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ஐந்து ேபரின் உயிைரக் குடித்த
கரடியல்ல நீர்வீழ்ச்சி

ைகெகாடுக்கும் ெநருங்கிய 
ேதாழன் இந்தியா!

இைணப்புஇைணப்புஇைணப்பு
இலவச

40/-

இலங்ைக மீனவர விடுவியுங்ேகா 
எண்டு சீமான்  ெசால்ல இந்திய மீனவர் 
எல்ைலமீறலுக்கு  எதிராக  சுமந்திரன் 
ஐயா வழக்கு ெதாடுக்க ேபாறாராேம....

ஐேயா, இந்த இருநாட்டு மீனவர் 
பிரச்சிைனய ைவச்சு இரண்டு நாட்டில-
யும் சிலர் நடத்துற அரசியல் விைளயாட்டு 
இருக்ேக ெசால்லில அடங்காது...!!!

�க்கல் �ராச்சா�

ெகாேரானா ைவரஸ் பரம்பல் காரணமாக கடந்த இரண்டு 
வருட காலமாக முடங்�க் �டந்த உலகம் இன்று �ண்டும் 
ெமது ெமதுவாக இயங்க ெதாடங்�யுள்ளது. அந்த வைக�ல் 
நமது நாட்�ல் முடங்� �டந்த சகல துைறகளும் இன்று 
�ண்டும் உத்ேவகம் ெகாண்டு ெசயற்பட ஆரம்�த்துள்ளன.
அதற்கு த�ழ் இலக்�ய �ழாக்கள் ���லக்கல்ல. 

நாடு பல தடைவகள் முடக்கத்�ற்குள்ளான ேபாதும் 
காெணா�க�ல் கைல �ழாக்கைளயும் நூல் ெவ��-
டுகைளயும் இலக்�ய உைரயாடல்கைளயும் இைட�டாது 
நடத்� த�ழ் ெமா�க்கும் த�ழ் கைலக்கும் எமது எழுத்தா-
ளர்களும் கைலஞர்களும் உ�ர் ெகாடுத்து வந்துள்ளனர்.

ஆனால் இன்று �ண்டும் நாட்�ல் த�ழ் இலக்�ய 
கலாசார �ழாக்கள் நைடெபற ஆரம்�த்துள்ளைம �க்க 
ம�ழ்ச்� தரு�றது. ெகாழும்�ல் மட்டுமல்ல த�ழ் ேபசும் 
மக்கள் வாழும் சகல �ரேதசங்க�லும் இன்று கைல, இலக்-
�ய �ழாக்கள் வழைமக்குத் �ரும்�யுள்ளன. 

அேதேபால ெகாழும்பு த�ழ்ச்சங்கம் �ண்டும் தனது 
ப�கைள முன்னைர �டவும் உத்ேவகத்துடன் பு�ய இளம் 
தைலைமத்துவத்துடன் ெதாடங்� ெசயற்படுத்� வரு�றது.

கருத்தரங்குகைள ெசால்லாடல்கைள, நூல் ெவ��டு-
கைள ஆரம்�த்து தைலநக�ல் வாழ்�ன்ற த�ழ் ேபசும் மக்-
களுக்கு ெபரும் ப�யாற்ற ஆரம்�த்துள்ளது. 

இேதேபான்று யாழ்ப்பாணத் த�ழ்ச் சங்கம், வவு�யா 
த�ழ்ச் சங்கம், நுவேர�யா த�ழ்ச்சங்கம், மட்டக்களப்பு 
மாவட்ட த�ழ் சங்கம் என்று அடுக்�க் ெகாண்ேட ேபாகலாம்.
கடந்த இரண்டு வருடங்களாக தைடப்பட்�ருந்த இரா உதய-
ணன் தைலைம�லான லண்டன்- இலங்ைக த�ழ் 
இலக்�ய �றுவகங்கள் நடத்து�ன்ற

எங்கள் ்கருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்து
நாட்டில் மீண்டும் கைளகட்டும்   
தமிழ் இலக்கிய விழாக்கள்  

04

           ஆபாச புைகப்படத்தால் 
அதிர்ந்த மாளவிகா

வாருங்கள்
வாருங்கள்
வாருங்கள்

ஆர�ோக்கியம் நிறைந்த 
நோடறடை உருவோக்்க

டளஸ் அழகப்பெரும

இது நமது தேசிய ப�ாறுப்பு

அச்சமின்றி, 
்தயக்்கமின்றி

்தடுப்பூசி்கள் ஏறை

24
இலங்ைகைய 
வீழ்த்திய பாக். அணி

லண்டன் - இலங்ைக த�ழ் 
இலக்�ய �றுவனங்கள் நடத்-
தும் இரா. உதயணன் இலக்-
�ய �ருது �ழா �கழ்வு 
இன்று மாைல 04 ம�க்கு 
ெகாழும்பு த�ழ்ச் சங்கத்-

�ல் நைடெபறு�றது.  இந்த 
�ழா�ல் த�ழ் இலக்�யத்-
துக்கு பங்க�ப்புச் ெசய்த பல 
இலக்�யவா�கள், எழுத்தா-
ளர்கள், ஊடக�ய-
லாளர்கள், 

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்

ெவல்லவாய பகு��ல் �ராடச் 
ெசன்ற மூன்று ேபர் ��ல் மூழ்� 
உ��ழந்துள்ளதாக ெபா�ஸார் 
ெத��த்தனர்.

ெவல்லவாய எல்ேலவல  பகு�-
�ல் உள்ள �ர்�ழ்ச்��ல் �ராடச் 
ெசன்றுள்ள மூவேர இவ்வாறு 
��ல் மூழ்� உ��ழந்-
துள்ளதாக ெபா�ஸார்

இலங்ைக�ல் ம�த உ�-
ைமகள் ெசயற்பாடு ெதாடர்-
பாக ம�த உ�ைமகள் 
ஆைணக்குழு�ன் முன்னாள் 
உறுப்�னர் அம்�கா சற்கு-
ணநாதன் ெத��த்த கருத்து 
ெதாடர்பாக இலங்ைக அரசு 
கவனம் ெசலுத்�யுள்ளதாக 
ெவ��வகார அைமச்சு ெத��த்-
துள்ளது.

ம�த உ�ைமகள் ெதாடர்-
பாக அரசாங்கத்�ன் �து 
அழுத்தங்கைளப் �ரேயா�ப்-
பதற்காக ஐேராப்�ய ஒன்�யம் 
தனது �.எஸ்.�. �ளஸ் வ�ச் சலு-
ைகையப் பயன்படுத்த ேவண்-
டெமன ம�த உ�ைமகள் 
ஆைணக்குழு�ன் முன்னாள் 

உறுப்�னர் அம்�கா சற்குணநா-
தன் ெத��த்துள்ளார்.

இந்�ய �னவர்க�ன் 
அத்து�றல்கைளத் தடுப்-
பதற்காக, தங்களால் 
இயன்ற அைனத்து நடவ-
�க்ைககைளயும் எடுப்ப-
தாக கடற்பைட ெத��த்-
துள்ளது.  

எல்ைல தாண்� 
வரும் இந்�ய �னவர்க�ன் அத்து�-
றல்கைளக் கண்�த்தும், வடமராட்� 
�ழக்கு �னவர்கள் இருவர் உ��-

ழந்த சம்பவத்துக்கு �� 
ேகா�யும், ேநற்று முன்-
�னம் ஐந்தாவது நாளா-
கவும் வடமராட்� �ன-
வர்கள் ேபாராட்டத்�ல் 
ஈடுபட்�ருந்தனர்.  

இந்�ய �னவர்க-
�ன் அத்து�றல்கைளத் 

தடுக்க கடற்பைட உ�ய நடவ�க்ைக 
எடுக்க ேவண்டுெமன்றும் 
அவர்கள் வ�யுறுத்�னர்.  

நாட்டுக்கு ச�யானைத ெசய்வேத தமது இலக்ேகயன்�, 
அைனவைரயும் �ருப்�ப்படுத்துவதல்லெவன ஜனா�ப� 
ேகாட்டாபய ராஜபக் ஷ ெத��த்துள்ளார். 

சுதந்�ர �ன உைர�ேலேய ஜனா�ப� இவ்வாறு ெத�-
�த்துள்ளார்.இன, மதம் என்ற எவ்�தப் ேபதங்-
களு�ன்� ஒவ்ெவாரு இலங்ைகப் �ரைஜக்கும்

இரா உதயணன் இலக்கிய 
விருது விழா நிகழ்வு இன்று

அம்பிகா ெவளியிட்ட கருத்துக்கள்
புலிகளின் ெசயல்கைள பிரதிபலிக்கிறது

இந்திய மீனவரது அத்துமீறல்  
தடுப்பதற்கு கடற்பைட தயார்  

எல்ேலாைரயும் திருப்திப்படுத்துவதல்ல
சரியானைத ெசய்வேத எமது ேநாக்கம்

லண்டன் --இலங்ைக த�ழ் இலக்�ய �றுவனங்கள் நடத்தும்  

இலங்ைக ெவ��வகார அைமச்சு ப�ரங்க குற்றச்சாட்டு

எமது பிரச்சிைனைய நாேம ேபசித் தீர்ப்ேபாம் -ராேமஸ்வரம் மீனவர் சங்கத் தைலவர் ேஜசுராஜ்

இயன்ற நடவ�க்ைககைள முன்ெனடுப்பதாக உறு�  

04
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எதிர்காலத்தில் தமிழ் ேபசும் மக்கள் சிங்களவருடன் 
இைணந்து வாழ்வது குறித்த ஆவணம்

A/L பரீட்ைச நாைள ஆரம்பம் ;
சகல ஏற்பாடுகளும் பூர்த்தி  

மேனா M.P தைலைமயில் 12 ேபர் தயாரிப்பில்

ெவல்லவாய பகு��ல் �ராடச் 
ெசன்ற மூன்று ேபர் ��ல் மூழ்� 
உ��ழந்துள்ளதாக ெபா�ஸார் 

ெவல்லவாய எல்ேலவல  பகு�-
�ல் உள்ள �ர்�ழ்ச்��ல் �ராடச் 
ெசன்றுள்ள மூவேர இவ்வாறு 

மணைவ அேசாகன்

த�ழக - இலங்ைக �னவர்களுக்கு 
இைடேய இடம்ெபற்றுவரும் எல்ைல 
தாண்� �ன் ��க்கும் சச்சரவுகளுக்கு 
சுமுகமான முைற�ல் அவசரமாக �ர்வு 
காணப்பட ேவண்டுேம த�ர அவற்ைற 

தமது அர�யல் ேதைவகளுக்காக இரு 
நாட்டு அர�யல் தைலைமகளும் ஒரு-
ேபாதும் பயன்படுத்தக் கடாது என்று 
ராேமஸ்வரம் �னவர் சங்கத் தைலவர் 
எஸ்.  ேஜசுராஜ் ெத��த்துள்ளார்.

இது இருநாட்டு �னவர்கள் 
சமூகம் சார்ந்த �ரச்�ைன.

தமிழக - இலங்ைக மீனவர்களது பிரச்சிைனைய
அரசியலாக்க எவருக்கும் இடமளிக்காதீர்கள்

ெதாப்புள்ெகா� உறவுகளுக்�ைடேய சச்சரவுகள் ேதைவ�ல்ைல;

 ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்

நாட்�ன் தற்ேபாைதய சூழ்�ைல-
�ல்  மூடுவதற்ேகா அல்லது சுற்றுலாத்-
துைறக்கு  கட்டுப்பாடுகைள ��ப்ப-
தற்ேகா  தயா�ல்ைல என இராஜாங்க 
அைமச்சர் ேபரா��யர் சன்ன ஜயசுமன 
ெத��த்துள்ளார்.

நாட்�ல் நாளுக்கு நாள் ெகாேரானா ைவரஸ்

நாட்ைட முடக்க, சுற்றுலாத்துைறைய
கட்டுப்படுத்த எந்த அவசியமும் இல்ைல
ேபரா��யர் சன்ன ஜயசுமன கருத்து

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்  

ெகா�ட் ெதாற்ைற தடுப்-
பதற்கு�ய மூன்று தடுப்பூ�-
கைளயும் ெபற்றுக்ெகாண்ட 
தடுப்பூ�  அட்ைட இல்லா-
தவர்கள் இ�ேமல் ெபாது 
இடங்க�ேலா அல்லது 
ெபாது வாகனங்க�ேலா 
ெசல்ல மு�யாெதன சுகாதார 
அைமச்சு அ��த்துள்ளதுடன் அதற்-
கான �ேசட வர்த்தமா�யும் ேநற்று 
சுகாதார அைமச்ச�னால் ெவ��-
டப்பட்டுள்ளது.  

இந்த வர்த்தமா� அ��த்தல் 
எ�ர்வரும் ஏப்ரல் 30 ஆம் �க� 
முதல் நைடமுைறக்கு வருெமன 

சுகாதார அைமச்சர் ெகெஹ�ய 
ரம்புக்ெவல்ல ெத��த்துள்-
ளார்.  அேதேவைள நைடமுைற�-
லுள்ள சுகாதார வ�காட்டல்கைள 
முைறயாக கைடப்��க்காமல் 
அதைன �� ெசயற்படுபவர்களுக்கு 
எ�ராக கடுைமயான சட்ட நடவ-

�க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்படும் என்றும் 
அ�ல் ெத��க்கப்பட்டுள்ளது.  

ெகாேரானா ைவரஸ் பரவைல க் கட்-
டுப்படுத்தும் மற்றும் ஒரு நடவ�க்-
ைகயாக இந்த ெசயற்பாடு முன்ென-
டுக்கப்படவுள்ளதாக சுகாதார 
அைமச்சர் ெத��த்துள்ளார்.

ெபாது இடங்களில் இனி  
தடுப்பூசி அட்ைட அவசியம்  

ஏப்ரல் 30 முதல் பு�ய நைடமுைற அமுல்;

 ெபப்ரவரி மாத இதழ் 
இப்ேபாது கைடகளில்...

வாசியுங்கள், வாசிக்க வாங்கிக் ெகாடுங்கள்

ஆனந்த �கடன், குமுதம் இல்ைல 
எனக் கவைல ேவண்டாம்
இருக்கேவ இருக்�றது வண்ண வான�ல்!

நைடமுைறயிலுள்ள  
சுகாதார வழிமுைறகைள  

பின்பற்றாேதார் மீதும்  
கடுைமயான சட்ட  

நடவடிக்ைகக்கு உத்தரவு

2021 ஆம் ஆண்டு வாக்காளர் 
பட்�ய�ல் ெபயர் இல்லா��ன் 
அல்லது முகவ� மாற்றம் ேதைவ-
ெயன்றால் மாத்�ரம் �ரேதசத்துக்-
குப் ெபாறுப்பான �ராம 
உத்�ேயாகத்தருக்கு

வாக்காளர் பட்டியல் 
ெதாடர்பில் ெவளியான
முக்கிய அறிவித்தல்

இலங்ைக பத்��ைக துைற�ல் 
ெபான்�ழா கண்டவரும் சத்�ய 
சாய்பாபா மத்�ய �ைலய ஸ்தா-

ப க ரு ம் , 
ெ த ா ட ர்ந் து 
இ ரு ப த் து 
ஐந்து வருடங்-
கள் அதன் 
த ை ல வ ர ா க 
ெ ச ய ற் ப ட் டு 
சாய் �ைல-

யத்ைத வ�நடத்�யவருமான அமரர் 
எஸ்.�. �வநாயகத்�ன் 
நூறாவதாண்டு �றந்த நாள்

மூத்த பத்திரிைகயாளர்
அமரர் S.D.சிவநாயகம்
ஞாபகார்த்தமாக முத்திைர

04

0404

04

0404

040404

04

04

அத்தியாவசியப் ெபாருட்களுடன் 1800
ெகாள்கலன்கள் துைறமுகத்தில்

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்

அ��, பருப்பு, �� உள்�ட்ட 
அத்�யாவ�ய உணவுப் ெபாருட்-
கள் உள்ளடங்�ய 1,800 ெகாள்க-
லன்கள் ெகாழும்பு துைறமுகத்-
�ல் �டு�க்கப்படாமல் ேதங்�க் 
�டப்பதாக அத்�யாவ�யப் 

ெபாருட்கள் இறக்கும�யாளர்கள் 
சங்கம் ெத��த்துள்ளது.

நாட்�ல் �லவும்

சடலங்கள் ேநற்று �ரேதசவா�களால் �ட்பு

�றப்பு �கழ்வாக 
ெபான்னுத்துைர�ன் 

நூல் ெவ��டு  

ெவல்லவாய நீர்வீழ்ச்சியில் 
நீராடிய மூவர் உயிரிழப்பு

மத்�ய வங்�ைய தைல�டுமாறு
இறக்கும�யாளர்கள் சங்கம் ேகா�க்ைக

�ேசட வர்த்தமா� ேநற்று அர�னால் ெவ��டு  

11

தமது இலக்கு கு�த்து ஜனா�ப� 
ேகாட்டாபய சுதந்�ர �ன உைர
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நவீன கண்டுபிடிப்புக-
ளுடன் முன்்னோக்கி  

நகரும் உலகில் அனனத்து செயற்-
போடுகளும் இன்று எம் னகக்குள் 

அடக்கப்பட்டுள்்ளது.இந்த சூழலில் 
ஊடகத்தின் பஙகளிப்பு முக்கியமோன்தோ-

கும்.அ்தன் ்தோற்பரியத்ன்த உணரந்த மத்து -
கம கனலமகள் ்்தசிய போடெோனல ெமூகத்தி-

னர ஊடக கழகம் மற்றும் ஊடக செயலமரவு 
ஒன்னறை கடந்த ஞோயிற்றுக்கிழனம நடத்தியது. 

அ்தன் அஙகுரோப்பண விழோவுக்கு தினகரன், தின-
கரன் வோரமஞெரி, வண்ணவோனவில் பத்திரினககள் 
ஊடக அரனுெனணனய வழஙகியுள்்ளது. நிகழ்வு -

களின் ஆரம்பம் அதிபர ்தனலனமயில் வ்ளவோ்ளர-
கள் வர்வற்பு, ்்தசிய சகோடி ஏற்றி  மோணவரகளின் 
்்தசிய கீ்தத்துடன் ஆரம்பமோனது.வர்வற்புனரனய 
போடெோனல அதிபர வீ.ெசிகுமோரின் வழஙகியதுடன் தின -
கரன்,தினகரன், வோரமஞெரி, வண்ணவோனவில் பத்தி -
ரினககளின் பிர்தம ஆசிரியர ்்த.செநதில் ்வலவர 
்தனலனமயுனரயோற்றினோர அவரின் உனரயில்,..

இவவோறைோன நிகழ்னவ ஏற்போடு செய்த அதிபர மற்றும் 
திருமதி சரஜினோ ஆகி்யோனர போரோட்டியதுடன்,1989  
ஆம் ஆண்டு ்தோன் ஊடகத்துனறைக்கு வரும் ்போது 
இருந்த ்தோற்பரியஙகன்ள வி்ளக்கியதுடன் அன்னறை 
கோலத்தில் நவீன வெதிகள் இல்லோ்த சூழலில் பத்திரி -
னககளில் நினறைய செயதிகளும் ்தகவல்களும் பிரசுர-
மோன்்தோடு இன்னறைய நினலயில் இருந்த இடத்தில் 
செயதிகன்ள வழஙகும் கோலத்தில் ்தகவல்களின் 
்தட்டுப்போடுகள் இருப்ப்தோகவும் ்நரத்தியோன 
செயதிகள் குனறைநதுள்்ள்தோகவும் குறிப்பிட்டோர. 

வோழ்நோள் ஊடவியலோ்ளர அன்னலக்ஷமி 
ரோஜதுனர ்போன்்றைோர அவருக்கு வழிகோட்-

டிய திகழ்ந்தோகவும் இன்று மோணவரகள் 
ஊடகத்துனறையில் கல்வி கற்ப்தற்கு 

அதிக வோயப்புகளும் அ்தற்கோக 
அனமக்கப்பட்டுள்்ள பல்க-

னலக்கழகம் மற்றும் நிறு -

வனஙகள் ச்தோடரபில் 
வி்ளக்கிய்்தோடு புதி்தோக 
அனமக்கப்படவுள்்ள பட்டய 
ஊடக கற்னக நிறுவகம் ச்தோடரபி -
லும் குறிப்பிட்ட்்தோடு அதில் ஒ்ர ஒரு 
்தமிழ் உறுப்பினரோக ்தன்னன நியமித்-
துள்்ள்தோகவும் ச்தரிவித்்தோர.

அத்்்தோடு கனலமகள் ்்தசிய போடெோனல 
மோணவரகளின் ஆக்கஙகன்ள ்தனது பத்திரி-
னககளில் பிரசுரமோக வழிவகுப்ப்தோகவும் மோ்தம் 
ஒரு பக்கத்ன்த ஒதுக்கி ்தருவ்தோகவும் மூன்று பத்தி-
ரினககன்ள இலவெமோக மூன்று மோ்தஙகள் வழஙக 
உறுதிசமோழி வழஙகிய்்தோடு உனரனய நினறைவு-
செய்தோர.அ்தனன ச்தோடரநது வோழ்நோள் ஊடவிய-
லோ்ளர அன்னலக்ஷமி ரோஜதுனர ்தனது ஊடக வோழ்க்-
னகயின் அனுபவஙகன்ள மோணவரகளுடன் பகிரநது 
சகோண்டோர.

பின்னர சி்ரஷட ஊடகவியலோ்ளர கிரிஸ்னி கந்தெோமி 
க்ளத்தில் செயதி ்ெகரிப்பு மற்றும்  ஊடவியலோ்ளரகளின் 
க்ளப்பணியிலுள்்ள கஷடஙகன்ளயும் மோணவரகளுக்கு ச்தரி-
யபடுத்தி மோணவரகளின் ்கள்விகளுக்கும் பதிலளித்்தோர. 
அடுத்்த நிகழ்வுக்ளோக வ்ளவோ்ளரகளின் உனரகளும் 
மோணவரகளுக்கு ெோன்றிகழ்களும் வழஙகினவக்கப்பட்ட-
்்தோடு அதிதிகள் சபோன்னோனட ்போரத்தி சகௌரவிக்கப்-
பட்டனர. 

ஊடக கழக சபோறுப்போசிரியரின் நன்றி உனர்யோடு 
விழோ நினறைவுக்கு வந்தது. விழோவுக்கு லயன்ஸ் 
கழகம் 306B2 (சகோழும்பு சபரு நகரம்) ்தனலவர 
லயன் அமிர்தம் சஜயக்குமோரின் பூரண அனுெ-
ரனண வழஙகியுள்்ளோர. தினகரன் பத்திரினகயின் 
பிர்தம உ்தவி ஆசிரியர �கோநத், உ்தவி ஆசி-
ரியர சு்ரஷரோஜ், வி்ளம்பர முகோனமயோ்ளர 
திருமதி சரஜினோ மற்றும் சுமூக செயற்-
போட்டோ்ளர இ்ளஞசெழியன் ஆகி்யோர 
கலநது சகோண்ட விழோவில் 
ஆசிரியரகள்,மோணவரகளும் 
பஙகு சகோண்டனர.

மத்துகம கலைமகள் தேசிய பாடசாலையின் 
ஊடக கழக ஆரமபம மற்றும ஊடக சசயைமர்வு

படஙகள்:

ரஞசித் அெஙக, ஹிரந்த குணதிலக, சு்தத் மலவீர

     ஆவது சுதந்திர தின நிகழ்வு74
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சுதந்திரம் குறித்து பெருமையுடன் 
பெசும் வாரம் இதுவாகும். சுதந்தி-
ரத்மத பெறுவதற்ா் பைறப்ாணட 

பொராடடங்ள் அதன் சரித்திரத்மத ஞாெ்பெ-
டுத்துகின்்றன. சுதந்திரத்துக்ா் பதாடர்ச்சியா் 
பைறப்ாணட பொராடடம் இஙகு மி் முககி-
யைானது. நாடடுப ெறறுள்்ள பதசிய வீரர்்ள் 
ஏ்ாதிெத்திய ஆடசிககு முன்னால் நடத்திய 
மதரியைான பொராடடங்ள், உயிர்த் தியா்ங-
்ள் பொன்பனழுத்து்்ளால் பொறிக்பெடடுள் -
்ளன. சுதந்திர நாடடுக்ா் அமனத்து இனங-
்ளும் ஒன்றிமைந்து பைறப்ாணட இறுதிப 
பொராடடம் என்றும் நிமனவில் நிமைத்திருக-
கும் என்ெமத குறிபபிடடா் பவணடும்.

சுதந்திரம் ெறறிய பெருமை ைாத்திரைன்றி 
அதன் இருபபு ெறறிய பொறுபபும் எைககுணடு. 
சுதந்திர தின விழா ொரம்ெரியைானது. அதில் 
்ைாசார ைறறும் சம்பிரதாய அமடயா்ளங்ள் 
உள்்ளன. நாம் உை்ையைாக்லின் புதிய ்டட -
மைபமெ பநாககி ெயணிககின்ப்றாம். பதாழில் -

நுடெ யு்த்திறகு மு்ம் ப்ாடுக் பவணடிய 
சிக்ைான பொராடடம் உணடு. புதிய தமை-

மும்றயினர் அந்த எதிர்்ாைத்துககுள் உள்நு-
மழந்து வருகின்்றார்்ள். அது ொரிய ைாற்றம் 
ஆகும். அதன் பிரபவசத்துககு எதிரா் ொரம்ெ -
ரிய ்டடமைபபில் ொரிய எதிர்பபு்ள் உள்்ளன. 
தனித்துவத்மத ொது்ாபெதுடன், இருபபு 
பதாடர்ொன மதரியம் குறித்தும் நாம் சிந்திக் 
பவணடியுள்்ளது.

ஏ்ாதிெத்தியவாதி்ள் சமூ்ங்ள் இமைவ-
மதத் தடுத்தார்்ள். அது நிர்வா் தந்திரம். உள் -
நாடடு ைக்ள் இமைவது தடுக்பெடடு அதன் 
மூைம் மி் பசாறெைான அந்நிய பதசத்தவர் -
்்ளால் இைஙம்மய ஆ்ள முடிந்தது. பைாழி 
,சமூ் வர்க்ம், ைதம் ைறறும் இனம் உள்ளிடட 
்ாரைங்ம்ள அடிபெமடயா்க ப்ாணடு 
இைஙம் ைக்ள் சமூ்த்மத பிரித்து அவர்்ள் 
உயர்வு தாழமவ ஏறெடுத்தினார்்ள். நிர்வா்த்-
துககு பிரபுக்ம்ளபய இமைத்துக ப்ாண -
டார்்ள். அனுைதிபெத்திர மும்ற ஏறெடுத்தபெட-
டபதாடு சமூ்த்தில் விபசட வரபபிரசாதங்ள் 

கும்றந்த்ளவு பிரபுக்ள் ம்்ம்ள பசன்்றமடந் -
தன.

சுதந்திரத்துடன் ைாற்றைமடய பவணடிய 
இந்த அமடயா்ளம் இன்றும் ொது்ாக்பெடடு 
வருவதா்த் பதரிகி்றது. சுதந்திரத்துடன் அதி -
்ாரம் கிமடத்த வர்க்ம் சமூ் பெதங்ம்ள 
பைலும் அதி்ரிககும் மும்ற்ம்ள பின்ெறறி-
யது என்ெமதக குறிபபிட பவணடும். எழுெத்து 
நான்கு வருட முடிவிலும் பைலும் பைலும் பி்ள-
வு்ள் ஏறெடுத்தபெடடுள்்ளன. அரசியல், ைத 
ைறறும் இனவாத பிரச்சிமன்ள் நாடடில் ஏற-
ெடுத்தியுள்்ள அழிவு இச்சந்தர்பெத்தில் சிந்திக் 
பவணடிய விடயைாகும்.

்டந்த ஏழு தசாபதங்்ளா் நாம் ்டந்து 
வந்த ொமத எைககு எதமன மிகுதியா் மவத்-
துள்்ளது? எைது ஆத்ைெைத்மத ெைவீனபெ -
டுத்தி உள்்ளது. உைகில் ஏமனய நாடு்ளுடன் 
ப்ாடுக்ல்- வாங்ல்்ம்ள பைறப்ாள்ளும் 
பொது ெயம் உள்்ளது. தாழவு ைனபொன்மை 
பொதுவான ்ாரணியாகும். சர்வபதசத்துககுள் 
நல்ை அறிவுள்்ள, சி்றந்த ்ல்வி பெற்ற சிறிய 

பிரிவினபர நுமழகி்றார்்ள். இந்தக குறுகிய 
அணுகுமும்ற்ம்ள ஒழிக் பவணடும். பொரு-
்ளாதார ைறறும் சமூ் சுதந்திரத்மத விரிவு -
ெடுத்தும் ப்ாள்ம்்ள் எைககு அவசியம். 
இனவாதம், ைதவாதத்தால் எைககு கிமடககும் 
நன்மை்ள் எதுவும் இல்மை.

சுதந்திர சிந்தமனககு, சுதந்திர பதாழில் 
நிமைமைககு விரிவான இடத்மத நாடடினுள் 
உருவாககுவது எவவாறு என்ெது குறித்த 
ஆழைான ்ைந்துமரயாடல்்ம்ள பைற -
ப்ாள்்ள பவணடியுள்்ளது. உறுதியான இடத்தில் 
இல்ைாத ைக்ள் சமூ்த்மத ஒன்றுதிரடடி வலு -
வாககும் முயறசி எைககு அவசியைாகும், அர -
சியல் பவறு விடயைாகும். அது பிரிவதற்ான 
்ாரைம் அல்ை. இனம் அல்ைது ைதத்மத 
ஒருஙகிமைந்த நாடமட உருவாககுவதறகு 
தமடயா் ப்ாள்்ளக கூடாது. பிரிவு ைறறும் 
அதனால் பைாதல்்ம்ள ஏறெடுத்தல் குறுகிய 
பநாக்ம் ப்ாணட அரசியல் திடடங்ளின் 
அமடயா்ளைாகும்.

இைஙம்யின் முன்னால் புதிய வாய்பபு-

்ள் உள்்ளன. த்வல் பதாழில்நுடெம் ைறறும் 
சமூ் பதாடர்ொடல் புதிய ெரிைாைத்மத ஏற -
ெடுத்தியுள்்ள ்ாைமிது. இம்ளஞர் சமூ்ம் 
அந்த இடத்தில் இமைகின்்றது. புதிய யு்ம் 
ஒன்ம்ற ஏறெடுத்துவது அரசியல் ப்ாஷங் -
ளுககு ைாத்திரம் எல்மைபெடக கூடாது. சமூ் 
பொரு்ளாதார சுதந்திரத்மத ஏறெடுத்துவதறகு 
புதிய ப்ாள்ம்்ம்ள முன்மவக் பவணடி -
யபதாடு தி்றந்த ைனதுடன் முடிவு்ம்ள எடுக் 
பவணடும். தறபொது எம் முன்னாலுள்்ள ்ஷ் -
டைான பிரச்சிமன்ம்ள முன்பனடுபெதறகு 
ஆத்ைெைத்மத நாம் ஏறெடுத்திக ப்ாள்்ள 
பவணடும். ைத, சமூ் ைறறும் அரசியல் தமை -
வர்்ள் இமைந்து ஏ்ாதிெத்தியவாதி்ள் ைாற -
றியமத புதிய ைாதிரிககு எவவாறு ைாறறுவது 
என ்ைந்துமரயாட பவணடும். அடிபெமடவா -
தத்திறகு ெதிைா் உணமையான சுதந்திரத்மத 
நாடடில் ஏறெடுத்துவது அவசியைாகும்.

தமிழில்: வீ.ஆர். வயைட 

ஏகாதிபத்தியவாதிகள் அன்று விதைத்ைதை
இன்று நாம் மாற்றியதமகக வவண்டும்!

மிலிந்த ம�ொரம�ொட  

மலரும் யுகத்திற்கு 
புதியவைார் வடிவம்

வக: ஜனாதிபதி வகாட்ாபய ராஜ-
பக்ஷ அண்தமயில் பாராளு-

மன்்றத்தில் சமர்ப்பித்ை ககாள்தகப் 
பிரக்ன உதரயில் விவசாயப் 
புரடசிககு முன்னுரிதம அளிககப்படும் 
எனக கூறினார். இது பற்றி உஙகள் 
கருத்து என்ன?

ெதில்: வீட்டுத் த�ாட்்டத்ம� ஊக்குவிக் -
கும் திட்்டத்ம� ஏப்ரல் ைா�ம் ஆ்ரம்பிக்்க 
உளதளாம். மு�ற் ்கட்்டைா்க 2 மில்லியன் 
குடும்ெங்கமள இத்திட்்டத்தில் ஈடுெடுத்-
�வுளதளாம். இதில் இமைய விரும்பு-
தவாரின் ஒபபு�மைப பெறுவது்டன், 
இ�ன் ஒரு ெகுதியா்க அவர்களுக்கு 
ப்காடுபெனவு ஒன்று வழங்கபெடும். 
இது ெை உ�வித்ப�ாம்கயா்க இருக்்க -
ைாம் அல்ைது வீட்டுத் த�ாட்்டத்திற்கு 
அவர்கள த�மவபெடும் பொருட்்க -
ளா்க இருக்்கைாம்.

வக: ைமிழ் மககள் எதி-
ர்வநாககும் பிரச்சிதன-

கள் கைா்ர்பில் ஜனாதிபதி ைனது 
உதரயில் குறிப்பி்வில்தலகயன 
எம்.ஏ.சுமந்திரன் வபான்்ற சில ைமிழ் 
அரசியல்வாதிகள் குற்்றஞசாடடியு-
ள்்ளனர். இைதன நீஙகள் எப்படிப் 
பார்ககின்றீர்கள்?

ெதில்: அது ஒரு ப்காளம்க அறிக்ம்க. 
அ்ரசியல்வாதி்கள எழுபபும் ஒவபவாரு 
பி்ரச்சிமனமயயும் அவர்கள விரும்பிய-
ெடி ொரக்்க முடியாது. ொ்ராளுைன்்றத்தில் 
�னது ப்காளம்கப பி்ர்க்டனத்ம� முன்-
மவத்� ஜனாதிெதி, அமனத்து சமூ்கங்களும் 
ஒன்றிமைந்து பசயற்ெடுைாறு ெகி்ரங்க 
அமழபமெ விடுத்�து்டன், நாட்ம்ட வழிந-
்டத்துவ�ற்கு அமனத்து சமூ்கங்களு்டனும் 
இமைந்து பசயற்ெடுவ�ற்குத் �யார என்-
ெம�யும் குறிபபிட்்டார. �மிழ்த் த�சியக் 
கூட்்டமைபபு உட்ெ்ட அமனத்து அ்ரசியல் 
்கட்சி்களுக்கும் இந்� அமழபபு விடுக்்கபெட்-
டுளளது.

வக: உயிர்த்ை ஞாயிறு ைாககுைல்க-
ளுககு நீதி கித்கக வவண்டி 

வமற்ககாள்்ளப்பட் முயற்சிகள் வைால்விய-
த்ந்திருப்பைால் ஐ.நா உள்ளிட் சர்வவை-
சத்தின் அணுகல் குறித்து ஆராயவைாக 
வபராயர் மல்கம் ரஞசித் கைரிவித்தி-

ருந்ைார். இது பற்றி நீஙகள் 
என்ன கூ்ற விரு-

ம்புகின்றீர்க-
ள்?

ெதில்: 2019 உயிரத்� ஞாயிறு ெயங்க்ரவா -
�த் �ாக்கு�ல் மி்கவும் து்ரதிர்ஷ்டவசைானது. 
முன்னாள நல்ைாட்சி அ்ரசாங்கத்தினால் 
எடுக்்கபெட்்ட சிை முடிவு்கள இ�ற்கு வழி -
த்காலியிருந்�ன என்ெது பவளிபெம்டயா-
னது. உயிரத்� ஞாயிறு �ாக்கு�ல்்களால் 
ொதிக்்கபெட்்டவர்களின் உைரவு்கமள நாம் 
புரிந்து ப்காளள முடியும். அந்� ெயங்க்ரவா� 
�ாக்கு�ல்்கள பொருளா�ா்ரத்திலும் பெரும் 
ொதிபமெ ஏற்ெடுத்தியுளளன. பொறுபபுளள 
அ்ரசாங்கம் என்்ற வம்கயில், சட்்டத்ம� அமு -
ைாக்கும் அதி்காரி்களுக்கு எங்களது முழு 
ஆ�்ரமவயும் வழஙகுதவாம். எனினும், நீதி-
ைன்்ற பசயற்ொடு்களில் எம்ைால் �மையி்ட 
முடியாது. நாம் ஆ்ரம்பித்� ைற்்ற விசா்ரமை -
்கமளயும் துரி�பெடுத்துதவாம்.

உயிரத்� ஞாயிறு �ாக்கு�ல்்களுக்குக் ்கா்ர -
ைைானவர்கள விம்ரவில் �ண்டிக்்கபெ்ட 
தவண்டும். விசா்ரமை்கள ப�ா்டரந்தும் 
நம்டபெற்று வருகின்்றன. நாட்டில் அமை -
தியான சூழமை ஏற்ெடுத்� தெ்ராயர எவவ-
ளவு பொறுபபு்டன் பசயல்ெட்்டார என்ெம� 
அந்� ெயங்க்ரவா� �ாக்கு�ல்்களுக்குப பி்றகு 
நாம் அமனவரும் அறிந்திருபெ�ால், தெ்ரா-
யரின் எண்ைங்கமள நாம் புரிந்து ப்காளள 
முடியும். எவம்ரயும் ொது்காக்கும் எண்ைம் 
அ்ரசுக்கு இல்மை என்ெது இ�ன் மூைம் 
ப�ளிவா்கத் ப�ரிகி்றது.

வக: கபாதுமககள் எழுப்பும் 
அதனத்துப் பிரச்சிதன-

கத்ளயும் துத்த்கைறிய அரசா-
ஙகம் ககாவிட-19 கைாற்றுவநாதயப் 
பயன்படுத்துகி்றது என்று எதிர்கக-
டசித் ைதலவர் சஜித் பிவரமைாச 
கைரிவித்ைார். உஙகள் கருத்துகள் 
எதவ?
ெதில்: ப்காவிட்- 19 பி்ரச்சிமனமய உ்டன -

டியா்கத் தும்டத்து எறிந்து வி்ட முடியாது. 
அ�ன் விமளவா்க பவளிபெட்்ட அமனத்-
ம�யும் நிவரத்தி பசயய தவண்டும். ஜனா-
திெதியின் ெ�விக்்காைத்தில் மு�ல் இ்ரண்டு 
ஆண்டு்கள ப்காவிட்- 19 தநாமயக் ்கட் -
டுபெடுத்துவதில் ்கவனம் பசலுத்துவ�ா்க 
அமைந்�து. அம� நாம் பெரிய அளவில் 
சாதித்துளதளாம். ப்காவிட் - 19 அமனத்துத் 
தும்ற்களிலும் பெரும் �ாக்்கத்ம� ஏற்ெடுத்-

தும் என்ெ�ால், ைற்றுபைாரு அமை உருவா-
்காைல் ொரத்துக் ப்காளவது அமனவரினதும் 
பொறுபொகும். இ�ன் தீவி்ரத்ம� எதிரக் -
்கட்சித் �மைவர இன்னும் உை்ரவில்மை. 
ப்காவிட் நிமைமை்கள ெற்றிப தெசும் தொது 
அவர்கள ப�ாற்றுதநாமயப ெற்றி எந்� புரி� -
லும் இல்ைாைல் தெசுவம� நாம் ்காைைாம்.

வக: முன்னாள் ஜனாதிப-
தி தமத்திரிபால சிறிவசன 

அரசாஙகத்தில் திருப்தியத்யவி-
ல்தல என்்றால் அவர் கவளிவயறி 
எதிர்ககடசிகளின் நிகழ்ச்சி நிரதல 
நித்றவவற்்ற முடியும் என நீஙகள் 
கூறியுள்ளீர்கள். வி்ளகக முடியுமா?

ெதில்: இது அவருக்கு ைட்டுைல்ை அ்ரமச 
விைரசிக்கும் அமனவருக்கும் பொருந்தும். 
அ்ரசாங்கத்திற்குள யாரும் பி்ரச்சிமன்கமள 
உருவாக்குவம� நாங்கள விரும்ெவில்மை. 
ைாற்்றம் தவண்டும் என்ெ�ற்்கா்க ைக்்கள எம்-
மி்டம் பொறுபமெ வழங்கவில்மை. நாட் -
டுக்கு தெ்ரழிமவ ஏற்ெடுத்தும் வி�த்தில் 
பசயற்ெட்டுக் ப்காண்டிருந்� அபதொம�ய 
நல்ைாட்சி அ்ரசாங்கத்ம� பவளிதயற்றி 
நாட்டின் �மைமைத்துவத்ம� எடுக்்கக் 
கூடிய ஒரு தி்றமையான �மைவம்ரத் த�ரந்-
ப�டுக்்கதவ ைக்்கள விரும்பினர. ைக்்கள 
�ைது சாரபில் இத்�ம்கய தியா்கத்ம�ச் 
பசய� பின்னர அ்ரசாங்கத்தில் உளள சிை 
உறுபபினர்கள அ்ரசாங்கத்ம� ்கவிழ்பெ�ற்-
குத் �ைது �னிபெட்்ட நி்கழ்ச்சி நி்ரல்்கமள 
அ்ரஙத்கற்்ற முயற்சிக்கின்்றனர. அவவா்றா-
னவர்கள அ்ரசாங்கத்ம� விட்டு பவளிதய்ற 
தவண்டும். எவத்ரனும் அ்ரசாங்கத்தின் 
�வறு்கமள விைரசித்துச் சுட்டிக் ்காட்டி-
னால், அது ஒரு பி்ரச்சிமனயல்ை. அ�மன 
ஏற்றுக் ப்காளளத் �யா்ரா்கவிருக்கின்த்றாம். 
எவவா்றாயினும், அ்ரசாங்கத்தில் அங்கம் 
வகிக்கும் தொது அ்ரமச சங்க்டத்துக்கு உள-
ளாக்கும் வம்கயில் யா்ராவது பசயற்ெடுவ-
�ாயின் அவர்கள குறித்து முடிவு எடுக்்கபெ்ட 
தவண்டும்.

வக: இலஙதகயின் அரசியல் 
கலாசாரத்தை மாற்்றா-

மல் முன்வன்ற முடியாது என்்ற 
எண்்ணத்தில் சில அரசியல்வா-
திகள் உடப் சில பிரிவின-
ர் உள்்ளனர். நீஙகள் ஒப்புக 
ககாள்கிறீர்க்ளா?

ெதில்: து்ரதிர்ஷ்டவசைா்க சிை 
சந்�ரபெவா� அ்ரசியல்வாதி-

்களும் ைக்்களால் த�ரந்-
ப�டுக்்கபெட்டுளளனர. 

அவர்கள �ங்களின் 

அற்ெ அ்ரசியல் ஆ�ாயங்கமள உைரந்து 
ப்காளவ�ற்்கா்க �ங்களின் �னிபெட்்ட 
நி்கழ்ச்சி நி்ரல்்கமள ைட்டுதை பின்ெற்று -
கி்றார்கள. அடுத்� த�ர�லில் �னிபெட்்ட 
நி்கழ்ச்சி நி்ரலில் ஈடுெடுெவர்கள ப�ா்டரபில் 
ைக்்கள உறுதியான நிமைபொட்ம்ட எடுக்்க 
தவண்டும்.

வக: அரசாஙகத்திற்கு வாககளி-
த்ை 6.9 மில்லியன் மககளில் 

கபரும்பான்தமயானவர்கள் அரசா-
ஙகம் ைனது க்தமதய நித்றவவற்்றத் 
ைவறி விட்து என்்ற எண்்ணத்தில் 
இருப்பைாக எதிர்ககடசித் ைதலவர் 
சஜித் பிவரமைாச கூறிய கூற்றுககு 
நீஙகள் எவவாறு பதிலளிப்பீர்கள்?

ெதில்: இந்�க் த்களவிமய நாம் மு�லில் 

அவரி்டதை த்கட்்க தவண்டும். ்க்டந்� த�ர -
�லில் அவருக்கு வாக்்களித்� 5.4 மில்லியன் 
ைக்்களும் அவரின் பசயற்ொடு்கள ப�ா்டர -
பில் ைகிழ்ச்சியம்டகின்்றனா்ர என்று த்கட்்க 
தவண்டும். அபதொது�ான் அவர எழுப -
பிய ைற்்ற த்களவி்களுக்கு ெதில் பசால்ை 
முடியும்.

வக: நாடு உ்ணவு கநருககடிதய 
வநாககி கசல்கி்றது என அர-

சியல்வாதிகள் முன்தவககும் கரு-
த்துககளில் உண்தம உள்்ளைா?

ெதில்: இபெடிபெட்்ட ஊ்கங்கள�ான் 

ெை பி்ரச்சிமன்கமள உருவாக்்க வழிவ-
குத்துளளன. பொறுபபுளள அ்ரசாங்கம் 
என்்ற வம்கயில், நாட்டில் உைவுப ெற்்றாக் -
கும்ற ஏற்ெ்டாைல் இருபெம� நாம் உறுதி 
பசயதவாம். உைவு, ொது்காபபு விஷயத் -
தில் சை்ரசம் பசயது ப்காளள ைாட்த்டாம். 
அ�ற்்கா்க ைக்்கள ்கவமைபெ்ட தவண்்டாம். 
பவளிநாட்டு நாையப பி்ரச்சிமனயால் 
பொருட்்கமள இ்றக்குைதி பசயவதில் 
சிக்்கல் ஏற்ெட்டுளளது. எங்கள திட்்டங்களு-
்டன் இந்� ஆண்டு அது தீரக்்கபெடும் என்று 
நம்புகித்றாம். ைாற்்றா்க, உற்ெத்திமய அதி்க -
ரிக்்க ந்டவடிக்ம்க எடுத்துளதளாம்.

வக: அரசியலதமப்பின் 20 ஆவது 
திருத்ைத்தை இரத்துச் கசயது 

19 ஆவது திருத்ைத்தை மீண்டும் 
அறிமுகப்படுத்துமாறு அரசாஙகத்தின் 
கூடடுப் பஙகாளியான ஸ்ரீலஙகா சு-
ைந்திரக கடசி உள்ளிட் சில பிரிவி-
னர் விடுத்ை வகாரிகதகதய நீஙகள் 
எவவாறு பார்ககிறீர்கள்?

ெதில்: அ்ரசாங்கத்திற்குள அபெடி எதுவும் 
தெசபெ்டவில்மை. அ்ரசியல் ்கட்சி்களில் 
உளள சிைர, அ்ரசாங்கம் ைற்றும் ைக்்களால் 
�ங்களுக்கு வழங்கபெட்்ட பொறுபபு்கமள 
வழங்கா� தொது, அவர்கள தவறு பி்ரச்சி -
மன்கமள உருவாக்்க முயற்சிக்கி்றார்கள 
ைற்றும் அது குறித்து ்கருத்துத் ப�ரிவிக்்க 
முயற்சிக்கின்்றனர.

அவர்கள அ்ரசாங்கத்தில் இருந்�ால், 
மு�லில் அவர்கள அ்ரசாங்கத்தின் ப்காள -
ம்க்கமளப ொரத்து, அ்ரசாங்கத்தின் ப்காள-
ம்க்களு்டன் ப�ா்டரபில்ைா� தயாசமன்கள 
ைற்றும் பி்ற சிக்்கல்்கமள உருவாக்குவம� 
வி்ட அ்ரசாங்கத்தின் முன்தனற்்றத்திற்கு 
உ�வ தவண்டும். ொ்ராளுைன்்றத்தில் அவர-
்கள 20ஆவது திருத்�த்துக்கு ஆ�்ரவா்கவும் 
வாக்்களித்�னர. அவர்கள அம� நம்டமு-
ம்றபெடுத்� விரும்ெவில்மை என்்றால், 
அந்� தந்ரத்தில் அவர்கள அ�ற்கு எதி்ரா்க 
வாக்்களித்திருக்்க தவண்டும்.

ஆட்சியில் இணைந்திருப்போர்
அரணை விமர்சிக்க முடியோது!

அரசியல்
ரங்கம்

அர்ஜூன்

ைனிப்பட் அரசியலுககான நிகழ்ச்சி நிரதலக
ககாண்்வர்கவ்ள அரசுககுள் இருந்து ககாண்டு
விமர்சனஙகத்ள முன்தவப்பைாக சமுர்த்தி, வதிவி்ப் 
கபாரு்ளாைார, நுண்நிதிய, சுயகைாழில் மற்றும் வணிக 

அபிவிருத்தி இராஜாஙக அதமச்சர் கெஹான் வசமசிஙக 
கைரிவித்ைார். எமககு வழஙகிய பிரத்திவயக கசவவியிவலவய 
இராஜாஙக அதமச்சர் இைதனக குறிப்பிட்ார்.

இராஜாஙக அதமச்சர் கெஹான் வசமசிஙகவு்ன் சந்திப்பு

ைனிப்பட்
நிகழ்ச்சிநிரல் 
உள்்ளவர்கள் 
அரசாஙகத்-
துககுள் இருந்-
ைால் அவர்கள் 
கவளிவயறி வி் 
வவண்டும்!

க்கோவிட்
க�ோற்றின்
தீவிரத்

�ன்ணமணய
எதிர்க்கட்சித்

�ணைவர்
இன்னும்

உைரவில்ணை!
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ஐந்து வருடங்க�ன் �ன்னர்...       (19 ஆம் பக்கத் ெதாடர்)

அேதேவைள 2017ஆம் ஆண்டு 
ஏப்ரல் மாத இறு��ல் ��ெநாச்� ��-
மன்�ல் �ருட்டு குற்றம் ெதாடர்�லான 
வழக்�ல் குற்றத்ைத ஒப்புக்ெகாண்ட 
குற்றவா�, தனக்கு கர்ப்�� ெபண் 
ெகாைல ெதாடர்�ல் �ல தகவல்கள் 
ெத�யும் எனவும் ��ெநாச்� ��மன்-
�ல் ெத��த்தார். 

அதைனயடுத்து ��ெநாச்� �தவான் 
அந்த நபைர ஊர்காவற்துைற ��மன்-
�ல் சாட்�யம் அ�க்க ஏற்பாடு ெசய்யு-
மாறு உத்தர�ட்�ருந்தார். 

இருவ�டமும் தாம் வாக்கு மூலங்-
கைள ப�வு ெசய்துள்ளதாக 2017ஆம் 
ஆண்டு ேம மாதம் 13ஆம் �க� நைட-
ெபற்ற வழக்கு �சாரைண�ன் ேபாது 
ஊர்காவற்துைற ெபா�ஸார் ��மன்�ல் 
ெத��த்தனர்.  ஐந்து வருடங்க�ன் 
�ன்னர் சந்ேதகநபர் ஒருவர் ைகது ெசய்-

யப்பட்டுள்ளார்.
ெகாைல நடந்த �னமான 2017 

ஐனவ� 24ஆம் �க� ெகாைல ெசய்-
யப்பட்ட ெபண்�ன் கணவனான ஊர்-
காவற்துைற ��மன்�ல் ப�யாற்றும் 
ஞானேசகரனுக்கு, தற்ேபாது ைகது ெசய்-
யப்பட்ட நபரும், ெநடுந்��ல் �று� 
ஒருவைர வன்புணர்ந்து படுெகாைல 
ெசய்த குற்றசாட்�ல் தற்ேபாது மரண 
தண்டைன ��க்கப்பட்டுள்ள குற்றவா-
�யும் (ெகாைல சம்பவம் இடம்ெபற்ற 
கால பகு��ல் �ைண�ல் �டு�க்கப்-
ப�ருந்தார்) ெதாைலேப��ல் ெதாடர்பு 
ெகாண்டு “எங்ேக �ற்�றாய்?” என 
�னா�யுள்ளார். அதன் ேபாது தான் 
ேவைல�ல் �ற்பதாக அவர் ெத��த்�-
ருந்தார். 

 கு�த்த ெதாைலேப� அைழப்�ைன 
ேமற்ெகாண்ட இருவரும் ெநடுந்�வு 

பகு�ைய ேசர்த்தவர்கள். படுெகாைல 
ெசய்யப்பட்ட ெபண்�ன் கணவனும் 
ெநடுந்�ைவ ேசர்ந்தவர் என்பதனால், 
ஆரம்பத்�ல் கு�த்த ெதாைலேப� 
அைழப்பு ெதாடர்�ல் ெபா�ஸார் கவ-
னத்�ல் ெகாள்ளாத �ைல�ல், வழக்கு 
�சாரைணகள் குற்றப்புலனாய்வு ��-
�ன�ன் ைககளுக்கு மா�யது. குற்றப்-
புலனாய்வு ���னர் தமது �சாரைண-
கைள ஆரம்�த்தனர். 

அதன் அ�ப்பைட�ல் ெகாைல 
நடந்ததாக சந்ேத�க்கப்படும், ேநரம், 
ெகாைலயான ெபண்�ன் கணவனுக்கு 
வந்த ��ர் ெதாைலேப� அைழப்பு 
என்பன ெதாடர்�ல் �சாரைணகைள 
ஆரம்�த்தனர். 

அேதேவைள, ெதாைலேப� அைழப்-
புக்கைள எடுத்த நபர்க�ல் ஒருவர் 
மரண தண்டைன ைக�யாக �ைற�ல் 

உள்ள �ைல�ல், தனக்கு படுெகாைல 
ெதாடர்�ல் தகவல்கள் ெத�யும் என 
�ைற�ல் ேபரம் ேப�ய சம்பவமும் 
அவர்கள் �தான சந்ேதகத்ைத ேமலும் 
வலுப்படுத்�யது. 

அதன் அ�ப்பைட�ல் ெதாைலேப� 
பகுப்பாய்வுகள் மூலம் �சாரைண-
கைள முன்ெனடுத்து , ஐந்தாண்டுக�ல் 
�ன்னர், ெநடுந்�ைவ ேசர்ந்த தற்ேபாது 
��ெநாச்��ல் வ�த்து வரும் நபைர 
குற்றப்புலனாய்வு ���னர் ைகது ெசய்-
தனர். ைகது ெசய்யப்பட்ட நப�டம் குற்ற 
புலனாய்வு ���னர் முன்ெனடுத்த �சா-
ரைண�ல், தானும், ெநடுந்�வு �று� 
ெகாைல வழக்�ல் தற்ேபாது மரண 
தண்டைன ��க்கப்பட்டு �ைற�ல் 
உள்ள நபரும் இைணந்ேத கர்ப்�� 
ெபண்ைண ெகாைல ெசய்ததாக ெத�-
�த்துள்ளார். 

நம்�க்ைகைய ஏற்படுத்�ய... (09 ஆம் பக்கத் ெதாடர்)

அர�யல் ைக�கள் என்று சட்டத்�ன் 
அ�ப்பைட�ல் எவரும் இல்ைலெயன-
வும் பயங்கரவாத தடுப்புச் சட்டத்�ன் �ழ் 
ைகது ெசய்யப்பட்டவர்கேள உள்ளதாக-
வும் �� அைமச்சர் இதன்ேபாது கு�ப்-
�ட்�ருந்தார்.

பயங்கரவாத தடுப்புச்சட்டத்�ன் �ழ் 
தடுத்து ைவக்கப்பட்டுள்ளவர்களுக்கு 
�ைண வழங்குவது மற்றும் �டுதைல 

ெசய்வது ெதாடர்பாக ஜனா�ப�க்கு 
ப�ந்துைர வழங்குவது கு�த்து ஆேலா-
சைனக் குழுெவான்ைற முன்னாள் 
�ரதமர ��யரசர் அேசாக்க � �ல்வா 
தைலைம�ல் குழு அைமத்துள்ளைத 
இன்ேபாது சுட்�க்காட்�ய �� அைமச்சர், 
கு�த்த குழு�ற்கு 44 �ண்ணப்பங்கள் 
�ைடத்துள்ளைதயும் இங்கு ெத�வுபடுத்-
��ருந்தார்.

அைனத்து �றுபான்ைம... (09 ஆம் பக்கத் ெதாடர்)

இன்று அந்த ேதாட்டங்கள் �து 
அன்பும் ெதா��ல் பற்றும் இல்லாத 
ெதா�லாளர்கேள ஏேனா தாேனாெவன 
ெதா�ல் ெசய்�ன்றனர்.

இப்ப� ஒரு �ைல ெதாடர்வதால் 
�னா��ருந்து ெபருந்ேதாட்டங்க-
ளுக்கு ெதா�லாளர்கைள இறக்கும� 
ெசய்யவும் உள்ளதாக அ�ய மு��றது. 
ெதா�லாளர்கள் �னமும் ேபாராடு�ன்-
றனர், சம்பள உயர்வு ேகட்�றார்கள், 
ெதா�லுக்கு வருவ�ல்ைல என்ெறல்-
லாம் இதன் ெபாருட்டு காரணங்கள் 
காட்டப்படு�ன்றன.

ேக: இதற்கு தீர்வு என்ன.
ப�ல் ெபருந்ேதாட்ட 

துைறயும் ெபருந்ேதாட்ட துைற�ல் 
ெதா�லாளர்கள் இருக்�ன்ற வைர-
�லும் தான் மைலயக மக்கள் என்ற 
சக்� இருக்கும்.ெபருந்ேதாட்ட துைற 
இல்ைலெயன்றால் அங்குள்ள மக்க-

�ன் சக்�யும் இல்லாமல் ேபாய்�டும். 
நமது ேதாட்ட சமூகம் கல்��ல் �றந்-
தால் மாத்�ரேம மைலயகம் �றக்கும். 
ெதா�லாளர்க�ன் வாழ்வும் �றக்கும். 
அேத சமயம் ெதா�ல் என்ற வைக�ல் 
ெபருந்ேதாட்ட ெதா�ல் ஒரு சக்�யாக 
அைமய ேவண்டும். ஏைனய �லர் 
ெவ� இடங்களுக்கு ெசன்று சாதாரண 
ெதா�ல் ெசய்�ன்றனர். ேஹாட்டல்கள், 
து�க்கைட�ல், ப�ெபண்களாக 
ெதா�ல் ெசய்வெதல்லாம் மு�வுக்கு 
வர ேவண்டும். 

நாம் முக்�யமாகக் கவ�க்க 
ேவண்�ய �ஷயம் என்னெவன்றால், 
நாடு எ�ர்ெகாண்�ருக்கும் �ரச்�ைன-
க�ல் இருந்து �ளும் ேபாது �றுபான்-
ைம�ன�ன் �ரச்�ைனகள் மற்றும் 
இனப் �ரச்�ைன முற்று முழுதாக �ர்க்-
கப்பட்�ருக்க ேவண்டும். இல்ைலேயல் 
�ண்டும் நாடு பாதாளத்�ல் �ழ்வைதத் 
தடுக்க மு�யாது.

 மாெபரும் �ருது வழங்கும் �ழா இன்று 
ெகாழும்பு த�ழ்ச் சங்கத்�ல் �மர்ைசயாக 
நைடெபற ஏற்பாடா�யுள்ளது. வழைமேபான்று 
இலக்�ய �ழாக்க�ல் இதுவைர 1200 க்கும் 
அ�கமான நூல்க�ன் முதல் �ர�கைள ெபரும் 
பணம் ெகாடுத்து வாங்�வரும் இலக்�யப் புர-
வலர் ஹா�ம் உமர் தைலைம�ல் ேபரா��யர் 
சபா ெஜயராசா�ன் வ�நடத்த�ல் இந்த �ழா 
�றப்பாக நைடெபற�ருக்�றது. 

இந்த �ழா�ல் மூத்த பத்��ைகயாளர் 
ேக. ெபான்னுத்துைர�ன் எழுபதாவது �றந்த 
நாைள முன்�ட்டு அவரது நண்பர்கள் வட்டத்-
�னால் அவரது 'எண்ணப் ப�ர்வுகள்' எனும் 
ெதாகுப்பு நூலும் ெவ��ட்டு ைவக்கப்படும். 
இவ்வாறு தைலநகரம் �ண்டும் த�ழ் �ழாக்-
களால் கைளகட்டத் ெதாடங்�யுள்ளது. இது 
ைவரஸ் தாக்கத்�னால் ெவ�ேய வர பயந்து 
�டுகளுக்குள் முடங்�க் �டந்த மக்களுக்கு கு�ப்-
பாக எழுத்தாளர்களுக்ம் இலக்�யவா�களுக்கும் 
கைலஞர்களுக்கும் ஒரு ம�ழ்ச்� தரும் ெசய்�-
யாக அைமந்துள்ளது. 

சுகாதார வ�முைறகைள �ன்பற்� இத்த-
ைகய �ழாக்கைள �ண்டும் நடத்� த�ைழயும் 
த�ழ் இலக்�யத்ைதயும் ேப�ப் பாதுகாத்து 
அடுத்த தைலமுைறக்கு எடுத்துக்கூற ேவண்டும் 
என்பேத எமது எ�ர்பார்ப்பாகும்.

நாட்டில் மீண்டும் கைளகட்டும்   
தமிழ் இலக்கிய விழாக்கள்

எங்கள் கருத்து...

எல்ேலாைரயும் �ருப்�ப்படுத்துவதல்ல...
இன்று நாட்�ன் எப்�ரேதசத்�-

லும் சுதந்�ரமாக, பாதுகாப்புடன் 
வாழும் உ�ைமயுண்டு.

தாம் �ரும்பும் மதத்ைத வ�-
படுவதற்கான சுதந்�ரமுள்ளது. 
சுயா�னமாக அ�ப்�ராயங்கைள 
ெகாள்வதற்கும், கருத்துக்கைள 
ெவ��டுவதற்கும் சுதந்�ரம் இருக்-
�ன்றது. நாட்�னுள் முழுைமயாக 
ஊடகச் சுதந்�ரம் இருக்�ன்றது.

சுதந்�ரம் �க்க ஜனநாயக ���-
லான நாெடான்�ன் மக்கள் என்ற 
வைக�ல் நாம் எல்ேலாருக்கும் 
�றப்பு�ைமகள் இருப்பது ேபான்று 
ெபாறுப்புக்களும் இருக்�ன்றன.

எல்ேலாரும் நாட்�ற்காகத் தமது 
ெபாறுப்புக்கைள �ைறேவற்றும் 
ேபாதுதான் �ைடத்த சுதந்�ரத்�ன் 
உச்சக்கட்டப் பயன் �ைடக்கும். 
ெபாறுப்புக்கைள மறந்து�ட்டு உ�-
ைமகைளப் பற்� மட்டும் ேபசுவது 
ெபாருத்தமாக இருக்காது.

ஒரு நாட்�ன் சுதந்�ரமானது 
�க அர்த்தமாக அைமவது, அந்த 
நாடானது சமூக, அர�யல் மற்றும் 
ெபாருளாதாரம் ஆ�ய சகல அம்சங்-
க�னாலும் வலுவைடந்தேபாேத 
ஆகும். அதற்காக முைனப்பாகப் 
பங்க�க்கும் சந்தர்ப்பம் அரைசப் 
ேபான்று மக்களுக்கும் உள்ளது.

அம்�கா ெவ��ட்ட கருத்துக்கள்...
எனேவ, அவரது குற்றச்சாட்டுகைள �ராக�ப்பதாகவும், ஏற்-

கனேவ ெகாேரானா ெதாற்�னால் அைனவரதும் வாழ்வாதாரம் 
பா�க்கப்பட்டுள்ள இச் சந்தர்ப்பத்�ல் இவ் வ�ச் சலுைகைய 
இலங்ைக இழந்தால், அதனால் பல இழப்புக்கள் ஏற்படுெமன 
இலங்ைக ெவ��வகார அைமச்சு ெத��த்துள்ளது.

ேமலும் உள்நாட்டு ெசயன்முைறகள் மற்றும் �றுவனங்க�ன் 
மூலம் ெபாறுப்புக்கூறல் மற்றும் நல்�ணக்கத்ைத �வர்த்� ெசய்வ-
தற்கான தனது உறு�ப்பாட்ைட இலங்ைக வழங்� வரு�ன்றெதன 
அைமச்சு சுட்�க்காட்�யுள்ளது.

இன ��யாக சமூகங்களுக்கு பாகுபாடு காட்டப்படுவது ெதாடர்-
பான ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டுக்கள் ஒரு காலத்�ல் சமூகங்களுக்�-
ைட�ல் ெவறுப்ைபத் தூண்�ய த��ழ �டுதைலப் பு�க�ன் 
�ரசாரத்ைத �ைனவூட்டுவதாக ெவ��வகார அைமச்சு கு�ப்�-
டு�ன்றது.

அத்ேதாடு �ங்கள ெபௗத்த ேத�யவாதம் மற்றும் இராணுவ-
மயமாக்கல் ெதாடர்�ல் ம�த உ�ைமகள் ஆைணக்குழு�ன் 
முன்னாள் உறுப்�னர் அம்�கா சத்குணநாதன் ெத��த்த கருத்துக்-
களுக்கு ப�ல�த்த ெவ��வகார அைமச்சு, நாட்�ல் அைனத்து 
தரப்�னருக்கும் சம உ�ைம வழங்கப்பட்டுள்ளதாக கு�ப்�ட்-
டுள்ளது.யுத்தம் �ைறவைடந்த �ன்னர் இராணுவத்�னர் வச�-
ருந்த த�யார் கா�க�ல் 92 �தத்துக்கும் அ�கமான கா�கள் 
உ�ைமயாளர்க�டேம ைகய�க்கப்பட்டுள்ளதாகவும் ஏைனய-
வற்ைற ைகய�க்கும் நடவ�க்ைக நைடெபறுவதாகவும் சுட்�க்-
காட்�யுள்ளது.

கா� �டு�ப்�ல் தாமதம், பயங்கரவாத தைடச் சட்டத்ைத 
தவறாக பயன்படுத்து�ன்றைம, ம�த உ�ைமகள் �றப்படு�ன்-
றைம, கு�சார் அைமப்புக�ன் ெசயற்பாடுகளுக்கு தைட ஏற்ப-
டுத்து�ன்றைம உள்�ட்ட அம்�கா சற்குணநாத�ன் அைனத்து 
குற்றச்சாட்டுக்கைளயும் �ராக�ப்பதாக ெவ��வகார அைமச்சு 
கு�ப்�ட்டுள்ளது.

இந்த �ைல�ல், அம்�கா சற்குணநாத�ன் கருத்துகளுக்கு ப�-
ல�க்கும் வைக�ல் அ�க்ைக ஒன்ைற ெவ��ட்டுள்ள ெவ�-
�வகார அைமச்சு, அம்�கா ெவ��ட்ட தவறான �டயங்கள்  
ெதாடர்�ல் கவைல ெத��த்துள்ளது.

நாட்ைட முடக்க...
ெதாற்று ேநாயாளர்க�ன் எண்-

�க்ைக அ�க�த்துச் ெசல்லும் 
�ைல�ல் அவ�டம் ஊடக�யலா-
ளர்கள் எழுப்�ய ேகள்�களுக்கு ப�-
ல�க்கும் ேபாேத அவர் இவ்வாறு 
ெத��த்துள்ளார். இவ்வாறு நம் தற்-
ேபாைதய சூழ�ல் கட்டுப்பாடுகைள 
��க்க ேவண்�ய அவ�யம் ஏற்ப-
ட�ல்ைல எனவும் அவர்  கு�ப்�ட்-
டுள்ளார். தடுப்பூ�கைள ெபற்றுக்-
ெகாள்வது சுகாதார வ�காட்டல்கைள 
முைறயாகப் �ன்பற்றுவது அவ�யம் 
என ெத��த்துள்ளார்.(ஸ)

ெபாது இடங்க�ல் இ�...
  அந்த வைக�ல் ெபாது இடங்கள் 
மற்றும் முழுைமயான தடுப்பூ� 
ெபற்றுக் ெகாண்டுள்ளைம என்பது 
ெதாடர்�லான �ளக்கத்ைதயும் 
சுகாதார அைமச்சு ெவ�ப்படுத்�-
யுள்ளது.  

அதற்�ணங்க ெவ��டப்பட்-
டுள்ள வர்த்தமா��ன்ப� ெபாது 
இடங்கள் என்பது கட்டணம் 
ெசலுத்� மற்றும் கட்டணம் ெசலுத்-
தாத இடங்கள், அைழப்�தழ் மூலம் 
மற்றும் அைழப்�தழ் இல்லாத 
இடங்கள் ஆ�யவற்றுக்கு �ரேவ-
�த்தல் அத்துடன் ெபாது ேபாக்கு-
வரத்துக்க�ல் பய�த்தல் என்ப-
வற்ைற கு�ப்�டு�ன்றன.  

ேபா�ய அ�காரம் உள்ள அ�கா-
�க�னால் �டு�க்கப்பட்டுள்ள 
நபர்கள் த�ர்ந்த ஏைனய அைனத்து 
நபர்களும் ெகாேரானா ைவரஸ் 
ெதாற்றுக்கு எ�ரான முழுைமயான 
தடுப்பூ�ைய ெபற்றுக் ெகாள்தல் 
அவ�யம் என்றும்   

அேதேவைள ���லக்குகள் கார-
ணமாக ெகாேரானா ைவரஸ் தடுப்பூ-
�கைள ெபற்றுக் ெகாள்ளாதவர்கள் 
மற்றும் தடுப்பூ�கைள ெபற்றுக்-
ெகாள்ளக்கூ�ய வய�னர் அல்லாதவர்-
களுக்கு இந்த வர்த்தமா� அ��த்-
தல் மூலமான உத்தரவு ெபாருந்தாது 
என்றும் சுகாதார அைமச்சு ெத��த்-
துள்ளது. (ஸ)  

த�ழக - இலங்ைக �னவர்களது...
 இலங்ைக த�ழ் மக்களுடன் 

எமக்கு ெதாப்புள் ெகா� உறவு 
உள்ளது என்பைத இது பகு��ன-
ருேம ஏற்றுக் ெகாண்டுள்ளனர்.

அவ்வாறு இருக்ைக�ல் இந்த 
�று �ரச்�ைனக்கு �ர்வு காணப்-
பட ேவண்�யது அவ�யமும் அவ-
சரமும் ஆன ேதைவயாக உள்ளது. 
இந்த இருநாட்டு �னவர்களும் சச்-
சரவுக்கு உள்ளாகும் �டயத்�ல் 
நாங்கள் அதாவது இந்�ய �னவர் 
சமூகம் �கவும் அவதானத்துடன் 
இருக்�ன்ேறாம். அேதேபான்று 
இலங்ைக �னவர்களும் இந்த �ட-
யத்�ல் ெபாறுைமயாகவும் அவதா-
னமாகவும் ெசயற்பட ேவண்டும் 
என நான் ேகட்டுக் ெகாள்�ன்ேறன். 

உண்ைமைய ெசான்னால் எமது 
இந்த �ரச்�ைனைய தமது அர�-
யல் ேதைவகளுக்கு பயன்படுத்�க் 
ெகாள்ள �ல  அர�யல்வா�கள் 
முைனப்பாக இருப்பைத அவதா-
�க்க மு��றது. அதற்கு நாங்கள் 

ஒருேபாதும் இடம�க்கக்கூடாது.
நாங்கள் �ைர�ல் இலங்ைக வந்-

ேதனும் எமது �னவ சமூகத்துடன் 
ேபச்சு நடத்� ஒற்றுைமயாக நமக்-
குள் �லவும் சகல �ரச்�ைனகைள-
யும் �ர்த்துக்ெகாள்ேவாம். அதுவைர 
ெபாறுைமயாக இருக்குமாறு நான் 
ேகட்டுக்ெகாள்�ன்ேறன்.

எமது இந்த �ைலைமைய பயன்ப-
டுத்� எவராவது அர�யல் இலாபம் 
ெபற முயன்றால் அதற்கு இடம-
�க்க ேவண்டாம் என்று நான் இருத-
ரப்பு �னவ சமூகத்ைதயும் தாழ்ைம-
யாக ேகட்டுக்ெகாள்�ன்ேறன்.

அத்துடன் இவ்�டயம் ெதாடர்-
பாக ேதைவயற்ற ேபாராட்டங்கைள 
நடத்தக்கூடாது என்ற அ��ப்ைப 
�டுத்த இலங்ைக அரசாங்கத்�ற்கு 
நாங்கள் நன்� கூறக் கடைமப்பட்-
டுள்ேளாம். ேபாராட்டங்கள் மூலம் 
இந்தப் �ரச்�ைனைய ேமலும் ��ர-
மைடயுேம  த�ர இதைன குைறக்க 
மு�யாது.

ெவல்லவாய...
ெத��த்தனர். மாத்தைற��-

ருந்து ேமற்ப� பகு�க்கு சுற்றுலா 
ெசன்றுள்ளவர்கேள அந்த �ர் �ழ்ச்-
��ல் �ரா�க் ெகாண்�ருக்ைக�ல் 
அவர்க�ல் மூவர் இவ்வாறு ��ல் 
மூழ்� உ��ழந்துள்ளதாகவும் 
உ��ழந்தவர்க�ன் சடலங்கைள 
ெபா�சார் மற்றும் �ரேதசவா�-
கள் இைணந்து �ட்டுள்ளதாகவும் 
ெபா�சார் ெத��த்துள்ளனர்.(ஸ)

மூத்த பத்��ைகயாளர்...
�கழ்வுகைள இவ் வருடம் �றப்-

பாக ெகாண்டாட அவரது ஞாப-
கார்த்த குழு ஏற்பாடுகைள ெசய்து 
வரு�ன்றது. (�பரமான ெசய்� 11  
பக்கத்�ல்)

இரா உதயணன் இலக்�ய...
கைலஞர்கள், க�ஞர்கள் ெகௗர-

�க்கப்படவுள்ளனர்.  
இலக்�யப் புரவலர் ஹா�ம் 

உமர் முன்�ைல�ல், ேபரா��யர் 
சபா ெஜயராசா தைலைம�ல் இந்த 
�ழா ஏற்பாடு ெசய்யப்பட்டுள்ளது. 
இந்த �ழா�ல் �றப்பு அம்சமாக 
�ேரஷ்ட ஊடக�யலாளரும், எழுத்-
தாளருமான ேக. ெபான்னுத்துைர-
�ன் எழுபதாவது �றந்த �னத்ைத 
முன்�ட்டு அவரது 'எண்ணப் ப�ர்-
வுகள்' அடங்�ய ெதாகுப்பு நூலும் 
ெவ��டப்படவுள்ளது. �ழா�ல் 

ேத�ய த�ழ் பத்��ைகக�ன் 
�ரதம ஆ��யர்கள், இலக்�யவா-
�கள், கைலஞர்கள் என பலரும் 
கலந்து ெகாள்ளவுள்ளனர். 

ெகாேரானா ெதாற்று �ைலைம 
காரணமாக லண்ட�ல் தங்�யுள்ள 
லண்டன்- இலங்ைக த�ழ் இலக்-
�ய �றுவனங்க�ன் ஸ்தாபகரும், 
தைலவருமான இரா உதயணன் 
கலந்து ெகாள்ள மு�யாத காரணத்-
�னால் அவர் காெணா� மூலமாக 
அங்�ருந்தவாேற �ழா�ல் உைர-
யாற்றுவார்.   

வாக்காளர் பட்�யல் ெதாடர்�ல்...
அ��க்குமாறு ேதர்தல்கள் 

ஆைணக்குழு ெத��த்துள்ளது.
2022 ஆம் ஆண்டு வாக்காளர் 

பட்�ய�ல் ெபயர்கைள உள்ளடக்-
குவது அல்லது அதற்கு�ய �ருத்-
தங்கைள �ராம உத்�ேயாகத்தைர 
ெதாடர்பு ெகாண்டு ேமற்ெகாள்ள 
மு�யுெமன ேதர்தல்கள் ஆைணக்-
குழு ெத��த்துள்ளது.

ெகா�ட்19 ெதாற்று �ைலைம-

ையக் கருத்�ல் ெகாண்டு, �.� 
ப�வங்கள் இம்முைற �டுகளுக்கு 
��ேயாகம் ெசய்யப்படாெதன 
ெத��க்கப்பட்டுள்ளது.

2022 ஆம் ஆண்டுக்கான வாக்-
காளர் பட்�யல் �ருத்தம் கடந்த 
01 ஆம் �க� ஆரம்�க்கப்பட்டுள்-
ளதுடன் ஜ�ன் 15ஆம் �க� வைர 
நைடெபறுெமன ெத��க்கப்படு-
�ன்றது.

இந்�ய �னவரது அத்து�றல்...
இந்�ைல�ல், இவ் �டயம் 

ெதாடர்�ல், கடற்பைட ேபச்சாளர் 
குறூப் ெகப்டன் இந்�க்க � �ல்-
வா�டம் ேகட்டேபாேத அவர் 
இவ்வாறு ெத��த்தார்.  

அவர் ெதாடர்ந்து கருத்து ெத��க்-
ைக�ல்,..  

இந்�ய �னவர்கள் இலங்ைக கடற்-
பரப்புக்குள் அத்து�றும் பகு�கள் 
ெதாடர்பான கண்கா�ப்புக�ன் 

அ�ப்பைட�ல், அந்தப் பகு�க�ல் 
கடற்பைட படகுகள் கண்கா�ப்-
�ல் ஈடுபடுவதாகக் கு�ப்�ட்டார். 
எவ்வா�ருப்�னும், �ல �ல இடங்-
க�ல் அவர்கள் ஊடுருவ மு�யும். 
இது கடற்பைடக்கு அப்பால், இரா-
ஜதந்�ர ���லான �ரச்�ைனயா-
குெமன்று கடற்பைட ேபச்சாளர் 
குறூப் ெகப்டன் இந்�க்க � �ல்வா 
ெத��த்துள்ளார்.  

அத்�யாவ�யப் ெபாருட்களுடன் 1800...
ெடாலர் ெநருக்க� காரணமாகேவ 
ேமற்ப� ெகாள்கலன்கள் �டு�க்-
கப்படாமல் ேதங்�க் �டப்பதாக 
ெத��த்துள்ள அந்த சங்கமானது, 
மத்�ய வங்� இந்த �டயத்�ல் 
தைல�ட்டு உ�ய நடவ�க்ைக 
எடுக்க ேவண்டும் என்றும் ேகட்டுக் 
ெகாண்டுள்ளது.

ேமற்ப� ெகாள்கலன்க�ல் 500 
ெகாள்கலன் அ��யும் உள்ளடங்-
கும் �ைல�ல் பருப்பு, ��, உரு-
ைளக்�ழங்கு ெவங்காயம் உட்பட 
பல்ேவறு அத்�யாவ�ய உணவுப் 
ெபாருட்கள் அ�ல் உள்ளடங்குவ-
தாகவும் அந்த சங்கம் ெத��த்துள்-
ளது.  (ஸ)

கல்�ப் ெபாதத் தராதர உயர்-
தரப் ப�ட்ைச நாைள �ங்கட்�-
ழைம ஆரம்பமாவுள்ளன. இதற்-
கான அைனத்து ஏற்பாடுகளும் 
பூர்த்� ெசய்யப்பட்-
டுள்ளதாக ப�ட்ைச-
கள் �ைணக்களத்-
�ன் ஆைணயாளர் 
நாயகம் எல்.எம்.�. 
தர்மேசன ெத��த்-
தார்.  

நாைள 07ஆம் 
�க� முதல், எ�ர்-
வரும் மார்ச் மாதம் 
05ஆம் �க�வைர 2, 
437 ப�ட்ைச �ைல-
யங்க�ல் உயர்தரப் ப�ட்ைச நைட-
ெபறவுள்ளது.  

03 இலட்சத்து 45,242 ப�ட்சார்த்-
�கள் இந்தப் ப�ட்ைச�ல் ேதாற்ற-
வுள்ளதாக ப�ட்ைசகள் ஆைணயா-
ளர் நாயகம் ெத��த்துள்ளார்.  

அவர்க�ல், 2,79,141 பாடசா-
ைலப் ப�ட்சார்த்�களும் 66,101 
த�ப்பட்ட ப�ட்சார்த்�களும் உள்-
ளடங்கு�ன்றனர்.  

ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்றுக்-
குள்ளான மற்றும் த�ைமப்படுத்-
த�லுள்ள ப�ட்சார்த்�களுக்காக, 
�ேசட ப�ட்ைச �ைலயங்கள் 
அைமக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் 
கு�ப்�ட்டுள்ளார்.  

எமது நாட்�ல் த�ழ்ேபசும் 
மக்கள் கண்�யத்துடனும் சமத்து-
வத்துடனும் வாழக்கூ�ய சூழைல 
உருவாக்�, ேத�ய �ரச்�ைனைய 
சுமுகமான முைற�ல் �ர்ப்பதற்கு-
�ய நடவ�க்ைககைள நாம் எடுக்க 
ேவண்�யது அவ�யமாகும்.  

அதன்ப� வடக்கு, �ழக்கு, ெதற்�-
லுள்ள த�ழ் மற்றும் முஸ்�ம் சமூகத்-
ைதப் �ர���த்துவப்படுத்தும் அர�-
யல் கட்�க�ன் தைலவர்கள் மற்றும் 
�ர���களடங்�ய 12 ேபர் இவ்-
�டயம் ெதாடர்�ல் ெகாழும்�ல் 
கலந்துைரயா�, �ங்களவர்களுடன் 
இைணந்து வாழக்கூ�ய சூழைல 
உருவாக்குவதற்கு வ�வகுக்கக்கூ�ய 
ஆவணெமான்ைறத் தயா�க்க முற்ப-
டுபவதாக த�ழ் முற்ேபாக்குக் கூட்-
ட��ன் தைலவரும் பாராளுமன்ற 
உறுப்�னருமான மேனா கேணசன் 
ெத��த்துள்ளார்.இ வ்�டயம் 
ெதாடர்�ல் அவர் ேமலும் ெத��க்-
ைக�ல்,  

மூன்று தசாப்தகால உள்நாட்டுப் 
ேபா�ன் �ன்னரும் �றுபான்ைம�-
னர் ெமா�ப் �ரச்�ைனகைள எ�ர்-
ெகாள்�ன்றனர்.  ெபா�ஸ் �ைலயம், 
��மன்றம், அரச �றுவனங்கள் உள்-
�ட்ட பல்ேவறு இடங்களுக்குச் ெசல்-
லும்ேபாது அங்கு ெபரும்பாலும் 
த�ழ்ெமா� மூலமான ேசைவகைள 
எம்மால் ெபற்றுக்ெகாள்ள மு�வ-
�ல்ைல.  

�றுபான்ைம த�ழ்மக்க�ன் �ர�-
�� என்ற வைக�ல் ெபா�ஸ் �ைல-
யத்துக்குச் ெசன்று, ஓர் அ�க்ைகையத் 
த�ழ் ெமா��ல் ெபற்றுக்ெகாள்ள 

ேவண்டுமானால், அதற்காகப் பல 
ம�ேநரம் காத்�ருக்க ேவண்�யுள்-
ளது.  

அத்ேதாடு ேவைலவாய்ப்ெபான்-
ைறப் ெபற்றுக்ெகாள்வதற்காகச் ெசல்-
லும்ேபாது, அங்கு �றுபான்ைம�னர் 
புறக்க�க்கப்படுவதும் �யாபார 
நடவ�க்ைகக�ல் ஈடுபடும்ேபாது 
அவர்கள் பல்ேவறு �க்கல்களுக்கு 
முகம் ெகாடுக்க ேவண்��ருப்பதும் 
முக்�ய �ரச்�ைனயாகேவ காணப்ப-
டு�ன்றது.  

இவ்வாறானெதாரு �ன்ன�-
�ல் தற்ேபாது இலங்ைக ஸ்�ரதன்-
ைமயற்ற நாடாக மா�வரு�ன்றது. 
இதைனக் கூறுவது ெவட்கத்�ற்கு�ய 
�டயம் என்றாலும் கூட, இதுேவ 
இன்ைறய யதார்த்தமாக இருக்�ன்-
றது.எது எவ்வா�ருப்�னும் நாட்�ல் 
�லவும் ேத�ய �ரச்�ைனகள் இன்ன-
மும் �ர்க்கப்படாைமேய இத்தைகய 
ஸ்�ரமற்ற �ைல உருவாவதற்கான 
அ�ப்பைடக் காரணமாகும்.  

வடக்கு, �ழக்கு, ெதற்�லுள்ள 
த�ழ் மற்றும் முஸ்�ம் சமூகத்ைதப் 
�ர���த்துவப்படுத்தும் அர�யல் 
கட்�க�ன் தைலவர்கள் மற்றும் �ர-
���களடங்�ய 12 ேபர் இவ்�ட-
யம் ெதாடர்�ல் ெகாழும்�ல் கலந்து-
ைரயாடவுள்ளனர்.  

அதனூடாக �ங்கள சேகாதர, சேகா-
த�களுடன் இைணந்து ஒேர குடும்பத்-
ைதச் ேசர்ந்தவர்களாக வாழக்கூ�ய 
சூழைல உருவாக்குவதற்கு வ�வகுக்-
கக்கூ�ய ஆவணெமான்ைறத் தயா-
�க்க முற்படு�ன்ேறாம் என்று அவர் 
ெத��த்தார்.    

�ண்ட காலமாக இலங்ைக ஒ�பரப்-
புக் கூட்டுத்தாபன முஸ்�ம் ேசைவப் 
���ல் அ��ப்பாளராகவும் ெசய்� 
வா�ப்பாளராகவும்  ஒ�பரப்பாளரா-
கவும் ப� பு�ந்த சேகாதரர் சனூஸ் 
முஹம்மத் ெபேரா�ன் இழப்பு இத்-
துைற�ல் ஒரு ெவற்�டத்ைத ஏற்ப-
டுத்�யுள்ளது.

�றந்த குரல் வளம், த�ழ் ெமா� 
உச்ச�ப்பு, அவரது ஆற்றல் என்ப-
வற்�ன் காரணமாக ஒ�பரப்புத் 
துைற�ல் முன்ன� ஊடக�யலாள-
ராகத் �கழ்ந்தார். ஊடகத் துைற�ல் 
��வுைரகள், வகுப்புக்கைளயும் 
நடத்� தனது அ�ைவயும் அனுபவங்-
கைளயும் ப�ர்ந்து ெகாண்டார்.

த�ழ் ேசைவ�ல் பகு� ேநர 
ெதாடர்பாளராக ப�யாற்�யேதாடு 
கட்டுப்பாட்டாளர் பத�ையயும் 
வ�த்தார். ��து காலம் முஸ்�ம் 
ேசைவ�ன் தைலவராகவும் ப�-
யாற்�னார்.

எல்ேலாருடனும் இ�ைமயாக பழ-
கக்கூ�ய ஒருவர். ஆராவார�ன்�, 
ெபருைம�ன்� �தானமாக இத்து-
ைற�ல் ப� பு�ந்த சேகாதரர் சனூஸ் 
முஹம்மத் ெபேரா�ன் மைறவுக்கு 
�லங்கா முஸ்�ம் ��யா ேபாரம் 
தனது ஆழ்ந்த கவைலையயும் அனு-
தாபத்ைதயும் ெத��க்�றது. அவரது 
மறுைம வாழ்வு ெவற்� ெபற �ரார்த்-
�க்�றது.

மூத்த ஒலிபரப்பாளர் சனூஸ் முஹம்மத் ெபேராஸின் 
இழப்பு இத்துைறயில் ஒரு ெவற்றிடத்ைத ஏற்படுத்தியுள்ளது
�லங்கா முஸ்லிம் மீடியா ேபாரம் ஆழ்ந்த அனுதாபம்

மூத்த ஒ�பரப்பாளரும் இலங்ைக 
வாெனா� மற்றும் இலங்ைக ரூப-
வா�� கூட்டுத்தாபனம் ஆ�யவற்-
�ன் முன்னாள் ெசய்� வா�ப்பாள-
ரும் �ேரஷ்ட ஊடக�யலாளருமான 
ஸனூஸ் முஹம்மத் ெபேராஸ் 03ஆம் 
�க� இரவு  தனது 60 ஆவது வய�ல் 
காலமானார்.

நான்கு �ள்ைளக�ன் தந்ைதயான 
இவர் ��ர் சுக�னமுற்று ெகாழும்பு 
ேத�ய ஆஸ்பத்���ல் ��ச்ைச 
ெபற்று �டு�ரும்�னார். �ன்னர் 
ேநற்று 03ஆம் �க� �ண்டும் சுக-
�னமுற்றைதயடுத்து களுத்துைற 
நாெகாட அரசாங்க ஆஸ்பத்���ல் 
அனும�க்கப்பட்ட �ன் அவர் அங்கு 
மரணமானார்.

ேபருவைள மருதாைனைய �றப்-
�டமாகக் ெகாண்ட இவர் பாடசா-

ைலக் கல்�ைய 
பூர்த்� ெசய்த 
�ன் இலங்ைக 
ஒ�பரப்புக் கூட்-
டுத்தாபனத்�ல் 
இைணந்து த�ழ் 
ேசைவ�ன் பகு-
�ேநர அ��ப்பாளராக கடைமயாற்-
�னார். அங்கு �றப்பாக ப�யாற்�ய 
அவர் கட்டுப்பாட்டாளர் பத� வைர 
பத� உயர்வு ெபற்றார்.

இலங்ைக ஒ�பரப்புக் கூட்டுத்தா-
பனத்�ல் கடைமயாற்றும் சந்தர்ப்பத்-
�ல் இலங்ைக ரூபவா�� கூட்டுத்-
தாபனத்�லும் ெசய்� வா�ப்பாளராக 
கடைம பு�ந்தார். �ன்னர் இலங்ைக 
வாெனா� முஸ்�ம் ேசைவ�ன் 
ெபாறுப்பாளராகவும் கடைமயாற்�-
யைம கு�ப்�டத்தக்கது.

எ�ர்காலத்�ல் த�ழ் ேபசும் மக்கள்  

சிங்களவருடன் இைணந்து  
வாழ்வது குறித்த ஆவணம்
மேனா M.P தைலைமயில் 12 ேபர் தயாரிப்பில்

சிேரஷ்ட ஊடகவியலாளர் 
ஸனூஸ் முஹம்மத் ெபேராஸ்
காலமானார்

A/L பரீட்ைச நாைள ஆரம்பம்
சகல ஏற்பாடுகளும் பூர்த்தி  



சட்ட மா அ�பர் �ைணக்களம் 
ெபா�ஸ் �ைணக்களம் எடுக்க-
ேவண்�ய மு�வுகைள அர�யல்வா-

�கள் எடுக்க முைனந்தால் அங்கு சட்டம் 
காடுமண்�ப் ேபாகும்.ஆனால் ‘நல்லாட்�’ 
காலத்�ல் சட்டமா அ�ப�ன் கருத்ைதக் 
கூட �ன்தள்� நடவ�க்ைககள் ேமற்-
ெகாள்ளப்பட்டன என்பைத அைனவரும் 
அ�வார்கள். 

நல்லாட்� அரசாங்கத்�ன் முன்னாள் 
�ரதமர் அைமத்தார் என கூறப்படும் ‘அர-
�யலைமப்பு சைப’ மற்றும் அதேனாடு 
இைணந்த ஊழலுக்கு எ�ரான குழு 
ெதாடர்பாக சமூகத்�ல் �மர்சனங்கள் 
காணப்பட்டன. அந்த குழு ராஜபக் ஷக்-
கைள �ைற�ல் அைடக்க உருவாக்கப்பட்-
டது என �லர் கூ�னார்கள்.

அண்ைம�ல் அைமச்சர் ப�ல் ராஜபக் ஷ 
மற்றும் �த்�� ரணவக்க ஆ�ேயார் �டுத-
ைலயான ’பஞ்சாங்க வழக்கு’ அவ்வாறான 
ஒன்ெறன வழக்கு �ர்ப்��ருந்து ெத�வா�-
யுள்ளது.

உயர்��மன்ற ��ப� த�த் ெதாடவத்த-
வால் தற்ேபாைதய �� அைமச்சர் அன்ைறய 
ெபாருளாதார அ��ருத்� அைமச்சர் ப�ல் 
ராஜபக் ஷ மற்றும் ��ெநகும �ட்டத்�ன் 
முன்னாள் ப�ப்பாளர் நாயகம் ரணவக்க 
ஆராய்ச்�ேக அ�த் �த்�� ஆ�ேயாருக்கு 
எ�ரான பஞ்சாங்க வழக்��ருந்து அவர்கள் 
குற்றமற்றவர்கள் என �டுதைல ெசய்யப்-
பட்டுள்ளார்கள். அவ்வாறு குற்றமற்றவர்-
கள் என பூரணமான வழக்கு �சாரைண�ன் 
�ன்னேர �டுதைல ெசய்யப்பட்டது �ேசட 
அம்சமாகும். குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர்கள் 
சாட்�யம் அ�க்க அைழக்கப்படாமேல 
வழக்கு �சாரைண ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட�-
�ருந்து வழக்�ல் எது�த சாரமும் இல்ைல 
என்பது ெத�வா�றது. உயர்��மன்ற ��ப-
�யும் தனது �ர்ப்�ல் கு�ப்�ட்டுள்ளார். 

 எவ்வாறா�னும் இந்த கு�ப்�ட்ட கடந்-
தகால சம்பவம் ெதாடர்பாக அப்ேபாைதய 
‘நல்லாட்�’ அரசாங்கத்�ன் நடவ�க்ைக-
கள் கு�த்து ேப�யாகேவண்டும். வழக்ைக 
பார்க்கும்ேபாது இந்த வழக்கானது ப�ல் 
ராஜபக் ஷவுக்கு எ�ரான அர�யல் �ேராதத்-
தால் ெதாடுக்கப்பட்டுள்ள வழக்கு என்பைத 
அன்ைறய சட்ட வல்லுநர்கள் ெத��த்�ருந்-
தார்கள். 

இந்த வழக்கு ெதாடர்பாக சாட்�யங்கைள 
ப�வு ெசய்வதற்காக 2016ஆம் ஆண்டள-
�ல் �சாரைண �றுவனத்துக்கு வருமாறு 
ப�ல் ராஜபக் ஷவுக்கு அ��த்த �ன்னர் 
அவர் அதைன ம�த்து ெவ�நாட்��ருந்து 
கட்டுநாயக்க �மான �ைலயத்�ற்கு வருைக 
தந்தார். �சாரைண அ�கா�கள் பா�ய ஊடக 
�ரசாரம் ஒன்ைற ேமற்ெகாண்டு அவைர 
கு�ப்�ட்ட �சாரைண கா�யாலயத்துக்கு 
அைழத்து வந்தார்கள். �ன்னர் மாைல ஆறு, 
ஏழு ம�யள�ல் ��மன்றத்துக்கு அைழத்-
துச் ெசன்று �சாரைண நடத்� அைமச்சர் 
ப�ல் மற்றும் �த்�� ரணவக்க ஆ�ேயாைர 
நடுராத்���ல் �ளக்கம�ய�ல் ைவத்தார்-
கள். அ��ருந்ேத இந்த வழக்கு ெதாடர்பாக 
நல்லாட்� அரசாங்கத்�ன் அக்கைற ெத�-
வா�யுள்ளது. அைத ேமலும் எடுத்துக்காட்-
டுவதாக இவர்கள் இருவைரயும் ��மன்-
றத்துக்கு அைழத்து வருவதற்கு முன்னேர 

அந்த ��மன்றத்துக்கு அரு�ல் �ைறச்சாைல 
வாகனம் ஒன்றும் காணப்பட்டுள்ளது.

ெபா�ஸாரால் சட்டமா அ�பருக்கு 
முன்ைவக்கப்பட்ட �சாரைண ஆவணங்க-
�ன்ப� சட்டமா அ�பரால் முத�ல் ப�ல் 
ராஜபக் ஷ மற்றும் �த்�� ரணவக்க ஆ�-
ேயாருக்கு எ�ராக பஞ்சாங்கம் அச்�ட்டைம 
ெதாடர்பான குற்றச்சாட்டு வழக்ெகான்று 
உயர் ��மன்றத்�ல் தாக்கல் ெசய்யப்பட்-
�ருந்தது. அ�ல் ��ெநகும பஞ்சாங்கம் 
5 லட்சம் அச்ச�த்ததாகவும் அதற்கு 250 
லட்சம் ரூபா ெசல�ட்டதாகவுேம கு�ப்-
�டப்பட்�ருந்தது. ஆனால் இந்த வழக்கு 
2016 �சம்பர் 6ஆம் �க� முைறப்பாட்டு 
தரப்பால் �லக்�க் ெகாள்ளப்பட்டேதாடு 
அன்ைறய �னம் ேவெறாரு வழக்கு தாக்கல் 
ெசய்யப்பட்டது. அ�ல் முத�ல் 5 லட்சம் 
பஞ்சாங்கங்கள் அச்�டப்பட்டது என்ற குற்-
றச்சாட்டு 50 லட்சம் பஞ்சாங்கங்கள் அச்�-
டப்பட்டதாக முைறப்பாடு ெசய்யப்பட்டது. 
ப�ல் ராஜபக் ஷவும் மற்றும் �த்�� ரணவக்-
கவும் குற்றமற்றவர்கள் என �டுதைல ெசய்-
யப்பட்டது இரண்டாவதாக தாக்கல் ெசய்யப்-
பட்ட பஞ்சாங்க வழக்��ருந்தாகும்.

2016 �சம்பர் மாதம் 6ஆம் �க� சட்டமா 
அ�பரால் தாக்கல் ெசய்யப்பட்ட வழக்�ன்-

ப� ப�ல் ராஜபக் ஷவுக்கு மற்றும் �த்�� 
ரணவக்கவுக்கும் எ�ராக ஐந்து முைறப்பாடு-
கள் முன்ைவக்கப்பட்�ருந்தன.

2014 நவம்ப��ருந்து �சம்பர் 31ஆம் �க-
�க்குட்பட்ட காலப்பகு��ல் ஜனா�ப� 
ேவட்பாளர் ம�ந்த ராஜபக் ஷ�ன் உரு-
வப்படத்ைத காட்�ப்படுத்� 50 லட்சம் 

பஞ்சாங்கங்கைள அச்�ட்டு 1981 இலக்-
கம் 15 என்னும் ஜனா�ப� ேதர்தல் 

சட்டம் 79 என்னும் ���ைன �� 
ஊழல் ெதாடர்பாக குற்ற�ைழத்-
தைம, அந்தக் குற்றத்துக்கு உடந்-
ைதயாக இருந்தைம, தண்டைன சட்-

டத்�ன் �ழ் தண்டைன ெபறக்கூ�ய 
குற்றத்ைத ேமற்ெகாண்டைம, 
மற்றும் ஜனா�ப-
�ைய ெத�வு-

ெசய்யும் சட்-
ட த் து க் கு 

அைமய 
த ண் ட ை ன 
ெ ப ற க் கூ � ய 
குற்றங்கைள பு�ந்-
தைம ேபான்ற குற்றச்சாட்-
டுகள் மற்றும் ��ெநகும அ��ருத்� 
�ைணக்களத்துக்கு ெசாந்தமான 294 லட்ச 
ரூபா ��ைய தவறான முைற�ல் துஷ்�-
ரேயாகம் ெசய்தைம ேபான்றைவேய 
அந்த ஐந்து குற்றச்சாட்டுகளும் 
என கு�ப்�டலாம். இந்த 
வழக்கு உள்�ட்ட ேமலும் 
இரண்டு வழக்குகள் 
காரணமாக ப�ல் 
ராஜபக் ஷ 70 நாட்-
களும், �த்�� 
ரணவக்க 152 
ந ா ட் க ளு ம் 
�ளக்கம�ய-
�ல் ைவக்-
கப்பட்�ருந்-
தார்கள். 

இந் த 
கு ற் ற ப் ப த் -
�ரம் 2017 
ெ ப ப் ர வ � 
15ஆம் �க� 
�த்�� ரணவக்-
க�ற்கு �றந்த 
��மன்�ல் ைகய-
�க்கப்பட்டேதாடு 
ராஜபக் ஷவுக்கு மார்ச் 
15ஆம் �க� ெபற்றுக்-
ெகாடுக்கப்பட்டது. 2020 
நம்பர் 5ஆம் �க� ஆரம்ப 
�ைல ��ப� �ஹான் குலத்-
துங்க முன்�ைல�ல் இந்த 
குற்றப் பத்�ரம் குற்றம் சாட்டப்-
பட்டவர்களுக்கு வழங்கப்பட்-
டது.

அங்கு குற்றம்சாட்டப்பட்ட-
வர்களுக்கு ஆதரவாக ஆஜரா-
�ய சட்டத்தர�கள் அ�ப்-

பைட மறுப்ைப ��மன்றத்�ல் முன்ைவத்து 
வழக்�ன் குற்றங்கள் எந்த ஒரு அ�ப்ப-
ைடயும் இல்லாதது என பைழய வழக்�ன் 
மு�ைவ முன்ைவத்து கூ�னார்கள். அத்-
துடன் இந்த வழக்ைக இந் �ைலைம�ன் 
�ழ் முன்ெனடுத்து ெசல்வதற்கு மு�யாது 
எனவும் சுட்�க் காட்�னார்கள்.

 இவ் வழக்கு சட்ட அ�ப்பைடயற்றது 
எனவும் குற்றச்சாட்டுகைள முன்ைவத்து 
ப�ல் ராஜபக் ஷ�ன் அர�யல் பயணத்ைத 
�றுத்துவதற்கும் ப�ல் ராஜபக் ஷைவ அர�-
யல் பூ���ருந்து �க்குவதற்கும் ெதாடுக்-
கப்பட்ட வழக்கு என சட்டத்தர� சனத் 
�ஜயவர்தன�ன் ஆேலாசைன�ன் ேப�ல் 
ப�ல் ராஜபக் ஷவுக்கு ஆஜரா��ருந்த ஜனா-
�ப� சட்டத்தர� கா�� மாரப்பன 2017 
நவம்பர் 15 ஆம் �க� ��மன்றத்�ல் �ட-
யங்கைள முன்ைவத்து கூ�னார். 

ஜனா�ப�ைய ெத�வுெசய்யும் சட்டம் 113 
அ ���ன் �ழ் முன் ைவக்கப்பட ேவண்�ய 
குற்றச்சாட்டு 113 ஆ ���ன் �ழ் தாக்கல் 
ெசய்யப்பட்டு ப�ல் ராஜபக் ஷ�ன் கு�யு-
�ைமையயும் �க்குவதற்கு சூழ்ச்� ெசய்யப்-
பட்டுள்ளதாக கு�ப்�ட்டார். 

அந்த சூழ்ச்� பண்டாரநாயக்க அம்ைமயா-
ருக்கு கு�யு�ைமைய �க்�ய சூழ்ச்�க்கு சம-

னானது என �டயங்கைள முன்ைவத்தார். 
சட்டத்�ல் ‘அ’ கு�ப்�டப்படேவண்�யது 
‘ஆ’என கு�ப்�டப்பட்�ருந்தது அச்சுப்-
�ைழ அல்லது தட்டச்சு �ைழயாேலா அல்-
லெவன்றும் சூழ்ச்� காரணமாகேவ என 
அவர் ெத�வுபடுத்�யது வழக்ைக ெதாடுத்த 
�ன்ன� மற்றும் வழக்�ன் �சாரைண நட-
வ�க்ைககைள சுட்�க்காட்�யாகும். பல 
வழக்கு தவைணகளுக்கு �ன்னர் உயர்��-
மன்ற ��ப� த�த் ெதாட்டவத்த முன்�-
ைல�ல் வழக்கு �சாரைண நடத்தப்பட்-
டது. கடந்த நவம்பர் 5 ஆம் �க� வழக்கு 
�சாரைணைய ஆரம்�த்த �ன்னர் இந்த 
முைறப்பாட்�ன் குற்றச்சாட்ைட உறு�ப்-

படுத்த சட்டமா அ�பரால் ��-
மன்றத்�ன் முன்னால் 

சாட்�கள் அைழக்-
கப்பட்டார்கள்.

��ெந-
கு ம 

பஞ்-

சாங்க வழக்கு குற்றச்சாட்டுக்கு சமனான 
குற்றச்சாட்டுடன் கூ�ய பல வழக்குக��-
ருந்து ( வழக்கு �சாரைண�ன் �ன்னர் � 
ஐ குழாய் வழக்��ருந்து �டு�க்க உயர்-
��மன்றம் நடவ�க்ைக எடுத்துள்ளதாக) 
குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்கைள குற்றச்சாட்டு-
க�ல் இருந்து �டு�க்க ெகாழும்பு உயர் 
��மன்றம் நடவ�க்ைக எடுத்துள்ளது. 
அதற்கு சமனான குற்றச்சாட்ைட ெகாண்ட 
இந்த பஞ்சாங்க வழக்��ருந்து குற்றம் 
சாட்டப்பட்டவர்கைள 
�டு�க்குமாறு சட்டமா 
அ�ப�டமும் மற்றும் 
உயர் ��மன்றத்�டம் 
ேவண்டுேகாள் �டுத்-
தார்கள். 

சட்டமா அ�ப�ன் 
சார்�ல் ஆஜரா�ய 
�ேரஷ்ட ப�ல் ெசா�-
�ஸ்டர் நாயகம் ��ப 
��ஸ் அந்த ேவண்டு-
ேகாளுக்கு எ�ர்ப்பு ெத�-
�த்து சட்டமா அ�பர் 
வழக்�ன் சாட்�கைள 
�சா�க்க �ர்மா�த்துள்-
ளதாக ெத��த்தார்.

அதன்ப� சட்டமா 
அ�பர் சமுர்த்� இரா-
ஜாங்க அைமச்�ன் 
ேமல�க ெசயலாளர் சம்�க்க �ேனஷ் 
கலு ஆராய்ச்��ன் சாட்�யத்ைத ��மன்-
றத்�ல் முன்ைவத்தார். 

(அந்த சாட்� முன்னர் எப் �ஐ� க்கு 
சாட்� வழங்�யவர்)

அந்த சாட்�க�ன் ப� குற்றஞ்சாட்-
டப்பட்டவர்கள் ெதாடர்பாக குற்ற�யல் 

தவறு கண்ட�யப்படாததால் மற்றும் பஞ்-
சாங்கம் அச்�டப்பட்டது அரச ெகாள்ைக-

களுக்கு அைமய கு�ப்�ட்ட �� வழங்கல் 
நடவ�க்ைக�ன் �ழ் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
சட்ட��யான நடவ�க்ைக என கண்ட�ந்-
ததால் வழக்ைக வாபஸ் ெபற ேவண்டு-
ெமன ஜனா�ப� சட்டத்தர� கா�� 
மாரப்பன ��மன்�ல் ெத��த்தார்.

வழக்�ன் சாட்�களுக்கு அைமய 
ெதாடர்ந்தும் வழக்ைக முன்ெனடுத்துச் 
ெசல்ல மு�யாது என்பதால் வழக்கு 
ெதாடர்பாக மு�ெவான்ைற எடுக்கு-

மாறு குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்-
க�ன் சட்டத்தர� சட்டமா 
அ�ப�டம் ேவண்டுேகாள் 
�டுத்துள்ளதாகவும், இந்த 
வழக்குக்கு இைணந்ததாக 
ெதாடுக்கப்பட்ட வழக்குக��-
ருந்து குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்-
கள் �டு�க்கப்பட்டுள்ளதால் 
அந்த ேவண்டுேகாைள �டுத்த-
தாக கா�� மாரப்பன ��மன்-
�ல் ெத��த்தார்..

குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்-
க�ன் கு�ப்�ட்ட ேவண்-
டுேகாள் ெதாடர்பாக ப�ல் 
ெசா��ட்டர் நாயகம் ��ப் 
��ஸ் ��மன்�ல் �ன்வரு-
மாறு �டயங்கைள முன்ைவத்-
தார்.

‘இந்த வழக்கு ெதாடர்பான 
�சாரைண ஆரம்பமானது 2015 
ெபப்ரவ� மாதம் 24ஆம் �க� 

ஊழல் ஒ�ப்பு குழு�ன் ெசயலா-
ளர் ப�ப்பாளர் என கூறப்படும் 

நபர் ெபா�ஸ் �� குற்ற �சாரைண 

��வுக்கு (FCID) ெசய்த முைறப்பாட்டுக்கு 
அைமயவாகும். பல �சாரைணகள் ேமற்-
ெகாள்ளப்பட்�ருந்தன. அந்த �சாரைண 
ேகாைவ மற்றும் ஆவணங்க�ன் ப� 
சட்டமா அ�பர் உயர் ��மன்�ல் வழக்குத் 
தாக்கல் ெசய்�றார். குற்றம் சாட்டப்பட்ட-
வர்களுக்கு எ�ராக அவ்வாறு ெதாடுக்கப்-
பட்ட வழக்குக�ல் எஞ்��ருப்பது இது 
மாத்�ரேம. 

வழக்�ன் சம்பவம் மற்றும் தன்ைம-
�ன் ப� குற்ற�யல் தவறு நடந்துள்ளதா 
இல்ைலயா என மு�வு ெசய்வதற்கு ேமலும் 
சாட்�யங்கைள அைழக்க ேவண்டும். 
ஏெனன்றால் சட்டமா அ�பரால் சாட்�க-
ளுடன் ேநர� கலந்துைரயாடைல நடத்த 
மு�யாது. �சாரைணக�ன் ப� வழக்-
ெகான்ைற தாக்கல் ெசய்வது ேபான்று வாபஸ் 

ெபறுவதும் ெவ�ப்பைடத் தன்ைமயுடன் 
ேமற்ெகாள்ள ேவண்டும். அவ்வாறு ெசய்யா-
மல் வழக்ைக வாபஸ் ெபறுவதால் ேவறு�-
தமான �ளக்கங்கள் சமூகத்�ற்கு ெசன்றைட-
யும். 

சட்டமா அ�பருக்கு ஒரு மு�ைவ எடுப்-
பதற்கான ஒேர வ� ஆவணங்களும் மற்றும் 
சாட்�களும் மாத்�ரேம. சட்டமா அ�பரால் 
சாட்�யங்கைள அைழத்து கலந்துைரயாட 
மு�யாது. இன்று முன்ைவக்கப்பட்ட சாட்�-

யங்கங்க�ன்ப� ெத�ய-
வருவதாவது இது 2013 
இலக்கம் 1 என்னும் ��-
ெநகும சட்டத்�ன்ப� 
அைமச்�ன் நடவ�க்-
ைககளுக்கு அைமயேவ 
பஞ்சாங்கம் அச்�டப்-
பட்டுள்ளது. இந் நடவ-
�க்ைகயானது 2014க்கு 
முன்னர் நைடெபற்றுள்-
ளதாக இந்த சாட்�யங்-
க�ன் ப� உறு� ெசய்-
யப்பட்டுள்ளது. ேமலும் 
சாட்�யங்கள் அ�க்-
கப்பட ேவண்டுமா 
அவ்வாறு இல்லா�ட்-
டால் சட்டமா அ�பர் 
எடுக்கும் மு�வு என்ன 
என்பது ெதாடர்பாக ��-

மன்றத்�ற்கு எ�ர்காலத்�ல் அ�யத்தரப்ப-
டும்’ அடுத்த வழக்கு தவைண�ன் ேபாது 
சட்டமா அ�பர் சார்�ல் ஒரு சாட்� அல்ல 
ேமலும் இரண்டு சாட்�யங்கைள அைழக்க 
எ�ர்பார்த்துள்ளதாக ெத��க்கப்பட்டது.

சட்டமா அ�ப�ன் அந்த மு�ைவ �ரா-
க�த்த உயர் ��மன்றம் ஒன்�ரண்டு சாட்-
�கைள மாத்�ரமல்ல அைனத்து சாட்�க-
ைளயும் ��மன்றத்�ற்கு அைழக்கும்ப� 
சட்டமா அ�பருக்கு உத்தர�ட்டது.

அந்த சாட்�கைள அைழப்பதற்கு குற்றம் 
சாட்டப்பட்டவர்க�ன் சட்டத்தர�களுக்கு 
ஒத்துைழப்பு வழங்குமாறும் கு�ப்�ட்டார்.

அதன்ப� ப�ல் ராஜபக் ஷ மற்றும் �த்�� 
ரணவக்க�ற்கு எ�ரான குற்றச்சாட்டுகைள 
�ரூ�ப்பதற்காக முைறப்பாட்டாளர் சார்�ல் 
அரச சாட்�யாளர்கள் 5 ேபர் ெகாழும்பு உயர்-
��மன்றத்�ன் முன்�ைல�ல் சாட்�யங்-
கைள வழங்�னார்கள்.

2015க்கு முன்னர் இருந்த அரசாங்கங்கள் 
�வசாய பஞ்சாங்கங்கைள அச்�டுவதற்கு 
முன்னால் �டயத்துக்கு ெபாறுப்பான 
அைமச்சர்க�னது மாத்�ரமல்ல முன்னாள் 
�ரதமர் ர�ல் �க்ரம�ங்க�ன் படங்கைள-
யும் உள்ளடக்� �வசாய பஞ்சாங்கங்கைள 
அச்�ட்டுள்ளதாக சாட்�யாளர்கள் அந்த பஞ்-
சாங்கங்கைள ��மன்�ல் முன்ைவத்து சாட்-
�யங்கைள வழங்�னார்கள். சட்ட��யான 
நடவ�க்ைககளுக்கு அைமய அரச அ�கா�-
களான தாங்கள் பஞ்சாங்கங்கைள அச்�ட்ட 
தாகவும், அவ்வாறு பணத்ைத ெசலவு ெசய்து 
�வசா�களுக்கு ��ேயா�க்க அச்ச�க்கப்-
பட்ட பஞ்சாங்கங்கள் 2015 ஜனவ� 8ஆம் 
�க�க்குப் �ன்னர் ��ேயா�ப்பைத தடுத்த-
தன் காரணமாக �� துஷ்�ரேயாகம் ெசய்யப்-
பட்டதாக சாட்�கள் ெத��த்தார்கள்.

அதுமாத்�ரமல்ல முன்னாள் ஜனா�-
ப� ம�ந்த ராஜபக்ஷ�ன் உருவப்படம் 
அ�ல் இைணத்து ெகாள்ளப்பட்டதற்கான 
காரணம் 2015ம் ஆண்டு ெதங்கு அ��ருத்� 
ஆண்டாக �ரகடனப்படுத்தப்பட்�ருந்-
தைம ஆகும். ��ெநகும ேத�ய �ழா�ல் 
முன்னாள் ஜனா�ப� ம�ந்த ராஜபக் ஷ 
ெதன்னங்கன்ைற நடும் படத்ைத அ�ல் 
ேபாடுவதற்கு உத்�ேயாகபூர்வமாக மு�வு 
எடுக்கப்பட்டது என ெத��த்தார்.

 ��ெநகும பஞ்சாங்கம் அச்�டுவதற்கு 
ேதைவயான ��ைய ��ெநகும அ��-
ருத்� �ைணக்களத்�ற்கு ெசாந்தமான �றுவ-
னத்துக்காக 2013 ஆம் ஆண்டு வரவு-ெசலவுத் 
�ட்டத்�ல் ஒதுக்கப்பட்�ருந்த ����ருந்து 
ெபற்றுக் ெகாண்டதாகவும், பஞ்சாங்கம் அச்-
�டுதல் அச்�டும் நடவ�க்ைக என்பதால் 
ெதாடர் ெசலைவ அதற்காக பயன்படுத்�-
யதாக சமுர்த்� அ��ருத்� �ைணக்களத்-
�ன் ப�ப்பாளர்( �ட்ட) மேகஷ் ெபேரரா 
சாட்�யம�க்ைக�ல் ெத��த்தார். ‘’ நான் 
ஆரம்பத்�ல் ெதற்கு அ��ருத்� அ�கார 
சைப�ல் கடைமயாற்�ேனன். 2014 ஜனவ� 
8ஆம் �க� ெதற்கு அ��ருத்� அ�கார 
சைப உள்�ட்ட 5 �றுவனங்கள் ��ெநகும 
அ��ருத்� �ைணக்களத்துடன் இைணக்-
கப்பட்டன. ெதங்கு அ��ருத்� அ�கார-
சைப உள்�ட்ட ��ெநகும அ��ருத்� 
�ைணக்களம் அைமக்கும்ேபாது இைணக்-
கப்பட்ட �றுவனங்களுக்காக �ைறச்ேச��-
�ருந்து �� ஒதுக்கப்பட்�ருந்தது. 2013ஆம் 
ஆண்டு வரவுெசலவுத் �ட்டத்��ருந்து 
ஒதுக்கப்பட்ட �� ��ெநகும அ��ருத்� 
�ைணக்கள �றுவனங்களுக்காக ெசலவு 
ெசய்ய அனும� �ைடத்�ருந்தது. அதன்ப� 
��ெநகும பஞ்சாங்கத்ைத ெதாடர் ெசல-
�ற்கு ெபறப்படும் ��யால் அச்�டலாம் 
என்பைத நான் அ�ேவன். பஞ்சாங்கம் அச்-
�டும் ப� கு�ப்�ட்ட ��வுக�ன் அனு-
ம�யுடேனேய ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது’’ 
என ெத��த்தார் . சாட்�க�டம் குறுக்கு 
�சாரைண ெசய்யப்ேபாவ�ல்ைல என �ர-
�வா�க�ன் சட்டத்தர�கள் ��மன்�ல் 
ெத��த்தார்கள்.

�ர�வா�கள் சார்பாக சட்டத்தர� 
சனத் �ஜயவர்த்தன�ன் ஆேலாசைன�ன் 
ேப�ல் ஜனா�ப� சட்டத்தர� கா�� 
மாரப்பன, ஜனா�ப� சட்டத்தர� அ�ல் 
த �ல்வா, ஜனா�ப� சட்டத்தர� ஜயந்த் 
�ர�ங்க, ஜனா�ப� சட்டத்தர� ந�ன் 
மாரப்பன, ஜனா�ப� சட்டத்தர� ச�ந்-
�ர ெபர்னாந்து, உள்�ட்ட சட்டத்தர�கள் 
குழு�னர் ஆஜரா� இருந்தார்கள்.

 கடந்த ஜனவ� 19ஆம் �க� இந்த சாட்� 
�சாரைணகைள பூர்த்� ெசய்யப்பட்ட-
ேதாடு முைறப்பாட்�ன் மூலம் கு�ப்�ட்ட 
குற்றச்சாட்டுகள் �யாயமான சந்ேதகத்�ற்கு 
அப்பால் உறு�ெசய்ய தவ�யுள்ளதாக உயர் 
��மன்ற ��ப� கு�ப்�ட்டார். முைறப்-
பாட்�ன் சாட்�கள் குற்றச்சாட்டுகைள உறு� 
ெசய்யாமல் கு�ப்�ட்ட குற்றச்சாட்டுகைள 
�ராக�ப்பதாகேவ அைமந்துள்ளதாக சுட்�க்-
காட்�ய ��ப� முைறப்பாட்�ல் உள்ள குற்-
றச்சாட்டுகள் எவ்�த அர்த்தமுமற்றைவ என 
தனது �ர்ப்�ன் மூலம் ெத��த்துள்ளார்.

 இதுெதாடர்பாக கு�ப்�ட்ட வழக்கு �சா-
ரைண�ன் மு�வு �ன்வருமாறு கு�ப்�டப்-
பட்டுள்ளது. 

(21ஆம் பக்கம் பார்க்க)
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ப� ப�ல் ராஜபக் ஷவுக்கு மற்றும் �த்�� 
ரணவக்கவுக்கும் எ�ராக ஐந்து முைறப்பாடு-
கள் முன்ைவக்கப்பட்�ருந்தன.

2014 நவம்ப��ருந்து �சம்பர் 31ஆம் �க-
�க்குட்பட்ட காலப்பகு��ல் ஜனா�ப� 
ேவட்பாளர் ம�ந்த ராஜபக் ஷ�ன் உரு-
வப்படத்ைத காட்�ப்படுத்� 50 லட்சம் 

பஞ்சாங்கங்கைள அச்�ட்டு 1981 இலக்-
கம் 15 என்னும் ஜனா�ப� ேதர்தல் 

சட்டம் 79 என்னும் ���ைன �� 
ஊழல் ெதாடர்பாக குற்ற�ைழத்-
தைம, அந்தக் குற்றத்துக்கு உடந்-
ைதயாக இருந்தைம, தண்டைன சட்-

டத்�ன் �ழ் தண்டைன ெபறக்கூ�ய 
குற்றத்ைத ேமற்ெகாண்டைம, 
மற்றும் ஜனா�ப-
�ைய ெத�வு-

ெசய்யும் சட்-
ட த் து க் கு 

குற்றங்கைள பு�ந்-
தைம ேபான்ற குற்றச்சாட்-
டுகள் மற்றும் ��ெநகும அ��ருத்� 
�ைணக்களத்துக்கு ெசாந்தமான 294 லட்ச 
ரூபா ��ைய தவறான முைற�ல் துஷ்�-
ரேயாகம் ெசய்தைம ேபான்றைவேய 
அந்த ஐந்து குற்றச்சாட்டுகளும் 
என கு�ப்�டலாம். இந்த 
வழக்கு உள்�ட்ட ேமலும் 
இரண்டு வழக்குகள் 
காரணமாக ப�ல் 
ராஜபக் ஷ 70 நாட்-
களும், �த்�� 

க�ற்கு �றந்த 
��மன்�ல் ைகய-
�க்கப்பட்டேதாடு 
ராஜபக் ஷவுக்கு மார்ச் 
15ஆம் �க� ெபற்றுக்-
ெகாடுக்கப்பட்டது. 2020 
நம்பர் 5ஆம் �க� ஆரம்ப 
�ைல ��ப� �ஹான் குலத்-
துங்க முன்�ைல�ல் இந்த 
குற்றப் பத்�ரம் குற்றம் சாட்டப்-
பட்டவர்களுக்கு வழங்கப்பட்-

அங்கு குற்றம்சாட்டப்பட்ட-
வர்களுக்கு ஆதரவாக ஆஜரா-
�ய சட்டத்தர�கள் அ�ப்-

பைட மறுப்ைப ��மன்றத்�ல் முன்ைவத்து 
வழக்�ன் குற்றங்கள் எந்த ஒரு அ�ப்ப-
ைடயும் இல்லாதது என பைழய வழக்�ன் 
மு�ைவ முன்ைவத்து கூ�னார்கள். அத்-
துடன் இந்த வழக்ைக இந் �ைலைம�ன் 
�ழ் முன்ெனடுத்து ெசல்வதற்கு மு�யாது 
எனவும் சுட்�க் காட்�னார்கள்.

 இவ் வழக்கு சட்ட அ�ப்பைடயற்றது 
எனவும் குற்றச்சாட்டுகைள முன்ைவத்து 
ப�ல் ராஜபக் ஷ�ன் அர�யல் பயணத்ைத 
�றுத்துவதற்கும் ப�ல் ராஜபக் ஷைவ அர�-
யல் பூ���ருந்து �க்குவதற்கும் ெதாடுக்-
கப்பட்ட வழக்கு என சட்டத்தர� சனத் 
�ஜயவர்தன�ன் ஆேலாசைன�ன் ேப�ல் 
ப�ல் ராஜபக் ஷவுக்கு ஆஜரா��ருந்த ஜனா-
�ப� சட்டத்தர� கா�� மாரப்பன 2017 
நவம்பர் 15 ஆம் �க� ��மன்றத்�ல் �ட-
யங்கைள முன்ைவத்து கூ�னார். 

ஜனா�ப�ைய ெத�வுெசய்யும் சட்டம் 113 
அ ���ன் �ழ் முன் ைவக்கப்பட ேவண்�ய 
குற்றச்சாட்டு 113 ஆ ���ன் �ழ் தாக்கல் 
ெசய்யப்பட்டு ப�ல் ராஜபக் ஷ�ன் கு�யு-
�ைமையயும் �க்குவதற்கு சூழ்ச்� ெசய்யப்-
பட்டுள்ளதாக கு�ப்�ட்டார். 

அந்த சூழ்ச்� பண்டாரநாயக்க அம்ைமயா-
ருக்கு கு�யு�ைமைய �க்�ய சூழ்ச்�க்கு சம-

தவறு கண்ட�யப்படாததால் மற்றும் பஞ்-
சாங்கம் அச்�டப்பட்டது அரச ெகாள்ைக-

களுக்கு அைமய கு�ப்�ட்ட �� வழங்கல் 
நடவ�க்ைக�ன் �ழ் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
சட்ட��யான நடவ�க்ைக என கண்ட�ந்-
ததால் வழக்ைக வாபஸ் ெபற ேவண்டு-
ெமன ஜனா�ப� சட்டத்தர� கா�� 
மாரப்பன ��மன்�ல் ெத��த்தார்.

வழக்�ன் சாட்�களுக்கு அைமய 
ெதாடர்ந்தும் வழக்ைக முன்ெனடுத்துச் 
ெசல்ல மு�யாது என்பதால் வழக்கு 
ெதாடர்பாக மு�ெவான்ைற எடுக்கு-

மாறு குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்-
க�ன் சட்டத்தர� சட்டமா 
அ�ப�டம் ேவண்டுேகாள் 
�டுத்துள்ளதாகவும், இந்த 
வழக்குக்கு இைணந்ததாக 
ெதாடுக்கப்பட்ட வழக்குக��-
ருந்து குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்-
கள் �டு�க்கப்பட்டுள்ளதால் 
அந்த ேவண்டுேகாைள �டுத்த-
தாக கா�� மாரப்பன ��மன்-
�ல் ெத��த்தார்..

குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்-
க�ன் கு�ப்�ட்ட ேவண்-
டுேகாள் ெதாடர்பாக ப�ல் 
ெசா��ட்டர் நாயகம் ��ப் 
��ஸ் ��மன்�ல் �ன்வரு-
மாறு �டயங்கைள முன்ைவத்-
தார்.

‘இந்த வழக்கு ெதாடர்பான 
�சாரைண ஆரம்பமானது 2015 
ெபப்ரவ� மாதம் 24ஆம் �க� 

ஊழல் ஒ�ப்பு குழு�ன் ெசயலா-
ளர் ப�ப்பாளர் என கூறப்படும் 

நபர் ெபா�ஸ் �� குற்ற �சாரைண 

��வுக்கு (FCID) ெசய்த முைறப்பாட்டுக்கு 
அைமயவாகும். பல �சாரைணகள் ேமற்-
ெகாள்ளப்பட்�ருந்தன. அந்த �சாரைண 
ேகாைவ மற்றும் ஆவணங்க�ன் ப� 
சட்டமா அ�பர் உயர் ��மன்�ல் வழக்குத் 
தாக்கல் ெசய்�றார். குற்றம் சாட்டப்பட்ட-
வர்களுக்கு எ�ராக அவ்வாறு ெதாடுக்கப்-
பட்ட வழக்குக�ல் எஞ்��ருப்பது இது 
மாத்�ரேம. 

வழக்�ன் சம்பவம் மற்றும் தன்ைம-
�ன் ப� குற்ற�யல் தவறு நடந்துள்ளதா 
இல்ைலயா என மு�வு ெசய்வதற்கு ேமலும் 
சாட்�யங்கைள அைழக்க ேவண்டும். 
ஏெனன்றால் சட்டமா அ�பரால் சாட்�க-
ளுடன் ேநர� கலந்துைரயாடைல நடத்த 
மு�யாது. �சாரைணக�ன் ப� வழக்-
ெகான்ைற தாக்கல் ெசய்வது ேபான்று வாபஸ் 

ேராஷான் துஷார...
த��ல் : �.ஆர்.வயலட்

கா�யைமச்�ன் ெசயலாளர் �த்�� ரணவக்க.

குற்றமற்றவர்கள் என பூரண-
மான வழக்கு விசாரைணயின் 
பின்னேர விடுதைல ெசய்யப்-

பட்டது விேசட அம்சமாகும்

5 லட்சம் பஞ்சாங்கங்கள் அச்சிடப்-
பட்டது என்ற குற்றச்சாட்டு 50 லட்சம் 
பஞ்சாங்கங்கள் அச்சிடப்பட்டதாக 

முைறப்பாடு ெசய்யப்பட்டது

நான்காவது குற்றச்சாட்டும் 
உறுதி ெசய்யப்படாதேதாடு 
ஐந்தாவது குற்றச்சாட்டும் 

ேதால்வி அைடந்துள்ளது

பசில் ராஜபக்ச 70 நாட்களும், 
கித்சிறி ரணவக்க 152 நாட்க-

ளும் விளக்கமறியலில் 
ைவக்கப்பட்டிடிருந்தார்கள்

பஞ்சாங்க 

வழக்கில்   

குற்றமற்றவராக 

பசில்

பசில் ராஜபக் ஷைவ 
அரசியலிலிருந்து 

நீக்குவதற்கு 
ெதாடுக்கப்பட்ட 

வழக்கு



ஜே.வி.பி கிளர்ச்சி மற்றும் புலிகளின் ஆயுதப் 
ஜ�ோரோட்டம் ஜ�ோன்்றவற்்்ற ஒடுக்குவதில் 
இலங்க அரசுக்கு இந்தியோ வழஙகிய ஆதர-
வுகள் மோத்திரமன்றி, எமது நோடடின் ப�ோரு-
ளோதோர பநருக்கடி ஜவ்ளகளிலும் இந்தியோ 

எமக்கு ்கபகோடுத்துள்ளது.
‘இலங்கயின் நலன் மீது நோம் எப்ப�ோ-

ழுதும் அக்க்்றயு்டன் இருக்கின்ஜ்றோம்’ 
என்�்த இந்திய நோடு இப்ஜ�ோது மீண்டு -
பமோரு மு்்ற நிரூபித்துள்ளது.

ப்டோலர் �ற்்றோக்கு்்ற கோரணமோக இலங -
்கயின் �ல்ஜவறு து்்றகள் தற்ஜ�ோது 
�ோதிக்கப்�டடுள்ளன. குறிப்�ோக எரிப�ோ -
ருள் து்்றயில் �ல்ஜவறு பின்ன்்டவுக -
ளுக்கு நோடு முகஙபகோடுக்க ஜவண்டி ஏற் -
�டடுள்ளது. நோடடில் தற்ப�ோழுது நிலவும் 
வரடசியோன கோலநி்ல கோரணமோக மின்்ோர 
உற்�த்திக்கு நீர்மின் மூலஙக்ள வி்ட 
அனல்மின் மூலஙகளிஜலஜய நோடு அதிகம் 
தஙகியிருக்க ஜவண்டிய நி்ல்ம ஏற்�ட -
டுள்ளது. அஜத்மயம் ப்டோலர் �ற்்றோக்கு-
்்றயோல் ஜ�ோதிய எரிப�ோரு்ள இ்றக்குமதி 
ப்யய முடியோத சூழல் நோடடுக்கு தற்ஜ�ோது 
ஏற்�டடுள்ளது. இதுவி்டயத்தில் இலங -
்கக்கு உ்டனடியோகக் ்கபகோடுப்�தற்கு 
இந்தியோ இன்று முன்வத்துள்ளது.

இந்தியோவி்டமிருந்து ப�ற்ஜ்றோலிய உற்-
�த்திக்ளக் பகோள்வனவு ப்யய 500 
மில்லியன் அபமரிக்க ப்டோலர் க்ட்னப் 
ப�ற்றுக் பகோள்வதற்கோன ஒப்�ந்தம் க்டந்த 
புதன்கிழ்ம பகோழும்பில் ்கச்்ோத்தி்டப்-
�ட்டது. இந்தியோவின் ஏற்றுமதி இ்றக்குமதி 
வஙகியின் ஊ்டோக இந்தக் க்டன் வழஙகப்� -
டுகி்றது. ேனோதி�தி ஜகோட்டோ�ய ரோே�க்ஷ-
வின் பிர்ன்னத்து்டன் ஒப்�ந்தம் ்கச்்ோத்தி-
டும் நிகழ்வு ந்்டப�ற்்றது.

இலங்க அர்ோஙகம் ்ோர்பில் தி்்றஜ -்
ரியின் ப்யலோளர் எஸ்.ஆர்.ஆடடிகலவும், 

இந்தியோ ்ோர்பில் ஏற்றுமதி இ்றக்குமதி வஙகி -
யின் பிரதோன ப�ோது முகோ்மயோளர் பகௌரவ் 
�ண்்டோரியும் ்கச்்ோத்திட்டனர். இலங்கக்-
கோன இந்திய உயர்ஸ்தோனிகர் ஜகோ�ோல் �ோக்ஜல-
வும் இந்நிகழ்வில் கலந்து பகோண்டிருந்தோர்.

எரிப�ோருள் பநருக்கடி பதோ்டர்பில் இலங்க 
அர்ோஙகம் விடுத்த அவ்ர ஜவண்டுஜகோளுக்கு 
இணஙக இந்தியோவி்டமிருந்து எரிப�ோரு்ள 
இ்றக்குமதி ப்யய 500 மில்லியன் அபமரிக்க 
ப்டோலர் க்டன் வழஙகுவதற்கு இந்தியோ இணக்-
கம் பதரிவித்திருந்தது.

க்டந்த 15ஆம் திகதி நிதி அ்மச்்ர் �சில் 
ரோே�க்ஷவுக்கும், இந்திய பவளிவிவகோர 
அ்மச்்ர் பேய்ஙகருக்கும் இ்்டயில் ந்்ட -
ப�ற்்ற ஜ�ச்சுவோர்த்்தகளில் இதற்கோன இணக்-
கம் எட்டப்�ட்டது. பகோவிட-19 பதோற்று கோர -
ணமோக நோடு எதிர்பகோண்டுள்ள �ல்ஜவறு 
ப�ோருளோதோர ்வோல்களுக்கு மத்தியில் எரி -
ப�ோரு்ள இ்றக்குமதி ப்யவதற்குப் ஜ�ோதிய 

ப்டோலர் இல்லோ்மயோல் எரிப�ோரு்ள 

இ்றக்குமதி ப்யவதில் அர்ோஙகம் சிக்கல்க -
ளுக்கு முகஙபகோடுத்துள்ளது. இந்தப் பிரச்சி-
்ன்யத் தீர்ப்�தற்கு இலங்க அர்ோஙகம் 
கடு்மயோன முயற்சிக்ள ஜமற்பகோண்டு 
வந்தது.

இதன் ஒரு அஙகமோக க்டந்த டி்ம்�ர் 
மோதம் நிதி அ்மச்்ர் �சில் ரோே�க்ஷ இந்-
தியோவுக்கு விேயம் ஜமற்பகோண்டிருந்தோர். 
இந்த விேயத்தின் ஜ�ோது இந்தியோவி்டமி -
ருந்து �ல்ஜவறு உதவிகளுக்கோன ஜகோரிக்்க-
க்ள அவர் முன்்வத்திருந்தோர்.

நோடு எதிர்பகோண்டுள்ள ப�ோருளோதோர ்வோல் -
களிலிருந்து மீள்வதற்கு ்ர்வஜத் நோணய நிதி -
யத்தி்டமிருந்து உதவி்யப் ப�்ற ஜவண்டும் 
அல்லது இந்தியோ, சீனோ உள்ளிட்ட நடபு நோடு-
களி்டமிருந்து உதவிக்ளப் ப�்ற ஜவண்டும் 
என அரசியல் த்லவர்கள் �லரும் அர்் வலி -
யுறுத்தியிருந்தனர்.

இவ்வோ்றோன பின்னணியிஜலஜய இலங்க -
யும் இந்தியோவின் உதவி்ய நோடியிருந்தது. 
இரு நோடுகளுக்கும் இ்்டயில் கோணப்�டும் 
நீண்்ட கோல நடபு்ற்வக் கருத்தில் பகோண்டு 

900 மில்லியன் ப்டோலர் ப�றுமதியிலோன 
அந்நிய ப்லோவணி �ரிமோற்்றத்துக்கு 
இந்தியோ உதவியுள்ளது. இந்த அண்்மய 
உதவியு்டன் இந்தியோ ஏ்றத்தோழ 4 பில்-
லியன் அபமரிக்க ப்டோலர்க்ள இலங-
்கக்கு அபிவிருத்தி உதவியோக வழஙகி -
யுள்ளது.

இந்து ்முத்திரப் பிரோந்தியத்தின் ‘பிக் 
பிரதர்’ அல்லது ‘ப�ரியண்ணன்’ என 
அ்ழக்கப்�டும் இந்தியோ எப்ப�ோழுதும் 
இலங்கக்கு அவ்ர உதவிக்கரம் நீடடும் 
நடபுநோ்டோகஜவ விளஙகியுள்ளது. ஏ்றத்-
தோழ மூன்று த்ோப்தஙகளுக்கு ஜமலோகப் 
பு்ரஜயோடிப் ஜ�ோயிருந்த உள்நோடடு யுத் -
தத்்த முடிவுக்குக் பகோண்டு வருவதற்கு 
இந்தியோ வழஙகிய ஒத்து்ழப்பு அளப்� -
ரியது.

அது மோத்திரமன்றி 2020ஆம் ஆண்டு 
பகோவிட-19 பதோற்றுஜநோய �ரவலுக்கு 

இலங்க முகஙபகோடுத்த ஜ�ோது, அதற்கோன 
தடுப்பூசிகள் கண்டுபிடிக்கப்�ட்ட பின்னர் முத -
லோவது பதோகுதி தடுப்பூசி்ய இலங்கக்கு 
நன்பகோ்்டயோக வழஙகியதும் இந்தியோவோ -
கும்.

இலங்கக்கு சீனோ வழஙகி வருகின்்ற ஒத்து-
்ழப்புகள் குறித்து இந்தியோ அதிருப்தி்யக் 
பகோண்டிருந்தோலும், இக்கட்டோன சூழ்நி்லக-
ளில் எப்ப�ோழுதும் இலங்க்யக் ்கவி்டோத 
நடபுக் பகோண்்ட அயல்நோ்டோக  கோணப்�டுகி -
்றது என்�்த நோம் மறுக்க முடியோது.

இலங்க க்டற்�ரப்பில் ஏற்�ட்ட கப்�ல் 
தீவி�த்து ்ம்�வஙகளில் கூ்ட உ்டனடியோன 
ஓடிவந்து உதவியது இந்தியோ என்�்தயும் 
நி்னவில் பகோள்ள ஜவண்டும். இந்த வரி-
்்யில் நோடு எதிர்பகோண்டுள்ள ப�ோருளோ-
தோர பநருக்கடியிலிருந்து மீள்வதற்கு இந்தியோ 
மீண்டும் ஒருமு்்ற உதவிக்கரம் நீடடியுள்ளது.

இது இவ்விதமிருக்க, தற்ஜ�ோ்தய பநருக்க -
டியிலிருந்து விடு�டுவதற்கு ்ர்வஜத் நோணய 
நிதியத்தின் உதவி்ய நோ்ட ஜவண்டும் என 
எதிர்க்கடசிகளும், அர்ோஙகத்தில் உள்ள 
சிலரும் வலியுறுத்தி வருகின்்றனர். இருந்தஜ�ோ-
தும் ்ர்வஜத் நோணய நிதியத்தின் உதவி்ய 
நோ்ட ஜவண்டிய ஜத்வ இல்்லபயன அர-
்ோஙகத்தின் அ்மச்்ர்கள் சிலர் கூறியிருந்த-
னர். இவ்வோறு �ரஸ்�ர கருத்துப் �ரிமோற்்றங-
களுக்கு மத்தியில் நோடு எதிர்பகோண்டுள்ள 
சூழல் குறித்து நிபுணர்களின் ஆஜலோ்்ன்ய 
வழஙகுமோறு ்ர்வஜத் நோணய நிதியத்தி்டம் 
இலங்க எழுத்து மூலம் ஜகோரிக்்க விடுத்-
துள்ளது.

இது குறித்து ஆரோயவதற்கு ்ர்வஜத் நோணய 
நிதியத்தின் நிபுணர்கள் குழு இலங்கக்கு 
வரும் என நிதி அ்மச்்ர் �சில் ரோே�க்ஷ கூறி-
யுள்ளோர். ்ர்வஜத் நோணய நிதியத்தின் உதவி -
்யப் ப�றுவது பதோ்டர்பில் அ்மச்்ர்வயில் 
இதற்கு முன்னர் கலந்து்ரயோ்டப்�டடிருந்த 
ஜ�ோதும் இது வி்டயத்தில் இறுதித் தீர்மோனம் 
எதுவும் எடுக்கப்�டடிருக்கவில்்ல. ்ர்வஜத் 
நோணய நிதியத்தி்டம் உதவி்யப் ப�றுவதோ-
யின் அந்நிதியத்தினோல் விதிக்கப்�டும் நி�ந்த-
்னகளுக்கு இலங்க கடடுப்�்ட ஜவண்டிய 
ஜத்வ ஏற்�டும் என்று ஆளும் கடசி அரசி-
யல்வோதிகள் சிலர் கூறி வருகின்்றனர். இருந்-
தஜ�ோதும் ப�ோருளோதோர பநருக்கடியிலிருந்து 
நோட்்ட மீட�தற்கு கோணப்�டும் சி்றந்த வழி 
இது என்று எதிர்க்கடசியின் முக்கியஸ்தர்கள் 
வலியுறுத்தி வருகின்்றனர்.

இவ்வோ்றோன நி்லயில் அர்ோஙகம் நோடடி-
னதும், நோடடு மக்களினதும் எதிர்கோலத்்தப் 
�ற்றி சிந்தித்து சி்றந்தபதோரு தீர்மோனத்்த 
ஜமற்பகோள்ள ஜவண்டிய கட்டோயத்தில் உள்ள -
பதன்�ஜத உண்்ம.
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சீனோ, �ோகிஸ்தோன் ஆகிய இரு நோடு -
களுக்கும் இணஙகிப் ஜ�ோக முடியோத 
எதிரி நோ்டோகஜவ இந்தியோ இருந்து 
வருகி்றது. இந்த இரண்டு நோடுக-
ளுஜம இந்தியோவின் வளர்ச்சி்யத் 
தடுக்க, �ல்ஜவறு ஜவ்லக்ள �ல 
கோலமோகச் ப்யது வருகின்்றன. இந் -
தியோ்வச் சுற்றியுள்ள இலங்க, 
ஜந�ோளம், �ோகிஸ்தோன் ஆகிய நோடு-
களில் ஏதோவது ஒரு வ்கயில் சீனோ 
தனது ஆதிக்கத்்தச் ப்லுத்தி வருகி-

்றது. �ோகிஸ்தோனில் ப�ரும் ஆதிக்கம் 
ப்லுத்தி வரும் நோ்டோக சீனோ உள்ளது.  

தற்ஜ�ோது ஆப்கோனிஸ்தோனிலும் 
தலி�ோன்களி்டம் சீனோ நடபு்றவு 
�ோரோடடுவது இந்தியோவுக்குத் த்ல-
வலியோக மோறுவதற்கு வோயப்புண்டு. 
ஆப்கோனில் 1996 ஆம் ஆண்டு முதல் 
2001ஆம் ஆண்டு வ்ர தலி�ோன்க-
ளின் ஆடசி ந்்டப�ற்்ற ஜ�ோது இந் -
தியோவின் கோஷ்மீரில் �யஙகரவோத 
ஊடுருவல், �யஙகரவோதிகளின் ந்ட -

வடிக்்க ப�ருமளவில் கோணப்�ட -
்டன. மீண்டும் அஙகு தற்ஜ�ோது தலி -
�ன்கள் ஆதிக்கம்்டந்திருப்�தோல் 
இந்தியோவின் �ோதுகோப்புக்கு அச்சுறுத்-
தலோக அ்மயும் என்்ற கருத்ஜத நில -
வுகி்றது.

ஆப்கோனிஸ்தோன் நோடடுக்கு 23,000 
ஜகோடி ரூ�ோவில் �ல்ஜவறு நலத்திட-
்டஙக்ளச் ப்யது பகோடுத்திருக்கி -
்றது இந்தியோ. அந்த நோடடுக்கு 1,000 
ஜகோடி ரூ�ோவில் நோ்டோளுமன்்றம் 
கடடிக் பகோடுத்தஜதோடு, அந்தக் கட-

்ட்டத்்த இந்தியப் பிரதமர் ஜமோடி 
தி்றந்தும் ்வத்திருந்தோர். ஆப்கோனில் 
வீதிகள் அ்மத்தல், �ோ்ட்ோ்லகள் 
அ்மத்தல், மருத்துவம்ன கடடு-
தல் என்று �ல்ஜவறு நலத் திட்டங-
க்ள இந்தியோ ப்யதிருக்கி்றது. இந்த 
நலத்திட்டஙக்ளச் ப்யது பகோடுக்-
கும் ஜ�ோதும், தலி�ோன்கள் இ்த வர -
ஜவற்கவில்்ல. எதிர்ப்ஜ� பதரிவித்த -
னர் என்�து குறிப்பி்டத்தக்கது.

தலி�ோன்களின் ஆடசியின் மீது 
உலகளவில் ப�ரும் அதிருப்தி நிலவி 

வருகின்்றது. தற்ஜ�ோதும் அவர்கள் 
முன்னர் ஆடசியிலிருந்த அதிகோரிகள், 
தன்னோர்வலர்கள், �த்திரி்கயோளர் -
க்ளத் ஜதடி வருவதோகச் ப்யதிகள் 
பவளியோகிக் பகோண்டிருக்கின்்றன.

`ஆடசியில் கடடுப்�ோடுகள் இருக்-
கோது. ப�ண்கள் ஜவ்லகளுக்குச் 
ப்ல்லலோம்' என்று தலி�ோன்கள் தரப் -
பில் ப்ோல்லப்�ட்டோலும் உண்்ம 
அதுவல்ல. தலி�ோன்கள் மத்தியில் 
என்றுஜம அடிப்�்்டவோதம் நீஙகப் 
ஜ�ோவதில்்ல. ஆனோல் உலக நோடுக -

ளி்டம் நல்ல ப�ய்ர வோஙக 
தலி�ோன்கள் முயற்சிக்கி-
்றோர்கள்.

மற்்ற நோடுகளுக்கு எதிரோகத் 
தோக்குதல் ந்டத்தும் யோ்ரயும் 
ஆப்கோனில் அனுமதிக்க 
மோடஜ்டோம். நோஙகள் ஜதோஹோ 
உ்டன்�டிக்்க்ய மு்்றயோ-
கப் பின்�ற்றுஜவோம்’ என்று 
தலி�ோன்கள் கூறியுள்ளனர். 
என்னதோன் அவர்கள் தரப்பில் 
ஆயிரம் கோரணஙகள் ப்ோன் -
னோலும், அஙகு ந்டப்�து 
ஜவறு ஒன்்றோக இருப்�தோ -
கஜவ ்ர்வஜத் ஊ்டகஙகள் 
பதரிவித்து வருகின்்றன.

தலிபன்களை உல்க நாடு்கள் அங்கீ்கரிக்க மறுத்து
வரும் நிளலயில். தலிபன்களுடன சீனாவும்
பாகிஸதானும் திளைமளைவில் நட்புக க்காண்டிருபபது 

இந்தியாவுககுப பாத்கமா்க அளமந்து விடுகமனபதத சரவததச
அைசியல் அவதானி்களின ்கருத்தா்க உள்ைது.

கநருக்கடி்களில் ள்கக்காடுககும்
கநருங்கிய ததாழன இந்தியா!

பி.ஹர்ஷன்...?

எமது நாடு இக்கட்டான சூழ்நிளல்களை எதிரக்காள்ளும்
சந்தரபபங்்கள் அளனத்திலும் ததாள் க்காடுபபதற்கு உடனடியா்க
ஓடிவரும் அயல்நாடா்க இந்தியா விைங்குகிைது. இலங்ள்கயில்

உள்நாட்டுக கிைரச்சி்கள் ்கட்டுமீறிப தபாய் அைசு கநருக்கடிளயச் சந்தித்த
தவளை்கள் பலவற்றில் இந்தியா உதவிக்கைம் நீட்டியிருககிைது.

இலங்ள்க வைலாற்றில் ்கடந்த ்கால உள்நாட்டுக 
கிைரச்சி்கைா்கட்டும், இல்ளலதயல் கபாருைாதாை 
கநருக்கடி்கைா்கட்டும்... ஓதடாடி வந்து ததாள்-
க்காடுக்க பாைதம் எனறுதம தயங்கியதில்ளல

சீனா, பாகிஸதான நாடு்களுடன
தலிபான்கள் தபணுகினை நட்புைவு
இந்தியாவுககு எனறுதம ஆபத்து!

  தற்தபாது ஆப்கானிஸதானிலும் தலிபான்களிடம்                                                                                                                                    
சீனா நட்புைவு பாைாட்டுவது இந்தியாவுககுத்    
தளலவலியா்க மாறுவதற்கு வாய்பபுண்டு.  

  ஆப்கானில் தற்தபாது தலிபன்கள் ஆதிக்கமளடந்-
திருபபதால் இந்தியாவின பாது்காபபுககு அச்சுறுத்-
தலா்க அளமயும் எனை ்கருத்தத நிலவுகிைது.

கடாலர பற்ைாககுளை தவளையில் 
உதவிக்கைம் நீட்டிய அயல்ததசம்

ஆப்கான் ஜனகாதிபதி
மகாளிக்யில் தலிபகான்்ள்
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ைனித உரிமைகள் பெ்ரமவயின் 
ைார்ச் ைாதக் கூட்டத் பதா்டர் இலங்-
மகக்கு முக்கியைானதாக அமைய -
விருபெதால், அங்கு எதிர்பநாக்கக் 
கூடிய சவால்கமை முறியடிபெதில் 
இலங்மக அ்ரசாங்கம் அதிக ஈடு-
ொடம்டக் காண்பிக்கத் பதா்டங்கி-
யுள்ைது. 2009ஆம் ஆண்டு யுத்தம் 
முடிவம்டநதமதத் பதா்டர்நது 
'நல்லிணக்கம், பொறுபபுக் கூறல் 
ைற்றும் ைனிதாபிைானத்மத ஊக்கு-
வித்தல்' என்ற பெயரில் கடுமையான 
ந்டவடிக்மக ைற்றும் சர்வபதச தமல-
யீடம்ட முன்பைாழிநது பதா்டர்ச்சி-
யாக எடடுப பிப்ர்ரமணகள் ஐ.நா 
ைனித உரிமைகள் பெ்ரமவயில் 
நிமறபவற்றபெடடிருநதன.

இநத வரிமசயில் 46/1 பிப்ர்ரமண 
நிமறபவற்றபெடடு ஒரு வரு-
்டத்மத எட்டவுள்ை தற்பொமதய 
நிமலயில், அடுத்த அைர்வுக்கான 
ஏற்ொடுகள் பதா்டங்கியுள்ைன. 
ைார்ச் ைாதக் கூட்டத் பதா்டர் எதிர்-
வரும் 28 ஆம் திகதி ஆ்ரம்ெைாகி 
ஏப்ரல் 01 ஆம் திகதி வம்ர நம்டபெ-
றவுள்ைது.

எல்.ரி.ரி.ஈ ஆத்ரவு பகாண்்ட புலம்-
பெயர்நத அமைபபுக்களுக்கு எதிர் -
விமனயாற்றும் வமகயில் இலங் -
மகக்கு எதி்ராக சில பைமலத்பதய 
நாடுகள் அழுத்தம் பகாடுபெதும், 
ைனித உரிமை வி்டயங்கள் ைற்றும் 
சுடடிக்காட்டபெடும் ஏமனய சில 
பி்ரச்சிமனகள் குறித்த விசா்ரமண-
கள் ைற்றும் உள்ைகப பொறிமுமற -
கமை பவகபெடுத்த இலங்மகயில் 
ஆடசியில் இருக்கும் அ்ரசாங்கம் ந்ட -
வடிக்மக எடுபெதும் ைார்ச் ைாதத்-
தில் சர்வபதசம் அடிக்கடி காணும் 

நிகழ்வுகைாக ைாறியுள்ைன.
ைார்ச் ைாதத்தில் ைாத்தி்ரம் இவ் -

வாறான ந்டவடிக்மககமை பைற்-
பகாள்ைாைல் ைக்களின் நலமனக் 
கருத்தில் பகாண்டு ஆண்டு முழுவ-
திலும் ெடிபெடியாக ந்டவடிக்மக -
கமை ஏன் முன்பனடுக்க முடியாைல் 
உள்ைது என்ற பகள்வி இங்பக எழு -
கிறது.

ஐக்கிய நாடுகள் ைனித உரிமை -
கள் பெ்ரமவ அைர்வில் கவனம் 
பசலுத்தும் வமகயில் நாடடின் 
ைனித உரிமை விவகா்ரம் குறித்த 
ந்டவடிக்மககள் க்டநத வா்ரத்தில் 
குறிபபி்டத்தக்க முன்பனற்றத்மத 
அம்டநதிருநதன. 1979ஆம் ஆண்டு 
ெயங்க்ரவாதத் தம்டச் சட்டத்தில் 
திருத்தங்கமை முன்மவத்தல், யுத் -
தத்தினால் ொதிக்கபெட்டவர்க-
ளுக்கு இழபபீடு வழங்குதல், சட -
்டத்த்ரணி ஹிஸ்புல்லா வழக்கில் 

பிமண வழங்குவது பதா்டர்ொன 
சட்டைா அதிெரின் நிமலபொடடில் 
ைாற்றம் ஏற்ெட்டமை பொன்றமவ 
இதற்கு சிறநத உதா்ரணங்கைாகும்.

பைற்குறிபபிட்ட இநத வி்ட-
யங்கள் குறித்து சர்வபதச சமூகம் 
க்டநத வரு்டங்களில் இலங்மக 
அ்ரசாங்கத்தின் மீது கடுமையான 
நிமலபொடம்டக் பகாண்டிருநதது. 
க்டநத வா்ரம் இ்ராஜதநதிரிகமை 
பகாழும்பில் சநதித்திருநத பவளி-
விவகா்ர அமைச்சர் பெ்ராசிரியர் 
ஜீ.எல்.பீரிஸ், இநத வி்டயங்கள் 
குறித்து ஏற்ெடடுள்ை முன்பனற்-
றத்மத விெரித்திருநதது்டன், உள்ைக 

வி்டயங்களுக்கு பவளிபபுற பொறி -
முமறமய அனுைதிபெமத வி்ட உள்-
ைகப பொறிமுமற ஏன் நம்ெபெ்ட 
பவண்டும் என்ெதற்கான விைக்கத் -
மதயும் விரிவாக வழங்கியிருநதார்.

ைனித உரிமைகள் ைற்றும் இதனு-
்டன் பதா்டர்பும்டய துமறகளில் 
ெணிபுரியும் உள்நாடடு நிறுவனங்-
களின் தமலவர்கமை அமழத்த 
அமைச்சர் ஜீ.எல்.பீரிஸ், அநத நிறு-
வனங்கள் அம்டநதுள்ை முன்பனற்-
றம் குறித்து இ்ராஜதநதி்ர சமூகத் -
தினருக்கு விைக்கைளிபெதற்கான 
சநதர்பெத்மதயும் ஏற்ெடுத்திக் 
பகாடுத்திருநதார்.

இதன்ெடி, இழபபீடுகளுக்கான 
அலுவலகம், நிமலபெறான அபி -
விருத்திக்கான கவுன்சில், பதசிய 
ஒருமைபொடு ைற்றும் நல்லிணக்-
கத்திற்கான அலுவலகம், காணாைற் 
பொன ஆடகளுக்கான அலுவலகம் 

ைற்றும் இலங்மக ைனித உரிமைகள் 
ஆமணக்குழு ஆகியவற்றின் பி்ரதிநி -
திகள் கலநது பகாண்்டனர்.

இநத நிறுவனங்களில் இலங்மக 
ைனித உரிமைகள் ஆமணக்குழு 
தவிர்நத ஏமனய நிறுவனங்கள் 
க்டநத வரு்டங்களில் பெரிதாக 
ப வ ளி ப ெ டு த் த ப ெ ட ்ட ம வ ய ா க 
இருக்கவில்மல. இவ்வாறான 
நிமலயில் அ்ரசாங்கம் நல்லிணக்கம் 
ைற்றும் பதசிய ஒருமைபொடு குறித்-

துப பெச விரும்பும் பொது இவ்வா -
றான நிறுவனங்கமைக் பகாண்டு 
வருவது ொதிக்கபெட்டவர்களுக்கு 
விபைாசனத்மதப பெற்றுக் பகாடுப-
ெதற்கு சிறநத வழியாக அமையாது 
என அ்ரசியல் அவதானிகள் சுடடிக் 
காடடுகின்றனர். அபதபந்ரம், சர் -
வபதச சமூகத்தின் நம்பிக்மகமய 
பவல்வதற்கு இது பொதுைானதாக 
அமையாது என்றும் பதரிவிக்கபெ-
டுகிறது.

ெயங்க்ரவாதத் தம்டச்சட்டத்திற்-
கான திருத்தச் சட்டமூலம் ொ்ராளு-
ைன்றத்தில் சைர்பபிக்கத் தயா்ராக 
உள்ைது என இ்ராஜதநதிரிகளு்ட-
னான சநதிபபில் அ்ரசாங்கம் அறி -
வித்தது. ைனித உரிமைகள் ைற்றும் 
ைக்களின் சுதநதி்ரங்கமைத் தடுக்கக் 
கூடிய விதிகள் பகாண்்ட சட்டத்தின் 

ஒரு ெகுதியாகபவ ெயங்க்ரவாதத் 
தம்டச்சட்டம் விைர்சிக்கபெட்டது.

இது ஒரு தற்காலிகச் சட்டைா-
கபவ கருதபெட்டது. ஆனால் 
அடுத்தடுத்து வநத அ்ரசாங்கங்கள் 
இதமனப ெயன்ெடுத்தியிருநதது-
்டன், இதற்குப பொருத்தைான புதிய 
சட்டத்மத ைாற்றுவதற்குத் தவறி 
விட்டன என்பற கூற பவண்டும்.

இலங்மகக்கு ஜீ.எஸ்.பி பிைஸ் 
வரிச்சலுமகமய வழங்குவதற்கு 
ஐப்ராபபிய ஒன்றியத்தினால் முன் -
மவக்கபெட்ட ஒப்ரபயாரு நிெநத-
மனயாக, ெங்க்ரவாதத் தம்டச்சட-
்டம் திருத்தபெ்ட பவண்டும் என்ற 
நிெநதமனபய அமைநதிருநதது. 
க்டநத வரு்டம் ஐப்ராபபிய ஒன்றியப 
ொ்ராளுைன்றத்தில் நிமறபவற்றப-
ெட்ட பிப்ர்ரமணயில் இது ெற்றிக் 
குறிபபி்டபெடடிருநதது.

'43 ஆண்டுகளுக்குப பின்னர், 
சர்வபதச பநறிமுமறகள் ைற்றும் 
சிறநத நம்டமுமறகளுக்கு ஏற்ெ 
அமதக் பகாண்டு வரும் பநாக்கத்து-
்டன் ெயங்க்ரவாதத் தடுபபுச் சட்டம் 
திருத்தபெடுகிறது. முன்பைாழியப-
ெட்ட திருத்தங்கள் அ்டங்கிய சட்ட -
மூலத்மத வர்த்தைானியில் பவளியி-
டுவதற்கும், அதன் பின்னர் இறுதி 
ஒபபுதலுக்காக ொ்ராளுைன்றத்தில் 
சட்டமூலத்மத முன்மவபெதற்-
கும் அமைச்ச்ரமவயின் அங்கீகா்ரம் 
பெறபெடடுள்ைது' என அமைச்சர் 
பீரிஸ் இ்ராஜதநதிரிகளுக்கு விைக்க-
ைளிக்கும் பொது கூறியிருநதார்.  

தடுபபுக்காவலுக்கான கட்டமை, 
கடடுபொடுகளுக்கான ஆமண, 
நீதித்துமற ைறுஆய்வுகமை அங்கீ-
கரித்தல், நீண்்ட காலத் தடுபபுக்க -
மைத் தவிர்பெதற்கான வழக்குகமை 

விம்ரவாகத் தீர்த்தல், கருத்து 
பவளிபொடடுச் சுதநதி்ரத்துக்கு 
இம்டயூறு விமைவிக்கும் வி்ட-
யத்மத நீக்குதல் உள்ளிட்ட 
ெல்பவறு திருத்தங்கள் இதில் 
உள்ை்டங்குவதாக அமைச்சர் 
சுடடிக் காடடினார்.

க்டநத காலத்தில் அ்ரசாங்கம் 
முன்பனடுத்த ெல்பவறு பசற்-
ொடுகளில் இது முன்பனற்றக்ர-
ைானதாக இருக்கின்ற பொதும், 
ெயங்க்ரவாதத் தம்டச்சட்டத்மத 
இ்ரத்துச் பசய்யாைல், ஏற்க-
னபவ நம்டமுமறயில் இருக் -
கும் சட்டத்தில் திருத்தங்கமைக் 
பகாண்டு வரும் அ்ரசாங்கத்தின் 
முயற்சிமய தமிழ்த் பதசியக் கூட-
்டமைபபின் ொ்ராளுைன்ற உறுப-
பினர் எம்.ஏ.சுைநதி்ரன் விைர்சித்-
துள்ைார்.

இநதச் சட்டத்தின் அடிபெ-
ம்டபய ைாற்றபெ்ட பவண்டும். 

அதமன விடுத்து சில வி்டயங்கமை 
ைாத்திரும் திருத்துவதில் எநதவித 
நன்மையும் இல்மலபயன அவர் 
கூறியிருநதார்.

இபதபவமை, ‘நீதிக்கான 
அணுகல்’ என்ற பதானிபபொருளில் 
வ்டக்கில் ந்டைாடும் நீதிச் பசமவ-
பயான்று முன்பனடுக்கபெடடிருந-
தது. நீதி அமைச்சர் அலி சபரி ைற்றும் 
பவளிவிவகா்ர அமைச்சர் பெ்ராசி-
ரியர் ஜீ.எல்.பீரிஸ் ஆகிபயார் அநத 
அைர்வில் கலநது பகாண்்டனர்.

கலாசா்ர ென்முகத்தன்மை ைற்றும் 
சமூகங்களுக்கிம்டயில் ஒற்றுமை-
யின் ஊ்டாக நாடடில் நீண்்ட கால 
அமைதி ைற்றும் நல்லிணக்கத்திற்-
கான உறுதியான அடித்தைத்மத 
அமைக்கும் பநாக்கத்து்டன் இநத 
நிகழ்ச்சி ஏற்ொடு பசய்யபெடடுள்ை-
தாக அமைச்சர் அலி சபரி பதரிவித்தி-
ருநதார்.

அதற்கு இமணயாக, பொரினால் 
ொதிக்கபெட்ட ைக்களுக்கான இழப -
பீடு வழங்கும் ந்டவடிக்மககள் துரி -
தபெடுத்தபெடடு, ொதிக்கபெட்ட 
நெர்களுக்கு இழபபீ்டாக 100 மில் -
லியன் ரூொவும் வழங்கபெட்டது. 
ஐநது நாடகள் நம்டபெற்ற இநத 
நிகழ்வு ஆளும் கடசி ைற்றும் எதிர்க்-
கடசியினால் ொ்ராட்டபெட்டது.

ஆயினும் கூ்ட, அ்ரசாங்கம் முன்-
பனடுக்கும் இநத ந்டவடிக்மககள் 
ைார்ச் ைாதத்தில் நம்டபெறவிருக்-
கும் ஐ.நா ைனித உரிமைகள் பெ்ர-
மவயின் கூட்டத்பதா்டரில் தைது 
த்ரபபு பசயற்ொடுகமை அழகுெடுத்-
திக் காடடும் அ்ரசாங்கத்தின் கம்டசி 
பந்ர முயற்சிகைா என்ற பகள்வியும் 
எழாைல் இல்மல.

இருநத பொதும் சர்வபதசத்தின் 
கண்காணிபபுக்கள் அல்லது அவதா-
னிபபுக்கள் இருக்கும் பொது ைாத்தி-
்ரம் இவ்வாறான பசயற்ொடுகமை 
பைற்பகாள்ைாது நாடடு ைக்களின் 
நலனில் அக்கமற பகாண்டு பதா்டர்ச்-
சியான பசயற்ொடுகமை இதயசுத்-
தியு்டன் முன்பனடுக்க பவண்டியது 
அ்ரசாங்கத்தின் பொறுபொகும்.

ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமமகள்
பேரமையின் மார்ச் மாதக் கூட்டத் ததா்டர்
இமமாதம 28 ஆம திகதி ஆரமேமாக
விருக்கும நிமையில், இராஜதந்திர

ரீதியிைான தெயறோடுகமை இைஙமக தைளிவிைகார
அமமச்சு அதிகபேடுத்தியுள்ைது.

மனித உரிமமகள் பேரமை
தநருக்குதமை முறியடிக்க
தயாராகின்்றது இைஙமக!

ெர்ைபதெத்தின் கைனத்மத
தேரிதும ஈர்க்கும மார்ச் மாத
கூட்டத் ததா்டர் 28 இல் ஆரமேம!

‘நீதிக்கான அணுகல்’ என்்ற 
ததானிபதோருளில் ை்டக்கில்
நீதி அமமச்ெர் அலி ெபரி மறறும
தைளிவிைகார அமமச்ெர் 
பேராசிரியர் ஜீ. எல். பீரிஸ்
ேஙபகற்ற ந்டமாடும நீதிச் பெமை 
ஒரு நல்தைண்ண தெயறோப்ட!

மனித உரிமமகளுடன் ததொடர்புமடய
நிறுவனஙகளது தெயற்ொடுகளின்
முன்்னற்றம் குறித்து தவளிநொட்டு

இரொஜதந்திரிகளுக்கு தவளிவிவகொர
அமமசெர் ஜி.எல்.பீரிஸ் விளக்கம். தவளிப்பு்ற
த்ொறிமும்றமய அனுமதிப்்மத விட உளளகப்
த்ொறிமும்றயி்ே்ய இேஙமக நம்பிக்மக



பெ ருந்தோட்டத் ததோழிலோளர்கள் 
தற்போததய நிதலதை்கதளப் 
புரிநதுத்கோண்டு எதிர்கோலத்திற-

்கோ்க தங்கதள ைோறறிகத்கோள்ளத் தயோரோ்க 
்ேண்டியது அேசியம். நோடடில் தபரும் 
எண்ணிகத்கயிலோன ததோழிலோளர்கதளக 
த்கோண்டு இயஙகிேரும் தபருந்தோட்டத் 
ததோழில்துதை அண்தைக்கோலைோ்க வீழ்ச்-
சிதய ்நோககி ்போயகத்கோண்டிருககிைது. 

ஏதனய ததோழில்துதை்கதளச் சோரநதேர-
்கதள வி்ட தபருந்தோட்டத் ததோழிலோளர-
்கள் ைோத்திர்ை தைது உதைப்புக்்கறை ஊதி -
யத்தத தபைமுடியோதேர்களோ்கவும், ்கோணி 
உரிதை, வீடடுரிதை அறைேர்களோ்கவும், 
தோம் ேசிககும் குடியிருப்பு்களில் அடிப்பத்ட 
ேசதி்கதளககூ்ட தபறறுகத்கோள்ள முடியோ -
ைலும்   ேோழ்நது ேருகினைனர. ்தோட்ட 
நிரேோ்கம், ்தோட்ட உத்தி்யோ்கத்தர்கள், 
ைதலய்க அரசியல்ேோதி்கள் என பல தரப்பி-
னரோல் ேஞ்சிக்கப்படுபேர்களோ்க இருககும் 
அேர்களின எதிர்கோலம் சிைப்போ்க அதைய 
்ேண்டுைோனோல் சுய தபோருளோதோரத்தில் ஈடு-
படுத்திகத்கோள்ள தங்கதள தயோரபடுத்துேது 
அேசியம். 

உதைப்போளர்களோகிய அேர்களுககு 
த்கத்ததோழில் துதை்களில் ஈடுபடுேதற்்கறை 

ேழிேத்க்கதள அரசோங்கம் தசயதுத்கோ -
டுக்க ்ேண்டும். ததோழிலோளர்களின ்கடும் 
உதைப்பின மூலம் ஏைத்தோை அறுபது சதவீ -
தம் நோடடுககு அநநிய தசலோேணி கித்டககி -
ைது. த்கோவிட 19 தேரஸ் ததோறறினோல் நோடு 
முழுதையோ்க மு்டஙகியிருநத ்கோலத்திலும் 
அநநிய தசலோேணிதய தபறறுகத்கோடுத்-
தேர்கள் இநத ்தோட்டத் ததோழிலோளர்கள்.   

இநத ைக்களின நலன 
குறித்த எவ்வித அக -
்கதையும் இல்லோத 
நிதல்ய தற்போது 
்க ோ ண ப் ப டு கி ை து . 
குட்டக குட்ட குனி-
கிைேனும் குனிய 
குனிய குடடுகிை-
ேனும் ைத்டயன 
எனகிை ்கதததயத் -
தோன இங்்க ்கோண் -
கி்ைோம்.  ்தோட்டத் 
த த ோ ழி ல ோ ள ர ்க ள் 
எநததேோரு தரப்பி -
னரோலும் ஏைோறைப்-
ப்ட முடியோத ேஞ் -
சிக்கப்ப்ட முடியோத 
சமூ்கைோ்க ைோை 
்ேண்டும்.   

ததோழிலோளர்களின ்கல்வி ்கறை பிள் -
தள்களுககு ்தோட்ட  உத்தி்யோ்கங -
்கதள தபறுேதற்கோன ்கல்வித் த்கதை்கள் 
இருநத்போதிலும் அேர்களுககு ்தோட்ட 
அலுேல்கங்களி்லோ ததோழிறசங்க ்கோரி-
யோலயங்களி்லோ ததோழில் ேோயப்பு்கள் 
ேைங்கப்படுேதில்தல.  

அ்ந்கைோன ்தோட்ட ்கோரியோலயங்க-
ளுககு ததோதல்பசி அதைப்பு்கதள 
எடுத்து ்தோட்டக ்கோரியோலய உத்தி்யோ்கத் -
தர்களு்டன ஆஙகில தைோழியில் ததோ்டரபு -
த்கோண்்டோல் அேர்கள் ஆஙகில தைோழியில் 
உதரயோ்ட முடியோதேர்களோ்க்ே இருககி-
ைோர்கள்.   

்தோட்டத் ததோழிலோளர்களில் தபரும் -
போனதையோ்னோர தமிைர்கள். ஆனோல் 
்தோட்ட அலுேல்கங்களில் சிங்கள உத்தி -
்யோ்கத்தரைோ்ர அதி்களவில் பணிபுரிகி -
ைோர்கள். இநநிதலயில் ததோழிலோளர்கள் 
்தோட்டக ்கோரியோலயங்களுககு தசனறு 
தைது பிரச்சிதன்கதள எடுத்துச்தசோனனோல் 
அேர்கள் புரிநதுத்கோள்ேதில்தல. 

இததன தவிரக்க ்ேண்டுைோனோல் 
தபருந்தோட்ட ்கோரியோலயங்களில் ஏற -
படும் தேறறி்டங்களுககு  படித்த தமிழ் 
இதளஞர்கதள  நியமிக்கலோம். தபருந -
்தோட்டப் பகுதி்களில் படித்த இதளஞர -
்கள் ்ேதலேோயப்பினறி இருககிைோர -
்கள். இவ்ேோறு ததோழில்ேோயப்பு தபறும் 

இதளஞர யுேதி்களுககு ்ததேயோன 
பயிறசி்கதள ேைஙகினோல் தபருந்தோட்ட 
அபிவிருத்திககு அரப்பணிப்பு்டன தசயறப -
டுேோர்கள்.   

்தோட்ட நிரேோ்கங்கள்தோன ததோழிலோ -
ளர்கள் மீது அக்கதை தசலுத்துேதில்தல 
எனைோல் அேர்களி்டமிருநது சநதோப்ப -
ணத்தத அைவிடும் ததோழிறசங்கங்களும் 
அது்போல்ே ைதலய்க அரசியல்ேோதி -

்களும் அேர்கதளக ்கண்டுத்கோள்ே -
தில்தல. இநத நிதல ைோை்ேண்டுைோனோல் 
படித்த இதளஞர யுேதி்களுககு  தைது எதிர -
்கோலம் பறறிய சிநததனயில் ைோறைம் அே -
சியைோகும். அேர்கள் தங்கதள இப்்போ்த  
தசோநதக்கோலில் நிற்க தயோரோ்க ்ேண்டும். 
தைது ்கல்வித் தத்கதை்களுக்்கறைதோன 
சுயததோழில் ேோயப்பு்கதள ஏறபடுத்திக -
த்கோள்ள ்ேண்டும்.   

தபருந்தோட்டப்பகுதி்களில் ்கறபிக -
கும் ஆசிரியர்களும் தோம் எத்ததன பிள் -
தள்களுககு ்கறபித்்தோம், ்கறபிககி்ைோம் 
எனபதத விடுத்து தோம் ்கறபித்த பிள்தள -
்களில் எத்ததன பிள்தள்களின ேோழ்தே 
்கல்வியின மூலம் பிர்கோசிக்கச் தசயதிருக -
கி்ைோம் எனபதத ைனதில் இருத்தி தைது 
ஆசிரியப் பணிதய அரப்பணிப்பு்டன 
தசயய ்ேண்டும்.   

சமூ்க நிறுேனங்கள், ைத நிறுேனங்கள், 
தசல்ேநதர்கள் என்போர  ததோழிலோளர்க -
ளின    ேறுதையோல் ்கல்விதயத் ததோ்ட -
ரமுடியோதிருககும் பிள்தள்களுககு நிதியு -
தவிதய ேைஙகி அேர்கதள ்கல்வியில் 
்ைனதையத்டயச் தசயய ்ேண்டும்.   

ை்லசியோ, சிங்கப்பூர ்போனை நோடு்க -
ளில் ்தோட்ட ததோழிறசங்கங்கள் ்தோட்டத் 
ததோழிலோளர்கதள ்தோட்ட உரிதையோளர்க -
ளோ்கவும் பல்்ேறு துதை்களில் பிர்கோசிப்ப -
ேர்களோ்கவும் உருேோககியுள்ளன. அது்போல 
தபருந்தோட்டங்களில் இருககும் படித்த 
இதளஞர யுேதி்களுககு சிைநத ததோழில்-
ேோயப்பு்கதள ஏறபடுத்திக த்கோடுக்க 
ததோழிறசங்கங்கள் முனேர ்ேண்டும்.  முன -
ேருவீர்களோ? 
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க்டநத ேோரங்களில் அக்கரபத்ததன 
தபருந்தோட்ட யோக்கங்கதளச் 
்சரநத தபருந்தோட்டத் ததோழிலோ -

ளர்கள் ததோ்டர ்ேதல நிறுத்தப் ்போரோட -
்டங்களில் குதித்திருநதனர. 1000 ரூபோ 
சம்பள அதி்கரிப்பு அறிவிக்கப்பட்டதிலி-
ருநது அததன முழுதையோ்க ததோழிலோ-
ளர்கள் அத்டநது வி்டககூ்டோது எனனும் 
்போககில் ்கம்பனி தரப்புக ்கோடடி ேரும் 
த்கடுபிடி்களுககு எதிரோ்க்ே இநதப் 
்போரோட்டம்.   

்கம்பனி தரப்பின எதிரபோரப்பிதன ்கச்சித-
ைோ்க்ே த்கயோண்டு ேருகினைன ்தோட்ட 
நிரேோ்கங்கள். ்ேதல நோட்கள் குதைப்பு, 
அதரநோள் சம்பளம்,்ைலதி்க த்கோழுநது 
பறித்தலுக்கோன த்கோடுப்பனவில் ஏயப்பு 
என ஏரோளைோன தநருககுதல்்கள். இதனோல் 
அக்கரபத்ததன தபருந்தோட்ட யோக்கத்தின 
தபோறுப்பில் உள்ள ்தோட்டங்களில் உற-
பத்தி வீழ்ச்சியத்டநது ்போயின. ்தயிதல 
ததோழிறசோதல்கள் உள்ளிட்ட அதனத்துத் 
துதை்களும் ஸ்தம்பித நிதலதய அத்டந-
தன. இநத ்ேதல நிறுத்தப் ்போரோட்டத்-
துககு ைதலய்கத்தில் உள்ள ச்கல ததோழிற-
சங்கங்களும் ஒத்துதைப்பு ேைஙகியதை 
சிைப்பு அம்சம்.

இதில் ்ேடிகத்க எனனதேனைோல் இப்-
்போரோட்டத்தத ஏறபோடு தசயதது இ.ததோ.்கோ 
தோன. 1000 ரூபோ நோட சம்பளம் ்ேண்டும் 
எனறு அ்டம்பிடித்து ஏ்தோதேோரு ேத்கயில் 
அததன ேோஙகிக த்கோடுத்த அ்த இ.ததோ.
்கோ தோன. 1000 ரூபோ சம்பளத் -
ததப் தபறறுகத்கோடுக்க 
்ேண்டும் எனை ்கோர-
ணியோனது ததோழி-
லோளர்கதளப் ப்க-
த்டக்கோய்களோககி 
அரங்்கறைப்பட்ட 
அருதையோன நோ்ட்கம் 
எனறு அப்்போ்த விைரச்-
சித்தோர்கள் ஆயேோளர்கள்.   

ஆனோல் அநத ்ேதளயில் அதன சூட -
சுைம் யோருககும் புரியவில்தல. இப்தபோ-
ழுதுதோன ஆயேோளர்களின பதிவிலுள்ள 
யோதோரத்தம் தைல்ல தைல்ல ஆககிரமிப் -
தபக ்கோடடி ேருகினைதை தேளிச்சைோ-
கிைது. ஆனோல் இததன உரியமுதையில் 
உள்ேோஙகிக த்கோள்ளும் ேண்ணம் இனறும் 
தபருந்தோட்டத் ததோழிலோளர்கள் பககு -
ேப்ப்டோதை தோன ்ேததன. 1000 ரூபோ 
்ேதனத்துக்கோ்க அைரர ஆறுமு்கன ததோண்-
்டைோன அச்சோரம் ்போட்ட நோளது முதல் 
்கம்பனி தரப்பு ைறுப்பு ததரிவித்்த ேநதது.   

ஒருேத்கயில் அது புலிேோதலப் பிடித்த 
்கததயோகிப் ்போனது. ்கனவு நனேோ்கோத 
நிதலயி்ல்ய அைரரோனோர  ஆறுமு்கன 
ததோண்்டைோன. அேரின ேோரிசோ்க அரசி-
யல் ்களம் இைஙகிய ஜீேன ததோண்்டைோன 
த்கயிலும் புலிேோதலப் பிடிக்க ்ேண்டிய 
தபோறுப்பு ேநதது. போரிய இைப்பிலிருநது 
இ.ததோ.்கோ வின சரிதே சரிதசயய இது 
அேசியைோனது. இளம் பருேம் எனைோலும் 
ஜீேனின ஆளுதைதயக குதைத்து ைதிப்பி்ட 
முடியோது. அேரின அணுகுமுதை அபோரைோ-
்க்ே விளஙகியது. ்பச்சுேோரத்தத மூலம் 
்கம்பனி தரப்தபப் 

பணியதேக்க முடியோது எனபததப் புரிநது 
த்கோண்்ட அேர, ்கன ்கச்சிதைோ்க அரசோங்கத்-
தின பக்கம் ்கோய ந்கரத்தினோர. ஆனோல் இதத 
்கம்பனி தரப்பு எதிரபோரத்திருக்கோது. ்கலக-
்கத்து்ட்ன்ய ்பச்சுேோரத்தத ்ைதைககு 

ேநதது. அதிரடியோ்க நோதளோனறுககு 
1000 ரூபோ சம்பளம் 

த த ோ ழி ல ோ ள ர ்க -
ளுககு ேைங்க 

் ே ண் டு ம் 
எனறு அரச 
த ர ப் பி ல் 
ஆ த ண 

தேளியோ்க சூடு 
்கண்்ட பூதனயோகிப் 

்போனது ்கம்பனி தரப்பு. 
எனினும் முரண்டுப் பிடிதயத் 

தளரத்த தயஙகி நீதிைனைம் ேதரயில் 
்போனது. அஙகும் ஏைோறை்ை எஞ்சியது.

அரசோங்கத்ததப் தபோறுத்தேதர இது 
முடிக்கப்பட்ட ஒரு சைோச்சோரம். இ.ததோ.
்கோதேப் தபோறுத்தேதர இது ஒரு சோததன. 
ஆனோல் ததோழிலோளர்கதளப் தபோறுத்த 
ைடடில் முடிவு ததரியோத ததோ்டர ்கதத. 
1000 ரூபோ சம்பள அதி்கரிப்பின சோத்கத் 
தனதைதய முழுதையோ்கப் தபை முடியோத-
ேோறு ்தோட்ட நிரேோ்கங்கள் ்போடும் கிடுக -
குப் பிடியினோல் திககிக திணறும் பரிதோப 
நிதல. இதன பிரதிபலனோ்க்ே இனறும் பர-
ேலோ்க இ்டம் தபறறுேரும் ்ேதல நிறுத் -
தப் ்போரோட்டங்கள் உள்ளதும்   ்போச்சுதோம் 
தநோள்தளக ்கண்ணோ நிதல.   

அரசோங்கம் அதில் ததலயி்ட ேோயப்பு்கள் 
இருப்பதோ்க ததரியவில்தல. ஏதனனில் 
அரசு விடுத்த உத்தரவு நத்டமுதையில் 
இருககிைது. அததன ஏறறுக த்கோண்டுள்-
ளன ்கம்பனி நிரேோ்கங்கள். ்ேதல நோள் 
குதைப்பு, அதரப்்பர சங்கதி, ்ைலதி்க 
த்கோழுநது பறிப்புக்கோன விதல நிரணயம் 
்போனை வி்டயங்கள் இப்தபோழுது ததோழில் 

ரீதியிலோன பிரச்சிதன-

்கள். அததனப் ்பசித்தீரக்க ்ேண்டிய 
தபோறுப்பு ைதலய்க ததோழிறசங்கங்கதளச் 
சோரநதது. ஆனோல் அநத ததோழிறசங்கங்கள் 
எனன தசயது த்கோண்டிருககினைன?

ததோழிலோளர்கதள ்ேதல நிறுத்தத்-
துககுத் தூண்டி விடடுக த்கோண்டிருககின -
ைன. ்ேதல நிறுத்தப் ்போரோட்டங்கதள 
்களப்பணி ஆயவு தசயது த்கோண்டிருககின -
ைோர்கள் ததோழிறசங்க உத்தி்யோ்கத்தர்கள். 
அவ்ேளவுதோன. ்கம்பனி தரப்பு இைஙகி ேரு-
ேதோ்கத் ததரியவில்தல. தைது தற்போததய 
்போகத்க ைோறறுேதற்கோன சமிகதஞ எத -
தனயும் ்கோடடுேதோ்கவும் இல்தல. ததோழிற -
சங்கங்களின பலவீனம்தோன ்கம்பனி 
தரப்புககு அத்துப்படியோச்்ச! இததனப் 
பயனபடுத்திக த்கோண்டு ததோழிலோளர்கதள 
ேஞ்சிககும் திட்டங்கதள நத்டமுதைப்ப-
டுத்த முயல்கினைது ்கம்பனி தரப்பு.   

ததோழிலோளர்கள் இனறு ேருேோய இைப்-
பினோல் ேோட்டம் ்கண்டுள்ளோர்கள். அதி்க -
ரித்து ேரும் விதலேோசி உயரேோல் நிதல 

குதலநது ்போயுள்ளோர்கள். இநதப் 
பினபுலத்தத தோம் 

எப்படி பயனபடுத்திக த்கோள்ளலோம் எனப -
தி்ல்ய ்கம்பனி தரப்பின ்கேனம் முழுே -
தும் தசல்கினைது. த்கோ்ரோனோ ்கோலத்தில் 
நோ்்ட நசிநது ்போய மு்டஙகிக கி்டநதது. 
இநத நிதலயிலும் கூ்ட உரிய போது்கோப்பு 
ஏறபோடு்கள் ஏதுமினறி ்தோட்ட ைக்கள் 
ைடடும் ்ேதல தசயது த்கோண்டிருநதோர-
்கள். இதனோல் ்தயிதல உறபத்தியில் 
போரிய வீழ்ச்சி எதுவும் ஏறப்டவில்தல. 
தைது ்ததேயிதன உத்்தசித்து ்கட்டோ-
யம் தினந்தோறும் ததோழிலுககுச் தசல்ல 
்ேண்டும் எனப்த ்தோட்ட ைக்களின 
உண்தை நிதலதை. இது்ே ்கம்பனி தரப் -
புககு சோதைோகி இருககும் தனதை.   

ஆனோல் தம்தை நம்பியிருககும் அப்போ -
வித் ததோழிலோளர்களுக்கோ்க 1000 ரூபோ சம் -
பளத்தத முழுதையோப் தபறறுத்தர  திரோ -
ணியில்லோத ்கோரணத்தோ்ல்ய ்ேதல 
நிறுத்தப் ்போரதேயில் ைறறுதைோரு நோ்ட-
்கத்தத ைதலய்க ததோழிறசங்கங்கள் அரங -
்்கறறி ேருகினைதோ எனை ்்கள்வி எைோைல் 
இல்தல.   

முனபு ஒரு ்கோலக்கட்டத்தில் ்தோட்ட 
நிரேோ்கங்கதள ஆடடிப் பத்டக்கககூடிய 
ேலிதை தபறறிருநதன இநதத் ததோழிற-

சங்கங்கள். 1992்களுககுப் பின 

கூடடு ஒப்பநதம் நத்டமுதைககு ேநதது. 
இதன மூலம் ச்கல பிரச்சிதன்களுககும் 
்பச்சுேோரதத ேழியோ்க்ே தீரவு ்கோண்பது 
எனனும் உ்டனபோடு ஏறபட்டது. இதனோல் 
்ேதல நிறுத்தப் ்போரோட்டங்களுககு 
்ேதல குதைேோனது. எனினும் கூ்ட சில 
பல வி்டயங்களில் இழுபறி நிதலதை 
நீடித்்த ேநதது. ்கோல்கதியில் ததோழிறசங -
்கங்களின பலவீனத்தத நனகு எத்ட்போட-
டுக த்கோண்்ட ்கம்பனி தரப்பு முரண்டு 
பிடிக்க ஆரம்பித்தது. 

சம்பள அதி்கரிப்பு, 1000 ரூபோ ்ேதனம் 
்்கோரல் வி்டயங்களுக்கோ்க ச்கல ததோழிறசங-
்கங்களும் தனித்தனியோ்கவும் கூட்டோ்கவும் 
்போரோட்டங்கதள ந்டோத்தி ேநதன. ஏதனய 
ததோழிறசங்கங்களின மு்கங்களில் ்கரிதயப் 
பூசி வி்ட ்கங்கணம் ்கடடி ்்கோதோவில் குதித்-
தது இ.ததோ.்கோ.

இநத பினபலத்தில் தோன அரசோங்கத்தின 
ததலயீடு நி்கழ்நதது. 1000 ரூபோ சம்பள 
நிரணயைோனது. ஆரம்பத்தில் இருந்த 
1000 ரூபோ சம்பளத்ததக ்்கோரிேநத 
இ.ததோ.்கோேோல் அடிப்பத்டச் சம்பளைோ்க 
1000 ரூபோதேப் தபறறுத்தர இயலோைற 
்போனது. இதன தோறபரியத்ததப் புரிநது 
த்கோள்ளை்ல ததோழிலோளர்கள் ைகிழ்ச்சி -
யில் திதளத்தது எனன்ேோ உண்தை. 

எனினும் த்கககு எடடியும் ேோயககு 
எட்டோத நிதலதைதய இனறு அனுபவிக -
கினைனர. அேர்கதள உசுப்்பறறி ்ேதல 
நிறுத்தப் ்போரோட்டங்கதள ந்டோத்தி தைது 
இருப்தபக ்கோப்போறறிகத்கோள்ள முதன-
கினைன இநதத் ததோழிறசங்கங்கள்.

இனறு கூடடு ஒப்பநதம் நத்டமுதையில் 
இல்தல. ்கம்பனி நிரேோ்கமும் ததோழிற -
சங்கங்களும் சி்ந்கபூரேைோ்க ்பசித் தீர -
வு்கோண ேோயப்பு ஏது்ை இல்தல. அர -
சோங்கத்தின ைத்தியஸ்தம் இ்டம்தபை 
சநதரப்பம் கித்டயோது. அப்படி எனைோல் 
100 0ரூபோ உயரதே முழுதையோ்கப் 
தபை்ே முடியோதோ?  குைப்பங்களுககுக 
்கோலம் தோன ்கடிேோளம் இ்ட்ேண்டும். 
அ்த ்நரம் 1000 ரூபோ சம்பள நிரணயம் 
பறறிய அரசோதண அலடசியப்படுத்தப்ப-
்டக கூ்டோது. ஏதனனில் இது ஒரு சமூ்கத்தின 
ேோழ்ேோதோர விே்கோரம். ேயிறறுப்போட -
டுப் பிரச்சிதன!  

கையறு  நிகையில் சஙைஙைள்
கைதூக்கி விட மறுக்கும் ைம்்பனிைள்

எட்டாக்  
கனியடான  ஆயிரம்  

ரூபடா!

படைபபபாளர் மல்லிடை சி. குமபாரின் இரணைபாம் ஆணடு நிடைவு திைதடதை முன்னிட்டு அகைரபததைடை ல�பாவர் கிரன்லி தைமிழ் விததியபா�ய இ�ககிய மன்்ற ஏறபபாட்டில் அதிபர் கு. பபா�கிருஷ்ணன் தைட�டமயில் நிடைலவநதைல் நிைழ்வு ைைநதை ஜைவரி 27ம் திைதி பபாைசபாட� 
மணைபததில் நடைபபற்றது. மபா்ணவியரின் தீப நிடைலவநதைல், மல்லிடை சி. குமபார் நிடைவு உடரைளுைன் இநநிைழ்வு நடைபபற்றது.    

படைபபபாளர் மல்லிடை சி. குமபாரின் இரணைபாம் ஆணடு நிடைவுதிை நிைழ்வு

பனபபாலபா...?

சி.ப. சீலன  ...?

கிணறு வெட்ட பூதம்  கிளம்பிய விெகாரமாகிப்  
ப�ான ஆயிரம் ரூ�ா சம்�ள  விெகாரம்

பெருந்தோட்ட கோரியோலயஙகளுக்கு

படித்த ்தமிழ் இளைஞர் யுவதிகளை
நியமிபபதில் என்ன ்தளை? சஙைஙைள் 

வபாளபாவிருபபது 

ஏன்?



முன்னாள் பிரதியைமச்சரும் சிேரஷ்ட மைலயக 
அரசியல்வாதியுமான வீ. புத்திரசிகாமணி
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ேக: எதற்காக தமிழ் கட்சிகள் 
கூட்டணியாக ெசயற்பட 

ேவண்டும்?
ப: மைலயகம், வடக்கு, �ழக்�ல் 

வாழும் த�ழ் மக்கள் பல துயரங்-
கைள அனுப�த்து வரு�றார்கள். இந் 
�ைல�ல் ெநருக்க�கைள மைறமுக-
மாகவும், ேநர�யாகவும் த�ழ் மக்கைள 
�ர���த்துவம் ெசய்யும் தைலவர்கள் 
ெவறுமேன பத்��ைக அ�க்ைககைள 
�டுக்காது பாராளுமன்றத்�ல் உருக்க-
மாக குரல் எழுப்ப ேவண்டும்.

த�ழர் �டுதைல கூட்ட��ல் சட்டத்-
தர�கள் பலர் உள்ளனர், அேதேபால 
ஏைனய கட்�க�லும் அர�யல் சாணக்-
�யர்கள் காணப்படு�ன்றனர். இவர்கள் 
எல்லாம் ஒன்�ைனந்து கலந்தாேலா-
�த்து நடவ�க்ைக எடுக்க ேவண்டும். 

ேக: அண்ைமயில் தமிழ் 
ேபசும் கட்சிகள் கூட்ட-

ணியாக ெசயல்பட நடவடிக்ைக 
எடுத்தார்கேள அதன் தற்ேபாைதய 
நிைலெயன்ன?
ப: உற்சாகமாகவும், ேவகமாகவும் 

உருவான அந்த கூட்ட� உைடத்த 
ேசாடா ேபாத்தல் ேபாலா� �ட்டது 
என்ேற கருது�ேறன்.

எந்தளவுக்கு ேவகமாக உருவானேதா 
அந்தளவுக்கு ேவகமும் இல்லாமல் 
ேபாய்�ட்டேதா என்றும் கருது�ேறன். 
காரணம் இந்த கூட்ட��ல் எல்லா 
த�ழ் அைமப்புகளும், கட்�களும் 
ேசர்க்கப்பட�ல்ைல. இந்த கூட்ட�-
�ல் முஸ்�ம் மற்றும் மைலயக சமூ-
கங்க�ன் �ரச்�ைனகள் எவ்வாறு 
�ர்ப்பது அவற்ைற சர்வேதசத்�ற்கு 

எவ்வாறு ெகாண்டு ெசல்வது 
ேபான்ற �டயங்க�ல் ஒரு�த்த 
கருத்துக்கு வர�ல்ைல என்பதுடன் 
இந்தக் கூட்டைமப்�ன் ெசயற்பாடு-
கள் அவசர அவசரமாக நைடெபற்-
றதால் எ�ர்காலத்�ல் இதன் ெசயற்-

பாடுகள் எவ்வா�ருக்கும் என்பைத 
அனுமா�க்க மு�யாதுள்ளது.

ேக: இக் கூட்டைமப்புக்குள் 
ஏற்கனேவ பிளவு ஏற்பட்டு 

விட்டதா?
ப: �ளவு ஏற்பட்டு �ட்டதா என நான் 

ெவ���ருந்து உறு�யாக கூறமு-
�யாது. ஆனால் த�ழ் ேபசும் மக்க-
ளுைடய ெபாதுவான �ரச்�னக�ன் 
ேப�ேலேய அவர்கள் ஒன்று ேசர்ந்தார்-
கள். இருப்�னும் �ரச்�ைனகளுக்கு 
எவ்வாறு �ர்வு காணுவது என்பது 
ெதாடர்�ல் அவர்களுக்குள் �க்கல் ஏற்-
பட்டுள்ளது ேபாலத் ெத��றது. �ளவுப்-
படக்கூடாது. ேமலும் இவர்கள் ஒதுக்� 
ைவத்�ருக்�ன்ற அல்லது ேசர்க்கப்ப-
டாத த�ழ் கட்�கள் மற்றும் அைமப்பு-
கைளயும் ஒருங்�ைணத்து ெசயற்பட 
ேவண்டும். முத�ல் வடக்�ல் உள்ள 
�ரச்�ைனகள், �ழக்�ல் உள்ள �ரச்�-
ைணகள், மைலயகத்�ல் உள்ள �ரச்�-
ைனகள் என வைகப்படுத்� எந்ெதந்த 
அணுகுமுைறகைள ேமற்ெகாள்ள 
ேவண்டும் என்பைதத் �ர்மா�க்க 
ேவண்டும்.

ெவறுமேன ஒரு அர�யல் ேநாக்கத்-
�ற்காக அைமப்ெபான்ைற உருவாக்� 
�டக்கூடாது. இைத மக்கள் மயப்படுத்த 
ேவண்டும். அைனத்து த�ழ் தரப்புக்-
கைளயும் உள்வாங்� ெபாதுவான 
�ைலப்பாட்டுக்கு வந்து கருத்துக்கைள 
ேகட்ட�ந்து �றப்பான மு�வுக்கு வந்து 
இந்த அைமப்ைப ெசயல்படுத்�னால் 
�ளவுக்கு அங்கு இட�ல்ைல என நான் 
கருது�ேறன். 

ேக: இந்த அைமப்பில் ஏன் 
இ.ெதா.காைவ இைணக்-

கவில்ைல?
ப: இ.ெதா.காைவ கட்டாயமாக 

இைணக்க ேவண்டும். ஆனால் காங்-
�ரஸ�க்கு அைழப்பு �டுக்கப்பட்டதா, 
இல்ைலயா அல்லது இவர்கள் இைண-
ய�ல்ைலயா என்பைத ச�யாக கூற-
மு�ய�ல்ைல. அைமப்ைப உருவாக்�-
யவர்கள் அைனவருேம எ�ர�ையச் 
ேசர்ந்தவர்களாக இருந்ததால் ஆளும் 
கட்�க்கு ஆதரவான இ.ெதா.காைவ 
இைணத்துக் ெகாள்வது ச�யாக இருக்-
காது எனக் கரு��ருக்கலாம்.

அப்ேபாதுதான் மைலயக மக்களு-
ைடய �ரதான �ரச்�ைனகளுக்கும் 
�ர்வு காண மு�யும். த�ழ் ேபசும் கட்-
�க�ன் கூட்ட� என்ற ெபாதுவான 
கருத்துக்கு அைமய அைனத்து த�ழ் 
கட்�களும் ேவறுபா�ன்� இைணந்து 
ெசயற்படுவது அவ�யமாகும். 

ேக: நாட்டில் இவ்வாறான 
சூழ்நிைலயில் தமிழ் 

கட்சிகள் பிரிந்து ெசயற்படுவைத 
எப்படிப் பார்க்கிறீர்கள்?
ப: த�ழ் ேபசும் மக்கைள �ர���த்-

துவம் ெசய்யும் கட்�கள் த�த் த�ேய 
ெசயற்பட்டால் எ�ர்காலத்�லும் த�ழ் 
ேபசும் மக்களுக்கு பங்கம் ஏற்படும் 
என்பைத கடந்த காலமும், �கழ்கால-
மும் எடுத்துக்காட்�யுள்ளது என்பைத 
யாரும் மறுக்க மு�யாது.

இவ்வாறான �ளவு காரணமாக 
மைலயகம், உட்பட வடக்கு, �ழக்கு மக்-
களுைடய �ரா �ரச்�ைனகளுக்கு ஒரு-
�த்த �ர்ைவ காணமு�யாது. ேமலும் 
�ரச்�ைனகள் வலுப்ெபறவும் ெசய்யும்.

அரசாங்கம் இம்மக்க�ன் �ரச்�-
ைனக்காக ேபாரா�னால் அல்லது �ர்ப்-
பதற்கு முன்வந்தால் ெசயற்படும் ஒரு 
பண்ைப பார்க்க மு��றது. 

அதற்கு எ�ராக எ�ர்க் கட்��னர் 
மைலயகம், வடக்கு, �ழக்கு ஆ�ய 
த�ழ் ேபசும் மக்களுைடய �ரச்�ைன-
க�ல் இவ்வாறு �ந்�த்தால் த�ழ் 
ேபசும் மக்க�ன் எ�ர்காலம் ேகள்�கு-
�யாகேவ மு�யும். ஆைகயால் த�ழ் 
ேபசும் மக்களுைடய �ரச்�ைனகளுக் 
ெபாதுவான ேவைலத்�ட்டேம அவ�-
யம். 

உதாரணமாக மைலயக மக்களு-
ைடய �ரஜா உ�ைம �டயத்ைதச் 
ெசால்லலாம். �ம்பு ேபச்சுவார்த்ைத-
�ல் இது முத�டம் வ�த்தது. அதன் 
காரணமாகேவ எமக்கு �ரஜா உ�ைம 
�ைடத்தது. இதற்கு �ன் யாரும் இதற்கு 
உ�ைம ெகாண்டா��ருக்கலாம் அது 
ேவற �டயம். ஆனால் �ம்பு ேபச்சு-
வார்த்ைத�ல் �ரஜா உ�ைம �ரச்�-
ைனைய அவர்கள் முதன்ைமப் படுத்�-
னார்கள்.

ேக: இலங்ைகயில் மூத்த 
தைலவர்களின் கடந்த 

கால அரசியலுக்கும் சமகால 
அரசியலுக்கும் இைடேய நீங்கள் 
காணும் வித்தியாசம். பற்றி 
ெசால்வீர்களா?
ப: இலங்ைகக்கு சுதந்�ரம் �ைடப்-

பதற்கு முன் எவ்வாறு தைலைமகள் 
ெசயற்பட்டார்கள்,அதற்கு �ன் நாட்ைட 
வளப்படுத்த எவ்வாறு ெசயற்பட்டார்கள் 
என்பது நாம் அ�ந்தைவ.

பு�ய தைலமுைற�னர் ஆட்�ப் 
ெபாறுப்புக்கு வந்ததும் நாடு ப�ப்ப�-
யாக எவ்வாறு �ழ்ச்� அைடந்தது என்-
பைதயும் நாம் அ�ேவாம்.

�.எஸ்.ேசனாநாயக்க, எஸ்.டப்�யு.
ஆர்.�.பண்டாரநாயக்கா காலங்க�ல் 
த�ழர்களுக்கும், �ங்களவர்களுக்கும் 
இைட�ல் காணப்பட்ட இணக்கப்பாடு 
எவ்வாறு ப�ப்ப�யாக தளர்வைடந்து 
வரு�றது என்பைத அவதா�க்க மு�-
�றது.

 இப்ேபாது ெபரும்பான்ைம மக்கள் 
இந்த நாட்�ன் உ�ைமகள் அைனத்-
ைதயும் அனுப�க்க ேவண்டும். �று-
பான்ைம த�ழ் ேபசும் மக்கள் நசுக்-
கப்பட ேவண்டுெமன்ற �ந்தைன பலம் 
ெபற்று வருவைத இப்ேபாது பார்க்�-
ேறாம். இப் ேபாக்குப் �ரச்�ைனகைள 
ேமலும் வளர்க்கும்.

ேக: மைலயக மக்கள் 
ெபருந்ேதாட்டங்களில் 

நசுக்கப்படுகின்றனரா?
ப: ஆம் நசுக்கப்படு�ன்றனர். மைல-

யகத்�ல் நானும் ஒரு �ேரஸ்ட அர�-
யல்வா�.

 1983ஆம் ஆண்டு முதல் அர�ய�-
லும் ச� ெதா�ற்சங்க ெசயற்பாட்�லும் 
ச� மைலயக மக்களுைடய அேனக-
மான உ�ைம �ரச்�ைனகளுக்காக 
ேபாரா� �ர்வுகைள ெபற்றுக்ெகாடுத்த-
வன். அன்று ெதா�லாளர்கள் சலுைக-
கள், உ�ைமகைள அனுப�த்தார்கள். 
இன்று அவர்கள் அனுப�த்து வரும் 
ேவதைனகைள அவதா�த்து வரு�-
ேறன். ெதா�ற்சங்கங்க�ன் சக்�யால் 
தான் ெபருந்ேதாட்ட சமூக அர�யல் 
இயங்�யது. ஆனால் இன்று அவ்வா-
�ல்ைல. மைலயக மக்களுைடய 
ேதைவகள் அ�க�த்துள்ளன. அன்று 
மைலயக அர�ய�ல் லயத்து கூைரக-
ளுக்கு தகரம் மாற்றுவது, மலசல கூடம் 
அைமப்பதுேபான்ற ேதைவகேள �ரதா-
னமானைவயாக இருந்தன. 

இன்று மக்களுைடய அ��ருத்� 
�ரதான �ரச்�ைனயா� உள்ளது. 
இன்று சம்பள உயர்வு ெதாடர்பாக 
ேப�னால் ேதாட்ட ெதா�லாளர்கள் 
எமது �ள்ைளகைள ப�க்க ைவப்பது 
எப்ப� என்பது பற்� ேயா�க்�றார்-
கள். அந்த அள�ற்கு மைலயகம் 
மா�யுள்ளது. ஆனால் மைலயக அர-
�யல்வா�கள் ெப�தாகமாற�ல்ைல. 
அரசாங்கம் அவ்வப்ேபாது மைலயக 
ெபருந்ேதாட்ட மக்கள் அ��ருத்�க்கு 
வழங்கும் பணத்ைத தாங்கள் ெகாடுத்-
ததாக ெசால்�த் ��யும் �ைலைய 
பார்க்�ேறாம்.

உதாரணமாக கடந்த அரசாங்கத்�ல் 
ெபருந்ேதாட்டங்க�ல் �டு கட்டவும், 
பாைதகள் ேபாடவும் ஏைனய அ��-
ருத்�களுக்கும் பல ேகா�க் கணக்�ல் 
பணம் வழங்கப்பட்டது. எ�னும் தைல-
வர்கள் இதற்கான பணத்ைத தாங்கள் 
வழங்�யதாக மக்க�டத்�ல் கூ� அர-
சாங்கம் இைத வழங்�யது எனக் கூற 
மறுத்ததால் சமூக மாற்றத்�ற்கான 
அ��ருத்�க்கு �த்�ட்ட ஐ.ேத.கைவ 
மறந்து �ட்டனர்.

தாங்கள் தான் அ��ருத்� ெசய்ேதாம் 
என்று தம்பட்டம் அ�த்து வாக்கு ெபற்று 

ெகாண்டவர்கள் இப்ேபாது முன்வந்து 
தைடபட்ட ப�கைள ெதாடர்ந்�ருக்க-
லாம் அல்லவா? இப்ேபாது இது ஒரு 
ேகள்�யாக மக்கள் மத்��ல் எழுந்-
துள்ளது. அர�யல் ��யாக மைலயக 
தைலைமகைள பார்க்கும் ேபாது 
ெபரும்பாலாேனார் அைரேவட்காடா-
கேவ �கழ்�ன்றனர். 

ேக: ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்-
களின் இன்ைறய நிைல 

பற்றி ேபசுேவாமா?
ப: ேதாட்டத் ெதா�லாளர்களுக்கு 

உயர்த்தப்பட்ட ஆ�ரமும் முைறயாக 
ெதா�லாளர் கரம் �ட்ட�ல்ைல. ஆங்-
காங்ேக ேபாராட்டம், ந�ந்த வாழ்வு 
ெதா�ற்சங்க நடவ�க்ைக முடக்கம் என 
பல்வைகப் �ரச்�ைனகள் முைளத்துள்-
ளன. ெபருந்ேதாட்ட துைறைய முடக்� 
மக்கைள ேதாட்ட ெதா��ல் இருந்து 
அகற்� வளங்கைள சூைறயாடுவதற்கு 
�ட்டம் வகுக்கப்படுவதாகேவ கருது�-
ேறன். அந்தக்காலத்�ல் ேதாட்டங்க�ல் 
ஒரு ஏக்கருக்கு 15 ெதா�லாளர்கள் 
அ�ப்பைட�ல் ேவைல ெசய்வார்கள். 

இப்ேபாது இந்த வழைம மா� ேதாட்-
டங்க�ல் ப�களுக்கு ெதா�லாளர்-
கள் ேபாதாத �ைல ஏற்பட்டுள்ளது.

ேதாட்டத்ைத �ட்டு ெதா�லாளர்கள் 
ெவ��ல் வந்து உைழக்கும் �ைல 
ஏற்பட்டுள்ளது. என்னுைடய �வசாய 
கா��ல் ப�யாற்றும் ெதா�லா-
ளர்களுக்கு இரண்டு ேவைள உணவு 
வழங்� ஒருவருக்கு �னம் 2000/= 
ரூபா என்ற அ�ப்பைட�ல் ேவதனம் 
வழங்கு�ேறன்.

ஆனால் ேத�ைல ேதாட்டங்க�ல் 
ஆ�ரம் ரூபாய் வழங்க மு�யாது 
என்�றார்கள். இதனால் ேதாட்டங்கள் 
ெதா�லாளர்கைள இழக்�ன்றன. 
அேநகமான ேதாட்டங்கள் காடுகளா-
கேவ ஆ��ட்டன. அந்தக் காலத்�ல் 
ேத�ைல ேதாட்டங்கள் முைறயாக 
�றப்பாக பராம�க்கப்பட்டு. "எங்கள் 
ேதாட்டம்" என ெபருைமயாக ெதா�லா-
ளர்கள் ெபருைமப்பட்டார்கள்.

 (04 ஆம் பக்கம் பார்க்க)

ேபார் �ைறவைடந்து 12 வரு-
டங்கைள தாண்� �ட்டாலும் 

கூட வடபகு� மக்க�ன் மனங்க�ல் 
இன்னும் �ராத ரணங்களும் �ர்க்கப்-
படாத �ரச்�ைனகளும் ெதாடர்ந்து 
ெகாண்டுதான் இருக்�றது. கா�ப் 
�ரச்�ைன, காணமல் ஆக்கப்பட்ட உற-
வுகள் ெதாடர்பான �ரச்�ைன, �ட்டுப் 
�ரச்�ைன, �னவர் �வகாரம், த�ழ் 
ைக�கள் �டயம், �ள்கு�ேயற்றம் என 
அவர்கள் முன்பாக உள்ள �ரச்�ைனகள் 
�ண்ட பட்�யல் ���றது. 

காலத்துக்குக் காலம் அந்த மக்களுக்கு 
நம்�க்ைகயூட்டும் வார்த்ைதகளும் வாக்-
குறு�களும் அடுக்கப்பட்டாலும் அைவ 
�ைறேவறாமேல கடந்து �ட்ட வரலாேற 
அ�கம்.

இந்த �ைல�ல் தான் அண்ைம�ல் 
��க்கான அணுகல் என்ற ெதா�ப்-
ெபாரு�ல் வடக்�ல் �� அைமச்�ன் நட-
மாடும் ேசைவ நடத்தப்பட்டது. இதற்கு 
முன்னரும் நடமாடும் ேசைவகள் நடத்தப்-

பட்டாலும் இது மாறுபட்டதும் முன்ேனற்ற-
கரமானதுமான நடமாடும் ேசைவயாக 
அைமந்தது என்பதற்கு கலந்து ெகாண்ட 
ெபருந்ெதாைகயான மக்களும் நடமா-
டும் ேசைவ ஏற்படுத்�ச் ெசன்ற மாற்றங்-
களும் சாட்� பகரும்.

அவற்றுக்கு ேமலாக நல்�ணக்கம்,-

கா� �வகாரம், காணமல் ஆக்கப்-
பட்ேடார் �ரச்�ைன, அர�யல் ைக� 
�வகாரம், சட்டச் �க்கல்கள் என பல 
�டயங்கள் ெதாடர்�ல் �ர்வு �ைடக்கும் 
என்ற நம்�க்ைக ஏற்படும் வைக�ல் 
இந்த ��க்கான அணுகல் அைமந்�-
ருந்தது. ேபச்சள�ல் �ன்று �டாது 

ெசய�ல் பல �டயங்கள் நடந்�ருப்பேத 
அதற்குக் காரணம் எனலாம்.

சம்�ரதாய நடமாடும் ேசைவகளுக்கு 
அப்பால் ெசன்று அந்த மக்க�ன் �ரச்�-
ைனகைள ேகட்ட�ந்து �யாயமான �ர்வு 
வழங்கும் வைக�ல் 5 நாட்கள் 5 மாவட்-
டங்க�லும் ��க்கான அணுகல் நடமா-
டும் ேசைவ நடத்தப்பட்�ருந்தது.

�� அைமச்சர் அ� சப்��ன் �ட்-
டத்�ற்கு அைமய வட மாகாணத்�ல் 
��க்கான அணுகல் நடமாடும் ேசைவ 

�கழ்ச்�த் �ட்டம் கடந்த ஜனவ� 26 
முதல் 30 வைர �றப்பாக நடந்து மு�ந்-
தது. அைமச்சரைவ மு�வுக்கு அைமய 
வடக்�ல் முதலாவது நல்�ணக்க ேநாக்-
�லான இந்த ேசைவ ஆரம்பமானேதாடு 
�ழக்கு மாகாணத்�ல் மட்டக்களப்பு, 
ெதன்மாகாணத்�ல் மாத்தைற மற்றும் 
மத்�ய மாகாணத்�ல் நுவெர�யா 
ேபான்ற மாவட்டங்கைள ைமயமாகக் 
ெகாண்டு அடுத்த நடமாடும் ேசைவகள் 
மற்றும் நல்�ணக்க ேவைலத்�ட்டங்-
கைள நடாத்துவதற்கு �� அைமச்சு �ட்-
ட�ட்டுள்ளது.

யுத்தத்�னால் பா�க்கப்பட்ட வடக்�ல் 
முதலாவது ேசைவ நடத்த ெத�வு ெசய்-
யப்பட்டேதாடு �� அைமச்�ன் �ழுள்ள 
�றுவனங்கள் மற்றும் ெதாடர்புள்ள �று-
வனங்கள் இ�ல் பங்ேகற்று மக்க�ன் 
அேநக �ரச்�ைனகளுக்கு உடன� �ர்வு-
கைளயும் நம்�க்ைக ஏற்படுத்தும் ப�ல்-
கைளயும் வழங்��ருந்தன. கு�ப்பாக 
�� அைமச்சர் அ� சப்�யும் ெவ��வ-
கார அைமச்சர் ேபரா��யர் �.எல் ��சும் 
ெபாதுமக்கைளயும் பல்கைலக்கழக 

மாணவர்கைளயும் சந்�த்து அவர்க�ன் 
�ரச்�ைனகைள ேநர�யாக கலந்துைர-
யா�யது முக்�ய அம்சமாகும்.

 இந்த நடமாடும் ேசைவ�ன் ேபாது 
அரச அ�கா�கள், பல்கைலக்கழக மாண-
வர்கள், இைளஞர்கள் மற்றும் ெபாதுமக்-
களுக்கு சமாதானம் மற்றும் நல்�ணக்-
கம் ெதாடர்�ல் கற்றுக் ெகாடுப்ப�ல் 
�ேசட கவனம் ெசலுத்தப்பட்டது.

வடபகு� மக்க�ன் �ரச்�ைனகளு-
டன் ேநர� ெதாடர்புள்ள காணமலாக்கப்-
பட்ட நபர்கள் ெதாடர்பான அலுவலகம், 
ேத�ய ஐக்�யம் மற்றும் நல்�ணக்கத்-
�ற்கான அலுவலகம், இழப்�டுகளுக்-
கான அலுவலகம், இலங்ைக சட்டஉத-
�கள் ஆைணக்குழு, இணக்க சைப, 
மாவட்ட �ரேதச ெசயலகங்கள் உட்பட 
�ரதானமான �றுவனங்க�ன் �ர���-
கள் இந்த நடமாடும் ேசைவக�ல் பங்-
ேகற்றனர்.

 26ஆம் �க� முதல் நாள் �கழ்வு 
வவு�யா�ல் உத்�ேயாகபூர்வமான 
ஆரம்�த்து ைவக்கப்பட்டது. 27 மற்றும் 
28 ஆம் �க�க�ல் ��ெநாச்� மத்�ய 
மகா �த்�யாலயத்�ல் நடமாடும் ேசைவ 
நைடெபற்றது. 29 மற்றும் 30 ஆம் 
�க�க�ல் யாழ் மத்�ய கல்லூ��ல் 
யாழ் மாவட்ட நடமாடும் ேசைவயும் நல்-
�ணக்க ெசயற்பாடுகளும் நைடெபற்-
றன. அத்ேதாடு வவு�யா, மன்னார், 
��ெநாச்�, முல்ைல�வு மற்றும் யாழ் 
மாவட்ட ெசயலகங்கைள ைமயமாக 
ைவத்தும் �கழ்வுகள் ஒழுங்கு ெசய்யப்-
பட்�ருந்தன.

இவற்றுடன் இைணந்ததாக ��-
ெநாச்� ��மன்ற கட்டடத் ெதாகு�, மாங்-
குளம் ��மன்ற கட்டடம், ��ெநாச்� 
இந்து கல்லூ� ஸ்மார்ட் �ளாஸ் அைற 
�றப்பு என்பனவும் இடம்ெபற்றைம 
முக்�ய அம்சமாகும்.

இது த�ர புனர்வாழ்வ�க்கப்பட்ட 
முன்னாள் இளம் ேபாரா�களுடனான 

நல்�ணக்க அலுவலக அ�கா�க�ன் 
சந்�ப்பு, வடமாகாண சட்டத்தர�கள் 
சங்கத்துடனான சந்�ப்பு, பல்கைலக்க-
ழக மாணவர்களுடனான கலந்துைரயா-
டல் என்பனவும் இ�ல் அடங்��ருந்தன. 
காணாமலாக்கப்பட்டவர்க�ன் குடும்-
பங்களுக்கு இழப்�டு வழங்கும் �கழ்-
வும் இவற்�ல் அடங்கும். முக்�யமாக 
கா�ப் �ரச்�ைனகள் ெதாடர்பாக அ�-
வூட்டும் �கழ்வுகள் மாணவர்களுக்கான 
அ�வூட்டல் �கழ்வுகளும் இவற்றுடன் 
இைணந்ததாக நைடெபற்�ருந்தன.

வடபகு� அரச அ�கா�களுக்கு ��ப்-
புணர்வு வழங்கும் �கழ்ச்�களும் கூட 
ஏற்பாடு ெசய்யப்பட்�ருந்தன.

ெபாது மக்கள் மற்றும் பல்கைலக்க-
ழக மாணவர்களுடனான கலந்துைரயா-
டல்கள் மற்றும் ஊடக மாநாட்�ன் ேபாது, 
வடபகு��ல் �ண்டகாலமாக �ர்க்கப்படா-
துள்ள பல்ேவறு �ரச்�ைனகள் ெதாடர்-
�ல் �� அைமச்சர் அ� சப்��டமும் 
ெவ��வகார அைமச்சர் �.எல்.���ட-
மும் ேகள்�க் கைணகள் ெதாடுக்கப்பட்-
டன. பயங்கரவாதத் தைடச்சட்டம், த�ழ் 
ைக�க�ன் �டுதைல, த�ழ் ேத�ய 
கூட்டைமப்புடனான கலந்துைரயாடல், 
கா�ப்�ரச்�ைன என்பன அவற்�ல் 
�ரதான இடம்��த்தன.

பயங்கரவாதத் தைடச்சட்டத்�ன் �ழ் 
ைகதான பல த�ழ் இைளஞர்கள் �ண்-
டகாலமாக �சாரைண இன்� தடுத்து 
ைவக்கப்பட்�ருப்பது பற்� முக்�யமாக 
அலசப்பட்டது. பயங்கரவாதத் தைடச்சட்-
டம் மாற்றப்படும் என அைமச்சர் ��ஸ் 
இங்கு கு�ப்�ட்�ருந்தார். அதற்கான 
முன்ெனடுப்புகள் பற்�யும் அவர் �ளக்-
��ருந்தார்.

பயங்கரவாத தைடச்சட்டத்�ன் �ழ் 
ைகது ெசய்யப்பட்ட 27 ேபர் �ைர�ல் 
�டு�க்கப்படவுள்ளதாக �� அைமச்சர் 
அ� சப்� இங்கு ெத��த்�ருந்தார்.

 (04 ஆம் பக்கம் பார்க்க)

நம்பிக்ைகைய ஏற்படுத்திய 'நீதிக்கான அணுகல்'

ேநர்கண்டவர் 

றாகைல ஆறுமுகம் ரேமஷ்

த�ழ் ேபசும் மக்கைள �ர� 
��த்துவம் ெசய்யும் கட்�-
கள் த�த் த�ேய ெசயற்-
பட்டால் எ�ர்காலத்�லும் 
த�ழ் ேபசும் மக்களுக்கு 
பங்கம் ஏற்படும் என்பைத 
கடந்த காலமும், �கழ்கால-
மும் எடுத்துக்காட்�யுள்ளது 
என்பைத யாரும் மறுக்க 
மு�யாது − முன்னாள் �ர-
�யைமச்சரும் �ேரஷ்ட 
மைலயக அர�யல்வா�யு-
மான �. புத்�ர�காம� 
�னகரன் வாரமஞ்ச�க்கு 
வழங்�ய ேநர்காண�ல்....

தமிழ் ைகதிகள் விடுதைல, காணிப் பிரச்சிைன, காணாமல் 
ேபாேனார் விவகாரம் ெதாடர்பில் சாதகமான பதில்

அவசரகால சட்டத்தில் மாற்றம் ெசய்யப்படும் என அைமச்சர்கள் அறிவிப்பு

எம்.எஸ்.பா�ம் வடக்கில் நைடெபற்ற நீதி அைமச்சின் 
நடமாடும் ேசைவயும் 

நல்லிணக்க ெசயற்பாடும்

அைனத்து சிறுபான்ைம கட்சிகளும் 
இைணந்தால் மட்டுேம எமது

 பிரச்சிைனகள் தீர்க்கப்பட முடியும்
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த�ழக �னவர்களுக்கும், வடக்கு 
�னவர்களுக்கும் இைட�லான 
�ரச்�ைனகள் �ர்க்கப்படாமல் 

பல ஆண்டுகளாக ��த்ேத வரு�ன்றன. 
ஆண்டுகள் கடந்தும் அைவ �ர்க்கப்ப-
டாத �ரச்�ைனயாகேவ உள்ளது. 

இரு தரப்பு �னவர்களுக்கும் 
ெதாப்புள் ெகா� உறவுகள் என கூ� வரு-
�ன்ற ேபா�லும் �னவர்கள் மத்��லும் 
முறுகல் �ைல ஏற்படாமல் இல்ைல. 

த�ழக �னவர்க�ன் அத்து�றல்-
கள் வடக்�ல் மன்னார், யாழ்ப்பாணம், 
முல்ைலத்�வு வைர�ல் ெதாடர்�றது. 
ெப�தும் பா�க்கப்படுவது மன்னார் 
மற்றும் யாழ்ப்பாண மாவட்ட �னவர்-
கேள. 

�னவர்க�ன் �ரச்�ைனகள் ெதாடர்-
�ல் இரு தரப்பு �னவர்களும் குற்றச்சாட்-
டுக்கைள முன்ைவத்ேத வரு�ன்றனர்.

த�ழகத்�ன் இராமநாதபுரம், நாகப்-
பட்�னம், புதுக்ேகாட்ைட காைரக்கால் 
உள்�ட்ட பகு�க�ல் இருந்து �ன் 
��க்க வரும் �னவர்கேள அ�கள�ல் 
இலங்ைக கடற்பரப்புக்குள் அத்து�� 
�ன் ��த்த குற்றச்சாட்�ல் ைகது ெசய்-
யப்பட்டு வரு�ன்றனர். 

தமது படகுகள் பழுதைடந்தைம கார-
ணமாக இலங்ைக கடற்பரப்புக்குள் 
நுைழந்து �ட்ேடாம் என்பார்கள் �லர், 
பலர் தமக்கு கட�ல் எல்ைல ெத�யா-
மல் நுைழந்து �ட்ேடாம் என்பார்கள். 

அேதேவைள, தாம் தமது எல்ைலக்-
குள் �ன்ேற �ன் ��த்ததாகவும், 
இலங்ைக கடற்பைட�னேர இந்�ய 
கடல் எல்ைலக்குள் அத்து�� நுைழந்து 
தம்ைம ைகது ெசய்து வந்ததாகவும் 
கூறு�ன்ற சந்தர்ப்பங்களும் உண்டு. 

அத்துடன் இலங்ைக கடற்பைட�னர் 
தம்ைம தாக்�யதாகவும், தம் �து துப்-
பாக்� சூடு நடத்�யதாகவும் குற்றம் சாட்-
டப்படும் சந்தர்ப்பங்களும் உண்டு. 

அதுமாத்�ர�ன்�, இலங்ைக கடற்-
பைட�ன் படகுகள் தம்முைடய படகு-
கைள ேமா� �பத்�ைன ஏற்படுத்�, 
தமது படகுகைள கட�ல் மூழ்க�ப்பதாக-
வும் குற்றம் சாட்�யும் உள்ளனர். 

அேதேவைள கடந்த சுமார் 40 வருட 
கால பகு��ல் இலங்ைக கடற்பைட�-
னர் சுமார் 600க்கும் ேமற்பட்ட த�ழக 
�னவர்கைள படுெகாைல ெசய்துள்-
ளதாகவும், இலங்ைக�ல் உள்நாட்டு 
ேபார் நைடெபற்றுக்ெகாண்டு இருந்த 
காலப் பகு�யான 1989ஆம் ஆண்டு 
முதல் 2009ஆம் ஆண்டு வைர�லான 
கால பகு��ல் �டுதைலப்பு�கள் 
அைமப்புக்கு கடல் வ�யாக தாம் உத-
�கைள வழங்� வருவதாக கூ� பல 
�னவர்கைள கட�ல் ைவத்து இலங்ைக 
கடற்பைட�னர் சுட்டுப் படுெகாைல 
ெசய்துள்ளதாகவும் �னவர்கள் குற்றம் 
சாட்டு�ன்றனர். 

வடக்கு மீனவர்களின் குற்றச்சாட்டு
த�ழக �னவர்கள் எமது கடல் எல்-

ைலக்குள் நுைழந்து �ன் ���ல் ஈடுப-
டுவது மாத்��ன்� எமது கடல் வளங்க-
ைளயும், எமது வைலகள் உள்�ட்ட �ன் 
�� உபகரணங்கைளயும் அ�த்து �ட்டு 
ெசல்�ன்றனர் என வடக்கு �னவர்கள் 
குற்றம் சாட்� வரு�ன்றனர். 

த�ழக �னவர்க�ன் அத்து�றல்க-
ளால் பல ேகா� ரூபாய் ெபறும�யான 
ெதா�ல் உபகரணங்கள் அ�க்கப்பட்-
டுள்ளதாகவும், அதற்காக தமக்கு எவரும் 
நஷ்டஈட்ைடத் தந்து உதவ�ல்ைல 
எனவும் கவைல ெத��த்துள்ளனர். 

தீர்வுகள் எட்டப்படாத ேபச்சுக்கள்
த�ழக மற்றும் வடக்கு �னவர்க-

�ன் �ரச்�ைனகைள �ர்த்து ைவக்க 
பல்ேவறு கட்டங்களாக பல்ேவறு ேபச்-
சுவார்த்ைதகள் நைடெபற்ற ேபா�லும் 
இதுவைர�ல் �ர்வுகள் எட்டப்பட-
�ல்ைல. 

கடந்த காலங்க�ல் கச்ச�வு அந்ேதா-
�யார் ஆலய �ரு�ழா�ற்கு இரண்டு 
நாட்டு �னவர்களும் ஆலயத்�ல் ஒன்று 
கூடுவார்கள். அதன் ேபாது இரு நாட்டு 
�னவர்களுக்கு இைட�ல் ேபச்சுக்கள் 
நைடெபற்�ருந்தன. அது மாத்�ர�ன்� 
ெடல்� வைர ெசன்றும் ேபச்சுக்கள் 
நடத்தப்பட்டன. அைவயும் எவ்�த சாத-
கமான மு�வும் இன்�ேய மு�வைடந்-
தன. 

ெபாறுைமயிழந்த வடக்கு மீனவர்கள் 
பல்ேவறு கட்ட ேபச்சுக்கள், பல சுற்று 

ேபச்சுக்கள் என எந்த ேபச்சுவார்த்ைத-
களும் தமக்கு பயன் தர�ல்ைல என்-
பதனால் �னவர்கள் ���ல் இறங்� 
ேபாராட்டங்கைள முன்ெனடுத்தனர். 

யா�ல் உள்ள இந்�ய துைணத்தூ-
தரகம் முன்பாக கூட ேபாராட்டங்கைள 
முன்ெனடுத்து துைணத்தூதுவ�டம் 
மகஜர்கைளயும் ைகய�த்து த�ழக 
�னவர்க�ன் அத்து�றல்கைள கட்டுப்-
படுத்த நடவ�க்ைககைள எடுக்குமாறும், 
உங்கள் �னவர்களால் தமக்கு ஏற்பட்ட 
நஷ்டங்களுக்கு நஷ்டஈட்ைடப் ெபற்றுத்-
தர நடவ�க்ைககைள எடுக்க ேவண்டும் 

எனவும் ேகா��ருந்தனர். அந்த ேகா�க்-
ைககளும் பயனற்றுப் ேபா�ன. 

கடலில் பஸ்கைள இறக்கிய 
கடற்ெதாழில் அைமச்சு 

வடக்கு �னவர்கள் ெதாடர்ச்�யாக 
இந்�ய �னவர்க�ன் அத்து�றல்கைள 
கட்டுப்படுத்த ேகா� வந்தனர். ேபச்சுக்-
களும் ெவற்�ய�க்காத �ைல�ல், 
இந்�ய �னவர்க�ன் அத்து�றல்கைள 
கட்டுப்படுத்த இலங்ைக கடற்ெதா�ல் 
அைமச்சர் டக்ளஸ் ேதவானந்தா�ன் 
எண்ணக்கரு�ல், இலங்ைக ேபாக்குவ-
ரத்து சைபக்கு ெசாந்தமான பழுதைடந்த 
ேபருந்துகைள இலங்ைக இந்�ய கடல் 
எல்ைல�ல் கட�ல் இறக்கும் ேவைல 
�ட்டம் முன்ெனடுக்கப்பட்டது. 

அதன் மூலம் கட�னுள் இறக்கப்ப-
டும் ேபருந்துக்களால், அ�ம� ெதா�ல் 
ெசய்யும் இந்�ய �னவர்களுக்கு ெபரும் 
பா�ப்புக்கள் ஏற்படும். கட�ன் அ��ல் 
ேபாடப்படும் வைலகள் அறுக்கப்படும். 
அதனால் பா�ய நஷ்டங்கள் அவர்க-
ளுக்கு ஏற்படும். 

கட�னுள் பழுதைடந்த ேபருந்து-
கைள இறக்�யைம த�ேய இந்�ய 
�னவர்க�ன் அத்து�றல்கைள கட்டுப்-
படுத்த மாத்�ர�ன்� �ன் வளத்ைதயும் 
அ�க�க்கும். 

கட�னுள் இறக்கப்பட்ட ேபருந்துகள் 

மூலம் ெசயற்ைக பவளப்பாைறகள் உரு-
வாக்கப்பட்டு �ன் வளம் ெபருகும் என 
கூறப்பட்டது. 

இவ்வாறு இலங்ைக கடற்பரப்புக்-
குள் ேபாடப்படும் ேபருந்துக�னால் 
தமது �னவர்கள் ��க்கும் வைலகள், 
ேவகமாக இலங்ைக கடற்பரப்புக்குள் 
ெசல்லும் �ைல ஏற்படும் எனவும், 
அதனால் வைலகள் ேபருந்துக்க�ல் 
�க்� ��யும் �ைல ஏற்படும் எனவும் 
த�ழக �னவர்கள் எ�ர்ப்பு ேபாராட்டங்க-
�ல் ஈடுபட்டனர். 

இந்த �ைல�ல் கட�ல் ேபருந்-
துகைள ேபாடும் ேவைலத் �ட்டம் 
தற்ேபாது �றுத்� ைவக்கப்பட்டுள்ளது. 

மீண்டும் அத்துமீறல். 
கடந்த ஆண்டு இறு��ல் �ண்டும் 

த�ழக �னவர்க�ன் அத்து�றல்கள் 
கட்டுக்கடங்காமல் ெசன்றது. அதனால் 
�ண்டும் வடக்கு �னவர்கள் ேபாராட்டங்-
க�ல் கு�த்தனர். 

யாழ். மாவட்ட ெசயலகம் முன்பாக, 
சங்காைன �ரேதச ெசயலகம் முன்பாக, 
காைரநகர் �ரேதச ெசயலகம் முன்பாக 
என சுழற்� முைற�ல் ேபாராட்டங்கைள 
முன்ெனடுத்தனர். 

கு�த்த ேபாராட்டங்க�ன் மு�-
வுக�ல் அரச அ�கா�கள் ஊடாக 
ஜனா�ப�, கடற்ெதா�ல் அைமச்சர் 
உள்�ட்ேடாருக்கு மகஜர்கைளயும் ைகய-

�த்துள்ளனர். அேதேவைள யா�ல் 
உள்ள இந்�ய துைணத்தூதரகத்�ல் 
துைணத் தூதுவைர சந்�த்தும் ேபச்சுக்-
கைள நடாத்�யதுடன், மகஜரும் ைகய-
�த்து உள்ளனர். 

வைக ெதாைக இன்றி ைகதான 
தமிழக மீனவர்கள் 

வடக்கு �னவர்க�ல் ேபாராட்டங்கள் 
நைடெபற்றுக்ெகாண்டு இருந்த ேவைள-
க�ல், கடந்த �சம்பர் மாதம் கடற்ப-
ைட�னரும் கட�ல் சுற்றுக் காவல் 
(ேராந்து) ப�கைள ��ரமாக்�னார். 

அதைனயடுத்து மன்னார் கடற்பரப்-
�ல் 30க்கும் ேமற்பட்ட �னவர்கள் ைகது 
ெசய்யப்பட்டனர். அேதேவைள யாழ். 

மாவட்ட கடற்-
பரப்�ல் 55 
�னவர்கள் ைகது 
ெசய்யப்பட்டனர். 

கு�த்த ஓ�ரு �னங்க-
�ல் சுமார் 85க்கும் அ�கமான 
த�ழக �னவர்கள் இலங்ைக கடற்ப-
ரப்புக்குள் அத்து�� நுைழந்த குற்-
றச்சாட்�ல் கடற்பைட�னரால் ைகது 
ெசய்யப்பட்டு ��மன்றங்க�ல் முற்ப-
டுத்தப்பட்டனர். 

அதுமாத்�ரமன்� அத்து�� 
இலங்ைக கடற்பரப்புக்குள் �ன் ���ல் 
ஈடுபட்ட பல �னவர்கைள கடற்பைட�-
னர் துரத்�யும் உள்ளது. 

ஒத்திைவக்கப்பட்ட சிைறத்தண்டைன. 
யாழ்.மாவட்ட கடற்பரப்�ல் �சம்பர் 

மாதம் ைகதான 55 த�ழக �னவர்க-
ளும் சுமார் 45 நாட்கள் �ளக்க ம�-
ய�ல் ைவக்கப்பட்�ருந்த �ைல�ல் 
கடந்த ஜனவ� 25ஆம் �க� ஊர்கா-
வற்துைற ��மன்று அவர்களுக்கு ஐந்-
தாண்டுகளுக்கு ஒத்�ைவக்கப்பட்ட 06 
மாத �ைறத்தண்டைன ��த்துள்ளது. 

ஒத்�ைவக்கப்பட்ட �ைறத்தண்டைன 
என்பதனால், அவர்களுைடய ைக�ரல் 
அைடயாளங்கள் ெபறப்பட்டு, ��மன்ற 
உத்தர�ல் இலங்ைக கு�வரவு கு�ய-
கழ்வுத் �ைணக்களம் ஊடாக த�ழகம் 
அனுப்� ைவக்க நடவ�க்ைக எடுக்கப்-
பட்டது. 

கு�த்த 55 �னவர்களும் எ�ர்வரும் 
ஐந்தாண்டுகளுக்கு இலங்ைக கடற்-
பரப்புக்குள் நுைழந்த குற்றச்சாட்�ல் 
�ண்டும் ைகது ெசய்யப்படுவார்களா-
�ன் 06 மாத �ைறத்தண்டைன அனு-
ப�க்க ேந�டும். அத்துடன் ைகது ெசய்-
யப்படும் காலப் பகு��ல் நைடெபறும் 
வழக்கு �சாரைணக�ன் அ�ப்பைட-
�ல் வழங்கப்படும் �ர்ப்புக்கு அைமய 
வழங்கப்படும் தண்டைனையயும் 
ேசர்த்து அனுப�க்க ேந�டும். 
ைகப்பற்றப்படும் தமிழக மீனவர்களின் 

படகுகள் ஏலத்தில் 
அத்து�� இலங்ைக கடற்பரப்புக்குள் 

நுைழந்து �ன்���ல் ஈடுபடும் �னவர்-
க�டம் இருந்து ப�முதல் ெசய்யப்பட்ட 
படகுகைள ஏலத்�ல் �ற்க இலங்ைக 
அரசாங்கம் முயற்�கைள எடுத்துள்ள-
தாக ெசய்�கள் ெவ�யா�யுள்ளன. 

இலங்ைக அர�ன் இந்த மு��ைன 
வடக்கு �னவர்கள் "படகுகைள ஏலத்-
�ல் �ற்பைன ெசய்வதற்கு எடுத்த 
மு�வு காலம் கடந்ததாக இருந்தாலும் 

அதைன நாங்கள் வரேவற்�ன்ேறாம்" 
என்�ன்றனர். அேதேவைள இலங்ைக 
அரசாங்கத்�ன் இந்த மு�வுக்கு த�ழக 
�னவர்கள் எ�ர்ப்பு ெத��த்துள்ளனர். 

வீதிக்கு இறங்கிய 
மீனவர்கள் 

இந்�ய �னவர்க�ன் அத்து�றல்-

கைள கண்�த்து ேபாராட்டங்கைள முன்-
ெனடுத்து வந்த �னவர்கள் தமக்கான 
�ர்வுகள் �ைடக்க�ல்ைல என்ற ேவத-
ைன�ல் இருந்தனர். 

அந்�ைல�ல் கடந்த 27ஆம் �க� 
வடமராட்� வத்�ராயன் பகு��ல் 
இருந்து கடலுக்கு ெதா�லுக்கு ெசன்ற 
�னவர்கள் காணாமல் ேபா�ருந்தனர். 

கு�த்த �னவர்கைள சக �னவர்கள் 
ேத� வந்த �ைல�ல், நான்கு நாட்க-
�ன் �ன்னர் 31ஆம் �க� வடமராட்� 
�ழக்கு ஆ�யவைள மற்றும் ேக�ல் 
ஆ�ய பகு�க�ல் �னவர்க�ன் சடலங்-
கள் கைரெயாதுங்�ன. 

இந்�ய �னவர்க�ன் படகு கு�த்த 
�னவர்க�ன் படகுடன் ேமா�யதால் 
இரு �னவர்களும் உ��ழந்ததாக சக 
�னவர்கள் குற்றம் சாட்�யுள்ளனர். 

அேதேநரம், அன்ைறய �னம் (31 
ஆம் �க�) அ�காைல வடமராட்� சுப்பர் 
மடம் பகு��ல் இருந்து ெதா�லுக்கு 
ெசன்ற �னவர்க�ன் வைலகள் இந்�ய 
�னவர்க�ன் அத்து�றல்களால் அறுக்-
கப்பட்டுள்ளது. 

இந்�ய �னவர்க�ன் அத்து�றலால் 
இரு �னவர்கள் உ��ழந்த சம்பவத்தா-
லும், �னவர்க�ன் வைலகள் அறுக்-
கப்பட்ட சம்பவத்தாலும் �னவர்கள் 
மத்��ல் ெகாந்த�ப்�ைன ஏற்படுத்� 
�ருந்தது.

அதைனயடுத்து சுப்பர் மட �னவர்-
கள் ���ல் இறங்� ேபாராட்டத்ைத 
முன்ெனடுத்தனர். பருத்�த்துைற 
ெபான்னாைல ���ைன சுப்பர் மடம் 
பகு��ல் ம�த்து �னவர்கள் ேபாராட்-
டத்ைத முன்ெனடுத்தனர். 

சுப்பர் மட �னவர்க�ன் ேபாராட்டத்-
�ற்கு ஆதரவாக அயல் �ரேதச �னவர்-
களும் ேபாராட்டத்�ல் கு�த்தனர். 

இந்திய மீனவர்கைள 
மடக்கி பிடிக்க முயற்சி 

அன்ைறய �னம் இரவு வடமராட்� 
�னவர்கள் அத்து�� நுைழயும் �னவர்-
கைள கட�ல் மடக்� ��க்கும் நடவ�க்-
ைகக�ல் இறங்�னார்கள். 

இரண்டு படகுகைளயும் அ�ல் இருந்த 
21 �னவர்கைளயும் வடமராட்� �னவர்-
கள் சுற்� வைளத்து வடமராட்� கைரக்கு 
ெகாண்டுவர முயற்�த்துள்ளனர். 

அவ்ேவைள அப்பகு��ல் சுற்றுக்-
காவல் (ேராந்து) நடவ�க்ைக�ல் ஈடு-
பட்டு இருந்த கடற்பைட�னர் அதைன 
கண்ணுற்று, இந்�ய �னவர்கைள 
ைகது ெசய்ததுடன், படகுகைளயும் 
ம��ட்� துைற முகத்�ற்கு ெகாண்டு 
ெசன்றனர்.

ஏைனய இடங்களிலும் 
ேபாராட்டங்கள் முன்ெனடுப்பு

மறுநாள் 1ஆம் �க� �னவர்க�ன் 
ேபாராட்டம் உத்ேவகம் அைடய ெதாடங்-
�யது. மருதங்ேக� �ரேதச ெசயல-
கத்ைத முடக்� வடமராட்� �ழக்கு �ன-
வர்கள் ேபாராட்டத்ைத முன்ெனடுத்தனர். 
அேதேவைள பலா� அந்ேதா�புர 
�னவர்களும் ��ைய ம�த்து ேபாராட்-
டத்ைத முன்ெனடுத்தனர். �னவர்க�ன் 
ேபாராட்டத்�ற்கு பல்ேவறு தரப்�னரும் 
ஆதரவு ெத��த்தனர். 

யாழ். மாவட்ட ெசயலகம் முற்றுைக 
அந்�ைல�ல் �னவர்க�ன் ேபாராட்-

டம் நான்காவது நாளான 3ஆம் �க� 
உச்சம் ெதாட்டது. யாழ்.மாவட்ட ெசயல-
கத்ைத �னவர்கள் முற்றுைக�ட்டனர். 
அதனால் யாழ்ப்பாணம் - கண்� ெநடுஞ்-
சாைல ஊடான ேபாக்குவரத்தும் ஸ்தம்�-
தம் அைடந்தது. 

கு�த்த �� ஊடான ேபாக்குவரத்-
�ற்கு ெபா�ஸார் மாற்றுப்பாைதகைள 
வாகன ஓட்�களுக்கு அைடயாளம் காட்-
�னார்கள். 

கடற்-
ெதாழில் 

அைமச்ச-
ரின் உறுதி-

ெமாழிைய ஏற்க 
மறுப்பு 

மாவட்ட ெசயலகம் 
�னவர்க�ன் முற்றுைகக்குள் 

இருந்தைமயால் , �னவர்களுடன் 
சமரச ேபச்சுக்கு கடற்ெதா�ல் அைமச்சர் 
டக்ளஸ் ேதவானந்தா ெசன்�ருந்தார். 

இந்�ய �னவர்க�ன் அத்து �றல்-
கைள கட்டுப்படுத்த தான் நடவ�க்ைக 
எடுப்பதாக �னவர்கள் மத்��ல் அைமச்-
சர் உறு� அ�த்த ேபாது, வாய் ெமா� 
மூல உறு��ைன தாம் நம்ப தாயார் 
இல்ைல எனவும், எழுத்து மூலம் உறு� 
வழங்க ேவண்டும் என �னவர்கள் 
ேகா�னார்கள். 

அதனால், அங்கு ஏற்பட்ட அைம�-
�ன்ைமைய அடுத்து அவ்�டத்�ல் 
இருந்து டக்ளஸ் ேதவானந்தா ெவ�ேய-
�னார். �னவர்கள் தமது ேபாராட்டத்ைத 
முன்ெனடுத்தனர். 

சுப்பர் மடம் பகு��ல், பருத்�த்துைற 
- ெபான்னாைல ��ைய ம�த்து ேபாராட்-
டத்�ல் ஈடுபட்ட �னவர்களுடன் டக்ளஸ் 
ேதவானந்தா ேபச்சுக்கைள நாடாத்த 
முற்பட்ட ேபாதும் அங்கும் அைம�-
�ன்ைம ஏற்பட்டதைன அடுத்து, அங்�-
ருந்தும் அைமச்சர் ேகாபத்துடன் ெவ�-
ேய�ச் ெசன்�ருந்தார். 

ேபாராட்டத்திற்கு நீதிமன்றம் தைட 
அேதேவைள, சுப்பர் மட �னவர்கள் 

நான்கு நாட்களாக ெபான்னாைல -− 
பருத்�த்துைற ��ைய ம�த்து ேபாராட்-
டத்�ல் ஈடுபட்டு வருவதனால், ேபாராட்டத்-
�ற்கு தைட ��க்க ேகா� பருத்�த்துைற 
ெபா�ஸார் பருத்�த்துைற ��மன்�ல் 
�ண்ணப்பம் ெசய்தனர். 

அதைன யடுத்து ��மன்று ��ைய 
ம�த்து முன்ெனடுக்கப்படும் ேபாராட்டத்-
�ற்கு தைட ��த்து கட்டைள �றப்�த்-
தது. 

ேபாராட்டத்�ற்கு தைட ��க்கப்பட்-
டைத ெபா�ஸார் �னவர்களுக்கு அ�-
�த்தனர். அேதேவைள குழப்பங்கள் 
ஏற்படலாம் என முன்ெனச்ச�க்ைக நட-
வ�க்ைகயாக ெபா�ஸ் �ேசட அ�ர� 
பைட�னர் மற்றும் கலகம் அடக்கும் 
ெபா�ஸார் கு�க்கப்பட்டு இருந்தனர். 

��மன்ற கட்டைளக்கு அைமய 
��ைய ம�த்து ேபாடப்பட்�ருந்த ெகாட்-
டைககைள அகற்�ய �னவர்கள், �� 
ஊடான ேபாக்குவரத்�ற்கு தைட இல்லா-
மல் தமது ேபாராட்டத்ைத முன்ெனடுத்-
துள்ளனர். 

இரு நாடுகள் தைல�ட்டு �ர்க்க 
ேவண்�ய �ரச்�ைனயாக இரு தரப்பு 
�னவர்க�ன் �ரச்�ைன உள்ளது. 
அதனால் அது ��த்த �ரச்�ைனயாக 
உள்ளது. இரு நாடுக�னதும் மத்�ய 
அரசு இரு தரப்பு �னவர்கைளயும் 
கண்டு ெகாள்வ�ல்ைல எனும் குற்றச்-
சாட்டும் எழாமல் இல்ைல. 

�னவர்க�ன் �ரச்�ைன அர�யல் 
�க்கம் ெசய்யப்பட்டு �றந்த ேபச்சு 
வார்த்ைதகள் மூலம் �ர்க்கமான மு�வு-
கள் எடுக்கப்பட்டு �ரச்�ைனக்கு முற்றுப்-
புள்� ைவக்கப்பட ேவண்டும் என்பேத 
இரு தரப்பு �னவர்க�னதும் ேகா�க்-
ைகயாகும்.

அரசியல் நீக்கம் ெசய்யப்பட்ட 
ேபச்சுவார்த்ைதகள் மூலம் 
சாத்தியமாகுமா?

மயூரப்��யன் - 

என்று தீரும் எங்கள் 
மீனவர் பிரச்சிைன? 

மாவட்ட கடற்-
பரப்�ல் 55 
�னவர்கள் ைகது 
ெசய்யப்பட்டனர். 

கு�த்த ஓ�ரு �னங்க-
�ல் சுமார் 85க்கும் அ�கமான 
த�ழக �னவர்கள் இலங்ைக கடற்ப-

கடற்-
ெதாழில் 

அைமச்ச-
ரின் உறுதி-

ெமாழிைய ஏற்க 
மறுப்பு 

மாவட்ட ெசயலகம் 
�னவர்க�ன் முற்றுைகக்குள் 

இருந்தைமயால் , �னவர்களுடன் 
சமரச ேபச்சுக்கு கடற்ெதா�ல் அைமச்சர் 



கரடியல்ல என்பது, எட்டம்பிடடி 
ப்பொலிஸ் பிரிவு எல்்லயில பெலலும் 
உமொ ஓயொவில  நிரமொணிககப்பட்ட 12 
மீட்டர உயரத்தைக பகொண்ட நீரவீழ்ச்சியொ-
கும். இந்ொடடினுள் பகரடி எல்ல என்ற 
ப்பயரில அறியப்படும் ஐநது நீர வீழ்ச்-
சிகள் உள்்ளன. எட்டம்பிடடி, கரடியல்ல, 
களுகல்ல கரடியல்ல, ்பஸ்்ஸர கரடியல்ல, 
கரடி கினிஎல்ல மற்றும் கரடி ரிககிலிஎல்ல 
ப்பொன்ற்ைபய அ்ையொகும். 

பைலிம்்ட - ்பது்்ள வீதியில எட்டம்-
பிடி ்பஸ் தைரிபபி்டததிற்கு அருகில பெலலும் 
கொபை்ல வீதியில சுமொர ஐநது ்மல 
தூரம்  ்பயணிககும் ப்பொது ைரும் எட்டம்-
பிடடிய ஒரு அழகிய இ்டமொக அ்மநதுள்-
்ளபதைொடு, நீர வீழ்ச்சியின அடிைொரததில 
உள்்ள ப்பரிய ்பொ்்றகளும், அணமிததை 
சூழலின அழகும் அங்கு ைரு்பைரக்ளது 
மன்தைக பகொள்்்ள பகொள்ளும் ரம்மிய-
மொன கொடசிக்ளொகும். 

திட்டமிட்ட்படி 11 ்ண்பரகளும் 
அன்்றய தினம் மொ்்ல மூனறு மணி-
யொகும் ப்பொது கரடியல்ல, தியனொபை்ல 
நீர வீழ்ச்சியில இ்றங்கினொரகள். நீர வீழ்ச்-
சியில நீர பைள்்ளம் ப்பொல ்பொயநதைொலும் 
நீண்ட ்ொடகளுககுப பினனர ெநதிததுக 
பகொண்ட ்ண்பரகள் புனன்கயு்டன 
நீரில வி்்ளயொடி மகிழ்நதைனர. என்றொ-
லும் அைரக்ளது மகிழ்ச்சி நீடிககவில்்ல. 
அபப்பொது ப்ரம் மொ்்ல 3.30 மணியி-
ருககும். 

திடீபரன ஒரு கலலிலிருநது மற்ப்றொரு 
கலலுககு ்பொயநது குளிததுக பகொணடி-
ருநதை 23 ையது ைனரொஜொ ப்டவிட குமொர  
மூழ்கி கொணொமல ப்பொனொர. எனினும் 
அருகிலிருநதை கலலின மீதிருநதை ஏ்னய 
சி்லரும் ப்டவிட குமொ்ரக கொப்பொற்றுை-
தைற்கொக ஒவபைொருைரின ்கக்்ளயும் 
்பற்றிபபிடிததுக பகொணடு முயற்சி பெய-
துள்்ளனர. எனினும் எதிர்பொரொதை நிகழ்பை 
இ்டம்ப்பற்்றது. ப்டவிட குமொரு்டன இனனும் 
்ொனகு ப்பரும் அநதை நீர நி்்றநதை ்பள்்ளத-
தில வீழ்நது கொணொமல ப்பொனொரகள்.

நீரில  ம்்றநது ப்பொனைரகள்  19 
ையதுககும் 23 ையதுககு இ்்டப்பட்ட 
எதிரகொ்லக கனவுக்்ளச் சுமநது பகொணடி-
ருநதை ஐநது இ்்ளஞர யுைதிக்ளொகும். எட-
்டம்பிடடி பதைொட்டததின முதை்லொைது பிரிவில 
ைசிககும் 23 ையது்்டய ைனரொஜொ 
ப்டவிட குமொர, 21 ையது்்டய பஜயரொம் 
கொஞென பிரியொ, ஹட்ட்னச் பெரநதை 23 
ையது்்டய க்்டயப்பன ்பைொனி ெநதிர-
ப்லகொ, ்பண்டொரை்்ள, ப்லுைைத்தை, 
கினபரொஸ் பிரிவில ைசிககும் 22 ையது-
்்டய பெலைகுமொர ெஷி பிரியொ மற்றும் 
அை்ளது ெபகொதைரியொன 19 ையது்்டய  
பெலைகுமொர ்பரமி்ளொபதைவி ஆகிபயொபர 
இவைொறு நீரில மூழ்கி கொணொமல ப்பொன-
ைரக்ளொகும். 

நீரில மூழ்கி உயிரிழநதை ஒபரபயொரு 
இ்்ளஞரொன ைனரொஜொ ப்டவிட குமொர 
நிரநதைரமொன பதைொழில எதுவும் பெயயொதை 
நி்்லயில பமென பை்்லககொன ்பயிற்சி-
்யப ப்பற்றுக பகொணடிருநதை, எலப்லொரி-
்டததிலும் ்ற்ப்பய்ரப ப்பற்றிருநதை ஒரு 
இ்்ளஞரொகும். பஜயரொம் கொஞென பிரியொ 
என்பைர அனனதைொனம் இ்டம்ப்பற்்ற வீடடு 
உரி்மயொ்ளரின ஒரு மக்ளொகும். அைர 

எட்டம்பிடடி விபைகொனநதைொ தைமிழ் விததியொ-
்லயததில கலவி கற்்ற யுைதியொகும். நீரில 
மூழ்கி உயிரிழநதை ப்டவிட குமொர மற்றும் 
கொஞென பிரியொ இருைரும் கொதை்லரக்ளொகும். 

்பைொனி ெநதிரப்லகொ ஹட்டன லிநது்்ல 
பமரொயொ பதைொட்டததில தைங்கம்்ல பிரிவில 
ைசிதது ைநதை யுைதியொகும். இநதை யுைதி 
அனனதைொனம் இ்டம்ப்பற்்ற பஜயரொமின 
வீடடு உரி்மயொ்ளரின மகனொன 25 
ையது்்டய பஜயரொட கொவிநதை பிரகொஷ் 
என்ற இ்்ளஞ்ரத திருமணம் பெயது 
பகொள்ளும் எதிர்பொரபபு்டன இருநதைைரொ-
கும். அைரகள் இருைரும் அவிெொை்்ள 
பிரபதைெததில பதைொழில பெயது பகொணடி-
ருநதுள்்ளனர. ஆ்்டத பதைொழிற்ெொ்்ல 
ஒனறில பதைொழில பெயது பகொணடிருநதை 
்பைொனி தைனது ப்பற்ப்றொரு்டன ்ப்ல ் மலக-
்்ளக க்டநது தைொன  க்்டசிப ்பயணத்தை 
பமற்பகொள்்ளப ப்பொை்தை அறியொமல, 
எட்டம்பிடடியவுககு ைரு்க தைநதைது தைொன 
வி்ரவில திருமணம் முடிகக இருநதை  

கொவிநதை பிரகொஷின இல்லததில இ்டம்-
ப்பற்்ற அனனதைொன நிகழ்வில க்லநது 
பகொள்ைதைற்கொகைொகும். 

இச்ெம்்பைததில உயிரிழநதை பெலைகு-
மொர ெஷிபிரியொ மற்றும் பெலைகுமொர ்பர-
மி்ளொபதைவி ஆகிபயொர ஒபர குடும்்பத்தைச் 
பெரநதை இரு ெபகொதைரிக்ளொகும்.  இைரக-
ளுககு இனனும் மூனறு ெபகொதைரிகள் உள்-
்ளனர. ்பண்டொரை்்ள, ப்லும்ைத்தை, 
கினபரொஸ் பிரிவில ைசிககும் இவவிரு 
ெபகொதைரிகளும் அனனதைொன நிகழ்வில 
க்லநது பகொணடிருப்பது கொஞென பிரியொ-
வு்டனொன ்டபின கொரணததினொ்லொகும். 

இவைொறு உயிரிழநதைைரகளு்டன நீர 
வீழ்ச்சியில குளிககச் பென்றைரகளுள் 
அனனதைொன நிகழ்வு இ்டம்ப்பற்்ற வீட்்டச் 
பெரநதை இ்்ளஞனொன  பஜயரொம் ரஜீவ 
குமொரும் அ்டங்கியிருநதைொர. ரஜீவ இச்-
ெம்்பைததில உயிரிழநதை கொஞென பிரியொ-
வின ெபகொதைரனொகும். நீரில மூழ்கிய ரஜீவ 
அதிரஷ்்டைெமொக உயி்ரக கொப்பொற்றிக 
பகொண்டொர. தைனது ெபகொதைரி உள்ளிட்ட 
்ண்பரகள் முகங்பகொடுததை துரப்பொககிய 
ெம்்பைம் பதைொ்டரபில ரஜீவ குமொர கணணீர 
மலக இவைொறு வி்பரிததைொர.

“அனறு எமது வீடடில இ்டம்ப்பற்்ற அன-
னதைொன நிகழ்வில க்லநது பகொள்ைதைற்கொ-
கபை இைரகள் அ்னைரும் பைவபைறு 
பிரபதைெங்களிலிருநது எமது வீடடுககு 
ைரு்க தைநதிருநதைனர. எனது ெபகொதைரன 
கொவிநதை பிரகொ்ைத திருமணம் பெயது 
பகொள்்ளவிருநது ்பைொனி அககொவும் ஹட-
்டனிலிருநது ைநதிருநதைொர. அபதை ஊ்ரச் 
பெரநதை ்ண்பரகள் ்ப்லரும் ைநதிருநதைொர-
கள். எமது வீடடில அனனதைொனம் முடி-
ை்்டநதைதைன பினனர ்ொனும், ்பைொனி 

அககொவும், தைங்்க கொஞென பிரியொவும், 
அைள் திருமணம் பெயது பகொள்்ள இருநதை 
ப்டவிட குமொர மற்றும் இனனும் சி்லருமொக 
்ொம் 11 ப்பர கரடியல்ல, தியனொபை்ல நீர 
வீழ்ச்சியில குளிப்பதைற்கொகச் பெனப்றொம். 
்ொம் மிகவும் குதூக்லமொகவும், மகிழ்ச்சி-
யு்டனும் குளிததுக பகொணடிருநதை ப்பொது 
திடீபரன ப்டவிட குமொர நீர ்பள்்ளததில 
வீழ்நதைொர. அைரு்டன இனனும் சி்லரும் 
வீழ்நதைொரகள். சி்லர அைரக்்ளப பிடிப்ப-
தைற்கொக ்பொயநதைொரகள். எப்படிபயொ ்ொம் 
எடடுப ப்பர நீரில மூழ்கிபனொம். இவைொறு 
வீழ்நதைைரகளுள்  மூைர மிகவும் சிர-
மங்களுககு மததியில நீநதிக பகொணடு 
க்ரககு ைநபதைொம். மற்்்றய ஐைர நீரில 
மூழ்கி கொணொமல ப்பொனொரகள். ்ொம் ெத-
தைமிடடு கூககுரலிடப்டொம். சி்லர ப்பொலி்ஸொ-
ருககு தைகைல பதைரிவிததைொரகள். எமது கூக-
குர்்லக பகடடு ஊ்ரச் பெரநதை ்ப்லரும் 
அவவி்டததிற்கு ஓடி ைநதைொரகள்”

கரடியல்லவில குளிககச் பென்ற ஐைர 
நீரில மூழ்கி கொணொமல ப்பொயுள்்ளதைொக 
எட்டம்பிடடிய ப்பொலிஸ் நி்்லயததிற்கு 
அன்்றய தினம் 4.20 மணிய்ளவில 
தைகைல கி்்டததிருநதைது 119 என்ற 
ப்பொலிஸ் அைெர பதைொ்்லப்பசி இ்லககத-
தின ஊ்டொகைொகும். அநதை தைகை்்லயடுதது 
உ்டன பெயற்்பட்ட எட்டம்பிடடிய ப்பொலிஸ் 
நி்்லய ப்பொறுப்பதிகொரி  ப்பொலிஸ் ்பரி-
பெொதைகர ைெநதை ரணசிங்க தைனது குழுவின-
ரு்டன அனரததைம் இ்டம்ப்பற்்ற இ்டததிற்கு 
மொ்்ல 5.15 மணிய்ளவில பெனறுள்-
்ளனர. ப்பொலிஸ் ்பரிபெொதைகர உள்ளிட்ட 
குழுவினர அவவி்டததிற்குச் பென்ற ப்ரம் 
அங்கு அககம் ்பககததினர ப்பரும்ளைொ-
பனொர ஒனறு கூடியிருநதைனர. இநதை துயரச் 
ெம்்பைம் பதைொ்டரபில ப்பொலிஸ் ்பரிபெொதைகர 
ைெநதை  எம்மி்டம் இவைொறு கூறினொர.

“எமககுத தைகைல கி்்டதது ஒரு மணி 
ப்ரததிற்குள் ்ொம் ெம்்பை இ்டததி்ன 
அ்்டநபதைொம். ்ொம் அவவி்டததிற்குச் 
பென்ற ப்பொது அங்கு சுமொர 500 ப்பர-
்ளவில ஒனறு கூடியிருநதை ப்பொதிலும் 
இவைொறு நீரில மூழ்கிய இ்்ளஞர யுை-
திக்்ள கொப்பொற்றுைதைற்கொக எைரும் 
ப்பொதிய முயற்சிக்்ள பமற்பகொள்்ளொ்ம 
துரதிஷ்்டைெமொனதைொகும். ஒரு யுைதியின 
ெ்ட்லம் மொததிரம் நீரில மததியில இருநதை 
கலலில சிககியிருநதைது. ்ொம் அவவி்டத-
திற்குச் பென்ற உ்டன ்ொனும் இனனும் 
இரணடு அதிகொரிகளும் நீரில இ்றங்கி 
நீநதிபனொம். ்ொம் மூைரும் பிரபதைெைொசிக-
ளு்டன இ்ணநது ப்பரும் சிரமங்களுககு 
மததியில இனனும் மூைரின ெ்ட்லங்-
க்்ள மீடப்டடுதது க்ரககுக பகொணடு 
ைநபதைொம். எனினும் ெஷிபிரியொவின 
ெ்ட்லத்தை அன்்றய தினம் எம்மொல 
பதைடிக பகொள்்ள முடியொமல ப்பொனது. 
மறு ்ொள் மொ்்லயொகும் ப்பொபதை கற்்பொ -
்்றககுள் சிககி இருநதை அநதை யுைதியில 
ெ்ட்லத்தை எம்மொல மீடக முடிநதைது. இதைற்-
கொக இரொணுை முகொமின அதிகொரிகளின  

ஒதது்ழப்்ப மிகவும் மதிககிப்றொம்” 
என்றொர.

அபதைப்பொனறு  ையது ைநபதைொர இ்ளம் 
ையது்்டய தைமது பிள்்்ளகள் பதைொ்டர-
பில மிகவும் கைனம் பெலுததை பைணடும் 
எனறும் ப்பொலிஸ் நி்்லய ப்பொறுப்பதி-
கொரி பமலும் பதைரிவிததைதைொர. அவைொறு 
ப்பற்ப்றொரகள் அைதைொனதது்டன ்்டநது 
பகொண்டொல இவைொ்றொன துயரச் ெம்்ப-
ைங்க்்ளத தைடுததுக பகொள்்ள முடியும். 
பமலும் ்பள்்ளததில வீழ்நதை இ்்ளஞர 
யுைதிக்்ளக கொப்பொற்றுைதைற்கொக அவவி-
்டத்தைப ்பற்றி ்ன்றொக அறிநது ்ைததி-
ருககும், நீநதைத பதைரிநதை, மீன பிடிததைல 
மற்றும் மணல அகழ்வில ஈடு்படு்பைரகள் 
இவவி்டத்தைச் சுற்றி இருநதைொலும் அைர-
கள் ஓர்ளவு முயற்சிக்்ள பமற்பகொணடி-
ருநதைொல சி்ல ப்ரம் ஒரு உயி்ரபயனும் 
கொப்பொற்றிக பகொணடிருகக்லொம் என 
ப்பொலிஸ் நி்்லய ப்பொறுப்பதிகொரி குற்்றம் 
சுமததும் ை்கயில கருதது பதைரிவிததைொர. 
எவைொ்றொயினும் அவவி்டததில குளிப்ப-
தைற்கு எநதை ை்கயிலும் தைகுநதை இ்டமல்ல 
எனறும் அைர பமலும் குறிபபிட்டொர. 

கரடியல்ல நீர வீழ்ச்சியில அகப்படடு 
இறுதிப ்பயணத்தை பமற்பகொண்ட ஒபர 
குடும்்பத்தைச் பெரநதை ெபகொதைரிகள் இரு-
ைரொன ெஷிபிரியொ மற்றும் ்பரமி்ளொபதைவி 
ஆகிபயொரில ்பரமி்ளொபதைவி ்பலக்்லகக-
ழக ைொயப்்பப ப்பற்றிருநதை யுைதியொ-
கும். அைரகள் இருைரின தைொயொன அண-
ணொம்்ல புஷ்்பரொணி தைன ையிற்றில 
பி்றநதை இரு பிள்்்ளகளுககு ஏற்்பட்ட 
துயரம் ்பற்றி நீர நி்்றநதை கணகளு்டன 
எம்மி்டம் இவைொறு கூறினொர. 

“இநதை துரதிஷ்்டமொன ெம்்பைததில எனது 
இரணடு மகள்களும் ்பலியொகியுள்்ளொரகள். 
ஐபயொ.... ்ொன எப்படி இநதை துயரத்தைத 
தைொங்கிக பகொள்்ளப ப்பொகிப்றன....? இ்்ளய 
மகள் ்பலக்்லககழகததிற்குத பதைரிைொ-
கியிருநதைொள். மற்்்றய மகள் ஆ்்டத 
பதைொழிற்ெொ்்லயில ்பணியொற்றிக பகொண-
டிருநதைொள். அனறு 29ம் திகதி கொ்்ல இரு 
பிள்்்ளகளும் அைரக்ளது ்ணபியின 
வீடடில இ்டம்ப்பற்்ற அனனதைொன நிகழ்வில 
க்லநது பகொள்ைதைற்கொக வீடடிலிருநது பு்றப-
்படடுச் பென்றொரகள். மொ்்ல அைரகள் 
இருைரும் வீடடுககுத திரும்பி ைரும் ை்ரக-
கும் ்ொம் ்பொரததுக பகொணடிருநதை ப்பொது 
இரவு 7.30 மணிய்ளவில இநதை துயரச் 
ெம்்பைம் ்பற்றிய தைகைல எமககுக கி்்டத-
தைது. எனனொல நி்னததுக கூ்ட ்பொரகக 
முடியொமல ப்பொனது. எனது இரு பிள்்்ள-
க்்ளயும் திரு்டரகள் பகொணடு பெனறுவிட-
்டொரகள் என்பது ப்பொ்ல எனககு இல்லொமல 
ப்பொயவிட்டொரகள்”

தைனது ெபகொதைரிகள் இருைருககும் ஏற்-
்பட்ட இநதை துயரச் ெம்்பைததினொல 
ஆழ்நதை துயரததில மூழ்கியிருககும் 
அைரக்ளது ெபகொதைரியொன பெலைகு-
மொரி பஜயபிரியொ கூறும் ப்பொது, 

“ெம்்பைததில உயிரிழநதை எமது 

மூததை ெபகொதைரி ஆ்்டத பதைொழிற்ெொ்்ல-
யில பை்்ல பெயபதை அம்மொ, அப்பொ 
உள்ளிட்ட எம்்ம ைொழ ்ைததுக பகொண-
டிருநதைொர. மற்்்றய ெபகொதைரி ்பலக்்லக-
கழகததிற்குத பதைரிைொகியிருநதைொள். இநதை 
அ்னதது கனவுகளும் ஒரு நிமி்டததில 
அழிநது ப்பொயவிட்டது. இபப்பொது எமது 
குடும்்பபம நிரககதி நி்்லககு உள்்ளொகியி-
ருககின்றது”

கரடியல்ல என்பது அநதை்ளவுககு உய-
ரத்தைக பகொண்ட ஒரு நீர வீழ்ச்சியல்ல. 
எனினும் அநதை நீர விழும் இ்டத்தைப 
ப்பொனறு நீர பதைங்கும் இ்டமும் மிகவும் 
ஆ்பததைொனதைொகும். கரடியல்ல நீர வீழ்ச்சி-
யின நீர விழும் இ்டத்தைச்  சுற்றி ்ப்ல நீர-
நி்்றநதை  ்பள்்ளங்கள் அ்மநதுள்்ளதைொக 
பிரபதைெைொசி ஒருைரொன ்டபளிவ. எஸ். 
ெரத அப்பைரதைன எம்மி்டம் கூறினொர. கர-
டியல்ல நீர வீழ்ச்சியின ்பயங்கரத்தைப 
்பற்றி அைர இவைொறு கூறினொர. 

“கரடியல்ல நீர விழும் இ்டததில மிகவும் 
ஆ்பததைொன ஆழமொன ்பள்்ளம் உள்்ளது. 
அதது்டன கீழ் ப்ொககிச் பெல்ல பெல்ல 
இனனும் ்பள்்ளங்கள் இருககின்றன. அைற்-
றில சுழிகள் உண்டொகும். நீர சுழியில 
அகப்பட்டொல கொப்பொற்்ற முடியொது. கீபழ 
ப்பொயவிடும். அபதைப்பொனறு கற்்பொ்்றகள் 
உள்்ளன. கீபழ பென்ற ஒருைர இநதை கற் 
்பொ்்றகளுககுள் சிககிக பகொண்டொல இனி 
கொப்பொற்றுைது என்பது முடியொதை கொரியம். 
இநதைக குழிக்்ளப ்பற்றித பதைரிநதைைரகள் 
எைரும் இங்கு குளிககச் பெலைதில்்ல. 
இதைற்கு முனனரும் இவவி்டததில மூைர 
உயிரிழநதிருககின்றொரகள். ஊர மககளுக-
குத பதைரிநதிருபபின இைரக்்ள இவவி-
்டததில குளிப்பதைற்கு அனுமதிததிருகக 
மொட்டொரகள். இவைொ்றொன இ்்ளஞர யுைதி-
களின ்பயணங்கள் பதைொ்டரபில ையது ைந-
தைைரகள் இதை்ன வி்டவும் கைனம் பெலுத-
தினொல இநதை துயரங்கள் இ்டம்ப்ப்றொது”

எவைொ்றொயினும் தைற்ப்பொது இ்டம்ப்ப்றக-
கூ்டொதை அ்னததுபம இ்டம்ப்பற்று முடிநதி-
ருககின்றது. ைொழ்க்கயின ஆரம்்பத்தைத 
பதைொ்டங்கிய நி்்லயில இருககும் இ்்ள-
ஞரகளில  ைொழ்க்க இவைொறு நீரில 
சிககி ்பலியொகிப ப்பொயுள்்ளது. 

இனிைரும் கொ்லங்களில இவைொ்றொன 
அகொ்ல மரணங்கள் ஏற்்ப்டொமல ்பொரத-
துக பகொள்்ள 
ப ை ண டி ய 
ப்பொறுபபு அதிகொ-
ரிகள், முதியைர-
களுககு மொததிர-
மினறி தைததைமககும் 
உணடு   என்ப்தை 
மனதில பகொள்்ள 
பைணடும்.

அமரர பதையை்ொயகம் 
ஈஸ்ைரனின ்ொனகொம் 

சிரொரததை தினமும்,  ப்பௌததை 
குருமொரகளுககு தைொனம் 

ைழங்கும் நிகழ்வும், ப்பௌததை 
அ்றப்றிப ்பொ்டெொ்்ல  மொ-

ணைரகளுககு கற்்றல உ்பகர-
ணங்கள் ைழங்கும் நிகழ்வும் 

அண்மயில  குரு்ொகல  
ரம்ப்பொ்டக்ல ப்பௌததை 

விகொ்ரயில ்்்டப்பற்்றது. 
இநநிகழ்வில ்பொரொளுமன்ற 

உறுபபினர  மஞசு்ள 
திெொ்ொயகக, பதை. வீர்பொகு, 
பதை. முருபகஷ், ஈஸ்ைரன 

கபணென, ஈஸ்ைரன  சுபபிர-
மணியம், குமொர பதையை்ொ-

யகம், எச்.எச். விககிரமசிங்க, 
ரவி தைம்பி  ்ொயகம், திருமதி 
லிண்டொ உட்ப்ட ்ப்லர க்லநது 

பகொணடு அஞெலி பெலு-
ததினர.

இ்லங்்க ்பததிரி்க 
து்்றயில  ப்பொனவிழொ கண-
்டைரும் ெததிய ெொய ்பொ்பொ 
மததிய நி்்லய ஸ்தைொ்பகரும், 
பதைொ்டரநது இரு்பதது  ஐநது 
ைரு்டங்கள் அதைன தை்்லை-
ரொக பெயற்்படடு ெொய நி்்ல-
யத்தை ைழி்்டததியைருமொன 
அமரர எஸ்.டி. சிை்ொயகததின 
நூ்றொைதைொணடு பி்றநதை ்ொள் 
நிகழ்வுக்்ள இவ ைரு்டம் 
சி்றப்பொக பகொண்டொ்ட அைரது 
ஞொ்பகொரததை குழு ஏற்்பொடு-
க்்ள பெயது ைருகின்றது.

அதைன முனபனொடி நிகழ்-
ைொக எஸ்.டி.சிை்ொயகம் ஞொ்ப-
கொரததை முததி்ர்ய இம்மொதைம்  16ஆம் 
திகதி புதுபெடடிபதைரு ெொய மததிய நி்்லயத-
தில பைளியி்ட இ்லங்்க முததி்ர ்பணியகம் 
ஏற்்பொடு பெயது ைருகின்றது.

ம்்லயக மககள் முனனனியின தை்்லை-
ரும் ்பொரொளுமன்ற உறுபபினருமொன பை.ரொ-
தைொகிருஷ்ணனின ைழிககொட்டலில மூததை 
்பததிரி்கயொ்ளர எச்.எச்.விககிரமசிங்க அண-
்மயில ஊ்டக து்்ற அ்மச்ெர ்ட்லஸ் அ்ல-
கபப்பரும்ை அ்மச்சில ெநதிதது எஸ்.டி.சி-
ை்ொயகததின ஊ்டகப்பணி மற்றும் ஆனமீக 
்பணி என்பன குறிதது  வி்ளககிக கூறினொர. 
அ்தை பதைொ்டரநது அ்மச்ெர, முததி்ர 
பைளியிடுைதைற்கொன ்பணிபபு்ர்ய தை்பொல 
மொ அதி்பர ரஞசித ஆரியரதனவுககு எழுதது 
மூ்லம் ைழங்கினொர.

சிை்ொயகம் தை்்லைர 
பதைொண்டமொனின ைொழ்க்க 
ைர்லொற்று நூ்்ல விரிைொக 
எழுதியைர. 1966-இல 
தின்பதி, சிநதைொமணி ஆகிய 
்பததிரி்கக்்ள ஆரம்பிதது 
அதைன பிரதைம ஆசிரியரொக 
்பணியொற்றியைர.

தினகரன ்பததிரி்க-
யின மூ்லம் தைன ்பததி-
ரி்க ்பணி்ய ஆரம்பிததை 
இைர சுதைநதிரன, வீரபகெரி, 
சூ்டொமணி ்பததிரி்ககளின 
ஆசிரியரொகவும் சுமொர ஐம்்பது 
ைரு்டம் ்பணியொற்றியைர. 
அைர பி்றநது நூறு ஆணடு-

கள் க்டநதும் கொததிரமொன அைரது ்ப்்டபபுக-
கள் நூல உருப ப்ப்றவில்்ல என்பது குறிப-
பி்டததைககதைொகும்.

ம்்லயக எழுததைொ்ளர மன்றம் 1963-
ஆம் ஆணடு உருைொக ்பலபைறு ஆப்லொெ-
்னக்்ள ைழங்கியபதைொடு இ்லங்்கயின 
முனனனி ்ப்ல எழுததைொ்ளரகள் உருைொக கொர-
ணமொக இருநதை மூததை ்பததிரிக்கயொ்ளர 
ஆைொர. 

ஞொ்பகொரததை முததி்ர விற்்ப்ன மூ்லம் 
கி்்டககும் நிதி தைற்ப்பொது புது பெடடிதபதைரு 
ெொய நி்்லயததில நிரமொணிககப்படடு ைரும் 
ரொஜபகொபுர ்பணிகளுககு ்பயன்படுததைப்ப்ட-
வுள்்ள்ம குறிபபி்டததைககது.

ஐந்து பேரின் உயிரைக் குடித்த

கரடியல்ல
நீர்வீழ்ச்சி

ஹொலிஎ்ல எட்டம்பிடடிைத்தை முதை-
்லொைது பிரிவில இம்புலைத்தை 
பிரபதைெததில ைசிககும் ரஜீவ 

குமொரின வீடடுககு அய்லைரகளு்டன, உ்றவினரக-
ளும் ப்ருககமொனைரகளும் என அதிக எணணி-
க்கயொபனொர க்டநதை ஜனைரி 29ம் திகதி ஒனறு 
கூடினர. அன்்றய தினம் ரஜீவ குமொரின தைந்தை-
யொன பஜயரொம் மரணிதது ஒரு ைரு்டம் நி்்றை-
்்டநதை்தைபயொடடி இநது ெமய மு்்றபபிரகொரம் 
அனனதைொன நிகழ்வில க்லநது பகொள்ைதைற்பக 
அவைொறு அைரகள் அங்கு ஒனறு கூடியிருநதைனர. 
்பகல அனனதைொன நிகழ்வுகள் நி்்றை்்டநதை-
தைன பினனர அங்கு கூடியிருநதைைரகளுள் சி்லர 
குளிப்பதைற்கொக ஆயததைமொனது ரஜீவின வீடடுககு 
அருகில அ்மநதுள்்ள கரடியல்ல கீழ் ்பகுதியில 
அ்மநதுள்்ள தியனொபை்ல நீரவீழ்ச்சியி்லொகும். 
அவைொறு பு்றப்பட்டைரகளுள் ஏழு ஆணகளும், 
்ொனகு ப்பணகளும் அ்டங்கியிருநதைனர.

அமி்ல ம்லவிசூரிய...?
தமிழில்: எம்.எஸ்.மு்ஸபபிர

(புததளம் விசேட நிருபர்)

பென்னயில உள்்ள இ்லங்்கயின து்ண உயரஸ்தைொனிகரொ்லயம், இ்லங்்கயின 74ைது சுதைநதிர தினத்தை 2022 ப்பபரைரி 04ஆம் திகதியனறு து்ண உயரஸ்தைொ-
னிகரொ்லய ை்ளொகததில பகொண்டொடியது. பதைனனிநதியொவில உள்்ள இ்லங்்கயின து்ண உயர ஸ்தைொனிகர டி.பைங்கப்டஷ்ைரன பதைசியக பகொடி்ய ஏற்றினொர.

அமைர் எஸ்.டி. சிவநாயகததுக்கு
முததிரை வவளியிடும் இலஙரக அைசு

அ. கனகசூரியர
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ரஷ்ய- உக்ரன் விவகாரத்தின் நேரடி 
பங்குதாரரகளாக ஐநராப்பி்ய ோடுகநள 
காணப்படுகின்்றன. ரஷ்ய -உக்ரன் விவகா-
ரம் பபரும் ந�ாதலாக பரிணமிககு�ாயின் 
அதன் உடனடி அபத்தங்க்ள எதிரபகாள்-
பவரகளாக ஐநராப்பி்யரகநள காணப்படுகி-
்றாரகள். இதனடிப்ப்டயிநலந்ய, பதற்றத்-
்தத் தணிககும் மு்யறசிகளில் ஐநராப்பி்ய 
த்லவரகள் களமி்றங்கியுள்ளனர. அதன் 
ஒரு பகுதி்யாக டான்பாஸ் பிராந்தி்யத்தின் 
நி்ல்்ய முன்நனற்ற மு்யறசிப்பதற-
காக பிரான்ஸ் ஜனாதிபதி இம்�ானுநவல் 
�கநரான் ரஷ்ய �றறும் உக்ரன் த்லவர-
களுடன் பபப்ரவரி -03 அன்று தனித்தனி்யாக 
நிகழ்நி்ல நபச்சுவாரத்்த ேடத்தியுள்ளார. 
ந�லும், வி்ரவில் �கநரான் �ாஸ்நகா 
பென்று புடி்ன ெந்தித்து உ்ர்யாட உள்ள-
தாகவும் பெய்திப்பரப்பில் பதரிவிககப்படு-
கி்றது. அத்துடன் ஜனவரி -31அன்று பிரித்தா-

னி்ய பிரத�ர நபாரிஸ் நஜான்ென் 
புடினுடன் பதா்லநபசி உ்ர-
்யாட்ல ந�றபகாண்டுள்ளார. 
குறித்த உ்ர்யாடலில், உக்ரன் 
மீதான ஆககிரமிப்பு எண்ணம் 
து்யர�ான தவ்றான கணககீடாக 
இருககும் என்று  புடினிடம் 
நஜான்ென் கூறியுள்ளதாக பிரித்-
தானி்ய பிரத� அலுவலகம் பதரி-
வித்துள்ளது. ந�லும், நபாலந்து 
ஜனாதிபதி டுடா குளிரகால ஒலிம்-
பிககின் பதாடகக விழாவில் கலந்-
துபகாள்ள சீனா பெல்வதுடன் 
அங்கு வரு்க தரும் புடினுடன் ெந்-
திப்்ப ந�றபகாள்வதாகவும் பதரி-
விககப்பட்டுள்ளது.

ஐநராப்பி்ய ோடுகளின் த்லவர-
கள் ரஷ்யா -உக்ரன் விவகாரத்தில் 
அதீக த்லயீட்்ட வழங்குகின்்ற 
நபாதிலும் ஐநராப்பி்ய பரப்பில் 
இவ்விட்யத்தின் ஈடுபாடு பதாடர-
பில் இருநவறுபட்ட எண்ணங்கள் 
காணப்படுகின்்ற்� அவரகளது 
உ்ர்யாடல்களூடாக புலப்படுகி-
்றது. குறிப்பாக, பிரான்ஸ், நஜர�ன் 
நபான்்ற ோடுகள் ரஷ்யாவுடன் 
இணகக�ாக பெல்லும் வ்கயி-
நலந்ய த�து உ்ர்யாடல்க்ள 
முன்னகரத்தி பெல்கின்்றாரகள். 
இதன் பின்னணியில் அந்ோடுகளுககும் 
ரஷ்யாவுககுமி்டயிலான பபாருளாதார 
�றறும் எரிவாயு பகாள்முதல் பதாடரபுகள் 
இறுகக�ான பி்ணப்்ப வழங்குகின்-
்றது. எனினும் �றுத்ல்யாய் ஐநராப்பி்ய 
ஒன்றி்யத்திலிருந்து பவளிந்யறியுள்ள பிரித்-
தானி்யா அப�ரிககாவின் எண்ணங்க்ள 
பிரதிபலிககும் வ்கயில் ரஷ்யாவுடன் 
இறுகக�ான நி்லப்பாட்டில் உள்ளது. 
இவ்வா்றான �ாறுபட்ட எண்ணங்களின் பிர-
திபலிப்பினுள் ஐநராப்பி்ய ோடுகள் காணப்-
படுவதனால், ரஷ்ய, -உக்ரன் பதற்றத்்த 
தணிககும் ஐநராப்பாவின் தி்றன் நகள்விக-
குட்படுத்தப்படுகி்றது.

பதட்டங்க்ள தணிகக ந�றபகாள்ளும் 
மு்யறசிகளின் நதால்வி ரஷ்ய-, உக்ரன் 
விவகாரத்தின் பகாதிநி்லந்ய அதிகரித்து 
பகாண்டு பெல்கி்றது. அதில் ரஷ்யாவின் 
பலம் ஓங்குவத்னந்ய அவதானிககககூ-
டி்யதாகவும் உள்ளது. இத்னந்ய ரஷ்ய-, 
உக்ரன் விவகாரத்்த ்�்யப்படுத்தி்ய 
அண்்�ககால பெய்திகளும் உறுதி பெய்-
கின்்றது. அத்ன நுணுகக�ாக அவதானித்-
தல் அவசி்ய�ாகும்.

முதலாவது, ரஷ்யா �றறும் நேட்நடா 

பதாடரச்சி்யாக கிழககு ஐநராப்பி்ய பகுதி-
யில் இராணுவ ந�லாதிககத்்த அதிகப்-
படுத்தி வருகி்றது. குறிப்பாக ரஷ்ய உகநர-
னி்ய எல்்ல �றறும் அண்்ட ோடான 
பபலாரஸில் அதிக துருப்புககள் �றறும் 
இராணுவ ொதனங்க்ள குவித்துள்ளது. 
�றுதளத்தில் அப�ரிககா த்ல்�யி-
லான நேட்நடா ப்டகளின் பிரென்னமும் 
கிழககு ஐநராப்பா பகுதிகளில் அதிகரிககப்-
படுகி்றது. ரஷ்யா கடந்த பபப்ரவரி -03அன்று 
அப�ரிககா்வ கிழககு ஐநராப்பாவில் 
கூடுதல் துருப்புகக்ள அனுப்பி்யதற-
காக கண்டனம் பெய்தது. அதாவது, இந்த 
ேடவடிக்க 'பதற்றங்க்ளத் தூண்டும்' 
நோககம் பகாண்டது என்று கூறி்யது. அப�-
ரிகக அதிகாரிகளும், பெ்யற்ககநகாள் 
படங்களும் ரஷ்யா உக்ரன் மீது ப்ட-
ப்யடுப்பு அச்சுறுத்த்ல ந�றபகாள்ளும் 
வ்கயிலான தனது பபரி்ய அளவிலான 
இராணுவப் ப்டக்ள உருவாககுவ்த 
கு்்றககவில்்ல என்று சுட்டிககாட்டியுள்-
ளது. இருதரப்பும் ஆயுதப் பிரென்னத்்த 
அதிகரித்தாலும் ரஷ்யாவின் புவிொர அரசி-
்யல் பிராந்தி்யம் என்்ற ரீதியில் ரஷ்யாவின் 
ஆதிககம் உ்யரளவிநலந்ய காணப்படுகி-

்றது. டாங்கிகள், பீரங்கிகள் �றறும் சு�ார 
130,000 துருப்புகக்ள உள்ளடககி்ய சு�ார 
80 பட்டாலி்யன் தந்திநராபா்யக குழுகக-
ளின் ரஷ்யாவின் உருவாககம் உகநரனுககு 
ஒரு ஆழ�ான அச்சுறுத்த்லப் பிரதிபலிக-
கி்றது என்பதில் சிறிதும் ெந்நதகமில்்ல. 
வான்வழி இராணுவப் பிரிவுகளின் பவளிப்-
ப்ட்யான இருப்பு �றறும் நீரிலும் நிலத்தி-
லும் ப்யன்படும் ஆயுத பொத்துககள் எந்த-
பவாரு இராணுவத் தாககுதலும் எவ்வளவு 
பன்முகத்தன்்� பகாண்டதாக �ாறும் என்-
ப்தக குறிககி்றது. இது ரஷ்யா உக்ரனின் 
ஒழுங்்க மீளககட்ட்�ப்பதில் உறுதி்யாக 
உள்ளது என்ப்தந்ய பவளிப்படுத்துகி்றது.

இரண்டாவது, கிழககு ஐநராப்பாவி-
லிருந்து நேட்நடாவின் பவளிந்யற்றம் 
பதாடரபிலான புடினின் முடிவில் எவ்வித 
தளரச்சி்்யயும் காண இ்யலாத சூழல் 
காணப்படுகி்றது. எனநவ, நேட்நடா விரி-
வாககத்திறகு முறறுப்புள்ளி ்வப்பது 
நபான்்ற பிரச்சி்னகளில் ந�றகு ோடுகளிட-
மிருந்து ெட்டப்பூரவ�ாக பி்ணககப்பட்ட 
உத்தரவாதங்களுககான ரஷ்யாவின் நகாரிக-
்கக்ளப் பபாருட்படுத்தா�ல், எவ்வித 
இராஜீக மு்யறசிகளும் அச்சுறுத்தல்களும் 

ரஷசி்யா்வத் தடுககும் என்பதறகு எந்த உத்-
தரவாதமும் இல்்ல. ந�றகத்தி்ய ோடுகள் 
அனு�ான�ாக என்ன உத்தரவாதத்்த 
வழங்கினாலும், அது புடின் ஆட்சிககு 
நபாது�ானதாக இருககாது. டிெம்பர- 21, 
2021அன்று ரஷ்யாவின் பாதுகாப்பு அ்�ச்-
ெக வாரி்யத்தின் ஒரு நீடிககப்பட்ட கூட்டத்-
தில், ந�றகத்தி்ய ோடுகள் ஒப்பந்தங்களில் 
இருந்து எளிதில் விலகுவதால் எழுதப்பட்ட 
ந�றகத்தி்ய உறுதிப�ாழிகள் கூட எதற-
கும் உத்தரவாதம் அளிககாது என்று புடின் 

கூறினார.
மூன்்றாவது, ரஷ்யாவிறகும் உக-

்ரனுககும் இ்டந்ய ஒரு நபாரின் 
கடு்�்யான வாய்ப்்ப எதிர-
பகாண்டுள்ள ந�றகத்தி்ய ஊட-
கங்கள், புடின் உகநரனில் என்ன 
விரும்புகி்றார என்்ற நகள்வியில் 
அவரது பகுத்தறி்வ ்யாராலும் 
புரிந்து பகாள்ள முடி்யாது என்்ற 
நி்லயில் பிளவுபட்டுள்ளன. 
கடந்த சில ஆண்டுகளில், புடினின் 
�றறும் ரஷ்யாவின் தன்்� அதன் 
சு்ய உருவத்துடன் பவகுவாக �ாறி-
விட்டது. முந்்த்ய ஆண்டுகளில், 
புடின் மிகவும் ெகதிவாய்ந்த �றறும் 
விநராத�ான வீரரகளால் சூழப்-
பட்ட புவிொர அரசி்யல் ரீதி்யாக 
பாதிககப்படககூடி்ய அரசின் த்ல-
வராக பெ்யல்பட்டார. புவிொர 
அரசி்யல் நீதி்்யக நகாரும் பாதிக-
கப்பட்ட �றறும் ஒடுககப்பட்ட 
நதெத்தின் பங்்க ரஷ்யா வகித்தது. 
2014இல் கிரிமி்யா்வ இ்ணத்த 
நபாதும், ந�றகத்தி்ய ோடுகள் 
அதன் விவகாரங்களில் இருந்து 
விலகி இருககும்நபாது அதன் ேன்-
்�்்யப் பபறுவதறகு அது எப்-
நபாதாவது துணி்யலாம். ஆனால் 
அது அதன் ேகரவுகளில் பவளிப்-

ப்ட்யான தறகாப்பு தரககத்்த ேம்பியி-
ருந்தது. 2018இல், எல்லாம் �ாறி்யது. சிரி-
்யாவில் ரஷ்யாவின் இராணுவ பவறறியின் 
புத்துணரவால், �த்தி்ய ஆசி்யாவில் அதன் 
தனித்துவ�ான பங்கு, ஆபிரிககாவில் அதி-
கரித்த இருப்பு �றறும் எல்லாவறறிறகும் 
ந�லாக அதன் புதிதாக உருவாககப்பட்ட 
ேவீனரக ஆயுதங்கள் புடின் ஒரு ஒடுககப்-
பட்ட வீர்ரப் நபான்்ற உணரவிலிருந்து 
ரஷசி்யாவின் பாரம்பரி்ய பெல்வாககு �ண்-
டலத்திறகு அப்பால் தாககுதல் ேடத்தககூ-
டி்ய ஒருவராக �ாறினார. ரஷ்யாவின் தற-
நபா்த்ய நி்லப்பாடு பதாடரபில் ரஷ்ய 
து்ண பவளியு்றவு �ந்திரி பெரஜி ரி்யாப்-
நகாவின் வாரத்்தகளில், 'இரும்புத்தடுப்பு, 
நீரப்புகா, குண்டு து்ளககாத, ெட்டப்பூர-
வ�ாக பி்ணககப்பட்ட உத்தரவாதங்கள் 
இனி புவிொர அரசி்யல் பாதிப்பிலிருந்து உரு-
வாகவில்்ல, �ா்றாக, விதிக்ள மீண்டும் 
எழுதுவதறகு ரஷ்யாவின் வரலாறறு ரீதி்யாக 
நி்யா்யப்படுத்தப்பட்ட முழு அளவிலான 
உரி்�யில் ேம்பிக்க இருந்து வருகி்றது. 
அது ந�றகுடன் இ்ணந்து அல்லது ந�றகு 
இல்லா�ல்' எனக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

(21ஆம் பககம் பாரகக)
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ஒரு பு்றம் நகாவிட் பபருந்பதாறறின் 
ேவீன பி்றழ்வுகள் ோட்டில் பபருகி வருகின்-
்றன. �ககளின் வாழ்வாதார ேடவடிக்ககள் 
நிச்ெ்ய�ற்ற தன்்�்்ய எதிரபகாண்டுள்-
ளன. வி்லவாசி ோளுககு ோள் அதிக-
ரித்துச் பெல்கின்்றது. ொதாரண �ககளால் 
ோளாந்த வாழ்க்க்்யக பகாண்டு ேடத்தத் 

நத்வ்யான வருவா்்ய பப்ற முடி்யாத 
நி்ல உருவாகி வருகி்றது.   

உறபத்தித் து்்றகளுககுத் நத்வ்யான 
மூலப்பபாருள்க்ளயும் ஏ்ன்ய உள்ளீடு-
க்ளயும் இ்றககு�தி பெய்வதில் சிககல்-
க்ள எதிரபகாள்வதாக பதாழிறறு்்றத் 
தகவல்கள் கூறுகின்்றன. நிதி ேடவடிக்க-
கள் படாலர பேருககடி காரண�ாக தினெரி 
சிர�ங்களுககு முகங்பகாடுகக நேரிட்டுள்-
ளது. ோட்டில் மின்ொரத் துண்டிப்புகள் 
முன்கூட்டிந்ய அறிவிககப்பட்டும் அறி-
விககப்படா�லும் ே்டபபறுகின்்றன. 

ஒரு இறுகக�ான பபாருளாதார சூழலில் 
ோடும் அதன் �ககளும் ப்யணிப்பது அனு-
பவரீதி்யாக ஒவ்பவாரு குடி�கனுககும் 
பதரிகி்றது. அரசி்யல்வாதிகளுககு அது 
பதரிகி்றதா இல்்ல்யா என்பது தான் 
பதரி்யாத ஒன்்றாகக காணப்படுகி்றது.   

1948 இல் இலங்்க பிரித்தானி்யாவிட-
மிருந்து அரசி்யல் சுதந்திரத்்தப் பபறறுக 
பகாண்டநபாது அப்நபாது நிலவி்ய 
அளவு நகால்களின் அடிப்ப்டயில் 
ஆசி்யாவிநலந்ய வள�ான ோடுகளில் 
ஒன்்றாக இலங்்க்்ய அ்ட்யாளம் காட்-
டினாரகள். பிரித்தானி்ய ொம்ராச்சி்யத்தின் 
கீழிருந்த ோடுகள் பலவறறின் �த்தியில் 

சி்றப்புச் ெலு்கக்ள பபறறு ேல்ல பிள்-
்ள்யாக ேடந்து பகாண்ட ோடாக இலங்்க 
இனங் காணப்பட்டிருந்தது.   

பிரித்தானி்யாவில் அரசி்யல் �றறும் பபாரு-
ளாதார ரீதியில் ஏறபட்ட அபிவிருத்திகள் 
உடனடி்யாகநவ இலங்்கயிலும் அறிமுகப்-
படுத்தப்பட்டன. இலங்்கயின் ெனோ்யக 
ஆட்சி மு்்ற்�, அதன் அடிோத�ாகி்ய �க-
களின் வாககுரி்�, நரா�ன் டச்சு நீதிப்பபா-
றிமு்்ற, ோட்டின் நிருவாகக கட்ட்�ப்பு-
கள், பபாருளாதார �றறும் ெமூக ரீதியிலான 
உட்கட்்�ப்புகள் நபான்்ற ஒரு ோடு சுதந்-
திரம் பபற்ற பின்னர தன்்ன கட்ட்�த்து 
வளரத்துகபகாள்ளத் நத்வ்யான முன்நிபந்-
த்னகள் அத்த்ன்்யயும் ஒருங்நக பூரத்தி 
பெய்து பகாண்டிருந்த ஒரு ோடாக இலங்-
்க்்ய ோம் த்யககமின்றி அ்ட்யாளம் 
காட்ட முடியும்.   

இலங்்கககு சுதந்திரம் வழங்குவது பறறி 
பிரித்தானி்யப் பாராளு�ன்்றத்தில் நி்்ற-
நவற்றப்பட்ட பிநரர்ணயின் மீது உ்ர-

்யாறறி்ய பாராளு�ன்்ற உறுப்-
பினரகள் பலர இலங்்கயின் 
அப்நபா்த்ய பபாருளாதார 
நி்ல்�கள் குறிப்பாக அந்நி-
்யச் பெலாவணி நி்ல்�கள் 
பிரித்தானி்யா்வ விட சி்றப்-
பாக இருந்ததாகச் சுட்டிககாட்-
டியிருந்தனர.   

அத்துடன் இலங்்க 
சு்ய�ாக ஆட்சிபுரி்யத் தகுதி-
்யான கட்ட்�ப்புக்ளயும் 
�கக்ளயும் பகாண்டிருந்த-
தாகக குறிப்பிட்டிருந்தனர. ஒரு சில பாராளு-
�ன்்ற உறுப்பினரகள் தமிழரகளின் வாண்்� 
பறறியும் ஆங்கிலப�ாழிப் புல்� பறறியும் 
சிலாகித்துப் நபசியிருந்ததுடன் அவரக்ள 
பிரித்தானி்ய ொம்ராச்சி்யத்தின் நிரவாகத்-
துடன் இ்ணத்துகபகாள்வது பறறியும் 
ஆநலாசித்திருந்தனர. அத்துடன் இலங்்க 
இனரீதியில் பிளவு்றககூடி்ய அபா்யம் பறறி-
யும் சிங்களவரகள் தமிழரக்ள ஆட்சி்யதிகா-

ரத்தில் இ்ணத்துக பகாள்ளாவிட்டால் 
ஏறபடககூடி்ய அபா்ய நி்ல குறித்தும் 
எச்ெரிக்க்்யயும் விடுத்திருந்தனர.   

எனநவ பிரித்தானி்யரகளின் பிரித்தா-
ளும் தந்திரத்தால் இலங்்கயில் இனப்-
பிரச்சி்ன ஏறபட்டதாகக கூறுவது 
மிகப்பபரி்ய பபாய்்யாகும். ஆங்கில 
ப�ாழிப்புல்�யுள்ள வாெககரகள் பிரித்-
தானி்யப் பாராளு�ன்்ற ஹான்ொரட் குறிப்-
புக்ள இ்ண்யவாயிலாகத் நதடினால் 
இலத்திரனி்யல் பதிவுக்ள தரவிரககம் 
பெய்து பெய்து வாசித்துப்பாரககலாம்.  

எல்லாவறறுககும் ந�லாக பிரித்தானி்யர 
இலங்்க்்ய விட்டுச் பெல்லும் நபாது இங்-
கிருந்து எல்லாவற்்றயும் வாரிச்சுருட்டிக-
பகாண்டு நபாய்விட்டதாகப் பலரும் க்த்யளக-
கின்்றனர. உண்்�யில் சுதந்திர இலங்்கயின் 
அபிவிருத்தி நிதித்நத்வக்ள பூரத்தி பெய்வ-
தறகு அவசி்ய�ான பணத்்தயும் பிரித்தானி-
்யரகள் விட்டுச் பென்றிருந்தனர.

(16ஆம் பககம் பாரகக)

இலங்கை தனது 74வது சுதந்திர 
தினத்த அனுட்டிததுள்ளது. 
சாத்னகைள என்று சசால்லிக் 

சகைாளளும்படியாகை எ்தயும கூறமுடியாத 
நி்லயில் சவால்கைளின் ்பட்டியல் மட்டும 
நீண்டு சசல்லும கைாலப்புறச்சுழலில் 
இமமு்ற சுதந்திர தினம வந்து
சசன்றிருக்கிறது. தியாகைஙகை்்ளச் சசயய
தயாராகுமாறு நாட்டு மக்கைளுக்கு
சசயதிசயான்றும விடுக்கைப்்பட்டிருக்கிறது.

கைடந்த ஆறு வாரஙகை்ளாகை சரவததச 
அரசியலின் முழுக்கைவனத்த-
யும ஈரதததாகை  ரஷய உக்்ரன் 

விவகைாரத்த ்மயப்்படுததி எழுந்துள்ள 
சகைாதிநி்ல அ்மந்தது. அசமரிக்கைா 
மற்றும ஐதராப்்பாவில் உள்ள ்பல ஆயவா-
்ளரகைள, ரஷய ஜனாதி்பதி வி்ளாடிமிர புடின் 
உக்்ரனின் முழு்மயாகை அல்லது ஒரு 
்பகுதியிலாயினும ரஷய இராணுவ ஆக்கிர-
மிப்்்ப தமற்சகைாளவார என்ற முடிவுக்குன் 
சிந்திக்கின்றாரகைள. மறுமு்னயில் தமலும 
சிலர, உக்்ரன் மீதான ்ப்டசயடுப்பு 
இப்த்பாது எல்்லக்கு அருதகை ரஷய துரு-
ப்புக்கைளின் நகைரவுகைளின் வி்்ளவாகைதவ 
இருக்கைலாசமன உறுதியாகை உள்ளனர. 
எனினும ரஷய இராணுவம உக்தரனில் 
ஒரு புதிய ஒழுங்கை நிறுவ முயற்சிக்கின்றது 
என்்பதில் ்பரவலாகை அ்னவரிடமும 
ஒதரவிதமான நமபிக்்கை கைாணப்்படுகிறது. 
இக்கைட்டு்ரயும ரஷய- உக்்ரன் விவகைா-
ரததின் அண்்மய கை்ளநி்ல்மகைளின் 
தன்்மகை்்ள ததடுவதாகைதவ உருவாக்கை-
ப்்பட்டுள்ளது.

கலாநிதி 
கக.ரீ.ககேசலிஙகம் 
யாழ். பலகலலககழகம்

மீண்டும�ாரு பனிபகபாருககு 
தயாராகிறதா

அபிவிருத்தியடையும் நாைாகவே 
இந்த நாடு திகழேது ஏன்?

'இலஙலகககு சுதந்திரம் வழஙகுவது 
பற்றி பிரிததானியப பாராளு�னறததில 
நிலறகவற்றபபட்ட பிகரரலேயின
மீது உலரயாற்றிய பாராளு�னற
உறுபபினரகள் பலர இலஙலகயின
அபகபாலதய மபாருளாதார
நிலலல�கள் குறிபபாக அந்நியச் 
மசலாவணி நிலலல�கள்
பிரிததானியாலவ வி்ட சிறபபாக 
இருந்ததாகச் சுடடிககாடடியிருந்தனர'

ரஷயா?

74 வரு்டஙகளாக

உள்ளலத உள்ளபடி புரிந்து மகாள்வகத அபிவிருததிககு அச்சார�ாக அல�யும்

1953இல உலக வஙகியானது இலஙலக
மபாருளாதாரதலத அககுகவறு

ஆணிகவறாக ஆய்வு மசய்து ஒரு அகராதியின 
பரு�னில மவளியிட்ட மவகு விபர�ான
ஆய்வறிகலகயில இலஙலக தனது
மபாருளாதார அபிவிருததிககுத கதலவயான 
கபாதியளவு நிதிவளதலதக மகாண்டிருபப-
தாகவும் ஆககவ அபிவிருததிலய க�ாககிய 
பயேததில இலஙலகககு நிதி ம�ருககடிகள் 
இலலல எனவும் குறிபபிடடிருந்தது'

அன்்றய அ்மச்சர்வயில் அஙகைம வகிதத தமிழரகை்ளான ஜி.ஜி. ச்பான்னம்பலம,
சி. சிற்றம்பலம மற்றும சி. சுந்தரலிஙகைம, தஜ.ஆர. மற்றும டட்லி்யயும கைாணலாம.
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��யமுடன் வணங்� �ன்றால்!
��கைள �ர்க்கும் தாயவேள!
ப�ேவாடு ப�ந்து வந்தால்!
பாவங்கைள ேபாக்கும் உத்த�ேய!
உல�ல்  வணங்கும் அ�யார்கைள
உறேவாடு காக்�ன்ற உைமயவேள!
முத்தாக அைமந்த முன்ேனஸ்வரத்�ேல
முழும� ேபால்�ற்று அருளுபவேன!
அனு�னமும் உைனநா� வந்தாேள!
அன்பு மைழ ெபா�பவேள!
கருைணயுடன் காத்து அைணப்பவேள!
கண் இைமேபால் காப்பவேள!
உருக் ெகாண்டு உரு� அருளுபவேள!
உணர்வுடன் உறவன்பு தருபவேள!
முத்தல �றப்புடன் மு�ர்ந்தவேள!
முன்னம் ப��ல் ஆட்�பு�பவேள!
இணங்� வந்ேதாம் உன்கால�யம்மா
இன்னல்கள் �ர்த்து இன்பம் தாராயம்மா
பரந்து வரும் ெகா�ய ெகாரனாைவ
ெகாண்ெடா �த்து காத்து அருளம்மா!
இரக்க �ல்லா இக் ெகா�யேநாைய 
இன்ேற அ�த்து காத்�டும்மா!
முன்ேனார்க்குமுன் ேதான்� தலத்��ேல
இன்னைல இன்ேற �ருமம்மா
ப�ேவாடு ப�ந்ேதார்க்குபாசம் தருபவேள
பக்தர்கைள காத்து அைணப்பவேள
��ேவாடு உன்தலம் வந்ேதாமம்மா
கருைணேயாடு கண்�ைமயாக காத்�ரும்மா
உ�ைமேயாடு கு� ெகாண்டவேன,...!
உறேவாடு உன்நா�ல் �ன்ேறாமம்மா
�ருப்ேபாடு முன்ப��ல் �ற்�ருப்பவேள
ஒப்பாரும் �க்காரும் தாயவேள!
தப்பாமல் தாயன்ைப தந்�டுவாயம்மா!
எப்ேபாதும் உன்நாமம் எம்நா�ல்
உரு� மனம் உவைகெகாள்ளுதம்மா
இப்பவரும் எம்�ன இன்னல்கைள
இன்ேற ஒ�த்து காத்�டுவாயம்மா
முப்ேபறு ெபயர் ெபற்ற முன்தலத்�ேல!
மூலவராய் �ன்று அருள்தாரம்மா
ஒ�க்�ரா என்றும் ெகா�ய ேநாயம்மா
ஒ�த்�டுவாய் எம்ைம காத்�டுவாய்
ப�த�க்கும் அப்பா� பக்தர்கைள
ப�ேவாடு அைணத்து அருளும்மா
உவைக உன்பாதமலர் நா�யம்மா
உண்ைம அன்ைப தந்�டுவாயம்மா
முன்ேதான்�ய முன் ஸ்வரத்�ேலயம்மா
�ன்புகழ் �ரந்தரம்மா ஒ�க்�தம்மா
உற்றேதார் ெதய்வமா� �ட்டாய்தாேய!
உறவன்பு பூண்டு �ருவ� வந்ேதாம்நாம்
ஏற்றேதார் உயர்ைவ ஏற்�டுவாயம்மா
என்னாலும் உன்நாமம் உைரப்ேபாமம்மா
கற்ேறார் க�மைழ ெபா�ந்தாரம்மா
காலம் ேதாறும்பா� ம�ழ்வாரம்மா
வற்றாக வளம் பூண்ட முன்னம்ப��ல்
வந்ேதாம் உன்�ருவ� நா�யம்மா!
பார்ேபாற்றும் �ரத்யங்�ரா ேத�யம்மா
பத்தான �த்தா� �ன்ேறாமம்மா
ஊர் �றக்க உத்த�ைய வணங்�வந்தால்
உள்ளெமல்லாம் உவைக ெகாள்ளுதம்மா!
�ர்காப்பாய என்று �ந்தைனெகாண்ேடாமம்மா
�றப்புக்கள் தந்து �றந்ேதாங்கம்மா
ஏர் ��த்து உைழத்துண்ணும் முன்ப��ல் 
ஓ� வந்ேதாம் புகழ் பா�வந்ேதாமம்மா

முன்ேனஸ்வரத்�ல் 
�ற்�ருக்கும் 

� �ரத்யங்�ரா அம்மன் 
காவ�ச்�ந்து

பயங்கரவாதச் ெசயல்கள் என்ற வார்த்-
ைதப் �ரேயாகம் எழுபதுக�ல் தான் 
உலெகங்கும் அ�பட ஆரம்�த்தது. 

இஸ்ேரைல அ�த்து�ட ேவண்டும்; பாலஸ்-
�னத்ைத �ட்ெடடுக்க ேவண்டும் என்ற ெவ�-
யுடன் ஆரம்�க்கப்பட்ட பாலஸ்�ன �டுதைல 
அைமப்பு (PLO) தன் எ��களாக இஸ்ேரைல-
யும் அெம�க்காைவயுேம கரு� ெசயல்பட்டது. 
பய�கள் �மானங்கைளக் கடத்� பய�க-
ளுக்கு மரண அச்சுறுத்தல் �டுப்பதன் மூலம் 
தனது ேகா�க்ைககைள �ைறேவற்�க் ெகாள்-
ளலாம் என்பைத முதன்முதலாக ெசயல்வ�வத்-
�ல் காட்�ய இயக்கம் யஸர் அரபாத்�னால் உரு-
வாக்கப்பட்ட பாலஸ்�ன �டுதைல அைமப்பு. 
�மானங்கள் கடத்தப்படுவது, கமாண்ேடாக்கள் 
அ�ர� தாக்குதல் நடத்� பய�கைள �ட்பது 
அல்லது ெபருமளவு பய�கள் மர�ப்பது 
என்பது எழுபது எண்பதுக�ல் ஆங்காங்ேக 
அரங்ேகறும் சம்பவங்களா�ன. இந்த சூட்ேடாடு 
சூடாக இலங்ைகயரான ேசபால ஏக்கநாயக்க 
இத்தா�ய �மானெமான்ைறக் கடத்� �ங்கள 
சமூகத்�ன் மத்��ல் �ரரான கைதயும் இலங்-
ைக�ல் �கழ்ந்தது.

பாலஸ்�ன �டுதைல அைமப்ைபத் 
ெதாடர்ந்து பல ��ரவாத அைமப்புகள் மத்�ய-
�ழக்ைக ைமயப்படுத்�யதாகவும் இஸ்ேரைல-
யும் அெம�க்காைவயும் கு�ைவத்ததாகவும் 
ேதான்�ன. �மானங்கைள ெவ�குண்டாக 
ஏ� மூவா�ரத்துக்கும் அ�கமான அெம�க்கர்-

கைளக் ெகான்ெறா�த்த ஒசாமா �ன்ேலட�ன் 
அல் ைகதாவானாலும் ச� �டுதைலப் பு�க-
ளானாலும் ச� இந்த அைமப்புகளுக்ெகல்லாம் 
ஒரு அர�யல் ேநாக்கம் இருந்தது. அந் ேநாக்-
கங்கள் மக்களுடன் சம்பந்தப்பட்டைவயாகவும் 
இருந்தன. அைவ ச�யா, தவறா என்பது ேவறு 
�ஷயம்.  

ஆனால் எந்தெவாரு ேநாக்கமுமற்ற ஒரு 
பயங்கரவாத அைமப்ெபான்று ேதாற்றம் ெபற்று 
அசுர வளர்ச்�யும் ெபற்றெதன்றால் அது ஐஎஸ் 
அைமப்பாகத்தான் இருக்க ேவண்டும். அெம-
�க்காைவயும் இஸ்ேரேவைலயும் எ��களாக 
இலக்கு ைவத்த அைமப்பு என அ�யப்பட்ட 
ேபா�லும் அவ்�ரு நாடுகளுக்கும் எந்த ேசதத்-
ைதயும் ஐ.எஸ்.ஐ.எஸ் �ைள�க்க�ல்ைல. 
இதனால் இவ்�ரு நாடுகளும் தான் இவ்�-
யக்கத்ைத உருவாக்�ன என்ெறாரு �ஷய-
மும் உள்ளது. இஸ்லா�ய நாடுகைள அ�த்து 
த�ெயாரு இஸ்லா�ய நாடாக க�பா இராச்-
�யெமான்ைற மத்�ய �ழக்�ல் உருவாக்கு-
ேவாம் எனக் �ளம்�ய ஐ.எஸ். மட்டுமல்ல; 
த�பான்கள், அல் ைகதா என்பன உருவாவ-

தற்கும் அெம�க்காேவ துைண �ன்றது. ஒரு 
கா�யத்துக்காக இவ்வாறான அைமப்புகைள 
உருவாக்குவதும் �ன்னர் அ�ப்பதும் அெம-
�க்காவுக்கு வா�க்ைக. ஐ.எஸ். ஈவு இரக்கமற்ற 
�கக் ெகாடூரமான இயக்கம். அது �கக் கடுைம-
யான இஸ்லா�ய ேகாட்பாடுகைள முன்ைவத்து 
இயங்�ய இயக்கம். அது மத்�ய �ழக்கு இஸ்லா-
�ய நாடுகள் அைனத்தும் அ�க்கப்பட ேவண்-
�யைவ என நம்�யது. இந்�ைல�ல் தான் 
அவ்�யக்கத்ைத ஒடுக்கா�ட்டால் மத்�ய �ழக்-
�ன் பா�ய எண்ெணய் வயல்கள் ஐ.எஸ்.வசம் 
ெசன்று�டும் எனக் கரு�ய அெம�க்கா ஐ.எஸ். 
�து கடும் தாக்குதல்கைள ேநர�யாகவும் மைற-
முகமாகவும் ஆரம்�த்தது. இறு�யாக மத்�ய 
�ழக்�ல் அதன் முன்ேனற்றம் தடுத்து �றுத்தப்-
பட்டது. 

9/11தாக்குத�ன் �ன்னர் ஆப்கா�ஸ்தான் 
�து அெம�க்கா பைடெயடுத்�ருந்தாலும் �ன்-
ேலடைன ெகால்லும் தன் ேதடைல அெம�க்கா 
ைக�டேவ இல்ைல. �ன்ேலடைன இறு�யாக 
பா�ஸ்தான் �ெடன்�ல் அைடயாளம் கண்டு 
அவைர சுட்டுக்ெகான்று கட�ல் எ�ந்தது. அதன் 
�ன்னர் ஐ எஸ் ஐ எஸ்�ன் முது ெகலும்ைப 
மு�த்த �ன்னரும் அதன் தைலவர் அபுபக்கர் 
அல் பக்தா�ைய �ட்டு ைவக்கக் கூடாது என்ற 
ெகாள்ைக�ல் ெதாய்வு ஏற்பட�டாது �ன் 
ெதாடர்ந்த அெம�க்க, 2019 இல் வட ேமற்கு 
��யா�ல் இட்�ப் பகு��ல் அவைரக் கண்டு 
��த்தது. தப்ப வ��ல்லாத �ைல�ல் பக்தா� 
தற்ெகாைல ெசய்து ெகாண்டார். தற்ேபாது பக்-
தா��ன் இடத்ைதப் ��த்த அபு இப்ரா�ம் 
அல் –ஹ�� அல் குேர�ைய கு�ைவத்து 

�ன் ெதாடர்ந்த அெம�க்க �ேசட அ�ர�ப்பைட 
அவைரயும் தற்ெகாைல ெசய்ய ைவத்�ருக்�-
றது.

தன் ெவள்ைள மா�ைக ரூஸ்ெவல்ட் 
அைற�ல் இருந்து இச் ெசய்�ைய உவப்புடன் 
அ��த்த ஜனா�ப� ேஜா ைபடன், ‘யுத்த களத்-
�ல் இருந்து அபு �ப்ரா�ைம நாம் அப்பு-

றப்படுத்� �ட்ேடாம்’ என்பதாக 
அவரது மரணத்ைத கு�ப்�ட்டார். 
‘அெம�க்கா�ன் ைக எவ்வளவுக்கு 
�ளும் என்பைதயும் உல�ன் எந்த 
மூைல�ல் ஒ�ந்தாலும் அவர்-
கைள ேத�ப்��த்து அ�க்கும் 
வல்லைம அெம�க்காவுக்கு உண்டு 
என்பதற்கும் இந்த நடவ�க்ைக ஒரு 
உதாரணம்’ என்றும் அவர் தன் 
உைர�ல் ெபருைமயுடன் கு�ப்�ட்-
டார்.

அபு இப்ரா�ம் வாழ்ந்த �டு 
மூன்று மா�கைளக் ெகாண்டது. இது வட ேமற்கு 
��யா�ன் இட்�ப் மாகாணத்�ன் ஒரு ஒதுக்குப்-
புறமான �ராமத்�ல் த� �டாக அைமந்துள்-
ளது. இங்ேக ேமல் மா��ல் தன் மைன�மார் 
�ள்ைளகளுடன் அவர் வ�த்து வந்தார். இங்ேக 
வ�ப்பவர்தான் ஐ.எஸ்.�ன் தைலவர் என்பைத 
அெம�க்க புலனாய்வு உறு�ப்படுத்�க் ெகாண்ட-
தும் எப்ப� அவைரப் ��க்கலாம் அல்லது அ�க்-
கலாம் என்பது ெதாடர்பான �ட்டங்கள் வகுக்கப்-
படலா�ன.

�ழ் தளத்�ல் வ�க்கும் குடும்பத்துக்கும் அபு 
இப்ரா�முக்கும் இைடேய எந்தத் ெதாடர்பும் 
இல்ைல என்பது கண்ட�யப்பட்டது. உல�ல் �க 
அ�கமாகத் ேதடப்படும் நபர் இவர்தான் என்பது 
�ழ்த்தள குடும்பத்துக்குத் ெத�யாது. எனேவ 

இவ் �ட்�ன் �து �மானத் தாக்குதல் நடத்தும் 
ேயாசைனைய அெம�க்க இராணுவ அ�கா�-
கள் ைக�ட்டனர். ெஹ�ெகாப்டர்கைளப் பயன்-
படுத்� அ�ர�ப்பைட�னைர இறக்குவது, இறங்-
�ய �ரர்கள் �ட்ைட சூழ்ந்து ெகாள்வது; �ல 
�ரர்கள் �ழ்த்தள �ட்டுக்குள் நுைழந்து அங்�-
ருப்பவர்கைள அப்புறப்படுத்துவது என்று �ட்டம் 
வகுக்கப்பட்டது. அதுவைர அவ் �ரர்களுக்கு 
துப்பாக்� ஏந்�ய ெஹ�ெகாப்டர்கள் பாதுகாப்பு 
வழங்குவது என்றும் மு�வானது. அெம�க்கா 

கண்மூ�த்தனமாகத்தாக்� அப்பா-
�ைளக் ெகான்று �ட்டது என்ற 
ெபயர் வந்து �டக் கூடாது என்பதற்-
காகேவ இப்ப� மு�ெவடுக்கப்பட்ட-
தாக ெபன்டகன் ெத��த்தது.

மூன்றாம் �க� நள்�ரவு சுமார் 
50 அெம�க்க �ேசஷ அ�ர�ப்ப-

ைட�னர் �ேசட ஆயுதங்களுடன் ��யாவுக்கு 
அண்�த்த ஒரு தளத்�ல் இருந்து புறப்பட்டனர். 
அவர்கள் ெஹ�க�ல் புறப்பட, அவர்களு-
டன் ஆயுதேமந்�ய ட்ேரான்கள், 
தாக்குதல் ெஜட் �மானங்களும், 
புறப்பட்டன. முதலுத� ��வும் 
அவர்களுடன் ெசன்றது. அைர 
ம�த்�யாலயத்துக்குள் ஒபேர-
ஷைன மு�த்து�டுவது என்றும் 
மு�ந்தால் உ�ருடன் ��ப்பது 
அல்லது ெகான்று�டுவது என்ப-
தும் அவர்களுக்கு �றப்�க்கப்பட 
உத்தரவு. முழு�ட்ைடயும் தாக்� �ர்-
மூலமாக்கவும் உத்தரவு இருந்தது. 
ஏற்கனேவ பக்தா�ைய அ�க்கும் 
�ட்டத்துடன் ஏறக்குைறய ஒத்துப்-
ேபாகும் வைக�ேலேய இத்�ட்ட-
மும் வகுக்கப்பட்�ருந்தது. மூன்றாம் �க� இரவு 
ெத�வு ெசய்யப்பட்டைமக்கான காரணம், அது 
ஒரு அமாவாைச நாள்.

பக்தா� மைறந்�ருந்த இட்�ப் �ரேதசத்�ல் 
இருந்து ெகாஞ்ச தூரத்�ல்தான் அபு இப்ரா-
��ன் �டும் அைமந்�ருந்தது. அெம�க்க 
உளவா�கள் ெதாடர்ச்�யாக நடத்�ய இரக�ய 
ேதடுதல்க�ல் அப்பகு��ல் ஒரு முக்�யஸ்-
தர் வ�ப்பது ெத�யவந்தது. ெதாடர்ச்�யான 
ேதடுதல்க�ல் அந் நபர் ஐ எஸ் தைலவர் இப்-
ரா��ன் உருவத்துடன் ஒத்துப் ேபாவைத 
அ�ந்து ெகாண்டார்கள். இைத உறு�ப்படுத்தும் 
வைக�ல் புலனாய்வாளர்கள் பல்ேவறு முயற்-
�கைள எடுத்�ருப்பார்கள். ஆனால் அந்த �வ-
ரங்கள் இதுவைர ெவ��டப்பட�ல்ைல. ஒரு 
கூ�யர் அந்த �ட்டுக்கு அவ்வப்ேபாது ெசன்று 
வருவைத புலனாய்வாளர்கள் கவ�த்�ருக்�-

றார்கள். இதன் மூலம் அந்த �ட்�ல் 
வ�ப்பவர் அபு இப்ரா�ம் அல் ஹ�� 
அல்குேர� என்பது ருசுவானது. அந்த 
கூ�ய�ன் நடமாட்டம் அவர் ஐ எஸ் 
அைமப்ைபச் ேசர்ந்தவர்தான் என்பைத 
�ரூ�கக ேபாதுமானதாக இருந்தது.

இைதயடுத்ேத தாக்குதைல நடத்தும் 
உத்தரைவ ேஜாைபடன் �றப்�த்தார். 
முதல் ேவைலயாக கமாண்ேடாக்கள் 
�ழ்தளத்�ல் வ�த்த பத்துப்ேபைர அங்-
�ருந்து ஒரு பாதுகாப்பான ெதாைல-
வுக்கு நகர்த்�னார். அவர்க�ல் ெபண்க-
ளும் குழந்ைதகளும் அடக்கம்.

�ட்ைட பைடய� சூழ்ந்து ெகாண்-
டதும் ஒ�ெபருக்� மூலம் பத்து 
��ட கால அவகாசத்�ல் சரணைடய 
ேவண்டும் என்று உத்தரவு �றப்�க்கப்-
பட்டது. அதற்கு ப�லாக அங்�ருந்த 
ஐஎஸ் பாதுகாவலர்கள் துப்பாக்�ப் 
�ரேயாகத்�ல் ஈடுபட்டனர். கமாண்-
ேடாக்களுக்கும் பாதுகாவலர்களுக்கும் 
இைடேய கடும் துப்பாக்�ப் �ரேயாகம் 

�கழ்ந்தது.
அக்கம் பக்கத்�ல் வ�த்தவர்கள் இச்சம்பவம் 

பற்� மறுநாள் �வ�த்�ருந்தார்கள். �மா-
னங்கள், ெஹ�கள் பறக்கும் சத்தம் ேகட்டது. 
�ன்னர் கைதக்கும் சத்தம் ேகட்டது. ெகாஞ்ச 
ேநரத்�ல் துப்பாக்�கள் முழங்�ன. இச் சண்-
ைட�ன் ேபாது ஏவுகைணகள் ெவ�க்கும் சத்த-
மும் ேகட்டது.ெப�யெதாரு ெவ�க்கும் ஓைசயும் 
ேகட்டது என்று அயலவர்கள் தமது அனுப-
வத்ைத கூ�யுள்ளனர்.

ெமாத்தம் மூன்று ம�த்�யாலம் இந்த ஒப-
ேரஷன் ��த்�ருந்தது. அெம�க்கத் தரப்�ல் 
மரணம் �கழ�ல்ைல. ஆனால் ஒரு ெஹ��ல் 
இயந்�ரக் ேகாளாறு ஏற்படேவ அது தைர�றக்-
கப்பட்டது.அ�ல் இருந்தவர்கள் ஏைனய ெஹ�-
க�ல் ஏ�க் ெகாண்ட �ன்னர் அந்த ெஹ� 
தாக்� அ�க்கப்பட்டது. மூன்று ம�த்�யாலத்-
�ன் �ன்னர் அெம�க்க பைட�னர் தமது தளத்-
துக்கு �ரும்�னர்.

தான் சுற்�வைளக்கப்பட்�ருப்பைதயும் தப்-

�க்க மார்க்கம் இல்ைல என்பைதயும் அ�ந்த 
ஐ எஸ் தைலவர் தானும் தன் குடும்பத்�னரும் 
உ�ைர மாய்த்துக் ெகாள்வேத ஒேர வ� என்ற 
மு�வுக்கு வந்�ருக்�றார். அபு �ப்ரா�முடன் 
நான்கு ெபண்களும் ஆறு குழந்ைதகளுமாக 
ெமாத்தம் 13ேபர் மரணத்ைதத் தழு�யுள்-
ளனர். �ழ்ச்� கண்�ருந்த ஐ எஸ் �ண்டும் 
வ�ைம ெபற்று இழந்த பகு�கைள �ண்டும் 
ைகப்பற்றும் வைக�ல் �ட்டங்கைளத்�ட்� வந்த 
�ைல�ேலேய அந்த அைமப்பு தன் தைலவைர 
இழந்�ருக்�றது. ஐ எஸ்சுக்கு அது ஒரு ெப�ய 
�ன்னைடவு. இப்ரா��ன் இடத்துக்கு இன்-
ெனாருவர் �ய�க்கப்படுவார். ஆனால் குறு�ய 
காலத்துக்குள் இரண்டு தைலவர்கைள இழந்-
�ருக்கும் ஐ எஸ் அைமப்பு தன் பைழய 
வ�ைமைய அைடவதற்கு �ண்ட காலம் ��க்க-
லாம் அல்லது �த�யும் ேபாகலாம்.

த�ழ் க�ஞர் �ர�ள் என அைழக்கப்படும் 
தர்மு �வராம்  �ைனவாக க�ைத நூலுக்காக  
வழங்கப்பட�ருக்கும் ‘�ர�ள் �ருது ெதாடர்-
பான அ��ப்பும் �பந்தைனகளும். 

*2018 இல் ஆரம்�க்கப்பட்ட இவ் �ருது 
வழங்கல் 2019 ல் ெதாடர்ந்தது.

உலகள�லான ெகாேரானா ேப�டர் காரண-
மாக 2020 இடம்ெபற�ல்ைல இப்ேபாட்� 
2020, 2021 இல் ெவ�வந்த க�ைத நூல்களுக்-
காக (இரண்டு ஆண்டுகைளயும் இைணத்து) 
நடாத்தப்படு�றது.

உலெகங்கும் வாழும் த�ழ் க�ஞர்கள் அைன-
வரும் இப் ேபாட்��ல் பங்குபற்ற மு�யும்.

# இவ் �ருதுக்காக க�ஞர்கள்  01-01-2020 
ெதாடக்கம் 31-12-2021 வைரயான இரண்டு 
வருட காலப் பகு��ல் ெவ��ட்ட தமது 
க�ைத நூைல/நூல்கைள சமர்ப்�க்கலாம். 

# ேபாட்�க்கு க�ைத நூ�ன் மூன்று (3) �ர�-
கள் அனுப்� ைவக்கப்படல்   ேவண்டும்.

# ஒருவர் கு�த்த காலப்பகு��ல் ெவ��ட்ட 
எத்தைன க�ைத நூல்கைளயும் ேபாட்�க்கு 
அனுப்பலாம்.ஆனால் ஒவ்ெவாரு நூ�லும் 
த�த்த�ேய மூன்று �ர�கள் சுயமாக தயா�க்-
கப்பட்ட �ண்ணப்பத்துடன் அனுப்� ைவக்கப்-
படல் ேவண்டும்.

# க�ஞர்கள் சார்பாக ப�ப்பகங்களும் 
க�ைத நூல்கைள �ருது ேதர்வுக்காக  அனுப்� 
ைவக்கலாம். ஆனால் ப�சு க�ஞருக்ேக வழங்-
கப்படும்.

# ேபாட்�க்கு சமர்ப்�க்கப்படும் நூல்/
நூல்கள் கு�த்த 2020, 2021ஆ�ய ஆண்டுக�ல் 
முதல் ப�ப்பு கண்ட நூலாக இருக்க ேவண்டும்.

# க�ைதகள் த��ல் ெசாந்த பைடப்பாக 
இருக்க ேவண்டும். ெமா�ெபயர்ப்பு, �ற 
ெமா� தழுவல், பல க�ஞர்க�ன் ெதாகுப்பாக 
இருக்கக்கூடாது.

# ேபாட்� இறு�த் �க� 10-03-2022. இத் �க-
�க்கு �ன்னர் �ைடக்கும்  நூல்கள் ஏற்றுக்ெகாள்-
ளப்படமாட்டாது.

# மு�வுகள் அைனத்தும் 15-04-2022 அன்று 
அ��க்கப்படும்.

# நூல்கள் வந்து ேசரேவண்�ய தபால் 
முகவ�:

w.michael Collin, The Editor of Magudam, 
90, Bar Road, Batticaloa, Sri Lanka. Phone: 
0774338878 E.mail: magudammichael@gmail.
com 

அைலமு�லன்

பிரமிள் விருதும் 
நிைனவுப் ேபருைரயும்

தீர்த்துக் கட்டிய அெமரிக்கா
ஐ எஸ்சின் இரண்டாவது தைலவைரயும்

ஐஎஸ் தைலதூக்க அதிக காலம் பிடிக்கும் 
அது சிதறுண்டும் ேபாகலாம்

அருள் சத்�யநாதன்

சடலங்கள் அப்புறப்படுத்தப்படு�ன்றன

தகர்க்கப்பட்ட ெஹ�

அபு இப்ரா�ம்



14 THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY FEBRUARY 06, 2022
 2022   ெபப்ரவ�   6   ஞா�ற்றுக்�ழைம 

கிருஷாகிருஷாகிருஷா

உதவுவதில் உன்னதம்
சில மனிதர்கள்
உதவுவதற்ேக பிறந்தவர்கள்
முகம் ெதரியாத நபர்கள்!

தன் வியர்ைவத் துளியில்
அடுத்த சந்ததியினருக்கு
அழகாய் அள்ளி வழங்கி 
அரவைணக்கும் அன்புள்ளங்கள்!

நம் முல்ைல மலர்களுக்கு
எழுது கருவிகள் வழங்கி
வாழ வழி வகுக்கும்
பரந்த மனதுைடய வள்ளல்கள்!

சில சிறந்தவர்கள்
இைண பாலமாக
மாணாக்கைர மாண்புமிக்கவைர
மகிழ்ச்சி ெபறச் ெசய்திடுவர்!

ெகாடுப்பவைரயும் ெபறும்வைரயும்
அழகாய் இைணத்து
ெபறுபவைரக் ெகாடுப்பவராய் மாற்றும்
மகிைம மிக்கவர் நாம்!

இந்த ஏதாவெதாரு பட்டியலில்
கல்விக் கனி வளர்க்க
அதன் ஆனந்தம் பருக
நீங்களும் இைணயலாேம!

ெசல்வமாய்க் �ைடத்�டும்
ெசால்ெலான்னா நட்பவன்
ெசல்லமாய்ச் ��த்�டும்
ெசவ்�தழ் வ�வானவன்

ெசான்னைதச் ெசய்�டும்
நன்� த�ர்ப்பவன்
ெசால் ெமா�ந்�டும்
நா��லும் உயர்ந்தவன்

ேநர்ைம �ைறந்�டும்
��ர்ந்த நைடயாளன்
ேநர்த்� தவறாத�ந்�டும்
நட்புக்கு ஆைடயானவன்

உள்ளம�ல் உைரந்�டும்
என்றும் உண்ைமயுடன்
கள்ளமது கைளந்�டும்
எண்ணம�ல் அன்பானவன்

உ�ரம�ல் உைறந்�டும்
தன்னு��ல் த�த்தவன்
உண்ைமயைத உைரத்�டும்
தன்ைமய�ல் த�த்தவன்

இன்பமைதத் தந்�டும்
பண்புெந� ெகாண்டவன்
துன்பமது ெதாைலத்�டும்
பக்குவெமனக்குத் தந்தவன்

இைறவ� �ைலத்�டும்
இ�வ� தடுப்பவன்
இல்லார்க்கு ஈந்�டும்
இரக்க வள்ளலவன்

ம�த�ல் வாழ்ந்�டும்
மா�க்கக் ேகா�லவன்
ேதால்���ல் உணர்ந்�டும்
ேதாளாகும் ேதாழனவன்

ெபரு ெவ�
அைத ெவல்ல மு�ய�ல்ைல
�ண்டும் �ண்டும் ேதாற்�ேறன்
வாழ �டச்ெசால்� மன்றாட்டம்
என் பயணம் �ள்�றது 
�ண்ட ெபருமூச்ேசாடு    

கடந்து ெசல்�றான் மூன்றாவது ம�தனாக
அவனுடன் ேபசத்ெத�யாமல்,
ேபச�ரும்பாமல் �ட்டு�டு�ேறன்
ஆனால் �ண்டும் �ண்டும் என்ைன
எ�ர்ெகாண்டும் கடந்தும் ெசல்�றான்
�லர் உணர்�றார்கள், சுதா�க்�றார்கள்! 

கடவுேள
உனக்ெகன்ன ேவண்டும்
எனக் ேகட்�டும்
�ல ம�தர்கள்தான்
ேதைவ

அடர் மைழ�ல்
நைனைக�ல்
ஆ� பறக்கும்
ேத�ைரத் தரும்
�ல ேதவ தூதர்கள்தான்
ேதைவ

�டாது
அழுது ஓய்ைக�ல்
இப்ேபாது ச�யா
எனக் ேகட்டு 
கண்�ர் துைடக்கும்
�ல கரங்கள்தான்
ேதைவ

த�ைமக�ெலல்லாம்
நா�ருக்�ேறன்
எனெவா�க்கும்
கண்ணுக்குத் ெத�யாதெதாரு
ெபரும் அச��தான்
ேதைவ

அவமானம் �டுங்�த்�ன்னும்
வார்த்ைதகைள
ேகட்க ேந�டுைக�ல்
ஓ� ஒ�ந்�ட
ெபரும்காடுதான்
ேதைவ

இன்னுெமன்ன ேதைவ

நா�ருப்பைதச் 
ெசால்�க்ெகாண்�ருக்க
�ல ெசாற்கள்தான் 
ேதைவ!

அந்�யர் ைகக�ல் 
அகப்பட்ட �ருநாட்ைட
ஆண்டுகள் பல ேபா�ட்டு
�ட்டனர் நம் தைலவர்கள்
மதவாதம் இல்ைல 
இனேபதம் இல்ைல
இலங்ைகயராய் இைணந்தனர்
இலங்ைகைய ெபற்றனர்
ெபற்றேதார் சுதந்�ரத்�ற்கு
எழுபத்து நான்கு அகைவ
இன்னும் பல நூற்றாண்டுகள்
இலங்ைகயராய் இைணேவாம்
ெபற்ற சுதந்�ரம் ேப�
ெகாண்டா� ம�ழ்ந்�ருக்கேவ

இது மனிதர்களின் ேதசம்
மனட்சாட்சி அடகு ைவக்கப்படுகிறது
மானம் ேராசம் மைறகிறது
எது நடக்கக் கனவு கண்ேடாேமா
அது கனவாகேவ மைறகிறது

உனக்கு வீரம் இருக்கு
உள்ளன்பில் காதலும் இருக்கு
உரசிட தீக் குச்சி ேதைவ
உண்ைமைய உனத்திட 
பகவானும் குருச்ேசத்திரமும் ேதைவ

இப்ேபாது எண்ணங்கள் மாறி
இன்ைறய சிந்தைன மட்டுேம
எப்ேபாது மாறும் மனம்
ெபாதுவுைடயாக

கட்ைட விரல் பறிப்ேபார் கூடி
கலங்கும் ஏகைலவனாய்
சுற்றித் திரிேவார் பலர்
கண்ெணதிர் காண்கிேறாம்

ஆச்சர்ய உலகமடா இது
அைனவைரயும் புரிந்திட
ஆயுள் முடிந்திடும்
இதன் பின்
மறுபிறப்பு ேவண்டாம்
மனிதராக
இந்த மாய ேதசத்தில்

முகவ�கைளத் ெதாைலத்தவர்களாய்
சுவா�ப்பதற்கு சுதந்�ரக் காற்று�ன்�
�ட்டுக் ைக�யாய் 
தா�ன் கண்�ரால் முகம்கழு�
தாகம் �ர  பரு� சுைவத்து
கள்ளம் பட�ன்� ைகதட்�  ��த்து ம�ழும்
அழைக படம்��த்த  
என் கமரா அழுது புலம்பு�றது.

தா�ன் கருவைற�னுள்
தூக்குமாட்� 
தன் உ�ைர மாய்த்�ட
சற்ெறன
க�று ��க்கத் ெத�யாமல் 
தவ�ருந்து ெபற்ெறடுத்த ரத்தங்கள்
அ ஆ என்ற உ�ெரழுத்�ற்கும் 
அம்மா,  என்ற உச்ச�ப்புக்கும்
உ�ெரா� எழுப்ப மு�யாமல் 
ெநஞ்சுரு� ப�த�க்கும் அழைகப் படம்�த்த 
என் கமரா அழுது புலம்பு�றது.

ஸ்மாட் ேபா�ல் 
இ�ைமயாய் ேப�
ெமதுவாக ெதாட்டுப் பார்த்து
�ர  �ைளயா�
ஸ��ேல பாடங்கள் ப�க்�ன்ற 
ெகாள்ைள ஆைசெயல்லாம் �ர்த்துப் ேபாய்
பந்�க்கு வர மு�யாமல்
ேபா�ல் ெதாடுைகெயல்லாம் பழுதா�
மரத்துப் ேபாய்
�ழ் �ழுந்து உைடந்து ெநாறுங்�
அழு�ன உட�ன் 
அழைகப் படம் ��த்த
என் கமரா அழுது புலம்பு�றது

மழைலகள் 
�ன்னஞ் ��ய 
முச்சக்கர  வண்��ல்
தத்�த் தா�ப் ��த்து
�ெடங்கும் சுற்� ஊர்வலமாய்
உலா வந்து 
சுயமாய் நைட ப�ல 
சக்��ன்�
ேபாராடும் மேகான்னதக் குழந்ைதகள்
தா�ன் கரங்க�ல்  ெகா� ஏந்�
எழுந்து நடந்து வரும் அ�வகுப்�ன்;
அழைகப் படம் ��த்த
என் கமரா அழுது புலம்பு�றது

இைரக்கல்ல இ�தான பாசத்�ற்காய் 
இதயத்�ல் இருக்கும்
இதயப் பறைவ�ன்
இ�ய ஞாபகம்
சூ�யன் உ�க்கும் முன்ேப
இதயத்�ல் தூண்�ல் ேபாட்டு 
ெகாழு� �டு�ன்றது  
இைரக்கல்ல இ�தான
பாசத்�ற்காய் 
நற்ெபன்ற ஒ�க்�ற்றாய்
பாசெமனும் ப�த்து�
இதயத்�ல் ��ர்க்�ன்றது
உன் நாமத்ைத பார்க்கும் ேபது
� ெமாட்டா�  பூவா� 
காயா� க�யா� 
என்  உள்ளத்�ல் க�ந்து 
ஊடுரு� �ட்டாேய 
தூரத்து �ளக்கானாலும் 
என் உள்ளத்�ல் ஒரு ேதவைதயாக 
� வலம் வரு�ன்றாேய
மனமும் ��களும்
உன் அன்புக்கு அ�ைமயா�
ஏக்கத்�ல் உலாவு�ன்றது 
அன்ேப உனது ஒரு ப��ன்
வருைகக்காய்

மாங்க�த் ��ன்
ம�ழ்ச்� வாழ்த்து

பூங்க� ெமா�க�ன்
புன்னைக வாழ்த்து

தங்கப் பூ��ன்
ைவர வாழ்த்து

தூங்காத உைழப்�ன்
தூய வாழ்த்து

இருைளக் கைலத்தவர்க�ன்
ெவ�ச்ச வாழ்த்து

வறுைமைய �ரட்�யவர்க�ல்
ெவ�ச்ச வாழ்த்து

வறுைமைய �ரட்�யவர்க�ல்
வாசைன வாழ்த்து

�ங்கள த�ழ் இஸ்லா�யர்க�ன்
ஒற்றுைம வாழ்த்து

ம�ழும் மனங்க�ன்
மதுர வாழ்த்து

ெசாந்தக் கால்க�ல்
சுதந்�ரத்ைத சுமக்கும்
இலங்ைக வாழ்த்து

வானத்து �லவுக்கு
மாதந்ேதாறும் �றந்தநாள் 
ெகாண்டாடுவது யாருமுண்ேடா?
ஆனால்
ப�னாலாவது நா�ல்மட்டும்
ெபௗர்ண��ழா
இர�ல் மட்டுமல்ல
பக�லும் �ழாதான்!

இனம், மதம், ெமா� கடந்து
கைலகட்டும் ெபரு�ழா
அவரவர் �ருப்பு ப�
ெகாண்டா� ம�ழ்வுரு�ேறாம்
அவள் �டயத்�ல்
ேவறுபாடு இல்லேவ இல்ைல
பால் �லவுக்கு யார்தான்
பாரபட்சம் காட்டுவேரா?

�லா மங்ைகக்கு மட்டும்
வருடத்�ல் எத்தைன �ழாக்கள்?
�ங்கள் ேதாறும் �ழாதான்
�லவுக்கு ெபயரும் �ங்கள் தாேன
�ழக்�ல் பன்�ரு மாதமும்
�ங்கள் தாேன
�ைற�லேவ உனக்ெகதற்கு
�றந்த நாள் �ழா?

ேமகத்�ைர உைடத்து 
மைலமுகட்�ன் மஞ்சம் தழு� 
�ைள ந��ல் கலப்பதற்காய் 
��ச் �னந்து புறப்பட்டது மைழ �ர் 
மைல உச்���ருந்து புறப்பட்டாலும் 
மண்ைணத் ெதாட்டதுேம 
எப்ப� ெமௗ�த்து நகர்�றது? 
மைலநாட்�ல், 
மைழக்குக் கூட ெத��றது 
ம�யாைத! 
மைலேபால அகம் என்பதாலா 
மைலயகம் ஆனது? 
மண்ணுக்கு ம�யாைத! 
அது, 
மைலயாக இருந்தாலும் 
மைழயாக இருந்தாலுேம! 

சுதந்திரம்
இணு�ல் வா�சன்

இக்பால் அ�

நல்ைல அ�ழ்தன்

கல்ெலாளுைவ பா�ஸ் 

ேதசியக் ெகாடி ஏற்றுேவாம்!

இலங்ைகக் ெகா�ைய ஏற்றுேவாம் – நாம்
இலங்ைகத் தாையப் ேபாற்றுேவாம்
�ரத்துடன் கடைம ஆற்றுேவாம் – நாம்
�ண்ணுயர் புகைழ ஈட்டுேவாம்....!

�டுதைல �ரைரப் ேபாற்றுேவாம் – நாம்
�ணைரக் கா�ல் தூற்�டுேவாம்
ெகடுதல் காரைர �ழ்த்�டுேவாம் – நாம்
ேகண்ைம ெசய்ேவாைர வாழ்த்�டுேவாம்...!

�ண்கலங்கள் பல ெசய்�டுேவாம் – நாம்
�ண்�ல�ல் உலா வந்�டுேவாம்
�ண்ெவ� ��கள் அைமந்�டுேவாம் – நாம்
�டுகள் அங்ேக அைமத்�டுேவாம்...!

பாைல�லும் ப�ர் �ைனத்�டுேவாம் – நாம்
பா��ல் பஞ்சம் துைடத்�டுேவாம்
நாைளய ச�த்�ரம் பைடத்�டுேவாம் – நாம்
நாளும் சாதைன பு�ந்�டுேவாம்...!

சுதந்திர வாழ்த்து

ேபாராடும் 
மேகான்னதங்கள்

படைலச் சத்தம்
ேகட்கும் ேபாது
கண்கள் �ரும்பும்
படைலைய பார்க்க...

இல்ைல�ல்ைல
அப்ப� இருக்காது
அந்த படைலைய
�றக்கும் அந்த...

அப்ப�த் தான்
இருக்க ேவண்டும்
ேநற்று அவள்
காற்ேறாடு ேப�னாள்

இன்று வருவதாய்
தன் உ�ைர பார்க்க

அன்புடன் நதுந�

எஸ்.ஏ.இஸ்மத் பாத்�மா

சத்தார் எம் ஜா�த் 

கலாபூஷணம் ஈழத்து நூன்

கலாபூஷணம் 
"அக்கைரப்பற்று நஜ்மு" ம��றகு மனசு

�பானா அ�ம்

 "ஏரூர்க்க�" எச்.எம்.எம்.ற�ம்.

காத்து 
கிடந்ேதன்

உன் அன்புக்கு அடிைம

நிலா மங்ைகக்கு
பிறந்த நாள்
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நீங்களும் 
இைணயலாேம!

மண்ணுக்கு 
மரியாைத

சந்தர்ப்பம் ஆதவன்

�ரபு.ஐயாத்துைர
ேவம்ப�

வடமராட்� �ழக்கு

ேதாளாகும் ேதாழன்
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Gtpr;rhpjtpay; msit kw;Wk; Ruq;fq;fs; gzpafk;
#oy; mikr;R

gjtp ntw;wplq;fs; - rig nrayhsUf;fhd 
xg;ge;j mbg;gilapyhd gjtp

1992 Mk; Mz;bd; 33 Mk; ,yf;f Ruq;fq;fs; kw;Wk; fdpg;nghUl;fs; rl;lj;jpd; 

fPo; jhgpf;fg;gl;l Gtpr;rhpjtpay; msit kw;Wk; Ruq;fq;fs; gzpafj;jpYs;s fPNo 

Fwpg;gplg;gl;Ls;s gjtp ntw;wplq;fis epug;Gtjw;fhf  ,yq;if gpui[fsplkpUe;J 

tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

jifikfs;:

1. gl;lak; ngw;w $l;LU nrayhsh; my;yJ

2. gl;lak; ngw;w fzf;fhsh; my;yJ

3. rl;lj;juzp kw;Wk; gjpT ngw;w fk;gdp nrayhsh;

mDgtk;:

1.  cjtp rig nrayhsuhf/ rig nrayhsuhf Mff; Fiwe;jJ 15 tUl mDgtk; 

my;yJ mur my;yJ jdpahh; epWtdnkhd;wpy; epfuhd gjtpapy; rig nrayhsuhf 

5 tUlq;fs; mlq;fyhdJ.

2. tpidj;jpwik kw;Wk; cah; kl;l Jy;ypaj;Jld; gzpia g+h;j;jp nra;jy; Ntz;Lk;.

3. Mq;fpyk; kw;Wk; rpq;fs nkhopfspy; Njh;r;rpAld; fzpdp mwpT.

4. ve;NeuKk; Rje;jpukhfTk; ,ufrpajd;ikia Ngzy;.

tanjy;iy:  40 tajpw;F Nkw;gl;ljhfTk; 55 tajpw;F FiwthfTkpUj;jy; Ntz;Lk;. 

rk;gsk;:  81>670 &gh kw;Wk; mq;fPfhpf;fg;gl;l gbfs;

gjtpg; nghWg;Gf;fs;:

I.  rig $l;lq;fis fl;Lg;gLj;Jk; eilKiwfs; gpd;gw;wg;gLtij cWjpg;gLj;JtJld; 

epWtdj;jpd; nraw;ghLfSf;F jhf;fk; tpistpf;Fk; nghWg;Gf;fs;> rl;lq;fs; kw;Wk; 

xOq;Ftpjpfs; njhlh;ghf rigia topelj;jy; kw;Wk; kjpAiu toq;fy;.

II.  rigapd; mwpf;iffs; tphpthdjhfTk; chpa Kiwapy; jahhpf;fg;gl;lJkhf ,Uj;jiy 

cWjpg;gLj;jy;.

III.  rigf; $l;lj;jpw;F Mff; Fiwe;jJ 5 ehl;fSf;F Kd;duhfNt fye;jhNyhrid 

nra;a Ntz;ba tplaq;fis rig mq;fj;jpdh;fSf;F chpa Kiwapy; tpepNahfk; 

nra;jiy cWjpg;gLj;jy;.

IV.  rig $l;lq;fSf;F xOq;F nra;jy; rig nraw;ghLfspd; Fwpg;Gf;fis jplEl;gkhf 

nghUj;jkhd ghq;fpy; Ngzy;.

V.  rigapd; cg-FOf;fspd; nrayhsuhf nraw;gLjy;.

VI.  Fwpg;ghf gzpg;ghshpd; mwpf;ifia jahhpf;Fk; Ntisapy; epWtdj;jpd; tUlhe;j 

mwpf;if> fzf;fply; kw;Wk; cs;sf $w;Wf;fis epWtdj;jpd; cs;sf kw;Wk; 

ntspaf kjpAiuahsh;fSld; MNyhrpj;J ,itfspd; gpuRuk; kw;Wk; tpepNahfk; 

Mfpatw;iw xUq;fpizj;jy;. 

gjtpf;F Vw;Gilajhd nghJthd epge;jidfs;:

•  njhpT nra;ag;gl;l tpz;zg;gjhhpfs; mtuJ rk;gsj;jpd; 10%  I Copah; Nrkyhg 

epjpaj;jpw;F nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. gzpafkhdJ 15%  I Copah; Nrkyhg epjpaj;jpw;Fk; 

Nkyjpfkhf 3%   I Copah; ek;gpf;if epjpaj;jpw;F nrYj;Jk;. 

• itj;jparhiy kUj;Jt fhg;GWjp jpl;lj;jpw;fhd chpj;J.

• ntspNehahsh; kUj;Jt tpiyrpl;ilfSf;fhd kPs;epug;gy; chpj;J.

•  tpz;zg;gjhhp njhlh;ghf tprhuizia Nkw;nfhs;tjw;fhf tpz;zg;gj;jpy; 

cwtpduy;yhj ,U ghpe;Jiuahsh;fspd; ngah;fs;> Kfthpfs; kw;Wk; njhiyNgrp 

,yf;fq;fs; Mfpad toq;fg;gly; Ntz;Lk;. 

•  tpz;zg;;gj;Jld; fy;tprhh; kw;Wk; Vida chpj;jhd rhd;wpjo;fspd; epow;glg;gpujpfs; 

,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

tpz;zg;gj;ij mlf;fpAs;s jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; tpz;zg;gpf;Fk; gjtp 

Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lnkd;gJld; 2022.02.24 Mk; jpfjpad;W my;yJ mjw;F Kd;duhf 

fpilf;Fk; tifapy; gpd;tUk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; tpz;zg;gkhdJ mDg;gg;gly; 

Ntz;Lk;. 

njhpT nra;ag;gl;l tpz;zg;gjhhpfs; khj;jpuNk Neh;Kfg;ghPl;irf;F miof;fg;gLthh;fs;.

gzpg;ghsh; ehafk;>

Gtpr;rhpjtpay; msit kw;Wk; Ruq;fq;fs; gzpafk;>

,y. 569> vg;gpl;lKy;y tPjp> gpl;lNfhl;Nl.

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;  ntahq;nfhl ,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)

Jzpfs;

1 DOS/2022/1038 T 56 ciwfs; ICB  20,000 vz;zpf;if 07/02/2022 Kjy; 21/03/2022  23/03/2022 K.g. 11.00 kzpf;F 3,500.00

2 DOS/2022/1053 Mz;fSf;fhd fWg;G epw Njhw; rg;ghj;Jfs; ICB  9,500 Nrhbfs; 07/02/2022 Kjy; 21/03/2022  23/03/2022 K.g. 11.00 kzpf;F 12,500.00

3 DOS/2022/1055 tpisahl;Lj;Jiw rg;ghj;Jfs; ICB  10,500 Nrhbfs; 07/02/2022 Kjy; 21/03/2022  23/03/2022 K.g. 11.00 kzpf;F 12,500.00

4 DOS/2022/1077 Mz;fSf;fhd clw;gapw;rp cilfs; ICB 9,500 vz;zpf;if 07/02/2022 Kjy; 21/03/2022  23/03/2022 K.g. 11.00 kzpf;F 3,500.00

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;j Njitg;ghl;il toq;fhj ve;jnthU tpiykDTk; epuhfhpf;fg;gLk;.

6.  KOikaw;w kw;Wk; Njitahd Mtzr; rhl;rpfs; ,y;yhj tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. jpizf;fs ngWiff; FOj; jiyth; ve;jnthU tpiykDitAk; Vw;Wf;nfhs;tjw;Fk; my;yJ epuhfhpg;gjw;Fk; nfhs;tdT 

nra;Ak; msitj; jPh;khdpf;Fk; mjpfhuj;ij jd;dfj;Nj nfhz;Ls;shh;. 

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

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

9. Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;F 011-2987531 vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;Jld; njhlh;Gnfhs;sTk;. 

,uhZtj; jsgjp>

,yq;if ,uhZtj; jiyikafk;> 

= [ath;jdGu> 

nfhOk;G.

,yq;if ,uhZtk;
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mur <l;L KjyPl;L tq;fp

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
mur <l;L KjyPl;L tq;fpf;F nkd;nghUs; mDkjpg;gj;jpuq;fis (Software Licenses) 
cj;Njr toq;fy; tpepNahfpj;jy;> epWTjy;> ,af;Fjy; kw;Wk; guhkhpj;jYf;fhd miog;G

ngWifapd; tpguk; 24 cj;Njr nkd;nghUs; 

mDkjpg;gj;jpuj;jpw;fhd miog;G

nghUe;jf;$ba kPsspf;fg;glhj 

Nfs;tpf; fl;lzk;
&gh 2>500/-

tpiykD Mtzq;fs; toq;fg;gLk; 

jpfjpfs;

2022.02.07 Kjy; 2022.02.18 

K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu

Nfs;tpfs; %lg;gLk; jpfjp kw;Wk; Neuk; 2022.02.21 - K.g. 10.00

rkHg;gpf;f Ntz;ba tpiykDg; 

gpizapd; ngWkjp
&gh 25>000/-

1.  RFP Mtzq;fis> nfhOk;G-03> fhyp tPjp> ,y. 269> mur <l;L KjyPl;L tq;fp> 

nyh[p];bf;]; gphpT (4Mk; khb)> gpujk KfhikahshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

XH vOj;J%y Ntz;Ljiy rkHg;gpg;gjd; Nghpy; Ntiy ehl;fspy; 2022.02.07 Kjy; 

2022.02.18 K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu gbtq;fs; toq;fg;gLk;. 

2. jifik jfTj;jpwd;

 m)  tpiykDjhuH ,yq;ifapy; XH $l;bizf;fg;gl;l fk;gdpahf ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;. 

 M) XH ikf;Nuhnrhg;l; gq;fhsuhf tpiykDjhuH ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

 ,)  tpiykDjhuH ikf;Nuhnrhg;l; mDkjpg;gj;jpuj;jpy; Fiwe;jgl;rk; 3 tUl 

mDgtj;ijf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. mj;Jld; ,yq;ifapy; tq;fpfs;/ 
epjp epWtdq;fSld; rk;ge;jg;gl;l rl;lg+Ht topfhl;Ljy;fis KOikahf 

mwpe;jtuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

 <)  Kjd;ikahsH my;yJ ikf;Nuhnrhg;l; tpepNahf];jH ,lkpUe;J cw;gj;jp 

mq;fPfhuf; fbjk;.

3.  2022.02.21 Kjy; 2022.06.18 tiuahd XH Fiwe;jgl;r fhyg;gFjpf;F nry;YgbahFk;> 

XH tHj;jf tq;fpapypUe;J tpepNahfpf;fg;gLk; NkNy Rl;bf;fhl;lg;gl;lthW Nfs;tpAld; 

rk;ge;jg;gl;l ngWkjpf;F> mur <l;L KjyPl;L tq;fpapdhy; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; XH 

tpiykDg; gpizia g+Hj;jpahd RFP cld; ,izj;jy; Ntz;Lk;. 

4.  tpiykDf;fs; 2022.02.21 K.g. 10.00 kzpf;F %lg;gl;lTld; cldbahf jpwf;fg;gLk;. 

mj;Jld; K.g. 10.00 kzpf;Fg; gpd;dH fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; %lg;glhky; 

epuhfhpf;fg;gl;L jpUg;gpaDg;gg;gLk;. 

5.  Nkyjpf tpguq;fis muR <l;L KjyPl;L tq;fpapd;> nyh[p];bf; gphpT> gpujk 

Kfhikahshplk; njhlHG ,y. 011-7722879 Clhf ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

gpepm/ nghJ KfhikahsH> 

mur <l;L KjyPl;L tq;fp

,y. 269> fhyp tPjp> nfhOk;G-03.

அபிவிருத்தியடையும் நாைாகவே 
இந்த நாடு... (12ஆம் ெக்்கத் ப�ாடர்)

அப்ொம�ய ைதிபபில் அ�ன் பெறுைதி சுைார் 997 
மில்லியன் இலஙம்க ரூொய்களா்க இருந�து. 1948இல் 
இந�த்ப�ாம்க மி்கபபெரிய ஒரு அளவு என்ெது பவளிப-
ெமடயானது.

1953இல் உல்க வஙகியானது இலஙம்கப பொருளா-
�ா்ரத்ம� அக்கு்வறு ஆணி்வறா்க ஆயவு பெயது ஒரு 
அ்க்ராதியின் ெருைனில் பவளியிடட பவகு விெ்ரைான 
ஆயவறிக்ம்கயில்,  இலஙம்க �னது பொருளா�ா்ர 
அபிவிருத்திக்குத் ்�மவயான ்ொதியளவு நிதிவளத்-
ம�க் ப்காண்டிருபெ�ா்கவும் ஆ்க்வ அபிவிருத்திமய 
்�ாக்கிய ெயணத்தில் இலஙம்கக்கு நிதி ப�ருக்்கடி-
்கள் இல்மல எனவும் குறிபபிடடிருந�து. அதி்கரித்துச் 
பெல்லும் ெனத்ப�ாம்கயும் உணவுக்்கான பெலவினங்க-
ளும் ெவாலா்க அமையும் என அதில் குறிபபிடபெடடது.  
இந� அறிக்ம்கயும் உல்க வஙகியின் இமணயத்�ளத்தில் 
இருக்கிறது. 

இவவாறு ்வபறந�க் குடி்யற்ற �ாடும் ப்காண்டி்ரா� 
அபிவிருத்தியின் ஆ்ரம்ெத்திற்கு அவசியைான அத்�மன 
அம்ெங்கமளயும் ப்காண்டிருந� ஒரு �ாடு 74 வருடங்க-
ளின் பின்னரும் ஒரு அபிவிருத்தியமடநது வரும் ஒரு 
�ாடா்க்வ ப�ாடர்வது யாருமடய குற்றம்? பிமழயான 
பொருளா�ா்ரக் ப்காள்ம்கத் ப�ரிவு்களும் உல்க ய�ார்த்-
�த்ம�ப புரிநது ப்காண்டு ைாற்றங்கமள ்ைற்ப்காள்ள 
ைறுத்து அடம் பிடிக்கும் ்ொக்கு்களும். 

இலஙம்க ஒரு ெல்லின ெமூ்கம் என்ெம�யும் 
ென்பைாழி ்ெசும் ெலை�ங்கமளப ்ெணும் ெல்்வறு 
்கலாொ்ரங்களின் ஐக்கியம் என்ெம�யும் புரிநது அமன-
வம்ரயும் அ்ரவமணத்துச் பெல்ல ைறுக்கும் சிந�மனப 
்ொக்கு்களும் இந�ாடமடச் சீ்ரழித்துக் குடடிச் சுவ்ராக்கி-
விடடிருக்கின்றன என்ெம� புரிநதுப்காள்ள முடியா� ஒரு 
�ாடா்க இலஙம்க இன்னமும் இருக்கிறது.

இப்ொது ஏற்ெடடுள்ள பொருளா�ா்ர ெவால்்களுக்கு 
மு்கஙப்காடுக்்கத் ்�மவயான பொருளா�ா்ரச் சீர்திருத்-
�ங்கமள ்ைற்ப்காண்டு பும்ர்யாடிப்ொயுள்ள இனப -
பி்ரச்சிமனக்கு ஆக்்கபூர்வைா்க தீர்மவக்்கண்டு அமனத்து 
இனங்களும் �த்�ைது ெைய ்கலாொ்ர �னித்துவங்கமள 
்ெணி ைதித்து வாழக்கூடிய ெடடரீதியான புறச்சூழமல 
உருவாக்கி �மடமுமறபெடுத்தி உல்க ெமூ்கம் ைதிக்-
்கக்கூடிய ஒரு �ாடா்க இலஙம்கமயக் ்கடடியமைக்்க 
முயல்வ்� நீண்ட்காலரீதியில் இலஙம்கயின் நிமலத்� 
அபிவிருத்திக்கும் நிமலத்திருக்கும் அமைதிச் சூழலுக் -
கும் வழிவகுக்கும். அம�விடுத்� ைாற்றுத் ப�ரிவு்கள் 
இலஙம்கக்கு இல்மல. அத்�ம்கய ப�ரிவு்கள் இன்னும் 
ெல �மலமுமற்களுக்கு இலஙம்கமய ஒரு அபிவிருத் -
தியமடநது வரும் �ாடா்கத் ப�ாடர்நது மவத்திருக்்க்வ 
உ�வும்.



க�ொர�ொனொவிலிருந்து மீண்டு 
எத்தனன நொட�ளுக்கு பின் ்தொய்-
னையனையலொம் என்று ஏ�ொளைொன 
இளம்கபெண்�ள் ர�ள்வி எழுப்பி 
வருகிறொர�ள்.  

்தொய்னையனை்தல் என்பெது அவ்-
வளவு எளி்தொன ரவனலயல்ல. 
ஒன்பெது ைொ்தங�ள் �ருனவ சுைந்து 
ஏ�ொளைொன உைல் ைொறறங�ள், ைன 
ைொறறங�ள், சு�ப்பி�ளின் ைொறறங-
�னள இந்்தக் �ொலததில் ஒரு கபெண் 
எதிரக�ொள்ள ரவண்டும். ஒன்பெது 
ைொ்தம் �ருனவச் சுைந்து, ஆர�ொக்கிய-
ைொன குழந்ன்தனயப் கபெறகறடுக்� 
ஒரு ்தொய் நிச்்சயைொ� நல்ல ஆர�ொக்-
கியததுைன் இருக்� ரவண்டியது 
அவசியம்.   

ஏற�னரவ க�ொர�ொனொ பெொதிதது, 
உைல் நலப் பி�ச்சினன�னள ்சந்-
தித்த கபெண் ஒருவர, உைனடியொ� 
்தொய்னையனைய ரநரிடைொல், அவர-
�ளுக்கு ஏ�ொளைொன சிக்�ல்�ள் ஏறபெ-
டும் அபெொயமிருக்கிறது.<க  

க�ொர�ொனொவிலிருந்து மீண்ை-
துரை ்தொய்னையனைவது ்தொய் - ர்சய் 
உைல்நலனில் பெொதிப்னபெ ஏறபெடுத்த-
லொம். க�ொர�ொனொ னவ�ஸ் என்பெது 
ஏர்தொ நைது சுவொ்சப் பெொன்தனய 
ைடடும் பெொதிக்கும் விஷயைல்ல. 
அது பெல உைல் உள்ளுறுப்பு�னள-
யும் ்தொக்கியிருக்கும். சிலருக்கு 
க�ொர�ொனொ க்தொறறின் அறி-
கு றி � ர ள 

பெல �ொலததுக்கு நீடிக்கிறது. எனரவ, 
�ரப்பெைனை்தனல எதிரக�ொள்ள 
உைல்நலம் பூ�ண குணைனையும் 
வன� �ொததிருப்பெது அவசியம்்தொன்.  

ஏற�னரவ க�ொர�ொனொ என்ற 
கபெருந்க்தொறறுச் ்சவொனல எதிர-
க�ொண்டு மீண்டு வந்திருக்கும் கபெண், 
உைனடியொ� ைன்தளவிலும் உைலள-
விலும் ைறகறொரு ்சவொனல எதிர-
க�ொள்ளத ்தயொ�ொவது ்சறறு �டினைொ-
னது விஷயம்்தொன். எனரவ்தொன் 
க�ொர�ொனொவிலிருந்து மீண்டு சில 
�ொலம் �ொததிருக்�ச் க்சொல்கிறொர�ள்.  

�ைந்்த �ொலததில் க�ொர�ொனொ 
பெொதிதது அதிலிருந்து மீண்டுவிட-
டீர�ள். உைடியொன உங�ளது குடும்-
பெதன்த திடைமிை எண்ணுகிறீர-
�ளொ? அ்தறக�ன எந்்தக் குறிப்பிடை 
�ொல அவ�ொ்சதன்தயும் ைருததுவத 
துனற நிரணயிக்�வில்னல. ஆனொல், 
சில ைொ்தங�ள் உங�ள் உைல்நலம் 
ர்தறுவ்தற�ொ�க் �ொததிருக்�லொம்.
க�ொர�ொனொ அறிகுறி�ள் உங�ளிை-
மிருந்து முறறிலும் வினைகபெறும் 
வன� �ொததிருக்�லொம்.   

நீங�ள் முழு உற்சொ�ததுைன் முழு 
உைல்நலனனயும் கபெறறுவிடை்தொ� 
உணரும்பெட்சததில், குடும்பெதன்த 
திடைமிை ஆனந்்தைொ�த ்தயொ-
�ொ�லொம்.    
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நைது உைலனைப்னபெப் பெறறி நைக்கு ஒரு 
எண்ணம் இருக்கும். அது நைது உைலின் 
எனை, அனைப்பு, வடிவம் ரபெொன்றவறறின் 

அடிப்பெனையிலொனது. ஆனொல், எப்ரபெொதுரை ஒருவர 
அவ�து உைலனைப்னபெப் பெறறி ரநரைனறயொன சிந்்த-
னனனயக் க�ொண்டிருப்பெது மி�வும் அவசியம் என்கி-
றொர�ள். அது நைது வொழ்முனறனய ைடடுைல்ல, நைது 
நன்னைதன்தக்கும் �ொ�ணைொ� அனையுைொம்.  

சில சிறொர�ள், பெள்ளியிரலொ குடும்பெ உறுப்பினர-
�ளொரலொ உருவக் ர�லிக்கு ஆளொகியிருப்பெொர�ள். 
இ்தனொல், அவர�ளுக்கு ்தங�ளது உைலனைப்பின் 
மீது ஒரு கவறுப்பு உருவொகும். இ்தனொல், ஒரு 
நபெரின் ைன நலன் ைறறும் உைல் நலன் 
பெொதிக்�ப்பெடடு, அது மீண்டும் அவர�-
ளது உைலனைப்பின் மீர்த எதிக�ொ-
லிக்கும். சிலருக்கு இ்தனொல் ைன 
அழுத்தம், உணவருந்துவதில் 
சிக்�ல் உள்ளிடை பெல பி�ச்-
சினன�ள் ஏறபெை வழிர�ொ-
லும்.  

அது ைடடுைல்ல, 
ஒருவர ்தன் உைல-
னைப்பின் மீது 
க�ொண்டிருக் -
கும் ்தொழ்வுை-
னப்பெொன்னை 
�ொ�ணைொ�, 
அ டி க் � டி 

ைனநினல ைொறறம், ்சமு்தொயததிலிருந்து ்தங�னள 
்தனினைப்பெடுததி க�ொள்ளு்தல், நடபு பெொ�ொடைொனை 
ரபெொன்றனவ ஏறபெடும். இ்தனன �ண்டுக�ொள்ளொைல் 
விடும்ரபெொது, ைறறவர�னள புறக்�ணிப்பெது, ்தங�-
ளது உைலனைப்னபெ ஏறறுக் க�ொள்ளொைல் அ்தனன 
ைொறற ்தவறொன வழி�னளக் �னைப்பிடிப்பெது அவ்-
வளவு ஏன் ்தங�னளரய துன்புறுததிக் க�ொள்ளும் 
நினலக்கும் ஆள்பெைலொம்.  

எனரவ, கபெறரறொர�ொ.. உங�ள் வீடடிலிருக்கும் 
சிறொர�ளுக்கு இதுரபெொன்ற பி�ச்-

சினன�ள் இருந்-
்தொல் அவர�னள 

க வ ளி ர ய 
க�ொண்டு வ� 

ரவண்டியது 
உ ங � ள் 

�ைனை-
்தொன்.  

உங�ள் பிள்னள�ள் உங�ளிைம் ைனம்விடடுப் 
ரபெ்ச அனுைதியுங�ள். என்தச் க்சொன்னொலும் அ்தறகு 
ஆரலொ்சனன வழஙகுகிரறன் என்று �ளததில் குதிக்� 
ரவண்ைொம். அவர�ள் ரபெசும்ரபெொது குறுக்கிைொதீர�ள். 
இன்தச் க்சொல்லலொைொ, ரவண்ைொைொ என்று சிந்திததுப் 
ரபெ்சொைல், நினனத்தன்த க்சொல்வ்தறகு உங�ளிைம் 
அவர�ளுக்கு இைம்க�ொடுங�ள்.  

ஒரு சில ஆனை�னள அவர�ள் அணியும் ரபெொது, 
அது நன்றொ� இல்னல என்று ரந�டியொ�க் கூறொைல், 
மி�ச் சிறந்்த ஆனை அவர�ளுக்கு எந்்த அளவுக்கு 
ர்தொறறப் கபெொலினவக் க�ொடுக்கிறது என்று எடுததுச் 
க்சொல்லுங�ள்.   எந்்த ஆனைனய அணியும் ரபெொது அவர-
�ளது நண்பெர�ள் அதி�ம் ர�லி க்சய்கிறொர�ள் என்பென்த 
அறிந்து அ்தறர�றபெ அவர�ளது ஆனை அலங�ொ�தன்த 
ைொறற உ்தவலொம்.  

என் ை�ள்/ை�ன் குள்ளைொ� இருக்கிறொர, ஒல்லியொ� 
இருக்கிறொர என்கறல்லொம் ைறறவர�ளிைம் கூறொதீர-
�ள். அவர�ள் ஆர�ொக்கியைொ� இருக்கிறொர�ளொ, நல்ல 
பெழக்� வழக்�ங�னளக் க�ொண்டிருக்கிறொர�ளொ என்பெ-
ன்தப் பெறறி கூறுங�ள்.  உங�ளுக்கு ஒன்று மி�ச் ்சரியொ-
ன்தொ�த ர்தொன்றும், ஆனொல், அதுரவ உங�ள் பிள்னள-
�ளுக்கும் ்சரியொ� இருக்கும் என்று நினனக்�க் கூைொது, 
அவர�ள் அ்தறகு ரநரைொறொ� நினனக்�வும் வழி இருக்-
கிறது. அ்தனன ஏறறுக் க�ொள்ளுங�ள்.   உைலனைப்பு 
எப்பெடியிருந்்தொலும், உங�ள் பிள்னள�ள் ்சரியொ� உைற-

பெயிறசி க்சய்வன்த ்சத்தொன உணவு ரபெொன்றவறனற 
உறுதி க்சய்யுங�ள். அதில் ்சை�்சம் ரவண்ைொம் 
என்பென்த அவர�ளுக்கும் எடுததுச் க்சொல்லுங-
�ள்.  

எக்�ொ�ணதன்தக் க�ொண்டும் கபெறரறொர ்தங-
�ளது பிள்னள�னள உருவக்ர�லி க்சய்யக் 
கூைொது. ைறற நண்பெர�ரளொடு ஒப்பிைக் 
கூைொது. இந்்த ஆனை உனக்கு நன்றொ� 
இல்னல என்று க்சொல்லக் கூைொது. இக்தல்-
லொம் ்சொ்தொ�ண விஷயம்்தொரன என்று 
நினனக்�லொம். ஆனொல், ஏற�னரவ 
உைலனைப்பு குறிதது ்தொழ்வுைனப்-
பெொன்னையில் இருப்பெவர�ளுக்கு இது 
கபெரும் துன்புறுத்தலொ� அனையலொம் 
எச்்சரிக்ன�.    

�ரு �ருகவன்ற அைரததியொன 
கூந்்தல் மீது கபெண்�ள் பெலருக்கும் 

ஆன்ச இருக்கும். நொ�ரி� வளரச்சி-
யொல் ர்தொறறததில் பெல ைொறறங�ள் ஏற-

பெடை ரபெொதும் அைரததியொன முடி வளரச்-
சினய அனனதது கபெண்�ளும் விரும்புவொர�ள்.   

இயறன�க் முனறயில் அைரந்்த கூந்்தனலப் கபெற.....  
*வொ�ம் ஒரு முனற ஆைணக்கு எண்கணய்னயத ்தனலயில் ்தைவி, அன� 

ைணி ரந�ம் �ழிதது குளிதது வந்்தொல் முடி நன்றொ� வளருவர்தொடு, பெளபெளப்-
பெொ�வும் இருக்கும்.  

*க்சம்பெருததி இனலனய அன�தது ்தனலயில் ்தைவி, அன� ைணி ரந�ம் 
ஊறிய பின்பு சீயக்�ொய் அல்லது இயறன�யொன முனறயில் ்தயொரித்த ஷொம்பு 
ரபெொடடு குளிப்பெ்தன் மூலம் கூந்்தல் அைரததியொ� வளரும்.  

*�றிரவப்பினல ஒரு ன�ப்பிடி, சின்ன கவங�ொயம் நொன்கு இனவ இ�ண்-
னையும் நன்றொ� அன�தது,  �ப் ்தயிர �லந்து ்தனலயில் ர்தய்தது கைன்னை-
யொ� ை்சொஜ் க்சய்ய ரவண்டும். பின்பு 15 நிமிைங�ள் �ழிதது குளிக்�லொம். 
இவ்வொறு அவ்வப்ரபெொது க்சய்து வந்்தொல் கூந்்தல் �ருனையொ�வும், அைரததி-
யொ�வும் வளரும்.  

*�டுக்�ொய், க்சம்பெருததிப் பூ, கநல்லிக்�ொய் ஆகியவறனற ்சை அளவு 
எடுதது ர்தங�ொய் எண்கணய்யில் �லந்து �ொய்ச்சி, ஆற னவதது, ்தனலயில் 
்தைவினொல் கூந்்தல் நன்றொ� வளரும்.  

*கவந்்தயதன்த ஊறனவதது, நன்றொ� அன�தது ்தனலயில் ‘ரபெக்' ரபெொல 
ரபெொடடுக் க�ொள்ளவும். 15 நிமிைங�ள் ஊறிய பிறகு ்தனலக்கு குளிக்�வும். 
இ்தன் மூலம் ்தனலமுடி அைரததியொ� க்சழிதது வளரும்.  

*ஒரு லிடைர நல்கலண்கணய் அல்லது ர்தங�ொய் எண்கணய்யில், கநல்-
லிக்�ொய் கபெொடி, ்தொன்றிக்�ொய் கபெொடி, ைரு்தொணி கபெொடி, �றிரவப்பினல 
கபெொடி, �ரி்சலொங�ண்ணி கபெொடி, கவடடிரவர, ர�ொஜொ இ்தழ்�ள், ்சந்்தன 
கபெொடி ஆகியவறனற ்தலொ 10 கி�ொம் ர்சரதது நன்றொ�க் �லந்து க�ொதிக்� னவக்-
�வும்.  

பின்னர இந்்தக் �லனவனய 4 நொளுக்கு ஒரு முனற கவயிலில் னவக்� 
ரவண்டும். இந்்த எண்கணய்னய வடி�டடி னவதது, வொ�ம் இ�ண்டு முனற 
்தனலயில் ர்தய்தது குளிதது வருவ்தன் மூலம், முடி அைரத-
தியொ� வளரும். முடி உதிர்தல் 
குனறயும்.    

கரு கருவென்ற
அடர்த்தியான

கூந்தலை பேண
இயறலகயான

ெழிகள்

கீழ் முதுகு வலி (Lower 
back pain) என்பெது 
இன்று அனனததுத 

்த�ப்பினருக்கும் ஏறபெடும் ஒரு 
பி�ச்சினன. அதிலும், ஓரிைததில் 

அைரந்ர்த ரவனல க்சய்பெவர�ளுக்கும் 
வய்தொனவர�ளுக்கும் மி�ப்கபெரும் சிக்� -

லொன்தொகும்.  
நீண்ை ரந�ைொ� ஓரிைததில் அைரந்ர்த 

ரவனல க்சய்வது, நிமிரந்து ரந�ொ� உட -
�ொ�ொைல் கூன் விழுந்்த நினலயில் உட�ொரு -
வது, நீண்ை ரந�ம் இரு்சக்�� வொ�னம் ஓட -
டுவது, முதுகுப்பெகுதியில் உள்ள ்தன்ச�ள், 
எலும்பு�ளில் பி�ச்சினன, குறிப்பெொ� முது -
க�லும்பில் பி�ச்சினன, திடீக�ன உைறபெ -

யிறசி க்சய்வது, உைல் பெருைன் என முதுகு 
வலி ஏறபெை பெல �ொ�ணங�ள் இருக்கின் -
றன.  

எனினும், உைல் பெருைன் இன்றி 
உைல் ஆர�ொக்கியைொ� இருந்்தொலும் 
அலுவல�ததில் பெல ைணி ரந�ங�ள் 
க்தொைரந்து �ணினியின் முன் ரவனல 
க்சய்வ்தொலும் முதுகு வலினய அனு -
பெவிப்பெவர பெலர.   

இ்தறக�னரவ சில அலுவல�ங� -
ளில் முதுகு வலி ஏறபெைொ்த அளவுக்கு 
வ்சதியொ� �தின��ள் ரபெொைப்பெடடிருக் -

கும். ஏகனனில், இந்்த முதுகு வலி ஏறபெை �தி -
ன��ளும் ஒரு முக்கியக் �ொ�ணம்்தொன்.   இந் -
நினலயில், ஜப்பெொன் ஆய்வொளர�ள் இ்தறகு 
ஒரு தீரவு �ண்டுள்ளனர. ஸ்ைொரட-க்சன்்சொர 
க�ொண்ை நொற�ொலி�னளப் பெயன்பெடுததினொல் 
முதுகு வலி ஏறபெைொது என்று கூறியுள்ளனர.   

அலுவல�ததில் உட�ொரந்து ரவனல க்சய்பெ -
வர�ளுக்கு 'கீழ் முதுகு வலி' வருவது ஒன்றும் 
புதி்தல்ல. 

ஜப்பெொனில், ஆர�ொக்கியைொன அலுவல�ப் 
பெணியொளர�ளிரல 10ல் ஒருவருக்கு முதுகு 
வலி ஏறபெடுகிறது. அவ்வப்ரபெொது எழுந்து 
நைப்பெது, முதுன� நீடடி கநளிப்பெ்தன் 
மூலமும் உைறபெயிறசியின் மூலமும் இந்்த 
வலினயக் குனறக்�லொம். ஆனொல், வலி ஏற -
பெடுவ்தறகு முன்ன்தொ�ரவ ்சரியொ� அைரவது, 
அடிக்�டி எழுந்து நைப்பெது ரபெொன்ற எச்்சரிக் -
ன�யுைன் க்சயல்பெை ரவண்டும். வலி வந்்த -
பின்னர ்சரி க்சய்வது ்சறறு �டினம்்தொன்.  

எனரவ, ஸ்ைொரட க்சன்்சொர�ள் க�ொண்ை 
நொற�ொலி�னள பெணியொளர�ள் பெயன்பெடுத்த 
ரவண்டும் என்று வலியுறுததியுள்ளது.   

ஸ்ைொரட க்சன்்சொர�ள் க�ொண்ை நொற�ொ -
லி�னள பெயன்பெடுததும்ரபெொது ்தவறொன 
முனறயில் நீங�ள் அைரந்்தொல் அது உங� -
ளுக்கு எச்்சரிக்ன� விடுக்கும். ரைலும், 
்சரியொன முனறயில் அைரும் வன�யில் 

வடிவனைக்�ப்பெடடிருக்கும். அ்தொவது, 
உைலின் எந்க்தந்்த பெகுதி�ள் நொற�ொலியின் 
எந்க்தந்்த பெகுதி�ளில் கபெொருந்்த ரவண்டும் 
என்றும் குறிக்�ப்பெடடிருக்கும். உங�ளது 
உய�ததுக்கு ஏறறவொறும் ்சரிக்சய்து க�ொள் -
ளலொம்.  

இந்்த ஸ்ைொரட நொற�ொலி -
�னள பெயன்பெடுததுரவொருக்கு 
முதுகு வலி ஏறபெடு -

வது �ணி்சைொ� குனறந்துள்ளதும் �ண்ைறி -
யப்பெடடுள்ளது.   முதுகு வலினயப் ரபெொன்று 
அடுத்த்தொ� �ழுதது வலி, ்தனலவலி ஏறபெ -
டுவது குறிததும் ஆய்வு�ள் ரைறக�ொள்ளவி -
ருப்பெ்தொ�வும் அது க்தொைரபெொன ்த�வு�னள 
ர்ச�ரிக்� உள்ள்தொ�வும் ஆய்வொளர ரிரயொச்சி 
நொ�ரைொமி க்தரிவித்தொர.    

கீழ் முதுகு வலி (Lower back pain)
ஸைார்ட்-செனொர் நாற்ாலி்ள்...  

ச்ார�ானா ச்தாறறு;  
இளமவேணகள் ்தாயலமையலடெ்தறகான காைம



க�ோடி �ணக்கில் வருமோனம் - 
ஆச்சரியத்தில் ரசி�ர�ள்  
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மிழ் சினிைாவின் முன்்னணி  
இயக்கு்னர்களா்ன பவற்-
றிைாறன் ைற்றும் அமீர 

மீண்டும் இமைந்துளளதா்க  
பதரிவிக்்கபெட்டுளளது.                          

அமீர - பவற்றிைாறன்  பைௌ்னம் 
பெசியபத ெடத்தின்  மூலம் தமிழ் 
சினிைாவிற்கு இயக்கு்ன்ரா்க 

அறிமு்கைா்னவர அமீர. அபெடத்தின்  மூலம் தமிழ் சினிைாவின் ்ரசி்கர-
்கமள ்கவரந்து அம்னவரின் ்கவ்னத்மதயும்  
ஈரத்தார. 

அதன்பின் ்ராம், ெருத்திவீ்ரன், ஆதி-
ெ்கவன் பொன்ற ெடங்கமள இயக்கி  
முன்்னணி இயக்கு்னர்களின் ெட்டி-
யலில் இமைந்தார. இவர பயாகி 
என்ற ெடத்தின்  மூலம் நடி்க்ரா்கவும் 
ெயணித்தார. நீண்ட இமடபவமளக்கு 
பிறகு பவற்றிைாறன்  இயக்கிய ’வட-
பென்ம்ன’ ெடத்தில் நடித்து ெல ொ்ராட்-
டுக்்கமளயும் பெற்றார.

இந்நிமலயில்  அமீர மீண்டும் இயக்-
கு்னர பவற்றிைாறனுடன் இமைந்து 
ெணியாற்றவுளளார. இது  குறித்து 
அமீர பவளியிட்ட த்கவலில், "எ்னது 
அடுத்த ெயைம் பதாடஙகுகிறது.  
திம்ரபெடபைன்ெது ஒருவரின் தனிப-
ெட்ட ொரமவதான். அது அழ்கா்க 
ைாறுவபதன்ெது,  இன்ப்னாருவரு-
டன் ம்கக்ப்காரக்கும் பொதுதான். 
நமடபெறுகின்றது” எ்னக் குறிபபிட்-
டுளளார. விம்ரவில் ெடம் குறித்த  
அறிவிபபு்கள பவளியாகும் எ்ன 
எதிரொரக்்கபெடுகிறது.

மிழ் திம்ரயுலகின் முன்்னணி  நடிம்கயா்ன ப�ாதி்காவின் 51-
வது திம்ரபெடம் தயா்ரா்கவுளளதா்க த்கவல்்கள  பவளியாகியுள-
ளது.                             

ப�ாதி்கா திருைைத்துக்கு  பிறகு சில வருடங்கள சினிைாமவ விட்டு 
ஒதுஙகி இருந்துவிட்டு, மீண்டும் 36  வயதினிபல ெடம் மூலம் நடிக்்க வந்தார. 

பதாடரந்து ை்களிர ைட்டும்,  நாச்சியார, ்காற்றின் பைாழி, ்ராட்ெசி, �ாக்ொட், 
பொன்ை்கள வந்தாள உளளிட்ட  ்கதாநாயகிக்கு முக்கியத்துவம் உளள 
்கமத்கமள பதரவு பெய்து நடித்தார.

ப�ாதி்கா  நடித்த 50-வது ெடைா்ன ’உடன்பிறபபெ’ ெமீெத்தில் ஓ.டி.டி. 
தளத்தில் பவளியாகி  வ்ரபவற்மெ பெற்றது. இந்நிமலயில் அடுத்து 51-
வது ெடத்தில் நடிக்்க ப�ாதி்கா  தயா்ராகி உளளதா்கவும் சில இயக்கு -
்னர்கள அவரிடம் ்கமத பொல்லி உளளதா்கவும்  த்கவல்்கள பவளி-
யாகியுளளது.

்கண்ட  நாள முதல், ்கண்ைாமூச்சி ஏ்னடா ஆகிய ெடங்கமள 
இயக்கிய இயக்கு்னர பிரியா  பொன்்ன ்கமத ப�ாதி்காவிற்கு 
பிடித்துளளதா்கவும், அதில் நடிக்்க ப�ாதி்கா முடிவு  
பெய்து இருபெதா்கவும் த்கவல் ெ்ரவி வருகிறது. 
இதுகுறித்து அதி்கா்ரபூரவ  அறிவிபபு விம்ரவில் 
பவளியாகும் என்று எதிரொரக்்கபெடுகி-
றது.

தமிழ் திம்ரத்துமறயில் முன்்னணி  இயக்கு்ன்ரா்க வலம் வரும் 
இயக்கு்னர ைணி்ரத்்னத்திற்கு சிறந்த ெங்களிபபிற்்கா்ன ‘ொ்ரத் 
அஷ்மிதா’ விருது வழங்கபெடுகிறது.                           

ைணி்ரத்்னம் ெ்கல் நிலவு ெடத்தின்  மூலம் தமிழ் திம்ரயுல -
கிற்கு அறிமு்கைா்னவர. 

பைௌ்ன ்ரா்கம்,  நாய்கன், தளெதி, ப்ரா�ா, ்ராவைன் 
பொன்ற ெல ெடங்கமள இயக்கியுளளார. இவருக் -
கும்  ை்ராட்டிய ைாநிலம் புப்னவில் அமைந்துளள 
எம்.ஐ.டி. உல்க அமைதி ்கல்வி நிறுவ்னம்  இந்தி -
யாவில் ெல்பவறு துமற்களில் சிறந்து விளஙகுெவர -
்கமள பதரவு பெய்து அதில்  ஐவருக்கு ஒவபவாரு 
ஆண்டும் விருது வழஙகி ப்கௌவு்ரவித்து வருகிறது. 

 மிழ் சினிைாவின் முன்்னணி நடி்க்ரா்ன ெத்ய்ராஜின் 
ை்கள திவயா ெத்ய்ராஜ் அ்ரசியலில் ்களமிறங்க 
இருக்கிறார. திவயா ெத்ய்ராஜ் தமிழ் சினிைா -
வின் முன்்னணி நடி்க்ரா்க இருபெவர ெத்ய்ராஜ். 

நடி்க்ரா்க ைட்டுமில்லாைல் ெமூ்க பெயற்ொட்டா -
ள்ரா்கவும் குறிபொ்க தி்ராவிட இயக்்க சிந்தம்ன-

்கமள பி்ரொ்ரம் பெய்யும் பெரியாரின் பதாண்ட்ரா்கவும் 
இருக்்கக் கூடியவர. இவருமடய ை்கள திவயா ெத்ய்ராஜ்.   

ஊட்டச்ெத்து நிபுை்ரா்ன இவர, ப்காப்ரா்னா பதாற்று பநாய் 
ெ்ரவும் பந்ரத்தில் தமிழ் ைக்்களுக்கு ஊட்டச்ெத்து மிகுந்த 

உைமவ இலவெைா்க வழங்க ‘ைகிழ்ைதி’ என்ற இயக்்கத்மத 
ஆ்ரம்பித்து பெயல்ெடுத்தி்னார. பைலும் ப்காப்ரா்னா பந்ரத்தில் 

பெரும் இழபபு்கமள ெந்தித்த விவொயி்களுக்கு பந்ரடி நஷ்ட 
ஈடு வழங்க பவண்டும் என்று விவொயத்துமற அமைச்ெரிடம் 

ப்காரிக்ம்க மவத்தார.  
அதுபொல் சில வருடங்களுக்கு முன் ைருத்துவ துமறயில் 
நடக்கும் முமறப்கடு்கள ெற்றியும் நீட் பதரமவ எதிரத்தும் 

பி்ரதைர பைாடிக்கு திவயா ெத்ய்ராஜ் ்கடிதம் எழுதி்னார. 
இந்நிமலயில், திவயா ெத்ய்ராஜ் அ்ரசியலில் ்களமிறங்க 

இருக்கிறார. இவருக்கு ஆத்ரவா்க இவ்ரது தந்மத ெத்-
ய்ராஜ் பி்ரச்ொ்ரம் பெய்ய இருபெதா்கவும் திவயா ெத்ய-
்ராஜ் கூறியிருக்கிறார.  

மிழ் திம்ரயுலகின் முன்்னணி  நடிம்கயா்க வலம் வரும் ைாளவி்கா 
பைா்க்னனின் ஆொெ ெடங்கள ெமூ்க வமலத்தளத்தில்  மவ்ரலா்க ெ்ரவு -
கிறது.                               

ைாளவி்கா பைா்க்னன் நடி்கர வி�ய் நடிபபில்  பவளியா்ன ’ைாஸடர’  
ெடத்தில் ்கதாநாயகியா்க நடித்தவர ைாளவி்கா பைா்க்னன். இவர  பதாடர-

சியா்க அவருமடய வமலத்தளப ெக்்கங்களில் ்கவரச்சியா்ன ைற்றும் கிளாை -
்ரா்ன  பும்கபெடங்கமள ெதிவு பெய்து வந்தார. இந்நிமலயில் அவருமடய 
பும்கபெடம் ஒன்மற  ைாரபபிங பெய்து ஆொெைா்க சித்தரித்து பவளியாகி 
இருபெது பெரும் ெ்ரெ்ரபமெ  ஏற்ெடுத்தியுளளது.

ெமீெத்தில்  ைாளவி்கா பைா்க்னன் ஒரு பும்கபெடத்மத ெமூ்க வமலத்த -
ளத்தில் ெதிவிட்டிருந்தார.  

இதம்ன சிலர ஆொெைா்க சித்தரித்து ெமூ்க வமலத்தளத்தில்  ெதிவிட்-
டிருக்கிறார்கள. 

இதம்ன ொரத்து அதிரந்து பொ்ன ைாளவி்கா பைா்க்னன்.  இதற்கு முற் -
றுபபுளளி மவக்கும் விதைா்க, நி� பும்கபெடத்மத ஒரு சிலர  பொட்-
படாஷாப மூலம் ஆொெைா்க ைாற்றி பவளியிட்டு உள-
ள்னர. 

ஒரு சில ஊட்கங்களும்  அந்த பும்கபெ-
டத்மத ெதிவு பெய்து வருகின் -

ற்னர. 

சினிைா துமறயில் முன்்னணியா்க  விளஙகும் பி்ர-
ெலங்கள ெமூ்க வமலத்தளத்தில் ஒரு ெதிவின் 
மூலம் ப்காடிக்்கைக்கில்  ெம்ொதிக்கிறார்கள 

என்று த்கவல் பவளியாகியுளளது.                              
தீபி்கா ெடுப்காப்ன - ஷாருக்்கான்  இன்ஸடாகி்ராம் 

என்ற  ெமூ்க வமலதளம் ்கடந்த 2010-ம் ஆண்டில் பும்கப-
ெடங்கமள ைட்டும் ெகிரும் ஒரு  பெயலியா்க அறிமு்கம் 
பெய்யபெட்டது. ஆ்னால் தற்பொது ெல்பவறு அம்ெங-
்கள  அறிமு்கபெடுத்தபெட்டு பெஸபுக்கிற்கு அடுத்தெ-
டியா்க உல்களாவிய ஒரு ெமூ்க  வமலதளைா்க தன்ம்ன 
நிறுவிக் ப்காண்டுளளது.

இந்த  இன்ஸடாகி்ராம் பெயலிமய பி்ரெலங்கள 
ெலரும் ெயன்ெடுத்துகின்ற்னர. அவர்கள  பவறுைப்ன 

தங்களுமடய ்ரசி்கர்களுடன் 
பதாடரபில் இருபெதற்கு 
ைட்டும் இந்த  பெயலிமய 
ெயன்ெடுத்துவதில்மல. அவர-
்கமளப பின்பதாடரெவர்களிடம் 
ெலத்ரபெட்ட  பி்ராண்டு்களின் 
விளம்ெ்ரத்மத ப்காண்டு பெரக்்கவும் 
ெயன்ெடுத்துகின்ற்னர.  ொலிவுட் 
நடி்கர, நடிம்க்கள இன்ஸடாகி்ராமில் 
பி்ராண்டு்கமள விளம்ெ்ரம் 
பெய்ய  ப்காடிக்்கைக்கில் 
ெைம் வாஙகுகின்ற-
்னர. 

ஜ�ோதிகோவின் ஜ�ோதிகோவின் 

51-வது திரரப்படம் 

அதிர்ந்த மாளவிகா மமாகனன் 

ஒரு ்பதிவு

இயக்குனர் 
மணிரதனததிற்கு 
‘பாரத அஷ்மிதா’ 

விருது   

அரசியலில் 
களமிறங்கும் 

திவயயா சதயரயாஜ்

த

த

த

த

அமீருடன் 
இரணந்த 
வவற்றிமோறன்

           ஆபாச புகைபபடத்ால் 
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ஊர்காவற்துைற பகு��ல் கர்ப்-
�� ெபண்ெணாருவைர 

அ�த்துக்ெகாைல ெசய்த �ன்னர், 
நைககைளக் ெகாள்ைள�ட்ட குற்றச்-
சாட்�ல், ஐந்து வருடங்க�ன் �ன்னர் 
சந்ேதக நபர் ஒருவர் குற்ற புலனாய்வு 
துைற�ன�ன் �சாரைணக�ன் அ�ப்-
பைட�ல் ைகது ெசய்யப்பட்டுள்ளார்.

ைகது ெசய்யப்பட்ட நபர் �சார-
ைணக�ன் �ன்னர் கடந்த 2ஆம் 
�க� புதன்�ழைம ஊர்காவற்துைற 
�தவான் ��மன்�ல் முற்படுத்தப்பட்ட 
�ைல�ல், எ�ர்வரும் 15ஆம் �க� 
வைர�ல் �ளக்கம�ய�ல் ைவக்கு-
மாறு �தவான் உத்தர�ட்டுள்ளார்.

ஊர்காவற்துைற பகு��ல் கடந்த 
2017ஆம் ஆண்டு ஜனவ� மாதம் 
24ஆம் �க� ஞானேசகரன் ஹம்�கா 
(வயது 27) எனும் 7 மாத கர்ப்��ப் 
ெபண் அ�த்துக் ெகாைல ெசய்யப்பட்டு, 
அவரது நைககள் ெகாள்ைளய�க்கப்பட்-
�ருந்தன.

 கணவர் ஊர்காவற்துைற ��வான் 
��மன்�ல் கடைமயாற்� வருவத-
னால், ஊர்காவற்துைற பகு��ல் வாட-
ைகக்கு �ெடடுத்து தங்� வாழ்ந்து 
வந்துள்ளனர். இவர்களுக்கு நான்கு 
வய�ல் ஒரு ெபண் �ள்ைளயும் உண்டு. 

படுெகாைல ெசய்யப்பட்ட 
ெபண்�ன் கணவர் அன்ைறய �னம் 
வழைம ேபான்று ஊர்காவற்துைற 
��வான் ��மன்றுக்கு கடைமக்கு 
ெசன்று உள்ளார். 

மைன� கர்ப்��யாக இருப்-
பதனால், ம�ய ேவைளக�ல் 
மைன�யுடன் ெதாைலேப��ல் 
உைரயாடுவதைன வழக்கமாக ெகாண்-
�ருந்துள்ளார். அவ்வாறு அன்ைறய 
�னமும், மைன�க்கு ெதாைலேப� 
அைழப்�ைன ஏற்படுத்�ய ேவைள 
ப�ல் இல்லாததால் அயலவர்களுடன் 
ெதாடர்பு ெகாண்டு மைன� பற்� �சா-
�த்துள்ளார். 

அதைன அடுத்து அயலவர்கள் �ட்-
டுக்கு ெசன்று பார்த்தேபாது அவரது 
மைன� இரத்த ெவள்ளத்�ல் �டந்துள்-
ளார். அதைன கண்ணுற்ற அயலவர்-
கள் உடன�யாக கணவருக்கு அ��த்-
ததுடன் ெபா�சாருக்கும் தகவல்கள் 
ெத��த்தனர். 

கு�த்த ெபண்ைண படுெகாைல 
ெசய்த ெகாைலயா�கள், ெபண்�ன் 
தைல�ன் �ன்புறத்�ல் கட்ைடயால் 
பலமாக அ�த்துள்ளனர். அத்துடன் 
கழுத்து பகு��ல் ெவட்�யும் உள்ளனர். 

ெபண்ைண படுெகாைல ெசய்த 
�ன்னர், தடயங்கைள அ�க்கும் ேநாக்-
குடன் ெகாைலயா�கள் ெசயற்பட்டுள்-
ளனர். இரத்தக்கைறகைள கழு�யும் 
உள்ளனர். �ன்னர் அங்�ருந்து தப்� 
ெசன்றுள்ளனர். 

சம்பவம் ெதாடர்�ல் �சாரைண-

கைள முன்ெனடுத்த ஊர்காவற்றுைற 
ெபா�ஸார், ெகாைல இடம்ெபற்ற 
அன்ைறய �னம் மாைல யாழ்ப்பாணம் 
சு�புரம் பகு�ைய ேசர்ந்த சேகாதரர்கள் 
இருவர் இரத்தக்கைற ப�ந்த ஆைடக-
ளுடன் முச்சக்கர வண்��ல், ஊர்கா-
வற்துைற பக்கமாக இருந்து யாழ்ப்-
பாணத்ைத ேநாக்� பய�த்தேபாது 
மண்ைட�வு ெபா�ஸ் காவலர�ல் கட-
ைம��ருந்த ெபா�ஸா�னால், சந்ேத-
கத்�ன் ேப�ல் ைகது ெசய்யப்பட்டனர்.

ைகதான சேகாதரர்கள் இருவரும், 
வாக்குமூலம் அ�க்ைக�ல் சேகாதரர், 
�பத்துக்கு உள்ளானதாகவும், அதனா-
ைலேய தமது ஆைட�ல் இரத்தகைற 
இருந்ததாகவும் ெத��த்தனர்.

�ன்னர் இருவரும் ஊர்காவற்துைற 
ெபா�ஸா�னால், ஊர்காவற்துைற 
�தவான் ��மன்�ல் முற்படுத்தப்பட்ட 
�ைல�ல், ��மன்ற உத்தர�ல் �ளக்-
கம�ய�ல் தடுத்து ைவக்கப்பட்டனர்.

ைகது ெசய்யப்பட்ட இரு சந்ேதக 
நபர்களும் சம்பவம் நடந்த �னத்தன்று 
சம்பவ இடத்�ல் இருக்க�ல்ைல என 
சந்ேதக நபர்கள் சார்�ல் முன்�ைல-
யான மூத்த சட்டத்தர� �ருக்குமரன் 

2017ஆம் ஆண்டு ெபப்ரவ� மாதம் 
03ஆம் �க� ��மன்�ல் ெத��த்தார்.

அதன் ேபாது சந்ேதக நபர்கள் தரப்பு 
சட்டத்தர� மன்�ல் �ண்ணப்பம் 
ெசய்த ேபாது, ைகது ெசய்யப்பட்டுள்ள 
சந்ேதக நபர்க�ல் ஒருவர் ெகாைல 

நடந்ததாக கூறப்படும் ஜனவ� 24ம் 
�க� காைல 11.30 ம�யள�ல், 
சம்பவம் நடந்த ஊர்காவற்துைற பகு�-
�ல் இருந்து சுமார் 30 �ேலா �ற்றர் 
தூரத்�ல் உள்ள மருதனார்மடத்�ல் 
உள்ள எ�ெபாருள் �ரப்பு �ைலயத்�ல் 
முச்சக்கர வண்�க்கு எ�ெபாருள் �ரப்� 
உள்ளார். 

அதற்கு ஆதாரமாக கு�த்த எ�-
ெபாருள் �ரப்பு �ைலயத்�ல் உள்ள 
கண்கா�ப்பு கமரா�ல் காட்�கள் ப�-
வா�யுள்ளன. அவற்ைற ெபற்று �சா-
ரைணகைள முன்ெனடுக்க ேவண்டும். 

அேதேவைள மற்ைறய சந்ேதக நபர் 
சம்பவம் நைடெபற்றதாக கூறப்படும் 
ேநரத்�ல் ேவலைண பகு��ல் �ன்று 
உள்ளார். அவர் ேவலைண பகு��ல் 
து�ச்சக்கர வண்��ல் �பத்துக்கு 
உள்ளா� உள்ளார். 

அதனால் அவருக்கு இரத்த காயங்-
கள் ஏற்பட்டுள்ளன. அதற்காக ேவல-
ைண�ல் உள்ள மருத்துவ ��ச்ைச 
�ைலயத்�ல் ��ச்ைச ெபற்று 
உள்ளார். 

அத்துடன் ைகது ெசய்யப்பட்ட இரு 
சந்ேதக நபர்க�ன் ெதாைல ேப� 

அைழப்புகள் ெதாடர்�ல் �சாரைண-
கைள முன்ெனடுக்கப்பட ேவண்டும். 

அதன் மூலம் அவர்கள் ெதாைலேப�-
�ல் உைரயா�யதைன ைவத்து அவர்-
கள் எந்த ெதாைலத்ெதாடர்பு ேகாபுர 
வைலயத்�னுள் இருந்து உைரயாடல்-

கைள ேமற்ெகாண்டார்கள் என்பதைன 
கண்ட�ய மு�யும். 

அதன் மூலம் அவர்கள் ெகாைல 
நடந்த ேநரத்ைத அண்�த்த ேநரங்க-
�ல் எந்த பகு��ல் இருந்தார்கள் என்-
பதைன கண்ட�ய மு�யும். 

எனேவ ெதாைலேப� அைழப்புக்-
கள் ெதாடர்�லும் �சாரைணகள் 
ேமற்ெகாள்ள ேவண்டும் என ��மன்-
�ல் சந்ேதக நபர்கள் சார்�ல் முன்�-
ைலயான சட்டத்தர� �ண்ணப்பம் 
ெசய்தார்

அதைன அடுத்து ��வான் மருத-
னார் மடத்�ல் உள்ள எ�ெபாருள் �ரப்பு 
�ைலயத்�ல் உள்ள கண்கா�ப்பு கம-
ரா�ன் ஒ�ப்ப�வு காட்�கைள ெபற்று 
�சாரைணகைள முன்ெனடுக்குமாறும், 
ேவலைண�ல் சந்ேதக நபர்க�ல் 
ஒருவர் ��ச்ைச ெபற்றதாக கூறப்ப-
டும் ��ச்ைச �ைலயத்�ல் ைவத்�யர் 
மற்றும் ப�யாளர்க�டம் �சாரைண-
கைள ேமற்ெகாண்டு அவர்க�ன் 
வாக்கு மூலங்கைள ெபறுமாறும் உத்த-
ர�ட்டார். 

அத்துடன் கடந்த 21ம் �க� முதல் 
24ம் �க� வைர�லான காலப் பகு�-
�ல் சந்ேதக நபர்க�ன் ெதாைலேப� 
அைழப்புக்கள் ெதாடர்�ல் �சாரைண-
கைள ேமற்ெகாள்ளுமாறும் ��வான் 
உத்தர�ட்டார். 

படுெகாைலைய கண்ணால் கண்ட 
சாட்�யமாக 12 வயது �றுவன் உள்-
ளதாக ெபா�ஸார் 2017ஆம் ஆண்டு 
ஜனவ� மாதம் 25ம் �க� ��மன்�ல் 
ெத��த்து இருந்தனர். 

அந்�ைல�ல் இரு 
நாட்க�ன் �ன்னர், 
27ம் �க� சாட்�ய-
மான �றுவனுக்கு 
ெகாைல அச்சுறுத்தல் 
�டுக்கப்பட்டதாக நன்-
னடத்ைத ��வு உத்�-
ேயாகஸ்த�னால் ��-
மன்�ன் கவனத்�ற்கு 
ெகாண்டு வரப்பட்டது. 

�றுவ�ன் பாது-
காப்பு உறு�ப்படுத்-
தப்பட்டு �றுவன் 
பாதுகாப்பான இடத்-
�ல் தங்கைவக்-
கப்பட ேவண்டும். 
�றுவனுக்கு பாது-
காப்பு அ�க்குமாறு 

��மன்று உத்தர�ட்டதற்கு அைமய 
பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டதா ? என்பது 
ெதாடர்பான அ�க்ைக மன்�ல் சமர்ப்-
�க்க ேவண்டும். நடவ�க்ைக எடுக்க-
�ல்ைல என்றால் அதற்கான காரணம் 
ெதாடர்�ல் மன்�ல் அ�க்ைக சமர்ப்-
�க்க ேவண்டும் எனவும் �தவான் உத்-
தர�ட்டார். 

�றுவ�ன் வாக்கு மூலத்ைத காவல்-
துைற�னர் ப�வு ெசய்ய ேவண்டும். 
அதற்கு ந�ல்ட் பாடசாைல�ல் இருந்து 
ைசைக ெமா� ெத�ந்த ஆ��யர்கைள 
அைழத்து அவர்கள் உத�யுடன் வாக்கு 
மூலத்ைத ப�வு ெசய்ய ேவண்டும். 
அல்லது �றுவனுக்கு ப�ச்�யமான �று-
வ�ன் ைசைக ெமா� ெத�ந்தவ�ன் 
உத�யுடன் வாக்கு மூலத்ைத ப�வு 
ெசய்ய ேவண்டும் என பா�க்கப்பட்டவர் 
நலன் சார்ந்து மன்�ல் முன்�ைல-
யான சட்டத்தர� ேகா�க்ைகைய முன் 
ைவத்தார். 

ெதாடர்ந்து கு�த்த சட்டத்தர� 
மன்�ல் ேகா�க்ைக முன்ைவக்ைக-
�ல், 

அச்சுறுத்தல் �டுத்தவர்கள் ெதாடர்-
�ல் �சாரைணகைள முன்ெனடுக்க 
ேவண்டும். �றுவன் கூறும் அங்க 
அைடயாளங்கைள ெகாண்டு அச்சு-
றுத்தல் �டுத்தவர்கைள சாட்�யங்கள் 
பாதுகாப்பு சட்டத்�ன் �ழ் ைகது ெசய்து 
��மன்�ல் வழங்கு ெதாடர ேவண்டும் 
என்றார்.

உ�ய �புணர்க�ன் உத�யுடன், 
அச்சுறுத்தல் �டுத்தவர்கள் ெதாடர்�ல், 
�றுவன் கூறும் அைடயாளங்கைள 

ெகாண்டு ஓ�யம் வைரந்து, அச்சுறுத்-
தல் �டுத்தவர்கைள ைகது ெசய்து 
அவர்கள் �து பா�க்கப்பட்டவர்கள் 
மற்றும் சாட்�யங்கள் பாதுகாப்பு சட்டத்-
�ன் �ழ் த�யாக வழக்கு ெதாடருமாறு 
��வான் கட்டைள�ட்டார். 

அத்துடன் ��மன்�ல் மறு அ��த்-
தல் வைர �றுவனுக்கு காவல்துைற 
பாதுகாப்பு வழங்க ேவண்டும் எனவும் 
உத்தர�ட்டார். 

2017ஆம் ஆண்டு ெபப்ரவ� மாதம் 
நைடெபற்ற வழக்கு �சாரைண�ன் 
ேபாது , �றுவ�ன் தாயார் சாட்�யம் 
அ�க்கும் ேபாது, ெகாைலயுண்ட 
ெபண்�ன் �ட்டுக்கு எனது மகன் 
ெசல்வான். அங்கு ெசன்று ெதாைலக்-
காட்� பார்ப்பான். அவர்களது �ள்ைள-
யுடன் �ைளயாடுவான். அவ்வாேற 
ெகாைல நடந்த �னமான கடந்த 24ம் 
�க� இவன் அந்த �ட்ட ெசன்றுள்-
ளான். அப்ேபாது அங்கு இருவர் �ன்று 
அவைன �ரட்� துரத்� உள்ளனர். அவர்-
கள் தான் அந்த ெபண்ைண ெகாைல 
ெசய்து இருக்க ேவண்டும். ெகாைலயா-
�கைள என் மகன் கண்டுள்ளான். 

�றகு 27ம் �க� ���ல் ைவத்து 
யாேரா என் மகைனக் ெகாைல ெசய்-
வதாக �ரட்� உள்ளனர். அதைன 
��மன்றுக்கு ெத��த்ேதாம். அத்து-
டன் ஊர்காவற்துைற காவல்�ைலயத்-
�லும் அது ெதாடர்�ல் முைறப்பாடு 
ெசய்ேதாம். 

தற்ேபாது எனது மகனுக்கு காவல்-
துைற பாதுகாப்பு அ�த்துள்ளது. இருந்-
தாலும் எனது மகைன த�ேய �ட்டு 
�ட்டு நான் ேவைலக்கு ெசல்ல மு�-
யாதுள்ளது. அவைன நான் ேவைல 
பார்க்கும் இடத்�ற்கு �ல ேவைளக-
�ல் அைழத்து ெசல்ேவன். �ல இடங்-
களுக்கு அைழத்து ெசல்ல மு�யாது. 
அதனால் நான் ேவைலக்கு ேபாக 
மு�யாத �ைல ஏற்பட்டு உள்ளது. 
இதனால் நானும் அவனும் �கவும் வறு-
ைம�ல் வாழ்�ன்ேறாம் என ெத��த்-
தார். 

கடந்த 2012ம் ஆண்டு பங்கு� 
மாதம் 3ம் �க� ெநடுந்�வு சந்ைதக்கு 
ெசன்ற �று�ைய ெநடுந்�ைவ ேசர்ந்த 
ெஜகன் என அைழக்கப்படும் கந்த-
சா� ெஜக�ஸ்வரன் என்பவர் கடத்�, 
பா�யல் வன்புணர்வுக்கு உட்படுத்�, 
கல்ெலான்றால் அ�த்து ெகாைல 
ெசய்தார் எனும் குற்றச்சாட்�ல் யாழ்.
ேமல் ��மன்றம் 2017ஆம் ஆண்டு 
ஏப்ரல் மாதம் 07ஆம் �க� குற்றவா-
�யாக கண்டு மரண தண்டைன ��த்-
தது. 

கு�த்த மரண தண்டைன ைக�யான 
ெஜகன், படுெகாைல சம்பவத்�ன் 
கண்கண்ட சாட்�யான �றுவ�ன் 
உற�னர் முைறயான நபர் ஒருவரு-
டன் �ைற�ல், கு�த்த படுெகாைல 
ெதாடர்�ல் தனக்கு தகவல்கள் ெத�யும் 
எனவும், அதைன தான் ��மன்�ல் 
கூறுவதற்கு தனக்கு ஐந்து இலட்சம் 
பணம் தருமாறும் ேபரம் ேப�யதாக 
ஊர்காவற்துைற ெபா�ஸார் 2017 
ஏப்ரல் 28ஆம் �க� ��மன்�ல் ெத�-
�த்தனர். 

 (04 ஆம் பக்கம் பார்க்க)

அம்பாைற மாவட்டத்�ன் பண்-
டாரதுவ �வசா�க�ன் 
�ண்டகால ேகா�க்ைகயாக 

இருந்துவந்த �கப் �ரமாண்டமான 
களு கல்ஓயா �ர்ப்பாசனத் �ட்டத்�ன் 
ேகாலாகலமான �றப்பு �ழா இன்று 
அம்பாைற மாவட்டத்�ன் உகன �ரேதச 
ெசயலக ��வுக்குட்பட்ட பண்டாரதுவ 
�வசாய �ராமத்�ன் களுகல்ஓயா 
�ர்த்ேதக்க அைணக்கட்�ல் நைடெபறு-
வதற்கான ஏற்பாடுகள் ேமற்ெகாள்ளப்-
பட்டுள்ளன. 

அம்பாைற மற்றும் மட்டக்களப்பு �வ-
சா�க�ன் ெநற்கா�கள் இருேபாக 
ெநற்ெசய்ைகக்ெகன இங்��யாகல 
கல்ஓயா �ர்ப்பாசனத் �ட்டத்�ன் மூலம் 
உருவாக்கப்பட்டு �ழக்கு மக்க�ன் 
வாழ்வுக்கு வ�சைமத்த மைறந்த �ர-
தமர் �.எஸ்.ேசனநாயக்க ஏற்படுத்�ய 
அந்த �ட்டத்�ன் �ன் அம்பாைற பண்-
டாரதுவ மக்க�ன் நல்வாழ்வுக்காக 
இருேபாகங்க�லும் உருவாக்கப்பட்-
டுள்ள இந்த �ர்ப்பாசனத் �ட்டேம களு 
கல்ஓயா �ர்த்ேதக்க ப�யாகும். 

அம்பாைற மாவட்டத்�ன் எல்ைலப்பு-
றமான ஊவா ெவல்லஸ்ஸ பகு��ன் 
ெதாற�ந்த மைலச்சாரலுக்கு மத்�-
�ல் ஊற்ெறடுத்துப் பாயும் இந்த �ர் 
�கப் �ரமாண்டமான முைற�ல் காடு-
களுக்கு மத்��ல் சுமார் 16 �ேலா 
�ற்றர் �ேராட்டமாக வந்து அம்பாைற 
பண்டாரதுவ பகு�வைர மைலப்பாங்-
கான பகு�கைள ஊடறுத்து வந்தைட�-
றது. மைலப்பாங்கான காடுகளுக்கு மத்-
��ல் பாய்ந்து ெசல்லும் �ேராட்டத்ைத 
தடுத்து �றுத்� 300 �ற்றர் தூரம் 

ெகாண்ட அைணக்கட்ைட �ர்மா�த்து 
�ர்த்ேதக்கமாக மாற்� பல்லாண்டு 
காலமாக மைழைய நம்� ேசைனப் 
ப�ர்ச்ெசய்ைக ேமற்ெகாண்டு வந்த 
�வசா�கள் தாங்கள் இருேபாகங்க�-
லும் ெநற்ெசய்ைகைய ேமற்ெகாள்ள 

வ�வகுப்பேத இந்த களுகல்ஓயா �ர்த்-
ேதக்கத்�ன் முதலாவது இலக்காகும். 
இதன்மூலம் இப்�ரேதசத்ைதச் ேசர்ந்த 
800க்கும் ேமற்பட்ட �வசா�கள் தங்-
களது கா�கைளயும் ெபற்று பாசன 
வச��ைனயும் ெகாண்டுள்ளனர் என்ப-
தும் கு�ப்�டத்தக்கது. 

ஜனா�ப��ன் எண்ணக்கரு�ன்ப� 
பாசன வச��ன் மூலம் இருேபாகத்-
�லும் கூ�ய �ைளச்சைலப் பண்டார-
துவ �வசா�கள் ெபற்றுக் ெகாள்வேத 
இந்த கருத்�ட்டத்�ன் ேநாக்கமாகும். 

இதனாேலேய கடந்த காலமாக 
காடுகளுக்கு மத்��ல் ஊற்ெறடுத்துப் 
பாய்ந்து ெகாண்�ருந்த இந்த ஆற்ைற 
பண்டாரதுவ பகு��ல் அைமந்துள்ள 
இயற்ைகயுடன் சதுப்பு �ல குளமான 
நவ��யாவ குளத்துடன் இந்த �ர்ேசரு-
�றது. இதனால் இந்த குளம் காலாகால-
மாக ெபருக்ெகடுத்து ெவள்ள �லைம-
கைள ேதாற்று�ப்பதுடன் இ��ருந்து 

ெவ�ேயறும் �ர் மட்டக்களப்பு ேநாக்� 
கடலுடன் ெசன்று �ணாகக் கலக்�-
றது. இதனால் கடந்த பல்லாண்டு 
காலமாக பா�க்கபட்டவர்கள் பண்டார-
துவ �ரேதச மக்கேள. காலாகாலமாக 
ெவள்ள �ைலைமகளுக்கு மத்��லும் 
வாழும் �ைல காணப்பட்டது. ஆனால் 
ெதாடர்ந்தும் காடுகளுக்�ைட�ல் ஒரு-
ேபாகத்�ன் ேபாது ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
ேசைனப்ப�ர்ச்ெசய்ைகைய நம்�ேய 
இப்பகு� மக்கள் �ண்டகாலமாக தங்க-
ளது வாழ்ைவ ஓட்� வந்தனர். எ�னும் 
இந்த �ேராட்டத்�ைன தடுத்து �றுத்� 
தங்களுக்கு பாசன �ராக மாற்றுமாறு 

காலம் காலமாக அர�யல்வா�க�-
டமும் அரசுக�டமும் �டுத்து வந்த 
ேகா�க்ைககைள அடுத்ேத இப்�ர-
மாண்டமான �ர்ப்பாசத் �ட்டம் அைம-
யப்ெபற்றுள்ளைமயும் உண்ைமேய. 

இதனாேலேய 2011ல் ஜனா�-
ப� ம�ந்த ஆட்�க் காலத்�ல் ம�ந்த 
�ந்தைனத் �ட்டத்�ன் �ழ் இதற்-
கான ஆரம்பக் கட்ட ெசயற்பாடுகள் 
முன்னாள் அைமச்சர் �.தயாரத்ன�ன் 
தைலைம�ல் முன்னாள் �ர்ப்பாசன 
முகாைமத்துவ அைமச்சர் �மல் ��-
பால� �ல்வா�ன் ஒத்துைழப்�லும் 
2014.10.21ல் இதன் ஆரம்ப �ர்மா-
ணப் ப�கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன. 

எந்த�த ெவ�நாட்டு உத�யு�ன்� 
நம் நாட்�ல் ெபா��யலாளர்க�ன் 
உத�யுடனும் பண்டாரதுவ மக்க�ன் 
உத�கைளக் ெகாண்டும் ேமற்ெகாள்-
ளப்பட்டுள்ள இந்த �ட்டத்�ற்ெகன 
2350 �ல்�யன் இலங்ைக அர�ன் 

�� மட்டுேம இதுவைர�ல் பயன்ப-
டுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் மாவட்ட �ர� 
�ர்ப்பாசனப் ப�ப்பாளர் சுகத் கமேக 
ெத��த்தார். 

ஆனால் �ழக்கு மாகாணத்ைத �வ-
சாயத்�ல் ெபான்ெகா�க்கும் பூ�யாக 
மாற்�ய கல்ஓயா �ர்ப்பாசனத் �ட்டத்-
துடன் எவ்�த சம்பந்தமும் இல்லாத 
இந்த �ர்த்ேதக்கம் முழுக்க முழுக்க 
ஊவா ெவல்லஸ்ஸ பகு�க�ல் இருந்து 
வனாந்தரக் காடுகளுடாக உகண 
�ரேதச ெசயலக ���ற்குட்பட்ட சுமார் 
30 �.� தூரத்�ற்கு அப்பால் உள்ள 
பண்டாரதுவ �ராமத்ைத வந்தைடவதும் 
கு�ப்�டத்தக்கது. எ�னும் கடந்த �ல 
வருடங்களாக மந்தக��ல் ெசயற்பட்டு-
வந்த இந்த ேவைலத்�ட்டம் ஜனா�ப� 

ேகாட்டாபாய ராஜபக்ச�ன் ஆட்� மலர்-
�ற்குப் �ன் து�த க��ல் அ��ருத்� 
கண்டது. 

என்றாலும் இந்த ேவைலத்�ட்டம் 
�கத் ��ரமாக முன்ெனடுக்கப்பட்டு 
2021.04.09ல் மக்க�டம் ைகய�க்-
கப்பட�ருந்தும் ஆனால் நாட்�ல் ஏற்-
பட்ட ெகாேரானா �ைலைம காரணமாக 
அந்த �கழ்வு ைக�டப்பட்டைமயும் 
கு�ப்�டத்தக்கது. 

ஊவா ெவல்லஸ்ஸ பகு��ல் 
1815ல் ஆங்�ேலய ஆட்�க்காரருடன் 
ஏற்பட்ட கலவரத்�ல் புறமுதுகு காட்� 
ஓ�ய முதலாம் ராஜ�ங்க மன்னைன 
துரத்�வந்த ஆங்�ேலயர் அப்�ரேதசத்-
�ல் வாழ்ந்த மக்கைள துன்புறுத்� தாக்-
�யைம�னால் ஊவா ெவல்லஸ்ஸைவ 
�ட்டு பயத்�னால் இடம்ெபயர்ந்து 
வனாந்�ரக் காடுகள் ஊடாக சுமார் 
18 �.� தூரம் வைர �ர் வ�ந்ேதா-
டும் �ைசைய ேநாக்� வந்து கு�ேய� 

ேசைனப் ப�ர்ச்ெசய்ைக�ல் ஈடுபட்டு 
வாழ்ந்து வரு�ன்றனர். 

ேசைனப் ப�ர்ச்ெசய்ைக�ல் ஈடுபட்டு 
அ�காைல�ல் தூங்�க் ெகாண்�ருந்த 
32 �வசா�கள் �து 1991.08.07ல் 
ஆயுதம் த�த்த பயங்கரவா�களால் 
தாக்குதல் நடத்தப்பட்டு உ�ர் காவு 
ெகாள்ளப்பட்ட �ராமேம பண்டாரதுவ 

�ன்னர் நம் நாட்�ன் வட,�ழக்�ல் 
ஏற்பட்ட யுத்த காலப்பகு��ல் கூட 
1991.08.07 அ�காைல�ல் புகுந்த 
ஆயுதம் த�த்த பயங்கரவா�கள் 
தூங்�க் ெகாண்�ருந்த 32 கு�மக்-
க�ன் உ�ர்கைளக் காவு ெகாண்ட-
னர். இவ்வாறு காட்டு வாழ்க்ைகயுடன் 
ெதாடர்புபட்ட இவர்க�ன் அ�ப்பைட 
வச�கள்கூட மறுக்கபட்டு கல்�, சுகா-
தாரம் என்பவற்றால் புறக்க�ப்பு ஏற்-
பட்டாலும் �க அண்ைம�ேலதான் 
இவர்களுக்கான கு��ர் கட்டைமப்பும் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் இப்-
�ரேதசத்�ல் �ண்டகாலமாக வாழும் 
�வசாய �ர��� எம்.ேசாமரத்ன ெத�-
�த்தார். 

இந்த �ர்ப்பாசத் �ட்டம் ெதாடர்பாக 
கருத்துத் ெத��த்த மாவட்ட �ர்ப்பாசன 
�ர�ப் ப�ப்பாளர் சுமத் கமேக, �ண்ட 
காலமாக ேசைனப் ப�ர்ச்ெசய்ைக 
ெசய்து வந்த �வசா�கள் தற்ேபாது 
சந்ேதாசமைடந்துள்ளதாகவும் ஆனால் 
முழுக்க முழுக்க எமது நாட்�ல் பல 
இடங்க�ல் பயன்படுத்தப்பட்ட ெதா�-
நுட்ப உபகரணங்கைளக் ெகாண்டும் 
த�ேய நமது நாட்�ன் ��ையக் 
ெகாண்டும் இத்�ட்டம் முன்ெனடுக்கப்-
பட்டதாகவும் அவர் ெத��த்தார். அத்-
துடன் இந்த �ட்டத்�ன் ேமற்பார்ைவ 
ெபா��யலாளராக ஏ.எல்.எம்.�யாஸ் 
ெதாடர்ந்தும் ப�யாற்றுவதும் கு�ப்�-
டத்தக்கது. 

இன்ைறய �கழ்�ல் �ர்ப்பாசன 
அைமச்சர் சமல் ராஜபக்ச, இராஜாங்க 
அைமச்சர் அநுராதா ஜயரத்ன, இரா-
ஜாங்க அைமச்சர் �மல�ர �சாநா-
யக்க, பாராளுமன்ற உறுப்�னர்களான 
ட�ள்யூ.�.�ர�ங்க, �லக் ராஜபக்ச, 
முன்னாள் அைமச்சர் �.தயாரத்ன, 
�ர்ப்பாசன ப�ப்பாளர் நாயகம் 
ெபா��யலாளர் �ஹால் ��வர்தன, 
மற்றும் அரசாங்க அ�பர் உட்பட பல 
அ�கா�களும் கலந்து ெகாள்ளவுள்-
ளைம கு�ப்�டத்தக்கது.

களுகல்ஓயா நீர்ப்பாசன திட்டத்தின் திறப்பு விழா இன்று

 மகிந்த சிந்தைனயின் கீழ் ஒதுக்கப்பட்ட ெதாைக - 2350 மில். 
 ேவைலத்திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட திகதி - 2014.10.21 
 பிரதான அைணக்கட்டின் நீளம் - 300 மீற்றர் 
 அைணக்கட்டின் உயரம் - 59.5 மீற்றர் 
 நீர்த்ேதக்கம் ெகாள்ளளவு - 8177 அடி ஏக்கர் 
 பயன்ெபறும் குடும்பங்களின் ெதாைக - 1500

எஸ்.எல்.எம்.�க்�ர் - 
அம்பாைற மத்�ய குறூப் �ருபர்

மயூர��யன் 

ஊர்காவற்றுைற ெபண் அடித்துக் ெகாைல

ஐந்து வருடங்களின் பின்னர் 
ைகது ெசய்யப்பட்ட சந்ேதகநபர்

ெகாைல �கழ்ந்த �டு

கணவருடன் ஹம்�கா
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உலகத் தரம் வாய்ந்த ெமன்ெபா-
ருள் மற்றும் ெபா��யல் ஆற்றல்க-
ளுக்கான, வளர்ந்து வரும் சந்ைதயாக 
இலங்ைகைய �கழச் ெசய்வதுடன், 
இலங்ைக�ன் வ�வைமப்பு �ற-
ைமசா�கைள உலகளா�ய ���ல் 
ெகாண்டு ெசல்லும் வைக�ல், 
முன்ன� ெமன்ெபாருள் வ�வ-
ைமப்பு ெபா��யல் �றுவனமான 
Rootcode Labs தனது பு�ய துைண 
�றுவனமான Rootcode Studio ஐ 
இலங்ைக�ல் �று�யுள்ளது.

இந்த அ�முக �கழ்வு ெகாழும்பு 
Movenpick ேஹாட்ட�ன் Mont 
Blanc Ballroom இல் ஜனவ� 29 
ஆம் �க� இடம்ெபற்றது. இந்�-
கழ்�ல் நாட்�ன் ெதா�ல்நுட்பத் 
துைறையச் ேசர்ந்த புகழ்ெபற்ற 
பலர் பங்ேகற்�ருந்தனர்.

இலங்ைக�ன் முன்ன� வ�-
வைமப்பு ஸ்ரூ�ேயாக்க�ல் 
ஒன்றாக Rootcode Studio, தமது 
வர்த்தக நாமங்கைளயும் �ந்தைன-
கைளயும் மாற்�யைமக்கும் �றந்த 
வ�வைமப்புத் �றைன �றுவனங்-
களுக்கு வழங்� உதவு�ன்றது. 
Rootcode இனால் பல �றுவனங்-
களுக்கு ெமாைபல் மற்றும் ெவப் 
அப்�ேகஷன்கள், AI �ர்வுகள், 
அள�டக்கூ�ய Minimum Viable 
Products (MVPs), வ�வைமப்பு 
தயா�ப்புகள் மற்றும் புெராேடா-
ைடப்�ங் மற்றும் ெமன்ெபாருள் 
தரத்ைத கணக்காய்வு ெசய்வது 

ேபான்றன வ�வைமத்து வழங்கப்-
பட்டுள்ளன.

UI/UX வ�வைமப்பாளர்கள், 
தயா�ப்பு வ�வைமப்பாளர்கள், 
வ�வைமப்பு ஆேலாசகர்கள், தந்-
�ேராபாய �புணர்கள் மற்றும் 

ஆக்கத்�றனாளர்கள் ேபான்ற 
பரந்த அ��னர் ஒவ்ெவாரு 
ெசயற்�ட்டத்ைதயும் சவால்கள் 
�ைறந்த �ந்தைனக�ன் அ�ப்ப-
ைட�ல் முன்ெனடுப்பதுடன், சகல 
எ�ர்பார்ப்புகைளயும் �ஞ்சும் 
வைக�ல் �ைறேவற்றப்படுவைத-
யும் உறு� ெசய்�ன்றனர்.

�றுவனத்�னால் வழங்கப்படும் 

ேசைவக�ல் UI/UX வ�வைமப்பு, 
பாவைனயாளைர ைமயப்படுத்� 
அனுபவ அ�ப்பைட�லான, மாற்�-
யைமத்துக் ெகாள்ளக்கூ�ய வர்த்தக 
நாம அலங்காரம், UX கணக்காய்வு, 
பாவைனயாளர்க�ன் ேதைவகைள 

ஆராய்ந்து அதற்கு ெபாருத்தமான 
வைக�லைமந்த �ர்வுகைள வழங்-
கக்கூ�ய UX ஆய்வு முைறகள் 
ேபான்றன அடங்�யுள்ளன.

Rootcode ஸ்ரூ�ேயா வ�வ-
ைமப்பு ெசயன்முைற�ல் (3i’s) 
முத�ல் ஈடுபாட்டுடனான 
(Immerse) ெசயன்முைற உள்வாங்கப்-
பட்டுள்ளது. 

இலங்ைக�ன் ைகத்ெதா�ல்கள் 
மற்றும் ��ய மற்றும் நடுத்தர �று-
வனங்கள் பு�ய இயல்பு�ைல�ல் 
புத்து�ர் ெபறுவதற்காக அதன் 
ெதாடர்ச்�யான முயற்�க�ன் ஒரு 
பகு�யாக, டயெலாக் ஆ�ஆட்டா-
�ன் கார்ப்பேரட் �ர்வுகள் ��வான 
Dialog Enterprise 2022 ேத�ய 
ெதா�ல் கண்காட்� மற்றும் �ருது 
வழங்கும் �ழா�ற்கான அனுசர-
ைணைய வழங்குவதாக அ��த்-
துள்ளது. இந்த �கழ்வற்கு Dialog 
Finance மற்றும் Dialog genie உத்�-
ேயாகப்பூர்வ ெகாடுப்பனவு பங்கா-
ளராகவும் FinTech பங்காளராகவும் 
ெசயல்படு�ன்றன.  

 ைகத்ெதா�ல் அைமச்�ன் அனு-
சரைண�ல் ைகத்ெதா�ல் அ��-
ருத்� சைப�னால் ஏற்பாடு ெசய்-
யப்பட்டுள்ள ேத�ய ெதா�ல் 
கண்காட்�யானது ெபப்ரவ� 
3ஆம் �க� முதல் 6ஆம் �க� 
வைர பண்டாரநாயக்க சர்வேதச 
மாநாட்டு மண்டபத்�ல் உற்பத்�, 
வர்த்தகம், கட்டுமானம் மற்றும் 
பல ெதா�ல்துைறகைளச் ேசர்ந்த 
பல ெதா�ல்முைனேவார், ��ய 
மற்றும் நடுத்தர �றுவனங்கள் 
மற்றும் கண்காட்�யாளர்கைளக் 
உள்ளடக்�யுள்ளது. இந் �கழ்�ன் 
�ரதம அ��களாக ஜனா�ப� 
ேகாடாபய ராஜபக்க்ஷ உட்பட, 

�ரதமர் ம�ந்த ராஜபக்க்ஷ, 
�� அைமச்சர் ப�ல் ராஜபக்க்ஷ, 
ைகத்ெதா�ல் அைமச்சர் �மல் 
�ரவன்ச மற்றும் இந்ேதாேன�யா 
ெதா�ல்துைற அைமச்சர் அகஸ் 
கு�வாங் கர்தசஸ்�தா ஆ�ேயா-

�ன் முன்�ைல�ல் ேத�ய ைகத்-
ெதா�ல் கண்காட்� ஆரம்�த்து 
ைவக்கப்பட்டது   

Dialog Enterprise இன் குழும 
�ரதம அ�கா� ந�ன் ��ஸ் கருத்து 

ெத��க்ைக�ல், “ெதாற்றுேநா�ன் 
�ன்ன��ல் ��ய மற்றும் நடுத்-
தர �றுவனங்கள் புத்தாக்கம் மற்றும் 
வாய்ப்புகைளத் ேதடும் இயல்பு கார-
ணமாக இந்நாட்�ன் ெபாருளாதாரத்-
�ன் முதுெகலும்பாக �ளங்கு�வது-

டன், ேமலும் இலங்ைகைய �றந்த 
முைற�ல் �ளக் கட்�ெயழுப்புவ-
தற்கு அைவ முக்�ய பங்க�ப்�ைன 
வழங்கும் என்று நாங்கள் உறு�யாக 
நம்பு�ேறாம் என்றார்.  

இலங்ைகைய சிறந்த ெமன்ெபாருள் வடிவைமப்பு 
பிராந்தியமாகத் திகழச் ெசய்யும் Rootcode Studio

ேதசிய ெதாழில் கண்காட்சி மற்றும் விருது   
விழாவுக்கு Dialog Enterprise அனுசரைண   

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

nfhOk;G 3

10 Ngh;r; tpw;gidf;F

076 197 8 333

th;j;jfj;jpw;F my;yJ cah; 

trpg;gplj;jpw;fhd Kjd;ikahd 

Mjdk;

fhyp tPjpapypUe;J 2 Mk; njhFjp

Kd; gf;fkhf 40 mb

60 Ngh;r; ntw;Wf; 
fhzp tpw;gidf;F

076 197 8 333

fk;kynjhl;l – Rw;Wyhj;Jiw 

gpuNjrk; ePh;nfhOk;G Gjpa 

fpq;];nghp N`hl;lYf;F Kd;ghf

071 8865526
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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

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

�ட்சு�� லான்சர் ெம-

�க்ெமாடல் �றந்த 

�ைல 12 1/ 2 இல-

ட்சம். ஆர் .�. என்டர்�-

ைரசஸ் (கார்ேசல்) 

ைஹெலவ ல்  ��,  

பன்� �ட்� ய 

0777316909,  011-

2514769 009136

கண்� - ெபறும�-

யான கட்�டம் 

�ற்பைனக்கு. 06 

மா�கள் (20 ேபர்ச்) 

கண்�,  குண்டசாைல 

கு� �ருப்புப் �ரேதச-

ம். 18000 சதுர அ�. 

�ரதான ��க்கு முக-

ப்பாக 80 அ� அகலம். 

�ரதான ��க்கு சமா-

ந்தரமாக மா�. 06 

கைடகள்,  ேமல் மா� 

07 கைடகள்,  02 �ர-

த்�ேயக  மண்டபங்கள். 

�லக்�ழ் மா� உண்டு. 

�ரத்�ேயகமாக 02 

மண்ட பங்களுடன் கள-

ஞ்�யங்கள்,  கு��ருப்பு 

அைற �ர ேத சங்கள். 

மாதாந்த வருமானம் 

4 இலட்சம் (வங்�க் 

கடனுடன்) ரூபா 

1200 �ல்�யனுடன் 

எல்லா வச�களும். 

தரகர்கள் ேவண்டாம். 

0 7 7 7 4 3 8 1 6 9 ,  

0 7 7 7 2 8 2 1 4 7 .

 007993

கண்�,  குண்டசாைல 

ெபறும�யான கா� 

குைறந்த �ைலக்கு 

� ற்பைனக்கு. சதுர 

வ�வ கா�. 160 அ� 

அகலம்,  ெகன்ேடாஸ் 

ெசாக்ேலட் ெதா�ற்சா-

ைலக்கு அரு�ல் அைம-

ந்துள்ளது. வர்த்தக 

வங்�கள்,  Earls Re-
gent ேஹாட்டலுக்கு �க 

அரு�ல்.  ஆேலாசைன 

�ைலயத்�ற்கு ெபாரு-

த்தமானது. கா�ையச் 

சுற்� பா�ய சுவர்,  

இரும்பு ேகட் உ டன். 

நைடதூரம் 5 ��ட ஓட்ட-

த்�ல். BOI பல்ேலெக-

ேல ��க்ெகட் அரங்கு,  

�ன்சாரம்,  �ர் உண்டு. 

80 ேப ர்ச் ெமாத்த 

சதுர அ� 21780. 

ெதாைக 85 �ல்�-

யன். பாவைனயாளரு-

க்கு மட்டும். ெதாடர்பு 

0 7 7 7 4 3 8 1 6 9 ,  

0 7 7 7 2 8 2 1 4 7 .

 008014

0777282147 கண்� 

முதல் கடுகண்ணாவ 

வைர,  கண்� முதல் 

�கன நகர் வைர,  

கண்� முதல் குருநாகல் 

�� வைர,  கண்� முதல் 

மாத்தைள �� வைர 

காபட் ��க்கு முகப்பாக 

பல்ேவறு �யாபார-

ஸ்தலம் மற்றும் ��-

��ருந்து உட்புறமாக 

100,  200 �ற்றர். 

சாதார ண ேஹாட்டல்/  

�டு/   ெவற்றுக்  கா� 

20 �ல்�யன் முதல் 

அதற்கு ேமல் �-

ற்பைனக்கு. (வங்�க்க-

டன் உள்ள/  இல்லாத) 

077 7 4 381 69

 008013

ெதல்ெகாட �ரேதசத்�ல் 

முதன்ைமயான சுப்�� 

�யாபார �ைலய-

த்�ற்கு உத�யாள் 

ேதைவ. உணவு,  தங்கு-

�டம் வழங்கப்படும். 

�சாரைணக ளுக்கு. 

0712906 222,  

2402405 009157

முன்ன�  கம்ப�க்கு 

சந் ைதப்படுத்தல் 

அ�கா �கைள ேச-

ர் த் து க் ெ க ா ள் � ற து . 

ெகாழும்பு புறநகர் - 45 

வய�ற்குக் �ழ் சம்பள-

ம் க�ஷன்,  ேபானஸ்,  

ெம�க்க ல்,  ெதா. ேப�,  

வாகனங்க ள் உள்ள-

டக்கம். இருபாளா-

ரும் �ண்ணப்�க்க-

லாம். இன்ஹவுஸ் 

ம ா ர் க � ங் 

0 7 7 6 3 0 0 4 2 9 ,  

0 7 7 3 9 2 8 2 4 6

 003372

Audit Trainee Secre-
tary Trainee with A/ 
L Commerce ap-
ply agape account-
ing services 89-1/ 
2 Bank Shall Street,  
Colombo-11. e-mail 
- a g a p e a c c s e r v i c e s @ 
g m a i l . c o m  whatsapp 
- 07 55 03 09 54  T el-
ephone - 0777239397
 005041

பவர் ெஜனேரட்டர்,  பவர் �-

ஸ்���யூஷன் ெபனல்,  

மாற்�டு கைள �றுவுத-

ல் மற்றும் பழுதுபார்த்த-

ல்களுக்கு இெலக்��-

யன் மற்றும் �ன்�யல் 

ெதா�ல்நுட்ப�யலா -

ளர் ேதைவ. ெதாடர்பு 

0 7 6 8 2 3 2 3 1 0 .

 009280

ெகாழும்பு-15 முகத்து-

வாரம் �ரேதசத்�ல் 

அைமந்துள்ள ைதயல் 

�ைலயத்�ற்கு ைதக்கத் 

ெத�ந்த ெபண்கள் 

ேதைவ. நாள் சம்பளம். 

அல்லது ேப�த் �ர்த்து,  

ைதக்கும் ஆைடக�ன் 

ப� �ர்மா�க்கலாம். 

தங்கு�ட வச�கள் 

உண்டு. அைழயுங்கள் - 

078-6014352,  075-

9031310 008691

Juki Machine Operators,  
Trainees/  He lpers 
வத்தைள�ல்  அ ைம-

ந்�ருக்கும் ஏற்றும� 
தரத்�ல் து� உற்பத்� 
ெசய்யப்படும் கம்ப�-
க்கு துவாய் மற்றும் 
ெபட்�ட் ைதப்பதற்கு 
அனுபவமுள்ள ைதயல் 
இயந்�ர இயக்குநர்கள் 
(Juki Machine Op-
erators),  ப�ற்� ெப-
ற�ரும்பு ம் ைதயல் 
இயந்�ர இயக்குனர்கள் 
(Juki Machine Trainee 
Operators) மற்றும் 
ஆண்,  ெபண் உத�-
யாளர்கள் (Helpers) 
ேதைவ. (Sub Contract 
ெகாடுக்கப்பட மாட்டாது 
ஒருநாள் சம்பளம் ரூ. 
1, 200/ - வருைக ெகா-
டுப்பனவு கள். தங்கு-
�ட வ ச� இலவசம்,  
குைறந்த �ைலக்கு 
மூன்று ேநர ஆகாரம். 
(மாதாந்த சம்பள-
ம்.) இல. 18,  ெவ� 
முன ��,  ேஹ�த்த,  
வத்தைள.  ெதா.ேப. 
இல. 077-7800682/  
076-62 00300
 009410

கண்� ேதாட்ட அ�கா� ஒரு-
வருக்கு ெகௗரவமான 
சூழ�ல் தங்� ேவைல 
ெசய்யக் கூ�ய ஒருவர் 
ேதைவ. சம்பளம் ரூபா 
40, 000/ = சகல வச-
�க ளுடன் ரம்�யமான 
சூழ� ல் ேவைல ெச-
ய்வதற்கு பாடசாைல 
ெசல்லும் �ள்ைளைய-
யும் ைவத்துக் ெகாள்ள 
வச�யுண்டு. �ண்ண-
ப்பங்கைள - ெதவ்��,  
வட்டப்ெபால. ��மத்த-
லாவ. 009220

��யந்தல �ட்�ற்கு 
50 வய�ற்குக் 
குைறந்த சைமயல் 
(Cooking) ெத�ந்த 
மற்றும் ஏைனய �ட்டு 
ேவைலகள் ெசய்யக்கூ-
�ய ெபண்கள் ேதைவ. 
0 7 4 2 5 2 6 5 5 5
 009431

மாத்தைற நகரத்�ற்குள் 
அைமந்துள்ள ேஹா-
ட்டலுக்கு �றைமயான 
ெகாத்து,  ைரஸ் பாஸ்,  
சைமயலைறக்கு ைக-
யுத�யாட்கள்,  சுத்�க-
� ப்பா ளர்கள் மற்றும் 
அனுப வமுள்ள ெவ�-
ட்டர்கள் ேதைவ. �றைம 
அ�ப்பைட�ல் கூடுதல் 
சம்பளம். தங்� ேவைல 
ெசய்வதற்கு �ரும்பு-
பவர்கள் அைழயுங்க-
ள். 0761659807,  
0 7 1 4 1 7 0 8 0 1 .
 009412

0759565603,  ேபஸ்ட்� 
ெசாப் மற்றும் ேஹாட்ட-
லுக்கு ஆ ண்/  ெபண் 
ஊ�யர்க ள்,  ேகாக்�,  
ெகாத்து,  ைரஸ் பாஸ் 
ேதைவ. ேவயன்ெகாட .
 009415

குருநாகல் ேதாட்ட-

த்�ல் ேசைவக்கு 

குடும்பம் அல்லது 

த� நபர் ேதைவ. 

ெபா�ஸ் அ�க்ைக,  

�ராம ேசவகர் 

சான்�தழ்,  ேத�ய 

அைடயாள அட்ைட 

ேதைவெய� ல் . 

0770311 9 63

 008012

ெதன்னந்  ேதாட்டத்�ல் 

மா ட்டு வண்� பூட்டவும் 

ஏைனய ேவைலகளு-

க்குமாக காவலா� 

ேதைவ. ெதாைலேப� 

இல. 0777897837

 007838

�ர்மாண �டயங்களுக்கு 

ேமசன் பாஸ் (2750/ 

= முதல்) ைகயுத�-

யாட்கள் (2500/ =) 

ேதைவ. ெகாட்டாவ . 

0 7 7 5 1 8 5 6 2 5 .

 009420

பாணந்துைற ேவைலத்த-

ளத்�ற்கு �றைமயான 

ேமசன்,  ைடல் பாஸ். 

ைகயுத �யாட்கள் 

ேதைவ. (மாதாந்த சம்ப-

ளம்) சம்பளம் 2500/ 

= முதல் அதற்கு 

ேமல். அைழயுங்க-

ள் 0775161291,  

0 7 7 1 2 7 1 9 3 0 .

 009417

ெகாழும்பு சுத்�க�ப்பு 

�றுவனத்�ற்கு சு-

ப்பைவசர் ஆண்/  

ெபண். ெபா�ஷர் 

இயந்�ர இயக்குநர்க-

ள் ேதைவ.  கூட்டுதல் 

சம்பளம்  அைழயுங்க-

ள் - 0 772771022

 008684

�றந்த கண� அ�வுள்ள 

30-50 வயது ெபண் 

அலுவலக உத�யா-

ளர் ேதைவ. ஆங்�ல 

ெமா��ல் கருமமா-

ற்றுதல் ேமல�க தைக-

ைமயாகும். ெகாழும்பு 

13 இற்கு அண்ைம�-

ல் வ�ப்பவர்களுக்கு 

முன்னு�ைம உண்டு. 

ெதாைலேப� இல. 

0 7 5 7 7 0 0 9 2 6 . 

Mona Marine (Pvt) 
Ltd,  இல. 164/ 3,  இர-

ண்டாம் மா�,  மகா �-

த்�யாலய மாவ த்ைத,  

ெகாழும்பு-13. 007373

ெத�வைள � ல் ஹா-

ட்ெவயா ர் கைடக்கு 

அ னு ப வ மு ள் ள ,  

அனுபவமற்ற  ெபண் 

� ற் ப ை ன ய ா ள ர் க -

ள் மற்றும் காசா-

ளர்கள் ேதைவ. 

0 7 7 1 3 7 5 4 3 4

 008893

ேமாட்டார் மற்றும் 
இன்�ன் துைணப்பா-
கங்கள் மற்றும் �ன் 
பாகங்க�ல் அனுப-
வமுள்ள களஞ்�ய 
ெபாறுப்பாளர் ேதைவ. 
அனுபவம் மற்றும் 
உங்களுக்காக ப�ந்து-
ைரக்கக்கூ�ய இரண்டு 
உற�னரல்லாத ப�-

ந்து ை ர ப் ப வ ர் க �ன் 
ெபயர்கள் மற்றும் 
ெதாடர்பு �பரங்களு-
டன் �ண்ணப்�க்கவும். 
�ண்ணப்பங்கைள �-

ன்னஞ்சல் ெசய்வதற்கு 
- c e o @ e s n a a l l i e d . c o m  
0768232310 009295

புளு�ன் பட்ஸ் சமூக 
கண்கா�ப்பு மன்ற-
த்�ற்கு ெசயற்�ட்டம் 
எழுதுவதற்கு ஆங்�லம் 
�றந்த �றைமயுள்ள 
எமது ெசயற்�ட்டத்�ற்கு 
ம�ப்�டு ெசய்து �ர்வ-
�ப்பதற்கு இயலுமான-
வர்கள் ேதைவ. 388/ 
1/ 1,  ேபஸ்ைலன் 
� �,  ெதமட்டெகாட. 
0112 677641,  
0771 529731,  
0775 509641.
 009351

ெமான ராகல,  நுவெர�-
யா,  கம்ப ஹா மாவ-
ட்டத்ைத ைமயமாகக் 
ெகாண்டுள்ள புலு�ன் 
பட்ஸ் சமூக ஒத்துைழ-
ப்பு மன்றத்�னால் 
ெசயற்படுத்தப்படும் 
"தவற�டப்பட்ட கல்�-
க்கு ைகெகாடுத்தல்" 
என்ற கல்� �கழ்ச்�-
க்கு ெதாண்டர் அ�ப்ப-
ைட�ல் உத� ெசய்ய-
க்கூ�ய ஓய்வுெபற்ற 
ஆ��யர்கள் ேதைவ. 
ேமலும் அந்த ேவைலத் 
�ட்டத்�ற்கு ஏேதனும் 
வைக�ல் பங்க�ப்பு 
ெசய்யக்கூ�ய பேராப-
கா�கள் ேதைவ. 388/ 
1/ 1,  ேபஸ்ைலன் 
� �,  ெதமட்டெகாட,  
011- 2677641,  
070-3318641,  077-
5509641 009320

வவு�யா�ல் குழா-
ய்க்�ணறு �ர்மாணம் 
மன்னார் ��,  வவு�-
யா�ல் ஆலய  வளா-
கத்�ல் முழுைமயான 
குழாய்க் �ணற்ைற வழ-
ங்குவதற்கு �ைலமனு-
க்கள் அைழக்கப்படு�-

ன்றன. தயவு ெசய்து 
�ைல மனுக்கைள 
�ன்னஞ்சள் ெசய்யவு-
ம் - s e n a k a . d e s o y s a @ s 
r i l a n k a n . c o m  அல்லது 
ப�வுத் தபா�ல் அனு-
ப்பவும். 53/ 38B,  தர்ம-
பால �ேளஸ்,  ராஜ��ய 
குழாய்க்�ணற்�ன் அ�-
கூ�ய ஆழம் 100 அ� 
ம ட்டுேம. அைழயுங்க-
ள் - 0710212648
 009327

கா� மாவட்டத்�ன் 

ேபாத்தல மற்றும் 

ெமானராகல மாவட்ட-

த்�ல் புத்தல �கவும் 

இதமான சூழ�ல் ஆர-

ம்�த்து நடத்�ச் ெசல்ல-

ப்படும் ச�ந்து ெசவன 

மு�ேயார் பாதுகாப்பு 

�ைலயத்�ற்கு ஓய்வு 

ெபற்ற,  ேநாயா�-

யான,  ேநாயற்ற அங்க-

�னமா ன  மு�ேயார் 

ேபால ேவ  புத்� சுவா�-

னமற்ற 1 8 வயதுக்கு 

ே ம ற் ப ட் ட வ ர் க ளு ம் 

ேசர்த்துக் ெகாள்ளப்படு-

வர். 0775509641,  

0 7 0 3 3 1 8 6 4 1 ,  

பதுவத்த,  பலெகாட,  

ேபாத்தல,   கா �.

 009302

ெகாழும்பு-03,  ெகாள்ளு-

ப்�ட்� ஆடம்பர மா� 

�டு �ற்பைனக்கு. 

கடலுக்கு முகப்பாக 

பா � ய ெபல்க� 

உண்டு. �பர்ட்� 

�ளாஸா�ல் அலு-

வலகத்�ற்கு �கவும் 

ெபாருத்தமானது. உ�-

ைமயாளர் ெவ�நாட்�-

ல் �ரந்தர வ�வு. 50 

�ல்�யனுக்கு ேமல். 

முதலாம் ேகா�க்ைகயா-

ளருக்கு. Contact: s e e v 
a l i h i l l g r e e n t e a @ g m a i l . 
c o m  009195

கல்�ைச 7ஆம் மா� கடல் 

காட்�தரும் அைற தள-

பாடமற்ற 2 அைறகள்,  

2 கு�யலைறகள் 

பு�ய அப்பாட்ெமன்ட் 

�ண்ட கால வாடைக-

க்கு. பம்பலப்�ட்�ய 

�ங்ேராஸ் அெவ�யூ,  

7ம் மா� 2000 சதுர 

அ�,  தளபாடமற்ற 3 

அைறகள் (A/ C ) 3 
கு� யலைறக ளு டன் 

அப்பா ட்ெமன்ட் கடல் 

காட்� தரும் அைறகள். 

�ண்ட கால வாடைக-

க்கு. ராஜ�ங்ஹ �� 3 

அைறகள்,  தளபாடமற்ற 

1400 ச. அ�. �ண்ட 

கால வாடைகக்கு. 

தளபாட வ ச�களுடன் 

�ண்ட கா ல,  குறு�ய 

கால வா டைகக்கு. 

இயூேரா ேஹாம்ஸ். 

�வா - 0777778806

 008885

ஆதனம் �ற்பைனக்கு 

12.2 ேபர்ச் �ஸ்�ரண-

முள்ள ெவற்றுக்கா� 

ெகாழும்பு-9 இல் அ�க-

ள�ல் மக்கள் வ�க்கும் 

�ரேதசம்,  �ற்பைனக்கு,  

அைனத்து வச�களுடன் 

�ன்சாரம்,  �ர்,  ெதாைல 

ெதாடர்புகள் மற்றும் வ�-

காலைமப்பு - உள்ளது. 

உயர் மட்ட பாடசாைல-

கள்,  அரசாங்க மற்றும் 

த�யார் ைவத்�யசாைல-

கள்,  அரசாங்க மற்றும் 

த� யார் அலுவலகங்க-

ளுக்கு வச�யாக அைம-

ந்துள்ளது. உயர் நகரங்க-

ளான மருதாைன,  புஞ்� 

ெபாரைள,  ெபார ைள,  

நகர மண்டம் ,  ெதம-

ட்டெகாட,   ேபஸ்ைலன் 

�� க்கும் இன்னும் 

பலவ ற்�ற்கும் கால் 

நைடதூ ரம். �சாரைண-

கள் மற்றும் சந்�ப்பு 

ஏ ற்பாடுகளுக்கான 

ெதாைலேப� இலக்கங்க-

ள் - 0 777217746,  

0702 7 77335

 009423
ெக ஸ்ேபவ - ��யந்தல 

நக�ற்கு அரு�ல் பட்டுவ-

த்தர 25 ேபர்ச் மற்றும் 

இருமா� �டுகள் 2 

�ற்பைனக்கு. பஸ்பா-

ைதக்கு 100m,  சுற்�-

வர ம�ல் ேகட் உண்டு. 

அரச வங்�க் கடன் 

ெ ப ற ப் ப ட் டு ள் ள து . 

�ைல 28/ - இலட்சம் 

ெப�ய குடும்பத்�ற்கு 

�யாபா ர வாய்ப்�ற்கு 

�றந் தது. அைழயுங்க-

ள். 0772061030/  

0 7 1 6 2 4 0 0 4 3

 008484
ெகாழும்பு 10 (மா�காவ-

த்ைத) இல் 4.5 ேபர்ச் 

பைழய �டு �ற்பைன-

க்கு தயவு ெசய்து 

ெத ா ட ர்புெக ாள்ளவு -

ம் - 0771825131

 007597
துைறமுக நகரம் மற்றும் 

ெகாழும்புத் துைறமு-

கம் காட்�தரும் 400 

ேபர்ச் கண்ெட�னர் �� 

மற்றும் ேகால்டன் �ட்�-

க்கு இைட�ல் கடற்கைர 

கா� �ற்பைனக்கு. 

கட்டுநாயக்க �மான 

�ைலயத்�ன் பமுனு-

கம �ரேவசத்��ருந்து 

9 �நா�கள். ஆடம்பர 

மா� �டு. கன்ைடனர் 

யார்ட்,  ேஹாட்டலுக்கு 

உகந்தது. உ�ைமயாள-

ர் ெவ�நாட்�ல் �ரந்தர 

ப�ைவக் ெகாண்டு-

ள்ளார். தற்ேபாது இல-

ங்ைகக்கு வந்துள்ளார். 

ஒரு ேபர்ச் 7 இலட்சம் 

அல்லது கூ�ய ேகா�-

க்ைகக்கு. Contact: s e e 
v a l i h i l l g r e e n t e a @ g m a i 
l . c o m  009206

ெப லவ த்த,   பத்த ர மு-
ல்ல,   ெபலவத்த சந்�-
க்கு  ந ைட  தூரத்�ல்,  
முன்ன � சுப்ப ர் மா-
ர்க்கட்டுகள்,  �ற்பைன 
�ைலயங்க ள்,  ெரஸ்டூ-
ரண்ட்டுக ள்,  ைவத்�ய-
சாைலகள் சர்வேதச 
மற்றும் அரச பாடசாைல-
கள்,   ேகா�ல் மற்றும் 
பன் ச ல கண்ணுக்ெக-
ட்�ய ெதாைல�ல். 6 
படுக்ைக அைறகள்,  (3 
கு�ரூட்டப்பட்டைவ) 
ேமல் மா� �டு C/ 
W3 கு�யலைறகள் 
(சுடு �ருடன்) இரட்ைட 
கராஜ்கள் 13 ேபர்ச் 
கா��ல் ெதாடர்புக-
ளுக்கு 074-2402970
 008396

ராஜ��ய�ல் ��ய �-
ட்டுடன் 7.35 ேபர்ச் 
�ற்பைனக்கு (06 அ� 
�� - வாகனம் ெசல்ல-
லாம் 071-0824806
 008839

வத்தைள மாேபாைல�ல் 
இரண்டு மா� �டு �-
ற்பைனக்கு. 4 படுக்ைக 
அைறகள் �ைல 40 
�ல்�யன் ேப�த்�ர்க்க-
லாம். 0770311963
 008011

0777438169 ெதாட-
ம்வல 17 ேபர்ச் �டு,  
அருப்பல 14 ேப ர்ச் 
�டு,  நத்தரம்ெபாத்த 
22 ேபர்ச் �டு,  கு-
ண்டசாைல 24 ேபர்ச் 
�டு,  யக்கஹ�ட்�ய 
40 ேபர்ச் �டு,  கட்டு-
கஸ்ெதாட்ட 17 ேபர்ச் 
�டு. இவ்� டுகள் 15 
- 25 �ல்�யனுக்கு 
இைட� ல் . 10 - 30 
ேப ர்ச் ெவற்றுக் கா� 
உ ட ர ட் ட ச ெ த ல் ல ,  
ேவெவல்ல,  அ முனு-
கம 1 ேபர்ச் 3 இலட்ச-
ம் - 5 இலட்சத்துக்கு 
இைட�ல். ஹெரகம 
�� 1 ஏக்கர் 10 �-
ல்�யன். ேப�த் �ர்க்க-
லாம். 0777282147.
 008004

641

ெகாலன்னாவ �டு வாட-
ைகக்கு. 3 படுக்ைகய-
ைற,  2 கு�யலைறக-
ள்,  1 ஓய்வு மண்டபம்,  
1 TV அைற,  ெபன்�,  
சைம யலைற,  பள்�-
வாசல் சந் �க்கு 
100  Mts. ெதாடர்பு 
077 8978801/  
077 4368373.
 009217

ெத �வைள நக�ல் ெப-
யார்ைலன் ���ல் 2 
அைறகள்,  கு�யல-
ைற,  ெடாய்லட் உடன் 
வாடைகக்கு 15, 000/ 
- அைழயுங்கள். - 0777-
170754 008826

ெவள்ளவ த்ைத,  ெம�ங் 
�ேள ஸ் ,   2 4/ 18/ 
1/ 1  முக வ��ல் 
2 ப டுக்ைக யைறக-
ளுடன்  ந�ன �டு 
வா ட ைகக்கு உண்டு. 
07 6 1 2 6 3828.
 009421

ெகாழும்பு 10 பன்சல 
���ல் ஆனந்தாக்க-
ல்லூ�க்கு 50 �ற்றர் 
ெதாைல�ல் அைம-

ந்துள்ள மூன்று மா� 
�டு,  இரண்டு அலகு-
கள்,   கராஜ்,  படுக்ைக 
அைறகள் நான்கு 35/ 
- �ல்�யன். �ைலேப-
�த்�ர்மா�க்கப்படலா-
ம். 3.5 ேபர்ச் தரகர் 
ேவண்டாம். வாடைகக்கு 
எ�ன் ரூபா 120, 
000 2200 ச.அ� 
வர்த்தக நடவ�க்ைக-
ெயான்�ற்கும் உகந்த-
து. 0772955117,  
0 7 5 6 2 7 9 6 3 5
 008786
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பஞ்சாங்க வழக்�ல்... (05ஆம் பக்கத் ெதாடர்)

ேமற்கு�ப்�டப்பட்ட சாட்�யங்-
களுக்கு  அைமய ெசல�டப்-
பட்ட ���யானது சட்டபூர்வமான 
நடவ�க்ைககளுக்காக சட்டபூர்-
வமான முைற�ல் ெபற்றுக்-
ெகாள்ளப்பட்டது.  அைனத்து சட்ட 
��கள் மற்றும் ��முைறகைள 
�ன்பற்� ச�யான முைற�ல் 
ெசல�டப்பட்டுள்ளதாக உறு� 
ெசய்யப்பட்டுள்ளது.

 4 வ து குற்றச்சாட்�ல் கு�ப்-
�ட்டுள்ளவாறு ேதர்தல் ஆைண-
யாளரால் ெவ��டப்பட்ட 
2014.11.22 �க��ல் ஆன 
PER/2015/43 சுற்று�ருபம் 
�றப்பட்டுள்ளதாக எவ்�தமான 
சாட்�யங்களும் வழங்கப்பட-
�ல்ைல. 

கு�ப்�டப்பட்ட சாட்�களுக்கு 
அைமய நான்காவது குற்றச்சாட்-
டும் உறு� ெசய்யப்படாத ேதாடு  
அந்த முைறப்பாட்ைட அ�ப்ப-
ைடயாகக் ெகாண்ட ஐந்தாவது 
குற்றச்சாட்டும் ேதால்� அைடந்-

துள்ளது. 1வது குற்றம்சாட்டப்-
பட்டவராக இந்த ��மன்�ன் 
முன்னாலுள்ள அன்ைறய ெபாரு-
ளாதார அ��ருத்� அைமச்�ன் 
அைமச்சராக இருந்த ப�ல்  
ேராகன ராஜபக்ஷ மற்றும் 2 
வது குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்  இந்த 
��மன்�ன்  முன்னால் உள்ள 
��ெநகும �ைணக்களத்�ன் 
ப�ப்பாளர் நாயகம்  ரணவக்க 
ஆராய்ச்�லாேக  அ�த்த �த்�� 
ரணவக்க ஆ�ேயாருக்கு எ�ராக 
தாக்கல் ெசய்யப்பட்டுள்ள குற்-
றச்சாட்டுக்கைள ேபாதுமான 
மற்றும் ஏற்றுக்ெகாள்ளக்கூ�ய 
சாட்�கள் மூலம் உறு� ெசய்ய  
முைறப்பாட்டாளர்கள் தவ�யுள்-
ளதாக உறு�ெசய்து குற்றம்சாட்-
டப்பட்டவர்கள் இருவைரயும் குற்-
றங்க�ல் இருந்து �டு�த்து 
�டுதைல ெசய்�ன்ேறன்.என  
உயர் ��மன்ற ��ப� த�த் 
ெதாவவட்டத்ைத இதற்காக 
ைகெயாப்பம் இட்டுள்ளார்.

இவ் எண்ணங்களுடேனேய உக்ைரன் 
எல்ைலக�லும் இராணுவ �ரசன்ன 
அ�க�ப்ைப பு�ன் ேமற்ெகாள்�ன்றார்.

நான்காவது, ரஷ்யா, -உக்ைரன் பதற்-
றத்�ல் �னா ரஷ்யா�ற்கு ெதாடர்ச்-
�யாக பலமான ஆதரைவ வழங்� 
வரு�றது. பு�னுக்கான ெபாருளாதார 
மற்றும் அர�யல் ஆதரவுக்கான வாக்-
குறு�ைய �னா வழங்�யுள்ளது. இது, 
இராணுவக் கட்டைமப்�ற்காக ரஷ்யத் 
தைலவைர ஒதுக்� ைவப்பதற்கான 
ைபட�ன் மூேலாபாயத்ைத குைறம�ப்-
�ற்கு உட்படுத்தக்கூ�யதாகும். ெபப்ர-
வ� -03 அன்று பு�ன் �ன அரசு ெசய்� 
�றுவனமான �ன்ஹ�வாவுக்கு அ�த்த 
ேநர்காண�ல், �ன ஜனா�ப� உடன் 
வர்த்தக  ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் ஒருத-
ைலப்பட்ச தைடக�ன் எ�ர்மைற தாக்-
கத்ைத ஈடுெசய்யும் உலகளா�ய �� 
வ�முைறகைள உருவாக்குவதற்கான 
உத்�கள் பற்� �வா�க்க உள்ளதாக 
ெத��த்தார். ெபப்ரவ�- 04அன்று பு�ன் 
மற்றும் � �ன் �ன் ெபய்�ங்�ல் சந்-
�ப்பு ேமற்ெகாண்டுள்ளைமயும் கு�ப்�-

டத்தக்கது. ேமலும், ஐக்�ய நாடுக�ன் 
பாதுகாப்பு சைப�ல் உக்ைரன் �தான 
நடவ�க்ைகையத் தடுக்க ரஷ்யாவுடன் 
�னா இைணந்து ெசயற்பட்�ருந்தது.

எனேவ, ரஷ்யா, -உக்ைரன் �வகா-
ரத்�ன் ெகா��ைல அ�கமாக ரஷ்யா-
�ற்கு சாதகமான ச�க்ைஞையேய 
ெவ�ப்படுத்துவதைன உணர மு��றது. 
வரலாற்�ல் ரஷ்யாவுடனான அெம�க்-
கா�ன் ெநருக்க�கைள அெம�க்கா-
�ற்கு சாதகமாக்�யைம�ல் ஐேராப்-
�ய நாடுக�ன் பங்க�ப்ேப அ�கமாக 
காணப்பட்�ருந்தது. எ�னும் தற்ேபாது 
ஏற்பட்டுள்ள ரஷ்�ய, -உக்ைரன் ெநருக்-
க��ல் ஐேராப்�ய நாடுகள் �ளவுபட்-
டுள்ளதுடன் ஐேராப்�ய ஒன்�யத்�ன் 
பலமான நாடுகள் ரஷ்யாைவ எ�ர்க்க 
�ரும்பாைம  அெம�க்கா�ற்கு ேப�-
டரான �டயமாகேவ உள்ளது. மறுத-
ைலயாய் ரஷ்யா�ன் பக்கம் பு��ன் 
தைலைமத்துவ ஆளுைம, பு�சார் அர-
�யல் பலம் மற்றும் �னா ஆதரவுத்தளம் 
என்பன ெவற்�க்கான அைடயாளங்-
கைள காட்டுவதாகேவ புலப்படு�றது.

�ண்டுெமாரு ப�ப்ேபாருக்கு... (12ஆம் பக்கத் ெதாடர்)
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tpiyf;NfhuYf;fhd miog;G
Cth khfhz tpisahl;L> ,isQh; tptfhuk;> 

Rw;Wyh> Nghf;Ftuj;J> fyhrhuk; kw;Wk; Gilitf; 

ifj;njhopy; kw;Wk; rpW ifj;njhopy; mikr;R

Cth khfhz tpisahl;L> ,isQh; tptfhuk;> Rw;Wyh> Nghf;Ftuj;J> fyhrhuk; 

kw;Wk; Gilitf; ifj;njhopy; kw;Wk; rpW ifj;njhopy; mikr;rpdhy; gpd;tUk; Rw;Wyh 

gazpfis fth;jy; njhlh;ghf Nkw;nfhs;sg;gLk; mgptpUj;jp nraw;wpl;lq;fSf;F 

Vw;Gilajhd tbtikg;G> jpl;lk;> kjpg;gPL kw;Wk; msTg; gj;jpu (BOQ) Kg;ghpkhz 

tbtikg;Gfisj; jahhpg;gjw;fhf mDgtk; tha;e;jth;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwp  

nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

KjyhtJ nghjp

1)  ̀ g;Gj;jis Gifapuj epiyaj;jpw;F mz;ikapy; Rw;Wyh trjpfs; epiyankhd;iw 

];jhgpj;jy;

2)  NjNkhju xd;gJ tpy; tisT ghyj;jpw;F mz;ikapy; Rw;Wyh trjpfis mgptpUj;jp 

nra;jy;

3) nts;stha efuj;jpy; Rw;Wyh trjpfs; epiyankhd;iw ];jhgpj;jy;

,uz;lhtJ nghjp

4) vy;y efuj;jpy; Rw;Wyh trjpfs; epiyankhd;iw ];jhgpj;jy;

5)  kNlhy;rPk rpwpa cyf Kbtplj;jpw;F mz;ikapy; Rw;Wyh trjpfis mgptpUj;jp 

nra;jy;

1.  ,jpy; Mh;tk; fhl;Lk; tpiykDjhuh;fs; Cth khfhz tpisahl;L> ,isQh; 

tptfhuk;> Rw;Wyh> Nghf;Ftuj;J> fyhrhuk; kw;Wk; Gilitf; ifj;njhopy; kw;Wk; 

rpW ifj;njhopy; mikr;rpd; fzf;Fg; gphptpypUe;J 2022-02-09Mk; jpfjp Kjy; 

2022-02-25Mk; jpfjp tiu K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd nghJthd 

Ntiy ehl;fspy; 1000.00 &gh kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jp tpiykDg; 

gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

2.  ,J njhlh;gpy; Mh;tk; fhl;Lk; tpiykDjhuh;fs; tpiykDg; gbtq;fisf; 

nfhs;tdT nra;tjw;F Kd;> Njitahdhy; Nkw;nfhs;sTs;s Ntiyfs; njhlh;ghd 

tpguf;Fwpg;Gj; juTfs; kw;Wk; Vida tpguq;fis 2022-02-09Mk; jpfjp Kjy; 2022-

02-25Mk; jpfjp tiuahd nghJthd Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; 

gp.g. 3.00 kzp tiu Cth khfhz Rw;Wyh mikr;rpw;F tUif je;J my;yJ 

055-2231973/ 0701111881 vDk; njhiyNgrp ,yf;fq;fisj; njhlh;Gnfhz;L my;yJ 

uvatourismsl@gmail.com vDk; kpd;dQ;ry; Clhf ngw;Wf;nfhs;syhk;.

3.  tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lk; 2022-02-21Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F Cth 

khfhz tpisahl;L> ,isQh; tptfhuk;> Rw;Wyh> Nghf;Ftuj;J> fyhrhuk; kw;Wk; 

Gilitf; ifj;njhopy; kw;Wk; rpW ifj;njhopy; mikr;rpy; ,lk;ngWk;.

4.  ,iaGila Jiwapy; %d;W tUl fhyk; mDgtKs;s mgfPh;j;jpahsh; gl;baypy; 

cs;shfhj tpiykDjhuh;fs; ,jw;fhd tpiykDf;fisr; rkh;g;gpf;fyhk;.

  ,jd;NghJ gpd;tUk; jifikfs; njhlh;ghd vOj;J %ykhd rhl;rpfis rkh;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;.

 m)  ,iaGila Jiwapy; mz;ika 5 tUl fhy njhopy;rhh; kl;lj;jpy; 

mDgtkpUj;jy;

 M) ,jw;F Kd; ,t;thwhd nraw;wpl;lq;fspy; njhlh;gpy; nrayhw;wpapUj;jy;

 ,)  ,iaGila Jiw njhlh;ghd mq;fPfhpf;fg;gl;l fy;tp jifik ( ,iaGila 

Jiw njhlh;gpy; ngw;Wf;nfhz;l gl;lk; / gl;lg;gpd;gbg;Gg; gl;lk;  / gl;la 
fl;blf; fiyQh;fs;) kw;Wk; rhd;WgLj;jg;gl;l nray;Kiw mDgtj;ijf; 

fhl;Lk; Mtzq;fs;

 <) Vida jpwikfs; kw;Wk; jifikfs;

5.  tpiyf;Nfhuy; Mtzq;fis ,U gpujpfspy; %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujpnadf; 

Fwpg;gpl;L ntt;Ntwhd ciwfspy; ,l;L mt;tpU ciwfisAk; NtnwhU ciwapy; 

,l;L me;j ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~Rw;Wyhg; gazpfisf; fth;jy; 

njhlh;ghd Nkw;nfhs;sg;gLk; mgptpUj;jp nraw;wplq;fSf;F ,iaghf tpiykD 

Nfhuy;|| vdf; Fwpg;gpl;L rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

6.  Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fis 2022-02-28Mk; jpfjp K.g. 10.00 

kzpf;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; fzf;fhsh;> Cth khfhz tpisahl;L> ,isQh; 

tptfhuk;> Rw;Wyh> Nghf;Ftuj;J> fyhrhuk; kw;Wk; Gilitf; ifj;njhopy; kw;Wk; 

rpW ifj;njhopy; mikr;R> u[ khtj;ij> gJis vDk; Kfthpf;F mDg;gyhk; 

my;yJ Cth khfhz tpisahl;L> ,isQh; tptfhuk;> Rw;Wyh> Nghf;Ftuj;J> 

fyhrhuk; kw;Wk; Gilitf; ifj;njhopy; kw;Wk; rpW ifj;njhopy; mikr;rpd; 

Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk;. eph;zapf;fg;gl;l Neuj;jpw;Fg; gpd;dh; fpilf;fg;ngWk; 

tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

7.  tpiykDf;fs; 2022-02-28Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F Cth khfhz tpisahl;L> 

,isQh; tptfhuk;> Rw;Wyh> Nghf;Ftuj;J> fyhrhuk; kw;Wk; Gilitf; ifj;njhopy; 

kw;Wk; rpW ifj;njhopy; mikr;R mYtyfj;jpy; jpwf;fg;gLk;. ,e;epfo;tpy; 

tpiykDjhuh; my;yJ mtuJ mjpfhug+h;t gpujpepjpnahUth; fye;Jnfhs;syhk;.

8.  tpiykDf;fisr; rkh;g;gpf;Fk;NghJ kPsspf;fg;gLk; 5000.00 &ghTf;fhd 

murhq;fj;jpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l tq;fpnahd;wpy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; ehs; 

Kjy; 90 ehl;fs; tiuapy; nry;YgbahFk; epge;jidaw;w tpiyf;Nfhuy; gpiz 

Kwpnahd;iwr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

9.  Fwpj;j tpiykDf;fis KOikahf my;yJ mjd; xU gFjpia Vw;Wf;nfhs;Sk; 

my;yJ epuhfphpf;Fk; chpikia ngWiff; FO jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

nrayhsh;>

Cth khfhz tpisahl;L> ,isQh; tptfhuk;> Rw;Wyh> Nghf;Ftuj;J> 

fyhrhuk; kw;Wk; Gilitf; ifj;njhopy; kw;Wk; rpW ifj;njhopy; mikr;R>

u[ khtj;ij>

gJis.

SRI LANKA EXPORT DEVELOPMENT BOARD

,yq;if Vw;Wkjp mgptpUj;jp rig

ngWif mwptpj;jy;

04 Nkhl;lhu; fhu;fis thlif mbg;gilapy; ngWjy;
EDB/DPC/NCB/2022/01

1.  fPo; Fwpg;gplg;gl;lthW 2022 Mk; Mz;Lf;fhf thfdq;fis thliff;F ngWtjw;F nghUj;jkhd 

kw;Wk; jFjpAila Nrit toq;Feu;fsplk; ,Ue;J ,yq;if Vw;Wkjp mgptpUj;jp rig rhu;gpy; 

jpizf;fs ngWiff; FO> jiytupdhy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

• Nkhl;lhu; fhu; - AC 04 No.
2. vjpu;ghu;f;fg;gLk; xg;ge;jf; fhyk; Njhuhakhf 12 khjq;fs;. 

3.  Njrpa Nghl;buPjpahd tpiykD eilKiwia (NCB) gpd;gw;wp>  ,yq;ifapy; fpilf;fg;ngWk; 

cyf Gfo;ngw;w thfd tu;j;jf Kj;jpiuAld; xg;ge;jk; nra;J nfhz;l Gfo;ngw;w thfd 

Kftu;fs;> ,yq;if kj;jpa tq;fpapd; fPo; gjpT nra;ag;gl;l epjp epWtdq;fs; kw;Wk; 10 

thfdq;fSld; fhu; thlif Nritfsplk; ,Ue;J Nfhug;gLk; tpz;zg;gq;fs; %yk; ,e;j 

tpiyf;Nfl;G elj;jg;gLk;. 

4.  ngWif mjpfhup> ngWif gpupT> ,yq;if Vw;Wkjp mgptpUj;jp rig> 6MtJ khb> ,y. 42> 

etk; khtj;ij> nfhOk;G 02 vd;w Kftupapy; K.g. 9.00 njhlf;fk; gp.g. 3.00 tiu Mq;fpy 

nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjp xd;iw ngwyhk; my;yJ 

“Announcement” ,d; fPo; www.srilankabusiness.com vd;w  ,yq;if Vw;Wkjp mgptpUj;jp rig 

,izajsj;jpy; ,Ue;Jk; jutpwf;fk; nra;a KbAk;. 

5.  tpiykD Mtzj;jpw;fhd kPsspf;fg;glhj 1>000.00 &gh nuhf;fg;gz itg;ig Ntiy ehl;fspy; 

K.g. 9.00 njhlf;fk; gp.g. 3.00f;F ,ilNa ,yq;if Vw;Wkjp mgptpUj;jp rig fhrhsUf;F 

nrYj;j Ntz;Lk;. 

6.  Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy;> “EDB 
,w;fhf thfdk; thlif/ Fj;jif" vd;W Fwpg;gpl;L 2022.02.21 Mk; jpfjp gp.g. 2.00 my;yJ 

mjw;F Kd;du; jiytu;> jpizf;fs ngWiff; FO (DPC)> ,yq;if Vw;Wkjp mgptpUj;jp rig> 

ngWifg; gpupT> 6MtJ khb> NDB-EDB NfhGuk;> ,y. 42> etk; khtj;ij> nfhOk;G-02 vd;w 

Kftupf;F gjpTj; jghy; %yk; mDg;GtJ my;yJ ngWif gpuptpy; (fl;lk; 06) itf;fg;gl;Ls;s 

tpiyf;Nfl;Gg; ngl;bapy; ,l KbAk;. Nfs;tpkD mjd; gpd; cld; jpwf;fg;gLk;. jhkjpf;Fk; 

tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; Neuj;jpy; tpiykDjhuu;fs; my;yJ 

mtu;jk; gpujpepjpfs; gq;Nfw;f Nfhug;gLfpd;wdu;. 

7.  midj;j tpiykDf;fSk; ,yq;if Vw;Wkjp mgptpUj;jp rigapd; ngaupy; tiuag;gl;lJk; 

2022.03.07 Mk; jpfjp tiu nry;YgbahdJkhd 72000 ,yq;if &ghtpd; ,yq;ifapy; ,aq;Fk; 

tq;fp xd;wpdhy; toq;fg;gl;l tpiykD gpiz xd;iw nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

8.  Nkyjpf tpguq;fSf;F> rhjhuz Ntiy ehl;fspy; 0112300702/ 0706652666 ,y; ngWif mjpfhup 

- eadh my;yJ 0112300702 ,y; Kfhikj;Jt cjtpahsu; - jpU tre;j mtu;fis njhlu;G 

nfhs;sTk;.   

jiytu; - jpizf;fs ngWif FO

,yq;if Vw;Wkjp mgptpUj;jp rig
ngWif gpupT> 6MtJ khb>

NDB-EDB NfhGuk;> 42> etk; khtj;ij> 

nfhOk;G-02> ,yq;if

njh.Ng. - +94112300700 njhiyefy; - +94112300715
,izajsk;: www.srilankabusiness.com

th;j;jf mikr;R

= [ath;jdGu gy;fiyf;fofk;
ntspthhp gl;lg; gbg;G kw;Wk;; ePbg;G fw;if gphpT

15tJ ntspthhp gl;lkspg;G tpoh
= [ath;jdGu gy;fiyf;fofj;jpd; 15tJ ntspthhp gl;lkspg;G tpoh 2022 khh;r; 

khjk; 19Mk; jpfjp gz;lhuehaf;f Qhgfhh;j;j khehl;L kz;lgj;jpy; ,lk;ngWk;.

,e;j gl;lkspg;G tpohtpy; gpd;tUk; gl;lq;fs; toq;fg;glTs;sd.

Kfhikj;Jtf; fy;tp kw;Wk; th;j;jf gPlj;jpd; fPo; toq;fg;glTs;s ntspthhpg; 

gl;lq;fs;

•  2011/2014 tpQ;Qhd ,skhzp tpahghu eph;thf (nghJ) ntspthhpg; gl;lk; 

(Gjpa ghlj;jpl;lk;)

• 2014/2015 th;;j;jf ,skhzp (nghJ) ntspthhpg; gl;lk; (Gjpa ghlj;jpl;lk;)

• th;j;jf ,skhzp (nghJ) ntspthhpg; gl;lk; (gioa ghlj;jpl;lk;)

•  2014/2015 tpQ;Qhd Kfhikj;Jt ,skhzpg; (mur) nghJ (ntspthhp) gl;lk; 

(Gjpa ghlj;jpl;lk;)

•  tpQ;Qhd Kfhikj;Jt ,skhzpg; (mur) nghJ (ntspthhp) gl;lk; (gioa 

ghlj;jpl;lk;)

khDltpay; kw;Wk; r%f tpQ;Qhd gPlj;jpd; fPo; toq;fg;glTs;s ntspthhpg; 

gl;lk;

•  2014/2015 Rw;whly; r%f tpQ;Qhdk; kw;Wk; mgptpUj;jpf; fy;tp ,skhzp 

(nghJ) ntspthhpg; gl;lk;

• 2014 khDltpay; kw;Wk; r%ff; fy;tp ,skhzp (nghJ) ntspthhpg; gl;lk;

• 2014/2015 Mq;fpyj;jpy; fiy ,skhzp (nghJ) ntspthhpg; gl;lk;

Nkw;gb gl;lkspg;G tpohtpy; fye;Jnfhs;tjw;F cs;s gl;ljhhp mNgl;rfh;fs; www.
external.sip.ac.lk vDk; ,izajsj;jpw;Fs; gpuNtrpj;J mjpy; gpuRhpf;fg;gl;Ls;s 

Google form gbtj;jpy; jkJ jfty;fis 2022-02-10Mk; jpfjpf;F Kd; ,j;jhy; 

jaTld; mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

gjpthsh;>

= [ath;jdGu gy;fiyf;fofk;

2022 ngg;uthp 06Mk; jpfjp.

www.
observerjobs.

lk

Breaking
boundaries

For
jobseekers

The Country’s
largest

recruitment
database
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குறளமுதம் : குறளமுதம் : 
ளனகனள

தெளிவுரை :  
னளகனளகனள

டபிள்யூ. சவினயா,

வில்சன் -  நித்தியா,
ககாட்ாஞ்்சனன. ககாழும்பு   13

பி. தனுஷகர்,
தரம் 12,  கம்்மடுவ தமிழ் ்மகா வித்தியாலயம்,
்மாத்தனள. 

மு. ்்மஷிகா,
தரம் 10,  இரத்தினபுரி கனல்மகள் தமிழ் வித்தியாலயம்,
இரத்தினபுரி. 

இவ்வார 
மழலை
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கெயர்   ...........................................................

வகுப்பு  ...........................................................

ொ்்சானல கெயர் ...........................................................

ொ்்சானல முகவரி ...........................................................

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

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

்மாணவரின் கெயர் 

இ்மிருந்து வலம்   
(01)  அந்நியர் ஆதிககத்தில இருந்து 74 வரு்ஙகளுககு 

முன்னர் இலஙனக ்மககள் கெற்றுக ககாண் 
விடுதனல. ்ேற்று முன்தினம் இத்தினத்னத ோம் 
ககாண்ாடி்னாம்.   

(07)  எலியின் வசிப்பி்ம் இது. (தனலகீழான க்சால)  
(11)  எருது, இனளஞன் ஆகிய இரு கொருள் தருகின்்ற ஒரு 

க்சால. (தனலகீழான க்சால)  
(15)  முகத்னத இசக்சாலலாலும் குறிப்பி்லாம்.   
(19)  இனிப்புச சுனவ நின்றந்த உணவுப் ெண்ம். தித்திககும் 

இந்த உணவுப் ெண்த்னத சி்றார்கள் மிக விரும்புவர். 
(தனலகீழான க்சால)  

(24)  இது வினாசக்சால. எப்ெடி, எது, எங்க என்ெது ்ொல 
இசக்சாலலும் வினாவுககும் ெயன்ெடுத்தப்ெடுவது. 
(தனலகீழான க்சால)  

்்மலிருந்து கீழ்  
(01)  ்மாம்ெழத்தின் உள்ளீடு ்சனத எனப்ெடும். அது்ொன்று 

ெலாவின் உள்ளீடு இது.   
(02)  எ்மது ோடடில ோம் காணககூடிய ஈரூ்கவாழி.   
(04)  'அனரப்ெஙகு' என்்ற அர்த்தம் தருகின்்ற க்சால. 
          (தனலகீழான க்சால)  
(06)  ் வனல க்சய்வாருககு வழஙகப்ெடுகின்்ற ஊதியம். 

(தனலகீழான க்சால)  
(12)  ்மககனள காவல காககும் ெணினயப் புரிெவன் என்ெ-

தால அர்சனுககு இப்கெயரும் கொருந்தும்.  
(14)  உணவுககு (கறி) சுனவயூடடுவது. மிகச சிறிது                                         

என்்றாலும் காரம் கெரிது என்ெர்.   
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சிறுவர் உலகம்

தினகரன் வோரமஞ்சரி 
த.ப�.இல.834. 

பகோழும்பு

வகுப்ொசிரியர்  கெற்்்றார் னககயாப்ெம்

குறளமுதம் : குறளமுதம் : 
்தான்றின் புக்ழாடு ்தான்றுக; அஃதிலார்   
்தான்்றலின் ்தான்்றான்ம ேன்று.   

தெளிவுரை :  
ஒரு துரையில் முற்பட்டுத் தெோன்றுவெோனோல் புகத�ோடு 

தெோன்ை தவண்டும்; அத்ெரகய சிைப்பு இல்்ோெவர் அங்குத் 
தெோன்றுவரெவிடத் தெோன்ைோமலிருப்்பது நல்்து.   

வின்கள்
இ்மிருந்து வலம்  
(01) ஏகனலவன்  (06) ்மனழ  (08) காண 
(10) லடடு  (14) ேம்  (16) ொனல 
(19) யானன  (22) ெஞசு  (25) வீனண  

்்மலிருந்து கீழ்  
(01) ஏனழ  (02) க்மலம்  (04) வணடு 
(05) கான்  (13)தனலயனண (14) ேஞசு 
(19) ெனன     
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தற்்ொனதய சூழ்நினல காரண்மாக குறுகககழுத்துப் ் ொட-
டிகளுககான ெரிசிலகள் வழஙகப்ெ்ாது என்ெனத எ்மது சி்றார்-
களுககு அறியத் தருகின்்்றாம். ஆனாலும் ஆர்வம் ககாண் 
சி்றார்களுககாக குறுகககழுத்துப் ்ொடடிகள் கதா்ர்ந்தும் இ்ம்-
கெறும்.                                                           (ஆர்)

்யா. கவீஷா,
தரம் 02,  ்ரா்மன்  கத்்தாலிகக  தமிழ் வித்தியாலயம்,
வத்தனள.

எைது நாடு இலஙமகை. 
இந்து சமுத்தி்ரத்-

தின் ைத்தியில் நாற்பு்ர-
மும் கைடலால் சூழப -
ெட்டு கைாணபெடும் 
ஓர் அழகிய தீவாகும். 
இயற்மகை வளஙகைமள 
பகைாணட நம் நாட்டில், 
ஏ்ராளைான பி்ரசித்தி 
பெற்்ற இடஙகைளும், 
வணக்கைஸ்தலஙகைளும் 
கை ா ண ப ெ டு கின் ்ற ன . 
நம்நாட்டில் முக்கிய-
ைாகை த்தயிமல, இ்றப-
ெர், ப்தன்மன தொன்்ற 
்த ா வ ்ர ச ப ச ய ம கை கை ள் 
அதிகைைாகை கைாணபெடு -
கின்்றன.  

இலஙமகைமய ்தம் -
ென்னி, பச்ரணடிப, ்தப -
்ரதென், சீல துவீெம், 
சீலயி, பசயிலான், 
பசயிலாதவா, சிலான், 
சிதலான், ஈழம் என 
ெல பெயர்கைளால் அமழபெதுணடு. இலஙமகை -
யின் பைாத்்தபெ்ரபெளவு 65610 சது்ர கிதலாமீற் -
்ற்ராகைவும் பைாத்்த நீளம் 433 கீதலா மீற்்ற்ராகைவும் 
பைாத்்த அகைலம் 226 கீதலா மீற்்ற்ராகைவும் கைாணப -
ெடுகின்்றது.   

இலஙமகையின் வ்ரலாற்ம்ற நாம் தீெவம்சம், ைகைா -
வம்சம், சூளவம்சம் தொன்்ற கைாவியஙகைளினூடாகை 
அறியலாம். இலஙமகையின் உய்ரைான தைட்டு 

நிலைாகை ஹற்்றனும் 
உய்ரைான குன்்றாகை 
பகைாக்கைாகைல குன்றும் 
உய்ரைான அமணக்-
கைட்டாகை விக்தடா-
ரியா அமணக்கைட்டும் 
உய்ரைான ைமலயாகை 
த ெ து ரு ்த ா ல கை ா ல 
ைமலயும் உய்ரைான 
நீர்வீழ்சசியாகை ெம்ெ-
்ரகைந்்த நீர்வீழ்சசியும் 
கைாணபெடுகின்்றது.  

இ ல ங ம கை யின் 
த்தசிய வனைான சிஙகை-
்ராஜ வனத்தில் இலங-
மகைக்தகை உரித்்தான 
்தாவ்ரஙகைளும், அதிசய 
்தாவ்ரஙகைளும் வளர்-
கின்்றன. இலஙமகை-
யின் த்தசிய ை்ரம் நாகை-
ை்ரமும் த்தசிய ைலர் 

அல்லி ைலரும் த்தசிய விமள-
யாட்டு கை்ரபெந்்தாட்டமும் த்தசிய ெ்றமவயாகை கைாட் -
டுக்தகைாழியும் விளஙகுகின்்றன.  

சுஸ்மிதன் ஆனந்தன்,  
்ோர்வூட தமிழ் ்மகா வித்தியாலயம்,  

்ோர்வூட.   

 நமது நாடு   

குறளமுதம் : குறளமுதம் : 
ளனகனள

தெளிவுரை :  
னளகனளகனள

டபிள்யூ. சவினயா,

வில்சன் -  நித்தியா,
ககாட்ாஞ்்சனன. ககாழும்பு   13

பி. தனுஷகர்,
தரம் 12,  கம்்மடுவ தமிழ் ்மகா வித்தியாலயம்,
்மாத்தனள. 

மு. ்்மஷிகா,
தரம் 10,  இரத்தினபுரி கனல்மகள் தமிழ் வித்தியாலயம்,
இரத்தினபுரி. 

இவ்வார 
மழலை
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கெயர்   ...........................................................

வகுப்பு  ...........................................................

ொ்்சானல கெயர் ...........................................................

ொ்்சானல முகவரி ...........................................................

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

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

்மாணவரின் கெயர் 

இ்மிருந்து வலம்   
(01)  அந்நியர் ஆதிககத்தில இருந்து 74 வரு்ஙகளுககு 

முன்னர் இலஙனக ்மககள் கெற்றுக ககாண் 
விடுதனல. ்ேற்று முன்தினம் இத்தினத்னத ோம் 
ககாண்ாடி்னாம்.   

(07)  எலியின் வசிப்பி்ம் இது. (தனலகீழான க்சால)  
(11)  எருது, இனளஞன் ஆகிய இரு கொருள் தருகின்்ற ஒரு 

க்சால. (தனலகீழான க்சால)  
(15)  முகத்னத இசக்சாலலாலும் குறிப்பி்லாம்.   
(19)  இனிப்புச சுனவ நின்றந்த உணவுப் ெண்ம். தித்திககும் 

இந்த உணவுப் ெண்த்னத சி்றார்கள் மிக விரும்புவர். 
(தனலகீழான க்சால)  

(24)  இது வினாசக்சால. எப்ெடி, எது, எங்க என்ெது ்ொல 
இசக்சாலலும் வினாவுககும் ெயன்ெடுத்தப்ெடுவது. 
(தனலகீழான க்சால)  

்்மலிருந்து கீழ்  
(01)  ்மாம்ெழத்தின் உள்ளீடு ்சனத எனப்ெடும். அது்ொன்று 

ெலாவின் உள்ளீடு இது.   
(02)  எ்மது ோடடில ோம் காணககூடிய ஈரூ்கவாழி.   
(04)  'அனரப்ெஙகு' என்்ற அர்த்தம் தருகின்்ற க்சால. 
          (தனலகீழான க்சால)  
(06)  ் வனல க்சய்வாருககு வழஙகப்ெடுகின்்ற ஊதியம். 

(தனலகீழான க்சால)  
(12)  ்மககனள காவல காககும் ெணினயப் புரிெவன் என்ெ-

தால அர்சனுககு இப்கெயரும் கொருந்தும்.  
(14)  உணவுககு (கறி) சுனவயூடடுவது. மிகச சிறிது                                         

என்்றாலும் காரம் கெரிது என்ெர்.   
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சிறுவர் உலகம்

தினகரன் வோரமஞ்சரி 
த.ப�.இல.834. 

பகோழும்பு

வகுப்ொசிரியர்  கெற்்்றார் னககயாப்ெம்

குறளமுதம் : குறளமுதம் : 
்தான்றின் புக்ழாடு ்தான்றுக; அஃதிலார்   
்தான்்றலின் ்தான்்றான்ம ேன்று.   

தெளிவுரை :  
ஒரு துரையில் முற்பட்டுத் தெோன்றுவெோனோல் புகத�ோடு 

தெோன்ை தவண்டும்; அத்ெரகய சிைப்பு இல்்ோெவர் அங்குத் 
தெோன்றுவரெவிடத் தெோன்ைோமலிருப்்பது நல்்து.   

வின்கள்
இ்மிருந்து வலம்  
(01) ஏகனலவன்  (06) ்மனழ  (08) காண 
(10) லடடு  (14) ேம்  (16) ொனல 
(19) யானன  (22) ெஞசு  (25) வீனண  

்்மலிருந்து கீழ்  
(01) ஏனழ  (02) க்மலம்  (04) வணடு 
(05) கான்  (13)தனலயனண (14) ேஞசு 
(19) ெனன     
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தற்்ொனதய சூழ்நினல காரண்மாக குறுகககழுத்துப் ் ொட-
டிகளுககான ெரிசிலகள் வழஙகப்ெ்ாது என்ெனத எ்மது சி்றார்-
களுககு அறியத் தருகின்்்றாம். ஆனாலும் ஆர்வம் ககாண் 
சி்றார்களுககாக குறுகககழுத்துப் ்ொடடிகள் கதா்ர்ந்தும் இ்ம்-
கெறும்.                                                           (ஆர்)

்யா. கவீஷா,
தரம் 02,  ்ரா்மன்  கத்்தாலிகக  தமிழ் வித்தியாலயம்,
வத்தனள.

 நமது நாடு   

இயற்மகை எம்தயுதை வீண வி்ரயம் பசயவ -
தில்மல. இயற்மகையின் அமைபபில் அது 

ஒரு இயஙகியல் மும்றயாகை இமடவிடாது 
மீள் சுழற்சி பசயயபெடாவிட்டால், நாம் இபபு-
வியில் வாழதவ முடியாது. ்தணணீர் எவவாறு 
மீள் சுழற்சி பசயயபெடுகி்றது? நீர் ்தம்ரயி-
லிருந்து ஆகைாயத்திற்குச பசல்கின்்றது. அது 
நீர்ச சக்கை்ரத்தின் மூலம் மீணடும் பூமிக்குத் 
திரும்பி வருகின்்றது. ்தம்ரயிலுள்ள நீரின் 

அளவு ைாற்்றைமடவதில்மல. திணைைான 
நிமலயிலுள்ள ெனிக்கைட்டி, தி்ரவைாகை 
உள்ள நீர், வாயு நிமலயிலுள்ள நீ்ராவி என 

உருைாற்்றைமடந்்த நிமலயில் நீரின் சுழற்சி 
இடம்பெறுகின்்றது.   

நீர் ெயணம் பசயயும்தொது ்தம்ரக்கு 
தைலாகைவும், ்தம்ரயினூடாகைவும், நதிகைள், 

ஏரிகைள், சமுத்தி்ரஙகைள் என்ெவற்றினூடாகைவும் 
நம்மைபதொல உயிர் வாழ்வனவற்றினூடாகை -
வும் நீர் நகைருகின்்றது. சமுத்தி்ரஙகைள், நதிகைள், 
ஏரிகைள் தொன்்றவற்றில் உள்ள தி்ரவ நீம்ர சூரி -
யனின் பவபெம் நீ்ராவியாகை ைாற்றுகின்்றது. 
இந்்த பசயல்மும்ற ஆவியா்தல் எனபெடும். 

இபபொழுது நீர் வாயுவாகிவிட்டது. இந்்த 
வாயு நம்மைச சூழவுள்ள கைாற்றின் ஒரு ெகுதி-
யாகி விட்டது. ்தாவ்ரஙகைளும் நீம்ர பவௌதயற்றி 

ஆவியாக்குகின்்றன. கைாற்றிலுள்ள 

நீ்ராவி, குளிர்சசியான கைாற்ம்றச சந்திக்கும் வம்ர 
நீ்ராவியாகை இருக்கும். பின்னர் ஒடுஙகி முகில்கை -
ளாகை ைாறி ைமழயாகை அல்லது ெனிக்கைட்டியாகை 
மீணடும் பூமிக்கு வந்துதசரும். இந்்த இயற்மகை 
சுழற்சி கைாலபைல்லாம் இடம்பெற்றுக் பகைாணதட 
இருக்கும்.   

ஏ.எச. அப்துல அலீம்,   
தரம் 08 சி, அலிகார் ்தசியக கலலூரி,   

ஏ்றாவூர்.   

இயற்கையும் மீள் சுழறசியும்   

ஹப்புத்தனள ஆரம்ெ தமிழ் வித்தியாலயத்தில கொஙகல விழா க்ந்த 04 ஆம் திகதியன்று கவகுவி்மரின்சயாக இ்ம்கெற்்றது. 
வித்தியாலய அதிெர் எஸ். ரவிச்சந்திரன் தனலன்மயில ேன்கெற்்ற இவ்விழாவில  ஹப்புத்தனள தமிழ் ்மத்திய கலலூரி அதிெர் 
என். ்சந்திர்்மாகன், ெண்ாரவனள வலயக கலவிப் ெணிப்ொளர் எஸ். ்யா்கஸ்வரன் ஆகி்யார் சி்றப்பு விருந்தினர்களாகக  
கலந்துககாண்து்ன்  ஹப்புத்தனள தமிழ் ்மத்திய கலலூரி ெனழய ்மாணவர்களும் ெங்கற்றிருந்தனர். கொஙகல னவககப்ெடு-
வனதயும், கணகடடிக ககாணடு முடடி உன்ப்ெனதயும், ஆரம்ெ தமிழ் வித்தியாலய ்மாணவ, ்மாணவிகளுககு கற்னக உெகரணப் 
கொதிகள் வழஙகப்ெடுவனதயும் ெ்ஙகளில காணலாம்.                     (ெ்ஙகளும் க்சயதியும் : ெதுனள எஸ். க்சலவராஜா)

ஹப்புத்தனள ஆரம்ெ தமிழ் வித்தியாலய கொஙகல விழா

கைல்வி எனும் வித்து   
அழிக்கை முடியா்த பசாத்து   
அள்ள முடியா்த முத்து   
அள்ள அள்ளக் கும்றயாது   
பசால்லச பசால்ல ப்தவிட்டாது   
ெயிலப ெயில மிமகையாது   
பைல்ல பைல்ல பவற்றி ்தருவது.   
வாழ்வின் அடிபெமடத் ்தத்துவம் கைல்வி.   
அது இல்மலதயல் வாழ்க்மகை த்தால்விதய! 
  

னைனப் ரிொய,   
தரம் 02, ைாஹிரா ஆரம்ெப் ொ்்சானல,   

தர்கா ேகர்.   

நைது சு்தந்தி்ரத் திருநாள் இது   
நவிலுரும் இன்ெப பெருநாள்   
அ்றைது வழியதல சு்தந்தி்ரம் நாம்   
அமடந்்தப்தனும் பெரும் நாள்!   
அடிமைத் ்தமளமயப தொக்கி ஆணட   
அந்நிய ஆட்சிமய நீக்கி   
குடிமை சமைத்்த நிமலயில் இன்று   
கூடி உமழத்த்த உயர்தவாம்!   
அமடந்்த சு்தந்தி்ரம் அமன நாம்   
ஆருயிர் தொன்த்ற கைாபதொம்    
இமடபவளி என்ெம்த அகைற்றி நாம்   
இமணந்த்த புகைமழக் கைாபதொம்!   

அல்மா ொரிஸ்,   
்மள்வானன.   

வித்துக்கைளின் மூலம் இனம் பெருக்கும் ்தாவ்ரஙகைள்   
பநல், ெலா, தகைாபபி, ை்ரமுந்திரிமகை, எலுமிசமச.   
இமலகைள் மூலம் இனம் பெருகும் ்தாவ்ரஙகைள்   
சம்த, கைம்ரசசான், பிதகைானியா.   
தவர்கைள் மூலம் இனம் பெருகும் ்தாவ்ரஙகைள்   
்தணடுகைளின் மூலம் இனம் பெருகும் ்தாவ்ரஙகைள்   
ை்ரவள்ளி, த்ராசா, குத்ராட்டன்   
நிலக்கீழ்த் ்தணடுகைள் மூலம் இனம் பெருகும் ்தாவ்ரஙகைள்   
வாமழ, இஞ்சி, ைஞ்சள், உருமளக் கிழஙகு   
ஒடித் ்தணடுகைள் மூலம் இனம் பெருகும் ்தாவ்ரஙகைள்   
வற்்றாமள, வல்லாம்ர.   

்க. எல. ஹிலமி,   
்தசிய ொ்்சானல,   
்சம்்மாந்துன்ற 10.   

ை்ரத்ம்த வளர்த்து ைகிழதவாம்   
ைணணில் அமன ைதிபதொம்   
மு்ரசு அம்றந்்த எஙகும்   
ை்ரத்ம்த கைாக்கை உம்ரபதொம்   
  
ை்ரஙகைள் இல்லா உலமகை   
ை்றந்து விட தவணடும்   
ை்றக்கைமுடியா தினத்தில்   
ை்ரத்ம்த நட்டு ைகிழ்தவாம்   
  
கைாட்மட அழிக்கும் பசயமல   
கைணதட அழிக்கை தவணடும்   
வீட்மட அமைக்கை உ்தவும்   
கைாட்மட கைாத்்தல் தவணடும்   
  
ைனி்தன் புவியில் வாழ   
ை்ரஙகைள் தவணடும் ைனி்தா   

இனிய உலகைம் இயஙகை   
எைக்கு ை்ரம் துமணதய   

  
நிழலில் நாஙகைள் நிற்கை   

நிமலக்கை தவணடும் வாழ   
உமழத்து நாஙகைள் வாழ   

உ்தவி ்தருதை ை்ரஙகைள்   
  

வளிமய எைக்கு ்தந்து   
வாழ மவக்கும் ை்ரஙகைள்   

ெழத்ம்த எைக்கு ்தந்து   
ெசிமய தொக்கும் ை்ரஙகைள்!   

 கபிலகன்,   
லுணுகனல.  

சுதந்திரத் திருநாள்!   

தாவரங்களின் இனப்பெருக்கம்  மரம் 
்ளரப்ப�வாம்!   

கைல்வி   
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அக்ரமின் உலக சாதனையுடன்

மைற்கிந்திய தீவுகளில் நமைபெற்று வரு-
கின்ற ஐசிசி இன 19 வயதினகீழ் உலகக் கிண்ண 
கிரிக்பகட் ப�ாைரில் இலஙமக அணிக்கு 
எதி்ராக நமைபெற்்ற 5ஆம், 6ஆம் இைஙகமைத் 
தீரைானிக்கும் நி்ரல்ெடுத்�ல் மொட்டியில் சகல 
தும்றகளிலும் பி்ரகாசித்� ொகிஸ�ான அணி 
238 ஓட்ைஙகைால் அொ்ர பவற்றியீட்டியது.

இ�னமூலம் 16 அணிகள் ெஙகுபகாணை 
இம்மும்ற இமைமயார உலகக் கிண்ணத்தில் 
ொகிஸ�ான 19 வயதினகீழ் அணி 5ஆவது 
இைத்ம�யும், இலஙமக 19 வயதினகீழ் அணி 
6ஆவது இைத்ம�யும் பெற்றுக்பகாணைது.

அணடிகுவாவில் உள்ை மசர.விவியன ரிச்-
சரட்ஸ மை�ானத்தில் கைந்�  (03) நமைபெற்்ற 
இப மொட்டியில் நா்ணயச் சுழற்சியில் பவன்ற 
இலஙமக அணித்�மலவர துனித் பவலால்மக 
மு�லில் துடுபொடும், ொகிஸ�ான வீ்ரரகளுக்கு 
வழஙகினார.

அ�னெடி மு�லில் கைமி்றஙகிய ொகிஸ�ான 
அணியின ஆ்ரம்ெ வீ்ரரகைாக கைமி்றஙகிய 
முஹம்ைத் பெஸாத் – ஹஸீபுல்லாஹ் கான 
ம�ாடி அதி்ரடியான ஆ்ரம்ெத்ம�க் பகாடுத்�து.

இவரகள் இருவரும் மு�ல் விக்பகட்டுக்காக 
ச� இம்ணபொட்ைம் புரிந்து 134 ஓட்ைஙக-

மைப ெகிரந்�னர. எனினும் முஹம்ைத் 
பெஸாத் ்ரவீன டி சில்வாவின ெந்துவீச்-
சில் 73 ஓட்ைஙகளுைன ஆட்ைமிழந்�ார.

இம�யடுத்து ம�ாடி மசரந்� ஹஸீபுல்-
லாஹ் கான – காசிம் அக்்ரம் ஆகிய இரு-
வரும் அதி்ரடியாக ஆடி ஓட்ைஙகமைக் 
குவித்து ச�ைடித்து அசத்தினர.

இதில் ஹஸீபுல்லாஹ் கான 136 ஓட்-
ைஙகளுைன ஆட்ைமிழக்க, ைறுமுமன-
யில் இருந்� அணித்�மலவர காசிம் 
அக்்ரம் ஆட்ைமிழக்காைல் 135 ஓட்ைங-
கமை எடுத்�ார.

ொகிஸ�ான அணித்�மலவர காசிம் 
அக்்ரம் 65 ெந்துகளில் ச�ம் அடித்து 
இமைமயார உலகக் கிண்ண மொட்டிக-
ளில் அதிகமவக ச�ம் எனும் உலக சா�மனக்கு 
பசாந்�க்கா்ரர ஆனார. அம�மொல ஹஸீபுல்-
லாஹ் கான, இம்மும்ற இமைமயார உலகக் 
கிண்ணத்தில் 2ஆவது ச�த்ம�ப ெதிவுபசய�ார.

இ�னமூலம் ொகிஸ�ான 19 வயதினகீழ் 
அணி, 50 ஓவரகள் நிம்றவில் 3 விக்பகட்டு-
கமை ைட்டும் இழந்து 365 ஓட்ைஙகமைப பெற்-
றுக்பகாணைது.

இலஙமக அணியின ெந்துவீச்சில் ைதீெ ெத்-

தி்ரன 2 விக்பகட்டுகமையும், ்ரவீன டி சில்வா 
ஒரு விக்பகட்டிமனயும் வீழ்த்தினர. எனினும், 
இம்மும்ற இமைமயார உலகக் கிண்ணத்தில் 
17 விக்பகட்டுகமை எடுத்து அதிக விக்பகட்டு-
கமை வீழ்த்திய வீ்ரரகள் வரிமசயில் மு�லிைத்-
தில் உள்ை இலஙமக அணித்�மலவர துனித் 
பவல்லாலமகவினால் இந்�ப மொட்டியில் எந்-
�பவாரு விக்பகட்டிமனயும் மகபெற்்ற முடியா-
ைல் மொனது.

பினனர மொட்டியின பவற்றி இலக்-
கிமன அமைவ�ற்கு ெதிலுக்கு துடுபொ-
டிய இலஙமக 19 வயதினகீழ் கிரிக்பகட் 
அணி, ொகிஸ�ான வீ்ரரகளின ெந்துவீச்-
சிமன சைாளிக்க முடியாைல் 34.2 ஓவர-
களுக்கு அமனத்து விக்பகட்டுகமையும் 
ெறிபகாடுத்து பவறும் 127 ஓட்ைஙகமை 
ைாத்தி்ரம் எடுத்து மொட்டியில் ெடு-
ம�ால்வி அமைந்�து.

இலஙமக 19 வயதினகீழ் அணியின 
துடுபொட்ைத்தில் 9ஆம் இலக்க வீ்ர்ராகக் 
கைமி்றஙகி இறுதிவம்ர ஆட்ைமிழக்கா-
ைல் இருந்� வினு� ்ரனபுல் அம்ரச்ச�ம் 
அடித்து 58 ெந்துகளில் 53 ஓட்ைஙகள் 
பெற்று �னது �்ரபபில் கூடு�ல் ஓட்ைங-

கமைப ெதிவு பசயய, அணித்�மலவர துனித் 
பவலால்மக �னது ெஙகிற்கு 40 ஓட்ைஙகமை 
எடுத்து வலுச்மசரத்�ார.

ைறுபு்றத்தில் இலஙமக அணியின துடுபொட்-
ைத்ம� பொறுத்�வம்ர சதீெ ்ரா�ெக்ஷ ைாத்தி்ரம் 
16 ஓட்ைஙகமைப பெற்றுக்பகாள்ை, ஏமனய 
துடுபொட்ை வீ்ரரகள் ஒற்ம்ற இலக்கத்துைன 
ஆட்ைமிழந்�மை இஙகு குறிபபிைத்�க்கது.

ொகிஸ�ான 19 வயதினகீழ் கிரிக்பகட் 

அணியின ெந்துவீச்சு சாரபில் ஏற்கனமவ துடுப-
ொட்ைத்தில் ச�ைடித்து அசத்தியிருந்� அணித்�-
மலவர காசிம் அக்்ரம் 37 ஓட்ைஙகளுக்கு 5 விக்-
பகட்டுக்கமை வீழ்த்தினார.

இ�னமூலம் இமைமயார உலகக் கிண்ண 
வ்ரலாற்றில் ச�ைடித்து, 5 விக்பகட் குவிய-
மலப ெதிவுபசய� மு�ல் வீ்ரர என்ற உலக 
சா�மனமய நிமலநாட்டினார.

இது�வி்ர ொகிஸ�ான அணியின பவற்-
றிக்கு �ைது ெந்துவீச்சு மூலம் அமவஷ் அலி, 
ஸீசான சமீர, அபொஸ அலி ைற்றும் பைஹ்்ரான 
மும்ைாஸ ஆகிய வீ்ரரகளும் �லா ஒரு விக்பகட் 
வீ�ம் மகபெற்றி �ைது ெஙகளிபபிமன வழஙகி-
னர.

இறுதியில் 238 ஓட்ைஙகைால் பவற்றி-
யீட்டிய ொகிஸ�ான 19 வயதினகீழ் அணி, 
இம்மும்ற இமைமயார உலகக் கிண்ணத்தில் 
5ஆவது இைத்ம�யும், ம�ால்விமயத் �ழுவிய 
இலஙமக 19 வயதினகீழ் அணி 6ஆவது இைத்-
ம�யும் பெற்றுக்பகாணைது.

மொட்டியின ஆட்ைநாயகனாக ொகிஸ�ான 
அணி சாரபில் சகலதும்றயிலும் பி்ரகாசித்திருந்� 
அந்� அணியின �மலவர காசிம் அக்்ரம் ப�ரி-
வாகினார.

24வது பீஜிங குளிரகால ஒலிம்பிக் பகாம்ரானா 
ப�ாற்றின கா்ர்ணைாக ெல கட்டுபொட்டுகளு-
ைன கைந்� பவள்ளிக்கிழமை ஆ்ரம்ெைானது. 
30 நாடுகள் கலந்து பகாள்ளும் குளிரகால ஒலிம்-
பிக் விழா 20 திகதி வம்ர நமைபெறுகி்றது. 
இதில் முக்கிய பி்ரமுக்ராக கலந்துபகாள்ைவி-
ருந்� சரவம�ச ஒலிம்பிக் உறுபபின்ரான இை-
வ்ரசி அனமன, பகாம்ரானா ெ்ரவல் கா்ர்ணைாக 
விதிக்கபெட்டுள்ை ெய்ணக்கட்டுபொட்டினால் 
ெஙமகற்கைாட்ைார என ெக்கிஙஹாம் அ்ரண-
ைமன அறிவித்துள்ைது. இவர கைந்� வருைம் 
மைாக்கிமயாவில் நமைபெற்்ற 2020 ஒலிம்பிக் 
விழாவிலும் கலந்துபகாள்ைவில்மல எனெது 
குறிபபிைத்�க்கது.

கைந்� வருைம் நமைபெற்்ற மைாக்கிமயா 
ஒலிம்பிக்கின மொது பகாம்ரானாவால் �மை 
ஏற்ெட்ைது மொனம்ற பீஜிங ஒலிம்பிக்குக்கும் 
�மைகள் ஏற்ெட்டுள்ைன. பகாம்ரானாவின 
அச்சுறுத்�ல் இனனும் முற்்றாக அஙகு நீஙக-
வில்மல. கைந்� வருை இறுதியில் பீஜிஙகில் 
அைஙகிப மொயிருந்� பகாம்ரானா ப�ாற்று 
மீணடும் �னவரி ஆ்ரம்ெம் மு�ல் ெ்ரவ ஆ்ரம்-
பித்துள்ைது. கணிசைான ப�ாற்்றாைரகை இனம் 
கா்ணபெட்டுள்ைாரகள். குளிரகால ஒலிம்பிக் 
கி்ராைத்திலுள்ை வீ்ரரகளுக்கும், ஏற்ொட்ைாைர-
களுக்கும் பகாம்ரானா ொதிபபு ஏற்ெட்டுள்ைது 
கணடுபிடிக்கபெட்டுள்ைது. இ�னால் மொட்டி 
�விரந்� மந்ரஙகளில் கட்ைாய முகக் கவசம் 
அணி�ல், இமைபவளி மெ்ணல் மொன்ற சுகா-
�ா்ரத் தும்றயினரின கட்டுபொடுகளுைன கூடிய 
ஒலிம்பிக்கில் இம்மும்ற மகலாகு, ெ�க்கம் 
அணிவிக்கும் மொது கட்டியம்ணத்து ைகிழ்ச்சி 
ப�ரிவித்�ல் மொன்ற நிகழ்வுகளுக்கு �மைவி-
தித்� மொதும், பவற்றி வீ்ர, வீ்ராஙகமனகள் 
புமகபெைம் பிடிக்கும் சந்�ரபெத்தில் ைட்டும் 
�ைது முகக் கவசஙகமை 30 பசக்கனகள் அகற்-
றிக் பகாள்ைலாம் என்ற கட்டுபொட்டில் நமை-
பெற்று வருகி்றது.

சீன பீஜிங நகரில் நமைபெறும் குளிரகால 
ஒலிம்பிக்மக ெல நாடுகள் இ்ரா��ந்தி்ர ரீதியில் 
ெகிஷ்கரிபெ�ாகக் கூறியதுைன அவ்விமை-
யாட்டு விழாவுக்கு �ைது நாட்டு வீ்ர, வீ்ராஙக-
மனகமை ைட்டுமை அனுபபியுள்ைன.

கைந்� வருை ஆ்ரம்ெத்தில் 160 ைனி� உரிமை-
கள் ப�ாைரொன அமைபபுகள் ஒனறிம்ணந்து 
சரவம�ச ஒலிம்பிக் கமிட்டியிைம் இவ்வருை 
பீஜிங குளிரகால ஒலிம்பிக் மொட்டி ெகிஷ்கரிக்-
கபெை மவணடும் என்ற மகாரிக்மக ைக�ம்ர 
சைரபபித்�து. சீனாவில் நைத்துவம� ைறுெரி 
சீலமன பசயய மவணடும் என இந்� அமைப-
புகள் மகாரியிருந்�ன. இம�யடுத்ம� சீன குளிர-
கால ஒலிம்பிக் ெகிஷ்கரிக்கபெை மவணடும் 
என்ற மகாரிக்மக மைற்கத்திய நாடுகளில் தீவி்ரம் 
பெ்றத் ப�ாைஙகியது.

சீனாவில் சிறுொனமையினருக்கு எதி்ராக 
ைனி� உரிமை மீ்றல்கள் நமைபெற்றுவருவ-
�ால் இம� ெகிஷ்கரிக்கும் முஸதீபுகளில் இஙகி-
லாந்து ஆ்ரம்ெம் மு�மல ஈடுெட்டு வந்�து.

பீஜிஙகில் நமைபெ்றவிருக்கும் 2022 குளிர-
கால ஒலிம்பிக்மக இஙகிலாந்து ெகிஷ்கரிக்க 
மவணடும் என்ற மகாரிக்மகமய இஙகிலாந்து 
ொ்ராளுைன்றம் பகாணடுவந்�து. பினனர 
கைந்� வருை நடுபெகுதியில் ்ரா��ந்தி்ர ரீதியான 
ெகிஷ்கரிபமெ மைற்பகாள்ை மவணடும் என்ற 
பிம்ர்ரம்ண அஙகு ஏகைன�ாக நிம்றமவற்றி-
யது. பெருைைவு அட்டூழியஙகமை பசயதி-
ருக்கும், பசயதுபகாணடிருக்கும் ஒரு நாட்டில் 
குளிரகால ஒலிம்பிக் மொட்டி நைத்�பெைக்கூ-
ைாது எனெது அ�ற்கான கா்ர்ணைாகும். இந்� 
ஒலிம்பிக் விழாவில் கலந்துபகாள்ளுைாறு 
சீனா விடுக்கும் அமழபமெ லணைன நிரவா-
கம் ஏற்கக்கூைாப�னவும் ெஙகுெற்றுவம�த் 
�விரக்க மவணடும் எனவும் சீனாவின ஸின-
ஜியாங ைாகா்ண உயகுர முஸலிம்கள் ைற்றும் 
சிறுொனமை இனத்�வர மீது சீன அ்ரசு மைற்-
பகாணடுவரும் அட்டூழியஙகமை அந்நாடு நிறுத்-
�ா�வம்ரயிலும், இஙகிலாந்து இபமொட்டியில் 
கலந்து பகாள்ைக்கூைாது என்ற கருத்ம� கனசர-

மவட்டிவ் ொ்ராளுைன்ற உறுபபினர டிம்மலாட்-
ைன பிம்ர்ரம்ணயாக சமெயில் சைரபபித்�ார. 
சமெயில் உள்ை பெரிய கட்சிகளும் இப பிம்ர்ர-
ம்ணக்கு ஆ�்ரவு அளித்�ன.

சரவாதிகா்ர நாடுகள் ஒலிம்பிக் மொட்டிமய 
�ைது குற்்றச்பசயல்கமை ைம்றபெ�ற்கான ஒரு 
�ரு்ணைாக ெயனெடுத்தி வந்துள்ைன. சீனாவும் 
உலபகஙகும் இந்� ஒலிம்பிக் வழியிலான பி்ரசா-
்ரஙகமை முனபனடுத்�ன. இந்� �ரு்ணத்ம�ப 
ெயனெடுத்தி பிரிட்ைனும் உலக �னநாயக நாடு-
களும் பீஜிஙகுக்கு ஒரு ப�ளிவான பசயதிமய 
ப�ரிவிக்க மவணடும். உயகர பி்ரம�சத்திலும், 
திபெத் ைற்றும் பஹாஙபகாஙகிலும் நிகழ்த்�பெ-
டும் துஷ்பி்ரமயாகஙகமை நாம் ொரத்தும் ொரக்-
கா�து மொல இருக்கவில்மல எனெம� சீனா-
வுக்கு பசால்ல மவணடும். குளிரகால ஒலிம்பிக் 
மூலம் மைற்பகாள்ைபெடும் ஒரு பெரும் பி்ரசா-
்ரத்தில் சீனா பவற்றியமைய நாம் அனுைதிக்கக் 
கூைாது” எனறு அவர கூறியுள்ைார.

அ�மனத் ப�ாைரந்து ெல நாடுகள் பீஜிங 
குளிரகால ஒலிம்பிக்மக இ்ரா��ந்தி்ர ரீதியாகப 
ெகிஷ்கரிபெ�ாக கைந்� ெல ைா�ஙகைாக அறி-
வித்து வந்�து. அதில் முனனிமல பெற்றுள்ை-
நாடு அபைரிக்காவாகும்.

சீனாவுக்கும் அபைரிக்காவுக்குமிமையில் 
இருபெது குளிர யுத்�ைாகும். அது குளிர யுத்�-
பைன்றாலும் பொருைா�ா்ர, இ்ராணுவெலம், 
ைற்்றவரகமை அைக்கியாளும் அதிகா்ரத்தில் 
இரு நாடுகளுக்குமிமையிலுள்ை யுத்�ம் கடின-
ைானைாகும். அ�ற்காக இவ்விரு நாடுகளும் 
ஆசிய, ஐம்ராபபிய, ஆபிரிக்க ைற்றும் ப�னனா-
பிரிக்க பி்ராந்தியஙகளிலுள்ை அமநக நாடுகமை 
�ைது கட்டுபொட்டின கீழ் மவத்துள்ைன. உலக-
ைாவிய ரீதியில் உள்ை பி்ராந்தியஙகளின அதிகா-
்ரத்ம�க் மகபெற்றுவ�ற்காக பெருமுயற்சியில் 
இவ்விரு நாடுகளும் முயற்சித்து வருகின்றன. 
ஆனால் இவ்விையஙகள் விமையாட்டுைன 
ப�ாைரபில்லாவிட்ைாலும், பொருைா�ா்ர, 
அ்ரசியல் ரீதியாக ெலத்ம� நிரூபிக்கவும், இன 
ரீதியான ொகுொடுகைால் ொதிக்கபெட்ை �்ரப-
புகள் இவ்விமையாட்டு விழாக்கமை ெகிஷ்க-
ரிக்கவும், எதிரபபுத் ப�ரிவிபெ�ற்கும் சம்ெந்-
�பெட்ை நாடுகள் ைற்றும் �்ரபபுகள் ஒலிம்பிக் 
விழா ைற்றும் ெரிசளிபபு மைமைகமைப ெயன-
ெடுத்தி வருகி்றன.

கைந்� பவள்ளியனறு சீனாவில் ஆ்ரம்ெைான 
குளிரகால ஒலிம்பிக் ப�ாைரொக அபைரிக்க 
பவளியிட்டுள்ை அறிக்மக விமையாட்டின 
மூலம் இருநாடுகளும் முட்டி மைாதும் சந்�ரப-
ெைாகமவ கா்ணமுடிகி்றது. சீனாவில் பீஜிஙகில் 
நமைபெ்றவுள்ை குளிரகால ஒலிம்பிக் விழா-
வுக்கு இ்ரா��ந்திரிகமை அனுபபுவதில்மல 
என்ற தீரைானத்துக்கு வந்துள்ைது அபைரிக்கா. 
சீனாவில் நமைபெற்றுவரும் ைனி� உரிமை-
கள் மீ்றல் சம்ெவஙகமைக் கா்ர்ணம் காட்டிமய 
மைற்ெடி அறிவிபமெ அபைரிக்கா பவளியிட்-
டுள்ைது.

“நாம் எந்�பவாரு இ்ரா��ந்திரிகமையும், 
அதிகாரிகமையும் இவ்விழாவில் ெஙகுபகாள்ை 
அனுைதிக்கப மொவதில்மல எனவும் சீனாவில் 
ைனி� உரிமை மீ்றல் சம்ெவஙகளுக்கு எதிரபபுத் 
ப�ரிவிபெ�ற்காக இந்நைவடிக்மகமய எடுபெ-
�ாகவும் அறிவத்துள்ைது. அவரகள் மைற்கு ஷிங-
ஜியாஙக் பி்ரம�சத்தில் உயகுரில் முஸலிம்கமை 
வழிநைத்தும் மும்றமையும், அம�மொல் ைனி� 
உரிமை மீ்றலுக்கு எதிரபபுத் ப�ரிவிக்கும் முக-
ைாகமவ இ்ரா��ந்தி்ர ரீதியில் பு்றக்கணிபெ�ாக” 
பவள்மைைாளிமக ஊைக பசயலாைர ம�ன 
ஸாகி ப�ரிவித்�ார.

“�னாதிெதி மெைன நிரவாகத்தின கீழ் எந்�-
பவாரு இ்ரா��ந்திரிகமையும், அதிகாரிகமை-
யும் 2022- பீஜிங குளிரகால ஒலிம்பிக் விழாவுக்கு 
அனுபபுவதில்மல என உறுதியாகத் ப�ரிவித்-

துள்ைது. இம்முடிவில் ைாற்்றபைதுவுமில்மல. 
மைலும் இஙகு நமைபெ்றவுள்ை குளிரகால 
ெ்ராலிம்பிக் ப�ாைரொகவும் எைது முடிவுக-
ளில் எவ்வி� ைாற்்றமும் இல்மல எனறும் அவர 
ப�ரிவித்துள்ைார. ப�ாைரந்து ஷிஙஜியாஙமக 
மையபெடுத்தி நமைபெறும் இனபெடுபகா-
மலச் சம்ெவஙகளுக்கும் வனமும்றகளுக்கும் 
கடுமையான எதிரபபுக்கமைத் ப�ரிவிபெ�ாக-
வும்” அவர ப�ரிவித்துள்ைார.

ஆனால் பீஜிங விமையாட்டு விழாவில் ெங-
குபகாள்வ�ற்கு அபைரிக்க வீ்ர வீ்ராஙகமனக-
ளுக்கு எவ்வி� கட்டுபொடும் இல்மல எனவும் 
இதில் கலந்துபகாள்ளும் வீ்ர, வீ்ராஙகமனக்கு 
உச்சகட்ை ெஙகளிபமெ வழஙகிவுள்ை�ாகவும் 
அபைரிக்க அ்ரசு ப�ரிவித்துள்ைது.

பீஜிங குளிரகால ஒலிம்பிக் விழாவிற்கு எதிரப-
புத் ப�ரிவித்து இ்ரா��ந்திரிகமையும் அதிகாரி-
கமையும் அனுபெ ைாட்மைாம் என அபைரிக்க 
கூறியுள்ை�ன பினனணியிலுள்ைது அ்ரசியல் 
கா்ர்ணமையனறி மவப்றானறுமில்மல என சீனா 
அறிவித்துள்ைது. அவரகளின இம்முடிவானது 
எைது நாட்டில் நமைபெ்றவுள்ை விமையாட்டு 
விழாவுக்கு எவ்வி� ொதிபபும் ஏற்ெைப மொவ-
தில்மல என வாஷிஙைனிலுள்ை சீன தூதுவ்ரா-
லம் அறிவித்துள்ைது.

“நாம் அபைரிக்க அ்ரசியல்வாதிகளுக்கு 
எவ்வி� அமழபபும் விடுக்கவில்மல. அ�னால் 
அவரகள் இ்ரா��ந்தி்ர எதிரபபு ப�ரிவிக்க 

மவணடிய அவசியமைா, ம�மவமயா இல்-
மலயன வாஷிஙைனிலுள்ை சீனத் தூ�வ்ரால-
யம் மைலும் ப�ரிவித்துள்ைதுைன, அ்ரசியல் 
ரீதியாக இவ்வா்றான தீரைானஙகைால் ஒலிம்பிக் 
கலாசா்ரஙகளில் ஒரு பினனமைவு ஏற்ெடுவது 
ைட்டுமை நமைபெறும்” எனவும் சீன தூ�்ரகம் 
அறிவித்துள்ைது.

அபைரிக்காவின இத்தீரைானத்ம� ஆ�-
ரித்� அவுஸதிம்ரலியா, பிரித்�ானியா, கனைா 
மொன்ற ஐம்ராபபிய நாடுகளும் ஆ�்ரவு ப�ரி-
வித்துைன இவ்விமையாட்டு விழாவுக்கு �ைது 
விமையாட்டு வீ்ரரகமை ைட்டுமை அனுபபி-
யுள்ைது.

ஷிஙஜியாங ைாகா்ணத்தில் ைனி� உரிமை 
மீ்றல்கள் ைற்றும் அவுஸதிம்ரலியா ப�ாைரந்து 
எழுபபி வரும் ெல பி்ரச்சிமனகளின மெரில் 
இந்� ஒலிம்பிக்மக இ்ரா��ந்தி்ர ரீதியில் பு்றக்-
கணிக்கப மொவ�ாக ப�ரிவித்�ன. எனினும் 
விமையாட்டு வீ்ரரகள் மொட்டிகளில் ெஙபக-
டுபொரகள் எனறும் அவுஸதிம்ரலியப பி்ர�ைர 
பைாரிஸன குறிபபிட்டுள்ைார. மைலும் சில 
ஐம்ராபபிய நாடுகளும் இ்ரா��ந்தி்ர ரீதியில் 
ெகிஷ்கரித்துள்ைன.

இபெகிஷ்கரிபபு விமையாட்டு விழாக்களின 
மொது ெல நாடுகளில் அ்ரசியல், ைற்றும் இன 
ரீதியான ொகுொடு கா்ர்ணைாக எதிரபபுத் ப�ரி-
விபெ�ற்காக ெயனெடுத்தும் ஒரு கருவியாக 
இருந்து வந்துள்ைது. நாடுகளுக்கிமையிலுள்ை 
கும்ரா�ஙகள், ஒற்றுமையினமை, மொட்டி 
பொ்றாமைகமை இல்லாைல் பசயயும் பெரும் 
மகஙகரியத்ம� இவ்விமையாட்டின மூலமை 
பசயய முடியும் எனெதும் ைறுக்க முடியா� 
உணமைமய!

அபைரிக்கா சாரபு, ்ரஷ்யா சாரபு என நாடுகள் 
இ்ரணைாகப பிரிந்திருந்� காலப ெகுதியில்�ான 
இம்ைாதிரியான விமையாட்டு விழாக்களில் 
பெரும்ொலான ெகிஷ்கரிபபுகள் இைம்பெற்றி-
ருந்�ன. ஆனால் எதிரகாலத்தில் மீணடும் ஒலிம்-
பிக் மொட்டிகளில் நாடுகள் ெகிஷ்கரிபபில் 
ஈடுெைக்கூடும் எனெ�ற்கான முஸதீொகமவ 
2022 பீஜிங குளிரகால ஒலிம்பிக் பு்றக்கணிபபு 
அமையக் கூடும்.

பீஜிங் குளிர்ைா� ஒலிமபிக்:

இ்ராஜதந்தி்ர ரீதியாகப் பகிஷகரிககும்
ஐர்ராப்பிய நாடுகள்!

எம்.எஸ்.எம்.ஹில்மி...?

இலங்கை்ை வீழ்த்திை
பாக். இ்ையைார் அணி

kQ;rhpkQ;rhp
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கா ற்றில்  தள்ளபெட்டு 
மீண்டும் மீண்டும் அதத 
இடத்தில் தனமனைப 

பொருத்திக்  ப�ாண்டிருநதது �தவு; 
அனறு அநத ைதியப பொழுதில் வீட்டுச் 
சுவரில் புள்ளக்  கூடு �ட்டிய கு்ளவி�ளின 
அட்ட�ாசம் அதி�ரித்திருநதது; ெத்து 
வயது  நி்ரம்ெபபெற்்ற சமதப பிடிப -
ொனை சருைம் ப�ாண்ட எனனைால் அநதப 
புள்ளப  பூச்சி�ம்ள வி்ரட்டியடிக்� முடி -
யவில்மலை; ொவதை அறியாத சிறு சிறு 
உயிர�ம்ளக்  �ல்லைால் அடிபெதா இநதக் 
த�ளவிதயாடு அமசவினறி அஙத�தய 
நினறிருநததன...

சிறு  இ்றக்ம��ளுடன �ாற்றில் எம்பிப 
ெ்றக்கும் இநதப பூச்சி, நிமலை இடுக்கு� -
ளில்  பூக்�ல் ஓ்ரங�ளில் சுவர மூமலை� -
ளில் தம் வாழிடங�ம்ள அமைக்கும்; 
வீட்டில்  �ரபபிணி�ள அல்லைது அவர�ள 
யா்ராவது வநது பசன்றால் கூடக் கூடு �ட் -
டுைாம்;  பெரிய கூடு �ட்டினைால் ஆண் 
பிளம்ளபயனறும் அது சிறிதா� இருந -
தால் வயிற்றில்  வ்ளரவது பெண் சிசு 
எனைவும் ஆருடம் கூறுவர; அதி� தே்ரங� -
ளில் சிறிய பதனமனை  ஓமலையால் கிழிக் -
�பெட்ட �ாயநத குச்சி�ள மூலைைா�வும் 
ைற்ம்றய பொழுது�ளில்  ததங�ாய ோர -
�ளினைால் திரிக்�பெட்ட �யிறு ைற்றும் 
தும்பு�ள தொன்ற  உெயங�்ளாலும் 
வீட்டின ஒட்டம்ற அ�ற்றும்தொது 
இநதப புள்ளப பூச்சி�ள  தவறித் தடம் -
ெட்டு விழ தேரநதால் உம்ைா அனப்றல் -
லைாம் �வமலைதயாதட இருபொர...     

உயிர�ளின  ை�த்துவம் பவறும் சமதப 
பிண்டங�்ளா�க் �ணிக்�பெடாத ஒரு 
�ாலைமிருநதது;  அதுவும் சிறு ை�வு�ள 
வயிற்றில் இருக்கும்தொதத ைரித்துப 
பி்றநது விட்டால்,  குழநமத "ைதித்துப 
பி்றநதது" எனொர�ள; அபெடி நி�ழும் 
சநதரெங�ளில்  ை்ரணித்த குழநமதயின 
பெய்ரால் பதருவில் விம்ளயாடி நிற்கும் 
பிளம்ள�ம்ள  வாசலுக்கு அமழத்துச் 
சீனி ொல் ெழங�ள �லைநத "ொல் ெழம்" 
ப�ாடுபொர�ள;  ஏன எதற்கு எனறு 
த�ட்டால் "இது ரூஹானி�ள அல்லைது 
கூ்ராணி�ள ெஙகு.." எனறு  கூறுவர...

பெரியவர�ள எவ்ராவது  ை்ரணித்து 
விட்டால் வீடு�ளின புழக்�மடப ெக் -
�ைா�ப ெச்தசாமலை தறித்து ஆமனைக்  
கிடுகு பினனி ஒத்தாபபு இ்றக்கி அதில் 
�ட்டி விடுவார�ள; அது �ாயும்  ோட்�ள 
ஏ்றக்கும்றய ோனகு ைாதங�ளும் ெத்து 
ோட்�ளுைானை "இத்தா"  ைம்றநதிருக்கும் 
�ாலைம் வம்ர வாடாதிருக்கும்; அதிச -
யம்தான பதனதனைாமலை �ாயநது  சரு�ா -
கும் �ாலைமும் இஸலைாமிய மும்றபெடி 
�ணவமனை இழநத பெண் இத்தா  அனுஷ் -
டிக்கும் ோட்�ளும் ஒத்ர �ணக்�ா�தவ 
ெடுகி்றது....   

தமலை  கீழா�த் பதாஙகியெடிதய 
நூல் இழுக்கும் ப�ாட்டுப பூச்சி�ளின 
ஜிம்னைாஸட்டிக்  தைாட்டு வம்ளயி -
லிருநது கீழ்க் �ம்ெம் வம்ரபயஙகும் 
நீளும்; இபெடிப ெடுக்ம�  அம்ற�ளில் 
எவ்வித தசதா்ரமுமினறித் தனைக்குளளி -
ருநது பீச்சிக்  ப�ாண்டிருக்கும் தி்ரவம் 
தங�ளின எட்டுக் �ால்�ளினைாலும் புரி -
கின்ற  வித்மதயாய ொரத்த �ணதை "புது 
உடுபபு வ்ரபதொகி்றது." எனறு �ட்டியம்  
கூறும் மூத்தம்ைாவின வாயச்பசால் ஒரு 
சிலை தினைங�ளில் நிம்றதவறியிருகி்றது;  
ெட்டுப புடமவ�ளுடனும் �ளிசான, 
சா்றன�ளுடனும் பவளியூரிலிருநது  வந -
துதசரநத தாய ைாைனின பொதி எனைக்கு 
அதிரமவத் தநதது; குழநமத�ளின ம�  
வண்ணம் பவளிபெடும்ெடி அவர�த்ள 
எழுதிப ொரக்கும் வம�யில் அதற் -
குள  பொதிநதிருநத "ைண் ைணம் வீசும் 
ைக்�ளின விடு�மத�ள" என்ற நூல் 
ஆமட�ம்ள  விடப புதுமையா� இருந -
தது.. .

இரும்பு,  ை்ரம், சிற்ெம், பசம்பு, தங�ம் 
சாரநத பதாழில்�ள மூலைம் ெமடக்�ருவி,  
எழுத்தாணி, ப�ாழுமுமனை, ஏர �லைபமெ, 
ோணயம், ொத்தி்ரங�ள, ேம� உளளிட்ட  
சமூ�ப ெண்ொட்டு அடிபெமடயிலைானை 

பொருட்�ள உற்ெத்தி ஆகினை; இதில் 
இரும்பு  சாரநத பொருட்�ளில் குதிம்ர 
யாடம், அலைவாஙகு, ப�ாடுவாக்�த்தி 
எனெனை அதன  உெதயா�ம் முடிநத 
�மடசித் தருவாயில் ைழுபதொடுவதற் -
குப ெயனெட்டனை;;  பேருபபில் ெழுக் -
�க் �ாயச்சியபின நீரில் அமிழ்த்தி அநத 
நீம்ர மூனறு  மிடறு குடிக்� தவண்டும்; 
ஆறிய பினனைர ம�, மு�ம், �ால்� -
ம்ளக் �ழுவிக்  ப�ாளவதால் �ண்னூறு 
உட்ெட தவறு ெலை தோய�ளும் அ�னறு 
தொகுைாம்...   

பதானைமும்  வ்ரலைாறும் யதாரத்த -
மும் ஞாெ�ங�ளில் நிழலைாட ஓதிப 
ொரத்தல் அல்லைால் ஊதிப  ொரத்தல் 
சமூ�த்தின விசித்தி்ர முதலுதவியா�க் 
�ணிக்�பெட்டது; ைாபபிளம்ள  ஆலிம் 
எனெவர ஊதிப ொரத்தால் ைனைதில் குடி 
ப�ாண்ட ெயம் விலைகிவிடும் எனறு  
ேம்பினைார�ள; சிநதுச்சைபவளி ோ�ரி -
�த் பதால்குடிப ெடிவங�்ளா� அறியப -
ெட்ட  இம்மும்ற, ெலைரின ோவு�ளுக்கு 
அபதொது வாலைாயைா� வசபெட்டிருக் -
கி்றது; ஒரு  தம்்ளரில் தண்ணீப்ரடுத்து 
எஙகு, எதில்சரி ெயநதுதொய ேடுங -
கும் சிறுவர�ம்ள  தேரில் உட்�ா்ர 
மவத்துத் தண்ணீர ஓதி அடிபொர�ள; 
ைாபபிளம்ள ஆலிம்  ஓதும்தொது 
ப�ட்டாவி ெறிவார; "பசம்ெட்மட 
பசரியாப ெயநதிருக்�ான" எனொர;  ஓர 
உறுைலுடன மு�த்மதக் த�ாெைாக்கிக் 
ம�யிலிருநத நீம்ர மு�த்தில் வீசி  அடிப -
ொர; அநதே்ரதை ெயநத நிமலை நீஙகி 
உடலில் பதம்பு ஏறிவிடும்...

ஓதினை  பி்ரம்பும் அவ்வாத்ற; உரு 
பவளித் ததாற்்றைாய ேம்பிக்ம��ள 
ஒருதச்ர  உருபபெற்றிருநதனை; ெள -
ளிக்குப தொ�ாத பிளம்ள�ம்ள உசுப -
தெற்றி ே�்ர மவக்கும்  ம�ங�ரியம் 
இநதப பி்ரம்பு�ளுக்கு இருநதது; வீடு -
�ளின சுவர மூமலை�ளில்  பதாஙகிக் 
ப�ாண்டிருக்கும்; பெரும்ொலும் 
த�பெனைாத்ர இதமனைக் ம�யிபலை -
டுபெர;  அடம் பிடிக்கும் பிளம்ளயின 
முன இதமனைக் ம�யிபலைடுத்துக் �ாட் -
டினைாதலைதொதும்;  தனனைாதலை அவர -
�ள தணிநது, ெணிநது ப�ாளவர; 
ஒரு முழாக்த�ாலின பதாடரச்சிதான  
ஓதினை பி்ரம்பு; முழாக்த�ால் இது 
ைநதி்ர சக்தி வாயநத த�ால், சத்தி -
யம் -   சத்தியத்மத மீ்றல் எனெதானை 
அனம்றய அன்றாட ைக்�ளின வாழ்வி -
யமலைத் திமச  திருபபி ஒழுக்� விழு -
மியங�ளுக்குக் �ட்டுபெடும் நூதனை 
மும்றமை எனைலைாம்;  இமழக்�பெடும் 
துத்ரா�த்திற்கு இநத முழாக்த�ாமலை 
விசுக்கித் தண்டமனை  பெ்றபெடும்; இதி -
லிருநது அருகிய வடிவதை இநதப பி்ரம் -
பு�ள.... 

சி்ரட்மடக்  �ரியின துருதவறிய 
வாசம் கி்ளம்பினைால் அனம்றய ோள 
பூ்ரா� ைச்சம் ைாமிசம்  சாபபிடுவமதத் 
தவிரத்து வநதனைர; உமிக் �ருக்கின 
தவிட்டு ைனைத்திலும்  பவங�ா்ரத்துருசின 
�நத� ோற்்றத்திலும் விஷம் ெ்ரவுவதா� 
எண்ணி ஆமட�ம்ள  பவளியில் உலை்ரப 
தொடுவதற்கு முழுக்குப தொட்டனைர; 
தவபபெண்பணய ைணம்  �ாற்றில் 
ெ்ரவுைானைால் எநதச் சிறுவர�ளும் 
பதருவில் விம்ளயாடுவமதக் �ாண  
முடியாது; எல்லைாம் அஙகு நின்ற ை்ரங -
�ளின வாசம்தான; ஒவ்பவாரு ை்ரத் -
துக்கும்  தனித்தனி ைணம் ெதிவாகியி -
ருநதது; சரியா�ப புலைால் வாசம் வீசும் 
ை்ரபைானறு  எங�ள ப�ால்மலைப பு்றத் -
தில் நின்றது; நீ்ளநீ்ளைா�ப பூக்கும்; 
பவயிலில் �ருகி  முறுகும் வம்ர எவ் -
வா்றானை �ாற்றுக்கும் ஒரு பூத்தானும் 
கீதழ விழாது; வலிமையானை  ததால் 
ப�ாண்ட ை்ரம்; "சாம்" எனத்ற அதமனை 
அமழத்ததாம்; அரத்தங�ளும்  உணரச் -
சி�ளும் ேைக்கு ைட்டுைா? சாரலி, 
வூதடா, கிளிதயாபெட்்ரா, தலைடி புளு  
எனறு ைணங�ள வநது து்ரத்தி விட் -
டாலும் சாம் ை்ரம் பூபெமத இனனும்  
நிறுத்தி விடவில்மலை.  
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தமிழக் கவி
சேசுகின்ார்

 னகிழக்கு ெல்�மலைக்�ழ�த்தின  
பைாழித் தும்ற பிரிவின    ஏற் -
ொட்டில்  தெ்ராசிரியர  அல்லைாைா 

ை. மு உமவஸ  நூற்்றாண்டு விழா  ஞாெ-
�ாரத்த முத்திம்ர பவளியிடும்   ெண்டா்ர 
ோயக்� ஞாெ�ாரத்த ைாோட்டு  ைண்டெத்தில் 
பதனகிழக்கு ெல்�மலைக்�ழ� உெதவநதர 
தெ்ராசிரியர ்றமீஸ  அபூெக்�ர தமலைமையில் 
ேமடபெற்்றனை. 

அநநி�ழ்வில் தெ்ராசிரியர அல்லைாை  
உமவஸ  ெற்றி பதனகிழக்கு ெல்�மலைக்�-
ழ�ம் பைாழித்தும்றயினைர பவளி-
யிட்ட    'ை�ரஷி'   எனும்  
தெ்ராசிரியர அல்லைாைா 
ை. மு. உமவஸ நூற்-
்றாண்டு  விழா  சி்றபபு 
ைலைரும்  பவளியிட்டு 
மவக்�பெட்டது.

இந நூ ற் ்ற ா ண் டு 
சி்றபபு ைலைர   தெ்ரா-
சியர ்ரமீஸ அபதுல்லைா  
ைற்றும் த�. ஆர. ொத்திைா 
சிொ ஆகிதயாம்ர ஆசிரியர�்ளா�க்  
ப�ாண்டு  பவளிவநதுள்ளது. ை�ரஷி எனெது 
அ. ை மு. உமவஸின வீட்டின  பெய்ராகும். 

இநத ைலைரில் இஸலைாமிய தமிழ் இலைக்கியத்-
தின பதானமை, சி்றபபு,  ெயனொடு, வ்ளம் 
முதலிய ெற்றி ஆயவு ரீதியிலைானை ஆஙகில் சிங-
�்ளம் தமிழ் ஆகிய  பைாழி�ளில் அமைநத 
�ட்டும்ர�ளும், தெ்ராசிரியர அல்லைைா ை. 

மு. உமவஸ  நூற்-
்றாண்டு சி்றபபிமனைக் 
குறிபபிட்டு வாழ்த்-
தும்ர�ளும், ைலைரின 

பினெகுதில்  வ்ரலைாற்று 
முக்கியத்துவம் வாயநத 

நிழல் ெடங�ளும் தாஙகிய 
வண்ணம் அழுகிய அட்மடபெடத்-

துடன பவளிவநதுள்ளது. இநத நூற்்றாண்டு  
சி்றபபு ைலைர தமிழ் கூறும்  ேல்லுலைகில் �ாலைம் 
�டநதும் தெசபெடும்  நூலைா � அமையும் 

இநநூலில்  ைற்றுபைாரு அம்சைா� ை. மு. 
உமவஸ நூற்்றாண்டு ஞாெ�ாரத்த �ருத்த்ரஙகு  
உம்ர�ளின சுருக்�மும் அடஙகியுள்ளது.    
தம�சால் தெ்ராசிரியர  எஸ  தில்மலைோதனின 

'அறிவாலும் ெண்ொலும் 
உயரநத ஆளுமை ' என்ற  
தமலைபபில் அமைநத தமலை-
மையும்ர �ட்டும்ரச் சுருக்-
�மும்,  தெ்ராசிரியர ்றமீஸ  
அபதுல்லைாவின  'தெ்ராசிரி -
யர உமவமைக் ப�ாண்டா -
டுவது பதனகிழக்குப  ெல்� -
மலைக்�ழ�த்தின ெணி' என்ற 
தமலைபபிலைானை அறிமு� 
உம்ரச்சுருக்�மும், தம�சால்  
தெ்ராசிரியர அ. சண்மு�-
தாஸின ' தமிழ் இலைக்கிய 
வ்ரலைாற்றில்  தெ்ராசிரியர 
அல்லைாைா ை. மு. உமவஸ'   

என்ற தமலைபபிலைானை �ட்டும்ரச்  சுருக்�-
மும், கிழக்குப ெல்�மலைக்�ழ� தமிழ் தும்ற 
முனனைாள தமலைவர  தெ்ராசிரியர பச. தயா� -
்ராசாவின 'இஸலைாமிய தமிழ் இலைக்கிய வ்ர-
லைாற்று  எழுதும�ளில் ை. மு. உமவஸ ஒரு 
விைரசனைப ொரமவ'  என்ற தமலைபபிலைானை  
�ட்டும்ரச் சுருக்�மும்  தெ்ராதமனை ெல்�-
மலைக்�ழ� தமிழ் தும்ற முனனைாள தமலைவர  
தெ்ராசிரியர வ. ைத�ஸவ்ரனின ' இலைஙம� 
தமிழ் இலைக்கியத்தில் உமவஸின  ெமடப-
புக்�ள'  என்ற தமலைபபிலைானை �ட்டும்ரச் 
சுருக்�மும் இடம்பெற்றுள்ளது. 

கிழவன பசத்த அனம்றக்கு விட்டுது-
பதால்மலை எனறு        இருநத கிழ-
விக்கு ஆறு ைாதங�ளின பின வாசல்-

ெடி தமலையில் இடித்து விட்டதாம். அநத 
வலியில் அவளுக்கு �ண்ணீர  முட்டி அழுகி-
்றா்ளாம். யாத்ரா அவளிடம் ஏன ொட்டி அழு-
கி்றாய எனறு த�ட்� அவள   ஐதயா என்ர்ராசா 
எனமனை விட்டுப தொயிட்டிதய இனிோன 
எனனை பசயயப தொ்றதனைா...எனறு பிலைாக்-
�ணம் மவத்தா்ளாம்.  'பிலைாக்�ணம்'ை்ரபுச் 
பசால் இபதொது வழக்கில் மி� அரிதா� ெயன 
ெடுத்தபெடுகி்றது. புலைம்புதமலைக் குறிக்கும். 
இபெடி  நீண்ட�ாலைைா�   �ணவன ைமனைவி-
யா� வாழ்நது கிழவன கிழவியாகி அதனபின     
கிழவதனைா  கிழவிதயா  ைம்றநதுதொவமத  
இனிோம் �மத�ளில்தான ொரக்�முடியும்.

அநத முதிதயாரிடம் பசால்லிப புலைம்ெநி-
ம்றய இருக்கும். அமத ்ரா�ைா� ொடினைால் 
பிலைாக்�ணம் அமதபதொலை இமதபதொலை 
எனறு ஒபபுச் பசால்லிஅழுதால் அது ஒபொரி 
அவ்வ்ளவுதான. எைது ைக்�ளிடம்     தம்மை-
யறியாைதலை வநது ஓட்டிக்ப�ாண்ட ஏ்ரா்ள-
ைானை    தவற்றுபைாழிச் பசாற்�ள இபதொது  
திரிெமடநது  வழக்�த்தில் உள்ளது. இது 
பைாழி  ஆ்ராயச்சிக்�ானை  �ட்டும்ர  அல்லை.
ஆனைாலும் எனனைால் தெசாைல் இருக்� 
முடியவில்மலை. எம்மிமடதய  ெலைஅறிஞர 
பெருைக்�ள வாழ்நது ப�ாண்டிருக்கி்றார-
�ள. அவர�ள �ல்வியால் பதாழிலைால் சமூ� 
அநதைது பெற்்றவர�்ளா�வும் உள்ளார�ள. 
ஆனைால் அடிபெமடயில் கி்ராைே�்ரவா-
சி�்ளா�வாழ்நதுெழக்�பெட்டைக்�ளின 
வாழ்வியமலைஏட்டுக்�ல்விய்ளவிதலைதய�ற் -
றிருபெதானைதுவிநமத.உயர �ல்விவாயபபு�-
ளுக்�ா�கி்ராைத்திலிருநதுே�்ரத்துக்குவரும் 
பெண்�ளில் ெலைர இவர�்ளதுஅடாவடி�ளில் 
சிக்குவதுண்டு. கி்ராைைக்�ளின வாழ்க்ம�-
யும் ே�்ரைக்�ளின வாழ்க்ம�மும்றயும் தவறு-
ெட்டமவ. ஆனைால் கி்ராைவாசி�ள அதிலும் 
இம்ளதயார தாமும் ே�்ரவாசி�ம்ளபதொலை-
வாழதவஆமசபெடுகி்றார�ள.

இதற்�ா�தவஅவர�ள �ல்விவாழ்க்ம�-
மும்றபதாழில் ேட்பு�ள எனைஎல்லைாவற்ம்ற-
யும் ததடிக் ப�ாளகி்றார�ள. பிளம்ள�ளின 
இநதவாழ்க்ம�ப ொமதபெற்த்றாருக்குசினி-
ைாவில் ொரத்த�ாதாோய�மனைதயா�தாோய-

கிமயதயாஅவர�ளுக்கு�ாட்டுகின்றது. 
அமதஒருபெருமையா�வும் அவர�ள 
நிமனைக்கி்றார�ள. இநதவம�யில் பெண் 

பிளம்ள�ளுக்�ானைொது�ாபபுத�ளவிக்குறி-
யாகி்றது.

எைதுஅயலில் ெதினைானகுவயதுப பெண்-
மணக்�ாணவில்மலைஎன்றபசயதிமி�தா -
ைதைா�எைக்குத் பதரிநதது. உண்மையில் 
அநததாதயாஅல்லைதுதவறுயாருதைாஎைதுவீ -
டு�ளில் வநதுவிசாரிக்�வில்மலை. பெண்�ள 
தற்துணிவும்,தனனைம்பிக்ம�யும் ப�ாண்டவர-
�்ளா�ைா்றதவண்டும். அவர�ளுக்குபூ்ரணசு-
தநதி்ரம் வழங�பெடதவண்டும் என்றத�ாரிக்-
ம��ள எல்லைாம் ோங�ளதான மவக்கித்றாம் 
அதற்�ா� இபெடியாெதினனைானகுவயதுப 
பெண்மணெக்�த்துவீட்டில் மவத்துவிட்டு-
தாயும் தநமதயும் சநமதக்த�ாதவமலைக்த�ா-
பசல்வது. வீட்டில் எபதொதும் ஆண்பிள-
ம்ள�ம்ளக் கூட்டிமவத்துகிட்டியடிக்�வும் 
கிளித்தட்டுைறிக்�வுைா�அநதபபிளம்ளவி -
ம்ளயாடுவாள. அதுஎனைக்கும் கூட பிடித்தி-
ருநதது.பெண்�ப்ளன்றால் இபெடித்தான 
ொல் தவறுொடினறி�லைநதுதெசவும் ெழ�வும் 
தவண்டும் எனைநிமனைத்துக் ப�ாளதவன.

இபதொதுஅநதப பெண்மணக் �ாண-
வில்மலை.    தாய ததடுகி்றாள.அவளுக்குதந-
மதகிமடயாதுதாயின இ்ரண்டாவதுதிருை-
ணத்தில் வநதஒருவதனைவீட்டில் இருநதான. 
விசா்ரமண�ள பதாடஙகினைால் அவளுமட-
யபுதியத�பெனைால் 
அவளுக்குொலியல் 
பதாநத்ரவு இருநததா-
�பதரியவருகி்றது. 
இதுஎனனைபுதினைமுங -
�தொர ேடநத�ாலைத்-
தில் ஒரு�ரபபிணிப 
ப ெ ண் ம ண தி ரு ை -
ணைா�ாைல் அவள 
�ரபெைமடநதிருந -
தததால் ம�துபசய-
துவிசாரித்தார�ள. 

அநதக்�ருவுக்குதநமததய�ா்ரணம் எனை-
பதரியவநதது. எைதுபெண் தொ்ராளிஒருத்-
திவிசாரித்துக் ப�ாண்டிருநதாள. அநதத் 
த�பென எனனைபசானனைான பதரியுைா?   இது-
எனனைம்ைாத�ளவிஅவள ோன பெத்தபிளம்ள-
எனைக்குஉரிமையில்மலைதயா. ை்ரம் வச்சவன 
ெழநதினனைக்கூடாதுஎண்டுசட்டம் தொடுறி-
யள'எபெடிநியாயம்?

பெண்�ளின ொது�ாபமெப ெற்றிதெசும் 
தொபதல்லைாம் இபெடிஒருசிக்�ல் இருக்கி-
்றது. அல்லைதுஉருவாக்�பெடுகி்றது.    இப-
தொபதல்லைாம் வயதுவநதபெண்�ளுக்குமுதல் 
எதிரிதாயதான எனறுநிமனைத்துக் ப�ாண்டிருக் 
கி்றார�ள.'அவதனைாடதெசமத'    உடுபமெ-
ப�ாஞ�ம் இ்றக்கிப தொடுதுபெட்டாமவ 
மூடிபதொடுஎனெதுதொன்றபசாற்�ள �ட்-
டம்ள�ள தணிக்ம�பசயயபெட்டுள்ளனை. 
�ா்ரணம் பெண்�ளின உமடவிடயம் �ற்ெ-
மனைக்கும் எட்டாதவிதத்தில்,சுதநதி்ரைா�...
சுதநதி்ரைா�அவிழ்த்துவிடபெட்டுள்ளது. 
விம்ளவுஆண்�ள �றுபபுக் �ண்ணாடிஅ-
ணியதவண்டிய�ட்டாயத்மதப�ாண்டு -
வநதிருக்கி்றது.

ஆப�ான பெண்�ம்ளபதொலைஎங�ள 
பெண்�ளும் சில் �ட்டுபொடு�ளுடன வாழ்ந-
த�ாலைம் உண்டு.உடல் பதரிய ஆமட உடுத்-
துதல் விருநதுநி�ழ்ச்சி�ளில் ஆண்பெண் 
தெதமினறிஆடுதலை.; ையிர விரித்துவிட்டு-
பசல்லுதல் எனை,ெலைவிடயங�ளுக்குதமட 
இருநதது.ோம் சினிைாபெடங�ம்ளதய-

ொரக்�த்தமட இருநதது. பி்றகுஅநதத் 
தமடநீஙகியபினனைரும் ெடங�ம்ள'திம்ரப-
ெடபவளியீட்டுபபிரிவு'தொட்டுபொரத்து -
அதிலுள்ளஆமடக்கும்றபபுக் �ாட்சி�ள. 
�வரச்சிேடனைங�ள �ாதல் பேருக்�ங�ள 
தொன்றவற்ம்றபவட்டிவிட்தடபவளியில் 
விட்டார�ள.அவ்வ்ளவுக்குொது�ாக்�பெட் -
டபெண்�ளுக்கும்..... சிலைஅசம்ொவிதங�ள 
ேடக்�தவபசயதனை.

குடும்ெத்தில் பெண்�ள தனித்துவாழும் 
நிமலைஏ்ரா்ளைானைகுடும்ெங�ளுக்குஉள்ளது� -
ணவன பவளிோடுபசல்வது. பதாமலைவில் 
தவமலைொரபெது. த�ாபித்துக் ப�ாண்டு-
தாயவீட்டில் வசிபெது. இனனுபைாரு-
பெண்ணுடன கூடி வாழ்வதுஎனை இன-
தனைா்ரனனைெலை�ா்ரணங�ள உண்டு.     அநதத் 
தாய சிலைெலை�ா்ரணங�ளுக்�ா�தவறுஆண்-
�ளுமடயஉதவிமயஅல்லைதுஅனுச்ரமண -
ம ய ப ெ ்ற த வ ண் டி ய த த ம வ வ ரு கி ்ற து . 
இபதொதுஅவளுமடயமுடிவுக்குயாரும் 
தமடதொடமுடியாது.எனைதவஅவள துணிநது-
எல்லைாதவமலை�ம்ளயும் பசயவதுதொலைதவ 
இமதயும் ஏற்றுக் ப�ாண்டால் அதுஅவளு-
மடயபிளம்ள�ளுக்குஆெத்தா�முடிகி்றது.

பெற்த்றார எக்�ா்ரணம் ப�ாண்டுபிரிந-
தாலும்,பிளம்ள�ளுக்குதாய தநமத இரு-
வருதைததமவபெடுகி்றார�ள. தநமதயின 
இடத்மதநி்ரபெக்கூடியஎவம்ரயும் அவர�ள 
பவறுக்�தவபசயகி்றார�ள. 

இவர�்ளதுைனைஉமழச்சலைானைதுஅவர�்ள -
து�ல்விமயப ொதிக்கி்றது. ைற்்றவர�ளுடன 
உம்ரயாடும் ைகிழ்ச்சிமயொதிக்கி்றது. ஒரு�ட்-
டத்தில் தாய மீதானைவனைைா�உருபவடுக்கி-
்றது.    அவர�ளில் சிலைர தற்ப�ாமலைமுயற்சியில் 
இ்றஙகுகி்றார�ள. சிலைர வீட்மடவிட்டுஓடத் 
தமலைபெடுகி்றார�ள. பெண்�ளுக்குொது�ாப-
புஏபனைன்றாத�ட்டீர�ள. தசமலைமுளளில் 
வீழுநதாலும், முள தசமலையில் விழுநதாலும் 
தசதம் தசமலைக்குத்தான. இநதியப பெண்-
�ளுக்குஉள்ளதுதொலை�ருமவக்�மலைக்கும் 
உருமை இலைஙம�ப பெண்�ளுக்கில்மலை. 
அநதக்�ருமும்றயற்்றவ்ரால் உருவாக்�பெட்டி-
ருநதாலும்...

ஒருபெண் தான ைற்்றவ்ரால் ொலியல் உ்ற-
வுக்குஆட்ெடுத்தபெட்டால் அவள பசயயும் 
முதற்�ாரியம் தொய ேனகுஅலைசிமுழுகுவது-
தான. இதுபெரியதவறு. அவள குளிக்�தவா-
தனமனைக் �ழுவதவாபசயயாைல் உடனைடியா-
��ாவற்றும்றயில் பு�ார பசயதா�தவண்டுை.; 
இதற்ப�ல்லைாம் இபதொது�ாவல் நிமலையம் 
தொ�தவண்டியதில்மலை.பதாமலைதெசிஅ -
மழபதெதொதுைானைது. அபதொதுஅணிந-
திருநதஆமட�ள மி�முக்கியசான்றாகும். 
அமதக்�ழுவாைல் மவத்தியசாமலைக்குபசன-
்றால்...அநதசானறு�ள ொது�ாக்�பெடுவது-
டன அநதஉ்றவின �ா்ரணைா�அநதொதிக்�ப-
ெட்டபெண் �ரபெைாவதும் தடுக்�பெடும்.
இமத அறியாைல் பெண்�ள விடும் தவறு-
�த்ள குற்்றவாளி தபபிக்� ஏதுவாகி்றது.                                                             

பெண்கள் விடும் தவறு்களே
குற்றவாளி தப்பிக்க ஏதுவாகி்றது

அல்லாமலா ம. மு உவைஸ்  நூற்லாண்டு விழலா

இக்பால் அலி...?

புள்ேக கூடு

 
ஞாபகார்த்த 

மு்ததிரை வெளியிடும்
சிறப்பு மலர 
வெளியீடும்
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TVS Motor C ompany ைற்றும் BMW 
Motorrad ஆ கிய இரு நிறுவனங்களும் மின்ா்ர 
வா்கனங்கள் உள்ளிட்ட எதிர்கால இலத்தி்ரனியல் 
ப�ாழில்நுடெங்களின கூடடு அபிவிருத்தியு்டன 
�ங்கள்  நீண்ட்கால கூட்டாணமைமய 
விரி வுெடுத்துவ�ா்க அறிவித்துள்்ளன. இந� 
முடிவின அடிபெம்டயில், எதிர்கால BMW 
M otorrad �யாரிபபு்களின வடிவமைபபு, 
மைம்ொடு, உல்க்ளாவிய �்ரம், விநிமயா்கச் ்ஙகிலி 
மு்காமைத்துவம், ம்கத்ப�ாழில்ையைாக்்கல் 
ஆகியவற்றில் TVS மைாட்டார நிறுவனத்தின 
ம�ாக்கு அமைநதிருக்கும். இந� மைம்ெடுத்�பெட்ட 
ஒத்துமழபபின கீழ், இரு நிறுவனங்களும் 
குறிபபி்டத்�க்்க வரத்�்க ரீதியான ெலன்கம்ள 
வழஙகுவ�ற்்கா்க ெல்மவறு �யாரிபபு்கள் ைற்றும் 
ப�ாழில்நுடெங்கம்ள அம்டயா்ளம் ்கணடுள்்ளன.

BMW Motorrad ைற்றும் TVS மைாட்டார 
நிறுவனம் ெல்மவறு ்நம�்களில் உள்்ள 
வாடிக்ம்கயா்ளர பிரிவு்களின உல்க்ளாவிய 
ம�மவ்கம்ள ைனதில் ப்காணடு, எதிர்கால 
மொக்குவ்ரத்திற்்கான ம�மவமய, வ்ளரநது 
வரும் ப�ாழில்நுடெங்கம்ள ெயனெடுத்தி பூரத்தி 
ப்யவ�ற்்கா்க இரு �்ரபபும் ்கவனம் ப்லுத்துவ�ன 
மூலம் பொதுவான �்ளங்கம்ள உருவாக்்கவுள்்ளன. 
இந� இ்ரணடு நிறுவனங்களினதும் பி்ரத்திமய்க 
உற்ெத்தி்கள் இந� பொதுவான �்ளங்களில் 
உருவாக்்கபெ்டவுள்்ளது்டன, நிறுவனங்கள் �ங்கள் 

�யாரிபபு்கம்ள உல்க்ளாவிய ரீதியில் சில்லமை 
ரீதியா்க விற்ெமனமய மைற்ப்காள்ளும். TVS 
மைாட்டார நிறுவனைானது, வடிவமைபபு, 
உற்ெத்தி, விநிமயா்கச் ்ஙகிலித் திைன்களில் 
பொறியியல் வல்லமைமயத் ப�ா்டரநது ப்காணடு 
வருவம�ாடு, சிைந� �்ரம் ைற்றும் பொரு்ளா�ா்ர 
�னமை்கம்ளயும் வழஙகும். இந� ஒத்துமழபபின 
மூலைான, மு�லாவது �யாரிபபு எதிரவரும் 24 
ைா�ங்களில் ்காடசிபெடுத்�பெ்டவுள்்ளது.

TVS மைாட்டார நிறுவனைானது, ஒரு பு்கழ்பெற்ை 
இரு ைற்றும் மூனறு ்க்்க்ர வா்கன உற்ெத்தியா்ளர 
எனெது்டன, 8.5 பில்லியன அபைரிக்்க 
ப்டாலர பெறுைதி ப்காண்ட TVS குழுைத்தின 
மு�னமையான நிறுவனமுைாகும். TVS 
உல்க்ளாவிய ரீதியில் 70 �ாடு்களில் முனனிமலயில் 
உள்்ளது. அத்து்டன, BMW குழுைைானது, 
அ�ன �ானகு �்ரக்குறியீடு்க்ளான BMW, MINI, 
Rolls-Royce, BMW Motorrad ஆகியவற்றின மூலம் 
மைாட்டார வா்கனங்கள் ைற்றும் மைாட்டார 
ம்க்கிள்்கள் துமையில் உலகின முனனணி பரீமியம் 
உற்ெத்தியா்ள்ரா்க தி்கழ்கினைது. குழுைத்தின 
உற்ெத்தி வமலயமைபொனது 15 �ாடு்களில், 
31 உற்ெத்தி ைற்றும் ொ்கங்கம்ள பொருத்தும் 
வ்தி்கம்ளக் ப்காணடுள்்ளது. இக்கூட்டாணமை 
ஆனது, இரு �்ரபபிற்கும் பவற்றி மிக்்க ஒனைாகும்.

்க்டந� ஏப்ரல் 2013 இல், TVS மைாட்டார 
நிறுவனம் ைற்றும் BMW Motorrad 

ஆகியன இமைநது, உலகிற்கு sub-500cc 
மைாட்டாரம்க்கிள்்கம்ள �யாரிபெ�ற்்கான 
நீண்ட ்கால மூமலாொய கூட்டாணமையில் 
ம்கபயழுத்திட்டன. 

TVS - BMW Motorrad இணைந்து மின்சார 
வசாகனஙகளுககசான ஒத்துணைப்புககு ஒப்்பந்்தம் ப்ளாஸ்ரிக் ைற்றும் ்க்ட�ாசி 

பொதியி்டல் துமையின முனனணி 
நிறுவனைான வம்ரயறுக்்கபெட்ட 
பெடமொரம் �னியார நிறுவனம், 2021 
ஆம் ஆணடுக்்கான ப�ற்்காசியாவின 
சிைந� ப�ாழில் முயற்சியா்ளர விருது 
விழாவில் உற்ெத்திபிரிவின ஆணடின 
சிைந� பி்ர�ை நிமைமவற்று அதி்காரி, 
சிைந� புத்�ாக்்கப பொதியி்டல் 
உற்ெத்திநிறுவனம் ைற்றும் 
ப�ருக்்கடியான சூழலில் அளித்� சிைந� 
ப�ாழில் முயற்சி �மலமைத்துவம் 
ஆகிய மூனறு விருது்கம்ள 
பவனறு ்ா�மன ெம்டத்துள்்ளது. 
விருதுவழஙகும் விழாஅணமையில் 
முனனாள் ஜனாதிெதி மைத்ரிொல 
சிறிம்ன ைற்றும் அமைச்்ர �யாசிரி ஜயம்க்்க்ர 
ஆகிமயாரின �மலமையில் ப்காழும்பு 
பைாமனஸ் இம்பீரியல் ம�ாட்டலில் 
பவகுவிைரிம்யா்க �ம்டபெற்ைது. �்ரத்தில் 
உயரவான உற்ெத்தி்கம்ள வழஙகுவம�மய 
அடிபெம்ட ம�ாக்்கைா்க ்கருதி ப்யற்ெடுவம� 
எைது பவற்றியின இ்ர்கசியைாகும். இந� 
பவற்றிக்்கா்க உமழத்� நிறுவனத்தின 
ஊழியர்களுக்கும் வாடிக்ம்கயா்ளர்களுக்கும் 
எனது �னறிமய ப�ரிவிக்கினமைன, 
எனபெடமொரம் நிறுவனத்தின 
மு்காமைத்துவப ெணிபொ்ளர திரு. மெரினெம் 
ைதி�்ரன ப�ரிவித்�ார. 

ப�ல்ப்கா்ட ைற்றும் ைல்வாமன 
பி்ரம�்ங்களில் அமைநதுள்்ள 04 
ம்கத்ப�ாழிற்்ாமல்களில் 250 இற்கும் 
மைற்ெட்ட ஊழியர்களு்டன உற்ெத்தி 
�்டவடிக்ம்க்கம்ள மைற்ப்காள்கினை 
பெடமொரம் நிறுவனம் ஐக்கிய இ்ராச்சியம், 

்வூதிஅம்ரபியா ைற்றும் ைாமலத்தீவு மொனை 
�ாடு ்களுக்கு �ைது உற்ெத்தி்கம்ள ஏற்றுைதி 
ப்யகினைது. ப்ளாஸ்ரிக் மொத்�ல்்கள் ைற்றும் 
மூடி்கள்  உள்ளிட்ட பொதியி்டல்   உற்ெத்தி்களுக்கு 
மைலதி்கைா்க ்க்ட�ாசி்கம்ள அடிபெம்டயா்க 
ப்காணடு ம்காபமெ்கள், பீங்கான்கள் ைற்றும் 
பொதியி்டல் ்ா�னங்கம்ள உற்ெத்தி ப்யகினை 
பெடமொரம் நிறுவனம் ISO 9001: 2015 �்ரச் 
்ானறி�ழு்டன SLS 1336 �்ரச் ்ானறி�மழயும் 
பவனறுள்்ளமை குறிபபி்டத்�க்்கது. மைலும், 
இந நிறுவனைானது, இனை்ளவில் உைவுப 
ொது்காபபு ஒழுஙகுெடுத்�ல் ்கருதி SLS 
22000�்ரச் ்ானறி�மழபெறுவ�ற்கும் 
�்டவடிக்ம்க எடுத்துவருகிைது. ைல்வாமன 
பி்ரம�்த்தில் சிறியப�ாழிற்்ாமலயா்க 2004 
ஆம் ஆணடில் ஆ்ரம்பிக்்கபெட்ட பெடமொரம் 
நிறுவனம் �ற்பொழுது இலஙம்கயில் 
முழுமையான பொதியி்டல் தீரவு்கம்ள 
வழஙகும் மு�னமையா்க நிறுவனைா்க 
்காைபெடுகிைது.

SABEA விருதுகள் வவனறு ்சா்தணன 
்பணைத்துள்்ள வ்பட்்பசார்ம் நிறுவனம் 

ப்காழும்பு, இலஙம்க - ்ரவம�் 
அபிவிருத்திக்்கான அபைரிக்்க அ்ர்ாங்கத்தின  
மு்கவ்ரமைபபு (USAID) வ்ளரநது வரும்  
ப�ாழில்முமனமவாம்ர அனுெவம்  வாயந� 
வணி்க நிபுைர்களு்டன  இமைபெ�ற்்கா்க 
இலவ் இமையவழி வழி்காட்டல்  
�்ளத்ம� இனறு ப�ா்டஙகிமவத்�து. www.
yes.youlead.lk எனும்  இமையத்�்ளத்தில்  
பொதுைக்்களுக்குக்  கிம்டக்கும்  �்ளைானது, 
இலஙம்க முழுவதிலுமுள்்ள ஆரவமுள்்ள 
ப�ாழில்முமனமவார  அவர்கள்  
முனபனபமொதும்  எதிரப்காள்்ளா� 
்வால்்கம்ள எதிரப்காள்்ள உ�வுவ�ற்்கா்கவும்  
ைற்றும்  அவர்க்ளது வணி்கங்களின  நீண்ட ்கால 
பவற்றிக்கு உ�வுவ�ற்்கா்கவும்  அவர்கம்ள 
100 இற்கும்  மைற்ெட்ட அனுெவமிக்்க 
வணி்கத்  �மலவர்கள்  ைற்றும்  வி்டய�ான 
நிபுைர்களு்டன  இமைக் கிைது.

USAID இன  YouLead ப்யற்திட்டம்  
ைற்றும்  ்ஸ்னக்்க ்ன்� ைனைம்  
ஆகியவற்றிற்கும்டயிலான ஒரு 
ெங்காணமையின  ஊ்டா்க, வணி்கங்கள்  
பவற்றிபெை உ�வுவ�ற்்கா்க �ங்கள்  
ம�்ரத்ம�யும்  நிபுைத்துவத்ம�யும்  
வழஙகுவ�ற்கு முனவரும்  �னனாரவல 
வழி்காடடி்களு்டன  ப�ாழில்முமனமவாம்ர 
இந�த்  �்ளம்  இமைக்கிைது. நீண்ட 
்கால நிமலமெைான �னமைமய 
உறுதிப்யவ�ற்்கா்க, வழி்காடடி்கள்  
ைற்றும்  வழி்காட்டபெடுமவாம்ர 
உள்வாஙகுவ�ற்கும் , வழி்காடடி்கள்  ைற்றும்  
வ ழி ்க ா ட ்ட ப ெ டு ம வ ா ரு க் கி ம ்ட யி ல ா ன 

ப�ா்டரபு்களில்  ைத்தியஸ்�ம்  
வகிபெ�ற்கும்  ைற்றும்  பு்கழ்பெற்ை 
வழி்காடடி்கம்ள வமலயமைபபில்  
இமைத்துக்ப்காள்வ�ற்கும்  ஒரு �னியான 
குழுவினர  உள்்ளனர .

“இலஙம்கயில்  ப�ாழில்முயற்சியும்டமை 
ைனபொஙகு மிகுதியா்க உள்்ளது. எனினும்  
ெல ப�ாழில்முமனமவாருக்கு அவர்களின  
சிந�மன்கம்ள ப்யற்ெடுத்துவ�ற்்கான 
அனுெவம்  இல்லாதிருபெது்டன  ஒரு 
வணி்கத்ம�  �்டாத்துவதில்   உள்்ள சிக்்கல்்கம்ள 
ம்கயாளும்  மொது அவர்கள்  �ைது ்கவனத்ம� 
இழக் கினைனர . இந� வழி்காட்டல்  �்ளத்தின  
ஊ்டா்க, அனுெவமிக்்க வழி்காடடி்களு்டன  
ஆரவமுள்்ள ப�ாழில்முமனமவாம்ர 
சிைந� முமையில்  இமைக்்கவும்  ைற்றும்  
ஒரு ்கட்டமைக்்கபெட்ட ப்யனமுமையின  
ஊ்டா்க இலஙம்கயில் ஆ்ரம்பிக்்கபெடும் ெல 
ப�ாழில் முயற்சி்களின  பவற்றி விகி� த்ம� 
அதி்கரிக்்கவும்  எங்க்ளால்  இயலுைாயிருக்கும் .” 
என ்ஸ்ன்க ்ன்� ைனைத்தின �மலவர �சி� 
விமஜசுந�்ர குறிபபிட்டார . 

 த�ொழில்முனைவ�ொருக்ொை இல�ச இனைய�ழி 
�ழி்ொட்டல்  �ளத்திற்கு உ�வி தசய்யும்  அதெரிக்ொ

பி்ளாஸ்ரிக் ்கழிவு்க்ளால் 
சூழலுக்கு ஏற்ெ்டக்கூடிய ொதிபமெ 
்கடடுபெடுத்தும் வம்கயில் ம�்த்தின 
ம்காழி இமைச்சி உற்ெத்தியில் 
�னைதிபமெ பவனறுள்்ள New 
Anthoney’s Farms (Private) Ltd, 100 
்�வீ�ம் உக்கும் பொதிமய அறிமு்கம் 
ப்யதுள்்ளது. அ�னூ்டா்க, �ைது 
உைவு பொதியி்டல் ப்யனமுமையில் 
உக்கும் பொதிமய அறிமு்கம் ப்ய� 
மு�லாவது ைற்றும் ஒம்ர ம்காழி இமைச்சி 
உற்ெத்தியா்ள்ரா்க தி்கழ்கினைது.

பு்கழ்பெற்ை �ரி��ரி ம்காழி 
இமைச்சி ப�ரிவு்களுக்்கா்க 
இந� உக்கும் பொதி அறிமு்கம் 
ப்யயபெடடுள்்ளது. இந�ப பொதி 
உற்ெத்தியில் ்கஞ்சிபெம், ப்லுமலாசு, 
�ாவ்ர எணபைய, சீனி, ம்காம்ரபபுல் 
மொனைன ெயனெடுத்�பெடடுள்்ளன. 
இமவ நு்கரவுக்கு ொது்காபொன�ா்கவும், 

விம்ரவில் உக்்கக்கூடிய�ா்கவும் 
அமைநதுள்்ளன. பி்ளாஸ்ரிக் 
்கழிவு மீள்சுழற்சி எனெ குறுங்கால 
தீரவு்கம்ள ைாத்தி்ரம் வழஙகுகினைது 
எனெ�ால், சூழலுக்கு �டொன 
ைாற்று பொதியி்டமல நிறுவனம் 
இனங்கணடிருந�து.

நு்கரமவாருக்கு மீள்சுழற்சி ப்யது 
ப்காள்்ளக்கூடிய அல்லது ப்காம்மொஸ்ட 

உ்ரைா்க ைாற்றிக் ப்காள்்ளக்கூடிய 
பொதிக்்கான ம�மவமய நிவரத்தி 
ப்யயும் வம்கயில், New Anthoney’s 
Farms இனால் ப�கிழ்ச்சியான ஃபிலிம் 
ைாதிரிமய வடிவமைக்்க முடிநதிருந�து.

அணமைய ைா�ங்களில், பொறுபபு 
வாயந� பி்ளாஸ்ரிக் ்கழிவ்கற்ைல் 
ப்யனமுமை ப�ா்டரபில் �ாடடினால் 
விழிபபுைரவு ஏற்ெடுத்�பெடடுள்்ளது. 
அ�ற்்கமைய, உற்ெத்தியா்ளர்களும் 
�யாரிபொ்ளர்களும் �ற்மொது 
மீ்ளப ெயனெடுத்�க்கூடிய, 
மீள்சுழற்சிக்குடெடுத்�க்கூடிய அல்லது 
ப்காம்மொஸ்ட ஆ்கக்கூடிய பொதியி்டல் 
முமை்கம்ள பினெற்ை �ம்மை 
அரபெணித்� வணைமுள்்ளன. ம்காழி 
இமைச்சி உற்ெத்தித் துமையில் இந� 
வழிமுமைமய பினெற்றுவம�யிடடு 
New Anthoney’s Farms மி்கவும் பெருமை 
ப்காள்கினைது.

உக்கும் ப�ொதியை அறிமுகம் பெய்யும் 
New Anthoney’s Farms 

 ்்கல வாழ்க்ம்க முமை்களுக்கும் 
தீரவளிக்கும் வம்கயில் 
�னது ம்மவ வழங்கல்்கள் 
ைற்றும் இமையத்�்ளத்ம� 
மைம்ெடுத்தியுள்்ள�னூ்டா்க, 
இலஙம்கயின அதிவி்ால  
Online Search �்ளைா்க patpat.
lk தி்கழ்கினைது. இந� புதிய 
மைம்ெடுத்�ல்்களு்டன, 
வாடிக்ம்கயா்ளர்களுக்கு �ற்மொது 
ெ்ரந�்ளவு �யாரிபபு்கள் ைற்றும் 
ம்மவ்கம்ள ஐநது பிரிவு்க்ளான 
வா்கனங்கள், ்நம�பெகுதி, 
ப்ாத்து்கள், ்கல்வி ைற்றும் ஓயவு 
மொனைவற்றிலிருநது பெற்றுக் 
ப்காள்்ள முடியும். இவற்றில் 
100,000க்கும் அதி்கைான வி்ளம்ெ்ரங்கள் 
ெடடியலி்டபெடடுள்்ளது்டன, 
�னி�ெர்களின ம�மவ்களுக்கு 
பொருத்�ைான வம்கயில் 
பி்ரத்திமய்கைான நிதி உ�வித் 
ப�ரிவு்கம்ளயும் ப்காணடுள்்ளது. 

இமையத்�்ளத்தில் 
ெடடியலி்டபெடடுள்்ள எந�பவாரு 
�யாரிபபு அல்லது ம்மவ 
ப�ா்டரபில் அவசியைான நிதி்ார 

உ�வி்கம்ள வழஙகுவ�னூ்டா்க, 
ொவமனயா்ளர்களுக்கு �ைது 
எதிரொரபபு்கம்ள நிமைமவற்றிக் 
ப்காள்்ளக்கூடிய உ�வி்கம்ள 
வழஙகுவது இந� இமையத்�்ளத்தின 
பி்ர�ான உள்்ளம்்ங்களில் ஒனைா்க 
அமைநதுள்்ளது. வா்கன குத்�ம்க்கள், 
ப்ாத்துக் ்க்டன்கள், ்கல்விக் ்க்டன்கள், 
பி்ரத்திமய்கக் ்க்டன்கள் ைற்றும் 
்க்டன அடம்ட்கள் மொனைவற்றுக்கு 
இந�த் �்ளத்தினூ்டா்க இலகுவா்க 
விணைபபிக்்க முடியும். ஒனமலன 
வாயிலா்க விணைபெங்கம்ள 
்ைரபபிக்்க முடியும் எனெது்டன, patpat.
lk அணியினர விணைபெ�ாரியு்டன 
ெதிமனநது நிமி்டங்களினுள் 

ப�ா்டரமெ ஏற்ெடுத்துவார்கள். 
விற்ெமனயா்ளர்கள் 
ைற்றும் விநிமயா்கத்�ர்கள் 
என இரு்ா்ராருக்கும் 
அனுகூலைளிக்கும் 
வம்கயில் இந�த் �்ளம் 
வடிவமைக்்கபெடடுள்்ளது்டன, 
இலகுவா்க அணுகி 
ொரமவயி்டக்கூடிய 
ெக்்கங்கம்ளயும் ப்காணடுள்்ளது. 

100 க்கும் அதி்கைான 
பிரிவு்கம்ளக் ப்காண்ட இந� 
்நம�பெகுதியில், இலத்தி்ரனியல் 
்ா�னங்கள், அழகு்ா�னப பொருட்கள், 
உைவு ைற்றும் ொனங்கள், ெல்்ரக்குப 
பொருட்கள் ைற்றும் ெல அம்்ங்கள் 
அ்டஙகியுள்்ளன. வாடிக்ம்கயா்ளர்கள் 
ைத்தியில் பு்கழ்பெற்ை 
�்ளைா்க இது அமைநதுள்்ளது. 
ெடடியலி்டபெடடுள்்ள பொருட்கள் 
அல்லது ம்மவ்கள் ப�ா்டரபில் 
மைலதி்க �்கவல்்கம்ளப பெற்றுக் 
ப்காள்வ�ற்்கா்க, WhatsApp ைற்றும் 
Viber ஊ்டா்க விற்ெமனயா்ளர்களு்டன 
ப�ா்டரமெ ஏற்ெடுத்தும் ப�ரிமவ 
வாடிக்ம்கயா்ளர்கள் ப்காணடுள்்ளனர. 

இலஙணகயின அதிவி்சால  Online 
Search ்த்ளமசாக patpat.lk 

சிடடி்னஸ் டிவலபைனட பிஸ்னஸ் ஃபினானஸ் 
பிஎல்சி (CDB) நிறுவனத்தின People.Planet.
Profit ப்காள்ம்கக்்கான அரபெணிபபுக்்கான 
ப்கௌ்ரவிபொ்க சிைந� கூட்டாணமை குடிை்கன 
விருது்கள் வழஙகும் நி்கழ்வில் பைாத்�ம் ஐநது 
விருது்கள் வழஙகி ப்கௌ்ரவிக்்கபெடடுள்்ளது. இந� 
நி்கழ்வு இலஙம்க வரத்�்க ்ம்மை்ளனத்தினால் 
ஏற்ொடு ப்யயபெடடிருந�து. ஒவபவாரு 
நிமலமெைாணமை அடிபெம்டமயயும் 
பினெற்றும் CDB, 15 பில்லியன ரூொய வரு்டாந� 
பு்ரள்வுக்கு அதி்கைான ப�ாம்கமய ெதிவு 
ப்யயும் நிறுவனங்கள் ைத்தியில் ஒடடுபைாத்� 
இ்ரண்டாமி்ட விரும� சுவீ்கரித்திருந�து. 

மைலும், ப�ா்டரச்சியான �ான்காவது �்டமவயா்க 
சிைந� ெத்து கூட்டாணமை குடிை்கன விருதுக்்கா்க 
CDB ப�ரிவு ப்யயபெடடிருந�து. ப்காவிட-19 
ப�ாற்றுப ெ்ரவல் ்காலபெகுதியில் நிறுவனம் 
பினெற்றியிருந� சிைந� ப்யனமுமை்களுக்்கா்க, 
Demonstrated Resilient Practices during COVID19 
ப்கௌ்ரவிபமெப பெற்றுக் ப்காண்டது. சிைந� 
அணிச் ப்யற்ொடு்கம்ள ப்கௌ்ரவிக்கும் வம்கயில் 
ஊழியர உைவு்கள் பிரிவின விரும�யும், CDB இன 
ஆக்்கத்திைமன பவளிபெடுத்தியிருந�மைக்்கா்க 
Best Presentation of an Application விருதும் 
வழங்கபெடடிருந�து.

CDB பி்ர�ை நிமைமவற்று அதி்காரியும் 
மு்காமைத்துவ ெணிபொ்ளருைான ைம�ஷ் 
�ானயக்்கா்ர ்கருத்துத் ப�ரிவிக்ம்கயில், “இந� 
ஆணடில் வழங்கபெட்ட ஒவபவாரு ஐநது 
விருது்களும் எைக்கு மி்கவும் விம்்டைான�ா்க 
அமைநதிருந�து. ஏபனனில் இந� 
விருது்களினூ்டா்க நிமலமெைாணமைமய 
பினெற்றியிருந� இலஙம்கயின கூட்டாணமை 
நிறுவனங்கள் ப்கௌ்ரவிக்்கபெடுகினைன. 26 
வரு்டங்களுக்கு முனனர ஆ்ரம்பித்� எைது ெயைம் 
மி்கவும் எளிமையான�ா்க அமைநதிருந�து்டன, 
்கடினைான�ா்கவும் இருந�து. ஆனாலும், இனறு 
நிதிச் ம்மவ்கள் துமையில் �ாம் முனமனாடி்க்ளா்கத் 
தி்கழ்வது்டன, �ாடடின சிைந� ஐநது வஙகி்ா்ரா� 

நிதிச் ம்மவ்கம்ள வழஙகும் நிறுவனங்களில் 
ஒனைா்க அமைநதுள்ம்ளாம். எைது அணியினர ெல 
்வால்்களுக்கு ைத்தியிலும் ம்கம்காரத்து, எைது 
வருைானத்ம�யும் இலாெத்ம�யும் அதி்கரிபெ�ற்கு 
ப்யலாற்றுவம� �ாம் அவ�ானித்திருநம�ாம்.” 
எனைார.

CDB இன ெயைம் எனெது ப�ா்டரச்சியா்க 
நிமலமெைாணமை ைற்றும் ப�ாழில்நுடெ பு்ரடசி 
ஆகியவற்மை அடிபெம்டயா்கக் ப்காணடு 
்கட்டமைக்்கபெடடிருந�து. “எைக்கு பெறுமெறு்கம்ள 
ெதிவு ப்யவது எனெது ைாத்தி்ரம் இலக்்கல்ல. 
கூட்டாணமை வழிமுமை்களின பி்ர�ான 
ப்காள்ம்க்கம்ள எைது வியாொ்ர �நதிம்ராொயத்தில் 
உள்வாஙகி இயஙகுவதில் ்கவனம் ப்லுத்துகினமைாம். 
இ�ன ்கா்ரைைா்க நிமலமெைாணமை எனெது எைது 
வியாொ்ரத்தின பி்ர�ான மூமலாொயத்தில் எபமொதும் 
உள்வாங்கபெடும் உள்்ளம்்ைா்க அமைநதுள்்ளது.” 
எனைார.

People.Planet.Profit உ்டன ப�ா்டரபும்டய 
ஒவபவாரு ப்காள்ம்கயு்டனும் ப�ா்டரபும்டய 
ொ்ரம்ெரிய வியாொ்ர விதிமுமை்களுக்கு 
அபொல் CDB க்கு ்கவனம் ப்லுத்துவ�ற்கு இந� 
நிமலமெைாணமை ைற்றும் ப�ாழில்நுடெ பு்ரடசி 
மொனைன தூணடியிருந�ன. எதிரொரபபு்கள் 
நிமைந� எதிர்காலத்ம� ம�ாக்கி CDB �்கரும் 
நிமலயில், குமைந� ்காென பவளியீடம்டக் 
ப்காணடு ப்யலாற்றுவது்டன, ்மூ்கத்தில் 

அதி்க்ளவு �ாக்்கத்ம� ஏற்ெடுத்தும் நிறுவனம் 
எனும் வம்கயில், ்காென �டுநிமல எனெம� 
ம�ாக்கிய �னது �்கரமவ ப�ா்டரநதிருந�து. 
CDB’இன ப�ாழில்நுடெ மூமலாொயம் எனெது, 
அ�ன நிமலமெைாணமை நி்கழ்ச்சி நி்ரலுக்கு 
ஆ�்ரவளிபெ�ா்க அமைநதிருபெது்டன, அ�ன 
விரிவாக்்கத்துக்கு ம்கப்காடுத்து, அதி்க்ளவு 
வ்ளங்கள் விமனத்திைனான நிறுவனைா்க தி்கழ 
ெங்களிபபு வழஙகுகினைது. இந� ப�ாழில்நுடெ 
்கவனம் ப்லுத்தும்க எனெ�னூ்டா்க CDB க்கு, 
மி்கவும் பின�ஙகிய, இலகுவில் ொதிபபுைக்கூடிய 
ைற்றும் கி்ராமிய ்நம�்கம்ளச் ப்னைம்டநது, நிதி 
உள்்ள்டக்்கத்ம� வம்கபெடுத்திக் ப்காள்்ள ஏதுவா்க 
அமைநதுள்்ளது.

CDB இன நிமலமெைாணமை ைற்றும் திைன 
மு்காமைத்துவ பிரிவின �மலமை அதி்காரி 
அம்ராஷி ்ரைதுங்க ்கருத்துத் ப�ரிவிக்ம்கயில், 
“CDB �னது கூட்டாணமை நி்கழ்ச்சி நி்ரலில் 
இரு �நதிம்ராொய தூண்கம்ளக் ப்காணடுள்்ளது. 
அதில் ்காென �டுநிமலயா்க ப்யலாற்றுவது, 
2030 ஆம் ஆண்ட்ளவில் ்மூ்க அக்்கமையு்டனான 
முனமனற்ைங்கம்ள ம�ாக்கி �்கரவ�ற்கு ெங்களிபபு 
வழஙகுவது ைற்றும் நிமலமெைான நிதியாணமை 
துமையில் முனமனாடியா்க அமைநதிருபெது 
மொனைன உள்்ள்டஙகியுள்்ளன. ்கல்வி, சு்கா�ா்ரம், 
நீர, தூய வலு, பொறுபபு வாயந� நு்கரவு, நிலத்தில் 
வாழ்க்ம்க ைற்றும் ெங்காணமை ஆகிய, ஏழு 
UNSDGக்கு முனனுரிமையளித்து எடடு பிரிவு்கம்ள 
நிறுவியுள்ம்ளாம். எைது எடடு பிரிவு்களும் 
புதுபபிக்்கத்�க்்க வலு  அடிபெம்டயிலான 
தீரவு்கம்ள வழஙகுவது, ெகி்ரபெட்ட 
பொரு்ளா�ா்ரத்ம� ப்யற்ெடுத்துவது, உயிரியல் 
ெ்ரம்ெலுக்கு ெங்களிபபு வழஙகுவது ைற்றும் 
ொது்காபபு, நிதி உள்்ள்டக்்கம், ்மூ்க �ாக்்கம் 
வகிக்கும் ப்யற்ொடு்கள், ஈடுொடடு்டனான 
அரத்�முள்்ள அணி அங்கத்�வர்கள் ைற்றும் 
பொறுபபு வாயந� ைற்றும் நிமலமெைான வரத்�்க 
�ாைம் ஆகியவற்றில் ்கவனம் ப்லுத்துகினைன.” 
எனைார.

 BCCS விருதுகளில் இரண்டாமி்த்தை சுவீகரிததைது CDB

பவள்்ளவத்ம� நித்திய ்கல்யாணி ஜுவலரி ஏழாவது 
�்டமவயா்கவும் ஏற்ொடுப்ய� இ்ரத்��ான நி்கழ்வு அணமையில் 
நிறுவன வ்ளா்கத்தில் பவற்றி்க்ரைா்க �ம்டபெற்ைது. 
பவள்்ளவத்ம� நித்திய ்கல்யாணி ஜுவலரி நிரவா்கத்தினரும் 
அ�ன ெணியா்ளர்களும் இமைநது ஏற்ொடு ப்ய� இந� 
இ்ரத்��ான நி்கழ்வில் சுைார 210 மெர ்கலநதுப்காண்டனர.

நித்திய ்கல்யாணி ெணியா்ளர்கள், வாடிக்ம்கயா்ளர்கள் 
ைற்றும் வரும்க�ந� பொதுைக்்களு்டன ெனாப்காம்ட 
இ்ராணுவ மு்காமின பொறியியல் ெம்டபபிரிமவச் ம்ரந� 
சிபொய்களும் இந� உயரிய ெணியில் ஆரவத்து்டன ்கலநது 
ப்காண்டனர. ம�சிய இ்ரத்� வஙகியின ெணியா்ளர்கள் 
ப்காழும்பு கிழக்கு ம்ராட்டரி ்கழ்கம் ஆகிய �்ரபபு்கள் இப 
ெணிக்கு ஒத்துமழபபு வழஙகி இருந�ார்கள். பவள்்ளவத்ம� 
நித்திய ்கல்யாணி ஜுவலரி ்மூ்கப ெணியா்க ஏற்ொடுப்யது 
இந� இ்ரத்��ான நி்கழ்வுப�ா்டரச்சியா்கஏழாவது�்டமவயா்கவு
ம் மி்கச் சிைபொனமுமையில் �ம்டபெற்ைது. அடுத்�ஆணடும் 
இந�நி்கழ்மவ�்டத்துவ�ற்கு�ாம் எதிரொரத்துள்ம்ளாம் 

என பவள்்ளவத்ம� நித்திய ்கல்யாணி ஜுவலரியின பி்ர�ை 
நிமைமவற்று அதி்காரியும் ப்காழும்பு கிழக்கு ம்ராட்டரி ்கழ்கத்தின 
�மலவருைான ஏ.பீ. பஜய்ராஜா ப�ரிவித்�ார.

பவள்்ளவத்ம� ்க்டற்்கம்ரப ெகுதி்கம்ள சுத்�பெடுத்�ல்,்ரவை� 
நிறுவனங்கம்ள அபிவிருத்தி ப்யவ�ற்கு ெங்களிபபு 
வழஙகு�ல், ொ்ட்ாமல்கள் ைற்றும் ொ்ட்ாமல ைாைவர்களின  
்கல்வித் �்ரத்ம� மைம்ெடுத்துவ�ற்கு உ�வி அளித்�ல் உள்ளிட்ட 
ெல்மவறு ம்மவ்களுக்கு இநநிறுவனம் முனனுரிமை அளித்து 
ஆரவத்து்டன ஈடுெடடு வருகிைது.  

பெள்ளெதயதை நிததிை கலைொணி ஜுெலரியின் 
ெமூகப�ணியில 7ஆெது இரததைதைொன நிகழ்வு

ப�ாழில்முயற்சியாணமையானது பவற்றிக்்கான நுமழவாயிலா்க 
்காைபெடும் நிமலயில் விம்்டைா்க இநநிமலமய �ாம் 
முநம�ய ம்காவிட 19 சூழலில் அவ�ானிக்்க கூடிய�ா்க இருந�து.
அதி்க்ளவு ைக்்கள் ப�கிழ்வான ைணித்தியாலங்கள் ைற்றும் 
ப�ாழில்முயற்சியாணமைமய ப�ரிவு ப்ய�து்டன �ைது ப்ாந� 
்மூ்கத்துக்கிம்டமய வரத்�்கத்ம� ்கடடிபயழுபெ உ�வும் ம�்ரடி 
விற்ெமனத்துமை மொனைவற்மை அவர்கள் ப�ரிவு ப்யவது 
அதி்கரித்�து.

அவர்கள் பெரும்ொலும் பொரு்ளா�ா்ர வலுவூட்டல் ைற்றும் 
பொரு்ளா�ா்ர சு�நதி்ர  ப�ாழில்முயற்சியாணமை ப்காணடு 
ஊக்குவிக்்கபெடுகிைார்கள்.அவர்களின வ்ளரச்சிமய ஆ�ரிக்கும் 
அம� மவம்ள  இத்�ம்கய இயக்்கவியமலப புரிநதுப்காள்வது ம�்ரடி 
விற்ெமனத் துமையின அடித்�்ளைா்க அமைகிைது என கும்ளாெல் 

மலஃபஸ்ம்டல் லங்காவின [Global Lifestyle Lanka] மெச்்ா்ளர 
ப�ரிவித்�ார. இலஙம்கயின முனனணி ம�்ரடி விற்ெமன நிறுவனைா்க, 
GLL முனமனாடியான  முயற்சி்கம்ளக் ப்காணடுள்்ள நிமலயில்  இது 
ப�ாழில்முயற்சியா்ளர்கம்ள  வ்ளரபெது்டன  ைடடுைல்லாைல், 
்மூ்கத்தின சிைந� �ல்வாழ்வுக்்கான ஆ�்ரமவயும் வழஙகுகிைது என 
அவர மைலும் ப�ரிவித்�ார.

சுய ப�ாழில்வாயபொனது பவற்றிக்கு ம�மவபெடும் அமனத்து 
ெணபு்கம்ளயும் ப்காணடுள்்ளது-உங்கள் ப்ாந�ைணித்தியாலங்களில்  
ப�ாழில் ப்யவது, �னிபெட்ட இலக்கு்கம்ள நிரையிபெது மொனைமவ 
திைமைமயக் ப்காணடிருபெவர்களுக்கு ஒரு ்கவரச்சி்க்ரைான ப�ரிவாகும் 
. "உங்களுக்்கா்க மவமல ப்யவ�ன �னமை்கள் ைற்றும் �னி�ெருக்கு 
விதிவிலக்்கான முடிவு்கம்ள அளிக்கும் அத்�ம்கய முயற்சி்களின 
ைதிபமெ அவர்கள் புரிநதுப்காள்கிைார்கள்".

பதைொழிலமுைற்சிைொ்ளரகளுக்கு அதிக இலொ�தயதை
 தைரும் குள்ளொ�ல யலஃப ஸயடைல லஙகொ



THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY FEBRUARY 06, 2022 272022 பெப்ரவரி 6 ஞாயிற்றுக்கிழமை

மைஷ ்ராசிக்்ா்ரர்மே, உங்ள் ்ராசிக்கு இந்த வா்ரம் நவ 
கி்ர்ங்ளின் சா்த்ைா  ்உள்ேது. ெத்தாம் வீட்டில் சூரியன், 
சனி, பு்தன், லாெ ஸ்தானததில் குரு, இ்ரண்ாம் வீட்டில் 
்ராகு, எட்்ாம் வீட்டில் ம்து பசவவாய், ஒன்ெ்தாம் 
வீட்டில் சுக்கி்ரன் என கி்ர்ங்ள் ெயணம் பசய்கின்்றன. 
்ராசிநா்தன் பசவவாய் ஒன்ெ்தாம் வீட்டில் சுக்கி்ரன் உ்ன் 
ெயணம் பசய்கி்றார. ெணத ம்தமவ்ள் பூரததியாகும். 
ப்தாழிலில் உள்ே பி்ரச்சிமன்ள் நீஙகும். சுெ பசலவு்ள் 
அதி்ரிக்கும். இந்த வா்ரம் எதிரொ்ரா்த ெண வ்ரவு வரும். 
குடும்ெததில் நிம்ைதியும் சநம்தாஷமும் அதி்ரிக்கும். 
பசாதது பி்ரச்சிமனயில் சுமூ  ்தீரவு ஏற்ெடும். புதிய நணெர-
்ளின் அறிமு்ம் கிம்க்கும்.   

சுக்கி்ரமன ்ராசி அதிெதியா்க் ப்ாண  ்ரிஷெ ்ராசிக்்ா-
்ரர்மே, ்ராசியில் உள்ே ்ராகு சில மந்ரங்ளில் ைனக்குழப-
ெதம்த ்தருவார. உ்ல் ஆம்ராக்கியததில் ் வனமும் நி்தான-
மும் ம்தமவ. சூரியன், சனி, பு்தன் இமணநது ஒன்ெ்தாம் 
வீட்டில் ெயணம் பசய்கின்்றன, எட்்ாம் வீட்டில் சுக்கி-
்ரன் பசவவாய் இமணநது ெயணம் பசய்வ்தால் மெச்சில் 
்வனம் ம்தமவ. ெயணங்ளில் நி்தானம் அவசியம். 
ெணம் விசயங்ளில் ்வனம் அவசியம் ்்ன் வாஙகும் 
மொது ்வனம். குடும்ெததில் ஒற்றுமை அதி்ரிக்கும். 
புதிய வாய்பபு்ள் ம்தடி வரும். மவமலயில் இருந்த பி்ரச்-
சிமன்ள் நீஙகும்.   

 பு்தன் ெ்வாமன ்ராசி அதிெதியா்க் ப்ாண  ்மிதுன 
்ராசிக்்ா்ரர்மே, இந்த வா்ரம் சூரியன் உங்ள் ்ராசிநா-
்தன் பு்தமனாடு இமணநது எட்்ாம் வீட்டில் சனிமயாடு 
ெயணம் பசய்கி்றார. ஏழாம் வீட்டில் சுக்கி்ரன், விம்ரய     
ஸ்தானததில் ்ராகு, ஆ்றாம் வீட்டில் ம்து, பசவவாய், ஒன்-
ெ்தாம் வீட்டில் குரு என கி்ர்ங்ள் ெயணம் பசய்கின்்றன. 
நீண  ்்ாலைா  ்எதிரொரத்த நல்ல ்ாரியம் நம்பெறும். 
அஷ்ை ஸ்தானததில் மூன்று கி்ர்ங்ள் இமணநதுள்-
ே்தால் பசயல்்ளில் நி்தானம் ம்தமவ. பெரிய அேவில் 
ெண மு்தலீடு்ள் பசய்ய மவண்ாம். உ்ல் ஆம்ராக்கியத-
தில் ்வனம் ம்தமவ. ந்ரம்பு ப்தா்ரொன பி்ரச்சிமன்ள் 
வ்ரலாம்.  

சநதி்ரமன ்ராசி அதிெதியா்க் ப்ாண  ்்்  ்்ராசிக்்ா்ரர-
்மே, இந்த வா்ரம் ்ராசிக்கு ஐந்தாம் வீட்டில் ம்து, ஆ்றாம் 
வீட்டில் சுக்கி்ரன் பசவவாய், ஏழாம் வீட்டில் சூரியன், 

பு்தன், சனி, எட்்ாம் வீட்டில் குரு லாெ ஸ்தான்ததில் 
்ராகு என கி்ர்ங்ள் ெயணம் பசய்கின்்றன. இந்த வா்ரம் 
உங்ளுக்கு சுெ பசலவு்ள் அதி்ம் இருக்கும். சம்ா்த்ரர-
்ள் வீட்டு விமஷசங்ளில் ெஙம்ற்பீர்ள். பி்ரச்சிமன்ள் 
முடிவுக்கு வந்தாலும் பொறுமைமய ்ம்பபிடிக்்வும். 
மவமலயில் இருந்த பி்ரச்சிமன்ள் நீஙகும். ்ணவன் 
ைமனவி இம்மய பி்ரச்சிமன்ள் வ்ர வாய்பபு உள்ேது   

சூரியமன ்ராசி அதிெதியா்க் ப்ாண  ்சிம்ை ்ராசிக்்ா்ரர-
்மே, இந்த வா்ரம் ்ராசிக்கு நான்்ாம் வீட்டில் ம்து ஐந்தாம் 
வீட்டில் பசவவாய் சுக்கி்ரன், ஆ்றாம் வீட்டில் சூரியன், 
சனி, பு்தன், ஏழாம் வீட்டில் குரு ெத்தாம் வீட்டில் ்ராகு என 
கி்ர்ங்ள் ெயணம் பசய்கின்்றன. மயா்ங்ளும் பவற்றி -்
ளும் நிம்றந்த அமைா்ைான வா்ரைா  ்அமைநதுள்ேது. எதி-
ரி்ள் ப்தால்மல்ள் நீஙகும். ம்தமவக்கு ஏற்ெ ெண வ்ரவு 
அதி்ரிக்கும். மவமல வாய்பபு்ளுக்்ான மொட்டி ம்தரவு-
்ளில் பவற்றி கிம்க்கும்.   

 பு்தன் ெ்வாமன ்ராசி அதிெதியா்க் ப்ாண  ்்ன்னி 
்ராசிக்்ா்ரர்ளுக்கு இந்த வா்ரம் நவ கி்ர்ங்ளின் சஞசா்ரம் 
சா்த்ைா  ்அமைநதுள்ேது. பூரவ புணணிய ஸ்தானததில் 
சூரியன், சனிமயாடு ்ராசிநா்தன் பு்தன் இமணநதுள்ோர. 
பிள்மே்ோல் நல்ல பசய்தி்ள் ம்தடி வரும் பசாதது 
மசரக்ம  ்ஏற்ெடும். நான்்ாம் வீட்டில் சுக்கி்ரன் பசவவாய் 
இமணவ்தால் ரியல் எஸம்ட் ப்தாழில் சி்றபெம -்
யும். பசாதது மசரக்ம  ்ஏற்ெடும். திருைணம் சுெ ்ாரியம் 
ம  ் கூடும். சநம்தாஷ நி்ழ்வு்ள் நிம்றய நம்பெறும். 
விருநது விமஷசங்ளில் ெஙம்ற்பீர்ள்.   

 சுக்கி்ரமன ்ராசி அதிெதியா்க் ப்ாண  ் துலாம் ்ராசிக்-
்ா்ரர்மே, இந்த வா்ரம் உங்ள் ்ராசிக்கு இ்ரண்ாம் 

வீட்டில் ம்து மூன்்றாம் வீட்டில் சுக்கி்ரன், பசவவாய், 
நான்்ாம் வீட்டில் சூரியன், சனி, பு்தன், ஐந்தாம் வீட்டில் 
குரு, எட்்ாம் வீட்டில் ்ராகு என கி்ர்ங்ள் ெயணம் பசய்-
கின்்றன. திருைண ்தம்்ள் நீஙகும் சுெ ்ாரியம் ம  ்கூடி 
வரும். ெண வ்ரவு அதி்ைா  ்இருக்கும். ப்தாழில் வியாொ-
்ரததில் லாெம் வரும். குழநம்த்ோல் சநம்தாஷம் அதி -்
ரிக்கும். விவசாயம் விருததியாகும். எதிரொ்ரா்த வம்யில் 
ெணம் கிம்க்கும். சம்ா்த்ர சம்ா்தரி்ோல் சநம்தாஷம் 
அதி்ரிக்கும். உ்றவினர்ோல் உ்தவி கிம்க்கும். சுெ ்ாரி-
யங்ள் நம்பெறும்.   

  பசவவாய் ெ்வாமன ்ராசி அதிெதியா்க் ப்ாண் 
விருச்சி  ் ்ராசிக்்ா்ரர்மே, மூன்்றாம் வீ்ான முயற்சி ஸ-
்தானததில் சூரியன், சனி, பு்தன் இமணநது ெயணம் பசய்-
கி்றார. ்ராசியில் ம்து இ்ரண்ாம் வீட்டில் பசவவாய் சுக்-
கி்ரன், நான்்ாம் வீட்டில் குரு, ஏழாம் வீட்டில் ்ராகு என 
கி்ர்ங்ள் ெயணம் உள்ேது. புதிய முயற்சி்ளுக்கு பவற்றி 
கிம்க்கும். மவமலயில் இருந்த ்தம்்ள் ்தாை்தங்ள் 
நீஙகும். சிலருக்கும் உதமயா  ்உயரவும் வருைானமும் அதி-
்ரிக்கும். உ்றவினர்ள் வீட்டு விமஷசங்ளில் ெஙம்ற்-
பீர்ள். ்தம்ெட்  ் ்ாரியம் ்தம்யின்றி நிம்றமவறும். 
்த்வல் ப்தா்ரபு சி்றபெம்யும்.   

 குரு ெ்வாமன ்ராசி அதிெதியா்க் ப்ாண  ் ்தனுசு 
்ராசிக்்ா்ரர்மே, உங்ள் ்ராசிக்குள் சுக்கி்ரன், பசவவாய், 
இ்ரண்ாம் வீட்டில் சூரியன்,பு்தன், சனி, மூன்்றாம் 
வீட்டில் குரு, ஆ்றாம் வீட்டில் ்ராகு, விம்ரய ஸ்தானததில் 
ம்து என கி்ர்ங்ள் ெயணம் பசய்கின்்றன. இந்த வா்ரம் 
உங்ளுக்கு குடும்ெ ஸ்தானததில் சூரியன் சனி இமணந-
துள்ே்தால் வீட்டிலும் அலுவல்ததிலும் ம்தமவயற்்ற 
வீண மெச்சிமன ்தவிரக்்வும். வாக்கு ப்ாடுதது ைாட்டிக்-
ப்ாள்ே மவண்ாம். ெண வருைானம் நன்்றா  ்இருக்கும். 
மவமலயில் இருந்த சிக்்ல்்ள் நீஙகும். ப்தளிவான ைனநி-
மலயில் முக்கிய முடிவு்மே எடுபபீர்ள். குடும்ெததில் 

சின்னச் சின்ன சணம  ்சச்ச்ரவு்ள் வ்ரலாம், விட்டுக்ப்ா-
டுதது பசல்வது நன்மைமய ஏற்ெடுததும்.   

சனி ெ்வாமன ்ராசிநா்தனா்க் ப்ாண  ்ை்்ர ்ராசிக்்ா்ரர-
்மே, ்ராசிநா்தன் சனி உங்ள் ்ராசியில் சூரியன் பு்தமனாடு 
ெயணம் பசய்கி்றார. இ்ரண்ாம் வீட்டில் குரு ஐந்தாம் 
வீட்டில் ்ராகு, லாெ ஸ்தானததில் ம்து, விம்ரய ஸ்தானத-
தில் சுக்கி்ரன் பசவவாய் என கி்ர்ங்ள் ெயணம் பசய்-
கின்்றன. மவமலயில் இருந்த ைந்த நிமல நீஙகும், உ்ல் 
ஆம்ராக்கியம் நலைம்யும் சுறுசுறுபபு ஏற்ெடும். ைரி-
யாம்தயும் ்தன்னம்பிக்ம்யும் அதி்ரிக்கும். ப்தளிவான 
ைனநிமலயில் இருபபீர்ள். மூத்த உ்ன் பி்றபபு்ளின் 
உ்தவி கிம்க்கும். உ்றவினர்ோல் நன்மை உண்ாகும். 
திடீர ெண வ்ரவு வரும். வீண பசலவு்ள் வ்ரலாம் ்வனம் 
ம்தமவ. வஙகி மசமிபபு அதி்ரிக்கும். ப்தளிவான ைனநி-
மலயில் இருபபீர்ள்.   

சனி ெ்வாமன ்ராசி அதிெதியா்க் ப்ாண  ்கும்ெ ்ராசிக்-

்ா்ரர்மே, நன்மை்ள் நிம்றந்த வா்ரைா  ்அமைநதுள்ேது. 
்ராசியில் குரு நான்்ாம் வீட்டில் ்ராகு, ெத்தாம் வீட்டில் 
ம்து, விம்ரய ஸ்தானததில் சூரியன், சனி, பு்தன் லாெ ஸ-
்தானததில் பசவவாய் சுக்கி்ரன் என கி்ர்ங்ள் ெயணம் 
பசய்கின்்றன. நிம்ைதியும் சநம்தாஷமும் நிம்றந்த வா்ரைா் 
அமைநதுள்ேது. உணவு விசயததில் ்வனம் ம்தமவ. 
பசய்யும் ப்தாழிலில் லாெதம்த அதி்ரிக்கும். திடீர ெண 
வருைானமும் சுெ விம்ரய பசலவு்ளும் அதி்ரிக்கும். 
குமெ்ர மயா்ம் ம்தடி வ்ரபமொகி்றது. மவமல பசய்யும் 
இ்ததில் சம்ெே உயரவும் அதி்ரிக்கும். பூரவீ  ்பசாததுப-
பி்ரச்சிமன்ள் நீஙகும்.   

குரு ெ்வாமன ்ராசி அதிெதியா்க் ப்ாண  ்மீன ்ராசிக்-
்ா்ரர்மே, விம்ரய ஸ்தானததில் குரு, லாெ ஸ்தானததில் 
சூரியன், சனி, பு்தன் இமணநதுள்ே்தால் ப்தாழில் வியா-
ொ்ரததில் லாெம் அதி்ரிக்கும். மு்தலீடு்ளில் லாெம் இ்ரட்-
டிபொகும். மூன்்றாம் வீட்டில் ்ராகு, ஒன்ெ்தாம் வீட்டில் 
ம்து என கி்ர்ங்ள் ெயணம் பசய்கின்்றன. புதிய ப்தாழில் 
ப்தா்ஙகும் மயா்ம் ம  ்கூடி வநதுள்ேது. விம்ரய ஸ்தானத-
தில் உள்ே குரு சுெ விம்ரய பசலவு்மே ஏற்ெடுததுவார. 
திடீர திருைண மயா்ம் ம  ்கூடி வரும். உ்றவினர்ள் வீட்டு 
விமஷசங்ளில் ெஙம்ற்பீர்ள். சுெ விம்ரய பசலவு்ள் 
அதி்ரிக்கும். பசவவாயு்ன் சுக்கி்ரன் இமணநது ெத்தாம் 
வீட்டில் ெயணம் பசய்வ்தால் ெ்தவியில் உயரவு ம்தடி 
வரும்.   
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 மேஷம்  

இலத்திரனியல் ஊடகஙகளினூடாகவும், பத் -
திரிகககள், மோழிமபயர்ப்புககள் ேற்றும் 
கல்வியியல் மெயற்பாட்டில் நீணடகால 

அனுபவம் மகாணட   அப்துல் ெேட்  தனது  82 
ஆவது அககவயில் இகைவனின் அகைப்கப  
ஏற்றுக மகாணடார்

ொய்நதேருதில் பிரல்பயமிகக கவத்தியராக 
திகழ்நத மீராொஹிபு முகம்ேது ஹுகைன் ேற்றும் 
மீராமலப்கப கதீஜா உம்ோ தம்பதிகளுககு ஏக புதல் -
வனாக அப்துல் ெேட் 1940.01.13 இல் பிை்நதார். 
கட்நத 32 வருட காலோக தனது 7 பிள்களைகளு-
டன் கல்கிகெயில் நிர்நதர வசிப்பிடோகக மகாணடு 
வாழ்நது வ்நதார். தனது இரணடு வயதில் தாகய 
இை்நத இவர் வாப்பம்ோவின் அரவகைப்பிலும் 
த்நகதயின் ஆதரவிலும் வளைர்்நதார். ேகனின் குை்ந -
கதப் பருவத்தில்  ேகனவிகய இை்நத  மபாதிலும் 
ேககன உரிய முகையில் வளைர்கக மவணடுமேன 
த்நகத அதிக பிரயனத்தனஙககளை மேற்மகாண-
டார். அப்மபாகதய நி்நதவூர் யூனியர் ஆஙகிலப் 
பாடொகலயில் (தற்மபாகதய அல் அஸரக) தரம் 
01 முதல் 05 வகரயான ஆரம்பக கல்விகயக 
கற்ைார். தரம் 06 முதல் ேருதமுகன அல் ேனார் 
ேத்திய கல்லூரியில் கல்விகயத் மதாடர்்நதார். 
இஙகு பிற்காலத்தில் ேருதமுகனயின் அகடயாளைங -
களைாக காைப்பட்ட ேருதூர்கனி, ேருதூர் மகாத்தன், 
யூ.எல்.ஏ. ேஜீட் ஆகிமயாருடன் ெக ோைவனானார். 
இவர்களுககு கற்பித்த புலவர்ேணி ஆ.மு. ெரிபுத்-

தீன் ஆசிரியரின் கற்பித்தல் மபாககில் ஈர்ககப்பட்டு 
அவரது விருப்பத்துககுரிய ோைவனாக ோறினார். 
புலவர்ேணி ஆ.மு ெரிபுத்தீனுககு ஆசிரியர் இட -
ோற்ைம் வைஙகப்பட்ட மபாது, இவர் தரம் 07 இல் 
இப்பாடொகலயிலிரு்நது விலகினார்.புலவர்ேணி 
ஆ.மு ெரிபுத்தீன்  அப்மபாகதய கல்முகன அரசினர் 
ஆணகள் கலவன் பாடொகலககு (தற்மபாகதய அல் 
அஸஹர்) இடம்ோற்ைம் மபற்ைமபாது அப்துல் ெேடும் 
அப்பாடொகலயில் மெர்்நது தரம் 08 முதல் SSC 
வகரயான கல்விகய மதாடர்்நதார். SSC பரீட்கெயில் 
சித்திமயயதிய எம் எச் ஏ ெேட் 1961 இல் ஆசிரியராக 
நியேனம் மபற்று, ோவடிப்பள்ளி முஸலிம் வித்தியா-
லத்தில் ஆசிரியர் கடகேகய ஆரம்பித்து ஒரு வருடம் 
கடகேயாற்றினார். பின்னர் அட்டாகளைச்மெகன ஆசி-
ரியர் பயிற்சிக கல்லூரியில் 1962 முதல் 1964 
வகரயில் பயிற்சி மபற்று, ொய்நதேருது ேல்ஹருஸ 
ைம்ஸ, கல்முகன ொஹிைா கல்லூரி, அநுராதபுரம் 
விமவகான்நதக கல்லூரிகளில் பயிற்ைப்பட்ட ஆசிரி-
யராக கடகேயாற்றினார்.மதாடர்்நது அநுராதபுரம், 
மிகி்நதலிலுள்ளை மிகி்நது சிஙகளை ேகா வித்தியாலயத்-
தில் இடோற்ைம் மெயயப்பட்டு சிஙகளை மோழிமூல 
ோைவர்களுககு இஸலாம் பாடத்கத கற்பித்தார். 
ஆசிரியராக கடகேயாற்றிக மகாணடரு்நத இககாலப்-
பகுதியில் கல்விப் மபாதுத் தராதர உயர்தரப் பரீட்கெக-
குத் மதாற்றி சித்திமயயதிய இவருககு மபராதகனப் 
பல்ககலககைக அனுேதி கிகடத்தது. அநுராதபுரத்தில் 
இரு்நது மகாணடு கணடியில் பட்டப்படிப்கப மதாடர 
முடியாத காரைத்தினால் கணடி உடதும்பர ஜாமிஉல் 
அஸஹர் ேகா வித்தியாலத்திற்கு இடோற்ைம் மபற்றுச் 
மென்ைார். பாடொகலயில் கடகேயாற்றிக மகாணடு 
முழு மேரமும் பல்ககலககைத்தில் கற்க முடியாத 

காரைத்தினால் மவளிவாரி-
யாக பட்டப்படிப்கப மதாடர 
முடியுோன ெ்நதர்ப்பத்கத 
பயன்படுத்தி பல்ககலக கைகப் 
படிப்கப மதாடர்்நதார். பல்க-
கலக கைத்தில் முதல் வருடம் 
மபாருளியல் பாடத்தில் இவர் 
மபற்ை A சித்தி காரைோக 
அப்பாடத்கத விமெடோக ஆங-
கிலத்தில் கற்ைார். இதன் கார-
ைோக இறுதி வருடத்கத முழு 
மேரோக கற்பதற்கான கற்கும் 
விடுமுகை (study leave) 
கயப்  பயன்படுத்தி B.Com 
கற்கககய நிகைவு மெயதார். 
பட்டப்படிப்கப பூர்த்தி மெயயும் 

வகரயில் பாடொகல ஆசிரியராக சுோர் 
12 வருடஙகள் மதாழில் புரி்நது வ்நத 
இவர், பின்னர் ேருதாகன மதாழில்-
நுட்பக கல்லூரியில் வணிக விரிவுகர-
யாளைராக நியமிககப்பட்டார்.சில வருடங-
கள் இஙகு கடகேயாற்றிய பின்னர் 
ோவகலயில் புதிதாக ஆரம்பிககப்பட்ட 
இலஙகக மதாகலக கல்வி நிறுவனத்-
திற்கு (தற்மபாகதய திை்நத பல்ககலக 
கைகம்) தமிழ மோழிப் மபாறுப்பதிகாரி-
யாக நியமிககப்பட்டார். அககாலத்தில் 
மகாழும்பில் ஏற்பட்ட கலவர சூைல் கார-
ைோக ெம்ோ்நதுகை மதாழில்நுட்பக 
கல்லூரிககு இடோற்ைம் மபற்று 1977 
முதல் 1980 வகரயில் பணிபுரி்நதார். 
கல்வி பயிற்சிககாக மவளி ோடுகள் பல-
வற்றிற்கு விஜயம் மெயதுள்ளை இவர், 
1980 களில் கேஜீரியா, கம்பியா 

ஆகிய ோடுகளில் விரிவுகரயாளைராக கடகேயாற்ைக 
கிகடத்த ெ்நதர்ப்பத்கத ெரியாகப் பயன்படுத்தினார். 
1983 ோடுதிரும்பி ெம்ோ்நதுகை மதாழில்நுட்பக 
கல்லூரியில் விரிவுகரயாளைராகவும், அதிபராகவும்  
1990 வகரயில் கடகேயாற்றினார். 1990 முதல் 
1991 வகரயில் மதஹிவகல மதாழில்நுட்பக கல்-
லூரியில் கடகேயாற்றும் காலத்தில் ேருதாகன 
மதாழில்நுட்பக கல்லூரியில் அதிபராக கடகேற்றிய 
காலத்தில் தமிழ முஸலிம் ோைவர்களைது மதாழில்-
நுடப் கல்விககாக தமிழப் பிரிமவான்று அகேப்பதில் 
முன்னின்று முன்னாள் அகேச்ெர் ஏ.சி.எஸ ஹமீட்-
டின்  அனுேதியுடன் எச்என்.டி ஏ பயிற்சிககளையும் 
ேருதாகன மதஹிவகளை கணடி மதாழில்நுட்பக 
கல்லூரிகளில் ஆரம்பித்தார். ஓயவு மபற்ை பின்பும் 

பகுதிமேர விரிவுகரயாளைராக அக கல்லூரி-
களில் கற்பித்தார். 

ேகை்நத தகலவர் அஸரப்பின்  புனர்-
வாழவு புனரகேப்பு அகேச்சின் ஆமலாெ-
கராக 6 வருடஙகள் கடகேயாற்றிய காலத்-
தில் கிைககு ோகைத்தில் அம்பாகை, 
நி்நதவூர், ேட்டககளைப்பு ,ோவட்டஙகளில் 
மதாழிற்பயிற்சி, கேட்டா, மபான்ை பயிற்சி 
நிகலயஙககளை, அகேப்பதற்கு ேகை்நத 
தகலவர் அஸரப்புடன் இகை்நது மெய-
லாற்றினார். அம்பாகை மதஹியத்த 
கணடி, பதியத்தலாகவ, தீகவாபி மபான்ை 
பகுதிகளுகமகல்லாம் மதாழிற்பயிற்சி 
நிகலயஙககளை புனர் வாழவு அகேச்சின் 
ஊடகாக நிதிகயப் மபற்று ஆரம்பித்து 
கவத்து அதகன மதாழிற்பயிற்சி அபிவி -

ருத்தி அதிகார ெகபககு பாரப்படுத்தும் திட்டமோன்-
றுககாகவும்  ேகை்நத அஷரபுடன் இகை்நது 
முன்னின்று உகைத்தார். ஸ்ரீ லஙகா முஸலிம் காங-
கிரஸின் ஸதாபகத் தகலவர் எம்.எச்.எம்.அஷரரஃப்  
புனர்வாழவு புனரகேப்பு ேற்றும் கப்பல்துகை 
அகேச்ொராக பதிவி வகித்த காலத்தினுள் 1995 
முதல் 2000 வகரயில் அகேச்சின் ஆமலாெகராக 
இரு்நதமதாடு ேட்டுேல்லாது, அம்பாகர, ேட்டககளைப்பு 
ஆகிய ோவட்டஙகளில் RVTC, DVTC பயிற்சி கேயங-
கள் அகேப்பதற்கான ஆமலாெகனககளை வைஙகியவ-
ராவார். அகேச்ெர் எம்.எச்.எம்.அஷரரஃப்பின் ேகைவிற்-
குப் பின்னர் அகேச்ெர் மபரியல் அஷரரஃப்பின் விமஷட 
ஆமலாெகராகவும் 2000/-2002 வகரயில் பணியாற்-
றினார். 

இவர் மகாணடிரு்நத ஆஙகிலம், சிஙகளைம் ஆகிய 
மோழித் மதர்ச்சிகள் காரைோக 2002 களில் வீரமக-
ெரி பத்திரிககயிலும், IMO (UN) இலும் தமிழ, ஆஙகில, 
சிஙகளை மோழி மபயர்ப்பாளைராக கடகேயாற்றும் ெ்ந-

தர்ப்பம் கிகடத்தது. இவவாைாக 
ஊடகத்தில் பணிபுரியும் காலத்தில் 
அதிகம் எழுதுவதற்கானக கிகடத்த 
ெ்நதர்ப்பஙககளை  ெரியாகப் 
பயன்படுத்தினார்.  ஓயவு மபற்ை 
காலத்திலும் இறுதியாக ேரணிகக 
முன்னும் பலரது கவிகதககளை 
இரசித்து அதகன ஆஙகில மோழி-
ோற்ைம் மெயது தனது முகநூ-
லில் பதிவிட்டார். மதஹிவகளை, 
ேருதாகன மதாழில்நுட்பக 
கல்லூரியில் அவகர மேசித்த 
மபரும்பான்கே ெக அதிபர்கள், 
விரிவுகரயாளைர்கள், ஊழியர்கள், 
அக கல்லூரிகளில் கற்ை ோைவ 
ோைவிகள் அவகர இறுதிக கட்-
டத்திலும் அவகரத் மதடி வ்நது 
உகரயாடிச் மெல்வார்கள். அவர் 

தனது ேகனுடம் மபசிவிட்டு இறுதி மூச்சுககு முன் 
தனது அெர்  மதாழுகககய நிகைமவற்றுவதற்கு 
வுலுச் மெயது கலிோ மொன்னவாமை அகேதியாக 
சிரித்த முகத்துடன்  தனது குடும்பத்திகனயும் இ்நத 
உலகத்திகனயும் விட்டு விகடமபற்றுச் மென்ைார்.  
எம்.எச். அப்துல் ெேட்டின் ஜனொ 31.01.2022 
அெர் மதாழுககயுடன் மதஹிவகளை ஜம்ஆப் பள்ளி -
வாெலில் ேல்லடககம் மெயயப்பட்டது. அவரது ெகல 
பாவஙககளையும் ேன்னித்து ஜன்னத்துல் பிர்தவஸ 
எனும் உயர்்நத சுவர்ககத்கத வைஙகுவானாக 
ஆமீன்

முஸ்லிம் சமூகத்தின் 
பெருமுது பசாம் அப்துல் சமட் 

கல்முனை பறககத்துல்்லாஹ்  ...?

ஓம் ெகதி, ஓம் ெகதி என உளைோர 
அகைத்திட்டால் ஓமடாடி வருப-
வமளை ேம் அகிலாணட ோயகி-

யாம் அன்கன பராெகதி, அழுத பிள்களை-
யின் குரல்மகட்டு, அரவகைத்து பால் 
மகாடுத்த பாலாம்பிககயல்லவா ேம் 
பராெகதி. அகிலத்திற்மக அன்கனயாய 
எம்கே அரவகைத்து காககின்ை அம்பி-
ககமய, அைகுேகலயின் அடிவாரத்தில் 
அன்கன 'முத்துோரி' எனும் ோேத்மதாடு, 
பன்னகோம் பதியாகிய ோத்தகளையின் 
ேணணிமல வீற்றிரு்நது, ஆணடாணடு 
காலோக ோசிோத ேக ேட்ெத்திரத்தில் ேங-
கலம் ேல்கிட பஞெரத பவனியிமல ேடுோ-
யகியாய வலம் வ்நது பகதர்தம் அஞ்ான 
இருள் அகற்றி மேய்ானமேனும் அருள் 
ஒளி ேல்கி, உலமகஙகும் வாழும் இ்நதுக-
களுககும் தன் அருள் ோரி மபாழிவது 
என்பது வரலாற்றுச் ொன்றும், சிைப்பும் 
மிககது என்பகத இ்நதுககளைாகிய ோம் 
அகனவரும் அறி்நத விடயோகும். அவவ-
ககயில் இவவருடமும் 28-.01-. 2022 இல் 

மகாடிமயற்ைத்துடன் ஆரம்போகி இருபத்-
கத்நது ோட்கள் அன்கன முத்துோரி 
அபிமஷகம், அலஙகாரம், ஆராதகன என 
விைாகமகாலம் பூணடு கைபதி, சிவன், 
அம்பாள், முருகன், ெணமடஸவரி ெகித-
ோக பஞெரதத்திமல சித்திரத் மதரிமல பவ-
னிவரும் காட்சிகய காைாத கண தான் 
என்னமவா? என சி்நதிகக மவணடிய 
நிகலயில், ோம் இலஙகக ோட்டின் 
இன்கைய சூழநிகலயிமல 'மகாமரானா--
19' என்ை மகாடிய அசுரன் ககயில் சிககித் 
தவித்து, ஆலயவழிபாடு, அபிமஷகம், 
ஆராதகன என அகககாட்சியில் காை-
மவணடிய நிகலயில் இருககின்மைாம். 
எனமவ இன்கைய நிகலகேககளை கருத்-
தில் மகாணடு ோமும் ேம் ோடும் ஆமராக-
கியோன, ஆன்மீக உைர்வுமகாணடு 
அன்மப வடிவானவர்களைாக வாை அன்கன 
முத்துோரி 17-.02-.2022 இல் மதமராடும் 
காட்சிகயயும் ேம் அகககணகளைால் 
தான் கணடு தரிசித்து அருளைாசிகயப் 
மபறுமவாம்.

அன்்னை முத்துமாரியின் 
மாசிமக உறசவத்தி்னை

அகககண்ால் தரிசிப்்ொம்

ோரியம்ோ முத்து ோரியம்ோ!
                ேகலயகத்தின் குலவிளைகமக ோரியம்ோ!
ோத்தகளைமயனும் பதினிமல
                ேஙகலம் பல ேல்கிடும் ேஙகளை - ோயகிமய!
தாயாய நீயும் மதமரறிவ்நமத
                தரணியில் துயரதகன தீராமயா - திருேகமளை
உயிர் மகால்லும் மகாமரானாவின்
                மகாரப்பிடியினின்று காத்திடாமயா - கருோரிமய
மவணடுமவாரின் வரமேலாம் தருபவமளை
                மவருடமன அழித்திடாமயா மவதகனகய - மவதோயகிமய
மதமரறிமய பஞெரத மதமரறிமய நீ
                பாவஙககளை ஒழித்திடாமயா - பவானிமய
அவனியிமல அல்லலுறும் யாவகரயும்
                ஆன்நதோய ஆமராககியோய - ஆதிெகதிமய
அச்ெமின்றி அவனிதனில் வாை
                அருளைாமயா நீ மதமரறி வ்நமத - அபிராமிமய 
ஆணடாணடு மதாறும் நீயும் அம்கேமய
                ஆடியாடி அகெ்நதாடி மதமரறிவரும் - மதவகிமய
அடியார்தம் குகைதீர்த்திடமவ நீயும்
                வாராமயா அம்பிககமய எஙகள் - குலவிளைகமக
விணைவர் துயர்மகடமவ நீயும்
                ேகிடாெரகன ெஙகரித்த - ெஙகரிமய
ேணணுயிராம் எம் ேன இருளைகல
                ோசி ேக மதமரறி வாராமயா - ேகாலட்சுமிமய
ோேரியம்ோ முத்து ோரியம்ோ
                ேகலயகத்தின் குலவிளைகமக - முத்து ோரியம்ோ

மலையகத்தின் குைவிளக்க மாரியமமா
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2020ஆண்டு வெளி-
ெந் து , வ ெ ரி -
வுக்கு ெந்ெ 

சிறுகதெத் வெொகுப்புகளில் 
2020ஆம் ஆண்டு வெளி -
ெந்ெ சிறுகதெத் வெொகுப் -
புகளில் சிறந்ெ சிறுகதெத் 
வெொகுப்்ொக மல்லிதக 
சி.குமொரின் “ வெடத்ெனம் ‘ 
வெரிவுவெய்யப்்ட்டுள்ளது.  

2020ஆண்டு வெளிெந் -
து,வெரிவுக்கு ெந்ெ கவிதெத் 

வெொகுப்புகளில் 2020ஆம் 
ஆண்டு வெளிெந்ெ 

கவிதெத் வெொகுப்பு 
வெொகுப்புகளில் சிறந்ெ 
கவிதெத் வெொகுப் -
்ொக வெலிமதட 
ரபீக்கின் “ ஒரு 
நொனும் இன்னும் ஒரு 
நொனும் ‘ வெரிவு வெய -

்யப்்ட்டுள்ளது.  
2020 ஆம் ஆண்டு 

சி ங க ்ள த் தி லி ருந் து 

ெமிழில் வமொழிவ்்யரக்கப்்ட்ட சிறந்ெ 
நொெலொக எம்.ரிஷொன் ஷரீப்பின் வமொழிவ் -
்யரப்பில் வெளி ெந்திருக்கும் கத்்யொனொ 
அமரசிங்ஹ வின் ெரணி- எனும் நொெல் 
வெரிவு வெய்யப்்ட்டுள்ளது.  

2020ஆண்டு வெளிெந்து ,வெரிவுக்கு 
ெந்ெ நூல்களில் முெல் நூல் வெளியிட்ட 

இ்ளம் ்தடப்்ொளியின் நூலுக்கொன விரு -
துக்கு ஆ.வல.மு.இரஷொத்தின் ஒளி பூக்கும் 
இரவு எனும் த்ஹக்கூ வெொகுதி வெரிவு 
வெய்யப்்ட்டுள்ளது. 

இதெ 23ெது வகொடவக வெசி்ய ெொகித் -
தி்ய விருது- முடிவுகள.   கீழக்கொணுெது 
2020க்கொன வகொடவக வெசி்ய ெமிழ ஆக்க 

இலக்கி்யப் பிரதிகளுக்கொன வ்ொட்டி-முடிவு -
கள சிறந்ெ சிறுகதெத்வெொகுதி்யொக ்ொலரஞ் -
ெனி வெ்ய்ொலின் “ வநத்திக்கொசு” எனும் 
வெொகுப்பும், சிறந்ெ கவிதெத் வெொகுப் -
்ொக ென்ஸி கபூரின் “ பிறப்பிட நிழலி -
வல”எனும் வெொகுப்பும் வெரிெொகி இருக் -
கின்றன  .

1880 களில் வகொழும்பின் ்ல்வெறு இடங -
களில் நொடகஙகத்ள அரஙவகற்றுெெற்-
கொக ்ல ெற்கொலிக வகொட்டதககளும் 

கூடொரஙகளும் உருெொகின. வகொழும்பு மணற்்ொதெக -
ளில் குதிதர ெண்டிகள ெொன் ஓடிக்வகொண்டிருந்ென. 
அந்ெக் கொலத்தில் நொடகம் மட்டுவம வகொழும்பு மக்க -
ளுக்கு இருந்ெ ஒவர ஒலி - கொட்சி ஊடகம்.  

வ்விலி்யன் திவ்யட்டர, வ்ொது மண்ட்ம் (்ப்ளிக் 
வ்ஹொல்), ெரஸெதி மண்ட்ம் வ்ொன்ற அரஙகுகள 
அப்வ்ொதிருந்ென. இெற்றில், வகொழும்பு வகொட்தட-
யில் உள்ள ரொக்வகட் வகொரட்டில் இருந்ெ பி்ளெர மண்-
ட்ம் மிகவும் பிர்லம். ஆனொல் 1886ல் அதுவும் தீயில் 
அழிந்து வ்ொனது.   

1888களில் ஓடு வெ்யப்்ட்ட கட்டடத்துடன் கூடி்ய 
புதி்ய மண்ட்ம் கட்டப்்ட்டு ெந்ெது. வ்ஸடி்யன் 
நடன நிறுெனத்தின் முகொதம்யொ்ளர தெமன் சில்ெொ 

இெற்கொன மு்யற்சித்ய எடுத்திருந்ெொர. ஆனொல் புதிெொக 
கட்டப்்ட்ட மண்ட்மும் ெற்கொலிக கட்டிடமொகவெ 
இருந்ெது.   இப்்ன்ெலெந்திக்கு அருகில்  மிகவும் ெெ-
தி்யொன, முழுதம்யொன வ்ொதுமண்ட்ம் (பின்னரஎம் -்
்யரமண்ட ்ம்) கட்டப்்ட்டு முடிக்கப்்ட்டது. அதுவும் 
சிறிது கொலத்தில் இடிந்து விழுந்ெது. 1900 அ்ளவில்புறக்-
வகொட்தட மல்ெத்தெ வீதியில் நியூ ஸவ்ொரட்ஸ வ்ொரட்-
வ்ஹொல் என்ற ெற்கொலிக அரஙகமும் இ்யஙகி ெந்ெது.  

முென்முெலில் இவெொறு நொடகஙகத்ளக் கொண்பித்ெ 
இடமொக புறக்வகொட்தட ெொன் திகழந்ெது. பின்னர புறக் -
வகொட்தடயிலிருந்து சிறிது தூரத்தில் இருந்ெ மருெொதன 
நொடகஙகத்ள கொண்பிக்கும் பிர்லமொன இடமொக 
மொறி்யது. புறக்வகொட்தடத்யச் வெரந்ெெரகளும் நள-
ளிரவில் நொடகம் ்ொரக்க மருெொதனக்கு ெந்ெொரகள. 
‘மருெொன ப்ரீதி நத்ெல் நொட்டி்ய கண்டொ்யம்’ மருெொதன 

வ்ொ்ஸ வீதியில் (இப்வ்ொது வெெனம்பி்யொதிஸ்ஸ 
மொெத்தெ) ஓரி்யண்டல் தி்யட்டர நிறுெனம் வ்ொன்ற 
நொடகக் கம்்னிகள அப்வ்ொது பிர்லமொக இ்யஙகின.  

1908 இல் சிஙக்ள நொடகக் கம்்னி மருெொதனயில் 
ஆரம்்மொனது. வெம்ஸ வ்வரரொ என்கிற பிர்ல ெரத்-
ெகர ெொன் அென் ெதலெர. 
அெர முென் முெலில் 1906 
ஆம் ஆண்டு புதி்ய மண்ட்ம் 
ஒன்றில் முெலில் நொடகத்தெ 
வமதடவ்யற்றினொர. பிற்கொ-
லத்தில் அந்ெ இடத்தில் ெொன் 
இன்தற்ய எல்பின்ஸடன் 
மண்ட்ம் நிறுெப்்ட்டது.  

ெண்தட ெெொலொல் உருெொன 
டெர மண்ட்ம்  

மருெொதனயில் யூனி்யன் 
வமவெஞ்ெர வ்ஹொட்டல் 
உரிதம்யொ்ளர கவனவகொட 
அப்பு்ஹொமிலொவக வ்ஹந்தி -
ரிக் வெனவிரத்ன. ஒரு நொள 
அெருதட்ய மகன் எட் -
மண்ட் புறக்வகொட்தடயில் 
உள்ள ஒரு திவ்யட்டருக்கு 
நொடகம் ்ொரக்கச் வென்ற -
வ்ொது ெம்புச் ெண்தடயில் 
அகப்்ட்டொர. அப்வ்ொது 
மருெொதனக் குழுவினர 
புறக்வகொட்தட கும்்லிடம் அடிெொஙகி ெரவெண்டி 
ஏற்்ட்டது. இந்ெக் க்ளஙகத்திலிருந்து விடு்ட எட் -
மண்ட் ஒரு விசித்திரமொன வ்யொெதனத்ய முன்தெத் -
ெொர. அெொெது அெரது குடும்்த்தினர ெதலதமயில் 
ஒரு திதர்யரஙதக கட்டுெது. அதுவெ மற்ற திதர்யரங -
குகத்ள முறி்யடிக்கும் என்ற எண்ணம் அெருக்கு உரு -

ெொனது. எட்மண்ட் இந்ெ வ்யொெதனத்ய ெனது ெந்தெ 
வ்ஹந்திரிக்கிடம் வெொன்னொர. மருெொதனயில் நிரந்ெர 
திதர்யரஙகம் அதமக்கும் இத் திட்டத்தெ வ்ஹந்திரிக் 
ஏற்றுக்வகொண்டொர. இப்்டித்ெொன் இலஙதகயின் முெ -
லொெது நிரந்ெர நொடக மண்ட்மொன டெர மண்ட்ம் 
கட்டப்்ட்டது.   

வ்ஹந்திரிக் முெலொளி 1907 ஆம் ஆண்டு வெப்டம் -
்ர மொெம் 27 ஆம் திகதி ்ஞ்சிகொெத்தெ வீதியில் 
குதிதரத் வெொழுெத்திற்கு ஒதுக்கப்்ட்ட கொணித்ய 
2000 ரூ்ொவுக்கு ெொஙகினொர. அந்ெ 68 வ்ரச்ெஸ கொணி 
'வமரக்்ஞவக ெத்ெ' என அதழக்கப்்ட்டது.   

வெொன் ெ சில்ெொ ெதலதமயிலொன நொடகக் குழுவுக்கு 
அப்வ்ொது ெரவெற்பு அதிகம். நொடகம் நடத்தும் அரங-
கஙகளின் ்ற்றொக்குதற இருந்ெெொல் அெற்கொன மு்யற்சி -
யும் கூட ெணிக ரீதியில் இலொ்ம் ெரத்ெக்கவெ என்்தெ 
அெர உணரந்ெொர. இறுதியில் இந்ெ நிலத்தில் ஒரு வெசி்ய 

திதர்யரஙகத்தெக் கட்டுெவென முடிெொனது.  
வ்ௌத்ெ மறுமலரச்சி கொலத்தெத் ெொண்டி 

சுவெசி்யத்தெக் வகொருகிற இ்யக்கஙகள வீரி்ய-
மொக எழுச்சி்யதடந்ெ கொலம். மதுவெொழிப்பு 
இ்யக்கம் இதில் முக்கி்யமொன அஙகத்தெ 
ெகித்ெது. சுவெசி்ய ்ண்்ொட்தட ெலியுறுத்-
தும் ்ல மு்யற்சிகத்ள அப்வ்ொதெ்ய இலங-
தகத் ெதலெரகள முன்வனடுக்கத் வெொடஙகி-
யிருந்ெனர.  

டெர திதர்யரஙகிற்கொன அடிக்கல் நொட்டும் 
நிகழவு ெம்பிரெொ்ய முதறப்்டி 
இடம்வ்ற்றதுடன் அக்கொல 
சுவெசி்ய ெதலெரகள ்லரும் 
கலந்துவகொண்டனர.   

ெ ம் பி ர ெ ொ ்ய பூ ர ெ ம ொ க 

கொதல ஏழு மணிக்கு திறந்து -
தெத்ெெர அனகொரிக ெரம -
்ொல. இந்ெ நிகழவில்டீ.எஸ.
வெனநொ்யக்க, எப். ஆர. வென -
நொ்யக்க, வெர.வ்ொன்னம்்லம் 
இரொமநொென், டி. பி. ெ்யதி -
லக, ெலிசிஙக ்ஹரிச்ெந்திர, 
பி்யெொெ சிறிவென, ெட்டத்ெ -
ரணி வெொன் ெ சில்ெொ வ்ொன்ற 
அன்தற்ய பிர்லஙகள கலந்து -
வகொண்டனர.  

டெர மண்ட்ம் ஒன்றதர 
ஆண்டுகளில் கட்டப்்ட் -
டது. டிெம்்ர 16, 1911 இல் 

திறக்கப்்ட்டதும் ெொரல்ஸ ட்யஸின் "்ொண்டுகொ்்யொ" 
என்கிற நொடகம் முெலில் அரஙவகற்றப்்ட்டது. வ்ஹந் -
திரிக்கின் மகத்ள விெொகம் வெயெ ெழக்கறி்ஞர ெொன் 
ெொரல்ஸ ட்யஸ. அெரின் முெல் நொடகம் ெொன் “்ொண்டு -
க்ொ்ய”. இந்ெ நொடகத்துக்கொன உதடகள அதனத்தும் 

்ம்்ொயில் இருந்து வகொளெ -
னவு வெய்யப்்ட்டிருந்ென.  

வ்ருந்திர்ளொன மக்கள 
கலந்து வகொண்ட முெல் 
நிகழச்சி. அது அவமொக 
வெற்றி வ்ற்றவெொடு, அன்று 
இரவு நதடவ்ற்ற சிறப்் 
வமதடவ்யற்றத்துக்கு அப் -
வ்ொதெ்ய இலஙதகயின் 
பிட்டிஷ் ஆளுநர வ்ஹன்றி 
வமக்கலம் ெருதக ெந்திருந் -
ெொர. அப்வ்ொதிருந்து டெர 
மண்ட்ம் இலஙதகயின் 
நொடகம் மற்றும் நொடகக் கதல 
ெரலொற்றில் ஒரு ெனித்துெ -
மொன தம்யமொக மொறி்யது.  

லண்டன் வகொபுரத்தெ 
(Tower of London) மொதிரி்யொ -
கக் வகொண்ட மூன்று முகங -
கத்ளக் வகொண்ட கடிகொரக் 
வகொபுரத்தின் மொதிரியில் ெொன் 
அது கட்டப்்ட்டது. வ்்யரும் 
கூட அெதன முன்மொதிரி்யொ -

கக் வகொண்டு “டெர வ்ஹொல்” எனப் வ்்யரிடப்்ட் -
டது. ்ம்்ொயிலிருந்து வகொண்டு ெரப்்ட்ட சிறப்புத் 
திதரத்யயும், நவீன வமதட உ்கரணஙகளுடன் கூடி்ய 
டெர திவ்யட்டதர 1,500 ்ொரதெ்யொ்ளரகள ெதர 
அமரக் கூடி்யெொக அது கட்டி முடிக்கப்்ட்டிருந்ெது. 
முென்முெலில் அரஙவகற்றப்்ட்ட “்ொண்டுகொ்்ய” 

நொடகம் இலஙதக நொடகக் கதல ெரலொற்றில் குறிப் -
பிடத்ெக்க தமல்கல்லொகவும் திகழகிறது. அன்தற்ய 
்ொரம்்ரி்ய மரபுகத்ளத் ெொண்டி, ெொெொரண கிரொமத்து 
ெொழக்தகத்ய வி்யத்ெகு முதறயில் உள்ளடக்கி்ய 
நொடகம் அது.  

டெர மண்ட்ம் ஒரு வெசி்ய நொடக அரஙகொக நிறு -
ெப்்ட்ட வநரத்தில், அது சுமொர 120 நிரந்ெர கதல்ஞர -
கத்ளக் வகொண்டிருந்ெது. டெர மண்ட்ம் நிதனவு 
மலவரொன்றின் பிரகொரம், டெர மண்ட்த்தின் சிவரஷ்ட 
நொடக கதல்ஞர ஒருெரின் மொெொந்ெ ெம்்்ளம் 400 
ரூ்ொெொக இருந்ெது. இது ஒரு வ்ரி்ய ெருமொனம். 
கொதல 9.00 மணி முெல் 12.30 மணி ெதர ்யிற்சி, 
மதி்யம் 12.30 மணி முெல் 4.20 மணி ெதர ஓயவு, 
மொதல 4.30 மணிக்கு நொடகத்திற்கொன ஆதடகத்ள 
அணிந்து அரிெொரம் பூசி ெ்யொரொெல், மொதல 6.30 
மணிக்கு முெல் நொடகம், இரவு 10.30 மணிக்கு இரண் -

டொெது என்்து இெரகளுக்கொன தின 
நிகழச்சி நிரல்.  

டெர மண்ட்த்தில் அரஙவகற்றப் -
்ட்ட நொடகத்தில் “வெெனொம்பி்ய -

திஸ்ஸ” நொடகத்தில் உயிருள்ள மொன் 
்்யன்்டுத்ெப்்ட்டெொகக் கூறப்்டுகி -

றது. பின்னர மொன் இறந்ெவ்ொது மெச் 
ெடஙகுகளுடன் கூடி்ய இறுதிக் கிரித்ய 

நடத்ெப்்ட்டெொகவும் அறி்யக் கிதடக்கிறது. 
1915 இல் சிஙக்ள-முஸலிம் கலெரத்தின் வ்ொது டெர 
மண்ட் உரிதம்யொ்ளரும், முக்கி்ய நொடக ஆசிரி்யர -
களும் சிதற தெக்கப்்ட்டிருந்ெனர. 
அக்கொல நொடகஙகளில் வ்ரும்்ொலொ -
னதெ வெெொபிமொனத்தெ தூண்டுகிற 
நொடகஙக்ளொகவும் சிஙக்ளெரகத்ளக் 
கி்ளரச்சிக்குத் தூண்டின என்றும் ஆஙகி -
வல்ய ஆட்சி்யொ்ளரக்ளொல் குற்றம் சுமத் -
ெப்்ட்டவெ இெற்கும் கொரணம். வெொன் 
எண்டரென் ஆளுநரொக ெந்ெென் பின்னர 
1916 ஆம் ஆண்டு ஆயுள ெண்டதன 
விதிக்கப்்ட்ட டெர மண்ட்த்தின் உரி -
தம்யொ்ளரகள விடுவிக்கப்்ட்டனர, 
டெர மண்ட்ம் உளளிட்ட மற்ற அரங -
குகளின் மீது இருந்ெ ெதட விலக்கிக் 
வகொள்ளப்்ட்டது.  

டெர மண்ட்த்தின் நொடக ஆசி -
ரி்யரகள ஒவவெொரு பிரதித்யயும் 
ஒவவெொரு ்ொடதலயும் மனப்்ொ -
டம் வெய்ய வெண்டியிருந்ெது. இென் 
வித்ளெொக, நொட்டின் முெல் வெொழில் -
முதற நொடகக் குழு உருெொனதுடன் 
டெர மண்ட்த்து சுற்றுலொ நொடகக் 
குழு உருெொனது. இக்குழுக்கள நொட -
்ளொவி்ய ரீதியில் ்ல்வெறு இடஙகளுக் -
குச் வென்று நொடகஙகத்ள நிகழத்தி -
னொரகள.  

வ்ஹந்திரிக் முெலொளியின் மரணத்தின் பின்னர 
அெரின் பிளத்ளகளின் வெொத்துச் ெண்தடக்ளொல் 
டெர மண்ட்த்தின் வெ்யல்்ொடுகள ஸெம்பித்து 
வ்ொனது. இவெ கொலப் ்குதியில் இலஙதகயில் 
வம்ளனப்்டம் (Silent Film) க்ளத்துக்கு ெந்து வெரந் -
ெது. இது நொடகத்துதறத்ய வமதுவமதுெொக அரித்து 
விழுஙகி்யது. இென் பின்னர இலஙதகக்குள பிரவெ -
சித்ெ சினிமொத்துதறயில் சினிமொ நடிகரக்ளொக ஆன -
ெரகள ்லர டெர மண்ட் நொடக ெத்யில் இருந்து 
வென்றெரகவ்ள. சிஙக்ள சினிமொவின் முெலொெது 
கெொநொ்யகி்யொன ருக்மணி வெவியும் டெர நொடகக் 
குழுதெச் வெரந்ெெவர.  

வெப்டம்்ர 12, 1931 இல் "தெரன் ஆஃப் 
்ொக்ெொத்" (Baghdad Nu Bulbul என்கிற ெதலப்பு 
ஆஙகிலத்தில் Siren of Bagdad) திதரப்்டம் வெளி -
்யொனவுடன், அதுெதர வெசி்ய நொடக தம்யமொக 
இருந்ெ டெர மண்ட்ம்; சினிமொ திவ்யட்டரொகவும் 
ெடிவெடுத்ெது. 

ெமது வெொழிதல இழந்ெ நொடகக் கதல்ஞரகள 
அன்தற்ய வெொழிற்ெஙகத் ெதலெரொன ஏ.ஈ.குணசிங -
கதெ அணுகி ெட்ட உெவி வகொரினர. அென் பிரகொரம் 
வி்யொழக் கிழதமகளில் நொடகஙகளுக்கு ்்யன்்டுத் -

துெது என்கிற ெமரெத்துக்கு ெந்ெனர.  
இந்ெ கொலகட்டத்தில் திதரப்்டஙக -
ளின் ெருதக்யொல் நொடகத்துதற கடும் 
ெெொல்கத்ள எதிரவகொண்டது. டெர 
மண்ட்த்தில் நொடகஙகள ெனிக்கிழதம -
களில் மட்டுவம வமதடவ்யற்ற்ட்டன. 

ஆனொல் டெர திதர்ய -
ரஙகம் ஒரு நொடக அரங -
கமொக அறி்யப்்ட்டி -
ருந்ெவெ ெவிர சினிமொ 
திவ்யட்டரொக அல்ல. 
1935 முெல் 1955 
ெதர, நொட்டின்வ்ரி்ய 
நொடகக் கதல்ஞரகத்ள 
உருெொக்கி வெளிக் -
வகொணரந்ெதில் டெர 
மண்ட்ம் வ்ரும் 
்ணி்யொற்றி இருந்ெது. 

1927 ஆண்ட்ளவில் 
வகொழும்பில் இ்யஙகி 
ெந்ெ ஒவரவ்யொரு 
நொடக மண்ட்ம் டெர 
திவ்யட்டர மட்டும் 
ெொன்.  

டெர ்ஹொல் திவ்யட் -
டர 1941 இல் இரண் -
டொம் உலகப் வ்ொரின் 
வநருக்கடிகள கொரண -
மொக மூடப்்ட்டது. 

மீண்டும் 1947 ஏப்ரலில் சிவலொன் திவ்யட்டரஸ நிறுெ -
னம் டெர மண்ட்த்தெ 125,000 ரூ்ொவுக்கு வகொள -
ெனவு வெயெது. அென் பின்னர சிவலொன் தி்யட்டரஸ 
நிறுெனத்தின் இ்யக்குனரொன எம்.வெல்லமுத்துவும், 
சினிமொ கம்்னி லிமிட்டட் உரிதம்யொ்ளர வக.குணரத் -
தினத்துடன் இதணந்து டெர மண்ட்த்தெ சினிமொ 
திவ்யட்டரொக இ்யக்குெெற்கொக “சினிமொ வடொக்கீஸ” 
என்கிற நிறுெனத்தெ ஆரம்பித்ெொரகள. 

டெர மண்ட்த்தெ அரெ உடதம்யொக்கி ்தழ்ய -
்டி நொடகஙகத்ள நிகழத்தும் மண்ட்மொக ஆக்கும் -
்டி 1965 – 1970 கொலப்்குதியில் அன்தற்ய டட்லி 

அரெொஙகத்துக்கு டெர 
நொடகக் கதல்ஞரகள 
வகொரிக்தக தெத்ெொர -
கள. ஆனொல் அது 
நி த ற வ ெ ற வி ல் த ல . 
இந்ெக் கொலப்்குதியில் 
டெர நொடக ெத்யின் 
கதல்ஞரகள ெொழ -
ெெற்கு சிரமப்்ட்டு 
வ க ொ ண் டி ருந் ெ ொ ர க ள . 
ெர்ளொ ்ொய என்கிற 
வ்ண் கதல்ஞர தூக் -
கிட்டு ெற்வகொதல 
வ ெ ய து வ க ொ ண் ட ொ ர . 
சுசிலொ ெ்யசிஙக ெனது 
வீட்தட ெொடதகக்கு 
வ க ொ டு த் து வி ட் டு 
அென் ெதம்யலதற -
யில் ெொழக்தக நடத் -
தினொர. ஏதனவ்யொரின் 
நிதலயும் இது ெொன்.  

1970களில் சுவெசி்யத் -
துக்கு முக்கி்யத்துெம் 
வகொடுத்து ்லெற்தற 

வெசி்யம்யமொக்கி்ய சிறிமொ அரெொஙகமும் டெர மண் -
ட்த்தெ அரசுடதம்யொக்கவில்தல. டெர ்ஹொல் 
திவ்யட்டர மொரச் 16, 1973 இல் “்்யொஸவகொப்” சினி -
மொெொகவெ மொறி்யது. 1977 இல் பிவரமெொெ பிரெமரொக 
்ெவிவ்யற்றதும் 1978 இல் டெர மண்ட்த்தெ அென் 
உரிதம்யொ்ளர வக.குணரத்தினம் இலெெமொக அரசுக்கு 
அளித்ெொர. இலஙதகயின் சிஙக்ள சினிமொத் துதறக்கும், 
கதலத்துதறக்கும் வ்ரும் அரப்்ணிப்த்யும், ்ஙக-
ளிப்த்யும் வெயெ வக.குணரத்தினம் 09.08.1989 அன்று 
அதட்யொ்ளம் வெரி்யொவெொரொல் சுட்டுக்வகொல்லப்்ட்டொர.  

டெர மண்ட் கதல்ஞரகளுக்கு ஓயவூதி்யம் ெழஙகப்-
்ட்டதுடன் மொளிகொெத்தெ வெொடரமொடிக் குடியிருப்புக-
ளில் அெரகளுக்கு வீடுகள ெழஙகப்்ட்டன. அெரகளின் 
நிகழசிகளுக்கு ெொயப்புகத்ள ெழஙகி வகொடுப்்னவுகளுக்-
கொன ெழிெதககத்ள பிவரமெொெ ஏற்்டுத்தினொர. அெர 
1978 இல் ஏற்்டுத்தி்ய டெர வ்ஹொல் மண்ட் அறக்கட்ட-
த்ளயின் (Tower Hall Theatre Foundation) கீழ ் ல ் ணிகள 
முன்வனடுக்கப்்ட்டு ெருகின்றன. மருெொதன எல்பின்ஸ-
டன் மண்ட்மும் அென் ஒரு அஙகமொகத் ெொன் பிவரமெொ-
ெொெொல் வெொடக்கப்்ட்டது. இன்றும் ெமிழ, சிஙக்ள 
வமொழிகளில் நொடக, அரஙகி்யல் கற்தககள வமற்வகொள-
்ளப்்ட்டு ெருகின்றன. நொட்டின் ்ண்்ொட்டு ்ொரம்்ரி -
்யத்தின் அஙகமொக டெர மண்ட்ம் திகழந்து ெருகிறது. 

சிங்கள ்கலைத்துலை வளர்ச்சிக்கு அச்்சாணியசா்க 
விளஙகிய டவர் மணடபம்  
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க�ொழும்பின் 
கதை

என். சரவணன்

14

க�ொடக� விருது 2020/2021  

சினமாஸ்  
கே.குணரத்தினம் 

மண்டபத்்தை இலவசமாே 
அரசி்டம் வழங்கினார் 

டவர் மணடபம்
பழைய படம்.

கே. குணரத்தினம்

ஹெந்திரிக் ஹெனவிரத்ன

டவர் நாடேஹமான்றில் ருக்மணிகேவி 
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இன, ைத, பெதங்களுக்கு அபொல் 
ைானுடதமதயும் சமூ்க நலமனயும் 
பநசிக்கும் ைாண்புறு பெ்ராசிரியர் 

தில்மலநாதன் தனது பதசிய ெணி்களுக்்கா -
்கவும் ்கல்விப ெணி்களுக்்காவும் பதன்கிழக் -
குப ெல்்கமலக்்கழ்கததுக்கு ஆற்றிய அர்ப -
ெணமிக்்க பசமவ்களுக்்கா்கவும் ப்கௌ்ரவ 
இலக்கிய ்கலாநிதி ெடடததிiமனப பெற்றுக் 
ப்காள்கின்்ார். எதிர்வரும் 08.02.2022 
ஆம் தி்கதி பதன்கிழக்குப ெல்்கமலக்்கழ-
்கம் தனது 14வது ெடடைளிபபு விழாவில் 
இக் ப்கௌ்ரவததிமன பெ்ராசிரியருக்கு 
வழஙகுகி்து. இபெடடததிமன அவருக்கு 
வழஙகுவதன் மூலம் வாழ்வில் எல்லாப 
பெறு்கமையும் பெற்றிருக்கும் பெ்ராசிரியர் 
தில்மலநாதன் பெறுகின்் பெருமைமய 
விட பதன்கிழக்குப ெல்்கமலக்்கழ்கபை 
பெருமை பெறுகின்்து, எனலாம்.   

யாழ்பொணததில் பி்ரசிததி பெற்் சுன்னா -
்கம் கி்ராைததில் சின்னததம்பி - நா்கம்ைா தம்-
ெதி்களுக்குப ை்கவா்கப பி்நத தில்மலநா-
தனுக்கு இபபொது 85 வயது. தமிழ் கூறும் 
நல் உலகில் மூதத பெ்ர்ரறிஞ்ரா்க விைஙகும் 
இவர் சை்கால அறிஞர்்களுக்கும் நிருவாகி்க -
ளுக்கும் முன் உதா்ரணம் மிக்்கவர். பெ்ராசி-
ரியர்்கைான ்க. அருணாசலம், தும்ரைபனா-
்க்ரன்,வ. ைப்கஸவ்ரன், ்மீஸ அபதுல்லா, 
பி்ரசாநதன் ஆகிபயாரும் இன்னும் ெல 
ெல்்கமலக்்கழ்க ஆசிரியர்்களும் இவரிடம் 
ொடம் ெயின்்வர்்கள். இவர் வழிவநதவர்-
்கள் என்ெது குறிபபிடததக்்கது.   

இன்று அவர் இக் ப்கௌ்ரவ விருதிமனப 
பெறுகின்் சநதர்பெததில் மூன்று தசாபதங-
்களுக்கு முன்னர் முதன் முதலில் அவம்ர 
சநதிதத ஞாெ்கம் வருகி்து. பவமல நாட -
்களில் ்காமல 9.00 ைணி என்்ால் அநத 
ஹில்ைன் ்கார் ெல்்கமலக்்கழ்க வாசலில் 
வநது நிற்கும். அதிலிருநது அநத வாடட -
சாடடைான உருவம் பவளிபய விடபெடட 
அம்ரக் ம்க பசடடுடன் மி்கக் ்கம்பீ்ரைா்க 
நடநது வரும். சரியா்க பந்ரததுக்கு இயங -
குகின்் ெண்பும் பதாழிமலத பதயவைா்க 
்கருதுகின்் வழக்்கமும் அவரிடம் இருந-
தது. இன்ம்ய விரிவும்ரயாைர்்கள் அவரி-
டம் ெடிபெதற்கு ஆயி்ரம் உண்டு. இபெடி 
அவருக்ப்க தனிததுவைான ெல அம்சங்கள் 
அவரிடம் உண்டு. அமவபயல்லாம் இருக்்க 
அவருமடய ்கற்பிததமலப ெற்றிச் பசால்ல 
பவண்டும்.  

ெல்்கமலக்்கழ்கததிபல ொடம் ெயில்வ-
பதன்்ால் பெ்ராசிரியர் தில்மலநாதன் அவர் -
்களிடம் ்கற்்க பவண்டும். ஏலபவ தயாரிதது 
மவக்்கபெடட பி்ரதியுடன் வநது குறிபமெ 
வாசிக்கும் அறிவிபொை்ரல்;ல அவர். மி்க 
அற்புதைா்கத தாபனடுததுக் ப்காண்ட விட -
யதமத ைணிததியாலக் ்கணக்கில் விவரிதது 
இலக்கிய பநாக்கில், தததுவ பநாக்கில் 
விைக்குகின்் ஒரு பெ்ராசிரியர். மீண்டும் 
மீண்டும் அவருமடய விரிவும்ரமயக் 
ப்கட்க பவண்டும் என்் அவா நம்முள் ஏற்ெ-
டும் அைவுக்கு அவர் பெசுவார். ்கம்ெ்ராைாய-
ணம் அவருக்குக் ம்க வநத ்கமல. இன்றும் 
'ம்கப்கயி சூழ்விமனப ெடல'தமத அவரி-
டம் ெடிதத ஞாெ்கம் எனக்குண்டு. அவரு -
மடய விரிவும்ரப ொஙகு ெலருக்குப பிடிக் -
்காைலும் இருக்கும். ஏபனன்்ால் அது மி்க 
ஆழைானதும் உன்னிபொ்கக் ப்கட்க பவண்-
டியதுைாகும். இமடயிமடபய நம்கச்சுமவ-
யுடன் அமையும் அவருமடய விரிவும்ர 
தனிததுவைானது.  

பெரும்ொலான பெ்ராசிரியர்்கமைப 
பொல அவர் அதி்கம் எழுதியவ்ரல்ல. 

ஆனால், கும்நதைவிபல எழுதி அதி்க 
தாக்்கதமத அவருமடய எழுததுக் -

்கள் உண்டுெண்ணியது. 
ஓ ப பீ ட ட ை வி ல் 

அவருமடய ்கடடும்ர சிறிதா்க இருக்கும்; 
ஆனால், மி்க ஆழைா்க அமையும். பசால்ல 
பவண்டிய அததமனமயயும் அவர் மிகுநத 
தாக்்கததுடன் அநதக் ்கடடும்ர்களில் பசால்-
லியிருபொர். அதன் மூலம் ைற்்வர்்கமைச் 
சிநதிக்்கத தூண்டி இருபொர். இதுதான் 
அவருமடய ்கடடும்ர்களின், ஆயவு்களின் 
தனிததுவம் என்று பசால்ல பவண்டும். 
மி்க எளிமையா்க எழுதும் அவருமடய 
பைாழி நமடயும் விதநது குறிபபிடததக்்க -
தாகும். ்கடடும்ர்கமை அவர் ஆ்ரம்பிக்கும் 
மும்யும் தனியழகு. சுன்னா்கம் குைா்ரசு -
வாமிப புலவம்ரப ெற்றி எழுதவநத அவர் 
அக்்கடடும்ரமயப பின்வருைாறு பதாடஙகு-
கி்ார்:  

'்கருததுக்்கமைச் பசவவபன ெரிைா -
றிக் ப்காள்ைததக்்க பைாழியாற்்மலயும் 

ைானிட வாழ்வு சுமு்கைாய அமைய உதவும் 
ஒழுக்்க பநறி்கமையும் பைற்ப்காள்ளும் 
்கருைங்களில் பநர்மையான முயற்சியுமட-
மைமயயும் ைாணவர் ைததியில் வைர்க்்க 
பவண்டியதன் அவசியம் குறிதது அதி்கைா்க 
இன்று பெசபெடுகி்து. அமவ குறிதத ஆர்-
வமும் அறிவும் துலஙகுவதற்குக் குைா்ரசுவா -
மிப புலவரின் வாழ்வும் ெணி்களும் ெற்றிய 
சிநதமன உதவும் என்ெதில் ஐயமில்மல.'  

இவவாறு அவர் மி்க விததியாசைா்கக் ்கட -
டும்ர்கமைத பதாடஙகுவதும் அவருமடய 
பசால்லாடசியும் கூர்நது ்கவனிக்்கததக்்கதா-
கும்.  

ெததிரிம்க்களின் பதமவக்்கா்கவும் சஞ்சி-
ம்க்களின் பதமவக்்கா்கவுபை அவர் ்கடடு-
ம்ர்கமை எழுதிவநதார். ஆனால், ஆறுமு்க 
நாவலர், விபுலாநத அடி்கள், ொ்ரதியார், 
ொ்ரதிதாசன் முதலானவர்்கமைப ெற்றி 
அவர் எழுதிய ெல ்கடடும்ர்கமைச் பசர்தது 
தனித தனி நூலா்கப பி்ரசுரிக்்க முடியும். 
அவவைவுக்கு அவவறிஞர்்கமைப ெற்றிய 
விரிவான ெல ்கடடும்ர்கமை அவர் எழுதி -
யுள்ைார். இவர்்கள் தவிர்நத பைலும் ெல 
இலக்கிய ஆளுமை்கமைப ெற்றி ெல்பவறு 
்கடடும்ர்கமை அவர் எழுதியுள்ைார். 
அபதபொல ஈழதது இலக்கியம், இலக்கி-
யத தி்னாயவு, பைாழியியல், சமூ்கவியல் 
சிநதமன்கள், ்கமல இலக்கிய விைர்சனம், 
சைய வாழ்வும் வழிொடும், பதாடர்ொடல், 
நாடடாரியல் முதலான ெல்தும்்கள் ெற்றி 
்கடடும்ர்கமையும் ஆயவு்கமையும் அவர் 
பைற்ப்காண்டுள்ைார். ஆனால் அவற்றின் 
வழியா்க நூலா்க பவளிவநதமவ 'வள்ளு -
வன் முதல் ொ்ரதிதாசன் வம்ர'இ 'இலங-
ம்கத தமிழ் இலக்கியம்', 'இலக்கியமும் 
சமுதாயமும்', 'ெண்ொடடுச் சிநதமன்கள்', 
'பசாழர் ்கால அ்ரசமவ இலக்கியங்கள்' முத -
லானமவ ைாததி்ரபை. தற்பொது அவ்ரது 
சில நூல்்கமை குை்ரன் புதத்க 

இல்லம் பவளியிடவுள்ைது. ஆனால், 
அவ்ரால் நூலாக்்கபெட பவண்டிய ெல ்கட-
டும்ர்கள் அவரிடதபத உை. அவவபபொது 
பதமவக்ப்க எழுதிய அவர் அவற்றிமன 
நூலாக்்க பவண்டும் என்ெதில் அதி்கம் அக்்க -
ம்பெடவில்மல. அவவா்ான ெணி்களில் 
ஈடுெடுவதற்கு அவருக்கு பந்ரம் இருபெது -
மில்மல. இன்றும் ்க்ஙகு பொல் சுழன்று 
ெல்பவறு ெணி்கமை அவர் ஆற்றி வருகின் -
்மை குறிபபிடததக்்கது.  

இததமனக்குள்ளும் பெ்ராசிரியர் தில் -
மலநாதன் நல்ல இலக்கியவாதியா்க-
வும் பதாழிற்ெடடுள்ைார். இலக்கியவா-
சிபபு ைாததி்ரமின்றி சிறு்கமத்கமையும் 
்கவிமத்கமையும் அவர் எழுதியுள்ைார். 
'தகுதி', 'ைானிடம் என்ெது புல்பலா' ஆகிய 
நாட்கங்கமை எழுதி பைமட ஏற்றிய அவர் 

'சமுதாய விலஙகு' எனும் நாட்கதமதத தயா-
ரிதது அளிததுமுள்ைார். நாட்கததும் சார்நத 
ெல்பவறு ்கடடும்ர்கமையும் அவர் எழுதி -
யுள்ைார்.  

நல்லாசிரிய்ரா்கவும் ஆயவாை்ரா்கவும் 
இருநத அவர் பதாடர்ச்சியா்க நிருவா்கப 
ெணி்களிலும் ஈடுெடடு வநதார். நிருவா்கப 
ெணியில் அவர் எபபொதுபை தனிததுவைா -
்கச் பசயற்ெடடவர். அவர் பெ்ராதமனப ெல் -
்கமலக்்கழ்கத தமிழ்த தும்த தமலவ்ரா்க 
இருநத ்காலம் பொற்்காலைாகும். அவரு -
மடய ்கடடுபொடடிற்குள் இருநது எதுவும் 
தைர்நது விடாது. அததம்கய ஆற்்ல் அவ -
ருக்கிருநதது. ைாணவர் நலனிலும் ஆசி -
ரியர் நலனிலும் அவர் அதி்க அக்்கம் 
ப்காண்டு பசயற்ெடடு வநதார். ெல்்கமலக் -
்கழ்க பீட சமெயிலும் மூதமவயிலும் துணி -
வுடன் ்கருததுக்்கமை ெகிர்நதுக்ப்காண்ட 
அவர் ெல்லினச் சமூ்கததிற்கு ைததியில் 
வாழ மி்கப பொருததைானவர். எநத இடத -
திலும் யாருக்கும் அஞ்சாது ்கருததுக்்கமைக் 
கூறுகின்் தி்ன் அவரிடமிருநதது.  

பெ்ராசிரியர் தில்மலநாதன் அவர்்கள் 
தனது அனுெவம், ஆற்்ல் ்கா்ரணைா -
்கப பெ்ராதமனப ெல்்கமலக்்கழ்கததில் 
ெல்பவறு ெதவி்கமை வகிதத அபத பவமை 
ெல்்கமலக் ்கழ்கததுக்கு பவளிபய ்கலாசா்ர 
அமைச்சின் கீழ் இருநத தமிழ் இலக்கியக் 
குழுத தமலவ்ரா்கவும் தமிழ் நாட்கக் குழு 
அங்கததவ்ரா்கவும் ெணியாற்றியுள்ைார். 
இலஙம்கக் ்கமலக் ்கழ்கததின் உறுப -
பின்ரா்கப ெணியாற்றிய அவர் 
அபதபொல இலஙம்க 
ஒலிெ்ரபபுக் கூட -
டுததாெனம், 

ெணிபொைர் சமெ உறுபபின்ரா்கவும் 
பசயற்ெடடுள்ைார். இன்றும் அ்ரச ்கருை 
பைாழி்கள் திமணக்்கைததிலும் பைாழி 
பதாடர்ொன ெணி்களில் ஈடுெடடு வருகி -
்ார்.  

இலஙம்கயின் தமிழ் ்கல்வி ொடத -
திடடம் பதாடர்ொ்க விதநதும்ரக்்கத -
தக்்க ெணி்கமை ஆற்றிய பெ்ராசிரியர் 
தில்மலநாதன் அவர்்கள் பதசிய ்கல்வி 
நிறுவ்கததின் தமிழ் பைாழிப பிரிவின் 
ஆபலாசமனச் சமெ அங்கததவ்ரா்க -
வும் நிபுணததுவ ஆபலாச்க்ரா்கவும் 
்கடமையாற்றியுள்ைார். அதன் ஆடசிச் 
சமெ உறுபபின்ரா்கவும் அவர் ெணியாற் -
றியமை குறிபபிடததக்்கது. ெரீடமசத 
திமணக்்கைததின் ெல்பவறு பொறுபபு 
மிக்்க ெணி்களில் மி்க நீண்ட ்காலைா்க 

ஈடுெடடு வருகின்்ார். ெரீடமசக் ்காலங்க -
ளில் அவருமடய ெணி மி்கவும் பொற்்த -
தக்்கதாகும். தனக்குக் கீழ் ெரீடமசப ெணி -
்களில் ்கடமையாற்றுெவர்்களுடன் மி்க 
நிதானததுடனும் ்கண்டிபபுடனும் நடநது 
ப்காள்வார். 'விமடததாள் ைதிபபீடடின் 
பொது நீங்கள் வழஙகுகின்் ஒவபவாரு 
புள்ளிக்கும் உயர் நீதிைன்்ததில் ெதில் 
பசால்வதற்கு நீங்கள் தயா்ரா்க இருக்கின் -

றீர்்கைா' என்று ப்கடொர். அவவைவு ்கவன -
ைா்க , பநர்மையா்கப ெரீடமசப ெணி்களில் 
ஈடுெடுவதற்கு ைற்்வர்்கமை ெழக்கியவர் 
அவர்.  

பெ்ராதமனப ெல்்கமலக்்கழ்கத தமிழ்த -
தும் ைாததி்ரைன்றி யாழ்பொணம், 
கிழக்கு, பதன்கிழக்கு, ஊவா பவல்லஸ்ஸ, 
சப்ர்கமுவ ெல்்கமலக்்கழ்கததின் தமிழ்த-
தும் வைர்ச்சியில் பெரிதும் அக்்கம் ்காட-
டியவர். யாழ்பொணம், கிழக்கு தவிர்நத 
ஏமனய ெல்்கமலக்்கழ்கங்களில் அவ்ரது 
ைாணவர்்கபை பெரும்ொலும் ஆசிரியப 
ெணி்களில் ஈடுெடடு வருகின்்மையும் 
குறிபபிடததக்்கது. பதன்கிழக்குப ெல்்க-
மலக்்கழ்கததில் 

அதிதிப பெ்ராசிரிய்ரா்கவும், நிபுணததுவ 
ஆபலாச்க்ரா்கவும் ்கடமையாற்றிய அவர் 
இன்றும் அபெல்்கமலக்்கழ்கததின் தமிழ்த-
தும் வைர்ச்சியில் அதி்க ஈடுொடடுடன் 
பசயற்ெடடு வருகின்்ார். அதபதாடு ஈழத -
துப ெல்்கமலக்்கழ்கங்களில் இன்று தமிழ்த -
தும்யில் ்கடமையாற்றுகின்் அததமன 
பெருக்கும் வழி ்காடடுகின்் முதன்மையா-
ை்ரா்கப பெ்ராசிரியர் தில்மலநாதன் விைங-
குகின்்ார்.   

ஈழததுத தமிழ்ப ெததிரிம்கததும் வைர்ச்-
சியிலும் அவருக்குக் குறிபபிடததக்்க ெங -
குண்டு. 1960்களில் தின்க்ரன் ஆசிரிய பீடத-
தில் ்கடமையாற்றிய அவர் அக்்கால்கடட 
ஈழதது இலக்கியததின் திருபபு முமனக்கும் 
முக்கிய ெங்காற்றியவர். இலக்கிய சர்ச்மச 
ெலவற்ம் முன்னின்று பசம்மையா்க வழி 
நடததியவர். ஓபபசவர் ெததிரிம்கயிலும் 
தமிழ் விடயங்கமைப ெற்றி எமுதுவதற்்கான 
ஆசிரிய்ரா்க இருநத அவர் தமிழ் இலக்கியச் 
பசழுமைமய ஆஙகிலப ெததிரிம்க வாச -
்கர்்கள் வருவதற்கும் உதவியா்க இருநதார்.     
உண்மையில் இன்றும் ஈழததின் புலமைசார் 
அறிஞர்்களுள் தம்கசார் ஓயவுநிமலப பெ்ரா-
சிரிய்ரா்கப ெல்தும் ஆளுமை்களுடன் 
பெருமை பெறுகி் பெ்ராசிரியர் தில்மலநா -
தனுக்கு ப்கௌ்ரவ ்கலாநிதி ெடடம் வழஙகி 
பதன்கிழக்குப ெல்்கமலக்்கழ்கம் பெருமை 

பெறுகி்து. 

-          

பேஸபுக் என்்ால் அமத அறியாதவர்்கள் 
எவருபை இருக்்கைாடடார்்கள். பெஸபுக் 
அதாவது மு்கநூல் இன்று உலகின் மி்க 

முக்கியைான ஒரு சமூ்க வமலததைைா்க மிளிர்-
கின்்து. ப்காடிக்்கணக்்கான ைக்்கள் இமத ெயன்-
ெடுததிக் ப்காண்டிருக்கி்ார்்கள். ைக்்களிமடபய 
மி்கவும் பி்ரசிததி பெற்றுள்ை இததைம் எளிதா்க 
ெயன்ெடுததக்கூடியதா்க இருபெதால் அமனவ-
ருபை இமதப ெயன்ெடுதத விரும்புகின்்ன. 

பெஸபுக்ம்க பெரும்ொலும் பொழுது பொக்்கா்க 
ெயன்ெடுததுகின்்னர். இதில் நன்மை்கள் இருப -
ெது பொல் தீமை்களும் இருக்்கததான் பசயகின் -
்ன.

சமூ்க வமலத தைங்கள் ைாணவர் ்கற்ம்கக்கு 
இநத அைவுக்கு உதவும் என யாரும் நிமனததுப 
ொர்ததிருக்்க ைாடடார்்கள்.  ப்காவிட அமடபபு்க-
ளின்பத தைது பிள்மை்களின் ்கல்விக்்கா்க  பெற்-
ப்ார்்கள் மி்கவும் ்கஷடபெடடு பிள்மை்களுக்கு 
ஸைார்ட பொமன வாஙகிக் ப்காடுக்்க பவண்டிய-
தாயிற்று. இதன் மூலம் ்கற்்கக் கூடியவர்்கள் நல்ல 
பெறுபெறு்கமை பெ்த தவ்வில்மல. தைது ்கல் -
விக்்கா்க ைாணவ ைாணவியர் ம்கபெசிமய ெயன் -
ெடுததும்பொது அமத அவர்்கள் சரியா்கததான் 
ெயன்ெடுததுகி்ார்்கைா என்ெமத பெற்ப்ார் -
்கள் முழுமையா்க அவதானிததுக் ப்காண்டிருப -
ெது சாததியைானது அல்ல.  ெல பெற்ப்ாருக்கு 
ஸடார் ஃபொனின் அடுதத ெக்்கம் ெற்றி பதரிய -
வும் பசயயாது.

ைாணவர்்கள் தைது நண்ெர்்களுடன் வாடசப, 
பெஸபுக், இன்ஸடாகி்ராம் மூலம் பதாடர்பு -
்கமை ஏற்ெடுததிக் ப்காள்கின்்னர். இவவா -
்ான பதாடர்பு பெரியவர்்கள் ைததியிலும்

இல்லாைலில்மல. இதன் விமைவா்க ்கண -
வன்-ைமனவிக்கு இமடபய பி்ரச்சிமன்கள் ஏற் -
ெடடு, விவா்க்ரதது அைவுக்கு உ்வு்கள் விவ -
்கா்ரைாகியுள்ைன. ஏன் தற்ப்காமல பசயயும் 
அைவுக்கு பி்ரச்சிமன்கள் முற்றியமதயும் நீங்கள் 
அறிவீர்்கள். 

இதனால் ெல குடும்ெம் பிரிநது சின்னாபின் -
னைா்க ைாறியமதயும் ்கண்டுள்பைாம். ைாமல 
ெருவததில் உள்ைவர்்கள் பதமவயற்் விடயங -
்கமை ொர்பெது ைடடுைல்லாைல் நண்ெர்்களு -
டன் ெரிைாற்றிக்ப்காள்ைவும் பசயகி்ார்்கள். 
இவவா்ான பசயல்்கள் கூட தீவி்ரைான குடும் -
ெப பி்ரச்சிமன்கைா்க ைாறியுள்ைன.

இவவாறு பெஸபுக் மூலம் நண்ெர்்கைான ஒரு 
நிஜக் ்கமதமய இஙகு தருகிப்ாம் .இதில் வரும் 
பெயர்்கள் இடங்கள் யாவும் ்கற்ெமனபய. 

வசநதி 14 வயது நி்ரம்பிய ஒன்ெதாம் வகுபபில் 
்கல்வி ்கற்கும் ைாணவி. ப்காவிட-19 ்காலததில் 
தனது ெடிபமெ பதாட்ர அம்ைாவிடம் ப்கஞ்சி -
ப்கடடதற்கு அமைய பசாநதைா்க ஒரு ஸைார்ட 
பொன் ம்கக்கு கிமடததது. இதன் மூலம் ச்கல 
ொடங்கமையும் நன்்ா்கக் ்கற்று, எதிர் ்கால 
இலடசியதமத அமடய முற்ெடுகி்ாள். வகுபபு 

ைாணவி்கள், உ்வினர்்கள் உடெட சிலம்ர தனது 
பெஸபுக் நண்ெர்்கைா்க அநத ம்கபெசி மூலம் 
உள்வாஙகிக்ப்காள்கி்ாள்.தனது ெடிபபிற்கு 
பதமவயான த்கவல்்கமையும் சநபதங்களுக்்கான 
விைக்்கங்கமையும் பெற்று திருபதி ்காண்கி்ாள். 
தனது ஒயவு பந்ரதமத பெஸபுக்கில் பசலவழிக் -

கும் வசநதி, அதில் 75 சதவீத பந்ரதமத பெஸபுக் -
நண்ெ்ரான ்ரஞ்சிததுடன் ்கழிக்்கத பதாடஙகிய -
தில்தான் விெரீதம் ஆ்ரம்ெைானது. நண்ெ ்ரஞ்சித 
வசநதிக்குத பதமவயான ெல த்கவல்்கமை பெற் -
றுக்ப்காடுததவன்.

வசநதியின் உள்ைததில் நம்பிக்ம்கமய வைர்ப -
ெதில் ்ரஞ்சித பவற்றிபெற்்ான். தனக்கு ஏற்ெ -
டும் எல்லா சநபத்கங்கமையும் ்ரஞ்சிததிடம் 
ப்கட்கப ெழகிக்ப்காண்டாள் 22 வயது நி்ரம்பிய 

்ரஞ்சித திருைணைா்காத 
இமைஞன். அவமன பநரில் 

ொர்க்்க பவண்டும், சநதிதது பெச 
பவண்டும் என்் ஆமசமய ைனதிபல 

மவததிருநத வசநதிக்கு அவன் தன்மன சநதிக்்க 
விரும்புவதா்க ப்கடடதும் அவள் அதற்கு சம்ை -
திததார். 

அநத 10ம் தி்கதி ்ரஞ்சித வசநதியின் இல் -
லதமத பதடி அவைது கி்ராைததிற்கு பநரில் 
வநதான். ஆமசயா்க வ்ரபவற்று, உணவு்கள் 
ெரிைாறி, ்ரஞ்சித ப்கடடெடி பவளியில் பொய 
வ்ர அவனுடன் பு்பெடடாள். உடவைமவயில் 
உள்ை உல்லாச ப�ாடடல் ஒன்றிற்கு பசன்று 
அஙப்க இருவரும் தஙகினார்்கள். ்ரஞ்சிததின் அ்ர -
வமணபபில் சு்கம் ்கண்ட வசநதி அவனுமடய 

அன்பில்தன்மன ை்நதாள். அதன் பின்னர் இரு -
வரும் ப்காழும்புக்கு வநதனர்.

ப்காழும்மெ சுற்றி ொர்தத பின் ை�்ர்கமைக்கு 
பசன்் இைம் பசாடி, அஙகு ஒரு விடுதியில் 
அம் எடுதது தஙகியது. எனினும் உள்ளுணர்வு 
உநதுதல் ்கா்ரணைா்க வசநதி தான் இருக்கும் 
நிமல ெற்றியும், தனக்கு ெயைா்க இருபெதா -
்கவும் தாயிடம் இ்ர்கசியைா்க பதாமலபெசி 
மூலம் கூறியுள்ைார். 

ஏற்்கனபவ ை்கமை ்காணவில்மல என 
பொலிஸில் மும்பொடு பசயது ெல இடங்க -
ளிலும் பதடிக் ப்காண்டிருநத வசநதியின் தாய, 
தனக்கு கிமடதத த்கவமல பொலி்ஸாரிடம் 
பதரிவிததாள் பொலி்ஸார், ப்காடுதத த்கவ -
லுக்கு அமைய, ை�்ர்கை பொலீஸ நிமலய 
பொறுபெதி்காரி பி்ரதான ெரிபசாத்கர் ்ரபைஷ 
்ரதனசிங்க

தமலமையில் பசன்் பொலீஸ ப்காஷடி ்ரஞ் -
சிதமதயும் வசநதிமயம் ம்கது பசயதது.

இருவம்ரயும் நீதிைன்றில் ஆஜர் ெடுததிய -
பொது, ்ரஞ்சிதமத விைக்்கைறியலில் மவக் -
குைாறு உதத்ரவிததிடட நீதவான், வசநதிமய 
மவததிய ெரிபசாதமனக்கு உடெடுததி 
அறிக்ம்க சைர்பபிக்குைாறு பொலி்ஸாம்ரப 
ெணிததார். ப்காழும்பு பதற்கு பதசிய மவததிய -
சாமலயில் வசநதி அனுைதிக்்கபெடடாள்.

ை�்ர்கை உடெட பைலும் இ்ரண்டு பொலிஸ 
நிமலயங்கள் இமணநது பைலதி்க விசா்ரமண 
நடததபெடடு வருகி்து.

தென்கிழக்குப் பல்கலைக்்கழ்கத்தில  

 -பேராசிரியர் 

றமீஸ் அப்துல்லா ...?

ம�லாறட்டுவ அஸ்வர் ...?

க�ௌரவ இலக்கிய �லாநிதி பட்டம் கபறும்  
தக�சால் பபராசிரியர் எஸ். தில்கலநாதன்  

மு�நூல் �ாதலர்�ளின்
விபரீத விகையாடடு!

ஊஷார் பேறபறார்்கபே!

பிரியாவிடை  நிகழ்வும், 
நூல் வெளியீடும்

பே சிய ்கல்வி நிறுவ்கம் ஆசிரி-
யர்்களின் வாண்மைததுவ விருத-

திமய  பைம்ெடுததும் பநாக்கில் பைற்ப்காள்ளும் 
்கல்விைாணி ்கற்ம்கபநறியின் ெதுமை நிமலய 

2017 - /2020  பதாகுதி ்கற்ம்க பநறி ைாணவர்்கைால் 
ஏற்ொடு பசயயபெடடிருநத  பிரியாவிமட  நி்கழ்வும், 
' நிமனபவடடில் தா்ரம்க்கள் ' நூல் பவளியீடடு நி்கழ் -

வும் (30)   ெதுமை ப்கபபிடடல் சிடி ப�ாடடலில் ்கல்வி -
ைாணி ்கற்ம்கபநறியின் பெ்ரமவ தமலவர்   எஸ. வசநதகுைார்                                   

தமலமையில் நமடபெற்்து.
 ெதுமை ்கல்விைாணி ்கற்ம்கபநறி  நிமலய இமணபொைர் 

ைம்நத ொலசநதி்ரன், சிப்ரஷட   விரிவுயாைரும்  ஆசிரியர் ைததிய 
நிமலயததின் (தமிழ்பிரிவு) முன்னாள் மு்காமையாைருைாகிய  ொல -

சுப்ரைணியம் ஆகிபயாரும் நிமனவுகூ்ரபெடடனர்.
 ெதுமை  ்கல்விைாணி ்கற்ம்கபநறி நிமலயததில் அர்பெணிபபு -

மிக்்க பசமவயாற்றிய  விரிவும்ரயாைர்்கள் அமனவரும் ஆசிரியர் 
ைாணவர்்கைால்  பொன்னாமட பொர்ததி  நிமனவுச்சின்னங்கள், 

ெரிசில்்கள்  வழங்கபெடடு ப்கௌ்ரவிக்்கபெடடனர். 
பதசிய ்கல்வி நிறுவ்கப ெணிபொைர் நாய்கம், ஆசிரியர்  

்கல்வித தும் ெணிபொைர் ைற்றும் ்கல்விைாணி ்கற்ம்க 
பநறியின் பதசிய  தமிழ்பபிரிவு இமணபொைர் திருைதி. 
சுதர்சினி ைணிபைாழி ,  ்கல்விைாணி  ்கற்ம்கபநறியின் 

பதசிய இமணபொைர் ைாதவ ெண்டா்ர, ்கல்வி  ஆபலா -
ச்கர்்கள் ஆகிபயாரின்  வழி்காடடலின் கீழ் நாடாைா -

விய ரீதியில் ைாவடடரீதியில் ்கல்விைாணி ்கற் -
ம்கபநறி  நிமலயங்கள் இயஙகி வருகின்்ன.

மஹர்கமம போலிஸ் நிமைய 
போறுபேதி்காரி ரபமஷ் ரத்னசிங்க
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ன் கலைநேசன் வீடுநேோக்கிப் 
ந�ோநேன். ந�ோகுமந�ோநே சிநே -
லேக் கோற்று சுழன்று ககோண்டி-

ருநேது. அவலைப்�ற்றி.... அவர் ஒரு 
சிறுகலே எழுதேோளர். நேசிய �ததிரிலககள் 
சஞ்சிலககளில் கவளிவநே வண்்ணமுள் -
ளே. �ரிசுகள் விருதுகள் க�ற்று பிை�ைமோகி 
வருகிறோர்! ஆேோலும எவருடனும கனிவோய் 
�ணிவோய் ந�சிப் �ழகுவோர். அவருலடய 
ஆக்கஙகலள ேோன் வோசிதது இைக்கிய 
கோற்லற சுவோசிததிருக்கிநறன். ேமது ேோட்டில் 
ேைமோே �லடப்புக்கலள �லடக்கும கவகுசி -
ைரில் அவரும ஒருவர் என்றுேோன் கசோல்ை 
நவண்டும! அவருலடய எழுததுக்களில் 
ேோன் கண்ட விநசடம என்ேகவன்றோல், கட்சி 
இயக்கம ககோள்லக நகோட்�ோடு �க்கசசோர்பு 
என்றில்ைோமல் எழுதிவரு�வர். சமூகததில் 
மோனிட வோழ்வில் கோ்ணப்�டும குலறகலள 
சீர்நகடுகலள எடுததுக்கோட்டி, அவற்றிலி-
ருநது மீழ்வேற்கோே ஆநைோசலேகலள 
கசோல்லியிருப்�ோர். கருததில்ைோமல் ஒரு 
கலேயும இருக்கோது கவறும கருததுப் பிைசோ -
ைம கசய்கிறோர் என்ற குற்றசசோட்டும இவரில் 
உண்டு.... இவருலடய �லடப்புக்கலளப் 
�டிக்குமந�ோது எேக்கு ஏற்�டும ஆசசரியம 
என்ேகவன்றோல், �ைரின் �ைவிேமோே 
வோழ்க்லகயின் அநேைஙகமோே சமோசோைங-
கலள பிைசசிலேகலள எல்ைோம நுணுக்க-
மோக குறிப்பிட்டு சுவோைஸயமோக எழுதிவிடுகி-
றோர்! எப்�டி இப்�டிகயல்ைோம இவைோல் 
எழுதிவிட இயலுகிறது என்று எேக்கும கே-
ேோளோகநவ வியப்�ோகநவ இருநேது! 

அவர் இல்ைம ஏகியதும அவர் கவளிக் -
கிட்டு எேக்கோக கோததிருநேோர். ேோமிருவரும 
துவிசசக்கைதலே எடுதது கவளிக்கிடுலகயில் 
அவர் மலேவி முன்நே வநது கசோன்ேோ 
"நீஙகேோன் நகடு ககட்டுப் ந�ோறீஙகள் 
என்றோல், அநே மரியோலேயோே மோஸைலை -
யுமோ ககடுக்கப்ந�ோறீஙக!" அவர் �திைோக 
புன்ேலக சிநதிக்ககோண்நட என் முன்ேோல் 
ந�ோேோர். ேோன் பின் கேோடர்நநேன். சற்று 
நேைததில் சற்று வயேோேவர் கலைநேசலே 
நேோக்கி வநதுககோண்டிருநேோர். ேலைமயி-
ரும ேன்றோக வளர்நதிருநேது. முகததிலும 
கவள்லளயும கறுப்புமோக மயிர் வளர்நதி-

ருநேது. ந�ருக்கு ஒரு சட்லடயும ந�ோட்டு 
சோறதலேயும மடிததுக் கட்டியிருநேோர். 
அழுக்கோகியிருநேே அலவ, அவருமேோன் 
நேோய்நது நேோய்ததுக் கழுவி எதேலேநயோ 
ேோளோயிருக்கும ! சுய ககௌைவதலேப் �ற்றி 
துளியும அக்கலறப்�டோே பிறவிகள் எதே-
லேநயோ ந�ர் இருக்கதேோன் கசய்கிறோர்கள். 
இப்�டிப்�ட்டவர்கள் அசடைோய் கசடைோய்தேோன் 
இருப்�ோர்கள் ! ஆேோல் இவர் ஒரு அப்�ோவி 
என்று �ோர்தேோநை புரிநதுவிட்டது.   

அவர் கலைநேசன் �க்கமோக வநேமர்ந -
ேோர். கலைநேசனும அவலை வைநவற்றோர். 
இருவருக்கும ஏற்கேநவ ேல்ை �ழக்-
கம ந�ோலும......" என்ேப்�ோ இப்�ேோேோ 
வோறோய்?" " ஓலமயோ, இண்லடக்கு கோட்டுக்-
குப் ந�ோய் விறகு ககோததி க�ோலிசுக்கோைருக்-
குப் �யநது கள்ளவழியோல் ககோண்டுவநது, 
ஊருக்குள்ள லசக்கில்ை உழக்கிக்ககோண்டு 
திரிஞ்சி அலைஞ்சி உலைஞ்சி இப்�ேோன் 
ஒருமோதிரி விதது முடிஞ்சிது, இஙகிலேக்க 
வநது ஒண்டப் �ோதிய அடிசசுப்ந�ோட்டு 
ந�ோவம எண்டுவநே ேோன் ஐயோ. இதில் 
ககோஞ்சகமண்டோலும அடிசசோதேோன் இண்டு 
முழுக்க சீவியததுக்கோக ேோன் �ட்ட�ோடு-
கள் கஷடம கலைசசல்கள் எல்ைோம �றநது 
ந�ோகும'' என்று கசோல்லிக்ககோண்நட மதுப்-
புட்டிலய ஊற்றிக் குடிதேோர். 

''நீர் வழக்கமந�ோை கோட்டுக்குப் ந�ோய் 
விறகுகவட்டி ககோண்டுவநது வீடுகளுக்கும 
கலடகளுக்கும குடுதது சீவேம ேடததுற 
நீர்ேோநே, இண்லடக்கு அப்பிடி என்ே புதுப் 
பிைசசிலே?" ''புதுப்பிைசசிலே இல்லை 
ஐயோ இலடக்கிலட இப்பிடி ேடக்கிறதுேோன் 
, எஙகளுக்கும �ழகிப்ந�ோசசுது! ேோஙகள் 
ஏலுமோே மட்டும �ட்ட மைஙகளதேோன் விற -

கோக்குற ேோஙகள். �ட்டமைஙகளும கேடுகக் 
கிலடக்குநே? �சலச மைஙகலளயும இலடக்-
கிலட �ேம �ோர்க்கிறதுேோன்! 

ஒளிசசு மலறசசுக் ககோண்டுவநேோ-
லும இநே வே�ரி�ோைே அதிகோரிகளோம 
க�ோலிசுப் புள்லளகளோம எண்டு நிண்டு 
மறிசசு நசோேலே ந�ோட்டு ஆக்கிலேப் 
�டுததுவோஙகள் ! இனி அவஙகள்ை லகக்கு 
ககோஞ்சம லவசசோதேோன் ேப்�ைோம. இல் -
ைோட்டி நகோடு வழக்ககண்டு திரிய நவணும 
! இலவயளுக்கும கேடுகக் குடுக்நகலுநமோ? 
அதுேோன் கள்ள வழிகளோல் உலைஞ்சு 
ந�ோட்டு வோறன்.... ேோன் பின்நே திரும-
பிப் �ோர்தநேன். லசக்கிள் விடும இடததில் 
அகைக்கரியரில் ேோலு �க்கமும ேடி ேட்-
ட�டி நின்றது. நகோடரியும கேரிநேது...... 
அவர் நமலும ந�சிேோர்: ''இப்� ஐயோ இநே 
நகஸ அடுப்பு வநேேோல் அநேக வீடுகளில் 
விறகடுப்பு �ோவிக்கிறது ேல்ைோ குலறஞ்சு 
ந�ோசசுது! எஙக பிலழப்பிலையும மண் 
விழுநது ந�ோசசுது! கேருகவல்ைோம சுதே 

நவண்டிக் கிடக்குது! விறகு ககோள்ளியில் 
சலமக்கிற ருசி வருமோ ஐயோ? இப்� நகசுக்கு 
விலையக் கூட்டிக் ககோண்நட வோறோன். 
அேோலை இப்� ககோஞ்சம எஙகள ேோடுகி -
ேம !".... அவன் இன்னும ேன் கேோழில் 
பிைசசிலேகலளப் �ற்றி குடும� சிக்கல்க-
லளப் �ற்றிகயல்ைோம ந�சிேோன். 

ந�சிப்ந�சிநய ஒரு ந�ோதேலைக் கோலி -
யோக்கிவிட்டோன். 

வோறன் ஐயோ, ஆரும நசர்நேோ இன்னு -
கமோரு அலை எடுததுக்ககோண்டு வோறோன். 
நீ என்ேப்�ோ �ோடு�ட்டு உலழசச கோலச 
எல்ைோம குடிசசுப்ந�ோட்டு வீட்டுக்கு என்ேத-
ேக் குடுக்கப்ந�ோறோய்? இல்லை ஐயோ, ேோன் 
ஒன்றலைக்கு நமல் குடிக்கிற இல்ை. மிஞ்சிே 
கோச அப்பிடிநய என்ை க�ண்டோட்டியிட்ட குடுத-
துப் ந�ோடுவன் என்று கசோல்லிக் ககோண்நட 
ந�ோேோர். 

அவர் ந�ோேதும இன்கேோருவர் அநே 
ஆசேததில் வநேமர்நேோர். இவர் சற்று 
வோட்டசோட்டமோய்தேோன் இருநேோர். ேடுதேை 
வயதுக்கும குலறவோகதேோனிருக்கும. முகச-
சவைம கசய்து ேலைலயயும வடிவோக விட்டி -
ருநேோர். 

நீளக்கோல் சட்லட ந�ோட்டு கமபீைமோநய 
வீற்றிருநேோர். ஆேோல் முகததில் வோட்டம 
நசோர்வு இருப்�து ந�ோலிருநேது. அவரும 
ேமம ஐயோவுக்கு ஏற்கேநவ �ழக்கப்�ட்டவர் 
ந�ோலுமிருநேோர். அவர் இவலை ஏக்கதநேோடு 
�ோர்ததுக் ககோண்டிருநேோர். ேன் மேப்�ோைங-
கலள இறக்கி லவக்க சரியோே 

ஆள் கிலடததுவிட்ட திருப்தியில் இருப்�து 
கேரிநேது. கலை நேசன் எல்ைோக் கலேக-
லளயும மேகமோப்பி கோது ககோடுதது நகட்-
�ேோல் ந�ோலும அவர்முன் விருமபிவநது 

ேஙகள் �ோைதலே இறக்கிலவப்�தில் ஆர்வம 
கோட்டுகிறோர்கள் ந�ோலுள்ளது. 

'' என்ேப்�ோ அைவிநேோ கேேோளோ 
உன்லே இநேப்�க்கம கோ்ண இல்ை. சிைநே-
ைம கண்டோலும முகதே மற்றவளமோகத திருப்-
பிக் ககோண்டு ந�ோய்விடுவோய்! இண்லடக்கு 
என்ேதநேடி வநதிருக்கிறோய் முகமும வோடிச 
நசோர்நதிருக்கு முன்ேர்மோதிரி பூரிப்�ோ 
இல்ை: கைகைப்�ோயில்ை! என்ே சஙகதி? 
'' அலேயோ என் குடும�ததில் க�ரிய பிைச-
சிலே ஒண்டு ேடநதுந�ோசசுது! அநே மேக் -
குழப்�ததிைேோன் ஆநைோலடயும கலேக்கப் 
பிடிக்கோம மூக்கு முட்டக் குடிசசுப்ந�ோட்டு 
விழுநதுகிடப்�ன்! என்று கசோல்லிவிட்டு அங-
கோலையும இஙகோலையும �ோர்தேோர். நீர் 
ஒண்டுக்கும நயோசிக்கோலேயும, இவர் ேமம 
ஆள்ேோன் என்ேப் ந�ோை ஒருவர்ேோன் நீர் 
ேயஙகோம உமமிட கலேயச கசோல்லும. 

''ஐயோ, ேோன் ஒரு �ண்ல்ணயிை நவை 
கசய்யுற ேோன் எண்டு உஙகளுக்குத கேரி-
யுமேோநே, சம�ளமும �ைவோயில்ை. ேல்ை 

''கைஸக�க்' ைோதேோன் குடும�ம ேடததி 
வநேன். லீவு ேோலளயிைேோன் �ோருக்க 
வநது குடிசசு சல்ைோபிசசுப் ந�ோட்டு ந�ோவன். 
உஙகளுக்குத கேரியுமேோநே? ஓநமோம 
ேல்ைோத கேரியும. இப்�ககோஞ்ச ேோளோத-
ேோன் உமமில் க�ரிய மோற்றம கேரியுது. 
என்ே ேடநேது என்று கசோல்லும. 

அவன் சற்று நேைம ேலைலயக் கவிழ்நது 
ககோண்டோன். திடீகைன்று எழுநது ந�சதகேோ-
டஙகிேோன். ....." எேக்கு சிைநேைம லேற்" 
நவலையும கசய்ய நவண்டிவரும. குடும� 
ேன்லமக்கோக கண்விழிசசு �ோடு�ட்டு உலழச-
சுவோறன்!...... ககோஞ்சேோளோ அைசல் புைசைோ 
என்ை கோதுக்கு ஒரு கலே எட்டிசசிது என்ை 
மலேவியப் �ற்றிதேோன்!" என்று கசோல்லி-
விட்டு ேலைலய நமலசயில் லவதது விமமி -
ேோன் .... இலேகயல்ைோம 

அக்கம �க்கமோக இருப்ந�ோர் கவனிக்கவி -
ைலை. அவர்கள் ேஙகள் ேஙகள் பிைோக்கு 

கலைநேசன் எழுநது அவன் ேலைலய 
ேடவி ஆசுவோசப்�டுததிேோர். அவன் ேலை 
நிமிர்நது ந�சத கேோடஙகிேோன். எேக்கு 
இேக் நகள்விப்�ட்டதில் இருநது ஊண் உறக் -
கம இல்ை. இது உண்லமேோேோ எண்டு 
அறியநவணும எண்டு, இைவு நவலைக்-
குப் ந�ோவேோக �ோசோஙகு கசய்துவிட்டு 
ேள்ளிைவு கேருஙகும நேைம முன்வள -
வில் பூமைஙகளுக்குப் பின்ேோல் ஒளிநது 
ககோண்நடன்........ 

ேோன் எதிர்�ோர்தேவர் வநேோர் முன்வோயி-
லைத திறநதுககோண்டு, அவர் வருலகக்-
கோக கேவு பூட்டோமநை விடப்�ட்டிருக்கிறது! 
அவருக்கோக விளக்குககளல்ைோம அல்ணக்-
கப்�ட்டு இருட்டடிப்பு கசய்யப்�ட்டிருக்கிறது! 
என்றோலும �க்கதது கேரு விளக்கு எரிநது -

ககோண்டிருநேேோல் எேக்கு ஆலள அலடயோ-
ளம கோட்டிவிட்டது! அவன் எஙகள் கேருவின் 
�க்கமோக �ைசைக்கு கலட லவததிருக்கிற-
வன்... அவலேப் �ற்றி என் க�ண்டோட்டி 
வர்ணிப்�தும உண்டு. கோசில்ைோவிட்டோலும 
கடேோக எண்டோலும நகட்ட சோமோன் சக்கட் -
டுக்கள் எல்ைோம ேநது ந�ோடுவோர்! கடன் 
கோச குடுக்கப் பிநதிேோலும ேவல்ண கசோன் -
ேோலும இல்ை குலறசசிதேோன் குடுதேோலும 
ஏச ந�ச மோட்டோர். ேல்ை மனிசன். என்ேக் 
கண்டோக் கோணும, ேல்ைோ சிரிசசி அன் -
�ோேைவோ கலேக்கும மனுசன் ! என்�ோள். 
இப்ந�ோது புரிகிறதுேோநே இநே ேோடககமல்-
ைோம யோருக்கோக எதுக்கோக என்று!.... அவன் 
வைோநேோக் கேவு அலறக்கேவுகலள எல்ைோம 
இநைசோக ேள்ளித திறநதுககோண்நட ந�ோய்க் 
ககோண்டிருநேோன் அவவளவு எதிர்�ோர்ப்பு 
வைநவற்பு!... ேடுஇைவில் பிள்லளகளுக் -
குத கேரியோமல் ேோன் �துஙகிப் �துஙகிப் 
ந�ோேந�ோது எதேலே இைவுகள் என்லே 
விைட்டியிருக்கிறோள்! ேோன் அவளுக்கு பிள்-

லளகளுக்கு என்ே குலறய 
விட்டன்? ஏன் எேக்கு இப்-
பிடித துநைோகம கசய்ேோள்? 
அவன் நமலசயில் ேலைக -
விழ்நது குலுஙகி குலுஙகி 
அழுேோன் சதேம கவளிவைோ-
மல்! 

கலைநேசன் அவன் 
ேலை ேடவி ஆசுவோசப்�டுத-
திேோர். ''இப்ந�ோது எப்�டி 
இருக்கிறது உமது குடும� 
நிலைலம? நீர் வீட்டுக்குப் 
ந�ோவதில்லையோ? பிள்-
லளகளுக்கோக எண்டோலும 
ந�ோகதேோநே நவணும ! 
''ேோன் இநேக் கோட்சியக் கண்-
டதிலிருநது வீட்டுக்நக ந�ோவ-
தில்லை! �ண்ல்ணயில் 
ஒரு மூலையில் இைலவக் 
கழிததுவிடுநவன். �கலில் 
�ண்ல்ண நவலைநயோடு 
க�ோழுதுந�ோகும. மிஞ்சே 
க�ோழுது இஙநக ந�ோன்ற 
இடஙகளில்தேோன் கழியும! 
இநே இடமேோன் ஆரும ேைோே 
ஆறுேலை ஏன் கடவுநள 
ேைோே மே ஆறுேலை ேந-
துவருகிறது! இது இல்லை 
என்றோல் ேோன் கசததுத 
கேோலைநதிருப்ந�ன்! அவன் 
உறுதியோே குைலில் கததி -
ேோன் ! 

கலைநேசனும சிறிதுநே -
ைம அதிர்சசிக்குள்ளோகி என்ே 

ந�சுவது என்று கேரியோமல் ஆடோமல் அலச-
யோமல் இருநேோன். "சரி, இது ஈடுகசய்ய 
முடியோே �ரிகோைம கசய்ய முடியோே க�ரிய 
துநைோகமேோன்! ஆேோல் உமமுலடய பிள்-
லளகளின் நிலைலம என்ே? அவர்களுக்-
கோகவோவது நீர் வீட்டுக்குப் ந�ோகதேோநே 
நவணும? '' இனியும என்ேோல் புருசன் 
மோதிரி அக்ற் �ண்ணிக் ககோண்டிருக்க 
ஏைோலேயோ! ேோன் �ள்ளிக் கூடததில் பிள்-
லளகலள சநதிப்ந�ன் அவர்கள் நவண்டு-
வலே ககோடுதது வருகிநறன். அவர்களுக்-
கோக மட்டும இலறவனிடம மன்றோடுநவன் 
" ஆண்டவோ, என்பிள்லளகளுக்கு ேல்வழி-
கோட்டு இநே ேோசக்கோரியோல் ேோசமோகிப்ந�ோ-
கோமல் கோப்�ோற்று!'' 

சற்று நேை கமௌேததின் பின் அவநே 
கேோடர்நது கசோன்ேோன்: 'இன்னும ககோஞ்ச-
ேோளில் எேக்கு நகோட்டில் இருநது அலழப் -
�ோல்ண வரும. மலேவிக்கும பிள்லளக -
ளுக்கும �டியளிக்கச கசோல்லி தீர்ப்பு வரும 
! அவள் கள்ளப் புருசன் இவற்லற நிலற-
நவற்றிக் ககோடுப்�தில் லகநேர்நேவன்!..... 
நீதி�திக்குத கேரியுமோ யோர் குற்றவோளி 
என்று? அவர் சட்டப்�டி எேக்கு ேண்டலே 
ககோடுப்�ோர்! அவன் மீண்டும ேலை கவிழ்ந-
ேோன் ! அவனுக்கு என்ே ஆறுேலைச 
கசோல்வது என்று புரியோமல் கலைநேசனும 
கமௌனியோேோர்....... அவன் எழுநது நின்று 
கசோன்ேோன்: 

"ேோன் �ண்ல்ணயில் ஆடு மோடு 
நகோழிநயோட �ழகி கேவருசமோ சீவிசசு 
வோறன். அதுக்கள் எல்ைோம கடவுள் �லடசச 
மோதிரிநய அப்பிடிநய வோழ்நது வருகுதுகள். 
துநைோக புததிநய அதுகளுக்குத கேரியோது. 
ஆேோ �குதேறிவு மனிேனுக்குதேோன் 

துநைோக புததிேோன் எப்ந�ோதும முன்னிலை 
வகிக்கிறது! என்று கசோல்லிக் ககோண்நட 
எழுநது ந�ோய்விட்டோன். 

�க்கதது வட்டஙகளில் இருநதும ந�சசுக் -
குைல்கள் நகட்டே. "ேோனிப்� வீட்ட ந�ோே-
கேண்டோல் என்ை க�ோஞ்சோதி வோஙநகோ 
இருஙநகோ எண்டு �யநது ேடுஙகிக் ககோண்டு 
வைநவற்�ோள் ஓ! சோப்�ோடு ேநது, �ோயும ேை -
கோணியும ந�ோட்டு என்ே �டுக்கலவசசி 
பீடிலயயும கேருப்க�ட்டிலயயும ேருவோள் 
ஓ!..... இதுகள்ள ஒரு சின்ே பிைசசிலே வந-
ேோலும �ோலே சட்டிகள் எல்ைோம உலடஞ்சி 
சுக்கு நூறோகும எண்டோலும இநேப் க�ோம-
பிலளகள் �ோைோட்டதேோன் அப்�ோ நவணும! 
எஙகலளப் ந�ோை குடிக்கோம புலகக்கோம! 
புருசன் புள்லளகளுக்கோக ஆேமோே சோப்�ோ -
டும இல்ைோலம ேஙகள் ேற்தியோகம கசய்து 
வோழுதுகள் அப்�ோ!!!1 

எஙகள் வட்டததிலும ேோஙகள் ஒருவ -
ரின் துயைக் கலேயில் கவேகமடுததிருநே 
ந�ோதும �ைவிேமோே சர்லசயோே விலள-
யோட்டுதேேமோே சிரிப்புக்கிடமோே ககட்டிக்-
கோைதேேமோே ந�சசு வோக்குகளும நிகழ்நது 
ககோண்டுேோன் இருநேே. அப்ந�ோது கவே-
கமடுக்கவில்லை, இப்ந�ோது கோது ககோடுத-
நேன்...... ஒன்லற முக்கியமோக குறிப்பிடத-
ேோன் நவண்டும: இஙகுவநது ந�ோலே சற்று 
ஏறியதில் இருநது இதுவலை கண்டறியோே 
ஒரு புது உைகில் மிேப்�து ந�ோைவும எல் -
ைோவற்றிலும இைசலே உள்ளது ந�ோைவும 
யோவற்றிலும ஈடு�ோடு கோட்ட நவண்டும 
ந�ோைவும இருநேது! 

அவர்கள் கேோடி (விடுகலே) கசோல்லி 
விலளயோடிக் ககோண்டிருநேோர்கள். ஒருவர் 
இப்�டிக் நகட்டோர்: 'ஓடும �ோயும ேடக்கோது. 
அது என்ே? ஒருவைோலும �தில் கசோல்ை 
இயைவில்லை . ஒன்றிகைண்டு குைல்கள் 
�திைோய் ஒலிதேே. ஏற்கப்�டவில்லை . 
கமௌேம நிைவியது..... எேக்கு ஒரு ஞோேம 
வநேது ந�ோலிருநேது. 'ஆறு' என்நறன் 
ஆேோல் பிலழ என்றோர். அது பிலழயோக 
எேக்குத நேோன்றவில்லை . ஆறு ஓடும 
என்�ோர், �ோயும என்�ோர் ேடப்�ேோக கசோல்வ -
தில்லைநய! சரி நீநய �திலைச கசோல்ைப்�ோ 
என்றோர்கள். ''ககோஞ்சம ேோரும கசோல்லு-
றன் என்றோர். ஊற்றிக் ககோடுதேோர்கள். 
கசோன்ேோர். ''கூலைக்குப் ந�ோடுற ஓடும, 
விரிசசுப்�டுக்கிற �ோயும ேடக்கோது."... இன்-
கேோருவர் அடுதே விடுகலே கசோன்ேோர்: 
''�ோண்டவர் பிறநேது எப்�டி, �சுவில் �ோல் 
கறப்�து எப்�டி?" இைண்டுக்கும ஒரு கசோல்த-
ேோன் �தில் என்றும கசோன்ேோர். எல்நைோ-
ரும கண்கலள அகைவிரிதது ேலைலயச 
கசோறிநது நயோசிதேோர்கநள அல்ைோமல் ஒரு -
வரும ஒரு �திலும கசோல்ைவில்லை. கலை -
நேசனின் குைல் ஒலிதேது 'குநதி' என்றோர். 
சரி என்று ஏற்றுக்ககோள்ளப்�ட்டது. அவநை 
விளக்கமிளதேோர். �ோண்டவர் பிறநேது குநதி 
(நேவி)யோைேோன், �சுவில் �ோல் கறப்�தும 
குநதி (யிருநது) ேோன் என்றோர். 

�க்கதது வட்டப்�க்கமிருநது ஒருவர் குைல் 
ககோடுதது லககோட்டி அலழதேோர் கலை-
நேசலே. அவர் உததிநயோகதேர் ந�ோல் 
நேோற்றம கோட்டிேோர். அஙகிருப்�வர்களும 
அவவோநற கோட்சியளிதேேர். 

கலைநேசன் அநேப்�க்கம என்லேயும 
கூட்டிக்ககோண்டு ந�ோேோர். ந�ோயமர்நநேோம. 
எஙகலள அலழதேவர் புன்ேலகநயோடு 
வீற்றிருநேோர். அவர் கேற்றியில் திருநீறு 
பூசியிருநேோர். ேோன் வியப்ந�ோடு அவலைப் 
�ோர்ததுக் ககோண்டிருநநேன். கலைநேசன் 
கோநேோடு கசோன்ேோர். ''இவர் ஒரு சிவ�க்ேர் 
இநது சமயதேததுவஙகலள எல்ைோம ேல்ைோ 
விளக்கிச கசோல்வோர். கவள்ளிக்கிழலம 
ேவிர்நே ேோள்களில் இஙநக வநது ந�ோவோர். 
அதிகம கமேக்ககட மோட்டோர்'' என்றோர்'   

"நேைமோகிறது ந�ோநவோம எழுநதுவை மே-
மில்லை ந�ோலிருக்கிறது!'' என்றோர். ேோன் 
பிரிய மேமில்ைோமல்ேோன் எழுநநேன்! 
''இலவ எல்ைோம சிற்றின்�ம என்�ோர். என்-
றோலும சிற்றின்�ததுள் இது ந�ரின்�மோ-
ேதுேோன்! உண்லமயோே ந�ரின்�தலேக் 
கோண்�கேன்றோல் குடும�தலே விட்டு சன் -
னியோசியோகவல்நைோ திரிய நவண்டும!'' 
என்றோர். "மீண்டும சநதிப்ந�ோம'' என்று 
எேக்குள் கசோல்லிக்ககோண்நட கவளிநயறி -
நேன். 
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      திகதி                            லககயோப்�ம

மஞ்சரி குறுக்ககழுதது ந�ோட்டி 
இை: 09

 சூசை எட்வேட ...?

'பலதும் பத்தும்''   

மஞ்சரி குறுக்ககழுததுப் ந�ோட்டி இை :09

இடமிருந்து வலம்   

(01)  குறிபபிடட தேமவக்தகேற்்ற ேகுதி அலலது தி்றமை.   

(05)  இ்ரண்டு .  

(07)  இ்ராைாயணக் கேமேயில வரும் கேோொத்தி்ரஙகேளுள் ஒன்று.                                         

        (குழம்பியுள்்ளது)  

(08) ெருவ கோலஙகேளில ஒன்று. (திரும்பியுள்்ளது)  

(09) தைாகேம்.  

(10)  ஏோவது பொருள் ெற்றி குறிபபிடுவது. ேமலபபு என்றும்                    

ப�ாலலலாம்.   (குழம்பியுள்்ளது)  

(12) ஒருவமகே மீன்.   

(13) �்ரக்கு வமகேகேளுள் ஒன்று.   

(15) கோற்று.   

(17) தி்றபபு. (திரும்பியுள்்ளது)  

(18) ஆழைானது என்ெமேக் குறிக்கும். (குழம்பியுள்்ளது)  

(21) பெண்.  

(23) பெருபபிலலாைல இது வ்ராது.   

(24) அம்பு. (குழம்பியுள்்ளது)  

(25) ப�யற்ொடு அலலது ெணி.  

தைலிருந்து கீழ்   

(01) இயலொன ப�ழிபபு நிமல.  

(02) இதுவும் ஒரு ெ்றமவ.  

(03) கூறுொடு அலலது விேம்.   

(04)  தொரகேளின்தொது அம்பு தொன்்ற ஆயுேஙகேளின் ோக்கேத்திலி -

ருந்து ொதுகோத்துக் பகோள்ளும் கேவ�ம். (குழம்பியுள்்ளது)  

(05) இழபபினால ஏற்ெடும் த�ாகேம். (குழம்பியுள்்ளது)  

(06) அவலட�ணம். (குழம்பியுள்்ளது)  

(11) இதுவும் ஒருவமகே ை்ரம்.   

(12) கீரத்தி (குழம்பியுள்்ளது)   

(13) ொடல.  

(14) தொமே ேரும் ொனஙகேளுள் ஒன்று. (குழம்பியுள்்ளது)  

(16) ைகிழ்ச்சி (குழம்பியுள்்ளது)  

(19) இதுவும் ெ்றமவ வமகேகேளில ஒன்று.   

(20) வித்ராே நிமல.   

(22) �த்துமிக்கே தி்ரவப பொருள். (ேமலகீழ்)  

விடைகள்

பரிசு பபறுவ�ோர்

பாராட்டு பபறுவ�ார்

தைலிருந்து கீழ்
01. விருது  04. ைருேம்  08. யா�கேம் 
10. குடல  11. திஙகேள்  12. ஆல 
13. கேஞ்சி  15. அரும்பு  17. சுமை 
20. அவா  22. ேயக்கேம் 24. திமன 
25. குடாொடு   

தைலிருந்து கீழ்  
01. வியாதி  02. �ருக்கேம்  03. துகேள் 
05. குரு  06. ேடல  07. ஆம்ெல 
09. அஙகேம்  14. சிசு  15. புனிேம் 
16. ப�ருக்கு  18. அமைதி  19. ொணம் 
21. வா�மன  23. கேடா   
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முேலாம் ெரிசு
எஸ். ேையந்தி,   
இல. 357,பொதுஜய ைாவத்மே,   
அஙகுலாமன,   பைா்றடடுவ.   

இ்ரண்டாம் ெரிசு   
ஏ.ஆர.எம். அபூெக்கேர,   
411, அலுத் வீதிய,   
பவலிகேை.   

மூன்்றாம் ெரிசு   
ஏ.டபிள்யூ.எம். நியாஸ்,   
A-29/9, �மித்தியா வீதி,   
ைாவபனலல.   

1. எஸ். ப�லவ்ராஜா,   
ெ/ �வாணி வித்தியாலயம்,   
ைலஙகேமுவ,   ெதும்ள.   

2. ஏ.எச். அபதுல அலீம்,   
ேொலகே விடுதி,   
ஏ்றாவூர.   

3. ஏ.எல. அபதுல ஜலீல,   
191/3, மூர வீதி,   
ைன்னார.   

4. ைஙமகேயரகே்ரசி ைதனாகே்ரன்,   
53ஏ, தலடி பைன்னிங டிம்ரவ்,   
ைடடக்கே்ளபபு.   

5. எம்.ஆர.எம். நுமெல,   
12பி, ைாளிகோதேன,   
தெருவம்ள.   

6. கேனகே�மெ ொதகேந்தி்ரன்,   
11-3/1, பெல�ன் பித்ளஸ்,   
பகோழும்பு 06.

விதனா ைதிவேனி,  
இல : 54A, அத்ேனபகோலல வீதி,  
லுனுகேமல.  

எஸ். ொகே்ராஜா,
�ா்ரோ வீதி,
கோம்ரதீவு  02.

எம்.என்.எப. நிஸ்மியா,  
இல. 174/சி, இலுக்பவல,  
தவவுட.    

மஞ்சரி குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி
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த.ெ�.இல.834. ெகோழும்பு

அனுப்� நவண்டிய முகவரி:
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தனக்கு வநத சந்தகத்த 
தீர்ததுக் ககொளவதறகொக,  

உட்ன இருவ்ை தனது 
அ்ைக்கு வைசகசொனனொர் துப்பறி -
யும் இன்ஸக்பக்டர் இன்பைொஜ்.   

அது,  
இன்ஸக்பக்டர் ைொகவன.  
மறைது  
துப்பறியும் பிரிவில் உள்ள க்பண் 

க்பொலி்ஸ கொன்ஸடபி்ளொன  சைண்்ொ  
இருவரும்,  
தனது அ்ைக்குள வநததும்,  
முதலில்,  
சைண்்ொவுக்கு சில ஆ்லொ்ன -

க்்ள வழங்கினொர் இன்ஸக்பக்டர் 
இன்பைொஜ்.  

“ம்... சைண்்ொ...உங்களுக்கு ஒரு 

க்பரி் ்வ்ல இருக்கிைது!”  
“கசொல்லுங்க ்சர்... நீங்க எவவ -

்ளவு க்பரி் ்வ்ல்்ச கசொன -
னொலும் வி்ைவொக்வ கசய்து முடிப -
்்பன ்சர்!”  

“தீ்பன... தீபிகொ்வ நீண்ட நொடக -
்ளொக்வ கொதலிததிருநதொலும் ககம் -
்ப்ஸல ்படிக்கும் ்்பொது ்வறு எநதப 
க்பண்ணுடனொவது கதொடர்பில் இருந-
திருக்கலொம்.. 

அல்லது ்வறு ஏதொவது ஒரு 
க்பண் அவ்னக் கொதலிததிருக் -
கலொம்.. இது சம்்பநதமொகததொன 
நீங்கள விசொை்ை கசய்்்வண் -
டும். இ்த உடனடி்ொக்வ கசய்் 

்வண்டும். அப்படி ஒரு க்பண்ணு -
டன தீ்பனுக்கு இருநததொ என்பது 
எனக்கு உடனடி்ொகத கதரிநததொக 
்வண்டும்!  

“புரிகிைது ்சர்... தீ்பன ்படிதத 
்பல்க்லக்கழகததிறகுப ்்பொய் இது 
சம்்பநதமொக இப்்பொ்த விசொரிக்க 
்வண்டும். இ்தததொ்ன நொன 
இப்்பொது கசய்் ்வண்டும்?”  

“அ்ததொன... நீங்கள அங்கு -
்்பொய் தீ்பனின கநருங்கி் நண்்பர் -
கள மூனறு ்்ப்ையும் சநதியுங்கள. 
அவர்களின க்ப்ர், சஞ்ச, பிைதீப, 
ஜீவன, இவர்கள மூவரும் ஒ்ை 
அ்ையில் தொன தங்கி இருக்கிைொர் -
கள. மொ்ல ்நைததில் ்்பொனொல் 

மூவ்ையும் ஒ்ை இடததில் சநதிக் -
கலொம். ்்பொகும்்்பொது தனி்ொக 
்்பொகொதீர்கள. இனனும் இருவ்ை -
யும் கூட அ்ழததுச கசல்லுங்கள. 
்்பொய்வநது எனக்கு வி்பைங்க்்ளத 
தொருங்கள. அதன பிைகு எனன 
கசய்் ்வண்டுகமனறு நொன 
கசொல்லுகி்ைன!”  

“சரி ்சர்... எனக்கு இப்்பொது 
எல்லொ்ம புரிநதது. நொன 
நொ்்ள்் ்்பொய் அவர்க்்ளப 
்பொர்க்கின்ைன!”  

“ம்.... நீங்கள இப்்பொது 
்்பொகலொம்!”  

“ஆகடடும் ்சர்!”  
சைண்்ொ ்்பொன பிைகு,  

ைொகவனின ்பக்கம் திரும்பினொர் 
இன்ஸக்பக்டர் இன்பைொஜ்!  

“உங்களுக்கு ஒரு சிறி் ்வ்ல 
இருக்கிைது ைொகவன!”  

“கசொல்லுங்க ்சர்... இப்்பொ்த 
்வ்ல்் ஆைம்பிதது வருகி -
்ைன... ம் அதில்ல ்சர்... நீங்க 
அ........ தீபிகொவின ்தொழிக்ளொன 
மல்லிகொ  ஜீவிதொ இவர்க்்ளப ்பறறி 
விசொரிக்கச கசொனனீங்கதொ்ன!?”  

“ஆமொம்... அவர்க்்ளப ்பறறி் 
தகவல்க்்ளததொன நீங்க குடுததிட -
டீங்க்்ள... அ்தப்பறறியும்... நொன 
நடவடிக்்க எடுததுக் ககொண்டுதொன 
இருக்கி்ைன...!”  

“இல்ல ்சர் நொன உங்களுக்கு 
ககொடுததது மல்லிகொவின தகவல் 
க்்ளப்பறறி மடடும்தொன. ஜீவிதொ -
்வப ்பறறி் தகவல்கள எதுவும் 
அதில் இல்்ல... அ்த க்பறறுக் 
ககொளவதறகொக சொர்்ஜனட வசந்த 
அனுப்பவொ ்சர்?”  

“ம்... இப்்பொ்தக்கு அது முக் -
கி்மில்்ல . . . ் த்வ்ொனொல் 
நொன கசொல்லுகி்ைன... இப்த 
கசொல்வ்த நனைொகக் ்கடடுக் 
ககொளளுங்கள!”  

“சரி... கசொல்லுங்க ்சர்?”  
“தீ்பன..., தீபிகொ, இருவரும் ்பொடசொ -

்லயில் ்படிக்கிை கொலததில் இருநது 
கொதலர்கள என்பது உண்்மதொன.  

ஆனொலும், தீபிகொவின மீது கொதல் 

ககொண்டிருநத ஒருவன அநத ்பொட -
சொ்லயி்லொ அவள ்படிதத கல் -
லூரியி்லொ இருநதிருக்கலொம். அப -
்படியும் இல்்லக்னைொல் தீபிகொ 
எவ்ை்ொவது விரும்பியிருக்க -
லொம்.. இன்ை் சமூகம் ்்பொகும் 
்்பொக்கில் இ்தப ்பறறிக்ல்லொம் 
எங்க்ளொல் எநத உறுதி்்யும் 
கசய்் முடி்ொது...!”  

“நீங்க கசொல்வதும் உண்்ம 
தொன்சர்!”  

“அதனொல் தீபிகொ ்படிதத கல் -
லூரிக்குச கசனறு அவளு்ட் 
்தொழிகள மூவ்ையும் அவள ்படிதத 
கல்லூரிக்குச கசனறு சநதியுங்கள. 
அவர்கள மூவரு்ட் க்ப்ர்களும் 
கதரியும் தொ்ன...?”  

“ஆமொம் ்சர் எங்கிடட இருக்கு”  
“சரி...அப்படி்ொனொல் நொ்்ள்் 

அங்கு்்பொய் அவர்க்்ளப ்பறறி 
விசொரிதது விடடு எனக்ககொரு 
ரிப்்பொட தொங்க, தனி்ொக ்்பகொதீர் -
கள. சொ்ஜனட வசந்தயும் அ்ழத -
துச கசல்லுங்கள. மொ்ல ்நைததில் 
்்பொனொல்தொன மூவ்ையுமத ஒ்ை 

இடததில் ்பொர்க்கலொம்!”  
“ஆகடடும் ்சர்!” எல்்லொரும் 

்்பொன பிைகு, தனி்ொக விடப்படட 
இன்ஸக்பக்டர் இன்பைொஜ்,  

தீபிகொ... தீ்பன ககொ்ல வழக் -
கில் ககொ்லகொை்ன எப்படி கண்டு 
பிடிப்பது எனை சிநத்னயில் மூழ்கி -
னொர்.  அவர் மனம் எண்ணி்து,  

“இதுவ்ையில் நடநத விசொ -
ை்ை்் ்வததுப ்பொர்க்கும் 
்்பொது,  

அவர்களுக்குள ்ொரு்ம ககொ்ல -
கொைனொக இருப்பொன எனறு சந்த -
கிக்க முடி்வில்்ல.  

சிலசம்ம்,  
இவர்களுக்குள ஒருவைொகவும் 

இருக்கலொம்.  
தீபிகொவும் தீ்பனும் வடடவல ்பொதொ -

்ளததின அருகில்,  

எப்படிச கசனைொர்கள என்ப்த 
கண்டு பிடிததொல்,  

உண்்ம்ொன குறைவொளி்்க் 
கண்டுபிடிப்பதறகு ஒரு வழி பிைக் -
கும். இப்்பொதுள்ள சிக்க்ல, அநத 
இடததிறகு இவர்கள எப்படி ்்பொனொர் -
கள என்பதுதொன.   

மைைவிசொை்ை அறிக்்கயின -
்படி,  

அவர்கள இருவரும்,  
்பொதொ்ளததில் ்பொய்ந்தொ, அல்லது,  
தளளிவிட்டொ தொன இைநதிருக்கி -

ைொர்கள என்பது தொன!  
அதிகொ்ல ஐநது மணிக்ககல் -

லொம்,  
்பொதொ்ளததின அருகில் வநது,  
அவர்கள இருவரும் ்பொய்வதற -

கொன வொய்ப்்ப இல்்ல!  
அப்படி தளளி விடுவதொக இருந -

தொல்,  
அவர்கள இருவருக்கும் மிகவும் 

கநருக்கமொனவர்கள ்ொைொவது -
தொன,  

அவர்க்்ள அங்கு அ்ழதது 
வநது, இநத கொரி்த்தச கசய்தி -

ருக்க ்வண்டும்!  
இவர்கள இருவ்ையும், எப்படி 

்பொதொ்ளததிறகு அருகில் அ்ழத -
துச கசனைொர்கள என்பதில்தொன 
இப்்பொது சிக்க்ல இருக்கிைது!  

இதில்,  
எனது சிநத்னக்குவைொத ஏ்தொ 

ஒரு விஷ்ம்,  விடு்படடுப ்்பொயிருக் -
கிைது!  

அது எனன?  அது எனன?  
இநத எண்ைம் வநததும்,  
அடுதத கை்ம  
்வறு இைண்டு க்பொலி்ஸ உததி -

்்ொக்ஸதர்க்்ளயும் அ்ழததுக் 
ககொண்டு,  வடடவல வ்்ளவில் 
உள்ள ்பொதொ்ளததின உசசிக்கு 
கசனைொர்!  

அநத மூவருக்கும்,   
்பொதொ்ளததின உசசிக்கு கசல்வ -

தறகு,   சுமொர் ஒரு மணிததி்ொலம் 

வ்ையில் கசனைது.  உசசிக்கு வநத 
இன்ஸக்பக்டர் இன்பைொஜ்.  

அங்கிருநத ்பொ்ை ஒனறின மீது 
அமர்நது ககொண்டு.  

சிநத்னயுள மூழ்கினொர்.  
அ்த்நைம்,  
அநத ்பொ்ையின அருகில் இருநத 

்பொ்த வழி்ொக,  
அநதக் கிைொமத்தச ்சர்நத 

ஒருவன வி்ைவொக நடநது 
கசனைொன.  

்க்்ததடடி,  
அவ்ை அ்ழததொர் இன்ஸக்பக் -

டர் இன்பைொஜ்.  
சிறிது த்ங்கி் ்படி்்,  
அவர் அருகில் வநதொன அநத 

முதுமகன.  
“ஐ்ொ... நீங்க இநத ்பகுதியிலொ 

இருக்கீங்க...!”  
“ஆமொம் ்சர்... ்பள்ளததுக்கு கீ்ழ 

இருக்கும் ்பொலததின அருகில் இருக் -
கி்ைன!”  

“உங்கள க்ப்ர் எனன?”  
“்கொ்பொல் ்சர்!”   
“இநத ்பள்ளததில் இருக்கும் ்பொதொ-

்ளததிறகு ்்பொவதறகு ஏதொவது வழி 
இருக்கிைதொ?”  

“்்பொகமுடியும் ்சர், ஆனொ மூனறு 
மணிததி்ொலததுக்கு்மல் ்்பொகும் 
ககொஞசம் கஷடமொகவும் இருக்கும்!”  

“உங்களுக்கு வழி கதரியுமொ? “  
“க்பொலி்ஸது்ைமொருடன இநதப்ப-

்ைம் ்்பொவது கஷடம் ்சர். மிகவும் 
கைடு முைடொை ்பொ்த்ொக அது இருக்-
கும்!”  

“சரி ்பைவொயில்்ல ்கொ்பொல்... 
்பொ்த கதரிநத இருவ்ை எங்களுக்கு 
்தடிததை முடியுமொ?”  

“ஆமொ ்சர்.. அ்த எனனொல் 
கசய்் முடியும்... நீங்க எப்்பொது வரு -
வீங்க? ்கடடுவிடடு,  

துப்பறியும் இன்ஸக்பக்டர் இன்ப -
ைொ்்ஜ நிமிர்நது ்பொர்ததொன ் கொ்பொல்.  

(இ்ள்ம வ்ளரும்) 

பாதாளத்தில் கிடைத்தது ஒரு துப்பு  

க�ாடை�ாரன் கெயதானே ஒரு தப்பு!  14

  

கசப்பு-1
  

“MILLION” (மில்லியன்) 
என்பறாரு ஆங்கில வார்தமதை 
ஆனால் “புதியபதைாரு தைமிழ் 
வார்தமதையயா” என்கிறெடி ஊட -
க்ததுமறயின் சகல பிரிவுகளிலும் 
உெயயாகைாகிறது. உசசரிக்கப -

ெடுகிறது. இதைன் அசல் தைமிமழ 
எவரும் பசால்ல ஆரவபெடுவ -
தில்மல. “ெ்தது லடசம்” என்ெது 
தைான் வாமழயடி வாமழயாக 
வழக்கில் உள்ள பி்ரயயாகம். 

இருந்தும் என்ன, “ெ்தது இலட -
சம்” என்ெது அபெடியய அகன்று 
யொய் “மில்லியன்”, “மில்லி -
யன்” என்ெது தைான் எழு்ததிலும் 
யெசசிலும்!

ஆக – தைமிழ் அக்ராதி புதிய 
ெதிபபில் ‘மில்லியன்’ இடம் 
பெறுவதைற்கான வாய்பபுகள 
எக்கச சக்கம் என்ெமதைக் கசபபு 
கசபொக நான் ெதிவிட ெச -
மசக்பகாடி கூடடுவீரக்ளா? 

ஒரு யவண்டுயகாள; 
ஊடுருவல் யெரவழி ஆங்கில 

மில்லியயன, இன்னும் சில 

ஆங்கில வார்தமதைகளுடன் சுந்தை -
்ர்ததைமிழில் இ்ரண்டறக் கலக்குக! 
கலக்குக!

   

கசப்பு -2
 

‘ஏடி.எம்’ ATM இயந்தி்ர்ததில்  
க்ளவுபசய்வது எபெடி? அதைாகபெட-
டது, ெண்தமதை அந்தை இயந்தி்ர்ததிலி-
ருந்து, 

அதைற்கு எந்தைப ெழுதும் ஏற்ெடா -

ைல் பகாளம்ள அடிபெது எபெடி? 
எபெடி?

“கி்ராைம் ஒன்றில்” குல்தபதைா -
ழில் யொல வாலிெரகளுக்குப 
ெயிற்சி நட்ததுகிறாரகள!

அங்குள்ள ைனிதைரகள யாரும் 
தைவறு என்று தைமடபசய்வ -
தில்மல!

வங்கி ஏ.டி.எம். மையங்க -
ளில் நூதைன பதைாழில் நுடெ்த -
மதைப ெயன்ெடு்ததும் விதைம் 
ெற்றிச பசால்லிக் பகாடுக்க 
‘ஒரு ெயிற்சிக் கூட’யை இயங்கு -
கிறது.

அந்தைக் கூட்ததில் பகாளம்ள 
அடிக்கும் கமலயில் ‘கலாநி -
திக்ளான’ நால்வர தைமிழக்த -
திற்கு வந்து பகாளம்ளயயா 
பகாளம்ள! 30க்கும், யைற்ெடட 
மையங்களில் மகவரிமச!

அவரகள யொன்ற பெரிய கும்ெ -
மலப ெயிற்றுவிக்கும் ‘கலாசாமல’ 
இருபெது, வட இந்தியா, அரியானா 
ைாநில்ததில் யைடாக ைாவடடம், 
வல்லபகர கி்ராைம்!ஒரு சுற்றுலா -
வில் அந்தைக் கி்ராை்தமதைச பசன்று 
ொர்ததைால் என்ன? ஆனால் ெயிற்சி 
எதுவும் எடுக்கக் கூடாது!

  இனிப்பு

இன்மறயப பொழுதில், என் 
வயதில், என் ொரமவக்கு எடடிய 

வம்ரயில், ‘இலக்கியக் குடும்ெம்’ 
என்த பதைரிவது வடதிமசப புன்னா-
மலக் கடடுவான் வழி பவள்ளவ்த-
மதையில் வதிகின்ற சாகி்தய விருதைா-
்ளர தி. ஞானயசக்ரன் குடியல!

அங்கு அவருக்கு உற்ற துமண-
வியாக ‘ஞானம்’ எனும் பெயம்ர 
உமடய இலக்கிய சயகாதைரியும், அரு -

ைந்தை பு்ததி்ராகப புன்னமக ைன்னன் 
ொலச சந்தி்ரனும்.

இந்தை மும்ைணிகளும் இருெ்ததி-
யி்ரண்டு ஆண்டுகள அலுக்காைல் 
சம்ளக்காைல் இலக்கியப ெயிர 
விமதை்தது, ‘ஞானம்' என்னும் 
பெயர சூடடி, ைாதை்ததின் முதைலாம் 
நாள விம்ளசசல் கண்டு அறுவமட 
பசய்து வமல்ததை்ளங்களில் வழங்க 
அமலகடலுக்கபொலும் ெயணி்தது 
விடும். அதைன்பின் அஞசல் வழி 
இங்கும் கிமடக்கும்.

அதைன் நிறுவனரும் பொறுபொ-
சிரியரும் ஞானயசக்ரன் அய்யா 
என்றால், துமணவியார இமண 
ஆசிரியர. ைகன் நிரவாக ஆசிரியர. 

இபெடிபொரு இலக்கிய்த குடும்-
ெப பூங்காற்று இலங்மகயில் இவர 
குடிலில் ைடடுயை வீசுகிறது!

இபபொழுது அவருக்கு அகமவ 
எண்ெது. இந்தை வயதில் பெரும் 
பெரும் இலக்கிய ஜாம்ெவான்கம்ள 
மிஞசிக்பகாண்டு காரியம் ஒன்று.

அது, பெருந்பதைாமக ெண்ததுடன் 
சம்ெந்தைபெடடது சுைார மூன்றம்ர 
லடசம்! இன்மறயக் கிருமி கால்த-
தில் ெறந்து ெறந்து யொய் இலக்கிய 
ஆளுமைகளுக்குப யொய்ச யச்ர வழி 

அமை்ததிருக்கிறார அவரதைம் உற்ற 
துமணகள இருவரினதும் அனுச்ர-
மணயயாடு!

உண்மையில் அது நிகழ்வுறுவது 
(எதிரவரும் பெப. 12 சனிக்கிழமை 
தைமிழ் சங்கம்) அவ்ரது எண்ெதைாம் 
அகமவப பூர்ததிமயக் பகாண்டாடி 
ைகிழும் வமகயில் ஏற்ொடு.

‘ஞானம்’ கடந்தைாண்டுப பிறெகுதி 
சஞசிமக ஒன்றின் முகபெடமட-
மயப ொர்ததை ைா்ததி்ர்ததில் திருபபி 
உள அடமடமய கண்கள யையும் 
பொழுது ஒரு முழுபெக்க வண்ண 
வி்ளம்ெ்ரம். இங்யக இந்தைப ெந்தியில் 
கால் ெக்க்தமதை ைடடுயை வழங்க 
இடம்.

இம், முயற்சிமய, இலங்மக 

இலக்கிய வ்ரலாற்றில் ‘ஒரு தைனி 
ைனிதை’ அல்லது ‘இலக்கியக் குடும்-
ெம் ஒன்றின்’ அதிசயைான அபூரவ-
ைான மகங்கரியம் என்யற வரணி்தது 
இனிபபு இனிபொக வழங்கி ைகிழ்-
கின்யறன்.

அவரகள அறிவி்ததைது யொல் இவ்-
வாண்டு ‘ஞானம்’ பெ. 260ஆம் 

இதைழில் யொடடி முடிவுகள 
பவளியாகி உள்ளன. முன் குறிப-
பிடடது யொல் ெரிசளிபபு மவெவ-
மும் நடக்க யவண்டிய இட்ததில் 
நடக்க உள்ளது. ைகிமை மிகு தைமிழ் 
சங்கம், 12 பெப சனிக்கிழமை. 

திடடமிடடெடி, ஆறு பிரிவுகளுக்-
குப ெரிசுகள, ொ்ராடடுகள. அவற்-
றியல என்மன மிகவும் கவரந்தைது 
ஆறாம் பிரிவு ‘ஈழ்ததுச சிற்றிதைழ்-
கள’. யொடடி ஏற்ொயட ஒரு சிற்றி-
தைழ் குடும்ெக்கா்ரரகள தைான்! அவர-
கய்ள ஏமனய சிற்றிதைழ்கா்ரரகளுக்கு 
ெரிசளிபெது என்றால்...?

யொற்றுதும் யொற்றுதும்
காயதைாடு காதைாக ஒரு தைகவல்:
   என் மூ்ததை  யெமனயும் இந்தைப 

யொடடிக்கு ‘முண்டாசுக்  கவிஞரின் 
முஸ்லிம் யநசம்’  அனுபபி யதைாற்றுப 

யொனது! எவ்வாறாயினும் யதைால்வி 
கசபபில் துவண்டு விடாதை யெனா  
இனிபமெ அளளி வழங்கி இருக்கி -
றது. கா்ரணம் ஒரு தைனி ைனிதைரின், 
ஒரு  குடும்ெ்ததின், உன்னதை இலக் -
கியபெணிமய்த யதைாற்ற யெனா 
ைமற்தது இருடடடிபபு  பசய்வது 
அதைரைம். அதைமன  எண்ெ்தமதைந்து 
அகமவப யெமனக்கு புரியாது.



இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022  க்பபரவரி மா்தம 06 ம திைதி ஞாயிற்றுக்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.

இப்பத்தியில் இ்டமக்பறும அம்சஙைளின் ே�ாக்கை, ே்பாக்கை, 
அகமபக்ப, அ்ளகவ, அழகை பின்்பற்றி எழு்த விருமபுேவார், 

“்படித்்ததும ்பைர்வதும” ்பகுதியு்டன் க்தா்டர்பு கைாள்ள, மின்னஞ்சல் 
(email): pptknvm@gmail.com, வாடஸ்எப (WhatsApp): 0777314207    
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சுதந்திரத்த அரததமுள்ளதாக்குவ�ாம்!
இலங்கையின் 74வது சுதந்திர தினத்த ககைொண்ொடி 

மகிழ்ந்திருக்கும் இவ்வ்ையில், “இலங்கையர்” என்்ற 
வ்கையில் எஙகைள் நொட்டின் மீது எமக்குள்ை க�ொறுப்புக்கை்ை 
�ற்றி சிந்திப்�து அவசியம். 

ஆஙகி்லயரின் ஆட்சியிலிருந்து விடு�ட்டு எமக்ககைன 
சுய ஆட்சி அ்மந்து எம்்ம நொ்ம ஆளுகின்்ற 
சுதந்திரம் கி்்க்கைப்க�ற்று, எழு�ததி நொலு ஆணடுகைள் 
பூர்ததிய்்ந்திருப்�து மகிழ்ச்சிக்குரிய வி்யமொயினும், 

‘தொய் நொட்டின் மக்கைள்’ என்்ற 
வ்கையில், இந்நொட்டில் 
வொழும் �ல்்வறு 
இனஙகைளுக்கி்்்ய ஒற்று 
்மயும், புரிந்துணர்வும், 
சகைவொழ்வும் எந்த அைவில் 
உ ய ர் வ ் ்ந் தி ரு கி ்ற து ? 
அ்வ திருப்திகைரமொகை 

உள்ைதொ? ்�ொன்்ற ்கைள்விக்குறிகைள் த்லதூக்கை்வ 
கசய்கின்்றன. 

அவவப்்�ொது ஏற்�ட்் இனக்கைலவரஙகைள், மூன்று 
தசொப்தஙகைள் வ்க்கில் ந்ந்த யுததம், ஓர் இனத்த 
குறி்வதது தொக்குகின்்ற கசயற்�ொடுகைள் ் �ொன்்றன நொட்டு 
மக்கைளி்்்ய சி்றப்�ொகை ஊன்றியிருந்த ஒற்று்ம்ய 
சீர்கு்லதது, வைரும் த்லமு்்றயினரி்்்ய 
தப்�ொன அபிப்ரொயஙகை்ை ்தொற்றுவிததுள்ைன 
என்று ஆய்வொைர்கைள் கதரிவிததுள்ை்ம கைசப்�ொன 
உண்மயொகும்.

நொட்டுப் �ற்்்றொடு நொட்டுப்  பிர்ைகைள் அ்னவரும், 
அவர்கைள் எந்த இனத்த, மதத்த, குலத்த 
்சர்ந்தவர்கைைொயினும், ்வற்று்மகை்ை   ம்றந்து,  
ஒற்று்மயொகை ஒரு தொய் மக்கைகைன வொழ தி்சஙகைற்�ம் 
ககைொள்ளுவ்த சுதந்திர தினததின் அவசியமொன �ணியொகும்.

“நொக்ன்ன கசய்தது நமக்கு?” என்று ்கைள்விகைள் 
்கைட்கைொமல் “நொகமன்ன கசய்்தொம் நொட்டுக்கு??” 
என்று நொஙகைள் எஙகை்ை்ய ்கைள்வி ்கைட்டு, சரியொன 
வழியில் மு்்றயொகை கசயல்�டுவது அவசியமொகும். 
இத்ன நன்கு புரிந்து ககைொணடு எம்்ம சூழ 
வொழுகின்்ற பி்ற இன மக்கை்ைொடு நல்லு்ற்வொடும், 
நம்பிக்்கை்யொடும், புரிந்துணர்்வொடும், 
விட்டுக்ககைொடுப்பு்னும், �ரந்த உள்ைத்தொடும் 
ந்ந்து ககைொள்ை ் வணடியது ஒவகவொருவர்  மீதுமுள்ை 
தொர்மீகை க�ொறுப்�ொகும். 

‘நொட்டுப்�ற்று’ என்்ற �ரந்த கைருததுக்கை்ை ககைொண் 
வி்யததில், ‘சகை வொழ்வு’ என்்ற ஒரு வி்யத்தயொவது 
சரியொன மு்்றயில், ்நர்்ம்யொடு கசயல்�டுதத நொம் 
முன்வரு்வொமொயின் அது்வ சுதந்திரதின ககைொண்ொட்்த்த 
அர்ததமுள்ைதொகை ஆக்கும் என்�்த எவரொலும் மறுக்கை 
முடியொது..

 
 பல்து்ை ஆளு்ை எம். எச். ஏ. சைட்

நொ்றிந்த கைல்விமொன், சி்றந்த அதி�ர், ஆசிரியர், ஆ்லொசகைர், 
கைவிஞர், கமொழிக�யர்ப்�ொைர், கதொழில் நுட்�க்கைல்வி 
விரிவு்ரயொைர், அரசியல் ஆ்லொசகைர் எனப்�ல்து்்ற 
ஆற்்றல்மிக்கை அறிஞர் எம். எச். ஏ. சமட், கை்ந்த ைனவரி 
30ம் திகைதியன்று (30.01.2022) தனது 82வது வயதில் இம் 
மணணுலகிலிருந்து ம்்றந்தொர்.

கதொழில் நுட்�க் கைல்வி எனும்்�ொது கைட்்ொயமொகை 
இலங்கையர் மனதில் ்தொன்றும் க�யர் இவரு்்யது 
என்்றொல் மி்கையல்ல. இலங்கையின்  �ல்்வறு கதொழில் 
நுட்�க் கைல்லூரிகைளில் விரிவு்ரயொைரொகை தி்றம்�் 
�ணியொற்றியவர். கதொழில் நுட்�க்கைல்வியில் மொணவர்கைள் 
ஆர்வம் ககைொள்ளும் வ்கையில் கைருததரஙகுகைள், வொகனொலி, 
கதொ்லக்கைொட்சிப் ்�ட்டிகைள், ்�ச்சுக்கைள் என நிகைழ்ததி 
அவர்கை்ை உற்சொகைமூட்டியவர்.

கைொலஞகசன்்ற நளீம் 
ஹொஜியொர் ்�ருவ்ையில் 
ஆரம்பிதத ‘இக்ரொ’ 
கதொழில்நுட்�க் கைல்லூ 
ரியின்     ஸதொ�கை அதி�ரொகை 
க�ொறுப்்�ற்று அத்ன 
வைர்தகதடுததவர். 

மருதொ்ன கதொழில் 
நு ட் � க் கை ல் லூ ரி யி ல் 
தமிழ்ப் பிரிவு, அம்�ொ்ர, 
மட்்க்கைைப்பு மொவட்்ஙகைளில் 
கதொழில்நுட்�ப் �யிற்சி 
்மயஙகைள் அ்மய 

தி்றம்�்ப் �ணியொற்றியவர். கதல்்தொட்்் இப்ரொஹிமியொ 
கதொழில்நுட்�க் கைல்லூரியின் ஆ்லொசகைரொகை கசயலொற்றியவர். 

கைல்விதது்்ற �யிற்சிக்கைொகை கவளிநொடுகைள் �லவற்றிற்கு விையம் 
கசய்துள்ை  எம்.  எச். ஏ. சமட், ஸம்பியொ, ்நஜீரியொ ்�ொன்்ற 
நொடுகைளில் விரிவு்ரயொைரொகைவும் கை்்மயொற்றியுள்ைொர்.

"புலவர்மணி ஆ. மு. ஷரிபுததீன் அவர்கைளின் மொணவன் 
நொன்" என்று கசொல்வதில் மகிழ்ச்சி ககைொண் இவர், �ல தமிழ் 
கைவி்தகை்ை ஆஙகிலததில் கமொழிமொற்்றம் கசய்து உலகைறியச் 
கசய்துள்ைொர். இதனொல் �ல நொடுகைளிலும் வொழும் தமிழ் 

்�சும் மக்கைைொல் நன்கு அறியப்�ட்்வர். தமிழ், சிஙகைைம், 
ஆஙகிலம் என மும்கமொழிகைளிலும் புல்ம க�ற்றிருந்ததொல் 
தமிழ், ஆஙகில, சிஙகைை கமொழிமொற்றுனரொகைவும் சி்றப்�ொகை 
கை்்மயொற்றியுள்ைொர். 

இவரது கமலிந்த ்தொற்்றம், இைகிய மனம், அ்மதியொன 
்�ச்சு, அன்�ொன உ்றவு, அழியொத சமூகை ்ச்வ, இலஙகும் 
இலக்கியப் �ணி, கதொழில் நுட்�தது்்றயின் அதீத ஆற்்றலும், 
வழிகைொட்்லும், ்ச்வயும், இலக்கியதது்்ற �ஙகைளிப்புகைள் 
என இன்்னொரன்ன இவரது சி்றப்புகைள் மக்கைளின் மனஙகைளில் 
என்றும் நீஙகைொ இ்ம் பிடிததிருக்கும்.

ததாடக்்க ்கால இஸலாம்
ஒரு சமூ்க- பணபாட்டு பார்�

கதொ்க்கை கைொல இஸலொம் �ற்றித தமிழ்ச் சூழலில் 
்�சப்�டுவது கு்்றவொகை்வ உள்ைது எனலொம். ஆனொல் 
இன்று உலககைஙகும் முஸலிம்கைள்  எதிர்்நொக்கும் 
கநருக்கைடிகைளி்்்ய இஸலொததின் ்தொற்்றக் கைொலத்தயும் 
நபிகைைொரின் �ணிகைளில் அரசியல்- க�ொருைொதொரப் 
பின்னணி்யயும் அறிந்துககைொள்ளும் ஆர்வமும் அதிகைரிதது 
வருகின்்றன.

இந்த ஆர்வததுக்கு தீனி்�ொடும் வ்கையில் ்�ரொசிரியர் 
எம்.எஸ.எம். அனஸ எழுதிய, ‘கதொ்க்கை கைொல இஸலொம் ஒரு 
சமூகை- �ண�ொட்டு �ொர்்வ’ என்்ற நூல் கவளிவந்துள்ைது. 
இந்த நூலில் ்�ரொசிரியர், சமூகைப் �ண�ொட்டியல் ்நொக்கில், 
இஸலொததின் ்தொற்்றத்தயும் இஸலொததிற்கு முற்�ட்் 
அரபுச் சமூகைததின் வழி�ொடுகைள், சமூகை அ்மப்புகைள் �ற்றியும் 
ஆரொய்கின்்றொர்.

ஒரு சமயததின் ்தொற்்றத்த நிர்ணயிப்�தில் சமூகைவியல், 
அரசியல், க�ொருைொதொரம் முதலிய்வ ஏற்�டுததும் 
தொக்கைஙகைள் எவவ்கையொன்வ என்�்த இந்த நூலின் ்மயக் 
கைருவொகை உள்ைது.

இஸலொம் ்தொன்றிய மக்கைொ ஒரு வணிகை நகைரம். 
ஆனொல் பூர்வீகைததில் அது 
நொ்்ொடி �தொவிகைளின் பூமி. 
நொ்்ொடிப் க�ொருைொதொரம் 
வணிகைப் க�ொருைொதொரமொகை 
ம ொ ற் ்ற ம ் ்ந் த து ம் , 
�ழஙகுடிச் சமுதொயம் அரசியல் 
சமூகைமொகியதும், �ல கதய்வ 
வழி�ொடுகை்ை ஓரி்்றவொதம் 
நி்்றவு கசய்ததும்  
தற்கசயலொன நிகைழ்வுகைள் 
அல்ல. 

ஒரு சமுதொயப் 
புரட்சிக்கைொன சூழல் அஙகு 
உ ரு வ ொ கி க் க கை ொ ண டி ருந் த து . 
சிதறிக்ககைொணடிருந்த �ழஙகுடி 
அ்மப்்� ஒருஙகி்ணதது, 
க�ருவணிகை ஆதிக்கைத்தத 
தகைர்க்கும் த்ல்மததுவப் க�ொறுப்்� நபிகைைொர்  ஏற்கி்றொர். 
சீர்திருததஙகைளின் மூலம் ’உம்மொ’ என்னும் புதிய ஐக்கியச் 
சமூகைத்தயும் புரட்சிகைர �ண�ொட்்்யும் அவர் கைட்டி 
எழுப்புகி்றொர். இதன் வரலொற்றுப் பின்னணி்ய ்�ரொசிரியர் 
அனஸ இந்த நூலில் சி்றப்�ொகைப் �திவு கசய்திருக்கி்றொர்.

�ழஙகுடிச் சமுதொய மரபுகைளில் நிகைழும் மொற்்றஙகைள் 
வரலொற்றுப் பூர்வமொன்வ. இந்த வரலொற்று நிகைழ்்வ 
மொர்க்ஸ, எஙககைல்ஸ, ் மொர்கைன், க�க்்கைொ�ன் ் �ொன்்்றொரின் 
அணுகு மு்்றகைளின் வழியொகை விைக்குகி்றொர் நூலொசிரியர்.இது 
சமயததிலும் �ண�ொட்டு அரசியலிலும் ஆர்வமுள்ைவர்கைள் 
கைட்்ொயம் �டிக்கை ்வணடிய ஒரு முக்கியமொன புததகைம்.

நூல்:- கதொ்க்கை கைொல இஸலொம்ஒரு சமூகை- �ண�ொட்டு 

�ொர்்வ, நூலொசிரியர்:- ்�ரொசிரியர் எம்.எஸ.எம். அனஸ, 
�க்கைஙகைள்:- 248, வி்ல:-   200.00  கதொ்ர்புகைளுக்கு:- 
0773494889.

இலங்்கயில் வ்கபிள ்கார
நுவகரலியொ பிர்தசததில் ்கைபிள் கைொர் கசயற்திட்்த்த 

நிர்மொணிப்�தற்கைொன   ஒப்�ந்தம்  சுவீ்ன் நொட்டு  
நிறுவனதது்ன் ்கைச்சொததி 
்ப்�ட்டுள்ைது. நொனுஓயொ 
விலிருந்து நுவகரலியொ வ்ர 
4 கி்லொமீற்்றர் தூரததில் 
இரணடு  கைட்்ஙகை்ைக் 
ககைொண் இக்்கைபிள் கைொர் 
திட்்ததின் நிர்மொனப் 
�ணிகைள் 18 மொதஙகைளுக்குள் 
நி்்றவ்்யும் என 
எ தி ர் � ொ ர் க் கை ப் � டு கி ்ற து . 
சுவீ்ன் நொட்டு முழு்மயொன உதவித திட்்ததின் கீழ் 
55 மில்லியன் அகமரிக்கை க்ொலர் கசலவில் இததிட்்ம் 
முன்கனடுக்கைப்�்வுள்ைது.

09 நாட்்களில் 86 வபர பலி
2022 ைனவரி 03ம் திகைதி வ்ரயொன  9நொட்கைளில், நொட்டில் 

இ்ம்க�ற்்ற வீதி வி�ததுகைளில் 86 ்�ர் �லியொகியுள்ைனர். 
2021 டிசம்�ர் 25 முதல் டிசம்�ர் 31ம் திகைதிவ்ர 52 வீதி 
வி�ததுகைளில் 53 ்�ர் உயிரிழந்துள்ைனர். 2022 ைனவரி 
முதலொம் திகைதி இ்ம்க�ற்்ற வீதி வி�ததுகைளில் 18 ்�ரும் 02 
ஆம் திகைதிய வி�ததுகைளில் 12 ்�ரும் �லியொகியுள்ைனர்.

இ்த்வ்ை 2021 ஆம் ஆணடில் 2,385 வி�ததுகைள் 
இ்ம்க�ற்றுள்ைன. அவற்றில் 2, 461 ் �ர் உயிரிழந்துள்ைனர். 
ஐயொயிரததுக்கும் ்மற்�ட்்்ொர் கைொயம்்ந்துள்ைனர்.

பார்�யறவைாரின் எணணிக்்்க அதி்கரிப்பு
உலகில் ஏ்னய நொடுகைளு்ன் ஒப்பிடும்்�ொது 

இலங்கையில் �ொர்்வக் கு்்ற�ொடுள்ைவர்கைளின் 
எணணிக்்கை அதிகைமொகை இருப்�தொகை இலங்கை கைண 
�ரொமரிப்பு ஒளியியல் சஙகைம் கதரிவிததுள்ைது.

கைண மருததுவ ம்னகைளுக்குச் கசல்லும் க�ரும்�ொலொன 
மக்கைளில் 80 சதவீதமொனவர்கைள் �ொர்்வ்ய இழந்துள்ைனர். 
80 சதவீதம் ்சதததிற்குள்ைொன கைணகைளில் �ொர்்வ்ய 
மீட்க்டுக்கை வழி இல்்ல எனத கதரிவிக்கைப்�டுகி்றது. 

2021-உலகின் ்கடும் த�ப்பைான ஆணடு
உலகில் மிகை அதிகை கவப்�ம் மிகுந்த ஆ்றொவது ஆண்ொகை 2021 

வ்கை �டுததப்�ட்டுள்ைது. புதிய தகைவல்கைள் அதற்குச் சொன்்றொய் 
அ்மந்திருப்�தொகை, அகமரிக்கைப் �ருவநி்ல ஆய்வொைர்கைள் 
கூறியுள்ைனர்.

உலகை மக்கைள் கதொ்கையில் சுமொர் கைொல்வொசிப் ் �ர் கை்ந்த ஆணடு 
கைடு்மயொன கவப்�ததொல் �ொதிக்கைப்�ட்்னர். கதற்கைொசியொ, வ் 
அகமரிக்கைொ, கதன்னகமரிக்கைொ ஆகிய வட்்ொரஙகைளில் கை்ந்த 
ஆணடு சூரியன் சுட்க்ரிததது. ஆர்க்டிக்கில் மீணடும் அதிகைமொன 
�னி உருகியது. ஆயினும் உலகை சொரொசரி்ய வி் ஆர்க்டிக், 
மும்ம்ஙகு அதிகைம் சூ்ொவதொகை நொசொ ஆய்வு நிறுவனம் கூறியது.

கைொடுகை்ை அழிததல், �டிம எரிக�ொருள் �யன்�ொடு ்�ொன்்ற 
ந்வடிக்்கைகை்ைக் கு்்றக்கைொவிட்்ொல் நி்ல்ம ்மலும் 
கைடு்மயொகைலொம் என்று ஆய்வொைர்கைள் எச்சரிததனர்.

கை்ந்த ஆண்்ப் ்�ொல்வ இந்த ஆணடும் கவப்�ம் 
அதிகைமொகை இருக்கைலொம் என்றும் எதிர்வுகூ்றப்�ட்டுள்ைது.

தகவல் களஞ்சியம்

அடிமை உணரமவை அழித்திட்ட சுதந்திரம்

அருமை பெருமைகள் அளித்திட்ட ைந்திரம்

உரிமைகள் நனமைகள் வைழங்கிடும் வைச்சிரம்

உணரந்து வைாழந்தாலே உயரவுகள் நிச்்சயம்!
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க�ொது வொழ்வில் �லரும் 
ஈடு�்ொலம். உள்ைொர்ந்த உணர்வு 
்ம்லொஙகை  கசயற்�ொடுகை்ை 
கசய்வதில் சில்ர ஆதமொர்தத 
உந்துத்லொடு கைருமமொற்றுகின்்றொர்கைள். 
அவவொ்றொன உணர்வு பூர்வமிக்கை 
கசயற்�ொட்்ொைரொகை்வ.  ் கை.க�ொன்னுதது 
்ர்ய இனஙகைொணகி்்றன். சமய, சமூகை, 
இலக்கிய �ணிகைளில் தன்னலம் கைருதொத 
அவரது கசயற்�ொடுகைள் அ்மந்துள்ைன. 
எனது சமூகை, கை்ல, இலக்கிய வொழ்வில் 
கதளிவொன �ொ்த்ய கைொணபிதத 
ஒருவொரொகை அவரது �ஙகைளிப்்� �கிர்ந்து 
ககைொள்ை விரும்புகி்்றன்.

நொன் நொவலப்பிட்டி கைதி்ரசன் 
மததிய கைல்லூரியில் உயர்தரம் 
கைற்றுக்ககைொணடிருக்கும் ்�ொது 
நொவலப்பிட்டியில் ம்லயகை ஆன்மிகை 
கை்ல இலக்கிய மன்்றததின் கசயற்�ொடுகைள் 
மு்னப்�ொகை இ்ம் க�ற்றுக் 
ககைொணடிருந்தன. �ொரதி விழொ, பிர்தச 
சொகிததிய விழொ நூல் கவளியீடுகைள், 
எழுததொைர் ககைௌரவிப்பு, 5ம் ஆணடு 
புல்மப்�ரிசு மொணவர்கைளுக்கைொன 
�ரீட்்சக்கைொன கைருததரஙகுகைள், கை.க�ொ.
தொ(சொ/ த) �ரீட்்சக்கைொன �யிற்சி 
�ட்்்்றகைள், எழுததொைர் அறிமுகைம், 
மூதத ஆளு்மகைள் அறிமுகைம் என்்றவொறு 
�ரவலொகை நிகைழ்வுகைள் இ்ம்க�ற்றுக் 
ககைொணடிருக்்கையில் அந்நிகைழ்வுகைள் 
ஏற்�ொட்டின் பின்னணியில் அடிப்�டும் 
க�யர்தொன் ்கை.க�ொன்னுதது்ர.

இந்தியொவின்  பிர�ல நொ்கை 
ஆளு்ம ்கைொமல். சுவொமிநொதன் 
எமது �ொ்சொ்லக்கு அ்ழதது வந்து 
சந்திப்்� ந்ததிய தருணம். அன்று 
்கைொமல் சுவொமிநொதன் அவர்கை்ையும்,  
்கை.க�ொன்னுதது்ர்யயும் முதலில் 
�ொர்்வயுற்்்றன். ்�சுவதற்கு சந்தர்ப்�ம் 
கிட்்வில்்ல. பின்னர் நகைரில் ்வட்டி 
சட்்்யு்ன் அவவப்்�ொது கைொண�து 
வழ்ம க�ொதுவொகை எப்்�ொதும் 

கவள்்ை்வட்டி சட்்்யு்்ன  அவ்ர 
கைொண முடியும்.

�ொ்சொ்ல கைொலஙகைளில் (உயர்தரம்) 
�ததிரி்கைக்கு எழுத ்வணடும் என்்ற 
ஆர்வம் ் ம்லஙகியிருக்கும். எ்தயொவது 
எழுத ்வணடும், என்்ற ஆர்வததில் 
அவவப்்�ொது எழுதி அனுப்�வதுணடு. 
அ்வகைளில் �ல வரொமல் இருக்கும். 
சில ஆக்கைஙகைள் கைைம் கைொண�துணடு. 

க�யரு்ன் வரும் ்�ொது அத்ன 
�ொர்்வயுற்்ற ககைொள்்ை இன்�ம் 
ககைொள்வதுமுணடு. அக்கைொலப்�குதியில் 
'நவமணி' �ததிரிக்்கை கதொ்க்கைம் க�ற்்ற 
கைொலம். ம்லயகை �குதிக்கு முக்கியததுவம் 
வழஙகி ஒரு �க்கைம் ஒதுக்கியிருந்தொர்கைள். 
அப்�குதிக்கு இப்�குதியில் கைொணப்�டும் 
வீதி குடிநீர், ்�ொக்குவரதது ்�ொன்்ற 
சமூகை பிரச்சி்னகை்ை குறிதத ஆக்கைஙகைள் 
எழுதிய ்�ொது கதொ்ர்ச்சியொகை கைைம் 
கி்்ததது. எனது க�யரி்ல்ய அ்த 
பிரிசுரிப்�ொர்கைள்.

இவவொறு நொவலப்பிட்டி பிர்தசததில் 
�ல பிரச்சி்னகை்ை என்னொல் கவளியி் 
முடிந்தது. அந்த சந்தர்ப்�ததில் தொன் என் 
வொழ்வில் சந்திதத மிகை முக்கியமொன ந�ரொன 
அமரர் ஐ.க�ொன்்னயொ நொவலப்பிட்டி 
்வல்ஸ ஸடுடி்யொவில் ்வதது 
அணணன்்கை.க�ொன்னுதது்ர்யமுதன் 
முதலில் அறிமுகைம் கசய்து ்வததொர். 

இந்த அறிமுகைததின் ்�ொ்த என்்ன 
கவகுவொகை �ொரொட்டினொர்.

அன்்்றய க�ொழுதுதொன் என்னு்்ய 
கை்ல, இலக்கிய எழுததுதது்்ற 
வொழ்வில் திருப்�த்த ஏற்�டுததிய 
தருணமொகை நி்னததுப் �ொர்க்கின்்்றன். 
�ததிரி்கைக்கைொகை  கசய்திகை்ையும் 
�லரது உ்ரகை்ை ஒலிப்�திவு கசய்தும் 
தருவொர். அதன் ஊ்ொகை ஆக்கைப்பூர்வமொன 
கசய்திகை்ை என்னொல் எழுத முடிந்தது. 
அவரது இத துணடுதல் அஙகீகைரிக்கைப்�ட்் 
கசய்தியொைரொகை உருவொவதற்கு ஏதுவொகை 
அ்மந்த்ம குறிப்பி்ததக்கைது.

பின்னொளில் தினக்குரல் 
�ததிரி்கையில் நொவலப்பிட்டி நிரு�ரொகை 
இ்ணக்கைப்�ட்்்ன். அக்கைொலமும் 
என்்ன முக்கிய இ்ஙகைளுக்ககைல்லொம் 
அ்ழதது கசல்வதில் ஆர்வம் 
கைொட்டினொர். மல்லி்கை, ஞொனம் ்�ொன்்ற 
இதழ்கை்ை அறிமுகைப்�டுததி அத்ன 
வொசிக்கை தூணடினொர். அவரது வீட்டு 
புததகை அலுமொரியின் �ல நூல்கை்ை 
வொசிததிருக்கின்்்றன்.

1997ம் ஆணடு ம்லயகை 
தமிழொரய்ச்சி மொநொட்டு முன்்னொடி 
நிகைழ்வொகை நொவலப்பிட்டியில் 
ஆய்வரஙகு இ்ம்க�ற்்றது. அவ 
ஆய்வரஙகின் ஏற்�ொட்டுக் குழுவில் 
என்்னயும் இ்ணதது கசயற்�் 
வொய்ப்்� ஏற்�டுததினொர்.  
 சுவொமி வி்வகைொனந்தர் இலங்கை விையம் 
நூற்்றொணடு ககைொண்ொட்்ம் ககைொழும்பு 
இரொமகிருஷண மிசனில் இ்ம்க�ற்்றது. 
இ்ைஞர் �யிற்சிப்�ட்்்்ற 
அதில் முக்கிய நிகைழ்வொகும். அப் 
�யிற்சிப்�ட்்்்றயில் ம்லயகை ஆன்மீகை 
கை்ல இலக்கிய மன்்றததின் சொர்பில் 
�ங்கைற்கை கசய்தொர். அவ வொய்ப்பு என் 
வொழ்வில் மிகை முக்கியமொனதொகை்வ 
அ்மந்தது. 

 நொவலப்பிட்டி தமிழ்ச்சஙகைம் 
அ்மக்கும் �ணியில் ஆ்லொச்னகை்ை 
வழஙகி �லரில் கதொ்ர்புகை்ையும் 

ஏற்�டுததிய்ம ம்றக்கை முடியொது. 
நொவலப்பிட்டி தமிழ்ச்சஙகை நிகைழ்வுகைளில் 
�ங்கைற்று ஆ்லொச்னகைள் வழஙகினொர். 
அவுஸதி்ரலியொ எழுததொைர் 
கல.முருகைபூ�தி, எழுததொைர் வவுனியூர் 
இரொ உதயணன், தமிழகைததின் பிர�ல 
நொவலொசிரியர் கு.சின்னப்� �ொரதி, 
கைொப்பியக்்கைொ ஜின்னொ ஷரிபூததீன், 
அஷரப் சிஹொப்தீன் ்�ொன்்ற �்்ப்புலகை 
இமயஙகை்ை �ங்கைற்கை கசய்தொர். 

இலங்கையில் 2011ஆம் ஆணடு 
உலகைத தமிழ் எழுததொைர் ஒன்றியம் 
ககைொழும்பில் ந்ததிய சர்வ்தச தமிழ் 
எழுததொைர் மொநொட்டின் முக்கிய அஙகைமொகை 
கதொழிற்�ட்்ொர். இம் மொநொட்டில் 
என்்னயும் ஆய்வு்ர நிகைழ்தத 
தூணடினொர். 'ம்லயகை வீதிப்�ொ்ல்கைளின் 
உள்ை்க்கைமும் அதன் எழுச்சி 
தொக்கைஙகைளும்' எனும் த்லப்பில் கைட்டு்ர 
வொசித்தன். ஆய்வரஙகில் �லரொலும் 
விதந்து �ொரொட்்ப்�ட்் வி்யமொகை 
மொறியது. ஆய்வரஙகில் வொசிக்கைப்�ட்் 
கைட்டு்ரகைளில் முதலொவதொகை ஒரு ்தசிய 
இதழில் பிரசுரிக்கைப்�ட்் கைட்டு்ரயொகைக் 
ககைொள்ைப்�ட்்து

2017ம் வரு்ம் தமிழகைததில் திணடுக்கைல் 
கைொந்தி கிரொமிய �ல்கை்லகைததில் 
ந்்க�ற்்ற கைருந்தரகிலும் கைலந்து 
சி்றப்பிததவர். அத்னொடு மது்ரயில் 
அ்மந்திருக்கும் உலகைததமிழ்ச் சஙகைததில் 
இ்ம்க�ற்்ற நிகைழ்வுகைளின் ்�ொதும் 
எம்மு்ன் இவரும் �ங்கைற்்றொர்.

70ம் அகை்வயில் உஙகை்ை வொழ்ததும் 
வயது �க்குவம் எனக்கில்்ல ஆனொலும் 
தந்்தயொகை, த்மயனொகை, ்தொழனொகை 
உஙகைள் நட்பு என்்ன வழிப்�டுததியதில் 
்�ரி்ம் க�றுகி்றது.

நல்்லதத ச�ொல்கிற�ொம்

பிரிநதொர் செருதை

புது வரவு
சநஞ்சுக்கு நீதி

தினகைரன் �ததிரி்கையில் 
சுமொர் 21 வரு்ஙகைள்  உதவி 
ஆசிரியரொகை சி்றப்�ொகை 
�ணியொற்றி, தனது எழுததின் 
மூலம் ககைொடி கைட்டிப் �்றந்தவர் 
எம். ்கை. எம். அபூ�க்கைர்.

தமிழகைததின் மது்ரயில் 
க�ரும் புலவரொகை விைஙகிய  
கைொதிறு முஹியததீன் 
ம்ரக்கைொயரின் சி்ரஷ் 
புதல்வரொகை  16/07/1914 
அன்று மது்ர நகைரில் பி்றந்த 
அபூ�க்கைர் மது்ர அகமரிக்கைன் 
கைல்லூரியில் தனது ஆரம்�க் 
கைல்வி்ய முடிதது கசன்்னப் 
�ல்கை்லக்கைழகைததில் க�ொருைொதொரததில் பீ. ஏ. �ட்்ம் 
க�ற்்றொர்.

இலங்கை வந்த அபூ�க்கைர்  �ொகிஸதொன் தூதரகைததில்  
1947ஆம் ஆணடில் கவளிநொட்டு தகைவல் ஆ்லொசகைரொகை 
�ணி புரிந்தொர்.

எழுததிலும் ்�ச்சிலும் அதிகை ஈடு�ொடு கைொட்டிய 
அவர் 1953 ஆம் ஆணடு தினகைரன் �ததிரி்கையின் உதவி 
ஆசிரியரொகை இ்ணந்து ககைொண்ொர். இப் �ணி்ய அவர் 
மிகைவும் ்நசிததொர்.  ைனரஞசகை �ததிரி்கையில் இ்ணந்து 
�ணியொற்றியதனொல் அவரும் வொசகைர் மததியில் மிகைவும் 
ைனரஞசகைமொனொர். அவரது ஆக்கைஙகைளுக்கு வொசகைர் 
மததியில் க�ரும் வர்வற்பிருந்தது.  "தினகைரன் அபூ�க்கைர்" 
என்்ற அ்்கமொழியு்்ன இவர் அ்ழக்கைப்�ட்்ொர்.

இவரது எழுததுகைள் மிகைவும் உயி்ரொட்்மொன்வ. 
அதனொல் �ல்லொயிரம் வொசகைர்கை்ை இவர் ஈர்தகதடுதததில் 
எவவித ஆச்சரியமும் இல்்ல.  இவர் ்ம்்ப் 
்�ச்சுக்கைளிலும் தனி முததி்ர �திததொர். சுமொர் 21 
வரு்ஙகைள் தினகைரன் �ததிரி்கையில் உதவி ஆசிரியரொகை 
�ணியொற்றி 1974 ஆம் ஆணடில் ஓய்வு க�ற்்றொர்.

க�ரும் புலவரொகை இன்றும் இலக்கிய உலகில் 
்�சப்�டும் கைொதிறு முஹியததீன் ம்ரக்கைொயரின் 
புதல்வரொகை விைஙகியதொல் கைவி்தகைளிலும் அபூ�க்கைர்  
சி்றப்புற்று விைஙகினொர்.

எப்்�ொதும் மற்்றவர்கைளினது நலனில் மிகுந்த அக்கை்்ற 
ககைொணடிருந்த  இவர் �ல்்வறு சமூகை அ்மப்புகைளு்ன் 
இ்ணந்து சமூகை ்ச்வகைள் கசய்யத தவ்றவில்்ல .

்வ. எம். எம். ஏ. ்�ர்வயின் அ்மப்�ொைரொகைவும், 
ககைொழும்பு தமிழ்ச் சஙகைம்,  அகில இலங்கை முஸலிம் 
லீக்,  அகில இலங்கை முஸலிம் கைல்வி மொநொடு ்�ொன்்ற 
அ்மப்புகைளில் உறுப்பினரொகைவும் இ்ணந்து அரும் 
�ணியொற்றினொர். இலங்கை கை்லக் கைழகைம், சொஹிததிய 
மண்லம் ஆகியவற்றிலும் �ங்கைற்று க�ரும் �ணி 
கசய்துள்ைொர்.

ககைொழும்பு சொஹிரொ கைல்லூரி நல உரி்ம அ்மப்பின் 
நிர்வொகை உறுப்பினரொகைவும், ககைொழும்பு �ொததிமொ 
கைல்லூரியின் க�ற்்்றொர் ஆசிரியர் சஙகை உ� த்லவரொகைவும் 
விைஙகினொர்.

இலங்கை வொகனொலி முஸலிம் ்ச்வ ஆ்லொச்னக் 
குழுவிலும், கை்லஞர் ்தர்வுக் குழுவிலும் 
�ணியொற்றி முஸலிம் ்ச்வயின் முன்்னற்்றததிற்கு 
�ஙகைொற்றியுள்ைொர். முஸலிம் ்ச்வயின் �ல 
நிகைழ்ச்சிகைளில் கைலந்து ககைொணடுள்ை அவர், �ல 
உ்ரகை்ையும் நிகைழ்ததியுள்ைொர்.

- என். நஜ்முல் ஹு்சன்

்க்ல, இலக்கிய �ாழ்வில்  முன்ைாதிரியான 
தசயறபாட்டா்ளர  வ்க.தபான்னுதது்ர

தினகரன் பத்திரிககயில் உதவி 
ஆசிரியராக பணிபுரிநத

மர்ஹூம்  எம். கக. எம். அபூபககர

அ.தலட்சுைணன். அ்ைப்பா்ளர, 
நி்கர சமூ்க ்க்ல இலக்கிய அரங்கம்.
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Makeup Cosmetics Business Queen 
Kaushi Raj
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Nfypahf ele;j ngz; Gul;rp

mnkupf;f tuyhw;wpy; miu E}w;whz;L fle;J 
,d;W tiu ngUk; ku;kkhf ,Ug;gJ 

N[hd; vg;. nfd;dbapd; nfhiy tptfhuk; jhd;. 
,j;jidf;Fk; mnkupf;f [dhjpgjp. 1963 etk;gu; 22 
Mk; jpfjp mtu; Mapuf;fzf;fhdtu;fs; ghu;j;jpUf;f 
Rl;Lf; nfhy;yg;gl;lhu;. %d;W Fz;Lfs; gha;e;jd. 
mtuJ jiyapYk;> fOj;jpYk; gyj;j fhak; Vw;gl;L 
miu kzp Neuj;jpy; capupoe;jhu;.
#L elj;jpa yP `hu;tp x];thy;l; vd;gtu; ifJ 
nra;ag;gl;lhu;. mtu; xU Kd;dhs; flw;gil tPuu;. 
,uz;L ehs; rpiwapy; ,Ue;j x];thy;l; ePjpkd;w 
tprhuizf;fhf etk;gu; 24 Mk; jpfjp mioj;J 
tug;gl;lNghJ ngUk; jpUg;gk; epfo;e;jJ. 
$l;lj;jpd; eLNt ,Ue;j [f; &gp vd;gtu; 
x];thy;il Rl;Lf; nfhd;Wtpl;lhu;. &gp tpLjp 
xd;wpd; cupikahsu;. mtu; kdeyk; ghjpf;fg;gl;ltu; 
vd;W mg;NghJ $wg;gl;lJ. Mdhy; ,e;jf; fijapd; 
gy ,lq;fspy;> ‘vq;NfNah ,bf;fpwNj‘ vd;gJ 
Nghd;w gy ku;kq;fs; nghjpe;jpUe;jd. &gp 1967 ,y; 
EiuaPuy; Gw;WNehahy; capupoe;Jtpl;lhu;. 

nghJthd $w;Wg;gb ghu;f;fg;Nghdhy; nfd;dbia> 
x];thy;l; nfhd;wjhf ,Uf;fl;Lk; gpd;du; 

x];thy;il &gp nfhd;wjhf ,Uf;fl;Lk; vy;yhk; 
jdpg;gl;l tptfhuk; vd;W tof;F 

Kbf;fg;gl;lJ. 
tof;if tprhupf;f 
mikf;fg;gl;l 
`thud; Mizf;FO 
,Jtiu ve;jj; 
Jy;ypakhd KbitAk; 
ntspapltpy;iy. 
khgpah Fk;gy;fspd; 
jiyaPL> gply; 

fh];l;Nuhtpd; rjp> 
fk;a+dp];l;fspd; tQ;rfk;> mnkupf;f 

csTj;Jiw rp.I.V tpd; ntWg;G vd;gJ tiu gy 
Nfhzq;fspy; re;Njfq;fisAk;> tpthjq;fisAk; 
vOg;gpdhu;fs;. nfd;dbapd; nfhiyapy; 
,Ykpdhl;bfspd; rjp cs;sJ vd;w Ngr;Rk; cs;sJ. 
,Jtiu gy Mapuf;fzf;fhd ufrpa Mtzq;fis 
mnkupf;f muR ntspapl;Ls;sJ. Mdhy; vjpYk; 
rupahd Jf;Fg; fpilf;ftpy;iy. 
nfd;db ,we;Jtpl;lhu; vd;gijj; jtpu> mtu; ,wg;G 
rhu;e;j midj;Jk; ,d;W tiu ku;kkhfNt cs;sJ.

cyfg; Nguofpahf 
tu;zpf;fg;gLk; 

fpspNahghl;uhtpd; fy;yiw 
vq;Fs;sJ vd;w ku;kj;ij 
,d;Wk; $l tpLtpf;f Kbahky; 
,Uf;fpwJ. ,j;jidf;Fk; mtuJ 
fy;yiw gw;wp mg;Nghij 
tuyhw;whrpupau;fs; tpyhtupahf 
tpgupj;Jk; mJ vq;Nf vd;W 
njupatpy;iy vd;gJ jhd; 

ngUk; ftiy. 
fp.K. 30 ,y; capupoe;j 

fpspNahghl;uh kw;Wk; mtuJ 
fhjyd; khu;f; md;ldp fy;yiw 
xd;wpy; xd;whf mlf;fk; 
nra;ag;gl;ljhf fp.gp. 45 
njhlf;fk; 120 tiu tho;e;j 
GSl;lu;r; vd;w tuyhw;whrpupau; 
vOJfpwhu;. vfpg;J ngz; 
flTshd Irp]; Nfhtpy; 

xd;Wf;F mUfpy; 
me;jf; fy;yiw 
mike;jpUf;fpwjhk;. 
mJ caukhd 
kw;Wk; mofhd 
fy;yiwahfTk; jq;fk;> 
nts;sp> kufjk;> Kj;J> 
fUq;fhyp kw;Wk; je;jk; 
Mfpa nghf;fp\q;fis 
nfhz;bUg;gjhfTk; 
me;j tuyhw;whrpupau; 
njspthff; $wp 

,Uf;fpwhu;. 
vd;whYk; me;jf; fy;yiw 

,Uf;Fk; ,lk; ku;kkhfNt 
cs;sJ. 2010,y;> vfpg;jpd; 
Kd;dhs; njhs;nghUs; mikr;ru; 
rh`p `th];> mnyf;rhd;l;upah 
efUf;F mUfpy; mfo;thuha;r;rp 
xd;iw elj;jpdhu;. mq;Nf jhd; 
fpspNahghl;uh Ml;rp Gupe;j 
fhyj;ijr; Nru;e;j fy;yiwfs; 
,Ue;jd. mg;NghJ gy Kf;fpa 
njhy;nghUs; fz;Lgpbg;Gfs; 
Nkw;nfhs;sg;gl;lNghJ 
fpspNahghl;uhtpd; fy;yiw 
kl;Lk; fpilf;ftpy;iy. 
,d;Wk; $l fpspNahghl;uhtpd; 

fy;yiw jg;gp ,Ue;jhYk;> 
nfhs;isabf;fg;gl;L 
milahsk; fhz Kbahj 
epiyapNyNa ,Uf;Fk; vd;W 
njhy;nghUs; Muha;r;rpahsu;fs; 
$Wfpwhu;fs;.  

fpspNahghl;uh fy;yiw vq;Nf?

mjpra rpWkp

 Gijay; ,Uf;fh? ,y;iyah?

nfd;db nfhiy  ,d;Wtiu  
mopf;fg;glhj Kbr;Rfs;

G
ijay; xd;W gw;wpa fij cz;ikah> ngha;ah 

vd;W njupatpy;iy. Mdhy; fpilj;jhy; xNu ,utpy; 
cyfg; gzf;fhuuhfptplyhk;. 1952 Mk; Mz;L 
Nkw;Ff; fiuapy; ,Uf;F Fk;uhd; vd;w njhy;nghUs; 
jsj;jpy; nrg;Gr; RUs; xd;W fz;Lgpbf;fg;gl;lJ. 
mjpy; ek;g Kbahj msT ngUk; vz;zpf;ifahd 
jq;fk; kw;Wk; nts;sp 
Gijay; xd;W gw;wp 
$wg;gl;bUf;fpwJ. 
Mdhy; me;j msT 
jq;fk; ,Ug;gjw;F 
rhj;jpak; ,y;iy vd;W 
rpy njhy;nghUs; 
Muha;r;rpahsu;fs; 
kWf;fpwhu;fs;. 
tuyhw;W fijfis 
xg;gpl;Lg; ghu;j;jhy; ,e;jf; 

$w;iw KOikahf kWf;fTk; Kbatpy;iy.   
,e;j nrg;Gr; RUs; 1>900 Mz;LfSf;F Ke;ijaJ. 
mg;NghJ Fk;uhd; gFjp Nuhk Nguurpd; fPo; ,Ue;jJ. 
Mdhy; Nuhkhdpa Ml;rpf;F vjpuhf mq;Nf mbf;fb 
fpsu;r;rpfs; ntbj;jd. rupahf me;jf; fpsu;r;rp ntbj;j 
fhyj;jpy; ,e;j nrg;Gr; RUs; vOjg; gl;bUg;gjhy;> 
Nuhkg; gilfis ifg;gw;Wtij jLf;Fk; Kaw;rpahf 

,e;jg; nghf;fp\q;fs; xspj;J 
itf;fg;gl;bUf;fyhk; vd;W 
Ma;thsu;fspilNa re;Njfq;fSk; 
cz;L. 
cz;ikapy; ,e;jg; Gijay; 
,Ue;jpUe;jhy; mjid vq;F 
kiwj;J itj;jpUg;ghu;fs;> mjid 
ahuhtJ fz;Lgpbj;jpUg;ghu;fsh> 
,d;Dk; ,Uf;ff; $Lkh vd;w 
ku;kq;fis ,d;Wk; $l tpLtpf;f 
KbahJs;sJ.  

2009 [_d; 30 Mk; jpfjp nfNuh]pd; 
fpud;Nl jPTf;F mUfpy; nakdpa tpkhdk; 
tpOe;J tpgj;Jf;Fs;shdNghJ mjpy; 
,Ue;j 152 Ngu; nfhy;yg;gl;lhu;fs;. Mdhy; 
12 tajhd gpuhd;]; rpWkp g`p gf;fhup 
khj;jpuk; capu; jg;gpdhu;. tpkhdj;jpy; 
,Ue;J khj;jpuky;y me;j rpWkp flypy; 
%o;fhkYk; capu; jg;gpf;nfhz;lhu;. 
tpkhdj;jpd; ghfj;ij gpbj;Jf; nfhz;L 
xd;gJ kzp Neuk; flypy; kpje;j mtu; 
filrpapy; fhg;ghw;wg;gl;lhu;.   

பிர்தௌஸ்
சஞசசாரம்
பூக�சாள
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சங்க வி  பிலிம்ஸ் நிறுவனம்  2022.02.12 
ஆம் தி்கதி பிற்ெ்கல் 1 ைணிக்கு 
ப்கா ழும்பு ெண்ா்ரநாயக்்க சரவதேச 
ைாநாட்டு ைண்ெத்தில் ந்த்தும் 
்கலாவிபூஷண விருது வழஙகும் விழாவில் 
்கமலஞர்கள், ஊ்்கவியலாளர்கள், 
சமூ்கதசமவயாளர்கள் பொனனாம் 
தொரத்தி விருது்கள் வழஙகி 
ப்கௌ்ரவிக்்கபெ்வுள்ளார்கள். 

தின்க்ரன, தின்க்ரன வா்ரைஞசரி, 
வணணவானவில் ஊ்்க அனுச்ரமணயில்  
நம்பெறும் இதில், தின்க்ரன, 
தின்க்ரன வா்ரைஞசரி, வணணவானவில் 
ெத்திரிம்க்களின  பி்ரேை ஆசிரியர 
தே.பசந்தில்தவலவர அதிதியா்க 
்கலந்துப்காள்வார. சங்கவி பிலிம்ஸ் 
நிறுவனத்தின ேமலவர  தும்ர்ராசா சுத்ரஷ் 
இேற்்கான ஏற்ொடுமள பசய்து வருகிறார.  

சங்கவி பிலிம்ஸ் நிறுவனத்தின்
கலாவிபூஷண 

விருது பெறுவ�ார்
Gerald Nadesan Marlin  Marikkar 
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Munusamy 
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 Srikanth 
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Gokulanath 

 Krishanthi 
Pathmanathan

S. Lenuja 

Dilusha 
Amirthalingam
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Gunabalan

Maheswary
Vijayanathan

Ramar Suganya 

Benadic Magret

Kailanathan  
Thilanathan 

Subramaniyam 
Saravana 

Renusahana 
Sathees 

 Ganandran 
Viveka

Thavarasa

 Nitharasana 
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 K. Kawshalya

 Rila

 Yogarasha 
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விருது வழங்கும்
விழா
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வடந்தை வநதிருக்கிறது. வடக்கு மாகாண 
பணபாடடலுவலகள் தி்ணக்களத்தின் 

வருடாநதை வவளியீடாக வடந்தை -3 
வநதிருக்கிறது.  

வடக்கு மாகாண பணபாடடு அலுவலகள் 
தி்ணக்களச் வெயறபாடடின் அ்டவுகளின் 
குறிகாடடியாக வடந்தை - 2021 
வநதிருக்கிறது. வடமாகாண பிரதிப் 
பணிப்பாளர் சுஜீவா சிவதைாஸ் வவளியீடடு்ர 
வ்ரகிறார். வடக்கு மாகாண வெயலாளர் 
இளங்காவன் வாழ்த்து்ர எழுதுகிறார்.  

உள்ளடஙகலாகக் கடடு்ரகள் 
இடஙவகாள்கின்றன. க்ல,மரபுரி்ம,ப
ணபாடு,ஆவணவாக்கம்,கிராமியப்பாடல,ந
டனம், இ்ெ,வமாழிவபயர்ப்பு என விரிநதை 
வபாருளடக்கம் காணப்படுகிறது.  

2021ஆம் ஆணடுக்கான க்லக்குரிசில 
விருது,இளஙக்லஞர் விருது,சிறநதை 
நூலுக்கான விருது வபறு்வார் விபரம் 
எனப் பதிவுகள் வருகின்றன. வடந்தை 
வடமாகாணத்துக்குரிய வருடாநதை 
க்ல,இலக்கிய ஆவணம் என்ற வ்கயில 

்மலும் விரிவானதைாக இதை்ன 
்நாக்க ்வணடியுள்ளது.  

ஐநது மாவடடஙகளினது - 
அவறறின் உள் பிர்தைெஙகளினது 
க்ல,இலக்கிய,திறனாய்வு,ஆய்வு 
்நாக்கிலான பரநதை உள்ளடக்கம் 
உடவகாள்ளப்படுவது அவசியமாகும். 
குறித்தை மாவடடஙகளில பிர்தைெ 
ரீதியில ்மறவகாள்ளப்படட 
அலலது வவளியிடப்படட நிறுவனம் 
ொர்நதைதும்,தைனியாள் ொர்நதைதுமான 
க்ல,இலக்கிய வவளி அவதைானம் 
வபற ்வணடும். அவவாறாகும்்பாது 
வபாது நி்லப்படட வடந்தை 
வடக்கு முழுவதுக்குமான வருடம் 
முழுவதுக்குமான ஆவணமாக 
உயர்நது நிறகும்.  

இன்வனாரு பக்கம் 
பலலின மதை ெமூகஙகளின் 
க்ல,இலக்கியம்,பணபாடடு 
உள்ளடக்கமும் ்ெரும்்பாது 
தைமிழ்வமாழி வபறறுயரும் கனதி்ய 
அ்டயாளப்படுத்தைவும் முடியும். 
வடந்தை -4 வரும்்பாது இத்தை்கய 
விடுபடலறற – ்ெர்மானஙகள் 
உடனான உள்ளடக்கத்்தைக் காண 
்வணடுவமன்பது வாெக நி்ல 
அவாவாகும்.  

'பணபாடு 
என்பது அறிவு, நம்பிக்்க, க்ல, 
ஒழுக்க வநறிகள், ெடடம், வழக்கம் 
முதைலான்வயும் மனிதைன் ெமுதைாயத்தில 
ஓர் உறுப்பினராக இருநது கறறுக்வகாணட 
பிற திற்மகளும் பழக்கஙகளும் 
அடஙகிய ஒரு முழுத் வதைாகுதி'' வடய்லரிங 
இக்கூற்ற ்மற்காடபடுத்தி 'வடந்தை 
வெயறபாடுகள் யாவும் பணபாடடில 
அஙகம் வகிக்கும் அலலது வெலவாக்குச் 
வெலுத்தும் என்றும் அது கடடறற 
எல்லகளறற தைன்்ம வகாணடிருக்கும் 
என்றும் வதைளிவாகிறது' என்ற 
இளங்காவனின் கூறறு ்நாக்கத்தைக்கது. 
அவ்ர கூறுவது ்பால பணபாடடுத் 
தி்ணக்களத்தின் வெயறபாடுகள் 
கடடுக்கடஙகாதை விடயப்பரப்புகளுடன் 
வதைாடர்புறறிருப்பதுடன் அ்வ ஏ்னய 
து்றகளுடனும் வகாணடிருக்கக்கூடிய 
பல்வறு விதைமான உள்ளார்நதைமான 
வதைாடர்புக்ளக் கவனத்தில எடுத்து 
வெயறபடுத்தை ்வணடியவதைான்றாகக் 
காணப்படுகிறது. வடந்தை ்மலும் 
வெழு்மயுற வரடடும்.  

ஒளவன் கவி்தை
வீடு அலலது துறவு
ஓவியஙகளில உயிர்க்கிற தூரி்கயில
படிகிறது காலத்தின் ொயல 
நிலவின் மீதும் நீணடடர்நதை நிழலின் மீதும்
நிசியின் மீதும் நி்னவுகள் ்தைாறும்
வபரும் அ்மதியின் கடுஞ்சினம்
்நறறும் வ்ரநதிட முடியா 
நூற்றாராவது ஓவியத்தில 
்தைஙகிக் கிடநதைது சிறுதுளி 
ரத்தைம் வியர்்வ சீழ்்ப
மிஞ்சிய மிடர் தைாகம்
தைாகத்தின் உ்ற நி்ல
உணர்வறற ஆதி நி்ல
வ்ரயத் வதைாடஙகிறறுத் தூரி்க
ஆத்திரம் வபாஙகி வழிநதிறறு
ஒவவவான்றும் ஒவவவாரு 
நிறவமடுத்து ஓவியத்தில பரநதிறறு
பிரிக்க முடியவவாணணா காலத்தின் கல்வ
மனசுள் வநாருஙகிக் கிடநதை 
உணர்வின் துணடுக்ள 
வபாருத்திய வணணம் 
வீடு வெய்ய அலலது துறவு வெய்ய 
முயலகிறவதைன் தூரி்க

'புலர்வின் கா்லவயாளிர்வில ம்றயு்மா புயலின் பயஙகர முகம்'' எனப் 
பாடினார் பாரசீகக் கவி நிமா யூஜிஸ்.

கவி்தை இருளின் பயஙகர முகத்தின் மீது ஒளிர்்வவயழுதும் ஒரு புலர்வு 
தைான். மக்கள் மீதைான காதை்லப் வபய்யும் ஒரு முடிவறற பயணம்தைான்.

மக்கள் வாழும் உல்கச் சூழ்நது இருள் இருக்கிறது. அது அநாதைரவின் 
இருள்; அபகரிப்பின் இருள்; இருள் பல கடடுமானஙகளாலானது. இநதைக் 
கடடுமான இருள் மீது ஒளி பாய்ச்சும் ெக்தியாகக் கவி்தை எனும் புலர்வின் 
ஒளி இருக்கிறது. இநதை இருளின் விரடடியாகக் கவிஞன் இருக்கிறான். 
கவிமனவமன்பது அழகியல ொர்நதை்தைா வமாழியின் வெழு்ம ொர்நதை்தைா 
மடடுமலல. அதை்னயும் தைாணடிய மனுக்குலத்்தைச் சூழும் இரு்ள விரடடும் 
தைர்க்க மனமும்தைான். அதைனாலதைான் கவி்தை 'துன்புறற மக்கள் மீதைான 
முடிவறற காதைல'' என்கிறார் பலஸ்தீனக் கவிஞர் வதைௌஃபீக் ்ெயத்.

எலலா வமாழிகளிலும் கவி வொலலியாக வருபவர்கள் தைனிமனிதைர்களாக 
அலலாமல ெமூகத்துக்கான கூடடு மனிதைர்களாக நிறகிறார்கள்.

அவர்களால முடிநதைது தைமது வொறகளினால இருட்டத் வதைா்லக்க 
வலல சிறு ஒளிச்சுட்ர ஏறறி விடுவதுதைான். 'உன் கவி்தை வீடடுக்கு 
ஒரு விளக்்க்யறறாவிடடால அதை்ன விடவடாழிப்பது ்மல'' என்றார் 
பலஸ்தீனக்கவி மஃமூத் தைர்வீஷ்.

'என்னிடமிருப்பவதைலலாம் அ்ெக்க முடியாதை நம்பிக்்கதைான்'' என்று பாடிய 
வதைௌஃபீக் ்ெயத் கவி்தை ்பராசிரியர் எம்.ஏ.நஃமான் வமாழிவபயர்ப்பில 
வவளிவநதை 'பலஸ்தீனக்கவி்தைகள்'' திரடடில உள்ளது.

என்னிடம் இருப்பவதைலலாம்
என் ்தைாளில ஒரு ்பாதும் 
நான் துப்பாக்கி சுமநதைதில்ல 
அதைன் வி்ெ்ய இழுத்தில்ல
என்னிடம் இருப்பவதைலலாம் 
ஒரு வீ்ணயின் இ்ெதைான்
என் கனவுக்ள வ்ரவதைறகு 
ஒரு தூரி்க தைான் 
ஒரு ்மக்குடு்வதைான்
என்னிடம் இருப்பவதைலலாம் 
அ்ெக்க முடியாதை நம்பிக்்கதைான்
துன்புறற என் மக்கள் மீதைான 
ஒரு முடிவறற காதைலதைான்.

வடந்தை 

கவிதை; புலர்வின் 
மீைான காைல்

இலக்கியச் வெயறபாவடன்பது மானுட 
வாழ்விய்லாடு ஒன்றிய - பிரித்து 

்நாக்கவியலாதை -கால நிர்ப்பநதைஙகளுக்குள் 
உள் ந்ழநது அ்லகிற அலலது எழுகிற 
அ்லஇயக்கச் வெயறபாடுதைான்.

இதை்ன கால்வாடடத்தில பல இடஙகளில 
கணடிருநதைாலும் - இரணடாயிரத்து 
இருபதிலிருநது உலகம் புதுவ்கயில கணடது.

வகாவிட-19 உலக இயக்கப்பாட்ட 
ஸ்தைம்பிக்கச் வெய்தைது. எனினும் இலக்கியச் 
வெயறபாடடில அலலது ப்டப்பு வவளியில 
புதிய ்பசு வபாரு்ள நிறுவியது. 
அபயமளிக்கப்படட நான்கு சுவருக்குள் 
இருநது ப்டப்புவவளி அகலித்தைது. 
கவி்தையில,சிறுக்தையில என்வறலலாம் 
வகாவிட உடவபாருள் வகாணடது.மறுபுறம் 
இலக்கியச் வெயறபாடடு வவளியாக 
Zoomஎனப்படட வமய்நிகர் வழி அகலித்தைது. 
நூல வவளியீடுகள்,கலநது்ரயாடலகள்,தி
றனாய்வுகள்,நி்னவரஙகுகள்,்பாடடிகள்,
விருது வழஙகலகள்,மாநாடுகள் என கடநதை 
இரணடு வருடஙகள் இடம் தைகர்த்தை - ஒற்ற 
வவளியில ்ெய்்மக்ள அண்மப்படுத்தி 
விடடது. 

இநதை வாய்ப்பு இலக்கியச் வெயறபாடுக்ள 
உ்றய விடாமல - வதைாடரறாமல நிகழ்நதிடப் 
வபரிதும் உதைவியது என்ற வ்கயில 
வமய்நிகர் இலக்கியச் வெயறபாடடு வவளி 
வகாவிட கடநதும் நி்லவபறற ஒன்றாக்வ 
மாறிவிடடது எனலாம்.

வமய்நிகர் 
 இலக்கியவவளி

அடிச்சி என்ற வபயர் உலக நவீன எழுத்தில ஒர் அ்டயாளம்.
ஊதைா நிறச் வெம்பருத்தி என்ற நாவவலழுத்தின் வொநதைக்காரி 

சி மாமநதைா ்காஸி அடிச்சி என்ற ்நஜீரிய வபண எழுத்தைாளர். 
வாழ்க்்க தைநதை அனுபவமும்,வாசிப்புத் தைநதை உணர்வுக் ்காலமும் 
அடிச்சியின் ்பனா்வத் தி்ெ வகாள்ளச் வெய்தைது.அவள் எழுதிய்வ 

முக்கியமான்வ
ஊதைா நிறச் வெம்பருத்தி என பி்ரம் 

வமாழி வபயர்த்து அணஙகு பதிப்பித்தை 
நாவல PurpleHibiscus தைான் அடிச்சியின் 
முதைல நாவவலழுத்து.‘Half of a Yellow 
Sun’, ‘Americanah’என்பனவும் அடிச்சி்ய 
்மவலழச் வெய்தை நாவலகளாகும். 
தைனது 19 ஆவது வயதில அவமரிக்கக் 
கலலூரியில படித்துக் வகாணடிருநதை பாது 
வபறற அனுபவஙகளின் வவளிப்பாடு - 
நிறப்பிரிவி்ன்ய ்மயப்படுத்தி அடிச்சி 
எழுதிய்தை 'அவமரிக்கானா'.

''உன் கழுத்்தைச் சுறறிக் வகாணடிருநதைது'' 

வடக்ர ரவிச்ெநதிரன் 
வமாழிவபயர்த்து பாரதி புத்தைகாலயம் 
வவளியிடட சிறுக்தைத்வதைாகுப்பு. 
The Thing Around Your Neck .

அடிச்சி We should all be Feminist, 
Dear ljeawela or A Feminist 
Menifesto in fifteenSuggestions ஆகிய 
கடடு்ரப் பிரதிக்ளயும் தைநதைவர். 
''நாம் அ்னவரும் வபணணி்ல 
வாதியாக இருக்க ் வணடும்'' என்பது பி்ரம் தைமிழுக்குத் தைநதைது.

அடிச்சியின் எழுத்துக்கள் ்நஜீரிய எழுத்துப்பரப்பில 
உயிர்ப்புடன் ்பெப்படுகின்றன.

்நஜிரியாவின் அனாம்ரா 
மாநிலத்தில அப்பா கிராமம்தைான் 
அடிச்சியின் பூர்விகம். இவர் எருகு 
நகரத்தில இக்்பா குடும்பத்தில 
1977,ல பிறநதைவர். பத்தைாவது 
வயதி்ல்ய வாசிப்புத் 
வதைாடஙகியவர். சினுவா அச்்பயின் 
‘Things Fall Apart’நாவலில வரும் 
கதைாநாயகியாக உலாவினாள். 
அச்்பயும் புச்சி எம்ெடாவும் 
தைான் அடிச்சியின் ஆதைர்்ஷ 
எழுத்து வழிகாடடிகளாயினர்.

வபணணி்லச் சிநதை்ன 
யும்,மானுட ்நசிப்பும் 

நிரம்பப் வபறற அடிச்சி அனுபவஙகளில 
கடட்மத்தை எழுத்தைாளு்ம. ஓவியம் வ்ரவதில ஆர்வம் 

காடடிய இவரது சிறுகால ஓவியஙகளில பனிபடர்நதிருப்ப்தைக் 
கூர்நது அவதைானிக்கிறார். ்நஜிரியாவில எநதை பருவகாலத்திலும் 
பனி இல்ல. ஆனால,்நஜீரியக்காரியின் சித்திரஙகளில 
எப்படி பனி படிநதைது. இது அடிச்சியின் சிநதை்னக்குச் ொவி 
வகாடுத்தைது. பனி படரும் ஐ்ராப்பிய கலவி,கலாொர,பணபாடடு 
ஆதிக்கத்தின் வவளிப்பா்ட இது. ஐ்ராப்பிய மனம் எவவாறு 
தி்ளக்கிறது. ஐ்ராப்பிய கலவி ொர்நதை கலவிப் பாடஙகளாலும் 
வதைா்லக்காடசியில கணட ஐ்ராப்பிய தைாக்கம் வகாணட 
காடடுன்களாலும் சிறுவயதில தைாக்கமுறறவள் அடிச்சி. ஆபிரிக்காவின் 
உடபகுதிவ்ர கலவி மறறும் ஊடகம் மூலம் ஐ்ராப்பிய தைாக்கம் 
பரவியிருநதைது. 

அடிச்சி என்ற குழந்தை மனநி்ல்ய இது கடட்மத்தைது.  
அடிச்சியின் ஓவியஙகளில பனிபடர்நதை சித்திரிப்பு ஒரு குறியீடாகும்..
அடிச்சி வாசிக்கப்பட ்வணடிய நவீன எழுத்தின் உயிர்ப்பு. அவரது 
‘The Danger of aSingle Story’, ‘We should all feminist’ஆகிய 
உ்ரகள் எடடு மிலலியன் பார்்வயாளர்க்ள எடடியதில 
வியப்பில்ல.அடிச்சி கறுப்பு ்தைெத்தின் மஞ்ெள் சூரியன்.

அடிச்சி,ஊதா நிறச் செம்பருத்தி
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 கஸ்டமர் : ஏம்ப்பா கபாபி ஆர்்டர் 
்ண்ணினபா வெறும க்ப்் மட்டும வகபாண்டு 

ெந்து ்ெககற?
வெய்டர் : நீஙகதபான சபார் "க்ப கிளீனபா" 

இருககணுமனு வசபான்னீஙக.

 கபாதலன் : கண்்ணே உனககபாக 
இமயம்ல்யயும தபாண்டு்ென்.

கபாதலி : அதுககபாக ஏன் ஒரு கபா்ல 
வ�பாண்்டறீஙக ?

கபாதலன் : உஙக வீட்டு ்கட்்்ட தபாண்டும 
்்பாது தடுககி விழுந்துட்்்டன்.

 ஒருெர் பிச்சகபாரரி்டம
�ண்்ர் : ஏம்பா, ஐந்நூறு ரூ்பா ்�பாட்டுககு 

சிலல்ற இருககுமபா .. .. ?
பிச்சககபாரன் : �பாஙகளும ்்்ப்ர், டி.வி. 

நியூஸவயலலபாம 
்பார்ககறெஙகதபான் சபார் .. .

 இெர் : ்டபாக்டர் ஏன் ்கபா்மபா 
இருககபாரு..?

அெர் : ஆ்்ரஷன் தி்யட்்டர் 
ெபாசலல யபா்ரபா "ஒன்்ெ'ன்னு 

எழுதி ெசசுட்்டபாஙகளபாம...

 அமமபா : எதுககு்டபா, குளிககும்்பாது முதல 
வசமபுத் தண்ணீ்ர கீ்ே ஊத்த்ற?

மகன் : முதல வசமபு தண்ணீ்ர 
ஊத்தும்்பாதுதபான் வரபாம்க குளிருமனு 

நீஙகதபா்ன மமமி வசபாலவீஙக... 
அதபான் கீ்ே ஊத்த்றன்...

 மருத்துெர் : "ஆ்்ரஷன் முடிந்து நீஙக 
�்டந்்த வீட்டுககு்ப ்்பாகலபாம."

்�பாயபாளி : "ஆட்்்டபாவுககுக கூ்டக கபாசு 
இருககபாதபா ்டபாக்டர்?"

  ஏன் சபார் ்�பாக எழுத்றன்று 
வசபாலறீஙக. ஆனபா ஒரு ்�பாககுககு கூ்ட 

சிரி்ப்் ெரல்ய?
 பிறர் சிரிககும ்டியபான கபாரியத்்த 
வசயயபாதன்னு எஙக ்பாட்டி அடிககடி 

வசபாலெபாஙக.

்பாககி : ்�ற்று ஏன் லீவு ?
ரமனன் : ஒரு ்சஞ்சுககு வீட்டி்ல்ய 

தூஙகிட்்்டன் சபார்

ஊழியர் 1:�மம ்ம்ன�ர் 
ஆஸ்த்திரியில சீரியஸபா இருககபாரபாம 

ஊழியர் 2:அெரு ஆபீஸல்ய சீரியசபா 
தபான்்டபா இரு்ப்பாரு
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சமூக ஊடகஙகள் மற்றும் 
த�ொலைககொட்சி வழியொக 
குறுகிய கொைத்திற்குள் 

எட்டொ� துரத்திற்குச் தசன்று 
பிரபலயமலடந�வரகள் மிகவும் 
சிைரர!  அந� வரிலசயில சகதி 
த�ொலைக கொட்சி நொடகஙகளில 
நடித்து பிரபலயமொனரகளில 
இவரும் ஒருவர.  இவலரப் 
பற்றி அறிய அணுகிரபொது அவர 
அளித்� விவரஙகள் இர�ொ....!

உங்கமைப ெற்றி கூறுங்களைன்.....!
நான் ப்கைசி்ராஜ். நான் பிறந்தது 

வைரந்தது ப்காழும்பில் ்தான். ஆனால் 
அம்ைா, அபொ பவளிநாட்டில் 
வசிபெ்தால் சா்தா்ரண ்த்ரம் ெடிக்கும் 
ளொள்த பவளிநாட்டிற்குச் பசன்று 
விட்ளடேன். 

அஙள்க பசன்று ்கல்விமைத் 
ப்தாடேரநதீங்கைா?

ைற்மறை ்கல்வி பசைற்ொடு்கமை 
அஙள்க ளைற்ப்காணளடேன்.

இபெ என்ன பசய்றீங்கள்?
ளைக்்கப ப்காஸட்ளைற்றிக்ஸ ்கமடே 

ஒன்மற பசாந்தைா்க ஆ்ரம்பித்து நடேத்தி 
வருகின்ளறன்.

்தற்ளொது எஙள்க இருக்கிறீங்கள்?
2020 ம் ஆணடு விடுமுமறக்்கா்க நான், 

அம்ைா, ்தம்பி ைட்டும் இலஙம்கக்கு 
வநதிருந்த நிமலயில். ப்காள்ரானா 
பி்ரச்சிமனைால் விைான நிமலைம் 
பூட்டேபெட்டே்தால் என்னால் திரும்பிச் 
பசல்ல முடிைா்த  நிமல ஏற்ெட்டேது. 
்தற்ளொது இஙள்க ்தான்  இருக்கிளறன். 

்கமலத் துமற பி்ரளவசம் ெற்றி 
கூறுங்களைன்.....!

சினிைா சாரந்த நணெர்கள் சிலர 
இஙள்க இருந்தார்கள். அம்தவிடே நான் 
பவளிநாட்டில் வசிக்கும் ளொள்த சஞ்ஜய் 
ளைா எனும் நணெர ஒரு முமற என்மன 
நடிபெ்தற்்கா்க ள்கட்டிருந்தார. அதுைட்டும் 
இல்லாைல் எனக்கும் ஏள்தனும் ஒரு 
விடேைத்தில் முன்ளனறிச்பசல்ல ளவணடும் 
என்ற ஆவல் இருந்தது. 

சில நணெர்களின் உ்தவிளைாடு 
ெமடேபபுக்்களில் ப்தாடேரச்சிைா்க 
ெஙள்கற்ளறன். 

நீங்கள் ெஙள்கற்ற விடேைங்கள் ெற்றி கூற 
முடியுைா?

அைாைா, சன்ளடே சீரிஸ, உனக்ள்க 
உனக்்காய், ஒரு ள்காபமெ ்கா்தல், அ்கலா்த 
நிமனவு்கைாய், ளொன்ற ெமடேபபுக்்கமை 

ப்தாடேரநது நல்ல நல்ல ட்்ரஸிஙகில் 
ளொட்ளடோ ஷீட்ஸ பசய்வதில் ஆரவம் 
்காட்டிளனன்.

இமவ ைட்டுைல்லாைல் இன்னும் சில 
ெமடேபபுக்்களில் நடித்திருக்கின்ளறன், 
விம்ரவில் அமவயும் பவளிைாகும். 

நடிபமெப ெற்றி உங்கள் அபிபபி்ராைம்?
நடிபபு என்ெது எனக்கு ஒரு 

சா்தமனக்குரிை விடேைம் ்தான், 

குறுகிை ்காலத்தில் ெல 
ெமடேபபுக்்களில் ெஙள்கற்றது 
எனக்கு பெரும் ைகிழ்ச்சிைான 
விடேைம்.

நடிபபு ்தவி்ர நீங்கள் ஈடுெட்டுள்ை  
துமற்கள்?

நடிபபு ைட்டுைல்லாைல் 
இலஙம்கயில் ப்காழும்பிலும், 
குமவத்திலும் பசாந்தைா்க ளைக்்கப 

்காஸட்ளைட்டிக்ஸ பிஸனஸ பசய்து 
வருகின்ளறன்.ைற்றும் ்தற்ளொழுது 
இலஙம்கயில் பெண்களுக்்கான 
பியூட்டி ொலர ஒன்றும் பசாந்தைா்க 
நடோத்துகிளறன்.

இந்தத்  துமறக்குள் வ்ர உ்தவிைவர்கள்?
நான் டிக்ளடோக் பசய்வ்தனால் அதுவும் 

என்மன ஒரு புறம் இந்த துமறக்குள் 
வருவ்தற்கு உ்தவி பசய்்தது. அம்தவிடேவும் 
எனக்கு மி்கபபெரிை ஆ்த்ரவளித்்தது 
அம்ைா, அபொ, ்தம்பி, உறவினர்கள் 
ைற்றும் எனது நணென் ப்ஜளனாசன் 
ஆகிளைார.

குறிபொ்க சில குறும்ெடேங்கள், 
்காபணாளிபொடேல்்களில் ப்காழும்பு, 
ைட்டேக்்கைபபு, ைாழபொணம் ளொன்ற 

்கமலஞர்களைாடு ளசரநது 
ெணிைாற்றியிருநள்தன்.

வெறுமனே நாயகி என்றில்ாமல நடிப்பிற்கு 
உகந்த க்தாபாத்திரஙகளை விரும்புகின்னறேன்
Makeup Cosmetics Business Queen Kaushi Raj
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ஆனால் பைாடலிங் எனெது 
இல்்ாைல் நல்் கதாொத்தி்ரங்கள் 
நிமைநத நடிபபுத் துமையில் எனக்கு 
ஈடுொடு அதிகைாக இருக்கினைது. 

அ்ரசாங்கத்தின சி் 
ஆவணபெடங்கள், 
விளமெ்ரபெடங்களிலும. 
நடித்திருக்கின்ைன.அது ைட்டும 
இல்்ாைல் சிங்கள பைாழியிலும 
சி் ெமடபபுகளில் சமீெ 
கா்ைாக நடித்து வருகி்ைன.  
இ்ங்மக தமிழ் சினிைாவில் 
நல்் முழுநீளத்திம்ரபெடங்கள் 
உருவாகி வருகினைன. என்வ 
திம்ரபெடங்களில் நல்் 
ொத்தி்ரங்களில் நடிக்க ்வண்டும 
எனை ஆவல் தற்்ொது நீடிக்கினைது. 

பவறுை்ன கதாநாயகி 
எனறில்்ாைல் நடிபபிற்கு 
உகநத கதாொத்தி்ரங்கமள 
விருமபுகின்ைன.

நான நடித்த இரு ொடல்கள் 
எனக்கு மிகபபெரிய அங்கீகா்ரத்மத 
்தடிதநதிருக்கினைன. 

“இைபகனும நிமனவுகள்” ைற்றும 
“அவளதிகா்ரம”.

இநத இ்ரண்டு ொடல்களும 
பதனனிநதிய விகடன சினிைா 
ைற்றும பிமகண்ட்வூட்ஸ் 
மீடியாக்களில் பி்ரெ்ைாக 
பவளியிடபெட்ட ெமடபபுக்கள். 
அது ைட்டுைல்்ாது பி்ரெ் 
நடிகர் நடிமககளும இதன 
விளமெ்ரங்களுக்குத் தங்கள் 
ஆத்ரமவ பகாடுத்திருநதனர். அநத 
வமகயில் சி் நல்் ெமடபபுக்கள் 
இ்ங்மகயிலிருநது ைற்மைய 
சினிைா களங்கள் வம்ர எனமன 
பவளிபெடுத்த உதவியிருக்கினைன.

பீப ப்்ராஸ் எனனும 
யூடியுப சானலில் சி் பதாடர் 
நமகச்சுமவ வீடி்யாக்களில் 
நடித்திருந்தன. ெ்ர் எனமன 
்ரசிக்குமெடியான குறுமபுத்தனம 
பகாண்ட கதாொத்தி்ரங்களாக 
அமவ அமைநதிருநதன. அ்தாடு 
பதாடர்ச்சியாக ெயணிக்க 
முடியவில்ம். ஆனால் திவி, 
திவயா எனை நண்ெர்கள் அதில் 
நடிபெதற்கு ெக்கெ்ைாக 
இருநதனர்.

விளமெ்ர ெடபபிடிபபுக்கள், 
பி்ராண்ட் அமொஸ்ட்ராக சி் வணிக 
மையங்களுக்கு நடிபெதால் சற்்ை 
இப்ொது சமெளங்களும ்கட்டு 
நடிக்க பதாடங்கியிருக்கி்ைன.

பதாடர் சினிைா ெயணம 
இருக்குைா எனறு பதரியவில்ம் 
ஆனால் இங்கு இருக்கும வம்ர நல்் 
ெமடபபுகளில் ெணியாற்று்வன.

அன்புடன் வாழ்ந்திட
வழி தேடிடு  

அனபுடன அமணக்க
ஆ்ராதித்து வாழ்த்த
இனெம ஊட்டி
உைமவ வாழ்த்து.

அறிநது ைனிதர்
அறியாத ைனிதர்
யாப்ரல்்ாம உைவு?
்கள்வி ்வண்டும.

விமடகள் ்தட
ெண்புகள் ்வண்டும.
அதன வழி நீ
உணர்தல் ்ொதும.

பநறியாளர் நல்லியல்பு
நாணம காட்டும.
நல்் சமூகம தநது
அழகான வாழ்வாக்கும.

எண்ணம எல்்ாம
நன்ை ஆக்கும
ைனிதர் காண
முயற்சி  ்வண்டும.

அனபுடன ெழகிட
அமணத்திடும உைவு
தானாக வநது ்சரும.
ைனித்ராக நாமிருநதால்.

மு்ரண் வாழ்க்மக
தா்ன ்சரும.
வி்க்கி வி்கி ்ொதல்
உனது நற்ெண்ொகும.

கடினம கடநது ்ொக
நிதானம வநது கூடும.
வாழ்வு வாழ்வதற்காக
வழிகள் கண்டு்ொகும.

........... அன்புடன் நதுநசி.

கே. ஈஸ்வரலிஙேம்

ேலைஞரேளின் லேகேடு  
வலம்புரி கவிோ வடடத்தின் 

 ப�ௌர்ணமி கவியரஙகம்
வ்மபுரி கவிதா வட்டம பெௌர்ணமி ் தாறும நடத்தும கவிய்ரங்கம  
எதிர்வரும 16ஆம திகதி காம் 10 ைணிக்கு பகாழுமபு 11, 
புைக்்காட்மடயிலுள்ள ெமழய நக்ர சமெ ைண்டெத்தில்  
நமடபெறும.

கலலஞர �சஙகர 
 நிலைவு நிகழ்வு

கடநத 40 வருடங்களுக்கு ்ை்ாக கம்ஞர் � சங்கர்  நிமனவு 
நிகழ்மவ நடத்தி வருகினை கம்ஞர் � சங்கர்   நற்ெணி ைனைம 
இமமுமையும எதிர்வரும  20ஆம திகதி ைாம் 5 ைணிக்கு பகாழுமபு 
11, புைக்்காட்மடயிலுள்ள ெமழய நக்ர சமெ ைண்டெத்தில்  
கம்ஞர் � சங்கர்  நிமனவு நிகழ்மவ நடத்தவுள்ளது. இதற்கான 
ஏற்ொடுகமள கம்ஞர் சண்முக்ராஜா ்ைற்பகாண்டு வருகிைார்.  
கம்ஞர்  முனிவர்  நிகழ்ச்சிகமள ஏற்ொடு பசய்கிைார்.



 ஆர். மதனக�ோபோல், 
 தியததலோவ.  
   க�ள்வி:- இபகபோததல்-
லோம் விததியோசமோன �தோ-
போததிரங�ளில் நடிதது 
வருகிறோரோகம தளபதி 
விஜய்?  
பதில்:- உண்மதோன்.'மோஸ்-
டர்'படததில் மது அருந்தும் 
கபரோசிரியரோ� நடிததிருந்தோர் 
என்பதும், 'பீஸ்ட்' படததில் அவர் �டத-
தல்�ோரரோ� நடிதது வருகிறோர் என்பதும் 
குறிபபிடததக�து.  அகதகபோல், ததலுஙகு 
பட இயககுனர் வம்சி இயக�ததில் தயோரோ-
கும் 'தளபதி 66' படததில் நடிக�வும் ஒபபுக 
த�ோணடிருககிறோர். இந்தப படததில் விஜய்' 
ஏகரோட்கடோகமனியோ' என்ற மனகநோய் 
போதிதத கவடததில் நடிக�விருபபதோ� படக-
குழுவினர் த�வல் தவளியிட்டுள்ளனர்.  

எம்.மலர் ரோணி, த�ோழும்பு -13.  
க�ள்வி:- முன்பு அறிவிதத தி�தியில் 

சூர்யோவின் 'எதற்கும் துணிந்-
தவன்' படம் 

வரோதோகம..?  
பதில்:- ஆமோம்.. தற்கபோது 
த�ோகரோன பரவல் �ோர-
ணமோ�வும், படமோ-
ளி்��ளில் 50 
சதவீத இருக-
்��ளுககு 
மட்டுகம 
அனுமதி அளித-
திருபபதோலும் 
சூரியோவின் 
நடிபபில் தயோரோன 
'எதற்கும் துணிந்தவன்' 

ஏற்�னகவ குறிபபிட்ட தி�தியில் தவளி-
யோ�ோது என்று அறிவிததிருககிறோர்-

�ள். இம்மோத இறுதியிகலோ அல்லது 
கவறு தி�தியிகலோ தவளிவரககூ-
டுதமன்று த�வல்�ள் தவளியோகி 
இருககின்றன. சூரியோவின் 
படங�ளோன 'தஜய் பீம்' 'சூர்ரப 

கபோற்று'ஆகிய்வ டிஜிட்டல் தளத-
தில் தவளியோகி தவற்றி தபற்ற்தப-

கபோல், 'எதற்கும் துணிந்தவன்' படமும் சன் 
தநகஸ்ட் டிஜிட்டல் தளததில் தவளியோ�க 
கூடுதமன்ற த�வலும் உலோ வருகிறது என்பது 
குறிபபிடததக�து.  

எம்.மோகிரட். 
எலபட�ம.  

க�ள்வி:- நடி�ர் ஜீவோ-
வுடன் 'சீறு' படததில் 
நோயகியோ� நடிதத ரியோ 
சுமன்.. இபகபோது கவறு 
ஏதோவது படங�ளில் நடித-
துக த�ோணடிருககிறோரோ..  

அல்லது �்ட்ய மூடி விட்டு கபோய் 
விட்டோரோ?  
பதில்:- இல்்ல...இல்்ல...அவர் இன்னும் 

�்ட்ய திறந்துதோன் ்வததிருககி-
றோர். தற்கபோது சந்தோனம் நோய-

�னோ� நடிககும் 'ஏதஜன்ட் 
�ணணோயிரம்' படததில் அவ-
ருககு கஜோடியோ� நடிதது வரு-
கிறோர். இபபடத்த தவிர்தது 
தவங�ட் பிரபு இயக�ததில் 

தயோரோகி வரும் 'மன்மத லீ்ல' 
படததிலும் நடி�ர் அகசோக தசல்வ-

னுககு கஜோடியோ� ரியோ சுமன் நடிதது 
வருகிறோர்.  

எஸ்.எம்.வசீர்.  
�ல்மு்ன.  

க�ள்வி:- திருமணமோகி நோன்கு 
ஆணடு�ள் இல்லற வோழக்� 
நடததிய சமந்தோவின் தோம்பத-
திய வோழக்� முற்றுப தபற்ற-
தற்கு என்ன �ோரணம்?  
பதில்:- சமந்தோ தசோல்வ்தத 
த�ோஞசம் க�ளுங�களன்.  

"பிரசவம் என்பது இந்த உலகில் மி�வும் 
கவத்னயோன அனுபவங�ளில் ஒன்று. 

தபண�ள் தங�ளது குழந்்த�்ள 
தபற்தறடுககும் கபோது மி�வும் 

�ஷடபபடுகிறோர்�ள். கவத்ன-
யோன வலியுடன் கூடிய இந்த 
பிரசவததிற்கு 

மோற்று வலி இல்்ல" என்று பிரசவம் 
குறிதது தனது �ருத்த ததரிவிததிருககி-
றோர் நடி்� சமந்தோ. திருமணமோகி நோன்கு 
ஆணடு�ள் இல்லற வோழக்� நடததிய 
சமந்தோ, குழந்்த பிறபபு குறிதது இது 
கபோன்ற �ருத்தத ததரிவிததிருபபதோல், 
அவர் �ணவ்ர விட்டுப பிரிவதற்கு 
இதுவும் ஒரு �ோரணமோ� இருககுகமோ! என 
இ்ணயவோதி�ள் விமர்சிததிருககிறோர்�ள்.  

சமந்தோ தற்கபோது 'யகசோதோ' என்ற படத-
தில் தோதியர் கவடததில் நடிததுக த�ோணடி-
ருககிறோர் என்பதும் குறிபபிடததக�து!  

என்.மோதவன், 
மு�ததுவோரம்.  

க� :- அந்தக �ோலதது நடி்�-
�ளுககும், இந்தக �ோலதது 
நடி்��ளுககும் என்ன விததி-
யோசம்?  
பதில்:- அந்தக �ோலதது நடி்�-

�ள் நடிததுக �ோட்டினோர்�ள்; 
இந்தக �ோலதது நடி்��ள் �ோட்டி 

நடிககிறோர்�ள்!
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கேள்வி பதில்

சினி பஜார்

ம�ொழிவொணன்

சினி பஜார் கேள்வி பதில், 
தினகரன் வார மஞ்சரி,

லேக் ஹவுஸ், ககாழும்பு--10. 

பிரபல நடன இயககுனர் பிருந்தோ இயக-
�ததில் உருவோகி வரும் ‘கே சினோமி�ோ’ 

படததில் இடம் தபறும் கதோழி என்ற போடலின் 
லிரிக�ல் வீடிகயோ தவளியோகியுள்ளது.

எணணற்ற தி்ரபபட போடல்�ளுககு திறம்-
பட நடனம் அ்மதது தி்ரயுலகில் தனகத�ன 
தனி இடம் பிடிததுள்ள பிருந்தோ ‘மோஸ்டர்’, 
‘கே சினோமி�ோ’ படததின் மூலம் முதல்மு்ற-
யோ� இயககுனரோகியுள்ளோர். 

ஜிகயோ ஸ்டூடிகயோஸ் தயோரிககும் இபபடத-

தில், துல்�ோர் சல்மோன், அதிதி ரோவ் மற்றும் 
�ோஜல் அ�ர்வோல் ஆகிகயோர் முககிய கவடங-
�ளில் நடிககின்றனர். இதில் துல்�ர் சல்மோன் 
மற்றும் �ோஜல் அ�ர்வோல் பஙகு தபறும் 
நட்்பக த�ோணடோடும் ‘கதோழி’ போடல் 
மி�வும் அழ�ோ� உருவோகியுள்ளது.

மதன் �ோர்ககியின் வரி�ளில், க�ோவிந்த வசந்-
தோவின் இ்சய்மபபில், பிரதீப குமோரின் 
குரலுடன் உருவோகியுள்ள இந்த போடலின் லிரிக-

�ல் வீடிகயோ தற்கபோது 
தவளியோகியுள்ளது. இது 
ரசி�ர்�ளி்டகய சமூ� 
வ்லததளததில் �வனம் 
தபற்று வருகிறது. ஜிகயோ 
ஸ்டுடிகயோஸ் மற்றும் 
குகளோபல் ஒன் ஸ்டுடி-
கயோஸ் தயோரிதது வழங-
கும் ‘கே சினோமி�ோ’ 
தி்ரபபடம் தபபரவரி 
25ஆம் தி�தி தி்ரயரஙகு�-
ளில் தவளியோ� உள்ளது.

வலி்ம படத்த ததோடர்ந்து, அஜித நடிபபில் உருவோ� 
இருககும் புதிய படததில் பிரபல நடி�ர் இ்ணய இருபபதோ� 

த�வல்�ள் தவளியோகியுள்ளது.
அஜித நடிபபில் எச்.விகனோத 

இயக�ததில் தவளிவர �ோததிருககும் 
தி்ரபபடம் ‘வலி்ம’. கபோனி �பூர் 
தயோரிததுள்ள இபபடததில் ேுமோ 
குகரஷி, �ோர்ததிக�யோ மற்றும் பலர் 
நடிததுள்ளனர். இபபடம் த�ோகரோனோ 
பரவலோல் தி�தி குறிபபிடபபடோமல் 
ஒததி்வக�பபட்டுள்ளது.

இவர்�ள் புதிய படம் மூலம் மீணடும் 
இ்ணந்திருககிறோர்�ள். இந்த படததின் 
ஆரம்ப�ட்ட பணி�ள் மும்முரமோ� 
ந்டதபற்று வருகிறது. நீணட 
இ்டதவளிககுப பிறகு இபபடததில் 
நடி்� தபு நடிக� இருபபதோ� தசய்தி�ள் 
தவளியோனது. 

இந்நி்லயில், முககிய �தோபோததிரததில் 
பிர�ோஷ நடிக� இருபபதோ� த�வல்�ள் 
தவளியோகியுள்ளது. ஏற்�னகவ அஜித 
நடிதத ஆ்ச மற்றும் பரமசிவன் படங�ளில் 
பிர�ோஷரோஜ் நடிததிருந்தோர் என்பது 
குறிபபிடததக�து.
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தமிழ சினிமோவில் 

இ்சய்மபபோளரோ� 
அறிமு�மோகி, தற்கபோது 
நடி�ரோ� வலம் வந்து 
த�ோணடிருககும் 
விஜய் ஆணடனியின் 
அடுதத படததில் 
3 �தோநோயகி�ள் 
நடிககிறோர்�ள்.

தமிழபடம்’ மூலம் 
பிரபலமோனவர், 
்டரகடர் அமுதன். 
இவரது இயக�ததில், 
ஒரு புதிய படம் 
தயோரோகிறது. இந்தப 

படததுககு, ‘ரததம்’ 
என்று தபயர் சூட்டபபட்டு இருககிறது. 
இதில், விஜய் ஆணடனி �தோநோய�னோ� நடிககிறோர். 
அவருககு கஜோடி�ளோ� மகிமோ நம்பியோர், நந்திதோ 
ஸ்கவதோ, ரம்யோ நம்பீசன் ஆகிய மூன்று கபரும் 

நடிககிறோர்�ள்.
அரசியல் திகில் படமோ� உருவோகி வரும் இதன் 
பர்ஸ்ட் லுக கபோஸ்ட்ர படககுழுவினர் சமீபததில் 

தவளியிட்டனர். இன்பினிடி பிலிம் தவன்சர்ஸ் 
தயோரிதது வரும் இதன் படபபிடிபபு 40 
சதவீதம் முடிவ்டந்துள்ளது. இகத பட 
நிறுவனததுடன் இ்ணந்து, ‘த�ோ்ல’, 

‘ம்ழ பிடிக�ோத மனிதன்’ ஆகிய 
படங�ளிலும் விஜய் ஆணடனி 
பணிபுரிகிறோர்.

நடி்� குஷபு தனது சமூ� வ்லதள பக�ததில் 

பகிர்ந்துள்ள பு்�பபடங�ள் இ்ணயததில் 

கவ�மோ� ்வரலோகி வருகிறது.

நடி்� குஷபு 90-�ளில் தமிழ சினிமோவில் 

முன்னணி நடி்�யோ� தி�ழந்தவர். இவர் 

தபயரில் க�ோவில் �ட்டும் அளவிற்கு ஏரோளமோன 

ரசி�ர்�ள் பட்டோளத்த த�ோணடவர். 

தவள்ளிததி்ர மற்றும் சின்னததி்ரயில் 

த�ோடி�ட்டி பறந்த்த கபோல தற்கபோது 

அரசியலிலும் படு பிசியோ� தசயல்பட்டு 

வருகிறோர் குஷபு.

இவர் �டந்த சில மோதங�ளோ�கவ தனது 

உடல் எ்ட்ய கு்றக� தீவிரமோன 

பயிற்சி�ளில் ஈடுபட்டு வந்தோர். இவரது 

முயற்சிககு பலனோ� படு மோடலோன லுககில் 

இன்்றய �தோநோயகி�ளுககு சவோல் விடும் 

அளவிற்கு இள்மயோன 

கதோற்றததிற்கு சமீபததில் 

மோறினோர்.
அதன்பின் தனது சமூ� 

வ்லததள பக�ததில் 

அடிக�டி பு்�பபடங�்ள 

பதிவிட்டு வருகிறோர். 

தற்கபோது ஜீன்ஸ், டி.ஷர்ட் 

அணிந்து இருககும் 

பு்�பபடங�்ள 

பதிவு தசய்திருககிறோர். 

இந்த பு்�பபடங�ள் 

ரசி�ர்�்ள �வர்ந்து 

சமூ� வ்லததளததில் 

்வரலோகி வருகிறது.

துல்கர் சல்மான் - ்கமாஜல 
அகர்வாலின் த�வாழி பவாடல்

ஜீன்ஸ் T-Shirt ல் 
்கலக்கும் குஷ்பு

விஜய் 
ஆண்டனிக்கு 

ஜஜமாடியமா்க 3 
்கதமாநமாயகி்கள்

தமிழ, ததலுஙகு தமோழி 
படங�ளில் நடிதது பிரபல 

நடி்�யோ� வலம் வரும் ரோஷமி�ோவின் தசயலோல் 
ரசி�ர்�ள் வருததம் அ்டந்திருககிறோர்�ள்.

தமிழில் சுல்தோன் படததில் �ோர்ததி கஜோடியோ� 
நடிதது பிரபலமோனவர் ரோஷமி�ோ மந்தனோ. ததலுஙகு, 
�ன்னட தமோழி�ளிலும் அதி� படங�ளில் 
நடிததுள்ளோர். சமீபததில் தமிழ, ததலுஙகு, இந்தி 

உள்ளிட்ட தமோழி�ளில் தவளியோன புஷபோ 
படததில் நடிதததன் மூலம் இந்தியோ முழுவதும் 
�வனம் தபற்றோர்.
அகதகநரம் ரோஷமி�ோவுககு அழகு இருககிறது. 
ஆனோல் நல்ல மனது இல்்ல என்று ரசி�ர்�ள் 
எரிந்து விழும் அளவுககு சர்ச்்சயிலும் 

சிககியுள்ளோர். இதற்கு �ோரணம் உள்ளது. 

சமீபததில் ரோஷமி�ோ மும்்பயில் 
உள்ள ஒரு ஓட்டலில் இருந்து தவளிகய 
வந்தோர். அபகபோது ஒரு சிறுமி அவரிடம் எதோவது 
த�ோடுங�ள் என்று க�ட்கிறோள். அந்த சிறுமி்ய 
ரோஷமி�ோவின் போது�ோவலர்�ள் தள்ளிவிட்டனர். 
ஆனோலும் அந்த குழந்்த ரோஷமி�ோ்வ கநோககி 
்�்ய நீட்டி பசிககிறது சோபபிட கவணடும் 
என்று க�ட்டிருககிறோர்�ள். ஆனோல் ரோஷமி�ோ 
அந்த குழந்்தககு எதுவும் த�ோடுக�ோமல் 
சிரிததுகத�ோணகட தசன்று �ோரில் உட்�ோர்ந்து 
விட்டோர். இந்த வீடிகயோ வ்லததளததில் 
்வரலோகி பலரும் ரோஷமி�ோவின் தசய்ல 
சோடி வருகின்றனர். கமலும் பல ரசி�ர்�ள் அந்த 
குழந்்தககு எதோவது த�ோடுததிருககிலோம் என்றும் 
பதிவு தசய்து வருததம்டந்திருககிறோர்�ள்

ரவாஷ்மிகவாவின் 
செயலவால் 

வருதத்ட்டநத 
ரசி்கர்்கள்
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எல்லைகள் கடந்த 
இலைக்கிய வனத்தில.

கடந்த சனவரி 10ஆம் 
திகதி திருச்சியில் 

நடடபெற்ற இனிய நந்தவனம்  
இ்தழின் இருெத்தி ஐந்ததாவது 
ஆண்டு விழதாவில் கலநது 
பகதாண்்டன். இந்த தீநுண்மிக் 
கதாலத்தில் ெல நதாடுகளில் 
இருநதும் ெங்கறெதாளரகள் 
வநது சி்றப்பித்்த  அருடையதான 
நிகழ்வு அது. 25-வது ஆண்டு 
விழதாவிடனபயதாட்டி ஒரு சி்றப்பு 
ைலரும் பவளியிடப்ெட்டது. அட்த 
வதாஙகி வந்்தன். 

என் வாசிபபில் அந்த ைலர் முழுவதும் 
அன்பு நணென் நந்தவனம் சநதி்ரசசக்ரனின் அய்ரா்த 

உமழபபும் அர்பெணிபபும் ஒவபவாரு ெக்கத்திலும் 
ப்தரிகிறது. 

பு்ரவலர் ஹாசிம் உைர், எழுத்்தாளர் வவுனியூர் 
உ்தயணன் ெடஙகளுடன்  அழகிய வணண முகபபு 
அடமட நம்மை புத்்தகத்துக்குள் ஆர்வத்ச்தாடு 
அமழக்கிறது.

 ப்தாடர்நது வி.ஜி.சநச்தாஷம்,  ஐயா 
ெழ.பநடுைாறன், முன்னாள் அமைசசர் ந. நல்லுசாமி 
மு்தல் ெல அறிஞர்களின் வாழ்த்துக்கள். ்தமிழருவி 
வாபனாலி சயர்ைனி, உத்்தர்கணட ்தமிழ்ச சஙகம், 
முத்்தமிழ் ெடிபெகம் ைசலசியா, கல்பவடடு 
செசுகிறது எனத் ப்தாடர்நது ்தமிழ் அமைபபுகளின் 
வாழ்த்துக்கள், ெமடபொளர்களின் வாழ்த்துக்கள் 
நி்ரம்பி வழிகின்றன.  

வாழ்த்துக்கள் நிமறந்த ஒரு வணணைலர் இது.
 மிகசசிறந்த சிறுகம்தகள், கடடும்ரகள், கவிம்தகள், 

சநர்காணல்கள் என ஒவபவாரு ெக்கமும் சிறபொ 
உள்ளன. மிக ெயனுள்ள்தாக எளிதில் பு்ரடடிச பசல்ல 
முடியா்தெடி நம்மை ஈர்க்கின்ற ெமடபபுகளாக 
அமனத்து ெமடபபுகளும் உள்ளன. 

இலஙமகப பு்ரவலர் புத்்தகப பூஙகாவின் 
அமைபொளர் ஹாசிம் உைர், 1100 நூல்களுக்கு சைல் 
மு்தல் பி்ரதி வாஙகிச சிறபபு பசய்திருபெவர். 45 
நூல்களுக்கு சைல் மு்தல் நூல் பவளியிட முடியா்த 
ெமடபொளர்களின் நூல்கமள ்தன் பசாந்த பசலவில் 
அசசடித்து பவளியீடடு விழாமவ நடத்தி வருகின்ற 
ப்தாமகமயயும் அந்த புத்்தகஙகமளயும் அந்த 
ெமடபொளர்கள் இடசை வழஙகுகின்ற ைாபெரும் 
பகாமடயாளர். 

சவற்று பைாழிமயச சார்ந்தவ்ராக இருந்தாலும் 
முழுவதும் ்தமிழ்ப பு்ரவல்ராக, ்தமிழ் ஆர்வல்ராக, 
்தமிழ்ப ெமடபொளிகளுக்குத் ்தஞசம் ்தருெவ்ராக 
விளஙகுகிறார் ஹாசிம் உைர். அவரின் சிறபொன 
சநர்காணல். உமழபொல் உயர்ந்த சக்தி ைசாலா 
உரிமையாளர்கள் சநர்காணல். 

புதுமவப செ்ராசிரியர், பைாழிபெயர்பொளர், 
எழுத்்தாளர் என ென்முகத் ்தளஙகளில் இயஙகிக் 
பகாணடிருக்கும் செ்ராசிரியர் ்ராஜ்ாவின் சநர்காணல், 

இஙகிலாநதிலிருநது ைாபெரும் ்தமிழ் இலக்கியப 
ெணியாற்றிக் பகாணடு, ெமடபொளிகமள 
ஊக்கபெடுத்தும் வி்தைாக சிறந்த ெமடபபுக்கான 
ெரிசுகமள ஆணடுச்தாறும் வழஙகும்  எழுத்்தாளர், 
கவிஞர், நாவலாசிரியர் வவுனியூர் உ்தயணன் 
ஆகிசயாரின் சநர்காணல்கள்  நைக்கு உற்சாகத்ம்தயும் 
்தன்னம்பிக்மகமயயும் பைாழி மீ்தான ஆர்வத்ம்தயும் 
உருவாக்குகிற காணல்களாக அமைநதுள்ளன. 

சன் ்தவ ்ராசாவின் சிறுகம்தயில் இருநது சுப்ரொ்ரதி 
ைணியன் வம்ர 25க்கும் சைற்ெடட சிறுகம்தகள் 
உள்ளன. 

ஈழத்திலிருநது அயல்நாடுகளுக்குப புலம்பெயர்ந்த 
்தமிழர்களிமடசய இன்று சொலியான கா்ரணஙகள் 
பசால்லி பவளிநாடுகளில் ்தஞசம் சகடகிற சிலரின் 
நிமலயும் இபபொழுது அநநாடுகளில்  ்தவறான 
ஆவணஙகள் மூலம் உள்சள நுமழெவர் மீ்தான 
நடவடிக்மககளுைான எ்தார்த்்தஙகமள ைனம் 
சநாகாைல், ைனம்த உறுத்தும் அளவிற்கு பசால்லும் 
சிறுகம்த. ப்தாடர்நது ெல மிகச சிறந்த சிறுகம்தகள் 
உள்ளன. 

இ்ரணடு அல்லது மூன்று சிறுகம்தகள் ைடடுசை 
பகாஞசம் நீளைாகவும் வாசிபெ்தற்கான ஆர்வத்ம்தக் 
குமறபெதுைாக உள்ளன. 

கவிம்தகள், புதுக்கவிம்தகள், நவீன கவிம்தகள், 
ை்ரபுக் கவிம்தகள், மஹக்கூ கவிம்தகள் என ெல 
வடிவஙகளில்  கவிம்தகள். பசார்ண ொ்ரதி உள்ளிடட 
ஒரு சிலர் நவீன கவிம்தகமள எழுதியுள்ளனர். 
மிகசசிறந்த ஆழைான கவிம்தகள். யாபபில் 
எழு்தபெடட ஓரிரு ை்ரபுக் கவிம்தகமளத் ்தவி்ர ைற்ற 
கவிம்தகள் அமனத்தும் ொ்ராடடுக்குரியமவ.

அதுசொலசவ கடடும்ரகள் மிகச சிறபொக 
அமைநதுள்ளன. சயா. பு்ரடசியின் புலமைபபித்்தன் 
ொடல்கள் ெற்றிய கடடும்ர, ொடும்மீன் 
ஸ்ரீ கந்த்ராசாவின் கணண்தாசன் கவிம்தகள் 
குறித்்த கடடும்ரயில், கணண்தாசன் திருக்குறள் 
காைத்துபொமல எவவாறு கா்தல் ொடல்களாக 
ைாற்றியிருக்கிறார் என்ெம்த விளக்குகிறார்.
ஸ்ரீலடசுமியின் சைரி்த கவிம்தகள் என்ற புதிய 
பசால்லாடலில் அவலச சுமவ நிமறந்த 
கவிம்தகமள பு்ராணஙகளில் இருநதும் ெல்சவறு 
இலக்கியஙகளிலிருநது ஈழ இலக்கியஙகளிலிருநதும் 
ஆய்வு பசய்திருக்கிறார். 

கவிஞர் ப்தன்றல் சஙக இலக்கியஙகளிலிருநது 
நவீன காலம் வம்ரயான ொடல்கமள  ஆ்ராய்நது அதில் 
உள்ள இலக்கியச சுமவமய ்தநதிருக்கிறார் இதுசொல் 
ெல மிகசசிறந்த கடடும்ரகள் இடம்பெற்றுள்ளன. 

210 ெக்கஙகளில் ஒரு ெக்கம் கூட வீணாக்காைல் 
அமனத்துப ெக்கஙகளும் ெமடபபுகளால் 
நிமறநதுள்ளன. அச்த சந்ரத்தில் ஆர்வம் குன்றா்த 
வமகயிசல அத்்தமன ெமடபபுகளும் நம்மை கவர்கிற 
வமகயில் சிறந்த ெமடபபுகளாகத் ச்தர்வு பசய்து 
பவளியிடடிருக்கிறார். 

200 ரூொய் விமலயில் பெரும் இ்தழ்கள் ்தரும்  
பெரியவிளம்ெ்ரஙகளாலூம்  பி்ரெலஙகளாளும் 
நி்ரபெபெடுகின்றன ைலர்கள் சொலன்றி,  
்தமிழக, இநதிய, பவளிநாடுகளில் இருநதும் 
ெமடபொளர்கள் ெஙகு பகாள்ளத்்தக்க வமகயில் 
ஒரு சர்வச்தச அளவிலான ஒரு சிறபபு ைல்ராக 
இந்த ைலர் வநதுள்ளது. எழுத்துருக்கள் மிகசசிறிய 
அளவில் உள்ளன. பகாஞசம் பெரிய எழுத்்தாகப 
சொடடிருந்தால் ெடிபெ்தற்கு எளிமையாக வசதியாக 
இருநதிருக்கும் என்று ஒச்ர ஒரு விடயத்ம்தத் ்தவி்ர,  
2022ஆம் ஆணடில் ஒரு இலக்கிய பெடடகைாக இனிய 
நந்தவனத்தின் 25வது ஆணடு ைலர் விளஙகுகிறது 
என்ெதில் சிறிதும் ஐயமில்மல.

இனிய நண்பர் 
கவிஞர் 

ச�ொர்்ண்பொரதியின்
“இனிய நந்தவனம்” 

வெள்ளி விழா மலர்
பற்றி ஆய்வு மடல்

அன்புடன் 
பசதார்ணெதாரதி

ஈழத்திலிருநது 
அயல்நதாடுகளுக்குப் புலம்பெயரந்த 

்தமிழரகளிடட்ய இன்று 
்ெதாலியதான கதார்ணஙகள் 

பசதால்லி பவளிநதாடுகளில் ்தஞசம் 
்கட்கி்ற சிலரின் நிடலயும் 
இப்பெதாழுது அநநதாடுகளில்  

்தவ்றதான ஆவ்ணஙகள் 
மூலம் உள்்ள நுடழெவர 

மீ்ததான நடவடிக்டககளுைதான 
எ்ததாரத்்தஙகடள ைனம் ்நதாகதாைல், 

ைனட்த உறுத்தும் அளவிறகு 
பசதால்லும் சிறுகட்த. ப்ததாடரநது 
ெல மிகச் சி்றந்த சிறுகட்தகள் 

உள்ளன. 
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 சசிகுமார் – க�ாட்ாஞ்சனை சாரீக் அமீன் –  ம்வள பசார் 

சஷி�லா – மட்க்குளிய

  ரஞசனி – ்மாதனர

 மூதூர் – இர்்ாத்

வாபிக் , யூஸுப் – கவலி�ம

சதீஷ் குமார்  – மட்க்குளிய க்ரீன் –  ்பலியாக�ான்   சாஜித் ரிஸ�ான் – சமமாந்துனை
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njupAkhஉங்களுக்கு

மனிதர்களின் ரததம் சிவப்பு நிறததில் இருப்்பது உங்க-
ளுக்கு ததரியுமல்்லவா? ஆனால் நண்டு்களின் இரத-
தம் நிறமற்று ்காணப்்படும். நண்டு்கள் ஒக்சிஜனன 
தவளிப்்படுததும் த்பாழுது அது நீ்ல நிறமா்க மாறும்.

த�ொடர்புபடுத்துங்கள்
கீழேயுள்்ள உருவங்களின்

சரியொன எண்ணிக்ை்கைய 
வடடமிடுங்கள்

நிறம் தீடடுங்கள்

வழி்கொடடுங்கள்

2022 பெப்ரவரி 6 ஞாயிற்றுக்கிழமை

5 வித்தியொசங்கை்ள
்கண்டுபிடியுங்கள்
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1970 களில் பிளாஸ்ரிக் பாவனை
பபரிதாக இருக்கவில்னலை

எமது நாட்டில் பலர் பல்்வேறு 
வேகையான வேணிை முயற்சிைளில் 

ஈடுபட்டு வேருகின்றனர்.  மீள் சுழற்சி 
செய்யும் சபாருட்ைகை விற்பகன செய்வேதும் 
அவவோ்றான ச�ாழில் முயற்சிைளில் 
ஒன்றாகும்.  அவவோ்றான சபாருட்ைகை 
விற்பகன செய்து வேருகின்ற வியாபாரிைளும் 
எம் மத்தியில் இல்லாமலும் இல்கல.  

ப�ாழும்பு - சிலாெம் பி்ரதான வீதியில் நீரப�ாழும்பு, 
�ட்டுவ பென். ொலிஸ் �த்தாலிக்� ்தவாலயததிற்கு 
முன்னால்  ெமழய ்ெபெர�ள், ெமழய இரும்புக் 
�ம்பி�ள், பவற்றுப பிளாஸ்டிக் ்ொததல்�ள், உமைநத 
பிளாஸ்டிக் பொருட்�ள் உட்ெை ெமழய த�்ரங�ள் 
ஆகியவற்மறை ப�ாள்முதல் பெய்து பைாதத விமலக்கு 
விற்ெமன பெய்யும் வியாொரி, நான்கு பிள்மள�ளின் 
தநமதயான 66 வயதுமைய என்ைனீ ்ராஜ் என்ெவம்ர "நான் 
ப்ராம்ெ பிஸி " ெகுதிக்�ா�ச் ெநதித்தன் .

்ைள்வி :   நீஙைள் ஏன இந� வியாபாரத்க� ்�ர்நது 
எடுத்துக் சைாண்டீர்ைள்?

பதில் : நான் ப�ாழும்பு, ப�ாம்ெனித பதரு பி்ர்தெததில் 
பிறைந்தன். அங்� எனது அபொ, அம்ைா ைற்றும் 
ெ்�ாத்ரர�ளுை்ன்ய வசிதது வந்த. ெமழய ்ெபெர�ள் 
ைற்றும் ெமழய புதத�ங�ள் வாஙகி ்ெ�ரிபபு பெய்து 
பைாதத  விமலக்கு விற்ெமன பெய்து வநத �மைபயான்று 
அப்ொது அங்� இருநதது. நான் ொைொமல விட்டு 
வீட்டுக்கு வநததும் அநத �மைக்குச் பெல்்வன். அங்� 
நான் ெமழய ்ெபெர�மள ைடிததுக் ப�ாடுப்ென். நான் 
சிறுவனா� இருபெதால் �மையின் உரிமையாளர அநத 
்வமலக்கு தினபைான்றுக்கு 40/= ரூொய் அல்லது 50/= 
ரூொய் தருவார.  அது எனக்கு அப்ொது பெரிய �ாசு. அநத 
ஆவல் எனது ைனதில் ெதிநது விட்ைது. அதனா்ல்ய இநத 
வியாொ்ரதமத நான் ஆ்ரம்பித்தன் .

்ைள்வி :  பகழய ்பபபர்ைகை மடித்துக் சைாடுத்து சபற்றுக் 
சைாண்்ட அந� பணத்க� நீஙைள் அப்பாது எ�ற்கு செலவு 
செய்தீர்ைள்?

பதில் :  எைது குடும்ெம் �ஷை நிமலயில் இருநதது. 
அபொ ைாததி்ர்ை பதாழில் பெய்தார. அபொவின் 
வருைானம் வீட்டு பெலவுக்கு ்ொதாது. அதனால் நான் 
அநத ெணதமத எைது குடும்ெ பெலவு�ளுக்கு அம்ைாவிைம் 
ப�ாடுப்ென். ்தமவயான ்ொது ொைொமலக்கு 
்தமவயான அபபியாெக் ப�ாபபி�ள், புதத�ங�ள் ைற்றும் 
ஏமனய ்தமவயான பொருட்�மள வாஙகுவதற்கும் அநத 
ெணதமத ெயன்ெடுதது்வன். இதனா்ல்ய நான் ெமழய 
்ெபெர�மள விற்ெமன பெய்யும் �மைக்கு ெகுதி ்ந்ர 
்வமலயாளா�ச் ்ெரந்தன். அஙகு கிமைக்கும் ெணதமதக் 
ப�ாண்ை எனது ொைொமலக் �ல்விக்குத ்தமவயான 
வற்மறை நான் வாஙகி்னன்.

்ைள்வி : சைாழும்பில் எந�ப பா்டொகலயில் நீஙைள் ைல்வி 
ைற்றீர்ைள்?

பதில் :  ப�ாழும்பு, ெம்ெலபபிட்டிய பென். ்ைரீஸ் 
�ல்லூரியில் 10 ம் வகுபபு வம்ரயில் �ல்வி �ற்்றைன்.

்ைள்வி :    எப்பாது  முழு ்நர வியாபாரியாை மாறினீர்ைள் ?
பதில் :  ொைொமலக் �ல்விமய 10 வகுப்ொடு முடிததுக் 

ப�ாணைதும் இநத பதாழிலில் முழு மூச்ொ� ஈடுெை  
ஆ்ரம்பித்தன். அது இன்று எனக்கு ம� ப�ாடுக்கிறைது.

்ைள்வி :  சைாழும்பி்ல்ய பி்றநது வேைர்ந� நீஙைள் 
சைாழும்பி்ல்ய இவவோ்றான ச�ாழிகல ச�ா்டர்நது செய்து 
இருக்ைலா்ம?

பதில் :   நான் நீரப�ாழும்பு, குைாபொடு பி்ர்தெததி்ல்ய 
திருைணம் பெய்்தன். அதனா்ல்ய நீரப�ாழும்பு, �ட்டுவ 
பி்ர்தெததில் பதாழிமல மீணடும் ஆ்ரம்பித்தன்.

்ைள்வி :  சைாழும்பில்  நீஙைள் ்வேகல பார்த்து வேந� 
ைக்டயில் பகழய இரும்புைள், உக்டந� பிைாஸ்டிக் சபாருட்ைள் 
ஆகியகவே அப்பாது ்ெமிக்ைபபட்டு விற்பகனக்கு கவேக்ைபபட்டு 
இருந�னவோ?

பதில் : இல்மல.  1968 ைற்றும் 1970 வருைங�ளில் 
பிளாஸ்டிக் பொருட்�ள் அப்ொது பெரியளவில் 
ொவமனயில் இல்மல. இதனால் அஙகு ெமழய த�்ரங�ள், 
இரும்புக் �ம்பி�ள் ைற்றும் ெமழய ்ெபெர�ள் ைாததி்ர்ை 
கூடுதலா� இருநதன. பிளாஸ்டிக் பொருட்�ள் அவவளவா� 
இருக்�வில்மல.

்ைள்வி :  நீஙைள் இந� இ்டத்தில் எவவேைவு ைாலமாை 
வியாபாரம் செய்து வேருகினறீர்ைள்?

பதில் :  நான் 20 வருைங�ளா� இநத இைததில் 
வியாொ்ரம் பெய்து வருகின்்றைன். இநத வியாொ்ரததுக்கு 
இது பொருததைான இைைாகும். ்ொக்குவ்ரதது வெதி�ள் 
இலகுவா�்வ உள்ளன.

்ைள்வி :   ஒரு வோரத்தில் உஙைளுக்டய ைக்டயில் எவவேைவு 
மீள் சுழற்சிப சபாருட்ைள் ்ெர்கின்றன?

பதில் :  500 கி்லா கி்ராம் ெமழய இரும்புக் �ம்பி�ள், 5 
பைான் எமையுள்ள ெமழய ்ெபெர�ள், ொவிக்�பெட்ை 
ெமழய ்ொததல்�ள், ெமழய த�்ரங�ள், உமைநத 
பிளாஸ்டிக் பொருட்�ள் ஆகியமவ�ளும் வநது 
்ெருகின்றைன.

்ைள்வி : ஆரம்ப ைாலத்தில் இந� ச�ாழிலுக்கு எவவேைவு 
மு�லீடு செய்தீர்ைள்?

பதில் :  முதலீடு பெய்வதற்கு அப்ொது என்னிைம் 
ெணம் இருக்�வில்மல. என்னுமைய ைமனவியின் 
வீட்டுக்கு அருகில் குைாபொடு பி்ர்தெததில் சில்லமறை 
�மைபயான்றிமன நான் ஆ்ரம்பிதது நைாததிக் ப�ாணடு 
வந்தன். அநத �மையிலிருநது இ்ரணைாயி்ரம் ரூொமவ 
எடுத்த இநத வியாொ்ரதமத ஆ்ரம்பித்தன்.

்ைள்வி :  �மது வீடுைளில் உள்ை பாவேகனக்கு உ�வோ� 
பல்்வேறு வேகையான சபாருட்ைள் �ற்்பாது உஙைளுக்கு 
கிக்டத்து வேருகின்றன. அவேற்க்ற நீஙைள் விகலக்கு வோஙகி 
வேருகிறீர்ைள். அவவோ்றான சபாருட்ைகை நீஙைள் யாருக்கு 
விற்பகன செய்வீர்ைள்?

பதில் : இவவாறைான 
பொருட்�மள விமலக்கு 
வாஙகுவதற்�ா�  ப�ாழும்பு ந�ரில் 
சில வரதத�ர�ள் இருக்கின்றைனர. 
அவர�ள் எனது �மைக்கு 
வநது பொருட்�மள விமலக்கு 
வாஙகுவர.

்ைள்வி : இந� வியாபாரம் 
உஙைளுக்கு மனத் திருபதிகய 
�ருகின்ற�ா ?

பதில் :  நான் இநதத பதாழிமல 
மி�வும் ஆமெ்யாடும் 
ஆரவத்தாடும் பெய்து 

வருகின்்றைன். எனது குடும்ெச்  
பெலவு�ள் அமனதமதயும் 

இநத பதாழில் மூல்ை பெய்து 
வருகின்்றைன். ்வறு பதாழில் எதுவும் 

பெய்வதில்மல.
்ைள்வி : சைா்ரானா ச�ாற்று மிைவும் தீவிரமாை பரவிக் 

சைாண்டிருந� ைாலத்தில் உஙைளுக்டய வியாபாரம் எபபடி 
இருந�து ?

பதில் :  நீரப�ாழும்பு, ைாந�்ர ெமெயின் பொதுச் 
சு�ாதா்ரப பிரிவின் ஊழியர�்ள இநத பி்ர்தெததில் 
்ெருகின்றை ொவமனக்கு உதவாத ெல்்வறு வம�யான 
பொருட்�மள ்ெ�ரிதது வருகின்றைனர. ப�ா்்ரானா பதாற்று 
ெ்ரவிக் ப�ாணடிருநத �ாலததில் எனக்கு ்தமவயான ெல 
பொருட்�மள ைாந�்ர ெமெயின் அனுைதியின் கீழ் அவர�ளிைம் 
வாஙகி்னன். இதனால் எனது பதாழில் ொதிக்�பெைவில்மல.

்ைள்வி : இந� ச�ாழில் உஙைளுக்கு திருபதியாை  
உள்ை�ா?

பதில் :  இநத பதாழில் எனக்கு மி�வும் திருபதியா� 
உள்ளது. இநத பதாழில் மூலம் கிமைதத வருைானதமதக் 
ப�ாணடு ஓர பலாறிமய விமலக்கு வாஙகி்னன்.

அ்த்ொன்று ்ைாட்ைார மெக்கிள் ஒன்மறையும் 
வாஙகி்னன். எனது வாழ்க்ம�ச் பெலவு�ள் அமனதமதயும் 
இதன் மூல்ை பூரததி பெய்து வருகின்்றைன்.

்ைள்வி : ஒவசவோரு நாளும் மிைவும் சிரமத்து்ட்ன்ய 
இந� ச�ாழிகல நீஙைள் செய்ய ்வேண்டும். சபாருட்ைகை 
சவேவ்வே்றாை பிரித்து ஒழுஙைாை அடுக்கி கவேக்ை ்வேண்டும். 
அ்�்பானறு அவேற்றின எக்டைகை குறித்து கவேக்ை 
்வேண்டும். உஙைளுக்கு இது மிைவும் ைஷ்டமான ்வேகலயாை 
்�ான்றவில்கலயா?

பதில் :  ஒவபவாரு நாளும் �ஷைபெட்டு உமழக்� 
்வணடும். இதமன்ய எனது ைனதில் மவததுள்்ளன். 
பதாழிமல மி�வும் ஆரவததுைன் பெய்து வருகின்்றைன்.

இதனால் எனக்கு எவவித �ஷைங�ளும் இல்மல.
்ைள்வி : ைாகலயில் எத்�கன மணியிலிருநது 

உஙைைது வியாபாரம் ஆரம்பமாகும்?
பதில் :  �ாமல 9 ைணிக்கு பதாழிமல ஆ்ரம்பிததால் ைாமல 

5 ைணி வம்ர ்வமல தான். உதவிக்கு ஒருவம்ர மவததுள்்ளன். 
ஞாயிற்றுக்கிழமை ைாததி்ரம் தான் லீவு எடுப்ென்.

்ைள்வி : இந� இ்டத்தில் எவவேைவு ைாலமாை ச�ாழில் 
செய்து வேருகிறீர்ைள்?

பதில் :  20 வருைங�ளா� இநத இைததில் வியாொ்ரம் 
பெய்து வருகின்்றைன். ைக்�ளுைன் ைக்�ளா� ெழகினால் 
எநத பதாழிமலயும் ைனத திருபதியா� பெய்யலாம். 
இநதத பதாழில் மூலம் ெலர தைது வீடு�ளில் மி�வும் 
ெந்தாஷைா� வாழ்நது வருகின்றைனர. நானும் அவவா்றை 
இருக்கின்்றைன்.  இநத 
பதாழில் எனக்கு 
மி�வும் திருபதியா� 
உள்ளது.

சமாஹமட்  ருஸ்மான
நீர்சைாழும்பு தினைரன நிருபர்

- 20வேரு்டஙைளுக்கு ்மலாை பகழய சபாருட்ைகை வோஙகி விற்கும் என்டனி ராஜ்
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புதிய அலை கலை வட்டத்தின் 42ஆவது ஆண்டு விழாவில் 
“கைாமித்்ா” பட்டத்து்டன் விருது பபற்றவரகளில் சிைர

இலக்கிய புரவலர் ஹாசிம் உமர் இங்கு "முத்தமிழ் காவலர் விருது வழங்கி 
ககௌரவிக்கப்பட்ார். 
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இலங்கை தமிழ்த் 
தி்ைப்படத்து்ைக்கும், 

நாடகைத்து்ைக்கும் ்பாரிய 
்பஙகைளிபபுகை்ை செயதவர் 
ம்ைநத கை்லஞர் ஸ்ரீெஙகைர்.   
ஸ்ரீெஙகைர் சவளிநாட்டுக்கு 
ததயி்ல ஏற்றுமதி செயயும் ஒரு 
பிை்பலமான நிறுவனசமான்றில் 
ததயி்ல ்பரிதொதகைைாகை 
்பணியாற்றி வநதார். 

அப்ொ்ே  ஆயி்ரம் ரூொய்  சம்ெளதமே 
பெற்்றவர். இவர் ேனக்கு கிமைதே சி்றநே 
போழிமைமையும் ேன்னிைம் இருநே நிதிமையும் 
கமைததும்றக்காக இழநேவர். 
இவவாறு  ேமிழ் நாைகததும்றக்கு 
ெல்வறு அர்பெணிபபுகமளச் 
பசய்ே இவர்,இைஙமக 
ேைாரிபொன குததுவிளக்கு, ைஞசள் 
குஙகுைம் உடெை ேமிழ்நாடடில 
ேைா்ரான சிவாஜிக்ேசனின் 
‘்ராஜ ்ராஜ ்சாழனில’ ஒரு 
காடசியில,புைவ்ராகவும்,"மெைட 
பி்்ரம்நாத"ெைததில ்ோடைக் 
கேக்குப பிள்மளைாகவும்  நடிகர் 
திைகம் சிவாஜி க்ேசனுைன் 
நடிதோர்.இவ்ரது நிமனவு நாள் 
நிகழ்மவ  போைர்நது ெை 
ஆண்டுகளாக இமைவிைாது 
போைர்நது  நைததி வருெவர், இவர் 
நடிதே நாைகஙகளில இவருைன் 
இமேநது நடிதே இவ்ரது நண்ெர்

வீ. ஷண்முக்ராஜா. 
ஷண்முக்ராஜா இவருக்கு 
உருவச்சிமையும் 
நிறுவியிருக்கி்றார். 

ஸ்ரீசஙகர் என்்ற இநே கமைஞரின் 
இைற்பெைர் மவததிைலிஙகம். 
இவர் ெருததிததும்றமைச் 
்சர்நேவர். இவ்ரது நாைகஙகளான 
பகாள்மளக்கா்ரன்’, ‘ஒரு 
ைனிேன் இரு உைகம்’ ்ொன்்ற 
நாைகஙகள்  ெருததிததும்றயிலும் 
ைாழ்பொேததிலும் ெைமும்ற 
்ைமை்ைற்்றபெடைமவைாகும்.  
இவர்,  இைஙமகயில எபெடியும் 
ஒரு ேமிழ்பெைதமேத  
ேைாரிக்க்வண்டும் என்று 
ஆவலுைன் துடிததுக்பகாண்டு 
இருநோர்.

கிஙஸ்லி எஸ்.பசலமைைாவும், ஸ்ரீசஙகரும் ஒன்று 
்சர்நது பகாண்ைார்கள். இவர்களுைன் ஏ. சுநே்ரஐைா, 
ெதூர்தீன், ெ்ரஞ்சாதி ஆகி்ைாரும் ஒன்று ்சர்நது 
சி்றநே மும்றயில ேமிழ் ெைபைான்ம்ற உருவாக்கத 
திடைமிடைார்கள். அேற்காக ‘கீோைைம் மூவீஸ்’ என்்ற 
ெை நிறுவனதமே ஆ்ரம்பிதோர்கள்.

அநே காைததில நாைகத தும்றயிலும் ேமிழ் 
சினிைாத தும்றயிலும்  ெேம்  ெமைதேவர்களாக 
இருநேவர்கள் இருவர்கள்.   இவர்களில ஒருவர் 
ஸ்ரீசஙகர். ைற்்றவர் உேைகுைார்.  உேைகுைார் 
பவளிநாடடில இருநது வரும் கபெலகளில இருநது 
ெண்ைஙகமள இ்றக்குைதி பசய்வமே போழிைாகக் 
பகாண்ைவர்.  இநே இருவரும் கமைதோகம் நி்ரம்பிை 
நலை கமைஞர்கள். "ைஞசள் குஙகுைம்" ஸ்ரீசஙகரின் 
கடும் முைற்சிைால 1968 ஆம் ஆண்டு பசபைம்ெர் 

ைாேம் ஆ்ரம்பிக்கபெடை திம்ரபெைைாகும். 
இததிம்ரபெைத ேைாரிபபுக்கு ஸ்ரீசஙகருக்கு ஆ்ரம்ெம் 
முேல இறுதிவம்ர பெருநதுமேைாக

நின்்றவர் கிஙஸ்லி எஸ். பசலமைைா என்்ற 
புமகபெைக் கமைஞ்ராவார்.

கிஙஸ்லி எஸ். பசலமைைா பகாழும்பு கிஙஸ்லி 
தி்ைடைரில ஒபெ்்ரடை்ராக ெணிபுரிநேவர்.  அகிை 
இைஙமக ரீதிைாக நாைக ்ைமைகளில பெரும் 
பவற்றி பெற்்ற “ைஞசள் குஙகுைம்” நாைகதமே 
திம்ரபெைைாக்க முடிவு பசய்ைபெடைது.  

ைஞசள் குஙகுைம்” திம்ரபெைதமே இைக்கும் 
பொறுபபு கிஙஸ்லி எஸ். பசலமைைாவின் நண்ெ்ரான 
நடிகர் எம். வி. ொைனிைம் ஒபெமைக்கபெடைது. 
நடிகர் எம். வி. ொைன் சிஙகள சினிைாவில 
ேனிததுவைான சி்றநே ஹாஸ்ை நடிகர். ைாக்சி 
டிம்ரவர், நிர்ைைா ஆகிை ேமிழ் திம்ரபெைஙகளில 
நடிதேவர்.  

ேன்னிைம் ஒபெமைக்கபெடை ‘இைக்குனர்’ 
ெேவியின் பெறுைதிமையும் ேனது அதிர்்ஷைதமேயும் 
உே்ராைல அேமன ஹாஸ்ைைாகவும் 
விமளைாடைாகவும் கு்ரஙகுக் மக பூைாமைைாக அவர் 
எடுததுக் பகாண்ைது து்ரதிர்்ஷைவசைானது. அடிக்கடி 

கமேமை ைாற்றிைமைதோர். ெைததின் ஹாஸ்ை 
கோொததி்ரதமே ோ்ன ஏற்று நடிதே இைக்குனர் 
எம். வீ. ொைன் ெைததின் உச்சக் கடைததில ேனது 
கோொததி்ரதமே ைாற்றிைமைக்கவும் பசய்ோர். ோ்ன 
ெைததில ‘ஹீ்்ரா’ ஆகிைோலும் ெைததின் ேைாரிபபு 
பசைவு அதிகரிதேது.  நடிகர் ஸ்ரீசஙகர் ெைதமே 
முடிக்க முடிைாைல திேறிை ்ொது, கிஙஸ்லி எஸ். 
பசலமைைாவின் நண்ெ்ரான கடுகண்ோமவயில 
வசிதே எம். ெதுர்தீன், பகாழும்பு அம்ொள் க்ெ 
உரிமைைாளர்

ஜீ. நா்ராைேசாமி, சுநே்ரம் ஐைர் ்ொன்்்றார் 
கிஙஸ்லி எஸ். பசலமைைாவின் கடும் முைற்சியினால, 
இமேத ேைாரிபொளர்களானார்கள். நீண்ை 
நாள் ேைாரிபபுக்குப பின்னர் அளவுக்கதிகைான 
பசைவுகளுைன் காதுக்கினிை எடடு ொைலகமளக் 

பகாண்ை நலைபோரு திம்ரபெைைாக ஆனால 
குற்றுயி்ராகத திம்ரக்கு வநேது இநேத திம்ரபெைம்.  

இக்காைக் கடைததில ஸ்ரீசஙகர் இநதிைாவில 
ேைா்ரான “்ராஜ ்ராஜ ்சாழன்” திம்ரபெைததில சிவாஜி 
க்ேச்னாடு ஈழததுப புைவ்ராக நடிதோர்.ஸ்ரீசஙகர் 
நம்மை விடடுப பிரிநது ெை வருைஙகளாகி விடைன.  
கமைஞர் ஸ்ரீசஙகரின் நிமனவு தின நிகழ்வுகமள  
ேவ்றாது நைததுெவர் ஸ்ரீசஙகர் நற்ெணி ைன்்றததின் 
ேமைவர் வீ.சண்முக்ராஜா எனெது 
குறிபபிைதேக்கது. நடிகர் திைகம் 
சிவாஜி க்ேசன் ொ்ராடடிை நம் 
நாடடுக் கமைஞ்ரான ஸ்ரீசஙகம்ர 
இநநாளில நாமும் நிமனவு 
பகாண்டு அஞசலி பசலுதது்வாம்.

 

ஆக்கைம்:எஸ். கைதேென் 
ஆசொரி ெதீஷ் கைம்்ப்ை

ஈழதது ேமிழ் ொைகிகளில 
மிக முக்கிைைான ஒரு ொைகி

கைாவதி என்்றால அது 
மிமகயிலமை. எல்ைாருக்கும்

பேரிநே பெைர் கைாவதி. 
ேனது ஐநது வைதி்ை்ை ொைத

போைஙகிைவர். ெள்ளியில 
ெடிக்கும்்ொ்ே கமைவிழா,

இமசவிழா, ச்ரஸ்வதி 
பூமச,்ொன்்ற நிகழ்வுகளில 
ொடி ெரிசு பெற்்றவர்.

நைனம், நாைகம் ்ொன்்ற 
கமைகளிலும் நாடைம் 
உள்ளவர். ெள்ளியில 
ெடிக்கும்்ொது திருைதி 
நாகபூசணி ேணிகாசைததிைம் 
கர்நாைக சஙகீேம் கற்றுக் 
பகாண்ைார்.

அவம்ர போைர்நது 
சுைம்புலிஙக ொகவேர் ஆர்.
்சாைநாேன், ெஜ்னஸ்வரி 
சண்முகப்ரததினம் 
ஆகி்ைாரிைம் ெண்ணிமசயும், சாஸ்திரிை சஙகீேமும் 
கற்றுபகாண்ைார்.

பகாழும்பு, ைாழ்பொேம் ்ொன்்ற இைஙகளில  
விலலுபொடடு,்ைமைநிகழ்ச்சிகமள ்ைற்பகாண்டு 
இருக்கி்றார்.

1966 ம் ஆண்டு இைஙமக சஙகீே சமெயினால
நைதேபெடை ெண்ணிமசப்ொடடியில கைநது 

பவற்றிபெற்று ேஙகபெேக்கம் பெற்்றார்.
1962 ல இைஙமக வாபனாலியில சிறுவர்ைைர், ைற்றும் 

கி்ராை சஞசிமக நிகழ்சிகளில ொடியுள்ளார்.
1972 ம் ஆண்டு அ்ரங்கற்்ற நிகழ்ச்சி மூைம் 

ே்ரபெடுதேபெடை ொைகிைாக பேரிவு பசய்ைபெடைார்.
ெை பைலலிமச ொைலகமள ொடிவநே கைாவதி 1979 

ம் ஆண்டு நைநே கு்ரல ்ேர்வில சுபெர் ே்ர கமைஞ்ராக 
பேரிவாகினர். 1974 ல புதிை காற்று திம்ரபெைததின்  மூைம் 
சினிைாவில ொைதபோைஙகிைவர் இைஙமகயில ேைாரிதே 
27 ெைஙகளில ொடியுள்ளார்.

இவர் சிஙகளப ொைலகள் ஐம்ெதுக்கு ்ைலெடை 
சிஙகளப ெைஙகளில ொடியுள்ளமை குறிபபிைதேக்கது...

்ைலும் ைற்றுபைாரு ஈழதது திம்ரபெைைான இமளை 
நிைா எனும் திம்ரபெைததில சன் சுபபி்ரைணிைததின் 
(Denmark Sun)  இமசைமைபபில ஒரு ொைல இவர் 
ொடியிருநே ்ொதிலும் அபொைல திம்ரபெைததில 
இைம்பெ்றவிலமை.  ்ைலும் அததிம்ரபெைம் 1893ம் 
ஆண்டு ஏற்பெடை இனக்கைவ்ரததிமன போைர்நது 
நாடடில ஏற்பெடை அசாே்ரேைான சூழ்நிமையினால 
திம்ரக்கு வ்ராை்ை ்ொனது..

கைலாவதி 
சின்னொமி“ைாஜ ைாஜ தொழன்” ்படத்தில் 

நடிகைர் திலகைம் சிவாஜி
 கைதேெனுடன் நடித்த 

இலங்கை கை்லஞர் ஸ்ரீெஙகைர்
42 ஆண்டு நி்னவஞெலி 

தினம் 20.01.2022 
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