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நாட்டில வாகன விபத்து எக்கச்சக்கமா 
நடக்குது, ஒவ்ெவாரு நாளும் அஞ்சு பத்து 
சனம் சாகுது, இது எங்க ேபாய் முடிய 
ேபாகுேதா ெதரியல....

ெகாேரானாைவ விட விபத்து சாவு 
ேமாசமா இருக்கு, சட்டத்ைத ேபாட்டா மட்டும் 
காணாது அத முைறயா கைடப்பிடிச்சாத்-
தான் இதிலயிருந்து விடுபடலாம்...!!!

�க்கல் �ராச்சா�

எ�ர்க் கட்��ல் உள்ள த�ழ் ேபசும் அர�யல்வா�கள் 
பலரும் இன்று ெத��த்து வரும் கருத்துகள் மற்றும் அவர்-
களது ஊடக அ�க்ைககள்,   உைரகள் பலவும் அவர்களுக்கு 
வாக்க�த்த த�ழ் ேபசும் மக்கைள �யப்�ல் ஆழ்த்துவதாக 
உள்ளன.  யுத்தம் மு�வைடந்து 15 வருடங்கள் கடந்துள்ள 
�ைல�லும், இன்னமும் அன்ைறய இறு� யுத்தத்�ல் இடம்-
ெபற்ற இருதரப்பு ேமாத�ல் �க்குண்டு உ��ழந்த த�ழ் 
மக்கைளப் பற்�ய ஞாபகமூட்டல் ேபச்சுக்கைள  அவர்கள் 
ைக�டுவதாக இல்ைல.

 யுத்தத்ைத மு�வுக்குக் ெகாண்டு வந்த இன்ைறய அர-
சாங்கத்ைத எ�ர்க்க ேவண்டுெமன்ற ஒேர ஒரு காரணத்�ற்-
காக த�ழ்க் கட்�கள் எ�ர்க்கட்�கள் ேபான்று ெசயற்படுவ-
தற்கு ஆைசப்படு�ன்றன. ஆனால் அவர்கள் எ�ர்பார்த்தது 
மட்டுமன்� எ�ர்பார்ப்பதுவும் கூட நடந்ேதறுவதாக இல்ைல. 
மாறாக, அரசாங்கம் த�ழ் மக்களது குைறபாடுகைள �ர்த்து 
மக்களது மனங்க�ல் ஆழமாக ப�ந்து வரு�றது.

ம�ந்த ராஜபக் ஷ தைலைம�லான அன்ைறய அர-
சாங்கத்ைத �ழ்த்துவதற்கு சூழ்ச்�கள் பல ெசய்து ஆட்�-
ையக் ைகப்பற்�ய நல்லாட்� கூட்டு அரசாங்கம் தமக்கு 
வாக்க�த்த மக்க�ன் நலனுக்காக எதைனயுேம ெசய்யாது 
அ�காரத்ைத இழந்தது. நாட்�ன் அ��ருத்�ையக் கூட 
முன்ெனடுத்துச் ெசல்ல மு�யாத ஒரு அரசாங்கமாக நல்நல்-
லாட்� அரசாங்கத்�ல் தமது எ�ர்பார்ப்புகள் �ைறேவற்றப்-
படும் என்ற த�ழ் ேபசும் மக்க�ன் எண்ணங்கள் 
த�டுெபா�யா�ன. 

எங்கள் ்கருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்து
தங்கைள எப்ேபாதுதான் திருத்தி
ெகாள்ள ேபாகிறார்கள் இவர்கள்?
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மூட  நம்பிக்ைகக்கு 
பலியான சிறுவன் 

முன்ேனறி ெசல்வதிேலேய
கவனம் ெசலுத்த ேவண்டும்

பதிலடி ெகாடுத்த 
காஜல் அகர்வால் 

24

இைணப்பு
சமையல் கமை நிபுணர்ஷாைளா நிரஞசன்

இைணப்புஇைணப்பு
இலவச

மகளிர் 50 ஓவர் உலகக் 
கிண்ணம் நியூசிலாந்தில்

நாடு எ�ர்ேநாக்-
�யுள்ள பா�ய 
ெ ப ா ரு ள ா த ா ர 
ெநருக்க�க்கு �ரந்-
தர �ர்ெவான்ைற 
ெபற்றுக்ெகாடுக்க 
அரசாங்கம் நட-
வ�க்ைக எடுக்க 
ே வ ண் டு ெ ம ன 
ெத��த்து, எ�ர்க்கட்�த் 
தைலவர் ச�த் �ேரமதாச  உள்�ட்ட எ�ர்க்-
கட்� �ர���கள் கூட்ட�க்ைக-
ெயான்ைற ேநற்று

அத்�யாவ�ய ெபாருட்களுடன் 
துைறமுகத்�ல் ேதங்�யுள்ள ெகாள்க-
லன்கள் நாைள �ங்கள் �டு�ப்படும் 
என இறக்கும�யாளர் சங்கம் ேநற்று 
ெத��த்துள்ளது. 

ெகாழும்பு துைறமுகத்�ல் ேதங்�-
யுள்ள, அ��, ��, பருப்பு 
உள்�ட்ட அத்�யாவ�ய

ெபாருளாதாரத்ைத கட்டிெயழுப்ப
எதிர்க்கட்சிகள் கூட்டறிக்ைக

ெகாள்கலன்கள்
நாைள விடுவிப்பு

அத்�யாவ�ய ெபாருட்களுடன் 
துைறமுகத்�ல் ேதங்�யுள்ள

நாட்�ன் ெபாருளா-
தாரத்�ல் �ட்� ஏற்பட்-
டதன் �ன்னர் வாக-
னங்கைள �ண்டும் 
இறக்கும� ெசய்வது 
ெதாடர்�ல் �ர்மா�க்-
கப்படுெமன மத்�ய வங்-
��ன் ஆளுநர் அ�த் 
�வாட் கப்ரால் ெத��த்துள்ளார்.

இலங்ைகக்கு வாகனங்கைள இறக்கும� 
ெசய்வது கடந்த 2020 மார்ச் முதல் 
இைட�றுத்தப்பட்டது.

ெபாருளாதார மீட்சியின்
பின்ேப வாகன இறக்குமதி
மத்�ய வங்� ஆளுநர் அ�த் கப்ரால்

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்

ேநாயாளர் ��ச்ைச ேசைவ அத்�யாவ�ய 
ேசைவயாக அரசாங்கத்�னால் �ரகடனப்படுத்-
தப்பட்டு வர்த்தமா� அ��த்தல் ெவ��-
டப்பட்டுள்ள �ைல�லும் சுகாதார ேசைவ 
ெதா�ற்சங்கங்கள் அதைன �� ேநற்று 6-வது 
நாளாகவும் ேவைல�றுத்தப் ேபாராட்டத்-
�ல் ஈடுபட்டன. அேதேவைள சுகாதார 
ேசைவைய �ர்குைலக்கும் வைக�ல் ேமற்-
ெகாள்ளப்படும் ேவைல�றுத்தப் 
ேபாராட்டத்ைத

நீதிமன்ற உத்தரவு மற்றும் 
வர்த்தமானி அறிவித்தைல மீறி:

ேலக்ஹவுஸ் �றுவு-
னர் ஸ்தாபகர் அமரர் 
�. ஆர். �ேஜவர்த்-
தன�ன் 136 ஆவது 
ஜனன �னத்ைத-
�ட்டு எ�ர்வரும் 18 
மற்றும் 19 ஆம் �க�-
க�ல் �றுவ-
னத்�ல் மத 

டி.ஆர். விேஜவர்த்தனவின் 
136 ஆவது ஜனன தினம்

12 வய�ற்கு குைறந்த �று-
வர்களுக்கு, ெகா�ட் தடுப்-
பூ�ைய ெசலுத்துவதற்கான 
ப�ந்துைர�ைன வழங்கவுள்-
ளதாக �றுவர் ைவத்�யசா-
ைல�ன் �ேசட ைவத்�யர்-
கள் சங்கம் அ��த்துள்ளது.

இந்தப் ப�ந்துைர அடுத்த வாரம் �ைடக்கப்ெபறும் 
என எ�ர்ப்பார்ப்பதாக இராஜாங்க அைமச்சர் 
சன்ன ஜயசுமன ெத��த்துள்ளார்.

12 வயதுக்கு குைறந்த
சிறுவர்களுக்கு தடுப்பூசி
ப�ந்துைர �ைடத்த�ன் வழங்க ஏற்பாடு

இவ்வருட நடுப்பகு��ல் சாத்�யம்
உலக மக்கள் ெதாைக�ல் 70 சத�தம் 

ேபருக்கு தடுப்பூ� ெசலுத்தப்படுமா�ன், 
ெகாேரானா ைவர�ன் ��ர தாக்கம் இந்த 
ஆண்�ன் நடுப்பகு��ல் மு�வுக்கு வந்து-
�டும் என்று உலக சுகாதார அைமப்�ன் 
(WHO) தைலவர் ெடட்ரஸ் அதேனாம் 
ெகப்ேரயஸ் கூ�யுள்ளார்.

ெதன்னாப்��க்கா�ன் ேகப்டவு�ல் 
ேநற்று முன்�னம் (11) ஊடகங்களுக்கு 
கருத்துெவ��ட்டேபாது அவர் இவ்வாறு 
ெத��த்தார்.

இதைன நாம் �ச்சயமாக �ைறேவற்றுேவா-
மா�ன், ��ரமான கட்டம் உண்-
ைம�ல் மு�வுக்கு வந்து�டும், 

தடுப்பூசி ெசலுத்தினால்
ெகாவிட் முடிவுக்கு வரும்

ஐ.ம.சக்� எம்.� டயனா கமேக ப�ரங்கமாக ெத��ப்பு
நாட்�ன் தைலைமத்து-

வத்ைத ஏற்கும் தகு� எ�ர்க்-
கட்�த் தைலவர் ச�த் �ேர-
மதாசவுக்கு �ைடயாது. 
கட்�ையக் கூட முைறயாக 
�ர்வ�க்க மு�யாதவர் 
எவ்வாறு நாட்ைட �ர்வ�ப்-

பாெரன ஐக்�ய மக்கள் சக்-
��ன் ேத�யப் பட்�யல் 
பாராளுமன்ற உறுப்�னர் 
டயனா கமேக ெத��த்-
துள்ளார்.

ெ க ா ழு ம் � ல் 
ேநற்று முன்�னம்

நாட்டின் தைலைமத்துவத்ைத ஏற்க
சஜித் எவ்வைகயிலும் தகுதியில்லாதவர்

இந்�ய அ��ருத்� ��யூடாக

சந்�ரகாந்தன் எம்.� - ேஜக்கப் 
சந்�ப்�ல் இணக்கம்
இந்�ய அ��ருத்� �� ஊடாக �ழக்கு மாகா-

ணத்�ல் �ன்தங்�யுள்ள  சுற்றுலாத்துைறக்கு புத்-
து�ர் அ�க்க  நடவ�க்ைக எடுக்கப்பட்-
டுள்ளது என மட்டக்களப்பு மாவட்ட

கிழக்கில் சுற்றுலாத்துைறக்கு
புத்துயிர் அளிக்க ஏற்பாடு

ஜனா�ப��னால் அ��ேசட வர்த்தமா� ெவ��டு
ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்

சுகாதாரத்துைற மற்றும் 
�ன்சாரம் உள்�ட்ட மக்களுக்-
கான பல்ேவறு ேசைவகள் அத்-
�யாவ�ய ேசைவகளாக �ரகட-
னப்படுத்தப்பட்டு  ஜனா�ப� 
ேகாட்டாபய ராஜபக் ஷ�னால் 

அ� �ேசட வர்த்தமா� 
ெவ��டப்பட்டுள்ளது.

ஜனா�ப��ன் ப�ப்-
புைரக்�ணங்க ஜனா�ப�-
�ன் ெசயலாளர் கா�� 
ெசனரத் ைகெயாப்ப-
� ட் டு ள் ள 
ேமற்ப�

அ� �ேசட வர்த்தமா� 
ெவ��டப்பட்டுள்ளது.

புைரக்�ணங்க ஜனா�ப�-
�ன் ெசயலாளர் கா�� 
ெசனரத் ைகெயாப்ப-

ைவத்திய ேசைவ, மின் விநிேயாகம்
அத்தியாவசிய ேசைவகளாகின முகநூல், ஊடக விளம்பரத்துக்காக

ெசயற்படும் அைமப்பல்ல இ.ெதா.கா

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்

பண்�ைகக் காலங்க�ல் மக்க-
ளுக்கு தைட�ன்� அத்�யாவ�ய 
ெபாருட்கைள ெபற்றுக் ெகாடுப்ப-
தற்கு அரசாங்கம் அைனத்து நடவ-
�க்ைககைளயும் எடுத்துள்ளதாக 
�� அைமச்சர் ப�ல் ராஜபக் ஷ 
ெத��த்துள்ளார். அத்�யாவ�ய 
ெபாருட்கைள தைட�ன்� மக்க-
ளுக்கு ெபற்றுக் ெகாடுப்பது ெதாடர்-

�ல் ஜனா�ப� ேகாட்டாபய 
ராஜபக் ஷ�னால் �ய�க்கப்-
பட்டுள்ள �ேசட குழு�ன் 
முதலாவது அமர்வு குழு�ன் 
தைலவர் ��யைமச்சர் ப�ல் 
ராஜபக் ஷ�ன் தைலைம�ல் 
�� அைமச்�ல் நைடெபற்றது.

இந்த அமர்�ன் ேபாது கருத்-
துத் ெத��த்த �� அைமச்சர் ப�ல் 
ராஜபக் ஷ, 

நாட்�ல் தற்ேபாது �லவும் ெவ�-

நாட்டு அந்�ய ெசலாவ� ெநருக்-
க� காரணமாக மக்கள் எ�ர்ேநாக்க 
ேந�டும் பா�ப்புகைள  மட்டுப்ப-

டுத்துவேத அரசாங்கத்-
�ன் ேநாக்கம் என்றும் 
ெத��த்தார். எ�ர்வ-
ரும் பண்�ைக காலங்க-
�ல் ஆைடகள் மற்றும் 
உணவுப் ெபாருட்கைள 
தட்டுப்பா�ன்� மக்க-
ளுக்கு ெபற்றுக் ெகாடுப்-

பது ெதாடர்�ல் இந்த  அமர்�ன் 
ேபாது �ேசட கவனம் 
ெசலுத்தப்பட்டுள்ளது.

��யைமச்சர் ப�ல் ராஜபக் ஷ ெத��ப்பு

பண்�ைகக் காலங்க�ல்பண்�ைகக் காலங்க�ல்

18-,19 ஆம் �க�க�ல் 
�ேசட �கழ்வுகள்

ெதா�லாளர்க�ன் சகல �ரச்�ைனகளுக்கும் இ.ெதா.கா �ர்வு காணும்
ேதாட்டத் ெதா�லாளர்கள் எ�ர்-

ேநாக்கும் �ரச்�ைனகளுக்கு �ர்வு காண 
இலங்ைக ெதா�லாளர் காங்�ரஸ் 
ேதைவயான சகல நடவ�க்ைககைளயும் 
எடுத்து வரு�ன்றது. 

அதனால் ெபருந்ேதாட்டத் ெதா�லா-

ளர்களுக்காக எவருேம ��க்கண்�ர் 
வ�க்க ேதைவ�ல்ைலெயன இலங்ைக 
ெதா�லாளர் காங்�ரஸ் ெபாதுச் ெசய-
லாளரும் இராஜாங்க அைமச்சருமான 
�வன் ெதாண்டமான் ெத��த்-
துள்ளார்.

ெதா�லாளர்களுக்காக எவரும் ��க்கண்�ர் வ�க்கத் ேதைவ�ல்ைல

சுகாதாரத்துைற ேபாராட்டம் 
ேநற்றும் ெதாடர்ந்தது
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தட்டுப்பாடின்றி அத்தியாவசிய
ெபாருட்கைள வழங்க ஏற்பாடு

மக்கள் எ�ர்ேநாக்க ேந�டும்
பா�ப்புகைள மட்டுப்படுத்துவேத

அரசாங்கத்�ன் ேநாக்கம்
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நாடு எ�ர்ேநாக்-
�யுள்ள பா�ய 
ெ ப ா ரு ள ா த ா ர 

ெத��த்து, எ�ர்க்கட்�த் 
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அநுராதபுரத்தில் ஸ்ரீலங்ா ப�ாதுஜன ப�ரமுனவின் மக்ள் ப�ரணி

கேள்வி:  
தற்போததய 

அரசு புதிய 
அரசியல் யோபதப 

தயோரித்து விதரவில் 
சமர்பபிக்கபபட உள்ள-

தோ்க அரசு அறிவித்துள்ளது 
புதிய அரசியல் யோபபின் 

நீங்கள APRC இன் ததைவ-
ரோ்க சசயறபடட ்கோை்கடடத்தில் 

அரசியல் ்கடசி ததைவர்்களுடன் 
இனபபிரச்சிதனககு தீர்வு ்கோணும் 

மு்கமோ்க பை தடதவ ்பச்சு வோர்த்தத 
நடத்தி இனபபிரச்சிதனக்கோன இறுதி 

தீர்வு திடடம் தயோரிக்கபபடடது. புதிய 
அரசியல் யோபபின் APRCஇனோல் எடடப-

படட தீர்வு திடடம் எதுவும் உளவோங்கபபட-
டுள்ளதோ?

பதில்:     புதிய அரசியல் யோபபு எவவோறு 
தயோரிக்கபபடுகின்்றது என்று சதரியவில்தை 
அதற்கோன ்கோரணம் இைஙத்க அரசியலில் 
புதிய அரசியல் யோபதப உருவோக்க முன் ச்கை 
அரசியல் ்கடசி ததைவர்்களுடன் ் பச்சுவோர்த்தத 
நடத்தி அக ்கடசி்களின் ஆ்ைோசதன்கள உள-
வோங்கபபடடு அதன் பி்றகு இணக்கபபோடடுககு 
வநத பி்றகு புதிய அரசியல் யோபதப உருவோக-
குவ்த வழதமயோ்க இருநது வநதது ஆனோல் 
இம் முத்ற தோன் எமது நோடடின் புதிய அரசியல் 
யோபபு சடடத்தரணி்கள ச்கோணட குழுவின் மூைம் 
தயோரிக்கபபடுகின்்றது. நோன் APRC இன் ததை-
வரோ்க பதவி வகித்த ்கோைத்தில் இனப பிரச்சி-

தனககு அரசியல் தீர்வு 
்கோணும் மு்கமோ்க அரசியல் 

்கடசி ததைவர்்களுடன் பை தடதவ 
்பச்சுவோர்த்தத நடத்தி அக ்கடசி்களின் 

இணக்கபபோடடுடன் இறுதி தீர்வு எடடபபடடு 
அதன் அறிகத்க அன்த்றய     ஜனோதிபதி 
இன்த்றய பிரதமர் மகிநத ரோஜபக்ஷவிடம் த்கய-
ளிக்கபபடடது. அததன சபறறுக ச்கோணட பி்றகு 
அவர் என்னிடம் கூறினோர் இநத அறிகத்க படித்து-
விடடு அரசோங்கத்தில் அங்கம் வகிககும் ஏதனய 
்கடசி்களுடன் ் பச்சு வோர்த்தத நடத்தி அதத நதட-
முத்றபபடுத்துவதோ்க. ஆனோல் தீர்வு திடடம் நதட-
முத்றப படுத்தபபடவில்தை ஆனோல் தற்போது 
தயோரிக்கபபடடு வரும் புதிய அரசியல் யோபபில் 
APRC இனோல் ்மறச்கோள்ளபபடட தீர்வுத் திடடம் 
ஏதும் உளவோங்கபபடவில்தை என்று தோன் 
எனககு சதரிகின்்றது. ஆனோல் அபபடி எதுவும் 
நடநதிருநதோல் இனபபிரச்சிதனக்கோன தீர்வோ்க 
அது அதமயும். அது  தமிழ் மக்களின் நம்பிக-
த்கதய சவன்ச்றடுத்த புதிய அரசியல் யோபபோ-
கும். அபபடி இடம்சபறறிருநதோல் முதல் முதலில் 
மகிழ்ச்சியதடவது நோ்ன. 

கேள்வி:  அடுத்த மோதம் ஐ.நோ அமர்வு இடம் 
சப்றவுள்ளது அப்போது இைஙத்கககு எதிரோன 
தீர்மோனம் எதுவும் ்மறச்கோள்ளபபடுமோ?

பதில்:     அபபடி ஒரு நிைதம ஏறபடக கூடிய 
வோயப்ப இல்தை. அசமரிக்கோ இைஙத்கயில் 
தனது இைகத்க அதடவதற்கோ்க ஐ. நோ சதபயூ-
டோ்க இைஙத்கககு பை அழுத்தங்கத்ள ச்கோடுத்-
தது. ஆனோல் இைஙத்கககு அதன் நடபு நோடு்கள 
ஆதரவு வழஙகியதோல், அசமரிக்கோவின் எதிர்-
போர்பபு நித்ற்வற்றபபடவில்தை. ்கடநத நல்-
ைோடசியில் பிரதமரோ்க ரணில் விககிரமசிங்ஹ 
பதவி வகித்த ்கோைத்தில் அசமரிக்கோ ்சோபோ 
எம்சிசி ்போன்்ற ஒபபநதங்கத்ள நதடமுத்றபப-
டுத்த முயறசி ்மறச்கோணடது.  அதறகு எதிரோ்க 
எமது ்கடசியும் ஏதனய இடதுசோரி ்கடசி்களும் 
இதணநத  போரிய ்போரோடடங்கத்ள நடத்திய-
தோல் தோன் இத்திடடம் த்கவிடபபடடது. இவவிரு 

திடடங்கத்ளயும்  நதட-
முத்றபபடுத்தி இருநதோல் 

எமது நோடடுககு சபரும் போதிபபு ஏறபட-
டிருககும். தற்போது அரசு சபோறுபபு கூறுவதி-
லிருநது விை்கவில்தை. அததன தற்போது 
நதடமுத்றபபடுத்த நடவடிகத்க எடுத்துள்ளது. 
பயங்கரவோத தடுபபு சடடத்தில் தற்போது திருத்-
தம் ்மறச்கோள்ளபபடடு வருகின்்றது. சித்றயில் 
தடுத்து தவக்கபபடடுள்ள தமிழ் இத்ளஞர்்கத்ள 
குற்றமற்றவர்்கத்ள விடுததை சசயய நடவ-

டிகத்க எடுக்கபபடடு வருகின்்றது. அவர்்கத்ள ்கட-
டங்கடடமோ்க விடுததை சசயய அரசு நடவடிகத்க 
எடுத்து வருகின்்றது. எமது ்கடசியின் நிதைபபோடு 
வருட்கணக்கோ்க சித்றயில் தடுத்து தவத்திருக-
கும் தமிழ் இத்ளஞர்்கத்ள நீதி மன்்றத்தில் ஆஜர் 
சசயது குற்றம் என்று நிருபிக்கபபடடிருநதோல் 
அவர்்களுககு தணடதண வழங்கபபடும் குற்றம் 
நிரூபிக்கவில்தை என்்றோல் அவர்்கள விடுவிக்கப-
பட ்வணடும்.

கேள்வி: 13ம் திருத்த சடடத்திறகு எதிர்பபு 
சதரிவித்து போரோளுமன்்ற உறுபபினர் ்க்ஜநதிர-
குமோர் சபோன்னம்பைம் ததைதமயில் ்போரோட-
டங்கள முன்சனடுக்கபபடடன. அதுபறறி  என்ன 
கூ்ற விரும்புகின்றீர்்கள?

பதில்:     13ம் திருத்த சடடம் அமுல் படுத்தபபட 
்வணடும் எனவும் அததன எமது ்கடசி சதோடர்நது 
வலியுறுத்தி வருகின்்றது. எமது நோடடில் தமிழ் 
சிங்க்ள மக்களுககிதடயில் இன ஐககியத்தத ஏற-
படுத்தி தமிழ் மக்களுககு அதி்கோரங்கள பகிர்நத-
ளிக்கபபட ்வணடும் என்ப்த எமது அபிைோதை 

ஆகும். ஆனோல் ஒரு சிை இனவோத சிங்க்ள ்கடசி-
்கள தமிழ் மக்களுககு அதி்கோரங்கள வழங்கபபட 
கூடோசதன்்ற நிதைபபோடடில் உள்ளன ஆனோல் 
எமது ்கடசி தமிழ் மக்களுககு அதி்கோரங்கள 
வழங்கபபட ்வணடும் என்்ற நிதைபபோடடில் 
உள்ளன. தமிழ் மக்கள தங்களுககு அதி்கோரங-
்கள வழங்கபபட ்வணடும் எனக கூறி ்போரோடி 
உயிர் தியோ்கம் சசயதனர் ஆனோலும் அப ்போரோட-
டம் சவறறிசப்ற வில்தை. அதன் பின் ஜனநோய்க 
ரீதியில் மக்களின் வோககு்க்ளோல் வட கிழககு பகு-
தி்களில் இருநது தமிழ் உறுபபினர்்கள போரோளு-

மன்்றத்திறகு சதரிவு சசயயபபடடனர். ஆனோல் 
அவர்்கள தமிழ் மக்களின் பிரச்சிதன்களுககு 
அரசியல் தீர்வு ்கோண ்வணடும் எனவும் 13ம் 
திருத்தச் சடடம் அமுல்ப படுத்தபபட ்வணடும் 
என கூறிவரும் ்கோை ்கடடத்தில் 13ஆம் திருத்தச் 
சடடத்திறகு எதிரோ்க வடககில் ஒரு ்கடசி சசயறபடடு 
வருகின்்றது. அக ்கடசியின் சசயறபோடதட போர்க-
கும் ்போது இதுவதர ்கோைமும் தமிழ் மக்களுககு 
அதி்கோரங்கத்ள வழங்க ்வணடோம் என கூறி 
வநதவர்்கள சதறகில் உள்ள சிங்க்ள இனவோத 
்கடசி்க்்ள. அ்த ்நரம் தமிழ் மக்களுககு அதி-
்கோரங்கள வழங்கபபட ்வணடோம் என வடககில் 
உள்ள அரசியல் ்கடசிசயோன்று கூறி வருகின்-
்றது. அக்கடசியின் சசயறபோடதட போர்ககும் 
்போது தமிழ் மக்கள நைனுக்கோ்க உருவோக்கப-
படட ்கடசியோ என்று ்்களவிககுறியோ்க உள்ளது. 
வடககில் உள்ள தமிழ் மக்கள இததன புரிநது 
ச்கோள்ள ்வணடும். தமிழ் மக்களுககு அதி்கோரங-
்கள வழங்கபபட ்வணடோம் என்று சிங்க்ள அரசி-
யல் ்கடசி மடடும் அல்ை தமிழ் அரசியல் ்கடசியும் 
இதணநது சசயறபட முன்வநதிருபபது ஆச்சரிய-
மோ்க உள்ளது இததன போர்ககும் ்போது தங்கள 

அரசியல் அதடயோ்ளத்தத தக்க தவத்துக 
ச்கோள்ள்வ அவர்்கள சசயறபடுகின்்றோர்்கள. 

கேள்வி: தற்போது 11 ்கடசி்கள அங்கம் வகிக-
கும் கூடடணியில் உங்களுதடய ்கடசி இதணநது 
சசயறபடடு வருகின்்றது இக கூடடணி தற்போது 
அரசோங்கத்திறகு எதிரோனதோ?

பதில்:     நோம் இன்னமும் ஆளும் ்கடசியில் 
இருந்த சசயறபடடு வருகி்்றோம் அரசோங்கத்தத 
வீழ்த்த உருவோக்கபபடட கூடடணி அல்ை அரசோங-

்கம் தற்போது சசயறபடடு வரும் விதம் குறித்து 
நோம் முழுதமயோ்க திருபதி அதடய முடியோது. 
நோடடின் சபோரு்ளோதோரம் வீழ்ச்சியதடநது வரு-
கின்்றது. நோளுககு நோள உணவுப சபோருட்களின் 
விதை அதி்கரித்து வருகின்்றது. இதனோல் போமர 
மக்கள சபரும் ்கஷடங்கதன எதிர் ் நோககி வருகின்-
்றனர். இவவோ்றோன பிரச்சிதன்களுககு எவவோறு 
தீர்வு ்கோண ்வணடும் என்றும் ்யோசதனதய 
அரசுககு முன்தவபபதற்கோ்க இக கூடடணி உரு-
வோக்கபபடடது. இக கூடடணியில் அங்கம் வகிக-
கும் அதனத்து ்கடசி்களும் ஒன்று கூடி புதிய 
அரசியல் சசயறபோடதட முன்சனடுத்து சசல்ை 
தீர்மோனித்து உள்்ளோம். மக்களுககு போத்கமோ்க 
சசயறபோடு்கள எதுவும் அரசினோல் ்மறச்கோள்ளப-
படடோல் அததன நிவர்த்தி சசயய இநத கூடடணி 
மூைம் அரசுககு அழுத்தம் ச்கோடுப்போம். அரசின் 
தவ்றோன தீர்மோனத்தத நோம் சுடடிக ்கோடடி மக்க-
ளுககு எவவோறு சசயறபட ்வணடும் என்பதத 
இக கூடடணி மூைம் அரசுககு சுடடிக ்கோடடு்வோம்.          

தமிழர்களுக்கு அதி்காரங்கள் 
வழஙகுவதத வடக்கின் 
ஒரு அரசியல் ்கட்சியய எதிரக்கிறது

சச. நித்தியோனநதன்...

லங்ா சமசமாஜ ்ட்சியின் ப�ாதுச் பசயலாளர் 
�ாராளுமன்்ற உறுப்பினர் ப�ராசிரியர் 
திஸ்ஸ விதாரண 
ஞாயிறு தின்ரனுககு 
வழஙகிய பேர்்ாணல் 

சிறையில் தடுத்து றைக்கப்பட்டுள்ள தமிழ் இற்ளஞர்கற்ள 
குறைமறைைர்கற்ள விடுதறை செய்ய நடைடிகற்க எடுக்கப்பட்டு ைருகினைது. 

அைர்கற்ள ்கட்டங்கட்டமா்க விடுதறை செய்ய அரசு நடைடிகற்க எடுத்து 
ைருகினைது. எமது ்கட்சியின நிறைப்பாடு ைருட ்கணக்கா்க சிறையில் தடுத்து 

றைத்திருககும் தமிழ் இற்ளஞர்கற்ள நீதி மனைத்தில் ஆஜர செயது குறைம் எனறு 
நிருபிக்கப்பட்டிருநதால் அைர்களுககு தணடறண ைழங்கப்படும் குறைம் 

நிரூபிக்கவில்றை எனைால் அைர்கள விடுவிக்கப்பட வைணடும்.
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2030 ஆம் ஆண்டை இலக்கா-
்க க்காணடு க�காருளகா-

தகார சீர்திருதத கதகாடைர் ஒன்றை கெயல�டுதத 
ெவூதி அரரபியகா முடிவு கெய்துளளது. க்காவிட் 
கதகாற்று நி்ல்ையின ்காரணைகா் உல்ப் 
க�காருளகாதகாரததில பின்ன்டைவு சிக்ல ஏற் -
�டும் எனறு ெவூதி அரரபிய ஆட்சியகாளர்்ள 
முடிவு கெய்துளளகார்்ள. உல் ைக்ள க�ட்ரரகா -
லிய �காவ்்னயிலிருந்து விலகி வருவது ெவூதி 
அரரபியகாவுககு க�ருைளவில �காதிப்்� ஏற்� -
டுததும் எ்ன ்வ்னததில க்காளளப்�ட்டுளளது. 
தற்ர�கா்தய நி்ல்ை்ய ைகாற்றைகா விட்டைகால 
சிக்ல்ள ஏற்�டைக கூடும் எ்னக கூறைப்�ட்டுளள -
ரதகாடு �ல பிரிவு்்ள இ்ணதததகா் ைகாற்றைங் -
்ளும் ஏற்�டுததப்�ட்டு வருகினறை்ன.

ெவூதி அரரபியகா ைததிய கிழககு நகாடு்ளில 
�காரிய க�காருளகாதகார �லம் வகாய்ந்த நகாடைகா் 
உளளரதகாடு, உலகில உளள 20 �ணக்கார 
நகாடு்ளில ஒனறைகாகும். க�ட்ரரகாலியம் ைற்றும் 
இயற்்் வகாயு அதி்ைகா் உளள நகாடு அதுவகா-
கும். அதி்ளவு ைெகு எணகணய் வளத்தக 
க்காணடை நகாடு்ள �ட்டியலில இரணடைகாவது 
இடைததிலுளளது. அந்நகாட்டின ரதசிய வருைகா்னம் 
நூற்றுககு 63 வீதம் க�ற்ரறைகாலியைகா் உள -
ளரதகாடு, ஏற்றுைதி வருைகா்னைகா் நூற்றுககு 
அறு�து வீதம் க�ற்ரறைகாலியததுடைன இ்ணந்த 

உற்�ததி்ள எ்ன குறிப்பிடைப்�ட்டுளளது. 
ெவூதி அரரபியகாவில �ணிபுரி�வர்்ளின 
நூற்றுககு 80 வீதைகார்னகார் கவளிநகாட்டுத 
கதகாழிலகாளர்்ள ஆவர்.

எணகணய் மூலம் வருைகா்னம் கி்டைக்கா-
ைல ர�காகும் ்காலததில தகாங்்ள வகாழவதற் -

்கா்ன வழிவ்்்்ள ெவூதி ஆட்சியகாளர்்ள 
ஆரகாய்ந்துளளகார்்ள. க�காருளகாதகாரத்த �ல -
வ்்்ைப்�டுததுவரதகாடு ரவ்லவகாய்ப்�ற்றை 
தன்ை்ய கு்றைதது க�ண்ளின �ங்்ளிப் -
்�யும் க�ற்றுக க்காளவதற்கு புதிய ர்காணத-
தில ரயகாெ்்ன்்ள முன்வததுளள்னர். 
அரெ க�காறிமு்றை்ய கெயலதிறைன மிகுந்த -
தகாககும் ரநகாக்ங்்ளும் அதில உளளடைக்ப்�ட் -
டுளள்ன.

�னனிரணடு விடையங்்ளகாலகா்ன திட்டை-
கைகானறு நகாட்்டை முனர்னகாககிக க்காணடு 
கெலவதற்்கா்ன திட்டைததில உளளடைக்ப்�ட்டுள-
ளது. திட்டைங்்்ள கெயல�டுததும் ரவ்ளயில 
அத்்ன ்ண்காணிப்�தற்கும் ரவகறைகாரு பிரிவு 
உருவகாக்ப்�ட்டுளளது. முதலீடு, வீடை்ைப்பு-
அபிவிருததி, நிதி ஸ்திரததன்ை, வகாழக்்த 
தரத்த உயர்ததல உளளிட்டை விடையங்்ள 
இங்கு ்வ்னததில க்காளளப்�ட்டுளளதகா் 
அறிக்்்ள கதரிவிககினறை்ன.  ெவூதி அரரபிய 
அரெகாங்்ததுககுச் கெகாந்தைகா்ன 50 ககும் அதி-
்ைகா்ன வர்தத்ங்்ள தனியகார்ையப்�டுததப்�ட்-
டுளள்ன. வர்தத்த திட்டைங்்்ள ஆரம்பிப்�்த 
இலகு�டுததுவதற்்கா் தகானியங்கி தரவு்ள 
கதகாகுதி ைற்றும் முதலீடு நிர்வகா் மு்றை்்ள 
அந்நகாடு ஏற்�டுததிக க்காடுததுளளது. அதன 

மூலம் முதலீடு ைற்றும் கதகாழில மு்்னவு இல -
குவகாக்ப்�டும். 24 ைணிததியகாலததுககுள 
து்றைமு் நடைவடிக்்்்ள நி்றைவு கெய்வது 
ைற்றும் ்ப்�ல்ள வருவதற்கு முன்னரர அவற் -
றில உளள க�காருட்்ளுககு இலததிரனியல 
அனுைதி ர�கானறை வெதி்ள ஏற்�டுததிக க்காடுக -
்ப்�டும். ஏற்றுைதி ைற்றும் இறைககுைதிககு ஒரர 
இடைததில உடை்னடியகா் அனுைதி்்ள வழங்கும் 
மு்றை்ளும் ஆரலகாசிக்ப்�ட்டுளள்ன.

க�காருளகாதகாரத்த வலுப்�டுததுவதற்்கா் 
டிஜிட்டைல மு்றை்்ளயும் அறிமு்ம் கெய்துள -
ளது. ்்தகதகாழில ைற்றும் வர்தத்ம் கதகாடைர்-
�கா் வணி் நீதிைனறைங்்ளில வழககு்்ள 
மூனறு தவ்ண்ளுககு ரைல நீடிக்காைல 
வி்ரவகா் தீர்ப்பு வழங்கும் மு்றைகயகான்றை-
யும் அறிவிததுளளதகா் கதரியவருகினறைது. 
புதிதகா் 197 ெட்டை வ்ரவு்ள அங்கீ்ரிக்ப்�ட்-
டுளள்ன. அவற்றைகால க�காருளகாதகாரம் �ற்றிய 
முடிவு்ள எடுப்�து வி்ரவு�டுததப்�டும். 
இலததிரனியல நிர்வகா்ம் ெவூதி அரரபியகாவின 
ஆட்சியில �காரிய புரட்சியகாகும். அந்நகாட்டின 
அனுைதிப் �ததிர சீர்திருதத திட்டைததின�டி அர -
ெகாங்்ததின 5,500 அனுைதிப்�ததிரப் பிரிவு 
நூற்றுககு அறு�து வீதம் நவீ்னையப்�டுததப்-
�ட்டுளளது. வர்தத் ைற்றும் ்்தகதகாழில 
பிரிவுக்கா்ன அனுைதிப் �ததிரங்்ள 24 ைணித-
தியகாலததுககுள அளிக்ப்�டும் எனறு அறிவிக-
்ப்�ட்டுளள்ை விரெடைைகா் ்ருததில க்காளள 
ரவணடிய அம்ெைகாகும்.

எணகணய் வளத்த அதி்ைகா்க க்காணடை 
ெவூதி அரரபியகா ரரகார�கா கதகாழிலநுட்�ததுக -

கும் உளநு்ழந்துளளது. ஐந்தகாவது �ரம்� -
்ரயின ரவ்ைகா்ன கதகாடைர்�காடை்ல அறிமு்ம் 
கெய்துளளது. கெயற்்் அறி்வ �காவிககும் 
15 நகாடு்ளில ஒனறைகா் ைகாறியுளளது. சீர்தி -
ருததம் ைற்றும் கதகாழிலநுட்� �காவ்்னயுடைன 
�காரிய கவளிநகாட்டு முதலீட்்டை இலக்கா்க 
க்காணடுளளது எ்னலகாம். 2019 ஆம் ஆண-
டிலிருந்து எணகணய் அலலகாத பிரிவு்ளில 
இருந்து நகாட்டுககுக கி்டைககும் வருைகா்னம் நூற்-
றுககு ஐந்து வீத ரவ்வளர்ச்சி்ய அ்டைந்துள -
ளரதகாடு, கவளிநகாட்டு முதலீடு்ள நூற்றுககு 
301 எனனும் வளர்ச்சி்யக ்காட்டுகினறை்ன. 
2030 ஆம் ஆணடைளவில ெவூதி அரரபியகாவின 
க�காருளகாதகாரததிற்கு தனியகார் து்றையின �ங்் -
ளிப்்� நூற்றுககு 65 ெதவீதததகால அதி்ரிப் -
�ரத ரநகாக்ம் எ்னக குறிப்பிடைப்�ட்டுளளது.

ெவூதி அரரபியகா �ணக்கார நகாடு. க�ற்ரறைகா-
லியம் உளளிட்டை ்னிை வளங்்ள க�ருைளவு 
உளள்ன. எணகணய் �காவ்்ன உடை்னடியகா் 
முடிவுககு வரகாது என�ரதகாடு இனனும் �ல 
தெகாப்தங்்ள அதன மூலம் வகாழக கூடிய ெந் -
தர்ப்�ம் உணடு. ெவூதி ைக்ளுககு க�காருளகா-
தகார தட்டுப்�காடு இல்ல. அவவகாறைகா்ன சிறைந்த 
சூழல உளள நி்ல்ையில கூடை எதிர்்காலத்த 
திட்டைமிட்டு வருகினறைது. க�காருளகாதகார சீர்திருத-
தத்த ரைற்க்காளளகாைல, த்டை்ள இனறி 
வகாழககூடிய ெவூதிரய ைகாறு�ட்டை திட்டைங்்்ள 
அறிவிககினறைது. ஆ்னகால ெமூ் ைற்றும் க�காரு -
ளகாதகாரப் பிரச்சி்்ன்ளுககு ைததியில உளள 
இலங்்் புதிய ர்காணங்்ள குறிதது ்வ்னம் 
கெலுததகாதது ஏன?

சிறைந்த எதிர்்காலம் �ற்றிய எதிர்�கார்ப்புடை-
ர்னரய அரசியல த்லவர்்்ள ைக்ள அதி -
்காரததுககு க்காணடு வருகிறைகார்்ள என�்த 
ஞகா�்ப்�டுதத ரவணடியுளளது. அரசியல 
ரை்டை்ளில ைக்ள முனனி்லயில கதரி-
விககும் வகாககுறுதி்ள பின்னர் ஞகா�்ததில 
இல்ல. அ்்னதது அரசியலவகாதி்ளும் ைக -
்ளுககு இனி்ையகா்ன வகார்த்த்்ள கூறுவ -
ரதகாடு க�காருளகாதகாரத்த ரைம்�டுதத எடுக் 
ரவணடிய ்ெப்�கா்ன முடிவு்ள �ற்றி கதரிவிப்-
�தில்ல. அரெகாங்்த்த கதரிவு கெய்யும் 
ைக்ளும் த்லவர்்ளிடைமிருந்து கைஜிக தீர்வு-
்்ளரய ரவணடுகிறைகார்்ள. ஒனறிரணடு வரு -
டைங்்ளில நகாட்்டை கெகார்க்புரியகா் உருவகாக் 
அழுததம் க்காடுககினறைகார்்ள.

எதிர்க்ட்சியின குற்றைச்ெகாட்டு்ள, ்காலகாவதி-
யகா்ன ெட்டைம் ைற்றும் அதி்காரததுவம் சீர்திருத-
தத்த தடுககும் இடைங்்ளகாகும். அடுதத ரதர்த -
லுக்கா் பிர�லயத்த �காது்காப்�தற்கு முயற்சி 
கெய்யும் த்லவர்்ள நகாட்்டை ரைம்�டுததும் 
ைற்றும் அத்னகால ைக்ளின க்ௌரவத்த 
கவற்றி க்காளளும் முயற்சி்ய ைறைந்து விடுகி -
றைகார்்ள. ைக்ளின எதிர்�கார்ப்்� நி்றைரவற்றை 
ரவணடும். அவவகாறைகா்ன நடைவடிக்்்ளுககு 
ரத்வயகா்ன ைகாற்றைங்்்ள ரைற்க்காளள 
க�ருைளவு ்தரியம் ரவணடும். ைகாற்றைங் -
்்ள ெகிததுக க்காளளும் ெகதி ெமூ்ததிடைமும் 
்காணப்�டை ரவணடும்.

தமிழில: வீ.ஆர். வயலட் 

சவூதியின் சீர்திருத்தங்கள் எமக்கு ்கற்பிக்கின்்ற பாடம்
மிலிந்த ம�ொரம�ொட  

மலரும் யு்கததிற்கு 
புதியத்தார் வடிவம்

'உள்ாட்டு பொறிமுமைகள உரிய 
முமையில் பெயற்ெடுகினைன 
எனெதே எஙகள 
நிமைபொடு. மூன-
ைாவது ே்ரபபின்ராக 
ெரவதேெ ெமூகம் 
ேமையிடுவமே விட 
காயஙகமை குண-
ைாக்குவேற்தக இது 
ெ யன ெ டு த ே ப ெ ட 
தவண்டும். இல்-
ைாவிட்டால் இது 
உண்மையான ்ல்லி-
ணக்கதமே எதிரை-
மையாக ொதிக்கும் 
எனெதுடன காயங-
கள ஆற்ைபெடுவ-
ேற்குப ெதிைாக 
நி ம ை ம ை ம ய 
தைாெைாக்கும். நீதி 
அமைச்சு வழஙகும் 
தெமவகள குறிதது 
்ாடு முழுவதிலும் உளை 
ைக்களுக்கு விழிபபுணரவு 
ஏற்ெடுததும் த்ாக்கிதைதய 
நீதிக்கான அணுகல் திட்டம் 
ஆ்ரம்பிக்கபெட்டிருக்கிைது. 
உளைகப பொறிமுமையா-
னது ைக்களின காயஙகமை 
ஆற்றுவேற்தக ெயனெடுத -
ேபெட தவண்டும்' எனவும் 
அலிெபரி பேரிவிதோர.

த்க: நீதிக்்கான 
அணு்கல் 

திடடம் மற்றும் அ்தன் 
த�ாக்்கங்கள் எவவ?

ெதில்: நீதி அமைச்சு வழங-
கும் தெமவகள குறிதது 
்ாடு முழுவதிலும் உளை 
ைக்கள ைததியில் விழிபபு-
ணரவு ஊட்டுவதே நீதிக் -
கான அணுகல் எனை திட்டததின பி்ரோன 
த்ாக்கைாகும். எைது அமைச்சின தெமவகள 
ைக்கமைச் பெனைமடவமேயும், பி்ரச்சிமன-
கமைக் கண்டறிந்து அவரகளுக்கு உேவுவ -
மேயும் த்ாக்கைாகக் பகாண்டுளைன. இேன 
மூைம், அமைச்சின அதிகாரிகள ைற்றும் 
பொதுைக்கள ெயனமடவாரகள. அமைச்-
சின அதிகாரிகள பகாழும்பில் இருந்து பி்ரச்-
சிமனகமை தீரக்க முயற்சிபெமே விட, 
அந்ேந்ே இடஙகளுக்குச் பெனறு உண்மை-
யான நிமைமைமய புரிந்து பகாளவாரகள. 
எனதவ, ைக்கமைச் பெனைமடந்து, அவரக -
ளின பி்ரச்சிமனகமைக் கண்டறிந்து அவற் -
மைத தீரபெதே த்ாக்கைாகும்.

த்க: இததிடடததின் கீழ் எவவா-
்றான �டவடிக்வ்க்கள் தம-

ற்்்காள்்ளபபடுகின்்றன?
ெதில்: இதில் ெை பெயற்ொடுகள உளை -

டஙகுகினைன. நீதி அமைச்சின கீழ் நீதிைன-
ைஙகள, ெட்ட உேவி ஆமணக்குழு தொனை 
பிரிவுகள காணபெடுகினைன. இமவ அப-
ெகுதிக்குச் பெனறு ைக்களுக்கு ெட்ட உேவி 
வழஙகுகினைன. எஙகளிடம் ONUR (தேசிய 
ஒற்றுமை ைற்றும் ்ல்லிணக்க அலுவைகம்) 
உளைது. இது ைக்களிமடதயயான ஒற்றுமை 
ைற்றும் காைாொ்ரஙகமை உருவாக்குவமே 
த்ாக்காகக் பகாண்டுளைது. இழபபீடுகளுக் -

கான அலுவைகம் எனெது 
ைக்கள ேஙகள வாழ்க் -

மகமய மீண்டும் 
ப ே ா ட ங கு வ ே ற் கு 
இழபபீடு அல்ைது 
இழபபீடு வழங-

கும் ைற்பைாரு 
முமையாகும். 
உ ே ா ்ர ண ை ா க 

அ ண் ம ை -
யில் எனது 
யாழ்பொண 
வி ஜ ய த தின 

தொது சுைார 1000 தெருக்கு ேைா 100,000 
ரூொ வீேம் 100 மில்லியன ரூொ வழஙகப-
ெட்டது. காணாைல் தொனவரகளுக்கான 
அலுவைகம் காணாைல் தொனவரகளின 
குடும்ெஙகளுக்கு ஆதைாெமன வழஙகி 
அவரகளின தேமவகமைக் கண்டறியும். 
இததிட்டததின கீழ் அமனதது நிறுவனஙக -
ைாலும் முனபனடுக்கபெடும் தெமவகள ைக்-
களிடம் பகாண்டு தெரக்கபெடும்.

த்க: நீங்கள் அணவமயில் 
அஙகுரார்பபணம் ்சய்த 

இததிடடததின் கீழ் வடக்கில் மு-
ன்்னடுக்்கபபடடுள்்ள தவவலததிடட-
ங்களின் த�ாக்்கங்கள் யாவவ?

ெதில்: சிவில் கைவ்ரம் ைற்றும் ெயஙக்ர-
வாேதோல் ொதிக்கபெட்ட குடும்ெஙகளுக்கு 
ஆே்ரவளிபெதே இழபபீடுகள குறிதே அலு-
வைகததின த்ாக்கைாகும். இந்ேக் காைபெகு-
தியில் வடக்கு, கிழக்கில் ஏ்ராைைான குடும்-
ெஙகள இடம்பெயரந்ேமே ்ாம் அறிதவாம். 
அவரகளின பி்ரச்சிமனகமை கண்ட-
றிந்து அவரகளுக்கு ஆே்ரவளிபெது ்ைது 
பொறுபபு. அமேதோன நீண்ட ்ாட்கைாக 
பெய்து வருகிதைாம். ஆனால் இம்முமை, 
அந்ே ஆே்ரவிற்கு ேகுதியான சுைார 1,000 
குடும்ெஙகமைத பேரிவு பெய்து அவரக-
ளுக்கு இழபபீடுகமை வழஙகிதனாம். 
பைாதேைாக 100 மில்லியன ரூொவுக்கான 
காதொமைகள வழஙகபெட்டன.

த்க: உள்�ாடடுப ்பாறிமுவ்றயின் 
கீழ் �ல்லிணக்்கப பணியின் 

மற்்ற சி்றபபம்சங்கள் எவவ?
ெதில்: தேசிய ஒற்றுமை ைற்றும் ்ல்லி -

ணக்க அலுவைகம் ெை ்டவடிக்மககமை 

தைற்பகாண்டது. உோ்ரணைாக, பகாக்குவில் 
இந்துக் கல்லூரியில் 12 ஸைாரட் வகுபெமை-
களுடன கூடிய மூனறு ைாடிக் கட்டடதமே 
நிரைாணிததோம். 2018 ஆம் ஆண்டில் 
இந்ேப ொடொமைமயச் தெரந்ே சுைார 70 
ைாணவரகள பவளைததினால் ொதிக்கப -
ெட்டவரகளுக்கு உேவ காலிக்குச் பெனறி -
ருந்ேனர. எனதவ, அவரகமை அஙகீகரிதது 
வடக்கிற்கும் பேற்கிற்கும் இமடயில் ொைங -
கள அமைக்க உேவிகமை வழஙக விரும்பு -
கினதைாம். புனரவாழ்வுத திட்டம் ைற்றும் 
அவரகளின முனதனற்ைதமே ைதிபபிடுவ -
ேற்காக புனரவாழ்வளிக்கபெட்ட சுைார 50 

முனனாள விடுேமைப புலி உறுபபினரகளு-
டனான ெந்திபபும் ஏற்ொடு பெய்யபெட்டது.

யாழ்.ெல்கமைக்கழக ைாணவரகள ைற்றும் 
கல்வியாைரகளுடன ்ல்லிணக்கதமே 
எவவாறு தைம்ெடுததுவது எனெது குறிதது 
அவரகளின கருததுக்கமைப பெறுவேற்காக 
்ாஙகள கைந்தும்ரயாடிதனாம். காணாைற் 
தொதனார போடரபில் சுைார 400 விொ்ர -
மணகள தைற்பகாளைபெட்டு, அவரகளின 
பி்ரச்சிமனகமைத தீரபெேற்கு உேவுகின-
தைாம். குழந்மேகமை இழந்ே ெை பெற்-
தைாரகளிடம் தெசும் வாய்பபு எனக்குத ேனிப-
ெட்ட முமையில் கிமடதேது, அவரகளுக்கு 
்ாம் எபெடி உேவைாம் எனெமே அறிய 
விரும்பிதனன. எனதவ, உண்மையான பி்ரச்-
சிமனகமைப புரிந்து பகாண்டு ைக்களுக்கு 
உேவவும், ொைஙகமைக் கட்டவும் இது ஒரு 
்ல்ை திட்டைாக இருந்ேது.

த்க: மார்ச் மா்தம் �வட்ப்றவு-
ள்்ள ஐக்கிய �ாடு்கள் மனி்த 

உரிவம்கள் தபரவவயின் ்ெனீவா 
அமர்வுக்கு அரசாங்கம் எவவாறு 
்தயாராகி வருகின்்றது? இது விட-
யததில் அரசாங்கததின் நிவலபபாடு 
என்ன?

ெதில்: ெயஙக்ரவாே யுதேம் முடிவுக்குக் 
பகாண்டு வ்ரபெட்டேன ஊடாக ொரிய 
பி்ரச்சிமனமய ்ாம் தீரதது விட்தடாம். 
ேற்பொழுது காயஙகமை ஆற்றிக் பகாண்டு 
எவவாறு முனதனறிச் பெல்வது எனெதே 

கவனம் பெலுதே தவண்டியோகும். உள-
்ாட்டு பொறிமுமைகள உரிய முமையில் 
பெயற்ெடுகினைன எனெதே எஙகள 
நிமைபொடு, மூனைாவது ே்ரபபின்ராக 
ெரவதேெ ெமூகம் ேமையிடுவமே விட 
காயஙகமை ஆற்றுவேற்தக இது ெயனெ -
டுதேபெட தவண்டும். இல்ைாவிட்டால் 
இது உண்மையான ்ல்லிணக்கதமே 
எதிரைமையாக ொதிக்கும் எனெதுடன 
காயஙகள ஆற்ைபெடுவேற்குப ெதிைாக 
நிமைமைமய தைாெைாக்கும். எனதவ, 
்ாம் உண்மைமயச் பொல்தவாம். உோ -
்ரணைாக வடக்கு, கிழக்கில் பி்ரச்சிமன-
கள இருந்ேன, அவற்மைத தீரபெேற்கான 
்டவடிக்மககள எடுக்கபெட்டுளைன. 
இேற்காக உருவாக்கபெட்டுளை நிறு-
வனஙகள நிமையான வைரச்சி இைக்-
குகமை த்ாக்கி முனதனாக்கி ்கரந்து 
வருகினைன. எனதவ, ்ாம் ்ைது முன-
தனற்ைதமே உைகிற்குக் காட்ட விரும் -
புகிதைாம். தைலும் இந்ே ைாற்ைஙகமை 

அஙகீகரிக்கும்ெடி அவரகளிடம் தகட்டுக் 
பகாளகிதைாம்.

உோ்ரணைாக, ெயஙக்ரவாேத ேடுபபுச் ெட் -
டததில் திருதேம் பகாண்டு வருகிதைாம். ்ல் -
ைாட்சி அ்ரொஙகததினால் அேமனச் பெய்ய 
முடியவில்மை. ெயஙக்ரவாே ேமடச் ெட்டத -
தின கீழ், ெைர ைனனிக்கபெட்டனர. ஆக 
பைாதேததில் ்ல்ை முனதனற்ைம் கண்டுள -
தைாம்.

த்க: இலஙவ்கயின் நீதிக் 
்கடடவமபவப தமம்படுத்த 

எவவா்றான �டவடி-
க்வ்க்கள் தமற்்்காள்்ள-
பபடடுள்்ளன?

ெதில்: ்ாஙகள ெை ்ட -
வடிக்மககமை எடுததுள-
தைாம். உோ்ரணைாக, எனது 
வடக்கிற்கான விஜயததின 
தொது யாழ்பொணம், கிளி -
ப்ாச்சி, ைாஙகுைம் ைற்றும் 
முல்மைததீவு ஆகிய ் ானகு 
பி்ரோன நீதிைனை வைா-
கஙகமை உததிதயாகபூரவ-
ைாக திைந்து மவததோம். 
அதேதொனறு, உளகட்ட-
மைபமெ தைம்ெடுதது -
ேல், நீதிெதிகளின எண்-
ணிக்மகமய அதிகரிதேல், 
ெமழய ெட்டஙகமை ைாற்-
றுேல், ெட்டைா அதிெர 
திமணக்கைம் தொனை 
இடஙகளுக்கு அதிகைவி-

ைான ஆட்கமை நியமிதேல் தொனை ்டவ-
டிக்மககமை ஏற்கனதவ எடுததுளதைாம். 
நீதித துமைமய டிஜிட்டல் ையபெடுததி வரு-
கினதைாம். தைனமுமையீட்டு நீதிைனைம், 
உயரநீதிைனைம் ைற்றும் ஏமனய நீதிைனைங -
களில் இைஙமகயின நீதிததுமை அமைபமெ 
ைாற்றியமைக்க முயற்சிக்கிதைாம்.

த்க: குறிபபா்க புதிய அரசியலவம-
பவப உருவாக்குவது ்்தாட-

ர்பான முக்கிய சடடச் சீர்திருத்தங்கள் 
எவவ?

ெதில்: உண்மையில், அ்ரசியைமைபபுக்-
கான வம்ரவு ேயாரிக்கபெடும் வம்ர காத -
திருக்க தவண்டும். சிைபொகச் பெயற்ெடக் 
கூடிய வலுவான அ்ரசியைமைபமெதய எதிர-
ொரக்கினதைாம் தேரேல் சீரதிருதேஙகளுடன 
ஒரு ேனியான தேரேல் முமை அவசியைாகி-
ைது.

த்க: ்்தாழிலா்ளர் �டவடிக்வ்க்க-
வ்ளக் ்கடடுபபடுத்த புதிய சடட-

ங்கவ்ள அறிமு்கபபடுததுவது பற்றிய 
உங்கள் சமீபததிய அறிக்வ்க விம-
ர்சனங்கவ்ளச் சந்திததுள்்ளது. இது 
பற்றி என்ன நிவனக்கின்றீர்்கள்?

ெதில்: இல்மை, ்ாஙகள அபெடிச் பொல்-
ைவில்மை. இது ேவைாக சிததிரிக்கபெட்டுள-
ைது.

(15ஆம் ெக்கம் ொரக்க)

காயஙகளை குணப்படுத்தி
முன்னேறி செல்வதி்ே்ய
க்வனேம் செலுத்்த ் ்வண்டும்

அரசியல்
ரங்கம்

அர்ஜூன்

'பயங்கரவா்த யுத்தம் முடிவுக்குக்
்்காணடு வரபபடட்தன் ஊடா்க 
பாரிய பிரச்சிவனவய �ாம் தீர்தது 

விடதடாம். ்தற்்பாழுது ்காயங்கவ்ள 
ஆற்றிக் ்்காணடு எவவாறு முன்தனறிச் 
்சல்வது என்பத்த ்கவனம் ்சலுத்த 
தவணடிய்தாகும்' என்று நீதி அவமச்சர் 
அலி சபரி ்்தரிவித்தார்.

நீதி அவமச்சர் அலி சபரியுடன் சந்திபபு

ெர்வ்்தெ ெமூகம் ்தளேயிடு்வது
நலலிணககத்ள்த எதிர்மளையாக
்பாதிககும் என்பதுடன காயஙகள்
ஆறைப்படு்வ்தறகுப ்பதிோக
நிளேள்மளய ்்மாெ்மாககும்.
உள்நாட்டு ச்பாறிமுளைகள் உரிய
முளையில செயற்படுகினைனே 
என்ப்்த எஙகள் நிளேப்பாடு
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முகநூல், ஊடக �ளம்பரத்துக்காக...
அண்ைமக்காலமாக ெபருந்ேதாட்டத் ெதா�-

லாளர்களுக்காக பலரும் குரல் ெகாடுத்து வரு-
�ன்றனர். அதைன நாங்கள் வரேவற்�ன்ேறாம். 
ஆனால் அவர்கள் ஒரு �தமான அர�யல் �ன்பு-
லத்ைதயும் ேதர்தைலயும் இலக்காகக் ெகாண்ட 
ேநாக்கத்�ல் ேபா�யாக இதைன ெசய்�றார்-
கள்.

அ�லும் கு�ப்பாக ஐந்து வருட நல்லாட்� அர-
சாங்கத்�ல் எதைனயுேம ெசய்யாது, �ைடத்த 
சந்தர்ப்பங்கைள தவற�ட்டவர்கேள இன்று 
ேதாட்டத் ெதா�லாளர்களுக்காக அ�கம் குரல் 
ெகாடுக்�றார்கள். 

இதைன இலங்ைக ெதா�லாளர் காங்�ரஸ் 
கடுைமயாக கண்�க்�றது.

ஒன்று �ங்கள் ெசய்�ருக்க ேவண்டும்,ஆனால் 
ெசய்ய�ல்ைல, அதனால் இப்ேபாது நாங்கள் 
ெசய்துவரும் நல்ல �டயங்களுக்கு முட்டுக்-
கட்ைடயாக இருக்க ேவண்டாெமனவும் �வன் 
ெதாண்டமான் ேகட்டுள்ளார்.

காற்�ேல பறக்கும் கூைரகைளயும், 
ெபருமைழ ெபய்தால் இ�ந்து �ழும் சுவர்-
கைளயும் ெகாண்ட �ல �டுகைள அைமத்து 
�ட்டு மைலயகத்�ல் நாங்கள்தான் கல் 
�டுகைள கட்�க் ெகாடுத்ேதாம் என மார் தட்-

�க்ெகாள்ளளும் �லர் உண்ைம �ைலைய 
�ளங்�க்ெகாள்ள ேவண்டும்.

அத்தைகய �டுகைள இன்று நாங்கள் புதுப்-
ெபா�வுடன் �ருத்�யைமத்துக் ெகாடுத்து வரு-
�ன்ேறாம். அதைன �டவும் பல்லா�ரக்கணக்-
கான பு�ய �டுகைள அைமத்தும் வரு�ேறாம்.

அேதேபான்று ேதாட்டத் ெதா�லாளர்க-
ளுக்கு 50 ரூபா சம்பளத்ைதக் கூட அ�க�த்துக் 
ெகாடுக்க மு�யாதவர்கள் இன்று ஆ�ரம் ரூபா 
ெகாடுத்தைத �மர்�க்�ன்றனர். உண்ைம�ல் 
இவர்களது ேநாக்கம்தான் என்ன? ேதாட்டத் 
ெதா�லாளர்களுக்கு இந்த அரசாங்கம் நன்ைம 
ெசய்வைத இவர்கள் �ரும்ப�ல்ைலயா? 

ேதாட்டத் ெதா�லாளர்களது வாழ்வாதார 
�ரச்�ைனகள் முதல் சகல �டயங்களுக்கும் 
இலங்ைக ெதா�லாளர் காங்�ரஸ் முதுெக-
லும்பாக அவர்களுடன் �ற்குெமனவும் �வன் 
ெதாண்டமான் உறு�ய�த்துள்ளார். இலங்ைக 
ெதா�லாளர் காங்�ரஸ் �ளம்பரத்ைதத் ேதடு-
�ன்ற ஒரு ெதா�ற்சங்கமல்ல, மாறாக ேசைவ 
மட்டுேம ெசய்யும் ஒரு ெதா�ற்சங்கமாகும். 
முகநூ�லும் ஊடகங்க�லும் �ளம்பரத்துக்-
காக இலங்ைக ெதா�லாளர் காங்�ரஸ் ஒருேபா-
தும் ெசயற்பட்டது �ைடயாது என்றார்.

நாட்�ன் தைலைமத்துவத்ைத ஏற்க...
நைடெபற்ற � லங்கா ெபாதுஜன ெபரமுன-
�ன் ஊடகசந்�ப்�ல் கலந்துெகாண்டு ேபசும்-
ேபாேத ேமற்கண்டவாறு ெத��த்துள்ளார். 

அவர் ேமலும் கு�ப்�டுைக�ல்,
ஜனா�ப� ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ தூரேநாக்கு 

ெகாள்ைகயுைடய அரச தைலவர். பாதுகாப்புச் 
ெசயலாளராக பத� வ�த்த காலத்��ருந்து 
நாட்ைட �றந்த முைற�ல் �ர்வ�க்கும் �ட்டங்-
கைள அவர் ெசயற்படுத்�யுள்ளார்.

நாட்�ன் தைலநகைர அழகுப்படுத்த அவர் 
எடுத்த முயற்��ன் �ர�பலைன தற்ேபாது 
நாட்டு மக்கள் அனுப�க்�ன்றனர்.

ஜனா�ப� ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ�ன் தைல-
ைமத்துவத்துக்கு ஆதரவு வழங்க ேவண்டு-
ெமன்ற காரணத்�னாேலேய அர�யலைமப்�ன் 
20 ஆவது �ருத்தத்துக்கு ஆதரவு வழங்�ேனன்.

அதைனத் ெதாடர்ந்து அரசாங்கத்�ன் 
அைனத்து �ர்மானங்களுக்கும் மனசாட்�க்-
கைமய நாட்�ன் எ�ர்காலத்ைத கருத்�ற்-
ெகாண்டு ஆதரவு வழங்�யுள்ேளன்.

ஜனா�ப� ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷவுக்கும் 
அவர் தைலைம�லான அரசாங்கத்துக்கும் 

ெதாடர்ந்து ஒத்துைழப்பு வழங்குேவன்.ஜனா�-
ப��ன் �ர்வாகம் ேதால்�யைடவதற்கு ஒரு-
ேபாதும் இடம�க்க மு�யாது. ஜனா�ப��ன் 
தூரேநாக்கு �ந்தைன நாட்�ன் �ைலேபறான 
அ��ருத்�ைய ஏற்படுத்தும்.

எ�ர்க்கட்�த் தைலவர் ச�த் �ேரமதாசவுக்கு 
ஐக்�ய மக்கள் சக்�ைய தற்கா�கமாகேவ 
வழங்�யுள்ேளன். 

ஜனா�ப� ேதர்த�ன் ேபாது அவைர ஜனா-
�ப� ேவட்பாளராக ெத�வு ெசய்ய ேவண்டா-
ெமன முக்�ய தரப்�னர்க�டம் அ�வுறுத்�-
ேனன்.

பல்ேவறு தரப்�னரது ஆேலாசைனகளுக்க-
ைமய ஐக்�ய மக்கள் சக்� கட்�ைய அவ�டம் 
ஒப்பைடத்ேதன். கட்�ைய ஒப்பைடத்து 03 
மாத காலத்துக்குள் எ�ர்க்கட்�த் தைலவர் ச�த் 
�ேரமதாச �ர்வாகத்துக்கு ெபாருத்தமற்றவர் 
என்பைத �ளங்�க் ெகாண்ேடன்.

எ�ர்வரும் ஜனா�ப�த் ேதர்த�ல் ஜனா�ப� 
ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷேவ ெவற்�ெபறுவார் 
என்ப�ல் எவ்�த மாற்றுக்கருத்தும் �ைடயா-
ெதன்றார்.

தட்டுப்பா�ன்� அத்�யாவ�ய...
அத்�யாவ�யப் ெபாருட்களுக்கான வ� �வா-

ரணத்ைத அரசாங்கம் ெபற்றுக் ெகாடுத்தாலும் 
அது நுகர்ேவாைர ெசன்றைடயாைம ெதாடர்-
�ல் இங்கு ��வாக கலந்துைரயாடப்பட்டது.

�ல வர்த்தகர்கள் அரசாங்கத்�ன் வ� �வா-
ரணத்�ன் �ழ் ெபற்றுக் ெகாள்ளப்படும் 
ெபாருட்கைள அ�க �ைலக்கு �ற்பைன ெசய்-
வதாகவும் இங்கு முைறப்பாடுகள் முன்ைவக்-
கப்பட்டன.

அேதேவைள இறக்கும� ெசய்யப்படும் அத்-
�யாவ�யப் ெபாருட்கைள உ�ய வைக�ல் 
நுகர்ேவாரான மக்களுக்கு ெசன்றைடயும் 
வைக�ல் ெபா�முைறெயான்ைற முைறப்ப� 
நைடமுைறப்படுத்த ேவண்�யதன் அவ�யம் 
ெதாடர்�லும் இங்கு கவனம் ெசலுத்தப்பட்-
டது.சந்ைத�ல் பால் மா, சைமயல் எ�வாயு, 
ேகாதுைம மா, �ெமந்து ஆ�யவற்றுக்கான 
தட்டுப்பாடு �லவு�ன்ற ேபாதும் ஏைனய 
அைனத்து அத்�யாவ�யப் ெபாருட்களும் 
ேபாதுமான அளவு காணப்படுவதாகவும் ெத�-
�க்கப்பட்டது.

ஒேர ெபாருள் மாவட்டத்துக்கு மாவட்டம் 
�த்�யாசமாக அ� கூ�ய �ைல�ல் �ற்கப்-
படுவது ெதாடர்�ல் இதன்ேபாது இராஜாங்க 

அைமச்சர் தயா�� ஜயேசக்கர �� அைமச்ச-
�ன் கவனத்�ற்கு ெகாண்டு வந்தார். இதனால் 
நுகர்ேவார் ெபரும் பா�ப்புக்குள்ளாவதாக 
கு�ப்�ட்ட அவர், அதைனக் கட்டுப்படுத்தும் 
வைக�ல் உ�ய நடவ�க்ைககள் எடுக்கப்பட 
ேவண்டெமன்றும் ேகட்டுக்ெகாண்டார்.

இதன்ேபாது கருத்து ெத��த்த நுகர்ேவார் 
பாதுகாப்பு இராஜாங்க அைமச்சர் லசந்த அழ�-
யவன்ன, 

கட்டுப்பாட்டு �ைலகைள காட்�ப்படுத்த 
ேவண்டெமன்று சட்டம் நாட்�ல் நைடமுைற-
�ல் இருந்தாலும் அது தற்ேபாது கவனத்�ல் 
ெகாள்ளப் படுவ�ல்ைல என்றும் கு�ப்�ட்-
டார். அேதேவைள வர்த்தகர்கள் தன்�ச்ைசயாக 
�ைலகைள �ர்மா�க்கும் �ைலேய காணப்ப-
டுவதாகவும் அவர் கு�ப்�ட்டார்.

இதன்ேபாது கருத்து ெத��த்த �� அைமச்சர் 
ப�ல் ராஜபக்ஷ,

அைனத்து ெபாருட்க�ன் �ைலகைளயும் 
மூன்று ெமா�க�லும் காட்�ப்படுத்துவதற்-
குப் ப�லாக அத்�யாவ�ய ெபாருட்க�ன் 
�ைலகைள மாத்�ரம் காட்�ப்படுத்துவதற்கான 
நடவ�க்ைககைள எடுக்குமாறு ெத��த்தார். 
(ஸ)

ெபாருளாதாரத்ைத கட்�ெயழுப்ப...
ெவ��ட்டுள்ளனர்.
எ�ர்க்கட்�த் தைலவர் ச�த் �ேரமதாச, ஐக்�ய மக்கள் சக்� பாரா-

ளுமன்ற உறுப்�னர்களான க�ர் ஹ�ம், ஹர்ஷ � �ல்வா, ஏரான் 
�க்�ரமரத்ன, லங்கா சமசமாஜ கட்� சார்�ல் பாராளுமன்ற உறுப்-
�னர் �ஸ்ஸ �தாரண, த�ழ்த் ேத�யக் கூட்டைமப்பு சார்�ல் பாரா-
ளுமன்ற உறுப்�னர்களான ஆர்.சம்பந்தன், எம்.ஏ.சுமந்�ரன், ஆர்.
சாணக்�யன், த�ழ் முற்ேபாக்கு கூட்ட� சார்�ல் பாராளுமன்ற 
உறுப்�னர்களான மேனா கேணசன், பாராளுமன்ற உறுப்�னர்க-
ளான �ஷாட் ப�யூ�ன் மற்றும் ரவூப் ஹக்�ம், முன்னாள் சபாநாயகர் 
கரு ஜயசூ�ய ஆ�ேயார் இந்த அ�க்ைக�ல் ைகச்சாத்�ட்டுள்ளனர்.

நாடு தற்ேபாது எ�ர்ேநாக்�யுள்ள ெபாருளாதார �ரச்�ைன 
கு�த்து, 04 �ரதான சவால்கைள, எ�ர்கட்�கள் அைடயாளம் காட்-
�யுள்ளன.

01.2020 ஏப்ர��ருந்து சர்வேதச இைறயாண்ைமப் பத்�ரங்கைள 
ெவ��டுவதன் மூலம் சர்வேதச ��ச் சந்ைதக��ருந்து இலங்ைக 
கடன் ெபறுவதற்கான வாய்ப்புகைள இழந்தைமேய இதன் ைமயக்-
கருமாகும்.

02.இலங்ைக�ன் ெவ�நாட்டு ைக�ருப்பு மாதாந்தம் 
ேதைவயான இறக்கும�க்கு கூட ேபாதுமானதாக இல்லாத காரணத்-
�னால், சுதந்�ரத்�ற்குப் �ன்னர் �கக் குைறந்த அந்�யச் ெசலாவ-
�ைய நாடு ெகாண்டுள்ளது.

03.2020 இல் ப�வு ெசய்யப்பட்ட அரசாங்க வருவா�ல் 70 �த 
கடன் வாங்குவது, இதுவைர ப�வு ெசய்யப்பட்ட அ�கபட்ச வட்� 
��தமாகும்.

04.கடந்த இரண்டு ஆண்டுக�ல் ெமாத்த ெபாதுக் கடைன 
நாட்�ன் ெமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்��ல் 95 சத�தம் முதல் 120 
சத�தம் வைர உயர்த்�யைம ஆ�யனேவ 04 �ரதான கார�களாக 
காணப்படு�ன்றன.

அரசாங்கம் எ�ர்ேநாக்�யுள்ள பா�ய சவால்கைள தாம் ஏற்-
றுக்ெகாள்வதுடன், இந்த �ர்க்க�யான தருணத்�ல் நாடு என்ற 
�தத்�ல் அைனவரும் ஒன்�ைணந்து இந்த ெபாருளாதாரத்ைத 
கட்�ெயழுப்பு ெவற்� ெகாள்ள நடவ�க்ைக எடுக்க ேவண்டு-
ெமன அந்த கூட்ட�க்ைக�ல் ெத��க்கப்பட்டுள்ளது.

ேதங்�யுள்ள ெகாள்கலன்கள் நாைள...
ெபாருட்கள் அடங்�ய ெகாள்கலன்கேள �டு-
�க்கப்படவுள்ளது. தற்ேபாது அத்�யாவ�ய 
ெபாருட்கள் அடங்�ய 1,500 ெகாள்கலன்கள் 
துைறமுகத்�ல் ேதங்�யுள்ளதாக அதன் ேபச்சா-
ளர் ஒருவர் ெத��த்தார்.

ேநற்று இடம்ெபற்ற ��யைமச்சருடனான 

கலந்துைரயாட�ன் ேபாது, கு�த்த ெகாள்கலன்-
கைள �டு�ப்பதற்கு இணக்கம் ெவ��டப்-
பட்டுள்ளதாக அவர் கு�ப்�ட்டார்.

இதற்கு முன்னர் ��யைமச்�ன் தைல�ட்�ல் 
துைறமுகத்�ல் ேதங்��ருந்த 500 ெகாள்கலன்-
கள் �டு�க்கப்பட்டைம கு�ப்�டத்தக்கது.

12 வயதுக்கு குைறந்த...
இேதேவைள, நாட்�ல் ேநற்று 

முன்�னம் 1,259 ேபருக்கு ெகா�ட்-
19 ெதாற்றுறு�யானது. இதற்க-
ைமய, ெகா�ட் ெதாற்�ன் ெமாத்த 
எண்�க்ைக 625,804 ஆக உயர்வ-
ைடந்துள்ளது.

அேதேநரம், ெகா�ட்-19 ெதாற்-
��ருந்து ேமலும் 373 ேபர் ேநற்று 
முன்�னம் குணமைடந்துள்ளனர். 
இதற்கைமய, ெகா�ட் ெதாற்�-
�ருந்து குணமைடந்தவர்க�ன் 
ெமாத்த எண்�க்ைக 594, 348ஆக 

அ�க�த்துள்ளெதன ெதாற்று 
ேநாய் �ஞ்ஞானப் ��வு ெத��த்-
துள்ளது.

இேதேவைள, ேமலும் 31 ேபர் 
ெகா�ட் ெதாற்�னால் ேநற்று முன்-
�னம் மர�த்துள்ளனர்.

சுகாதார ேசைவகள் ப�ப்பாளர் 
நாயகத்�ன் உறு�ப்படுத்தலுடன், 
அரசாங்க தகவல் �ைணக்களம் 
ேநற்று முன்�னம் ெவ��ட்ட 
அ�க்ைக�ல் இந்தத் தகவல் ெவ�-
�டப்பட்டுள்ளது.

ைவத்�ய ேசைவ, �ன் ��ேயாகம்...
வர்த்தமா� அ��த்தல் ேநற்று 
முன்�னம் ெவ��டப்பட்டுள்ளது.

11 ெபப்ரவ� 2022 ஆம் �க�ய 
2266/55 ஆம் இலக்க ேமற்ப� 
வர்த்தமா� ஜனா�ப�க்குள்ள அ�-
காரத்துக்கைமய �ல துைறக�ன் 
ேசைவகைள அத்�யாவ�ய ேசைவ-
களாக �ரகடனப்படுத்� ெவ��-
டப்பட்டுள்ளது.

அதன்ப� �ன்சார ��ேயா-
கம், ைவத்�யசாைல ேசைவகள், 
மு�ேயார் இல்லங்கள் மருந்தகங்கள் 
ேநாயாளர் பராம�ப்பு ேசைவகள் 
மற்றும் ��ச்ைச நடவ�க்ைககள் 
ஆ�யன அத்�யாவ�ய ேசைவக-
ளாக �ரகடனப்படுத்தப்பட்டுள்ள-
தாக ஜனா�ப� ெசயலகம் ெத��த்-

துள்ளது.
நாட்டு மக்களுக்கு அத்�யாவ�ய-

மான இந்த ேசைவகள் யாவும் தைட-
�ன்� முன்ெனடுத்துச் ெசல்வதற்கு 
ேநாக்�ேலேய ேமற்ப� வர்த்தமா� 
அ��த்தல் ெவ��டப்பட்டுள்-
ளது ஜனா�ப� ெசயலகம் ெத��த்-
துள்ளது.

பல்ேவறு ெதா�ற்சங்கங்க�ன் 
ேவைல �றுத்தப் ேபாராட்டம் கார-
ணமாக �ன்சாரம் மற்றும் சுகாதா-
ரத்துைற நடவ�க்ைகக�ல் கடந்த 
வாரத்��ருந்து பல்ேவறு தைடகள் 
ஏற்படுத்தப்பட்டு வரு�ன்றன. 
அதைன கருத்�ற் ெகாண்ேட அர-
சாங்கம் ேமற்ப� �ர்மானத்ைத 
ேமற்ெகாண்டுள்ளது.(ஸ)

�ழக்�ல் சுற்றுலாத்துைறக்கு புத்து�ர்...
பாராளுமன்ற உறுப்�னர் �.சந்�ர-
காந்தன் ெத��த்துள்ளார்.

இது ெதாடர்பாக மட்டக்களப்பு 
மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்�ன-
ரும் மட்டு. மாவட்ட அ��ருத்� 
குழு�ன் இைணத்தைலவருமான 
�வேனசத்துைர சந்�ரகாந்தனுக்-
கும் இலங்ைகக்கான இந்�ய �ர� 
தூதுவர் �ேனாத் ேக.ஜெகாப் 
இைட�லான சந்�ப்பு ேநற்று முன்-
�னம் �ர� தூதுவ�ன் இல்லத்�ல் 
இடம்ெபற்றது.

�ழக்கு மாகாணத்�ல் இந்�ய 
அ�ருத்� �� ஊடாக உட்கட்-
டைமப்பு அ��ருத்� வச�கள் 
மற்றும் ெதா�நுட்ப �ைலய 
�ட்டங்கள் ,�ன் ��த்துைற 
அ��ருத்� ,�வசாயத்துைற 
அ��ருத்�கைள மட்டக்களப்பு 
,�ருேகாணமைல மாவட்டங்க�ல் 

ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ய �ட்டங்கள் 
ெதாடர்பாக இச்சந்�ப்�ல் கலந்து-
ைரயாடப்பட்டது.கு�ப்பாக �ழக்கு 
மாகாணத்�ல் சுற்றுலாத்துைற 
ேமம்பாடு ெதாடர்பாகவும் அ��-
ருத்� ெதாடர்பாகவும் முக்�யமாக 
கலந்துைரயாடப்பட்டது..

பாராளுமன்ற உறுப்�ன�ன் 
ஆேலாசகர் �ஸ்� இல்�யா�ன் 
ெந�ப்படுத்த�ல் இடம்ெபற்ற 
இந்த சந்�ப்�ல் இந்�ய தூதரக 
முதல் ெசயலாளர் (அர�யல் ) பஸ்-
�யன் என். ெஷக்ேகா மற்றும் வர்த்-
தக மற்றும் ெபாரு�யல் துைற 
கவுன்�லர் கலா�� ரேகஷ் பான்� 
ஆ�ேயார் கலந்து ெகாண்டனர்.

இச்சந்�ப்�ல் �ர� தூதுவரால் 
பாராளுமன்ற உறுப்�னர் சந்�ர-
காந்தனுக்கு �ைனவுச்�ன்னமும் 
வழங்� ைவக்கப்பட்டது.

ெபாருளாதார �ட்��ன் �ன்ேப...
இேதேவைள, அத்�யாவ�யமற்ற 

ெபாருட்கைள இறக்கும� ெசய்வ-
தற்கான தைடைய �க்குமாறு ஐேராப்-

�ய ஒன்�யம் அண்ைம�ல் இலங்-
ைகக்கு ேகா�க்ைக �டுத்�ருந்தைம 
கு�ப்�டத்தக்கது.

தடுப்பூ� ெசலுத்�னால் ெகா�ட்...
அைதத்தான் நாங்கள் எ�ர்பார்க்�-
ேறாம். இது எமது ைகக�ேலேய 
உள்ளது. இது வாய்ப்புக்கான 
�டயம் அல்ல. இது ேதர்வுக்கான 
�டயம் என்றார்.

70 சத�தமாேனாருக்கு ெகா�ட் 
தடுப்பூ� ெசலுத்� மு�க்கப்பட 

ேவண்டும் என்ற இலக்ைக, ஜ�ன் 
அல்லது ஜ�ைலக்குள் அைடய எ�ர்-
பார்ப்பதாகவும், அவ்வாறு �கழு-
மா�ன் ெகா�ட் ெதாற்�ன் ��ர 
தாக்கத்ைத �ச்சயமாக மு�வுக்கு 
ெகாண்டுவர மு�யும் எனவும் அவர் 
ெத��த்தார்.

சுகாதாரத்துைற ேபாராட்டம்...
 ைக�டுமாறு ெகாழும்பு மாவட்ட 

��மன்றம் கடந்த இரண்டு �னங்க-
ளுக்கு முன்னர் உத்தரவு �றப்�த்�-
ருந்த �ைல�லும் அதைன ெபாருட்-
படுத்தாது ேநற்ைறய �னமும் 
ேமற்ப� ேவைல �றுத்தப் ேபாராட்-
டம் ெதாடர்ச்�யாக முன்ெனடுக்கப்-
பட்டது.

இதனால் நாட்�ன் பல்ேவறு பகு-
�க�லும் ேநாயா�கள் ெபரும் 
அெசௗக�யங்கைள எ�ர்ேநாக்க 
ேந�ட்டுள்ளது.

சுகாதாரத்துைற ெதா�ற்சங்கங்கள் 
ேவைல�றுத்தப் ேபாராட்டத்ைத 
கடந்த 7ஆம் �க� ஆரம்�த்தன. 
சம்பள முரண்பாடு உள்�ட்ட ஏழு 
ேகா�க்ைககைள முன்ைவத்து 18 

ெதா�ற்சங்கங்கள் இந்த ேவைல 
�றுத்தப் ேபாராட்டத்�ல் ஈடுபட்-
டுள்ளன.

தமது ேகா�க்ைககளுக்கு �ர்வு 
�ைடக்கும் வைர ெதாடர் ேவைல 
�றுத்தப் ேபாராட்டத்ைத ைக�டப் 
ேபாவ�ல்ைல என அந்த ெதா�ற் 
சங்கங்கள் ெத��த்துள்ளன.

ேமற்ப� ேவைல�றுத்தப் 
ேபாராட்டம் காரணமாக அைனத்து 
அரசாங்க ைவத்�யசாைலகள் 
மற்றும் சுகாதாரத் துைற �றுவனங்-
க�ன் முக்�ய பல்ேவறு ேசைவகள் 
�ர்குைலந்துள்ள �ைல�ல் ஆஸ்பத்-
��கைள நா� வரும் ேநாயா�கள் 
ெபரும் அெசௗக�யங்கைள எ�ர்-
ேநாக்� வரு�ன்றனர்.(ஸ)

�.ஆர். �ேஜவர்த்தன�ன்...
வ�பாட்டு �கழ்வுகள் ஏற்பாடு ெசய்யப்பட்டுள்-
ளன. ெகாழும்பு, ேகாட்ைட, சம்புத்தாேலாக்க 
�ஹாரா�ப� ேபாரா��யர் இத்தெதம�ேய 
இந்�ரசார ேதரர் மற்றும் ஹ�னு�ட்� கங்காராம 
�ஹாரா�ப� கலா�� ��ந்ேத அஸ்ச� ேதரர் 
ஆ�ேயா�ன் உபேதசங்களுக்கைமய ேலக்ஹ-

வுஸ் �றுவனத்�ன் அனுசரைணயுடனும் �று-
வனத்�ன் ெபௗத்த சங்கத்�ன் வ�காட்டலுட-
னும் இந்�கழ்வுகள் நைடெபறவுள்ளன. 18 ஆம் 
�க� இரவு முழுவதும் ��த் பாராயணமும் 19 
ஆம் �க� ம�யம் �க்குமாருக்கான மேகஸ்வர 
பூைஜயும் நைடெபறவுள்ளன.

பலாங்ெகாைட �னகரன் �ருபர்

இரத்�னபு�, ெபல்மதுைள - பட்டலந்-
ைதப் பகு��ல் �ன்சாரம் தாக்� இருவர் 
உ��ழந்துள்ளனர்.�வசாய �லத்�ல் 
அைமக்கப்பட்டுள்ள சட்ட�ேராத �ன்-
�ைணப்�ல் �க்�ேய இருவரும் ப�யா-
�யுள்ளனர். இந்தச் சம்பவம் ேநற்று முன்-

�னம் இரவு இடம்ெபற்றதாக ெபா�ஸார் 
ெத��த்தனர்.

இருவரும், சட்ட�ேராத அகழ்வுப் 
ப��ல் ஈடுபடுவதற்காக ெசன்றேபாது, 
இந்தச் சம்பவம் இடம்ெபற்றுள்ளதாக 
�சாரைணக�ல் இருந்து ெத�யவந்-
துள்ளது.

சட்டவிேராத மின் இைணப்பால் இருவர் பலி 265 �ராம் ெஹேரா�ன் ேபாைதப் 
ெபாருைள ைவத்�ருந்த குற்றத்துக்-
காக மாைல�வு �ரைஜ ஒருவருக்கு 
ெகாழும்பு ேமல் ��மன்றம் ஆயுள் 
தண்டைன ��த்துள்ளது.

இந்த வழக்கு ேநற்று முன்�னம் 
(11) �சாரைணக்கு எடுத்துக் ெகாள்-
ளப்பட்ட ேபாேத இந்த �ர்ப்பு 
அ�க்கப்பட்டது. மாைல�வு �ர-
ைஜயான லத்�ப் இஷ�ன் என்பவ-
ருக்ேக இவ்வாறு ெகாழும்பு ேமல் 
��மன்ற ��ப� மஞ்சுள �லகரத்ன 

இந்த தண்டைனைய ��த்துள்ளார்.
ேமலும், ேமற்ப� நபருடன் 

ைகதான மற்றுெமாரு சந்ேதகந-
பைர �ரபரா�யாக கரு� �டு�க்க 
��ப� உத்தர�ட்டுள்ளார்.

2016 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 
22 ஆம் �க� ேபாைதப்ெபாருள் 
ஒ�ப்புப் ���னருக்குக் �ைடத்த 
தகவ�ன் �ரகாரம், பம்பலப்�ட்� 
பகு��ல் ைவத்து சந்ேதக நபர்கள் 
இருவரும் ைகது ெசய்யப்பட்�ருந்-
தைம கு�ப்�டத்தக்கது.

265g ெஹேரா�ன் ைவத்�ருந்த

மாைலதீவு பிரைஜக்கு
ஆயுள் தண்டைன விதிப்பு
ெகாழும்பு ேமல் ��மன்றம் அ�ர� �ர்ப்பு

அர�யல் �ர்வு, த�ழ் அர�யல் ைக�கள் �டுதைல,  
த�ழர் �ரேதசங்கள் அ��ருத்� எனும் த�ழ் மக்-
க�ன் எ�ர்பார்ப்புகள் எதுவுேம நல்லாட்� அர�ன் 
காலத்�ல் �ைறேவற�ல்ைல.

 ைமத்��- ர�ல் தைலைம�லான நல்லாட்��ல் 
எதைனயுேம ெவன்ெறடுக்க மு�யாமல் த�ழ்த் தைல-
ைமகள் ெவட்�த் தைலகு�ந்த காலமாக ஐந்து வரு-
டங்கள் க�ந்தது.

  தாங்கேளதான் நல்லாட்� அரசாங்கத்ைத அைமக்-
கக் காரணமாக இருந்ேதாம் எனக் கூ�ய த�ழ்த் 
ேத�யக் கூட்டைமப்பு ெதாடக்கம், நல்லாட்� அைமய 
நாேன காரணம் எனக் கூ�ய த�ழ் முற்ேபாக்கு 
கூட்ட� தைலவர் மேனா கேணசன் மற்றும் முஸ்�ம் 
மக்க�ன் ஒட்டுெமாத்த வாக்குகளும் நல்லாட்� அர-
சாங்கத்�ற்குக் �ைடத்தன எனக் கூ�ய முஸ்�ம் கட்-
�களும் ெவட்�த் தைலகு�யும் அள�ற்கு நல்லாட்� 
அரசாங்கத்�ல் எந்தெவாரு சமூகத்�ற்கும் நல்லது 
எதுவுேம நைடெபறேவ இல்ைல, அதுேவ உண்ைம.

 ஐந்து வருட கால நல்லாட்��ன் ேபாது �ைனத்�-
ருந்தால் முழு த�ழ் அர�யல் ைக�கைளயும் அவர்கள் 
�டு�த்து இருக்கலாம். அது மாத்�ரமன்� அர�யல் 
�ர்ெவான்ைற �றுபான்ைம இனங்களுக்கு வாய்ப்-
பாக ஏற்படுத்��ருக்கவும் மு�யும். ஆனால் அைவ 
எவற்ைறயுேம நல்லாட்� அரசாங்கம் ெசய்ய�ல்ைல. 
அதைன ெசய்வதற்கு இடம�க்கவும் இல்ைல.

  த�ழ் மற்றும் த�ழ் ேபசும் தைலைமகைள இர-
க�யமாக சூட்ேகஸ்  ெபட்�கைள வாங்கும் அர�யல்-
வா�களாக மாற்� தாம் �ைனத்தைத நல்லாட்� அரசு 
அரங்ேகற்� வந்தது. இதற்கு த�ழ் ேபசும் தைலைம-
கள் இணங்�ச் ெசல்ல ேவண்�ய கட்டாய சூழல் ெசயற்-
ைகயாக உருவாக்கப்பட்டது.

 ஆனால் இன்ைறய அரசாங்கம் இைவ எல்லாவற்-
றுக்கும் முற்�லும் மாறுபட்ட �தத்�ல் த�ழ் அர�யல் 
தைலவர்கைள, த�ழ் அர�யல் கட்�கைள ேபச்சுவார்த்-
ைதக்கு அைழத்து வரு�றது. ஆனால் த�ழ்த் தைல-
ைமகள் இவ்�டயத்�ல் தயக்கம் காட்� அைழப்ைபப் 
புறக்க�த்து வரும் ஒரு சூழைல காண்�ன்ேறாம்.

 இந்தத் ெதாடர் புறக்க�ப்ைப ேநாக்கு�ன்ற ேபாது, 
நாட்�ல் �ரச்�ைனகள் �ர்வுக்கு வந்து �டக் கூடாது 
எனும் மேனாபாவத்�ல் அவர்கள் இருக்�றார்கேளா 
என்னும் சந்ேதகம் ேதான்று�ன்றது.

  நல்லாட்��ல் ஐந்து வருடங்கள் ெமௗனமாக 
இருந்து �ட்டு,  இன்று உலைகேய உலுக்� வரும் 
ெகா�ய ெகாேரானா அச்சுறுத்தலுக்கு மத்��லும் மக்க-
ளாட்� ெசய்து நாட்�ல் அ��ருத்�கைள முன்ெனடுத்து 
வரும் அரசாங்கத்�ன் �து வைசபா� வரு�றார்கள்.

  நல்லாட்� அரசு அ�காரத்�ல் இருந்த ேபாதும் இேத 
�ரச்�ைனகள் �ல�ன. ஆனால் சந்தர்ப்பம் இருந்த 
ேபா�லும் அன்ைறய ஆட்��னர் �ரச்�ைனகைள 
�ர்த்து ைவக்க�ல்ைல.  ஆனால் அேத �ரச்�ைனக-
ளுக்கு �ர்�ைனத் தருமாறு இன்ைறய அரசாங்கத்�டம் 
அவர்கள் ேகள்�க்கைணகைள முன்ைவக்�றார்கள்.

 உண்ைம�ல் அரசாங்கம் இவர்களது ேகள்�க்கு 
முன்னதாகேவ அதற்கு�ய நடவ�க்ைகக�ல் இறங்� 
ெசயற்பட்டு வரு�ன்றது.  இவ்வா�ருக்ைக�ல் 18, 20 
வருடங்களாக  வச�கள் எதுவும் இன்�  �ைறக�ல் 
வாடு�ன்ற த�ழ் இைளஞர்கள் உடன�யாக �டு�க்-
கப்பட ேவண்டும் என்று �சாத் ப�யு�ன் எம்.�  உயர் 
சைப�ேல ேகா�க்ைக �டு�றார். நல்லாட்��ல் சகல 
அ�காரங்களும் ெகாண்ட அைமச்சரைவ அைமச்சராக 
இருந்த ஒருவர் அேத ஆட்��ல் இந்த �டயத்ைதப் 
பற்� வாய் �றக்காத �ைல�ல் இன்று ேகள்� எழுப்-
பு�றார்.

 அேதேபான்று த�ழர் �ரச்�ைனக்கு �ர்வு காண 
�ைடத்த சந்தர்ப்பங்கைள நழுவ �ட்டு �ட்டு அந்த �ட-
யத்�ற்கு முக்�யத்துவம் அ�த்து முயற்�கள் எடுத்து 
வரும் இந்த அரசாங்கத்ைத பாராளுமன்ற உறுப்�னர் 
சுமந்�ரன் எப்ெபாழுதுேம சவால் �டும் வைக�ல் குற்-
றம்சாட்� வரு�றார்.

 இந்த அரசாங்கத்ைத �கவும் தரக்குைறவாக யாழ்ப்-
பாணத்�லுள்ள அர�யல்வா�கள் பலரும் �மர்�த்து 
வரு�றார்கள். இவர்கள் அைனவருேம நல்லாட்� அர-
சாங்கத்�ல் பங்கா�களாக இருந்து ப�யாற்�ய-
வர்கள். உண்ைம�ல் இவர்களது ேநாக்கம் என்ன? 
இவர்கைள இவ்வாறு இயக்கும் ெசயற்பாடுக�ன் 
�ன்ன��ல் இருப்பவர்கள் யார்?  அவர்களது 
ேதைவதான் என்ன?  இவர்கள் எல்ேலாருேம த�ழ் 
ேபசும் மக்கள் நல�ல் அக்கைற ெகாண்டவர்களா? 
இைவ கு�த்து ஆராய்ந்து நடவ�க்ைக எடுக்கப்பட 
ேவண்டும்.

அடுத்த ேதர்த�ல் த�ழ் ேபசும் மக்கள் தமக்கு 
ச�யான தைலைமத்துவம் வழங்கக் கூ�ய உண்ைம-
யான அர�யல் எண்ணங்கைளக் ெகாண்ட அர�யல்வா-
�கைள ெத�வு ெசய்ய ேவண்டும். அதன் மூலம் �ண்ட 
காலப் �ரச்�ைனகளுக்கு �ர்�ைன காண முன்வர 
ேவண்டும். ெவறுமேன �ரவசனங்கள் ேப� அ�க்ைக-
கைள �ட்டு வரு�ன்ற அர�யல்வா�களால் தமக்கு எந்-
த�தமான �ரேயாசனமும் இல்ைல என்பைத த�ழ் 
ேபசும் மக்கள் உணர்ந்து ெகாள்ள ேவண்டும் என்பேத 
எமது கருத்தாகும்.

தங்கைள எப்ேபாதுதான் திருத்தி
ெகாள்ள ேபாகிறார்கள் இவர்கள்?

எங்கள் கருத்து...

இந்து சமய கலாசார அலுவல்கள் �ைணக்கள ெவ��டான 23 நூல்க�ன் ெவ��டு ேநற்று ச�-
க்�ழைம (12) காைல  ெகாழும்பு த�ழ் சங்கத்�ல் நைடெபற்ற ேபாது  "இலங்ைக�ல் த�ழர் 
பண்பாடு" எனும்  நூ�ன் முதல் �ர�ைய இலக்�ய புரவலர் ஹா�ம் உமருக்கு �மத் சுவா� 
அக்ஷராத்மானந்த� மகராஜ் வழங்� ைவப்பைதயும் அரு�ல் �ைலயத்�ன் ப�ப்பாளர் அ.உமா 
மேகஸ்வரன் சர்வேதச இந்து மத �ட ெசயலாளர், �வ � இராமச்சந்�ர குருக்கள் பாபு சர்மா,  ேப-
ரா��யர் எஸ் �ல்ைல நடராஜா ஆ�ேயார் உடன் காணப்படு�ன்றனர்.

யாழ்ப்பாணம் குறூப் �ருபர்

வட்டுக்ேகாட்ைட ெபா�ஸ் ��-
�ற்குட்பட்ட, அரா� ெசட்�யர் 
மடம் சந்��ல் ேநற்று (12) காைல 
இடம்ெபற்ற �பத்�ல் �ந்துபுரம் 
பகு�ையச் ேசர்ந்த இைளஞர் ஒருவர் 
உ��ழந்துள்ளார்.

அவருடன் பய�த்த மற்ைறய 
இைளஞன் படுகாயமைடந்த 
�ைல�ல் யாழ். ேபாதனா ைவத்-
�யசாைல�ல் அனும�க்கப்பட்டு 
��ச்ைச ெபற்று வரு�ன்றார். கட்-

டுப்படுத்த மு�யாத அ�ேவகம் 
காரணமாகேவ இந்த �பத்து இடம்-
ெபற்றுள்ளதாக ெத��க்கப்படு-
�ன்றது.

அத்துடன் கு�த்த �பத்து �கழ்ந்த 
இடத்�ல் ஆபத்தான வைளவு ஒன்று 
உள்ளது. அத்துடன் �� அ��ருத்� 
�ைறவைடந்த �ைல�ல் ���ன் 
ஓரத்�ல் ேபாடப்படேவண்�ய எல்-
ைலக்ேகாடு இன்னமும் ேபாடப்பட-
�ல்ைல என மக்கள் குற்றம் சாட்டு-
�ன்றனர்.

யாழ். அராலி ெசட்டியர் மடம் சந்தியில் 
ேகார விபத்து: இைளஞர் பலி
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epWtdj;jpd; Njhl;l rPHjpUj;jq;fs;> Njapiy kw;Wk; ,wg;gH Njhl;lq;fs; 

njhlHghd gapHr; nra;if kw;Wk; njhopw;rhiyfs; etPdkakhf;fy; 

kw;Wk; Njapiy kw;Wk; ,wg;gH Vw;Wkjp Cf;Ftpg;G ,uh[hq;f mikr;R

Njapiyr; rpW gw;W epyq;fs; mgptpUj;jp mjpfhu rig

ngUe;Njhl;l mikr;R

gw;iwfisf; fow;wp> tUlq;fs; fhj;jpuhky;> 
nfhk;ngh];l; ,l;L Njapiyia eLNthk; 

tpz;zg;gg;gbtq;fis> mz;kpj;j Njapiy ghp/ tphpthf;fy; mYtyfk; tya mgptpUj;jp mYtyfk;> gpuhe;jpa 

mYtyfk;> Njapiyr; rpW gw;W epyq;fs; mgptpUj;jpr; rq;fk;> my;yJ gpujhd mYtyfk;> www.tshda.lk vd;w ,izaj;jsj;jpy; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. tpz;zg;gq;fs; Kd;itf;fg;gl Ntz;ba ,Wjpj; jpdk; 2022.03.31.

Nkyjpf tpguq;fspw;fhf miof;fTk; 

mgptpUj;jpg; gphpT 

0117909035/ 36/ 56
Jhpj miog;G - 1974

jiytH> 

Njapiyr; rpW gw;W epyq;fs; mgptpUj;jp mjpfhu rig> 

,y. 70> ghuhSkd;w tPjp> ngytj;j> 

gj;juKy;y. 

 Gy; gapuhtjid jLj;J nfhk;ngh];l; ,l;L Njapiyia tsHg;Nghk; 

 Njapiy kPs; gapHr;nra;if/ Gjpjhf eLjy;fspw;fhf cr;r khdpaj; njhif n`f;laH xd;wpw;F &gh 750,000/-
 tpz;zg;gpf;ff;$ba mjp$ba khdpaj; njhif 1/4 Vf;fUf;F &gh 75,000/-
 Kjyhk; jtiz: epyg;gz;gLj;jy; kw;Wk; nfhk;ngh];l;fSf;fhf khdpaj; njhifapd; 50%
 ,uz;lhk; jtiz: eLiff;fhd Njapiyf; fd;Wfspw;fhd khdpaj; njhifapd; 50%
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'சுபீட்சத்தின் ந�ோக்கு' க�ோள்�ப் பிர�ட-
னத்தின் பிர�ோரம், கெரும் ்சவோல�ளுக்கு மத்-
தியில இந்த அர்சோங�ம் அ்டந்த இலக்கு�ள 
க்தோடர்பில கெோதுமக்�ளுக்குத் க்தளிவுெடுத்தும் 
ந�ோக்கில இப்நெரணி ஏறெோடு க்சய்யப்ெடடிருந-
்தது. ஜனோதிெதி ந�ோடடோெ்ய ரோஜெக்ஷ, பிர்தமர் 
மஹிந்த ரோஜெக்ஷ ஆகிந்யோரின் ்த்ல்மயில 
�்டகெற்ற இந்தப் நெரணியில மக்�ள அதி�-
ளவில �லநது க�ோணடனர். நிதி அ்மச்சரும், 
கெோதுஜன கெரமுனவின் ஸ்தோெ�ருமோன ெசில 
ரோஜெக்ஷ உளளிடட அ்மச்சர்�ள, ெோரோளு-
மன்்ற உறுப்பினர்�ள எனப் ெலரும் நெரணியில 
�லநது க�ோணடிருந்தனர்.

க�ோவிட க�ருக்�டி�ள �ோரணமோ� �ோடடில 
உருவோகியுளள கெோருளோ்தோர க�ருக்�டியி-
னோல கெோதுமக்�ளுக்கு சிரமங�ள ஏறெடடுளள 
நெோதிலும், அரசின் க்சலவோக்கு கு்்ற்யவில்ல-
க்யன்ெ்்த நெரணியில திரணடிருந்த மக்�ள 
கூடடம் க்தளிவுெடுத்தி்யது. அரசின் க�ோள்�த் 
திடடங�ளில மக்�ள உறுதி்யோன �ம்பிக்-
்�யுடன் உளளனகரன்ெ்்தயும் மக்�ள 
கூடடம் எடுத்துக் �ோடடி்யது.

எவவோ்றோன ்சவோல�ளுக்கு அர்சோங-
�ம் மு�ஙக�ோடுத்திருந்தோலும் �ோடடின் 
எதிர்�ோலத்்்த சி்றப்ெோன்தோக்� க்தோடர்ந-
தும் அரசு �டவடிக்்� எடுக்கும் என்ெ்்த 
்த்லவர்�ள இஙகு உறுதி்யோ� வலியுறுத்-
தியிருந்தனர். குறிப்ெோ� மக்�ளின் �ம்பிக்-
்�்்ய கவலவ்தறகு அடிமடடத்துக்குச 
க்சலலத் ்த்யோரோ� இருப்ெ்தோ�ப் பிர்தமர் 
மஹிந்த ரோஜெக்ஷ அஙகு உ்ர்யோறறு்�-
யில கூறியிருந்தோர்.

அந்தந�ரம், கெோதுமக்�்ளத் ்தவ்றோ� 
வழி�டத்தி இந�ோட்டப் ெோ்தோளத்துக்-
குள ்தளளி விடுவ்தறகு, �டந்த �ோலத்தில 
ஆடசியிலிருந்த சில குழுக்�ள மீணடும் 
இப்நெோது இ்ணநது க்ச்யறெடுகின்்றன 

என ஜனோதிெதி ந�ோடடோெ்ய ரோஜெக்ஷ அஙகு குற-
்றஞ்சோடடியிருந்தோர்.

எவவோ்றோன ்சவோல�்ள எதிர்க�ோளள ந�ரிட-
டோலும், 'சுபீட்சத்தின் ந�ோக்கு' க�ோள்�ப் பிர�-
டனத்தின் மூலம் உறுதி்யளிக்�ப்ெடடவோறு, விவ-
்சோ்யப் கெருமக்�ளின் வருமோனத்்்த நூறறுக்கு 

நூறு வீ்தத்்தோல அதி�ரிக்�வும், �ோட்டயும் மக்-
�்ளயும் ெோது�ோக்�வும் ்தோன் அர்ப்ெணிப்புடன் 
க்ச்யறெடுவ்தோ�  ஜனோதிெதி அஙகு குறிப்பிடடோர்.

'மஹிந்த ரோஜெக்ஷவின் அர்சோங�த்்்தக் 
�விழப்ெ்தறகு அன்று க்ச்யறெடடது நெோன்ந்ற, 
ந்தசி்ய மறறும் ்சர்வந்த்ச ்சக்தி�ளுடன் இ்ணநது 
்தறநெோ்்த்ய அர்சோங�த்தின் ெ்யணத்்்தத் 
்தடுப்ெ்தற�ோன மு்யறசி�ள முன்கனடுக்�ப்ெடடு 
வருகின்்றன. அர்சோங�த்தின் க�ோள்�த் திடடங-
�ள, எதிர்�ோலச ்சந்ததியினரின் �ல்ன இலக்கு 
்வத்ந்த முன்கனடுக்�ப்ெடுகின்்றன. அ்தனோல, 
எவவோ்றோன ்த்ட�ள ஏறெடினும் க்தோடர்நது 
முன்நனோக்கி ��ர்நவோம்' என்றும் ஜனோதிெதி 
்தனது உ்ரயில குறிப்பிடடிருந்தோர்.

அர்சோங�த்துக்கு எதிரோ� வீதிக்கு இ்றஙகிப் 
நெோரோடடங�்ள �டத்துெவர்�ள, கெோதுமக்�ள 
க்தோடர்பில சிநதிக்� நவணடும். அர்ச ஊழி்யர்-
�ள, �ோடடுக்�ோ�வும் மக்�ளுக்�ோ�வும் அர்ப்ெ-
ணிப்புடன் ந்ச்வ்யோற்ற நவணடும். புத்க்தழுசசி 

கெறறு வருகின்்ற கெோருளோ்தோரத்்்தப் 
ெோது�ோத்துக் க�ோளவ்தறகு, �ோட்ட முடக்-
�ோமல அர்சோங�த்தின் க�ோள்��்ளச 
க்ச்யறெடுத்்த இடமளிப்ெந்த இன்்்ற்ய 
ந்த்வ்யோ� உளளது எனக் குறிப்பிடடோர் 
ஜனோதிெதி.

பிர்தமர் மஹிந்த ரோஜெக்ஷ 
அஙகு உ்ர்யோறறு்�யில 
எதிர்க்�டசி்்ய  �டு்ம்யோ�ச 
்சோடியிருந்தோர். எதிர்வரும் மூன்று 
வருடங�்ளயும் குழப்புவந்த எதி-
ரணியின் ந�ோக்�மோ� உளளது. 
ஆனோல ்சதி�ளோல அன்றி முடிந-
்தோல மக்�ள மத்தியில வநது 
்சவோல�்ள கவலலுமோறும் 
பிர்தமர் ெகிரங� ்சவோல விடுத்-
துளளோர்.

 பிர்தமர் குறிப்பிடடிருப்ெது 
நெோன்று �ோட்டயும் மக்�்ள-
யும் குழப்பும் வ்�யிநலந்ய 
எதிரணியின் க்ச்யறெோடு�ள 
அ்மநதுளளன. �ோடடினந்தோ 
மக்�ளினந்தோ �லன்�்ள முன்-
னி்லப்ெடுத்தி்ய்தோ�நவோ �ருத்-
தில க�ோணட்தோ�நவோ அவர்�ளது 
க்ச்யறெோடு�ள அ்மநதிருப்ெ்தோ-
�த் க்தரி்யவில்ல என்றும் அவர் 
க்தரிவித்்தோர்.

க�ோவிட-19 க்தோறறு அெோ்யத்தி-

லிருநது மக்�்ள மீடகடடுப்ெ்தறகும், இ்த-
னுடன் இ்ணந்த்தோன கெோருளோ்தோரப் 
பின்ன்டவு�ளோல �ோடு பின்நனோக்கித் 
்தளளப்ெடுவ்்தத் ்தடுப்ெ்தறகும் அர்சோங-
�ம் �டு்ம்யோன பிர்யத்்தனங�்ள எடுத்-
துளளது. அர்சோங�த்தின் மு்யறசி�ளுக்கு 
எதிர்க்�டசியினர் ஒத்து்ழப்பு வழங�ோவிட-
டோலும் அவற்்றக் குழப்ெோமல இருக்� 
நவணடும். கெோறுப்புளள எதிர்க்�டசியினர் 
என்்ற வ்�யில அர்சோங�த்தின் கு்்றெோ-
டு�்ளச சுடடிக்�ோடடி அவற்்றத் திருத்து-

வ்தற�ோன மு்யறசி�்ள முன்கனடுப்ெ்தற-
குப் ெதிலோ� வீணோ� மக்�்ளக் குழப்பி 
அரசி்யல இலோெம் ந்தடுவ்தறகு மு்யறசிக்-
கின்்றனர்.

இந்தநவ்ள, கடோலர் ்தடடுப்ெோடு உளளிடட 
க�ருக்�டி�ளுக்கு �ோடு எதிர்க�ோணடுளள 
சூழநி்லயில நவ்லநிறுத்்தப் நெோரோடடங-
�்ள முன்கனடுப்ெ்தறகுத் க்தோழிற்சங�ங-
�ள மு்யறசிக்கின்்றன. சு�ோ்தோர ந்ச்வ�ள 

க்தோழிற்சங�ம் உளளிடட க்தோழிற்சங�ங�ள 
இ்தற�ோன மு்யறசி�ளில ஈடுெடடுளளன. �ோடு 
எதிர்க�ோணடுளள சூழநி்ல குறித்து சிறி்தள-
வும் சிநதிக்�ோது அவர்�ளோல முன்்வக்�ப்ெடும் 
ந�ோரிக்்��ளுக்கும், கெோதுமக்�ளுக்கும் ந�ரடி-
்யோ� எவவி்த ்சம்ெந்தமும் இல்ல.

இருந்த நெோதிலும் க்தோழிற்சங� �டவடிக்-
்�்்ய முன்கனடுக்கும் க்தோழிற்சங�ங�ள சில 
விட்யங�்ள ம்றநது விடுகின்்றன. அ்தோவது 
அர்ச ஊழி்யர்�ள �லவி �றறு க்தோழிலவோயப்பு�-
்ளப் கெறறுக் க�ோளளவும், அவர்�ளுக்கு மோ்தோ-
மோ்தம் ்சம்ெளம் வழங�வும் மக்�ளின் வரிப்ெ-
ணநம ெ்யன்ெடுத்்தப்ெடடு வருகின்்றது. இருநதும் 
அவற்்றப் கெோருடெடுத்்தோது க்தோழிற்சங்சங�ள 
்தமது ந�ோரிக்்��்ள கவன்க்றடுப்ெ்தற�ோன 
ஆயு்தமோ� மக்�்ள ெண்யக் ்��தி�ளோ�க் 
க�ோளகின்்றனர்.

இவவோ்றோன மு்யறசி�ளின் பின்னணியில 
எதிரணியினர் இருக்கின்்றனர் என்ெது எவரோலும் 
மறுக்� முடி்யோ்த்தோகும். ெலநவறு ்சவோல�ளுக்கு 

மக்�ள மு�ஙக�ோடுத்திருக்கும் நி்லயில அவர்-
�்ள நமலும் சிரமங�ளுக்கும், அக்சௌ�ரி-
்யங�ளுக்கும் உளளோக்கும் வ்�யில க்தோழிற-
்சங�ங�ள �டநது க�ோளவது �ோலத்துக்குப் 
கெோருத்்தமோன்தோ என்ெ்்த அவர்�நள ்தமக்குள 
ந�டடுக் க�ோளள நவணடும்.

இது இவவி்தமிருக்�, �டந்த கவளளிக்கிழ்ம 
க�ோழும்பில �்டகெற்ற இலங்�யின் 74வது 
சு்தநதிரதினக் க�ோணடோடடத்தில அர்சோங�த்-
தின் க்ச்யறெோடு�ள குறித்து ஜனோதிெதி ்தனது 
உ்ரயில விரிவோ�க் குறிப்பிடடிருந்தோர்.

'இலங்� ஒரு ஜன�ோ்ய� �ோடு. இந்த �ோடடில 
வோழும் அ்னத்து குடிமக்�ளுக்கும் ்சம உரி்ம 
உணடு. இன அலலது ம்த அடிப்ெ்டயில குடிமக்-
�்ளப் பிரிப்ெ்தற�ோன மு்யறசி�்ள �ோங�ள 
நிரோ�ரிக்கிந்றோம். அ்னத்து குடிமக்�ளின் 
அடிப்ெ்ட உரி்ம�ள மறறும் மனி்த உரி்ம-
�ள ெோது�ோக்�ப்ெடுவதுடன், ஒநர ்சடடம் என்்ற 
க�ோள்�ந்ய எமது �ோடடில �்டமு்்றப்ெடுத்-
்தப்ெட நவணடும் என்ெதுநவ எப்நெோதும் எமது 
நி்லப்ெோடு.

�ோங�ள எப்நெோதும் ்சடடத்தின் ஆடசி்்ய 
மதிக்கிந்றோம். �டந்த �ோலத்தில ்சடடத்்்த �்ட-
மு்்றப்ெடுத்தும் நிறுவனங�ள மறறும் நீதித்-
து்்ற மீது அரசி்யலவோதி�ள நமறக�ோணடிருந்த 
அழுத்்தத்்்த மக்�ள நிரோ�ரித்்தனர். ்சடடத்்்த 
�்டமு்்றப்ெடுத்தும் அதி�ோரி�ளிடமிருநது 
நி்யோ்யமோன, ெக்�ச்சோர்ெற்ற மறறும் தி்ற்ம-
்யோன ந்ச்வ்்ய மக்�ள எதிர்ெோர்க்கி்றோர்�ள. 
அ்தன்ெடி, மக்�ளின் முக்கி்ய �வனத்்்த ஈர்த்்த 
உயிர்த்்த ஞோயிறு ெ்யங�ரவோ்தத் ்தோக்கு்தல 
மறறும் மத்தி்ய வஙகி நமோ்சடி நெோன்்ற குற்றங-
�ளுக்கு எதிரோ� உடனடி்யோ� �டவடிக்்� எடுக்� 
்சடடமோ அதிெர் தி்ணக்�ளத்திறகு வலியுறுத்தியி-
ருப்ெ்தோ�வும் ஜனோதிெதி குறிப்பிடடிருந்தோர்.

ஹிஜோப் ஆ்ட ்சர்ச்்ச்்ய ெோகிஸ-
்தோன் ்தனக்கு வோயப்ெோ�ப் ெ்யன்ெ-
டுத்தி வருவ்தோ� இநதி்ய ்தரப்பில 
�ணடனம் க்தரிவிக்�ப்ெடுகின்்றது. 
இநதி்யோவின் உள�ோடடு விவ�ோரத்தில 
ெோகிஸ்தோன் அவசி்யமின்றி ்த்லயிடக் 
கூடோக்தன்றும் இநதி்ய முக்கி்யஸ்தர்-

�ள ெலர் �ருத்துத் க்தரிவித்துளளனர். 
இந்தநவ்ள இநதி்யோவில உள�ோடடு 
ம்தநமோ்தல�்ளத் தூணடும் வி்தத்தில 
ெோகிஸ்தோன் க்ச்யறெடுவ்தோ� அகில 
இநதி்ய மஜ்லீஸ இ இதிஹோதுல முஸ-
லிமீன் �டசித் ்த்லவர் அ்சோதுதீன் 
ஒ்வஸி �டு்ம்யோ� �ணடனம் க்தரி-
வித்துளளோர்.

இநதி்யோ ்சம்ெந்தப்ெடட நமறெடி விட -
்யத்தில ெோகிஸ்தோனில இருநது வரும் 

இநதி்யோவுக்கு எதிரோன �ருத்து�ளுக்கு 
அகில இநதி்ய மஜ்லீஸ இ இதிஹோதுல 
முஸலிமீன் �டசித் ்த்லவர் அ்சோது-
தீன் ஒ்வஸி �டு்ம்யோ� எதிர்ப்புத் 
க்தரிவித்துளளோரர்.

"இது எங�ள வீடடுப் பிரசசி்ன. 
இதில ெோகிஸ்தோன் ்த்லயிடக் கூடோது” 
என்று உத்்தர பிரந்த்சத்தில ்வத்து 
ஒ்வஸி �ணடிப்ெோ�க் கூறினோர்.

“ெோகிஸ்தோன் மக்�ளிடம் �ோங�ள 

ஒன்்்றச க்சோலகிந்றோம். 
இஙந� என்ன �டக்கி்றது என 
ெோர்க்�ோதீர்�ள! அஙந�ந்ய 
ெோருங�ள. உங�ளுக்கு ெலூச-
சிஸ்தோன் பிரசசி்ன, உள-
�ோடடு ்சண்ட�ள என ெல 
பிரசசி்ன�ள உளளன. அவற்்றப் 
ெோருங�ள. இந்த �ோடு என்னு்ட-
்யது. இது உங�ளு்ட்யது அலல. இது 
எங�ள வீடு. உங�ள �ோல அலலது 
மூக்்� இஙந� நு்ழக்� மு்யன்்றோல 
�ோ்யம்டயும்” என்று ஒ்வஸி எச்ச-
ரிக்கும் க்தோனியில நெசினோர்.

ஹிஜோப் ்சர்ச்்ச க்தோடர்ெோ� ெோகிஸ -
்தோனில இருநது வரும் ஆ்தரவோன 
�ருத்து�ளுக்கு அகில இநதி்ய மஜ்லீஸ 
இ இதிஹோதுல முஸலிமீன் �டசித் 
்த்லவர் அ்சோதுதீன் ஒ்வஸி �டு்ம-
்யோ� இவவோறு எதிர்வி்ன்யோறறியி-
ருக்கி்றோர்.

இது ஒருபு்றமிருக்� அண்ட 
�ோடடில உளள ெ்யங�ரவோ்த குழுக்�ள, 

ஐ.�ோ வின் ்த்டக்கு அஞசி மனி்தந�்ய 
அ்மப்பு�ள நெோல உருமோறி க்ச்யல-
ெடடு வருவ்தோ� இநதி்யோ குற்றஞ்சோட-
டியுளளது.

ெோகிஸ்தோனில இ்யஙகும் தீவிரவோ்த 
குழுக்�ள க்தோடர்ெோ�நவ இக்குற்றச-
்சோடடு க்தரிவிக்�ப்ெடடுளளது.

ஐ.�ோவுக்�ோன இநதி்ய துோ்தர் டி.எஸ.
திருமூர்த்தி இவவோ்றோன �ருத்்்த 
கவளியிடடுளளோர்.

ெ்யங�ரவோ்தக் குழுக்�ளுக்கு 
அ்டக்�லம் க�ோடுக்கும் �ோடடிறகு 
மனி்தந�்ய அடிப்ெ்டயில ்சலு்��ள 
வழஙகும் நெோது தீவிரமோ� ஆரோயநது 
முடிகவடுப்ெது முக்கி்யமோகும். இநதி்யோ-
வின் அண்ட �ோடடில, ஐ.�ோவினோல 

்த்ட க்சய்யப்ெடட்வ உடெட ெல 
ெ்யங�ரவோ்தக் குழுக்�ள க்ச்யலெடடு 
வருகின்்றன என அவர் க்தரிவித்்தோர்.

  சில தீவிரவோ்த அ்மப்பு�ள மனி-
்தந�்ய அ்மப்பு�ள நெோல உருமோறி, 
அ்தன் வோயிலோ� ெ்யங�ரவோ்த க்ச்யல-
�ளுக்கு நிதி திரடடுகின்்றன. ெ்யங�ர-
வோ்த ்தோக்கு்தலுக்கும், மனி்த ந�ட்ய-
மோ� ெ்யன்ெடுத்துவ்தறகும் ஆட�்ள 
க்தரிவு க்சயகின்்றன. எல்ல ்தோணடி்ய 
ெ்யங�ரவோ்த க்ச்யல�்ள விரிவுெடுத் -
துகின்்றன. இவற்்றத் ்தடுக்� மனி்த -
ந�்ய அடிப்ெ்டயில அளிக்�ப்ெடும் 
்சலு்��ள குறித்து ஐ.�ோ �ணடிப்ெோ� 
தீவிர ஆயவு �டத்்த நவணடுகமன 
அவர் வலியுறுத்தினோர்.

இந்தியாவின்
கர்ாடகாவில் 
உள்ள

கல்லூரியயான்றில்
நிலவுகின்்ற ஹிஜாப்
ஆடட சர்சடசடய துரும்ாக 
டைத்துக் யகாண்டு
இந்தியாவுக்கு எதிராக
்ாகிஸ்ான் மட்றமுகமாக 
யசயற்ட்டு ைருை்ாக இந்திய
்கைல்கள ய்ரிவிக்கின்்றன.

இரண்டு ஆண்டுகள கடந்துள்ள நிடலயில்
சறறும குட்றயா் யசல்ைாக்குடன் அரசு!

பி.ஹர்ஷன்...?

யகாவிட்-19 
ய்ருக்கடிகள, 
ய்ாரு்ளா்ார 

சைால்கள என ்ல்்ைறு
்க்கஙகளிலிருந்தும எழுந்துள்ள
சைால்களுக்கு யைறறிகரமாக
முகஙயகாடுக்கும ஸ்ரீலஙகா 
ய்ாதுஜன ய்ரமுன அரசாஙகம,
்னது மு்லாைது ்்ரணிடய 
அநுரா்புரம சல்காது
விட்ளயாட்டரஙகில் சில
தினஙகளுக்கு முன்னர
்டத்தியிருந்்து.

்்சிய மறறும சரை்்ச சக்திகளுடன் 
இடைந்து அரசாஙகத்ட் ய்ருக்கடிக்குள 
்ளளி விடுை்றகு மீண்டுயமாரு சதிமுயறசி!

எஙகள வீட்டடப் ்ாரக்காதீரகள; உஙகள வீட்டட மட்டும
்ாருஙகள; மூக்டக நுடைத்்ால் காயப்்டுவீரகள-!
அகில இந்திய மஜ்லீஸ இ இதிஹாதுல் முஸலிமீன்
கட்சித் ்டலைர அசாதுதீன் ஒடைஸி கடும கண்டனம!

இந்தியா எஙகள ்்சம;
்ாகிஸ்ான் ்டலயிடும
அைசியம கிடடயாது!

ஸ்ரீலஙகா ய்ாதுஜன ய்ரமுன அரசாஙகத்தின்
அநுரா்புரம ்்ரணியில் திரண்டு ைந்் மக்கள
யைள்ளம புலப்்டுத்தியிருக்கும அரசியல் க்ள நிடலைரம!

ஒ்வஸி
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கடந்த சில நாடகளுக்கு முன்னர் 
வடெகுதி மீ்னவர்கள் பகாழும்பில் 
உள்்ள கடற்பறாழில் அமைச்சுக்கு 
முன்னால் ஆர்பொடடபைானமற  
நடத்தியிருந்த்னர். இ்தற்குப ெதி-
லளிக்கும் வமகயில் ொ்ராளுைன-
றத்தில் கருத்துத் ப்தரிவித்திருந்த 
கடற்பறாழில் அமைச்்சர் டக்்ளஸ் 
த்தவா்னந்தா, 'இநதியக் கடற்பறாழி-
லா்ளர்கள் விவகா்ரத்தில் ஏம்னதயார் 
தொனறு பொறுபெற்ற முமறயில் 
ஏத்னா ்தாத்னா எனறு என்னால் கம்த-
ய்ளக்க முடியாது. குழம்பிய குடமட-
யில் மீன பிடிக்காைல். நானகு திட-
டஙகம்ள முனமவத்து உறுதியுடன 
ப்சயலாற்றி வருகினதறன' எ்னக் 
கூறியிருந்தார்.

“நீதிக்கா்ன கு்ரல்கள் ஒலிக்கட-
டும், நியாயஙகள் பவல்லடடும்’ 
எனறு நான தகடடுக் பகாணட்தற்கு 
அமைய நீதிக்காக கு்ரல் பகாடுக்கும் 
கடற்பறாழிலா்ளர்களின கூடா்ரத்-
தில் அநீதியின குழபெக் கா்ரர்கள், 
ஒடடகஙகள், குள்்ளநரிகள்   புகுந-
துள்்ள்ன. எைது கடல் எல்மல – 
வ்ளஙகள் யாவும் எைது ைக்களுக்தக 
ப்சாந்தம். கடல் எல்மலமய ்தாணடி 
வநது அத்துமீறுகினற ப்சயல் இனறு 
தநற்றுள்்ள பி்ரச்சிம்ன அல்ல. அது, 
நீணட காலப பி்ரச்சிம்ன. இ்தற்கு 
முடிவு கடட நான எடுத்து வருகினற 
முயற்சிகள் யாவும், பவறும் சுயலாெ 
அ்ரசியல் தநாக்குமடயமவ அல்ல. 
இது என உதி்ரத்திலும், உணர்விலும் 
ஒனறு கலநதுவிடட பி்ரச்சிம்னகளில் 
ஒனறு” எனறும் அமைச்்சர் டக்்ளஸ் 
த்தவா்னந்தா தைலும் குறிபபிடடார்.

“நான கடற்பறாழில் அமைச்்ச-
்ராக ெ்தவிதயற்ெ்தற்கு முன்னரும் 
தநரில் ப்சனறு, க்ளத்தில் நினறு 
எைது கடற்பறாழிலா்ளர்களின விவ-
கா்ரஙகம்ள ்சரிவ்ரக் மகயாணடிருக்-
கினதறன. கச்்சதீவில் இரு ்த்ரபபு 
கடற்பறாழிலா்ளர்கம்ளயும் மவத்து, 
ெல கலநதும்ரயா டல்கம்ள தைற்-
பகாணடிருக்கிதறன. அதுைடடுைனறி, 
இநதிய ைத்திய, ைாநில ்தமலவர்-
கள் ைற்றும் துமற்சார் நிபுணர்களுட-
னும் கலநதும்ரயாடி வருகினதறன. 
ஆகதவ, இது என கடமை ைடடு-
ைல்ல, என உள்்ளார்ந்த உணர்வும் 
கூட. இந்தப பி்ரச்சிம்னயில் இரு 
நாடுகளும் ப்தாடர்புெடுவ்தால், இ்ரா-
ஜ்தநதி்ர முமறயிலா்ன முனப்னடுப-
புகள் ஒருபுறம் தைற்பகாள்்ளபெடடு 
வருகினற்ன.

அடுத்்த்தாக, இழுமவ வமலப ெட-
குகளின மூலைா்ன ப்தாழில் முமற 
எனெது இரு நாடடு கடல் வ்ளங-
கம்ளச் சு்ரணடுவதுடன, மீனி்ன 
இ்னபபெருக்கமும் அழிவுற்று வரு-
கினறது. அத்ததந்ரம், எைது கடற்-
பறாழிலா்ளர்களின ப்தாழில் உெக-
்ரணஙகள், ெடகுகள் எனெ்னவும் 
ொதிக்கபெடடு அழிவமடகினற்ன. 
எ்னதவ, இது ப்தாடர்பில் இருநாடடு 
கடற்பறாழிலா்ளர்களுக்கிமடயில் 
விழிபபுணர்வுகம்ள ஏற்ெடுத்தும் 
ப்சயற்ொடுகம்ள முனப்னடுத்்தல் 

அவசியம். அடுத்்த்தாக, எல்மல 
்தாணடி வருகினற இழுமவ வமலப 
ெடகுகளுக்கு எதி்ராக ்சடட நடவடிக்-
மககம்ள விம்னத்திறனுடன முன-
ப்னடுத்்தல்.

அடுத்து, இவவாறு ்சடட நடவடிக்-
மகளின ஊடாக அ்ரசுமடமையாக்-
கபெடுகினற ெடகுகம்ள, அவற்றின 
இழுமவ வமல ைடிகம்ள அகற்றி, 

எைது கடற்பறாழிலா்ளர்க-
ளுக்கு நீதிைனறத்தின ஊடாகப 
பெற்றுக் பகாடுத்்தல். இ்ராட-
்ச்த ெடகுகம்ள எதிர்பகாணடு, 
சிறிய ெடகுகளில் ப்தாழில் 

ப்சயய இயலா்த எைது 
கடற்பறாழிலா்ளர்க -

ளுக்கு இது 

்தன்னம்பிக்மகமய ஏற்ெடுத்துவ்தா-
கவும், அவர்க்ளது வாழவா்தா்ரங-
கம்ள உயர்த்துவ்தாகவும் அமையும். 
இந்தத் திடடஙகளின அடிபெமடயி-
தலதய மீ்னவர் பி்ரச்சிம்ன விவகா-
்ரத்துக்கு தீர்வுகாண இருக்கினதறன” 
எனறு அமைச்்சர் ொ்ராளுைனறத்தில் 
கூறியிருந்தார்.

நீதியா்ன தீர்வு தநாக்கிய எைது 
கடற்பறாழிலா்ளர்களின கு்ரல் 
வம்ளகம்ள பநரிபெது தொல், 
நீதியின கூடா்ரத்தினுள் ஒடடகஙக-
ளும், குள்்ளநரிகளும் நுமழந்த்ன. 
ஆ்னாலும், நீதியின கு்ரலாக நிமிர்ந்த 
எஙகள் கடற்பறாழிலா்ளர்களின தீர்வு 
தநாக்கிய ெயணத்ம்த திம்ச திருபெ 
முயனறவர்கள் த்தாற்றுப தொ்னார்-
கள் எனெம்தயும் அவர் ்த்னது 
உம்ரயில் சுடடிக்காடடியிருந்தார்.

அத்ததந்ரம், இலஙமகக் கடற்ெ்ரப-
புக்குள் அத்துமீறி நுமழந்த கா்ரணத்-
தி்னால் ்சடடத்ம்த நிமலநாடடும் 
இலஙமக அதிகாரிக்ளால் மகபெற்-
றபெடட ஏ்ரா்ளைா்ன இநதியப ெடகு-
கம்ள ஏலத்தில் விடுவது ப்தாடர்பில் 
கடற்பறாழில் திமணக்க்ளத்தி்னால் 
நடவடிக்மக எடுக்கபெடடுள்்ளது.

இலஙமகக்குள் அத்துமீறிய கா்ர-
ணத்்தால் பிடித்து மவக்கபெடடுள்்ள 

ெடகுகள் ெல த்தஙகியிருபெ்தால் 
படஙகு நு்ளம்புப பெருக்கம் தொனற 
ெல்தவறு சுற்றுச்சூழல் பி்ரச்சிம்னக-
ளுக்கு முகஙபகாடுபெ்தாகவும் கூறப-
ெடுகிறது. இந்தப ெடகுகம்ள மீ்ள 
ஒபெமடக்குைாறு இநதியா இ்தற்கு 
முன்னர் தகடடிருந்ததுடன, இந்தப 
ெடகுகம்ள அவர்களின பி்ரதிநிதிகள் 
வநது ொர்மவயிடடிருந்த்னர்.

எனினும், இபெடகுகள் ெயன-
ெடுத்்த முடியா்த நிமலயில் இருப-
ெ்தால் அவற்மற ஏலத்தில் விடடு 
அ்தற்கா்ன ெணத்ம்த இநதியத் ்த்ரப-

புக்கு வழஙகுைாறு தகா்ரபெடடது. 
அத்ததந்ரம், ்சடடவித்ரா்தைா்ன 
இநதிய மீ்னவர்களின மீனபிடியால் 
இலஙமக மீ்னவர்களுக்கு ஏற்ெடட 
ப்சாத்து அழிவுகளுக்கு நஷடஈடு 
வழஙகுைாறு இநதியாவிடம் தகா்ரப-
ெடட தொதும், அவர்கள் அ்தற்கு ்சம்-
ை்தம் ப்தரிவித்திருக்கவில்மல.

இந்த நிமலயில் த்தஙகிக் கிடக்-
கும் இநதியப ெடகுகம்ள ஏலத்-
தில் விடடு அ்தன மூலம் கிமடக்-
கும் ெணத்ம்த வடெகுதியில் 
ொதிக்கபெடட மீ்னவர்களுக்கு 
வழஙக இலஙமக அதிகாரிகள் திடட-
மிடடிருபெ்தாகத் ்தகவல்கள் பவளி-
யாகியுள்்ள்ன.

ைறுெக்கத்தில், இது குறித்து கருத்து 
பவளியிடடுள்்ள பகாழும்பிலுள்்ள 
இநதிய உயர்ஸ்்தானிக்ராலயம், ெட-
குகம்ள ஏலம் விடுவது ப்தாடர்பில் 
இநதிய அ்ர்சாஙகத்திற்கும் இலஙமக 
அ்ர்சாஙகத்திற்கும் இமடயில் இரு்த-
்ரபபு புரிநதுணர்வு ஒனறு ஏற்க்னதவ 
ஏற்ெடுத்்தபெடடுள்்ளது. இந்தப 
புரிநதுணர்வுக்கு அமைய இலங-
மகயில் இயஙக முடியா்த நிமலயி-
லுள்்ள இநதிய மீனபிடிப ெடகுகம்ள 
அகற்றுவது குறித்்த தீர்ைா்னஙகம்ள 
தைற்பகாள்வ்தற்காக இநதியாவின 

்தமிழநாடமடச் த்சர்ந்த பி்ரதிநி-
திகள் இலஙமகக்கா்ன விஜய-
பைானமற தைற்பகாள்்ளவிருந்த-
்னர். இலஙமக அ்ர்சாஙகத்திடம் 
இந்த விஜயத்துக்குத் த்தமவயா்ன 
அனுைதிமயக் தகாரியுள்த்ளாம் 
எ்னத் ப்தரிவித்துள்்ளது.

மீ்னவர் விவகா்ரம் இ்ராஜ்தநதி்ர 
ரீதியில் கவ்னம் ப்சலுத்்தபெடும் 

விடயைாக உள்்ளது எனெ்தற்கு இது 
ஒரு ்சானறாக அமைகிறது.

அத்ததந்ரம், பகாவிட-19 ப்தாற்று 
சூழல் கா்ரணைாக மீ்னவர்கள் உள்-
்ளடஙகலாக பெரும்ொலா்ன துமற-
களின வாழவா்தா்ரம் ொதிக்கபெட-
டிருக்கும் ்சந்தர்பெத்தில் இநதிய 
மீ்னவர்கள் ்சடடவித்ரா்தைாக நாட-
டுக்குள் நுமழநது மீனபிடியில் ஈடுெ-
டுவது மீ்னவ ்சமூகத்துக்குப பெரும் 
ொதிபமெ ஏற்ெடுத்தியுள்்ளது 
எனெம்த எவரும் ைறுக்க முடியாது. 
இநதிய மீ்னவர்கள் ‘பொடடம் 
டத்ராலிங’ எ்னபெடும் ்தமடப்சய-
யபெடட முமறமயப ெயனெடுத்தி 
மீனபிடியில் ஈடுெடுகினற்னர்.

‘பொடடம் டத்ராலிங’ மீனபிடி 
முமறயா்னது கடலின அடிைடடம் 
வம்ரயில் ப்சல்வதுடன, வமலகள் 
கடற்ொமறகள், மீனகுஞ்சுகள் எ்ன 

அம்னத்ம்தயும் இழுத்துச் ப்சனறு 
அழிமவ ஏற்ெடுத்தி விடுகினறது. 
இநதிய மீ்னவர்கம்ளப பொறுத்்த 
வம்ரயில் ்தைது கடற்ெ்ரபபில் இத்-
ப்தாழிலில் ஈடுெடடு அம்னத்து வ்ளத்-
ம்தயும் அழிவமடயச் ப்சயது விடடு 
்தற்பொழுது இலஙமக கடற்ெ்ரபபி-
னுள் அத்துமீறி நுமழநது மீனபிடி-
யில் ஈடுெடுகினற்னர்.

ஈழத் ்தமிழர்கள் ்தைது ப்தாபபுள் 
பகாடி உறவுகள் எ்னக் கூறிக் 
பகாள்ளும் இநதிய ைக்கள் குறிப-
ொக ்தமிழக ைக்கள், யுத்்தத்தி்னால் 
ெல வருடஙகள் ொதிக்கபெடடு 
மீணபடழ நிம்னக்கும் இலஙமக 
மீ்னவர்களின வாழவா்தா்ரத்ம்தப 
ொதிக்கும் வமகயில் இவவாறா்ன 
ப்சயற்ொடுகளின ஈடுெடுகினறார்கள் 
எனெத்த ப்தாடர்ச்சியாக கவமல-
யாக உள்்ளது.

அத்துமீறி இலஙமக கடற்ெ்ரபபுக்-
குள் நுமழந்த குற்றத்துக்காகக் மகது 
ப்சயயபெடட இநதிய மீ்னவர்கள் 13 
தெர் சில நாடகளுக்கு முன்னர் நீதி-

ைனறத்தின ஊடாக விடுவிக்கபெட-
டிருந்த்னர். இதுதொனற மகதுகள் 
இரு நாடடு ைக்களுக்கும் இமடயி-
லா்ன நல்லுறவில் விரி்சல்கம்ள ஏற்ெ-
டுத்துவ்தற்கா்ன வாயபபுக்களும் அதி-
கைாக உள்்ள்ன.

எ்னதவ, ்தைது நாடடு மீ்னவர்கள் 
இலஙமக கடற்ெ்ரபபுக்குள் நுமழநது 
்சடடவித்ரா்தைா்ன மீனபிடியில் ஈடுெ-
டுவம்தத் ்தடுபெ்தற்கா்ன ைாற்றுவழி-
கம்ள அறிமுகபெடுத்்த அவர்கள் நட-
வடிக்மக எடுக்க தவணடும். கடந்த 
அ்ர்சாஙகத்தின காலத்தில் நமட-
பெற்ற தெச்சுவார்த்ம்தகளின தொது 
‘பொடடம் டத்ராலிங’ முமறயில் 
மீனபிடியில் ஈடுெடும் மீ்னவர்க-
ளுக்கு ைாற்று மீனபிடி முமறமய 
அறிமுகபெடுத்துவது ைற்றும் அ்தற்-
குத் த்தமவயா்ன வ்சதிகம்ள ஏற்ெ-
டுத்திக் பகாடுபெது ப்தாடர்பில் கருத்-
்தாடல்கள் இடம்பெற்ற்ன.

இநதிய மீ்னவர்கள் பெரும் 
எணணிக்மகயிலா்ன ெடகுக-
ளில் இலஙமக கடற்ெ்ரபபுக்குள் 

நுமழவது குறித்்த ்சடடல்மலட 
மூலம் எடுக்கபெடட புமகப-
ெடஙகள் இநதிய ைத்திய அ்ர-
சுக்குக் காணபிக்கபெடடம்தத் 
ப்தாடர்நது இவவிடயத்தில் ்தைது 
்த்ரபபில் ்தவறு இருபெம்த ஓ்ர்ள-
வுக்கு  ஏற்றுக் பகாணடிருந்தார்-
கள். எ்னதவ, இநதிய ைத்திய அ்ர-
்சாஙகமும், ்தமிழக அ்ர்சாஙகமும் 
இபபி்ரச்சிம்னமய முடிவுக்குக் 
பகாணடு வ்ர விம்ரவில் நடவ-
டிக்மக எடுக்க தவணடும்.

்தமிழகத்தில் அ்ரசியல் பினபு-
லம் பகாணடவர்களின ெடகு-
கத்ள இலஙமக கடற்ெ்ரபபுக்குள் 
்சடடவித்ரா்தைாக நுமழநது மீன-
பிடியில் ஈடுெடுவ்தாகத் ப்தரிய-

வருகிறது. இ்த்னால் எந்தக் கடசி 
்தமிழகத்தில் ஆடசிக்கு வந்தாலும் 
அவர்க்ளால் இபபி்ரச்சிம்னமய 
தீர்க்க முடியாைல் உள்்ளது.

அத்ததந்ரம், இலஙமகக்கு எப-
பொழுதும் தந்சக்க்ரம் நீடடும் நாடாக 
இநதியா இருபெ்தால் அ்தம்னப 
ெமகத்துக் பகாள்்ள இலஙமக  ்த்ரபபு 
விரும்ெவில்மல. இ்த்னாதலதய 
இ்ராஜ்தநதி்ர ரீதியிலா்ன தெச்சுவார்த்-
ம்தகள் மீது அக்கமற காணபித்து 
வருகிறது.

கடற்பறாழில் அமைச்்சர் டக்்ளஸ் 
த்தவா்னந்தா ஒனமலன ஊடாக 
ப்தாடர்நதும் தெச்சுக்கம்ள நடத்தி 
வருகினறார். அணமையில் 
இரு நாடடுப பி்ர்தைர்களுக்கும் 
இமடயில் நடத்்தபெடட கலநது-
ம்ரயாடல்களிலும் இவவிவகா்ரம் 
பி்ரஸ்்தாபிக்கபெடடுள்்ளது. ்தமடப-
ெடட தெச்சுக்கம்ளத் ப்தாடர்வ்தற்-
கும் இதில் இணஙகபெடடது. இ்ரா-
ஜ்தநதி்ர ைடடத்தில் எவவாறா்ன 
இணக்கபொடுகள் எடடபெடடா-
லும் மீ்னவர்களின வாழவா்தா்ரத்ம்த 
உறுதிபெடுத்தும் வமகயில் எடுக்கப -
ெடும் நடவடிக்மககத்ள இபபி்ரச்-
சிம்னமய நி்ரந்த்ரைாக முடிவுக்குக் 
பகாணடுவரும்.

எந்தபவாரு நாடடி்னதும் அ்ளவின 
அடிபெமடயில் அ்தன இமற-
யாணமை தீர்ைானிக்கபெடலாகாது. 
இநதியா அ்ளவில் பெரியது எனெ-
்தால் இலஙமகயின ்சர்வத்த்ச கடல் 
எல்மலமய மீறி ்தைது ப்சயற்ொடு-
கம்ள முனப்னடுக்க முடியும் எ்ன 
அர்த்்தபெடுத்்த முடியாது. எ்னதவ, 
இரு ்த்ரபபுக்கும் ொதிபபு இல்லா்த 
வமகயில் சுமுகைாக இபபி்ரச்சிம்ன 
தீர்க்கபெட தவணடியது காலத்தின 
த்தமவயாகும்.

இலங்கை விவகைாரத்தில் அண்மைக் கைாலமைாகை
இந்தியாவின் கைரிச்ை அதிகைரித்திருக்கும்
நி்லயில், தமிழகை மீைவரகைளின் எல்்ல

தாணடி மீன்பிடிக்கும் அத்துமீறிய விவகைாரமும்
சூடுபிடித்துள்ளது. சட்டவிரராதமைாை மு்ையில் இலங்கை
கை்டற்பரப்புக்குள தமிழகை மீைவரகைள அத்துமீறி பிரரவசித்து
மீன்பிடிப்்பதறகு எதிராகை வ்ட்பகுதி மீைவரகைள
ந்டத்துகின்ை ர்பாராட்டஙகைளும் வலுவ்்டந்துள்ளை.

மீைவரகைளின் ர்பாராட்டத்துக்குள
புகுந்துள்ள ‘குள்ளநரி கும்்பல்கைள’!

தமிழகை மீைவரகைளின்
அத்துமீறிய சசயற்பாடுகை்ளால்
வ்ட்பகுதி கை்டல் வ்ளம்
ச்பருமை்ளவில் நாசம். இருநாடடு
அரசுகைளின் உறுதியாை
ந்டவடிக்்கையிைாரலரய
இப்பிரச்சி்ைக்கு தீர்வக் 
கைாண முடியும்

தமிழக மீனவரகள்
இலங்கக் கடற்பரப்புக்குள்

எல்ல தாண்டும் விடயத்த
அடிப்்ப்டயாக ்வதது, குழம்பிய
குட்டக்குள் மீன்பிடிக்க அரசியல
தரப்பினர சிலர முயறசி!

இந்திய மீைவர விவகைாரத்்த 
அரசியல் ஆதாயம் கைருதி எவரும் 
தி்சதிருப்்ப இ்டமைளிக்கைலாகைாது. 
இரு நாடடு தமிழரகைள சம்்பந்தப்்பட்ட 
சரச்்ச்ய மிகைவும் அவதாைமைாகைவும்,
நிதாைமைாகைவும் ்கையா்ள ரவணடு-
சமைன்்பரத அ்மைச்சர ்டக்்ளஸ்
ரதவாைந்தாவின் நி்லப்்பாடு

பருத்தித்துறையில் நறைபபறை
மீனவர் பபோரோடைம்

இலஙறகை கைைறபரப்புக்குள் எல்றல தோண்டி அத்துமீறி
பிரபவசித்துள்்ள இந்திய மீன்பிடிப் பைகுகைள்
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பன். பாலா...?

சில காலத்துக்கு முன்பு சரவதேச ஊட -
கைான ப்ராய்டடர பெருநதோ்டடத் 
போழிலாளரகளது சைகால நிமலமை 

ெற்றி ஓர ஆயவறிக்மகமை பவளியி்டடி -
ருநேது. இலஙமக வநது ைமலைகப ெகு -
திகளுக்கு தே்ரடி விஜைம் தைற்பகாண்டு 
தோ்டட ைக்களின் வாழ்விைல் சம்ெநேைான 
ேகவல்கமள ஆயவுமூலம் தி்ர்டடி ைோரத்ே 
நிமலமை பவளிக்பகாண்ர வழிவகுத்ேவர 
லிசால்புளர என்னும் ஆயவாளர.  

அவ்ரது ஆயவின் பெறுதெறாக கண்டறி-
ைபெ்டட உண்மை இன்னும் இம்ைக்கள் 
அடிமை சமூகைாகதவ வாழ்கிறாரகள் என் -
ெதுோன். கூடதவ வாழ்நதும் இஙகுள்ள 
ைாருதை கண்டுபகாள்ள துணிைாே ஒரு சங -
கதிமை பவளிோ்டடு ஆயவாளர ஒருவர 
பவளிபெடுத்தி இருநோர. அபதொதும் கூட 
இஙகு எவருக்குதை அது உமறக்கவில்மல.  
உண்மைமை ைமறத்து தோ்டடத் போழி-
லாளாின் வாழ்விைலில் ைாற்றம் நிகழ்நது 
வருவது தொல ஒரு பொயத் தோற்றத்மே 
உருவகபெடுத்திக் பகாண்டிருநோரகள் 
ைமலைக அ்ரசிைல் ேமலவரகள்.

சரவதேச சமூகத்மே கம்ெனி ே்ரபபு 
ஏைாற்றி ேைது உற்ெத்திமை சநமேப ெடுத்-
துவதிதலதை முமனபொக இருக்கின்றது. 
ஆஙகிதலை கம்ெனிகள் பெருநதோ்டடங-
கமள நிரவகித்ே தொதும் கூட இவவாறான 
ஏயபபு ேடவடிக்மககள் இடம்பெறதவ 
பசயேன. இலஙமக தேயிமலத் தோ்டடத் 
போழிலாளரகள் ைனிோபிைான    ரீதியிலும் 
சரவதேச போழில் நிைதிகளுக்கு உ்டெ்டட 
வமகயிலும் ேடத்ேபெடுவோக கா்டடிக் -
பகாள்ள தவண்டி அவவபதொது ச்டடஙகமள 
இைற்றுவதில் ை்டடதை ஆஙகிதலைர ஆ்டசி 
கவனம் பசலுத்தி வநேது. ஆனால் உண்மை-
யிதலதை தோ்டடத் போழிலாளரகள் அடி -
மைகளாகதவ ேடாத்ேபெ்டடனர.  

இலஙமகத் தேயிமலக்கு சரவதேச ரீதியில் 
நிமலதெறான ஒரு சநமே வாயபமெ ஏற் -
ெடுத்ே  சரவதேச சான்றுகமளப பெற்றுக் 
பகாள்ள தவண்டியுள்ளது. இேனால் உற்ெத்தி 
ைற்றும் ஏற்றுைதி வரத்ேகத்தில் ஈடுெடும் 
தேயிமல துமறசார நிறுவனஙகள் சரவதேச 
ே்ர நிரணை சான்றுகமளப பெற முைல்வது 
இைல்தெ. ஆனால் இேற்காக பொயைான-

தும் ேவறானதுைான ேகவல்கமள ேருவ -
ேன் மூலம் இேமனப பெற முைல்வதுோன் 
அெத்ேம். தோ்டடத் போழிலாளரகள் ேல்ல-
முமறயில் ேடத்ேபெடுவோக கூறபெடுவது 
அபெ்டடைான பொய என்ெதே ஆயவாளர 
லிசால் புளர சு்டடிக்கா்டடியுள்ள உண்மை.  

இவவாறான ஏைாற்றுேல்கள் மூலம் 
பெருநதோ்டடச் சமூகம் அடிமை சாசனத்-
துக்கு ஆ்டெ்டடவரகளாகதவ காணபெடு-
வமே ைமறக்கதவ முைற்சிகள் இடம்பெற்று 
வநதுள்ளன. பொயைான ேகவல்களும் 
தொலிைான சான்றுகளும் ஆஙகிதலைர 
காலத்திலும் சரவதேசத்மே ஏைாற்றின. ோடு 
சுேநதி்ரம் அமடநே பின்னரும் பெருநதோ்ட-
டஙகள் ைாவும் அ்ரசுமடமைைாக்கபெ்டட 
நிமலயிலும் கூட இன்றும் அதே தொக்குத்-
ோன் நீடிக்கின்றது.  

தேயிமல ஏற்றுைதியில் தேயவு ஏற்ெ்டடு 
விடக்கூடாது என்ெதிதலதை துமறசார நிறு -
வனஙகளும் ஆ்டசிக்கு வரும் அ்ரசாஙகஙக-
ளும்   கஙகணம் க்டடிக் பகாண்டிருக்கின்ற-
னதவ ேவி்ர,   உற்ெத்திக்கு உயிர பகாடுக்கும் 
தோ்டடத் போழிலாளரகளது ேலன் ெற்றி 
கவமலபெடுவதே இல்மல. வாக்கு வஙகி 
சரிநது தொயவிடக்கூடாது என்ெற்காக 
காலம் காலைாக ைமலைக அ்ரசிைல் ேமல-
மைகள் அவிழ்த்துவிடும் புளுகு மூ்டமட-
கமள சுைபெதிதலதை கனவு சுகம் கண்டு 
ெழகிப தொயிருக்கிறாரகள்.  

அடிமை விலஙகு அறுத்பேறிைபெடுவதி-
தலதை சுேநதி்ரம் நி்ரநே்ரைாக முடிகின்றது. 
ோடு சுேநதி்ரம் அமடநது 74அகமவ அண் -
மையில் பகாண்டாடபெ்டடது. சுேநதி்ர 
ோ்டடு அடிமைகளாக ஒரு சமூகம் வாழ்நது 
பகாண்டிருபெமே முழு ோடுதை ைறநது 
தொயவிடுகின்றது. ஆளும் க்டசியில் இருக்-
கும்தொது ஒரு கண்தணா்டடமும் எதி்ரணி-
யில் இருக்கும்தொது ஒரு கருத்தும் பகாண்-
டிருபெதே ைமலைகத் ேமலமைகளின் 
ெழக்கைாகியுள்ளது.  

ஆனால் அநே ேமடமுமறமை ஒரு இளந-
ேமலவர ைாற்றிக் கா்டடியுள்ளார. அவரோன் 
இ்ராஜாஙக அமைச்சரும் இ.போ.காவின் 
பொதுச் பசைலாளருைான ஜீவன் போண்ட-
ைான். நுவப்ரலிைாவில் இடம்பெற்ற சுேந-
தி்ர தின விழாவில் கலநது பகாண்டு அவர 

ைனநதிறநது சில 
க ரு த் து க் க ம ள 
ப ச ான் ன ா ர . 
இதில் நுவப்ர-
லிைா ைாவ்டடச் 
ப ச ை ல ா ள ரு ம் 
ெஙதகற்றிருநோர. 
இஙகு தெசிை ஜீவன் 
ப ே ா ண் ட ை ான் 
ோ்டடுக்கு சுேநதி்ரம் 
கிமடத்து 74 
வ ரு ட ங -
கள் ஆகி-

வி்டடன.  ஆனால் ைமலைக ைக்களுக்கு 
இன்னும் சுேநதி்ரம் கிமடக்கவில்மல 
என்னும் உண்மைமைப தொ்டடு உமடத் -
துள்ளார. ஆ்டசியில் ெஙகாளிக் க்டசிைாக 
இருநதுபகாண்டு இபெடி உண்மைமை 
உள்ளெடிதை உம்ரத்ே அவ்ரது துணிமவப 
ொ்ரா்டடத்ோன் தவண்டும். அவ்ரது ேநமே 
அை்ரர ஆறுமுகன் போண்டைானும் இவவா -
றான ஆளுமை பகாண்டவரோன்.  

இபதொது ஒரு தகள்வி எழுகிறது. சரி.. 
பெருநதோ்டட ைக்கள் சுேநதி்ர ோ்டடு அடி -
மைகளாக வாழ்வேற்கு ைார கா்ரணம்? 
ைக்களா? ைாறிைாறி ஆ்டசிக்கு வரும் அ்ரசாங -
கஙகளா? போழிற்சஙகவாதிகளா? ைமலைக 
அ்ரசிைல் ேமலமைகளா? இமேயும் ஜீவன் 
பசால்லியிருநோல் இன்னுபைாரு சொஷ் 
தொ்டடிருக்கலாதை!

1948ஆம் ஆண்டு பெருநதோ்டட ைக் -

களின் வாக்குரிமையும் பி்ரஜாவுரிமையும் 
அன்மறை ஆ்டசிைாள்ரால் ெறிக்கபெ்டடு 
ஏதிலிகளாக்கபெ்டடாரகள். முன்னாள் ஜனா -
திெதி தஜ.ஆர.  பஜைவரேனவின் ஆ்டசிக் 
காலத்தில் அை்ரர பசளமிைமூரத்தி போண் -
டைானின் சாணக்கிைத்ோல் வாக்களிக்கும் 
உரிமை மீண்டும் கிமடத்ேது.   

ெடிபெடிைாக பி்ரஜாவுரிமையும் வநது 
தசரநேது. தைதலா்டடைாக தேசிை 

ரீதியிலான சமூக அநேஸ்து 
பெற்ற இே்ர இனஙகதளாடு 
சைமேைான ஒரு நிமலமை 
கிமடத்திருபெோன தோற் -
றபொதட நிலவிைது. 
ஆனால் வாக்குரிமை 

ெைன்ெடுத்ேபெடும் ொக் -
கிைம் கிமடத்ோலும் 
அேனால் ெைனமடநது 
விடாேெடி ெக்குவ-
ைாக தோ்டடக் க்டட -
மைபபு ேமடதொ்டடு 
மவத்ேது. இேனால் 
வ ா க் கு ரி ம ை யின் 

ெலாெலன்கள் எ்ட -
ட ப ெ ட ா ை த ல த ை 
தொயின.  
கடநேகால அ்ரசிைல் 

பி்ரதிநிதித்துவஙகள் அரத்-
ேமுள்ளமவைாக அமைைாைல் தொனதும் 
பெருஙகுமறதை. ஆ்டசிக்கு வரும் அ்ரசாங-
கஙகளுக்கு முண்டு பகாடுபெதிதலதை 
அநேப பி்ரதிநிதித்துவஙகளின் முழுக் கவன -
மும்  இருநேது. இ.போ.கா இன்று 82ஆவது 
அகமவமைக் கண்டுள்ளது. ோடு சுேநதி்ர -
ைமடநது 74 ஆண்டுகள் நிமறவமடநதுள்-
ளன. இ.போ.காதவ பெருநதோ்டட ைக்க -
ளின் ேமலவிதிமை நிரணயிக்கும் சக்திைாக 
விளஙகி  வருகிறது. போழிற்சஙக ரீதியில் 
ெல சாேமனகமளப புரிநே அக்க்டசி,  அ்ரசி-
ைல் ரீதியில் உரிை ெரிைாணத்மே ஏற்ெடுத்ே 
ேவறியுள்ளன என்ெமே உணரத்தும் வமகயி-
தலதை ஜீவனின் கருத்மே ோம் உள்வாஙகிக் 
பகாள்ள முடியும்.  

ஏபனனில், இநதிை வம்சாவளி ைக்களுக் -
கான காணி உரிமை என்ெமேயும் ோன்டி 
அவரகளுக்கான உரிமைகமளப பெற்றுக் 

பகாடுபெேற்்கான தவமலத் தி்டடஙகமள 
பசயது வருவோக அண்மையில் தோ்டட 
வீடமைபபு ைற்றும் சமுோை உ்டக்டட -
மைபபு வசதிகள் இ்ராஜாஙக அமைச்சின் 
ெணிைமனயில் இடம்பெற்ற கலநதும்ரைா-
டலின் தொது ஜீவன் கூறியிருபெது கவனிக்-
கத்ேக்கது. முக்கிைைாக ஆ்டசிக்கு வரும் அ்ர-
சாஙகஙகளின் தவமலத்தி்டடஙகள் ெலவும் 
கி்ராைபபுறஙகமள வநேமடயும் அளவிற்கு 
தோ்டடபபுறஙகமளச்  பசன்றமடவது 
இல்மல.  

 பெருநதோ்டடக் க்டடமைபபு இலகுவில் 
விலக்கிவிட முடிைாேெடி ெல சுருக்குகமள 
ேன்னகத்தே பகாண்டுள்ளது. இேன் பிமணப-
புகமள உமடத்துக் பகாண்டு பவளிதை 
வருவது சவாலுக்குரிை காரிைம். இபெடி 
நிகழும் ெ்டசத்தில் அேன் மூலம் ஏற்ெடப-
தொகும் பின் விமளவுகள் அ்ரசிைல் ரீதியில் 
ெல ோக்கஙகளுக்கு வழிவகுக்கலாம். எனதவ 
ோன் இேமன இனவாே சக்திகள் இம்மியும் 
விரும்புவது இல்மல. 

தோ்டடச் சமூகம் நிலவுமடமை, வீ்டடுரி-
மைப பெறுவது என்ெது சுேநதி்ர வாழ்வின் ஒர 
ெகுதி. இேன் பின்னணியில் பெருநதோ்டடச் 
சமூகம் ேைது தோ்டடஙகமள வி்டடு பவளி-
தைறுவமே ஊக்குவிக்கும் சதித் தி்டடத்துக்கு 
பெருநதோ்டடக் கம்ெனிகள் ஒத்துமழக்கின்-
றோ என்னும் சநதேகத்மேயும் சிலர எழுபபுகி-
றாரகள்.

இவவாறான சக்திகளுக்கு ஜீவனின் ெதிவு 
ஒரு அவோனத்மே ஏற்ெடுத்ேதவ பசயயும். 
ைனதில் ெ்டடத்மே பசான்தனாம்,  ைறநதோம் 
என்று ஆகிவிடக்கூடாது. 

சுேநதி்ரத்தின் சுவாசம் சுேநேரித்துக் பகாள்-
ளபெடாமைக்கு கா்ரணிகள் ஆ்ராைபெ்டடு 
இனம் காணபெட தவண்டும். ேமளகள் ேகரக்-
கபெட தவண்டும். முண்டு பகாடுக்கும் 
அ்ரசிைல் பசல்பேறிமை விட ைக்களுக்கு 
தேரமைைாக போண்டு பசயயும் ேன்பேறி 
உள்வாஙகபெடுவது அவசிைம். ஜீவனின் 
அடுத்ேக்க்டட ேகரவிமன ெலரும் அவோ -
னிக்கதவ பசயகிறாரகள். குறிபொக இமள-
ஞரகள்.   

மத்திை ைமல ோ்டடில் என்றும் இல்லாே 
அளவில் இன்று கடும் வ்ர்டசி நிலவுகி-
றது. குடிநீர ை்டடுைல்ல; ஏமனை அடிப-

ெமடத் தேமவகளுக்கும் நீர இல்லாது ைக்கள் 
சி்ரைபெடுகின்றனர. ஏபனனில் பெருநதோ்ட-
டப ெகுதிகளில் பெரும்ொலும் நீர விநிதைாக 
க்டடமைபபுகள் இல்மல. ஊற்றுகமள ைறித்து 
அவ்ரவர குழாயகமள ெதிநது ேண்ணீம்ர 
பெற்றுக் பகாள்கின்றனர.   

ஒருகாலக்டடத்தில் தோ்டட நிரவா-
கஙகள் போழிலாளரகளுக்கான நீர விநி-
தைாகத்மே மிகச் சிறபொக முன்பன-
டுத்து வநேன. உள்ோ்டடு, பவளிோ்டடு 
போண்டு நிறுவனஙகளும் ைமலைக 
தோ்டடபெகுதிகளுக்கு குடிநீர வசதிமை 
ஏற்ெடுத்தித் ேநேன.   

இவவாறான நீர விநிதைாக தி்டடஙக-
ளின் க்டடமைபபுகள் முமறைாக ெ்ரா-
ைரிக்கபெடாைலும் புதுபிக்கபெடாேோ-
லும் இநே குடிநீரத் தி்டடஙகள் சீ்ரழிநது 
அல்லது மகவிடபெ்டட நிமலக்குப தொய-
வி்டடன.   

ைமழக்காலத்தில் வீ்டடு வாசல் வம்ரயில் நீர 
பெருக்பகடுத்து ஓடும். அக்காலபெகுதியில் 

இநே ைக்களுக்கு நீர பி்ரச்சிமன 
ஒன்று இருபெது ஞாெகம் இருக்-
காது.  

ஓமடகள், அருவிகள், ஊற்றுக்க-
ளில் இருநது ஒன்றுக்கு தைற்ெ்டட 
குடும்ெஙகள் ஒன்று தசரநது அல்லது 
ேனிைாக ேம்ைால் முடிநே வமகயில் 
குழாய மூலைாக ேைது குளிைலமற வம்ரயில் 
நீம்ர பகாண்டுவநது ோ்ராளைாக நீம்ர ெைன்ெ-
டுத்துவர.  

வ்ர்டசிக் காலம் வநோல் ஓமடகள், ஊற்-
றுகள், அருவிகள் வற்றிப தொயவிடும். நீர 
விநிதைாக குழாயகள் இருநே இடம் கூடத் 
பேரிைாது தொயவிடும். தூ்ர இடஙகளில் 
இருநது நீம்ர சுைநது வருவர முச்சக்க்ர வண்-

டிகமள வாடமகக்கு அைரத்தி அதில் ேண்ணீர 
பகாண்டுவ்ரத் போடஙகுவாரகள். பெருந-
தோ்டட நீர வசதி இபெடித்ோன் ேடநது பகாண்-
டிருக்கிறது.   

வீடுகளுக்கு ேனித்ேனிைாக நீம்ரபெற்றுக்-
பகாள்ள சுைைாக நீர விநிதைாக குழாயகமள 

சிலர பொருத்தியுள்ள 
தொதும் பெரும்ொலும் 
இவற்றில் காற்றுோன் வரும். 
முன்னர நீத்ரநது ெகுதிகளில் 
ை்ரஙகள் ே்டடு மு்டகம்பிைால் 

தவலிைமைத்து ஏக்கர கணக்கில் இபெகுதிகள் 
ொதுகாக்கபெ்டடன. இன்று இநநிமலமை 
இல்மல.  

தோ்டடஙகள் ேனிைார கம்ெனிகளுக்கு வழங-
கபெ்டடதுடன் இலாெத்மே ை்டடுதை தோக்கா-
கக் பகாண்ட தோ்டடக் கம்ெனிகள் ை்ரஙகமள 
ேரிபெேன் மூலம் கிமடக்கும் இலாெத்மே 
ை்டடுதை கருத்தில் பகாள்கின்றனர. முேலீடு 
ெ்ராைரிபபு பசலவுகள் அவசிைமில்மல என்-
ெோல் ை்ரம் ேரிபெேன் மூலைாக பகாள்மள 

இலாெைமடகின்றனர.  
ஆ ்ர ம் ெ த் தி ல் 
தோ்டடப ெகுதியில் 

உள்ள சிறுகா்டடு 
ெகுதிகளில் ை்ரங-
கமள பவ்டடுவ-
ேற்கு தோ்டடத் 
போழிலாளர -
கள் எதிரப-
ம ெ க் க ா ்ட டி 
ஆரபொ்டடங -

கமளயும் பசயே-
னர.  
பின் ை்ரம் ேரிபெ-

ேன் மூலம் கிமடக்கும் 
இலாெத்தில் ஒரு சிறு-

ெகுதிமை தோ்டடத் 
போழிலாளரகளுக்கு 
ேருவோக தோ்டட 
நிரவாகம் கூற 
ைகுடி ொம்ொக 
ைாறிபதொனார -
கள் ைமலைக 
தோ்டடத் போழி-
லாளரகள். போழிற்-

சஙகஙகள் இேமன 
கண்டு பகாள்ள-

வில்மல.  
சுற்றளவில் பெருத்து 

மவ்ரம் ஏறிை 
ை்ரஙகள் நீத்ரநதும் ெகுதியில் இருநேன. இவற்-
மறயும் வி்டடு மவக்கவில்மல தோ்டட நிர-
வாகஙகள். எைது ொ்டடன் பூ்டடன் காலத்-
மேச் தசரநே ெல ஆயி்ரக் கணக்கான ெலா 
ை்ரஙகள் பவ்டடபெ்டடு வி்டடன.  

இவற்றுக்கு தைலாக விஷமிகளும் 
பெருநதோ்டடக் காடுகளுக்கு போடரச்சி -
ைாக தீமூ்டடி அழித்து வருகின்றனர. நீத்ரந -
தும் ெகுதிகள் போடரச்சிைாக தீக்கிம்ர -
ைாகி வருகின்றன. 

இேனால் நீர ஊற்றுகள் வற்றி வரு -
கின்றன. தோ்டடஙகள் தோறும் இதே 
நிமலோன்.   

கண்டி ைாவ்டடம் கம்ெமள உடெலாத்ே 
பி்ரதேசத்திற்கு உ்டெ்டட நீவபீக்பகாக் 
தோ்டடமும் இேற்கு விதிவிலக்கல்ல. 

இஙகு சுைார 400கும் அதிகைான குடும்ெங-
கமளச் தசரநே 2 ஆயி்ரத்திற்கும் அதிகைான 
ைக்கள் குடிபெேற்கும் ஏமனை அடிபெமடத் 
தேமவகளுக்கும் நீரின்றி அல்லலுறுகின்ற-
னர. 

உை்ரைான ெகுதியில் உள்ள ஓமட 
நீம்ரயும் ஊற்றுகளில் உள்ள நீம்ரயும் 
குழாய மூலம் தே்ரடிைாகக் பகாண்டு வநது 
ேைது நீர தேமவமை பூரத்தி பசயகின்றனர.  

ைமழக் காலத்தில் நீர தொதிைளவு 
கிமடத்ே தொதும் தகாமடயில் 

தசரும் சகதியுைாக இருக்கும். எநே 
வமகயிலும் சுத்திகரிக்க ெடாே, 
அநே அசுத்ே நீம்ரதை ெருகுகின் -
றனர.  

பவயில் காலத்தில் இதுவும் 
இல்மல. ஓமடகள் கு்டமடக -

ளில் நீர வற்றி தேஙகியிருக்கும் 
. நீம்ர ஆமடகள் கழுவுவேற்கும் 

நீ்ராடுவேற்கும் குடிபெேற்கும் ெைன் -
ெடுத்துவோல் ெல்தவறுெ்டட போற்று 

தோயகளுக்கு உள்ளாகி வருகின்றனர.  
நீம்ர தசகரிபெேற்காக போழிலுக்கு 

பசல்லாைலும் ொடசாமல ைாண -
வரகள் ொடசாமலக்கு பசல்லாதும் 
இருநது நீம்ர தசகரிக்க தவண்டியுள் -
ளது.  

கமே கமேைாக கமேக்கும் ைமலைக 
அ்ரசிைல்வாதிகதள, ேைக்கு சநோப 
ெணத்மேயும், வாக்களிபபின் ஊடாக 
அதிகா்ரமும் வழஙகும் அபொவி 
தோ்டட ைக்களுக்கு குடிக்க பகாஞசம் 
சுத்ேைான நீர கிமடக்க வழி ென்னுஙக.  

பகா்ரானாவின் பின் பகாழும்பு தொன்ற 
ெகுதிகளில் போழில் புரிநே நியூபீபகாக் 
தோ்டட இமளஞரகள் தோ்டடத்துக்கு 
திரும்பி வநது விவசாைத்மே ேம்பிதை 
ேைது வாழ்க்மகமை அமைத்துக் பகாண் -
டுள்ளனர.   ஓமடகள், அருவிகள், ஊற் -
றுகள் வற்றியுள்ளேனால். விவசாைத்மே 
சுைார நூற்றுக்கும் தைற்ெ்டதடார மகவி்ட -
டுள்ளனர.  ைமலைகத்தில் ஊற்பறடுத்து 
பிற ஊரகளுக்கு ெைன்ெடும் நீம்ர ேைக் -
கும் அளிக்கும்ெடி அேற்கு வழிபசயயு -
ைாறு தகாருகின்றனர.  

நீம்ரத் தேக்கி வடிகான்கள் மூலம் 
தோ்டடப ெகுதி விவசாைத்திற்கு நீர விநி -
தைாகம் பசயைபெட தவண்டும். பெருந -
தோ்டடஙகளில் தசமவ பசயவேற்கு 
ேற்தொது பி்ரதேச சமெகளுக்கு அதிகா -
்ரம் உண்டு.  ஏன் பி்ரதேச சமெகள் தோ்டட 
நீர விநிதைாகத்தில் ேமலயிடக்கூடாது?  

நீர் ஆதாரங்கள் இல்ாமல வரட்சியில 
வாடும் பெருந்தாட்்டங்கள்

மல்ய்க மக்களுககு இன்றும் சுதநதிரம் கிட்டியதா்க 
இலல்; பெயரளவு சுதநதிரத்துககு யார் ்காரணம் ?

'நீரை சேகரிப்பதறககாக 
ததகாழிலுக்கு தேல்காமலும் 
்பகாடேகார் மகாணவரகள் 
்பகாடேகார்க்கு தேல்காதும் 
இருந்து நீரை சேகரிக்க 
சவண்டியுள்்ளது'  

பிைசதே 
ேர்பகள் நீர 

வேதிரை ஏற்படுத்தித் 
தை்காசம!  

ஆர். நவராஜா...?

(்படஙகள் : ததலசதகாடரட தினகைன் நிரு்பர)  



THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY FEBRUARY 13, 2022 9 2022   ெபப்ரவ�   13   ஞா�ற்றுக்�ழைம 

30 ஆண்டுகளுக்குள் இலங்ைக-
�ல் ம�ழ்ச்�க்கு�ய எந்தப் 

ெப�ய மாற்றங்களும் ஏற்படப்ேபா-
வ�ல்ைல. த�ழ�ன் அர�ய�ல் 40 
ஆண்டுகளுக்குள் எந்த நம்�க்ைகய-
�க்கக் கூ�ய முன்ேனற்றங்களும் 
�கழ்வதற்கு வாய்ப்�ல்ைல. 

இெதான்றும் ஆருடமல்ல. அவதா-
னத்�ன்பாற்பட்ட க�ப்பு. அனுப 
அ��ன் ெவ�ப்பாடு. இைத மறுத்து-
ைரப்ேபார் தங்களுைடய தருக்க �யா-
யங்கைள முன்ைவக்க ேவண்டும். 

என்னுைடய அவதானத்�ன் வைர-
படத்ைத இங்ேக முன்ைவக்�ேறன்.

தற்ேபா�ருக்கும் அர�யற் கட்�-
களும் ச�, அர�யற் தைலவர்களும் 
ச� இலங்ைக�ல் நல்ல – முன்-
ேனற்றகரமான - மாற்றங்கைள உரு-
வாக்கக் கூ�ய அ�ப்பைடப் பண்-
புகைளக் ெகாண்�ருக்க�ல்ைல. 
மாற்றத்துக்கான அர�யல், அைத 
முன்ெனடுக்கக் கூ�ய து�ச்சல், 
அதற்கான அர்ப்ப�ப்பு, �றைர-
யும் �றவற்ைறயும் அரவைணத்துச் 
ெசல்லக் கூ�ய �றன், அதற்கான 
�ந்தைன, இைணந்து ெசயற்படக்-
கூ�ய மன ��வு, ஜனநாயகத்�ன் 
�தான ��மானம் என எைவயுேம 
எந்தத் தரப்�டமும் இல்ைல. 

குைறந்த பட்சம் கடந்த காலத்ைதப் 
பற்�ய ம�ப்�ட்ைடேயா ப�ப்�-
ைனகைளேயா கூட இந்தத் தரப்பு-
கள் ெசய்யத் தயா�ல்ைல. அைதப்-
ேபால இன்றுள்ள �ைலைமையக் 
கூடப் பு�ந்து ெகாள்ள மு�யாமேல, 
அ�ேல ஆர்வ�ன்�ேய உள்ளன. 
ப�லாக வழைமயான பசப்பு வார்த்-
ைதகைள – ஏமாற்றுக்கைள அள்� 
இைறப்ப�ேலேய கவனம் ெகாண்�-
ருக்�ன்றன.

நாடு இன்று �க�க 
ெநருக்க�யான அர�-
யற் ெபா�க்குள்ளும் 
ெபாருளாதார ெநருக்க-
�க்குள்ளும் �க்குண்-
டுள்ளது. இதற்குத் 
த�ேய தற்ேபாது அ�-
காரத்�ல் உள்ள அரசாங்-
கத்ைத மட்டும் குற்றம் 
சாட்ட மு�யாது. ெதாடர்ச்�யாக 
அ�காரத்�ல் இருந்த அரசாங்கங்கள் 
– ஆட்�த்தரப்புகள் - ஒவ்ெவான்றும் 
�ட்ட குைறபாடுகளும் ெசய்த தவறு-
களுேம இன்று �கப் ெப�ய ெநருக்க-
�ைய உருவாக்�யுள்ளன. 

ஆகேவ இைத உணர்ந்துெகாண்டு, 
இதற்கான ெபாறுப்ைப ஏற்றுக் 
ெகாண்டு, எ�ர்கால இலங்ைகையக் 
கட்டைமப்பது எப்ப�? அதற்கான 
அ�ப்பைடகள் என்ன? அதைன 
முன்ெனடுப்பது எப்ப�? மாற்ற 
ேவண்�ய �டயங்கள் எைவ? 
அதற்கு மக்கைளயும் �ற சக்�கைள-
யும் எப்ப�த் தயார்ப்படுத்துவது? 
இதற்கான தைலைம எது? அந்தத் 
தைலைம�ன் குணாம்சமும் கடைம-
களும் (ெபாறுப்புகளும்) எப்ப��-
ருக்க ேவண்டும்? என்று �ந்�க்கக் 
கூ�ய �ைல�லும் எந்தத் தரப்பும் 
இல்ைல. 

உதாரணமாக இன்று நாட்�ேல 
நான்கு ெப�ய தரப்புகள் ஆட்� அ�-
காரத்ைத அைமக்கக்கூ�ய �ைல�ல் 
உள்ளன. ஒன்று ஐ.ேத.க. மற்றது 
ச�த்�ன் ஐக்�ய மக்கள் சக்�. மூன்-
றாவது, சு.க. நான்காவது ெபாதுஜன-
ெபரமுன. 

இந்த நான்�லும் வழைமயான �ந்-
தைனக்கு அப்பால் பு�ய மாற்றுக்கள் 
– மாற்று முைறைமகள் உண்டா?

ஐேதக�ன் மறுப�ப்ேப ஐக்�ய 
மக்கள் சக்�. சு.க�ன் மறுப-
�ப்ேப அல்லது �ந்�ய வ�வேம 
ெபாதுஜன ெபரமுன.

�ந்�யைவ ஐ.ேத.கைவயும் சு.க 
ைவயும் கடக்கக் கூ�ய ஆற்றைலக் 
ெகாண்�ருக்க�ல்ைல. அ�காரப் 
ேபாட்��ன் �ைளவாக பு�ய ேதாற்-
றத்�ல் உள்ளனேவ த�ர, புத்தாக்க-
மாக இல்ைல என்பது �ரூபணம்.

இலங்ைக�ன் ேத�ய ெநருக்க-
�களான இனப்�ரச்�ைன, ெபாரு-

ளாதார ெநருக்க�, அந்�ய 
ஆ�க்கத்துக்கு இடம�யா�ருத்-
தல் என்பவற்�ல் இைவ ஆற்றல் 
குைறைவேய ெகாண்டுள்ளன. 

இேத �ைலதான் த�ழ்த்தரப்�-
டத்�லும் காணப்படு�றது. த�ழ்த்-
ேத�யக் கூட்டைமப்புக்குப் ப�லாக 
�க்�ேனஸ்வரன். �க்�ேனஸ்வ-
ரனுக்குப் ப�லாக த�ழ்த் ேத�ய 
மக்கள் முன்ன�.. என இப்ப�ேய 
ஒன்�ன் மறுப�ப்பாக மற்றது என்ற 
வைக�ல் ஒவ்ெவான்றும் உள்ளன. 

இைதக் கடந்து �ந்�க்கக் கூ�ய 
�ைல�ல் எந்தக் கட்�யும் இல்ைல. 

இைதப்ேபாலேவ இன்றுள்ள 
எந்தத் தைலவர்களும் நாட்�ன் எந்த 
ெநருக்க�க்கும் எந்தப் �ரச்�ைனக்-
கும் �ர்ைவக் காணக்கூ�ய �ைல�ல் 
இல்ைல. 

இதற்கு அடுத்தாக வரக்கூ�யவர்-
கள் என்று எ�ர்பார்க்கக் கூ�யவர்க-
ளும் ேபாதாைமகேளாடுதான் உள்ள-
னர். 

இப்ேபா�ருக்கும் அர�ய�ன் - 
�ந்தைன�ன் ெதாடர்ச்�யாக இருக்-
�றார்கேள த�ர, பு�ய ேபாக்-
ெகான்ைற உருவாக்கக் கூ�யவர்களாக 
இல்ைல.

�லக்காக இருந்�ருக்க ேவண்�ய 
ேஜ.�.� தனக்குள் உட்சுருண்டு 
ெகாண்�ருக்�றது. அது ��ந்து 
ஒரு ேத�ய சக்�யாக மா��ருக்க 
ேவண்டும். அதற்கான பக்குவத்-
ைதயும் ஆற்றைலயும் அது இழந்து 
�ட்டது. 

ஆகேவ சுதந்�ரத்துக்குப் �ந்�ய 
இலங்ைக, வரவர �ற சக்�க�ன் 
��க்குள் �க்�க் ெகாண்�ருக்�றது 
என்ற எ�ய உண்ைமையக் கூட 
– ஆபத்தான யதார்த்தத்ைதக் கூட 
பு�ந்து ெகாள்ளக் கூ�ய �ைல�ல் 
எைவயும் இல்ைல. 

1948 க்கு முன் ஐந்து நூற்றாண்டு-
களாக அந்�ய�ன் ஆ�க்கத்துக்குள் 
ேநர�யாக அ�ைமப்பட்டுக் �டந்த 
ேதசம் இது. 1948க்குப் �ன் இன 

ஒடுக்குமுைற, இன முரண்பாடு 
ேபான்றவற்�னால் ெபாருளாதார 
���லும் அர�யல் ராஜதந்�ர அழுத்-
தங்க�னாலும் இலங்ைக �ற சக்�க-
�ன் ஆ�க்கத்துக்குட்பட்டுள்ளது. 

இன்று ெவ�ப்பைடயாகேவ இந்-
�யாவும் �னாவும் இலங்ைகைய 
ஆக்�ர�ப்பதற்கான ெபா�கைள 
முன்�றுத்�ச் ெசயற்படு�ன்றன. 
எமக்கான கட�ல் �ைனக் கூடப் 
��க்க மு�யாத �ைல ஏற்பட்டுள்-
ளது. 

இைத எப்ப�த் தடுப்பது என்ப�ல் 
�றனுள்ள எந்தப் ெபா�முைறயும் 
எவ�டத்�லும் இல்ைல். 

உள்ேள ஒருேபாதும் இணங்�க் 
ெகாள்ள மாட்ேடாம். ப�லாக 
உலகச் சக்�க�டம் அ�ைமப்பட்-
டுக் ெகாள்ேவாம் என்பேத இலங்-
ைகயர்க�ன் ெகாள்ைக. 

இைதேய ெவ�ச்சக்�கள் தமக்கு 
வாய்ப்பாக்�க் ெகாள்�ன்றன. 

முக்�யமாக பல நூற்றுக்கணக்-
கான ஆண்டுகளாக இலங்ைக ஒரு 

பல்�ன மக்கள் வாழ்�ன்ற நாடு 
என்ற பு�தேல பல தரப்புக�டமும் 
இல்ைல. அ�லும் முதல்�ைல அர-
�யற் சக்�களாக உள்ள எந்தத் தரப்-
�டத்�லும் இந்தப் பு�தல் இல்ைல. 
இருப்பெதல்லாம் இனவாதம் 
மட்டுேம. அ��ருந்ேத ஒவ்ெவாரு 
தரப்பும் தம்ைமக் கட்டைமத்துள்-
ளன. அ��ருந்ேத தமக்கான தருக்க 
�யாயங்கைள உருவாக்�க் ெகாள்-
�ன்றன. 

இப்ப�யான சூழ�ல் எப்ப� 
மாற்றங்கள், நல் �ைளவுகள் உருவா-
கும்?

ஆனால், இைத மைறத்துக் 
ெகாண்ேட ெசயற்பட முைன�ன்-
றன ஒவ்ெவாரு தரப்பும்.

இப்ெபாழுது சம்�க்க ரணவக்க 
பு�யெதாரு சக்�யாக முன்ெனழுவ-
தற்கு முயற்�க்�றார். 

இைதப்ேபாலேவ ச�த் �ேரமதா-
சவும் நாடு முழுவ�லும் சுற்றுப்பய-
ணங்கைள ேமற்ெகாண்டு வரு�றார்.

இருவ�டத்�லும் ஒரு பு�ய 
ேச�ையக் காண மு�ய�ல்ைல. 
ஆனால் நாட்�ல் உருவா��ருக்கும் 
ெபாருளாதார ெநருக்க�ைய தமக்கு 
வாய்ப்பாகப் பயன்படுத்�க் ெகாள்ள 
�ைள�றார்கள். இெதான்றும் பு�ய-
தல்ல. 

கடந்த காலத்�லும் இைதப்ேபால 
ெநருக்க�க�ன்ேபாது அ�காரத்�-
�ருக்கும் அரசுக்கு எ�ராக மாற்றத்-
ைதக் ெகாண்டு வரப்ேபா�ேறாம் 
என்ற குரேலாடு பல சக்�கள் எழுந்து 
வந்�ருக்�ன்றன. 

அண்ைமய உதாரணம், கடந்த நல்-
லாட்�க்கான அரசாங்கமாகும். 

இனப்�ரச்�ைனக்-
கான �ர்வு, பு�ய அர-
�யலைமப்பு, நல்-
�ைணக்கம், பைக 
மறப்பு, ெபாறுப்புக் 
கூறல், பு�ய அ�-
�ருத்�ப் பாைத 
என்று பல அழ�ய 
�ரகடனங்கேளாடு 

அ�காரத்துக்கு வந்தது. 
இதற்குச் சர்வேதச ஆதரவு என்ற 

வைக�ல் இந்�யா – ேமற்குலக ஆத-
ரவும் இருந்துது. 

ஆனால், இறு��ல் என்ன நடந்-
தது?

நான்கு ஆண்டுகாலமாக நடந்த 
காலம் கடத்தல், இழுத்த�ப்பு என்-
பதற்கு அப்பால் எதுவுேம �கழ-
�ல்ைல. 

அப்ப�யான ஒரு ேதாற்றப்-
பாட்ைட உருவாக்கேவ – மாற்-
றத்�ன் நாயகர்களாக உருவா� 
�டலாம் என்ேற சம்�க்கவும் ச�த்-
தும் முயற்�க்�றார்கள்.

இெதல்லாம் எைதத் தான் தரப்ேபா-
�ன்றன? இவ்வாேற த�ழ் அர�ய-
லும் நா�ப்ேபாய்க் �டக்�றது.

13 ஆவது �ருத்தத்ைத நைடமு-
ைறப்படுத்துவ�ல் கூட ஒன்�ைணய 
மு�யாமல் உள்ளன. 

இந்தச் ��ல் 13 க்கு ேமேல ெசன்று 
சமஷ்�, த�நாடு என்ற கனவுகள் 
ேவறு. இைத�ட்டுச் ��ப்பதா? 
அழுவதா? 

ம�த�ன் வாழ்வாதாரப் �ரச்-
�ைன, கடல்வாழ் உ��-

னங்கைளயும் �ட்டபா�ல்ைல. 
ஒருசாண் வ�ற்றுக்கான ேபாராட்-
டம், இன்று பலேகா� �வன்கைள 
ப�ெயடுக்கும் �ைலைமக்கு மா�-
வருவதுதான் கவைல. இன்ைறய 
ேதைவக்காக என ம�தன் வாழ்ந்-
தால், இயற்ைக இவ்வளவு �ர�க்-
கப்படாது. இயற்ைக �ரும்�களும் 
இைதத்தான் �ரும்பு�ன்றனர். 
அளவுக்கு அ�கமான நுகர்வு, ம�-
த�ன் ஆேராக்�யத்துக்கும் ஆபத்-
தாவது பற்� எவர் கருத்�ல்ெகாள்-
�ன்றனர்? த�ழக மற்றும் வடபகு� 
�னவர் �ரச்�ைனயும் இப்ப�த்தா-
னுள்ளது.

ெதாப்புள்ெகா� உறெவன்றும், 
இைண��யா உணர்வு என்றும் ஒன்-
றுபட்டுள்ள இவர்க�ன் �ரச்�ைன, 
"தாயும் �ள்ைளயுமானாலும், 
வாயும் வ�றும் ேவறு” என்பைதேய 
உணர்த்து�றது. தைலமன்னார், 
தனுஷ்ேகா� இன்னும் ராேமஸ்வ-

ரம், நந்�க்கடல் இைவெயல்லாம் 
�ரா�டர்கள் �ர�யங்கள் ேதடும் 
கடற் �ரேதசங்களாகும். இந்தத் 
ேதடல்கள் முைறயாக இல்லாததால் 
வந்த முரண்பாடுகள், பல்லாண்டு 
காலங்களாக பரஸ்பரத்ைத இல்லாது 
ெசய்துள்ளன. 

த�ழ்நாட்�ன் இராமநாதபுரம் 
மாவட்டத்�ன் பாம்பன் ��ன் 
ெதன்�ழக்கு பகு��ல் உள்ள 
நகரம் தனுஷ்ேகா�. இலங்ைக�ன் 
இராேமஸ்வரத்��ருந்து சுமார் 25 
�ேலா�ற்றர் தூரத்��ருந்த இந்ந-
கரம் கடல்வா�பத்துக்கு �கப்-
ெபாருத்தமானது. ஒரு காலத்�ல் 
ஏற்பட்ட புயல் இந்த நகரத்ைத 
அ�த்தாலும் கடேலா�களுக்கும், 
கடத்தல்காரர்களுக்கும் இது ��த்-
தமான பகு�யாகேவ இன்றளவும் 
இருக்�றது. நமது �ரா�ட த�ழர்-
கள் ேமா�க்ெகாள்ளவும், ேமாப்பம் 
��க்கவும் இப்பகு� பயன்படு�-
றது. இதனால், சர்வேதசத்�ன் கவ-
னமும் இப்பகு�ைய �ட்டு அகலா-
துள்ளது. த�ழக மற்றும் வடபகு� 
�னவர்க�ன் �ரச்�ைனகள் இரு-

நாட்டு �னவர்க�ன் �ரச்�ைனக-
ளாக பார்க்கப்பட்டாலும், ஒரு தாய்-
வ�ற்றுப் �ள்ைளக�ன் �ரச்�ைன 
என்பேத ெபாருத்தமானது. 

ஏன், இந்த ேமாதல்கள்? 
இழுைவப் படகுகைள த�ழக �ன-

வர்கள் பயன்படுத்துவதால் 
வடபகு� �னவர்களுக்கு 
என்ன �ரச்�ைன? அவ-
ரவர் எல்ைலக�ல் எவர் 
எைதப் பயன்படுத்�னா-
லும் �ரச்�ைனகள் எழா-
துதாேன! இப்ப� கருத-
வும் இயலாது. காரணம், 
இலங்ைக�ல் இழுைவப் 
படகுகளுக்கு அனும� 
ம று க் க ப் ப ட் � ரு ப் ப து -
தான். வட பகு�க் கட�ல் 
மட்டுமல்ல, நாட்�ன் 
எந்தக் கடல் பகு�க�லும் 
இழுைவப் படகுகைள 
பயன்படுத்த அனும�-
�ல்ைல இலங்ைகயருக்கு. 
இதனால், நாட்டுப்பட�ல் 
(one day boat) ஒருநாள் முழு-

வதும் கட�ல் 
அ ை லந் து , 
� ை ட ப் ப ை த 
ெகாண்டு �ற்றுத்-
தான் நமது �ன-
வர்கள் �ைழப்பு 
ந ட த் து �ன் ற ன ர் . 
நாள் முழுதும் 
அைலந்தாலும் நம்-
மவர் �ைல நல்லதாக 
இருக்காது. இப்ப�-
�ருக்ைக�ல், த�ழக 
�னவர்கள் �ைரந்து வந்து 
நுைழந்து, வடபகு� கடல் 
வளங்கைள அள்�ச் ெசல்வைத 
அனும�க்க மு�யுமா? என்பதுதான் 
இ��ருக்கும் �யாயம். எப்ப� 
இவர்கள் இைத ைகயாள்�ன்றனர். 
ெப�ய �ன்கைள அள்�ச் ெசன்று 
�ற்பைன ெசய்�றார்கள். “ஏேதா 
நமது உறவுகள் �ைழத்துப் ேபாகட்-
டும்” என ம�தா�மானத்�ல் 
�ந்�ப்ேபார், இ�ல் சண்ைடக்கு 
ேபாகும் அவ�யம் எழாது. 

ஆனால், இந்த இழுைவப் பட-

குகள் கணப்ெபாழு�ல் ெசய்யும் 
அட்டூ�யங்கள் இருக்�றேத! 
அது ெசால்லுந்தரத்�ல் இல்ைல. 
�ன் குஞ்சுகள், வளரும் பருவத்து 
�ன்கள், இனப்ெபருக்கச் �ைனகள், 
ம�கள் எல்லாம் ஒேர கணத்�ல் 
அள்ளப்படு�ன்றன. இவற்ைற 
�ற்கவும் மு�யாது, வளர்க்கவும் 

இயலாது என்பது த�ழக �னவர்க-
ளுக்கு ெத�யாததா? அப்ப��ருந்-
தும் அைனத்ைதயும் அவ்�டத்�ேல 
�லத்�ல், சதுப்�ல் ெகாட்��டு-
�ன்றனர். உ�ருக்காக து�க்கும் 
இந்த அப்பா� உ��னங்கைள 
கட�ல் எ�ந்தால், �ன்ெனாரு 
காலத்�ல் அது வளர்ந்து �ரேயாச-

னப்படும் என்ற �ந்தைனயும் இவர்-
க�டம் இல்ைல. வாழ்வதற்ெகன 
கருக்ெகாண்டுள்ள ��ன் �ைனகள், 
முட்ைடகைள பாதுகாத்து, ��ன் 
இனப்ெபருக்கத்துக்கு வ��டும் 
தர்மமும் இங்கு கைடப்��க்கப்ப-
ட�ல்ைல. இதுதான் கவைல. இந்த 
இழுைவப் படகுகளால் கடற்பாைற-
கள், முருைகக்கற்கள் எல்லாம் அள்-
ளப்பட்டு அ��ன்றன. இைதத்தான் 
கடல் வளம் அ�வதாகச் ெசால்லப்-

படு�றது.
இப்ப� ெதாடர்ந்து நடந்-
தால், மா�டன் �ைனேய 

உண்ண மு�யாதளவு 
பஞ்சம் ஏற்படுவைதப் 

பற்� �னவர்கள் 
எவரும் கருத்�ல் 
ெ க ா ள் வ த ா க வு ம் 
ெ த � ய � ல் ை ல . 
இ த ற் க ா க ே வ , 
நமது அரசாங்கம் 
இந்த இழுைவப் 
படகுகைள தைட 
ெசய்துள்ளது. ெசாந்-
தநாட்டு �னவர்-

கள் அனுப�க்காத 
கடற்ெசாத்துக்கைள 

த�ழக உறவுகள் 
அள்�ச் ெசல்வைத 

உறவு, உணர்�ன் �ந்த-
ைன�ல் �ட்டுக்ெகாடுக்க 

ஒன்றும் இது உ�ைமப் �ரச்-
�ைன இல்ைலேய! இது உணவுப் 

�ரச்�ைன, வ�ற்றுப் �ைழப்பு. இத-
னால்தான், இது ேபா�லும் சா�லும் 
மு��றது. அசாதாரண காலத்�லும் 
கடல்வளத்ைத வட பகு��னர் 
அனுப�க்க�ல்ைல. பாதுகாப்பு, 
ெகடு��, பைட�ன�ன் ேராந்து 
என இ�ல் பல �க்கல்கள் �ல�ன. 
சாதாரண �ைல �ரும்� சமாதானம் 
மலர்ந்துள்ள காலத்�லாவது இந்த 
வளத்ைத இவர்கள் அனுப�க்க 
ேவண்டுேம!

திரவியம் ேதடும் திராவிடர்களின் 
தீர்க்கப்படாதுள்ள பிரச்சிைனகள்..! 

கருணாகரன்

அதற்கான அர்ப்ப�ப்பு, �றைர-
யும் �றவற்ைறயும் அரவைணத்துச் 
ெசல்லக் கூ�ய �றன், அதற்கான 
�ந்தைன, இைணந்து ெசயற்படக்-
கூ�ய மன ��வு, ஜனநாயகத்�ன் 
�தான ��மானம் என எைவயுேம 
எந்தத் தரப்�டமும் இல்ைல. 

குைறந்த பட்சம் கடந்த காலத்ைதப் 
பற்�ய ம�ப்�ட்ைடேயா ப�ப்�-
ைனகைளேயா கூட இந்தத் தரப்பு-
கள் ெசய்யத் தயா�ல்ைல. அைதப்-
ேபால இன்றுள்ள �ைலைமையக் 
கூடப் பு�ந்து ெகாள்ள மு�யாமேல, 
அ�ேல ஆர்வ�ன்�ேய உள்ளன. 
ப�லாக வழைமயான பசப்பு வார்த்-
ைதகைள – ஏமாற்றுக்கைள அள்� 
இைறப்ப�ேலேய கவனம் ெகாண்�-

த�ேய தற்ேபாது அ�-
காரத்�ல் உள்ள அரசாங்- ளாதார ெநருக்க�, அந்�ய இப்ேபா�ருக்கும் அர�ய�ன் - 

ஒடுக்குமுைற, இன முரண்பாடு 
ேபான்றவற்�னால் ெபாருளாதார 

ேச�ையக் காண மு�ய�ல்ைல. 
ஆனால் நாட்�ல் உருவா��ருக்கும் 
ெபாருளாதார ெநருக்க�ைய தமக்கு 
வாய்ப்பாகப் பயன்படுத்�க் ெகாள்ள 
�ைள�றார்கள். இெதான்றும் பு�ய-
தல்ல. 

கடந்த காலத்�லும் இைதப்ேபால 
ெநருக்க�க�ன்ேபாது அ�காரத்�-
�ருக்கும் அரசுக்கு எ�ராக மாற்றத்-
ைதக் ெகாண்டு வரப்ேபா�ேறாம் 
என்ற குரேலாடு பல சக்�கள் எழுந்து 
வந்�ருக்�ன்றன. 

அண்ைமய உதாரணம், கடந்த நல்-
லாட்�க்கான அரசாங்கமாகும். 

அ�காரத்துக்கு வந்தது. 
இதற்குச் சர்வேதச ஆதரவு என்ற 

வைக�ல் இந்�யா – ேமற்குலக ஆத-

13 ஆவது திருத்தத்ைத 

 நைடமுைறப்படுத்துவதில் கூட 

 ஒன்றிைணய முடியாத தமிழர் தரப்பு 

சுஐப் எம். கா�ம்-
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சுமித்தி தங்கராசா

13க்குள் எமது உரிமமமை முடக்குகின்றோம் 
எனறு ச�ோல்வது விதணடோ்வோதம்

அரசாங்கம் சமஷ்டி தீர்வைத் தரப் ப�ாவை-
தில்லை. நாங்கள் ்கனவில வைாழ்கினபறாம்.
எனகிறார இலைங்்கத் தமிழரசு ்கட்சியின 
து்ைத் த்லைவைர சீ.வி.ப்க. சிவைஞானம்.

அவைர தின்கரன வைாரமஞசரிக்கு வைழஙகிய 
சசவ்வி பினவைருமாறு:

கேள்வி:- 13வது திருத்தம் குழபெம் ெற்றிய 
உங்களின் நிமைபொடு என்்ன?

பதில்:- 13வது திருத்தம்  எைது தீரவா்க 
அமையாது எ்ன அன்மறைய ்தமைவர்களே 
்ராஜீவ் ்காந்தியிடம் கூறியிருக்கின்றைார்கள். 
அள்த நிமைபொட்டில் ்தான் விடு்தமைப புலி-
்களும் இருந்்தார்கள். விடு்தமைப புலி்களின் 
்தமைவர 13வது திருத்ததம்த எதிரத்தார என்று 
ப�ால்வதில் உடன்ொடில்மை. ஏப்னனில் 
நான் அ்தற்குள் �ம்ெந்்தபெட்ட்னான். 13வது 
திருத்தம் ஒரு தீரவில்மை என்ெது அம்ன-
வரி்னதும் முடிவு. அம்த எதிரக்கின்ளறைாம் 
நீக்குகின்ளறைாம் என்ெதில் நான் உடன்ெட-
வில்மை. 13வது திருத்தம் அ்ரசியைமைபபில் 
உண்டு அம்த அமுல் ப�யய ளவண்டுபைன்று 
கூட்டம் கூடி, ஊட்கங்களுக்கு கூறி இந்தி-

யாவிடம் ள்கட்்கத ள்தமவயில்மை என்ெள்த 
எைது ெதில். இது ள்தமவயற்றை முயற்சி 
என்ெள்த எ்னது ்தனிபெட்ட ்கருதது.

இந்தியாமவ ள்கா்ர ளவண்டிய நிமை ஏற்-
ெட்டால் அமைதியா்க ளைாடிக்கு ஒரு ்கடி-
்ததம்த எழுதியிருக்்கைாம். அ்ரசியைாக்கி 6 
்கட்சிளயா 7 ்கட்சிளயா இமைந்்தது, அதில் 
எ்னக்கு உடன்ொடில்மை. ்தமிழ்ரசு ்கட்சி-
மயயும் ள�ரததுத ்தான் ப�ால்கின்ளறைன். 
இந்தியா மி்கபபெரிய நாடு, இந்தியா 
எங்கமே ள்கட்டு ஒன்றுளை ப�யய-
வில்மை. நாங்கள் ள்கட்டம்தயும் ப�ய-
யவில்மை. 

எ்னளவ இம்த குழபபியது து்ரதிர்ஷட-
ைா்னது என்ெள்த எ்னது ்கருதது. 13வது 
திருத்தததில் அதி்கா்ரங்கள் இல்மைபயன்று 
ப�ால்கின்றைார்கள். 13வது திருத்தத்தால் 
உருவாக்்கபெட்ட ைா்காை �மெ ொ்ராளு-
ைன்றைம் அல்ை. 13க்குள் எைது உரிமைமய 
முடக்குகின்ளறைாம் என்று ப�ால்வது வி்தண்-
டாவா்தம். 1988 இல் இருந்து இன்றுவம்ர 
அதி்கா்ரபெகிரவிற்்கா்கப ளொ்ராடித்தாள்ன 
வந்திருக்கின்ளறைாம். இம்த ஒரு பெரிய 
விடயைாக்கி, இந்தியா ள்கட்டப்தன்று, 

இந்தியா ள்கட்டிருந்்தால், �ம்ெந்்தன் ஐயாவி-
டம் ள்கட்டிருபெர்கள். ஏப்னன்றைால் அவர 
ள்தசிய ்கட்சியின் ்தமைவர. 7 ்கட்சியிடம் 
இந்தியா ள்கட்டப்தன்று இந்தியாமவயும் 
அவைா்னபெடுததி, ்தனித்தனி ்கட்சியா்க ள்கட்-
டிருக்்கைாம் ்தாள்ன, ஏள்தா �ா்தம்னபயன்று, 
உள்ேம்தயும் கிண்டிவிட்டது ளொை, நி்ரா்க-
ரிபெப்தன்ெது அ்ரா�ாங்கததின் நி்கழ்ச்சி நி்ர-
லுக்கு இடம்ப்காடுபெம்த ளொை உள்ேது. 
புதிய அ்ரசிைமைபபு வந்்தால், ைா்காை �மெ 
முமறைமைமய இல்ைாப்தாழிக்்க ளவண்டு-
பைன்ெது அ்ர�ாங்க ைட்டததில் ெைைா்க 
உள்ேது. �ரவள்த�ம் என்றைால் யார அந்்த �ர-
ள்த�ம். இந்தியாமவ மீறி ஒரு �ரவள்த�மும் 
இைஙம்கக்கு வ்ராது. 

13வது திருத்தம் எைது அ்ரசியல் அபி-
ைாமை்களுக்கு எதிரொரபபு்களுக்கு தீரவு 
அல்ை. 13வது திருத்தததில் ெை விடயங்கள் 
உள்ே்ன. அது எைது உரிமைமய �்ரைா்கதி 
ப�யவ்தா்க அல்ை. 13வது திருத்ததம்த நி்ரா-
்காரிக்்கவும்  இல்மை. ஒரு தீரவு எட்டபெட 
ளவண்டும் என்ெதில் ப்தளிவா்க இருந்்தவர.
இது ்தான் தீரபவன்றைல்ை. ஒரு ்கட்டமைபபு 
உச்� ்கட்ட தீரமவ ெரிசீலிக்்கத ்தயார என்று 
ப�ான்்னவர. அவம்ர இந்்த கூட்டுக்்களில் 
இழுக்்கத ள்தமவயில்மை 'ெட்டு ளவட்டிக்கு 
ஆம�பெட்டு ்கட்டிய ள்காவைமும்' இல்ைா-
ைல் ளொ்கப ளொகின்றைது. 

இருக்கின்றை ைா்காை �மெயில் �ாதிக்்கக் 
கூடியவற்மறைக் கூட நாங்கள் ப�யயவில்மை. 
ப�யயவிடவும் இல்மை. 13வது திருத்ததில் 
்தவறில்மை. 

கேள்வி:- �ம்ெந்்தன் ஐயா ம்கபயாபெமிட்-
டுள்ோர அம்த ்தவபறைன்று ப�ால்கின்றீர-
்கோ?

பதில்:- ள்தமவயற்றை விடயம். ம்கபயாபெ-
மிடாவிட்டால் இந்தியாவிற்கு எதி்ரா்னவர்கள் 
என்று ப�ால்லிவிடுவார்கள். இந்தியா ப�ான்-
்னப்தன்றைால், இந்தியா மு்தைாவ்தா்க ப�ால்ை 
ளவண்டியது �ம்ெந்்தருக்கு. உங்களுக்கு 
அல்ை . எைது 10 ்கட்சி கூட்டதம்தக் குழபபி-
யது ப்ரளைா ்கட்சியி்னர ்தான். பின்்னணி யார. 
7 ்கட்சிக்்கா்ரர்களும் ம்கபயாபெமிட்டதும் 
வந்துவிட்ட்தா? இல்மைளய? நாங்கள் ்தான் 
மு்தன்மு்தலில் �ை்ஷடி ள்கட்ளடாம். இன்றும் 
இமைபொட்சிமயத ்தான் ள்கட்கின்ளறைாம். 
அதில் எந்்த ைாற்றுக் ்கருததும் கிமடயாது. 13 
ளவண்டாம்,என்றைால் இருக்கிறைம்தயும் இழந்-
துவிட்டு நிற்்க ளவண்டியது ்தான். வடகிழக்கு 
இமைந்்தது ்தான் ைா்காை �மெ �ை்ஷடி 
அமைபபு பவளறைஙகும் 
ள�ரந்்தா வருகின்றைது. இந்்த 
்தாய்கததில் ்தாள்ன ைா்காை 
�மெ முமறைமை வ்ரப 
ளொகின்றைது. �ை்ஷடி ்தான் 
தீரவு அது ்தான் எங்களின் 
ள்காரிக்ம்க. அதில் எந்்த 
ைாற்றைமும் கிமடயாது. 

ததாடர் 15ஆம் பக்கம்...

,yq;;if JiwKfq;fs; mjpfhurig

fhyp JiwKf mgptpUj;jp nraw;wpl;lj;jpw;fhd KjyPl;bw;fhd
Kd;jifikf;fhd Mh;t ntspg;ghl;bw;fhd miog;G

(IEOI No.: SLPA/EOI/GPDP/2022-01)
1.  ,yq;if rdehaf Nrh\ypr Fbaurpd; JiwKfq;fs; kw;Wk; fg;gw; Nritfs; mikr;rpd; 

Mjpf;fj;jpd; fPOs;s nfhOk;G JiwKfj;jpYk; (JiwKfk; vd;W miof;fg;gLk;) 
,yq;ifapd; Vida th;j;jf JiwKfq;fspYk; mgptpUj;jp> guhkhpg;G> ,af;fk; kw;Wk; 
JiwKfk; kw;Wk; Vida NritfSf;fhf jpUj;jg;gl;lthW 1979 Mz;bd; 51 Mk; ,yf;f 
,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurig rl;lj;jpdhy; ,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurigahdJ 
jhgpf;fg;gl;Ls;sJ. 

2.  ,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurigahdJ Rw;Wyhj;Jiw nraw;ghLfis gpujhdkhf 
ikag;gLj;jp gpuhe;jpa JiwKfkhf fhyp JiwKfj;ij mgptpUj;jp nra;tjw;F 
jpl;lkpl;Ls;sJ. tpgukhd tbtikg;ghdJ mlq;fyhd JiwKf trjpfshd Muk;g ngWif 
Ntiyfs; ,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurigapdhy; g+h;j;jp nra;ag;gl;Ls;sd. fhyp 
JiwKf mgptpUj;jp nraw;wpl;l cj;Njrpg;gpw;fhf KjyPl;lhsnuhUtiu njhpT nra;tjw;fhd 
nraw;ghl;bd; KjyhtJ Kd;jifik fl;lNk Mh;t ntspg;ghl;bw;fhd ,e;j miog;ghFk;. 

3.  fhyp JiwKf mgptpUj;jp nraw;wpl;lj;jpw;fhf Mh;tKs;s rhuhh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l 
tpz;zg;gq;fis mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l Ngr;Rthh;j;ij FOtpd; jiyth; 
,j;jhy; miof;fpd;whh;. Kd;jifikAs;s tpz;zg;gjhhpfspd; njhpthdJ kjpg;gPl;L 
nraw;ghnlhd;wpw;F cl;gLj;jg;gLk;. Kd;jifikf;fhd jfTj;jpwdhdJ Mh;t ntspg;ghl;L 
Mtzj;jpd; miog;gpy; tpgukhf tpghpf;fg;gl;Ls;snjd;gJld; mjdJ khjphp gpujpnahd;W 
,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurigapd; jpl;lkply; kw;Wk; mgptpUj;jpf;fhd gpujhd 
nghwpapayhshpd; mYtyfj;jpy; ghh;itf;fhf itf;fg;gl;Ls;sJ ( 1 Mk; Fwpg;ig ghh;f;fTk;).

4.  Mh;tKs;s rhuhh; Mh;t ntspg;ghl;bw;fhd Mtzj;ij fPNoAs;s 1 Mk; Fwpg;gpYs;s 
Kfthpapy; 2022 ngg;uthp 9 Mk; jpfjpapypUe;J 2022 khh;r; 31 Mk; jpfjp tiuAk; rhjhuz 
Ntiy ehl;fspy; K.g. 10 kzpf;Fk; gp.g. 4 kzpf;Fkpilapy; ,ytrkhf ghPl;rpf;fyhk;. 

5.  fPNo tiuaWf;fg;gl;l fhyg;gFjpapy; thp mlq;fyhd Ik;gjpdhapuk; ,yq;if &ghit 
(50>000 ,.&gh) kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf nrYj;jpa gpd;dh;> fPNoAs;s 1 Mk; Fwpg;gpYs;s 
Kfthpf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk; ve;jnthU Mh;tKs;s 
rhuhhpdhYk; Mh;t ntspg;ghl;L Mtzq;fSf;fhd miog;gpd; KOikahd njhFjpnahd;iw 
nfhs;tdT nra;ag;glyhk;.

6.  Mh;t ntspg;ghl;bw;fhd nraw;ghl;L ml;ltizahdJ gpd;tUkhW: 

           epfo;T jpfjp kw;Wk; Neuk; ,lk;

m. Mh;t ntspg;ghl;L Mtz 
miog;ig toq;Fjy;

2022 ngg;uthp 9 Mk; jpfjp K.g. 10 
kzpapypUe;J 2022 khh;r; 31 Mk; 
jpfjpad;W gp.g. 2 kzp tiuAk;

1 Mk; 
Fwpg;G

M. Mh;t ntspg;ghl;bd;Kd; $l;lk; 2022 khh;r; 16 Mk; jpfjpad;W K.g. 
10 kzpf;F

2 Mk; 
Fwpg;G

,. Mh;t ntspg;ghl;L Mtzj;jpw;fhd 
miog;gpw;fhd njspTWj;jy;fSf;fhf 
tpz;zg;gpg;gjw;F Mh;tKs;s 
rhuhh;fSf;fhd ,Wjp jpfjp

2022 khh;r; 23 Mk; jpfjpad;W.

<. Mh;t ntspg;ghl;L Mtzj;jpd; 
miog;gpw;fhd njspTWj;jy;fis 
,yq;if JiwKf mjpfhurigapdhy; 
toq;Ftjw;fhd ,Wjpj; jpfjp

2022 khh;r; 31 Mk; jpfjpad;W

c. Mh;t ntspg;ghLfis rkh;g;gpg;gjw;fhd 
,Wjpj; jpfjp

2022 Vg;uy; 7 Mk; jpfjpad;W gp.g. 
2 kzpf;F

2 Mk; 
Fwpg;G

C Mh;t ntspg;ghLfis jpwj;jy; 2022 Vg;uy; 7 Mk; jpfjpad;W gp.g. 
2 kzpf;F

2 Mk; 
Fwpg;G

 1 Mk; Fwpg;G:

  gpujhd nghwpapayhsh; (jpl;lkply; kw;Wk; mgptpUj;jp) ,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurig> 
45> nya;ld; g];jpad; tPjp> nfhOk;G-1> ,yq;if.

  njhiyNgrp ,y.: +94(0) 112483456.  njhiyefy; ,y.: +94 (0) 112323055.   
kpd;dQ;ry; Kfthp: cepd@slpa.lk

  2 Mk; Fwpg;G: 

  jiyth;> mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l Ngr;Rthh;j;ij FO> JiwKfq;fs; kw;Wk; fg;gw; 
Nritfs; mikr;R. ,y. 19> irj;jpa tPjp> nfhOk;G-1.

7.  Mh;t ntspg;ghLfis jahhpj;jy; kw;Wk; rkh;g;gpj;jy; njhlh;ghf Mh;tKs;s rhuhh;fSf;Nfw;gLk; 
ve;jnthU MFnryTfs; my;yJ nrytpdq;fSf;F mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l 
Ngr;Rthh;j;ij FONth my;yJ ,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurigNah nghWg;Ngw;f 
khl;lhJ. 

jiyth;>
mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l Ngr;Rthh;j;ij FO.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp mYty;fs; ,uh[hq;f mikr;R

cs;@H mgptpUj;jp Mjhu nraw;wpl;lk; nraw;wpl;l ID ,yf;fk; : P 163306

fpof;F khfhzk; - jpUNfhzkiy 

1.  cs;@H mgptpUj;jp Mjhu nraw;wpl;lj;jpw;fhf cyf tq;fpaplkpUe;J ,yq;if rdehaf Nrh\yprf; 

FbaurhdJ> fld; xd;iwg; ngw;Ws;sJ. ,f;fld; njhifapd; ngWiffspd; xU gFjpia fPNoAs;s 

ml;ltizapy; fhzg;gLk; Ntiyfspd; gzf;nfhLg;gdTfSf;fhfr; nrytpl cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. 

2.  gl;lzk; kw;Wk; #oy; gpuNjr rigapd; ngWiff;FO kw;Wk; cs;@H mjpfhu rigapd; ngWiff;FOtpd; 

jiytH> fPNoAs;s ml;ltizapy; tpghpf;fg;gl;Ls;s Ntiyfspw;fhf> jifikAk; jFjpAk; ngw;Ws;s 

tpiykDjhuHfsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis miof;fpd;whH. 

3. ,t;tpiykDthdJ> Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; Kiwikapd; (NCB) gpufhuk; elhj;jg;gLk;. 
4.  xg;ge;jj;ijg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd jifikfisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf> rpj;jpfukhd tpiykDjhuH> 

mgfPHj;jpahNdhH gl;baypy; NrHf;fg;glhjtuhf ,Ug;gJld;> epHkhzf; ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhu 

rigapy; (CIDA) gpd;tUk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s juj;jpw;fhfg; gjpT nra;ag; ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;. 

5. Njitahd jifikfs; tpiykDg;gbtq;fspd; 4Mk; gphptpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sd. 

6.  ,jw;fhf MHtKs;s tpiykDjhuHfs; gl;lzk; kw;Wk; #oy; gpuNjr rigapd; jiytH/ nrayhshplk; 
Nkyjpf tpguq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhnkd;gJld;> mNj Kfthpapy; ve;jnthU Ntiy ehl;fspYk; 

K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 4.00 kzp tiu tpiykDg;gbtq;fisg; ghPl;rpj;Jg; ghHf;fyhk;. 

7.  2022.02.14 Kjy; 2022.03.07 tiuAk; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiu MHtKs;s tpiykDjhuHfs; 

vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkHg;gpj;J gl;lzk; kw;Wk; #oy; gpuNjr rigapy; ,jw;fhd Mq;fpy 

nkhopapy; jahhpf;fg;gl;Ls;s KOikahd tpiykDg;gbtj; njhFjpnahd;iw nfhs;tdT nra;Jnfhs;syhk;. 

8.  2022.03.08 md;W gp.g. 3.00 kzpf;F Kd;dH> ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s Kfthpf;F tpiykDf;fs; 

xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhFk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; %lg;gl;lJk; 

cldbahfNt> mit rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuHfspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 

9.  fPNoAs;s ml;ltizapy fhzg;gLk; tpguq;fspd; gpufhuk;> tpiykDf;fSld; tpiykDg;gpizankhd;W 

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

10.  2022 ngg;uthp 28Mk; jpfjp gp.g. 2.30 kzpf;F Fwpj;j cs;@uhl;rp kd;wpy; tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lk; xd;W 

eilngWk;. ,jw;fhf MHtKs;s tpiykDjhuHfs; jkJ nrhe;j nrytpy; ,f;$l;lj;jpy; fye;Jnfhs;syhk;. 

jiytH> 

gl;lzk; kw;Wk; #oy; gpuNjr rig> 

cg;Gntsp - jpUNfhzkiy. 

2022.02.09

njhlH 

,yf;fk;

cs;@uhl;rp 

kd;wpd; ngaH
Ntiy tpguk; kw;Wk; tpiykD ,yf;fk;

ngNrt 

mlq;fyhf 

tpiykDtpd; 

njhif 

(kpy;ypadpy;)

ngWif 

mikg;gpd; 

ngaH

tpiykDg; 

gbtq;fisg; 

ngw;Wf; nfhs;Sk; 

,lk; kw;Wk; 

njh.Ng. ,yf;fk; 

tpiykDf;fs; 

rkHg;gpf;fg;gl 

Ntz;ba ,lk;

tpiy 

kDg; 

gbtj;jpd; 

tpiy

Njitahd tpiyk-

Dg; gpizak; tpiykDr; 

nry;Ygbf; 

fhyk; 

(tiuAk;)

tpiy 

kDg; 

gpizj; 

njhif 

nry;Y 

gtbf; 

fhyk;

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

01 jpUNfhzkiy 

gl;lzKk; 

#oYk; gpuNjr 

rig

gyNehf;Ff; fl;llj;jpw;fhd kw;Wk; thrpf;Fk; kz;lgj;jpw;fhd 

jsghlg; ngWif 2022.1.EP - TRI - jpUNfhzkiy gl;lzKk; kw;Wk; 

#oy; gpuNjr rig

3.00 jpUNfhzkiy 

gpuNjr rigapd; 

gl;lzk; #oy;

jpUNfhzkiy 

gpuNjr rig 

gl;lzk; kw;Wk; 

#oy; 026-2222150

jpUNfhzkiy 

gpuNjr rig 

gl;lzk; kw;Wk; 

#oy;

3>000.00 30>000.00
06.06.2022 

tiuAk; 
09.05.2022

02
gpujhd mYtyfj;jpw;F #hpa xspj;njhif xd;iwj; jhgpj;jy;; 

2022.1.EP.Tri jpUNfhzkiy gl;lzk; kw;Wk; #oy; gpuNjr rig. 
5.00 3>000.00 50>000.00

15.06.2022 

tiuAk; 
27.05.2022

jiytH> 

jpUNfhzkiyg; gl;bzKk; #oYk; gpuNjr rig> 

cg;Gntsp jpUNfhzkiy.

09.02.2022
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முதலாவது, ரஷ்ய ஜனாதிபதி குளிர்ால 
ஒலிம்பிக் பபாட்டியின் ததாடக்் நி்ழ்-
வில் 04.02.2022 அன்று ்லந்து த்ாண்-
டதுடன் இரு நாட்டுக்குமான இராணுவ 
வர்தத் புரிதல் எட்டபபட்டது. இரு தலல-
வர்ளது கூட்டறிக்ல்யிலும் பநட்படா-
வின் விஸதரிபலபயும் அதமரிக்்ாவின் 
அணுகுமுலைல்யயும் ்ண்டி்தததுடன் பபார 
ஒன்றுக்்ான வாய்பபுக்்லள ரஷ்யா சீனா -
வுடன் இலைந்பத எதிரத்ாளவதற்ான 
புரிதலும் ஏறபடு்ததபபட்டது. அது மட்டு -
மன்றி பநட்படாவினது தீவிர்ததன்லமல்ய 
கூட்டா் எதிர த்ாளவதுடன் உல்ளாவி்ய 
அலமதிக்கு இரு நாடு்ளும் ஒன்றிலைந்து 
தெ்யல்படுவதா்வும் கூட்டறிக்ல்யில் 
ஒபபுக்த்ாண்டன. பபார பதறைமும் 

பநட்படாவின் மிரட்டலும் ரஷ்ய ஜனாதி-
பதியின் பீஜிங் விஜ்ய்ததிறகு பின்னர மாற-
ைமலட்ய ஆரம்பி்ததது. ஏற்னபவ பாரி்ய 
உடன்பாடின்றி ஒ்ததுலை்தத இரு பதெங்-
்லளயும் பபார பதறைம் ஒன்றிலை்ததது-
டன் பலமான இராணுவ உடன்பாட்டுக்கு 
இட்டுச் தென்றுவிடும் என்ை அச்ெ்தலத 
பமறகுல்்ததிறகு ஏறபடு்ததி்யது. அதிலும் 
அதமரிக்்ா பிரிட்டன் பபான்ை நாடு்ளின் 
தலலலம்ள உக்லரனுடன் ஏறபடு்ததி்ய 
தநருக்்ம் அதி் குைபப்தலத ஐபராபபாவுக்-
குள உருவாக்கும் நிலலல்ய உைரக்கூடி்ய-
தா் அலமந்திருந்தது. அது ரஷ்யாலவயும் 
பாதி்ததது. அதலன எதிரத்ாளளும் வித்ததி-
பலப்ய சீனாவுடனான தநருக்்்தலத விளாடி-
மிர புட்டின் ஏறபடு்ததினார.

இரண்டாவது, ரஷ்ய ஜனாதிபதியின் 
சீன விஜ்யம் நிலைவு தபறைதும் ஐபராப-
பாவுக்குள தலலத்யடு்தத பிரிட்டன் பின்-
வாங்் பிரான்ஸ ஜனாதிபதி இம்மானுவல் 
மக்பரான் ரஷ்யாவுக்கு 07.02.2022 இல் 
ப்யைமானார. அவர புட்டினுடன் உக்லரன் 
பபார பதறை்தலத தவிரக்கும் நடவடிக்ல்க்-
்ான பபச்சுக்்லள ஆரம்பி்ததார. அவர புட்-
டினுடனான பபச்சு்்ளுக்கு பின்பு ்ரு்தது 
ததரிவிக்கும் பபாது இபபபச்சுவார்தலத 
அவசி்யமானது. ஐபராபபாக் ்ண்ட்ததின் 
பாது்ாபபிறகும் உறுதிபபாட்டுக்குமான 
சூைலல உருவாக்் உதவுதமனவும் புட்டினு -
டனான ெந்திபபு பபார பதறை்தலத தணிப-
பதற்ான முதல்படி என்றும் ததரிவி்ததார. 
ரஷ்ய ஜனாதிபதி மக்பரானின் ம்ததி்யஸத 
நடவடிக்ல்ல்ய பராட்டி்யதுடன் நம்பிக்ல் 
அளிபபதா் ததரிவி்ததார. பிரான்ஸ ஜனாதி -
பதி 08.02.2022 உக்லரன் தலலந்ரான கீவ் 
தென்று உக்லரன் ஜனாதிபதி பவாபலாடி-
மிர தஜதலஸன்ஸகியுனான பபச்சுவார்த -
லதல்ய பமறத்ாண்டார. அபபபாது ் ரு்தது 
ததரிவி்தத பிரான்ஸ ஜனாதிபதி ெமரெப பபச்-
சுவார்தலத ஆரம்பிபபதற்ான வாய்பபுள-
ளதா் ததரிவி்ததார. அபத பநரம் உக்லரன் 
ஜனாதிபதி தவறறு வார்தலத்லள நான் நம்-
பவில்லல. உறுதி்யான நடவடிக்ல்்லள 
எடுபபதன் மூலம் ஒவ்தவாரு அரசி்யல்வா-
தியும் தவளிபபலட்யா் இருக்்முடியும் 
என்ைார. பிரான்ஸ ஜனாதிபதியின் ம்ததி-
்யஸத மு்யறசியில் அடு்தத ்ட்டமா் பஜரம-
னியின் தலலந்ரான பபரலினுக்குச் தென்று 
அங்கு பஜரமன் மறறும் பபாலந்து தலலவர -
்ளுடன் இலைந்து உக்லரனுக்்ான கூட்டு 
ஆதரலவ தவளிபபடு்ததினர. 

மூன்ைாவது, மக்பரானின் ரஷ்ய விஜ்ய்த-
திறகு ெமலத்யா் பஜரமன் தலலவர ஓலாப 
போல்டஸ அதமரிக்்ாவுக்கு விஜ்யம் 

பமறத்ாண்டார. அதமரிக்் ஜனாதிபதி பஜா 
லபடனுடன் உக்லரன் விட்யம் குறி்தது பபச்-
சுவார்தலதயில் ஈடுபட்டார. இரு தலலவர்-
ளும் பபச்சுக்்ளுக்கு பின்னர ்ரு்தது்த ததரி-
வி்தத அதமரிக்் ஜனாதிபதி உக்லரயின் 
மீது ரஷ்யா பலடத்யடு்ததால் ரஷ்யாவிலி-
ருந்து பஜரமனிக்கு தபறபைாலி்யப தபாருட்-
்லள த்ாண்டு தெல்லும் 'பநாட் ஸ்ரீம்' என 
அலைக்்பபடும் எரிவாயுகுைாய் வினிப்யா-
்ம் துண்டிக்்பபடும் என எச்ெரி்ததார. இது 
்ருங்்டல் வழி்யா் ரஷ்யாவிலிருந்து பஜர-
மனிக்கு எரிவாயு மறறும் தபறபைாலி்யப 
தபாருட்்லள த்ாண்டு தெல்வதற்ான 
குைாய் திட்டமாகும். 2019 டிெம்பரில் ஆரம் -
பிக்்பபட்டு 2022 இல் நிலைவு தபறறுள-
ளது. எனினும் அதற்ான விநிப்யா்ம் ஆரம் -
பிக்்பபடவில்லல. 1230 கீ.மீ. நீளமுலட்ய 
இ்ததிட்டம் பமறகு ஐபராபபாலவ பநாக்கி 
விஸதரிக்் வாய்பபுளளதா்வும் ததரி்யவ-
ருகிைது. ரஷ்யாவின் தபாருளாதார இருபபு 
எரிவாயு மறறும் தபறபைாலி்யப தபாருட்-
்ள ஏறறுமதியிபலப்ய அதி்ம் தங்கியுள-

ளது. அவ்வாபை பஜரமனி உட்பட பமறகு 
ஐபராபபி்ய நாடு்ள ரஷ்யாவின் எரிவாயு 
மறறும் தபறபைாலி்யப தபாருட்்லளப்ய 
இைக்குமதி தெய்து வருகின்ைன. 

நான்்ாவது, இ்ததல்்ய இராஜதந்திர 
மு்யறசி்ள ஒருபக்்ம் அலம்ய தபலாரஸ 
நாட்டுடன் இலைந்து ரஷ்யா பபாரபபயிறசி 
ஒன்றிலன ஆரம்பி்ததுளளது. 10 நாட்்ள 
நீடிக்கும் பபாரபபயிறசி்யானது பதறை்தலத 
பமலும் அதி்ரிக்கும் என பபாரி்யல் ஆய்வா-
ளர்ள குறிபபிடுகின்ைனர. ஆனால் அ்தத-
ல்்ய பபார ஒ்ததில்்ள பபாலர தவிபபதற-
கும் வழி்யலமக்்லாம் என்ை உலர்யாடலும் 
முதன்லமபபடு்ததபபடுகிைது. ்ாரைம் 
பநட்படாவின் பபார ந்ரலவ ல்்யாளும் 
உ்ததியுடன் சீனாவுக்கு விஜ்யம் தெய்த ஜனா-
திபதி புடின் தபலாரஸ நாட்டுடன் பபார 
ஒ்ததில்ல்ய பமறத்ாளவதன் பநாக்்ம் 
பநட்படாவின் நடவடிக்ல்க்கு எதிரானதா -
்பவ அலம்யகிைது. அதாவது பநட்படா-
வின் கூட்டு பாது்ாபபிறகு நி்ரான கூட்லட 
உருவாக்கும் உ்ததியில் விளாடிமிர புடின் 

பபார ஒ்ததில்ல்ய முதன்லமபபடு்ததி வரு -
கிைார. அது மட்டுமல்லாது பபாலர இறுதி்த 
ததரிவா் த்ாண்டாலும் அதில் எபபடி 
தவறறி ஈட்டுவததன்ை உ்ததில்யயும் புடின் 
வகு்தது வருகின்ைார. மீள மீள ரஷ்ய ஜனா -
திபதி குறிபபிடுவது பலடகுவிபபானது உக்-
லரயிலன்த தாக்குவதற்ா் அல்ல எனவும் 
அவ்வாபை பபாரப பயிறசியும் பபாருக்்ான 
த்யாரிபபல்ல என்பலதயும் முதன்லமப-
ப்ததுகின்ைார. ஆனால் பநட்படாவின் ந்ர-
வு்லள ்ண்டிபபதுடன் பநட்படாவில் 
உக்லரயின் இலைவலத நிரா்ரிக்கின்ைார. 
அதனால் அவர பபாருக்கு த்யாராகிைார 
என்பபத அதன் அடிபபலட்யாகும். ஆனால் 
பபார என்பவது இரு தரபபுக்கும் இறுதி 
முடிபா்பவ அலமயும்.

ஐந்தாவது ஐபராபபா தன் மீதான ஒரு 
பபாலர தவிரக்் மு்யலுகிைலதக் ்ாைமு-
டிகிைது. பிரான்ஸ ஜனாதிபதியின் ந்ரவு 
அதமரிக்்ாவின் நலன்்ளுக்கு மாைானதா -
்பவ அலமந்துளளது. 

(15ஆம் பக்்ம் பாரக்்)
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அண்லமயில் உ்ததிப்யா்பூரவமான 
தவளிபபடு்ததபபட்ட த்வல்்ளின் படி 
பால்மா, எரிவாயு, ப்ாதுலம மாவு மறறும் 
சீதமந்து ஆகி்ய நான்கு தபாருள்ளுக்கு மித-
மானததாரு தட்டுபபாடு நிலவுவதா் அர -
ொங்்ம் ஒ்ததுக்த்ாண்டபதாடு இைக்குமதி-
்ள மூலம் தட்டுபாட்லட நீக்் நடவடிக்ல் 
எடுபபதா்வும் கூைபபட்டுளளது. 

ஒரு புைம் தபாருள விலல்ள ததாடரந்து 
அதி்ரி்ததுச் தெல்லும் அபத பவலள அதி் -
ரி்தத விலல்ளிலும் தபாருள்ள தட்டுபபா-
டா் இருபபதனால் ்ளளச்ெந்லத விலல்ள 
பதாறைம் தபறறு அதிகூடி்ய விலல்லள 
தெலு்தத நு்ரபவார நிரபபந்திக்்பபடுகின்ை-
னர. உதாரைமா் சீதமந்து லபக்்ற ஒன்றின் 
விலல 2021 ஒக்படாபர மாதம் 7ஆந் தி்தி 
1275 ரூபாவா் அதி்ரிக்்பபட்டது. பின்னர 
2022 ஜனவரி 1ஆந் தி்தி 1375 ரூபாவா் 
பமலும் அதி்ரிக்்பபட்டது. ஆனால் இந்த 
அதி்ரிக்்பபட்ட விலலயிலும் சீதமந்லத 
ெந்லதயில் தபைமுடி்யாதுளளதா் ்ட்டட்த-
துலை வட்டாரங்்ள ததரிவிக்கின்ைன.

்ளளச்ெந்லதயில் ஒரு லபக்்ற சீதமந்து 
2000 ரூபாவுக்கு விற்பபடுகிைது. பால்மா, 
ப்ாதுலம மா பபான்ைலவ ெந்லதயில் 
பபாதி்யளவில் ல்யிருபபில் இல்லல. 
எரிவாயுவும் பதலவக்ப்றப உடனடி்யா் 

த்ாளவனவு தெய்்ய முடி்யாத நிலல 
நிலவுகிைது. எரிவாயு விநிப்யா்்ததர்ள 
டிலிவரி ்ட்டைம் என்ை தப்யரில் அதன் 
விலல்ளில் மாறைங்்லள தெய்வலத-
யும் அவதானிக்் முடிகிைது. 

ொதாரைமான தலலவலிக்கு மக்்ள 
ப்யன்படு்ததும் பரசிறைபமால் வல்-
யிலான மருந்துக்கு தட்டுபாடு ஏறபட்-
டுளளலமக்்ான ்ாரைம் இதுவலர 
ததரி்யவில்லல. குலைந்த பட்ெம் அரெ 
மருந்தாக்்ற கூட்டு்ததாபனம் விநிப்யா-
கிக்கும் இது பபான்ை ொதாரை மருந்து 
வல்்ளுக்கு ஏன் தட்டுபபாடு ஏறபட்-
டுளளது என்பலத உரி்ய அதி்ாரி்ள கூை 
பவண்டும். 

மரக்்றி வல்்ளின் விலல்ள உச்ெ்ததி-
லிருந்து ெறறு கீபை இைங்கி வந்திருபபதா் 
ெந்லத வட்டாரங்்லள பநாக்கும்பபாது 
புலனாகிைது. ொதாரை ெந்லத நிலலலம-
யில் 250 ரூபாவிலிருந்த ஒரு கிபலா ்றி-
மிள்ாயின் விலல்ள ெடுதி்யா் 900 
ரூபாவுக்கு எகிறிச் தென்று இபபபாது 600 
ரூபா மட்ட்ததிறகு இைங்கி வந்திருபபது 
அதன் விலல குலைந்திருபபது பபான்ை-
ததாரு பதாறைபபாட்லட நு்ரபவாருக்கு 
ஏறபடு்ததினாலும் கூட ஆரம்ப்ததிலிருந்த 

விலல்ளுடன் ஒபபிடுல்யில் அது இரும-
டங்கிறகும் பமறபட்டததாரு அதி்ரிபபா -
கும். மரக்்றி வல்்ள பலவறறின் விலல-
்ளின் பபாக்கு்ள இவ்வாபை உளளன. 
முட்லட, மீன் இலைச்சி பபான்ைவறறின் 
விலல்ளும் ெடுதி்யான அதி்ரி்ததுளளன.

இந்நிலலயில் ொதாரை குடும்பங்்ளின் 
வாழ்க்ல்ச் தெலவு தாங்் முடி்யாத அள-
வுக்கு அதி்ரி்ததுளளது. மறுபுைம் 117 
ரூபாவா் இருந்த ஒரு லீறைர தபறபைாலின் 
விலல அண்லமயில் 177 ரூபாவா் அதி்ரிக்-
்பபட்டது. இலங்ல்யில் இ்யங்கும் இரு 
தபறபைாலி்ய நிறுவனங்்ளில் ஒன்று அதன் 
விலலல்ய பமலும் அதி்ரி்தது 184 ரூபா -
வுக்கு விறபலன தெய்கிைது. இந்தி்யாவில் 
நிலவும் தபறபைாலி்ய விலல்லள விடக்-
குலைவா் இலங்ல்யின் தபறபைாலி்ய 
விலல்ள இருபபதா் ததாடரந்து சுட்டிக் -
்ாட்டபபட்டு வந்துளளது.

எதிரவருங்்ாலங்்ளில் மறலை்ய பபாட்டி-
்யாளரும் தபறபைாலி்ய விலல்லள அதி -்
ரிபபதற்ான வாய்பபு்ள பிர்ாெமானதா்்த 

ததரிகின்ைன. மின்ொர உறப்ததி வினிப்யா்்த-
துலை ததாடரச்சி்யான தபறபைாலி்ய்ததுலை-
யின் அழு்ததங்்ளுக்கு உட்பட்டு வருகிைது. 
தபறபைாலி்ய விலல்ளுக்கும் மின்ொர உற -
ப்ததிச் தெலவு்ளுக்கும் அதிகூடி்ய தநருக்-
்ம் நிலவுவதால் மின்ொரக் ்ட்டைங்்ள 
தபரி்யளவில் அதி்ரிக்்க்கூடி்ய ொ்ததி்யங் -
்ள உளளதா் ஆய்வாளர்ள சுட்டிக்்ாட்டு-
கின்ைனர. 

இலங்ல்யில் மின்ொரக்்ட்டைங்்ள 
அதி்ரிக்்பபட்டால் பமலும் ஒரு சுறறு 
விலல்யதி்ரிபபு்ள ஏறபடுவலத தவிரக்் 
இ்யலாது. இைக்குமதி்த தலட்ள ் ாரைமா் 
உளநாட்டு உறப்ததியில் ஏறபட்டுளள மந்த 
நிலல ஒரு புைம் தபாருளாதார வளரச்சியில் 
பாதிபலப எறபடு்ததுகிைது. மறுபுைம் மக்் -
ளின் வருமான மூலாதாரங்்லள அது மூடி -
விடுகிைது. இலவ இரண்டும் இலைந்து 
தபாருளாதார்ததின் நம்ப்்த தன்லமல்யக் 
ப்ளவிக்குறி்யாக்கி நிச்ெ்யமறை நிலலல்ய 
உருவாக்குகிைது. 

(15ஆம் பக்்ம் பாரக்்)

இலங்கையில் உணவுப் ப�ொருடகைள் 
உள்ளிட்ட அத்தியொவசியப்
ப�ொருடகைளின் வி்லகைளும் 

அத்து்டன் ப�ொதுவொகை எல்லொப் ப�ொருடகைள் 
மற்றும் சே்வ வ்கைகைளின் வி்லகைளும் 
ேமீ�கைொலஙகைளில் ேடுதியொன அதிகைரிப்புக்கு 
உட�டடிருக்கின்்றன. அதுமடடுமன்றி
ேந்தையில் ப�ொருள் தைடடுப்�ொடுகைள்
நிலவுவ்தை �ரவலொகை அவதைொனிக்கை
முடிகி்றது. ேொதைொரண �ரசிட்டசமொல்
வ்கையிலொன ்வத்தியரின் �ரிநது்ர 
சதை்வப்�்டொதை ேொதைொரண மருநதுகைளுக்கும் 
�ொரிய தைடடுப்�ொடு நிலவுகி்றது.

யதைொரத்தைவொதைக் சகைொட�ொடு 
ச�ொரற்்ற உலகைத்்தை ச�ொக்கிய 
�கைரவுக்கு வித்திடுவதைொகை யதைொ-

ரத்தைவொதிகைள் குறிப்பிடுகின்்றனர. இரண்டொம்
உலகைப் ச�ொருக்கு பின்�ொன �னிப்ச�ொர 
அரசியல் ஒழுஙகைொனது வல்லரசுகைளின் 
இரொணுவ வலு்வ அதிகைரித்தைதைன் மூலம் 
உலகைப் ச�ொர ஒன்று ஏற்�்டொது தைவிரத்தை-
தைொகைவும் அதைற்கு அரசுகைளின் இரொணுவ 
மற்றும் ஆயுதை தைள�ொ்டஙகைளின் �லசம 
கைொரணபமனவும் யதைொரத்தைவொதிகைள் 
விவொதிக்கின்்றனர. அத்தை்கைய யதைொரத்தை-
வொதைத்திற்குள்சளசய ரஷய சமற்குலகை 
அரசியல் �கைரகி்றது. உக்்ர்ன ்ம-
யப்�டுத்தி  ரஷயொ ஆரம்பித்தை ச�ொரச் 
சூழல் �டிப்�டியொகை அ்மதி்ய ச�ொக்கிய 
இரொஜீகை �்டவடிக்்கைகைளுக்கு உள்ளொகி்றது. 
உக்்ரனுக்கைொகை அபமரிக்கைொவும் ரஷயொவும் 
ச�ொர புரியப் ச�ொவதைொகை கூ்றப்�ட்ட ச�ொதும் 
சமற்கு ஐசரொப்பிய �ொடுகைளின் ச�ொரின் 
வி்ளவுகைள் தைம்்மசய �ொதிக்கும் என்�-
தைனொல் ச�ொ்ர தைவிரக்கை முயலுகின்்றன. 
அதைற்கைொன இரொஜீகை �கைரவுகை்ள முதைன்்ம-
ப்�டுத்தி வருகின்்றன. இக்கைடடு்ரயும் 
அத்தை்கைய இரொஜதைநதிர �்டவடிக்்கைகை்ள 
அளவிடுவதைொகை அ்மயவுள்ளது.

கலாநிதி 
கக.ரீ.ககேசலிஙகம் 
யாழ். பலகலலககழகம்

ஐக�ாப்பிய அ�சுகளின் இ�ாஜதந்தி� நகர்வும்  
உகல�ன்-�ஷய கபார் பதற்றக குல்றப்பும்

மூடப்படட ப்பொருளொதொரத்த
ந�ொக்கியதொக அ்ைந்துவிடக் கூடொது

ககாளலக சீர்திருததஙகள

இலஙலகப் கபாருளாதா�ததில மிகப்கபரிய
கபாருளாதா�ச் சீ�ாககம் ஒன்ல்றச் கசயய கேண்டியது
தவிர்கக முடியாத ஒன்்றாகும். தலலேலிககு மாததில�
விழுஙகுேது கபால அஙககான்றும் இஙககான்றுமாக
எழுந்தமானமாக தீர்மானஙகலள (ad hoc decisions)
கமறககாண்டு அப்கபாது ஏறபட்டுளள பி�ச்சிலனலய
சமாளிப்பலதகய கடந்த காலததில அ�சாஙகஙகள
கதாடர்ச்சியாகத தமது அ�சியல உபாயமாகக
கலடப்பிடிதது ேந்துளளன

உறபததி பாதிப்பலடய
ேருமான மூலாதா�ஙகள 
பாதிககப்படும். அதனால
மககளின் ககாளேனவு
கசயயும் ஆற்றலும் கசமிககும் 
ஆற்றலும் கடுலமயாக
வீழ்ச்சியலடயும். இது
கதாடர்ச்சியாக நலடகபறும்
பட்சததில கபாருளாதா�ச்
சுருககமலடந்து மந்த
நிலலலய கநாககி நகரும்
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உத்தரகாண்ட், மணிப்பூர், ககாவா, 
உத்தரபிரக்தசம், பஞசாப் ஆகிய 
இந்தியாவில் ஐந்து மாநிலஙகளுக்-

கான க்தர்்தல்கள் நடைபபற ஆரம்பிததுள்்ளன. 
மு்தல் கட்ைமாக இந்தியாவின் மிகப் பபரிய 
மாநிலமான உத்தர பிரக்தசததில் க்தர்்தல் கைந்்த 
பு்தன் கிழடம நடைபபறறது. மு்தல் கட்ைததில் 
58 ப்தாகுதிகளுக்கான வாக்குப் பதிவு நடை -
பபறறுள்்ளது. ்தறகபாது அம் மாநிலம் பா.ஜ. க 
வசம் உள்்ளது. மு்தல்வர் ஒரு இந்து சாமியார். 
கயாகி ஆதிதயாநாத. பா.ஜ.க.டவ எதிர்தது 
சமாஜவா்த கட்சி க்ளததில் இறஙகியுள்்ளது. 
உத்தர பிரக்தசததில் எதிர்க்கட்சிக்ளால் பா.ஜ.
கடவ அடசக்கக் கூடுமானால் அட்த பா.ஜ.க-
வின் ஆட்சிக்கு விழுந்்த பலத்த அடியாகத்தான் 
கரு்த கவண்டும். ஆனால் குடறந்்த பபரும்-
பான்டமயுைனாவது பா.ஜ.க மீண்டும் ஆட்சி 
அடமக்கும் வாயப்கப காணப்படுவ்தாக அரசி-
யல் அவ்தானிகள் கருதுகின்றனர். காரணம், 
வறுடமயும் கல்வி அறிவில் பின்்தஙகியவர்கள் 
பரவலாக வாழும் மாநிலமாகவும், இந்து ம்தத-
ட்தக் காட்டி அரசியல் பசயயும் வாயப்பு அதிகம் 
காணப்படுவ்தாலும் இந்துததுவா பகாள்டகடய 
வலியுறுததும் பா.ஜ.கவுக்கு சாமானியர்களின் 
வாக்டக அள்ளும் வாயப்பு அதிககம.

இக்த சமயம் ்தமிழகததில் நகர்ப்புற உள்்ளாட்-
சித க்தர்்தல் எதிர்வரும் 19ம் திகதி நடைபபற -
வுள்்ளது. இஙகக காணப்படும் 12 ஆயிரதது 
607 இைஙகளுக்கு 57 ஆயிரதது 778கபர் 
கபாட்டியிடுகின்றனர். இத க்தர்்தலில் தி.மு.க கூட் -
ைணியில் டவககாவின் ம.தி.மு.க, திரு -
மாவ்ளனின் விடு்தடல சிறுதட்தகள், 
இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, மார்க்சிஸ்ட் 
கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, மனி்த கநயமக்கள் 
கட்சி, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம்லீக் 
என்பன இடணந்து கபாட்டியிடுகின்-
றன. க்ளததில் அ.தி.மு.க ்தனிதது 
கபாட்டியிடுகிறது. அ.தி.மு.க கூட்ைணி-
யில் இடணந்திருந்்த பா.ம.க மறறும் 
பா.ஜ.க.வும் ்தனிதது நின்கற க்ளம் காண்கின் -
றன. இம் முக்கிய கட்சிகள் ்தவிர, க்த.மு.தி.க, 
நாம் ்தமிழர், மக்கள் நீதி மயயம், அ.ம.மு.க, 
ஆம் ஆதமி மறறும் விஜய மக்கள் இயக்கம் 
என்பனவும் ்தனித ்தனியாகக் க்ளததில் இறஙகி 
உள்்ளன.

இத க்தர்்தலில்  அ.தி.மு.கவுக்கும் தி.மு.
கவுக்கும் இடையிகலகய கபாட்டி காணப்படு -
கிறது. பபரும்பாலான நகர்ப்புற உள்்ளாட்சித 
சடபகட்ள தி.மு.க டகப்பறறுவ்தறகான வாயப் -
புகக்ள காணப்படுகின்றன. அந்்த வாயப்டப 
நீட் க்தர்வு விவகாரம் கமலும் அதிகரிக்கச் 
பசயயுமா என்பக்த ஏடனய கட்சிகளின் கவ -
டலயாக உள்்ளது. ்தமிழ் நாட்டில் 21 மாநக-
ராட்சிகள், 138 நகராட்சிகள், 490 கபரூராட்சி-
கள் காணப்படுகின்றன. இவறறல் 12ஆயிரதது 
838 வார்டுகள் உள்்ளன. இவறறில் எட்ைாயிரம் 
வார்டுகட்ள தி.மு.க  கூட்ைணி டகப்பறறலாம் 
என்பறாரு எதிர்பார்ப்பு உள்்ளது.

்தறகபாதுவடர ஸ்ைாலின் ்தடலடமயிலான 
தி.மு.க அரசு கவகமாகவும் விகவகமாகவும் 
பசயல்படுவ்தாகவும் ஸ்ைாலினின் நிர்வாகம் 
சிறப்பாக இருப்ப்தாகவுகம பபாதுவான ஊைகங-
கள் ப்தரிவிக்கின்றன. ஸ்ைாலின் பசயல்வீரரக 
கணிக்கப்படுகிறார். பகாவிட் பபருந்ப்தாறடறக் 
கட்டுப்படுததியதில் காட்டிய தீவிரம், சமீபததிய 
மடழ பவௌ்்ளததில் கநரடியாக கண்காணிப்பு-
கட்ள கமறபகாண்ைடம என்பன கபசப்படுகின் -
றன. மு்தல்வர் ஸ்ைாலின் பசயல்வீரர்க்ளான 
சில அடமச்சுகட்ள ்தம்முைன் டவததுள்்ளார். 
அவர்கள் விடரவாகவும், விகவகமாகவும் 
பசயல்படுவ்தாகவும் கூறப்படுகிறது.

இதில் உள்்ள ஆபதது என்னபவன்றால், ஏற-
கனகவ நடைபபறற கிராமப்புற உள்ளூராட்சிச் 
சடபத க்தர்்தலில் தி.மு.ககவ பபரும்பாலான 
இைஙகட்ளக் டகப்பறறியது. 19ம் திகதி நடை-
பபறவிருக்கும் க்தர்்தலிலும் பபரும்பாலான 
உள்ளூராட்சிமன்றஙகட்ள தி.மு.க டகப்பறறு-

மானால் ஏறக்குடறய முழுத்தமிழ் நாட்டின் நிர் -
வாகதட்தயும் தி.மு.க டகப்பறறிய்தாகி விடும். 
ஆயிரக்கணக்கான தி.மு.க நிர்வாகிகட்ள 
கமாசடி பசயயவிைாமல், ஊழல் புரியவிைாமல், 
லஞசலாவணியஙகளில் ஈடுபைாமல் தி.மு.க 
்தடலடமயினால் காண்காணிக்கக் கூடுமா? 
அ்தறகான பபாறிமுடறபயான்டற தி.மு.க 
வகுததிருக்கிற்தா? தி.மு.க இக் ககள்விகளுக்கு 
பதில் கண்டு பிடித்தாக கவண்டும்.

இ்தறகு இலஙடகயின் நல்லாட்சிக் காலம் 
ஒரு நல்ல உ்தாரணம். ஊழல் கபர்வழிகட்ளப் 
பிடிப்கபாம். நல்லாட்சிடயத  ்தருகவாம் என 
சூளுடரதது வந்்த நல்லாட்சி, ஆரம்பமான 
சில மா்தஙகளிகலகய பிடணமுறி கமாசடி-
யில் சிக்கியதில் கசார்ந்து கிைந்்த எதிர்த்தரப்பு 
உறசாகம் பபறறது. அடுத்த்தாக உயிர்த்த 
ஞாயிறு குண்டு பவடிப்புைன் அந்்த அரசாஙகம் 
மண் பகௌவியது. இலஙடகடயவிை இரண்டு 
மைஙகு பபரிய மாநிலமான ்தமிழகதட்த கட்டி -
யாளும் கபாது ஏறபைக் கூடிய ்தவறுகள், ஊழல் 
மறறும் லஞசம், முடறககடுக்ளால் ஸ்ைாலின் 
அரசின் அபிமானம் குன்றக்கூடிய வாயப்புகள் 
இருக்ககவ பசயகின்றன. இ்தனால்்தான் மு.க 
ஸ்ைாலின் மிகக் கவனமாகக் காயகட்ள நகர்த-
துகிறார்.

அவர் ்தன் அரசியலுக்கு அவவப்கபாது 
அறிஞர் அண்ணாதுடரடயத்தான் உ்தாரணம் 
காட்டுகிறார். கைந்்த வாரம் ்தமிழக சட்ை மன்-
றததில் நிகழ்ததிய உடரயிலும் 'எமது ஆசான் 
அறிஞர் அண்ணாவினால் பயிறறப்பட்ை நாம்' 
என்று்தான் கூறினார். அண்ணாவின் வழி என்-
பதிலும் ஒரு சாணக்கியம் இருக்கத்தான் பசயகி-
றது.

தி.மு.கடவ க்தாறறுவித்தவர் அறிஞர் 
அண்ணா. அவர் எதிர்க்கட்சியில் இருந்்த கபாதும் 
சரி ஆட்சியில் 1967இல் அமர்ந்்தகபாதும் சரி 
அவர் மீது எந்்தக் கடறயும் இருக்கவில்டல. 
தூயடமயான, ஏடழகளுக்கான, சாமானியரின் 
கமம்பாட்டுக்காகவும் திராவிை சிந்்தடனகளுை-

னும் ஆட்சி பசய்தவர். காமரா-
ஜர் ஆட்சிடயப் கபாலகவ அண் -
ணாவின் குறுகிய இரண்ைாண்டு 
ஆட்சியும் அப்பழுக்கறற்தாககவ 
கபாறறப்படுகிறது.

அவருக்குப் பின்னால் வந்்த 
கடலஞர் கருணாநிதி ஆட்சியில் 
்தான் ஊழல்கள், முடறககடுகள் 
அரஙககறக் ப்தாைஙகின. கடல -
ஞரின் ஆட்சி ஊழல் நிடறந்்த 
ஆட்சி என எம்.ஜி.ஆர் குறறம் 
சாட்டியது; இந்திரா காந்தி கடல-
ஞரின் ஆட்சிடயக் கடலதது 
விசாரடணக் கமிஷன் அடமத-
்தது எல்லாம் பின்னர் நைந்க்த-

றிய நிகழ்வுகள். எனினும் ஊழலும் 
முடறககடுகளும், அரசியல்வாதிகள் 
ககாடி ககாடியாகக் குவிப்பதும் எம். 
ஜி.ஆர். ஆட்சியிலும் ப்தாைர்ந்து 
பஜயலலி்தா காலததில் உச்சம்பபற-
றட்த நாம் அறிகவாம். எனகவ, 
தி.மு.க மீ்தான இந்்த அவப்பபய-
டரக் கட்ளவக்த மு்தல் பணியாகச் 
பசய்தாக கவண்டும் என ஸ்ைாலின் 
தீர்மானிதது காயகட்ள நகர்ததுகி-
றார். ்தன் ஐந்்தாண்டு காலப்பகுதி -
யில் பபரிய குறறச்சாட்டுகள் எதுவும் இல்லா்த 
வடகயில் ஆட்சிடய நைததி, தி.மு.க. ஊழலறற 
ஆட்சிடயத ்தந்்தது என்ற பபயடரப் பபற -
கவண்டும் என ஸ்ைாலின் கருதுகிறார். நான் 
என் ்தந்ட்த கருணாநிதிடயப் கபால ஆட்சி 
பசயகவன் என்றும் கடலஞரின் ஆட்டயத 
்தருகவன் என்றும் ஸ்ைாலின் மக்களிைம் 
பசால்லதப்தாைஙகினால் ்தமிழக வாக்கா்ளர் -
கள் இவர் ்தந்ட்தடயப்கபால ஊழல் கமாசடி 
ஆட்சிடயத்தான் ்தரப் கபாகிறாகரா என சந்க்த -
கம் பகாள்்ளத ப்தாைஙகி விடுவார்கள் என்று 
ஸ்ைாலின் அச்சப்பட்டிருக்கக் கூடும். பஜயலலி-
்தாவின் ஆட்சிடயத ்தருகவாம் என்று எட்டிபா-
டியார் பசான்னாலும் அ்தன் பின்விட்ளவுகள் 
விபரீ்தமாககவ அடமயும்.

இ்தனால்்தான் ்தன் அலுவலகததில் கடலஞர், 
பபரியார் பைஙகளுக்கு நடுவில் அண்ணாவில் 
பைதட்த மாட்டி டவததுள்்ளார். அண்ணா பைத-
ட்தத ்தன் கமடசயிலும் டவததுள்்ளார். அடிக்-
கடி அண்ணாவின் பபயடரயும் உச்சரிக்கிறார். 
அண்ணா ்தன் குறுகிய கால ஆட்சியில் ம்தராஸ் 
என்ற பபயடர ்தமிழ்நாடு எனப் பபயர் மாறறம் 
பசய்தார். ்தமிழ்பமாழி ஆயடவத தூண்டினார். 
குடிடசகளுக்கு பதிலாக கல்வீடுகட்ள அடமக்-
கும் திட்ைதட்தக் பகாண்டு வந்்தார். சுயமரியா-
ட்தத திருமணததுக்கு சட்ை அஙகீகாரம் ்தந்்தார். 
்தமிடழ ஆட்சி பமாழியாக்கினார். பகுத்தறிவு 

அடமப்புகள் சு்தந்திரமாக பசயல்பை இைமளித -
்தார். கஜார்ஜ ககாட்டை ்தமிழக பசயலகததின் 
முகப்பில் 'சததியகமவ ஐயக்த' என்றிருந்்த 
வாசகதட்த வாயடமகய பவல்லும் என மாற -
றினார். கலப்பு திருமணததுக்கு ஆ்தரவு அளித-
்தார். இரண்ைாண்டுகளில் அவர் பசய்தவறறில் 
முக்கியமானடவ இடவயாகும்.

மு.க.ஸ்ைாலினும் இவவாறு பசயல்பை நிடனக் -
கிறார். அவரது ப்தவிகயறபு டவபவததின்கபாது 
ஆளுனர் 'எம்.கக.ஸ்ைாலின்' என ஆரம்பிதது 
டவக்க, கணீபறன்ற குரலில் ஸ்ைாலின், 'முத-
துகவல் கருணாநிதி ஸ்ைாலினான நான்' எனத 
்தமிழில் பசால்ல ஆரம்பிக்க, விருந்தினர்க்ளாக 
வந்திருந்க்தார் அடனவரும் மகிழ்ச்சி ஆரவா-
ரம் பசய்தனர். ககாட்டையில் மட்டும் அமர்ந்து 
ஆட்சிபசயயாமல் பிரச்சிடனகட்ள கநரிடை-
யாக அவ்தானிக்கவும் பசயகிறார். ப்தவிகயறற 
இரண்கை வாரததில் ்தமிழகதட்த ஒரு மா்த 
காலததுக்கு பலாக்ைவுன் பசயயும் துணிச்சல் 
அவருக்கு இருந்்தது.

்தறகபாது அவர் முன்பாக இரண்டு சவால்க்ள 
உள்்ளன.

ஒன்று நீட் க்தர்டவ இரததுச் பசயவது. இரண் -
ைாவது ராஜீவ பகாடல வழக்கில் சிடறயில் 
உள்்ள எழுவடர விடு்தடல பசயவது. இரண் -
டுகம மததிய அரசுைன் கமாதிச் சாதிக்க கவண் -
டியடவ. பா.ஜ.க. ஒரு படழடமவா்த இந்-
துததுவக் காட்சி தி.மு.க அ்தறகு மாறானது 
என்பக்தாடு காஙகிரசுைன் கூட்டு டவததிருக்கும் 
கட்சியும் கூை.

நீட் க்தர்வு என்பது மாணவர்கள் மருததுவக் 
கல்லூரிகளுக்கு அனுமதி அளிப்பது ப்தாைர்-
பான ப்தரிவுப் பரீட்டச. இந்்தத க்தர்வில் 
கபாதுமான புள்ளிகள் பபறறவர்களுக்கக மருத-
துவம் படிக்கும் வாயப்பு வழஙகப்படும். ்தமிழ-
கததில் ்தமிழில் கல்வி கறகும் ஒரு சா்தாரண 
கிராமதது மாணவனால் ஆஙகிலததில் நடைபப-

றும் நீட் க்தர்வில் கலந்து பகாண்டு சிததிபபறு-
வது மிகமிகக் கடினமான ஒரு விஷயம். கமலும் 
்தமிழ் நாட்டில் 69 ச்தவீ்த இை ஒதுக்கீடு அமுலில் 
உள்்ளது. இந்்த ஒதுக்கீட்டைப் பயன்படுததி மருத-
துவம் படிக்க கிராம புறதது மாணவர்க்ளால் 
முடிந்்தது. நீட் க்தர்வு அறிமுகம் ஆன பின்னர் 
கிராமபுற மறறும் பிறபடுத்தப்பட்ை குடும்பஙக-
ட்ளச் கசர்ந்்த மாணவர்க்ளால் நீட் க்தர்வில் சித-
திபபறுவது குதிடரபகாம்பாகிவிட்ைது. எனகவ 

சமூக நீதிடய மீறும் நீட் க்தர்வில் இருந்து ்தமி-
ழகததுக்கு விலக்கு அளிக்க கவண்டும் என்பது 
்தமிழக அரசின் நிடலப்பாைாகும்.

்தமிழகததில் தி.மு.க ஆட்சிக்கு வந்்ததும் நீட் 
க்தர்வு இரததுச் பசயயப்பை கவண்டும் என்பட்த 
வலியுறுததி ஒரு மகசா்தாடவ இயறறியது. 
அட்த சட்ை சடபயில் ஏகமன்தாக நிடறகவறறி 
்தமிழக ஆளுநரிைம் அனுப்பி டவத்தது. அட்த 
அவர் குடியரசு ்தடலவருக்கு அனுப்பி டவக்க 
கவண்டும். ஆனால் ஓராண்டுவடர டவததி-
ருந்்த ்தமிழக ஆளுநர் அட்த சட்ைசடபக்கக 
திருப்பி அனுப்பி டவதது விட்ைார். இட்தய-
டுதது மீண்டும் அக்த மகசா்தாடவ ஏகமன்தக 
சடபயில் கைந்்தவாரம் நிடறகவறறிய ்தமிழக 
அரசு அட்த மீண்டும் ்தமிழக ஆளுநரிைம் 
அனுப்பி டவததுள்்ளது.

சட்ை சடபயில் நிடறகவறறப்பட்ை ஒரு பிகர-
ரடணடய ஆளுநருக்கு அனுப்பி டவதது 
அ்தன் மீது அவர் நைவடிக்டக  எடுக்காமல் சட்ை-
சடபக்கக திருப்பி அனுப்பினால் அட்த மீ்ளவும் 
சடபயில் நிடறகவறறி மீண்டும் ஆளுநருக்கு 
அனுப்பிடவக்கப்படுமானால் சட்ைததின் பிரகா-
ரம், அப் பிகரரடண மீது ஆளுநர் நிச்சயமாக 
நைவடிக்டக எடுதக்தயாக கவண்டும். ஆளுநர் 
அட்த குடியரசு ்தடலவருக்கு அனுப்பி டவத -
க்தயாக கவண்டும். நகராட்சித க்தர்்தல் நடை-
பபறவிருக்கும் ஒரு சமயததில் தி.மு.வுக்கு இது 
சா்தகமாககவ அடமயும் என்பது்தான் கவனிக் -
கப்பை கவண்டியவிஷயம்.

இந்்த உள்ளூராட்சித க்தர்்தலில் நீட் விவகா-
ரம் நிச்சயம் ஒரு முக்கிய தீர்மானிக்கும் அம்ச -
மாக இருக்கப்கபாகிறது. ்தமிழகததுக்கு நீட்டில் 
இருந்து விலக்கு அளிக்க கவண்டும் என்பது-
்தான் ்தமிழகததின் ககாரிக்டக. அட்த பசயய 
கவண்டியது மததிய அரசு. மததிய அரசான 

பா.ஜ.கவுக்கும் தி.மு.கவுக்கும் இடைகய நல்லு-
றவு இல்டல. பகாள்டக அ்ளவிலும் முட்ைல் 
கமா்தல்்தான். எப்படி வை மாநிலஙகட்ள நம்பியி -
ருக்கும் பா.ஜ.க ்தன் ம்தவா்த இந்துததுவாடவ 
டகவிை முடியாக்தா அக்தகபால தி.மு.கவினால் 
ம்த சார்பறற்தன்டமடயயும் டகவிட்டு விை 
முடியாது. எனகவ, பிகரரடணடய இரண்ைாவது 
முடறயாக நிடறகவறறி அனுப்பி டவத்தால் 
மட்டும் நீட்டில் இருந்து விலக்கு கிடைததுவி-
டும் என எதிர்பார்க்க முடியாது. நீட்டில் இருந்து 
விலக்கு என்பது ஒரு பபரிய விஷயம். ஆனால் 
அது ப்தாைர்ந்து நீடிததிருக்கும் வடர ்தமிழக 
அரசியலில் தி.மு.கவுக்கு வாயப்பான காலமும் 
நீடிதது நிடலக்கும்.

இக்தசமயம் ராஜீவ பகாடல வழக்கில் ஏழு -
கபடரயும் விடு்தடல பசயய கவண்டும் என்ற 
ககாரிக்டகடயும் தி.மு.க அரசு ்தனக்கு சாக -
மாககவ டகயாளும். ஏறகனகவ எழுவரில் சில -
ருக்கு பகராலில் பவளிகய வர ்தமிழக அரசு 
அனுமதிததுள்்ளது. எனினும் நீட் க்தர்டவப் 
கபாலகவ ஏழுகபர் விடு்தடலயும் சிரமமானது. 
காலம் எடுக்கக் கூடியது மறறும் மததிய அரசு 
முரண்டு பிடிக்கக் கூடிய விஷயஙகளும் கூை. 
ஆனால் இவவிரண்டு விஷயஙகட்ளயும் தி.மு.க 
ப்தாைர்ச்சியாகக் டகயாளும் கபாது அது தி.மு.
கவுக்கு சா்தகமாகவும் அ.தி.மு.க மறறும் பா.ஜ.
கவும் எதிராகவும் அடமயும். 

நாம் இப்கபாது 21ம் நூறறாண்-
டிடன கைந்து பசன்று பகாண்-
டிருக்கின்கறாம். உலகம் முன் -

கனறறததின் பக்கம் கவகமாகப் பயணிததுக் 
பகாண்டிருக்கின்றது. என்றாலும் இன்னமும் 
மூைநம்பிக்டககளின் மீ்தான நம்பிக்டக 
குடறந்து கபாயவிைவில்டல. 

கைந்்த காலஙகளில் மூைநம்பிக்டககட்ள 
அடிப்படையாகக் பகாண்ை சிகிச்டச முடறகள், 
சாந்தி கர்மம் மறறும் ஆரா்தடனகளின் காரண-
மாக அகனக உயிர்கள் பலியாகியடம ப்தாைர்-
பான பசயதிகள் ஊைகஙகளில் பவளிவந்துள்-
்ளன. அவவாறான துன்பகரமான ஒரு நிகழ்வு 
பைல்கம பபாலிஸ் பிரிவுக்குட்பட்ை ஆண்டிமுல்ல 
பிரக்தசததில் கைந்்த 9ம் திகதி இைம்பபறறுள்்ளது. 

பைல்கம பபாலிஸ் பிரிவின் கட்ைாடன, ஆண்-
டிமுல்ல, 104/02 என்ற இலக்க வீட்டிலிருந்து 
ஏக்தா துர்வாடை வீசுவ்தாக கைந்்த 09ம் திகதி 
இரவு 7.15 மணிய்ளவில் பைல்கம பபாலிஸ் 
நிடலயததிறகு ப்தாடலகபசி அடழப்பபான்று 
கிடைததுள்்ளது. அந்்த அடழப்பு இனம் ப்தரியா்த 
ஒருவரிைமிருந்க்த கிடைததிருந்துள்்ளது. 

அந்்த ப்தாடலகபசி அடழப்பு ப்தாைர்பில் பைல்-
கம பபாலிஸ் நிடலய பபாறுப்பதிகாரி பபாலிஸ் 
பரிகசா்தகர் குமார டி.சில்வாவுக்கு அறிவிதது 
விட்டு உைன் பசயறபட்ை குறற விசாரடணப் 
பிரிவின் பபாறுப்பதிகாரி பபாலிஸ் பரிகசா்த-
கர் பிரியந்்த திசாநாயக்கா உள்ளிட்ை குழுவினர் 
குறித்த வீட்டுக்கு விடரந்து கசா்தடனயில் ஈடுபட்-
டுள்்ளனர். 

அஙகு வீட்டின் ஒரு அடறயில் ஒரு சிறு 
பிள்ட்ள உைல் கருடம நிறமாகி வீஙகி உயிரிழந்்த 
நிடலயில் காணப்பட்டுள்்ளது. பபாலிஸ் அதிகாரி-
களுக்கு அச்சைலதட்தக் கண்ைவுைன் அப்பிள்ட்ள 
இ்தறகு சில தினஙகளுக்கு முன்னர் உயிரிழந்துள்-
்ளடம புரிந்து கபானது. 

அந்கநரம் வீட்டில் அச்சிறுவனின் ்தாய, ்தந்ட்த 
மறறும் பாட்டி ஆகிகயாருைன் மறபறாரு நான்கு 
வயதுடைய சிறுமி ஒருவரும் இருந்துள்்ளார். ்தமது 
பிள்ட்ள மரணிதது விட்ைது என்பட்த அறிந்து 
பகாண்டும் டககளில் டபபிட்ள டவததுக் 
பகாண்டு அவர்கள் ஆரா்தடனயில் ஈடுபட்டுக் 
பகாண்டிருந்துள்்ளனர். இவவாறு எவவி்த சிகிச்-
டசக்கும் உட்படுத்தாமல் வீட்டிகலகய டவததுக் 
பகாள்்ளப்பட்டிருந்்த அந்்த அப்பாவி சிறுவடன 
இனி காப்பாறற முடியாது என்ற நிடலயில் 1990 
இலக்க சுவபசரிய கசடவயின் ஊைாக டவததிய-
சாடலக்கு எடுததுச் பசல்வ்தறகு ஆயத்தமானது 
சிறுவன் மரணிதது சில தினஙகளுக்குப் பின்ன-
ராகும். 

இவவாறு உயிரிழந்து சில தினஙக்ளாக 

வீட்டின் அடறயில் கட்டிலின் மீது இருந்்தது 
இவவருைம் ஐந்்தாம் வகுப்பு புலடமப் பரிசில் 
பரீட்டசடய எழுதிய 10 வயதுடைய கச்சி 
ஆராச்சிகக ப்தான் மலீஷ துலக்ஷன என்ற சிறு-
வனாகும். 

பபாலிஸார் கமறபகாண்ை விசாரடணகளின் 
கபாது, கைந்்த நாட்களில் காயச்சல், இருமல் 
மறறும் ஜலக்தாஷததினால் பாதிக்கப்பட்ை சிறுவன் 
6ம் திகதி கநாய நிடல முறறிய்தன் பின்னர் 7ம் 
திகதி அதிகாடல 4.20 மணிய்ளவில் உயிரிழந்-
துள்்ளடம ப்தரியவந்துள்்ளது.  ப்தாண்டையில் 
சளி இறுகிய நிடலயில் சிறுவன் ஆபத்தான 
நிடலக்கு உள்்ளாகியிருந்்த்தாகவும் ப்தரிவிக்கப்ப-
டுகின்றது.  

பின்னர் பபறகறார்க்ளால் எவவி்த டவததிய 
சிகிச்டசகளும் கமறபகாள்்ளாமல் பல நாட்க்ளாக 
டபபிளுைன் சிறுவன் படுததிருந்்த கட்டிருக்கு 
அருகில் இருந்து பகாண்டு வணக்கததில் ஈடுபட்-
டுள்்ளனர். எனினும் அந்கநரம் ப்தாண்டையில் 
சளி இறுகிக் பகாண்ை்தனால் அச்சிறுவன் உயிரி-
ழந்துள்்ளான். 

இ்தனடிப்படையில் பைல்கம பபாலிஸாரால் 
சிறுவனின் மரணததிறகாக சந்க்தகததின் கபரில் 
சிறுவனின் ்தாயான 35 வயதுடைய இனஷியன் 
பபர்னாண்கைாபுள்க்ள துஷாஙக மதுவந்தி, ்தந்-
ட்தயான ்தச்சு கவடல பசயயும் 45 வயதுடைய 
கச்சி ஆராச்சிகக சுமித ஜானக  மறறும் பாட் -
டியான 64 வயதுடைய பதமலா்தன் மாலனி 

ஆகிகயார் டகது பசயயப்பட்ைனர். சில காலங -
க்ளாககவ உைம்பில் சீனியின் அ்ளவு குடறந்்த 
கநாயக்குள்்ளாகியிருந்்த சிறுவனான மலீஷ 
துலக்ஷன பகாழும்பு சிறுவர் டவததியசாடல -
யிலும் மருததுவ சிகிச்டசக்கு உட்படுத்தப்பட் -
டிருத்த சிறுவனாகும். எனினும் பின்டனய 
காலஙகளில் மாராவில, லுணுவில பிரக்த -
சததில் வசிக்கும் ஒரு டபபிள்  அடமப்பின் 
பாஸ்ைர் ஒருவரின் அறிவுடரயின் பிரகாரகம 
சிறுவடன மருததுவ சிகிச்டசக்கு உட்படுத்தா -
மல் பிராத்தடன வழிபாடுகளின் ஈடுபடுபட்ைது 
சிறுவனின் பபறகறார்கக்ளயாகும் என்பட்த 
அயலவர் ஒருவர் ப்தரிவித்தார். அவர் கமலும் 
ப்தரிவிக்டகயில்,

“அந்்தச் சிறுவனுக்கு சில காலமாக உைம் -
பில் சீனியில் அ்ளவு குடறயும் கநாய இருந் -
்தது. அச்சிறுவனின் வீட்ைார் மா்தா மா்தம் 
சிறுவர் டவததியசாடலயில் இைம்பபறும் மருத -
துவ சிகிச்டசக்கும் அடழததுச் பசன்றார்கள். 
எனினும் கடைசியில் எஙககா உள்்ள ஒரிவர் 
கூறிய்தால் மருததுவ சிகிச்டசக்குச் பசல்வட்த 
நிறுததிவிட்ைார்கள். அவர்கள் பிள்ட்ளயின் 
கநாடயச் சுகப்படுததி ்தருவ்தாகக் கூறியிருக் -
கின்றார்கள். அவர்கள் இந்்தப் பிள்ட்ளயின் 
பபறகறார்க்ளது மனட்தக் குழப்பிய்தன் கார -
ணததினால் பிள்ட்ளக்கு எவவி்த மருந்துகளும் 
சில காலஙக்ளாகக் பகாடுபைவில்டல. சுகமடை -
யும் வடரக்கும் எனக் கூறி ஒவபவாரு ஞாயிறு 

தினததிலும் அவர்க்ளது பிராத்தடன வழிபாடுக -
ளுக்கு பிள்ட்ளடய அடழததுச் பசல்வார்கள். 
கடைசியில் பிள்ட்ளக்கு கைந்்த திஙகட்கிழடம 
நல்லாகவ வருத்தமாகிவிட்ைது. எனினும் அவர் -
கள் டகயில் டபபிட்ள டவததுக் பகாண்டு 
பிராத்தடனயில் ஈடுபட்ைவாறு பிள்ட்ளடய வீட் -
டிகலகய டவததிருந்திருக்கின்றார்கள்.....”

இவவாறு கவனக் குடறவாக பபறகறார் -
கள் நைந்து பகாள்வ்தன் காரணமாகத ்தமது 
பிள்ட்ளகட்ளப் பலிபகாடுக்கக் கூைாது  என 
இது ப்தாைர்பில் கருதது ப்தரிவித்த பபாலிஸ் 
ஊைகப் கபச்சா்ளர் சிகரஷை பபாலிஸ் அததி -
யட்சகர் சட்ைத்தரணி நிஹால் ்தல்தூவவும் 
ப்தரிவித்தார். அததுைன் ்தமது பிள்ட்ளகள் 
ப்தாைர்பில் கவனயீனமாக நைந்து பகாள்ளும் 
பபறகறார்கள் விையத -
தில் சட்ைதட்தக் கடுடம -
யாக நடைமுடறப்படுத்த 
பபாலிஸ் திடணக்க்ளம் 
நைவடிக்டக கமறபகாள் -
ளும் என்றும் அவர் 
கமலும் ப்தரிவித்தார். 

அமில மலவிசூரிய...?
்தமிழில்: - எம். எஸ். முஸப்பிர்

(புத்த்ளம் விகசை நிருபர்)

 அருள் சத்தியநாதன்...?

பெற்றோரின் மூட 
நம்பிக்ைகக்கு

ெலியோன சிறுவன் 

விலக்கு கிடைக்கும�ோ இலடலம�ோ, 
அது ஒரு சிறந்த அரசி�ல ஆயு்தம்!

நீட் ்ேர்வில் இருந்து விலக்கு பெறும் 
தி.மு.க வின் முயறசிகள்
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இப்ெபாழுது
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கிருஷாகிருஷாகிருஷா

அ�லம் முழுதும்
அள�ல்லா  அ�யாயங்கள்
குைற�ல்லா வாழ்வுக்கு
அ�கலெனன �ைறந்து  
வம்புகள் �னம்
வைகயாய் நடந்ேத�டேவ
ஆடம்பர ேமாகம்
பம்பரச் சுழற்�ெயனப்
பாராட்� பு�ந்து
கட்டாயக் கடைமெயன
�ைல ெகாண்ட த�சனமாய்...
�சத்�ல் ம�தைன ஆட்டுேத

வஞ்சகமும் ��ர்த்ெதழுந்து
வாைகயாய்ச் சூ�டேவ
அ�காரத் தலங்க�ல்
ஆணவச் �ந்தைனகள்
வரம்பு �� வந்�டேவ
வழைமத் ெதாடெரன
கருத்த�ந்து கழுத்த�த்�டும்
�ம்புத் தனங்கள் 
�ைலயற்று �ற்பைனயாகுேத

ேபாைதயும் 
ெபாருள் பண்டெமன
ேபாட்� �யாபாரமாய்...
ெபாது இடங்க�ேல
ம�ந்�டேவ
மற்ேறாைர ம�த்து
குற்றெமனக் கரு�
ெகாடுத்�ட்ட தான தர்மேம
ஈனமாய் மா�
இ� இல்ைலெயன்றாகுேத

தவறான உணவுகளால்
�ராத ேநாய்கள் - ம�த�ல் 
தாராளமாய்த் தங்�டேவ
�ைமகள் �ச்சுடெரன
ஓயாது ெபரு�டேவ
தாளாத துன்பங்கள்
த�யாட்� பு��ன்றேத

ஆேவசப் புத்�யால்
அ�க்ெகாரு தற்ெகாைலகள்
அ�வு தரும் ஆட்ெகால்��ன்
அட்டூ�யங்கள்
மாயெமன நடந்ேதறும்
ப�தாபக் ெகாள்ைளகள்
�று ெகாண்�டேவ
இத்தைனயும் இயல்�ற்கு
மாறாய் மண்�ல் நடந்�டேவ
காரணம் யாெத�ல்
இதுெவாரு க�ய காலேம

�னவர் �ரச்�ைன 
�ளாத் துயரம்
�ராய் வ��றது -�த்தம்
கண்�ரும் ெசந்�ரும்

நாளும் ெபாழுதும்
நாம் படும் துயைர
ஆள்பவர் அ�வார் 
�ர்ைவத் தரார்

எல்ைல தாண்டல்
இன்றல்ல ேநற்றல்ல
அன்�ல் இருந்து
ஆயுைளப் ப�ப்பது
�த்தம் ெதாடர்�றன

அைரசாண் வ�ற்ைற
�ரப்�ட அல்லலுற்று
ஆயுைளப் ��யும்
�ைலயாச்சு

உங்கள் கட�ல்
நாம் வந்ேதாமா
எங்கள் கட�ல்
ஏன் வருைக

ெதாப்புள் ெகா� உறெவன
நாம் �ைனத்து

தப்புச் ெசய்ேதாேமா
தயக்கம் உள்ளது

உங்கள் வளத்ைத
அ�த்து
எங்கள் வளத்ைத
சுறண்�ட
எங்�ருந்து வந்தது
து�வு

அங்கம் அறுபட்டு
ஆ� ��ந்து
அைலகட�ல் �தந்து
கைர ஒதுங்கும் உடைல
கூட்� அள்�ப் 
புைதக்�ேறாம்

ஒன்ைற மட்டும்
பு�ந்து ெகாள்க
ெபாறுைமக்கும் 
எல்ைல உண்டு
ெபாறுத்�ட மு�யா
�ர �ரம்
அணு�ல் புைதந்துள்ளது
மறந்�டா�ர்

�ைனவுகள் தரும் �னம்
�ைனவுகைள �ட்கும் �னம்
�ைனவுகைள தந்த �னம்
�ைனவுகளுடன் வாழைவக்கும் �னம்

இரு இதயங்கைள இைணத்த �னம்
இரு இதயங்கைள இைணக்கும் �னம்
இரு மனம் ஓர் மனதாகும் �னம்
இரு மனம் மணநாள் காணும் �னம்

அன்ைப பு�ய ைவக்கும் �னம்
அன்ைப உணர்ந்து ம�ழுறும் �னம்
அன்புடன் ஈருள்ளம் வாழும் நாள்
என்றும் அன்புடன் வாழைவக்கும் நாள்

என்ேனாடு சண்ைடயிடுபவர்கள்
எைன திட்டி தீர்ப்பவர்கள்
என் மாமிசத்ைத ருசிபார்த்து
தண்ணீர் குடிப்பவர்கள் 

எல்ேலாரும் இங்ேக 
வரிைசயில் வாருங்கள் 

ஏன் இந்த ேகாபம் என்ேனாடு
அன்பின் நிமித்தமா
எதிர்பார்ப்பின் விைளவா
பாசத்தின் உச்சமா 

எதற்காக 

தைலகால் புரியாமல் 
தைலெதறிக்க வாதிடும் நீங்கள் 
சின்னச் சின்ன பலூன்கைள
ெபரிதாக்க நிைனத்து ஊதி ஊதி
ெவடிக்க ைவப்பதுதான் 
புரியவில்ைல 

என் அன்ைப புரிந்தது நீங்கள் 
இவ்வளவுதானா

உங்களின் பிரச்சிைனதான் என்ன 
வாைன பிளக்க ேவண்டுமா
கடல் வற்ற ேவண்டுமா
நதிகள் நிற்க ேவண்டுமா
வீசும் காற்று ஓய்வாக ேவண்டுமா 

நீங்கள் எகிறி குதிப்பெதல்லாம் 
இதற்காகெவன்றால் 
சற்று தாமதியுங்கள் 
அந்த ெவள்ளிக்கிழைம 
(உலகழியும்நாள்) வரும்வைர 

ஓ...உறவுகேள
புரிந்து ெகாண்ேடன்
உங்களிடம் இருப்பெதல்லாம் 
உண்ைமயான அன்ெபன்று
எதிர்பார்ப்பின் விைளெவன்று
பாசத்தின் உச்செமன்று 

இறுதியாகச் ெசால்லுங்கள் 
நீங்கள் திருந்தப்ேபாகிறீர்களா
நான் மாறவா

ஓ! ��யமானவேள,
என் அன்புக் காத�ேய,
��ன்� நா�ல்ைல
நா�ன்� ��ல்ைல
ஆழ்கடல் வற்�னாலும்
எம் அன்புக்கடல், ஐயேகா!
அதுவற்றேவ கூடாது
உயர்வானம் �ழ்ந்தாலும்
அன்ேப, எம் ெதாடர்பு
அறுந்து�ழக் கூடாது
ஆத�னால் என்னன்ேப,
அத்தான் நானுன்ைனக் 
ெகஞ்�க் ேகட்�ன்ேறன்
கல்யாணமா�க்
கணவன் மைன�ெயனும்
அந்தஸ்�ல்நாம் மா�;
மாமன் மா�ெயன்றும்
சம்பந்த பந்தெமன்றும்
உறவுகைளச் ேசர்த்�ட்டு
நாெளாரு சண்ைடயும்
ெபாழுெதாரு சச்சரவாய்த்
�னமும் கண்கலங்�
மனம் ெநாந்து ம�ழ்�ழந்து
�ண்டாடும் �ைலேவண்டாம்
காலம் உள்ளளவும்
காதலராய் வாழ்ந்�டுேவாம்
கல்யாணேம ேவண்டாம்
கண்ம�ேய ப்�ஸ்!

ேபரைலகள் வந்து
ேமா�ச் ெசல்லும்
கடற்கைர மண�ல்
அமர்ந்து உனக்கான
க�ைத எழுது�ேறன்

�லவா�ல் பவ�வரும்
ெவள்� �லா�ன்
ெவ�ச்சத்�ல் அமர்ந்து
உனக்கான க�ைத
எழுது�ேறன்

ேமற்கு வா�ல்
க�ரவன் மைறயும்
மாைல ேநரம்
மஞ்சள் ெவ��ல்
அமர்ந்து
உனக்கான க�ைத
எழுது�ேறன்

ஆற்றாங்கைரத�ேல
ஓங்� வளர்ந்�ருக்கும்
மூங்�ல் மரங்க�ன்
இைசயைச�ல்
ெமய்மறந்து
உனக்கான க�ைத
வைர�ேறன்

கூெவனக் கூவும்
கு�ல்கைளயும்
கத்தும் �ட்டும்
ெமௗனமாய் அமர்ந்து
உனக்கான க�ைத
எழுது�ேறன்

ேதன் அருந்த மலர்கைள
சுற்� சுற்� வந்து 
கான �ங்காரம்
இைசக்கும் ெபான்
வண்டுகைள ர�த்துக்
ெகாண்ேட உனக்கான
க�ைத எழுது�ேறன்

மைழச்சாரைல ைமயாக
ேசக�த்து என் ேபைன�ல்
ஊற்� உன்
�ைன�ல் மூழ்�
ஈரமான காதல்
க�ைத புைன�ேறன்
உனக்காக

நம் பு�தக்காதல்
என்றுேம �ைனவுச்
�ன்னமாகவும்
அ�யா ஆவணமாய்
உன்�டம் இருக்க
என் காதலர �ன
ப�சாய்
உனக்கான காதல்
க�ைத எழுது�ேறன்
என் ேபரன்ேப

பிரம்மாண்டமான 
இப்ெபாழுது

மாறாய் மண்�ல் நடந்�டேவ
காரணம் யாெத�ல்
இதுெவாரு க�ய காலேம

இதற்காகெவன்றால் 
சற்று தாமதியுங்கள் 
அந்த ெவள்ளிக்கிழைம 
(உலகழியும்நாள்) வரும்வைர 

ஓ...உறவுகேள
புரிந்து ெகாண்ேடன்
உங்களிடம் இருப்பெதல்லாம் 
உண்ைமயான அன்ெபன்று
எதிர்பார்ப்பின் விைளெவன்று
பாசத்தின் உச்செமன்று 

இறுதியாகச் ெசால்லுங்கள் 
நீங்கள் திருந்தப்ேபாகிறீர்களா
நான் மாறவா

-ர�ேத�, மா�ப்பாய்

உளறாேத  உளறாேத 
உ�ர் ெமா��ல் 

புசத்தாேத
 

இதுதான் ெதய்�க �ச்சமா 
உ�ர்ெகாண்ட ெபாழு�ன் அர்த்தமா 

கண்கள் மூட மறுக்குது 
அட து�ல் என்ன 
மரணமும் அஞ்சுது 

இன்பம் துன்பம் பறக்குது 
அ�  பு�தாய் ஓர் உணர்ச்� முைளக்குது

 
�லெவா��ல் �ர்காய 

�ட்டு ைவத்த 
பட்டுச் ேசைல 

அது ேபாேல 
ஒரு கு�ர் காைல 
பூக்கள் ��ர்ந்�டும் 

த�ச்சாைல
அ�ல் உன்னுடன் ேபாகணும் 

ெபா� நைட

உன்ைனப் பார்த்ததும்
மறந்ேதன் எைனேய

என்ைன இழந்ேதன்
த�ைம�ல் உழன்ேறன்

கண்�ன் இைமேபால்
காத்ேதன் உைனேய!

காலம் முழுவதும்
காப்ேபன் க�ேய!

உன்ைன துறந்து
எப்ப� வாழ்ேவன்

என் த�ப்புன்னுள் 
ஏதும் பு�ந்ததா?

இன்த�ழ் ெபண்ேண!
எந்தைன �யும்
�லக்��ல் 
ம�க்குெமன் ெமௗனம் சருெகன

�னாயகமூர்த்�- அ�வர்ணா
முல்ைலத்�வு

என். ேக.ேவ�
பலாங்ெகாைட

ேவம்ப� ஐ. �ரபு
வடமராட்� �ழக்கு

�லவூர்ச் �த்�ரேவல்
�ருேகாணமைல

ஏரூர்க்க�
எச்.எம்.எம்.ற�ம்

�ஸா இஸ்மா�ல்

இணு�ல் வா�சன்

ெமௗனத்தில் 
மரித்த 
முதல் காதல்

காதலின் 
தினம்

உனக்கான கவிைத!

வாழ்நாள் காதலர்

துயரத்தில் நாம்
துைணயாக யார்??

க
ரி

ய
 க

ா
ல

ம்

சற்று 
தாமதியுங்கள்

கல்� உன்ைன உயரச் ெசய்யும்
கருத்துடேன கற்�டடா
நல்ல ெசால்ேல உைன வளர்க்கும்
நல்ேலார் ஆ� ெபற்�டடா

நாைள என்ற நாள் �ைனத்து
நல்ல கனவு கண்�டடா
நன்ைம தன்ைன �ைளயச் ெசய்ய
நற்கருமம் ஆற்�டடா

மண்�ல் �ைறய ெசல்வமுண்டு
மண்ைணப் ெபான்னாய் எண்�டடா
�ன்ன நல்ல ப�ர்வளர்த்து
�டத்ைத உட�ல் ேப�டடா

ப�யவ�ல் பக்�க் ெகாள்ளு
பத்�ரமாய்க் காக்குமடா
ச� ெசய்ேவார் ேதாழைமைய
சார்ந்�டாமல் வாழ்ந்�டடா!

 பசைறயூர்  மல்�கா பத்மநாதன்

நல்ல கனவு கண்டிடடா!

கற்பைன�ல் �றக�த்து 
க�பாடும் மன�ேல

ேதாேளாடு ேதாள்சாய்ந்து 
உள்ளத்�ல் தாலாட்�

பு�ந்து வாழ்ந்�டும்
��யாத வார்த்ைதேயாடு

பல்லாண்டு கனைவயும் 
பாசமாய் ேசக�த்து 

உறங்�டும் ேநரத்�லும்
உன்ைனேய காண்�ேறன்

காத்�ருக்ைக�ல் உன்�து 
காதல் கூடுேத 

காலம் கடந்தாலும் 
கண்க�ல் �ேய

உட�ல் உ�ரமாய் 
என்ேனாடு கலந்தாய் 

அன்ைப அள்� 
அன்ப�ப்பாய் தந்தாய்

த�க்கும் குழந்ைதயாய் 
உன்ைன பார்த்�ட

உன் �ைனவு
என்ைன தாலாட்ட

��ேயாடு �� 
ஒன்றாய் உறங்�ட

காற்ேறாடு பறக்கும் 
�றகுகள் தந்தாய்

கைத ெசால்ல
க� பா�னாய் 

வ��ன் மருந்தாய் 
ஆறுதல் தந்தாய் 

பு�யாத பு�ராய் 
�ேய மா�னாய்

இத்தைன நாளாய்
காரணம் ேத�னாய் 

என்ைன ��ய 
ேகள்�கள் கு�த்தாய் 

வ��ல் ஏங்�ட 
ைக�டவா ைகப்��த்ேதன் 

ைகவிடவா ைகப்பிடித்ேதன்...
ெஜ. அப்சால் அஹமட் 

�ந்தவூர்
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ஐர�ோப்பிய அ�சுகளின்...
(12ஆம் ெக்்கத் ப�ாடர்)

13க்குள் எமது உரிமமமய...
(02ஆம் ெக்்கத் ப�ாடர்)

்கருத்துச் சு�ந்தி்ரத்ம� யாரும் 
�மட பெயய விரும்ெவிலமலை. 
ஆனால உலைகின் பிற ெகுதி்க -
ளில, அத்தியாவசிய செமவத் 
துமறயில திடீர் ைற்றும் �ற்்கா-
லி்க சவமலைநிறுத்� நடவடிக்-
ம்கக்கு ்கட்டுபொடு்கள் உள்்ளன. 
இது அ்ரொங்கத்ம�ப ெற்றியது 
அலலை, பொதுைக்்கம்ளப ெற்றிய -
�ாகும். இ�னால ைக்்கள் ைக்்கள் 
அவதிபெடுகின்றனர். பொதுப 
சொக்குவ்ரத்து, மின்ொ்ரம், நீர், 
ஆற்றல ைற்றும் துமறமு்கம் 
ஆகியமவ பொரு்ளா�ா்ரத்தின் 
ந்ரம்பு மையங்கள். எந்�வி� 
அறிவிபபும் இன்றி திடீப்ரன 
சவமலைநிறுத்�ம் பெயவ�ால 
பொதுைக்்கள் ்கடுமையா்கப 
ொதிக்்கபெடுகின்றனர்.

ெலை நாடு்களில அ�ற்்கான ொது-
்காபபு ெலசவறு நிமலை்களில 
உள்்ளது. சிலை நாடு்கள் சவமலைநி-
றுத்�ங்கம்ள முற்றிலுைா்க �மட 
பெயகின்றன. ைற்ற நாடு்களில, 
ப�ாழிலைா்ளர் நடவடிக்ம்கக்கு 
முன்னர் முழு உறுபபினர்்களும் 
ஆசலைாசிக்்கபெட சவண்டும் 
ைற்றும் பெரும்ொன்மையா-
னவர்்கள் அ�ற்கு வாக்்களிக்்க 
சவண்டும். பின்னர் ப�ாழிற்ெங-
்கம் 14 நாட்்களுக்குள் அறிவிபமெ 
வழங்க சவண்டும். அ�னால 
அம� வரிமெபெடுத்� அ்ரசுக்கு 
அவ்காெம் உள்்ளது. அத்தியாவசிய 
செமவ சவமலைநிறுத்�ங்களுக்குச் 
பெலவ�ற்கு முன் சிலை நாடு்களில 
சிறபபு நீதிைன்றம் உள்்ளது.

அது அனுைதிக்்கபெட 
சவண்டுைா என்ெம�க் ்கண்ட -
றிய அவர்்கள் ைதிபபீடு பெயவார் -
்கள். ைக்்களின் அத்தியாவசிய 
ச�மவ்களுக்கும் ப�ாழிலைா்ளர் -

்களின் உரிமைக்கும் இமடசய 
ஒருவி� ெைநிமலை இருக்்க 
சவண்டும். நியாயைற்ற சவமலை -
நிறுத்�ங்கம்ளக் ்கண்டதும் 
எனது ்கருத்ம�க் கூறியிருந்ச�ன். 
அண்மையில குருநா்கல வீதியில 
மவத்தியர் ஒருவருக்கும் ைற்பறா -
ருவருக்கும் இமடயில சைா�ல 
ஏற்ெட்டுள்்ளது. இ�ற்்கா்க ைருத் -
துவைமன முழுவதும் சவமலை -
நிறுத்�ம் பெயயபெட்டது. சிலை 
வா்ரங்களுக்கு முன்னர், ப்காழும் -
பில இருந்து ெதும்ளக்கு சுைார் 
300 சுற்றுலைாப ெயணி்கம்ள 
ஏற்றிச் பென்ற ்ரயில, எந்�வி� 
முன்னறிவிபபும் இன்றி திடீப்ரன 
சவமலைநிறுத்�ம் பெயய முடிவு 
பெய�து. சுற்றுலைா ெயணி்கம்ள 
ப்காழும்பில இருந்து ெஸ்கள் 
மூலைம் ெதும்ளக்கு  அனுபெ 
சவண்டியிருந்�து.

சுற்றுலைாப ெயணி்கள் எங்கள் 
நாட்டிற்கு திரும்பி வ்ர ைாட்டார் -
்கள் என்று கூறினர். எனசவ, இது 
நைது பொரு்ளா�ா்ரத்ம�யும், 
நாடு ப�ாடர்ொன பிம்ெத்ம�யும் 
ொதிக்கும். ப�ாழிலைா்ளர்்களின் 
நியாயைான குமற்கள் ்கவனிக் -
்கபெட சவண்டியிருந்�ாலும், 
அமவ பொதுைக்்கம்ளப ொதிக் -
கும் வம்கயில இருபெ�ற்கு 
அனுைதிக்்க முடியாது. எனசவ, 
ைற்ற நாடு்கம்ளப சொலைசவ, 
இந்�ச் ெட்டங்களும் ைறுெரிசீ-
லைமன பெயயபெட சவண்டும்.

நம் நாட்டில உள்்ள ெவால-
்கள் ைற்றும் பொரு்ளா�ா்ர 
�மட்கம்ள அமனவரும் புரிந்து 
ப்காள்்ள சவண்டும். ப�ாழிற்ெங-
்கங்கள், அ்ரசு, அ்ரசு ஊழியர்்கள் 
ைற்றும் அமனவரும் எங்கள் மீட் -
புக்கு ஒத்துமழக்்க சவண்டும்.

கோயஙகமை குணப்்படுத்தி முன்ரனேறி... 
(03ஆம் ெக்்கத் ப�ாடர்)

மூடப்்படட ப்போருைோதோ�த்மத...
(12ஆம் ெக்்கத் ப�ாடர்)

உற்ெத்தி ொதிபெமடய 
வருைான மூலைா�ா்ரங்கள் ொதிக் -
்கபெடும். அ�னால ைக்்களின் 
ப்காள்வனவு பெயயும் ஆற்-
றலும் செமிக்கும் ஆற்றலும் 
்கடுமையா்க வீழ்ச்சியமடயும். 
இது ப�ாடர்ச்சியா்க நமடபெ -
றும் ெட்ெத்தில பொரு்ளா�ா்ரச் 
சுருக்்கைமடந்து ைந்� நிமலைமய 
சநாக்கி ந்கரும். உற்ெத்திக்குத் 
ச�மவயான நி்ரம்ெல ெக்்க 
உந்து�ல்கம்ள வழஙகுவ�ன் 
ஊடா்கசவ இந்நிமலையில ைாற் -
றத்ம�க் ப்காண்டுவ்ர இயலும். 
்கடன்்கம்ளப பெற்று நாடு எதிர் -
சநாக்கும் அந்நியச் பெலைாவணிப 
பி்ரச்சிமனக்கு தீர்வு ்காண்ெ� -
னால ைட்டும் இபபி்ரச்சிமனயி -
லிருந்து மீ்ள முடியாது. 

அந்நியச் பெலைாவணிப பி்ரச்-
சிமனக்கு தீர்வு என்ெது ொதிக் -
்கபெட்ட ஒரு சநாயாளிக்கு 
செமலைன் வழஙகுவது சொன்ற 
ஒன்றாகும். அ�ன் மூலைம் ஏற்-
ெட்ட சநாயக்கு �ற்்காலி்க நிவா-
்ரணம் ைட்டுசை கிமடக்கும். 
சநாயக் ்கா்ரணிமயக்்கண்டறிந்து 
சிகிச்மெ வழங்க சவண்டியது 
மி்க முக்கியம். எனசவ இலைங -
ம்கப பொரு்ளா�ா்ரத்தில மி்கப -
பெரிய பொரு்ளா�ா்ரச் சீ்ராக்்கம் 
ஒன்மறச் பெயய சவண்டியது 
�விர்க்்க முடியா� ஒன்றாகும். 
�மலைவலிக்கு ைாத்திம்ர விழுங -
குவது சொலை அஙப்கான்றும் 
இஙப்கான்றுைா்க எழுந்�ைா-
னைா்க தீர்ைானங்கம்ள (ad 
hoc decisions)  சைற்ப்காண்டு 
அபசொது ஏற்ெட்டுள்்ள பி்ரச்-
சிமனமய ெைாளிபெம�சய 

்கடந்� ்காலைத்தில அ்ரொங்கங்கள் 
ப�ாடர்ச்சியா்கத் �ைது அ்ரசியல 
உொயைா்கக் ்கமடபபிடித்து வந் -
துள்்ளன. 

நாட்டின் பொரு்ளா�ா்ரத்ம� 
வலுபெடுத்தி நிமலைபெடுத்� 
அவசியைான நிமலைத்திருக்்கக் 
கூடிய பொரு்ளா�ா்ர வ்ளர்ச்-
சிமய ஏற்ெடுத்�வலலை பொரு்ளா-
�ா்ர சீ்ராக்்கங்கம்ள இதுவம்ரயில 
இலைஙம்க சைற்ப்காள்்ளவிலமலை 
என்ெம� சுட்டிக்்காட்ட சவண் -
டியுள்்ளது. ொ�ா்ரண நிமலைமை -
்களில பொதுைக்்களின் எதிர்வி -
மன்கம்ள அதி்கம் ெந்திக்்கவலலை 
ைற்றும் நாட்டின் பொரு்ளா-
�ா்ர வ்ளர்ச்சிக்கு அவசியைான 
பொரு்ளா�ா்ர ப்காள்ம்கச் சீர்தி -
ருத்�ங்கம்ள அ்ரொங்கத்தினால 
நாடு இபசொதுள்்ள நிமலையில 
சைற்ப்காள்்ள முடியும். ஆனால 
அக்ப்காள்ம்கச் சீர்திருத்�ங்கள் 
நாட்மட ஒரு மூடபெட்ட பொரு-
்ளா�ா்ரத்ம� சநாக்கி ந்கர்த் -
துவ�ா்க இருந்�ால இந்நாடு 
நீண்ட்காலைப பொரு்ளா�ா்ரப 
பின்னமடமவச் ெந்திக்கும் என்-
ெம�யும் ெதிவு பெயய சவண்டி -
யுள்்ளது.

இதுவம்ர நாடு ெர்வச�ெ 
நாணய நிதியத்திடம் எவ்வி� 
உ�விமயயும் ச்கா்ரவிலமலை என 
அந்நிறுவனம் ப�ரிவித்துள்்ளது. 
எனசவ நாட்டில இபசொது 
பின்ெற்றபெட்டுவரும் ப்காள் -
ம்க்கச்ள ப�ாடந்தும் பெயற்ெ-
டுத்�பெடும் என்ெது ப�ரிகிறது. 
எனசவ நாட்டின் பொரு்ளா�ா்ர 
மீட்சிக்கு பவகு நீண்ட்காலைம் 
எடுக்்கலைாம்.

அபைரிக்்கா ்ரஷயாவுடனான ெம்கமைமய 
முன்னிமலைபெடுத்திக் ப்காண்டு சொம்ர 
தூண்ட முயன்றம�யும் அதில பி்ரான்ஸ ஈடு-
ெட்ட�ன் பின்பு நிலைமை ைாறியம�யும் அவ-
�ானிக்்க முடிகிறது. அ�ாவது அபைரிக்்கா 
பிரிட்டன் என்ென ்ரஷயாவுக்கும் வி்ளாடிமிர் 
புடினுக்கும் எதி்ரா்க ந்கர்வு்கம்ளசய மு�ன் -
மைபெடுத்தியிருந்�ன. ஆனால ைக்ச்ரான் 
்ரஷய ஜனாதிெதியுடனான ெந்திபமெ �ந்தி-
ச்ராொயைா்க ந்கர்த்தியமை சொர் ெ�ற்றத்ம� 
ைாற்றியமைத்�து. இ�ன் மூலைம் ஐச்ராபபிய 
நாடு்களுக்கு சொர் ஒன்று பவடிக்குைா்க இருந்-
�ால சந்ரடியான ொதிபபு்கள் ஏற்ெடத்�க் கூடி -
ய�ாகும். குறிபொ்க ஐச்ராபொவுக்்கான ெக்திவ-
்ளம் ொர்ந்� பநருக்்கடி மு�ன்மையான�ாகும். 
அடுத்து அ்கதி்களின் வரும்க ொரிய பநருக்்க-
டிமய சைற்கு ஐச்ராபொவுக்கு ஏற்ெடுத்தும். ஏற்-
்கனசவ ஆசியாவுக்குள் ஏற்ெட்ட சொர்்க்ளால 
சைற்கு ஐச்ராபொ ொரிய பநருக்்கடிமய எதிர்-
ப்காண்டு வருகிறது.

எனசவ அபைரிக்்கா விரும்பிய வம்கயில 
சொம்ர நி்கழ்த்� விடாது பி்ரான்்ஸூம் சஜர்ைனி-
யும் ந்கர்ந்துள்்ளன. அ�னால சொர் ெ�ற்றம் முடி-
புக்கு வந்துவிட்டப�னக் கூறிவிட முடியாது. 
�ற்சொது இரு �்ரபபும் சொம்ர இறுதித் ப�ரி-
வா்கக் ப்காண்டுள்்ளன. ஆனால ஐச்ராபபிய அ்ர-
சு்க்ளது ந்கர்வு்கள் அபைரிக்்காவின் அணுகுமு -
மறயில ைாற்றத்ம� ஏற்ெடுத்தியுள்்ளது. �னது 
விருபபுக்கு அமைய ஐச்ராபொமவ ம்கயா்ள 
முடியா� நிமலை ஒன்று ஐச்ராபொவுக்குள் ஏற் -
ெட்டுள்்ளது. ஆனால ்ரஷயாவின் இலைக்ச்கா 
உக்ம்ரயின் இலைக்ச்கா அமடயபெடவிலமலை. 
ைாறா்க சொர்ப ெ�ற்றம் ஓ்ர்ளவு குமறந்துள்்ளது.
இ்ராஜீ்க முயற்சி்கள் ப�ாடர்வ�ற்்கான வாயப-
புக்்கள் அதி்கமுண்டு. ்கா்ரணம் இரு �்ரபபுக்கும் 
சொர் �விர்க்்கபெட சவண்டும் எனக் ்கருதுகின் -
றன. உக்ம்ரயின் ்ரஷயா ைட்டுைலலை சநட்சடா-
வும் சைற்கு ஐச்ராபபிய நாடு்களும் சொம்ர 
�விர்க்்கசவ விரும்புகின்றன. ஆனாலும் சொர் 
என்றும் முடிவுக்கு வ்ரவிலமலை.

ச்கள்வி:- �ந்சொம�ய சூழ்நிமலையில அ்ரொங்கத்திடம் 
இருந்து ெைஷடிமயப பெற முடியும் என நிமனக்கின்றீர் -
்க்ளா?

ெதில:- இருக்கிறம� மவத்துக்ப்காண்டு ெைஷடிக்்கா்க 
சொ்ராடலைாம். உடனடியா்க நிமறசவறாவிட்டாலும், 
பின்னர் நிமறசவறுவ�ற்்கான வாயபபுக்்கள் இருக்்கலைாம். 
உடனடியா்க அ�ற்்கான வாயபபு இலமலை. 

ச்கள்வி:- இந்� ்காலை்கட்டத்தில 13வது திருத்�ம் ப�ாடர் -
ொன இந்� ெர்ச்மெ்க்ளால, அ்ரொங்கம் �மிழ் ைக்்களின் 
இனபபி்ரச்சிமன ப�ாடர்பில ்கரிெமன ப்காள்ளும் என 
நிமனக்கின்றீர்்க்ளா?

ெதில:- அபைரிக்்கா, பிரிட்டன் சொன்ற நாடு்கள் ைனி� 
உரிமைப செ்ரமவயில இமணயவிலமலை. அவர்்கள் 
சிலை விடயங்கம்ளக் ம்கயாள்வார்்கள். ெர்வச�ெ ரீதியா்க 
ம்கயாள்வார்்கள். இந்திய உயர்ஸ�ானி்கம்ர நாங்கள் 
ெந்தித்� சொது, 46/1 தீர்ைானத்தின் அடிபெமடயில 
எதுவுசை அவர்்கள் பெயயவிலமலை. ெங்க்ரவா� �மடச்-
ெட்டத்ம� நீக்்கவிலமலை என கூறியிருந்ச�ாம். ஆனால,  
அ்ரொங்கம் �ற்சொதுள்்ள ்கடுமையான சொக்கில இருந்து 
நடுநிமலையான சொக்கிற்கு வ்ரலைாம். ெைஷடி என்ெம� 
இந்� அ்ரொங்கம் �்ராது. நாங்கள்  �ன்னாட்சி ெம்ெந்�ைான 
தீர்ைானத்ம� எடுக்்க  முடியும். சுயநிர்ணய உரிமைமயப 
ெற்றி 1944 ஆம் ஆண்சட செசிவிட்சடாம். இருக்கிறம� 
சவண்டாம் என்று பொலவம�ப சொன்ற முட்டாள் �னம் 
ஒன்றுமிலமலை. நீங்கள் ஒரு �்ளத்தில இருந்து ப்காண்டு 
ெைஷடி �ான் ச�மவ.இமணபொட்சி �ான் சவண்டும் 
என்று ச்கட்ெதில �பபிலமலை. இருபெம�யும் நாங்கள் 
பெயயவிலமலை என்ெம�க் கூட யாரும் ்கணிக்்கவிலமலை. 
அதி்கா்ரம் எங்களிடம் இருக்கு �ாசன. ்கமடசி ஒரு �மடக்-
்கலலைா்க கூட நாங்கள் இருந்திருக்்கலைாம்.

ச்கள்வி:- பஜனிவா தீர்ைானங்கள் அைர்வு்கள் என �மிழ் 
�்ரபபுக்்கள் செசுகின்றார்்கள். பஜனிவா அைர்விற்குள் அ்ர-
சியலைமைபபு பவளிவரும் என நம்புகின்றீர்்க்ளா?

ெதில:- ைார்ச் ைா�த்திற்குள் புதிய அ்ரசியலைமைபபு வ்ர 
வாயபபு இலமலை. நாங்கள் �ான் பஜனிவா தீர்ைானம் 
அது இது என்று ்கனவில வாழ்கின்சறாம். அ்ரொங்கம் 
அதில அக்்கமற ப்காள்்ளவிலமலை. அது �ான் உண்மை 
என்றார்.

“எனது ைமறந்� ைாைா உொலியின் 
ம்கபயாபெம் அவ்ரது சவ்கத்தின் 
மீ�ான ்கா�மலை ெமறொற்றும்.  அந்� 
சவ்கத்துடன்�ான்  �னது வணி்க ொம் -
்ராஜயத்ம� அவர் விரிவுெடுத்தினார். 

அவர் ஒரு லியர் 
பஜட் வாஙகினார் 
அ�ன் பின்னர்  GCEC 
இன் �மலைவ்ரானார். 
அவர் சவ்கைா்க முடி-
பவடுபெவர். குதிம்ர 
ைற்றும் ்கார் ெந்�யத்-
தின் மீ�ான அவ்ரது 
்கா�ல உட்ெட அவ்ரது 
ைற்ற விருபெங்களும்  
இம�ப பி்ரதிெலித்-
�ன'' ”என்று ைருை்கன் 
�ம்மிக்்க ஆட்டி்கலை 
நிமனவு கூர்ந்�ார், 
அவர் �னது ைாைா 
்காணாைல சொகும் 
சொது அவருக்கு  18 
வயது., இபசொது உொலி குழுை 
நிறுவனங்களின் இயக்குந்ரா்க இருக் -
கிறார்

ஸ்ரீலைங்கா டர்ஃப கி்ளபபின்                        
ஸபடவர்ட்ஸ ெமெயின்  �மலைவ்ரா்க 
இருந்சொது பெலிப்காபடரில நுவ-
ப்ரலியாவுக்குச் பெலவார்,. ச்ராயல 

சடார்பியில பவற்றி பெற்று, இந்� 
மி்கவும் ைதிபபுமிக்்க குதிம்ரப ெந்-
�யத்தில பவற்றி பெற்ற மு�ல ஆசி-
ய்ரா்க சவண்டும் என்ெச� எனது 
ைமறந்� ைாைாவின் ்கனவு. அவர் 

ைசலைசியாவிலிருந்து இறக்குைதி 
பெய� பொகுசு S-Class Mercedes 
Benz 116  ஐ ெயன்ெடுத்தினார். 
இலைஙம்கயில இதுசவ மு�லைாவது 
்கா்ராகும்  இ்ரவு உணவிற்குப பிறகு 
நுவப்ரலியா அலலைது ்கம்புருபபிட்-
டிக்கு ெயணம் பெயது சந்ரத்ம� மிச்-

ெபெடுத்�வும், இலைக்ம்க 
விம்ரவா்க அமடயவும் 
அவர் அ�மனப ெயன் 
ெடுத்தினார்.

எனது ைமறந்� ைாைா 
�னது �ாயவழி ஊ்ரான 
்கம்புருபபிட்டிமய அபி-
விருத்தி பெயவ�ற்கும் 
ச�சிய அ்ரசியலில ஈடு-
ெடுவ�ற்கும் "ருெுனு 
உ�னய" இயக்்கத்ம� 
ஆ்ரம்பித்து, �னது உடன்-
பிறந்� ெச்கா�்ர்ரான ஜனா -
திெதி சஜ ஆர் ஜயவர்� -

னவின் ெ�விக்்காலைம் முடிவமடந்� 
பின்னர் இலைஙம்கயின் ஜனாதிெதி-
யா்க ஆவார் என எதிர்ொர்த்ச�ாம் 
என்று கூறினார். 

தம்மிக்க ஆடடிகல... 

உபாலி விஜேவர்தனவின் 
39வது நினனவு தினம் 
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xslj cw;gj;jpfs;> toq;fy;fs; kw;Wk; 
xOq;FgLj;jy; ,uh[hq;f mikr;R

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

fSj;Jiw khtl;lk;> Gyj;rpq;fstpy; mike;Js;s 
ehd;F khb fl;blk; xd;wpd; tpw;gid my;yJ 

Fj;jiff;fhd Nfs;tpkD
tpiykD Fwpg;G: SPMC/S/L/2022 2022 khu;r; 08 Mk; jpfjp K.g. 10.00f;F %lg;gLk;

1.  NkYs;s Mjdj;ij tpw;gJ my;yJ Fj;jiff;F tpLtjw;fhf 2022 khu;r; 08 Mk; 

jpfjp K.g. 10.00 tiu ,y. 11> Nru; N[hd; nfhj;jyhty khtj;ij> fe;jty 

v];Nll;> ,uj;kyhid> ,yq;if vd;w Kftupapy; mur kUe;jhf;fy; cw;gj;jpf; 

$l;Lj;jhgd> ngWiff; FO – jiytupdhy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd. 

2. fhzp kw;Wk; fl;blj;jpd; tpguq;fs; gpd;tUkhW.

fhzp 36.30 Ngu;r;r];

fl;blk; xt;nthd;Wk; Njhuhakhf 3>800 rJu mbiaf; nfhz;l 

ehd;F khbf; fl;blk;. nkhj;j gFjp Njhuhakhf 15>000 

rJu mb

thfd jupg;gpl gFjp 15 fhu;fSf;fhd ,lk;

,lk; Gyj;rpq;fs efupy; ,Ue;J 4 fp.kP. kw;Wk; n`huz efupy; 

,Ue;J 18 fp.kP. J}uj;jpy; n`huz – Gyj;rpq;fs gpujhd 
tPjpf;F Kfg;ghf vfNyha ̀ y;tj;Ju tPjpapy; mike;Js;sJ.

3.  ,e;j Mjdk; kUj;Jtkid> rpfpr;ir epiyak;> kUj;Jt Ma;T$lk;> tq;fp> 

gy;nghUs; mq;fhb> gapw;rp epiyak; Nghd;wtw;Wf;F nghUj;jkhdJ. 

4.  Gyj;rpq;fs> vfNyhatpy; mike;Js;s (Kd;du; jpfrpwp kUj;Jt epiyakhf 

mwpag;gl;lJ) fl;blj;ij 2022 ngg;utup 28 Mk; jpfjp K.g. 10.00f;F ghu;itapl 

Mu;tKila tpiykDjhuu;fSf;F mDkjpf;fg;gLk;. 

5.  tpiykD %lg;gLk; jpfjpf;F mg;ghy; 90 ehl;fSf;F nry;Ygbahd ,yq;ifapy; 

Gfo;ngw;w tu;j;jf tq;fp %yk; ngWiff; FO jiytupd; ngaUf;F tq;fp 

cj;juthjk; xd;whf 500>000.00 &gh my;yJ nuhf;fg;gz itg;G xd;whf 250>000.00 

&gh ngWkjpahd tpiykD gpizia rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

6.  mry; kw;Wk; efiyf; nfhz;l Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDit 2022 khu;r; 

08 Mk; jpfjp K.g. 10.00 my;yJ mjw;F Kd;du; fpilg;gjw;F jiytu;> ngWiff; 

FO> mur kUe;jhf;fy; cw;gj;jpf; $l;Lj;jhgdk;> ,y. 11> Nru; N[hd; nfhj;jyhty 

khtj;ij> fe;jty v];Nll;> ,uj;kyhid> ,yq;if vd;w Kftupf;F gjpTj; 

jghypy; mDg;GtJ my;yJ NkYs;s Kftupapy; jiuj; jsj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s 

tpiyf;Nfl;G ngl;bapy; ,lyhk;.   

7.  fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “Gyj;rpq;fstpy; mike;Js;s ehd;F 

khb fl;blk; xd;wpd; tpw;gid my;yJ Fj;jiff;F tpLjy;”> Fwpg;G: SPMC/S/L/2022 
kw;Wk; 2022 khu;r; 08 Mk; jpfjp K.g. 10.00f;F %lg;gLk; vd;W Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

8.  ,uj;kyhid SPMC ,y; tpiykDf;fs; Vw;Fk; Neuk; KbTw;w gpd; mit cld; 

jpwf;fg;gLk; vd;gNjhL tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;NghJ tpiykDjhuu; my;yJ 

mtu;jk; gpujpepjpfSf;F gq;Nfw;f mDkjpf;fg;gLk;.

9.  KOik ngwhj kw;Wk; jhkjpj;J rku;g;gpf;fg;gLk; tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;gLk;.

10.  ve;j xU tpiykDitAk; Vw;gJ my;yJ epuhfupg;gjw;F ngWiff; FO cupik 

ngw;Ws;sJ.   

11.  2623246> 2635353 kw;Wk; 2636966 vd;w njhiyNgrp ,yf;fq;fs; %yk; mur kUe;jhf;fy; 

cw;gj;jpf; $l;Lj;jhgdj;jpd; nghwpapay; - gpujpg; nghJ Kfhikahsuplk; ,Ue;J 

ve;j xU njspitAk; ngwyhk;.   

ngWiff; FOtpd; jiytu;

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

,y. 11> Nru; N[hd; nfhj;jyhty khtj;ij> fe;jty v];Nll;>

,uj;kyhid> ,yq;if.

njhiyefy;: (00)94-11-2626621

njhiyNgrp: (00)94-11-2623246/ (00) 94-11-2637574/ (00) 94-11-2623298
,izajsk;: www.spmclanka.lk,  kpd;dQ;ry;: spmclanka@sltnet.lk

ngWif mwptpj;jy; Mh;t ntspg;ghl;bw;fhd miog;G

,e;jpa J}Jtuhyak;> nfhOk;G

,e;jpa tPlikg;G nraw;wpl;lj;jpd; fPo; ,yq;ifapd; ngUe;Njhl;l gpuNjrq;fspy; 10>000 

tPl;Lj; njhFjpfis eph;khzpg;gjw;fhf crhj;Jizahsuhf nraw;gLtjw;fhf jFjpAila 

gq;FngWeh;fsplkpUe;J Mh;t ntspg;ghlhdJ Nfhug;gLfpd;wJ. 

2022 ngg;uthp 14 Mk; jpfjpapypUe;J  ve;jnthU Ntiy ehspYk; K.g. 10 kzpf;Fk; 

gp.g. 4 kzpf;Fkpilapy; (,yq;if)> nfhOk;G-03> fhyp tPjp> 36-38 Mk; ,yf;fq;fspYs;s ,e;jpa 

J}Jtuhya mgptpUj;jp xj;Jiog;G myfpypUe;J Mh;t ntspg;ghl;L Mtzq;fs; ifNaw;wg;glyhk;.  

(njhlh;ngz;fs;: 0777906494/0764861875 my;yJ 011-2472684 ePbg;G 631/635).  ,e;j Mtzq;fs; 

J}Jtuhyaj;jpd; www.hcicolombo.gov.in vd;w ,izajsj;jpypUe;Jk; gjptpwf;fk; nra;tjw;fhf 

fhl;rpg;gLj;jg;gl;Ls;sJ.  

tpjpf;fg;gl;l midj;J Mtzq;fSldhd Mh;t ntspg;ghl;il rkh;g;gpg;gjw;fhd ,Wjpj; 

jpfjpahdJ 2022 ngg;uthp 28 MFk;.
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மாதவிடாய் சுழற்சியை பாதிக்கும் ஒழுக்்கற்்ற தூக்்கம்
ஆண்களை விட பெண்கள் தூக்கமினளமையால் அதி்கம் ொதிக-

்கபெடுகிறார்கள். இதனால் ஒழுங்கறற மைாதவிடாய் ஏறெடுவதற-
்கான வாய்பபு்கள் அதி்கம் 

இரவில் 7 முதல் 9 மைணி நேரம் வளர தூஙகும் 
ஆநராககியமைான ேெர்களை விட ஆறு மைணி நேரத்-
திறகும் குளறவா்க தூஙகும் பெண்களுககு ஒழுங -
்கறற மைாதவிடாய் ஏறெடுவதற்கான வாய்பபு்கள் 

44 சதவீதம் அதி்கம் எனெது சமீெத்திய 
ஆய்வில் ்கணடறியபெட்டுள்ைது.

அத்துடன அதி்க இரத்தபநொககு 
ஏறெடுவதற்கான வாய்பபு 70 சத-
வீதம் அதி்கரிககும் எனறும் அதில் 
குறிபபிடபெட்டுள்ைது. இது பதாடர-

ொன ஆய்வு முடிவு ‘ஜரனல் ஆப 
ஸ்லீப ரிசரச்’ சில் பிரசுரிக்கப-
ெட்டுள்ைது.

இவ் ஆய்ளவ நமைற-

ப்காணட குழுவினர, ‘‘இரவு ஓய்வின முககியத்துவத்ளத ெலரும் புரிந்து 
ப்காணடிருககிறார்கள். ஆனால் நோய் ொதிபபு்கள், சிகிச்ளச முளற்கள் 
பெண்களை பினனுககு தள்ளுகினறன. 24 முதல் 40 வயதுககுட்ெட்ட 
547 பெண்களை ஆய்வுககு உட்ெடுத்திநனாம். அவர்களிடம் மைாதவி -
டாய் ்காலத்தில் எதிரப்காணட சிரமைங்கள் குறித்து ந்கட்்கபெட்டது. 

குறிபொ்க மைாதவிடாய் ்கால இரத்தபநொககு,  தூக்கம், ெ்கலில் எந்த 
அைவுககு நசாரவினறி பசயல்ெடுகிறார்கள் எனெது நொனற விடயங -
்களை ்கவனத்தில் ப்காணநடாம்.

இறுதியில் அதி்க அல்லது ஒழுங்கறற மைாதவிடாய் சுழறசிளய அனு -
ெவிபெவர்கள் தூக்கமினளமை, நசாரவு, மைன அழுத்தம், மைனச்நசாரவு 
நொனற ொதிபபு்களுககு ஆைாகுவதறகு வாய்பபு்கள் அதி்கம் எனெளத 
்கணடறிந்நதாம் எனகினறனர. ஆள்கயால், பெண்கநை இரவில் ்கட்டா -
யம் 7- பதாடக்கம் 9 மைணி நேரம் தூஙகுவளத ெழக்கபெடுத்திக ப்காள்-
ளுங்கள். அது உங்கள் ஆநராககியத்ளத ெலபெடுத்தும்.

ஒருவரிடம் ஒரு 
வார்தமதை கூட பெசாைல் 

அவருமடய மசமைைள், முை 
ொவமைைள், பசயற்ொடுைமை 

பைாண்டு அவர எ்ததைமைய ைை நிமையில் 
இருக்கிறார எனெமதை யூகி்ததுவிட முடியும்.

வாய் வார்தமதைைள் எனெது பயாசி்தது, நிதைா-
ைைாை பெசும்பொது பவளிபெடுெமவ. 
ஆைால் உடல்பைாழி அபெடிபெடடதைல்ை. உள் -

ளுணரவின அடிபெமடயில் சடபடனறு ப�ாடிப -
பொழுதில் ‘ெளிச்’பசனறு பவளிபெடடுவிடும். ஒரு -

வருமடய உடல்பைாழிமய பைாண்டு அவருமடய 
சுொவஙைள், குணாதிசயஙைமை ைதிபபீடு பசய்து 

விடைாம். 

 அணியும் உமட ஒருவரின பதைாற்ற்தமதை, ைதிபமெ 
பைம்ெடு்ததுவதைாை அமைய பவண்டும். பசல்லும் இட்ததிற்கு 

ஏற்ெ ஆமட பதைரவுக்கு முக்கிய்ததுவம் பைாடுக்ை பவண்டும். 
அலுவைை்ததிற்கு விரும்பிய ஆமடைமை அணிந்து பசல்ை 
முடியாது. குறிபொை ஸமடைாை ஆமட அணியக் கூடாது.

 அறிமுைம் இல்ைாதை �ெரைமை முதைன முதைைாை சந்திக் -
கும்பொது மை குலுக்குவதில் தைவறில்மை. ப�ருஙகி ெழகுெவர-
ைளிடம் அவருமடய சுொவ்தமதை புரிந்து பைாண்டு அதைற்கு ஏற்ெ 
�டந்து பைாள்ைைாம். முதுகில் தைடடிக்பைாடுபெது, பதைாளில் மை 
பொடுவது பொனற பசய்மைைமை அவர அனுைதிக்கும் ெடச்த -
தில் பதைாட்ரைாம். அலுவைை்ததில் சை ஊழியர உஙைளுடன எந்தை 
அைவுக்கு ப�ருக்ை்தமதை பெணுகிறாப்ரா, அதைற்பைற்ெபவ �டந்து 
பைாள்ை பவண்டும். சிைர பதைாடடு பெசுவமதை ஏற்றுக்பைாள்வார -
ைள், சிைர விரும்ெ ைாடடாரைள்.

 ஒருவரிடம் பெசும்பொது அவரின ைண்ைமை ொர்தது பெச 
பவண்டும். பைடெவரும், பெசுெவரின ைண்ைமை ொரக்ை பவண்டும் 
எனறு கூறுவாரைள். அதைற்ைாை அவருமடய ைண்ைமைபய உற்றுப ொர்த-
துக்பைாண்டிருக்ை பவண்டியதில்மை. ொரமவமய அஙகும், இஙகும் 
பைாஞசம் �ைர்ததைைாம். அபதைபவமையில் ைண்ைமை ொரக்ைாைல் 
பெசுவது அவ ைரியாமதையாைவும், உண்மைமய ைமறபெதைாைவும் ைரு-
தைபெடுகிறது.

 அறிமுைைாை �ெர, அறிமுைைற்ற �ெர எை யாம்ர சந்தி்ததைாலும் 
ைறக்ைாைல் புனைமைமய பவளிபெடு்ததை பவண்டும். அதுதைான �டமெ -
யும், உறமவயும் பெணுவதைற்கு உதைவும். ப�ருக்ைடியாை சூழ்நிமைமய-
யும் புனைமை ைாற்றி விடும்.

 ஒருவரிடம் பெசும்பொது மைைமை அமச்தது பெசுவது உற்சா-
ை்ததின பவளிபொடாை அமையும். கூடடஙைளில் பிறர முனனிமை-
யில் பெசும்பொது உடல் பைாழிமய பவளிபெடு்ததை பவண்டும். 
மைைமை அமச்ததை நிமையில் பெசுவது சிறபொைது. அதைற்ைாை எப -
பொதும் மைைமை அமச்ததைெடி பெசுவது ‘ஓவர ஆக்டிங’ அல்ைது 
முதிரச்சியற்ற தைனமையின பவளிபொடாை அமைந்துவிடும். மைைமை 
பெண்ட ொக்பைடடுக்குள் மவ்ததைெடிபயா, பினபுறம் ைமற்தது-
மவ்ததை நிமையிபைா பெசுவதும் கூடாது. ைால்ைளும் உஙைளின உடல் 

பைாழிமய ைற்றவரைளிட்ததில் பவளிபெடு்ததி விடும். சிைர பெசும் -
பொது ைால்ைள் தைடுைாற்றைமடயும். அது ெதைற்றம், ெடெடபபின 
பவளிபொடாை அமையும். ஆதைைால் ைால்ைமை ப�்ராை நிமையில் 
மவ்ததிருக்ை பவண்டும்.

 ஒருவர பெசும்பொது அவருமடய பெச்மச பைடடுக்பைாண் -
டிருக்கிபறாம் எனெமதை உடல் பைாழியால் பவளிபெடு்ததை 
பவண்டும். அவ்ரது ைண்ைமை ொரபெபதைாடு ைடடுைனறி 
தைமைமய அமச்ததைெடியும் பைடைைாம். அபெடி தைமைய-
மசபெது அவ்ரது பெச்மச சுவா்ரசியைாை பைடகிபறாம் என -
ெதைற்ைாை அமடயாைைாகும். தைமைமய நிமிரந்தைெடி 
மவ்ததிருபெது தைனைம்பிக்மையின அமடயாைைாை 
ொரக்ைபெடுகிறது. 

அதைற்ைாை எபபொதும் தைமைமய உயர்ததிய-
ெடிபய மவ்ததிருக்ைக்கூடாது. அது தைமைக்ை -
ைம் பிடி்ததைவர எனற எண்ண்தமதை ைற்றவர 
ை்ததியில் உருவாக்கிவிடும். எபபொதும் 
தைமைமய குனிந்தை நிமையில் மவ்ததிருந் -
தைால் அது தைனைம்பிக்மை குமறவாை 
இருபெமதை பவளிக்ைாடடும்.

குணாதிசயங்களை 
வெளிப்படுத்தும்
உடலவமாழி

பவமைக்குச் பசல்லும் பெண்ைள் முதைல் வீடமட நிரவ-
கி்தது வரும் இல்ை்ததை்ரசிைள் வம்ர அமைவருக்கும் உதைவி-
யாை இருபெது பி்ரஷர குக்ைர. பெண்ைளுக்கு சமையமை 
எளிதைாை முடிபெதைற்கு உதைவும் பி்ரஷர குக்ைம்ர சரியாை 
முமறயில் ெ்ராைரிக்ை பவண்டியது மிை முக்கியம்.

* பி்ரஷர குக்ைம்ர அதைன ைாைாவதி திைதிக்கு பினைரும் 
ெயனெடு்ததுவமதை்த தைவிரக்ை பவண்டும். அவவாறு ெயனெ-
டு்ததிைால் ஆெ்தது ஏற்ெட வாய்பபு உள்ைது.

* பி்ரஷர குக்ைரில் உணவு சமைக்கும்பொது 90 முதைல் 
95 சதைவிகிதை ஊடடச்ச்ததுக்ைள் வீணாைாைல் கிமடபெதைாை 
இ்ததைாலியின ‘பேரைல் ஆப புட சயினஸ' எனும் நிறுவைம் 
பைற்பைாண்ட ஆ்ராய்ச்சியில் பதைரியவந்துள்ைது.

* அலுமினிய்ததைால் தையாரிக்ைபெடட பி்ரஷர குக்ைம்ர உெ -
பயாகிபெமதை தைவிரபெது �ல்ைது.

பிரஷர் குக்்கயர பராமரிக்கும் முய்ற
பி்ரஷர குக்ைரில் ெயனெடு்ததும் ‘பைஸைட’ எனும் இ்ரபெர 

வமைய்தமதை, உெபயாைபெடு்ததைாதைபொது குக்ைரில் இருந்து 
ைழற்றி, குளிர சாதைைப பெடடியின பிரீஸரில் மவக்ைைாம். 
இந்தை வசதி இல்ைாதைவரைள் அைைைாை ொ்ததி்ர்ததில் தைண்ணீர 
ஊற்றி அதில் ‘பைஸைட’ மடப பொடடு மவக்ைைாம். இதைன 

மூைம் ‘பைஸைட' விம்ரவாை பசதைம் அமடவமதை்த தைடுக்ை 
முடியும். ஆறு ைாதைம் அல்ைது வருட்ததிற்கு ஒரு முமற பைஸ-

ைடமட அவசியம் ைாற்ற பவண்டும்.
பி்ரஷர குக்ைரின மூடியில் இருக்கும் துவா்ரஙைளில் ஏற்ெடும் 

அமடபமெ, சிறிய ஊசியின உதைவியால் நீக்கி சு்ததைைாை மவ்த -
திருக்ை பவண்டும். சமையல் முடிந்தை பினபு, குக்ைரில் சமை்ததை 

உணமவ பவறு ொ்ததி்ர்ததில் ைாற்றி விடடு சு்ததைைாை ைழுவி உை்ர 
மவக்ை பவண்டும். பவயிலில் 10 நிமிடம் வம்ர உை்ர மவபெது சிறந் -

தைது.
சமைக்கும் பொது, அதில் ொதி அல்ைது முக்ைால் ொைம் தைான சமைக்கும் 

உணவுபபொருள் இருக்ை பவண்டும். முழு பைாள்ைைவு வம்ர இருக்குைாறு 
சமைக்ைக் கூடாது. குக்ைம்ர மூடும் பொபதை ‘விசில்’ பொடக்கூடாது. நீ்ராவி 

�னறாை பவளிவ்ர ஆ்ரம்பி்ததை பிறபை அதில் விசிமைப பொரு்ததை பவண்டும். இதைன 
மூைம் குக்ைர சீ்ராை இயஙகுவபதைாடு நீண்ட �ாள் உமழக்கும்.

பி்ரஷர குக்ைரில் ப�்ரடியாை சமைபெமதை்த தைவிர்தது, உள்பை ஒரு எவர சில்வர ொ்ததி -
்ர்தமதை மவ்தது உணவு சமைபெபதை �ல்ைது. சமை்தது முடி்ததைதும் குக்ைரின அழு்ததைம் முற்றி -

லும் அடஙகிய பினைர தைான திறக்ை பவண்டும். 
பி்ரஷர குக்ைரில் இருக்கும் மைபபிடிைளில் உள்ை திருகுைள் துருபிடிக்ைாைல் இருபெதைற்கு அதைமை 

ைாதைம் ஒரு முமற ைழற்றி, சிறிதைைவு பதைஙைாய் எண்பணய் பதைய்்தது சு்ததைம் பசய்ய பவண்டியது அவசியம். 
திருகுைள் ைழனறு வ்ராைல் சரியாைப பொருந்தி இருக்கிறதைா எனெமதையும் அவவபபொது சரிொர்ததுக்பைாள்ை 

பவண்டும். 

பிரஷர் குக்்கர்

அழகுக்கும், ைைதுக்கும் ப�ருஙகிய பதைாடர-
புள்ைது.

‘சிரிபமெ விட சிறந்தை ைருந்து இல்மை’ 
எனறு பசால்வாரைள். ஆைால் �ாம் திைமும் 
எ்ததைமை முமற சிரிக்கிபறாம்? எனறு சிந்தி்தது 
ொர்ததிருக்கிறீரைைா? சிரிபபு ைை நிமையில் 
ைாற்ற்தமதை ஏற்ெடு்ததைக்கூடியது. இறுக்ைைாை 
ைை நிமையில் இருக்கும்பொது புனைமை்தது 
ொருஙைள். ைைம் இைகுவாகும்.

எதிரைமற எண்ணஙைமை ைைதுக்குள் பதைக்கி 
மவபெது உடலுக்கு ைடடுைல்ை சருை்ததிற்கும் 
ொதிபமெ ஏற்ெடு்ததிவிடும். நீண்ட ைாை்ததிற்கு 
எதிரைமற உணரவுைமை சுைந்து பைாண்டி-
ருபெவரைள் விம்ரவில் வயதைாை பதைாற்ற்தமதை 
பெற்றுவிடுவாரைள் எனெது சருை நிபுணரைளின 
ைரு்ததைாை இருக்கிறது. அழகுக்கும், ைைதுக்கும் 
ப�ருஙகிய பதைாடரபு உண்டு.

ைை அழு்ததைம், பைாெம், ைவமை, எரிச்சல் 
உணரவு பொனறமவ புற அழமை ொதிக்-
கும். ஒருவருமடய பவளிபபுற பதைாற்ற்தமதை 
மவ்தபதை அவருமடய ைை நிமைமய புரிந்து 
பைாண்டுவிடைாம். ஆமையால் எதிரைமற எண்-
ணஙைளுக்கு இடம் பைாடுக்ைக்கூடாது. அமவ 
ைை �ைமையும், உடல் �ைமையும் சீரகுமை்த-
துவிடும். 

மன அழுததம்: 
பதைாடரந்து ைை அழு்ததை்ததில் இருந்தைால் 

முை்ததில் அதைன தைாக்ைம் பவளிபெடும். ைாரடி-
பசால் ஹாரபைானைளின உற்ெ்ததிதைான ைை 
அழு்ததை்ததிற்கு முக்கிய ைா்ரணைாகும். இதைன 
உற்ெ்ததி அதிைரிக்கும்பொது சருைம் சாரந்தை பி்ரச்-
சிமைைளும் உருவாகும். ைை அழு்ததைம் நீண்ட 
�ாடைைாை இருந்தைால், புதிய பசல்ைள் உருவா-

குவதில் குமறொடு உண்டாகும். விம்ரவில் 
வயதைாை பதைாற்றம் பதைாற்றிக்பைாள்ளும்.

ைை அழு்ததை்ததில் இருக்கும்பொது சருை 
ெ்ராைரிபபில் பொதிய அக்ைமறயினமை ைா்ரண-
ைாை முைபெரு பி்ரச்சிமையும் உண்டாகும். ைை 
அழு்ததைம் இ்ர்ததை �ாைஙைளில் சுருக்ை்தமதையும் 
ஏற்ெடு்ததிவிடும்.

க்காபம்: 
நீஙைள் யாரிடைாவது பைாெம் பைாள்ளும்-

பொது முை்தமதை ைவனியுஙைள். பைாெம் உஙைள் 
முை தைமசமய இறுக்ைைாக்கும். பசாரவும் 
பதைனெடும். அது ைாைபபொக்கில் சுருக்ை்ததிற்கு 
வழிவகுக்கும். 

க�ார்வு: 
முைொவம் சருை ஆப்ராக்கிய்ததில் முக்கிய 

ெஙகு வகிக்கிறது. அடிக்ைடி ைைச்பசாரவமடந்-
தைால் முை்ததில் சுருக்ைஙைள் எடடிபொரக்ை 
பதைாடஙகிவிடும்.

நீண்டைாை ைைச்பசாரவு சருை்ததில் பெரும் 
தைாக்ை்தமதை ஏற்ெடு்ததிவிடும். உயி்ரணுக்ைளும் 
ொதிபபுக்குள்ைாகும். ஹாரபைான பசயல்ொ-
டுைளில் ைாறுதைமை உண்டாக்கி தூக்ை்தமதை 

ொதிக்கும். ைண்ைளில் வீக்ைம், ைந்தை உணரவு, 
பசாரவு பொனற பி்ரச்சிமைைள் உண்டாகும். 
நீண்ட ைாைைாை ஏதைாவபதைாரு விஷய்தமதை ெற்றி 
நிமை்தது ைவமையுடன இருபெவரைளுக்கு 
இந்தை ொதிபபு அதிைைாகும்.

பைம்: 
ஆெ்ததில் இருபெதைாை உணரும்பொபதைா, 

பீதி அமடயும்பொபதைா, ெயம் பதைாற்றிக்-
பைாள்ளும்பொபதைா மூமை உடைடியாை அட-
ரிைலின சு்ரபபிைளுக்கு சிக்ைல் பைாடுக்கும். 
இதைன விமைவாை, இதைய துடிபபு அதிைரிக்ை 
பதைாடஙகி விடும். 

உடலுக்குள் இ்ர்ததைம் பசல்லும் பவைமும் 
அதிைரி்ததுவிடும். இந்தை சைய்ததில் உடல் 
தைமசைளுக்கு பதைமவயாை இ்ர்ததைம் முை்ததில் 
இருந்து எடுக்ைபெடும். ைாயம் அமடயும்பொ-
தும் இ்ர்ததைபபொக்மை ைடடுபெடு்ததுவதைற்கு 
சருை்ததில் உள்ை இ்ர்ததை �ாைஙைள் உதைவும். 
அபபொது சருை்ததில் இ்ர்ததை்ததின அைவு குமற-
வதைால் பசாரவு எடடிபொரக்கும்.

எதிரைமற எண்ணஙைள்தைான அை அழமை-
யும், புற அழமையும் அதிைைவில் ொதிக்கின-
றை.

எதிர்மய்ற உணர்வு்கள் 
வைதான கதாற்்றதயத க்காடுக்கும்



பிரமாண்ட 
இயக்குனர் சங்-
கரின் இயக்கத்தில் 

அடுத்்த்தாக உருவாகவிருக்கும் ப்டத்-
தில் நடிகர் ராம் சரண க்தாநாயகனாக 
நடிக்கிறார். 

 ்தமிழ், த்தலுங்கு, இந்தி ஆகிய தமாழிக-
ளில் இபப்டம் உருவாக உள்ளது. பிரம்மாண்ட 
படதஜெடடில் ்தயாராகும் இபப்டத்திற்கு ்தமன் 

இசசயசமக்கிறார். 
 மமலும், இபப்டத்தில் க்தாநாயகியாக 

பாலிவுட நடிசக கியாரா அத்வாணி நடிக்கிறார். 
 இபப்டத்தில் இ்டம்தபற்றுள்ள ஒமர ஒரு 

பா்டலுக்கு ரூ. 23 மகாடி தசலவு தசய்து எடுத்-
துள்ளாராம் இயக்குனர் சங்கர். 

 இந்நிசலயில், அம்த மபால் இபப்டத்தில் 
இ்டம்தபற்றுள்ள ஒரு சணச்ட காடசிக்கு  
மடடுமம சுமார் ரூ. 10 மகாடி தசலவு தசய்து 

எடுத்துள்ளாராம் சங்கர். 
 இந்்த தசய்தி ்தற்மபாது திசர வட்டாரத்தில் பரவ-

லாக மபசபபடடு வருகிறது.
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    ்தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி  நடிசகயான காஜெல் அகர் -
வால் உருவ மகலி தசய்்தவர்களுக்கு பதிலடிக்தகாடுக்கும் படி  
சமூக வசலத்்த்ளத்தில் பதிவிடடுள்ளார்.                              

காஜெல் அகர்வால் நான் மகான் அல்ல,  மாற்றான், துப -
பாக்கி, ஜில்லா மபான்ற பல ப்டங்களில் முன்னணி நடிகர்களு -
்டன்  நடித்து பிரபலமானவர் காஜெல் அகர்வால். ்தமிழ் மற்றும் 
த்தலுங்கு மபான்று பல  தமாழிகளில் நடித்து அசனவரின் கவ-
னத்ச்தயும் ஈர்த்்தார். இவர் சமீபத்தில்  த்தாழிலதிபர் தகௌ்தம் 
கிசசலு என்பவசர திருமணம் தசய்து தகாண்டார். ்தற்மபாது 
அவர்  கர்பபமாக இருக்கும் புசகபப்டத்ச்த சமூக வசலத்்த-
்ளத்தில் பகிர்ந்்தார். அவர்  பகிர்ந்்த அந்்த புசகபப்டத்ச்த சிலர் 
உருவ மகலி தசய்து பதிவிடடு வந்்தனர்.

இந்நிசலயில்  இது த்தா்டர்பாக நடிசக காஜெல் அகர்வால் 
ஒரு பதிசவ பகிர்ந்துள்ளார். அந்்த  பதிவில், "எனது வாழ்க்-
சகயில், எனது உ்டலில், எனது வீடடில் மிக குறிபபாக  என் -
னுச்டய பணியி்டத்தில் அற்பு்தமான புதிய மாற்றங்கச்ள 
சமீப காலமாக நான்  சந்தித்து வருகிமறன். மமலும், குறிப-
பிட்ட சில கருத்துக்கள, உ்டல் மகலி  பதிவுகள எ்தற்கும் 
உ்தவாது. அன்பாக இருக்க கற்றுக்தகாளமவாம். தகாஞசம்  
கடினமாகத்்தான் இருக்கும் என நிசனக்கிமறன், வாழு, 
வாழவிடு" எனக்  குறிபபிடடு அறிக்சகசய அவருச்டய 
சமூக வசலத்்த்ளப பக்கத்தில்  பகிர்ந்துள்ளார்.தமிழ் சினிமாவின் முன்்னணி நடிகரா்ன  ரஜினியின் 169-வது படத்தின் அறிவிப்ப சன் 

பிகசர்ஸ் நிறுவ்னம்  அறிவித்துள்ளது.                              
ரஜினி காதலில் விழுந்தன்,  எநதிரன், சர்ககார், அண்ாத்்த ்பான்்ற 

பல படஙக்்ள தயாரித்த நிறுவ்னம் சன்  பிகசர்ஸ். இநத நிறுவ்னம் தற்பாது 
விஜய்யின் பீஸ்ட், விஜய் ்சதுபதியின்  வி்ஜஎஸ்46, சூர்யாவின் எதறகும் 
துணிநதவன் படஙக்்ள இயககி வருகி்றது. 

இநநி்லயில்  ரஜினியின் 169-வது தி்ரபபடத்்த இநத நிறுவ்னம் 
தயாரிககி்றது. இபபடத்்த  இயககு்னர் நநல்சன் இயககுகி்றார். இவர் 
்காலமாவு ் காகிலா படத்தின் மூலம்  இயககு்னராக அறிமுகமா-
்னார். இபபடத்்த நதாடர்நது சிவகார்த்தி்கய்்ன ்வத்து  
அவர் இயககிய டாகடர் படம் சமீபத்தில் நவளியாகி நவறறி 
நபற்றது. அதன்பின்  நநல்சன் அடுத்ததாக விஜய்யின் 
பீஸ்ட் படத்்த இயககி வருகி்றார்.

இநத  படத்தின் அறிவிப்ப  நவளியிடுவதாக படக-
குழு  அறிவித்திருநதது. அதன்படி படத்தின் அறிவிப்ப 
நவளியிட்டு ரசிகர்க்்ள  உறசாகபபடுத்தியுள்ளது. இப-
படத்திறகு இ்சய்மபபா்ளர் அனிருத்  இ்சய்மக-
கி்றார். ஒரு வீடி்யாவின் மூலம் இநத படத்தின் அறி-
விப்ப  நவளியிட்டுள்ளது. அதில் ரஜினி மாஸாக 
அமர்நதுகநகாணடு ்பாஸ்  நகாடுத்திருககி்றார். 
இத்்ன ரசிகர்கள சமூக வ்லத்த்ளத்தில் 

நகாணடாடி  வருகின்்ற்னர்.

னிந்திய திசரயுலகில் 
முன்னணி க்தாநாயகியாக 
வலம் வருபவர் நடிசக 

ஸ்ருதி ஹாசன். 
 இவர் ்தற்மபாது ப்டங்கள மற்றும் தவப 

சீரிஸ் என த்தா்டர்ந்து நடித்து வருகிறார். 
 இந்நிசலயில், மும்சபயில் கா்தலரு்டன் 

வசித்து வரும் நடிசக ஸ்ருதி ஹாசன், அங்கு 
நச்டதபற்ற நிகழ்சசி ஒன்றில் பங்மகற்றார். 
  அந்்த நிகழ்சசியில், அவரி்டத்தில் த்தன்னிந்-

தியாவிலிருந்்த வந்்த நீங்கள எபபடி ஹிந்தி மபசு-
கிறீர்கள என ஒருவர் மகளவி மகடடுள்ளார்.

    அ்தற்கு, " த்தன்னிந்திய என்ன மவற்று 
கிரகமா. த்தன்னிந்தியா, வ்ட இந்தியா என  

பாகுபாடு எ்தற்கு? அசனவரும் ப்டம் 
எடுக்கிமறாம், உசழக்கிமறாம். 

2022ல்  இது -
மபான்று பாரபட -
சம் பார்க்க மநர -
மில்சல " என 
மகாபத்து்டன் 
பதிலளித்துள-
்ளார்  ஸ்ருதி. 

சிம்பு நடிபபில் 
தவளிவந்்த 
மபா்டா மபாடி 

ப்டத்தின் மூலம் ்தமிழில் 
க்தாநாயகியாக அறிமுக-
மானவர் நடிசக வரலட-
சுமி சரத்குமார்.
  இ்தன்பின், விக்ரம் 

மவ்தா, ்தாசர ்தபபடச்ட, 
நிபுணன், சர்கார் உளளிட்ட 

பல ப்டங்களில் நடித்து 
முன்னணி நடிசகயாக உயர்ந்துள-

்ளார்.
  க்தாநாயகியாக மடடுமல்லாமல், 

வில்லி க்தாபாத்திரத்திலும் அசத்தி வரும் 
நடிசக வரலடசுமிக்கு த்தலுங்கு மார்க்தகட அதி-

கமாகியுள்ளது.  இந்நிசலயில், நடிசக வரலடசுமி 
மற்றும் நடிகர் விஷால் இருவரும் சில வரு்டங்கள 
கா்தலித்து வந்்த்தாக கூறபபடுகிறது. 

 ஆனால், நடிகர் சங்கத்தில் சரத்குமாருக்கு, 
விஷாலுக்கும் இச்டயில் ஏற்பட்ட  பிரசசசன-
யிம் காரணமாக, வரலடசுமி கா்தல் ம்தால்விய-
ச்டந்்தது என்று ்தகவல்  த்தரிவிக்கின்றனர். 

நடிகர் விஷ்ணு விஷால் நடித்து  நவளியாகவுள்ள 'எப.
ஐ.ஆர்' தி்ரபபடத்்த நவளியிடத் த்ட விதிககபபட்-
டுள்ளது.                             

 எப.ஐ.ஆர் நடிகர் விஷ்ணு விஷால்  நடித்து தயாரித்துள்ள 
தி்ரபபடம் 'எப.ஐ.ஆர்'.  இயககு்னர் கவுதம் வாசு்தவ்  ் ம்னனின் 
உதவி இயககு்னர்களில் ஒருவரா்ன மனு ஆ்னநத் இநத 

தி்ரபபடத்்த  இயககியுள்ளார். இநத தி்ரபபடத்தில் 
நடி்க மஞ்சிமா ்மாகன் கதாநாயகியாக  நடித்துள்ளார். 
்மலும் இயககு்னர் வாசு்தவ் ்ம்னன், நடி்க ்ரசா 

வில்சன், ்ரபா  ்மானிகா உளளிட்்டார் முககிய கதாபாத்திரஙக-
ளில் நடித்துள்ள்னர்.
இநத  தி்ரபபடம் பிபரவரி 11 இல் தி்ரயரஙகுகளில் நவளியாகு-

கியது. இநத தி்ரபபடத்்த ம்லசியா, கு்வத், கத்தார் ஆகிய நாடு-
களில் நவளியிடத் த்ட விதிககபபட்டுள்ளது. விஷ்ணு விஷால் தன்-

னு்டய டுவிட்டர்  பககத்தில் ம்லசியா, கு்வத் மறறும் கத்தார் 
ஆகிய நாடுகளில் உள்ள  ரசிகர்களிடம் இதறகாக மன்-

னிபபு ்கட்டுள்ளார்.
இநத  தி்ரபபடத்திறகு அஸ்வத் இ்சய-
்மத்துள்ளார். 

'கிருமி' புகழ் அருள  வின்நசணட் 
ஒளிபபதிவு நசய்துள்ளார். ்மலும் 
பிரசன்்னா ஜி.்க படத்நதாகுபபு  
நசய்துள்ளார்.

ரஜினியின் 169-வது 
திரரப்படம்

உருவ கேலி... 
பதிலடி கேொடுத்த 
ேொஜல் அேரவொல் 

விஷ்ணு விஷால் 
படத்தை வெளியிடத தை்ட

சண்டை 

காட்சிக்கு 

பல க�ோடி செலவு 
செய்த ெங�ர்.. 

நடிகை வரலட்சுமியின் 
ைாதல் முறிவு.. 

காரணம்  இவர்  தானா

கடுப்பானபார்
ஸ்ருதி

ததன்
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140  வருட வரலாற்றை ப்றைசாறறும் 
்ைரியாவின் மாபபரும் வாைன பவனி

இற்றைக்கு 140 வருடங்களுக்கு முன்னர், 
1882ல் சன்மார்க்்க சமுதமாய நெஞசத்தின 
நசமாநதக்்கமாரர் ஒருவரின நசவி்களில் விழுநது, 

சிந்தயின உணர்வு்களில் ஒனறு ்கலநது நசயலுருவமா-
்னதத '்த்ரஸதுல் ்்கரியமா'.   

்கல்வி்ய வலியுறுத்தும் சன்மார்க்்க சமுதமாயத்தின 
தத்வ்ய உணர்நத ்ர்்ஹூம் சு்ல்மான நலப்பை 
்கமாக்்கமா த்னது நசமாநத நசலவில் '்த்ரஸதுல் ்்கரியமா' 
எனறை நபையரில் ந்கமாழும்பு 9 இருபபிடத்தில் 1882ல் 
ஆரம்பித்தமார். இதுதவ த்லெ்கரில் முஸ்லிம்்களுக்ந்க்ன 
உருவமா்ன முதற பைள்ளிக்கூடம் எனபைது வரலமாறறு பைதிவமா்க-
வும் வள்மா்ன வமாழ்வுக்்கமா்ன நெறியமாகும்.   

'்்கரியமா' எனறை நபைமான்னமா்ம் பூத்ததில் நசமாநத்மா்ன 
பைமாசவ்லநயமானறு பினனியிருபபைது பைலரறியமாத ர்கசி-
யம். ்ர்்ஹூம் சு்ல்மான நலப்பை ்கமாக்்கமாவின வமாரிசு்க-
ளமா்ன 1) ்கலீபைமா, 2) வஸீலமா, 3) தனீ்னமா ஆகிய மூனறு 
சத்கமாதரி்களில் மூத்தவரின ்்களமாகிய தன தபைத்தி ்்கரி-
யமாவின நபைய்ர தமான ஆரம்பித்த பைள்ளிக்கூடத்திறகு சூடி, 
அ்தயும் தன பைமாசத்திறகுரிய தபைத்தியமா்க எணணலமா்னமார்.   

தன ்்றைவுக்குப பின, தன ்்கள்்களமா்ன மூவரும் 
நபைமாறுபதபைறறு ெடத்தி்னர். அதனபின ்ர்்ஹூம்்களமா்ன 
ஓய்வுநபைறறை நீதவமான ஏ.எச். ்மாக்்கமான ்மாக்்கமார், எம்.எம். 
சித்தீக் ஆகிதயமார் 1956 வ்ர வழிபபைடுத்தி்னர். 1957ல் 
்ர்்ஹூம் நெய்்னமா ்ரிக்்கமார் நபைமாறுபதபைறறு ெடத்தி்னமார்.   

்கல்லூரி ஆரம்பை்மா்ன ்கமாலபபிரிவில் ்த்ரஸமா சமாயலி-
தலதய திண்ணப பைள்ளி்கள், வீட்டுப பைள்ளி்கள், ததமாட்டப 
பைள்ளி்கள் எனபை்ன ததமானறைலமாயி்ன. அத்னடிபபை்டயில் 
உருவமா்ன ெம் '்த்ரஸதுல் ்்கரியமா' அரபுந்மாழி தபைமாத-
்்னக்த்க முக்கியத்துவமும் முனனுரி்்யும் தநதது. 
ெமாள்டவில் ஆஙகில ந்மாழி தபைமாத்்ன, சிங்கள - தமிழ் 
தபைமாத்்ன்கள் ஆரம்பிக்்கபபைட்ட்ன.   

ஆரம்பைத்தில் ஆண, நபைண எ்ன இருபைமாலரும் ஒனறி-
்ணநது ்கறறு வநத ்த்ரஸதுல் ்்கரியமா, ெமாளமாவட்டத்-
தில் ்மாணவர்்களின வரவுகு்றைய ்மாணவியரின வரு்்க 
கூடியது. இநத அதி்கரிபபு ்்கரியமா முஸ்லிம் நபைண்கள் 
பைமாடசமா்லயமா்க உருவமா்க அடித்தள்மாயிறறு.   

்்கரியமாவின முதல் அதிபைரமா்கத் திரு்தி. தடவிட் ்கல்விப-
பைணி புரிநது நபைரு்் தசர்த்தமார்்கள். அவ்ரத் நதமாடர்நது 
ஜ்னமாபைமா ்ர்யம் ஜமாயமா, திரு்தி. பீ. அசவ் தபைமானதறைமார் 
்்கரியமாவின அதிபைர்்களமா்க பைணியமாறறியுள்ள்னர்.  

1962ம் ஆணடு ஜ்னமாபைமா. என.ஜி. நடய்ன அதிபைரமா்னமார். 
இது்கமாலம் வ்ர சன்மார்க்்க இதயங்களின தமாலமாட்டில் 
தனியமார் பைள்ளியமா்க வளர்நது வநத ்்கரியமா, இவரின 
்கமாலத்தில், 01.11.1962ல் அரசமாங்கம் ்்கதயறறு ஒரு 
அரசுப பைள்ளியமா்க ் மாறியது. அவ்வ்யம் 400 ் மாணவியர்-
்களும் 15 ஆசிரியர்்களும் இருநத்னர். இவரது அயரமாத, 
அர்பபைண உ்ைபபி்னமால் ்்கரியமாவுக்கு பைமாடசமா்லக்-
்கமா்ன வளங்கள், ்கல்விக்்கமா்ன உபை்கரணங்கள், ்கட்டடங்கள் 
எனபை்ன கி்டத்த்ன. ்க.நபைமா.த. உயர்தரம் வ்ர வகுபபு்கள் 
ெடத்தபபைட்ட்ன. ்கல்வித்தரமும் எைலமாயிறறு. 25 வருடங-
்கள் தச்வ்கள் பைல நசய்து விட்டு, இவர் 1987ல் பைணிநி-
்றைவு ்கணடமார். இவரது ்கமாலம் நபைமானந்னழுத்துக்்களமால் 
நபைமாறிக்்கபபைட தவணடியதமா்க ்கருதபபைடுகிறைது.   

இவ்ரத் நதமாடர்நது அதத ்்கரியமாவில் அனுபைவம் 
வமாய்நத ஓர் ஆசிரி்யயமா்க பைணியமாறறி வநத ஜ்னமாபைமா 
Z. F நிஸமாம்தீன அதிபைரமா்கப பைதவி ஏறறைமார். ்்கரியமாவின 
வளர்ச்சிக்கும் உயர்ச்சிக்கும் ஆசிரி்யயமா்க 15 வருட-
மும் அதிபைரமா்க 15 வருடமும் அரும்பைணியமாறறிய இவர் 
30 வருட தச்வயில் பின ஓய்வு நபைறறைமார். பைமாலர் வகுப-
பு்களுக்்கமா்ன தனி ்கட்டடந்மானறு எழுபபைபபைட்டது இவரது 
தச்வயின தமாறபைரிய்மாகும். ஜ்னமாபைமா. நிஸமாம்தீன ஓய்வு 
நபைறறைதன பின நிரநதர அதிபைர் ஒருவர் நிய்்ன்மா்கமாதது 
்்கரியமா சநதித்த தசமா்க்மாகும்.   

அதுவ்ர ்கமாலமும் உபைஅதிபைரமா்க ்கட்்யமாறறி வநத 
ஜ்னமாபைமா Y. M. ஆமித் நவறறிடத்்த நிரபபை அதிபைரமா்கப 
நபைமாறுபதபைற்க தவணடி வநதது ்கமாலத்தின ்கட்டமாயமும் 
்கட்ட்ளயு்மா்னது. ஓரமாணடு ்கமாலம் தச்வயமாறறி ஓய்வு-
நபைறறை ஜ்னமாபைமா. ஆமிதின ்கமாலத்தில் ்மாணவியர்்களின 
நதமா்்க 1500 ஆ்கவும், ஆசிரியர்்களின நதமா்்க 44 
ஆ்கவும் நபைருகிய்் ்்கரியமாவின ்கவர்ச்சி்கர்மா்ன 
வளர்ச்சி்ய ்கமாட்டுகிறைது.   

அதனபின ஜ்னமாபைமா. ஏ.எஸ். ஷி்மா்னமா 2003ல் அதி-
பைரமா்க நிய்்ன்மா்னமார். புதிய அதிபைரின தச்வக்கு நிர்வமா-
்கம் ஒரு சவமாலமா்க அ்்நதது எனறைமால், நபைருகிவரும் 
்மாணவியர் நதமா்்கக்த்கறறை இடவசதி இல்லமாதது நபைரும் 
கு்றையமா்க இருநதது. சு்மார் 50 வருட ்கமால்மா்க இயங-
கிய இரு தெர பைமாடசமா்ல்ய ஒரு தெர பைமாடசமா்லயமா்க 
அல் ஹிஜரமா வித்தியமாலயத்தின ஒரு பைகுதி்ய சுவீ்கரித்து 
ஒரு தெர பைமாடசமா்லயமா்க ்மாறறியதில் இவர் நபைரும் பைங்க-
ளிப்பை வைஙகி்னமார்.   

அக்்கமால ்கட்டத்தில் அதிபைர் ஷி்மா்னமாவுக்கு உறுது்ண-
யமா்க இருநது மும்முர்மா்க ஈடுபைட்ட ஒதர உபை அதிபைர் A.L.S. 
ெஸீரமா ்ஸ்னமார் எனபைது குறிபபிடத்தக்்கது. ஆசிரியர், 
்மாணவி்கள் நதமா்்க உயர்தல், ்கல்வி சுறறுலமா வருடந-
ததமாறும் ெடத்தபபைட்ட்். 125 வருட நி்றைவில் ்்கரியமா 
வமாரம் ெடத்தபபைட்ட்், 4 ்மாடி ்கட்டடத்திறகு நிலம் நபைறறை-
்்தயமாடு பைத்தமாணடு்கள் (2003 - 2013) தச்வ நசய்த 
அதிபைர் ஷி்மா்னமா்வ பைமாடசமா்ல நிர்வமா்கம் ந்கௌரவபபை-
டுத்தியது.  

அதிபைர் ஷி்மா்னமா வி்டநபைறறுச் நசனறை அனறு 
முதல் புதிய அதிபைரமா்க, நி்கழ்்கமால அதிபைர் திரு்தி ெஸீரமா 

்ஸ்னமார் 2013ல் பைதவிதயறறைமார்.   புதிய அதிபைர் திரு்தி 
ெஸீரமா ்ஸ்னமாருக்கு ்றறைவர்்களுக்கு இல்லமாத ஒரு 
சிறைபபு தகுதி இருபபைது பைலர் அறியமாத விடயம். ்்கரியமா-
வின பை்ைய ்மாணவியமா்க, அஙகு பைடிபபித்த ஆசிரி்ய-
யமா்க, முன்னமாள் அதிபைரின அபிவிருத்தி நசயறபைமாடு்களில் 
பைக்்கபைல்மா்ன உபை அதிபைரமா்க நசயறபைட்டவர்.   

நி்கழ்்கமால அதிபைர் பைதவிதயறறை ெமாள் முதல் 
நசய்து வரும் பைணி்களுள் சில....   
்க.நபைமா.த விஞ்மா்ன பிரி்வ ஆஙகில ந்மாழி மூலம் 

ஆரம்பித்தததமாடு, விஞ்மா்ன பைமாடநெறியில் உயிரியல் 
பிரி்வ 2014 முதல் உயர்தரத்தில் துவக்கி்னமார். இதன 
மூலம் 1C பைமாடசமா்ல 1AB பைமாடசமா்லயமா்னது. ்்கரியமா-
வின இடபபைறறைமாக்கு்றை்ய தபைமாக்கும் நபைரு தெமாக்கில் 
நபைறைபபைட்ட முனபுறை ்கமாணியில் 4 ்மாடி ்கட்டடம் ஒன்றை 
தபைருவ்ளயின சமுதமாய ந்கமா்ட வள்ளல் ்ர்்ஹூம் 
ரிபைமாய் ்மாஜியமார் உதவியில் ்கட்டுவதற்கமா்ன அடிக்்கல் 
ெமாட்டும் ்வபைவத்்த ெடத்தி்னமார். பிரஸ்தமாபை ்கட்டடம் மி்க 
வி்ரவில் ்கட்டி முடிக்்கபபைட்டது ஈணடு தெமாக்்கத்தக்்கது.   

்்கரியமா நபைண்கள் ்கல்லூரிக்கு முன்னமால் அ்்நதி-
ருக்கும் ்கமாணி்ய நபைறறுக் ந்கமாள்வதில் பைலர் பைல முயற-
சி்களில் ஈடுபைட்ட்னர். இருபபினும் இக்்கமாணி ெவ்்மாத் 
ந்மாஹிதீன, அஸமாத்சமாலி (முன்னமாள் ஆளுெர்), அப-
தபைமா்தய ஜ்னமாதிபைதி ்ஹிநத ரமாஜபைக் ்  மூலம் 2011ல் 
நபைறறுக் ந்கமாடுக்்கபபைட்டது. இநநிலபபைரபபில் ந்கமா்ட 
வள்ளல் ZAM Refai Hajiar ஆல் 2016ல் உயர் ்மாடிக் ்கட்-
டடம் நிர்்மாணிக்்கபபைட்டது. இதில் பிரதமா்ன ்ணடபைமும், 21 
வகுபபை்றை்களும் அ்்க்்கபபைட்ட்ன. விஞ்மா்ன ஆய்வுக் 
கூடமும், த்கவல் நதமாழில்நுட்பை கூடமும் அ்்க்்கபபைட்ட்் 
குறிபபிடத்தக்்கதமாகும். இக்்கட்டடத்திறகு ZAM Refai Hajiar ்கட்-
டடம் எனறை ெமா்ம் சூட்டி அன்னமா்ர நி்்னவு கூர்கினறைது 
்்கரியமா சமூ்கம். இதற்கமா்க அதிபைர் ெஸீரமா ்ஸ்னமார் த்ற-
ந்கமாணட அயரமாத முயறசி, அவரு்டய தியமா்கம் எனபை்ன 
அவர் ்கல்லூரி மீது ந்கமாணட முனத்னறறைத்திறகு சமானறைமா-
கும். இனறு உயர்தரப பிரிவு முழுவதும் இக்்கட்டடத்திதலதய 
ெ்டநபைறுகினறை்் குறிபபிடத்தக்்கது.   

இவ்வமாநறைல்லமாம் பைல தச்வ்க்ள நசய்த ்்கரியமா 
தனனு்டய சி்கரத்்த தெமாக்கிய பையணத்தில் வரலமாறறு 
நி்்னவமா்க 2017ஆம் ஆணடு த்னது 135ஆவது வருட 
பூர்த்தி்ய நி்்னவூட்டும் தெமாக்த்கமாடு அதிபைர் ெஸீரமா 
்ஸ்னமார் த்ல்்யில் ெடநத நி்்னவு்கள்.  

1.  ்கல்விக்கு உயிர் ந்கமாடுத்த முன்னமாள் ஆசிரியர்்கள் 
ந்கௌரவிக்்கபபைட்ட்்.  

2. ஊட்கத் தி்னம் ந்கமாணடமாட்டம்.  
3. ்்கரியமா ெ்ட பைவனி (Khairiya’s Walk)  
4. திறை்்க்கு மு்கம் ந்கமாடுக்கும் பைரிசளிபபு விைமா.  
5. ்கண ்கவரும் ்கண்கமாட்சி.  
இத்்னத் நதமாடர்நது இரு ்கட்டடங்க்ளயும் இ்ணக்-

கும் பைமாலம் ஒன்றை அ்்பபைது ்கமாலத்தின ்கட்டமாய்மா்க 
இருநதது. பைமா்த்ய ்கடபபைதில் ்மாணவர்்கள் பைடும் 
இன்ன்ல அறிநத அதிபைர் அ்தயும் நிவர்த்திக்கும் 
பைணியில் ஈடுபைட்டமார். இதன பைய்னமா்க அபதபைமா்தய ஜ்னமா-
திபைதி சட்டத்தரணி ்பைஸர் முஸ்தபைமாவமால் 2019ல் பைமாலம் 

ஒன்றை அ்்பபைதற்கமா்ன ச்கல பைணி-
்களிலும் அதிபைர் ஈடுபைட்டமார். பைமாலமும் 
அ்்க்்கபபைட்டது. இதன மூலம் ்மாண-
வர்்களின பைமாது்கமாப்பை அதிபைர் உறுதிபபை-
டுத்தி்னமார்.   

்்கரியமா ்மாணவர்்களின வி்ளயமாட்டு 
ஆர்வத்்த வளர்க்கும் வள்மா்ன எணணத்தில், 
பிறை பைமாடசமா்ல்களும் பைஙத்கறகும் வித்மா்க 2015ல் 
ந்கமாழும்பு சு்கததமாச உள்ள்க அரஙகில் ஒரு வ்லப பைநதமாட்ட 
(Net Ball) சுறறுப தபைமாட்டி்ய ெடத்தி்னமார். அதில் ்்கரியமா 
்மாணவி்கதள நவறறி நபைறறை்னர். இதன மூலம் ்்கரியமா 
்மாணவி்களின வி்ளயமாட்டு ஆர்வத்்த நவளிச்சமிட்டுக் 
்கமாட்டிய நபைரு்் இவ்ரதய சமாரும்.   

்்கரியமா ்மாணவர்்களின தபைமாக்குவரத்து ெலனுக்்கமா்க 
வ்லப பைநதமாட்ட சுறறுப தபைமாட்டியில் வசூலமா்ன நதமா்்கயு-
டன, சமுதமாய ெல்லிதயங்களின உதவி்க்ளயும் நபைறறு 
நசமாநத்மா்க ஒரு தபைருந்த (bus) வமாஙகுவதற்கமா்ன 
அ்்னத்து முயறசி்க்ளயும் அதிபைர் த்றந்கமாணடு நவற-
றியும் நபைறறைமார்.அத்துடன பைமாடசமா்லக்கு முச்சக்்கர வணடி 
ஒன்றை பை்ைய ்மாணவியர் மூல்மா்க நபைறறுக் ந்கமாணட-
்்யும் குறிபபிடத்தக்்கது.   

தமிழ், சிங்களம், ஆஙகிலம் எ்ன மூனறு ந்மாழி்களிலும் 
ெ்டநபைறும் பைல்தவறு தபைமாட்டி்களிலும் ்்கரியமா ்மாணவி-
யர் பைஙகுந்கமாணடு நவறறிநபைறும் வணணம் ்கதவு்க்ளத் 
திறைநதுவிட்ட அதிபைரின தச்வ தபைமாறறைத்தக்்கது. த்லும் 
பைமாடசமா்ல ் மாணவர்்களுக்கு ் த்தியில் முஸ்லிம் ் ஜலிஸ், 
்மாணவர் பைமாரமாளு்னறைம், சமாரணர் இயக்்கம், ்மாணவ 
ஊட்கபபிரிவு, தமிழ், சிங்கள, ஆஙகில இலக்கிய ்னறைம் 
தபைமானறை குழுக்்களினூடமா்க ்மாணவர்்களின ஆளு்் 
விருத்தியிலும் அதிபைர் நபைரும் பைங்களிபபு நசய்கிறைமார்.   

அல் ஹிஜரமாவில் தற்கமாலி்க்மா்க இயஙகிய ்்கரியமா-
வின ஆரம்பைப பிரிவுக்்கமா்ன நிரநதர ்கமாணி்யப நபைறறுக் 
ந்கமாடுபபைதில் பைல தரபபி்னர்்களும் முயறசி நசய்த்னர். 

இறுதியில் த்ல் ்மா்கமாண ச்பை 
உறுபபி்னர்்களமா்ன ஜ்னமாப பைமாயிஸ், 
ஜ்னமாப அர்்மாட், பைமாரமாளு்னறை உறுப-
பி்னர் முஜிபுர் ரஹ்மான ஆகிதயமாரின 

முயறசியி்னமால் 42 தபைர்ச் ்கமாணி சட்ட-
பூர்வ்மா்க ்்கரியமா நபைண்கள் ்கல்லூரிக்கு 

பிரித்து வைங்கபபைட்டது. ்கமாணியில் ்கட்டடம் 
எழுபபை தவணடிய ்கட்டமாய நி்லயில் ்்கரியமா 

சமூ்கம் தவித்த தெரத்தில் ்்கந்கமாடுத்த ்்கமா்னமா்க நூருல்-
லமாஹ ந்ௌலவி்ய ்கமாணகினதறைமாம். இவர் கு்வத் 
ெமாட்டில் வமாழ்நத நபைண்ணியமா்ன '்தபைமா' எனபைவரின 
ெனந்கமா்ட்யக் ந்கமாணடு, ்்கரியமா நபைண்கள் ்கல்லூ-
ரிக்கு ஒரு ்மாடி ்கட்டடம் ஒன்றை ்கட்டி வைஙகி்னமார். இதில் 
8 வகுபபை்றை்க்ள ்ட்டுத் அ்்க்்க முடிநதது. ஆ்னமால் 
25 வகுபபை்றை்கள் தத்வபபைட்ட்ன. அரச சமார்பைறறை நிறுவ-
்னத்தின மூல்மா்க அ்்க்்கபபைட்ட ்கட்டடத்தில் த்லும் ஒரு 
்மாடி அ்்த்து 4 வகுபபை்றை்க்ள ்கட்ட முடியும் எனபை-
தமால் W.M.O (2021ல்) உல்க த்்ன சம்த்ள்னத்தின 
உதவி்யப நபைறறு த்லும் 4 வகுபபை்றை்கள் இரணடமாம் 
்மாடியில் அ்்பபைதறகு, அதிபைர் த்றந்கமாணட முயற-
சி்ய வமார்த்்த்களில் வைங்க முடியமாது.   

்்கரியமா சமூ்கத்தின தத்வ்க்ள ்கட்டம் ்கட்ட்மா்க நி்றை-
தவறறி வரும் திரு்தி ெஸீரமா ் ஸ்னமாரின அடுத்த ெ்கர்வு, 
ஆரம்பைபபிரிவில் 18 வகுபபை்றை்க்ளக் ந்கமாணட ்கட்ட-
டந்மான்றை நிர்்மாணிபபைதமாகும். ்கல்லூரியின நபைௌதி்க 
வளங்க்ளப நபைறறுக் ந்கமாள்ளும் பையணத்தில் ்கல்லூரி 
சமூ்கத்்த ்்கத்கமார்த்து நவறறிப பைமா்தயில் அ்ைத்துச் 
நசல்வது அதிபைரு்டய தனிப நபைரும் சிறைபபைமா்க உள்ளது. 
நபைறதறைமார்்கள், பை்ைய ்மாணவி்கள், ெலனவிரும்பி்கள் 
அத்த்்ன தபைரும் இபபைணியில் ்்கத்கமார்த்துள்ள்னர்.   

இனறு 96 ஆசிரி்ய்க்ளயும், 2700 ்மாணவி்க்ள-
யும் ந்கமாணட ் ்கரியமா நபைண்கள் ்கல்லூரி, நபைௌதி்க வளத்-
தில் ் ட்டு்ல்ல ்கல்வி அ்டவு ் ட்டங்களிலும் த்தலமாஙகி 
நிறகினறைது. இ்த பைமாடசமா்லயின நபைறுதபைறு்கள் உறுதிப-
பைடுத்துகினறை்ன. பைல்்க்லக்்கை்கங்களிலும், உயர் ்கல்வி 
பீடங்களிலும் எ்து ்மாணவி்கள் பிர்கமாசிக்கினறை்னர். 
பைட்டம் நபைறறு நவளிதயறுகினறை்னர். ்்கரியமாவின முத-
லமா்மாணடு அனு்திக்்கமா்ன த்கள்வி அதி்கரித்துள்ள்் 
இதறகு சமானறு பை்கர்கினறைது. நி்ல்்்ய ச்மாளிக்்க முடி-
யமா்ல் நிர்வமா்கம் திணடமாடுகிறைது. எ்னதவ ்கல்வித் தி்ணக்்க-
ளத்தின அனு்தியுடன 2016ல் சிங்கள ந்மாழி மூல்மா்ன 
ஒரு வகுப்பை அதி்கரித்த்் யமா்்னப பைசிக்கு தசமாளபநபைமாரி 
இட்டது தபைமாலமாகும். இபபிரச்சி்்னக்்கமா்ன முடிவு இனறும் 
த்கள்விக்குறியமா்கதவ உள்ளது.   140 ஆவது வருட 
நி்றைவில் விைமாக்த்கமாலம் பூணும் ் ்கரியமா நபைண்கள் ்கல்லூ-
ரி்ய ்கமாண்்கயில் உளம் பூரிக்கிறைது. இத்்ன முனனிட்டு 
இனறு ந்கமாழும்பு ெ்க்ர ்்யபபைடுத்தி வரலமாறு ்கமாணமாத 
்மாநபைரும் வமா்க்ன பைவனி ஏறபைமாடு நசய்யபபைட்டுள்ளது. 
அத்்னத் நதமாடர்நது 'நெலும் நபைமாகு்ன - தமா்்ரத் தடமா்கம்' 
்ணடபைத்தில் இவ் விைமா்வ வி்ரி்சயமா்க ந்கமாணடமாடுவ-
தில் ்்கரியமா சமூ்கம் நபைரு ்கிழ்ச்சிய்டகிறைது.  இநநி்கழ்-
விற்கமா்க அதிபைரின த்ல்்யின கீழ் பைமாடசமா்ல அபிவிருத்-
திச் சங்கம், பை்ைய ்மாணவி்கள் சங்கம், ெலன விரும்பி்கள் 
அத்த்்ன தபைரும் நபைரும் பைங்களிப்பை ெல்கி வருகினறை-
்னர்.   ்்கரியமாவின வரலமாறறில் திரு்தி ெஸீரமா ்ஸ்னமா-
ரின பைணிக்்கமாலம் ஒரு திருபபுமு்்ன எ்னக் கூறி்னமால் அது 
மி்்கயமா்கமாது. உல்கம் சுருஙகி உள்ளங்்கயில் அடஙகி 
விட்ட ெவயு்கத்தில் வமாழ்நது ந்கமாணடிருக்கிதறைமாம். எ்னதவ 
எ்து ்கல்வி மு்றையிலும் ்மாறறைம் வரதவணடும் எனபைது 
நிதர்ச்ன உண்்யமாகும். வகுபபை்றை்களில் ்கரும்பைல்்க-
்கள் நவணபைல்்கயமாகி்ன. இநத ெவயு்கத்தில் நவணபை-
ல்்க மின - பைல்்கயமா்க தவணடும். இ்த உணர்நத 
அதிபைர் இலத்திரனியல் பைல்்க (Electronic Board) ஊடமா்க 
்கல்வி பையிலும் வமாயி்லத் திறைநதுவிட்டு, ்மாணவி்களின 
்கறறைல் மு்றையில் புது திருபபைத்்த உருவமாக்கி்னமார். இதற-
்கமா்ன இவரது முயறசி்ய நசமால்லில் வடிக்்க முடியமாது. 
140 ஆவது நி்றைவு வருடத்தில் ்கறறைல் ்கறபித்தல் ெடவ-
டிக்்்க்ய டிஜிட்டல் ்ய்மாக்கிய நபைரு்் திரு்தி ெஸீரமா 
்ஸ்னமா்ரதய சமாரும்.   

ஆரம்பைப பிரிவு, இ்டநி்லப பிரிவு, உயர்தரப பிரிவு 
எ்ன முக்த்கமாண நிர்வமா்க நிலப பைரப்பையும், ஒதர த்ல் -்
யின கீழ் நிர்வகிக்கும் த்லசிறைநத ஆளு்்யமா்க தறதபைமா-
்தய அதிபைர் திரு்தி ெஸீரமா ்ஸ்னமா்ர ்கமாணகிதறைமாம். 
இவ்வதிபைரின த்ல்்த்துவம் ் ்கரியமா நபைண்கள் ்கல்லூ-
ரி்ய உச்சம் தெமாக்கி அ்ைத்துச் நசல்லும். இவரது திருப-
பைணி்கள் ஆதரமாக்கிய்மா்க அ்்வதறகு ்்ன்மார வமாழ்த்தி, 
வல்ல ெமாய்்ன பிரமாத்திபதபைமாம்.                   

mjpgu; jpUkjp e]Puh `]dhu;

rpNu\;l Mrpupau; Fohk;  

fdp\;l Mrpupau; Fohk;  

Muk;g fw;if Mrpupau; Fohk;

ngz; rhuzu; FOtpdu; fy;tp rhuh Copau;fs;gioa khztpfs; rq;fk;ghlrhiy mgptpUj;jpr; rq;fk;

 Hudha

ku;`_k; upgha; `h[pahu; kz;lgk;  

khzt jiytpfs; FO  

கைரியா பெணைள் ைல்லூரி
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Hot Line - 011 2 429 369 | 011 2 429 368 
Fax - 011 2 429 330 / E-mail - adzsuo@gmail.com

 Chamara -077 727 0067 / Umanga - 077 727 0845

Nghl;Nlh 
FWk; 

tpsk;guk;

Advertise Here

adzsuo@gmail.com

5.8cm (Height) x 8cm (Width)
Rs. 1,500/- +VAT

gphpkpNah [p Rg;gPhpah; 

2013 kpd;rhu Mrdq;;fs; 

rhk;gy; epwk; hpNth;]; 

fkuh> Gj;jk; Gjpa 

lah;fs;> Rakhf 

,aq;ff;$ba gf;f 

fz;zhbfSld; 

tpq;fpy; fz;zhbfs; 

87>000 fp.kP. nrhe;jg; 

gazj;jpw;fhf gazk; 

nra;ag;gl;Ls;sJ. 

ed;whfg; 

guhkhpf;fg;gl;Ls;sJ. 

,U rpkhl; rhtpfs;. 

rpwe;j tpiyf;F cld; 

tpw;gid.

077 2 335 896

011431

Ssang Yong Korondo SUV 

2014 Diesel CAC-xxxx Trip 

tonic, Advanced suspension 

system, cruise control, 2 

liter Turbo Engine, Mint 

Condition.

071 4 570 519

+94 (77) 383 7007

1 Acre+ Land with house. 100m main road 
frontage. 15 minutes Colombo, 5 Minutes 

Kandana town. Highly residential area, Walking 
distance Schools, Hospitals & Supermarkets. 
Carpeted road network. Expressway access 

Colombo Katunayake Southern routes. 3 
Phase electricity, Pipe borne water, Clear deed. 

Ideal for Investment / mixed development.

Prime Residential Land 
for Sale in Kandana

Old  Items

077 660 86 34 / 077 123 0 122
- Your Trusted Service -

Old Sarees, Old Notes, Silver Waist 
Chains, Gem Pieces, Degraded 

Jewellary, Old Silver Caps buy at the 
highest value.

Redeem your Pawned Jewellery and 
buy at the highest value.

We buy Pawned Gold Jewellery Items

ë{~fv r¥ñj ñzf [p§ z¥»JWanted Rolex, Omega, Swiss, Branded 
Watches, Diamond Jewellery, 
21K, 18K, 14K, 12K Jewellery 

Items & Silvers, Old Notes, 
Antique Furniture

0776 562 382, 0777 077 333

2022 ெபப்ரவ� 04ஆந் �க� ெகாண்டாடப்பட்ட இலங்ைக�ன் 74ஆவது சுதந்�ர �னத்ைத முன்�ட்டு, ஓமா-
னுக்கான இலங்ைகத் தூதுவர் அ�ர் அஜ்வத், '�ளாம்பழ மரத்ைத மஸ்கட்�ல் உள்ள ருைமஸ், பர்கா�ல் உள்ள 
�வசாய மற்றும் �லங்கு ஆராய்ச்�ப் ப�ப்பாளரகத்�ல் நட்டார்.

ஈரா�ன் இஸ்லா�யப் 
புரட்� ெவற்��ன் 
43வது ேத�ய �ன �ழா 
ெகாழும்�ல் உள்ள தூது-
வ�ன் உத்�ேயாகபூர்வ 
இல்லத்�ல் கடந்த 11ஆம் 
�க� நைடெபற்றது. �ரதம 
அ�� ெபாது பாதுகாப்பு 
அைமச்சர் �யர் அட்�ரல் 
சரத் �ரேசகர மற்றும் 
ஈரான் இஸ்லா�ய கு�ய-
ர�ன் தூதுவர் ஹேஷம் 
அஷ்ஜாஸ்த்ேச ஆ�ேயார் 
இைணந்து ேகக் ெவட்டுவ-
ைத படத்�ல் காணலாம். 
(படம் : ருைசக் பாரூக்)

இலங்ைக�ல் கடந்த ஐந்து தசாப்தங்களாக ஊடகத்துைற�ல் �றந்து �ளங்� ஓய்வு ெபற்ற ஐந்து ஊடக ஜாம்பவான்கள் (08) ஆம் �க� ெகாழும்பு 
7 இலங்ைக மன்ற கல்லூ��ல் �ருது வழங்� ெகௗர�க்கப்பட்டனர். ஊடக�யலாளர்களான சரத் குேர, சு�ல் தயா அல்�ஸ், ஆர்தர் யூ. அமரேசன, 
சந்��கா �ேஜசுந்தர மற்றும் ஏ.�. � �ல்வா ஆ�ேயாேர ெகௗர�க்கப்பட்டவர்களாவர். .இலங்ைக பத்��ைகயாளர்கள் சங்கத்�ன் 67 ஆவது ஆண்டு 
பூர்த்�ைய முன்�ட்டு நடந்த �கழ்�ல் ஊடகத்துைற அைமச்சர் டளஸ் அழகப்ெபரும அவர்களுக்கான �ருதுகைள வழங்�ைவத்தார். �ழ்�ல் இலங்ைக 
பத்��ைகயாளர்கள் சங்கத்�ன் தைலவர் தர்மன் �க்�ரமரத்ன,ெசயலாளர் குருளு கா�யகரவன,ஆேலாசகர் �முத்து கா�யகரவன மற்றும் �ருது ெபற்ற-
வர்கைளயும் படத்�ல் காணலாம்.  (படம்: சுதத் மல�ர)

இலங்ைக�ன் 74ஆவது 
சுதந்�ர �னத்ைத�ட்டு 
ெதல்ெகாட மஹாெமவனாவ 
ெபௗத்த கல்லூ� மற்றும் 
த�ழ் பாடசாைலகள் 
இைணந்து (04) சுதந்�ர �ன 
�ழாைவ ஏற்பாடு ெசய்�ருந்தன. 
இந்�கழ்�ல் மதகுருமார்கள், 
கல்� அைமச்�ன் அறெந� 
���ன் உத� ப�ப்பாளர்
தர்ஷ� அமர�ங்க, பாடசாைல 
அ�பர்கள், மாணவர்கள் 
பலரும் கலந்துெகாண்டனர்.

(நடராஜா மலர்ேவந்தன் - 
லுணுகல �ருபர்)
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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

�ட்சு�� லான்சர் ெம-
�க்ெமாடல் �றந்த 
�ைல 12 1/ 2 இல-
ட்சம். ஆர் .�. என்டர்�-
ைரசஸ் (கார்ேசல்) 
ைஹெலவ ல்  ��,  
பன்� �ட்� ய 
0777316909,  011-
2514769 009136

சுற்றுலா �யாபாரெமா-
ன்றுக்கு அரச �ைணக்க-

ளங்களுக்கு கார் 300 
இற்கு ேமல் ேவன்கள் 
56 இற்கு ேமல் 
ஏேதனும் மா���ல் 
09 இருக்ைககள் முதல் 
�ண்டகால வாடைக 
அ�ப்பைட�ல் ேதைவ. 
077 3500055.
 010326

�ற்றுண்�ச்சாைல (Can-
teen) 300க்கு ேமற்பட்ட 
ஊ�யர்கள் ப�பு�யு-
ம் ெதா�ற்சாைலக்கு 
3 ேவைலயும் (காைல,  
பகல்,  இரவு) பு ேபட் 
ேசைவ (BUFFET) 
மூலம் உணவு ப�மாற-
க்கூ�ய ப்ேரண்�க்ஸ்,  
ம ா ஸ் ே ஹ ா ல் � ங் ஸ் 
மற்றும் ஹா�ட்ராம� 
ேபான்ற �றுவனங்க-
�ல் �ற்றுண்�ச்சாைல 
நடத்�ய அனுபவமு-
ள்ள�ற்றுண்�ச்சாைல 
நடத்துனர் ேதைவ. 
ேமல�க �பரங்களு-
க்கு ெமனு கார்டுடன் 
(Menu card) �ழ்க்க-
ண்ட முகவ�க்கு ேந�ல் 
வரவும். இல. 18,  
ெவௗிஅமுன ��,  
ேஹ�த்த,  வத்தைள. 
ெதா.ேப. இல. 076-
6200300. 011461

கண்� - ெபறும�-
யான கட்�டம் 
�ற்பைனக்கு. 06 
மா�கள் (20 ேபர்ச்) 
கண்�,  குண்ட சாைல 
கு� �ருப்புப் �ரேதச-
ம். 18000 சதுர அ�. 
�ரதான ��க்கு முக-
ப்பாக 80 அ� அகலம். 
�ரதான ��க்கு 
சமாந்தரமாக மா�. 06 
கைடகள்,  ேமல் மா� 
07 கைடகள்,  02 �ர-
த்�ேயக  மண்டபங்கள். 
�லக்�ழ் மா� உண்டு. 
�ரத்�ேயகமாக 02 
மண்டபங்களுடன் கள-
ஞ்�யங்கள்,  கு��ருப்பு 
அைற �ர ேதசங்கள். 
மாதாந்த வருமானம் 4 
இலட்சம் (வங்�க் கடனு-
டன்) ரூபா 1200 
� ல் � ய னு டன் 
எல்லா வச�களும். 
தரகர்கள் ேவண்டாம். 
0 7 7 7 1 1 4 1 3 6 ,  
0 7 7 7 1 1 4 2 5 3 .
 007993

ெகாட்டாஞ்ேசைன �க்க-
�ங்ஸ் �� (ெகாழும்பு 
-13) மூன்றுமா�க் 
கட்�டம் �ற்பைன-
க்கு. ெதாடர்பு 071-
1196156.  
 010246

வத்து�ட்�வல �யாபா-
ரஸ்தலம் 80 ேபர்ச் 
உடன் �ற்பைனக்கு. 
ேமல�க �பரங்களுக்கு 
ெதாடர்பு ெகாள்ளுங்க-
ள். 070 4808616. 
 010243

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 �ரேதச-
த்�ல் முன்ன� 
ந�ன வர்த்தக 
�ைலயத்�ற்கு ெபண் 
�ற்பைன உத�யாள-
ர்கள் ேதைவ. உணவு,  
தங்கு�டம் வழ ங்கப்ப-
டும். ெதாடர்பு 0712 
906222,  011 
2402405. 011100

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

எமது �றுவனத்�ற்கு கார் 
ெப�ன்டர்கள் ேதைவ. 
ேவைல ெத�ந்த ைக-
யுத�யாட்கள் அல்லது 
பாஸ்மார் ேதைவ. 
ம ா � க ா வ த் த 
0767201139,  075-
3948547 நாலக்க.
 011186

முச்சக்கர வண்� ெப�-
ன்டர்கள் மற்றும் ெப�-
ன்�ங் உத�யாளர்கள் 

ேதைவ. தங்கு�டம் 
உணவு வழங்கப்படும். 
ேஹாமாகம. 074 
2500380,  074 
2500381. 011456

அனுபவமுள்ள REVIT 
CAD ெதா�ல்நுட்ப�-
யலாளர் /  DRAFTS 
நபர் ஆகக் குைறந்தது 
5 வருட அனுபவத்து-
டன் ேதைவ. ெவ�-
நாட்டு அனுபவத்�ற்கு 
முன்னு�ைம வழங்க-
ப்படும். ெதாடர்ெபண் 
0 7 7 7 9 9 9 6 8 2 .
 009616

கனரக வாகன சார� 
அனும�ப்பத்�ரமுள்ள 
ஓட்டுநர்கள் ��வ� 
வ ா க ன ங் க ளு க் கு 
இரத்மலான ெமார-
ட்டுவ,  ெத�வைள,  
பாணந்துைற,  க ளு-
த்துைற,  ெவன்ன-
ப்புவ ந �னமடம 
�ர ேத சங்க�ல் 
ேதைவ . சம்பளம் 35, 
000 முதல் ேமல் �-
சாரைணகள் ெநஸ்ேகா 
என் ட �் ை ர ச ஸ் ,  
இல. 29/ 5,  4ஆம் 
ஒழுங்ைக இரத்மலான. 
ெதா. ேப . 0777 
263954. 010347

உணவு சைமத்தல்,  �ட்டு 
ேவைலக்கு ப�ப்ெப-
ண் ேதைவ. வயது 35-
55 (�ங்களம் ேபசக்கூ-
�ய ெப ண்கள் மட்டும் 
அைழயுங்கள்) 0711 
307233. 009880

பத்தரமுல்ல - தங்� இரு-
க்கக் கூ�ய �ட்டுப் 
ப�ப்ெபண் இருவர் 
�ட்டுத் ேதைவக்கு 
சைமயல்,  சுத்�க�-
ப்பு,  கழுவுதல் மற்றும் 
அயன் ெசய்தல். �டு� 
ம ற்றும் உணவு வழ-
ங்கப்படும். வயது 50+ 
ெவௗ ித் ெதாந்தரவு 
அ ற்ற வர்கள் அைழயு-
ங்கள். ெதாைலேப� 
07 77562555.
 010034

ேவ யன்ெகாட �ட்�ல் 
ேசைவக்கு சாதாரண 
�ங்கள அ�வுைடய 
தங்� ேவைல ெசய்யக் 
கூ�ய ெபண் ேதைவ. 
முதல் 03 மாதங்க-
�ல் 25,000/=. 
0 7 0 5 8 7 6 8 0 0 .
 010814

எமது ேஹாட்டலுக்கு 
ேகாக்� (2000/ -) 
ேபக்க� பாஸ் (2000/ 
-) ைகயுத�யாட்கள் 
(1300/ - )  உணவு ப�-
மாறுநர் (1200/ -) ெதா-
�லாள ர்கள்,  Night 
Manager ேதைவ. 072 
7791 2 23,  0 77 
5108182. 010930

ப�ற்�ெப ற்ற/  ெபறாத 
ேபக்க�  பாஸ் (ஆண்/ 
ெபண்) சூன் பான் சார-
�கள்,   ேசாரூம் ெபண் 
ஊ�யர்கள் மற்றும் 
ேப க்க� ேவைல ப�-
ல்வதற்கு ேதைவயான-
வர்களும் அைழயுங்க-
ள். 076-9046395.
 010933

�லாபம்,  குருநாகல் 
��� ல் அைமந்து-
ள்ள முட்ைட,  ேகா�ப் 
ப ண் ை ண � ல் 
ேவைலக்கு ப�ற்�யு-
ள்ள,  ப�ற்�யற்ற குடு-
ம்பங்கள் ேதைவ. அனு-
பவமுள்ள குடும்பத்�ன் 
மாதாந்த சம்பளம் ரூ. 
78000/ - முட்ைட எடு-
த்தல் ஒப்பந்த அ�ப்ப-
ைட� ல்  ெசய்யலாம். 
தங்கு�ட வச� உண்டு. 
�றகு,  ேதங்காய் இலவ-
சம். 070 4442954,  
0777  442954.
 010209

�ர்ெகாழும்புக்கு அரு�ல் 
ப�ர்ச் ெசய்ைக தள-
த்�ல் ேவைல ெசய்ய 
ஆேராக்�யமான ஆண் 
மற்றும் மைன� 
ேதைவ. அத்துடன் 
�ெமந்து புெளாக் கல் 
ெசய்யக்கூ�யவராக 
இருத்தல் ேவண்டும். 
இலவச தங்கு�டம் 
அத்துடன் �ன்சாரம் ,  
�ர் வழங்கப்படும். கவ-
ர்ச்�கரமா ன சம்பளம் 
ெபறலாம் . அைழயுங்க-
ள் 077  3437266.
 011295

பலஞ்� ேவைல,  ேமசன் 
ேவைல,  ெஹ ல்ப-
ர்ஸ் �ட்டு ேவைல,  
ெப�ன்ட் ேவைல க-
ளுக்கு ெவற்�டங்கள் 
உண்டு. அைழயுங்கள் 
071 7492314,  071 
4520975,  பலஞ்� 
2200/ - +  OT MA-
SON. 009684

ஊ�யர்கள் (Work-
ers) வத்தைள மற்றும் 
த ங் ெ க ா ட் டு ை வ � ல் 
அைமந்துள்ள எமது 
து� உற்பத்�த் ெதா�-
ற்சாைலகளுக்கு ப�ற்� 
ெபற்ற/ ப�ற்� ெபறாத 
ஆண்,  ெபண் ஊ�ய-
ர்கள் ேதைவ. ஒரு நாள் 
ச ம்ப ளம் ரூ. 1200/ - 
ரூ. 1500/ - ரூ. 2000 
( மாதாந்த சம்ப ளம்) 
வழங்கப்படும். ேமலும் 
புடைவ ஏற்� இறக்க 
(Load ing/ Unload-
ing) ஆண் ஊ�யர்க-
ள் ேதைவ. இலவச 
தங்கு�ட வச� மற்றும் 
சகா ய �ைல�ல் 
மூன்று ேவைள உணவு 
ெபற்றுக் ெகாள்ளும் 
வச�. ேமல�க �பர-
ங்களுக்கு �ழ்க்கண்ட 
முகவ�க்கு ேந�ல் 
வரவும். இல. 18, ெவ�-
யமுன ��,  ேஹ�த்த,  
வத்தைள. ெதாடர்புகளு-
க்கு 076 -6200300.
 011467

ெகாப ய்க ேன�ல் அைம-
ந்துள்ள எமது �லங்கு-

ப் பண்ைண�ல் தங்� 
ேவைல ெசய்ய ஊ�ய-
ர்க ள்  ேதைவ. உணவு,  
த ங்கு�டம் இலவசம். 
ச ம்பளம் ேப �த் �ர்க்க-
லாம். 0773610968.
 010818

ஆயுர்ேவத �ைணக்கள-
த்�ல் ப�வு ெசய்யப் 
ெபற்றுள்ள SPA �-
று வ ன ெ ம ான் � ற் கு 
ப�ற்றப்பட்ட / ப�ற்ற-
ப்படாத 18 - 35 வயது 
�ங்களம் கைதக்கக் 
கூ�ய அ ழ�ய ேதாற்ற-
முள்ள  ெதர�ஸ்டுகள் 
ேதைவ. �னச் சம்பளம் 
ரூபா 10, 000/ - உணவு 
பானங்கள் ,  தங்கு� டம் 
இலவ சம் . ேச ைவைய 
பகல் அல்லது இர�ல் 
ேதர்ந்ெத டுத்துக் ெகா-
ள்ளலா ம். Fulltime/ 
Part time ேசைவ. 
இதற்காக ெதர�-
ஸ்டுகைள ெதாடர்பு
படுத்தக் கூ�யவர்களும் 
ரூபா 10, 000 இற்கான 
ேசைவக்கட்டணம் வழ-
ங்கப்படும். Shakya 
Herbalspa (pvt) Ltd 
இல. 21,  மாலேப 
ெகாட்டாவ,   மஹரகம,  
நுேகெகாட,   கடுெவல,  
தலவதுெகாட .  070 
4404040. 011261

எமது இரத்�னபு��லுள்ள 

50 ஏக்கர் அைனத்து 

வச�களுடன் கூ�ய 

அழ�ய ேத�ைலத் 

ேதாட்டத்�ற்கு ஆண் 

ெவ�க்கள அலுவல-

ர்கள் ேதைவ. 077 

8991899. 011392
எமது �ளாஸ்�க் உற்பத்� 

�றுவனத்�ற்கு ப�ற்� 

ெபற்ற/  ெபறாத ஆண்/  

ெபண் ஊ�யர்கள்,  

சுப்பர்ைவசர்  ேதைவ. 

த ங்கு�டம் உண்டு. 

பா துக்க,  வட்டெரக்க. 

0712306 585,  

0766106 585.

 010820
கண்� பல்ேலகள�ல் 

அைமந் துள்ள ெதா-

� ற்சாைல ஒன்றுக்கு 

ெதா�லாளர்கள் வயது 

18 -  40 அனுபவம் 

ேதைவ �ல்ைல. கவ-

ர்ச்�கரமான சம்பளம் 

+ உணவு கட்டணம் 

வழங்கப்படும். 077 

3465878. 010582
ெகாட்டாைவ�ல் உள்ள 

�ரபல ெதா�ற்சாைல-

க்கு 18 - 25 வய�ற்கு-

ட்பட்ட ெபண்கள் ேதைவ 

மற்றும் சைமயல் ேவ-

ைலக்கும் 40 - 50 வய-

�ற்குட்பட்ட ெபண்கள் 

ேதைவ. உணவு,  தங்கு-

�டம்,  ந ல்ல சம்பளம் 

வழங்கப்படும். ெதா-

ட ர்பு களுக்கு. 076 

2594946. 010767
ெகா ழும்பு சுத்�க�ப்பு �-

றுவனம் ஒன்�ற்கு சுப-

ைவசர்,  ஆண்,  ெபண்,  

ெபா�ஷ ர் இயந்�ர 

இயக்குநர்கள் ேதைவ. 

கூடுதல் சம்பளம் 

அைழயுங்கள். 077 

2771022. 011017
ெகாழும்பு -12இல் உள்ள 

Lodge ஒன்றுக்கு 

cleaners ேதைவ. வயது 

18 - 40 அனுபவம் ேத-

ைவ�ல்ைல. �ராம ேச-

ைவயாளர் நற்சான்று 

பத்�ரம் ேதைவ. அ�ப்ப-

ைட சம்பளம்,  உணவு,  

தங்கு�டம்  வழங்கப்ப-

டும். 077 3465878.

 010583
� ல்லைறக் கைடக்கு 

நன்கு கணக்கு ேவைல 

ெத�ந்த �ற்பைனயா-

ளர்கள் (Salesman) 
ேதைவ. சம்பளம் அனு-

பவத்துக்ேகற்ப ேப� 

�ர்மா�த்துக் ெகாள்ள-

லாம். ெதாடர்பு ெகாள்ள-

வும். 077-1283150.

 010382
�ங்கள் மாத்தைள,  தம்பு-

ள்ள,  ெபாலன்னறுவ 

�ர ேதசத்�ன்  ப�வா-

ளர்களா? மாவட்ட 

�ற்பைன ேமம்பா-

ட்டு அ�கா�யாக �-

ங்களும் எம்ேமாடு 

இைணயுங்கள். வயது 

20 - 35 இைட�ல். 

ஆண்/ ெபண் அைன-

வருக்கும் அைழப்பு 

கவர்ச்�யான சம்பளம் 

ெகாடுப்பனவு SLT 
MOBITEL �ற்பைன 

முகவர்கள் ெசட்ேகா 

லங்கா �ைரவட் ��-

ட்டட் மாத்தைள 071-

4414414 தம்புள்ள 

0 7 1 - 5 3 2 5 2 5 4 

ெபாலன்னறுவ 071 

7205720. 010282

பாதுகாப்பு உத்�ேயாகத்த-
ர்கள் வயது 30 - 45 
அனுபவம் உள்ளவர்க-
ள் �ரும்பத்தக்கது. 
முழுேநர ேவைல கவ-
ர்ச்�கரமான சம்பளம். 
உணவுக் கட்டணம்,  
தங்கு�டம் வ ழங்கப்ப-
டும். 077 3465878.
 010581

ெபக்�ங் ேமற்பார்ைவயா-
ளர் (Packing super-
vis or) வத்தைள�ல் 
அைமந்துள்ள எமது 
து �  உற்பத்�த் ெதா-
�ற்சாைலக்கு அனு-
ப வ முள்ள ெபக்�ங் 
ேமற்ப ா ர்ைவயாளர் 
(P a c king supervi-
so r )  ேதைவ. இலவச 
தங்கு�ட வச� மற்றும் 
சகாய �ைல�ல் 
மூன்று ேவைள உணவு 
ெபற்றுக் ெகாள்ளும் 
வச�. ேமல�க �பர-
ங்களுக்கு �ழ்க்கண்ட 
முகவ�க்கு ேந�ல் 
வரவும். இல. 18,  
ெவௗியமுன ��,  
ேஹ�த்த,  வத்தைள. 
ெதாடர்பு களுக்கு. 076-
6200300. 011463

ெவன்னப்புவ தும்பு 
சார்ந்த ெதா�ற்சாைல-
க்கு ப�ற்� ெபற்ற/  
ெபறாத ஊ�யர்க ள் 
ேதைவ. உணவு/ 
தங்கு�டம் சலுைக 
�ைல�ல் வார சம்ப-
ளம்,  மாதாந்தம் ரூ. 
3500 0/  - 40, 000/ 
- வைர ெபறலாம். 077-
1042510/  077 
0031534. 011296

2022ஆம் ஆண்�ற்காக 
ஹங்ெவல்ல  ெதா �-
ற்சாைல ஒன்�ற்கு ைக 
உத� யா ளர்கள் ேச-
ர்த்துக்ெகாள்ளப்படுவர். 
ஆண்கள் ரூபா 1500 
ெப ண்கள் 1100. 
0773 077813,  
0722 273273.
 010457

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

உள்நாட்டு மற்றும்  
ெவௗிநாட்டு பைழய 
மற்றும் ந�ன பணத்தா-
ள்கள்,  முத்�ைரகள்,  
நாணயங்கள்,  �ன்ன-
ங்கள். பதக்கங்கள். 
�மானத்  தபால்கள் 
ெகாள்வ னவு மற்றும் 
�ற்ப ைன மாற்றம் 
மா �� ேநாட்டுகளுக்கு 
�  ேஷட �ைலகள் ெதா-
ட ர்புகளுக்கு. 0777 
997950. 010153

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

ெதாட்டலங்க ெவல்ல-
ம்�ட்�ய ���ல் ேப-
�யெகாட அ�ேவக 
நுைழவுக்கு அரு�ல் 
�லுைவ சந்��ல் 12 
ேபர்ச்�ல் அைமந்து-
ள்ள முழுைமயான �டு 
�ற்பைனக்கு. �ைல 
2 ேகா�. ெதாடர்புக-
ள் 0741508939.
 010588

பன்�ப்�ட்�ய 18 ேபர்ச் 
கா� �ற்பைனக்கு. 
ேமல�க �பரங்களு-
க்கு அைழயுங்கள். 
0 7 0 - 4 8 0 8 6 1 6 .
 010244

 ெகாழும்பு-5,  நாரேஹன்�-
ட்ட,  தாபேர மாவத்ைத,  
03  ேபர்ச் கா�யுடன் 
�ெடான்று  �ற்பைன-
க்கு. �ர தா ன பாடசா-
ைலக ள்,  எல்�ட்�கல 
��,  ��மண்டல ��,  
ராஜ ��ய ��,  ர�ல் 
�ைல யம் ஆ� ய வ-
ற்�ற்கு  அண்ைம-
�ல் .  ெதா.ேப. 
07 5 9262609.
 010796

617

றாகம மஹபாேக �ரதான 
��க்கு முகப்பாக 19.5 
ேபர்ச் கா� �ற்பைன-
க்கு. �யாபாரஸ்தலத்�-
ற்கு �கவும் ெபாருத்த-
மானது முழுப் ெபறும� 
320 லட்சம். ேப�த்�-
ர்க்கலாம். ெதாடர்பு 
076 9411089.
 010579

வத்தைள ேஹ�த்த ேத�ய 
�டைமப்புத் �ட்டத்�ல் 
இல. 43 �ட்�ன் கா� 
16.8 ேபர்ச் கூ�ய 
�ைலக் ேகா�க்ைக-
க்கு. ெதாடர்பு 075 
1644887,  076 
2361308,  077 
4298542. 009458

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

கல்முைனக் கு��ல் 
கா� �ற்பைனக்கு. 
அ�யார் ���ல் 
�ரதான ��க்கு 
அரு�ல் வர்த்தக �-
றுவனங்கள் மற்றும் 
அஷ்ரப் ஞாபகார்த்த 
ை வ த் � ய ச ா ை ல க் கு 
அருகாைம�ல் 20 + 
ேபர்ச் கா� அல்லது 4 
��ய துண்டுகளாகவும் 
�ற்பைனக்கு உண்டு. 
கூ�ய �ைலக் ேகா-
�க்ைகக்கு. ெதாடர்பு 
0777 699207.
 009807

கல்முைன - �டு/ ெசாத்து 
வாடைக,  கு த்த ைக-
க்கு அ �யா ர்  ���ல் 
�ரதான �� அஷ்ரப் 
ஞாபகார்த்த ைவத்�-
யசாைலக்கு அரு�ல் 
மூன்று படுக்ைகயைற-
களுடன் வாகனங்க-
ைள �றுத்தக்கூ�ய ஓர் 
ெப�ய ேதாட்டம் உள்ளட-
ங்கலாக சகல வச�களு-
டன் �ராந்�ய அல்லது 
�ைள ெசயற்பாடுகள்,  
ஓர் கம்ப� அரச �-
ைணக்களத்�ன் ப�ற்� 
�றுவனம்  ேபான்றவ-
ற்�க்கு �கவும் ெபா-
ருத்தமானது. அல்லது 
ஓர் ெதா�ல்சார் குடு-
ம்பம். ைவத்�யர்கள். 
ெபா��யலாளர்க�ன் 
கு��றுப்புக்கும் ெபாரு-
த்தமானது. வாடைக ேப-
�த்�ர்க்கலாம். ெதாடர்பு 
உ�ைமயாளர். 0777 
503950. ஈெம�ல் f 
a r e a s t l k @ y a h o o . c o m 
 009806

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
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ngUe;Njhl;l mikr;R
epWtdj; Njhl;lq;fspd; kWrPuikg;G> Njapiy kw;Wk; ,wg;gh; Njhl;lk; rhh;e;j gaph;r;nra;if kw;Wk; 

njhopw;rhiyfis etPdkag;gLj;Jjy; kw;Wk; Njapiy kw;Wk; ,wg;gh; Vw;Wkjp Nkk;ghl;L ,uh[hq;f mikr;R

பதவி ெவற்றிடங்கள் 
Njapiy rpW gw;Wepyq;fs; mgptpUj;jp mjpfhu rigapy; epyTk; gpd;tUk; ntw;wplq;fSf;fhf jifik tha;e;j 

,yq;ifg; gpui[fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

gjtp : gpujpg; nghJ Kfhikahsh; (mgptpUj;jp)
    rpNu\;l Kfhikj;Jt Nrit tFjp (HM 1-1)
taJ   :  35 tajpw;Ff; FiwahkYk; 55 tajpw;F Nkw;glhkYk; 

,Uj;jy; Ntz;Lk;. (cs;sf tpz;zg;gjhuh;fs; njhlh;gpy; 

cr;r tanjy;iy Vw;GilajhfhJ)

rk;gs msT :  ,g;gjtpf;F Kfhikj;Jtr; Nrit 02/2016Mk; ,yf;f 

Rw;WepUgj;jpd; gpufhuk; &gh 80,295 - 15x2,270 = 144,345/- 
(khjhe;jk;) rk;gs msT chpj;jhFk;.

     ,jw;F Nkyjpfkhf murhq;fj;jpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l 

nfhLg;gdTfs; toq;fg;gLk;;.

jifikfs; : ntspthhp tpz;zg;gjhhpfs; (gpd;tUk; 1 my;yJ 2)

01.  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l 

tpQ;Qhdk;; / tptrhak;;; / ngUe;Njhl;l Kfhikj;Jtk;/ tpahghu eph;thfk; 
/ Kfhikj;Jtk;  njhlh;ghd Muk;gg; gl;lj;ijg; ngw;wpUj;jy;

  mj;Jld;

  gjtpf;F ,iaghd ghlj;Jiwf;Fg; nghUj;jkhd> gl;lg; gpd;gbg;G 

(Masters) gl;lj;ijg; ngw;wpUj;jy; / mq;fPfhpf;fg;gl;l gl;la njhopy;rhh; 

epWtdk; rhh;e;j mq;fj;Jtj;ijg; ngw;wpUj;jy;

  kw;Wk;

  mur> mur $l;Lj;jhgdk;> epahahjpf;fr; rig epWtdnkhd;wpy; my;yJ 

mq;fPfhpf;fg;gl;l jdpahh; epWtdnkhd;wpy; tptrha mgptpUj;jp / 
tptrha tphpthf;fy; eltbf;iffSf;F ,iaghf Kfhikj;Jt kl;lg; 

gjtpnahd;wpy; Fiwe;jgl;rk; gjpide;J (15) tUl mDgtj;ijg; 

ngw;wpUj;jy;

  my;yJ

02.  gjtpf;F ,iaghd ghlj;Jiwf;Fg; nghUj;jkhf mq;fPfhpf;fg;gl;l 

gl;la njhopy;rhh; epWtdnkhd;wpy; KOikahd mq;fj;Jtj;ijg; 

ngw;wpUj;jy;

  kw;Wk;

  mur> mur $l;Lj;jhgdk;> epahahjpf;fr; rig epWtdnkhd;wpy; my;yJ 

mq;fPfhpf;fg;gl;l jdpahh; epWtdnkhd;wpy; tptrha mgptpUj;jp / 
tptrha tphpthf;fy; eltbf;iffSf;F ,iaghf Kfhikj;Jt kl;lg; 

gjtpnahd;wpy; Fiwe;jgl;rk; gjpide;J (15) tUl mDgtj;ijg; 

ngw;wpUj;jy;

 cs;thhp tpz;zg;gjhhpfs; (gpd;tUk; 1 my;yJ 2)

 01.  Nkw;gb ntspthhp tpz;zg;gjhhpfSf;Fhpj;jhd jifikfisg; 

g+h;j;jp nra;jpUj;jy;

 02.  Njapiy rpW gw;Wepyq;fs; mgptpUj;jp mjpfhu rigapy; mgptpUj;jp 

/ tphpthf;fy; eltbf;iffs; njhlh;ghd Kfhikj;Jt MM 1-1 
Nrit tFjpapy; 1Me; jug; gjtpnahd;wpy;   Ie;J (05) tUlfhy 

jpUg;jpfukhd Nritf; fhyj;ijg; g+h;j;jp nra;jpUj;jy;.

gjtp : gpujpg; nghJ Kfhikahsh; (tphpthf;fy;)
  rpNu\;l Kfhikj;Jt Nrit tFjp (HM 1-1)
taJ   :  35 tajpw;Ff; FiwahkYk; 55 tajpw;F Nkw;glhkYk; 

,Uj;jy; Ntz;Lk;. (cs;sf tpz;zg;gjhuh;fs; njhlh;gpy; 

cr;r tanjy;iy Vw;GilajhfhJ)

rk;gs msT :  ,g;gjtpf;F Kfhikj;Jtr; Nrit 02/2016Mk; ,yf;f 

Rw;WepUgj;jpd; gpufhuk; &gh 80,295 - 15x2,270 = 144,345/- 
(khjhe;jk;) rk;gs msT chpj;jhFk;.

     ,jw;F Nkyjpfkhf murhq;fj;jpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l 

nfhLg;gdTfs; toq;fg;gLk;;.

jifikfs; : ntspthhp tpz;zg;gjhhpfs; (gpd;tUk; 1 my;yJ 2)

01.  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l 

tptrhak;;; my;yJ ngUe;Njhl;l   Kfhikj;Jtk;  njhlh;ghd Muk;gg; 

gl;lj;ijg; ngw;wpUj;jy;

 mj;Jld;

  gjtpf;F ,iaghd ghlj;Jiwf;Fg; nghUj;jkhd> gl;lg; gpd;gbg;G 

(Masters) gl;lj;ijg; ngw;wpUj;jy; / mq;fPfhpf;fg;gl;l gl;la njhopy;rhh; 

epWtdk; rhh;e;j mq;fj;Jtj;ijg; ngw;wpUj;jy;

  kw;Wk;

  mur> mur $l;Lj;jhgdk;> epahahjpf;fr; rig epWtdnkhd;wpy; my;yJ 

mq;fPfhpf;fg;gl;l jdpahh; epWtdnkhd;wpy; tptrha tphpthf;fy; 

eltbf;iffSf;F ,iaghf Kfhikj;Jt kl;lg; gjtpnahd;wpy; 

Fiwe;jgl;rk; gjpide;J (15) tUl mDgtj;ijg; ngw;wpUj;jy;

  my;yJ

02.  gjtpf;F ,iaghd ghlj;Jiwf;Fg; nghUj;jkhf mq;fPfhpf;fg;gl;l gl;la 

njhopy;rhh; epWtdnkhd;wpy; KOikahd mq;fj;Jtj;ijg; ngw;wpUj;jy;

  kw;Wk;

  mur> mur $l;Lj;jhgdk;> epahahjpf;fr; rig epWtdnkhd;wpy; my;yJ 

mq;fPfhpf;fg;gl;l jdpahh; epWtdnkhd;wpy; tptrha tphpthf;fy; 

eltbf;iffSf;F ,iaghf Kfhikj;Jt kl;lg; gjtpnahd;wpy; 

Fiwe;jgl;rk; gjpide;J (15) tUl mDgtj;ijg; ngw;wpUj;jy;

 cs;thhp tpz;zg;gjhhpfs; (gpd;tUk; 1 my;yJ 2)

 01.  Nkw;gb ntspthhp tpz;zg;gjhhpfSf;Fhpj;jhd jifikfisg; 

g+h;j;jp nra;jpUj;jy;

 02.  Njapiy rpW gw;Wepyq;fs; mgptpUj;jp mjpfhu rigapy; mgptpUj;jp 

/ tphpthf;fy; eltbf;iffs; njhlh;ghd Kfhikj;Jt MM 1-1 
Nrit tFjpapy; 1Me; jug; gjtpnahd;wpy;   Ie;J (05) tUlfhy 

jpUg;jpfukhd Nritf; fhyj;ijg; g+h;j;jp nra;jpUj;jy;.

Ml;Nrh;f;Fk; Kiw :  fl;likf;fg;gl;l Neh;Kfj; Njh;tpd; %yk; njhpTfs; 

Nkw;nfhs;sg;gLk; vd;gJld; gpd;tUk; tifapy; 

Gs;spfs; toq;fg;gLk;.

I. ,iaGila mDgtk; - 30 Gs;spfs;

II. ,iaGila Nkyjpff; fy;tp / njhopy;rhh; jifik 30 Gs;spfs

III. Vida nraw;jpwd; kw;Wk; jpwikfs; 15 Gs;spfs;

IV. Neh;Kfj; Njh;tpd;Nghjhd nraw;jpwd; 25 Gs;spfs;

       nkhj;jg; Gs;spfs; 100 Gs;spfs;

 Neh;Kfj; Njh;tpd;NghJ ngw;Wf;nfhs;Sk; Gs;sp thpirf;fpukj;jpd; mbg;gilapy; 

Njh;Tfs; ,lk;ngWk;.

gjtp : cjtp Kfhikahsh; (eph;thfk;;;;;)
  Kfhikj;Jt Nrit tFjp (MM 1-1)
taJ   :  22 tajpw;Ff; FiwahkYk; 45 tajpw;F Nkw;glhkYk; 

,Uj;jy; Ntz;Lk;. (cs;sf tpz;zg;gjhuh;fs; njhlh;gpy; 

cr;r tanjy;iy Vw;GilajhfhJ)

rk;gs msT :  ,g;gjtpf;F Kfhikj;Jtr; Nrit 02/2016Mk; ,yf;f 

Rw;WepUgj;jpd; gpufhuk; &gh 53,175 – 10x1375 – 15x1910 
– 95,575.00 (khjhe;jk;) rk;gsk; chpj;jhFk;.

      ,jw;F Nkyjpfkhf murhq;fj;jpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l 

nfhLg;gdTfs; toq;fg;gLk;;.

jifikfs; : (m) ntspthhp tpz;zg;gjhhpfs;

     gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; 

mq;fPfhpf;fg;gl;l kdpjts Kfhikj;Jtk; / mur 

Kfhikj;Jtk; / tpahghu eph;thfk;  my;yJ  

Kfhikj;Jtk;  njhlh;ghd gl;lj;ijg; ngw;wpUj;jy;
   kw;Wk;

     gl;lj;ijg; ngw;Wf;nfhz;ljd; gpd; mur> mur 

$l;Lj;jhgdk;> epahahjpf;fr; rig epWtdnkhd;wpy; 

my;yJ mq;fPfhpf;fg;gl;l jdpahh; epWtdnkhd;wpy; 

eph;thfk; / kdpjts Kfhikj;Jtj; Jiwapy;; 

Mff;Fiwe;jJ xU (01) tUl mDgtj;ijg; ngw;wpUj;jy;

    (M) cs;thhp tpz;zg;gjhhpfs;

     Nkw;gb ntspthhp tpz;zg;gjhhpfSf;Fhpj;jhd 

jifikfs;

   my;yJ

   Njapiy rpW gw;Wepyq;fs; mgptpUj;jp mjpfhu rigapy; fdp\;l 

Kfhikj;Jtk; JM Nrit tFjpapd; kdpjtsk; kw;Wk; eph;thfj;jpw;F 

,iaghd gjtpnahd;wpy;   Ie;J (05) tUlq;fSf;Ff; Fiwahj 

caph;g;Gila Nrit fhyj;ijg; g+h;j;jp nra;jpUj;jy;

Ml;Nrh;f;Fk; Kiw :  fl;likf;fg;gl;l Neh;Kfj; Njh;tpd; %yk; njhpTfs; 

Nkw;nfhs;sg;gLk; vd;gJld; gpd;tUk; tifapy; 

Gs;spfs; toq;fg;gLk;.

I. ,iaGila mDgtk; - 30 Gs;spfs;

II. ,iaGila Nkyjpff; fy;tp / njhopy;rhh; jifik 30 Gs;spfs

III. Vida nraw;jpwd; kw;Wk; jpwikfs; 15 Gs;spfs;

IV. Neh;Kfj; Njh;tpd;Nghjhd nraw;jpwd; 25 Gs;spfs;

nkhj;jg; Gs;spfs; 100 Gs;spfs;

 Neh;Kfj; Njh;tpd;NghJ ngw;Wf;nfhs;Sk; Gs;sp thpirf;fpukj;jpd; mbg;gilapy; 

Njh;Tfs; ,lk;ngWk;.

gjtp : eph;thf mjpfhhp
  fdp\;l Kfhikj;Jt Nrit tFjp (JM I-I-II)
ntw;wpl vz;zpf;if : 02

taJ   :  22 tajpw;Ff; FiwahkYk; 45 tajpw;F Nkw;glhkYk; 

,Uj;jy; Ntz;Lk;. (cs;sf tpz;zg;gjhuh;fs; njhlh;gpy; 

cr;r tanjy;iy Vw;GilajhfhJ)

rk;gs msT :  ,g;gjtpf;F Kfhikj;Jtr; Nrit 02/2016Mk; ,yf;f 

Rw;WepUgj;jpd; gpufhuk; &gh 42,600 – 10x755 – 18x1,135 
– 70,580.00 (khjhe;jk;) rk;gsk; chpj;jhFk;.

     ,jw;F Nkyjpfkhf murhq;fj;jpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l 

nfhLg;gdTfs; toq;fg;gLk;;.

jifikfs; : (m) ntspthhp tpz;zg;gjhhpfs;

     gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; 

mq;fPfhpf;fg;gl;l kdpjts Kfhikj;Jtk; / mur 

Kfhikj;Jtk; / tpahghu eph;thfk;  my;yJ  

Kfhikj;Jtk;  njhlh;ghd gl;lj;ijg; ngw;wpUj;jy;
    (M) cs;thhp tpz;zg;gjhhpfs;

     Nkw;gb ntspthhp tpz;zg;gjhhpfSf;Fhpj;jhd 

jifikfs;

  my;yJ

     eph;thf tpla eltbf;iffs; njhlh;ghf Njapiy rpW 

gw;Wepyq;fs; mgptpUj;jp mjpfhu rigapy; Kfhikj;Jt 

cjtpahsh; tFjpapy;: (njhopy;El;gk; my;yhj) MA 
1-2 Nrit tFjpapy; IIMk; jug; gjtpnahd;wpy; Ie;J 

(05) tUlq;fSf;Ff; Fiwahj caph;g;Gila Nrit 

fhyj;ijg; g+h;j;jp nra;jpUj;jy;.

Ml;Nrh;f;Fk; Kiw :  epakd mjpfhhpapdhy; jPh;khdpf;fg;gLk; tifapy; 

tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gl;ljd; gpd; vOj;J%y 

Nghl;bg; ghPl;ir kw;Wk; / my;yJ epakd 

mjpfhhpapdhy; epakpf;fg;gLk; FOtpdhy; elhj;jg;gLk; 

fl;likf;fg;gl;l Neh;Kfj; Njh;tpd; mbg;gilapy; 

Njh;e;njLf;fg;gl;L Ml;Nrh;g;G ,lk;ngWk;.

vOj;J %y Nghl;bg; ghPl;ir

vOj;J%yg; ghPl;irf;fhd ghlg;gug;Gfs; gpd;tUkhwhFk;.

• nkhopj; Njh;r;rp

• csr;rhh;Gg; ghPl;ir

• gjtpf;F ,iaghd tifapy; tpla mwpT

 nkhopj; Njh;r;rp:

  ntspg;gLj;jy;> Ghpe;Jnfhs;sy;> mhpr;RtL xOq;F> rus ,yf;fzg; 

ghtid Nghd;w tplaq;fs; njhlh;gpy; mNgl;rfhpd; mwpit 

mstpLtjw;fhd tpdhg; gj;jpuk;.

 csr;rhh;G ghPl;ir:

  jkJ cj;jpNahfg+h;t flikfis nrt;tNd epiwNtw;Wtjw;fhd 

mNgl;rfhpd; csr;rhh;;igAk; ,aYikiaAk; mstpLtjw;fhd tpdhg; 

gj;jpuk;.

 gjtpf;F ,iaghd tifapyhd tpla mwpT:

  gjtpf;F ,iaghd tifapy; Fwpj;j tplaq;fs; njhlh;gpy; mNgl;rfhpd; 

mwpit mstpLtjw;fhd tpdhg; gj;jpuk;.

  ghPl;irapy; rpj;jpailtjw;F mNgl;rfh;fs; xU tplaj;jpy;; Mff; 

Fiwe;jJ 40% Gs;spfisg; ngw;Wf;nfhs;sy; Ntz;Lk; vd;gJld; 

nkhj;jg; Gs;spfspd; $l;Lj;njhifahf 50% Mff;Fiwe;jJ 

ngw;Wf;nfhs;sy; Ntz;Lk;.

 fl;likf;fg;gl;l Neh;Kfj; Njh;tpd; %yk; Ml;Nrh;f;fg;gLk;

  fl;likf;fg;gl;l Neh;Kfj; Njhptpy; gpd;tUk; tifapy; Gs;spfs; 

toq;fg;gLk;.

I ,iaGila mDgtk; - 30 Gs;spfs;

II ,iaGila Nkyjpfj; jifik 30 Gs;spfs

III Vida nraw;jpwd; kw;Wk; jpwikfs; 15 Gs;spfs;

IV Neh;Kfj; Njh;tpd;NghJ fhl;Lk; jpwik 25 Gs;spfs;

  nkhj;jg; Gs;spfs; 100 Gs;spfs;

  Neh;Kfj; Njh;tpd;NghJ ngw;Wf;nfhs;Sk; Gs;sp thpirf;fpukj;jpd; 

mbg;gilapy; Njh;Tfs; ,lk;ngWk;.

•  vOj;J%y Nghl;bg; ghPl;ir kw;Wk; fl;likf;fg;gl;l Neh;Kfj; 

Njh;tpd; %yk; Ml;Nrh;f;fg;gLk; NghJ Nghl;bg; ghPl;irapy; 

ngw;Wf;nfhz;l 60% nkhj;jg; Gs;spfs; kw;Wk; Neh;Kfj; 

Njh;tpy; ngw;Wnfhz;l 40% Gs;spfs; vDk; tifapy; jpwik 

thpirf;fpukj;jpd; mbg;gilapy; njhpTfs; Nkw;nfhs;sg;gLk;.

•  fl;likf;fg;gl;l Neh;Kfj; Njh;tpdhy; kl;Lk; njhpT nra;ag;gLk; 

NghJ ntWkNd me;j Neh;Kfj; Njh;tpy; ngw;Wf;nfhs;sg;gLk; 

jpwik thpirf;fpukj;jpd; mbg;gilapy; njhpTfs; Nkw;nfhs;sg;gLk;.

Vidait :  midj;J Ml;Nrh;g;G njhlh;ghfTk; epWtd flikrhh; 

xOq;Ftpjp Nfhitapd; tpjpKiwfs; chpj;jhFk;.

Nkyjpf mD$yk; :  jq;fpapUe;J kw;Wk; ntspthhpahf rpfpr;ir ngWk; 

kUj;Jtj; jpl;lj;jpd; fPohd trjpfs;

 1958,d; 15Mk; ,yf;f Copah; Nrkyhg epjpr; rl;lk; kw;Wk; my;yJ 

mr;rl;lj;jpd; fPo; cs;s Copah;fspd; NtW Nrkyhg epjpf;F Njh;e;njLf;fg;gLk; 

tpz;zg;gjhuhpdhy; rpW gw;Wepyq;fs; mjpfhu rigapy; Nritahw;Wk; 

KOikahd fhyj;jpw;F mthpd; KOikahd khjr; rk;gsj;jpd; 10% j;jpw;Ff; 

Fiwahj njhif nrYj;jg;gLk; vd;gJld; mjpfhu rigapdhy; 15% j;jpw;Ff; 

Fiwahj njhif mq;fj;Jtj; njhifahfr; nrYj;jg;gLk;. 

 ,jw;F Nkyjpfjhf Copah; ek;gpf;if nghWg;G epjpaj;jpw;F 3% mjpfhu 

rigapdhy; nrYj;jg;gLk;.

tpz;zg;gg;gbtk; :  tpz;zg;gjhuh;fs; jkJ midj;J tpguq;fisAk; 

cs;slf;fpa tpz;zg;gq;fis gpwg;Gr; rhd;wpjo; 

kw;Wk; fy;tpr; rhd;wpjo; kw;Wk; mDgtk; njhlh;ghd 

rhd;wpjo;fspd; gpujpfSld; gpd;tUk; Kfthpf;F gjpTj; 

jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. tpz;zg;gq;fisj; 

jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; 

%iyapy; tpz;zg;gpf;Fk; gjtpapd; ngaiuf; 

Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. mur / mur $l;Lj;jhgdk; / 
epahahjpf;fr; rigfspy; Nritahw;Wk; Copah;fs; 

jkJ epWtdj; jiyikapd; Clhf mth;fspd; 

rpghhpR rfpjk; tpz;zg;gj;ijr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

tpz;zg;gq;fis Vw;Wf;nfhs;Sk; 

,Wjp ehs;  :  2022 ngg;uthp 26Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd; fPof; 

Fwpg;gplg;gl;Ls;stUf;Ff; fpilf;fr; nra;jy; Ntz;Lk;.

jiyth;>

Njapiy rpW gw;Wepyq;fs; mgptpUj;jp mjpfhu rig>

,y. 70> ghuhSkd;w tPjp>

ngytj;j> gj;juKy;y.

uzgpk 
Nwhay; fy;Y}hpf;F khztHfis 

mDkjpj;jy; - 2022
2022 Mz;bw;fhd fd;ndhUt Nwhay; fy;Y}

hpf;F juk; 6 ,w;fhd khztHfis mDkjpj;jy; 

njhlHghd Nghl;bg; ghPl;irf;fhf epfo; epiy (Online) 
Kiwapy; khj;jpuk; tpz;zg;gpf;f KbAk;. MfNt 

https://exam.cpedu.lk vd;Dk; ,izajsj;jpw;F gpuNtrpj;J 

ghlrhiy mjpghpd; Clhf tpz;zg;gpf;f Ntz;Lk;. 

tpz;zg;gg;gbtq;fis ngw;Wf;nfhs;Sk; ,Wjp jpfjp 

2022.02.25 tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ. 

kj;jpa khfhz fy;tpg; gzpg;ghsH

Rs. 700/-

Rs. 550/-

Rs. 550/-

Rs. 600/-

Rs. 600/-

Rs. 250/-

Rs. 250/-
E-Mail your Classified ad to

classifi ed@lakehouse.lk

For more Details -

Ramani - 077 7 278 948 / Piyumi - 011 2 429 383 
Gayani - 011 2 429 347

* For 15 Words

- Rs. 20/- for each additional word

- Rs.20/- for each additional word

- Rs.20/- for each additional word

- Rs.20/- for each additional word

- Rs.20/- for each additional word

- Rs.10/- for each additional word

- Rs.10/- for each additional word

Publish your Classifi ed ad
in our Newspapers

at a bearable amount

The convenient way to make your payment:-
BOC - Acc.No. 000000377

LAKE HOUSE BRANCH

Green light for
Online Transfer
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புள்
ளி மான்! 

பத்மாராஜ் -  �ந்தூ� ,
க�தாவத்ைத,  ெகாழும்பு -10.  
பத்மாராஜ்   �ந்தூ� ,

தியா�  

இவ்வார 
மழைல
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ெபயர்   ...........................................................

வகுப்பு  ...........................................................

பாடசாைல ெபயர் ...........................................................

பாடசாைல முகவ� ...........................................................

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

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

மாணவ�ன் ெபயர் வகுப்பா��யர்  ெபற்ேறார் ைகெயாப்பம்

�ைடகள்
இட�ருந்து வலம்  
01. சுதந்�ரம்  07. வைள  11. காைள 
15. வதனம்  19. லட்டு  24. ஏன்  

ேம�ருந்து �ழ்  
01.  சுைள  02. தவைள  04. பா� 
06. சம்பளம்  12. காவலன்  14. கடுகு     

குறுக்ெகழுத்துப் ேபாட்� இல. 347

உங்கள் அ�மான மஞ்ச� �றுவர் உலகம் குறுக்கழுத்துப் 
ேபாட்�ைய எ�ர்வரும் மார்ச் 06ம் �க��ல் இருந்து முதலாம் 
இலக்கத்�ல் இருந்து ஆரம்�க்கவுள்ேளாம்.   
ப�சுகளும் உங்களுக்காக காத்�ருக்�றது.   

முதல் ப�சு  ரூ. 500/-   
இரண்டாம் ப�சு  ரூ. 350/-   
மூன்றாம் ப�சு  ரூ. 250/-   

தயவு ெசய்து �ங்கள் அனுப்பும் கூப்பனுடன் உங்கள் ெசாந்த 
தபால் முகவ�, உங்களுைடய வங்� ேச�ப்பு புத்தக கணக்கு 
இலக்கம், வங்��ன் ெபயர், �ைள என்பனவற்ைறயும் கு�ப்-
�ட மறக்க ேவண்டாம். ேச�ப்பு புத்தகம் இல்லாதவர்களுக்கு 
காேசாைல அனுப்�  ைவக்கப்படும். ெபயர் முகவ�ைய ஆங்�-
லத்�ல் ெத�வாகக் கு�ப்�டுவது வச�யாக இருக்கும்.   (ஆ --ர்)                                                             

எஸ். ஹ�ந்�ரன்,   
தரம் 13, �சண்முகா த�ழ் மகா �த்�யாலயம்,   
ெமானராகைல.   

T. தனுஷ்கர்,   
தரம் 07, குேளாபல் சர்வேதச பாடசாைல,   
மட்டக்கு�. ெகாழும்பு -15.  
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இட�ருந்து வலம்   
(01)  நாவுக்குச் சுைவயாக உணைவத் தயா�க்கும் 

கைல இது. அன்ைறய காலத்�ல் ெபண்களுக்கு 
மட்டுேம உ�ய கைலயாக இருந்தது. ஆனால் 
இன்று ஆண்களும் �கராக வந்து �ட்டனர்.   

(07)  மைல��ருந்து ஊற்ெறடுத்து, தைர�ல் பாய்ந்-
ேதாடும் �ரூற்று. (தைல�ழான ெசால்)   

(11)  �, அக்��, ெநருப்பு என்ெறல்லாம் ெசால்லக் 
கூ�ய மற்ெறாரு ெசால். (தைல�ழான ெசால்)   

(14)  பயணம் ெசய்வதற்கான வாகனம். 
        (தைல�ழான ெசால்)   
(22)  மரங்கள் ேபான்றவற்�ல் சமுதாய வா�யாக கூடு 

கட்� வாழும் பூச்� இனம். இந்தக் கூடு கைலந்து 
�ட்டால் அவ்வளவுதான். அத்தைனயும் பறந்து 
வந்து நம்ைமக் ெகாட்� �டும். மருத்துவ ��ச்-
ைசக்குத்தான் நாம் ெசல்ல ேவண்��ருக்கும்.   

(25) தைர�ல் வாழும் �கப் ெபரும் காட்டு �ருகம்.   

ேம�ருந்து �ழ்   
(02)  �� ேபால இதுவும் ேபசும். மரப்ெபாந்துதான் 

இப்பறைவ�ன் வ�ப்�டம்.   
(04)  ெவ�ல் ேநரத்�ல் ��ய மைழத்தூற�ன் ேபாது, 

சூ�ய�ன் எ�ர்த்�ைச�ல் வானத்�ல் அவதா�க்-
கக் கூ�ய வண்ணஜாலம். (தைல�ழான ெசால்)   

(05)  குளத்�ல் �ைரத் ேதக்� ைவப்பதற்காக சுற்�வர 
அைமக்கப்படுவது இது. (தைல�ழான ெசால்)   

(08)  அணு�ன் உள்ேள, முட்ைட�ன் உள்ேள, உ�ர்க்-
கலங்க�ன் உள்ேள இருப்பது. 

       (தைல�ழான ெசால்)   
(10)  நுளம்�ன் வாழ்க்ைக வட்டத்�ல் இரண்டாவது 

பருவம் இது. (தைல�ழான ெசால்)   
(11)  �ண்�ல் இருந்து பு�ைய ேநாக்� வரு�ன்ற 

�றுகற்கள் இப்ெபயர் ெபறும். ேவகமாக வரு-
�ன்ற இக்கற்கள் பு��ன் சுற்றுவட்டப் பாைதக்-
குள் வந்ததும் எ�ந்து ேபாய் சாம்பலா� �டும். 
(தைல�ழான ெசால்)   

(18)  இலங்ைக�ல் இத்தாவரம் �ரதானமானது. 
�ைளகள் இன்� ேநராக, உயரமாக வளர்�ன்ற 
தாவரம் இது. எமக்கு �கவும் பயன்கைளத் தரு-
�ன்ற மரம்.   

ேபாட்� இல. 348
�றுவர் உலகம்

�னகரன் வாரமஞ்ச� 
த.ெப.இல.834. 

ெகாழும்பு

வகுப்பா��யர்  ெபற்ேறார் ைகெயாப்பம்

குறளமுதம் : குறளமுதம் : குறளமுதம் : குறளமுதம் : குறளமுதம் : குறளமுதம் : குறளமுதம் : குறளமுதம் : குறளமுதம் : குறளமுதம் : குறளமுதம் : 
ெசால்லுக ெசால்�ன் பயனுைடய ெசால்லற்க   
ெசால்�ன் பய�லாச் ெசால்.   

ெத�வுைர :  
ெசாற்க�ல் பயன் உைடய ெசாற்கைள மட்டுேம ெசால்ல 

ேவண்டும்; பயன் இல்லாதைவகளா�ய ெசாற்கைளச் 
ெசால்லேவ கூடாது.   
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மாத்தைள கல்� வலயத்�ற்குட்பட்ட மஹாெலவகந்த த�ழ் �த்�யாலயத்�ல்  ஒ��ழா �த்�யாலய அ�பர் �ரும� �ேரா�� தைலைம�ல் அண்ைம�ல் நைடெபற்றது. இந்�க-
ழ்�ல் மாத்தைள ேகாட்டக் கல்� ப�ப்பாளர், ஆ��ய ஆேலாசகர்கள், ஆ��யர்கள், மாணவர்கள் மற்றும் ெபற்ேறார் கலந்து �றப்�த்தைம கு�ப்�டத்தக்கது.    

புதிதாக ஆரம்பமாகும் சிறுவருக்கான 
குறுக்ெகழுத்துப் ேபாட்டி   

உல�ல் 70.8% 
ஆனைவ சமுத்-

�ரங்களாக காணப்-
படு�ன்றன. இந்த 
சமுத்�ரங்க�ன் சராச� 
ெவப்ப�ைல 3.9 ெசல்-
�யஸ் ஆகும். இவற்-
�ல் ஆட்�க் சமுத்�ரம், 
பசு�க் சமுத்�ரம், இந்து 
சமுத்�ரம், அத்�லாந்-
�க் சமுத்�ரம், ெதன் 
சமுத்�ரம் முக்�யத்து-
வ�க்கன. இந்த சமுத்-
�ரங்க�ன் பரப்பளவு 
3611132000 �ேலா�ட்டர் ஆகும்.   

உல�ன் ெப�ய பசு�க் சமுத்�ரமானது 168723000 
�ேலா�ட்டர் பரப்ைபயும் 4028 �ட்டர் ஆழத்ைத-
யும் ெகாண்டுள்ளது. 

இ�ல் ேப�ங் கடல், �ஸ்மார்க் கடல், ெச�-
பஸ்கடல், ேகாரல், ெதன் �னக்கடல், �ழக்கு ,�ன 
கடல், ஜப்பான் கடல், ஒக்ேகாட்ஸ் கடல், யாவா 
கடல், ��ப்ைபன்ஸ் கடல், சுழுக்கடல், தஸ்மான் 
கடல், மஞ்சள் கடல் ஆ�யன காணப்படு�ன்றன. 
இது ஆ�யா, அவுஸ்�ேர�யா, வட அெம�க்கா, 
ஓசா�யா ஆ�யவற்�ற்கு இைட�ல் அைமந்துள்-
ளது.  

அந்தா�க்கா கண்டத்�ல் அைமந்துள்ள ெதன் 
சமுத்�ரமானது, 21960000 �ேலா�ட்டர் பரப்-
ைபயும் 4000-5000 �ட்டர் ஆழத்ைதயும் ெகாண்-
டுள்ளது. இச்சமுத்�ரத்�ல் அமுண்ட்ஷன் கடல், 
ேட�ஸ் ��ைன, ெப�ஞ்சன் கடல், ெகாஸ்மா-
நாட் கடல், லசார்ப் கடல், மால்சான் கடல், ேசாமங்-
கடல், ேறாங்கடல் ஆ�யன காணப்படு�ன்றன. 
அத்துடன் ப�ப்படலங்கள் அ�கம் ெகாண்டதாக-
வும் உல�ல் 2ஆவது �கச் ��ய சமுத்�ரமாகவும் 
காணப்படு�ன்றது.  

அத்�லாந்�க் சமுத்�ரமானது 85133000 �ேலா-
�ட்டர் பரப்ைபயும் 3926 �ட்டர் ஆழத்ைதயும் 
ெகாண்டுள்ளது. இச்சமுத்�ரத்�ல் ஆர்ெஜன்�னா 
கடல், பால்ட்�க் கடல், கருங்கடல், கஸ்�யன்-
கடல், க��யன் கடல், ெமக்�ேகா வைளகுடா, 
��ன்லாந்து, கட்சன் குடா, லப்�டேறார் ஆ�யன 
காணப்படு�ன்றன. இது ெதன்னெம�க்கா, ஆ�-
�க்கா, வட அெம�க்கா, ஐேராப்பா ஆ�யனவற்-
�ற்கு இைட�ல் காணப்படு�ன்றது.   

இந்து சமுத்�ரமானது 70560000 �ேலா�ட்டர் 
பரப்ைபயும் 3963 �ட்டர் ஆழத்ைதயும் ெகாண்டுள்-

ளது. இச்சமுத்�ரத்�ல் அேர�-
யன் கடல், அந்தமான் கடல், 
ெபர்�யன் கடல், வங்கக்கடல், 
ஓமான் கடல், ஏடன் கடல், குச் 
கடல், மன்னார் வைளகுடா 
ஆ�யன காணப்படு�ன்றன. 
இச்சமுத்�ரம் இந்�யா, ஆ�-
�க்கா, அவுஸ்�ேர�யா ஆ�ய-
வற்றுக்�ைட�ல் �யா�த்துள்ளது.   

ஆட்�க் சமுத்�ரத்�ைன அவதா�க்கு�டத்து 
இது 15558000 �ேலா�ட்டர் பரப்�ைனயும் 1205 
�ட்டர் ஆழத்�ைனயும் ெகாண்டு காணப்படு�ன்-
றது. இ�ல் காரகடல், பா�ங்கடல், �ரண்ட்ஸ் 
கடல், சு�� கடல், �ங்ேகா�ன் கடல், பச்சேரா 
கடல், ெவண்கடல் ஆ�யன �யா�த்துள்ளன. 
இது உல�ன் ��ய சமுத்�ரமாக காணப்படு�ன்-
றது.  

சமுத்�ரங்க�ன் முக்�யத்துவங்கள்   
1) சக்��ைன உருவாக்க பயன்படு�ன்றது.   
2) ெபற்ேறா�ய உற்பத்�க்கு உதவு�ன்றது.   
3) மருத்துவ ேதைவ   
4) �ன்�� உற்பத்�க்கு பயன்படு�ன்றது   
5) சுற்றுலா �ருத்�க்கு உதவு�ன்றது.   
6) உணவு ேதைவக்கு பயன்படு�ன்றது.   
7)  கால�ைல�ைனயும் ெவப்ப�ைலையயும் �ர் 

ெசய்ய உதவு�ன்றது.   
8) �ைரப்ெபற உதவு�ன்றது.   
9) ேபாக்குவரத்து ேதைவக்கு பயன்படு�ன்றது.   
10)  உ�ர்பல்வைகைமைய பாதுகாக்க பயன்படு-

�ன்றது.   

�ேனா ம�வத�,   
லுனுகைல.   

சமுத்திரங்கள்  

ெபாது அறிவு   
  பறக்கும் ஆபரணம் என அைழக்கப்படும் 

பறைவ எது?   
  ஹம்�ங் ேபர்ட் 

�னா�ல் துக்கத்ைத கு�க்கும் �றம் எது?  
  ெவள்ைள

தாஜ்மஹால் எந்த ந�க்கைர�ல் அைமந்துள்-
ளது?   

  யமுைன ந�க்கைர�ல்   

��ல்லாமல் �லத்�ல் பல நாள் வாழும் 
��னம் எது?   

  �லாங்கு �ன்   

ஆயுர்ேவத மருத்துவ முைறைய கண்டு              
��த்தவர் யார்?   

  தன்வந்��   

இந்�யா�ன் க�க்கு�ல் யார்?   
  சேரா�� நாயுடு   

ம�த உட�ல் காணப்படும் க�னமான 
ெபாருள் எது?   

 பற்கைளச் சுற்�யுள்ள எனாமல்   

ேக.எல். �ல்�,   
ேத�ய பாடசாைல,   
சம்மாந்துைற.  

புள்� மாேன அரு�ல் வா  
புல்லுத் தருேவன் �ைர�ல் வா  
துள்�த் துள்�த் தா� வா  
ெதாட்டுப் பார்க்க ஆைச வா!  
  
சுதந்�ரமாகச் சுற்� வா  
சுகமாக எங்கும் ெசன்று வா  
பு�ய காட்� கண்டு வா  
புள்�க் ேகாலம் ெகாண்டுவா!  
  
�ரளும் பார்ைவ ேவண்டாம் வா  
மனதுக்கு ம�ழ்ச்� ேசர்க்கவா  
�ன்னும் உடைலக் காட்டவா  
�ன்னல் ேபால பாய்ந்து வா..!  

அஸ்மா பா�ஸ்,  
மள்வாைன.  

வ�க�க்கும் வான�ல்ேல  
வந்து ேபாக மாட்டாயா  
வா� உன்ைன அைணத்�டேவ  
வரெமான்று தாராேயா  
  
மைழக்குப்�ன் வா�ல் ேதான்�  
மனைதக் ெகாள்ைள ெகாள்�ன்றாய்  
மண்�ல் உள்ள யாவருக்கும்  
ம�ழ்ைவ அள்�த் தரு�ன்றாய்  
  
ஏழு அழகு �றங்க�ல்   
எட்டா உயரம் இருக்�ன்றாம்  
எங்கள் �ட்டு முற்றத்�ல்   
இறங்� வர மாட்டாேயா  
  
என்னுடன் பள்� ேபாய் வரேவ  
இைணந்து வர மாட்டாேயா  
எனக்கு படம் வைரவதற்கு  
ஏழு �றம் தாராேயா  
  
உந்தன் �ல்ைல எனக்ெகடுத்து  
அம்பு ெதாடுக்க தாராேயா  
ஒவ்ெவாரு நாளும் உன்ைன பார்க்க  
�ண்�ல் உலா வாராேயா  
  
மா��ல் உன்ைன கண்டவுடன்  
மன�ல் ம�ழ்ச்� அைட�ன்ேறாம்  
ேகாைட�ல் உன்ைன பார்த்�டேவ  
குதூகலமாய் இருக்�ன்ேறாம்..!  

க�லகன்,  
லுனுகைல.  

வ�க�க்கும் 
வான�ல்ேல!  



இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 க்பபரவரி மா்தம 13ம திைதி ஞாயிற்றுக்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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மகளிர் 50 ஓவர் உலகக் கிண்ண ப�ோட்டி

மார்ச் மாதம்
நியூசிலாந்தில்
ஆரம்்பம்

kQ;rhpkQ;rhp

எடடு நாடுைள ்பங்கு்பற்றும மைளிர் 50 ஓவர் உ�ைக் கிண்ண 
கிரிக்கைட சுற்றுப ே்பாடடி மார்ச் 4ஆம திைதி நியூசி�ாந்தில்  ஆரம-
்பமாவுள்ளது. ை்டந்்த வரு்டம நக்டக்பற இருந்்த இந்்த உ�ைக் 
கிண்ண கிரிக்கைட ே்பாடடி கைாவிட–19 க்தாற்று ைார்ணமாை 
இந்்த வரு்டத்துக்கு பிற்ே்பா்டப்பட்டது.

மைளிர் உ�ைக் கிண்ண கிரிக்கைட சுற்றுப ே்பாடடிக்ைான ைா� 
அட்டவக்ணகே சர்வே்தச கிரிக்கைட ே்பரகவ பு்தன்கிழகம (09) 
கவளியிட்டது. இ்தற்கு அகமே ்டவரங்ைா, ே்ப ஓவல் விக்ளோட்ட-
ரங்கில் மார்ச் 4ஆம திைதி நக்டக்பறவுள்ள ஆரம்பப ே்பாடடியில் 
ே்பாடடிகே ந்டத்தும நா்டானா நியூஸி�ாந்க்த ேமற்கிந்திேத் 
தீவுைள  அணிைள ேமா்தவுள்ளன.

்பரம எதிரிைள ேமாதும மிை முக்கிே 2 ே்பாடடிைள அடுத்்த 
இரணடு தினங்ைளில் நக்டக்பறவுள்ளன.

ந்டபபு உ�ை சமபிேன் இங்கி�ாந்துக்-
கும அவுஸ்திேரலிோவுக்கும இக்டயி-

�ான ே்பாடடி கஹமில்்டன் கச்டன் ்பார்க் அரங்கில் மார்ச் 5ஆம 
திைதியும இந்திோவுக்கும ்பாகிஸ்்தானுக்கும இக்டயி�ான ே்பாடடி 
்டவரங்ைா, ே்ப ஓவல் கம்தானத்தில் மார்ச் 6ஆம திைதியும நக்ட-
க்பறவுள்ளன.

மார்ச் 4ஆம திைதி மு்தல் இறுதிப ே்பாடடி நக்டக்பறவுள்ள ஏபரல் 
3ஆம திைதி வகர 31 தினங்ைள நீடிக்கும மைளிர் உ�ைக் கிண்ண 
கிரிக்கைடடில் கமாத்்தம 31 ே்பாடடிைள ஒக்�ணட, கிகறஸ்டேசர்ச், 
்டேனடின், கஹமில்்டன், ்டவரங்ைா, கவலிங்்டன் ஆகிே கம்தானங்-
ைளில்  நக்டக்பறும.

ஐசிசி மைளிர் சமபிேன்ஷிப 2017-2020 ே்பாடடி முடிவுைளின் 
பிரைாரம ்தரவரிகசயில் மு்தல் 4 இ்டங்ைக்ளப பிடித்்த அவுஸ்திேர-
லிோ, இங்கி�ாந்து, க்தன் ஆபிரிக்ைா, இந்திோ ஆகிே நாடுைள 
ேநரடிோை மைளிர் உ�ைக் கிண்ண கிரிக்கைட ே்பாடடியில் ்பங்கு-
்பற்ற ்தகுதிக்பற்றன. ே்பாடடிகே ந்டத்தும நா்டானான நியூஸி�ாந்-
தும ேநரடி ்தகுதிகேப க்பற்றுக்கைாண்டது.

இ�ங்கையிலிருந்து இ்டம மாற்றப்படடு சிம்பாப-
ேவயில் நக்டக்பறவிருந்்த 2021 மைளிர் உ�ைக் 
கிண்ண ்தகுதிைாண ே்பாடடி கைாவிட ைார்ணமாை 
இக்டநடுவில் கைவி்டப்பட்டது. இ்தன் ைார்ணமாை 
மைளிர் சர்வே்தச ஒருநாள கிரிக்கைட ்தரவரிகசயில் 
6, 7, 8ஆம இ்டங்ைளிலிருந்்த ்பங்ை்ளாே்தஷ், ்பாகிஸ்்தான், ேமற்-
கிந்திேத் தீவுைள ஆகிேன உ�ைக் கிண்ண கிரிக்கைட ே்பாடடியில் 
்பங்கு்பற்ற ்தகுதிக்பற்றன.

இந்்த எடடு நாடுைளும லீக் சுற்றில் ஒன்கறகோன்று எதிர்த்்தா-
டும. லீக் சுற்று முடிவில் மு்தல் 4 இ்டங்ைக்ளப க்பறும நாடுைள 
அகர இறுதிைளில் விக்ளோ்ட ்தகுதிக்பறும.

மு்த�ாவது அகர இறுதிப ே்பாடடி கவலிங்்டன், ே்பசின் ரிேசர்வ 
கம்தானத்தில் மார்ச் 30ஆம திைதியும 2ஆவது அகர இறுதிப 
ே்பாடடி மார்ச் 31ஆம திைதியும இறுதிப ே்பாடடி ஏபரல் 3ஆம திைதி-
யும நக்டக்பறும. இந்்த 2 ே்பாடடிைளும கிகறஸ்டேசர்ச், கஹக்லி 

ஓவல் கம்தானத்தில் நக்டக்பறும. 2017இல் நக்டக்பற்ற மைளிர் 
உ�ைக் கிண்ண இறுதிப ே்பாடடியில் இந்திோகவ 9 ஓட்டங்ை்ளால் 
கவற்றிகைாணடு இங்கி�ாந்து சமபிேனாகியிருந்்தது.

மைளிர் உ�ைக் கிண்ண கிரிக்கைட ே்பாடடிோனது கைாவிட – 19  
நக்டக்பறும இரண்டாவது மைளிர் உ�ை கிரிக்கைட ே்பாடடி நிைழ்ச்-
சிோகும. இ்தற்கு முன்னர் அவுஸ்திேரலிோவில் 2020 மார்ச் 
மா்தம மைளிர் இரு்பது 20 உ�ைக் கிண்ண கிரிக்கைட ே்பாடடி 
ந்டத்்தப்படடிருந்்தது. இறுதிப ே்பாடடியில் இந்திோகவ இ�குவாை 
கவற்றிகைாணடு அவுஸ்திேரலிோ இரு்பது 20 உ�ை சமபிேனாகி 
இருந்்தது குறிபபி்டத்்தக்ைது.

விக்ளோடடுத்துகற அகமச்சர் 
நாமல் ராஜ்பக்ஷவின் விக்ளோடடுக் 
கைாளகைைளுக்கி்ணங்ை ஏற்்பாடு கசய்-
ேப்படடுள்ள மாைா்ணங்ைளுக்கிக்டயி-
�ான நக்டக்பறும சு்தந்திரக்கிண்ண 
உக்த்பந்்தாட்டச்சுற்றுப ே்பாடடித் க்தா்டர் 
ை்டந்்த மா்தம குருநாைல் மாளிைாபிடடிே 
கம்தானத்தில் ஆரம்பமானது. எல்�ாக் 
கிராமங்ைளிலுள்ள உக்த்பந்்தாட்ட சிேரஷ்்ட 
வீரர்ைக்ளயும இ்ளம வீரர்ைக்ளயும பிரதி-
நிதித்துவப்படுத்தும வகையில் ஒவகவாரு 
கிராமங்ைளிமுள்ள 19 வேதின் கீழ், 
21 வேதின் கீழ் ்பா்டசாக� விக்ள-
ோடடு வீரர்ைக்ளயும ஊக்ைப்படுத்தும 
வகையில் இத் க்தா்டர் நக்டக்பற்று 
வருகிறது. இத்க்தா்டரில் எடடு அணிைள 
ஏழு ைட்டங்ை்ளாை முக்கிே நைரங்ைக்ள 
கமேப்படுத்தி ே்பாடடிைள நக்டக்பற்-
றுவருகின்றன. ை்டந்்த வாரம ்பதுக்ள 
நைரில் 4ம ைட்ட ஆட்டங்ைள முடிவுக்கு 
வந்்தன. எனேவ 
ஒவகவாரு அணியும 
4 ே்பாடடிைளில் 
வி க ்ள ே ா டி ள ்ள 
நிக�யில் வ்டக்கு, சபரைமுவ, கிழக்கு 
அணிைள ே்தால்விைக்ளச் 
சந்திக்ைாமல் முன்னி-
க�யிலுள்ளது. வ்ட 
மாைா்ண அணி ்தான் 
சந்தித்்த 4 ே்பாடடிைளில் மூன்று 
கவற்றிைள ஒரு சம நிக� முடி-
வு்டன் மு்தலி்டத்திலும, 2 கவற்றிைள, 2 சமநிக� 
முடிவு்டன் சபரைமுவ அணி இரண்டாவது இ்டத்திலும, 
ஒரு கவற்றி, மூன்று சமநிக� முடிவுைளு்டன் கிழக்கு 
மாைா்ண அணி மூன்றாவது இ்டத்திலுமுள்ளன. அதிை-
மாை ே்தசிே அணி வீரர்ைக்ளப பிரதிநிதித்துவப்படுத்-
தும ேமல் மாைா்ண அணி க்தா்டரில் ஒரு கவற்றிகே 
மடடுேம க்பற்றுள்ளது்டன் இரு ே்பாடடிைளில் ே்தால்வி-
யுற்றது. இன்னும 3 ைட்ட சுற்றுபே்பாடடிைள நக்டக்ப-
றவுள்ள நிக�யில் ஒவகவாரு அணியும இன்னும 3 
ே்பாடடிைளில் ேமா்தவுள்ள்தால் இறுதி ேநரத்தில் புள-
ளிப்படடிேலில் மாற்றங்ைள ஏற்்ப்டவாய்புள்ளது.

இத்க்தா்டரில் வ்ட மாைா்ண அணி வீரர் எஸ். நி்தர்-
ஷன் ஒரு கஹடரிக் ேைால்ைளு்டன் 4 ேைால்ைக்ளப 
க்பற்று மு்தலி்டத்திலுள்ளார். சபரைமுவ மாைா்ண 
அணி வீரர் கமாஹமமட முஸ்பீக், ேமல் மாைா்ண வீரர் 
கமாஹமமட ஹஸ்மீர், க்தன்மாைா்ண அணி வீரர் சுபுன் 
்தனஞசே ஆகிேோர் ்த�ா மூனறு ேைால்ைக்ளப க்பற்-
றள்ளனர். ேமல் மாைா்ண அணி வீரர் நவீட ஜூட மற்றும 
ஊவா மாைா்ண அணியின் இ்ளம வீரர் பிராஸ் சஹீர் 
ஆகிேோர் ்த�ா இரு ேைால்ைள வீ்தம க்பற்றுளனர்.

ை்டந்்த மா்தம 25ம திைதி மாக�யில் க்தா்டரின் 
அங்குரார்ப்ப்ண ே்பாடடியில் கிழக்கு- மத்திே மாைா்ண 
அணிைள ேமாதின. இபே்பாடடியில் இரு அணிைளும 
விறுவிறுப்பாை ேமாதிக்கைாண்டன. இரு அணி வீரர்ை-
ளும எதிரணியின் ேைால் எல்க�கே ்ப� முகற ஆக்-
கிரமிபபுச் கசய்தும ேைால் க்பற முடிேவில்க�. மத்திே 
மாைா்ண அணி ேைால் ைாப்பா்ளர் கிஹான் குருகு�சூ-
ரிே எதிரணியின் ேைால் க்பறும ்ப� வாய்பபுக்ைக்ள 
�ாவைமாைத் ்தடுத்்தார். கிழக்கு மாைா்ணத்துக்ைாை 
விக்ளோடிே ே்தசிே அணி வீரர்ை்ளான கமாஹமமட 
ரிபைான், முஸ்்டாக்கும சிறப்பாை விக்ளோடினர். இறு-
தியில் இரு அணிை்ளாலும ேைால் க்பறமுடிோமல் சம-
நிக�யில் முடிவுற்றது.

அன்று இரவு நக்டக்பற்ற ரஜரட்ட அணிக்கும ஊவா 
அணிக்குமிக்டயில் நக்டக்பற்ற க்தா்டரின் இரண்டா-
வது ே்பாடடியில் ஊவா மாைா்ணம 1-0 என்ற ேைால் 
ை்ணக்கில் கவற்றி க்பற்று இத்க்தா்டரின் மு்தல் கவற்றி-
கேப ்பதிவு கசய்்த்தது. ஊவா அணியின் இ்ளம வீரரான 
்பதுக்ள ஊவா வித்திோ�ேத்தில் ைல்வி ்பயிலும 18 
வேது பிராஸ் ஷஹிர் ே்பாடடியின் 10வது நிமி்டத்தில் 
்தனது அணிக்ைான கவற்றி ேைாக�ப க்பற்றுக்கைாடுத்-
்தார். இ்ளம வீரர்ைக்ள ஊக்ைப்படுத்்தவும, அவர்ைளின் 
திறகமகே வ்ளர்த்துக்கைாள்ள சந்்தர்ப்பம வழங்கும 
வகையில் ஒவகவாரு அணியிலும 19 வேதுக்குட்ட 
வீரர் ஒருவர் ைட்டாேமாை விக்ளோ்ட ேவணடும என்ற 
விக்ளோடடு அகமச்சின் நி்பந்்தகனயின் கீழ் இ்ளம 
வீரர்ைள ேசர்த்துக்கைாள்ளப்ப்டடுள்ளது குறிபபி்டத்்தக்-
ைது. இவர் அணகமயில் முடிவுற்ற சுப்பர் லீக் உக்த-

்பந்்தாட்ட லீக் க்தா்டரில் மக�ேை அணிக்ைாை 
விக்ளோடினார். சிறந்்த வீரரான இவர் இ்ளவ-
ேது மு்தல் உக்த்பந்்தாட்டத்தில் ஈடு்படடு வந்-
துள்ளகமயும குறிபபி்டத்்தக்ைது. க்தா்டரின் 
மூன்றாவது ே்பாடடி வ்டக்கு மற்றும சப-
ரைமுவ மாைா்ண அணிைளுக்கிக்டயில் 
நக்டக்பற்றது. இபே்பாடடியில் இரு அணி-
ை்ளாகும ேைால் க்பற முடிோது ே்பாை சம-
நிக�யில் முடிவுற்றது.

ேமல் மற்றும க்தன் மாைா்ண அணி-
ைளுக்கிக்டயி�ான 
க்தா்டரின் 4வது 
ே்பாடடி குருநாைல் 
ம ா ளி ை ா பி ட டி ே 

கம்தானத்தில் நக்டக்பற்றது. இப 
ே்பாடடியில் மு்தல் ்பாதி 

முடிவில் ேமல்மாைா்ண 
அணி 1-0 என்ற 
ை்ணக்கில் முன்னிக� 

க்பற்றிருந்்தது. ே்பாடடியின் 16 
நிமி்டத்தில் ேமல்மாைா்ண அணி 

வீரர் முஹமமட ஹஸ்மீர் மு்தல் ேைாக� க்பற்றார். 
விறுவிறுப்பாை நக்டக்பற்ற இபே்பாடடியின் இரண்டா-
வது ்பாதியில் ேமல் மாைா்ண அணி கவற்றி க்பறும 
என்ற நிக�யில் இறுதி ேநரத்தில் க்தன் மாைா்ண 
அணியில் மாற்றுவீரராை கம்தானம நுகழந்்த எச். 
எஸ். ஷசித் 89வது நிமி்டத்தில் ்தமது அணிக்ைாை ஒரு 
ேைாக�ப க்பற்ற்தன் மூ�ம அபே்பாடடியும 1-1 என்ற 
ேைால்ை்ணக்கில் சமநிக�யில் முடிவுற்றது.

கமாத்்தம எழு ைட்டங்ை்ளாை நக்டக்பறவுள்ள இத்-
க்தா்டரில் குருநாைலில் நக்டக்பற்ற மு்த�ாவது ைட்டத்-
தில் ஊவா மாைா்ண அணி மாத்திரேம கவற்றிக்பற்றது.

2ம ைட்டப ே்பாடடிைள ை்டந்்த 29ம 30 திைதிை-
ளில் ோழ்ப்பா்ணம துகரேப்பா கம்தானத்திலும, 
அரிோக� கம்தானத்திலும நக்டக்பற்றன. ேமல்மா-
ைா்ண-மத்திே மாைா்ணங்ைளுக்கிக்டயில் ோழ்ப்பா்ணம 
துகரேப்பா கம்தானத்தில் நக்டக்பற்ற க்தா்டரின் 
5வது ே்பாடடியில் ேமல்மாைா்ண அணி 3-0 என்ற 
ேைால் ை்ணக்கில் கவற்றிக்பற்றது. ்பா்ணந்துகற 
க�சிேம வித்திோ�ேத்தில் ைல்வி ்பயிலும மா்ணவன் 
18வேது ஸஜுட ஜாசூக் ே்பாடடியின் 43 நிமி்டத்தில் 
்தனது அணிக்ைாை மு்தல் ேைாக�ப க்பற்றுக்கைாடுத்-
்தார். மு்தல் ்பாதியில் 1--0 என்ற ை்ணக்கில் முன்னிக� 
க்பற்ற ேமல் மாைா்ண அணி இரண்டாவது ்பாதியிலும 
49 நிமி்டத்தில் கமாஹமமட ஹஸ்மீர், (இது இவர் 
இத்க்தா்டரில் க்பறும 2வது ேைால்) 90வது நிமி்டத்-
தில் நவின் ஜூட ஆகிேோர் ்தமது அணிக்ைான ேைால்-
ைக்ளப க்பற்றுக்கைாடுத்்தனர்.

ோழ்ப்பா்ணம அரிோக� கம்தானத்தில் நக்டக்பற்ற 
க்தன்-சபரைமுவ மாைா்ண அணிைளுக்கிக்டயி�ான 
ே்பாடடியில் சபரைமுவ மாைா்ண அணி 1-0 என்ற ேைால் 
அடிப்பக்டயில் கவற்றிகேப ்பதிவு கசய்்தது. மு்தல் 
்பாதியில் சரி சமமாை ேமாதிக்கைாண்ட இரு அணியின-
ரும ேைாலுக்ைான வாய்பபிகனப க்பறவில்க�. 2ம 
்பாதியில் 58ம நிமி்டத்தில் கமாஹமமட முஸ்பீக் ்தமது 
அணிக்ைான கவற்றி ேைாக�ப க்பற்றுக்கைாடுத்்தார்.

ே்பாடடித் க்தா்டரின் 7வது ே்பாடடிோை ோழ்ப-
்பா்ணம துகரேப்பா கம்தானத்தில் ஊவா- வ்டக்கு 
மாைா்ண அணிைளுக்கிக்டயில் நக்டக்பற்ற ே்பாடடி-
யில் வ்டக்கு அணி 2-0 என்ற ேைால் ை்ணக்கில் கவற்-
றிக்பற்றது. சுமார் 6 ஆணடுைளுக்குப பின்னர் மு்தல்-
்தர உக்த்பந்்தாட்டப ே்பாடடிகோன்றில் மணணின் 
கமந்்தர்ைள விக்ளோடும ே்பாடடிோை இது அகமந்-
்தது. ்தமது கசாந்்த மணணில் ்தமது இரசிைர்ைளின் 
ைரேைாஷத்துக்கு மத்தியில் ே்பாடடியின் 35வது நிமி-
்டத்தில் அவவணி இ்ளம வீரர் ேை. க்தனுஷான் ்தமது 
அணிக்ைான மு்தல் ேைாக�ப க்பற்றுக்கைாடுத்து 
மு்தல் ்பாதியில் ்தமது அணி முன்னிக� க்பற உ்தவி-
னார். சுறுசுறுப்பாை நக்டக்பற்ற இரண்டாம ்பாதியில் 

71வது நிமி்டத்தில் வி. கீ்தான் ்தனது அணிக்ைாை 
இன்கனாரு ேைாக�ப க்பற வ்டமாைா்ண அணி 
2--0 என்ற ேைால்ை்ணக்கில் கவற்றிக்பற்றது. 
அன்று அரிோக� கம்தானத்தில் நக்டக்பற்ற ரஜ-
ரட்ட மற்றும கிழக்கு மாைா்ண அணிைளுக்கிக்டயில் 
நக்டக்பற்ற ே்பாடடி 1--1 என்ற ேைால் ை்ணக்கில் 
சமநிக�யில் முடிவுற்றது. ே்பாடடியின் 15 நிமி்டத்-
தில் கமாஹமமட பிோஸ் கிழக்கு மாைா்ண அணிக்-
ைான ேைாக�ப க்பற்றுக்கைாடுத்்தார். விறுவிறுப-
்பாை நக்டக்பற்ற இரண்டாவது ்பாதியில் 73வது 
நிமி்டத்தில் ரஜரட்ட வீரர் என். என். கமாஹமமட 
அவவணிக்ைான ேைாக�ப க்பற்றுக்கைாடுக்ை இறு-
தியில் ஆட்டம சமநிக�யில் முடிவுற்றது.

இரண்டாம ைட்ட ே்பாடடிைள முடிவுற்ற நிக�யில் 
ஒரு கவற்றி ஒரு சமநிக�யு்டன் ேமல்மாைா்ண அணி 
மு்தலி்டத்திலும, ஒரு கவற்றி ஒரு சமநிக�யு்டன் வ்ட-
மாைா்ண அணி இரண்டாமி்டத்திலும, ஒரு கவற்றி ஒரு 
ே்தால்வியு்டன் ஊவா மாைா்ண அணி மூன்றாவது இ்டத்-
திலிருந்்தன.

இத்க்தா்டரின் மூன்றாவது ைட்டம திருேைாமக�, 
ைந்்த்ளாய் லீ�ாரத்்தன நைரசக்ப கம்தானத்திலும, 
மட்டக்ை்ளபபு கவ்பர் கம்தானத்திலும நக்டக்பற்றது. 
இத்க்தா்டரின் 9வது ஆட்ட்டாை ஊவா-மத்திே மாைா்ண 
அணிைளுக்கிக்டயி�ான ே்பாடடி ைந்்த்ளாயில் நக்ட-
க்பற்றது. விறுவிறுப்பாை நக்டக்பற்ற இபே்பாடடியில் 
மு்தல் ்பாதியில் இரு அணிைளும ேைால் க்பறவில்க�. 
இரண்டாவது ்பாதியில் 63வது நிமி்டத்தில் ஊவமா-
ைா்ண அணியின் இ்ளம வீரர் பிராஸ் ஷாஹிர் ேைால் 
அடித்து ்தனது அணி முன்னிக� க்பற உ்தவினார். 
இக்ேைால் க்பற்ற மகிழ்ச்சிகேக் கைாண்டாடும ே்பாது 
எ்தரணியு்டன் ஏற்்பட்ட உரசலில் பிராஸ் சிவப்படக்ட 
ைாட்டப்படடு கவளிேேற்றப்பட்டார். இ்தன் பிறகு ஏற்்பட்ட 
வா்தபபிரதிவா்தங்ைளுக்கிக்டயில் ஏற்்பட்ட ேமா்த�ால் 
க்பரும ை�வர பூமிோை மாறிேது கம்தானம. பின்னர் 
க்பாலிஸார் வரவகழக்ைப்படடு சுமுை நிக� ஏற்்ப-
டுத்்தப்பட்டது. அ்தன் பின் 4 ஊவா வீரர்ைளுக்கும, 2 
மத்திே மாைா்ண வரர்ைளுக்கும சிவபபு அடக்ட ைாட்டப-
்படடு கவளிேேற்றப்பட்டனர்.

ே்பாடடியின் ேநர முடிவின் பின் 27 நிமி்டங்ைள 
ேம�திைமாை வழங்ைப்படடு ஆட்டம க்தா்டங்கிேது. 
இ்தன் ே்பாது ஊவா மாைா்ணம 7 ே்பரு்டன் மத்திே 
மாைா்ணம 9 ே்பரு்டனும விக்ளோடிது. இ்தகனச் 
சா்தைமாைப ்பேன்்படுத்திக் கைாண்ட மத்திே மாைா்ண 
அணி ேம�திை ேநரத்தின் 10வது நிமி்டத்தில் கமாஹம-
மட சிமாக், இறுதி ேநரத்தில் கமாஹமமட மிஹரான் 
ஆகிேோர் ேைால்ைள க்பற்றனர். இறுதியில் மத்திே 
மாைா்ண அணி 2--1 என்ற ேைால்ை்ணக்கில் கவற்றி 
க்பற்றது. ஊவா மாைா்ண அணியின் பிராஸ் ஷாஹிர், 
கமாஹமமட அபரான், ைவிந்து ரவிஹங்ச, கஹரந்்த 
நந்்தனவுக்கும, மத்திே மாைா்ண அணியின் எஸ். ேை. 
உகமர், எச். எச். கமாஹமமட ஆகிேோருக்கு சிவபபு 
அடக்ட ைாணபிக்ைப்படடு கவளிேேற்றப்பட்டனர்.

மட்டக்ை்ளபபு கவ்பர் கம்தானத்தில் நக்டக்பற்ற 
க்தா்டரின் 10வது அட்டமாை வ்டக்கு மற்றும க்தற்கு 
அணிைள ேமாதின. இபே்பாடடியில் வ்டக்கு அணி 
3-1 என்ற ேைால் ை்ணக்கில் கவற்றிக்பற்று க்தா்டரின் 
2வது கவற்றிகேப ்பதிவு கசய்்தது. மு்தல் ்பாதியில் 
7வது நிமி்டத்தில் க்தன்மாைா்ண அணியின் சுபுன் 
்தனன்ஜே மு்தல் ேைாக�ப க்பற்றார். 32 வது நிமி்டத்-
தில் வ்ட அணியின் எஸ். நி்தர்சன் ்பதில் ேைால் அடிக்ை 
இரு அணிைளும 1-1 என்ற ரீதியில் மு்தல் ்பாதி முடி-
வக்டந்்தது. விறுவிறுப்பாை ஆரம்பமான இரண்டாம 
்பாதியில் 52, 69ஆவது நிமி்டங்ைளில் மீணடும இரு 
ேைால்ைக்ள எஸ். நி்தர்சன் க்பற்றுக்கைாடுத்து வ்டக்கு 
அணியின் கவற்றிகே உறுதி கசய்்தார். இது இத் 
க்தா்டரின் க்பற்ற மு்தல் கஹடரிக் ேைா�ாகும.

க்தா்டரின் 11வது ே்பாடடி மட்டக்ை்ளபபு கவ்பர் 
கம்தானத்தில் நக்டக்பற்றது. இதில் ேமல்மாைா்ணம- 
வ்டேமல் ரஜரட்ட அணிைள ேமாதின. இதில் ரஜரட்ட 
அணி 3--2 என்ற ேைால்ை்ணக்கில் கவற்றி க்பற்று 
இத் க்தா்டரின் மு்தல் கவற்றிகேப ்பதிவு கசய்்தது 
அவவணி. ரஜரட்ட அணியின் அஷிக்குர் ரஹமான் 
ே்பாடடியின் 14வது நிமி்டத்தில் ேைால் அடித்து ்தமது 
அணிகே முன்னிக�ப்படுத்தினார். அவவணி 17வது 
நிமி்டத்தில் கநத்ம மல்ஷானும 33வது நிமி்டத்தில் 
கமாஹமமட இன்்பாஸ் ேைால்ைக்ளப க்பற்றது்டன் 
ேமல் மாைா்ண அணியின் சுபுன் நா�ை ே்பாடடி-
யின் 39 வது நிமி்டத்திலும, கமாஹமமட அஸ்மின் 
79வது நிமி்டத்திலும ்தமது அணிக்ைான ேைால்ைக்ளப 
க்பற்றுக் கைாடுத்்தனர். இது இத் க்தா்டரில் அஸ்மின் 
க்பறும மூன்றாவது ேைா�ாகும. ேமல் மாைா்ண 
அணியில் அேநை வீரர்ைள ே்தசிே அணி வீரர்ைள என்-
றாலும ரஜரட்ட அணியி்டம ே்தால்விேக்டந்துள்ளது 
விக்ளோடடு விற்்பன்னர்ை-
ளின் விமர்சனங்ைளுக்குள-
்ளாகியுள்ளது.

க்தா்டரின் 12வது ே்பாடடி 
ைந்்தக்ள லீ�ாரத்ன நைர 
சக்ப கம்தானத்தில் சப-
ரைமுவ -கிழக்கு மாைா்ண 
அணிைளுக்கிக்டயில் நக்ட-
க்பற்றது. ைடுகமோை 
ேமாதிக்கைாண்ட இபே்பாட-
டியில் இறுதிவகர எந்்த 

அணியும ேைால் க்பறா்த்தால் அபே்பாடடி சமநிக�யில் 
முடிவக்டந்்தது. கிழக்கு மாைா்ணத்க்த கமேப்படுத்தி 
நக்டக்பற்ற இத்க்தா்டரின் 3ம ைட்ட சுற்றுப ே்பாடடிை-
ளின் முடிவில் வ்டக்கு மாைா்ண அணி 3 ே்பாடடிைளில் 
2 கவற்றிைள, 1 சம நிக� முடிவு்டன் முன்னிக� 
க்பற்றது. அவவணியின் எஸ். நி்தர்சன், ேமல் மாைா்ண 
அணி வீரர் கமாஹமமட அஸ்மின் ்த�ா மூன்று 
ேைால்ைள வீ்தம அடித்து முன்னிக�யில் உள்ளனர்.

சு்தந்திரக் கிண்ண மாைா்ணங்ைளுக்கிக்டயி�ான 
க்தா்டரின் 4ம ைட்ட சுற்றுபே்பாடடிைள ஊவா மாைா்ண 
்பதுக்ள வின்சன்ட விக்ளோடடு கம்தானத்தில் நக்ட-
க்பற்றது. இங்கு நக்டக்பற்ற க்தா்டரின் 13வது ஆட்டத்-
தில் வ்டக்கு- மத்திே மாைா்ண அணிைள ேமாதின. இதில் 
1-0 என்ற ேைால் ை்ணக்கில் வ்டக்கு மாைா்ண அணி 
கவற்றிக்பற்றது.

இவவாட்டத்தில் மு்தல் ்பாதி சமநிக�யில் முடிவுற 
விறுவிறுப்பாை நக்டக்பற்ற 2வது ்பாதியில் 68வது 
நிமி்டத்தில் வ்ட மாைா்ண அணியின் எஸ். நி்தர்-
சன் ேைால் ைம்பத்துக்ைருகில் உேேர வந்்த ்பந்க்த 
்தக�ோல் ேமாதி ்தனது அணிக்ைான கவற்றி 
ேைாக�ப க்பற்றுக்கைாடுத்்தார். இது இத் க்தா்டரில் 
இவர் க்பற்ற 4வது ேைா�ாகும. நி்தர்சன் இத் க்தா்டரில் 
இதுவகர அதிை ேைால் க்பற்ற வீரராைவும திைழ்கிறார். 
வ்ட மாைா்ண அணி விக்ளோடிே நான்கு ே்பாடடிைளி-
லும 3 கவற்றிைள, ஒரு சமநிக�யு்டன் 9 புளளிைளு-
்டன் ்படடிேலில் முன்னிக� க்பற்றுள்ளது.

இே்த கம்தானத்தில் நக்டக்பற்ற க்தா்டரின் 14வது 
ே்பாடடியில் ேமல் மாைா்ண அணி சபரைமுவ மாைா்ண 
அணியி்டம 2--1 என்ற ேைால் ை்ணக்கில் ே்தால்வியுற்-
றது. மு்தல் ்பாதி ஆட்டத்தின் 33வது நிமி்டத்தில் சபரை-
முவ அணி வீரர் கமாஹமமட முஷ்பீக் ்தனது அணிக்-
ைான மு்தல் ேைாக�ப க்பற்றுக்கைாடுத்்தார். 2வது 
்பாதியில் 69வது நிமி்டத்தில் மீணடும முஷ்பீக் ்தனது 
அணிக்ைான 2வது ேைாக�யும க்பற்றுக்கைாடுக்ை, 
ே்பாடடியின் ைக்டசி 5 நிமி்டங்ைளில் ேமல் மாைா்ண 
அணி வீரர் நவீட ஜூட ்தனது அணிக்ைான ேைாக�ப 
க்பற்றுக்கைாடுக்ை இறுதியில் சபரைமுவ அணி 2-1 
என்ற ேைால் ை்ணக்கில் கவற்றிக்பற்றது.

க்தா்டரின் 15வது ே்பாடடியில் கிழக்கு மாைா்ண- 
ஊவா மாைா்ண அணிைளுக்கிக்டயில் நக்டக்பற்ற 
ே்பாடடியில் கிழக்கு மாைா்ண அணி 1--0 என்ற ேைால் 
ை்ணக்கில் கவற்றி க்பற்றது. ே்பாடடியின் 19வது 
நிமி்டத்தில் கிழக்கு அணி வீரர் லினூஸ் ைான் ்தனது 
அணிக்ைான கவற்றி ேைாக�ப க்பற்றுக்கைாடுத்்தார். 
இத்க்தா்டரின் 4ம ைட்டத்தின் இறுதிப ே்பாடடிோன 
க்தன்மாைா்ண- ரஜரட்ட அணிைளுக்கிக்டயில் ்பதுக்ள 
வின்சன்ட கம்தானத்தில் நக்டக்பற்ற க்தா்டரின் 
16வது ே்பாடடியில் க்தன்மாைா்ண அணி 2-1 என்ற 
ேைால் ை்ணக்கில் கவற்றி க்பற்று க்தா்டரில் மு்தல் 
கவற்றிகே க்தன் மாைா்ண அணி க்பற்றுக்கைாண-
்டது. க்தன் மாைா்ண அணிசார்்பாை சுபுன் ்தனஞசே 
ே்பாடடியின் 5வது நிமி்டத்திலும, 2வது ்பாதியின் 4வது 
நிமி்டத்தில் ்தமது அணிக்ைான இரு ேைால்ைக்ளயும 
க்பற்றுக்கைாடுத்்தார். ே்பாடடியின் இறுதி ேநரத்தில் ரஜ-
ரட்ட அணியின் சரித்்த ரத்நாேக்ை ்தனது அணிக்ைான 
ேைாக�ப க்பற்றுக்கைாடுத்்தார்.

இத் க்தா்டரின் 4வது ைட்ட ே்பாடடிைள முடிவில் அணி-
ைளின் புளளிப்படடிேல் வருமாறு:

சுதந்திரக் கிண்ண உதத�ந்தோட்்டத் ததோ்டர்:
வ்ட, சபரகமுவ மோகோ்ணஙகள் முன்னிதலயில்!

எம்.எஸ்.எம்.ஹில்மி...?

         அணி             ப�ோட்டி தவற்றி சமநிதல பதோல்வி த�ற்்ற வழஙகிய பமலதிக புள்ளிகள்
                                                                         பகோல்   பகோல்    பகோல்
வ்ட மோகோ்ணம் 4 3 1 0 6 1 5 10
சபரகமுவ மோகோ்ணம் 4 2  2  0  3  1  2  08
கிழக்கு மோகோ்ணம்  4  1  3  0  2  1  1  06
பமல் மோகோ்ணம்  4  1  1  2 7  5 2  04
ததன் மோகோ்ணம்  4  1 1  2  4  4  0  04
ரஜரட்்ட மோகோ்ணம்  4 1  1  2  5  6 1  04
மத்திய மோகோ்ணம்  4  1  1  2  2  5 3  04
ஊவோ மோகோ்ணம்  4  1  0  3  2  5 3  03



மனித வாழ்க்கையில்  கைவ்ையும் 
துன்பமும் ச�ாகைமும் மகிழச்சியும் 
மாறிமாறி வந்து ககைாண்டுதான 

இரு்ககிறது. ஆனால் மனிதன இ்வ எல் -
ைாவற்றயும் கைடந்து மகிழச்சியாகை வாழ -
வ்தசய விரும்புகிறான. ்பைதும் ்பத்து -
மான வாழ்க்கை்ய யாராலும் நிம்மதியாகை 
வாழந்து கைழி்ககை முடியாது. 

   ஆனால் கைவ்ைகை்ை மறந்து வாழ 

அவனால் முடியும். தாஙகை 
முடியாத ச�ாகைத்்தயும் 
மி்ககை மகிழச்சி்யயும் அனு -
்பவி்ககை அவன விருந்துகைள் 
சகைளி்க்கைகைள் என கைைந்து 
ககைாண்டு அவற்ற அனு்ப -
வி்ககைசவா மற்ககைசவா ்பழகி்க 
ககைாண்டான. ஒரு இழப்பு 
நடந்த வீட்டில் இந்த இரண் -
்டயும் நாம் கைாணைாம். 
அன்றய தினம் அழுது 
புரண்டு கைதறி்க ககைாண்டி -
ரு்ககும் க்பண்கைள் அவரகை -
ளி்டசய மது்பானஙகை்ை 
அருந்தி கைவ்ை்ய்க கைளித்து 
மகிழும் ஆண்கைள். அவரகை்ை 
�மாதானம் க�ய்யும் விதமாகை 
�டஙகுகைள் �ாஙகியஙகை்ை 
க�ய்்பவரகை்ை திருப்தி க�ய் -
வதறகைாகைசவ இ்வ என ஒரு 
கைாரணமும் க�ால்ைப்்படும். 

    இழவு நடந்த வீட்டில் 
இரவு்ககைாவல் ச்பாடும் 
வழ்ககைம் உண்டு ்பண்்ட்க -
கைாைத்தில் குடி்�கைளில் 
இந்தப் பிணத்்த நாய் நரி 
கைவ்வி்க ககைாண்டு ச்பாகைாமல் 
இரு்ககை அ்த அட்ககைம் ்பண்ணும்வ்ர 
கைாவலிருந்த வழ்ககைசம அது. ஆனால் 
இனறும் ்பழ்ககைத்தில் உள்ைது. நாகைரீகைம் 
கவளிநாட்டு வாழ்க்கை என மாறிய பின 
இப்ச்பாது ்பைர உரித்து்டய உறவினர -
கைள் கவளிநாடுகைளிலிருந்து வருவதறகைாகை, 
க�த்த உட்ை கைருவாடு ச்பாடும் வழ்க -
கைம் ஒனறு வந்திரு்ககிறது. ககைாரனா கைாை 
மரணஙகைள் இந்த �டஙகுகை்ை ககைாஞ�ம் 
த்ைகுப்புறத் தள்ளி விட்டிரு்ககிறது. 

 தனவ�மிழ்ககும் நி்ை ஒவ்கவாரு 
மனிதரு்ககும் சிை சநரஙகைளில் சத்வப் -
்படுகிறது சிைரு்ககு தன குழந்்தகைளுடன 
குைாவுவது மகிழச்சி்யத் தரும். சிைரு்ககு 
பு்கைப்்பதில் இன்பம், சிைரு்ககு அல்ை ்பை -
ரு்ககு குடிப்்பதில் இன்பம். சிைரு்ககு நாலு 
வீடுகைளு்ககு க�னறு வம்பு ச்பசி கைைவரம் 
மூட்டுவதில் இன்பம். எ்தச் க�ானனா -
லும் இ்வ நி்னத்து நி்றசவறறாமல் 
ஆழமனதின அடிப்்ப்ட விருப்்பமாகைசவ 
உள்ைது. எல்ைா மதஙகைளும் ்பஞ�மா்பாத -
கைஙகைள் என விழித்திரு்ககும் க�யல்கைளில் 
மது முதன்ம க்பறுகிறது. என தம்பி ஒரு 
நித்த்க குடிகைாரன. 'ஏனரா இப்பிடி தினமும் 
குடி்ககிறாய' எனறால்... 'கைவ்ை்ய 

மற்ககைத்தான குடி்ககிசறன; என்பான. 
'அப்்படி எனனதான கைவ்ை உன்ககு' 
எனறால், 'இப்பிடி குடிச்சு ககைட்டுப் -

ச்பாறசன' எனற கைவ்ைதான என்பான. 
கைவ்ை்ய மற்ககை மது மட்டும்தான 
கைாரணம் எனறில்்ை. 
   எமது மண்ணில் உைவும் ்பல்சவறு்பட்ட 

மத நிறுவனஙகைளும் தம்மால் இயனற அை -
வு்ககு மனித்ன தன வ�மிழந்து க�யல்்பட 
்வப்்பதில் திற்ம க்பறறிரு்க கினறன. 
பூ�ாரி மரபிைான சகைாவில்கைளில் ்ப்கதர -
கை்ை தனவ�மிழந்து ச்ப�சவா ஆடசவா 
்வ்ககுமைவு்ககு ்ப்ற்ய முழ்ககை்ககூ -
டிய கை்ைஞரகைள் இருந்தாரகைள். இனனும் 
இரு்ககிறாரகைள்.  இனனும் சிை அடிமட்ட்க 
கிராமஙகைளில் அவரகைள் இரு்ககிறாரகைள். 
இவரகைளு்டய மய்ககை நி்ை �றறு சநரத் -
தில் கை்ைந்து ச்பாகும். இவ்வ்கையில் 
கை்ையாடி கைட்டுச் க�ால்சவார 'கைட்டாடி' 
என அ்ழ்ககைப்்பட்டனர. க்பரும்்பாலும் 
இவரகைள் �ை்வத்கதாழி்ை்க ககைாண்டி -
ருந்தாரகைள் என்ப்த ஆய்வுகைள் கதரிவி்க -
கினறன. 

  சிை மதஙகைள் தமது மண்ட்பத்தில் 
ச்பரி்கை ச்பானற க்பரும் ்ப்றகை்ை 
முழ்ககி அஙகிரு்ககும் ்ப்கதரகை்ை ஆண் 
க்பண் ச்பதமினறி சகைா�ம் ச்பாடவும் 
குதித்து ஆடவும் க�ய்கிறாரகைள்.  இவரகைளி -
்டசய ச்பசயாட்டும் �டஙகும் நட்ககிறது.
இவரகைள் தம்்ம மறந்து நிைத்தில் விழுந்து 
புரண்டு கூச்�லிடுவ்தயும் நான கைண்டிரு்க -
கிசறன. இதுவும் மதுவு்ககு நிகைரான ஒரு 
ச்பா்தயூட்டுதசை எனகிறாரகைள் ஆய்வா -
ைரகைள். 

   அ்மதியான மு்றயில் மன்த 
அட்ககி தியானம் க�ய்த்ை க்பாதுவாகை 
சிை மதநிறுவனஙகைளும் சயாகை்ககை்ை வல் -
லுநரகைளும் க�ால்கிறாரகைள். இதறககைனசவ 
உைககைஙகும் ்பைர தமது ஆசிரமஙகை்ைத் 
திறந்து ்வத்திரு்ககினறனர.  க்பயரு்ககு 
இ்வ பிரம்மச்�ாரிகைளின ஆசிரமம் எனற 
வ்கை்ய ச�ரந்தாலும், இவரகைள் க்பரும் 
கதாழிைதி்பரகைைாகைவும் இரு்ககிறாரகைள். 
மன ஒருநி்ைப்்படுத்தல் என்பது தியான 
வழிமு்றயாகும். 

தியானம் க�ய்ய ஆரம்பி்ககும் முன -
னதாகை நாம் மூச்சுப்்பயிறசி்ய சமற -
ககைாண்டு. அ்த மு்றயாகை பிராணாயாமம் 
எனற வ்கை்ககுள் ்பழகியாகை சவண்டும். 
நாம் மூச்சுப்்பயிறசி்ய சமறககைாண்டு 
சிை நிமிடஙகைளில் தியான நி்ை்ய ்பயிை 
ஆரம்பி்ககிசறாம். 

எனில் முதல் எம்ககுள் எழுவது  அ்பரிமி -
தமான �்கதிசய அது எமது உட்ை உலு்ககி 
எம்முள் மஙகி்க கிட்ககும் கைாம உணர -
வ்ைகை்ைசய முதலில் எழுப்புகிறது. 
இப்ச்பாது க்பரும் ஆசிரமஙகை்ை நடத்தி 
புகைழ க்பறற பிசரமாநந்தா நித்தியானந்தா 
ச்பானசறா்ர நி்னவு்ககுள் ககைாண்டு -

வந்தால். அவரகை்ைத் சதடிச் �ரண்டந்த 
க்பண்கை்ையும் நி்ன்ககைைாம். 

   தியானம் ஒரு ஆழமான சிைந்திவ்ை. 
அது நம்்ம சி்ககை ்வ்ககைாமல் நாம் 
மன்த அட்ககி கதாடரந்த ்பயிலும் ச்பாது 
எமது உணரச்சிகை்ை அட்ககை ்பழகைசவண் -
டும். சிை கிறீஸதவப் பிரிவுகைளில் க்பரும் 
குடிகைாரரகை்ையும் சூதாடிகை்ையும் ககைாடூ -
ரரகை்ையும் �ாந்தமானவரகைைாகை மாறறி -
யிரு்ககிறாரகைள் அதுவும் இது ச்பானற 
ஒரு ்பயிறசிசய. தியானமும் ஒரு வ்கைப் 
ச்பா்தசய எனறால் நம்புஙகைள். 

தியானத்தின ச்பாது எமது கைண்கை்ை 
திறந்தும் ்வத்து்க ககைாள்ைைாம் என 
பிரம்ம குமாரிகைள் �மாஜம் க�ால்கிறது 
எனினும் உை்கை விட்டு தனித்து நிறகை 
கைண்கை்ை நாம் மூடி்கககைாள்கிசறாம்.  
கமள்ை  கமள்ை மூ்ககு நுனியிலிருந்து 
கநறறிப் க்பாட்டிறகு மாறும் ச்பாது 
த்ையின ்பகுதி்ககுள் ஏற்படும் ஒரு ர�வா -
தம் கைாட்சி ஜாைம் அஙகிருந்து எம்்ம மீை 
விடாமல் அமு்ககி ்வத்திரு்ககிறது. 

அதுவும் ஒரு ஆனந்தமான ச்பா்த 
நி்ைசய. நான எனது எனற நி்ை மாறி 
எஙசகைா (அதுதான பிர்பஞ�சமா) ஆழ ஆழ -
க�ல்லும் எமது நி்ைதான அ்ர்க கைட்டிங 
ச்பாடுகிற குடிகைாரனு்ககும் ஏற்படும் உணர -
வ்ைகைள். ்பழகைப்்பழகை எம்ககு அந்த சநரத் -
தில் சவகறதுவும் க�ய்ய மனம் ஏைாது. 
யாசராடும் ச்ப� பிடி்ககைாது. கைள்ளு்க 
ககைாட்டி்ை நாடும் குடிகைாரர ச்பாை அந்த 
தனியிடத்்த சதடி நாம் ஓடுகிசறாம். 
ஆழமாகை க�னறபின எம்்ம யாரும் குறு்க -
கீடு க�ய்ய முடியாத்படி்ககு நாசம ஒரு 

சவலி்ய மானசீகைமாகை உருவா்ககி்க ககைாள் -
கிசறாம். ஆரம்்பகைாைத்தில் மி்கை உண்வ 
சதடிய நாம் நாமாகைசவ உண்வ கு்றத்து்க 
ககைாள்கிசறாம் உட்ை ்பைவீனப்்படுத்தி்க 
ககைாள்கிசறாம். கமதுவாகை ச்ப� ஆரம்பி்க -
கிசறாம் ஆனால்...அத்த்னயும் க�யற்கை 
என நாசம ஒருநாள் புரிந்து ககைாள்கிசறாம். 
மீண்டும் எனது கைட்மகை்ை ஒழுஙகைாகை க�ய்ய 
ஆரம்பி்ககிசறன. எனது சவ்ைகைள் சத்ககை-
மினறி முடிகினறன. 

தியானம் ஒரு ச்பா்தப்்பழ்ககைந்தான 
உ்ழப்ச்ப நி்றவான ஆசரா்ககியத்து்ககு 
வழி. ்கைகை்ை கமதுவாகை சமசை உயரத்-
துஙகைள். மூச்்� நனகு இழுத்து விடுஙகைள் 
வண்,ரூ, திறீ ச்பா ்்ப இப்ச்பாது குனிந்து 
கைால் க்பருவிர்ைத் கதாடுஙகைள். நிதானமாகை 
மூச்்� கவளிசய விட்ட்படி நிமிருஙகைள். 
இப்்படி ஒரு நா்ை்ககு மூனறு தட்வ ஐந்து 
நிமிடஙகைள் க�ய்யுஙகைள் .. கதா்ை்ககைாட்சி-
்யப் ்பாரத்த்படி எனச்பத்தி க�ய்கிறாள். 

பிள்்ை விட்டிட்டு வாடி ஒரு நாலு 
வாளி தண்ணிய உழண்டியிை அள்ளி 
கதாட்டியிை ஊத்து. கரண்டும் ஒண்டுதான 
எனசறன. ஆனா ்பட்டணத்தில் ்்பப்பிை 
குளி்ககிற்வ எனன க�ய்யிறது. 

வாழ்க்கை்ை ைாராலும் நிம்்மதிைாகை
வாழந்து கைழி்ககை முடிைாது
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தெருவுக்குத் தெரு, வீட்-
டுக்கு வீடு, அறைக்கு 
அறையாய் இரவும் 

பகலும் பல நாள் தொடராக விட்டு -
விட்டு தெய் ெைந்து ெனங்குழம்பும் 
நநரங்களில், உற்ாக நேறைகளில் 
ேட திற்யிலிருந்து ஒரு குரல். தென் 
புைத்திலிருந்து எதிர்க்குரல் ேயல், 
ோடி என்று பாடபபட்டநெ இந்ெ 
நாட்டார் பாடல்கள். இென் ஓட்டத்தில் 
இறடயிறடநய பணறடச் ்ான்நைா -
ரின் த்ாறதைாடர்கள் - குறியிட்டுக் 
காட்டியும் காட்டாெலும் - றகயாைபபட் -
டிருபபறெக் காணலாம். ஒரு றகயில் 
பீடிக்கட்டு, தநருபபுப தபட்டியும் காதில் 
தபன்சிலும் ோயில் அகடவிகடப நபச் -
சுொய் நடொடும் ெச்்ர்கள் (ஓடாவி) 
ெெது கம்ொறலகளில் பணித்ய்யும் 
நபாதும் ஓற்க் குரதலழுபபிக் கவி 
பாடுேர்...

ேட்டக் கறட, கிட்டங்கி, பரண, அரு -
விக்கறரதயன்று, ெக்கள் கிராமியக் 
கவி பாடுேதில் கலந்திருந்ெனர்; 
தொத்ெத்தில் தொழிலாைர் ேர்க்கத் -
தின் குரலாகவும் இறே ஒலித்ென. 
்மூக நீர்றெகளும் உராய்வுகளும் 
அன்ைாட உறர நறடயில் சிறைபபட்டு 
நம்றெக் கேர்ந்திழுத்ென. ேங்காை விரிகுடாக் 
கறரநயாரங்களிலும் ேயல் பிராந்திய விே்ா-
யிகள் ோழும் தநடிய குடியிருபபுகளின் அகங்-
களிலும் ேரலாறறு எச்்ங்களுடன் நாடாரியல் 
கலந்துள்ைறெ தென் கிழக்கின் கிராெங்களுக்-
குப பயணம் த்ய்யும் ஒருேர் எளிதில் கணடு-
ணரலாம்.      

கடலின் முதுகுப புைத்தில் நொணிகள் ஓட்டிே-
ரும் தபாழுதுகளில் கறரயின் மீதிருந்து ேறல-
களில் சிக்கிக் கழுத்துறடந்து, ொவிப பாயும் 
மீனினத்றெ ேறைந்து ்ாடி இழுத்துேந்து, 
ொய வித்றெநபால் ெல்லடிக்கும் மீனேர் நாவு-
களில் முறைத்துப பறியும் த்ால் சிெைல்கள் 
அடுக்கு தொழியாகி பாணிநபால் ேழியும்.

"ேணடழுெ ந்ாறலயிநல.. 
ெறரயழுது நபாைதுநபால்...
நின்ைழுநொம் அல்லாஹநே... 
நிறனவு ேந்ெ நநரதெல்லாம்..
ஏநலநலா ஏநலநலா, ஏநலநலா ஏநலநலா..
கடலினிநல கிளுறு நபி.. ஏநலநலா 

ஏநலநலா..
கபபலிநல ஹயாத்து நபி.. ஏநலநலா 

ஏநலநலா.. 
கறரயினிநல முறகதீன் அறல..ஏநலநலா 

ஏநலநலா.. "
உணவுப பணடங்களும் துணி ெணி முெலி -

யனவும் ேழிப பயணத்தின்நபாது ேந்துந்ரும். 
ஆனால் ோணிப நிறலயங்கள் தபருெைவில் 
அன்று காத்ொன்குடியில்ொன் இருந்ென. கறுப-
புடலும் எஃகு தநஞ்மும் தகாணட துடுக்கர் 
த்ய்கு அபபாவின் ொட்டுக் கரத்றெொன் 
்ரக்குப நபாக்குேரத்துத் துறையில் ஈடுபடுத் -
ெபபட்ட ோகனம். எங்கள் குடும்பத் நெறேக-
ளுக்கும் அதுநே பயன்பட்டது. இரணடு ரூபாக் 
தகாடுத்ொல் ஒருேநர ஏைலாம். சுறறி அறடக்-
கபபட்ட ேணடியில் எபநபாொேது ஆறெநபால் 
முகத்றெ நீட்டிச் "்ரியா" என்பார். ோபபா 'ம்' 
என்ைதும் கரத்றெ ஒல்லியான இருேறரயும் 
ஒரு வில்லங்கம் இல்லாெல் உலுக்கிவிட்டு 
ஏறறிக் தகாணடு ஓடும்...

உடுபபு ேரும் கனவில் உம்ொ காத்திருபபார். 
அநெநாள் பின்நனரம் ேந்திைங்கும் ோபபா 
ேணடிறய விட்டுக் கிழிைங்கும் முன்நன 
புடறேப தபாதிறய உம்ொொன் தூக்குோர்; 
அபநபாது, "உனக்கு ஒன்றுமில்ல புள்ை, என் -
பதுநபால் த்ய்கு அபபாவின்முன் கணறணக் 
காட்டிவிட்டுக் கறனபபார். புரிந்தும் புரியாெபடி. 

"காத்ொன் குடிக்குக் கரத்றெ தகாணடு நபான -
ெச்்ான் 

சீத்றெ இரணடு முழம்  அந்ெச் சீறெயிநல 
பஞ்ொநொ?" என்ை உம்ொவுக்குப 

"பச்்ேடச் சிறுோலும் படம் உள்ை தபனிய -
னும் 

நாலு ந்ாடி ெயில் குடமும் 
றநலக்சும் இருக்குெணி.." என்பார்...
ொறல நேறைகளில் தொழுதுவிட்டு ேந்தி -

ருக்கும் பூட்டிம்ொ, ெறலயறணறயச் த்த்றெ-
யில் நாட்டி, முதுறக அெனில் ஊன்றிப பிரார்த்-
ெறனநபால் காலாட்டிக் காலாட்டி பாடும்நபாது 
அேர் நிறனவில் முக்கி, முகிழ்ந்து எழும் பாடல் 
பதிவுகள் அபாரொனறே. 

"குத்து விைக்தகரியக் குெரன் குர் ஆன் ஓெப 
பாலன் விறையாட 
ஒரு பாக்கியம்ொ ஆணடேநன.." 
"அல்றலயிநல பன்புடுங்கி 
அலங்காரப பாயிறழச்சி 
படுக்கப நபாட்டிருக்கன் - என்ர பாலர்க் 
கார் இறைோ.." "பாக்குப பழுத்திருக்கு 
பாறையில பூவிருக்கு
சின்னாறர காய்ச்சிருக்கு 
அல்லாஹ - சிறு ேயலில் விறைச்்றல றே.."  
குருவிச்்ம்பா தநல்லும் 
நகாழிச் சூடன் குறலயும் 
பாலும் கலந்து ைபநப 
பாத்திஹாவும் ஓதிடுநேன்.." 

"்க்கராத்து நேறையில 
்ள்ளுபபட்டுப நபாகாெ 
ெலக்கல்தெைத்றெ அல்லாஹ நீ 
ெனமிரங்கச் த்ய்திடுோய்.." 
கிடுகிடுக்கும் இடி முழக்கம்; மின்னல் 

ோறனப படதெடுக்கும் தபாத்ொலா றெமூன் 
தபாருதபாருக்கும் ோய் ஓற் அந்ெ ெரெரபபுக்-
குள்ளும் விட்டுவிட்டுக் நகட்கும். 

புள்ை தலக்கா புள்ை தலக்கா 
உன்ட புரு்ன் எங்நக நபானதுகா 
கல் வீட்டுத் திறணயில - அேர் கறெத்திருக் -

கப நபானதுகா..", இந்ெ ெறழக்கும் 
இன்னா ோர கூெலுக்கும் 
த்ாந்ெப புருஷதனன்ைால் 
சுணங்குோநரா ோடியிநல.." 
முழங்காறலத் ெறலக்கு றேத்து உைங்கும் 

நபாதிலும் றெமூன் பாடிக் தகாணடிருபபது 
நகட்டு இடுக்குகளில் பல்லிகள்கூட இச்்ாக் 
தகாட்டும்...

விறையாட்டுகளும் இபபடித்ொன். ்ாந்ெ -
ொொ இது எங்களூரில் ோழ்ந்திருந்ெ ஒருேரின் 
தபயராகவும் இருந்ெது. இலகுவில் தேளியில் 
ேரொட்டார். அேர் ஆறடகறைக்கூட தேயிலில் 
உலரவிடுேதில்றல. எல்லாநெ வீட்டுக்குள்ொன். 
கடறகறர வீதி ேழியாகப பதுங்கிச் த்ன்று 
படறலத் திைந்து தெல்ல நுறழோர். நாங்கள் 
விறையாடிக் தகாணடிருபநபாம்; ்ாந்ெொொ 
ேருேறெக் கணடதும் இரு பிரிவுகைாகப பந்தி 
ந்ர்நோம்.

"்ாந்ெொொ ்ாந்ெொொ 
எங்நக நபாைாய்? 
ெணணுக்குப நபாைன்
ெண என்னத்துக்கு?
ஊடு தொழுக 
ஊடு என்னத்துக்கு? 
புள்ைபதபாை 
புள்ை என்னத்துக்கு?
 ெணணீர் குடத்தில துள்ளிபபாய.." 
நகள்வி பதிலாகப பாடி முடிந்ெதும் கணணாடி 

ேறையல்கள் குலுங்கி ஒலிக்க எங்களுடன் 
நொழிகளும் றக தகாட்டி நறகபபார்கள்.

ெறலயிநல துளி கூடக் கறுபபில்லாெல் 
நறரத்ெ சிறக, நகாதிக் கட்டாெல் சிங்கத்தின் 
பிடரி ெயிர் ொதிரி கழுத்தில் விழுந்து சிலிர்த்துக் 
தகாணடு நிறகும் ொஜுன் ொொ சிரித்ொதரன்-
ைால் கணணும் கன்னங்கநரதலன்று நாலு 
திற்யிலும் சுழலும். 

இடது த்ாக்கிநல நட்ட நடுவில் தபரிய கறுபபு 
ெரு. 

நாணல் புல்நபால நறரத்ெ கிழேனுக்கு 
குங்குெபபூபநபால குெர்ொநனா ோழுைது..? "
"சூட்டட்றட நபால 
சுடு காட்டுப நபய் நபால 
ொட்டட்றட நபால 
உம்ொ - அேரும் ஒரு ொபபிள்றையா?", 
"கச்்ான் அடித்ெ பின்பு 
காட்டில் ெரம் நின்ைதுநபால் 
உச்சியிநல நாலு ெயிர் 
ெறல - ஓரதெல்லாம் ொன் ேழுக்றக.."  
விபரிக்க முடியாெ ஓர் உறுத்ெல் ஒவநோர் 

உணர்விலும் பட்டது. நெகப தபாதிகள் பரந்து 
திரணதரான்றிக் கும்மிருட்டாய் இறுகி நிறகும் 
அந்ெ இரவில் விைக்கின் நிழல் எணதணய் பூசி-
யதுநபால் த்த்றெயில் தநளிந்ெது. எனக்குத் 
தூக்கநெ ேரவில்றல. இருந்திருந்துவிட்டு உம் -
ொவின் ோயில் பறியும் அந்ெக் கவிகள்ொன் 
ொஜுன் ொொவுக்கும் தபாருந்துநொ என்று 
உழன்று தகாணடிருந்நென். ஏதனன்ைால் 
பிைரின் ேறபுறுத்ெலின் நபரிநலநய பக்கத்து 
வீட்டு ஆயி்ா ொமி ெணம் முடிக்கச் ்ம்ெெம் 
என்றிருந்ொர். ொவிக் குதித்துேந்து பம்பரம்-
நபால் சூழலும் ொமி ெடியில் ெேழ்ந்து கிடந்ெேன் 
நான். அேரின் திருெண நாைன்று காறறைநய 
காநணாம். ஒநர இறுக்கம். ொஜுன் ொொ ஆடிக் 
குதித்துக் தகக்கலிபபதுநபால் தெரிந்ொர்.

  புள்ள லெக்கா ...
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தமிழக் கவி
சேசுகின்ார்

வைம்புரி  கைவிதா வட்டத் -
தின 77 ஆவது கைவியரஙகைம் 
இம்மு்ற ்பைகைத்து்ற 
கை்ை இை்ககிய  வட் -
டத்தின அனு�ர்ணயில் 
ககைாச்சி்ககை்ட, ச்பாறு -
கதாட்்ட அல் அம்ரா 
மண்ட்பத்தில்  16ஆம் 
திகைதியனறு புதனகிழ்ம 
கைா்ை 10 மணி்ககு ந்ட -
க்பறும்.

அறிஞரும்  கைவிஞரு -
மான யூ. எம். தாஸின (அல் 
அஸ்ஹரி) (ம்றதா�ன) 
அரஙகில் ந்டக்பறும்  கைவி-
யரஙகிறகு கைவிஞர கைம்மல்-

து்ற இ்க்பால் த்ை்ம 
வகிப்்பார. சிசரஷட  ஊட -
கைவியைாைரும், '்பைகைத்-
து்ற வரைாறும், வாழவி-
யலும்' நூைாசிரியருமான 
எம்.  சஜ. எம். தாஜுதீன  
சிறப்்பதிதியாகை கைைந்து 
ககைாள்கிறார.

கதாடரபு-
என. நஜ்முல் ்ஹு்�ன 

(த்ைவர) - 0741438447 
இைகநஞ�ன முரஷிதீன 
(க�யைாைர) - 0777388149 
ஈழகைசணஷ (க்பாருைா -
ைர) -0717563646.

 வலம்புரி கவிதா வட்ட 77 ஆவது கவியரஙகம்

யூ.எல். ொஸின் 
(ெறைொ்ன்)

சிநரஷட பத்திரிறகயாைர் 
ஏ. எம். ொஜுதீன்

கவிஞர் கம்ெல்துறை 
இக்பால்



26 THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY FABRUARY 13 - 2022
2022   பெப்ரவரி 13 ஞாயிற்றுக்கிழமை

யூனியன் அஷ்யூ்ரன்ஸ் வழங்கும் ஸ்ைார்ட் 
மைஃவ் உடன் வாடிக்மகையாளர்கைள் தைது 
பவற்றிகை்ரைான வாழக்மகைக்கைாகை முதலீடுகைமள 
மைற்பகைாள்ள முடியும். ஸ்ைார்ட் மைஃவ் 
இனால் 3, 5 அல்ைது 7 வருடங்கைள் எனும் குறுங் 
கைாைபெகுதிக்கு கைட்டுப ெணம் பெலுத்தி, 40 
வருடங்கைள் வம்ர பதாடர்ச்சியான ொதுகைாபமெ 
அனுெவிக்கை முடியும்.

ஸ்ைார்ட் மைஃவ் இனால் உங்கைளின் 
வாழக்மகைக்கைான ொதுகைாபமெயும் 
முதலீட்டு இைக்குகைமளயும் குறுங் கைாை 
அடிபெமடயிைான முதலீட்டுக் கைாைத்தில் 
எய்துவதற்கு உதவியாகை அமைந்திருபெதுடன், 
உங்கைளின் அன்புக்குரியவர்கைளுக்கு நீணட 
கைாை ொதுகைாபமெயும், முதிர்ச்சியின் 
மொது கைவர்ச்சிகை்ரைான வருைதிமயயும் 
வழங்கும். தற்மொது நிைவும் குமைந்த 
வட்டிவீதங்கைளுடனான சூழநிமையில், ஸ்ைார்ட் 
மைஃவ் என்ெது நிமையான முதலீட்டு தீர்வாகை 
அமைந்திருக்கும்.

விெத்து அனுகூைங்கைள், அங்கைவீன 
அனுகூைங்கைள் ைற்றும் பெல்த் 360 அடங்கைைாகை 
சுகைாதா்ர கைாபபீட்டு அனுகூைங்கைமளப 
பெற்று வாடிக்மகையாளர்கைள் தைது ொதுகைாபபு 
அனுகூைங்கைமள மைம்ெடுத்திக் பகைாள்ள 

முடியும். பெல்த் 360 இனால் கைாபபுறுதிதா்ரரின் 
வாழக்மகைத் துமண, பிள்மளகைள் ைற்றும் 
பெற்மைார்கைள் என மூன்று தமைமுமையினருக்கு 
அனுகூைங்கைள் வழங்கைபெடுகின்ைது. முழுக் 
குடும்ெத்தின் சுகைாதா்ர மதமவகைமளயும் 
நிவர்த்தி பெய்வதற்கு ஒற்மைத் தீர்வாகை 

அமைந்திருபெதுடன், மவத்தியொமைக் 
கைட்டணங்கைள், ெத்தி்ர சிகிச்மெ, ைருந்துப 
பொருட்கைள், பி்ரெவ மெமவகைள், மவத்திய 
நிபுணர்கைள், ெல் மவத்தியம் ைற்றும் மூக்குக் 
கைணணாடி மெமவகைள் மொன்ைவற்றுக்கு 
ெ்ரந்தளவு கைாபபீட்மட வழங்குகின்ைது.

யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ் 
வழங்கும் ஸ்்மார்ட் லைஃவ்  ை்ரபபூச்சுகைள் துமையில் முன்னணி 

வகிக்கும் JAT Holdings நிறுவனம், 
2021/22 நிதியாணடின் 3 ஆவது 
கைாைாணடில், ைந்தைான ெந்மத 
நிைவ்ரங்கைளுக்கு ைத்தியிலும் சிைபொன 
பெறுமெறுகைமள ெதிவு பெய்துள்ளது. 

குழுைத்தின் வரிக்குபபிந்மதய 
இைாெம் கைடந்தாணடில் 
இமதகைாைபெகுதியில் கைாைாணடில் 
ெதிவாக்கைபெட்ட ரூொ 717 
மில்லியனுடன் ஒபபிடுமகையில் 
232%ஆல் அதிகைரித்துள்ளது. 
அமதெையம் கைடந்த 12 ைாதங்கைளுக்கைான 
வரிக்குபபிந்மதய இைாெம் ரூொ 1,102 
மில்லியனாகை ெதிவாக்கைபெட்டுள்ளது.

ைதிபொய்வு பெய்யபெடுகின்ை 
9 ைாதங்கைளில் வருவாய் 72%ஆல் 
அதிகைரித்துள்ள அமதமே்ரத்தில் 
நிறுவனத்தின் பைாத்த இைாெ ைட்டங்கைள் 
30%க்கு மைல் சீ்ராகைப மெணபெட்டுள்ளது. 
ஏற்றுைதி வருவாயின் ெங்கும் முந்மதய 
ஆணடில் ெதிவாக்கைபெட்ட 9%உடன் 
ஒபபிடுமகையில் பைாத்தவருவாயில் 
22%ஆகை உயர்வமடந்துள்ளது, 
முதலீட்டாளர்கைளும் ெங்பகைான்றுக்கைான 
வருவாய் (கைடந்த 12 ைாதங்கைளுக்கைான) 
ரூொ 2.16 ஆகை இருபெமத அறியும்மொது 
ைகிழச்சியமடவார்கைள். JAT 
Holdingsஇன் சிைந்த கைாைாணடு என 
நிரூபிக்கைபெட்ட 4 ஆவது கைாைாணமட 
நிறுவனம் பதாடங்கும்மொது 
இந்தமீள்எழுச்சியுடனான நிதியியல் 
பெறுமெறுகைள் பவளிவந்துள்ளதுடன், 
ெணடிமகைக்கைாைங்கைளின் கைா்ரணைாகை 
வ்ரைாற்று ரீதியாகை வருவாய்க்கு பிந்மதய 

இைாெத்தில் பூச்சுக்கைள் பதாழிற்துமையின் 
ெங்கு 45%ஆகை கைாணபெடுகின்ைமை 
குறிபபிடத்தக்கைது.

நிறுவனத்தின் நிதியியல் ெணிபொளரும், 
தமைமை நிர்வாகை அதிகைாரியுைான 
நிஷால் ஃபெர்டினாணமடா கைருத்து 
பவளியிடுமகையில், “எங்கைள் ஆ்ரம்ெ 
பொதுவழங்கைல் ேடவடிக்மகை 
இடம்பெற்று  ஆறுைாதங்கைளில், கைடந்த 
கைாைாணடில் ோங்கைள் ெதிவாக்கியுள்ள 
வலுவான பெறுமெறுகைமள 
முதலீட்டாளர்கைளுக்கு ெைர்பபிபெதில் 
மிகுந்த ைகிழச்சியமடகிமைாம். ைந்தைான 
ெந்மதச்சூழல் ைற்றும் பிைெவால்கைள், 
தளம்ெைான ோணயைாற்று வீதங்கைள் 
ைற்றும் உைகைளாவிய ெந்மதயில் 
பொருட்கைளின் ெற்ைாக்குமை 
ஆகியவற்றின் ைத்தியில் இந்த அளவீடுகைள் 
ஈட்டபெட்டுள்ளன. எவ்வாைாயினும், 
ோங்கைள் ெந்மத நிமைமைகைளுக்கு 
ஏற்ைவாறு ேம்மை ைாற்றியமைத்து, அதன் 
மொக்குகைளுக்மகைற்ெ எங்கைளின் பைாத்த 
இைாெ ைட்டங்கைமளப மெணியுள்மளாம்.  

வரிக்குப் பிநலதைய வருவமாலய 
பதிவு செய்துள்ள JAT Holdings

உைகின் டயர் பதாழில்நுட்ெ 
முன்னணி நிறுவனைான Michelin, 
அதன் உள்ளூர் ெங்குதா்ர்ரான, 
இைங்மகையின் முன்னணி 
ெல்வமகைபெட்ட கூட்டு நிறுவனைான 
DIMO உடன் இமணந்து, 
இைங்மகையின் முதைாவது அதிேவீன 
Michelin Tire Service (MTS) கைான்பெபட் 
ஸ்மடார் (concept store) நிமையத்மத 
அணமையில் பகைாழும்பில் திைந்து 
மவத்துள்ளது.

இைங்மகையின் முதைாவது MTS 
கைாட்சியமையானது, குசும் டயர்ஸ், இை. 822, 
பகைாழும்பு - கைணடி வீதி, மதா்ரண ெந்தி, கைளனி 
எனும் முகைவரியில் நிறுவபெட்டுள்ளது. இது 
பைாத்தைாகை 8,000 ெது்ர அடி ெ்ரபெளவில் மிகை 
அழகிய சூழலில், புதுமையான டயர் ைற்றும் 
உதிரிபொகைங்கைளின் கைாட்சிபெடுத்தலுடன் 
அமைக்கைபெட்டுள்ளது. பதாழில்நுட்ெ ரீதியாகை 
ெயிற்சி பெற்ை நிர்வாகிகைளின் வலுவான 
குழுவுடன், டயர் ைற்றும் வாகைனம் பதாடர்ொன 
அமனத்து மெமவகைமளயும் வழங்குவதற்கைான 
முழுமையான மெமவ மையத்மதயும் இபபுதிய 
ஸ்மடார் பகைாணடுள்ளது.

India Cluster வர்த்தகைப ெணிபொளர் 
ைனீஷ் ொணமட இது பதாடர்பில் கைருத்து 
பவளியிடுமகையில், "ோட்டில் எைது விநிமயாகைம் 
பதாடர்ொன தடத்மத வலுபெடுத்தி வரும் 
நிமையில், Michelin Tyre Service கைான்பெபட் 
ஸ்மடார் ஆனது, மிகைச் சிைந்த பகைாள்வனவு 
அனுெவத்மத வழங்கும் என்ெமதாடு, 

அதமன இைங்மகைக்குக் பகைாணடு வருவதில் 
ோம் பெரு ைகிழச்சியமடகிமைாம். 
இந்நிமையத்தின் மூைம், இைங்மகையில் உள்ள 
எைது வாடிக்மகையாளர்கைளுக்கு ைகிழச்சியான 
சூழமையும், பதாழில்துமையில் முன்னணித் 
தயாரிபபுகைமளயும் மெமவகைமளயும் 
வழங்கைவுள்மளாம்." என்ைார்.

DIMO நிறுவன நிமைமவற்றுப ெணிபொளர் 
விஜித ெணடா்ர பதரிவிக்மகையில், "இது DIMO 
ைற்றும் எைது நீணடகைாை ெங்கைாளியான Michelin 
இற்கு உணமையில் ஒரு சிைந்த மைல்கைல்ைாகும். 
Michelin உடன் இமணந்து, DIMO சிைந்த 
வாடிக்மகையாளர் ைதிபமெ உருவாக்கை 
உறுதிபூணடுள்ளதுடன், இந்த கைான்பெபட் ஸ்மடார் 
மூைம் ோம் பதாழில்துமைமய புதுமையான 
அணுகுமுமையுடன் ைறுவம்ரயமை பெய்கிமைாம். 
கைனவுகைள் ைற்றும் அபிைாமஷகைமளத் தூணடும் 
மோக்கைத்துடன், DIMO எபமொதும் சிைந்த 
வாடிக்மகையாளர் அனுெவத்மத வழங்கை 
முயற்சித்து வருகிைது.

முதைைமாவது Michelin Tyre Service 
கமான்செப்ட் ஸ்்டமார் சகமாழும்பில் 
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jq;fpapUe;J cy;yhrkhf nghOij 
fopg;gjw;fhd tha;g;G toq;fg;gl;lJ.
2021 Mk;     epjpahz;by;    

xl;Lnkhj;j   tpw;gid ,yf;Ffis  
KOikahf G+u;j;jpnra;j rpwe;j 
tpw;gid Kftu;fSf;Nf ,e;j rpwg;G 
ntFkjp toq;fg;gl;Ls;sJ. Nkw;gb 
,uz;Lehs; Rw;Wyhtpy; rhk;rd; 
,wg;gu; ifj;njhopy; epWtdj;jpd; 
gpuhe;jpar; re;ijg;gLj;jy; 
Kfhikahsu;fSk; fye;J 
nfhz;ldu;. DSI Tyres 
cw;gj;jpfis thbf;ifahsu;fSf;F 
kpfj; JupjkhfTk; ,yFthfTk; 
nfhz;L nry;tjw;F mu;g;gzpg;Gld; 
nrayhw;Wk; tpw;gid Kftu;fis 
ghuhl;b nfsutpf;Fk; Nehf;fj;Jld; 
,j;jpl;lk; Mz;LNjhWk; 
Kd;ndLf;fg;gLfpd;wJ.
Nghl;bapy; ntw;wpngw;w tpw;gid 

Kftu;fs; ,J   njhlu;ghf 

fUj;J njuptpf;ifapy; fpilj;j 
,e;j ftu;r;rpfukhd ntFkjp 
Fwpj;J ngupJk; kfpo;r;rpailtjhf 
njuptpj;jdu;. ,e;j Mz;bYk;   
jkJ cj;Njr tpw;gid ,yf;Ffis 
miltjw;F jahuhf ,Ug;gjhfTk; 
Fwpg;gpl;ldu;. “vkJ ntw;wpf;F 
gpd;dhy; ,Uf;Fk; ngUk; rf;jpahf    
tpw;gid Kftu;fis Fwpg;gplyhk;. 
jw;Nghija neUf;fbahd R+oypYk; 
jkJ tpw;gid ,yf;Ffisg; 
G+u;j;jpnra;j tpw;gid Kftu;fis 
Cf;Ftpf;f Ntz;baJ vkJ 
flikahFk;. 
mLj;jhz;by; ,j; jpl;lj;ij 

NkYk; gue;jstpy; gpukhz;lkhf 
elhj;Jtjw;F ehk; eltbf;if 
vLj;J tUfpNwhk;. me;j tha;g;ig 

gad;gLj;jpf; nfhz;L Mu;tj;Jld; 
ciof;FkhW rfy tpw;gid 
Kftu;fsplKk;      Ntz;Lfpd;Nwhk;.“ 
vdKfhikj;Jtg; gzpg;ghsu; 
fhtpe;j uh[gf;r njuptpj;jhu;.
30 Mz;LfSf;F Nkw;gl;l 

njhopy; tuyhw;iwf; nfhz;Ls;s 
rhk;rd; ,wg;gu; ifj;njhopy; 
epWtdk;> 80 ,w;F Nkw;gl;l 
ehLfSf;F lau;fis Vw;Wkjp 
nra;tNjhL cs;ehl;by; irf;fps; 
lau;fs;> Nkhl;lhu; irf;fps; lau;fs;> 
Kr;rf;futz;b lau;fs;> tptrha 
rhjd lau;fSld; mtw;Wf;fhd 
bA+g;fisAk; tpw;gid nra;J 
cs;ehl;L lau; re;ijapd; ngUk; 
gq;fpid jk;trg;gLj;jp cs;sik 
Fwpg;gplj;jf;fJ.

DSI  lau;]; rpwe;j tpw;gid 
Kftu;fspd; 2021 xd;W$ly;

FITIS, SLASSCOM, BCS ைற்றும் CSSL 
ஆகியவற்றுடன் இமணந்து, 2022 ஜனவரி 
10 முதல் 13 வம்ர, ஆ்ரம்ெைான ‘மதசிய 
டிஜிட்டல் கூட்டமைபமெ’ பவற்றிகை்ரைாகை 
நிமைவு பெய்ததாகை இைங்மகை தகைவல் ைற்றும் 
பதாடர்ொடல் பதாழில்நுட்ெ நிறுவனம் 
(ICTA) அறிவித்துள்ளது. 

இந்நிகைழவில் மைக்ம்ராொபட், Zoom, 
AWS, Google Cloud, Oracle, and Huawei. 
ஆகிய 6 குமளாெல் படக்ஜயணட்ஸ் 
இடம்பெற்ைது. இந்த நிகைழவு ெமீெத்திய 
தயாரிபபு மெமவகைமள வழங்குவதற்கும், 
உைகைளாவிய பதாழில்நுட்ெத் துமையில் 
ெமீெத்திய மொக்குகைள் ெற்றிய 
நுணணறிமவப ெகிர்ந்து பகைாள்வதற்கும் ஒரு 
தளைாகை இருந்தது.

இந்நிகைழவில் கைருத்து பதரிவித்த ICTA 
வின் பி்ரதை டிஜிட்டல் பொருளாதா்ர 
அதிகைாரி அனு்ர டி அல்விஸ், "மதெத்தில் 
டிஜிட்டல் ைாற்ைத்மத உந்தித்தள்ளும் 
உச்ெ அமைபொகை, பதாழில்நுட்ெத் 
துமையில் இைங்மகையின் ெமீெத்திய 
முன்மனற்ைங்கைமள பவளிபெடுத்துவமத 
இவ்வாைான ஒரு நிகைழமவ ஏற்ொடு 
பெய்வதன் மோக்கைைாகும். ஆறு உைகைளாவிய 
பதாழில்நுட்ெ ஜாம்ெவான்கைமள ஒம்ர 
தளத்தில் பகைாணடுவருவது இதுமவ 
முதல்முமையாகும். முதன்முமையாகை, 
இபமொது டிஜிட்டல் பொருளாதா்ரத்மத 
அளவிட முடியும், மைலும் இன்மைய 
நிைவ்ரபெடி பைாத்த உள்ோட்டு உற்ெத்தியில் 
டிஜிட்டல் பொருளாதா்ர ெங்கைளிபபு 4.37% 
ஆகை உள்ளது.

இந்த அைர்வுகைள் விவொயம், சுகைாதா்ரம், 

கைல்வி ைற்றும் ஃபின்படக் ஆகியவற்றில் 
ெமீெத்திய பதாழில்நுட்ெ மொக்குகைமள 
கைாட்சிபெடுத்தியது. கூடுதைாகை, ஃெயர்மெட் 
அ்ரட்மடகைள், டிஜிட்டல் அ்ரொங்கை ைாற்ைம் 
குறித்த வழக்கு ஆய்வுகைள், மெெர் ொதுகைாபபு, 
வாடிக்மகையாளர் ஈடுொடு ைற்றும் ைாற்ைம் 
ஆகியமவ விவாதிக்கைபெட்ட சிை முக்கிய 
தமைபபுகைளாகும்  என்ைார்.

கூகுள் முதல் அைர்மவ ஜனவரி10 ஆம் 
திகைதி ேடத்தியது, அங்கு அவர்கைள் கூகுள் 
கிளவுட்டின் உதவியுடன் விவொயம், 
கைல்வி ைற்றும் சுகைாதா்ரம் ஆகியவற்றில் 
புதுமைகைமள மையபெடுத்தினர். கூகுள் 
கிளவுட்மடப பி்ரதிநிதித்துவபெடுத்துவதற்கு 
வாய்பெளித்த ஐசிடிஏவிற்கு கூகுள் கிளவுட் 
குழு ேன்றி பதரிவித்தது. 

கைைந்தும்ரயாடல்கைளில் ஈடுெடுத்து 
தல், உள்ளூர் ெந்மதமய ேன்கு 
புரிந்துபகைாள்வதற்கு அவர்கைமள 
அனுைதிக்கிைது, எதிர்கைாைத்தில் மைலும் 

கூட்டு ஈடுொடுகைமள எதிர்மோக்குகிமைாம். 
அமைொன் வமை மெமவகைள் (AWS) 
விவொயம், கைல்வி ைற்றும் டிஜிட்டல் 
ைாற்ைத்மத துரிதபெடுத்துவதில் பெயற்மகை 
நுணணறிவின் (AI) ெங்கு ெற்றி விவாதித்தது.

Zoom இ்ரணடாவது அைர்மவ ஜனவரி 
11ஆம் திகைதி ேடத்தியது. டிஜிட்டல் 
அ்ரொங்கை ைாற்ைம் என்ெது விவாதிக்கைபெட்ட 
ைற்பைாரு முக்கிய தமைபபு, அமதத் 
பதாடர்ந்து 'வாடிக்மகையாளர் ஈடுொட்மட 
ைறுவடிவமைத்தல்' என்ை குழு விவாதம். 
ஜனவரி 12 ஆம்திகைதி, ஆ்ரக்கிள் விவொயம், 
சுகைாதா்ரம், ஃபின்படக் ைற்றும் கைல்வி 
ஆகியவற்றில் ஒம்ரமே்ரத்தில் ோன்கு 
தயாரிபபு ைற்றும் பதாழில் பதாடர்ொன 
அைர்வுகைமள ேடத்தியது. நிகைழவில் ெங்மகைற்கை 
அமழபபுவிடுத்த ஏற்ொட்டாளர்கைளுக்கு 
Oracle ேன்றி பதரிவித்ததுடன், பவற்றிகை்ரைான 
நிகைழமவ ஒழுங்கைமைபெதில் முன்னணியில் 
இருந்த ICTA மவ வாழத்தியது.

ICTA ்தைசிய டிஜிட்டல் கூட்டல்ப்பு 
உயர் விதைப்புலரயுடன் நிலைவு 

இைங்மகையின் முன்னணி கைாகிதாதிகைள் ைற்றும் 
ெயிைல் ொதன வர்த்தகை ோைைான அட்ைஸ், தனது 
வருடாந்த ரிதீ விொம்ர ேன்பகைாமடத் திட்டத்மத 
முன்பனடுத்திருந்தது. பதாடர்ச்சியான 19ஆவது 
வருடைாகைவும் சுைார் 2300 குமைந்த வெதிகைள் 
ெமடத்த சிறுவர்கைளுக்கு உதவும் வமகையில் 
இந்தத் திட்டம் முன்பனடுக்கைபெட்டிருந்தது. 
அட்ைஸ் சிபெவி நிகைழச்சித் திட்டத்தினூடாகை 
முன்பனடுக்கைபெட்டிருந்ததுடன், ரிதீ கைை, ரிதீ 
விொம்ரமயச் மெர்ந்த ெங்மகைக்குரிய திபெட்டுமவ 
புத்த்ரக்கித மத்ரரின் மைற்ொர்மவயின் கீழ 
ேன்பகைாமட வழங்கைல் இடம்பெற்ைது. இந்த 
ஆணடு ேன்பகைாமட வழங்கும் நிகைழவின் மொது 
100 ைாணவ பெௌத்த பிக்குகைளுக்கும் அட்ைஸ் 
பகைாபபிகைள் வழங்கைபெட்டிருந்தன.

அட்ைஸ் அக்சிலியா கைம்ெனி. பிம்ரவட் 
லிமிபடட் முகைாமைத்துவ ெணிபொளர் 
அசித ெை்ரவீ்ர கைருத்துத் பதரிவிக்மகையில், 
“ோடு முழுவமதயும் மெர்ந்த சிறுவர்கைளுக்கு 
62 வருடங்கைளுக்கு மைைாகை மெமவகைமள 
வழங்கி வருவதுடன், அவர்கைளின் கைடினைான 
சூழநிமைகைமளப ெற்றி இ்ரகைசியைான 
முமையில் ோம் அறிந்து பகைாணடு, 
ஒவ்பவாரு பிள்மளக்கும் சிைந்த கைல்வி 
ெயிைல் தீர்வுகைமள பெற்றுக் பகைாள்வதற்கு 
எம்ைாைான ெங்கைளிபபுகைமள வழங்கை எம்மை 
அர்பெணித்துள்மளாம். ரிதீ விொம்ரயுடனான 
எைது நிகைழச்சித் திட்டம் சுைார் இ்ரணடு தொபத 
கைாைைாகை முன்பனடுக்கைபெடுகின்ைது. எைது 
மதெத்தின் எதிர்கைாை ெந்ததியினருக்கு உதவும் 
எைது ேடவடிக்மகைகைமள அட்ைஸ் சிபெவி 
ேடவடிக்மகைகைளின் கீழ பகைாணடு வந்துள்மளாம். 

மைலும், அட்ைஸ் புத்தகைபைான்மை 
எவரும் பகைாள்வனவு பெய்யும் ஒவ்பவாரு 
ெந்தர்பெத்திலும், அட்ைஸ் சிபெவி புைமைப 
ெரிசில் நிதியத்துக்கு ஒரு ெகுதி ெங்கைளிபபு 
பெய்யபெடுகின்ைது. இைங்மகையில் கைாணபெடும் 
குமைந்த வெதிகைள் ெமடத்த சிறுவர்கைளின் 
கைல்விச் பெயற்ொடுகைள் அவர்கைளின் பெற்மைாரின் 
இழபபு ைற்றும் பொருளாதா்ர சிக்கைல் நிமை 
மொன்ைவற்ைால் ொதிக்கைபெட்டுள்ள நிமையில், 
அவர்கைளுக்கு உதவக்கூடிய வழிமுமைகைள் ெற்றிய 
கைைந்தும்ரயாடல் ஒன்மை முன்பனடுபெதற்கு 
சிபெவி பைய்நிகைர் கைைந்தும்ரயாடல் ஒன்மையும் 
முன்பனடுத்திருந்மதாம்.” என்ைார். 

இந்த நிகைழச்சித் திட்டம் பதாடர்பில் 
ெங்மகைக்குரிய திபெட்டுமவ புத்த்ரக்கித 
மத்ரர் கைருத்துத் பதரிவிக்மகையில், “அட்ைஸ் 
ைற்றும் ரிதீ விொம்ர நீணட கைாைைாகை மெணி 
வரும் ெங்கைாணமையினூடாகை, கைடந்த 18 
வருட கைாைபெகுதியில் ஆயி்ரக் கைணக்கைான 
சிறுவர்கைளுக்கு தைது கைல்விமயத் பதாட்ர 
உதவியாகை அமைந்திருந்தது. பெற்மைார்கைள் ைற்றும் 
சிறுவர்கைள் பேருக்கைடிக்கு முகைங்பகைாடுத்துள்ள 
இந்தக் கைாைகைட்டத்தில் அட்ைஸ் முன்பனடுத்துள்ள 
இந்தத் திட்டம் பதாடர்பில் அட்ைஸுக்கு ேன்றி 
பதரிவிக்கின்மைன்.” என்ைார்.

அட்லஸ் சிப்சவியினால் ரிதீ 
விஹாரை நன்காரைத் திடைம்

அஸ்ட்்ரா 1965ஆம் ஆணடு இைங்மகையில் 
அறிமுகைபெடுத்தபெட்டது. இது இைங்மகையின் 
சிறுவர்கைள் ஆம்ராக்கியைாகைவும் ைகிழச்சியாகைவும் 
வள்ரத் மதமவயான ஊட்டச்ெத்துக்கைமளயும் சிைந்த 
சுமவமயயும் வழங்கியது. அஸ்ட்்ரா தற்மொது Upfield 
க்கு பொந்தைான நிறுவனைாகும். உைகின் மிகைபபெரிய 
தாவ்ர – அடிபெமடயிைான உற்ெத்திமய மைற்பகைாள்ளும் 
இந்நிறுவனம், 95க்கும் அதிகைைான ோடுகைளில் இயங்கி 
வருகிைது. இைங்மகையின் குடும்ெங்கைமள ைகிழச்சியாகைவும் 
ஆம்ராக்கியைாகைவும் ைாற்றிடும் மோக்கைத்துடன் பெயற்ெடும் 
ஓர் அமைபொகை, எைக்கும் இவ்வுைகைத்தும் ேல்ைமதத் 
தரும் தாவ்ர – அடிபெமடயிைான தயாரிபபுக்கைள் மூைம் 
Upfield எபமொதும் நுகைர்மவாருக்கைான மதமவகைளுக்கும் 

அவர்கைளது ைன அழுத்தங்கைளுக்கும் தீர்வுகைளுடன் 
வருவமத உறுதி பெய்கிைது. 

Astra Fat Spread, Astra Mayonnaise ைற்றும் Astra 
Cooking Pack ஆகியமவ அதன் உற்ெத்தி வரிமெயில் 
இடம் பிடிக்கின்ைன. சிறுவர்கைளின் ஆம்ராக்கியம் ைற்றும் 
ேல்வாழவிமன மையைாகைக் பகைாணட ஒரு நிறுவனைாகை 
Upfield Sri Lanka ஆனது புதிய fat spread ஆன Astra Acti 
இமன அறிமுகைபெடுத்தியுள்ளது. Astra Acti   ஆனது A, 
D, B6, B9 ைற்றும் B12 ஆகிய நுணணூட்டச்ெத்துக்கைளால் 
பெறிவூட்டபெட்டுள்ளதுடன், மோபயதிர்பபுச் ெக்தியின் 
இயல்ொன பெயற்ொட்மடயும் ஆதரிக்கும். மைலும் 
சிறுவர்கைளின் உடல் வளர்ச்சிக்கும் மைம்ொட்டுக்கும் 
மதமவயான ஒமைகைா 3 ைற்றும் 6 ஆகியவற்மையும் 

உள்ளடங்கியுள்ளது. இமவ இயற்மகையாகைமவ சூரியகைாந்தி 
ைற்றும் கைமனாைாவிலிருந்து பெைபெடுகின்ைன. 

தாவ்ர – அடிபெமடயிைான ஓர் தயாரிபொன Astra Acti  ஆனது 
bad trans fats எனும் பகைட்ட பகைாழுபபுகைளிலிருந்து விடுெடுகிைது. 
அத்மதாடு பெயற்மகை நிைமூட்டிகைள், சுமவயூட்டிகைள் 
உள்ளடக்கைபெடாதது. மைலும் இதில் உள்ளார்ந்த பகைாைஸ்ட்ம்ரால் 
எதுவும் இல்மை. மிகைமுக்கியைாகை இது ஒரு பைன்மையான 
fat spread ஆகை விளங்குகிைது. அதனால் இன்மைய பிஸியான 
வாழக்மகைக்கு உகைந்ததாகை இந்த Astra Acti   பொருந்துகிைது. நீங்கைள் 
குளிர்ொதனபபெட்டியிலிருந்து பவளிமய எடுத்த உடமனமய 
இமதப ெயன்ெடுத்தைாம். எனமவ தாய்ைாருக்கு மவமைபெளு 
நிமைந்த கைாமை மவமளமய சிைபொகை நிர்வகித்து, பிள்மளகைமள 
ெள்ளிக்கு அனுபெ உதவுகிைது. 

பிள்ளைகளின் ந�ோயெதிர்ப்புச் சக்தி்ெ நேம்படுத்தும  Astra Acti  
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உங்கள் ்ராசிக்கு 2 ஆம் இடத்தில் ்ராகுவும் 8ஆம் 
இடத்தில் க்கதுவும் சஞசரிக்கின்ார்கள். ்ராகுவின சஞ -
சா்ரத்தில் தன வ்ரவு தா்ராளைா்க வந்து கசரும். அகத-
கே்ரம் குடும்ெ பி்ரச்சிமன அதி்கரிக்கும். க்காெத்தால் 
உ்வினர்க மள ெம்கத்துக்ப்காள்ள கேரிடும். உமழபபு 
அதி்கம் கதமவபெடும். அஷடைத்தில் க்கது இருப-
ெதால்  அடிக்்கடி ஆக்ராக்கிய பதால்மலை ஏற்ெடும். 
ெயணங்களில் அடிக்்கடி ைாற்்ம் ஏற்ெடலைாம். சுெ வி்ர -
யங்கமள கைற்்காள்வதன மூலைம் வீண்வி்ரயங்களில் 
இருந்து விடுெடலைாம்.   

  உங்கள் ்ராசியிகலைகய ்ராகு ெ்கவான சஞசரிக்கின-
்ார. சபதை ஸதானத்தில் க்கது ெ்கவான இருகி்ார. 
எனகவ ெயணங்கள் அதி்கரிக்கும். ெக்்கத்தில் உள்ள-
வர்களால் சிலை சிக்்கல்்கள் ஏற்ெடலைாம். திடீர திடீப்ரன 
ைாற்்ங்கள் வந்துப்காண்கட இருக்கும்.க்கதுவின 
ெலைத்தால் வாழக்ம்கதுமண வழிகய பி்ரச்சிமன அதி்க -
ரிக்கும். விட்டுக்ப்காடுத்துச் பசல்லுங்கள். பொருளாதா-
்ரத்தில் நிம்வு ஏற்ெடலைாம். வி்ரயங்கள் ஒருெ்ம் அதி -
்கரிக்்கச்பசய்யும்.   

   உங்கள் ்ராசிக்கு 12 ஆம் இடத்தில் ்ராகுவும் 6 ஆம் 
இடத்தில் க்கதுவும் சஞசரிகின்ார்கள்.இடைாற்்ம் 
இனிமை தரும். உத்திகயா்கத்தில் உள்ளவர்கள் விருபெ 
ஓய்வு பெற்று சுய பதாழில் பதாடஙகுவது ெற்றி சிந்திப-
ொர்கள். 6 இல் க்கது இருபெதால் ைம்மு்க எதிரபபுக் -
்கள் இருக்்கதானபசய்யும். ெணிபுரியும் இடத்தில் ச்க 
ெணியாளர்களால் சிறு பி்ரச்சிமன ஏற்ெடலைாம். ஒரு 
்கடமன அமடக்்க ைற்றுபைாரு ்கடன வாஙகும் சூழநி -
மலைக்கு தள்ளபெடலைாம். பதாழில் பதாடஙகும் முயற்சி 
தாைதைா்கலைாம். ஆ்கா்ரத்தில் ்கட்டுபொடு கதமவ.   

உங்கள் ்ராசிக்கு 11ஆம் இடத்தில் ்ராகுவும் 5ஆம் 
இடத்தில் க்கதுவும் சஞசரிக்கி்ார்கள். லைாெஸதானத் -
தில் ்ராகு சஞசரிபெதால் பதாழிலில் எதிரொரத்த லைாெம் 

கிமடக்கும். இருபபினும் சனியின ொரமவ உங்கள் 
்ராசியில் ெதிவதால் வீண்வி்ரயங்களும் ஏற்ெடும். இந்த 
ைாதத்தில் ைனக் குழபெம் அதி்கரிக்கும். திட்டமிட்டு 
எமதயும் பசய்ய முடியாது. ேம்பிக்ம்கக்கு உரிய ேண்-
ெர்கள் உங்கமள விட்டு விலை்கலைாம். ெண விஷயத்தில் 
பி்ருக்கு பொறுபபு பசால்வதாலும் பிள்மள்களாலும் 
சிலை பி்ரச்சிமன்கள் உருவாகும்.   

   

உங்கள் ்ராசிக்கு 10 ஆம் இடத்தில் ்ராகுவும் 4ஆம் 
இடத்தில் க்கதுவும் சஞசரிகின்ார்கள். பதாழில் ஸ-
தானத்தில் ்ராகு இருபெதால் பதாழில் வளம் சி்ப -
ொ்க இருக்கும். புதிய ஒபெந்தங்கள் வந்துகசரும். சுய 
பதாழிமலை விரிவு பசய்யும் முயற்சிக்கு கொதுைான 
நிதியும் கிமடக்கும். சு்க ஸதானத்தில் க்கது இருபெ-
தால் ஆக்ராக்கிய பதால்மலை வ்ரலைாம். அமலைச்சமலை 
கும்த்துக்ப்காள்ளுங்கள். சக்காத்ர வழியில் ேமட -
பெறும் சுெ்காரியங்கமள முனனினறு ேடாத்துவீர்கள். 
ைமன விற்ெமனயால் லைாெம் உண்டு. ெயணங்களில் 
்கவனம் கதமவ.   

  உங்கள் ்ராசிக்கு 9ஆம் இடத்தில் ்ராகுவும் 3ஆம் 
இடத்தில் க்கதுவும் சஞசரிகின்ார்கள். எனகவ தந்மத 
வழி உ்வில் சிறு விரிசல்்கள் ஏற்ெடலைாம். எமதயும் 
திட்டமிட்டு பசய்ய இயலைாது. 3இல் க்கது இருபெது 
முனகனற்்த்தமடமய உருவாக்்கலைாம். வழக்கு்களில் 
எதிரி்களுக்கு சாத்கைான ெலைன கிமடக்்கலைாம். பசாத்து 
பி்ரச்சிமன்களும். பசாந்தங்களின பி்ரச்சிமன்களும் 
மீண்டும் தமலை தூக்கும்.   

 
உங்கள் ்ராசிக்கு 8ஆம் இடத்தில் ்ராகுவும் 2ஆம் 

இடத்தில் க்கதுவும் சஞசரிக்கின்ார்கள். எனகவ எதிர -
ொரத்த சிலை ைாற்்ங்கள் ஏற்ெடலைாம். ோ்ககதாஷத் -
தின பினனணியில் இருபெதால் ஏற்்மும் இ்க்்கமும் 
்கலைந்த வாழக்ம்ககய உருவாகும். வ்ரவும் பசலைவும் சை -
ைாகும். இனெமும் துனெமும் ்கலைந்துவரும். எனகவ 
ஒரு சிலை ்காரியங்கமள திட்டமிட்டு பசய்ய இயலைாது. 
2 இல் க்கது இருபெதால் ப்காடுத்த வாக்ம்க ்காபொற்் 
முடியுைா எனெது சந்கத்கம். குடும்ெத்தில் ெமழய பி்ரச்-
சிமன மீண்டும் தமலை தூக்கும்.   

   
உங்கள் ்ராசிக்கு 8ஆம் இடத்தில் ்ராகுவும் 2ஆம் 

இடத்தில் க்கதுவும் சஞசரிகின்ார்கள்.  பஐனை 
க்கதுவின ஆதிக்்கத்தால் ஆன மீ்க ோட்டம் அதி்கரிக்-
கும். ெயணங்களால் ெயன கிமடக்கும். ஆக்ராக்கியத்-
தில் சிறு சிறு அச்சுறுத்தல் ஏற்ெட்டாலும் உடனுக்குடன 
சரியாகிவிடும். சுெவி்ரயங்கள் உண்டு சபதை ்ராகுவால் 
பவளிோட்டில் இருந்து ேல்லை த்கவல் கிமடக்கும். 
பொதுவாழவில் புதிய பொறுபபுக்்களும் ெதவியும் 
வந்து கசரும். ்ராகு- க்கது பெயரசிக்குள் சரபெ சாந்தி ெரி-
்கா்ரங்கமள பசய்துப்காள்வது ேல்லைது.   

உங்கள் ்ராசிக்கு 6ஆம் இடத்தில் ்ராகுவும் 12ஆம் 
இடத்தில் க்கதுவும் சஞசரிகின்ார்கள். எதிரபபு வியாதி 
்கடன ஆகியவற்ம் குறிக்கும் 6ஆம் இடத்தில் ்ராகு 

சஞசரிபெதால் ைம்மு்க எதிரபபுக்்கள் இருக்்கத்தான 
பசய்யும் இருந்தாலும் அவற்்ால் ொதிபபுக்்கள் ஏற்ெ -
டாது. ஏழம்ர சனியில் ொதச்சனியின ஆதிக்்கம் ேடப -
ெதால் ஆக்ராக்கியத் பதால்மலை ஏற்ெடலைாம். ப்காடுக்-
்கல் வாங்கல்்களில் திருபதி ஏற்ெடும். வி்ரய க்கதுவின 
ஆதிக்்கத்தால் சுெ வி்ரயங்கள் ஏற்ெடும்.   

  உங்கள் ்ராசிக்கு 5ஆம் இடத்தில் ்ராகுவும் 11ஆம் 
இடத்தில் க்கதுவும் சஞசரிக்கின்ார்கள். பூரவ 
புண்ணிய ஸதானத்தில் ்ராகு சஞசரிபெதால் எதிர்கா -
லைத்மத ெற்றிய ெயம் அதி்கரிக்கும். ைனக் குழபெங்கள் 
ஏற்ெட்டு ்கவமலைமய உருவாக்கும். யாம்ரயும் ேம்பி 
எமதயும் பசய்ய முடியவில்மலைகய என் ்கவமலை ஏற்-
ெடும். முனகனார பசாத்துக்்கமள பிரித்துக்ப்காள்வதில் 
தாைதம் ஏற்ெடும். சக்காத்ர ஒற்றுமை கும்யலைாம். 
க்கதுவின ொரமவ உங்கள் ்ராசியில் ெதிவதால் ஆக்ராக்-
கிய பதால்மலை்களும் உண்டு.   

 உங்கள் ்ராசிக்கு 4ஆம் இடத்தில் ்ராகுவும் 10ஆம் 
இடத்தில் க்கதுவும் சஞசரிக்கின்ார்கள். 10ஆம் இடத் -
தில் க்கது சஞசரிபெது ஒருவழியில் ேனமைதான.
பதாழில் வளம் சி்க்கும். இருபபினும் ெஙகுதா்ரர்க -
ளால் சிலை பி்ரச்சிமன்களும் ைன அமைதிக் கும்வும் 
ஏற்ெடலைாம். பதாழிமலை கே்ரடியா்க ்கண்்காணிபெது 
ேல்லைது. சு்க ஸதானத்தில் ்ராகு சஞசரிபெதால் அடிக்-
்கடி ஆக்ராக்கியத் பதால்மலை உண்டாகும். தாய்வழி 
உ்வினர்களால் பி்ரச்சிமன ஏற்ெடும். ெத்தி்ரப ெதிவில் 
இருந்த தமட்கள் நீஙகும்.   

உங்கள் ்ராசிக்கு 3ஆம் இடத்தில் ்ராகுவும் 9ஆம் இடத் -
தில் க்கதுவும் சஞசரிக்கின்ார்கள். சக்காத்ர ஒத்துமழபபு 
கும்யலைாம். வழக்கு்களில் திடிர திருபெம் ஏற்ெடும். 
பூரவீ்க பசாத்துக்்கமள ொ்கபபிரிவிமன பசய்து ப்காள்வ-
தில் தாைதங்கள் ஏற்ெடலைாம். குடும்ெத்தில் உள்ளவர்கமள 
அனுசரித்துச் பசல்லுங்கள். உத்திகயா்கத்தில் கைலைதி்காரி-
்களிடம் வமளந்துப்காடுத்து பசல்லைகவண்டும். வ்ரபகொ-
கும் ்ராகு க்கது பெயரச்சிக்்காலைம் வம்ர மிகுந்த ்கவனத்-
கதாடு பசயல்ெடுவது ேல்லைது. சரபெ சாந்தி ெரி்கா்ரங்கமள 
பசய்து ப்காள்வதால் ஓ்ரளவு ைன அமைதி கிமடக்கும்.  
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 மேஷம்  

க�ொக்ரானா மவ்ரஸூம் 
அதன தாக்்கமும் உலைகில் 
2019ம் ஆண்டில் 

பதாடஙகிய கொதிலும்.  இற்ம்வம்ர அது 
ேம்மைவிட்டு அ்கன்ொடில்மலை. சு்காதா-
்ரப  ெணியாளர்கள், மவத்திய சாமலை்கள், 
அந்தந்த ோட்டினது அ்ரசு்கள் என   ெலைத -
்ரபெட்கடார ஒனறு கசரந்து அதற்கு மு்கம் 
ப்காடுத்து பவற்றி   ்கண்டிருக்கி்ார்கள் 
எனெது உண்மை. அதில் ை்ரணத்மத தழுவி-
யவர்கனின   எண்ணிக்ம்கயும் அதி்கம்தான. 
2020 பதாடக்்கம் இற்ம்வம்ர சுைார 6000   
கெருக்கு ப்காக்ராகனாவுக்்கா்க மவத்திய 
கசமவ வழஙகியுள்களாம்.

ஆயினும் எைது மவத்திய கசமவமய 
தாண்டி ப்காக்ராகனா கோயாளர்கள் 306 கெர 
ை்ரணத்மத   தழுவியுள்ளார்கள் எனெமதயும் 
்கவமலைகயாடு கூ்கவண்டியுள்ளபதன ைட் -
டக்்களபபு கொதனா மவத்திய சாமலையின 
நுண்ணுயிரியல் விகசட மவத்திய நிபுண-
ரும்,   கிழக்குப ெல்்கமலைக் ்கழ்கத்தின நுண்-
ணுயிரியல் சிக்ரஸட விரிவும்ரயாளருைான   
டாக்டர (திருைதி) மவகதகி ்ரஜீவன பதரி -
வித்தார.   

அவர தனது அனுெவங்கமள வா்ரைஞசரி 
வாச்கர்களுடன ெகிரம்கயில், ப்காக்ரானாவி -
னால் ோடு்கள்   முடக்்கபெட்டிருக்கின்ன. 
பதாழிற்சாமலை்கள் மூடபெட்டிருக்கின்ன.   

ொடசாமலை்கள், ்கல்வி ேடவடிக்ம்க்கள் 
என ெலை பிரிவு்கள் தங்களின பசயற்ொடு-
்கமள   ம்கவிட்டுவிட்டன. இமவ எல்லைா-
வற்றிற்கும் கைலைா்க ்கரபபிணித் தாய்ைார்கள்   

அனுெவிக்கும் துனெம் அதி்கைானது. ்காப -
பிணித் தாய்ைாம்ரயும், சிசுக்்கமள   பி்ரசவித்-
தவர்கமளயும், வயது முதிந்கதாம்ரயும் ெ்ரா -
ெரிபெபதனெது இலைகுவான   விடயைல்லை. 
அவர்கமள ம்கயாள்வதில் பி்ரத்திகய்க 
்கவனம் பசலுத்தபெட கவண்டும்.   

ஏகதா ஒரு வம்கயில் அமவ்கள் நிம்கவ-
்ாைலில்மலை. நிம்கவறியுள்ளன எனக் 
கூ்லைாம்.   

எைது மவத்திய சாமலைமயப பொறுத் -
தவம்ரயில் ோம் வழஙகுகின் மவத்திய 
கசமவயில்   யாரும் கும் கூ்கவா குற்்ம் 
்காணகவா முடியாது. ோம் மவத்திய கசமவ   
வழஙகுவதில் அரபெணிபகொடு ெணியாற்றி 
வருகிக்ாம் அதனால் மவத்தியசாமலைக்கும்   
ெல்கவறு த்ரத்திலுள்ள மவத்தியசாமலை 

ஊழியர்களுக்கும் ேற்பெயர   இருக்கி்து. 
அதமன ்களங்கபெடுத்திவிடக்கூடாபதன -

ெதில் ோம் அமனவரும் ்கவனைா்க   
இருக்கிக்ாம் என்ார அவர   
உலை்க ோடு்களுக்கு ப்காக்ரானா ஒரு புதிய 

விடயம் எைக்கும் அபெடித்தான. 2019, 
2020ம் ஆண்டு்களில் உலை்க ோடு்களில் அது 
கதானறினாலும் ைட்டக்்களபபு கொதனா 
மவத்திய சாமலைக்கு 2021 ஆண்டிகலைதான 
வந்து கசரந்தது. ்களுவாஞசிகுடிமயச் கசரந்த 
ேெக்ர எைது மவத்திய சாமலையின முதலைாவது 

க்காக்ரானா பதாற்று கோயாளியா-
வர. ெல்கவறு பிரிவு்கமளயும் 
உள்ளடக்கியுள்ள ைட்டக்்க-
ளபபு கொதனா மவத்தி -
யசாமலையில் ப்காக்ரா-
னாவுக்ப்கன ஒரு 
மவத்திய அலைம்க 
ோம் தி்க்்க கவண்-
டியிருந்தது. எைது 
ைட்டக்்களபபு வாழ 
சமூ்கத்தினர அதற்கு 
எதிரபபு பதரிவித்த 
வண்ணம் இருந்த-
னர. உண்மையில் 
ஒரு மவத்தியசாமலை 
க ே ா ய் ்க ளி லி ருந் து ம் , 
கோயாளி்களிடமிருந்தும் 
விலைகியிருக்்கக் கூடாது. 
ஆம்கயால், எைது மவத்திய   
சாமலையின ெணிபொளர Dr. 
்கலைா்ரஞசனி அந்த எதிரபபு்க-
ளுக்கு மு்கம் ப்காடுக்்க தயா -
்ராகியிருந்தார. அவ்ரது துணிவு, ஆற்்ல், 
தனனம்பிக்ம்க எனென எம்மைபகொன -்
வர்களுக்கு ஒரு விட்டமின படானிக்்கா்க 
இருந்தன. இதற்குரிய பசயற்ொடு்கமள ஒரு 
சிலை மவத்தியர்கள் முனனினறு எடுத்துச் 
பசன்ார்கள்.   

மவத்தியர ைதன அழ்கன அதில் குறிபபி -
டத்தக்்க ஒருவர   முதலைாவது கோயாளிமய 
மவத்தியசாமலைக்கு ப்காண்டு வரும்கொது 
அந்த அம்பியூலைனசுக்கு ்கல்பலைறிந்தார்கள். 
அந்த கோயாளி தன தமலைமய தனது இரு 
ம்க்களாலும் பொத்திக் ப்காண்டு மவத்தி-
யசாமலைக்குள் ஒடிவந்தமை என ்கண்்களில் 
இபகொதும் ெசுமையா்க நிழலைாடுகி்து. ்கல்-
பலைறிந்தது ஒரு மிகலைச்சத்தனைான பசயல். 
அதற்குப பினன்ரா்ககவ, ்கல்லைாறு, ைகிழவட்-
டவான, ்காத்தானகுடி,   வாமழச்கசமன, 

ோவற்்காடு, ஆகிய இடங்களில் 
ப்காக்ரானாவுக்்கான தனி-

மைபெடுத்தல் நிமலையங-
்கள் உருவாகின. அந் -

தக்்காலைத்தில் எைது 
ைக்்கள் ப்காக்ரா -
ன ா ம வ ப ெ ற் றி 
அறிந்து ப்காண்-
டகதாடு தனி-
ம ை ப ெ டு த் த ல் 
அவசியம் எனெ-
மதயும் விளஙகிக் 
ப ்கா ண்ட ா ர்க ள் . 
எைது ைக்்களில் 

அகன்கர எமதயும் 
சிந்திக்்காைல், ஆ்ரா -

யாைல் பசயற்ெடுகி-
்ார்கள். அது எம்மைப 

கொன் மவத்திய 
கசமவயில் ஈடுெ-
டுகவாருக்கு சஞச -
லைத்மத ஏற்ெடுத்தி 

விடுகி்து. அந்த கோயாளி 14 ோட்்கள் தனி -
மைபெடுத்தலில் இருந்து. அதனபினனர 
கதசிய பதாற்று கோய் அலைகிற்கு (ப்காழும்பு) 
அனுபபிமவக்்கபெட்டார. (National 
Institute of Infection Disease}. பினனர, அவர 
சு்கம் அமடந்து திரும்பியிருந்தார.   

ோன இஙகு சுட்டிக்்காட் -
டுவது, ஒரு மவத்தியர 
பவறுைகன, கோமய ெரிகசா -
தித்து ைருந்து ப்காடுத்தால், 
அதகனாடு தைது ்கடமை 
முடிந்ததா்க எண்ணிவி -
டக் கூடாது. தாம் கவமலை 
பசய்யும் புலைம், தான சந்திக் -
கும், கோயாளி்கள், தான ெணி -
யாற்றும் மவத்தியசாமலை 
எனெமவ ெற்றியும் சிந்தித்து, 
அதற்க்கற்ெ   பொருத்தைா்க 
பசயற்ெட கவண்டும். எங -
்களது மவத்தியசாமலைமயப 
பொறுத்தவம்ர, இடபெற் -
்ாக்கும், ஆளணிப ெற் -
்ாக்கும், மவத்திய உெ்க -
்ரணங்களுக்கு தட்டுபொடு 
எனென இருந்தன அந்த நிமலை -
யிகலைகய ோம் ப்காக்ரானா 
பதாற்று, ப்காக்ரானா ொதிபபு 
பதாடரொன ஒரு அலைம்க 
தி்ந்கதாம். 

அகன்கைானவர்கள் எங -
்களது முயற்சிமய ெரி்கசித்தனர. அந்த 
ெரி்கசிபமெயும் தாண்டிகய ெணியாற்றி -
கனாம். இனறு அந்த யூனிற் விசாலைைாகி 
முழுவளரச்சி ்கண்டுள்ளது. முயற்சி திருவ -
மனயாக்கும்    ோம் இயஙகிக் ப்காண்டி -
ருக்கும்கொது 2021 ஏப்ரல் வம்ர ோங்கள் 
எடுக்கும் சாம்பிள்்கமள ெரிகசாதமனக் -
்கா்க ்கண்டி மவத்தியசாமலைக்க்க அனுபபி 
வந்கதாம். அது எங்களுக்கு ெயணச் சி்ரைத் -
மதயும், கேuச் சி்ரைத்மதயும் தந்தகதாடு, 
ெலை இமடஞசல்்கமளயும் உருவாக்கியது. 

இ்ரண்டு வா்கனங்கள் ப்காழும்பு,   ்கண்டி 
எனறு ோள்கதாறும் ஓடிக் ப்காண்டிருக்கும். 
இதனால் இதன சி்ரைத்மத புரிந்து ப்காள்ள 
முடியும்   

அக்்காலை்கட்டத்தில் ோன ஒரு நுண்ணுயிரி -
யல் விகசட மவத்திய நிபுண்ரா்க கிழக்குப 
ெல்்கமலைக் ்கழ்கத்தில் இமணக்்கபெட்டி -
ருக்கிக்ன. ஆயினும் எைது மவத்திய பீட 
ைாணவர்கள் ைட்டக்்களபபு கொதனாமவத் -
திய சாமலைமய தங்களது ்கற்ம்க்களுக்கு, 
்களைா்க ொவிபெதால் ோனும் இஙக்க ெணி -
ெரிய கவண்டியிருக்கி்து. அதனால்தான 
அந்தக் க்கள்விமய எனனிடம் க்கட்கி்ார.   

எனறு உணருவதற்கு எனக்கு ஓரிரு பசக் -
்கன்கள்கூட எடுக்்கவில்மலை. இத்தமனக் -
கும் எைது கொதனாமவத்திய சாமலையில் 
இவவா்ான ஒரு ்கருவிமய மவத்திருபெ -
தற்கும், 

ம்கயாள்வதற்கும் யாருமில்மலை. ோன 
ெதிலிறுபெதற்கு முன என பேஞசில் 
முட்டிய எண்ணங்கபளல்லைாம் கொதனா 
மவத்திய சாமலையும் அதன   எதிர்காலை -
முகையாகும். இந்த நிமலையில் அனமன 
திக்ரசாவும் அவ்ரது கசமவயுகை என ஞாெ -
்கத்திற்கு வந்தது துணிமவ வ்ரவமழத் -
துக்ப்காண்டு ”கயஸ கஸர எனறு ெதில் 
கூறிகனன. 

அதமனத் பதாடரந்து, மவத்திய 
சாமலையின ெணிபொளர டாக்டர ்கலைா ெலை 
சி்ரைங்களுக்கும்,   இமடஞசல்்களுக்கு ைத்தி -
யிலும் ஏகதா ஒரு ப்காக்ரான அலைம்க தி்க்்க 
உதவினார. 

அதற்கு   அபொல் கிழக்்கப ெல்்கமலைக்்க -
ழ்கத்தின உெ கவந்தர கிழக்குப ெல்்கமலைக் 
்கழ்கத்திற்கு பசாந்தைான ெலை மவத்திய 
உெ்க்ரணங்கமள எைக்கு வழஙகினார. 
இதற்கு கைலைா்க ைட்டக்்களபபு ைாவட்ட 
ெல்சைய ஒனறியத்தினர, சிவில் சமூ்கத்தி-
னர ஒனறிமணந்து இனனுபைாரு பி.சி.ஆர.
இயந்தி்ரத்மத அவர்களது நிதித் தி்ரட்டல் 
மூலைம் பெற்றுத்தந்தனர. இந்த முயற்சிக்குப 
பினனால் நினறு உதவியவர எைது ைட்டக் -
்களபபு அ்ரசாங்க அதிெரக்க.்கருணா்க்ரன 
ஆவார.   

இஙகு ஒரு விடயத்மத சுட்டிக்்காட்ட 
கவண்டும் இபகொது ேம் ோட்டில் ”ஒமிக்-

க்ரான” மவ்ரஸின ெ்ரவல் கதானறியள்ளது. 
இது ப்காவிட் மவ்ரஸிலிருந்து ஒரு ைாறு -
ெட்ட நிமலை. ைட்டக்்களபமெப பொறுத் -
தவம்ர அது இனனும் ெதிவா்கவில்மலை. 
பொது ைக்்களிடமிருந்து பெ்பெட்ட சிற்சிலை 
”ைாதிரி்கமள” ெரீட்சித்துப   

ொரபெதற்கு அனுபபியுள்களாம் அதன 
முடிவு்கள் எைக்கு இற்ம்வம்ர கிட்ட-
வில்மலை. முடிமவபபொறுத்துத்தான 
எமதயும் உறுதியா்கச் பசால்லை முடியும்.   

ஒமிக் க்ரான மவ்ரமஸப ெரீட்சித்துபொரக் -
்கக் கூடிய ஆய்வு கூட வசதி்கள்   ப்காண்ட 
இடங்கள் ஆறு இடங்ககள ேம் ோட்டில் 
இருக்கின்ன. ்கண்டி,   ்க்ராபபிட்டி, ஜய-
வரத்தனபு்ர, பொ்ரமள எனென இமவ்களுட் 

சிலை. இஙம்கயின ெலை   ொ்கங்களிலிருந்தும் 
அனுபெபெடும் ைாதிரி்கமள ெரிசீலித்து 
முடிவு்கமள   தருகின்ன. அஙகு கவமலைப -
ெழு அதி்கம். ஆதலைால் சிலை ோட்்களுக்கு 
பொறுமை ்காக்்க   கவண்டும்.   

சமீெத்தில், வருடஇறுதி நி்கழவு்களும், 
ப்காண்டாட்டங்களும், புதுவருடப பி்ப-
பும், பொங்கல் ெண்டிம்கயும், ொடசாமலை-
்கள் ஆ்ரம்ெமும் என் பவவகவறு நி்கழ -
வு்கள் ஒன்னபின ஒன்ா்க வந்தன. இந்த 
்காலைங்களில் சமூ்க இமடபவளி, மு்கக் 
்கவசம் அணிதல், ம்க்கழுவுதல் எனென-
வற்ம் அகன்கர ்கமடபபிடித்திருக்்காமை 
அறியபெட்டது. இதுகவ ெ்ரவல் அதி்கரிபெ-
தற்கு ்கா்ரணைாயிற்று.   

ோங்கள் பதாற்றுக்குள்ளான அமனவம்ரயும் 
மவத்தியசாமலை கோயாளர விடுதியில் தங்க   
மவபெதற்கும், சிகிச்மச அளிபெதற்கும் அனு-
ைதிபெதில்மலை. சாதா்ரண கோயாளி்கமள   
அவ்ரவர வீடு்களுக்கு அனுபபிவிடுகவாம். 

மி்கமி்க ஆெத்தானவர்கமளகய கோயாளர  
விடுதிக்கு அனுைதிபகொம். அபெடிபொரத்-
தால் 2 விகிதைானவர்ககள கிமடபெர. ஆயி்ரக் 
்கணக்்காகனாருக்கு பதாற்று அதி்கரிக்கும்-
கொது கோயாளர விடுதிக்கு வரும் கோயாளர்க-
ளின பதாம்கயும் கூடுவது சாதா்ரணைானது.   

குறிபொ்க, சிறுநீ்ர்க கோயாலும், புற்று 
கோயாலும், அறுமவச்சிகிச்மச்களுக்கு   

உட்ெடுத்தபெட்டு, துனெபெடுகவாருக்கு 
பதாற்று ஏற்ெடுவது அதன ொதிபமெ   

கவ்கபெடுத்தும். இவர்கள் ்கட்டாயைா்க 
தடுபபூசி்கமள ஏற்றிக் ப்காள்ள கவண்டும்   

ைட்டக்்களபபு கொதனா மவத்திய 
சாமலைமயப பொறுத்தவம்ர மவத்தியசாமலை 
உத்திகயா்கத்தர்களுக்கும் ஊழியர்களுக்கும் 
பதாற்று ஏற்ெட்டு அவர்கள் ப்காத்தணிமய 
உருவாக்கியிருபெதால், மவத்தியசாமலை 
நிரவா்கத்மத பசயற்ெடுத்துவது சி்ரைைா்கத் 
பதரிகி்து. இது எைக்கு ஒரு பெரும் சவால் 
இமதச் சைாளிபெது பெரும்ொடா்க இருக்கி -
்து.  

க�ொர�ொனொ க�ொற்றும் 
மட்டக�ளப்பு ர�ொ�னொ 
வைத்தியசொவையும்

புளியந்தீவு குறூப் நிருபர் 

எஸ்.எஸ்.தவபாலன் ...?

நுண்ணுயிரியல் விமேட வைத்திய 
நிபுணர் வைமேகி ேஜீைன்  
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ப�ோர்த்துபேயர்ேளிடமிருந்து கேோழும்பு 
நேரம் டச்சுகேோரர்ேளோல் கேப�ற்றப-
�டடப�ோது, ேப�ோக ேறேளோல் கெயயப -

�டட சுண்ோம்பு பூெப�டட சுவரோல் சூழப�டடதோே ப�ோர்த்துக-
பேயரின் பேோடகட ேோ்ப�டடதோே ப�ோன் கேப�ர் தனது 
Ancient Ceylon என்்ற நூலில் குறிபபிடுகி்றோர். கநோரிஸ் வீதி 
(தறப�ோது ஒல்கேோட வீதி) ஒடடிய �குதி இவவோறு சுவரோல் 
சூழப�டடிருந்தது. பேோடகடககுள் (பேோடகட) நுகழய விரும்-
பும் கவளியோடேள் பேோடகடயின் சிறிய வழிேள் மூலமோேத் 
தோன் நுகழந்தோேபவணடும். பேோடகடககு கவளியில் இருந்து 
அதோவது பு்றகபேோடகடயிலிருந்து கிழககு நுகழவோயில் 
வழியோே வரும் வோெல்தோன் "கேமன் வோெல்" (Kayman's 
Gate) என்று அகழகேப�டடது.கேோழும்பில் கிரோணட �ோஸ் 
(Grandpassக�ரிய ேடகவ), லிடடில் �ோஸ் (Little Pass 
சிறிய ேடகவ) என்று இரு பிரபதெஙேள் அபப�ோது இருந் -
தன. இன்று கிரோணட�ோஸ் மறறும் புழகேத்தில் எஞ்சியிருககி-

்றது. அந்த இரணடு பு்றநேர் பிரபதெஙேளில் இருந்து வந்து 
இந்த பேோடகடககுள் நுகழவதறேோன நுகளவயிலோேபவ 
"கேமன் வோெல்" வோயில் இருந்தது.

கேோழும்பு ஐந்து லோம்பு ெந்தியில் �கழய நேரக ேடடடத் -
கதத் தோணடி கமயின் வீதிககுள் நுகழயும் ப�ோது எதிரில் 
இடது �கே வீதி முகனயில் இன்றும் எஞ்சியிருககி்றது ேோல-
னித்துவ ஆடசியின் அகடயோளப பிரதிநிதியோேவும் கதோல்லி-
யல் க�றுமதி மிகேதோேவும் இருககி்ற "கேமன் வோெல்".

ப�ோர்த்துகபேயர் ேோலத்தில் இந்த இடம் “Porta Reinha” 
("Queen's Gate") அல்லது இரோணியின் வோெல்) என்று  
அகழகேப�டடது. அதுப�ோல பிறேோலத்தில் கேமன் வோயில் 
என அகழகேப�டட கேோத்தளம் Sao Estevao என்று அகழக-
ேப�டடது. (�டத்தில் இல.6 என்று குறிகேப�டடிருககி்றது) 
இருந்த அேழிககு பமல் இழுப�ோலமும் ேோவலுககு ேோவலோ -
ளிேளும் இஙபே இருந்திருககி்றோர்ேள். அேழி ஒல்லோந்தர் 

ேோலத்தில் கேோழும்பு ரோ�வீதி (Konings/ King's Street) 
என்று அகழகேப�டட தறப�ோகதய பு்றகபேோடகடயின் 
பிரதோன வீதியின் (Main street) ஆரம்� முகனயில் அந்த 
பேோடகடககுள் நுகழயும் கேமன் வோெல் இருந்தது. இன்றும் 
பு்றகபேோடகட கமயின் வீதியின் ஆரம்�த்தில் “�கழய நேர 
ெக�” ேடடிடதுககு அருகியில் அந்த “கேமன் வோெலின்" 
எஞ்சிய அகடயோளத்கதக ேோ்லோம். 

கேமன் வோெலின் அகடயோளமோே ஒபர ஒரு தனித்து -
வமோன மணிக பேோபுரம் அது.சுமோர் நோன்கு மீடடர் உயரம் 
கேோணட இந்த வகளவு பேோபுரத்தில் உள்ள மணிக பேோபுரம் 
சுமோர் மூன்று நூற்றோணடுேளுககும் பமல்�ழகமயோனது. 
அதில் உள்ள மணி நோன்கு நூற்றோணடுககும் பமற�டட 
வயகதக கேோணடது. வரலோறறு �திவுேளின்�டி, அந்த மணி 
ஸ்ரீ க�யவர்தனபுர பேோடபடயில் ப�ோர்த்துபேயரோல் 1554 
இல் நிறுவப�டட புனித பிரோன்சிஸ் பதவோலயத்துககு கெோந் -
தமோனது.

இகதப �றறி திமதி கேோடமுன்பன என்கி்ற �ோதி -
ரியோர் குறிபபிடுகி்ற விளகேத்தின் பிரேோரம் இந்த 
மணிபயோடு கதோடர்புகடய பதவோலயம் பிரோன்-
சிஸ்ேன் �ோதிரியோர்ேளின் பவணடுபேோளுககு 
இ்ஙே மன்னன் புவபனே�ோகு தனது அரண-
மகனககு அருேோகமயில் ேடடிய ஒன்க்றனவும்; 
"கவறறியின் அன்கனககு" அது அர்ப�ணிகேப-
�டடதோே குறிபபிடுகி்றோர்.

ஒல்லோந்தர் ஆடசியில் ேத்பதோலிகே ெமயம் 
தகட கெயயப�டடு �ல ேத்பதோலிகே பதவோல -
யஙேள் அழிகேப�டடன. ஒல்லோந்தர் 1656இல் 
கேோழும்க�க கேப�றறிய பின்னர் சிகதந்தி-
ருந்த பதவோலயத்திலிருந்து இந்த மணி கேோழும்-
புககு கேோணடு வரப�டடது. அதன் பின் பேோடகடயின் 
கதறகு வோெலில் நிறுவப�டடது. இந்த நுகழவோயிலில் 

உள்ள க�ரிய வோயில் ஒரு ஆழ-
மற்ற ேோல்வோய மீது ஒரு �ோலத் -
துடன் இக்கேப�டடிருந்தது. 
இந்தக ேோல்வோய அபப�ோது 
கெயின்டப�ோன்ஸ் ேோல்வோய (St 
John’s Canel) என்று அகழக-
ேப�டடது.   கெயின்ட ேோல்வோய 
ப�கர ஏரி வழியோே ேோலிமு-
ேத்திடலின் ேடலில் ேலககி்றது.
இந்தக ேோல்வோய ப�க்ற ஏரியு-
டன் இக்கேப�டடிருந்ததோல் 
அஙபேசுறறிலும் முதகலேள் 
ேோ்ப�டடன. பேோடகடககுள் 
வசித்தவர்ேளின் குபக�க ேழி-
வுேகள எறிகின்்ற ஒரு ெதுபபுக 
ேோல்வோயோே கெயின்ட ப�ோன்ஸ் 
ேோல்வோய இருந்தது. பேோடகட 
வோழ் வோசிேள் எறிகின்்ற குபக�-
ேகள உ்வோககிக கேோணடு 
�ல முதகலேள் இஙபே இருந்-
துள்ளன.

ஆஙகிபலயர் ேோலத்தில், 
கெயின்ட ப�ோன்ஸ் ேோல்வோய 
மறறும் அகதச் சுறறியுள்ள தோழ்-

நிலஙேள் நிரப�ப�டடன, அது மடடுமன்றி பேோடகடகயயும் 
பு்றகபேோடகடகயயும் பிரிககும் பேோடகட மதில்ேள் அேற-
்றப�டடன. அந்தத் தோழ்நிலப �குதிதோன் பின்னர் இன்க்றய 
பு்றகபேோடகடயோே உருகவடுத்தது. தறப�ோது �கழய மீன் 
ேகட, ேருவோடடுக ேகடேள், மருந்துக ேகடேள் நோடடு 
அகமந்துள்ள �குதிகயல்லோம் அபப�ோகதய கெயின்ட 
ப�ோன்ஸ் ேோல்வோயின் �குதிேள் தோன். இன்று அப�டிப�டட 
ஒரு ேோல்வோய இருந்ததறேோன அகடயோளபம இல்கல. 
ஆனோல் இன்று ேருவோடடுக ேகடேள் அகமந்துள்ள வீதிக -
குப க�யர் கெயின்ட ப�ோன்ஸ் வீதி (St Johnstreet) தோன்.

டச்சுகேோரர்ேள் இந்த வோயிலுககு “Kaimaan Poort” 
(ேோயமன் பூரட) என்று க�யரிடடனர், அதோவது "முதகல-
யின் வோயில்". டச்சு கமோழியில்  “Kaimaan” என்�து முதகல 
என்று அர்த்தம்.

"கேமன் வோெல்" மணிகபேோபுரம் இரணடு ேோர்ஙேளுக -
ேோே நிறுவப�டடது. அதில் ஒன்று ஆடடுப�டடித் கதருவின் 

அடுத்த முகனயில் இருககும் வுல்க�ண-
டோல் பதவோலயத்தில் (Wolvendaal Church) 
ஞோயிறு ஆரோதகன �றறிய அறிவிபக� 
உ்ர்த்திட இந்த மணி �யன்�டுத்தப�ட -
டது.நம் ேோலத்திபலபய ஆடடுப�டடித் கதரு 
என்கி்ற க�யர் அழிந்து ப�ோனகதக ேணடி -
ருககிப்றோம். ஞோயிறு ேோகலயும், மோகலயும் 
ஆரோதகனககு முன் அகர மணித்தியோலமி-
ருககேயில் அந்தச் கெயதிகய அறிவிப� -
தறேோே அந்த மணி அபப�ோது �யன்�டுத் -
தப�டடிருககி்றது.பதவோலயத்துககும்இந்த 
மணிகபேோபுரத்துககும் இகடயில் உள்ள 
இகடகவளிகயப �றறி பநோககும்ப�ோது 
எவவோறு இவவளவு தூரத்தில் அந்தச் கெய -
திேள் �ரிமோ்றப�டடன என்று சிலர் ேருதுவ-
துணடு. ஆனோல் இவறறுககிகடயில் கவறும் 
650 மீற்றர் தூரம் தோன் உள்ளது. அன்று 
இபப�ோது இருப�து ப�ோல ேடடிடஙேபளோ 
ென கநரிெபலோ இருகேவில்கல. மரஙேள் 
அடர்ந்த பமடடுப�குதி அது.அப�டிப �ோர்ககும் 
ப�ோது இந்த மணி ஏற�டுத்திய ஒலி வழிச் கெயதி என்�து 
பேடேக கூடிய ஒன்று தோன் என்�கத நம்மோல் உ்ர முடியும்.

க�ரும்�ோலும் பேோடகடகேோன (நேரம்) இந்த நுகழவோயி -
லும் கவளிபயறும் வோயில்ேளும் இரவில் மூடப�டும் ப�ோது 
ஊரடஙகு உத்தரவு கெயதிகய �ரபபுவதறகும் (Curfew Bell) 
இந்த மணிகய ஒலிகேச் கெயததோே அறிய முடிகி்றது. ஆங-

கிபலயர் ேோலத்தில் இரவு எடடு மணிககு அடிகேப -
�டும் மணி என்�து மது�ோனக ேகடேகள மூடு -
வதறேோன எச்ெரிககேகய கெயயும் ஒன்்றோேவும் 
இருந்திருககி்றது. மீணடும் 9 மணிககு அடிகேப� -
டும் மணியின் ப�ோது அகனத்து மது�ோனக ேகட -
ேளும் மூடப�டடிருகே பவணடும். 

கேமன் வோெல் �றறி 
ஆஙேோஙகு சிதறிய �ல 
தேவல்ேகள நம்மோல் 
இன்று க�்ற முடிந்த 
ப�ோதும் திேதி கேோடமு-
பனஎன்கி்ற �ோதிரியோர் 
சிஙேளத்தில் ேத்பதோலிகே 
ெக�யின் வரலோறக்றப 
�றறி எழுதிய நூலில் 
கேமன் வோெல் �றறி சில 
சுவோரசியமோன தேவல்ே-
களக குறிபபிடுகி்றோர்.

கவணேலத்தோல் தயோ -
ரிகேப�டட இந்த மணியில் 
“Ave gratia plena 
dominus tecum benadicta 
tu in mulieribus,”(அருள் 
நிக்றந்தவர் வோழ்ே!ஆண-
டவர் உன்பனோடு இருக-
கி்றோர், க�ணேளில் நீ 
�ோககியமோனவள்!) என்று 
லத்தின் வோர்த்கதேளில் 

க�ோறிகேப�டடிருககி்றது. இபத ேோலப �குதிகயக கேோணட 
மணிேகளப �ோர்ககும் ப�ோது அகதத் தயோரித்தவரின் 
க�யரும் தயோரித்த ஆணடும் க�ோதுவோே க�ோறிகேப�டடிருப-
�கதக ேோ்லோம். ஆனோல் இதில் ‘கிறிஸ்தவ ெமய பமற -
பேோள்’எனப க�ோறிகேப�டடிருப�து தனித்துவமோனது. 

(கதோடரும்)

க�ொழும்பு க�ொட்டையில் பிரதொன வொயிலொ� 
விளங்கிய ்�மன் வொசல்

க�ொழும்பின் 
கதை

என். சரவணன்
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ரோ�லிஙேத்தின் ெபேோதரியோன  தவம-
ணிபதவி  தன் 83வது வயதில்   ரோ� -
லிஙேத்கதப�றறி எழுதிய    ேடடுகர 

இது.  ரோ�லிஙேம்  மக்றந்து  59 ஆணடுேளுக -
குப பின்னர்   அவருககு   அஞ்ெலி  கெலுத்து 
முேமோே இகேடடுகர பிரசுரிகேப�டுகி்றது. இக -
ேடடுகரகய  எமககு தந்தவர்  எச்.எச். விககிர -
மசிஙே.

மகலயே மகேளின் விடிவுகேோே தன்கன 
அர்ப�ணித்தவரும் இ.கதோ.ேோ.வின்   முன்னோள் 
தகலவருமோன (1948 - 1952) பே. இரோ�லிங-
ேம் எம்.பி. மக்றந்து 11.02.2022ஆம் திேதியு -
டன்   59 ஆணடுேள் நிக்றவுக�றுகின்்றன.

1909ம் ஆணடு டிெம்�ர்  3ம் திேதி பி்றந்தவர் 
அமரர் பே. இரோ�லிஙேம். அவர் ெஙகுவோரித் 
பதோடடப க�ரிய ேஙேோணியின் ப�ரன். அந்த 
சுறறுவடடோரத்தில் உள்ள ஏழு பதோடடஙேளுககு 
ஆள் கேோணடுவந்த ஸ்ரீரோமன் கெட ேஙேோ -
ணிதோன் இவர். அவகரத் கதோடர்ந்து அவரின் 
சிபரஷட புதல்வோரன ஸ்ரீரோமன் ஆர். ேோளிமுத்து, 
ெஙகுவோரித் பதோடடம், கிரிமிடடிய பதோடடம், வம்பு -
ரேோமம் பதோடடஙேளுககு ஆணேகள பவகலக -
ேமர்த்ததி இறுதியோே ெஙகுவோரித் பதோடடத்தில் 
ேஙேோணியோே ேடகமயோறறியவர். ேோளிமுத்து 

கெட ேஙேோணியின்   மூத்த புதல்வரோே பி்றந்-
தவர் தோன் அமரர் பே. இரோ�லிஙேம்.   

தமது இறுதிக ேோலம் வகர பிரம்மச்ெோரி-
யோே வோழ்ந்தவர் பே. இரோ�லிஙேம். குடும்� 
வோழ்ககே தனது க�ோதுச்பெகவககு தகடயோே 
இருந்துவிடுபமோ என்்ற ேோர்த்தினோல் தோன் 
அமரர் ேகடசிவகர பிரமச்ெோரியோேபவ வோழ்ந்து 
மக்றந்தோர்.  

1927ம் ஆணடு மேோத்மோ ேோந்தியடிேள் 
இலஙகே வந்திருந்தப�ோது  அவகர தரிசிககும் 
வோயபபு இரோ�லிஙேத்துககு கிகடத்தது. ேோந் -
தியடிேளின் வருகேயும் கெோறக�ோழிவும் இரோ -
�லிஙேத்தின் சிந்தகனயில் ஓர் மோற்றத்கத 
ஏற�டுத்தியது. 18 வயபத நிரம்பிய இளம் வய-
திபலபய அவரின் கதோணடு ஆரம்�மோகியது. 
தனது விடோமுயறசியோலும் தனது தந்கதயோரின் 

குடும்� கெோத்துகேகள விற்ற �்த்கதயும் 
கேோணடு 1932ஆம் ஆணடு புெல்லோகவ ெரஸ் -
வதி மேோவித்தியோலத்கத கதோடககினோர். அப -
க�ோழுது அவருககு 23 வயதுதோன். அந்த சிறுவ -
யதிபல மகலயே �ோடடோளி மகேளுககேன ஒரு 
வித்தியோலயத்கத அவரோல் நிறுவ முடிந்தது. 
அகேோலேடடத்தில் இந்திய அரெோஙேத்தின் இலங-
கேகேோன தூதுவர் பே.பி.என். பமனன் இப �ோட -
ெோகலகய நிறுவுவதறகு ரோ�லிஙேத்திறகு  உத -
விேகளச் கெயதோர். அதனோல் தோன் பமனனின் 
துக்விகயக கேோணபட அப�ோடெோகல தி்றப-
புவிழோகவ நடத்தினோர்  ரோ�லிஙேம். பமனனின் 
துக்வியின் க�யரோன ெரஸ்வதி என்்ற 

க�யகரபய தோன் நிறுவிய �ோடெோகலககு சூட -
டினோர். அன்க்றய இந்தியத் தூதுவர் சிவெஙேர் 
பமனனின் �ோடடியோபர திருமதி ெரஸ்வதிபமனன் 
என்�து குறிபபிடத்தகேது. 

அவர்ேள் ேடந்த வருடம் புெல்லோகவ ெரஸ் -
வதி மேோவித்தியோலயத்தில் அமரர் இரோ�லிங-
ேத்தின் 36 ஆவது சிரோர்த்ததினம் அனுஷடிகேப-
�டடப�ோது இந்திய தூதுவர் சிவெஙேர் பமனன் 
அந்த கவ�வத்தில் பிரதம அதிதியோே ேலந்து -
கேோணடு உகரயோறறுகேயில் அன்க்றய இக-
ேடடோன ேோலேடடத்தில் இந்திய வம்ெோவளி மக-
ேளுககேன 40 பிள்களேளுடன் �ோடெோகல 
ஒன்க்ற ஆரம்பிகே இரோ�லிஙேம் எந்தளவு 
மனத்துணிவும் அயரோத முயறசியும் கேோணடி-
ருகே பவணடும் என்று நிகனவு கூர்ந்ததுடன்    
தன்னுகடய �ோடடியோரின் நிகனவோே இப�ோ -

டெோகலககு 60ஆயிரம் ரூ�ோகவ 
வழஙகுவதோே அறிவித்தோர். தனது 
�ோடடனோருடனும், �ோடடியோருடனும் 
இரோ�லிஙேத்துககு இருந்த சி்றந்த 
கதோடர்புேகளயும் அவர் நிகனவுகூ-
்றத் தவ்றவில்கல.  

அமரர் க�ரிசுந்தரம் கதோழி -
லோளர் ேமிஷன் அகமப�தறகு 
முன்னபரபய அவபரோடு நோடடின் 
எல்லோப �ோேஙேளுககும் கென்று 
ஆஙேோஙபே கூடடஙேகள நடத்தி 
பதோடடத் கதோழிலோளர் பிரச்சிகன-
ேகள விரிவோே எடுத்துகரத்த-
வர் தோன் அமரர் இரோ�லிஙேம். 
1939ஆம் ஆணடு �வெர்லோல் 
பநரு இலஙகே வந்திருந்தப�ோது 
பிரிந்து கிடந்த, மகலயே மகேகள 
இலஙகே இந்தியன் ேோஙகிரஸ் என்்ற கேோடியின் 
கீழ் ஒன்று�டுத்தி அந்த ஸ்தோ�னத்தின் தகலவ-
ரோே இரோ�லிஙேத்கத நியமித்தோர்.  

இலஙகேயில் பநருஜி நிேழ்த்திய ஆஙகில 
உகரேகள தமிழில் கமோழிக�யர்த்தவர் அமரர் 
இரோ�லிஙேபம. இலஙகே இந்திய ேோஙகிரஸின் 
தகலவரோேவும் க�ோதுச் கெயலோளரோேவும் �தவி 
வகித்த அமரர், இந்த இயகேத்தின் வளர்ச்சிகேோே 
க�ரிசுந்தரத்பதோடும் பமத்தோபவோடும் இக்ந்து 
அரும்�ோடு�டடோர்.  

1949ம் ஆணடு நோவலபபிடடி முதலோவது 
�ோரோளுமன்்ற உறுபபினரோேத் கதரிவுகெயயப-
�டடோர். இகேோலேடடத்தில் கெவெமய �ரி�ோலன 
ெக�யின் அஙேத்தவரோேவும் �ணியோறறினோர். 
தோம் தயோரித்த பிர�லமிகே கதோழிலோளர் அடிப-
�கட உரிகம மே�கர ெர்வபதெ கதோழிறெஙே 
ெம்பமளனத்தில் ெமர்பபிக்ே க�னிவோ கென்்றோர். 
1949ம் ஆணபட (I.L.O) ெர்வபதெ கதோழிற-
ெஙே ெம்பமளனம் அன்னோகர ஆசிய விவெோய 
குழுவின் ஆபலோெேரோே நியமித்து கேளரவித்தது.   

அன்னோர் 1948ம் ஆணடு கதோடகேம் 3 வரு-
டஙேள் ேோஙகிரசின் தகலவரோே �ணிபுரிந்த 
ேோலேடடம், ஒரு பெோதகனமிகே ேோலேடடமோகும். 
பிர�ோவுரிகம �றிகேப�டடு, நோடற்றவர்ேள் என்்ற 
அநோகத நிகலககு இந்திய வம்ெோவளி மகேள் 
தள்ளப�டடேோலம் இது. இந்த ேோலத்தில் மனம் 
தளரோது மிேெோதுர்யமோேவும், ெோமர்த்தியத்பதோ-
டும் ேோஙகிரகை வழிநடத்திச் கென்்றோர். 1939ம் 
ஆணபட அவர் கூறிய தீர்கேதரிெனத்தின்�டி 
1952ம் ஆணடு இப�டியோன அரசியல் கேடு-
பிடிேள் நோடடில் தகலதூககின. அதுமடடுமன்றி 
அமரர் அடிகேடி “மகேளது உரிகமேகள ெடடத்-
தோல் அளகேோமல், மோனசீேமோன நியோயம், கநறி 

வழுவோத ெமத்துவத்பதோடு 
நிரந்தரப �ரிேோரம் ேோ -்
பவணடும்” என்று வலியுறுத்-
துவோர்.  

ேோஙகிரஸ் ஸ்தோ�னம் பிள-
வு�டட ப�ோதும் கூட எல்பலோ-
ரோலும் மரியோகதபயோடும் 
கேளரவத்பதோடும் மதிகேப�ட-
டோர். அவரின் தன்னலமற்ற 
பெகவகய ேணட ேோலஞ்-
கென்்ற எழுத்தோளர் ேல்கி 
கிருஷ்மூர்த்தி 1950ஆம் 
ஆணடு தனது ெஞ்சிகேயின் 
அடகடப �டத்தில் அன்னோ-
ரின் �டத்கத 
பி ர சு ரி த் து 
தீ ன ர் ே ளின் 

கதோணடர் என்்ற �டடத்கத வழங-
கினோர்.

அகேோலத்தில் ேல்கி தம்கமப 
�றறி எகதயோவது எழுதிவிடு-
வோபரோ என்்ற அச்ெம் க�ரிய 
தகலவர்ேளுககு கூட இருந்தது. 
ஆனோல் அமரகரப �றறி ஒளிவு-
மக்றவின்றி எழுதினோர். தனது 
40ஆவது வயதில் மகலயே 
ேோந்தி என்்ற �டடத்கத அவர் 
க�ற்றோலும் அகதப �றறிபயோ 
தனது புேகழப �றறிபயோ 
சிறிதும் ெோதோர் வோழ்ககே 
நடத்தி வந்தோர் இரோ�லிங-
ேம்.  

கேோழும்பு இந்திய ெஙேத் 
தகலவரும் சீர்திருத்தவோதியு-

மோன    க�ரியோர் சி.எஸ். சிவனடியோன் ப�ோன்-
ப்றோருடன் இக்ந்து, இந்திய அரசியலகமபபின் 
பிதோவோன டோகடர் அம்ப�த்ேோர், தமிழே ெடடெக�த் 
தகலவர் சிவெணமுேம்,முனுெோமி ப�ோன்்ற அறி-
ஞர்ேகளக ேணடு இலஙகேயிலுள்ள இந்திய 
வம்ெோவளி மகேளின் நிகலகமகய பநரிகடயோே 
விளககியபதோடு நீணட மே�ர் ஒன்க்றயும் ெமர்ப-
பித்து இந்திய ப�ரரகெ ேணவிழிகேச் கெயதோர்.  

இதன் �யனோேத்தோன் பநருஜி தமது 
இலஙகே வி�யத்கத உடனடியோே பமறகேோண -
டோர். 1931ம் ஆணடு இந்தியர் இலஙகேயர் 

ேஷட நிவோர் ெஙேம் என்்ற அகமபக� 
ேோலஞ்கென்்ற சி.எஸ். சிவனடியோன் தகலகம-
யில் புெல்லோகவ வவுகேபபிடடியில் ஆரம்பித்த-
ப�ோது அதன் கெயலோளரோே இரோ�லிஙேம் �ணி -
யோறறினோர்.  

அமரர் பே. இரோ�லிஙேத்தின் 3வது 
நிகனவுத் தினககூடடம் கேோழும்பு பமடடுத்கதரு 
விபவேோனந்த ெக�யில் 1966ஆம் ஆணடு 
நடந்தக�ோழுது அன்க்றய கெனடடர் ஏ. இரட-
நோயகே “மகலயே மகேளின் பிரச்சிகனேகள 
நன்கு கதரிந்துகேோணடு அவர்ேளின் விடுத -
கலகேோே இறுதிவகர ஒரு தியோகிகயப ப�ோல 
வோழ்ந்தவகரன்றும் இன,மத பவறு�ோடின்றி 
எல்பலோருககும் பெகவ கெயதவர் என்றும் 
இரோ�லிஙேத்திறகு புேழ்மோகல சூடடினோர். 

அபதப�ோல் அன்க்றய கூட-
டத்தில் மக்றந்த தகலவர் 
எஸ்.கதோணடமோன் ப�சுகே -
யில் தகலவர் இரோ�லிஙேம் 
தகலவர் என்்ற ேர்வமில்லோது 
இறுதிவகர உகழத்தது மடடு-
மல்ல, இலஙகே கதோழிலோளர் 
ேோஙகிரகெ இத்தகன க�ரிய ஸ்-
தோ�னமோே வளர்த்துவிடட புேழும் ஸ்-
ரீஇரோ�லிஙேத்கதபய ெோரும் 
என்று கூறினோர்.  

1951ல் இலஙகே - இந்திய 
ேோஙகிரஸ் கதோழிலோளர் ேோஙகி-
ரைோேவும் 1954ல் இலஙகே 
கதோழிலோளர் ேோஙகிரெோேவும் 
பின்னர் �னநோயே கதோழிலோளர் 
ேோஙகிரைோே பிளவு�டடது. அமரர் 
பே. இரோ�லிஙேம்  இ.கதோ.ேோ.வின் 
துக்த் தகலவரோே இருந்தப�ோது 
சிறு ெஙேஙேகள ஒன்றுபெர்கே எவ-

வளபவோ �ோடு�டடோர்.   அவரது முயறசியோல் 
இரு ேோஙகிரசுேளும் 1960ம் ஆணடு ஒன்றி -
க்ந்து பின்னர் 1962ல் மீணடும் பிரிந்தன. 
தன்னலம் �ோரோது மகலயேத் தமிழ் மகேளின் 
உயர்வுகேோேப �ோடு�டும் தனது இலடசியஙேள் 
ஈபட்றோமல் ப�ோவகதக ேணட அவர் தனது இறு -
திேோலத்தில் பெோர்வகடந்திருந்தோர்.  

மகலயேக ேோந்தி இரோ�லிஙேம் ெஙகுவோரி 
பதோடடத்தின் தனது தந்கதயின் இல்லத்தில் 
தந்கதகயக ேடடிபபிடித்த�டிபய 1963ஆம் 
ஆணடு க�பரவரி 11ஆம் திேதி அமரரோனோர். 
மகலயேம் உட�ட இலஙகேயின் �ல�குதிே -
ளில் இருந்தும் �ல்லோயிரகே்கேோன மகேள் 
அவருககு தமது இறுதி அஞ்ெலிகய கெலுத்தி -
னர்.  

 திருமதி தே. நவமணிதேவி  ...?

மலைய� மக�ளின் விடிவுக�ொ�த் தன்லனை அர்ப்பணித்த  
மலைய� �ொந்தி க�. இரொஜலிங�ம்  

    ேல்கி அடகடப �டம் 

அமர்ந்திருப�வர்ேளில் இரணடோவது ரோ�லிஙேம், நடுவில்                                             
ேல்கி கிருஷ்மூர்த்தி மறறும் கதோணடமோன்.  

டச்சு ஆடசிகய 
முடிவுககுக கேோணடு 

வந்த யுத்தம் 
நிேழ்ந்ததும் இஙகுதோன்

இம்மணிகபேோபுரத்கத இபப�ோதும் �ோர்கேலோம்

கமயின் வீதி அன்று 

அன்க்றய கேோழும்புக பேோடகடயின் வகர�டம்
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நா த்ாண்டிய, ்ப்ொவ 
கைதப்ாழில் வலயததுக்கு 
உடெட்ட சகல  வயல் 

நிலஙகளும் அப ெகுதிக்கான கைதப்ாழில் 
நிமலயததில் ெதிவு பசயயபெடடுள்ளன. 
அவற்றின் உரிமையா்ளரகளும் ்ைது வயல்-
கம்ள கைதப்ாழில் நிமலயததில் ெதிவு பசய-
துள்ளனர. க்டந  ் வரு்டம் எைது நாடடில் 
ஏற்ெட்ட உ்ரபெற்்ாக்கும  ் ைற்றும் இ்்ர 
பி்ரச்சிமனகளினால் ் ப்ொவ பி்ர்்ச உழவர-
களும் ொதிக்கபெ்டாைல் இல்மல. அவரகள 
்ொ்ராட்டஙகளில் ைடடும் ஈடுெ்டவில்மல. 
அப பி்ர்்ச உழவரகளில் பெரும்ொலா்னார 
கால்நம்டக் கழிவுகம்ள ்ைது வயல் நிலங-
களுக்கு ெசம்ளயாக ெயன்ெடுததி பநற்ெயிர 
பசயமகமய ்ைற்பகாண்்டனர. இ்னால் 
ஓ்ர்ளவு நல்ல விம்ளச்சமலயும் ்ற்்ொது 
பெற்றுக் பகாண்டுள்ளனர.   

இவவா்ான முயற்சிகம்ள ்ைற்-
பகாண்்ட விவசாயிகளில் ஒருவ்ரான பகாட -
்ட்ராமுல்ல, ்ரகா வீதிமயச் ்சரந் 32 
வயதும்டய பைாஹைட அபலால் இது 
ப்ா்டரொக எம்மு்டன் ்ெசினார.

"க்டந் சில வரு்டஙக்ளாக நான் பநற்-
ெயிரச் பசயமகமய ்ைற்பகாண்டு வரு -
கின்்்ன். 10 ஏக்கர ெ்ரபெ்ளவுள்ள வயல் 
நிலததி்ல்ய பநற்ெயிரச் பசயமகமய 
்ைற்பகாண்டு வருகின்்்ன். எனது வயல் 
நிலம்  ெஹல பகாட்ட்ராமுல்ல பி்ர்்சத -
தி்ல்ய அமைநதுள்ளது. உ்ரப ெற்்ாக் -
கும், இ்ரசாயன ெசம்ளகள கிம்டக்காமை 
்ொன்் கா்ரணஙக்ளால் எனது வயல் 
நிலஙகளிலிருநது கிம்டக்க ்வண்டிய 
பநல் அறுவம்டயில் ொரிய வீழ்ச்சி ஏற்ெட -
டிருக்கி்து. எனினும் இயற்மக ெசம்ள -
யான காயந் சருகுகள ைற்றும் ைாடடுச் 
சாணம் ஆகியமவ ஏ்்ா ஒரு வமகயில் 
எனது வயல் நிலஙகளுக்கு கிம்டத்ன. 
இமவ ்ொ்ாது என்ெ்ால் சநம்யிலும் 
ைற்றும் ்ப்ொவ, கைதப்ாழில் நிமலயத -
தின் உ்ரக் க்ளஞ்சியததிலிருநதும் யூரியா 
ெசம்ளமய பெற்றுக் பகாளவ்ற்கு முயற்சி 
பசய்்ன். 50 கி்லா கி்ராம் எம்டயுள்ள 
யூரியா ெசம்ள சுைார 1500/= ரூொயக்்க 
முன்னர விற்ெமன பசயயபெட்டது. 
்ற்்ொது இ்் எம்டயுள்ள யூரியா ெசம்ள 
13000/= ரூொயக்கு விற்ெமன பசயயப -
ெடுகின்்து. இ்னால் நான் எனது வயல் 

நிலததுக்கு யூரியா 
ெசம்ளமய ெயன்ெ -
டுத்வில்மல. 

எைது பி்ர்்ச 
வயல் நிலஙகளுக்கு 
இயற்மகயாகவும் 
்்மவயான கனிய 
வ்ளஙகள கிம்டக்-
கின்்ன. ஆற்றுப 
ெடுக்மகக்கு அருகா -
மையில் ்சருகின்் 
்ாவ்ரக் கழிவுகள 
எைது பி்ர்்சததில் 
ஏற்ெடும் பவள்ளப 
ப ெ ரு க் கி ன ா ல் 

எைது பி்ர்்ச வயல் நிலஙகம்ள வந்-
ம்டகின்்ன. அமவயும் பநல் விம்க -
ளுக்கு உரிய ்ொஷாக்கிமன வழஙகி 
இருக்கலாம். ்்ரைான சம்ொ பநல் விம -்
கம்ள்ய இந் மும் நான் வயல் நிலங-
களில் விம்த்்ன்.  இமவ 4 ைா்ஙக -
ளில் ெலன் ்்ரக்கூடியமவ. ஆனாலும் 
10 ஏக்கர ெ்ரபெ்ளவுள்ள வயல் நிலததிலி -
ருநது 2500 கி்லா எம்டயுள்ள பநல்்ல 
அறுவம்டயில் கிம்டத்து. அவற்ம் ஒரு 
கி்லா கி்ராம்  80/= ரூொய வீ்ம் இ்ரண்டு 
இலடசம் ரூொயக்கு விற்ெமன பசய்்ன். 
ஆனாலும், க்டந் காலஙகளில் 4000 
கி்லா எம்டயுள்ள பநல் அறுவம்டமய 
ஒரு ்ொகததில் இவ வயல் நிலஙகளிலி -
ருநது பெற்றுள்்ளன். அவற்ம் ஒரு கி்லா 
கி்ராம் 60/= ரூொய வீ்ம் இ்ரண்டு இலட-
சதது 40 ஆயி்ரம் ரூொயக்கு விற்ெமன 
பசயதுள்்ளன்.

்ற்்ொது உ்ரப ெற்்ாக்கும் காணபெடு-
வ்ால் இயற்மக ெசம்ளமய ெயன்ெடுததி 
பநற்ெயிரச் பசயமகமய ்ைற்பகாள்ள 
்வண்டிய நிமலமையில் நாம் இருக்கி -
்்ாம். நாம் விவசாயததில் ஆரவமுள்ள-
வரகள. என்னி்டம் உழவு இயநதி்ரஙகள 
ைற்றும் பநற் ெயிரச்பசயமகமய ்ைற் -
பகாளவ்ற்கான உெக்ரணஙகள உள்ளன. 
எனினும் விவசாயதம் மகவிடும் 
்நாக்கம் எனக்கு இல்மல. அ்ரசாஙகம் 
எஙகள ப்ாழில் முயற்சிக்கு முன்னுரிமை 

வழஙக ்வண்டும். எைது வாழ்வா்ா்ரம் 
இதி்ல்ய ்ஙகியுள்ளது. உரிய ஆ்லா -
சமனகளு்டன் ்்மவயான ெசம்ளகம்ள-
யும் எைக்கு விநி்யாகிபெ்ற்கான ஏற்ொ-
டுகம்ள அ்ரசாஙகம் பசயய ்வண்டும். 

சுைார அம்ர ஏக்கர நிலபெ்ரபபில் பநல் 
விம்தது அறுவம்ட பசயவ்ற்கு எதிரப-
ொரததிருக்கும் 50 வயதும்டய இ்ரண்டு 
பிளம்ளகளின் ்நம்யான எம். என்.  எம். 
இம்தியாசு்டன் அடுத்்ாக ்ெசி்னன். 
"எனது வாபொ (அபொ) பசயது வந் 
ெ்ரம்ெம்ர வயலி்ல்ய  இம்மும் பநல் 
விம்த்்ன். எந் வி்ைான இ்ரசாயன ெச -
ம்ளகம்ளயும் நான் ெயன்ெடுத்வில்மல. 
எனது வயல் நிலமும் பவள்ளத்ால் ொதிக் -
கபெட்டது. அம்ர ஏக்கர வயல் நிலததிலி-
ருநது 250 கி்லா எம்டயுள்ள பநல்மல 
க்டந் காலஙகளில் ஒவபவாரு ்ொகததி -
லுை அறுவம்ட பசயது வநதிருக்கி்்ன். 

்ப்ொவ கைதப்ாழில் நிமலயததில் 
எனது வயல் நிலதம் ெதிவும் பசயதிருந் 
்ொதிலும் இம்மும் ெசம்ளகள எதுவும் 
கிம்டக்கவில்மல. எைது பி்ர்்சததிலுள்ள 
வயல் நிலஙகளில் எதிரகாலததில் பநற்ெ -
யிர பசயமகமய ்ைற்பகாள்ள முடியுைா? 
என்் ்களவியும் உள்ளது. இந் ்ொகத -
தில் பநல் அறுவம்ட பெறுவதிலும் சந்் -
க்ை உள்ளது. 

எந் வி்ைான ெசம்ளகம்ளயும் ெயன்-
ெடுத் முடியா் கா்ரணத்ால் வயல் 
நிலஙகள ொழாகிவிடும் என்் அச்சமும் 
உள்ளது” என்கி்ார இம்தியாஸ். இயற்மக 
ெசம்ளமய ெயன்ெடுத் அவரகள ்யக் -
கம் காட்டவில்மல. எனினும் உழவரக-
ளுக்கு ்ைது அறுவம்ட சி்பொக இருக்க 
்வண்டும் என்று எதிரொரபெதில் ்வறில் -
மல்ய!. இ்மனக் கருததில் பகாண்டு 
விவசாய திமணக்க்ளம் உரிய ந்டவடிக்மக-
கம்ள ்ைற்பகாண்டு ்ொதுைான ெசம்ள -
கம்ள கிம்டக்க வழி பசயய ்வண்டும்.

உலக சாதனை புததகததில் பெயனை 
ெதிதத சாய்நதமருது ெர்ான்; 

புலனுறுபபுக்ளால்  பைய-
சிலிரக்கும் சாகசம் 
புரிநது சரவ்்ச ் சாழன் 

உலக சா்மன புத்கததில்   
அம்ொம்ர ைாவட்டம் சாயந-
்ைரும் ்சரந் எம். எஸ். 
எம். ெரசான்  இ்டம்பிடிதது 
வ்ரலாற்று சா்மன ெம்டததுள-
்ளார.

ஐக்கிய  நாடுகள சமெயு-
்டன் இமணந்்ாக உலகின் 
26 நாடுகளில் வியாபிததிருக்-
கும்  சரவ்்ச ்சாழன் உலக 
சா்மன புத்க நிறுவனததின் 
இலஙமகக்கான பி்ரதிநிதிகள  
முன்னிமலயில் எம்.எஸ்.எம். 

ெரசானினால்  புரியப-
ெட்ட  சா்மனகள  
எம்.எஸ்.காரியபெர  
ைண்்டெததில் க்டந் 
06ஆம் திகதி பிற்ெ -
கல்  இ்டம்பெற்்து .

கண்,  காது, மூக்கு, 
வாய ஆகிய புலனு-
றுபபுக்ளால் அொ்ர 
சா்மனமய ்ைற்-
பகாண்்ட எம்.  எஸ். 
எம்.  ெரசான் ,  ெல்-
லினால் 5.7 கி்லா 
கி்ாம் ொ்ரததிமன 
சஙகிலிகளின்  உ்வி-
யு்டன் உயரதது்ல், 
குளிரொனதம்  
மூக்குததுவா்ரததினூ்டாக அருநது்ல்,  மூக்கு 
துவா்ரததினூ்டாக வயம்ர பசலுததி வாயினூ-
்டாக எடுதது மின் குமிமழ  எரியச் பசய்ல், ெல்-
லினால் ்்ஙகாய உரித்ல்  ்ொன்் பசயற்ொ -
டுகம்ள  12   நிமி்டததில் ்ைற்பகாண்டு  உலக 
சா்மனமய நிமலநாடடி ொரமவயா்ளரகம்ள 
வியபபில்  ஆழ்ததியது்டன்  ்னது பெயம்ர சர-
வ்்ச ்சாழன் உலக சா்மன புத்கததில்  ெதி-
விடடுள்ளார.

சரவ்்ச  ்சாழன் உலக சா்மன இலஙமக 
பி்ரதிநிதிக்ளால்  இவருக்கான சரவ்்ச ்சாழன் 
உலக  சா்மன புத்க சான்றி்ழ், ெ்க்கம் 
என்ென வழஙகபெடடு பொன்னாம்ட ்ொரததி  
பக்ள்ரவிக்கபெட்டார .

20  நிமி்டஙகளுக்குள இச் சா்மன ்ைற்-
பகாள்ளபெ்டவுள்ள இருந் நிமலயில் 12 நிமி -
்டஙகளில் இச் சா்மன இ்டம்பெற்றிருந்மை 
இஙகு குறிபபி்டத்க்கது.

இச்  சா்மன மூலம் நாடடுக்கும், கிழக்கு 
ைாகாணததுக்கும்  அம்ொம்ர ைாவட்டததிற்-
கும், கல்முமன பி்ராநதியததுக்கு சாயந்ைருது  
பி்ர்்சததுக்கும் பெருமை ்சரததுள்ளார.

இநநிகழ்வில்   சிஙக்ள, ்மிழ், இஸ்லாமிய 
கிறிஸ்்வ ை் ்ொ்கரகள,சரவ்்ச ்சாழன் 

சா்மன  புத்க நிறுவனததின் இலஙமகக்கான 
பி்ரதிநிதிக்ளான எம்.்ன்ராஜன், ரீ.இன்ெ்ராஜா,  
எஸ்.நிலக்்ஸன், கல்முமன ைாநக்ர மு்ல்வர 
ஏ. எம். ்ரக்கீப, கல்முமன  பி்ராநதிய சுகா்ா்ர 
்சமவகள ெணிபொ்ளர ப்டாக்்டர ஐ.எல்.எம்.
றிொஸ், கல்முமன  பொலிஸ் நிமலய பொறுப-
ெதிகாரி எம் .்ரம்சின் ெக்கீர,  கல்முமன வலயக் 
கல்விப  ெணிபொ்ளர, எஸ்.பு்வ்னநதி்ரன், 
கல்முமன ்ஸாஹி்ரா ்்சிய ொ்டசாமல அதிெர 
எம். ஐ. ஜாபிர, சாயந்ைருது பி்ர்்ச மவத -
தியசாமலயில் ைாவட்ட மவததிய அதிகாரி  
்டாக்்டர எம்.எச்.்க. சனூஸ்,  சாயந்ைருது 
பி்ர்்ச பசயலக உததி்யாத்ரகள,  கிழக்கு 
ைாகாண க்ராடடி சம்்ை்ளன ்மலவர முஹம் -
ைட இக்ொல், ைரு்ம் கமலக்  கூ்டல் ைன்்த -
தின் ்மலவர அஸ்வான் சக்காப பை்ள்ளானா, 
முன்னாள  இம்ளஞர  ொ்ராளுைன்் உறுபபி -
னரும், யூத அலியன்ஸ் ஸ்ரீலஙகா இம்ளஞர 
அமைபபின்  (Youth Alliance Sri Lanka) 
அமைபபின் ஸ்்ாெக ்மலவருைான  இஷட.
எம் ்ஸாஜீத, ஊ்டகவியா்ளரகள,பொது ைக்கள 
என ெலரும்  இ்ன்்ொது கலநது பகாண்்டனர.

ஹே ைாஸ் ட்ரான்ஸ்-
் ெ ா ர ் ்ட ஷன் 

பிம்ரவட லிமிப்டட ைற்றும் எவர-
கிறீன் பைரீன் (பஹாங பகாங) 
லிமிப்டட ஆகியவற்றுக்கிம்டயி-
லான இமண நிறுவனைான எவர-
கிறீன் சிபபிங ஏபஜன்ஸி லஙகா 
(பிம்ரவட) லிமிப்டட, இலஙமக 
க்டல்சார சூழல் ொதுகாபபு அதிகா்ர 
சமெயு்டன் மக்காரதது இலஙமக-
யின் க்டல்ெ்ரபபில் காணபெடும் 
ைாசுகள ப்ா்டரபில் கவனம் பசலுத் 
முன்வநதுள்ளது.  

காலி, சைனல கால்வாய ெகுதி-
யில் மி்க்கும் கழிவுகம்ள மகயகப-
ெடுததும் க்டல் வடிகடடி (‘Ocean 
Strainer') ஒன்ம  ் எவரகிறீன் லஙகா 
நிறுவியுள்ளது்டன், நாடடின் ஏமனய 
ெகுதிகளில் ஐநது “கம்ர்யா்ர ெ்ராை-
ரிபொ்ளர” பசயற்திட்டஙகம்ளயும் 
முன்பனடுக்கின்்து. இதில் ெ்ரனம்-
ெல பீச் ைற்றும் லுன பொகுன பீச் 
்ொன்்ன அ்டஙகியுள்ளன. இந்ப 
ெஙகாண்மை ்ஹைாஸ் நிறுவனத-
தின் சூழல்சார நிகழ்ச்சி நி்ரலுக்கு 
அமைவான்ாக உள்ளது்டன், இலங-
மகக்கு உரித்ான உயிரினஙகம்ள 
மூன்று அம்ச பசயற்திட்டததினூ்டாக 

ொதுகாபெ்ாக இந  ் நிகழ்ச்சி நி்ரல் 
அமைநதுள்ளது. பொறுபபு வாயந் 
மும்யில் பி்ளாஸ்ரிக் ொவமன 
ைற்றும் கழிவகற்்ல், எைது சூழல் 
கட்டமைபமெ ொதுகாத்ல் ைற்றும் 
இயற்மக வ்ளஙகம்ள ்ெணு்ல் 
்ொன்்ன இந  ்அம்சஙகளில் அ்டங-
கியுள்ளன.  

இந்ப ெஙகாண்மை ப்ா்டரபில் 
்ஹைாஸ் ்ஹால்டிஙஸ் குழுை 
பி்ர்ை நிம்்வற்று அதிகாரி கஸ்தூரி 
பசல்ல்ராஜா வில்சன் கருததுத ப்ரி-
விக்மகயில், “இலஙமக க்டல்சார 
சூழல் ொதுகாபபு அதிகா்ர சமெயு-
்டன் மக்காரதது எைது க்டல்சார 
சூழல் கட்டமைபமெ பி்ளாஸ்ரிக் கழி-
வுகளிலிருநது ொதுகாபெ்ற்கு ்ைற்-
பகாளளும் முயற்சிகள ப்ா்டரபில் 
பெருமை பகாளகின்்்ாம். குழுைத-
தின் சூழல்சார நிகழ்ச்சி நி்ரலின் பி்ர-
கா்ரம், சூழலுக்கு ொதிபமெ ஏற்ெடுத-
்க்கூடிய பி்ளாஸ்ரிக் ொவமனமய 
கும்பெதில் ைற்றும் பி்ளாஸ்ரிக் கழி-
வுகம்ள பொறுபபு வாயந் வமகயில் 
கழிவகற்றுவம் உறுதி பசயவதில் 
நாம் எம்மை அரபெணிததுள்்ளாம். 
எைது நாடடில் பி்ளாஸ்ரிக் கழிவுகம்ள 
கும்க்கும் முயற்சிகளின் மு்ல் 
ெடிமும்யாக இந்ப ெஙகாண்மை 

அமைநதுள்ளது. நாடு முழுவதிலும் 
சூழலில் பவளியி்டபெடடிருக்கும் 
பி்ளாஸ்ரிக் கழிவுகம்ள ப்ா்டரச்சி-
யாக ்சகரிக்கும் ெணிகம்ள முன்பன-
டுக்க உ்வுவது்டன், எைது பி்ளாஸ்-
ரிக் பி்ரசன்னதம்க் கும்க்கும் 
ெணிகம்ளயும் முன்பனடுப்ொம்.” 
என்்ார.  

கம்ர்யா்ர ெ்ராைரிபபு நிகழ்ச்சியி-
னூ்டாக, சமூகத்ாம்ர ஈடுெடுததி 
கம்ர்யா்ரப ெகுதிமய தூயமையாக 
்ெணும் ந்டவடிக்மககள முன்பன-
டுக்கபெடுவது்டன், அந்ப ெணிக-
ளில் ஈடுெடு்வாருக்கு வருைானதம் 
பெற்றுக் பகாள்ளக்கூடிய வழிமும -்
கம்ள ஏற்ெடுததி அவரகளின் வாழ்வா-
்ா்ரததுக்கு வலுவூடடும் ெணிகளும் 
்ைற்பகாள்ளபெடுகின்்து. க்டலிலி-
ருநது சுைார ஐநது ப்டான்கள எம்ட-
யும்டய பி்ளாஸ்ரிக் கழிவுகம்ள அகற்-
றுவ்ற்கு இந்த திட்டம் உ்வியாக 
அமைநதிருக்கும் என்ெது்டன், இலங-
மகயின் ஆெததுக்குள்ளாகியுள்ள 
ைற்றும் அழிவம்டநது பசல்லும் 
க்டல்சார சூழல் கட்டமைபமெ ொது-
காபெ்ற்கு உ்வுவ்ாகவும் அமைநதி-
ருக்கும்.  

்ஹைாஸ் ்ஹால்டிஙஸ் ந்டைா-
்டல் பிரிவின் ெணிபொ்ளர முஷின் 

கிசிலான் கருததுத ப்ரிவிக்மகயில், 
“அ்டரந் உயிரியல் ெ்ரம்ெல் ைற்றும் 
க்டல்சார சூழல் கட்டமைபமெக் 
பகாண்்ட நா்டாக இலஙமக திகழ்கின்-
்து. து்ரதிர்ஷ்டவசைாக, பி்ளாஸ்ரிக் 
கழிவுகள கா்ரணைாக இது ஆெதம் 
எதிரபகாண்டுள்ளது. சகல சமூகததி-
லும் ஆ்்ராக்கியைான வாழ்க்மகமய 
ஏற்ெடுததிக் பகாடுக்க அரபெணித-
துள்ள பொறுபபு வாயந் நிறுவனம் 
எனும் வமகயில், எைது க்டல்சார 
சூழல் கட்டமைபமெ ொதுகாபெம் 
உறுதி பசயவதில் ெஙகளிபபு வழஙக 
்வண்டிய்ன் முக்கியததுவதம் 
நாம் உணரநதிருந்்ாம். தூயமை-
யான ைற்றும் ஆ்்ராக்கியைான 
க்டல்கள, சைநிமலயான சூழல்கட-
்டமைபமெ ைற்றும் நீர வ்ளதம்ப 
்ெணுவதில் முக்கிய ெஙகாற்றுவது-
்டன், காலநிமல ைாற்்தம் கடடுபெ-
டுததுவதிலும் ெஙகளிபபு வழஙகுகின்-
்து. இந் ந்டவடிக்மககளினூ்டாக, 
க்டலில் பி்ர்வசிக்கும் பி்ளாஸ்ரிக் 
கழிவுகம்ள கும்பெ்ற்கு நாம் எதிர-
ொரபெது்டன், இலஙமகயின் க்டல்-
சார சூழல் கட்டமைபமெ ொதுகாக்க 
எண்ணியுள்்ளாம்.” என்்ார.   இலங-
மகயில் தினசரி 900 பைடரிக் ப்டான் 
பி்ளாஸ்ரிக் கழிவுகள உருவாக்கப-

ெடும் நிமலயில், க்டல் வடிகடடி 
(‘Ocean Strainer') மி்க்கும் கழிவு 
வடிகடடியினூ்டாக, க்டலில் பி்ளாஸ்-
ரிக் கழிவுகள பசன்்ம்டயும் முன்னர 
அவற்ம் ்சகரிதது அகற்் உ்வும். 
இந்த திட்டதம் MAS ்ஹால்-
டிஙஸ் வடிவமைததிருந்து்டன், 
மு்லாவது வடிகடடி, 2020 ஆகஸ்ட 
ைா்ம் ப்ஹிவம்ள கால்வாயில் நிறு-
வபெட்டது. நிறுவபெட்ட மு்ல் வரு-
்டததில், இந் மி்க்கும் வடிகடடியி-
னூ்டாக சுைார 67,000 கி்லாகி்ராம் 
பி்ளாஸ்ரிக் கழிவுகம்ள க்டலில் கலக்-
கவி்டாைல் ்விரததுக் பகாள்ள முடிந-
்து. தி்ந் புத்ாக்கம் ைற்றும் பி்ரச்-
சமனகம்ள தீரபெதில் மக்காரபபு 
என்ெதில் நம்பிக்மக பகாண்டுள்ள 
MAS, 2021 ஆம் ஆண்டின் முற்ெகு-
தியில் ஆரவமுள்ள ்்ரபபினருக்கு 
க்டல் வடிகடடி (‘Ocean Strainer') 
ப்ாழில்நுடெதம் வழஙக ்யா்ராக 
இருபெ்ாக அறிவிததிருந்து.   

1948 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப-
ெட்ட ்ஹைாஸ், குடும்ெஙகளுக்கு 
ஆ்்ராக்கியைான வாழ்க்மகமய 
முன்பனடுபெ்ற்கு உ்வுவம் 

்நாக்காகக் பகாண்டிருந்து. இந் 
பி்ர்ான நம்பிக்மக எைது 70 வரு்டங-
களுக்கு ்ைலான பசயற்ொடுகளில் 
ப்ா்டரநதும் பின்ெற்்பெடுகின்்து. 
இன்று, நுகர்வார வரத்க நாைங-
கள, சுகா்ா்ரெ்ராைரிபபு ைற்றும் இ்்ர 
்சமவகளினூ்டாக ஆ்்ராக்கியைான 
வாழ்க்மகமய முன்பனடுபெ்ற்கு 
நாம் ஆ்்ரவளிக்கின்்்ாம். இலங-
மகயின் சமூக-பொரு்ளா்ா்ர பசயற்ொ-
டுகளில் இமணநதுள்ள ்ஹைாஸ், 
பி்ராநதியததில் ெஙக்ளா்்்ஷ, ் ைற்கு 
வஙகம் ைற்றும் மியன்ைார ஆகிய 
பி்ராநதியஙகளுக்கு வியாபிததுள்ளது. 
நாம் ப்ா்டரநதும் ெ்ரந் ைற்றும் 
ஆரவமுள்ள அணியினரில் மு்லீடு-
கம்ள ்ைற்பகாண்டு, அரத்முள்ள 
்சமவகம்ள வழஙகுவது்டன், நம்-
பிக்மக வாயந் ெஙகாண்மைகம்ள 
ஊக்குவிப்ொம். அவற்றினூ்டாக, 
எைது சகல ெஙகா்ளரகளுக்கும் ்நரத-
தியான ்ாக்கதம் ஏற்ெடுததும் உள-
்ள்டக்கைான உலமக உருவாக்க ெஙக-
ளிபபு வழஙகு்வாம். 

லில்லி

கடல்சார் பிளசாஸ்ரிக் மசாசுக்களள 
அகற்றுவதில பஙகளித்தல   

12 நிமிடத்தில் நிகழ்த்தி சாதனை !

எம்.என்.எம்.அப்ராஸ் 

இைசாயை ெசனையின்றி பெல் 
அறுவனை பசயயும் விவசாயிகள்

நீர்கராழும்பு ருஸ்்ரான்
படஙகள் 

நீர்கராழும்பு தினக்ன் நிருபர



30 THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY FEBRUARY 13, 2022
2022 பெப்ரவரி 13 ஞாயிற்றுக்கிழமை

01

07

09

17

18

21

02

14

03

15

11

22

04

08

10

19

16

20

05

12

06

13

திரு/திருமதி.செல்வி ......................................................

          (ஆங்கிலத்தில் எழுதுவது விரும்பத்்தக்கது)

மு்கவரி ...........................................................................

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

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

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

      தி்கதி                            க்கச�ொப்பம

மஞெரி குறுகச்கழுத்து ப்பொட்டி 
இல: 10

இருளின் பிடியிலிருந்து ெகல் 
பகாஞ்சம், பகாஞ்சைாக  நழுவத் 
ப�ாடங்கியது. �வமைகளின் 

்சப�ங்கள்  ஓயத் ப�ாடங்கின. நி்சப�ம் 
வி்ரவிக் காணபெடடது. வாகனக்  கண் -
ணாடியில் புமக பொல்  காணபெடடது 
ெனியின் மிச்சம்.   இ்ரவு முழுவதும் �ாழ்ப-
ொளில் சிக்கிக்  பகாண்ட க�வுகமை விடு-
வித்து ஃெஜ்ர் பந்ரத் ப�ாழுமகக்கு பவளி-
பயறினார் ஹபீப. 

 ப�ரு முழுவதும் இருள் சூழ்ந்தி-
ருந்�து.. இ்ரவு முழுவதும் ைாடுகள் 
கடந்�  ப்சய்திமயச ்சாணம் ப்சான்னது. 
ெள்ளிக்குள் ப்சன்று ப�ாழுமகயில் 

ஈடுெடடார். ெள்ளிவா்சலுக்கு எதிரில் 
ப�நீர்க்கமட மவத்திருக்கும் கபண்சன் 
கமடமயத் திறந்து ்சாமிப ெடத்திற்கு 
ைாமை பொடடு வணங்கிவிடடு அடுப-
பில் பநருபபு மவத்�ார். ொமை ஊற்றி 
நன்கு சூபடற்றினார். ப�ாழுமக முடித்�-
வுடன் இங்கு ஒரு கூடடம்  கூடுபைன்ெ-
�ால் அ�ற்கான �யாரிபபில் இறங்கினார். 
இ்ரவு முழுவதும் விழித்து இருந்��ால் 
கண் மூடியது கமடக்கு முன்பிருந்� ப�ரு 
விைக்கு.  

ப�ாழுமக முடிந்து ஒவபவாருவ்ராக 
பவளிபயறினார்கள். வழக்கம் பொல் 
கபண்சன் ப�நீர்க்கமடயின்  முன்பு மவக்-
கபெடட கடமடயால் ப்சய்யபெடட 
பெஞம்சத்  �னது துண்டால் துமடத்து 
அைர்ந்�ார் ஹபீப.

"கபணஷா எபெடி இருக்பக?"..."ம்ம்  
ஆண்டவன் புண்ணியத்தில் நல்ைா இருக்-
பகன் ொய்" என்றவாறு நும்ர பொங்க 
ப�நீர்  பகாடுத்�ான். அருகில் இருந்� 
நாளி�மழப  ெடித்�வாரு ப�நீம்ர  
பைல்ைப  ெருகினார் . கூடடம் அதிக-
ைானது.  குடித்� ப�நீர்  கிைாசுடன், சில்-
ைமறமயக் கணப்சனிடம் பகாடுத்�ார். 
சூரியன் �ன் கண்மணக்  பகாஞ்சம், 
பகாஞ்சைாகத்  திறக்க ப�ாடங்கிய�ால் 
.... பவளிச்சம் பவளிவ்ரத் ப�ாடங்கி -
யது. 

இ�ற்கிமடயில், இவரின் நண்ெரும் 
இமணந்து பகாள்ை நடக்கத் ப�ாடங்கி-
னார்கள். காமைத் ப�ன்றலின்  ப்சால்லுக் -
பகற்ெ ஹபீபின் �ாடி முடிகள்  அம்சந்துக் 
பகாடுத்�ன. ொல் பவன் ஒன்று ்சப�ைாக 

ஒலி எழுபபிக் பகாண்டு பவகைாகச  
ப்சல்ை முயற்சிக்க, அ�ற்கு இருவரும் 
வழி பகாடுத்து ஒதுங்கி நின்றனர்.

வழக்கைாக அைரும் இடத்தில் இரு -
வரும் அைர்ந்து பெசிக் பகாண்டிருக்க 
நண்ெரின் வாட்சப குழுைத்திற்கு 
துமெயில் பவமை ஒன்று காலியாக 
இருக்கிறது என்ற குறுச ப்சய்தி வந்து 
விழுந்�து. அதுபவ அன்மறய அவர்க -
ளின் பெசும் �மைபொக ைாறிபபொ -
னது.

�ான் துமெயில் 30 வருடம் ெணி 
ப்சய்�ாகவும், அதில் ்சம்ொதித்� ெணம்  
வீடடுச ப்சைவுக்குப பொக, வங்கி -

யில் பகாஞ்சம் ப்சமிபபு இருக்கிறது. 
அதுபொக, ஓய்வுபெறும் வயது வரும் 
பொது அவரின் நிறுவனம் பகாடுத்� 
்சர்வீஸ் ப�ாமகயில் ஒரு இடம் வாங்கி 
விவ்சாயம் ப்சய்வ�ாகவும் இது�ான் 
பவளிநாடடின் முபெது வருடச  ப்சமிபபு 
என்றும் ஹபீப நிமனவுக்கமை  கூறிக் 
பகாண்டிருந்�ார். இமடயில்  ஹபீபின் 
ைமனவி அமைபபெசியில்  அமழக்க. 
பெசம்ச நிருத்தி விடடு, ைமனவிபயாடு  
பெ்சைானார்.

“வரும் பொது ொல், பிஸ்கட வாங்கி 
வ்ரக் கூறினாள்”.

 “ம்ம்.. ்சரி வருகிபறன்” என்று கூறி 
அைர்மவ ்ரத்து ப்சய்துவிடடு கமடக்-
குச ப்சன்று ைமனவி கூறியம� வாங்கிக் 
பகாண்டு ப்சன்றார்.

 வீடடிற்குள் நுமழயும் பொது, 
ஹபீபின் ைகன் ைக்�ப ப்சல்ை �யா்ராக 
நின்றான். வாங்கி வந்� பொருமை ைமன-
வியிடம் பகாடுத்துவிடடு. சுவரில் அடிக்-
கபெடட ஆணியில் ்சடமடமயத் ப�ாங்-
கவிடடார்.   

ஹபீபின் ைகள் ப�நீர்  எடுத்துக் 
பகாண்டு பகாடுக்க ொதியில் விடட 

ப்சய்திகமைச  ப்சாஃொவில் கிடந்� நாளி -
�ழில் ெடிக்கத் ப�ாடங்கினார்.

தூ்ரத்தில் ஒரு பூமன ஒன்று இம்ரமயத் 
பவடமடயாட நீண்ட பந்ரம் காத்துக் 
பகாண்டிருந்� அந்�க் காடசி ய�ார்த்�-
ைாக இவர் கண்ணில் ெட, நாழி�மழ   
பைம்சயில் ெ்ரபபி விடடு பூமனயின் 
ெக்கம் அவர் கவனத்ம�ச  ப்சலுத்தினார்.  
பவடமடயாடப  பூமன  எடுக்கும் வியூ -
கத்ம�  உற்று பநாக்கினார் ஹபீப. நான்கு 
கால்கமையும் பைதுவாக எடுத்து மவத்து  

இம்ரயின் ெக்கம் ப்சன்று கவவிப பிடித்-
�து. சிக்கிய இம்ர கன பந்ரத்தில் ெறந்து 
ப்சன்றது. இறகுகள் ைடடுபை  மி�ைாக 
அ�ன் வாயில் ஓடடிக் பகாண்டிருந்�ன. 

நீண்ட பந்ரம் முயன்று  வாயில் ஒடடிய 
இறகுகளுடன் பூமன ப்சல்வம�க்  கவ-
னித்துக் பகாண்டிருந்�ார். "அத்�ா ெசியா்ர 
ப்ரடியாகிடுசசி. ்சாபபிட அம்ைா கூபபி-
டு்ராங்கன்னு" ஹபீபின்  ைகள் அஸ்ைா 
அமழத்�ாள்.

 "ம்ம்.. வப்ரன்" என்று எழுந்து 
ப்சன்றார். ்சாபபிடடு முடித்து எழுந்து  
அருகிலிருந்� கடமடயால் ப்சய்யப -
ெடட ்சாய்வு நாற்காலியில் அைர்ந்�ார்.    

அமைபபெசி க�றி -
யது, ைமனவிமய எடுத் -
துப  பெ்சச  ப்சான்னார். 
இருெது நிமிடம் உம்ர -
யாடலுக்குப பிறகு... 
"ஆசிொ ைசசித்�ான் 
பெசினாங்க " . ''என்ன -
வாம்"? "அவங்களுக்கு 
ப�ரிஞ்சவங்க நம்ை 
அஸ்ைாமவ பொண்ணு 
ப க ட க ற ா ங் க ை ா ம் " . 
"மெயன் என்ன ப்சய்றா -
்ராம்? கட வசசி இருக்கி -
றா்ராம்" 

ைகள்  திருைணம்  
ெற்றிப  பெசிக்  பகாண் -
டிருக்கும் பொது 
்சற்று  அமைதியானார். 
அமைதிக்குக்  கா்ரணம் 
ப�ரித்துக் பகாண்டு.  
“ெணத்திற்கு ொர்க்க 
பவண்டாம்.  நம்ை 
பொண்ணு வயசில் 
உள்ை  புள்மைகளுக் -
பகல்ைாம் கல்யாணம் 
ஆகிடுசசி. அ�ான் என்று 
நிறுத்தினாள்”.

"்சரி மெயமனப  
ெற்றி முழு்சா வி்சாரிச -
சிடடு, அஸ்ைா கிடட -
யும் பகளு. அபபுறம்  
ஒபக ப்சால்ைாம்" ன்னு 
எழுந்து ப்சன்றார். ைாப -

பிள்மையின் �்ரவுகள் ப்சகரிக்கபெடடு 
்சரிொர்க்கபெடடன. 

அஸ்ைாவுக்கு ைாபபிள்மைப   பிடித் -
துப பொனம� அவள் நாணம் ெடம் 
பிடித்துக் காடடியது.

இரு வீடடாரின் ைன ஒற்றுமைக்குப  
பிறகு நிச்சய�ார்த்� நாள் குறிக்கபெடடு, 
நன்றாக நடந்ப�றியது.

“முடிந்� வம்ர வங்கியில் இருக் -
கும் ப்சமிபமெ ைடடுபை மவத்து 
திருைணத்ம� நடத்�ணும். என்று 

கூறினார். "இல்மைங்க நம்ை ்சம்ெந்�ம் 
ெண்ண பொற இடம் பெரிய இடம் 
அ�னாபை."...... என்று இழுத்�ாள். 
அபெடின்னா ? நம்ை பொண்ணு திரு -
ைணத்ம� எந்� பகாற இல்ைாை நடத்� -
ணும்".

“சிக்கனைா நடபெடுபற திருைணம் -
�ான் சிறந்�து! நைக்குப  மெயன் ஒருத் -
�ன் இருக்கான். அவன் ெடிபபுக்குப  
ெணம் ப�மவபெடும் அந்� பந்ரத்தில் 
நம்ை வயமை விக்கைாம்"ன்னு. பகாெ -
ைாகப  பெசினார்...

"அக்கம், ெக்கம் நம்ைை ெத்தி �பொ 
பெசுவாங்க. நாம் என்னா ப்ரண்டு, 
மூனு பொண்ணா வசசியிருக்பகாம்? 
அந்� வயமை விக்க வழிய ொருங்க" 
என்று கூறி வீடடு பவமையில் கவனம் 
ப்சலுத்தினாள்.

எளிமையாக நமடபெற பவண்டிய 
திருைணம், வங்கி ப்சமிபபு ைற்றும் 
வயமை ெக்ரைாக எடுத்துக் பகாண்டு 
ஆடம்ெ்ரைாக நமடபெற்றது.

" ஆடம்ெ்ரைான திருைணத்ம� விடக் 
கல்விக்குச ப்சைவு ப்சய்வது  சிறந் -
�து" என்று எழு�பெடட வாகனத்தில் 
ைாமியார் வீடடிற்கு ைகள் ப்சல்லும் -
பொது கண்கள் ஈ்ரைானது .

 ஆடம்ெ்ரைற்ற திருைணத்திலும், 
�்ரைான கல்வியிலும்  இச்சமூகத் -
தின் பவளிச்சம் இருக்கிறது. இ�மன 
இச்சமூகம் எபபொது புரிந்துபகாள் -
ளுபைா? அபபொதுத்�ான்!  முன் -
பனற்றக் காற்மறச  சுவாசிக்கும் என்று 
ைனதுக்குள் பெசிக் பகாண்டிருந்�ார். 
விருந்துகளுக்கு ப்சைவு ப்சய்யும் ப்சல் -
வங்கமைக்  கல்விக்குச  ப்சைவு ப்சய்யும் 
முமறகமை  நம் ்சமுகம் எபபொதும் 
கற்கப பொகிறது ? என்று ைனதுக்குள் 
புைம்பித் தீர்த்�ார்.

ெை ைணிபந்ரம் முயற்சித்து பவடமட -
யாடி மிஞசிய இறகுகளுடன் ப்சன்ற  
பூமன, அவருக்கு முன்னால் ைற்பறாரு 
இம்ரமய பவடமடயாடிக் பகாண்டிருந் -
�து.

்சரியான கடடமைபபு பகாண்ட 
இஸ்ைாம் ைார்க்கத்ம�ப  பின்ெற்றாைல், 
ஊர் பெசசில் அகபெடக் கூடாப�ன்ெ�ற்-
காக, கடல் நீம்ர உறிஞசும் பைகம் பொல் 
ஆடம்ெ்ரைாக  ப்சய்� திருைணம்    பவளி-
நாடடின் 30 வருட உமழபமெ உறிஞசி 
விடடது. அ�ன்  விமைவால் ைறுெடியும் 
பவமைக்குச ப்சர்ந்�ார் ஹபீப.

யாசிர் அரபாத் ஹசனி ...?
லொல்ப்பட்கடை, 

Lptyasir@gmail.com

நீர்த் தாரை...

மஞெரி குறுகச்கழுத்துப ப்பொட்டி இல :10

இடைமிருந்து வலம  

(01) விலங்கு்களுக்கொன உணகவ இப்படிச் செொல்வர்.   
(04)  இதுவும ஒரு ்த்கவல் ்பரிமொற்ற பெகவ. இபப்பொது நகடைமுக்றயில் 

இல்கல.   
(07) வக்க.  
(08) உணகமக� அறிவ்தற்கொன பெொ்தகன.   
(09) ந்கரம. (குழமபியுள்ளது)  
(10) வருடைத்தில் இது ்பன்னிரணடு. (குழமபியுள்ளது)  
(11) ்தமிழ் மொ்தங்்களில் ஒன்று.   
(12) இரு்பது வருடைங்்களுககு முன்    சவளிவந்்த ்தமிழ்த்திகரப்படைம. 
(14) இது ஒரு ்பயிர்வக்க. (குழமபியுள்ளது)  
(16) முன்கன� ்கொலத்தில் நகடைமுக்றயிலிருந்்த நில உடைகமப ்பட்டி�ல்.   
(17) ்கொ்தணிக� இப்படியும செொல்வர்.   
(18) இது நிலத்தில் வ்ளரும. (திருமபியுள்ளது)  
(19) இதுவும ஒருவக்க புல்லினம.  
(21) ்ப�ம.  
(22) ச்பறப்றொர், பிளக்ள்கள இகணந்்த வொழ்கக்க அகமபபு.  

பமலிருந்து கீழ்  
(01) வழக்கத்க்தவிடை அதி்க அக்கக்றயும பவ்கமும உள்ள நிகல.   
(02) துன்புறுத்்தல்.  
(03) வ�ல். (குழமபியுள்ளது)  
(04) பெொறு. (குழமபியுள்ளது)  
(05)  ஒரு ்கொரி�த்க்த ெொதிக்க க்க�ொளும ெொமர்த்தி�மொன வழிமுக்ற. 

(குழமபியுள்ளது)  
(06) மனி்தர்்கக்ளயும விலங்கு்கக்ளயும பிரித்துக ்கொட்டும ்பகுபபு.   
(08) ஆ்கொ�க ்கப்பலின் ஓட்டுநர்.  
(11) அவொ.  
(13) ச்பருங்்கொறறு குழமபி வீசுகி்றது.   
(14) ெந்திரனுககு இப்படியும ஒரு ச்ப�ர்.   
(15) இதுவும ஒரு விலங்கினம. (்தகலகீழ்)  
(16)  மங்்க்ள கவ்பவங்்களில் மட்டுமல்ல, அமங்்க்ள நி்கழ்வு்களிலும 

இ்தகனக ்கொணலொம.   
(17)  இந்தி� ெஞசிக்க இது. இ்தன் ஆசிரி�ர் ச்ப�ருடைன் ெஞசிக்கயின் 

ச்ப�ரும ஒன்றிகணந்து ்கொணப்படுகி்றது.   
(19) ப்தெம.  
(20) உளளுறுபபு்களில் ஒன்று. (கீழிருந்து பமல்) 

விடைகள்

பரிசு பபறுவ�ோர்

பாராட்டு பபறுவ�ார்

இடைமிருந்து வலம  

01. ்பககுவம  05. துவி  07. க்கப்கயி 
08. ்கொர்  09. கம�ல்  10. விடை�ம. 
12. ்க�ல்  13. ்கரொமபு  15. வளி 
17. ெொவி  18. ்தொழ்ப்பம  21. க்த�ல் 
23. புக்க  24. ்பொணம  25. ்கடைகம  

பமலிருந்து கீழ்  

01. ்பசுகம.  02. குயில்  03. வக்க 
04. ப்கடை�ம  05. து�ர்  06. வி்கொரம 
11. வில்வம  12. பு்கழ்  13. ்கவிக்த 
14. ெொரொ�ம  16. ்களிபபு 19. ்தொரொ 
20. ்பக்ககம  22. ்பொல்

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல : 09

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல : 08

மு்தலொம ்பரிசு  

ஆர். ஜ�ந்திமொலொ,  
இல. 17, 
்பணடைொரநொ�க்க ச்ப்தெ,  
புெல்லொவ.   

இரணடைொம ்பரிசு  

நொ. டிபலொஜினி,  
209, மொர்க்கணடு வீதி,  
்பொணடிருபபு 01,  
்கல்முகன.   

மூன்்றொம ்பரிசு  

்கன்கெக்ப நொப்கந்திரன்,  
இல. 11/3/1, 
சநல்ென் பிப்ளஸ்,  
சவள்ளவத்க்த,  ச்கொழுமபு 06.  

1. யுஸ்ரி�ொ அஹமட்,  
236/1, குமொரதுங்்க மொவத்க்த,  
மொத்்தக்ற.   

2. ்ப. மப்கந்திர்தொென்,  
'வெந்்தம',  
ெங்குபவலி வடைககு,  
மொனிப்பொய்.   

3. திருமதி எச். ெல்பி�ொ,  
இல. 30/2, ்கமசம்த வீதி,  
ெரிக்கொமுல்ல,  ்பொனந்துக்ற.   

4. இ. ஞொனச்ெந்திரன்,  
இல. 40, மு்தலி�ொர் வீதி,  
மட்டைக்க்ளபபு.   

5. முஹமமது அபதுல்லொஹ்,  
இல. 173/7/0, 
மிஹிந்து மொவத்க்த,  
ச்தஹிவக்ள.   

6. ்கஸ்தூரி ்களி�ச்பருமொள,  
இல. 2/27A, சவலிக்கந்க்த,  
்கணடி.   

7. ஏ.எஸ்.எம. அஸ்மி,  
இல. 215, ்கரொச்கொடை,  
எட்டி�ந்ப்தொட்கடை.   

8. திருமதி எஸ். ்பொககி�நொ்தன்,  
இல. 100/1, 
உகடை�ொர் வீதி,  
்கொகரதீவு 02.   மஞ்சரி குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி

ப�ோட்டி இல. 10
த.ெ�.இல.834. ெகோழும்பு 

இைங்மக ஒலிெ்ரபபு கூடடுத்�ாென முஸ்லிம் ப்சமவயில் ஒலிெ -
்ரபொகும் ொ்ரம்ெரியம் நிகழ்சசியில் பி்ரெை ொடகர், இம்சயமைப -
ொைர் ைர்ஹஹூம் இம்சக்பகார் நூர்தீன் நிமனவுகள் ெதிவாகின்றன. 
இவர், இைங்மக வாபனாலி முஸ்லிம் ப்சமவயிலும், ப�ாமைக் -

காடசி அமைவரிம்சகளிலும் நூற்றுக் -
கணக்கான, ொடல்கமை, குறிபொக 
இஸ்ைாமிய கீ�ங்கள் ொடி இம்சயு -
ைகின் அமனத்து ்ரசிகர்கள், ைத்தி -
யிலும் புகழிமனத் ப�டிக்பகாண்ட 
ஒருவ்ராக திகழ்ந்�ார். �னக்கு ஆ்ரம்ெ -
நாடகளில் கைம் �ந்து இம்சயுைகில் 
அமடயாைபெடுத்திய, இைங்மக 
வாபனாலி முஸ்லிம் ப்சமவமய, 
நன்றியுணர்பவாடு அடிக்கடி இவர் 
ொ்ராடடி ைகிழ்வதுண்டு. ொடகர், 
ொடைாசிரியர் இம்சக்பகா நூர்தீன் 
அவர்களின் நிமனவுகமை, மூத்� 
ஊடகவியைாைர், கவிஞர் கமைவாதி -
கலீல், மூத்� ொடைாசிரியர், ொடகர் 

கைாபூஷணை முஹம்ைத் அலி ஆகிபயார் பநயர்கபைாடு ெரிைா -
றிக்பகாள்கிறார்கள்.நிகழ்சசியிமன முஸ்லிம் ப்சமவபெணிபொ -
ைர்,எம்.பே.ொத்திைா ரினூஸியா �யாரித்�ளிக்க, எம்.எஸ்.எம். 
ஜின்னா ப�ாகுத்�ளிக்கிறார்.   

பாரமபரியம நிகழ்ச்சியில்   
இசைக்கா நூர்தீன் நிசைவுகள்  

�த்திரிக்க ஜொம்பவொன் என்று 
அகழக்கப்படும அமரர் எஸ்.டி. சிவ-
நொ�்கத்தின் ஜனன தின நூற்றொண-

டைொகும. 02.07.1921 அன்று  திருப்கொண-
மகலயில் பி்றந்து வ்ளர்ந்து, ்கல்விக�த் 
ச்தொடைர்ந்து, ்கந்்த்ளொய் கூட்டு்றவு திகணக-
்க்ளத்தில் ச்பொறுபபுள்ள அதி்கொரி�ொ்க, 
ச்தொழில் துக்றயில் ்கொலடிச�டுத்துகவத்-
்தொர். ்பளளிப்பருவத்தில் க்கச�ழுத்துப ்பத்-
திரிக்கயில் அதி்க ஈடு்பொடு. அ்தனொல் அந்-
்தத்துக்றயில் முன்பன்றபவணடும என்்ற 
குறிகப்கொள. ்பத்திரிக்க பமக்த '்கல்கி' 
கிருஷணமூர்த்தியுடைன் ச்தொடைர்புச்கொணடு 
்தனது எழுத்துத்துக்றக� வ்ளர்த்துக-
ச்கொணடைொர். எஸ்.டி.எஸ் என்்ற மூன்ச்றழுத்-
தின் குருநொ்தர் அந்்த மூன்ச்றழுத்து ்கல்கி 
்தொன். 1946ம ஆணடு 'ஐககி� தீ்பம' என்்ற 
்பத்திரிக்கக� மு்தல் மு்தலில் ஆரமபித்-
்தொர். 1947 ஆணடை்ளவில், மட்டைக்க்ளபபில் 
'உ்த�ன்' என்்ற ்பத்திரிக்கக�யும நடைொத்தி 
வந்்தொர். ்பத்திரிக்கத் துக்ற ஆர்வம ்கொரண-

மொ்க, இலங்க்கத் ப்தசி�ப ்பத்திரிக்க�ொன 
'தின்கரன்' ்பத்திரிக்கயில் ்கொலடிச�டுத்து-
கவத்்தொர். இவரது எழுத்துக்கள, ்கருத்துக்கள 
தின்கரன் ்பத்திரிக்க மூலம ப்பெப்பட்டைது. 
அவரது எழுத்துத்தில் அரசி�ல் ்கணபணொட்-
டைத்க்த அறிந்துச்கொணடை ்தமிழரசு ்கட்சியின் 
்தந்க்த எஸ்.பஜ.வி. செல்வநொ�்கம ்தனது 
்கட்சியில் இகணத்துகச்கொணடு, 'சு்தந்திரன்' 
என்்ற ்கட்சிப ்பத்திரிக்கககு ஆசிரி�ரொககி-
னொர். அந்்தப்பத்திரிக்கயில் அவர் எழுதி� 
ஆணித்்தரமொன அரசி�ல் ்கட்டுகர்களுக்கொ-
்கவும, 'குயுத்தி�ொர்' என்்ற புகனப ச்ப�ரில் 
வொெ்கர்்களின் வினொக்களுககு வி�க்க 
கவககும வி்தமொ்க விகடை�ளித்்த விபவ்கத்-
துக்கொ்கவும சு்தந்திரன் வொர இ்தழ் விற்பகன-
யில் ெொ்தகன ்பகடைத்்தது. 

மறப்றொரு ப்தசி�ப ்பத்திரிக்க�ொன 'வீர-
ப்கெரிப' ்பத்திரிக்கககுள உளவொங்்கப்பட்டைொர்.  
அந்்தப ்பத்திரிக்கயின் எழுத்து நகடைக�யும, 
ப்தொற்றத்க்தயும ஆசிரி�ல் ்தகல�ங்்கங்-
்கக்ள ்தனது ்பொணியில் மொறறி�கமத்்தொர். 

இலங்க்க வொழ் 
்பல இலககி� எழுத்-
்தொ்ளர்்கக்ளயும, 
்பகடைப்பொளி்கக்ள -
யும, ்கவிஞர்்கக்ள-
யும, ்பத்தி எழுத்-
்தொ்ளர்்கக்ளயும, 
சிறு்கக்த நொவல் 
எ ழு த் து த் து க ்ற 
விற்பன்னர்்கக்ளயும அறிமு்கப்படுத்தி�வர் 
்தொன் ஜொம்பவொன் எஸ்.டி.சிவநொ�்கம. அவரி-
டைம ்பணிபுரிந்்த ்பலர் இலங்க்க மட்டுமல்ல 
உல்கசமங்குமுள்ள ெ்கல ்தமிழ் ஊடை்கத்துக்ற-
்களிலும சஜொலித்துக ச்கொணடிருககி்றொர்்கள.
எம.டி.குணபெணொ என்்ற ச்பரும்பொன்கம 
யினத்்தவர்்களின் ்பத்திரிக்க ஸ்்தொ்பனத்தி-
லிருந்து சவளிவந்்த அகனத்து ெப்கொ்தரப 
்பத்திரிக்கக� விடை, விற்பகனயில் இவரது 
்பகடைபபுக்க்ளொன 'தின்பதி - சிந்்தொமணி' ்பத்-
திரிக்க்கள உ�ர்ந்திருந்்தது. 'சிந்்தொமணி' 
்பத்திரிக்கயின் விற்பகன வி�க்ககவத்-

்தது. அ்தன் ்கொரணமொ்க, மு்தலும இறுதியு-
மொ்க, ஒரு ்தமிழனொ்க அந்்த ஸ்்தொ்பனத்தில் 
நிர்வொ்கப ்பணிப்பொ்ளரொ்க ்ப்தவியு�ர்த்்தப-

்பட்டைொர். 'சூடைொமணி' '்தமிழின்்பம' என்்ற 
்பத்திரிக்கயின் ஆசிரி�ரும, ்தகலவர் 
செௌமமி�மூர்த்தி ச்தொணடைமொனின்  
வொழ்கக்க வரலொறக்ற ்பகடைத்்த ெொ்த-
கன�ொ்ளரும இவர்்தொன்

்ப்கவொன் ஸ்ரீ ெத்� ெொயி ்பொ்பொவின் 
ஆசியும, அவரிடைமிருந்து பமொதிரம 
ஒன்க்றயும ்பரிெொ்கப ச்பறறு, ச்கொழும-
பிலுள்ள ஸ்ரீ ெத்� ெொயி ்பொ்பொ மத்தி� 
நிகல�த்தின் ்தகலவரொ்கத் ச்தொடைர்ந்து 
25 வருடைங்்கள ்பணிபுரிந்்தொர். இன்று 
அந்்த ஸ்்தொ்பனம ச்கொழுமபில் ச்ப�பர-
டுத்து ்தகலதூககியிருப்ப்தறகு இவபர 
்கொரண்கர்த்்தொ!! இவரது ஜனனதின 

நூற்றொணகடை முன்னிட்டு, இலங்க்க 
அரெொங்்கம, இவகர ச்கௌரவித்து ச்பப-
ரவரி 16ம தி்கதி, மொகல 4 மணிககு, 
ச்கொழுமபு இல113 புதுச் செட்டித்ச்த -
ருவிலுள்ள 'ெொயி நிகல�த்தில்', ஒரு 
்த்பொல் ்தகல ஒன்க்ற சவளியிடைவிருக-
கி்றது. இலங்க்க ெரித்திரத்தில் ்தமிழ் 
ப்தசி�ப ்பத்திரிக்க�ொ்ளர் ஒருவருககு 
கிகடைககும ப்தசி� மகுடைம இதுவொகும.  

பத்திரிகை ஜாமபவான் 'எஸ்.டி.எஸ்' க்கு
ஒரு தபால் தகை!! 

 சிவ இராஜஜஜாதி ...?
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"எப்ொது ்ேர் வரு-
வீங்க?" என்று ்்காொல் 
்்கட்டதும்,  

அருகில் நிமை பொலிஸ் 
்கான்ஸ்்டபிளின் ெக்்கம் திரும்பிய 
இன்ஸ்பெக்்டர் இன்ெ்ராஜ்,   

"ம்... இப்ரஹிம்" என்ைார்  
"போல்லுங்க ்ேர்"  
"நாமைக் ்காமையில் அந்த 

ொ்தாைத்திற்குப ்ொவ்தற்கு 
ஏபழடடு ்ெர் ப்காண்ட குழு-
பவான்மை அமைத்துக் ப்காளை 
முடியுைா?"  

"முடியும் ்ேர்... ்ொவ்தற்கு 
நீங்களும் வருவீங்கைா ்ேர்?"  

"்கணடிபொ்க நானும் வரு்வன் 
இன்ஸ்பெக்்டர் ்ரா்கவனுக்கு 

நாமைக்கு ஒரு ்வமை ப்காடுத்தி-
ருக்கி்ைன். அம்த ைறு மவத்துக் 
ப்காளைாது போல்லிவிடடு அவ-
ம்ரயும் எங்களு்டன் ்ேர்த்துக்-
ப்காளை்வணடும். எங்கள மூன்று 
்ெரு்டன் ோர்்ஜன்ட வேநம்தயும் 
்ேர்த்துக் ப்காணடு இன்னும் 
மூன்று ்கான்ஸ்்டபிள்கமையும் 
இந்த ்வமைக்கு ்தயார்ெடுத்திக் 
ப்காளளுங்கள!"  

"ஆ்கடடும் ்ேர்!"  
"ம் ்்காொல்... நாமை ்காமை 

ஏழுைணிக்ப்கல்ைாம் நாங்கள 
இங்்க வரு்வாம். நீங்கள 
பேயய ்வணடியது எங்களு -
்டன் இந்த ெயணம் ்ொவ -
்தற்கு நன்ைா்க ொம்த ப்தரிந்த 
இ்ரணடு வாலிெப ெேங்கமை 
ஏற்ொடு பேயது ்த்ர்வணடும்! 
என்்ன ்்காொல் இம்த பேயய 
உங்கைால் முடியுை்டா?"  

"ேரி ்ேர்... எ்னது ை்கம்ன -
யும் அவனும்டய நணென் 
ஒருவம்னயும் ்காமையில் நான் 
அனுபபி மவக்கி்ைன்!"  

"இது பொலிஸ் ்வமை ஏைாற் -
ைக் கூ்டாது!"  

"இல்மை ்ேர்... நானும் 

்காமையில் அவர்்கள இருவ -
்்ராடு இங்்க வா்ைன்...! ்்கக் -
கு்ைன்னு ்தபொ ஏதும் நிம்னக் -
்கக் கூ்டாது. 

இபெடி ஒரு ஆெத்்தா்ன ெய -
ணத்துக்கு நீங்கள எல்ைாம் ஏன் 
்ேர் ்ொ்கனும்!"  

"இபெடி ஒரு ்்களவிமய நீங்க 
்்கபபீங்களனு எ்னக்குத் ப்தரியும் 
்்காொல்... ம்... இ்ரணடு வா்ரங -
்களுக்கு முன்பு இந்த ொ்தா -
ைத்தில் இருநது ஒரு ்கா்தல் 

்்ஜாடி ொயநது ்தற்ப்காமை 
பேயது ப்காண்டது உங்களுக்குத் 
ப்தரியுைா ்்காொல்...?"  

"ஐ்யா அது எபெடி ்ேர் 
ப்தரியாைல் இருக்கும்... அந்த 
இ்ரணடு மையங்கமையும், 
ப்காணடு வநது இங்்க மவத்்த 
பிைகு நானும் வநது ொர்த்்்தன் 
்ேர்!"  

"ஓ... அபெடியா... அம்தப 
ெற்றிய விெ்ரங்கள ஏ்தாவது உங -
்களுக்குத் ப்தரியுைா ்்காொல்?"  

"அவர்்கள இருவரும் ஒன்ைா -
்க்வ ொயநது்தான் ்தற்ப்காமை -
பேயது ப்காண்டார்்கள என்று -

்தான் ்ெசிக் ப்காண்டார்்கள. 
இருவரு்ை ெல்்கமைக்்கழ்கத் -
தில் ெடிபெவர்்கைாம். அநியாய-
ைா்ன ோவு ்ேர் இருவ்ரது வீட்டா -
ரின் எதிர்பபி்னால் ்தான் இபெடி 
்தற்ப்காமை பேயது ப்காண்டார்்க-
ைாம்.  

"ஆ்ரம்ெத்தில் பொலிஸாரும் 
அபெடித்்தான் நிம்னத்்தார்்கள. 
ஆ்னால் அது ்தற்ப்காமை இல்ை 
்்காொல் ப்காமை... அவர்்கள 
இருவம்ரயும் யா்்ரா ொ்தாைத்திற்-
குள ்தளளி விடடிருக்கிைார்்கள.!"  

"எ... என்்ன...! ்தளளி விடடி-
ருக்கிைாங்கைா... ஆ அபெடி -
யும் இருக்்கைாம் ்ேர்... நீங்கள 
போன்்ன அந்த தி்கதியில் அதி்கா -
மையில் யா்்ரா நாலு ்ெர் இந்த 
ைணல் மீது ஏறுவம்த ்கணணன் 
ொர்த்திருக்கிைான் ்ேர்!  

்்காொல் இபெடிச் போன்்ன -
தும்,   

ெ்டாப்ரன்று திரும்பி, அவன் 
அருகில் ஓடிவந்தார் இன்ஸ்பெக் -
்டர் இன்ெ்ராஜ்.  

"என்்ன... என்்ன போல்றீங்க 
்்காொல்... இது எங்களுக்கு முக்-
கியைா்ன ஒரு ்த்கவல் அல்ைவா 
அந்த ்கணண்னன் உ்ட்்ன இங்்க 
அமழத்து வ்ர முடியுைா!"  

"அய்யா ்ேர் நான் எபெடி ோர் 
இப்ொது அவம்ன அமழத்து 
வ்ரமுடியும். ்ொ்ன பவௌ்ளிக்கி -
ழமை திடீப்ரன்று பநஞ்சு வலி-
வநது அவள பேத்துட்டா்ன ்ேர்!"  

்்காொல்,  
இபெடிச் போன்்னதும்,  
இன்ஸ்பெக்்டர் இன்ெ்ராஜின் 

மு்கம் வாடி விட்டது.  
புதிய ோடசி பயான்று கிம்டத் -

துவிட்ட்்த என்ை ஒரு ைகிழ்ச்சி 
ைைர்ந்தாலும்,  

பிைந்த வீடடி்ை்ய அது 
இைநது விட்டது.  

ஆ்னாலும்,  
்கணணம்னப ெற்றி ்ைலும் 

்த்னது விோ்ரமணமய ஆ்ரம்பித் -
்தார் இன்ஸ்பெக்்டர் இன்ெ்ராஜ்.  

"எங்களுக்கு இருந்த முக்கிய-
ைா்ன ோடசி இந்த ்கணணன் என்ை 
இமைஞன்்தான். இப்ொது 
அதுவும் இல்ைாைல் ்ொய 
விட்டது.. ேரி புதிய ோடசி்கள 
ஏ்தாவது கிம்டக்கிை்தா என்று-
ொர்ப்ொம்!"  

"அபெடீன்்னா என்்ன ்ேர்?"  

எதுவும் புரியாைல் ்்கட்டான் 
்்காொல்.  

"அந்த ்கணணன் ்வறு என்்ன -
பவல்ைாம் ொர்த்்தா்னாம்?"  

"நான்கு ்ெர் ்காரில் இருநது, 
இைஙகி ைமை ்ைல் ஏறிச் பேல் -
வம்தத்்தான் அவன் ொர்த்திருக்கி-
ைான்!"  

"்காம்ரபெற்றிய ்த்கவல்்கள 
ஏ்தாவது போன்்னா்ன?"  

"அழ்கா்ன ஒரு ்கார் என்று ைட -
டும்்தான் போன்்னான்"  

"அந்த நான்கு ்ெரில் 
எத்்தம்ன ஆண்கள எத்்தம்ன 
பெண்கள இருந்தார்்கள என்று 
போன்்னா்னா?"  

"இ்ரணடு ஆண்கள இ்ரணடு 
பெண்கள வநதிருக்கிைார்்கள!"  

"எத்்தம்ன ைணிக்கு திரும்பிப 
்ொ்னார்்கைாம்?"  

"அது ெற்றி எதுவும் ப்தரியும் 
்ேர்!"  

"இம்தபெற்றி உங்களி்டம் 
்வறு ஏ்தாவது ்கணணன் போல்ை -
வில்மையா?"  

"இல்ை ்ேர் ்வறு ஒன்றும் 
போல்ைவில்மை!"  

"இந்த நாலு ்ெம்ரப ெற்றி-
யும்... ்காம்ரப ெற்றி்யா அவர்-
்கள எத்்தம்ன ைணிக்குப ்ொ்னார் -
்கள என்ெம்தப ெற்றி்யா ப்தரிந்த 
்ஷேறு யா்ராவது இருக்கிைாங-
்கைா?"  

"இல்ை ்ேர்! அதுெற்றி 
எ்னக்கு எதுவும் போல்ைத் 
ப்தரியாது!"  

"ேரி ்்காொல் அப்ொ நீங -
்க்ொய கூடடிக் ப்காணடு 
வருவ்தா்கச் போன்்ன அந்த 
இ்ரணடு ்ெம்ரயும் கூடடிக் 
ப்காணடு ்காமையில் ேரியா்க 
ஏழு ைணிக்கு இந்த இ்டத்திற்கு 
வநது விடுங்கள."   

"ஆ்கடடும் ்ேர்!"  
்்காொல் ் ொய விட்டான். அவ -

னி்டமிருநது கிம்டத்்த ்த்கவல் சிறி-
ய்தா்க இருந்தாலும்,  

மி்கவும் முக்கியைா்ன ஒரு 
்த்கவல் அது!  

இம்தப ெற்றி இன்ஸ்பெக்்டர் 
இன்ெ்ராஜ் சிநதித்துக் ப்காணடி-
ருந்த்ொது,  

பொலிஸ்்கான்ஸ்்டபிள இப்ரா-
ஹின் அவர் எதிரில் வநது நின்ைார் 
்த்கவல் எதுவும் கிம்டக்்கவில்மை 
ஆ்னாலும் ்கல்லில் பேதுக்கியது-
்ொல்' என்று போல்லுவார்்கள 
அல்ைவா அந்த ைாதிரி ஒரு ோடசி 
கிம்டத்திருக்கிைது!"  

"அது என்்ன ோடசி இப்ரா-
ஹிம்/"  

"்ேர் அந்த ்கல்லுக்கு அருகில் 
இருக்கும் ஒரு ொமையில் தீென் 
தீொவின் ்கா்தல் ்கம்த 2012 ்ஜூன் 
ைா்தம் 12ஆம் தி்கதி அதி்காமை 5 
ைணிக்கு முடிவம்டகிைது என்று 
எழு்தபெடடிருக்கிைது ்ேர்!"  

"என்்ன...!" என்று வியபபு்டன் 
்்கட்டெடி்ய எழுநது நின்ை 
இன்ஸ்பெக்்டர் இன்ெ்ராஜ்.  

"எங்்க... வாங்க ொர்ப்ொம்!" 
என்று போல்லிய ெடி்ய இப்ரா-
ஹிமையும் அமழத்துக் ப்காணடு,   

அவர் பின்்னால் ந்டந்தார். அங்க 
எழு்தபெட்ட அந்த வாே்தம்தப 
ொர்த்்தார்..  

இப்ராஹிம் போன்்னது உணமை 
்தான்!  

"எ்த்னால் ்ேர் இந்த வாே்கத்ம்த 
எழுதி இருக்கிைார்்கள?" ஐயத்து்டன் 
்்கட்டான் இப்ராஹிம்.  

சி்கபபு தீநம்தயால் எழுதியது 
ப்தரிகிைது!" என்று போல்லிவிடடு,  

சிந்தம்னயில் மூழ்கி்னார் 
இன்ஸ்பெக்்டர் இன்ெ்ராஜ்.  

(இைமை வைரும்)  
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நீண்ட பநடுநாட்கைா்க "VIDEO 
GAMES" எ்னபெடுகிை இமணயக் 
்்களிக்ம்க விமையாடடு்கள 
ெற்றிய ஒரு ்கேபபு, ஒரு பநரு்டல் 
என் மூத்்த ்ெம்னக்குணடு!   

என்ைாலும், இம்த வழங்கப -
்ொ்னால் மூத்்த ஆளுக்கு இ்தன் 
இனிபபுப பிடிக்்கா்்த எ்ன இைசு -
்கள இைக்்கா்ரைா்க எளளி நம்கப -
ொர்்க்ை எ்ன '்களை பைௌ்னம்' 
ோதித்து வந்்தன்.   

இப்ொது பைௌ்னம் ்கமைய 
ஒரு மூத்்தத் ்தமிழ் நா்ை்்ட 
உ்தவி!   

இது, சீர்மிகு சிங்கபபூரின் 
நா்ைடு. தி்னமும் '்தமிழ்மு்ரசு' 
்்காடடுகிைது அங்்க! நைது 89 
அ்கமவ மூத்்த 'தி்ன்க்ர'்னாரின் 
அன்புத் ்தம்பியார் 87! முழுக்்க 
முழுக்்க ்தமிழ் மூச்சுவிடடு   

வாழ்ந்த ்்கா. ோ்ரங்கொணி 
என்ை பெரியார் நிறுவிய ஏடு. 

அவருக்கு '்தமிழ்வள' அதியுயர் 
ெட்டம் சூடடி இன்றும் ்ொற்றிப 
பு்கழும் சிங்கபபூர் வாழ் ்தமிழ் 
்ெசும் ைக்்கள ்காமைத் ்்தநீரு -
்டன் '்தமிழ் மு்ரசு' வின் 'தூய்த -
மிழ்' பேயதி்கமையும் சுமவக்்கத் 
்தவறுவதில்மை!   

இந்த முதுமை இ்தழ் ்க்டந்த 
07.02.2022ல் இமை்யார் 
ெற்றிய சிந்தம்னயில் மூழ்கி, 
அவர்்கள முழுமூச்ோ்க ஈடுொடு 
்காடடும் இமணயக் ்்களிக்ம்க 
ெற்றிய ஒரு ்கருத்துச் பேயதிக்கு -
றிபமெ வழஙகியுளைது.   

அ்தன் தீவி்ர வாே்கரும், என் 
்ெம்னயின் அபிைானியுைாகிய 
ப்தாழில் அதிெர் 99அ. முஹம் -
ைது பிைால், நம் இைஙம்க 
இமை்யார் ெற்றிச் சிநதித்து 
அனுபபியுளை ்கேபபு!   

கசப்பு-2
  

அமை்க்டலுக்கு அபொல் 
வாழும் இநதியத் ்தாயின் ்தவப -
பு்தல்வர்்கைா்ன ்தமிழ்நாட்டவர் 
நாளும் பொழுதும் 'ஆஙகிை 
்ைனியாக்்கைா்க (அ்தாவது 
்ைாகி்கள) அமைக்்கழிவது ஒரு 
பெரிய ்கேபொ்ன உணமை!   

இபபொழுது ஒன்மை வழஙகுகி -
்ைன், விழுஙகுங்கள.   

"திை" என்பைாரு அழ்கா்ன ்தமிழ். 
அவர்்கள அம்தச் போல்ை்வ ைாட-
்டார்்கள.   

"OPEN ெணணு" என்ொர்்கள!   

"ந்ட" என்று ந்டநது ்காட்ட ைாட -
்டார்்கள!   

"WALK ெணணு" என்்ை 
்கட்டமை இடுவார்்கள.   

எங்்க இருநது இந்த "ெணணு" 
வந்தது? ெனீஸ் ென் (ொன்) ோபபி -
டுவது ்ொல் ேபபித் ப்தாமைக்கி -
ைார்்க்ை, ஆஙகிைத்்்தாடு...?   

Open ெணணு -திை   
Cross ெணணு - ்க்ட   
Walk ெணணு - ந்ட   
Start ெணணு - ஆ்ரம்பி   
Call ெணணு - அமழ   
Close ெணணு - மூடு   
Lift ெணணு - தூக்கு   
Meet ெணணு - ேநதி   
Drive ெணணு - பேலுத்து   
Prees ெணணு - அழுத்து   
Up lock ெணணு - ெதி்வற்று   
Stop ெணணு - நிறுத்து   
்கண்ராவி்ய... ்கண்ராவி்ய...   
எளி்ய இனிய ்தமிழ் இருக்்க 

"ெணணு ்தமிழ்" ்்தமவயா?   

  இனிப்பு 2

ஒரு வ்டபுைத்துக்்கமை இைக் -
கிய ஆர்வைர். வரு்டம் ்தபொைல் 
விருது வழங்கல் மவபெவங -

்கமை பேயது ப்காணடிருபெவர். 
ஓரிரு ஆணடு்களுக்கு முன் ்தமிழ்க 
சினிைா வட்டத்திற்குள்ை்ய 
வமைய வநது ்கயிறு திரிக்்கா -
ைல் '்கயிறு' என்்ை ெ்டம் எடுத்்த -

வர். இபபொழுது முழு மூச்ோ்க 
ைன்்னார் - அ்டம்ெனில் குடும்ெப 
ொ்ரம்ெரிய போத்்தா்க இருந்த -
தும் இயங்காதிருபெதுைாெ ஒரு 
ெ்ட அ்ரஙம்கப புதுபபிக்கிைவர். 
வருகிை சித்திம்ரயில் மீள திைபபுச் 
பேயது ெ்டம் ்காட்டப்ொகிை ஒரு 
மும்னபொைர்.   

இவர் - 'ேங்கவி' பிலிம்ஸ் 
தும்ர்ராோ சு்்ரஷ்!   

்நற்று 12ல், 'தி்ன்க்ரன்', வா்ர -
ைஞ்ேரி- வணண வா்னவில் அனுே -
்ரமணயில் ப்காழும்பு ெண்டா்ரநா -
யக்்க ேர்வ்்தே ைாநாடடு அ்ரஙகில் 
நி்கழ்த்திய ஒரு ்கமைத் ப்தாணடு 
்காைம் ்காைத்திற்குப ்ெேபெ்டக் -
கூடிய ஒன்ைாகிப ்ொ்னது.   

இந்த தும்ர்ராோ சு்்ரஷ் இ்ரண -
்டாம் ப்கா்்ரா்னா ஊ்டா்க முன்்ெ 
வமைத்்தைத்தில் ்கமை- இைக்கிய 
-ேமூ்க ஆர்வைர்்கள, ்ேமவயாைர் -
்களி்டம் விவ்ரங்கள ்்காரியவர், 
300 -400 ்ெர் எ்ன ்த்கவல்்கள 
பெற்று திக்கு முக்்காடு!   

எவவாைாயினும் நூற்றுக்கு ்ைற் -
ெட்்டாம்ர வ்டக்கிலும், கிழக் -
கிலும், ப்தற்கிலுபை்ன ்்தர்வு 
பேயது வ்ரவமழத்து ப்கௌ்ரவங -
்கமை வழஙகி விட்டார் வழஙகி!   

நி்கழ்வு விவ்ரங்கமை நிழற்ெ்டங -
்களு்டன் அடுத்்தடுத்்த நாட்களில் 

தி்ன்க்ரனும், ே்க பவளியீடு்களும் 
வழஙகும். இங்்க, மவெவத்தில் 
வழங்கபெட்ட இன்ப்னாரு தித் -
திபொ்ன இனிபமெ ைடடும் ்த்ர 
விருபெம்.   

அது ஒரு நூல் பவளியீடு, விருது 
விழாவு்டன் பவளியீடடு நி்கழ்மவ -
யும் இமணத்து ஒரு நல்ை ்கமை, 
இைக்கியபொைைா்க அமைநது 
்ொ்னது!   

இைஙம்கத் ்தமிழ் சினிைாத்துமை 
்கண்ட ்கம்த்கமை ஒரு விவ்ரணைா -
்கத் ப்தாகுத்து ஆயவு நூைா்க ்கமை 
- இைக்கியத் துமையி்னர் குழுமியி -
ருந்த பி்ரெை ைாநாடடு அ்ரஙகில் 
ஒரு சிைபபு நி்கழ்வாக்கி பவளியீடு 
்காண, மவத்்தது ஒரு புதுமை, ஒரு 
பு்ரடசி!   

அந்தக் ்கடடும்ர்கமை ஆர்வத்து -
்டன் ப்தா்ட்ரா்கப பி்ரசுரித்்தது நைது 
'வா்ரைஞ்ேரி'்ய ஆம்! வா்ரைஞ் -
ேரி!   

அது்வ நூல் வடிவைாகி, 
"இைஙம்கயில் ்தயாரிக்்கபெட்ட 
்்தசிய ்தமி் சினிைாவின் வ்ரைாறு" 
என்ைப்தாரு நீண்ட ்தமைபபு்டன் 
ெடப்டாளி வீசிபெளிச்சிட்டது.   

நைது ்்தசிய ்தமிழ் சினிைாவில் 
்த்னக்ப்க்ன ்தனியி்டம் ேம்ொதித் -
துளை ்கைாபூஷணம் ்ெ்ரா்தம்ன 
ஏ.ஏ. ்ஜூம்னதீன் என்ை முதுேத் -
தி்ன அபெழுக்்கற்ை ஆவண்ை 
அநநூல்.   

மு்தல் நூமைப பெை ஒரு மூத்்த 
எழுத்்தாைருக்குச் ேந்தர்பெம் 
வழஙகியதும் புதுமையா்க பு்ரடசி -

யா்க அமைந்தது. அவர் 
ஒரு ்காைத்தில் 'தி்ன்க்ரன்' 
சினிைா எழுத்்தாை்ரா்க -
வும் குபமெ ப்காடடிய -
வர்!   

இபெடி வர்ணிக்்க அவ -
ருக்கு ைடடு்ை உரிமை 
உணடு. 

்வறு யார், இந்த மூத்்த 
்ெம்னயின் உரிமை-
யாை்்ர! முக்கியைா்ன 
நூபைான்மை ்த்னது வாழ் -
நாளில் மு்தல் பி்ரதியா்கப 
பெைக் ்காத்திருந்தது ்கனி-
யா்னது!   

அம்னத்தும் அவன் 
ஒருவன் எணணபெடியும் 
திட்டபெடியும்!   

்ைலும் ஒரு முக்கிய 
்த்கவல்!   

மு்தல் பி்ரதிமயத் 
ப்தா்டர்நது சிைபபுப 

பி்ரதிமய அதிவிருபெத்து்டன் ஆ்னந-
்தைா்கப பெற்றுக் ப்காண்டவர் 
அபதுல் ைத்தீீஃப என்ை ்கவிஞர், 
வாப்னாலி முஸ்லிம், நி்கழ்ச்சிக் 
்கமைஞர்! ொ்ராடடு்கள   
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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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தூய்மை காதலரகளுக்கு நல்ாழ்த்துக்கள்!
ஒவ்வொரு வருடமும் ‘்ெப்ரவரி 14ம் திகதி’ என்ொல் 

அது கொதலரகளின  கனவு தினமொக ் கொணடொடபெடுகி்து. 
இத்தினம் யொ்ரொல், எதற்கு, எப்ெொது ஆ்ரம்பிககபெடடது 
எனெவற்்் ஆ்ரொயவ்த விட இன்்ய நவீன 
உலகில் இளம் வயதினர முதல் வயது முதிர்்தொர 
வ்்ர ்ெரும்ெொலொனவரகள் உலக்மங்கும் இக 
கொதலரதினத்்த ெல்்வறு வழிகளில் ்கொணடொடுவ்த 
கொண முடிகி்து. 

ஒரு நொள் ்கொணடொ 
டடமொக இரு்த 
இக ’கொதலர தினம்’, 
தற்கொலத்தில் ் ெப்ரவரி 
7 ஆம் திகதி ஆ்ரம்பித்து 
7 நொடகளுககு கொதலர 
வொ்ரமொக ்கொணடொ 
டபெடுகி்து. இது 

மு்்்ய ்்ரொஜொககள் தினம், கொத்ல ்�ொல்லும் தினம், 
்�ொக்லட தினம், ்டடி தினம், வொககுறுதியளிககும் 
தினம், முத்த தினம், அ்ணத்தல் தினம், கொதலர 
தினம்என ்வவ்வ்ொக நிரணயித்து ்ெப்ரவரி 7 முதல் 
்ெப்ரவரி 14வ்்ர வரி்�யொக விதவிதமொக ்கொணடொடி 
மகிழ்கின்னர. 

உண்மயில் கொதலர தினம், கொதலர வொ்ரம் எனென 
வியொெொ்ர ்நொக்கொடு வரத்தக �மூகத்தின்ரொல் 
்மற்்கொள்ளபெடுகின் கவரச்சிக்ரமொன வியொெொ்ர 
உத்தியொக்வ கருதபெடுகி்து. இபெருவகொலத்துக்கன 
்வவ்வறு வடிவங்களில் தங்க ஆெ்ரணங்கள், 
்�ொக்லட வ்ககள், வொழ்த்து அட்டகள், ஆ்ட 
வ்ககள், ெரிசுப ்ெொருடகள் என கவரச்சிக்ரமொக 
தயொரிககபெடடு, வி்�டமொக விளம்ெ்ரம் ்�யது 
விற்ெ்ன ்�யயபெடுகின்ன. 

நட�த்தி்ர ்�ொடடல்கள், ெல்்வறு விதமொன 
�லு்கககடடண ்ெொதிக்ள வழங்கியும், 
கவரச்சிக்ரமொன ்ெொடடிக்ள நடொத்தியும், 
்தொ்லகொடசி, வொ்னொலி உடெட ்வகுஜன 
ஊடகங்கள் ெல்்வறு நிகழ்ச்சிக்ள ஏற்ெொடு ்�யதும் 
தமது வரத்தகங்க்ள விருத்தி ்�யது ்கொள்கின்னர. 
இன்்ய ்ெரும்ெொலொன இ்ளஞரகள் இவற்றில் 
மயங்கிதமது கொலத்்தயும், ெணத்்தயும் ்�லவழித்து, 
்ெொலித்தனமொன  �்்தொ�த்தில் ஏமொறுகின்னர 
எனெ்த மறுகக முடியொது.

 சிலர இத்தினத்்தக ்கொணடொடுகி்்ொம் என் 
எணணத்தில் வ்ரம்பு மீறி ஒழுகக விழுமியங்க்ள ம்்து 
சீ்ரழிகின்னர. இது்வ இத்தினத்தின ்வத்னககுரிய 
ெககமொக இருககி்து. இவற்றிலிரு்து விடுெடடு 
சுயசி்த்ன்யொடு �ரியொன மு்்யொன ஒழுககமொன 

மு்்யில் தங்கள் அன்ெ ெகிர்து ்கொள்வ்த 
�ொலச்சி்்ததொகும். 

இககொதலர தினத்தில் உண்மயொன, ெணெொன, 
தூய்மயொன கொதலரகளுககு நல்வொழ்த்துககள்!.

�ரவ்த� புகழ் ்ெற்் எழுத்தொளர நொ.ெொரத்த�ொ்ரதி. 
தீ்ரன, அ்ரவி்தன, மணிவணணன, ்ெொனமுடி, வளவன, 
கடலழகன, இளம்பூ்ரணன, ்�ங்குளம் வீ்ரசிங்கக 
கவி்ரொயர எனும் ெல பு்னப்ெயரகளிலும்  எழுதியவர. 
‘தீெம்’ என் இலககிய இத்ழ நடத்தி வ்ததொல்' தீெம்' 
நொ.ெொரத்த�ொ்ரதி எனறும் அ்ழககபெடுெவர. 

்தொனனூற்றி  மூனறு நூல்க்ள  எழுதியுள்ள 
இவரு்டய புகழ்்ெற்் 
்நடுங்க்தகளொன குறிஞ்சி 
மலர, ்ெொனவிலங்கு 
எனென ்தொ்லககொடசித் 
்தொடரகளொகவும் வ்துள்ளன. 
�ொகித்திய அகொதமி விருது 
்ெற்றுள்ள இவ்ரது 
பி்ரெலமொன நொவல்தொன “்ரொணி 
மங்கம்மொள்” . 

இ்நூ்ல எழுதியதற்கொன 
கொ்ரணங்க்ள நொ.ெொரத்த�ொ்ரதி 
இபெடி குறிபபிடடுள்ளொர. 

“்ரொணி மங்கம்மொளின க்த 
்தனனொடடு வொழ்க்க்யொடு 

இ்ரணட்க கல்திருபெது, சு்வயொனது. மங்கம்மொள் 
�ொ்ல, மங்கம்மொள் �த்தி்ரம், மங்கம்மொள் தொனதருமம் 
எனறு மககள் அன்ொடம் ்ெசி மகிழும் சி்பபுடன 
கதொெொத்தி்ரமொக அவள் விளங்குகி்ொள். அ்த 
மங்கம்மொ்வ நொயகியொக ்வத்து ஒரு நொவல் எழுத 
எணணி வ்ரலொற்று நூல்கள்க்ளயும், கரணெ்ரம்ெ்்ரக 
க்தக்ளயும், ்�யதிக்ளயும் ஆ்ரொய்ததன  
வி்ள்வ இ்தப புத்தகம். மங்கம்மொ்ள மடடு்ம 
முககியக கதொெொத்தி்ரமொக ஏற்கொமல் நொயககர வ்ரலொற்்் 
விவரிககப புகு்திரு்தொல் இ்நொவல் ஒரு ்வ்ள இ்த 
விடவும் ்ெரிதொக அ்ம்திருககககூடும். 

ஆனொல் என ்நொககத்்த நொன முன்ெ வ்்ரயறுத்துக 
்கொணடு விடடதொல் க்தப்ெொககிற்கும் 
இ்த உருவொககிய எனககும் ்வ்ல கச்சிதமொக 
அ்ம்துவிடடது. 

இனறு ்ெரிதொகப்ெ�பெடும் மதங்கள் �ம்ம்தமொன 
�ம்ர� மனபெொன்ம்யத் திரும்ல நொயககர ்தொடங்கி 
மங்கம்மொள் வ்்ரயிலொன  நொயககவம் �த்தினர 
இயல்ெொகக க்டப பிடித்திருககி்ொரகள். எ்த மது்்ரச் 
சீ்மயில் �மண்்ரககழு்வற்றுகி் அளவு மத உணரவு 
தீவி்ரமொக இரு்த்தொ அ்த மது்்ரச்சீ்மயில் இபெடியும் 
�ம்ர�ம் நிலவச் ்�யதிருககி்ொரகள் நொயககவம் �த்தினர. 
கிழவன ்�துெதி ்ெொன் தீவி்ர உணரவொளரகளும் 
அ்த கொலகடடத்தில் வொழ்்திருககி்ொரகள் 
எனெ்தயும் ம்பெதற்கில்்ல. நொயககரகள் கொலத்து 
மது்்ர, இ்ரொமநொதபு்ரம், திரிசி்ரபு்ரம் பி்ர்த�ங்களின  
நி்ல்யயும் இ்நொவலின மூலம் கொணமுடிகி்து.”

ஒவ்வொரு நூலகத்திலும் கடடொயமொக 
இருகக்வணடிய ஒரு சி்்த நொவல் இது எனறு சிெொரிசு 
்�யயலொம்.

உலகின  ்�ம்்மொழியொம் எம் தொய ்மொழியின 
வளம் ஈடு இ்ணயற்்து. தமிழ் ்மொழிககு வளம் 
்�ரபெனவற்றில் சில இங்்க.

"எட்டுத்்தா்க" சஙக நூலகள்
1.  நற்றி்ண
2.  குறு்்தொ்க
3.  ஐங்குறுநூறு
4.  அகநொனூறு

"பத்துபபாட்டு" சஙக நூலகள்
1.  திருமுருகொற்றுபெ்ட 
2.  சிறுெொணொற்றுபெ்ட 
3.  ்ெரும்ெொணொற்றுபெ்ட
4.  ்ெொருந்ரொற்றுபெ்ட
5.  முல்்லபெொடடு

“ஐம்பருஙகாபபியஙகள்”
1.  சிலபெதிகொ்ரம்
2.  மணி்மக்ல

விருந்தாமபலுக்கும தகுதியான்ரகள்
ஒரு நல்ல மனிதர தன நணெரகளுககும், 

அயலவரகளுககும் விரு்து ெ்டகக விரும்பினொர. ஒரு 
்ெரிய ஆட்டஅறுத்து ்நருபபினில் வதககி, விரு்து 
தயொர ்�யது விடடு தன மகளிடம், "மக்ள, நம்முடன 
�ொபபிட என நணெரக்ளயும் அண்ட வீடடொரக்ளயும் 
அ்ழத்துவொ. எல்்லொரும் ஒன்ொக �ொபபிடு்வொம்” 
என்ொர.

்தருவுககு வ்து அவரு 
்டய மகள் வித்தியொ�மொக 
சி்தித்து, ்வறு வ்கயில் 
கூவஆ்ரம்பித்தொள்."எங்கள் 
வீடு தீபபிடித்து 
எரிகி்து. தயவு்�யது 
ஓடி வொருங்கள். தீ்ய 
அ்ணகக எங்களுககு 
உதவுங்கள்".

சில நிமிடங்களுககுப பி்கு, ஒரு சில மககள் ்வளி்ய 
ஓடி வ்தனர, ஏ்னய ெலரும் உதவிககொன கூககு்ர்லக 
்கடடும், ்கடகொதது ்ெொல் ்�யல்ெடடனர.

ஓடிவ்தவரக்ள அ்த மனிதர அன்ெொடு 
வ்ர்வற்்ொர. விரு்து வழங்கினொர. அவரகள் நள்ளி்ரவு 
வ்்ர  நன்ொக �ொபபிடடு ்கொணடொடடமொக, 
�்்தொ�மொக இரு்தனர.

அ்த்வ்ள இவரகள் யொ்்ரன்் ்தரியொமல் 
தி்கத்த அவர, தன மகளிடம், 

"வ்துள்ளமகக்ள எனககு ்தரியொ்த, இதுவ்்ர 
அவரக்ள நொன ெொரத்த்தயில்்ல, வழ்மயொக ெழகும் 
எனனு்டய நணெரகள், அயலவரகள் உ்வினரகள்  
எங்்க? அவரக்ள விரு்துககு அ்ழககவில்்லயொ?" 
எனறு்கடடொர.

அதற்கு மகள்," இவரகள் என அவலக கு்ரல் ்கடடு, 
உதவி ்�யய தங்கள் வீடுகளில் இரு்து ்வளி்ய 
வ்தவரகள்.  நம் வீடடில் விரு்துணண வ்ரவில்்ல. 
எங்கள் வீடு எரிவதொக நி்னத்து தீ்ய அ்ணபெதற்்க 
வ்தொரகள். இவரகள்தொன நம்மு்டய தொ்ரொள 
மனபெொன்மககும், விரு்்தொம்ெலுககும், விரு்துககும் 
தகுதியொனவரகள் அபெொ. ்ெொலிப புனன்க்யொடு 
வலம் வருெவரகளல்ல." எனறு அ்மதியொக ெதில் 
்�ொனனொள். ஆெத்தில் உதவுெவரக்ள உண்மயொன 
அனெரகளும் நணெரகளும் ஆவொரகள்.

      
தாயின் மைடி! த்ல ்்த்திருநதா்ல ்ரு்மைசக்தி!!

 ஒருவனது நொவு சீர ்ெ்ொத வ்்ர, அவனு்டய இதயம் சீர ்ெ்ொது.   
                                                                                                ~நபிகள் நாயகம

 நொககிற்கு எலும்புகள் கி்டயொது, ஆனொல் அது ெல்ரது எலும்புக்ள்நொ -
றுககுகி்து.                                                                       ~ ்ெட்டி~

 இனெத்தின இ்ரகசியம், நீ விரும்புவ்த்�யவதல்ல, நீ ்�யவ்த விரு
ம்புவதுதொன.                                                                      ~்ேமஸ்எம. ்பரரி~

 மனதில் ்ெொங்கும் ்கொெத்்த அடககபெயினறுவிடடொல், மற்் 
நற்குணங்கள் எல்லொம் தொமொக வ்து ்�ரும்.                  ~்�ாலஸ்�ாய~

 ்ெ்த்தகக்ெறுகளில் எல்லொம் ்மலொன ்ெறு ஒழுககத்்தப ்ெற்று 
இருபெதுதொன.                                                                    ~ரூ்�ா~

 நீதியொனது அ்ரகக்னககூட தவ்ொக தணடித்துவிடக கூடொது. ~எடி�ன்~
 எ்தபெழககமும் முதலில் சில்தி வ்ல ்ெொனறு இருககும். அது்வ 

நொள்டவில் இரும்புச் �ங்கிலி்ெொலஉறுதியொனதொகமொறிவிடும்.           
                                                                                                  ~எட்்ரட்ஸ்~ 

 ்்ரொஜொச்்�டியில் முள் இருககி்்தனறுமு்்யிடொ்த! முட்�டியில் 
மலர உள்ள்தனறுமகிழ்வொயொக.                                      ~ஆவபரி்ேமஸ்~

     செந்தமிழ் அது த்தன் ்தமிழ்
அன்பும் அறமும் சேர்ந்தது கா்தல் 

பண்பும் பரிவும் இணை்ந்தது கா்தல் 
துன்பம் துயரம் துரத்திடும் கா்தல் 

தூயணமை அன்சப உண்ணமைக் கா்தல் 
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சீனன ்கொட்டயின சி்்ரஷட 
�டடத்த்ரணி  மு�ம்மத் கரீம் 
மு�ம்மத் �ம்்ொ �டடத்து்்யில் 
ஐ்து த�ொபதங்க்ள பூரத்தி 
்�யதுள்ளொர. 

இவ்ரது ்�்வ்ய ெொ்ரொடடி 
்கௌ்ரவிககும் நிகழ்வு களுத்து்் 
�டடத்த்ரணிகள் �ங்க ஏற்ெொடடில் 
களுத்து்்  நீதிமன் கடடட 
வளொகத்தில் அண்மயில் ்வகு 
விமர்�யொக ந்ட்ெற்்து.

இவவிழொவில் உயர நீதிமன் 
முனனொள் நீதிய்ர�ர ்க.டி. சிட்ரசிறி 
பி்ரதம அதிதியொக கல்து சி்பபித்தொர. 
்மலும் களுத்து்் மற்றும் 
ெொண்து்் நீதிமன் நீதிெதிகள், 
�டடத்த்ரணிகள், களுத்து்் 
�டடத்த்ரணிகள் �ங்கத் த்லவர 
உடெட உறுபபினரகள், முககிய 
பி்ரமுகரகளும் இ்நிகழ்வில் கல்து 
்கொணடனர. நிகழ்வில் அவ்ரது 
்�்வ்ய ெொ்ரொடடி நி்னவுச் 
சினனங்களும் வழங்கபெடட்ம 
குறிபபிடத்தககது.

�டடத்த்ரணி எம்.ஸீ.எம். �ம்்ொ 
தனது ஆ்ரம்ெககல்வி்ய ஆங்கில 
்மொழியில் களுத்து்் 'Holy Family 
Convent' இலும் பினனர 5ஆம் 
ஆணடு வ்்ர சீனன்கொட்ட 
ஜூனியர ெொட�ொ்லயிலும் கற்்ொர. 
06ஆம் வகுபபு முதல் உயரத்ரம் 
வ்்ர ்கொழும்பு ்ொஹி்ரொக 
கல்லூரியில் கற்று, 1965ஆம் ஆணடு 
்கொழும்பு �டடககல்லூரிககு ்தரிவு 
்�யயபெடடொர.

அவர அங்கு �டடககல்லூரியில் 
'L.L.B' ெரீட்�யில் சி்பபு 
சித்தி்ெற்று 1970ஆம் ஆணடு 
அண்்ய பி்ரதம நீதிய்ர�ர எச்.என.ஏ. 
்ெரனொண்டொ மற்றும் ஏ.சீ.ஏ. அலஸ் 
முனனி்லயில் �டடத்த்ரணியொக 
�த்தியபபி்ரமொணம் ்�யது 
�டடத்த்ரணியொனொர. அதன பின 
்கொழும்பு மொவடட நீதிமன்த்தில் 
சிறிது கொலம் �டடத்த்ரணியொக 
ெணிபுரி்த இவர, களுத்து்் 
மொவடட

நீதிமன்த்திற்கு மொற்்லொகி 
இனறு வ்்ர (்ெொனவிழொ 
்கொணடொடும் வ்்ர) அ்த 
நீதிமன்த்தில் �டடத்த்ரணியொக 
ெணியொற்றி வருகின்்ம 
வி்�ட அம்�மொகும். அ்த்ெொல் 
தொன ஒரு �டடத்த்ரணியொக 
ெணியொற்றிக்கொண்ட ்கொழும்பு 
ெல்க்லககழகத்தில் '�ரவ்த�

வியொெொ்ர �டடத்தில்' 
டிப்ளொமொ்வயும் (1988) பூரத்தி 
்�யதொர.

்தொடர்தும் 50 வருட கொலமொக 
களுத்து்் நீதிமன்த்தில்

�டடத்த்ரணியொக சி்பெொக ெணி 
்�யது வரும் இவர, மூவின

மககளினதும் மதிபபி்ன 
்ெற்றுள்ள்ம குறிபபிடத்தககது.

�டடத்து்்யில் ்ெொனவிழொ்வக 
்கொணடொடும் எம். ஸி.எம்.

�ம்்ொ அண்மயில் �டடத் 
து்்யில் 50 வருடவிழொ்வக

்கொணடொடிய தரகொ நக்்ர 
பி்பபிடமொகவும் சீனன்கொட்ட்ய 

வசிபபிடமொகவும் ்கொணட மு�ம்மத் 
�ம்்ொவின ்மத்துனர

எனெதும் குறிபபிடத்தககது.
சீனன்கொட்ட ஜொமியயத்துல் 

ெொஸியதுஷ ஷொதுலியயொ கலொபீட
நிரவொக �்ெத் த்லவரும் 

சீனன்கொட்ட ெள்ளிச்�ங்கத்தின 
உெ த்லவருமொன �டடத்த்ரணி எம்.
ஸி.எம். �ம்்ொ, சீனன்கொட்ட்யச் 
்�ர்த கொலஞ்்�ன் மர�ூம்களொன 
்வ.எல்.எம். கரீம்,  மழீ�ொ 
தம்ெதிகளின சி்்ரஷட புதல்வ்ரொவொர.

நல்லத்த செொலகித�ொம்

நூ்லகத்துக்கு ஒரு நூல 

சிந்ததை செய் மைதம

சநஞ்சுக்கு நீதி

சட்�த்து்ையில ்பான்விழா கண�
சி்ேஷ� சட்�த்தேணி எம.ஸீ.எம. ெம�ா

5.  பு்நொனூறு
6.  ெதிற்றுபெத்து
7.  ெரிெொடல்
8.  கலித்்தொ்க 

6.  மது்்ரககொஞ்சி
7.  ்நடுநல்வொ்ட
8.  குறிஞ்சிப ெொடடு
9.  ெடடினபெொ்ல
10. ம்லெடுகடொம்

3.  சீவக சி்தொமணி
4.  வ்ளயொெதி
5.  குணடல்கசி

தேசும் ேடம்

சேொன் சமொழி அது சேொய்்ொ சமொழி

ifupa;ahtpy; fw;wtu;fs;...
ijupakha; epw;gtu;fs;...!

jiyefupy; ek; ngz;fs;

jiyepkpu;e;J epw;gjw;Fk;

fiy gyJq; frlwNt...

fUj;J}d;wpf; fw;gjw;Fk;

epiyGfopy; E}w;whz;ilj;

jhz;ba ew; fy;Y}up... “ifupa;ah!“

tpiykjpg;Ng apy;yh ek;

tpis epyNk thopa eP !

ey;yjpgu; e]Puhtpd;

Neu;j;jp> newp topf;fhl;ly;

nrhy;> gzpg;Gf; nfhj;Jiof;Fk;

Nju;r;rp epiw “Mrpupia

fs;.!“ Nru;e;Nj ek; K];ypk;

fz;kzpfs; “Kk;nkhopfs;“

fw;Waug; ghLgLk;...

fiyafNk thopa eP !

~Kjy; juj;jpy;| gps;isfis

Kd;Ndw;Wk; Kidg;GlNd

“Kjy; juj;jpy;“ gps;isfis

Kk;Kukha;r; Nru;f;fpd;whu;! - vq;fs;

Kjy; kfs; ghj;jpkh

`dh ,u;\hj; - jq;fkfs;

,jpy; ,d;W Kjy; ghjk;...!

“,y;k;“ jsNk thopa eP !

ifupa;ahtpy; fw;wtu;fs;

ijupakha; epw;gtu;fs;! - cd;

ik topapy; Kd;Ndwp

khz;Gfisg; ngw;wtu;fs;!

kUj;Jtj;jpy;> nghwpypaypy;...

ngUk; Gfioj; njhl;ltu;fs;

mu;g;gzpg;gha; mwpT+l;Lk;...

mwptfNk thopa eP !

fho;g;Gzu;r;rp fizfs; cidf;

ftpo;j;Jtplg; Nghtjpy;iy...!

Nfs; jhNa! ,q;F gyu; - cidad;wp

NtW ];$y; Nghtjpy;iy!

NkYkpjd; Kd;Ndw;w

Nkd;ikf;fha; xj;Jiog;Nghk;!

ehYjiy Kiw fz;l

ey;ytNs thopa eP !

Kd;dhy; “~ifupa;ah|“

Kd;Ndw mu;g;gzpg;gha;...

Kd;dhs; cioj;jtu;fs;...

Kd;dhs; mjpgu;fs;...

Mrpupag; ngUe;jiffs;...

ifupa;ah tsu;r;rpf;fha;

ifepiwaj; je;jtu;fs;...

~ehd;fhk; eguhfh| - me;j

ey;ytu;fs; Rtdj;jpy;

ey;ygb tho;tjw;F

ehnsy;yhk; gpuhu;j;jpg;Nghk;!

             

  N[. V. vk;. ,u;~hj; 
`{i]d; Mrpupau; 
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சமையல் கமை நிபுணர்
திருைதி ஷாைளா நிரஞசன்



cyfpy; caukhd ,lk; vJ vd;W Nfl;lhy; 
vtnu];l; rpfuk; vd;W tpuy; #g;Gk; 

Foe;ijAk; nrhy;yptpLk;. Mdhy; cyfpd; 
jho;thd ,lk; gw;wp ngupajhf ahUk; nghJ mwpT 
Nfs;tp Nfl;gjpy;iy. Nkw;Ff; fiu> ,];Nuy; 
kw;Wk; N[hu;jhd; vy;iyapy; mike;jpUf;Fk; 

rhf;flYf;Nf me;j 
ngUik Nru Ntz;Lk;. 
KOtJk; epyj;jhy; 
#og;gl;l ,e;j fly;> 
rhjhuz fly; kl;lj;jpy; 
,Ue;J 423 kPw;wu; fPNo 
,Uf;fpwJ. g+kpapd; Nky; 
XLfspd; tpupryhy; ,e;j 
,lk; ,d;Dk; jho;e;J 
nfhz;L Nghfpwjhk;     
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Nfypahf ele;j ngz; Gul;rp

mnkupf;f [dhjpgjpfspd; 

kuzk; gw;wp xU fzf;F 

,Uf;fpwJ. mJ mnkupf;fhtpy; 

gpugykhdJ. 1840 Mk; Mz;L 

njhlf;fk; mnkupf;fhtpy; ,Jtiu 

gjtpapy; ,Ue;j [dhjpgjpfspy; 

gyu; gjtpapy; ,Uf;Fk;NghNj 

,we;jpUf;fpwhuu;fs; vd;gJ njupe;j 

fij.

Mdhy; ,ij 

itj;J fzf;Fg; 

Nghl;L ghu;j;jNghJ> 

xU xw;Wik 

,Uf;fpwJ vd;W 

fz;lhu;fs;. ,jid 

~bngfhNdh rhgk;| 

vd;W nghJthf 

miof;fpwhu;fs;. 

mjhtJ ,Wjp 

,yf;fk; g+[;akhfTk; 

20 My; tFglf;$ba 

,yf;fj;ijf; 

nfhz;lJkhd 

Mz;by; mnkupf;f 

[dhjpgjpahf gjtp 

Vw;gtu; gjtpf; 

fhyj;jpy; capupoe;JtpLthu;fs; 

vd;gJ jhd; me;j rhgk;.

tpy;ypak; n`d;up `uprd; 

(1840)> mg;uh`hk; ypq;fd; 

(1860)> N[k;]; V fupgPy;l; (1880)> 

tpy;ypak; kf;fpd;yp (1900)> nthud; 

[p `hu;bd; (1920)> gpuhq;ypd; b 

&];nty;l; (1940) kw;Wk; N[hd; vg; 

nfd;db (1960) Mfpa [dhjpgjpfs; 

,t;thW gjtpf; fhyj;jpNyNa 

capupoe;jpUf;fpwhuu;fs;. 

vd;whYk; nuhdhy;l; uPfd; (1980) 

kw;Wk; N[hu;[; lgps;a+ G\;\plk; 

(2000) ,e;j rhgk; gopf;ftpy;iy. 

vd;whYk; ,e;j ,UtJk; 

gLnfhiy rjpapy; ,Ue;J capu; 

jg;gp ,Uf;fpwhuu;fs;.

,e;j tupirapy; mLj;J jw;NghJ 

gjtpapy; cs;s [dhjpgjp N[h 

igld; ,Uf;fpwhu;. mtu; gjtpf;F 

Nju;e;njLf;fg;gl;lJ 2020 Mk; 

Mz;L.  

  jho;thd rhf;fly;

 mnkupf;f [dhjpgjpfis gpbj;j rhgk;

kuzg; 
gLf;ifapYk; 
rpupg;Gf;fhl;batu;

 ehfupfj;ijNa mopj;j ku;k Neha;

ehk; ghu;g;gnjy;yhk; 
“vbl;” nra;ag;gl;l fhl;rpfs;

kj;jpa nkf;rpNfhtpy; tho;e;j m];nlf; 
kf;fs; kpfg;ngupa ehfupfj;jpw;F 

nrhe;jf;fhuu;fs;. Mdhy; 1500fspd; 
eLg;gFjpapy; Vw;gl;l ku;k Neha; xd;W 
me;j ,dj;jpdiuAk;> mtu;fspd; 
NguuirAk; xl;Lnkhj;jj;jpy; mtu;fsJ 
tuyhw;iwAk; 
mopj;Jtpl;lJ. 
INuhg;ghtpd; 
ngupak;ik Nghd;w 
NehNa mtu;fspd; 
mopTf;Ff; 
fhuzk; vd;W 
guyhd $w;W 
xd;W ,Uf;fpwJ. 
,e;j ku;k Neha; 

me;j kf;fspy; 80 tPjkhdtu;fis 

mopj;Jtpl;ljhf tuyhW 

nrhy;fpwJ. 

fha;r;ry;> jiytyp> fWg;G epwj;jpy; 

rpWePu;> fWg;G epwkhFk; ehf;F 

kw;Wk; rpy rk;gtq;fspy; fz;> 

g+f;F kw;Wk; thapdhy; 

,uj;jk; nfhl;Ljy; 

Nghd;w mwpFwpfs; ,e;j 

Neha; ghjpj;jtu;fsplk; 

,Ue;J ntspg;gl;lJ. 

,jdhy; ntWk; Ie;J 

Mz;LfSf;Fs; Rkhu; 

15 kpy;ypad; m];nlf; 

kf;fs; ,we;jhu;fs;.  

mnkupf;fhtpd; gpugy eifr;Rit ebfu; kw;Wk; 
Ngr;rhsu; nuhkl;dp lq;fu;gPy;l; %isapy; 

rj;jpu rpfpr;ir xd;Wf;fhf 2004 Mk; Mz;L nyh]; 
VQ;ry; kUj;Jt ikaj;jpy; mDkjpf;fg;gl;lhu;. 
mg;NghJ vt;tsT fhyk; kUj;Jtkidapy; 
,Ug;gPu;fs; vd;W mtuplk; eyd; tpUk;gpfs; 
Nfl;lhu;fs;. mg;NghJ $l mtu; $wpa gjpiyf; 
Nfl;L vy;NyhUf;Fk; rpupg;Gj; jhd; te;jJ. ~vy;yhk; 
ed;whf ele;jhy;> xU tuhj;jpy; te;JtpLNt. mg;gb 
,y;yhtpl;lhy; xd;wiu kzpj;jpahyk; NghJkhdJ| 
vd;whu;.

2004 xf;Nlhgu; 5 Mk; jpfjp MW thuq;fs; 
fopj;J mtu; jdJ 82 MtJ tajpy; kuzpj;jhu;. 

பிர்தௌஸ்
சஞசசாரம்
பூக�சாள

xU ehisf;F 40 epkplk; ehk; Kw;whf fz; 
ghu;itia ,oe;jpUg;gJ njupAkh? cq;fsJ 

fz;fs; efUk;NghJ %is cq;fsJ ghu;itia 
jLj;JtpLk;. mjid njupe;J nfhs;s Ntz;Lk; 
vd;why; fz;zhbf;F Kd; epd;W fz;fis efu;j;jpg; 
ghUq;fs;. mJ xNu ,lj;jpy; ,Ug;gJ Nghyj; 
jhd; njupAk;. ,jidNa Saccadic masking vd;W 
miog;ghu;fs;. ,e;j nraw;ghL ,y;yhtpl;lhy; 
nfkuhitNa gpbf;fj; njupahj xUtd; vLj;j 
jpiug;glk; Nghy> fhl;rpfs; vy;yhk; mire;Jnfhz;L 
,Uf;Fk;. vdNt> ehk; ghu;f;Fk; midj;J fhl;rpfSNk 
fr;rpjkhf vbl; nra;ag;gl;lit.  
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பரீட் இகபபால்
யபாழ்பபபாணம்

எழுத்தாளர் 
சுஜாதாவின் இனிய   

   நினைவுகள்

சுஜபாதபா 
தமிழகத்தின் 

குறி்பபிடத்தகக 
எழுத்தபாளரகளில் 
மிகவும் 
முககியமபானவரபாவபார. 
இவரது இயற்பயர 
ரஙகரபாஜன். 
தனது தனி்பபட்ட 
கறபனன மறறும் 
்மபாழிநனடயபால் 
அவர பல வபாசகரகனள 
கவரந்துளளபார. 

எழுத்ாளர்களில் நைக்கு யாம்ரத 
ப்ரியவில்மலை என்ாலும், நிச்சயம் சுஜா்ாமவ 
ப்ரியாைல் இருக்்க வாய்பபில்மலை. ்னனுமைய 
எளிமையான எழுததுக்்களால் ெலைம்ரக் 
்கவர்ந்வர. இது ைட்டுைல்லை, இவருமைய 
எழுததுக்்கள் மி்கவும் எளிமையானது, 
்கடினைான வாரதம்்கமள, வாக்கிய 
அமைபபு்கமள பி்ரயயாகிக்்காைல் எளிமையா்க 
ம்கயாண்டிருபொர.

சுஜா்ா, ப்சனமனயில் திருவல்லிக்ய்கணியில் 
உள்ள ப்பெக் குளததின ப்ற்குத ப்ரு 
வீதியில் சீனிவா்ச ்ரா்கவன, ்கண்்ணம்ைா 
்ம்ெதியினருக்கு 1935 ஆம் ஆண்டு யை ைா்ம் 
3 ஆம் தி்கதி பி்ராை்ணக் குடும்ெததில் பி்்ந்ார. 
்்நம் சீனிவா்ச ்ரா்கவன மின்சா்ரததும் 
அதி்காரி. அம்ைா ்கண்்ணம்ைா, ஒரு ெ்ணக்்கா்ரக் 
குடும்ெததில் இரு்நது வ்ந்வர. ்ரங்க்ராஜனின 

அண்்ணன   கிருஷ்ணைாச்சாரி ஒரு மவததியர, 
்ம்பி ்ராஜய்காொலைன ப்ாமலைதப்ாைரபு 
இனஜினியர. ்ஙம்கயின பெயர விஜி. ஸ்ரீ்ரங்கம் 
ஆண்்கள் உயரநிமலைப ெள்ளியில் ெள்ளிப 
ெடிபமெ முடித் சுஜா்ா, திருசசி புனி் யஜா்சப 
்கல்லூரியில் பி.எஸ்.ஸி ெடிபமெ முடித்ார. 
அ்ன பினனர ப்சனமன வ்ந் சுஜா்ா, ப்சனமன 
ப்ாழில்நுட்ெக் ்கல்லூரியில் மினனணுவியல் 
்கற்்ார. திருசசி புனி் யஜா்சப ்கல்லூரியில் 
முனனாள் இ்நதிய ஜனாதிெதி அபதுல் ்கலைாம், 
சுஜா்ா ஆகியயார ஒய்ர வகுபபில் ெடித்ார்கள்.

அ்ன பினனர ைததிய அ்ரசுப ெணியில் 
ய்சர்ந்ார, பைல்லியில் மு்லில் ெணியாற்றினார. 
14 ஆண்டு அ்ரசுப ெணியில் இரு்ந் சுஜா்ா 
பினனர பெங்களூர ொ்ரத இலைக்ட்ய்ரானிக்ஸ் 
நிறுவனததில் இம்ண்ந்ார. அஙகு ய்ரைார்கள் 
குறித் ஆய்வுப பிரிவிலும் யைலும் ெல்யவறு 
பொறுபபு்களில் ெணியாற்றினார. பினனர 
பொது யைலைதி்காரியா்க உயர்ந்ார. மினனணு 
வாக்குப ெதிவுப பொறிமய உருவாக்்க முக்கிய 
்கா்ர்ணைா்க இவர இரு்ந்ார. இம் உருவாக்கிய 
ொ்ரத இலைக்ட்ய்ரானிக்ஸ் நிறுவனததில் முக்கிய 
உறுபபின்ரா்க இரு்ந்ார சுஜா்ா. இபபொறிமய 
உருவாக்கிய்ற்்கா்க சுஜா்ாவுக்கு “வாஸ்விக் 
விருது” வழங்கபெட்ைது. ெ்வியிலிரு்நது ஓய்வு 
பெற்் பினனர ப்சனமனக்குத திரும்பினார.

பெங்களூரிலிரு்நது 
ப்சனமனக்குத திரும்பியதும் 
அறிவியமலை ஊை்கம் மூலைைா்க 
ைக்்களுக்கு எளிமையான 
பைாழிநமையில் ப்காண்டு 
ய்சரபெம் ்னது இலைக்்கா்க 
ப்காண்டு ப்சயற்ெட்ைார.

சுஜா்ாவின மு்ல் ்கம் 
1953 ஆம் ஆண்டு சிவாஜி என் 
ெததிரிம்கயில் பவளிவ்ந்து. 
சிறு்கம்்கள், நாவல்்கள், 

நாை்கங்கள், அறிவியல் நூல்்கள், 
்கவிம்்கள், ்கட்டும்ர்கள், 

திம்ரபெை ்கம்-வ்சனங்கள், 
ப்ாமலைக்்காட்சி நாை்கங்கள் என ெலை 

தும்்களில் ்ன முததிம்ரயிமனப ெதித்வர 
சுஜா்ா. 

இவருமைய "இைது ஓ்ரததில்" என் சிறு்கம் 
1962 ஆம் ஆண்டு குமு்ம் இ்ழில் ்ரங்க்ராஜன 
என் பெயரில் பவளிவ்ந்து. குமு்ம் இ்ழில் 
யவப்ாரு எழுத்ாள்ரான ்ரா. கி. ்ரங்க்ராஜனின 
பெயரும் இவர பெயரும் வா்ச்கர்களுக்கு 
குழபெைா்க இரு்ந்்ால் ்ரங்க்ராஜன ்ன 
அனபு ைமனவி பெய்ரான “சுஜா்ா” மவத ்ன 
புமனபபெய்ரா்க மவததுக் ப்காண்ைார. 

சுஜா்ா இலைக்கியம், நாட்ைார வழக்்காறு, 
்மிழ்ச ப்சவ்விலைக்கியம், துபெறியும் 
்கம், அறிவியல் ்கம், சிறு்கம், புதினம், 
குறும் புதினம், நாை்கம், திம்ரபெைம், 
்கணிபபொறியியல், இம்ச எனறு ெலை 
ொணி்களிலும் வம்க்களிலும் எழுதியுள்ளார. 
புதினங்கள், சிறு்கம்்கள், நாை்கங்கள், ப்ாம்க 
நூல்்கள் என இருநூற்றுக்கும் யைற்ெட்ை நூல்்கள் 
எழுதியுள்ளார. ஒரு ்கவிம்த ப்ாகுபபும் 
ெமைததுள்ளார. சுஜா்ாவின எழுததுப ெணிமயப 
ொ்ராட்டி அவருக்கு ்மிழ்க அ்ரசின ்கமலைைாைணி 
விருதும் வழங்கபெட்டுள்ளது. அறிவியமலை 
ஊை்கம் மூலைைா்க ைக்்களிைம் ப்காண்டு 
ப்சன்்ற்்கா்க அவம்ரப ொ்ராட்டி ய்சிய 
அறிவியல் ப்ாழில்நுட்ெக் ்கழ்கம் அவருக்கு 1993 
ஆம் ஆண்டு விருது வழஙகிக் ப்கௌ்ரவித்து. 

சுஜா்ா திம்ரபெை வ்சனம் எழுதிய 
திம்ரபெைங்கள் எ்நதி்ரன, சிவாஜி, அ்நநியன, 
இ்நதியன, மு்ல்வன, யொய்ஸ், ய்ராஜா, ஜீனஸ், 
ஆய்் எழுதது, உயிய்ர, வ்ரலைாறு, ்கனனததில் 
முத்மிட்ைால், ப்சல்லையை, விசில் எனெனவாகும்.

்ரங்க்ராஜன, சுஜா்ா ்ம்ெதியினரின இரு 
பு்ல்வர்கள் ய்க்சவா பி்ர்சாத, ்ரங்கா பி்ர்சாத 
ஆகியயார அபைரிக்்காவில் வசிதது வருகின்னர.

இறுதிக் ்காலைததில் உைல் நிமலை யைா்சைான்ால் 
ப்சனமன அபெயலைா ைருததுவைமனயில் 
ய்சரக்்கபெட்ை சுஜா்ா சிகிசம்ச 
ெலைனினறி 2008 ஆம் ஆண்டு 
பெப்ரவரி ைா்ம் 27 ஆம் 
தி்கதி ்னது 72 ஆம் வயதில் 
்காலைைானார. சுஜா்ாவின 
இறுதிச ்சைஙகு்கள் ப்சனமன 
பெ்சனட் ந்கர ையானததில் 
நமைபெற்்ன.

 
Fathima Hanifa & Fathima Haya (Twins)

நபாஙகல்ல, மங்கதர, துல்ஹிரிய
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 புகைப்படம் நமது வாழ்வின் 
வழித்தடம். புகைப்படம் வழியாைவவ 
வாழ்கவத திரும்பிப ்பார்க்கிவ�ாம்.
அது வரலாற்�ழுததுபவ்பான்� 
வடிவம். புகைப்படம் ஒரு ைகல  ஒரு 
ைாட்சி  அது ஒரு வலிகம  அழகு சக்தி.
வாழ்வியலிலிருந்து பிரிக்ை முடியா்த நிழல்.

புகைப்படத ்்தாழிநுட்்பம் ்்தாடங்கிய 
ைாலம் மு்தலாை அது உலகின் 
ைாட்சிப்படமாை அகமகி�து.1826இல் 
வ�ாஸப கநஸவ்பார் நீபஸ 
புகைப்படதக்தத ்்தாடங்கினார். அ்தறகு 
முன்வ்ப புகைப்படக் ைருவிக்கு விததிட்டவர். 
1985இல் ஈராக் ்பஸராவில் வ்தான்றிய 
அல்்ஹஸன் என்்பார். நீணட வரலாறறின் 
்்தாடக்ைம் இவர்.

1839இல் லூயிஸ டிகுவர ்பாரிஸில் 
வ்பால்வர்டு வைாவில் மறறும் 
அருகிலுள்ள ்்தரு என்்பவறக�த 
்தன் ை்மரா ைணணில் அடக்கினார். 
இது்தான் உலகின் மு்தலாவது ்தனிந்பர் 
புகைப்படம்.

அங்்ஙனம் ்்தாடங்கிய ை்மரா- 
அகடக்ைப்பட்ட அக� எனும் 
்்பாருளுகடயது. கிவரக்ை ்மாழியில் 
Photo என்்பது Light Graphein Draw. Photo 

Graphy என்�ால் ஒளிவயாவியம்.
உணகமயில் ை்மரா தூரிகை 

வ்பான்�து. புகைப்படக்ைாரனின் 
ைணைள அ்தனூவட வகரயும் 
ைாட்சிைள அறபு்தமானகவ, 
உயிர்பபுமிக்ைகவ, உன்ன்தமானகவ. 
அ்தனால்்தான் ஒளிப்படங்ைள 

்ைாணடாடப்படுகின்�ன. அகவ 
உணர்கவ ்வளியிடு்பகவ. 

அடக்கு முக�கய, 
வறுகமகய, 

வ்பாகர, 

விடு்தகலகய, சு்தந்திரதக்த, 
சமா்தானதக்த்யல்லாம் வ்பசு்பகவ. 
புகைப்படங்ைக்ள முன்னிறுததிய 
இத்தகைய வ்பாராட்டங்ைள உலகில் 
அதிைமுள்ளன.

ஒளிப்படங்ைளின் குரல்ைள 
உறுதியானகவ. எழுததுக்கு அப்பாலான 
அல்லது ்மௌனததுக்கு அப்பாலான 
குரல்ைள அகவ.

இன்று ஒளிப்படத்்தாழிநுட்்பம் 
வ்ளர்வகடந்்த சூழலில் ஒளிப்படங்ைள 
வ்ளர்ச்சி ைணடன.ஒளிப்படக்ைாரர்ைளின் 
ைணைள ஒளிபுைா இடங்ைளிலும் புகுந்து 
்தரிசிக்கும் உயிர்ததுடிப்பானகவ. 
உணர்வுததுடிப்பான ்படங்ைக்ளக் 
ைாட்சிப்படுததுகின்�ன அகவ. 
இதுமானிட வாழ்வியலின் ்வட்டுமுைக் 
ைாட்சியைம்்தான்.

உலைம் முழுவதும் வ்ளர்ந்து 
நிறகும் புகைப்பட நிறுவைங்ைள, 
்தனியாள முன்்னடுபபுைள 
்ைாணடாடும் புகைப்படக் ைணைாட்சிைள 
வ்பசும்்படியானகவ. ஒளிப்பட ரசிைரின் 
அழகியல் உணர்கவ, சிந்்தகனப 
புலதக்த, வ்தடலார்வதக்த,ைற்பகன 
வ்ளதக்த, ய்தார்த்த நிகலகய 
என்்�ல்லாம் தூணடிவிடும் ைருவி இந்்தப 
புகைப்படம் என்கி� ஒளிப்படம்்தான். 
புகைப்படச்சட்டைததுக்குள அது ைாட்சிகய 
அடக்கியிருந்்தாலும் அது ்வளிப்பரபபும் 
உணர்வுக்கி்ளர்ச்சி அலாதியானது  
ைவனிபபுக்குரியது. அணகமயில் 
அக்ைகரப்பறறிலும் மகலயைததிலும் 
நிைழ்்்பற� புகைப்படக்ைணைாட்சிைளும் 
இ்தன் ்்தாடர்ச்சிை்ளாகும்.

சட்டைததிறகு ்வளிவய 
ஒளிப்படம் கி்ளர்ததும் உணர்வும் 
வ்தடலும் ைற்பகனயும்கூட மிகுந்்த 
அவ்தானததிறகுரியனவாகும். 
இன்னும் ஒளிப்படம் 
பிரைாசிக்ைட்டும்.

 

ஒரு மீக்ைணம்
சி்தறிறறுச்்சால் ்சால்லிலிருந்து ்சால்
அனல் ்ைாதிக்கும் ைாலம்
சாந்்தததின் உருவகமயப ்்பரு முயல்வு

விடிைாகலச்்சால்்லடுதது ்மல்லகமதி பூததிடும் வ்பரவா
முடிவதில்கல முடிவவ்தயில்கல
சூர்யன் வ்பா்லாரு ஒளிச்்சால் ைாண
சூர்யகனதவ்தடும்  நீளநகட அகலவில்
்்பரும்்்பாழுது ைகரந்திறறு

ைகரயும் ்்பாழுது வ்தாறும் இருள ைருமிருள
ைகரயும் ்்பாழுது வ்தாறும் குரல் அழுகுரல்

ைருமிருளில் ைலந்்த்்தாரு அழுகுரகல்யடுதது  வீசிறறுப 
்்பாழுது வீசுந்திகச வ்தாறும் இகசயடங்ைா விகச

ைதிர்்பட்டுச்சிலிர்க்கு்மாரு நிலம்
ைதிர் ்பட்டுததுளிர்க்கு்மாரு வவர்
ைதிர் ்பட்டுச் சிவக்கு்மாரு முைம்
வ்தடலில் நழுவிற்�ாரு மீச்்சால்

வழி ்நடுைச் சி்தறுணட ்சால்லின் ைனலில்
உயிர்க்கி�து எழு்த்வாணணா மீக்ைவிக்த

 

மணணுக்கும் விணணுக்குமிகடயில் உலாவித திரியும் ைாறறுப வ்பாலவுமானது 
ைவிக்த. இயறகை ஒரு ைவிக்த. ஐம்பூ்தமும் ைவிக்த. வாழ்்வாரு ைவிக்த.ஈரம் 
சுரக்கும் இ்தயததில் ைசியும் உன்ன்தம் ்தான் ைவிக்த. ைவிக்த எல்கல ைடந்்த 
உயிர்பபு நிகல. பிர்பஞசததின் சாறு பிழிவு.மனக்ைண முன் விரியும் ைாட்சிக்கும் 
ைருததுக்கும் உணர்வும் உருவுமளிதது ்மாழியால் ைட்டகமயும் ஒரு ைட்டுறு 
்சயற்பாடு்தான் ைவிக்தச்்சயல்வா்தம். அன்�ாடங்ைளில் வசைரமானவறக� 
ைவிஞன் அகசவ்பாடும் சமயததில் ைவிக்தச்்சயல் நிைழ்கி�து.

இவவணணம் ைவிக்தச்்சயல் புரி்பவர்ைள ்பல்லாயிரம் ்பல்லாயிரம் 
வ்பர்.'விட்மன் என்்பது மிைச்சி�ந்்த உயர்ந்்த ்்பயர்''என மைாைவி ்தாகூர் 
புைழ்ந்துகரக்கும் ்்பயர்க்ைாரர் வால்ட் விட்மன் மணணுக்கும் விணணுக்கும்  
எல்கல ைாண்ப்ளவும் வநசதக்த விரிதது கவத்தவர்.

'ஆதமா ்தனது ்பாக்தகயத ்தாவன வகுததுக் ்ைாளளும்'' என்்பார் 
விட்மன். வால்ட் விட்மனின் ்பாக்த விசாலமானது, மனி்தர்ைளுக்ைானது சமூை 
நீதிக்ைான, மறுக்ைப்பட்ட மக்ைளின் குரலலானது. ைவிக்த எனும் ஒளியாலானது. 
அ்மரிக்ைாவின் ஒபபுயர்வற� ைவி 1819 இல் ்ஹணடிங்டன் கிராமததில் 
பி�ந்்தவர். வறுகமயில் துவணடவர். சிறுவர் ்்தாழிலாளியானவர். இரவிவல ஓர் 
ஒப்பற� ைவிஞன் உருவாகிவிட்டான் எனும்ளவு 'புல்லின் இ்தழ்ைள'' 1855இல் 
்தந்்தவர். லாங்க்்்பவலாவின் ைருத்தாழதக்தயும், எமர்சகனபவ்பால மனி்தத 
்்தாடர்பு குறித்த ்பார்கவகயயுமுகடயவர்.

விட்மன் ்தன் ைவிக்தைக்ளக் ்தன்னில் இருந்து ் ்தாடங்கி ்தன்னிவல முடிக்கி�ார். 
நலங்கிளளி ்மாழி்்பயர்த்த 'வால்ட் விட்மன் ைவிக்தைள'' ்பனுவலில் ைகடசிக் 
ைவிக்த 'ைகடசிபபிரார்த்தகன''.

ைகடசியாை மிைமிை ்மன்கமயாை
வலிகம வாயந்்த வைாட்கட வ்பான்�
பூட்டப்பட்ட பூட்டுைளின் பிடிபபிலிருந்து
நன்கு மூடப்பட்ட ை்தவுைளின் ்பாதுைாபபிலிருந்து
நான் விடு்தகல ்்பறறு வமவல வமவல
எடுததுச் ்சல்லப்பட வவணடும்.

ஓகசயின்றி வநராை, நான் ஊர்ந்து ்சல்வவன்.
்மல்லிய குரவலாகசவயாடு
ைனி்வன்னும் சாவியால் பூட்டுக்ைக்ளத தி�ந்து,
ஓ! என் ஆன்மாவவ! ை்தவுைக்ளத தி�ந்து விடு
்மன்கமயாை மன்வழுச்சிச் சிறிதுமில்லாமல்!
ஓ! அழி்வயதும் ்தகசவய!
உன் பிடிபபு வலிவானவ்த!
ஓ! என் அன்வ்ப!
உன் பிடிபபு வலிவு மிக்ைது!

 

இனிகமக்குரல் ஓயந்து விட்டது. இலங்கை ஒலி்பரபபு ஊடை 
வரலாறறில் ஓர் ஆளுகம அகடயா்ளம் சனூஸ மு்ஹம்மத 
்்பவராஸ.

ஒலி்பரபபு, சமூை, அரசியல் ்சயற்பாட்டா்ளரான சனூஸ 
எண்பதுைளில் மீகச துடிக்கும் இ்ளம் வயதில் வா்னாலிக்குள 
ைால் கவததுப பின் ஆழக்ைாலூன்றி நிமிர்ந்து விருட்்ஷமானவர்.

ஒலி்பரபபுததுக�யின் உறகூறுைளில் ்தன்தி�கமைக்ளச் 
்சலுததி ்சழுகம ைணடவர். அழகு பூத்த இனிய குரலால் 
வநயர்ைக்ள வசீைரித்தவர் சவைா்தரர் சனூஸ மு்ஹம்மத 
்்பவராஸ. ்்தன் இலங்கையிலிருந்து ்தமிகழ உச்சரிபபின் 
உச்சததுக்குக் ்ைாணடு வந்்த்தனூடாை வியபவ்பாடு 
்பார்க்ைப்பட்டவர். இன்்தமிழின் ்சாந்்தக்ைாரர். ஒலி்பரபபின் 
சைல ்பாணிைளிலும் ்தன் அழகு குரகலப்பாயச்சியவர். ்சயதி 
வாசிபபு, நிைழ்ச்சி முன்கவபபு, ்தமிழ்ச்வசகவ, முஸலிம் வசகவ, 
்்தாடர் ைகலயை அறிவிபபு, வர்த்தை வசகவ,்்தன்�ல் ைகலயை 
அறிவிபபு, ைவிக்த, சிறுைக்த, இகசயும் ைக்தயும் வாசிபபு, 
நாடை ஒலி நடிபபு, ை்ள அறிவிபபு, வி்ளம்்பர நடிபபு, வி்ளம்்பர 
அறிவிபபு என அறிவிபபின்  சைல நுணுக்ைங்ைக்ளயும் 
்தன்னைதவ்த ்ைாணடு மிளிர்ந்்தவர்.

உச்சரிபபு, ஏற� இ�க்ைம், ்சயதிபபிரதி குழுகமயாக்ைம் என 
உணர்வு பூர்வ வாசிபபின் ஒரு ைால ்வளிப்பாடு அவர். ஒரு 
சுயம்புத வ்தாற�மாகி  நின்று வா்னாலியின் இகட்வளிைக்ள 
நிரப்பம் ்சய்தவர் சனூஸ மு்ஹம்மத ்்பவராஸ. அவரது 
ஒலி்பரபபு சார்ந்்த கூர்ந்்த ்பார்கவயும் ஒலி்பரபபுக்குறித்த 
வ்தடலும், ஆங்கில ஞானமும் அவரது ஆளுகமப்பரபக்ப 
உறுதிப்படுததிறறு.

அரச வா்னாலி விருதிகன ்சயதி வாசிபபுக்ைாை இரு 
்தடகவைள ்்பறறுக்்ைாணடகம  ஞா்பகிக்ைத்தக்ைது. 
சுபரா கிவரட் அறிவிப்பா்ளரான சனூஸ 
்தமிழ்ச்வசகவக்ைட்டுப்பாட்டா்ளராை, முஸலிம் வசகவப 
்்பாறுப்பா்ளராை, வா்னாலிப்பயிறசிபபிரிவு ்்பாறுப்பா்ளராை, 
விரிவுகரயா்ளராை உயர்ந்து நின்�வர்.

்தமிழ் உச்சரிபபுக்ைகல குறிதது அதீ்த வ்தடலும் ஞானமும் 
்ைாணடவர். ைட்டுகர எழுதக்த எழுததூடைததில் ்பதித்தவர்.

சனூஸ மு்ஹம்மத ்்பவராஸ வநயமிக்ை ஊடை மானுடர்.
அவரது ஒலி்பரபபுததுக� ஆளுகமகய இ்ளம் ஊடை உலைம் 
கைக்்ைாளளு்மன நம்்பலாம்.

செய்தி வாசிப்பின்
செழுமைக் குரல்

சிறகு நுனியில் 
விரிதிமர

சி�குநுனி நுணகமயான ைகல இலக்கிய திகர 
சார் ்சயற்பாட்டுத ்்தாடர் ்ைாணடது.

அ்தன் மூன்�ாவது சர்வவ்தச திகரப்பட விழா 
டிசம்்பரில்'மகழக்குள திரியாமல் திகரக்குள 
வாருங்ைள''அகழபபில் நிைழ்வுற�து. திகர 
்மாழியின் நவீன ்பாயச்சல் ்தமிழிலும் ைனதியுறும் 
பின்புலததில் இத்தகைய திகரவிழாக்ைள ைவனம் 
்்பறுவன.

இ்தனால் திகர்மாழி குறித்தான 
ைக்தயாடல்ைளும், ைருதவ்தற�ங்ைளும்  மிகுந்து 
நிறகும். இத்தகைய ைாலததில் திகரயில் முன்னம் 
முன்னிறுததிய சிவனமா ைட்டுமானங்ைக்ள 
்தைர்ததி நவீன - ைாததிரமான சிவனமாக்ைள வந்து 
வசர்ந்து விட்டன. ஆயினும் சிவனமா நுைர்வுக் 
ைலாசாரம் புதுகமயுற� அல்லது ைாததுரமுற� 
அ்ளவு வ்பா்தா்்தன்்பது குறித்த அவ்தானிபபும் 
முக்கியமானது.

சி�குநுனி ைகல, இலக்கிய, திகரயாடல் 
்சயற்பாட்டுத்த்ளததில் ்்தாடரலாம் வ்பாக்கிகனக் 
்ைாணடுள்ளது.

்்தாகலக்ைாட்சித திகரப்படம் அல்லது 
குறுந்திகரப்படம்   என்� எணணக்ைருகவ 
முன்னிறுததும் சி�குநுனி ்சயற்பாட்டா்ளர் ஆதமா 
�ாபிர் மிகுந்்த அவ்தானிபபுக்குரியவர். மூன்�ாவது 
சர்வவ்தச திகரவிழாவில் 'அப்பா' உளளிட்ட 
திகர ்மாழிக்ைாட்சிைக்ள திகர வாசைர் வாசிக்ை 
முடிந்்தது.

�ாபிர் எழுதி இயக்கிய 
ஆவணப்படமாைபவ்பசப்படும் '்நாச்சி முகன 
்தர்்ஹா- சைவாழ்வின் ைகடசிக்வைாட்கட''2021 
ஒக்வடா்பரில் ்வளிவந்்தது. ்தமிழ் முஸலிம் 
சைவாழ்வின் உயிர்ததுடிபக்ப வரலாறறுத ்தடததின் 
நிைழ்வுைள 10வட திகர ்மாழியாக்கியுள்ளார் 
ஆதமா. கிழக்கின் ்தமிவழாடு வாழ்ந்்த இரு 
சமூைங்ைளிகடவயயான சமூை, ைலாசார, 
்பண்பாட்டு, அரசியல், வநாக்கின் ்வட்டு முைம் 
இந்்தக்ைகடசிக்வைாட்கட. சைவாழ்கவ அவாவுறும் 
மக்ைள கூட்டததின் ்பகடபபு. ைாட்சி, இலததிரனியல் 
விவரண இ்தழா்ளரான ஆதமா சமூை 
மாற�ததுக்ைான சிவனமாகவ சி�கு நுனியில் திகர 
்வளியாக்கி வருகி�ார். வாழ்ததுக்ைள.
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என்னதான கராத்தயில் பிளாக் பெல்ட் 
வாங்கி்னாலும், ப�ாறி நாய் துரததி்னால் 

ஓடிததான ஆகணும்.

Wife: என்னங்க ப�ததுட்்ா 
ப�ாரக்கததுல husband & wife தனியா 

தான இருக்கணுமா?
Husband: அத்னால தாண்டி அது 

ப�ாரக்கம்...!

ஒரு எறும்பு நின்னச�ா ஆயிரம் 
யான்னனய கடிக்கும், ஆ்னா ஆயிரம் 

யான்னகள் நி்னச�ாலும் 
ஒரு எறும்னெயும்  கடிக்க முடியாது.

அதிகமா ்மக்கப் ்ொடுற 
பெண்ணும், பராம்ெ நாளா டீ 

கன்யில இருக்கிற ெணிசும் நல்லா 
இருநததா �ரிததிர்ம இல்னல.....  

என்னதான ஒரு பொண்ணு ்ொட்்்ாவுல 
்தவனத ்ொல இருநதாலும், அவ 

பநகட்டிவல பூதம் ்ொலததான 
இருப்ொள்!!!!

காதலன : அன்ெ, நம்ம கல்யாணதத எங்க 
குடும்ெததுல ஏததுகி் மாட்்்ங்குறாங்க..

காதலி : நம்ம கல்யாணதனத தடுதது 
நிறுதத அவங்க யாரு ?

காதலன : என்்னா் மன்னவியும், 
மாமியாரும்..........

ெஸ்சுல கபலக்்்ர 
ஏறி்னாலும், முதல் சீட் 
டினரவருக்குத தான.

்வரக்னல ்வரல இருநது வரும்,
அ்த மாதிரி

பகாண்ன்க்க்னல 
பகாண்ன்யிலிருநது வருமா?

ஊருக்்க ்கக்குற மாதிரி �ததமா 
பகாறட்ன் விட்்ாலும், .......... உன 

குறட்ன்னய நீ ்கட்க முடியாது.
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தஞ்சை டி.என்.ரா்ையா 
தாஸ் இயற்றிய இப்ாட்ை, 
திருச்சி லைாகநாதன் 
்ாட S.V.ரரஙகா ராவ் 
நடித்துள்ார். 1957ஆம் 
ஆண்டு தி்ரக்கு வநத 
"ைாயா ்ஜார்" என்்ற ்டத்தில் 
இடம்ர்ற்்ற ்ாடல் இது. 
இன்றும் கூட இநதப ்ாட்ை 
லகட்கும் ல்ாரதல்ைாம் 
வாய் ஊறும். ைனம் 
ஆனநதை்டயும். ்ாடலுக்லக 
இவ்வ்வு வலி்ை 
இருநதால், இநத சை்ையல் 
க்ையில் ஈடு்ட்டால் 
எவ்வ்வு ஆனநதம் ஏற்்டும். 
சை்ையல் க்ையிை ர்ண்கள 
சைாைார்த்தியசைாலிக்ாக 
இருநதாலும் அவர்களுக்கு 
சைரி  நிகராக ஆண்களும் 
இன்று அக்க்ையில் 
க்்கட்டி வருகி்றார்கள. 

பொதுவாகவவ சமையமைப 
பொறுத்தவம்ர நிமைய ்ரகசியஙகள் 
ஒளிந்து பகாண்டிருக்கினைன. வி்தம் 
வி்தைாக நாம் சமையல் பசய்தாலும், நாம் 
விரும்பி சமைக்க நிமனக்கும் சிைருமைய 
மக ெக்குவம் நைக்கு வருவவ்த இல்மை. 
அம்ைாவின மகபெக்குவம் அந்்தத ்தாயின 
பிள்மளைகளுக்குக் கூை வருவதில்மை 
எனைால் ொர்ததுக் பகாள்ளுஙகள். 
அவர்கள் பசயவம்த அருகில் நினறு 

ொர்த்தால் கூை அவ்த வொல் நாமும் 
பசய்தால் ருசி வருவதில்மை. அ்தற்கு 
எனன கா்ரணம் ப்தரியுைா? மகபெக்குவம் 
எனெது சிறுசிறு ்ரகசியஙகமளை 
உள்ளைைக்கியது ஆகும். 

சமையல் எனெது ஒரு கமை. அதில் 
கற்றுக் பகாள்ளை வவண்டிய நிமைய 
விஷயஙகள் உள்ளைன. எல்வாம் சிறு 
சிறு விஷயஙகள் ்தான. எம்தபயல்ைாம் 
வொை வவண்டும் எனெது ப்தரிந்து 
விடைால் ைடடும் நீஙகள் சுமவயாக 
சுபெ்ராக சமைதது விை முடியாது. அம்த 
எபெடி வொை வவண்டும் எனெதில் ்தான 
சூடசுைவை இருக்கிைது. அது வொல் 
சிறு சிறு விஷயஙகள் பசயவதில் சிை 
பொருடகமளை வசர்த்தால் அ்தன ருசியும், 
ெயனும் அொ்ரைாகிவிடும். 

அவவாறு சமையல் கமையில் அசததி 
வரும், ைற்ைவர்களும் அக்கமையில் 
அசததுவ்தற்கு ஏற்ை வமகயில், ்தான 
கற்றுக் பகாண்ை அக்கமைமய கற்றுக் 
பகாடுதது வரும் ஒரு பெண்ைணி ்தான 
Shamala Niranjan சமையல் கமை 
்ரகசியஙகமளையும் நுணுக்கஙகமளையும் 
அறிந்து பகாள்ளை 

அவம்ர அண்மையில் அணுகிய வொது 
கிமைத்தத ்தகவல்கமளை இஙகு ெகிர்ந்து 
பகாள்கிவைாம்.

 நீஙகள் எஙகு பிைந்தீர்கள்? எஙகு 
வளைர்ந்தீஙகள்? எஙகு கல்வி கற்றீஙகள்? 
இபபொழுது எஙகு இருக்கிறீஙகள்? 
எனன பசயறீஙகள்? நீஙகள் திருைணம் 
முடிதது விடடீஙகளைா? எத்தமன 

பிள்மளைகள்? இவவாறு உஙகமளைப ெற்றிக் 
கூறுஙகவளைன. 

நான பிைந்்தது கண்டி. வளைர்ந்்தது 
நாவைபபிடடியில். 

ெரி. அந்திவ்ரய ைகளிர் ைஹா 
விததியாையம் ைற்றும் கண்டி ைகளிர் 
ொைசாமையில் நான கல்வி கற்வைன. 

இபவொது பகாழும்பில் ஒரு 
இல்ைத்த்ரசியாகவும் 

ஒரு பெண் குழந்ம்தக்குத ்தாயாகவும் 
இருக்கிவைன. 

உஙகளைது கணவர் எனன ப்தாழில் 
பசயகிைார்? 

வியாொ்ரம் பசயகிைார். நான, என 
கணவரின வியாொ்ர விையஙகளில் 
அவருக்கு உறுதுமணயாகவும் இருந்து 

வருகிவைன. 
சமையல் துமைப ெற்றி கூறுஙகவளைன. 
சமையல் துமை எனது அமையாளைம். 

மிகவும் சிறு வயதிவைவய ்தந்ம்தமய 
இழந்்த நானும் எனது சவகா்தரியும் 
எஙகள் ்தாயாரினால் அனொகவும், 
கண்டிபொகவும் வாழக்மகயின வைடு 
ெள்ளைஙகள் எனனபவனெம்த அறிந்து 
ம்தரியைான, ்தனனம்பிக்மகயுள்ளை 
பெண்களைாக வளைர்க்கபெடவைாம். 
இ்தனால் வாழக்மகயில் ஏ்தாவது சாதிக்க 
வவண்டும் எனை ஆமச எபவொதும் 
எனக்கு இருந்்ததுண்டு. 

சமையல் எனெது ஒரு கமை. எனக்கு 
இதில் ஆர்வம் அதிகம். பவவவவறு 
சமையல் முமைகமளைத வ்தடி ெடிபெது, 
பசயது ொர்பெது இபெடியான 
வகள்வி ஞானம் ைடடுவை இருந்்தது. 
காைபவொக்கில் எனது நண்ெர்கள், 
எனது சமையல் துமையில் இருக்கும் 
திைமைமயப ொ்ராடடி ஊக்குவித்தார்கள். 

எனவவ அடுத்த கடைைாக Cake 
Diploma ைற்றும் Pastry and Bakery 
இனனும் ெல்வவறு சமையல் முமைகமளை 
வகுபபுகளுக்குச் பசனறு கற்றுக் 
பகாண்வைன. 

இம்தவிை சமையல் கமைமய வளைர்க்க, 
சமையல் கமையில் சாதிக்க வவறு ஏ்தாவது 
பசயறீஙகளைா? 

"Shamala's kitchen" எனறு 
அமையாளைபெடுததி முகபபுத்தகததிலும் 
"You Tube" ்தளைததிலும் எனது சமையல் 
வீடிவயாக்கமளை ெதிவவற்ைம் பசயது 
வருகிவைன. அதவ்தாடு எண்ெது 
ைாணவர்களுக்கு கற்பிதது உள்வளைன. 
ப்தாைர்ந்து கற்பிதது வருகினவைன. 

சமையல் கமை ப்தாைர்ொக 
ப்தாமைகாடசியில் சாதித்தது உண்ைா? 
சாதிக்க நிமனத்தது உண்ைா? 

சக்தி ப்தாமைகாடசியில் அகிை 
இைஙமக ரீதியாக நைத்தபெடை "சவால் 
சமையல்" நிகழச்சிக்கு நான வ்தர்வாகி 

சமையல் கமையில் 
அசத்தி  வரும் 

கல்யாண சை்ையல் சைாதம் 
காய்கறிகளும் பிரைாதம் - 
அநத ரகௌரவப பிரசைாதம் 
இதுலவ எனக்குப ல்ாதும் ...

Shamala Niranjan
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இறுதி கட்டம் வம்ர பென்று 
மூன்று புள்ளிகள் வித்தியாெத்தில் 
இ்ரண்டாம் இ்டத்மதைப 
பெற்றுக்பகாண்்டன். இநதை 
நிகழ்ச்சி எனக்கு ஒரு பெரிய 
அம்டயாளத்மதைத் தைநதைது. 

பதைாமைகாடசிகளில் இமதைவி்ட 
்வறு வமகயில் ொதித்தைது உண்டா? 

தைற்்ொது ெை 
பதைாமைக்காடசிகளில் ெமையல் 
நிகழ்ச்சிகமள பெய்து வருகி்ேன். 
2003ம் ஆணடு ப�ாஙபகாஙகில் 
நம்டபெற்ே Indian food festival 
இல் "fasters finger of the show" என்ே 
ெட்டத்மதை பெற்று உள்்ளன். 

2021 இல் ெக்தி ெவால் ெமையல் 
நிகழ்ச்சியில் 1 st runner up 

இ்டத்மதை தைடடிச் பென்்ேன். 
இநதை நிகழ்ச்சி எனக்கு ஒரு பெரிய 
அம்டயாளத்மதை பெற்றுத்தைநதைது. 

இத் துமேயில் ெை 
ொன்றிதைழ்கமளயும் பெற்றுள்்ளன் 

ெமையல் துமேக்கு, நான் 
்நரமையாக இருநது இன்னும் 
புதுமையான வி்டயஙகள் ெண்ண 
்வணடுபைன இன்னும் நான் 
கற்றுக் பகாள்கின்்ேன் 

நாடடியம், இமெ, நா்டகம் 
இமவகளுக்கு கமைைாைணி என்ே 
அஙகீகா்ரம் பகாடுக்கபெடடு 
பகௌ்ரவிக்கபெடுகிோரகள். 

ஆனால் ெமையலும் ஒரு கமை 
தைான் ெமையல் கமைஞரகளுக்கு 
அஙகீகா்ரமும் ஒரு ொ்ராடடும் 
கிம்டக்க ்வணடும் என்ெது எனது 
தைாழ்மையான ்வணடு்காள். 
எைது தைமிழ் ெமுதைாயத்தில் நிமேய 
திேமையான ெமையல் கமைஞரகள் 
இருக்கிோரகள். அவரகள் முன்வநது 
முன்்னே ்வணடும். அவரகளுக்கு 
நாஙகள் உறுதும்ணயாக இருக்க 
்வணடும் என்ெது எனது ஆமெ. 

கற்ெதைற்கு வயது ஒரு தைம்டயல்ை. 
ெமையல் கமைமய ைனதைால் 

விரும்பி ஆமெயாக பெய்யும் ்ொது 
அதில் கிம்டக்கும் உளதிருபதி 
வாரத்மதைகளால் வரணிக்க 
முடியாது. குறிபொக வீடடில் 
உள்்ளாரும், விருநதினரகளும் 
ெரிைாேபெடும் உ்ணவிமன 
ொ்ராடடும் ்ொது கிம்டக்கும் 
ைகிழ்ச்சிக்கு அள்வ இல்மை. 

பதைாழிலுக்கு பெல்லும் 
பெணகமள ைனதைா்ர 
ொ்ராடடுகி்ேன். பதைாழிலுக்கும் 
பென்று வீடடு்வமைமயயும் 
ொரபெது பெரிய ெவால். 
அநதை வமகயில் எனக்கு 
பூ்ர்ண ஒத்துமழபபு வழஙகும் 
எனது குடும்ெத்துக்கு நன்றி 
கூேக் க்டமைபெடடுள்்ளன். 
முடிநதைவம்ர ஆ்்ராக்கியைான 
உ்ணவுகமள வீடடி்ை்ய தையாரித்து 
ெரிைாே ்வணடும் என்ெது எனது 
தைாழ்மையான ்வணடு்காள். 

இக்கமையில்ஆரவம் 
உள்ள பெணகள் ஆ்டம்ெ்ர 
்�ாட்டல்கமளப ்ொன்று 
உ்ணவு தையாரித்து ெரிைாறிம் ்ொது 
ஆத்ை திருபதி கிம்டபெ்தைாடு 
பொருளாதைா்ரம் மீதைபெடும். 

ெமையல் துமே தைவி்ர 
நடிபபுத்துமே, இமெத்துமே,, 
ஆக்கத்திேன் மக்வமைகள் 
என்ெவற்றில் அதீதை ஆரவம் உணடு. 

ெமையல் துமேயில் புதுபபுது 
முயற்சிகமள எதிரகாைத்தில் 
்ைற்பகாள்ளவிருக்கி்ேன். 

அதைற்கு என் குடும்ெத்தைாரும் 
நணெரகளும் பூ்ர்ண 
ஒத்துமழபபு 
வழஙகுவாரகள் என்ே 
நம்பிக்மக எப்ொதும் 
எனக்கு உள்ளது. 

கே. ஈஸ்வரலிஙேம்

“பாதுோபபான சகோதரிேள்”

பெண ஊ்டகவியைாளரகளுக்கு டிஜிட்டல் 
ொதுகாபபு பதைா்டரொன “ொதுகாபொன 

ெ்காதைரிகள்“ என்ே ெயிற்சிபநறிமய வழஙகிய 
இன்்டரநியுஸ் அமைபபு, அநதை துமேொரநதை திட்டஙகமள 
முன்பனடுபெதைற்கான வாய்பமெ வழஙகியது. 
அதைனடிபெம்டயில் கருத்தை்ரஙகுகள், விழிபபு்ணரவு 
நிகழ்வுகள், ஆய்வுகள் என ெை வி்டயஙகள் 
முன்பனடுக்கபெட்டன. இவற்றிமன ொ்ராடடும் வமகயில், 
அணமையில் இநதை ஊ்டகவியைாளரகள் பகாழும்பிற்கு 
வ்ரவமழக்கபெடடு ெதைக்கஙகள் ைற்றும் ொன்றிதைழ்கள் 
வழஙகபெட்டன. இவற்றில் டிஜிட்டல் ொதுகாபபு 
பதைா்டரொன பெயைைரவிற்காக நி்ரஞெனி ்ைாேன்டடிற்கு 
தைஙகபெதைக்கம் கிம்டத்தைது. டிஜிட்டல் ொதுகாபபு 
பதைா்டரொக, கைாவரஷ்னி கனக்ரட்ணம் ைற்றும் ொ்ரா 
ெத்தி்ர்ண ஆகி்யார 
்ைற்பகாண்ட ஆய்விற்கு 
பவள்ளிபெதைக்கம் 
வழஙகபெட்டது. டிஜிட்டல் 
ொதுகாபபு பதைா்டரொன 
ைற்றுபைாரு பெயைைரமவ 
ந்டத்தியமைக்காக, ொத்திைா 
நு�ாவிற்கு பவணகைப 
ெதைக்கம் வழஙகபெட்டது. 
்ைலும், இவரகமள 
ெயிற்றுவிபொளரகளாக 
அடுத்தை கட்டத்திற்கு 
முன்்னற்றும் 
வமகயிைான ெயிற்சியும் 
வழஙகபெட்டது.

2003ம் ஆண்டு 
ஹ�ாஙஹோஙகில் 

நடைஹபற்ற Indian food 
festival இல் "fasters 
finger of the show" 

என்ற படைதடத ஹபறறு 
உள்களேன. 



ஆர்.எம். புஹாரி.
கல்முனை.

கேள்வி:- நடிேர் சியான் விக்ரமும் 
அவ்ரது மேனும் கேர்ந்து ஒரு படத்தில் 
நடிககிறார்ேளாகம. அது பற்றி ஏதாவது 
சோல்்ல முடியுமா..?

பதில்:- நடிேர் சீயான் விக்ரம் நடிப்பில் 
தயா்ராகி இருககும் 60 ஆவது திர்ரப்படம் 
'மோன்'. இந்தப் படத்தின் டீேல் சவளியாகி 
4 மில்லியன் பார்ரவயாளர்ேளால் 
பார்ரவயிடப்பட்டு ோதரை பரடத்து 
வருகிறது. இயககுநர் ோர்த்திக சுப்பு்ராஜ், 
சீயான் விக்ரம் மற்றும் அவ்ரது மேனும், 
நடிேருமாை துருவ் ஆகிய இருவர்ரயும் 
ரவத்து ோந்தி மோன், மது சோள்ரே, 
்ரவுடியிேம் கபான்ற விடயத்ரத 
ரமயப்படுத்தி, சினிமாவுககே உரிய 
சோமர்்ஷல் அம்ேஙேளுடன் வழஙகி 

இருப்பதாே சதரிய வருகிறது.
             படமாளிரேயில் 

சவளியாைால் ேர்்சரேேளும், 
எதிர்ப்புேளும் 

உருவாகும் என்பதற்ோே 
புத்திோலி தைத்துடன் 
இந்தப்படத்ரத 
டிஜிட்டல் தளத்தில் 
சவளியிட்டிருப்பதாே 
திர்ரயு்லகிைர் 
சதரிவிககிறார்ேள்.

 எம்.மாகிரட்.
எலபடகம.

கேள்வி:- எைது 
அபிமாை நடிரே க�ாதிோ 
இப்கபாது ஏதாவது 
படஙேளில் நடித்துக 
சோண்டிருககிறா்ரா?

பதில்:- 'ேண்ட நாள் 
முதல்'படத்ரத இயககியவர் 
இயககுநர் பிரியா. நீண்ட 
இரடசவளிககுப் பிறகு 
அவ்ரது. இயகேத்தில் 

உருவாகும் சபயரிடப்படாத 
புதிய ேரதயின் நாயகியாே 

நடிகே நடிரே க�ாதிோ 
ஒப்புகசோண்டிருககிறார். இந்தப் படத்ரத 
க�ாதிோ மற்றும் சூர்யாவின் சோந்த பட 
நிறுவைமாை 2டி

 என்டர்சடயன்சமன்ட் நிறுவைம் 
தயாரிககிறது.

க�ாதிோ நடிப்பில் சவளியாை 'சபான்மேள் 
வந்தாள்' மற்றும் 
'உடன் பிறப்கப' 
ஆகிய இ்ரண்டு 
திர்ரப்படஙேளும் 
டிஜிட்டல் தளத்தில் 
சவளியாகிை. 
ஆைால் பிரியா 
இயகேத்தில் தயா்ராகும் 
புதிய படம் 

பட மாளிரேேளில் சவளியாகும் வரேயில் 
உருவாே இருககிறது எை தேவல் சவளியாகி 
இருககிறது.

ஆர்.எஸ்.சிவா.
திருககாணமனல.

கேள்வி:- அஜித்குமாரின் அடுத்த படத்தில் 
அவருடன் கேர்ந்து மர்லயாள சூப்பர் ஸடார் 
கமாேன்்லால் மற்றும் சதலுஙகு முன்ைணி 
நடிே்ராை நாோர்�ஜுைா நடிககிறார்ேளாகம.. 
உண்ரமயா..?

பதில்:-அஜித் நடிப்பில் தயா்ராகி வரும் 
'வலிரம' திர்ரப்படம் எதிர்வரும் 24ஆம் 
திேதியன்று தமிழில் மட்டும் அல்்லாமல் 
சதலுஙகு,ஹிந்தி,ேன்ைடம் ஆகிய 
சமாழிேளிலும் சவளியாகிறது. 
இந் நிர்லயில் அஜித் நடிப்பில் 
தயா்ராகும் புதிய படத்தில் 
அவருடன் கமாேன்்லால் மற்றும் 
நாேர்�ஜுைா இருவரில் ஒருவர் 
இரைந்து நடிகே விருப்பதாே 
தேவல்ேள் சவளியாகி இருககிறது. 
இருவரிடமும் கப்சசு வார்த்ரத 
நரடசபற்று வருவதாேவும், இருவருகம 
நடிகேக கூடும் என்றும் தேவல்ேள் 
சதரிவிககிறது.

இது அஜித் குமாரின் 61ஆவது படம். இந்தப் 
படத்ரத இயககுநர் விகைாத் இயககுகிறார் 
என்பது குறிப்பிடத்தகேது.

எம்.எம். இகபால்.
மல்வாை.

கேள்வி:- 'பாகுபலி' 
படத்தின் 
பிைமாண்டமாை 
சவற்றிககுப்பிறகு, 
இயககுநர் எஸ.
எஸ.்ரா�சமௌலி 
இயகேத்தில் 
சவளிவ்ரவிருககும் படம் 
எது?

பதில்:- படத்தின் சபயர் 'ஆர்.
ஆர்.ஆர்' சபரும் எதிர் பார்ப்பதில் இருககும் 
இத்திர்ரப்படம் ேடந்த 7ஆம் திேதி அன்று 
சவளியாகும் என்று அறிவிகேப் பட்டிருந்தது. 
ஆைால் சோக்ராைா ப்ரவல் ோ்ரைமாே 

சவளியீடு தள்ளி ரவகேப்பட்டது. 
தற்கபாது சோக்ராைா ப்ரவல் 

குரறந்திருப்பதன் ோ்ரைமாே 
எதிர் வரும் 25ஆம் திேதியன்று  
இத்திர்ரப்படம் தமிழ், சதலுஙகு, 
ஹிந்தி, மர்லயாளம், ேன்ைடம் எை 

அரைத்து இந்திய சமாழிேளிலும் 
சவளியாகும் எை அதிோ்ரபூர்வமாே 

அறிவிகேப் பட்டிருககிறது. இகத திைத்தில் 
சிவோர்த்திகேயன் நடித்த 'டான்' படமும் சவ 
ளியாகிறது என்பதும் தான் குறிப்பிடத்தகேது.
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கேள்வி பதில்

சினி பஜார்

ம�ொழிவொணன்

சினி பஜார் கேள்வி பதில், 
திைகரன் வார மஞ்சரி,

கலக ஹவுஸ், ககாழும்பு--10. 

ேன்னித்தன்ரம குறித்த இன்ஸடாகி்ராம் ்ரசிேரின் 
கேள்விககு யாஷிோ அதி்ரடி பதி்லடி சோடுத்துள்ளார் 
யாஷிோ.

தமிழில் ‘ேவர்ல கவண்டாம்’ என்ற படத்தின் மூ்லம் 
சினிமாவில் ேதாநாயகியாே அறிமுேமாைவர் யாஷிோ 
ஆைந்த். ேவுதம் ோர்த்திக நடிப்பில் ‘இருட்டு அரறயில் 
மு்ரட்டு குத்து’ படத்தில் தைது ேவர்்சசி நடிப்பின் மூ்லம் 
இரளஞர்ேள் மத்தியில் பி்ரப்லம் ஆைார். பின்ைர் 
தனியார் சதார்லகோட்சி நடத்திய பிகபாஸ நிேழ்்சசியில் 
பஙகேற்று ேவைம் ஈர்த்தார்.

ேடந்த சி்ல மாதஙேளுககு முன் யாஷிோ ஒரு 
பயஙே்ர விபத்தில் சிககி நடகே முடியாமல் படுத்த 
படுகரே ஆைார். ஆஸபத்திரியில் ப்ல மாத 
சிகி்சரேககு பின்ைர் தற்கபாது பரழய நிர்லரமககு 
வந்துசோண்டிருககிறார். ேமீபத்தில் கூட ஒரு டி.வி. 
நிேழ்்சசியில் கதான்றி தான் ந்லமாே இருப்பதாேவும், 
கவேமாே மீண்டு வருகவன் என்றும் சதரிவித்திருந்தார்.

அகதகவரள ேமூே வர்லதளஙேளில் யாஷிோ 
்ரசிேர்ேளுடன் ே்லந்துர்ரயாடி வந்தார். குறிப்பாே 
இன்ஸடாகி்ராம் பகேத்தில் அடிகேடி ்ரசிேர்ேளின் 
கேள்விேளுககு பதில் அளிப்பரத வழகேமாே 
சோண்டிருந்தார். அப்கபாது ஒரு ்ரசிேர், ‘நீஙேள் 
ேன்னித்தன்ரமயுடன் உள்ளீர்ேளா?’ எை 
எடககுமடகோை கேள்வி கேட்டார். இதற்கு ேற்றும் 
தாமதிகோமல், ‘இல்ர்ல, நான் யாஷிோ’ எை பதி்லடி 
சோடுத்துள்ளார் யாஷிோ. யாஷிோவின் இந்த துணி்சேல் 
கப்சசுககு ்ரசிேர்ேள் பா்ராட்டு சதரிவித்துள்ளைர்.

ேமீபோ்லமாே திர்ர நட்ேத்தி்ரஙேள் சிறு வயது 
புரேப்படஙேள் இரையத்தில் ரவ்ர்லாகி வருகிறது. 

அந்த வரேயில் சுப்பர் ஸடார் நடிேர் ்ரஜினிோந்த் தூககி 
ரவத்திருககும் பி்ரப்லத்தின் புரேப்படம் 
ஒன்று இரையத்தில் சவளியாகியுள்ளது. 

்ரஜினியுடன் தைது சிறு வயதில் 
புரேப்படம் எடுத்துகசோண்ட இவர், 
அரைவருககும் பிடித்த பின்ைணி 
பாடகி ஆவர். ஆம், அனு்ராதா ஸ்ரீ்ராம் 
தான், ்ரஜினியுடன் இந்த புரேப்படத்தில் 
இருப்பது. 

தைது சிறு வயதில் நடிேர் ்ரஜினிரய 
ேந்தித்தகபாது, அனு்ராதா ஸ்ரீ்ராம் 
அவர்ேள் இந்த புரேப்படத்ரத 
எடுத்துகசோண்டுள்ளார்.

தமிழ் சினிமாவில் ப்ல சூப்பர்ஹிட் 
பாடல்ேரள பாடியுள்ள இவர், தற்கபாது 
சூப்பர் சிஙேர் நிேழ்்சசியில் நடுவ்ராே 
பணிபுரிந்து வருவது குறிப்பிடத்தகேது.
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அம்மா கவடத்தில் நடிப்பரத 
சபருரமயாே ேருதுகிகறன் என்று 
நடிரே அம்லா கூறிைார்.

பி்ரப்ல சதலுஙகு நடிேர் 
நாோர்�ஜுைாரவ ோதல் 
திருமைம் சேயதவர் நடிரே 
அம்லா. இவர் திருமைத்துககு 
பின் நடிகேவில்ர்ல. நீண்ட ப்ல 
வருடஙேளுககு பிறகு அவர் 
‘ேைம்' என்ற படத்தில் அம்மா 
கவடத்தில் நடித்திருககிறார். 

படத்தில் அம்மா பாேத்ரத 
சித்தரிககும் வரேயில் ஒரு 

பாடல் இடம்சபறுகிறது.
இதுபற்றி நடிரே அம்லா 

கூறியதாவது:-
‘‘அம்மா பாடலுககு 

கிரடத்த வ்ரகவற்பால் 
சபரும் மகிழ்்சசியில் 
இருககிகறன். மேனுககும், 
அம்மாவுககும் இரடயி்லாை 
அன்பு என்றும் அழியாது என்பரத சோல்வதற்ோேகவ அம்மா 

பாடல் உருவாகேப்பட்டது.
இரேயரமப்பாளர் க�கஸ பி�ாயும், பாடேர் சித் ஸ்ரீ்ராமும் 

உண்ரமயிக்லகய ஒரு மாயா�ா்லத்ரத சேயதுள்ளைர்.
முதன் முரறயாே அந்த பாடர்ல கேட்டகபாது இதமாே, 

சமன்ரமயாே இருந்தது. ரட்ரகடர் ஸ்ரீோர்த்திக உள்பட 
சதாழில்நுட்ப ேர்லஞர்ேள், நடிேர்ேள் எை ஒட்டுசமாத்த 
படககுழுரவயும் என்ைால் உை்ர முடிந்தது.

படப்பிடிப்பின்கபாது அந்த பாடர்ல துண்டு துண்டாே 
தான் கேட்கடாம். தற்கபாது பாடல் சவளியாை பிறகு 

அரத முழுரமயாே கேட்ே முடிந்தது. அம்மா கவடத்தில் 
நடித்தரத நான் சபருரமயாே ேருதுகிகறன். இந்த பாடல் 

அரைவர்ரயும் சேன்று அரடயும் என்று நம்புகிகறன்.
நான் நி� வாழ்கரேயிலும் ஒரு தாய தான். அந்த 

நிர்லரய நான் சபாககி்ஷமாே ேருதுகிகறன். இந்த 
படத்தில் நடித்து முடிககும் வர்ர அரைவருககும் 

அம்மாவாேகவ இருந்கதன். அரத மிேவும் 
மதிப்புமிகே வி்ஷயம் என்று ேருதுகிகறன். அரத 
நான் என்றுகம மறகே மாட்கடன்.”

இவ்வாறு அவர் கூறிைார்.

தந்ரதயின் ேைரவ நிரறகவற்றும் வரேயில் 

நடிரே ோக ஷி அேர்வால் சோகுசு ோர் 

வாஙகியுள்ளார்.

்ரஜினியின் ோ்லா, அஜித்தின் விஸவாேம் 

உள்ளிட்ட திர்ரப்படஙேளில் நடித்து 

பி்ரப்லமாைவர் நடிரே ோக ஷி அேர்வால். 

ேமீபத்தில் ோக ஷி அேர்வால் நடிப்பில், 

சிண்ட்ச்ரல்்லா, அ்ரண்மரை 3 உள்ளிட்ட 

திர்ரப்படஙேள் படஙேள் சவளியாைது.

ேமீபத்தில் நடிரே ோக ஷி அேர்வால் சோகுசு 

ோர் ஒன்ரற வாஙகி உள்ளார். இதுகுறித்து 

ோக ஷி அேர்வால் கூறும் கபாது, சோகுசு ோர் 

வாஙே கவண்டும் என்பது எைது தந்ரதயின் 

45 வருட ேைவாே இருந்தது. அவ்ரது ேைரவ 

நிரறகவற்றும் விதமாேகவ சமர்சிடிஸ சபன்ஸ 

இ வகுப்பு ோரிரை வாஙகியுள்களன். இது 

என்னுரடய வாழ்கரேயின் மகிழ்்சசியாை 

தருைம்’ என்று கூறிைார்.

கமலும் ஒரு நடிரேயாே, இந்த உ்லேத்தில் 

உள்ள ஒவ்சவாருவரும் அவர்ேளின் சோந்த 

ேைவுேரள நம்புவதற்கு தன்னுரடய இந்த 

சவற்றி உதவும் எைவும், தன்ைால் இரத்ச சேயய 

முடிந்தால் நி்சேயம் ஒவ்சவாருவ்ராலும் இது 

முடியும் என்றும் ோக ஷி அேர்வால் கூறியுள்ளார்.

ோக ஷி தற்கபாது ஆதிக ்ரவி்சேந்தி்ரனின் பகீ்ரா, 

ேமுத்தி்ரகேனியுடன் நான் ேடவுள் இல்ர்ல, தி 

ரநட் உள்ளிட்ட திர்ரப்படஙேளில் 

நடித்துக சோண்டுள்ளார்.

கன்னித்தன்்மை குறித்த 
கேள்விக்கு யாஷிவின் பதில் 

தந்தயின் ேன்ை 
நி்ைவேற்றிய சாக் ஷி அகரோல்

அமமைா வேடததில் 
நடிப்ப்்த 

ப்பரு்மையாக 
கருதும அமைலா

தன் உதவியாளர்ர நீ்சேல் 
குளத்தில் தள்ளி விட்ட தனுஷ் 

பட நடிரே ோ்ரா அலிோரை விமர்சித்து 
ேருத்துேள் பதிவிட்டு ஆதஙேப்படுகிறார்ேள் 

்ரசிேர்ேள்.
இந்தித் திர்ரயு்லகில் முன்ைணி நடிரேேளில் 

ஒருவர், ோ்ரா அலிோன். ேரடசியாே ‘அத்்ராஙகி 
க்ர’ எனும் இந்தி படத்தில் தனுஷ் க�ாடியாே 
நடித்திருந்தார். இந்தப் படம் கந்ரடியாே ஓ.டி.
டி.யில் சவளியாைது.

ேமூே வர்லத்தளஙேளில் பிசியாே இருககும் 
நடிரே ோ்ரா அலிோன், ேமீபத்தில் ஒரு 
வீடிகயாரவ தைது இன்ஸடாகி்ராம் பகேத்தில் 
சவளியிட்டிருந்தார். அந்த வீடிகயாவில், 
நீ்சேல் குளம் அருகே ோ்ரா அலிோன் தைது 

சபண் உதவியாளருடன் புரேப்படம் எடுத்து 
சோண்டிருககிறார். 

அப்கபாது திடீச்ரை அந்த 
உதவியாளர்ர நீ்சேல் குளத்தில் அவர் 
தள்ளிவிடுகிறார். எதிர்பா்ராத இந்த 
ேம்பவத்தால் அந்த உதவியாளர் மி்ரண்டு 
கபாகிறார்.

அதரைத்சதாடர்ந்து சிரித்தபடிகய 
அந்த உதவியாளர்ர கேலி சேயதபடி ோ்ரா 
அலிோன் நீரில் நீந்தி விரளயாடுகிறார். 
இது விரளயாட்டுத்தைமாை வீடிகயா தான் 
என்றாலும் ்ரசிேர்ேள் ேடும் ேண்டைககு்ரல் 
விடுத்து வருகிறார்ேள். ‘இப்படி சேயய்லாமா?’, 
‘என்ை சோடூ்ரமாை சேயல் இது’ என்றும் 
விளாசுகிறார்ேள். எல்்லாவற்ரறயும்விட 
அந்த வீடிகயாவில் பிகினி உரடயில் ேவர்்சசி 
ோட்டும் ோ்ரா அலிோரையும் விமர்சித்து 
ேருத்துேள் பதிவிட்டு ஆதஙேபடுகிறார்ேள்.

ரஜி
னி
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ந்த்

  தூ
க்கி
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ை
த்தி

ரு
பப

து
 

யா
வ

ர?
தன் 

உதவியாள்ை 
நீசசல் 

குளததில் 
்தள்ளிய 
நடி்க
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தனியார் நிறுவனம�ான்றில் 
தமிழ் எழுததாளராக 

பணிபுரிந்து  "ரரடிரயா பழசு" 
எனும் இசைக்குழுவிசன 
ஆரம்பிதது அதில் பாடகியாக 
இருக்கும் நிரராஜினி  மராபர்ட்.

யாழபொணத்தில் பிறந்து ைாத்்தமையில் வைர்ந்து 
கண்டியில் கல்வி கற்று ்தற்்ொது பகாழும்பில் ப்தாழில் 
புரிகிறார். இவர் ஒரு பெண் பிளமையின் ்தாயுைாவார்.

 சிறு வயதிலிருந்து வாசிபெதில் ஆர்வம் பகாண்்ட  
இவர்,  ்தனது மு்தலாவது கவிம்தமய ெத்து வயதில் 
எழுதியுளைார். ொ்டசாமலயில் கற்கும் ்ொது 
அதிகைான  சான்றி்தழகளும் விருதுகளும் பெற்றுளைார்.

2022 ஜனவரி 17ம் திகதி "காட்டுக்குயில்"  எனும் 
இவ்ரது மு்தல் கவிம்தத் ப்தாகுபபு பகாழும்பு 
்தமிழ சஙகத்தில் பவளியி்டபெட்்டது. இந்்தப 
புத்்தகம் இந்தியாவில் வாசிகசாமல ெதிபெகத்்தால் 
பி்ரசுரிக்கபெட்டுளைது. இவரும்டய நண்ெர்கள, 
நலன்விரும்பிகள, குடும்ெத்தினர் அந்்தக் கவிம்தகமை 
ஒரு புத்்தகைாக ைாற்றுவ்தற்கு ஊக்குவித்்தது்டன் 
உறுதுமணயாக இருந்்தார்கள.

“கவிம்தகள ஆன்ைாவில் இருந்து வ்ர்வண்டும். 

அபெடி வரும் கவிம்தகைால் ைட்டு்ை உயிர்ப்ொடு 
ெலம்ர பசன்றம்டய முடியும்” என கவிம்த ெற்றி 
இவவாறு  குறிபபிடுகிறார் .

“கவிம்தகள ெலவாறாக எழு்தபெடுகிறது.  என்மனப 
பொறுத்்தவம்ரயில் எளிய நம்டயில் வாசிக்கும் 
எவருக்கும் பசன்றம்டயும் வமகயில் எழுதும் 
கவிம்தகள, அமவ எழு்தபெட்்ட அ்தற்கான ்நாக்கத்ம்த 
நிமற்வற்றுகின்றன.

பவறுை்ன வார்த்ம்தகமைக் ்கார்த்து அ்தன் 
அழகியமல ைட்டு்ை ்நாக்காைல் பசால்ல வரும் 
விஷயத்ம்த ப்தளிவாகவும் எளிமையாகவும் 
சுவா்ரசியைாகவும் பசால்வது அவசியம் எனக் கூறுகிறார்.

இவரி்டம் எழுத்துத் துமறயில் எதிர் ்நாக்கிய 
சவால்கள ெற்றி வினவிய ்ொது இவவாறு 
ெதிலளித்்தார்.

பெண் எனும் ்ொது நாம் எழு்தக்கூடிய, எழு்தக் 
கூ்டா்த ்தமலபபுகள என இந்்த சமூகம் கட்்டமைத்து 
இருக்கிறது. கா்தமல ்ெசலாம், காைத்ம்த 
்ெசக்கூ்டாது. உறவுகளின் அழகியமல ்ெசலாம், 
அ்தற்குள இருக்கும் அத்துமீறல்கமை ்ெசக்கூ்டாது. 
சில ்ந்ரஙகளில் எழுதும் கவிம்தகமை மவத்து 
பசாந்்த வாழக்மகமயப ெற்றி அவதூறு பசால்லும் 
ைனி்தர்கமையும் நான் க்டந்து இருக்கி்றன்.

ஒரு கட்்டத்தில் பெண் சமூகம் என்மனப ெற்றி என்ன 
பசால்கிறது என்ெம்தப ெற்றிய கவமல இல்லாைல் 

்ொயிற்று. எவருக்கும் எந்்த ொதிபபும் இல்லாைல் நாம் 
ைகிழச்சியாக வாழவ்தற்கு என்னபவல்லாம் பசயய 
்வண்டு்ைா அம்தச் பசயய ஆ்ரம்பித்்தபின் இந்த்த் 
்தம்டகள என் கண்ணுக்கு புலபெ்டவில்மல எனக் 
கூறுகிறார்.

கவிம்த எழுதுவ்தால் என்ன ெயன் கிம்டக்கின்றது?  
இது ெல்ராலும் இன்று ்கட்கபெடும் ்களவியாய 
உளைது. கவிம்த எழுதுவ்தால் கவிம்தயாக வாழ 
முடிகிறது. இன்ெ துன்ெம் ைகிழச்சி எல்லாவற்மறயும் 
ஒரு அழகியற் கமல வடிவைாக ைாற்ற முடிகிறது. 
அ்னகம் ்ெம்ரச் பசன்றம்டய முடிகிறது. என்மனயும் 
இன்னும் அ்நகம்ரயும் ஆற்றுபெடுத்்த முடிகிறது.  
இயற்மக்யாடு வாழவது ஆறு்தமலயும் எழுதும் 
ஆர்வத்ம்தயும் தூண்டும் என அவர் கூரினார்.

 �ஜினா உ�று மெவசவ
�ாவடிபபள்ளி 

“கவிசதகள் ஆன்�ாவில் 
இருந்து வரரவண்டும். அபபடி 
வரும் கவிசதகளால் �ட்டுர� 

உயிர்பரபாடு பெசர மைன்்றசடய 
முடியும்” என கவிசத பற்றி 
இவவாறு  குறிபபிடுகி்றார் .

மாத்தளை 
நிர�ோஜினி 

ர�ோபர்ட்

அம்�ாக்களின் 
ஆதஙகம் 
=======================
அன்மெத்்்தடித் ்்தடித்்தா்ன 
எஙகள பநஞசம் ஏஙகுது...
அன்பில்லா்த பிளமைகைா்ல 
எஙகள அடிவயிறு எரியுது ...
பநாந்து பநாந்து நூலாய ்ொ்னா்ை 
பவந்து பவந்து ்தணலாய ஆ்னா்ை 
முடியல்ல...முடியல்ல...எம்ைால் முடியல்ல..
முடிபவன்ன..முடிபவன்ன அதுவும் ப்தரியல்ல...

்தாயப ொல் பகாடுத்து வைர்த்ப்தடுத்்த 
்தாமயப ொர்க்க ைனசில்மல ...
்தா்ரம்,ஒன்று வந்்தபின்பு 
்தாயின் ்த்ரம் பெரிசில்மல...
எஙக வயிற்றில் கி்டந்்த புளை்தான்  -அ்ட 
எந்்தபபுளை நல்லபுளை்தான் 
ப்தரியல்ல...ப்தரியல்ல ...ஒன்றும் ப்தரியல்ல...
புரியல்ல..புரியல்ல..ஏதும் புரியல்ல....

வைர்த்்த கி்டா முட்டிமுட்டி 
ைனசு ஒடிஞசு ்ொச்சு்்த 
ொசம் மவச்ச ெசுவும் குத்தி 
பநஞசில் காயம் ஆச்சு்்த 
இன்னும் என்ன இந்்த வாழக்மக்ய ...-நாஙக 
ைண்ணுக்குளை ்ொக்வணு்ை 
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யாழ்ப்ாணத்தை 
பிற்பபிடமாகவும் 

ககாழும்்் வசி்பபிடமாகவும் 
ககாணடவர் சனாதைனன்.  Computer 
Net working ்டிதது கதைாழிநுட் 
பிரிவில் வவ்ை கசயதைாலும் 
சிறுவயதிலிருநவதை சினிமாத 
து்றயில் சாதிகக வவணடும் என்ற 
ஆவல் ககாணடவர். 

2014 ஆம் ஆண்டிலிருந்து குறுந்திம்ரபெடங்கமைத் 
தயாரித்து வருகின்ார். தற்்ொதுவம்ர சுைார் 17 
குறுந்திம்ரப ெடங்கமைத் தயாரித்து sana creations என் 
youtube பெனலில் ெதி்வற்றியும் உளைார். தற்்ொது 
வெந்தம் பதாமைக்்காட்சியில் தமைவாெல் என் நி்கழ்ச்சி 
பதாகுபொை்ரா்கவும் அருந்ததி எனும் நிறுவனத்தின 
பதாழிநுட்ெ ஆசிரிய்ரா்கவும் ெணிபுரிந்து வருகின்ார். ெகுதி 
்ே்ர மிருதங்க ஆசிரிய்ரா்கவும் ்கடமையாற்றும் அவம்ர 
தின்க்ரன வா்ரைஞெரிக்்கா்க ்ேர்்கண்்டாம்...... 

 சினிமாத து்றயில் எவவாறு
 ஆர்வம் ஏற்டடது? 

ோன சிறு வயதில் இருந்்த ேன்ா்கப ெடிக்கும் 
ைாணவன ஆனால் எந்த ்ே்ரமும் பதாமைக்்காட்சிக்கு 
முனனால் தான இருப்ென. 2001 ஆம் ஆண்டு ை்ைசியா 
வாசு்தவனும்  ை்காேதி ்ொெனாவும்  ப்காழும்பில் ஒரு 
நி்கழ்ச்சி பெயதனர். அப்ொது எனக்கு 10 வயது. அந்த 
நி்கழ்ச்சியில் அக்்காைத்தில் பவளியான ெடங்களின 
ேம்கச்சுமவ்கமை பதாகுத்து பெய்தன. ெைரின ொ்ராட்டும் 
கிமடத்தது. அப்ொது எனனுள இருந்த சினிைா ஆமெ 
்ைலும் வை்ர பதாடஙகியது. அப்ொதிலிருந்்த ோனும் 
சினிைா முயற்சியிலும் ஈடுெட ஆ்ரம்பித்து விட்்டன. 

 இைங்கயில் குறுநதி்ை்ப்டம் 
கவளியிடுவதில் எவவாறானா சிககல்க்ை 
எதிர்வநாககி உள்ளீர்கள்? 
இைஙம்க தமிழ் ்ரசி்கர்்கமைப பொறுத்த வம்ரயில் 

பதனனிந்திய ேடி்கர்்கள இயக்குனர்்களுக்கு தான முதலிடம் 
வழஙகுவார்்கள. ஆம்கயால் இைஙம்க சினிைாத் தும்யில் 

ேம்மை தக்்க 
மவத்து எைது 
ெமடபபு்கமை 
ைக்்களிடம் 
ப்காண்டு ்ெர்பெது 
ப்ராம்ெ்வ 
்கடினைான விடயம் 
தான. 

எவவைவு 
தான த்ரைான 
ெமடபபு்கமைக் 
ப்காடுத்தாலும் கூட 
ொதா்ரண பொது 
ைக்்கள எைது 
ெமடபபுக்்கமைப 
ொர்பெது  
அரிதான விடயம் 
தான. இந்திய 
சினிைா உை்க 
வாழ் அமனத்து 
தமிழர்்களிடமும் 
பெரிய தாக்்கத்மத 
ஏற்ெடுத்தியுளைது 
எனறு தான 
பொல்ை ்வண்டும். 
பதனனிந்திய 

சினிைாத் தும்யுடன ்ொட்டியிட முடியா விட்டாலும் 
கூட எங்கைால் சி்ந்த ெமடபபு்கமையும் த்ரைான 
ெமடபபுக்்கமையும் சினிைாத் தும்யில் பவளியிட முடியும் 
என நிரூபித்து ்காட்ட முடியும். 

இத் தும்மய என்னாடு ஆ்ரம்பித்த ெைர் அதில் பு்கழ் 
பெற்்வர்்கள கூட சிை ்கா்ரணங்கைால் இத்தும்மய விட்டு 
விைகி விட்டார்்கள. ோன நீண்ட ்காைம் இத் தும்யில் 
நிமைத்திருபெதற்குக் ்கா்ரணம் எனனுமடய விடாமுயற்சி 
எனறு தான கூ் ்வண்டும். 

 நீஙகள் எவவாறான ்ணிகளுககு 
முன்னுரி்ம அளிககின்றீர்கள்? 
முதலில் ேடிபபுத் தும்க்கு எனறு தான பொல்ை 

்வண்டும். ஏபனன்ால் பவவ்வறு புது மு்கங்கமை 
அறிமு்கபெடுத்த ்வண்டும் என் ்கா்ரணத்தால் 
இைஙம்கயில் ேடிபபுத்தும்யி்ைா அல்ைது 
விைம்ெ்ரத்தி்ைா பதாடர்ந்து  ெயணிக்்க முடியாது. 
ோம் பதடர்ந்து ஒரு இடத்மத தக்்க மவத்துக் ப்காளை 
்வண்டும் எனெது பெரிய ெவாைான விடய்ை. ஆ்க்வ 
ோன ேடிபபுக்கு 

முக்கியத்துவம் ப்காடுப்ென. 
பதாடர்ந்து விைம்ெ்ரங்கள தான. ெமீெத்தில்  ஒரு 

நிறுவனத்திற்கு ஊதுெத்தி விைம்ெ்ரம் பெயதுக் 
ப்காடுத்்தன. அது நிம்ய ொ்ராட்டுக்்கமை பெற்றுத் 
தந்துளைது. 

அடுத்து ஆசிரியர் ெணிதான. பதாழிநுட்ெ ஆசிரிய்ரா்கவும் 
மிருதங்க ஆசிரிய்ரா்கவும் ்கடமையாற்றுகின்்ன. 
ஊட்கத்தும்மயத்  தாண்டி அது புதுவித அனுெவத்மத 
தருகின்து. 

அமத பதாடர்ந்து எனக்கு சிறு்கமத எழுதுவதிலும் 
ஆர்வம் இருந்தது. ‘்தவமதயின ்காதைன’ எனும் நூமையும் 
பவளியிட்டுள்ைன. 

 எவவாறான குறும்்டஙக்ை 
கவளியிடுவதில் அதிக ஆர்வம் 
கசலுததுகிறீர்கள்? 
ோன பெரும்ொலும் ெமூ்க விழிபபுணர்வு பதாடர்ொன 

ெடங்கமைத் தான எடுத்துள்ைன. முதல் 5 ெடங்கள 
அவவா்ானமவ தான. எனது குறுந்திம்ரப ெடத்தின மூைம் 
ஏதாவது ஒரு ்கருத்மதயாவது ெமூ்கத்திற்கு ப்காண்டு ்ெர்க்்க 
்வண்டும் என் எண்ணத்மத அடிபெமடயா்க மவத்்த 

எனது ெமடபபுக்்கமை தயாரித்து வருகின்்ன. 

 
 எமது நாடடில் வைர்நது வரும் 

சினிமா து்றயில் சாதிகக துடிககும் 
இ்ைஞர்களுககு கூற விரும்புவது? 
ஒரு 10 வருடங்களுக்கு முன ஆ்ரம்ெக் ்காைங்களில் 

இைஙம்கயில் ஒரு குறும்ெடம் எடுபெதற்்கான தைங்கள 
கூட இருக்்கவில்மை. தற்்ொது நிம்ய ்ெரின விடா 
முயற்சியினால் ஒரு தைம் கிமடத்துளைது. ஆனால் 

தற்்ொது ஒரு விமதயா்க தான ோங்கள 
இருக்கின்்ாம். விமதமய விருட்ெைா்க 
ைாற்றுவது எதிர்்காை இமைஞர்்கள 
ம்கயில் தான உளைது. இனனும் சிை 
வருடங்களில் இைஙம்க சினிைாவில் ெை 
பவற்றி்கள குவியும் அ்த்ே்ரத்தில் சி்ந்த 
ெமடபபுக்்கமை வழங்க இமைஞர்்கள 
தயா்ரா்க ்வண்டும். 

எஙகைாலும் தைைமான 
்்ட்பபுக்ை  

கவளியிட முடியும் என 
நிரூபிததுக 

காடட வவணடும்

யதுஷா ைவிததியாகைாஜா

சனாதைனன்



வழிகாட்டுஙகள்

12
கீழேயுள்்ள உருவஙகளின்

சரியான எண்ணிக்ைகைய 
வட்்டமிடுஙகள்

நிறம் தீட்டுஙகள்
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7 வித்தியாசஙகை்ள
கண்டுபிடியுஙகள்

கூட்டுஙகள்

njupAkhஉங்களுக்கு

உலகத்திலல மிகவும் 
லேகமாக ேளரக்கூ-
டிய மரம் யூக்கலிப்-
டஸ் (Eucalyptus) 
தான். இது 90க்கும் 
லமற்படட நாடுக-
ளில் ேளரக்கப்்படு-
கிறது. காடுகளில் 8 
சதவீதம் இம்மரலம 
உளளது. பிலரசில் 
நாடடில் மடடுலம 
3.5 மில்லியன் ஏக்-
கரில் யூக்கலிப்டஸ் 
மரம் இருக்கிறது.
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அநுராதபுரத்த பிறப்பிடமாகக் 
ககாண்டு தற்பாது 

99ஆம் கட்ட, மீராநக்ர 
வசிப்பிடமாகக் ககாண்ட ்க. 
ஜலீல் பாவா்வ  நான் கராம்ப 
பிஸி பகுதிக்காக சந்திதத்பாது 
பல்்வறு தகவல்க்ை பரிமாறிக் 
ககாண்டார்.

அவர் ொவாக்்கள் ெ்ரமெம்ரயில் 
ஏழாவது ெ்ரமெம்ர எனவும அக்்காலத்தில் 
கிண்ணியா ைண்ணில் வாழ்ந்த ்கறுத்்தொவா, 
பவள்மளைொவா,பொன்ற ொவாக்்கமளையும 
இ்நதியா ெ்ரமெம்ர என்ற ்த்கவல் உடெட 
பைலும ெல விடயங்கமளை அறியக்கிமடத்்தன.

இலஙம்க முஸ்லிம்களைது ஆ்ரமெ ்கால 
வாழக்ம்க வ்ரலாற்ப்றாடு மி்கத் ப்தாடர்பு 
ெடடவர்்களைா்க ொவாக்்கள் ்காணபெடுவம்த 
ெல்பவறு ஆ்தா்ரங்கள் முன மவத்து 
உறுதிபெடுத்்தலாம.

ஆ்ரமெ ்காலங்களில் அ்தான ப�ால்லுவ்தற்கு 
இபபொது உள்ளை மின�ா்ர வ�தி்கள், 
ஒலிபெருக்கி்கள் அனறில்லாைல்  இரு்ந்தது.  
அ்தனால் ொவாக்்கள் ப்தாழும்கக்குரிய பே்ரம 
வ்ந்ததும வீடு வீடா்கவும வீதிக்கு வீதியா்கவும 
ப�னறு '்றொன அடித்து ஒலி எழுபபி'   
ப்தாழும்கக்்கா்க  அமழபபு  விடுவார்்கள். 
இ்தனூடா்க பே்ரத்திற்கு ப்தாழக்கூடிய சூழல் 
உருவாகியது.

இ்ந்த ேமட மும்ற பைலும முஸ்லிம்கள் 
வாழும �்கல கி்ராைங்களிலும அபபி்ரப்த� 
ொவாக்்களைால்  முனபனடுத்துச் 
ப�ல்லபெடடது.

முஸ்லிம்களின ்ரைழான ைா்த ்காலங்களில் 
போனபு இருபெ்தற்்கான பே்ரத்தில் ்றொன 
அடித்து ஒலி எழுபபிச் ப�ல்வார்்கள் இ்தனால் 

முஸ்லிம்கள் போனபு பிடிபெ்தற்கு வழி 
ஏற்ெடுத்தி ப்காடுபொர்்கள்.

இவவா்றான ப�யற்ொடடினூடா்க இஸ்லாமிய 
வாழவியலுக்கும ொவாக்்கள்  ெங்களிபபுச் 
ப�யவம்த ்காணக்கூடிய்தா்க உள்ளைது.

இயற்ம்கயா்க அழ்கான கு்ரல் வளைத்துடன 
'்றொன இம�த்து' ொடுகின்ற ஆற்்றல் உள்ளை 
இ்ந்தொவாக்்களில் இரு்நது்தான இஸ்லாமிய 
"இம�க் ்கமல" ப்தாற்்றம பெற்றிருக்்கலாம. 
இம� ்கருவி்களில் ப்தாள் வாத்திய ்கருவி்களில் 
ஒன்றா்க ்றொனும ்காணபெடுகி்றது இம�மு்ரசு 
ோகூர் ஈ.எம. ஹனிொ அவர்்கள் உல்கபபு்கழ 
பெ்ற ்கா்ரணைா்க அவருமடய வளைர்ச்சிக்கு 
மூலா்தா்ரைா்கவும இரு்ந்தது ்றொன இம� 
எனெம்த ைம்றக்்க முடியாது.

முஸ்லிம்கள்  ொவாக்்கள் வறுமைக்ப்காடடின 
கீழ வாழெவர்்கள் ்தங்களைது வாழவா்தா்ரத்ம்த 
நிமலபெடுத்்த ்றொன அடித்்தல், பைமட 
நி்கழவு்களில் ொடு்தல், போனபு ்காலங்களில் 
ைக்்கமளை எழுபபு்தல் இஸ்லாமிய ்கலா�ா்ர 
விழாக்்களில் ொடு்தல் பொன்ற ப�யற்ொடு்கள் 
மூலம அனெளிபபு்கமளை பெற்று வாழக்ம்கமய 
ேடாத்திச் ப�ல்கி்றார்்கள்.

பாவாக்களில் இன்கனாரு 
பிரிவினர்தான் பக்கீர்கள்

ெக்கீர்்கள் என்றால் "ைம்றவாகி 
மீளை  எழுமபு்தல்"  என்ற ்கருத்துக்்கள் 
அவர்்களிமடபய ்காணபெடுகி்றது. அ்தாவது 
்தனிமையில் தியானம பைற் ப்காள்ளைல்.  ெக்கீர் 

என்ற அ்ரபிச் ப�ால்லின பொருளைானது   ெ்ரை 
ஏமழ அல்லது ஏமழ்கள்  எனெம்தபய 

சுடடி நிற்கி்றது.
இவர்்களைது ஆமட்களைா்க 

பவள்ளைாமட (ஜுபொ) அணி்தல், 
்தமலபொம்க, அணி்தல், 
்கண்டாைணி அணி்தல்,பஜாலியா 

அணி்தல், �ால்மவ அணி்தல், 
ப�ார்ைா ்கண்்களுக்கு இடல் 

பொன்றவற்ம்ற அணி்கலன்களைா்க 
ப்காண்டிருபொர்்கள்.

ெக்கீர்்கள் ஆனமீ்க வழியில் 
ஈடுொடு ப்காண்டவர்்கள். இவர்்களைால் 
ெக்கீர் மவத் எனபெடும ொடல்்கள் 
ொடப ெடுகின்றன.   இஸ்லாமிய ்கலா�ா்ர 
�ரித்தி்ரங்கமளை, வ்ரலாறு்கமளை ொடல்்களைா்க 
பவளிபெடுத்துவப்த "ெக்கீர் மவத் " 
எனபெடுகி்றது.

முக்்காலத்தில் ெக்கிர் மெத்   பினவரும 
அடிபெமடயில் ொடபெடடு வ்ந்தன

அல்்ாஹ்வ புகழுதல்
ரஸூல்்ாவின் சரிததிரம்
பாததிமா நாயகி சரிததிரம்
அலிரலி அவர்களின் சரிததிரம்
ஸாபாக்களின் சரிததிரம்  
்பான்றவர்கைது சரிததிரஙக்ை 
பாட்ாக பாடப்படட்வ்ய பக்கீர் 
்வததாக கருதப்படடது. 

அம்த ப்தாடர்்நது மும்கதீன அபதுல் ்கா்தர் 
ைற்றும  அவலியாக்்கள் எனெவர்்களின 
�ரித்தி்ரங்கமளை ெக்கீர் மவத்்தா்க  ெக்கீர்்கள்  ொடி 
வ்ந்தார்்கள். ஆ்ரமெ ்காலத்தில் முஸ்லிம்கள் 
ை்ரணித்்த வீடு்களில் மையத்து புலமெல் என்ற 
ொடமல ெக்கீர்  மவத்்தா்க ொடி வ்ந்தார்்கள். 
அ்தன பினன்ரான ்காலத்தில் முஸ்லிம்களின 
்கலா�ா்ர விழாக்்கள், ொட�ாமல நி்கழச்சி்கள், 
முஸ்லிம்களின திருைண வீடு்கள், பெருோள் 
விழாக்்கள், பைலும அவர்்களின ொ்ரமெரிய 
நி்கழவு்களிலும  ெக்கீர் மவத்து்கள் ொடபெடடு 
வ்ந்தது.

இவவாறு முஸ்லிம்களுக்கு அனறு 
ப்தாடக்்கம  இனறு வம்ர ொவாக்்களின  
ெணி சி்றபொ்க இடம பெற்று வருகி்றது.
ொவாக்்கள் ்றொன இம�த்து ொடும பொது 
சினனஞ்சிறுவர்்கள் அவர்்கமளை சூழ்நதுப்காண்டு 
ொடும ொடமல பைய ை்ற்நது இ்ரசிக்கின்ற 
்காடசி அலாதியானது. ஆனமீ்க சுதிபயாடு 
அ்றக்்கருத்துக்்கமளை அவர்்களைது ொடல்்களில் 
பைபலாஙகி 
நிற்ெம்த எனறும 
்காணக்கூடிய்தா்க 
உள்ளைது.

கவிச்சுடர் ஏ எம் 
கஸ்புள்ைா

முஸ்லிம்களின் வாழ்வியலுக்கும
இஸ்்ாமிய  இசைக்்கச்  வளர்ச்சிக்கும  
பங்களிக்கும பாவாக்்கள்
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‘மாச�ா’ எனப்படும் 
உள்ளங்கை்ை 

ககைாண்டு உடலில் கமதுவாகை 
சேய்த்து ம�ாஜ் க�ய்யும் 
வழிமு்ை்ை கிசேககைரகைள 
பின்பற்றினாரகைள.

உடலின் மிகபபெரிய உறுபபுகளுள் 
முக்கியைானதாக சருைம் 
அமைந்திருக்கிறது. ெல்வறு 
பவளிபபுற கா்ரணிகளால சருைம் 
ொதிபபுக்குள்ளாகிறது. சூரிய 
ஒளி, முதுமை, புமகபபிடிததல, 
குளிரந்த காலநிமல, கடுமையான 
்சாபபுகளின் ெயன்ொடு, ைருததுவ 
நிமலமை ்ொன்ற எண்ணற்ற 
கா்ர்ணஙகளால சருைம் ஈ்ரபெததமத 
இழக்கலாம். என்வ, சருைதமத 
ஆ்்ராக்கியைாகவும், ெளெளபொகவும் 
மவததிருக்க பதாடரந்து ஊடடைளிதது, 
ஈ்ரபெததமத தக்கமவததுக்பகாள்வது 
அவசியைானது. 

தீொவளி அன்று எணப்ணய் தடவி 
ைசாஜ் பசய்து குளிபெது ொ்ரம்ெரிய 
வழக்கைாக பின்ெற்றபெடுகிறது. 
வா்ரந்்தாறும் இந்த வழக்கதமத 
பதாடரெவரகளும் இருக்கிறாரகள். 
சருைதமத பைன்மையாக 
மவததிருக்கும் இயற்மகயான 
ைாய்ஸ்சும்ரச்ராக எணப்ணய்கள் 
அமைந்திருக்கின்றன. ெழஙகாலததில 
இருந்்த பெணகள் ைற்றும் குழந்மதகள் 
ெ்ராைரிபபில எணப்ணய்கள் முக்கிய 
அஙகம் வகிக்கின்றன. 

குளிபெதற்கு முன்பு உடலில 
எணப்ணய் தடவி ைசாஜ் பசய்வது, 
ெல ்தால பி்ரச்சிமனகமள சைாளிக்க 
உதவும். எணப்ணய்மய ்லசாக 
சூடுெடுததி சருைததில ்தய்க்கும்்ொது 
அதில உள்ள ஊடடச்சததுக்கள் 
சருைததிற்கு ஏ்ராளைான நன்மைகமள 
வழஙகும். குளிபெதற்கு முன் 
எணப்ணய் தடவுவதால கிமடக்கும் 
அததமகய நன்மைகள் குறிதது 
ொரப்ொம். 

ஈேப்பேத்்ே ேககை ்வககும்
எணப்ணய் ்தய்பெது சருைததிற்கு 

புததுயிர ஊடட உதவும். குறிபொக 
குளிரகாலததில கடுகு, வாலநட ்ொன்ற 
இயற்மக எணப்ணய்கமள சருைததில 
தடவுவது, ்தால அடுக்குகளில 
ஈ்ரபெதம் இழபபுக்குள்ளாவமத தடுக்க 
உதவும்.

வறணட சருைம், ்தால அரிபபு 
்ொன்ற பி்ரச்சிமனகமள எதிரதது 
்ொ்ராடவும் உதவும். எணப்ணய்யில 
உள்ளடஙகி இருக்கும் லி்னாலிக் 
அமிலம் ்ொன்ற அததியாவசிய 
பகாழுபபு அமிலஙகள் பைன்மையான 
உ்ணரதிறன் பகாணட சருைததிற்கு 
சிறந்ததாகும். அமவ சருைதமத 
மிருதுவாகவும், பைன்மையாகவும் 
உ்ண்ரமவக்கும்.

மன அழுத்ேத்்ே 
கு்ைககை உேவும்
ைசாஜ் பசய்வதன் மூலம் 

ஆக்ஸிடாஸின் என்ற ஹார்ைாமன 
பவளியிட முடியும் என்ெது ஆய்வில 
கணடறிந்துள்ளது. இது உடமலயும், 

ைனமதயும் தளரவமடய மவக்கும். 
ைன அழுதத ஹார்ைானான 
காரடி்சாமல நிரவகிக்கவும் 
உதவும். ைனம் புதது்ணரச்சி 
பெறவும் தும்ணபுரியும்.

சருைதமத ொதுகாபெதற்கு 
எணப்ணய்கள் நீணடகாலைாக 
உலபகஙகிலும் ெயன்ொடடில 
இருக்கின்றன. அமவ 
இயற்மகயாக்வ சருைதமத 
ஆ்்ராக்கியைாகவும், பி்ரகாசைாகவும் 
மவததிருக்கும் தன்மை 
பகாணடமவ என்ெதால தவறாைல 
ெயன்ெடுததி வருவது நலலது.

உடல் வலி்ை கு்ைககும்
எணப்ணய்கமள பகாணடு 

ைசாஜ் பசய்வது கீலவாதம் 
உள்ளிடட உடல வலிமயப ்ொக்க 
உதவும் என்ெது ஆய்வு மூலம் 
நிரூபிக்கபெடடுள்ளது. சூடான 
எணப்ணய்மய பகாணடு ைசாஜ் 
பசய்வது ்ரதத ஓடடதமத 
்ைம்ெடுததவும், 
தமசகமள தளரவமடய 
பசய்யவும் உதவும்.

விமளயாடடுகளின் 
்ொது ஏற்ெடும் 
காயஙகள் ஆறுவதற்கு 
ைசாஜும் சிறந்த 
சிகிச்மசயாக 
அமையும். 
‘ைா்சா’ 
எனபெடும் 
உள்ளஙமகமய 
பகாணடு உடலில 
பைதுவாக ் தய்தது 
ைசாஜ் பசய்யும் 
வழிமுமறமய 

கி்்ரக்கரகள் 
பின்ெற்றினாரகள். 
தமசகள் ்சாரவு 
அமடவமத 
குமறக்கவும், 
காயஙகமள 
தடுக்க ஏதுவாக 
பநகிழ்வுதன்மைமய 
்ைம்ெடுததவும், 
விமளயாடடு 

வீ்ரரகளிடம் 
வளரசிமத ைாற்றதமத 

அதிகரிக்கவும் 
இந்த நமடமுமற 

ெயன்ெடுததபெடடது.

வைோன சோற்ை 
அறிகுறிகை்்ள கு்ைககும்

எணப்ணய்யானது 
சருைததில உள்ள ஈ்ரபெததமத 
தக்கமவபெ்தாடு சுருக்கஙகள் 
்தான்றுவமதயும் தடுக்க உதவும். 
அதன் மூலம் வயதான ்தாற்ற 
அறிகுறிகள் பவளிபெடுவது 
தள்ளிப்ொகும். ைசாஜ் 
பசய்வது, சருை பசலகளின் 
வளரச்சிமய ்ைம்ெடுததும். ்தால 
பநகிழ்ச்சிததன்மை அமடய 
வழிவமக பசய்யும். இதன் 
விமளவாக இளமைத ்தாற்றதமத 
தக்கமவததுக்பகாள்ள ஏதுவாகும்.

புற்றுச�ா்ை 
ேடுககை உேவும்
சூரியனில இருந்து 

பவளிபெடும் புற ஊதா கதிரகள் 
சருைதமத ்சதபெடுததி, ்தால 
புற்று்நாய்க்கான வாய்பபுகமள 
அதிகரிக்கக்கூடும் என்ெதால 
அதற்கு எதி்ராக 
சருைதமத 
ொதுகாபெது 
முக்கியம். ் தஙகாய் 
எணப்ணய் 

சருைததிற்கு 
ெயனுள்ள 
சருை 

பைாய்ஸ்சும்ரசர ைடடுைலல, 
தீஙகு விமளவிக்கும் புற ஊதாக் 
கதிரகளில 20 சதவீததமத தடுக்கும் 
இயற்மகயான சன்ஸ்கிரீனாக 
கருதபெடுகிறது.

�ச்சுத்ேன்ம்ை நீககும்
அன்றாட வாழ்வியல 

பசயலமுமறகளில ஒரு அஙகைாக 
ைசாஜ் ெயிற்சிமய ஆயுர்வதம் 
ெரிந்தும்ரக்கிறது. ஆயுர்வதததில 
சூடான எணப்ணய்மய ைசாஜ் 
பசய்ய ெயன்ெடுததுவது 
அபியஙகம் எனபெடுகிறது. இது 
உடலில ்சரந்துள்ள நச்சுக்கமள 
அகற்ற உதவும் என்று ைசாஜ் 
ெயிற்சியாளரகள் நம்புகிறாரகள், 
்ைலும் இது ைனமதயும், 
உடமலயும் தளரவுெடுததக்கூடியது. 
புததுயிர பெறவும் விததிடும்.

குளிப்பதற்கு முன் எண்ணெய் மசாஜ் 
்சய்்வதனால் ஏற்படும் நன்மகள்
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லதா மங்கேஷகேர்  1929 செபசடெம்பர் 28  இல் 
பிறநதார். லதா இநதியாவின் மிகேபபுகேழ் 

ச்பறற ஜனரஞெகே  ்பாடெகியும,  மாநிலஙகேளவை 
உறுபபினராகேவும இருநதைர். 

இந்தியாவின் இமைக்குயில் எனப பொற்்றபெடுெவர் 
லதா. இந்தியக் குடிைக்்களுக்கு வழங்கபெடும் மி்க உயர்ந்த 
விருதான ொ்ரத ்ரதனா விருது பெற்்ற இ்ரண்டு ொட்கர்்களில் 
இவர் ஒருவ்ராவார். ைற்்றவர் தமிழ்கதமதச் பைர்ந்த எம்.
எஸ். சுபபுலட்சுமி. உல்கப பு்கழபெற்்ற பைவாலியர் விருதும், 
பு்கழ வாயந்த லண்டன் இமை (ஐ.ஐ.எஃப,ஏ) விருதும் லதா 
ைஙப்கஷ்கரின் ்க்ரங்கமை அலங்கரிததன.  இவ்ரது ்கமலயுல்க 
வாழக்ம்க 80 ஆண்டு்களுக்கும் பைலா்க நீடிததிருந்தது. நான்கு 
வயதில் ொடுவதற்கு ஆ்ரம்பிதத இவர், 36 பைாழி்களில்  30 
ஆயி்ரததுக்கும் பைற்ெட்ட ொடல்்கமைப ொடி உல்க ைாதமன 
ஆற்றியுளைார். பேைாய ைஙப்கஷ்கர் என்ெது இவ்ரது 
முழுபபெயர் இவர் இந்தூரில்  பி்றந்தார். (இன்ம்றய ைததியப 
பி்ரபதைம்).

6 பெப்ரவரி 2022 அன்று தனது அ்கமவ 92இல் மும்மெ பிரீச் 
்கான்டி ைருததுவைமனயில் ப்காப்ராபனா பதாற்று ்கா்ரணைா்க 
இயற்ம்க எயதினார்.  லதா இந்தியாவின் மநட்டிஙப்கல் 
எனபபொற்்றபெட்டவர்.

 லதா மங்கேஷகேர்  ச்பறற விருதுகேளும, சிறபபுகேளும :
்தசிய திவரப்படெ விருதுகேள்
ெதைபூஷண் விருது, பீட்டி நா பிடாய ப்ரயனா (ெடம் ெரிஜாய)

என்்ற ொடலுக்்கான பதசிய விருது, உல்க அைவில் அதி்கைான 
ொடல்்கமை ொடியதற்்கான கின்னஸ் ைாதமன புதத்கததில் இடம் 
பிடிததமை, ரூபத ரூபத பியா(ெடம் ப்கா்ரா ்கா்கஸ்) ொடலுக்்கான 
பதசிய விருது, யா்ரா சீலி சீலி(ெடம் பலகின்) என்்ற ொடலுக்்கான 
பதசிய விருது, ்ராஜிவ் ்காந்தி விருது, ெதைவிபூஷண் விருது, என்.
டி.ஆர்.ைற்றும் வாழநாள ைாதமனயாைர் விருது, நூர்ஜோன் 
விருது, ை்ராட்டிய ்ரதனா விருது வங்காை திம்ரபெட ஊட்கர்்களின் 
விருது, பிலிம்பெர் விருது்கள, பிலிம்பெர் சி்றபபு விருது்கள, 
பிலிம்பெர் வாழநாள ைாதமனயாைர் விருது தாதா ைா பேப 
ொல்ப்க விருது, லதா ைஙப்கஷ்கர் ைாநிலங்கைமவ உறுபபினர் 
ெதவியில் 22 நவம்ெர் 1999 முதல் 21 நவம்ெர் 2005 வம்ர 
இருந்தார்.

ஆ்ரம்ெததில் லதா சில திம்ரபெடங்களிலும் நடிததுளைார். 
லதா ைஙப்கஷ்கர் திருைணம் பையயாைபல வாழந்தவர் ஆவார். 
ொடகி ஆஷா பொஸ்பலயின்  ைப்காதரி ஆவார்.

முதன் முதலா்க 1942 இல் கிதி ேைால் என்்ற ை்ராததிப 
ொடமலப ொடினார். 1948 இல் இவர் ொடிய ைஜ்பூர் என்்ற 
திம்ரபெடம் இவருக்கு திருபபுமுமனமய ஏற்ெடுததியது. 
இதமனத பதாடர்ந்து வந்த ெடங்கைான ெர்ைாத, அந்தாஸ், துலாரி, 
ைோல் பொன்்ற ெடங்கள இவருக்குப பெரும் பு்கமழ ஈட்டிக் 
ப்காடுததன. இவ்ரது ொடல்்கள அந்தக் ்காலததில் பதாடஙகி 
இன்றுவம்ர தனிததுவைான ்கவர்ச்சிபயாடு ெலம்ரயும் ்கவர்ந்து 
ப்காண்டிருக்கின்்றன.

1942 ஆம் ஆண்டு சினிைா தும்றயில் ொடதபதாடஙகிய அவர், 
முதன் முதலா்க “கிதி ேைால்” என்்ற ை்ராததி ொடமலப ொடினார். 
அபத ஆண்டில் அவருமடய தந்மதயும் இ்றந்து விடபவ, 
குடும்ெம் ்கடுமையான நிதி பநருக்்கடிக்கு உளைானது. அந்த 
பந்ரததில் இமையமைபொைர் குலாம் மேதர் என்ெவர் “ைஜ்பூர்” 
என்்ற திம்ரபெடததில் ொட வாயபபு அளிததார். இது அவருமடய 
வாழக்ம்கயில் ஒரு திருபபுமுமனமய ஏற்ெடுததியது எனலாம். 
இதமன பதாடர்ந்து வந்த ‘ைோல்’, ‘அந்தாஸ்’, ‘ெர்ைாத’, ‘துலாரி’ 
பொன்்ற ெடங்கள இவருக்கு பெரும் பு்கமழ ஈட்டிக்ப்காடுததன.

1942 முதல் சினிைா தும்றயில் ொடதபதாடஙகிய அவர், 
அனில் பிஸ்வாஸ், ஷங்கர் பஜயகிஷன், நவ்ஷத, எஸ்.டி. ெர்ைன், 
சி. ்ராம்ைந்த்ரா, பேைந்த குைார், ைலீம் ைவ்திரி, ்கயயாம், ்ரவி, 
ைஜ்ஜத ேூமைன், ப்ராஷன், ்கல்யாண்ஜி, ஆனந்தஜி, வைந்த 
பதைாய, சுதிர் ொட்ப்க, ேன்ஸ்்ராஜ் பெல், ைதன் பைா்கன், 
ைற்றும் உஷா ்கன்னா, ்ராகுல் பதவ் ெர்ைன், ்ராபஜஷ ப்ராஷன், 
அனு ைாலிக், ஆனந்த மிலிந்த, ஷிவ் ேரி, ்ராம் லட்சுைண், 
ஏ.ஆர் ்ரகுைான், இமைய்ராஜா என கிட்டததட்ட எல்லா 

இமையமைபெைர்்களுடன் இமணந்து ொடியுளைார்.1958 ஆம் 
ஆண்டு ைலீம் ைவுதரி இமையமைதது பவளிவந்த “ைதுைதி” 
என்்ற திம்ரபெடததில், இவர் ொடிய “ஆஜா ப்ர ெ்ரபதசி” என்்ற 
ொடல், இவருக்கு முதல் ஃபிலிம்பெர் விருதிமன பெற்றுததந்தது. 
பி்றகு, 1961 ல் பேைந்த குைார் இமையமைதத “பீஸ் ைால் ொத” 
திம்ரபெடததில் “்கஹின் தீப ஜபல ்கஹின் தில்” என்்ற ொடல் 
இவருக்கு இ்ரண்டாவது ஃபிலிம்பெர் விருதிமன பெற்றுததந்தது. 
1973 ஆம் ஆண்டு, ஆர்.டி ெர்ைன் இமையமைதது பவளிவந்த 
“ெரிஜாய” என்்ற திம்ரபெடதில் இவர் ொடிய “பீதி நா பிடாய" 

என்்ற ொடல் சி்றந்த பின்னனி ொடகிக்்கான முதல் “பதசிய 
விருமத” பெற்றுததந்தது. 1969 ஆம் ஆண்டு “ெதை பூஷன் விருது” 
வழங்கபெட்டது. 1972 ஆம் ஆண்டு பீட்டி நா பிடாய ப்ரயனா 
(ெரிஜாய) என்்ற ொடலுக்்கா்க பதசிய விருது வழங்கபெட்டது. 
1974 ஆம் ஆண்டு உல்கைவில் அதி்க ொடல்்கமை ொடியதற்்கா்க 
“கின்னஸ் புதத்கததில்” இடம் பிடிததார். 1975 ஆம் ஆண்டு ரூபத 
ரூபத பியா (ப்கா்ரா ்கா்கஸ்) என்்ற ொடலுக்்கா்க பதசிய விருது 
வழங்கபெட்டது. 1989 ஆம் ஆண்டு “தாதா ைாபேப ொல்ப்க 
விருது” வழங்கபெட்டது. 1990 ஆம் ஆண்டு யா்ரா சீலி சீலி 
(பலகின்) என்்ற ொடலுக்்கா்க பதசிய விருது வழங்கபெட்டது. 
1993 ஆம் ஆண்டு பிலிம்பெர் வாழநாள ைாதமனயாைர் விருது. 
1996 ஆம் ஆண்டு ஸ்டார் ஸ்க்ரீன் வாழநாள ைாதமனயாைர் 
விருது. 1997 ஆம் ஆண்டு ்ராஜீவ் ்காந்தி விருது. 1999 ஆம் ஆண்டு 
“ெதை விபூஷன் விருது” வழங்கபெட்டது. 1999 ஆம் ஆண்டு 
என்.டி.ஆர் விருது ைற்றும் வாழநாள ைாதமனயாைருக்்கான ஜீ 

சினிைா விருது. 2000 ஆம் ஆண்டு லண்டனிலுளை ஐ.ஐ.எப.ஏ 
மூலம் வாழநாள ைாதமனயாைர் விருது. 2001 ஆம் ஆண்டு ஹீப்ரா 
போண்ட ைற்றும் ஸ்டார்டஸ்ட் இதழ மூலைா்க சி்றந்த பின்னனி 
ொடகிக்்கான மில்பலனியம் விருது வழங்கபெட்டது. 2001 ஆம் 
ஆண்டு “நூர்ஜோன் விருது” வழங்கபெட்டது. 2001 ஆம் ஆண்டு 
“ை்கா்ராஷடி்ரா ்ரதனா விருது” வழங்கபெட்டது. 2001 ஆம் ஆண்டு 
“ொ்ரத ்ரதனா விருது” வழங்கபெட்டது. ஆஜா ப்ர ெர்பதசி (ைதுைதி 
1958), ்கஹி தீப ஜபல ்கஹி தில் (பீஸ் ைால் ொத 1962), தும்ஹீ 
பைப்ர ைந்திர் தும்ஹீ பைரி (க்ேண்ட 1965), ஆப முஜிப்க அபை 
லக்பன லப்க (ஜீபன கி ்ராஹ் 1969), தீதி பத்ரா தீவார் தீவானா 
(ேம் ஆபப்க பே மேன் ப்கான் 1994) பொன்்ற ொடலுக்்கா்க 
ஃபிலிம்பெர் விருது வழங்கபெட்டது. லதா ைஙப்கஷ்கர் அவர்்கள, 
பெங்கால் திம்ரபெட ெததிரிக்ம்கயாைர் ்கழ்க விருது்கள என 
பைலும் ெல விருது்கமை பெற்று, இன்்றைவும் பு்கழ பெற்்ற 
ொடகியா்க விைஙகி வருகி்றார்.லதா சில தமிழ ொடல்்களும் 
ொடியுளைார்.

"வாடல்",ஜோஞச்்கார் ்காஞைன்","பலகின்" பொன்்ற ஹிந்தி 
ெடங்கள லதா ைஙப்கஷ்கரின் பைாந்த  தயாரிபொகும்.

இவர் ொடிய சில தமிழ ொடல்்கள:1952 இல் ஹிந்தியில் 
பவளியான "ஆண்"ெடம் தமிழ பைாழிைாற்று (டபபிங)கில் 
இழந்பதன் அன்பெ உன்மன", 1955இல் திலீபகுைார் நடிதத 
"உ்ரன் ்கபடாலா"தமிழில் "வான்ரதைா்க டபபிங பையயபெட்டு 
பவளியானது, அதில் இடம்பெற்்ற "இழந்பதன் ்கண்ணாைன்", 
ஆனந்த ெடததில் "ஆ்ராப்ரா ஆ்ர்ரப்ரா", எஙகிருந்பதா அமழக்கும் 
(என் ஜீவன் ொடுது), வமைபயாமை ்கல்கலபவன, ந்கரு ந்கரு - 
(ைதயா 1988) பொன்்றன.

இைர் ்பாடிய சில பிர்பல ஹிநதி ்பாடெல்கேள் 
இடெமச்பறற ்படெஙகேள்:

‘ைஜா’ (1951), ‘மெஜு ெவ்்ரா’ (1952), ‘ஆக் ஆஹ்’ (1953), ‘ஸ்ரீ 
420’ (1955), ‘பதவதாஸ்’ (1955), ‘்கதவு எண் 44’ (1955), ‘பைாரி 
பைாரி’ (1956), ‘மு்கல் ஆஸம்’ (1960), ‘ப்காஹினூர்’ (1960), 
‘பைாபட நவாப’ (1961), ‘ெ்ரஸ்ைணி’ (1963), ‘பூத ெங்கைா’ (1965), 
‘ெட்னி ெட்னி’ (1966), ‘அபிலாஷா’ (1969), ‘ ப்க்ரவன்’ (1971), 
‘்காதி ெதங’ (1971), ‘ அைர் பிப்ரம்’ (1972), ‘ஆன்ந்தி’ (1975), 
‘ைாந்தினி’ (1989), ‘லம்பே’ (1991), ‘தர்’ (1993), ‘பயஹ் தில்லகி’ 
(1994), ‘தில்வாபல துல்ேனியா பல ஜாபயஙப்க’ (1995), ‘மே 
தலாக் தில்’ (1997), ‘பைா்கெததீன்’ (2000), ‘முஜ்பை ப்ராஸ்ட்டி 
்கப்ராப்க’ (2002), ‘ைா்ரா’ (2004), ‘தில் பை’ (1998), ‘ஒன் 2 ்க 4 ‘ 
(2001), ‘பு்கார்’ (2000), ‘ஜுமெதா’ (2001), ‘்ரங பத ெைந்தி (2006), 
‘ல்கான்’ (2001), ‘அனார்்கலி’, ‘அல்பெலா’, ‘ஆஷா’, ‘அடாலட்’, 
‘்ரயில் பைமட’, ‘ைாச்ைா ஜிந்தாொத’ பொன்்ற திம்ரபெடங்களில் 
இவர் ொடிய ொடல்்கள ெலம்ரயும் ்கவர்ந்தது எனலாம்.

லதா ைஙப்கஷ்கரின் பூதவுடல் 06.02.2022 அன்று  இந்திய 
ஜனாதிெதி, பி்ரதைர் ைற்றும் ெல அ்ரசியல் தமலவர்்களின் 
இ்ரங்கலுடன்,மும்மெ சிவாஜி பூங்காவில் 21 குண்டு்கள முழங்க 
அ்ரை ைரியாமதயுடன் த்கனம் பையயபெட்டது. இந்தியப பி்ரதைர் 
நப்ரந்தி்ர பைாடிபநரில் இறுதி அஞைலிமய பைலுததினார் . 
ைஙப்கஷ்கரின் ைம்றமவபயாட்டி  இ்ரண்டு நாட்்களுக்கு இந்தியா 
முழுவதும் பதசிய ப்காடி அம்ரக்்கம்ெததில் ெ்றக்்க விட்டு துக்்கம் 
அனுஷடிக்்க இந்திய ைததிய அ்ரசு ஆமண பி்றபபிததது.

நடி்கர் தில்கம் சிவாஜி ்கபணைனின் ொைைல்ரா்க விைஙகியவர் 
லதா ைஙப்கஷ்கர்.

ை்ரணததிலும் சிவாஜி பெயர் ப்காண்ட 
சிவாஜி பூங்காவில் த்கனம் பையயபெட்டதும் 
ஓர் அற்புதபை... !

உலகின் ்கவனதமத அதி்கைா்க ஈர்தத ொடகி 
்கானக்குயில் லதா ைஙப்கஷ்கரின் ைம்றவு 
இமையுலகிற்கு ஈடிமணயற்்ற பெரிழபொகும். 
லதா ைஙப்கஷ்கர்  ைம்றந்தாலும் அவர் 
இமைதத ்கானங்கள என்றும் ைா்கா வ்ரம் 
பெற்்றமவ்கைா்க ெல 
யு்கங்கள ்கடந்தும் பெசும்.

 

ஆககேம:எஸ். கே்ேென் 
ஆசொரி ெதீஷ கேம்பவள

இவெயால் 
ரசிகேர்கேவள  

ைெப்படுத்திய 
இவெககுயில் 

லதா மங்கேஷகேர்  
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