"ேபான்ற படங்கள் எடுக்கப்பட்ட வச-
�கள் அக்காலத்�ல் இருந்�ருப்�ன்"கர்ணன்"�-
ைரப்படம் "ெபன்ஹர்","ெடன் கமன்ட்ெமன்ட்ஸ்"-
ேபான்ற ெஹா�வுட் படங்க�ன் �றப்புக்கு 
ேமலாக சர்வேதச அள�ல் ேபசப்பட்�ருக்கும்.

இப்படத்�ன் �ளம் கரு� "மகாராஜன் உலைக 
ஆளுவார் "என்ற அருைமயான பாடல் �க்கப்பட்-
டது. 

ஆ�னும் இைசத்தட்டுக�ல் ப�வா� ெவ�யா-
னது.இப்படத்�ல் இடம்ெபற்ற அத்தைன பாடல்க-
ளும் ெபரும் �றப்பு ெகாண்டது. 1964 இல் 

�வா� கேணச�ன் மகள் ேதன்ெமா�யும்,
என்.�.ராமரா�ன் மகள் புரந்தேரஷ்வ�யும் 

ெசன்ைன�ல் ஒேர பள்�த்ேதா�கள். "கர்ணன்" 
படத்�ல் புரந்தேரஷ்வ��ன் அப்பா என்.�.ரா-
மராவ்  கர்ணைனக் ெகான்று�ட்டார் என 
வருந்�ய பள்� மாண�கள் புரந்தேரஷ்வ�யு-
டன் ேபசுவைத �றுத்� �ட்டார்களாம். �ட-
யத்ைத புரந்தேரஷ்வ� என்.�.ராமரா�டம் கூற 
மறுநாேள பள்�க்கு வந்த என்.�. ராமராவ் 
ந�ப்�ற்காகேவ அவ்வாறு ெசய்ததாக கூ� மன்-
�ப்புக் ேகட்டு மாண�கைள சமாதானப்படுத்-
�னார். 

இப்படம் ெதலுங்கு, �ந்�,ெமா�க�ல் 
டப்�ங் ெசய்யப்பட்டு  ெவ�யா� ெவற்� 
ெபற்றது.கர்ணனும்,மக்கள் �லகம் எம்�யா-
�ன் "ேவட்ைடக்காரனு"ம் 14.01.1964 இல் ஓர் 
ைதப்ெபாங்கல் நா�ல் ஒன்றாக.ெவ�யானது.
இரண்டு படங்களுேம அேமாக ெவற்� ெபற்றது.
ச�பத்�ல் ��ட்டல் வ��ல் "கர்ணன்"புதுப்-
ெபா�வுடன் ெவ�யா� அேமாக ெவற்� ெபற்று 
சாதைன பைடத்தது.  ெமாத்-
தத்�ல் த�ழ் ��மா�ல் 
"கர்ணன்"படம் ஓர் வரலாறு 
ேபாற்றும் ச�த்�ரம்.....!

இப்படத்�ல் யாரும் �வா� 
கேணசைனக் காண�ல்ைல....!

கர்ணைனத் தான் கண்ட-
னர்.....! 

தமிழ்த்திைரயின் வரலாறு 
பைடத்த மாெபரும் காவியமான 
நடிகர்  திலகம் சிவாஜி கேணசன் 
வள்ளல் "கர்ணனா"க 
பாத்திரேமற்று நடித்த  பிரமாண்ட 
பைடப்பான "கர்ணன்"
திைரப்படம் ெவள்ளித் திைரக்கு 
வந்து வசூைல அள்ளித் தந்து   
58 ஆண்டுகள் 
நிைறவைடந்துள்ளது.
(14.01.1964...........14.01.2022) 

      எஸ்.கேணசன் ஆச்சாரி சதீஷ்...

      முரளி கார்ேமகம்...

கர்ணனுக்கு
58 ஆண்டுகள்

  சாதைனகள் பைடத்த
பத்திரிைகயாளர் எஸ்.எம். கார்ேமகம்

17ஆவது நிைனவு தினம்
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அமைச்சுப் பதவியில் உள்ளவர்கள... (06ஆம் பக்்கத் த�ாடர்)

பதில்: விவசாயி்களின் ஒரு கில�ா நெல்லுக்கு 75 ரூபா உததரவாத விம� 
தருவதா்க உறுதியளிததுளல்ளாம். இநத உரப்பிரச்சிமை்கள ைற்றும் விவசாயி-
்கள எதிரலொக்கும் ஏமைய பிரச்சிமை்கள அமைததும் இநதப் பயிரச்நசயம்கக் 
்கா�ததில் முடிவுக்கு வரும். இன்னும் ஓரிரு வாரங்கள நபாறுததிருநதுதான் 
பாரக்்க லவண்டும். திட்டததின் நவற்றி ைற்றும் லதால்வியின் அடிப்பம்டயில் ொம் 
முடிவு்கம்ள எடுக்்க முடியும். விவசாயி்கள ஆதரவற்்றவர்க்ளா்க ைாறுவதற்கு 
ொங்கள இ்டைளிக்்க ைாடல்டாம். விவசாயி்களின் ெ�ன்்கம்ளக் ்காக்்க முடிநவடுத-
தால், அவற்ம்றச் நசயற்படுதத அரசு தயக்்கம் ்காட்டாது.

கே: வெளிநாட்டுக் கேயிருப்பு இழப்பு மற்றும் வ�ாருளா-
தாரம் வீழ்ச்சியகையும் என்ற ஊேஙேள் உள்ளன. 

நிகைகமகய சமாளிக்ே எனன நைெடிக்கேேள் எடுக்ேப்�-
ட்டுள்ளன?
பதில்: ொடு வஙகுலராதது நிம�க்குத தள்ளப்படடிருப்பதா்க ஐ.லத.்கவும் 

எதிரக்்கடசியும் கூறுகின்்றை. எனினும், எங்களின் நவளிொடடுக் ம்கயிருப்மப 
அதி்கரிக்்க முடிநதுள்ளது. எதிரக்்கடசி்கள நவறும் அரசியல் பிமைப்புக்்கா்க முன்-
மவக்கும் தற்்காலி்க ல்காஷங்கள என்று ொன் எப்லபாதும் கூறுலவன். இநத 
ஜைாதிபதியும் அரசாங்கமும் ஆடசியில் இருக்கும் வமர ொடு வஙகுலராதது 
நிம�க்குச் நசல்� இ்டைளிக்்க ைாடல்டாம். ந்காவிட-19 நதாற்றுலொயக்கு ைததி-
யிலும், ஒவநவாரு சவாம�யும் நவற்றி்கரைா்க எதிரந்காண்டு, ைக்்கள ைததியில் 
ெம்பிக்ம்கமய வ்ளரதது ொடம்ட முன்லைற்றுலவாம்.

கே: மக்ேள் ொழ்ெதற்கு ஏற்்ற சூழகை உருொக்ேத் 
தெறினால் அரசாஙே உறுப்பினரேள் எதிரக்ேட்சி-

யில் அமரத் தயாராே கெண்டும் என ஸ்ரீைஙோ வ�ாதுஜன 
வ�ரமுனவின �ாராளுமன்ற உறுப்பினர ஜேத் குமார 
அண்கமயில் வதரிவித்திருநதார. அத்துைன, அரசாஙே-
த்தின உறுப்பினரேள் சிைரும் சரச்கசக்குரிய ேருத்துேகள 
ஊைேஙேளுக்கு வெளிப்�டுத்தியிருநதனர. இது விையத்தில் 
அரசுக்குள் முரண்�ாடுேள் உள்ளனொ?
பதில்: அவர்கள புதிதா்க லதரநநதடுக்்கப்பட்ட எம்.பி.க்்கள, முதிரச்சியம்டயா-

தவர்கள. முதிரச்சியுள்ள அரசியல்வாதி்கள இததம்கய ெ்டவடிக்ம்கமய லைற்-
ந்காளவார்க்ளாைால், அதன் பின்ைணியில் ைம்றமு்கைாை நி்கழ்ச்சி நிரல் இருக்-
்க�ாம். எனினும், புதிய எம்.பிக்்களின் அரசியல் அனுபவமின்மை ்காரணைா்க 
அவர்களின் இநதக் ்கருததுக்்கம்ள ொம் நபரிதா்க எடுததுக் ந்காள்ளக் கூ்டாது. 
மூததவர்கள முன்னுதாரணைா்க ெ்டநது ந்காள்ளாத லபாது, புதியவர்களின் தவ-
று்கம்ளத திருததுவது ்கடிைைா்க இருக்கும்.

புதியவர்கள முதிரச்சியம்டநதால், அவர்கள அலத தவம்ற மீண்டும் நசயய 
ைாட்டார்கள. அமைச்சுப் நபாறுப்புக்்கம்ள மவததிருக்கும் மூதத உறுப்பிைர்கள 
சரச்மசக்குரிய அறிக்ம்க்கம்ள நவளியிடும் லபாது ொம் ்கவைைா்க இருக்்க 
லவண்டும், ஏநைனில் அவர்களுக்கு ைம்றமு்க லொக்்கங்கள இருக்்க�ாம். எை-

லவதான் ஸ்ரீ�ங்கா நபாதுஜை நபரமுைவின் பாராளுைன்்ற உறுப்பிைர சுசில் 
பிலரைஜயநதமவ அவரது அமைச்சுப் பதவியில் இருநது நீக்குவதற்கு ஜைாதிபதி 
ெ்டவடிக்ம்க எடுததார.

கே: கோப், கோ�ா மற்றும் அரசாஙே நிதி �ற்றிய குழு 
ஆகியெற்க்ற மறுசீரகமப்�தற்கே �ாராளுமன்ற-

க் கூட்ைத்வதாைர முடிவுக்குக் வோண்டுெரப்�ட்ைதாே சிைர 
ஊேஙேகள வெளியிட்டிருநதனர. இது �ற்றி எனன கூ்ற 
விரும்புகிறீரேள்?
பதில்: ொங்கள அமத திட்டவட்டைா்க ைறுக்கில்றாம். முன்ைாள அரசாங்கம் 

நசயத ப� லைாசடி்கள ைற்றும் ஊைல்்கம்ள ொம் விசாரிக்்க லவண்டும். ொங்கள 
எமதயும் ைம்றக்்க விரும்பவில்ம�. ஜைாதிபதி தைது பதவிக் ்கா�ததில் 
லைாசடி ைற்றும் ஊைலுக்கு இ்டைளிக்்க ைாட்டார. ல்காப், ல்காபா குழுக்்கள ஊ்டா்க 
எநதத தவம்றயும் விசாரிப்பதில் ொம் உறுதியா்க உளல்ளாம். அவர்கள ஆடசி-
யில் இருநத லபாது என்ை நசயதார்கள என்பமத ொங்கள விசாரிப்லபாம் எை 
எதிரக்்கடசி்கள அச்சைம்டநதுள்ளை. ்க்டநத இரண்டு ஆண்டு்க்ளா்க, அவர்கள 
மீது ொங்கள எநத ெ்டவடிக்ம்கயும் எடுக்்கவில்ம�. ெல்�ாடசி அரசாங்கததின் 
்கா�ததில் ப� லைாசடி்கள இ்டம்நபற்றுள்ளை. இநத மும்றல்கடு்கள நதா்டரபில் 
விசாரமண ெ்டததுைாறு அரசாங்கததின் பின்வரிமச உறுப்பிைர்கள ப�ரும் 
ஜைாதிபதி ைற்றும் அரசாங்கததி்டம் ல்காரிக்ம்க விடுததுள்ளைர. எவவா்றாயி-
னும், இநத விசாரமண்கள எநதவித அரசியல் தம�யீடும் இன்றி ெ்டததப்படும்.

ஓைநம� விஷேட நிருபர் 

வவுனியா ஈரடமடப் பகுதியில் 250 கிஷ�ா 
ஷ்கரளா ்கஞ்ாவுடன் ்நஷ�்கநபர் ஒருவமர 
ஷநற்று  இராணுவத்தினர் ம்கது த்ய்துளள-
னர்.

வன்னி இராணுவ பு�னாய்வுப் பிரிவினருக்-
குக் கிமடத்� இர்கசிய �்கவம�யடுத்து  (15) 
பிற்ப்கல் யாழப்பாணத்திலிருநது த்காழும்புக்கு 
ஷநாக்கி பயணித்� கூ�ர் ர்க வா்கனம் ஒன்மறை 
இராணுவத்தினர் ஷ்ா�மனயிடட ஷபாஷ� 
ஷ்கரளா ்கஞ்ாவுடன் ்நஷ�்கநபர் ஒருவமர  

ம்கது த்ய்துளள�ா்க வவுனியா ஈரடமடப் 
தபரியகுளம் தபாலிஸார் த�ரிவித்துளளனர். 
கூ�ர் ர்க வா்கனத்ம� இமடைறித்து ஷ்ா�மன 
ஷைற்த்காணட இராணுவத்தினர் த�ாறியில் 
இருநது 250 கிஷ�ாவுக்கும் அதி்கைான ஷ்கரளா 
்கஞ்ாமவ 123 சிறிய ்கஞ்ா தபாதி்களாக்கி வா்க-

னத்தின் பின்புறைம் உளள இர்கசிய தபடடிதயான்-
றில் மவத்திருந�ம�  மீடடுளள�ா்க தபாலிஸார் 
த�ரிவித்துளளனர். 

்நஷ�்க நபர் யாழப்பாணம் கீரிைம� 
பகுதிமய ஷ்ர்ந�வர் எனவும், ம்கது த்ய்யப்-
படட ்நஷ�்க நபமரயும் ம்கப்பற்றைப்படட ்கஞ-

்ாமவயும் வவுனியா நீ�வான் நீதிைன்றைத்தில் 
ஆஜர்படுத்�வுளளனர்.

்ம்பவம் த�ாடர்பா்க  இராணுவ பு�னாய்வு 
அதி்காரி்கள ,  ஈரடமட தபரியகுளம் தபாலிஸார் 
ஷை�தி்க வி்ாரமண்கமள ஷைற்த்காணடு வரு-
கின்றைனர்.

250 கிகைா கேரளா ேஞசாவுைன சநகதேந�ர ஒருெர கேது; கூைர ொேனமும் கேப்�ற்்றல்
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ஆனால் இலஙமகையின் நீண்டகைால இமை-
மைக்கை்டன் தரமி்டமல கீழ்நாக்கிய 
S&P நிறுவனம் குறுஙகைாலக் கை்டன் 
திருப்பிச் செலுத்தும் ஆற்ைல் நிமல 
பற்றிய தரமி்டமலத் சதா்டர்ந்தும் 
C என்ை ைட்டத்தில் மவத்திருப்ப-
மதயும் குறிப்பி்டலாம். 2021 ஆம் 
ஆணடு முடிவம்டந்த ் பாது டிெம்பர் 
31 திகைதி இலஙமகையின் சவளிநாடடு 
நாணயக் மகையிருப்பு 3.1 பில்லியன் 
ச்டாலர்கைளாகை அதிகைரித்திருப்பதாகை 
அறிவித்த இலஙமகை ைத்திய வஙகி-
யானது, கை்டன் தரமி்டல் நிறுவனஙகை-
ளின் இலஙமகை பற்றிய தரமி்டமல 
விைர்சித்து அவற்றின் மூக்கில் ஒரு 
குத்து விடடிருந்தமையும் நிமனவி -
ருக்கைலாம்.   

எவவாைாயினும் இலஙமகையின் 
அடுத்துவரும் 12 ைாதஙகைளுக்கைான 
கை்டன் மீளச்செலுத்தும் ஆற்ைல் 
நிமல இ்டரபாயமிக்கைதாகை உளளதா-
கைவும் இதுவமர எதிர்வு கூைப்ப்டாத 
ஏ்தனும் நல்ல வி்டயஙகைள  ந்டந்-
தா்ல தவிர இலஙமகை தான் சபற்ை 
கை்டமன மீளச் செலுத்தாைல் விடுவ -
தற்கைான ொத்தியஙகைள அதிகைரித்துச் 
செல்வதாகைவும் S&P நிறுவனம் சுட -
டிக்கைாடடுகிைது. இதனால் அதன் 
எதிர்வுகூைல் எதிர்க்கைணியைாகை உளள -

தாகை அதன் செய்திக்குறிப்பு சதரிவிக் -
கிைது.  

சவளிநாடடு கை்டன் சபாறுப்புகைள 
அதிகைரிப்பதன் கைாரணைாகைவும் நிதி 
வெதிகைமள சபற்றுக்சகைாளவதில் 
நிலவும் தம்டகைள கைாரணைாகைவும் 
இலஙமகையின் சவளிநாடடுத்துமை 
நிமலமைகைள சதா்டர்ந்தம் நலிவ -
ம்டந்து செல்வதாகை அந்நிறுவனம் 
கூறுகிைது. அடுத்துவரும் கைாலாண -
டுகைளில் முதிர்ச்சிம்டயவுளள 
இமைமைக்கை்டன் முறிகைள மீதான 
செலுத்தல்கைள ைற்றும் சென்ைதி 
நிலுமவயின் நம்டமுமைக்கைணக்கு 
குமைநிமல கைாரணைாகைவும் இலங -
மகையின் அந்நியச் செலாவணி ஒதுக்கு -
கைள மீது ்ைலும் அழுத்தஙகைமள உரு-
வாக்கும் என S&P நிறுவனம் எதிர்வு 
கூறுகிைது.   

இலஙமகையின் தளம்பலான சவளி-
நாடடுத்துமை நிமல அத்து்டன் விரி-
வம்டயும் வரவு செலவுத்திட்டப் 
பற்ைாக்குமை அரொஙகைத்தின் பாரிய 
கை்டன் சபறுமகை அதிகைைான வடடி 
செலுத்தல்கைள கை்டப்பாடுகைள ்பான்ை 

கைாரணஙகைளால் அடுத்துவரும் 12 
ைாதஙகைளில் உரிய கைாலத்தில் கை்டன் 
்ெமவ ்ைற்சகைாளளும் ஆற்ைல் 
இலஙமகைக்கு கைடினைானதாகை ைாைக்-
கூடும் என அது கைருதுகிைது.   

அணமையில் அரசு அறிவித்த 1.2 
பில்லியன் ச்டாலர் சபறுைதியான 
நிவாரணப்சபாதி அரொஙகைத்தின் ஏற்-
கைன்வ சபரும்கை்டன் சுமை்யாடு 
கூடிய பலவீனைான நிதி நிமல-
மையிமன ்ைலும் ்ைாெைம்ட-
யச் செய்துளளதாகை குறித்த கை்டன் 
தரமி்டல் நிறுவனம் கைருதுகிைது. 
அத்து்டன் நாடடின் சபாருளாதா-
ரம் மீடசியம்டயும் தன்மையானது 
சதா்டர்ந்து செல்லும் ்கைாவிட 19 
சபருஙசகைாளமள ்நாய் கைாரண -
ைாகைவும் சவளிநாடடுத்துமை நிதி 
அழுத்தஙகைள கைாரணைாகைவும் ெவால்-
நிமலமய எதிர்சகைாளவ்தாடு நுகைர்-
்வாரின் ந்டத்மதகைமளயும் பாதிக்கும்.  
அதாவது நாடடில் ைக்கைளின் நுகைர்வு 
ந்டத்மதகைள குமைவம்டயும். அது 

நாடடின் முதலீடடு ொத்தியஙகைமள 
பாதிக்கும் எனவும் ்ைற்படி நிறுவ -
னம் எதிர்வு கூறுகிைது. இவற்றின் 
விமளவாகை  2021 ஆணடில் 3 ெதவீ -
தைாகை இருக்கும் என ைதிப்பி்டப்பட -
டுளள சபாருளாதார வளர்ச்சி வீதம் 
2022 இல் 2.2 ெதவீதைாகை வீழச்சிய -
ம்டயும் எனவும் எதிர்வு கூறியுளளது.   

இந்தக் கை்டன் தரமி்டல் ந்டவடிக்-
மகைக்கு இலஙமகை ைத்திய வஙகி 
உ்டனடியாகை்வ கைாட்டைாகை எதிர்-
விமன கைாடடியது. சதளிவான 
வமகையில் கை்டன் தரமி்டல் நிறுவ -
னஙகைள இலஙமகை சவளிநாடடுக் 
கை்டன்கைள முதிர்வம்டந்து மீளச்செ -
லுத்த்வணடிய கைாலம் அணமிக்கும் 
்வமளகைளில் கை்டன் தரமி்டல் ந்டவ -
டிக்மகைகைமள ்ைற்சகைாளவதாகைவும் 
கை்டமன மீளச் செலுத்துவதற்குரிய 
வளஙகைமள உரியவமகையில் ஏற்பாடு 
செய்துளள நிமலயிலும் அதுவமர-
யில் இலஙமகை எந்தக் கை்டமனயும் 
மீளச் செலுத்தாைல் வி்டாத நிமலயி-
லும் இவவாறு தரமிைக்கைமல ்ைற் -
சகைாளவது சபாருத்தைற்ை ந்டவடி 
க்மகை எனவும் இலஙமகை அதிகைாரிகைள 
இலஙமகையின் சபாருளாதார ைற்றும் 
நிதி நிமலமைகைள ைற்றும் எதிர்கைாலத் -
திட்டஙகைள குறித்து ்ைற்படி கை்டன் 
தரமி்டல் நிறுவனத்திற்குத் சதளி -

வூட்டமல ்ைற்சகைாணடுளள ்பாதிலும் 
அவற்மைசயல்லாம் கைருத்திற்சகைாளளாது 
சவறுை்ன அந்நியச் செலாவணி மகையிருப் -
புகைமள ைாத்திரம் கைருத்திற் சகைாணடு இவ-
வாைான தரமிைக்கைமல அந்நிறுவனம் ்ைற் -
சகைாணடுளளதாகைவும் ைத்திய வஙகி கூறுகி 
ைது. இலஙமகை சதா்டர்ந்தும் தனது கை்டன் 
கை்டப்பாடுகைமள உரியவாறு நிமை்வற்ை உறு-
திப்பாடடு்டன் உளளதாகைவும் அது அறிவித்தது.   

சகைா்ரானா சகைாளமள ்நாயினால் உலகை 
நாடுகைள பாதிக்கைப்படடிருக்கும் நிமலயில் 
இலஙமகையும் அதற்கு விதிவிலக்கைல்ல. 
ஆயினும் இலஙமகையில் இச்ெவாலுக்கு ைத் -
தியிலும் ஏற்படடுவரும் ்நர்க்கைணியைான 
அபிவிருத்திகைமள அந்நிறுவனம் கைருத்தில் 
சகைாளள்வயில்மல என ைத்தியவஙகி கைவ -
மலயம்டகிைது.  ைத்தியவஙகி சவளியிட்ட 
ஆறுைாத கைால பாமத வமரவு ைற்றும் 2022 
இற்கைான அரொஙகை வரவு செலவுத்திட்ட 
முன்சைாழிவுகைளிலுளள சிைந்த வி்டயங -
கைள பற்றிசயல்லாம் தரமி்டல் நிறுவனம் 
கைரிெமன கைாட்டவில்மல என அது ொடுகி -
ைது.                            (16ஆம் பக்கைம் பார்க்கை)

அல்பேனியா, உக்ரைன், கஸகஸ்ான் ்போன்்ற 
நாடுகள் அ்ைந்துள்்ள இப்பிரை்்சம், முன்்ாள் 
்சாவியத் யூனியனின் சசல்ாககு மிகக பிரைாந்-
தியைாகவும் ்சாசலிச சகாள்்க்ய இறுகக-
ைாக பின்பேற்று்லக்்ள சகாண்ட பிரைாந்தியைா-
கவும் காணப்பேட்டது. ்ைற்குறித்் அ்்த்து 
நாடுகளும் ்சாவியத் யூனியனின் ்சாசலிச வீழ்ச்-
சிககு பின்்ர் ்னியரைசுக்ளாக ைாறி்.

அசைரிககா ்்ை்ையிைா் ்ைற்கு நாடுக-
ளின் நைன்களுககு இ்ச்ா் நாடுக்ளாக காணப்-
பேடுகின்்ற். ரைஷயாவின் ஜ்ாதிபேதியாக வி்ளாடிமீர் 
புடடின் ஆடசிககு ் ந்் பின்்ர் இந்நாடுகள் மீ்ா் 
்ைற்குைக ஏகாதிபேத்திய அணுகுமு்்ற சநருககடிக-
குள்்ளாகியது்டன் அந்நாடுக்்ள ்நாககிய ்நட-
்்டாவின் விஸ்ரிப்பு பேடிப்பேடியாக கு்்ற்்்டகின்்ற 
நி்ையும் ரைஷயாவின் ்ைைாதிககமும் ்்ளர்ச்சி-
யுற்று ்ருகின்்ற்் அ்்ானிகக முடிகி்றது. 

்காவிட ச்ாற்றுககு பின்்ர் இப்பிரைாந்திய 
நாடுகளில இரைாணு் ்ைைாதிககமும், சர்்ாதி-
காரை ஆடசிமு்்றகளும் மீ்ளவும் கட்ட்ைககப்பேடும் 
சூழல ஒன்்்ற காணமுடிகி்றது. அ்ன் ்ரி்சயில 
்பே்ைாரைஷயா (சபேைாரைஷ) மு்ன்்ை உ்ாரை-
ணைாக அ்ைந்திருந்்து. எ்்் இத்்்கய 
சூழலி்ை ்நட்்டாவுககும் ரைஷயாவுககுைா் 
்ைா்ல கிரிமியா ்கப்பேற்்றப்பேட்டதிலிருந்து அதீ் 
சநருககடி்ய ஏற்பேடுத்் ் ழி்குத்திருககி்றது. அது-

ைடடுைன்றி உக்ரைன், கஸகஸ்ான் ஆகிய இரு 
நாடுகளிலும் ரைஷய துருப்புககளின் அணுகுமு்்ற 
ரைஷயா மீ்ளவும் முன்்ாள் ்சாவியத் யூனியனின் 
கட்ட்ைப்்பே ்நாககி நகர்்்ற்கா் திட்டமி்டல-
க்்ள ச்ளிப்பேடுத்து்்ாக்் ஊகிககப்பேடுகின்-
்றது. புவிசார் அரைசியல ்காடபோட்டா்ளர் ைககின்்டர் 
குறிப்பிடு்து ்போல ரைஷயா உைகத்தின் இரு்ய 
நிைைாக ச்ா்டர்ந்தும் ்ன்்்ப்்பேணி சகாள்்ள 
முயல்்ாக்் ச்ரிகி்றது. அ்ற்கா் அடிப்பே்்ட 
ரைஷயாவின் புவிசார் அ்ைவி்ட்ையாகும். 

இ்்்நரைம் அல்பேனியாவுககுள் இரைாணு் 
்்ளம் அ்ைத்திருககும் அசைரிககா ஐ்ரைாப்போவின் 
ச்ன்பேகுதி்ய ்்து சசல்ாககிற்குள் சகாணடு 
்ரு்்ற்கா் பிரைதிபேலிப்போக்் அல்பேனியா 
வி்டயத்்் ்நாகக ்்ணடியுள்்ளது. எ்்் இப்பி-
ரைாந்தியத்தில அசைரிககா ் ்ை்ையிைா் ் ைற்கு 
நாடுகளும் அ்ற்றின் இரைாணு் கட்ட்ைப்போ் 
்நட்்டாவும் 1990களுககு பின்்ரைா் காைப்பேகு-
தியில ஏற்பேட்ட ைாற்்றத்தின் ச்ா்டர்ச்சி்ய ்பேணு -்
்ற்காக ் போரைாடுகின்்ற அ்் சையம், 1990களுககு 
முன்்ரைா் ்்து இருப்்பே ்கக்்த்து சகாள் -்
்ற்கா் முயற்சியில ரைஷயா ஈடுபேடடுள்்ளது.

இ்்்நரைம் ரைஷயாவின் எல்ை்யாரைத்தில 
உக்ரை்் அணடிய பேகுதியில ரைஷயா குவித்-
துள்்ள ஒரு இைடசம் ்்ரையிைா் பே்்டவீரைர்கள் 
்நட்்டாவுககும் அ்ன் அணிசார் நாடுகளுககும் 
அச்சத்்் ஏற்பேடுத்தியுள்்ளது. அ்்் ்டுத்து 
நிறுத்தும் வி்த்தி்ை்ய ரைஷயாவு்ட்ா் இரைாஜ-
்ந்திரை உ்ரையா்டலக்்ள ்ைற்சகாணடு ்ருகி்றது. 
சஜனி்ாவில ரைஷய - அசைரிகக ்ரைப்பி்்ட்ய 
உக்ரைன்  வி்காரைம் ச்ா்டர்பில நிகழ்ந்் உ்ரை-
யா்டலில உக்ரைன் மீது ்ாககு்ல ந்டாத்து்்ற்கு 
எவ்வி் எணணமுமில்ைசய் ரைஷயாவின் 
து்ண ச்ளியு்றவு அ்ைச்சர் சசர்்க ரியாப்-
்காவ் ச்ரிவித்துள்்ளார். 

இவ்வு்ரையா்டலில அசைரிகக ்ரைப்பில து்ண 
ச்ளிவி்காரை அ்ைச்சர் சபேணடிைர் கைந்து 
சகாணடுள்்ளார். சுைார் 7 ைணி்நரைம் நீடித்் இச்சந்-
திப்பில இரு்ரைப்பி்ரும் பே்ற்்றத்்் கு்்றககும் 
முயற்சிக்்ள ச்ா்டர்்்ாக ஒப்புகசகாண்ட்ர். 
இருநாடடின் து்ண ச்ளியு்றவு அ்ைச்சர்களும் 
ஊ்டகஙகளின் முன் கருத்து ச்ரிவிக்கயில, 
ரைஷயா ்ரைப்பு உக்ரை்் ்ாககும் திட்ட்ைா 
அலைது ்நாகக்ைா ்ஙகளி்டம் இல்ை என்றும் 
இ்் ்ஙக்ளது சக ஊழியர்களுககு வி்ளககியிருப்-
பே்ாகவும் ரைஷயர்கள் ்ஙகள் அசைரிகக சகாகக-
ளி்டம் ச்ரிவித்திருப்பே்்ாடு துருப்புககள் ைற்றும் 
்போர்ப்பேயிற்சிககா் அ்்த்து ந்ட்டிக்ககளும் 
ரைஷய எல்ைககுள் ைடடு்ை ்ைற்சகாள்்ளப்பேடு-
கின்்றது என்றும் கூறியுள்்ளது. 

எ்்் இது ச்ா்டர்போக எந்்ச்ாரு தீவிரைைா் 
சூழ்நி்ையும் எழாச்்வும் அ்ற்கு பேயப்பேடு -்
்ற்கு எந்்க காரைணமும் இல்ைசயன்றும் ச்ரி-
விககப்பேடடுள்்ளது. அசைரிகக ச்ளியு்றவுத்து்்ற 

து்ணச்சசயை்ளார் குறிப்பிடும் ்போது ஒவ்ச்ாரு 
்ரைப்பின் போதுகாப்பு க்்ைக்்ளயும் நன்கு 
புரிந்து சகாள்்்் ஊககுவிப்பே்ற்காக ்டி -்
்ைககப்பேட்ட ச்ளிப்பே்்டயா் ைற்றும் ்நரைடி-
யா் வி்ா்ஙக்்ள இ்் எ் ச்ரிவித்்ார். 

இ்்்நரைம் ஒரு இைடசத்திற்கும் ்ைற்பேட்ட ரைஷய 
துருப்புககள் உக்ரைன் எல்ைககு அருகில இருப்-
பே்ாக நம்பேப்பேடுகி்றது. இது ஊடுரு்ல ைற்றும் 
்ைற்கு நாடுகளின் எச்சரிக்ககள் பேற்றிய அச்-
சத்்் ஏற்பேடுத்துகி்றது. ரைஷயா உக்ரைன் மீது 
்ாககு்ல ந்டாத்தி்ால சபோரு்ளா்ாரை ்்்ட விதிக-
கப்பேடுசை் அசைரிககா எச்சரித்துள்்ளது. ரைஷயா-
வு்டன் ்ைற்கு நாடுகள் ்ைா்லில ஈடுபேடுைா்ால 
ஏற்பே்டககூடிய அபோயஙக்்ள கு்்றத்து ைதிப்பி்ட 
்்ண்டாசை்வும் ரைஷயா அசைரிககாவிற்கு ச்ரி-
வித்துள்்ளது. எ்்் இப் ்பேச்சு்ார்த்்் ஒரு 
ஆ்ரைாககியைா் தீர்்் எட்டா் ்போதும் இரு -்
ரைப்பும் ்பேசு்்ற்கா்ச்ாரு ்ாயப்்பே ஏற்பேடுத்தி-
யுள்்ளது. ரைஷயா ்போர் நி்ை்ைகளுககு அப்போல 
உ்ரையா்டல ்ந்தி்ரைாபோயத்்்யும் ்ைற்கு்டன் 
்ைற்சகாணடு ்ருகி்றது. க்டந்் காைத்தில எடடு 
்காரிக்கக்்ள முன்்்த்து ்ைற்கு்டன் உ்ரை-
யாடு்்ற்கா் க்ளத்்் தி்றந்் ரைஷயா, அ்்் 
ஆ்ரைாககியைாககும் முயற்சியிலும் ஈடுபேடடுள்்ளது. 
இரைாஜ்ந்திரைம் பேற்றிய உ்ரையா்ட்ை முன்்்த்் 
பிஷைார்க குறிப்பிடு்து ்போல ்ாயப்புகக்்ள 
பேயன்பேடுத்து்தில புடின் சி்றப்போக சசயைாற்றுகி-
்றார்.

்ைற்குைக ைற்றும் சநட்்டா ரைஷயாவு்டன் 
்ைாது்தும் முரைணபோடுக்்ள எதிர்சகாள்்தும் 
சீ்ாவின் நகர்வுகளுககு ்ாயப்போ் க்ளத்்் 
ஏற்பேடுத்தியுள்்ளது. குறிப்போக ்்்ான் வி்டயத்தி-
லும் ச்ன் சீ்கக்டல பேகுதியிலும் இந்துசமுத்திரை 
நாடுகள் ைத்தியிலும் ்ைற்கிற்கும் சீ்ாவிற்குைா் 
இழுபேறி அண்ைககாை கட்டஙகளில அதிக முக-

கியத்து்த்்் ஏற்பேடுத்தியிருந்்து. இதில ்நரைடி-
யா் எச்சரிக்ககளும் பேதில ந்ட்டிக்ககளும் 
்ைற்கும் சீ்ாவும் எதிர்சகாணடு ்ந்்். ஆ்ால 
ரைஷயாவினு்்டய நகர்வு அலைது ரைஷய-சீ் கூட-
்ட்ைப்பு ்ைது பிரைாந்தியஙக்்ளயும் இரு நாடு-
களுககுமி்்டயிைா் ஒத்து்ழப்புகக்்ளயும் 
்ைற்குககு எதிரைாக தி்ச திருப்பேப்பேடுகின்்ற்போது 
்ைற்கு சநருககடிககுள் ்ள்்ளப்பேடும் சூழ்ை 
எதிர்சகாள்்ளைாம். ்ைற்கின் மீ்ா் இருமு்்த் 
்ாககு்ல தி்றன் சகாண்ட நாடுக்ளாக ரைஷயாவும் 
சீ்ாவும் காணப்பேடுகின்்ற். எ்்் இப்்போககு 
ைாறிைாறி நிகழ்கின்்ற ்போது ரைஷயாவும் சீ்ாவும் 
ஆ்ரைாககியைா் ்்ளர்ச்சி்ய அ்்ட்்்் அ -்
்ானிகக முடிகின்்றது. அ்்்நரைம் சீ்ாவின் பேடடி 
ைற்றும் சா்ை முன்முயற்சியின் விஷ்ரிப்புககள் 
பேைப்பேடு்்யும் இந்் பேசுபிக நாடுக்்ள ்ைற்கு 
நாடுக்ளால முழு்ையாக ஏற்றுகசகாள்்ள இயைா் 
நி்ையும் காணப்பேடுகி்றது.

எ்்், ்காவிடடிற்கு பின்போ் உைகம் 

்ைற்கு எதிர் சீ்ா-ரைஷயா என்்ற பேரிைாணம் 
்லு்ா் சூழ்ை ஏற்பேடுத்தி ்ருகி்றது. இதில 
ரைஷயா இரைாணு் ரீதியிலும் அரைசியல இரைாஜ-
்ந்திரை உத்திகளிலும் ்ந்தி்ரைாபோயைா் நகர்வு-
க்்ள சசய்திலும் ச்ற்றிகரைைாக வி்ளஙகுகின்-
்றது. அ்்்நரைம் ரைஷயா ஒரு யு்ரைசியன் நா்டாக 
காணப்பேடு்்ாக ஐ்ரைாப்போவின் சசல்ாககும் 
அனுசரை்ணயும் ரைஷயாவிற்கு அ்சியைா -
்்். ரைஷயாவின் புவிசார் அ்ைவி்டம் ்ைய -
நாடுக்ளாலும் விளிம்பு நாடுக்ளாலும் சுற்றி 
்்்ளககப்பேடடிருப்பே்்ால அந்நாடுக்்ள அரை-
்்ணப்பேதுவும் ஒத்து இயஙகு்தும் ்விர்கக 
முடியா் அம்சைாக வி்ளஙகுகின்்ற். இ்்ால-
்ான் இரைாணு் நகர்வுகளுககு சகாடுககும் 

முககியத்து்த்்் வி்ட அரைசியல இரைாஜ்ந்திரை 
போயச்சலகளுககு ரைஷயா அதிகம் முககியத்து்ம் 
அளிககி்றது. ஆ்ால அசைரிககாவும் அலைது 
அசைரிககா ்்ை்ையிைா் அணி்ய அஙகீ-
கரிப்பேதும் ரைஷயாவுககா் சநருககடியாகும். 

கஸகஸ்ானில ஏற்பேடடுள்்ள ஆடசிககு எதிரைா் 
்போரைாட்டத்்் முடிவுககு சகாணடு ்ருகின்்ற 
்்கயில ரைஷயா எடுத்திருககும் இரைாணு் ந்ட -்
டிக்கயா்து பிரைாந்திய நாடுகள் ைத்தியில போது-
காப்பு சார்ந்் ஒத்து்ழப்போக்் போர்ககப்பேடுகி்றது. 
இ்்ால ரைஷயாவின் எழுச்சி என்பேது ்விர்கக 
முடியா்து ைடடுைன்றி முன்்ாள் ்சாவியத் யூனி-
யனின் ்ாயப்புகக்்ள ்நாககி ரைஷயா ைடடுைலை 
அ்ன் குடியரைசுகளும் கிழககு ஐ்ரைாப்பிய ஆடசி-
யா்ளர்களும் சிந்திககும் நி்ை ஏற்பேடடுள்்ளது. 
இவ்்ாறு ்ைற்குைகு ரைஷயாவு்டன் ்ைாதிகசகாள்-
ளும் சந்்ர்ப்பேைா்து சீ் நைன்க்்ள ஏ்்ய 
பிரைாந்தியஙகளில விரி்ாககம் சசய்்ற்கா் சூழ-
ைாக்் ச்ரிகி்றது. 

து்ரு்டம் பி்றந்் ்க்யாடு 
இைங்க சர்்்்ச ரீதியில ைற்று-
சைாரு சநருககடி்ய எதிர்்நா-

ககியிருககி்றது. க்டந்் 12ஆம் திகதி S&P 
எ் அ்ழககப்பேடும் ஸ்டாண்டர்ஸ அன்ட 
பு்ர்ஸ (Standards and Poors) என்னும் 
சர்்்்ச க்டன் ்ரைமி்டல நிறு்்ம் இை-
ங்கயின் நீண்டகாை இ்்ற்ைகக்டன் 
்ரைமி்ட்ை CCC+ என்்ற ைட்டத்தில இருந்து 
அடுத்் ைட்டைாகிய CCC ைட்டத்திற்கு ்ரைமி-
்றககி அறிவித்துள்்ள்ை இைங்க்யக 
கைககத்தில ்ள்ளியிருககி்றது.

உக்ரை்் ்ையப்பேடுத்தி 
்ைற்கு நாடுகளுககும் ரைஷயா-
வுககுைா் முரைணபோடு தீவிரைை-

்்டந்து ்ருகி்றது. அத்்்கய தீவிரைத்்் 
்ணிககும் உத்திக்்ள ்ைற்கும் ்நட்்டா-
வும் மு்ன்்ைப்பேடுத்தி சஜனி்ாவில 
நீண்ட சந்திப்புகக்்ள ரைஷயாவு்டன் க்டந்் 
10ஆம் திகதியிலிருந்து ்ைற்சகாணடு 
்ருகி்றது. இத்்்கய உயர்ைட்ட ்பேச்சு-
ககள் நிகழும் ஒ்ரை சந்்ர்ப்பேத்தில ரைஷய 
துருப்புககள் முன்்ாள் ்சாவியத்
குடியரைசுகளில ஒன்்றா் கஸகஸ்ானின் 
அ்ழப்பின் ்பேரில ்்ரையி்றககப்பேடடு-
ள்்ளது. ச்ன் ஐ்ரைாப்பிய நா்டா் அல்பே-
னியாவுககுள் அசைரிககா இரைாணு் 
முகாம் அ்ைத்துள்்ள்ாகவும் ்க்லகள் 
ச்ளியாகி உள்்ள்.

கலாநிதி 
கக.ரீ.ககேசலிஙகம் 
யாழ். பலகலலககழகம்

உகலரைனுடனான கபாலரை தவிர்ககும் வலகயிலான 
அமெரிகக - ரைஷய இரைாஜதந்திரை நகர்வுகள்

இலங்கையின் கைடன் மீளச் செலுத்தும் ஆற்ற்ல
ககைள்விக்குறியாக்கியுள்ள கைடன் தரமிடல் நிறுவனம்

பு

'உகலரைனுடனான கபாலரை தவிர்ககும் 
வலகயில ரைஷயா இரைாணுவ ரீதியிலும் 
அரைசியல இரைாஜதந்திரை உத்திகளிலும்
தந்திகரைாபாயொன நகர்வுகலை மசயவதிலும்
மவற்றிகரைொக விைஙகுகின்றது. அகதகநரைம் 
ரைஷயா ஒரு யுகரைசியன நாடாக காேபபடுவதால
ஐகரைாபபாவின மசலவாககும் அனுசரைலேயும் 
ரைஷயாவிற்கு அவசியொனலவ'

'மகாகரைானா மகாள்லை கநாயினால உலக நாடுகள் 
பாதிககபபட்டிருககும் நிலலயில  இலஙலகயும் 
அதற்கு விதிவிலககலல. ஆயினும் இலஙலகயில 
இசசவாலுககு ெத்தியிலும் ஏற்பட்டுவரும்
கநர்ககணியொன அபிவிருத்திகலை அந்நிறுவனம்
கருத்தில மகாள்ைகவயிலலல என ெத்தியவஙகி
கவலலயலடகி்றது. ெத்தியவஙகி மவளியிட்ட 
ஆறுொத கால பாலத வலரைவு ெற்றும் 2022 இற்கான 
அரைசாஙக வரைவு மசலவுத்திட்ட முனமொழிவுகளிலுள்ை
சி்றந்த விடயஙகள் பற்றிமயலலாம் தரைமிடல நிறுவனம் 
கரிசலன காட்டவிலலல என அது சாடுகி்றது'
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நூல்:- மலையகக் கவிலைகளும் மக்களும்  

நூைாசிரியர் : கைாநிதி ஸாதியா ப�ௌஸார்  

பக்்கங்கள்: 210  
விமை 850  

ைமைய்க ்கவிமை இைக் -
கிய ஆய்வுத் துமையில் 
்கைாநிதி ஸாதியா பபௌஸர் 
எழுதிய 'ைமைய்கக் ்கவி -
மை்களும் ைக்்களும்' எனும் 
ஆய்வு நூலின் வரவின் 
மூைம் துமைசார்்நை சாைமன-
யாளரா்கவும் ைைது புைமைத் 
ைடத்திமன ஆழபபதித்ை 
பபருமைக்குரியவர்.   

ைான் பிை்நை ைமைய்க 
ைண்ணின் மீது ப்காண் -
டுள்ள பாசமும் அறிவு 
அனுபவங்களுடன் ைமையத்தில் துன்பபபடும் ைக்்கள் 
மீது பரிவுடன் ைைது பார்மவமய பசலுத்தி அம்ைக்்கள்-
பற்றி பாடுபபாருளா்கக் ப்காண்டு பமடத்ை ்கவிஞர்்களு -
மடய பாடல் வரி்கமளயும் வலி்கமளயும் எடுத்ைாய்வு 
பசய்து ைமைய்க ்கவிமை இைக்கியத்திற்ப்கன ஒரு ்காத்தி-
ரைான நூமை பவளிக்ப்காணர்்நதுள்ளார் ்கைாநிதி ஸாதியா 
பபௌஸர். இைன் பயனா்க இதுவமரயிலும் கிமடக்்கபபப-
ைாை ைமைய்கப பமடபபாளி்களுக்கு முக்கியத்துவமும் 
அஙகீ்காரமும் வழங்கபபடுகின்ை ஆரராக்கியைான சூழல் 
இன்று எழு்நதுள்ளது.  

பைன்கிழக்குப பல்்கமைக்்கழ்க பைாழித் துமைத் ைமைவி 
்கைாநிதி ஸாதியா பபௌஸர் அவர்்கள் ைமைய்கம் பற்றி 
ஆய்வு ரைற்ப்காண்டு பவளியிடட இ்நநூைானது ைமை-
ய்கக் ்கவிஞர்்கள் ைனிை குைத்மை ரேசிக்கும் பண்மபயும் 
ைக்்கள் படும் துயரத்மையும் அவர்்களது வாழக்ம்க ர்காைத்-
மையும் பை ர்காணங்களில் ஆராய்்நது ைமைய்க ைக்்கள் 
பற்றிய கூர்மையான ைதிபபீபடான்மை திைன்படச் பசய் -
துள்ளார். இைற்கும் ரைைா்க ைமிழ இைக்கியத் துமையில் 
பல்ரவறு ஆற்ைல் பமடத்ை ஒரு சிை்நை ஆய்வாளர் என்பது 
ோைறி்நைரை!   

இ்நநூைாசிரியர் ைைது முன்னுமரயில் 'ைமிழ இைக்கி-
யத்மை யாழபபாணம் ைமிழ இைக்கியம், கிழக்கிழஙம்க 
ைமிழ இைக்கியம், பைன்னிைஙம்கத் ைமிழ இைக்கியம் 
என்பது ரபால், பிரரைச ரீதியிைான இைக்கியைா்க ரோக்கு-
வமை விட அடக்்கபபடட சமூ்கத்தின் குரைா்க ரோக்குவரை 
பபாரு்நதும். இவவாய்வில் ைமைய்க ைக்்கள் ைமைய்க 
ைமைய்க இைக்கியம் முைலிய பைங்கள், பிரரைச அடிபப-
மடயிலின்றி, இ்நதியாவில் இரு்நது பபரு்நரைாடடச் பசய்-
ம்கக்்கா்க அமழத்து வரபபடட ைக்்கமளயும் அவர்்களது 
பிரச்சிமன்கமளப பிரதிபலிபபனவா்க அமை்நை இைக்கி-
யங்கமளயுரை குறித்து நிற்கின்ைன. ைமைய்கத்மைச் ரசர்்ந -
ைவர்்களால் அவர்்களது பிரச்சிமன்கள், வாழவியல் அம் -
சங்கள் முைலியவற்மைப பற்றி எழுைபபடட ்கவிமை்கள், 
ைமைய்கம் சார்்நரைாரால் ைமைய்கம் பைாடர்பா்க எழுைப-
படட ்கவிமை்கள் ஆகிய இரண்மடயும் ைமைய்க ்கவிமை -
்கள் உள்ளடக்்கபபடடுள்ளன' என்று நூல் பற்றிக் குறிபபிடு-
கிைார்.  

்கைாநிதி ஸாதியா பபௌஸர் இவர் ைனது ைமிழ சிைபபுக் 
்கமைைாணி, முை்கமைைாணி, முதுத்ைத்ைவைாணி, ்கைா-
நிதிப படடங்கமளப ரபராைமனப ்கல்்கமைக்்கழ்கத்தில் 
பபற்றுக் ப்காண்டவர். பல்ரவறு நூல்்களினதும் சஞ்சிம்க-
்களினதும் ஆசிரியரான இவர் ைமிழ இைக்கியம், ைமைய்க 
ைமிழ இைக்கியம், பைாடர்பான பல்ரவறு ்கடடுமர்கள் 
அவவபரபாது எழுதி வருகிைார். இவர் பைன்கிழக்குப பல்-
்கமைக்்கழ்கத்தின் முதுநிமை விரிவுமரயாளரா்கவும் ்கட-
மையாற்றுகின்ைார்.  

ைமைய்க ்கவிஞர்்களுமடய எதிர்்காை எழுத்துத் துமைக்கு 
இ்நநூல் பயனுள்ளைா்க அமையும். ைமைய்க ைக்்களுமடய 
சமூ்க, அரசியல், அன்ைாட வாழக்ம்க, பைாழில், ்கல்வி, 
சு்காைாரம் ரபான்ை இன்ரனாரன்ன எல்ைா விடயங்கமள-
யும் அைசி ஆராய்வது ைகிழச்சிமய அளிக்கிைது. அவரது 
முயற்சி பாரடடத்ைக்்கது.   

 இக்பால் அலி  

நூல் அறிமுகம்   
கல்முலையில் நலைப�ற்ற ஐக்கிய 

காங்கிரசின் 17வது ப�ராளர் மாநாடு!

நூருள் ஹைா உைர்  

ஐக்கிய ்காஙகிரஸ் ்கடசியின் 17வது வருடா்நை 
ரபராளர் ைாோடு அக்்கடசியின் ைமைவர் ்கைாபூஷ-
ணம் முபாரக் அபதுல் ைஜீத்தின் ைமைமையில் ்கல்மு -
மனயில் ரேற்று (15) சனிக்கிழமை ேமடபபற்ைது.  

 ்கடசிக்கு அர்பபணிபபுடன் ்கடமையாற்றிய 
பல்ரவறு நிர்வாகி்கள் இ்நநி்கழவில் ப்கௌரவிக்்கபபட -
டதுடன், புதிய நிர்வாகி்கள் பைருக்கும் நியைனக் ்கடி -
ைங்கள் வழஙகி இ்நை ரபராளர் ைாோடடில் 17 புதிய 
தீர்ைாணங்கள் நிமைரவற்ைபபடடன.  

 1. ்கட்நை இரண்டு வருடங்களா்க ோடடில் இன 
ரைாைல்்கள் ஏற்படாைல் ரைசிய பாது்காபபில் ்கவனம் 
பசலுத்தும் பபாதுஜன பபரமுன அரசுக்கு ஐக்கிய 
்காஙகிரஸ் ்கடசி ேன்றி பசலுத்ைல் பைாடர்்நதும் 
ோடடின் பாது்காபமப உறுதிபபடுத்ை ரவண்டும் என 
ர்காரிக்ம்க விடுபபதுடன் ஐனாதிபதியின் ேல்ை திட -
டங்கமள முன்பனடுபபைற்கு ோடடு ைக்்கள் ஒத்து -
மழபபு வழங்க ரவண்டும் என ர்காரிக்ம்க விடுத்ைல்.  

 2. இனபபிரச்சிமனக்்கான தீர்வா்க ப்காண்டு வரப-

படட 13 வது திருத்ை சடடம் ரைால்வியமட்நது விட -
டைால் ைா்காண சமப்கமள ்கமைத்து ைாவடட சமப -
்களா்க ைாற்றும் திருத்ைச் சடடம் ப்காண்டுவரபபட 
ரவண்டும். அவற்றுக்கு பபாலிஸ் அதி்காரம் ைவிர்்நை 
அமனத்து அதி்காரங்களும் வழங்கபபட ரவண்டும்.  

 3. அரச ஊழியர்்களா்க நியமிக்்கபபடட படடைாரி-
்களுக்கு நிர்நைர நியைனம் வழஙகியமைக்்கா்க ஜனா -
திபதி ர்காடடாபய ராஜபக்  ஷவுக்கு ்கடசி ேன்றி பைரி -
விக்கிைது.  

 4. பாடசாமை்களில் நிைவும் சைய ஆசிரியர் ைட-
டுபபாடமட நீக்்க ரவண்டும். இஸ்ைாம் சைய ஆசி -
ரியர்்களா்க பைௌைவிைார் ைடடுரை நியமிக்்கபபட 
ரவண்டும்.  

 5. தி்காைடுல்ை ரைர்ைல் ைாவடடம் என்பது மி்கப -
பபரிய ைாவடடைா்க இருபபைால் ரைர்ைல் ்காைத்-
தில் ்கடசி்களும் ரவடபாளர்்களும் பபாது ைக்்கமள 
ச்நதிபபதில் பை ்கஷடங்கமள எதிர்ப்காள்கின்ைனர். 
ஆ்கரவ ்கல்முமனத்பைாகுதி, சம்ைா்நதுமை, பபாத் -
துவில் ஆகியவற்மை இமணத்து ்கல்முமன ரைர்ைல் 
ைாவடடம் அறிவிக்்கபபட ரவண்டும்.  

 6. கிழக்கு ைா்காணத்தில் நிைவும் வீடில்ைா பிரச்சி-
மனக்கு தீர்வு்காணும் வம்கயில் வீடடுத்திடடங்கள் 
வழங்க ரவண்டும்.  

 7 சுனாமியால் பாதிக்்கபபடட ைக்்களுக்்கா்க ்கடடப-
படட நுமரச்ரசாமை வீடடுத்திடடத்மை சுனாமியால் 
பாதிக்்கபபடட அம்பாமை ைாவடட ்கமரரயார ைக்்க -
ளுக்கு வழங்கபபட ரவண்டும்.  

 8. முஸ்லிம் விவா்க விவா்கரத்து சடடத்தில் 
புதிைா்க சிை சரத்துக்்கமள ப்காண்டுவர முடியுரை 
ைவிர இருக்கும் சடடத்தில் எத்ைம்கய திருத்ைமும் 
ரைமவயில்மை.   

 9. வடக்ம்கயும் கிழக்ம்கயும் இமணக்்க எடுக்கும் 
எத்ைம்கய முயற்சிமயயும் எைது ்கடசி வன்மையா்க 
்கண்டிக்கிைது. அரைரபால் வடக்கிலும் கிழக்கிலும் 
அரச உைவியுடன் ரவறு ைா்காணத்மை ரசர்்நரைார் குடி -
ரயற்ைபபடுவது ைவிர்க்்கபபட ரவண்டும்.  

 10. பாராளுைன்ை ரைர்ைல்்களுக்கு முன் ரைலும் 
சிை பைாகுதி்கள் உருவாக்்கபபட ரவண்டும். அக்்க -
மரபபற்று, கிண்ணியா, ்காத்ைான்குடி ரபான்ைமவ 
ரைர்ைல் பைாகுதி்களாக்்கபபட ரவண்டும்.  

க�ொழும்பு �ொயத்திரி சித்்தர் ஸ்ரீ ஸ்ரீ முருக�சு ம�ரிஷி ஆத்மகயொ� ஞொனசபொவின் பீடொ-
திபதி சித்்தொ புருசொ சுவொமி ஸ்ரீ சங�ரொனந்தொ ஜீ  க�ொழும்பு மொந�ரசபப உறுப்பினர் 
�ொயத்திரி விக்கிரமசிங�வின் சமய, சமூ� பணி�பை பொரொட்டி க�ைரவிக்கும் மு�மொ� 
ஆத்ம சபொபதி என்னும் அதிஉயர் விருப்த சபொவின் உமொஜினி பமந்தன் வழஙகுவப்த-
யும், சுவொமி ஜீ அவர்�பையும் படத்தில் �ொண�.   பட உ்தவி : எம். மக�ஷ்     

(அடடாமளச்ரசமன ைத்திய நிருபர்)   

அக்்கமரபபற்று ஆயிஷா முஸ்லிம் ை்களிர் 
்கல்லூரி ைாணவி நிசார் பாதிைா சாைா பாகிஸ்-
ைான் ைாகூர் University of Central Punjab ோன்கு 
வருட உயிரியல் இரசாயனம் படடக் ்கற்ம்க 
பேறிமய ரைற்ப்காள்வைற்்கா்க புைமைபபரிசில் 

பபற்று பாகிஸ்ைான் பயணைானார்.    ்கட்நை 
2020ம் ஆண்டு ்க.பபா.ை உயர்ைரம் உயிரியல் 
விஞ்ஞானப பிரிவில் பரீடமசக்குத் ரைாற்றிய 
ைாணவி நிசார் பாதிைா சாைா ஏ, பி, சி சித்தி 
பபற்றிரு்நைார். இைன் அடிபபமடயில் அவர் 
புைமைப பரிசிலுக்கு பைரிவு பசய்யபபட-
டுள்ளார்.   அக்்கமரபபற்று ஆயிஷா முஸ்லிம் 

ை்களிர் ்கல்லூரியில் ஆரம்பக்்கல்வி முைல் உயர் -
ைரக் ்கல்வி வமர பபற்றுக் ப்காண்ட ைாணவி 
பாதிைா சாைா, ்கட்நை 2015ம் ஆண்டு ேமட -
பபற்ை ்க.பபா.ை சாைாரணைரப பரீடமசயில் 
அமனத்துப பாடங்களிலும் ஏ ைரச் சித்திபபற்று 
பாடசாமைக்கும், அக்்கமரபபற்று ைண்ணுக்-
கும் பபருமை ரசர்த்ைார்.   

அக்�பரப்பற்று ஆயிஷொ முஸ்லிம் ம�ளிர் �ல்லூரி மொணவி பொகிஸ்்தொன் பயணம்

பசபை  �ல்வி வலயத்திற்குட்பட்ட கவரலபத்்தன ்தமிழ்  வித்தியொலயம் ஏற்பொடு கசய்த ஆரம்ப பிரிவு 
மொணவர்�ளிபடகய ஆஙகில கமொழி அறிபவ  விருத்திகசயயும் கநொக்குடன் நடொத்்தப்பட்ட 'ஆஙகில 
கசொல் உசசரிப்பு'  கபொட்டி   அணபமயில்    நபடகபற்ைது.   பசபை �ல்வி வலய ஆசிரிய ஆகலொச-
�ர்�ள் திருமதி.  பர்வீனொ, சுகரஸ் ஆகிகயொர் நடுவர் குழொமில் பஙக�ற்று வழிப்படுத்தினர்.  நி�ழ்வில் 
மடுல்சீபம ்தமிழ் க்தசிய பொடசொபல அதிபர்  நி�ழ்சசித்திட்ட கபொறுப்பொசிரியர்�ள் திருமதி. ச�ொயகம -
ரி, ரவி ஆகிகயொரும் அயல்பொடசொபல  ஆசிரியர்�ளும் பஙக�ற்று மொணவர்�பை வழிப்படுத்தினர்.  
கபொட்டி முடிவில் கவற்றியீட்டிய மொணவர்�ளுக்கு பரிசில்�ளும் வழங�ப்பட்டு பொரொட்டப்பட்டபமக் 
குறிப்பிடத்்தக்�து.  ்த�வலும் படமும் : நடரொஜொ மலர்கவந்தன்
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கிருஷா

விரதம் என்ால் எனன
பள்ளிப் பாடம் எழுத
விமட கேடடான ைேன
மூனறு கவமை உணபவரேள்
ஒரு சில நாடேளில்
எம்மைப்கபால்
ஒருகவமை உணபது 
என்ால் ஏமழததாய்

இணுவில் வாகீசன்

விரதம்

இந்த உடல்  
சில வேளைகளில் 
சுகதள்த அனுபவிக்கிறது 
ஆவ�ோக்கியதள்த அனுபவிக்கிறது 
சில வேளைகளில்
வ�ோளய, புணளணை அனுபவிக்கிறது 

இந்த உடல் 
சில வேளைகளில் 
கட்டுக்வகோபபோக, பளிச்சிடும் வ்தோலுடன் 
அழகுற்றுக் கோணைபபடுகிறது 
இந்த உடல் 
சில வேளைகளில் 
அ்தன் விகி்தோசோ�தள்த இழநது 
ேணடியும் த்தோநதியுமோய் 
அழகிழநது கோணைபபடுகிறது 

இந்த உடளல 
அேளிடம் ஒபபளடதது விட்வடன் 
இந்த உடல் 

அழகுற்றிருந்தோலும் 
அழுகி உக்கி இருந்தோலும் 
அ்தற்கு அேவை தபோறுபபு 

என் மனதள்தயும் 
அேளிடம் ஒபபிததுவிட்வடன் 
மனம் 
சில சமயஙகளில் 
கருளணை, மன்னிபபுத்தன்ளம,
கோ்தல், �ட்பு 
வபோன்ற அழகோன உணைர்ச்சிகைோல் 
அழகுற்றிருக்கிறது 

மனம் 
சில சமயஙகளில்
ேக்கி�ம்,ேன்மம் 
தபோறோளம,வகோபம் 
வபோன்ற அசிஙகமோன உணைர்ச்சிகைோல் 
அழகிழநது இருக்கிறது 

எது எவேோறோயினும் 
இந்த மனதள்தயும் 
அேளிடம் ஒபபளடததுவிட்வடன் 
அதில் பணிவு வ்தோன்றினோலும் 
பக்தி வ்தோன்றினோலும் 
அகஙகோ�ம் வ்தோன்றினோலும் 
ஆணைேம் வ்தோன்றினோலும் 
அேவை தபோறுபபு 

அளனததும் 
அேளிடம்  ஒபபளடத்தோகி விட்டது 
இனி வீற்றிருநது 
வியநது போர்பள்தத ்தவி� 
தசய்ே்தற்தகோரு கோரியம் 
இவ தெகததினில் அன்று 

-ரதிதேவி,மானிப்ாய் 

தேவிதே ப�ொறுப்பு

மதியோல் உலளக தேல்லும் 
ேயதில் மதி மயஙகி விளல 
தகோடுதது விளன விள்தபபேவன....

 கோனல் சுகததுக்கோகக் 
கோலதள்தக் கள�பபேவன...

வபோள்தத வ்தோல் வபோர்ததி 
அருகிலிருபபேருக்கு அேஸள்தளயத 
தீனியோய்ப வபோடும் வபள்தவய.....

உயிர்க் தகோல்லிளய உறிஞதசடுதது 
உயிள� மோய்க்கத துடிக்கும்
துஷடவன...

்தோளயவய ்தோ�மோக போர்க்கும்மைவு 
புததி மழுஙகியேவன...

்தன் துளணைவி வீதியில் வீற்றிருக்க 
அேள் ளகயிவலோ போல் குடி மோறோ 
பச்சிைம் போலகன் பசியோல் ப்தறிததுடிக்க...

 அள்தயும் அறியோ அறிவிலி 
நீ உன்ளகயிவலோ �ோன்...
�ோன் ்தோன் வபோள்த

தேளிவய ேோ மனி்தோ என்னோல் 
இன்னளலத ்தவி� வே�றதுவும் 
இல்ளல உனக்கு எழுநதுடு... 
மோயக்கணகளைத திறநது.,. 
என்னிலிருநது விலகிடு...

அறம் வபசும் அ�சு எஙவக..? 
உன் குடிமக்கள் என்னோல் 
குடியிழக்க அனுமதி தகோடுக்குறோவயோ 
நீ... நீயும் விழிததிடு என்னோலோன 
அளனதள்தயும் உளடததிடு....

எதிர்கோல மோமனி்தளன உருேோக்கி 
ேல்ல�சோக ளேயகததில் நீ
ேலம்ே� வேணடுமோனோல் 
என்ளன ஒழிக்க துணிநத்தழு....
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ேணேைால் கோல்லும் 
கோமலக்ோரி நீ...
ேல்லூரி முதல் இனறு வமர
உயிர விடடவரேகைா ஏராைம்...
நான  உனனருகில்
இருப்பதாகலா எனனகவா...
குற்றுயிராய் வாழ்கிக்ன
இனனும்......!

உழவுக்கும் த்தோழிலுக்கும்
ேந்தளன தசய்யும்
உன்ன்தத திரு�ோள்
ள்தபதபோஙகல்:

அழஅழகோய் மோக்வகோலம்
புள்ளிளேததுப வபோடுேதும்
பழளமயோன ேைக்கமோகும்
உழேர்தபோஙகல் திரு�ோளில்:

புத்தரிசிப போல் தபோஙகல்
தகோததுமோவிளல மஞசலுடன்
தேற்றிளல போக்கு பழஙகளுடன்
பக்திவயோடு பளடததிடுேர்:

கரும்பும் விரும்பும் அேல் கடளல
கற்கணடும் பளடயலிட்டு
கதி�ேளன ேழிபடும்
அற்பு்தததிரு�ோள் ள்தபதபோஙகல்:

ள்தபிறந்தோல் �ல்ேழிபிறக்கும்
்தமிழர் தபோன்தமோழிபலிக்கட்டும்
தமய்யோகி வமதினி ்தளைக்க
ளேயம் மகிழளேபவபோம் தபோஙகல்:

ேங்குல் வறுததுக்
ேதிரவன கவளிக்கும்முன
உேமவக�ாடுழவன
வீடுவீடாய் விழிதகதழுவான!

கெங்ேல்விடுப்மபச்
கெப்பைாய் மூடடி
பாமனம� அடுப்பிகலற்றிப்
பாங்கு்ப் கபாங்கிமுடிப்பான!

ேதிரவிமைத தறுக்ேக்
ேதிகராளி வழங்கி� அக்
ேதிரவ ொமிக்கே தன 
கபாங்ேமலப்பமடததுப் பணிவான!

ேை(ம்) வ�லில் தனனுடன
உழுதுவிமதக்ே உதவி�
ேலப்மபைாடமடயும் கபாற்றி
கபாங்கிப்பமடததுப் பணிவான!

ேதிரவன தநமதகபாலும்,
ோமைைாடுேள் கதாைரேைாே,
ேை(ம்) வ�ல்நிலம்
உழவனின “தாய்” எனப் கபாங்ேல்!

ேதிரவப் கபாங்ேல்!
ோமைப் கபாங்ேல்!
ேைநிலப் கபாங்ேல்! – என
உழவனுக்கு மூனறு கபாங்ேல்!

தா�ாய் தநமத�ாய் தரணிக� வி�ப்பு்
பதி�ாய் நதி�ாய் பாகர சி்ப்பு்
ைலராய் தளிராய் ைானிலம் ைணம்கப்
ைமல�ாய் ைமழ�ாய் தாரணி வைம்கப்
கெ�ாய் சிறுமி�ாய் உலேம் ேளிததிட
சிறுவரும் கபரிக�ாரும் சிநமத ைகிழ்நதிட 
மதைேகை நீ மதரி�ைாய் பி்நது
அமனததுைாய்ததிேழ்நது அருமைம�த தாராய்!

போ்தம் வபோகும் போள்ததயல்லோம்
பயணிக்கும் மோணைோக்கவ�
நீஙகள் ஏன் வபோள்தயின்
போள்தயில் பயணைம் தசய்கின்றீர்?

ேஞசம் தகோணட த�ஞசம்
தகோணவடோர்க்கு ேோய்பபோகிப
வபோன ேோழக்ளகயில் இஙகு
பிஞசு உள்ைஙகள் சீ�ழிேவ்தவனோ?

கோசு ஒன்ளறவய ்தோன்
கனேோய் தகோணடேர்கள்
ஆளச ேோர்தள்த தசோல்லி
ஆளை மயக்குகின்றனவ�ோ?

சிவனகி்தர்களையும் கூட
சீர் தூக்கிப போர்தவ்த
வ்தர்நது எடுக்க வேணடிய
கோல கட்டம் இதுேன்வறோ?

போசம் கோட்டி உஙகளின்
த�ஞளச போழடிக்கும்
போவிகளின் சதிேளலயில்
சிக்கிக் தகோணடீர்கவைோ?

இலட்சிய கனவேோடு
இ்தய சுததிவயோடு
பணபோய் இருநது �ோமும்
படிக்க வேணடிய கோலம்

போவிகளின் சதிேளலயில்
உஙகள் எதிர்கோலம் சீ�ழியலோவமோ?
எணணித துணிய வேணடும் கருமம்
எதிலும் உணைர்நது ஒழுகு்தல் வேணடும்

பள்ளிப பருேதது மோணைேர்கவை
மற்றேர் எணணி �ளகயோக இடமளியோதீர்
சின்னஞ சிறு த�ஞசுக்குள் தபன்னம் தபரிய
கனவு உருேோக வேணடியகோலம்

சிநதியுஙகள், தசயற்படுஙகள்
ேோழக்ளகளய சீர்தூக்கி
போர்தது தசயற்படுததுஙகள்
ேோழக ேைமுடன்

�கர்நதிடும் �ோட்கள் 
�ோட்கோட்டியின் கணைக்குகைோய் மட்டும்..
�ல்லத்தோரு �ோள்
என் �ோட்கோட்டியில் மட்டும்
அச்சிடபபடோமவல அச்சுபபிளழயோய் தேளிேந்தவ்தோ?

அதிகோளல ஆ்தேன்
வ��ம் ்தேறோமல்
வ�ர்ளமயின் சுட�ோய் சுட்தடரிக்க...
என் ேோனில் மட்டும்
உன் ஆயுள்
கல்லளறக்கு தசல்லும் கோல் ்தடமோக...?

குளிர் நிலவின்
வமோக ஒளியில்
யோவும் மயஙகிட...

அ்தன் கருபபு நிழல் மட்டும்
என் தமோட்ளட மோடியில்
்தனிதவ்த ்தளலயளணை வகட்கிறவ்த?

ஐ வி�ல்கள் கூட்டுச்வசர்நது
எனக்கு துளணையோய்
ளககுலுக்குதமன நிளனக்ளகயில்
எதிவ� சுட்டு வி�ல்
என்ளன வ�ோக்கி சூழச்சிக்கிறவ்த?

சநவ்தோச வகோபளபயில்
நி�ம்பி ேழியும் ஒரு துளி கூட
என் ேோசல் திளசயறியோமல்
தபோஙகி ேரும் நுள�யிவலவய
என் நுள�யீ�லும் நின்றிடுவ்த?

மலர் போள்தயில் �டந்தோலும்
என்வறோ த்தோளலந்த
ஒற்ளற முள்
என் போ்தம் வ்தடி
இ�த்தக் வகோலமிடுவ்த?

உணளமயின் ேோய்கள் ஊளமயோகுவ்த?
வ�ர்ளமயின் தசவிகள் தசவிடுமோகுவ்த?
�ம்பிக்ளகயின் ளககளும் முடமோகுவ்த?
இ�த்த ஓட்டததில் சோக்களடயும் கலக்குவ்த...
நித்தம் ஊடுருவி
இ்தயச்சுேற்றின் �ோசி ேழி தசன்று
மோசு பணணி
துடிக்கும் துடிபளப விஷமோக்குவ்த?

"தபோருள் " ்தோன் ஆ்தோ�தமன்ற
நிளல மோறுவமோ ?
இல்ளல
என் "தபோருைோ்தோ� நிளல "
மோறுவமோ ?

நீங்ேள் சிரிததால் 
நானும் சிரிததுக் 
கோள்கவன
நீங்ேள் கபசினால் 
நானும் கபசிக்
கோள்கவன

நீங்ேள் கோபப்படடால் 
நானும் கோபப்படுகவன
நீங்ேள் அழுதால் 
நானும் அழுகவன 
என கொல்லுவதற்கு 
நான ேணணாடி விம்பைல்ல 

அப்படிக�ாரு 
கபாய்யிமனச் கொல்லி 
உங்ேமை ஏைாற்றும் 
ைனமும் எனனிடமில்மல

ைா்ாே 
நீங்ேள் சிரிக்ோவிடடாலும்
சிறு புனனமேக�ாடு 
ேடநது கெல்கவன
நீங்ேள் கபொவிடடாலும்
ேணேளின ஒற்ம்ப் 
பாரமவ�ால் கபசிச் கெல்கவன

நீங்ேள் கோபப்படடாலும்
கைௌனைாய் நினறு கோள்கவன 

நீங்ேள் அழுதாலும்
ேவமல தீர
சிறிதைகவனும் 
பிராரததிததுக் கோள்கவன

இருக்கும் வமர 
நல்லைனகதாடு 
வாழ்நதுவிடடுச் கெல்ல 
கவணடுகைன் ஒற்ம்க் 
ோரணததிற்ோேவாவது
நான இப்படி இருக்ே கவணடுைல்லவா..

எங்ேள் கதெகைங்கும்
அக்கினி சுைநத
ைமழ மூடடினாய்

நீ கபாழிநத
அக்கினிச்சுவாமல
அடி�றுததது
எங்ேள் வம்ெதமத

உன சுவாமலயில்
ேருகி உருக்குமலநத
உயிரேள் ஏராைம்

வானம் கவளுதத ைைமதயில் 
நீ கபாழி�ாவிடடாலும்
உன தூ்ல்ேளில்
நாங்ேள் நமனகினக்ாம்

உன தூ்லில் நமனநத
எங்ேமை
 புது நாைம் சூடடி
அமழததாய்....
விகேட கதமவயுமடக�ார

எங்ேள் உரிமைக்குரல்
ெரவகதெம் வமர ஒலிததது
உரிமைச்ொெனமும்
ெடடதிடடங்ேளும்
ஏடுேளில் புமதக்ேப்படடிருக்கி்து

ெைததுவம் கதடி முேங்ேள்
கதெம் முழுக்ே அமழகி்து
கவமலவாய்ப்பு ைறுதது
முததிமர குததுகி்து
முதலாளி வரக்ேம்

பாலி�ல் லஞெம் கேடடு
பலயீனைாக்ே துடிக்கி்ாரேள்
பணக்ோர முதமலேள்

�ாமனம� மிஞசி� பலமும்
குதிமரம� விஞசி� ெக்தியும்
ஒளிம� மிமேக்கும் கவேமும்
எங்ேள் ைனங்ேளில்
பரவிக் கிடக்கி்து 
எங்ேமை வாழவிடுங்ேள்

சிமதவுற்் உருக்ேைாய் 
ைா்ா வடுக்ேமைச் சுைநது
வாழ்க்மேக�னனும்  கபாராடடததில் 
வனப்பான வாழ்மவத கதடி

ேயவலோ� ேோய்க்கோல் சத்தம்
ேோஞளசயோய் அேளை இழுக்க
முகம் துளிர்த்த
வியர்ளேத துளிகளை
அழுததித துளடத்தேள் 
அமர்ந்தோள் ேயல் ே�ம்பில்

வீசும் கோற்றின் தமல்லிய இம்ளச
அேள் வியர்த்த உடலுக்கு
சுகமோன இ்தம் ்த�
தபோட்டலம் பிரிக்கிறோள்
ேயிற்ளறக் தகோஞசம்
உணைேோல் �ளனக்க
களைபபில் த�ோநது வபோனேள்

ஒரு பிடி உணைளே
தமன்று உணணை
உன் குழநள்த அழுகிறோன்
எனும் ஒலி கோற்றில் பறநது
அேள் தசவிகளில் ரீஙகோ�மிட
பசிதயல்லோம் பறநவ்த வபோனது
உணடதும் மறநவ்த வபோனது
அத்தளனயும் ்தன்
குழநள்தயின் அளழபபின் பின்

ஓடிப வபோய் அள்ளிச் 
தசன்று அளணைதத்தடுக்கிறோள் 
்தன் வசளய
பசி ்தன்ளன ேறுததுே்தோய்
அேன் அழ
இேவைோ பசி மறந்த நிளலயில் 
அேனுக்கு ஊட்டுகிறோள்
்தன் உதி�தள்தப போலோக

்தோய்ப போசதததுக்கும் ஏதிஙகு எல்ளல!!

ைணணிகல பாமன கெய்து
ைணணிகல  விமைநத அரிசிம�
பால்தனிகல இடடு
 பால் பழங்ேள் மவதது
ஊர முழுக்ே கோணடாடுகின்கத
வான முழுதும் உலவும் 
சூரி�கன இனறு ைடடும்
வீடடுக்கூமர�டிக்கு வா !

உண்பவனுக்கு ஒரு ப்பொங்கல்
உழவனுக்கு மூன்று ப்பொங்கல்

ம. ப்ான். நவநீேன்

ரூ்ஷாலினி ராஜ்குமார்

மயிலிறகு மனசு
சி்ானா அஸீம்

கவிக்குயிலன்
தசனனயூர்.

-கவிக்கிறுக்கன்
-இணுவில் 

சக்கரவர்த்தி, பகாழும்பு

ததபப்பொங்கல்

இரததததில் 
்கலநத சொக்்கதை

இேர்கள்
எபவபற்பட்ட 
மனி்தர்கள்

என்னிடம் 
இருபபள்த விட
்தன்னிடம்்தோன்
அதிகம் என்றோர்கள்

நீ உடுததும்
உளடளய விட
�ோன் உடுததுேவ்த
அழதகன்றோர்கள்

உன்ளன விட
�ோன்்தோன்
்த�மோய் 
ேோழகிவறதனன்றோர்கள்

சரி்தோன் வபோதேன
ேோழததிவிட்டு

உலகியலிலிருநது
விலகி நின்று

கன்னோபின்னோதேன்று
எழுததுக்கைோல்
தகோஞசம்
உைறதத்தோடஙகிவனன்

உன்
உைறளலவிட 
என் உைறல்கள்்தோன்
சரிதயன்கிறோர்கவை

நீ இபவபோது்தோன்
உைறதத்தோடஙகியிருக்கிறோய்

�ோன் எபவபோவ்தோ
ளபததியமோகிவிட்வடன்
என்கிறோர்கள்

அது
மட்டுமோ?

�ோன்
துய�ததிலிருக்கிவறன்
என்றோல்

�ோன்
உன்ளனக்கோட்டிலும்

�ோன்
அதிக
துய�ததிலிருக்கிவறன்
என்கிறோர்கள்

எபவபற்பட்ட மனி்தர்கள்
இேர்கள்

இபவபோள்தக்கு

�ோன்
தகோஞசம்
மூச்ளச தேளித்தள்ை

இடமிருந்தோல்
வபோதும்.

ப்பொங்கலலொ 
ப்பொங்கல்...!

அருலைலைத்ொரொய்!
்சனறயூர் மல்லிகா ்த்மநாேன்

ஷ்ானா ஆேம் பலபன்
( ஓட்டமாவடி )

றுனசனா ஹாசீம்
அக்கனரப்ற்று-02

ஷபரா இல்முத்தீன்
அட்டானைசதசனன

மஜினா உமறு பலவனவ
மாவடிப்ள்ளி

-ஜாஹிரா அமீன் – ஏறாவூர்

தொய் 
்பொசம்

நொன்
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இலங்கைக்கைதிராகைத் ்�ாடர்ச் -
சியாகை மேற்கைாள்ளப்பட்டு வரும் 
இதும்பான்ற �ரமிடல் நடவடிக -
்கைகைள அந்நியச் ்ெலாவணி உட் -
்பாயச்ெல்கை்்ள அதிகைரிப்ப�றகு 
இலங்கை அதிகைாரிகைள மேற்கைாள -
ளும் முயறசிகைளுககுத் �்டயாகை 

அ்ேந்து கைால�ாே�ஙகை்்ள ஏற்ப -
டுத்துவம�ாடு மு�லீட்டா்ளர்கைளின 
நம்்பகைத் �ன்ே்யப ்பாதித்து ொத் -
தியோன இலங்கைககுள வரமவண் -
டிய மு�லீட்டு உட்்பாயச்ெல்கை்்ளக 
கு்்றப்ப�னால் நாட்டின அந்நியச் 
்ெலாவணிக ்கையிருபபுகை்்ள 

்படிப்படியாகைக கைட்டி்ய -
ழுபபும் நடவடிக்கை ்பாதிக -
கைப்படுவ�ாகைவும் அறிவித் -
�து.

அத்ம�ாடு S&P நிறுவனம் 
கூறிய எதிர்்பார்ககைப்படா� 
நல்ல ெம்்பவஙகைள ஏதும் 
நடந்�ாலனறி கைடன மீ்ளச் -
்ெலுத்�ாேல் விடும் இடர் -

கைள அதிகைரிககும்   என்ற கைருத்்� 
ஏறறுக்கைாள்ள முடியா்�னவும் 
ஏ்னனில் இலங்கைப ்்பாரு்ளா�ா -
ரம் மீட்சிய்டவ�றகைான ெமிக்ஞை -
கைள உறுதியாகைத் ்�ன்படுவ�ாகைவும் 
குறுஙகைால நிதிவெதிகை்்ள இரு்பககை 
ரீதியிலும் இரு�ரபபு அரொஙகைஙகை -
ளுககு இ்டயிலும் ஏற்பாடு ்ெய -
துள்ளம�ாடு ்பரிோறறுக கைடன 
வெதிகை்்ளயும் ஏற்படுத்தி ்ெலாவ -
ணிப ்பற்றாககு்்றககுத் தீர்வுகைாண 
முயறசித்துள்ள�ாகைவும். இலங்கை 
ஊழியர்கைளின ்பணவனுப்பல்கை்்ள 
அதிகைரிககை எடுககைப்பட்ட நடவடிக -
்கைகைள ்பலனளிககை ஆரம்பித்துள -
்ள�ாகைவும் குறிபபிட்டுள்ள ேத்திய -
வஙகி, இலங்கையின ்வளிநாட்டு 
்ொத்து ஒதுககுகைள அதிகைரிககும் 
ொத்தியஙகைள பிரகைாெோகை உள்ள�ாகை -
வும் நம்புகி்றது. எனமவ அண்்ேக -
கைால அபிவிருத்திகை்்ளக கைருத்திற 
்கைாள்ளாேல் இத்�ரமி்றககைல் நடவ -
டிக்கை மேற்கைாள்ளப்பட்டுள்ள�ா -
கைக குற்றம் ொட்டுகி்றது.   

ஆனால் இ�றகு முனபும் ்பல�ட -
்வகைள கைடன �ரமிடல் நிறுவனங -
கைள இலங்கையின �ரமிட்ல கீழ் 
மநாககி நகைர்த்தியம்பாது இலங்கை -
யின எதிர்வி்னகைள இம�ம்பாலமவ 
இருந்�்ே்யயும் ஆனம்பாதிலும் 
குறித்� நிறுவனஙகைள �ேது நி்லப -
்பாட்்ட ோறறிக ்கைாள்ளவில்்ல 
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இலங்கையின் கைடன் மீளச் செலுத்தும் ஆற்ற்ல...
(12ஆம் ்பககைத் ்�ாடர்)

என்ப்�யும் அவ-
� ா னி க கை ல ா ம் . 
குறித்� நிறுவனஙகைள 
�னிப்பட்ட ரீதியில் 
இலங்கை மீது கைாழ்ப-
புணர்வ்டய வாயப-
பில்்ல.   S&P 
நிறுவனத்தின அறிக -
்கை்ய மநாககுமி-
டத்து ்வறுேமன 
அந்நியச் ்ெலாவ-
ணிக ்கையிருபபுககை-
ளின அ்ள்வ ோத்தி-
ரம் கைருத்திற்கைாண்டு 
�ரமிட்ல மேற-
்கைாண்ட�ாகைத் ் �ரிய-
வில்்ல. மு்்றயான 
ஆயவின அடிப்ப-
்டயில் மேற்கைாள-
்ளப்பட்ட�ாகைமவ கைரு-
� ம வ ண் டி யு ள ்ள து . 
ஆனால் இலங்கை 
அரொஙகைம் மநர்ககை-
ணியோன அண்்ேக-
கைால அபிவிருத்திகைள 
எனககைருதியவற்்ற 
அந்நிறுவனம் �ேது 
கு றி கை ா ட் டி கை ள 
ேறறும் ஆயவுகைளின-
்படி நம்்பத் �குந்�்வ-
யாகை கைரு�ாேல் விட்-
டிருககை இடமுண்டு. 
6 ோ�கைால ்பா்� 
வ்ரவு ேறறும் 2022 
்பாதீட்டு முன-
்ோழிவுகைள குறித்� 
விேர்ெனஙகைள உள-
நாட்டிமலமய அதிகை-
்ளவில் கைாணப்படும் 
நி்லயில் ெர்வம�ெ 
கைடன �ரமிடல் நிறு-
வனஙகைள அவறறின 
ந்டமு்்றககிடும் 
ொத்தியஙகை்்ள நிரா-
கைரித்திருககைக கூடிய 
வாயபபிருககி்றது.   

இனிவரும் கைாலப-
்பகுதிகைளில் ெர்-
வம�ெ �ரமிடல் 
நி று வ ன ங கை ளின 
அ ழு த் � ங கை ் ்ள க 
கைருத்திற ்கைாள்ளாது 
மு�லீட்டா்ளர்கை்்ள 
மநரடியாகை ெந்தித்-
துப ம்பச்சுவார்த்்� 
நடத்தி இலங்கை 
்பறறிய உண்்ே 
நி ் ல ் ே ் ய 
உணர்த்தி இலங-
்கைககுள அவர்கை்்ள 
வ ர வ ் ழ க கு ம் 
முயறசியில் அதி-
கைாரிகைள தீவிரோகை 
ஈ டு ்ப ட ம வ ண் டு ம் 
எனவும் ேத்திய-
வஙகி ஆமலாெ்ன 
கூறியுள்ளது. அப்ப-
டியானால் இதுவ்ர 
அதிகைாரிகைள எனன 
்பணியி்ன ்ெயது 
் கை ா ண் டி ருந் � ா ர் -
கைள என்ற மகைளவி 
�விர்ககை முடியாேல் 
எழத்�ாமன ்ெயயும். 

அ து ே ட் டு ேன றி 
ெர்வம�ெ ரீதியில் 
இயஙகும் மு�லீட்-
டா்ளர்கைள ஒரு அர-
ொஙகைத்தின அதி-
கைாரிகைள கூறுவ்� 
ந ம் பு வ ா ர் கை ்ள ா 
அல்லது ெர்வம�ெ 
ரீதியில் இயஙகும் 
கைடன �ரமிடல் நிறுவ -
னஙகைளின �ரமிடல் 
்்பறும்பறுகை்்ள நம்-
புவார்கை்ளா என்ப்� 
்பகுத்�றிவான வாெ -
கைர்கைம்ள   தீர்ோனித்-
துக ்கைாள்ளலாம். 
எ வ வ ா ்ற ா யி னு ம் 
ேத்தியவஙகி �னது 
பு து மு ய ற சி ் ய 
மேற்கைாண்டு ்பார்க-
கைலாம். அது ்வறறி-
்்பறும் ்பட்ெத்தில் 
இலங்கைககு நல்லது-
�ாமன!

kUe;jhf;fq;fspd; cw;gj;jp> toq;fy; kw;Wk; xOq;FgLj;jy; ,uh[hq;f 
mikr;R

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

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
rh;tNjr Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy;

Bid Ref.: SPMC/01/2022 -  2022 khh;r; 2 Mk; jpfjpad;W %lg;gLk;

kUe;jhf;fy; %yg; nghUl;fspd; ngWif
1.  2022 khh;r; 2 Mk; jpfjp K.g. 10 kzp tiuAk; ,yq;if> ,uj;kyhid> fe;jts Njhl;lk;> Nrh; N[hd;; 

nfhj;jyhty khtj;ij> 11 Mk; ,yf;fj;jpYs;s mur kUe;J cw;gj;jpf; $l;Lj;jhgd ngWiff; FO 

jiythpdhy; kUe;jhf;fy; %yg; nghUl;fspd; toq;fYf;fhf Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; ngw;Wf; 

nfhs;sg;gLk;.
  

cUg;gb
msT (fpNyh 

fpuhk;)

kPsspf;g;glhj 

Nfs;tpf; fl;lzk; 

(,.&ghtpy;)

01. Amoxicillin Trihydrate BP (compacted) 27,000.00 20,000.00
02. Ascorbic Acid BP 6,000.00 3,000.00
03. Atorvasta  n Calcium IP 3,000.00 15,000.00
04. Carbamazepine BP 1,500.00 5,000.00
05. Ce  rizine Dihydrochloride BP 200.00 500.00
06. Cloxacillin Sodium BP 18,000.00 25,000.00
07. Dil  azem Hydrochloride USP 500.00 2,500.00
08. Enalapril Maleate USP 300.00 2,500.00
09. Famo  dine USP 1,000.00 3,500.00
10. Folic Acid BP 150.00 2,500.00
11. Frusemide BP 1,500.00 4,000.00
12. Gliclazide BP 8,000.00 25,000.00
13. Losartan Potassium BP 7,000.00 18,000.00
14. Me  ormin Hydrochloride BP 18,000.00 5,000.00
15. Phenoxymethylpenicillin Potassium (compacted) BP 2,000.00 4,000.00
16. Spironolactone USP 200.00 2,500.00
17. Verapamil Hydrochloride BP 650.00 3,500.00
18. Di Basic Calcium Phosphate (Dihydrate) USP 2,000.00 500.00
19. Colloidal Silicon Dioxide USP/USNF 180.00 500.00
20. DC Lactose (Lactose Anhydrous USNF/USP) 5,000.00 1,500.00
21. Lactose Monohydrate BP/USP/ (100 Mesh) 2,000.00 500.00
22. Lactose Monohydrate BP/USP/ (200 Mesh) 40,000.00 4,000.00
23. Magnesium Stearate BP 2,000.00 500.00
24. Microcrystalline Cellulose USNF/BP 10,000.00 1,500.00
25. Micro crystalline Cellulose USNF/PH/ EUR/JP (PH 200 LM) 4,000.00 1,000.00
26. Pre-gela  nized Maize Starch 2,000.00 500.00
27. Sodium Citrate BP 300.00 500.00
28. Sodium Starch Glycolate BP/USNF 3,000.00 1,000.00
29. Stearic Acid BP (Grade 50) 400.00 500.00
30. Zinc Stearate BP/USP 200.00 500.00

2.  Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; KOikahd tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspy; efy; gpujp kw;Wk; %yg; 

gpujpnad ,U gpujpfspy; jdpj;jdpahf jahhpf;fg;gl;L gjpTj;jghypy; jiyth;> ngWiff; FO> mur 

kUe;jhf;fy; $l;;Lj;jhgdk;> ,y. 11> Nrh; N[hd; nfhj;jyhty khtj;ij> fe;jts Njhl;lk;> ,uj;kyhd> 

,yq;if vd;w Kfthpf;F mDg;gg;gly; Ntz;Lk; my;yJ ,yq;if> ,uj;kyhid> fe;jts Njhl;lk;> Nrh; 

N[hd; nfhj;jyhty khtj;ij> 11 Mk; ,yf;fj;jpYs;s mur kUe;jhf;fy; $l;Lj;jhgd jiu khbapy; 

itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;.

3.  gpd;tUtdtw;iwr; rkh;g;gpj;J 2022 rdthp 18 Mk; jpfjpapypUe;J 2022 khh;r; 01 Mk; jpfjp tiuAk; Ntiy 

ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; NkNyAs;s KfthpapypUe;J tpiykD Mtzq;fis 

ngw;Wf; nfhs;syhk;.

•  ,yq;if> ,uj;kyhid> fe;jts Njhl;lk;> Nrh; N[hd; nfhj;jyhty khtj;ij> 11 Mk; ,yf;fj;jpYs;s 

mur kUe;jhf;fy; cw;gj;jpf; $l;Lj;jhgd jpl;lkply; kw;Wk; ngWiff;fhd gpujp nghJ KfhikahsUf;F 

vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpj;jy;.

•  SPMC ,d; fzf;fply; gphptpw;F nuhf;fg; gzj;jpy; NkNy Fwpg;gpl;Ls;s kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; 

fl;lzj;ij nrYj;Jjy;.

4.  tpiykDf;fs; 1987 Mk; Mz;bd; 3 Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; Vw;ghLfspdhy; 

eph;tfpf;fg;gLtjdhy; tpiykDjhuh; mtuJ rhh;ghf KftnuhUtiu> cgKftnuhUtiu> gpujpepjpnahUtiu> 

ngah; Fwpg;gplg;gLg nuhUtiu mkh;j;Jthuhapd;> mg;gbahd nghJ xg;ge;jj;jpd; NghJ nghJ xg;ge;j rl;l 10 

Mk; gphptpw;fikthf gjpT nra;j gpd;dh; mt;thwhd nry;YgbahFk; jd;ikapYs;s rhd;wpjio ,f;Nfs;tp 

njhlh;ghd ve;jnthU nfhLf;fy; thq;fy; NtisapYk; my;yJ tpiykDf;;Nfhuypd; fhyg;gFjpapd; 

vf;fl;lj;jpd; ve;jnthU eltbf;ifapd; NghJk; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

5.  tpiykDf;fs; mitfis %ba gpd;dh; ,uj;kyhid SPMC ,y; jpwf;fg;gLtJld; tpiykDf;fisj; 

jpwf;Fk; Ntisapy; tpiykDjhuh; my;yJ mth;fspd; mjpfhukspf;fg;gl;l Kfth;fs; rKfkspg;gjw;F 

mDkjpf;fg;gLthh;fs;.

6.  tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis SPMC ,y; ,ytrkhf ghPl;rpf;fyhk;.

7.  Nkyjpf jftiy 2623298 vd;w njhiyNgrp vz;zpD}lhf SPMC jpl;lkply; kw;Wk; ngWiff;fhd gpujp 

nghJ Kfhikahsh; ,lkpUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

  www.spmclanka.lk  vd;w vkJ ,izajsj;jpy; tpiykDf;fspd; tpguq;fis ghh;itaplyhk;.

ntspehl;L Kjd;;ikahsh;fs; vkJ ,izajsj;jpypUe;J tpiykDit gjptpwf;fk; nra;ayhk;. (cs;@h; 

Kfth;fspdhy; gpujpepjpg;gLj;jg;glhjth;fspd; Kd;itg;Gfs; tpiykDtpd; nfhLg;gdTf; fl;lzkhf 

m.I.nlhyUf;F epfuhd ngWkjp/ngWkjpfSf;fhd tq;fptiunthd;Wld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;) 

jiyth;> 

ngWiff; FO> 

mur kUe;jhf;fy; cw;gj;jpf; $l;Lj;jhgdk;>  

,y.: 11> Nrh; N[hd; nfhj;jyhty khtj;ij: 

fe;jts Njhl;lk;>

,uj;kyhid> ,yq;if.

njhiyNgrp : (00) 94-11-2635353/(00) 94-11- 2637574 / (00) 94-11-2623298
kpd;dQ;ry;  : spmclanka@sltnet.lk
,izajsk; : www.spmclanka.lk
njhiyefy;: : (00) 94-11- 2634771> 2626621

ntw;wplq;fs;
];Nl neRuy;]; (gpiutl;) ypkpl;ll; - khj;jis

cw;gj;jp kw;Wk; Vw;Wkjp epWtdkhd vkJ epWtdj;jpd; 

cw;gj;jpg; gphptpw;F cjtpahsh;fs; (Production Helpers) 
Nrh;j;Jf;nfhs;sg;gLth;.

mbg;gil rk;gsk; kw;Wk; Nkyjpf Neuf; nfhLg;gdTld; 

26>000 - 40>000 ,ilg;gl;l khjhe;j rk;gsk;

Copah; Nrkyhg epjp kw;Wk; Copah; ek;gpf;if epjpapd; 

mq;fj;Jt kw;Wk; rYiffs;

rPUil kw;Wk; NtW eyd;Ghp trjpfs;

[dthp 18 Kjy; rfy thu ehl;fspYk; fhiy 09 Kjy; 

Neh;Kfj; Njh;T fPo; cs;s Kfthpapy; eilngWk;

,y. 45> mk;gd; fq;ftj;j tPjp> ftl;lahKd> khj;jis.

076 0089432> 070 2509343> 066 2053054.

Njrpa kUe;Jfs; xOq;FgLj;jy; mjpfhurig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

Ma;T$l cgfuzq;fis toq;fy;> epWTjy; kw;Wk;
nraw;gl itj;jy; Mfpatw;wpw;fhd ngWif mwptpj;jy;

(Contract No.: NDL/MA/Eq-B/2021)

01.  Njrpa kUe;Jfs; ju cj;juthj Ma;T$lj;jpd; mjndhU gphpnthd;;wpw;fhf 

gpd;tUk; Ma;T$l cgfuzq;fspd; ngWiff;fhf jFjpAk; kw;Wk; jifikAKs;s 

tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Rfhjhu mikr;rpd; Mjpf;ftuk;gpd; fPo; nraw;gLk; Njrpa 

kUe;Jfs; xOq;FgLj;jy; mjpfhurigapd; rhh;ghf jpizf;fs ngWiff; FOj; 

jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis NfhUfpd;whh;. 

Serial 
No. Equipment Quantity

01. UV-Visible Spectrophotometer 02

02. Fourier Transform Infrared Spectrophotometer 01

03. Digital Polarimeter 01

04. HPLC System 01

05. Apparatus to measure sub-visible Particle Parenteral 01

06. Digital Camera 01

07. Hot Plate with Magnetic Stirer 06

08. Centrifuge 02

09. Water Distiller 01

10. Atomic Absorption Spectrophotometer 01

11. Dry Block Heater 02

12. Direct Mercury Analyzer with accessories & a Compatible Balance 01

13. Cooled Incubator 01

14. pH meter with printer 01

15. Friability Test Apparatus 01

02.  tpiykDf;NfhuyhdJ ,yq;if rdehaf Nrh\ypr Fbaurpd;  ngWif 

topfhl;bfspy; tiuaWf;fg;gl;lthwhd Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; 

eilKiwia ghtpj;J elhj;jg;gLtJld; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspy; 

jpl;ltl;lkhf Fwpg;gpl;Ls;s jifikj; Njitg;gLj;jy;fis g+h;j;jp nra;Ak; midj;J 

jFjpAs;s tpiykDjhuh;fSk; gq;Fngw;wyhk;. 

03.  Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy nfhOk;G-10> nehhp]; 

nfdy; tPjp> 120 Mk; ,yf;fj;jpYs;s Njrpa kUe;Jfs; ju cj;juthj Ma;T$l 

gzpg;ghshplkpUe;J ngw;W 2022 rdthp 18 Mk; jpfjpapypUe;J Muk;gkhFk; tifapy; 

Ntiy ehl;fspy; mYtyf Neuq;fshd K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; 

NkNyAs;s KfthpapYs;s Njrpa kUe;Jfs; ju cj;juthj Ma;T$l mYtyfj;jpy; 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ,ytrkhf ghPl;rpf;fyhk;. (njhiyNgrp: 2687741/3/4. 
njhiyefy;: 2689704). Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fs; fPNoAs;s 4 Mk; 

ge;jpapy; tpghpf;fg;gl;lthW tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis nfhs;tdT nra;ayhk;. 

04.  kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; fl;lzkhf 10>000 &ghit nuhf;fg; gzj;jpy; nrYj;jp 

ngw;Wf; nfhz;l gzitg;Gj; Jz;Lld; 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;. 2022 rdthp 18 Mk; jpfjpf;Fk; 2022 ngg;uthp 9 Mk; jpfjpf;Fkpilapy; 

Ntiy ehl;fspy; mYtyf Neuq;fspy; nfhOk;G-02> lgps;a+ V b ,uhkehaf;f 

khtj;ij> 72 Mk; ,yf;fj;jpYs;s Njrpa kUe;Jfs; xOq;FgLj;jy; mjpfhurigapd; 

fzf;fhshplkpUe;J (njhiyNgrp: 011-2303157) Mtzq;fs; nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. 

,yq;if tq;fpapd; 78088835 vd;w fzf;fpyf;jpw;F Njrpa kUe;Jfs; xOq;FgLj;jy; 

mjpfhurigapd; ngahpy; gzf;nfhLg;gdTfs; toq;fg;gly; Ntz;Lk;. 

05.  cq;fs; tpiykDf;Nfhuy;fis jaT nra;J 2022 ngg;uthp 9 Mk; jpfjpad;W gp.g. 

2.30 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf nfhOk;G-02> lgps;a+ V b ,uhkehaf;f 

khtj;ij> 72 Mk; ,yf;fj;jpYs;s Njrpa kUe;Jfs; xOq;FgLj;jy; mjpfhurigapd; 

jiythplk; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk; my;yJ mNj KfthpapYs;s fzf;fply; 

gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;. jghYiwapd; 

,lJ gf;f Nky; %iyapy; “Procurement for Laboratory Equipment”  vd;w nrhw;fs; 
njspthf Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;glhky; 

epuhfhpf;fg;gLk;. 

06.  tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpd;  tpiykDf;Nfhuy; juTj; jhspy; jpl;ltl;lkhf 

Fwpg;gplg;gl;Ls;sthwhd cUkhjphpia ghtpj;J tq;fp cj;juthjg; ghq;fpy; 

tpiykDg;gpiznahd;Wld; midj;J tpiykDf;fSk; ,izf;fg;gl;bUj;jy; 

Ntz;Lk;. 

07.  tpiykDg;gpizahdJ tpiykDf;fspd; nry;YgbahFk; fhyj;jpw;F mg;ghy; 28 

ehl;fSf;F nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

08.  tpiykDf;fs; mitfis rkh;g;gpg;gjw;fhd ,Wjpj; jpfjpapypUe;J 91 ehl;fs; 

fhyg;gFjpf;F nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

09.  NkNyAs;s 4 Mk; ge;jpapy; toq;fg;gl;Ls;s Kfthpapd; Njrpa kUe;Jfs; 

xOq;FgLj;jy; mjpfhurigapd; mYtyfj;jpy; Neubahf rKfkspj;jpUf;Fk; 

tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; 

tpiykDf;fs; mitfspd; rkh;g;gpj;jYf;fhd ,Wjp Neuj;jpd; gpd;dh; cldbahfNt 

jpwf;fg;gLk;. 

10.  tpiykDf;fis jahhpj;jy; my;yJ mitfis xg;gilj;jy; njhlh;ghf 

tpiykDjhuh;fSf;Nfw;gLk; vt;tpj MFnryTfs; my;yJ ve;jnthU 

nrytpdq;fSf;Fk; Njrpa kUe;Jfs; xOq;FgLj;jy; mjpfhurigahdJ 

nghWg;Ngw;fhJ. 

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff;FO>

Njrpa kUe;Jfs; xOq;FgLj;jy; mjpfhurig>

120> nehhp]; nfdy; tPjp> nfhOk;G-10.

2022  rdthp 16 Mk; jpfjpad;W.

fh]; tpepNahfpf;Fk; epWtdj;jpw;F 
rhujp cjtpahsH Njit. 
ftHr;rpahd rk;gsk;> Nkyjpf 
tpguq;fSf;F  mioAq;fs;. 

0778332451
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கிளிந�ாச்சியில் கடந்த டிசம்பர் ைா்தம 
26ம, 27ம திகதிகளில் இரண்டு 
நகாமைச் சம்பவஙகளும கடந்த புத்-

்தாண்டு தினத்தில் ஒரு நகாமைச் சம்பவமும 
என ஒரு வாரத்துக்குள் மூன்று நகாமைகள் 
இடமந்பற்றிருக்கின்்றன. அ்தாவது பூ�கரி 
நகள்தாரிமுமனப் ்பகுதியில் உள்ள 
சுற்றுைா ்தளத்தில் ஞாயிறு விடுமும்றமை 
கழிப்்ப்தற்காக வந்த இரண்டு குழுக்க -
ளுக்கு இமடயை ஏற்்படட யைா்தலின் 
ய்பாது கத்திைால் குத்தி இமளஞர் ஒருவர் 
்படுநகாமை நசயைப்்படடிருக்கி்றார். 
இய்த ய�ரம அன்ம்றை தினத்தில் இைண் -
டனிலிருநது இைஙமகக்கு வநது கிளி-
ந�ாச்சி உ்தை �கரில் வசித்து வந்த 67 
வைதுமடை மூ்தாடடி ஒருவரும நவடடி 
்படுநகாமை நசயைப்்படடு அவரது சடைம 
சுைார் 18 கியைா மீடடர் தூரத்துக்கு அப்்பால் 
நகாண்டு நசன்று ஆற்றில் ய்பாடப்்படடிருந -
்தது.   

புத்்தாண்டு தினைான ஜனவரி மு்தைாம 
திகதி இரவு 7-30 ைணிக்கு அதிக ைக்கள் 
�டைாடடம உள்ள ்பரந்தன் சநதிப் ்பகுதி -
யில் இமளஞர் ஒருவர் கத்திைால் குத்திப் 
்படுநகாமை நசயைப்்படடிருக்கி்றார். 
இவவாறு அடுத்்தடுத்்த நகாமை சம்பவங -
கள் கிளிந�ாச்சியில் குற்்றச் நசைல்கள் அதி -
கரித்துள்ள்தா? அல்ைது ய்பாம்தப் ந்பாருள் 
்பாவமனகளின் அதிகரிப்புக்கள் ்தான் 
நகாமைகளுக்கு காரணைா? என்று ்பை 
யகள்விகள் எழுநதுள்ளதுடன் ைக்கள் ைத்தி-
யில் அச்சத்்தம்தயும ்பைப்பீதிமையும ஏற்்ப -
டுத்தி இருக்கின்்றது.   

இந்தக் நகாமைகளின் பின்னணியில் கூடு-
்தைான ைது்பாவமன அல்ைது ய்பாம்தப் -
ந்பாருள் ்பாவமன என்்பனயவ காரணைாக 
இருந்த்தாக ந்பாலிஸ் விசாரமணகளில் 
இருநது உணரமுடிகின்்றது. இதில் இரண்டு 
நகாமைச் சம்பவஙகள் வாயத்்தர்க்கம முற்றி 
நகாமைைாக ைாறிைது. ைா்றாக இைண்ட -
னில் இருநது வந்த 67 வைது மூ்தாடடியின் 
நகாமை ந்தாடர்பில் ்பல்யவறு திடுக்கிடும 
்தகவல்களும நகாமைைாளி நகாமைக் குற் -
்றத்ம்த ைம்றப்்ப்தற்கு அடுத்்தடுத்து யைற்-
நகாண்ட நசைற்்பாடுகளும எல்யைாரிடத்தி-
லும அதிர்ச்சிமை ஏற்்படுத்தியுள்ளது.   

இைண்டனில் ைகனுடன் வசித்து வந்த 
இராயசநதிரம இராசைடசுமி (வைது- 67) 

என்்ற ந்பண் இைஙமகக்கு திருமபி வந்த 
நிமையில் கிளிந�ாச்சி உ்தை�கர் ்பகுதியில் 
உள்ள ்தனது காணிமை ்பராைரிப்்ப்தற்காக 
அம்பாள்குளம ்பகுதியில் வாடமகக்கு 
வீநடான்ம்ற எடுத்து ்தஙகியிருநதுள்ளார். 
்தனிைாக வசித்து வநதிருந்த நிமையில் சம-
்பவம இடமந்பற்்ற தினத்தில் வஙகிக்கு 
நசன்று திருமபிை்தாகவும, அ்தன் பின்னர் 
அன்று பி.்பகல் 3.00 ைணி மு்தல் 6.00 
ைணிக்கு இமடப்்படட ய�ரத்தில் அவர் 
காணாைல் ய்பாயுள்ளார். குறித்்த ந்பண் 
இவவாறு காணாைல் ய்பாயுள்ள விடைம 
ைாமை 7.20 ைணிைளவியையை உ்றவி-
னர்களுக்கு ந்தரிைவநதுள்ளது. குறித்்த 
ந்பண் காணாைல் ய்பாயுள்ளமை ந்தாடர் -
பில் வீடடு உரிமைைாளரால் ந்பாலிஸில் 
மும்றப்்பாடு நசயைப்்படடது.   

இம்தைடுத்து சம்பவ இடத்திற்குச் 

நசன்று கிளிந�ாச்சி ந்பாலிஸார் 
விசாரமணகமள முன்நனடுத்-
்தனர். ஆரம்ப கடட விசார -
மணகளின் ய்பாது இப்ந்பண் 
்தஙகியிருந்த வீடடில் இரத்்தக்-
கம்றகள் காணப்்படட்தால் 
அவர் நகாமை நசயைப்்படடி-
ருக்கைாம என்்ற சநய்தகத்தின் 
அடிப்்பமடயில் ந்தாடர்நதும 
விசாரமணகள் முன்நனடுக்-
கப்்படடன. இப்ந்பண்ணுக்கு 
யவமைகமள நசயது நகாடுப்-
்பவராகவும அன்று வஙகிக்கு 
நசன்று திருமபிை்தாக ந்தரிவிக்-
கப்்படும அம்பாள்குளம ்பகுதி-
யிமை யசர்ந்த 22 வைதுமடை 
இளம குடும்பஸ்்தர் ஒருவர் சம-
்பவம ந்தாடர்பில் ந்பாலிசாரால் 
மகது நசயைப்்படடு விசாரமண-

கள் இடமந்பற்்றது.அவரது வாக் -
குமூைத்ம்த அடிப்்பமடைாகக் 
நகாண்டு சம்பவ இடத்திலி -
ருநது சுைார் 18 கியைாமீற்்றர் 
தூரத்திலுள்ள ஸ்கந்தபுரம 
ஆற்றின் ைரப்்பாைத்்த-
டியில் ந்பாதி நசயைப்-
்படட நிமையில் சடைம 
மீடகப்்படடது.   

இந்த ஆற்றுப்்பகுதி-
யில் அதிகளவான மு்த-
மைகள் காணப்்படுகின்்ற-
மைைால் மு்தமைப்்பாைம 
என்றும அந்தப்்பகுதி குறிப் -

பிடப்்படுகின்்றது. விைஙகுகளின் கழிவுகள் 
நகாடடப்்படுவ்தால் அதிகளவான மு்த-
மைகள் இந்த ஆற்றில் காணப்்படுகின்்றன. 
ந்பண்ணின் சடைத்ம்த  அழித்து விடைாம 
என்்ற எண்ணத்தில் இந்த ஆற்றில் சடைம 
வீசப்்படடு இருக்கைாம என்று �ம்பப்்படு-
கின்்றது. அண்மைக் காைைாக இப்்பகுதி-
யில் வீதி புனரமைப்பு இடம ந்பற்்ற்தன் கார-
ணைாகவும கனரக வாகனஙகளின் மூைம 
வீதி நசப்்பனிடும ்பணிகள் முன்நனடுக்கும 
ய்பாது ஏற்்படட நிை அதிர்வுகள் காரணைாக 
இந்தப் ்பகுதிகளில் மு்தமைகளின் �டைாட-
டம கும்றநதுள்ளன.   

மகது நசயைப்்படட சநய்தக �்பரிடம கிளி-
ந�ாச்சி ந்பாலிஸார் யைற்நகாண்ட விசார-
மணயின்ய்பாது ய்பாம்தப்ந்பாருள் வாஙக 
்பணம இல்ைா்த்தால் ்பணத்திற்காகயவ 
வயைாதி்ப ந்பண்மண நகாமை நசய்த்தாக 

வாக்குமூைம அளித்துள்-
ள்தாக ந்தரிவிக்கப்்படு-

கி்றது. யைலும ஒட-
டு த் து ண் டு க ம ள 

துணியில் சுற்றி 
குறித்்த ந்பண் 
மீது ்தாக்கு்தல் 
ய ை ற் ந க ண் ட -
்தாகவும ந்தரி-
வி த் து ள் ள ா ர் . 
குறித்்த சநய்தக 

�்பரிடமிருநது 2 
யசாடி காப்புக்கள், 

்தஙக சஙகிலி உட-
்படட ஆ்பரணஙகள் 

ந்பாலிஸாரால் மகப்்பற்-
்றப்்படடுள்ளன. சடைத்ம்த 

நகாண்டு நசன்று ஆற்றில் வீசு-
வ்தற்கு துமணபுரிந்த அவரது 
ைமனவியும கிளிந�ாச்சி ைாவடட 
நீதிவான் நீதிைன்றில் ஆஜர்்படுத்தி 
இரு சநய்தக �்பர்களும விளக்கைறி-
ைலில் மவக்ப்்படடுள்ளனர்.   

சம்பவ தினத்தில் வஙகிக்குச் 
நசன்று திருமபிை ந்பண் வீடடில் 
்தனிமையில்  இருந்தய்பாது ஓடடுத் 
துண்டுகமளயும கற்கமளயும 
துணியில் சுற்றி கடுமைைாக  ்தாக்கி 
அவமர நகாமை நசயதிருக்கி்றார். 
அவரிடமிருந்த ந்பாருடகமளயும  
நகாள்மளயிடட பின்னர் ந்பண்-
ணினுமடை சடைத்ம்த ்பார்சைாக 
கடடி ைமனவியின்  உ்தவியுடன் 
அ்தமன யைாடடார் மசக்கிளில் 
நகாண்டு நசன்று ஆற்றில்  ய்பாட-
டிருக்கி்றார் இவர்.   

சநய்தக �்பர் அண்மையியையை 
திருைணம நசயதிருக்கி்றார். 

அவரது  ைமனவியும நகாமைக்குற்்றத்ம்த 
ைம்றப்்ப்தற்கு துமணைாக இருநது இருக்-
கின்்றார் என்்ற  குற்்றத்திலும அவரும 
மகது நசயைப்்படடுள்ளார்.   ய்பாம்தப் 
ந்பாருளுக்கு அடிமைைாகும ய்பாது ஒரு 
ைனி்த உயிமரயை காவு  நகாள்ளும அள-
விற்கு இன்ம்றை சமூகம ைாறி இருப்்பது 
யவ்தமனக்குரிை்தாகும.  ஒரு விமைைதிப்-
்பற்்ற ைனி்த உயிமர ்படுநகாமை நசயது 
ய்பாம்தப் ந்பாருமள வாஙக  யவண்டும 
என்்ற ைன நிமைக்கு 22 வைதுமடை இந்த 
�்பர் ்தள்ளப்்படடுள்ளார் என்்பது  ஒரு 
அதிர்ச்சி அளிக்கக்கூடிை சமிக் மஞ.   

ப�ோதைப் ப�ோருளுக்ோ் ப�ணதணைக 
ப்ோதை பெயை 22 வயது இதைஞன்   

நீரவை பேம�ோட்டுக்ோ் ேட்்டக்ைப்பில்  
மூன்று புதிய அதணைக்ட்டு்ள்  

சடலத்தை முதை்ல 

ஆற்றில் வீசிய சந்தைக 

நபரும் ம்ைவியும் 

 ஜது பாஸ்கரன்    ...?
படங்கள்: பரந்தன் குறூப் நிருபர்

ம டடக்களப்பு ைாவடடத்தில் 
இைற்மக நீருக்கு ்பஞசமில்மை, 
எைது �ாடடில் ைமைப் பிரய்தசங-

களிலிருநது ஒடிவரும ஆறுகளும சிற்-
ய்றாமடகளும அருவிகளும இஙயக வநது 
இறுதிைாக கடயைாடு சஙகமிக்கின்்றன. 
இ்தனால் எைது ைாவடட ைக்களுக்கு எந்தப் 
பிரயைாசனமும ஏற்்படடதில்மை.  

ைடடக்களப்பு ைாவடடத்தில் ைமழமை 
�மபி விவசாைம நசயயவார் அயனகர் 
இருக்கி்றார்கள். அவர்களின் விவசாை நிைத்-
திற்குப் ்பக்கத்தியையை நீர் நிரமபிை சிற்்றா-
றுகளும, நீயராமடகளும ஓடிக் நகாண்டிருக்-
கின்்றன. இந்த நீமரயும, விவசாைத்ம்தயும 
கண்ணுற்்ற ைடடக்களப்பு ைாவடட நீர்ப்்பாச-
னத் திமணக்களம. இ்தமன ைாற்றிைமைக்க 
எண்ணம நகாண்டது. அ்தன் விமளவாகயவ 
இந்த கல்வடமட, புது முன்ைாரிச் யசாமை, 
நிகால் அமணக்கடடு என்்பமவகளாகும. 
நிகால் அமணக்கடடு கந்தன் குடா ஆற்றிலி-
ருநதும, கல்வடமட அமணக்கடடு �வகிரி 
ஆற்றிலிருநதும, புதுமுன்ைாரிச்யசாமை 
அமணக்கடடு சில்லிக்நகாடிைாற்றிலிருந-
தும நீமரப்ந்பற்று அவவப்்பகுதி விவசாயிக-
ளுக்கு நீர் வழஙகி வருக்கின்்றன. 

இந்த மூன்று ஆறுகளும வற்்றா்தமவ. 
இம்றவனால் வழஙகப்்படட இைற்மகச் 
சக்திகமள ைனி்தர்கள் அமணய்பாடடு ைறிப்-
்பய்த ைனி்த மூமள. இஙகு இது ்பாவிக்கப்-
்படட்தால் 2000 ஏக்கர் நிைஙகள் இருய்பாக 
ந�ற்நசயமகக்கு உள்வாஙகப்்படடிருக்கின்-
்றன. 600 ந�ற்நசயமக விவசாைக் குடும்பங-
கள் �ன்மைைமடயும என எதிர்்பார்க்கப்்ப-
டுகி்றது. இம்தவிட ைாடு வளர்ப்்பாளர்கள், 
ய்தாடடப் ்பயிர்ச்நசயமகைாளர்கள் என்று 
கூடடிப்்பார்க்குமய்பாது சுைார் 1000 குடும-
்பஙகள் �ன்மைைமடயும. இமவகமள 
கடடி முடிப்்ப்தற்கு முன்னின்று உமழத்்தவர் 
அப்ய்பாது ்ப்தவிவகித்்த நீர்ப்்பாசன ந்பாறியி-
ைாளர் ்பத்ை்தாஸன். அவர் இப்ய்பாது ்ப்தவி 
உைர்வுந்பற்று ்தமைமைக் காரிைாைைத்தில் 
்பணிைாற்றுகி்றார்.   

இந்த அமணக்கடடுக்கள் ்பாரிை சவால் 
நிம்றந்தமவ. அமணகமள கடடி முடிப்-
்ப்தற்கு நிர்ப்்பாசனத் திமணக்களத்தின் 
்பணிப்்பாளர் �ாைகம எநதிரி நிஹால் சிறி-
வர்த்்தனவின் ்பஙகளிப்பு ந்பருத்்த உ்தவி-
ைாக இருந்தது. அவருக்கு �ன்றி நசலுத்தும 
முகைாக அமணக்கடடுக்களில் ஒன்்றான 
கந்தன் குடா அமணக்கடடுக்கு நிகால் 
அமணக்கடடு என்று விவசாயிகளால் ந்பைர் 
சூடடப்்படடிருக்கி்றது. �ன்றி ை்றப்்பது �ன்-
்றன்று என்்ற ஔமவைாரின் வாக்மக விவசா-
யிகள் ை்றக்கவில்மை  

இவ அமணக்கடடு கடடப்்படுவ்தற்கு 
முன்னர் இந்த விவசாயிகள் என்ன நசய-
்தார்கள், ்தஙகளது ந�ல் வைவகளுக்குத் 
ய்தமவைான நீமர எப்்படி ந்பற்்றார்கள் 
என்்பம்த இப்்பகுதியின் அகத்திைர் விவசாை 
அமைப்ம்பச் யசர்ந்த ரஜனி விவரித்்தார்.   

�ாஙகள் முன்பு காைய்பாகம சிறுய்பாகம 

என்று ந�ற்நசயமகயில் இ்றஙகினாலும, 
்பாரிை அளவில் நசயவதில்மை. அ்தற்கான 
காரணம நீர் ்பற்்றாக்கும்ற்தான். ந�ற்-
நசயமக ைற்ம்றை ய்தாடடப்்பயிர்கமள 
ய்பான்்ற்தல்ை. எைது வைல்களிலுள்ள 
ஒவநவாரு வரமவயிலும ஆகக் கும்றந்தது 
2-3 அஙகுை உைரத்திற்கான நிமரத் ய்தக்கி 
மவத்திருத்்தல் யவண்டும. கிருமி �ாசினி 
்பாவிக்குமய்பாது நீமர அகற்்ற யவண்டும, 
அது ்பாவித்்த பி்றகு ்பமழை்படி நீமரத்ய்தக்க 
யவண்டும. இ்தமன மவத்துப் ்பார்க்கும-
ய்பாது நீர்ப்்பாசனம எஙகளது மகக்குள் 
இருக்க யவண்டும. இ்தற்காக �ாஙகள் இந்த 
அமணக்கடமட இந்த ஆற்றில் இருக்கும 
ைண்மண எடுத்துக் கடடுயவாம.  

்படடிருப்பு நீர்்பாசனத் திமணக்களத்தின் 
பிர்தை நீர்ப்்பாசன ந்பாறியிைைாளர் திருைதி 
கீ்தா, எைக்குத் ய்தமவைான இைநதிர 
சா்தனஙகமள எந்தவி்த கடடணமுமின்றி 
இைவசைாக வழஙகுவது ஒரு சா்தாரண 
�மடமும்ற.  

அந்த இைநதிர சா்தனஙகளின் உ்தவியைா-
டும எைது விவசாயிகளின் ஒன்று்படுத்்தப்-
்படட உடல் உமழப்ய்பாடும அமவ கடடி-
முடிக்கப்்படடு நீர்ப்்பாசனம இடமந்பறும. 
ந�ற்கதிர்கள் முற்றிச் சிவக்கும ்தறுவாயில் 
�ாைாக இந்த அமணக்கடமட உமடத்து 
விடுயவாம. ந�ற்கதிர்கள் அறுவமடக்குத் 
்தைாரான நிமையில், எைது வைல்களுக்கு 
நீர் ய்தமவப்்படாது. அயனகைாக திடீநரன 
ைமழ ந்பய்தாயைா அல்ைது ஆற்றில் 

நீர் ைடடம கூடினாயைா அமணக்கடடு 
உமடப்ந்பாடுத்துவிடும.  

அவவா்றான சந்தர்ப்்பஙகளில் அமணக்-
கடமட மீண்டும கடட யவண்டிை நிமை 
ஏற்்படும. இந்த நிமை எமைால் ்தவிர்க்க 
முடிைா்த ஒன்று. சிை சந்தர்ப்்பஙகளில் இந்த 
அமணக்கடமட கடடவ்தற்கு காை்தாை்த-
ைாகினால் எஙகளுமடை யவளாண்மைகள்  
சாக்காடமட சநதிக்க யவண்டிவரும. இப்-
்படிைான சந்தர்ப்்பஙகமள �ாம சநதித்திருக்-
கிய்றாம. இவவா்றான கம்தகள் எஙகளுக்கு 
புதிை்தல்ை. இவவமணக்கடமட ைண்ணால் 
கடடும நிகழவானது இன்ய்றா ய�ற்ய்றா ஏற்-
்படட்தல்ை. எஙகளது மூ்தாம்தைர்களிடமி-
ருநது எஙகளுக்கு கிமடத்்தமவ. இப்ய்பாது 
ைண்ய்தாண்டி இைநதிரஙகள், ைண் ஏற்றி 
இ்றக்கும இைநதி சா்தனஙகள் என்று எைக்கு 

ைத்தியில் எவவ-
ளயவா வமகைான 
இைநதிர சா்தனஙகள் 
இருக்கின்்றன. அமவ 
எைது உடலுமழப்ம்ப 
கும்றத்துவிடடன. 
அந்தக்காைத்திலிருந்த 
விவசாயிகள் ்தஙகளது 
உடல் உமழப்பினால்-
்தாயன இ்தமன கடடி 
முடித்திருக்கி்றார்-
கள் என்்பம்த எண்-
ணிப்்பார்க்கிய்றாம. 
அவர்களின் உடற்்ப-
ைம, ையனா்பைம, 
ஒற்றுமை, புத்திக் 
கூர்மை என்்பன 
இப்்பாரிை இைந-
திர சா்தனஙகளுக்கு 

இணைானது எனைாம. அமணக்கடமட 
கடடினாலும அஙகு உைர்நது நிற்கும நீமர 
வைல்களுக்கு ்பாயச்சுவ்தற்கு கால்வாயக-
ளும, ை்தகுகளும அவசிைைானமவ. அது 
்பாரிை நசைமவ ஏற்்படுத்்தப் ய்பாவதில்மை. 
குறிப்பிடட வாயக்கால்கமள அமைப்்ப-
்தற்கு காணிச் நசாந்தக்காரர்கள் ்தஙகளின் 
காணிகளின் ஒரு துண்டுக் காணிமை வாயக்-
கால்கள் அமைப்்ப்தற்கு விடடுக் நகாடுக்க 
யவண்டும. ைாமனமை வாஙகிவிடயடாம 
அ்தமன கடடி யையக்கும அஙகுசத்ம்த 
வாஙகுவ்தற்கு ்தாைதிப்்ப்தா என்்ற யகள்வி 
விவசாயிகளின் ைத்தியில் இருக்கி்றது. 

விவசாயிகள் எல்யவாமரயும ந்பாது�-
ைவாதிகநளன்ய்றா அல்ைது புத்திசாலிக-
நளன்ய்றா �ாம ஒடடுநைாத்்தைாக கருதிவிட 
முடிைாது. ஒரு அபிவிருத்தி ஏற்்படுமய்பாது, 

சிை விடடுக் நகாடுப்புகள் இருக்கத்்தான் 
யவண்டும.   காணிச் நசாந்தக்காரர்கள் 
்தஙகள் காணியின் ஒரு்பகுதிமை கால்வாய 
நிர்ைாணத்திற்காக விடடுக் நகாடுக்கா்த-
ய்பாது கால்வாய அமைக்கும ்பணி முற்றுப்-
ந்ப்றப் ந்பாவதில்மை. ஆமகைால் இந்தப் 
ந்பரிை அமணக்கடமட கடடி முடித்்த-
தினால் கிமடக்க விருக்கும �ன்மைமை 
விவசாயிகள் அனு்பவிக்க முடிைாது. �ன்-
மைைமை அனு்பவிக்க இருக்கும விவசா-
யிகள் அந்த �ன்மைமை ந்பறுவ்தற்கு ஒரு 
சிை விடடுக் நகாடுப்புகமள நசயவதில் 
்தவறில்மைநைன ைடடக்களப்பு ைாவடட 
நிர்ப்்பாசன ்பணிப்்பாளர் என்.�ாகநரடணம 
ந்தரிவிக்கி்றார்.  

நீர்ப்்பாசன அமணக்கடமடத் ்தவிர ந�ல்-
வைல்களுக்கு ைத்தியில் இரு வீதிகமள 
ைத்திை அரசின் ைடடக்களப்பு ைாவடட 
நீர்ப்்பாசனத் திமணக்களம நிர்ைாணித்துக் 
நகாடுத்திருக்கி்றது. இ்தனால் ந�ற் நசய-
மகைாளர்கள் ்தஙகள் விமளந்பாருடகமள 
ந�ல் வைலிலிருநது ஏற்றிச் நசல்வ்தற்கும. 
அய்த ய்பான்று வைல்களுக்கு உள்ளீடுகமள 
நகாண்டு நசல்வ்தற்கும அவவீதிகள் ந்பரிை 
வசதிகமள வழஙகுகின்்றன  

ைத்திை நீர்ப்்பாசன திமணக்களம நவல்ைா -
நவளியூடாக ைடடக்களப்பு வாவியில் வநது 
சஙகமிக்கும இந்த ஆறுகமள கடடி ைறித்து 
இன்னும அதிகைான ந�ற்காணிகளுக்கு நீர்ப்-
்பாசனம வழஙகி அமவகமள இருய்பாக 
ந�ற்நசயமககளுக்கு உள்வாஙக யவண்டும. 
இது எைது விவசாயிகளுக்கு நசயகின்்ற ்பாரி-
ைளவிைான �ன்மைைாகும. 

இன்நனாரு வமகயில் ்பார்க்குமய்பாது 
ய்தசிை ைடடத்தில் ந�ல் உற்்பத்திமை அதிக-
ரிக்கச் நசயது ய்தசிை உற்்பத்திக்கு ்பஙகளிப்-
புச் நசயவ்தாக முடியும. இவவிடைத்தில் 
ைாவடடப் ்பணிப்்பாளர் என். �ாகநரடணம 
�டவடிக்மககமள துரி்தப்்படுத்தி நவற்றி-
காண யவண்டும என்்பது இப்்பகுதி விவசா-
யிகளின் ந்பாதுவான கருத்்தாக இருக்கின்-
்றது.    

்கால்ாய் அமைப்புக்கு ்காணி்கமை 
விட்டுக் க்காடுக்்காவிட்டால 

நீர்்ழங்கலில சிக்்கல ஏறபடும்  

 எஸ.எஸ. தவபாலன்     ...?
படங்கள் :  புளியநதீவு குறூப் நிருபர்  

கபணைணி ்சித்த வீடு

மு்தமையாறறில சடைம்

இராசைட்சுமி



இய க் கு ன ர் 
இமயம் பாரதிராஜா-

வால் தமிழ் திரர உலகில் அறிமுகபபடுததப -
பட்ட நடிரக பரியாமணி. எநத கதாபாததிரமாக இருநதா-

லும் சிறநத நடிபரப வவளிபபடுததி ரசிகர்களின் மனதில் இ்டம் 
பிடிததவர். முன்னதாக தமிழில்  இயக்குனர் அமீரின் 'பருததிவீரன் ' 

திரரபப்டததிறகாக பரியாமணி ததசிய விருது வபறறார்.
தமிழ் மடடுமல்லாது மரலயாளம், வதலுங்கு, கன்ன்டம், ஹிநதி என இநதியா-

வின் பல வமாழிகளிலும் பல திரரபப்டங்களில் நடிததுளள பரியாமணி அரனதது 
வமாழிகளிலும் சிறநத நடிரகக்கான ஃபிலிம்ஃதபர் விருதுகரள வபறறவர் என்பதும் 

குறிபபி்டததக்கது. வதா்டர்நது பரியாமணியின் திரரபப்டங்கள பல வமாழிகளின் திரர -
யுலகிலும் அடுததடுதது வவளிவரத தயாராகி  வருகின்றன.
முன்னதாக வதலுங்கில் ராணா ்டகுபதி உ்டன் இரணநது விரட்ட பர்வம் மறறும் 

வதலுங்கு, கன்ன்ட வமாழிகளில் தயாராகி வரும் ரைரனட ஆகிய ப்டங்களில் முன்னணி 
கதாபாததிரததில் நடிதது வரும் பரியாமணி இயக்குனர் அடலி இயக்கததில் இநதியில் 
ஷாருக்கான் கதாநாயகனாக நடிக்கும் புதிய ப்டததிலும் முக்கிய கதாபாததிரததில் நடிக்கி-
றார். தமலும் தமிழில் வகாடத்டஷன் தகங் திரரபப்டததிலும் நடிதது வருகிறார்.

இதனிர்டதய விததியாைமான கதாபாததிரததில் பரியாமணி கதாநாயகியாக நடித-
துளள பாமா கலபம் திரரபப்டம் தநரடியாக aha Original OTT தளததில் 
ரிலீைாக உளளது. SVCC DIGITAL ைார்பில், தபாகவளளி பபபிநீடு 
& சுதீர் எ்டரா இரணநது தயாரிததுளள  'பாமா கலபம்' ப்டதரத 
இயக்குனர் அபிமன்யு எழுதி இயக்கியுளளார். தமிழ் நடிகர் 
ஜான் விஜய் முக்கிய கதாபாததிரததில் நடிததுளளார்.

ஒளிபபதிவாளர் தீபக்குமார் ஒளிபபதிவு வைய்துளள 
'பாமா கலபம்' திரரபப்டததிறகு பிரபல இரையரமப -

பாளர் ஜஸ்டின் பிரபாகரன் இரை அரமததுளளார். 
நரகச்சுரவ தரில்லர் திரரபப்டமாக தயாராகியி -

ருக்கும் இபப்டததின் விததியாைமான ஃபர்ஸ்ட 
லுக்   தபாஸ்்டர் தறதபாது வவளியாகியுள-

ளது. வபண் வதய்வங்கள  தபால எடடு 
ரககதளாடு பரியாமணி இருக்கும் 

இநத ஃபர்ஸ்ட லுக் தபாஸ்்டர் 
பலரது கவனதரதயும் ஈர்த-

துளளது.
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விஜய் டிவியில் ஒளிபரப-
பாகி வநத 'பகல் நிலவு' 

வதா்டரின் மூலம் சீரியலில் ஹீதரா-
யினாக அறிமுகமானவர் ஷிவானி 
நாராயணன். இநத வதா்டரில் 
தனது நடிபபால் தமிழ் இரளஞர்-
களின் கனவுக்கன்னியாக உருவவ-
டுததவர் ஷிவானி நாராயணன்.   

சீரியல் நடிரககளில் தனக்-
வகன்று தனிவயாரு ரசிகர் பட-
்டாளதரததய ஷிவானி வபற-
றுளளார். பிக்பாஸ் வதா்டரின் 
நான்காவது சீைனில் இவர் முக்கிய 
தபாடடியாளராக பங்தகறறார். 
பிக்பாஸில் இருநது வவளிதயறிய 
பின்னர் சில ப்டங்கள மறறும் 

ஆல்பம் பா்டல்களில் நடிதது வரு-
கிறார் ஷிவானி.  

கமல் நடிக்கும் விக்ரம் ப்டததில் 
விஜய்தைதுபதிக்கு ஒரு தஜாடியாக 
நடிதது வருகிறார் ஷிவானி. 
தறதபாது தான் நடிக்கும் புதிய 
ப்டததில் இருநது ஒரு ஷூடடிங் 
ஸ்பாட புரகபப்டதரத பகிர்ந-
துளளார் ஷிவானி. வபான்ராம் 
இயக்கததில் தயாராகும் ப்டததில் 
நடிபபதாக வதரிவிததுளளார். 
இது விஜய்தைதுபதி நடிக்கும் VJS 
46 ப்டமா இல்ரல தவறு புதிய 
ப்டமா என்ற தகவல் விரரவில் 
வவளியி்டபபடும் என்று எதிர்-
பார்க்கபபடுகிறது.

'இன்று தநறறு நாரள' 
இயக்குனர் ரவிக்கு-

மார் இயக்கததில் தயாராகி 
வரும் சிவகார்ததிதகயனின் 
'அயலான்' ப்டம் ரிலீசுக்கு 
தயாராகி வருகிறது. 'அயலான்' 
ப்டததின் தபாஸ்ட புவரா்டக்-

ஷன் தவரலகள நர்டவபறறு 
வருகின்றன. இதரன அடுதது 

இவர் நடிக்கும் '்டான்' 
ப்டதரத ரலகா 

பவரா்டக்ஷன்ஸ் 
மறறும் சிவ-

கார்ததிதகயன் 
பவரா்டக்ஷன்ஸ் 

இரணநது 
தயாரிக்கின்-
றனர்.  

இநத 
ப்டதரத 
அறிமுக 
இயக்கு-
னர் சிபி 

ைக்ரவர்ததி 
இயக்குகி-

றார். அனிருத 
இநத ப்டததிறகு 

இரையரமக்கிறார். 
இபப்டததில் ஹீதரா-

யினாக ்டாக்்டர் ப்டததில் 
சிவகார்ததிதகயனுக்கு 
தஜாடியாக நடிதத பிரி-
யங்கா தமாகன் நடிக்கி-
றார். எஸ்.தஜ.சூர்யா, 
ைமுததிரக்கனி, சூரி, முனீஸ்-
காநத, காளி வவங்கட, 
பாலா ைரவணன், RJ விஜய், 
சிவாங்கி உளளிடத்டார் 

முக்கிய தவ்டங்களில் நடிக்-
கின்றனர்.  

இநத ப்டததில் சிறபபு 
ததாறறததில் இயக்குனர் 
வகளதம் தமனன் நடித-
துளளார். இநத ப்டததின் 
ஃபர்ஸ்டலுக் தபாஸ்்டர் 
மறறும் முதல் பா்டல் 
வவளியாகி நல்ல வரதவறரப 
வபறறிருநதது. இநத ப்டம்  

வபபரவரி மாதம் வவளியாகும் 
என்று எதிர்பார்க்கபபடுகிறது. 

இநத ப்டததின் DI கலர் கவரக்-
ஷன் தவரலகள விறுவிறுபபாக 
நர்டவபறறு வருவதாக ப்டததின் 

ஒளிபபதிவாளர் வதரிவிததுளளார்.  

ன்னிநதியாவில் 
முன்னணி ஹீதரா-
யின்களில் ஒருவ-

ராக வளர்நது இருக்கிறார் 
ராஷ்மிகா மநதனா. 
ைமீபததில் வவளிவநத 
'புஷ்பா' ப்டம் வபரிய 
ஹிட ஆகி இருக்கும் 
சூழலில் அவர் அநத 
ப்டததிறகாக ராஷ்மிகா 
வாங்கிய ைம்பளம் பறறிய 
விவரம் வவளியாகி இருக்கிறது.  

'புஷ்பா' முதல் பாகததிறகு மடடும் 
ராஷ்மிகா மூன்று தகாடி ரூபாய் ைம்-
பளம் வாங்கி உளளாராம். தமலும் 
புஷ்பா இரண்்டாம் பாகததிறகும் 
அதத வதாரகரய அவர் வபறப 
தபாவதாக தகவல் வவளியாகி 
இருக்கிறது. இதனால் அதிக ைம்-
பளம் வாங்கும் நடிரகயாகவும் 
ராஷ்மிகா மாறி இருக்கிறார்.   

நயன்தாரா ஒரு ப்டததிறகு 
நான்கு தகாடி வரர ைம்பளம் 
தகடபதாக ைமீபததில் தகவல் 
வநததும் உங்களுக்கு நிரனவி-
ருக்கலாம்.   

ைமீபததில் ஒரு தபடடியில் 
ராஷ்மிகாவி்டம் அவரது ைம்ப-
ளம் பறறி தகட்டதபாது அவர் 
ைறறு எரிச்ைலாக பதில் அளித-
தார். நீங்கள இபபடி வைய்தி 
தபாடுவதால் தான் என் 
வீடடில் வருமான வரித-
துரற வரய்டு வருகிறார்-
கள எனத வதரிவிதது 
உளளார்.   

தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடைததிர நடிகர்க-
ளில் ஒருவராக விளங்கும் நடிகர் சிலம்பரைன் 

மீண்டும் திரரயுலகில் தான் ஒரு முன்னணி கதாநா-
யகன் என நிரூபிக்கும் விதமாக கம்தபக் வகாடுதத 

திரரபப்டம் 'மாநாடு'. அரனதது தரபபு 
ரசிகர்களும் வகாண்்டாடும் விதமாக இயக்-

குனர் வவங்கட பிரபுவின் இயக்கததில் 
வவளிவநத 'மாநாடு' திரரபப்டம் 

நல்ல வரதவறரப வபறறு வமகா 
ஹிட ஆனது.  

பல தர்டகரளயும் தாண்டி ரசிகர்-
கரள வநது தைர்நத 'மாநாடு' திரரப-

ப்டதரத V ஹவுஸ் புவரா்டக்ைன்ஸ் 
ைார்பில் தயாரிபபாளர் சுதரஷ் காமாடசி 

தயாரிததார். மிடுக்கான காவல்-
துரற அதிகாரியாக வில்லன் கதா-
பாததிரததில் S.J.சூர்யா மிரட்ட, 
மறுபுறம் இரையரமபபாளர் 

யுவன் ஷங்கர் ராஜாவின் பின்னணி 
இரையும் ப்டதவதாகுபபாளர் 

பிரவீன். KL-ன் ப்டதவதாகுபபும் 
மாநாடு ப்டததிறகு பக்கபலமாக 

அரமநதது.  
வதா்டர்நது வவற-

றிகரமாக திரரயரங்-
குகளில் ஓடிக்-
வகாண்டிருக்கும் 
'மாநாடு' திரரப-
ப்டம் தறதபாது 
50 நாடகரள 
க்டநதுளளது 

குறிபபி்டததக்-
கது. இநநிரலயில் 

'மாநாடு' ப்டததின் 
50ஆவது நாரள முன்-
னிடடு ப்டக்குழுவினர் 

டவிட்டரில் தங்களது 
மகிழ்ச்சிரய பகிர்நது 
வருகின்றனர்.  

இதுகுறிதது நடிகர் 
சிலம்பரைன் தனது 
டவிட்டர் பக்கததில், 
“நன்றி, அரனவ-

ருக்கும் நன்றி” என 
பதிவிடடுளளார். 

இயக்குனர் வவங்கட 
பிரபு, “அரனதது ஊ்டக நண்பர்-
கள மறறும் சினிமா காதலர்கள 
மறறும் சிலம்பரைனின் ரசிகர்கள 
அரனவருக்கும் நன்றி” என 
தனது டவிட்டர் பக்கததில் 
வதரிவிததுளளார்.

ராஷ்மிகா 

மந்தனாவின் 

சம்பளம 
இத்தனன 

ககாடியா? 

50ஆவது நானள 
த்தாட்ட 'மாநாடு' 
தினரப்ப்டம!  

ரசிகரகளின் 
கவனதன்த ஈரக்கும 
பரியாமணியின் ்பாமா கல்பம!

விஜயகசது்பதி 
்ப்டததில் 

ஷிவானி!  விறுவிறுப்பாக வெளிெரப்்பாகும்
சிெகபார்த்தி்கயனின் 'டபான்' 



ஆ. புவியரசன்                

மலையக  சமூகம் அரசியல், சமூக 
மற்றும் ப�ொருளொதொர ரீதியொக மொற்்ற-
மலைய வேண்டும்  என்�லத வ�ொக்-
கொகக் பகொண்டு �ை சிவில் சமூக 
அலமப்புகளும், தன்்ொரே  நிறுே்ங்-
களும் வதொடைப் �குதிகளில் �ல்வேறு 
பசயற்�ொடுகலள முன்ப்டுத்து  ேரு-
கின்்ற்.

�துலள மொேடை   பசொர்ொ-
வதொடை பிரவதச பசயைொளர பிரிவிற்-
குட�டை கநவதபகதர �குதிலய தள-
மொகக்  பகொண்டு கைநத ேருைத்தின் 
முற்�குதியில் ஆரம்பிக்கப்�டைவத 
'மலையக விழிகள்'  அலமப்பு. 

இவேலமப்�ொ்து �ம்�ொடடி-
லிருநது ேொழேொதொரம் வதடி மத்தி-
யகிழக்கு  பதொழிக்குச் பசன்றுள்ள 
�ம்மேரகளின் எண்்க்கருவில் உத-
யமொகியுள்ளது.     மலையக  மொ்ேர-
களின் கல்விக்கு கரம் பகொடுப்வ�ொம், 
ேறுலம வகொடடிற்கு கீழ �சி,  �டடி-
னியொல் ேொடும் மக்களின் ேறுலம-
லயப் வ�ொக்குவேொம் மற்றும் விவசை  
வதலேயுலைய, பதொற்்றொ வ�ொயகளொல் 
பீடிக்கப்�டடுள்ளேரகளின் சுக �ைன்-
களில்  �ங்பகடுப்வ�ொம் வ�ொன்்ற 
கருப்ப�ொருள்கலள அடிப்�லையொகக் 
பகொண்டு இவேலமப்�ொ்து  சமூகப் 
�ணி ஆற்றி ேருகின்்றது.

இவேலமப்பின் தலைேரொக  குகன் 
பசயற்�டுேவதொடு, பசயைொளரொக 
பிரசொந, ப�ொருளொளரொக வ�சரொஜன் 
ஆகிவயொரும்  இல்ப்�ொளரகளொக 
மூரத்தி, கிறிஸவைொ�ர, விஜயொ மற்றும் 
புேவ்ஸ ஆகிவயொரும்  ஆவைொசகரக-
ளொக அதி�ர க்கரட்ம், கிருஸ்ொ 
ஆகிவயொரும் பசயற்�டடு ேருகின்்ற-
்ர. குறித்த  ஒரு ேருை கொைத்திற்குள் 
நூறு வேலைத்திடைங்கலள ஊேொ, 
மத்திய மொகொ்ங்களில்  வமற்பகொண்-
டுள்ளது. இதுேலர 30 இற்கும் வமற்-
�டை �ொைசொலைகளுக்கு கற்்றல்  உ�-

கர்ங்கள் ேழங்கப்�டடுள்ளவதொடு, 
பகொவிட பதொற்று நிைவிய கொைப்�கு-
தியில்  �ொைசொலைகளுக்கு பதொற்று 
நீக்கிகளும் ேழங்கப்�டை். ேறுலம 
வகொடடின் ேொழும்  மக்களுக்கு 
இதுேலர 50 வேலைத்திடைங்களில் 
உைர உ்வுப் ப�ொதிகள் மத்திய, 
ஊேொ  மொகொ்ங்களில் ேழங்கப்�ட-
டுள்ள்.

தவிர,  விவசை வதலேயுலையேர-
களுக்கு சக்கர �ற்கொலிகள், சிறுநீரக 
வகொளொறி்ொல்  �ொதிக்கப்�டைேரக-
ளுக்கு மருத்துே பசைவிற்கொ  ் நிதி-
யுதவிகள் என்�  ் பதொைரநது  ேழங்-
கப்�டடு ேருகின்்ற். அலமப்பின் 
நூ்றொேது பசயற்றிடைம் அண்லமயில்  

கநவதபகதர, சொரணியொ தமிழ மகொ 
வித்தியொையத்தில்  முன்ப்டுக்கப்�ட-
ைது.இதன்வ�ொது  கநவதபகதர �குதி-
யின் கல்வி ேளரச்சிக்கு  அளப்�ரிய 
வசலேயொற்றிய ஓயவுநிலை அதி�ர 
லே.வதேரொஜொ மற்றும் அேரது  
துல்வியொர ஓயவுநிலை அதி�ர 
திருமதி. சநதிரொ வதேரொஜொ ஆகிவயொர  
பகளரவிக்கப்�டை்ர. �ொைசொலை 
மொ்ேரகளுக்கு கற்்றல் உ�கர்ங்-
கள் ேழங்கப்�டை்.

பேளி�ொடுகளில்  ேொழும் அலமப்-
பின் உறுப்பி்ரகளின் பிள்லளகளு-
லைய பி்றநத�ொள் பகொண்ைொடைங்கள்  
ேறுலமக் வகொடடிற்கு கீழ ேொழும் 
மக்களுக்கு உதவிகள் ேழங்கப்�டுே-

வதொடு,  பகொண்ைொைப்�டுகின்்றலம 
சி்றப்�ம்சமொகும்.  எதிரகொைத்தியில் 
ேொழேொதொரத்லத  வமம்�டுத்தும் சுய-
பதொழில் முயற்சிகலள ஊக்குவிக்க 
ப�ண்களுக்கு லதயல்  இயநதிரங்-
கள் மற்றும் சுயபதொழிலை ஆரம்பிப்-
�தற்கொ  ் மூைொதொரங்கலள ப�ற்று  
பகொடுத்து ப�ொருளொதொர ரீதியொக 
ேளமொ  ் சமூகத்லத கடடிபயழுப்� 
உள்ளதொக  அலமப்பி்ர பதரிவிக்-
கின்்ற்ர. சமூக மொற்்றத்திற்கு  கரம் 
பகொடுத்து மலையகத்தில் எழுச்சிலய 
ஏற்�டுத்த பு்றப்�டடுள்ள மலையக  
விழிகள் அலமப்பி்ரின் அபிைொலச-
கள் பேற்றிப�்ற �ொமும் ஒத்துலழப்பு 
�ல்கி  ேொழத்துவேொம்.
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ம ன்்ொர மொேடை மக்-
களொல் அதிகளேொக 
அ ரு ே ரு க் க ப் � டு ம் 

விைங்கொகவும் அேமதிக்கப்�டும் 
விைங்கொகவும் விளங்குேது கழு-
லதகவள! ஆகும்.

ஏல்ய மொேடைங்களில் 
(மன்்ொர கழுலதகள்) எ் 
மன்்ொர மொேடைத்லத  அலையொ-
ளப்�டுத்தும் அளவுக்கு பிரசித்தி 
ப�ற்்றலே இக் கழுலதகள்.

மன்்ொரில் உள்ள பிரதொ் 
வீதிகள் உள்ளைங்களொக அல்த்து  
இைங்களிலும் உை்டியொக அலை-
யொளம் கொ்க்கூடிய விைங்கொக 
கழுலதகள் விளங்குகின்்ற்.

வீதிகளில் வீசப்�டும் ப�ொலித்-
தீன்கலளயும், குப்ல�கலளயும் 
உண்டு ேொழும் இவ விைங்கின் 
ப�ொருளொதொர மதிப்பு மன்்ொர 
மக்களுக்கு புரியொமல் வ�ொ்து 
கேலைவய.    கழுலத சகிப்புத்தன்-
லமக்கு ப�யர ப�ற்்றது. 

கழுலதகளின் தொக்குப்பிடிக்கும் 
தி்றன் ஏல்ய விைங்குகலள விை 
அதிகமொகும்.  எ்வே இலே 
கரடு முரைொ் �குதிகளில் மிகுநத 
சுலமகலள தூக்கிச் பசல்ை �யன்-
�டுத்தப்�டுகி்றது.  இன்்மும் 
�யன்�டுத்தப்�டடு ேருகின்்றது.  
ப�ரும்�ொைொ் கொடடுக் கழுலத-
கள் 100 பசன்றி மீற்்றர முதல்  
142 பசன்றி மீற்்றர உயரம் ேலர 
ேளரக்கூடியலே. ஆ்ொலும் வீடு-
களில் ேளரக்கப்�டும் கழுலத-
கள் 90 இல் இருநது 142 பச.மீ 
உயரம் ேலர ேளரக் கூடியலே.  
ப�ொதுேொக கழுலதகள் மிதமொ் 
�ொலை நிைங்கள் மற்றும் ே்றண்ை 
பேப்�ம் நி்றநத �குதிகளில் 
ேொழக் கூடியலே.

 அலத விை இலே குதிலரகலள 
விை குல்றேொ் உ்லேவய 
உடபகொள்கி்றது.   �ை �ொடுகளில் 
தற்வ�ொது ேலர கழுலதகலள 
�யன்�டுத்தி கடைை வேலைகள், 
வ�ொக்குேரத்து, எ்ப் �ை �ய -
னுள்ள �ைேடிக்லககலள வமற்-
பகொண்டு ேருகின்்ற்ர. இன்னும் 
சிை �ொடுகளில் தற்வ�ொது ேலர 
திரும்த்தின் வ�ொது கழுலதகள் 
சீத்மொக ேழங்கப்�டும் ேழக்க-
மும் கொ்ப்�டுகின்்றது.

�ண்லைய கொை மத சைங்குகளுக்-
கும் கழுலதகள் �யன்�டுத்தப்�ட-
ை். �ண்லைய எகிப்தின் ப�ண் 
ஆடசியொளரொ் கிளிவயொ�டரொ 
த்து அழலக �ரொமரிக்க கழுலதப் 
�ொலில் குளிப்�ொர எ்வும் கூ்றப்�-
டுகி்றது.    வமலும் விைங்குகளில் 
கழுலத மிகவும் புத்திசொலியொ் 
விைங்கொகவும் �ண்லைய கொைங்க-
ளில் கருதப்�டைது.

எல்ைொேற்ல்றயும் விை முக் -
கியமொக கழுலத �ொல்  
குல்றநத புரதமும் பகொழுப் -
பும் கொ்ப்�டுேதுைன் 
ைக்வைொஸும் பகொண்ைது 
எ் ஐக்கிய �ொடுகள் 
சல�யின் உைக உ்வு 
வேளொண்லம ஸதொ�்ம் 
பதரிவித்துள்ளது.   வமலும் 
கழுலத �ொலில்,  விற் -
்றமின் A,B-1,B-2,B-6 விற்-
்றமின் D விற்்றமின் E 
உள்ளது.   கழுலத �ொலில் 
இருநது தயொரிக்கப்�டும் 
வசொப், கிறீம் மற்றும் இதர 
ப�ொருடகளுக்கு சிை �ொடு -
களில் �ல்ை சநலத மதிப்பு 
உள்ளலம சி்றப்�ம்சமொ-
கும்.

 அவத வ�ரம் கழுலதப்-
�ொல் அழகு சொத் ப�ொருடகள் 
மற்றும் மருத்துே துல்றக்கு �யன் 

�டுத்தப்�டுகின்்றது. ஏப்னில் 
கழுலதப்�ொல் உைலில் கொ்ப்�-
டும் பசல்கலள  கு்ப்�டுத்துே-

தொகவும், வ�ொய எதிரப்பு சக்திலய 
அதிகரிக்கும் �ண்பு பகொண்டுள்-
ளது என்றும் குறிப்பிைப்�டுகி்றது.

  அவத வ�ரம் கழுலத �ொலின் 
சநலத மதிப்பு லீற்்றருக்கு 12  
ஆயிரம்  பதொைக்கம் 20 ஆயிரம் 
ேலர இைங்லக மதிப்பில் கணிப் -
பிை கூடியதொக உள்ளது.    இவ -
ேொ்றொ் பின்்ணியில் மன்்ொர 
மொேடைத்தில் நீண்ை  கொைமொக 
�ரேல் அலைநதிருநத கழுலத -
களின் எண்ணிக்லக அண்லம 
கொைமொக வீழச்சி அலைநதுள்ளது.   

�ரொமரிப்�ற்்ற தன்லம வி�த் -
துக்கள்,உ்வு இன்லம,வ�ொயத் -
தொக்கம் உட�ை �ை கொர்ங்க -
ளொல் இநத கழுலதகளின் இ்ம் 
ப�ருக்கம் மற்றும் எண்ணிக்லக 
குல்றேலைநதுள்ளது. 

இநத நிலையில் கழுலதகளுக்கு 
பு்ரேொழேளிக்கும் முகமொகவும் 

அேற்றின் ஊைொக �யனுள்ள 
கல்வி பசயற்�ொடுகலள முன்ப் -
டுக்கும் முகமொகவும் பிறிஜிங் 
ைங்கொ நிறுே்த்தின் அனுசர -
ல்யுைன் மன்்ொர ஓலைத்பதொ -
டுேொய  தொயிைொன் குடியிருப்பு 
மக்களும் இல்நது மன்்ொரில்  
நிரமொணிக்கப்�டடுள்ள கழு -
லதகள் மருத்துேமல் மற்றும் 
கல்வி லமயம் �ைலரயும் கேரந -
துள்ளது.மன்்ொர - தலைமன்்ொர 
பிரதொ் வீதி, சின்்க்கரிசல் 
தொயிைொன் குடியிருப்பு �குதியில் 
கழுலதகளுக்கொ் மருத்துே சிகிச் -
லசகள் மற்றும் அலேகலள �ரொ -
மரிப்�தற்கொ் மருத்துேமல் 
ஒன்றும் அதன் அருகில் கழு -
லதகள் பதொைர�ொ் ஆயவுகள் 

மற்றும் கல்வி பசயற்�ொடுகளில் 
ஈடு�டுேதற்கொ்  நிலையம் 
ஒன்றும் அலமக்கப்�டடு 5 ேரு -
ைங்களுக்கு வமைொக பேற்றிகர -
மொக பசயல்�டடு ேருகின்்றது.  

 இந நிலையத்தின் ஊைொக மன் -
்ொரில் கொயமலைநத மற்றும் 
பு்றக்கணிக்கப்�டை கழுலத -
கலள �ரொமரிக்கும் திடைம் 
வமற்பகொள்ளப்�டுேது ைன் அவ -
ேொ்றொ் கொயமலைநத கழுலத -
கள் �ரிவசொதிக்கப்�டடு, சிகிச்லச 
அளிக்கப்�டடு அதல் �ழக்கப் -
�டுத்தி �யனுள்ள �ைேடிக்லக -
களில் ஈடு�டுத்தும் திடைமும் 
வமற்பகொள்ளப்�டுகின்்றது.

 அத்துைன் பேளி�ொடடு 
சுற்றுைொ �யணிகளுக்கும் கழுலத -
கள் பதொைர�ொ் பதளிவு�டுத்தல் 
ேழங்கக்கூடிய கற்்றல் நிலையம் 
ஒன்றும் இந நிலையத்தில் பசயற் -
�டடு ேருகின்்றது.

 ஆறு ேலகயொ் இ்ங்கலள 
வசரநத கழுலதகள் இங்கு �ரொம -
ரிக்கப்�டுேதுைன் இங்கு �யிற் -
றுவிக்கப்�டை கழுலதகலள 
பகொண்டு ம்�ைம் �ொதிக்கப் -
�டை சி்றொரகளுக்கு சிகிச்லசக -
ளும் வமற்பகொள்ளப்�டடு ேருே -
தும் அேதொனிக்கத்தக்கது.

கழுலதகள் அதிகம் கொ்ப்�டு -
ேதொல் மன்்ொரில் தற்வ�ொதுேலர 
கழுலதகள் பு்றக்கணிக்கப்�டை 
விைங்கொகவே கருதப்�டுகி்றது.   
அேற்ல்ற �யனுள்ள விைங்கொக 
மொற்றுேதற்கொ் �ைேடிக்லக -
கலள ப�ொறுப்பு ேொயநத அதி -
கொரிகள் வமற்பகொள்ளொ விைத்து 
புலகப்�ைங்களிவை கழுலத -
கலள எமது எதிரகொை சநததியி -
்ர கொ் வேண்டிய நிலை ேரும் 
என்�வத நிதரச்ம்.

மன்னாரில் உள்ள கழுதைகளின
ைற்பனாதைய நிதை...

சமூக மனாற்றத்திறகு கரம் ககனாடுக்கும்  
'மதையக விழிகள' அதமப்பு

வரலாற்று ரீதியில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த

மன்்ொர 
எஸ். ற�ொசேரியன் றெமசபேட்...?
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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@lakehouse.lk

Nritfs;
jpUkz

cq;fs; tpsk;guq;fis 

gpd;tUk; 

kpd;dQ;rYf;F mDg;gTk

tprhuizfSf;F gpd;tUgth;fSld; 

njhlh;G nfhs;sTk;

cq;fs; vjph;fhy fdTfis 

g+h;j;jp nra;tjw;fhd rpwe;j 

top.

cq;fs; gzf;nfhLg;gdit 

nrYj;Jtjw;fhd 

,yFthd top.

100/-
Kjy; 15 nrhw;fSf;F

&gh

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

(Nyf;`T]; fpis)

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

- xt;nthU Nkyjpf 

nrhy;Yf;Fk; 10 &gh 

- Mff;$ba nrhw;fspd; 

vz;zpf;if 65

mD\h - 077 7 278 948
gpAkp - 011 2 429 383

ukzp - 011 2 129 347
fadp - 011 2 429 342

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

Susuki Wagon R FZ 2018.. 

CBC XXXX.. Safty Package. 

Low milage. 54/75...

Tel - 0727 545 800

0112 44 07 93
96> Gjpa Nrhdfj; njU> nfhOk;G-12.

ir/gp l;Nubq; fk;gdp
nkhj;j tpiyf;F khj;jpuNk.

20 x 30  mq;Fyk;
8 epwq;fspy; cz;L

xU uPkpd; tpiy 350 &gh
10>000 uPk;fs; cs;sd

,e;jpahtpd; 2 Mk; ,yf;f juj;jpYs;sJ

gy;NtW epwq;fspYs;s b# Ngg;gh;

Advertise Here

11.8cm (Height) x 8cm (Width)
Rs. 3,000/- +VAT

Contacts :- 
011 2 429 367 / 011 2 429 368

adzsuo@gmail.com
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Rw;Wyhj;Jiw mikr;R

,yq;if rptpy; tpkhd Nghf;Ftuj;J mjpfhurig 

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
              IFB IFB No. Pre-bid Meeting  Submission of Bids

Implementation and 
maintenance of the fully 
automated examination system 
for flight crew (FCL) (ESPL)

IFB/
SP/2022-

03

2022 ngg;uthp 8 
Mk; jpfjpad;W 
K.g. 10 kzpf;F

tpiykDf;fis rkh;g;gpg;gjw;fhd ,Wjpj; jpfjpahdJ 
2022 khh;r; 09 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzp vd;gJld; 
mitfis %ba gpd;dh; tpiuthfNt jpwf;fg;gLk;. 
jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

Implementation and 
maintenance of the fully 
automated examination system 
for (AML) (ESPL)

IFB/
SP/2022-

04

2022 ngg;uthp 8 
Mk; jpfjpad;W 
K.g. 10.30 
kzpf;F

tpiykDf;fis rkh;g;gpg;gjw;fhd ,Wjpj; jpfjpahdJ 
2022 khh;r; 09 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.30 kzp vd;gJld; 
mitfis %ba gpd;dh; tpiuthfNt jpwf;fg;gLk;. 
jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

Implementation and 
maintenance of the fully 
automated examination system 
for (ATC) (ESPL)

IFB/
SP/2022-

05

2022 ngg;uthp 8 
Mk; jpfjpad;W 
K.g. 11 kzpf;F

tpiykDf;fis rkh;g;gpg;gjw;fhd ,Wjpj; jpfjpahdJ 
2022 khh;r; 09 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.45 kzp vd;gJld; 
mitfis %ba gpd;dh; tpiuthfNt jpwf;fg;gLk;. 
jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

1.  NkNyAs;s ngWiffSf;fhf jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis 
,yq;if rptpy; tpkhd Nghf;Ftuj;J mjpfhurig jpizf;fs ngWiff; FOj; jiyth; NfhUfpd;whh;. 

2. tpiykDf;Nfhuy; rh;tNjr Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; nraw;ghL %yk; elhj;jg;gLk;. 

3.  tpiykDf;fspd; jFjpf;fhf gpd;tUk; Mff; Fiwe;j jifik jfTj;jpwDf;F tpiykDjhuh;fs; mike;njhOfy; 
Ntz;Lk;. 

•  epfuhd nraw;wpl;lq;fis nraw;gLj;Jtjpy; cs;@h; tpiykDjhuh;/ Kjd;ikahsh; cs;@h; MjuT kw;Wk; 
mDgtj;ijf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

•  ISO/IEC 20000-1:2011  vd;w my;yJ jf;f itj;jpUj;jy;> jhgpj;jy;> mKy;elhj;jy;> guhkhpj;jy; kw;Wk; njhlh;r;rpahf 
Nrit Kfhikj;Jt Kiwiknahd;iw Nkk;gLj;jYf;fhd jifik rhd;wpjopd; ,Wjpg; gjpg;G my;yJ epfuhd 
rhd;wpjio nfhz;Ls;s mikg;nghd;whftpUj;jy;. 

•  tpiykDjhuh;fs; mt;thwhd/epfuhd nraw;wpl;lq;fis ifNaw;W elhj;jpatw;wpy; mth;fspd; fle;jfhy 
mDgtk; kw;Wk; Mjhuk; Mfpatw;iw rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

4.  2022.01.19 Mk; jpfjpf;Fk; 2022.03.08 Mk; jpfjpf;Fkpilapyhd fhyfl;lj;jpy; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpf;Fk; gp.g. 3 
kzpf;Fkpilapy; xt;nthU tpiykDtpw;Fk; ngNrt ePq;fyhf Mapuj;J Ie;E}W &ghit (1500 &gh) kPsspf;fg;glhj 
fl;lzkhf nrYj;jpa gpd;dh;> vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk;> Mq;fpy nkhopapYs;s 
tpiykDf;Nfhuy; Mtz njhFjpnahd;iw NkNyAs;s KfthpapypUe;J ifNaw;Wf; nfhs;syhk;. gzf;nfhLg;gdT 
KiwikahdJ nuhf;fg; gzj;jpNyNa ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

5.  jFjpAs;s tpiykDjhuh;fs; ,e;j tpiykD njhlh;ghd Nkyjpf jftiy fl;Lehaf;f> kpDthq;nfhl tPjp> 152/1 Mk; 
,yf;fj;jpYs;s ,yq;if rptpy; Nghf;Ftuj;J mjpfhurigapd; #oy; Muha;r;rp kw;Wk; nraw;wpl;lq;fs; gphptpypUe;J 
ngw;Wf; nfhs;syhk; (njhiyNgrp: 011 2358824). NkNy Fwpg;gpl;Ls;s mYtyfj;jpy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; 
,ytrkhf ghPl;rpf;fg;glyhk;. 

6.  ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;lJk; ,yq;ifapYs;s Gfo;tha;e;j tq;fpnahd;wpypUe;J ngwg;gl;l 
Ik;gjpdhapuk; ,yq;if &ghtpw;F (50>000 ,.&gh) tpiykDg; gpizj; njhifapUj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDg;gpizahdJ 
tpiykDf;fis jpwf;Fk; jpfjpapypUe;J 120 ehl;fSf;F Fiwahj fhyj;jpw;F nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; 
Ntz;Lk;. 

7.  nkhj;j xg;ge;jg; ngWkjpapd; 10%  ,w;fhd ngWkjpf;F ,yq;if rptpy; Nghf;Ftuj;J mjpfhurigapd; ngahpy; 
epge;jidaw;w nraw;ghl;L cj;juthnkhd;iw rkh;g;gpf;Fk;gb rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfpd;whh;. 
fk;gdpahdJ jpUg;jpfukhd Nritnahd;iw toq;fj; jtwpd; ,yFtpy; nuhf;fg; gzkhf khw;wf;$ba nraw;ghl;L 
cj;juthj ngWkjpia ifafg;gLj;Jk; chpikia rptpy; Nghf;Ftuj;J mjpfhurigahdJ nfhz;Ls;sJ. 

8.  g+h;j;jp nra;ag;gl;l Kd;nkhopTfs; njhopy;El;gk; kw;Wk; epjpaply; Kd;nkhopTfs; vd milahskplg;gl;L mjpfhuk; 
ngw;w egh;fspdhy; ifnahg;gkpl;L cj;jpNahfg+h;t ,yl;rpid gjpf;fg;gl;L ,U jghYiwiffspy; ~~epjpaply;|| kw;Wk; 
~~njhopy;El;gk;|| vd jdpj;jdpahf milahskplg;gl;L mt;thwhd ,U njhFjpfisAk; mlf;fpAs;s jghYiwfspd; 
,lJ gf;f Nky; %iyapy; "IFB No………….  "  vd Fwpg;gplg;gl;L fPNo Fwpg;gpl;Ls;s Kfthpapy; NeubahfNt 

xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk; my;yJ gjpTj; jghypy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk;.

jiyth;>    
jpizf;fs ngWiff; FO>

,yq;if rptpy; tpkhd Nghf;Ftuj;J mjpfhurig>
,y. 152/1, kpDthq;nfhl tPjp>

fl;Lehaf;f.  

ePHg;ghrd mikr;R

kfhtyp ePHg; ghJfhg;Gf;fhd KjyPl;Lj;
jpl;lk; (MWSIP)

Mrpa mgptpUj;jp tq;fpapdhy; epjpaplg;gl;lJ 
(ADB)

MNyhrid Nrit
xg;ge;j mbg;gilapy; MWSIP,d; jpl;l Kfhikj;Jt gzpkidapd; fPo;f;fhZk; 
xg;gilf;fhf ,yq;ifg; gpui[fshd nghUj;jkhd jifikAilath;fsplkpUe;J 
tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

jpl;lKfhikj;Jt gzpkid (AMU) nfhOk;G

RahjPd Rw;Wr;#oy; ghJfhg;G fz;fhzpg;G epGzh; -01 (cs;sf MNyhrfh;)
(xg;ge;j ,y. MI/MWSIP/ADB/3268-SRI/Ind.Consultant/CS-03/Env.Mon/NCB/2021/048)

A) Ntisapd; Nehf;fk;

ADB kw;Wk; ,yq;if murhq;fj;jpd; Rw;Wr;#oy; ghJfhg;Gj; NjitfSf;F 
,zq;Ftij cWjp nra;tjw;fhf MWSP ,d; fPo; %d;W fl;Lkhdj; jpl;lq;fspd; 
fhyKiw kjpg;gha;Tfis (xt;;nthU MW khjq;fSf;Fk;) RahjPd fz; fhzpg;G 
Nkw;nfhs;sy; MNyhrfh; PMU kw;Wk; ADBf;F ,U Mz;L  fz; fhzpg;G 
mwpf;iffisj; jahhpj;J rkh;g;gpj;jy; 2022 ,d; 1Mk; fhyhz;by; njhlq;fp 2024,;d;  
4MtJ fhyhz;L tiuapyhd 3 tUl fhyj;jpw;F xt;nthU Mz;Lk; ruhrhpahf 
,uz;L khjq;fs; tPl;L mYtyfk; kw;Wk; fsj;jpd; mbg;gilapy; cs;sPL ,Uf;Fk;.

B) Ntiy Ratpguk;

   %d;W Jizj; jpl;lj;jsq;fspYk; Rw;Wr; #oy; Nkyhz;ikj;jpl;lk; kw;Wk; 
xOq;F Kiwj; juq;fSld; xg;ge;jjhuh; ,zq;Ftij cWjp nra;a 
mt;mg;NghJ js tUiffis Nkw;nfhs;sy;

   PMU kw;Wk; PIV ,d; Rw;Wr; #oy; Nkyhz;ik mikg;Gf;fis 
kjpg;gha;T nra;J gjpTfs; guhkhpf;fg;gLtijAk; gaDs;s fz; fhzpg;G 
Nkw;nfhs;sg;gLtijAk; cWjpg; gLj;jy;

   jsj;jpy; fpilf;Fk; fz;fhzpg; gjpTfSld; rhpghh;g;ig cWjp nra;a 
Njitahd khjphpfis Nkw;nfhs;sy;

   Njrpa  ghJfhg;G tpjpKiwfSf;F ,zq;Ftij rhpghh;f;f Kf;fpa muR 
epWtdq;fis (CEA> DWC Nghd;wit) mDFjy;

   ve;j ,zf;fkpd;ikf;Fk; PMU MNyhriz kw;Wk; Rw;Wr; #oy; nraw;jpwid 
Nkk;gLj;Jtjw;fhd eltbf;iffis ghpe;Jiuj;jy;

   Fiw jPHf;Fk; nghwpKiwahdJ (GRM) Njitahd Nehf;fq;fis g+Hj;jp 
nra;fpwjh vd;gij kjpg;gpLjy; kw;Wk; Rw;Wr; #oy; gpur;rpidfs; njhlh;ghd 
nghJ Gfhh;fs; jpwk;gl jpHf;fg;gLjy;

   EIAS (NWPCP & NCPCP f;F)/IEE (MLBCRP f;F) my;yJ EMP 
milahsk; fhzg;glhj Rw;Wr; #oy; ghjpg;Gf;fis epth;j;jp nra;tjw;fhd 
eltbf;iffisg; ghpe;Jiwj;jy;

   EA kw;Wk; xg;ge;jjhuh;fs; CEA,d; xg;Gjy; epge;jidfSf;F ,izq;Ftij 
cWjp nra;jy;

C) jifikfs; kw;Wk; mDgtk;
  Rw;Wr; #oy; tpQ;Qhdk;/ Kfhikj;Jtk; my;yJ rkkhd gl;lj;jpy; XH 

KJkhzpg; gl;lk;
 kw;Wk;
  Rw;Wr; #oy; ghjpg;G kjpg;gPLfisj; jahhpg;gjpYk; Rw;Wr; #oy; Nkyhd;ikj; 

jpl;lq;fis nray;gLj;JtjpYk; 15 Mz;LfSf;F Nkyhd mDgtk; Kd;Dhpik 
gyjug;G tsh;r;rp tq;fp epjpAjtp fl;Lkhdj; jpl;lq;fSf;fhdJ

 Nkyjpf jfty;fSf;F
 www.mwsip.lk  information  vacancies I jaT nra;J ghh;itaplTk;.

D) nfhLg;gdTfs;
  rkkhd ,f;FfSf;fhf ,yq;ifapd; cs;@H (Njrpa) MNyhrfh;fshFk; 

eilKiwapy; cs;s re;ij tpiyfs; Vw;Wf; nfhs;sg;gl;ljhf nfhLg;gdTfs; 
mikAk;. mj;Jld; fPo;f;fhZk; gl;[l; thpfspy;  Ngrpj; jPHf;fyhk;.

 1) khjhe;j Ntjdk;
 2) ntspf;fy Ntiy
 3) mwpf;if jahhpj;jy;

E) tpz;zg;gq;fis rkh;g;gpj;jy; kw;Wk; %lg;gLk; jpfjp:-
  fy;tp> mDgtk; kw;Wk; Vida jifikfspd; gpujpfSld; ,uz;L cwtpduy;yhj 

ghpe;Jiug;gth;fSld; jahhpf;fggl;l KO RajuTfSldhd tpz;zg;gq;fis 
2022.01.28Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd; fPo;f;fhZk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; 
mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

 jpl;lg; gzpg;ghsh;>
 kfhtyp ePHg; ghJfhg;Gf;fhd KjyPl;Lj; jpl;lk; (MWSIP)
 jpl;l Kfhikj;Jtg; gzpkid (PMU)
 ,y. 493 1/1> T.B. [hah khtj;j>
 nfhOk;G -10.

fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; tpz;zg;gpf;Fk; xg;gilapd; ngaiuf; 
Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. murhq;f Nrit/epajpfs; rigfs;/ $l;Lj;jhgdq;fs; my;yJ 
Vida mur epWtdq;fspd; tpz;zg;gjhhpfs; KiwNa jkJ epWtdj; jiyika+lhf 
tpz;zg;gq;fisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. Njh;e;njLf;fg;gbd; tpz;zg;gjhhpia KO 
Neuk; tpLtpf;f KbAkh vd;gij jiyik Fwpg;gply; Ntz;Lk;.

mEu jp]hehaf;f>
nrayhsh;>
ePHg;ghrd mikr;R>
,y. 500> T. B. [hah khtj;ij>
nfhOk;G -10.

Nfs;tp mwptpj;jy;
vy;gpl;ba ngUe;Njhl;lf; fk;gdpf;Fr; nrhe;jkhd fPo;f;fhZk; kuq;fis tpw;gid 

nra;tjw;fhd tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

Njhl;lk; 

kw;Wk; Kfthp

njhiyNgrp 

,yf;fk;
gphpT

JiwrhH 

,yf;fk;

kutiffs; kw;Wk; 

kuq;fspd; vz;zpf;if

nge;Njhl;l 

tj;j vy;gpl;ba
091-4943051

nge;Njhl;l 9.71Ha

wg;gH

3>794

Xghj 7.97 Ha 1>442

mj;JNfhus fe;j 3.74 Ha 947

gpufjp 7.29 Ha 1>639

vy;tpl;batj;j 

vy;gpl;ba
091-4943032

fpuhnfhl 3 (5.00 Ha)
wg;gH

1>143

vy;gpbfe;j 5 (3.53 Ha) 958

Nky; T/12

vy;gPrpah

14

jy;f];nty 

tj;j 

jy;f];ntyp 091-4943025 

fy;ype;j CN/02 01

kj;jpa
O/06 06

T/03 01

fPo; T/04 04

njw;F R/02 wg;gH 1>838

rfy Nfs;tp tpz;zg;gq;fSk; Kiwahf jahhpj;J ciwnahd;wpy; ,l;L nghwpapl;L 

fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 'kuq;fSf;fhd tpiykDf;fs; Nfhuy;" vd 

Fwpg;gpl;L gpujk epiwNtw;W mjpfhhp> vy;gpl;ba ngUe;Njhl;lf; fk;gdp> 09Mk; khb> 

vapl;fpd; ];ngd;]; NfhGuk; ,y. 01> ,y. 305> nthf;N\hy; tPjp> nfhOk;G-02 vd;w 

Kfthpf;F 2022 [dthp 31 gpw;gfy; 4.00 ,w;F Kd; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

Nfs;tp tpz;zg;gq;fs; 2022 [dthp 31 tiu thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; (thu ,Wjp 

kw;Wk; tpLKiw jtpHj;J) fhiy 8.30 Kjy; 4.00 tiu kPsspf;fg;glhj &. 1>000.00 

(&gh Mapuk;) njhifia kw;Wk; kPsspf;fg;gLk; &. 5>000.00 (&gh Ie;jhapuk;) gpiz> 

xd;iw vy;yhg; gFjpfspYk; kuq;fSf;fhf itj;J> Fwpj;j Njhl;l mYtyfq;fspy; 

ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.

Fwpj;j kuq;fis ghPl;rpj;jy;> 2022 [dthp 31 tiu thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; (thu 

,Wjp kw;Wk; mur tpLKiw jpdk; jtpHe;j) fhiy 8.30 Kjy; 4.00 tiu Fwpj;j 

Njhl;lj;jpd; gpujp nghJ KfhikahsH/ rpNu\;l KfhikahsH/ Kfhikahshpd; 

mDkjpapd; fPo; ,lk; ngwyhk;. 

g+Hj;jp nra;ag;gl;lNfs;tp tpz;zg;gq;fs; fPo;f;fhZk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; 

my;yJ mq;F itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk;. 

Nfs;tp tpz;zg;gq;fis Vw;Wf;nfhs;sy; my;yJ epuhfhpf;Fk;>

KOikahd chpik vy;gpl;ba ngUe;Njhl;lf; fk;gdpf;F chpaJ> 

gpujk epiwNtw;W mjpfhhp> 

vy;gpl;ba ngUe;Njhl;lf; fk;gdp> 

09Mk; khb> vapl;fpd; ];ngd;]; NfhGuk; ,y. 01> 

,y. 305> nthf;N\hy; tPjp> nfhOk;G-02.

njh.Ng. - 011-4693000

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

rpW tpsk;guq;fs;

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

Nritfs;
gytUlq;fshf ek;gpf;ifAs;s Nrit

jpUkz

000000377
*
*

100/-

Nritfs;
jpUkz

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

nra;tjw;fhd rpwe;j top.

cq;fs; gzf;nfhLg;gdit nrYj;Jtjw;fhd 
,yFthd top.

Kjy; 15 nrhw;fSf;F

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

,yq;if tq;fp – 
fzf;fpyf;fk; 

xt;nthU Nkyjpf nrhy;Yf;Fk; 10 &gh 

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

(Nyf;`T]; fpis)
&gh

 - 077 7 278 948
    - 011 2 429 383

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

classified@lakehouse.lk

Nritfs;
jpUkz

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

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

mD\h ukzp

gpAkp fadp

கண்டி - பெறுமதி-
யான கட்டிடம்  
விறெனனக்கு 06 
மாடிகள் (20 பெர்ச்) 
கண்டி - குண்டசானை 
குடியிறுப்பு பிரபேசம். 
1800 ச.அடி பிரோன 
வீதிக்கு முகப்ொக 80 
அடி அகைம் பிரோன 
வீதிக்கு சமாநேரமாக 
ேனர அடஙகைாக 06 
கனடகள்,  பமலமாடி 
07 கனடகள் 02 பெ-
வபெறான  மண்டெஙக-
ள் நிைக்கீழ் மாடிகள் 
உ ண்டு . 02 பெவபெ-
றான  மண்டெஙகள் 
களஞ்சியத்துடன் கு-
டியிறுப்பு அனற பிர-
பேசஙகள் மாோநே  
ெருமானம் 04 இைட்ச-
ம். (ெஙகிக் கடனுடன்) 
Rs1200 மிலலியன் 
சகை ெசதிகளுடன் 
ேரகர்கள் பெண்டாம். 
0777 438169,  
0777 282147.
 001222

முன்னனி கம்ெனிக்கு 
சநனேப்ெடுத்ேல அதிகா-
ரிகனள பசர்த்துக்பகா-
ள்கிறது. பகாழும்பு பு-
றநகர் - 45 ெயதிறகுக் 
கீழ் சம்ெளம் கமிஷன்,  
பொனஸ்,  பமடிக்கல,  
போ.பெசி,  ொகனஙகள் 
உள்ளடக்கம். இருொளா-
ரும் விண்்ணப்பிக்கைா-
ம். இன் ்ஹவுஸ் மார்க-
டிங 0776300429,  
0 7 7 3 9 2 8 2 4 6
 003372

கம்ெ்ஹாவில அனம-
நதுள்ள வீட்டில 

பெனைக்கு நடுத்ேர 
ெயது பெண் மறறும்  
்ஹாட்பெயார் இறகு 
18 - 45 ெயது 
ஆண் பேனெ. 076-
7351561 003702

வீட்டுப் ெணிப்பெண்கள் 
மறறும் அட்படன்டன்க-
ள் பேனெ. 16 இலி-
ருநது 35 ெனரயும் 
அனுெெம் பேனெயி-
லனை. நலை சம்ெ-
ளம் மறறும் பெனை  
நிெநேனனகள் போடர்பு  
75/ 1,  W.A. சிலொ 
மாெத்னே ,  பகாழும்பு 
-6 259 11 69,  
255541 0,   07 77 
452447 மறறும் 075 
5091379 ஆகிய இை-
க்கஙகனள அனைக்கவு-
ம். 085863

கண்டி ப்ஹாட்டலுக்கு 
ேஙகி பெனை பச-
யயக்கூடிய முச்சக்கர 
ெண்டி அனுமதிப்ெத்தி-
ரம் உள்ள ரூம்பொய 
மறறும் ஸ்டுெடின் 
பசயயக்கூடிய இனள-
ஞர்கள் பேனெ. 071-
8398923 003154

பகாழும்பு முன்னணி பகக் 
உறெத்தி நிறுெனம் 
ஒன்றிறகு சுமார் 04 
ெருட அனுெெமுள்ள 
(DESSERT) பகக் 
ேயாரிப்ொளர் பேனெ. 
சம்ெளம் ரூொ 50, 000 
இறகு பமல. அ னைக்க-
வும்: 0770330353.
 002882

மாத்ேனள பெக்கரி 
மறறும் ப்ஹாட்டலு-
க்கு. பசார்ட்டிஸ் ொஸ்,  
சாோர்ண ஊழியர்கள் 
பேனெ. பெண்களுக்கு 
ொதுகாப்ொன ேஙகு-
மிட ெசதிகள் உண்டு.  
(சிஙகளம் பெசக் 
கூ டி ய ெ ர் க ள் ) 
0 7 0 3 6 8 7 3 7 2
 003403

 பககானை  றப்ெர் போட்ட-
த்திறகு ொல பெட்டு-
ெேறகு திறனமயான 
குடும்ெம் அலைது 
ேனி நெர்கள் பேனெ. 
உயர்நே சம்ெளம் 
அனையுஙகள். 071-
2213018. 003839

பகாழும்பில அனமநது-
ள்ள,  நம்ெகமான,  
நவீன  ஆண்கள் 
சலூனிறகு ஆண் 
ொ ெர்கள் பேனெ. 
ேஙகுமிடம் ெைஙகப்ெ-
டும். 0771847085,  
0 7 7 1 2 3 4 5 0 0 ,  
0 1 1 3 4 5 9 4 2 7 .
 002434

பகாழும்பு சுத்திகரிப்பு நி-
றுெனத்திறகு ஆண்/  
பெண் பொலிசா ர்,  
இயநதிர இய க்குநர் 
பேனெ. கூடுேல சம்ெள-
ம் இன்பற அனையுஙக-
ள். 0772771022
 003192

விறெனன உேவியாளர் 
- ெள்ளினய விட்டு பெ-
ளிபயறுெெர் விரும்ெ-
த்ேக்கது. பநரில ெநது 
பெசவும். இை. 05,  
குொரி வீதி,  பகாழும்பு-
12. (0756740280).
 084325

SPA ஆயுர்பெே அரச 
ெதிவு பசயே நிறுென-
த்திறகு ெயிறசி பெறற/  
பெறாே 18 - 35 ெய-
திறகு. இனடப்ெட்ட  
சிஙகளம் பெசக்கூடிய 
கெர்ச்சியான பேரபி-
ஸ்ட்கள் பேனெ. ஒரு 
நாள் சம்ெளம் ரூ. 
10, 000/ - உ்ணவு,  
ே ஙகுமிட ம் இைெச ம். 
பசனெக் காைம் - ெகல 
மறறும் இரவு என  
பே ர்நபேடுக்கைாம் . 
Full Time /  Part Time 
பேனெ. இேறகா க பே-
ரபிஸ்ட்கனள போடர்பு-
ெடுத்துெெர்களுக்கு ரூ. 
10, 0 0 0 / - பசனெக் 
கட்ட்ணம். எம்மால பச-
லு த்ே ப்ெடும். Shakya 
Herble SPA (Pvt) Ltd. 
மாை பெ,  பகாட்டாெ,  
ம்ஹரகம,  நுபகபகாட,  
கடு ெனள,   ேைெத்து-
பகாட. 0704404040
 003708

077  9 97 5547 ொ-
து கா ப்பு பெறறிடம் 
நீர்பகாழும்பு சபுக-
ஸ்கநே பெலியபகாட,  
ெத்ேனள,  அத்து ருகி-
ரிய,  ெநதுருமுலை 
ராஜகிரிய பகா்ஹுெை,  
நுபகபகாட பமாரட்டுெ,  
ம்ஹரகம,  பெப்பி-
லியான,  பிலியநே-
னை,  ப்ஹாரபகடிய,  
பகானெை,  பகாபின்ன,  
ப்ஹார்ண,   இஙகிரிய ,  
ொது க்க ,  பகா ழும்பு,  
அ்ஹு ஙக லை ,   ொ-
்ணநதுனற ,   கட்டுகு-
ருநே ,   களுத்துனற,  
அலு ெ ை கம் 076 
31 5 5 331/  070 
66 5 5 331/  071 
86 5 3 781/  071 
86 5 3 778/  076 
81 7 1 053 சபுகஸ்க-

நே  071 8 653779 
நு பகபகாட 071-
8 3 79981 பகாழும்பு 
0 7 1 8653 7 8 0 
ொ ்ணநது னற  070 
4545051 ப்ஹார்ண 
070 2513418 ராஜ-
கிரிய 071 2125238.
 003835

0 77 9 9 7 5547,  
0 71 8 6 5 3778 
நட்ச த்திர ேர  
ப்ஹாட்டலுக்கு சிவில 
உனட யில ொதுகாப்பு 
அதிகாரிகள் துரிேமாக 
பசர்த்துக் பகாள்ளல 
உ்ண வு  இைெ சம். 
(1 0  மணி பநரம்) 
இறகு 1750,  1450 
பகாழும்பு 0 71-
8653780 அலுெைக-
ம். 071- 3155331/  
070-665 5331/  
076-0989129/  076 
8171053. 003832

கண்டி மாெட்டத்தின் 
்ஹஸைக்க 900 ஏக்கர் 
ஐநது உறுதிகனளக் 
பகாண்ட ெயிர் பசயனக-
க்கு பொருத்ேமான 
காணி உடன் விறெனன-
க்கு. 390 இைட்சம் 
- 0770506043,  
0 1 1 4 2 7 8 0 6 6
 003600

16.34 காணியுடன் வீடு  

விறெனனக்கு இரத்ம-

ைானனயில அைகிய 

குடியிறுப்புப் பிரபே-

சம் - போடர்பு - 076-

0786655,  070-

2778616 003229

80 பெர்ச் மிகவும் பெ-

றுமதியான காணி 

வி ற ெ ன ன க் கு . 

கண்டி - குண்டசானை 

பகன்படாஸ் பசாக்பைட் 

கம்ெனிக்கு முன்னால 

பிரோன ொனேக்கு 

100 மீறறர் தூரத்தில 

சதுரெடிெ ேனரமட்ட-

மான பெறறுக் காணி 

முதிபயார் இலை கட்டிட-

த் போகுதி களஞ்சியம்,  

ப்ஹாட்டல,  வியாெரத்தி-

றகு ேனியார் னெத்தி-

யசானைக்கு மி கவும் 

பொரு த்ேமா னது. 01 

பெர்ச் 1 0 இைட்சம். 

வினைக னள பெசித்தீ-

ர்க்கைாம். இனடத்ேரக-

ர்கள் பேனெயிலனை. 

ொயிறகேவுடன் சுறறி-

ெர மதில. போடர்புகள் 

0777 282147,  077 

5486262 001224

நுெபரலியா 27 பெர்ச் 

ொகனத்தில பசலைக்கூ-

டிய காணி சாநதிபுரவில 

சகை ெசதிகளுடன் நகர-

த்திறகு ெத்து நிமிடஙக-

ள். 0778028828,  

0 7 7 3 3 0 4 4 5 0 . 

உடனடி விறெனன.

 003080

641

பேஹிெனளயில 2 
ெ டு க் ன க ய ன ற க ள் 
1 குளியைனர,  கார் 
நிறுத்துமி டம் ொடனக-
க்கு.  போனைபெசி 
077 3309337
 003270

பேஹிெனள பகாஙபகாட் 
திபயட்டருக்கு சமீெ-
மாக இரண்டு மாடி 
வீடு இரண்டு அட்டச் 
குளியல அனற இரண்டு 
சாோர்ண குளியல 
அனற பகாண்ட 
நாலு ெடுக்னக அனற 
இரண்டு சனமயல 
அனற பகாண்டது. 
இரண்டு சிறிய  
குடும்ெம் ொவிக்க-
ைாம். அஹமத் 
- 0777303828.
 002290

பெள்ளெத்னே பமனிங 
பிபளஸ் 24/ 18/ 
1/ 1 - மு கெரியில 
59ஆம் ஒழுஙனக 02 
ெடுக்னகயனறகளுடன் 
ந வீ ன  வீடு ொடனக-
க்கு உண்டு. 076-
1263828 003548

ெயது 43,  உயரம் 5'2" 
போழில பசயயும் சபகா-
ேரிக்கு ேகுதியான ம்ண-
மகன் பேனெ. சீேனம் 
உண்டு. விெரஙகனள 
அனுப்ெவும். எம்மேமும் 
சம்மேம். B173782
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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; 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; ,yq;if ,uhZtj;jpd;; 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; 1000 kzpj;jpahyk; Kjy; gpw;gfy; 1500 kzpj;jpahyk; tiu cUg;gbfSf;F Kd;dhy; jug;gl;Ls;s jpfjpfspy; = [ath;jdGu ,uhZtj; jiyikafj;jpy; 

mike;Js;s Aj;Nuhgfuz 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) 

1 DOS/2021/4500 Nf]; iu]; ];Bkh;  (50 Kg) NCB 20 vz;zpf;if 2022.01.21 Kjy; 2022.02.22 tiu 2022.02.23 ( K.g. 11.00)         3,500.00 
2 DOS/2021/4501 ciwepiy Fsph;rhjdk; (20 rJu mbfs;) NCB 20 vz;zpf;if 2022.01.21 Kjy;  2022.02.22 tiu 2022.02.23 ( K.g. 11.00)         3,500.00 
3 DOS/2021/4502 Fsph;rhjdg;ngl;b (8 rJu mbfs;) NCB 25 vz;zpf;if 2022.01.21 Kjy;  2022.02.22 tiu 2022.02.23 ( K.g. 11.00)         3,500.00 
4 DOS/2021/4503 Nghj;jy; Fsp&l;b (14 rJu mbfs;) NCB 20 vz;zpf;if 2022.01.21 Kjy;  2022.02.22 tiu 2022.02.23 ( K.g. 11.00)         3,500.00 
5 DOS/2021/4504 kpd;rhu ePH; nfhjpfyd; (25 yPw;wh;;) NCB 50 vz;zpf;if 2022.01.21 Kjy;  2022.02.22 tiu 2022.02.23 ( K.g. 11.00)         3,500.00 
6 DOS/2021/4505 tspr;rPuhf;fp 18000 Btu/Hr  (Wall Mounted Non Inverter Split Type Air Conditioner ) NCB 30 vz;zpf;if 2022.01.21 Kjy;  2022.02.22 tiu 2022.02.23 ( K.g. 11.00)         3,500.00 
7 DOS/2021/4506 tspr;rPuhf;fp 24000 Btu/Hr  (Wall Mounted Non Inverter Split Type Air Conditioner ) NCB 25 vz;zpf;if 2022.01.21 Kjy;  2022.02.22 tiu 2022.02.23 ( K.g. 11.00)         3,500.00 
8 DOS/2021/4507 tspr;rPuhf;fp 36000 Btu/Hr  (Ceiling Suspended Non Inverter Split Type Air Conditioner) NCB 25 vz;zpf;if 2022.01.21 Kjy;  2022.02.22 tiu 2022.02.23  ( K.g. 11.00)         3,500.00 
9 DOS/2021/4508 Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuk; (Light Duty) NCB 100 vz;zpf;if 2022.01.21 Kjy;  2022.02.24 tiu 2022.02.25 ( K.g. 11.00)       12,500.00 
10 DOS/2021/4509 Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuk; (Heavy Duty) NCB 30 vz;zpf;if 2022.01.21 Kjy;  2022.02.24 tiu 2022.02.25 ( K.g. 11.00)       12,500.00 
11 DOS/2021/4510 kuf;fwp ntl;Lk; fUtp NCB 25 vz;zpf;if 2022.01.21 Kjy;  2022.02.24 tiu 2022.02.25 ( K.g. 11.00)       12,500.00 
12 DOS/2021/4511 kpd;rhu ,iwr;rp ntl;Lk; fUtp NCB 25 vz;zpf;if 2022.01.21 Kjy;  2022.02.24 tiu 2022.02.25 ( K.g. 11.00)         3,500.00 
13 DOS/2021/4512 Gy; ntl;Lk; ,ae;jpuk; (Heavy Duty) NCB 100 vz;zpf;if 2022.01.21 Kjy;  2022.02.24 tiu 2022.02.25 ( K.g. 11.00)         3,500.00 
14 DOS/2021/4513 ,Uk;Gg; ngl;lfk;  (100 - 125 KG) NCB 20 vz;zpf;if 2022.01.21 Kjy;  2022.02.24 tiu 2022.02.25 ( K.g. 11.00)         3,500.00 
15 DOS/2021/4514 ntfpAk; fpsPdh; (Heavy Duty) NCB 20 vz;zpf;if 2022.01.21 Kjy;  2022.02.24 tiu 2022.02.25 ( K.g. 11.00)         3,500.00 
16 DOS/2021/4515 kpd;rhu iu]; Ff;fh; (2 yPw;wh;) NCB 50 vz;zpf;if 2022.01.21 Kjy;  2022.02.24 tiu 2022.02.25 ( K.g. 11.00)         1,000.00 
17 DOS/2021/4516 kpd;rhu iu]; Ff;fh; (5 yPw;wh;) NCB 50 vz;zpf;if 2022.01.21 Kjy;  2022.02.24 tiu 2022.02.25 ( K.g. 11.00)         1,000.00 
18 DOS/2021/6066 th;z njhiyf;fhl;rpg; ngl;b LED 43"  (md;ldh rfpjk;) NCB 140 vz;zpf;if 2022.01.21 Kjy;  2022.02.24 tiu 2022.02.25 ( K.g. 11.00)       12,500.00 

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; Kbtiljw;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. Mth;Ks;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;F nghJthd nghUl;fs;: 0112987534  ,ae;jpNuhgfuzq;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.

,yq;if ,uhZtk;
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பெயர்   ...........................................................

வகுப்பு  ...........................................................

ொடசாலை பெயர் ...........................................................

ொடசாலை முகவரி ...........................................................

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

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

மாணவரின் பெயர் 

இடமிருந்து வைம்
(01)  உழவர் திருநாள் எனப் பொற்றப்ெடுகின்்ற இந்துப் 

ெண்டிலக. தமிழர் திருநாள் என்றும் இப்ெண்டிலக-
லயக் கூறுவர்.

(09)   மீனவர்கள் நன்னீர்நிலைகளிலும், கடலிலும் மீன்பி-
டிப்ெதறகு ெைவிதமான  உெகரணஙகலைப் ெயன்-
ெடுத்துவர். அவறறில் பிரதானமான மீன்பிடி உெகர-
ணம் இது.  (தலைகீழான பசால்)

(11)  திரவஙகலை எடுத்துக் பகாண்டால் அவறறின் சிறு 
பசாட்டு இது.

(14)  மூவிடப் பெயர்களில் ஒன்்றான தன்லமப் பெயர்ச்-
பசால்லில் ென்லம இது. (தலைகீழான பசால்)

(16)  வீதிகளில் கழிவுநீர் வடிந்பதாடும் இடம்.
(19)  ெலடப்ொளிகைால் ெலடக்கப்ெடுகின்்ற கவிலத, 

கட்டுலர, கலத பொன்்ற ஏதாவது ெலடப்லெ 
இவவாறு கூ்றைாம்.

(24)   மக்கள் ஒழுக்கவிழுமியத்துடன் வாழவதறகான 
சீரான வழிலயக் காட்டுகின்்ற  மார்க்கம். கடும் 
சீற்றம் பகாண்படழுவலதயும் இச்பசால்ைால் குறிப்-
பிடைாம்.  (தலைகீழான பசால்)

பமலிருந்து கீழ
---(01)  ஓரிடத்தில் இருந்து இன்னுபமாரு இடத்துக்கு ெயணம் 

பசயவதறகான வீதி (வழி) இது. (தலைகீழான பசால்)
(03) கிளி, லமனா, ஆந்லத பொன்்றவறறின் வாழவிடம்.
(05)  மான்களில் பெண் இனத்லத பிலண என்ெர். ஆண் 

இனத்தின் மரபுப் பெயர் இது.
(06)  ஆண்பகாழிலயக் குறிக்கும் பசால். (தலைகீழான 

பசால்)
(12)  நாம் உணவுக்குப் ெயன்ெடுத்துகின்்ற காயகறிக-

ளில் இதுவும் ஒன்று. காய ெச்லச நி்றம், கனிந்தால் 
சிவப்பு நி்றம். (தலைகீழான பசால்)

(14)  ொம்புகளில் பகாடிய நச்சு பகாண்ட இனம் 
இது.   உபைாகம் ஒன்றும் இப்பெயரில் உள்ைது.         
(தலைகீழான பசால்)

(17)  பெறப்றாருக்கு இவன் பெரும் பசாத்து.                                                 
        (தலைகீழான பசால்)
(19) இல்லை என்ெதன் எதிர்ப்ெதம்.
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சிறுவர் உலகம்

தினகரன் வோரமஞ்சரி 
த.ப�.இல.834. 

பகோழும்பு

வகுப்ொசிரியர்  பெறப்றார் 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 : 
தவஞபசயவார் தம்கருமம் பசயவார்மறறு அல்ைார்   
அவஞபசயவார் ஆலசயுள் ெட்டு.

தெளிவுரை :  
ெவம் தெய்கின்றவரை ெமக்குரிய கடரமரயச் தெய்கின-

்றவர் ஆவர்; அவர் அல்லாெ மற்றவர் ஆரெ வர்யில 
அகப்பட்டு வீண் முயறசி தெய்கின்றவரை.

யாஷ்வி,

புவபனஷன்  -  விமர்ஷனி 
பகாழும்பு - 15.

எஸ். திவயானி,   
தரம் 12, கம்மடுவ தமிழ மகா வித்தியாையம்,   
மாத்தலை.   
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நிந்திய கமபைந்திரன்,  
தரம் 05, 
மட்/அரசடிப் பிள்லையார் கனிஷட வித்தியாையம்,  
மட்டக்கைப்பு.
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இவ்ோர 
மழலல

விலடகள்
இடமிருந்து வைம்  
01.   அரவம்    07.  தனயன்    11.  மனனம்  
17.   ொல்    19.   மூலட    21.   கவி   
23.   ெசு    25.     மான்
   பமலிருந்து கீழ   
01.  அகம்    03.   வதனம்    04.   மனம்   
05.   பதன்்றல்    17.   ொகன்    19.   மூசு   
20.  ெலட
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தறபொலதய சூழநிலை காரணமாக குறுக்பகழுத்துப் பொட்டி-
களுக்கான ெரிசில்கள் வழஙகப்ெடாது என்ெலத எமது சி்றார்-
களுக்கு அறியத் தருகின்ப்றாம். ஆனாலும் ஆர்வம் பகாண்ட 
சி்றார்களுக்காக குறுக்பகழுத்துப் பொட்டிகள் பதாடர்ந்தும் இடம்-
பெறும்.                                                           (ஆர்)

மனிதனின் 
கணகள் 

நமமைச் சுற்றியுள்ள உலகதமதைப் பாரப்பதைற்கு 
நாம நம கணகம்ள எப்படி உபய�ாகிக்கின்-

ய�ாம என்பமதைப் பற்றி எப்்பாழுதைாவது ய�ாசிததி-
ருப்யபாைா? நைது கணகள சிக்கல் நிம�நதை ஓர 
உறுப்பாகும. கண சாதைாரணைாக ஒரு �மபுட் -
டான் பழததின் அ்ளவுமட�தைாகும. கணணின் 
நி�ப்பகுதி கதிராளி எனப்படும கண பல 
பமட�ான அடுக்குகம்ளக் ்காணடுள்ளது. 
கதிராளியின் பின்னால் வில்மல இருக்கி�து. 
இது கணணின் மிக 
ஆழைான பமடயில் 
அதைாவது விழிததிமர -
யில் ்வளிச்சதமதை 
விழச் ்சய்கி�து.   

ஒவ்வாரு விழித -
திமரயும ஏ�ததைாழ 
127 மில்லி�ன் யகால் 
கலஙகம்ளயும கூமபுக் 
கலஙகம்ளயும ்பற்றிருக்கும. யகால் கலங -
கள கறுப்பு, ்வளம்ள, சாமபல் நி�ஙகம்ளயும 
்பாருட்களின் வடிவதமதையும இனமகணடு 
இருளில் ்பாருட்கம்ளப் பாரப்பதைற்கு எஙக -
ளுக்கு உதைவுகின்�ன. ஒவ்வாரு கணணிலும 
சுைார 120 மில்லி�ன் கலஙகள உணடு. கூமபுக் 
கலஙகள நி�ைாமலயின் நி�ஙகம்ளக் காணும. 

இமவ ்ச�ல்படுவதைற்கு 
்வளிச்சம அவசி�ம.   

நைது கூமபுக் கலஙகள 
சரி�ாக யவமல ்சய்�ாதை 
யபாதுதைான் நி�க் குருட்டுத 
தைன்மை ஏற்படுகின்�து. இநதை 
நிமல ஏற்பட்டால் நி�ஙகளுக் -
கிமடயில் உள்ள விததி�ாசத -
மதைப் பாரக்க முடி�ாது. வியச -

டைாக சிகப்பு, 
பச்மச. ்பண 
பி ள ம ்ள க ம ்ள 
விட ஆண பிள -
ம்ளகய்ள அதி -
க்ளவில் நி�க் 
குருட்டுததைன்மை 
உள்ளவரக்ளாக இருக்கின்�ார -
கள. நைது கணகள எல்லாவற்ம� -

யும தைமலகீழாகயவ கணடயபாதும காட்சிம� 
சரி�ான பக்கததிற்கு திருப்புமபடி நைது மூம்ள 
கணகளுக்கு கட்டம்ளயிடுகி�து.   

ஏ.எச். அப்துல் அலீம்,  
தரம் 08 சி,  அலிகார் பதசிய கல்லூரி,  

ஏ்றாவூர்.  

 

குவா குவா வாத்து  
குள்ளக் குள்ள வாத்து  

சாய்ந்து சாய்ந்து ப�ாகும்  
சின்னச் சின்ன வாத்து!  

 பசற்றில் ஓடும் வாத்து  
சப்� மூக்கு வாத்து  

ஆற்றில் நீந்தும் வாத்து  
அழகு வவள்்ள வாத்து  

ஸாதிக் பாரிஸ்,  
மள்ானை. 

்ாத்து

பகாழும்பு 07, டி.எஸ். பசனநாயக்க கல்லூரியின் இந்து மன்்றத்தின-
ரால் ஏறொடு பசயயப்ெட்ட வாணிவிழா அண்லமயில் கல்லூரியின் 
அைஸ் மண்டெத்தில் நலடபெற்றது. பகாவிட் சுகாதார ொதுகாப்பு 
வழிகாட்டல் விதிமுல்றகளுக்கு அலமவாக நலடபெற்றது. இவவி -
ழாவில் பிரதம அதிதி மறறும் கல்லூரி அதிெர் உட்ெட பிரமுகர்கள் 

வரபவறகப்ெடுவலதயும் பிரதம அதிதியாக கைந்துபகாண்ட உடுலவ 
எஸ். தில்லைநடராஜா, கல்லூரி அதிெர் உெஷாந்த உடுமுகாந்திரம்                    

அவர்கைால் பகௌரவிக்கப்ெடுவலதயும் தமிழப்பிரிவு அதிெர் திருமதி 
பயா. சிவொைன் உலரயாறறுவலதயும் ெடஙகளில் காணைாம்.   

இருணட கணடம  - ஆபிரிக்கா  
முததுத தீவு  - பாஸ்ரி�ன்  
முடிவில்லா நகரம  - யராைாபுரி  
ைரகதைத தீவு  - அ�ரலாநது  
உலகின் கூமர  - தி்பத  
சூரி� உதை� நாடு  - ஜப்பான்  
பு�லடிக்கும நாடு  - சிகாயகா  
கஙகாரு நாடு  - அவுஸ்தியரலி�ா  
ஆயிரம ஏரிகள நாடு  - பின்லாநது  
ஐயராப்பாவின் யநா�ாளி  - துருக்கி  
தைஙக கமபளி பூமி  - ஒஸ்திரி�ா  
உலகின் சரக்கமர கிணணம  - கியூபா  
்பாற்யகாபுர நாடு  - மி�ன்ைார  
மநல்நதியின் ்காமட  - எகிப்து  

அ.்ற. ொத்திமா அம்்றா,  
தரம் 09,  

மட்/மம/ஸாவியா மகளிர் வித்தியாையம்,  காத்தான்குடி.  

நாடுகளின் 
புலன பெயர்கள்  

கருலம நி்றக் காக்லகயாபர..!  
கருமை வணணக் காக்மக�ாயர  
காமல�ானதும எஙகும கமரகி�ாய்  
விருநது ஒன்ம�க் கணடதும  
விமரவாய் உ�மவ அமழக்கி�ாய்!  
 
ஒற்றுமைக்கு வலிமை இருநது  
ைனிதை குலதமதை திருததிட  
இம�வன் உன்மனப் பமடததைாயனா  
முன்ைாதிரி நிகழ்ச்சித திட்டைாய்  
 
சுததைம எஙகும ்சய்கி�ாய்  
நல்ல ்தைாணடன் ஆனாய்  
சின்ன குயில் குஞ்சுக்கு  
வ்ளரக்க இடமும ்காடுக்கி�ாய்  
  
பகிரநது உணணும கமலம�  
எஙகு ்சன்று கற்றீயர  
கற்கும சிறுவர எமமிடம  
கருதமதை விமதைதது உ�ரததுகி�ாய்..!  

என்.எம். ெஹட்,  
தரம் 05, தி/கிண்/யூசுப் வித்தியாையம்,  

பூவரசந்தீவு.  கிண்ணியா.

சிறுவர் உலகுக்கு  
வாழ்த்துகள்..!

சிறுவர  உலகம 
சிஙகாரத யதைாப்பு
சிநமதைக் கினி�
சிததிரம  சிறுகமதை
சிரிக்கும ைழமல�ர
சான்ய�ார  அறிவுமர
்சாற்சைர விடுகமதை
சி�ப்பாய் ஏநதி�  
சிறுவரக் குகநதை
சிறுவர  கதைமபம
சிறுவர  உலகம
சி�ப்புடன்   ்வளிவர
சிநமதைக் குளிர
என் வாழ்ததுகள...!

சாரணா லகயூம்,
ெதுலை.

வாத்து



இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 ஜனவரி மா்தம 16ம திைதி ஞாயிற்றுக்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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சிம்பாப்வே-இலங்கை அணிகைள் ்�பாதும

சுற்று�ா சிம்பாபேவ அணிக்கு எதிராை மூன்று 
ே்பாடடிைள கைாண்ட க்தா்டர் இன்று ைணடி ்பல்-
ே�ை� விக்ளோடடு கம்தானத்தில் ஆரம்பமா-
கின்்றது. இ�ஙகை அணியில் அணகமயில் முடி-
வுற்்ற எல்.பி.எல். க்தா்டரில் சி்றப்பாைச் கெேற்்பட்ட 
கஜனித் லிேனேை, ேவைப்பந்து வீச்ொ்ளர் நுவன் 
துஷார, ை�ன துஷார, ைாமில் மிஷார, ொமிை 
குணேெைரவும ேெர்த்துக்கைாள்ளப்படடுள்ளனர்.

இ�ஙகை அணியின் ஆரம்ப அதிரடி வீரர் குெல் 
ஜனித் க்பேரராவும, சுழற்்பந்து வீச்ொ்ளர் வனிது 
ஹஸரஙைவும ைாேம ைாரணமாை இத்க்தா்டரிலி-
ருந்து வி�கியுள்ளனர். 18 வீரர்ைள உள்ள்டக்கிே 
சிம்பாபேவ அணிக்கைதிரான இ�ஙகை குழாமில் 
துடுப்பாட்ட வீரர்ை்ளான அஞெே�ா கமத்தியூஸ் 
சுழற்்பந்து வீச்ொ்ளர்ை்ளான அகி� ்தனஞெே, 
�க்ான் ெந்்தைன் உளவாஙைப்ப்டவில்க�. ைக்ட-
சிோை இ�ஙகை அணிக்கு விக்ளோடிே ைமிது 
கமணடிஸ், பினுர க்பர்னாணே்டா, நுவன் பிரதீப, 
�ஹிரு மதுஷஙை, புலின ்தரஙை ஆகிேோரும 
உளவாஙைப்ப்டவில்க�. கைாேரானா க்தாற்றி-
லிருந்து குணமக்டந்்த ்தசுன் ொனைவும, ேவைப-
்பந்து வீச்ொ்ளர் துஷமந்்த ெமீரவும கவத்திே 
ஆே�ாெகனயின் பின் அணியில் இ்டமக்ப்றவுள-
்ளனர். நீண்டைா� இக்டகவளிக்குப பின் சுழற்-
்பந்துவீச்ொ்ளர் கஜபரி கவண்டர்ேஸ இகணத்துக் 
கைாள்ளப்படடுள்ளார். ேமற்்படி குழாமில் இகணத்-
துக்கைாள்ளப்படடிருந்்த ஆரம்பத்துடுப்பாட்ட வீரர் 
அவிஷை க்பர்னாணே்டா மற்றும அறிமுை வீரர் 
ஜனித் லிேனேை ஆகிேோர் கைாேரானா க்தாற்-
றுக்குள்ளாகியுள்ள்தால் அவர்ைளுக்குப ்பதி�ாை 
ை்டந்்த வரு்டம ே்பாடடித் ்தக்டக்குட்படடு அணகம-
யில் விடுவிக்ைப்பட்ட குெல் கமணடிஸ், நிேராஷன் 
திக்கவல்�, ்தனுஷை குணதி�க்ைவுக்கு விக்ளோ-
டும 11 அணியில் இ்டம கிக்டக்கும என எதிர்-
்பார்க்ைப்படுகி்றது.

ை்டந்்த திஙை்ளன்று இ�ஙகை வந்்த சிம்பாபேவ 
அணியின் ்தக�வராை கிேரக் எர்வின் கெேற்்படுகி-
்றார். இவர்ைள ை்டந்்த 14ம திைதி ைணடியில் ்தமது 
்பயிற்சிைக்ள ஆரமபித்்தனர். உ�ைக் கிணணத் 
க்தா்டரின் சுப்பர் சுற்றுக்ைாை நக்டக்பறும இத்க்தா-
்டரில் ்பஙகுகைாளளும சிம்பாபேவ அணி 4 வரு-
்டஙைளுைகுப பின் இ�ஙகை மணணில் விக்ள-
ோ்டவுள்ளது. அவவணி ைக்டசிோை 2017ம 
ஆணடு இ�ஙகைக்கு சுற்றுப ்பேணம கெய்து 
5 ே்பாடடிைள கைாண்ட அத்க்தா்டகர 3-2 என்்ற 
வகையில் கைப்பற்றி வர�ாறு ்பக்டத்்தது.

சுமார் 40 வரு்ட ைா� வர�ாற்க்றக்கைாண்ட 
இ�ஙகை-சிம்பாபேவ ஒருநாள ே்பாடடி வர�ாற்-
றில் இதுவகர 57 ே்பாடடிைள நக்டக்பற்றுள்ளன. 

இதில் 44 ே்பாடடிைளில் இ�ஙகை அணியும, 11 
ே்பாடடிைளில் சிம்பாபேவ அணியும கவற்றிக்பற்-
றுள்ளன. 2 ே்பாடடிைள கைவ்டப்படடுள்ளன. ஒரு 
அணி க்பற்்ற கூடிே ஓட்டமாை 2011ம ஆணடு 
்பல்ே�ை� கம்தானத்தில் இ�ஙகை அணி க்பற்்ற 
372 ஓட்டஙைே்ள ்பதிவாகியுள்ளது. குக்றந்்த ஓட-
்டஙை்ளாை 2004ம ஆணடு கைாழுமபு எஸ். எஸ். 
சி. கம்தானத்தில் சிம்பாபேவ அணி க்பற்்ற 35 
ஓட்டஙைே்ள ்பதிவாகியுள்ளது. இதுவகர நக்ட-
க்பற்்ற ே்பாடடிைளில் ஒரு வீரர் க்பற்்ற கூடிே 
கமாத்்த ஓட்டஙை்ளாை சிம்பாபேவ அணி வீரர் 
அன்றூ பி்ளவர் 28 ே்பாடடிைளில் க்பற்்ற 919 
ஓட்டஙே்ள ்பதிவாகியுள்ளது. கூடிே கமாத்்த விக்-
கைடைள ொய்த்ே்தாரில் இ�ஙகை அணியின் 
சுழற்்பந்துவிச்ொ்ளர் முத்க்தோ முரளி்தரன் 31 
ே்பாடடிைளில் 59 விக்கைடடுைக்ள வீழ்த்தி மு்தலி-
்டத்திலுள்ளார்.

்தனிந்பர் கூடிே ஓட்டஙை்ளாை 2011ம ஆணடு 
்பல்ே�ை� கம்தானத்தில் தி�க்ைரத்ன டில்ஷான் 
க்பற்்ற 144 ஓட்டஙைே்ள ்பதிவாகியுள்ளது. ஒரு 
ே்பாடடியில் சி்றந்்த ்பந்து வீச்ொை 2001ம ஆணடு 
சிம்பாபேவ ஹராேர கம்தானத்தில் ெமிந்்த வாஸ் 
19 ஓட்டஙைளுக்கு 8 விக்கைடைள கைப்பற்றி-
ேே்த ்பதிவாகியுள்ளது. ஒரு க்தா்டரில் அதிை ஓட-
்டஙை்ளாை ்தனுஷை குணதி�க்ை 2017ம ஆணடு 
5 ே்பாடடிைளில் 323 ஓட்டஙைள ்பதிவாகியுள்ளது.

இவவரு்ட இறுதியில் அவுஸ்திேரலிோவில் 
நக்டக்ப்றவுள்ள ரி-20 உ�ைக் கிணணத்துக்ைான 
ஆேத்்தஙைக்ள கெய்யும வகையில் ்ப� அணி-

ைளும ரி/20 க்தா்டர்ைளும, ெர்வே்தெ க்டஸ்ட 
உ�ைக் கிணணத் க்தா்டர் ே்பாடடிைளும நக்ட-
க்பற்றுவருவது்டன் 2023ம ஆணடு இந்திோ-
வில் நக்டக்ப்றவுள்ள ெர்வே்தெ ஒருநாள உ�ைக் 
கிணணத் க்தா்டருக்கு ேநரடிோைத் ்தகுதிக்பறும 
அணிைள எகவ? ்தகுதிச் சுற்றுத் க்தா்டரில் ்பஙகு 
்பற்றி சுப்பர் சுற்றுக்குத் க்தரிவாகும அணிைள 
எகவ என்்பக்தத் தீர்மானிப்ப்தற்ைான 
இரு நாடுைளுக்கிக்டயி�ான ெர்வே்தெ 
ஒருநாள ே்பாடடித் க்தா்டர்ைளும நக்ட-
க்பற்று வருகின்்றன.

ை்டந்்த வரு்டம நவம்பர் மா்தம நக்ட-
க்பற்்ற கந்தர்�ாந்து-க்தன்னாபிரிக்ைாவு 
க்கு எதிராை நக்டக்பற்்ற ஒருநாள க்தா்ட-
ருக்குப பின் இமமா்தம மு்தல் ்ப� நாடுைள 
்பஙகுகைாளளும ஒரு நாள ே்பாடடித் 
க்தா்டர்ைள உ�ைக் கிணணத் க்தா்டருக்கு 
க்தரிவு கெய்ேப்படுவ்தற்ைான ே்பாடடிை 
்ளாைேவ நக்டக்ப்றவுள்ளகம குறிபபி்டத்-
்தக்ை்தாகும. இன்று ஆரம்பமாகும இ� 
ஙகை--சிம்பாபேவ அணிைளுக்குக்டயி-
�ான க்தா்டரும உ�ைக்கிணணத்துக்ைான 
க்தரிவு ே்பாடடியில் முன்னிக� க்பறு-
வ்தற்ைான முக்கிேமான ஒரு க்தா்டராை 
அகமந்துள்ளது.

அடுத்்த வரு்ட இறுதியில் இந்திோவில் 
நக்டக்ப்றவுள்ள உ�ைக் கிணணத் க்தா்ட-
ருக்கு 8 அணிைள ேநரடிோைத் க்தரிவு 
கெய்ேப்படுவ்தற்ைாை 13 அணிைள 

ே்பாடடி ே்பாடுகின்்றன. புளளிப்படடிேலில் மு்தல் 
8 இ்டஙைளில் வரும அணிைள ேநரடிோைத் 
க்தரிவாவது்டன் ஏகனே நான்கு அணிைக்ளத் 
க்தரிவு கெய்வ்தற்ைாை 2023ம ஆணடு நடுப-
்பகுதியில் சிம்பாபேவயில் நக்டக்பறும ்தகுதிச் 
சுற்றில் ்பஙகுகைாள்ள ேவணடிே நிக� ஏற்்ப-
டும. ே்பாடடிகே ந்டாத்தும நாடு என்்ற வகையில் 
இந்திே அணி ஏற்ைனேவ க்தரிவாகியுள்ளது. 
்தற்ே்பாது புளளிப்படடிேலில் 42 புளளிைளு்டன் 
6வது இ்டத்திலிருக்கும இ�ஙகை அணிக்கு இவ-
வரு்டத்தில் இன்னும மூன்று ே்பாடடித் க்தா்டர்ை-
ளில் ஒன்்பது ே்பாடடிைள உள்ளன.

இபபுளளிப்படடிேலின் பிரைாரம இதுவகர 
அதிை ே்பாடடிைளில் விக்ளோடடியுள்ள அணி-
ைளில் இஙகி�ாந்து, அேர்�ாந்து, இ�ஙகை 
அணிைள முன்னிக� க்பறுகின்்றன. இவவணி-
ைள 15 ே்பாடடிைளில் விக்ளோடியுள்ளது்டன் 
இதில் இஙகி�ாந்து அணி 09 கவற்றிைக்ளப 
க்பற்று மு்தலி்டத்துள்ளது. அத்து்டன் ்பஙை்ளா-
ே்தஷ அணியும இதுவகர 12 ே்பாடடிைளில் 
விக்ளோடி 8 கவற்றிைளு்டன் இரண்டாவது இ்டத்-
திலுள்ளது. எனேவ இவவிரணடு அணிைளும 
இறுதி 8 அணிைளுக்குள வருவ்தற்ைான வாய்ப-
புைள அதிைமாைவுள்ளன.

6வது இ்டத்திலுள்ள இ�ஙகை அணிக்குப 
பின்னாலுள்ள ்பாகிஸ்்தான், ேமற்கிந்தித்தீவுைள, 
நியூ�ாந்து, க்தன்னாபிரிக்ைா, ஆபைானிஸ்்தான் 

ே்பான்்ற அணிைள இ�ஙகைகே முந்திச் கெல்வ-
்தற்ைான வாய்பபுைள அதிைமாை உள்ளன. எனேவ 
இ�ஙகை மீ்த முள்ள 9 ே்பாடடிைளின் முடிவுை-
ளிே�ேே அவ அணியின் உ�ைக் கிணணத்துக்-
ைான ேநரடி வாய்பபுத் ்தஙகியுள்ளது.

ை்டந்்த வரு்டத்தி� நக்டக்பற்்ற ே்பாடடித் க்தா்டர்-
ைளில் ேமற்கிந்திேத் தீவுைளுக்கைதிராை 0-3, ்பஙை-
்ளாே்தஷுக்கு எதிராை 1-2, இஙகி�ாந்துக்கு எதிராை 
0-2, இந்திோவுக்கு எதிராை 1-2 என்்ற ைணக்-
கில் ே்தால்வியுற்்றது்டன் க்தன்னாபிரிக்ைாவுக்கு 
எதிரான க்தா்டரில் மாத்திரேம 2-1 என்்ற ைணக்கில் 
கவற்றி க்பற்றுள்ளது. இதுவகர 15 ே்பாடடிைளில் 
04 கவற்றிைக்ள மாத்திரேம க்பற்றுள்ளது.

இ�ஙகை அணி இவவரு்டத்தில் மூன்று 
க்தா்டர்ைளில் ேமா்தவுள்ளன. அதில் மு்த�ாவது 
க்தா்டர் இன்று சிம்பாபேவயு்டனான மூன்று ே்பாட-
டிைள கைாண்ட க்தா்டரும, அடுத்து ஆபைானிஸ்-
்தானு்டனான 3 ே்பாடடிைள கைாண்ட க்தா்டரும 
இ�ஙகையில் நக்டக்ப்றவுள்ள்தால் அத்க்தா்டர்-
ைள இ�ஙகை அணிக்கு ொ்தைமாைேவ உள்ளது. 
ஆனால் ்ப�ம வாய்ந்்த நியூசி�ாந்து அணியு-
்டனான 3 ே்பாடடிைள கைாண்ட க்தா்டர் இ�ங-
கைக்கு மிைவும ைடினமான க்தா்டராகும. அத்க்தா-
்டர் நியூசி�ாந்தில் நக்டக்ப்றவுள்ளகம ேமலும 
சிக்ை�ானது என்ே்ற ைரு்தப்படுகி்றது.

ஒருநாள க்தா்டர் விதிைளுக்கு அகமே ஒரு 
ே்பாடடிகே கவன்்றால் 10 புளளிைளும, முடி-

வுைள கிக்டக்ைா்த ே்பாடடிக்கு 5 புள்ளை-
ளும வழஙைப்படும. எனேவ இ�ஙகை 
அணிக்கு மூன்று க்தா்டர்ைளிலும 9 
ே்பாடடிைளிலும இ�ஙகை அணி கவற்றி 
க்பற்்றால் 90 புளளிைள கிக்டக்ை வாய்ப-
புள்ளது. ்தற்ே்பாதுள்ள 42 புளளிைளு்டன் 
கமாத்்தமாை 132 புளளிைள கிக்டக்கும.

இே்தே்பால் இவவரு்ட ஆரம்பம மு்தல் 
ஏகனே நாடடு அணிைளும ்ப� க்தா்டர்-
ைள நக்டக்ப்றவுள்ள்தால் இபபுளளிப-
்படடிேலில் க்பரும மாற்்றஙைள ஏற்்ப்ட 
வாய்பபுள்ளது. ஆபைானிஸ்்தான் மற்றும 
நியூசி�ாந்து அணிைள இதுவகர ்த�ா 
மூன்று ே்பாடடிைளிே�ேே விக்ளோடி 
அமமூன்க்றயும கவற்றி க்பற்றுள்ளது. 
எனேவ அவவனிைளுக்கு இன்னும 
ஐந்்தாறு க்தா்டர்ைள மீ்தமுள்ள்தால் சுப்பர் 
சுற்றிக்குத் க்தரிவாகும அணிைளுக்கிக்ட-
யில் ைடும ே்பாடடி நி�வுகின்்றது.

மீரிைம மு்தல் குருநாைல் வகரயி�ான 
மத்திே அதிேவைப ்பாக்தயின் இரண்டாம ைட்டம 
தி்றபபு விழாவு்டன், விக்ளோடடு அகமச்சு 
மற்றும கெக்கிள ஓட்ட ெமேம்ளனத்தின் பூரண 
ேமற்்பார்கவயில் கநடுஞொக�ைள அகமச்சி -
னால் ஏற்்பாடு கெய்ேப்பட்ட அகனத்து எக�ட 
ஆணைள கெக்கிள ஓட்டப ே்பாடடியின் மு்தல் 
்பத்து ே்பாடடிோ்ளர்ைள க்தாக�க்ைாடசி  ரீபே்ள 
ேொ்தகனக்குப பி்றகு கவற்றிோ்ளர்ைள ே்தர்ந்-
க்தடுக்ைப்பட்டனர்.அ்தன்்படி, எக�ட ஆணைள 
்பந்்தேத்க்த 1: 51.35 மணி ேநரத்தில் நிக்றவு 
கெய்்த 10 வீரர்ைளில், அதிேவை கநடுஞொக� 
கெக்கிள ஓடடு்தலின் கவற்றிோ்ளராை இ�ஙகை 
இராணுவத்க்தச் ேெர்ந்்த நிரன் ்பசிந்து க்தரிவு 
கெய்ேப்பட்டார். அே்தேநரம, இ�ஙகை விமா-
னப்பக்டகேச் ேெர்ந்்த ெஞசு தீமந்்த இரண்டா -
வ்தாைவும, குருநாைல் ஃ்பன் பீ விக்ளோடடுக் 
ைழைத்க்தச் ேெர்ந்்த ொமிக்ை ெந்துன் குமார 
மூன்்றாவ்தாைவும க்தரிவாகினர்.அதிேவை 
கநடுஞொக�யின் மீரிைம நுகழவாயிலில் 
ஆரம்பமான இபே்பாடடிோனது குருநாைல் வகர 

கென்று மீரிைம வகர 80 கிே�ாமீற்்றர் தூரம 
கென்்றது. எக�ட ஆணைள கெக்கிள ஓடடு்தல் 
்பந்்தேத்தின் ெராெரி ேவைம மணிக்கு 43.11 
கிமீ ஆகும, அே்த தூரத்தில் எக�ட க்பணைள 
்பந்்தேமானது மணிக்கு ொரெரிோை 30.50 
கிமீ ஆகும.இ�ஙகை இராணுவத்தின் நிேமஷா 
தில்ருக்ஷி மற்றும விமானப்பக்டயின் இமல்ைா 
ெேமாதினி ஆகிேோர் முக்றேே 2:37.34 நிமி -
்டஙைளில் மு்த�ாம மற்றும இரண்டாம இ்டங -
ைக்ள க்பற்்றனர். க்பணைளுக்ைான ே்பாடடியில் 

இ�ஙகை இராணுவத்க்தச் ேெர்ந்்த மதுமாலி 
க்பர்னாணே்டா 2: 46.39 நிமி்டஙைக்ள ை்டந்து 
மூன்்றாவது இ்டத்க்தப க்பற்்றார்.ே்பாடடிோ்ளர்-
ைள ஆரம்பம மு்தே� அணியில் இருந்து விடு -
்படடு, ே்பாக்குவரத்து கநரிெல்ைள இன்றி அதி -
ை்படெ ேவைத்தில் ே்பாடடியிட்டது இதுேவ மு்தல் 
முக்றோகும, இ�ஙகையில் கநடுஞொக�யில் 
கெக்கிள ஓட்ட நிைழ்வு ந்டத்்தப்படுவது இதுேவ 
மு்தல் முக்ற.இ�ஙகை கெக்கிள ஓட்ட ெமேம்ள -
னத்தினால் உரிமம க்பற்்ற அகனத்து ்பந்்தேப 

பிரிவுைளின் ே்பாடடிோ்ளர்ைளும 5 நாடைளுக்-
குள இந்்த நிைழ்வுைளில் ்பஙேைற்குமாறு அறி -
விக்ைப்பட்டது.

கெக்கிள ஓடடு்பவர்ைளுக்கு க்பாதுவாை உ்த-
வக்கூடிே இரணடு வாைனஙைள க்தா்டக்ைத்திலி -
ருந்து இறுதி வகர ்பேணித்்தன, ேவறு எந்்த 
வாைனமும ்பந்்தேத்து்டன் ்பேணிக்ை வாய்ப -
பில்க�.இ�ஙகையின் முன்னணி கெக்கிள ஓட-
டுநர்ைள உட்ப்ட 270 ே்பாடடிோ்ளர்ைள ை�ந்து 
கைாண்ட இந்்த நிைழ்வில், ஒவகவாரு ே்பாடடியும 
ஆரம்பம மு்தே� அனல் ்ப்றந்்தது. மு்தல் 10 
வீரர்ைள க்தரிவு கெய்ேப்படடு மு்தலி்டம க்பறு -
ேவாருக்கு 100,000 ரூ்பாயும, இரண்டாமி்டத்-
திற்கு 75,000 ரூ்பாயும, ்பத்்தாம இ்டம வகர 
மூன்்றாம இ்டத்துக்கு 50,000 ரூ்பாயும ்பரிொை 
வழஙைப்பட்டன.

கவற்றி க்பற்்றவர்ைள வி்பரம
எக�ட ஆணைள கெக்கிள ஓட்டம (80 கிமீ):
1. நிரன் ்பசிந்து - இராணுவம, 2. ெஞசு தீமந்்த 

- விமானப்பக்ட, 3. ொமிை ெதுன் குமார - ஃ்பன் பீ 
ஸ்ே்பார்டஸ் கைாம., 4. ொேமாத் டி சில்வா - துக்ற-
முைம, 5. மது்பா அேைஸ் - இராணுவம, 6. ஜீவன் 
ஜேசிஙை - விமானப்பக்ட இராணுவம , 7. ரந்திை 
ரணசிஙை - இராணுவம, 8. சுபுன் பிரதீப குமார 
- இராணுவம, 9. அவிஷை மே்டான்ொ - இராணு-
வம, 10. ்பசிது �க்ான் - ை்டற்்பக்ட.

(இந்்த 10 வீரர்ைள ்பந்்தேத்க்த 1:51:35 இல் 
முடித்்தனர்.)

எக�ட க்பணைள  கெக்கிள ஓட்டம (80 கிமீ):
1. நிேமஷா தில்ருக்ஷி - இராணுவம (2:37:34 

மணி), 2. இமல்ைா ொேமாதினி - விமானப்பக்ட 
(2:37. 34 மணி), 3. மதுமாலி க்பர்னாணே்டா 
- இராணுவம (2: 46.39 மணி), 4. சு்தாரிைா பிரி-
ே்தர்ஷனி - விமானம ்பக்ட (2:46.39 மணி), 
5. ஷாலிைா தில்ஹானி - இராணுவம (2: 46.39 
மணி), 6. அன்ேன கஷனாலி - தி பிரணடஸ் (2: 
46.39 மணி), 7. ஆைாஷா ெண்டமாலி - இராணு-
வம (2: 46.41 மணி) ), 8 நிலுைா ஷிோமலி 
- சிவில் ்பாதுைாபபு (2: 46.41 மணிேநரம), 9. 
உே்தஷினி குமாரசிஙை - இராணுவம (2: 46.41 
மணிேநரம), 10. எச்எமடி ேஹரத் - இராணுவம 
(2:46.41 மணி).

ஜூனிேர்  கெக்கிள ஓட்டம (80 கிமீ):
1. ்தரஙை க்பர்னாணே்டா - ேைால்்டன் ஸ் -

ே்பார்டஸ் ைழைம (2: 09.01 மணி), 2. எல்.டி. 
்தவிந்்த - ஃ்பன் பி ஸ்ே்பார்டஸ் எஸ். ( 2:09.01), 
3. உதி்தா ருேமஷ - ைதிரானா விக்ளோடடு ( 
2:09.01), 4. ருவன் ஸ்ரீ ்பண்டார - ஸ்்டான்லி 
க�ே்பா ஸ்ே்பார்டஸ் ேைா. ( 2:09.01), 5. 
ெச்சின் உேமஷ - ைதிரானா விக்ளோடடு (2: 
09. 01), 6. ெமத் அபிேஷக் - இ�வெ விக்ள -
ோடடு (பிற்்பைல் 2:09.01), 7 மீமனேை 
க்பேரரா - விங வீல் ஸ்ே்பார்டஸ் ேைா. (பிற்்பைல் 
2:09.01), 8. ெஙகீத் பிரிேஷாந்த் - ைட்டான 

ஃபரீ்டம ஸ்ே்பார்டஸ் ேைா. (2: 14.26 மணி), 
9. ேஷக்கிம ஹவன் - ஸ்பீடு அேரா ஸ்ே்பார்டஸ் 
சி. (2 மணி: 14.26), 10. ஜனை ரவீந்திர - 
கவனுபுர ஸ்பீட ஸ்ே்பார்டஸ் ைழைம. (2:14.26 
மணி).

மூன்று ப�ோட்டிகள் ககோண்ட ஒரு நோள் 
க�ோ்டர் இன்று �லபலேகலேவில ஆரம�ம

எம்.எஸ்.எம்.ஹில்மி...?

kQ;rhpkQ;rhp

அணி                 ்்பாட்டி  வவேற்றி ்�பால்வி மு.இ  புள்ளி
இஙகிலபாந்து 15 09 05 01 95
்ஙகைளபா்�ஷ்  12  08  04  00  80
அவுஸ்தி்ேலியபா 09  06  03  00  60
அயரலபாந்து  15  04  09  02  50
இந்தியபா  09  05  04  00  49
இலங்கை  15  04  10  01  42
்பாகிஸ்�பான்  09  04  05  00  40
்�.இ. தீவுகைள்  09  04  05  00  40
வ�ன்்பாபிரிககைபா  10  03  05  02  39
நியூசிலபாந்து  03  03  00  00  30
ஆபகைபானிஸ்�பான் 03  03  00  00  30
வெ�ரலபாந்து  04  02  01  01  25
சிம்பாப்வே  09  02  06  01  25

புள்ளிப ்ட்டியல்

ஒ்ே ்ெேத்தில் ்்பாட்டி்ய நி்ைவு 
வெய� 10 ்்பாட்டியபாளரகைள்

அதிேவை வீதி கெக்கிள ஓட்டப ே்பாடடி:
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வா ழ்க்கை்ககு மூலாதாரமாகை இருப்-
பது வழிபாடுகைளதான். வழிபாடு 
என்்ால் வணங்குதல் என்று 

அர்ததமல்ல. பணபாடு, செயறபாடு உடன்பாடு 
என்பதுபபால வழிபாடு என்பதும் வழிவழி வநத 
எமது வழ்ககைங்கை்ை்க குறி்ககி்து.   

அது எப்படிபயா வண்ககை்த்த குறிப்பதாகை 
எம்முள அர்தத்த்த சகைாணடுவநது விடடது. 
எநத மதமாயினும் வழிபாடுகைளும் ெடங்குகைளும் 
அநதநத நாடுகைளின் கைாலநி்ல சுவா்ததியம், 
பணபாடு, பழ்ககை வழ்ககைங்கை்ை அணடியதா -
கைபவ உருவாகிபயா உருவா்ககைப்படபடா உளைது. 
சபரிய சி்ததரகைைாயினும், சிநத்ையாைரகைைா-
யினும் மகைான்கைைாயினும் அநத சநறிமு்்கை-
ளிலிருநது விலகியிரு்ககைவில்்ல.   

கைாய், கைனி, கிழங்குகை்ை உணவாகைவும் 
கைா்லயில் எழுநது நீராடி உயரநத குன்று -
கைளிலும் ம்லகைளிலும் உருவா்ககைப்படட 
பகைாவில்கைளில் படிபயறி தரி்ததும் பூ்ை 
செய்தும் வநதபபாது அவரகைைது உடலு்ககு 
பத்வயாை பதகைப்பயிறசி. ஆன்மெ்கதி 
இரண்டயும் ஏறறி்க சகைாணடாரகைள. 
அநத அடிப்ப்டயில்தான் மாடிவீடு கைட-
டியவரகைளும் அன்்ாடம் படிபயறி இ்ங்-
கும்பபாது அவரகைளு்ககு அது பதகைப் பயிற-
சியாகி்து. ஆைால் இப்பபாது நடப்பசதன்ை? 
இயற்கையாை கைாற்் அது சதருசவங்கும் 
வீசிைாலும் நாம் அவற்் தவிர்தது கைதவுகை-
்ைப் பூடடி மூடிவிடடு குளிரசமசிைால் இல் -
லங்கை்ையும், வாகைைங்கை்ையும் சில்சலன்று 
்வ்தது்க சகைாளகிப்ாம். ஒரு நீணட பயண்த-
தில் அநத பிரபதெங்கைளின் பதாப்புகைள, வயல்-
சவளிகைள, ஆறறுப்படு்கைகைள ஊடாகை வரும் அப-
ரிமிதமாை ஆபரா்ககியம் தரவல்ல இயற்கை்க 
கைாறறு அவரகைளு்ககு கி்ட்ககைாமல் பபாகி்து. 
நாம் விரல் நுனிகை்ைப் பாரப்பபாம்.   

்கைகுலு்ககி்க சகைாளவதுபபால, ்கைகூப் -
பி்க சகைாளவதும் ஒரு ்வ்ததியமு்்தான். 
இ்வபறறி கைணணதாென் தன் நூல்கைளில் 
மிகை அழகைாை விை்ககைங்கை்ை தநதிரு்ககி்ார. 
'பபாகைம் பயாகைம் பராகைம்' என்ச்ாரு பு்ததகைம் 

ஆயிர்தது சதாைாயிர்தது எழுபதுகைளின் 
நடுப்பகுதியில் வநதது. ஒரு சி்ததர எழுதிய 
பு்ததகைம். இ்வ இரணடும் இநதுமத த்த-

துவங்கை்ை விஞ்ாை ரீதியாகை விை்ககியி-
ருநதை. இவற்்ப் படி்ததுவிடடு அவற்் 
பரீட்ெ செய்தும் பார்ததிரு்ககிப்ன். அதில் 

பல விடயங்கைள என்்ை ஆசெரிய்ததில் ஆழ்த-
தியிருநதை.   

அ்ககுபஞெர எல்பலாரும் அறிநததுதான். 
அ்ககியூ பி்ெர என்ச்ாரு ்வ்ததியமு்் 
பறறிய ஒரு சபண ்வ்ததியர எழுதிய 
நூல் எை்ககு்க கி்ட்தத அடு்தத சபா்ககிஷம் 
எைலாம். அதில் வழிபாடு செய்வதாகை நி்ை்த-
து்க சகைாணடு நாம் ்கைகூப்பி வணங்குவதில் 
உளை தா்தபரியம் என்ை எை்க குறி்ககைப்பட-
டிருநதது. ஒருதட்வ வாரியார சொன்ைார. 
்கைகை்ை்க கூப்பும்பபாது நமது ்கைகைளில் 
எதுவும் இல்்ல எல்லாம் நீதான் எை அர்த-
தப்படு்ததுகிப்ாம் என்று. இ்்வனின் முன் 
்கைகை்ை விரி்தது்ககைாடடி அ்த்க கூப்புகி-
ப்ாம் என்று. ்கைகைளு்ககுள எ்தயும் 
்வ்ததிரு்ககை்க கூடாது என்பதுமு்்.. 
இன்று யார கும்பிடடாலும் ்கைகை -
ளு்ககுள செல்பபா்ை ்வ்ததிருப் -

பது வழ்ககைம். ்கைகைளின் இ்டபய பபா்ை 
்வ்ததிருப்ப்த தவிர்ககை முடியவில்்ல.   

எமது ப்ததுவிரல்கைளின் நுனிகை்ையும் ஒன்-
ப்ாசடான்று இ்ண்தது நுனிவிரல்கைளு்ககு 
அழு்ததம் சகைாடு்ககும் பபாது நமது மை அழு்த -
தம் கு்்யும். சுமார ஐநது நிமிடம் அழு்ததம் 
சகைாடு்ததாகை பவணடும். 

்கைகைபைா கைால்கைபைா அதன் விரல்கைளும் 
விரல் நுனிகைளும் அபாரெ்கதியுடன் இருப்ப்த 
எம்மில் பலர அறிவதில்்ல. பயாகியரும் ்ானி-
யரும் ்கை்கசகைாளளும் சின் மு்ததி்ர அபாரெ்க -
தியு்டயது.   

இநது, கிறிஸதவ, ம்ககைள தமது வண்ககை நிகைழ-
வில் ்கையில் ்வ்தது உருடடும் செபமா்ல, 
உரு்ததிராடெமா்ல என்பவற்் தமது சபரு -

விரலு்ககும் ஆடகைாடடி விரலு்ககும் 

இ்டயில் ்வ்தது 
உருடடும்பபாது அநத 
இரு விரல்கைளின் உராய்வு 
பாரிய மைவலி்ம்ய 
சகைாடு்ககும் என்ப்த 

அநத நூலில் நான் படி்தபதன். இன்னும் இநத 
விரல்கைளில் நாம் செய்யும் பலவித அபிநயங் -
கைள அதாவது மு்ததி்ரகைள பலவித பநாய்கை -
்ை்த தீர்ககும் மருநதாகி்து என்ப்த, 'பதகைம் 
சி்்ககை பயாகைம்' என்் நூலில் மிகை அழகைாகை 
விை்ககுகி்ார ஒரு அறி்ர. இது இப்பபாது ஒரு 
சதா்ல்ககைாடசி அ்லவரி்ெயிலும் பார்ககை்க 
கூடியதாகை உளைது. பயங்கைரமாை மூடடுவலி-
யில் நான் நட்ககைமுடியாமல் கைஸடப்படடபபாது 
ஒரு மு்ததி்ர்ய நாறப்தசதடடு நாடகைள செய்து 
பூரண குணம்டநபதன் என்்ால் நம்பமாடடீர-
கைள. வாழ்க்கைமு்்கை்ை எம்ககு இயற்கை 

வகு்தபத தநதிரு்ககி்து. நாம் அ்த எப்பபாது 
மீ் ஆரம்பி்ககிப்ாபமா அப்பபாது அது நம்ககு 
பநாயாகை மாறுகி்து.   

மனிதன் புதிதாகை எ்தயும் உருவா்ககை -
வில்்ல. ஏறகைைபவ உலகை்ததில் உளை்வ-
தான். அ்த அவன் பதடி்க கைணடுபிடி்ககி்ான் 
அவவைவுதான். சநருப்்ப்க கைணடுபிடி்தததும், 
மின் - ொர்த்த கைணடுபிடி்தததும் 

உலகின் கைணடுபிடிப்பு -
கைளில் முதன்்மயா-
ைது எை கூ்ப்பட -

டாலும் ெ்ககைரபம 
மிகை பயன்த -

ரும் கைணடுபிடிப்பாகை 
கைருதப்படுகி்து. பின்-
னுளை கைணடுபிடிப்-
புகைளு்ககும் ெ்ககைரம் 
இல்லாமல் சவறும் 

அணு்ததுகைளகைளின் உதவியுடன் கைருவிகைள 
இயங்குகின்்ை. சதா்லபபசி, ்கை்ககைடிகைா -
ரம் எல்லாம் நவீை வைரசசி்ய கைணடுவிட -
டை. முறகைால்ததில் வாசைாலிப் சபடடியின் 
உளபை ்வ்ததிொ்லயில் அடு்ககி ்வ்ததி -
ருப்பது பபான்் கைணணாடி ொடிகைள வரி்ெ -
யாகை நிறகும். அ்தவால்வ என்பர. இப்பபாது 
்வ்ததியொ்லயிலும் அப்படி சபரிய ொடிகைபைா 
தணணி மருநபதா கி்டயாது. வாசைாலிப் 
சபடடி்ககுளளும் பவறு விஷயங்கைள வநதுவிட -
டை. இவற்்சயல்லாம் பபாை நூற்ாணடில் 
வாழநத அறி்ரகைள சொல்லாமல் இல்்ல.   

கைாசியிபல வரும் புலவனின் உ்ர்ய கைாஞ-
சியிபல பகைடகை ஒரு கைருவி பவணடும் என்் 
பாரதியின் கைைவு செல்பபாைாகை வநததுபபால 
மகைாபாரதம் ராமாயணம் பபான்் கைாப்பியங் -
கைளில் வநத அஸதிரங்கைள ஏவுகை்ணகைைாகை 
வநததுபபாலும். இப்பபாது புதிதாகை மணணில் 
உலவும் மரமங்கைள எை நாம் நி்ை்ததசதல்-
லாம் சதா்ல்ககைாடசி, வாசைாலி, ்கைபபசிகைள 
இன்னும் ஏராைமாை வடிவங்கைளில் வநதுசகைாண-
டிருப்பது பபாலவும் விரல்நுனிகைளில் வரும் 
விந்த்ய உலகைறியும். இப்பபாதும் சபரிய-
வரகைள பபசும்பபாது சொல்வாரகைபை அவனிடம் 
எ்த்க பகைடடாலும் விரல் நுனியில் பதில் ்வ்த-
திருப்பான் என்று! ஏன் மூ்ககுநுனி என்று சொல் -
ல்ககூடாது? விரல் நுனிகைளின் ெ்கதி மரமம் 
துலங்கி்க சகைாணடிரு்ககி்து. குறிப்பாகை ஆன்மீகை 
ெ்ககைரம் மூலாதார்த்த விஞசி கைால் கைட்டவி -
ரலில் தான் சதாடங்குகி்து என்பது ்ானியர 
அறிநத உண்ம. அதிலிருநதுதான் ்ெவ, 
சபை்தத, ெமண மதங்கைசைல்லாம் நாகைவழி -
பாட்ட பமறசகைாணடை என்பதும் துலங்கைாத 
சபரும் ரகைசியம். நாகைம் மனித உடலின் ஒரு 
குறியீடு மடடுபம அ்த வழிபடும் சபாருைாகை 
சகைாளவதில் ஆன்மீகை கைாரணம் எதுவுபம 
இல்்ல. அதுவும் விரல் நுனியின் ெ்கதிதான். 
கைடஉளபை இருப்பது கைடவுள என்பதும், பகைாயிலா-
வபத தடாகுைங்கைைாவபத தடாபகைாவிலும் மை்த -
துபை குைங்கைளும் மை்ததுபை என்பதும் சி்ததர 
வா்ககு.     

பி ரதான வீதியிலிருந்து பிரியும் இடத்-
தில் வலது மைப்பக்ைம் கிழக்மைப 
்பாரத்த வீடு. ததற்குப புற வாசல் 

இருந்தும்கூட ஏததா அங்கு சா மூமல 
அடிப்பதாைப த்பசிக் தைாளவாரைள.  அந்த 
வழியால் ததாடரந்து ்பயணித்தால் த�ாய் 
த�ாம்்பலம் ததாற்றிவிடும். ஆதலால் 
அமதத் திறக்ை தவணடாதைன்று எங்ை -
ளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டிருந்தது.   

தைற்கு, வடக்கு முமறதய ்பரந்து, ததன் -
னந்ததாபபும் ்பளளிக் கூடமுைாை வகிதட -
டுத்ததுத்பால் ததரிந்தது.  அந்தத் தாழ்நி -
லத்தின் ்பாமதயின் 
ஓரத்தில் ஒட்டியதாை 
அங்தைாரு தைாழுந் -
தன் சலூன் ைமட  
இருந்தது. 

சுற்றிலும் திறந்த 
தவளி. அங்கு இமறக் -
கும் தவயிலுக்குப 
த்பணைள தமலயில் 
தவடு ைட்டிக் 
தைாணடு த�ல் அவித் -
துக் ைாயப த்பாடுவார -
ைள. அடிக்ைடி இந்தத் 
ை ம ட சி யி லி ருந் து 
அந்தக் ைமடசிவமர 
மைைளால் திலாவிக் 
த ை ா ண டி ரு ப ்ப து 
சலூன் ைமடயிலிருந்து 
்பாரத்தால் தசப்பைா -
ைத் ததரியும்.   

அந்தக் குடியிருபபிலும் ததருவிலும் 
ததாழிலாளரைளதான் அதிைம். கிராைபத்ப -
ருக்ைத்தின் ைாரணைாை �ாவிதர வணணார -
ைளின் ததமவயும் அதிைரித்திருந்தது. ைரம் 
தறிபத்பார, ததங்கு ்பறிபத்பார எந்த�ர -
மும் கூவித் திரிவர. 

கூடுதலாைத் ததன்மன, ைா ைரங்ை -
ளின் சிலுசிலுபபும் அமசவும் ைனத்மதக் 
கிறங்ை மவக்கும்் ஒவதவாரு வீட்டுக்குமி -
மடயில் ஒரு இருக்மை த்பான்ற சைைான 
ைல் "�ானும் இருக்தைன்" என்று ைாட்டிக் 
தைாணடிருக்கும். 

அதில்தான் �டக்ை இயலாத முதியவர -
ைமள அைரச் தசய்து அவரைளுக்கு முடி 
சிமரப்பாரைள.   

சிமைமய அலங்ைாரைாை தவட்டி 
வில்லுக் ைரத்மதயில் ்பயணிக்கும் ஒருவர 
எனது கிராைத்திலும் வாழ்ந்திருக்கிறார. 
அவமர ைக்ைள அன்மறய �ாளில் சிலுப -
்பாக்ைாரர என்று அமழத்திருக்கிறாரைள.  
ைாக்கி அமரக்ைால் சட்மடயில் எணதணய் 
முழுக்ைாட்டியதுத்பால் தவரமவ தசார -
தசாரதவன்று ஊற்ற, முைம் சுணடி 
தவைைாய் சலூனுக்குள எட்டு மவக்கும் 
வயல்ைார ைாைா தமலப ்பாமைமய 
அவிழ்த்து தைாழுந்தன் மையில் தைாடுக் -
கும்த்பாது வாங்கில் முடி தவட்டக் ைாத்தி -
ருக்கும் வதக்குப த்பாடி த்பரிய ையிராணடி 
என்று தைல்லி முணுமுணுப்பார.   

குடுமி மவத்துக் தைாணடு முன் ைண -
மடமயச் சிமரத்துக் தைாளளுதல் அந்�ா -
ளில் புழக்ைத்தில் இருந்தது. 

ஆனால் மீமசமய ைட்டும் ைழிக்ை 
தவணடுைாம். அப்படி மீமச மவத்துக் -
தைாளள விரும்பினால் வரி ைட்டும் வழக் -
ைம் த்பணப்பட்டதாம். மீமசமய அடகு 
மவத்துப ்பணம் த்பறு்பவரைளும் வாழ்ந்தி -
ருக்கிறாரைள.   

இந்த மீமச அதிைாரக் குறியாை ைாறிப 
்பல்தவறு ்பரிணாைங்ைமளக் ைடந்து தசல் -
கிறது. அருவா மீமச, தைாடுவா மீமச, 
தைாடுக்கு மீமச, துளளு மீமச, துடி மீமச, 
ைடா மீமச, கீரி மீமச, முணடு மீமச, பூச்சி 
மீமச, தைாசுக்தைாட்டான் மீமச, குணடு 
மீமச, ஹிட்லர மீமச என்்பதான வடி -
வங்ைளில் ஒதுக்ைப்பட்ட இந்த மீமசைள 
்பாரபத்பாமர அச்சமூட்டுவதாை இருந் -
தன. அரும்பு, ஒத்த மீமச, குறும்பு, 
்பக்ைடா, அய்யனார மீமச, தசணடு, குச்சி 
எனப த்பருகிப த்பயர த்பான உதட்டின் 
தைல் மீமசைள கிளுகிளுபபூட்டுவதா -
ைவும் இலகுவாைப பிடித்து பிய்த்துப 
பிடுங்கி எறியும் பூமன தராைங்ைளாைவும் 
சிலருக்கு வளரகின்றன.   

இமவத்பால இன்னும் நிலவில் கிடக் -
கின்ற சிறு ைறுபபு அழகு தசரப்பது ைாதிரி, 
சிலர தமல முடிைளும் வளரந்துத்பாய் 
ததாட்டவன் ்பழியில் நிற்கும். தைா்பம் 
தைாணட ைடாயின் வமளந்த தைாம்பு -
த்பான்ற தைசம், தாறு ைாறாய் தமலயில் 
அஞசாறு ையிர, திருகுமுடி இமவ ்பதின் 
்பருவ உடலுக்கு �மைச்சுமவ உணரமவப 
்பமற சாற்றும் தைல்லிய அமடயாளங்ை -
ளாகும். 

சிலருக்கு இது அடரத்தியாகி ஆண -
மைக்குரிய மிடுக்மைக் தைாடுக்கும். தமச 
இறுக்ைைாகி இளமைப த்பாலிவு கூடும். 
குரலும் ைாறி விடும்.   

வீடுைளுக்குச் தசன்றும் ஆற்தறாரங் -
ைளில் இருந்தும் முடி ைமளந்த முமற 
ைாறிப பின்னர சலூன் ைமடைள உருவாக் -

ைம் த்பற்றன. ைழிக்கும் தசயலும் ைத்த -
ரிக்கும் ததாழிலும் ையிர என்ற மையத்தி -
லிருந்துதான் ததாடங்குகிறது. 

அழகிய முடியுமடயவமளக் குணடல -
தைசி, நீல தைசி என்கின்தறாம். 

ைருங்கூந்தமல வணடார குழதலன் -
றும், நீணட த�டிய சுருணட முடியிமனக் 
கூந்தல், ைதுபபு எனவும் ்பல ்பதிலிப 
த்பயரைளுடன் அமழக்கின்தறாம். 
உதராைம் என்்பது வட தைாழிச் தசால் -
லாைவும் இமவைளுள 'ையிர' என்ற ்பதம் 
ைட்டுதை சுத்தைான தமிழாைவும் விரிந் -

துளளது. இதற்கு தைலும் ்பல திருமுடிப 
த்பயரைள இருக்ைலாம்.   

ையிர ஒரு தைளரவம் என ஒருமுைப்ப -
டுத்தப்பட்டிருக்கும் சமூைத்தின் ைத்தியில் 
சைணரைளும் த்பளத்தரைளும் �ாடிமுடி, 
தமல முடியிமன ைழிப்பதால் தைட்ட 
ஆவிைள தவளிதயறுகின்றன என்று �ம்பி -
னர. 

தவணமையான ஆமட அணிந்து உச் -
சியில் குடுமிமவத்து இதர ்பகுதிைமளச் 
சிமரத்து தவறும் தமலயில் எணதணய் 
தடவி எங்ைள வீட்டுக்கு தவளமள 
தவளுக்ை ைாராபபுத் தூக்கிவரும் த்பரி -
யணணன் அன்று முதல் என் நிமனவில் 
்பதிந்திருக்கிறார. 

ைற்றவரைளிடமிருந்து தன்மனத் தனித் -
துக் ைாட்டதவ முஸ்லிம்ைள தாடியிமன 
வளரத்துக் தைாணடு மீமசயிமனக் ைத்த -
ரித்துக் தைாளவமத, மீமசமய ஒட்டக் 
ைத்தரியுங்ைள. (ைஜூசி - த�ருபபு வணங் -
கிைளத்பால் அல்லாது) தாடிமய வளர 
விடுங்ைள  என்று அறிவிப்பவர அபுூுஹ -
மரரா (ரலி).   

"ஒரு ையிரும் புடுங்ை ஏலாது", "நீ 
வழிச்சது த்பாதும்",  "ையிரப புடுங்கின 
ைமத", "என்ன ையிருக்கு", "அந்த ையி -
தரல்லாம் எனக்குத் ததரியும்", "சிமரக் -
ைப த்பாை தவணடியது தான்", "ஆமச 
�மரக்ைல்ல" இந்த ைான்மியத் ததாடர -
ைமள எங்ைள கிராமியச் சணமட, வாய்த் 
தரக்ைங்ைளில் தைட்டிருக்கிதறன். 

அன்மறய தரைப ்பளளிைளில் முடி 
வழிபபுச் சட்டம் இருந்தது.  ்பருவ -
ைமடந்த ைாணவரைள மீமசயிமன 
மவத்துக் தைாளளல் கூடாது எனும் 
நிமலயில் முடி அதிைம் மவத்திருந்தவர -
ைமள அமழத்துவந்து எணதணய் பூசி 
தவயிலில் நிற்ை மவப்பததாடு �ாவிதர -
ைள சுற்றிநின்று தவட்டுவாரைள. 

இமடயிமடதய வாத்திைார பிரம் -
பினால் பின் புறத்தில் இழுத்துவிட, 
வலியில் த�ளியும் தைாணமடக் குத்பரர -
ைள தமலைள ்பள்பளப்பாய் இலங்கும்.   

ைரபுவழிப ்பரம்்பமரயில் ைருத்துவர -
ைளான �ாவிதரைள ்பல பிரிவினரைளாை - 
அம்்பட்டர, ்பணடிதர, �ாசுவர, ்பரியாரி, 
்பணடுவர, குடிைைன் என அறியப்பட்ட -
னர. 

எங்ைள அயல் கிராைம் ஒன்றிற்கு 
�ாவிதன் தவளி என்னும் த்பயர இருக்கி -
றது.  

திருைணத்துக்கு முந்திய �ாள ைணை -
ைன் ையிர தவட்டி முைச் சவரம் தசய்ய 
அவவூருக்குப த்பாய் வருவது வழக்ைம்.  
இதமன அன்மறய �ாளில் ைாபபிளமளச் 
சவரம் என்று அமழத்தனர.   

அந்த உயரைான ைதிமரயில் அைரவ -
ததன்றால் விருப்பம்தான். ைழுத்துவமர 
தவளமளத் துணியால் த்பாரத்தி நிமலக் 
ைணணாடிமுன் இருத்தப்படுதவன். 
தமலயில் ஆங்ைாங்தை ஊரந்து ஊரந்து ்பய -
ணிக்கும் சீபபும் ைத்தரிக்தைாலும் எந்த இம் -
மசமயயும் தருவதில்மல. இமட �டுவில் 
நுமழயும் �ட்டுவக்ைாலி மை தைஷின் 
அதன் தைல்தான் எனக்குக் தைா்பம். புடுப -
புடுதவன்று தமல முடிமய த�ாணடி 
இடுங்கி விடும்த்பாது சுள என்ற த�ாவுக்கு 
அதிைம் அஞசுதவன்.   

சவரக்ைத்தி பிடரி ையிமர வழித்துச் சீர -
்படுத்தும்த்பாது, கூச்சம் உடதலங்கும் 
்பரவும்.     

சலூன் கடை   

மஞ்சரி களஞசியம் H
u

dh
a

வாழவாதாரமா 

சேதாரமா 206

தமிழக் கவி
சேசுகின்ார்

திைன, புனித வனத்து சின்னப்பர ஆலயத்-
தின் 125 ஆம் ஆணடு த்பருவிழா ைடந்த 
ஞாயிற்றுக்கிழமையன்று (09) ஆலய ்பங் -
குத்தந்மத கிறிஸ்டி த்பால் தமலமையில் 
தைாணடாடப்பட்டது. இபத்பருவிழாவுக் -
ைான திருப்பலி அதி வணக்ைத்திற்குரிய 
ஆயர வியானி த்பரனாணதடா ஆணட -

மையினால் ஒபபுக் தைாடுக்ைப்பட்டது.   
அன்று புனித வனத்து சின்னப்பரின் திருச் -
சுரூ்ப ்பவனி ஆலய வீதியில் இடம்த்பற் -
றது. இவவிழாவில் ஆணடமை வியானி 
த்பரணன்தடா ைற்றும் த்பளத்த குரு 
உட்்பட இந்து, இஸ்லாம் என த்பருைள -
விலாதனார ்பங்தைற்றியிருந்தனர. அத்து -

டன் ைணடி ைமற ைாவட்ட ்பங்கு தந்மத -
ைள உளளிட்ட அமனவரும் ஆணடமை 
வியானி த்பரணன்தடாவின் ஆசிமய த்பற் -
றுக்தைாணடனர.   

இயற்கை வகுத்து 
தந்திருக்கும் வாழ்வியல்  

திகன வனத்து சினனப்பர் ஆலயத்தின 125 ஆம் ஆண்டு ப்பருவிழா   

ஆ. ரமேஸ்  ...?
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$iuj;jfLfs; cw;gj;jpapy; 
Kd;Ndhbahfj; jpfOk; iwNdh> 

njw;fhrpa gpuhe;jpa ehLfSf;F Kjy; 
1000 nfhs;fyd; $iuj;jfLfis Vw;Wkjp 
nra;tij G+u;j;jpnra;Js;sJ. ,ijf; 
Fwpf;Fk; tpNrl epfo;T epjp mikr;ru; 
grpy;uh[gf;rtpd; gq;Nfw;Gld; nfhOk;gpy; 
fle;j brk;gu; 14 Mk; jpfjpad;W Vw;ghL 
nra;ag;gl;bUe;jJ. ,e;epfo;tpy; iwNdh 
&/gpq; Gnuhlf;l;]; ypkpnll; Kfhikj;Jt 
gzpg;ghsu; <.N[.Qhdk;> epWtdj;jpd; 
rpNu\;l epu;thf mq;fj;jtu;fs; kw;Wk; 
tpUe;jpdu;fSk; fye;Jnfhz;ldu;.
mz;ikapy; ,lk;ngw;w 24MtJ [dhjpgjp 

Vw;Wkjp tpUJfs; 2020/21 ,y; ngWkjp 
Nru;f;fg;gl;l jhJg;nghUl;fs; gpuptpy; rpwe;j 
Vw;Wkjpahsuhf iwNdh &/gpq; Gnuhlf;l;]; 
ypkpnll; njupTnra;ag;gl;bUe;jJ. mjD}
lhf Njrj;jpd; nghUshjhuj;Jf;F gq;fspg;G 
toq;Fk; gpujhd epWtdk; vDk; jdJ 
epiyia NkYk; cWjpnra;Js;sJ.
iwNdh &/gpq; Gnuhlf;l;]; ypkpnll; 

Kfhikj;Jt gzpg;ghsu; <.N[. Qhdk; 
,e;epfo;tpy; ciuahw;Wifapy;> 
“Efu;NthUf;F ngWkjp Nru;f;Fk; cyfj;juk; 
tha;e;j njhopy;El;gq;fspy; njhlu;r;rpahf 
KjyPLfs; kw;Wk; Ra Nkk;gLj;jy;fis 
Nkw;nfhz;bUe;jikapD}lhf> rthy;fs; 
epiwe;j ,f;fhyg;gFjpapy; ,e;j 
iky;fy;iy va;Jtjw;F iwNdhtpdhy; 
Kbe;jpUe;jJ. 100% ,yq;ifapd; epWtdk; 
vDk; tifapy;> gy jrhg;jfhykhf rpwe;j 
juj;jpyike;j jahupg;Gfis re;ijapy; 
tpepNahfpf;fpd;Nwhk;. jukhd $iuj;jfLfs; 
jahupg;GfSf;fhd Nfs;tpia Njhw;Wtpj;J> 

ru;tNjr nraw;ghl;lhsu;fSld; 
Nghl;baplf;$ba tifapy; vk;ik 
je;jpNuhgha uPjpapy; kPsikj;Js;Nshk; 
vd;whu;.
Vw;Wkjp mgptpUj;jp rigapd; jtprhsUk; 

gpujk epiwNtw;W mjpfhupAkhd RNu\;bnky; 
,yq;if KjyPl;Lr;rig gzpg;ghsu;> grz; 
tzpfNrfu; ,yq;iff;fhd ghfp];jhdpd; 
capu;];jhdpfu; (,ilf;fhy)> jd;tPu; 
m`kl; murhq;f jfty; jpizf;fsj;jpd; 
Nkyjpf gzpg;ghsu; ehafk; kpype;j uh[gf;\; 
tzpfj; jpizf;fsj;jpd; tzpfg;gpupTg; 
gzpg;ghsu; kw;Wk; tzpf Cf;Ftpg;Gj; 

jiytu; [p.vy;. QhdNjt kw;Wk; ,yq;if 
ghfp];jhd; tpahghu rk;Nksdj;jpd; jiytu; 
NrhkRe;juk; nja;tehafk; MfpNahu; 
,e;epfo;tpy; fye;J nfhz;ldu;. 
Vw;Wkjp mgptpUj;jp rigapd; jtprhsUk; 

gpujk epiwNtw;W mjpfhupAkhd 
RNu\;bnky;> iwNdh &/gpq; Gnuhlf;l;]; 
ypkpnll; gzpg;ghsu; [{l;ngu;dhd;NlhTf;F 
ed;wp njuptpj;J milahsr; 
rpd;dnkhd;iw guprspj;jpUe;jhu;. 
ghuk;gupakw;w Vw;Wkjpfs; gpuptpy; 
epWtdj;jpd; rhjidia ghuhl;Lk; 
tifapy; ,J toq;fg;gl;bUe;jJ.

cs;ehl;L nghUshjhuj;Jf;F iwNdhtpd; gq;fspg;G:
njw;fhrpahTf;F 1>000 nfhs;fyd; $iuj;jfLfs; Vw;Wkjp Kd;dzp rpWtu; Nrkpg;Gf; 

fzf;fhd nryhd; bf;fpup> 
‘Tikiri Save the Moment’ Gifg;glg; 
Nghl;bia Kd;ndLj;Js;sJ. 
rpWtu;fs; kj;jpapy; jkJ 
tho;f;ifapd; rpwe;j 
jUzq;fis Gifg;glnkLg;gij 
Cf;Ftpf;Fk; tifapy; ,g;Nghl;b 
Vw;ghL nra;ag;gl;Ls;sJ. fle;j 
,UtUlfhykhf> nfhtpl;-19 
njhw;Wg;guty; fhuzkhf 
kf;fspd; elkhl;lk; ngUkstpy; 
Fiwf;fg;gl;Ls;s epiyapy;> gy 
rpWtu;fSf;F Gifg;glf;fiy  kpfTk; 
Nerpf;fg;gLk; mk;rkhf khwpapUe;jJ.
mtu;fis ftUk; jUzq;fis 

Gifg;glk; vLg;gjD}lhf> mtu;fsplk; 
fhzg;gLk; Mf;fj;jpwd; Nkk;gLj;jg;gl;L> 
ngUk; kfpo;r;rpia Vw;gLj;Jk;. ,jid 
Gupe;Jnfhz;L> nryhd; bf;fpup> bf;fpup 
fzf;Fjhuu;fs; kj;jpapy; Nrkpg;Gg; 
gof;fj;ij Cf;Ftpj;J> KjyhtJ 
b[pl;ly; Gifg;gl Nghl;bia Vw;ghL 
nra;jpUe;jJ. 
,yq;ifapy; mjpfsT Nerpf;fg;gLk; 

rpWtu; Nrkpg;Gf; fzf;fhf nryhd; 
bf;fpup fzf;F mike;Js;sJ. ru;tNjr 
Nghf;Ffis gpd;gw;WtJ kw;Wk; 
rpWtu;fSf;F fsj;ij Vw;gLj;jpf;nfhLg;gJ 
Nghd;wd nryhd; bf;fpupapd; ,yf;Ffshf 
mike;Js;sd. rpWtu;fSf;F 
fy;tpawpT+l;LtJ> <Lghl;il NgZtJ 
kw;Wk; Cf;Ftpg;gJ Nghd;wtw;wpy; gy 
Gj;jhf;fkhd topKiwfis ,dq;fhZk; 
eltbf;iffis tq;fp njhlu;r;rpahf 
,dq;fz;l tz;zKs;sJ. ,j;jpl;lj;jpD}
lhf> jkJ ,sk; thbf;ifahsu;fis 
Cf;Ftpj;J. jkJ ,dpa jUzq;fis 

glnkLj;J> mtw;iw epidthf 
itj;jpUe;J> jkJ FLk;gj;jhu; kw;Wk; 
md;Gf;Fupatu;fSld; kfpo;tjw;F 
VJthf mike;Js;sJ. ,e;jg; Nghl;bapd; 
ntw;wpahsu;fSf;F ngWkjptha;e;j 
gzg;gupRfs; kw;Wk; rhd;wpjo;fs; Nghd;wd 
toq;fg;gl;lJld;> njupT nra;ag;gl;l 
Gifg;glq;fs; 2022 Mk; Mz;bd; nryhd; 
tq;fpapd; ehl;fhl;bapy; gpuRupf;fg;gl;ld.
 ,g;Nghl;b ,U gpupTfis 

cs;slf;fpapUe;jJ. gq;Fgw;Weu; 
fspypUe;J ntw;wpahsu;fs; njupT 
,lk;ngw;wJld;> 'Most Popular Photographs' ,y; 
Ie;J ntw;wpahsu;fs; njupTnra;ag;gl;ldu;. 
,e;jg;gpuptpy; nryhd; tq;fpapd; 
cj;jpNahfG+u;t r%f Clf fl;likg;gpy; 
mjpfsT  likes, shares kw;Wk; 
responses mbg;gilapy; re;jdp 
my`Nfhd;> ̀ nkj;nfk;rpY> N[. ̀ pU\d;> 
kpDjptpJd;ah kw;Wk; nrDypneJk;rh 
MfpNahu; ntw;wpahsu;fshf njupT 
nra;ag;gl;bUe;jdu;. 'Best Photographs' 
gpuptpy; cs;sf eLtu; FOtpdhy; Mjpy; 
tPuf;nfhb> nkh`kl; gah]; Mjp/t;> vk;.
lgps;A. gkjp rnrd;ah> rkP`h r/th]; 
kw;Wk; u\pj; MfpNahu; ntw;wpahsu;fshfj; 
njupTnra;ag;gl;bUe;jdu;.

nryhd; tq;fp Kd;ndLf;Fk; ‘Tikiri Save 
the Moment’ b[pl;ly; Gifg;glg; Nghl;b

DFCC tq;fpahdJ> fWth Vw;Wkjp kw;Wk; 
mtu;fspd; toq;fy; rq;fpypapd; Fwpg;gplj;jf;f 

gq;fspg;Gfis mq;fPfupj;J> ehl;bw;F tUk; 

me;epanryhtzpia mjpfupg;gjw;fhd 

epfo;r;rpj; jpl;lj;ij eilKiwg;gLj;jpAs;sJ. 

,e;j epfo;r;rpj; jpl;lj;jpd; %yk;> DFCC tq;fp 
fWth Vw;Wkjpahsu;fspd; Njitfis ed;F 

Gupe;Jnfhs;tjw;fhf rpyfhyk; mtu;fSldhd 

<Lghl;bw;Fg;gpwF gpuj;jpNafkakhf;fg;gl;l 

Vw;Wkjp epjpapay; jPu;Tfis toq;fpAs;sJ.

,e;j epfo;r;rpj;jpl;lk; fWth cw;gj;jp 

kw;Wk; Vw;Wkjpj; njhopw;Jiwapy; gy 

Kf;fpa gq;Fjhuu;fis cs;thq;fpAs;sijj; 

njhlu;e;J> Nju;e;njLf;fg;gl;l fpisfshy; 

njhlu;r;rpahd nraw;ghLfis 

Kd;ndLf;fpd;wd. DFCC tq;fp toq;fpAs;s 
jPu;Tfs; ,Jtiu ed;F gad;gLj;jg;gl;L> 

Jiwapd; tzpf msT kl;lq;fspy; 

Fwpg;gplj;jf;f mjpfupg;Gf;F ,lkspj;Js;sJ. 

tq;fpapd; gpuj;jpNafkakhf;fg;gl;l Ez;> rpwpa 

kw;Wk; eLj;ju mstpyhd njhopw;Jiwf;fhd 

epjpapay; Nrit toq;fy;> rpwe;j 

cw;gj;jpj;jpwd; kw;Wk; gyhgyid cWjp 

nra;tjw;fhf> Vw;Wkjp thbf;ifahsu;fspd; 

toq;fy; rq;fpypia ,yf;fhff; nfhz;L fWth 

njhopw;JiwapYk; mwpKfg;gLj;jg;gl;lJ.

,j;jpl;lk; njhlu;gpy; fUj;Jj; njuptpj;j 

DFCC tq;fpapd; fly;fle;j tq;fpr;Nrit> 

thzpgk; kw;Wk; ru;tNjr tu;j;jf 

mgptpUj;jpf;fhd Jizj;jiyik mjpfhup 

md;ld; MWKfk;> “DFCC tq;fpahdJ> 

Kf;fpa fWth Vw;Wkjpahsu;fSf;F 

mjd; tpupthd Vw;Wkjp epjpj;jPu;Tfis 

toq;Ftjpy; kfpo;r;rpailfpwJ. me;epar; 

nryhtzp tuit Kd;ndLg;gjd; %yk; 

Njrpa nghUshjhuj;jpd; kPnsOr;rp 

kw;Wk; tsu;r;rpiag; Ngzpg;ghJfhf;f 

,lkspf;fpd;wJ. ,e;j mq;fPfhuj; jpl;lk; 

ek;Kld; njhlu;Ggl;l jug;gpdupd; tsu;r;rp 

kw;Wk; RgPl;rj;jpw;F gq;fspf;Fk; DFCC 
tq;fpapd; ePz;lfhyg; gazj;jpd; xU 

gFjpahFk; vd;whu;.

இலங்கை ப�ொருளொதொரத்த ஸ்திரப�டுதத 
�ஙகைளிபபு பெய்யும் DFCC வஙகி

njhiyj;njhlu;G Nrit toq;Fdu;fSf;F 
ngWkjpNru; Nritfis toq;Ftjpy; 
ftdk; nrYj;jptUk; ,yq;ifapd; 
nghOJNghf;F tu;j;jf Kd;Ndhbahd 
EVOKE INTERNATIONAL 
LIMITED MdJ> SLT - Mobitel 
cld; ,ize;J njhiyNgrp miog;G 
xypf;fhd gpd;dzp ,ir 'CALLER 
TUNE' Nritia toq;FfpwJ. ,r; 
NritahdJ SLT-Mobitel epiyahd 
tPl;L njhiyNgrp thbf;ifahsu;fs;> 
khjhe;jk; &. 30 kw;Wk; tupfs; nrYj;jp> 
jhq;fs; tpUk;Gk; ,iria my;yJ 
ghliy miog;ghsu; xUtu; miog;ig 
Nkw;nfhs;Sk;NghJ mtUf;F Nfl;Fk; 
tifapy; mikj;Jf; nfhs;sKbAk;. 
gjpTf; fl;lzkhf Kjy;jlit &. 40 
kw;Wk; tupia nrYj;jp ,e;j Nritia 
nray;gLj;jyhk;.
,r;Nrit midj;J epiyahd 

tPl;Lj; njhiyNgrp ,izg;GfSf;Fk; 
tp];jupf;fg;gl;Ls;sJld;> 1259 vDk; 
cldb njhiyNgrp ,yf;fj;ij 
miog;gjd; (rpq;fsk;> jkpo;> Mq;fpyj;jpy; 
mike;j jd;dpaf;f Fuy; IVR Nrit) 
%yk; mjid vspjhf nray;gLj;jyhk;. 
thbf;ifahsu;fs; khjj;jpw;F &. 90 

kw;Wk; tupia nrYj;jp“JUKEBOX“ 
(ghly; gl;bay; - PLAYLIST) 
vDk; njupitAk; Nkw;nfhs;sKbAk;.  
,jd;NghJ>  njupTnra;ag;gl;l gl;baypy; 
cs;s ghly;fs;> cs;tUk; xt;nthU 
miog;Gfspd;NghJk; khwpkhwp xypf;f 
tplg;gLk;.
,e;j $l;lhz;ik Fwpj;J fUj;J 

njuptpj;j EVOKE INTERNATIONAL 
epWtdj;jpd; ];jhgf gpujk epiwNtw;W 
mjpfhupAk; mjd; gzpg;ghsUkhd y`pU 
tpf;ukrpq;f> SLT-Mobitel cld; 
ifNfhu;g;gjpy; ehk; kfpo;r;rpailfpNwhk;. 
,e;j $l;lhz;ikahdJ> ,jpy; 
rk;ge;jg;gl;l midj;J jug;gpdUf;Fk; xU 
ntw;wpfukhdjhFk;. SLT -Mobitel 
epiyahd tPl;Lj; njhiyNgrp 
thbf;ifahsu;fSk; mtu;fspd; miog;ghsu; 
Nfl;Fk; ,iria mtu;fSf;F Vw;wthW 
khw;wpaikf;f tha;g;G Vw;gLj;jg;gl;Ls;sJ. 
,yq;ifapd; Kjw;ju ,izg;G toq;Feuhd 
SLT-Mobitel - nghOJNghf;fpd; 
Kd;dzp tu;j;jfehkkhd Evoke 
cld; ,ize;J> kpy;ypad; fzf;fhd 
,yq;ifau;fSf;F ed;ikaspf;Fk; 
tifapYk;> kfpo;tpg;gjw;Fkhd Nritia 
toq;Fnkd vjpu;ghu;f;fpNwhk; vd;whu;. 

The Business World Internati 
onal Organization Vw;ghLnra;j 
Business World 
International tpUJ 
tpoh mz;ikapy; nfhOk;G 
jh[;rKj;uh N`hl;lypy; 
Nfhyhfykhf eilngw;wJ. 
Mrpa gRgpf; tyaj;jpy; 
rpwe;J tpsq;Fk; njhopy; 
Kaw;rpfis nfsutpf;Fk; 
BWIO tpUJtpoh ru;tNjr 
mq;fPfhuj;ij ngw;Ws;sJ. 
ru;tNjr tu;j;jf cyfpy; 
kpfr;rpwe;j Kiwapy; 
njhopy; Kaw;rpfis 
Kd;ndLf;Fk; epWtdq;fis 
,dq;fz;L ghuhl;b 
nfsutpf;Fk; Nehf;fj;Jld; 

nraw;gLk; The Business 
World InternationalOrganization 
mnkupf;fhit jskhfnfhz;L 
,aq;FnkhU mikg;ghFk;. 
kpfr;rpwe;j kw;Wk; rPuhd 
epu;thf eilKiwfSld; 
,aq;Ffpd;w njhopy; 
Kaw;rpfis nfsutpg;gjd; 
%yk; rpwe;j njhopy; 
Kaw;rpahsu;fis Cf;Ftpf;Fk; 
gzpia BWIO tpUJtpoh 
Nkw;nfhz;L tUfpwJ. Gjpa 
njhopy;Kaw;rpfs;> rpwpa 
kw;Wk; ghupastpyhd njhopy; 
Kaw;rpfs;> Nritfs; kw;Wk; 
cw;gj;jp njhopy; Kaw;rpfs;> 
r%f eyNdhk;Gif kw;Wk; 
epiyj;jFNgz; mgptpUj;jpf;F 

gq;fspg;Gr; nra;fpd;w 
njhopy;Kaw;rpfs; vd 30 
gpupTfspd; fPo; BWIO tpUJfs; 
toq;fg;gLfpd;wd.

BWIO tpUJ tpohtpy; 
murkw;Wk; jdpahu; 
Jiwfspd; cau;epu;thf 
kw;Wk; epiwNtw;W 
cj;jpNahfj;ju;fs;> Kd;dzp 
njhopy; mjpgu;fs; kw;Wk; 
gy;NtW njhopy; ty;Ydu;fs; 
fye;Jnfhz;lhu;fs;. ,t;tpUJ 
tpohtpy; gpujk tpUe;jpdu;fshf 
Kd;dhs; [dhjpgjp 
ikj;jpupghy rpwpNrd kw;Wk; 
Mrpa> Mgpupf;f tzpf kw;Wk; 
ifj;njhopy; rigapd; jiytu; 
fyhepjp [P.B rpq;`hTk; 
nfsut tpUe;jpdu;fshf 
mikr;ru;fshd rky; uh[gf;r> 
nre;jpy; njhz;lkhd; Kd;dhs; 
mikr;ru; mu;[{d uzJq;f> 
gpujpnghyp]; khmjpgu; m[pj; 
Nuh`d MfpNahUk; fye;J 
rpwg;gpj;jdu;. 

BWIO International Chapter 
jiytu; fyhepjp nlf;];lu; 
gu;dhe;J> fyhepjp jupe;J 
tpN[ehaf;f (cg jiytu; - 
USA International Chapter) fyhepjp 
vk;.V.V [ghu; (cg jiytu; - SL Chapter) 
MfpNahu; tpUe;jpdu;fis 
tuNtw;wdu;. tpohtpd; 
gpujhd ciuia Asia 
German SportsExchange gpujk 
epiwNtw;W mjpfhupAk; 
BWIO MNyhridf; FO 
mq;fj;jtUkhd Nguhrpupau; 
bal;ku; Nlhupq; Mw;wpdhu;.

SLT-Mobitel ,w;F ‘CALLER 
TUNES’ trjpia toq;Fk; EVOKE

க�ோலோ�லமோ� நடைபெற்ற Business 
World International விருது விழோ 

,yq;ifapd; khngUk; 
Nfkpq; r%fkhd 

Maximum Esports cld; rpq;fu; 
=yq;fh gpvy;rp mz;ikapy; 
cld;gbf;ifnahd;wpy; ifr;rhj; 
jpl;bUe;jJ. mjd; %yk;> 
,yq;ifapd; Nfkpq; Jiwapd; 
xl;L nkhj;j epakq;fis 
Nkk;gLj;jp jpwd; tpUj;jpf;F 
Mjutspf;Fk; tifapy; 
gpujhd mDruizia toq;f 
Kd;te;Js;sJ. Nghl;bfukhd> 
xOq;fikf;fg;gl;l tPbNah 
Nfkpq; Jiwapy; ,yq;ifapd; 
tsu;e;J tUk; Nfkpq; r%fj;jpd; 
tsu;r;rpf;F ifnfhLf;Fk; 
tifapy; rpq;fupd; ,e;j 
mDruiz mike;Js;sJ.
rpq;fu; Esports Premier League 

epfo;Tf;F mz;ikapy; rpq;fu; 
mDruiz toq;fpapUe;jJ. 
,g;Nghl;bapy; 12 ,sk; mzpfs; 
xU kpy;ypad; &gha; gupRf;fhf 
Nghl;bapl;bUe;jJ. Njrpa 
xypk;gpf; rk;Nksdk; kw;Wk; 
tpisahl;Lj;Jiw mikr;rpdhy; 
,yq;ifapd; cj;jpNahfG+u;t 
tpisahl;Lf;fspy; xd;whf 
esports gpufldk; 
nra;ag;gl;Ls;s epiyapy;> 2022 
Mrpa Nfk;]; tpisahl;Lfspy; 
gq;Nfw;gjw;F rpq;fupd; 
mDruiz mjpAau; gq;fspg;ig 
toq;Ftjhf mike;jpUf;Fk;. 
,e;jg; Nghl;bfspy; vl;lhtJ 
gjf;fg; gpupT Nghl;bahf esports 
mwpKfk; nra;ag;gLk;.
rpq;fu; =yq;fh gpvy;rpapd; 

re;ijg;gLj;jy; gzpg;ghsu; 
\dpy; ngNuuh fUj;Jj; 

njuptpf;ifapy;> “Maximum 
Esports cld; gq;fhz;ikia 
Vw;gLj;jpAs;sijapl;L rpq;fu; 
ngUik nfhs;fpd;wJ. 
cs;ehl;L tpisahl;L 
epfo;Tfs; kw;Wk; fpupf;fl;> uf;gp 
kw;Wk; ,ju tpisahl;Lf;fisr; 
Nru;e;j tPuu;fSf;F tYT+l;b 
mDruiz toq;Ftjpy; 
rpq;fu; Kd;dzpapy; jpfOk; 
epiyapy;> nka;epfu; 
tpisahl;L cyfpy; vkJ 
cj;jpNahfG+u;t mDruiz 
gpuNtrj;ij Kd;ndLg;gijapl;L 
kfpo;r;rpailfpd;Nwhk;. 
,yq;ifapd; ,isQu;fSldhd 
vkJ GJg;gpf;fg;gl;l 
Nehf;fj;ij typikg;gLj;Jk; 
tifapy; ,e;j gq;fhz;ik 
njhlu;e;Jk; mike;jpUg;gJld;> 
Efu;Nthu;fspd; Njitfis 
czu;e;J nrayhw;Wk; 
Kd;Ndhbahd tu;j;jf 
ehkkhf mike;jpUg;gJld;> 
mt;thwhd Cf;Ftpg;GfspD}
lhf vkJ tu;j;jf ehk 

rd;dhkj;ij Ngzp Kd;ndLj;Jr; 
nry;yf;$bajhfTk; cs;sJ. 

Maximum Esports ];jhgfUk; 
,iz cupikahsUkhd               
\p`hd; nkhuha]; fUj;Jj; 
njuptpf;ifapy;> “mLj;j 
Mz;by; rpq;fu; =yq;fhtpd; 
mDruizapy; esports 
fspy; gq;Nfw;f tha;g;Gf; 
fpilj;Js;sijapl;L ehk; 
kpfTk; kfpo;r;rpailfpd;Nwhk;. 
cyfshtpa uPjpapy; esports 
gpugy;akile;J tUfpd;wJ. gy 
ru;tNjr tpisahl;L epfo;Tfspy; 
esports IAk; cj;jpNahfG+u;t 
gjf;fj;Jf;fhd tpisahl;lhf 
gpufldk; nra;JtUk; epiyapy;> 
cs;ehl;by; vkJ jpwikfis 
Nkk;gLj;jp> ru;tNjr kl;lj;jpy; 
,yq;ifia gpujpepjpj;Jtg;gLj;jp 
gq;Nfw;ff;$bajhf 
,Uf;Fk;. vkJ jpwikfis 
Cf;Ftpf;f rpq;fu; vk;Kld; 
ifNfhu;j;Js;sikf;fhf ehk; 
ed;wp njuptpj;Jf; nfhs;fpd;Nwhk; 
vd;whu;.

irgu; jpwid cyfj; juj;Jf;F nfhz;L nry;Yk; 
khngUk; Nfkpq; r%fj;Jld; ifNfhu;f;Fk; rpq;fu; 
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(அஷ்வினி, பரணி, கார்த்திமக முதலாம் பாதம் ) 
ஜனவரி  11 ஆம் திகதி தனுசு இராசிக்கு புதன் 

வக்கிர இயக்கத்தில் சஞசரிக்கின்்ார் .  எனவவ, புத 
ஆதித்ய வயாகம் ஏற்படும். கல்வி சம்பநதைாக நீஙகள் 
எடுத்த  முயற்சிகள் மகக்கூடும். கடமையில் இருநத 
ததாய்வு அகலும். தபற்வ்ார் வழியில்  எதிர்பார்த்த 
ஆதரவு கிமடக்கும். பஙகாளிகளின் பமக ைாறும். பிள் -
மைகமை  தெறிபபடுத்தி மவபபதில் ஆர்வம் காட் -
டுவீர்கள். உத்திவயாகத்தில்  இருபபவர்களுக்கு தி்-
மைக்வகற்் அஙகீகாரம் கிமடக்கும். புதிய வாகனம்  
வாஙகும் வயாகம் ஏற்படும். ெடராஜர் வழிபாடு ென்மை 
அளிக்கும் . அதிர்ஷ்ட திகதி : 17, 18

(கார்த்திமக 2 ஆம் 3 ஆம் 4 ஆம் பாதம், வராஹிணி, 
மிருகசீரிடம் 1 ஆம் 2 ஆம் பாதம்)

ஜனவரி  11 ஆம் திகதி தனுசு இராசிக்கு புதன் வக்கிர 
இயக்கத்தில் சஞசரிக்கின்்ார் .  ைம்நத புதனால் 
நிம்நத தனலாபம் உண்டு. எனவவ, ததாழில்வைம் 
சி்பபாக  இருக்கும். துணிவும் தன்ெம்பிக்மகயும் 
கூடும். குடும்பத்தில் ைஙகை ஓமச  வகட்பதற்கான 
சூழ்நிமல உருவாகும். தாய்வழி ஆதரவு கிமடக்கும். 
பஙகாளிபபமக  ைாறும். புதிய வாகனம் வாஙகுவதில் 
ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். துர்க்மக வழிபாடு  ென்மை 
தரும்.அதிர்ஷ்ட திகதி : 20 , 22

மிதுனம் (மிருகசீரிடம் 3 ஆம் 4 ஆம் பாதம்  , திரு-
வாதிமர, புனர்பூசம் 1 ஆம் 2 ஆம் 3 ஆம்; பாதம்)  
ஜனவரி  11 ஆம் திகதி தனுசு இராசிக்கு புதன் வக்கிர 

இயக்கத்தில் சஞசரிக்கின்்ார் .  இராசிொதன் சபதைஸ்-
தானத்தில் சஞசரித்து உஙகள் ராசிமய பார்பபது வயாகம்-
தான். வீட்டில் ைஙகை ஓமச வகட்க வழிபி்க்கும். 
தசய்யும் ததாழிலில் புதிய  ைாற்்ஙகமை தகாண்டு வரு-
வீர்கள். பிள்மைகளின் வைற்படிபபு சம்பநதைாக எடுத்த  
முயற்சிகளில் தவற்றி கிமடக்கும். தவளிொட்டு வவமல-
வாய்பபுக்கான வாய்பபு  ஒருசிலருக்கு உண்டு. தபாது 
வாழ்வில் இருபபவர்களுக்கு தபாறுபபுக்களும்  பதவிக-
ளும் கிமடக்கும். குருவழிபாடு வைற்தகாள்வது ென்மை-
யாகும்.   அதிர்ஷ்ட திகதி : 18 , 20

 (புனர்பூசம் 4 ஆம் பாதம் , பூசம், ஆயிலியம்) 
ஜனவரி  11 ஆம் திகதி தனுசு இராசிக்கு புதன் வக்கிர 

இயக்கத்தில் சஞசரிக்கின்்ார். உஙகள் இராசிக்கு 3, 
12 ஆகிய இடஙகளுக்கு அதிபதியானவர் புதன். 12 
இக்கு  அதிபதி 6 இல் சஞசரிக்கும்வபாது தகட்டவன் 

தகட்டில் கிட்டிடும் இராஜவயாகம்  என்பதற்வகற்ப 
ெல்ல வாய்பபுக்களும் இல்லம் வதடிவரும். தசலவு -
கள்  கும்நது வசமிக்க ஆரம்பிபபீர்கள். வியாபாரம் 
தவற்றிெமடவபாடும். கும்நத  விமலயில் என்வ்ா 
வாஙகிய நிலம் இபவபாது கூடுதல் இலாபத்வதாடு 
விற்க வெரிடும்.  இம்ைாதம் ஆஞசவெயர் வழிபாடு 
ென்மை தரும்.  அதிர்ஷ்ட திகதி : 16 , 22

 (ைகம் , பூரம், உத்தரம் 1 ஆம் பாதம்) 
ஜனவரி  11 ஆம் திகதி தனுசு இராசிக்கு புதன் வக்கிர 

இயக்கத்தில் சஞசரிக்கின்்ார். தனலாபாதிபதி புதன் 
5 இல் சஞசரிக்கும் இநவெரம் பிள்மைகள் வழியில்  
வருைானம் கிமடக்கும். அவர்களின் வவமல ததாடர் -
பாக நீஙகள் எடுத்த முயற்சிகள்  மகக்கூடும். வீட்டுக் -
குத் வதமவயான விமலயுயர்நத தபாருட்கமை வாங -
குவதில் ஆர்வம்  காட்டுவீர்கள். உத்திவயாகத்தில் 
இருபபவர்களுக்கு ஊதிய உயர்வும் பதவி  உயர்வும் 
கிமடக்கலாம். தபாதுவாழ்வில் புதிதாக ஈடுபட்டிருப-
பவர்களும் புதிய  திருபபஙகள் ஏற்படலாம். ததன்முக 
கடவுள் வழிபாடு ென்மை தரும்.   அதிர்ஷ்ட திகதி : 20, 21

(உத்தரம் 2 ஆம் 3 ஆம் 4 ஆம் பாதம், அத்தம், 
சித்திமர 1 ஆம் 2 ஆம் பாதம்)  

ஜனவரி  11 ஆம் திகதி தனுசு இராசிக்கு புதன் வக்கிர 
இயக்கத்தில் சஞசரிக்கின்்ார்.    உஙகள் இராசிொதன் 
வக்கிரம்தபறும்வபாது ஆவராக்கியத் ததால்மல -
கள் ஏற்படலாம்.  இருபபினும் புத ஆதித்ய வயாகம் 
இருபபதால் கல்வியில் நீஙகள் எடுத்த  முயற்சிக -
ளின் தவற்றி கிமடக்கும். இல்லம் கட்டி குடிவய -
றும் வாய்பபு  ஏற்படலாம். வருைானம் சீராக இருந -
தாலும் அதற்வகற்்ாற்வபால் தசலவுகளும்  இருக்கும். 
தசய்யும் ததாழிலில் இடைாற்்ம் தசய்யலாைா என 
வயாசிபபீர்கள்.  ெண்பர்களிடம் பமக வைர்க்காைல் 
இருபபது ெல்லது. தபருைாள் வழிபாடு ென்மை  தரும்.   
அதிர்ஷ்ட திகதி : 19, 21

(சித்திமர 3 ஆம் 4 ஆம் பாதம், சுவாதி, விசாகம் 1 
ஆம் 2 ஆம் 3 ஆம் பாதம்) ஜனவரி  11 ஆம் திகதி தனுசு 
இராசிக்கு புதன் வக்கிர இயக்கத்தில் சஞசரிக்கின்்ார்.   
விரயாதிபதி புதன்  3 இல் சஞசரிக்கும்வபாது சவகாதர 
வழியில் விரயஙகள்  ஏற்படலாம். உடன்பி்பபுக்க-
ளின் திருைணம் ததாடர்பில் எடுத்த முயற்சிகள்  மகக் -
கூடும். அவர்களுக்கு உத்திவயாகம் கிமடத்து வருைா-
னமும் வரலாம்.  பாகபபிரிவிமன சுமுகைாக முடியும். 
தபாதுவாழ்வில் இருபபவர்களுக்கு  வைலிடத்தில் 
ெல்ல தபயர் கிமடக்கும். அத்வதாடு, புதிய பதவிக-
ளும்,  தபாறுபபுக்களும் வநதுவசரும். இழநத பதவிகள் 
மீண்டும் வரலாம். அம்பிமக  வழிபாடு ென்மை தரும்.  
அதிர்ஷ்ட திகதி : 16, 17

(விருச்சிகம் (விசாகம் 4 ஆம் பாதம், அனுஷம், வகட்மட) 
ஜனவரி  11 ஆம் திகதி தனுசு இராசிக்கு புதன் வக்கிர 

இயக்கத்தில் சஞசரிக்கின்்ார்.    உஙகள் இராசிக்கு அஷ் -
டலாபாதிபதியானவர் புதன். அவர் தனஸ்தானத்திற்கு  
வரும்வபாது தனவரவு தாராைைாக இருக்கும். பணப-
புழக்கம் அதிகரிக்கும். கூட்டு  முயற்சியில் இருநது 
தனித்து இயஙக முற்படுவீர்கள். வாடமக கட்டிடத்தில்  
இடம்தபற்் ததாழிமல தசாநத கட்டிடத்துக்கு ைாற்று-
வீர்கள். குலததய்வ  பிரார்த்தமனகமை நிம்வவற்று-
வீர்கள். விொயகர் வழிபாடு தவற்றிதரும்.    அதிர்ஷ்ட 
திகதி : 17 ,22

 (மூலம் , பூராடம், உத்தராடம் 1 ஆம் பாதம்) 
ஜனவரி  11 ஆம் திகதி தனுசு இராசிக்கு புதன் வக்கிர 

இயக்கத்தில் சஞசரிக்கின்்ார். எனவவ, ததாழில் 
வைர்ச்சி சி்பபாக இருக்கும். ததால்மல தநத எதிரிகள்  
விலகுவர். ெண்பர்கைால் ென்மை உண்டு.  உ்வினர்கள் 
உஙகள் முன்வனற்்ம் கண்டு  ஆச்சரியபபடுவார்கள். 
விலகிச்தசன்் தசாநதஙகள் விரும்பி வநதிமணவர்.  

குடும்பத்திற்கான தசலவுகள் அதிகரிக்கும். ததாழில் 
வபாட்டிகள் அகலும். உஙகள்  வைற்பார்மவயில் உள்ை 
நிறுவனஙகள் விருத்தியமடயும். துள்ளிச்தசன்்  வாய்ப-
புக்கள் தானாக வநதுவசரும். சூரிய வழிபாடு தசய்வதால் 
ென்மை  உண்டாகும்.    அதிர்ஷ்ட திகதி : 21, 22

(உத்தராடம் 2 ஆம் 3 ஆம்;  4 ஆம் பாதம்,                        
திருவவாணம், அவிட்டம் 1 ஆம் 2 ஆம் பாதம்)

 ஜனவரி  11 ஆம் திகதி தனுசு இராசிக்கு புதன் வக்கிர 
இயக்கத்தில் சஞசரிக்கின்்ார்.     உஙகள் இராசிக்கு 6 , 
9 ஆகிய இடஙகளுக்கு அதிபதியானவர் வக்கிரம் தபறு-
வதால்  எதிலும் மிகுநத கவனம் வதமவ. பஙகாளி பமக 
உருவாகலாம். ைற்்வர்களின்  பிரச்சிமனகளில் தமல-
யிடாதிருபபது ெல்லது. முன்வகாபத்தினால்  முன்வனற்-
்த்துக்கு பாதிபபுக்கள் ஏற்படலாம். வகாபத்மத கும்த்-
துக்தகாண்டால் ைன  அமைதி ஏற்படும். சநதர்பபஙகள் 
சாதகைாக இருநதாலும் அதமன  பயன்படுத்திக்தகாள்ை 
இயலாது.   

பகவாமன வழிபாடு தசய்வதால் ென்மைகள் உண்டு.   
அதிர்ஷ்ட திகதி : 19, 20

 (அவிட்டம் 3 ஆம் 4 ஆம் பாதம்,சதயம்,பூரட்டாதி 
1 ஆம் 2 ஆம் 3 ஆம் பாதம்)

ஜனவரி  11 ஆம் திகதி தனுசு இராசிக்கு புதன் வக்கிர 
இயக்கத்தில் சஞசரிக்கின்்ார். உஙகள் இராசிக்கு அஸ்-
டைாதிபதியான புதன் வக்கிரம் தபறுவது வயாகம்தான்.  
பிள்மைகளின் பிடிவாத வபாக்கில் ைாற்்ம் ஏற்படும். 
தபரியவர்களின் ததாடர்பினால்  ெல்ல வாய்பபுக் -
கமை வரவமழத்துக் தகாள்வீர்கள். ஆவராக்கியத்தில் 
இதுவமர இருநத  கும்பாடுகள் நீஙக ைாற்று ைருத்-
துவத்மத வைற்தகாள்வது ெல்லது. அரசியல்வாதிகள் 
வைலிடத்தில் இருபபவர்களின் ஆதரமவ தபற்று புதிய  
தபாறுபபுக்கமை ஏற்பர். பயணஙகைால் அமலச்சல் 
ஏற்பட்டாலும் ஆதாயம்  திருபதியாக இருக்கும். ெநதி 
வழிபாடு ெலம் தரும்.   அதிர்ஷ்ட திகதி : 19, 22

 (புரட்டாதி 4 ஆம் பாதம், உத்தரட்டாதி,வரவதி) 
ஜனவரி  11 ஆம் திகதி தனுசு இராசிக்கு புதன் வக்கிர 

இயக்கத்தில் சஞசரிக்கின்்ார்.  எனவவ, தபற்வ்ாரின் 
ஆவராக்கியத்தில் கவனம் வதமவ. குடும்பச்சுமை 
கூடும்.  கட்டிடம் கட்டியும் வாடமகக்கு தகாடுக்கமு -
டியாத நிமல ஏற்படும். வாழ்க்மகத்துமண  வழிவய 
பிரச்சிமனகள் ஏற்படலாம். பிள்மைகளின் திருைண 
காரியஙகளில் தமட  காணபபடலாம். தபாறுமையாக 
இருபபது ெல்லது. முருகபதபருைாமன வழிபாடு 
தசய்வது  ென்மை தரும்.  அதிர்ஷ்ட திகதி : 18, 19

கடகம்

கன்னி

துலாம்

விருச்சிகம்

தனுசு

ைகரம்

கும்பம்

மீனம்

ரிஷபம்

சிம்ைம்

மிதுனம்

16.01.2022 - 22.01.2022

 மேஷம்  

தமிழ்ப பதிபபுலகில் தரைான நூல் ததரி-
விலும், வெர்த்தியான நூல் தயாரிபபி-
லும் முன்வனாடியாகச் தசயற்பட்ட-

வர் க்ரியா ராைகிருஷ்ணன் (1944-  / 2020). 
தமிழ்ப பதிபபுலகின் ெட்சத்திரைாக அவர் 
வொக்கபபடுகி்ார். தமிழகத்தில் புத்தகக் 
கலாசாரம் பற்றிபவபசி, இயஙகி வநதவர்.  

க்ரியா பதிபபகத்மத 1974இல் நிறுவி, 
பல்தும் சார்நத நூல்கமைத் துணிவவாடு 
தவளியிட்டவர். ஆஙகிலம், பிதரஞசு, 
தஜர்ைன் ஆகிய மூலதைாழிகளில் இருநவத 
தமலசி்நத பமடபபுகமை  தமிழில் 
தகாண்டுவநதவர். ராைகிருஷ்ணனின் 
தபரும் ஈடுபாட்டில் உருவான 'க்ரியாவின் 
தற்காலத் தமிழ் அகராதி' ெவீன தமிழ் உல -
கிற்குக் கிமடத்த அருஙதகாமடயாகும்.  

அைரர் க்ரியா ராைகிருஷ்ணன் நிமனவாக 
ஏபரல் 2021இல் வபராசிரியர் இ. அண்ணா -
ைமலயின் முன்தனடுபபில் ெமடதபற்் 
இமணயவழிக் கருத்தரஙகில், தத்தம் தும் -
களில் தமலசி்நத பதினான்கு வபர் அமனத் -
துலக அைவில் கலநதுதகாண்டு, தைது 
உமரகமைச் சைர்பபித்திருநதனர்.  இக்கருத் -
தரஙகு உமரகள் ததாகுக்கபபட்டு, 'தமிழில் 
புத்தகக் கலாச்சாரம்: க்ரியா ராைகிருஷ்ணன் 
நிமனவுக் கட்டுமரகள்' என்் தமலபபில் 
க்ரியா தவளியீடாக அண்மையில் தவளி -
யாகியுள்ைது. க்ரியாவிற்வக உரிய பதிபபு 
முத்திமரயுடன் பைபைபபான தாளில் ஆங -

கிலம், தமிழ் ஆகிய இருதைாழிகளிலும் 
அமைநத கட்டுமரகமைக் தகாண்டு நூல் 
அற்புதைாக தவளியாகியிருக்கி்து.  

இநநூலின் 382 பக்கஙகளில் அகராதி 
சார்நத கட்டுமரகள் 40 வீதத்மதயும், எடிட் -
டிங, வடிவமைபபு, தைாழி சார்நத கட்டு -
மரகள் 30 வீதத்மதயும், தைாழிதபயர்பபு 
சார்நத கட்டுமரகள் 30 வீதத்மதயும் தகாண் -
டுள்ைன.   

தமிழில் புத்தக கலாசாரம் என்பது 
இல்மல என்பது ராைகிருஷ்ணன் அடிக்கடி 
தவளிபபடுத்தும் வருத்தஙகளில் ஒன்று“ 
என்று ஆமசத்தம்பி இநத நூலில் மிகச்சரி -
யாகவவ கூறிச் தசல்கி்ார். புத்தகம் என்பது 
ெைது அன்்ாடப பிரக்மஞயினுமடய ஒரு 

தவளிபபாடாகவும், ஒரு பகுதியாகவும், 
ெைக்குச் சக்தி தகாடுக்கக்கூடிய பல விஷ -
யஙகளில் ஒன்்ாகவும் இருக்க வவண்டும் 
என்று ொன் நிமனக்கிவ்ன். இநத உணர் -
வுதான் என் உமழபபுக்தகல்லாம் அடிப -
பமட“ என்று ராைகிருஷ்ணன் ஒரு சநதர்ப -
பத்தில் கூறியிருக்கி்ார்.  

தசன்மனயில் ெவம்பர் 28, 1977இல் 
ெமடதபற்் கருத்தரஙகில்  'சிறு பதிபபா -
ைர்களின் பிரச்சிமனகள் ' என்் தமலபபில் 

உமரயாற்றிய க்ரியா ராை -
கிருஷ்ணன் பின்வருைாறு 
குறிபபிட்டார்:   

எ ல் ல ா வ ற் றி ற் கு ம் 
அ டி ப ப ம ட க் க ா ர ண ம் 
தமிழ்ொட்டில் இன்னும் 
புத்தகக் கலாச்சாரம் 
வதான்்வில்மல என் -
பதுதான். தபரும்பா -
வலார் இமத ஏற்றுக் -
த க ா ள் ை ை ா ட் ட ா ர் க ள் . 
வருடத்திற்கு எத்தமன 
புத்தகஙகள் தவளியிடப -
படுகின்்ன, எத்தமன 
பதிபபாைர்கள் இருக்கி -
்ார்கள் என்று கணக்குக் 
காட்டுவார்கள். ஆனால் 
புத்தகம் என்் சாதனத் -
மதப பற்றியும், அறிவு 
வைர்ச்சியின் தன்மை 
பற்றியும், இவற்வ்ாடு 
இமணநத ைற்் எல்லா 
விஷயஙகமைப பற்றியும் 
இன்று நிலவும் ைனப -
வபாக்கு புத்தகக் கலாச்சா -
ரத்மத உருவாக்கவவா, 
ஆதரிக்கவவா வபாதுைா -
னதில்மல. இம்ைாதிரி 
நிமலமையில் சிறு பதிப -
பாைர்கள் வதான்றுவார் -

கள்,   ைம்நது விடுவார்கள். ஆனால், ஒரு 
சிறு பதிபபாைர் தவளியீட்டுத்தும்மய 
விட்டகன்்ால் இன்தனாருவர் வருவார். 
இது ஒன்றுதான் தமிழ்ப புத்தகத்தும்யின் 
தபரிய ெம்பிக்மக.    

அகராதி என்் தமலபபில் தஙக தஜயரா -
ைன் சைர்பபித்துள்ை தற்கால தமிழ் அகராதி 
: கலாசாரம் சார்நத சில பிரச்சிமனகள் என்் 
கட்டுமர முக்கியைானது.  தமிழ்க் கிராமி -
யச் தசால்வழக்கின் காவல் ததய்வைாகத் 
தமலநிமிர்கி்ார் தஙகதஜயராைன். தமிழர் 
வாழ்வின் கிராமியச் தசழுமைகமை, 
ததான்மைகமை, சைய ெம்பிக்மககமை, 
கலாசார ெமடமும்கமை, சமூகவாழ்வி -
யலின் சீர்மைகமை  பலர் முன்மவத்துள் -

ைனர். அவவமகயில், இன்ம்ய அகராதி -
கள் ஆஙகில அகராதிக் கருத்தமைவுக்கு 
இமசவாக, எழுத்துத் தமிழ் ஆட்சிமயவய 
முதன்மைபபடுத்தி, கிராமிய வழக்குக -
மைப பு்நதள்ளும் வபாக்கிமனக் மகக் -
தகாள்வது பற்றிய கரிசமனமயத் தனது கட் -
டுமரயில் தஙக தஜயராைன் வலிமையாக 
முன்மவத்திருக்கி்ார். சுவதராட்டி, அம், 
குணவமட, கமடைமட, கு்ாள், கழனி, 
காரிக்கன், சடஙகு, ெடவாள், குடியான -
வன், குடிபமட வபான்் கிராைத்தில் வழக் -
கிலுள்ை அர்த்தச் தசறிவுமிக்க தசாற்களுக் -
குத் தஙக தஜயராைன் தரும் அகராதியியல் 
விைக்கஙகள் தசழுமையானமவ.  

தஙக தஜயராைனின் கருத்தியலுக்கு 
இமசவாக வடவிட் ஹ ுல்ைன் தநதிருக்கும் 
தைாழியின் இரட்மட வழக்கும், பன்மை 
வழக்கும் அதன் எழுத்துருவாக்கத்திலும் 
இலக்கியவாக்கத்திலும் என்் கட்டுமர 
அமைநதிருக்கி்து. இருபதாம் நூற்்ாண் -
டின் முன்னமரப பகுதியிலிருநவத தமிழில் 
வபச்சுவழக்கிமன இலக்கியப பமடபபுக -
ளில் தகாணரும் வபாக்கு காணபபடுவதா -
கக் கூ்பபடுகி்து. புதுமைபபித்தன், பிற் -
காலத்தில் ஜி.ொகராஜன், ெ.முத்துசாமி, தி. 
ஜானகிராைன், இமையம் வபான்வ்ாமர 
இநத ெவீன இலக்கியச் தசல்தெறிக்கு 
உதாரணபபடுத்துவமதயும் காண்கிவ்ாம். 
ஆனால், தமிழ் இலக்கியச் தசால்லாடலில் 
வபச்சுவழக்கு மகயாைபபட்டதற்கு நீண்ட 
வரலாறு இருக்கி்து என்கி்ார் வடவிட் -
ஹுல்ைன்.   

சிஙகன்: பார்க்கிலதிசயந வதாணுது 
தசால்லப   

பயைாயிருக்குதடி சிஙகி   
சிஙகி: ஆர்க்குபபயமினித் வதாணின 

காரியம்   
அஞசாைற் தசால்லடா சிஙகா  
என்று திருக்குற்்ாலக் கு்வஞசியில் 

“சிஙகனுக்கும் சிஙகிக்கும் சம்வாதம்“ என்் 
பகுதியிலிருநது வடவிட் ஹ ுல்ைன் காட்டும் 
உதாரணஙகள் 17ஆம் 18ஆம் நூற்்ாண் -
டிவலவய வபச்சுவழக்கு இலக்கிய வாக் -
கத்தில் இடம்தபற்றிருபபமத விைக்குகி -
்து. சிற்றிலக்கியம் எனபபடும் தொண்டி 
ொடகம், பள்ளு, வி்லிவிடுதூது வபான்் 
இலக்கியஙகளிலும் தவவவவறு வமகயி -
லான சமூக, புவியியல்சார் வபச்சுவழக்கு -
கள் மகயாைபபட்டிருபபமத ஹுல்ைன் 
குறிபபிடுகி்ார்.  

வபச்சுதைாழிமய இலக்கிய ஆக்கத்தில் 
மகயாளும் மும் கன்னடம், ததலுஙகு, 
ைலயாைம் ஆகிய தைாழிகளில் ஆயிரம் 
ஆண்டுகளுக்கு முன்னவரவய காணபபடுவ -

தற்கு, ததலுஙகு பிரபநத இலக்கியஙகளிலி -
ருநதும் ஹ ுல்ைன் ஆதாரம் காட்டுகி்ார்.  

தஙகதஜயராைன் முன்மவக்கும் அகராதி -
யியல் கருத்தியலுக்கு வலுச்வசர்க்கும் கட்டு -
மரயாக ஹுல்ைனின் கட்டுமர அமைநதுள் -
ைது.  

அகராதி மீதான ஒரு பயனாளியின் 
பார்மவ எபபடி உருவாகி்து, அகராதியின் 
ெம்பகத்தன்மை எபபடி வலுபதபறுகின்்து 
என்பது பற்றி பா.ரா. சுபபிரைணியன் தனது  
அகராதி மீதான பார்மவயும் ெம்பிக்மகயும் 
என்் கட்டுமரயில் வபசுகி்ார். க்ரியாவின் 
தற்காலத் தமிழ் அகராதி க்கான தைத்திமன 
நிர்ைாணித்து, அவவகராதிக்குப பூரண 
வடிவம் தநதவர் பா.ரா. சுபபிரைணியம் 
ஆவார்.  

உயிரிழநதுவபான தசாற்கமைப பதனப -
படுத்தி மவக்கும் அரும்தபாருட் காட்சி -
யகைாகவவ அகராதி பார்க்கபபடுகி்து. 
ெமடமும்யில் தைாழி எவவாறு பாவிக் -
கபபடுகி்து என்பமதவிட, தைாழிமய 
எவவாறு தசம்மையாகப பயன்படுத்துவது 
என்று அதிகாரபூர்வைாக விதி தசய்யும் ஓர் 
ஏற்பாடாகவவ அகராதி வொக்கபபடுகி்து 
என்று இக்கட்டுமரயின் ஆரம்பத்திவலவய 
க்தரகரி குறிக்கி்ார்.  

ஆஙகில ைரபுச் தசாற்த்ாடரின் அர்த் -
தத்மத நிர்ணயம் தசய்தலும் அதன் தூய் -

மைமயப வபணுதலுவை அகராதியின் 
பிரதான வொக்கம் என்் சாமுவவல் 
வஜான்சன் தகாண்டிருநத கருத்து அகரா -
தியியலில் தபரும் தசல்வாக்கு தசலுத் -
திய வண்ணவை இருநதாலும், இதற்கு 
ைாற்்ான கருத்துகளும் எழுநதவண்ணவை 
உள்ைன. 

ஒரு தசால் எநதச் சநதர்பபத்தில் கூ்ப -
பட்டது என்று ததரியாதபட்சத்தில், ஒரு 
வார்த்மதக்கு எநத அர்த்தமுமில்மல 
என்று பிலிபஷரூபின் கூறுவமதக் தரகரி -
தஜம்ஸ் வைற்வகாள் காட்டுகி்ார்.  

தக்காளி பழவமகமயச் வசர்நததா, 
காய்கறி வமகயினத்மதச் வசர்நததா என்் 
வகள்வி அதைரிக்காவில் தபரும் சட்டபபி -
ரச்சிமனமய எழுபபியது. 

தக்காளி என்பதற்கு அகராதி தரும் வமர -
விலக்கணஙகள் கணக்கில் எடுத்துக் தகாள் -
ைபபட்டன. தக்காளி இ்க்குைதிக்கு வரி 
விதிபபது ததாடர்பான வழக்கில், அதை -
ரிக்க உயர்நீதிைன்்ம், தக்காளி என்பது 
தபாதுைக்களின் வழக்கின் வபரில் காய்கறி 
என்று தீர்ைானித்துத் தீர்பபளித்தது.  

அவதவபான்று மீன்குட்மடயில் அலங -
கார மீன்கள் வைர்பபு, வரி விதிபபிற்கு 
உட்படுத்தபபட்டவபாது கால்ெமட 
வைர்பபில் மீன்கள் விலஙகின வமகக்குள் 
வரைாட்டாது என்று நீதிைன்்ம்  தீர்பபளித் -

தது.  
 இஙகிலாநதில் பிரசித்திதபற்் 

ஜாஃபாவகக் (Jaffa Cake) வழக்கில் 
ஜாஃபாவகக்கிற்கு எயவவரி விதித் -
தல் பற்றிய பிரச்சிமனயில் அது வகக் 
வமகயினைா? பிஸ்கட் வமகயி -
னைா? என்் வகள்வி எழுநதது.  

இநத வழக்கில் ஆஙகில அகராதி -
கள் வகக், பிஸ்கட் என்பனவற்றிற்கு 
தநத வமரவிலக்கணஙகமை க்தரகரி 
வஜம்ஸ் தனது கட்டுமரயில் விரிவாக 
ஆராய்கி்ார். 

ஜாஃபாவகக் வகக்கின் குணாம்சங -
கமையும் பிஸ்கட்டின் குணாம்சஙக -

மையும் ஒருவசரக் தகாண்டிருநதவபாதும் 
அது வகக்கின் குணாம்சஙகமைவய தபரு -
ைைவு தகாண்டுள்ைது என்று நீதிைன்்ம் 
தீர்பபளித்தது. அவவாறு முடிவுக்கு வரு -
வதற்கு ஒரு முக்கிய வவறுபாடு நீதிைன் -
றின் கருத்தில் தகாள்ைபபட்டது. அதாவது 
புதிய ஒரு வகக் ொட்பட்டுப பழசாகிப -
வபானதும் தடிபபாகிப வபாகி்து. ஆனால், 
பிஸ்கட் ொைாகிபவபானதும் தைதுவாகிப 
வபாகி்து.   

வகக்மகயும் பிஸ்கட்மடயும் வவறுபடுத் -
தும்வபாது இவற்றிற்கிமடவய காணபப -
டும் வவறுபாடுகள் பற்றிய தகவல்களில் 
எநதைவு விபரஙகமை ஓர் அகராதி எடுத் -
துக்தகாள்ைவவண்டும் என்் வகள்வி எழு -
கி்து. 

நுணுக்கைான விபரிபபிற்கும் உள்ை -
டக்க வவண்டிய தகவல்களின் எல்மலப 
பரபபிற்கும் இமடவய அகராதி சைரசம் 
காணவவண்டி ஏற்படுகி்து. ஜாஃபா 
வகக் என்பதற்கு ஓர் அகராதி தரக்கூடிய 
சாதாரண விைக்கம் என்ன? என்று வினா 
எழுபபுகி்ார் க்ரதகரி வஜம்ஸ்.  

அகராதியியமலபபற்றிய விழிபபு -
ணர்மவயும் அறிமவயும் ஏற்படுத்தும் 
வமகயில் ஆ்ாம் வகுபபு முதற் -
தகாண்வட பாடத்திட்டத்தில் 'அகராதிமய 
அறிவவாம்' என்னும் பாடத் தமலபமபச் 
வசர்க்கும் தமிழ்ொடு அரசின் திட்டத்திமன 
கிரதகரி வஜம்ஸ் முன்தைாழிகி்ார்.  

அகராதியியமல விடவும் எடிட்டிங, 
வடிவமைபபு, தைாழிதபயர்பபு குறித்த 
கட்டுமரகள் இநத நூலிற்கு தபரும் வைம் 
வசர்த்துள்ைன. 

தமிழில் முன்னுதாரணமில்லாத ஒரு 
எடிட்டர் என்று க்ரியா ராைகிருஷ்ணமனப 
பற்றி இநதுதமிழ் ொளிதழில் பணியாற்றும் 
ஆமசத்தம்பி எழுதியுள்ை கட்டுமர பதிப -
புலகில் ராைகிருஷ்ணனிடம் இருநத எடிட் -
டிங தி்மைமய அருகிருநது பார்த்த அனு -
பவத்திலிருநது கிமைத்திருக்கி்து.  

தசன்மனப பல்கமலக்கழகத்தின் ஆங -
கிலப வபராசிரிமயயாகத் திகழ்நத சி.டி. 
இநதிரா இநநூலுக்கான அறிமுகத்மத அற் -
புதைாக எழுதியிருக்கி்ார். 

வயல் பல்கமலக்கழகம், சிகாவகா பல் -
கமலக்கழகஙகளின் ஓய்வுநிமல ஆய்வுப 
வபராசிரியரான இ.அண்ணாைமல இநத 
ஆய்வரஙகிமன ஒழுஙகுபடுத்தி, இநநூ -
லின் ஆக்கத்தில் முக்கியபஙகு வகித்தது -
டன், அரிய முத்தாய்பபாக ஒரு பின்னுமர -
யிமன ெல்கியுள்ைார். 

தமிழில் புத்தகக் கலாச்சாரம் பற்றிய தும -்
யில்ஒரு தபாக்கிஷத்மதத் தநதிருக்கி்ார் 
அண்ணாைமல.   

தமிழில் புததகக் கலாசாரம் :  

க்ரியா ராமகிருஷ்ணன் 
நினைவுக் கட்டுனரகள்  

மு. நித்தியானந்தன் ...?
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க�ொட்ாஞ்சேமனயின் வரலாற்மறைப் 
்ேசும்ோது க�ாட்ாஞ்சேமன �லவ -
ரம ேற்றி ்ேசோைல் இருக்� முடியாது.   

ஒரு நூற்றைாண்டுக்கு முன் அதாவது 1883இல் இலஙம�-
யில் முதலாவது வகுப்புவாத �லவரம ந்நதது. முதலா -
வது ைதக் �லவரைா�வும அதமனக் குறிப்பிடுவார�ள்.   

க�ாட்ாஞ்சேமன �லவரம ஆஙகி்லய ஆடசிக்�ால 
அரசே ேதிவு�ளில் 'Kotahena Riots' என்்றை அமழக்�ப்ேடு-
கிறைது. இநத �லவரம நி�ழ்நது முடிநத பின்னர இதமன 
விசோரிப்ேதற்�ா� ஆஙகி்லய அரசினால் அமைக்�ப்-
ேட் குழு The Kotahena Riots என்கிறை ஒரு அறிக்ம�-
மயயும கவளியிட்து.   

19 ஆம நூற்றைாண்டில் வ்க்கில் மசேவசேையத்தின -
ரும கதற்கில் கேௌத்த சேையத்தினரும தைக்க�திரான 
கிறிஸதவ பிரசசோரங�மை எதிரத்து எதிரப்பிரசசோரங-
�ளிலும, ேகிரங� விவாதங�ளிலும ஈடுேட்ார�ள். 
அப்ேடி கதன்னிலஙம�யில் ந்நத ேஞசேை�ா விவா -
தங�ள் மி�வும பிரசித்தி வாயநதமவ. அவற்றில் ஒன்று 
1873 இல் ோணநதுமறை ந�ரில் ந்நத விவாதம. இநத 
விவாதம பிரேல கேௌத்த பிக்கு மீக�டடுவத்்த குணா -
னநத ்தரரின் (கைாஹடடிவத்்த குணானநத என்றும 
அமழப்ோர�ள்) தமலமையில் ஹிக்�டுவ சிறீ சுைங-
�ல ்தரர ்ோன்்றைாரு்ன் இமணநது கிறிஸதவ ைதப் 
்ோத�ர�ளு்ன் ந்நதது. அநத விவாதத்தின் உள்ை்க்-
�ம ேல நூல்�ைா� கவளிவநதுள்ைன.   

மிசேனரி ைதைாற்றை ந்வடிக்ம�மய முறியடிக்� 
கேௌத்த ோ்சோமல இல்லாததும கேரிய குமறைோ்ா� 
கேௌத்தர�ள் �ருதினர. 1880 இல் பிரமைஞான சேங�த்-
மதச (Theosophical Society) ்சேரநத ்�ணல் ஒல்க�ாட 
இலஙம�க்கு வரும வமரயில் இநத நிமலமை�ளில் 
அதி�ம ைாற்றைம ஏற்ே்வில்மல. 1873 இல் 
ோணநதுமறையில் நம்கேற்றை பிரேலைான 
ேகிரங� விவாத்ை ்�ணல் ஒல்க�ாட 
இலஙம� வருவதற்�ான முக்கிய �ாரண -
ைா� அமைநதது. அவர இலஙம� வநத-
தும ்நரா� க�ாட்ாஞ்சேமன தீேதுத் -
தைாறைாைய விஹாமர வநது குணானநத 
்தரமர சேநதித்தார. கூ்்வ அவர கேௌத்த 
ைதத்மத தழுவவும கசேயதார.   

கிறிஸதவ சேக்தி�மை எதிரகின்றை எதிரப்-
பியக்�ங�ள் ஒருபுறைம ேலைம்யத் 
கதா்ஙகின. ஆரமேத்தில் �ாலனித்துவ 

எதிரப்பின் சோயமலக் க�ாண்டிருநதாலும அதன் உள்ை -
்க்�ம கேௌத்த ைறுைலரசசியும கிறிஸதவ எதிரப்பு்ை 
என்று குைாரி கஜயவரத்தனா தனது நூலில் குறிப்பிடு -
கிறைார. ்ைலும கதாழிற்சேங� ஆரப்ோட்ங�ள், ைது 
ஒழிப்பு உடே் ேல்்வறு கோது பிரசசிமன�மையும 
ம�யில் எடுத்தார�ள். சில இ்ங�ளில் கிறிஸதவர�-
ளுக்கு எதிரான வன்முமறை�ளும இ்மகேற்றைன.   

இலஙம�யின் ்ோக்ம� இனவாத திமசேயில் வழிந -
்த்தியதில் அந�ாரி� தரைோலவின் வகிோ�ம என்ன-
கவன்ேது அமனவரும அறிநத்த. அநத அந�ாரி�மவ 
உருவாக்கியது இநத க�ாட்ாஞ்சேமனக் �லவர்ை.   

இத்தம�ய பின்னணியில் வைரசசியம்நத கேௌத்த 
ைறுைலரசசியின் உநதுதலால் கேௌத்தர�ளுக்கும 
கிறிஸதவர�ளுக்கும இம்யில் விரிசேல் அதி�ரித்தது-
்ன், ேரஸேர சேந்த� உணரவும, ஆங�ாஙகு முறு�ல் 
நிமலயும வைரத் கதா்ஙகின. கேௌத்த வணி�ர�ள், 
அரசே உத்தி்யா�த்தர�ள், எழுத்தாைர�ள் ்ோன்்றைார 
கேௌத்த எழுசசிமய ஆதரிக்�த் கதா்ஙகியது்ன் 
கிறிஸதவ ்ைலாதிக்�த்மத எதிரத்து கசேயல்ேட்னர.   

க�ாட்ாஞ்சேமன தீேதுத்தாைாறைாையவில் தமலமை 
ைதகுருவா� இருநத மீக�டடுவத்்த குணானநத ்தரர 
அநத வி�ாமரயில் உள்ை புத்தர சிமலக்கு �ண்�மை 
மவப்ேதற்�ான மவேவத்மத 1883 கேப்ரவரி ைாதம 
ந்த்த திட்மிடடிருநத்ோது பிரதான அரசே மவத்திய 
அதி�ாரி ஒரு அறிக்ம�மய அனுப்பி மவத்திருநதார. 
அதன்ேடி க�ாட்ாஞ்சேமன பிர்தசேத்தில் ேரவி வரும 
்நாகயான்றின் �ாரணைா� இநத மவேவத்மத தற்�ாலி -
�ைா� நிறுத்தி மவக்குமேடி அநத அறிக்ம�யில் ்�ட-

டு க் க � ா ள் ை ப் ே ட டி ருந த து . 
ைாரச 31 வமர நிறுத்தி மவக்-
�ப்ேடுவதற்கு குணானநத 
்தரர ஒப்புக்க�ாண்்்ோதும 
இநத கசேயதியின் பின்னணியில் 
சேதி இருப்ேதா� அவர சேந்தகித்-
தார.   

இதற்கு முன்னரும 
1872இல் க�ாசசிக்�ம்யி-
லும 1880இல் ைாதமபிடடியி-
லும கேௌத்த கேரஹரவின் 
்ோது �ல் எறிநது குழப்ே 
முயற்சித்தமதயும மு�த்துவா-
ரத்தில் ோமதமய ைறித்த சேம -
ேவத்மதயும அவர நிமனவில் 
க�ாண்்ார. சிமல�ளுக்கு 
�ண் மவக்கும மவேவத்துக்கு 
ஊரவலைா� வநது பூமஜ�மை 

கசேயயுமேடி கேைத்தர�மைக் ்�டடுக்க�ாண்் குணா-
னநத ஹிமி, அதற்�ான கோலிஸ ஒப்புதமலயும கேற் -
றிருநதார. அதமனத் கதா்ரநது ேலர தீேதுத்தைாறைா -
ைய வி�ாமரக்கு கசேன்றைார�ள். அநத வி�ாமரயின் ஒரு 
ேகுதியில் �நதசுவாமி ்�ாவில் ஒன்று இருநததா�வும 
அதற்கும கேௌத்த துறைவி�ள் திருவிழா ந்த்தியதா�வும 
1887இல் கவளிவநத 'ரிவிகரசே' ேத்திரிம� கூறுகிறைது.   

கேைத்தர�ள் இவவாறு அணிதிரள்வது தமமை சீண்டும 
ந்வடிக்ம�யா� கிறிஸதவர�ள் சேந்தகித்தனர. ஏற்க�-
ன்வ ோணநதுமறை விவாதத்தில் குணானநத ்தரர தமல-
மையிலான கேௌத்த தரப்்ே கவன்றிருநததும அதிருப்தி 
நிமலமய உருவாக்கியிருநதது.   

க�ாட்ாஞ்சேமன புனித லூசியா ்தவாலயம �ட்ப்-
ேடடுக�ாண்டிருநத �ாலம அது. தீேதுத்தைாறைாைய வி�ா -
மரக்கும புனித லூசியாஸ ்தவாலயத்திற்கும ஏறைத்தாழ 
ஒரு கி்லாமீட்ருக்கும குமறைவான தூர்ை இருநதது.   

அன்மறைய மிசேனரி திருத்தூதர ்ஜ. ைாசிலாைணி 
இன்ஸகேக்்ர கஜனரலுக்கு 6ஆம தி�தி்ய சில எசசே-
ரிக்ம�மய எழுத்து மூலம கசேயதிருநதார. ஈஸ்ர ேண்டி -
ம�க் �ாலத்தில் கேரிய கவள்ளி ைற்றும குருத்்தாமல 
ஞாயிறு ஆகிய தினங�ளில் கேௌத்த கேரஹரவுக்கு 
அனுைதி வழஙகுவது முறு�மல ஏற்ேடுத்தும என்றும 
சில அசேமோவிதங�ள் ந்க்�விருப்ேதா� �மத�ள் உல-
வுவதா�வும, வழமை்ோல ஈஸ்ர �ாலத்து புனித ஊர -
வலத்மத இம்யூறு இல்லாைல் ந்த்திமுடிக்� ஒத்து -
மழக்குைாறும அக்�டிதத்தில் குறிப்பி்ப்ேடடிருநதது. 
இநத �டித விேரங�ள் The Kotahena Riots அறிக்ம�யில் 
இ்மகேற்றிருக்கிறைன.   

கேரிய கவள்ளிக்கு முன்னர ந்நத கேரஹர நி�ழ்-
வு�ளுக்கு கோலிசோர ோது�ாப்பு வழஙகியிருக்கிறைார -
�ள். சில �த்்தாலிக்�ர�ள் �ல்கலறிநதார�ள் என்கிறை 
சேந்த�த்தின் ்ேரில் ம�தும கசேயயப்ேடடிருநதார�ள். 
இதமனத் கதா்ரநது கேரிய கவள்ளியன்று ந்த்தப்ே் -
விருநத புனித ஊரவலத்துக்�ான அனுைதியும ரத்து கசேய-
யப்ேட்து. ைாரச 25 குருத்்தாமல ஞாயிறைன்று ைதியம 
12 வமர ்தவாலய பூமஜ�ளுக்குப் பின்னர கேரஹர -
வுக்கு அனுைதியளிக்�ப்ேடடிருநதது.   

இநத சேையத்தில் ேல்்வறு வதநதி�ள் ேரப்ேப்ேடடி -
ருநதன. இலஙம�யில் எநத மூமலயிலும எநத ்நரத்தி-
லும கேௌத்த கேரஹர ந்த்துவதற்�ான அனுைதிமய 
பிரித்தானிய இராணியி்மிருநது குணானநத ்தரர 
கேற்று வநதிருப்ேதா�வும நாடு முழுதும வதநதி ேரப்-
ேப்ேட்து்ன் அது ேத்திரிம�யிலும கவளிவநதிருந -
தது.   

கலவரம்
அன்று இரவு கோலிஸ ோது�ாப்பு்ன் கேரஹர 

கோரல்மலயிலிருநதும க�ாள்ளுப்பிடடியிலிருநதும 
வநத ஊரவலங�ள் ைருதாமனயில் இமணநதுக�ாண்டு 
க�ாட்ாஞ்சேமன தீேதுத்தைாறைாைய வி�ாமரமய 
்நாக்கி ந�ரநதது. இதமன தடுத்து நிறுத்த �த்்தாலிக்� 
தரப்பு ்ைற்க�ாண்் சே�ல முயற்சி�ளும ்தால்வியில் 
முடிநதன. கேண்�ள், சிறுவர�ள் உள்ளிட் ஆயிரத்-
துக்கும ்ைற்ேட்வர�ள் இநத ஊரவலத்தில் �லநது 
க�ாண்டிருநதனர.   

குணானநத ்தரர இநத கேரஹரவில் ேலவித ஆட -
்ங�மை ்சேரத்துக்க�ாண்்ார. தாை வாத்திய அணி, 
சோடம்யடி, புலியாட்ம, ைரோன ்ேயாட்ம, தீ 
விமையாடடு, வில் அமபு தரித்தவர�ள், கேரிய உரு -
வப்கோமமை என ேலதும ்சேரத்துக்க�ாள்ைப்ேடடி -
ருநதன.   

இதற்கிம்யில் கேரிய உருவகோமமை குறித்து 
மின்னல் ்வ�த்தில் ஒரு வதநதி ேரவியது. அதாவது 
ஒரு குரஙக�ான்மறை சிலுமவயில் அமறைநது ஊரவலைா� 
க�ாண்டு வருகிறைார�ள் என்ே்த அநத வதநதி. அன்மன 
ைரியாமைக் ்�லி கசேயயும கோமமை�ள் உள்ைன 
என்றும பிமழயான வதநதி ேரப்ேப்ேடடிருநதது. அ்த 
சேையம கேரஹரமவத் தாக்குவதற்�ா� க�ாட்ாஞ்சே -
மனயில் �த்்தாலிக்�ர�ள் தயாரா� இருநதார�ள் என்று 
ஊரவலத்தில் ஒரு புரளி கிைப்பிவி்ப்ேடடிருநதது. 
உ்னடியா� கேரஹரவில் �லநதுக�ாண்டிருநத கேண்-
�ளும சிறுவர�ளும அ�ற்றைப்ேட்ார�ள். ஊரவலத்-
தில் �ற்�மையும. கோல்லு�மையும தாஙகியவர�ள் 
இம்யில் இமணநது க�ாண்்ார�ள்.   

கேரஹர க�ாட்ாஞ்சேமனமய கநருஙகிய்ோது திடீ-
கரன்று புனித லூசியாஸ ஆலயத்தின் ைணி�ள் ேலைா� 
அடிக்�த் கதா்ஙகியதும அமனவரும குழமபிப்்ோ-
னார�ள். 

ேலர ்தவாலயத்மத சூழ்நதனர. அநத ைணிமய யார 
எதற்�ா� அடித்தார�ள் என்ேமத ேற்றி ்ோலீசோரால் 
இறுதிவமர �ண்டுபிடிக்� முடியவில்மல. அனால் அநத 
ஒலி ஒரு கேரிய �லவரத்மத்ய உண்டு ேண்ணியிருந -
தது. 

ேரஸேர சேந்த�ங�ள், ஊ�ங�ள், வதநதி�ள், ேய 
உணரசசி, தூண்டுதல், எதிரோரா திடீர சேமேவங�ள் 
எல்லாம ்சேரநது ஆமையாள் க�ாமலகவறிக�ாண்டு 
தாக்கிக்க�ாள்ைச கசேயதது. �டடுப்ேடுத்துவதற்�ா� 
அமழக்�ப்ேடடிருநத இராணுவத்தினர வநது ்சேரநத-

்ோது அமனத்தும ஓயநதிருநதன.   இநத �லவரத்தில் 
கேௌத்த தரப்மே ்சேரநத ஜூவன் மந்த என்ேவர க�ால்-
லப்ேட்ார. 30 ்ேர ்ைாசேைான �ாயத்துக்கு உள்ைானார-
�ள். அ்த நாள் ேலாஙக�ா், �ண்டி ்ோன்றை இ்ங�-
ளிலும அசேமோவிதங�ள் ந்நதிருக்கின்றைன. அன்மறைய 
்தசோதிேதி க�ாட்ாஞ்சேமன வி�ாமரக்கு விமரநது 
வநது குணானநத ் தரரு்ன் ந்த்திய ் ேசசுவாரத்மதயின் 
விமைவா� கதா்ரநதும 30ஆம தி�தி வமர கேரஹர 
ந்த்த அனுைதி வழங�ப்ேட்து.   

சேமேவம ந்நத அடுத்தடுத்த நாட�ளில் நாடடின் 
ேல்்வறு பிர்தசேங�ளில் இருநத சிறு ் தவாலயங�ள் தீயி-
்ப்ேட்ன. அது்ோல கேௌத்த கேரஹரக்�ளும குழப்-
ேப்ேட்ன. தீேதுத்தைாறைாைய விஹாமரமய க�ாளுத்தி 
குணானநத ்தரமர க�ால்வதற்�ா� நீரக�ாழுமபிலிருநது 
3000 ்ேர வநது க�ாண்டிருக்கிறைார�ள் என்கிறை வதநதியும 
்வ�ைா� ேரப்ேப்ேடடிருநதது. இநத சேமேவத்மத விசோ-
ரிப்ேதற்�ா� அமைக்�ப்ேட் குழு அறிக்ம�மய கவளி-
யிட்்தாடு சேரி. இநத சேமேவத்துக்�ா� எவரும ம�து 
கசேயயப்ே்்வா தண்டிக்�ப்ே்்வா இல்மல. குணா-
னநத ்தரர கேௌத்தர�மை ைத ரீதியில் தூண்டுவதற்கு 
எப்ேடிப்ேட் பிரசோரங�மை எல்லாம ்ைற்க�ாண்்ார 
என்ேதற்கு அதன் பின் கவளிவநத அவரது கவளியீடு�்ை 
சோடசி.   

க�ாட்ாஞ்சேமன சேநதியில் சில வரு்ங�ளுக்கு 
முன்னர குணானநத ்தரருக்கு சிமல அமைக்�ப்ேட-
்மை குறிப்பி்த்தக்�து.   

க�ொழும்பின் 
கதை

என். சரவணன்
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க�ொட்ொஞ்சேனையில் இலஙன�யின் 
முதல் மதக�லவரம் 1883   

பாணந்துறை விவாதம்

க�ொழுமபு  �ல்வி அபிவிருத்தி 
ைன்றைம குடிவரவு குடிய�ல்வு 
திமணக்�ைத்தின் இரு அதி�ாரி-

�ளின் எண்ணக்�ருவா�  முகிழ்நது நா்ைாவிய 
ரீதியா�  விரிநத ஒரு ைாணவர�ளுக்கு உதவும 
அமைப்பு.  புலமைப் ேரிசில் ்தரவில் ைாணவர-
�ளுக்கு ம�க�ாடுக்கும அமைப்ோ�த் ்தான்றி 
கவற்றி�ரைா� கசேயல்ேடடுக் க�ாண்டிருக்கும 
இநத அமைப்பு சேமீேத்தில் �ாத்தான்குடியில் 
அைரகவான்மறை ந்த்தியது. ைட்க்�ைப்பு 
ைாவட  ்அரசே அதிேர இநநி�ழ்வில் பிரதை அதி-
தியா�க் �லநதுக�ாண்்ார. 

இலஙம� குடிவரவு குடிய�ல்வு திமணக்�ைத்-
தின் இரண்டு சி ர்ஷ  ் அதி�ாரி�ள்தான் சேமூ�த்-
மதப் ேற்றி அன்று    �லநதுமரயாடினர. அதில் 
ஒருவர இன்று  நம ைத்தியில் இல்லாவிட ா்லும 
அவமரப்ேற்றி கேருமையா� ்ேசேப்ேடுகிறைது. 
அவரதான் இமைன்றைத்தின் கசேயலாைரா� ேணி-
யாற்றிய ைரஹூம எஸ.எம. அமீரதீன். அவரு-
்ன் �லநதுமரயா் லில் ஈடுேட்வர�ள்தான் 
இன்மறைய இமைன்றைத்தின் தமலவரா� ேணியாற்-
றிக் க�ாண்டிருக்கும அண்மையில் குடிவரவு 
குடிய�ல்வு திமணக்�ை ச்ேமவயில் இருநது ஓய-
வுகேற்றை �லாநிதி எஸ.எல். ைன்சூர. சிறுவர, சிறு-
மியர�ளின் நலன்�ருதி இவவமைப்பு அன்று 2000 
ஆம ஆண்டில் எஸ.எல். ைன்சூர, எஸ.எம. அமீர-
தீன், எம.இஸட. அஹைட முனவவர, முஹமைது 
ரபீக், ஏ.எம. அன்ஸார ்ோன்றைவர�ைால் ஆரம-
பித்து மவக்�ப்ேட்து என்று ைட்க்�ைப்பு அரசே 
அதிேர  குறிப்பிட ா்ர.   

இவவமைப்பின் முதல் க�ைரவிப்பு விழா 2000 

ஆம ஆண்டில் 137 ைாணவர�ளுக்�ா� க�ாழும-
பில் சிறைப்ோ� நம்கேற்றைது. �ல்வி அபிவிருத்தி 
ைன்றைம க�ாழுமபு ந�ரில் வசிக்கும ைாணவர�-
ளுக்�ா� அதன் ச்ேமவமய ஆரமபித்து வரு்த்-
திற்கு ஒரு �ருத்தரஙகு, ஒரு ைாதிரிப் ேரீடமசே 
என்ேவற்மறை ைாத்திரம ந்த்தி அதன் ேணிமய 

ஆரமபித்தது.   அது   க�ைரவிக்கும ைாணவர 
கதாம�  2008 இல் 1450 ஆ� உயரநது அது 2010 
இல் இரண் ா்யிரத்மத தாண்டியது.   �்நத 17 
ஆண்டு�ளில்   சுைார 30,000 ஆயிரம ைாணவர-
�மை ோராடடி ேரிசேளித்து, ேதக்�ம அணிவித்து 
க�ைரவித்துள்ைது இமைன்றைம.   ஐநதாம ஆண்டு 

ைாணவர�ளுக்�ா� கதா்ரான ஒரு ்சேமவமய 
கசேயதுவரும ஒரு அமைப்ோ� இநத �ல்வி அபி-
விருத்தி ைன்றைத்மத குறிப்பி்லாம.   இமமுமறை 
�ல்வி அபிவிருத்தி ைன்றைம அதன் ேரிசேளிப்பு 
நி�ழ்வு�மை ஹட்ன், ை்வல ேஷார, ரமபுக்-
�மன, ோணநதுமறை, க�ாழுமபு, அக்�மரப்-

ேற்று, ேதுமை,   சோயநதைருது, �ாத்தான்குடி 
ஆகிய இ்ங�ளில் சிறைப்ோ� ந்த்தி ைாணவர-
�மை உற்சோ�ப்ேடுத்தி க�ைரவித்தது.   

புலமைப் பரிசில் ைாணவர்கமை ஊக்குவிக்கும்
க்காழும்பு ்கல்வி அபிவிருத்தி ைன்றம்

எம்.கே.எம். அஸ்வர் ...?

(படஙகள் : ம�ாைட்டுறவ �த்திய விசேட நிருபர்)   
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khh;\y;>
kPAah; ePjpkd;w fl;blj; njhFjpapd; 
Kfhikr;rig>
j.ngl;b 223> `y;t;];Nlhh;g; tPjp>
nfhOk;G-12.

njhiyNgrp ,y.: 011-2437501

1.  gjtp : rpNu\;l;l xg;ge;j epUthf kw;Wk; chpik Nfhuy; 

Kfhikj;Jt nghwpapayhsh;

  (SENIOR CONTRACT ADMINISTRATION AND CLAIM  
MANAGEMENT ENGINEER)

 (m) rk;gsk;

  Ngrpj; jPh;khdpj;Jf; nfhs;syhk;.

 (M) jFjpj;jpwd;

  (1) fy;tp kw;Wk; njhopy; rhh; jifikfs;

    gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf; FOtpdhy; 

mq;fPfhpf;fg;gl;l nghwpapay; BSc (rptpy;) gl;lnkhd;W.

my;yJ

    gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf; FOtpdhy; 

mq;fPfhpf;fg;gl;l rptpy; nghwpapay; Jiwapy; BSc gl;lj;jpw;F 
rkdhd jifikfs;.

my;yJ

     mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;rhh; epWtdnkhd;wpypUe;J ngw;Wf; 

nfhz;l Fwpj;j Jiw rhh;e;j mq;fj;Jtk; / mjw;F rkdhd 

njhopy;rhh; jifik.

mj;Jld;

    mDgtk;

    xg;ge;j Nkw;ghh;it/ chpik Nfhuy; Kfhikj;Jt 

nghwpapayhsnuhUtuhf Nritahw;wp ngw;Wf; nfhz;l 

,uz;L (02) tUl Kidg;ghd mDgtk; cl;gl 

jifikfisg; ngw;Wf; nfhz;ljd; gpd;dh; Mff; Fiwe;jJ 

gd;dpuz;L(12) tUl Kfhikj;Jt kl;lj;jpd; mDgtk; 

ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;. 

my;yJ

  (11) fy;tp kw;Wk; njhopy; rhh; jifikfs;

    gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf; FOtpdhy; 

mq;fPfhpf;fg;gl;l nghwpapay; BSc (rptpy;) gl;lnkhd;W.

my;yJ

    gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf; FOtpdhy; 

mq;fPfhpf;fg;gl;l rptpy; nghwpapay; Jiwapy; gl;lj;jpw;F 

rkdhd jifikfs;.

my;yJ

    mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;rhh; epWtdnkhd;wpypUe;J ngw;Wf; 

nfhz;l Fwpj;j Jiw rhh;e;j mq;fj;Jtk; / mjw;F rkdhd 

njhopy;rhh; jifik.

kw;Wk;

    Fwpj;j Jiwapy; gl;lg;gpd; gbg;G my;yJ mq;fPfhpf;fg;gl;l 

njhopy;rhh; epWtdnkhd;wpypUe;J ngw;Wf; nfhz;l 

gl;la mq;fj;Jtk; my;yJ mjw;F rkkhd njhopy;rhh; 

jifikfs;.

mj;Jld;

   mDgtk;

    xg;ge;j Nkw;ghh;it / chpik Nfhuy; Kfhikj;Jt 

nghwpapayhsnuhUtuhf Nritahw;wp ngw;Wf; nfhz;l 

,uz;L(02) tUl Kidg;ghd mDgtk; cl;gl jifikfisg; 

ngw;Wf; nfhz;ljd; gpd;dh; Mff; Fiwe;jJ xd;gJ(09) 

tUl Kfhikj;Jt kl;lj;jpd; mDgtk; ngw;wpUj;jy; 

Ntz;Lk;. 

 Fwpg;G:  nghwpapayhsh; gjtp njhlh;gpy; nghwpapay; rhh;e;j (A 
Eng) tifaPL my;yJ mjw;F Nkw;gl;l tifaPl;bd; fPo; 

,yq;if nghwpapay; fTd;rpypy; (ECSL) gjpT nra;jpUj;jy; 
fl;lhakhFk;.

2. gjtp : tbtikg;G nghwpapayhsh; (rptpy;)

 (DESIGN ENGINEER (CIVIL) )
 (m) rk;gsk;

  Ngrpj; jPh;khdpj;Jf; nfhs;syhk;.

 (M) jFjpj;jpwd;

  (1) fy;tp kw;Wk; njhopy; rhh; jifikfs;

    gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf; FOtpdhy; 

mq;fPfhpf;fg;gl;l nghwpapay; BSc (rptpy;) gl;lnkhd;W.

my;yJ

    gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf; FOtpdhy; 

mq;fPfhpf;fg;gl;l rptpy; nghwpapay; Jiwapd; gl;lj;jpw;F 

rkdhd jifikfs;.

my;yJ

    mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;rhh; epWtdnkhd;wpypUe;J ngw;Wf; 

nfhz;l Fwpj;j Jiw rhh;e;j mq;fj;Jtk; / mjw;F rkdhd 

njhopy;rhh; jifikfs;.

 Fwpg;G: 1.  nghwpapayhsh; gjtp njhlh;gpy; nghwpapaiy rhh;e;jjhd 

tifaPL (A Eng) my;yJ mjw;F Nkw;gl;l tifaPl;bd; 

fPo; ,yq;if nghwpapay; fTd;rpypy; (ECSL) gjpT 
fl;lhakhFk;.

    2.  tbtikg;G mYtyfnkhd;wpy; tbtikg;G nghwpapay; 

gjtpnahd;wpy; Mff; Fiwe;jJ xU (01) tUl mDgtk; 

,Uj;jy; Ntz;Lk;.

   3.  ,uz;lhk;(02) Mk; tFg;gpy;(cah;) my;yJ mjw;F 

Nkw;gl;l rpj;jpAld; rptpy; nghwpapay; gl;lnkhd;W 

ngw;wpUj;jy; tpN\l jifiknahd;whf fUjg;gLk;. 

3. gjtp : nghwpapayhsh; (rptpy;) ( ENGINEER (CIVIL) )
 (m) rk;gsk;

  Ngrpj; jPh;khdpj;Jf; nfhs;syhk;.

 (M) jFjpj;jpwd;

  (1) fy;tp kw;Wk; njhopy; rhh; jifikfs;

    gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf; FOtpdhy; 

mq;fPfhpf;fg;gl;l nghwpapay; BSc (rptpy;) gl;lnkhd;W.

my;yJ

    gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf; FOtpdhy; 

mq;fPfhpf;fg;gl;l rptpy; nghwpapay; Jiwapd; gl;lj;jpw;F 

rkdhd jifikfs;.

my;yJ

    mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;rhh; epWtdnkhd;wpypUe;J ngw;Wf; 

nfhz;l Fwpj;j Jiw rhh;e;j mq;fj;Jtk; / mjw;F rkdhd 

njhopy;rhh; jifikfs;.

 Fwpg;G:  nghwpapayhsh; gjtp njhlh;gpy; nghwpapaiy rhh;e;jjhd 

tifaPL (A Eng) my;yJ mjw;F Nkw;gl;l tifaPl;bd; fPo; 

,yq;if nghwpapay; fTd;rpypy; (ECSL) gjpT fl;lhakhFk;.

4. gjtp : nghwpapayhsh; (kpd;rhuk;/ Kiwikf; fl;Lg;ghL)

  ( ENGINEER (ELECTRICAL / SYSTEM CONTROL )
 (m) rk;gsk;

  Ngrpj; jPh;khdpj;Jf; nfhs;syhk;.

 (M) jFjpj;jpwd;

  (1) fy;tp kw;Wk; njhopy; rhh; jifikfs;

    gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf; FOtpdhy; 

mq;fPfhpf;fg;gl;l nghwpapay; BSc (kpd;rhuk;) gl;lnkhd;W.

my;yJ

    gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf; FOtpdhy; 

mq;fPfhpf;fg;gl;l kpd;rhu nghwpapay; Jiwapd; gl;lj;jpw;F 

rkdhd jifikfs;.

my;yJ

    mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;rhh; epWtdnkhd;wpypUe;J ngw;Wf; 

nfhz;l Fwpj;j Jiw rhh;e;j mq;fj;Jtk; / mjw;F rkdhd 

njhopy;rhh; jifikfs;.

 Fwpg;G:  nghwpapayhsh; gjtp njhlh;gpy; nghwpapaiy rhh;e;jjhd 

tifaPL (A Eng) my;yJ mjw;F Nkw;gl;l tifaPl;bd; fPo; 

,yq;if nghwpapay; fTd;rpypy; (ECSL) gjpT fl;lhakhFk;.

5. gjtp : msitapayhsh; (SURVEYOR )
 (m) rk;gsk;

  Ngrpj; jPh;khdpj;Jf; nfhs;syhk;.

 (M) jFjpj;jpwd;

  (1) fy;tp kw;Wk; njhopy; rhh; jifikfs;

    gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf; FOtpdhy; 

mq;fPfhpf;fg;gl;l msit tpQ;Qhdk; njhlh;ghd 

gl;lnkhd;W.

my;yJ

    gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf; FOtpdhy; 

mq;fPfhpf;fg;gl;l msit tpQ;Qhdk; gl;lj;jpw;F rkdhd 

jifikfs;. 

my;yJ

    mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;rhh; epWtdnkhd;wpypUe;J ngw;Wf; 

nfhz;l gjpT njhlh;ghd mDkjpg;gj;jpuk; itj;jpUf;Fk; 

msitapayhsnuhUtuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

mj;Jld;

   mDgtk;

    jifikfisg; ngw;Wf; nfhz;ljd; gpd;dh; ePhpay; msit 

Ma;T eltbf;iffs; njhlh;gpy; Mff; Fiwe;jJ xU (01) 

tUl Kidg;ghd mDgtk; cl;gl chpa Jiwapy; Mff; 

Fiwe;jJ vl;L(08) tUl mDgtk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

6. gjtp : gltiuQh; (DRAUGHTSMAN )
 (m) rk;gsk;

  Ngrpj; jPh;khdpj;Jf; nfhs;syhk;.

 (M) jFjpj;jpwd;

  (1) fy;tp kw;Wk; njhopy; rhh; jifikfs;

    %d;whk; epiy kw;Wk; njhopy;rhh; fy;tp Mizf;FOtpdhy; 

Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l njhopDl;g / njhopy; rhh; gapw;rp 

epiyankhd;wpdhy; toq;fg;gl;l gltiujy; njhlh;ghf 

Vohk;(07) kl;lj;jpw;F Fiwahj Njrpa njhopw; jifik 

(NVQ 7) rhd;wpjo;.

my;yJ

  (11) fy;tp kw;Wk; njhopy; rhh; jifikfs;

    %d;whk; epiy kw;Wk; njhopy;rhh; fy;tp Mizf;FOtpdhy; 

Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l njhopDl;g / njhopy; rhh; gapw;rp 

epiyankhd;wpdhy; toq;fg;gl;l gltiujy; njhlh;ghf 

Mwhk; (06) kl;lj;jpw;F Fiwahj Njrpa njhopw; jifik 

(NVQ 6) rhd;wpjo;.

kw;Wk;

   mDgtk;

    chpa Jiwapy; Mff; Fiwe;jJ ehd;F(04) tUl mDgtk; 

epiwT nra;jpUj;jy;.

my;yJ

  (111) fy;tp kw;Wk; njhopy;rhh; jifikfs;

    %d;whk; epiy kw;Wk; njhopy;rhh; fy;tp Mizf;FOtpdhy; 

Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l njhopDl;g/ njhopy; rhh; gapw;rp 

epiyankhd;wpdhy; toq;fg;gl;l gltiujy; njhlh;ghf 

Ie;jhk; (05) kl;lj;jpw;F Fiwahj Njrpa njhopw; jifik 

(NVQ 5) rhd;wpjo;.
mj;Jld;

   mDgtk;

     gjtpf;Fhpa Jiwapy; Mff; Fiwe;jJ xd;gJ(09) tUl 

mDgtk; ngw;wpUj;jy;.

 Fwpg;G:-  gltiuQnuhUtuhf rptpy; cl;fl;likg;G trjpfs; 

nraw;wpl;lq;fspy; xU(01) tUl mDgtk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

7.  gjtp : njhopDl;g mYtyh; (rptpy;/ kpd;rhuk;) (TECHNICAL 

OFFICER (CIVIL/ELECTRICAL)
 (m) rk;gsk;

  Ngrpj; jPh;khdpj;Jf; nfhs;syhk;.

  (M) jFjpj;jpwd;

  (1) fy;tp kw;Wk; njhopy; rhh; jifikfs;

    %d;whk; epiy kw;Wk; njhopy;rhh; fy;tp Mizf;FOtpdhy; 

Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l njhopDl;g/ njhopy; rhh; gapw;rp 

epiyankhd;wpdhy; toq;fg;gl;l gjtpf;Fhpa njhopDl;g 

Jiwapy; Vohk; (07) kl;lj;jpw;F Fiwahj Njrpa njhopw; 

jifik (NVQ 7) rhd;wpjo;.

my;yJ

  (11) fy;tp kw;Wk; njhopy; rhh; jifikfs;

     %d;whk; epiy kw;Wk; njhopy;rhh; fy;tp Mizf;FOtpdhy; 

Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l njhopDl;g/ njhopy; rhh; gapw;rp 

epiyankhd;wpdhy; toq;fg;gl;l gjtpf;Fhpa njhopDl;g 

Jiwapy; Mwhk;(06) kl;lj;jpw;F Fiwahj Njrpa njhopw; 

jifik (NVQ 6) rhd;wpjo;.

mj;Jld;

   mDgtk;

    chpa Jiwapy; Mff; Fiwe;jJ ehd;F (04) tUl mDgtk; 

epiwT nra;jpUj;jy; tpN\lkhFk;.

my;yJ

  (111) fy;tp kw;Wk; njhopy;rhh; jifikfs;

    %d;whk; epiy kw;Wk; njhopy;rhh; fy;tp Mizf;FOtpdhy; 

Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l njhopDl;g / njhopy; rhh; gapw;rp 

epiyaj;jpdhy; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l njhopDl;g / njhopy; rhh; 
gapw;rp epiyaj;jpdhy;; toq;fg;gl;l gjtpf;Fhpa njhopDl;g 

Jiwapy; Ie;jhk;(05) kl;lj;jpw;F Fiwahj Njrpa njhopw; 

jifik (NVQ 5) rhd;wpjo;.

mj;Jld;

   mDgtk;

    gjtpf;Fhpa Jiwapy; Mff; Fiwe;jJ xd;gJ(09) tUl 

mDgtk; epiwT nra;jpUj;jy; tpN\lkhFk;.

ftdpf;f

NkNy gjtp njhlh;gpy; tpz;zg;gpf;Fk; rfy tpz;zg;gjhhpfSk; 45 taij 

tpl Fiwe;jtuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. (,t;tanjy;iy mur Jiw my;yJ 

mur $l;Lj;jhgdq;fspYs;s tpz;zg;gjhhpfSf;F Vw;Gilajy;y.)

tpz;zg;gq;fs; taJ> fy;tp> njhopy; jifikfs;> mDgtk; njhlh;ghd 

rhd;wpjo;fspd; gpujpfSld; ~~gpujhd kdpjts Kfhikahsh;> ,yq;if 

JiwKf mjpfhurig> nfhr;rpf;fil> nfhOk;G -13” vd;w Kfthpf;F 

fpilf;ff; $bajhf 2022.01.31 Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd;dh; gjpTj; 

jghypy; my;yJ kpd;dQ;rypy; (chrm@slpa.lk ) mDg;gg;gLjy; Ntz;Lk;. 

tpz;zg;gq;fs; mDg;gg;gLk; ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 

tpz;zg;gpf;fg;gLk; gjtp Fwpg;gplg;gLjy; Ntz;Lk;. 

rk;ge;jg;gl;l rhd;wpjo;fspd; gpujpfs; ,izf;fg;glhj tpz;zg;gq;fs; 

epuhfhpf;fg;gLk;. 

,e;j mwptpj;jy; www.slpa.lk vd;w ,izaj; jsj;jpYk; gpuRhpf;fg;gLk;.

mur my;yJ mur $l;Lj;jhgdq;fspy; NritapYs;s Copah;fs; 

jkJ tpz;zg;gq;fis jpizf;fsk; / $l;Lj;jhgd jiyth;fs; 

Clhf rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. NkNy gjtpfSf;F tpz;zg;gjhhp njhpT 

nra;ag;gbd; jpizf;fsk; / $l;Lj;jhgdj;jpd; NritapypUe;J tpLtpf;f 

,zq;Fk; Fwpg;nghd;Wk; ,lg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

jiyth;

,yq;if JiwKf mjpfhurigapd; fpof;F nfhs;fyd; Kidaj;jpd; (ECT) 11 Mk; fl;l Kfhikj;Jt nraw;wpl;l myfpw;F Ml;Nrh;j;Jf; nfhs;tjw;fhf fPNo Fwpg;gplg;gLk; gjtpfSf;F xg;ge;j mbg;gilapd; kPJ Ntz;lg;gLk; 

jifikfisAila egh;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

,yq;if JiwKf mjpfhurig
gjtp ntw;wplq;fs;

ngUe;Njhl;l mikr;R
,yq;if Njapiy Muhr;rp epiyak;

Njapiy itd; cw;gj;jpf;fhf Mh;tj;ij 
ntspg;gLj;Jtjw;fhd Ntz;LNfhs;

Njapiy Muha;r;rp epWtdkhdJ (TRI) ,yq;ifapd; Njapiy ifj;njhopYf;fhd 

Muha;r;rp kw;Wk; njhopy;El;g topfhl;ly;fis toq;Ftjw;F mh;g;gzpg;Gld; nraw;gLk; 

xNu mur epWtdkhFk;.

Njapiy Muha;r;rp epWtdj;jpd; ngWkjp Nrh;f;fg;gl;l Gjpa cw;gj;jpfSf;fpilapy; 

Ngld;l; chpkj;ijg; ngw;w Njapiy itd; cw;gj;jp nraw;ghl;il (Ngld;l; ,y. 13621) 

th;j;jfkag;gLj;Jtjw;F tha;g;G cUthfpAs;sJ.

Ceylon Tea Wine a dry red which 
contains 12% (V/V alcohol is rich in 
its unique taste with medium body 

and soft tannins carrying pronounced 
tea aroma with sweet smell of 

delicate black BOP.

,jw;fhd ,iaGila tpz;zg;g khjphpfs; kw;Wk; 

rfy tpguq;fis cs;slf;fpa EOI Mtzq;fSf;F 

https://www.tri.lk/tenders vDk; ,iza jsj;jpw;Fg; 

gpuNtrpj;J ,e;j tpsk;guj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s 

QR FwpaPl;il ];Nfd;  nra;aTk;.

tprhuizfSf;F: Kfhikahsh;> njhopy;El;g ghpkhw;w mYtyfk; +94 718501298/ +94 777248011
,yq;if Njapiy Muha;r;rp epWtdk;> nrd; $k;]; Njhl;lk;> jythf;fiy.

techtransfer.tri@gmail.com
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மஞ்சரி குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல :06

இடமிருந்து வலம்   
(01) கெோலலககெதிரவனின் ப�ோற்றம்.  
(06) அன்பு்சோரந்� இரககெ உணரவு.  
(07) �ோடல்.  
(08) ்்சளககியம்.   
(10) எரியூட்டல்.   
(12) நிலத்தில் கெோணப்�டுவது.   
(14) உயரத்தில் குல்றந்�வலர இப்�டியும் ்்சோல்வர. (குழம்பியுளளது)  
(15) இல்சயுடன் ்�ோடரபுலடயது. (குழம்பியுளளது)  
(17) பி்றலர கெவரும் �ன்லம. (குழம்பியுளளது)  
(20) முன்பனேற்றம் அல்லது உயரவு.   
(21) இது ஒரு ்வறறித் திலரப்�டம்.   
(23) வலி நிவோரண பூச்சு மருந்து.  
(24) இதுவும்  ஒரு �்றலவ      

பமலிருந்து கீழ்   
(01) நுட்�ம்.  
(02) அதிர்ஷட நிலல என்றும் ்்சோல்லலோம்.   
(03) துலணயின்லம.   
(04) இரககெத் �ன்லம. (குழம்பியுளளது)  
(05) வட்டத்தின் குறுககெளவு. (குழம்பியுளளது)  
(07) ்�ோன்.  
(09) ஓர உறுப்பு.   
(11) அஙகெோடி.   
(13) ப்சரத்து ஒன்்றோககியிருந்�ோலும் குழம்பிக கெோணப்�டுகி்றது.   
(15) மனே இயல்புத் �ன்லம. (குழம்பியுளளது)  
(16)  சிசுவின் ப�ோற்றம் இஙபகெ�ோன். எழுத்�ோளனுககும் இது ப�லவ. 

(�லலகீழ்)  
(17) அ்றம், நல்்லோழுககெம். (குழம்பியுளளது)  
(18) �ோம்பு வலகெகெளுள ஒன்று. (�லலகீழ்)   
(19) ஊதியம்.   
(20) அறிஞன்.  
(22) ஒருவலகெ மீன்.

விடைகள்

பாராட்டு பபறுவ�ார்

பரிசு பபறுவ�ோர்

இடமிருந்து வலம்  
01. ல�மோ�ம்  03. ப்சோகெம்  06. மோரி 
07. ஆறு�ல்  08. ்சவோல்  10. �லி 
11. கெ�டம்  14. ம�ம்  15. துப்பு 
16. ்சம்�வம்  18. �லனே  19.விடுமுல்ற 
22. �ோண்  23. மோசு  24. குலட   

பமலிருந்து கீழ்  
01. குயில்  02. ்சோரதி  03. உன்  
01. ல�ரியம்  02. மோமோ  03. ப்சோறு 
04. கெ�லி  05. புலம்�ல்  07. ஆல் 
08. ்ச��ம்  09. வோ்சகெம்  12. மண்ட�ம் 
13. ப�ோது  16. �ோவலனே  17. �விசு 
20. முலட  21. குல்ற

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல : 05

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல : 04

1. ஹலீமோ சித்தீககெோ அக�ர,  
25, சீத்�ோகெம (2),  
குடோகெம வீதி,  அவி்சோவலள.   
2. திருமதி நிபரோஜினி �னுஷியன்,  
இல. 100/1, உலடயோர வீதி,  
கெோலரதீவு 02.  
3. என்.பகெ. பவணி,  
இல. 25/10, விஹோலர வீதி,  �லோங்கெோலட.   

4. எம்.எஸ். ்மோஹமட் லியோவுதீன்,  
இல. 12/6, ்்சன். பீற்றரஸ் ஒழுஙலகெ,  
நிந்்�னி,  
புத்�ளம்.   
5. எம்.ஆர.எப். அஸ்மோ,  
18/1, �துரபலன்,  
கெல்்�ோககெ,  
்வலிகெம.     

மு�லோம் �ரிசு  
சித்தி ஆயிஷோ,  
இல. 11/26A ரத்வத்� மோவத்ல�,  
�துலள.   

இரண்டோம் �ரிசு   
்்ச. கெனேகெ்ரத்தினேம்,  
975, அன்புவழிபுரம்,  
திருபகெோணமலல.  

மூன்்றோம் �ரிசு  
மல்லிகெோப�வி �த்மநோ�ன்,  
்டபமரியோ குறூப்,  
மு�லோம் பிரிவு,  �்சல்ற.   

எழில் க�ாஞ்சும் ைமைய�த் -
தின் எழிலுக்கு இைக்�ணைா� 
அந்த த்தாட்டம் இயற்ம� 

அழகில் கெழிப்ா� �ாடசியளித்்தது. 
நான்கு புறங�ளிலும் எஙகு ்ாரத்்தா -
லும் ்சமெப ்தெகைன த்தயிமைச 
கெடி�ள். இம்டயிம்டதய ெவுக்கு ைரங -
�ள். அம்ைரங�ள் கெழித்து வளரநது 
்்டரநது பூத்துக் குலுஙகி அழ�ா�க் 
�ாடசியளித்்தது. ைதிய தநரக் �டும் 
கவயில் ்த�்த�கவன கஜாலித்்தாலும் 
கெடி�ளிலும் இமை�ளிலும் ்தண்டு� -
ளிலும் ைைர�ளிலும் ்டடுத்க்தறிக்கும் 
கவயில் க்ரி்தா� கவப்த்ம்தக் �ாட -
்டவில்மை.   

 ைதிய தநர ொப்ாடடு தவமளக் -
�ா� வீடடுக்குத் திரும்பிய சிவ�ாமி 
முன் �்தவு திறநது கி்டப்ம்தக் �ண்டு 
திடுக்கிட்டாள். ஒரு ெநத்த�த்த்தாடு 
வீடடுக்குள் நுமழந்தவளுக்கு �ணவன் 
க்ான்மனயா �ண்ைண் க்தரியாைல் 
தூஙகிக் க�ாண்டிருப்ம்தக் �ண்்டாள். 
�வவாத்து ைமைக்கு �ாமையில் 
தவமைக்குப த்ான �ணவன் உ்டல் 
அலுப்ால் தூஙகுவம்தக் �ண்டு சிவ -
�ாமிக்கு வருத்்தைா� இருந்தது.   

"்ாவம் ..... அெநது தூஙகுகிறாரு... 
தூங�டடும்.... ெரக்குபக்ாடி த்ாடடு 
ரெம் வசசுக் க�ாடுக்�ணும்... இல் -
ைாடடி அலுபபுக் �ாயசெல் வநதிடும்" 
என்று ்தனக்குள்தள கூறிக்க�ாண்டு ெை -
யைமறக்குள் நுமழந்தாள். அடுபம் 
மூடடி விடடு ்ாத்திரங�மளகயல் -
ைாம் எடுத்துக் க�ாண்டு பீலியடிக்குச 
கென்றாள். ்�ல் தநரத்தில் ்தண்ணீர 
பிடித்துக் க�ாள்ளாவிட்டால் அநதி -
வமர �ாத்திருக்� தவணும். பீலிக்�மர -
யில் ஒதர கூட்டைாய க்ண்�ள் குழுமி 
நின்றார�ள். எல்தைாருக்கும் இது்தாதன 
்தண்ணீர நிரபபிக் க�ாள்ளும் தநரம், 
சிவ�ாமியும் ஒருவாறு ்தனது ்ாத்தி -
ரங�மளயும் �ழுவிக் க�ாண்டு கு்டத் -
திலும் நிரம்பிக் க�ாண்டு வீடடுக்குள் 
நுமழந்தாள். அடுபபில் மவத்திருந்த 
்தண்ணீரக் த�த்்தல் க�ாதித்து க�ாடடி -
வி்ட அடுபபு முழுமையா� நமனநது 
கி்டந்தது.   

 ஒருவாறு அடுபம்யும் ெரிகெயது 
விடடு ்தானும் த்தநீர ஊற்றிக் குடித் -
துவிடடு ெமைக்�த் க்தா்டஙகினாள். 
அத்த்தாடு �ணவனுக்கு ரெமும் மவத் -
்தாயிற்று. "என்னங�... என்னங� எழுந -
திருங�.... இந்தாங� இந்த ரெத்ம்தக் 
குடிசசிடடு �ாலு தைள அைம்பிக்கிடடு 
்டவுனுக்கு ஒருக்�ா த்ாயிடடு வாங�... 
நாமளக்கு க்ாங�ல் வருதில்ை... 
க்ாங� மவக்�ணுமில்ை..." என்ற -
வாறு �ணவனி்டம் ரெக் த�ாபம்மய 
நீடடினாள்.   

 தொம்்ல் முறித்்தவாறு எழும்பிய 
க்ான்மனயா... ெரியான �ஸ்டைா 
இருக்குபுள்ள சின்னக்தாமரயும் க்ரிய 
க்தாமரயும் பின்னுக்த� நின்னாங�. 
புதுைை �வவாத்து புள்ள... உனக்குத் -
்தான் க்தரியுதை. இடுபபு ஒ்டஞ்சிப 
த்ாசசு." ..   

"ெரி ெரி ரெத்ம்தக் குடிங�. அலுபபு 
ைருநது த்ாடடிருக்த�ன்.. எல்ைாம் 
ெரியாப த்ாயிடும்".  

 சிவ�ாமி இப்டிச கொல்ை, "அது ெரி 
புள்ள க்ாங�ல் எடவான்சு ்த்்தாத்த... 
ைத்்த ைத்்த ொைான்�ள எப்டி வாங -
குற்தாம்?". க்ான்மனயா புருவத்ம்த 
உயரத்்த "உங� அம்ைாவூடடு �டுக் -
�மனயும்.. என்தனா்ட த்தாம்டயும் 
மூக்குத்திமயயும் �ழடடி சுத்தி வசசி -
ருக்த�ன்.. அது�ள ஈடு வசசிடடு ைத்்த 
ொைான்�மள வாஙகிடடு வாங�.. 
என்ன எந்த நாளுைா க்ாங�ை க�ாண் -
்டா்டப த்ாதறாம்.... நாமளக்கு ைட -

டுந்தாதன.. அது்தான் அடுத்்தடுத்்த 
ைாெத்துை த்ானஸசு �ாசும் வருதை, 
அபத்ா எல்ைாத்ம்தயும் திருபபிக்கு -
தவாம்" சிவ�ாமி கொன்னது அவனுக் -
கும் ெரியா�த்்தான் ்ட்டது.   

 இந்த ைமைய�த்ம்தப க்ாருத்்த -
வமர என்ன்தான் �ஸ்டங�ள் இருந்தா -
லும் ்தமிழர�ளின் ்ாரம்்ரிய க�ாண் -
்டாட்டங�மள இவர�ள் ம�விடுவத்த 
இல்மை. இஙகு இது ஒரு சிறபபு, 
த்தாட்டத்தில் இ்தற்�ா� முற்்ணம் 
கூ்ட வழங�ப்டுகிறது. இருந்தாலும் 
இன்மறய விமைவாசிமயப க்ாருத்்த -
வமர இந்தச கொசெம் அவர�ளுக்குப 
த்ா்தாது. ஆம�யால் நம� நடடு�மள 
ஈடுமவத்்தாவது அல்ைது வடடிக்கு 

்ணம் வாஙகியாவது, அல்ைது ஏ்தாவது 
ஒரு வம�யால் �்டன்்ட்டாவது இந்தக் 
க�ாண்்டாட்டங�மள க�ாண்்டாடி 
ைகிழவார�ள்.  

 த்தாட்டத் க்தாழிற்ொமையிலிருநது 
ஒரு ைணிக்கு ெஙகு ஊ்தப்ட்டது. ெஙகு 
நா்தத்தின் மூைம் ்தான் க்தாழிைாளர -
�ளுக்கு தவமை தநரம் அறிவிக்�ப் -
டுவது வழக்�ம். சிவ�ாமி �ணவனுக் -
கும் த்தமவயான அலுவல்�மள ்தயார 
கெயது விடடு மீண்டும் க�ாழுநதுக் 
கூம்டதயாடு கவளிதயறி விட்டாள். 
க்ான்மனயா ்�ல் உணமவ உண்டு -
விடடு �ம்டக்குப த்ா� ஆயத்்தைான 
த்ாது பிள்மள�ள் மூவரும் ் ா்டொமை 
விடடு வீடு திரும்பினார�ள்.   

 “அப்ா... அப்ா.. �ம்டக்�ாப்ா 
த்ா�ப த்ாறீங�.. நானும் வாதரன் 
அப்ா..." சின்னவன் ரதைஸ கொல்ை 
"நானும் வாதரம்்ா..." உங�ளுக்கு 
ைடடும் ொைான்�ள தூக்கிடடு வர 

�ஸ்டைா இருக்குமில்ை..." க்ரியவன் 
சுதரஷும் கொன்னான். "ெரி ெரி ொப -
பிடடுவிடடு ்யணைாகுங� என்றவன் 
ை�மளப ்ாரத்து ஏம்ைா நீ த்ொை 
இருக்�. நீ வரல்ை?". என்றான்.   

"முடியா்தப்ா... எனக்கு ஸகூல் 
தவமை நிமறய க�்டக்கு. ்தம்பி�மள 
கூடடிக்கிடடுப த்ாங�" என்றாள் 
ை�ள் பிரியா.  

 க்ான்மனயா இத்த த்தாட்டத் -

தில் பிறநது வளரந்தவன். இவன் 
ைடடுைல்ை; இவன் அப்ா, ்தாத்்தா 
என்று இவர�ள் ்ரம்்மரக்த� இங -
கு்தான் பிறபபி்டம். குடும்்த்தில் 
க்ான்மனயா ைடடுந்தான் ஆண் -
பிள்மள. அவதனாடு கூ்டப பிறந்த 
ெத�ா்தரி�ள் மூவர. அவர�ள் மூவரும் 
தவறு தவறு இ்டங�ளுக்கு திருைணம் 
முடித்து த்ாய விட்டார�ள். இவ -
னுக்கு ் திகனடடு வரும்த்ாத்த த்தாட -
்டத்தில் த்ர ்திநது விட்டார. அவன் 
்தநம்த வீராொமி. த்தாட்டத் க்தாழி -
லுக்கு அனுபபுவம்த 'த்ர ்தி்தல்' என் -
று்தான் கூறுவது வழக்�ம். ஒரு வரு்டம் 
்தான் தவமை கெயதிருப்ான். ைறுவ -
ரு்டதை அவனுக்கு �லியாணமும் நிசெ -
யிக்�ப்ட்டது. அவன் அப்ா வீராொமி -
யின் உறவுப க்ண்ணான சிவ�ாமிமய 
நிசெயித்்தார�ள்.   

 ஆரம்்த்தில் அவன் அம்த விரும்் -
வில்மை. அத்த த்தாட்டத்தில் சின்ன 

�ாைத்திலிருநது வாழநது வந்த அடுத்்த 
வீடடு சுகுைாரிமயத்்தான் அவன் விரும் -
பினான். அவமளதய �ா்தலித்்தான். 
சுகுைாரி �றுபபு என்றாலும் எழிைான -
வள், எடுப்ானவள். ஆனால் அவமள 
அவன் க்ற்தறாருக்கு பிடிக்�வில்மை. 
அவர�மள எதிரத்து நிற்� முடியாைல் 
தவறு வழியின்றி சிவ�ாமிமய ைமனவி -
யா� ஏற்றுக்க�ாண்்டான். �ாை ஓட்டத் -
தில் மூன்று பிள்மள�ளுக்கு ்தநம்தயா -

னான் க்ான்மனயா. மூத்்தவள் பரியா. 
ரதைஷும் சுதரஷும் இமளயவர�ள். 
மூவமரயும் த்தாட்டப ்ா்டொமைக்த� 
்டிக்� அனுபபினான். இபத்ாக்தல் -
ைாம் பிள்மள�ளின் ெநத்தாெதை ்தம் 
ெநத்தாெம் என இருவரும் நிமனத் -
்தார�ள். பிள்மள�மள நல்ை இ்டத் -
துக்கு க�ாண்டு வரதவண்டுகைன்று 
�டுமையா� ்ாடு்டடு உமழத்்தார -
�ள். த்தாட்ட தவமை�தளாடு ைாடு, 
ஆடு வளரபபு, த�ாழி வளரபபு என்று 
எம்தயுதை விடடு மவக்�வில்மை. 
்ன்னிரண்டு �ாம்்றா ையம் என்றா -
லும் ்தன் வீடம்ட மி�வும் அழ�ா� 
மவத்திருந்தான் க்ான்மனயா.. அத்த 
த்ால் ைமனவிக்கும் ை�ளுக்கும் நம� 
நடடு�மளயும் கெயது மவத்திருந்தான். 
அவனது உமழபம்யும் முன்தனற் -
றத்ம்தயும் �ண்டு ஏமனதயார க்ாறா -
மைப்ட்டார�ள்.   

 ைாமைப க்ாழுது ைஙகி இரவு 

தநரத்ம்த �வவிக் க�ாண்டிருந்தது. 
தவமை முடித்து வீடு திரும்பிய சிவ�ா -
மிக்கு க்ருமையா� இருந்தது. அவள் 
வருவ்தற்கிம்டயில் ்ாதி தவமை�மள 
ை�ள் முடித்து மவத்திருந்தாள்.   

"எங�ம்ைா ்தம்பி கரண்டு த்ரும்?" 
..   

"அப்ாதவா்ட �ம்டக்கு த்ாயிட -
்டாங�"..   

அபத்ா உங�ப்ாவுக்கு திண் -
்டாட்டம் ்தான்... ெரி நீ த்ாயி ஸகூல் 
தவமை�மளப ்ாரு...” என்று ை�மள 
அனுபபிவிடடு வீடடு தவமை�ளில் 
மூழகிப த்ானாள்.விடிந்தால் ம்தப -
க்ாங�ல். அந்த த்தாட்டதை �மள�ட -
டும். முப்து நாள் ்ஜமன தவறு, 
நாமள இராை பிராமன ஏநதிய ெப்ர -
மும் வைம் வரும். ஒதர க�ாண்்டாட -
்டம் ்தான். ெற்று தநரத்தில் �ணவனும் 
பிள்மள�ளும் வீடடுக்குள் நுமழந -
்தார�ள், "அம்ைா.. அம்ைா க்ாங�ல் 
இல்மையாம்..” பிள்மள�ள் இருவ -
ரும் ெலிபத்ாடுச கொல்ை சிவ�ாமி 
ஆசெரியத்த்தாடு �ணவமனப ்ாரத் -
்தாள்.   

"என்னங�... சிவ�ாமி என்னங� 
என்னாசசி... ஏன் ஒரு ைாதிரியா 
வாரீங�... ஏ்தாவது பிரசசி -
மனயா...?"   

“இல்ை புள்ள நாம் க்ாங� -
மைக் க�ாண்்டா்டக் கூ்டா்தாம்... 
க�ாதரானா கூடிப த்ாசொம். நம்ை 
த்தாட்டத்துை விதெெைா க�ாண்்டா -
்டப த்ாறாம்னு யாதரா சு�ா்தார 
�நத்தாருக்கு க்டடிென் தவற த்ாட -
டிருக்�ாங�ைாம். நாமளக்கு சு�ா்தார 
அதி�ாரி�ளும், க்ாலிசும் நம்ை 
த்தாட்டத்துக்கு வரு்தாம்.. ்டவுனுை 
த்சிக்கிட்டாங�..." க்ான்மனயா 
கூறியம்த ஆசெரியத்த்தாடு த�ட -
டுக்க�ாண்டிருந்த சிவ�ாமி,  

"என்னங� இப்டி ஒரு �ல்ைத்தூக்கி 
த்ாடடுடடீங�" என்றாள்.   

"இல்ை புள்ள... இது நைக்கு ைட -
டுமில்ை.. எல்தைாருக்கும் ்தான். ெரி 
விடு புள்ள... க்ாங�ை இந்தமுமற 
இல்ைாடடி அடுத்்த முமறயாவது 
க�ாண்்டாடிக்�ைாம்.. ெரி ெரி.. நீ வீட்ட 
துபபுறவு ்ண்ணிடடு ைஞ்ெத்்தண்ணி 
க்தளி... நான் தைடடு ையத்துக்கு 
த்ாய குபபுொமி அண்ண வீடடுை 
க�ாஞ்ெம் தவபபிமை ஒடிசசுக்கிடடு 
வாதரன்.." என்று க்ான்மனயா புறப -
்டடுச கெல்ை சிவ�ாமி அப்டிதய 
அெநது த்ாய நின்றாள்...   

 “அம்ைா... அம்ைா விடுங�ம்ைா... 
அடுத்்த வருெைாவது க்ாங�ை 
க்ாஙகுதவாம்... இபத்ா இந்த 
க�ாதரானாமவ கவறட்டப ்ாபத்ாம் 
" என்று ை�ள் பிரியா கொல்ை. 
ரதைஷும் சுதரஷும் அம்த ஆதைாதிப -
்து த்ால் ்தமையமெக்� அவளுக்கு 
�ண்ணீர பீறிடடு வந்தது. "அம்ைா ைாரி -
யாத்்தா 16 ்தான் எல்தைாமரயும் �ாப -
்ாத்்தனும்" என்று ்தனது பிள்மள�ள் 
மூவமரயும் அப்டிதய அமணத்துக் 
க�ாண்்டாள்.   

 வீடடுக்கு முன்னால் ைாவிமை 
த்தாரணம் த்ாடடு அைங�ரிப்்தற்கு 
்திைா� தவபபிமைக் க�ாத்து உள் -
தளயும் கவளிதயயும் �ட்டப்ட்டது. 
ைாக்த�ாைம் த்ா்ட இருந்த தநரத்தில் 
ைஞ்ெள் க்தளிக்� தவண்டிய்தாயிற்று. 
கவடடி மவக்�ப்டடிருந்த கெங� -
ரும்பு வாடிபத்ாய எறும்பு�ள் கைாயக் -
�த் க்தா்டஙகின.  
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மஞ்சரி குறுக்கெழுத்து ப�ோட்டி 
இல: 06

வேப்பிலைத் 
வ�ோரணம்  

 �்சல்றயூர

ஏ.எஸ். பாலச்சந்திரன் ...?

உ ்டல்நைப பிரசசிமன�மளத் ்தாண்டி 
ைனநைப பிரசசிமன�ள் இன்று 

அதி�ம் த்ெப்டு்மவயா� ைாறியுள்ளன. 
ைன அழுத்்தத்்தால் ்ாதிக்�ப்டுதவாரின் 
எண்ணிக்ம� க்தா்டரநது அதி�ரித்து வருகி-
றது. ைன அழுத்்தம் அதி�ரிப்்தன் �ாரண-
ைா�  உ்டல் ்ருைன், நீரிழிவு தநாய, இ்தய 

தநாய�ள்  அதி�ரித்துக் �ாணப்டுகின்றன. 
அதிலும், குறிப்ா� க�ாதரானா �ாைத்தில் 
க்ண்�ளுக்கு ைன அழுத்்தம் அதி�ரித்துக் 
�ாணப்ட்ட்தா� ்ல்தவறு ஆயவு�ளிலி-
ருநது க்தரியவருகின்றன. 

இநநிமையில் க்ண்�ள் அதி�ைா� ைது 
அருநதுவ்தற்�ான �ாரணம் குறித்து அகை-

ரிக்� ஆயவாளர�ள்  தைற்க�ாண்்ட  ஆயவு-
�ளின் க்தா்டர்ா� மெக்�ாைஜி ஆஃப அடிக்-
டிவ பிதேவியரஸ(Psychology of Addictive 
Behaviors) என்ற இ்தழில் கவளியி்டப்டடுள்-
ளன.

 அதில், க்ண்�ள் ைது அருநதுவ்தற்கும், 
அதி�ைா� ைது அருநதுவ்தற்கும் �ாரணம் 

அவர�ளின் ைன அழுத்்தம் ைடடுதை 
�ாரணம் என  அந்த இ்தழில் குறிபபி்டப்ட -
டுள்ளது.   

முன்ன்தா� ஆண்�ள்்தான், அதி� ைன 
அழுத்்தத்தில் இருந்தால் ைதுமவத் த்தடிச 
கெல்வார�ள். ஆனால், ்தற்த்ாது க்ண் -
�ளும் ைன அழுத்்தத்தில் இருந்தால் ைது 

்ழக்�த்ம்த நாடுவது அதி�ரித்துள்ள -
்தா� ஆயவாளர�ள் க்தரிவிக்கின்றனர. 
ொ்தாரண க்ண்�மளவி்ட ைன அழுத்்தம் 
அதி�ைா� இருக்கும் க்ண்�ள் அதி� -
ைான ைதுமவக் குடித்்ததும், ைன அழுத்-
்தத்ம்த ெரிகெயயதவ அதி�ம் ைது குடிப்்தா� 
அவர�ள் கூறியதும் குறிபபி்டத்்தக்�து.

பெண்கள் மது அருந்துவதற்கு ்காரணம் மன அழுததமம!
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மறுநாள் காலை,   
இன்ஸ்பெக்டர் ராகவனும் 

சார்்ஜன வசந்தனும்,   
்தாஙகள் சசகரித்த ்தகவலகலை 

எலைாம்,   
துபபெறியும் இன்ஸ்பெக்டர் இனபெரா-

ஜி்டம் சமர்பபித்தார்கள்.   
சிறிது சநரம் வலரயில   
அந்தத ்தகவலகளில   
்தனது விழிகலை சமயவிட்டார் துப-

பெறியும் இன்ஸ்பெக்டர் இனபெராஜ்,   
இருவரும் அலமதியாக அவலரசய 

பொர்ததுக ்காண்டிருந்தார்கள்.   

அதில,   
சிை ்தகவலகள்,   
அவருககுத ச்தலவயான்தாக 

இருந்தது,   
்மலை நிமிர்நது,   
இன்ஸ்பெக்டர் ராகவலனப பொர்த-

்தார்.   
“ம்.... ராகவன... தீபிகாவிற்கு 

இரண்டு ச்தாழிகள் இருபபெ்தாக 
உஙகள் ்தகவலகளில இருககிறது 
இலலையா?”   

“ஆமாம் சசர்... ஒருததியின 
்பெயர் ஜீவி்தா.... மற்றவள் ்பெயர் 
மலலிகா!”   

“இவர்கள் இருவரி்டமும் இனனும் 

விசாரலை ்சயயவிலலையல-
ைவா?”   

“இனனும் இலலை சசர் ச்தலவ 
எனறால அவர்கள் இருவரி்டமும் 
வாஙகுமூைதல்தப ்பெற்றுக ்காள்-
ைைாம்.   

“ஆமாம் யாலரயாவது அனுபபி 
சரி அவர்கள் இருவரி்டம் விசாரலை 
்சயயுஙகள். ஏ்னனறால அவர்கள் 
இருவரும் அந்த கிராமததில உள்ை-
வர்கள். இ்தனால புதிய ்தகவலகள் 
ஏதும் கில்டபபெ்தற்கு வாயபபு இருககி-

றது!”   
“ஆகடடும் அல்த நான ்சயகி-

சறன... ம்... சசர் இந்த தீபெனின லக 
எழுதல்தப பெற்றி எனின நிலனககிறீர்-
கள்?”   

“இந்த நானகு லக எழுததுககளி-
லும்... தீபிகா எழுதிய இந்த கடி்தததில 
இருககும் லக எழுததுககு இல்டசய 
நிலறயசவ விததியாசம் இருககிறது 
ராகவன!” அந்த லக எழுததுககலைப 
பொர்த்த பெடிசய ்சானனார் இனபெராஜ்.   

“ஆமாம் சசர் சார்்ஜன வசந்தனும் 
அல்தத்தான ்சானனார்!”   

“இந்தக கடி்தததில உள்ை லக 
எழுதல்தப சபொடடிருபபெது தீபெசன 
இலலை... இனனும் ்சாலைப 

சபொனால, இபபெடி ஒரு கடி்தம் எழு-
்தபபெடடிருபபெது தீபெனுகசக ்்தரியாது. 
்தற்்காலை ்சயது ்காள்ைபசபொ-
கும் விஷயசம தீபெனுககு ்்தரியாது!”   

“இனனு்மாரு விஷயதல்தயும் 
சா்ஜனட வசநத ்சானனார் சசர்!”   

“அது எனன அது?”   
இல்த எலைாம் லவதது பொர்ககும்-

சபொது தீபொ எழுதிய்தாக ்சாலைபபெ-
டும் கடி்ததல்தக கூ்ட அவள் எழுதியி-
ருகக வாயபபிலலை எனறு அவர் 

்சானனார் சசர்!”   
இன்ஸ்பெக்டர் ராகவன இபபெடிச் 

்சானனதும்,   
துபபெறியும் இன்ஸ்பெக்டர் இனபெ-

ராஜ்,   
சிந்தலனயுள் மூழ்கினார்.   
பிறகு,   
இன்ஸ்பெக்டர் ராகவலனப பொர்தது,   
“இலலை ராகவன... நான ஒரு 

விஷதல்தப பெற்றி சயாசிககும் சபொது 
பெததுத ்த்டலவககுசமல அல்தப பெற்றி 
சயாசிபசபென... அபபெடி சயாசித்த 
எழுதது முடிவில எந்த மாற்றமும் 
இருககாது. இதுவும் அபபெடித ்தான 
அந்தக கடி்ததல்த, எழுதியது தீபிகா-
்தான ஆனால கவரில இருந்த முகவ-
ரிலய எழுதியது தீபொ இலலை... இந்த 

விஷயததில நான உறுதியாகசவ 
இருககிசறன” எனறு உறுதியு்டன 
்சானனார்.   

“இபசபொது எஙகளுககு இருககும் 
சநச்தகம் எனன ்வனறால... இந்தக 
கடி்ததல்த தீபிகா எழுதியிருந்தாலும் 
அல்த தீபெனி்டம் காட்டசவா அவனி்டம் 
லக ஒபபெம் வாஙசவா அவைால முடி-
யாமல சபொயிருககிறது. அபபெடியா-
னால தீபெனுககு பெதிைாக அவனுல்டய 
லக ஒபபெதல்தப சபொட்டது யார்... 
அவன ்தான ்காலைகாரன அவ-
லனத்தான நாம் இபசபொது கண்டு 
பிடிகக சவண்டும் சசர்!”   

“உண்லம்தான ராகவன இதில 
உள்ை லக எழுதது தீபெனுல்டயது 
இலலை எனபெதினால அபபெடி எண்-
ைதச்தானறுகிறது. ஆனால இப-
சபொதுள்ை பிரச்சிலன அது இலை 
ராகவன...!’   

இனபெராஜ் இபபெடிச் 
்சானனதும்,   

ராகவன வியபபி-
னுள் விழுந்தார்.   

“எனன சசர் ்சால-
றீஙக?”   

“இந்தக கடி்ததல்த 
தீபிகா எழுதியிருந-
்தாலும்... வட்டவலை 
வலைவில உள்ை 
பொ்தாைததில பொயநது 
அவன ்தற்்காலை 
்சயது ்காள்ை-
விலலை.... அந்தபொ்தா-
ைததிற்குள் அவலை 

யாசரா ்தள்ளிவிடடி-
ருககிறார்கள்! ்காலைகாரனயாராக 
இருந்தாலும் தீபிகா எழுதிய இந்தக 
கடி்தம் அவனுககு உ்தவியாக இருந-
திருககிறது. இபசபொது இருககும் 
சகள்வி எனன்வனறால தீபென 
இந்த விஷயததில எபபெடி சம்பெந்தப-
பெட்டான எனபெது்தான.. தீபென்தான 
மு்தலில தீபிகாலவ்தள்ளி விட்டானா 
அலைது சவறுயாசரா ஒருவன 
இரண்டு சபெலரயும் பொ்தாைததில 
்தள்ளி விட்டானா தீபிகா எழுதிய 
அந்தக கடி்தம் ்காலைகாரனின 
லகககு எபபெடிச் ்சனறது? அந்த 
அதிகாலை சவலையில தீபிகாலவ -
யும் தீபெலனயும் எபபெடி அஙசக 
அலைததுச் ்சனறார்கள்....ம் 
இந்த மாதிரியான சகள்விகளுககு 
நாம் பெதில கண்டு பிடிதது விட்டால 

்காலைகாரலன மிக எளிதில நாம் 
்நருஙகி வி்டைாம்!”   

“உண்லம்தான சசர்... நீஙகள் 
்சானன விஷயஙகள் எனககுத 
ச்தானறியது... இந்த விஷயததில 
நாம் ்காஞசம் சிரமபபெ்ட சவண்டிய-
திருககும்.”   

“சரி... பெரவாயிலலை... இபசபொது 
ராகவன அடுதது எனன ் சயயசவண்-
டும் எனறு நான இபசபொது ்சாலலு-
கிசறன!’   

“ஆகடடும் சசர்... நீஙகள் 
்சாலலும் எந்த காரியதல்தயும் 
்சயது முடிபபெ்தற்கு நாஙகள் இருவ-
ரும் ்தயாராகசவ இருககிசறாம்!”   

“சரி... அபபெடியானால சகடடுக 
்காள்ளுஙகள்... ராகவன... நீஙகள் 
்காடுத்தரிபசபொடடில ஜீவி்தா 
மலலிகா எனற இரண்டு ்பெண்க-
லைப பெற்றி குறிபபிடடுள்ளீர்கள் 

அவர்கள் பெற்றி நாம் 
நிலறயசவ விசாரிகக 
சவண்டும்!”   

“ஆமாம் சசர் அவர்-
கள் இருவரும் தீபிகா-
வின ஊரிசைசய உள்ை 

்பெண்கள்!” ம்... சரியாகச் ்சான-
னீஙக... எனககு இவர்கலைப பெற்றிய 
முழுவிபெரமும் சவண்டும். தீபிகா-
வும் தீபெனும் ஊரில இருநது்தான 
கா்தலிகக ஆரம்பிததிருககிறார்கள். 
அ்தானால இவர்கள் இருவருககும் 
அவர்கலைப பெற்றிய நிலறய விஷ-
யஙகள் ்்தரிநதிருககும்... அந்த 
விஷயஙகள் ்தான எனககு இபசபொது 
சவண்டும்!”   

“சரி... சசர்... நான நாலைகசக 
அந்தக காரியததில ஈடுபெடுகிசறன..   

“ம்... ஆரம்பியுஙகள்... ஆனால 
எ்தற்கும் ்காஞசம் ்ஜாககிரல்தயாக 
இருஙகள்... ஆபெதது எந்த ரூபெததிலும் 
வரைாம்...”   

“ஆகடடும் சசர்!”   
“சரி... இபபெடி ்சயயுஙகள் ஜீவி்தா-

லவபபெற்றி வசநதும் மலலிகாலவப 

பெற்றி நீஙகளும் உஙகள் விசாரலை-
கலை ஆரம்பியுஙகள்.. எவவைவு 
விலரவாக அந்த விசாரலைகலை 
எனனி்டம் சமர்பபியுஙகள்... சரி 
இபசபொது நீஙகள் சபொகைாம்!”   

இருவரும் வில்ட ்பெற்றுச் ்சன-
றார்கள்.   

மதுமி்தா!   
23வயதுல்டய,   
அைகிய ச்தாற்றம் ்காண்்ட ஒரு 

மஙகலக.   
்சலவந்தர் ்சலவராகவனின,   
ஒசரமகள்!   
்சலைமகள்!   
A/L பெடிதது முடிததுவிடடு,   
சமற்்காண்டு பெடிகக விரும்பொமல,   
்தநல்தயின ்்தாழிலில பெஙசகற்-

பெ்தற்காக ்பெரும் ஆவல ்காண்்டதி-
னால அவரும் அ்தற்கு சமதிததுவிட-
்டார்.   

மதுமி்தாவின 23ஆவது பிறந்த 
தினத்தனறு,   

புதிய கார் ஒனலற அவளுககு பெரிச-
ளித்தார் ்சலவராகவன.   

சமல நாடடு நாகரிகததில சமாகம் 
்காண்்ட அம்பிகாவும் மதுமி்தாவின 
பிறந்த தினத்தனறு,   

‘பயூடடி பொைர்” ஒனலற ஏற்பொடு 
்சயது ்காடுத்தாள்.   

வைககமாகசவ,   
தினமும் காலையில 7.30 மணிக-

்கலைாம் வீடல்ட விடடு ்வளிசய 
்சனறு விடுவாள்.   

காலை ஆகார்மலைாம் 
சகாலசபெ்ஸ ஓட்டலில்தான.   

சரியாகி எடடுமணிககு தினமும் 
அஙசக வநது விடுவாள் மதுமி்தா 
இ்தனால,   ஓட்டல சசவர்களுககு 
அவள் பெைகிய முகமாகிவிட்டது.   

வைககம் சபொல,   
அனறும் சரியாக எடடுமணிககு ஓட-

்டலுககு வந்தாள்.   
அபசபொது்தான,   
அந்த சம்பெவம் நல்ட்பெற்றது!   

(இைலம வைரும்)   
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க்டந்த ஞாயிறு ்பொழுதில,  
வ்டபெகுதித ்தமிழ் வார இ்தழ்கலைத 

்தவிர்தது ்தலைநகரில ்வளியாகும் 
அலனதது ்வளியீடுகலையும் புரட -
டிக்காண்டிருந்த ்பொழுது  ஒசர்யாரு 
இ்தழில மடடும் இைககியப பிரியர்க-
ளுககு இனிபபுச் ்சயதி ஒனறு இருந-
்தது. ஒருசவலை இனலறய ஞாயிறு 
்வளியாகி இருககைாம்.  

எதிர்வரும் மார்ச் மா்தம் 8ஆம் திகதி 
சர்வச்தச மகளிர் தினதல்த முனனிடடு 
இைஙலக ஒலிபெரபபுக கூடடுத்தாபெனம் 
மு்ஸலிம் சசலவ நா்டைவிய ரீதியில 
கவில்த மற்றும் சிறுகல்த சபொடடிலய 
ந்டத்த திட்டமிடடுள்ைது.  

அந்த வலகயில,  
15வயதுககு சமற்பெட்ட ்பெண்கள் 

இந்தப சபொடடிகளில பெஙசகற்க 
முடியும்.  

்தஙகைது ்சாந்த பெல்டபபொகவும் 
முனனர் சவறு எதிலும் ்வளிவரா்த்தா-
கவும் இருகக சவண்டும். ்பெண்கலை 
லமயக கருவாகக ்காண்டு கவில்த 
மற்றும் சிறுகல்த எழு்தபபெ்ட சவண்டும்.   

சிறுகல்த 1000 ்சாற்களுககுள் 
அலமய சவண்டும். (ஏ4 பெதது பெக-
கஙகளுககு சமற்பெ்டாமல இருகக 
சவண்டும்.)   

கவில்த 40 அடிகளுககுள் அலமய -
ைாம். (ஏ4 மூனறு பெககஙகளுககுள்)  

-்தமிழ், சிஙகைம் மற்றும் ஆஙகிைம் 
ஆகிய மூனறு ்மாழிகளிலும் கவில்த 
மற்றும் சிறுகல்தகலை எழு்த முடியும்.  

முடிவுத திகதி : ்பெபரவரி 15   
சபொடடி ஒருஙகிலைபபொைர், 

மு்ஸலிம் சசலவ, இைஙலக ஒலிபெ-
ரபபுக கூடடுத்தாபெனம், ்த.்பெ.இைக-
கம் 574, ்காழும்பு 7 அலைது 

slbcmuslimservice@gmail.com எனற 
மினனஞசல முகவரிகசகா அனுபபி 
லவககைாம்.   

சமசை காைபபெடும் ்சயதியில 
நிலறய இனிபபுகள். இருந்தாலும் கசப -
புகளும் உள்ைனசவ!  

*ஒரு சபொடடி எனறு ஏற்பொடு 
்சய்தால ்சயதி ்வளியிட்டால, 
பெரிசு விவரஙகள் ்்தரிவிபபெது க்டலம 
அலைவா? அ்தாவது, எத்தலன பெரிசு-
கள், பெைமாகவா? பொ்டசாலை அபபி-
யாசப புத்தகஙகைா? அலைது சவ்ற-
துவும் ்பொருடகைா?  

சபொடடிலய ந்டததுவது வா்னாலி 
மு்ஸலிம் சசலவ. அது ்தமிழில 
மடடுசம ஒலிபெரபபொகிறது. 

அபபெடியானால சிஙகைததிலும் 
ஆஙகிைததிலும் பெல்டபபுகலை அனுப -
பெைாம் எனறு கூறபபெடுகிறது. இது 
ஏன?  

* ’15 வயதுககு சமற்பெட்ட 
்பெண்கள் பெஙசகற்க முடியும்’ எனறால 
ஆண் வாலிபெ சிஙகஙகள் அம்சபொவா? 
இபபெடி ஒரு நிபெந்தலனலயப சபொடு-
வ்தால ஆண்கள் பெஙசகற்க இயைாது 
எனறு அர்த்தபபெடுகிறச்த...? “15 வய-
துககு சமற்பெட்ட ஆண்களும் ்பெண் -
களும் பெஙசகற்கைாம்” எனறு பெதித -
திருந்தால பெளிச்! மண்ல்டபபொரம் 
ஏற்பெ்டாச்த...!?   

கல்டசியாகக குறிககபசபொவது 
்தான மிகுந்த கவலைலயத ்தருகி -
றது.  

 சபொடடி ந்டத்தபசபொகிற மு்ஸலிம் 
சசலவ, கவில்தலயயும் கல்தலயயும் 
மடடும் சசர்ததுக ்காண்டு நா்டகதல்த 
மடடும் லககழுவி விட்டது புதிசரா 
புதிர்! அந்தத துலற ‘ஹராம்’ (விைக -
கபபெட்டது) என மலறமுகமாகத ்்தரி -
விககபபெடுகிற்தா? அதுவும், நா்டக 
ஆர்வைர்கள் சிைர் ஐம்பெ்தாயிரம் 
ரூபொய வலரயில பெரிசுத ்்தாலக 

வைஙகுவ்தாக பெரிசுத ்்தாலக வைங-
குவ்தாக சநரில ்்தரிவித்த பிறகும்...? 
நா்டக எழுத்தாைர்கள், கலைஞர்களின 
கண்ணீசர காணிகலக!   

  இனிப்பு 1
 
்தமிைக இநதுப ்பெருமககளுககு 

இந்த ஆஙகிை ்ஜனவரி பிறந்தாசை 
ல்தப ்பொஙகலும், பெைனி முருகன ்தரி -
சனமும், மலையாைக கலரசயார சபெரி-
மலை ஐயபபென ்தரிசனமுசம இனிபபு 

இனிபபொக சுலவககும்.  
இம் மூனறிலும் ஒனறில ்்தாககி 

நிற்கும் இனனு்மாரு இனிபலபெ 
இஙசக ருசியுஙகள்.   

சுவாமி ஐயபபெலனத ்தரிசிககச் 
்சலசவார் மு்தலில ்தரிசிபபெது எருசம-
லிப சபெடல்ட ‘வாவர் ்தர்ஹா’லவசய!   

இது, ஒரு மு்ஸலிம் மகானின அ்டக-
கத ்தைதல்தக ்காண்டுள்ை சிறு பெள்-
ளிவாசல.  

இஙசக, ‘வாவர்’ எனற ்பெயர் 
்காண்்ட ஒரு மு்ஸலிம் ஞானி 

(அவுலியா’ அறபு ்மாழியில) நிஷல்ட -
யில உள்ைார். அ்தாவது, நிரந்தரமான 
ஓயவுறககம்.  

இந்தப பெள்ளிவாசல பொல்த வழிசய 
்தான மலைசயறி ஐயபபெ சுவாமிக-
லைத ்தரிசிககசவண்டும்.  

்தனது ஆயிரமாயிரம் பெக்த சிகாமணி-
களுககு ஐயபபெ சுவாமிகள் இடடிருககும் 
கட்டலை” எனலனக காண்பெ்தற்கு முன-
வாவர் மகாலனக கண்டு விடச்ட வர-
சவண்டும்!”   

இது கற்பெலனசய அலை. வரைாற்-
றுப பெதிவு.  

பொரம்பெரியமாகப பெக்த சகாடிகள் 
கல்டபபிடிததுத ்்தாழுவது.  

இ்தற்காக அவர்கள் “வாவர் பெள்ளி -
வாசல” நீர்த்த்டாகததில (‘ஹவுள்’ என 
அறபு ்மாழில ்சாலைபபெடுகிறது) 
லக – கால முகம் சுத்தம் ்சயது 
்காண்டு, (இல்த, அறபில ‘உலூ’ 
எனபெர்) அஙசக நிரந்தர நிஷல்டயில 
(ஓயவுறககததில இருககும் வாவர் 
மகானுககு நிலனவஞசலி ்சலுததி 
விடடுப சபெரிமலை ்சலைப பெடிசயறு -
வர்.  

சமற்குறித்த நீர்த்த்டாகததில லக, 
கால முகம் சுத்தம் ்சயவ்தற்கும் 
காரைம் ஒனறுண்டு.  

இ்ஸைாமிய மார்ககததில மு்தற்பெடிப -
பிலன தூயலம. இலறவைககததிற்கு 
(்்தாழுலக) முன தூயலமபபெடுத்தல 
அததியாவசியமாககபபெடடுள்ைது. 

அது சபொைசவ பெள்ளிவாசல (மசூதி) 
ஒனறில நுலைய முன ்தன உ்டல அவ -
யஙகலைச் சுத்தபபெடுததிக ்காள்ைல 

சவண்டும்.  
ஆகசவ ஐயபபெப பெக -

்தர்களும் அல்தச் ்சயது 
்காண்டு ்தான வாவர் மகா -
னுககு அஞசலி ்சலுததுகின -
றார்கள்.  

அம்புைபபுலை, ஆைங -
காடு ஊர்களின சஙக அங -
கத்தவர்களும் பெக்தர்களும் 
வாவர் பெள்ளிவாசல முனற -
லில ்காடிசயற்று லவபெவம் 
ந்டததி மகானுககு நிலனசவந -
்தல அஞசலி ்சயது சிறபபிப -
பொர்கள்.  

அ்தனபின பொரம்பெரியப 
்பெருவழிப பொல்தயான 

எருசமலி வாவர் பெள்ளிவாசல 
வழியில, கலைகடடி, அழு்தாமலை, 
முககுழி, கரிமலைக காடடுக கிராமஙக -
லைக க்டநது சபெரிமலை சநநி்தானம், 
சநாககி சமசை... சமசை...!  

ம்த நலலிைககக சகாடபொடடுககு 
சபெரிமலை ஐயபபெனும், வாவர் மகா 
ஞானியும் நலை உ்தாரைப புனி்தர் -
கள்!  

இஙசக அபிமானிகள் பொர்ககும் 
"வாவர் பெள்ளிவாசல” நிைற்பெ்டமும், 
சிை ்தகவலகளும் நாகர்சகாவில 

சகாட்டார் சபெ்ரழுத்தாைர் “அபூ- 
ஹாஷிமா” உ்தவியால ்பெற்றலவ. 
நனறி.  
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 "நீராருங க்டலுடுத்த நிைம்டநல்தக 

்கழி்ைாழுகும் 
சீராரும் வ்தன்மனத திகழ்பெர்தக 

கண்்டமிதில  
்்தககைமும் அதிற்சிறந்த திராவி்டர்-

நல திருநாடும்  
்தககசிறு பிலறநு்தலும் ்தரித்தநறுந 

திைகமுசம  
அததிைக வாசலனசபொல அலனதது-

ைகும் இனபெமுற  
எததிலசயும் புகழ்மைகக இருந்த்பெ -

ருந ்தமிைைஙசக!  
்தமிைைஙசக!  
உன சீரிைலமத திறம்வியநது  
்சயலமறநது வாழ்ததுதுசம!  
வாழ்ததுதுசம!!  
வாழ்ததுதுசம!!!"   
சமசை காைப -

பெடும் வரிகலை 
்வறுமசன வாசித -
்தாசை உள்ைததிலும் 
உ்டம்பிலும் உைர்ச் -
சிபபிராவகம் ஏற்பெடடு 
விடும்.  

ராகம் இடடுப 
பெ ா டி ச ன ா ச ை ா , 
சகட்டாசைா ்மயசி -
லிர்ததுப சபொசவாம்.   

எனககு அந்த அனு -
பெவம் ்காழும்புத 
்தமிழ் சஙக மண்்ட -
பெததிசை பெைசவலை -
களில ஏற்பெடடிருக -
கிறது.  

்தமிழ் நாட்டவர் 
அலனவருககும் அபபெடி்யாரு சிலிர்ப -
பும் உைர்வும் ஏற்பெ்ட சவண்டு்மனபெ -
்தற்காக ்தமிைக மு்தலவர் ஓர் அதிரடிக 
கட்டலைலய இடடிருககிறார்.  

“இனி, அலனதது, அரச நிகழ்ச்சிக-
ளில ‘நீராரும்’க்டலுடுத்த ்தமிைனலன 
வாழ்தது சமாகன ராகததில 55 
வினாடிகளில துலலியமாகப பொ்டபபெ்ட 
சவண்டும். கூடியிருபசபொர் எழுநது 
நினறு மரியால்த ்சயயசவண்டும்!”  

ஆஹா! கட்டலை கூ்ட உைர்வலைக-
லைத தூண்டி என சபெலனலய எனனசவா 
்சயகினறது.  

அதச்தாடு, “்தமிழ்நாடடில அலமநதி-
ருககும் அலனதது கலவி நிறுவனஙகள், 
பெலகலைககைகஙகள், அரசு அலுவை-
கஙகள், ்பொதுததுலற நிறுவனஙகள் 
உள்ளிட்ட ்பொது அலமபபுகளின நிகழ்ச்-
சிகளிலும் ்தமிழ்த்தாய வாழ்தது பொ்டப-
பெ்டசவண்டும். முககியமாக பொ்டலை 
இலச ்தடடுகள் ்காண்டு இலசககபபெடு-

வல்த ்தவிர்தது. பெயிற்சி ்பெற்றவர்கைால 
வாயபபொட்டாக பொ்டசவண்டும்.” எனற 
பெணிபபும் வைஙகியுள்ைார். பொ்டலுககு 
ஒரு பினனணி வரைாற்றுத ்தகவலும் 
உள்ைது.  

இந்த வாழ்தது நூற்றாண்டு வரைாறு 
்காண்்டது. இயற்றியவர் மசனான 
மணியம் சுந்தரனார். மு்தன மு்தல, ்தஞசா-
வூர் கரநல்தத ்தமிழ் சஙகததின 1913ஆம் 
ஆண்்டறிகலகயில இபபொ்டல ்வளிச்சமி-
்டபபெடடுள்ைது. ்்தா்டர்நது 1914ஆண்டு 
மு்தல கரநல்தத ்தமிழ் சஙகத்தாரின 
அலனதது நிகழ்வுகளும் இந்த வாழ்த-
ல்தக ்காண்ச்ட ஆரம்பிககபபெட்டன.  

சபெரறிவுர் அண்ைாதுலர  1967களில 
்தமிைக மு்தலவரான ்பொழுது சமற்கு-
றித்த சஙகத்தார் உததிசயாகபூர்வ விைாப 
பொ்டைாக அரசாலைப பிறபபிகக 
சகாரிகலக விடுத்தனர். அ்தலன நிலற-
சவற்றுவ்தற்குள் நிரந்தர ஓயவுறககம் 
்காண்்டார் அண்ைா.  

1970 நவம்பெரில கலைஞர் முதது-
சவல கருைாநிதி பெ்தவி ஏற்றதும் “நிலற-
சவற்றுசவன” எனறார். வி்ஸவநா்தன 

்சௌந்தரரா்ஜன சுசீைாலவக ்காண்டு 
பெதிவான பொடடு அரசு விைாககளின 
ஆரம்பெமாக அலமந்தது.  

அபபுறம், எம்.ஜி.ஆர், ்்ஜயா அம்மு, 
எ்டபபொடியார் காைஙகளில வாழ்ததுககு 
்மௌசு குலறந்தது எனபெச்தாடு பெலைய 
வரைாற்லற நிறுததிக ்காள்கிசறன. 
இப்பொழுது மீண்டும் ்தமிைனலனலய 
அரியாசனததில ஏற்றி லவததிருககும் 
முததுசவைர் கலைஞரின இரத்தததிற்கு 
“நனறி நனறி” என நவிலகினறது மூத்த 
சபெலன!  எவவாறாயினும், அ்டகக முடியா்த ஓர் 
ஆலச.  ்தமிைக அலனதது விைாககளிலும் 
ஆரம்பெ வாழ்த்தாக அலமகினற சநரததில, 
கைநது ்காண்டிருககிற அலனவருசம 
ஒரு சசரபபொடி குதூகலிகக சவண்டும்!  
எபபெடி இருககிறது நம்ம ்தமிழ் சநயர் விருப-
பெம்?  

குறிபபு – இச்சிததிரம் ‘தினத்தந-
தியில ்வளியானது மறுபிரசுரம் 
நனறி. 

இனிமேல்தான் ஆரம்பம புதிய திருப்பம 

அது்தாமே இபம்பதாது உங்கள் விருப்பம! 
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gbj;jJk;

gfu;tJk;
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nghq;fNyh nghq;fy;!
nghq;Fk; ey;tho;j;Jf;fs;!!

ciof;Fk; jkpo; kf;fs; jkJ ciog;gpw;F 
cjtpa ,aw;iff;Fk;> jk;NkhL Nru;e;J 
cioj;j fhy;eilfSf;Fk;> jkJ ed;wpiaAk; 
kfpo;r;rpiaAk; njuptpf;Fk; tpohthf nghq;fy; 
tpoh nfhz;lhlg;gLfpwJ. ,J ciof;Fk; 
kf;fs; ,aw;ifj; nja;tkhff; fUjg;gLk; 
R+upaDf;Fk;> kw;w capu;fSf;Fk; nrhy;Yk; xU 
ed;wpawpjyhfTk; ,J mikfpwJ.
nghq;fy;> Nghfp gz;bif> ijg;nghq;fy;> 

khl;Lg; nghq;fy;> fhZk; nghq;fy; vd ehd;F 
ehs; nfhz;lhl;lkhf ,lk;ngWtJ tpNrlkhFk;. 
Nghfp gz;bif nghq;fYf;F Kjy;ehs; 

tUfpwJ. ijkhj Kjy;ehs; ijg;nghq;fy; 
nfhz;lhlg;gLfpwJ. coTj; njhopYf;F 
cWJizahf tpsq;Fk; Mtpdj;jpw;F ed;wp 
$Wk; epfo;Nt khl;Lg; nghq;fy;. fhZk; 
nghq;fy;> ,f;nfhz;lhl;lq;fspy; ehd;fhk; ehs; 
,lk;ngWk;. ,e;ehspy; kf;fs; jq;fs; cw;whu; 
cwtpdiur; nrd;W re;jpj;J jq;fs; md;igAk; 

czTg; gz;lq;fisAk; 
gfpu;e;J nfhs;tu;.
,t;thW jkpou;fspd; 

nfhz;lhl;l> gz;biff; 
fhykhf ,f;fhyk; 
rpwg;gplk; ngWfpwJ. 
,j;jpUehspy; nghq;fiy 

rpwg;ghf> kfpo;e;J nfhz;lhLk;> cyfnkq;Fk; 
tho;fpd;w jkpo; md;gu;fs; midtUf;Fk; vkJ 
cskhu;e;j nghq;fy; jpUehs; ey;tho;j;Jf;fisj; 
njuptpg;gjpy; ehk; kpf;f kfpo;r;rp milfpNwhk;.

fiyQu;fspd; Njhou; 
Nf. murul;zk;

fiyQu;fspd; Njhou;> ,yf;fpathjpfspd; ,jak; 
ftu;e;jtu;> eifr;Rit jJk;Gk; jdJ Nkil 
Ngr;rpdhy; vz;zw;Nwhiu tprpwpaha; ngw;wtu;> 
Kd;dhs; gpujp nghyp]; kh mjpguhfj; jpfo;e;j 
Nf. murul;zk;> ,k;kz;Zyf tho;tpypUe;J 
tpilngw;whu;. nghyp]hu; vd;whNy fLikahd 
Kfj;Jld;jhd; ,Ughu;fs; vd;w nghJthd 

vd;dj;Jf;F khw;wkhf vg;NghJk; ,d;Kfj;Jld; 
fhzg;gl;ltu; Nf. murul;zk;.
,yq;ifapd; tlf;F> fpof;F gpuNjrq;fspy; 

jkpo; NgRk; kf;fSf;Fk;> rpq;fsk; NgRk; 
nghyp]hUf;FkpilNa RKfkhd cwit 
Nkk;gLj;Jtjw;fhf epakpf;fg;gl;l nghyp]; 
mjpfhupfspy; Fwpg;gplj;jf;ftuhf jpfo;e;jtu; 
,tu;. ,yq;ifapy; tPjpg; Nghf;Ftuj;jpy; epyTk; 
eilKiwr; rpf;fy;fs; gytw;Wf;F etPd 
njhopy;El;gq;fspd; %yk; jPu;T fhz;gjw;Fk; gy 
Kaw;rpfis Nkw;nfhz;ltu;.
nfhOk;G Nuhl;lup fofj;jpd; jiytuhf 

,Ue;jNghJ gy;NtW khtl;lq;fSf;Fk; 
tp[ak; nra;J r%f Nritfs; nra;jik 
tpNrlkhf Fwpg;gplj;jf;fJ. Gj;jf ntspaPL 
cl;gl ,yf;fpa epfo;Tfs;> ,ir epfo;r;rpfs;> 
eld muq;Nfw;wq;fs;> ehlf epfo;Tfs;> 
ftpauq;Ffs;> gl;bkd;wq;fs; vd fiy 
,yf;fpa epfo;Tfs; midj;jpYk; mjpjpahf 
fye;J rpwg;gpj;jtu; vq;fs; Nf. murul;zk;. 
$lNt ed;nfhilfisAk;> epjpAjtpfisAk; 
jhuhskhf thup toq;Fgtu;. ,jdhNyNa fiy 
,yf;fpathjpfspd; cs;sj;jpy; Fbnfhz;ltu; 
mtu;.  
funtl;bapy; gpwe;J> kUjhid nrd;. N[hd;]; 

fy;Y}upapy; fw;W> kdpjNea nghyp]; mjpfhupahf 
tho;e;J> jdJ 69tJ gpwe;j jpdj;Jf;F %d;W 
jpdq;fs; ,Uf;ifapy; 2021.12.29k; jpfjp 
nfhOk;gpy; fhykhd fdfypq;fk; murul;zk; 
vd;Wk; kf;fs; neQ;rq;fspy; tho;thu;.
tyk;Gup ftpjh tl;lj;jpd; 52tJ 

ngsu;zkp ftpauq;fpy; gpujk mjpjpahff; 
fye;Jnfhz;lNghJ �nghyp];fhuuhd vd;id 
fiyAyFf;F mioj;J te;jtu; nghd;kdr; 
nrk;ky; jh[;k`hd;� vd;W $wpa Nf. murul;zk; 
mtu;fisg; gw;wp jh[;k`hd; vOjpa ,uq;fy; 
ftpijapd; rpy tupfs; ,q;Nf> mtUf;F 
mQ;rypahf!
 
el;G if eOtpaJ !
Nerk; Ks;shfpaJ !
neQ;rk; fy;yhfpaJ !

khngUk; mjpfhup!
,yq;if murpd; ,uj;dG+gjp!
nghyp]; gilapd; Ngujpgjp!

cyFf;F tpil nfhLj;J 
cwnty;yhk; tpl;L> tpl;L
jpUk;ghj gazj;Jf;F ahUk;
tpUk;ghkNy NghdhNu!

,tu;Nghy; xU ,dpatu;
vq;Nf vd;w tpdh vd;
,jaj;ij jl;LfpwJ!

ez;gNu!
ePq;fs;jhd; fiyQu;fspd; ep[g;Gutyu; !
cq;fs; Mj;kh rhe;jp ngwl;Lk;......!

ehg;ghts I.vy;.vk;. ugPf;
jUk; 'jpU egp tuyhW'

MrpupauhfTk;> mjpguhTk; gzpGupe;J> mfit 

92y; fhy; gjpj;jpUf;Fk; ehg;ghts I.vy;.vk;. 

ugPf;> 1972y; ,aw;wpg; ghb> Nffhiy khtl;l 

kPyhj; tpoh epfo;r;rpapy; 

Kjy; gupR ngw;w ftpij 

'jpU egp tuyhW'. 

Ik;gJ tUlq;fspd; gpd; 

mtuJ kfd; vk;.Mu;.vk;. 

et;gy; Kaw;rpapdhy; rpW               

E}yhf ntspte;Js;sJ. 

I.vy;.vk;ugPf; mtu;fspd; 

tho;f;if tuyhWk; 

RUf;fkhf ,e;E}ypy; 

Nru;f;fg;gl;Ls;sJ.

Kd;dhs; mikr;ru;> 

ghuhSkd;w cWg;gpdu; 

uT+g; `f;fPk;> jdJ 

tho;j;Jiuapy; ,tiug;gw;wp 

,yf;fpaj;jpy; mjpf <LghL nfhz;l I.vy;.vk;ugPf; 

,ay;ghfNt ftpijfs; ,aw;Wk; Mw;wiyg; 

ngw;wpUg;gNjhL> ,dpikahd Fuypy; ghLfpd;w 

jpwikiaAk; jd;dfj;Nj nfhz;bUf;fpwhu;� vd;W 

Fwpg;gpl;Ls;shu;. 

Nguhjidg; gy;fiyf;fof Kd;dhs; rpNu\;l 

tpupTiuahsu; fyhepjp vk;. I. vk;. mkPd;> 

MrpAiuapy;> ,tuJ ftpijg; gw;wp $Wk;NghJ> 

,yF eilapy; mtu; mwpKfg;gLj;Jk; egpfshupd; 

Xupiwf;nfhs;if> nfhLq;Nfhyupd; fLikahd 

vjpu; eltbf;iffspd; Kd;Gk; jsuhj mtuJ 

JzpT vd;gtw;iw vLj;Jf; fhl;Lk; ghd;ik 

eaf;fj;jf;fjhFk; vdj; njuptpj;Js;shu;. 

ftpQu; my;m]{kj;jpd; ftp tho;j;Jk; ,jpy; 

,lk;ngw;Ws;sJ.

'jpU egp tuyhW' ftpijapypUe;J MW tupfs; 

,q;Nf rpW gjkhf.

gho;Fopapy; jtpjtpj;j kf;fs; Fyk; jioj;jJ.

R+o; ,Uis ePf;f xsptpsf;fp];yhk; epiyj;jJ.

tho;Kiwiaj; jpl;lKld; jpUf;Fu;Md; mspj;jJ.

Mo;flypy; Gtp tpRk;gpy; mjdhiz xypj;jJ.

jho;eufhy; ca;Anewp juzpnayhk; nropj;jJ.

Vo; xd;gjhz;bdpNj egp tajpw;fope;jJ.

,e;E}ypd; kpd;dZ gpujpfis ngw tpUk;GNthu; 

0776633240 vd;w ,yf;fj;Jld; njhlu;G 

nfhs;syhk;.

vJ tpahghuk;? vJ ju;kk;??

xU ngz; tPjpnahd;wpy; fPiu tpw;Wf; nfhz;L nry;fpwhs;. 
tPl;L thrypy; kfNdhL mku;e;jpUe;j jha;> fPiu thq;f 
mtis $g;gpLfpwhs;.

“xU fl;L fPiu vd;d tpiy...?"
“Ie;J &gha; mk;kh"
�Ie;J &ghah! %d;W &gha; jhd; jUNtd;. tpUg;gk;lh 
 ehY fl;L nfhLj;jpl;L Ngh"
“,y;yk;kh tuhJk;kh"
�mnjy;yhk; KbahJ. %d;W &gha; jhd;� Nguk; NgRfpwhs; 

me;j jha;.
me;j tpiyf;F xj;Jf;nfhs;shj me;j ngz; $ilia 

vLj;Jf;nfhz;L rpwpJ J}uk; nrd;W tpl;L> kPz;Lk; 
jpUk;gpte;J  Nky xU  &gha; Nghl;LnfhLq;fk;kh  vd;fpwhs;. 
�KbaNt KbahJ. fl;Lf;F %d;W &gha;jhd;  jUNtd; 
vd;W gpbthjk; gpbj;jhs;. fPiuf;fhup rpwpJ Nahridf;F 
gpwF> “rupk;kh cq;f tpUg;gk;" vd;W $wptpl;L ehY fl;L 
fPiuia nfhLj;Jtpl;L gd;dpuz;L &ghia thq;fp nfhz;L 
$ilia J}f;fp jiyapy;itf;f NghFk;NghJ fPNo rupe;J 
tpog;ghu;j;jhs;.

“vd;dbak;kh. eP fhiyapy VJk; rhg;gplyah?" vd;W me;j 
jha; Nfl;f> “,y;yk;kh Ngha;jhd; fQ;rpfha;r;rp Fbf;fZk;" 
vd;whs; fPiuf;fhup.

“rup>  ,U. ,Njh tu;Nwd;." vd;W $wptpl;L tPl;Lf;Fs; 
nrd;wts;. jpUk;Gk;NghJ xU jl;by; MW ,l;ypfis> 
rl;dpNahL nfhz;L te;jhs;. “,e;jh rhg;gpl;L Ngh" 
vd;W fPiuf;fhupaplk; nfhLj;jhs;. vy;yhtw;iwAk; 
ghu;j;Jnfhz;bUe;j kfd;." Vk;kh Ie;J &gha;f;FNguk; 
NgRdpq;f. xU ,l;yp Ie;J &gha;d;D tr;Rfpl;lhf;$l MW 
,l;ypf;F Kg;gJ &gha; tUJk;kh!� vd;W Nfl;lhd;. 
mjw;F me;j jha;$wpdhs;> “tpahghuj;Jy ju;kk; ghu;f;f 

$lhJ> ju;kj;Jy tpahghuk; ghu;f;f $lhJg;gh" 
cz;ikapy; kdpj Neak; vd;gJ ,JjhNdh?

ntWk; fw;fshy; xU tNahjpg kdpjid 
vk; fz; Kd; epWj;Jk;

fiyQdpd; mG+u;t Mw;wYf;F 
xU rgh\; Nghlyhkh?
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xt;nthU jdpkdpjDk; 

,izAk;NghJ mJ r%fkhfpwJ. 

Mdhy; jdp xUtd; rpe;jpf;Fk; 

jd;ik xl;Lnkhj;j r%fj;jpypUe;Jk; 

NtWgl;Ljhd; epw;fpwJ. rpy 

rkaq;fspy; jdp xUtdhf 

Nahrpf;Fk;NghJ kpfr;rupahfTk; 

r%fj;NjhL xj;J Nahrpf;Fk;NghJ 

NtwhfTk; MfptpLfpwJ. ,J 

Kuz;ghLfSf;F fhuzkhfpwJ. 

ngUk;ghd;ikahdtu;fspd; 

rpe;jidNa r%fj;jpd; rpe;jidahfg; 

ghu;f;fg;gLfpwJ. Mdhy; 

vk;Kila rpe;jidfs; mLj;jtupd; 

tho;f;ifiaAk; kdepiyiaAk; 

vt;tpjk; ghjpf;Fk; vd;gij fzk;$l 

rpe;jpg;gjpy;iy.

,d;iwa rKjhak; jd;id vt;thW nrg;gdpl;Ls;sJ 

vd;W Nehf;fpdhy; vt;tpj khw;wKk; Vw;gl;ljhfj; 

njupatpy;iy. Fwpg;ghf rKjhaj;jpd; kNdhepiy 

kw;Wk; vz;zj;jpy; vJtpj Kd;Ndw;wKk; ,y;iy. 

,jw;F ey;y cjhuzk; Nghupw;Fg; gpw;gl;l fhyj;jpy; 

vk;r%f kdepiyiar; nrhy;yyhk;.

Nghu;f;fhy R+oypy; rpf;Fz;l Xt;nthU kdpjdpd; 

vz;zk; vy;yhk;> ve;jNeuk; capu; Ngha;tpLNkh?> 

tapw;Wg;grpf;F czT fpilf;Fkh?> capiug; 

ghJfhf;f xU ,lk; fpilf;Fkh?> fhiy 

,oe;jtDk; ifia ,oe;jtDk; jd;id vg;gb 

fhg;ghw;wpf; nfhs;sg;Nghfpwhu;fs; vd;gjhfNt 

,Ue;jJ. jhq;fKbahj Jauj;ij fle;J te;Jk; 

,d;dKk; rw;Wk; gf;Ftg;glhj kNdhepiyapy; 

,r;r%fk; ,Ug;gJjhd; tprpj;jpuk;. gl;Lk; jpUe;jhJ� 

vd;w thf;F ahUf;F nghUe;JfpwNjh ,y;iyNah 

vkJ jkpo;r;r%fj;jpw;F rhyg;nghUe;Jk;. mj;jid 

typfis fle;Jte;j gpd;Dk; ,d;dKk; mLj;jtdpd; 

tho;f;ifia Fwpitj;J jhf;Ftjpy; ,r;r%fk; 

Kjyplk; ngWfpwJ.

Nghu;f;fhyr;R+oypd; gpd; vk;Kila r%fk; ,d;Wk; 

kfspiu tQ;rpj;J tUfpwJ. Nghu;f;fhyr;R+oypy; 

,lk;ngw;w ,staJ jpUkzq;fSf;F msNt 

,y;iy. mijf;$l nghWj;Jf;nfhs;syhk;. Mdhy; 

jpUkzk; nra;J nfhz;ltu;fspy; miuthrpf;Fk; 

mjpfkhNdhu; Nghupd; Kbtpy; fztid ,oe;Jk; 

kidtpia ,oe;Jk; xw;iw capuha; jg;gpaepiy 

[Puzpf;f Kbahj xd;W.

fztid ,oe;j ngz;zhfl;Lk; my;yJ 

kidtpia ,oe;j Mzhfl;Lk; ,UtUf;FNk 

vjpu;fhyk; vd;w xd;W cz;L. jk; kdepiyiag; 

nghWj;J ,d;Ndhu; tho;f;ifiaj; Njbf;nfhs;Sk; 

mtu;fspd; Kbtpy; ,d;dKk; jilahf ,Ug;gJ vk; 

r%fk;jhd;. mjpYk; Fwpg;ghf xU ngz; kWkzk; 

nra;a vz;Zk;NghNjh my;yJ nra;Jnfhz;lhNyh 

mjid Vw;Wf;nfhs;Sk; kdepiy Vd; ,y;iy 

vd;gJ tpilfhz Ntz;ba Nfs;tp. ,stajpy; 

jpUkzkhfp xUrpy khjq;fspNyNa fztid 

,oe;j ngz;fs; ,q;Nf mjpfk;.

,yq;ifapy; eilngw;w Nghupy; 90 Mapuk; 

ngz;fs; tpjitfshf;fg;gl;Ls;sdu;. fpof;fpy; Rkhu; 

49 Mapuk; ngz;fSk; tlf;fpy; 40 Mapuk; ngz;fSk; 

Nghupdhy; fztd;khiu ,oe;Js;sdu;. mtu;fis 

r%fk; tpjit vd;w milahsj;Jld; xUgb fPNo 

js;spitf;fpd;wJ. ,tu;fspy; mjpfkhdtu;fs; 

,stajpy; fztid ,oe;jtu;fs;. 

,t;thwhd ngz;fs; jdpahf tho;e;jhy; 

mjid jtwhd fz;Nzhl;lj;jpy; rpj;jupf;Fk; 

jd;ik ,d;dKk; cz;L. mNjrkak; kWkzk; 

nra;Jnfhz;lhy; mjidAk; jtwhfg; ghu;f;Fk; 

jd;ikAk;cz;L. ,d;Wk; fztid ,oe;J jdpahf 

,Uf;Fk; xU ngz; jd; njhopy; epkpj;jNkh my;yJ 

nrhe;jj; NjitfSf;fhfNth Rje;jpukhf ntspapy; 

elkhl Kbtjpy;iy. mt;thW jpupe;jhy; mtSf;F 

xU gl;lj;ijr;R+l;b Ntbf;if ghu;f;Fk; epiyjhd; 

,d;Wk; gutpf;fplf;fpd;wJ. mijAk; jhz;b ghypay; 

rPz;ly;fis vjpu;Nehf;f Ntz;ba ,f;fl;lhd 

epiyAk; Vw;gLfpwJ. cjtp nra;tJ Nghd;W 

te;J jk; ,r;irf;F cl;gLj;j vz;Zk; vz;zk; 

nfhz;ltu;fSk; ,jpy; tpjptpyf;fy;y. 

kidtpia ,oe;j xU Mz; kWkzk; 

nra;Jnfhz;lhy; mij Vw;Wf;nfhs;Sk; gf;Ftk; 

xUngz; kWkzk; nra;Jnfhz;lhy; Vw;gLtjpy;iy. 

mjpy;$l ghy;epiy ghugl;rk;. mjw;fhf fztid 

,oe;j vy;yhg; ngz;fSk; kWkzk; nra;Jnfhs;s 

Ntz;Lk; vd;W mu;j;jky;y. mJ mtu;fspDila 

jdpgl;l tpUg;G. mtu;fspd; kdepiyiag; nghWj;J 

mtu;fspd; KbT mikayhk;. kWkzk; nra;a 

KbntLf;Fk;NghJ mjw;F jilaha; ,Ug;gJk; 

nra;jgpd; tQ;rpg;gJNk ,q;Nf gpur;rpid. rhjhuz 

ngz;fs; ,g;gpur;rpidf;F Kfq;nfhLg;gijtpl 

Kd;dhs; ngz; Nghuhspfs; vjpu;nfhs;Sk; tPjk; 

vd;gJ rw;Nw mjpfk;.mtu;fSf;F kWtho;T vd;gJ 

xUtuk;. Mdhy; me;j tuj;ijAk; nfLj;JtpLtjpy; 

gyUf;F Mj;kjpUg;jp.

,t;thwhd ngz;fSf;F tho;thjhu 

cjtpfis kl;Lk; nra;jhy; NghJkhdJ 

vd;w vz;zk; gyUf;F cz;L. tho;thjhuk; 

toq;fg;gl Ntz;baJ mtrpak;jhd;. 

vj;jidNah epWtdq;fs;> mikg;Gfs;> 

kjFOf;fs;> Gyk;ngau;e;Njhu; vd gyu; 

fztid ,oe;j ngz;fSf;F tho;thjhu 

cjtpfis toq;fpAs;sdu;. ,d;dKk; 

toq;Ffpd;wdu;. MdhYk; tho;thjhuk; kl;LNk 

tho;f;ifahfptplhJ.  cupaKiwapy; nfsutk; 

toq;fg;gLk;NghJjhd; ngz;fSf;F Kiwahd 

kupahij fpilf;fg;ngWfpwJ. fztid ,oe;j 

ngz;xUj;jpia rlq;F rk;gpujhaq;fspy; ,Ue;J 

js;spitg;gjpy; njhlq;FfpwJ mtu;fSf;Fr; 

nra;ag;gLk; mtkupahij.

Rkq;fyp kl;Lk;jhd; ey;y fhupaj;jpy; Kd;epw;f 

Ntz;Lk; vd;gJ mwpaikapd; xU ntspg;ghL. 

ey;y epfo;Tfspw;F Kd;epw;gij tpUk;ghj rpyupd; 

Kfq;Nfhzj;jf;f nraw;ghLfs; tho;jypd; kPjhd 

ntWg;ig Vw;gLj;Jk; jd;iknfhz;lit. xUngz; 

kWkzk; nra;jgpd; nghJ ,lq;fspy; gy;NtW 

Nfypg;Ngr;Rf;fisAk; vjpu;nfhs;s Ntz;bAs;sJ. 

ghu;itahNy Vsdk; nra;Ak; jd;ikAk; 

mjid rfpj;Jf;nfhs;s Ntz;ba epiyAk; 

kpfTk; nfhLikahdJ. ,jw;F ey;y cjhuzk; 

mz;ikapy; vd; ez;gpapd; jpUkzj;jpw;Fr; 

nrd;wpUe;jNtis> vd; ez;gpapd; mf;fh rlq;Ffspy; 

fye;Jnfhs;shkYk; Kd;dpw;F tuhkYk; xJq;fpNa 

,Ue;jhu;. Vd; mt;thW vd;W Nfl;lhjw;F�mtu; 

fztid ,oe;j ngz; mjdhy; ey;yfhupaj;Jf;F 

Kd;dhy; epf;f$lhJ�  vd;fpwhu;fs;. me;j fzk; 

kdJ uzkhfpaJ. ,g;gbg;gl;l xU r%fj;jpy; 

tho;e;J nfhz;bUf;fpNwhk; vd;gij epidf;f 

ntl;fk;jhd; tUfpwJ. Nghupd; gpd; 12 Mz;Lfs; 

fle;j epiyapy; ,d;Wk; khwhj vk;rKjhak; 

jd;id vy;yh topfspYk; jug;gLj;jpf;nfhs;s 

Ntz;Lk; vdpy; mbg;gil tplaq;fspy; jd;id 

nrJf;fpf;nfhs;s Ntz;Lk;. mt;thW elf;f 

Ntz;Lnkdpy; xt;nthU jdpkdpjdpYk; rpe;jid 

khw;wk; epfoNtz;Lk;.

xUtupDila tho;tpd; mLj;jfl;l Kd;Ndw;wj;jpw;F 

Mjuthf ,y;yhtpbDk; vd;Wk; cgj;jpukhf 

,Uf;ff;$lhJ vd;gJ mbg;gilapy; tpijf;fg;gl 

Ntz;baJ mtrpak;. kWkzk; nra;tnjd;gJ> 

nra;af;$lhj jg;ig nra;Jtpl;ljhf xU jtwhd 

ghu;it r%fj;jpy; cs;sJ. xt;nthUtUk; me;j 

epiyAld; jd;idg; nghUj;jpg;ghu;j;jhy; mtu;fspd; 

kdepiyiag; Gupe;Jnfhs;tJ RygkhfptpLk;.

khw;wj;jpw;fhd Kjy;mb vd;Dilajhf ,Uf;f 

Ntz;Lk; vd;w vz;zk; xt;nthUtUs;Sk; te;jhNy 

rKjhaj;jpd; Kd;Ndw;wKk; 

nky;ynky;y jiyJ}f;Fk; 

vd;gjpy; Iakpy;iy.

மறுக்கப்படும் மறுமணமும் சமுதாயத்தின்
பிற்ேபாக்குச் சிந்தைனயும்

,. \aDjh
4k;tUlk;>
Clffw;iffs;Jiw>
aho;g;ghzg;gy;fiyf;fofk;.

neQ;NrhL  neQ;rk;

gpupe;jhu; ngUik

GJ tuT

rpe;jid nra; kdNk

iftz;zk; fhzPu;
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Nfj;jy; Aj;jk; 1784 Mk; Mz;L xf;Nlhgu; 

8Mk; jpfjp ,g;Nghija M];jpupah 

kw;Wk; neju;yhe;Jf;F ,ilNa 

ele;j Nghu;. Mdhy; 

ngupa Nghu; xd;W 

ntbf;fg;NghfpwJ vd;W 

ek;gp ,Ue;jtu;fSf;F 

Vkhw;wk; jhd; 

kpQ;rpaJ. xl;L 

nkhj;jg; NghUk; 

xNu xU #l;L 

rk;gtj;NjhL rg;ngd;W 

Kbe;Jtpl;lJ. #g; epug;gp itj;jpUe;j nfz;b 

xd;Nw jhf;FjYf;F ,yf;fhdJ. mj;NjhL 

Nghu; Kbe;J tpl;lJ jhd; ngUk; Vkhw;wk;.
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Nfypahf ele;j ngz; Gul;rp

N[hrg; gpupl;rpy; jdJ tPl;by; jdpahf xU 
miw xd;iw fl;bf;nfhz;bUe;jhu;. 

mJ ghu;f;f rpiwf; $L Nghy; jhd; ,Ue;jJ. mjw;F 
mtuJ kfs; vyprngj;Jk; cjtp nra;jhs;. mJ 
jdf;fhf; fl;Lk; $L vd;W me;j Atjpf;F mg;NghJ 
njupe;jpUf;f tha;g;G ,y;iy.  

mg;NghJ 18 tajhf ,Ue;j vyprngj; mLj;J 
24 Mz;Lfs; me;j rpiwapNyNa fopj;jhs;. jdJ 
je;ijahy; rpiw itf;fg;gl;lhs;. 

Muk;gj;jpy; mts; ,Uk;Gr; rq;fpypahy; 
fl;lg;gl;bUe;jhs;. Mdhy; rpy khjq;fs; fopj;J me;j 

rq;fpypia mtsJ je;ij mfw;wptpl;lhu;. Vndd;why;> 
jdJ kfSldhd ghypay; nraw;ghl;Lf;F mJ 
njhe;juthf ,Ue;jjhf gpd;du; $wg;gl;lJ. 

vyprngj; rpiw gpbf;fg;gl;bUe;j fhyj;jpy; 
gy ehl;fs; ,Uz;l miwapy; jdpikapy; 
itf;fg;gl;bUe;jhs;. jg;gpr; nry;y Kad;why; kpd;rhuk; 
gha;r;Rtjhf mr;RWj;jg;gl;lhs;. Foe;ijfs; tuj; 
njhlq;fpa cld; me;jf; Foe;ijfSf;Fk; mNj 
vr;rupf;if tpLf;fg;gl;lJ.

Mk;> gpupl;Rf;F jdJ kfs; topahf VO 
Foe;ijfs; gpwe;jd. 2008 Mk; Mz;L jhd; ,e;j 
nfh^uq;fs; vy;yhk; ntspr;rj;Jf;F tu Muk;gpj;jd. 
xU Foe;ij RftPdKw kUj;Jtkidapy; mDkjpf;f 
Ntz;b Vw;gl;lJ. mg;NghNj vyprngj; vy;yh 
cz;ikfisak; $wpdhs;.    

ifJ nra;ag;gl;l gpupl;rpy; fw;gopg;G> Kiwaw;w 
ghYwT vd gy Fw;wr;rhl;Lfspy; Fw;wthspahdhu;. 
mtuJ xU Foe;ij fUtpy; rpije;jJ 
epu;thfj;jpw;F njupe;j gpd;du; mtu; kPJ 
nfhiyf; Fw;wr;rhl;Lk; ep&gpf;fg;gl;lJ. 
jhd; nra;j Fw;wq;fis gpupl;rpy; 
xg;Gf;nfhz;lhu;.  

uh[p n[u;kdpapd; ,uhZt 

n[duy; bnal;upr; thd; 

nrhy;br; ,y;yhtpl;lhy; ,d;W 

ghup]; efNu ,Ue;jpUf;fhJ. 

VNjh Kd;Df;Fg; gpd; 

KuzhdJ Nghy; njupayhk;> 

Mdhy; mJ jhd; cz;ik. 

,y;yhtpl;lhy; mtiu ghup]pd; 

ul;rfu; vd;W miog;ghu;fsh?

1944,y; eh[p Mf;fpukpg;gpy; 

,Ue;J ghup]{f;F jsgjpahf 

,Ue;jtu; n[duy; bnal;upr;. 

,uz;lhk; cyfg; Nghu; 

KbAk; fhykJ. gpuhd;]

{k; eh[pg; gilaplk; ,Ue;J 

gwpNghFk; #oypy; ,Ue;jJ. 

mg;NghJ> ghup]; efiu Kw;whf 

mopj;JtpLk;gb `pl;yupl; 

,Ue;J bnal;upr;Rf;F cj;juT 

fpilj;jJ. 

“,bghLfs; jtpu;j;J> 

ghup]; vjpupfspd; iffSf;Fr; 

nry;yf;$lhJ“ vd;W 

`pl;yupd; cj;juT fLikahf 

,Ue;jJ. cj;juTg;gb me;j 

efupy; ,Uf;Fk; ghyq;fs;> 

Kf;fpa jsq;fspy; Fz;Lfs; 

itf;fg;gl;ld. 

Ner ehl;Lg; gilfs; efupd; 

vy;iyia neUq;fp tpl;ld. 

mg;NghJ bnal;upr;Rf;F 

Fz;Lfis ntbf;fr; nra;tjw;F 

cj;juT NghLtJ jhd; ghf;fp 

,Ue;jJ. Mdhy; bnal;upr; 

mjid nra;atpy;iy. gjpyhf 

Xf];l; 25 md;W Rje;jpu 

gpuhd;]; gilaplk; ruzile;jhu;. 

gpuhd;]; jiyefu; kPJ mjpf 

fhjy; nfhz;l mtu; `pl;yUf;F 

igj;jpak; gpbj;Jtpl;;lJ vd;W 

$wpdhu;.      

 Nfj;jypy; Kbe;j Nghu;

ghupi] fhj;j eh[p jsgjp

mnkupf;fhtpd; 
jhuhs kdk;

ahu; kfd;? kUkfd;?  

nfhba je;ijapd; fij

பிர்தௌஸ்
சஞசசாரம்
பூக�சாள

vd;Dila mg;gh ahUf;F 
khkdhNuh mtUila kfd; 

vdf;F kUkfd; vd;why; mtUf;Fk; 
vdf;Fk; vd;d cwT?“ vd;gJ 
mg+u;t uhfq;fs; vd;w gioa 
jpiug;glj;jpy; ,Uf;Fk; mtpo;f;f 
Kbahj xU Gjpu;. ,q;fpyhe;J 
,irf;fiyQu; gpy; itkdpd; 
fijAk; ,e;jg; Gjpu;Nghy; jhd;. 
ntapd; 1989 Mk; Mz;L jdJ 52 
MtJ tajpy; 18 taJ nkz;b 
];kpj; vd;w nghg; ghlfpia 

jpUkzk; Kbj;jhu;. Mdhy; xU 
Mz;bNyNa tpthfuj;jhfptpl;lJ. 
mjw;F gpd; gpy;ypd; 30 taJ 
kfd; ];Bgd;> 46 tajhd nkz;b 
];kpj;jpd; jhia jpUkzk; nra;jhu;. 
mg;NghJ gpy; kw;Wk; nkz;b 
njhlu;e;J jpUkz ge;jj;jpy; 
,Ue;jpUe;jhy; mtUf;F jdJ 
nrhe;j kfNd khkdhu; Mfp 
,Ug;ghu;. ,g;NghJ Muk;gj;jpy; 
nrhd;d Gjpiu kPz;Lk; thrpj;J 
tpl;L tpil Njlg;ghUq;fs;.   gdpg;Nghu; fhyj;jpy; mnkupf;fh Mg;fhd; 

khztu;fSf;fhf ghlg; Gj;jfq;fis 

ms;sp toq;fpaJ. mjw;fhf nlhyu;fis tPrp 

vwpe;jJ. Mdhy; me;jg; ghlg; Gj;jfq;fspy; 

ngUk;ghYk; Nghu; nra;Ak; glq;fs;> 

gPuq;fpfs; kw;Wk; lhq;fpfspd; fhl;rpfs; jhd; 

,Ue;jd. ,];yhkpa Nghuhl;lk; gw;wp me;jg; 

Gj;jfq;fspy; ,\;lj;jpw;F ms;sptplg;gl;lJ. 

khztu;fs; ,yf;fq;fis fw;gjw;Ff; $l 
Jg;ghf;fpfs;> 
fj;jp> ntb 
Fz;L glq;fs; 
jhd; fhz;gp 

f;fg;gl;ld. 
mg;NghJ 
Mg;fhdp];jhd; 
Nrhtpal; gilapd; 
Mf;fpukpg;gpy; 
,Ue;jJ. vdNt> 
mjw;F vjpuhf 
NghuhLtjw;F 
J}z;lNt 
mnkupf;fh ,e;j 
jhd ju;kj;ij 
nra;jjJ. 
Mg;fhdpd; 
vQ;rpa 
tuyhw;iw 
,jd; %yk; 
Gupe;J 
nfhs;s 
KbAk;. 
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அந்தப் புத்தகததின் பெயர் 
அல்வாததுண்டு, ஆயிரம் 
பிரதிகளுக்கு மேல அச்சடிதது 
விறெனையவாகவாேல 
ேறபறவாரு நண்ெருக்கு என்ை 
ப்சய்ப்தன்று ப்தரியவிலனலை. 
ேைம் உனைநது மெவாய 
விடைவார் அ்ர். இரு்ரும் 
சிறு ்யதிலிருநம்த 
பநருங்கிய நண்ெர்கள். 
ஒரு நவாள் எழுத்தவாளர் 
்தைது ‘அல்வாததுண்டு’ 
புத்தகப் பிரதிகனளத 
தூக்கி ெவாழுங்கிணறறில 
மெவாடடுவிடைவார். நண்ெர் 
ெ்தறிெ மெவாய ‘என்ை கவாரியம் 
ப்சயதீங்க?’ என்று ஆடிப்மெவாய 
விடைவார். உைமை எழுத்தவாளர் 
நண்ெர் பெவாறுனேயவாக 
‘இனிமேல ்தவான் இந்தப் 
புத்தகததிறகுக் கிரவாக்கி 
்ரப்மெவாகும் ெவாருங்கள்' .... 
என்று ப்சவான்ைவார். 

இருவரும் அலுவலகம் 
வந்து சேரந்்தரகள். உடசன 
தினேரி பத்திரிமகக்கு ஒரு 
விளம்பரம் சேய்தார எழுத்்தாளர. 
‘அலவாத்துண்டு’ புத்்தகம் மு்தல 
பதிப்பு விற்றுத் தீரந்துவிடடது. 
இப்சபாது இரண்டாவது பதிப்பு 
குமைந்்த பிரதிகசள ்தயாராகினைன. 
சவண்டுசவார உடசன ைணிஓடர 
அனுப்பவும்’ எனறு ைறுநாள் 
பத்திரிமகயில விளம்பரம் 
சவளிவந்்தது. ஏகப்படட 
ஓடரகள் வந்து குவிந்துவிடடன. 
இப்படிப்படட அதிரடி ைாரக்சகட 
உத்திமய அந்்தக்காலத்தில 
கமடப்பிடித்்த எழுத்்தாளர 
்தமிழவாணன அவரது நண்பர வானதி 
திருநாவுக்கரசு ்தமிழ துப்பறியும் 
நாவலின ்தந்ம்த எனறு அவமரச் 
சோலலலாம். 

ேஙகரலால எனபவர துப்பறிவ்தாக 
அவரது நூலகள் அமைந்திருக்கும். 
்தமிழவாணன வாழந்்த காலத்தில 
ேஙகரலால எனை சபயர மிகவும் 
பிரசித்்தம். ்தமிழவாணன சவறும் 
துப்பறியும் நாவலகமள ைடடும் 
எழுதிக்குவித்்தவர அலல. அவர 
ச்தாடா்த துமைசய இலமல எனறு 
சோலலலாம். நலல சபச்ோளர. 
பல ைருத்துவ நூலகமளயும் 
எழுதினார. எழுதுவம்தத் ்தவிர 
‘்தமிழ பலசபாடி’ எனை சபயரில 
பலசபாடி ்தயாரித்து வியாபாரம் 
சேய்தார. சேற்றுப்புண்ணுக்கு ‘கால 
காவலன’ எனை ைருந்ம்தயும் ச்தால 
ேம்பந்்தப்படட வியாதிக்கு ‘ச்தால 
ச்தாழன’ எனை ைருந்ம்தயும் ்தயார 
சேயது விற்பமனயில இைஙகினார. 
இனசுமவ எனை பழச்ோறும் ்தயாரித்து 
விற்ைார. ‘புலித்ச்தவன’ எனை 
நாடகத்ம்த எழுதி சைமடசயற்றினார. 

திமரப்படமும் எடுத்்தார. “கா்தலிக்க 
வாஙக’ எனை படம் இவருக்கு 
சவற்றிமய ஈடடிக்சகாடுத்்தது. 
மகசரமகக் கமலமய முழுமையாக 
அறிந்துசகாண்டு மகசரமக பாரத்து 
பலன சோலலும் நிபுணராகவும் 
இருந்்தார ்தமிழவாணன. அவரது  
சகள்வி பதில” பகுதிக்கும் ்தனியிடம் 
உண்டு. “கலகண்டு’ வார இ்தழில 
ஆசிரியராக இருந்து வாரா வாரம் 
வாேகரகளின சகள்விகளுக்கு அவர 
பதில சோனன வி்தம் எலசலாமரயும் 
கவரந்்தது. பல விஷயஙகமள 
ஆணித்்தரைாகவும், சகலியாகவும் 
சயாசிக்க மவக்கும் வி்தைாகவும் 
அவரது பதிலகள் இருக்கும். எம். ஜி. 
இராைச்ேந்திரனுக்கு புரடசி நடிகர, 
புரடசித் ்தமலவர, பாரிவள்ளல, 
நிருத்திய ேக்கரவரத்தி எனப்பல 

சபயரகமள அடுக்கிக் சகாண்சட 
சபாகலாம். ஆனால ்தமிழவாணன 
வழஙகிய ‘ைக்கள் திலகம்’ எனை 
சபயசர இனறு வமரயும் நிமலத்து 
நிற்கிைது. 

்தமிழவாணனுக்கு சோந்்த ஊர 
ச்தவக்சகாடமட, சபற்சைார 
மவத்்த சபயர ராைநா்தன. அவரது 
பாடோமல நண்பரகள்்தான வானதி 
திருநாவுக்கரசு இருவருக்கும் 
்தமிழப்பாடம் பிடித்திருந்்தச்த 
்தவிர கணி்தம் கேத்்தது. அ்தனால 
பாடோமல வகுப்பில பினனமடவு. 
ைனம் ்தளரவிலமல. நண்பரகள் 
பாடோமலயில ‘்தமிழ ைணம்’ எனை 
மகசயழுத்து பத்திரிமக நடத்திய 

அனுபவம் 
இருந்்த்தால, 
திருச்சிக்கு 
வந்து அஙகு 
சவளிவந்து 
சகாண்டிருந்்த 
பத்திரிமகயில 
சவமல 
ச்தடினாரகள். 
்தமிழின சைல 
உள்ள பிடிப்பால 
ராைநா்தன 
்தமிழவாணன 
எனறு ைாறினார. 
ஏ்தாவது ோதிக்க 
சவண்டும் 
எனை சபாறி 
உள்ளுக்குள் 

எரிந்து சகாண்சட இருந்்தது. ‘எனன 
சேயவது’ எனறு சயாசித்து, இறுதியில 
ஒரு பதிப்பகம் துவஙகலாசை எனறு 
முடிவுக்கு வந்்தாரகள். ‘ஜில ஜில 
பதிப்பகம்’ ஆரம்பித்்தனர. மு்தலில 
சபாடட புத்்தகத்தின ்தமலப்பு 
‘சிரிக்காச்த’ 

‘ஜில ஜில பதிப்பகம் சபாடட 
புத்்தகஙகள் ஓச�ாசவனறு 
சபாகாவிடடாலும் வாழக்மகமயச் 
ேந்திக்கவும் ேைாளிக்கவும் 
சபரிதும் உ்தவியாக இருந்்தன. 
சநரு சேனமனக்கு வந்்த சபாது 
அவரது வாழக்மக வரலாற்மைப் 
புத்்தைாகப் சபாடடு ச்தரு ோரபாக 
சவளிவந்்த புத்்தகஙகமளப் 
பாரத்்த குமு்தம் ஆசிரியர எஸ். 
ஏ. பி. அண்ணாைமலக்கு 
்தமிழவாணன மீது ஒரு நம்பிக்மக 
ஏற்படடது. ‘கலகண்டு’ இ்தழ 
ஆசிரியராகினார. ஆசிரியர 
சபாறுப்சபற்றுக்சகாண்டதும், 
சகள்வி பதில, துப்பறியும் நாவலகள், 
ைருத்துவ கடடுமரகள் எனறு எழுதிக் 
குவித்்தார அவர 1955ஆம் ஆண்டு 
ைமனவியின நமககமள விற்று அவர 
துவஙகியது்தான ைணிசைகமல 
பிரசுரம். 

அவர வாழந்்த கால்ததில 500க்கும் 
சைற்படட புத்்தகஙகள் அவரால 
எழு்தப்படடு சவளிவந்்தன. 
‘வாழவியல’ நூலகள் நனைாக 
விற்பமனயாகின. மகசரமக, 
ஜா்தகம், அதிர்ஷட எண் ஆகியமவ 
குறித்்த புத்்தகஙகமளயும் 
சபாடடிருக்கிைார ்தமிழவாணன. 
இவரின “எவவழி நலவழி அவவழி 
நம்வழி” எனை சபானசைாழி இனறு 
வமர வி்தந்து சபேப்படுகிைது. 
“துணிசவ துமண” எனபது அவர 
அறிமுகப்படுத்திய சகாஷம்்தான.... 
்தன எழுத்்தாலும், எண்ணத்்தாலும் 
சிலர வித்தியாேைானவராக 
அணிந்்தார. ்தமலயில ச்தாப்பி, 
கறுப்புக் கண்ணாடி, மட, 
ஷூ எனறு அடடகாேைாகக் 
காடசியளிப்பார. அவர சவறும் 
கறுப்புக்கண்ணாடிமயத் ்தபால 
அடமடயில வமரந்து அனுப்பினாசல 
கடி்தஙகள் அவருக்கு வந்து 
சேரந்துவிடும். எனைால பாரத்துக் 
சகாள்ளுஙகள். “அநீதிகமள எதிரத்துப் 
சபாராடத் ்தயஙகக்கூடாது” எனறு 
சபசியும் எழுதியும் வந்்தவர்தான 
்தமிழவாணன! 

மனைவியின் நனைைனை விற்று 
எழுத்துப்பணி செய்த 
கறுபபுக் கண்ணாடியணார்! 

“கலபலைவாளுன் ெவாரிஸ்”
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வவஞ்சினப் பாடவென  அடர் 
வனதவதாரு 
அனல்  பறமவ
கருகுமிமெச் சாமபலில் 
சிறகுெர்ததும  
வபருவன எரியின் சிறு சுடரேந்திய 
வபாழுது 
வெஞ்சில் ைதர்தத வஞகிழிப் பூ

கி-மு காெததீ படே 
நிமனவூர்ந்த சிறு பறமவயின் சிறகு 
ொன் 
இல்வசால்லில் புமதவுறு  வேொற்றின் வேள் குறிப்புகள் 
குருதி யுமறந்து உக்கி ைண்டின வபருஞ்சூமறயன்  முகம 
ைெர்ததிென்

பன்னூற்றாண்டு காெத ரதாற்றததின் மீயமெவு 
முழுமையுறா  வடிவங் வகாண்டவதாரு கூதது 
கூேெகு வன்ைம வசால் குததிய ேணம 
வன்ைததிலிருந்து சிறு வபாறிவயன வதறிதது வானதவதழுந்த 
வவஞ்சினப்பாடமெ ரகாடிச்சிறகிவொட்டி 
எண்பான் திமச யடங்கக் கூவிற்று வைன் ஆன்ைா

எவண் திமசயுமுறாப் பாடல் 
எவண் வசவியுமுறாப் பாடல் 
இதயக்வகாதிப்பில் மீள் துளிர்தது 
ஆயிேம அடர்வனம கடந்வதாளிர் வபாறிக்கீற்று 

 ரவறுபாவடனும பிரி ரகாட்டுததழுமபில் 
ஒரு பிடி ஒததடமிடுக  
மீச் வசால்வெடுதது வமேந்திடும ரபேவா 
பூப்பவதனக்  கனவு வளர் நீ

வஞகிழி

இலக்கியம் : சஞ்சிகையின் விரிதளம் 
 
சிறு சஞ்சிமகச் சூழல் இெக்கிய  பாட்டின் விரி தளங்கமளத 

திறந்துவிட்ட சூழல் தமிழிெக்கிய வெடும பயண வழிப்பாட்டில் அழியாச் 
சுவடு காட்டி நிற்கிறது.

 உெகம முழுவதும தமிழிலும சிறு சஞ்சிமககள் அல்ெது 
சிற்றிதழகள் ரதான்றி நின்று ஒரு காெகட்டததின் எழுததின் வீரியதமத 
பதிரவற்றி வந்துள்ளமை வேொறு. இந்த வேொற்றுத வதாடுமகமயயும 
வதாடருமகமயயும ஈழதது சிறு சஞ்சிமகச் சூழலிலும காணுகிரறாம. 
இததமகய சிறு சஞ்சிமகப் பேவலின் வேொற்மறத வதாகுததலும 
அவற்றின் காததிேதமத ஆோயதலும காெகட்டததின் வவட்டு முகைாக 
அமவ நின்றிெங்குவமத  நிறுவுவதும சிறு சஞ்சிமக ஆயவாளர்களின் 
பணியுைாகும. இததமகய பணிகள் வசப்பங்காணும ஈழததில்  சிறு சஞ்சிமக 
ஒன்றின் கனதியும கணிப்பும ரைலும  வைருகு வபறும.

 இந்தப் பின்புெததில் அேச இெக்கிய ஆரொசமனக்குழு கொசாே 
அலுவல்கள் திமணக்களததின் அனுசேமணயுடன் வவளியிட்ட இெக்கியம 
விரசட ைெர் 2020.20.21இந்தச்சூழமெ உருவாக்கியுள்ளது.

 இெங்மகயில் வவளிவந்த இெக்கிய இதழகள் பற்றிய 14 கட்டுமேகளில் 
வதாமகயாக இெக்கியம வளர்ந்துள்ளது. சிற்றிதழகள் குறிதத வாசிப்மப 
ஒருரசே நிகழததுவதற்கான வாயப்மப இெக்கியம ைெர் வழங்குகிறது. 
இதனூடா௧ ஒரு ைறுவாசிப்பு நிகழததவும முடிகிறது. ைேபுநிமெ 
இெக்கியப் ரபாக்கு ெவீன நிமெரபற்மறப்வபறுவதற்கு இெங்மகயில் 
சிற்றிதழகளும வழியமைததது என்பது அவதானிப்புக்குரியது. பமடப்மப 
உெக ையப்படுததல், பமழய புதிய பமடப்பாளிகமள ஒரு தளததில் 
நிறுததுதல், பமடப்புகளின் பரிணாைதமத  அல்ெது வளர்ச்சிப் ரபாக்மக 
இனங்காணுதல் என்பனவும இததமகய இதழகள் வழிரய நிகழந்துள்ளன. 
இெங்மகயில் இெக்கிய வேொறு எழுதுமகயிலும அதமன பேவொக்கம 
வசயவதிலும சிற்றிதழகளின் பங்களிப்பு ைகததானது என்பதனால் இதழகள் 
என்ற வமகயில் இெக்கியம விரசட ைெர் இந்தப் வபாருண்மைமய 
முன்னிறுததியுள்ளது எனத ரதான்றுகிறது.

 ரபோசிரியர் ஸ்ரீ பிேசாந்தனின் வதாகுப்பும பதிப்புைாக வவளிவந்துள்ள 
இந்நூலில் ஈழதது சிற்றிதழகள் வதாடர்பான அறிமுக குறிப்புகள் 
வபாதுவாகவும, பிேரதச கள மையங்களான வடக்கு, கிழக்கு, ைமெயகம, 
புெமவபயர் ரதசம என சிற்றிதழ சூழல் குறிதத கட்டுமேகள் அமைகின்றன. 
அததுடன் பாேதி, கமெச்வசல்வி, ைல்லிமக, அமெ, சைர், தீர்ததக்கமே, 
மூன்றாவது ைனிதன் என  முக்கிய சிற்றிதழகள் குறிதத சிறப்பான 
பார்மவயும கட்டுமேகளாக வந்துள்ளன.

 சிற்றிதழகமளத வதாகுதது அவதானிக்கும ரபாது இெக்கியம 
விரசட ைெமே முன்மவதது சிற்றிதழ விடுபடல்கள், ஆழைான 
பார்மவயின்மை,பேவலின்மை, அல்ெது ஆயவு அடர்ததியின்மை, 
முழுமை  மீது கவனம வகாள்ளாமை குறிதவதல்ொம ைறுவாசிப்பு 
வசயயொவைனினும சிறு சஞ்சிமகயின் விரி தளங்கமள இமவ ரகாடிட்டு 
நிற்கின்றன என்பது முக்கியைானது.

எவவாவறனினும இததமகய வபாதுமைய  இெக்கியப்பேப்பில் அல்ெது 
குறிதத துமறயில் நுண்பார்மவ வகாண்டதாக கட்டமைக்கப்படுவவதன்பது 
கவனிப்புக்குரியது.  இதுரபான்ற நுண் ரொக்குகள். mlu;j;jpAk; NghJ 
<oj;J ,yf;fpar;#oy; kw;Wk; rpW rQ;rpifr;#oy; vd;gd fdjpAWk;

   வேொற்றுத வதான்மையிலிருந்து வதாடங்கும தமிழ இெக்கிய வேொறு 
வதாடருமக குறிதது வபருங்கமதயாடல்கள் முன்னரை நிகழந்திருக்கின்றன.தமிழ 
கூறு ரதசவைல்ொம விரிந்த உெகின் திமசயடங்கத தமிழிெக்கியததின் வமேபடம 
விரிநிமெ வகாண்டது.

 இெக்கிய வேொறு குறிததும -தமிழ இெக்கிய வேொறு குறிததும -ஈழதது தமிழ 
இெக்கிய வேொறு குறிததும நீட்சியுமடய  கமதயாடல்கள் ெம முன் உள்ளன. 
இததமகய வேொறு எழுதுமக வதாடர்பிலும, வமகப்படுததல் வதாடர்பிலும, 
பல்ரவறு கருதது நிமெகள் உண்டு. அல்ெது வவட்டுமுகப்பார்மவ வகாண்ட 
வேொற்று எழுதுமக இன்னமும. வேொறு எழுதுமக முடிவற்ற தன்மை வகாண்டது 
,வளர்ந்து  வசல்வது காயதல் உவததெற்ற; ஆயவு பூர்வைானது; உண்மை 
பூர்வைானது; ஆழைானது;  

ெைக்குத வதாழில் கவிமத என்றான் 
பாேதி. இந்தத வதாடர் குறிதது நிற்கும 
அர்ததம கவிஞன் வதாடர்ச்சியான கவி 
வசால்லி அல்ெது கவிமதமய உமழப்பின் 
வழியாக கருதும பமடப்பாளி என்பதல்ெ, 
கவிமத இன்றியமையாத சமூகச் 
வசயொக்கததின் 
கருவி என்பது.

உண்மையில் 
கவிமத என்பது 
வசால்ெடுக்குகளின் 
வதாகுப்ரபா 
வார்தமத ஜாெரைா  
அல்ெ, அது வவாரு 
அற்புதைான கமெ. 
கவிமதக் கமெ. 
உணர்வுகளின் 
கெமவ; உேதத 
வசால்லின் வைௌனப் 
பிடிைானம; ஓர் உள்ைன உமேயாடல்; 
அழுததிப் ரபசும சமபாசமன; ஒருவமக 
நிகழதது கமெ; வாழவனுபவததின் வவட்டு 
முகம; உள் ைனசின் காயவலி; கவிமதயில் 
அமைவது வவறும வசாற்கள் அல்ெ; அமவ 
உயிர்ச் வசாற்கள்; உறு வசாற்கள்; ைறு 
வசாற்கள்.

வபரு ொட்டின் வபருங்கவி வியர் 
வெோட் கவிமத பற்றிய கவிமதக்கமெமய 
எழுதியுள்ளார். கவிஞன் கவிமதமய தன் 
பாட்டிற்கு வமனந்வதடுக்க முடியும அதமன 
அழகிய பாததிேைாக உருவாக்கவும முடியும 
என்பதமன வெோட் உணர்ததுகிறார். 
கவிமததான் ைானுடததின் விரைாசனம.

கவிதை மானுடத்தின் 
விமமாசனம்

ஒளவன் கவிமத ஈழததில் கவிமத, சிறுகமத, ொவல், ொடகம, 
திறனாயவு என  வடிவ வமகயிலும, வடக்கு, 
கிழக்கு,ரைற்கு, வதற்கு, ைமெயகவைன பிேரதச 
வயிலும, புெமவபயர் விரதச ரொக்கிலும, 
ைட்டுைல்ொது, சிறுவர்கள், வபண்கள் என்ற 
ரொக்கிலும, ொட்டுப்புறவியல் சார்ந்தும, 
வைாழிவபயர்ப்பு சார்ந்தும ைட்டுைல்ொது ரபாரி 
ெக்கியம,ரபார்க் காெ இெக்கியம, ரபார்க்கள 
இெக்கியம என்வறல்ொம அவவப்ரபாது 
காெ ஓட்டததிற்கு ஏற்றவமகயில் இந்த 
வமகப்பாடு ரபசப்பட்டு வந்துள்ளது. இததமகய 
வேொற்றியமெ எழுதும முமறமை உெகததில் 
எந்த அளவு நுணுக்கைாக வளர்ந்துள்ளது என்கின்ற 
ரகள்வியும உண்டு. ஈழதது இெக்கிய வேொற்மற 
வபாதுப்பமடயாக ஆரியருக்கு முற்பட்ட, ஆரிய,  
ரபார்ததுக்ரகய,  ஒல்ொந்த, ஆங்கிரெய, தற்காெம 
என்வறல்ொம பெரும பகுததுள்ளனர்.  இந்த 
பகுததலிலுள்ள குமற நிமறகள் அெசலுக்கு 
உரியதாகும.

ைறுபுறம காெம என்  வதாடங்கி எதுவமே 
என்கின்ற  ரகள்வியும  உள்ளது.  உட்படுததல் 
ரவண்டும. 

 இருபததிரயாோம நூற்றாண்டில் இெக்கியதமத 
தற்காெ  நிமெயில் மவதது தசாப்தகாெைாக 
வமகப்படுததி பகுதது ரொக்குதலூடாக நுண் 
பார்மவயின் முழுமைமய ரொக்கொம. இந்த 
வமகயில் இருபததி ரயாோம நூற்றாண்டில் 
மூன்றாம தசாப்தததில் வவளிவந்த இெக்கியங்கமள 
ரைற்வசான்ன வமகமையில் நின்று வதாகுப்பாகக்கதது
க்குட்படுததுவது அவசியமுைாகும.

 இந்த முமனப்பு இெக்கிய எழுதுமக ரொக்கின் 
இெகு தன்மைமய ைட்டுைன்றி விடுபடுதெற்றதும, 
விபரிப்பதுைான எழுதுமகமய முக்கச் வசயயும 
எனொம. அவவாறு பார்க்குமரபாது முதொம 
தசாப்தம(2000 – 2010) இேண்டாம தசாப்தம(2011-– 
2020) மூன்றாம தசாப்தம(2021-– 2030) என 
இந்நூற்றாண்டின் இெக்கிய வமககமள காெ அளவில் 
வமகப்படுததொம. இெக்கியத ரதடல் ைற்றும 
வதாகுப்பு நிமெயில் அதன் இெகு தன்மை கருதி 
கீழ இருந்தான அல்ெது பின்னிருந்தான ரொக்கு 
நிமெ மூன்றாம தசாப்தததில் வதாடங்கப்படுகிறது. 
முக்கியைாக திறனாயவு ,ொடகம, ொவல் ,சிறுகமத, 
கவிமத என்பவற்றுள்  ஈழதது தமிழ கவிமத 
பேமபமெ நுணுகிப் பார்ப்பதற்கான வமேபடைாக  
இருபததிரயாோம நூற்றாண்டின்  மூன்றாம தசாப்த 
கவிமதகள் என்ற நுண் ரொக்கு முக்கியம வபறுகிறது. 
கவிமத   எழுதுமகயில் எவவாறான விடயப் பேப்புகள் 
அல்ெது தமெப்புகள் அல்ெது முமறமை மகக் 
வகாள்ளப்பட ரவண்டும என்பது 2021 ஜனவரி 1, 
லிருந்து டிசமபர்  31 வமேயில் இெங்மகக் கவிமதயின் 
வேவுகள் அவற்றுக்கான களங்கள் என்றவமகயில் 
வவளியீடுகள், சிற்றிதழகள், மின்னிதழகள், 
வாவனாலி வதாமெக்காட்சி முகப்பனுவல் 
என்பவற்றினூடாக பாடுவபாருள் பகுப்பு  ைற்றும 
தமிழில் வைாழிவபயர்தது வந்த கவிமதகள் எனவும 
இந்த வேொறு எழுதுமக  மூெச் சான்றுகளாக 
அமைந்துவிடுகின்றன. இந்த திேட்சிமய முழுமைப் 
படுததுவதற்கான முயற்சி முன்வனடுக்கப்பட 
ரவண்டும இதற்வகன கவிமத நூல்கள் ைற்றும 
வவளியீடுகள் ஊடகங்கள் குறிததான வபயர் முதலில் 
வதாடங்க ரவண்டி உள்ளது இந்த வபயரிடல் ஒழுங்கு 
பட்டியல் வமகமயச் ரசர்ந்தது எனினும இது 
விடுபடல், இருட்டடிப்பு, சார்பியல், என்பவற்மறத 
தவிர்தது வபாதுமை நிமெமய கண்டமடய உதவும 
இந்த வமகயான மூெங்களிலிருந்து கவிமத 
வேொற்மற எழுதுவதற்கான எடுைானங்கமள 
உருவாக்கி அல்ெது அமடயாளம கண்டு எழுதுமகமய 
ெகர்தத முடியும .வபறுைானம எனுமரபாது கவிமத 
பிேரதசம விரதசம எனவும, ைற்றும கவிமத 
உள்ளடக்க வமகமை, தனிததுவம, உமேயாடல், 
குறிதத பிேதிகள் குறிததான வவளிவந்த திறனாயவுகள், 
அணிந்துமேகள், என்பவற்மறயும கூறொம .

ரைலும இக்காெப்பகுதி உெகடங்கட முடக்க 
காெைாக- தமட காெைாக- துயர் காெைாக வேொற்றில் 
வகாள்வதனால் இந்த வமகப்படு வபாருமள 
மையைாகக்வகாண்ட கவிமதகள் தனிததுவைாய 
ரொக்கப்படும. தவிேவும ஈழதது வேொறு 
எழுதுமகயில் இருபததிரயாோம நூற்றாண்டில் மூன்று 
தசாப்தகாெ கவிமதகள் முழுவதுைாய ரொக்கப்படுதல் 
வேொற்று புரிதலின் மைய அமசம எனக் கருதொம.

 தமிழிலக்கியத்தின் வரைபடம்

ஞெகிழி
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அருந்ததி  நிறுவனம்  ஒவ்வாரு 
வருடமும் ”ைாற்று மைாதிரம் ைணைகள் 
வடிவலஙகார கணகாட்சியிமன  
யாழ்ப்ாணத்திலும் ்காழும்பிலும் 
நடத்திவருகின்றது.  இக் கணகாட்சி 
்ணடாரநாயக்க ஞா்காரத்்த ைாநாட்டு 
ைணட்த்தில்  நிறுவனத்தின ்ணி்ப்ாளர   
மக.மைகலா ்தமலமையில் அணமையில் 
நமட்்ற்்றது. 

இந நிகழவுக்கு பிர்தைநதிரியின ்ாரியார 
ஷிரநதி ராஜ்க்்ச பிர்தை அதிதியாகக் கலநது 
்காணடு  இத்தும்றயில் தி்றமைகமள 
்வளி்ப்டுத்திய  கமலஞரகளுக்கு 
விருதுகமளயும்  வழஙகினார. இஙகு இந 
நிறுவனத்தின   திருைண ்ருவ இ்தழான 
அருந்ததி இ்தழும் திருைணம் ்சம்்ந்தைான 
்ாடல்கள் அடஙகிய இறு்வட்டு ஒனறும் 
்வளியிட்ப்ட்டன. 

  அருந்ததி திருைண ம்சமவமய்ப்்்ற 
முகநுால் அருந்ததி www.arunthathee.
com, facebook Arunthathee, /0777164524 
whatsapp ்்தாடரபு ்காள்ளமுடியும்.

்டஙகள் அஷ்ரப் ஏ. சமட், 
சுதத் மலவீ்ர

மாற்று மமாதி்ரம் மணமகள் வடிவலஙகா்ரக் கணகாட்சி
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இலங்கையின் 
இலக்கியப்பரபபில் 
தன்்னை ஆழமாகைத் 

தடம்பதித்து ப்பான் விழாக் 
கைணட மூத்த இலக்கிய 
ஆளு்ம கைலாபூஷணம கைவிஞர் 
்பாலமு்னை ்பாறூக் அவர்கைள்.
புன்னை்கையயாடு எல்யலாருடனும 
மிகைவும அன்்பாகைப ்பழகும 
நல்ல ்பண்்பக் பகைாணடவர்.
வளர்ந்து வரும இளம 
இலக்கிய ஆர்வலர்கைளுக்கு 
வழிகைாட்டியாகைவும 
ஆயலாசகைராகைவும இருந்து  
வருகின்்ார். இவருக்கைானை 
ப்பான்விழா நிகைழ்வு ்பாயவந்தல் 
ப்பான்விழாக் குழுவின் 
ஏற்பாட்டில் யநறறு ்பாலமு்னை 
பிரதானை வீதியில் அ்மந்துள்ள 
ப்பாறியியலாளர் மர்்ஹும எம.
சி.அமீர் மணட்பத்தில் மிகைவும 
யகைாலாகைலமாகை ந்டப்பற்து.  
இந்த விழாவில் கைவிஞர் 
்பாலமு்னை ்பாறுக் அவர்கைளின் 
இலக்கியப ்பணி்யப ்பாராட்டி 
'்பாயவந்தல் ப்பான்யனைடு' 
என்் ப்பயரில் மலர் ஒன்றும 
பவளியிடப்பட்டது.

அத்துடன் விருதுகள். நிமனவுச் 
சின்னஙகள், ைற்றும் ப�ான்னாமடகள், 
வாழ்த்து �த்திரஙகள் �ரிசுபப�ாதிகள்   என 
ப�ரும் பகௌரவஙகள் வழஙகப�டடன.  
கவிஞர் �ாலமுமன �ாறூக்கின் வமலக்குள் 
ைலர்்ந்த வனபபு. �ாலமுமன �ாறூக்கின் 
மூன்று நவீன காவியஙகள். மீளப �றக்கும் 
நஙகணஙகள் ஆகிய புத்்தகஙகளும் 
பவளியிடப�டடன.

கிழக்கிலஙமகயின் அம்�ாமற 
ைாவடட அடடாமளச்்சேமன பிர்்தசே 
பசேயலக எலமலக்குட�டட கிழக்கில  
கடலாலும் ்ைற்கில �ச்மசேப �சுமையான 
வயலபவளிக்கும் இமடநடு்வ அமை்ந்த 
அமனத்து வளமும் பகாணட ஒரு அழகிய 
கிராைம் �ாலமுமன யாகும். இக்கிராைத்தில 

ஆரம்� காலம் ப்தாட்ட �ல துமறகளிலும் 
�லர் ்்தர்ச்சி ப�ற்று ்்தசிய ரீதியிலும் 
சேர்வ்்தசே ரீதியிலும் �ாலமுமன எனும் 
நாைத்ம்த ஒலிக்கச் பசேய்தனர். அ்ந்த 
வமகயில ்தமிழ் இலக்கியத்துமறயில 
�ாலமுமன கிராைத்ம்த சேர்வ்்தசேம் வமர 
உச்சேரிக்கச் பசேய்த ப�ருமை என்றால அது 
கவிஞர் �ாலமுமன �ாறூக் அவர்கமள்ய 
சோரும். �ாலமுமன �ாறூக் எனும் 
ப�யரால அமனவராலும் அமழக்கப�டும் 
இவரது முழுபப�யர் முகம்ைதுபலவமவ 
முகம்ைது �ாறூக். இவர்  1954.01.01 
ஆம் திகதி மீராபலவமவ ைமரக்காயர் 
முகம்ைதுபலவமவ ைற்றும் ஆ்தம்பலவமவ 
முஹலலம் அலிைானாச்சி ்தம்�தியினருக்கு  
ைகனாகப பிற்ந்தார்.

்தனது ஆரம்�க்கலவிமய ்தரம் 01 
ப்தாடக்கம் 05 வமர �ாலமுமன 
்ராைன் கத்்்தாலிக்க ்தமிழ் கலவன் 
�ாடசோமலயிலும் (்தற்்�ாம்தய 
அலஹி்தாயா ைகளிர் கலலூரி) ்தரம் 
06 ப்தாடக்கம் சோ்தாரண ்தரம் வமர 
ைடடக்களபபு பை்தடிஸ்த கலலூரியிலும், 
உயர் ்தரத்ம்த கலமுமன சோஹிரா 
கலலூரியிலும் கற்றுத் ்்தர்்ந்தார்.
�ாலமுமனயின் மு்தல அரசே வஙகிச் ்சேமவ 
உத்தி்யாகத்்தராக இலஙமக வஙகியில1977 
இல கனிஷட இலிகி்தர் உ்தவிக் காசோளராக 

நியைனம் ப�ற்று கடமைமய ஆரம்பித்து 
பின்னர் பிரதி முகாமையாளர் வமர 
்தரமுயர்்நது 2013  வமர கடமையாற்றி ஓயவு 
ப�ற்றார்.  

இவர் 1987ஆம் ஆணடு ப்தாடக்கம் 
2020ஆம் ஆணடுவமர �த்து 
புத்்தகஙகமள பவளியிடடுள்ளார்.

அத்துடன் நூற்றுக்கணக்கான 
கவியரஙகுகளுக்கு ்தமலமை்தாஙகியதுடன் 
�ல கவியரஙகுகளில ப�ரும் அளவில 
கவிம்தகமளயும் �ாடியுள்ளார்.

இவரின் இலக்கிய பயணம் பற்றி 
பார்க்கும் பபாது....

்ைமட அறிவிப�ாளராகவும் 
நாடகக்கமலஞராகவும் அறிமுகைாகி 
1970 களில எழுத்துலகில நுமழ்ந்தார். 
அ்ந்த வமகயில அக்காலத்தில பவளிவ்ந்த 
தின�தி �த்திரிமகயின் ஞாயிறு 
�திப�ான சி்ந்தாைணி சேஞ்சிமகக்கு 
நமகச்சுமவ எழுதி மு்தல எழுத்தி்ல்ய 
�ரிமசேபப�ற்றார். அ்தற்கடுத்து மீணடும்  
ஒரு நமகச்சுமவ எழுதி அ்தற்கும் �ரிசு 
ப�ற இ்தமன கணணுற்ற அக்கால 
பிரசித்தி ப�ற்ற ஏமனய எழுத்்தாளர்கள் 
அவர்களது நூலகமள இவருக்கு அனுபபி 
மவத்்த்தனர். இது அவருக்கு ்ைலும் 
எழுத்துத் துமறயில உற்சோகமூடடுவ்தாக 
இரு்ந்தது.

அ்தமனத் ப்தாடர்்நது கவிம்தகமள எழுதி 
�த்திரிமககளில பிரசுரிக்கத் ப்தாடஙகினார். 
உணமையில அக்காலத்தில �த்திரிமககளில 
கவிம்தகமளப பிரசுரிப�ப்தன்�து 
்தற்காலத்ம்தப ்�ான்று இலகுவான 
காரியைலல. எழுதிய கவிம்தகமள பிரசித்தி 
ப�ற்ற மூத்்த கவிஞர்களுக்கு அனுபபி 
மவத்து அவர்கள் சி�ாரிசு பசேய்தால 
ைாத்திர்ை அக்கவிம்த �த்திரிமககளில 
பிரசுரிக்கப�டும். அதிலும் அவர் பவற்றி 
கணட்்தாடு அவரது கவிம்தகமள 
உள்ளடக்கிய  மு்தலாவது நூலாக “�்தம்” 
என்ற ்தமலபபில 1987 ஆம் ஆணடு 
பவளிவ்ந்தது. இ்தமன அம்�ாமற ைாவடட 
ைக்கள் காஙகிரஸ பவளியீடடு மவத்்தது 
என்�து குறிபபிடத்்தக்கது.

இலக்கியத்தில் ப�ொன்விழொக் கண்ட
மூத்்த இலக்கிய ஆளுமை

கைவிஞர் கைலாபூசணம ்பாலமு்னை ்பாறூக்
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பினனர் இரண்ாவது பம்பபாக 
2009 ஆம் ஆணடு “சந்தனப்பாயமக” 
எனும் கவித்்தாகுபமப 
்வளியிட்ார்.1970 களில் இலஙமக 
இலக்கிய உலகில் முற்்பாக்கு சிந்தமன 
முமனபபாக இருந்த காலகட்ம் அது. 
இவரும் அச்சிந்தமனயால் ஈர்க்கபபட்வர் 
எனபதில் ஐயமில்மல. இஸலாமியபபற்றும், 
சமூக உணர்வும் மிக்க ஓர் இ்துசாரியாக 
நாம் இவமர அம்யாளங காணலாம். ப்தம், 
சந்தனப்பாயமக ஆகிய இவரது மு்தல் இரு 
கவிம்தத்்தாகுதிகளும் இ்தற்குச் சான்ாக 
குறிபபி்லாம்.

அ்தமனத்்தா்ர்நது ்தனது மூன்ாவது 
பம்பபாக 2010 ஆம் ஆணடு 
்காந்தளிபபு எனும் குறுஙகாவியதம்த 
்வளியிட்ார். சுனாமிமயயும் அ்தன 
்தாக்கதம்தயும் உணர்ததுவ்தாக அமைந்த 
இபபம்பபானது இலஙமக அரச 
சாகிததிய ைண்ல சானறி்தமழயும் ்பற்றுக் 
்காடுத்தது.அ்தனபினனராக 2011 ஆம் 
ஆணடு ்வளிவந்த அவரது நானகாவது 
பம்பபான “்்தாடடுபபாய மூத்தம்ைா 
“குறுஙகாவியைானது  முஸலிம்களின 
வாழ்வியமலயும் சம்பிர்தாய  ச்ஙகு 
மும்கமளயும் கமல கலாசாரஙகமளயும் 
உணர்ததி நின் இபபம்பபானது 
இலஙமக அரச சாகிததிய ைண்ல விருது,

 ்கா்்க சாஹிததிய ைகாகவி 
உரததிர மூர்ததி விருது ைற்றும் இலஙமக 
இலக்கியப்பரமவயின(யாழ்பபாணம்) 
சானறி்தமழயும் ்பற்று அவருக்கு 
்்தசிய ரீதியிலும், சர்வ்்தச ரீதியிலும் 
பாராடம்யும் புகமழயும் ்பற்றுக் 
்காடுத்தது.்ைலும் அவரது ஐந்தாவது 
பம்பபாக 2012 இல் யுத்த காலததில் 
இநதிய அமைதி காக்கும்பம் வந்தசையம் 
்தமிழ் முஸலிம்களுக்கிம்யிலான 
உ்வில் ஏற்பட் ைாற்்ஙகமள 
மையபபடுததிய்தாக எஞ்சியிருந்த_
பிரார்த்தமன்யாடு என் ்தமலபபில் 
குறுஙகாவியதம்த பம்ததிருந்தார். இ்தமன 
இலஙமக ்்தனகிழக்கு பல்கமலக்கழக 
்தமிழ்சஙகததினர் ்வளியிடடு 
மவத்தமையும் குறிபபி்த்தக்க்தாகும்.

"பாலமுமன பாறூக்கின 
குறுஙகாவியஙகள் - ஒரு ஆயவு"(2014)
அதது்ன வமலக்குள் ைலர்ந்த 
வனபபு(2017)பாலமுமன பாறூக்கின 
மூனறு நவீன காவியஙகள்(2020)”மீளப 
ப்க்கும் நஙகணஙகள்” (2020)
எனபவற்ம்யும் ்வயிடடுள்ளார் எனபது 
குறிபபி்த்தக்கது.அ்தமனத்்தா்ர்நது 
அணமையில் பாலமுமன_பாறூக்_
குறும்பாக்கள் எனும் பம்பமபயும் 
எைக்கு வழஙகிய்்தாடு நினறு வி்ாைல் 
அவரது இனனு்ைாரு பம்பபும் 
மிகவிமரவில் ்வளிவரவுள்ளமையும் 
குறிபபி்த்தக்க்தாகும்.

கவிம்தகமளயும் காவியஙகமளயும் 
உள்ள்க்கி ஒரு ்வளிநாட்வர் ஆயவு 
நூமல ்தயாரிபப்்தனபது எைக்கும் 
எைதூருக்கும் மிகவும் ்பருமை 
்தரக்கூடிய  ஒன்ாகும். அ்தனடிபபம்யில் 
்க.்சகர் M.A, B.Ed அவர்கள் இநதியா 
்சனமன பல்கமலக்கழகததிற்குடபட் 
புதுக்கல்லூரியில் இவரது நூல்கமள 
உள்ள்க்கி  "பாலமுமன பாறூக்கின 
குறுஙகாவியஙகள் - ஒரு ஆயவு" எனும் 
ஆயவு நூமல சைர்பபிதது எம் பில் 
பட்தம்த ்பற்்ார்.

்ைலும் பல பட்ஙகளுக்கும் 
விருதுகளுக்கும் ்சாந்தக்காரர்.

  1999 இல் அகில இலஙமக முஸலிம் லீக் 
வாலிப முனனனியினால் கவிபபுனல் 
பட்மும்,

  2000 இல் ்காழும்பு பிரிய நிலா கமல 
கலாசார ்பரமவயின கவிஞர் திலகம் 
விருது,

  2009 இல் இலஙமக அரசு 
கமலஞர்களுக்கு வழஙகும் உயர் 
விரு்தான கலாபூசன விருது,

   2012 இல் ்காழும்பில் இ்ம்்பற்் 
உலக இஸலாமிய ்தமிழ் இலக்கிய 
ைாநாடடில் சி்ரஷ் கவிஞருக்கான 
விருது,

   2012 இல் அகில இன நல்லு்வு 

ஒனறியததின சாைஸ்ரீ சிராஜுல் புனூன 
விருது,

  2012 இல் கல்முமன புதுமை கமல 
இலக்கிய வட்ததின பா ஏந்தல் பட்ம்,

  2014 இல் கிழக்கு ைாகாண வித்தகர் 
விருது

  புலவர்ைணி ஆ.மு .ஷரிபுததீன  
சர்வ்்தசகவிம்தப ்பாடடியில் மு்தலாம் 
பரிசும் விருதும்,

  காத்தானகுடி நவ கலாைன்ததின 
சர்வ்்தச கவிம்தப ்பாடடியில்  
விருதும் பணப பரிசும்.

  வகவம் ஸ்தாபகக் குழுவின சர்வ்்தச 
கவிம்தப ்பாடடியில் பணபபரிசும் 
விருதும்.

 
ஞானம் இலக்கிய சஞ்சிமக,்்தன்ல் 

இலக்கிய சஞ்சிமக,ஒளி 
அரசி,்தமிழ்்நஞ்சம் ( பிரானஸ) இ்தழ்.
சு்்ராளி குழுைம்  "வாசிப்பாம் 
்நசிப்பாம்" என் இவரின கவிம்தமய 
ப்தாமகயாக அச்சிடடு இலஙமகயிலுள்ள 
்தமிழ் ்ைாழிமூலப பா்சாமலகளுக்கு 
இலவசைாக வழஙகி வகுபபம்களில் 
நிமலபபடுததியது.

்தனது ்பயருக்கு முன கிராைததின 
்பயமர அம்்ைாழியாக மவதது உலகம் 
முழுதும் ஒலிக்கச் ்சய்தமையானது 
சமூகததினதும் கிராைததினமீதும் இவர் 
்காணடுள்ள அக்கம்மய எைக்கு எடுததுக் 
காடடுகி்து. அ்தற்்கற்்ாற் ்பால் 
கவிம்த்யாடு ைடடும் நினறுவி்ாது 
ஊருக்காகவும், சமூகததுக்காகவும் இவர் 
்சயது வரும் ்்தாணடுகள் அதிகம்.
அ்தற்கு இவர் வகித்த ைற்றும் வகிக்கின் 
ப்தவிகமளயும் குறிபபி்லாம்.

அந்த வமகயில்  17 வரு்ஙகளாக 
பாலமுமனயின கிரா்ைா்தய சமபயின 
்தமலவராக இருந்த்்தாடு ைடடுைல்லாது.
பாலமுமன உதுைாபுரததில் ்தாருல் 
ஹஸனாத பா்சாமல உருவாவ்தற்கு 
முக்கிய காரணகர்த்தாவாகவும் இருந்தார்.

  பாலமுமன ஜும்ைா ்பரிய பள்ளிவாசல் 
்தமலவர்

  பாலமுமன ைாவட் மவததியசாமல 
அபிவிருததி சமப ்தமலவர்

  அட்ாமளச்்சமன பிர்்தச ைததியஸ்த  
சமப ்கௌரவ உறுபபினர்

  கல்முமன புதிய ப்மவகள் கவி்தா 
ைண்ல ஸ்தாபக உறுபபினர்

  அகில இலஙமக முஸலிம் லீக் வாலிப 
முனனனி, YMMA ஆகியவற்றின 
அம்பாம் ைாவட் ்தமலவர்

  ்்தனகிழக்கு கலாசார ்பரமவயின 
இமணச்்சயலாளர்

  அகில இலஙமக சைா்தான நீ்தவான.
 பாலமுமன சமூக ்சமவ இயக்கஙகள் 

ைற்றும் விமளயாடடுக்கழகஙகளின 
ஆ்லாசகர் என பலவற்ம் குறிபபிடடுக் 
காட்லாம்.

புலிக்குப பி்ந்தது பூமனயாகுைா? 
எனப்தற்கினஙக இவரது பு்தல்வர்களும் 
கவிம்தயில் நாட்மிக்கவர்கள் எனபம்த 
பததிரிமககளிலும் முகநூலிலும் 
்வளிவரும் அவர்களது பம்பபுக்கள் 
சான்ாக உள்ளமையும் வி்ஷ் 
அம்சைாகும்.

பாலமுமன_பாறூக் எனறு ்பயர் 
்தாஙகும் இக்கவிஞர் ்தனது ்பயரால் 
கவிம்த வாழும் ்்தசம் எஙகும் 
பாலமுமனயின ைணம் பரபபி ைணணிற்கு 
எனறும் ைகு்ம் சூடடுபவர் என்ால் 
மிமகயாகாது.  உள்நாடடு பததிரிமககள், 
வா்னாலி, ்்தாமலக்காடசிகளில் 
கவிபாடிய்்தாடு நினறு வி்ாைல் 
ை்லசியா, இநதியா ஆகிய நாடுகளில் 
இ்ம்்பற்் உலக இஸலாமிய ்தமிழ் 
இலக்கிய ைாநாடுகளிலும் பஙகுபற்றி, 
கவிம்த பாடி சர்வ்்தசததிலும் 
புகழ்்பற்்வர். அதுைடடுைல்லாது ்தன 
கிராைததில் உருவாகி வளர்நதுவரும் 
இளம்்தமலமும்க் கவிஞர்கமள 
ஊக்குவிதது ஆ்லாசமனகமளயும் வழஙகி 
வருகின்ார்.

எழுத்தாளர்கள்  ்பாதுவாக ்தைது 
எழுததுக்களில் அதிகைாக கற்பமன 
அம்சஙகமள்ய பயனபடுததுவர். ஆனால் 
இவரது பம்பபுக்களில் அதிகைாக 
ய்தார்த்தைான பல உணமை சம்பவஙகமள 
காணமுடிகி்து. இச்சி்பபானது இவரது 
பம்பபுக்கமள ்ைலும் வலுவம்யச் 
்சயகி்து எனபது இலக்கிய வாதிகளின 
பாராட்ாக அமைகி்து.

அத்்தாடு ்்தா்ர்நதும் 
எழுதிக்்காணடிருக்கும் இவர் 
விமரவில் இனனு்ைாரு பம்பமபயும் 
்வளியி்வுள்ளார் என் நற்்சயதி்யாடு 
இவரது இலக்கியபபயணம் 
்்தா்ர எைது வாழ்ததுக்கமளத 
்்தரிவிதது பிரார்ததிபபதில் ்பரும் 
ைகிழ்ச்சியம்கின்்ாம்.

்பானவிழா கண் கவிஞர் பாலமுமன 
பாறுக் அவர்கமள வாழ்ததுவதில் ்சநதூரம் 
்பரு ைகிழ்ச்சியம்கின்து.

-பி.எம்.எம்.ஏ.காதர்
(மருதமுனை திைகரன் நிருபர்)



 ய�ோசப் சின்னதம்பி, 
க�ோட்ோஞயசன்ன.

கேள்வி: உலேம் ஆயிரம் 
ச�ொலலட்டுகே. உனக்கு நீ தொன் நீதிபதி. 
ேனிதன் எததக�ொ கப�ட்டுகே. ேனத� 
பொர்த்துக்ே நலல படி என்பதத நீஙேள் 
ஏற்றுக் சேொள்வீர்ேளொ?

பதில:- நொன் ஏற்றுக்சேொள்்வது 
இருக்ேட்டும்...முதலில உஙேளுக்கு 
உடன்பொடொ என்று ச�ொலலுஙேள்.

ேவிஞர் ேண்ணதொ�ன் தனது ்வொழ்வில 
ஏற்பட்ட அனுப்வஙேதளத்தொன் திதரபபட 
பொடலேள் மூலம் நம்கேொடு பகிர்ந்து 
சேொள்கிறொன். அதில உணதே இருந்தொல 
ஏற்றுக்சேொள்ளலொகே.
 எம்.மலர் ரோணி, 

க�ோழும்பு -13
கேள்வி:- எனது அபிேொன நடிதே 

ஐஸ்வரி�ொ ரொய் இபகபொது படஙேளில 
நடிபபதிலதலக�....சினிேொ உலகில இருந்து 

விலகி விட்டொரொ?
பதில:- இலதலக�...தற்கபொது 

பிரேொணடேொன 

சபொருட்ச�லவில 
உரு்வொகிக் 
சேொணடிருக்கும் 
'சபொன்னியின் ச�ல்வன் 
'திதரபபடத்தில 
நந்தினி என்ற ேதொ 
பொத்திரத்தில ஐஸ்வரி�ொ 
ரொய் நடித்திருக்கிறொர்.
இரணடு பொேஙேளொே 
த�ொரிக்ேப பட்டு ்வரும் 
இந்தபபடத்தின் முதல 
பொேம் இந்த ஆணடு 
ச்வளி�ொகும் என்று 
அறிவிக்ேபபட்டுள்ளது.

  இந்த நிதலயில 
சப�ரிடபபடொத 

ஹிந்திபபட 
சேொன்றில மூன்று 
ேதொநொ�கிேளில 
ஒரு்வரொே  
ஐஸ்வரி�ொ ரொய் 

நடிபபதற்கு �ம்ேதம் 
சதரிவித் துள்ளதொே 

சபொலிவுட் ்வட்டொரஙேள் 
சதரிவிக்கின்றன.

்வஙேொள சேொழிக் 
ேவிஞரொன  ரவீந்திரநொத் 
தொகூர் எழுதி� 
நொ்வலேளில 
ஒன்றொன ' 
3உேன்' என்ற 
ேததத�த்தொன் 
இந்தப படத்தில 
உபக�ொேப படுத்த 
உள்ளனர். மூன்று 
சபணேதள தே�ேொேக் 
சேொணட இந்த படத்தத, 

சபொலிவுட் நடிதே இஷிதொ ேஙகுலி இ�க்ே 
உள்ளொர்.

ஆர்.எம்.நவோஸ், 
புததளம்.

கேள்வி:- நடிதே கீர்த்தி சுகரஷ் தனது 
�ம்பளத்தத உ�ர்த்தி விட்டொரொகே...?

பதில:-- உணேதொன். தமிழ்,சதலுஙகு 
பட உலகில முன்னணி ேதொநொ�கி�ொே 
உ�ர்ந்து இருபப்வர் கீர்த்தி சுகரஷ். ேதறந்த 
பழம் சபரும் நடிதே�ொன �ொவித்திரி 
க்வடத்தில நடித்த பிறகு அ்வரது ேொர்க்சேட் 
அந்தஸதும் உ�ர்ந்தது. இந்த நிதலயில 
'த�ரொ'என்ற சதலுஙகு படத்தில நொனி 
க�ொடி�ொேநடிபபதற்கு கீர்த்தி சுகரதை 
அணுகினர். அந்த படத்தில 
நடிக்ே கீர்த்தி சுகரஷ் அதிே 
�ம்பளம் கேட்டதொேவும், 
இறுதியில ரூ. 3 கேொடிக்கு 
உடன்பொடு ஏற்பட்டு 
இருபபதொேவும் தே்வல 
ச்வளி�ொகி உள்ளது. இதற்கு 
முன்பு அ்வர் ரூ. 2 கேொடியில 
இருந்து 2.5 கேொடி ்வொஙகி�தொே 
கூறபபடுகிறது.

எஸ் .போலோஜி, �லஹோ.
கேள்வி:- "இதள� "புன்னதே அரசி என்று 

ஒரு ேொலத்தில புேழபபட்ட சிகநேொ இபகபொது 
என்ன ச�ய்து சேொணடிருக்கிறொர்..படஙேளில 
நடிபபதத விட்டு விட்டொரொ?

பதில:--சினிேொ 
உலேத்திற்குள் 
்வந்த்வர்ேள் 
அவ்வளவு  எளிதில 
ச்வளிக� கபொய் 
விடு்வொர்ேளொ 
என்ன...அரு்ணொச�லம் 
த்வத்�நொதன் தொ�ொரித்து 
இ�க்கும் 'ைொட் பூட் த்ரீ' படத்தில  ச்வஙேட் 
பிரபுவுடன் நடித்துக் சேொணடிருக்கிறொர். இது 
குழந்ததேளுக்ேொ்ணபடம் என்று இ�க்குனர் 
அறிவித்துள்ளொர்.அகதகநரம்,ேற்தற� 
குழந்ததேளுக்ேொன படஙேதளப கபொல ேொதல 
கீதம் எலலொம் இந்தப படத்தில இலதல.....
என்றும் சதரிவித்துள்ளொர்.

ஆர். எம். சுதோ�ர், வததனள.
கேள்வி:--பதழ� பொடல கபொல புதி� பொடல 

இலதலக� அது ஏன் சேொழி..?
பதில:-அந்தேொலத்து 

'இதளஞர்'ேதளபகபொல இந்த ேொலத்து 
'இதளஞர்' ேள் இலதலக�...ர�தன ேொறி 
விட்டது.
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கேள்வி பதில்

சினி பஜார்

ம�ொழிவொணன்

சினி பஜார் கேள்வி பதில், 
தி்ன�ரன வோர மஞசரி,

யலக் ஹவுஸ், க�ோழும்பு--10. 

சுகேஷ் �ந்திரக�ேருடன் 
�ொக்குலின் சநருக்ேேொே 

இருக்கும் புதி� புதேபபடம் 
ஒன்று ச்வளி�ொகி �மூே 
்வதலத்தளத்தில த்வரலொகி 
்வருகிறது. இந்த புதேபபடத்தத 
பகிர க்வணடொம் என்று 
ரசிேர்ேளுக்கு �ொக்குலின் 
க்வணடுகேொள் விடுத்துள்ளொர்.

சதொழில அதிபர்ேதள 
ஏேொற்றி ரூ.200 கேொடி ப்ணம் 
பறித்த புேொரில தேதொகி 
ச�யிலில அதடபபட்டு உள்ள 
சுகேஷ் �ந்திரக�ேருடன் இலஙதேத� 
பூர்வீேேொே சேொணட பிரபல இந்தி நடிதே 
�ொக்குலின் சபர்னொணடஸ சநருக்ேேொே 
இருக்கும் புதேபபடஙேள் ஏற்ேனக்வ 
�மூே ்வதலத்தளத்தில ச்வளி�ொனது. 
�ொக்குலினுக்கு ரூ.10 கேொடி 
ேதிபபுள்ள பரிசு சபொருட்ேதள 
சுகேஷ் �ந்திரக�ேர் ்வழஙகி 
இருபபதொேவும் �ர்சத�ேள் 
எழுந்தன. இதத�டுத்து 
�ொக்குலினுக்கு 
அேலொக்ேத்துதறயினர் �ம்ேன் 
அனுபபி வி�ொரித்தனர். 

�ொக்குலினும் சுகேசும் 
ேொதலித்து ்வந்ததொேவும் 
கூறபபட்டது. 
இததன �ொக்குலின் 
ேறுத்தொர். இந்த 
நிதலயில 
தற்கபொது 
சுகேசுடன் 
�ொக்குலின் 

சநருக்ேேொே இருக்கும் புதி� புதேபபடம் 
ஒன்று ச்வளி�ொகி �மூே ்வதலத்தளத்தில 
த்வரலொகி ்வருகிறது. இந்த புதேபபடத்தத 
பகிர க்வணடொம் என்று ரசிேர்ேளுக்கு 
�ொக்குலின் க்வணடுகேொள் விடுத்துள்ளொர். 

இதுகுறித்து இன்ஸடொகிரொம் பக்ேத்தில 
அ்வர் ச்வளியிட்டுள்ள பதிவில, 

‘‘இந்த நொட்டு ேக்ேள் எனக்கு 
ேரி�ொததத�யும் அன்தபயும் 
தந்துள்ளனர். இதில ஊடேமும் 

அடஙகும். அ்வர்ேளிடம் இருந்து 
நிதற� ேற்று இருக்கிகறன். 

இபகபொது நொன் ேஷ்டேொன 
சூழ்நிதலயில 
இருக்கிகறன். எனக்வ 

எனது தனிபபட்ட 
புதேபபடஙேதள 

்வதலத்தளத்தில 
பகிர க்வணடொம் 
என்று கேட்டுக்சேொ 
ள்கிகறன். நீதி 
ச்வலலும்‘‘ என்று 
கூறியுள்ளொர்.

ம�ோசடி நபருடன் 
நநருக்கம்: ரசி்கர்களுககு 
மேண்டும்கோள் விடுத்த 
ஜோககுலின்

சூர்�ொ சப�ரில 
ச்வளி�ொனது 

கபொலி அறிக்தே என்றும் அந்த 
அறிக்தேத�ப புறக்ேணிக்குேொறும் 
கபொலி�ொன  அறிக்தேத� 
ச்வளியிட்ட்வர்ேள் மீது �ட்ட 
நட்வடிக்தே எடுக்ேபபடும் என்றும் 
சதரிவித்துள்ளொர்.

இதர பிற்படுத்தபபட்கடொருக்ேொன 
27 �தவீத இடஒதுக்கீட்தட உறுதி 
ச�ய்துள்ள உச� நீதிேன்ற தீர்பதப 
பொரொட்டி அரசி�ல ேட்சிேள் அறிக்தே 
ச்வளியிட்டுள்ளன. இந்த நிதலயில 
நடிேர் சூர்�ொ சப�ரிலும் 
அறிக்தே ஒன்று 
ச்வளி�ொகி �மூே 
்வதலத்தளஙேளில 
பரவி�து. 

அந்த அறிக்தேயில, 
உச�நீதிேன்றம் 
அளித்துள்ள தீர்பபு 
்வரலொற்று முக்கி�த்து்வம் 
்வொய்ந்தது என்றும் 
இதற்ேொே முதல 
அதேச�ருக்கு நன்றி 
சதரிவிபபதொேவும் 
இந்தத் தீர்பபொனது 
சேொஙகு ேணத்ணச 
�ொர்ந்த பிற்படுத்தபபட்ட 
ேொ்ண்வ, ேொ்ணவி�ர்ேளின் 
ேருத்து்வக் ேலவிக் 
ேனத்வ நன்வொக்கும் 
என்றும் குறிபபிடபபட்டு 
இருந்தது. அறிக்தேயில 
சூர்�ொவின் தேச�ழுத்தும் 
இடம்சபற்று இருந்தது. 
ஆனொல இந்த 
அறிக்தேத� சூர்�ொ 
ச்வளியிடவிலதல 
என்றும் அ்வரது 
தேச�ழுத்துடன் 

கபொலி�ொே ச்வளி�ொகி 
உள்ளது என்றும் சதரி� ்வந்துள்ளது. 
இதத�டுத்து கபொலி அறிக்தேத� 
ச்வளியிட்ட்வர்ேள் மீது ்வழக்கு சதொடர 
சூர்�ொ முடிவு ச�ய்துள்ளொர். 

இதுகுறித்து சூர்�ொ �ொர்பில அ்வரது 
2டி பட நிறு்வனத்தின் இத்ண 
த�ொரிபபொளர் ரொ�க�ேர பொணடி�ன் 
டுவிட்டரில ச்வளியிட்டுள்ள பதிவில, 
சூர்�ொ சப�ரில ச்வளி�ொனது கபொலி 
அறிக்தே என்றும் அந்த அறிக்தேத�ப 
புறக்ேணிக்குேொறும் கபொலி�ொன 
அறிக்தேத� ச்வளியிட்ட்வர்ேள் மீது 
�ட்ட நட்வடிக்தே எடுக்ேபபடும் 
என்றும் சதரிவித்துள்ளொர்.

2022 �ன்வரி 16 ஞொயிற்றுக்கிழதே
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ஒரு நடிகர் மககளிடையே 
செல்வாககு செற்று, 

ஒரு அரசிேல தடை்ரவாய் 
உரு்வாகவும், முதைடமசெரவாகவும் 
முடிநதசதன்வால அது மகததவான 
ெவாதடனதவான.

அந்தச �ொததன நிேழ்த்தி�்வர் எம்.ஜி.ஆர் 
என்று அறி�பபடும் எம்.ஜி. ரொேச�ந்திரன் 
தொன். அ்வர் ஒகரநொளில அந்தச �ொததனத� 
நிேழ்த்தி விடவிலதல. பலலொணடு ேொல 
ேடின உதழபபு அதன் பின்னணியில 
இருந்திருக்கிறது. 

ேக்ேள் திலேம்’, ‘புரட்சித் ததல்வர்’, 
‘சபொன்ேனச ச�ம்ேல’ ‘புரட்சி நடிேர்’, 
‘ேொவி�த் ததல்வன்’, ‘இத� சதய்்வம்’ 
என ேக்ேளொல   இன்றும் கபொற்றபபடும் 
சபருதேக்குரி�்வர் எம்.ஜி.ஆரின் 105்வது 
பிறந்தநொள் நொதள�ொகும்.

எம் ஜி ஆர் பிறப்பு 
1917-ஆம் ஆணடு �ன்வரி 17-ஆம் நொள் 

ேணடி (இலஙதே) நேரில பிறந்தொர் எம்.
ஜி.ஆர். தந்தத கேொபொல கேனன், தொய் 
�த்�பொேொ ஆ்வர்.

குடும்பத்தில ேதடக்குட்டி (ஐந்தொ்வது 
பிள்தள) எம்.ஜி.ஆர். இலஙதேயில 
பிறந்தொலும், ேதல�ொளி எனக் 
ேருதபபட்டொலும் அ்வருதட� பூர்விேம் 
கேொத்வ ேொ்வட்ட ேொஙகே�ம் என்று சதரி� 
்வருகிறது.

எம்.ஜி.ஆருக்கு இரணடதர ்வ�தொனகபொது 
அ்வ ருதட� தந்ததயும், அண்ணன் ஒரு்வரும், 
தேக்தேேள் இரு்வரும் அடுத்தடுத்து 
இறந்துவிட்டிருந்தனர். தந்தத யின் ேொலத்தில 
்வ�தி�ொே இருந்த குடும்பம் ்வறுதேயின் 
பிடியில சிக்கி�து. 

அன்தன �த்�ொ குழந்ததேள் இரு்வருடன் 
(�க்ேர பொணி, எம்.ஜி.ஆர்) தமிழேம் 
திரும்பினொர். அஙகே கும்பகேொ்ணத்தில 
தம்முதட� �கேொதரர் நொரொ�்ணன் நொ�ர் 
ஆதரவில குடிக�றினொர். அ்வர் ேதுதர 
ஒரிஜினல பொய்ஸ ேம்சபனியில பின்பொட்டுப 
பொடுகிற்வர்.

அன்தன �த்�ொ குழந்ததேதள பள்ளிக் 
கூடத்தில க�ர்த்துப படிக்ே த்வத்தொர். 
அஞ�ொதே, கநர்தே, ்வொய்தே என்று 
அருஙகு்ணஙேள் பலவும் ்வொய்க்ேப சபற்ற 
சபணேணி அ்வர். அதனொலதொன் ்வொழ்வின் 
அத்ததன பிரச�தனேதளயும் ஒற்தற ஆளொய் 
நின்று அ்வர் �ேொளிக்ே முடிந்தது. 

எம்.ஜி.ஆர் நாடக கம்்பெனி 
அன்தனயின் ்வளர்பபில எம்.ஜி.ஆர். சிறந்த 

பணபொளரொய் உரு்வொனொர். �கேொதரியின் 
குடும்பம் ்வறுதேயில படும் து�ர், ேணடு 
சபொறுக்ே முடி�ொத நொரொ�்ணன் நொ�ர் 
குழந்ததேதளத் தொம் பணி�ொற்றும் நொடேக் 
ேம்சபனியில க�ர்த்துவிடுேொறு க�ொ�தன 
கூறினொர்.

மூன்று ்வகுபபு படித்தகதொடு எம்.ஜி.ஆரின் 
படிபபு நின்று கபொனது. ேதுதர ஸ்ரீ ஒரிஜினல 
பொய்ஸ ேம்சபனியில �கேொதரர்ேள் இரு்வரும் 
நடிேர்ேளொே க�ர்த்துக் சேொள்ளபபட்டனர்.

ேொளி என். ரத்தினம் என்ற நடிேர் எம்.
ஜி.ஆருக்கு நடிபபுப பயிற்சி அளித்தொர். அந்த 
நொடேக் ேம்சபனி ்வொத்தி�ொரொே (ேதத ்வ�னம் 
எழுதுகிற்வர்) இருந்த்வர் நடிேர் எம். கே. 
ரொதொவின் தந்தத எம். ேந்த�ொமி முதலி�ொர் 
ஆ்வொர்.

பி.யூ. சின்னபபொ, டி.எஸ. பொதல�ொ 
கபொன்ற்வர்ேள் அந்தக் ேம்சபனியில நடித்துக் 
சேொணடிருந்தனர். நொடே நடிேருக்குத் 
கதத்வ�ொன நடிபபு, ்வ�னம், பொட்டுப 
பயிற்சிேளுடன் நடனம், ்வொள், சிலம்புப

பயிற்சியும் சபற்றொர் எம்.ஜி.ஆர். பயிற்சிேள் 

முடிந்ததும் பொலபொர்ட் (குழந்தத நடிேர்) 
க்வடஙேளில நடிக்ேத் சதொடஙகி� எம்.ஜி.ஆர் 
சபற்ற முதல �ம்பளம் ஐந்கத ரூபொய்ேள்.

தொமும் ரொ�பொர்ட் (ேதொநொ�ே க்வடம்) 
நடிேரொகி நிதற�ப ப்ணம் �ம்பொதித்து நலல 
உதடேள் அணிந்து, தொ�ொதர ச�ௌேர்�ேொய் 
்வொழ த்வக்ே க்வணடும் என்று ேனவு ேணடொர் 
அ்வர்.

எம்.ஜி.ஆர் நடித்த முதல நொடேம் 
ேேொபொரதம். பி.யூ. சின்னபபொ, எஸ.ஜி. 
கிட்டபபொ, என்.எஸ. கிருஷ்்ணன் ஆகிக�ொர் 
அபகபொது எம்.ஜி.ஆருக்கு சீனி�ர்ேள். 
ஆனொலும் அ்வரிடம் பிரி�ேொய் நடந்து 
சேொணடனர்.

ஒரிஜினல பொய்ஸ ேம்சபனி ்வொத்தி�ொர் எம். 
ேந்த �ொமி முதலி�ொர் ஒரு நொடேக் குழுத்வ 
ஒபபந்த அடிபபதடயில இரஙகூனுக்கு (பர்ேொ) 
அதழத்துச ச�ன்ற கபொது எம்.ஜி.ஆரும் 
அந்தக் குழுவில இடம் சபற்றொர்.

அபகபொது அ்வருக்கு ்வ�து 14. 
இந்தி�ொ திரும்பி�தும் மீணடும் பதழ� 
ேம்சபனியிகலக� நடிபபு சதொடர்ந்தது. 
தமிழேத்தில அபகபொது கபசும் படம் 
த�ொரிக்ேத் சதொடஙகியிருந்தொர்ேள்.

நொடே நடிேர்ேளில பலரும் சினிேொ 
்வொய்பபுக்குப பதடச�டுத்தொர்ேள். எம்.ஜி. 
ஆரும், �க்ேரபொணியும் சினிேொவில நடிக்ே 
விரும்பினர். அன்தனயின் அனுேதியும் 
கிதடத்தது. குடும்பம் ச�ன்தனக்கு இடம் 
சப�ர்ந்தது.

்வொத்தி�ொர் ேந்த�ொமி முதலி�ொர் தம்முதட� 
ச�ல்வொக்கில ேேன் எம். கே. ரொதொத்வ சில 
படஙேளில நடிக்ேச ச�ய்திருந்தொர். 

எம்.ஜி.ஆரும் சககரபொணியும்
எம்.ஜி.ஆரும் �க்ேரபொணியும் ்வொய்பபு 

கதடி சிரேபபட்டொர்ேள். தினமும் ்வொத்தி�ொர் 
எம். கே. முதலி�ொதரப பொர்த்து ்வ்ணஙகிச 
ச�ல்வொர்ேள் அபகபொது எம்.ஜி.ஆருக்கு ்வ�து 
பதிசனட்டு ேதர் க்வட்டி �ட்தட அணிந்து, 
உ�ர்ந்த குதி த்வத்த ச�ருபபுடன் நடந்து 
ச�ல்வொர்.

பொர்க்ேக்வ ேம்பீரேொய் இருக்கும். ்வொத்தி�ொர் 
எம். கே. முதலி�ொர் சிபொரிசில ‘�திலீலொ ்வதி’ 
படத்தில இன்ஸசபக்டர் க்வடம் கிதடத்தது 
எம்.ஜி.ஆருக்கு. சினிேொவில அ்வர் சபற்ற 
முதல �ம்பளம் நூறு ரூபொய்.

இதடயில சேொஞ� நொள் ்வொய்பபிலதல. 
பிறகு ‘இரு �கேொதரர்ேள்’ என்ற படத்தில 
நடித்தொர். அததனத் சதொடர்ந்து சிறு சிறு 
க்வடஙேள். எம்.ஜி.ஆர் ேதொநொ�ேனொே நடித்த 
‘வீர�ேதீஷ்’ படம் 1938-ல ச்வளி�ொனது. 
அ்வருதட� திருே்ணம் பொர்ேவி என்ற 
சபணணுடன் நடந்தது. அபகபொது எம்.
ஜி.ஆருக்கு ்வ�து 21. 

எம்.ஜி.ஆர் மனைவி இறப்பு 
பட ்வொய்பபு இலலொததொல குடும்பம் 

நடத்தக்வ சிரேம். அபகபொது இரணடொம் 
உலேப கபொர் மூணடது. �பபொன்ேொரன் 
ச�ன்தனயிலும் குணடு வீசு்வொன் என்று 
அஞ�பபட்டது.

�கேொதரர்ேள் தத்தம் ேதனவி�தர 
பிறந்தேத்துக்கு அனுபபி விட்டனர். ச�ொந்த 
ஊரொன பொலக்ேொட்டில இருந்தகபொது பொர்ேவி 
ேொரதடபபொல இறந்துவிட்டொர். ேதனவித� 
இழந்த க�ொேத்தில எம்.ஜி.ஆர். தற்சேொதல 
்வதர கபொய் விட்டொர். 

எம்.ஜி.ஆர் இரணடாவது திருமணம் 
எம்.ஜி.ஆர் குடும்பத்தினர் 

்வற்புறுத்தலுக்ேொே �தொனந்த்வதி என்ற 
சபணத்ண இரணடொ்வது திருே்ணம் ச�ய்து 
சேொணடொர்.

ஆனொல அந்தப சபண ேருச சிததவு, 
ேொ�கநொய் பொதிபபுேளில படுத்த 

படுக்தே�ொனொர். 1962-ல இ�ற்தே எய்தினொர் 
எம்.ஜி.ஆர். ்வொழ்க்தே ்வரலொறு mgr history in 
tamil language. 

எம்.ஜி.ஆர் தினரயுலக பெயணம்  
1940-ேளில அரிச�ந்திரொ கபொன்ற படஙேளில 

அ்வர் சிலலதற க்வடஙேளில நடித்தொர். 1945 
ல �ூபிடர் பிக்�ர்ஸ த�ொரிபபொன ‘ரொ�குேொரி’ 
படத்தில எம்.ஜி.ஆர். ேதொநொ�ேனொய் நடித்தொர்.

அதன் பிறகு அ்வர் நடித்த அபிேன்யு, 
ரொ�முக்தி, ரத்ன குேொர், கேொகினி படஙேளில 
அ்வருக்குக் கிதடத்தது இரணடொ்வது 
ேதொநொ�ே க்வடந்தொன். சின்னபபொ, பொே்வதர், 
டி.ஆர். ேேொலிஙேம், கே.ஆர். ரொே�ொமி, எம். 
கே. ரொதொ ஆகிக�ொர் புேழ் சபற்றிருந்தனர்.

எம்.ஜி.ஆர் அபகபொது அ்வர்ேளுடன் 
ஒபபிடபபடக்கூடி� நிதலத� அதடந் 
திருக்ேவிலதல. 1949-ல ேதலஞர் 
்வ�னசேழுதி� ‘ேந்திரிகுேொரி’ படத்தில 
நடித்ததன் மூலம் எம்.ஜி.ஆர். முக்கி� 
நடிேர்ேளில ஒரு்வரொனொர்.

1950 – 53 ேொலேட்டத்தில எம்.ஜி.ஆர் 
நடித்த ேர்ேக�ொகி, �ர்்வொதிேொரி, அந்தேொன் 
தேதி, என் தஙதே, ச�கனொ்வொ, நொம் என்று 
அத்ததன படஙேளும் ச்வற்றி சபற்றன. 1952-
ல ேதலக்ேள்ளன் ேேத்தொன ச்வற்றி

 எம்.ஜி.ஆர் அரசியல் பெயணம் 
1952-ல அறிஞர் அண்ணொத்வ �ந்தித்த எம்.

ஜி.ஆர். அரசி�லிலும் ஈடுபொடு சேொணடொர். 1953-
ல ரொ�பகபட்தட லொயிட்ஸ கரொடு பஙேளொத்வ 
விதலக்கு ்வொஙகி� எம்.ஜி.ஆர். தேது தொயின் 
நிதன்வொே ‘�த்�ொ இலலம்’ என்று சப�ரிட்டொர்.

எம்.ஜி.ஆரும் சி்வொஜியும் இத்ணந்து நடித்த 
ஒகர படம் கூணடுக்கிளி. அபகபொதிருந்து எம்.
ஜி.ஆர். தி.மு.ே விலும், சி்வொஜி ேொஙகிரசிலும் 
நிதலத்துவிட்டனர். எம்.ஜி.ஆர். தி.மு.ே. 
கூட்டஙேளில ேலந்து சேொணடு, கதர்தல பிரச�ொரம் 
ச�ய்தொர்.

1962-ல தி.மு.ே ச்வற்றி சபற்ற கபொது எம்.
ஜி.ஆதர எம்.எல.ஏ ஆக்கினொர் அண்ணொ. எம்.
ஜி.ஆர். கதர்தலில ச்வன்று (பலலொ்வரம் சதொகுதி) 
எம்.எல.ஏ ஆனொர்.

எம்.ஜி.ஆர் த�ொரிபபொளரொே ேணடறி�பபட்டொர் 
எம்.ஜி.ஆரின் ்வொள் வீசசுக்ேொே ஓடி� படம் 

குகலபேொ்வலி. அ்வதர ்வசூல �க்ர்வர்த்தி�ொக்கி� 
படம் ‘அலிபொபொவும் நொற்பது திருடர்ேளும். 
சதொடர்ந்து ச்வற்றி முேந்தொன், ச்வள்ளிவிழொப 
படஙேள்தொன். சின்னபப கத்வரின் படஙேள் 
பல்வற்றிலும் எம்.ஜி.ஆர் தொன் ேதொநொ�ேன். 1958-
ல எம்.ஜி.ஆரின் ச�ொந்தத் த�ொரிபபொன நொகடொடி 
ேன்னன் அகேொே ச்வற்றி சபற்றது. அதன் மூலம் 
அ்வர் தடரக்டரொேவும் அறி�பபட்டொர். 1959 
ேதுதர நேரத்து ேக்ேள் அ்வருக்கு அன்புப பரி�ொே 
110 �்வரனில தஙே்வொள் ்வழஙகிப கபொற்றினர். 
எம்.ஜி.ஆர். 136 படஙேளில நடித்திருக்கிறொர். 
அ்வருதட� சினிேொப புேழ் அரசி�லிலும், 
அரசி�ல ச�ல்வொக்கு சினிேொவிலும் அ்வருக்குக் 
தே சேொடுத்தது. 

 எம்ஜீஆரின பிறநத 
தி்ன நி�ழ்வு நோனள
அகில இலஙதே எம்ஜீஆர் ேன்றம் 

நடத்தும் எம்ஜீஆரின் 105ஆ்வது பிறந்த 
தின நிேழ்வு நொதள  ேொதல 6 ேணிக்கு 
சேொழும்பு 11, புறக்கேொட்தட பதழ� நேர 
ேணடபத்தில நதடசபறவுள்ளது.

இந்நிேழ்வு அகில இலஙதே எம்ஜீஆர் 
ேன்றத்தின் ததல்வர் எஸ. எச. எம். 
இத்ரீஸின்  ததலதேயில நதடசபறும். 
இதில ேதலஞர்ேள், அரசி�ல பிரமுேர்ேள் 
என பலரும் ேலந்து சேொள்ளவுள்ளொர்ேள். 

 

இதலேதறக் ேொ�ொய் ஒளிந்திருக்கும் புதி� பொடே பொடகிேதள 
இனங ேணடு அ்வர்ேளுக்கு ஒரு இத�கேதட ஏற்படுத்திக் சேொடுக்கும் 
உ�ரி� எண்ணத்தில ேதல ஸ்ரீேதல ேன்றத்தின் ஏற்பொட்டில 
ேவியும் ேதலயும் இத்ணந்து ்வழஙகும் “பொடுக்வொர் பொடலொம்” 
ேொசபரும் இத� நிேழ்சசி எதிர்்வரும் 23ஆம் திேதி சேொழும்பு ஆனந்த 
குேொரசு்வொமி ேொ்வத்ததயில அதேந்துள்ள புதி� நேர ேணடபத்தில 
நதடசபறவுள்ளது.

இதற்கு முன்கனொடி�ொே . பொடேர்ேள் ேற்றும் பொடகிேதள சதரிவு 
ச�ய்யும் ஒத்திதேயும் கதர்வும் இன்று 16ஆம் திேதி ேொதல 10ேணி 
முதல புறக்கேொட்தட பதழ� நேர ேணடபத்தில நதடசபற உள்ளது. 
பொடு்வதில ஆர்்வமுள்ள பொடே பொடகிேள் இந்தத் கதர்வு நிேழ்வில 
ேலந்து சேொணடு ேொசபரும் கபொட்டியில பஙகு  சேொள்ளும் ்வொய்பதப 
சபற்றுக் சேொள்ளலொம் என ஏற்பொட்டொளர்ேள்    ேவிக்ேேொலும் ேதல 
ஸ்ரீயும்  சதரிவித்துள்ளொர்ேள்.

“ெவாடுய்வார் ெவாைைவாம்” யதர்வு 
நிகழ்வு  இனறு சகவாழும்பில

எஸ். எச. எம். இதரிஸ்
அகிை இைஙடக எம். ஜீ. ஆர் மன்த தடை்ர் 
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வளர்ந்து வரும் இளம் 
எழுத்தாளரும் இளம்  

ஊடகவியலதாளருமதான 
நிவவ்தா ஜெகநதா்ன்  பதுளள 
அப்புத்ளள பிற்றதமளல 
எனும் இடததில் வசிதது 
வருகி்றதார். இவர்   க. ஜபதா. 
்ரதா்ர சதா்தாரண ்ரதள்   
ஜ்தாட்டுலதாகளல ்மிழ் கனிஷட 
விததியதாலயததில் கறறு 
பின்னர் கதாலச்சூழ்நிளலயதால்  
குடும்பதவ்தாடு ஜகதாழும்பில் 
இடம்ஜபயர்ந்து க. ஜபதா . ்ர 
உயர்்ரதள்    விவவகதானந்்தா 
கல்லூரியில் கற்றதார். 

 அதன் பின்னர்  ைதுமை காைைாஜன் 
பலகமைக்கழகத்தில வவளிவாரிப் 
பட்டப்படிப்மப பூர்த்தி வெய்து தற்்பாது 
தனியார் வதாமைக்காடசியான U TV இல 
வெய்தி வாசிப்பாளைாக க்டமையாற்றிக் 
வகாண்டிருக்கிறார்.

இைக்கியத்தில எவவாறு ஆர்வம் 
ஏற்பட்டது என வினவிய ்பாது   
பா்டொமைக்காைஙகளில விரும்பியும் 
விரும்பாைலும் ஆசிரியர்களின் 
கட்டாயத்தில கடடுமைப் ்பாடடி , 
்பச்சு ்பாடடி, பா்வாதல ்பாடடி 
என எலைா ்பாடடிகளிலும் பஙகு பற்றி 
அதி்ை முதலி்டஙகமள வபற்ற ்பாது  
இைக்கியத்தில  ஆர்வம் ஏற்பட்டதாக 
கூறினார்.

அதன்  பிறகு எநத ்பாடடிக்கு 
விண்்ணப்பிக்க ்கட்டாலும் முதைாவதாக 
தனது வபயர் தான் பதிவில இருக்கும், 
விமைைதிக்க முடியாத காைஙகளும், 
அனுபவஙகளும் ,வவற்றிகளும், 
்தாலவிகளும் பா்டொமைக்காைத்தில தான் 
ஆைம்பைாகின எனக் கூறினார்.

இப்்பாது இப்படிவயாரு இ்டத்தில 
இருப்பதுவும் பா்டொமையில 
இ்டப்பட்ட அடித்தளம் தான் எனக் 
கூறுவ்தாடு  அதற்கு முதலில தன்மன 
வளர்த்துவிட்ட ஊக்கப்படுத்திய அமனத்து 
ஆசிரியர்களுக்கும் தனது  வபற்்றாருக்கும் 
நன்றிகமளத் வதரிவித்துக் வகாள்கிறார்.

இவர் இதுவமை    ஆறு நூலகமள  
வவளியிடடிருக்கிறார். அவற்றில ஐநது 
நாவலகளும் ஒரு சிறுகமத வதாகுப்பும் 
உள்ள்டஙகுகின்றன. இநத ஆறு நூலகளும் 
ெமூகத்தின் ைக்களின் வாழ்வுநிமை 
வதா்டஙகி ்பாைாட்டம் வமையிலும் 
அமனத்மதயும் உள்ள்டஙகியிருப்பதாகவும்  
வபண்கள் ொர்நத வி்டயஙகள் அதிகைாக 
இநத நூலகளில ்பெப்படடிருப்பதாகவும் 
, ெமூகத்தில க்ணவமன இழக்கும் 

்பாதும், வபற்்றாரின் அைவம்ணப்பில 
இருநது ெமூகத்தில ஒரு வபண் பிள்மள 
தனி்ய ்பாைா்ட முயற்சிக்கின்ற ்பாது 
எதிர்்நாக்குகின்ற பிைச்சிமனகள் 
எவவளவு பாைதூைைானது என்பவற்மறயும் 
அவற்மறவயலைாம் க்டநது  ொதமனப் 
வபண்களாக திகழும் ்பாது ெமூகம் 
அவர்கமள தாஙகிக் வகாள்வதும், 
குழநமதயின்மையால ெமூகத்தில வபண்கள் 
எவவிதத்தில வஞ்சிக்கவும் பழி வொற்களால 
வகாடுமை வெய்யப்படுகின்றார்கள் 
இநத வி்டயத்திமன இன்மறய ெமூகம் 
எவவாறு பார்க்கின்றது இவவாறான 
பல்வறு வி்டயஙகமள தனது கமதகளில 
உள்ள்டக்கியுள்ளதாக கூறினார்.

்ைலும் இவர் ெமூகத்திற்கு தனது  
எழுத்துக்கள் மூைம் கூற விமளவது யாது 
எனக் ்கட்ட ்பாது 

திறமைகள் பை இருநதும் பைர் 
இன்னும் இமைைமற காய்களாக்வ 
இருக்கின்றார்கள்.  சுைபைாக எதமனயும் 
வபற்று வி்டைாம் என எண்ணுவது 
முட்டாள்தனம், அதமனயும் தாண்டி வபண் 
தனியாளாக இருநதாலும் எதமனயும் ொதிக்க 
கூடிய வலைமை வகாண்்டவள்.  துணிச்ெல 

மிக்கவள் அவள் ெரியான பாமதயிமன 
வதரிவு வெய்து ஓ்ட ஆைம்பிக்கும் அநதத் 
தரு்ணத்தில அலைது அவள் இயைாமையாக 

உ்ணரும் ெநதர்ப்பஙகளில 
அவமள தடடிக்வகாடுத்து 
வபண்களின் வளர்ச்சிக்கு 
வபற்்றார்கள் 
பஙகாளர்களாகவும் 
, பக்க பைைாகவும் 
இருப்பார்களாயின் 
ெமூகத்தில மிக 
உன்னதைான நிமையில 
ொதமன வபண்களாக 
வீடடில ஒவவவாரு 
வபண்ணும் திகழுவாள் 
என்பதில எவவித 
ஐயமுமிலமை எனக் 
கூறுகிறார்.

எதிர்காைத்தில 

எவவாறான இைக்கிய பம்டப்புக்கமள 
உஙகளி்டம் எதிர்பார்க்க முடியும்  என 
வினவிய ்பாது இவவாறு பதிைளித்தார்.

இதுவமை ெமூகத்திற்கு தன்னால 
வகாடுக்கப்பட்டமதப் ்பான்று க்டநத 
காை வாழ்க்மக முமற, க்டநது வநத 
பாமத பற்றிய கமதகமள வருஙகாை 
ெநததிகளுக்கு இடடுச்வெலை ்வண்டும். 
எதிர்காை ெநததிகளுக்கு நாமும் நம் 
முன்்னார்களும் க்டநது வநத பாமதகமள 
கமதகளாக வகாடுக்கும் ெநதர்ப்பத்தில அது 
அவர்களின் ைனதில படிப்பிமனயாகவும் 
இருக்கும். என்வ எதிர்காை 
நூைாக்கஙகளும் வவறும் கமதகளாக 
இலைாைல பயனுள்ள வி்டயஙகமளத் 
தை ்வண்டும் என்பது தனது அவா எனக் 
கூறுகிறார்.

்ைலும் இவர் கூறுமகயில 
கமைத்துமறயில ைடடுைன்றி உயர்தைம் 
முடித்த பிறகு ஊ்டகத்துமறக்குள் 
வென்று வி்ட ்வண்டும் என்ற ஆமெயில 
வதா்டர்நது ்வமை வாய்ப்புக்காக 
முயற்சித்துக் வகாண்டிருநதார். 
தன்மனத்தவிை வீடடில உள்ள 
யாருக்கும் இநத ்வமையில ஈடுபாடு 
இலமை. அதனா்ை்ய கிம்டத்த பை 
வாய்ப்புக்கமள தவற வி்ட ்நர்நதது. 
்பாைாட்டத்தின் பயனாய் ஒருவாறு 
வீடடில உள்ளவர்களின் ைனமத ைாற்றி 
்வமைக்கு ெம்ைதம் வாஙகியவு்டன்  
்வமையும் கிம்டத்தது யூ டீவி 
எனும் அரிய வபாக்கிெத்தில. ஏ.எல. 
இர்பான் அண்்ணா ைற்றும் மிஸபா 
அண்்ணா ஆகி்யாரின் உதவியு்டன் 
யூடிவியில வெய்தி வாசிப்பாளினியாகும் 
வாய்ப்புக்கிம்டத்தது.

U TV இல வெய்தி வாசிப்பதமன 
தவிை ஊ்டகம் ொர்நத ்வமைகள் 
எதமனயும் கற்றிருநதிைாத தனக்கு ஒரு 
வெய்திப் பிரிவில ந்டக்கும் அத்தமன 
்வமைகமளயும் துலலியைாக கற்றுத்தநத 
தாய் வீடு அது என்கிறார். அங்க தனக்கு 
கிம்டத்த நடபுக்களும் அப்படித்தான் 
முகம் சுளிக்காைல ்கட்டவு்டன் 
எத்தமன த்டமவயும் வொலலித்தரும் 
இைகிய ைனம் வகாண்்டவர்கள். இநத 
துமறக்குள் வநதவு்டன் பல்வறு 
வி்டயஙகமள கற்றுக் வகாண்்ட்தாடு   
கற்றவற்மற வெயற்படுத்திக் வகாண்டும் 
இருப்பதாகவும் கூறுகிறார். நான்கு 
வரு்ட ஊ்டகப் பய்ணத்தில பல்வறு 
்பாடடிகள் ெவாலகள் என  ெமளக்காைல 
எலைாவற்றிற்கும் முகம்வகாடுத்து 
்பாடடிகள் நிமறநத இநத உைகத்தில 
புன்னமக்யாடு ஓடிக்வகாண்டிருப்பதாக 
பதிைளித்தார்.

்ைலும் ஒரு வபண்்ணாக  எதிர்வகாண்்ட 
ெவாலகளாக

ஊ்டகத்துமறயில இருநது வகாண்டு 
இைக்கியத்துமறயில ொதிப்பவதன்பது 
ெவால தான். ்நைப்பற்றாக்குமற , 
வபாருளாதாைம் பம்டப்புக்கமள நம் 
நாடம்ட விடடு வவளிநாடடு இைக்கிய 
ஆர்வைர்கள் ைத்தியில வகாண்டு ்ெர்ப்பது 
்பான்ற வி்டயஙகள் தான் தன் கண் 
முன்்ன ெவாலகளாக இருக்கின்றவதன 
்கடகப்பட்ட ்கள்விகள் அமனத்திற்கும் 
தனது பதிலகமள இவர் வழஙகியுள்ளார்.

 

24நாவலாசிரியரும் 
ஊடகவியலாளருமான

நிவேதா ஜெகநாதன்

மஜினதா உமறு ஜலவளவ
மதாவடிப்பள்ளி.
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 மனைவி: கணவனுக்கு இலக்கணம் ச�ொல்லி 
சகொடுக்கிறொள். மனைவி: நொன் ச�ொம்்ப அழகு... 
இது என்ை கொலம்? கணவன்: அது ஒரு இறந்த 
கொலம்....

 மிருகக் கொட்சி �ொனலயில் புலி ஒன்று, 
்பொரனவயொளரில் ஒருவனைக் சகொன்றுவிட்்டது. அன்தக் 

கண்டு ்பக்கத்து கூண்டில் இருந்த கு�ங்கு புலினயப் 
்பொரத்துக் ககட்்டது கு�ங்கு: ஏன் அவனைக் சகொன்கை...

புலி : அந்தப் ்ப�க்தசி நொய் மூணு மணி கந�மொ 
என்னைப் ்பொரத்துச் ச�ொல்றொன் “எவகளொ ச்பரிய 

பூனைன்னு.

 ஆசிரியர: எவன் ஒருவைொல் ஒரு 
வி�யத்ன்த மறறவரகளுக்கு புரிய 

னவக்க முடியவில்னலகயொ அவன் ஒரு 
முட்்டொள்...  மொணவரகள்: புரியல �ொர...

 நீதி்பதி : நனகனயத் திருடிட்க்டன்னு 
உன் கமல் உள்ள வழக்கில் நீ குறறவொளி 

இல்னலன்னு நிரூ்பணம் ஆகிடுச்சு, நீ 
க்பொகலொம்.

குறறவொளி : அப்டீன்ைொ திருடிை 
நனககனள நொகை வச்சுக்கட்டுமொ �ொமி...

்பஸ் ஸ்்டொண்ட்ல ்பஸ் நிக்கும்.
ஆட்க்டொ ஸ்்டொண்ட்ல ஆட்க்டொ நிக்கும்..

ன�க்கிள் ஸ்்டொண்ட்ல ன�க்கிள் நிக்கும். 
ஆைொ... சகொசுவத்தி ஸ்்டொண்ட்ல சகொசு 

நிக்குமொ?? கயொசிக்கனும்...!!
 

 ஒரு சிறுவன் ்தைது ச�ல்லில் �ொரஜ் ச�ய்ய 
ஒரு கன்டக்கு ச�ன்றொன். கன்டக்கொ�ரி்டம் 
ககட்்டொன் "அண்ணொ, 10 ரூ்பொய்க்கு ரீ�ொரஜ் 
ச�ய்்தொல் எவகளொ ரூ்பொய்க்கு க்ப�லொம்?". 
அவர ச�ொன்ைொர "6 ரூ்பொய்க்கு க்ப�லொம் 

்தம்பி". அந்த சிறுவன் ககட்்டொன் "அப்்ப மீதி 4 
ரூ்பொய்க்கு முறுக்கு ்தொங்க".

 க�!க�! வ� வ� ச�ல்க்பொனை                     
எச்ததுக்குத்்தொன் யூஸ் ்பண்றதுன்கை இல்லொம 

க்பொயிடுச்சு! ஏன் என்ை �லிப்பு உைக்கு? கல்யொண 
்பநதியில கன்டசில உக்கொநதுருக்கறவரு 
மு்தல்ல ஒக்கொந்தவருக்கு ஃக்பொன் ்பண்ணி 

்பொயொ�ம் அங்கககய தீநதுடுமொ இல்ல கன்டசி                                                  
இனல வன�க்கும் வருமொன்னு 
ககக்கறொரு. இது எப்்படி இருக்கு

ச்பொலிஸ்: ்பஸ் எப்்படி வி்பத்தில் சிக்கியது?
�ொ�தி: அ்தொன் எைக்கும் புரியல �ொர... நொன் 

நல்ல தூக்கத்தில இருநக்தன்.
 

 நம்ம அய்யொச்�ொமி நடு ஆறறில் ்ப்டகில் க்பொய்க் 
சகொண்டிருக்கிறொர... அப்க்பொது தூ�த்தில் ஒரு 
க்பொரடு உள்ளன்தப் ்பொரத்து அதில் என்ை எழுதி 
இருக்கிறது என்று ்படிக்க முயல்கிறொர. ஆைொல் 
அவ�ொல் ்படிக்க முடியவில்னல... எைகவ அவர 

்ப்டகிலிருநது குதித்து நீநதி ச�ன்று ்படிக்கிறொர...
“இங்கு மு்தனல உள்ளது...யொரும் இங்கக நீந்த 

கவண்்டொம்.”
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7 வித்தியாசங்களை 
்கண்டுபிடியுங்கள்

த�ாடர்புபடுத்துங்கள்

சரியான ந�ாரத்ள� 
்கணக்கிட்டு எழுதுங்கள்

வழி்காட்டுங்கள்

பனளமைச் தசாற்களை 
எழுதுங்கள் இளட

தவளி்களை
நிரப்புங்கள்

நேரம்................ நேரம்................ நேரம்................ நேரம்................
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ஆக்கம்:எஸ்.்கணேசன் 
ஆசசசாரி சதீஷ் ்கம்்பளை

்கடந்தவசார த்தசாடர்சசி... 

சினிமாவில் 
வில்்லன்களின 
ஆளுமம....

தெயவத் திருைகள் ப�ான்ற �டஙகளில் கொநாயகனாக நடித்ெ 
அப�ாகன தொடர்ந்து கொநாயகன வாயப்புகள் அற்்ற நிமையில் 
வில்ைனாக வியாபிக்க ஆரம்பித்ொர். நான, மூனத்றழுத்து, 
�ட்டிக்காட்டு ராஜா ப�ான்ற  �டஙகளில்  நமகச்சுமவயுடன கூடிய 
வில்ைன பவடத்தில் நடித்து அ�த்தியிருப்�ார் அப�ாகன. இவர் 
வில்ைன பவடத்தில் ைக்கள் திைகம் எம்ஜியாருடன இமைந்து நடித்ெ 
�டஙகள் ொன அதிகம். ொமயக் காத்ெ ெனயன, ொய த�ால்மைத் 
ெட்டாபெ, காஞ்சித் ெமைவன, த�ரிய இடத்துப்த�ண்,தொழிைாளி,

அனப� வா, ரகசிய த�ாலிஸ் 115, ஒளி விளக்கு, அடிமைப்த�ண், 
நம் நாடு ,பெடிவந்ெ ைாப்பிள்மள, குைரிக்பகாட்டம்,ரிக்ாக்காரன,

நீரும் தநருப்பும், உைகம் சுற்றும் வாலி�ன ப�ான்ற �டஙகள் 
முக்கிய இடம் தகாண்டமவ.

சிவாஜி கபை�னுடன நடித்ெ �டஙகளில்  �டிக்காெ பைமெ, 
கப்�பைாட்டிய ெமிழன,கர்ைன,முரடன முத்து,கந்ென கருமை, இரு 
ைைர்கள், உயர்ந்ெ ைனிென ப�ான்ற �டஙகள் பிரொனைாமவ.

இவற்றில் கப்�பைாட்டிய ெமிழனில்
"பேஷ் துமர" என்ற தவள்மளயன பவடமும்,
கந்ென கருமையில் சூர�த்ைன பவடமும்,உயர்ந்ெ ைனிெனில் 

தடாக்டர் பவடமும் அப�ாகனுக்கு நல்ை வரபவற்�ளித்ெது.
பினனாளில் சிவகுைார், தஜய�ஙகர்  ரஜினிகாந்த்,கைைோ�ன  
�டஙகளில் நமகச்சுமவ கைந்ெ வில்ைத்ெைான பவடஙகளில் 
நடித்ொர். தஜய�ஙகருடன வண்டிக்காரன ைகன, வரபவற்பு, எஙக 
�ாட்டன த�ாத்து, காைம் �தில் த�ால்லும், மவரம், ஜக்கம்ைா, 
ரத்ெத்தின ரத்ெபை, பைளொளஙகள் உள்ளிட்ட �ை �டஙகளில் 
நடித்துள்ளார். அைாவுதீனும் அற்புெ விளக்கும் �டத்தில் "அமீன" 
என்ற பூெபவடத்தில் "ஆைம்�னா நான உஙகள் அடிமை"எனக்கூறிக் 
தகாண்டு  அப�ாகன பொனறும் காட்சிகள் பிரைாெம்.இவரின குரலில் 
தொணியும்,வ�னஙகமள உச்�ரிக்கும் வித்யா�ைான �ாணியும் 
ரசிகர்களிமடபய நல்ை வரபவற்ம�ப் த�ற்்றன.

08.ஆர்.எஸ்.மண�சா்கர்..
"ராஜாம்�ாள்"என்ற திமரப்�டத்தில் அறிமுகைானார் ைபனாகர்.

சினிைா ைட்டுைனறி நாடகஙகள் என இரட்மடக் குதிமரகளில் �வாரி 
த�யது கமைத்தும்றயில் �ை �ாெமனகமள ஆற்றியவர் இவர். இவரின 
கூரிய �ார்மவ தகாண்ட அகண்ட விழிகளும், கம்பீரம் தகாண்ட குரல் 
வளமும்,ஆஜானு�ாகுவான பொற்்றமும்,வ�னஙகமள தெளிவாக 
சிம்ைக்குரலில் உச்�ரிக்கும் �ாணியும் இவரின தவற்றிக்கு கட்டியம் 
கூறின.வண்ைக்கிளி,

மகதி கண்ைாயிரம், வல்ைவன ஒருவன, எதிரிகள் ஜாக்கிரமெ,
நான, வல்ைவனுக்கு வல்ைவன, இரு வல்ைவர்கள், ஆயிரத்தில் 

ஒருவன, அடிமைப்த�ண் த�ண், உைகம் சுற்றும் வாலி�ன, 
இெயக்கனி, �ல்ைாண்டு வாழக,த�ார்க்கம், எனமனப் ப�ால் ஒருவன, 
எஙகள் ெஙக ராஜா,ெஙகப்�ெக்கம், ராஜா, ெஙகச்சுரஙகம், அகத்தியர், 
ராஜ ராஜ ப�ாழன, ராஜரிஷி, கிருஷ்ை லீமை ப�ான்ற �டஙகள் 
இவருக்கு நற்�ானறிெழ அளித்ென.

"நாடகக் காவைர்"என்ற �ட்டமும் இவருக்கு வழஙகப்�ட்டது.
இவரின இைஙபகஸ்வரன, சிசு�ாைன, சுக்ராச்�ாரியார், திருநாவுக்கர�ர், 
சூர�த்ைன, �ாைக்கிய ��ெம், இந்திரஜித் ப�ான்ற நாடகஙகள் �ை 
பைமடகள் கண்டன.

09.எஸ்.வி.ரசாம்்தசாஸ்...
தகாஞ்சும் �ைஙமக, வீரத்திருைகன,
ஆயிரத்தில் ஒருவன, கர்ைன, புனனமக,
ராஜ�ார்ட் ரஙகதுமர, ரிக்ாக்காரன, நம் நாடு, நாமள 

நைபெ,எனமனப் ப�ால் ஒருவன, �டபகாட்டி, வ�ந்ெைாளிமக,கந்ென 
கருமை ப�ான்ற �டஙகளில் வில்ைனாக பொனறி நடித்ெவர் ராம்ொஸ். 
வீரத்திருைகன, கர்ைன, புனனமக ப�ான்ற �டஙகள் ராம்ொஸுக்கு 
நற்�ானறிெழ அளித்ெ �டஙகளாகும்..

10.்கவர்சசி வில்லன் ்கணேன்..
இவர் கண்கள்  இயற்மகயாகபவ �யஙகரைாக அமைந்திருக்கும். 

இதுபவ இவர் வில்ைனாக �ரிைளிக்க வாயப்�ாக அமைந்ெது. இவர் 
த�ரும் �ாலும் எம்ஜியார் �டஙகளில் வில்ைனாக நடித்துள்ளார்.

ைதுமரவீரன, காவல்காரன,
நாமள நைபெ,உமழக்கும் கரஙகள், ஊருக்கு உமழப்�வன, 

�ல்ைாண்டு வாழக, ைதுமரமய மீட்ட சுந்ெர�ாண்டியன ப�ான்ற 
�டஙகளிலும்,சிவாஜியுடன அருபைாெயம்,இையம் ப�ான்ற சிை 
�டஙகளில் நடித்ொர். ஸ்ரீ காஞ்சி காைாட்சி, ெ�ாவொரம் ப�ான்ற 
�டஙகள் இவருக்கு நல்ை வரபவற்�ளித்ென.

11.ஓ.ஏ.ண்க.ண்தவர்...
சிவாஜி கபை�ன �ாராட்டிய கம்பீரம் மிக்க கமைஞர் ஓ.ஏ.பக.

பெவர்.ைாைன ைகள் �டத்தில் அறிமுகைானார். தெளிவான 
சிம்ைக்குரலில் கம்பீரைாக ப�சி நடித்ெவர். கர்ைன �டத்தில் கனகன 
பவடத்தில்   சிவாஜி கபை�னுடன ப�சும் வ�னஙகள் அனல் �்றக்கும். 
அகத்தியர் �டத்தில் விந்தியனாக சிறு கட்டத்தில் பொனறினாலும் 
பெவரின நடிப்பு �பை. �ாது மிரண்டால் �டத்தில் இவரது 
வில்ைத்ெைான நடிப்பு பிரைாெம். பிைைாக காரில் கிடக்கும் நடிப்பு 
இப்�டத்தில் சி்றப்பு தகாண்டது. ஆதி�ரா�க்தி �டத்தில் "சும்�ன" 
என்ற அசுரன பவடம் இவருக்கு நற்�ானறிெழ வழஙகியது. பூம்புகாரில் 
�ாண்டிய ைனனன பவடம்,வீர�ாண்டிய கட்டத�ாம்ைனில் 
ஊமைத்துமர �ாத்திரம், திருவிமளயாடலில் ெட்�ன பவடம், 
ைதுமர வீரனில் திருைமை நாயக்கர் பவடம், �ாக்ொத் ப�ரழகியில் 
காட்டு வாசித் ெமைவன பவடம்,ைகாபெவியில் பவெநாயகம் 
பவடம்,ெஙகச்சுரஙகத்தில் மிஸ்டர் ப�ால் கனக�ம� பவடம்,நான 
ஆமையிட்டால் தகாள்மளயர் கூட்டத் ெமைவன பவடம் ப�ான்ற 
�ாத்திரஙகளில் ெனது உனனெ நடிப்ம� �தித்து �ாராட்டு த�ற்்றவர் 
ஓ.ஏ.பக.பெவர் அவர்கள்.

இமடக்காைஙகளில்...
12.பிர்கசாஷ்ரசாஜ்..
பக.�ாைச்�ந்ெரின "டூயட்"�டத்தில் அறிமுகைானார். ெனது 

வித்யா�ைான நடிப்�ால் குறுகிய காைத்தில் ரசிகர்களின ைனதில் 
இடம்த�ற்்றவர்.ென உருட்டும் விழிகளினாபை நடிப்பின உச்�ம் 
தொட்டவர்.

கல்கி,கில்லி,ராசி,பீைா,எம்.குைரன �ன ஓஃப் ைகாைட்சுமி,வில்லு,
ஆம�,வானம்,சிவகாசி,

ஐயா,ப�ாக்கிரி,அப்பு,ெயா,ஆதி ப�ான்ற �டஙகளில் பிரகாஷ்ராஜின 
நடிப்பு அட்டகா�ம். 

13.ரகுவரன்...
ஏழாவது ைனிென �டத்தில் அறிமுகைானார்.
ஒரு ஓமட நதியாகி்றது, மைக்பகல் ராஜ்,கூட்டுப் புழுக்கள், 

மகநாட்டு �டஙகளில் கொநாயகனாக நடித்ெவர். பினனர் எதிர்ைம்ற 
பவடஙகளில் நடித்து ரசிகர்கமள த�ரிதும் கவர்ந்ொர். �ாட்்ாவில் 
ைார்க் எண்டனி, முத்துவில் திவான, அைர்க்களம் துளசிொஸ், 
ஆஞ்�லி ப�கர், தொட்டா சினுஙகி பகா�ால், புரியாெ புதிர் ம�க்பகா, 
காெைனால் ைல்லி, ரட்�கனில் ஈஷ்வர், முெல்வனில் அரஙக நாயகம் 
பவடஙகளில் பினனிதயடுத்ெவர் ரகுவரன இவரின இடத்மெ 
நிரப்� இனனும் எந்ெ கமைஞனாலும் முடியவில்மை. உடல்தைாழி 
நடிப்�ாலும்,ெனது உருக்கிய �ார்மவயாலும் அதிக வ�னஙகளினறி 
�டத்தின ப�ாக்மகபய திம� திருப்பும் ஆற்்றல் தகாண்ட வீரியம் மிக்க 
கமைஞர் ரகுவரனாவார். இவரின வில்ைத்ெைான நடிப்ம� சிவாஜி 
கபை�ன தவகுவாகப் �ாராட்டினார். 

14.மன்சூர் அலி்கசான்..
தகப்டன பிர�ாகரன �டத்தில் அறிமுகைானார்.
இவரது முக அமைப்பு நிஜத்திபை வில்ைத்ெனைானது.குறுகிய 

காைத்தில் �ை �டஙகளில் நடித்து நல்ை வரபவற்பு தகாண்ட நடிகர்.
முெல் �டத்திபைபய அதிரடியாக கைக்கியவர். நிஜவாழவிலும் 
அச்�மினறி �ர்ச்ம�யான கருத்துக்கமள நடிகபவள் எம்.ஆர்.ராொமவப் 
ப�ால் மெரியைாக கூ்றக்கூடியவர். தகப்டன பிர�ாகரன, ைக்களாட்சி, 
த�ம்�ருத்தி, நாமளய தீர்ப்பு,பெவா, ைாண்புமிகு ைாைவன, மின�ாரக் 
கண்ைா,  சுயம்வரம், ராஜ்ஜியம்,ப�ரரசு ப�ான்ற �டஙகள் இவரின 
வில்ைத்ெைான நடிப்பிற்கு வரபவற்�ளித்ெமவகள்.

15.எஸ்.ணே.சூர்்சா...
குஷி,வாலி �டஙகமள இயக்கி குறுகிய காைத்தில் ரசிகர்களின 

ைனதில் இடம் பிடித்ெ கமைஞர். ஒவதவாரு �டத்மெயும் 
வித்தியா�ைான பகாைத்தில் சித்ெரிப்�தில் மகபெர்ந்ெவர். பின 
கொநாயகனாக களம் கண்ட  நியூ,கள்வனின காெலி,வியா�ாரி,

அனப� ஆருயிபர, நியூட்டனின 3ஆம் விதி, தநஞ்�ம் 
ை்றப்�தில்மை, திரு ைகன, ைானஸ்டர், இம� ப�ான்ற �டஙகளில் 
கொநாயகனாக நடித்ெவர் எஸ்.பஜ.சூர்யா. "ஸ்ம�டர்"�டத்தின 
தவற்றிக்கு ஸ்ம�டராக இருந்ெவரும் இவபர. நீண்ட ெமை முடியால் 
ஒரு கண்மை ைம்றத்து ைறு கண்ைால் �ார்க்கும் �ார்மவயுடன 
நடித்ெ நடிப்பு அ�ாரம். எந்ெ �டத்திலும் �ார்க்க முடியாெ ஓர் ம�க்பகா 
�ாத்திரம் "ஸ்ம�டரி"ல் இவரின நடிப்பின மூைம் காை முடிந்ெது.
இ்றந்ெவர்கமளப் �ார்த்து ைற்்றவர்கள் அழும் ப�ாது அவர்கமளப் 
�ார்த்து மநயாண்டியாக இவர் சிரிக்கும் காட்சிகள் �டு பஜார். விஜயின 
"தைர்�ல்" �டத்தின தவற்றியில் இவருக்கும் �ை �ஙகுண்டு.�மீ�த்தில் 
தவளியான "ைாநாடு"�டத்தில் இவர் ஏற்்ற "ெனுஷ்பகாடி "�ாத்திரம் 
இப்�டத்தில் கொநாயகனாக நடித்ெ சிம்புமவ ஒரஙகட்டியது. 
�மீ�த்தில் ஒரு வில்ைனின நடிப்பிற்காகபவ ஒரு �டம் தவற்றி 
த�ற்றுள்ளதென்றால் அது கண்டிப்�ாக "ைாநாடு "�டத்தில் எஸ்.
பஜ.சூர்யாவின நடிப்பிற்கானொகும்.

சிம்பு �ாத்திரத்தில் பவத்றந்ெ நடிகரும் நடிக்கைாம். ைாநாடு 
�டத்தில் ெனுஷ்பகாடி �ாத்திரத்மெ எஸ்.
பஜ.சூர்யாமவத் ெவிர பவறு யாராலும் 
த�யதிருக்க முடியாது என�து உண்மை 
நிமை. "நா எதுக்குடா திரும்�த்திரும்� 
எந்திரிக்கனும்"எனக் கூறி நடிக்கும் கட்டம் 
அருமை. இந்திய சினிைாவில் எஸ்.
பஜ.சூர்யாவிற்கு நல்ைபொர் எதிர்காைம் 
கண்டிப்�ாக உண்டு.
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சரும வறட்சி 
பிரச்சினையால் 
நினறய பேர் 

அவதிக்குள்ாவார்்கள. 
சிலபரா எண்ணெய் ேனச 
தனனம ்்காண்ட சருமததால் 
சிரமபேடுவார்்கள. 
ேருவநினல மாறறததிறகு 
ஏறே உ்டலில் நீர்ச்சதனத 
தக்்கனவததுக்்்காள்ாதபத 
அதறகு ்காரணெமாகும். சருமம் 
எபபோதும்போல் ்ோலிவு்டன 
்காட்சியளிபேதறகு ்சய்ய 
பவணடிய வழிமுனற்கள:

வறண்ட சருை பிரச்சிமன 
க�ாண்டவர�ள் சருைத்தில் ஈரப்பதத்மத 
தக்� மவத்துக்க�ாள்வது அவசியம். 
அதற்கு ைாய்ச்சுரரஸர�மை 

்பயன்படுத்தலாம். 
அப்படி ்பயன்படுத்தியும் 
சருைத்தில் ைாற்றம் 
ஏற்்ப்டவில்மல எனறால் 
உ்டலில் நீரச்சத்மத 
அதி�ரிக்� ரவணடியது 
அவசியம். ர்பாதுைான 
அைவு தணணீர ்பருகி 
வர ரவணடும். அது 
சருை ஆரராக்கியத்திற்கு 
அவசியம். ்ப�ல் 

ரவமையில் சருைம் எணகணெய் ்பமச 
தனமைரயா, ஈரப்பதைான தனமைரயா 
க�ாணடிருநதால் ைாய்ச்சுரரஸர 
்பயன்படுத்துவமத தவிரக்� ரவணடும்.

குமறநத ஈரப்பதம் �ாரணெைா� 
சருைம் வறணடு க்பாலிவினறி 
�ாணெப்படும். ஈரப்பதத்மத 
தக்�மவப்பதற்கு ஏற்ற 
கிரீம்�மை ்பயன்படுத்தலாம். 
எணகணெய்மய 
்பயன்படுத்துவதும் சருைத்திற்கு 
நல்லது. சருைத்திற்கு நறுைணெம் 
ரசரக்கும் எணகணெய் வம��மை 
உ்பரயா�ப்படுத்தலாம். 
முதலில் சருைத்திற்கு உ�நத 
ரதங�ாய் எணகணெய், 
ஆலிவ் ர்பானறமவ�மை 
த்டவிவிட்டு அதனபிறகு 
நறுைணெ எணகணெய்மய 

்பயன்படுத்தலாம்.
கவயிலின 

தாக்�ம் குமறய 
கதா்டஙகியதுரை 

நிமறய ர்பர 
சனஸ்கிரீமன 
தவிரத்துவி 
டுகிறார�ள். ர�ாம்ட 
�ாலங�ளில் 
ைட்டும்தான 
சனஸ்கிரீமன 
உ்பரயா�ப்படுத்த 
ரவணடும் 
எனறில்மல. 
சருைத்தின 
ஆரராக்கியம் 
�ாக்� எல்லா 
்பருவ �ாலத்திலும் 
ர்பாதுைான அைவு 

சனஸ்கிரீமன உ்பரயாகித்து வர 
ரவணடும்.

்பருவ �ாலத்தில் உணெவு 
விஷயத்திலும் கூடுதல் �வனம் கசலுத்த 
ரவணடும். ஆனடி ஆக்சிக்டணடு�ள் 
நிமறநத சத்தான உணெவு�மை 
அதி�ம் சாபபி்ட ரவணடும். அமவ 
சருைம் ்பாதிபபுக்குள்ைாைல் 
�ாக்� உதவும். சருைத்திற்கு 
இயற்ம�யான ்பை்பைபம்பயும் 
ஏற்்படுத்திக்க�ாடுக்கும். ைமழக் 
�ாலத்தில் ்பழங�மையும் அதி�ம் 
சாபபி்ட ரவணடும். அமவ சருைத்திற்கு 
ரதமவயான ஊட்்டச்சத்துக்�மை 
வழஙகும்.

பதனவயாை ்ோருட்்கள
சாமை - 2 �ப (வறுத்தது)
க்பாட்டுக்�்டமல - 2/3 �ப (வறுத்தது)
�்டமல ைாவு - 1 ரதக்�ரணடி
அரிசி ைாவு - 2 ரதக்�ரணடி

உபபு - சிறிதைவு
க்பருங�ா 

யத்தூள் - சிறிதைவு
மிை�ாய்த்தூள் - 2 

ரதக்�ரணடி
பூணடு - 6 ்பல்,
எள் - சிறிதைவு
எணகணெய் 

- க்பாறிக்�த் 
ரதமவயான அைவு

கவணகணெய் 
(�ாய்ச்சியது) -  �ப

்சய்முனற
பூணம்ட 

அமரத்து 
க�ாள்ைவும்.

க்பானனிறைா� வறுத்த சாமை ைற்றும் 
க்பாட்டுக்�்டமலமய நனறா� அமரத்து 
சலித்கதடுத்து அத்து்டன �்டமல ைாவு, 
அரிசி ைாவு, உபபு, க்பருங�ாயத்தூள், 

மிை�ாய்த்தூள், அமரத்த பூணடு, எள் 
ஆகியவற்மறச் ரசரத்து �லநது க�ாள்ைவும்.

பின அதில் �ாய்ச்சிய கவணகணெமய 
ஊற்றி ைாமவ நனகு �லநது அத்து்டன 

தணணீமரச் சிறிது சிறிதா�த் கதளித்து 
சரியான ்பதத்திற்குப பிமசநது க�ாள்ை 
ரவணடும். 

வாணெலியில் எணகணெய் ஊற்றி 
சூ்டனாதும் அடுபம்ப மிதைான 
தீயில் மவத்து 
ைாமவ 
முறுக்கு 
அச்சில் 
ர்பாட்டு 
ரிப்பன 
்பக்ர�ா்டாவா� 
பிழிநது 
க்பாரித்கதடுக்� 
ரவணடும். 

�ம்டசி வமர 

அடுபம்ப மிதைான சூட்டிரலரய 
மவத்திருக்� ரவணடும். 

க்பாரித்த ரிப்பன ்பக்ர�ா்டா சூடு 
ஆறியதும் �ாற்றுப பு�ாத ்டப்பாவில் 
மவத்து ஒரு ைாதம் வமர சாபபி்டலாம். 

பூணடு ரசரப்பது ைணெைா� இருப்பரதாடு 
வாயுத் கதால்மல 

ஏற்்படுவமதயும் 
தடுக்கும்.

சூப்பரான சாமை 
ரிப்பன 

்பக்ர�ா்டா 
கரடி.

சானம 
அரிசியில் ரிப்பன் 
்பக்கோடோ 

சருமத்தில் ஈரப்பதத்்த தக்க 
்ைக்க சில ைழிமு்ை்கள்
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தமிழ் திரைப்படத்துரையில் 
சின்ன கரைவாணர் எ்ன 

அரைககப்படு்பவர் விவவக. இவர் 
தமிழ் சினிமா உைகில் ஒரு 
புகழ்்்பறை நரகச்சுரவ நடிகர் 
ஆவார். இவைது  நரகச்சுரவகள் 
்வறுமவ்ன சிரிப்பதறகு மட்டுமல்ைாது 
சமூக சீர்திருத்தக கருத்துககரையும் 
்காணடரவ. அவர் எதிர்காை 
தரைமுரையி்னருககா்ன 
விடயஙகரை தமது சாமர்த்திய  
குணத்வதாடு, நரகச்சுரவரய 
கைந்து ்வளிப்படுத்திய 
உன்னதமா்ன கரைஞர்  ஆவார். 
தமிழ் சினிமாவில் மட்டுமல்ைாது 
திரைப்படத் துரையிவை நரகச்சுரவ 
வாயிைாக சமூகத்திறகா்ன நல்ை 
கருத்துககரைச் ்சால்வதில் இவரை  
மிஞச  யாரும் இல்ரை.

 இவர், தான் நடிதத படங்களான ரன், சிவாஜி, அந்நியன், 
சாமி பபான்்ற பல திமரபபடங்கள் மூலம் சமூ்கததிற்குத 
பதமவயா்க இருக்கும் விடயங்கமள யதார்ததைான 
மும்றயில் ைக்்களுக்குக் க்காண்டு பபாய் பசர்ததார். சாதி 
கும்றவானவர்்களுக்கும் சமூ்கததில் சை வாய்பபு கிமடக்்க 
பவண்டும் என்்ற விடயதமத சாமி படததின் மூலம் அழ்கா்க 
கவளிக்்காட்டி இருபபார். அதுைாததிரைன்றி லஞசம், 
ைக்்கள் கதாம்க கபருக்்கம், சாதி, மூட நம்பிக்ம்க, அரசியல் 
ஊழல், நீர் பற்்றாக்கும்ற பபான்்ற விடயங்கமளயும் 
தைது நம்கச்சுமவயின் ்கருபகபாருளா்கக் க்காண்டு 
பார்மவயாளர்்கமள சிரிக்்கவும் சிந்திக்்கவும் மவததவர் 
இவபர.

 திமரபபடததும்றயில் இவர் ஆற்றிய பங்களிபபுக்்கா்கபவ 
இந்திய அரசு இவருக்கு பதைஸ்ரீ விருது வழஙகி 
க்கௌரவிததது. இவர் சமூ்க நலமன  குறிக்ப்காளா்கக் 

க்காண்டவர் ஆவார். இதமன எடுததியம்பும் விதைா்கபவ 
இவர் பல விடயங்கமள சமூ்கததிற்்கா்கவும் தன் ச்க 
்கமலஞர்்களுக்்கா்கவும் வாழும் ்காலம் முழுவதும்  
ஆற்றினார்.

 நடி்கர் விபவக் 2010 ல் முன்னாள் இந்திய குடியரசுத 
தமலவர் ஏபிபஜ அபதுல் ்கலாம் அவர்்களின் 
வழி்காட்டுதலுடன் "கிரீன் ்கலாம்" என்்ற திட்டததின் கீழ் 
ைரக்்கன்று்கமள நட்டு வளர்க்்க ஆரம்பிததார். 2012ஆம் 
ஆண்டு புவி கவபபைமடதலுக்கு எதிரா்க " பசுமை பூமி " 
என்்ற திட்டதமத முன்கனடுததார்.

 2010இல் இந்தத திட்டதமத ஆரம்பிதது, ைரக்்கன்று்கமள 
தமிழ்நாடு முழுவதும் நாட்டுவதற்கு முன் வந்தார். 
இதன்பபாது அவர் கூறியதாவது 

       "நாட்டில் தண்ணீர் பவண்டுைானால் ைமழ பவண்டும். 
ைமழ பவண்டுைானால், ைரங்கள் இருக்்க பவண்டும்" 

என்று கூறிய அவர் , தனது பபச்மச கசயல்்களிலும் ்காட்ட 
ஆரம்பிததார்.

 எண்்ணற்்ற தனிைனிதர்்கள், தன்னார்வ அமைபபு்கள், 
பள்ளி்கள், ்கல்லூரி்கள் ஒருஙகிம்ணந்து ைரம் நடும் 
பணி்களில் ஈடுபட ்கார்ணைா்கவிருந்தவர் இவபர. 
தமிழ்நாட்டில் இவவாறு வளர்தத ைரங்கள் ைட்டும் முபபத து 
மூன்று லட்சதது 23 ஆயிரம் ஆகும்.

 இவர்  சூழமல பாது்காக்்க பவண்டும் எனவும்  பிளாஸ்டிக் 
பயன்பாட்மட தவிர்க்்க பவண்டும் எனவும் தைது 
்கருததுக்்கமள பல இடங்களில் முன்மவததார்.  சுற்றுச்சூழல் 
பாது்காபபு, புவி கவபபைமடதல் பபான்்ற விடயங்கள் 
கதாடர்பில் தன்னுமடய ட்விட்டர் பக்்கததில் பல 
பதிவு்கமள பதிவிட்டு வந்தார். "பசுமை வி்கடன்" பற்றியும் 
தன்னுமடய சமூ்க வமலததளததில் அதி்க அளவில் பகிர்ந்து 
வந்தார்.

 அது ைட்டுைன்றி உல்க வனநாள் தினம், சுற்றுச்சூழல் 
தினம் என  எந்தநாள் வந்தாலும், அன்று ைரம் வளர்பமப 
ஏற்படுதத பவண்டும் என்று ஏதாவது ஒரு சமூ்க நல 
விடயதமத கசய்து வருவார். சிறுதானியங்கள் சாபபிடுதல், 
அதி்கைான கதாமலபபசி பாவமன கூடாது பபான்்ற உடல், 
உள ரீதியான பாது்காபபு விடயங்கள் பற்றியும் சமூ்கததிற்கு  
கூறியிருந்தார் என்பது குறிபபிடததக்்கது. 

 ைரம் நடுதல் ைட்டுைன்றி விவசாயததிலும் அதி்க ஈடுபாடு 
கசலுததி விவசாயததில் ஈடுபடுபவர்்களுக்கு உதவி்கமள 
கசய்து வந்தார். இவருமடய நட்பு வட்டாரததில் இவருக்கு 
விவசாயம் கசய்வதிலும் ஆர்வம் இருந்து வந்ததா்க கதரிய 
வந்தது.

 ஒரு ப்காடி ைரங்கமள நாடு முழுவதும் நட பவண்டும் 
என்்ற குறிக்ப்காமள கதாடுவதற்குள்பள இயற்ம்க 
விபவக்ம்க அமழதது விட்டது. சின்னக் ்கமலவா்ணர் 
விட்டுச் கசன்்ற பசுமை ்கலாம் என்்ற திட்டதபதாடு   
கசல்முரு்கன், தயாரிபபாளர்   லாரன்ஸ்,  ரு அபசாக், 
நடி்கர் ஹரீஷ் ்கல்யாண் ைற்றும் தன்னார்வ அமைபபுக்்கள், 
பள்ளி ைா்ணவர்்கள் , ்கல்லூரி ைா்ணவர்்கள் அந்தப 
பணியிமன கசயல்படுததிக் க்காண்டு வருகின்்றனர். இது  
வரபவற்்கததக்்க விடயைாகும்.

 "இடம் இருந்தால் கூறுங்கள், அஙப்கயும் ைரம் நடலாம்".    
-சின்னக் ்கமலவா்ணர் விபவக்-

 

ைவமஷ் ்ைஜீ்னா
 நானகாம் வருடம்

ஊடகக கறரககள்
யாழ்ப்பாணப ்பல்கரைககைகம்

அவர் நட்ட 
மரங்களே 
அவரை 
நிரைவு 
கூரும்

சாதி குறைவானவர்களுக்கும் 
சமூ்கத்தில் சம வாய்ப்பு கிறைக்்க 

வவண்டும் எனை விையத்றதை 
சாமி பைத்தின மூலம் அழ்கா்க 

வவளிக்்காட்டி இருப்பார. 
அதுமாத்திரமனறி லஞசம், 
மக்்கள் வதைாற்க வபருக்்கம், 

சாதி, மூை நம்பிக்ற்க, அரசியல் 
ஊழல், நீர பறைாக்குறை 

வபானை விையங்கறையும் 
தைமது நற்கச்சுறவயின 

்கருப்வபாருைா்கக் வ்காண்டு 
பாரறவயாைர்கறை சிரிக்்கவும் 
சிந்திக்்கவும் றவத்தைவர இவவர.
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