
யாழ் �ேசட �ருபர்  

இலங்ைக கடல் எல்ைலக்குள் அத்து-
�� �ன்���ல் ஈடுபட்ட குற்றச்சாட்-
�ல் ேமலும் 06 இந்�ய �னவர்கள் ைகது 
ெசய்யப்பட்டுள்ளனர்.  

கண்கா�ப்பு ப�க�ல் ஈடுபட்�-
ருந்த கடற்பைட�னரால், யாழ்ப்பாணம் 
ேகாவளம் ெவ�ச்ச �ட்��ருந்து வட-
ேமற்கு �ைச�ல் இலங்ைக கடற்பரப்-

�ல் ைவத்து ேநற்று (19) அ�காைல இம் 
�னவர்கள் ைகது ெசய்யப்பட்டுள்ளனர்.  

இதன்ேபாது, படெகான்ைற-
யும் ைகப்பற்�யுள்ளதாக 
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அண்ேண, பயங்கரவாத தைடச் சட்-
டத்ைத நீக்கக் ேகாரி யாழ்ப்பாணத்திலயும் 
ெகாழும்பிலயும் ைகெயழுத்து ேவட்ைட 
மும்மரமா நடக்குது ேபால....

அதில பகிடி என்னெவண்டா ைகெய-
ழுத்து ைவக்கிற பலருக்கும் எதுக்கு 
ைகெயழுத்து ைவக்கிேறாம் எண்டு 
ெதரியாம இருக்கிறதுதான்...!!!

�க்கல் �ராச்சா�

பயங்கரவாதத் தைடச்சட்டத்ைத முற்றாக �க்க ேவண்டும் 
என்று த�ழ் அர�யல் கட்�களால் ெகாழும்�லும், அைதத் 
ெதாடர்ந்து வடக்�லும் ெபாதுமக்க�ட�ருந்து ைகெயழுத்து 
ெபற்றுக் ெகாள்ளும் ேவட்ைட நைடெபற்று வரு�ன்றது. 
அதற்கும் அப்பால் நாட்�ன் வடக்கு, �ழக்குப் பகு�க�ல் 
அரசாங்கத்துக்கு எ�ரான ஆர்ப்பாட்டங்கைள த�ழ்க் கட்�-
கள் பலவும் த�ழ் ேபசும் இனத்�ன் ஏைனய கட்��னைர-
யும் இைணத்துக் ெகாண்டு முன்ெனடுத்து வரு�ன்ற ெசயற்-
பாட்ைடயும் அவதா�க்க மு��றது.

 இந்த ேவைள�ல் ஏன் இந்த ��ர் ஆர்ப்பாட்டங்களும் 
ைகெயழுத்து ேவட்ைடயும் என்று ஆராய்ந்து பார்த்தால், 
எ�ர்வரும் மார்ச்  ஆரம்பமாக இருக்�ன்ற ம�த உ�ைம-
கள் ெதாடர்பான மாநாட்டுக்கு வலுச்ேசர்க்கும் மைறமுக நட-
வ�க்ைகேய என்பது சகலருக்கும் ெத�யும்.

 யுத்தம் மு�வைடந்து 15 வருடங்கைள எட்� �ற்கும் 
இன்ைறய காலப் பகு��ல், யுத்தகாலத்�ல் இடம்ெபற்ற-
தாகக் கூறப்படு�ன்ற ம�த உ�ைம �றல் சம்பவங்கைள 
இன்றும் ஞாபகப்படுத்� அதற்காக குரல் ெகாடுத்து வரு-
�ன்ற அைமப்புகைள மற்றும் அர�யல் கட்�கைள உண்-
ைம�ல் பாராட்டத்தான் ேவண்டும்.

 ஆனால் இந்த ெசயற்பாடுகள் உண்ைம�ல் உணர்வுபூர்-
வமாக முன்ெனடுக்கப்படு�ன்றனவா என்று உற்று-
ேநாக்�னால் �ச்சயமாக அதைன இல்ைல என்ேற

எங்கள் ்கருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்து
ஆர்ப்பாட்டங்கள், ைகெயழுத்து நாடகங்கள்
திடீெரன முைளத்ெதழுந்த காரணெமன்ன?  

04 04 04

ேபாலிகளிடம் ஏமாற 
ேவண்டாம் - டிம்பிள் ஹயாதி 

சிறப்பாக விைளயாட
ேஜாேகாவிச் தயார்

எப்ேபாைதயும் �ட

மனித உரிைமகள் 
ேபரைவயின் 49 ஆவது அமர்வு

த � ழ க த் � � -
ருந்து படகு மூலம் 
இ ல ங் ை க க் கு க் 
கடத்த�ருந்த 400 
�ேலா கஞ்சாைவ 
ந ா க ப ட் � ண ம் 
காவல்துைற�னர் 
ப�முதல் ெசய்துள்ளதுடன், ஐந்து ேபைர ைகதுெசய்-
துள்ளனர்.

நாகபட்�ணம் - �ச்சாங்குப்பத்�ல் உள்ள, பைழய 
�ன்��த் துைறமுகப் பகு��ல் �றுத்தப்-
பட்�ருந்த �ைசப் படகு ஒன்��ருந்து

400 கிேலா கஞ்சாவுடன்
தமிழகத்தில் ஐவர் ைகது

இலங்ைகக்கு கடத்த�ருந்த காைரநகர் ேகாவளம் கடற்பகு��ல்

இலங்ைக�ல் ஊடகத்-
துைற�ல் 50 வருடத்ைத 
பூர்த்� ெசய்துள்ள எமது 
�னகரன், �னகரன் வார-
மஞ்ச��ன் மூத்த ஊடக-
�யலாளர் �ன்னத்துைர 
�ல்ைலநாதனுக்கு பாராட்-
டு�ழா ஏற்பாடு ெசய்யப்பட்டுள்ளது.

யாழ்ப்பாணம் கரெவட்� �னகரன் 
�ருபராக சுமார் 40 ஆண்டுகாலம்

தினகரன் தில்ைலக்கு
இன்று பாராட்டு விழா

ப ய ங் க ர வ ா த 
தைடச்சட்டத்�ன் �ழ் 
தடுத்து ைவக்கப்பட்-
டுள்ளவர்கைள உட-
ன�யாக �டுதைல 
ெசய்வதற்கு அரசாங்கம் நடவ�க்ைக எடுக்க 
ேவண்டுெமன சர்வேதச மன்�ப்புச் சைப வ�-
யுறுத்�யுள்ளது. அத்ேதாடு பயங்கரவா-
தத் தைடச் சட்டத்துடன்

தடுப்பிலுள்ேளாைர
விடுதைல ெசய்யுங்கள்

வவு�யா �ேசட �ருபர்

நாங்கள் ஆட்��ல் இருக்�ன்ற 
கட்�யாக இருக்�ன்ேறாம். தற்ேபா-
துள்ள ஆட்�யாளர்களுக்கு எந்த 
கஷ்டத்ைத-
யும் ெகாடுக்க 
மாட்ேடாம். 
நாங்கள் மக்-
களது �ரச்-
� ை ன ை ய 
ேபசுேவாம். 
ம க்களுக் கு 
�ரச்�ைன ஏற்பட்டால் அதைன ேபச 
முன்�ற்ேபாம் என முன்னாள் 
ஜனா�ப� ைமத்��பால ��ேசன 
ெத��த்துள்ளார்.

அரசுக்கு எந்தவித
கஷ்டத்ைதயும்
ெகாடுக்கமாட்ேடாம்

ஒ�க்ேரா��ருந்து உருமா�ய 
�.ஏ.2 வைக ைவரஸால், �ண்டும் உலகள�ல் அச்-
சுறுத்தல் ஏற்பட்டுள்ளதாக உலக சுகாதார அைமப்பு 
கவைல ெத��த்துள்ளது. இது கு�த்து, உலக 
சுகாதார அைமப்�ன், ெகா�ட்19 ெதாற்று கு�த்து 
ஆய்வு ெசய்யும் ெதா�நுட்பக்குழு�ன் தைலவர் 
ம�யா வான் ெகர்ேகாவ்  ெத��க்ைக�ல்,

ேகா�ட்19 ெதாற்று ெதாடர்ந்து பர� வரு�றது. 
இந்�ைல�ல் ஒ�க்ேரான் ெதாற்��ருந்து 
'�.ஏ.1 - �.ஏ.1.1 - �.ஏ.2 மற்றும்

உலகில் ேவகமாக பரவும் 
'B.A. 2' ைவரஸ்
WHO எச்ச�க்ைக �டுப்பு

தங்காைல ெபா�ஸ் கான்ஸ்ட�ள் ெகாைல 
சம்பவம் ெதாடர்�ல் சந்ேதகத்�ன் ேப�ல் நான்கு 
ேபைர ெபா�ஸார் ைகது ெசய்துள்ளனர். சந்ேதக 
நபர்க�ல் ஒரு ெபண்ணும் அடங்குவதாக ெத�-
�க்கப்பட்டுள்ளது.

கடந்த 17ஆம் �க� இரவு தங்காைல �தாரந்-
ெத�ய �ரேதசத்�ல் ெபா�ஸ் கான்ஸ்ட�ள் 
ஒருவர், அவரது மைன� மற்றும் அவரது இைளய 
சேகாதரர் ஆ�ேயார் தாக்கப்பட்ட சம்பவம் ஒன்று ப�வா��ருந்தது.

தாக்குத�ல் கான்ஸ்ட�ள் உ��ழந்துள்ளதுடன் அவரது 
இைளய சேகாதரர் பலத்த காயங்களுடன் கா�, கராப்�ட்�ய

ெபாலிஸ் P.C. ெகாைல
இதுவைர 04 ேபர் ைகது

மாத்தைள சுழற்� �ருபர்  

உள்ளூராட்� மன்றத் ேதர்தைல, �ட-
யத்துக்கு ெபாறுப்பான அைமச்சர் ஒரு 
வருடகாலத்துக்கு ஒத்�ைவத்�ருக்�ன்ற 
ேபாதும் ேதைவ என்றால் அதைன இந்த 
வருட இறு��ல் எமக்கு நடத்த மு�யு-
ெமன ேதர்தல்கள் ஆைணக்குழு�ன் தைலவர் சட்டத்-
தர� �மல் புன்� ேஹவா ெத��த்தார்.  

உள்ளூராட்சி ேதர்தல்   
இந்த வருட இறுதியில்   
நாம் தயார் என்�றார் தைலவர்  

B அ�க்ைக தாக்கலுக்கு நடவ�க்ைக
�ேரஷ்ட ஊடக�யலாளர் சமு-

�த்த சமர�க்�ரமவுக்கு பாதுகாப்பு 
வழங்குமாறு ெகஸ்ேபவ ��மன்றம் 
உத்தரவு �றப்�த்துள்ளது.

ெகஸ்ேபவ �தவான் ருவந்�கா 
�ர�ங்க, ெபா�ஸ் �ேசட ��-
�ற்கு  இந்த உத்தரைவ 
�றப்�த்துள்ளார். 

சமுதித்தவுக்கு பாதுகாப்பு
வழங்க நீதிமன்று உத்தரவு

யாழ்ப்பாணத்�ல் ைவத்து அைமச்சர் டளஸ் ெத��ப்பு
ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்

ெபாருளாதார ெநருக்க-
�கேளா அல்லது கல்� 
சம்பந்தமான �க்கல்கேளா 
எத்தைகய �ரச்�ைனகளா-
னாலும் எமது நாட்�ன் 
ேத�ய நல்�ணக்கம் �க 
முக்�யமானெதன ஊடகத்துைற 

அைமச்சர் டளஸ் அழகப்-
ெபரும யாழ்ப்பாணத்�ல் 
ெத��த்துள்ளார்.

ேத�ய நல்�ணக்கத்ைத 
கட்�ெயழுப்பும் நடவ-
�க்ைக�ல் அர�யல்வா-
�கைள �ட ஊடக�ய-
லாளர்களுக்கும் 

கைலஞர்களுக்கும்  ெபரும்

நாட்டின் முன்ேனற்றத்துக்கு ேதசிய
நல்லிணக்கம் மிக மிக அவசியம்

மட்டக்களப்பு சுகாதார  ப�ப்பாளர் Dr சுகுணன் ேகா�க்ைக
மூன்றாவது தடுப்பூ�யு-

டன் ெகா�ட்19 �ைலைம 
கட்டுப்பாட்டுக்குள் வரு-
வதற்கான அனுகூலமான 
�ைலைமயுள்ள காரணத்-
தால் அைனவைரயும் 
கட்டாயம் மூன்றாவது 

தடுப்பூ�ைய ெபற்றுக்-
ெகாள்ளுமாறு  மட்டக்களப்பு 
மாவட்ட �ராந்�ய சுகாதார 
ேசைவகள் ப�ப்பாளர் 
டாக்டர் கு.சுகுணன் ேவண்-
டுேகாள் �டுத்-
துள்ளார்.

சகலரும் மூன்றாவது தடுப்பூசிைய
ெபற்றுக்ெகாள்வது அவசியம்

இந்�ய தூதுவ�டம் TNA �ண்டும் ேகா�க்ைக
த�ழ் மக்களுக்கு �யாயமான 

�ர்ைவ இந்�யா ெபற்றுக்ெகாடுக்க 
ேவண்டுெமன்ற ேகா�க்ைகைய 
த�ழ்த் ேத�ய கூட்டைமப்�ன் 
தைலவர் இரா. சம்பந்தன் முன்ைவத்-
தார்.

இந்�யாவுக்கு இலங்ைக

தமிழருக்கு நியாயமான தீர்வு
கிைடக்க இந்தியா உதவ ேவண்டும்

அ�நயேக்ஷத்ரா நடனப்பள்� இயக்குனர் காலசூ�  �வ்யா சுேஜ�ன் 
மாண�களான �த்யா ேலாேகஸ்வரன் ேகா�நாத், சுரு� ேகா�நாத் 
ஆ�ேயா�ன் பரதநாட்�ய அரங்ேகற்றம் இன்று (20) ஞா�ற்-
றுக்�ழைம மாைல 06 ம�க்கு பம்பலப்�ட்� பு�ய க�ேரசன் 
மண்டபத்�ல் நைடெபறும். ஓய்வுெபற்ற அ�பரும், மூத்த நடனக் 
கைலஞருமான �ரும� மால� �வகுமார், �ரதம �ருந்�னராக-
வும், இந்�ய கலாசார �ைலய ப�ப்பாளர் டாக்டர் ேரவந் �க்ரம் 
�ங்க், �த்ரேசன வ�ர ஆடல் �றுவனத்�ன் ப�ப்பாளர் உேபகா 
�த்ரேசன, ெகாழும்பு மக�ர் கல்லூ� அ�பர் ��கா தசநாயக்க 
ஆ�ேயார் ெகௗரவ �ருந்�னர்களாக கலந்து �றப்�க்கவுள்ளனர். 
�வ்யா சுேஜ�ன் ெந�யாள்ைக�ல், இைச ேமைத டாக்டர் ராஜ்கு-
மார் பார��னால் இவ்வரங்ேகற்ற அரங்கம் அைமக்கப்பட்டுள்ளது.     

ேலக்ஹவுஸ் �றுவுனர் �.ஆர்.�ஜயவர்தன�ன் 136 ஆவது ஜனன �னத்ைதெயாட்� �றுவனத்�ல் ஏற்பாடு ெசய்யப்பட்ட சமய �கழ்�ல் �றுவனத்�ன் ப�ப்-
பாளர் சைப�னர் மற்றும் ஊ�யர்கள் கலந்து ெகாண்ட ேபாது ��க்கப்பட்ட படம்.

யுத்தத்�ல் ஒருவர் உ��ழந்�ருந்-
தால் அவைர த�ப்பட்ட முைற�ல் 
�ைனவுகூரலாம். ஆனால் பயங்கர-
வா�கைள �ைனவுகூர அனும�க்க 
மு�யாெதன ஜனா�ப� ேகாட்டா-

பய ராஜபக் ஷ�னால் �ய�க்கப்-
பட்ட ஆைணக்குழு ப�ந்துைர ெசய்-
துள்ளது.  

ம�த உ�ைம குழுக்கள், ம�த 
உ�ைம ஆைணக்குழுக்க�ன் ப�ந்து-

ைரகள் �ர்மானங்கைள ஆராய்-
வதற்காக �ய�க்கப்பட்ட 

ஜனா�ப� ஆைணக்குழு-
�ன் இரண்டாவது இைடக்-
கால அ�க்ைக ேநற்று 
ஜனா�ப� ேகாட்டாபய 

ர ா ஜ ப க்  ஷ � ட ம் 
ைகய�க்கப்பட்டது.  

பயங்கரவாதிகைள நிைனவுகூர  
எவருக்குேம அனுமதியில்ைல  

ஜனா�ப� ஆைணக்குழு அ�க்ைக�ல் ப�ந்துைர  ஜனா�ப� ஆைணக்குழு அ�க்ைக�ல் ப�ந்துைர  ஜனா�ப� ஆைணக்குழு அ�க்ைக�ல் ப�ந்துைர  ஜனா�ப� ஆைணக்குழு அ�க்ைக�ல் ப�ந்துைர  ஜனா�ப� ஆைணக்குழு அ�க்ைக�ல் ப�ந்துைர  ஜனா�ப� ஆைணக்குழு அ�க்ைக�ல் ப�ந்துைர  ஜனா�ப� ஆைணக்குழு அ�க்ைக�ல் ப�ந்துைர  ஜனா�ப� ஆைணக்குழு அ�க்ைக�ல் ப�ந்துைர  ஜனா�ப� ஆைணக்குழு அ�க்ைக�ல் ப�ந்துைர  ஜனா�ப� ஆைணக்குழு அ�க்ைக�ல் ப�ந்துைர  ஜனா�ப� ஆைணக்குழு அ�க்ைக�ல் ப�ந்துைர  ஜனா�ப� ஆைணக்குழு அ�க்ைக�ல் ப�ந்துைர  ஜனா�ப� ஆைணக்குழு அ�க்ைக�ல் ப�ந்துைர  ஜனா�ப� ஆைணக்குழு அ�க்ைக�ல் ப�ந்துைர  ஜனா�ப� ஆைணக்குழு அ�க்ைக�ல் ப�ந்துைர  ஜனா�ப� ஆைணக்குழு அ�க்ைக�ல் ப�ந்துைர  ஜனா�ப� ஆைணக்குழு அ�க்ைக�ல் ப�ந்துைர  ஜனா�ப� ஆைணக்குழு அ�க்ைக�ல் ப�ந்துைர  ஜனா�ப� ஆைணக்குழு அ�க்ைக�ல் ப�ந்துைர  ஜனா�ப� ஆைணக்குழு அ�க்ைக�ல் ப�ந்துைர  ஜனா�ப� ஆைணக்குழு அ�க்ைக�ல் ப�ந்துைர  ஜனா�ப� ஆைணக்குழு அ�க்ைக�ல் ப�ந்துைர  ஜனா�ப� ஆைணக்குழு அ�க்ைக�ல் ப�ந்துைர  ஜனா�ப� ஆைணக்குழு அ�க்ைக�ல் ப�ந்துைர  ஜனா�ப� ஆைணக்குழு அ�க்ைக�ல் ப�ந்துைர  ஜனா�ப� ஆைணக்குழு அ�க்ைக�ல் ப�ந்துைர  ஜனா�ப� ஆைணக்குழு அ�க்ைக�ல் ப�ந்துைர  ஜனா�ப� ஆைணக்குழு அ�க்ைக�ல் ப�ந்துைர  ஜனா�ப� ஆைணக்குழு அ�க்ைக�ல் ப�ந்துைர  ஜனா�ப� ஆைணக்குழு அ�க்ைக�ல் ப�ந்துைர  ஜனா�ப� ஆைணக்குழு அ�க்ைக�ல் ப�ந்துைர  ஜனா�ப� ஆைணக்குழு அ�க்ைக�ல் ப�ந்துைர  ஜனா�ப� ஆைணக்குழு அ�க்ைக�ல் ப�ந்துைர  ஜனா�ப� ஆைணக்குழு அ�க்ைக�ல் ப�ந்துைர  ஜனா�ப� ஆைணக்குழு அ�க்ைக�ல் ப�ந்துைர  ஜனா�ப� ஆைணக்குழு அ�க்ைக�ல் ப�ந்துைர  ஜனா�ப� ஆைணக்குழு அ�க்ைக�ல் ப�ந்துைர  

யுத்தத்�ல் உ��ழந்தவைர த�ப்பட்ட முைற�ல் �ைனவு கூரலாம்;
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ேலக்ஹவுஸ் நிறுவுனர் டி.ஆர்.விஜயவர்தனவின் 136 ஆவது ஜன தின நிகழ்வு

அரசாங்கத்�டம் சர்வேதச 
மன்�ப்புச் சைப ேகா�க்ைக

ஊடகத்துைற�ல் 50 வருடம்

ைரகள் �ர்மானங்கைள ஆராய்-
வதற்காக �ய�க்கப்பட்ட 

ைகய�க்கப்பட்டது.  

ஆைணக்குழுவின் இரண்டாவது  
இைடக்கால அறிக்ைக  

ஜனாதிபதியிடம் ைகயளிப்பு  

அத்துமீறி மீன்பிடித்த ஆறு   
இந்தியர்கள் ைகது 

எச்.ஐ.வி. ெதாற்றாளர்கள்
கூச்சப்படத் ேதைவயில்ைல
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படங்கள்: கயான் புஷ்�க்க, �ந்தக்க குமார�ங்க
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எரிப�ொருள் பெலவு மற்றும் சூழல் 
�ொதிப்பு குறித்து கவனம் பெலுத்தும் 
உலக ெமூகம் மீளுருவொகக மினெகதி 

உற்�த்தி �ற்றி அதிக கவனத்்தைச் பெலுத்தி 
வருகின்றது. சூரிய பவப்�த்்தை மினெொரமொக 
மொற்றும் முயற்சி அதிகமொக மமற்பகொள்்ளப் -
�டுவதுடன, இயற்்கயொன கொற்றின மூலம் 
மினெொரத்்தை உற்�த்தி பெயவது பதைொடர்பிலும் 
கவனம் பெலுத்தைப்�ட்டு வருகின்றது.

படனமொர்க அரசு கொற்்்ற உ�மயொகப்�-
டுத்தி மினெொரத்்தை உற்�த்தி பெயவதில் புதிய 
ெொதை்ன்ய புரிந்துள்்ளது. கொற்்றொ்ல மின 
உற்�த்தி நி்லயஙகளின உதைவியுடன 2 .1 
ட்ரில்லியன மவொட் மினனுற்�த்தி பெயயப்�ட்-
டுள்்ளதைொக கூ்றப்�டுகின்றது. அம்மினெொர உற்-
�த்தி அந்்ொட்டின மதை்வயில் 68 ெதை வீதைமொக 
உள்்ளது. 2033 ஆம் ஆணட்ளவில் மதை்வப்�-
டும் மமலதிக மினெொர மதை்வ்ய உற்�த்தி பெய-
வதைற்கொக வடகடலில் பெயற்்கத் தீவு ஒன்்ற 
அ்மகக திட்டமிடப்�ட்டுள்்ளது. அஙகு �ொரிய 
கொற்்றொ்லயுடன கூடிய தூணகள் அ்மககப்-
�டுகின்றன. இத்திட்டம் அந்்ொட்டு ெரித்திரத்தி-
மலமய �ொரிய முதைலீடொக அ்மயுபமன கரு-
தைப்�டுகின்றது. 18 உ்தைப்�ந்தைொட்ட ்மதைொன 
அ்ளவிலொன �ொரிய இந்தைத் தீவில் அ்மககப்�-
டும் கொற்்றொ்லகள் மூலமொக வருடம் பூரொவும் 
மினெொரம் உற்�த்தி பெயயப்�டும்.

படனமொர்க மற்றும் ம்ொர்மவ இ்டமய 
மினெொர �ரிமொற்்ற ஒப்�ந்தைம் உள்்ளது. 

இயற்்க கொற்று மவகம் கு்்றயும் மவ்்ளயில் 
மினெொர உற்�த்தி கு்்றவ்டயும். அச்ெந்தைர்ப்-
�த்தில் ம்ொர்மவ அரெொஙகத்திடமிருந்து மினெொ-
ரம் வி்லககு வொஙகப்�டும். ஏ்னய கொலங-
களில் படனமொர்க கொற்்றொ்ல மினெொரத்்தை 
திரும்�வும் மீள் விற்�்ன பெயவதைொக கூ்றப்� -
டுகின்றது.

இந்தை பகொடுககல் வொஙகல்களுககொக இரணடு 
்ொடுகளுககு இ்டமய இரணடு நிறுவனங-
கள் அ்மககப்�ட்டுள்்ளன. அ்வ அரசுடன 
இ்ைந்தை நிறுவனஙக்ளொகக கொைப்�டுகின-
்றன. அதைற்கொன ெட்டஙகள் தையொரிககப்�ட்டுள்-
்ளன. இரணடு ்ொடுகளுககும் இ்டமய அதி-
ெகதி வொயந்தை மின கம்பிகள் 500 கிமலொமீட்டர் 
தூரத்திற்கு விரிவ்டந்து உள்்ளதைொக கூ்றப்�டு-
கின்றது. கைககுப் �ொர்த்தைொல் இரணடு ்ொடுக -
ளுககும் இ்டமயயொன மின �ரிமொற்்றத்திற்கு 
பெலமவ இல்்ல என நிரூபிககப்�ட்டுள்்ளது.

சீனொ மற்றும் அபமரிககொ உலகிமலமய �ொரிய 
அ்ளவிலொன கொற்்றொ்ல மின உற்�த்தி ்ொடுக -
்ளொகும். 2020 ஆம் ஆணடில் இந்தை இரணடு 
்ொடுகளிலும் அ்மககப்�ட்ட கொற்்றொ்ல மின 
உற்�த்தி நி்லயஙகள் உற்�த்தி பெயயும் 
மினெொரத்தின அ்ளவு உலக மினெொர உற்�த்-
தியில் ெரி�ொதியொகும். ெர்வமதைெ அறிக்க -
களுககு அ்மய தைற்ம�ொது உலகில் உள்்ள 

கொற்்றொ்ல மின உற்�த்தி நி்லயஙகளில் 
750 கிஹொமவொட் மினஉற்�த்தி பகொள்்ள்ளவு 
கொைப்�டுகின்றது. வளிமணடலத்திற்கு பவளி -
மயற்்றப்�டும் ஒரு பில்லியன பமட்ரிக பதைொன 
கொர்�னடபயொக்ெட்டின அ்ள்வ இதைன மூலம் 
கட்டுப்�டுத்தை முடிந்துள்்ளது. மின உற்�த்திககொக 
மெகு எணபைய, நிலககரி அல்லது இயற்்க 
வொயு �ொவிககப்�டும் ்ொடுகளில் இந்தை விடயங-
களில் கற்றுக பகொள்்ள மவணடிய �ொடஙகள் 
�ல உள்்ளன.

நிபுைர்களின அறிக்ககளின�டி 
கொற்்றொ்ல மின உற்�த்தி நி்லயஙகளுககு 
இலங்கயின சூழல் ப�ொருத்தைமொனது. நுவ -
பரலியொ மற்றும் புத்தை்ளம் மொவட்டஙகளில் 
�ல இடஙகளில் தைற்ம�ொது கொற்்றொ்ல மின 
உற்�த்தி நி்லயஙகள் பவற்றிகரமொக பெயல்-
�ட்டு வருகின்றன. இலங்கயில் வடபிரமதை-
ெத்தில் மனனொ்ர அணடிய பிரமதைெஙகளில் 
கொற்்றொ்ல மின உற்�த்தி நி்லயஙகளுக-
கொன ெொத்தியம் உள்்ளது என ஆயவுகள் மூலம் 
உறுதி பெயயப்�ட்டுள்்ளது. கு்்றந்தை�ட்ெம் 
5000 பமகொமவொட் மினெொரத்்தைஉற்�த்தி 
பெயயும் வெதிகளுணடு. தைற்ம�ொது இலங்க -
யில் உற்�த்தி பெயயப்�டும் பமொத்தை மினெொர 
உற்�த்தி்ய கூட மீறும் அ்ளவுககு ப�ரும் �ரி -
மொைமொகும். இலங்கயின பமொத்தை மின உற் -
�த்தி 4300 பமகொமவொட்டொகும். நீர் ,நிலககரி 
மற்றும் மெகு எணபைய மினனுற்�த்தி நி்ல-

யஙகள் மூலம் உற்�த்தி பெயயும் மினெொரத்்தை 
விட கொற்றின மூலம் அதிக்ளவு மினெொரத்்தை 
உற்�த்தி பெயய முடியும் எனக கூ்றப்�டுகின -
்றது.  

்ொளுககு ்ொள் மெகு எணபையின வி்ல 
அதிகரித்து பெல்கின்றது .தைற்ம�ொதுள்்ள மெகு 
எணபைய மற்றும் நிலககரி இ்றககுமதிககு 
பெலவொகும் அந்நிய பெலொவணியின அ்ளவு 
4 பில்லியன அபமரிகக படொலரொக கொைப்�ட -
லொம். அந்நிய பெலொவணி �ற்்றொககு்்ற ப�ட் -
மரொலியத்்தை கூட வி்லககு வொஙக முடியொது 
கடன வொஙகும் நி்ல்மயில் கொைப்�டுகின-
்றது. அடிப்�்ட முதைலீடுக்்ள தைவிர ஏ்னய 
பெலவுக்ளற்்ற கொற்்றொ்ல மின உற்�த்தி மீது 
கவனம் பெலுத்தைொதைது ஏன?

�சு்ம மினெொர உற்�த்தி அதைொவது சூழலுககு 
�ொதிப்்� ஏற்�டுத்தைொதை திட்டஙக்்ள முன்வத்-
தைொல் ெர்வமதைெ நிறுவனஙகளிடம் இருந்து நிதி 
உதைவிக்்ள ப�ற்றுக பகொள்்ள முடியும். முதை -
லீடுகளுககும் ெந்தைர்ப்�ம் கி்டககக கூடும். 
முதைலீட்டொ்ளர்களின பெலவில் அ்மககப்�ட்ட 
பினனர் ஒரு கொலத்தில் மீணடும் ்ொட்டிற்கு 
ப�ொறுப்ம�ற்றுக பகொள்்ளக கூடிய வ்கயில் 
ஒப்�ந்தைஙக்்ள ்கச்ெொத்திட கூடிய ெொத்தியக 
கூறுகள் உள்்ளன. நீணட கொல முதைலீடுகள் 
என்ற ரீதியில் கொற்்றொ்ல மின உற்�த்தி நி்ல-
யஙக்்ள ஊககுவிப்�து ெரியொன ்டவடிக்க -
யொக அ்மயும்.

ஒரு அலகு மினெொரத்துககு பெலுத்தைப்�-
டும் வி்ல குறித்து �ொவ்னயொ்ளர்களுககு 
அகக்்ற உணடு. மினெொர ெ்� அதிக்ளவு ்ட்-
டத்தில் ் டத்தைப்�ட்டு வருவமதைொடு அதைற்கு ப�ொது -
மககம்ள பகொடுப்�னவுக்்ள பெயகின்றொர்கள் 
என�்தை குறிப்பிட்டொக மவணடும். மினெொர 
ெ்�யின ்ட்டம், நிலககரி மற்றும் கச்ெொ 
எணபைய இ்றககுமதிககொன பெலவுக்்ள 
கைககிடும் அதிகொரிகள் மினகட்டைத்்தை 
அதிகரிககுமொறு மயொெ்ன கூறியுள்்ளொர்கள். 
கொற்்றொ்ல மின உற்�த்தி நி்லயஙகளுககொன 
மயொெ்னக்்ள முன ்வப்�தைற்கு ஏன வி்ர-
வு�டுத்துகி்றொர்களில்்ல. அரெொஙகத்திற்கு 
முதைலீடு பெயவதைற்கொன நிதி இல்்ல. தைனியொர் 
நிறுவனத்துககு வழஙகும் மயொெ்ன்ய முன -
்வத்தைொல் அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் பதைொழிற் -
ெஙகஙகள் ம�ொரொட்டத்்தை ஆரம்பிககின்றன. 
மதைசிய வ்ளத்்தை ஏலம் விடுவதைொக குரபலழுப் -
�வும் இடமுணடு. ெொதைொரை மககளுககு மின -
ெொரக கட்டைத்்தை பெலுத்துவது இலகுவொன 
விடயமல்ல. மொதிரி்ய மொற்றினொல் பெல்வ 
கு்்றககலொம் அரசியல்வொதிகள் மொற்்றத்-
திற்கு தையொரில்்ல. ப�ொதுமககளின துயரம், 
மவதை்ன �ற்றி கருதைொதை அரசியல் மு்்றக -
்ளொல் ்ொட்டிற்கு ்ன்ம உணடொ?

தைமிழில்: வீ.ஆர்.வயலட் ...

காற்றின் மூலம் மின்்ாரம்
உற்்பத்தி ச்ய்வதன் நன்்மைகள்

மிலிந்த ம�ொரம�ொட  

மைலரும் யுகத்திற்கு 
புதியததார் ்வடி்வம்

தக: அர்ாஙகத்தின்                                                                                                                          
்பாராளுமைன்்றக் கூட்டத்தில் 

கலந்து்ரயா்டப்பட்ட வி்டயஙகள் ்பற்றிக் 
கூ்ற முடியுமைா?

ெதில்: ைாவட்ட ரீதியில் ஆ்ரம்பிக்்கபெட -
டுள்ள அ்ரசாங்கத்தின் வ்ளர்ச்சி ந்டவடிக்ம்க-
்கள குறித்து இதில் முக்கியைா்கக் ்கலந்தும்ர -
யா்டபெட்டது. அ்ரசின் இவ்வமலத்திட்டத் 
பவற்றியாக்குவது குறித்து ்கருத்துபெரிைாற் -
றங்கள இ்டம்பெற்றது்டன், ஒதுக்்கபெட்ட 
நிதிமய உரிய முமறயில் ெயன்ெடுத்துவது 
ெற்றிக் ்கவனம் பசலுத்்தபெட்டது. வாழவா -
்தா்ர அபிவிருத்திக்கு அதி்க முக்கியத்துவம் 
வழங்கபெ்ட ்வண்டுபைன நிதியமைச்சர் 
ெசில் ்ராஜெக்ஷவினால் வலியுறுத்்தபெட்டது -
்டன், அது ப்தா்டர்ொன அறிவுறுத்்தல்்களும் 
வழங்கபெட்டன.

நாடடில் நிலவும் ப்டாலர் பநருக்்கடி குறித்-
தும் ்கலந்தும்ரயா்டபெட்டது்டன், இ்தமனத் 
தீர்பெ்தற்குக் ்காணபெடும் ஒ்்ர வழியான 
ஏற்றுைதிமய அதி்கரிபெது ெற்றியும், நாட -
டுக்்கான இறக்குைதிப பொருட்கம்ள முடிந் -
்தவம்ர குமறபெது ெற்றியும் ்கருத்து -
்கள ப்தரிவிக்்கபெட்டன. குறிபொ்க, 
்்தயிமலமய ைாத்தி்ரைன்றி 
்்தங்காய், ்கறுவா உளளிட்ட ஏமனய 
விவசாயப பொருட்களின் ஏற்றுை-
திமய அதி்கரிக்்கக் கூடிய வாய்பபுக் -
்கள ெற்றிக் ்கலந்தும்ரயா்டபெட்டது. 
இ்தமன வி்ட அறிவிக்்கபெ்டா்த 
நிமலயில் ்ைற்ப்காள்ளபெடும் மின்-
பவடடு குறித்தும் இக்கூட்டத்தில் 
விவாதிக்்கபெட்டது.

தக: இந்தியன் ஒயில் நி-
று்வனம் எரிச்பாருளின் 

வி்ல்ய அதிகரித்துள்்ள-
து. இதனால் மைக்கள் தமைலும் 
இன்னல்களுக்கு முகஙசகா-
டுக்க தநர்ந்துள்்ளது. ச்ப-
ற்த்றாலியக் கூடடுத்தா்பனமும் 
வி்லதயற்்றத்்த தநாக்கிச் 
ச்ல்லுமைா?

ெதில்: இது நிதி அமைச்சும் எரிசக்தி 
அமைச்சும் கூடித் தீர்ைானிக்்க ்வண்டிய 
வி்டயம். வாழக்ம்கச் பசலவு உயர்ந்துள்ளது 
என்ெம்த ஒபபுக்ப்காளகி்றன். எரிபொருள 
விமலமய உயர்த்தினால், அது வாழக்ம்கச் 
பசலமவ ்ைலும் அதி்கரிபெ்தற்கு வழிமய 
ஏற்ெடுத்தும். அ்்தசையம் உல்க சந்ம்தயில் 
ைசகு எண்பணய் ைற்றும் சுத்தி்கரிக்்கபெட்ட 
எண்பணய் விமல உயர்ந்து வருகிறது என்ெ -
ம்தயும் ஏற்றுக் ப்காண்்்ட ஆ்க ்வண்டும். 
பொரு்ளா்தா்ர பநருக்்கடி்கம்ள எதிர் -
ப்காண்்ட ைக்்களுக்கு நாம் ஏற்்கன்வ நிமறய 
நிவா்ரணங்கம்ள வழஙகியுள்்ளாம். ைக் -
்களுக்கு ்ைலும் நிவா்ரணம் வழஙகுவது 
எளி்தல்ல என்ெம்த நாம் புரிந்து ப்காள்ள 
்வண்டும்.

தக: நாடடில் புதிய சகாவிட-19                                      
திரிபின் தாக்கம்                                                                        

சதா்டர்ந்தும் அதிகரித்து ்வருகி்றது.                                                                                          
இந்த நி்ல்மை்ய ்மைாளிக்க                                                                                                   
மைற்றுசமைாரு மு்டக்கம் அல்லது                                                            
்பயணக் கடடுப்பாடடுக்குச் ச்ல்்வது                                                                                 
்பற்றி அர்ாஙகம் ஏததனும்                
திட்டஙக்்ளத் தயாரித்துள்்ளதா?

ெதில்: பொரு்ளா்தா்ரம் நிமலத்திருக்்க 
்வண்டும் என்ற ்நாக்்கத்தின் ்கா்ரண-
ைா்க வ்ளர்ச்சியம்டந்்த ெல நாடு்கள 
மு்டக்்கங்கள என்ற முடிவிலி-
ருந்து விலகியுள்ளன. முன்பனச்-
சரிக்ம்க ந்டவடிக்ம்க்களின் 
அடிபெம்டயில் ைக்்கம்ள 
ெணிக்குச் பசல்ல அனுை -
தித்துள்ளனர். இந்்த அடிப-
ெம்டயில் நாடம்ட 
முழுமையா்க மு்டக்்க 
்வண்டிய அவசியம் 
இ ல் ம ல ப ய ன 

நான் நிமனக்கின்்றன்.

தக: தே.வி.பி த்ல்வர் அநுரகு-
மைார தி்நாயக்க்்வ இலக்கு 

்்வத்து ந்டத்தப்பட்ட முட்்டத் தாக்கு-
தல் அரசியல் தநாக்கம் சகாண்டசத-
னக் குற்்றம் ்ாட்டப்படுகி்றது. இது ்பற்றி 
உஙகள் நி்லப்பாடு என்ன?

ெதில்: இது வி்டயம் ப்தா்டர்பில் சட்ட 
ந்டவடிக்ம்கமய எடுபெ்தற்்கான சு்தந்தி்ரம் 
அவர்்களுக்கு உள்ளது. அந்்த ்தாக்கு்தமலக் 
்கண்டிக்கி்றன். இருபபினும், ்தாக்கு்தல் 
குறித்்த உண்மை அல்லது ஆ்தா்ரங்கள இல் -

மலபயன்ெ்தால் இது ெற்றி யாரி்டமும் ப்தரி -
விக்்க முடியாது. ொ்ரெடசைற்ற விசா்ரமண 
ந்டத்தி குற்றவாளி்கம்ள சட்டத்தின் முன் 
நிறுத்துவது பொலிஸாரின் ம்கயில்்தான் 
உள்ளது. எந்்தபவாரு அ்ரசியல் ்கடசிக்கும் 
அல்லது ்கடசித் ்தமலவருக்கும் அ்ரசியல் 
ந்டவடிக்ம்க்கம்ள ்ைற்ப்காள்ள சு்தந்தி்ரம் 
இருக்்க ்வண்டும். அத்்தம்கய பசயமல 
ஜனாதிெதி ஒரு்ொதும் ைன்னிக்்க ைாட்டார்.

தக: அரசியல்மைபபின் 20 ஆ்வது 
திருத்தம் நீக்கப்ப்ட த்வணடும் 

என்றும், 19 ்வது திருத்தம் மீணடும் 
ந்்டமு்்றக்குக் சகாணடு்வரப்ப்ட 
த்வணடும் என்றும் சிலர் கூறுகி-
ன்்றனர். இது சதா்டர்பில் ஸ்ரீலஙகா 
சுதந்திரக் கடசியின் நி்லப்பாடு 
என்ன?

ெதில்: புதிய அ்ரசியலமைபபு வம்ரபு முன்-
மவக்்கபெடும் ்ொது சு்தந்தி்ரக் ்கடசியின் 
நிமலபொடம்ட நாம் ப்தரிவிப்ொம். இந்்த 
வி்டயத்ம்த நாம் ெகுதி ெகுதியா்க எடுத்-
துப ொர்க்்க முடியாது. அ்ரசியலமைபமெ 
ஒ்்ர ஆவணைா்க எடுத்து ஆய்வு பசய்ய 
்வண்டும். 20 ஆவது திருத்்தம் ைற்றும் 
இ்ரடம்ட குடியுரிமை ஆகியமவ ்தற்்காலி்க 
ந்டவடிக்ம்கயா்க ப்காண்டு வ்ரபெட்டது. 
ஸ்ரீலங்கா சு்தந்தி்ரக் ்கடசி அ்ரசியலமைபபின் 
வம்ரமெ ஆழைா்க ஆ்ராயும். புதிய அ்ரசிய-
லமைபபுச் சட்டவம்ரமவ ைக்்கள ைற்றும் 

அ்ரசியல் ்கடசி்களுக்கு ்தாை்தமின்றி வழங்க 
்வண்டும் என்று கூறியுள்்ளாம்.

தக: ்பணத்்த அச்்டிப்பதன் 
மூலம் ச்பாரு்ளாதாரத்்த 

தமைம்்படுத்த முடியாது என பிரதான 
எதிர்க்கடசியான ஐக்கிய மைக்கள் ்க்தி 
கூறியுள்்ளது. இது ்பற்றி நீஙகள் 
என்ன கூ்ற விரும்புகிறீர்கள்?

ெதில்: இந்்த வா்தத்தில் இ்ரண்டு ெக்்கங-
்கள உள்ளன. அபைரிக்்கா ்ொன்ற ெல 
வ்ளர்ந்்த நாடு்களில் கூ்ட இன்னும் ெல நாடு -
்களில் ெணம் அச்சி்டபெடுகிறது. நாங்கள 
ெணத்ம்த அச்சிடுகி்றாம், ஆனால் அது 
ஒரு வ்ரம்பிற்குள பசய்யபெ்ட ்வண்டும். 
அ்ரசாங்கத்தில் உள்ள பொரு்ளா்தா்ர நிபுணர்-
்கள இந்்தப பி்ரச்சிமனமய ஆ்ராய்வார்்கள. 
பொரு்ளா்தா்ரம் ொதிக்்கபெ்டாைல் இருக்்க, 
அனுைதிக்்கபெட்ட வ்ரம்பு்களுக்குள இம்தச் 
பசய்வார்்கள.

தக: நிதி உதவிக்காக ்ர்்வதத் 
நாணய நிதியத்்த அணு-

கு்வதற்கான இறுதி முடிவு அ்மைச்்-
ர்்வயால் எடுக்கப்பட்டதா?

ெதில்: ப்தாழில்நுடெ ரீதியான ஆ்த்ரவுக்-
்கா்க திமற்சரியின் அதி்காரி்கள ஏற்்கன்வ 
சர்வ்்தச நாணய நிதியத்து்டன் ப்தா்டர் -
பில் உள்ளனர். ஆனால் அவர்்கள நிதி உ்த-

விக்கு பசல்வார்்க்ளா என்ெது இன்னும் 
ப்தரியவில்மல. எவவாறாயினும், இந்்த 
இக்்கட்டான சூழநிமலயில் இருந்து எைது 
நாடம்ட விடுெ்டச் பசய்வ்தற்கு சாத்திய -
ைான அமனத்து ந்டவடிக்ம்க்கம்ளயும் 
்ைற்ப்காளவ்தன் மூலம் நிமலமைமயச் சரி -
பசய்வ்தற்்கான ைதிபபீடம்ட ்ைற்ப்காள்ள -
லாம். இந்்த விவ்கா்ரம் ப்தா்டர்பில் விரிவான 
விவா்தம் ்ைற்ப்காள்ளபெ்ட ்வண்டும்.

தக: மைாகாண்்்பத் ததர்தல்கள் 
நீண்ட காலமைாக ஒத்தி்்வ-

க்கப்படடு ்வரு்வதால் ்பல பிரச்சி-
்னகள் எழுந்துள்்ளன. மைாகாண 
்்்பத் ததர்த்ல உ்டனடியாக ந்டத்த 
த்வணடும் என ஸ்ரீலஙகா சுதந்திரக் 
கடசி முன்னர் சதரிவித்திருந்தது. 
இது ்பற்றி உஙகள் கருத்து என்ன?

ெதில்: ைா்காண சமெ ைற்றும் உளளூ்ராடசி 
சமெத் ்்தர்்தல்்கம்ள அ்ரசாங்கம் உ்டனடி-
யா்க ந்டத்்த ்வண்டும் என்ற தீர்ைானத்ம்த 
சு்தந்தி்ரக் ்கடசியின் ைாநாடடில் நிமற்வற்றி-
யிருந்்்தாம்.

தக: ஸ்ரீலஙகா சுதந்திரக் கடசி 
அர்ாஙகத்தி்டம் ்கயளி-

க்க வித்்ட பிதரர்ணசயான்்்ற 
தயாரித்துள்்ளதாக அதன் த்ல-
்வரும் முன்னாள் ேனாதி்பதியுமைான 
்மைத்திரி்பால சிறித்ன கூறியிரு-
ந்தார். கூட்டணி அ்மைப்பதற்கான 
பிதரர்ணகள் குறித்து ஸ்ரீலஙகா 
சுதந்திரக் கடசி தமைலும் ்பல கடசிக-
ளு்டன் கலந்து்ரயாடி ்வரு்வதாகத் 
சதரிவித்துள்்ளார். இதில் ஏததனும் 
உண்மை உள்்ளதா?

ெதில்: இந்்தப பி்்ர்ரமண அண்மையில் 
அகில இலஙம்க ்கடசி ைாநாடடில் விவாதிக்-
்கபெட்டது. எங்கள ்்காரிக்ம்கமய அ்ரசுக்கு 
அனுபபு்வாம்.

அரசியலமைப்பு வமரமை
ைார்த்த பின்னரர சு.கவின
நிமலப்ைாடமடைக் கூற முடியும்

பைாருளா்தார பெருக்கடிகமள
எதிரபகாணடை ைக்களுக்கு ொம்

ஏறக்னரவ நிமறய நிவாரணஙகமள
வழஙகியுளரளாம். ைக்களுக்கு
ரைலும் நிவாரணம் வழஙகுவது
எளி்தலல எனைம்த ொம் புரிந்து 
பகாளள ரவணடும்

அ்மைச்்ர் நிமைல் சிறி்பால டி.சில்்வா த்படடி

அரசியல்
ரங்கம்

அர்ஜூன்

அரசியல்மைபபின் ்வ்ர்்பப ்பார்த்த பின்னதர சுதந்திரக் 
கடசியின் நி்லப்பாட்்டத் சதளி்வாகக் கூ்ற முடியும் 
என்று சதாழில் அ்மைச்்ர் நிமைல் சிறி்பால

டி.சில்்வா சதரிவித்தார். எமைக்கு ்வழஙகிய பிரத்திதயக
ச்வ்வியிதலதய அ்மைச்்ர் இத்னக் கூறினார்.
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அரசுக்கு எந்த�த கஷ்டத்ைதயும்...
��லங்கா சுதந்�க் கட்��ன் 

வன்� மாவட்ட மாநாடு வவு�யா 
நகரசைப மண்டபத்�ல் ேநற்று (19) 
நைடெபற்றது. இ�ல் அ��யாக 
கலந்து ெகாண்டு உைரயாற்றும் 
ேபாேத இவ்வாறு ெத��த்தார். 
அவர் ேமலும் ெத��க்ைக�ல்,

வன்� மாவட்டத்துடன் நான் சம்-
மந்தமுள்ளவனாக இருக்�ன்ேறன். 
இதற்கு �ைறய காரணங்களுள்-
ளன. நான் ஜனா�ப�யாக முன் பல 
அைமச்சுப் ெபாறுப்புக்க�ல் இருந்-
ேதன். 

சுகாதாரம், �ர்ப்பாசனம், �வ-
சாயம் என பல ெபாறுப்புக்க�ல் 
இருந்ேதன். அதன் ேபாது வன்� �ர-
ேதசத்துக்கு வந்து பல ேசைவகைள 
ெசய்துள்ேளன். 2015 ஆம் ஆண்டு 
என்ைன ஜனா�ப�யாக ெத�வு 
ெசய்ய அ�க வாக்குகைள �ங்கள் 
வழங்��ர்கள். நான் ஜனா�ப�யாக 

இருந்த ேபாதும் பல சந்தர்ப்பங்க-
�ல் வன்�க்கு வந்ேதன்.

ஜனா�ப�யாக இருந்த ேபாது 
இந்த மாவட்டத்�ல் பல அ��ருத்-
�கைள ெசய்துள்ேளன். வடக்கு, 
�ழக்குக்கு என ஒரு அைமப்ைப 
நான் �று�ேனன். யுத்தம் நடந்த 
பகு�க�ல் அ��ருத்�கைள து�-
தப்படுத்துவதற்கு அந்த அைமப்ைப 
�று�ேனன். என்னால் பல அ�-
�ருத்�கைள ெசய்ய மு�ந்தது. 
�ங்களவர், த�ழர், முஸ்�ம், பறங்-
�யர் என்ற ேவறுபாடு என்�டம் 
இல்ைல. வடக்கு, �ழக்கு, ெதற்கு 
என்ற எந்த ேவறுபாடும் இல்ைல. 
அைனவைரயும் இந்த நாட்டு மக்கள் 
என்று தான் பார்�ன்ேறன். எனது 
மன��ருந்து ெசால்�ன்ேறன். 
�ரந்தர சமாதானத்ைத உருவாக்க 
ேவண்டும் என்று தான் �ைனத்து 
ெகாண்�ருக்�ேறன்.

நாட்�ன் முன்ேனற்றத்துக்கு...
ெபாறுப்புள்ளெதன ெத��த்துள்ள அவர், 
வரலாறு அைத ஒப்பு�த்துள்ளது என்றும் கு�ப்-
�ட்டுள்ளார்.

அரசாங்க தகவல் �ைணக்களத்�ன் யாழ்ப்-
பாண மாவட்டத்துக்கான ெவ��ட்டுப் ப�ய-
கம் ேநற்று முன்�னம் ஊடகத்துைற அைமச்சர் 
டளஸ் அழகப்ெபரும�னால் யாழ்ப்பாணத்�ல் 
உத்�ேயாகபூர்வமாக �றந்து ைவக்கப்பட்டது.

அந்த �கழ்ைவயடுத்து மாவட்டச் ெசயலகத்-
�ல் நைடெபற்றுள்ள யாழ். மாவட்ட ஊடக�ய-
லாளர் சந்�ப்�ன் ேபாேத அைமச்சர் இவ்வாறு 
ெத��த்துள்ளார்.

அங்கு ெதாடர்ந்தும் கருத்துத் ெத��த்துள்ள 
அைமச்சர்:

ஜனநாயக எல்ைலக்குள் �மர்சனங்கள் 
இருக்க மு�யும். ஆர்ப்பாட்டங்கைள ேமற்-
ெகாள்ள மு�யும். �வாதங்கள் தர்க்கங்கைள 
ேமற்ெகாள்ளவும் மு�யும் அது ஜனநாயகத்�ன் 
அைடயாளமாகும். எ�னும் அைத ஒருேபா-
தும் எம் மத்��லான நட்புறவுக்கு தைடயாக 
அைமந்து�ட இடம�க்க ேவண்டாம்.

�வாதங்கள் நாட்�ன் முன்ேனற்றத்�ற்கு 
�கவும் அவ�யமானது. எ�னும் அந்த �வா-
தங்கள் இறு��ல் இணக்கப்பாட்டுடன் மு�வ-
ைடய ேவண்டும்.

�ங்கள ெமா�ைய தாய்ெமா�யாக ெகாண்ட 

ஊடக�யலாளர்கள் த�ழ் ெமா�ைய தாய்-
ெமா�யாகக் ெகாண்ட ஊடக�யலாளர்கள் 
எவ்வாறு �ந்�க்�ன்றனர் என்பைத பு�ந்து 
ெகாள்ள ேவண்டும். அதுேபான்று த�ழ் 
ெமா�ைய தாய்ெமா�யாகக் ெகாண்ட ஊடக-
�யலாளர்கள் �ங்கள ெமா�ைய உபேயா�க்-
கும் ஊடக�யலாளர்க�ன் �ந்தைன எவ்வாறா-
னது என்பைத ெத�ந்து ெகாள்ள ேவண்டும்.

ஊடக�யலாளர்கள் ப�மாற்ற ேவைலத்�ட்-
டம் ஒன்ைற எ�ர்காலத்�ல் முன்ெனடுக்க உத்-
ேத�த்துள்ேளாம்.

�கவும் முன்ேனற்றமைடந்த ஊடக வாசகர்-
கள் யாழ்ப்பாணத்�ல் உள்ளனர் இந்த மாவட்-
டத்�ல் மட்டும் 05 பத்��ைககள் ெவ�யா�ன்-
றன. அவற்�ல் உதயன், �னக்குரல்,வலம்பு�, 
ஈழநாடு மற்றும் காைலக்க�ர் ஆ�யன உள்ள-
டங்கு�ன்றன. இதுேபான்ற �ரேதசம் நாட்�ல் 
ேவறு எங்கும் �ைடயாது.

ெமா� சுதந்�ரத்ைத நாம் பாதுகாத்துக் 
ெகாள்ள ேவண்டும். கடுைமயான சட்ட �ட்-
டங்கள் மூலம் ஊடகத்ைத �ர்வ�க்க மு�யும் 
என்பைத நான் ஒருேபாதும் நம்ப மாட்ேடன். 
அதற்கு சுயா�னமான ஒழுங்குபடுத்தல் அவ-
�யம். நாேம அதைன ஏற்படுத்�க் ெகாள்ள 
ேவண்டுெமன்றும் அைமச்சர் ேமலும் ெத��த்-
துள்ளார். (ஸ)

சகலரும் மூன்றாவது...
மூன்றாவது தடுப்பூ�ையப் ெபற்-

றுக்ெகாள்ளாதவர்கள் சட்டத்�ன் 
முன் �றுத்தக்கூ�ய �ைலைமயுள்ள-
தாகவும் அதைன த�ர்த்துக்ெகாள்ள 
அைனவைரயும் தடுப்பூ�கைளப் 
ெபற்றுக் ெகாள்ளுமாறும் ேதைவ-
யற்ற வதந்�கைள நம்பேவண்டா-
ெமனவும் அவர் ேகா�க்ைக �டுத்-
தார்.

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்�ல் 
�ண்ட வ�ைசக�ல் �ன்று மூன்-
றாவது தடுப்பூ�ையப் ெபற்றுக் 
ெகாள்ளும் வைக�ல் ெபாது மக்கள் 
மத்��ல் ஆர்வம் அ�க�த்து வரு-
�ன்றது.

மட்டக்களப்பு சுகாதார ைவத்�ய 

அ�கா� ��வுக�லுள்ள �ராமங்-
க�ல் மூன்றாவது தடுப்பூ�கைளப் 
ெபற்றுக் ெகாள்ளாதவர்கள் மற்றும் 
முதலாம் இரண்டாம் தடுப்பூ�ைய 
ெபற்றுக் ெகாள்ளாதவர்களுக்கு 
தடுப்பூ� ஏற்றும் �ேசட நடவ�க்-
ைககள் முன்ெனடுக்கப்பட்டு வரு-
�ன்றன.

மட்டக்களப்பு மாவட்ட �ராந்�ய 
சுகாதார ேசைவகள் ப�ப்பாளர் 
டாக்டர் கு.சுகுண�ன் வ�காட்-
ட�ன் �ழ் மட்டக்களப்பு சுகாதார 
ைவத்�ய அ�கா� ேக.��சுத�ன் 
தைலைம�ல் இந்த தடுப்பூ� 
ஏற்றும் நடவ�க்ைககள் ெதாடர்ந்து 
முன்ெனடுக்கப்படு�ன்றன.

பயங்கரவா�கைள �ைனவுகூர... 
உயர்��மன்ற ��யரசர் எம்.எம்.� 

நவா�னால் இந்த அ�க்ைக ஜனா�-
ப��டம் ைகய�க்கப்பட்டது. 

2021 ஜனவ��ல் ஜனா�ப� 
ம�த உ�ைமகள் சர்வேதச ம�தா-
�மான சட்டங்கள் �றல்கள் மற்றும் 
அதுேபான்ற பாரதூரமான குற்றங்-
கள் ெதாடர்பான குற்றச்சாட்டுகள் 
கு�த்து ஆராய்வதற்காக �ய�க்கப்-
பட்ட குழுக்கள் ஆைணக்குழுக்கள் 
ெதாடர்�ல் ஆராய்வதற்காக இந்த 
குழுைவ �ய�த்�ருந்தார். 

இந்த ஆைணக்குழு�ன் முதலா-
வது அ�க்ைக ஏற்கனேவ கடந்த 
வருடம் ஜ�ைல மாதம் ெவ�யா�-
�ருந்தது. 

��ெநாச்� யாழ்ப்பாண மாவட்-
டங்க�ல் யுத்தத்ைத எ�ர்ெகாண்ட 
75 ேப�ன் சாட்�யங்கைள அ�ப்-
பைடயாக ைவத்து ஆைணக்குழு 
தனது ப�ந்துைரகைள சமர்ப்�த்-
துள்ளது. இரண்டாவது அ�க்ைக 
107 பக்கங்கைள உள்ளடக்�யதாக 
ெவ�யா�யுள்ளது. 

2015 இல் ெவ�யான பரணகம 
ஆைணக்குழு�ன் அ�க்ைக�ல் 
ெத��க்கப்பட்டுள்ள �டயங்கள் 
கு�த்து உடன�யாக �சாரைண-
கைள ஆரம்�க்குமாறும் வழக்கு-
தாக்கல் ெசய்யுமாறும் அல்லது 
இழப்�ட்ைட வழங்குமாறும் 
ஆைணக்குழு ப�ந்துைரத்துள்ளது. 

ஆைணக்குழு முன்�ைல�ல் 
சாட்�யம�த்த மக்கள் ெபாருளா-
தார ���ல் எழுச்� ெபறுவதற்கு 
அரசாங்கத்�ன் ஆதரவு அவ�ய-

ெமன ெத��த்துள்ளதாக ஆைணக்-
குழு அந்த ப�ந்துைர�ல் ெத��த்-
துள்ளது. 

பயங்கரவா�கைள �ைனவு கூரு-
வதற்கு இடம�க்கக் கூடாெதன 
ஆைணக்குழு ெத��த்துள்ளதாக-
வும் யுத்தத்�ல் எவராவது உ��ழந்-
தால் உ��ழந்தவர்கைள த�யாக 
�ைனவுகூரலாம் எனவும் ஆைணக்-
குழு�ன் தைலவர் உயர்��மன்ற 
��யரசர் எம்.எம்.� நவாஸ் ெத�-
�த்துள்ளார். 

உள்ளூராட்� ேதர்தல்...
ேதர்தல் சர்ச்ைசகைள �ர்ப்பதற்-

கான சட்டம் ெதாடர்பான ப�ற்� 
கருத்தரங்கு மாத்தைள மாவட்ட 
ெசயலாளர் அலுவலகத்�ல் ேநற்று 
முன்�னம் நைடெபற்றது. இ�ல் 
கலந்துெகாண்டு கு�ப்�டுைக�-
ேலேய இவ்வாறு ெத��த்தார். 

அவர் அங்கு ெதாடர்ந்து ெத��க்-
ைக�ல், 

உள்ளூராட்�மன்ற ேதர்தைல 
உ�ய காலத்துக்கு நடத்த மு�யா-
ெதன ெத��த்து �டயத்துக்கு 
ெபாறுப்பான அைமச்சர் ேதர்தைல 
ஒருவருட காலத்துக்கு ஒத்�ைவத்-
துள்ளார். அர�யலைமப்�ல் 
அைமச்சருக்கு இருக்கும் அ�காரத்-
துக்கைமய இந்த �ர்மானம் எடுக்கப்-
பட்டுள்ளது. 

என்றாலும் ஒத்�ைவக்கப்பட்-
டுள்ள ேதர்தைல நடத்துவதற்கான 

அ�காரம் இந்த வருடம் ெசப்ெடம்-
பர் 20ஆம் �க�க்கு �ன்னர் ேதர்தல் 
ஆைணக்குழுக்கு �ைடக்�ன்றது. 
அதன் �ரகாரம் இந்த வருடம் 
ெபரும்பாலும் உள்ளூராட்�மன்ற 
ேதர்தைல நடத்த மு�யும். 

ேதர்தல் மக்க�ன் ஐனநாயக 
உ�ைமயாகும். அதனால் ேதர்தல் 
ஆைணக்குழு என்றவைக�ல் 
நாங்கள் எந்த சந்தர்ப்பத்�லும் 
ேதர்தைல நடத்துவதற்கு தயாராக 
இருக்�ன்ேறாம். 

சுதந்�ரமான மற்றும் ேநர்ைம-
யான ேதர்தல் ஒன்ைற நடத்துவதற்-
கான ேதைவயான சூழல் நாட்�ல் 
தற்ேபாது ஏற்பட்�ருக்�ன்றது. 
அதன் �ரகாரம் சுகாதார வ�காட்-
டல்கைள �ன்பற்�க்ெகாண்டு 
ேதர்தல் நடவ�க்ைககளுக்கு ெசல்ல 
மு�யும் என்றார் 

தடுப்�லுள்ேளாைர...
ெதாடர்புைடய வைக�ல் அரசாங்-
கத்�னால் உடன�யாக நைடமு-
ைறப்படுத்தப்பட ேவண்�ய 07 
ப�ந்துைரகைளயும் அச்சைப முன்-
ைவத்துள்ளது.

இன்னமும் வழக்குப்ப�வு ெசய்யப்-
படாமல் தடுத்துைவக்கப்பட்டுள்ள 
��ெநாச்�ையச் ேசர்ந்த 34 வயதான 
�வா�யா முகுந்தன், 28 வயதான 
ெசல்வநாயகம் ச�கரன், காத்தான்கு�-
ையச் ேசர்ந்த 23 வயதான ெமாஹமட் 
இமாம் ஆ�ேயாைர �டு�க்க 
ேகா�க்ைக �டுக்கப்பட்டுள்ளது.

எவ்�த குற்றச்சாட்டுக்களு�ன்� 

ஒருவைர �ண்ட காலத்துக்குத் தடுத்து 
ைவப்பதற்கான வாய்ப்ைப வழங்கும் 
இச்சட்டத்�னால் ஏற்படுத்தப்பட்-
�ருக்கும் சுைமைய �றுபான்ைம�-
னேர தற்ேபாதும் தாங்�க் ெகாண்-
�ருக்�ன்றனர் என்றும் அச்சைப 
சுட்�க்காட்�யுள்ளது.

எனேவ சர்வேதச ம�த உ�ைம-
கள் சட்டத்�ன் �ரகாரம் ெகாண்�-
ருக்கக்கூ�ய கடப்பாடுகைளப் பூர்த்-
�ெசய்யும் வைக�ல் இச்சட்டத்ைத 
மாற்�யைமக்க ேவண்டும் என்றும் 
சர்வேதச மன்�ப்புச் சைப வ�யுறுத்-
�யுள்ளது.

சமு�த்தவுக்கு பாதுகாப்பு...
��மன்ற உத்தரவுக்கைமய ஊட-

க�யலாளர் சமு�த்த சமர�க்�ரம-
வுக்கு ெபா�ஸ் பாதுகாப்பு வழங்கப்-
படவுள்ளன.

��யந்தைல பகு��லுள்ள சமு-
�த்த சமர�க்�ரம�ன் �ட்�ன் �து 
கடந்த 15ஆம் �க� தாக்குதல் நடத்-
தப்பட்�ருந்தது. இந்த சந்தர்ப்பத்�ல் 
துப்பாக்� �ரேயாக சத்தமும் ேகட்ட-
தாக சமு�த்த சமர�க்�ரம ெத��த்-
�ருந்தார்.

ஊடக�யலாளர் சமு�த்த சமர�க்-
�ரம�ற்கும், அவரது குடும்ப உறுப்-

�னர்களுக்கும் உ�ர் அச்சுறுத்தல் 
காணப்படு�ன்றைம�னால், அவர்-
களுக்கு �ேசட பாதுகாப்பு வழங்கப்-
பட ேவண்டுெமன ஜனா�ப� சட்டத்-
தர� குேவரா � ெசாய்சா உள்�ட்ட 
சட்டத்தர�கள் குழு, ெகஸ்ேபவ 
��மன்�ல் மனுெவான்�ன் ஊடாக 
ேகா�க்ைக �டுத்�ருந்தது.

இந்த ேகா�க்ைகைய ஆராய்ந்த 
�தவான், ஊடக�யலாளர் சமு�த்த 
சமர�க்�ரம�ற்கு பாதுகாப்ைப 
வழங்குமாறு உத்தரவு �றப்�த்-
துள்ளார்.

�னகரன்...
ேசைவயாற்�யுள்ள �ன்னத்துைர 

�ல்ைலநாதனுக்கான பாராட்டு �ழா 
இன்று 20 ஆம் �க� காைல 10 
ம�க்கு ைமக்கல் �ைளயாட்டுக்கழக 
மண்டபத்�ல் நைடெபறும்.ைமக்கல் 
ேநசக்கரம், ைமக்கல் �ைளயாட்டுக்க-
ழகத் தைலவர் த. ேவணுகானன் தைல-
ைம�ல் நைடெபறும் இந் �கழ்வுக்கு 
�ரதம �ருந்�னராக வடமாகாண 
�ேரஷ்ட ஊடக�யலாளர் இ.தயாபரன், 
�றப்பு �ருந்�னர்களாக ஊடக�யலா-
ளர்களான ந. ெபான்ராசா, க. உதயராசா, 
எஸ் மகா�ங்கம், க. கனகராஜா ஆ�-
ேயாரும் கலந்து �றப்�க்கவுள்ளனர்.400 �ேலா கஞ்சாவுடன்...

200 ைபக�ல் ெபா� ெசய்யப்பட்ட 
400 �ேலா கஞ்சாைவ ெபா�ஸார் 
�ட்டுள்ளனர்.சம்பவம் ெதாடர்�ல், 
ஐந்து ேபர் ைகது ெசய்யப்பட்டுள்ள-
துடன், நான்கு ேமாட்டார் ைசக்�ள்க-
ளும் ைகப்பற்றப்பட்டுள்ளன.

அவர்க�டம் நடத்தப்பட்ட �சா-
ரைண�ல், ஆந்�ர மா�லத்��-
ருந்து வாகனம் மூலம் நாகபட்�ணம் 
மாவட்டத்துக்கு கஞ்சாைவக் கடத்� 
அங்�ருந்து படகு மூலம் இலங்ைகக்-
குக் கடத்த �ட்ட�டப்பட்�ருந்-

தைம ெத�ய வந்துள்ளது. ப�முதல் 
ெசய்யப்பட்ட கஞ்சா, �ைசப்படகு 
மற்றும் நான்கு ேமாட்டார் ைசக்�ள் 
ம�ப்பு ஒரு ேகா�ேய 52 இலட்சம் 
இந்�ய ரூபா எனத் ெத��க்கப்பட்-
டுள்ளது.

ெபா�ஸ் P.C. ெகாைல...
ைவத்�யசாைல�ன் அ���ர ��ச்-
ைசப் ���ல் ��ச்ைச ெபற்று வரு-
�றார்.சம்பவத்துடன் ெதாடர்புைடய 
�ரதான சந்ேதக நபர் மற்றும் 15 ேபர் 
அைடயாளம் காணப்பட்டுள்ளதாக 
தங்காைல ெபா�ஸார் ெத��த்தனர்.

உ��ழந்தவர் ெதற்கு அ�ேவக 

���ல் கடைமயாற்றும் ெபா�ஸ் 
கான்ஸ்ட�ள் சதுரங்க �ல்ஷான் (36) 
என அைடயாளம் காணப்பட்டுள்-
ளார்.அவர் தங்��ருந்த �ட்டுக்கரு-
�ல் �லருடன் ஏற்பட்ட த�ப்பட்ட 
தகராறு காரணமாக இந்த தாக்குதல் 
நடத்தப்பட்டுள்ளது.

அத்து��...
கடற்பைட�னர் ெத��த்துள்ளனர். 

ைகது ெசய்யப்பட்டவர்கைள படகுடன் 
ம��ட்� �ன்�� துைறமுகத்�ற்கு கடற்-
பைட�னர் இழுத்து வந்துள்ளனர். 

உல�ல் ேவகமாக...
�.ஏ.3 எனப் பல துைண ைவரஸ்கள் உருவா-
�யுள்ளன. அவற்ைற நாங்கள் உன்�ப்பாகக் 
கவ�த்து வரு�ேறாம். ெபரும்பாலாேனார், 
�.ஏ.1 வைக ைவரசால் பா�க்கப்பட்டுள்ளனர். 
இேதேபால், �.ஏ.2 வைக ைவரசால் தற்ேபாது 
அ�கமாேனார் பா�க்கப்பட்டு வரு�ன்றனர். 
இதர வைககைளக் காட்�லும், �.ஏ.2 வைக 
ைவரஸ் அ�ேவகமாகப் பர� வரு�றது.

�.ஏ.1 வைகைய �ட, �.ஏ.2 வைக 
ெகா�யது என்பதற்கான ஆதாரங்கள் எதுவும் 
இல்ைல. எ�னும், அதன் ��ரத்ைத உணர, 
அைத நாங்கள் கண்கா�த்து வரு�ேறாம்.

ஒ�க்ேரான் வைக ைவரஸ் குைறந்த பா�ப்பு 

தரக்கூ�யது எனக்கூற இயலாது. எ�னும், 
ெடல்டாைவ �ட அது சற்று குைறவாகப் 
பா�ப்பு தரக்கூ�யது தான்.

ஒ�க்ேரானால் பா�க்கப்பட்டு மருத்துவம-
ைன�ல் ��ச்ைச ெபறுேவா�ன் எண்�க்ைக 
அ�கமாக உள்ளது. அ�க உ��ழப்புகளும் ப�-
வா�றது. எனேவ நாம் கவனமாக இருக்க ேவண்-
�யது அவ�யம் என வ�யுறுத்�யுள்ளார்.

உலகம் முழுதும், மூன்றாம் அைலக்கு வ�வ-
குத்த, ஒ�க்ேரான் வைக ேகா�ட்19 ெதாற்�ன் 
பரவல் தற்ேபாது குைறந்து வரும் �ைல�லும் 
�.ஏ.2 ைவரஸ் அ�ேவகமாகப் பர�வரு�ன்-
றைம கவைலய�ப்பதாகவும்.

த�ழருக்கு �யாயமான...
ெகாடுத்த வாக்குறு�கைள �ைறேவற்றப் 

பண்ணுவ�ல் இந்�யா ெதாடர்ச்�யாக எடுக்-
கும் முயற்�களுக்கு நன்� ெத��க்�ன்ற 
அேதேவைள ெதாடர்ந்தும் இந்�யா அந்தப் பங்-
க�ப்ைப ெசய்ய ேவண்டும் என்றார்.

ேநற்று முன்�னம் ெவள்�க்�ழைம மாைல 
3.30 ம�யள�ல் இந்�ய இல்லத்�ல் இலங்-
ைகக்கான இந்�யத் தூதுவர் ேகாபால் பாக்ேல, 
துைணத் தூதுவர் �ேனாத் ேஜக்கப், அர�யல்-
துைற முதன்ைம ெசயலாளர் �ரும� பானு 
�ரகாஷ் ஆ�ேயாேராடு த�ழ் ேத�ய கூட்ட-
ைமப்பு தைலவர் இரா.சம்பந்தன்,ேபச்சாளர் 
எம்.எ.சுமந்�ரனும் சந்�த்து ேபச்சுவார்த்ைத 
நடத்�யுள்ளனர்.

இதன்ேபாேத இரா சம்பந்தன் இந்த ேகா�க்-
ைகைய �ண்டும் வ�யுறுத்�னார்.

இச் சந்�ப்�ன் ேபாது இந்�ய ெவ�யுறவுத்-
துைற அைமச்சர் கலா�� ெஜய்ஷங்கர் மற்றும் 
இந்�யப் �ரதமர் �நேரந்�ர ேமா� ஆ�ேயார் 
அடுத்த மாதம் இலங்ைகக்கு வருவதற்கான சாத்-
�யக் கூறுகள் பற்�யும் �ேசடமாக ேபசப்பட்-

டது. அத்ேதாடு வடக்கு, �ழக்�ன் ெபாருளா-
தார அ��ருத்��ல் இந்�யா�ன் பங்க�ப்பு 
பற்�யும் ��வாக ஆராயப்பட்டது.

இலங்ைக இந்�ய ஒப்பந்தத்�ன் ேபாதும் 
அதற்கு �ன்னரும் இலங்ைக�ன் த�ழ் ேத�ய 
�ரச்�ைன �ர்வு சம்பந்தமாக ெதாடர்ந்து 
வந்த இலங்ைக அரசாங்கங்கள் இந்�யாவுக்கு 
ெகாடுத்த வாக்குறு�க�ல் 13ஆது �ருத்தத்-
�ற்கு அப்பால் ெசன்று அர்த்தமுள்ள அ�காரப் 
ப�ர்வு முைறைய உருவாக்குவதாக இருந்தது. 
இந்த வாக்குறு�கைள �ைறேவற்றப் பண்ணுவ-
�ல் இந்�யா ெதாடர்ச்�யாக எடுக்கும் முயற்�க-
ளுக்கு நன்� ெத��க்�ன்ற அேதேவைள�ேல 
ெதாடர்ந்தும் இந்�யா அந்தப் பங்க�ப்ைப 
ெசய்து இலங்ைக�ல் த�ழ் மக்களுக்கு �யா-
யமான �ர்ைவ ெபற்றுக்ெகாடுக்க ேவண்டும் 
என்ற ேகா�க்ைகையயும் சம்பந்தன் முன்ைவத்-
தார்.

சுமார் ஒன்றைர ம�ேநரம் நடந்த இந்தக் கூட்-
டத்�ல் ேவறு பல �டயங்கள் �ர்க்கமாக ஆரா-
யப்பட்டன.

எம்.ஏ.அ�னுல்லா,   
மாவத்தகம �னகரன் �ருபர்

கண்� உத� இந்�ய உயர்ஸ்தா�-
கராலயத்�னால் உலக �ந்� �னம் 
(16) �ராண்ட் கண்�யன் ேஹாட்ட-
�ல் நைடப்ெபற்றது. �கழ்வு கண்� 
உத� இந்�ய உயர்ஸ்தா�கர் 
டாக்டர் ஆ�ரா எஸ் தைலைம�ல் 
அவ�ன் வரேவற்புைரயுடன் ஆரம்ப-
மானது. �ரதம அ��யாக பங்ேகற்ற 
சபரகமுவ பல்கைலக்கழகத்�ன் 
சமூக அ��யல் மற்றும் ெமா�கள் 
�டத்�ன் �டா�ப� டாக்டர் சம்பத் 
ெபர்னாண்ேடா மற்றும் ெகௗரவ 
�ருந்�னர்களாக பங்ேகற்ற சப்-
ரகமுவ பல்கைலக்கழகத்�ன் 
ெமா�கள் �டத்�ன் �டத்தைல-

வர் டாக்டர் மேகஷ் ஹப்புெகாட, 
ேபராெத�ய பல்கைலக்கழகத்�ன் 
நுண்கைல �டத்�ன் �டத்தைலவர் 
டாக்டர் சுேதஷ் மந்�லக்க, � ஜய-
வர்தனபுர பல்கைலக்கழக்கத்�ன் 
�ந்� ��வுைரயாளர் டாக்டர் 

வ�ரா குணேசன மற்றும் 
சப்ரகமுவ பல்கைலக்கழ-
கத்�ன் �ந்� ��வுைர-
யாளர் �ெர�ல் நாெகாட 
�தான ஆ�ேயாரது உைர-
களுடன் ெதாடர்ந்தது.

�கழ்�ல் இலங்ைக�ல் 
�ந்� ெமா�ைய ஊக்கு-
�க்கும் வைக�ல் கலாசார 
�கழ்ச்�கள் மற்றும் கருத்-
துப் ப�மாற்றங்கள் இடம்-

ெபற்றன. இலங்ைக�ல் �ந்� 
ெமா�ைய பரப்புதல் மற்றும் ேமம்-
படுத்துதல் ஆ�யவற்�ல் பங்க-
�ப்பு ெசய்ததற்காக 14 �ந்� ஆ�-
�யர்களுக்கு '�ந்� �ரசார் சம்மான்' 
�ருது வழங்கப்பட்டன.

கண்டி உதவி இந்திய உயர்ஸ்தானிகரகத்தில்
உலக ஹிந்தி தின ெகாண்டாட்டங்கள்

தைலமன்னார் �ேஷட �ருபர்

மன்னார் �ருக்ேக�ஸ்வர ஆலயத்-
�ன் மகா �வராத்�� �கழ்வுகளுக்-
காக நாட்�ன் சகல பாகங்க��ருந்-
தும் பக்தர்கள் வருைக தர உள்ளதால் 
தடுப்பூ� ெசலுத்�ய அட்ைட ைவத்�-
ருப்பவர்களுக்ேக ஆலயம் வர அனும-
�க்கப்படுெமன மாவட்ட அரசாங்க 
அ�பர் �ரும� ஏ.ஸ்ரான்� �ெமல் 
ெத��த்தார்.

பக்தர்க�ன் நலைன கருத்�ல் 
ெகாண்டு சகல ஏற்பாடுகளும் முன்-
ெனடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் 
ெத��த்தார். எ�ர்வரும் 01 ஆம் 
�க� (01-03-2022) மன்னார் �ருக்ேக-
�ஸ்வர ஆலயத்�ன் மகா �வராத்�� 
�கழ்வுகள் நைடெபறவுள்ளன.

முன் ஆயத்த நடவ�க்ைககள் 
ெதாடர்�ல் ஆராயும் அவசர கலந்-
துைரயாடல் ேநற்று முன்�னம் 
மன்னார் மாவட்டச் ெசயலகத்�ல் 
நைடெபற்றது. இதன்ேபாேத அவர் 
இவ்வாறு ெத��த்தார்,..

கடந்த வருடத்ைத �ட இவ்வரு-
டம் நாட்�ன் சகல பாகங்க��ருந்-
தும் பக்தர்கள் வருைக தர அனும� 
வழங்� உள்ேளாம். வருைக தரு-
�ன்ற பக்தர்கள் முழுைமயாக தடுப்-
பூ�ைய ெபற்றுக் ெகாண்டவர்களாக 

இருக்க ேவண்டும்.
தடுப்பூ�ைய ெபற்றுக்ெகாண்-

டைமக்கான ஆதாரமாக தடுப்பூ� 
அட்ைடைய அல்லது தடுப்பூ� 
அட்ைடைய ைகயடக்கத் ெதாைலேப-
��ல் புைகப்படம் எடுத்து ெகாண்டு 
வர ேவண்டும். கடைம�ல் ஈடுப-
டுத்தப்படும் ெபாது சுகாதார ப�ேசா-
தகர்கள் நுைழவா��ல் ப��லைன 
ெசய்வர்.

அதன் ேபாது காண்�க்க 
ேவண்டும்.�ருக்ேக�ஸ்வர ஆலயத்-
துக்கு வருைக தரு�ன்ற சகல பக்தர்க-
ளும் சுகாதார ��முைறகைள உ�ய 
முைற�ல் கைட��க்க ேவண்டும். 
அதற்கான சகல ஒழுங்குகளும் 
சுகாதார �ைணக்களத்�னால் ேமற்-
ெகாள்ளப்பட்டுள்ளது.

அத்துடன் உணவு வழங்குவதற்-

கான �யாபார �ைல-
யங்கள் அைமக்கப்ப-
டும். ஆனால் உணைவ 
ெபற்றுக் ெகாண்டு 
ெசன்று உண்ண 
ேவண்டும். உணவகங்-
க��ருந்து சாப்�ட 
மு�யாது.

பாலா� �ர்த்தத்�ல் 
இறங்� கு�ப்பதற்கு 

சுகாதார துைற�னரால் அனும� 
வழங்கப்பட�ல்ைல. ஆனால் பக்-
தர்கள் பாலா� �த்தத்ைத ெபற்றுக் 
ெகாள்வதற்கு அங்கு கடைம��-
ருக்கும் ெதாண்டர்கள் �ைர அள்� 
பக்தர்களுக்கு ெகாடுக்க நடவ�க்ைக 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டுள்ளது.

ஆலயத்�ற்கு வர மு�யாத பக்-
தர்களுக்காக ெதாைலக்காட்�க�ல் 
ேநர� ஒ�பரப்பு ெசய்ய நடவ�க்ைக-
கள் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.  த�யார் 
மற்றும் அரச வாகனங்க�ன் ேபாக்கு-
வரத்து நடவ�க்ைககளுக்காக த�த்-
த� இடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ள-
தாகவும் அவர் ெத��த்தார். இந்த 
கலந்துைரயாட�ல் �ருக்ேக�ஸ்வர 
ஆலய ப�பாலகர் சைப,�ைணக்க-
ளத் தைலவர்கள் ஆ�ேயாரும் கலந்து 
ெகாண்�ருந்தனர்.

தடுப்பூசி அட்ைட உள்ளவருக்ேக
திருேகதீஸ்வரம் வர அனுமதி

சிவராத்திரி பூைஜ வழிபாடுகள் குறித்து GA கருத்து

ெசால்ல ேவண்டும். ஏென�ல் இந்த ம�த உ�ைம-
கள் �டயம் ெதாடர்பாக குரல் ெகாடுக்கும் அைமப்புகள் 
அல்லது த�ழ்க் கட்�கள், முன்னர் தமக்கு சாதகமாக 
அைமந்த ஐந்து வருட கால நல்லாட்��ல் இதைன 
மறந்து ெசயற்பட்டதனாேலேய இந்த சந்ேதகம் ஏற்படு-
�றது. அந்த ஐந்து வருட கால நல்லாட்� அரசாங்கத்-
�ல் முக்�ய வ�பாகம் வ�த்த த�ழ்க் கட்�கள் பலவும் 
அன்று ெமௗனமாக இருந்ததுடன், நல்லாட்� அரசாங்-
கத்ைத ஐக்�ய நாடுகள் சைப�ல் காப்பாற்றும் முயற்�-
க�ேலேய ��ரமாக ெசயற்பட்டு வந்தன.

ஏன் அன்று இவர்களால் இறு� யுத்த காலத்�ல் இடம்-
ெபற்றதாகக் கூறப்படு�ன்ற ம�த உ�ைம �றல்கள் 
ெதாடர்பான குற்றச்சாட்ைட முன்ைவக்க மு�யாமல் 
ேபானது? அந்த அ�ய சந்தர்ப்பத்ைத இவர்கள் பயன்ப-
டுத்தத் தவ�யது ஏன் எனும் ேகள்�யும் இப்ேபாது மக்-
களது உள்ளத்�ல் எழத் ெதாடங்�யுள்ளது.

உண்ைம�ல் இவ்�டயம் ெதாடர்பாக அைனவரும் 
�ந்�க்க ேவண்டும். தமது அர�யல் ேதைவகளுக்காக 
யுத்த காலத்�ல் இடம்ெபற்றதாகச் ெசால்லப்படும் 
ம�த உ�ைம �றல்கைள பயன்படுத்துவதும், �ன்னர் 
தமக்கு ேதைவயான காலத்�ல் அதைன மறந்து ெசயற்-
படுவதும் தமக்கு வாக்க�த்த மக்கைள ஏமாற்றும் ஒரு 
ெசயல்பாடாகேவ ெகாள்ள ேவண்டும்.

எனேவ யுத்த காலத்�ல் இடம்ெபற்ற �டயங்கைள 
ெதாடர்ந்தும் ெபாருட்படுத்தாது, எமது அடுத்த கட்ட 
ெசயற்பாடுகள் கு�த்து நாங்கள் �ந்�க்க ேவண்டும். 
மக்கள் இப்ேபாது வடக்கு, �ழக்கு, ெதற்கு, ேமற்கு, 
மைலயகம் என பாகுபா�ன்� இந்த அரசாங்கத்�ல் 
‘ஒேர நாடு, ஒேர மக்கள்’ எனும் �ந்தைன�ல் நடத்தப்-
பட்டு வரு�றார்கள்.

இந்தச் சந்தர்ப்பத்�ல் யுத்தகால சம்பவங்கைள 
இைர�ட்டுப் பார்த்து தமக்கு சாதகமாக அைமத்துக் 
ெகாள்ளும் அர�யல் தைலைமகள் மற்றும் அர�யல் 
கட்�கைள மக்கள் புறந்தள்� ஒதுக்��ட்டு, தமது எ�ர்-
காலம் கு�த்து �ந்�த்து ெசயற்பட ேவண்டும்.

 ெகாேரானா ைவரஸ் தாக்கத்�னால் நாடு பல்ேவறு 
ெபாருளாதார கஷ்டங்கைள எ�ர்ேநாக்�யுள்ளது. இ�-
�ருந்து �ண்டு எழுவதற்கான வ�வைககைள நாம் 
ேதட ேவண்டும். இந்த இக்கட்டான சூழ்�ைல�ல் நாடு 
தள்ளப்பட்டு இருக்ைக�ல், அ�ல் அர�யல் கு�ர்காய 
எவராவது �ைனப்பார்கேளயானால் அவர்கள் உண்-
ைம�ல் நாட்�ன் ேதசத்துேரா�களாகேவ க�க்கப்பட 
ேவண்டும்.

இறு� யுத்தகாலத்�ல் மக்கள் இன்னலுக்கு உள்ளான 
ேபாது, மக்கைள நடுத்ெதரு�ல் �ட்டு�ட்டு தாம் 
மட்டும் தமது குடும்பத்தாருடன் ெவ�நாடுகளுக்குச் 
ெசன்று தஞ்சம் புகுந்த த�ழ் அர�யல் தைலைமகள் 
இன்று �ரும்� வந்து அேத மக்கைள ைவத்து அர-
�யல் ெசய்து வருவைத மக்கள் �ைன�ல் ெகாள்ள 
ேவண்டும்.

�யாயமான ேகா�க்ைககளுக்கு ேபாராடுவதும், 
அவற்ைற ேபாராட்டம் மூலம் ெபற்றுக் ெகாள்வதும் ஜன-
நாயக நாட்�ல் உள்ள மக்களுக்கான உண்ைமயான 
உ�ைமயாகும். அதைன �டுத்து மக்கைள ேகடயங்க-
ளாக ைவத்து தமது அர�யல் அ�கார வாழ்க்ைகைய 
��த்துக் ெகாள்வதற்காக �ட்ட�ட்டு ெசயல்படும் தைல-
ைமகைள மக்கள் �ராக�க்க ேவண்டும் என்பேத எமது 
கருத்தாகும்.

ஆர்ப்பாட்டங்கள், ைகெயழுத்து 
நாடகங்கள் திடீெரன 
முைளத்ெதழுந்த காரணெமன்ன? 

எங்கள் கருத்து...
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"எழுத்தறிவித்தவன் இமைவன்" என்று 
ப�ாலவார்கள் இமைவன் நேரில-
வந்து எழு்தப ெழக்குவது என்ெது 

�ாததியைான ்காரியம் அல்ல. ஒரு �ையப 
பெரியார அல்லது அறிஞர பெருை்கன் 
ஒருவர ஊடா்கநவ எழு்தப ெழகிக்ப்காள் -
ளும் ஒரு �ம்பி்ர்தாயம் ்தமிழ் ைக்்களது ொ்ரம்-
ெரிய ஒரு நி்கழ்வா்க அமைந்திருக்கிைது. 
குடும்ெததில ஒரு பிள்மள ்கலவி ெயிலும் 
வயம்த அமடந்்ததும், பெற்நைார்கள் ஒரு 
சுெோளில அந்்தப பிள்மளக்கு விததியா்ரம்-
ெம் ப�ய்து மவக்கும் ஒரு மவெவதம்த 
ேடததிமவக்கிைார்கள். அ்தமன 'ஏடு ப்தாடக் -
்கல என்றும் ப�ாலவதுண்டு. இதுநவ குழந்-
ம்தயின் எழுததின் ஆ்ரம்ெைாகும்.

அன்மைய சுெோளில ப்தாடங்கும் எழுதது, 
சி்லருக்கு ொட�ாம்ல ்கலவி நிமைவமடயும் 
வம்ர ப்தாடரும், ெ்லருக்கு ப்தாழிலபுரி-
யும் ்கா்லம்வம்ர ப்தாடரும். ஒரு சி்லருக்கு 
வாழ்வின் இறுதிக்்கா்லம் வம்ர ப்தாடரும். 
அந்்தவம்கயில அமடயாளபெடுத்தக்கூடிய 
ஒருவ்ரா்கத தி்கழும் பெருமைக்குரியவ்ரா்க 
ப்தௌிவதம்த ந�ா�ப விளங்குகிைார.

அன்று ப்தாடங்கிய அவ்ரது எழுதது 
இன்றும் பவற்றி்க்ரைா்க முன்நனறிக்ப்காண்-
டிருக்கிைது என்ெது ைகிழ்ச்சிக்குரியது.

்கம்ல இ்லக்கிய உ்ல்கததின் நெ்ரன்மெ -
யும் பெருைதிபமெயும் பெற்றுத தி்கழும் 
ப்தளிவதம்த ந�ா�ப இம்ைா்தம் 16ஆம் 
தி்கதியன்று அ்கமவ 88இல ்கால ெதிததுள்-
ளார. என்ெது ஒரு ேல்ல ப�ய்தியாகும். �ா்தா -
்ரணைா்க ஒருவருக்கு பிைந்்தோள் என்ைால 
அவ்ரது குடும்ெதம்தச் ந�ரந்்தவர்கநள 
ைகிழ்ச்சியில இருபொர்கள். ஆனால இவ்ரது 
பிைந்்த தினம், குடும்ெததினர, உைவினர்க -
மளயும் ்கடந்து அமனதது ்கம்ல இ்லக்கிய 

்ரசி்கர்கமளயும் ைகிழ்ச்சிபெடுததி 
வருகிைது என்ெது விந�ஷைா-
னது.

இவர  1934ஆம் ஆண்டு பெப-
்ரவரி ைா்தம் 16ஆம் தி்கதியன்று 
ெதுமள ைாவடடம் ஊவா ்கட-
டவமள என்ை இடததில �ந்்தன-
�ாமி ெரிபூ்ரணம் ்தம்ெதி்களுக்கு 
பு்தலவனா்கப பிைந்்தார. ொட�ா-
ம்லக் ்கலவிமய நிமைவு ப�ய்து 

ப்காண்ட பின்னர 1950ஆம் ஆண்டில ப்தளி -
வதம்தயில ஆசிரியப ெணியாற்றிவரும் -
நொது எழு்த ஆ்ரம்பித்தார. அபநொது ்தனது 
பெயருடன்ப்தளிவதம்த என்ெம்த இமணத-
துக் ப்காண்டார.

இவ்ரது மு்தல சிறு்கம்தயான "வாமழபெ-
ழதந்தால" 1950ஆம் ஆண்டு ்தமிழ்ோடு ப�ன்-
மனயிலிருந்து பவளிவந்து ப்காண்டிருந்்த 
'உைா' �ஞ்சிம்கயில பி்ரசு்ரைாகியிருக்கிைது. 
ஆசிரியப ெணியிலிருந்்த ந�ா�ப 1964ஆம் 
ஆண்டிலிருந்து ப்காழும்புவந்து அன்மைக்கு 
பு்கழ்பெற்ை நிறுவனைா்க விளங்கிய ஸடார 
பி்ராண்ட ப்கான்பெக் ஷனரியில ்கணக்்காள-
்ரா்க இமணந்து ப்காண்டார. ப்காழும்புக்கு 
வந்்த பின், எழுததுத துமையில நவ்கைா்க 
ேமடெயி்ல ஆ்ரம்பித்தார.

ஆ்ரம்ெததில சிறு்கம்த்கள் மூ்லம் ்தனது 
இ்லக்கிய முயற்சி்கமள ப்தாடக்கிய இவர 
1960ஆம் ஆண்டுக்குப பின் குறுோவல, 
ோவல, விைர�னம், ஆய்வுக் ்கடடும்ர, 
திம்ரபெடக் ்கம்த வ�னம், ப்தாம்லக்்காடசி 
ைற்றும் வாபனாலிக்்கான ோட்கங்்கள் எனப 
ெ்ல ்தளங்்களில ்தனது எழுதது முயற்சி்கமள 
விஸ்தரித்தார. இ்தனூடா்க, ைம்லய்க இ்லக் -
கியததுடன் ந�ரந்து ஈழதது இ்லக்கியதம்த -
யும் வளபடுததியதுடன், உ்ல்கத ்தமிழ் இ்லக்-
கியததுக்கும் உ்ரம் ந�ரத்தார.

ப்தளிவதம்த ந�ா�ப ெவளவிழாமவ-
பயாடடி 2010ஆம் ஆண்டு 'ஞானம்' இ்லக் -
கிய �ஞ்சிம்க ்காததி்ரைான விஷயங்்களுடன் 
சிைபபி்தழ் ஒன்மை பவளியிடடிருந்்ததுடன், 
அந்த வருடம் நை ைா்தம் 16ஆம் தி்கதியன்று 
ப்காழும்பு ்தமிழ்ச்�ங்்கததில ெவளவிழா 
சிைபபு நி்கழ்பவான்மையும் ஏற்ொடு ப�ய்து 
ேடததியிருந்்தது.

ப்தளிவதம்த ந�ா�ப ஈழதது எழுததுத 
துமையில முன்நனறிக் ப்காண்டிருந்்த ஒரு 
்கா்ல்கடடததில அ்தாவது 1974ஆம் ஆண்டு 
இவர �ந்தித்த ஒரு அதிருபதியான �ம்ெ-
வதம்த ஞானம் �ஞ்சிம்க இவவாறு குறிப-
பிடடிருக்கிைது.

"ப்தளிவதம்த ந�ா�பபின் எழுதது்ல்கப 
பி்ரநவ�ததின் நொது, இவம்ர ஓ்ரங்்கடட 
முமனந்்தவர்கள் ெ்லர. இவ்ரது மு்த்லாவது 
ோவ்லான '்கா்லங்்கள் �ாவதிலம்ல' 1974இல 
வீ்ரந்க�ரி பி்ரசு்ரைா்க பவளிவந்து, அவவாண் -
டில �ாகிததியப ெரிசுக்குத ந்தரவாகியது. 
இது ப்தாடரொன விைர�னமும் ்தமிழ்கத -
தில தீெம் �ஞ்சிம்கயில பவளியாகியது. 

இருந்்தநொதும், அக்்கா்ல இ்லக்கிய �ட -
டாம்பிள்மள்களால திடடமிடடு அந்ோ -
ளில ெரிசுத ந்தரவிலிருந்து நி்ரா்கரிக்்கபெட -
டது. ஆ்ரம்ெததில இத்தம்கய நிம்லமை 
இருந்்தநொதும், எதிரநீச்�்லடிதது ்தன்மன 
இ்லக்கிய உ்லகில நிம்ல நிறுததிக்ப்காண்ட -
வர ப்தளிவதம்த ந�ா�ப.

ஞானம் �ஞ்சிம்க பவளியிடட ப்தளி -
வதம்த ந�ா�ப ெவளவிழா ை்லரில அ்தன் 
ஆசிரியர தி.ஞானந�்க்ரன், "ைம்லய்கம் 
என்னும் உணரவுக்குத்தனது எழுத்தாற் -
ை்லால உருவம் ப்காடுத்தார ந�ா�ப 
ைம்லய்க இ்லக்கியததின் அமடயாளததிற் -
கும் ்தனிததுவததிற்கும் இவ்ரது எழுததுக்்க -
ளும் ப்தாகுபபு்களும் ஆய்வுப ெணி்களும் 
பெரும் ெங்்காற்றியுள்ளன என்று ்தனது 
ஆசிரிய ்கருததும்ரயில ப்தரிவிததுள்ளார.

ப்தளிவதம்த ந�ா�பபின் ஒவபவாரு 
ெமடபபு்கமளயும் விரிவா்கக் குறிபபிடடு 
்தனியா்க ஆய்வு ப�ய்யபெடுவது அவசிய -
ைாகும். ்கா்லங்்கள் �ாவதிலம்ல, ்கா்தலி -
னால அல்ல, ோங்்கள் ொவி்களா்க இருக்கி -
நைாம் ஆகிய ோவல்கமளயும், ொ்லாயி, 
ஞாயிறு வந்்தது, ைனம் பவளுக்்க ஆகிய 
குறுோவல்கமளயும், ோமிருக்கும் ோநட 
என்ை சிறு்கம்த ப்தாகுதிமயயும், ைம்லய்க 
சிறு்கம்த இ்லக்கிய வ்ர்லாறு, என்ை ஆய்வு 
நூம்லயும் எழுதி பவளியிடடிருக்கிைார. 
இந்நூல இவம்ர சிைந்்த ஆய்வாள்ரா்க 
இனம் ்காடடிய்தா்க அந்ோளில விைர�னங் -
்கள் பவளியாகியிருந்்தன.

இ்லங்ம்கயில பவளியாகும் அமனதது 
ோளி்தழ்்களிலும் இவ்ரது ஆக்்கங்்கள் பவளி -
வந்திருக்கின்ைன. அந்ோளில ந்க.வி.எஸ. 
நைா்கன் பவளியிடட ்க்தம்ெம் �ஞ்சிம்கயி -
லும் எழுதியிருக்கின்ைார.

ஈழதது முன்நனாடி எழுத்தாள்ரா்கத 
தி்கழ்ந்்த நெ்ராசிரியர எஸ. சிவஞானசுந் -
்த்ரம்: (ேந்தி) இவம்ரப ெற்றி இவவாறு 
ப�ாலகிைார.

"ஒரு சிம்லமய, ஒரு பூைாம்லமய ொரக் -
கும் நொது பெைபெடும் அனுெவம் ஒரு 
சிறு்கம்தமய ெடிக்கும் நொது ஏற்ெட -
நவண்டும். சிறு்கம்தயில ஒரு ப�ாலகூடத 
ந்தமவயில்லாது இருக்்கக்கூடாது. ப்தளி -
வதம்த ந�ா�ப ்கம்த்களிலும் ப�ாற்்கள் 
�ரியாகி வந்து விழுகின்ைன. ஒரு ்கவிம்தப 
ெண்நொடு ்தனது ்கம்த்களின் வ�ன 
ேமடமயக் ம்கயாண்டிருக்கின்ைார. பவற் -
றியும் அமடகின்ைார."

்தமிழ்ோடடின் சுெைங்்களா �ஞ்சிம்க 
ந்தசிய இ்லக்கியப நெ்ரமவயுடன் 
இமணந்து ேடததிய குறுோவல நொடடி -
யில 'குமடநிழல' என்ை இவ்ரது குறுோ -
வலுக்கு இ்ரண்டாவது ெரிசு கிமடத்தது. 
்தமிழ்ோடடின் ்கம்லை்கள் �ஞ்சிம்கயிலும் 
ெ்ல சிறு்கம்த்கமள எழுதியிருக்கிைார.

இவ்ரது எழுததுத திைமைக்கு �ான்று 
ெ்கரும் வம்கயில ெ்ல விருது்கமளயும் 
பெற்றுள்ளார. ஊவா ைா்காண �ாகித -
திய விருது, ைததிய ைா்காண �ாகிததிய 
விருது, இ்லங்ம்க அ்ரசின் ந்தசிய �ாகிததிய 
விருது, அ்ர� ்க்லாபூஷணம் விருது, இந்து 
்க்லா�ா்ர திமணக்்களம் வழங்கிய இ்லக்கியச் 
ப�ம்ைல, நெ்ரா்தமன ெல்கம்லக்்கழ்க ்தமிழ் 
ஒன்றியததின் விந�ட விருது, ்கம்ென் ்கழ்கம், 
யாழ்இ்லக்கிய வடடம், ைடடக்்களபபு 
இ்லக்கிய ைன்ைம் என்ென வழங்கிய விருது -
்களும் இவருக்கு கிமடததுள்ளன. இந்தியா 
விஷ்ணுபு்ரம் இ்லக்கிய வடடம் வழங்கிய 
ெரிசும் ப்கௌ்ரவமும், ப்காடந்க நிறுவனத -
தின் வாழ்ோள் �ா்தமனயாளர விருதும் இவ-
ருக்கு பெருமை ந�ரததிருபெம்த சிைபொ்கச் 
ப�ால்ல்லாம்.

2014ஆம் ஆண்டு அ்ரசின் �ாகிததிய ்ரதனா 
விருது �னாதிெதியால இவருக்கு வழங்கி 

மவக்்கபெடடது. ்தமிழ்கம் ப�ன்மனயில 
ேடந்்த இ்லக்கிய ைாோடு்கள், ்கனடா நூல 
்கண்்காடசி, அவுஸதிந்ரலியா பிரித்தானியா 
நொன்ை ோடு்களில ேடந்்த இ்லக்கிய நி்கழ்வு-
்கள் என்ெனவற்றிலும் ்க்லந்து சிைபபிததிருப -
ெம்தயும் குறிபபிடடுச் ப�ால்ல்லாம்.

ஒரு மூத்த எழுத்தாளர உன்ன்த ெமடப -
ொளி என்ை நிம்லயில ்கடந்்த ஏழு ்த�ாப்தங்-
்களுக்கும் நை்லா்க எழுதிக்ப்காண்டிருக்கும் 
ப்தளிவதம்த ந�ா�ப ந்லக்்ஹவுஸ நிறுவ -
னததின் ைா்தாந்்த பவளியீடான வண்ண 
வானவில �ஞ்சிம்கயில ்கடந்்த ெதிமனந்து 
ைா்தங்்களா்க 'எஸ.பொ - ஈழதது இ்லக்கியத-
தில ஒரு ்க்ல்கக்்கா்ரன்' என்ை ப்தாடர ்கடடு-
ம்ரமய எழுதிவருவது மி்கப பிந்திய ைகிழ்ச்சி-
்க்ரைான ்த்கவ்லாகும்.

பி்ரெ்ல எழுத்தாளர்கள் ெ்லர வயது முதிரவு 
்கா்ரணைா்க எழுதுவம்தக் ம்கவிடடிருக்கும் 
நிம்லயில ப்தாடரந்து எழுதிக்ப்காண்டிருக்-
கும் ப்தளிவதம்த ந�ா�ப "எழுததிந்ல ஓய்-
வு்காண விரும்ொ்த ஒருவர" என்று இவ்ரது 
இ்லக்கிய ேண்ெர்கள் ெ்லர ப�ாலவதுண்டு. 
�ா்தா்ரணைா்க ஒருவர ெ்தவியிலிருந்து்தான் 
ஓய்வுபெைநவண்டும். ஆனால, ்தனது ம்கயில 
நெனா இருக்கும்வம்ர ்தன்னால எழு்தக்கூடிய 
ஆற்ைலும் உடலவலுவும் உள்ளவம்ர எழு-
திக்ப்காண்டிருபெது என்ெது இமைவனின் 
ஓர அருடப்காமடயாகும் என்று்தான் ப�ால்ல-
நவண்டும்.

சி்ல மூத்த எழுத்தளர்கள் ்தைது நெ்ரக் குழந்-
ம்த்கமள சீ்ராடடிக் ப்காண்டிருக்கிைார்கள். 
சி்லர �்ரக்கு தீரந்துவிடடது என்று ஒதுங்கிக் 
ப்காண்டிருக்கிைார்கள். சி்லர ்கா்லைாகிவிட-
டனர. சி்லர நவறு விஷயங்்களில ஈடுெடடு 
எழுதம்த ைைந்து விடடனர. அறுெது்களில 
இருந்து இன்மைக்கும் வீரியததுடன் எழுதிக் 
ப்காண்டிருபெவர்கள் ஒரு சி்லர்தான். அவர்க-
ளில மு்தன்மையானவர ப்தளிவதம்த.

ஒருவருக்கு எழுததும் ெமடபபும் இயலொ-
்கத்தான் வரும். எழுத்தாளன் ்தமிழுக்கும் நெ்ரா-
சிரியர ்தமிழுக்கும் இமடநய விததியா�ங்்கள் 
இருக்்கத்தான் ப�ய்கின்ைன. இன்மைக்கு 
எளிதில புரிந்து ப்காள்கிைைாதிரி எழுதுவது 
ப்தளிவதம்தயாருக்கு அன்மைக்கு ைாதிரிநய 
இன்மைக்கும் ம்க வருகிைது. அ்தற்கு உ்தா்ர -
ணைா்க அவ்ரது எஸ.பொ. ப்தாடம்ரச் ப�ால -
்ல்லாம். எஸ.பொன்னுததும்ர ஒரு �ரச்ம�க் -
குரிய ெமடபொளர, அவம்ரப ெற்றி எழுதும் 
நொது அவம்ர பு்கழ்ந்து ப�ல்லாைல ேடுநிம்ல 
நின்று எஸ.பொ. ்தவறிய இடங்்கமளயும் ப்தளி-
வதம்த சுடடிக்்காடடி ப�ல்லக் குடடுக்்கமள-
யும் மவக்கிைார. இந்்த துணிச்�ல அமனவருக்-
கும் ம்கவ்ராது.

இவர நீண்ட்கா்லம் ஆந்ராக்கியைா்க வாழ்ந்து 
எதிர்கா்லததில சிைபொ்க எழுதிக் ப்காண்டி-
ருக்்கநவண்டும் என்ெதுடன், அ்தனூடா்க ்காத-
தி்ரைான ெமடபபு்கமள 
்கம்ல இ்லக்கிய உ்ல-
குக்கு வழங்குவ்தற்கு எல-
்லாம்வல்ல இமையருள் 
து ம ண நி ற் ்க ந வ ண் டு ம் 
என ்கம்ல இ்லக்கிய ்ரசி்கர-
்கள் �ாரொ்க பி்ராரததிதது 
வாழ்ததுகிநைாம்.

ந்கள்வி:- ெயங்்க்ரவா்த ்தமடச்�டட சீர-
திருத்தததிற்கு எதி்ரா்க ்தமிழ் ந்தசிய கூட-
டமைபபின் சுைந்தி்ரன் குழுவின்ரால 
ம்கபயாபெம் பெறும் ேடவடிக்ம்க்கள் முன் -
பனடுக்்கபெடடு வருகின்ைந்த அது ப்தாடர-
பில உங்்களின் நிம்லபொடு என்ன?

ெதில:- ம்கபயழுதம்த யாரிடம் �ைரபபிப -
ெது என்ெது ெற்றி இன்னும் ப்தளிவுெடுத்தப-
ெடவிலம்ல. இது பவளிோடு்களில ஐக்கிய 
ோடு்கள் ைனி்த உரிமைப நெ்ரமவக்கு �ைரப -
பிக்்கபெடப நொகின்ை்தா அல்லது இந்்த 
ம்கபயழுதது ஆவணதம்த மவதது குளிர்கா-
யப நொகிைார்களா என்ை ந்கள்வி இருக்கின்-
ைது. இ்லங்ம்கயில ம்கபயழுதது இயக்்கம் 
ேடததுவப்தன்ெது எருமை ைாடடில ைமழ 
பெய்்த ைாதிரி. ஆ்கநவ இதில பி்ரநயா�னம் 
இலம்ல. ஏடடிக்குப நொடடி நொ்ல இவர -
்கள் ப�யலெடுவ்தா்கநவ ப்தரிகிைது.

 அ்ரசியல ம்கதி்களின் விடு்தம்லமயப 
ெற்றி அவர்களிடம் எந்்தத திடடவடடைான 
ப்காள்ம்கயும் இலம்ல. ஐக்கிய ைக்்கள் 
�க்தி பெய்ரளவில ம்கதி விடு்தம்ல ெற்றிப 
நெசுகிைார்கள். ெயங்்க்ரவா்த ்தமடச் �டடம் 
நீக்்கபெட  நவண்டும் என்ெது அமனவரின் 
விருபெம் ்தான். ஆனால அது ்கடசி்கள் ப�ய் -
வம்தப நொன்று ஏடடிக்குப நொடடியான 
விடயைல்ல ைாமவ ந�னாதி்ரா�ா என்ன 
ப�ய்்தார? ்கடசி்கள் ்தயாரித்த ஆவணததில 
ம்கபயழுதது மவததுவிடடு, கூடடததிலும் 
�ம்ை்தம் ப்தரிவிததுவிடடு இறுதியா்க கூட-
டததிற்கு �மூ்கைளிக்்கவிலம்ல. இது என்ன 
ோட்கம்  என ந்கட்க விரும்புகின்நைன். 
ெயங்்க்ரவா்த ்தமடச்�டடதம்த ேல்லாடசி 
்கா்லததிந்லநய நீக்கியிருக்்க நவண்டும். 
இபபொழுது ம்கபயழுதது நவடமடமய 
ஆ்ரம்பிததிருபெது நவடிக்ம்கயா்க 
இலம்லயா?

ந்கள்வி:- ்கானல நீ்ராகிப நொன ப�னிவா 
தீரைானதம்த ேம்பி இருபெது ்தமிழ் 
ைக்்கமள ஏைாற்றுவ்தா்க இலம்லயா?

ெதில:- எைது விடு்தம்லப நொ்ராடடதம்த 
ேசுக்கிய அபைரிக்்கா ைற்றும் இந்தியா 
நொன்ை ோடு்கள் இன்மைக்கு ெ்ல தீரைா -
னங்்கமள ப்காண்டு வந்து ெலநவறு அழுத -
்தங்்கமள இ்லங்ம்க அ்ரசு மீது திணிபெ-
ம்தப ொரக்்க முடிகிைது. எனினும் ்கா்லம் 
பிந்திவிடட்தா்க உணரகிநைாம். ஆனால 
நிச்�யைா்க ெ்ல ேன்மை்கள் கிமடததிருக்-

கின்ைன. ஆ்கநவ, அ்தன் ஊடா்க �ரவந்த� 
அழுத்ததம்த இ்லங்ம்க மீது பி்ரநயாகிக்்க 
முடியும். என்று நிமனக்கின்நைன். எங்்களுக்-
்கான �ரவந்த� நீதியும் கிமடக்கும் என ேம்-
புகிநைன். ஒரு  நீதியா்க �ரவந்த� அழுத்தத -
தின் மூ்லம் இ்லங்ம்கயில ோங்்கள் எங்்கமள 
ஆளக்கூடிய ஆடசி முமைமய பவன்பை-
டுக்்க முடியும் ேம்பிக்ம்க எைக்கு இருக்கின் -
ைது. 

ந்கள்வி:- ்தமிழ் ்த்ரபபுக்்கள் பிரிந்து இருப -
ெது சிங்்கள ்த்ரபபிற்குள் ஒற்றுமைமய ஏற்-
ெடுததியுள்ள்தா்க ப்தரிகிைந்த! சிங்்கள அ்ரசி-

யல ்த்ரபபினரின் ப�யற்ொடு்கள் ப்தாடரபில 
உங்்கள் நிம்லபொடு என்ன?

ெதில:- ஒற்மையாடசிமய ஏற்றுக்ப்காள்ள 
முடியாப்தன்ெதில ோங்்கள் அமனவரும் ஒற்-
றுமையா்க இருக்கின்நைாம். 13ஆம் திருத்த 
�டடததில உள்ள இந்திய இ்லங்ம்க ஒபெந்-
்ததம்த அமுலெடுததுங்்கள் என்று ந்கடெதில 
மு்ரண்ொடு இருக்கின்ைது. இதில சிங்்கள 
்தம்லமை்கள் ைகிழ்ச்சியமடய முடியாது. 

அ்ரசு ப்காண்டு வருகின்ை புதிய அ்ரசி்ல -
மைபபு ஒரு நவமள �ாததியபெடுைானால 
அது ஒரு ஒற்மையாடசி அ்ரசிய்லமைபொ்க 
இருக்கும். ்தமிழர அ்ரசிய்லமைபமெ நி்ரா-
்கரிக்கின்ை பொழுது ்தமிழர்களின் பி்ரச்சி-
மனமய அபநொது சிங்்கள �மூ்கம் முழு -
மையா்க புரிந்து ப்காள்ள்லாம்.

ந்கள்வி:- 13வது திருத்ததம்த இல்லாைல 
ப�ய்வ்தற்கு அ்ரசும், ்கந�ந்தி்ரகுைார பொன்-
னம்ெ்லம் அணியினரும் ப�யற்ெடுகின்ைார-
்கள். 13ஐ நீக்குது ்தமிழ் ைக்்களுக்கு ஆந்ராக் -
கியைான்தா?

ெதில:- 13ஐ அமுல ப�ய்நவாம் என்று 
ந்கடெது இந்தியாமவ நி�ைான உ்லகிற்கு 
ப்காண்டு வரும். இந்திய இ்லங்ம்க ஒப-
ெந்்தம் உயிருடன் இருக்கின்ை்தா என்ெம்த 
ப்தளிவுெடுத்த நவண்டிய நி்லமை ்தற்பொ-
ழுது ஏற்ெடடுள்ளது. ோங்்கள் எலந்லாரும் 
ப்தளிவா்க இருக்கின்நைாம். புதிய அ்ரசிய-
்லமைபபு ஒரு நவமள வந்்தால,  ஏற்்கனநவ 

உள்ள �டடதம்த முழுமையா்க ப�யற்ெடுத-
துங்்கள் என்ெந்த என்னுமடய நிம்லபொடு.

ந்கள்வி:- ்தமிழ் ைக்்களுக்்கான இனபபி -
்ரச்சிமன உள்ளிடட ெ்ல விடயங்்களில 
இந்தியா பைௌனம் �ாதிக்கும் நொது, 
ப்தாடரந்தும் இந்தியாமவ ேம்புவது ேன்மை 
அளிக்குைா?

ெதில:- இந்தியாவிற்கு இன்று பூந்காள 
ே்லன் �ாரந்்த நி்லமையில மி்கப பெரிய 
பேருக்்கடி ஏற்ெடடிருக்கின்ைது. இன்று 
அபைரிக்்கா, சீனா, �பொன், அவுஸந்ரலிய 
ோடு்கள் அடங்கிய குவாட அமைபபு இறுக் -
்கைா்க நின்று ப�யற்ெட நவண்டிய ந்தமவ 
வந்திருக்கின்ைது. ஆ்கநவ, வடகிழக்கில 
உள்ள அ்ரசியல உரிமைமயப ெ்லபெடுதது-

வதிலும், எைது நியாயதம்த நிம்லோடடு-
வதிலும், இந்தியா அதி்க ்கரி�மன ப்காள்ள-
நவண்டும்.

ந்கள்வி:- ப�னிவா கூடடதப்தாடரின் 
பின்னர உங்்களின் ப�யற்ொடு்கள் எவவாறு 
அமையும் எனக் ்கருதுகிறீர்கள்?

ெதில:- இ்லங்ம்க மீது இறுக்்கைான ேடவ -
டிக்ம்க்கள் எடுக்்கபெட்லாம் �ாடசியங்்கமள 
ந�்கரிக்கும் ேடவடிக்ம்க்கள் ஆ்ரம்பிக்்கப -
ெடும் சூழ்நிம்லயில, ந�்கரிக்்கபெடட 
�ாடசியங்்கமள மவததுக்ப்காண்டு, �ர -
வந்த� நீதிப பொறிமுமைக்குள் ோங்்கள் 
ப்காண்டு ப�ல்லக்கூடிய வாய்பபு இருக் -
கின்ைது. 

அ்தற்குப ெதில ப�ால்ல நவண்டிய 
நிம்லமை ஏற்ெடும். அச் சூழலில 
ஒரு அ்ரசியல தீரவும் ஏற்ெடும் நீதியும் 
கிமடக்கும் என ேம்புகிநைாம் �ரவந்த� 
�மூ்கததுடன் இமணந்தும், எைது பு்லம் -
பெயர அமைபபுக்்களுடன் இமணந் -
தும், முன்நனறி மி்க விம்ரவில ஒரு 
தீரமவ எைது ைக்்களுக்குப பெைக்கூடிய 

வாய்பபு பி்ர்கா�ைா்க ்காணபெடுவ்தா -
்கநவ ப்தரிகிைது.

ந்கள்வி:- இ்லங்ம்க அ்ர�ாங்்கம் ்தமிழ் 
ந்தசிய ்கடசி்களுடன் நெச்சுவாரதம்த -
யில ஈடுெடவுள்ள்தா்க ப்தரிகிைது. நெச்சு-
வாரதம்த ப்தாடரொன உங்்கள் நிம்லபொடு 
என்ன?

ெதில:- இ்லங்ம்க அ்ர�ாங்்கம் என்ன 
விடயம் ப்தாடரொ்க நெ�வுள்ளது என்ெது 
ெற்றி ப்தளிவுெடுத்த நவண்டும். புதிய அ்ர-
சிய்லமைபமெ ெற்றி நெசுவ்தா்க இருந் -
்தால, இவவளவு ்கா்லததிற்குள் நெசியி -
ருக்்க நவண்டும். ஒரு நிபுணர குழுமவ 
அமைதது அவர்கள் ்தைது நயா�மன்கமள 
�ைரபபிதது, �டடைா அதிெர திமணக்்களத -
திற்கு ம்கயளித்த பின்னர, அதில ஒரு சி்ல 
திருத்தங்்கமளக் ப்காண்டு வருவ்தற்கும் 
நெ�்லாம். ந்தர்தல முடிந்து இ்ரண்டாண்டு -
்கள் ்கடந்்த பின்ன்ரா நெ� நவண்டும்?

தமிழ்த் தரப்புடன் எவை ததொடர்ொக ப்சவுளபளொம் 
என்்வத அரசு தைளிப்்டுத்த பைண்டும்

அ. கனகசூரியர்...?

சுமித்தி தஙகராசா...?

தினகரன் வாரமஞ்சரி பத்திரிககக்கு 
முன்னாள் வடமாகாண ்சகப உறுப்பினர் 
எம்.கக. சிவாஜிலிஙகம் வழஙகிய ச்சவ்வி 

13ஆம் திருத்்த ்சடடத்தில் உள்்ள இந்திய இலஙகக 
ஒப்பந்்தத்க்த அமுல்படுத்துஙகள் என்று ககடபதில் 
முரணபாடு இருக்கின்்றது. இதில் சிஙக்ள ்தகலகமகள் 
மகிழ்ச்சியகடய முடியாது. அரசு சகாணடு வருகின்்ற 
புதிய அரசிலயகமப்பு ஒரு கவக்ள ்சாத்தியப்படுமானால் 
அது ஒரு ஒறக்றயாடசி அரசியலகமப்பாக இருக்கும். 
்தமிழர் அரசியலகமப்கப நிராகரிக்கின்்ற சபாழுது 
்தமிழர்களின் பிரச்சிகனகய அப்கபாது சிஙக்ள 
்சமூகம் முழுகமயாக புரிந்து சகாள்்ளலாம்.

ததளிைத்வத 88
்வடப்பில் ஓய்வின்றி 

இயங்கும் பிரம்்ொ
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இந்தியப பி்ரதைர் நர்ரந்தி்ர ரைாடி இலங் -
மைக்கு வருமை தருமிடத்து அவம்ரச் சந்-
தித்துப ரெசுவதற்கு ரந்ரம் ஒதுக்ைபெட 
ரவண்டும் என்று ரைட்டுக் பைாண்டுள்ள 
தமிழ்த் ரதசியக் கூட்டமைபபின் தமலவர் 
இ்ரா.சம்ெந்தன், இந்தச் சந்திபபின் ரொது 
தமிழ் ைக்ைளின் பி்ரச்சிமைைள குறித்து அவ -
ருக்கு விரிவாை எடுத்துக் கூற இருபெதாைவும் 

சில திைங்ைளுக்கு முன்ைர் கூறியிருந் -
தார்.

தமிழ் ைக்ைளின் இைபபி்ரச்சிமை 
பதாடர்ொை நீண்ட ைால சிக்ைலுக்கு 
தீர்மவப பெற்றுக் பைாடுபெதில் இந்தி-
யாவின் அழுத்தம் அதிைரிக்ை ரவண்டும் 
எைக் ரைாரிக்மைைள வலுபெட்டு வரும் 
நிமலயில், இ்ரா.சம்ெந்தன் பி்ரதைர் 
ரைாடிமயச் சந்திபெதற்ைாை சந்தர்ப-
ெத்மத ஏற்ெடுத்தித் தருைாறு இந்திய 
த்ரபமெக் ரைாரியுள்ளார்.

எதிர்வரும் ைார்ச் ைாதம் 30 ஆம் 
திைதி பிம்்ஸபடக் ைாநாட்டில் (வங்ைா்ள 
விரிகுடா ெல்துமறசார் பதாழில்நுட்ெ 
ைற்றும் பொரு்ளாதா்ர ஒத்துமழபபு 
முயற்சி) ைலந்து பைாளவதற்ைாை இந்தி-
யப பி்ரதைர் இலங்மைக்கு வருமை தரு -
வதற்ைாை சாத்தியம் பதன்ெடுவதாை 
தைவல்ைள பவளியாகியுள்ளை. இந்த 
ைாநாட்மட இலங்மை நடத்தவிருபெ-
துடன், இதில் அ்ரச தமலவர்ைள ரந்ரடி-
யாைப ெங்பைடுபெதா அல்லது பைய்நி-
ைர் முமறயில் ெங்பைடுபெதா என்ெது 
ெற்றி இன்ைமும் இறுதி முடிவு எடுக்ைப -
ெடவில்மல.

 அ்ரசாங்ைத் தமலவர்ைள ரந்ரடியாைக் 

ைலந்து பைாளவதாை இருந்தால் ொ்ரதப பி்ர -
தைர் இலங்மை வருவதற்ைாை வாய்பபுக்ைள 
இருக்கின்றை. இருந்தரொதும் இதுெற்றி 
பைாழும்பிலுள்ள இந்திய உயர்்ஸதானிை்ரா-
லயம் எதுவித உறுதிபெடுத்தல்ைம்ளயும் 
இதுவம்ர வழங்ைவில்மல.

இலங்மையிலுள்ள ைாைாணங்ைளுக்கு அதி -
ைா்ரங்ைம்ள வழங்கும் வமையில், 1987ஆம் 

ஆண்டு இந்திய அ்ரசாங்ைத்தின் தமலயீட் -
டுடன் பைாண்டு வ்ரபெட்ட 13 ஆவது அ்ர-
சியலமைபபுத் திருத்தத்மத உரியெடி நமட-
முமறபெடுத்துவதற்கு இலங்மை அ்ரசுக்கு 
இந்தியா அழுத்தம் பைாடுக்ை ரவண்டும் 
என்ற ரைாரிக்மைமய முன்மவத்து தமிழ்த் 
ரதசியக் கூட்டமைபபு உளளிட்ட தமிழ் 
அ்ரசியல் ைட்சிைள இந்தியப பி்ரதைருக்கு 
ஆவணபைான்மற ஏற்ைைரவ அனுபபி 
மவத்திருக்கும் நிமலயில், தமிழர்ைளின் 
அபிலாமைைள குறித்து இந்தியப பி்ரதை-
ருடன் ரெசுவதற்கு தமிழ்த் ரதசியக் கூட்ட-
மைபபு தற்ரொது எதிர்ொர்த்துள்ளது.

இலங்மை விடயத்தில் இந்தியா பதாடர்ந் -
தும் அக்ைமற ைாண்பித்து வரும் நட்பு நாடு 
என்ெதில் எவ்வித ைாற்றுக்ைருத்துக்கும் இட-
மில்மல. இருந்தரொதும், இலங்மை விட-
யத்தில் இந்தியா தற்பொழுது ைாண்பிக்கும் 
அக்ைமறயாைது தமிழ் ைக்ைளின் அபிலா-
மைைளுடன் ைாத்தி்ரம் ைட்டுபெடுத்தப-
ெட்ட ஒன்றாை இருக்ைாது என்ெரத அவ-
தானிைளின் ைருத்தாை உள்ளது.

பைாவிட்-19 பதாற்றுரநாயின் ைா்ர -
ணைாை ஏற்ெட்டுள்ள பொரு்ளா-
தா்ர பநருக்ைடிை்ளால் நட்பு நாடுை -
ளின் உதவிமயப பெறும் நிமலக்கு 
இலங்மை இபரொது தள்ளபெட் -
டுள்ளது. படாலர் தட்டுபொடு உள -
ளிட்ட ெல பநருக்ைடிைளிலிருந்து 

மீளவதற்கு சர்வரதச நாணய நிதியத்தின் 
உதவிமய நாடுைாறு அ்ரசாங்ைத்மத எதிர்க்-
ைட்சிைள வலியுறுத்தி வரும் நிமலயில், 
இந்தியா ைற்றும் சீைா உளளிட்ட நட்பு 
நாடுைளின் உதவிமய முதலில் பெறுவது 
குறித்ரத இலங்மை அ்ரசாங்ைம் ைவைம் 

பசலுத்தி வருகின்றது.
இந்த வரிமசயில் இந்தியாவின் உத-

விைம்ள இலங்மை நாடியிருபெதுடன், 
ெல விடயங்ைளில் உதவிைம்ள இலங்-
மைக்கு வழங்குவதற்கு இந்தியா இணக் -
ைம் பதரிவித்துள்ளது. ைடந்த நவம்ெர் 
ைாதம் நிதி அமைச்சர் ெசில் ்ராஜெக்ஷ 
இந்தியாவுக்கு விஜயம் ரைற்பைாண்டி-
ருந்ததுடன், சில திைங்ைளுக்கு முன்ைர் 
பவளிவிவைா்ர அமைச்சர் ரெ்ராசிரியர் 
ஜீ.எல்.பீரி்ஸ இந்தியாவுக்குச் பசன்று 
ரெச்சுைம்ள நடத்தி விட்டுத் திரும்பியி-
ருந்தார்.

அது ைாத்தி்ரைன்றி அமைச்சர் ெசில் 
்ராஜெக்ஷவுக்கும், இந்திய பவளிவிவைா்ர 
அமைச்சருக்கும் இமடயில் ஒன்மலன் 
மூலம் நமடபெற்ற சந்திபபில் இந்தி-
யாவிடமிருந்து உதவிைள ரைா்ரபெட்டி-
ருந்தமை குறிபபிடத்தக்ைது. இலங்மை-
யின் ரைாரிக்மைைளுக்குப ெதிலளிக்கும் 
வமையில் எரிபொருள பைாளவைவுக்கு 
ைடன் வழங்ை முன்வந்த இந்தியா, ைடந்த 
சில திைங்ைளுக்கு முன்ைர் இந்தியன் 
ஒயில் நிறுவைத்தின் ஊடாை எரிபொருட்-
ைம்ள இலங்மைக்கு வழங்கியிருந்தது.

இது ைாத்தி்ரைன்றி, எதிர்வரும் நாட்-
ைளில் நிதி அமைச்சர் ெசில் ்ராஜெக்ஷ 
மீண்டும் ஒருமுமற இந்தியாவுக்குச் 

பசல்லவிருபெதாைவும், இதன் ரொது இந்-
தியாவிடமிருந்து ரைலும் உதவிைள கிமடக் -
ைவிருபெதாைவும் பவளிவிவைா்ர அமைச்சர் 
ரெ்ராசிரியர் ஜீ.எல்.பீரி்ஸ பதரிவித்திருபெ -
தாை ஊடைங்ைள அறிக்மையிட்டுள்ளை.

இலங்மையின் அபிவிருத்தி பசயற்ொடு-
ைளில் சீைா பநருக்ைைாகி ெல்ரவறு உதவி -
ைம்ளச் பசய்துள்ளமையால் இந்தியா சில 
ைாலைாை அதிருபதியமடந்திருந்தது. இந்த 
நிமலயில் இலங்மைக்கும் இந்தியாவுக்கும் 
இமடயிலாை உறவுைள மீண்டும் ெலை -
மடந்து வருவதாை இ்ராஜதந்தி்ர வட்டா்ரங்-
ைள சுட்டிக் ைாட்டியுள்ளை.

இலங்மையின் அபிவிருத்தித் திட்டங்ைள 
சீைாவுக்கு வழங்ைபெட்டுள்ளமை குறித்து 
இந்தியா அதிருபதிமயக் பைாண்டிருந்தா -
லும், இக்ைட்டாை சூழ்நிமலைளில் எபபொ-
ழுதும் இலங்மைமயக் மைவிடாத நட்புக் 
பைாண்ட அயல்நாடாை இந்தியா ைாணபெ -

டுகிறது என்ெமத நாம் ைறுக்ை முடியாது. 
இலங்மை ைடற்ெ்ரபபில் ஏற்ெட்ட ைபெல் 
தீவிெத்து சம்ெவங்ைளில் கூட உடைடியாை 
ஓடிவந்து உதவியது இந்தியா என்ெமதயும் 
நிமைவில் பைாள்ள ரவண்டும். இந்த வரி-
மசயில் நாடு எதிர்பைாண்டுள்ள பொரு-
்ளாதா்ர பநருக்ைடியிலிருந்து மீளவதற்கு 
இந்தியா மீண்டும் ஒருமுமற உதவிக்ை்ரம் 
நீட்டியுள்ளது.

இவ்வாறாை பின்ைணியில், இலங்மை விட-
யத்தில் இந்தியாவின் அக்ைமறயாைது தமி-
ழர்ைளின் பி்ரச்சிமை என்ெதற்கும் அபொல் 
பி்ராந்தியத்தில் தைது ஆதிக்ைத்மத நிமல-
நாட்டுவது என்ற ெ்ரந்த எல்மலக்குச் பசன்-
றுள்ளமதயும் இங்ரை குறிபபிட ரவண்டும்.

(15ஆம் ெக்ைம் ொர்க்ை)

சீை- ரநொ்ள நாடுைளுக்கு 
இமடரய பொதுவாை எல்மலக் 
ரைாடு இருக்கும் நிமலயில், 
சீைாவின் அத்துமீறல் குறித்து 
ரநொ்ள அ்ரசு சமீெத்தில் முன்-
மவத்த குற்றச்சாட்டு ெ்ரெ்ரபமெ 
ஏற்ெடுத்தியுள்ளது.

ரைற்கு ரநொ்ளத்தின் ஹூம்லா 
ைாவட்டத்தில் சீைா அத்துமீறு -
வதாை கூறபெட்டமத அடுத்து, 
ைடந்த ஆண்டு பசபடம்ெரில் இது 
சம்ெந்தைாை அறிக்மைமயத் தயா -
ரிக்ை ரநொ்ள அ்ரசால் அறிவுறுத்தப -
ெட்டது.

ஆைால், ரநொ-
்ளத்தில் உள்ள 
சீைத் தூத-
்ர ை ர ை ா 

இந்த ஊடுருவல் குற்றச்சாட்டு-
ைம்ள நி்ராைரித்துள்ளது. சமீெத்திய 
சில ஆண்டுை்ளாை ரநொ்ள அ்ரசு, 
சீைாவுடைாை தன் உறமவ ரைம்-
ெடுத்திக் பைாள்ள முயற்சித்து வந் -
துள்ள ரொதிலும் சீைா தைது நாட்டு 
எல்மலமய வி்ஸதரிபெதிரலரய 
ைண்ணும் ைருத்துைாை இருந்து வரு -
கின்றது.

ஒருபுறம் இந்தியாவின் பி்ரரத-
சங்ைம்ள தன்வசபெடுத்துவதில் 
ைவைம் பசலுத்திக் பைாண்ரட 
தற்ரொது ரநொ்ள பி்ரரதசங்ை -
ம்ளயும் அெைரிபெதில் ைவைம் 
பசலுத்தி வருகின்றது.

ர ந ெ ா ்ள த் து க் -
கும் சீைாவுக்கும் 
இ ம ட யி ல ா ை 
எல்மல இை-
யைமலமய 
ஒ ட் டி 
சு ை ா ர் 

1,400 கி.மீ உள்ளது. இந்நி-
மலயில் ரநொ்ளத்தின் குற் -
றச்சாட்டு அறிக்மையாைது 
சீைாவுடைாை உறவுைம்ள 
ரைம்ெடுத்தும் ரநொ்ள அ்ரசின் 
முயற்சியில் தாக்ைத்மத ஏற்ெ-
டுத்தக் கூடுபைை அவதானிைள 
பதரிவிக்கின்றைர்.

1960ைளின் முற்ெகுதியில், 
இரு நாடுைளுக்கும் இமடரய 
ெல ஒபெந்தங்ைள மைபயழுத்தா-
கிை. இரு நாடுைளின் எல்மலப 
ெகுதிைளுரை பதாமலதூ்ரப 
ெகுதிை்ளாை இருபெதால் அங்கு 
பசல்வது எளிதல்ல.

தம்ரபெகுதியில் எல்மலயா-
ைது தூண்ைள மூலம் நிர்ணயிக்-

ைபெட்டுள்ளது. இத்தமைய 
சூழ்நிமலயில், சில ரந்ரங்-
ைளில் ரநொ்ளம் ைற்றும் 

சீைாவின் எல்மலபெகுதி வம்ர-
யமறைம்ளப புரிந்து பைாளவரத 

ைடிைைாை உள்ளது.
ஹூம்லா ைாவட்டத்தில் 

சீைாவின் அத்துமீறல் குறித்த தை-
வமலத் பதாடர்ந்து, ரநொ்ள அ்ரசு 
ஒரு ெணிக்குழுமவ அங்கு அனுபெ 
முடிவு பசய்தது. இந்தக் குழுவில் 
பொலி்ஸதுமற அதிைாரிைள ைற்றும் 
அ்ரசின் பி்ரதிநிதிைள இருந்தைர்.

ரநொ்ள எல்மலப ெகுதியில் 
உள்ள லாலுங்ரஜாங் ெகுதி மைலா-

யைமலக்கு அருகில் இருபெதால் 
ொ்ரம்ெரியைாை யாத்திரிைர்ைம்ள 
ஈர்க்கும் மையைாை இருந்து வரு -
கிறது. குறிபொை இது இந்துக்ைள 
ைற்றும் பெௌத்தர்ைளுக்கு புனித-
ைாை இடைாை இருந்து வருகின்றது.

ஆைால், இந்தப ெகுதியில் சைய 
நடவடிக்மைைம்ளக் கூட சீைப 

ொதுைாபபுப ெமடயிைர் தடுத்த -
தாை ரநொ்ள அ்ரசின் ெணிக்குழு 
அறிக்மை கூறியுள்ளது. ரைலும், 
ரநொ்ள விவசாயிைளின் ைால்நமட 
ரைய்ச்சமல சீைா ைட்டுபெடுத்தி 
வருவதாைவும் அந்த அறிக்மையில் 
கூறபெட்டுள்ளது.

சில ெகுதிைளில் சீைா எல்மலத் 
தூண் அருரை ரவலி அமைத்து, 
ரநொ்ளப ெகுதியில் ைால்வாமய 
ஒட்டி வீதி அமைக்ை சீைா முயற்சிப-
ெதும் ைண்டுபிடிக்ைபெட்டுள்ளது.

ரநொ்ள உளளூர்வாசிைள பெரும் -
ொலும் எல்மலப பி்ரச்சிமைைம்ளப 
ெற்றி விவாதிக்ைத் தயங்குகிறார்ைள 
என்று ஆய்வா்ளர்ைள ைண்டறிந்துள-
்ளைர். ஏபைனில் அவர்ைளில் ெலர் 
எல்மலமயத் தாண்டி சீை சந்மதக்-
குச் பசல்கிறார்ைள. 

(15ஆம் ெக்ைம் ொர்க்ை)

இந்திய நாட்டு 
எல்லைக்குள் சீனா 
ஊடுருவுவதாக 

ததரிவிக்கப்படுகின்ற குற்ற 
ச்ாட்டுகள் ஒருபு்றமிருக்க, 
இததவிதமான குற்றச்ாட்்டை
தந்பாளமும் சீனா மீது
்மீ்பத்தில முன்வத்துள்ளது.
சீனா தஙகள் நாட்டு
எல்லைக்குள் ஊடுருவலில 
ஈடு்பட்டுள்ளதாக தந்பாள அரசு 
அண்மயில முதனமு்்றயாக
அதிகாரபூரவமாக கூறியுள்ள்ம
குறிபபிடைத்தக்கது.

பி.ஹர்ஷன்...?

இந்தியப பிரதமர நதரந்திர தமாடி எதிரவரும் மாரச மாதம்
இலைங்கக்கு வரு்க தருவதறகான ்ாத்தியம்
காணப்படுவதாக த்ய்திகள் தவளியாகியிருக்கும்

நி்லையில, அவ்ரச ்ந்திப்பது ததாடைரபில தமிழ்த் ததசியக்
கூட்டை்மபபினர இபத்பாதிருந்தத ஆரவம் காட்டி வருகின்றனர.

தகாவிட் த்பாருளாதார 
தநருக்கடி தவ்ளயில 
இந்தியா வழஙகும்
அதிகரித்த உதவிகள்; 
இந்திய அக்க்்றயானது 
இலைங்கத் தமிழரகள் 
மீதான அக்க்்றக்கும் 
அப்பாற்பட்டைது என்ப்த 
முதலில நாம் புரிந்து 
தகாள்ள தவணடும்

எந்ததவாரு அசசுறுத்த்லையும்
முறியடிக்க தயார நி்லையில இந்தியா! 
எல்லையில நவீனரக ஆயுதஙகளுடைன 
இராணுவத்தினர குவிபபு!

பிரதமர தமாடி்ய ்ந்திப்பதில
கூட்டை்மபபு தீவிர மு்னபபு!

இலைங்க ததாடைர்பான சீனாவின பிர்னனம் 
குறித்தத புதுடிலலி பிரதான கரி்்னயுடைன 
இருக்்கயில, இலைங்கத் தமிழர நலைனகள்
மீது இபத்பாது அக்க்்ற த்லுத்தப்படுமா 
என்பதில உள்ள ்ந்ததகஙகள்!

இந்தியாவுக்கு அடுத்த்படியாக
தந்பாள எல்லைக்குள்ளும்
ஊடுருவும் முயறசியில சீனா!

தந்பாள விவ்ாயிகளின 
காலந்டை தமய்ச்்லை
சீனா கட்டுப்படுத்தி வருவதாக 
மு்்றப்பாடு; ்கலைாயம்லையில
்மய நடைவடிக்்ககளுக்கும் 
இ்டையூறு!
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இலஙமகை விவகைா்ரம் குறித்து 
முனமவக்கைபெடுகின்ற விைர்ச -
னஙகைளுக்கு எதிரவரும் நாடகைளில் 
இலஙமகை தனது ெதிமல எழுத்து 
மூலம் அனுபபி மவக்கைவிருக்கும் 
இனம்றய ெ்ரெ்ரபொன நிமலயில், 
பெனீவாவில் இலஙமகை அ்ர்சாங-
கைத்தின விளக்கைம் பதாடரொகை அ்ர-
சுக்கு ்சாதகைைான நீதி கிமடக்கும் 
என்ற நம்பிக்மகைமய பவளிவிவகைா்ர 
அமைச்சர பெ்ராசிரியர ஜீ.எல்.பீரிஸ் 
பவளிபெடுத்தியுளளார.

பெனீவா ைாநாடடில் நீதி கிமடக் -
கும் என்ற பெரும் நம்பிக்மகையு -
டபனபய தாஙகைள இதில் கைலந்து 
பகைாளளவிருபெதாகை அமைச்சர 
பெ்ராசிரியர ஜீ.எல்.பீரிஸ் பதரிவித்-
துளளார.

“இலஙமகையுடன நடபு்றவுடன 
ப்சயற்ெடும்  ்சரவபத்ச ்சமூகைத்து -
டன இமைந்து ெணியாற்றுவதற்கு 
நாஙகைள எபபொதும் தயா்ராகைபவ 
உளபளாம். இவவாறு ப்சயற்ெடுவ-
தன ஊடாகை பி்ரசசிமனமயத் தீரக்கை 
முடியும் என நம்புகினப்றாம். எதிர -
வரும் நாடகைளில் ஆ்ரம்ெைாகைவுளள 
49 ஆவது அைரவில் இந்த விடயங -
கைமள முனமவக்கை எதிரொரத்திருக்-
கினப்றாம்” எனறு அமைச்சர பீரிஸ் 
குறிபபிடடார.

்சரவபத்ச விதிமும்றகைளுக்கு உட -
ெடபட புலிகைளும் இ்ராணுவப 
ெமடயும் பொரிடடமையால் இ்ரா-
ணுவத்தினர ்சரவபத்ச நீதிைன்றத்-
தில் ஆெ்ராகை பவண்டிய பதமவ 
கிமடயாது எனறும், உளளகைப 
பொறிமும்றயின ஊடாகை விடயங -
கைமளக் மகையாளவபத பொருத்தைா-
னது எனறும் அண்மையில் நமட-
பெற்்ற ஊடகைவியலாளர ்சந்திபபில் 
அமைச்சர பீரிஸ் பதரிவித்திருந்தார.

இலஙமகை பதாடரபில் ஐ.நா 
ைனித உரிமைகைள பெ்ரமவயின 
ஆமையாளர ்சைரபபிக்கும் எழுத் -
துமூல அறிக்மகை எதிரவரும் ைாரச 
03ஆம் திகைதி விவாதிக்கைபெடவுள-
ளது. இவவா்றான பினனணியில், 
்சரவபத்சத்துக்கு தைது ்சாரபில் 
நிமலமைகைமள எடுத்துக் கூறுவதற்-
கைாகை இலஙமகையின குழுபவானறு 
பெனீவா ப்சல்லவுளளது. இக்குழு -
வில் அமைச்சரகைளான பெ்ராசிரியர 
ஜீ.எல்.பீரிஸ் ைற்றும் அலி ்சபரி உள -
ளிடடவரகைளுடன உயர அதிகைாரிகை-
ளும் கைலந்து பகைாளளவிருபெதாகை 
பவளிவிகைா்ர அமைசசுத் தகைவல்கைள 
குறிபபிடுகின்றன.

்சரவபத்சத்துக்கு இலஙமகை அ்ர -
்சாஙகைம் வழஙகிய உறுதிபைாழி-
கைமள நிம்றபவற்றுவதில் கைாலதாை-

தம் கைாைபெடுவதாகை பைற்கைத்பதய 
நாடுகைள ெல குற்்றஞ்சாடடியுளளன. 
இலஙமகை பதாடரொன பிப்ர்ரமை-
மயக் பகைாண்டு வந்த பிரித்தானியா, 
கைனடா உளளிடட நாடுகைள இதுவிட-
யத்தில் தைது அக்கைம்றமயக் கைாண்-
பித்து வருவதுடன, சில தமிழ் அ்ர-

சியல்வாதிகைளும் வழமைபொனறு 
இலஙமகைக்கு எதி்ரான தைது பி்ர-
்சா்ரஙகைமள முனபனடுபெதில் 
இபபொது முமனபபுக் கைாடடியுள-
ளனர.

இருந்தபொதும் இலஙமகை அ்ர-
்சாஙகைம் சில முனபனற்்றகை்ரைான நட-
வடிக்மகைகைமளயும் எடுத்திருபெமத 
நாம் ைறுக்கை முடியாது. 1979ஆம் 
ஆண்டு பகைாண்டு வ்ரபெடட ெயஙகை-
்ரவாதத் தமடச ்சடடத்தில் திருத்தங-
கைமள முனமவத்தல், யுத்தத்தினால் 
பொரில் ொதிக்கைபெடட ொதிக்கைப-
ெடடவரகைளுக்கு இழபபீடு வழங-
குதல், ்சடடத்த்ரணி ஹிஸ்புல்லா 
வழக்கில் பிமை வழஙகுவது 
பதாடரொன ்சடடைா அதிெரின 

நிமலபொடடில் ைாற்்றம் ஏற்ெட-
டமை பொன்றமவ இதற்கு சி்றந்த 
உதா்ரைஙகைளாகும்.

இதில் ெயஙகை்ரவாதத் தமடச்சட-
டத்மத திருத்துவதற்கைான ்சடடமூலம் 
ொ்ராளுைன்றத்தில் ்சைரபபிக்கைபெட-
டிருபெதுடன, இதமன விவாதத்-
துக்கு எடுத்துக் பகைாளளும் பொருடடு 
ஒழுஙகுப புத்தகைத்திலும் இவவிட-
யம் ப்சரக்கைபெடடுளளது. ்சரவபத்சத்-
துக்கு வழஙகிய உறுதிபைாழிகைமள 
அடிபெமடயாகைக் பகைாண்டு இச்சட-
டத்மதத் திருத்துவதற்கு நடவடிக்மகை 
எடுத்திருபெதாகை அமைச்சர ொ்ராளு-
ைன்றத்தில் கூறியிருந்தார.

அ்ர்சாஙகைம் பைற்பகைாண்டுளள 
இந்தத் திருத்தத்தின ஊடாகை 

தடுத்து மவக்கைபெடும் 
கைாலம் கும்றக்கைபெடுதல் 
உளளிடட திருத்தஙகைள 
முன ப ை ா ழி ய ப ெ ட -
டுளளன.

எனினும், ெயஙகை்ரவா-
தத் தமடச்சடடத்மத 

இ்ரத்துச ப்சயவதாகை 
அ்ர்சாஙகைம் ்சரவபத-

்சத்துக்கு உறுதிய-
ளித்திருபெதால், 

த ற் ப ெ ா ழு து 
முன ம வ க் -

கை ப ெ டு ம் 

்சடடத்திருத்தத்மத ஏற்றுக் பகைாளள 
முடியாது என தமிழ்பெசும் ைக்கைளின 
பி்ரதிநிதிகைள பதரிவித்துளளனர.

குறிபொகை தமிழ்த் பதசியக் கூடட-
மைபபின ொ்ராளுைன்ற உறுபபினர 
எம்.ஏ.சுைந்தி்ரன இவவிடயத்மதப 

ொ்ராளுைன்றத்தில் சுடடிக்கைாட-
டிப பெசியிருந்ததுடன, ெயஙகை்ர-
வாதத் தடுபபுச ்சடடத்மத இ்ரத்-
துச ப்சயயக் பகைாரி நாடளாவிய 
ரீதியில் மகைபயழுத்துக்கைமளத் 
தி்ரடடும் பொ்ராடடபைானம்ற-
யும் ஆ்ரம்பித்துளளார. இதற்கு 

தமிழ் ைற்றும் முஸ்லிம் கைடசிகைளின 
ஆத்ரவும் கிமடத்துளளது.

இவவாறு ஆ்ரம்பிக்கைபெட-
டுளள மகைபயழுத்து பவடமட -
யில் பகைாழும்பு ைம்றைாவடட 
பெ்ராயர கைரதினால் ைல்கைம் ்ரஞசித் 
ஆண்டமகை உளளிடட ைதத் தமல -
வரகைள ெலரும் தைது மகைபயாப-
ெத்மத வழஙகியுளளனர.

இவவா்றான பினனணியிபலபய 
ஐ.நா ைனித உரிமைகைள பெ்ரமவ-
யின கூடடத்பதாடரில் இலஙமகை 
விவகைா்ரம் குறித்த பெசசுக்கைள 
எழுத்துளளன. அது ைாத்தி்ரைனறி, 
இலஙமகையில் ைனித உரிமை மீ்றல் -
கைளுக்கு இடைளிக்கைப பொவ-
தில்மலபயன ெனாதி-
ெதி பகைாடடாெய 
்ர ா ெ ெ க்ஷ 

இருபவறு ்சந்தரபெஙகைளில் வலியு-
றுத்தியிருந்தார.

ஒனெதாவது ொ்ராளுைன்றத்தின 
இ்ரண்டாவது கூடடத்பதாடம்ர 
உத்திபயாகைபூரவைாகை ஆ்ரம்பித்து 
மவத்து உம்ரயாற்றிய பொதும், 
சுதந்தி்ர தின உம்ரயின பொதும் இவ-
விடயத்மத அவர  வலியுறுத்திக் 
கூறியிருந்தார.

இமவபயல்லாம் ஒருபு்றமிருக்கை, 
இழபபீடுகைள வழஙகும் அலுவலகைம் 
ைற்றும் கைாைாைற் பொன ஆடகைளுக்-

கைான அலுவலகைம் உளளிடடவற்றின 
ப்சயற்ொடுகைள முனபனற்்றகை்ரைான 
நிமலயில் கைாைபெடுகின்றன. இது-
பொன்ற ்சாதகைைான விடயஙகைமள 
்சரவபத்ச ்சமூகைம் கைவனத்தில் பகைாள-
வதாகைத் பதரியவில்மல.

ைறுெக்கைத்தில் ஒவபவாரு வருட-

மும், ைாரச ைற்றும் ப்சபபடம்-
ெர ஆகிய ைாதஙகைளாகும் 
பொது தமிழரகைளின பி்ரசசி-
மனகைள குறித்து தமிழ் ைக்கை-
ளின பி்ரதிநிதிகைள அக்கைம்ற 
கைாண்பிபெதும், அதன 
பினனர அவற்ம்றக் மகைவிடு-
வதும் வழமையான நிகைழ்வு-
கைளாகை ைாறியுளளன எனெமத-
யும் ை்றந்து விட முடியாது.

யுத்தம் முடிவமடந்து 12 வரு-
டஙகைள கைடந்துளள பொதும் ்சரவ-
பத்ச அ்ரஙகிற்குக் பகைாண்டு 

ப ்ச ல் ல ப ெ ட ட 
த மி ழ ர கை ளின 
பி்ரசசிமனகைள 

எந்தளவுக்கு தீரக் -
கை ப ெ ட டு ள ள ன 

எனெதற்கைான விமட இதுவம்ர 
பதளிவாகை இல்மல. அதுைாத்தி்ர-
ைனறி ்சரவபத்ச நாடுகைள தைக்கு 
்சாரொன அ்ர்சாஙகைபைானறு இலங-
மகையில் அமையும் பொது தைது 
பிடிமய தளரத்துவதும், தைக்கு 
்சாரொன அ்ர்சாஙகைபைானறு அமை-
யாதவிடத்து அதனமீது தைது 
பிடிமய இறுக்குவமதயும் நாம் 
இஙகு அவதானிக்கை பவண்டும்.

பூபகைாள ரீதியாகை இலஙமகையின 
அமைவிடம் ைற்றும் ஆடசிக்கு 
வரும் அ்ர்சாஙகைத்தின பவளிநாட-
டுக் பகைாளமகைகைள எனெனவும் இந்த 
விடயத்தில் தாக்கைம் ப்சலுத்துகின-
்றன. பவறுைபன தமிழரகைளின பி்ரச-
சிமனமயத் தீரத்து மவத்து விட 
பவண்டும் எனெதில் ்சரவபத்சம் 
அதீத அக்கைம்ற பகைாண்டுதான தைது 
கைாயநகைரத்தல்கைமள பைற்பகைாளகின-
்றது எனறு கூறிவிட முடியாது.

இருந்த பொதிலும், யுத்தத்தினால் 
ொதிக்கைபெடட தைக்கு எபெடியா-
வது ஒரு தீரவு கிமடத்து விடாதா 
என்ற அஙகைலாயபபு ைக்கைள ைத்தி-
யில் கைாைபெடத்தான ப்சயகி்றது. 
இதமன யார பெற்றுத் தந்தாலும் ்சரி 
நீதி கிமடக்கை பவண்டும் எனெபத ைக்-
கைளின எதிரொரபொகைவும் உளளது.

எனினும், அ்ரசியல்வாதிகைள ்சந்-

தரபெத்துக்கு ஏற்்றவாறு ைக்கைமள 
ஏைாற்றி வருகின்றனப்ர தவி்ர 
நீதிமயப பெற்றுக் பகைாடுபெதற்கு 
தீரக்கைைான நடவடிக்மகைகைமள எடுக்-
கைவில்மல எனெமதயும் புரிந்து 
பகைாளள பவண்டும். ெனாதிெதி 
பகைாடடாெய ்ராெெக்ஷ  தமலமையி -
லான அ்ர்சாஙகைம் உளளகைப பொறி-
மும்றமய வலுபெடுத்துவதற்குத் 
தயா்ராகை உளளது என ெல ்சந்தரப -
ெஙகைளில் பதரிவிக்கைபெடடுளள 
நிமலயில், இமவ பதாடரபில் 
அழுத்தம் பகைாடுபெதற்கைான முயற்சி-
கைள பைற்பகைாளளபெடவில்மல.  

தமிழரகைளின பி்ரசசிமன எனெது 
தைக்குப பிடிக்கைாத அ்ர்சாஙகைத்மத 
்சரவபத்ச அ்ரஙகைத்தில் பநருக்கைடிக்கு 
உளளாக்குவதற்கைான ஒரு துரும்புசசீட-
டாகைப ெயனெடுத்தபெடக் கூடாது. 
ொதிக்கைபெடட ைக்கைளுக்கு உண்மை-
யில் நியாயத்மதப பெற்றுக் பகைாடுப-
ெதற்கைான ப்சயற்ொடாகை அமைய 
பவண்டும். அதமன விடுத்து, இலங-
மகையின பூபகைாள அமைவிடத்மத 
உளபநாக்கைைாகைக் பகைாண்டு உலகைநாடு-
கைள கைாண்பிக்கும் அக்கைம்றயும், அதற்கு 
எதிரவிமனயாற்றும் ஏமனய நாடுகை-
ளின ப்சயற்ொடுகைளும் ைக்கைளின உண்-
மையான பி்ரசசிமனக்கு தீரவுகைமள 
வழஙகைாது எனெபத நிதர்சனைாகும்.

ஜெனீவாவில் உள்ள ஐ.நா மனித
உரிமமகள பேரமவயின் 49 ஆவது
அமர்வு எதிர்வரும் 28ஆம் திகதி
ஆரம்ேமாகவிருக்கும் நிமையில்,

இைஙமக விவகாரம் குறித்து முன்மவக்கபேடும்
விமர்்சனஙகளுக்குப ேதிைளிக்க அர்சாஙகம் தயாராகி
வருகிறது. இைஙமக ேற்றிய தனது அறிக்மகமய
ஐ.நா மனித உரிமமகள ஆமையா்ளர் மிச்சர் ேசைட்
்சமர்பபிக்கவிருக்கும் அபதபவம்ளயில், அதற்குப
ேதிைளிபேதற்காக இைஙமக அர்சாஙகத்துக்கும்
அதன் பிரதி அனுபபி மவக்கபேட்டுள்ளது.

இன்னும் ஒரு வாரத்தில் ஆரம்ேமாகிறது
மனித உரிமமகள பேரமவ 49 ஆவது அமர்வு

சர்வதேசத்துக்கு
்வழங்கிய

உறுதிம�ொழிகளை
நிளைத்வற்று்வதில்

 இலங்ளக ஆர்வம்

விமர்்சனஙகளுக்குப
ேதிைளிக்க தயாராகும் 
இைஙமக அரசு!

இைஙமகமய ்சர்வபத்ச 
அரஙகில் ஜநருக்கடிக்கு 
உள்ளாக்குவதற்காக
தமிழர் விவகாரத்மத
துரும்புசசீட்்ாக
ேயன்ேடுத்தும் சிை
பமற்கு நாடுகள!
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கண்டி ைாவட்டம், புபபு்ரஸ்ஸ ஸப்ட-
லன்ெர்க், ்�ாட்டத்தில் மூனறு 
்�ாட்டப பிரிவுகமைச் ்ேர்்ந� 700 

கும் அதிகைான குடும்ெஙகள் வசித்து வரு-
கின்றன. மிகக் கஷ்ட பி்ர்�ேம் இது! கண்டி 
நுவப்ரலியா ைாவட்டஙகளின எல்மலயாக 
அமை்நதுள்ை ்�ாட்டம்.   

இங்க ஆஙகி்லயர் காலம் மு�ல் 

்�ாயாளிகமை �ஙகமவத்து ைருத்துவம் 
ொர்த்� மவத்தியோமல க்ட்ந� 15 வரு்டங -
கைாக மூ்டபெடடுள்ைது. 10 வரு்டஙகைாக 
மூ்டபெடடுள்ை உெ �ொலகம் இஙகுள் -
ைது. நூறுக்கும் ்ைற்ெட்ட ப�ாழிலாைர் 
குடியிருபபுகள் ைண்ேரிவு அொயத்ம� 
எதிர்்�ாக்கியுள்ைது.  

குதிம்ர வண்டிகள் ஓ்ட அமைக்கப -
ெட்ட ஆஙகி்லயர் காலத்து ொம�களில் 
10 வரு்டஙகைாக ெஸ்ேமவ இல்மல. 
இவவாறு இத்்�ாட்டத்தின அருமை 
பெருமைமய அடுக்கி பகாண்டு ்ொக 
முடியும். இத்்�ாட்டத்துக்கு அண்மித்� 
�க்ராக புபபு்ரஸ்ஸ 7 கி்லாமீட்டர் 
தூ்ரத்தில் உள்ை்ொதும் இது ஒரு சிறிய 
�க்ரம் ைடடு்ை.  

வஙகிக் கிமைகள், பெற்்்றால் நி்ரபபு 
நிமலயம், �மக அ்டகு கம்ட, பு்டமவக் -
கம்ட, ்ொதிய பொருள்வாஙக �ல்ல 
ெலே்ரக்கு கம்டகள் இல்மல. 
�னியார் மவத்தியோமல, ைரு்ந -
�கம், ே்�ாே ்ொன்ற அத்தி -
யாவசிய ்ேமவ நிமலயஙகள் 
இல்மல. 

இ�னால் இ்ந� ்�ாட்ட ைக்கள் 
புபபு்ரஸ்ஸ �கம்ர �ாடுவதில்மல! 
இரு்நதும் புபபு்ரஸ்ஸ �கரில் 
இரு்நது க்ந�லா ்�ாட்டத்திற்கு 
ெஸ்ேமவ ஒனறு இரு்ந�து. ொம� 
ெடு்ைாேம் எனக்கூறி ெஸ்ேமவமய கண்டி 
ப�ற்கு அ்ரே ்ொக்குவ்ரத்து ேமெ க்ட்ந� 10 
வரு்டஙகளுக்கு முன நிறுத்திவிட்டது.   

இ்ந�ப ொம� சுைார் 4 கி்லாமீட்டர் தூ்ரத்-
துக்கு ைக்கள் �ம்ட ெயணைாகக் கூ்ட பேல்ல 
முடியா�வாறு ்ே�ைம்ட்நதுள்ைது. இரு்ந-
தும் ெனவில�னன மவத்தியோமலக்கு இப-
ொம�யின ஊ்டாக்வ ெயணிக்க ்வண்டி-
யுள்ைது. 

முச்ேக்க்ர வண்டிக்கு 1000/= அ்றவிடுகின-
்றனர். ெஸ்ேமவ இருக்கு்ையானால் 100 
ரூொய் ைடடு்ை பேலவா-
கும்.   

�ாய் ்ேய் ைருத்துவ ெரி்ோ�மனக்காக 
ப்டல்்டா ்�ாட்ட மவத்தியோமலக்கு இப-
ொம�யின ஊ்டாக்வ பேல்ல ்வண்டியுள்-
ைது. இஙகு பேல்ல 
முச்ேக்க்ர வண்டி 
கட்டணம் 750 ரூொ! 
மவத்தியோமலக்குச் 
பேன்றது்ை ்�மவ 
நிம்ற்வ்றாது. 

இ்ரண்டு மூனறு 
ைணி்�்ரம் சுணங-
கும். என்வ ஆட்்டா 
ஓடடு�ரும் �ாை� 
கட்டணத்து்டன 1300 
ரூொய் அ்றவிடுகின-

்றனர்.   இது ை்ரஙகள் நிம்ற்ந� காடடு வழி. 
காடடுப ெனறிகள், சிறுத்ம�கள் எனெவற்-
றின �்டைாட்டம் அதிகம். நூற்றுக்கணக்கான 
குைவிக் கூடுகள் இபொம�யில் உள்ைன. 

இவவா்றான பி்ரச்சிமனகள் ொம� 
ப�டுக காத்திருக்கும். இவர்கள் �ைது 
்�மவகளுக்காக புேல்லாவ �கம்ர்ய �ாடு-

கின்றனர்.   க்ந�லா ்�ாட்டத்தில் இரு்நது புேல்லாவ 
�கருக்கு 14 கி்லாமீட்டர் தூ்ரம். இதில் 

சுைார் 5 கி்லாமீட்டர் தூ்ர ொம� 
குண்டும் குழியுைாக 

உள்ைது. ைமழக் காலத்தில் இபொம� 
்ேறும் ேகதியுைாக ெனறிக் குடம்டயாகி 
விடுகி்றது.  

இக்காலத்தில் ்ொக்குவ்ரத்து முற்்றாக 
�ம்டபெடடு விடும். ஸப்டலன்ெர்க் 
�மிழ் வித்தியாலயத்திற்கு புேல்லாவ 
ெகுதிகளில் இரு்ந்� ஆசிரியர்ைார் வரு -
கின்றனர். இ�னால் ஆசிரியர்கள் பெரும் 

சி்ரைத்திற்கு உள்ைாகின்றனர்.   புேல்லாவ 
�கர் ெகுதிகளுக்கு பேல்லும் 

நூ ற் று க் க ண க் க ா ன 

ொ்டோமல ைாணவர்கள், ப�ாழிலுக்கு 
பேல்்வார் என ெலரும் அபேௌகரியஙக-
ளுக்கு உள்ைாகி வருகின்றனர். இவர்கள் புேல்-
லாவ, கம்ெமை மவத்தியோமலக்்க பேல்ல 
்வண்டியுள்ைது. 1500 ரூொய் ப�ா்டக்கம் 3 

ஆயி்ரம் வம்ரயில் மவத்தியோமல ்ொக்குவ-
்ரத்திற்காக பேலவி்ட ் வண்டியுள்ைது. 

ொம� ்ே�ம் கா்ரணைாக முச்ேக்க்ரவண்-
டிகள் அடிக்கடி ெழு�ாவ�ால் முச்ேக்க்ர 
வண்டிச் ோ்ரதிகள் ெலர் முச்ேக்க்ர வண்டி 
ஓடுவம� நிறுத்திவிடடு ்வறு ப�ாழில்க -
ளுக்கு பேனறுவிட்டனர்.  

ொம�யில் எல்ஃப ்ரக ்வன ஒனறு 
ைடடும் �ற்்ொது ்ேமவயில் உள்ைது. 
இதுவும் அடிக்கடி ெழு�ம்ட்நது விடுகின -
்றது. 

எம்மை எைது ைமலயக அ்ரசியல் பி்ரமு -
கர்கள் �ைது ்ொக்குவ்ரத்து ைற்றும் அடிப -
ெம்டத் ்�மவகமை நிம்ற்வற்றித் -
�்ர முனவ்ர ்வண்டும் என ்காரிக்மக 
விடுக்கின்றனர்.   

கூடடு ஒபெ்ந� மும்றமை மீண்டும் 
பகாண்டு வ்ரபெ்ட ்வண்டும் 
எனறு பெரு்ந்�ாட்ட ைக்கள் 

ஹட்டன �கரில் ஆர்பொட்டம் பேய்திருக்-
கி்றார்கள். நிச்ேயம் இது ைக்களின �னபன-
ழுச்சிப ்ொ்ராட்டைாக இருக்க வாய்ப்ெ 
இல்மல. ஏபனனில் அ்ந�ைவு பெரு்ந -
்�ாட்ட ைக்கள் ய�ார்த்� நிமலமைமய புரி்நது 
பகாண்டிருபெ�ாக கூ்ற முடியாது. இனறு 
1000 ரூொ ேம்ெைத்ம� முழுமையாகப பெ்ற 
முடியாைற் ்ொனமைக்கு கூடடு ஒபெ்ந�ம் 
மகவி்டபெடடுள்ை நிமலயும் ஒரு கா்ரணம் 
எனெ்�  நி�ர்ேனம்.  

ஆனால் இ�ன �ாற்ெரியஙகள் �ர்க்கரீதி -
யிலான விைர்ேனஙகளுக்கு உள்ைாக்கபெ-
்டாைல் க்ட்ந� காலஙகளில் கெ்ட �ா்டகம் 
ஆடி வ்ந�ன ைமலயக ப�ாழிற்ேஙகஙகள். 
இ�ன பினனணியி்ல்ய 1000 ரூொ ேம்ெை 
்காரிக்மகமய எ்ந�பவாரு எதிர்வு கூ்றலுக் -
கும் உடெடுத்�ாது முன மவத்�ன இத்�்ரபபு-
கள். இ�ன கா்ரணைாக 1000 ரூொய் ேம்ெை 
உயர்வின �ம்டமும்றச் சிக்கல், அ�ன ஸதி-
்ரத்�னமை எனெது ெற்றிய உள்வாஙகல்கள் 
ஏதுமினறி அவே்ரக் ் காலைாக்வ எல்லா்ை 
�்ட ்ந்�றின.   

இ�ற்கு ெதிலடி �ரும் வமகயில் கம்ெனி 
�்ரபபு கூடடு ஒபெ்ந�த்தினால் இனி ெலன 
கிம்டயாது. 

அதிலிரு்நது �ாம் விலகுவ�ாக அறிவித் -
�து. இது இ.ப�ா.காவுக்கு பகாடுத்� அதிர்ச்சி 
மவத்தியம். அ�மன பவளிக்காடடிக் பகாள் -
ைாைல் கூடடு ஒபெ்ந�த்தில் மகச்ோத்திடும் 
அ்ந�ஸது பகாண்்ட ப�ாழிற்ேஙகஙகைான 
இ.ப�ா.கா., இ.்�.்�ா.ப�ா.ேஙகம், 

பெரு்ந்�ாட்ட ப�ாழிற்ேஙக கூட்டமைபபு 
(10 ைமலயக ப�ாழிற்ேஙகளின இமணபபு) 
கூடடு ஒபெ்ந�த்தில் இரு்நது பவளி்ய்றப 
்ொவ�ாக கூறியிரு்ந�ன. ஆனால் இது உத்தி-
்யாகபூர்வைாக உறுதி பேய்யபெ்டவில்மல. 
கூடடு ஒபெ்ந�த்தில் இரு்நது பவளி்யறுவ -
�ற்கு சில விதிமும்றகள் இருக்கின்றன.

ஆனால் இ.ப�ா.காவுக்கு இது பிடித்�ைான 
ேஙகதியாக இருக்க முடியாது. ஏபனனில் 
இ.ப�ா.காவின அப்ொம�ய �மலவர் 
அை்ரர் பேைமியமூர்த்தி ப�ாண்்டைான �ான 
கூடடு ஒபெ்ந�த்தின சூத்தி்ர�ாரி. 

என்வ அ�மன மகவிடுவது எனெது 
உசி�ைாக இருக்கப ்ொவதில்மல இ.ப�ா.
காவிற்கு. 

2016களில் ேம்ெை நிர்ணயத்துக்கான கூடடு 
ஒபெ்ந�த்ம� மீள் ெரிசீலமனச் பேய்யப 
்ொவ�ாக அை்ரர் ஆறுமுகன ப�ாண்்டைான 
கூறினார். ஆனால் இறுதிவம்ர அவர் எ� -
மனயு்ை பேய்யவில்மல. 

கூடடு ஒபெ்ந�ம் ்�ாட்டத் ப�ாழிலா -
ைர்கமை �னவேபெடுத்திக் பகாள்ை ஒரு 
பொறி. அ�மனக் மகவிடுவது எனெது 
ோ�ா்ரண வி்டயைாக இருக்காது.  

பொதுவாக கூடடு ஒபெ்ந�ம் ்�ாட்டத் 
ப�ாழிலாைர்களுக்குச் ோ�கைான ெல அம் -
ேஙகமை உள்ை்டக்கியுள்ைது.   ்ொ்ராட -
்டஙகள், ்வமலநிறுத்�ஙகள் இனறி 
ேம்ெை விவகா்ரத்ம�க் மகயாை முடியும்.  
இணக்கபொடடின அடிபெம்டயில் 
ப�ாழிலாைர் �லனகள் ொதுகாபபு எனறு 
�ல்ல ேைாோ்ரஙகள் அதில் இருக்க்வ 
பேய்கின்றன. எனினும் க்ட்ந� காலஙக -
ளில் குைறுெடிகள், இழுத்�டிபபுகள் ஏற்ெ -
்ட்வ பேய்�ன. இ�ற்கு கா்ரணம் ஒபெ்ந� 
ஷ்ரத்துக்கமை உரிய மும்றயில் பேயற் -
ெடுத்�ா�்�. இ�ற்கான அழுத்�ஙக -
மைக் கம்ெனி �்ரபபுக்கு ஏற்ெடுத்துவதில் 
ப�ாழிற்ேஙக �்ரபபுகள் ெலவீனைாக்வ 
இரு்நதுள்ைன.  

அை்ரர் ஆறுமுகன ப�ாண்்டைான இருக் -
கும் வம்ர கூடடு ஒபெ்ந�ம் ெற்றிய ஒரு 
�ம்பிக்மக இருக்க்வ பேய்�து. கம்ெனி 
�்ரபபிமன வழிக்குக் பகாண்டு வ்ரக்கூ -
டிய ஆளுமையும் அனுெவமும் அவருக்கு 
இரு்ந�ன. ஆனால் அ்ந� முதிர்வு நிமல 
இ்ராஜாஙக அமைச்ேர் ஜீவன ப�ாண்்ட -

ைானுக்கு இல்மல. இ�னா்ல்ய அை்ரர் 
பேைமியமூர்த்தி ப�ாண்்டைான விரும்ொ� 
ேம்ெை நிர்ணய ேமெயின �மலயீடடுக்கு 
ஜீவன ப�ாண்்டைான உள்ளிட்டவர்கள் 
இணஙக ்வண்டி ்�ர்்ந�து எனகி்றார்கள் 
எதிர்�்ரபபினர்.  

ஜீவன ப�ாண்்டைாமன பொறுத்�வம்ர 
1000 ரூொ ேம்ெைத்ம� ஏ�ாவது ஒரு 
வழியில் பெற்றுத்�்ந்� ஆக்வண்டிய 
நிர்பெ்ந�ம். இ்ரண்்டாவது, அ்ரோஙகத்தில் 
அவருக்கு (அவ்ரது கடசிக்கு) இருக்கும் 
பேல்வாக்கு. இ்ரண்டுக்கும் வி்டபெட்ட 
ேவாலாக்வ 1000 ரூொ ேம்ெை விவகா்ரம் 
ைாறிப்ொயிருக்கி்றது.   

எனினும் ப�ாழிலாைர்கைது ேம்ெை 
வி்டயம் வருஙகாலத்தில் எவவாறு 
மகயாைபெ்டப ்ொகி்றது? அது எ்ந� 
வமகயில் ப�ாழிலாைர்களுக்குச் ோ�கைாக   
அமையும்?  இம� எத்�்ரபபும் எண்ணிப 
ொர்த்திருக்கவில்மல.  

்�ாட்டத் ப�ாழிற்தும்றயில் �ற்்ொது 
பெண்கள் ைடடு்ை அதிகைாக ஈடுெடடு 
வருகின்றார்கள். இவர்கமை மவத்து 
்ொ்ராட்டஙகள் �்டத்துவது எல்லாம் 
முனமனய காலஙகமைப்ொல விமைவு -
கமை ஏற்ெடுத்�ப ்ொவதில்மல. 

இது கம்ெனி �்ரபபுக்கும் ப�ரியும். 

ைமலயக ப�ாழிற்ேஙகஙகளுக்கும் புரியும். 
இ்�்வமை பெரு்ந்�ாட்டத் ப�ாழிலா -
ைர்கள் ப�ாழிற்ேஙகஙகள் மீ�ான �ைது 
�ம்பிக்மகமயச் சிறுகச்சிறுக இழ்நது வரு -
கி்றார்கள். அத்து்டன ைமலயக ப�ாழிற்ேங -
கஙகளி்டம் ஒற்றுமை எனெது ைரு்நதுக்கும் 
கிம்டயாது. �ைது அ்ரசியல் இருபபுக்கான 
ஆ�ா்ர கருவிகைாக ைமலயக ைக்கமை 
ைாற்றியமைபெது ஒனம்ற்ய ெல ேஙகங -
கள் பகாள்மகயாக பகாண்டுள்ைன.  

ஏற்கன்வ பெரு்ந்�ாட்ட மு�லாளி -
ைார் ேம்்ைைனம் கூடடு ஒபெ்ந�த்துக் -
குப ெதிலாக ஒருைாற்றுப பொறிமும்ற 
இனம் காணபெ்ட ்வண்டும் எனப்றாரு 
கருத்ம� (சில வரு்டஙகளுக்கு முன) முன 
மவத்�மை ஞாெகம் வருகி்றது. ்�யிமல 
ப�ாழிற்தும்றயில் முனபனடுக்கபெடும் 

ொ்ரம்ெரிய பகாடுபெனவு மும்றமைகளிலி -
ரு்நது ைாற்்றம் ஏற்ெ்ட ்வண்டும் எனறும் 
அது கருத்துத் ப�ரிவித்திரு்ந�து. இ�ற்கான 
விைர்ேனஙகள் எ�மனயும் எ்ந�பவாரு 
ப�ாழிற்ேஙகமும் ெதிவு பேய்யவில்மல. 
ஏபனனில் ைாற்றுத் திட்டம் எதுவு்ை �ம்வ -
ேம் இல்லா� வஙகு்்ராத்து நிமலமை.  

பெரு்ந்�ாட்ட ப�ாழிற்ேஙகஙகளின ெல -
வீனஙகமையும் அமவ ்�ாட்ட ைக்கமை 
ஏைாற்்ற அவவப்ொது வகுக்கும் வியூகங -
கமையும் ேரியாக புரி்நதுக்பகாண்டு �க்க 
ேையத்தில் �மலயில் குடடு மவக்கத் �யங -
குவது இல்மல கம்ெனி �்ரபபு. என்வ 
ப�ாழிற்ேஙகஙகமை எபெடி விழிபிதுஙகச் 
பேய்வது எனெது கம்ெனி �்ரபபுக்கு அத் -
துபெடியான ேைாச்ோ்ரம். 

ைமலயக ப�ாழிற்ேஙகத் �மலமைகளும் 
அ்ரசியல் வாதிகளும் பெரு்ந்�ாட்ட ைக் -
களின வாழ்வியல் ்ைம்ொடு  ப�ா்டர்பில்  
உருபெடியான நீண்்டகால பேயற்திட்டங -
கள் எ�மனயும் மகவேம் பகாண்டிருபெ�ா -
கத் ப�ரியவில்மல.   

்�ர்�ல்கால விஞஞாெனஙகள் பவறும் 
ெம்ைாத்துக்க்ை ஆகும். அ�மன நிம்ற -
்வற்்றக்கூடிய ஆக்கபூர்வைான நிழல் �்ட -
வடிக்மககளில் கூ்ட அமவ ஈடுெடுவது 
கிம்டயாது. 

கடசிக்குள் கல்நதும்ரயா்டல்கள், அறிவு 
ஜீவிகளு்டன ஆ்லாேமனகள் எனெப�ல் -
லாம் ்�ர்�ல்கால உொயஙகள். 

குறிபொக 1000 ரூொ தினக்கூலி வாஙகித் 
�்ந�து்டன அ�மன முழுமையாக ப�ாழி -
லாைர்களுக்கு பெ்றக்கூடிய வாய்பபுகள் 
ெற்றி ஆ்ராய்்நது முன்னற்ொடு பேய்யா -
ைற் ்ொனமை ப�ாழிற்ேஙகஙகள் விட்ட 
பெரு்ந�வறு. ேம்ெை நிர்ணய ேமெக்கூ்டான 
கூடடு எவவைவு காலத்துக் கு ப�ா்டரும்? 
அல்லது ப�ா்ட்ர ்வண்டும் எனெம�யிட -
டும் இத்ப�ாழிற்ேஙகஙகளி்டம் தீர்ைானம் 
ஏதும் கிம்டயாது.   

இ்நநிமலயில் �ான ப�ாழிற்ேஙகஙகளுக்-
கும் ்�ாட்டக் கம்ெனிகளுக்குமிம்டயி-
லான முமணபொடடிமன ்ைலும் முடுக்கி 
வி்ட்வ ேம்ெை அதிகரிபபு உ�வியுள்ைது. 
ஏபனனில் கூடடு ஒபெ்ந�த்தின ோ�கைான 
�னமைகளுக்கும் ்ேர்்ந்� ோவுைணி அடிக்-
கபெடடுள்ைது. இனறு 1000 ரூொய் பெ்றக்-

கூடிய அமனத்து வாய்பபுகமையும் இழ்நது 
்ொய் ைக்கள் பவறும் வாமய பைல்ல 
்வண்டிய நிமலமைக்குத் �ள்ைபெட்டடுள்-
ைார்கள். ஆனால இது ெற்றிய தீர்விற்கான �கர்-
வுகமை ்ைற்பகாள்ை வக்கில்லா� நிமலயில் 
ைக்கமை தூண்டிவிடடு ்ொ்ராட்டஙகளில் 
ஈடுெடுத்� �யா்ராகி விடடுள்ைன ைமலயக 
ப�ாழிற்ேஙக அமைபபுகள்.   

அ�ன பினனணியி்ல்ய பெரு்ந்�ாட்ட 
பி்ர்�ேஙகளில் 1000 ரூொய் ேம்ெைம் முழு -
மையாக கிம்டக்கக் ்காரி ்�ாட்ட ைக்கள் 
்வமல நிறுத்�ப ்ொ்ராட்டஙகளில் குதிக் -
கும் காடசிகள் ப�னெடுகின்றன. ்காாிக் -
மகயில் குற்்ற்ைதும் இல்மல. ஆனால் 
இ�மன அம்டய இப்ொ்ராட்டஙகள் வழி -
வகுக்குைா எனெ்� ்கள்வி!

இத்து்டன இபபொழுது கூடடு ஒபெ்ந�ம் 
மீடடுத் �்ரபெ்ட ்வண்டும் என்ற ்காரிக் -
மகமய வலியுறுத்தி ்�ாட்ட ைக்கள் 
்ொ்ராட்டத்தில் ஈடுெடுத்�பெடடுள்ைார் -
கள். ஏல்வ கம்ெனி �்ரபபு கூடடு ஒப -
ெ்ந�ம் மீண்டும் �ம்டமும்றபெடுத்�பெ்ட 
்வண்டுைானால் ேம்ெை நிா்ணய ேமெயிலி-
ரு்நது பெரு்ந்�ாட்டத் ப�ாழிற்ேஙகஙகள் 
பவளி்ய்ற ்வண்டும் எனறு நிெ்ந�மன 
்ொடடுள்ைது. 

இபபொழுது அவ�ானிகளின ்கள்வி 
எனனபவன்றால் ைமலயக ப�ாழிற்ேஙகங-
கள் நிெ்ந�மனமய ஏற்றுக் பகாண்டு ேம்ெை 
நிர்ணய ேமெயிலிரு்நது விலகி கூடடு ஒபெ்ந-
�த்துக்கு உயிர்டுபகாடுக்கப ்ொகின்ற�ா என-
ெது�ான.   

ஏபனனில் �ாம் ஆ்ரம்ெத்தி்ல்ய ெதிவிட-
்டம�ப ் ொல இது ைக்களின �னபனழுச்சிப 
்ொ்ராட்டைா? அல்லது இ�ன பினனணி-
யில் ்வறு ஏ�ாவது �்ரபபுகள் காய்�கர்த்தி 
ஆயி்ரம்   ரூொ  ்காரிக்மகமய  திமே திருப-
பும் முயற்சியா எனெது குறித்து ஐயபொடு-
கள் எழ்வ பேய்கின்றன. 

பிள்மைமயயும் கிள்ளிவிடடு ப�ாடடி-
மலயும் ஆடடிமவக்காைல் இரு்ந�ால் ேரி.    
ஆயி்ரம் ரூொ ேம்ெைப ்ொ்ராட்டத்ம� நீடிப-
ெ�ா?

மழைக் காலத்தில் பாழைகள் பன்றிக் 

குடழடைகளாக மாறிவிடுகின்்றனவாம்!   

அவதிப்படும் புபபுரஸ்ஸ 
கந்தலா த்தாட்ட மககள்   

ஆர். நவராஜா...?

பன். பாலா    ...?

படங்கள்: தெல்ெோட்ட தின்கரன் நிருபர்    

்பாத்த இலதல, ்பஸ த்பாககுவரத்து 
இலதல, ஆஸ்பத்திரி வசதி இலதல...  

ஆயிரம் ரூ்பா சம்்பளப 
த்பாராட்டத்த்த நீடிப்ப்தா?
கூடடு ஒப்பந்தத்துககு திரும்புவ்தா? இரு ெ்ைக் 

த்கோள்ளி 
எறுமபோ்க 

தபருந்ெோடட 
சமூ்கம

 மலையக த�ொழிற்சஙகஙகளிடம் 
ஒறறுலம என்பது மருந்துக்கும் 
கிலடயொது. �மது அரசியல் 
இருப்புக்கொன ஆ�ொர கருவிகளொக 
மலையக மக்கலள மொறறியலமப்்பது 
ஒனலறையய ்பை ்சஙகஙகள் 
தகொள்லகயொக தகொண்டுள்ளன



“அடுத்த  ஐந்ததாண்டு வேலைததிட்-
டதல்த மூன்று ஆண்டுகளுக்-
குள் முடிப்ப்தற்குத திட்டமிட்-

டுள்வளதாம்” என்று கூறியுள்ளதார் ஜனதாதி்பதி. 
இது நடந்ததால் நல்ைது. மகிழ்ச்சி. 

ஏனனன்்தால், நதாடு இபன்பதாழுது எதிர்-
னகதாண்டிருக்கும் நிலை மிகப ்பதாரதூரமதா-
னது. உற்்பததி வீழ்ச்சி அல்ைது வ்பதா்ததாலம. 
ன்பதாருளதா்ததார னநருக்கடி. அநநியச் னெைதா-
ேணியில் ஏற்்பட்டுள்ள ்பதாதிபபு, னகதாவிட் 
்ததாக்கம் வ்பதான்்ேற்றிலிருநது நதாடு மீள 
வேண்டியுள்ளது. 

இ்தற்கு விலரேதான, சி்ந்த, புதிய வமம் -
்பதாட்டுததிட்டஙகளும் நடேடிக்லககளும் 
அேசியம். ஏ்க்குல்ய இடர் நீக்கு நட-
ேடிக்லககலளப வ்பதாை துரி்தமதாக இலே 
வமற்னகதாள்ளப்பட வேண்டும். 

எனவே்ததான் ஜனதாதி்பதியின் அறிவிபல்ப 
நதாம் மகிழ்ச்சியுடன் வநதாக்க வேண்டியுள் -
ளது. 

ஆனதால், இ்தற்கு நலடமுல்யில் ்பை 
பிரச்சிலனகள் உண்டு. ஒன்று னகதாவிட் 19 
இன் புதிய அே்ததார ேடிேஙகள். இரண்டதா-
ேது, நதாட்டில் ஏற்்பட்டிருக்கும் ன்பதாருளதா-
்ததார னநருக்கடி. மூன்்தாேது, உள்நதாட்டின் 
அரசியல் குழப்ப நிைேரம். நதான்கதாேது 
நதாட்டில் ன்பருகியுள்ள ஊழல். ஐந்ததாேது, 
அரெ திலைக்களஙகள், அதிகதாரெல்பகளில் 
கதாைப்படும் அசிரதல்த. 

ஆகவே ஜனதாதி்பதியின் அல்ைது அர-
ெதாஙகததின் திட்டதல்த நலடமுல்ப்ப-
டுததுேற்கு ்பை னநருக்கடிகலளக் கடக்க 
வேண்டும். முன்னுள்ள ெேதால்கலள முறிய-
டிக்க வேண்டும். 

இ்தற்குச் ெரியதான ன்பதாறிமுல் அேசியம். 
்தற்வ்பதாது ்பை நடேடிக்லககலளயும் 

்பலடததுல்யின் ்பஙவகற்புடன்்ததான் 
அரெதாஙகம் வமற்னகதாண்டு ேருகி்து. 
இல்தக்குறித்த விமர்ெனஙகள் இருந்ததா -
லும் இல்த ேரவேற்வ்பதாரும் உண்டு. 
கதாரைம், விலரேதான னெயற்்பதாடு. 

ஊழல் குல்வு. விலனததி்ன் 
அதிகம் வ்பதான்்லேயதாகும். 

ஆனதாலும் சிவில் னெயற்்பதாடுகளில் 
்பலடததுல்யினரின் வநரடித ன்ததாடர் -
்பதாடல் நீண்டகதாை அடிப்பலடயில் 
்பதாதிபல்ப உண்டதாக்கும் என்் ஜனநதா -
யக வநதாக்கு நிலை உண்டு. 

இந்த நிலை உருேதாகுே்தற்குக் கதார -
ைமதாக இருப்பதும் சிவில் நிர்ேதாகததில் 
இயஙகுவேதாவர. அேர்களுலடய அசிரத -
ல்தயும் விலனததி்னின்லமயும் ஊழலும் 
்தவிர்க்க முடியதாமல் ்பலடத்தரபபுக்கதான 

ேதாெல்கலளத தி்நது விடுகி்து. உ்ததாரை -
மதாக, ெட்டவிவரதா்த மைல் அகழ்வு, கதாட -
ழிபபு மற்றும் மரம் னேட்டு்தல் வ்பதான்்ேற் -
ல்க் கட்டுப்படுததுே்தற்கு சுற்றுச் சூழல், 
கனிய ேளஙகள், ேன இைதாகதா, ன்பதாலிஸ் 
வ்பதான்் ்தரபபுகள் உள்ளன. இல்த விட 
மதாேட்டச் னெயைஙகள் வேறுள்ளன. 

இருநதும் இலே கட்டுப்படுத்தப்படதா -
மல் ன்ததாடர்நதும் நடநது னகதாண்வடயிருக் -
கி்து. 

அப்படினயன்்தால் இேற்றில் ஏவ்ததா 
குல்்பதாடு இருக்கி்து என்று்ததாவன அர்த -
்தம். 

இல்தக்குறிதது மக்கள் மததியில் உள்ள 
அபிபபிரதாயம் கேலையளிப்பது. அேர் -
கள், இந்தத ்தரபபுகளின் மீது நம்பிக்லக 
இழந்த நிலையில்்ததான் உள்ளனர்.

இ்தற்குப ்பதிைதாகச் சிை இடஙகளில் 
்பலடயினர் கண்கதாணிபல்பச் னெய்கின்் -
னர். 

அவேதா்தான ெந்தர்ப்பஙகளிலும் அவேதா -
்தான இடஙகளிலும் இலே கட்டுப்படுத -
்தப்படுகின்்ன. 

இல்த மக்கள் அே்ததானிக்கின்்னர். 
அதிகம் ஏன், யதாழ்ப்பதாைததில் ்பலடயினர் 
குல்க்கப்பட வேண்டும். விைக்கப்பட 
வேண்டும் என்் வகதாரிக்லக நீண்டகதாைமதா -
கவே விடுக்கப்படுகி்து. ஒரு ன்பதாதுமகன் 
என்் அடிப்பலடயில் இல்த யதாரும் ேர -

வேற்்பர். ஏனனனில் உைனகஙகும் உள்ள 
நலடமுல்யின்்படி வ்பதாரில்ைதா்த சூழலில் 
மக்கள் மததியில் இல்ைதாமல் ்பலடயி -
னர் பு்ததில் ஒதுக்கம் னகதாண்டிருப்பவ்த 
ேழலம. அனமரிக்கதா ன்ததாடக்கம் சீனதா 
ேலரயில் இது்ததான் நிலை. 

இ்தன்்படி நதாமும் யுத்தச் சூழலில் இருநது 
மீண்டு விட்வடதாம் என்்பல்த உைர, அந்த 
உைர்வுப ்பதாதிபபிலிருநது மீள சுயதாதீன -
மதான சூழலில் ேதாழ்ேவ்த சி்பபு. 

ஆனதால், இல்த மக்கள் முழுலமயதாக ஏற் -
கி்தார்களதா? என்்பது வகள்விக்குரியவ்த. 

ஏனனன்்தால் அஙவக (யதாழ்ப்பதாைததில்) 
ேதாள் னேட்டுத ன்ததாடக்கம் இலளவயதார் 
மததியில் கதாைப்படும் ேன்முல் நடே -
டிக்லககள் ேலரயில் ்பலடயினரின் நிலை 
னகதாள்ளலை ேரவேற்்ப்ததாகவே உள்ளது. 

்பலடயினர் முற்று முழு்ததாக நீக்கப்பட்டு 
விட்டதால் எல்ைதாவம ்பதாழதாகி விடும், ்தமக் -
குப ்பதாதுகதாப்பற்றுப வ்பதாய் விடும் என்று 
கருதுவேதார் ்பைருள்ளனர். 

இது எவேளவு வமதாெமதான ஒரு நிலை?
அப்படினயன்்தால் ெட்டம்  ஒழுஙலகப 

வ்பணுகின்் ்தரபபுகளின் விலனததி்ன் 

என்ன? ன்பதாறுபன்பன்ன? என்் வகள்வி -
கள் எழுகின்்ன. 

இவ்தவேலள இல்த மறுேளமதாகப 
்பதார்பவ்பதாரும் உண்டு. இந்த ேன்முல்கள் 
திட்டமிட்டு உருேதாக்கப்படுகின்்ன. ேன் -
முல்க் குழுக்கள் உள்வநதாக்குடன் உரு -
ேதாக்கப்படுகின்்ன என்று இேர்கள் கூறுகி -
்தார்கள். 

அப்படினயன்்தால், நதாடு எஙவக 
வ்பதாகி்து?

அப்படினயன்்தால் இ்தன் பின்னுள்ள 
வெதி என்ன?

இப்படிச் சிக்கைலடநதிருக்கும் 
நதாட்டின் சூழலில் திட்டமிட்டேதாறு 
மூன்று ஆண்டுகளுக்குள் இைக்லக எட் -
டுே்தற்குக் கூட்டுப ன்பதாறிமுல் அேசி -
யம். 

இந்தக் கூட்டுபன்பதாறிமுல் என்்பது 
அலனததுத ்தரபபினலரயும் முடிந்த 
ேலரயில் உள்ளீர்ப்ப்ததாக இருக்க 
வேண்டும். 

இது ்பை எலிகள் கூடினதால் ேலள எடுக் -
கதாது என்் முதுனமதாழிலய ்பைருக்கும் 
நிலனவு ்படுத்தைதாம்.  ஆனதால், அப்படி -

யல்ை இது. ஒரு வ்தசிய இடரின் வ்பதாது 
அல்ைது னநருக்கடியின் வ்பதாது அலனத -
துத ்தரபபின் ்பஙகளிபபும் ்பஙவகற்பும் 
கிலடக்க வேண்டும். அல்தப ன்பற்றுக் 
னகதாள்ள வேண்டும். அது்ததான் சி்ப்பதா -
னது. 

இைஙலகயில் அலமதிலய, ெமதா்ததா -
னதல்த, அ்தற்கதான அரசியற் தீர்லே எட் -
டுேது ன்ததாடக்கம்  ஏற்்பட்டுள்ள ன்பதாரு -
ளதா்ததார னநருக்கடி, அநநிய ெக்திகளின் 
்தலையீடு மற்றும் ஆக்கிரமிபபு வ்பதான்் -
ேற்ல்னயல்ைதாம் ்தடுப்ப்தற்கும் இந்தக் 
கூட்டுப ்பஙவகற்பும் ்பஙகளிபபும் அேசி -
யம்.

ஏனனன்்தால் இேற்றினதால் உண்டதாகும் 
்பதாதிபபு அலனததுத ்தரபல்பயும் ்ததாக்கு -
கின்்து. அது எத்தலகய்ததாக இருந்ததாலும் 
கூட. 

எனவே்ததான் அலனததுத ்தரபபின் ்பங -
வகற்பும் ்பஙகளிபபும் அேசியம் என ேலி -
யுறுத்த்படுகி்து. 

இல்த எட்டுே்தற்கு அ்தற்கதான உளநி -

லைகலள ்தயதார்ப்படுத்த வேண்டும்.
ஏனனனில் இைஙலகயின் அரசியற் 

்பண்்பதாடு என்்பது எதிர் எதிர்ததுருே 
நிலைப்பட்டது. 

ஒரு ்தரபபு ஒரு தீர்மதானதல்த எடுத்ததால் 
அது எவேளவு ெரியதாக இருந்ததாலும் மறு 
்தரபபு அல்த மறுதது நிரதாகரிப்பவ்த ேழ -
லமயதாகி விட்டது. 

இவேதா்தான உளநிலையில் கூட்டுச் 
னெயற்்பதாட்டுக்குரிய மனப்பதாஙலக உட -
னடியதாக ேளர்க்க முடியதாது. அ்தற்னகதாரு 
்பண்்பதாட்டுத ்தயதாரிபபு வேண்டும். அல்த 
அரெதாஙகம் முன் ேநது னெய்ய வேண்டும். 

அ்தற்வக இதில் அதிக ன்பதாறுபபுண்டு. அப -
்படிச் னெய்யும்வ்பதாது்ததான் எதிர்்பதார்க்கும் 
இைக்லக எட்ட முடியும்.  இன்ததான்றும் 
மநதிரவமதா மதாயவமதா இல்லை. 

நலடமுல்  ரீதியதாக எட்டப்பட 
வேண்டி ஒன்று. அேசியமதான ஒன்று. 
நதாடு என்்பது அலனேருக்கும் ன்பதாதுேதா -
னதாது. 

அ்தன் ேளஙகள்  ன்ததாடக்கம்,  ெட்டம், 
ஒழுஙகு, நீதி, ேளர்ச்சி, வீழ்ச்சி என 
அலனததிலும் அலனேருக்கும் ்பஙகும் 
ன்பதாறுபபும் உண்டு. அலனேரும் ெரி -
யதாகவும் சீரதாகவும் இயஙகும்வ்பதாவ்த 
னநருக்கடிலயக் கடக்க முடியும். ேளர்ச்சி -
யின் – முன்வனற்்ததின் இைக்லக எட்ட 
முடியும். 

அப்படினயன்்தால் எந்தத திட்டததிலும் 
அலனேருக்கும் ்பஙகும் ்பஙவகற்பும் 
உண்டு அல்ைேதா!

நமது ஆட்சி முல் எப்படியதானது?
மக்கள் பிரதிநிதிதது முல்லய அடிப்ப -

லடயதாகக் னகதாண்ட்தல்ைேதா. அதில் ்பை 
்தரபபுகளின் ்பஙவகற்புக்கும் ்பஙகளிப -
புக்கும் இடமுண்வட. ்பதாரதாளுமன்்தல்த 
எடுததுக் னகதாள்ளுஙகள். 

அதில் ்பை வேறு ்தரபபுகளின் ெஙகமிப -
புள்ள்தல்ைேதா. 

இ்தன் திரண்ட ேடிேம்்ததான் எதிர்கதாைத -
துக்கதான திட்டமிடல்களும் நடேடிக்லகக -
ளுமதாகும். ஆதுவும் இந்த இடர் னநருக்கடிக் 
கதாைததில் இல்த இன்னும் கூர்லமயதாக நதாம் 
ஒருஙகிலைக்க வேண்டும். 

இல்த நதாடும் மக்களும் எதிர்்பதார்ததிருக்-
கி்தார்கள். ஒரு சி்ந்த கபடனதாக நதாட்டின் 
்தலைேர் இல்த ேழிநடத்த வேண்டும். 

அ்தற்கதான அல் கூேலைக் கதாைமும் 
வ்தெமும் விட்டுக்னகதாண்டிருக்கி்து.  
்பதார்பவ்பதாம் நல்ைன நடக்கட்டும் என்று 
எதிர்்பதார்பவ்பதாம். 
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யுத்தச் சூழலில் இருந்து மீண்டு விட்டோம் என்பத்த உணர

சுயோதீனமோன சூழலில் 
வோழவ்்த சிறப்பு

 கருணாகரன்  ...?

 சுஐப் எம்.காசிம் ...?

எல்வைதாருக்கும் ஆறு்தல் ்தரும் அமர்-
ேதாகக் கரு்தப்படும் ஐ.நதா மனி்த உரி -
லமகள் மதாநதாடு ஆரம்்பமதாகும் கதாைம் 

னநருஙகுகி்து. நீதி வ்தடிய அல்ைது தீர்வு 
வகதாரிய அமர்ேதாகவே இந்த மதாநதாடு வநதாக் -
கப்படுகி்து. இதுேலர எத்தலன நதாடுகள் 
தீர்லேப ன்பற்்ன? என்்பன்தல்ைதாம் னேளிச்-
ெததில் ்பதார்க்குமளவுக்கு இருட்டில் வ்தஙகி 
கிடக்கும் விடயமிது. 

ஆனதாலும், இன்்ளவும் இல்த நம்பும் 
நிலைலமகளும் இருக்கி்வ்த! இது ்பதாதிக் -
கப்பட்வடதாருக்கு ஏற்்பட்டுள்ள ்பரி்ததா்பம் -

்ததான். இைஙலக விேகதாரமும் இஙகு அடிக் -
கடி வ்பெப்படும் விடயமதாகிவிட்டது. 

இ்தற்கு புைம்ன்பயர் ்தமிழ் அலமபபுக் -
கள் அண்லமக்கதாைமதாக ஐவரதாப்பதாவில் 
அலடநது ேரும் னெல்ேதாக்குகளும் ஒரு கதார -
ைம்்ததான். 

நதாட்டிலிருநது 1983ஆம் ஆண்டுமு்தல் 
னேளிவய்ப பு்ப்பட்ட இேர்கலள இரண்டு 
ேலகக்குள் அடக்க முடியும். அலடக்கைம் 
வ்தடி னேளிவயறிவயதார், அறிேதாளிகளதாக 
னேளிவயறிவயதார் என்்பவ்த அந்த ேலககள். 
இவேதாறு னென்் இைஙலகத ்தமிழர்கள், 

அநநதாடுகளில் அரசியலுட்்பட ்பை 
துல்களிலும் ்தவிர்க்க முடியதா்த ெக்-
திகளதாகிவிட்டனர். 

்பைர் எம்.பிக்களதாகவும், இன்னும் 
சிைர் நிபுைததுேர்களதாகவும் 
மிளிர்நது, ்ததாயக உ்வுகளுக்கு ்பைம் 
வெர்ப்ப்ததால்்ததான் இந்த விேகதாரம் 
சூடுபிடிதது அலைகி்து. இைங-
லகயில் நடந்த விேகதாரஙகலள ்தமி-
ழர்கள் தூக்கிபபிடிப்பதும், இ்தற்கு 
எதிரதாக சிஙகளத ்தரபபு உசுபவ்பற்-
்ப்படுேதும், இைஙலகயின் இரு 

வ்தசிய இனஙகளுக்கு இலடயில் இலடனே-
ளிலய நீட்டிக்னகதாண்வட னெல்கி்து. நடந்த -
லேக்கு நியதாயம் வகட்கி்து ்தமிழ் ்தரபபு, 
ன்பதாருளதா்ததார அபிவிருததிகள் ்தமிழர்களின் 
வ்தலேகளுக்குப ்பரிகதாரம் என்கி்து அரசு. 

உண்லமயில் அரலெ விடவும் ்தமிழர் ்தரப -
புக்குத்ததான் ஐவரதாப்பதாவில் அதிக ்பைம். 
இருநதும் அரசுகளின் ஆ்தரவு இேர்களுக்கு 
இல்ைதாதுள்ள்ததால் அடிக்கடி ்தளம்்ப வநரிடு -
கி்து. இைஙலக அரசுக்கு உள்ள ரதாஜ்தநதிர 
உ்வுகள் அளவுக்கு இேர்களிடம் இல்லை. 
்தமிழர்களுக்னகன உைகில் ஒரு ஆட்சி இல் -
ைதா்தலமயும் இ்தற்கதான கதாரைஙகளில் ஒன் -
்தாகைதாம். அவேதாறில்ைதாதிருநதும் இேர்க -
ளுக்குள்ள ஐவரதாபபிய ்பைம் இருக்கி்வ்த! 
இது இைஙலகயுட்்பட அலனேலரயும் ஆச் -
ெரியப்படுததுகி்து. 

ன்பதாருளதா்ததார அபிவிருததிகலள விடவும் 
ன்பதாறுபபுக்கூ்வை ்தமிழர்களுக்கு அேசி -
யப்படுே்ததாக, ஐ.நதா விவேட அறிக்லகயதா -
ளர் நதாயகம் ்பபவைதா டி கிரீப அறிக்லகயிட் -
டிருப்பதில் இரு விடயஙகளுள்ளன. ஒன்று 
்தமிழர்களின் ஐவரதாபபிய ்பைம், அடுத்தது 
அரலெக்குறி லேக்கும் நகர்வு. ஏற்கனவே 
சிை ்பலட அதிகதாரிகளுக்கு விெதா ேழஙக 
மறுததிருந்த சிை னேளிநதாடுகள், இபவ்பதாது 
நீதிததுல் அதிகதாரிகளுக்கும் அனுமதி 
மறுததுள்ள்ததாகத ன்தரிய ேருகி்து.

 ஒருபு்ததில் இலேகள், சு்தநதிர 
அரசின் ஆளுலமக்கதான எச்ெரிக்லககளதா -

கவே ்பதார்க்கப்படுகின்்ன. இந்த எச்ெரிக் -
லககள் மற்றும் குறிலேத்தல்கள்்ததான், 
ன்தன்னிைஙலகலய உசுபவ்பற்றும் அரசி -
யல் வியூகஙகளதாக  லகயதாளப்படுகின்்ன. 
எனவே்ததான், இந்த விடயஙகள் கனிேதாகப 
வ்பெப்பட வேண்டியலேகளதாகிவிட்டன. 

நதாட்டின் இந்த, இன்ல்ய நிலைலம -
கலள ்தமிழர் ்தரபபு உைர்ே்தேசியம். 
இத்தலன ேருடஙகளதாக இழுத்தடிக்கப்ப -
டும் இநநிலைலமகள், இன்னும் இழு்பட் -
டதால் ்பதாதிக்கப்பட்ட ்தரபபின் ்பதார்லேகள் 
மறு்தலையதாகைதாம். 

கிலடக்கபவ்பதாேது தூரமதாகி ேருலக -
யில், கிலடக்கவுள்ள அபிவிருததிகலளப 
ன்பறும் மனநிலைகள் ேளர்ந்ததால், ்தமிழர் 
்தரபபு உரிலமகள் அர்த்தமிழக்க ஆரம்பிக் -
கைதாம். இது அரெதாஙகததின் நீண்டகதாை 
வயதாெலனகளுக்கு உயிரூட்டுே்ததாகவே 
அலமயும். இவேதாறு அலமேது்ததான் 
இனிதவ்தலே என்் மனநிலைகலள ேளர்க் -
கும் அரசின் சிந்தலனகளில் எல்வைதாருக்-
கும் ெமநீதி இருந்ததால் அதுவே வ்பதாதும் 
என்்தாகிவிடும். சிறு்பதான்லம ெமூஙகளில் 
நிைவும் கருத்ததாடல்களில், இலே ்பற்றியும் 
இபவ்பதாது வ்பசும் நிலைலமகள் எழ ஆரம் -
பிததுள்ளல்தயும் நதாம் கேனததில்னகதாள்-
ேது சி்ந்தது.

ஜெனீவோவில் ஜரடியோகும் வியூக 
அரசியல்  வி்மோசனமளிக்குமோ?
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நாட்�லுள்ள ெகா�ட்-19 தடுப்பூ� ெதாைக, எ�ர்-
வரும் ஜ�ைல மாதத்துடன் காலாவ�யாகுெமன 
சுகாதார ேசைவகள் ப�ப்பாளர் நாயகம் ெத��த்-
துள்ளார். தற்ேபாது, இலக்கு ைவக்கப்பட்டுள்ள தரப்-
�னருக்கான தடுப்பூ� நாட்டுக்கு ெகாண்டுவரப்பட்-
டுள்ளது. 6.2 �ல்�யன் ேபருக்கு இதுவைர�ல் 
தடுப்பூ�கள் ெசலுத்தப்பட்டுள்ளன.

ெபாது இடங்களுக்கு ெசல்பவர்கள், பூரண 
தடுப்பூ� ஏற்றத்�ற்கு உள்ளா��ருக்க ேவண்-
டுெமன்ற நைடமுைற ஏப்ரல் மாதம் 30 ஆம் 
�க��ன் �ன்னர் அமுலுக்கு வரவுள்ளது. இதற்-
கைமவான ெசயற்பாடுகள் தற்ேபாது முன்ெனடுக்-
கப்படு�ன்றன.

ெபாதுமக்கள் பூரண தடுப்பூ� ஏற்றத்�ற்கு உள்-
ளா��ருக்�ன்றார்களா? இல்ைலயா? என்பைத 
அ�ந்துெகாள்ள ெசய� ஒன்ைறேயா அல்லது 
அட்ைட ஒன்ைறேயா அ�முகப்படுத்த எ�ர்பார்ப்-
பதாக சுகாதார ேசைவகள் ப�ப்பாளர் நாயகம் 
ெத��த்துள்ளார்.

நாட்டில் ஏப். 30க்கு பின்னர்
அமுலுக்கு வரவுள்ள 
புதிய நைடமுைற

இவ்வாண்டு மகா�வராத்�� பூைஜ �கழ்-
வுகளுக்கு மன்னார் �ருக்ேக�ஸ்வர ஆலயத்-
துக்கு வருைகதரும் பக்தர்களுக்கு கடுைம-
யான கட்டுப்பாடுகள் ��க்கப்பட்டுள்ளைம 
துர�ஷ்டவசமான கவைல தரு�ற �டயமா-
கும்.

ெகா�ட்19 தாக்கத்��ருந்து நாடு வழ-
ைமக்கு �ரும்�வரும் சூழ�ல், இந்துக்க-
�ன் �றப்புவாய்ந்த மகா �வராத்�� �ரத 
பூைசக�ல் கலந்து ெகாள்ளும் பக்தர்கைள 
இலக்கு ைவத்து பல கடுைமயான கட்டுப்-
பாடுகள் ��க்கப்பட்டுள்ளைம ெதாடர்�ல் 
எனது கண்டனத்ைத ெவ�ப்படுத்து�ேறன்.

மன்னார் மாவட்டத்�ன் மற்றுெமாரு 
�ரு�ழா �கழ்வுக்கான கட்டுப்பாடுகைள 
தளர்த்��ட்டு, �ருக்ேக�ஸ்வர ஆலயத்�ன் 
�வராத்�� பூைசகளுக்கு மாத்�ரம் கட்டுப்-
பாடுகைள ��ப்பது பக்கச்சார்பான ெசயற்-
பாடாகேவ கருதேவண்�யுள்ளது.

எ�ர்வரும் ஏப்ரல் 01ஆம் �க�க்கு 
�ன்னர், ெபாது இடங்களுக்கு �ரேவ�க்கும் 
மக்கள் 03 ெகா�ட்19 தடுப்பூ�கைள ெபற்-

றைமக்கான தடுப்பூ� அட்ைடைய ெகாண்-
�ருக்க ேவண்டும் என அரசாங்கம் அ��த்-
துள்ளது. 

இருப்�னும் மக்கைள குழப்பமைடயச் 
ெசய்யும் வைக�லும் அரசாங்கத்�ன் அ�-
�ப்ைபயும் �றும் வைக�லும் இத்தைகய 
கட்டுப்பாடுகள் எ�ர்வரும் மார்ச் மாதத்�ல் 
நைடெபறவுள்ள �வராத்�� பூைச �கழ்வுக-
ளுக்காக ��க்கப்பட்டுள்ளன.

இத்தைகய இறுக்கமான கட்டுப்பாடுகள் 
இந்துக்கள் மத்��ல் ெபரும் �சனத்ைதயும் 
கவைலைய ஏற்படுத்�யுள்ளைத அவதா-
�க்க மு��றது.

கடந்த ஆண்�லும் இத்தைகய பக்கச்சார்-
பான வைக�ல் �ருக்ேக�ஸ்வர பக்தர்க-
ளுக்கு மாத்�ரம் அ�கப்ப�யான கட்டுப்பா-
டுகள்  ��க்கப்பட்�ருந்தன. எனேவ இைவ 
ெதாடர்ச்�யான �ட்ட�ட்ட ெசயல்களா-
கேவ இந்துக்கள் கருது�ன்றார்கள்.

அரச அ�கா�கள் பக்கச்சார்�ல்லாமல், மத 
�ழு�யங்கைள சமமாக ம�த்து ெசயற்பட 
ேவண்�ய ெபாறுப்புக்கு�யவர்கள். மாறாக 
இத்தைகய ெசயற்பாடுகள் த�ழர்களுக்குள் 
மதப்���ைனைய இன்னும் வலுப்படுத்-
தும் ஆபத்து காணப்படு�றது.

எனேவ, �ருக்ேக�ஸ்வர மகா �வராத்-
�� பூைசகளுக்கு ெசல்லும் பக்தர்க�ன் நம்-
�க்ைக, மத �ழு�யத்ைத ம�த்து மாவட்ட 
ெசயலக அ�கார மட்டம் ெசயற்படேவண்டு-
ெமன வ�யுறுத்�க் ேகட்டுக்ெகாள்�ேறன் 
என்றும் அவர் ெத��த்துள்ளார்.

திருக்ேகதீஸ்வர கட்டுப்பாடுகள்
மனதுக்கு கவைல தரும் விடயம்
அரச அதிகாரிகள் பக்கச்சார்பின்றி நடக்க ேவண்டும்   −அங்கஜன் எம்.பி

ெவ�நாடுகளுக்�ைட�ல் இலங்ைக வர்த்-
தக நாமத்துடன் பத்�க் து�கள் மற்றும் ைகத்-
த�த் து�கள், வ�வைமப்புக்கைள ஊக்கு-
�த்தல் என்பவற்ைற ேநாக்கமாகக் ெகாண்டு 
இலங்ைக�லுள்ள ெவ�நாட்டு தூதுவர்க�-
டம் ைக�ைனப் ெபாருட்கைள வழங்கும் 
�கழ்வு பத்�க், ைகத்த� து�கள் மற்றும் உள்-
நாட்டு ஆைட உற்பத்� இராஜாங்க அைமச்சர் 
தயா�� ஜயேசகர மற்றும் ெவ�நாட்டலு-
வல்கள் அைமச்சர் ேபரா��யர் �.எல்.��ஸ் 
ஆ�ேயார் தைலைம�ல் நைடெபற்றது.

ெவ�நாட்டலுவல்கள் அைமச்�ன் 
ேகட்ேபார் கூடத்�ல் ெவள்�க்�ழைம இந்-
�கழ்வு நைடெபற்றது. இதன் ேபாது இலங்-
ைக�லுள்ள 63 ெவ�நாட்டு தூதுவர்கள் 
ெமய்�கர் ஊடாக கலந்து ெகாண்டேதாடு, 
இராஜாங்க அைமச்சர் தயா�� ஜயேசகர�-
னால், ெவ�நாட்டலுவல்கள் அைமச்சருக்கு 
�ைனவுப் ெபா�ெயான்ைறயும் வழங்�னார்.

இந்�கழ்�ல் ெவ�நாட்டலுவல்கள் 
அைமச்�ன் ெசயலாளர் ஜயநாத் ெகாலம்பேக, 
இராஜாங்க அைமச்�ன் ெசயலாளர் ஜானக தர்-
ம�ர்த்� உள்�ட்ேடார் கலந்து ெகாண்டனர்.

ேத�ய பாடசாைல தரத்�ற்கு ேமலும் 
125 பாடசாைலகள் தரமுயர்த்தப்படுெமன 
கல்� அைமச்சு ெத��த்துள்ளது. 

ேத�ய பாடசாைலகள் இல்லாத 125 
�ரேதச ெசயலகங்கள் ஒவ்ெவான்றும் 
ேத�ய பாடசாைலகளாக �ய�க்கப்படு-
ெமன ேத�ய பாடசாைலக�ன் ப�ப்-
பாளரான �த்�� �யனகம ெத��த்துள்-
ளார்.

பல கட்டங்களாக நைடெபறவுள்ள 
1,000 ேத�ய பாடசாைலக�ன் �ட்டங்-
க�ன் ஒரு பகு�யாக இலங்ைக�ல் 831 

பாடசாைலகள் ேத�ய பாடசாைல மட்-
டத்துக்கு உயர்த்தப்படுவதற்கு அங்�காரம் 
வழங்கப்பட்டுள்ளது. 09 மாகாணங்க�-
லுள்ள 09 பாடசாைலகள் ேத�ய பாடசா-
ைலகளாக மாற்றப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் 
ெத��த்தார்.

தற்ேபாது, இலங்ைக�ல் 382 ேத�ய 
பாடசாைலகள் இயங்� வருவதுடன், 
மாணவர்களுக்கு �றந்த கல்� அனுப-
வத்ைத வழங்குவேத ேத�ய பாடசாைல-
கள் �ட்டத்�ன் ேநாக்கெமனவும் ெத��க்-
கப்பட்டுள்ளது.

ேமலும் 125 பாடசாைலகள் ேதசிய தரத்திற்கு உயர்வு
கல்�யைமச்சு ேநற்று ெத��ப்பு

இலங்ைக வர்த்தக நாமத்துடன்
பத்திக், ைகத்தறித் துணிகள்
ெவளிநாடுகளில் ஊக்குவிப்பு

கண்� உத� இந்�ய உயர்ஸ்தா�கராலய-
த்�னால் உலக �ந்� �னம் (16) �ராண்ட் 
கண்�யன் ேஹாட்ட�ல் நைடப்ெபற்றேபாது 
��க்கப்பட்ட படங்கள். 
 படங்கள்: மாவத்தகம �னகரன் �ருபர்

,yq;if ntspehl;L Ntiytha;g;Gg; gzpafj;jpd; tlNky; khfhz mYtyfj;ij elj;jpr; 

nry;tjw;fhf FUehfy; efu kj;jpapy; ,Ue;J 3 fp. kPw;wUf;Fs; mike;Js;s 10>000 rJu 

mb msthd jifikfSldhd mYtyfj;jpw;F nghUj;jkhd fl;blnkhd;iw Fj;jif 

mbg;gil/thlif mbg;gilapy; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

fl;blk; rk;ge;jkhf g+Hj;jp nra;a Ntz;ba jifikfs;

 ,f; fl;blk; khjhe;j Fj;jif mbg;gilapy; toq;fg;gl Ntz;Lk;.

  ,f; fl;blk; nghJ Nghf;Ftuj;J trjpfis ghtpj;J ,yFthf milaf; $ba 

th;j;jf kakhd gpuNjrj;jpw;Fs; mike;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

  Fiwe;j gl;rk; fpl;lj;jl;l 15 thfdq;fs; epWj;jp itg;gjw;F ,ltrjpfs; ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;.

 fl;blj;jpd; jiu KOikahf ily; nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

  %d;W Rw;W kpd; toq;fYld; Ntwhf kpd; kPw;wh; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. kpd;rhuk; 

jilg;gLk; Ntisapy; ghtpg;gjw;F 50KW kpd; gpwg;ghf;fp ,ae;jpuk; ,Ug;gJ Nkyjpf 

jifikahFk;

  Neub ePHf; Foha; njhlh;GfSld; Ntwhf ePH kPw;wh; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. mj;Jld; 

fl;blj;jpw;F Nkyhf ePH fpl;lj;jl;l 2000L msT Nrkpj;J itf;ff; $ba ePHjhq;fp/ 
jhq;fpfisf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

 epiyahd njhiyNgrp trjpfs; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

  gpujhd kpd; tpepNahf gyifAld; mbg;gil kpd; fl;Lg;ghl;L mikg;G kpd; tprphpfs; 

kw;Wk; Vida Jizg; ghfq;fisf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

  tUif jUk; gadhspfSf;F jq;fp ,Ug;gjw;F fl;blj;jpw;F Kd;ghf fpl;lj;jl;l 1200 

rJu mb msthd gphpf;ff; $bajhd ,lk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

  ,lj;ij Njh;e;njLj;Jf; nfhz;ljhf mwptpj;j gpd;dh; fl;blk; KOikahf Ntiy 

g+Hj;jp nra;ag;gl;L 02 thuj;jpw;Fs; ngw;Wf; nfhs;Sk; jifik ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

  Nritia ngw;Wf; nfhs;tjw;F tUifjUk; gadhspfs; 10 Ngh; kl;by; xNu 

Kiwapy; mkh;e;J jkJ flik Nritfis epiwNtw;wpf; nfhs;tjw;fhd ,ltrjpfs; 

fl;blj;jpw;Fs; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

  fopT ePH kw;Wk; kyf;fopTfis mfw;Wk; Kiwikfs; Kiwahfj; jahh; nra;ag;gl;l 

fl;blkhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;

  Copah; Fohk; kw;Wk; ntspahl;fSf;F ghtpg;gjw;fhf fpl;lj;jl;l 06 kyry $lq;fs; 

NtW Ntwhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

  miwfis Ntwhf;Fjy; gzpafj;jpd; Njitapd; gpufhuk; ,lk; ngwf; $bajhf 

,Uj;jy; Ntz;Lk;.

  mYtyfj;ij elj;jpr; nry;tjd; fhuzkhf Fwpj;j fl;blk; mike;Js;s gpuNjrj;jpw;F 

mUfpy; trpg;gth;fSf;F ve;j njhe;juTk; mw;w ,lkhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

 tspr;rPuhf;fp mikg;ig nghUj;jp ,Uj;jy; Nkyjpf jifikahFk;.

  Fj;jif toq;Feuhy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s khjhe;j thlif njhif mur kjpg;gPlL 

mwpf;iff;F cl;gl;L nfhLg;gdTs; ,lk; ngWk; (Fiwe;jgl;r njhif)
 

fl;bl chpikahsuhy; ,q;F Fwpg;gplg;gLk; Mtzq;fspd; gpujpfis rkh;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;

 tpiykD gj;jpuj;Jld; gzpafj;jpw;F toq;fg;gLk; Nfs;tp Mtzk;

 khjhe;j Fj;jifj;  njhif &gh

 Fj;jifAld; rk;ge;jg;gl;l nrhj;jpd; epiyahd Kfthp

  fl;bl chpikahsh; chpik ngw;Wf; nfhz;l cWjpapd; cWjp nra;ag;gl;l 

gpujpnahd;W kw;Wk; mjNdhL rk;ge;jg;gl;l Mtzq;fs;

 nrhj;Jld; rk;ge;jg;gl;l tiuglk;

 cWjp nra;ag;gl;l mDkjpf;fg;gl;l fl;bl tiuglk;

  (Fwpj;j fl;bl tiuglk; A4 msthd my;yJ A3 msthdjhf rpwpajhf;fg;gl;L 

ngw;Wf; nfhs;sg;gl;l Nghl;Nlhg; gpujpahf ,Uj;jy; Ntz;Lk;)

  Fj;jif toq;Fehpd; ngah;/Kfthp/Njrpa milahs ml;il ,y kw;Wk; mjd; 

njspthd Nghl;Nlhg; gpujp

 fl;bl chpikahshpd; njhiyNgrp ,yf;fk;

 ,zf;fr; rhd;wpjo;

 kpd;rhuk;> njhiyNgrp> thpf;fl;lzk; Nghd;w rpl;ilfspd; gpujpfs;

  Fj;jiff;F tpLtjw;F vjph;ghh;f;Fk; Fwpj;j nrhj;jpw;fhd chpj;Jhpik mwpf;ifia 

nrhj;JhpikAld; rkh;g;gpf;f Ntz;baJld; mjid gpuNjrj;jpd; rl;lj;juzpnahUtiu 

<LgLj;jp jahhpj;J ,Wjpapy; mtuJ ghpe;JiuAld; rkh;g;gpf;f Ntz;Lk;.

gj;juKy;y> nfh];tj;j> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;j> ,y. 234,y;> ,yq;if 

ntspehl;L Ntiy tha;g;Gg;gzpafj;jpy; mike;Js;s gpujp nghJ Kfhikahsh; 

(nraw;ghl;L ngWif) gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; 2022.03.14k; jpfjp 

gp.g. 1.00 ,w;F my;yJ mjw;F Kd;G cs;sply; Ntz;Lk;. cq;fsJ tpz;zg;gj;ij 

cs;spLk; ciwapd; ,lJ Nkw;gf;f  %iyapy; ~khfhz gzpafk; (FUehfy;) fl;blj;ij 

thlif mbg;gilapy;/Fj;jif  mbg;gilapy; nfhs;tdT nra;jy; PR/02/04-1(43)-2 
vd;W Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

VNjDk; tpz;zg;gnkhd;iw epuhfhpf;Fk; my;yJ Vw;Wf; nfhs;Sk; chpik gzpafj;jpd; 

ngWiff; FOtpw;F chpj;jhtJld; ngWiff;  FOtpd; jPHkhdk; ,Wjpj; jPHkhdkhFk;. 

mur kjpg;gPl;lhshpd; mwpf;iffSf;F cl;gl;L Njh;e;njLj;jy;fs; ,lk;ngWk;. Nfs;tp 

Mtzq;fs; ,y. 277> Gj;jsk; tPjp> FUehfypy; mike;Js;s mYtyfj;jpy; ngw;Wf; 

nfhs;syhk;. 

ntspehl;L Ntiytha;g;G Nkk;ghL kw;Wk; 

re;ij gy;tifg;gLj;jy; ,uh[hq;f mikr;R

,yq;if ntspehl;L 
Ntiy tha;g;Gg; gzpafk;

mYtyf fl;blnkhd;iw 
Fj;jif mbg;gilapy; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf 

tpiykDf; Nfhuy;

jiyth; - jpizf;fs ngWiff;FO>

,yq;if  ntspehl;L Ntiytha;g;Gg; gzpafk;>

,y. 234> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;j>

nfh];tj;j> gj;juKy;y.

njhiyNgrp/ngf;];: 2880550/ 2887585
,izajsk;: www.slbfe.lk mf;fiwapy; khd;Gw

,f;fiwapy; ifNfhh;g;G

tpkhdNritfs; kw;Wk; Vw;Wkjp tyaq;fs; mgptpUj;jp

,uh[hq;f mikr;R

 
,yq;if rptpy; tpkhd Nrit mjpfhu rig 

tpkhd tpgj;Jf;fspy; ghjpf;fg;gLk; FLk;gq;fis 
epidT$Uk; rh;tNjr ehshf

ngg;uthp 20 Mk; jpfjpia gpufldg;gLj;jy; 
kw;Wk; 

mth;fspd; FLk;gq;fs; njhlh;ghd
jftiy Nrfhpj;jy;

khehl;bd; jPh;khdq;fspd; gpufhuk;> rpf;fhNfh khehl;bd; rhuhnuhUtuhf 

mike;jpUg;gjdhy; gj;njhd;gjhtJ rh;tNjr rptpy; tpkhd Nghf;Ftuj;J mikg;gpy; 

(ICAO) mlf;fg;gl;lthW epakkhf;fg;gl;l kw;Wk; ghpe;Jiuf;fg;gl;l nraw;ghLfSf;F 

,yq;ifahdJ mike;njhOFtjw;fhd flg;ghl;ilf; nfhz;Ls;sJ. 

Njitg;gLk; Ntisapy; tpkhd tpgj;njhd;wpy; ghjpf;fg;gLgth;fs; kw;Wk; mth;fspd; 

FLk;g mq;fj;jpdh;fspd; ,lh;fis ,yFthf;Ftjw;fhf Vw;Gilajhf ICAO 9 Mk; 

jPh;khdk; mike;Js;sJ. Nkw;$wg;gl;Ls;s Njitg;gLj;jYf;F xj;Jiog;G toq;Ftjw;fhf 

xt;nthU tUlKk; ngg;uthp 20 Mk; jpfjpad;W ~~ tpkhd tpgj;Jf;fspy; ghjpf;fg;gLk; 

FLk;gq;fis epidT$Uk; rh;tNjr ehshf|| gpufldg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. 

NkNyAs;s $w;wpd; thpirg;gb> fle;j fhyj;jpy; tpkhd tpgj;Jf;fspy; ghjpf;fg;gl;lth;fs; 

kw;Wk; mth;fspd; FLk;gq;fspd; jftiy ,e;j mjpfhurigahdJ Nrfhpf;f tpUk;Gfpd;wJ.

,t;thwhd jftiy rkh;g;gpg;gjw;fhf ,yq;if rptpy; Nghf;Ftuj;J mjpfhurigapd; 

www.caa.lk   vd;w ,izajsj;ij ghh;itapLkhW nghJ kf;fs; miof;fg;gLfpd;wdh; 

vd;gJld; vjph;fhyj;jpYk; ,e;j nraw;ghlhdJ njhlh;e;Jk; nraw;gLk;.

 

fg;ld; Njkpah mNgtpf;uk

rptpy; tpkhd Nghf;Ftuj;J gzpg;ghsh; ehafk;

kw;Wk; gpujhd epiwNtw;W mYtyh;.

20.02.2022.

Gtpr;rupjtpay;> msit> kw;Wk; Ruq;fq;fs; gzpafk; 
#oy; mikr;R

gjtp ntw;wplk;
tiyaikg;G / td;nghUs; njhopy;El;g cjtpahsh;

Gtpr; rupjtpay;> msit> Ruq;fq;fs; gzpafk; 1992 Mk; Mz;L 33 Mk; ,yf;fk; 

nfhz;l Ruq;fq;fs; kw;;Wk; fdpg; nghUl;fs; rl;lj;jpd; %yk; jhgpf;fg;gl;lnjhd;whFk;.  

Gtpr;rhpjtpay;> msit kw;Wk; Ruq;fq;fs; gzpafj;jpy; NkNy Fwpg;gpl;Ls;s gjtp 

ntw;wplj;ij epug;Gtjw;fhf ,yq;if gpui[fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

tiyaikg;G / td;nghUs; njhopy;El;g cjtpahsh; - vk;V 2-2

ntspthhp tpz;zg;gjhhpfs;:

tho;njhopy;
1.  jfty; njhopy;El;gtpay; Jiwf;F chpj;jhd gjtpf;fhf %d;whk; epiy kw;Wk; 

njhopw;gapw;rp fy;tp Mizf;FOtpdhy; Vw;Wf; nfhs;sg;gl;l njhopy;El;g / 
njhopy;rhh; gapw;rp epiyaj;jpdhy; toq;fg;gl;l Njrpa tho;njhopy; jifik 5 Mk; 

(Ie;J) kl;lj;jpw;F Fiwahj Njh;r;rp rhd;wpjnohd;W ngwg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

cs;thhp tpz;zg;gjhhpfs;:

tho;njhopy;
  ntspthhp tpz;zg;gjhhpfSf;fhf Njitg;gLk; NkNy $wg;gl;Ls;s jifikfis 

ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;. 

tanjy;iy:

tajhdJ 18 ,w;F Fiwthf ,y;yhkYk; 45 tajpw;F Nkw;glhkYkpUj;jy; Ntz;Lk;. 

cs;thhp tpz;zg;gjhhpfSf;F Nky; tanjy;iy gpuNahfg;gLj;jg;gl khl;lhJ. 

rk;gs msTj;jpl;lkhdJ 02/2016  vd;w ,yf;fKila Kfhikj;Jt Nritfs; 

Rw;wwpf;ifapd;  gpufhuk; mike;jpUf;Fk;. 

vk;V – 2-2 30,310-10x300-7x350-04x600-20x710-52,360 &gh.

gjtpf;Fhpj;Jila nghJ epge;jidfs;: 
�  njupT nra;ag;gLk; tpz;zg;gjhuHfs; jkJ rk;gsj;jpd; 10% I CopaH Nrkyhg 

epjpaj;jpw;F gq;fspg;Gr; nra;jy; Ntz;Lk;. gzpafj;jpdhy; 12%   I C.Nr. ep. ,w;Fk;  

Nkyjpfkhf 3% I CopaH ek;gpf;ifg; nghWg;G epjpaj;jpw;Fk; gq;fspg;;Gr; nra;ag;gLk;;. 

�   murhq;f $l;Lj;jhgdk; / epajpr; rl;l rigfspd; tpz;zg;gjhuHfs; jkJ 

chpj;jhd  epWtdj; jiytupd; Clhf tpz;zg;gq;fisr; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

�   itj;jparhiy kUj;Jt fhg;GWjp trjpfs; Kiwnahd;Wf;F cupj;JilajhFk;. 

�   ntspthup NehahsH kUj;Jt tpiyg;gl;bay; kPs; epug;gy; nra;Ak; trjpfSf;Fk;  

cupj;JilajhFk;. 

�   tpz;;zg;gjhhpapd; tpz;zg;gj;jpd; cz;ik epiyia rhpghh;g;gjw;fhf tpz;zg;gj;jpy; 

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

vz;fs; Mfpad Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. 

�   fy;tp kw;Wk; Vida chpj;jhd rhd;wpjo;fspd; epow;glg; gpujpfs; tpz;zg;gg; 

gbtj;Jld; ,izj;jy; Ntz;Lk;. 

�   tpz;zg;gj;ij mlf;fpAs;s fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy;; tpz;zg;gpf;Fk;  

gjtp Fwpg;gplg;gl;L jkJ tpz;zg;gq;fis fPo;f; fhZk; Kftupf;F 2022.03.11 Mk; 

jpfjpf;;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;ff;  $bajhf gjpTj; jghypy;; mDg;Gjy; 

Ntz;Lk;. njhpT nra;ag;gl;l tpz;zg;gjhhpfs; khj;jpuNk Neh;Kfg;ghPl;irf;F 

miof;fg;gLth;.

gzpg;ghsH ehafk;> 

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

,y.: 569> vg;gpl;lKy;y tPjp> 

gpl;lNfhl;Nl 

XUapiuf; fhg;ghw;Wtjw;fhf rpWePuf 

nkhd;iw md;gspg;Gr; nra;Aq;fs;

17 taJ ,isQhpd; capiuf; 

fhg;ghw;Wtjw;fhf cjTfs;. jw;nghOJ 

nfhba rPWePuf Nehapdhy; ghjpf;fg;gl;L 

capuhgj;jpy; cs;s ,tUf;F cjTq;fs;. 

cq;fs; fUizapdhy; mtH rhjhuz 

tho;f;iff;F kPs;tjw;fhf cjTq;fs;. 

MHtKs;s ed;nfhilahsH B+ my;yJ O+ 
FUjpia cilatuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

ePq;fs; mthpd; capiuf; fhg;ghw;wf; 

$batuhfTk;> rhjhuzkhd ,isQd; 

xUtuhf tho;tjw;fhfTk; cq;fspd; 

fUizAs;sk; cjtp nra;Ak;. 

0742144184 my;yJ 0705699976

gapw;rpaw;w 
Ntiy Ml;fs; 

Njit 
Mz;/ ngz;

 czT> jq;Fkplk; 
,ytrk; 

 Cjpak; 

35>000.00 Nky; 

njhlHGfSf;F 

071-4333203
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 பி்ரதைரின் மைலதிக 
பெயலாள்ராக ெணி -
யாற்றிய ெட்டதத்ரணி 
ெமிநத குல்ரத்ன, ஜ்னா -
திெதியின் மைலதிக 
பெயலாள்ராக நியமிக் -
கபெடடுளளார்.   

ஆளும் த்ரபபு 
பி்ரதா்ன அமைபொள -
ரின் பெயலாள்ராகவும் ெணியாற்றியுளள இவர் 
மதசிய ைற்றும் ெர்வமதெ நிர்வாக, இ்ராஜதந -
தி்ர அனுெவஙகள பகாண்டவ்ராவார்.

ருவன்பவலல இ்ராஜசிஙக ைததிய ைகா வித -
தியாலய ெமழய ைாணவ்ரா்ன இவர் உசெநீதி -
ைன்்ற ெட்டதத்ரணி ைற்றும் ெட்டப ெட்டதாரி -
யாவார்.

 இவர்  பகாழும்பு ெலகமலக்கழகம் ைற்றும் 
ெர்கிங்ாம் ெலகமலக்கழக வர்ததக முகா -
மைததுவ ைற்றும் நிர்வாகம் பதா்டர்ொ்ன ெட -
்டதாரி என்ெதும் குறிபபி்டததக்கது.  

இதற்கு முன்்னர் ஜ்னாதிெதி உதவிச பெயலா -
ளர், ஜ்னாதிெதி சிம்ரஷ்ட உதவிச பெயலாளர், 
எதிர்க்கடசி மைலதிக பெயலாளர், பிரிததா -
னிய இலஙமக தூத்ரக அமைசசின் ஆமலாெகர் 
மொன்்ற ெல ெதவிகமள வகிததுளள இவர், 
20 வரு்டததுக்கும் அதிக அனுெவம் உளளவ -
்ராவார். 

அவர் லண்டனிலுளள தூத்ரக மெமவ ெஙக 
உெ தமலவ்ராக நியமிக்கபெட்ட முதலாவது 
பதன்ஆசிய நாட்டவப்ரன்ெதும் குறிபபி்டத -
தக்கது.                                                        (ொ)  

ஜனாதிபதியின் மேலதிக 
செயலராக ெட்டத்தரணி 
ெமிந்த நியேனம்

மருதானை எல்பின்ஸ்டன மண்டபத்தில் நன்டபபற்ற அரச நா்டகவிழா 
2021, இரண்டாம் நாள் நிகழனவை பிரதம அதிதியாக கலந்து சி்றப்பித்த 
்டவைர் ஹ�ால் நிதியத்தின பணிப்பாளர் சனப உறுப்பிைர் புரவைலர் �ாசிம் 
உமர் மஙகள விளகஹகறறி ஆரம்பித்து னவைப்பனதயும் 'கண்டறியாத 
ப்டாக்டர்' எனும் குறு நா்டக தயாரிப்பாளர் என. �ரனுககு ஞாபகார்த்த 
விருது வைழஙகி னவைப்பனதயும் அருகில் நினலயத்தின பணிப்பாளர் தரணி 
அஹைாஜா கமஹக, பிரபல தினரப்ப்ட நா்டக நடிகர் பராட்னி வைர்்ணகுலசூரிய 
ஆகிஹயானரயும் ப்டத்தில் கா்ணலாம்.   

துனரவி 91 வைது பி்றந்த விழாவும், விருது வைழஙகலும், 
நினைவுப் ஹபருனரயும் எதிர்வைரும் 27ஆம் திகதி ஞாயி-

்றனறு மானல 5.30 மணிககு ZOOM வைழியாக நன்டபப்ற-
வுள்ளது.  பன்டப்பாளர் பதளிவைத்னத ஹஜாசப் தனலனமயில் 
நன்டபபறும் இந்நிகழவில், வைரஹவைறபுனரனயயும் நிகழச்சித் 
பதாகுப்னபயும் ஹமமனகவி நிகழத்த, நனறியுனரனய ராஜ்பி-
ரசாத் துனர வி்ஸவைநாதன நிகழத்துவைார்.  2021 ஆம் ஆண-
டுககாை சி்றந்த பமாழிபபயர்ப்பு நூலாக துனரவி விருதுககு 

பதரிவு பசயயப்பட்டுள்ள எம். 
ரிஷான பஷரிப்பின பமாழிபபயர்ப்-
பில் பவைளிவைந்த தக்ஷிலா ்ஸவைர்்ண-
மாலியின 'அந்திம காலத்தின இறுதி 
ஹநசம்' எனும் சிறுகனதத் பதாகுப்பு 
நூலுககும்,. 2021 ஆம் ஆண-
டுககாை சி்றந்த ஆயவு நூலாக 
துனரவி விருதுககு பதரிவு பசயயப்-
பட்டுள்ள அககனரப்பறன்ற ஹசர்ந்த 

எம்.அப்துல் ்றஸாக 
(பதனகிழககு பல்கனலககழகம்) எழுதிய 'கிழக-
கிலஙனக தமிழ இலககிய தி்றைாயவு வைளர்ச்சி' எனும் நூலுக-
கும் விருதுகள் வைழஙகப்படும்.  துனரவி 91 வைது பி்றந்த திை 
நினைவுப் ஹபருனரனய 'மனலயக தமிழ மககளின வைாழவும்; 
இலககியமும்-துனரவினய முனனவைத்து' எனும் தனலப்பில் ஆய-
வைாளரும், விமர்சகருமாை எ்ஸ. வைனனியகுலம் நிகழத்துவைார்.   

துனரவி 91 வைது பி்றந்த விழாவும், விருது வைழஙகலும், 
நினைவுப் ஹபருனரயும்  

Njapiy rpW gw;Wepy mgptpUj;jp mjpfhu rig

tho;thjhu mgptpUj;jp nraw;wpl;lj;jpw;fhd tpz;zg;gg;gbtk;
01. fhzp chpikahshpd; ngah;: ...................................................................................................

02. Kfthp:..........................................................................................................................................

03. Njrpa milahs ml;il ,yf;fk;: 

04. njhiyNgrp ,yf;fk;: 

05. fhzp miktplk; gw;wpa tpguq;fs;>

 5.1 khtl;lk;:   ........................................................................................................................

5.2 gpuNjr nrayfg; gphpT:  ...............................................................................................................

 5.3 gpuhe;jpa mYtyfk;: ..........................................................................................................

 5.4 fpuhk Nrtfh; gphpT:  ..........................................................................................................

 5.5 Njapiy ghpNrhjfh; / tphpthf;fy; mjpfhhp gphpT: ........................................................

06. fhzpapd; ngah;: .........................................................................................................................

07.  ePq;fs; mjpfhu rigapdhy; toq;fg;gLk; epthuzj;ijg; ngw;Ws;sPuh? mt;thwhapd; 

chpa $l;bDs; milahskplTk;.

  Gjpa Njapiy gaph;r;nra;if   Njapiy kPs;gaph;r;nra;if   ghoile;j gaph;r;nra;if   

rKh;j;jp

08. ,iaGila epthuzk; njhlh;ghd tpguq;fs;:

 8.1  Njapiy rpW gw;Wepy mgptpUj;jpr; rq;fk;: ...............................................................

 8.2 gjptpyf;fk;: ......................................................................................................................

 8.3  mDkjpg;gj;jpu ,yf;fk;: ................................................................................................

09. Njapiy gaph; nra;Js;s fhzpapd; msT n`f;lahh; .....................................................

 9.1 Vf;fh; ......................... &l;..................................... Ngh;r; ...............................................

10. Njapiy gaph; nra;ag;gl;l tUlk;:  ......................................................................................

gpd;tUk; tifapy; cq;fspd; tpUg;gj;jpd; mbg;gilapy; 40000.00 &ghTf;F Nkw;glhj tifapy; 20000.00 

&gh khjhe;j tUkhdj;ij ngw;Wf;nfhs;sf;$ba tifapy; cq;fsJ tpyq;F / gaph;r;nra;ifiaj; 

njhpT nra;Jnfhs;sy; Ntz;Lk;.

jpfjp:..................................       .............................................

     tpz;zg;gjhuhpd; ifnahg;gk;
ghpe;Jiuf;fpd;Nwd;>

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

Njapiy ghpNrhjfh; / tphpthf;fy; mjpfhhpapd; ifnahg;gk;

tif

v
z
;z
pf
;i
f

KjyPL

(&gh)

khjhe;j 

tUkhdk; 

(&gh)

tUlhe;j 

tUkhdk; 

(&gh)

ePq;fs; 

njhpT 

nra;j 

tifapd; 

vjphpy;  

milahs 

kplTk;.

01 Nfhopf; FQ;Rfs; 25 32000.00 12000.00 144000.00

02 fhshd; 01 35000.00 18000.00 216000.00

03 ghf;F 20 2000.00 4000.00 48000.00

04 ntw;wpiy 40 4000.00 3200.00 38400.00

05 NjdP 01 15000.00 2500.00 30000.00

06 kpsF 40 4000.00 6000.00 72000.00

07 ntdpyh 40 4000.00 16000.00 192000.00

08 epy Ntk;G 40 6900.00 2000.00 6000.00

09 fw;whis 40 4000.00 2000.00 24000.00

10 Nfhg;gp 20 4000.00 4000.00 48000.00

11 Vidait (ePq;fs; njhpT 

nra;Ak; tifapd; vjphpy; 

Fwpg;gplTk;)

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

Njapiy rpW gw;Wepy mgptpUj;jp mjpfhu rig
tho;thjhu mgptpUj;jp nraw;wpl;lj;jpd; fPo; Njapiy rpW gw;Wepy 

chpikahsh;fis tYg;gLj;Jtjw;fhf tpz;zg;gq;fs; Nfhuy;

Njapiy rpW gw;Wepyq;fspy; Nkyjpf tUkhdj;ij Vw;gLj;jpf;nfhs;tjw;fhf

Nfhop eph;thfk; NjdP epHthfk; fhshd; nra;if tptrha Vw;Wkjp gapHfs; 
(kpsF> ghf;F> ntw;wpiy> ntdpyh> Nfhg;gp Nghd;wd)

%ypiff; fd;W gapHr; nra;if 
(epy Ntk;G> fw;whis> ntz; re;jdk;) Vida gapHr; nra;if nraw;wplk;

Nkyjpf mwpTiufs; kw;Wk; tpz;zg;gg;gbtq;fis cq;fsJ Njapiyf; fhzp mike;Js;s 

gpuNjrj;jpd; Njapiy rpW gw;Wepy mjpfhu rigapd; gpuhe;jpa mYtyfk; / tya mgptpUj;jp 

mYtyfk; / Njapiy ghpNrhjfh; / tphpthf;fy; mjpfhhp / Njapiy rpW gw;Wepy mgptpUj;jpr; 

rq;fq;fspd; Clhf my;yJ jiyik mYtyfj;jpd; cldb njhlh;gpyfj;Jld; (1974) njhlh;Gnfhz;L 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

tpz;zg;gg;gbtq;fs; 2022 khh;r; khjk; 31Mk; jpfjp tiu Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

~~RgPl;rj;jpd; Nehf;fk; %yk; cq;fs; iffs; tskhtJld; 
cq;fSf;Fk; ntw;wp ehl;Lf;Fk; ntw;wp||

fhyp gpuhe;jpa mYtyfk;: 091-7201126

khj;jiw gpuhe;jpa mYtyfk;: 041-7200395 Nffhiy gpuhe;jpa mYtyfk;: 035-7201254 Cth gpuhe;jpa mYtyfk;: 057-7200241 fz;b gpuhe;jpa mYtyfk;: 081-7200827

fSj;Jiw gpuhe;jpa mYtyfk;: 034-7200183 ,uj;jpdGhp gpuhe;jpa mYtyfk;: 045-7201243 Etnuypah gpuhe;jpa mYtyfk;: 052-4930247
jiyth;>

Njapiy rpW gw;Wepy mgptpUj;jp mjpfhu rig>

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

gj;juKy;y.

milahs ,yf;fk;
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அதே தே்ரம் இ்ராஜேந்தி்ர ேகர்வுகள் முடி -
வுக்கு வ்ரவிலமலை எனெமேயும் பவள்-
மைைாளிமக பேரிவித்து வருகிறது. அபை-
ரிக்காவுக்கு புறம்ொக பிரிட்டன ஜபொன 
தொனற ோடுகளும் ஏற்கனதவ இ்ராஜேந்தி்ர  
ேகர்வுகளில ஈடுெட்டமேயும் அவோனிக்க 
முடிகிறது. எதுவாயினும் ்ரஷ்ய ஜனாதிெதி 
விைாடிமிர் புடின ேனது ேகர்வுகமை அதிக 
ெேட்டமினறி தைற்பகாண்டுவருவது்டன 
உக்ம்ரயின மீது தொர் போடுபெமே இலைக்-
காக பகாள்ைவிலமலை எனெமே மீைவும்  
உறுதிபெடுத்தியுள்ைார். 

முேலில அபைரிக்காவின அண்மை்ய 
ேகர்வுகமை அவோனிபெது அவசி்யைா-
னது.  பகாவிட போற்றுக்கு பினனர் உரு-
வாகியிருக்கும் புவிசார் பொருைாோ்ர 
தொக்கில ்ரஷ்ய -ஐத்ராபபி்ய உறவிமன 
அபைரிக்கா அச்சுறுத்ேலைாக கருதுகிறது. 
எரிவாயு குழாய்த் திட்டத்ோல அைரிக்கா 
அதிகம் குழபெைம்டந்துள்ைது எனெமேக 
அேன பவளிபொடுகளிலிருந்து காணக்கூடி-
்யோக உள்ைது. தஜர்ைனிக்கும் ்ரஷ்யாவுக்கு-
ைான எரிவாயுக் குழாய் திட்டைானது முழு 
ஐத்ராபொவுக்குள்ளும் ்ரஷ்யாவின பசல-
வாக்கு வைர்ச்சி்யம்ட்ய உேவும் எனவும் 
அேனால ்ரஷ்யப பொருைாோ்ரம் ெலைைம்ட -
வது்டன புடிமனக் கடடுபெடுத்ே முடி்யாே 
நிமலை ஏற்ெடும்  எனவும் அபைரிக்கா கருது-
கிறது. அேனால ்ரஷ்ய  - உக்ம்ரயின தொம்ர 
மவத்துக் பகாண்டு அத்ேமக்ய எரிவாயுக் 
குழாய்த்திட்டத்மே ேகர்பெது்டன ஐத்ராப -

ொவுக்கான எரிவாயு ைற்றும் பெற்தறாலி -
்யத்மே அபைரிக்காவிலிருந்து ஏற்றுைதி 
பசய்வேன முலைம் அபைரிக்கப பொருைாோ-
்ரத்மே ொதுகாக்க முடியும் எனவும் மெ்டன 
நிர்வாகம் கருதுகிறது. 

குறிபொக ஐத்ராபொ 5 சேவீேத்திற்கு 
குமறவான எரிவாயுமவ அபைரிக்காவி்டமி-
ருந்து பெற்றுக் பகாள்கிறது. இேமன க்டந்ே 
ஒரு ேசாபெே காலைத்தில 23 சேவீேைாக 
அபைரிக்கா ஐத்ராபபி்ய யூனி்யனுக்கு எரி-
வாயுமவ ஏற்றுைதி பசய்துள்ைது. ்ரஷ்யா 41 
சேவீேைான எரிவாயுமவ ஐத்ராபொவுக்கு 
ஏற்றுைதி பசய்கிறது. அது ைடடுைனறி 
அத்ேமக்ய எரிவாயு ஏற்றுைதி்யால ஐத்ராப-
ொவின மீோன ஆதிக்கத்மே ேக்கமவக்க 
முடியுபைனவும் அபைரிக்கா கருதுகிறது. 
ஐத்ராபொ அபைரிக்கா ெக்கைா ்ரஷ்யாவின 
ெக்கைா எனெதே உலைக ஆதிக்கத்திற்கான 
தொடடி்யாக ைாறியுள்ைது. 

அபைரிக்கா இ்ரண்்டாம் உலைகப தொரி -
லிருந்து ேற்தொது வம்ர ஐத்ராபொவு்டன 
கூட்டமைத்துக் பகாண்டு உலைகத்மே ஆதிக் -
கம் பசய்வது்டன ஐத்ராபொமவயும் ஆதிக்-
கம் பசய்துவருகிறது. அபைரிக்கா ஐத்ராப-
ொமவ இழபெபேனெது உலைக ஆதிக்கத்மே 
இழபெோகதவ அமை்ய வாய்பபுள்ைது. 
இதுதவ ்ரஷ்ய உக்ம்ரன விவகா்ரம் வலு-
வம்ட்யக் கா்ரணைாக உள்ைது. அத்ே-
மக்ய தொர் ஏற்ெடுைாக இருந்ோல அது 
்ரஷ்யமவ தோற்கடிபெேற்கான தொ்ராகதவ 
அமையும். அோவது உக்ம்ரனில்ரஷ்யா 
பவற்றி பெற்றாலும்  ஐத்ராபொவு்டனான 
உறவில தோலவிம்ய சந்திக்க தவண்டி-
்யது ேவிர்க்க முடி்யாேோகதவ அமையும். 
அேமன தோக்கித்ய அபைரிக்கா ்ரஷ்யாமவ 
ேகர்த்ே முமனகிறது. உக்ம்ரயின மீது ்ரஷ்யா 
தொம்ர ஆ்ரம்பிக்கப தொவோக அபை-
ரிக்காதவ முேலில ேகவமலை பவளிபெ-
டுத்தி்யது. அது ைடடுைனறி தொருக்கான 
திகதிம்யயும் அபைரிக்காதவ அறிவித்ேது. 
ஏறக்குமற்ய அபைரிக்கா உலைக ோடுகள் 
ைத்தியில ்ரஷ்யா போ்டர்பில அதிக முன -
பனச்சரிக்மககமை பவளிபெடுத்துகிறது. 
அபைரிக்காவு்டன கூடடுச் தசர்ந்ே பிரிட்ட -
னும் அத்ேமக்ய தூண்்டலகமை பவளிப-
ெடுத்தி்யமே காணமுடிந்ேது. பி்ரானஸ்ன 
ஜனாதிெதி ்ரஷ்யாவுக்கு தைற்பகாண்்ட 
விஜ்யத்மே அடுத்தே நிலைமை சுமூகைம்ட்ய 
ஆ்ரம்பித்ேது. ஆனாலும் ்ரஷ்யா ஒரு தொம்ர 
போ்டக்க தவண்டும் எனெதில அபைரிக்கா 
கவனம் பகாண்டுள்ைது எனெமே இதே ெகு -
தியில குறிபபிடெடடிருந்ேமை கவனிக்கத்-
ேக்கது.         

இதே தே்ரம் ்ரஷ்ய ஜனாதிெதி புடின 
ெற்றி்ய அவோனிபபு ஊ்டகஙகள் ைத்தி-
யில தவறுவிேைானோக உள்ைது. ்ரஷ்யப 
ெத்திரிமக்யாைர் அனடரூ பகாபலைஸ்னி-
தகாவ் ைற்றும் பகாம்ைர்சண்டில தஜர்ைன 
ோடடுத்  ேமலைவரும் கூட்டாக பசய்தி்யா-
ைர் கூட்டத்தில புடடினின ே்டத்மேம்ய 
ைதிபபீடு பசய்யும் தொது ்ரஷ்ய  ேமலைவர் 
தொர் அச்சுறுத்ேல ெற்றி ஒரு வார்த்மேம்ய -
த்யனும் இதுவம்ர பவளிபெடுத்ேவிலமலை 
எனவும் உக்ம்ரன வழி்யாக ஐத்ராபபி்ய 
எரிவாயு விநித்யாகம் ெற்றி அவ்வைவு உள் 
அமைதியு்டன தெசுமகயில,  ஒருவர் ஒரு 
எளிோன முடிமவ அம்ட்ய முடியும் எனெ-
மேக் காடடும் விேத்தில ஊ்டகஙகளு்டன 
உம்ர்யாடுகினறார். அது ைடடுைனறி புடின 
உண்மையில எந்ே ெம்டப்யடுபமெயும் 
ெற்றி தீவி்ரைாக சிந்திக்கவிலமலை. எனக் 
குறிபபிடுகினறார். அவ்வாதற ்ரஷ்யா தோக்-
கஙகள்  இனனும் பேளிவாக பவளிபெடுத்ே -
விலமலை எனறு ்ரஷ்யா ைற்றும் ைத்தி்ய ஆசி-
்யாவிற்கான திட்ட இ்யக்குனர் ஓலகா ஒலிகர் 

பேரிவித்ோர். ்ரஷ்ய ஜனாதிெதி புடினது 
அணுகுமுமறகள் அதிக இ்ராஜேந்தி்ரம்' மிக் -
கோகதவ அமைந்துள்ைன. அவற்மற தோக்-
குவது அவசி்யைானது.

முேலைாவது,  புடடின ஐத்ராபொவு்டன 
தைாதுவமே ேவிர்க்கதவ விரும்புகினறமே 
அவோனிக்க முடிகிறது. ஐத்ராபொ ்ரஷ்யா-
வின பினேைைாகதவ உள்ைது. அது ேனித்து 
அ்ரசி்யலைாக ைடடுனறி பொருைாோ்ரைாக-
வும் வர்த்ேக மை்யைாகவும் உள்ைது. அத்ே-
மக்ய ஐத்ராபொமவ இழக்காே விேத்தில 
பச்யலெடும் உத்திம்யக் காணமுடிகிறது. 
ஆனால அேற்காக ேனது தகாரிக்மக்யான 
தேடத்டாவில உக்ம்ரன இமணவமே ேடுப-
ெேற்கான தகாரிக்மகம்ய ்ரஷ்யா மகவி்டா-
துள்ைமை கவனிக்கத் ேக்கது. அேமனத்ய 
பி்ரானஸ் ைற்றும் தஜர்ைனியு்டன உம்ர-
்யாடும் தொது ெகிர்ந்துள்ைார். அவ்வாறு 
தோக்கும் தொது ்ரஷ்யா ஐத்ராபொமவ 
அமணத்துக் பகாள்வேன மூலைம் அபை-
ரிக்காமவ ஐத்ராபொவிலிருந்து விலைக்கி 
மவக்க மு்யற்சிக்கிறது.  அேற்காகதவ 

தைற்கு ஐத்ராபபி்ய ோடுகளு்டன உம்ர்யா்ட 
இணக்கம் பேரிவித்துள்ைது. 

இ்ரண்்டாவது, அபைரிக்காவின அமனத்து 
பசய்திகமையும் ெலைவீனபெடுத்தும் 
ேகர்மவ கச்சிேைாக ்ரஷ்யா தைற்பகாண்டு 
வருகிறது. குறிபொக உக்ம்ரன எலமலையில 
்ரஷ்யாவின ெம்ட குவிபபிமன பெரும் 
பி்ரச்சா்ரைாக அபைரிக்கா தைற்பகாண்்டது -
்டன  தொம்ர ்ரஷ்யா போ்டக்கப தொவோக 
அபைரிக்க பவளியுறவு பச்யலைாைர் பிளிங-
்டன பேரிவித்திருந்ே தொதும் ்ரஷ்யா 
இ்ரண்ம்டயும் நி்ராகரித்ேது்டன ெம்டகமை 
பினவாஙகுவோக ொதுகாபபு சமெயில 
பேரிவித்துள்ைது. ேனது ோடடின எலமலைக் -
குள் ெம்டம்யக் குவித்ே ்ரஷ்யா ேற்தொது 
ெம்டம்ய விலைக்கிக் பகாள்வபேனெது 
அபைரிக்காவின அமனத்துக் கணிபபி-
மனயும் ேகர்பெோகதவ அமைந்துள்ைது. 
ஆனால புடின ேனது இலைக்கு நிமறவம்ட -
்யாது ெம்டகமை முழுமை்யாக விலைக்கிக் 
பகாள்ை ைாட்டார் எனெது குறிபபி்டத்ேக்க 
வி்ட்யைாகும். ஆனால அபைரிக்கா அத்ே-
மக்ய பி்ரச்சா்ரத்தின மூலைம் தொம்ரத் ேவிர்த் -
திருபெோகவும் ்ரஷ்யா ெம்டகமை விலைக்க 
முடி்யாே நிமலைம்யயும் தொம்ரத் போ்டக்க 
முடி்யாே நிமலைம்யயும் அபைரிக்க ஏற்ெ-
டுத்தியிருபெோகவும் விைஙகிக் பகாள்ை 
முடியும். 

மூனறாவது, தேடத்டா ெம்டகள் ெல-
தகரி்யா ைற்றும் ஹஙதகரிம்ய தோக்கி 
ேகர்ந்திருபெது்டன உக்ம்ரனில நிமலை-
பகாண்டுள்ை அபைரிக்க இ்ராணுவத்தின 
தைலைதிக ெம்டகள் அண்மை்ய வா்ரங-
களில உக்ம்ரனுக்குள் நுமழந்துள்ைன. 
இேமன எதிர்பகாள்வேற்கான உத்திகமை 
வகுத்துள்ை ்ரஷ்யா, அபைரிக்காவு்டனான 
மு்ரண்ொடம்ட உக்ம்ரன விவகா்ரத்திற்கு 
புறம்ொனோக மக்யாை திட்டமிடுகிறது. 
போ்டர்ச்சி்யாக அபைரிக்காவு்டனான தெச் -
சுவார்த்மே தோலவி்யம்டந்ோலும் தெச்சுக் -
கமை மகவி்டாது தைற்பகாள்வதில புடின 
கவனம் பசலுத்துகிறார். ்ரஷ்யா தொம்ர 
மகவி்டத்திட்டமிட்டாலும் அபைரிக்காவும் 
தேடத்டாவும் தொம்ர நிகழ்த்தும் விேத்தி -
தலைத்ய காய்கமை  ேகர்த்துகினறன.

எனதவ  உக்ம்ரன ்ரஷ்ய விவகா்ரம் அபை-
ரிக்க-்ரஷ்யவி்ட்யைாக ைாறி்யது்டன உலைப -
தொர் ெற்றி்ய பி்ரமைம்ய அபைரிக்க ஜனாதி-
ெதி மெ்டன பவளிபெடுத்தி வருகிறார். 

(16ஆம் ெக்கம் ொர்க்க)

ோடடின பொருைாோ்ர முகவர்கைாகி்ய 
வீடடுத்துமறயினர் நிறுவனத்துமறயினர் 
ைற்றும் ோடம்ட நிர்வகிக்கும் அ்ரசாஙகத்து -
மறயினர் ஆகி்ய மூனறும் ஒனறு்டபனானறு 
போ்டர்புெடடு ோைாந்ே பொருைாோ்ர 
பச்யற்ொடுகளில ஈடுெ்டதவண்டும்.   

பொதுவாக தோக்குமி்டத்து ோப்டானறில 
அ்ரசி்யலவாதிகமையும் நிருவாக அதிகாரிக -
மையும் உள்ை்டக்கி்ய அ்ரசாஙகம் போழிலைா-
ைர்கமை உள்ை்டக்கி்ய பொதுைக்கள் வர்த் -
ேக சம்தைைனஙகள் போழிற் சஙகஙகள் 
பொதுக் கருத்துருவாக்கும் சிந்ேமன நிறுவ -
னஙகள் (think tanks) அ்ரசு சா்ரா உள்ோடடு 
ைற்றும் பவளிோடடு நிறுவனஙகள் ைற்றும் 
ஒரு ோடடில சர்வதேச பி்ரசனனத்மே 
பவளிபெடுத்தும் தூே்ரகஙகள் உ்யர்ஸ்ோனி-
க்ராலை்யஙகள் ைற்றும் உலைக வஙகி சர்வதேச 
ோண்ய நிதி்யம் தொனற உலைக நிறுவனஙக -
ளின கிமைக் காரி்யாலை்யஙகள் ஆகி்ய அங-
கஙகமைக்காண முடியும்.   

அது ேவி்ர சுேந்தி்ரைாகச் பச்யற்ெடும் 
நீதித்துமற ைற்றும் ஜனோ்யகத்தின காவல 
ோய் (watch dog) எனறு தொற்றபெடும் ஊ்ட -
கத்ேமற எனெனவும் முக்கி்ய ெஙகாைர்க -
ைாக இருபெமேயும் ோம் காணமுடியும். 
முமற்யான காலை இம்டபவளிகளில இ்டம் 
பெறும் ஜனோ்யக ரீதியிலைான தேர்ேலகள் 
மூலைம் பேரிவு பசய்்யபெடும் ைக்கள் பி்ரதி-
நிதிகள் அடுத்துவருகினற தேர்ேல வட்டம் 
வம்ர ோடம்ட ஆளும் பொறுபபில இருத் -
ேபெடுகினறனர்.   

ைக்கள் பி்ரதிநிதிகைாகத் பேரிவு பசய்்யப -
ெட்டவர்கள் ோம் பி்ரதிநிதித்துவபெடுத்தும் 
பி்ரதேசத்மே ைாத்தி்ரமினறி முழு ோடடின 

ொதுகாபபு பொருைாோ்ர ைற்றும் சமூக முன-
தனற்றஙகருதி ேைது ெேவிகமையும் அதிகா -
்ரஙகமையும் ெ்யனெடுத்திச் தசமவ்யாற்ற 
தவண்டுபைன எதிர்ொர்க்கபெடுகிறார்கள்.   

ஜனோ்யக ோடுகள் ெலைவற்றில ைக்கள் பி்ர -
திநிதிகைாக தேர்ேலில தொடடியி்ட விரும்-
புெவர்கள் பூர்த்தி பசய்திருக்க தவண்டி்ய 
கலவித்ேகுதி ைற்றும் ஏமன்ய சிவில ேமக -
மைகள் போ்டர்பில கவனைாக இருக்கி-
றார்கள். ஆனால பி்ரெல்ய ஜனோ்ய-
கத்மே (popular democracy) 
விரும்பும் கீமழத்தே்ய 
ோடுகள் ெலைவற்றில 
அ்ரசி்யல வாதி்யாவேற்-
கான கலவித்ேகுதிகதைா 
சிவில ேமகமைகதைா 
ெற்றி பெரிோகக் 
கண்டு பகாள்ைபெடு-
வதிலமலை.   

ெலைதவமைகளில 
ைக்கள் ைத்தியில வில-
லைனாகதவ கருேபெடும் 
ஒருவர் கூ்ட எதிர்ைமறப 
பி்ரெலைத்ேனமையின 
( n e g a t i v e 

popularity) கா்ரணைாக இலைகுவில அ்ரசி்ய-
லில புகுந்து விடுவமே ோம் அவோனிக்-
கலைாம். அடிபெம்டக் கலவித்ேமகமை 
எனெமே எதிர்ொ்ராே ஒரு போழிலைாக இது 
ொர்க்கபெடுகிறது.   

சமூகத்தின அடிைட்டத்போழிலில 
ஒருவம்ர தவமலைக்கு அைர்த்தும் தொது 
அேற்கு அம்டபெம்டக் கலவித்ேமக-
மைம்ய எதிர்ொர்க்கும் ஜனோ்யகக் கடடு-
ைானஙகள் ஒரு ோடம்ட ஆடசி பசய்வேற்கு 
எதுவிே கலவித்ேமகமைகமையும் கருத்-
திற்பகாள்ைாைல விடுவது பவடகபெ்ட 
தவண்டி்ய ஒரு வி்ட்யைாகும். ைறுபுறம் ெண-
ெலைம் இலலைாே ஒரு ேெ்ரால இலைகுவில அ்ரசி-

்யலில புகுந்துவி்ட முடி்யாது எனெது பி்ரெலை 
ஜனோ்யகத்தின ைற்பறாரு அவலைடசணைான-
முகைாகும். திறமை்யான ைற்றும் துடிபொன 
அ்ரசி்யலவாதிகள் ெலைர் ெணெலைமினமை 
கா்ரணைாக ஓ்ரஙகட்டபெடடு விடுவமேயும் 
ோம் காணலைாம்.   

எனதவ ெணெலைம் ெம்டத்ே சண்டித்ே -
னம் காட்டக்கூடி்ய ோகரிகைற்று ைற்றவம்ர 
தைாசைாக விைர்சிக்க வலலை ெலைர் ெேவிக்கு 
வந்து விடுவமே கீமழத்தே்ய ஜனோ்ய ோடு-

களிதலை ோம் ொர்க்க முடியும். தேர்ேலகளுக்-
கான தவடபு ைனுக்கள் தகா்ரபெடும் தொது 
குதிம்ரபெந்ே்யத்தில ஓ்டக்கூடி்ய குதிம்ர 
மீது ெந்ே்யபெணம் கட்டபெடுவமேப-
தொலை கடசிகள் தைதலை பசாலலைபெட்ட ேகு -
திகமைக் பகாண்த்டாருக்தக தொடடியி்டச் 
சந்ேர்பெம் பகாடுக்கினறன. அஙகு கலவித்-
ேகுதித்யா அ்ரசி்யல ஒழுக்க விழுமி்யஙகதைா 
கருத்திற்பகாள்ைபெடுவதிலமலை. எனதவ 
கடசிகள் பேரிவுபசய்து அறிவிக்கும் தவட-
ொைர்கள் ைத்தியில இருந்தே பொதுைக்கள் 
ேைது பி்ரதிநிதிகமைத் பேரிவு பசய்்ய தவண்-
டி்யோகி விடுகிறது.   

இவ்வாறான ஒரு புறச்சூழலில ஆடசி்ய-

மைக்கும் ஒரு அ்ரசாஙகம் முழுமை்யாக ைக் -
களினதும் ோடடினது எதிர்ொர்க்மககமைப 
பூர்த்தி பசய்யும் வமகயில பச்யற்ெடும் என-
ெேற்கு எந்ே உத்ே்ரவாேமும் கிம்ட்யாது. 
ோம் தேர்ேலில பசலைவழித்ே ெணத்மே 
எவ்வாறு மீைபபெறுவது அடுத்துவரும் 
தேர்ேலுக்கு முன எவ்வாறு பசாத்துக் குவிப -
ெது எனெதே அவர்களின போழிற்ொடடுக் 
குறிக்தகாைாக (objective function) இருக் -
கும். அவர்களுக்கு வாக்களித்ே வாக்-

காைர்களின குறிக்தகாள் ேைது ேனிபெட்ட 
ேனமைகமை அம்டவேற்கு எவ்வாறு அ்ரசி-
்யலவாதிகளின ே்யமவ ோ்டலைாம் எனெோக 
இருக்கும் அதேதவமை அ்ரசுதுமற அதிகா -
ரிகளின பச்யற்ொடடுக்குறிக்தகாள் ஓய்வு 
பெறுமுனபு எவ்வாறு உ்யர்ெேவியில அை்ர-
லைாம் எனெோக இருக்கும்.   

எனதவ ோன பி்ரெலை ஜனோ்யகம் நிலைவும் 
ோடுகளில ெலை இனனமும் பொருைாோ்ர 
வைர்ச்சியில பினேஙகி்ய அபிவிருத்தி்ய-
ம்டந்து வரும் ோடுகைாகதவ உள்ைன. அது 
ைடடுைனறி இத்ேமக்ய ோடுகளில உருவாக் -
கபெடும் பொருைாோ்ரக் பகாள்மககள் சிறப -
புத் தேர்ச்சி பெற்ற நிபுணர்கைால ோடடின 

தேமவ கருதி உருவாக்கபெட்டமவ்யாக 
இலலைாைல அந்ே ோடடின அ்ரசி்யல ேமலை-
மைத்துவத்தின கனவுகமை அடிபெம்ட-
்யாகக் பகாண்டு உருவாக்கபெட்டமவ்யாக 
இருக்கும். இவற்றின இலைக்குகமை அம்ட-
்யமுடியுைா இலமலை்யா எனெது ெற்றிப்யல -
லைாம் எவரும் தகள்வி எழுபெைாட்டார்கள். 
இனனா்ரது விருபெம் இது அேற்கான திட்ட-
வம்ரமவ குறிபபிட்ட தெ்ராசி்யர்கமையும் 
நிபுணர்கமையும் பகாண்்ட குழுவின மூலைம் 
பூர்த்தி பசய்யுஙகள் எனதற கட்டமை ெறக் -
கும். அவர்களும் எபெடி்யாவது மு்யற்சித்து 
பசய்து முடிபொர்கள்.   

(16ஆம் ெக்கம் ொர்க்க)

ஒரு ஜனநாயக நாடு சிறப்ாகச்
செயற்ட வேண்டுசெனறால் 
அநநாட்டின தா்ன ரீதியான கட்ட-

மெபபுகள் சுதநதிரொகவும் சிறப்ாகவும் 
செயற்ட வேண்டும். நாட்டின இயல்்ான 
இயககத்திறகு அேசியொன நிறுேனஙகள் 
தமடகளினறிச் செயற்ட வேண்டும்.

ரஷய -உகமரயின வ்ார் உத்திகள் 
சதாடர்கினற அவதெெயம் அசெரிககா 
குறிபபிட்டது வ்ால் 16ஆம் திகதிமய 

கடநதும் அமெதி நீடித்தாலும் அஙவக
வ்ார்ப்தறறம் ஓயவில்மலை. உகமரனிலி 
ருநது ரஷய ்மடகமை விலைககுேசதன்து
ச்ாயயான செயதி எனவும் வெலைதிகொக 
ஏழாயிரம் துருபபுககமை ரஷயா கிரிமியா-
வுககுள் குவித்துள்ைது எனவும் அசெரிககா 
கூறிேருகிறது. அதறகான ஆதாரொக தனது
புலைனாயவு தகேல்கமையும் செயெதிப 
்டஙகமையும் சேளிப்டுத்தி ேருகிறது.

கலாநிதி 
கக.ரீ.ககேசலிஙகம் 
யாழ். பலகலலககழகம்

உகலரைலை லையபபடுத்தி ஐகரைாபபாலை
இலககு லைககும் புட்டின்

பல ஜனநாயக நாடுகள் பபாருளாதார 
ரீதியாக பினதங்கியிருபபது ஏன?

சமூகத்தின் அடிைட்்டத்்தாழிலில ஒருைலரை 
கைலலககு அைர்த்தும் கபாது அதற்கு 
அல்டபபல்டக கலவித்தலகலைலய 
எதிர்பார்ககும் ஜைநாயகக கட்டுைாைஙகள் ஒரு 
நாட்ல்ட ஆட்சி ்சயைதற்கு எதுவித 

கலவித்தலகலைகலையும்
கருத்திற்்காள்ைாைல விடுைது 

்ைட்கபப்ட கைண்டிய ஒரு 
வி்டயைாகும். ைறுபுறம் பேபலம் இலலாத ஒரு நபரைால
இலகுவில அரைசியலில புகுந்துவி்ட முடியாது என்பது பிரைபல 
ஜைநாயகத்தின் ைற்்றாரு அைலட்சேைாக முகைாகும்

இரு ைலலரைசுகளின் இழுபறிககுள்
சிககிக கி்டககும் உகலரைன்
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அடுத்த உலகயுத்தம் 
மத்�ய �ழக்�ல் 
இருந்ேத ஆரம்�க்கும். 

முத�ரண்டு ேபார்கைளக் ேபாலல்-
லாது மூன்றாம் உலகப்ேபார் மாதக் 
கணக்�ேலா வருடக் கணக்�ேலா 
��க்காது. உக்�ரமான ஒரு முழு 
அள�லான ேபார் இறு��ல் எய்-
யப்பட்டவைன மாத்�ர�ன்� 
எய்தவைனயும் அ�த்ேத �டும். 
எனேவ ேபார் ஒன்று மூளாமல் 
பார்த்துக் ெகாள்வேத புத்�சா�த்த-
னம் என்பைத எல்லா பலம்ெபாருந்-
�ய நாடுகளும் அ�யும் என்று நாம் 
இவ்வளவு காலமாக நம்� வந்�ருந்-
தாலும் உல�ன் யுத்த முைனப்புகள் 
ெதாடர்ந்து ெகாண்டுதான் இருக்-
�ன்றன. மத்�ய �ழக்�ல்தான் 
யுத்தம் ஆரம்பமாகும் என்ற �ரபல-
மான நம்�க்ைக தற்சமயம் மங்�ப் 
ேபாயுள்ளது.

�ல வருடங்களுக்கு முன் ெபரும் 
யுத்தெமான்று ஆப்கா�ஸ்தா�ல் 
ைமயம் ெகாண்டேபாது அது��-
வைடயும் என எ�ர்பார்க்கப்பட்-
டது. குைவத் யுத்தம், ஈராக் யுத்தம் 
�ன்னர் அரபு வசந்தத்�ன் ெதாடர்ச்-
�யாக ��யா�ல் நைடெபற் ம�த 
அவலங்களுடன் கூ�ய யுத்தம் என்-
பனவும் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட யுத்-
தங்களாகேவ காணப்பட்டன.

யுத்தங்கள் ��வைடந்து ெசல்லா-
ைமக்கான �ரதான காரணம் மக்கள் 
யுத்தங்கைள �ரும்ப�ல்ைல 
என்பேதயாகும். ேமலும் யுத்தம் 

�குந்த ெசலைவ ஏற்படுத்துவ-
ேதாடு சம்பந்தப்பட்ட நாடுக�ன் 
ெபாருளாதாரத்ைதயும் �ர்குைலக்-
கக் கூ�யைவ. வலுச்சண்ைடக்கா-
ரன் அெம�க்காைவத்த�ர எல்லா 
நாடுகளுேம ெப�ய, �ண்டகால 
யுத்தங்க�ல் ஈடுபடுவைதத் த�ர்க்-
கேவ �ரும்பு�ன்றன. துப்பாக்� 
யுத்தங்கைள �ட ெபாருளாதார 
��யான 'யுத்தங்கேள' அ�க பலன் 
தருபைவ என்பைத முக்�யமான 
ெப�ய நாடுகள் உணர்ந்துள்ளன.

எ�னும் ெப�ய, �க்கலான யுத்-
தெமான்று ஆரம்பமா� �டுேமா 
என்ற அச்சம் அவ்வப்ேபாது ஏற்ப-
டத்தான் ெசய்�றது. பல நாடுகள் 
சம்பந்தப்படக்கூ�ய யுத்தெமான்று 
நைடெபறக் கூ�ய இடமாக தாய்-
வாைனக் கு�ப்�ட மு�யும். �ன 
�ரகன் எப்ேபாது ேவண்டுமானா-
லும் தாய்வாைன கப�கரம் ெசய்-

யலாம் என்ற அச்சம் இப் �ராந்-
�யத்�ல் ெதாடர்ந்து ெகாண்ட 
இருக்�றது. �ன அரசு தன் ஒேர 
�னா என்ற ேகாட்பாட்�ல் �க 
உறு�யாக இருக்�றது. தாய்வான் 
தனது நாட்�ன் த�ர்க்கேவ 
மு�யாத ஒரு பகு� என்பேத �ன 
அர�ன் ெகாள்ைக. ேபார்ெதாடுத்-
தால் அெம�க்காவும் அதன் ேநச 
நாடுகளும் தாய்வானுக்கு ஆதரவா-
கக் களத்�ல் கு�க்கும் என்றும் உல-
களா�ய ெபாருளாதாரத் தைடக்கு 
�னாமுகம் ெகாடுக்க ேவண்��ருக்-
கும் என்பதும் �னா�ன் �ரதான 
கவைல. �னா இந்ேதா - பசு�க் 
�ராந்�யத்�ல் த�ெயாரு வல்-
லரசாக, ெபாருளாதார சக்�யாக 
உருெவடுக்க ேவண்டும் என்பேத 
�னா�ன் �ரதான இலக்ேக த�ர, 
ேபா�ல் இறங்� பல �க்கல்க�ல் 
மாட்�க் ெகாண்டு இலக்குகைளத் 
தவற �டுவதல்ல என்ப�ல் �னா 
கறாராக இருக்�றது.

ெபரும்ேபாைர ஏற்படுத்தலாம் 
என எ�ர்பார்க்கப்பட்ட மற்ெறாரு 
இடம் ரஷ்ய �ராந்�யம்.

ரஷ்ய ெபரும் �ராந்�யத்�ல் ஒரு 
அேகார யுத்தம் �ளர்ந்ெதழுந்து 
��க்கலாம்; அது அப் �ராந்�யத்-
ைதயும் தாண்�ச் ெசன்று பல்ேவறு 
�ைளவுகைள ஏற்படுத்தலாம் 
என்ெறாரு பதற்ற �ைல கடந்த 
நான்கு வாரங்களாக �ல� வந்தது. 
கடந்த 16ம் �க� �ைடக்கப்ெபற்ற 
தகவல்க�ன் �ரகாரம் உக்ேரன் 
எல்ைலேயாரமாக ரஷ்யா கு�த்து 
ைவத்�ருந்த ஒரு லட்சத்துக்கும் 
ேமற்பட்ட பைட�ன�ன் ஒரு 

பகு�ைய வாபஸ் ெபறத் ெதாடங்-
��ருப்பதாக அ�ய மு��றது. ஏற்-
கனேவ உக்ேர�ல் ஒரு பகு�யாக 
�ளங்�ய ���யாைவ 2014ம் 
ஆண்டு மார்ச் மாதம் ரஷ்யா பைட-
ெயடுப்�ன் மூலம் ஆக்�ர�த்-
துக் ெகாண்டது. உலகமும் அைத 
நாளைட�ல் மறந்து ேபானது. 
தற்ேபாது ரஷ்யா உக்ேரைனயும் 
ஆக்�ர�த்து தன்னுடன் இைணத்-
துக் ெகாள்ளலாம் என ரஷ்யா கரு-
து�றது என்பைத �ட எப்ேபாது 
ேவண்டுமானாலும் அது நடக்க-
லாம் என்ற அச்சம் உக்ேரனுக்கு 
2014 முதேல ஏற்பட்டு �ட்டது.

���யா �பகற்பத்ைத ரஷ்யா 
தன்னுடன் இைணத்துக் ெகாண்ட-
தும் தான் பாதுகாப்பற்ற �ைல�ல், 
ரஷ்ய கர�க்கு முன்பாக சுண்ெட�-
ையப் ேபால உணரத் தைலப்பட்ட-
தால் உக்ேரன் தன் பாதுகாப்புக்காக 

அெம�க்காைவயும் ஐேராப்�ய 
நாடுகைளயும் ேநாக்� சாயத் 
ெதாடங்�யது. இது சர்வேதச அர�-
ய�ல் இயல்பானதுதான்.

உண்ைம�ல் உக்ேரைன ஆக்-
�ர�க்க ேவண்டும் என்ற எண்-
ணத்�ல்தான் �ளா��ர் புட்�ன் 
காய்கைள நகர்த்�னாரா அல்லது 
தன் வாசேலாரம் அெம�க்க தைல-
ைம�லான ேநட்ேடா அைமப்பு 
வந்து �டுவைத எவ்வாேறனும் 
தடுத்து�ட ேவண்டும் என்பதற்-
காக இந்த ேபார்ப் பூச்சாண்�ைய 
அவர் அ�ழ்த்து �ட்டாரா, ெத�ய-
�ல்ைல.

ஏற்கனேவ இது ேபான்ற ஒரு 
சம்பவம் 1962ம் ஆண்டு அெம�க்-
காவுக்கு அண்�த்ததாக நைடெபற்-
றது. அெம�க்கா�ன் புேளா�டா-
�ல் இருந்து சற்று ெதாைல�ல் 
அைமந்�ருக்கும் �ேவ �யூபா. 
அங்ேக ரஷ்யா ஏவுகைணத் தளங்-
கைள �றுவ ஆரம்�த்தது. அணு 
ஆயுதங்கைள சுமந்து ெசல்லக் 
கூ�ய �மானங்கைள அனுப்� 
ைவத்தேதாடு அைவ இறங்கக் கூ�-
யதாக �மான �ைலயத்ைதயும் 
புனரைமத்தது.

இதன்�ன்னர் ஏவுகைணகளும் 
ரஷ்யா�ல் இருந்து கப்பல்கள் 
மூலம் �யூபாவுக்கு அனுப்� 
ைவக்கப்பட்டன. உளவுத்துைற 
மூலம் �யூபா�ல் என்ன நடக்�-
யது என்பைத அ�ந்து ெகாண்ட 
அன்ைறய அெம�க்க ஜனா�ப� 
ேஜான் ெகன்ன�, �யூபாைவ ஆயு-
தமயப்படுத்துவைத உடன�யாக 
�றுத்தும்ப� ரஷ்ய அ�பர் குரு-

ேஷ�டம் ேகட்டுக் ெகாண்டார். 
ஆனால் குருேஷவ் காது ெகாடுத்த-
மா��த் ெத�ய�ல்ைல என்பதால் 
�யூபாைவ �டல் காஸ்ட்ேரா ைகப்-
பற்றும் சமயத்�ல் அெம�க்கா அச-
மந்தமாக நடந்து ெகாண்டது ேபால 
இவ்�டயத்�லும் ேகாட்ைட 
�ட்டால் அெம�க்கா�ன் வாச-
�ேலேய ரஷ்யா�ன் ஏவுகைண-
கைள எ�ர்ெகாள்ள ேவண்��-
ருக்கும் என்பைத உணர்ந்த ேஜான் 
ெகன்ன�, �கக் கடுைமயாக 
நடந்து ெகாள்ளத் �ர்மா�த்தார். 
ஏென�ல் �யூபா�ல் அணுவா-
யுத ஏவுகைணகள் �றுத்தப்படுமா-
னால் ெமக்�ேகா, ெவா�ங்டன், 
புேளா�டா, �ண்ெவ� ஏவுதள-
மான ேகப் ெகனவரல், பனாமா, 
ெதன்�ழக்கு அெம�க்க �ரேதசங்-
கைள ேநாக்� ரஷ்யா�னால் ஏவு-
கைணத் தாக்குதல்கைள நடத்த 

மு�யும் என்பது அெம�க்கா�ன் 
அச்சம். நடுத்தர �ச்சு ஆற்றல் 
ெகாண்ட அணுவாயுத ஏவுகைண-
கேள �யூபா�ல் �றுத்� ைவக்கப்-
படப் ேபாவதாக அெம�க்கா கரு�-
யது.

எனேவ 1962 அக்ேடாபர் 22ம் 
�க� ெவள்ைள மா�ைக�ல் 
இருந்து ஜனா�ப� ெகன்ன� ஒரு 
உத்தரைவ �டுத்தார். �யூபா�ல் 
தளங்கைள அைமப்பைதயும் ஏவுக-
ைணகைள �றுத்துவைதயும் ரஷ்யா 
உடன�யாக �றுத்த ேவண்டும். 
அைத நாம் எ�ர்த்து �ற்ேபாம். 
இந்ெநருக்க� ஒரு உலகளா�ய 
அணுவாயுத யுத்தமாக மா� எமது 
வா�ல் ெவற்�யானது சாம்பலாக 
�ழலாம். ஆனாலும் நாம் இவ்�-
வகாரத்�ல் �ட்டுக் ெகாடுக்கப் 
ேபாவ�ல்ைல.

இன்று முதல் �யூபாைவச் 
சுற்� கடற்பைட முற்றுைகைய 
அெம�க்கா ஆரம்�க்�றது. எமது 
அனும��ன்� எந்தக் கப்பலும் 
�யூபா துைறமுகத்ைத அைடய 
மு�யாது என்பதாக அெம�க்க 
அ�ப�ன் ேபச்சு �கக் கடுைம-
யான ெதா��ல் அைமந்�ருந்தது. 
�யூபாைவ ஏவுகைணகள் ஏந்�ய 
ரஷ்ய கப்பல்கள் அண்�த்த �ைல-
�ேலேய அெம�க்கா இக்கடல் 
முற்றுைகைய ஆரம்�த்ததால், 
அடுத்ததாக என்ன நடக்கும்; ரஷ்ய 
ேபார்க் கப்பைல அெம�க்கக் கடற்-
பைட ம�க்கும்ேபாது ேமாதல் 
�ைல ஏற்படுமா என்ெறல்லாம் 
உலக நாடுகள் புருவங்கைள உயர்த்-
�ன. உண்ைமயாகேவ மற்ெறாரு 
ெபரு யுத்தத்ைத ேநாக்�ேய உலகம் 
நகர்ந்து ெகாண்�ருந்தது என்பது 
உண்ைமதான். 

இக்கடல் முற்றுைக ஒரு மாதமும் 
4 நாட்களும் ��த்தது. ஆயுதங்-
கைள அனுப்ப மாட்ேடாம் என 
ரஷ்ய அ�பர் உறு�ய�த்தார். 
அெம�க்க அ�பேரா, ஏற்கனேவ 
�றுத்தப்பட்ட அைனத்து ஏவுக-
ைணகளும் அகற்றப்பட ேவண்டும் 
என்ப�ல் உறு�யாக இருந்தார். 
�ன்னர் ரஷ்யா அதற்கு இணக்-
கம் ெத��த்தேதாடு, இரண்டாம் 
உலகப் ேபா�ன் �ன்னர் உலகம் 
முகம் ெகாடுத்த ெபரும் ேபார் அச்-
சுறுத்தல் மு�வுக்கு வந்தது.

உக்ேரன் ேநட்ேடா அைமப்�ன் 
உறுப்பு நாடானால் தன் �ராந்�யத்-
�ல் அெம�க்கா�ன் ஏஜண்டாக 
உக்ேரன் மா��டும், அது தமக்கு 
ஆபத்து என �ளா��ர் புட்�ன் 
கருதுவைத 1962 �யூபா ெநருக்க�-
ேயாடு ஒப்�டலாம். ஒரு சண்�யன் 
தன் ஏ�யா�ல் இன்ெனாரு சண்-
�யனுக்கு இடம�க்க மாட்டான் 
அல்லவா!

இந்த 'ேபட்ைடச் சண்�யன்' 
ேகாட்பாடு உலக அர�யல் வரலாற்-
�ல் முக்�யமான இடத்ைத வ�க்-
�றது. ேபட்ைடச் சண்�யனான 
இராவணன் �ைதையக் கவர்ந்து 
ெசல்ல, ெபரு யுத்தம் ெவ�த்த-
தாக இராமாயணம் ெசால்�றது. 
முதலாம் உலகப் ேபாருக்கான பல 
காரணங்கள் இருந்த ேபா�லும் 
�ரதானமான - ெவௗிப்பைடயான 
காரணம் ேபட்ைடச் சண்�யைன 
�ைனவு படுத்துவதாகேவ இருக்-
�றது. ஒஸ்ட்�யா - ஹங்ேக� ேபர-
ர�ன் ஆர்ச்�யூச் இளவரசனான 
ஃ�ரான்ஸ் ேபர்�னன்ட் தன் 
மைன�யுடன் ேசர்�யா�ன் தைல-
நகரான சர�ேவாவுக்கு �ஜயம் 
ெசய்தார். இவர் மு�க்கு�ய இள-
வரசர். ெபாஸ்�யாைவ ஹங்ேக� 
அடக்� ஆள்வது ��க்காத ேசர்�ய 
��ரவாதக் கும்பைலச் ேசர்ந்த 
அறுவர் இளவரசைரத் தாக்கத் 
�ட்டம் வகுத்தனர். 1914ஜ�ன் 28ம் 
�க� இளவரசர் ேபர்�னன்டும் 

மைன� ேசாஃ�யும் �றந்த கா�ல் 
சர�ேவா ெதருக்க�ல் பவ� வந்-
தேபாது இருவரும் சுட்டுக் ெகால்-
லப்பட்டனர். ேபட்ைடச் சண்�-
யன் �டுவாரா? ஒேர மாதத்�ல், 
1914 ஜ�ைல 28ம் �க� ஹங்ேக�ய 
ேபரரசு ெபாஸ்�யா �து யுத்தப் 
�ரகடனம் ெசய்தது. அக் காலத்�ல் 
�ணக்குக�ல் தைல�ட்டு, மத்�-
யஸ்தம் ெசய்வதற்கு ஐ.நா ேபான்ற 
உலக அைமப்புகள் இல்ைல. 
அன்ைறய உலகம் �ல ேபரரசர்க-
ளால் அவர்க�ன் �ருப்பங்களுக்கு 
அைமய ஆளப்பட்டு வந்தது. இந்த 

யுத்தம் 1918 நவம்பர் 11ம் �க�-
வைர ��த்தது. யுத்தம் மு�ந்த 
ேபாது இரண்டுேகா� ேபர் இறந்-
�ருந்தனர். ேமலும் இரண்டுேகா� 
ேபர் காய முற்�ருந்தனர். காரணம் 
அன்ைறய ேபட்ைடச் சண்�யர்க-
�ன் தைலக்கனம்!

ஆனால் இன்ைறக்கு இவ்வாறு 
தைல ெகாழுத்த �ர்மானங்கைள 
எடுப்பது �ரமமானது. ேஜார்ஜ் புஷ் 
ஈராக்�து ஒரு தைல ெகாழுத்தத் �ர்-
மானத்ைத எடுத்�ருந்தார். ஆனால் 
அதன்�ன்னால் ஐேராப்�ய நாடுக-
ளும் இணக்கம் ெத��க்கக் கூ�ய 
ஒரு நாசகார �ட்டத்ைத அெம�க்கா 
ைவத்�ருந்தது. ஈராக்�து தாக்குதல் 
என்பது அவசர க��ல் எடுக்கப்-
பட்ட ஒரு மு�வு அல்ல �ளா�-
�ர் புட்�ன் பைடகைள வாபஸ் 
ெபறுவது ேபால பாவைன ெசய்து 
உக்ேர�ன் ேநச நாடுகள் அசந்�-
ருக்கும் ஒரு சமயத்�ல் உக்ேரைனத் 
தாக்�க் ைகப்பற்ற �ைனத்�ருப்ப-
தாக அெம�க்கா கருதுவதால்தான், 
உக்ேரன் �து பைடெயடுக்கும் 
சாத்�யங்கள் அப்ப�ேய இருப்ப-
தாக ேஜாைபடன் கூ��ருக்கலாம். 
உக்ேரன் எல்ைலேயாரமாக ஒரு 
லட்சத்துக்கும் ேமல் பைடகைளக் 
கு�த்து�ட்டு ேபார்ப்ப�ற்�தான் 
ெசய்ேதாம் என்று இப்ேபாது ரஷ்ய 
அ�பர் சமாதானம் கூ��ருப்பது 
நம்பும்ப�யாக இல்ைல.

புட்�னுக்கு மறுப�யும் ேசா�யத் 
ரஷ்ய ஒன்�யத்ைத �ளவும் கட்ட-
ைமக்க ேவண்டும் என்ற இலக்கு 
உள்ளது. அதன் ஒரு கட்டமாக 
உக்ேரைன ரஷ்யாவுடன் இைணந்-
துக்ெகாள்ள அவர் �ரும்பு�றார். 
அதன்�ன்னர் ேபச்சுவார்த்ைதகள் 
மூலமாக அல்லது ேவறுவ�க�ல் 

பக்கத்து நாடுகைளயும் இைணத்து 
ஒரு ஒன்�யமாக, ஐக்�ய அரபுகு�-
யரசு/ ஐேராப்�ய யூ�யன் ேபான்ற 
ஒரு அைமப்பாக ேசா�யத் ஒன்�-
யத்ைதக் கட்� எழுப்ப அவர் �ட்ட-
�டுவதாகத் ெத��றது.

இது இப்ப� இருக்க, உக்ேரன் 
- ரஷ்ய ேமாதல் �கழ்ந்�ருந்தால் 
தமக்கு அது சாதகமாக இருந்�ருக்-
கும் என்று ஒரு நாடு �ைனக்குமா-
னால் அது �னாவாகேவ இருக்க 
மு�யும்.

ரஷ்ய – உக்ேரன் ேமாதல் �ைல 
எவ்வாறு உருெவடுக்கும் என்பைத 

�க உன்�ப்பாகக் கவ�த்து வந்த 
�னாவுக்கு பைட குைறக்கும் ரஷ்-
யா�ன் பு�ய அ��ப்பு ஏமாற்றம் 
அ�த்�ருக்கலாம். யுத்தம் நைட-
ெபற்றால் அெம�க்க, ஐேராப்�ய 
நாடுகள் அந்த யுத்தத்ைத எவ்வாறு 
எடுத்துக் ெகாள்ளும்? ப�ல� 
தாக்குதல்கைள நடத்துமா? உக்ேர-
ைனக் காப்பாற்ற இராணுவ ��யா-
கத் தைல�டுமா? ெபாருளாதார 
முட்டுக் கட்ைடகள் ரஷ்யாவுக்கு 
எ�ராக ெகாண்டு வரப்படுமா? என்-
ெறல்லாம் �னா உன்�ப்பாக கவ-
�த்து வந்துள்ளது.

ஏென�ல் ரஷ்யாவுக்கு உக்ேரன் 
�து கண் என்றால் �னாவுக்கு 
தாய்வான் �து கண். ரஷ்ய ஆக்-
�ர�ப்ைப உலக நாடுகள், கு�ப்-
பாக அெம�க்கா, வாய் �ச்ேசாடு 
�றுத்�க் ெகாள்ளுமானால், உல-
களா�ய சலசலப்புக�ன் �ன் 
எல்லாம் அைம�யா� �டுமானால் 
தாய்வான் �தான �ன ஆக்�ர�ப்-
புக்கு அைத உதாரணமாகக் ெகாள்-
ளலாம் என �னா �ட்ட�ட்டுவதாக 
அெம�க்க அவதா�கள் கருத்து 
ெவ��ட்டுள்ளனர்.  அேத சமயம் 
உக்ேரன் ஆக்�ர�ப்ேபாடு �ன ஆக்-
�ர�ப்ைப ஒப்�ட இயலாெதன்றும் 
தாய்வாைன �னா �ழுங்�னால் ஏற்-
படக் கூ�ய �ன் �ைளவுகள் பாரதூ-
ரமாக இருக்கும் எனவும் ஆய்வாளர்-
கள் கருது�ன்றனர். �னா�ன் கடல் 
பட்டுப்பாைதத் �ட்டமான one belt 
and Road Initiative �ட்டத்துடன் 
உத்ேதச தாய்வான் ஆக்�ர�ப்பு ஒப்-
�டப்படுவதால் அப் �ராந்�யத்�ல் 
அந்த அளவுக்கு �னாவுக்கு ஐேராப்-
�ய அெம�க்க நாடுகள் இடம் 
ெகாடுக்காது என்ற ஒரு பார்ைவயும் 
உள்ளது.

யுத்தம் நிகழாதா என எதிர்பார்த்திருக்கும் சீனா!

ேபட்ைடச் சண்டியனாக 
உருெவடுத்திருக்கும் புட்டின்

அருள் சத்�யநாதன்

�யூபா�ல் ரஷ்யா அைமக்க�ருந்த ஏவுகைண தளத்துக்கான 
ப�கள் நைடெபறுவைத �த்த�க்கும் படம்

கடல் முற்றுைக ெதாடர்பான ெசய்�
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ஆைச ம�தனுக்குப்
பைகெயன்று புகன்றனர்
ஆன்ேறார் ஆனால்
எனக்ேகா இன்று
�ைச பைகயா�
�ற்�றேத!
�ன்ேன என்னவாம்
என் தைலமு� எல்லாம்
கன்னங் கேரல் என்�ருக்க
�ைச�ல் நாலும�ர்
நைரகாட்� எந்தன்
முதுைமக்குக்
கட்�யம் கூறு�றேத!
எனக்கு வரும் �னத்துக்குச்
�ைரத்�டலாம் �ைச�ைன
என் ெசயலாம்! �ன்னர்
‘�ைச ைவச்ச ஆம்�ைள’யாய்
நா�ருக்க மு�யாேத!

கண்க�ரண்ைடயும்
மூ�க் காத்�ருக்�ேறன் 
உன் காதல் 
ெவ�ச்சம் வரும்வைர

கடல் �ெரன �ைனத்து
ஓ� வரு�ேறன்
கானல் �ரா�க் காதேல
கணத்�ல் மைற�றாய்

என் க�ைத வ�க�ன்
ெபாருள் ஆ�றாய்
காதல் துன்பத்ைதத்
தூ�த் தூ�

�லகும் ேபாது
ெநருங்� வரு�ேறன்
ெவறுக்ைக�ேல 
ெநாருங்�ப் ேபா�ேறன்

மாசற்ற க�ைத
� ஆ�றாய்
மனதுக்குள் என்றும்
�ைலத்து இருக்�றாய்

�ைழயாக
� வரு�றாய்
�ைழ என்ைனச்
ச� ெசய்�றாய்

�ரபஞ்ச மாையக்குள் 
�யா�த்�ருக்�றாய்
�று து� ேபால்
நாேனா அைலந்து ���ேறன்

ெபரும் �ரளயமாய்
உருவா�றாய்
�று இதயத்துள் 
அைடக்கலமா�றாய்

�ைலயான
ந�யாக ��ருக்�றாய்
கடல் நான் காத�க்கேவ
உன்ைனத் ேத� வரு�ேறன்

எப்ெபாழுதும் எ�லும்
க�ைத ஆ�றாய்
என் எழுதுேகாைல
ஊன்றமுன்னேர

பாசமுடன்
ப�ந்து வா
பு� �து என்ைனப்
பு�ந்து ெகாள்ள

���ன் வ�ையப்
புறக்க�க்க மு�ய�ல்ைல
ஆத்மார்த்தமாக
வ�ேயாடு வாழ்�ேறன்

சுற்�லும்
படர்ந்து ெசல்�ேறன்
உன்ன�ையப் பற்�க் ெகாண்ட
காதல் ெகா� நான்

காலம் ��ந்தாலும்
ேநரம் இருந்தாலும்
ேபசத் ெத�ந்தாலும்
மு�ய�ல்ைலேய

தூரம் இல்லாத
��வும் காணாத
உலகம் அரு�ல் இருந்தும்
உறவாட மு�ய�ல்ைலேய

இனம் மாறாத
குலம் ��யாத
ஈர் உ�ர் ஒன்றாக 
மு�ய�ல்ைலேய

சண்ைடகள் அ�யாத
துேராகங்கள் பு�யாத
இரு மனம் இருந்தும்
இைணய மு�ய�ல்ைலேய

காலம் க�ந்�ருந்தும்
வாசல் �ரந்�ருந்தும்
காத்�ருப்புக்கள் ஏன் ெதாடர்�றது

எது இன்று
எைத தாண்�
எங்கு ேபா�றது

இதுவும் கடந்துதாேன ேபாகும்

ெமா��ன்� ம�த�ல்ைல
ம�த�ன்� ெமா��ல்ைல
பூ��ல் ேப�டும் ெமா�கள் 
யாவுேம தாய்ெமா�
யாவர்க்கும் உ�த்தாகும் ெமா�

மு�ேயா�ல்லத்தாயாய்
அநாைதயா�றது தாய் ெமா�கள்
ெமா�கைள தத்ெதடுக்�ன்றனர்
ெமா�கள் கலந்து தாய்ெமா�கள்
அ�ந்தனேவ 

தா�ட�ருந்து ��ந்த �சுவாய்
�ைளெமா�கள் பலவா�ன
தா�ைன மறந்த �ள்ைளகளாய்
�ைள ெமா�கள் தாய்ெமா�ைய மறந்தன

தாய்ெமா� மறந்தவன்
தாைய மறந்தவனா�ன்றான்
�றெமா�கள் ப�ல்வது தவறல்ல
தாய்ெமா� மறுப்பது தவறு 

தாய்ெமா� ேபணுேவாம்
தாையப்ேபணும் மகவாய்
தாய்ெமா� இலக்�யங்கள் பைடப்ேபாம்
தாய் ெமா� வளம் ெபறேவ 

என் வாழ்�ல் 
எனக்கு �கவும் ��த்த நாள்
என் காத்�ருப்புக்குள் 
நான் கலந்து ேபாகும் நாள்
நான் வாஞ்ைசயுடன் 
ெகாண்டாட �ைனக்கும் நாள்
என் வார்த்ைதக�ல் 
அ�க்க� ெமா�யப் படும் நாள்..
அது தான்
என் தந்ைத�ன் �றந்த நாள்...

ப�னாறு குழந்ைதகளுக்குள் 
�றந்து வளர்ந்தாய் ஒருவராய்
உன் முயற்�ேலேய ெமாத்தமாய் ப�ன்று
அைனவ��ருந்தும் த�த்துவமாய் ெத�ந்த
உன்னதமானவேர �...

கஷ்டம் என்று வாய் �றந்து ெசான்ன�ல்ைல 
உன் வ�கைளயும் � காட்�க் ெகாண்ட�ல்ைல
ேகட்டதற்ெகல்லாம் ப�ல�த்தாய்
நான் ேகட்டெதல்லாம் வாங்�த் தந்தாய்..

என்ைன ஒரு இளவர�யாகப் பார்த்தாய்
என் உயர்வுகளுக்காய் 
முழு மூச்சாக �ன்று ேபாரா�னாய்

என் காவலா� அல்ல �
என் வரேம...
சத்தமாய் ெசால்�ேறன் நான்
என் காவலா� அல்ல �
என் உ��ல் கலந்த உத்தமர் �

என் ஆைசெயல்லாம் 
ேவறு ஒன்றும் அல்ல
என்ைனக் குழந்ைதயாக 
அரவைணக்கும் உன்ைன 
என்றுேம என்ேனாடு நான் 
அைணத்�ட ேவண்டும்...
எனக்காக � பட்ட �ரமங்கைள 
எல்லாம் மறக்குமளவுக்கு
உனக்காகவும் ெகாஞ்சம் 
வாழ்ந்�ட ேவண்டும்
அவ்வளேவ...

எப்ேபாதுேம என் �ரார்த்தைனகள்
ஒன்ேற ஒன்று தான்
இன்று ேபால் என்றும் 
உன் நலம் ேவண்டு�ேறன்...

புன்னைக மாறா 
உன் வதனத்ைதப் பாரத்தவாேற 
நகர ேவண்டும் என் ஒவ்ெவாரு நாட்களும்
இ�ைமயாக...

பல்லாண்டு காத்தி ருந்து
பதவியில் இைணந்து ெகாண்ட
நல்லா சிரியர்; ெதாண்டர்
நலமுடன் வாழ்க நீடு!
பள்ளியில் மாணாக்கர் தம்
படிப்பிேல கவனம் ைவத்து-
உள்ளத்துத் தூய்ைம ேயாடு
உண்ைமயாய் ேசைவ தாரீர்!

ெபற்றதாம் அறிைவ ேமலும்,
ெபருக்கிட ேவண்டும் நீவிர்!
கற்றைல இறுதி மட்டும்
கணக்காயர் ேபண ேவண்டும்!
மற்றவர் ேபாேல இன்றி
மகத்துவம் ெபற்ற நீங்கள்
பற்றுடன் மாணாக் கர்க்குப்
பண்ைபயும் ஊட்ட ேவண்டும்!

ேபாைதக்கு அடிைம யாகிப்
ெபால்லாங்கி ெசய்யும், ெயல்லாப்
பாைதைய அவர்கள் விட்டுப்
பண்புடன் வாழக் "கல்விப் - 
ேபாைதைய ஊட்ட ேவண்டும்;
ெபாறுைமையக் காக்க ேவண்டும்!
ேதாதான கல்வி உங்கள்
ெதாண்டினால் சிறக்க ேவண்டும்!

�ஞ்சுகைள �ய்த் ெத�யும்
ெப�ய ம�தர் கூட்டேம
குஞ்சுகைள�ற�ல் மூடும்
ேகா�கைளக் ெகாஞ்சம் பாரும்

மானக் கண்�ல் குத்தும்
மாந்தர் கூட்டேம ேகளும்
ஊணக் கண்ணுக் ெகல்லாம்
இருளும் ஔியும் ஒன்ேற

ெபாறாைம ��ல் எ�யும்
ப�த்தார் உலேக பாரும்
�றுைம எண்ணம் ெகாண்டார்
�றப்ப �ல்ைல காண்�ர்

சந்ேதகத் தன�ல் ேவகும்
சாத்தா�ய இனேம ேகளும்
சந்ேதாசம் என்பது மட்டும்
சந்த�க்கு�ல்ைல ெசாட்டும்

சுட்டும் �ரலால் எம்ைம
சுட்�டும் இனேம ேகளும்
மட்�ல்லா உம் குைறகள்
மைறப்ப ேதேனா மண்�ல்

�ைளயும் ப�ைர எ�க்கும்
�ணர் இனேம பாரும்
இைளயவர் ைக�ல் தாேன
இ�ெயாரு உலகம் மலரும்

இருகப்பிடித்திருந்ேதன்...

ஓர் நாள்!
கருகி ெவடித்தெதன் உலகம்!
உருகி உருகி 
ெமழுகாய் கைரந்த காதல்...
உைறந்து இன்னும் 
வலியாய் படிந்தது
மனதுள்!

ெநலிந்ேதாட பாைதயில்லா
ெகாதிக்கும் துன்ப நதி,
ெநஞ்சுக்குள்
ெவந்து ெவந்து...

மனதுக்குள் ேசர்த்து ைவத்த
மலர்கள் எல்லாம் கருகிப் ேபாயின!
மணந்து நான் வளர்த்த மலர்
மணம் முறிய மர்த்துப் ேபாயின!

இனி,
சருகுகள் தான் மிச்சம்

உலர்ந்து ேபான 
உறவின் 
உயிர்க் ெகாடி,  
உதிரெமன உருகிய விழிகள்!

உயிரின் 
உதிரம் 
உைறந்து படிந்து ேபானேதா?

உலர்ந்து உைடந்தது 
படர்ந்து நின்ற உறவு!
சிைதத்து வீழ்த்தப்பட்ட - என்
அடர்ந்து நின்ற காடு!

ெகாதித்த மனதுள்
எல்லாம் கருகிட,
ெகாடுைம நச்சு மரமாய்
நின்றது!

விைதத்தவர் யாேரா?
வீனாய்ப் ேபானது என்னேவா
விரிந்து தடித்த என்
விருட்சம் தான்!

மனங்களுக்குள்
விடம் விைதத்து,
மணம் சிைதத்து,
விவாகம் அறுத்து,
மைனைய இடித்து,
விைளயாட்டு?

மைழ வரும் 
மனங்கள் மலரு!
மறுபடியும்
மதிலாய் உயரும்!

இயமேன!
இனியும்,
நச்சு மரம் 
நடுவாேயா?

என்.பாரத்
மா�ப்பாய்

இணு�ல் வா�சன்

ஷப்ரா இல்முத்�ன்
அட்டாைளச்ேசைன

ஜ�லா முஸம்�ல், ஏறாவூர்

அ�லா ஜவுபர், ஏத்தாைள புத்தளம்

வரக்காமுைறயூர் ரா�க் 

உன் ��க�ல்
என் ��கள்
��த்ததும்
ெதாைலந்து ேபா�ன்றது
ெமா�கள்
�ஞ்சு�ன்றது
ெமௗனம் மட்டும்தான்
என்ன ெசய்ேவன்

ெமௗனம்
அவள் மரணித்தும்...

 ந.ேயாகா -ெகாழும்பு 10
யார் யார்தான் ெசான்னாலும்
அழுதழுது ெதாடச்சாலும் 
பா�மக ஓ ெநனப்ப அ��டதான் மு�யைலேய............... 
 
ஓ ேபற பச்ச  குத்� 
ஊருக்குள்ள வலம்வந்ேதன் 
ஊரும் அத பார்க்க�ல 
மைன��னு நான் ெசான்ேனன் .................
க� ப�ச்� க�ப�ச்� ைவரமுத்து ேபலாேனன்
 
காத�க்க ேவணாமுன்னு 
ஊருக்குள்ள ெசால்லுவாங்க 
காத�ச்ச �ன்னாேல 
அைதேய நானும் ெசால்லுரண்� ..............
பூெவல்லாம் சருகாச்�
கண்�ெரல்லாம் ரத்தமாச்� 
நாம ஒன்ன ேசர்ந்து வாழ 
ஓ உசுேர தைடயுமாச்� ................
 
ஒன்ன எண்� ேகாட்ைட ஒன்னு 
இதயத்துல கட்� வச்ேசன் 
ஒன்றா  கு� ேபாகும் முன்ேன 
ஓ உசுரு ேபா�டுச்ேச 
ஏேனா இந்த வாழ்க்ைக என்று 
எண்� எண்� சாகுரண்� 
என் ெநலம ெத�ஞ்�கூட 
கடவுள் மனசு இறங்கல� .....................
 
பட்டாட �யும் கட்� 
பவளத்ேதாட கனவு கண்ேடன் 
நூலாட கட்� இன்று 
வாய் ேபசா பூச்சான............ 
ஒன்ன ேபால ெபாண்ணு ஒன்ன 
உலகத்துல கண்ட�ல்ல 
இன்ைறேயாட இந்த ெபாண்ண 
நானும் காண ேபாற�ல்ல ............

தாய்ெமாழி

�றெமா�கள் ப�ல்வது தவறல்ல
தாய்ெமா� மறுப்பது தவறு 

தாய்ெமா� ேபணுேவாம்
தாையப்ேபணும் மகவாய்
தாய்ெமா� இலக்�யங்கள் பைடப்ேபாம்
தாய் ெமா� வளம் ெபறேவ 

அ�க்க� ெமா�யப் படும் நாள்..

உன் முயற்�ேலேய ெமாத்தமாய் ப�ன்று
அைனவ��ருந்தும் த�த்துவமாய் ெத�ந்த

இது 
உனக்கான 
நாள்ஏக்கத்தின் வலி

புதிய உலகம்

காதல் குருவி

வயிற்றுக்கு தைலதுவட்டும்
மரக்கறி ேமைடகள்
இடி மின்னல் அடித்து
கருகிக் கிடக்கின்றன

லயன் கம்பராக்களின்
அடுப்படியில்
சூரியன் உதிக்கவில்ைல

நடுத்தர வர்க்கத்தின்
முகத்தில்
கரு ேமகக் கூட்டங்கள்

சந்ைத வியாபாரிகள்
வானத்ைத சபித்து
சரித்திரம்
எழுதுகிறார்கள்

பணக்கார கூட்டம்
ெவட்கத்தில் தைலகுனிந்தபடி
ஓரிரு வாடின மரக்கறிகைள

வாங்கி
அடி வயிற்ைறப்பிடித்தபடி
காருக்குள் ஒளிகின்றனர் 

வானத்தின் முகத்தில் 
விசக்கருத்தால் அப்பிய
வாசைனப் பவுடரின் மயக்கத்தில்
வீழ்ந்த மானுடம்
கிழிந்த ஆைடயுடன்
நிர்மாணமாய் கிடக்கிறது

பட்டினிச் சாவு வருமுன்
தம் பாவக் கைறகைளப் ேபாக்கி
இடி மின்னலின் 
சாபத்தில் இருந்து விடுதைலயாகி
வயலுக்குள் நாற்று நட்டு
ேதாட்டத்திற்குள் இரத்தம் பாய்ச்சி
புது ேமைடகளில் நாற்று நடுேவாம்
ேதாட்டம் ெசழித்து வளரும்

மயக்கத்தில் 
வீழ்ந்த மானுடம்

இக்பால் அ�

-ஷ� ஸா�க்

�லவூர்ச் �த்�ரேவல்
�ருேகாணமைல
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-க� ம� 
அ. ெகௗ�தாசன்

ஆலங்ேக� �ழக்கு
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குறிபொக இலஙமகக்கும் சீனாவுக்கும் 
இமையிலான உறவுகள் இந்தியாவுக்குப 
பொட்டி நிமலபயானமற ஏற்ெடுத்தியிருப-
ெதால் இலஙமகயுைனான உறமவ ஸ்தி்ரபெ -
டுத்துவதற்பக புதுடில்லி அதிக முமனபபுக்-
காட்டி வருகிறது.

இந்நிமலயில், தமிழ் ைக்களின பி்ரச்சிமன -
கள் குறித்து இந்தியா எந்தளவுக்கு அழுத்தங-
கமளக் பகாடுக்கும் எனெமதத் பதளிவாகக் 
கூற முடியாது. எனபவ, தமிழ்த் பதசியக் 
கூட்ைமைபபினர் தற்பொமதய தருணத்தில் 
தமிழர்களின பி்ரச்சிமனக்கு இந்தியாவிை-
மிருந்து அழுத்தத்மத எதிர்ொர்பெது எந்தள-
வுக்கு சாத்தியைானதாக இருக்கும் எனெது 
பதரியவில்மல.

எனபவ, தமிழ் ைக்களின பி்ரச்சிமன 
குறித்து இந்தியாவின கவனத்துக்குக் 
பகாண்டு பசனறுள்பளாம் என ைக்கள் ைத் -
தியில் பதாற்றபொட்மை ஏற்ெடுத்துவன 
மூலம் அடுத்து வ்ரக் கூடிய ைாகாணசமெ 
ைற்றும் உள்ளூ்ராட்சி ைனறத் பதர்தல்களுக்-
கான தயார்ெடுத்தல்கமள தமிழ் அ்ரசியல் 
கட்சிகள் ஆ்ரம்பித்துள்ளனவா எனற சந்பத-
கமும் இஙபக எழுகினறது. இந்நிமலயில் 
தமிழ் ைக்களின பி்ரச்சிமனக்குத் தீர்வு காணக் 
கூடிய வமகயிலான இதயசுத்தியான முயற்சி-
கமள உள்்ாட்டுக்குள் அதிகரிபெபத தமிழ் 
அ்ரசியல் த்ரபபுகளின கைமையாகினறது.

எனபவ, ொதுகாபமெ உறுதி பசயய 
ப்ொள இ்ராணுவம் அஙகு ஒரு சாவடிமய 
அமைக்க பவண்டும் எனறும் இந்த 
அறிக்மக ெரிந்தும்ரத்திருந்தது. இது தவி்ர, 
ப்ொளமும், சீனாவும் எல்மல பதாைர் -
ொன பி்ரச்சிமனகளுக்கு தீர்வு காண, பசய -
லிழந்த நிமலயில் இருக்கும் பசயல்முமற -
கமள மீண்டும் அைல்ெடுத்த பவண்டும் 
எனறும் அறிக்மகயில் கூறபெட்டிருந்தது.

இபதபவமள நிபுணர்கள் இதுெற்றி பதரி -
விக்மகயில், "எல்மலக்கு அருகில் வசிக் -
கும் ைக்கள் தாஙகள் எஙபக இருக்கிறார்கள் 
எனெமத பதளிவாக பதரிவிக்க பவண்டும். 
இவர்களால் ைட்டுபை ப்ொள எல்மலமய 
சரியாக ொதுகாக்க முடியும்" எனகிறார்கள்.

வம்ரெை நிபுணரும், ப்ொள நில அள -
மவகள் துமறயின முனனாள் தமலவரு -
ைான புத்தி்ா்ராயண் ஷப்ரஷைா இக்க -
ருத்மதக் கூறினார்.   இதுஒருபுறமிருக்க, 
ப்ொளத்தில் சுைார் 20,000 திபெத்திய அக -
திகள் வாழ்கினறனர். இந்தியாவில் இருந் -
தும் ெல திபெத்தியர்கள் ப்ொளத்திற்கு 
வருகிறார்கள். இந்தச் சூழலில் திபெத்தியர் -
களுக்கான வழிகமளயும் சீனா சமீெத்திய 
ஆண்டுகளில் மூடியுள்ளதாக குற்றச்சாட்டு 
பதரிவிக்கபெடுகினறது.

ப்ொளத்தில் கைந்த இ்ரண்டு ஆண்டு -
களாக சீனாவின அத்துமீறல்கள் இருபெ -
தாக பசயதிகள் பவளியாகி வருகினறன. 

இந்த அறிக்மககள் பதாைர்ொக தமல்கர் 
காத்ைண்டுவிலும் ஆர்ொட்ைஙகள் ்மை -
பெற்றன.  இது பதாைர்ொக ப்ொளத்தில் 
உள்ள சீன தூத்ரகம் கைந்த ைாதம் அறிக்மக 
ஒனமற பவளியிட்ைது.

“ப்ொளத்துைன சீனாவுக்கு எல்மலப 
பி்ரச்சிமன எதுவும் இல்மல. பொலி அறிக் -
மகயால் ப்ொள ைக்கள் குழபெைமைய 
ைாட்ைார்கள் எனறு ்ம்புகிபறாம்” எனறு 
சீன தூத்ரகம் தான பவளியிட்ை அறிக்மக -
யில் கூறியுள்ளது.

ைறுபுறத்தில் இந்தியா-சீனாவுக்கு 
இமைபய நிலவி வரும் எல்மலப பி்ரச்சி -
மனக்கு பதாைர்ந்து தீர்வு காண முடியாைல் 
இருக்கும் நிமலயில், சீனாவுைன உள்ள 
எல்மலப ெகுதிகளில் இந்தியா தனது 
இ்ராணுவ ்ைவடிக்மககமள சமீெத்தில் 
அதிகபெடுத்தியுள்ளது.

சீனாவுைனான எல்மலயில் அமைந் -
துள்ள லைாக், அருணாச்சல பி்ரபதசம், 
ஹிைாசலப பி்ரபதசம், உத்த்ரகாண்ட் ஆகிய 
ெகுதிகளில் இ்ராணுவ கட்ைமைபபு வளர்ச் -
சியுைன இ்ராணுவத்மதயும் நிறுத்தி மவப -
ெமதயும் இந்தியா அதிகபெடுத்தியுள்ளது.

இது பொனற கட்ைமைபமெ இந்தியா 
பைற்பகாள்வது புதிதல்ல எனறாலும், 
இந்தத் திட்ைஙகமள நிமறபவற்ற இருக் -
கும் அவச்ரமும் பவகமும் இஙகு கவனிக் -
கத்தக்கமவயாகும்.

கைந்த ஆண்டு, எல்மலப ெகுதியான 
லைாக்கில் இரு ்ாடுகளின வீ்ரர்களுக்கி -
மைபய ்ைந்த பைாதலில், 20 இந்தியப 
ெமையினரும், குமறந்தெட்சம் ்ானகு 
சீனப ெமையினரும் உயிரிழந்தனர். இத -
மனயடுத்து, எல்மலப ெகுதியில் இந்தி -
யாவின திட்ைஙகள் கவனத்மத ஈர்த்துள் -
ளன.

லைாக் பைாதமலயடுத்து, எல்மலப 
ெகுதியில் இந்தியா வீதிகள் அமைபெது, 
்ரயில் ொமதகமள இமணபெது, விைானத் 
தளஙகமள அமைபெது பொனற ெல்பவறு 
முயற்சிகமள பைற்பகாண்டு வருகிறது. 
இ்ராணுவ உெக்ரணஙகமள ்வீனைாக்கும் 
ெணியிலும் பெரும் முதலீடு பசயதுள்ளது.

"தற்பசயலாக எது ்ைந்தாலும், அதமன 
சைாளிக்க இந்தியாவிைம் ஒவபவாரு துமற -
யிலும் பொதுைான ெமைகள் உள்ளன" 
எனறு இந்திய இ்ராணுவ உய்ரதிகாரி 
ஒருவர்  பதரிவித்தார்.

காலாட்ெமை, பீ்ரஙகிபெமை, வான 
ொதுகாபபு, பீ்ரஙகிப ெமை வண்டிகள், கப -
ெற்ெமை ஆகிய பிரிவுகளிலும் புதிய பொர் 
உருவாக்கஙகளுக்கு இந்தியா அனுைதி 
அளித்துள்ளது. இந்த குழுக்கள் ொகிஸ் -
தான ைற்றும் சீனாவுைனான எல்மலப ெகு -
திகளில் அவச்ர கால கட்ைத்தில் பவகைாக 
முனபனற உதவும்.

இதில் ஒரு முக்கிய கட்ைைமைபபு திட் -

ைைாக, ஓர் முக்கிய ைமலப ொமதயில், 
கைல் ைட்ைத்திலிருந்து 4000 மீட்ைர்க -
ளுக்கு பைல் ஒரு சு்ரஙகபொமத அமைக்கப -
ெட்டுள்ளது.

இந்த சு்ரஙகபொமத விம்ரவில் பசயல் -
ொட்டுக்கு வ்ரவுள்ளது. உலகிபலபய மிகப 
பெரிய இரு வழி சு்ரஙகபொமதயாகவுள்ள 
இந்த சு்ரஙகபொமத, சீனாவின தடுபபுக்கா -
வல் இல்லாைல் இந்தியா தனது ெமைகமள 
முனபனடுத்து பசல்ல உதவும் எனற உள் -
ப்ாக்கத்தில் கட்ைபெட்டுள்ளது.

ெமைகமளயும் பொருட்கமளயும் 
பகாண்டு பசல்ல லைாக்கின எல்மலப 
ெகுதியில், இ்ராணுவம் முக்கிய வீதி நிர்ைா -
ணிபெதாக இந்திய உள்துமற அமைச்சகம் 
பதரிவித்திருந்தது.

கைந்த சில ைாதஙகளாக, சீனாவின 
எல்மலப ெகுதியில் உள்ள மூனறு முக்கிய 
ெகுதிகளில், இந்தியா தனது ெமைகமள -
யும் பெட் விைானப ெமைகமளயும் ்கர்த் -
தியுள்ளது. அபெகுதி ைக்களுக்கு இது 
பதரிந்துள்ளது எனறு ‘பளூம்பெர்க்’  பசயதி 
நிறுவனம் பதரிவித்துள்ளது.

ஒட்டுபைாத்தைாக, தற்பொது இந்தியா 
சுைார் இ்ரண்டு இலட்சம் ெமைகமள 
எல்மலப ெகுதிகமள ொதுகாக்கும் 
விதைாக அமைத்துள்ளது. இது கைந்த 
ஆண்மை விை 40 சதவீதம் அதிகம்"  எனறு 
அச்பசயதி கூறுகிறது.

இந்தியாவுக்கு அடுத்தபடியாக... (06ஆம் ெக்கத் பதாைர்) பிர்தமர் மமாடியய...
(06ஆம் ெக்கத் பதாைர்)

fy;tp mikr;R
jpwd; tpUj;jp> njhopy; fy;tp> Muha;r;rp kw;Wk; Gj;jhf;f ,uh[hq;f  mikr;R

Nffhiy efu; gy;fiyf;fofk;

(xg;ge;j mbg;gilapy; ntw;wplq;fs;)
Nffhiy efug; gy;fiyf;fofkhdJ> ,isQu;fSf;F ,ytrkhf  

cau;fy;tpia toq;Ftjd; %yk;> mtu;fis vjpu;fhyj;jpw;F Njitahd 

jpwd;fSld; $ba rf;jp kpf;f  Gjpa gl;ljhupfshf khw;Wk;> Nehf;fj;Jld; 

fy;tp mikr;rpd; fPo; jpwd; tpUj;jp> njhopw;fy;tp> Muha;r;rp kw;Wk; 

Gj;jhf;f ,uh[hq;f mikr;rpdhy; ];jhgpf;fg;gl;lJ. ,j;jpl;lkhdJ  

2209/14  vDk; ,yf;fj;jpidAk; kw;Wk;  2021.01.04  vDk; jpfjpapidAk; 

nfhz;l mjptpNrl tu;j;jkhdpapd; fPo; eilKiwg;gLj;Jif 

nra;ag;gLfpd;wJ. gpd;tUk; gl;lg;gbg;Gfs; Nffhiy efu 

gy;fiyf;fofj;jhy; elj;jg;gLfpd;wd.

1. gpd; mWtil Kfhikj;Jtk; kw;Wk; ngWkjp mjpfupg;G gPlk; 

 i.  gpd; mWtil Kfhikj;Jtk; kw;Wk; ngWkjp mjpfupg;gpy; njhopy; 

El;g ,skhzp rpwg;G gl;lk; 

2.  epiyahd Rw;Wyh kw;Wk; tpUj;Njhk;Gif gPlk;  

 i.   epiyahd Rw;Wyh kw;Wk; tpUj;Njhk;Gifapy; tpQ;Qhd ,skhzp 

rpwg;G gl;lk; 

3. jfty; kw;Wk; njhlu;ghly; njhopy; El;g gPlk; 

 i.   jfty; njhopy;El;g Nrit Kfhikj;Jtj;jpy; njhopy; El;g 

,skhzp  rpwg;G gl;lk; 

 ii.  jd;dpaf;fk; kw;Wk; jfty; gFg;gha;tpy; njhopy;El;g ,skhzp  

rpwg;G gl;lk; 

 iii.  gy; Clf njhopy; El;gj;jpy;  njhopy;El;g ,skhzp rpwg;G gl;lk; 

 jifikAs;s ,yq;if gpuirfsplkpUe;J fPo; Fwpg;gPL nra;Js;s 

gjtpfSf;F tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd (xg;ge;j mbg;gilapy;).   

Nrit fhyj;jpy; Vohz;L tpLKiwf;F (sabbatical leave)   jFjpAilatu;fs; 

,e;jg; gjtpfSf;F tpz;zg;gpf;f Cf;Ftpf;fg;gLfpwhu;fs;.

01. epu;thfg;gpupT 

 i. rpNul;l tpupTiuahsu; gjtp  (tFg;G  I) (xg;ge;j mbg;gilapy;)

 ii.  rpNul;l tpupTiuahsu; gjtp (tFg;G II) ( xg;ge;j mbg;gilapy;)

 iii. tpupTiuahsu; gjtp (tFg;G II) (xg;ge;j mbg;gilapy; )

 iv. cjtp gjpthsu;  (xg;ge;j mbg;gilapy;)

 v. cjtp nghUshsu; (xg;ge;j mbg;gilapy;) 

 vi. njhopy; El;gtpay; cjtpahsu;fs; (xg;ge;j mbg;gilapy;)

 vii.  Kfhikj;Jt cjtpahsu;fs; 

02. gpd; mWtil Kfhikj;Jtk; kw;Wk; ngWkjp mjpfupg;G gPlk;

 i. rpNul;l tpupTiuahsu; gjtp (tFg;G I) (xg;ge;j mbg;gilapy;)

 ii. rpNul;l tpupTiuahsu; gjtp (tFg;G II) (xg;ge;j mbg;gilapy;)

 iii. tpupTiuahsu; gjtp (xg;ge;j mbg;gilapy;)

 iv. nra;if Kiw tpsf;fkspg;ghsu; (xg;ge;j mbg;gilapy;)

03. epiyahd Rw;Wyh kw;Wk; tpUj;Njhk;Gif gPlk;  

 i.   rpNul;l tpupTiuahsu; gjtp  (tFg;G  I) (xg;ge;j mbg;gilapy;)

 ii.  rpNul;l tpupTiuahsu; gjtp (tFg;G II) (xg;ge;j mbg;gilapy;)

 iii.  tpupTiuahsu; gjtp (xg;ge;j mbg;gilapy;)

 iv. nra;if Kiw tpsf;fkspg;ghsu; (xg;ge;j mbg;gilapy;)

04. jfty; kw;Wk; njhlu;ghly; njhopy;El;g gPlk;

 i. rpNul;l tpupTiuahsu; gjtp  (tFg;G  I) (xg;ge;j mbg;gilapy;)

 ii.  rpNul;l tpupTiuahsu; gjtp (tFg;G II) (xg;ge;j mbg;gilapy;)

 iii.  tpupTiuahsu; gjtp (xg;ge;j mbg;gilapy;)

 iv. nra;if Kiw tpsf;fkspg;ghsu; (xg;ge;j mbg;gilapy;)

rk;gsk;  :-

 rpNul;l tpupTiuahsu; gjtp (tFg;G  I)  &gha; 91,310 + 7,800 (gbfs;) 

rpNul;l tpupTiuahsu; gjtp (tFg;G II) &gha; 79,360 + 7,800 (gbfs;)

tpupTiuahsu; gjtp  &gha; 69,580 + 7,800 (gbfs;) 

cjtp gjpthsu;   &gha; 50,625 + 7,800 (gbfs;) 

cjtp nghUshsu; &gha; 50,625 + 7,800 (gbfs;)

nra;if Kiw tpsf;fkspg;ghsu;       &gha; 40,920 + 7,800 (gbfs;)   

njhopy;El;g cjtpahsu;  &gha; 31,625 + 7,800 (gbfs;)

Kfhikj;Jt cjtpahsu;            &gha; 30,725 + 7,800 (gbfs;)

rpNul;l tpupTiuahsu; gjtp  (tFg;G  I)
1.  ,e;j Mtzj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW xU  tpupTiuahsUf;F  

Njitg;gLk; fy;tpj; jifikfspid tpz;zg;gjhup nfhz;bUj;jy;  

Ntz;Lk;. (xg;ge;j mbg;gilapy;)

kw;Wk; 

2.  Fiwe;jgl;rk; 02 tUlq;fs; KONeu Muha;r;rpNahL>  njhlu;Gila 

fw;if  Jiwapy; fyhepjp  gl;lj;jpid  my;yJ njhlu;Gila 

fw;if  Jiwapy; KJfiyg; gl;lj;jpid ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;. 

KJfiy / Muha;r;rp gzpapd; tpisthf Gjpa fz;Lgpbg;Gfs; / 
Gj;jhf;fq;fspid  cUthf;fpatu;fSf;F Kd;Dupik toq;fg;gLk;

 my;yJ 

3.  mj;jifa njhopy;rhu; jifikfs;  kw;Wk;/ my;yJ njhlu;Gila 

Jiwapy;  njhopy;Jiw mDgtj;jpid rpwg;ghd Kiwapy; 

ngw;Wf;nfhz;likapid cWjpg;gLj;Jk; tifapy; efu; 

gy;fiyf;fofj;jpdhy; mq;fPfupf;fg;gl;l xU gjpT   .

kw;Wk; 

4.  KJfiyg; gl;lk; ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l gpd;G  gpd;tUtdtw;wpy; xd;W 

my;yJ mjw;F Nkw;gl;l Jiwapy; Fiwe;jJ MW (06) tUl 

mDgtj;jpid nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk; :

 i. gy;fiyf;fof kl;lj;jpy; fw;gpj;J ,Uj;jy; 

 ii. njhopy;rhu;gpay; mDgtk; 

 iii. mq;fPfupf;fg;gl;l gy;fiyf;fofnkhd;wpy; Muha;r;rp 

 iv.  NkNy (2) ,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;s jifikfspid ngWtjw;fhd   

KJfiy fw;if .

Fwpg;Gf;fs; : 

m)  kjpg;gPL nra;ag;gl;l Muha;r;rp kw;Wk; gug;Gjy; njhlu;ghd elg;G  

topfhl;Ljy;fs; vd;gJ> xU tpz;zg;gjhuu; Fiwe;jgl;rk; nkhj;jk; 

15 kjpg;ngz;fisg; ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk; vd;gjhFk;.  ,jw;fhd 

kjpg;ngz; jpl;lj;jpid  ,iz Nguhrpupau;/ Nguhrpupau; gjtpf;fhd 

kjpg;ngz; jpl;lj;jpd; gpupT 2.0 kw;Wk; 3.1  ,y; ngwyhk;.

rpNul;l tpupTiuahsu; gjtp (tFg;G II)
 5.  ,e;j Mtzj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW xU  tpupTiuahsUf;F  

Njitg;gLk; fy;tpj; jifikfspid tpz;zg;gjhup nfhz;bUj;jy;  

Ntz;Lk;. (xg;ge;j mbg;gilapy;)

kw;Wk; 

 6.  Fiwe;jgl;rk; 02 tUlq;fs; KONeu Muha;r;rpNahL>  njhlu;Gila 

fw;if  Jiwapy; fyhepjp  gl;lj;jpid  my;yJ njhlu;Gila 

fw;if  Jiwapy; KJfiyg; gl;lj;jpid ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;. 

KJfiy / Muha;r;rp gzpapd; tpisthf Gjpa fz;Lgpbg;Gfs; / 
Gj;jhf;fq;fspid  cUthf;fpatu;fSf;F Kd;Dupik toq;fg;gLk;.

my;yJ

 7.  mj;jifa njhopy;rhu; jifikfs;  kw;Wk;/ my;yJ  njhlu;Gila 

Jiwapy;  njhopy;Jiw mDgtj;jpid rpwg;ghd Kiwapy; 

ngw;Wf;nfhz;likapid cWjpg;gLj;Jk; tifapy; efu; 

gy;fiyf;fofj;jpdhy; mq;fPfupf;fg;gl;l xU gjpT.

kw;Wk; 

 8.  ,skhzpg; gl;lk; ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l gpd;G gpd;tUtdtw;wpy; 

xd;W my;yJ mjw;F Nkw;gl;l Jiwapy; Fiwe;jJ MW (06) 

tUl mDgtj;jpid nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk; :

v. gy;fiyf;fof kl;lj;jpy; fw;gpj;J ,Uj;jy; 

vi. njhopy;rhu;gpay; mDgtk; 

vii. mq;fPfupf;fg;gl;l gy;fiyf;fofnkhd;wpy; Muha;r;rp 

viii. NkNy (2) ,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;s jifikfspid 

   ngWtjw;fhd KJfiy fw;if

Fwpg;Gf;fs; 

tpupTiuahsu; gjtp    

1.  njhlu;Gila ghlj;jpy; Kjy; my;yJ ,uz;lhk; tFg;gpy;  (Nky; 

gpupT) ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l  rpwg;G gl;lk; kw;Wk; fw;gpj;jy;/ Muha;r;rp/ 
njhopy;  rhu; gzpapy; Fiwe;jgl;rk; 03 tUl mDgtk;

my;yJ

2.  njhlu;Gila ghlj;jpy; ,uz;lhk; tFg;gpy;  (fPo; gpupT) 

ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l rpwg;G gl;lk; kw;Wk; fw;gpj;jy;/ Muha;r;rp/ njhopy;  
rhu; gzpapy; Fiwe;jgl;rk; 04  tUl mDgtk;.

my;yJ 

3.  njhlu;Gila ghlj;jpy; ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l rpwg;G   gl;lk; my;yJ  

Mff;Fiwe;jJ  ,uz;lhk; tFg;gpy; ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l NtW 

VNjDk; gl;lk; kw;Wk; rk;ge;jg;gl;l njhopy; Jiwapy;    05   tUl 

mDgtj;jpid  rpwg;ghd Kiwapy; ngw;Wf;nfhz;likapid 

cWjpg;gLj;Jk; tifapy;  xU gjpT

my;yJ 

4.  mj;jifa fy;tp kw;Wk; njhopy;rhu; jifikfs; my;yJ  rk;ge;jg;gl;l 

Jiwapy; njhopy;rhu;/ njhopy; Jiw mDgtj;jpid  rpwg;ghd 

Kiwapy; ngw;Wf;nfhz;likapid cWjpg;gLj;Jk; tifapy; efu; 

gy;fiyf;fofj;jpdhy; mq;fPfupf;fg;gl;l xU gjpT

cjtp gjpthsu;    
m)  mq;fPfupf;fg;gl;l gy;fiyf;fofk; /cau; fy;tp epWtfj;jpy; Kjyhk; 

my;yJ ,uz;lhk; tFg;gpy; ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l  ,skhzpg;gl;lk; 

my;yJ 

M)  ,skhzpg;gl;lj;Jld; KJfiy gl;lk; / mq;fPfupf;fg;gl;l 

gy;fiyf;fofk; my;yJ cau; fy;tp epWtfj;jpy; epu;thfk; /
Kfhikj;Jtj;jpy; ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l KJfiy  bg;Nshkh  gl;lk;

tanjy;iy :  ,Ugj;jpuz;L taJf;F (22) FiwahjtuhfTk;  Kg;gJ 

taJf;F (30) Nkw;glhjtuhfTk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.   

  nghJ/ tpahghu epu;thfk; 
 Kfhikj;Jtk; 

 mur nfhs;iffs; 

 kdpjts Kfhikj;Jtk; 

 nghUspay; 

 rl;lk; 

 epjpapay; Kfhikj;Jtk; 

 fUj;jpl;l jpl;lkpLif  kw;Wk; Kfhikj;Jtk; 

 jfty; njhopy;El;gk; 

 Kfhikj;Jtk;/ epu;thfj;jpid gpujhd gFjpfshf nfhz;l NtW 

VNjDk; Jiw 

cjtp nghUshsu; 

1.  ,yq;if gl;laf; fzf;fhsu;fs; epWtfj;jpd; ,Wjp guPl;ir II ,y;  
my;yJ mjw;F ,izahd guPl;irapy;  rpj;jp ngw;wpUj;jy;.

my;yJ 

2. (m) (i)  mq;fPfupf;fg;gl;l gy;fiyf;fofnkhd;wpy; my;yJ cau; fy;tp 

epWtfj;jpy;  fzf;fpaypy; tpNrlj;Jtj;Jld; $ba  ,skhzpg; 

gl;lk; xd;wpid  ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;

my;yJ 

    (ii)  ,yq;ifapd; gl;laf; fzf;fhsu;fs; epWtfj;jpd; ,ilepiyg; 

guPl;ir my;yJ mjw;F rkdhd guPl;ir rpj;jpAld;   

mq;fPfupf;fg;gl;l gy;fiyf;fofnkhd;wpy; my;yJ cau; fy;tp 

epWtfj;jpy;  ,skhzpg;gl;lk; ngw;wpUj;jy;  Ntz;Lk; 

my;yJ 

  (iii)  ,yq;if cau; njhopy;El;gtpay; fy;tp epWtfj;jpd; 

(SLIATE) cau; Njrpa fzf;fpay; bg;Nshkh (HNDA) 
my;yJ mjw;F rkdhd jifikapid ngw;wpUj;jy; 

Ntz;Lk;.

kw;Wk; 

(M)  muR/ mur $l;Lj;jhgdk; my;yJ Gfo;ngw;w jdpahu; Jiw 

epWtdk; Mfpatw;wpy;  fzf;fpay;/ fzf;fha;tpy; ,uz;L (02) 

tUl mDgtk; 

nra;if Kiw tpsf;fkspg;ghsu;

1. (m)    rk;ge;jg;gl;l Jiwia Kf;fpa ghlkhf nfhz;L 

,stpQ;Qhdkhzpg;gl;lk; ngw;wpUj;jy;  

my;yJ 

 (M) rk;ge;jg;gl;l Jiwapy; tpNrl gl;lk; ngw;wpUj;jy;  

 kw;Wk; 

     rk;ge;jg;gl;l Jiwapy; fw;gpj;jy; / njhopy;rhu; gzpapy; 

Fiwe;jgl;rk; 01  tUl mDgtk;.  

   

njhopy; El;gtpay; cjtpahsu;fs;
1.  f.ngh.j. cau;ju guPl;irapy; tpQ;Qhdg;gpuptpy;  %d;W (3) tpQ;Qhdg;  

ghlq;fspy; Nju;r;rpapid  xNu mku;tpy; ngw;wpUj;jy;  Ntz;Lk;. 

jpizf;fsj;jpd; gupe;Jiuf;F mikTw>rk;ge;jg;gl;l gPlj;jpdhy;  

ghlq;fspd; fyitahdJ KbT nra;ag;gLk;.

   kw;Wk; 

  njhopy;El;g/ njhopy;rhu; gapw;rp epWtdj;jhy; toq;fg;gl;L  %d;whk; 

epiy kw;Wk; njhopw;fy;tp Mizf;FO  my;yJ mq;fPfupf;fg;gl;l 

epWtdk; Mfpatw;wpdhy; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;lJk;  N.V.Q 5 f;Ff; 

FiwahjJkhd  jpwikr; rhd;wpjio> jfty; njhlu;ghly; kw;Wk; 

gy; Clf  njhopy;El;gk;/ jfty; kw;Wk; njhlu;ghly; njhopy;El;gk;/
jfty; njhopy;El;gk; my;yJ mjw;F ,izahd Jiwapy;  

ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk; . 

Kfhikj;Jt cjtpahsu;  
1.  f.ngh.j (rh/j) guPl;irapy; xNu mku;tpy; MW (06) ghlq;fspy; 

jpwik rpj;jpAld;  rpj;jp ngw;wpUf;f Ntz;Lk;:-                           

 i. rpq;fs nkhop / jkpo; nkhop 
 ii. Mq;fpy nkhop / Mq;fpy ,yf;fpak; 

 iii. vz;fzpjk; 

kw;Wk; 

2.  f.ngh.j. cau; ju guPl;irapy; xNu mku;tpy; midj;J ghlq;fspYk; 

Nju;r;rp ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;.(nghJ rhjhuz guPl;ir jtpu)

  (,jw;Fg; gioa ghlj;jpl;lj;jpd; fPo; 3 ghlq;fspy; xNu mku;tpy; 

Nju;r;rp ngWjy; NghJkhdjhFk;.) 

  fPo; Fwpg;gPL nra;Js;s jifikfs; cs;stu;fSf;F Kd;Dupik 

toq;fg;gLk;.

 m)  mq;fPfupf;fg;gl;l epWtfj;jpy;> fzdp gpuNahfj;jpy; MW (06) 

khjj;jpw;Fk; Fiwahj mq;fPfupf;fg;gl;l  jifik 

kw;Wk;

 M)  fzdp gpuNahf nghjpfs; ifahSjypy; ,uz;L tUl (02)

mDgtk; 

Fwpg;G: jifik 

 m) ,yq;if gpuirahf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

 M)  tpz;zg;g KbTj;jpfjpad;Wf;F ,Ugj;jpuz;L taJf;F  (22) 

FiwahjtuhfTk; Kg;gJ taJf;F (30) Nkw;glhjtuhfTk; 

,Uj;jy; Ntz;Lk;.

   ,) rpwe;j ew;gz;Gfspid nfhz;ltuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.  

Nkw;$wg;gl;l  gjtpfSf;F  tpz;zg;gpf;f tpUk;Gk; tpz;zg;gjhuu;fs; 

njhlu;Gila khjpup tpz;zg;gg;gbtj;ij  jpwd;fs; mgptpUj;jp> 

njhopw;fy;tp> Muha;r;rp kw;Wk; Gj;jhf;f ,uh[hq;f mikr;rpd;  

,izajsj;jpy; (http://skillsmin.gov.lk) ,Ue;J gjptpwf;fk; nra;J 

nfhs;syhk;. NkYk;> tpz;zg;gjhuu;fs;  jpwd;fs; mgptpUj;jp> 

njhopw;fy;tp> Muha;r;rp> Gj;jhf;f ,uh[hq;f mikr;rpd;  ,izajsj;jpy;  

cs;s Nkw;$wg;gl;l ntw;wplq;fs; njhlu;gpy; tpguq;fisg; Nehf;FkhW  

mwpTWj;jg;gLfpwhu;fs;.

tpz;zg;gpf;Fk; gjtpAld;  njhlu;Gila fy;tpj; jifikfs;  (tpupthd 

gl;l gbg;G rhd;wpjo;fs;)> njhopy;Kiw kw;Wk; Nrit rhd;wpjo;fspd; 

efy;fs; kw;Wk; gpw jFjpfSf;fhd rhd;wpjo;fspd; efy;fs; vd;gdtw;Wld; 

Kiwahf G+u;j;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;ggbtkhdJ> nrayhsu;>  jpwd;fs; 

mgptpUj;jp > njhopw;fy;tp> Muha;r;rp kw;Wk; Gj;jhf;f ,uh[hq;f mikr;R> 

354/2> 'epGdjh gpar"> vy;tpbfy  khtj;ij> nfhOk;G-05  vd;w 

tpyhrj;jpw;F  gjpTj;  jghypy; 2022> khu;r; khjk; 04 Mk; jpfjpad;Nwh 

my;yJ mjw;F Kd;djhfNth fpilf;ff;$ba tpjj;jpy;   mDg;gg;gly;  

Ntz;Lk;.

tpz;zg;gk; mlq;fpa ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; tpz;zg;gpf;Fk; 

gjtpahdJ  njspthff; Fwpg;gplg;gly;   Ntz;Lk;. muR Jiwfs;/ 
$l;Lj;jhgdq;fs;  kw;Wk; gpw epWtdq;fspid rhu;e;j  mYtyu;fs; 

jq;fspd; tpz;zg;gq;fis epWtd jiytu;fs; %yk; rku;g;gpj;jy;  

Ntz;Lk;. epWtdj; jiytUf;F Kd;itf;fg;gl;L mtuhy; rhd;WgLj;jg;gl;l 

tpz;zg;gj;jpd; Nkyjpf gpujpnahd;W  Nkw;$wg;gl;l Kftupf;F 

mDg;gg;gLjy;  Ntz;Lk;.

Fwpf;fg;gl;l jpfjpf;F gpd;du; fpilf;fg;ngWk;  tpz;zg;gq;fs; ftdj;jpy; 

nfhs;sg;glkhl;lhJ. G+u;j;jp nra;ag;glhj  tpz;zg;gq;fs; vt;tpj 

mwptpg;Gk; ,d;wp epuhfupf;fg;gLk;.

nrayhsu; 

jpwd;fs; mgptpUj;jp> njhopw;fy;tp> Muha;r;rp kw;Wk; 

Gj;jhf;f ,uh[hq;f mikr;R

354/2> 'epGdjh gpar"> vy;tpbfy khtj;ij

nfhOk;G-05.
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பென்னகத் திம்ரவானில்   
முெல் பூத்ெ நமைவர்   
அை்ரர் கமைஞர்ர ஸ்ரீ சஙகர்ர   
சகைகைா வல்ைவ்னாய்   
சொ காைமும   
சாெம்ன ெமைத்ெவர்ன   
ெஙகக் குணத்ரொடு   
ெ்ரணியில்   
மிளிர்்நெ ெ்னயர்ன !   
எமமைத் ெவிக்க விட்டு   
எஙரக பசன்ாய் !   
கமைக்காக காைம   
ரொறும   
கைல் அமைரொல்   
ஓயாது   
உமழத்ெவர்ன !   
வாழ்வின காைம அழியும   
வமக வமகயாக   
ரகாைஙகள் அழியும   
விரி்நெ ஞாைம அழியும!   
ஆ்னால் சஙகரின   
ெ்ர்நெ கமை ஞா்னம   
ஒரு ரொதும அழிவதில்மை   
ை்ர இமைகள் உதிரும   
கல் ைமைகள் சிெறும   
கைல் அமைகள் ஓயும   
இவ்ரது கமைகள்   
உதி்ராது - முதிரும   
சிெ்ாது - சி்க்கும   
ஓயாது - உயரும   
சஙகரின கமை   
சஙகின நாெமரொல்   
ஒலிக்கி்து   
சஙகரின கமை   
ைஙகள விளக்கு ரொை   
ஒளிர்கி்து   
சஙகரின கமை   
திஙகள்ரொல்   
திகழ்கி்து   
சஙகரின கமைமய   
சமுொயரை புகழ்கி்து !   
ைைர் ைஞசம ரொன்   
வஞசம இல்ைா கமைஞர் ஸ்ரீ சஙகரின   
பநஞசத்தில் நாம   
அம்னவரும   
அனறும, இனறும,   
எனறுரை ெஞசம!   
அவ்ரது ஆத்ைா   
சா்நதி பெ்ட்டும! 

எம்.எஸ். தாஜ்மஹான்   

அழியா ஓவியம்   
கலைஞர் ஸ்ரீ சஙகர்

பல ஜனநாயக நாடுகள்... (12ஆம ெக்கத் பொைர்)

உக்ரை்ன ்்மயபபடுத்தி... (12ஆம ெக்கத் பொைர்)

நாட்டின ெமைமைத்துவத்தின தூ்ர-
ரநாக்குமைய திட்ைமிைலின ெடி 
பவற்றிபெற்் நாடுகளா்ன சிஙகபபூர் 
ைற்றும ைரைசியாமவ எடுத்துக்-
பகாணைால் லீக் குவான யூவும ைஹ 
திர் முகமைதுவும ொை்ரர்களல்ை. 
நனகு கற்்றி்நெ அறிஞர்கள். எ்னரவ-
ொன அவர்களால் ெத்ெைது நாட்மை 
விரவகபூர்வைாக ொம அமைய எத்ெ-
னித்ெ இைக்குகமள ரநாக்கி நகர்த்ெ 
முடி்நெது. எய்ெ முடியாெ திட்ைங-
கமள அவர்கள் வகுக்கவில்மை. 
ொனரொனறித் ெ்னைாக அவற்றில் 
ெமையிைவுமில்மை.   

ரைற்குைக ஜ்னநாயகஙகளில் 
ஆளுஙகட்சி ொனரொனறித் ெ்ன-
ைாகச் பசயற்ெை முடியாெவாறு 
ஜ்னநாயக நிறுவ்னக் கட்ைமைபபு 
வலுவாக உள்ளது. எதிர்க்கட்சிகள், 
அ்ரசாஙகம பகாணடுவரும நல்ை 
திட்ைஙகளுக்கு பூ்ரண ஆெ்ரவு 
வழஙகும அரெரவமள அ்ரசாங-
கம ரைாசைாக நை்நது பகாணைால் 
கடுமையாக எதிர்க்கவும பசய்கின-
்்ன.  

ஊைகஙகள் உள்ளிட்ை ஜ்னநா-
யகத்தின தூணகள் அத்ெமகய நை-
வடிக்மககமள சமூக பவளியில் 
ெகி்ரஙகைாக விைர்சித்து எதிர்பபுத் 
பெரிவிபொர்கள். எல்ைாவற்றுக்-
கும ரைைாக பொதுைக்கள் ரெர்-
ெலில் வாக்களித்ெரொடு ெைது 
ஜ்னநாயகக் கைமை முடி்நதுவிட்-
ைொகவும அடுத்ெ ரெர்ெல் வம்ர 
ெைக்கு ரவமையில்மை எனறு 
நிம்னபெதில்மை.  

அ்ரசாஙகத்தின ஒவபவாரு அமச-
மவயும கூர்்நது கவனித்து ெைது 

எதிர்ொர்பபுக்கு ைா்ாக பசயற்ெடு-
மிைத்து ஜ்னநாயக வழிகள் மூைம 
அவற்ம்த் ெடுத்து நிறுத்ெவும 
ெவறுவதில்மை. ஆ்னால் பி்ரெை 
ஜ்னநாயகம நிைவும கீமழத்ரெய 
நாடுகளில் ைக்களின கு்ரல்கள் நசுக்-
கபெட்டிருக்கும. மீறி ஒலித்ொல் 
இருமபுக்க்ரம பகாணடு அைக்கப-
ெடும. ஆசிய ைற்றும ஆபிரிக்க 
நாடுகள் ெைவற்றில் இத்ெமகய 
நிமை ொன பொைர்கி்து.   

ெற்ரொது இமணய வசதிகளு-
ைன கூடிய இைத்தி்ரனியல் பொைர்-
புகள் மூைம சமூக இமணய 
பவளியில் ைக்களின கு்ரல்கள் 
ஒலிக்கத் பொைஙகியிரு்நொலும 
ஆட்சியில் இருபெவர்கள் அக்கு-
்ரல்களின நியாயைா்ன ரகாரிக்மக-
கமள கணடுபகாள்வதில்மை. 
பொழிற்சஙகஙகள் வர்த்ெக சமரை-
ள்னஙகள் உள்ளிட்ை உள்நாட்டு 
நிறுவ்னஙகளின அழுத்ெஙகளும 
பெரிொக எடுெடுவதில்மை. சர்வ-
ரெச நிறுவ்னஙகள் ஊைா்ன அழுத்-
ெஙகள் பவளிபெட்ைாலும ொய் 
நாட்டுக்கு எதி்ரா்ன சர்வரெச சதி 
என் பி்ரெை கருத்துருவாக்கத்தின 
மூைம அெம்ன சைநிமைபெடுத்தி 
விடுகின்்னர்.   

அ்ரசியலில் கல்வி கற்்வர்க-
ளின பி்ரரவசமும ெைது நாட்-
மைத்ொணடிய உைகம ெற்றி 
ெ்ர்நெ ொர்மவயும இத்ெமகய 
நாடுகளுக்கு இபரொமெய 
அவசியத்ரெமவயாக உள்ளது. 
ஆ்னால் இத்ரெமவபொட்மை 
அமைய இ்நநாடுகளுக்கு ெை 
ெசாபெஙகள் ரெமவபெைைாம.

ஏ்க்கும்ய புடி்னது உத்தி-
கள் ரொம்ர ெயார்நிமைக்குள் 
மவத்துக் பகாணடு ஐர்ராபொவி-
லிரு்நது அபைரிக்காமவ விைக்-
குவொகரவ இருக்கி்து அல்ைது 
அபைரிக்காவுக்கு ெதிைாக  ஐர்ராப-
ொவுக்குள் ்ரஷயாமவ நிமைநிறுத்-
துவொகரவ உள்ளது. ்ரஷயாரவ  
இருெய நிைம எனெமெ மீளவும 
உறுத்திபெடுத்தும நகர்வுகமளரய 
புடின ரைற்பகாள்கின்ார். 
அவ்ரது ரநட்ரைா பொைர்பிைா்ன 

அச்சம நியாயைா்னொக அமை்நொ-
லும ஐர்ராபொவுை்னா்ன பநருக்-
கரை பி்ரொ்ன நகர்வாக பெனெ-
டுகி்து. அது ெனித்து புவிசார் 
அ்ரசியைாக அல்ைாது புவிசார் 
பொருளாொ்ரைாகவும பெனெடு-
கி்து. இரு வல்ை்ரசுகளது இழு-
ெறிக்குள்ளும உக்ம்ரன அ்ரசியல் 
இருபபு அகபெட்டுள்ளது ்ரஷயா 
ெ்னது அயல் நாடுகமள பில்ைா்நது 
ையவாக்கத்திற்குள்  உட்ெடுத்ெ 
முயலுகி்மெக் காணமுடிகி்து.

gpuNjr mgptpUj;jp tq;fp
Mf;fj; jpwDs;s ,isQu; AtjpfSf;F gpuNjr mgptpUj;jp 

tq;fpapy; njhopy; tha;g;G 
,yq;ifapd; Kd;dzp mur mgptpUj;jp  tq;fpahd gpuNjr mgptpUj;jp  tq;fpahdJ  

ehL KOtJk; 272 fpisfs; kw;Wk; 3000 ,w;Fk; Nkw;gl;l jpwikkpf;f Copau;fis 

nfhz;L nraw;gLfpd;wJ vd;gJld; fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s gjtp ntw;wplj;jpw;F 

Njitahd jifikfSld;> jpwDs;s ,isQu; AtjpfsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

Kfhikj;Jt gapYdHfs; 
Njitahd jifikfs; 

mq;fPfupf;fg;gl;l  gy;fiyf;fofj;jpd; tFg;G rpj;jpfSld; tq;fpapay; kw;Wk; epjp> 

Kfhikj;Jtk; (mur/ tpahghu epHthfk;) fzf;fha;T> tzpf tpQ;Qhdk;> nghUspay; 

tpQ;Qhdk;> ifj;njhopw; fw;if> kdpjts Kfhikj;Jtk;> jfty; njhopy;El;gk;> 

fzpdp mwptpay;> nghwpapay; tpQ;Qhdk;> mwptpay;> fzf;fpay;> re;ijg;gLj;jy;> rl;lk;> 

Gs;sptpgutpay; my;yJ Mjd kjpg;gPLfs; njhlHgpy; tpN\l gl;lk; ngw;wpUj;jy;. 

my;yJ>

rhjhuz rpj;jpAld; Nkw;$wpa Jiw xd;wpy; tpN\l gl;lk; my;yJ ,yq;if tq;fpahsHfs; 

epWtdj;jpy; tq;fpapay; kw;Wk; epjp njhlHghd bg;Nshkh my;yJ ,yq;if gl;la 

fzf;fha;thsu;  epWtdj;jpy; Business Level II my;yJ mjw;F rkhe;jukhd jifik 

xd;W 

my;yJ

,yq;if tq;fpahsHfs; epWtdj;Jld; njhlu;Gila mq;fj;Jtk; my;yJ ,yq;if gl;la 

fzf;fha;T epWtdj;jpy;/ If;fpa ,uhr;rpaj;jpd; Kfhikj;Jt fzf;fha;thsHfspd; 

gl;la epWtdj;jpy;/ If;fpa ,uhr;rpaj;jpd; gl;la rhd;wpjo; ngw;w fzf;fha;thsHfs; 

rq;fj;jpd; ,Wjp guPl;irapy; rpj;jp ngw;wpUj;jy; my;yJ mjw;F rkhe;jukhd jifik 

xd;W fzpdp njhopy;El;gk; kw;Wk; ,uz;lhk; ju nkhopapy; flikahw;Wk; jifikAldhd 

tpz;zg;gjhupfSf;F Kd;Dupik toq;fg;gLk;. 

r%fg; gzpfs; gw;wpa rpwe;j Gupe;Jzu;T cs;stu;fSf;F Kd;Dupik toq;fg;gLk;

taJ

tpz;zg;gq;fs; ghuNkw;Fk; ,Wjpj;jpfjpapy; taJ 28 tUlq;fSf;F Nkw;glhjpUj;jy; 

Ntz;Lk;. 

tpz;zg;gq;fs; ghuNkw;Fk; ,Wjp jpfjp

tpz;zg;gq;fs; ghuNkw;Fk; ,Wjp jpfjp 2022.03.02 MFk;. 

njupT nra;Ak; eilKiwfs; 

Nghl;bg;guPl;ir kw;Wk; NeHKfj; NjHT %yk; njupT nra;ag;gLtH. vOj;Jg;guPl;ir fPNo 

Fwpg;gplg;gl;Ls;s tplag;gug;gpDs; ,lk;ngWk;. 

tplak; nkhop %yk;

gFg;gha;T jpwd; Ez;zwpT jpwd; guPl;ir jkpo;/ rpq;fsk;/ Mq;fpyk; 

nghJ mwpT jkpo;/ rpq;fsk;/ Mq;fpyk; 

Mq;fpy nkhop Mw;wy; guprPyid Mq;fpyk; 

gapw;rpaspj;jy; kw;Wk; gzpakHj;jy; 

gzpakHj;jg;gLgtHfs; ,U tUl fhyq;fSf;F gapw;rp ngWtJ fl;lhakhFk;. ,t; ,U 

tUl fhyg;gFjpapDs; miuahz;L kjpg;gha;Tf;F cl;gLtH. ntw;wpfukhf ,U tUl 

gapw;rpf;fhyj;jpid G+Hj;jp nra;Ak; gapYdHfs; mjpfhup IV juj;jpy; epue;ju Copauhf 

gzpakHj;jg;gLtJld; &gh. 54,635 - 750 X 3 - 56,885/- khjhe;j Muk;g fl;l  rk;gs 

mstpy;  epiyepWj;jg;gLtH (khjhe;j nkhj;jr; rk;gsk; &. 115,144/- MFk;. )

jFjpfhz; fhyk; 

xU tUl jFjpfhz; fhyk; (,U tUl gapw;rpf;fhyj;jpid G+Hj;jp nra;j gpd;dH 

fzpg;gplg;gLk;.) kw;Wk; jFjpfhz; fhyj;jpDs; CopaH kjpg;gha;Tf;Fl;gl;L Nritapy; 

epue;jukhf;fg;gLk;. 

nfhLg;gdTfs;

KjyhtJ Mz;bd;  gapw;rpf;fhyj;jpDs; xg;ge;j mbg;gilapy; &. 40,000/- (rfyJk; 
cl;gl) epiyahd khjhe;j nfhLg;gdnthd;W gapYdHfSf;F toq;FtJld; ,uz;lhtJ 

Mz;L gapw;rpf;fhyj;jpDs; &. 45,000/- (rfyJk; cl;gl) khjhe;j nfhLg;gdnthd;W 

toq;fg;gLk;. 

tpz;zg;gpj;jy; 

cq;fs; tpz;zg;g gbtj;jpid ,izatop (online) Kiwikapy; rkHg;gpf;f vkJ 

https://www.rdb.lk/careers vDk; ,iza gf;fj;jpw;Fs; gpuNtrpj;J mjpy; “Application for 
the post of Management trainee ’ ,id njupT nra;f. 

Careers jpiuapYs;s “Instructions to candidates” ,d; fPo; cs;s Mtzj;jpid ed;F 

thrpj;J $wg;gl;;Ls;s mwpTWj;jy;fSf;F Vw;g ,izatop tpz;zg;g gbtj;jpid 

G+Hj;jp nra;f. 

Nghl;bg;guPl;irf;F tpz;zg;gpf;Fk; nkhop %yj;jpid gpd;dH khw;wpaikf;f 

,lkspf;fg;glkhl;lhJ. 

Nkw;$wpa tpz;zg;gpj;jy; eilKiwf;F khwhf ve;jnthU topKiwapYk; 

vf;fhuzq;fSf;fhfTk; tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;glkhl;lhJ. 

NkNy Fwpg;gplg;gl;Ls;s jifikfis G+Hj;jp nra;a jtWk; my;yJ gpioahd 

jfty;fis cl;gLj;jpa tpz;zg;g gbtq;fs; ,t; Ml;NrHg;G eilKiwapy; ve;jnthU 

re;jHg;gj;jpYk; ve;jnthU Kd;dwptpj;jYk; ,d;wp epuhfupf;fg;gLk;. 

,J njhlHghf Nkw;nfhs;sg;gLk; ve;jnthU topapyhdJkhd mOj;jq;fs;  my;yJ 

gpioahd jfty;fis Kd;itg;gJ ,g;gjtpf;F njupTnra;a jFjpaw;witahFk;. 

njupT nra;ag;gl;l tpz;zg;gjhupfis khj;jpuk; mioj;jy; ,izj;Jf;nfhs;sy;> ,t; 

Ml;NrHg;gpid gpw;Nghly; my;yJ ,uj;J nra;Ak; cupik tq;fpf;F cupj;jhFk;. 

tpiykDf;fSf;fhd miog;G 
jpUj;jk;

Cth khfhz tpisahl;L> ,isQh; 

tptfhuk;> Rw;Wyh> Nghf;Ftuj;J> fyhrhuk; 

kw;Wk; Gilitf; ifj;njhopy; kw;Wk; 

rpW ifj;njhopy; mikr;R

Rw;Wyh gazpfis fth;jy; njhlh;ghf Nkw;nfhs;sg;gLk; mgptpUj;jp 

nraw;wpl;lq;fSf;F Vw;Gilajhd tbtikg;G> jpl;lk;> kjpg;gPL kw;Wk; 

msTg; gj;jpu (BOQ) Kg;ghpkhz tbtikg;Gfisj; jahhpg;gjw;fhf 

mDgtk; tha;e;jth;fsplkpUe;J Kj;jpiuf;Fwp  nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

2022-02-06Mk; jpfjpa jpdfud; thukQ;rhp> rpYkpd kw;Wk; Sunday Observer 
gj;jphpiffspy; gpuRhpf;fg;gl;l Nkw;gb tpsk;guj;jpd; 03Mk; ge;jp kw;Wk; 

07Mk; ge;jpfspy; gpd;tUk; tifapy; jpUj;jq;fs; nra;ag;gLtjhf ,j;jhy; 

mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

ge;jp 

,y.
Kd;G Fwpg;gplg;gl;l tpguq;fs; jpUj;jg;gl;l tpguq;fs;

03 tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lk; 

2022-02-21Mk; jpfjp K.g. 10.00 

kzpf;F ,lk;ngWk;

tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lk; 

2022-02-28Mk; jpfjp K.g. 10.00 

kzpf;F ,lk;ngWk;

07 tpiykDf;fs; 2022-02-28Mk; jpfjp 

gp.g. 2.00 kzpf;Fj; jpwf;fg;gLk;.

tpiykDf;fs; 2022-03-07Mk; jpfjp 

gp.g. 2.00 kzpf;Fj; jpwf;fg;gLk;.

nrayhsh;>

Cth khfhz tpisahl;L> ,isQh; tptfhuk;> 

Rw;Wyh> Nghf;Ftuj;J> fyhrhuk; kw;Wk; 

Gilitf; ifj;njhopy; kw;Wk; rpW ifj;njhopy; mikr;R>

u[ khtj;ij> gJis.

2022-02-18.

(njhiyNgrp ,y. 055-2231973/ 0701111881)

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

xOq;FWj;Jif ,uh[hq;f mikr;R

gpd;tUk; ntw;wplq;fis epug;Gtjw;F mur kUe;jhf;fy; cw;gj;jpf; 

$l;Lj;jhgdj;Jld; (SPMC) ,iztjw;F jifik ngw;w> 

RWRWg;ghd> Ra Cf;fKila> njhopy; ,yl;rpak; nfhz;l> 

FOthf ,aq;ff;$batu;fis ehk; NjLfpNwhk;.  

midj;J tpz;zg;gjhuu;fSk;>

I. ,yq;if gpuirahf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

II.  ehl;bd; ve;j xU gFjpapy; gzpahw;Wtjw;Fk; gjtpapd; 

flikfis rpwe;j Kiwapy; epiwNtw;Wtjw;Fk; cly; 

kw;Wk; cs jifikia ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;.

III. rpwe;j gz;Gilatuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

1. kUe;jf KO cjtpahsu; (PL -2 –GRADE 111)
 jifikfs; - ntspthup mNgl;rfu;fs;

 (a)  f.ngh.j. (rh/j) guPl;irapy; rpq;fsk;/ jkpo;> fzpjk;> 

tpQ;Qhdk; kw;Wk; Mq;fpyj;jpy; 04 jpwikr; rpj;jpfSld; 

Mq;fpy nkhop cl;gl 06 ghlq;fspy; rpj;jp.

kw;Wk;

 (b)  kUe;jfj; Jiwapy; Xu; Mz;L gapw;rp (NVQ msT 2 

my;yJ 3 ,w;F ,izahdJ)

 cs;thup mNgl;rfu;fs; (fPOs;s 1 my;yJ 2) 

 1.  ntspthup mNgl;rfu;fSf;F Njitahd jifikfis 

ngw;wpUj;jy;.

 2.  epue;jug; gjtp xd;wpy; njhlu;r;rpahf Ie;J (05) Mz;Lfs; 

jpUg;jpfukhd NritAld; NkYs;s fy;tp/ njhopy;gapw;rpia 

ngw;w> Muk;g epiy - Nju;r;rpaw;w SPMC  Copauhf 

,Uj;jy;.

 rk;gs msT: 

  PL-2 -2016 : &gh 25,750/= – 10x270 – 10x300 – 10x330 -12x350 
– 38,950/=

  taJ: 18 taJf;F FiwahjtuhfTk; 45 taJf;F 

Nkw;glhjtuhfTk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;

 cs;thup mNgl;rfu;fSf;F cau; tanjy;iy nghUe;jhJ.  

Ml;Nru;g;G Kiw: fl;likf;fg;gl;l Neu;Kfg;guPl;ir

eyk;rhu; nfhLg;gdTfs;:

•  tuT kw;Wk; nray;jpwd; Cf;Ftpg;Gf; nfhLg;gdT.

•  gad;gLj;jg;glhj tUlhe;jpu kw;Wk; RfaPd tpLKiwfis 

gzkhf;Fjy;.

•  kUj;Jt fhg;GWjpj; jpl;lk; kw;Wk; kUj;Jt kPsspg;Gj; jpl;lk; 
toq;fg;gLk;.

•  C.Nr.ep. ,w;fhf rk;gsj;jpd; 15% $l;Lj;jhgdk; gq;fspg;Gr; 

nra;Ak; mNjNtis Copau; 10% gq;fspg;Gr; nra;thu;.

•  C.e.ep. ,w;fhfTk; rk;gsj;jpd; 03% $l;Lj;jhgdk; gq;fspg;Gr; 

nra;Ak;.

•  1983 ,d; 12 Mk; ,yf;f gzpf;nfhil nfhLg;gdT rl;lk; 

kw;Wk; MSD Rw;WepUgj;jpw;F mika gzpf;nfhil 

toq;fg;gLk;. 

• Vida eyk;rhu; nfhLg;gdTfs;.

nghJthd mwpTWj;jy;fs;:

•  ngau;> Kftup kw;Wk; ,U cwtpdu; my;yhj eLtu;fspd; 

njhlu;G tpguq;fSld; gupe;Jiuf;fg;gl;l gbtj;ij gad;gLj;jp 

tpz;zg;gj;ij rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. midj;J fy;tp 

rhd;wpjo;fspd; cWjpnra;ag;gl;l gpujpfis tpz;zg;gj;Jld; 

,izj;jy; Ntz;Lk;. http://www.spmclanka.lk  vd;w mur 

kUe;jhf;fy; cw;gj;jpf; $l;Lj;jhgdj;jpd; cj;jpNahfg+u;t 

,izajs gf;fj;jpy; ,Ue;J tpz;zg;gg; gbtj;ij jutpwf;fk; 

nra;a KbAk;. 

•  mur jpizf;fsk; kw;Wk; rl;luPjpahd rig Copau;fspd; 

tpz;zg;gq;fs;> mtu; Nju;T nra;ag;gl;lhy;> epakdj;ij 

ngWtjw;F tpz;zg;gjhuiu tpLtpg;gij cWjpg;gLj;jp jkJ 

epWtdq;fspd; jiytu;fs; %yk; rku;g;gpf;fg;gLjy; Ntz;Lk;.  

•  tpz;zg;gj;ij nfhz;l fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; 

%iyapy; tpz;zg;gpf;Fk; gjtpia Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk; 

vd;gNjhL mjid ,e;j tpsk;guk; ntspahfp 10 ehl;fSf;Fs; 

gpd;tUk; Kftupf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

•  NkYs;s Njitfis g+u;j;jp nra;ahj tpz;zg;gq;fs; 

epuhfupf;fg;gLk;.

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. 

ெவற்றிடங்கள்

gfpuq;f Vyj;jpy; tpw;gid 
nra;jy;

MFV "SAGARA No. 01" 
rpwpa fg;gy;

,yq;if rdehaf Nrh\ypr Fbaurpd; nfhOk;G mj;kpuy; 

cah; ePjpkd;wj;jpd; fl;lisg; gpufhuk; ifJ nra;ag;gl;l 

jw;NghJ jpUNfhzkiy JiwKfj;jpy; cs;s MFV 
'SAGARA No 01' ngaUila fg;gy; (of cial No - 41961781 
tif Fishing Vessel GRT/NRT - 610/183) cah; ePjpkd;wj;jpd; 

mj;kpuy; jp khh;ry; ,dhy; 2022.03.08 gp.g. 3.00 ,w;F 

nfhOk;G -12 `y;];l;nuhg; tPjpapy; mike;Js;s jpwe;j 

ePjpkd;wk; ,y. 03 kz;lgj;jpy; gfpuq;fkhf tpw;gid 

nra;ag;gLk;. (Nkw;gb nraw;ghLfs; jug;gl;Ls;sJ vk;kplk; 

cs;s juTfspd; %yk; vd;gjhy; mjd; jPHf;fkhd epiy 

gw;wp nghWg;Gf; $w KbahJ)

,jw;Fr; rKfkspf;f tpUk;Gk; rfy Nfs;tpjhuh;fSf;Fk; 

mjw;Fj; Njitahd rfy tpguq;fisAk; fPo;f;fhZk; 

Kfthpapy; cs;s mj;kpuy; jp khh;ry; ,d; mYtyfj;jpy; 

kw;Wk; ,izajsj;jpy; mwpe;J nfhs;s KbtJld; 

fg;giy ghPl;rpg;gjw;F Njitahd mDkjpia khh;ry; ,lk; 

ngw;Wf; nfhs;sy; Ntz;Lk;. ,t; Vy tpw;gidapd; ,Wjpj; 

jPHkhdk; cah; ePjpkd;w fl;lisapd; fPohf ,Uf;Fk;.

mj;kpuy; jp khh;ry;>

th;j;jf fg;gy; nrayfk;> Kjyhk; khb>

gphp];ly; fl;blk;> 43-89>

Nahu;f; tPjp> nfhOk;G -01.

njhiyNgrp ,y. +94 112441429/ + 94 11 2435127
ngf;]; +94 11 2435160
,izaj;jsk; www.dgshipping.gov.lk
kpd;dQ;ry; dmsmos@sltnet.lk



ேகா பம் ஏன் வரு�றது? ப�ணாம ��யாக பார்த்-
தால் இரண்டு காரணங்கைள ெசால்�றார்கள் 

அ��யலாளர்கள். முதல் காரணம், ேகாபம் என்பது ஒரு 
�லங்கு தன்ைன எ��க�ட�ருந்து தற்காத்து ெகாள்ள-
வும் இைர ேதடல், இைண ேதடல் ேபான்ற �ஷயங்க-
�ல் தனக்கு ேபாட்�யாக வருபவர்கைள பயமுறுத்� 
�ரட்டவும் உருவான ஒரு ெசயல்.

இதற்கு இன்ெனாரு காரணமும் ெசால்லப்படு�றது. 
ஒருவரது நடவ�க்ைக நமக்கு ��க்க�ல்ைல அல்லது 
நாம் எ�ர்பார்த்த ஒன்று நடக்க�ல்ைல என்றால், 
அவைர நமது வ�க்குக் ெகாண்டுவர உதவும் ஒரு நடவ-
�க்ைகயாகவும் பார்க்கலாம். ஆக, எல்லா ேகாபத்துக்கு 
�ன்னாலும் ஒரு ஏமாற்றம் இருக்�றது. ேகாபத்�ன்-
ேபாது மூைள�ல் பல ேவ��யல் மாற்றங்கள் ஏற்படு-
�ன்றன. ேகாபம் அ�கம் வரும்ேபாது உணர்வுப்பூர்வ-
மான �ைல�ல் அ�வுப்பூர்வமாக ேயா�க்கும் �றன் 
ெவகுவாக குைறந்து �டு�றது.

ேகாபத்ைத குைறப்பதற்கும்  அடுத்து என்ன ெசய்ய-
லாம் என அ�வுப்பூர்வமாக ேயா�ப்பதற்கும் மூைள�ல் 
�ல பகு�கள் உள்ளன. மன அழுத்தம், �பத்து, 
மூைள�ல் ஏற்படும் ேநாய்கள், மது ேபான்றைவ 
மூைள�ன் ேகாபத்ைத கட்டுப்படுத்தும் பகு�ைய 
பா�க்�ன்றன. அதனால் �று �ஷயங்களுக்குக்கூட கட்-
டுப்படுத்த மு�யாமல், ஏன் காரணேம இல்லாமல் கூட 
கடுங்ேகாபம் ஏற்படு�றது. ேகாபப்படும்ேபாது உட�ல் 
பல மாற்றங்கள் ஏற்படு�ன்றன. இரத்த அழுத்தம் அ�-
க�க்கும். இதயம் கண்டப� து�க்கும். ேகாபம் வரும்-

ேபாது உடல் ெகா�க்கத்தான் ெசய்�றது. அதனால் தான் 
‘ஆறுவது �னம்’ என ஔைவயார் கூ�னார்.

அளவுக்கு அ�கமான ேகாபத்ைத கட்டுப்படுத்து-
வது எப்ப� என்பது பலரது ேகள்�. எ�ர்பார்ப்புகேள 
ஏமாற்றத்ைத தரு�ன்றன. எ�ர்பார்ப்புகள் இல்லாமல் 
ஏற்க ெதாடங்�னாேல பா� ேகாபம் குைறந்து�டும். 
�ட்�னுள் நுைழந்ததும் ெபாருட்கள் இருக்க ேவண்�ய 
இடத்�ல் இருக்க ேவண்டும் என எ�ர்பார்க்�ன்�ர்கள். 
அவ்வாறு இல்ைல என்றவுடன் உடேன ஏமாற்றம் வந்து 
ேகாபமாக ெவ�க்�றது. இருப்பைத அப்ப�ேய ஏற்-
றுக்ெகாண்டால் ஏமாற்றமும் வராது. ேகாபமும் வராது.

ேகாபம் என்பது சடு�யாக நைடெபறும் ஒரு பழக்-
கம். சூடான பாத்�ரத்ைத ெதாட்டவுடன் 
ைக சடு�யாக �ன்ெசல்வதுேபால், ஒரு 
�கழ்வு நடந்ததும் ேயா�க்காமல் சடு-
�யாகக் ேகாபப்பட்டு பலரும் பழ�-
�ருக்�ேறாம். நாம் ‘ஆத்�ரமைடயும் 
ஒவ்ெவாரு ��டமும் நாம் அறுபது 
�நா� ம�ழ்ச்�ைய இழக்�ேறாம்’ என 
எமர்சன் ெசான்னது நூற்றுக்கு நூறு உண்ைம. 
அதற்காக ேகாபம் என்பேத கூடாதா எனக் 
ேகட்டால், அதுதான் இல்ைல. �யாயமான 
காரணங்களுக்காக ச�யான முைற�ல் ேகாபம் 
ெகாள்ளேவ ேவண்டும்.

க ர்ப்ப காலத்�ல் மட்டும் ஆேராக்�யத்�ல் அக்கைற காட்டுவைத த�ர்த்து, தங்கள் 

வாழ்நாள் முழுவதும் ஆேராக்�யமான, ச���த உணவுப் பழக்கத்ைத ெதாடர 

ேவண்டும்.

ெபண்க�ன் ஆேராக்�யத்�ல் ஏற்படும் �ரச்�ைனகள் அவர்க�ன் ெமாத்த வளர்ச்�ையயும் 

பா�க்�றது. எனேவ, ெபண்கள் தங்கள் ஆேராக்�யத்�ல் கவனம் ெசலுத்த ேவண்�யது �க 

அவ�யம். நம் நாட்�ல் ஊட்டச்சத்து குைறபாடுள்ள ெபண்கள் அ�கமாக உள்ளனர். ஊட்டச்-

சத்�ன்ைமயால் உடல்நலம் மட்டுமன்�, மனநலமும் பா�க்கப்படு�றது. �ட்�லுள்ள எல்-

ேலாரும் சாப்�ட்ட �ன் கைட�யாக சாப்�டுவது, சாப்பாடு 

�ர்ந்து ேபானால்  �  கு�த்து, வ�ைற �ரப்�க் ெகாள்வது 

என ெபண்க�ன் உணவு �யாகத்ைத, பல �டுக�லும் 

பார்க்கலாம். '

ேபா�ய ��ப்புணர்வு இல்லாமல், மார்பக புற்றுேநாய், 

கர்ப்பப்ைப வாய்ப் புற்றுேநாய் முற்�ய �ைல வைர, 

ெபரும்பாலான ெபண்கள் ெசல்�ன்றனர். மார்பக புற்-

றுேநாய் அ�கு�கைள அ�யும் சுய ப�ேசாதைனகைள, 

�ட்�ேலேய ெசய்து ெகாள்ள மு�யும் என்றாலும், ஆண்-

டுக்கு ஒருமுைற மருத்துவ�டம் ெசன்று ேசா�த்துக் 

ெகாள்வது நல்லது. 40 வயதுக்கு ேமல், 'ெமேமா�-

ராம்' ேசாதைனைய ெசய்து பார்ப்பதும் அவ�யம். கர்ப்-

பப்ைப வாய் புற்றுேநாைய கண்ட�ய,  'ெபாப் ஸ்�யர்' 

ேசாதைன ெசய்து ெகாள்ள ேவண்டு ம். 11 வயது 

துவங்� 40 வயது வைர உள்ள ெபண்கள், கர்ப்பப்ைப 

வாய்ப் புற்றுேநாைய தடுக்கும் தடுப்பூ�ைய ெபற்றுக் 

ெகாள்ளலாம். 

ெபண்க�ல், 40 வயதுக்கு ேமல் உள்ளவர்கைளத் 

தாக்கும் �ரச்�ைன, ஆஸ்�ேயாெபாேரா�ஸ். �ட்ட-

�ன் � பற்றாக்குைறயால் ஏற்படும் இந்த பா�ப்பால் 

எலும்புகள் வலு இழந்து ேபாகும். 

ேலசாக அ�பட்டாலும் எலும்புகள் உைடயக்-

கூடும். 40 வயதுக்கு ேமலானவர்கள், எலும்-

�ன் அடர்த்�ைய கண்ட�யும், 'ெடக்சா 

ஸ்ேகன்' ேசாதைனைய ெசய்து ெகாள்ளலாம். 

எலும்பு ேதய்மானத்ைத துவக்கத்�ேலேய கண்-

ட�ந்தால் ஊ� மற்றும் மருந்துகள் மூலம் ச� 

ெசய்து �ட மு�யும். ெபண்கள் தங்கள் வளர்ச்�-

�ல் கவனம் ெசலுத்த ேவண்டும் எ�ல், முத�ல் 

ஆேராக்�யத்�ல் அக்கைற ெசலுத்த ேவண்டும். 

உடலும், உள்ளமும் உறு�யாக இருந்தால் தான் 

எைதயும் சா�க்கலாம்.

தைல கவசம் அ�ந்தால் மு� உ�ரும் என்ற எண்ணம் ெபரும்பாலான 
ேமாட்டார் ைசக்�ள் பாவைனயாளர்க�டம் இருக்�றது.

இரு சக்கர வாகனங்க�ல் பய�ப்பவர்கள் தைலகவசம் அ�வது அவ�-
யமானது. உ�ர் காக்கும் கவசமாக ெசயல்படும் அதைன அ�வைத அெசௗக�யமாக 

கருதுபவர்களும் இருக்கத்தான் ெசய்�றார்கள்.  தைல கவசத்துக்கும், மு� உ�ர்தலுக்-
கும் எந்த ெதாடர்பும் இல்ைல.
தைலகவசம் அ�யும்ேபாது தைல மு��ன் ேவர்க்கால்களுக்கு ெசல்லும் காற்று (ஆக்-

�ஜன்) தைடபடும். அப்ப� காற்று உட்புகுவதற்கு வ� இல்லாமல் ேபாவதால் மு��ல் 
�யர்ைவ ப�ந்து�டும் என்பது வாகன ஓட்�க�ன் வாதமாக இருக்�றது. ஆனால் அது தவ-

றானது. ஏென�ல் ெவ� காற்�ல் இருந்து �ைடக்கும் ஒக்�ஜன் மு��ன் ேவர்க்கால்களுக்கு 
ேதைவப்படுவ�ல்ைல. அதற்கு ேதைவயான ஒக்�ஜன் இரத்தத்�ல் இருந்து �ைடத்து�டும்.

தைலமு�ைய இறுக்கமாக ைவத்�ருக்கும் பட்சத்�ல்தான் மு��ன் ேவர்க்கால்கள் 
வ�ைம இழந்து மு� உ�ர்வு �ரச்�ைன ஏற்படு�றது. கு�ப்பாக ெபண்கள் இறுக்கமாக 
தைல�ன்�யப� ெஹல்ெமட் அ�ந்து, ஆண்கள் கு�த்ததும் தைலமு�ைய நன்றாக 
உலரைவக்காமல் ெஹல்ெமட் அ�வது ேபான்ற காரணங்கள் மு��ன் ஆேராக்�-
யத்ைத பா�க்கக்கூ�யைவ.

தைலகவசம் எப்ேபாதும் சுத்தமான �ைல�ல் இருக்குமாறு பராம�க்க ேவண்�-
யதும் அவ�யம். அவற்�ல் அழுக்கு ப�ந்�ருக்கும் 
�ைல�ல் அப்ப�ேய அ�வதுதான் மு��ன் 
ஆேராக்�யத்�ற்கு ேகடாக அைம�றது. 

தைல கவசத்ைத ெமன்ைமயாக 
ைகயாள ேவண்டும். பருத்து து� 
அல்லது கர்ச்�ப்ைப தைல�ல் 

அ�ந்து �ட்டு அதன் �து தைலக-
வசம் பயன்படுத்துவது தைல மு�க்கு 

பாதுகாப்பானது.

கம். சூடான பாத்�ரத்ைத ெதாட்டவுடன் 
ைக சடு�யாக �ன்ெசல்வதுேபால், ஒரு 
�கழ்வு நடந்ததும் ேயா�க்காமல் சடு-
�யாகக் ேகாபப்பட்டு பலரும் பழ�-
�ருக்�ேறாம். நாம் ‘ஆத்�ரமைடயும் 
ஒவ்ெவாரு ��டமும் நாம் அறுபது 
�நா� ம�ழ்ச்�ைய இழக்�ேறாம்’ என 
எமர்சன் ெசான்னது நூற்றுக்கு நூறு உண்ைம. 
அதற்காக ேகாபம் என்பேத கூடாதா எனக் 
ேகட்டால், அதுதான் இல்ைல. �யாயமான 
காரணங்களுக்காக ச�யான முைற�ல் ேகாபம் 
ெகாள்ளேவ ேவண்டும்.

எலும்புகள் வலு இழந்து ேபாகும். 

ேலசாக அ�பட்டாலும் எலும்புகள் உைடயக்-

கூடும். 40 வயதுக்கு ேமலானவர்கள், எலும்-

�ன் அடர்த்�ைய கண்ட�யும், 'ெடக்சா 

ஸ்ேகன்' ேசாதைனைய ெசய்து ெகாள்ளலாம். 

எலும்பு ேதய்மானத்ைத துவக்கத்�ேலேய கண்-

ட�ந்தால் ஊ� மற்றும் மருந்துகள் மூலம் ச� 

ெசய்து �ட மு�யும். ெபண்கள் தங்கள் வளர்ச்�-

�ல் கவனம் ெசலுத்த ேவண்டும் எ�ல், முத�ல் 

ஆேராக்�யத்�ல் அக்கைற ெசலுத்த ேவண்டும். 

உடலும், உள்ளமும் உறு�யாக இருந்தால் தான் 

எைதயும் சா�க்கலாம்.

HELMET பாவைனயும் 
முடி உதிர்தலும்

ெசய்முைற

உருைளக்�ழங்ைக ேவக ைவத்து, ேதால் உ�த்து, கட்��ல்லா-
மல் ம�த்துக் ெகாள்ளவும். ெவங்காயத்ைத ெபா�யாக நறுக்கவும். 
(அல்லது துரு�க் ெகாள்ளவும்). இஞ்�- பச்ைச �ளகாைய �ழுதாக 
அ ை ர க் க வு ம் . ெவங்காயம், அைரத்த �ழுது ேசர்த்து வதக்கவும். 

ேகாதுைம மாவு, ைமதா மாவுடன் 
துரு�ய �ஸ், வதக்�ய ெவங்காயம், 

இஞ்�, பச்ைச �ளகாய் �ழுது, 
ம�த்த உருைளக்�ழங்கு, ெநய், 

�ளகாய்த்தூள், கரம் மசா-
லாத்தூள், எலு�ச்ைச சாறு, 
உப்பு ேசர்த்துப் �ைசயவும் 
(ேதைவப்பட்டால் ��து 
தண்�ர் ேசர்க்கலாம்). 
மாைவ பூ�யாக உருட்� 
எண்ெண�ல் ெபா�த்து 

எடுக்கவும். 

மசாலா 
சீஸ் பூரி

ேதைவயான ெபாருட்கள்
ேகாதுைம மாவு -  1 கப்
ைமதா மா -  1 கப்
உருைளக்�ழங்கு -  2
ெவங்காயம்  -  2
பச்ைச �ளகாய் -  3
எலு�ச்ைச சாறு -  1 1/2 �ஸ்பூன்
�ஸ் -  1 துண்டு (துரு�யது)
�ளகாய் தூள்  -  கால் �ஸ்பூன்
கரம் மசாலா தூள்  -  ஒரு �ட்�ைக
இஞ்� - ��ய துண்டு
ெநய்  - ��தளவு
எண்ெணய், உப்பு  -  ேதைவயான அளவு

ஆேராக்கியத்தில் கவனம் ெசலுத்துங்கள்

ெவ ங்காயத்�ல் புரத சத்-
துக்கள், தாது உப்புகள், 

�ட்ட�ன்கள் உள்ளன. ெவங்காயத்�ன் 
காரத்தன்ைமக்கு காரணம் அ�ல் உள்ள 

அைலல் புேராப்ைபல் ைட சல்ைபடு ஆகும். 
இதுேவ ெவங்காயத்�ன் ெந�க்கும், நறுக்கும்-

ேபாது நமது கண்க�ல் கண்�ர் வரக் காரணம் 
ஆகும்.
ெவங்காயத்�ல் �ன்ன ெவங்காயம், ெப�ய ெவங்-

காயம் என்று இரண்டு வைக இருக்�றது. ஜலேதா-
ஷம் வந்தால் ஒரு �ன்ன ெவங்காயத்ைத  ெமன்று 
சாப்�ட்டு ெவந்�ர் கு�த்தால் ஜலேதாஷம் குைறயும், 
தும்மல், �ர்க்கடுப்பு குணமாகும். 

ெவங்காயத்ைத ெபா�யாக நறுக்� நல்ெலண்-
ெணய் ேசர்த்து வதக்�, ெதாடர்ந்து சாப்�ட்டு 
வந்தால் இரத்தக்ெகா�ப்பு குைறந்து, இதயம் பலமா-
கும். இவ்வாறு ெவங்கயாத்�ன் பயன்கைள அடுக்�க் 
ெகாண்ேட ேபாகலாம். 

இது உடலுக்கு மட்டுமல்ல தைலமு�க்கும் நல்ல 
பலைன தரும். ெபாடுகு இருப்பவர்கள் ெவங்கா-

யத்ைத ெகாண்டு எண்ெணய் 
தயா�த்து பூ�னால் ெபாடுகு 
�ரச்�ைனக்கு நல்ல �ர்வு �ைடக்-
கும். 

எண்ெணய் தயா�க்கும் முைற 
ெவங்காயம் 100 �ராம் (��தாக நறுக்�ய)
ேதங்காய் எண்ெணய் 1 �ற்றர் 

நறுக்�ய ெவங்காயத்ைத எண்ெண�ல் கறுப்பு 
�றம் வரும் வைர ெபா�க்கவும். ெபா�ந்த ெவங்கா-
யம் எண்ெண�ன் ேமல் �தக்கும் ேபாது அடுப்�ல் 
இருந்து இறக்� ஆற�டவும். ஆ�ய எண்ெணைய 
நன்கு வ�த்து எடுத்து ஒரு ேபாத்த�ல் ஊற்� ைவக்-
கவும். 

இந்த எண்ெணைய அ�க்க� தைல�ல் ேதய்த்து 
நன்கு மசாஜ் ெசய்து வருவதால் தைல�ல் உள்ள 
ெபாடுகு �ைர�ல் �ங்�  
தைலமு�க்கும் நல்ல 
ஆேராக்�யத்ைத தரும்.

ெபாடுகு �ைர�ல் �ங்�  
தைலமு�க்கும் நல்ல 
ஆேராக்�யத்ைத தரும்.

ெவங்காயம்
எதற்ெகல்லாம் மருந்தாகிறது?  

எதற்காக
ஏன்ேகாபம்

THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY FEBRUARY 20, 2022 17 2022   ெபப்ரவ�   20   ஞா�ற்றுக்�ழைம 



நடிகை சமந்தா ்மிழ் சினிமதா 
பெரிய அளவில் பைதாண்-
டதாடும் ஒரு பிரெலம். 

இவரது நடிப்பில் அடுத்து ைதாத்து 
வதாக்குல பரண்டு ைதா்ல் ெடம் 
பவளியதாை இருக்கிறது.

விக்்னேஷ் சிவன் இயக்ை 
விஜய் ்சதுெதி, நயன்்தாரதா, 
சமந்தா ஆகி்யதார் நடித்-
துளளதார்ைள, இப்ெடத்க் 

்தாண்டி ப்லுங்கு மற்றும் 
ஆங்கிலத்திலும் சில 
ெடங்ைளின் ெடப்பிடிப்பில் 

பிஸியதாை இருக்கிறதார்.
இந் ்நரத்தில் ்தான் விஜய்-

யின் பீஸ்ட் ெட அரபிக் குத்து 
ெதாடலுக்கு நடனேம் ஆடி 

வீடி்யதா பவளியிட்டுளளதார்.

விஷால் நடிப்பில் வெளியான 
வீரமே ொகை சூடும் படத்தில் 
ைதாநாயகியாை நடித்த டிம்பிள் 

ஹயாதி மபாலிைளிடம் ஏோற மெணடாம் எச்சரிககை விடுத்-
துள்்ார்.

விஷாலின் வீரமே ொகை சூடும் படத்தில் ைதாநாயகியாை நடித்-
தெர் டிம்பிள் ஹயாதி. பிரபுமதொவின் மதவி-2 படத்திலும் முககிய 
ைதாபாத்திரத்தில் நடித்து இருககிறார்.

இெர் வதலுங்கு, இந்தி படங்ைளிலும் நடித்துள்்ார். வதலுங்கில் 
ரவிமதஜாவுடன் நடித்த கில்்ாடி படம் திகரககு ெந்துள்்து. இெர் ்சமூை 
ெக்த்த்த்தில் அடிகைடி தனது ைெர்சசி புகைப்படங்ைக்யும் பகிர்ந்து 
ெருகிறார்.

இந்த நிக்யில் டிம்பிள் ஹயாதி வபயகர பயன்படுத்தி சி்ர் திகர-
யு்ை முககிய பிரமுைர்ைளுககு வ்சல்மபானில் குறுந்தைெல் அனுப்பி 
மோ்சடியில் ஈடுபடுெதாை தைெல் வெளியாகி உள்்து.

இதுகுறித்து டிம்பிள் ஹயாதி ைெனத்துககு சி்ர் வைாணடு வ்சன்ற-
னர். இதனால் அதிர்சசியான அெர் மபாலிைளிடம் ஏோற மெணடாம் 

என்று எச்சரித்துள்்ார். ்சமூை ெக்த்த் பகைத்தில் டிம்பிள் 
ஹயாதி வெளியிடட பதிவில், “குறிப்பிடட எணணில் 

இருந்து ெரும் அகைப்புைக் நம்பமெணடாம். 
அந்த எணணில் இருந்து மபசுபெர்ைள் 
எனது வபயகர பயன்படுத்தி முகறமைட-
டில் ஈடுபடுகின்றனர். எனமெ அந்த 
நம்பகர பி்ாக வ்சய்து விடுங்-
ைள். புைாரும் வ்சய்யுங்ைள்” 

என்று கூறியுள்்ார்.

பபோலிகளிடம் ஏமோற பேணடோம் - டிம்பிள் ஹ
யோதி எச்சரிக்க
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இகசயகமப்ெதாளர் வித்யதாசதாைரின் 
மைன்  ஹர்்ஷ வர்்ன், சிபிரதாஜ் நடிக்கும் 
புதிய ெடத்தில் இகசயகமப்ெதாளரதாை அறிமு -

ைமதாை  இருப்ெ்தாை அறிவிப்பு பவளியதாகியுளளது.                           
   ஹர்்ஷ வர்்ன்  2003-இல் பவளியதானே ஸ்டுடண்ட் நம்ெர் 1 ெடத்-
திம் மூலம் ்மிழ் சினிமதாவிற்கு அறிமுைமதானேர் நடிைர்  சிபி சத்யரதாஜ். 
அ்ன்பின் அவருகடய ்நக் சத்யரதாஜுடன் ்சர்நது மன்னின்  கமந்ன், 
பவற்றி்வல் சக்தி்வல் ெடங்ைளில் நடித்்தார். இவர் நடிப்பில்  பவளியதானே 
நதாய்ைள ஜதாக்கிரக், ்ஜக்சன் துகர, ைட்டப்ெதாவ ைதா்�தாம், சத்யதா ்ெதான்ற  
ெல ெடங்ைளில் நடித்து அகனேவகரயும் ைவர்ந்தார். இவர் நடிப்பில் ைகடசி-
யதாை  பவளியதானே ைெட்தாரி ெடம் அகனேவரின் ெதாரதாட்டுக்ைகளயும் பெற்றதார். 
இவர் நடிப்பில்  மதா்யதான், ரங்ைதா, வட்டம், ்ரஞசர் உளளிட்ட ெடங்ைள 
பவளியதாை உளளனே.

அ்ன்பின்  அறிமுை இயக்குனேர் ெதாண்டியன் ஆதிமூலம் இயக்கும், புதிய ெடத் -
தில் சிபி  நடிக்ை உளளதார். இவரின் 20-வது  ெடமதாை இது உருவதாகிவருகிறது. பிக் 
பிரிண்ட்  பிக்சர்ஸ் சதார்பில் ைதார்த்தி்ையன் இப்ெடத்க் ்யதாரிக்கிறதார். இந்ப்  
ெடத்தில் பிரெல இகசயகமப்ெதாளர் வித்யதாசதாைரின் மைன் ஹர்்ஷ வர்்ன்  இகச-
யகமப்ெதாளரதாை அறிமுைமதாகிறதார். இவர் ஏ.ஆர்.ரஹமதான், ஜி.வி.பிரைதாஷ், 

்மன்  ்ெதான்ற ெல முன்னேணி இகசயகமப்ெதாளருடன் ெணியதாற்றியிருக்கி-
றதார். இப்ெடத்தில்  பின்னேணி இகசக்கு அதிை வதாய்ப்பு இருப்ெ்தால் இந்ப் 
ெடத்க் ஆர்வத்துடன்  ஒத்துக் பைதாண்ட்தாை அவர் கூறியுளளதார்.

தமிழ் சினிமதாவில் நதாங்ைள பிரிகி்றதாம் என்று வருட  ஆரம்ெத்தில் ரசி-
ைர்ைளுக்கு ்ஷதாக் பைதாடுத்்வர்ைள ்னுஷ்-ஐஸ்வர்யதா ்ஜதாடி. 

அறிவிப்புக்கு பின் ்னுஷ் நதா்னே வரு்வன் ெடப்பிடிப்பில் 
பிஸியதாை ஐஸ்வர்யதா ்னி குழுவுடன் இயக்கும் இகச ஆல்ெத்தில் 

பிஸியதாை ்வகல பசய்து வருகிறதார்.
அண்கமயில் ஐஸ்வர்யதா ்னேது ஆல்ெம் உருவதாக்-

கும் குழுவுடன் இருக்கும் புகைப்ெடம் வர  
்னுஷ் ்னேது மைன் யதாத்ரதாவுடன் இருக்கும் 
்ெதாட்்டதா பவளியதாகி இருந்து.

்ற்்ெதாது ஐஸ்வர்யதா ஒரு ஆங்கில நதாளி்-
ழுக்கு ்ெட்டி அளித்துளளதார். அதில் அவரிடம் 
ைதா்ல் குறித்து ்ைளவி ்ைட்டுளளனேர். ஐஸ்வர்யதா 
அ்ற்கு, ைதா்ல் ஒரு பெதாதுவதானே உ�ர்வு, ஒரு ஆளுக்கும் 
அவரின் ்னிப்ெட்ட வி்ஷயத்துக்கும் ப்தாடர்பில்கல.

நதான் என் ்நக்கய ்நசிக்கி்றன், நதான் என் அம்மதாகவ ்நசிக் -
கி்றன், நதான் என் குழநக்ைகள ்நசிக்கி்றன்.

எனே்வ, அன்கெ ஒரு ்னிகமயில் ைட்டுப்ெடுத்்க்கூடதாது 
என்று நதான் நிகனேக்கி்றன். ஆம், நதான் ைதா்லிக்கி்றன் என்று 
கூறியிருக்கிறதார்.

பீஸ்ட் பட பாடலுக்கு ஆட்டம் 
பபாட்ட நடிகை சமந்ா 

தனுஷுடன் விவாகரத்திற்கு 
பிறகு ஐஸவர்ா விளககம் 

நடன இயககுனர், 
ைதாநாயைன்,  
இயககுனர் என 

ப்  பரிணாேங்ைளில் பய -
ணித்து வைாணடிருககும் 
பிரபு மதொவின்  அடுத்த 
படத்திற்கு ஜப்பானிய மபார் 
வீரனின் வபயகர கெத்-
துள்்னர்.                           
   பிரபு மதொ இந்திய 
சினிோவில் நடன  இயககு-

னர், ைதாநாயைன், இயககு-
னர் என ப் பரிணாேங்ைளில் 

பயணித்து  வைாணடிருப்பெர் 
பிரபு மதொ. இெர் தற்மபாது ‘யங் 

ேங் ்சங்’, ‘பஹிரா’,  'வபாய்கைால் 
குதிகர', ’கே டியர் பூதம்’ மபான்ற ப் 

படங்ைளில்  நடித்துெருகிறார். இெர் ைகட-
சியாை நடித்த ”மதள்” திகரப்படம் ரசிைர்ைள்  

ேத்தியில்  நல்் ெரமெற்கப வபற்றது. 
இந்நிக்யில்  நடிைர் பிரபு மதொ அடுத்தாை 

இயககுனர் ்சாம் மராடரிகஸ் இயககும் படத்தில்  நடிககிறார். இப்படத்தில் 
விடிவி ைமணஷ், ோஸ்டர் ேமைந்திரன் மபான்ற ப்  முன்னணி நடி-
ைர்ைள் நடிககின்றனர். இப்படத்தின் பர்ஸ்ட லுக மபாஸ்டகர கைதி,  
ோஸ்டர் மபான்ற படங்ைக் இயககிய இயககுனர் ம்ாமைஷ் 
ைனைராஜ் அெருகடய ்சமூை  ெக்த்த்ப் பகைத்தில் வெளியிட -
டுள்்ார். இப்படத்திற்கு 'மு்சாசி' எனப்  வபயரிடப்படடுள்்து. 
ஜாய் பிலிம்ஸ் பாகஸ் என்டர்கடவேன்ட நிறுெனத்தின்  
்சார்பில் ஜான் பிரிடமடா தயாரிககிறார். ஜப்பானிய மபார்வீ-
ரரான மு்சாசியின் வபயகர இப்படத்திற்கு கெத்திருப்பது 
அகனெரின் ைெனத்கதயும் ஈர்த்துள்்து.

  தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமாகும் 
வித்ாசாகரின் மகன்

மக்யா் திகரயு்கின் முன்னணி 
நடிைரான மைாடடயம் பிரதீப் ோரகடப்பால் ைா -்
ோனார்.  மைாடடயம் பிரதீப் பிரப் ேக்யா் நடிைர்  

மைாடடயம் பிரதீப் ோரகடப்பால் வைாசசியில் ைா்ோனார். அெருககு ெயது  61 ஆகும். 
அெரது ேகறவு மைர் திகரயு்ைத்தினர் ேத்தியில் வபரும் ம்சாைத்கத  ஏற்படுத்தியுள்்து. மேலும் 

அெரது ேகறவுககு மைர் திகரயு்கினர் இரங்ைல்  வதரிவித்துள்்னர்.
2001ஆம் ஆணடு தனது 40ெது  ெயதில் ஐ.வி. ்சசி இயககிய ‘ஈ நாடு இன்னம் ெமர’ படத்தின் மூ்ம் திகரயு-

்கின்  அறிமுைோன மைாடடயம் பிரதீப் பல்மெறு திகரப்படங்ைளில் நகைசசுகெ  ைதாபாத்திரங்ைக் ஏற்று நடித்துள்-
்ார். ‘ராஜோணிகயம்’, ‘2 ஹரிஹர் நைர்’,  ‘ஒரு ெடகைன் வ்சல்ஃபி’ உள்ளிடட படங்ைளில் இெரது நகைசசுகெயின் 

மூ்ம்  மிைவும் பிரப்ேகடந்தார். 2016ஆம் ஆணடு சிறந்த துகண நடிைருகைான ஏசியாவநட  ைாவேடி 
விருது இெருககு ெைங்ைப்படடது.

2010ஆம்  ஆணடு ைவுதம் மேனன் இயகைத்தில் வெளியான ‘விணகணத் தாணடி 
ெருொயா’  படத்தில் ஒரு ைதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார். 

அப்படத்தில் இெர் மபசும்  ெ்சனங்ைள் அப்மபாது மிைவும் பிரப்ோை இருந்-
தன. அதன் தாகைோை அமத மபான்றவதாரு  ைதாபாத்திரத்கத இயககு-

நர் அடலீ தனது ‘ராஜா ராணி’ திகரப்படத்தில் அெருககு  வைாடுத்-
தார். இெரது ேகறவு ேக்யா் திகரயு்கில் மிை வபரிய 
இைப்பு என்று  ரசிைர்ைள் ்சமூை ெக்த்த்த்தில் 
பதிவிடடு ெருகின்றனர்.

பிரபல 

மலலயாள 
நடிகர் 

ககாட்டயம் பிரதீப் 

மாரல்டப்பால் 

மரணம்   

 ப�ார் வீரராக மாறும் 
பிரபுதேவா
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இலஙமகையில் எச்ஐவி  ப�ாற்றின்  �ற்்ொ-
ம�ய  நிமலமை  எவவாறு உள்ளது?

 HIV மவ்ரமை அறிந்துபகைாண்டு  40 
லட்சம்  �்சாப�ஙகைளுக்கு பின்்னரும் 
இலஙமகை HIV/AlDS  ப�ாற்றுக்கைா்ன  
குமைந்�்ளவு  வாய்பபிம்ன பகைாண்்ட 
நா்டாகை்வ கைாணபெடுகின்ைது.  HIV ெ்ரவல் 
>0.1% ைாகை்வ  ப�ா்டர்ந்தும் நிலவுகின்ைது.  
2021ம் ஆண்டு முடிவில்  இலஙமகையில் 
கைண்டுபிடிக்கைபெட்ட பைாத�, HIV ப�ா்டர் -
கைளின் எண்ணிக்மகை  4419 ஆகும். 2021 
ஆம் ஆண்டில் புதி�ாகை 425 ்நாயாளிகைள  
கைண்டுபிடிக்கைபெட்ட ்�ாடு ொதிக்கைபெட்ட  
்நாயாளிகைளிம்ட்ய ஆண்கைள  ைற்றும் 
பெண்கைளுக்கைா்ன விகி�ம் 5:1 ஆகும். 15 
ப�ா்டக்கைம் 24 வய�ா்ன வர்கைளுக்கிம்ட்ய  
HIV ொதிக்கைபெட்டவர்கைளின்  எண்ணிக்மகை 
ெடிபெடியாகை அதிகைரிதது கைாணபெடுகின்-
ைது.

புதிய  ைதிபபீடுகைளின் ெடி  �ற்்ொது 
HIV ப�ாற்ை்ளர்கைள 3700 ்ெர் வம்ரயில் 
உள்ள்�ாடு  அவர்கைளில் HIV ப�ாற்று 
நிமலமைமய  அறிந்�வர்கைளின் எண்-
ணிக்மகை 70% எ்ன கைணக்கி்டபெடடுள்ளது. 
அவர்கைளில்  83% ைா்்னார் சிகிச்ம்ச பெற்று 
வருகின்ைார்கைள.

சிலர் இ்ரத�ப  ெரி்்சா�ம்னக்கைாகை  ொவிக்-
கைபெடும் ஊசியின்  ஊ்டாகை HIV ப�ாற்மை 
ெ்ரபபுவ�ற்கு  முயற்சி ப்சய்வ�ாகைக் கூறி  
அண்மைய நாடகைளில் ஊ்டகைஙகைளில் ஒலிநா-
்டாக்கைள சில ெ்ரபெபெட்ட்ன. அ�ம்னப 
ெற்றி  நீஙகைள என்்ன கூறுகின்றீர்கைள?  HIV 
ெ்ரவும் வி�ம் குறிதது ப�ளிவுெடுத� 
முடியுைா ?

HIV ப�ாற்று ஏற்ெடும் மூன்று பி்ர�ா்ன 
முமைகைள,

1. ொதுகைாபெற்ை  ொலியல் உைவுகைள.
2.  ்ரத�ம் ைற்றும் ஏம்னய அவயவ                             
    தி்ரவஙகைள ஊ்டாகை.
3.  ப�ாற்றிம்னயும்டய �ாயிலிருந்து 

அவ்ரது பிளம்ளக்கு.
நீஙகைள  கூறிய  ஒலிநா்டாமவ  நானும் 

்கைட்்டன். எவவாைாயினும் இந்� 
ஒலிநா்டா  மூலம்  ்சமூகைததுக்கு  �வைா்ன  

கைருதது  பெற்றுக் பகைாடுக்கைபெடடுள்ளது. 
்ரத�ம் ைற்றும் சில அவயவ தி்ரவஙகைள 
மூலம் எச்ஐவி ெ்ரவக்கூடும். ஆ்னால் அது  
புதிய  ்ரத�ம் ைற்றும் அவயவ தி்ரவஙகைள 
மூலைாகைவாகும். உ�ா்ரணைாகை  புதிய 
்ரத�ம் கைாணபெடும்  ஒ்்ர ஊசிமய ொவிதது 
குழுவாகை ்ொம�ப பொருடகைம்ள ொவிக்-
கும் ்ொ�ாகும். இ்ரத�ப ெரி்்சா�ம்னக் -
கைாகை ொவிக்கைபெடும் ஊசியில் உள்ள இ்ரத-
�ம் விம்ரவில் கைாய்ந்து விடும் அ�்னால் 
அந்� ஒலிநா்டாவில் குறிபபி்டபெடடுள்ள 
வமகையில் அவர்கைள விவரிக்கும் வி�த-
தில் HIV ப�ாற்று பிைருக்கு ெ்ரவ வாய்ப -
பில்மல. இ�ற்கு முன்்னரும் கூ்ட திம்ரப -
ெ்ட அ்ரஙகுகைளில் ைற்றும் கை்டற்கைம்ரகைளில் 
ைனி�ர்கை்ளால் HIV மய ெ்ரபெ ப�ாற்றுள்ள 
ஊசிகைள அவவி்டஙகைளில் ்ொ்டபெட்ட்ன 
எ்ன ஒலி, ஒளி நா்டாக்கைள மூலம் ப�ரி -
விக்கைபெட்ட்ன. சூரிய பவளிச்்சம் ைற்றும் 
பவபெம் ெடும் ்ொது இ்ரத�ம் விம்ரவாகை 
கைாய்ந்து ்ொவ�ால் ைற்றும் சூரிய பவளிச் -
்சம் ைற்றும் சூரிய பவபெத�ால் HIV 
மவ்ரஸ் அழிந்து ்ொவ�ால் அந்� ஊசி -
கைளில் HIV மவ்ரஸ்கைள பகைாண்்ட புதிய 
்ரத�ம் கைாணபெ்டாது. ஆகை்வ இது உண் -
மையில் ைனி� வாழக்மகையில் ்சாததியைா -
்ன�ல்ல.

இஙகு குறிபபி்ட ்வண்டிய இன்னு -
பைாரு முக்கிய வி்டயம் , ்ரத� ொவம்ன -
யின் ் ொது  ஏ்�னும் ப�ாற்றுகைள உள்ள�ா 
எ்ன ெரி்்சாதிக்கும் ்ொதும் சுகைா�ா்ர 
ஊழியர்கைள எல்லா ்சந்�ர்பெஙகைளிலும் 
அம்னதது நெர்கைளுக்கும் புதிய ஊசிமய்ய 
ொவிக்கின்ைார்கைள. சுகைா�ா்ர ஊழியர்கைள 
்ரத� ைாதிரிமய பெறுவ�ற்கும் ைற்றும் ஊசி -
ைருந்து ஏற்றுவ�ற்கும் புதிய ஊசிகைம்ள்ய 
ெயன்ெடுததுகின்ைார்கைள. ஒரு்ொதும் 
ொவித� ஒரு ஊசிமய உஙகைள உ்டம்பில் 
ப்சலுததுவ�ற்கு நீஙகைள அனுைதிக்கைாதீர்கைள. 

HIV ப�ாற்று அவ�ா்னம் உள்ளவர்கைள யார்?
ொதுகைாபெற்ை உ்டலுைவில் ஈடுெடுெ-

வர்கைள ைற்றும் ஒ்்ர ஊசிமய ொவிதது 
குழுவாகை ்ொம�பபொரும்ள ொவிக்கும் 
எந்� ஒரு நெருக்கும் HIV ப�ாற்று ஏற்ெ-
டும் ஆெதது உள்ளது. அ�்னால் ்சமூகைததின் 
பொறுபொ்ன நெ்ராகை நாம் அம்னவரும் HIV 
ெ்ரவல் ப�ா்டர்ொகை அறிந்திருக்கை ்வண்டிய 
்�ாடு உஙகைளுக்கு HIV ப�ாற்று ஏற்ெ்டக்கூ-
டிய அவ�ா்னம் கைாணபெட்டால் அ�ற்கைா்ன 
ெரி்்சா�ம்னமய ப்சய்துபகைாள்ள எல்லா 
முயற்சிகைம்ளயும் எடுக்கை ்வண்டும்.

எவவைாயினும் சில நெர்கைள அவர்கை-
ளின் வாழக்மகை முமைக்கு  ஏற்ெ  அதிகை 
அவ �ா்னததுக்கு உரியவர்கை்ளாகை கைரு�பெ -
டுகின்ைார்கைள. வி்்ச்டைாகை ொதுகைாபெற்ை 
கு�வழி உ்டலுைவில்  ஈடுெடுெவர்கைள, ெல-
ரு்டன் ொலியல் ப�ா்டர்பிம்ன ஏற்ெடுததிக் 
பகைாண்்ட நெர்கைள, ெணததுக்கைாகை ொலியல் 
ப�ாழிலில் ஈடுெடும் நெர்கைள, இறுதியாகை 

ஒ்்ர ஊசிமய ெலரும் ொவிதது 
்ொம�ப பொரும்ள ொவிக்கும் 
நெர்கைள என்்ொர் அவற்றுள அ்டங-
குவார்கைள.

HIV ெரி்்சா�ம்ன முக்கியைா்னது  
எ்ன  நீஙகைள கூறினீர்கைள?  ஏன் முக்கி-
யததுவம் வாய்ந்�து?

HIV ெரி்்சா�ம்னமய  ் ைற் பகைாள-
வ�ால்  ெல நன்மைகைள உண்டு.அதில் 
HIV என்ெது கைடடுபெடுத�க்  கூடிய 
ப�ாற்ைாகும்.  ஆ்னால் ப�ாற்மை கைட-
டுபெடுததுவ�ற்கு மு�லில் அ�ம்ன 
அறிந்து பகைாள்ள ்வண்டும். அறிந்து 
பகைாள்ளாைல் அ�ம்ன கைடடுபெடுத� 
ஒருகைாலமும் முடியாது. அ�்னால் 
ப�ாற்றுக்குள்ளா்ன நெம்ர  அறிந்து -
பகைாளளும் ஒ்்ர வழி  HIV க்கைா்ன 
இ்ரத�பெரி்்சா�ம்ன  ஆகும். வி்ே-
்டைாகை  நீஙகைள  HIV ப�ாற்று அவ�ா -
்னம் உள்ளவ்ரா்னால் கைட்டாயைாகை 
HIV க்கைா்ன  ெரி்்சா�ம்னமய  ப்சய்து 
பகைாள்ள ்வண்டும்.்�சிய ொலியல் 
்நாய்கைள/ எய்டஸ் �டுபபு  திட்டம் 
ஏம்னய �்ரபபு்டன் இமணந்து 
ப�ாற்றிம்ன �டுபெ�ற்கு ைற்றும் 
ப�ாற்றுக்குள்ளா்ன நெர்கைளுக்கு 
சிகிச்ம்ச அளிபெ�ற்கு ்�மவயா்ன ந்டவ -
டிக்மகைகைம்ள  எடுததுள்ள்ன. 

ப�ாற்றுக்குள்ளாவர்கைம்ள  அறிந்து 
பகைாண்்ட பின்்னர் நாம் அவர்கைளுக்கு 
சிகிச்ம்சகைள  ைற்றும் ஏம்னய  சுகைா�ா்ர 
்்சமவகைம்ள  இலவ்சைாகை பெற்றுக் பகைாடுக்-
கின்்ைாம்.  �ாை�மின்றி  HIV க்கைா்ன  சிகிச்-
ம்சமய ஆ்ரம்பித�ால் ப�ாற்ைா்ளர்கைள 
எய்டஸ் ்நாய்க்கு  உள்ளாவம�  �டுக்கை 
முடியும் அ�்னால் அவர்கைளுக்கு சிகிச்ம்ச 
அளிபெ�ன்  மூலம் ்சா�ா்ரண வாழவுக் 
கைாலதம� வாழக் கூடிய ்சந்�ர்பெதம� 
அவர்கைளுக்கு பெற்றுக் பகைாடுக்கை முடியும். 
அதுைாததி்ரைல்ல HIV ப�ாற்றுக்கு சிகிச்ம்ச  
அளிபெ�ன்  மூலம்  HIV  ெ்ரவுவம�யும்  
�டுக்கை முடியும்.

அது ைாததி்ரைல்ல  HIV  இல்லா�  நெப்ரா -
ருவர்  எதிர்கைாலததில் ப�ாற்றுக்கு உள்ளா-
வம� �டுபெ�ற்கும் ்�மவயா்ன ஆ்ரம்ெ  
ொதுகைாபமெ ்ைற்பகைாள்ள முடியும் என் -
ெ�ால் HIV நிமலமை ெற்றி அம்னவரும் 
அறிந்திருபெது நல்லது. அது ை்னதுக்கு  
ஆறு�மல  பெற்றுத �ருவ்�ாடு  நாம் 
்நசிபெவர்கைம்ள HIV ப�ாற்றிலிருந்து  ொது -
கைாக்கை  ்ைலும் ஒரு  ்சந்�ர்பெதம� பெற்றுத 
�ரும்.

ொதிக்கைபெட்ட  நெர்கைளுக்கு  சிகிச்ம்ச 
அளிபெ�ன்  மூலம் HIV ெ்ரவுவம� 
எவவாறு  �டுக்கை முடியும்?

நாம் ப�ா்டர்ந்து  அவர்கைளுக்கு  ்சரியா்ன 
சிகிச்ம்ச  அளிக்கும் ்ொது அவர்கைள 
்சரியா்ன முமையில் நாள்�ாறும்  ைருந்து-

கைம்ள  உட பகைாண்்டார்கை்ளா்னால் ப�ாற்றுக்-
குள்ளா்ன ்நாயாளியின்  ்ரத�ததில் உள்ள  
மவ்ரஸின் அ்ளவு விம்ரவாகை  குமைவம்ட-
யும். நாம் அ�ம்ன பின் வருைாறு " அறிந்து 
பகைாள்ள முடியா� அ்ளவில் மவ்ரஸின் 
அ்ளவு குமைந்துள்ளது"எ்ன குறிபபிடுகின்-
்ைாம். அ�்னால் அவவாைா்ன ப�ாற்ைா்ளர்கைள 
மூலம் ப�ா்டர்ந்தும் ்நாய் ஏம்ன்யாருக்கு 
ெ்ரவாது. அ�ன் மூலம் நாடடில் புதிய ப�ாற்-
ைா்ளர்கைளில்  வீழச்சி ஏற்ெடும். 

அவவாபைன்ைால் அ�ன்மூலம் அவர்கை-
ளுக்கு அ�ன்பின்்னர் ொதுகைாபெற்ை உ்டலுை-
வில் ஈடுெ்ட முடியும் என்ை கைருதது முன்-
மவக்கைபெடுகின்ை�ா?

இல்மல. ்வறு ொலியல் ரீதியிலா்ன  
்நாய்கைளிலிருந்து ொதுகைாபபு பெறுவ�ற்-
கைாகை  அவர்கைள ப�ா்டர்ந்தும்  ஆணுமைகைம்ள 
ொவிபெது  நல்லது. முமையா்ன சிகிச்ம்ச-
யு்டன் அவர்கைள ஏம்ன்யாருக்கு இ�ம்ன 
ெ்ரவச் ப்சய்ய ைாட்டார்கைள. ஆ்னால் HIV 
ப�ாற்மை �வி்ர  ஏம்னய ொலியல் ரீதியாகை 
ெ்ரவக்கூடிய ப�ாற்றுக்கைள ெல உள்ள்ன. 
அ�்னால் பகைா்�ாரியா, க்்ளமீடியா, 
சிபிலிஸ், பெெ்டயிடிஸ் பீ  ் ொன்ை ் நாய்கை-
ளில் இருந்து �ன்ம்னயும் ஏம்ன்யாம்ரயும் 
ொதுகைாபெ�ற்கைாகை HIV ப�ாற்றுக்குள்ளா்ன 
நெர்கைள எவ்வம்ளயிலும்  ஆணுமைமய  
ொவிக்கும்ெடி  ெரிந்தும்ரக்கின்்ைாம். 

ப�ாற்றுக்கு  உள்ளா்னவர்கைளுக்கு  சிகிச்ம்ச  
அளிபெது  �வி்ர  HIV மய �டுக்கைக் கூடிய 
்வறு வழிமுமைகைள உள்ள்னவா?

ஆம், ொலியல் ப�ா்டர்புகைளில் 
இருந்து விலகி  இருபெது  ைற்றும் 
ஒரு நம்பிக்மகையா்ன  இமணயு -
்டன்  ைாததி்ரம்  உ்டலுைமவ  
மவததுக் பகைாளவது ொலியல் 
்நாய்கைள/ HIV மய  �டுபெ�ற் -
கைாகை ஆ்ரம்ெ கைாலததிலிருந்து 
ெரிந்தும்ரக்கைபெட்ட  முமைகை்ளா -
கும். நான் முன்்னர்  குறிபபிட -
்டவாறு  HIV ைற்றும் ஏம்னய 
ொலியல் ்நாய்கைம்ள  �டுபெ -
�ற்கைா்ன  சிைந்� முமை ஆணு -
மைகைம்ள ்சரியா்ன முமையில் 
ைற்றும் ப�ா்டர்ந்தும் ொவிபெது 
ஆகும்.

 HIV சிகிச்ம்சக்கைாகை  மவததிய  
விஞஞா்னததின்  அண்மை 
கைால முன்்்னற்ைதது்டன் புதிய 
முமைகைள அறிமுகைம் ப்சய்யபெட -
டுள்ள்ன. 

ப�ாற்ைா்ளர்கைம்ள அவைா்னைாகை  
கைருதுவது அவர்கைம்ள  ஒரு ெடுத-
திப ொர்பெது, HIV ெரி்்சா�ம்ன 
ைற்றும் சிகிச்ம்சக்கைாகை அ்ர்ச 
கிளினிக்குக்கு வருவம� ெலரும் 

�விர்க்கிைார்கைள.அது ெற்றி நீஙகைள என்்ன 
கூை முடியும்?

ஆம் , HIV ெரி்்சா�ம்ன ைற்றும் சிகிச்ம்சக் -
கைாகை ொலியல் ்நாய் கிளினிக்குக்கு வ்ராது 
இருபெ�ற்கு ஒரு கைா்ரணம் HIV ப�ாற்று 
குறித� அவைா்னம் ைற்றும் ்சமூகைம் ஒதுக்கி 
மவபெது என்ெ்னவாகும். எவவாைாயி -
னும் ொலியல் ்நாய்க்கைா்ன கிளினிக்கில் 
உள்ள எைது ெணியா்ளர்கைளின் ்்சமவகை -
ம்ளப பெற்றுக் பகைாளவ�ற்கு வரும் எந்� 
ஒரு  நெம்ரயும்  அவர்கைள  �்ரக்குமைவாகை  
ந்டததுவதில்மல நடபு்டன் ்்சமவகைம்ள 
பெற்றுக் பகைாடுக்கை ்சரியா்ன முமையில் 
ெயிற்சிகைம்ள பெற்றுள்ளார்கைள. 

கிளினிக்கில் உள்ள ்்சமவயா்ளர்கைள 
100% ்ரகைசிய �ன்மைமய ொதுகைாபெ -
்�ாடு ொலியல் ்நாய்கைளுக்கைா்ன கிளி -
னிக்குகைளுக்கு வருவ�ற்கு யாரும் ெயபெ்டத 
்�மவயில்மல. ்ைலும் வி்்ச்டைாகை கைாத -
திருபபு கைாலதம� குமைபெ�ற்கைாகை  நெர்கைள  
கிளினிக்குக்கு  வருவ�ற்கைா்ன  புதிய ்சந்திபபு 
முமை ஒன்மை நாம் அறிமுகைம் ப்சய்துள-
்்ளாம். 

அது know4sure  என்னும்  இமணய�-
்ளம் ஆகும். மு�லில்  ்ந்ரதம�  ஒதுக்கிக் 
பகைாண்டு கிளினிக்குக்கு  வருவப�ன்ைால் 
இந்� இமணய�்ளம் மூலம் �ஙகைளும்டய 
அவ�ா்னதம�  ைதிபபீடு ப்சய்து ்ந்ரம் 
ஒன்மை ஒதுக்கிய  பின்்னர்  கிளினிக்குக்கு  
வருமகை �்ர முடியும். 

எச்.ஐ.வி.த�ொற்ொளர்கள் கூச்்சப்பட வேணடொம்;
எங்களுடன் த�ொடரபு த்கொள்ளுங்கள்
விசேட வைத்திய நிபுணர்  
தர்்ஷனி  மல்லிகாரச்சி 
(பாலியல் ச�ாயகள் மற்றும் 
HIV ததாடர்பான) தகைல், கல்வி, 
ததாடர்பாடல்,  ஆச�ாேவன  
மற்றும்  ஆணுவைகள்  
பிரோரம் ததாடர்பான சதசிய  
ததாடர்பாடல் அதிகாரியுடன் 
ஒரு ேந்திப்பு

தமிழில்: வீ.ஆர்.வயலட் ...?

பி. வீரசிங்கம் ...?

இலஙமகையில் 2019 ஆம் ஆண்டின் 
ப�ா்டக்கைததில் ஆ்ரம்பிக்கைபெட்ட 
ஒரு ெயண வ்ரலாற்று அருஙகைாடசி-

யகைைாகை இம� அமழக்கைலாம். இது கைாலத -
ம�ப ெற்றியது (It’s About Time). கைண்கைாட -
சிக்பகை்ன வடிவமைக்கைபெட்ட இ்ரண்டு 
ந்டைாடும் பகைாளகைலனுக்குள இலஙமகை 
வ்ரலாற்றுத �கைவல்கைள ைற்றும் �கைவல் �ரும் 
நிறுவ்னஙகைளு்டன், சிறிய ைற்றும் �னிததுவ-
ைா்ன திைனு்டன் இந்� ந்டைாடும் அருஙகைாட -
சியகைம் அமைந்துள்ளது.  

பகைாழும்பு ெல்கைமலக்கைழகை வ்ளாகைததில் 
கைமலபபீ்ட முன்ைலில் இக் கைண்கைாடசியா -
்னது கை்டந்� 14 ஆம் திகைதி மு�ல் இ்டம் -
பெற்று வருகிைது. 

நாம்ள ைறுதி்னம் (22) வம்ர இது நம்ட -
பெறுகிைது. தி்னமும் மு.ெ. 9 ைணிமு�ல் 
பி.ெ. 5 ைணிவம்ர நம்டபெறும் இக் கைண் -
கைாடசியா்னது முற்றிலும் இலவ்சம்.  

இந்� கைண்கைாடசியில் அன்ைா்ட ைக்கைளின் 
கைம�கைள ைற்றும் ஒரு வ்ரலாற்று �ருணத -
தின் நிம்னமவத தூண்டும் ஒரு பொருளு -
்டன் அவர்கைளுக்கு உள்ள ப�ா்டர்பு அவர் -
கைளின் ொர்மவயில் அ�ம்ன எவவாறு 
எடுததுக்பகைாண்டிருக்கிைார்கைள என்ெம� -
யும் அ�்னால் ஏற்ெடடுள்ள �ாக்கைஙகைம்ள 
பவளிபெடுததியிருக்கிைது என்ெம� நிம்ன -
வுகைளின் கைாபெகைததில் கைாடசிபெடுத�பெட -
டுள்ளது.   

இலஙமகை சு�ந்தி்ரம் அம்டந்து 70 வரு -
்டஙகைளின் பின்்னர் ஆ்ரம்பிக்கைபெட்ட இக் -
கைண்கைாடசி எைக்கு மிகைவும் முக்கியைா்னது. 
ஒரு ்சா�ா்ரண ொர்மவயா்ள்ராகை ெங்கைற் -
்ொர் அ�ம்னப ொர்க்கும்்ொது ் �ான்றும் 
எண்ணதம�, �ைது வாழவில் ஏற்ெட்ட 
அனுெவஙகைம்ள, ப்சாந்�க் கைம� இருந் -

�ால் அ�ம்னயும் 
எழுதி கைாபெகைததில் 

ெஙகைளிக்கைச் ப்சய்யலாம். 
இ�ம்ன ஆஙகிலம், சிஙகை்ளம் ைற்றும் 

�மிழ ஆகிய பைாழிகைளில் ெதிவுப்சய்ய 
முடியும்.   

‘இலஙமகை வ்ரலாற்றில் ஒரு ்சா்ள்ரம் (A 
Window into Sri Lankan History)’ என்ை 
�மலபபிலா்ன இ்ரண்்டாவது கைண்கைாடசி -
யா்னது, பொலன்்னறுமவ இ்ராச்சியத -
தின் வீழச்சியிலிருந்து 1948 வம்ர - கைால -
னிததுவ ஆடசியின் முடிவு வம்ரயிலா்ன 
வ்ரலாற்றுப ொம�மய விைர்்ச்னரீதியா்ன 
கைண்்ணாட்டைாகைப ொர்க்கிைது. 

பகைாழும்பு ெல்கைமலக்கைழகைததின் வ்ர -
லாற்றுப பிரிவின் சி்்ரஷ்ட விரிவும்ர -
யா்ளர் கைலாநிதி நிர்ைல் ்ரஞசித ்�வசிறி 
இ�ற்கு �மலமை�ாஙகுகிைார். 

இவர் கை்டந்� 4 வரு்டஙகை்ளாகை நவீ்ன வ்ர -
லாற்றிற்கு புதிய கைண்்ணாட்டஙகைம்ள 
வழஙகும் ஆழைா்ன கைாபெகை ஆ்ராய்ச்சியு -
்டன் இந்� கைம�மய உருவாக்கியுள்ளார். 
இந்� கைண்கைாடசி சிஙகை்ள பைாழியில் 
ைடடு்ை ந்டக்கிைது.  

(22ஆம் ெக்கைம் ொர்க்கை)

எமது ேரலொற்் அனு்பேரீதியொ்க விளக்கும்  
“எமது ்கொலம்” அருங்கொட்சிய்க ்கண்கொட்சி   

இப்சபாது தகாழும்பு 
பல்கவ�ககழகத்தில்   

விசேட வைத்திய நிபுணர்  

தர்்ஷனி  மல்லிகாரச்சி
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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

Amnesty tAx return filing

Q Contra accounting Consultants
# 88/24, Wekanda Road, Colombo -02.

www.qcontra.com

Nkyjpf tpguq;fl;F 0777 892 966 cld; njhlh;G nfhs;sTk;.

cq;fs; fk;gdp kw;Wk; cq;;fs; nrhe;j tplak; 
njhlh;ghf RatpUg;g ntspg;gLj;jypy; Amnesty 

Returns I gjpNtl;by; itj;jpUg;gjw;fhf ehq;fs; 
nraw;gLfpd;Nwhk;. IRD ,w;F rkh;g;gpg;gjw;fhd 

,Wjp jpfjpahdJ 31.3.2022 MFk;.
mj;Jld; cq;fs; fk;gdpf;F SVAT I rkh;;g;gpg;gjw;Fk; 

ehq;fs; Maj;jkhf cs;Nshk; vd;gJld; Credit Voucher 
ifNaw;Fk; tiuapYk; vkJ nghWg;ghftpUf;Fk;.

miyNgrp; : 0777 311 110
Kfthp: 68; lgps;A.V. rpy;th khtj;ij; nts;stj;ij

26.8 Ngh;r; tPjpf;F 49 mb Kfg;ghf - 
tPLfis eph;khzpg;gjw;fhd fl;blj;; 

njhFjpf;F cfe;jJ

tpw;gidf;F

5 khb fl;blj;Jld; 
Kjd;ikahd fhzp

Korondo 2014 Diesel SUV, 

95000Km, Record  Available, 

Triptonic, Multifunction 

Streeing Wheel, Sensor 

Lights, 2WD, Fuel Colombo 

18 - out 20. Mint Condition, 

7.6M

077 910 96 14

Saifi Tading Company
96, New Moor St., Colombo 12.

gjtp ntw;wplq;fs;
epUthf mYtyfj;jpy; Nritfs; - ngz;fs;

rhjhuz epUthf vOJtpidQh; - Mz;fs;

Nritapd; jd;ik -

Nritapd; jd;ik -

mYtyf fbjq;fis Nf-
hit nra;jy; kw;Wk; 
tpiyg;gl;bay; nfhLf;fy; 
thq;fy; egh;fSldhd njhlh;G 
nfhs;sy; kw;Wk; njhiyNgrp 
miog;GfSf;F gjpy; toq;fy;.

tq;fp Ntiyfs; kw;Wk; 
mYtyfj;jpw;F ntspNa Nti-
yfs;. Vw;Wf; nfhs;sg;gl;l 
Nkhl;lhh; irf;fps; chpkk; 
Njit.

mYtyf Neuq;fs;

jpq;fl;fpoikapypUe;J nts;spf;fpoik tiuAk; - K.g. 9 kzpapypUe;J 

gp.g. 5.30 kzp tiuAk;. - rdpf;fpoikad;W K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 

3.30 kzp tiuAk; gfpuq;f Neh;Kfg;ghPl;ir eilngWk;.

Immigration
Work
Study
Do Business

GLOBAL START UP CONSULTANTS
114, Anderson Road, Kalubowila, Dehiwala

0769 366 246 | 0769 194 061
0113 462 634
info.anusia@gmail.com

Updated yourself with Global Start Up Consultants
Wide range of services for settlement in Canada

20 19 ெப ப்ரவ� மாதத்�ல் 
ெதாடங்� 18,000 பார்ைவயாளர்க-
ளுடன் நான்கு மாவட்டங்களுக்குச் 
சுற்றுப்பயணம் ேமற்ெகாண்ட இந்த 
அ ருங்காட்�யகம் ெமாரட்டுைவ, 
�ர�ல, �ட்டம்புவ மற்றும் 
யாழ்ப்பாணம் ஆ�ய இடங்க�ல் 
உள்ள அைனத்து வய�னருக்-
கும் பல்ேவறு ஊடாடும் கைல, 
கலாசார கண்காட்�கள், ெச�ப்-
புல-கட்புல காட்�ப்ெபாருட்கள் 
ெதாடர்ச்�யான �கழ்ச்�கள் என்-
பவற்ைற உள்ளடக்�யதாக நைட-
ெபற்றது.   

இந்த அருங்காட்�யகம் சுதந்�-
ரம் ெபற்ற�ல் இருந்து இலங்ைக-
�ன் வரலாற்�ன் பல்ேவறு அம்-
சங்கைளக் ெகாண்டு, நாட்�ன் 
பன்முகத்தன்ைமையக் ெகாண்டா-
டவும், வரலாற்ைற வ�வைமப்ப-
�ல் நாம் வ�க்கும் பங்ைக அங்-
�க�க்கவும் பார்ைவயாளர்கைள 
அைழத்துச் ெசன்றதாகக் கூறும் 
அவர் ெகா�ட் ெதாற்று பரவல் 
காரணமாக கண்காட்�ைய 
பரந்தள�ல் நடத்தமு�யாமல் 
ேபானது என வருத்தம் ெத��க்-
�றார் கண்காட்� ஏற்பாட்டுக்குழு 
உறுப்�னர் சுலக்ஷனா � ெமல். 
“தற்ேபாது நடமாடும் கண்காட்-
�யாக இதைன முன்ெனடுத்துச் 
ெசல்லக்கூ�யதாக இருக்�றது. 

எ�ர்வரும் காலங்க�ல் 
நாட்�ன் அைனத்து பகு�க�லும் 
கண்காட்� நடத்துவதற்கான ஏற்-
பாடுகைள ேமற்ெகாண்டு வரு�-
ேறாம்” என்�றார் சுலக்ஷனா.   

இது காலத்ைதப் பற்�யது (It’s 
About Time) அடுத்த ஊடகமா-

�ய ெபாதுமக்கள் ெமாைபல்-
சாதனம் மூலம் அணுகக்கூ�ய 
ெமய்�கர் அருங்காட்�யகம், 
கடந்த 18 ஆம் �க�யன்று கண்-
காட்��ல் ெவ��டப்பட்டது. 
அேதேவைள ேஹமமா� �ேஜ-
�ங்க எழு�ய “சரத் �ேஜ�ங்க-
�ன் வாழ்க்ைக வரலாறு” எனும் 
புத்தக ெவ��டானது ெபப்ர-
வ� 22 ஆம் �க�யன்று �.ப. 
4:00 முதல் �.ப. 6:00 வைர 
ெகாழும்பு பல்கைலக்கழகத்�ன் 
�றந்த ெவ��ல் நைடெபறவுள்-
ளது.   

இலங்ைக�ன் �ைனவகம் 
மற்றும் �றுபான்ைம�ன�ன் 
கருப்ெபாரு�ல் உள்நாட்�ல் 
வளர்ந்துவரும் மற்றும்் துைற�ல் 
தமக்ெகன்று ஒரு இடத்ைதப் 
��த்துள்ள �ைரப்படத் தயா�ப்-
பாளர்களால் தயா�க்கப்பட்ட 13 
த�த்துவமான குறும்படங்களும் 
�ைர�டப்படு�றது. 

கண்காட்��ல் நாைள (21) 
வைர �.ப. 3:00 முதல் �.ப. 4:30 
ம�வைர �ைரப்படங்கள் �ைர-
�டப்படும்.  

அைனத்து �கழ்வுகைளயும் 
ஆங்�லம், �ங்களம் மற்றும் 
த�ழ் ெமா�க�ல் அணுகமு�-
யும். கடந்த காலத்ைத ைகயாள்-
வ�ல் �மர்சன��யான மற்றும் 
ஆக்கபுூர்வமான அணுகுமு-
ைறைய ேநாக்� உைழக்கும் 
இலங்ைக �புணர்க�ன் தளமான 
historicaldialogue.lk என்ற இைண-
யத்தளத்�ல் இந்த அருங்காட்�ய-
கம் ஏற்பாடு ெசய்யப்பட்டுள்ளைம 
கு�ப்�டத்தக்கது.   

எமது வரலாற்ைற... (19ஆம் பக்கத் ெதாடர்)

ெகாழும்பு, ெகாள்ளுப்�ட்� பு�த ம�யாள் மக�ர் பாடசாைல�ன் 
வருடாந்த மாணவ தைலவர்கள் �னம் பாடசாைல மண்டபத்�ல் இட-
ம்ெபற்றது. அ�பர் �ரும� ட�ள்யூ, �. உேபந்�ர லக்மா� தைல-
ைம�ல் நைடெபற்ற இந்�கழ்�ல் ேமல்மாகாண �ர�க் கல்�ப் 
க�தப் ��வு ப�ப்பாளர் நய� ெபேரரா �ரதம அ��யாகக் 
கலந்து ெகாண்டு மாணவ தைல� �ஹாங்� ெநத்��க்கு பத-
க்கம் அ��ப்பைதயும் மற்றும் ஏைனய மாணவ தைல�யர்க-
ைளயும் படத்�ல் காணலாம்.                  (படம் : ருைஸக் பாருக்)   

சங்க� ��ம்ஸ் �ைரேவட் ��ெடட் நடத்�ய வாழும்ேபாேத வாழ்த்துேவாம் ேத�ய கலா �பூஷண 
�ருது வழங்கும் �ழா�ல் �னகரன், �னகரன் வாரமஞ்ச��ன் உடப்பு குறூப் �ருபர் க. மகாேதவன் 
�ருது வழங்� ெகௗர�க்கப்பட்டேபாது...    

நூரைளயூரான்  

இலங்ைக அங்��க்கன் �ருச்-
சைப�ன் ெகாழும்பு ேபரா-
யராக பத�ேயற்�ருக்கும் 
அருட்தந்ைத துசாந்த ெராட்-
�ேகாவுக்கு இன்று காைல 9 
ம�க்கு நுவெர�யா ப�. 
��த்துவ ேபராலயத்�ல் வர-
ேவற்பு ைவபவமும் �டப்ப-
டுத்தல் வ�பாடும் நைடெபற-
வுள்ளது. 

இத் ேதவாலயம் 170 ஆண்டு 

பைழைம வாய்ந்ததாகும்   இது 
ெகாழும்பு ேபராயர் துசாந்த 
ெராட்�க்ேகா ேபராயர் பத� 
ெபற்ற �ன் நுவெர�யா ப�-
சுத்த ��த்துவ ேதவாலயத்�ன் 
முதலாவது �ஜயம் என்பது 
கு�ப்�டத்தக்கது.  

ெகாழும்பு ேபராயர் துசாந்த 
ெராட்�ேகா இப்ேபராலயத்-
�ல் பல வருடங்களுக்கு 
முன்னர் ஊ�யம் ெசய்தவர் 
என்பது கு�ப்�டத்தக்கது.     

அங்கிலிக்கன் ேபராயருக்கு  
நூரைளயில் இன்று வரேவற்பு  
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Njrpa kUe;Jfs; xOq;FgLj;jy; mjpfhurig (NMRA)

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

NMRA ,w;fhf mYtyf ,lk; (Fj;jif my;yJ nfhs;tdTf;F)

1)  Njrpa kUe;Jfs; xOq;FgLj;jy; mjpfhurigf;F (NMRA) nfhOk;G 1–12 cs;@u; 

mjpfhu gpupTfSf;Fs; (Fj;jif my;yJ nfhs;tdTf;F) mYtyf gad;ghl;Lf;fhf 

fl;bl ,lk; xd;W Njitahf cs;sJ. fPo; jug;gl;Ls;s mwpTWj;jy;fSf;F mika 

jkJ $Wtpiyfis rku;g;gpg;gjw;F Mjd cupikahsu;fs; Nfhug;gLfpd;wdu;. 

2) Njrpa Nghl;b uPjpahd tpiykD eilKiw (NCB) %yk; tpiyNfl;G elj;jg;gLk;.

3)  nkhj;j jiug; gug;G/ fl;blk; Njhuhakhf 30>000 njhlf;fk; 35>000 rJu mb 

,Uj;jy; Ntz;Lk; (Njhuhakhf 2>800 njhlf;fk; 3>250 rJu kPw;wu;)

4)  Fiwe;jJ 40 thfdq;fis epWj;jf;$ba msTld; gpuj;jpNaf thfdj; jupg;gpl 

gFjp ,Uj;jy; Ntz;Lk;. (fhH> Ntd;> Cabs) vd;gNjhL me;jg; gFjp NMRA tpw;fhf 
xJf;fg;gl;l gFjpahf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

5)  fl;blk; Fj;jiff;F toq;fg;gLtjhapd;> Fj;jiff; fhyk; 5 Mz;LfSf;F ePbj;jy; 

Ntz;Lk;.

6)  kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 35>000.00 &ghit NMRA/ jiytupd; ngaUf;F 78088835 

vd;w ,yq;if tq;fp (BOC) fzf;fpw;F (Reagent Street fpis) nrYj;jp jug;gl;Ls;s 

Kftupf;F Nfhupf;if fbjk; xd;iw rku;g;gpj;J 2022.02.23 Mk; jpfjp njhlf;fk; 

2022.03.08 Mk; jpfjp tiu Ntiy ehl;fspy; K.g. 09.30 njhlf;fk; gp.g. 03.30 

tiu ,y. 47> lgps;a+.V.b. uhkdhaf;f khtj;ij> nfhOk;G - 02 vd;w Kftupapd; 

Njrpa kUe;Jfs; xOq;FgLj;jy; mjpfhurig> fzf;Fg; gpuptpy; ,Ue;J Mq;fpy 

nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjp xd;iw ngw Ntz;Lk;. 

7)  tpiykDTf;F Ke;jpa re;jpg;G Njrpa kUe;Jfs; xOq;FgLj;jy; mjpfhurig> ,y. 

47> lgps;a+.V.b. uhkdhaf;f khtj;ij> nfhOk;G - 02 vd;W Kftupapy; 2022.03.14 

Mk; jpfjp K.g. 10.00f;F ,lk;ngWk;.

8) tpiykDg; gpiz 91 ehl;fSf;F nry;Ygbahf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

9)  Mu;tKila tpiykDjhuu;fs; 011-230 31 57 vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;jpd; 

topahf Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 njhlf;fk; gp.g. 3.30 tiu Njrpa kUe;Jfs; 

xOq;FgLj;jy; mjpfhurig> ,y. 47> lgps;a+.V.b. uhkdhaf;f khtj;ij> nfhOk;G 

02 vd;w Kftupapy; ,Ue;J Nkyjpf tpguq;fis ngw KbAk;.  

10)  Kiwahf g+u;j;jp nra;ag;gl;l mry; kw;Wk; efy; gpujpfisf; nfhz;l $Wtpiyfis 

ntt;Ntwhf Kj;jpiu ,l;L kw;Wk; xw;iw ciwapy; ,l;L mjd; ,lJ gf;f Nky; 

%iyapy; “mYtyff; fl;bl ,lj;jpw;fhd $Wtpiy” vd;W Fwpg;gpl;L 2022.03.23 
Mk; jpfjp gp.g. 2.00 my;yJ mjw;F Kd;du; fpilg;gjw;F Njrpa kUe;Jfs; 

xOq;FgLj;jy; mjpfhurig> ,y. 47> lgps;a+.V.b. uhkdhaf;f khtj;ij> nfhOk;G 

02 vd;w Kftupapy; itf;fg;gl;Ls;s tpiyNfl;Gg; ngl;bapy; ,LtJ my;yJ mNj 

Kftupf;F gjpTj; jghypy; mDg;g Ntz;Lk;.    

11)  midj;J tpiykDf;fSk; 91 ehl;fSf;F nry;Ygbahdjhf 2>500>000.00 ,yq;if 

&gh njhiff;F kj;jpa tq;fp %yk; mq;fPfupf;fg;gl;l ,yq;ifapy; ,aq;Fk; tu;j;jf 

tq;fp xd;wpdhy; toq;fg;gl;l Kd;nkhopT cj;juthjk; (tpiykD gpiz) xd;iw 

nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.   

12)  jhkjpf;Fk; tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;gLk;. fzf;Fg; gpupT> Njrpa kUe;Jfs; 

xOq;FgLj;jy; mjpfhurig> ,y. 47> lgps;a+.V.b. uhkdhaf;f khtj;ij> nfhOk;G - 

02 vd;w Kftupapy; 2022.03.23 Mk; jpfjp gp.g. 2.00f;F tpiykDf;fs; Vw;gJ KbTw;w 

gpd; tpiykDf;fs; cld; jpwf;fg;gLk;. tpiykD jpwf;Fk; epfo;tpy; tpiykDjhuu;fs; 

my;yJ mtu;jk; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; gq;Nfw;f mDkjpf;fg;gLk;.    

jiytu;

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

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

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

gj;jpf;> ifj;jwp Jzpfs; kw;Wk; cs;ehl;L 

Milfs; cw;gj;jpfs; ,uh[hq;f mikr;R

Njrpa Jzp cw;gj;jpahsHfisg; 
gjpT nra;jy; 

cs;ehl;by; Jzpfis ,ioj;jy;> jahhpj;jy; (rhakpLjy; kw;Wk; KbTWj;jy;) 

ijay;fis Nkw;nfhs;Sk;> Njrpa Jzp tiffis cw;gj;jpahsHfs; gjpT 

nra;J nfhs;tjw;fhf gj;jpf;> ifj;jwp Jzpfs; kw;Wk; Njrpa Milfs; 

cw;gj;jp ,uh[hq;f mikr;rpdhy; tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

mur epWtdq;fSf;F Jzp tiffis toq;Fifapy; ,g;gjpthdJ fl;lhakhFk;. 

,jw;fhd tpz;zg;gg;gbtq;fis> ,yf;fk; 73/1> fhyp tPjp> nfhOk;G-03 ,y; 

mike;Js;s 'gj;jpf;> ifj;jwp Jzpfs; kw;Wk; cs;ehl;L Milfs; cw;gj;jp 

,uh[hq;f mikr;rpy;"> 2022.02.21 Kjy; 2022.03.02 tiuahd (K.g. 9.00 Kjy; 

gp.g. 3.30) fhyg;gFjpapy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. chpathW g+uzg;gLj;jg;gl;l 

tpz;zg;gq;fs; 2022.03.15Mk; jpfjpf;F Kd;dH gpd;tUk; Kfthpf;Ff; 

fpilf;ff;$bathW Neubahf my;yJ gjpTj; jghypy; NrHj;jy; Ntz;Lk;. 

nrayhsH> 

gj;jpf;> ifj;jwpj; Jzpfs; kw;Wk; 

cs;ehl;L Milfs; cw;gj;jp ,uh[hq;f mikr;R

,y. 73/1> fhyp tPjp> 
nfhOk;G-03.

கண்டி - பெறுமதியான கட்டி-
ட ம் விறெனனக்கு. 06 
மாடிகள் (20 பெர்ச்) 
கண்டி,  குண்டசானை 
குடி யிருப்புப் பிரபேச-
ம். 18000 சதுர அடி. 
பிரோன வீதிக்கு முக-
ப்ொக 80 அடி அகைம். 
பிரோன வீதிக்கு சமா-

நேரமாக மாடி. 06 
கனடகள்,  பமல் மாடி 
07 கனடகள்,  02 பிர-
த்திபயக  மண்டெஙகள். 
நிைக்கீழ் மாடி உண்டு. 
பிரத்திபயகமாக 02 
மண்டெஙகளுடன் கள-
ஞ்சியஙகள்,  குடியிருப்பு 
அனை பிர பேசஙகள். 
மாோநே வருமானம் 4 
இைட்சம் (வஙகிக் கடனு-
டன்) ரூொ 1200 
மி ல் லி ய னு டன் 
எல்ைா வசதிகளும். 
ேரகர்கள் பவண்டாம். 
0 7 7 7 1 1 4 1 3 6 ,  
0 7 7 7 1 1 4 2 5 3 .
 007993

0777282147 கண்டி 
முேல் கடுகண்்ாவ 
வனர,  கண்டி முேல் 
திகன நகர் வனர,  
கண்டி முேல் குருநாகல் 
வீதி வனர,  கண்டி முேல் 
மாத்ேனள வீதி வனர 
காெட் வீதிக்கு முகப்ொக 
ெல்பவறு வியாொர-
ஸேைம் மறறும் வீதி-
யிலிருநது உட்புைமாக 
100, 200 மீறைர். 
சாோர் ப�ாட்டல்/  
வீடு/  பவறறுக்  காணி 
20 மில்லியன் முேல் 
அேறகு பமல் வி-
றெனனக்கு. (வஙகிக்க-
டன் உள்ள/  இல்ைாே) 
077 7 4 381 69
 008013

பகாத்ேட்டுவ - ராஜகிரிய 

பிரபேசத்தில் உள்ள 

குழாய் ெதித்ேல் திட்ட-

த்திறகு மாோநே/  தின 

அடிப்ெனடயில் கீழ்க்கா-

ணும் இயநதிராதிகள் 

பேனவ. (20 T) எஸக-

பவட்டர்,  3 கியூப் டிப்ெர் 

டிரக்,  1 கியூப் டிப்ெர் 

டிரக்  4T னவப்பரட்டிங 

பராைர்,  நீர்ெவுசர்,  Skid 
Steers (Bobcat) - 25T 
- பமானெ ல் கிபரன்,  

வீல் எஸகபவட்ட ர் 

(12T - 20T) னைட்டிங 

டவர்ஸ. போடர்பு - 074-

1005180 012854

வத்ேனளயில் அனமநது-

ள்ள எமது நிறுவன-

த்தின் அலுவைகத்தில் 

ெணியாறை க.பொ.ே. 

உயர்ேரம் சித்தியனடநே 

ஆஙகிைம் மறறும் சி-

ஙகளம் அறிநே க்னி 

அ றி வு ன ட ய வ ர் க ள் 

பேனவ. வயபேல்னை 

30க்கு குனைநேவர்கள்.  

பநர்முகப் ெரீட்னச-

க்கு திஙகள் முேல் 

பவள்ளி வனர பநரில் 

வரவும். இை. 18,   

பவளிஅமுன வீதி,  

ப�கித்ே,  வத்ேனள. 

போனைபெ சி  -  076-

6200300 மின்னஞ்ச-

ல் - h r @ c l i f t e x t i l e s . c o 
m  013374

மின்சார போழில்நுட்ெ 
பவனைத் ேளத்திறகு 
ன க யு ே வி ய ா ட் க ள் 
பேனவ. உடன் போடர்பு 
பகாள்ளுஙகள். ேஙகு-
மிட வசதியுண்டு. 077 
4312825. 012723

0 7 0 1 5 9 5 5 0 0 /  
0 7 0 1 5 9 5 7 0 0 
ஏக்கை பிரபேசத்தில் 
அனமநதுள்ள வார்ப்பு 
உறெத்தி பிரிவிறகு ெை 
பவறறிடஙகளுக்காக 
ஊழியர்கள் உடனடியாக 
பசர்த்துக்பகாள்ளப்ெ -
டுகின்ைனர். -- -----வார்ப்பு 
பெட்டி ேயாரிப்பொர்,  
வார்ப்பு னகயுேவியாட்க-
ள் * 25 - 45 வயதிறகு 
இனடப்ெட்ட எ வருக்கும் 
விண்் ப்பிக்கைாம் 
* ெகல்,  இரவு உ்வு 
மறறும்  ேஙகுமிட வச-
திக ள் வழஙகப்ெடும். 
விெரஙகளுக்கு வார நா-
ட்களில் அனழயுஙகள்.
 013132

ப�ார் பகா்ெை  
பகாஙகிறீட் பவனைத் 
ே ள ப ம ான் றி ற கு 
ஊழியர்கள் பேனவ. 
சாரதி அனுமதிப்ெ-
த்திரம் உள்ளவர்க-
ளுக்கு முன்னுரினம  
ந ா ப ள ான் றி ற கு 
3500/ - இறகு பமல் 
உனழக்கைாம். ேஙகு-
மிடம்  உண்டு. சிஙகள-
த்தில் கனேக்கக் கூடிய-
வர்கள் அனழக்கவும். 
0772 999389,  077 
3367053. 012890

புளுமின் ெட்ஸ சமூக 

கண்காணிப்பு மன்ை-

த்திறகு பசயறறிட்டம் 

எழுதுவேறகு ஆஙகிைம் 

சிைநே திைனமயுள்ள 

எமது பசயறறிட்டத்திறகு 

மதிப்பீடு பசய்து நிர்வ-

கிப்ெேறகு இயலுமான-

வர்கள் பேனவ. 388/ 

1/ 1,  பெஸனைன் 

வீ தி,  பேமட்டபகாட. 

0112 677641,  

0771 529731,  

0775 509641

 012996

பமான ராகை,  நுவபரலி-

யா,  கம்ெ �ா மாவ-

ட்டத்னே னமயமாகக் 

பகாண்டுள்ள புளுமின் 

ெட்ஸ சமூக ஒத்துனழ-

ப்பு மன்ைத்தினால் 

பசயறெடுத்ேப்ெடும் 

''ேவைவிடப்ெட்ட கல்வி-

க்கு னகபகாடுத்ேல்'' 

என்ை கல்வி நிகழ்ச்சி-

க்கு போண்டர் அடிப்ெ-

னடயில் உேவி பசய்ய-

க்கூடிய ஓய்வுபெறை 

ஆசிரியர்கள் பேனவ. 

பமலும் அநே பவனைத் 

திட்டத்திறகு ஏபேனும் 

வனகயில் ெஙகளிப்பு 

பசய்யக்கூடிய ெபராெ-

காரிகள் பேனவ. 388/ 

1/ 1,  பெஸனைன் 

வீ தி,  பேமட்டபகாட,  

0112 677641,  

0703 318641,  

0775 509641

 013006

கனரக வாகன சாரதிகள் 

பேனவ. ப�ாமாகம 

ெனாபகாட னகத்போ-

ழில் பெட்னடயில் போ-

ழிறசானைபயான்றுக்கு 

அனுெவமுள்ள டிலிவரி 

பைாறிச் சாரதி பேனவ. 

ேஙகுமிட வசதிகளு-

டன் சகை பகாடுப்ென-

வுகளும் பெைைாம். 

அனழயுஙகள் 077 

8869803. 012545

கனரக வாகன சாரதி 
அனுமதிப்ெத்தி்ரமுள்ள 
ஓட்டுநர்கள் டிலிவரி 
வாகனஙகளுக்கு இர-
த்மைான பமாரட்டுவ,  
பேஹிவனள,  ொ்-

நதுனை,  களுத்துனை,  
பவன்னப்புவ நயின-
மடம பிரபேசஙகளில் 
பேனவ. சம்ெளம் 35, 
000 முேல் பமல் வி-
சாரன்கள் பநஸபகா 
என் ட பி் ன ர ச ஸ ,  
இை. 29/ 5,  4ஆம் 
ஒழுஙனக இரத்மைான. 
போ. பெ . 0777 
263954. 010347

பி லி யந ே ன ை யி ல் 
வீட்டில் ேஙகி உ்வு 
சனமக்க 45 - 55 
வயதுக்குட்ெட்ட சுத்ே-
மான பெண் ஒருவர் 
பேனவ. அனழயுஙக-
ள். 0774450684/  
0 1 1 2 6 0 9 6 1 2
 013105

நாட்டின் முன்னணி நிறு-
வனமான பஜைஙகா 
கம்ெனியின் குருநா-
கலில் அனமநதுளள் 
போழிறசானையில் கா-
்ப்ெடும் கீழ்க்காணும் 
பவறறிடஙகளுக்கான 
விண்்ப்ெஙகள் பகார-
ப்ெடுகின்ைன. உறெத்தி 
முகானமயாளர் மனி-
ேவள முகானமயாளர் 
மறறும் போழிறசானை 
ஊழியர்கள். ேகவல்க-
ளுக்கு 037-2238148 
விண்்ப்ெஙகள். d i n u 
s h a @ j l a n k a q u a r t z . l k ,  
d i n u s h a s r i s k @ g m a i l . c 
o m  012702

நிறு வனத்தின் களஞ்சிய-
த்தில் பவனை பசய்வே-
றகு சிைநே ஆபராக்கிய 
முனடய னகயுேவியா-
ட்கள் பேனவ. பெப்பி-
லியானவுக்கு ேஙகு-
மிடவசதியுண்டு. 077 
0038814 012175

நிறுவனத்திறகு நீர்க்குழாய்  
மின்சாரம்,  பமசன் 
பவனைக்கு  அனு-
ெவமு ள்ள ெராமரி-
ப்பு உேவியாளர்கள் 
பேனவ. 45 வயதிறகுக் 
குனைநே ஆண் 077 
0038814. 012174

ப�ாமாகம,  ெனாபகாட 
னகத்போழி ல் பெட்னட-
யில் உறெத்தி போழி-
றசானையில் ஊழியா் 
பவறறிடஙகள் வயது 
18-32 ேஙகுமிட வசதி 
கானையு்வு இைவச-
ம். ெகல்/ இரவு உ்வு 
நியாய வினையில் மரு-
த்துவ வசதிகள் மறறும் 
விபச ட  பகாடுப்ெனவு-
டன்  மாோநேம் 40, 
00 0 /  - பமறெட்ட வரு-
மானம் ஈட்டும் வாய்ப்பு 
அ னழ யுஙகள். 077 
8869803 012542

SPA  ஆயுர்பவே அரச 
ெதிவு நிறுவனத்திறகு 
ெயிறசி பெறை/  பெைாே 
18 - 35 வய திறகு 
இனடப்ெட்ட சிஙகளம் 
பெசக் கூடிய கவர்ச்சி-
யான பேரபிஸட்கள் 
பேனவ. நாள் சம்ெளம் 
ரூ. 10, 000/ - உ்வு 
ேஙகுமி டம் இ ைவசம். 
பசனவ  ெக ல் அல்ைது 
இரவு  என பேர்நபேடு-
க்கைாம். Full Time/  
Pa r t Time பசனவ 
இேறகாக பேரபிஸட்க-
னள  போடர்பு ெடுத்தித் 
ேர க்கூடியவர்களுக்கு 
ரூ. 10, 000/ - பசனவக் 
கட்ட்ம்  வழ ஙகப்ெடு-
ம். Shakya Herbal Pvt. 
Ltd. இை. 21,  மாைபெ,  
பகாட்டாவ,  ம�ர கம,  
நுபகபகாட,  கடு வை,  
ேைவத்துபகா ட. 070-
4404040 013035

ேஙகுமிட வசதிகள் காலி 
மாவட்டத்தின் பொத்ேை 
மறறும் பமானராகை 
மாவட்டத்தில் புத்ேை 
மிகவும் இேமான 
சூழலில் ஆரம்பித்து 
நடத்திச் பசல்ைப்ெ-
டும் சமிநது பசவன 
முதிபயார் ொதுகாப்பு 
நினையத்திறகு ஓய்வு 
பெறை,  பநாயாளி-
யான,  பநாயறை அஙக-
வீனமா ன  முதிபயார் 
பொை பவ  புத்தி  
சுவாதீனமறை 18 வய-
து க்கு பமறெட்டவர்களு-
ம் பசர்த்துக் பகாள்ளப்ெ-
டுவர். 0775509641,  
0 7 0 3 3 1 8 6 4 1 ,  
ெதுவத்ே,  ெைபகாட,  
பொத்ேை,   கா லி.
 013014

பவன்னப்புவ 71.5 
பெர்ச் பநஷன் டிரஸட் 
வஙகியி னால் சுவீக-
ரிக்கப்ெட்ட வீட்டுடன் 
காணி விறெனனக்கு. 
வினை விசாரன் 
2022.03.06 இறகு 
முன் விபசட பசாத்து-
க்கள் முகானமத்துவ 
பிரிவு,  242,  யூனியன் 
பிபளஸ,  பகாழும்பு -02 
என்ை முகவ ரிக்கு கு-
னைநேெட்ச பகாரிக்னக 
35.8 மில்லியன் 077 
3427535. 012818

கண்டி திகன வீதி 12.1 
பெர்ச் பநஷன் டிரஸட் 
வஙகியினால் சுவீக-
ரிக்கப்ெட்ட ொதி மு-
டிக்கப்ெட்ட வீட்டுடன் 
காணி விறெனனக்கு. 
வினை விசாரன் 
2022.03.06 இறகு 
முன் விபசட பசாத்து-
க்கள் முகானமத்துவப் 
பிரிவு,  242 யூனியன் 
பிபள ஸ,  பகாழும்பு 
-02 என்ை முகவரிக்கு 
குனைநேெட்ச பகள்வி 
8.6 மில்லியன் 077-
3427535. 012841

0777438169 போட-

ம்வை 17 பெர்ச் வீடு,  

அருப்ெை 14 பெ ர்ச் 

வீடு,  நத்ேரம்பொத்ே 

22 பெர்ச் வீடு,  குண்ட-

சானை 24 பெர்ச் வீடு,  

யக்க�பிட்டிய 40 

பெர்ச் வீடு,  கட்டுகஸபோ-

ட்ட 17 பெர்ச் வீடு. 

இவ்வீடுக ள் 15 - 25  

மி ல்லியனுக்கு 

இனடயில். 10 - 30 

பெர்ச் பவறறுக் காணி 

உ ட ர ட் ட ச ப ே ல் ை ,  

பவபவல்ை,  அ முனு-

கம 1 பெர்ச் 3 இைட்ச-

ம் - 5 இைட்சத்துக்கு 

இனடயில். �பரகம 

வீதி 1 ஏக்கர் 10 மி-

ல்லியன். பெசித் தீர்க்க-

ைாம். 0777282147.

 008004
0777 114253 கட்டு-

கஸபோட்ட கடயாை 

பேன்ன மணிக்கூட்டு 

பகாபுரத்திறகு அருகா-

னமக்கு 500 மீறைர் 

20 பெர்ச் 1 பெர்ச் 5 

1/ 2 ைட்சம். பைவல்ை 

அ ம்ெைத்திறகு அருகா-

னமக்கு 500 மீறைர் 

15 பெர்ச் -1 பெர்ச் 3 

1/ 2 ைட்சம். ேமுனு-

கம மடவை பிரோன 

வீ திக்கு 500 மீறைர் 

இனடநினை ெயிர்ச் 

பசய்னகயுடன் புதிய 

வீடு (3 ெடுக்னகயனை-

கள்) 21 பெர்ச் சகை 

வசதிகளுடன் வினை 

95 ைட்சம். வினைகள் 

பெசித் தீர்க்கைாம். 

0777 114136.

 012132

ேம்புள்ள �ெர் 

பிரோன வீதியில் அவு-

டன்காவ (பிரபேச 

சனெ ேம்புள்ள) 320 

பெர்ச் (2 ஏக்கர்,  3/ 

75 பெர்ச்) ொ னேக்கு 

130 அடி அகைம் வி-

யாொரத்திறகு மிகவும் 

ப ெ ா ரு த் ே ம ா ன து . 

வினைமனுக்கள் பெ-

சித்தீர்க்கைாம். 077-

4171419. 012875

பேரணியகை 434 பெர்ச் 
பநஷன் டிரஸட் வஙகி-
யினால் சுவீகரிக்கப்ெட்ட 
காணி விறெனனக்கு. 
வினை விசாரன் 
2022.03.06 இறகு 
முன் விபசட பசாத்து-
க்கள் முகானமத்துவ 
பிரிவு,  242,  யூனியன் 
பிபள ஸ,  பகாழும்பு 
-02 என்ை முகவரிக்கு 
குனைநேெட்ச பகள்வி 
4.7 மில்லியன் 077 
3427535. 012827

ெைாஙபகாட 106 பெர்ச் 
பநஷன் டிரஸட் வஙகி-
யினால் சுவீகரிக்கப்ெட்ட 
பேயினைத் போழிறசா-
னை விறெனனக்கு. 
வினை விசாரன் 
2022.03.06 இறகு 
முன் விபசட பசாத்து-
க்கள் முகானமத்துவ 
பிரிவு,  242,  யூனியன் 
பிபள ஸ,  பகாழும்பு 
-02 என்ை முகவரிக்கு 
குனைநேெட்ச பகள்வி 
23 மில்லியன் 077 
3427535. 012831

ெைாஙபகாட,  பெட்டி-
கை வீதி 29 .5 பெர்ச் 
பநஷன் டி ரஸட் வஙகி-
யினால் சுவீகரிக்கப்ெட்ட 
காணி  விறெனனக்கு. 
வி னை விசாரன்கள் 
2022.03.06 இறகு 
முன் விபசட பசாத்து-
க்கள் முகானமத்துவப் 
பிரிவு 242,  யூனியன் 
பிபளஸ,  பகாழும்பு 
-02. என் ை  முகவரிக்கு 
குனைந ே ெட்ச பகள்வி 
4.3 மில்லியன். 077 
3427535. 012835

641

பகாழும்பு -09 ஒராயன் 
சிட்டிக்கு முன்னால் 
4 ெடுக்னகயனைகள்,  
2 குளியைனைகள்,  
பெரிய மண்டெ ம்,  
சனமயைனையு டன்  மு-
ழுனமயான இரண்டாம் 
மாடியி ல் வீடு நீண்ட-
காை வாடனகக்கு. 076-
7988213. 012035

மிரி�ான ஜுபிலி கனுவ 
சந தி யில் பிரோன 
வீ திக்கு முகப்ொக 
அ னனத்து வசதிகளு-
டன்  கூடிய 215 ச. 
அடி கனடபயான்று வா-
ட னகக்கு உண்டு. இை. 
18,  ெனழய பகாட்டாவ 
வீதி ,  மிரி�ான,  
நுபகபகாட. போ.பெ. 
0 7 7 2 3 60649.
 011964

பவௌ் ள வத்னே பமனிங 
பிபளஸ 24/ 18/ 1/ 1 
முகவரியில் 2 ெடுக்னக-
ய னை களுடன்  ந வீ ன 
வீடு வாடனகக்கு. 076-
1263828. 012597



22 தினகரன் வாரமஞ்சரிThinakaran vaaramanjary sunday FEBruary 20, 2022 2022 பெப்ரவரி 20 ஞாயிற்றுக்கிழமை

The Trincomalee Campus, Eastern University, Sri Lanka will entertain applications from suitably qualified 
Sri Lankan citizens for the following posts.

1. FACULTY OF APPLIED SCIENCE

 1.1  Department of Computer Science

  n  Professor of Computer Science
  n   Senior Lecturer Gr I/Gr II/Lecturer (Unconfirmed)/Lecturer (Probationary) in Computer Science
  n  Instructor in Computer Technology Gr II

 1.2  Department of Physical Science

  n  Professor of Physical Science
  n  Senior Lecturer Gr I/Gr II/Lecturer (Unconfirmed)/Lecturer (Probationary) in Physical Science

2. FACULTY OF COMMUNICATION AND BUSINESS STUDIES

 2.1  Department of Business and Management Studies

  n  Professor of Business and Management Studies
  n   Senior Lecturer Gr I/Gr II/Lecturer (Unconfirmed)/Lecturer (Probationary) in Business and 

Management Studies

 2.2  Department of Languages and Communication Studies

  n   Senior Lecturer Gr I/Gr II/Lecturer (Unconfirmed)/Lecturer (Probationary)
    (Preference will be given to those who have academic qualifications and experience in the specialized 

field of English Language)
  n   Senior Lecturer Gr I/Gr II/Lecturer (Unconfirmed)/Lecturer (Probationary) in Information Technology
  n  Instructor in Computer Technology Gr II

3.  MAINTENANCE UNIT

 n  Curator (Landscape) Gr III

4.  CAREER GUIDANCE UNIT

 n  Career Guidance Counsellor Gr II

5. PHYSICAL EDUCATION UNIT

 n   Instructor in Physical Education Gr III
   (Preference will be given to those who have qualifications and experience in the specialized games such as 

Netball, Basketball, and Elle)

6. HEALTH CENTRE

 n  Medical Officer
   (Retired Medical Officers could also submit their ‘Expression of Interest’ to serve at the Trincomalee 

Campus on visiting basis) 

 (1) QUALIFICATIONS

If your field of specialization matches with the requirement, refer UGC circulars by visiting University Web Site        
www.esn.ac.lk or www.tc.esn.ac.lk under the “Vacancy”.

Qualifications for,

n  Professor refer UCG Circulars No.916 & 04/2014 & Establishments Circular Letter No. 04/2010
n   Senior Lecturer Gr.I/II/Lecturer (Probationary) refer UGC Circular Nos.721, 935, 975, 08/2016, 08/2016 (i), 08/2016 (ii), 

08/2016 (iii), 07/2018 and est. cir 08/2005, 17/2005 & 03/2018
n Instructor in Computer Technology Gr.II refer UGC Circular No.725
n  Instructor in Physical Education Gr II refer UGC Circular No.987
n Curator (Landscape) Grade III refer UGC Circular No.922
n  Career Guidance Counsellor refer UGC Circular No.01/2020
n  Medical Officer refer the Rules made by University Grants Commission on the Schemes of Recruitment and Procedures for 

Appointment dated 31.12.1985

Note 1 :   Those who are in Senior Academic positions in other Higher Educational Institutions could also submit their ‘Expression  of 
Interest’ to serve at the Trincomalee Campus, Eastern University, Sri Lanka, Konesapuri, Nilaveli on contract during 
sabbatical leave or secondment

 (2)  REMUNERATION AND OTHER BENEFITS
Remuneration (Salary details as at 01.01.2020) refer UGC Circular No.17/2016(V)

Designation Salary Code Salary Scale will be fully effected 
from 01.01.2020

Professor U-AC 5 (II)-2016A Rs. 117,350-13x 2700 – 152,450 p.m

Senior Lecturer Gr.I U-AC 3 (I)-2016A Rs. 91,310-7x2170-106,500 p.m

Senior Lecturer Gr.II U-AC 3 (II)-2016A Rs. 79,360-11x1630-97,290 p.m

Lecturer (Unconfirmed) U-AC 3 (III)-2016A Rs. 69,580-5x1630-77,730 p.m

Lecturer (Probationary) U-AC 3 (IV)-2016A Rs. 54,600-10x1335-67,950 p.m

Instructor in Computer Technology Gr-II / 
Career Guidance Counsellor Gr. II

U-AS 2 (II)-2016A Rs. 50625 – 3x1335 – 54630 (EB) 55965 –
14 x 1335 – 74655 p.m

Curator (Landscape) Gr. III U-EXI (II)-2016A Rs. 50,625 – 3x1125 – 54,000 p.m
(EB) 55,335- 12x1335-71,355 p.m

Instructor in Physical Education Gr. III U-AS I (II) – 2016 A Rs. 41,095-18x660-52975 p.m

Medical Officer U-MO 1 (II) – 2016 A Rs. 55350-10x1335;1x1630-70330 p.m

	The other allowances determined by the University Grants Commission will be paid in addition to the above salary.

 (3) METHOD OF RECRUITMENT

 Professor -  Evaluation of self assessment and interview 
 Senior Lecturer Gr. I/Gr.II/Lecturer (Unconfirmed)/Lecturer (Probationary)  -  By Structured interview
 Instructor in Computer Technology Gr-II -  by Aptitude Test and Interview
 Instructor in Physical Education Gr.III  -  by structured interview
 Curator (Landscape) Gr.III  -  by structured interview
 Career Guidance Counsellor Gr II  -  by structured interview
 Medical Officer  -  by structured interview

    Statutory benefits :

 I.  Sabbatical leave entitlement for the holder of the Post of Senior Lecturer Gr.II and above
 II.  Membership in Universities Provident Fund and Pension Scheme in the University system
 III.  Gratuity payments
 IV.  Employees’ Trust Fund benefits
 V.  Free Medical Services

 (4) CLOSING DATE : 20.03.2022

 (5) METHOD OF APPLICATIONS
  1.  Applicants are requested to apply via online (http://application.esn.ac.lk/)

  2.   After submitting the duly filled application via online, the submitted application hard copy should be sent to “Assistant 
Registrar / Establishments Department, Trincomalee Campus, Eastern University, Sri Lanka, Konesapuri, Nilaveli, 
Trincomalee" on or before 30.03.2022 with the following relevant documents etc.

   l   Should accompany the paid Bank slip for the deposit of a sum of Rs.100/= credited to the Account No 066100172390446, 
at any branch of the People’s Bank, drawn in favour of “Assistant Bursar, Trincomalee Campus, Eastern University,        
Sri Lanka".

   l Copies of educational & professional qualifications with statement of the degree and service certificates.

  3.  The post applied for should be marked on the top left corner of the envelope.

  4.   The candidates who apply for more than one post should submit separate applications along with separate Bank slip 
in separate cover for each post.

  5.    Applicants who are employees of Government Departments, State Corporations and Statutory Bodies should forward their 
applications through the Heads of their respective institutions, but may send an advance copy in the first instance. However, 
no such applicant will be considered for interview, if the application channeled through the Head of the Department is not 
received.

  6.  Applicants for the Post of Professor are requested to submit the following in addition to the prescribed Application Form:

   a) 18 Copies of his/her Curriculum Vitae

   b) 18 Copies of self-assessment of his/her whole career that lists and specifies the contribution to:

    l  Teaching, Scholarship and Academic Development
    l  Research, Scholarship and Creative Work
    l  Dissemination of Knowledge
    l  Awards, University, National and International Development Activities

    The Self-Assessment should be prepared in accordance with the marking scheme, giving details under each heading/sub 
heading.

   c) Three copies each of the documents to support self-assessment in:

    l  Teaching, Scholarship and Academic Development (Section 1.0)
    l  Research, Scholarship and Creative Work (Section 2.0)
    l  Dissemination of Knowledge (Section 3.1)
    l   Awards, University, National and International Development Activities and other relevant documents listed in the 

self-assessment. (Section 3.2 & 3.3) (Section 2.0 & 3.1 could be prepared as a separate document)

   d) Titles of five (05) outstanding research publications/research papers by the candidate.
 
7. Applications will not be entertained personally and the University will not bear any responsibility for such submissions. 

Incomplete & illegible applications, applications which are not attached with supportive documents & paid Bank slip and 
applications received by the University after the closing date will be rejected without intimation.

Note 2 :  The University reserves the right to shortlist and interview only such applicants as the University may consider 
suitable for appointment.

REGISTRAR
EASTERN UNIVERSITY, SRI LANKA
VANTHARUMOOLAI
CHENKALADY 

20.02.2022

VACANCIES
TRINCOMALEE CAMPUS, EASTERN UNIVERSITY, SRI LANKA

tiuaWf;fg;gl;l ,yq;if kpd;rhu (jdpahh;) epWtdk;

Ntiytha;g;G re;jh;g;gk;
,yq;ifapd; tpepNahf mikg;nghd;whd tiuaWf;fg;gl;l ,yq;if kpd;rhu (jdpahh;) epWtdkhdJ ePh;nfhOk;gpypUe;J fhyp 
tiuAkhd fiuNahu gpuNjrq;fis cs;slf;fpa VO fpisfisAk;  500>000 ,w;F Nkyhd thbf;ifahsh;fSf;F NritGhptJld; 
1500 Copah;fSldhd njhopw;giliaAk; nfhz;Ls;sJld; gpd;tUk; gjtpf;fhd jifikAs;s egh;fis NjLfpd;wJ. 

1. thbf;ifahsh; Nrit mj;jpal;rfh;

fy;tpj; jifikfs; m. njhopy;El;gtpaypy; Njrpa bg;Nshkh kpd;rf;jp my;yJ
M. kpd;rhu nghwpapaypy; Njrpa cah; bg;Nshkh my;yJ
,.  nghwpapay; tpQ;Qhdj;jpy; (kpd;rhu nghwpapay;) Njrpa bg;Nshkh my;yJ
<.  njhopy;El;gtpaypy; bg;Nshkh (kpd;rhu nghwpapay;) - ,yq;if jpwe;j
   gy;fiyf;fofk; my;yJ
c. rpl;b mz;l; fpy;l;]; kpd;rhu nghwpapaypy; cah; bg;Nshkh (nrad;Kiw
   kw;Wk; Nfhl;ghl;by; KOikahd rhd;wpjo;)

Ntiyf;fhd mwpT kpd;rf;jp tpepNahf Kiwikapy; ,af;fk; kw;Wk; guhkhpg;gpy; njhopy;El;g mYtyuhf Mff; Fiwe;jJ 10 
tUl mDgtk;.

Vida Njitg;gLj;jy;fs; fzpdp Gyik
Mq;fpyj;jpy; Ntiy nra;Ak; mwpT

taJ 2022 ngg;uthp 28 Mk; jpfjpad;W 50 tajpw;F FiwthftpUj;jy; Ntz;Lk;.

Vida gy;tifahd ed;ikfSld; fth;r;rpfukhd rk;gsk; njhpT nra;ag;gl;l tpz;zg;gjhhpf;F toq;fg;gLk;. 

tpgukhd RajuT kw;Wk; rhd;wpjo;fspd; gpujpfs; mj;Jld; cwtpduy;yhj ,U ghpe;Jiuahsh;fspd; ngah;fs;> Kfthpfs; kw;Wk; 
njhlh;G njhiyNgrp ,yf;fq;fs; Mfpatw;iw fPNoAs;s Kfthpf;F 2022 ngg;Uthp 28 Mk; jpfjpad;W my;yJ mjw;F Kd;duhf 
te;jilAk; jd;ikapy; mDg;gTk;. 

tpz;zg;gpf;Fk; gjtpg; ngauhdJ Ratpguj;jpYk; jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapYk; njspthf Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. 

Nkyjpf nghJ Kfhikahsh; - kdpj tsq;fs; kw;Wk; epUthfk;; 

tiuaWf;fg;gl;l ,yq;if kpd;rhu (jdpahh;) epWtdk;
1 Mk; khb> <.Vr;. FNu fl;blk;> 411> fhyp tPjp> 

nfhOk;G-03.

thliff;F Njit
cjtpg; nghwpapayhsh; 

thh;g;ghiy ,af;fk; (Vf;fy nghwpj;njhFjp)
tpz;zg;gjhhpapd; Ratptuk;:
• ,yq;ifapYs;s my;yJ ntspehl;bYs;s ve;jnthU gy;fiyf;fofj;jpypUe;Jk; 

gz;lq;fs;> cNyhftpay; my;yJ cw;gj;jp nghwpapay; Mfpatw;wpy; ngw;w tpQ;Qhdkhzpg; 

gl;lk;.

• thh;g;gpUk;G my;yJ cUf;F cUf;fy; nraw;ghl;by; tpUg;gj;jpw;FhpathW J}z;ly; 

cUf;fy; ciy nraw;ghl;by; Mff; Fiwe;jJ ,U (2) tUl mDgtk; my;yJ 

NtNwjhtJ ciyfspy; thh;g;gpUk;G cUf;fypy; Ie;J tUl mDgtk;. 

• ,Uk;G kw;Wk; ,Uk;gw;w cNyhftpaypy; KOikahd Gyik Nrh;f;fg;gl;l jifikahf 

fUjg;gLk;.

• kpfr;rpwe;j kf;fs; Kfhikj;Jtk; kw;Wk; jiyikj;Jt jpwd;fSldhd mzp gq;fhsh;.

• ngWNgWfis epr;rakhf ngw;Wf; nfhs;tjw;fhd gyk; tha;e;j jPh;khdk; cUthf;Fgth;.

• jw;NghJs;s tsq;fSld; fhyf;nfLit eph;zapf;Fk; GyikAs;s kpfr; rpwe;j 

jpl;lkpLgth;. 

• tajhdJ 45 ,w;F FiwthftpUj;jy; Ntz;Lk;. 

,e;j tpsk;guk; gpuRhpf;fg;gl;l 14 ehl;fSs; cwtpduy;yhj ,U ghpe;Jiuahsh;fspd; 

tpguq;fSldhd cq;fs; Ratpguj;ij jaT nra;J mDg;gTk;. 

kpd;dQ;ry;: hrd@solex.lk|www.solex.lk

nrhnyf;]; ,d;[pdpahpq; 
(gPtPb) vy;bB
,y. 39> Gjpa Ef ghij> 

Ngypanfhl.

njhiyNgrp: 94-114641107-9

kpd;dQ;ry;: hrd@solex.lk|www.solex.lk
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ேதனமுதச் 
சுைவயூறும் 
மழைல !   
கல்ைலக் க�யாக்கும் மழைல - மனக்   
கவைலக்கு மருந்தாகும் மழைல.   
முல்ைலப்பூ இதழ்ெமல்ல அ�ழ   
முத்துக்கள் �ந்து�ன்ற மழைல!   
   
ேதனமுதச் சுைவயூறும் மழைல -என்றும்   
�கட்டாத இன்த�ழாம் மழைல   
யாழுடேன குழ�ைசயும் இைணந்து   
இதமூட்� ம�ழைவக்கும் மழைல!   
   
ெமா�யற்ற ெமா�யாகும் மழைல -இன்ப   
அைலேமாத தவழ்ந்துவரும் மழைல   
ெதன்றலாய் தலாட்� மனைச   
இன்பத்�ல் மூழ்கைவக்கும் மழைல!   
   
வள்ளுவ�ன் வாய்ெமா��ல் வந்து   
வரம்ெபற்று வாழு�ன்ற மழைல   
கள்ள�ல்லா ெவள்ைளயுள்ளத் ெதழுந்து   
உள்ளத்ைத ெகாள்ைள�டும் மழைல!   

நுளம்புகள் நுளம்புகள் 
இலங்ைக�ல் 

140 வைகயான 
நுளம்�னங்கள் 
உள்ளன. இ�ல் 
10 வைகயான 
நுளம்�னங்கேள 
ம�தனுக்கு 
ேநாய்கைள 
கடத்து�ன்றன. 
இவற்�ன் �ரதானமான ேநாய்களாக ஆ�யனவற்ைற 
கு�ப்�டலாம்.   

மேல�யா / அேனா�லஸ் / யாைனக்கால் ேநாய் 
/ (ைபேல�யா�ஸ் �யூெலக்ஸ்) / ஜப்பான்  மூைளக்-
காய்ச்சல் ெடங்கு (எ��ஸ் அல்ேபா�டஸ்)   

ேக.எல். �ல்�,   
ேத�ய பாடசாைல, சம்மாந்துைற 10.   

நாம் உ�ர் வாழ்வதற்கு தூய கு��ர் அவ�-
யமாகும். கு�க்கக்கூ�ய அைனத்து �ரவ 

பானங்க�லும் தூய �ேர �றந்ததாகும். �ர் ஏன் 
நமக்கு அத்�யாவ�யமானது? எமது உட�ல் 60 
சத�தத்�ற்கு ேமற்பட்ட பகு� �ராகும். ��ன்� 
ம�தனால் 3 ெதாடக்கம் 5 நாட்களுக்கு ேமல் 
உ�ர்வாழ மு�யாது. அதற்குக் காரணம் �ர் 
உட�ல் பல ெதா�ற்பாடுகைள ஆற்று�ன்றது.   

�ர் குரு��ன் �ரதான கூறாக அைமந்துள்ளது. 
அது குரு��ல் ஒக்�சைன கா�ச் ெசல்�ன்றது. 
ஊட்டச் சத்துகைளயும் எடுத்துச் ெசல்�ன்றது. 
நாம் உண்ணும் உணைவச் ச�பாடைடயச் ெசய்-
�ன்றது. எமது உட�ன் ெவப்ப �ைலையச் 
�ராகப் ேபண உதவு�ன்றது. எமது உடைலக் 
காயங்க��ருந்து பாதுகாக்�ன்றது. வாய், 
கண்கள், மூக்கு என்பவற்�ன் ேமற்பரப்ைப ஈர-
�ப்பாக ைவத்�ருக்�ன்றது.   

நமது உட�ல் உண்டாகும் க�வுகைள 
�யர்ைவ, �று�ர், கண்�ர், ச� மூலம் 
ெவௗிேயற்று�ன்றது. நமது மூைள�ன் �றப்-

பான ெசயற்பாட்�ற்கு உத-
வு�ன்றது. மலச்�க்கல் ஏற்-
படா�ருக்க உதவு�ன்றது. 
நாம் ேதைவயான அளவு �ைர 
அருந்தா��ல் ேவண்டத் தகாத 
�ைளவுகைள எ�ர்ேநாக்க-
லாம். ேதால் உலர்ந்து சுருக்கம-
ைடயும். ேகாபமான மன�ைல 
ஏற்படும். எந்ேநரமும் தூக்கத்-

தன்ைம, உறு�யற்ற தன்ைம, உடல் அச� 
ஏற்படும். வாய், கண் என்பன உலர்ந்து-
ேபாய் �ரு�கள் ெபருக்கமைடயும். எந்ேந-
ரமும் தாகம் உணரப்படும். மாணவர்களா-
�ன் கல்��ல் கவனக்குைறவு ஏற்படும். 
கல்�க்கு ேமல�க ெசயற்பாடுக�ன்ேபாது 
�றம்பட ெசயற்பட மு�யாமல் ேபாகும். 
எனேவ நாம் ேபா�யளவு தூய �ைர அருந்த 
ேவண்டும்.   

ஏ.எச். அப்துல் அ�ம்,   
தரம் 08 �,   அ�கார் ேத�ய கல்லூ�,   

ஏறாவூர்.   

�ருஷ்ணகுமார்  /  ச�கலா,
 ெமானறாகைல. 

�ருஷ்ணகுமார்  /  ச�கலா,

கிரிஷான்

இவ்வார 
மழைல
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ெபயர்   ...........................................................

வகுப்பு  ...........................................................

பாடசாைல ெபயர் ...........................................................

பாடசாைல முகவ� ...........................................................

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

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

மாணவ�ன் ெபயர் வகுப்பா��யர்  ெபற்ேறார் ைகெயாப்பம்

�ைடகள்
இட�ருந்து வலம்
01. சைமயல்  07. அரு�  11. கனல் 
14. வாகனம்  22. குள� 25. யாைன   

ேம�ருந்து �ழ்   
02. ைமனா  04. வான�ல்  05. அைண 
08. கரு  10. குடம்�  11. �ண்கல் 
18. ெதன்ைன
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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)                                                             

என்.ஏ. ஜன�கா,   
தரம் 03, தலு�ட்�ய �த்யசந்�ரா �த்�யாலயம்,   
தலு�ட்�ய. 

ஆரா �யாம் ெபௗஸர்,   
தரம் 04E, தாருஸ்ஸலாம் ஆரம்பப் பாடசாைல,   
�ஹா�ய.

ைஷ� �ரஞ்சன்,   
தரம் 01, ெகா/ைசவமங்ைகயர் கழகம்,   
ெவௗ்ளவத்ைத,  ெகாழும்பு 06.  

மஹ்� பஸ்லான்,   
தரம் 02, ேத�ய பாடசாைல,   
ெவ�ப்பன்ைன. 
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இட�ருந்து வலம்   

(01)  சூ�யன், சந்�ரன், பு� ஆ�யன ஒேர ேநர்ேகாட்-
�ல் வரு�ன்ற ேபாது ேதான்றுவது.   

(09)  நாட்ைட ஆட்� ெசய்�ன்ற மன்னைன இப்ெபய-
�லும் கு�ப்�ட மு�யும்.   

(14)  பாலூட்� �லங்குக�ல் ம�தைனத் த�ர 
ஏைனய உ��னங்கள் ெபரும்பாலானவற்�ல் 
காணக்கூ�ய �ேசட உறுப்பு இது.   

(17)  மல�ன் இதைழ இப்ெபயராலும் கு�ப்�டலாம்.   
        (தைல�ழான ெசால்)   
(21)  ம��ன் �றகு இது.   
(23)   த�ழ் மாதங்கள் பன்�ரண்�ல் ஒன்று.   
       (தைல�ழான ெசால்)   

ேம�ருந்து �ழ்   

(01)  �கச் ��ய பறைவ�னம் இது. பறக்க மு�யாத 
இப்பறைவைய நாம் எமது நாட்�ல் காண 
மு�யாது. �யூ�லாந்து நாட்�ல் காணலாம்.   

(03)  அழகு, எ�ல் என்ெறல்லாம் ஒேர ெபாருள் தரக் 
கூ�ய மற்ெறாரு ெசால்.   

(05)  நாம் வாழும் உலகுக்கு ஒத்தெபாருள் ெசாற்கள் 
ஏராளம். அ�லம், ஞாலம், ைவயம், ைவயகம், 
பு�, பூ� ஆ�யன ேபான்று இதுவும் மற்ெறாரு 
ெசால். (தைல�ழான ெசால்)   

(09)  ெவண்�றமும், நறுமணமும் ெகாண்ட மலர். 
இலக்�யங்கள் பலவற்�ல் இடம்��த்துக் 
ெகாண்ட மலர்.   

(19)  �ைளயாட்டு �ரர்கள், பைட�னர் ேபான்ற பல்-
ேவறான ஆள் ெதாகு�ைய கு�க்�ன்ற மரபுச் 
ெசால்.   

(20)  கட்டைள, உத்தரவு என்ெறல்லாம் கூறக்கூ�ய 
மற்ெறாரு ெசால். (தைல�ழான ெசால்)

ேபாட்� இல. 349
�றுவர் உலகம்

�னகரன் வாரமஞ்ச� 
த.ெப.இல.834. 

ெகாழும்பு

வகுப்பா��யர்  ெபற்ேறார் ைகெயாப்பம்

குறளமுதம் : குறளமுதம் : குறளமுதம் : குறளமுதம் : குறளமுதம் : 
ஒன்றானும் �ச்ெசால் ெபாருட்பயன் உண்டா�ன்   
நன்றுஆகா தா� �டும்.

ெத�வுைர :  
�ய ெசாற்க�ன் ெபாருளாள் �ைளயும் �ைம ஒன்றா�-

னும் ஒருவ�டம் உண்டானால், அதனால் மற்ற அறங்களா-
லும் நன்ைம �ைளயாமல் ேபாகும்.   

புதிதாக ஆரம்பமாகும் சிறுவருக்கான 
குறுக்ெகழுத்துப் ேபாட்டி   

��த்தா�யா ைசவ முன்ேனற்றச் சங்கத்�ன் அ�ெவா� வளயத்�னால் அம்பாைற மாவட்டத்�லுள்ள மத்�யமுகாம் கண்ண� �த்�யாலயம், � முருகன் த�ழ் �த்�யாலயம், அகத்�-
யர் �த்�யாலயம், ேவம்ப�த்ேதாட்டம் வா� �த்�யாலயம், � நாவலர் �த்�யாலயம், �ர்பாதேத� �த்�யாலயம், வளத்தாப்�ட்� அர�னர் த�ழ்க் கலவன் பாடசாைல, மல்வத்ைத �-
புலானந்த �த்�யாலயம், ேவம்ப� கைலமகள் �த்�யாலயம், புதுநகர் அர�னர் �த்�யாலயம், அன்னமைல � சக்� �த்�யாலயம், சண்முக �த்�யாலயம், �ரமுைன இராம�ருஷ்ண 
�த்�யாலயம், ஶ்� ேகாரக்கர் த�ழ் மகா �த்�யாலயம் ஆ�ய �ன்தங்�ய 14 பாடசாைலகளுக்குத் ேதைவயான அத்�யாவ�ய கற்றல் உபகரணங்கள் வழங்கப்பட்டன. ஒவ்ெவாரு 
பாடசாைலக்கும் 15000/- ரூபா ெபறும�யான ெபாருட்கள் வழங்கப்பட்டது. இைளஞர் ேசைவ அ�கா� ைபசால் அ�ன் �ேசட அ��யாக கலந்துெகாண்டு ெபாருட்கைள வழங்�யேபாது 
எடுக்கப்பட்ட படங்கள். இதைன New Sun Star Youth Club ஏற்பாடு ெசய்�ருந்தைம கு�ப்�டத்தக்கது.                                              தகவலும் படங்களும் : ேசா. �ேனாஜ்குமார்     

நல் வாழ்வுக்காக குடிநீர்!   

பயெமன்னும் கண்களுடன் வருங்காலத்ைத � 
பார்க்க ேவண்டாம்.  

* ஹா�ெமன்  
ேபா�ல் நல்ல தற்காப்பு யாெத�ல் எ�ர்த்து 

�ற்பதுதான்.  
* மார்ஷல் ெபாக்  
ஆபத்தும் கஷ்டங்களும் ஏற்படவும் 

ேவண்டும். அவற்ைற ெவல்லவும் ேவண்டும். 
அதுேவ ஆண் மகனுக்கு அழகு.  

* ஔரங்க �ப்  
எவன் சந்ேதகத்ைதயும் பலத்ைதயும் 

ெவற்� ெகாண்டாேனா அவன் ேதால்�ைய 
ெஜ�த்து �ட்டான். அவனுைடய ெவற்��ன் 
ேநாக்கேம, ஒரு மகத்தான சக்�யாக �ளங்கு-
�றது. எவ்�த கஷ்டங்களும் ைத�யத்துடன் 
எ�ர்த்து �ற்கப் ெபறு�ன்றன. சமேயா�தமாக 
ெஜ�க்கப் ெபறு�ன்றன. அவனுைடய கா�-
யங்கள் ச�யானப� ப�ர் ெசய்யப்பட்டதால் 
இைவ ெபரு மரமா�க் காய்த்து சுைவ�க்கப் 
பழங்கைளேய அ�க்�ன்றன.  

*ேஜம்ஸ் ஆலன்,                                

 எம்.எஸ்.எம். ஹா�ஸ்,  
தும்புளுவாவ,  ெஹம்மாத்தகம.    

ேதடு!   
குற�ன் வ��ல் நட்ைபத் ேதடு   

கு��ன் பாட்�ல் அன்ைபத் ேதடு   
பறைவகள் ேபச்�ல் காற்ைறத் ேதடு   

பு�னங்கள் �ைறந்தால் உண்ைமையத் ேதடு   
   

பள்�த் தலத்�ல் புத்தகம் ேதடு   
பாச மனங்க�ல் க�த்துவம் ேதடு   

துள்� �ைளயாட ைமதானம் ேதடு   
தூக்கம் மறக்க �னகரைனத் ேதடு..!   

 
வா�தாசன்,   

ெகாழும்பு.   

ெஷல்�தாசன்   

�ந்தைனத்து�கள்  



ஒலிம்பிக் சம்பியனான Jakob 
Ingebrigtsen வியாழன் அன்று 
வடக்கு பிரான்சில் உள்ள லீவினில் 
3 நிமிடம் 30.60 வினாடிகள ஓடி 
1500 மீற்றர் ஓடடத்தில் உலக 
உள்ளரஙக சாதனனனய முறிய -
டித்தார்.

மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 
எத்தியயாப்பியன் சாமுயவல் 

டடஃடெரா 3:33.70 வினா-
டிகளில் இரண்டாவதாக 

இருநத சாதனனயில் 
இருநது ய�ார்யவ வீரர் 
0.46 வினாடிகன்ள 

டவடடினார். இது 21 
வ ய த ா ன Ingebrigtsen இன் முதல் 
உலக சாதனனயாகும்.

'இது எப்யொதும் ஒரு யவகமான ெநத-
யம் மறறும் இது மிகவும் �ல்ல அரஙகம்,' 
Ingebrigtsen கூறினார், அவர் கடநத ஆண்டு 
லீவினில் 3:31.80 என்்ற ஐயராப்பிய உடபு்ற சாத-
னனயில் டவன்்றார்.

'�ான் வலுவாக முடிக்க விரும்புகிய்றன்; கூடடத்-
திறகு இது �ல்லது என்று �ான் நினனக்கிய்றன், 
ஆனால் முடிவிறகுச் டசல்வனத வினரவுெடுத்து-
வது எனக்கும் �ல்லது.'

Ingebrigtsen முறியடிப்ெதறகு முன் கனடசி 
250 மீடடர் வனர டடஃடெரா முன்னினல வகித்-
தது.

2022 ஆம் ஆண்டிறகான இலக்குகளின் ெடடி-
யலில் ஜூனல மாதம் யூஜினில் உலக டவளிப்பு்ற 
தனலப்பு உள்ளது.

அஙகு, 24 ஆண்டுக்ளாக 3 நிமிடம் 26 வினா-
டிகள ஓடிய டமாராக்யகா ஜாம்ெவான் ஹிச்சாம் 

எல் குர்ரூஜின் உலக சாதனனனய முறியடிக்க 
இஙக்ப்ரிக்டசன் விரும்ெப்ெடுவார்.

'�ான் அடிப்ெனடயில் சி்றநத ய�ரத்னதச் டசயய 
விரும்பியனன், ஆனால் உலக சாதனனனய முறி-
யடிப்ெது ஒரு கனவு �னவாகும், அதனால் �ான் 
மிகவும் மகிழ்ச்சியனடகிய்றன்,' என்று ய�ார்யவஜி-
யன் வியாழக்கிழனம யமலும் கூறினார்.

'இது எனது முதல் மானல, இநத மானலனய 
�ான் மிக நீண்ட காலமாக நினனவில் னவத்திருப்-
யென், எதிர்காலத்தில் �ான் மற்ற சாதனனகன்ள 
முறியடிப்யென் என்று �ம்புகிய்றன்.'

குறுகிய நிகழ்ச்சிக்குப் பி்றகு 
டெண்களுக்கான ஃபிகர் ஸயகட-
டிங நிகழ்வில் முன்னணியில் 
இருநத வலீவா, வியாழக்கிழனம 
இரவு தனது இலவச ஸயகடடில் 
விரிசல் அனடநது �ான்காவது 
இடத்திறகுத் தடுமாறினார்.

சர்வயதச ஒலிம்பிக் கமிடடி-
யின்) தனலவர் யதாமஸ யெச், 
ஊக்கமருநது ஊழனல அடுத்து, 
பீஜிங ஒலிம்பிக்கில் ரஷய இ்ளம் 
ஸயகடடிங வீராஙகனன கமிலா 
வலீவா, 15 வயது சிறுவனின் ெரிவாரஙகன்ளத் தாக்கியனத அடுத்து, 
அழுத்தத்தின் கீழ் ட�ாறுஙகியனதக் கண்டது சிலிர்க்கி்றது என்்றார். 

குறுகிய நிகழ்ச்சிக்குப் பி்றகு டெண்கள ஃபிகர் ஸயகடடிங நிகழ்வில் 
முன்னணியில் இருநத வலீவா, வியாழக்கிழனம இரவு தனது இலவச 
ஸயகடடில் விரிசல் அனடநதார், யமலும் அவரது சக�ாடடவரான அன்னா 
டெர்ெயகாவா தஙகம் டவன்று �ான்காவது இடத்திறகுத் தடுமாறினார். 
'�ான் ய�றறுமுன்தினம் டதானலக்காடசியில் யொடடினயப் ொர்த்தயொது 
�ான் மிகவும் டதாநதரவு டசயயதன் என்று �ான் டசால்ல யவண்டும்,'-
என்று யெச் டசயதியா்ளர் கூடடத்தில் கூறினார்.

'அவளுக்கு எவவ்ளவு அழுத்தம் இருநதிருக்கும்.'
வலீவா கடநத டிசம்ெரில் தனது யதசிய சம்பியன்ஷிப்பில் ஊக்கமருநது 

யசாதனனயில் யதால்வியனடநதார், ஆனால் அதன் முடிவு டெப்ரவரி 8 
அன்று மடடுயம டவளியிடப்ெடடது, ரஷய ஒலிம்பிக் கமிடடி  குழு நிகழ்வில் 
டவறறிடெ்ற வலீவா உதவிய மறு�ாள.

ரஷய ஊக்கமருநது எதிர்ப்பு நிறுவனம் அவர் மீதான தறகாலிக தனடனய 
நீக்கியது மறறும் IOC, சர்வயதச ஸயகடடிங யூனியன் (ISU) மறறும் உலக 
ஊக்கமருநது எதிர்ப்பு நிறுவனம் (WADA) ஆகியவறறின் யமல்முன்ற-
யீடனட திஙக்ளன்று வின்ளயாடடுக்கான �டுவர் நீதிமன்்றம் (CAS) நிராக-
ரித்தது. இனடநீக்கத்னத நினலநிறுத்துஙகள - எனயவ டசவவாய மறறும் 
வியாழன் அன்று ஒறன்றப் யொடடியில் ெஙயகறக அனுமதிக்கி்றது.

'அவள ெனிக்கடடியில் யொராடுவனதப் ொர்க்க, அவன்ளப் ொர்க்க, 
அவள எப்ெடி தன்னன மீண்டும் இனசயனமக்க முயறசிக்கி்றாள, பி்றகு 
அவள தனது திடடத்னத முடிக்க முயறசிக்கி்றாள, ஒவடவாரு அனசவி-
லும், உடல் டமாழியிலும், இது அொரமானது என்ெனத நீஙகள உணர-
லாம். டெரும் மன அழுத்தம் மறறும் ஒருயவன்ள அவள ெனினய விடடு 
டவளியய்ற விரும்பி, இநத கனதனய அவளுக்குப் பின்னால் விடடுவிட 
முயறசித்திருக்கலாம்' என்று யெச் கூறினார்.

வலீவா தனது னககளுக்குப் பின்னால் கண்ணீனர மன்றத்து னவத்-
துவிடடு, 'கிஸ அண்ட க்னர' ெகுதியில் அழுதுடகாண்டிருநதாள, அவளு-
னடய ெயிறசியா்ளர் எடடரி டடடெரிடயஸே அவன்ள எதிர்டகாண்டார்.

'ஏன் அனத விடுவித்தாய? அனத எனக்கு வி்ளக்கவும், ஏன்? நீ ஏன் 
சண்னடனய முழுவதுமாக நிறுத்தினாய? எஙயகா அச்சுக்குப் பி்றகு நீ 
அனத விடடுவிடடாய,' டுடடெரிடஜ் கூறினார்.

'அவளுனடய ட�ருஙகிய ெரிவாரஙக்ளால் அவள எப்ெடி வரயவறகப்ெ-
டுகி்றாள என்ெனத �ான் பி்றகு ொர்த்தயொது... இனதப் ொர்க்கும்யொது 
சிலிர்ப்ொக இருநதது' என்று யெச்  கூறினார்.

'அவளுக்கு ஆறுதல் அளிப்ெனத விட, அவளுக்கு உதவ முயறசிப்ெனத 
விட, இநத குளிர்ச்சியான சூழ்நினலனய, இநத தூரத்னத நீஙகள உணர 
முடியும், யமலும் அவர்களின் உடல் டமாழினய நீஙகள வி்ளக்கினால், 
அது இன்னும் யமாசமாகிவிடடது, ஏடனனில் இது ஒருவித நிராகரிப்பு 
னசனககள கூட.

'இடதல்லாம் கமிலாவின் ட�ருஙகிய ெரிவாரஙகள மீது எனக்கு அதிக 
�ம்பிக்னகனயத் தரவில்னல.'

மாளினகக்காடு குறூப் நிருெர்

வன்னி மாவடட ொராளுமன்்ற உறுப்பினரும் மன்னார், 
முல்னலத்தீவு மாவடட அபிவிருத்தி குழுத் தனலவருமான  
காதர் மஸதானின் கடநத  வருட ெண்முகப்ெடுத்தப்ெடட நிதி-
யிலிருநது டதரிவு டசயயப்ெடட டொது அனமப்புகள மறறும் 
வின்ளயாடடு கழகஙகளுக்கான வின்ளயாடடு உெகரணங-
கள மறறும் கிறிக்கட சீருனடகள வவுனியா டசடடிகு்ளம் 
பிரயதச டசயலகத்தில் னவத்து அண்னமயில் வழஙகி னவக்-
கப்ெடடது.

டசடடிகு்ளம் பிரயதச டசயலக பிரயதச டசயலா்ளர் அவர்க -
ளின் ெஙயகறபுடன் இடம்டெற்ற யமறெடி நிகழ்வில் வன்னி 
மாவடட ொராளுமன்்ற உறுப்பினரும் மன்னார் , முல்னலத்-
தீவு மாவடட அபிவிருத்தி குழுத் தனலவருமான  காதர் 
மஸதான் பிரதம அதிதியாக கலநது டகாண்டார்.

 டொது அனமப்புக்களின் பிரதிநிதிகள, வின்ளயாடடு கழ-
கஙகளின் உறுப்பினர்கள எனப் ெலரும் குறித்த நிகழ்வில் 
கலநதுடகாண்டனம குறிப்பிடத்தக்கது.

இப்ெத்திரினக அயஸோஸியயடடட நியூஸ யெப்ெர்ஸ ஒப் சியலான் லிமிடட கம்ெனியரால் டகாழும்பு இல. 35, டி ஆர். விஜயவர்தன மாவத்னதயிலுள்ள யலக் ஹவுஸில் 2022 டெப்ரவரி மாதம் 20ம் திகதி ஞாயிறறுக்கிழனம அச்சிடடுப் பிரசுரிக்கப்ெடடது.
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வலீவாவின் 
உருக்கத்தால் 
கலஙகி

ப�ார்ரானா-19 தடுபபூசி பி்ரச்சிமன�ளால் அவுஸ்திர்ர-
லியாவில் இருந்து நாடு �டததபெடட ஒரு ைாதததிற்குப 
பிறகு, படன்னிஸுக்குத திரும்புவதற்கு முன்னதா�, 'எப-
ரொமதயும் விட சிறபொ� விமளயாட' தயா்ரா� இருபெ-
தா� ரநாவக் ர�ார�ாவிச் கூறினார்.

34 வயதான அவர் ரதால்வி ஒரு அமடயாளதமத 
விடடுச் பென்றிருக்�லாம், ஆனால் அவர் மீண்டும் 
பெருமைமய இலக்�ா�க் ப�ாண்டுளளார் என்று ஒபபுக்-
ப�ாண்டார்.

'நான் நீதிைன்றததிற்குத திரும்பும்ரொது விஷயங�ள 
ஒர்ர ைாதிரியா� இருக்கும் என்று என்னால் கூற முடியாது. 
ஆனால் முன்பனபரொமதயும் விட சிறபொ� விமளயாட 
கூடுதல் �ா்ரணம் உளளது,' என்று அவர் வியாழக்கிழமை 
பெர்பிய பொது ஒளிெ்ரபொள்ரான RTS இடம் கூறினார்.

உலகின் முதனிமல வீ்ரர் பெரிய ரொடடி�ளில் 
விமளயாட ரவண்டும் என்ற தனது இலடசியதமத 
பவளிபெடுததினார், அரத ரந்ரததில் அவ்ரது ெஙர�ற்பு 
அவருடன் ைடடும் இல்மல என்ெமத ஒபபுக்ப�ாண்டார்.

இது எந்பதந்த நாடு�ளில் ரொடடி�ள நமடபெறும் 
என்ெமத பொறுதரத அமையும், நான் தயா்ரா� இருப-
ரென், எனது வாழக்ம�மய பதாட்ர விரும்புரவன் என 
ர�ார�ாவிச் பதரிவிததுளளார்.

2024 ொரிஸ் ஒலிம்பிக்கின் ொர்மவயில் இருபெதா� 
பெர்பியர் ஒபபுக்ப�ாண்டார், அவர் இதுவம்ர பவல்ல 
முடியாத ஒற்மற பெரிய ெடடததிற்�ான இலடசியத-
துடன்.

'எனக்கு ரவண்டும், நான் ொரிஸில் நமடபெறும் ஒலிம்-
பிக் ரொடடி�ளில் ெஙர�ற்�வும், பெர்பியாமவ பி்ரதிநி-
திததுவபெடுததவும் தயா்ராகி வருகிரறன்,' என்று அவர் 
கூறினார்.

ர�ார�ாவிச்சின் விருபெங�ள மீண்டும் விதி�ளுடன் 
ரைாதலாம், ஏபனனில் பெரும்ொலான நாடு�ள விமள-
யாடடு வீ்ரர்�ளுக்கு தடுபபூசி ரொடுவமதக் �டடாயப-
ெடுததுகின்றன, ஆனால் �ப பெறுவது குறிதத அவ்ரது 
நிமலபொடு தற்ரொது ைாறவில்மல.

'ஒரு பதாழில்முமற விமளயாடடு வீ்ர்ரா�, நான் என் 
உடலில் நுமழயும் அமனதமதயும் மூன்று முமற ெரிொர்க்-
கிரறன், அது என்மன எவவாறு ொதிக்கிறது. ஏதாவது 
அம்ர ெதவிகிதம் ைாறினால், நான் அமத உணர்கிரறன்,' 
என்று அவர் கூறினார்.

இருபபினும், தடுபபூசி�ளுக்கு எதி்ரான குற்றச்ொடடு-
�மள ர�ார�ாவிச் மீண்டும் நி்ரா�ரிததார்.

'சில முன்முயற்சி�ள அல்லது ெமூ-
�ங�ளுடன் பதாடர்பு ப�ாளள 
எனக்குப பிடிக்�வில்மல. நான் 
எந்த முயற்சியிலும் ஈடுெட-
வில்மல' என்று அவர் கூறினார்.

'நான் ஒரு திறந்த ைனமத மவததிருக்-
கிரறன். வாழக்ம�யில் எல்லாம் ொத-
தியம், சூழநிமல எவவாறு 
உருவாகும் என்ெமதப 
ொர்பரொம், ஆனால் 

இந்த ரந்ரததில் நான் அமதச் பெயய ரவண்டாம் (தடுப-
பூசி ரொடுவது)'. �டந்த ைாதம் அவுஸ்திர்ரலிய ெகி்ரங� 
இறுதிப ரொடடியில் ்ரஃரெல் நடாலிடம் ்ரஷய வீ்ரர் 
ரதால்வியமடந்த 45 நிமிடங�ளுக்குப பிறகு ரடனியல் 
பைடபவரடவிடமிருந்து தனக்கு 'ஆத்ரவு' குறுஞபெயதி 
வந்ததா� ர�ார�ாவிச் கூறினார்.

நடால் ர�ார�ாவிச் ைற்றும் ர்ரா�ர் பெட்ரருடன் 
இமணந்து 21வது கி்ராண்டஸ்லாம் ெடடதமத பவன்று 
ொதமன ெமடததார்.அவுஸ்திர்ரலியாவில் தடுதது மவக்-
�பெடடிருந்த ரொது ெல வீ்ரர்�ளிடமிருந்து அவர் பெற்ற 
ஆத்ரமவப ொ்ராடடுவதா�வும், குறிபொ� அவர் வழக்-
�ைா� அவைதிபபு�மள வர்தத�ம் பெயயும் ஒரு நெரின் 
அொதா்ரண ஒற்றுமைமய எடுததுக்�ாடடுவதா�வும் பெர்-
பியர் ரைலும் கூறினார்.

'(நிக்) கிர்கிரயாஸ் என்மன மி�வும் ஆச்ெரியபெடுத-
தினார், ஏபனன்றால் நாங�ள �டந்த �ாலததில் தவறான 
புரிதல்�மளக் ப�ாண்டிருந்ரதாம்,'என்று ர�ார�ாவிச் 
கூறினார்.

'நான் அவருக்கும் என்னுடன் நின்ற ைற்ற வீ்ரர்�ளுக்கும் 
நன்றி பதரிவிதரதன் -- பைடபவரடவ, (அபலக்ொண்டர்) 
ஸ்பவர்ரவ ைற்றும் அலிஸ் �ார்பனட ரொன்ற ஏ்ராளைான 
பெண் வீ்ரர்�ள.'

பெர்பியர் துொயில் ATP 500 ரொடடியில் ெஙர�ற்கி-
றார், இது திங�ளகிழமை முதல் ெணக்�ா்ர வமளகுடா-

வில் நமடபெறும், அஙகு ப�ார்ரானா எதிர்பபு தடுபபூசி 
� ட ட ா ய - மில்மல.

சரக்குகன்ள அனுப்பும் டசயல்ொடுக-
ன்ளக் னகயாளும் தீர்வுகன்ள வழஙகுவதில் 
இலஙனகயின் முன்னணி நிறுவனமான  
CL Synergy ஆனது, யராயல் டகாழும்பு 
டகால்ஃப் கழகத்தின் “டெப்ரவரி மாத ெதக்க 
சுறறுப் யொடடிக்கு” (February Monthly Medal 
Tournament) உத்தியயாகபூர்வ அனுசரனண 
வழஙகுவதாக அறிவித்துள்ளது.  எதிர்வரும்  
25 மறறும் 26 ஆம் திகதிகளில் திடடமிடப்ெடட 
இநதப் யொடடியானது, யராயல் டகாழும்பு 
டகால்ஃப் கழக திடலில் �னடடெ்றவுள்ளதுடன், 
டகாழும்பு சமூகத்தின் பிரமுகர்கள மறறும் 
டகால்ஃப்  ஆர்வலர்கள கலநதுடகாளவார்-
கள என எதிர்ொர்க்கப்ெடுகி்றது. இநத யொடடி-
யில் சியரஷட, மாஸடர்ஸ மறறும் டெண்கள 
உளளிடட ெல்யவறு பிரிவுகளில் 18 ெதக்-
கஙகள வழஙகப்ெடும். யமலும் ஏரா்ளமான 
விய�ாதாம்சஙகள நிரம்பிய யகால்ஃப் நிகழ்-
வுகள மறறும் “Closest to the Pin” மறறும் 
“Longest Drive” உளளிடட டசயல்ொடுகளு-
டன், இதில் டவறறி டெறுெவர்களுக்கு ெதக்-
கஙகள மறறும் மதிப்புமிக்க ெரிசுகள காத்தி-
ருக்கின்்றன.“ெசுனமக்கு அப்ொல்Ó (Beyond 
the Green) என்்ற கருப்டொருளின் கீழ் இநத 
யொடடி �டத்தப்ெடுவதுடன், இது CL Synergy 
நிறுவனத்தின் டசாநத மகுட வாசகமான “எல்-
னலகளுக்கு அப்ொல்” (Beyond Boundaries) 
என்ெதுடன் ஒத்தினசவதாக அனமநதுள்ளது.

இநத அனுசர-
னணனய அறிவித்த 
CL Synergy நிறுவ-
னத்தின் முகானமத்-
துவப் ெணிப்ொ்ள-
ரான டராொன் 
சில்வா, “யராயல் 

டகாழும்பு டகால்ஃப் கழகத்துடன் னகயகார்ப்-
ெதில் �ாஙகள மகிழ்ச்சியனடகிய்றாம். 
யமலும், இநத அனுசரனணயானது வின்ள-
யாடடில் எஙகளின் ஆர்வத்னத யமலும் அதி-
கரிக்கச் டசயயும் என்று �ம்புகிய்றாம். அயத 
ய�ரத்தில் எம்னமப் யொலயவ டகால்ஃப் 
வின்ளயாடடின் மீது ஆர்வம் டகாண்டுள்ள 
ெல்யவறு டசல்வநதர்கள மறறும் முதலீட-
டா்ளர்கன்ள இது ஈர்க்கும் என எதிர்ொர்க்கப்-
ெடுகின்்ற நினலயில், அத்தனகய ெலருடன் 
டதாடர்புகன்ள ஏறெடுத்திக் டகாளவதறகான 
சி்றநத வனலயனமப்பு வாயப்னெயும் வழங-
குகி்றது. டவகு வினரவில் டகாழும்பு ெஙகுச் 
சநனதயில் நிரறெடுத்தப்ெடுவதறகாக ஆரம்ெ 
ெஙகு டொது வழஙகல் �டவடிக்னகனய 
�ாம் முன்டனடுக்கவுள்ள நினலயில், இது 
அனனத்துத் தரப்பினருக்கும் மிகவும் ெய-
னுள்ளதாக இருக்கும். இநத நிகழ்வின் அனு-
சரனணயா்ளர் என்்ற வனகயில், டெரும் 
முயறசினய யமறடகாண்டு, விவரஙகளில் 
கவனம் டசலுத்தி, திடடமிடல் மறறும் காலக்-
டகடுனவச் உரிய முன்றயில் நின்றயவறறு-
வதன் மூலம் இநத நிகழ்னவ டவறறியனட-

யச் டசயய �ாஙகள உறுதிபூண்டுளய்ளாம்,” 
என்று குறிப்பிடடார். அவர் யமலும் கூறுனக-
யில், “�ாஙகள இஙயக CL Synergy நிறுவ-
னத்தில் டகால்ஃப் வின்ளயாடடில் மிகுநத 
ஆர்வம் டகாண்டுளய்ளாம். �ான் கூட ஒரு 
தீவிர ரசிகர் என்ெதுடன், மிகவும் ஆர்வமுள்ள 
ஒரு வீரர். யகால்ஃப் யொடடினயப் ெறறி அதிக 
விழிப்புணர்னவ ஏறெடுத்தவும், உறசாகத்னத 
ஏறெடுத்தவும், மாதாநத ெதக்கப் யொடடி 
நிகழ்வுக்கு முன்யனாடியாக உள்ளக பிரிவு-
களுக்கு இனடயயயான Fun Golf Putting 
Tournament எனப்ெடும் விய�ாத யகால்ஃப் 
யொடடினயயும் �டத்துகிய்றாம். ெசுனமக்கு 
அப்ொறெடடது என்்றால் என்ன என்ெனத 
அனனவருக்கும் ய�ரடியாக அனுெவிக்க இது 
வாயப்ெளிக்கும். எனயவ, சில அறபுதமான 
மனிதர்கன்ளச் சநதிக்கவும், சில அறபுதமான 
யகால்ஃப் சுறறுகன்ள வினரவில் வின்ளயாட-
வும் �ாஙகள ஆவலுடன் உளய்ளாம்,” என்று 
குறிப்பிடடார்.

யொடடியின் ஒரு ெகுதியாக, வீரர்கள 
மறறும் அனழக்கப்ெடட விருநதினர்களுக்-
காக ஒரு வியசட ஒன்றுகூடல் நிகழ்வும் திடட-

மிடப்ெடடுள்ளது. இது 2022 டெப்ரவரி 26 
அன்று யராயல் டகாழும்பு டகால்ஃப் கழகத்-
தில் �னடடெறும். டெப்ரவரி மாத ெதக்கப் 
யொடடியின் ஒரு ெகுதியாக டெண்களுக்கான 
யொடடியும் �டத்தப்ெடும். டெண்களுக்கான 
யொடடிகள டொதுவாக மாதாநத ெதக்கப் 
யொடடி வரினசயில் இடம்டெ்றாததால் இநத 
முன்ற இது ஒரு சி்றப்பு சி்றப்ெம்சமாக இருக்-
கும். 18 ெதக்கஙகன்ளயும் டவல்கின்்ற ஒவ-
டவாருவரும் இநத யொடடிக்காக CL Synergy 
இன் மதிப்புமிக்க ெரிசுகன்ளயும் அன்ெளிப்-
புக்கன்ளயும் டெறுவார்கள. CL Synergy  
இன் அனுசரனணயின் ஒரு ெகுதியாக, டெப்ர-
வரி மாதப் ெதக்கப் யொடடினயடயாடடியதாக 
ெல விய�ாதாம்ச நிகழ்வுகள மறறும் டசயல்-
ொடுகளும் திடடமிடப்ெடடுள்ளன.

CL Synergy (Private) Limited நிறுவனம் 
2004 ஒக்யடாெர் 5 ஆம் திகதியன்று ஒரு 
முழு அ்ளவிலான சரக்குகன்ள அனுப்பும் 
டசயல்ொடுகன்ளக் னகயாளும் நிறுவன-
மாக கூடடினணப்புச் டசயயப்ெடடது. நிறு-
வனத்தின் ய�ாக்கம் டதாழில்முன்றயான, 
�ம்ெகமான மறறும் உயர்தர யசனவகன்ள 
வழஙகுவதாகும். வாடிக்னகயா்ளர்களுக்கு 
தனிப்ெயனாக்கப்ெடட சூழல், ட�கிழ்வுத்-
தன்னம, மிகவும் கடடுெடியாகும்  கடடணங-
கள மறறும் டிஜிடடல் டசயலாக்கத்தின் மூலம் 
தி்றனமயான யசனவனய வழஙகுவதில் நிறு-
வனம் டெருனம டகாளகி்றது. CL Synergy 
தனது டசயல்ொடுகன்ள ெல்யவறு துனண 
நிறுவனஙகளின் கீழ் ென்முகப்ெடுத்தியுள-
்ளது. இதில் கப்ெறடதாகுதி முகானமத்துவம், 
டமன்டொருள தீர்வுகள மறறும் முதலீடுகள 
மறறும் பி்ற புத்தாக்கமான முயறசிகளும் 
வினரவில் ஆரம்பிக்கப்ெடவுள்ளன.

டசடடிகு்ளம் பிரயதச
டொது அனமப்புகள

விளையாட்டு கழகஙகளுககான
உபகரணஙகள் வழஙகி ளவப்பு

ரராயல் ககாழும்பு ககால்ஃப் கழகத்தின்
கபப்ரவரி மாத பதககப் ரபாட்டிகள்

1500 மீற்றர் உலக சாதளனளய
முறியடித்தார் Ingebrigtsen

எப்போதையும் விட
சிறபபோக விதையோட
்�ோ்கோவிச் ையோர்

CL Synergy இன் அனுசரனணயில்

பரிவாரஙகளைத் தாககினார்
சர்வரதச ஒலிம்பிக
சஙக தளலவர் ரபச்
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தமிழக் கவி
சேசுகின்ார்

வலம்புரி  கவிதா வட்டத்தின் வகவம் ஸதாபக பபாதுசபசெயலாளர் மறைநத கவிஞர் கவின் கமல்  ஞாபகார்த்த செர்வததசெ கவிறதப் தபாடடி 2020, மற்றும் பரி -
செளிப்பு விழா  ஞாயிற்றுக்கிழறம (13) காறல, பகாழும்புத் தமிழ் செஙகத்தில் நற்டபபற்ை தபாது  "கவின் கமல்" நிறைவு மலறை இலக்கிய புைவலர் ஹாசிம் 
உமர் நிறலயத்தின் தறலவர்  ்டாக்்டர்.தாஸிம் அகமதி்டமிருநது பபறுவறதயும் நிறலயத்தின் ஏறைய  உறுப்பிைர்களாை ்டாக்்டர்.எம்.எச.நூர்தீன், தமமன் கவி, 
கறலக் கமல்,  ஆகிதயாரு்டன் சிைப்பதிதியாக கலநது சிைப்பித்த பிைபல வர்த்தகர், எஸ.ைவீநதிைன் ஆகிதயார் உ்டன் காணப்படுகின்ைைர்.

கா மையில் ெக்்கத்து வீட்டுப 
புதினங்கமை வவடிக்ம்க 
ொரத்்தவாவே எனது 

்கடமை்கமை பெயவது வழக்்கம் அந்த 
வவடிக்ம்கயானது சிை நாட்்களில் ைகிழ்ச்சி 
்தருவ்தா்கவும் சிை நாட்்களில் வவ்தமன ்தரு-
வ்தா்கவும் அமைவதுண்டு.  

 வவபோன்றுமில்மை ்காமையில் எழுநது 
மு்கத்ம்த ்கழுவு குளி ொபபிடு ெள்ளிக்கூடத்-
துக்கு பவளிக்கிடு என்ெது வொன்ே ்கட்ட-
மை்கள் பிள்மை்களுக்கும். ஏனபொ ஆயக்-
கிமனபெடுத்திறியள் இருக்கிே வவமைக்்க 
வ்தத்்தண்ணிய குடிச்சிட்டு சும்ைா இருங்க-
வன். வொய ொ்ரமை அந்தாள் ஏவ்தா புறு-
புறுக்கிது. என்றும் ெத்்தம் வொட்டெடிவய 
அந்த இல்ைத்்த்ரசி ெ்ரெ்ரத்துக் ப்காண்டிருப-
ொள். அவ்தெையம் குளிபெ்தற்்கா்க கிைற்ே-
டிக்கு வொன ்கைவன் 'எஙம்கயபொ அந்த 
டவமைக் ப்காண்டாவன்.' என ்கத்தும் 
ெத்்தமும் வ்கட்கும். இவ்த வவமை குசினி-
யில் ்தாளித்்தைைம் வநது ப்காண்டிருக்-
கும். என்னவவா ெமையல் ்காமைக்்கானது 
ஒரு அடுபபிலும் ைத்தியானத்துக்்கானது 
இன்பனாரு அடுபபிலும் வவகிக் ப்காண்டி-
ருக்கும். அவற்மே டபொக்்களில் ்கட்டியும் 
மவத்்தா்க வவண்டும்.  

 ஏங்க குளிக்்கத்்தாவன கிைத்்தடிக்கு 
வொனவர டவமைக் ப்காண்டு வொ்கத் 
ப்தரியா்தா? வயது வொனவர்கள் ்தம்ைைவில் 
ப்காஞெம் ்கவனித்துக் ப்காள்ை முடியா்தா? 
வயது வந்த ொடொமைபபிள்மை்கள் ்தாவை 
ொடொமைக்கு ்தயா்ரா்க முடியா்தா? இபெ 
ொரத்துத்்தான் ொல்்கா்ரன் ெைமவக்்கா்ரன் 
ெக்்கத்து வீட்டுைாமி என வருவார்கைா? ஒரு 
ம்கயாை எத்திமன வவமையத்்தான் பெயயி-
ேது. இனி இவவைவும் முடிச்சு நானும் ொட-
ொமைக்கு வொ்க வவணும்.  

 ொடொமை இமடவவமையின் வொது்தான் 
பெண் ஆசிரிமய்கள் ்தைது ்காமை உைமவ 
எடுத்துக் ப்காள்கிோர்கள். அலுவை்கங்களில் 
அபெடியல்ை. ்காமையில் வ்தசியக் ப்காடி-
வயற்றி ்கடமை்கமை ஆ்ரம்பித்்ததும், அவர-
்கள் ்தைது ்கட்டுச்ொ்த மூட்மடமய அவிழ்க்கி-
ோர்கள். ஆ்க பெண்்களுமடய வவமை வந்ரம் 
பொந்த வ்தமவ்களுக்்கா்க ஒதுக்்கபெடுகிேது.   

 அ்ரெ அலுவை்கங்களில் பொதுைக்்கள் 
வெமவக்்கா்க முன்னர திங்களும் பு்தனும் 
ஒதுக்்கபெட்டிருந்தது. இபவொது அது 
திங்கள் ைட்டும் என குமேக்்கபெட்டிருக்கி-
ேது. அ்தாவது ைக்்களுமடய பி்ரச்சிமன்கமை 
குமேக்்காைல் வந்ரத்ம்த குமேத்திருக்கிோர-
்கள். இல்ைாைலும் வந்ரத்ம்த கூட்டி மவத்துக் 
ப்காண்டாலும் இவர்கள் ஏமனய நாட்்களில் 
வவமை பெயவது மி்க அருமை. நாவன ்கண்ட 
அனுெவித்்த விடயம் ்காரியாையத்தில் ைக்்கள் 
ெமூ்கத்துக்்கா்க ஒதுக்கிய நாட்்களில் கூட 
அலுவைர ்தன் ்கதிம்ரயில் இருபெதில்மை. 
நாைா்க வ்தடினால் அவர பெரிய அதி்காரி 
கூபபிட்டு வொயிருக்கிோர என்ொர்கள். அந்த 
பெரிய அதி்காரி அவந்கைா்க ்கன்ரீனில்்தான் 
உட்்காரநது அவவ்ராடு வெசிக் ப்காண்டிருப-
ொர. அவருக்கும் வீட்டில் என்ன ்கஷடவைா.   

 நாம் அமனவருவை வாழ்க்ம்கமய ஒரு 
பிடிபபில்ைாைல் ஓட்டிக் ப்காண்டிருக்கி-

வோம் எைது குறிக்வ்காள் என்று எது-
வுமில்மை ெைம் ெைம் ெைத்ம்த 
ைட்டுவை இைக்்கா்க ப்காண்டு ஓடித் திரி-

கிவோம். முன்னர ொரத்்த வீட்டில்,   அவ-
வைவு சி்ரைபெட்டுக் ப்காண்வட அவர்கள் 
உமழத்்தா்க வவண்டுைா? பெரியவர்கமை 

ஒழுங்கா்க ொ்ராைரித்துக் ப்காண்டும் பிள்மை-
்கமை நி்தானைா்க அழுத்்தமில்ைாைல் ொட-
ொமைக்கு அனுபபிக்ப்காண்டும் அவர்கவைா 
வெசி ைகிழ்ச்சியா்க பொழும்த ்களித்துக் 
ப்காண்டும், ஆனந்தைா்க வாழைாம். ஆனால் 
்தானும் ொரக்கும் வவமையில் கிமடக்கும் 
ெம்ெைம் அவளுக்கு பெரி்தா்க ப்தரிகிேது. 
இந்தப ெைத்ம்தக்ப்காண்டு அவர்கள் என்-
ன்தான் ொதிக்கிோர்கள். அது்தான் வவடிக்ம்க 
பெரிய வீட்மடக்்கட்ட ைட்ெக்்கைக்கில் 
்கடன் வாஙகி ்கட்டியும் முடித்து விடுவார்கள். 
உேவினர நண்ெர்கமை அமழத்து பெரி்தா்க 
வீடு குடிபுகும் விழாமவயும் நடாத்தி ்தைது 
பெருமைமய ெமே ொற்ேைாம். எல்ைாம் 
முடிந்தபின் இவர்கள் ்தமையில் ்கடன்-
சுமை ைட்டும் அபெடிவய நின்று விடுகிேது. 
அ்தனால் அவர்களுமடய ெநவ்தாெம் எத்்தமன 
நாட்்களுக்கு என்ோல், ஒரு நாளும் இல்மை. 
இபவொது வீடு அவர்கள் ்தமையிவைறி அவர-

்கமைப பிடித்்தாட்டுகிேது.   
 ்கைவனும் ைமனவியும் அ்ரெ ஊழியம் 

ொரக்கும் ஒரு குடும்ெத்தின் பெண் பொல்-
கிோள். நாங்கள் வீடு ்கட்டவும் உநதுருளி 
வாங்கவும் ்கடன் வாஙகிவனாம். இபவொது 
எனக்கு ொல், ைளிம்கக்்கமட, ை்ரக்்கறிக்-
்கமட எல்ைாவற்றிலும் ்கடன் இருக்கிேது. 
வாழ்க்ம்கவய பவறுத்துப வொகிேது என்று. 
்கடமன ்கட்ட ைாட்டார்கள் என்ே ்கவமை 
இவர்களுக்கு ்கடன் ப்காடுத்்த நிறுவனங்க-
ளுக்கு கிமடயாது. அவர்கள் ்தைது ்கடமன 
இவர்கைது வஙகியூடா்கவவ ெம்ெைத்தில் 
்கழிக்கும் ெலும்கமய பெற்றிருபொர்கள். ஒரு-
வருமடய வருைானத்துக்கு ஏற்ே ்கடன் எவரி-
டமும் இல்மை.  

 இந்த வாழ்க்ம்க முமேமய இனி இவர-
்கைால் ைாற்றி அமைக்்கவவ முடியாது. என்-
மேக்்காவது இவர்கள் ்கடன் ப்தாம்கமய 
பெலுத்தி மீைவும் முடியாது.

இவர்கைால் குடும்ெப பி்ரச்சிமன-
்கள் வை்ரவவ பெயயும் ஒரு ்கட்டத்தில் 
பெற்வோம்ர நி்ரா்கரித்து, முதிவயார இல்ைங-
்களுக்கு அனுபெவும் பிள்மை்கமை விரும்-
பிய துமேயில் ்கற்பிக்்க முடியா்த நிமையும் 
்தானா்க வ்தான்றும்.

நான் சிறுவயதில் இருந்தவொது வீட்டுக்கு 
வீடு கிழவன், கிழவி என இருந்தார்கை. 
அம்ைா, ஆச்சி, பெத்்தாத்ம்த, ஆத்ம்த, அப-
ொச்சி என அழகு ்தமிழில் அமழக்கும் வெ்ரர-

்களுக்கு அவர்கள் உறுதுமையா்க இருந-
்தார்கள். எல்ைா வீட்டிலும் அவர்களுக்கு 
ைரியாம்த இருந்தது. அவர்களிடம் ்கம்த 
வ்கட்்க ஒரு கூட்டவை அமைவவாம். இன்று 
அவர்களின் ்கம்தவ்கட்்க யாருவை இல்மை. 
வந்தாலும் வெசினாலும் அம்த ்காதுப்காடுத்-
துக் வ்கட்்க ஒரு ஜீவன் வவண்டுவை. வாழ்க்-
ம்கமய வாழ ெைம் வ்தமவ்தான். ஆனால் 
ெைத்ம்த நாம்்தான் ம்கயாை வவண்டும். அது 
எம்மை ம்கயாை நாம் அனுைதிக்்கக் கூடாது. 
ெைம் ொ்தாைம் ைட்டும் ொயட்டும். அ்தற்-
்கா்க நாம் அம்த எடுத்து வயிற்றில் குத்திக் 
ப்காள்ை வவண்டாம். ெமழய ைனி்தர்களிடம் 
ப்தாழிலும் இருந்தது. வருைானமும் இருந-
்தது. ்தன்ைானத்வ்தாடு உமழத்து வாழ்ந்த 
நாட்்கள் இனிமையானமவ.   

 அஙவ்க ஆண், பெண் வெ்தமில்மை பெண் 
அமைதியா்க ்தன் ்கடமை்கமை பெய்தாள். 
குடும்ெத்தின் அமைதிக்கும் வைரச்சிக்கும் 
அவவை ்கா்ரணியாகி உமடநது விடா்த குடும்-
ெங்கமை வெணினாள். அந்த வாழ்க்ம்க 
மீண்டும் வ்ரபவொவதில்மைத்்தான். ஆனால் 
்கடன் வாஙகி ஆடம்ெ்ரைா்க வாழ்வம்த 
நிறுத்்தைாவை. ெதிைா்க நாம் ஒரு வீட்மடக்-
்கட்ட விரும்பினால் அ்தற்்கான ெைத்ம்த 

வெமிக்்கைாவை வெமித்்த ெைத்தில் பெயயும் 
பெைவவ ைகிழ்ச்சி ்தரும். பெரியவர்கைது 
அனுெவம் ஆவைாெமன்கள் எைக்கு வைலும் 
ப்தம்பூட்ட வல்ைமவ. ்காமையில் எழுநது 
அம்ைம்ைா வ்தநீர ்தாயாரிக்கிோர, அபெபொ 
முற்ேம் கூட்டுகிோர, ்கைவன் ்காய்கறி நறுக்-
கிக் ப்காடுக்கிோர, பிள்மை்கள் ்தாைா்கவவ 
குளித்து ொடொமைக்கு புேபெடுகின்ேனர, 
அம்ைா உைவளிக்கிோள் என்ெ்தான ஒரு 
்கற்ெமனமய பெயது ொருங்கள் நைக்கு ஏறி-
யுள்ை சுமை புரியும்.   

 இ்ரண்டு மைல் நடநது வொன எனது ொட-
ொமைக்கு நாம் ்தனியா்கத்்தான் வொவவாம் 
வருவவாம். எல்வைாரும் நமட்தான் ஆசிரியர-
்களும்கூட வருவார்கள். 

இன்மேக்கு இருநூறு மீட்டர ப்தாமைவி-
லுள்ை ொடொமைக்கும் பிள்மை்கமை ஏற்றிச் 
பென்று இேக்கி விடவும் பின்னர திரும்ெ 
ஏற்றிக் ப்காண்டு வ்ரவும் வவண்டும். இல்மை-
வயல் பிள்மைக்கு உத்்த்ரவா்தம் இல்மை. 

ஆ்க பெரியவர்கள் வீட்டில் இருந்தால் 
நன்மை அவர்கைால் இயஙகும் ்காைம் வம்ரக்-
குவை என்ோகும். இபவொது அவர்களும் 
இவர்களுக்கு சுமையா்க ைாறிவிடுகிோர்கள். 

அம்ைா பிள்மைக்கு அ்ரவமைத்து ஊட்-
டுவது வொை பிள்மையால் ்தாமய அ்ரவ-
மைத்து ஊட்ட முடியவில்மை. இது்தான் 
வாழ்க்ம்க. ெைம் என்ெவ்த வாழ்க்ம்கயாகிய 
்காைம் இது.  

பணம் எனபதே வாழ்க்கையாகிபதபான 
காலம் இது

அயிம்ர  மீன் ஞாெ்கம் 
வந்தது; ைாறி 
ைாறிக் குதித்-

்தம்தப ொரத்துக் ப்காண்-
டிருநவ்தன்;  நிக்்கல் 
்கைர; வந்தபுதிதில் 
ெந்தயக் குதிம்ரவொல் 
"ஸடாரட்" அடிக்்கப  
ெேக்கும் ப�ாண்டா 
125; சிவபபு, ெச்மெ, 
்கறுபபுக் வ்காடு்களில் 
மெக்கிள்்கள்  இருந்தன; 
ஒபவான்ோ்க விற்றுப 
புதிய பைாடல் வ்ரவ்ர ைாற்றி எடுபெ-
தில் ்தாவூத்  ைாைா ெைத்்தர; "சிை ்ராசிக்கு 
இரும்பு அயிட்டம் ஒத்துவரும்; எல்ைா  
்ராசிக்கும் எல்ைாம் ஒத்துமழக்்காது; நம்-
ைாளுக்கு நம்பிக்ம்க இல்ைா விட்டாலும்  
அம்தப ொரத்துத்்தான் ஆ்க வவண்டும்; 
முன்வனார்கள் ்கணித்துக் பொன்னது 
ஒன்றும்  பொயயில்மை" அவர நண்ெர 
அல்ைாபபிச்மெ அக்்கமேயா்கக் கூறுவார...      

்காைம்  ்காைைா்கக் கி்ராைங்களில் 
வவவ்ராடி வாழ்ந்த ைக்்கமைப ெடடைங-
்கமை வநாக்கிய ந்கரமவ  முடிந்த ைட்டுக்-
கும் ப்காண்டு வெரத்்தது இந்த வைாட்டார 
மெக்கில்்கள்்தான்;  ஜவுளி விற்ெவர்கவைா, 
பித்்தமை, பொன் வியாொரி்கவைா, ஓ்ரை-
வுக்குக் ்கால்நமட்கள்  மூைம் ெம்ொதிக்கும் 
ொல் ்கைன் ்கட்டுெவர்கவைா ்தொல் 90 
மெக்கில்்களில்  வருவார்கள்; சிவந்த வைனி-
யுமடய இ்தன் ொ்கங்களில் எனக்குப பிடித்-
்தது அந்தத்  தில்ைான ்கரியல்்தான்...

இந்தப ெட்டியலில்  BSA, வநாட்டன், 
வ்ரம், சுசுகி என அழகிய ்ர்கங்கள், ்ரெமன்க-
்கள் உள்ளீடான  மெக்கிள்்கள் விற்ெமனக்கு 
வந்தன; இவற்றில் நீண்ட ்காைம் ொவமன-
யில்  மவத்திருபெவர்களுக்கு ெரிசில்்கள் 
வழஙகும் திட்டம் ெத்திரிம்க்களில்  பி்ரசு-
்ரைாகும்; எங்களூர வைாட்டார மெக்கிள்-
்களில் அநநாளில் பெண்்கள்  ெயணிபெது 
மி்கமி்கக் குமேவு; பொந்தைா்க உைவ்கம் 
ஒன்மே நடத்திவந்த வநந்தம்பி,  மவக்-
்கைபொ, சீனபவடியரு, சுறுைாபவொடி 
இவர்கவை அன்மேய வைாட்டார மெக்கிள்  
மைனர்கள்; எங்கள் வீட்டின் அருவ்க-
்தான் சீனபவடியரின் வீடும் இருந்தது; 
அவர  வீடு வ்தடிப வொய அந்தச் மெக்கி-
மைத் ப்தாட்டுப ொரபவென்; புன்னம்க 
சுடரும்  உ்தடு்கவைாடு நின்றிருக்கும் அவர 
ஒருமுமே "ஸடாரட்" எடுத்துக் ்காட்டுவார;  
ை்ரத்தில் அமடயும் ெேமவ்களின் இம்ரச்-
ெல்வொல் அதிலிருநது ஒலி்கள் வ்கட்டது...

அபெடித்்தான்  ்கார்களும்; "ஸடாண்டட் 
மவ வவன்" பெரும் வவட்மடக்்கா்ரன்; 
நூற்றுபெதிவனழு  வயதுவம்ர அ்தன் 
நாைம் ்கார விற்ெமன உைகில் நிமைத்தி -
ருந்த்தா்கக் கூறுவார்கள்;  ைட்டு ந்கர பி்ரவ்த -
ெத்தில் இந்தக் ்கார ஒரு "மைட் வொஸட்" 
டில் வைாதியவொது  எந்தச் பொட்மட 
வொ்ரவும் இல்ைாைல் வொஸட் ைட்டுவை 
உமடநது சிம்தவுற்ே்தாம்;  முட்மடயின் 
வடிவில் வெபி ஒஸடின் ்கார உற்ெத்தி 
ஆனது; பநபடியூன்  கி்ர்கத்திலிருநது 
வானில் ெேக்கும் ையில் ஊரதி என்ெர; சிறு 
சிறு  உருமை்கமைபவொல் அ்தன் ெக்்க -
்ரங்கள்; நீள் நிைப ெ்ரபபில் பும்தயாைல் 
ஓடியது  ஷவைட் ்கார; தூ்ரத்தில் நின்று 
ொரத்்தால் ஆ்ரத்தி்தான்; இ்தன் பெயரிலும்  
"படாச்" எனும் நாைத்திலும் பைாறி்களின் 
இரு வவறு வரக்்கப பெயர்கள் இருந்தன;  
்ராட்ஷெ உருவங்கள் அமவ; சிை வீதி்கள் 
அவற்றுக்கு விதி விைக்வ்க; திருபபி,  
நிமிரத்தி எடுபெதில் ொ்ரதி ்கமைத்துப 
வொவார...

்ராொ  ம்ரவர வயம்த நிரையைா்கச் 
பொல்ை முடியாது; அறுெது இருக்்கைாம்; 
ஆோயி்ரமும்  இருக்்கைாம்; ஆனால் 
அத்்தமன வருஷமும் ொபொட்டுக் 
்கவமைவய இல்ைாைல் ப்காழு  ப்காழு -
பவன்று வைரந்த வைனி வனபெம்; அந்த 
ஸவ்ரரியங வீமைக் ம்கப பிடித்துச்  சுழற் -
றும்வொது வியரமவ ்தண்ணீர குவமைமய 
எடுத்துக் ்கவிழ்த்்தது வொலிருக்கும்;  
இன்ஜின் பெட்டிமய எட்டிப ொரத்து 
எவருடவனா வெசுவதுவொல் முணுமுணுப -
ொர;  வைல் "ென் மவஸ"ரில் மைென் ெத் -
தி்ரங்களுடன் நிமேயக் ்கா்தல் ்கடி்தங்கள்  
மவத்திருபொர; அவற்மே யாரும் ்காைா்த 
வந்ரங்களில் எடுத்துப ெடிபெம்தக்  ்கண்டி -
ருக்கிவேன்; மீண்டும் ைடித்துச் ெரிபெயது 
மவக்கும்வொது ்கண்வ்காமை  ஓ்ரங்க -
மைத் துமடத்துக் ப்காள்வார; சிைம்த 
நானும் திருடி வாசித்திருக்கிவேன்;  குண்டு 
குண்டான எழுத்து; ைனம், குழபெம், 
்கா்தல், ெநதிபபு, ப்காஞெம்,  ைச்ொன் 
என்ே வாரத்ம்த்கள் ெை இடங்களில்வ -
ரும்; எங்கள் பவட்ட வைவில்்தான் அந்த  
பைாறிமய நிறுத்தியிருபொர...

சின்ன்தா்க ஒரு  வீடு; முழுப ெச்மெ 
நிேப "பெயண்ட்" அடித்துப ெக்்கத்துச் 
சுவரில் வமை  பொருத்தி ஒரு "்க்ராச்" 

இேஙகியிருபொர்கள்; அ்தனுள் பைாரிஸ 
்கவலி ்கார  பின்புேத்ம்தக் ்காட்டிக் 
ப்காண்டு கிடக்கும்; CE - 356 அ்தன் இைக் -
்கத் ்த்கடு,  பொன் எழுத்தில் மினுஙகும்; 
பெரும்ொைான ்கார்களின் ஆஙகிை எழுத் -
து்கள்  "CELON" என்ெ்தன் சுருக்்கைா்கவவ 
அமைந்தன; CE, CY, CN, EN ்தை்தண்ணீர  
ைனபொடம்வொல் ஊவ்ர அறிநதிருந்தது...

வொரட்  அஙகிலியா என்ோல் சீனி 
மு்கம்ைது்தான்; ்காட்டீச்மெ ை்ர நிழலில் 
ஒதுஙகிபவொய  நிற்கும் அந்த பவள்மைக் 
்காரின் அழகுக்கு ஏற்ோற்வொல் அவரும் 
ஆமட  உடுத்திருபொர; பிஜாைாச் ொ்ர -
னுக்குள் வெரட்மட உள்வாஙகி பவளியில்  
்கருபபுப ெட்டி அணிநதிருபொர; துடுபபுப 
ெடகில் இேஙகிபவொய நமட  ொைத்தில் 
ஏறுவதுவொை வமைத்து ஒரு சுற்றுப ொரத் -
துவிட்டுக் ்க்தமவ அமடக்கும்  ெத்்தம் 
மூன்று வீடு்களுக்குக் வ்கட்கும்; ப்களித்தி 
மீன்்கள் குைத்தில் முதுகு  ப்தரிய மூழ்கி 
நீநதும் வடிவில்்தான் தூ்ர நின்று ொரக்்க 
"ஸடூனிவெக்்கர"  ொம்தயின் வமைவில் 
ந்கரநது, ந்கரநது ெள்ைங்களில் அைரநது 
வருவது  ப்தரியும்; யாருக்வ்கா ்தமை குனி -
வதுவொை ெணிநது ெணிநது உயரநது ்கார 
ஊரவம்த  ்ரசிபெது ஆனந்தம்்தான்...

வொரட், பைாரிஸ  ஒக்ஸவொரட், 
கிமைவனா, ஒஸடின், ஹில்ைன் இமவ 
வரிமெயா்க இேக்குைதியான ்கார்கள்;  
பவளியில் ெ்ரவி நிற்கும் அசுத்்தக் ்காற் -
று்கள் உள்வை நுமழநதுவிடக் கூடாது  
என்கிே ்கவனத்தில் ்தடுபபுக் ்கருவி்கள் 
பொருத்்தபெட்டிருந்தன; அ்தனால்  
கி்ராக்கி அதி்கம்; வாமழக்குருத்துப 
ெச்மெ, ்கருஞ சி்கபபு, பவள்மைக்  வ்காடு -
்களுடன் ்கரும் ெச்மெ இந்த நிேங்களில் 
"ப்கனடியன் வொரட்" வந்தது; இ்தன்  
"டயஸ வொரட்"டில் சிறிய மின் விசிறி -
பயான்மேப பொருத்தி அது எநவந்ரமும்  
ம்ரவரின் மு்கத்ம்தப ொரத்்தெடிவய திரும் -
பியிருக்கும்...

ஏதும்  அவெ்ரபைன்ோல் மூத்்தம்ைா 
்தமையில் முந்தாமனமயப வொட்டுக் -
ப்காண்டு ்கார பிடிக்்க  ஓடுவார; "்கார பிடித் -
்தல்" என்வே இபவொதும் அமழக்கிவோம்; 
எங்களூரில்  முட்டியபொ என்ோல் "்கார 
மவத்திருபெவ்ரா" என்று வ்கட்ொர்கள்; 
அந்தைவு  பி்ரெைம்; சின்்ராொ, முருவ்கசு, 
ொல்குடி ைவ்கநதி்ரன், ்காரச் பெயின்,  
்தண்மடயல்்ர ை்கன், மெது, ெமனவயா -
மைக் ப்காத்துட ைாபிர, பு்காரி, ைரியத் -
துட வெ்ரன்,  ைரிக்ப்காழுந்தரு, திருகு 
்தாைம், ைல்லி்கா, ்கக்குெம், ்காரக்்கா்ர 
மீ்ரா,  அச்சியம்ைது, ைம்ைென், சீைான், 
வால் முட்டி, இவர்களில் யூனிஸ  புது -
மையானவர; குள்ைைான உடைமைபபு; 
அவருக்கும் ்காருக்கும் பொருத்்தமில்மை;  
அவர இருக்ம்கயில் ஒன்றுக்கு இ்ரண்டு 
்தமையமை மவத்வ்த ்கார ஓட்டுவார;  
அபவொதும் மு்கம் ெணிவா்கவவ இருக் -
கும்; ொ்ரதி இல்ைா்த ்கார எபெடித் 
ப்தரியுவைா  அபெடி; ென்னீர்ர வடுவா என் -
ெவரும் அநநாளில் ்கார மவத்திருந்தார; 
அ்தன்  வ�ாரன் ொடிப ொடி அடிக்கும்; 
ைாபபிள்மை, ைாபபிள்ைட ை்கன், வெ்ரன் 
என்று  ப்தாடர ெஙகிலியா்க வாடம்கக்்கார 
மவத்திருந்தார்கள்..

்கம்ரவாகுபெற்று  வயமை முநநூறு 
ரூொயக்கு விற்று "பைாரஸ மைனர" ்கார 
வாஙகி ஓட்டிய்தா்க  ைாைா பொல்லு -
வார; இ்தமனவய "ஆமைக்்கார" என்ெர; 
்தனது வ்காட்டமுமனக்  கி்ராைத்துக்குக் 
குடும்ெ ெகி்தம் அந்தக் ்காரில் பெல்லும் 
வழியில் பெற்வோல்  தீரநது வொன்தால் 
வவறு வழி ப்தரியாைல் அருகில் இருந்த 
சில்ைமேக் ்கமடயில்  ைண்பைண் -
பைய வாஙகி ஊற்றிச் பெலுத்திய்தா்க 
ஒரு ்கம்த இபவொதும்  மவத்திருக் -
கிோர; அந்த நி்கழ்வின்பின் "பைாரஸ 
மைனர" ்தன் இயல்மெ ைாற்றிப  
பும்கயத் ப்தாடஙகிய்தால் "ஸடாரட்" 
இமடயிமடவய நின்றுவொனது; 
அ்தனால் ப்தருவில்  மவத்துத் அ்தட் -
டினால்்தான் விமெ வருைாம்; சிறுவர 
ெட்டாைம் வீதி பநடுகிலும்  ப்தாடரநது 
்தள்ளிச் பெல்வம்த அவர விரும்ொ்த்தால் 
்காம்ர நாடார ்கமடயில்  ஒபெமடத்்த -
்தா்க ைாமி ்கம்தபொர.  

மாப்பிள்ளட கார்...
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இலஙமகையின்  முன்்னணி ரியல் எஸ்டேட் 
நிறுவ்ன ைா ்ன John Keells Properties (JKP) 
ைற்று பைாரு முக்கிய மைல்கைல்மல கைடேந்து 
TRI-ZEN ஸைார்ட் வீட்டுத் திட்டேத்தின் மூன்று 
்கைாபு்ரஙகைளின் கைட்டேமைபபு நிமைவின் 
சிைபெம்சைாகை ‘Topping Off’ நிகைழ்வுடேன் 
பகைாணடோடியது.

்�ான் கீல்ஸ ் �ால்டிஙஸ தமலவர் கிரிஷான் 
ொ்லந்தி்ரா ைற்றும John Keells Propertiesன் 
சி்்ரஷடே நிர்வாகை உறுபபி்னர்கைள் ஆகி்யார் 
இந்த திட்டேத்தில் ெஙகுதா்ரர்கைளாகை உள்ளதுடேன், 
இந்நிகைழ்ச்சியில் Indra Traders ைற்றும அதன் 
ஒபெந்த நிறுவ்னைா்ன China State Construction 
Engineering Corporation பி்ரதிநிதிகைளும கைலந்து 
பகைாணடே்னர்.

இது குறித்து கைருத்து பதரிவித்த TRI-
ZEN ஊக்குவிபபு முகைாமையாளர் 
லுமபினி ெத்தி்ர்கை, “பதாற்று்�ாயால் 
முன்மவக்கைபெட்டே ்சவால்கைளுக்கு ைத்தியிலும 
TRI-ZENஇன் கைட்டுைா்னத்மத சீ்ரா்ன ்வகைத்தில் 
முன்ப்னடுபெதில் எஙகைள் குழுக்கைளின் கைடி்ன 
உமழபமெ அஙகீகைரிபெதற்கைாகை இந்த வாயபமெப 
ெயன்ெடுத்துகி்ைாம. இந்த மைல்கைல்லின் 
மூலம, �ாஙகைள் இப்ொது கைட்டுைா்னத்தின் 
இறுதி கைட்டேத்தில் இருக்கி்ைாம, ்ைலும இந்த 
அடுக்குைாடி குடியிருபபுகைமள 2023க்குள் 
எஙகைள் வாடிக்மகையாளர்கைளுக்கு வழஙகு்வாம 
என்று �மபுகி்ைாம.” எ்ன பதரிவித்தார்.

உலபகைஙகிலும உள்ள கைட்டிடே 
நிர்ைாணிபொளர்கைளிமடே்ய ஒரு 
ொ்ரமெரியம என்்னபவன்ைால், topping off 
நிகைழ்வில் இறுதி கைட்டிடே கைட்டேமைப்ொடு 
பதாடேர்புமடேய கைட்டுைா்ன நிர்ைாணிபபு 
நிமைவமடேந்தமை ைற்றும கைட்டேமைபபு 
கைட்டுைா்னத்மதச் ப்சயயும ஊழியர்கைளின் 

பவற்றி ைற்றும உள்ளகை கைட்டுைா்னத்திற்கு 
ைாறியதற்கைா்ன ைகிழ்ச்சிமய 
பகைாணடோடுவதற்்கை ஆகும.

TRI-ZEN ஸைார்ட் ்�ாம 52, 54 ைற்றும 52 
ைாடிகைளில் மூன்று ் கைாபு்ரஙகைளுடேன் கைட்டேபெடும 
ைற்றும பகைாழுமபில் 891 ஸைார்ட் வீடுகைமளக் 
பகைாணடிருக்கும. 

கட்ட்டக் கட்டமைபமபை நிமைவு செய்து 
‘Topping Off’ஐ சகொண்டொடும் TRI-ZEN

பிலிமென்ஸ �ாட்மடே தளைாகைக் பகைாணடே, 
அவுஸதி்்ரலியாவுக்குச் ப்சாந்தைா்ன கைடேல்்சார் 
ெணியாளர் நிறுவ்னைா்ன Emapta, பெப்ரவரி 
15 ப்சவவாயக்கிழமை இலஙமகையில் 
தைது அலுவலகைத்மத உத்தி்யாகைபூர்வைாகை 
திைந்து மவத்தது. நிறுவ்னத்தின்  
உலகைளாவிய விரிவாக்கைைா்னது உள்�ாட்டு 
பதாழிலாளர்கைமள உலபகைஙகிலும உள்ள 
சிைந்த வணிகைஙகைளுடேன் இமைக்கும ்வமல 
வாயபபுக்கைமளத் பதாடேஙகுகிைது. 

அவுஸதி்்ரலியா, நியுசிலாந்து, ஐக்கிய 
,்ராச்சியம ைற்றும ஐக்கிய அபைரிக்கைா 
ஆகிய �ாடுகைளில் உள்ள ெல்்வறு 
பதாழிற்துமைகைளில் ,ருந்து 460க்கும 
்ைற்ெட்டே வாடிக்மகையாளர்கைளுக்கு 
,ந்நிறுவ்னம தைது ் ்சமவகைமள வழஙகுவதால் 
பதாழில் வளர்ச்சிக்கைா்ன வாயபபுக்கைள் 
மிகைபபெரிய அளவில் கைாைபெடுவதாகை 
நுஅயிவய வின் நிறுவு்னர் ைற்றும பி்ரதை 
நிமை்வற்று அதிகைாரியா்ன  டிம ்வார்ெச் 
பதரிவித்தார்.

இலஙமகையின் திைமைகைள் ்சர்வ்த்ச 
பவளிபொட்டிற்கு ஏற்ைவாறு 
முதிர்ச்சியமடேந்துள்ளதாகை �ான் 
�மபுகின்்ைன். உள்�ாட்டு பதாழிலாளர் 
்சக்திமய ்சர்வ்த்ச ்சமூகைத்துடேன் ,மைக்கைவும, 
பதாழில் வளர்ச்சிக்கைா்ன அவர்கைளின் 
ெயைத்தில் அவர்கைளுக்கு ்தமவயா்ன எல்லா 
வழிகைளிலும ஆத்ரவளிக்கைவும Emapta இஙகு 
கைாத்திருக்கிைது.' எ்ன  டிம பதரிவித்தார்.

Emapta வின் ,லஙமகைக்கைா்ன முகைாமையாளர்  
ை்்னா ப�யச்்சந்தி்ரன் தமலமையிலா்ன 
முக்கிய குழு, பகைாழுமபு குயின்ஸ வீதியில் 
இல. 31 ,ல் அமைந்துள்ள ப்சாகுசு கூட்டுத் 
பதாழில் நிறுவ்னைாகை Elegance Workspaces,ல் 
தைது அலுவலகைத்மத உத்தி்யாகைபூர்வைாகை 
திைந்து மவத்தது. 

பகைாழுமபு அலுவலகைம, வணிகை 
ைாவட்டேத்தின் மையத்திலும ைற்றும முக்கிய 
நிறுவ்னஙகைளால் சூழபெட்டுள்ளதுடேன் 
்ொக்குவ்ரத்துக்கு வ்சதியாகைவும 
அமைந்துள்ளது. 

இலஙமகயில் உலகளொவிய 
வேமலேொய்பமபை ேழஙகும் Emapta

முன்்னணி ைருத்துவைம்னயா்ன லஙகைா 
ப�ாஸபிட்டேல்ஸ அணமையில் உடேல் 
எமடே குமைபபு வமகையிலா்ன 100 ்சத்தி்ர 
சிகிச்ம்சகைமள (Bariatric Weight  Loss 
Surgery) பவற்றிகை்ரைாகை ்ைற்பகைாணடு தைது 
ெயைத்தில் புதிய மைல்கைல்மல எட்டியுள்ளது. 

உடேல் எமடே குமைபபு ்சத்தி்ர 
சிகிச்ம்சயா்னது நீணடே அறுமவகைளின்றி 
சிறிய துவா்ரபைான்றில் கைை்ராபவான்மை 
ப்சலுத்துவதன் மூலம ்ைற்பகைாள்ளபெடும. 
48 ைணித்தியாலஙகைளுக்குள் ்�ாயாளிக்கு வீடு 
திருமெக் கூடியவமகையில் ்ைற்பகைாள்ளபெடும 
இச் ்சத்தி்ரசிகிச்ம்சமயத் பதாடேர்ந்து 
குறிபபிட்டேபதாரு கைாலபெகுதியில் கைனி்சைா்ன 
அளவில் உடேலின் எமடேமய குமைக்கை 
முடிகின்ைமை இந்த ்சத்தி்ரசிகிச்ம்சயின் 
வி்ஷடே அம்சைாகும. இந்த சிகிச்ம்சயி்னால் 
உடேல் எமடே குமைவதற்கு ்ைலதிகைைாகை 
நீரிழிவு தூக்கைமின்மை கைட்டுபெடுத்த முடியாத 
அளவுக்கு கைடுமையா்ன ை்ன அழுத்தம 

ைற்றும ைலட்டுத்தன்மை ்ொன்ை ெல்்வறு 
வியாதிகைமள பவற்றிகை்ரைாகை குைபெடுத்தவும 
முடியும. லஙகைா ப�ாஸபிட்டேல்ஸ கூட்டு 
நிறுவ்னத்தின் பி்ரதை நிமை்வற்று அதிகைாரி 
தீபதி பலாகு ஆ்ரச்சி இது பதாடேர்பில் 
பதரிவிக்மகையில் இவவாைா்ன 100 ்சத்தி்ர 
சிகிச்ம்சகைமள பவற்றிகை்ரைாகை ்ைற்பகைாணடே 
�ாட்டின் ஒ்்ர தனியார் ைருத்துவைம்னயாகை 
லஙகைா ப�ாஸபிட்டேல்ஸ புதிய வ்ரலாறு 
ெமடேத்துள்ளது என்ைார். 

கைடேந்த 07 ஆணடுகைளில் இவவாைா்ன 
்சத்தி்ரசிகிச்ம்சகைமள பவற்றிகை்ரைாகை 
்ைற்பகைாள்வதற்கு ்தமவயா்ன 
பதாழில்நுட்ெம, ைருத்துவப ெயிற்சி ைற்றும 
வ்சதிகைள் பூர்த்தி ப்சயயபெட்டுள்ளதால், 
ொதிபபு இல்லாத வமகையில் சிக்கைல்கைமள 
கைட்டுபெடுத்தி பவற்றிகை்ரைா்ன முமையில் 
இவவாைா்ன ்சத்தி்ர சிகிச்ம்சகைமள 
்ைற்பகைாள்ள முடிந்துள்ளதாகைவும அவர் 
்ைலும பதரிவித்தார்.

உ்டல் எம்டகுமைபபில் 100 ெத்திர சிகிசமெகள்
லஙகொ ச�ொஸ்பிட்டல்ஸ் ெொதமை

ப�ஸ்ல நிறுவ்னத்தின் மை்லா 
்சமீெத்தில் முன்ப்னடுத்திருந்த 'Milo 
Moments' பி்ரச்்சா்ரத்தின் மூலைாகை 
2022 �்னவரி 1 ஆம திகைதி முதல் 
ஆ்ரமபிக்கும வமகையில் மூன்று 
ைாதஙகைளுக்கு வா்ரந்்தாறும 1000 
பவற்றியாளர்கைளுக்கு பவகுைதி 
அளிக்கைவுள்ளது. ைடிகைணினிகைள், படேப 
்சாத்னஙகைள், ரீ்லாடுகைள், ஸகூட்டேர்கைள், 
ம்சக்கிள்கைள், ஸ்கைட்்ொர்டுகைள், 
கூமடேபெந்துகைள், உமதபெந்துகைள், 

ஸகிபபிங ்்ராபஸ (துள்ளல் கையிறு), 
்சபொத்துகைள் ைற்றும டி்ராம்ொலின்கைள் 
்ொன்ை விமளயாட்டு ைற்றும 
கைல்வி உெகை்ரைஙகைள் இதில் 
அடேஙகியுள்ள்ன. ப�ஸ்ல மை்லா 
த்னது வாடிக்மகையாளர்கைமள அவர்கைள் 
வாழ்க்மகையில் ் ைலும முன்்்னை உதவும 
ஒரு வர்த்தகை�ாைைாகை இருபெதால், 
பதாற்று்�ாயின் ்சவால்கைளுக்கு 
ைத்தியில் சிறுவர்கைள் சுறுசுறுபொகை 
இருக்கைவும, ஆ்்ராக்கியைா்ன வாழ்க்மகை 

முமைமய முன்ப்னடுக்கைவும அவர்கைமள 
ஊக்குவிக்கும வமகையில், பதாடேர்ந்து 
இ்ரணடோவது ஆணடோகைவும இந்தப 
பி்ரச்்சா்ரத்மத �டேத்துகிைது. 

'பதாற்று்�ாய ெ்ரவ ஆ்ரமபித்திருந்த 
்சையத்தில், பவளிபபுை விமளயாட்டுகைள் 
ைற்றும அணியாகை முன்ப்னடுக்கும 
ப்சயல்ொடுகைள் தமடேபெட்டே்ன. 
ஆமகையால் சிறுவர்கைள் தைது வீடுகைளுக்குள் 
முடேஙகை ்வணடி ஏற்ெட்டேது. 
ஆ்்ராக்கியைா்ன வாழ்க்மகைக்கு 
விமளயாட்டு ைற்றும உடேல்ரீதியா்ன 
ப்சயல்ொடுகைளின் முக்கியத்துவத்மத 
எப்ொதும �மபும ஒரு வர்த்தகை�ாைைாகை, 
இந்த ்சவாலா்ன கைாலத்திலும 
சுறுசுறுபொகை இருக்கை ஏ்ராளைா்ன 
ப்சயல்ொடுகைமள முன்ப்னடுக்கை முடியும 
என்ெமத சிறுவர்கைளுக்கு நிம்னவூட்டே 
விருமபுகி்ைாம. எ்ன்வ, �ாடு 
முழுவதிலுமுள்ள 12,000 சிறுவர்கைளுக்கு 
விமளயாட்டு ைற்றும கைல்வி 
உெகை்ரைஙகைமள வழஙகுவதில் �ாஙகைள் 
ைகிழ்ச்சியமடேகி்ைாம. இதன் மூலைாகை 
அவர்கைமள உடேல் ரீதியாகை சுறுசுறுபொகை 
இருக்கை ஊக்குவிபெதுடேன், அவர்கைளின் 
கைல்வித் ்தமவகைளுக்கும ஆத்ரவளிக்கை 
முடியும,' என்று ப�ஸ்ல நிறுவ்னத்தின் 
தயாரிபபு வமகை ்சந்மதபெடுத்தல் 
முகைாமையாள்ரா்ன பைா�ைட் அலி 
கூறி்னார். 

சிறுேர்௧மள சுறுசுறுபபைொக்கும்  மைவலொ 
�ாடேறிந்த நிதிச்்்சமவகைள் நிபுை்ரா்ன 

அருணிகுைதிலகை, ஈஸவ்ரன் பி்ரதர்ஸ 
ெணிபொளர்்சமெ அஙகைத்தவ்ராகை 
நியமிக்கைபெட்டுள்ளார். 

ஈஸவ்ரன் பி்ரதர்ஸின் இந்த திைமிகு 
ெணிபொளர் ்சமெயில் நிறுவ்ன 
்ைலாணமை நிபுைர் கைலாநிதி. 
�ளின் �யசூரியவின் சுயாதீ்ன 
தமலமைத்துவத்தின் கீழ், சுயாதீ்ன 
ெணிபொளரும, சி்லான் படோொக்்கைா 
கைமெனியின் கைைக்கைாயவு குழுவின் 
தவி்சாளரும ைற்றும அமபியன் 
பகைபபிட்டேல் தவி்சாளருைாகிய 
யுதிஷடேன் கை்னகை்சமெ, ைற்றும முன்்னணி 
ஐ்்ராபபிய நிறுவ்னைா்ன ஸடே்ராட்டே 
ப�ம ொர்ட்்னர்ஸ நிறுவ்னத்தின் 
சி்்ரஷடே உெதமலவரும, பிப்ரக்சிட் 
ஆ்லா்சம்ன ்்சமவ வழஙகு�ருைா்ன 
்கைபரியல் டி ஆர்ச்சி ைற்றும ொகிஸதான் 
ைற்றும பகைன்யாமவச் ் ்சர்ந்த புகைழ்பெற்ை 
்சர்வ்த்ச ்தயிமலத்துமை நிபுை்ரா்ன 
�னீவ�னூ ஆகி்யாரும அஙகைம 
வகிக்கின்ை்னர்.

இந்த நிபுைத்துவம வாயந்த அணியில் 
புதிய அஙகைத்தவ்ராகை, பி்ராந்தியத்தில் 
முன்்னணி நிதிச்்்சமவகைள் நிபுை்ரா்ன 
அருணிகுைதிலகை 2021 �ுன் ைாதத்தில் 
இமைந்திருந்தார். இதம்னத் பதாடேர்ந்து 
�ற்ைன் �ஷ்னல் வஙகியின் தமலமை 
அதிகைாரியாகைவும அவர் நியமிக்கைபெட்டோர். 

தைது நியை்னம பதாடேர்பில் 
அருணிகுைதிலகை கைருத்துத் 
பதரிவிக்மகையில், “இலஙமகையில் 
முன்்னணி வகிக்கும பெறுைதி 
்்சர்க்கைபெட்டே ்தயிமல ஏற்றுைதி 
நிறுவ்னஙகைளில் ஒன்ைா்ன ஈஸவ்ரன் 
பி்ரதர்ஸ நிறுவ்னத்தின் ெணிபொளர் 
்சமெயில் அஙகைம வகிபெமதயிட்டு 
ைகிழ்ச்சியமடேகின்்ைன். உலகைம ெல 
ப�ருக்கைடிகைளுக்கு முகைஙபகைாடுத்துவரும 

இக்கைாலபெகுதியில், ென்முகைபெடுத்தல் 
ைற்றும வளர்ச்சி பதாடேர்ொ்ன 
சிைந்த நிகைழ்ச்சித் திட்டேத்மத 
ஈஸவ்ரன் பி்ரதர்ஸஆ்ரமபித்துள்ளது. 
நிறுவ்னத்தின் ப்சயற்ொடுகைள் புதிய 
வழிமுமைகைளில் முன்ப்னடுக்கைபெடும 
நிமலயில், நிறுவ்னத்தின் 
தமலமைத்துவ அணியில் 
அஙகைம வகிபெமத ஆவலுடேன் 
எதிர்ொர்க்கின்்ைன்” என்ைார்.

ஈஸ்ேரன் பிரதர்ஸ் வதயிமல ஏற்றுைதிப பிரிவின்
பைணிபபைொளர்ெமபை அஙகத்தேரொக அருணி குணதிலக 

சுகைாதா்ரைாகை திகைழ்வது ைற்றும 
ெங்கைற்கும வழிமுமைகைள் 
பதாடேர்பில் ஊழியர்கைளுக்கு 
முக்கியத்துைளிபெது பதாடேர்பில் 
்சர்வ்த்ச ஆமடே உற்ெத்தியாள்ரா்ன 
ஸடோர் கைாைன்ட்ஸ குழுைம 
கைாணபிக்கும பதாடேர்ச்சியா்ன 
�டேவடிக்மகைகைளினூடோகை, ெணியாற்று 
வதற்கு சிைந்த ெணியிடேஙகைளில் 
ஒன்ைாகை Great Place to Work  
நிறுவ்னத்தி்னால் இ்னால் பதரிவு 
ப்சயயபெட்டிருந்தது. 

�மெகைத்தன்மை, ்�ர்மைக்கு 
ைதிபெளிபெது, பெருமை 
்ொன்ைவற்றுக்கைாகை புகைழ்பெற்ை 
Trust Index  Survey and Culture Audit Management 
கைருத்தாயவின் ்ொது ஊழியர்கைளின் அனுெவஙகைள் 
ெகி்ரபெட்டேதம்ன அடிபெமடேயாகைக் பகைாணடு 
இந்த ்சான்ைளிபபு ஸடோர் கைாைன்ட்ஸ 
குழுைத்துக்கு வழஙகைபெட்டிருந்தது. இந்தப 
பெறுைதிகைள் ்�ர்த்தியா்னமவயாகைவும 
உணமையா்னமவயாகைவும அமைந்திருபெதாகை 
சுைார் 90 ்சதவீதைா்ன ஆயவுப பெறு்ெறுகைள் 
பவளிபெடுத்தியிருந்த்ன.

ஒவபவாரு �ெர் ைத்தியிலும ெயிலல் 
ைற்றும வளர்ச்சிமய தூணடும ெணிச் சூழமல 

ஏற்ெடுத்தி ்ெணுவது என்ெதில் நிறுவ்னம 
உறுதியா்ன �மபிக்மகை பகைாணடுள்ளதுடேன், 
அறிவுப ெகிர்வு என்ெதில் அதிகைளவு 
�மபிக்மகை பகைாணடுள்ளது. கைடேந்த இரு த்சாபத 
கைாலபெகுதியில், குழுைத்தி்னால் �ாட்டிலுள்ள ்சகைல 
பதாழிற்்சாமலகைளிலும 1784 ெயிற்சி அைர்வுகைள் 
முன்ப்னடுக்கைபெட்டிருந்ததுடேன், இதில் 41398 
சி்்ரஷடே ஊழியர்கைள் ெங்கைற்றிருந்த்னர். இதில் 
700 ்ைற்ொர்மவயாளர்கைளுக்கைா்ன ெயிற்சிகைளும 
அடேஙகியிருந்த்ன.

�ெர் ஒருவருக்கு வளர்ச்சிமய எயதுவதற்கும 
ெயில்வதற்கும ெல வாயபபுகைமள வழஙகை 

்வணடும எ்ன ஸடோர் கைாைன்ட்ஸ குழுைம 
கைருதுவதுடேன், ஊழியர்கைளின் ைகிழ்ச்சி 
சுட்படேணணில் அதிகைளவு ெஙகைளிபபுச் 
ப்சலுத்தும கைா்ரணியாகை அமைந்திருபெதாகைவும 
�மபுகின்ைது. ஒவபவாரு ஊழியரிலும இந்த 
விடேயஙகைளுக்கைாகை பதாடேர்ச்சியாகை முதலீடுகைமள 
்ைற்பகைாள்வதற்கு முயற்சிபெதுடேன், ஸடோர் 
கைாைன்ட்ஸ குழுைத்தில் ஊழியர் விருத்தி 
என்ெது ெஙகைாணமையாகை கைருதபெட்டு, 
குழு அஙகைத்தவர்கைளிமடே்ய வளர்ச்சி 
பதாடேர்ொ்ன ை்னநிமலமய ஏற்ெடுத்துவதாகை 
அமைந்துள்ளது.

பணியாற்றுவதற்கு சிறநத பணியகம் 
ஸ்ார் கார்்மன்ட்ஸ குழு்மத்துக்கு சான்றிதழ்

முன்்னணி சீபைந்து உற்ெத்தி நிறுவ்னைாகைத் 
திகைழும INSEE Cement நிறுவ்னம உைா 
ஓயா ெல்்�ாக்கு அபிவிருத்தி திட்டேத்திற்கு 
்தமவயா்ன சீபைந்திம்ன INSEE Cement 
நிறுவ்னம விநி்யாகைம ப்சயது வருகிைது.  

புதிய நீர் மின்னுற்ெத்தி நிமலயத்மத அமைத்தல், 
அமொந்்தாட்மடே ைற்றும பைா்ன்ராகைமல 
ைாவட்டேஙகைளில் ெல்லாயி்ரக்கைைக்கைா்ன 
ஏக்கைர் விவ்சாய நிலஙகைளுக்கு நீர்பொ்ச்ன 
உட்கைட்டேமைபபு வ்சதிகைமள ஏற்ெடுத்தல் ஆகிய்ன 
திட்டேத்தில் அடேஙகும. உைா ஓயா ெல்்�ாக்கு 
அபிவிருத்தித் திட்டேைா்னது மின்வலு ைற்றும 
எரி்சக்தி அமைச்சு, இலஙமகை மின்்சா்ர ்சமெ 

ஆகியவற்றுடேன் இமைந்து நீர்பொ்ச்னம ைற்றும 
நீர் முகைாமைத்துவ அமைச்சு ்ைற்பகைாணடே ஒரு 
முயற்சியாகும.

இத்திட்டேம ஈ்ரானிய ஒபெந்த நிறுவ்னைா்ன 
FARAB இற்கு வழஙகைபெட்டுள்ளதுடேன், 
INSEE Cement நிறுவ்னம இத்திட்டேத்திற்கு 
85,000 பைட்ரிக் பதான்னுக்கும ்ைலாகை த்னது 
தனியுரிைத்தின் கீழா்ன ப்ரபிட் ஃபு்ளா ைற்றும 
்சன்ஸதா சீபைந்து தயாரிபபுக்கைமள ஏற்கை்ன்வ 
வழஙகியுள்ளது.

இத்திட்டேம குறித்து கைருத்து பதரிவித்த INSEE 
Cement நிறுவ்னத்தின் தமலமை நிர்வாகை அதிகைாரி 
குஸடோ்வா �வா்்ரா, “உைா ஓயா ெல்்�ாக்கு 

அபிவிருத்தித் திட்டேைா்னது �ாடேளவில் 
்�ர்ைமையா்ன தாக்கைஙகைமள ஏற்ெடுத்துவதுடேன் 
புதுபபிக்கைத்தக்கை மின்்சா்ர மூலத்மத 
்தாற்றுவிக்கும, அத்துடேன் ெ்ரந்தளவிலா்ன 
விவ்சாய நிலஙகைளுக்கு ்தமவயா்ன 
நீர்பொ்ச்னத்மதயும வழஙகும. 

இது இலஙமகையின் உைவு ைற்றும எரி்சக்தி 
இருபபிம்ன ்ைலும வலுபெடுத்த உதவும. 
குறிபொகை, இது பதாற்று்�ாயக்கு பிந்மதய சூழலில் 
முக்கியைா்னது. INSEE நிறுவ்னத்தில், வாழ்க்மகைக்கைா்ன 
கைட்டுைா்னத்மத �ாஙகைள் �மபுகி்ைாம. எ்ன்வ, 
இத்திட்டேத்திற்கு மிகைபபெரிய சீபைந்து 
வழஙகு�ர்கைளாகை இருபெது பெருமையளிக்கிைது. 

உமா ஓயா பல்நாக்கு அபிவிருத்தி திட்டத்தில  முக்கிய பங்ாற்றும் INSEE Cement நிறுவனம்

விளையாடடு மற்றும் ்லவி உப்ரணங்ளு்டன் 12,000 சிறுவர்ளுக்கு பரிசு்ளை வழஙகியுளைது
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வவகம் ைற்றும் விவவகத்துடன் பெயலெட்டு பவற்றி 
காணும் வைஷ ்ராசி வேயரகவே! ைாசி  ைாத கி்ரக 
நிமைகமே ஆ்ராய்ந்து ொரக்கும் வொது உஙகள் ்ராசி 
ோதன் பெவவாய் 9ஆம் இடத்தில தானாதிெதி சுக்்ர-
வனாடு கூடி இருக்கிறார. எனவவ பதாழில வேம்  சிறப-
ொக இருக்கும். இம்ைாதம் அட்டைத்து வகது இருபெ-
தால பவள்ளிக்கிழமை  வதாறும் வினாயகபபெருைாமன 
வழிெடுவது ேலைது. அதிஷடம் தரும் திகதி 26 அதிஷட  
நிறம் ைஞெள்.

பகாள்மகப பிடிபவொடு பெயலெட வவண்டும் என 
கூறும் ரிஷெ ்ராசிக்கா்ரரகவே! ைாசிைாத கி்ரக நிமைகமே 
ஆ்ராய்ந்து ொரக்கும் வொது உஙகள் ்ராசிோதன் சுக்கி்ரன்  
அட்டைத்தில ெஞெரிக்கிறார. 6ஆம் இடத்திற்கு அதிெ-
தியானவர  சுக்கி்ரன்  என்ெதால “பகட்டவன் பகட்டில 
பகட்டிடும் ்ராஐவயாகம்” என்ெதற்கு ஏற்ெ  எதிரொ்ராத 
ேலை திருபெஙகள் வ்ரபவொகிறது. இம்ைாதம் பென்-
ைத்தில ்ராகு  இருபெதால துரக்மக வழிொட்மட வைற்-
பகாள்வது ேலைது. அதிஷடம் தரும் திகதி  28 அதிஷட 
நிறம் பெம்ைஞெள்.

புத்திக்கூரமையுடன் பெயலெட்டு புதுமை ெமடக்கும் 
மிதுன ்ராசி வேயரகவே! ைாசி  ைாத கி்ரக நிமைகமே 
ஆ்ராய்ந்து ொரக்கும் வொது ைாதத் பதாடக்கத்தில உஙகள் 
்ராசி  ோதன் புதன் 8ஆம் இடத்தில ெஞெரிக்கிறார. அட்ட-
ைத்து ெனியில ஆதிக்கம்  இருக்கிறது. குருவின் ொரமவ 
உஙகள் ்ராசியில ெதிவதால காரியஙகள் கமடசி  வே்ரத்-
தில மககூடிவிடும். வதமவக்வகற்ெ ெணம் வந்து வெரும். 
இம்ைாதம்  அட்டைத்து ெனியில ஆதிக்கம் இருபெதால 
ெனிக்கிழமை வதாறும் அனுைான்  வழிொட்மட வைற்-
பகாள்வது ேலைது. அதிஷடம் தரும் திகதி 21 அதிஷட 
நிறம்  நீைம்.

பொதுேைத்தில அக்கமற பெலுத்தி புகழ் குவிக்கும் 
கடக ்ராசி வேயரகவே! ைாசி  ைாத கி்ரக நிமைகமே 
ஆ்ராய்ந்து ொரக்கும் வொது ைாதத் பதாடக்கத்தில 

கண்டக  ெனியில ஆதிக்கமும் அட்டைத்து குருவின் 
ஆதிக்கமும் இருக்கிறது. எனவவ  எதிலும் நிதானத்துடன் 
பெயற்ெடுஙகள். வ்ரமவ விட பெைவு கூடும். இம்ைாதம்  
வியாழக்கிழமை வதாறும் குருதட்ெணாமூரத்திமய வழி-
ெடுவது ேலைது.  அதிஷடம்  தரும் திகதி 22. அதிஷட 
நிறம் ெசமெ.

ேட்புக்கு எபவொதும் முக்கியத்துவம் பகாடுக்கும் 
சிம்ை ்ராசி வேயரகவே!

ைாசி  ைாத கி்ரக நிமைகமே ஆ்ராய்ந்து ொரக்கும் 
வொது ைாதத் பதாடக்கத்தில உஙகள் ்ராசி  ோதன் சூரியன் 
ெபதை ஸதானத்தில குருவவாடு இமணந்து ெஞெரிக்கி-
றார. எனவவ  பதாட்ட காரியஙகளில பவற்றி கிமடக்-
கும். இலைத்தில ைஙகே ஒலி வகட்க வழி  பிறக்கும். 
இம்ைாதம் ஞாயிற்றுகிழமை வதாறும் சிவன் உமையாள் 
வழிொட்மட  வைற்பகாள்வது ேலைது. அதிஷடம் தரும் 
திகதி 24 அதிஷட நிறம் சிவபபு.

ெைவயாசிதைாகப வெசி காரியஙகமே ொதிக்கும் கன்னி 
்ராசி வேயரகவே!

ைாசி  ைாத கி்ரக நிமைகமே ஆ்ராய்ந்து ொரக்கும் 
வொது உஙகள் ்ராசி ோதன் புதன்  ெஞெை ஸதானத்தில 
ெனிவயாடு ெஞெரிக்கின்றார. குருவின் ொரமவ தன                 
ஸதானத்தில ெதிகிறது. எனவவ பொருோதா்ரம் திருபதி 
தரும். குடும்ெ பி்ரசசிமன  தீரும். இம்ைாதம் வியாழக்கி-
ழமை வதாறும் ேவக்கி்ரகத்தில உள்ே குருமவ  வழிெட்-
டுவருவது ேலைது. அதிஷடம் தரும் திகதி 27 அதிஷட 
நிறம் நீைம்.

உறவினரகமே உெெரிபெதில உள்ேம் ைகிழும் துைாம் 
்ராசி வேயரகவே!

ைாசி  ைாத கி்ரக நிமைகமே ஆ்ராய்ந்து ொரக்கும் 
வொது ைாதத் பதாடக்கத்தில உஙகள் ்ராசி  ோதன் சுக்கி-
்ரன் தன ெபதைாதிெதி பெவவாவயாடு வெரந்து ெகாய ஸதா-
னத்தில  ெஞெரிக்கிறார. எனவவ வருைானம் திருபதியாக 
இருக்கும். இம்ைதம் அபி்ராமி  அம்ைன் வழிொட்மட 
வைற்பகாள்வது ேலைது. அதிஷடம் தரும் திகதி 27 
அதிஷட  நிறம் ஊதா.

புகழ் ஒன்மறவய குறிக்வகாோக பகாண்டு பெயலெ-
டும் விருசசிக ்ராசி வேயரகவே!

ைாசி  ைாத கி்ரக நிமைகமே ஆ்ராய்ந்து ொரக்கும்வொது 
தன ஸதானத்தில உஙகள் ்ராசி  ோதன் பெவவாய் சுக்கி்ர-
வனாடு இமணந்து ெஞெரிக்கிறார. எனவவ சுக்கி்ர ைஙகே 
வயாகம்  ஏற்ெடுகிறது.  ைஙகே நிகழ்வுகள் இலைத்தில 
இடம்பெறும். பதாழில  ஸதானத்மத குரு ொரபெதால 
எதிரொரத்தெடிவய பதாழிலமுன்வனற்றமும் ைாெமும்  
கிமடக்கும். இம்ைாதம் பி்ரவதாெ வி்ரதம் இருந்து ேந்தி-
பெருைாமனயும் சிவன்  உமையவமேயும் வழிெட்டு 
வருவது ேலைது. அதிஷடம் தரும் திகதி 27, அதிஷட 
நிறம்  சிவபபு

இலைம் வருவவாம்ர இனிவத உெெரிக்கும் தனுசு ்ராசி 
வேயரகவே! ைாசி  ைாத கி்ரக நிமைகமே ஆ்ராய்ந்து ொரக் -

கும்வொது உஙகளுமடய ்ராசி ோதன் குரு  ெகவான் 
ொக்கிய ஸதானாதிெதி சூரியனுடன் இமணந்து ெகாய 
ஸதானத்தில  ெஞெரிக்கிறார. உஙகள் ்ராசியில வி்ர -
யாதிெதி பெவவாயும் ைாொதிெதி  சுக்்ரனும் இருக்கி -
றாரகள். இம்ைாதம் இ்ராைபி்ரான் வழிொடு ேன்மை 
தரும்.  அதிரஷடம் தரும் திகதி 28 அதிஷட நிறம் 
ைஞெள்.

தஙகமே பெருமையாக வெெ வவண்டும் என்று 
நிமனக்கும் ைக்ர ்ராசி வேயரகவே!

ைாசி  ைாத கி்ரக நிமைகமே ஆ்ராய்ந்து ொரக் -
கும்வொது ஏழம்ர ெனியில பென்ை ெனியின்  ஆதிக் -
கம் ேமடபெறுவதால எமதயும் திட்டமிட்டு பெய்ய 
இயைாது. இம்ைாதம்  ெனிக்கிழமை வதாறும் ெனீஸ -
வ்ர ெகவாமன வழிெடுஙகள். அதிஷடம் தரும் திகதி 
25  அதிஷட நிறம் கருநீைம்.

எந்த காரியத்மத பெய்தாலும் தீ்ர ஆவைாசித்து 
பெய்யும் கும்ெ ்ராசி வேயரகவே!

ைாசி  ைாத கி்ரக நிமைகமே ஆ்ராய்ந்து ொரக் -
கும்வொது ைாதத் பதாடக்கத்தில உஙகள் ்ராசி  ோதன் 
ெனி வி்ரய ஸதானத்தில இருக்கிறார. உஙகள் ்ராசி -
யிவைவய குருவும்  சூரியனும் இமணந்து ெஞெரிக் -
கிறாரகள்.வி்ரய ெனி முடியும் வம்ர நிதானமும்  
பொறுமையும் உஙகளுக்கு கூடுதைாகத் வதமவ. இம் -
ைாதம் அனுைான் வழிொட்டில கவனம்  பெலுத்து -
வது ேலைது. அதிஷடம் தரும் திகதி 27 அதிஷட நிறம் 
வறாஸ

ெந்தரபெஙகமே ொதகைாக்க வவண்டும் என்று 
பொலலும் மீன ்ராசி வேயரகவே!

ைாசி  ைாத கி்ரக நிமைகமே ஆ்ராய்ந்து ொரக்கும்-
வொது ைாத பதாடக்கத்தில உஙகள் ்ராசி  ோதன் குரு சூரி-
யவனாடு இமணந்து 12ஆம் இடத்தில ெஞெரிக்கிறார. 
எனவவ வ்ரமவ  காட்டிலும் பெைவு அதிகரிக்கும். 
இம்ைாதம் வேரசசியில உள்ே தேரசசிமய  மெ்ரவர 
வழிொடு தேரத்தும். அதிஷடம் தரும் திகதி 28 அதிஷட 
நிறம் கரும்  ெசமெ.

கடகம்

கன்னி

துைாம்

விருசசிகம்

தனுசு

ைக்ரம்

கும்ெம்

மீனம்

ரிஷபம்

சிம்ைம்

மிதுனம்

20.02.2022 - 26.02.2022

 மேஷம்  

அபைரிக்காவில  1954ஆம் 
ஆண்டில அறிமுகைான 
பதாமைக்காட்சி வரண  ஒளிெ -

்ரபமெத் பதாடரந்து  உைகம் பதாமைக்காட் -
சியின் ஆக்கி்ரமிபபுக்குள் மூழ்கத் பதாடங -
கியது. ஆனாலும்  பிபிசியின் ெரீட்ொரத்த 
பதாமைக்காட்சி ஒளிெ்ரபபு 1928ஆம் 
ஆண்டில  ைத்திய அமைவரிமெயில ஆ்ரம்-
ெக்கட்ட ஒளிெ்ரபமெத் பதாடஙகியது. 
பெய்திப  ெத்திரிமககள், ெஞசிமககள், 
ைற்றும் வாபனாலியின் ெைத்த ஆதிக்கத்தின் 
கீழ்  உைகம் மூழ்கியிருந்த நிமையிலதான் 
பதாமைக்காட்சி தனது வித்மதகமே உை -
குக்கு  ஒவபவான்றாக அறிமுகபெடுத்தி 
தனது அொ்ர ெக்திமய நிரூபித்துக் பகாண் -
டிருந்தது.

1979  ஆம் ஆண்டுகளில இைஙமகக்கு 
பதாமைக்காட்சியின் அவசியம் குறித்து 
அன்மறய  ெனாதிெதி வெ ஆர பெயவரத் -
தனவின் அ்ரொஙகம் ெபொனிய அ்ரசுடன்  
வெசசுவாரத்மத ேடாத்தியது. அதமனத் 
பதாடரந்து ITN எனபெடும் சுயாதீன  
பதாமைக்காட்சி வெமவ வதாற்றம் பெற்ற 
வொதும் ெரீட்ொரத்தைாகவவ ஒளிெ்ரபமெ  
வழஙகிக் பகாண்டிருந்தது. ஆனால உத்தி -
வயாகபூரவைாக ஒளிெ்ரபபு  ஆ்ரம்பிக்கபெ -
டவிலமை.

இ்ரண்டாவது  உைக ைகா யுத்தத்திற்குப 
பின்னர வீழ்சசிமய அமடந்த ெபொனுக்கு 
1951ஆம்  ஆண்டில ொன் பி்ரான்சிஸவகா 
ைாோட்டில அன்மறய இைஙமக நிதி 
அமைசெ்ராக இருந்த  ெனாதிெதி பெயவரத் -
தன நிகழ்த்திய வ்ரைாற்று முக்கியத்துவம் 
வாய்ந்த உம்ரவய  இைஙமகக்கு பதாமைக் -
காட்சி நிமையம் ஒன்மற முற்றிலும் இை -
வெைாக அமைத்துக்  பகாடுக்க வவண்டும் 
என்ற உறுதியான எண்ணத்மத ெபொனியர -
களின் ைனதில  வதாற்றுவித்தது. 

அத்துடன் ெனாதிெதி பெயவரத்தன 
அ்ரசின் திறந்த பொருோதா்ரக்  பகாள்மகவய 
இைஙமக ைக்கள் தம் 
வீடுகளில பதாமைக் -
காட்சி பெட்டிகமே ெ்ரந்த 
அேவில  வாஙகி மவத்துக் 
பகாள்ளும் அேவுக்கு 
வாய்பபுக்கமே ஏற்ெடுத்திக் 
பகாடுத்தது.  அந்த திறந்த 
பொருோதா்ரக் பகாள்மக -
யின் இன்னும் ஒரு கட்டம் 
தான் ோம் 24 ைணி  வே்ரமும் 
இபபொழுது ொவித்துக் 
பகாண்டிருக்கின்ற ேவீன்ரக 
மகயடக்கத்  பதாமைவெசி-
கள்                ஸைாரட்வொன் 
வொன்றமவ ஆகும். ைற்றும் 
இன்மறய ேவீன ொதனஙகள்  
உயர்ரக வாகனஙகள் என்ெ-
வற்றின் தா்ராே இறக்குை-
திக்கும் அதுவவ கா்ரணியாக  
அமைந்தது.

 இனி  விடயத்துக்கு வருகின்வறன்..... 
ெபொனிய உயர பதாழிலநுட்ெம் ைற்றும்  
கட்டிடக் கமையில அமைந்த வதசிய ரூெ -
வாஹினி பதாமைக்காட்சி நிமையம் 1982 
ஆம்  ஆண்டு பெப்ரவரி 15ஆம் திகதி ெனா -
திெதி வெ ஆர பெயவரத்தனவால  உத்தி -

வயாகபூரவைாக   அஙகு்ராரபெணம் பெய்து 
இைஙமக ைக்களிடம்  ஒபெமடக்கபெட் -
டது. கூட்டுத்தாெனத்தின் முதல தமைவ -
்ராக சிவில வெமவயில  சிறந்த நிருவாகியாக 
விேஙகிய எம்.பெ.பெவ்ர்ரா நிமிக்கப -
ெட்டார.  அன்றிலிருந்து இன்றுவம்ர 40 
ஆண்டுகோக ெ்ரந்துெட்ட வெமவமய ரூெ -
வாஹினி தனது  ஒளிெ்ரபபினூடாக வைற் -
பகாண்டு வருகின்றது.

பெய்தி  ஒளிெ்ரபபுகள், கலவி நிகழ்ச -
சிகள், களியாட்ட  நிகழ்சசிகள், இமெ  
நிகழ்சசிகள், ோடகம், விவ்ரணஙகள், அ்ர -
சியல நிகழ்சசிகள், ெைய  நிகழ்சசிகள், 
விமேயாட்டு நிகழ்சசிகள் ைற்றும்  வே்ரடி 
ஒளிெ்ரபபுகள் என்று  ோோந்தம் 18 ைணி 
வே்ரத்திற்கும் அதிகைான ஒளிெ்ரபபுக்கமே  
வழஙகி வருகின்றது. 

பி்ரதான  வதசிய அமைவரிமெ,  வேத்்ரா 
தமிழ் ஒளிெ்ரபபு அமைவரிமெ, ைற்றும் 
ஆஙகிை  நிகழ்சசிகளுக்கான  Eye ஐ அமை -
வரிமெ ஊடாக மூன்று பைாழிகளிலும்  
நிகழ்சசிகள்  ஒளிெ்ரபொகி வருகின்றன. 

வதசிய  பதாமைக்காட்சி நிமையம் 

ஆ்ரம்பிக்கபெட்டு 2004ஆம் ஆண்டு வம்ர 
“ோவை முதலிடம்  ோவை ேம்ெர வன்” என்ற 
பதாமைக்காட்சி அந்தஸதில இருந்து வந்த 
வொதிலும்  பின்னாளில புதிய தனியார 
அமை வரிமெ அறிமுகஙகளின் வொட்டி 
நிமைமை  உசெக்கட்டத்மத அமடந்தது. 
இந்த நிமைமை வியாொ்ர ரீதியிலும் ொர -

மவயாேரகமே  கவரும் 
நிகழ்சசிகள் ெம்ெந்தபெட்ட 
வரிமெயிலும் சிை ைாற்றங -
கமே ஏற்ெடுத்திய  வொதிலும் 
வதசிய பதாமைக்காட்சி தனித் -
துவைான ொமதயில தன் ெய -
ணத்மத  பதாடரந்தது. 

நிகழ்சசிகளிலும் விேம்ெ்ரங -
களிலும் எவவேவு வொட்டித் -
தன்மை  ஏற்ெட்ட வொதிலும் 
எந்த ஒரு ெந்தரபெத்திலும் 
தேரந்து விடாத உறுதியான  
ெயணத்மத சுைார 800க்கும் 
அதிகைான நி்ரந்த்ர ஊழியர -
களின் கடின உமழபபுடன்  
வதசிய ரூெவாஹினி முன்பன -
டுத்துக்  பகாண்டிருக்கிறது. 

நூற்றுக்கணக்கான  ெணி -
யாேரகளுடன் ைட்டுவை ெயணிக்கும் 
தனியார பதாமைக்காட்சி அமைவரிமெக -
ளுடன்  ஒபபிடும்வொது வொதிய  ஆட்ெ -
ைம், பொருோதா்ர வேம், ெந்மதபெடுத் -
தல வெதி,  ஒளிெ்ரபபு ைற்றும் அதி உயர 

பதாழிலநுட்ெ வலைமையுடன் ைாபெரும் 
ஊடக  வமையமைபபு ஒன்மற தன்ன -
கத்வத பகாண்டு தனது வதசியத்மதயும் 
தனித்துவத்மதயும்  இழந்துவிடாைல 40 
வருடஙகோக அதமனப வெணிப ொது -
காத்து தன் பவற்றிப  ெயணத்மத பதாடர -
வது ஆவ்ராக்கியைான ஒரு ெணியாகும்.

வதசிய பதாமைக்காட்சியின் ஊடகப 
ெயணத்தில கால ெதித்து ோனும் முபெத்தி  
எட்டு வருடஙகமே இந்த தருணத்தில 
பூரத்தி பெய்வது ைனதுக்கு பெரும்  திருப -
திமயயும் ைகிழ்சசிமயயும் ஏற்ெடுத்து -
கின்றது. நிகழ்சசித்  தயாரிபபுகள், பெய்தி 

ஒளிெ்ரபபுகள், உள்ோட்டுப ெயிற்சிகள், 
பவளிோட்டுப  ெயணஙகளும் ெயிற்சிக -
ளும், உள்ளூர ைற்றும் ெரவவதெ ஊடக 
ெந்திபபுகள்,  ெமூகத்தின் வதமவகமே 
ைக்களின் கு்ரைாக  ைாற்றி அமைத்த ெந் -
தரபெஙகள் ைற்றும்  புதியவரகமே இத்து -
மறக்குள் உள்வாஙகியதும்  அவரகளுக்கு 

வழிகாட்டியதும்  வாழ்வில 
ைறக்க முடியாத தருணங -
கள் ஆகும்.  அத்துடன் ஒரு 
பெய்தியாே்ராக,  நிகழ்சசித் 
பதாகுபொே்ராக, வேரமுக 
வரணமனயாே்ராக, தயாரிப-
ொே்ராக,பெய்தி  வாசிபொ-
ே்ராக, ெயிற்றுவிபொே்ராக  
ேம்மை ோம் அரபெணித்துக்-
பகாண்டமை  பைய்  ைறந்து 
ெணியாற்றிய தருணஙகள் 
எனைாம். இமவ அமனத் -
துக்கும் வைைாக  நிருவா -
கத்தில ஒரு அஙகைாக  
இருந்து  ஒரு உறுதியான 
வழிகாட்டமை  முன்பன -
டுத்தது ைனதுக்கு  ஆத்ை 

திருபதிமய த்ரக்கூ -
டிய ஒன்றாகும். 

 2000  ஆம் ஆண் -
டுக்கு பின்னர 
வெ்ராசிரியர  கங -
காோத் திொோயக்க 
இைஙமக  ரூெவா -
ஹினிக் கூட்டுத்தாெ -
னத்தின் தமைவ்ராக 
ெதவி ஏற்ற வொது 
வைற்பகாண்ட  ஆக் -
கபூரவைான ெணிகள் 
காைத்தால அழியாத 
வ்ரைாற்றுத் தடங -
கள் ஆகும். அவ்ரது  
ெ ணி க் க ா ை ம் 
ஒரு பொற்காைம்  
என்வென்.  தமிழ்  

பெய்தி ஒளிெ்ரபபு ஒரு விவெட பிரிவாக 
உருவாக்கபெட்டு புதிய உத்வவகத்துடன்  
வதாற்றம் பெற்றது. அந்தக் கணம் பதாடக் -
கம் பெய்திகள் புதிய ெரிைாணத்துடன்  
முன்பனடுக்கபெட்டது. அதிக வருைானம் 
ஈட்டும் பிரிவாக ரூெவாஹினி பெய்திப  
பிரிமவ ோம் ைாற்றி அமைத்வதாம். 

புதிய ொணியில பெய்தி ஒளிெ்ரபபு, புதிய  
அறிவிபொேரகளின் அறிமுகம், புதிய ெணி -
யாேரகளின் நியைனஙகள், புதிய  தயாரிபொ-
ேரகளுக்கு ெயிற்சிகளும் நியைனஙகளும், 
இது தவி்ர தமிழ் வெசுகின்ற  பி்ரவதெஙகளின் 
அபிவிருத்தி ைற்றும் கமை கைாொ்ர ேைன்-
கருதி புதிய பி்ராந்திய  பெய்தியாேரகளின் 
நியைனஙகள் வொன்றமவ ேைது விவெட 
வவண்டுவகாளின் வெரில   முன்பனடுக்கப -
ெட்ட முக்கிய ைறுசீ்ரமைபபு  ேடவடிக்மகக-
ோகும். 

2016ஆம்  ஆண்டு மீண்டும் முதல த்ரத்-
துக்கு தமிழ் பெய்தி பகாண்டுவ்ரபெட்டது.  
அடுத்தடுத்து பதாடரசசியாக எைது பெய்தி -
யாேரகளுக்கும்  பெய்திவாசிபொேரகளுக்-
கும் அ்ரெ ைற்றும் அஙகீகரிக்கபெட்ட ெனா-
திெதி  விருதுகள்  வழஙகபெட்டன. “ைக்கள் 
ைனு” “உண்மையின் அமடயாேம்” என்ற  
தமைபபில பொதுைக்களின் குமறகளுக்கு 
வே்ரடித் தீரவுகள் பெய்தி அறிக்மககளின்  
ஊடாக வழஙகபெட்டன. 

ரூெவாஹினி வதசிய பெய்திகள் சிக்ரம் 
பதாட்ட வ்ரைாற்றுத்  தடஙகள்  அமவ. 
2008ஆம் ஆண்டில தமிழ் வெசும் ைக்களுக்-
காக "வேத்்ரா" என்ற  பெயரில ஒரு புதிய பி்ரத்-
திவயக அமைவரிமெ வதாற்றம் பெற்றது ஒரு 
வ்ரைாற்றுச   சிறபபுமிக்க நிகழ்வாகும்.

அ்ரெ  பதாமைக்காட்சி என்ற நிமையில 
பெய்தி ைற்றும் நிகழ்சசிகமே மகயாளும்-
வொது  தாரமீக பொறுபபும் வதசிய ேைன்ொரந்த  
விடயஙகளில தனித்துவத்மதப வெண வவண்-
டியதன் அவசியமும் எைக்கு என்றும்  அதிகம் 
உண்டு. அது வொைவவ எதிரொ்ராத வே்ரத்தில 
ோம் ெந்திக்கும்  ெவாலகளுக்கு முகம் பகாடுப-
ெதும் பவற்றியுடன் ெயணிபெதும் மு்ரண்ொடு-
கமே ்ராெதந்தி்ரரீதியாக மகயாள்வதும் இந்த  
நீண்ட ெயணத்தில ோம் ெந்தித்த  கெபொன 
உண்மைகளும் அனுெவஙகளும் ஆகும்.

ஆண்டுகள் நாற்பதை
கடந்து சாைதை ்பதடக்கும்
ரூ்பவாஹினி தைாதைக்காட்சி...

யூ.எல்.யாக்கூப்  ...?



க�ொழும்பு க�ோட்டையின் பிரதோன போது-
�ோப்பு க�ோததளம் என்்ோல் அது 
்�மன் வோயிலில் இருநத க�ோததளம் 

தோன். க�ோழும்பின் அன்்்ய க�ோட்டை்யச் சூழ வடைக�ோ� 
பன்னிரண்டு க�ோததளங�்ளயும் அத்ன இ்ைககின்் 
உயரநத அ�ன்் சுவர�ளோலும் அ்மக�ப்படடிருநதது.
கமற்கில் �டைலும் கதற்கில் கெயற்்�யோ� அ்மக�ப்படடை 
ஏரி்யயும் போது�ோப்போ�க க�ோண்டிருநதது. த்ர வழிப் 
கபோ்ர எதிரக�ோளவதற்கு மூன்று க�ோததளங�ள இருந-
தன. கெயின்ட க�ோன்ஸ் (St. John’s), கெயின்ட ஸ்டீபன் 
(St. Stephen), கெயின்ட கெபஸ்டியன் ஆகியனகவ அ்வ. 
இவற்றில் பிரதோன க�ோததளமோன கெயின்ட க�ோன்ஸ் தோன் 
்�மன் வோயிக�ோடு இருநதது.  

1655 இல் கபோரததுக�யரிடைமிருநது க�ோழும்்ப ்�ப் -
பற்றுவதற்கு த்�்ம தோஙகிய டைச்சு க�னரல் க�ரோட 
ஹல்ப்ட (Gerard Pietersz Hulft) 1656ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 

10 அன்று இநத ்�மன் வோெலில் ்வதது தோன் கபோரத-
துக�யரோல் சுடடுகக�ோல்�ப்படடைோர. அவரின் நி்னவோ�த 
தோன் அவர மு�ோமிடடிருநத கமடடுப் பகுதிககு ஹல்ப்ஸ் கடைோப் 
(Hulfts-dorp) என்று ்வக�ப்படடைது. அஙக� தோன் இன்்்ய 
க�ோழும்பு உயரநீதிமன்் வளோ�ம் அ்மநதிருககி்து.  

கபோரததுக�யர �ோ�ததிலும் ஒல்�ோநதர �ோ�ததிலும் 
க�ோட்டைககுள நு்ழவதற்�ோன இநத ்�மன் வோெல் 
(Kayman’s Gate) அருக� ஆயுதம் ஏநதிய �ோவ�ர நிறுத -

தப்படடைனர.கமலும் “்�மன் வோெல்"அருக� �டடைப்படடிருநத 
கபரிய ப்ழய டைச்சு �ோவற்க�ோபுரம் டைச்சு �ோ�ததிக�கயஇ-
டிநது விழுநதிருககி்து. ஆஙகிக�யர ஆடசியின் கபோது, 
க�ோட்டையும், பு்கக�ோட்டைப் பகுதியில் உளள கதருக�ளும் 
கெரிெ�ோன கதருக�ளோ� மோறின. “்�மன் வோெல்"இருநத 
இடைமும் பரபரப்போன ெந்தயோ� மோற்்ப்படடைது. உ்டைநத 
உக�ோ�ப் போததிரங�்ள கவல்டிங கெயவதற்�ோன ப்ளீச் -
ெர�ள, ெப்போதது தயோரிப்போளர�ள உடபடை ப� வணி�ங�ள 
இஙகு கதோடைங�ப்படடைன. அநத கெரததில் “்�மன் வோெல்"-
அருக� ெவப்கபடடி வரதத�ம் ஒரு கெழிப்போன வணி�மோ� 
இருநதது. 

 
பகிரங� மரைதண்டை்னக �ளமோ�
ஆனோல் அ்தவிடை இன்கனோரு சுவோரசியமோன �ோரைத -

்தயும் இக�டடு்ரக�ோன த�வல்�்ளத கதடிகக�ோண்-
டிருககும் கபோது கி்டைததது. இ�ங்�யின் முத�ோவது 

பததிரி்�யோன உதயதோர்�ப் பததிரி்� 
அப்கபோது யோழப்போைததில் கவளிவநது 
க�ோண்டிருநதது. 1848 ஆம் ஆண்டு கெப் -
டைம்பர 28 ஆம் தி�தி கவளியோன பததிரி்� 
கெயதியின்படி க�ோ்�ககுற்்ங�ளுக�ோ� 
ஒரு சிங�ளவர 4ஆம் தி�தி திங�டகிழ்ம 
வழ்மயோ� மரை தண்டை்ன நி்்கவற்-
்ப்படும் இடைமோன '்�மன் வோெலில்' தூக-

கிலிடடு மரை தண்டை்ன அளிக�ப்-
படடைதோ�வும், 11 ஆம் தி�தி கமலும் 
இருவருககு மரை தண்டை்ன்ய நி்்-
கவற்்ப் படடைதோ�வும் கமலும் இரண்டு 
கபர 14 ஆண்டு�ளுககு �டைததப்படடை -
தோ�வும், கமலும் 23 கிளரச்சியோளர-
�ள அவவோறு ெோடு�டைததப்படுவதற்�ோ� 
க�ோழும்புககு க�ோண்டு வரப்படடுளளதோ�வும் அநத 
கெயதியில் �ோை முடிநதது.  

1848 என்பது ம்�ய� ஊவோ பகுதி�ளில் இ�ங-
்�யின் ஆஙகிக�யர�ளுககு எதிரோன வர�ோற்று முக-
கியததுவம் வோயநத க�ரில்�ோ போணியி�ோன ஊவோ 
கவல்�ஸ்்ஸ கிளரச்சி இநதக �ோ�ததில் தோன் நி�ழந-
தன. பல்�ோயிரக�ைக�ோகனோர க�ோல்�ப்படடைனர. அக-
கிளரச்சியோளர�்ளயும், மரை தண்டை்ன தீரப்பு வழங-
�ப்படடை ப�்ரயும் இநத ்�மன் வோெலில் ்வததுத 
தோன் க�ோன்றிருககி்ோர�ள என்று அறியமுடிகி்து. 
1869 ஆம் ஆண்டு வ்ர பகிரங� மரை தண்டை்ன 
இஙக� நி்்கவற்்ப்படடிருககி்து.  

உதயதோர்� இரு கமோழிப் பததிரி்�. இச்கெயதி 
பற்றிய அதன் தமிழ கமோழிகபயரப்பில் சி� த�வல் 
பி்ழ�ள இருப்ப்தயும் அவதோனிக� முடிநதது. உதய 
தோர்�ப் பததிரி்�யின் கபரும்போ�ோன கெயதி�ள, 
அரெ அறிவிததல்�ள என்பன முதலில் ஆஙகி�ததில் 
எழுதப்படடு பின்னர தமிழோக�ம் கெயது கவளியிடைப்பட -
டுளள்த உைர முடிகி்து.  

1938 இல் கவளியோன இ�ங்� கபோலிஸின் 
வர�ோறு (A History of the Ceylon Police)என்கி் 
நூலிலும் ்�மன் வோயில் பகிரங�மோ� தூககிலிடடு மர -
ைதண்டை்ன விதிககும் இடைமோ� எவவோறு இயஙகியது 
என்பது பற்றிய விபரங�்ளக �ோை முடிகி்து.  

மணிகக�ோபுரம்

1870�ள அளவில் க�ோட்டை என்கி் அ்டையோளம் 
கபரும்போலும் மோறியிருநதது. அதன் எல்்�ச் சுவர�ள கூடை 
கபரும்போலும் நீக�ப்படடிருநதது. 1877 இல் கவளியோன 
Old Ceylon என்கி் நூலில் “க�ோட்டையின் வோயிற்�ோவ�ர�-
்ளக க�ோண்டை அநத அநத ்�மன் வோயில் இனி இப்கபோது 
இல்்�” என்கி்ோர க�ோன் க�ப்பர. அதற்கு முன் அநதப் 
பகுதியோனது ெ�ரததுககுள நு்ழகின்் வோெல் என்பதோல் 
ெனப்புழக�ம் அதி�ம் இருநத இடைம் என்ப்த வரணிககி-
்ோர.1870�ளில் க�ோட்டையின் மதில்�ளும், க�ோததளங� -
ளும் கபரும்போலும் இடிதது த்ரமடடைமோககி க�ோட்டைககும், 
பு்கக�ோட்டைககும் இ்டையி�ோன த்டை்ய நீககி க�ோழும்பு 
ெ�ரின் ்மயப் பிரகதெமோ� ஆககினோர�ள ஆஙக�யர�ள.  

இறுதியோ� “்�மன் வோெல் மணி"அதி�ோரப்பூரவமோ� 
இரண்டு மு்் ஒலிக�ப்படடிருககி்து. அதோவது 1926 
ஆம் ஆண்டு �னவரி 21,28 ஆகிய தி�தி�ள.அது ஐநதோம் 
�ோரஜ் மன்னரின் மரைததின் கபோது ஆடடுபடடித கதரு வுல்-

கபண்டைோல் கதவோ�யததில் அவருககு நி்னவஞெலி கெய -
தி்யத கதரிவிப்பதற்�ோ� ஒலிக�ப்படடைது. அதன் பின்னர 
1945ஓ�ஸ்ட 14 ஆம் தி�தி. அதோவது இரண்டைோம் உ��ப் 
கபோரின் கபோது. மற்் கதவோ�யங�ளின் மணி�ளுடைன் இம் 
மணியும் ஏ� �ோ�ததில் ஒலிததது.  

மோரச் 22, 1926 அன்று டைச்சு சீரதிருதத ெ்பயில் 
(TheGeneral Consistory) எடுக�ப்படடை தீரமோனததின் பிர�ோ-
ரம் ெ�ர அதி�ோரி�ளுககு விண்ைப்பிதததன் மூ�ம் இறுதி -
யோ� இநத மணி ெரிகெயயப்படடிருககி்து.  

்�மன் வோெல் பற்றிய சுவோரஸ்யமோன கெயதி�ளில் 
ஒன்று; இ�ங்�்ய ஆண்டை ஐகரோப்பிய ஆடசியோளர�-
்ளக �ோண்பதற்�ோ� �ண்டி இரோச்சியததிலிருநது தூதர -
�ள வரும் கவ்ள�ளில் கமளதோளங�களோடு, வரகவற்பு 
க�ோஷங�்ள எழுப்பியபடி ்�மன் வோெல் வ்ர வநது மரி -
யோ்தயுடைன் அ்ழததுச் கெல்வ்த ெம்பிரதோயமோ� பின்பற்-
்ப்படடு வநதுளளது.  

இறுதி யுததம் ெடைநத இடைம்
ஒல்�ோநதரிடைமிருநது க�ோழும்்ப ்�ப்பற்றுவதற்�ோ� 

ஆஙகிக�யர ெடைததிய கபோர 1795 ஆம் ஆண்டு யூ்�, 
ஓ�ஸ்ட, கெப்டைம்பர மோதங�ளில் உககிரமமோ� நி�ழநதது. 
இறுதியில் 1796 கபப்ரவரி 16ஆம் தி�தி ஒல்�ோநதர 
க�ோழும்்ப ஆஙகிக�யரிடைம் ஒப்ப்டைததனர. க�ோழும்்பக 
்�ப்பற்றுவதற்�ோன இறுதி யுததம் இநத ்�மன் வோெ�ரு -
கில் தோன் நி�ழநதது. அநத யுததததின் கபோது க�ோட்டைககுள 
நு்ழவதற்�ோன ்�மன் வோெல் அருகில் 1796 கபப்ரவரி 

12 இலிருநது 14வ்ர நி�ழநத இறுதிப் 
கபோ்ரப் பற்றி எம்.தி �ோ கதோம்கப (M, de la 
Thombe) ஒரு முககியமோன நூ்� (Recueil 
de Notes sur l Attaque et defense de 
Colombo) எழுதியிருககி்ோர. ஒல்�ோநதரின் 
பிடி தளரநததும் ்�மன் வோயி்� ்�விடடு-

விடடு க�ோட்டையிலிருநது 
பின்வோஙகி க�ோட்டையின் 
�தவு�்ள மூடியதுடைன் 
இழுப்போ�ங�்ளயும் 
இழுததுகக�ோண்டைனர. 

கபப்ரவரி 14 ஆம் 
தி�தி மதியம் 1 மணிககு 
கம�ர அகனிவ (Major 
Agnew) என்கி் டைச்சு 
ப்டை அதி�ோரி தனது ெல்-
க�ண்ை ெரை்டை்வ 
கவளிப்படுததும் விதமோ� 
ஒரு க�ோடியுடைன் இநத 
்�மன் வோயிலுககு 
வநது ஆஙகிக�யரிடைம் ெர-
ை்டைநதோர.  

ஆஙகிக�யர இ�ங -
்�்யக ்�ப்பற்றிய 
சிறிது �ோ�ததில் 1806 
ஆம் ஆண்டு க�ோழும்பில் 
ஏற்படுததப்படடை கபோலிஸ் 
நி்�யங�ளுக�ோன ெட-
டைகமோன்று ஆஙகிக�ய 

ஆளுெர கமயிட�ன்ட �ோ�ததில் க�ோண்டுவரப்படடைது. அச்ெட -
டைததின் 14 ஆம் இ�க� விதியின் 4வது பிரிவின்படி சூரியன் 
ம்்நததன் பின்னர ெநகத�ததுகிடைமோன ெபர�்ளக 
�ண்டைோல் அவர�்ளப் பிடிதது ்�மன் வோயிலில் உளள 
�ோவ�ர�ளிடைம் ஒப்ப்டைககும்படியும், அவர�ள மீது அடுதத 
ெோகளோ அல்�து அன்றிரகவோ உரிய ெடைவடிக்� எடுககும் 
அதி�ோரம் அக�ோவ�ர�ளுககு வழங�ப்படுவதோ�வும் குறிப்பி-
டுகி்து.  

1858 ஆண்டு கவளியோன Almanacஇல் (வருடைோநத 
பதிகவடு) அப்கபோது க�ோழும்பின் ்மயப்பகுதியோன ்�மன் 
வோயில், ஹல்ப்ஸ்கடைோரப், மருதோ்ன, கவலிக�்டை கபோன்் 
இடைங�ளுக�ோன மிஷனரி�ளுககு கபோறுப்போனவரோ� ஒரு 
தமிழர இருநதிருப்பதோ� குறிப்பிடைப்படடுளளது. அவரின் கபயர 
வி.கதவெ�ோயம். அது கபோ� அகத அறிக்�யில் ்�மன் 
வோயில் அருகில் ஒரு மிஷனரி போடைெோ்� இயஙகியிருப்பது 
பதிவு கெயயப்படடுளளது. அநதப் பதிவின் பிர�ோரம் ஆ ஙகி�ப் 
போடைெோ்�யில் (Kayman’s Gate English School) 40 ஆண் 
மோைவர�ள �ற்றிருககி்ோர�ள. தமிழப் போடைெோ்�யும் இருந-
திருககி்து அதில் (Kayman’s Gate Tamil School) 20 மோைவர-
�ள �ற்றிருககி்ோர�ள.  சுமோர ஐநது நூற்்ோண்டுக �்த�்ள 
தன்னுள ்வதது இர�சியமோ� பு்ததது ்வததுகக�ோண்-
டுளள இநத ்�மன் வோெல் இ�ங்�யின் அதி� ெனப்புழக-
�ம் க�ோண்டை இடைகமோன்றில் ம்்வோ� இரும்பு கவலி�ளோல் 
�டடைப்படடை நி்�யில் ஓர ஓரததில் ஒளிநது க�ோண்டிருககி்து. 
தவ்ோமல் இனி அ்தக �டைநது கெல்லும் கபோது நின்று 
நி்னவுக�ோளளுங�ள.                              (கதோடைரும்)
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க�ொழும்பின் 
கதை

என். சரவணன்

16

க�ோழும்பு கமயின் வீதி

டச்சு - ஆங்கிலேய இறுதிப் ல�ோர் 
நிகழ்ந்த ககமன் வோசல்

நீரக�ோழும்பு �ளப்பு பிரகதெம்   �ோ- 
எ� மு�ததுவோரம் , சீதுவ , �டடுெோ-
யக�, கு்ன, முன்னக�ர மற்றும் 

நீரக�ோழும்பு, பிடிப்பன ஆகிய பிரகதெங-
�்ள உளளடைககிய உவர நீரவோழ ஜீவரோ-
சி�்ளக க�ோண்டை வளமிக� நீரப் பரப்போ-
கும். நீரக�ோழும்பு மோெ�ர ெ்ப, மற்றும் 
சீதுவ/ �டடுெோயக� ெ�ர ெ்ப ஆகிய 
உளளூரோடசி மன்்ங�ளின் அதி�ோரங-
�ளுககு உடபடடை பிரகதெமோ�வும் நீர-
க�ோழும்பு �ளப்பு உளவோங�ப்படடுளளது 
.  உளெோடடு மற்றும் கவளிெோடடு உல்-
�ோெப் பயணி�்ள �வரும் நீரப் பிரகத-

ெமோ�வும் நீரக�ோழும்பு �ளப்பு பிரகதெம் 
தி�ழகின்்து. �டைநத இரு தெோப்த �ோ�ங-
�ளோ� நீரக�ோழும்பு �ளப்பு பிரகதெததின் 
உவர நீரப்பரப்பில் �ழிவு நீர ��நது சூழல் 
மோெ்டைத்� தடுப்பதற்�ோன ெடைவடிக்�-
�ள கமற்க�ோளளப்படடைன. நீரக�ோழும்பு 
கபோலிஸ் நி்�யததின் சுற்்ோடைல் போது-
�ோப்பு பிரிவின் அதி�ோரி�ளும் ெடைவடிக்�-
�்ள கமற்க�ோண்டைனர.

கமலும் நீரக�ோழும்பு மற்றும் �டடுெோ-
யக� - சீதுவ ஆகிய இரு உளளூரோடசி 
மன்்ங�ளும், மததிய சுற்்ோடைல் அதி�ோர 
ெ்பயின் �ம்பஹோ மோவடடை அலுவ�-
�ம் மற்றும் ஏ்னய அரெ நிறுவனங-
�ள ஆகிய்வ இத்னத தடுப்பதற்�ோன 
பல்கவறு ெடைவடிக்��்ளயும் அண்்ம-
யில் கமற்க�ோண்டைன. அவவோ்ோன ெடைவ-
டிக்��்ள விடைவும் கபோருளோதோர வளம் 

க�ோண்டை நீரச்சூழ்� போது-
�ோப்பது நீரக�ோழும்பு  �ளப்-
பி்னச் சுற்றியுளள சுற்றுச் 
சூழலில் வசிககும் கபோது மக-
�ளின் போரிய கபோறுப்போகும். 
இவர�ள �வனம் கெலுத-
தினோல் இத்னத தடுக� 
முடியும் எனவும் கூ்�ோம. 
�டைநத இரு தெோப்தங�ளுககு 
முன்னர மீனவக குடும்பங-
�ள தமது வோழவோதோரததுக-
�ோ� நீரக�ோழும்பு �ளப்பில் 
வசிககும் ெண்டு, இ்ோல் 
மற்றும் �ளப்பு மீன்�ள 

ஆகிய ஜீவரோசி�்ள விற்ப்ன கெயவ -
தன் மூ�ம் கபற்று வநதனர.  இதனோல் 
தங�ளத  வோழக்�ச் கெ�வினங�்ள -
யும் ெமோளிததனர. சி்ப்போ�வும் வோழந-
தனர . கதசிய மடடைததில் நீரக�ோழும்பு 
�ளப்பு இரண்டைோவது இடைததில் உளளது. 
யோழ குடைோெோடடின்�ளப்பு பிரகதெம் முதலி -
டைம் வகிககின்்்ம குறிப்பிடைததக�தோகும். 
நீரக�ோழும்பு ெ�ர மததியிலிருநது நீர-
க�ோழும்பு �ளப்பு பிரகதெம் சுமோர இரண்டு 
கிக�ோ மீற்்ர தூரததிக�கய அ்மந-
துளளது . இதனோல் நீரக�ோழும்பு ெ�ரத -
துககு ரம்மியமோன சூழ்�யும் இநத நீர 
வளம் வழஙகி வருகின்்து . �ளப்்ப 
அண்டியுளள த்ரப் பிரகதெததில் சிறிய 
ர� உல்�ோெ கஹோடடைல்�ளும் அ்மந -
துளளன . வோர விடுமு்் ெோட�ளிலும் 
விடுமு்் �ோ�ங�ளிலும் நீரக�ோழும்பு 

�ளப்பு பிரகதெததி்ன ரசிப்பதற்க�ன்க் 
கவளியூர வோசி�ளும்  கவளிெோடடு உல் -
�ோெப் பயணி�ளும் �டைநத �ோ�ங�ளில் 
வரு்� தநதனர. 

எனினும் அண்்மக �ோ�மோ�  அவர-
�ளின் வரு்� படிப்படியோ� கு்்நது 
க�ோண்கடை கென்்து. நீரக�ோழும்பு ெ�ரத -
துககு அண்்மயிக�கய உளள �ளப்பு 
பிரதோன வீதியின் �ளப்பு பிரகதெம் , குடடி 
தீவு �ளப்பு பிரகதெம் மற்றும் முன்னக�ர 
�ளப்பு பிரகதெம் எனக குறிப்பிடைப்படுகின்-
்ன .  போரிய ஆழ �டைல் இயநதிரப் படைகு-
�்ள தரிதது ் வககும் நீரப் பிரகதெமோ� 
இநத நீரப்பரப்பு பயன்படுததப்படடு வரு-
கின்்து. 

�டைநத அ்ர நூற்்ோண்டு �ோ�ததிற்கு 
முன்னர அதோவது 50 வருடைங�ளுககு 
முன்னர கமற்படி �ளப்பு பிரகதெததில் 
இ்ோல், ெண்டு மற்றும் மீன்�ள ஆகிய -
வற்்் மீனவர�ள �ளப்பில் இ்ஙகி 
வ்� வீசிப் பிடிததனர. அன்்்ய 
�ோ�ததில் சூரியன் ம்்நததும் வறிய 
குடும்பங�்ளச் கெரநத மீனவர�ள 
�ளப்பில் வ்� வீசி இ்ோல், ெண்டு 
மற்றும் மீன்�்ள பிடிப்பதற்கு ஆரம்-
பிப்பர. இரவு 8 மணிவ்ர வ்� வீசிக 
க�ோண்கடை தமது கதோழில் முயற்சி்ய 
கமற்க�ோளவர . மண்கைண்்ையோல் 
எரியும் சிமிணி விளககு�்ள ததத-
மது மீன்பிடி வளளங�ளில் ்வததுக 
க�ோண்டு சுமோர 100 அல்�து 150 
கபர தமது இவவோ்ோன கதோழில் முயற் -

சி்ய �ளப்பில் கமற்க�ோளவர . இது 
ஓர ரம்மியமோன �ோடசியோ�வும் அன்று 
இருநதது . �ளப்பில் பிடிபடடை உவர நீர 
வோழ  ஜீவரோசி�்ள தமது வளளங�ளி-
லுளள பிரம்பு கூ்டை�ளில் கெரதது ்வப் -
போர�ள.  பின்னர அவற்்் �ளப்பின் 
படுக்�ககு க�ோண்டு வநது அஙக�கய 
விற்ப்ன கெயவர. இதனோல் �ளப்பின்  
படு்� ஓரங�ளில் இவற்்் வோஙகு-
வதற்க�ன்க்  வியோபோரி�ள �ோததிருப் -
போர�ள. அவவோ்ோன நி்�்ம்ய 
தற்கபோது �னவிலும் எதிர போரக� 
முடியோது. ஏகனனில் �ளப்பி்னச் சூழ -
வுளள த்ரப் பிரகதெததில் சிற்றுண்டிச்  
ெோ்��கள அதி�ளவில் உளளன.  அவ -
வோ்ோன உைவ�ங�ளில் அதி�ோ்�யி -
லிருநகத ெ்மயல் கவ்��ள ஆரம் -
பிக�ப்படுகின்்ன . 

அதன் கபோது மோமிெ உைவு�ளின் 
�ழிவு�ள , கபோரியல் கெயது அ�ற்்ப் -
படடை எண்கையக �ழிவு�ள, �டைதோசி�ள , 
�ண்ைோடி கெோடைோ கபோததல்�ள , பிளோஸ்-
டிக கபோ்தல்�ள மற்றும் கபோலிததீன் 
்ப�ள ஆகிய்வ கதோடைரச்சியோ� �ளப்பு 
நீரநி்�கக� எறியப்படுகின்்ன என 
சுமோர 50 வயது்டைய மீனவகரோருவர கதரி-
விககின்்ோர . இது மி�வும் �வ்�யோன 
விடையமோகும் .

பீ
பளஸ் இன்சூரன்ஸ் 
நிறுவனததின் புதிய 
பிரதம நிரவோ� அதி�ோ -

ரியோ� திருமதி ஜீவனி �ோரிய -
வெத்த நியமிததிருப்பதோ� 
பீபளஸ் இன்சூரன்ஸ் பீஎல்சீ 
அறிவிததிருநதது. அவர 
பீபளஸ் இன்சூரன்ஸ் நிறுவ -
னததின் பிரதம கெயற்போடடு 
அதி�ோரியோ� பணியோற்றிய -
கதோடு , 2009 ஆம் ஆண் -
டிலிருநது இநநிறுவனததில் 
கெ்வயோற்றி வருகின்்ோர. 
சுமோர 25 வருடை �ோ�மோ� 
�ோப்பறுதித து்்யில் அனு -
பவம் க�ோண்டுளள அவர, 
இ�ங்�யின் முதற்தர �ோப்புறுதி நிறுவனங�ள ப�வற்றிலும் 
கெ்வயோற்றியுளளோர.

திருமதி �ோரியவெம் க�ோழும்பு பல்�்�க�ழ�ததில் உயிரியல் 
விஞ்ோனத து்்யில் க�ௌரவப் படடைம் கபற்் படடைதோரியும் ஐககிய 
இரோச்சியததின் படடைய �ோப்பீடடு நிறுனததின் இ்ை உறுப்பினரோ� -
வும் அவுஸ்திகரலியோ மற்றும் நியூசி�ோநது �ோப்பீடடு நிறுவனததின் 
சிகரஷடை CIP இ்ை உறுப்பினரோ�வும் இருககின்்ோர.

அவர 2016 ஆம் ஆண்டிலிருநது 2019 ஆம் ஆண்டு வ்ர 
இ�ங்� படடையக �ோப்பீடடு நிபுைர�ள ெங�ததின் உறுப்புச் கெய -
�ோளரோ�வும் 2011 ஆம் ஆண்டிலிருநது 2014ஆம் ஆண்டு வ்ர 
இ�ங்� �ோப்புறுதிக �ல்விய�ததின் உறுப்பினரோ�வும் கெய�ோற்றி -
யுளளோர.

வோடிக்�யோளர�்ள ்மயமோ�க க�ோண்டை, கபறுமதி�்ள 
அடிப்ப்டையோ�க க�ோண்டை , கதோழில்நுடபம் ெோரநத வணி� மோதிரி -
்யக க�ோண்டை, இ�ங்�யின் ப�ம் வோயநத கபோதுக �ோப்புறுதி 
கெ்வ�்ள வழஙகும் நிறுவனமோ� பீபளஸ் இன்சூரன்ஸ் பீஎல்சீ 
நிறுவனத்த மோற்றிய்மக� �ோரியவெமும் அவரது மு�ோ்மத -
துவ குழுவும் தமது �வனத்த கெலுததுவோர�ள.

2009 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்படடை பீபளஸ் இன்சூரன்ஸ் பீஎல்சீ 
நிறுவனமோனது, மக�ள வஙகி மற்றும் பீபளஸ் லீசிங உளளடைங� -
�ோன பீபளஸ் குழுமததின் உறுப்பினரோ� உளளது. பீபளஸ் இன்சூ -
ரன்ஸ் பீஎல்சீ நிறுவனம் இ�ங்� முழுவதும் 125 ககு கமற்படடை 
கெ்வ

நி்�யங�ளுககூடைோ� கமோடடைோர வோ�னங�ள, ஆதனம் , 
கபோறுப்பு�ள மற்றும் �டைல் �ோப்புறுதி உடபடடை பரநத வ்�யில் 
கபோதுக�ோப்பீடடுத தீரவு�்ள வழஙகி வருகின்்து. க�ோழும்பு 
பஙகுச் ெந்தயில் படடியலிடைப்படடுளள பீபளஸ் இன்சூரன்ஸ் 
பீஎல்சீ நிறுவனம் 9 பில்லியன் ரூபோய பஙகுச் ெந்த மூ�தனத -
கதோடு யூ ஃபிடச் தரப்படுதத்�யும் கபற்றுளளது.

( படைங�ள :  நீரக�ோழும்பு தின�ரன் நிருபர )

நீரக�ோழும்பு தின�ரன் நிருபர - 

ருஸ்மான் ...?

மாசடைந்து வரும் 
நீர்காழும்பு களப்பு

புதிய பிரதம நிர்ொ� 
அதி�ொரியய நியமிக்கின்்றது 
பீபள்ஸ் இன்சூரன்ஸ் 
நிறு்னம்
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நு வப்ரலியா ைாநக்ர சமெக்கு இரு-
ெத்து ஜந்து ககாடிகய நாற்ெத்து ஏழு  
இலடசத்து எனெத்து ஆறாயி்ரத்து 

எழுநூறு ரூொ (25 47 86 700) வருைான 
இழபபு  ஏற்ெடடுள்ளதாக கணக்காய்வின 
மூலம் பதரியவந்துள்ளது.  

1980 ஆம் அண்டு முதல் கடந்த 40 வரு-
டஙக்ளாக குத்தமக ெணத்தின  மிகுதி அற-
விடபெடவில்மல. அதற்கான பொறுபமெ 
ைாநக்ர சமெயில் கசமவயாற்றிய ைாநக்ர  
ஆமணயா்ளர் ைாநக்ர கணக்கா்ளர் வருைான 
ெரிகசாதகர்கள கூடடாக ஏற்றுக் பகாள்ள  
கவண்டும்.  

அதிகாரிகள தஙகளுமடய கடமையில் 
இருந்து தவறியுள்ளமையால்  அவர்களிடம் 
குறித்த பதாமகமய அறவிடுவதற்கு குறுகிய 
காலத்தில் நடவடிக்மக  எடுக்க கவண்டும் 
என கணக்காய்மவ கைற்பகாண்ட குழுவி-
னர் குறிபபிடடுள்ளனர்.  

உளளு்ராடசி ைனறஙகள வர்த்தக நிமல-
யஙகம்ளயும் கமடகம்ளயும்  வாடமகக்கு 
வழஙகுகினற பொழுது அது பதாடர்ொக 
பினெற்ற கவண்டிய சில சடட  நமடமுமற-
கள இருக்கினறன.  

 ஆனால் இந்தச் சடட திடடஙகள எத-
மனயும் பொருடடாகக்  எடுக்காது உளளூ-
்ராடசி ைனறஙகள பசயல்ெடுவமத நாம் 
அறிகவாம். இதற்குள ஒரு  அ்ரசியல் பசயல்-
ெடுவமதயும் நாம் பதரிந்து மவத்திருக்-
கினகறாம்.  

பதரிவு பசய்யபெடட உளளூ்ராடசி ைன-
றஙகளில் நடத்தபெடட  கணக்காய்வில் 
நுவப்ரலியா ைாநக்ர சமெயும் கணக்காய்வு 
பசய்யபெடடு அறிக்மக  பவளியிடபெட-
டுள்ளது. கமடகம்ள வாடமகக்கு விடுவது 
பதாடர்பில்  சடடதிடடஙகளுக்கு அபொல் 
பசனறு பசயல்ெடடிருபெது இந்த அறிக்மக-
யில்  சுடடிக்காடடபெடடுள்ளது.  

உளளு்ராடசி ைனறஙகளின ஆமணயா்ள-
ரினால் பவளியிடபெடடுள்ள 1980  ஆம் 
ஆண்டு டிசம்ெர் ைாதம் 31 ஆம் திகதி அனறு 
பவளியிடபெடடுளள 1980/46  இலக்-
கத்மத பகாண்ட சுற்றறிக்மகயினெடி வர்த்-
தக நிமலயஙகம்ள வாடமகக்கு வழஙக  
முடியும்.  

ைதிபபிடபெடுகினற ைாதாந்த வாடமக 
பதாமகயானது 5 வருடஙகளுக்கு ஒரு முமற 
மீள ைதிபபீடு பசய்யபெட கவண்டும்.  

அந்த வமகயில் ைாநக்ர சமெக்கு பசாந்த-
ைான 463  கமடத்பதாகுதிகளுக்கும் கமட-
சியாக 2009 ஆம் ஆண்டு ைதிபபீடு பசய்-
யபெடடாலும்  அது 2020 ஆண்டு வம்ர 
நமடமுமறெடுத்தபெடவில்மல.  

குத்தமகயா்ளர்களின எதிர்பபின கா்ரண-
ைாக 2009 ஆம் ஆண்டு  ைதிபபிடபெடட 
பதாமகமய 2012.01.01 முதல் நமடமுமற-
ெடுத்துவது என 2011.11.31  அனறு ைாநக்ர 

சமெயால் தீர்ைானிக்கபெடடாலும் அதமன 
நமடமுமறெடுத்தாைல் 2003  ஆம் ஆண்டு 
குத்தமகமய கைலதிகைாக 25 சதவீதம் அதி-
கரித்து 2012.02.04 முதல்  அந்த பதாமகமய 

அறவிட தீர்ைானிக்கபெடடது.  
தீர்ைானிக்கபெடட இந்த பதாமக பதாடர்-

ொக முமறயான எந்த ஒரு ஆவணகைா  சாட-
சியகைா கணக்காய்விற்கு சைர்பபிக்கபெட-
வில்மல. ைதிபபீடடு  அறிக்மககளினெடி 
2003 ஆம் ஆண்டு முதல் வர்த்தக நிமலயங-
களுக்கான குத்தமக  அறவிடபெடாமையின 
கா்ரணைாக நுவப்ரலியா ைாநக்ர சமெக்கு 

இருெத்து ஐந்து ககாடிகய  நாற்ெத்து ஏழு 
இலடசத்து எனெத்து ஆறாயி்ரத்து எழுநூறு 
ரூொ (25 47 86 700)  இழபபு ஏற்ெடடுள்ளது.  

2010 நவம்ெர் ைாதம் 10 திகதியிடப-
ெடட CLP/NE/B/NEMC/2010/46  ைற்றும் 
2010 நவம்ெர் ைாதம் 10 திகதியிடபெடட 
கணக்காய்வினெடி நுவப்ரலியா  ைாநக்ர 
சமெயின பி்ரதான ைதிபபீடடா்ளர் 2003 
பெப்ரவரி 27 திகதியிடபெடட  இலக்கம் 
NE/RP/631ைதிபபீடடின பி்ரகா்ரம் குத்தமக 
அறவிடாததால் 2008 ஆண்டு  வம்ர நக்ரச-
மெக்கு கிமடக்க கவண்டிய பதாமகயான 
ஒரு ககாடிகய ஜம்ெத்து மூனறு  இலடசத்து 
நாற்ெத்து மூவாயி்ரத்து இருநூறு (1 53 43 

200) ரூொ கிமடக்காைல்  கொயுள்ளமை சுட-
டிக்காடடபெடடுள்ளது.  

அகதகொல ைத்திய ைாகாண ைதிபபீடடா-
்ளர் 2019 ஆகஸ்ட ைாதம் 21  திகதியிடபெடட 

இலக்கம் NE/RP/897 ைதிபபீடடு அறிக்-
மகயினெடி 2010 ஜனவரி  ைாதம் முதலாம் 
திகதி முதல் ைதிபபீடடு பதாமகமய அறிவி-
டபெட கவண்டும்.  ஆனாலும் அதமனயும் 
இதுவம்ரயில் அறவிடபெடாமையின கா்ர-
ணைாக 2009 முதல் 2020  டிசம்ெர் ைாதம் 31 
ஆம் திகதி வம்ர ைாநக்ர சமெக்கு கிமடக்க 
கவண்டிய இருெத்து  மூனறு ககாடிகய 

பதாண்ணூற்று நானகு இலடசத்து நாற்ெத்து 
மூவாயி்ரத்து ஜந்நூறு  ரூொய் (23 94 43 500) 
கிமடக்காைல் கொயுள்ளமை பதரியவந்துள-
்ளது.  

(ஆ) 2010 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி ைாதம் 
முதலாம் திகதி புதிய குத்தமக  அறிவிடுவது 
பதாடர்ொக ஏற்ெடட விக்ராதம் கா்ரணைாக 
ைத்திய ைாகாண ஆளுநரின 3/2/35  ைற்றும் 
2012ஆம் ஆண்டு பெப்ரவரி முதலாம் திகதி-
யிடபெடட கடிதஙகளினெடி  ைாநக்ர சமெ 
முனமவக்கினற புதிய குத்தமக பதாடர்ொக 
வினவபெடடுள்ளது.இது  பதாடர்ொக தங-
களுமடய CPC/NE/MC/MR/L 2009/30 
ைற்றும் 2012 பெப்ரவரி ைாதம்  29 ஆம் திக-

தியிடபெடட கடிதத்தினெடி தாஙகள ெதில் 
வழஙகியிருந்தாலும்  அந்த கடிதத்தில் குறிப-
பிடடுள்ள விடயஙகள; 9 வருடஙக்ளாக  
நமடமுமறெடுத்தாைல் இருந்துள்ளன.  

ைாநக்ர சமெ விதிகளினெடி 171 (1) 
விதிபெடி அல்லது கவறு ஏதாவது  எழுதப-
ெடட சடடத்தினெடி ைாநக்ர ஆமணயா்ள-
ருக்கு இருக்கினற  அதிகா்ரஙகளினெடியும் 
சமெயின முழுமையான சம்ைதத்துடன 
ஒரு கடிதத்தின  மூலைாக சமெயில் கடமை-
யாற்றுகினற அதிகாரி ஒருவருக்கு அதிகா்ரங-
கம்ள  ொ்ரபெடுத்த முடியும்.  

சமெயின வருைானத்மத அறிவிடுவது 
பதாடர்ொன அதிகா்ரம் அல்லது  பொறுபபு 
ைாநக்ர ஆமணயா்ளர், ைாநக்ர கணக்கா்ளர், 

வருைான ெரிகசாதகர் ஆகிகயாம்ர  சார்ந்தது.  
முமறயாக குத்தமக பசலுத்தியவர்கள 

125 கமட உரிமையா்ளர்கள ைாத்தி்ரகை.  
ஏமனகயாருக்கு கடிதம் மூலம் அறிவிக்-

கபெடடாலும் அமவ  உரியவர்களிடம் 
பசனறமடயவில்மல. வருவைான வரித்து-
மறயினர் ஆமணயா்ளம்ர  ஏைாற்றியுள்ளது-
டன தஙகளுமடய பொறுபபில் இருந்தும் 

விலகியுள்ளனர்.  
260 கமட உரிமைய்ளார்க-

ளின ஆவணஙக்ள முமறயாக 
கெணபெடவில்மல  இவர்-
களிடம் இருந்து பெற்றுக் 
பகாள்ள கவண்டிய குத்தமக 
ெணத்மத பெற்றுக்  பகாள-
வதற்கு எந்தவிதைான நட-
வடிக்மகயும் எடுக்கபெட-
வில்மல.  

கடந்த 40 வருடஙக-
்ளாக குத்தமககா்ரர்களின 
முமறயான ஆவணம்  
கெணபெடாமை பதாடர்பில் 
220 சந்தர்பெஙகள ஆய்வின 
பொழுது பதரியவந்துள-
்ளது.  குத்தமக பதாடர்-
ொன கணினி ையபெடுத்தப-
ெடடிருந்தாலும் அதமன 

முமறயாக  கெணபெடாமை பதரியவந் -
துள்ளது. 57 கமட குத்தமகக் கா்ரர்களின 
அறவிட கவண்டிய  தகவல்கள உடெட 
ெல விடயஙகள உள்ளடக்கபெடவில்மல.  

2020 டிசம்ெர் 31 ஆம் திகதி வம்ர ைாநக்ர 
சமெக்கு கிமடக்க  கவண்டிய மூனறு 
ககாடிகய இருெத்து இ்ரண்டு இலடசத்து 
ெதினமூனறாயி்ரத்து  நூற்று அறுெத்து 
நானகு ரூொ (3 22 13 164) 5 வருடஙகள 
முதல் 30  வருடஙக்ளாக அறவிடபெ-
டாைல் இருக்கினறது இந்த பதாமகயா -
னது 139 கமட  உரிமையா்ளர்களிடம் 
இருந்து பெற்றுக்பகாள்ள கவண்டியுள -

்ளது.  இந்த விடயம் பதாடர்ொக தகவல் 
அறியும் சடடத்தின ஊடாக  நுவப்ரலியா 
ைாநக்ர சமெயின தகவல் அறியும் அதிகாரி 
மூலைாக பெற்றுக்  பகாள்ளபெடட தக-
வல்களின அடிபெமடயில் பினவரும் தக-
வல்கம்ள நுவப்ரலியா ைாநக்ர  சமெயின 
பொறியியலா்ளர் கக.பி.ஏ.கசனா்ரத்ன 
வழஙகியுள்ளார்.  

சிக்ரஷட ைதிபபீடடா்ளர், ைதிபபீட -
டா்ளர் திமணக்க்ளத்திற்கு  நுவப்ரலியா 
ைாநக்ர சமெயால் அனுபபி மவத்துள்ள 
2021 ஆம் ஆண்டு ஓகஸ்ட ைாதம் 5  திக -
தியிடபெடட கடிதத்தில் நுவப்ரலியாவில் 
அமைந்துள்ள அமனத்து வர்த்தக  பதாகுதி-
களுக்கும் புதிய ைதிபபீடுகம்ள கைற்பகாள-
ளுைாறு ககடகபெடடுள்ளது.  

நுவப்ரலியா ைாநக்ர சமெக்கு நிலுமவ-
யாக உள்ள குத்தமக பதாமகமய  உடன-
டியாக பசலுத்துைாறு 2021 ஆம் ஆண்டு 
ஜுமல ைாதம் பொது ஒலிபெருக்கி 
மூலைாக  வர்த்தகர்களுக்கு அறிவுறுத்தல் 
வழஙகபெடடுள்ளது.  

தற்பொழுது நமடமுமறயில் இருக்கினற 
உளளு்ராடசி ைனற  ஆமணயா்ளரின வர்த்-
தைாணி அறிவித்தலினெடி வியாொ்ர நிமல-
யஙகளுக்கான  ஒபெந்தஙகம்ள கைற்பகாள-
வதற்கு நடவடிக்மக எடுக்கபெடடுள்ளது.  

கணினி ையபெடுத்தலின கொது விடுெட-
டுள்ள கமடத் பதாகுதிகள  பதாடர்ொன 
விடயஙகம்ள மீ்ள கணினிையபெடுத்தித்த-
ருைாறு அதமன முனபனடுக்கினற  நிறுவ -
னத்திடம் ககடகபெடடுள்ளது. பகாக்ரானா 
பதாற்று கா்ரணைாக குறித்த பசயற்ொடு  
தாைதைமடந்துள்ளது.  

இருபபிட குத்தமக இமடநிறுத்தல் 
பதாடர்ொக வியாொ்ர  நிமலயஙகளுக்கு 
அறிவிக்கபெடடுள்ள கொதிலும் அது 
பதாடர்ொன சடட நடவடிக்மக  கைற்-
பகாளவதற்கு பகாக்ரானா பதாற்று கா்ரண-
ைாக பசயற்ொடு தாைதைமடந்துள்ளது. 
இது  பதாடர்ொன நடவடிக்மக எதிர்காலத்-
தில் கைற்பகாள்ளபெடும்.  

வர்த்தக நிமலயஙகளின குத்தமக பெயர் 
ைாற்றம் பதாடர்ொன  பசயற்ொடுகள முன -
பனடுக்கபெடடுள்ளன. எனவும் குறிப -
பிடடுள்ளார். 

குறித்த  கணக்காய்வின ெரிந்தும்ரகள 
நமடமுமறபெடுத்தபெடுைா எனெகத 
பொது ைக்களின  ககளவியாகும். தற்பொ -
ழுது நுவப்ரலியா ைாநக்ர சமெமய ஜக்கிய 
கதசிய கடசி ஆடசி  பசய்துவருவது குறிப-
பிடத்தக்கது.

Multi system Inflammatory Syndrome 
in Children எனும் புதிய மிஸ்சி கநாய் 
நிமலமை சிறுவர்களின கநாய் எதிர்க் -
கும் திறனில் ஏற்ெடும் ஓர் அசாதா்ரணத் 
தனமையால் உடற் பதாகுதிகளில் ஏற் -
ெடும் ஒருவமக அழற்சி நிமலயாகும். 
இதனகொது இதயம், சிறுநீ்ரகம், ஈ்ரல் 
கொனற உடல் பதாகுதிகள ொதிக் -
கபெடுவதனால் இந்கநாய் நிமலமை 
உயிர் ஆெத்மத ஏற்ெடுத்தக்கூடியது 
என ைடடு. கொதனா மவத்தியசாமல -
யின விகசட சிறுவர் மவத்திய நிபுணர் 
மவத்திய கலாநிதி சித்தி்ரா கடம்ெநா-
தன, ஞாயிறு தினக்ரன வா்ரைஞசரிக்கு-
அளித்த கநர்காணலில் பதரிவித்தார். 

ககளவி : சிறுவர்களிடத்கத ஏற்ெடுகினற 
பகாவிட-19 பதாற்றுத் பதாடர்ொக கூற 
விம்ளவது ?

ெதில் : உலக்ளாவிய ரீதியில் பகாவிட-
19 பதாற்றானது, பகாக்ரானா மவ்ரஸ் 
வமகமய கசர்ந்த SARS COV 2 எனபெடும் 
மவ்ரஸால் ஏற்ெடுகிறது. இந்தத் பதாற்று 
சிறுவர்கம்ளயும் தாக்குகினறது. இது ஒரு 
பெருந்பதாற்று நிமலயாக (Pandemic) உலக 
சுகாதா்ர நிறுவனத்தால் அமடயா்ளம் காணப-
ெடடுள்ளது. பகாவிட-19 பதாற்றின தீவி்ரத் 
தாக்கம் அதிகைாக இருபெதனால் பதாற்றுக்-

குள்ளாகும் சிறுவர்களின எண்ணிக்மகயும் 
இறபபு வீதமும் அதிகைாக உள்ளது. இலங-
மகயிலும் சிறுவர்கள இந்கநாயின தாக்கத் -
திற்கு உள்ளாகியுள்ளார்கள. பதாற்றுக்கு 
உள்ளானவர்களின எண்ணிக்மக அதிகரிக் -
கும்கொது இது, கணிசைாக சிறுவர்கம்ளயும் 
தாக்குகிறது.

சிறுவர்களில் இதன தாக்கம் ஒபபீடட -
்ளவில் பெரியவர்கம்ள விட குமறந்ததாக 
காணபெடுகிறது. இது ஓர் புதிய கநாயாக 
இருபெதால், சிறுவர்களில் இது சார்ந்த த்ரவு -
கள ைற்றும் ஆய்வுகள இனறுவம்ர  ைடடுப -
ெடுத்தபெடகட உள்ளது.

ககளவி : பகாவிட - 19 பதாற்று சிறுவர்க -
ளில் எவவமகயான  தாக்கஙகம்ள ஏற்ெடுத்-
துகிறது?

ெதில் : பகாவிட - 19 மவ்ரஸ் கிருமி 
சுவாசத் பதாகுதிமய தாக்குவதால் முக்கி -
யைாக சுவாச அறிகுறிகள ஏற்ெடுகினறன. 
கைலும் இத்தாக்கத்தின கொது குருதிக்கு 
ஒடசிசன கிமடக்கும் அ்ளவு குமறவமடகி -
றது. இந்நிமல ஏமனய உடல் அவயவஙக -
ம்ளயும் ொதிபெதால் ஆெத்தான விம்ளவு -
கள  ஏற்ெடுகினறன. இதன தாக்கத்மத சிறிய 
(Minor), மிதைான (Moderate), ைற்றும் 
ொரிய (Severe) என மூனறு பவவகவறு 
நிமலக்ளாக வமகபெடுத்தலாம். பெரும் -
ொலான சிறுவர்களில சிறிய தாக்ககை 
ஏற்ெடுகிறது. அகநக சிறுவர்களில் எந்த 
வமகயான கநாய் அறிகுறிகளும் காணபெ -
டுவதில்மல. சிலருக்கு சாதா்ரண தடிைன, 
இருைல், காய்ச்சல் கொனற அறிகுறிகள 
ஏற்ெடுகினறன. இவர்களுக்கு விகசட 
சிகிச்மசகள கதமவபெடுவதில்மல.

மிதைான தாக்கம், சிறிய வீதத்தினரில் 
காணபெடும். இதன அறிகுறிகள சாதா்ரண

நியூகைானியா காய்ச்சலுக்கான அறிகுறி -
கள கொனறு இருக்கும். அதாவது மூனறு

நாடகளுக்கு கைல் பதாடர்ச்சியான 
கூடிய காய்ச்சல் (39.5 C/102 F) மிதைான 
பதாடர்ச்சியான காய்ச்சலாகவும், 
பதாடர்ச்சியான இருைல், சுவாசிபெதில் 
சி்ரைம், ெசியினமை, கசார்வு, பதாடர்ச் -
சியான வாந்தி, வயிற்கறாடடம், வயிற்று 
வலி எனென அறிகுறிக்ளாக இருக்கும். 
இந்கநாய் நிமலக்குள்ளான சிறுவர்கள கட -
டாயைாக கநாயின ஆ்ரம்ெ நிமலயிகலகய 
மவத்தியசாமலயில் அனுைதிக்கபெடடு, 

மவத்தியர்க்ளால் சிகிச்மச முமறகள 
ஆ்ரம்பிக்கபெட கவண்டும். பெரும்ொலா -
னவர்கள தகுந்த சிகிச்மசயின பினனர் வீடு 
பசல்கினறனர். இவர்களுக்கான சிகிச்மச 
தகுந்த கந்ரத்தில் கிமடக்காவிடடால், 
ஆெத்தான தாக்கத்திற்கு உள்ளாகும் நிமல 
ஏற்ெடலாம்.

ொரிய தாக்கத்துக்கு மிகச் சிறிய வீதத் -
தினக்ர உள்ளாகினறனர். இவர்களில் 
கைாசைான நியூகைானியா காய்ச்சல் 
ைற்றும் ஏமனய பதாகுதிகளில் ஏற்ெடும் 
விம்ளவுகள ஆெத்தான தாக்கத்மத ஏற் -
ெடுத்துகிறது. மிகவும் கூடிய பதாடர்ச்சி -
யான காய்ச்சல், சுவாசிபெதில் சி்ரைம், 
உணவு, நீ்ராகா்ரம் உடபகாள்ளாமை, 
உடல் பவளிறிய நிறம் அமடதல், சிறுநீர் 

கொகாருத்தல் அல்லது குமறவாகப 
கொதல், ையக்கம் அமடதல், மககள, 
கால்கள கொனற அவயவஙகள குளிர்தல் 
எனென இந்நிமலக்கான அறிகுறிக்ளாக 
காணபெடுகினறன.

இந் நிமலக்கு உள்ளான சிறுவர்கள 
உடனடியாக மவத்தியசாமலயில் அனுை -
திக்கபெட கவண்டும்.  சிறுவர்களுக்கான 
சிகிச்மசகள தகுந்த கந்ரத்தில் கிமடக்கா -
விடடால் உயிர் இழபபு ஏற்ெடுவமதத் 
தடுக்க முடியாது.

ககளவி : எவவாறான சிறுவர்கள 
கைாசைான அல்லது ொரிய பகாவிட-19 
பதாற்றுத்தாக்கத்திற்கு உள்ளாகினறனர் ?

ெதில் : பொதுவாக இ்ரண்டு வயதுக் -
குடெடட சிறுவர்கள. கடடுபொடடுக்குள 
வ்ராத நீண்டகால கநாய்த் தாக்கத்திற்கு 
உள்ளான சிறுவர்கள (poorly controlled  
chronic illnesses) ைற்றும் கநாய் எதிர்ப -
புத்திறன குமறந்த நிமலயிலுள்ள சிறுவர் -
கள, குமற ைாத சிசுக்கள, புற்றுகநாய், 
பநபக்ராடிக் கநாய் கொனற கநாய்க்குள -

்ளாகனார் ைற்றும் சில ைருந்துகள ( Steroid 
ைருந்துகள) ொவிபெவர்கள ொரிய தாக்கத் -
துக்கு இலகுவில் உடெடுகினறனர்.

 ககளவி : பகாவிட-19 பதாற்று சிசுக்களி -
லும் ஏற்ெடுகிறதா?

ெதில் : இத்பதாற்று ஒரு தாய்க்கு பி்ர -
சவத்தினகொது கண்டுபிடிக்கபெடடால் 
தாயின கநாய்த்தாக்க வீரியம் குமறவாக 
இருக்கும்கொது, பி்ரசவத்தின பினனர் சிசு, 
தாய் உடகனகய  ெ்ராைரிக்கபெடுகினறனர். 
தாய்க்கு கநாய்த்தடுபபு முமறகம்ள உரிய 
முமறயில் பினெற்றுவதற்கு அறிவுறுத்தபெ-
டுகிறது. எந்தவித இமடயூறுமினறி தாய்பொ-
லூடடல் ஊக்குவிக்கபெடுகிறது. சிசுக்களில் 
அறிகுறிகள காணபெடடால் பதாற்றுக்கான 

ெரிகசாதமனகள கைற்பகாள்ளபெடுகின-
றன. இதுவம்ர பெரும்ொலான  சிசுக்களில் 
பதாற்று அமடயா்ளபெடுத்தபெடவில்மல.

 ககளவி : தற்கொது அதிகைாகப கெசபெ-
டும் சிறுவர்களில் ஏற்ெடுகினற மிஸ்சி கநாய் 
(MIS - C) எனபெடும் கநாய் நிமல பதாடர்-
ொக கூற விம்ளவது ?

ெதில் : இது Multisystem அல்லது (Mystery) 
Inflammatory Syndrome in Children ( MIS-C) 
எனபெடும் கநாய் நிமலயாகும். பகாவிட 
பதாற்றுக்கு பினனர் சிறுவர்களுக்கு ஏற்ெடும்        
மிஸ்சி கநாய் பதாடர்ொக பதளிவான 
கா்ரணம் இனனமும் கண்டு பிடிக்கபெ -
டவில்மல. இந்நிமலக்கு உள்ளான சில 
சிறுவர்களில் பகாவிட-19 பதாற்றுக்கான 
ெரிகசாதமன முடிவுகள அமடயா்ளம் 
காணபெடடுள்ளது. எனகவ இது பகாவிட-19 
பதாற்றுக்குப பினன்ரான நிமலயாக இருக் -
கலாபைன நம்ெபெடுகிறது. பொதுவாக 
பதாற்று ஏற்ெடடு இ்ரண்டு பதாடக்கம் ஆறு 
வா்ரஙகளின பினனர் இந்நிமல ஏற்ெடுவதா-
கத் த்ரவுகள கூறுகினறன. இது அபைரிக்கா, 

பிரித்தானியா ைற்றும் இந்தியா கொனற நாடு -
களிலும் சிறுவர்களில் ஏற்ெடுகிறது.

Multi system Inflammatory Syndrome in 
Children எனும் புதிய மிஸ்சி கநாய் நிமலமை 
சிறுவர்களின கநாய் எதிர்க்கும் திறனில் ஏற் -
ெடும் ஓர் அசாதா்ரணத் தனமையால் உடற் 
பதாகுதிகளில் ஏற்ெடும் ஒருவமக அழற்சி 
நிமலயாகும். இதனகொது இதயம், சிறுநீ்ர-
கம், ஈ்ரல் கொனற உடல் பதாகுதிகள ொதிக் -
கபெடுவதனால் இந்த கநாய் நிமலமை உயிர் 
ஆெத்மத ஏற்ெடுத்தக்கூடியது.

நுவரெலியா மாநகெ சபைக்கு 254,786,700 இழப்பு
கணக்காயவாளரின் ைரிந்துபெகள் நபைமுபைக்கு வருமா?

கடைகள் குத்தடகக்கு 
விடுவதில் குளறுபடி

சிறுவர்களின் ந�ோய் எதிரக்கும் 
திறனில் ஏற்படும் ஓர அசோதோரணத் 
தன்்மையோல் உடற ததோகுதி்களில் 
ஒருவ்்க அழறசி நி்ை ஏற்படுகிறது.
த்கோவிட் -19 ்வரஸ் கிருமி சுவோசத் 
ததோகுதி்ய தோக்குவதோல் சுவோச 
அறிகுறி்கள் ஏற்படுகின்றன. ஐந்து 
வயதிறகுட்்பட்ட மைறறும் விநசட 
நத்வயுள்்ள சிறுவர்களுக்கு 
மு்கக்்கவசம் அணிவது தவிரக்்கப்படுதல் 
நவண்டும். சு்கோதோரத் து்றயினரின்  
ஆநைோச்ன்க்்ளக் ்க்டபபிடித்து 
சமூ்கப த்போறுபபுடன்
தசயற்படுவதன் மூைநமை எம்்மையும் 
எமைது சிறுவர்க்்ளயும், த்கோவிட்-19 
ததோறறிலிருந்து ்போது்கோக்்க முடியும் !

சிறுவர்களுக்கு ஏற்படும் மிஸ்சி ந�ோய்

மைட்டக்்க்ளபபு ந்போதனோ ்வத்தியசோ்ையின் விநசட சிறுவர 
்வத்திய நிபுணர ்வத்திய ்கைோநிதி சித்திரோ ்கடம்்ப�ோதன்

நேர்கண்டவர : 

பாக்கியராஜா ம�ாகனதாஸ்...?
(மணடூர குறூப் நிருபர)

நூரளை தியாகு...?

2020 டிசமபர 31 ஆம தி்கதி வரை மாே்கை சரபக்கு 
கிர்டக்்க நவணடிய மூன்று ந்காடிநய இருபத்து இைணடு 
இலடசத்து பதின்மூன்்ாயிைத்து நூற்று அறுபத்து 
ோன்கு ரூபா (3 22 13 164) 5 வரு்டங்கள்  முதல் 
30 வரு்டங்களா்க அ்வி்டப்ப்டாமல் இருக்கின்்து 
இநத ததார்கயானது 139 ்கர்ட உரிரமயாளர்களி்டம 
இருநது தபற்றுக்த்காள்ள நவணடியுள்ளது.
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வெள்ளனக்  காலத்ால 
வவமலக்கு வொறமவ 
ைாதிரி அைளிபெட்டு கிழக்-

கால எழும்பின சூரியன் அவ் வவமலக்-
குப வொறமவ ெஸ்சுக்கு காததுபகாண்டு 
நிண்டு நிண்டு  ைணிக்கூட்மடைப ொர்த-
துச்  சூடைாகிற ைாதிரிவய பைலல பைலல 
சூடைாகி வைவல எழும்பி வந்து பகாண்-
டிருந்்ான். அலுவலகததுக்குப வொற-
துக்கு ்யா்ராகிக் பகாண்டிருந்் பிஎச்ஐ 
ைணியம்  வைல எழும்பி வந்் சூரியமன-
யும் ொர்தது ்ன்ம்ர  ைணிக்கூட்மடையும் 
ொர்தது “வ்வி பகதியா என்ம்ர மெமய  
எடுததுக் பகாண்டு வா” எண்டு  குசினி -
யுக்மக மகவவமலயாயிருந்் ்ன்ம்ர 
ைனிசிக்கு  கு்ரல பகாடுத்ெடிவய வந்து 
முற்றததில நிண்டை ்ன்ம்ர  வைாட்டைச்  
சயிக்கிம்ள ஸ்டைார்ட் பசய்ார்.

வ்விவயா வாற சாமடைமயக் 
காவேலமல  அவள வரும்வம்ரயும் 
முகநூலிமல கண்டைம்யும் கவிம் 
எண்டை  பெயரில வொட்டுவிட்டு மலக்-
கிற்கு காததுக் பகாண்டிருக்கும் புதுக்க-
விஞர் ைாதிரி ைணியம்  காததுக் பகாண்-
டிருந்்ார். ைணியம்  ஏறத்ாழ ஆறடி 
உய்ரைான கறுத் பைலலிய உடைலவாகு 
உமடையவர். முன்னுக்கு சற்வற துருத-
திக்பகாண்டு நிற்கும் ெற்கள அவருக்கு 
பகாஞசம் எடுபொகவவ இருந்்ாலும் 
அவர் சிரிக்கும் வொது கருஙகலலில 
காகம் எச்சம் வொட்டைது வொல இருக்குது 
எண்டு  அவற்மற  பிளம்ளயள அவம்ரப 
ெகிடி ெண்ணுவினம்.

பொறுததுப பொறுததுப ொர்த் 
ைணியம்  அக்சிவலடைம்ர முறுக்கினெடி 
மூக்குக்கு வைல வழுக்கி விழுந்் கண்ோ-
டிமய இடைது மகயால உயர்ததி விட்டை -
ெடி “என்னபொ இன்னும் காவேலமல” 
எண்டு  பகாஞசம் கு்ரமல உயர்ததிக் கததி-
னார். அவர் அபபிடி பகாஞசம் வகாெைா-
கக் கதவ்க்மக  கண்கள வொட்டிருக்கிற 
வசாடைாபபுட்டிக் கண்ோடிக்குள்ளாமல 
பிதுஙகி பவளியிமல விழுகிறைாதிரி 
இருக்கும். “என்னபொ விடியக்கால-
மைவய சுடு்ண்ணி குடிச்ச என்னவவா 
ைாதிரி இந்்க் கதது கததுறியள அயலட் -
மடையில உள்ள ஆக்கள என்ன நிமனபபி-
னம்” எண்டைெடி  ைணியததின் மெமயக்  
பகாண்டு வந்து வ்வி குடுத்ாள.

வ்வி மெமயக் குடுத்து ்ான் ்ாை்ம் 
வைாட்டைர் சயிக்கிம்ள முறுக்கிக் பகாண்டு 
வவகைா வொற ைணியதம் ொர்த் வ்வி 
“இந்் ஆள வொற வவகதம் ொர்த்ால 
இன்னும் இ்ரண்படைாரு வருசததிமல ரிற்-
மறயர் ெண்ணுற ஆள ைாதிரியாத  ப்ரி-
வயலமலவய”  எண்டு ைனசுக்மக  நிமனச் -
செடி  திறந்து கிடைந்் வகற்மற இழுதது 
சாததிவிட்டு வீட்டுக்குள்ள  வொனாள. 
வவகைாபவொன ைணியம்  நகரின்ம்ர 
நுமழவாயிலில இருந்் இலஙமக வஙகி-
யின் பவளிபபுறவாயிமல அண்டி இருந்் 
ஏரிஎம் மிசினுக்கு கிட்டைவா காசு எடுக்கி-
றதுக்பகண்டு  ்ன்ம்ர  வைாட்டைச் சயிக்-
கிம்ள நிபொட்டினார் . காமச  எடுதது  
்மலமயக் குனிஞசு எண்ணிக் பகாண்டு 
வவ்ரக்மக  “வசர்”  எண்டை  கு்ரமலக் 
வகட்டு நிமிர்ந்து ொர்த்ார் .

பகாஞசம் வாட்டைசாட்டைைான சினிைா-
வில வாற நவீன விலலன் ைாதிரி ெேக்-

கா்ரத்னைான வ்ாற்றம் பகாண்டை ஒரு 
இ்ளந்்ாரிப பெடியன் ்ன்ம்ர  வைாட்-
டைச்சயிக்கிம்ள ஸ்்ரான்ட் வொட்டு நிப-
ொட்டிப வொட்டு  அவருக்குக் கிட்டைவா  
வந்்ான். ைணியம்  கண்ோடிக்குள்ளால 
உதது உதது  ொர்ததும் அவமன அவ்ரால 
அமடையா்ளம் காே முடியவிலமல .

“என்ன வசர் என்மனத 
ப ் ரி வ ய ல ம ல வ ய 
ஞாெகம் இலமலவய” 
எண்டைான்  அவன். 
“இலமலத ்ம்பி வி்ளங-
வகலமல நீர் ஆப்ரண்டு 
பசாலலும்”  எண்டைார்  
ைணியம். “வசர் அஞசு 
வருசததுக்கு முந்தி நான் 
உதில ்ரவுனுக்மக சந் -
ம்யில கீம்ர விததுக் 
ப க ா ண் டி ருந் ் ன ான் . 
அபெ ஒருநாள நீஙக 
வந்து நான் சுகா்ா்ர வழி -
முமறகம்ள பின்ெற்-
றாைல கீம்ர விக்கிறன் 
எண்டு என்ம்ர கீம்ரக்-
கட்டுகம்ள ெறிச்சு 
குபமெக் கிடைஙகுக்மக 
வொட்டுப வொட்டு 
எனக்கு வகாட்டில 
வகசும் வொட்டைனீங-
கள எலவல ஞாெகம் 
இருக்வக” எண்டைான் .

+ + + + + + + + + + + 

அண்மடைக்கு ஒருநாள 
வவமல நிமித்ைாக 
்ன்ம்ர  சக அலுவலர்க-
ளுடைன் நகரில  இருந்் 
சந்ம்க்குப வொன 
ைணியம்  வியாொரிகள 
எலலாம் சுகா்ா்ர வழி -
முமறகம்ளப பின்ெற்றி 
்ஙகமடை சாைான்கம்ள 
விக்கினவைா எண்டு  ெரி -
வசாதிச்சார். அபெடி சரியான வழிமுமற-
கம்ள பின்ெற்றாை சாைான்  வித்  வியா-
ொரிகளின்ம்ர  சாைான்கம்ளப  பிடுஙகி 
அழிச்ச  ைணியமும்  அவற்மற  சகாக்-
களும் அந்்  வியாொரிகளுக்கு எதி்ராக 
வழக்குகள  ்ாக்கல பசயயிறதுக்கான  
ஆயத்ஙகம்ளயும் பசயதிச்சினம்.

அபெடி அமவ  ொததுக்பகாண்டு 
வவ்ரக்மக  சந்ம்யின்ம்ர  வகற்றுக்கு கிட்-
டைவாக ஊதம்யான அஙகஙமக குறுக்-
கும் ைறுக்குைா ம்யல வொட்டிருந்் 
களிசான் வசட்வடைாடு எண்மேமயக் 
கண்டு கனநாட்கள வொன  வா்ரபெடைா் 
நலலா வ்ளர்ந்் ெ்ரட்மடைத ்மலவயாடை 
நிண்டை  பெடிபயாண்டு  ஏறத்ாழ ெதி-
மனஞசு  வயதிருக்கும் ஒரு ெசம்ளப 
மெமய நிலததில விரிச்சுப வொட்டு 
அதுக்கு வைல  கீம்ரக் கட்டுக்கம்ள 
அடுக்கி மவச்சு  “கீம்ர கீம்ர” எண்டு  
கததி விததுக்  பகாண்டிருந்்ான். அவன் 
ஒரு ஏமழக் குடும்ெதம் வசர்ந்்வன் ெசி 
ெட்டினி ஒண்டும்  அவனுக்கு புதுசான 
விஷயம் இலமல  எண்டைது  அவன்ம்ர  
வ்ாற்றதம்ப ொர்த்ாவல ஆருக்கும் 
வடிவா வி்ளஙகும் .

சந்ம்க்கு கீம்ர விற்க வந்் அவன்ம்ர 
்ாய அவன் கீம்ர விததுக் பகாண்டு வாற 
காசில உமல மவக்கக் காததுக் பகாண்-
டிருந்திருபொள. அவன்ம்ர  ்ம்பி ்ங-
கச்சிைார்  அம்ைா எபெ உமல மவபொ 
எண்டு  காததுக் பகாண்டிருந் திருக்கக் 
கூடும். அ்ைாதிரி அவன்ம்ர வருத்க் -
கா்ரத வ்பென்  வைான்  பகாண்டு வாற 
காசில பகாஞசம் எடுதது ைருந்து வாங -
குவ்ற்காக காததுக் பகாண்டிருந்திருக் -
கக் கூடும் .

அண்மடைக்கு சந்ம்க்கு அவன் விற் -
கக்பகாண்டு வந்் கீம்ரக் கட்டுக்களில 
ப்ரண்டு மூண்டு கட்டுகள அ்ளவிவல -
்ான் விமலபெட்டு இருந்்து.  அவன் 
முகததில வலசாக ஒரு வசாகதம் வரு -
விச்சிருந்்து.

 சுபெர் ைார்பகட்டில விமல வகக்கா -
ைல பொருள வாஙகும் வைட்டுத்ன 
ஆக்கள எண்டு  ்ஙகம்ளக் காட்டிக் 
பகாள்ள விரும்பும் அம்ரகுமற -
கள இ்ரண்படைாருத்ர் “என்ன ்ம்பி 
கீம்ரக்கு உந்் விமல பசாலலுறாய 
குமறக்க ைாட்டிவயா, சும்ைா விம்ளயிற 
கீம்ர்ாவன” எண்டு  அடைாவடி 
ெண்ணிக் பகாண்டிருந்்னர். “இலமல 

அம்ைா இது எஙகடை வீட்டு வ்ாட்டைத -
தில நாஙகள ொததி வொட்டு விம்ளஞச 
கீம்ர. நானும் ்ம்பி ்ஙகச்சிைாரும் 
அம்ைாவவாமடை வசர்ந்து கஷடைபெட்டு 
்ண்ணி இமறச்சு காவல காதது வ்ளர்த -
்து. 

நலல கீம்ர ்யவு பசயது நம்பி 
வாஙகுஙவகா அம்ைா” எண்டு ெசிக்க -
ம்ளயுடைன் பகஞசி பகாண்டிருக்கும் 
வொது்ான் ைணியம்  ்ன்ம்ர  ஆக்க -
வ்ளாமடை  அந்்ப ெக்கம் வந்்ார்.

வந்்வர் “அவடை ்ம்பி உப்ன்ன 
ஊதம் உடுபவொடை நிண்டு ஊதம் 
மெயில கீம்ரமய அடுக்கி மவச்சு 
விததுக் பகாண்டு இருக்கிறாய. இபபிடி 
சுகா்ா்ரம் இலலாைல வித்ால வாஙகிச் 
சாபபிடுகிற ஆக்களுக்கு கண்டை வருத -
்ம் எலவல வரும். உன்மன ஆர் இபபிடி 
விக்கச் பசான்னது நீ இபபிடி எலலாம் 
இஞமச கீம்ர விக்வகலாது எழும்பு’ 
எண்டைதும் அவனிட்மடை கீம்ர வாஙக 
விமல வெசிபகாண்டிருந்் இ்ரண் -
படைாருத்ரும் அஙமகயிருந்து பைலல 
நழுவிப வொட்டினம் .

அமவ வொனதும் அடுக்கி இருந்் 

கீம்ரக் கட்டுக்கம்ள ைணியமும் 
அவற்மற  உ்வியா்ளர்களும் அளளி 
எடுததினம். அபெடி அமவ அளளி எடுக் -
வகக்மக அந்்ப பெடியன்  “வசர் எடுக் -
காம்யுஙவகா இம் விததுக் பகாண்டு 
வொற காமச மவச்சுத்ான் நாஙகள எல -
லாரும் சாபபிடை வவணும் இலலாட்டில 
எலலாரும் ெட்டினி கிடைக்க வவணும். 
எஙகடை வருத்க்கா்ர அபொக்கு ைருந்து 
வாஙக வவணும். வசர் உஙகடை காமலப 
பிடிச்சுக் வகக்கிறன் ்யவு பசயது எடுக் -
காம்யுஙவகா” எண்டு அவரின் காமலப 
பிடிச்சவன் விக்கி விக்கி அழு்ான்.

அவன் அழுவம்ப ொர்த் பகாஞசம் 
இ்ளகின ைனம் உள்ள ஆக்கள ப்ரண் -
படைாருத்ார்  “என்ன பி எச் ஐ ஐயா உஙக 
எததிமனவயா வி்ைான அநியாயம் 
பசயது உமழக்கிற கன வெம்ர கண்டும் 
காோைலும் விட்டுப வொட்டு உந்் 
ெஞசததில கஷடைபெடுகிற பெடியன்ம்ர 
கீம்ரயம்ளப பிடுஙகிறியள. உஙகளுக்கு 
ைனசாட்சி எண்டைவ் கிமடையாவ். 
உந்்க் கீம்ரமய விதது அவன் என்ன 
காணி பூமி வாஙகி வீவடை கட்டைப 
வொறான் . ்ானும் ்ன்ம்ர குடும்ெமும் 
ஒரு வவம்ள வசாறு தின்னத்ாவன விக்க 

விடைச் பசாலலிக் வகக்கிறான். அவமன 
விக்க விட்டுப வொட்டுப வொஙகவ்ளன்” 
எண்டினம்.

அம்க் வகட்டைதும் ைணியம் ”இஞமச 
ொருஙவகா நீஙகள உஙகடை வவமலமயப 
ொருஙவகா நாஙகள எஙகடை வவமலமயப 
ொக்கிறம். அபெடி இலலாைல கனக்க 
கம்ச்சா எஙகடை கடைமைமய பசயய 
விடைாைல ்டுக்கிறியள எண்டு உஙக-
ளுக்கு வைல வகஸ் வொடை வவண்டி 
வரும் “ எண்டைதும்  “உவன் குறுக்கால 
வொற பி எச் ஐ எபபிடியும் நாசைாத -
்ான் வொவான்” எண்டு  திட்டியெடிவய 
அமவ  அந்் இடைத் விட்டுப வொட்டி -
னம்  .

அமவ  வொனதும் அளளிய கீம்ரமயக் 
பகாண்டு வொய குபமெக் கிடைஙகில 
வொட்டைவர்கள அந்்ப பெடியனுக்கு 
எதி்ராக வகஸ் வொடுவ்ற்கான ஆயத்ங -
கம்ள பசயயிறதுக்பகண்டு வொச்சினம்.
அழுது அழுது கம்ளச்சுபவொன  அந்்ப 
பெடியன் இண்மடைக்கு பவட்டியால 
உமல மவக்கிறதுக்கு என்ன வழி எண்டு 
கவமலபெட்டைெடி  ்ன்ம்ர  ெமழய கற-
வ்ளறின சயிக்கிம்ள பைலல பைலல 

உருட்டிபகாண்டு   சந்ம்மய விட்டு 
பவளியில  வொனான்.

+ + + + + + + + + + + + + +

ைணியததுக்கு  அஞசு வருசததுக்கு  
மு்ல  நடைந்் சம்ெவம் பைலல பைலல 
ஞாெகததிற்கு வந்்து. இவன் முந்தி 
நடைந்் சம்ெவததுக்கு  இபெ்ான் ெழி-
வாஙக வந்திருக்கிறாவனா வா்ளாமல 
கீ்ளாமல பவட்டிகிட்டிப  வொடுவாவனா 
எண்டு  பகாஞசம் ெயபபிடைத ப்ாடைஙகி-
னார். 

எண்டைாலும்  ்ன்ம்ர  ெயதம் 
பவளியில காட்டைாை “ஓைடைா ்ம்பி இப-
ெ்ான் ஞாெகம் வருகுது .... இபெ நீர் 
என்ன பசயயிறீர் “என்று வகட்டைார். “நான் 
இபெ நலலா இருக்கிறன் வசர், நீஙக நான் 
கீம்ர விக்கிறம் நிபொட்டின பிறகு 
நாஙகள ப்ரண்டு மூண்டு நாள ெட்டினி 
கிடைந்்ம். 

வெந்து அம்ைா அபொவும் ்ம்பி 
்ஙகச்சிகளும் ெட்டினி கிடைக்கிறம் 
என்னாமல ொர்க்க ஏலாைல வொச்சுது. 
அ்ால எஙகடை ஊரில கசிபபு விக்கிற 
ஒருத்ருக்கு உ்வியா வொயச் வசர்ந்-

்ன். அவர் பசாலலுற 
இடைஙகளுக்கு எலலாம் 
ஆருக்கும் ப்ரியாைல 
கசிபமெ பகாண்டு 
வொய குடுதது வந் -்
னான் அ்ால எனக்கு 
நலல காசு கிமடைச்சுது. 
நாஙகள நலலா மூண்டு 
வவம்ளயும் சாபபிட்டைம் 
நலலா உடுத்ம். அபொ-
வுக்கு வ்மவயான ைருந் -
ப்லலாம் வாஙகிக் குடுத-
்ன்” எண்டைவன் அவம்ரப 
ொதது பகாஞசம் நக்க-
லாச் சிரிச்சான்.

சிரிச்சு முடிய “இபெ 
நாவன பசாந்்ைா 
ப்ாழில பசயயுறன் 
அஞசாறு வெர் என்-
னட்மடை வவமல பசய -
யினம். எனக்கு எலலா 
இடைஙகளிலும் நலல 
பசலவாக்கும் இருக்கு. 
இபெ உஙகம்ள ைாதிரி 
உததிவயாகம் ொக்கிற 
ஆக்க்ளாமல என்மன 
ஒண்டும் பசயய ஏலாது 
வசர் என்றவன் உஙக-
ளுக்குத ்ான் நன்றி 
பசாலல வவணும் வசர் 
என்றான். அண்மடைக்கு 
நீஙகள என்மன கீம்ர 
விக்க விடைாைல து்ரத-
்ாைல விட்டிருந்்ால 
நான் இன்னும் கீம்ர்ான் 
விததுக் பகாண்டிருந் -
திருபென். நாஙகள 

இன்னும் அம்ர வயிறும் கால வயிறும் 
்ான் சாபபிட்டிருபெம் இபெ உஙகடை 
புண்ணியததிமல நாஙகள  நலலா இருக்-
கிறம் வசர்” எண்டைான் .

“வசர் உஙகளுக்கு ஏதும் உ்வி வ்மவ 
எண்டைால ஏதும் கந்வ்ார் வழிய ஏதும் 
அலுவல நடைக்க வவணும் எண்டைால 
ஒண்டுக்கும் வயாசிக்காைல என்ம்ர நம் -
ெருக்கு வொன் ெண்ணுஙவகா, எனக்கு 
இபெ நலல பசலவாக்கு இருக்குது. 
பொலிசிமல ஏதும்  பி்ரச்சிமன எண் -
டைாலும் பசாலலுஙவகா. இபெ அமவ 
எலலாரும் என்ம்ர மகயுக்குளம்ள்ான் 
இருக்கினம்“ எண்டு  ்ன்ம்ர  வொன் நம் -
ெம்ரக் பகாடுத்வன் வஙகிக்குளம்ள 
வொனான்  .

சமூக விசுவாசியாக இருந்் ஒருத -
்மன சமூகத துவ்ராகியாக ைாற்றிய 
்ன்ம்ர  அ்ளவுக்கு மீறிய ய்ார்த -
்ம் இலலா் கடைமை உேர்ச்சிமய 
பவறுத் ைணியம்  குற்ற உேர்ச்சியு -
டைன் ்மலமயக் கவிழந்்ெடி  அவ் சந் -
ம்க்கு டியூட்டிக்குப  வொறதுக்காகத  
்ன்ம்ர  வைாட்டைச்  சயிக்கிம்ள ஸ்டைார்ட் 
ெண்ணினார்.              (யாவும் கற்ெமன)
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      தி்கதி                            க்கச�ொப்பம

மஞெரி குறுகச்கழுத்து ப்பொட்டி 
இல: 11

மஞெரி குறுகச்கழுத்துப ப்பொட்டி இல :11

இடமிருந்து வலம  

(01) ஒரு ்கருமத்க்த செய்து முடிப்ப்தற்குரி� வழிமுகை ஏற்்பொடு.  

(04) இது ஒரு ்தொனி� வக்க.  

(06) ்தொய்.  

(07) �ொகை திருமபிவிட்டது.   

(08) இனிகம.  

(09) ச்பண்ககைக குறிககும.   

(10)  ்படகு, உணவருந்தும ்பொத்திரம எனசைல்லொம செொல்லலொம.                

(திருமபியுளைது)  

(12) இகெவு அல்லது ெமம்தத்க்தக குறிககும செொல். (திருமபியுளைது)  

(14) ்கறிசெரககு்களில் ஒனறு.  

(15) மு்கத்தில் அல்லது உடலின ப்தொல் ்பகுதியில் ஏற்்படும சிறு ்தடிபபு.   

(17) வட இந்தி�ொவிலுளை ஒரு ந்கரம.  

(19) மந்தி.  

(21) எல்கல அல்லது அகண.  

(23) நிெப்தம.  

(24) நிகைவின அகட�ொைம. (குழமபியுளைது)  

பமலிருந்து கீழ்  

(01) ்கல்�ொணம.  

(02) ப்தொலிைொலொை ஓர் இகெக ்கருவி.  

(03) சவற்றிகல. (குழமபியுளைது)  

(04) ்கொல்நகட்களுககு ஏற்்படும ஒருவக்க பநொய். (குழமபியுளைது)  

(05) 1959ஆம ஆணடு சவௌிவந்்த ஒரு திகரப்படம. (குழமபியுளைது)  

(11) இதுவும ஒரு ்கறிசெரககு.  

(13) உணவு.  

(16) இரத்்தம. (குழமபியுளைது)  

(18) ப்கொ்பம. (குழமபியுளைது)  

(20) மனைனின மகைவி குழமபிவிட்டொள.  

(21) ்கடுகம�ொைது.   

(22) உணணு்தல்.  

விடைகள்

பரிசு பபறுவ�ோர்

பாராட்டு பபறுவ�ார்

பமலிருந்து கீழ்  

01. தீவைம  04. ்தந்தி  07. வி்தம 
08. விெொரகண  09. புரம  10. மொ்தம 
11. ஆனி  12. தில்  14. அவகர 
16. ப்தொமபு  17. ்கமமல்  18. புல் 
19. நொணல்  21. கிலி  22. குடும்பம   

பமலிருந்து கீழ்  

01. தீவிரம  02. வ்தம   03. புைம 
04. ெொ்தம  05. ்தந்திரம  06. திகண 
08. விமொனி  11. ஆவல்   13. பு�ல் 
14. அமபுலி  15. மகர   16. ப்தொரணம 
17. ்கல்வி  19. நொடு   20. ்பல்  

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல : 09

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல : 08

மு்தலொம ்பரிசு  

திருமதி ஆர். ஞொைசெந்திரன,  
இல. 40, மு்தலி�ொர் வீதி,  

மட்டக்கைபபு.  

இரணடொம ்பரிசு  

எம.ஏ.எச.எம. வ்பொ,  
23, ச்பரகும்பொ வீதி,  

குருநொ்கல்.  

மூனைொம ்பரிசு  

சி. அருந்்ததி,  
241/15, சரொகஹில்,  

்பதுகை.   

1. எம.எல்.எம. அஸவர்,  
இல. 60, 
ப்தவநமபி�திஸ்ஸ மொவத்க்த,  
ச்கொழுமபு 10.   

2. ஏ. ெந்தி�ொகு,  
34/12, செமைரிவத்்த வீதி,   
ச்தனைககுமபுர,   
்கணடி.  

3. ஏ.எல்.ஏ. ெலொம,  
215, ்கரச்கொட,  
எட்டி�ொந்ப்தொட்கட.   

4. பே.எவ். ெஹொனி,  
310ஏ, ப்கொங்்கஹ மொவத்்த,  
எந்ப்தரமுல்ல,  
வத்்தகை.  

5. ஏ.எச. அபதுல் அலீம,  
பம/்பொ ஏ.எச.ஏ. ஹுகென,  
்க�ொர் வீதி,  
ஏைொவூர்.   

6. எஸ. ்கைசரத்திைம,  
975, அனபுவழிபுரம,  
திருப்கொணகல.   

7. அபதுல் ேலீல்,  
191/3, மூர் வீதி,  
மனைொர்.   

8. ஆர். அய்ைொ செய்ைப,  
இல. 117, அனைல் வீதி,  
மொஞபெொகலபெகை,  
கிணணி�ொ 3.    

மஞ்சரி குறுக்வகழுத்துப் ப�ோட்டி
ப�ோட்டி இல. 11

த.வ�.இல.834. வகோழும்பு 
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சி றிது நே்ரம் சிந்தித்து விட்டு, 
பைல்லத் திரும்பி அருகில 
நின்ற இப்ராஹிமைப ொர்த்-

தார்.   
"கண்ணன ப�ாலலுவமத 

மவத்துப ொர்த்தால தீபிகா, 
தீெமைத் தவி்ர இனனும் இ்ரணடு 
நெர் வந்திருக்கி்றர்கள். ஒனறு 
பெண 

ைற்்றது ஆண. அதுவும் வ�தியாை 
ஒருகாரில வந்திருக்கி்றார்கள். 
அபெடியாைால அவர்கள்தான 
பகாம்லகா்ரர்கள். இனனுபைாரு 
முக்கியைாை விஷயம் எனை -
பவன்றால அவர்கள் வரும் 
நொது மகநயாடு தீந்மத டினை-
யும் எடுத்து வந்திருக்கி்றார்கள். 
அதுவும் தீபிகாவிற்கும் தீெனுக் -
கும் பதரியாைல பகாணடு வந்-
திருக்கி்றார்கள். இமத மவத்து 
ொர்க்கும் நொது ஏற்கைநவ திட்்ட -
மிட்டுத்தான இந்தக் பகாம்லமய 
ப�ய்திருக்கி்றார்கள். இதன ெடி 
இந்த நகசில பகாம்லகா்ரன 
ஒருவன ைட்டுைல்ல இருவர். 
இவர்கள் இருவரும் திட்்டமிட்-
டுத்தான இந்தக் பகாம்லகமை 
ப�ய்திருக்கி்றார்கள்!"   

"அபதபெடி ந�ர் அவவைவு 
உறுதியாகச் ப�ாலறீஙக...?"   

"இதில நீஙகள் ஒருவிஷயத்மத 
கவனித்தார்கைா இப்ராஹிம். 
அவர்கள் வரும் நொது மகநயாடு 

ஒரு தீந்த டினமையும் எடுத்துக் 
பகாணடுதான வந்திருக்கி்றார்-
கள். அதுவும் தீபிகாவுக்கும் தீெ-
னுக்கும் பதரியாைலதான. அமத 
பகாணடு வந்திருக்கி்றார்கள். 
இதிலிருந்நத இது திட்்டமிட்்ட 
பகாம்லபயனறு புரியவில-

ம்லயா... 
ம்... ொர்பநொம். இவர்கள் 
யாரு்டன நைாதுகி்றார்கள் எனறு!" 
ப�ாலலி விட்டு,   

ெற்கமை கடித்துக் பகாண்டார் 
இன்ஸபெக்்டர்.   

"�ரி, இபநொது ோம் நொநவாம் 
ந்ராட்டுக்கு நொைதும் நவறு 
ஏதாவது �ாட்சியஙகள் கிம்டக்-
கி்றதா எனறு வி�ாரித்துப ொருங -
கள்!"   

முனைால ே்டந்தார் இன்ஸ-
பெக்்டர் இனெ்ராஜ்.   

"ஆகட்டும் ந�ர்!"   
எலந்லாரும் ைம்ல அடிவா்ரத் -

திற்கு வந்ததும்,   
இன்ஸபெக்்டர் ஜீபபில ஏறி 

அைர்ந்து பகாண்டார்.   
இப்ராஹிம் விம்ரந்து ப�னறு 

அக்கம் ெக்கத்தில வி�ாரிக்க 
ஆ்ரம்பித்தார்.   

அந்த வி�ா்ரம்ணயின நொது,   
ெக்கத்தில இருந்த ெழக்க-

ம்டக்கா்ரர் ஒருவரி்டமிருந்து ஒரு 
தகவல கிம்டத்தது.   

"ந�ர் நீஙக ப�ாலலும் அந்த 

நே்ரத்தில நீ்ல நி்ற கார் ஒனறு 
ைம்ல அடிவா்ரத்தில நிறுத்தப-
ெட்டிருந்தது. சுைார் ஆறுைணி 
அைவில அது நொய் விட்்டது. 
இந்த ைாதிரி கார்கள் இந்த நே்ரத் -
தில திைமும் அஙகு வந்து 

நொவதால அந்தக் காரின மீது 
ோஙகள் அவவைவு கவைம் 
ப�லுத்தவிலம்ல!"   

இந்த  தகவந்லாடு எலந்லாரும் 
அஙகிருந்து கிைம்பிைார்கள்.   

ைறுோள்,   
துபெறியும் இன்ஸபெக்்டர் 

இனெ்ராஜ்.   
இன்ஸபெக்்டர் ்ராகவன, �ர்்ஜன 

வ�ந்த, பொலி்ஸ கான்ஸ்டபிள் 
இப்ராஹிம்,   

ஆகிநயார் உட்ெ்ட பைாத்தைாக 
ஏழுநெர்,   

காம்ல ஆறுைணிக்பகல்லாம் 
வட்்டவை வமைவில இருக்கும் 
ொதாைத்திற்கு ப�லவதற்குத் தயா-
்ராைார்கள்.   

ஆைாலும்,   
பொலி்ஸ பொறுபெதிகாரி 

இன்ஸபெக்்டர் ்ரஞ�னுக்கு,   
இவர்களின இந்த ெய்ணத்தின 

மீது ஐயம் வந்து விட்்டது.   
அது,   
தீபிகாவும் தீெனும் பகாம்ல 

ப�ய்யபெட்டு மூனறு வா்ரஙகள் 
ஆகிவிட்்டை.   

இதற்குப பி்றகும் ொதாைத் -
திற்கு ப�னறு தகவலகமைத் 
நதடுவது ெயனுள்ைதாக இருக்-
குைா? எனெதில தான அவருக்கு 
வந்து ஐயம்.   

ப�லவதற்குத் தயா்ராக இருந்த 
இன்ஸபெக்்டர் இனெ்ராம்ஜ 
அமழத்து வி�ாரித்தான.   

"ஏன இனெ்ராஜ் இபநொது 
அந்த ொதாைத்திற்கு ப�னறு தக-
வலகமைத் நதடுவதால ஏதாவது 
ெ்லன கிம்டக்குபைனறு நீஙகி 
நிமைக்கிறீஙகைா?"   

"ோனும் ஆ்ரம்ெத்தில அபெடி 
தான ந�ர் நிமைத்நதன... ஆைா 
நேற்று அஙகு ப�னறு வி�ாரித்த 
பி்றகு முக்கியைாை 
மூனறு �ாட்சியஙகள் 
கிம்டத்திருக்கி்றது...!"   

"எனை... முக்கிய-
ைாை �ாட்சியஙகைா... 
அது எனை?" வியபமெ 
விழிகளில கட்டிக் 
பகாணடு நகட்்டார் 
இன்ஸபெக்்டர் ்ரஞ�ன.   

"ஒனறு... அனறு 
அதிகாம்ல ஐந்து 
ைணிக்கு அஙகு நொை -
வர்கமைப ெற்றிய 
தகவல கிம்டத்திருக்கி-
்றது!"   

"அதாவது எத்தமை நெர் 
நொைார்கள் என்றா?"   

"ஆைாம் ந�ர்... தீபிகாமவயும் 
தீெமையும் தவி்ர நைலும் ஒரு 
ஆணும் ஒரு பெணணும் அவர்க -
ளு்டன நொயிருக்கி்றார்கள்!"   

"�ரி... அடுத்த �ாட்சியம் 
எனை?"   

"இ்ரண்டாவது கிம்டத்த �ாட்சி 
விம்ல உயர்ந்த ஒரு காரில தான 
அவர்கள் வந்திருக்கி்றார்கள். 
அதுவும் நீ்ல நி்றக் கார். மூன்றாவ-
தாக இருபெது ஒரு நிழல �ாட்சி!"   

"நிழல �ாட்சியா! அது எனை 
இனெ்ராஜ் அது?" வியபபு்டன 
நகட்்டார் OIC ்ரஞ�ன "   

"தீபிகா என்ற இந்த ைா்ணவி 
தற்பகாம்ல ப�ய்துக் பகாள்ைப 
நொகிந்றன எனறு கடிதம் எழு-
தியிருந்தாலும் அமத அவள் 
ப�ய்யவிலம்ல. சி்ல �ையம் 
பெற்ந்றாம்ர ெயமுறுத்துவதற்-
காகநவா அல்லது தஙகள் காத-
லுக்கு பெற்ந்றார் அனுைதிப 
பெற்றுக் பகாள்வதற்காகநவா 
ப�ய்த காரியைாகக் கூ்ட இருக்க -
்லாம். அபெடி அவள் ப�ய்த அந்த 

முட்்டாள் தைைாை காரியத்தி -
ைால அவளும்டய உயிரும் அப-
ொவியாை அந்த தீெனின உயிரும் 
அநியாயைாகப நொய்விட்்டது.!"   

"நீஙகள் எபெடி இனெ்ராஜ் இவ-
வைவு உறுதியாக ப�ாலறீஙக   

"நகலியாக தீபிகா நகலியாக 
எழுதிய அந்தக் கடிதம் எபெ -
டிநயா அந்த பகாம்லகா்ரர்க-
ளின மகக்கு கிம்டத்திருக்கி்றது. 
இதைால இந்த பகாம்லகா்ரன 
தீபிகாவின ேணெைாகத் தான 
இருக்க நவணடு பைனறு ோன 
நிமைக்கிந்றன ந�ர்.. அவனதான 
தீபிகாவின கடிதத்மத மவத்துக் 
பகாணடு அதில தீெனின மக 

ஒ ப ெ த் -
மதயும் நொட்டு தீபி-

காவின அண்ணனுக்கு அனுபபி 
இருக்கி்றான!"   

"�ரி அடுத்தெடியாக தீபிகாமவ-
யும் தீெமையும் எபெடி ொதாைத்-
தின அருகில அமழத்து ப�னறி -
ருக்கி்றான?"   

"அந்த நகள்விதான ந�ர் எைக்-
கும் உமதக்கி்றது! பகாம்லகா -
்ரன ேன்றாக திட்்டமிட்ந்டதான 
இந்தக் காரியத்மதச் ப�ய்திருக்-
கி்றான. அது தான ந�ர் நேற்று 
ோன ப�ானை அந்த நிழல �ாட்சி 
அமத நிரூபித்திருக்கி்றது!"   

"அந்த நிழல �ாட்சிமயப ெற்றி 
பகாஞ�ம் விெ்ரைாகச் ப�ாலலுங-
கநைன...!"   

"அவர் இபெடிச் ப�ானைதும் 
தைது கால �ட்ம்டப மெயில 
இருந்த ப�லநொன எடுத்து,   

ஏநதா '்டச்' ெணணிவிட்டு OIC 
்ரஞ�னி்டம் அமதப ொர்க்கும் ெடி 
பகாடுத்தார் இனெ்ராஜ், அமத 
வாஙகியப ொர்த்தார் ்ரஞ�ன.   

பி்றகு,   
அதில இருந்தமத வாசித்தார்.   
தீென - தீொவின காதல கமத 

2012்ஜூம்ல ைாதம் 12ஆம் திகதி 
அதிகாம்ல 5 ைணியு்டன முடிவ-

ம்டகி்றது!   "இது எனைது இனெ-
்ராஜ்?"   

"அந்தக் கடிதத்மதப ொர்த்தவர்-
களுக்கு இந்த வா�கத்மத ொர்த்த 
உ்டன இவர்கள் இருவரும் கண-
டிபொக தற்பகாம்ல ப�ய்து 
பகாணடிருபொர்கள் எனறுதான 
எண்ணத்நதானறும். ஆைாலும் 
உணமையில ே்டந்தது அது 
வல்ல...?"   

"அபெடியாைால இமத எழு-
தியது தீொமவயும் தீெமையும் 
பகாம்ல ப�ய்தவர்கள் எனறு 
நீஙகள் ப�ாலலுகிறீர்கைா?"   

"ஆைாம் ந�ர்... இவர்கள் இரு -
வம்ரயும் ொதாைத்தில தள்ளி 

விட்டு அவர்கள் பகாணடுவந்த 
தீந்மதயிைால இந்த வா�கத்மத 
ொம்றயில எழுதி விட்்டார்கள். 
அதன மூ்லம் பொலிஸாம்ர 
ஏைாற்்ற அவர்கள் திட்்டமிட்டிருக்-
கி்றார்கள்!   

"ம்...அபெடியும் இருக்க்லாம் 
ஆைால அந்த பகாம்லகா்ரனுக்-
குத் பதரியாது இனெ்ராம்ஜப 
நொன்றவர்கள் பொலிசில இருக் -
கி்றார்கள் எனெது... எனை அபெ-
டித்தாநை இனெ்ராஜ்?"   

்ரஞ�ன இபெடிக் நகட்்டதும்,   
இனெ்ராஜ் இதழ்விரித்துச் சிரித் -

தாந்ர தவி்ர, பகாடுக்கவிலம்ல! 
வார்த்மதகளுக்கு வாய்பபு.   

"உணமையிந்லநய நீஙக 
மிகவும் தி்றமை�ாலிதான இனெ-
்ராஜ். உஙகள் சிந்தமை எல்லாம் 
வித்தியா�ைாகநவ இருக்கி்றது... 
உஙகமை நொன்றவர்கள் எல்லா 
பொலி்ஸ நிம்லயஙகளிலும் 
இருந்தால... பகாம்ல கா்ரர்-
கமை விம்ரவில கணடு பிடித்து 
வி்ட்லாம்"   

்ரஞ�னின ொ்ராட்டு ைமழயில 
ேமைந்து,   

உள்ைம் பூரித்துப நொைார் 
இன்ஸபெக்்டர் இனெ்ராஜ்.   

(இைமை வைரும்)  
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இனனும் இனனும் மூனந்ற மூனறு 
ஆணடுகள் தாைாம்!

"தாய்வான" என்ற ோட்ம்ட சீை 
நத�ம்! ஆக்கி்ரமித்து வி்டக்கூடுைாம்!

ஓர் அதிர்ச்சியாை தகவம்ல, 
ஒருவர், 'ம�ைா ம்டம்்ஸ' என்ற ோளி-
தழுக்கு வழஙகிய நேர்கா்ணலில 
பதரிவிபபு?

அவர், சிஙகுநவா ப�ங அச்ந�ாம் 
தாய்வான - ொதுகாபபு அமைச்�ர் 
பதரிவித்துள்ை கருத்துகள்!

2025ஆம் ஆணடுக்குள் தாய்வான 

முழுமையாக ஆக்கி்ரமிக்கும் வல-
்லமைமய சீைா பெற்றுவிடும். சீைா-
வுக்கு தாய்வாமைக் மகபெற்றும் 

வலிமை இபநொநத இருக்கி-
்றது. ஆைால, அந்த ே்டவடிக்-
மகயால ஏற்ெ்டக்கூடிய இழப-
புகமையும் எதிர்பபுகமையும் 
2025ஆம் ஆணடுக்குள் சீைா 
கும்றந்தெட்� அைவுக்குக் 
கும்றந்துவிடும்.

�மீெத்தில ோனகு ோட்கள் 
பதா்டர்ந்து தாய்வானின வான 
எலம்லக்குள் சுைார் 150 சீை 
நொர் விைாைஙகள் அத்துமீறி 
நுமழந்தை. அந்தத் தீவு ோட்டு 
எலம்லக்குள் இவவைவு அதிக 
எணணிக்மகயில சீைப நொர் 
விைாைஙகள் ஊடுருவியது 
இதுநவ முதல மும்றயாகும்.

இதற்குக் கடும் கண்டைம் 
பதரிவித்த தாய்வான ்ஜைாதி-
ெதி �ாய் இங- பவன 'சீைாவுக்கு 
எதி்ராக தாஙகள் அ�ட்டுத் துணிச்-

�்லாை ே்டவடிக்மககமை நைற்-
பகாள்ை ைாட்ந்டாம். ஆைால எஙகைது 
எலம்லகமைக் காக்க எனை நவணடு-
ைாைாலும் ப�ய்நவாம்' என்றார்.

ொதுகாபபுத் தும்றக்கு 24,000 
நகாடி தாய்வான ப்டா்லர் விந�்ட நிதி 
ஒதுக்கீடு ப�ய்வது குறித்து தாய்வான 
ொ்ராளுைன்றத்தில விவாதிக்கப-
ெட்்டது.

இந்தத் தகவம்ல மவத்துக் 
பகாணடு எந்தக் கருத்மதயும் நெைாப 
ெதியாது. என மூத்த நெைா  ெதியாது 

இருபெது இ்லஙமகக் குட்டித்தீவில! 
க்டல சூழ் பி்ரநத�த்தில இஙநகயும் 
ெ்லருக்கு அந்தப ெயம்!

  இனிப்பு 1

ேைது முனநைார்கள் அனுெவித்தி-
்ராத, அறிந்தி்ராத அருமையாை சி்ல 
நிகழ்வுகள் ோம் வாழும் கா்லத்தில 
ேைக்கு!

அதிலும் கம்ல - இ்லக்கிய - ஊ்டகத் 
தும்றயிைருக்கு அதிவிந�்டம். 

ப�ன்றைாதத்தில தமிழுக்குத் 
பதாண்டாற்றிய அறிஞர் பெருைக-
ைார் அல்லாைா ை.மு. உமவ்ஸ நூற்-
்றாணடுப பூர்த்திமயக் பகாண்டாடி 

ைகிழ அ்ரசு  பவளியிட்்ட அஞ�ல 
நிமைவு முத்திம்ரமயத் பதா்டர்ந்து 
இம்ைாதத்திலும் அபெடிபயாரு 
நிகழ்வு! (16.02.2022) 

அச்சு ஊ்டகத்தும்ற ்ஜாம்ெவான' 
எை ஏகைைதாக அமைவ்ராலும் 
'முத்திம்ர குத்தபெட்டு' விட்்ட 
ஆளுமை மிகு நெைா ைனைர் கிழக்-
குச் சீமை (எ்ஸ.டி) சிவோயகம் அய்யா 
அநத பெருமைமய, பெரும் பகௌ்ரவத்-
மதப அ்ரசி்டமிருந்து பெற்று விட்்டார்!

அதிலும் ஓர் அதி�யம், ஊ்டகத்து-
ம்றயின உச்சியில அைர்ந்து பகாண்ட-
வாந்ற ஆனமிக சீ்ல்ராக � �த்திய �ாயி 
ொொ ெக்த்ராக ேம்டெயின்ற அறிவு 
ஜீவி, அந்த ைகானுக்காக அமைந்த 
ஆ்லய ைண்டெத்திந்லநய தன நூற்-
்றாணடு நிமைவஞ�ல முத்திம்ர பவளி-
யி்டப பெறும் ொக்கியம் பெற்்றது!

கிழக்கின திருநகா்ணைம்லயில, 
1921 ்ஜூம்ல 02ல பூமித்தாயின பவளிச்-
�ம் கண்ட எ்ஸ.டி. எ்ஸ. அய்யா, பவகு 
இைமையிந்லநய கூட்டு்றவுச் �ஙகப 
பொறுபமெ ஏற்றுக் க்டமையாற்றிய-
வர். 

கலவி கற்்ற கா்லத்தில ே்டத்திய 
மகபயழுத்து இதழும் 'கலகி' �ஞசி-
மகயும் அதன ஆசிரியர் ்ரா. கிருஷ்ண 

மூர்த்தியாரும் நவப்றாரு இ்லக்மக  
நோக்கிப ெயணிக்க மவக்க நதைக 
ைட்்டக்கைபபில குடிநயறியவர், தன 
25, 26ஆம் அகமவயில ஐக்கிய தீெம் 
(1946) உதயம் (1947) எை இதழ்கள் 
பவளியிட்டு, 1948ல ேைது மூத்த 'திை-
க்ரன' தும்ண ஆசிரிய்ராகவும் ெளிச்சிட்-
்டார்.

சுதந்தி்ரன (1950)
தமிழினெம் (1962)

வீ்ரநக�ரி (1964)
திைெதி, சிந்தாைணி (1966)
ைாணிக்கம் (1976)
சூ்டாைணி (1997)
எை இ்லஙமக தமிழ் இதழ்களின 

்ஜாம்ெவான ஒருவர் ெரி்ணமித்தார்!
அவர் ஏற்றிமவத்த 'ஏணி' யில கால 

ெதித்த எம் நொனந்றார் 'எ்ஸ.டி. எ்ஸ. 
அய்யா' என்ற வார்த்மதமயத் தவி்ர 
நவப்றானறும் உச்�ரிநயாம்!

1950ல ோன வாழ்ந்த நகாட்்டடிக்-
குப (ஹல்ஸந்டார்ஃப வீதி) ெக்கத்துத் 
பதருவில (ெண்டா்ரோயக்க ைாவத்மத) 
"சுதந்தி்ரன" ப�யலெட்்ட பொழுநத 
அய்யாமவ அறிய வந்நதன. 

அதுவும் எபெடி? அந்த இதழின 
'ைா்ணவர் ைன்றம்' ெக்கத்திற்குக் 
ொகி்ஸதான லியாக்கத் அலிகான 
ெற்றிய கட்டும்ர ஒனம்ற, எதிர்வீட்டு 
எம்.எச்.எம். இபு்ராஹிம் (சுதந்தி-
்ரன) தும்ண ஆசிரியர் வழி வழஙக, 
"தம்பி, உன எழுத்து ப்ராம்ெ வித்தியா-
�ம்! பதா்டர்ந்து எழுதணும்!" எனறு 
முத்திம்ர குத்த, அது பிற்கா்லத்தில 
"திைெதி" முத்லாம் இதழில முதல 
தம்லபபுச் ப�ய்தி வம்ர இந்தப 
நெமைமய இழுத்துச் ப�ன்றமத 
இனறு நிமைக்மகயில, இனெக் 
கைவாக இதயகீதைாக ஒலிக்கி்றது. 

எவர் எவர் எபெடி எபெடி நிமைத்-
தாலும் �ரி தமிழ் நெசும் இ்லஙமக 
மு்ஸலிம் �மூகத்திலிருந்து கணி�ைா-
ைவர்கமை இ்லக்கியம், இதழியல 
இ்ரணடிலும் ஊ்டா்டச் ப�ய்த ைாைனி-
தர் நூற்்றாணடுகாணும் இந்த நிமைவு 
முத்திம்ரயாந்ர! இவம்ரத் பதா்டர்ந்-
தவர்கைாகநவ, நக. மக்லா�ெதியும் 
ஆர். சிவகுருோதனும் ேம்ட நொடுகி-
்றார்கள். 

பதளிவாகநவ சி்ல ெதிவுகமை 
இட்டு வி்டட்டுைா?

இ்லக்கியத் தாகம் நைலிட்்டவர்-
கைாகத் தவியாய்த் தவித்த கிழக்கி-
்லஙமக ைணணின மு்ஸலிம் மைந்-
தர்கைாகிய கவிஞர் அபதுல காதிர் 
ப்லபமெ, பித்தன நக.எம். ஷா, பு்ரட்-
சிக் கைால, அ.ஸ. அபது்ஸஸைது, 
ஈழ நைகம் எம்.ஐ.எல ெக்கீர் �ாலி 
தம்பி, யூ.எல. தாவூது, யுவன எம்.ஏ. 
கபூர், அண்ணல ைருதூர்க் பகாத்தன 
ஆகிநயாம்ர கமத, கவிமத, கட்டும்ர-
களில பி்ரெலயைம்டய மவத்து பிற்-
கா்லத்தில எழுத்து்லக ்ஜாம்ெவான-
கைாக்கிைார். இதில ெதுமைமயச் 
ந�ர்ந்த �ா்ர்ணா மகயூமும் ந�ர்வார். 

"கிழக்கி்லஙமகயின இ்லக்கிய 

முயற்சிகமை ஊக்குவித்து அத்து-
ம்றயில ைட்்டக்கைபபு பின தஙகிவி-
்டாது ொர்த்துக் பகாண்ட பெருமை 
இவம்ரநய �ாரும்" எைப பி்ரெ்ல யாழ். 
தி்றைாய்வாைர் இ்ரசிகைணி கைக ப�ந்-
திோதன தன ஈழத்து இ்லக்கிய வைர்ச்சி 
நூலின (1964) 194ஆம் ெக்கத்தில ெதிந்-
துள்ைது கலலின நைல எழுத்து!

அனம்றய 'திைெதி'யில ோள் 
நதாறும் வந்த 'கவிதா ைண்ட்லம்' 
ை்ரபுக்கவிஞர்களுக்கு ைகு்டம் சூட்டி-
யது. அவர்களுள் தம்லயாய கவிைணி-
யாகச் சு்டர்விட்்டவர் காபபியக்நகா 
ஜினைாஹ் ஷரீபுத்தீன!

அவரு்டன �ட்ப்டனறு என 
நிமைவம்லகளில எம்.எச்.எம். 
அஷ்ரப (ைர்ஹூம்), ொநவந்தல 
ொ்லமுமை ொறூக், ந�ாம்லக்கிளி 
அதீக், ஆசுகவி அனபுடீன, திக்கு -
வலம்ல கைால, ைனசூர் ஏ. காதர் 
நொனந்றார் வ்லம் வருகின்றைர்.

எவவா்றாயினும், ைனைார் 
கம்லவாதி கலீல, �ம்ைாந்தும்ற 
அஸீ்ஸ, ைருதூர் அலிகான, ெதி -
யத்த்லாமவ ஃொறூக், ைாத்தமை 
கைால, கவிவா்ணன அஸீ்ஸ, 
பகாழும்பு கம்லக்கைல (ொ்டகர்) 
ைற்றும் பெண ைணிகள் றி்ஸவியா 
ேஃபீல, சித்தி ெரீதா, மும்தாஜ் 
நொன்றவர்கமையும் நத்டலிட்டுப 
ெட்டியலி்டநவ நவணடும். அபெடி-
யும் யாரும் விடுெட்டிருந்தால ைன-
னிக்கவும்.

இநதநொல, ெ்ல மு்ஸலிம் ஊ்ட -
கவிய்லாைர்கமையும் உருவாக்கிய 
பெருமைக்குரியவர்.

ேவைணியின முதல ஆசிரிய-
்ராை எம்.பி.எம். அ்ஸஹர். திைக்ரன 
எஃப எம். மெறூ்ஸ (ைர்ஹூம்கள்) 
முதற்பகாணடு. இனறும் பி்ரகாசித்-
துக் பகாணடிருக்கும் ்லத்திப ொறூக், 
எம்.எல.எம். அய்யூப, கம்லவாதி 
கலீல, பேௌஷாத் முஹிதீன பீ.எம். 
முர்ஷிதீன நூறூல அய்ன ேஜ்முல 
ஹூம�ன ஆகிநயாரு்டன �மீெத்தில 
இம்ற அமழபமெ ஏற்்ற முஃபீதா 
உ்ஸைாை திருவாட்டியாம்ரயும் 
இம்ணக்க நவணடும்,

இனம்றயப பொழுதில 
இ்லஙமக இதழியல, ஊ்டக வ்ர்லாற்-
றில நதசிய ோநைட்்டாைர் ஒருவர், 
முதன முதல அஞ�ல முத்திம்ரயில 
அ்லஙகரிக்கபெடுகி்றவர். எஙகள் 
ஊ்டக ்ஜாம்ெவான 'எ்ஸ.டி.எ்ஸ' 
அய்யா அவர்கநை! 

ஆைந்தம், அைபெரிய ஆைந்தம்!
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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    

rpNu\;l rl;lj;juzp> fyhG+\zk;   u\Pj; vk; ,k;jpah];

gbj;jJk;

gfu;tJk;

THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY FABRUARY 20 - 202232 2022  பெப்ரவரி 20 ஞாயிற்றுக்கிழமை

மின்சார சிக்கனம்!
நாட்டுக்குத் தேவையான மின்ாரத்வே உற்பத்தி 

ச்யைதில் ஏற்பட்டுள்ள இடர்பாடுகள காரணமாக 
எதிரகாலத்தில் மி்ாரத்ேவட ஏற்படுத்ே தைண்டிய 
சூழ்நிவல தோனறுசமன்ற அச்நிவல உருைாகியுள்ளது. 
இேனால் ஒவசைாருைரும் மின்ாரத்வே மிகசசிக்கனமாக 
்பாவிக்க தைண்டிய தேவை உருைாகியுள்ளது.

நாட்டின குடிமகன 
என்ற ைவகயில், நாம் 
மின்ார ்பாைவனவய 
குவ்றத்துக் சகாளைேன 
மூலம் எமது 
்பணத்வே த்மிக்க 
முடிைதோடு, நாட்டின 
ச்பாரு்ளாோரத்துக்கும், 

அபிவிருத்திக்கும் உேவிட முடியும். அத்துடன 
எதிகாலத்தில் மினசைட்டு ஏற்படுைவேயும் 
ேவிரத்துக்சகாள்ள இயலும்.

இலஙவக ச்பாதுப் ்பயன்பாடுகள ஆவணக்குழு, நாம் 
ேவடயில்லாது மின்ாரத்வே ச்பறறுக்சகாள்ளவும், 
மினசைட்டு ஏற்படுத்ே தைண்டிய சூழ்நிவலவய 
ேடுத்திடவும் சில அறிவுறுத்ேல்கவ்ள ைழஙகியுள்ளது. 

இேன்படி, அன்றாட மின்ார ்பாைவனயா்ளரகள 
தினமும்  மாவல 6மணி முேல் 10மணி ைவர மினனழுத்தி, 
மினனடுப்பு, மின்ார ஹீட்டரகள, ்லவை இயந்திரம், 
காறறுப்்பேனாக்கி (எயர கண்டிஷனர) ஆகியைறவ்ற 
்பயன்படுத்துைவே ேவிரக்க தைண்டும். 

வீதி அபிவிருத்தி அதிகார்வ்ப, உளளூராட்சி 
நிறுைனஙகள த்பான்றன அத்தியாைசிய தேவைகள 
ேவிரத்து 80% மின வி்ளக்குகவ்ள அவணக்க நடைடிக்வக 
எடுக்க தைண்டும். ைரத்ேக நிவலயஙகள மறறும் அர் 
அலுைலகஙகள மாவல 2.30 மணி முேல் 4.30 மணி 
ைவரயான காலப்்பகுதியில், ச்பாருத்ேமான அவனத்து 
்ந்ேரப்்பஙகளிலும் தேவையற்ற மின வி்ளக்குகவ்ளயும், 
தேவையற்ற மின விசிறிகவ்ளயும் அவணத்திட 
தைண்டும். அலுைலக தநரத்தின பினனர அவனத்து 
மின வி்ளக்குகவ்ளயும் அவணத்திட ஆைவண ச்யேல் 
அைசியம்.  

எல்தலாரும் எந்தநரமும், காறறுப்்பேனாக்கியின 
(எயர கண்டிஷனர) சைப்்பநிவலவய 26 ச்ல்சியஸில் 
்பராமரிப்்பவே உறுதி ச்யேல் முக்கியம். வி்ளம்்பர 
்பலவககள மறறும் ச்பயரப் ்பலவககளில் மின வி்ளக்குகள 
ஒளிரவிடப்்படுைவே ேவிரக்கவும், செனதரட்டரகள 
வைத்திருப்்பைரகள அைறவ்றப் ்பயன்படுத்தி, 
அம்மின்ாரத்தின மூலம் மாத்திரம் காறறுப்்பேனாக்கிவய 
(எயர கண்டிஷனர) ச்யற்படுத்ேவும் நடைடிக்வக 
எடுத்ேல் தைண்டும்.

இத்ேவகய நவடமுவ்றகவ்ள முவ்றயாக 

பின்பறறுைேன மூலம் சுமார 200 சமகாசைாட் மின்ார 
்பாைவன நா்ளாந்ேம் குவ்றக்கப்்படுைதுடன, மின 
ேவடக்கான தேவையும் ேவிரக்கப்்படும்.

எதிரகாலத்தில் மினசைட்டு ஏற்படுைவேயும் 
ேவிரத்துக்சகாள்ளவும் ேவடயில்லா மின்ாரத்வேப்  
ச்ப்றவும் தைண்டுமாயின மீண்டும் அறிவிக்கும் ைவர 
இத்ேவகய நடைடிக்வககவ்ள ேை்றாது கவடப்பிடிக்க 
தைண்டுசமன ச்பாதுப் ்பயன்பாடுகள ஆவணக் குழு 
நாட்டு மக்கள அவனைருக்கும் ்பகிரஙக தைண்டுதகாள 
விடுத்துள்ளது.

இவ அறிவுறுத்ேல்கவ்ள நாமும் பின்பறறி, 
புத்தி்ாலித்ேனமாக, மிகசசிக்கனமாக மின்ாரத்வே 
்பயன்படுத்தி, மினசைட்டு ஏற்படுைவேயும் ேவிரத்து, 
எம் ்பணத்வேயும் த்மிப்்பதோடு நாட்டு நலனுக்கும் 
துவண நிறத்பாம்.   

 

இலங்்கயில் மின்சார ம�சாட்சார் ்்ககிள் 

த்பாக்குைரத்து சநரி்லுக்கு மத்தியில் விவரைான 
்பயணத்துக்கு உேவுைதோடு இவ்ளஞரகளின அபிமானம் 
ச்பற்ற ைாகனமாகத் திகழ்ைன தமாட்டார வ்க்கிளகள.

தமாட்டார வ்க்கிள ்பாைவனயா்ளரகளுக்கு 
நறச்யதியாக, சமா்றட்டுை ்பல்கவலக்கழகத்தின 
விரிவுவரயா்ளர, ்சிரஙக டி சில்ைாவினால் மின்ாரத்தில் 
இயஙகும் தமாட்டார வ்க்கிள நம்நாட்டில் 
ேயாரிக்கப்்பட்டுள்ளது. இலஙவக ைரலாறறில் முேல் 
ேடவையாக மின்ாரத்தில் இயஙகும் தமாட்டார வ்க்கிள 

்பாைவனக்கு ைரப்த்பாகி்றது. 
ஒரு ேடவையில் சுமார நாலு 

மணிதநரம் மின்ாரத்தில் 
்ாரஜ் ச்யோல், அேனமூலம் 
இம்தமாட்டார வ்க்கிளில், 120 
கிதலாமீற்றர ைவர ்பயணிக்க 
முடியும் என ்சிரஙக டி சில்ைா 
சேரிவித்துள்ளார.

மணிக்கு 110 கிதலாமீற்றர 
தைகத்தில் ்பயணிக்க 
க்கூடியைவகயில், நிரமா 

ணிக்கப்்பட்டுள்ள இந்ே தமாட்டார வ்க்கிள 2022ம் 
ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாேம் ்ந்வேக்கு ைருசமன 
எதிர்பாரக்கப்்படுகி்றது.

எரிச்பாருள பிரச்வனக்கு சி்றந்ே தீரைாக அவமயக் 
கூடிய, சிக்கன ைாழ்வுக்கு துவண த்ரக்கும், நம்நாட்டு 
ச்பாரு்ளாோர முனதனற்றத்துக்கு ்பஙகளிக்கும் இந்ே 
நல்ல கண்டுபிடிப்வ்பத் ேந்ே ்சிரஙக டி சில்ைாவுக்கு 
எமது ்பாராட்டுக்கள. இத்ேவகய அைரது நன முயறசிகள 
சோடர ைாழ்த்துக்கள!

நசானகு �்னவி்கள்!
ஒருைனுக்கு நானகு மவனவிகள இருந்ோரகள. ஆனால் 

அைன ேனது நானகாைது மவனவிவய மட்டும் மிக 
அதிகமாக தநசித்ோன. அந்ே மவனவியின அவனத்து 
ஆவ்கவ்ளயும் நிவ்றதைறறினான. அைளுக்குத் 
தேவையானவே எல்லாம் ச்யது சகாடுத்ோன. அைன 
ேனது மூன்றாைது மவனவிவயக் கூட தநசித்ோன. ஆனால் 
அைவ்ள ேனது நண்்பரகளுக்கு முனனால் காட்டிக்சகாள்ள 
்பயந்ோன. பி்றதராடு ஓடி விடுைாத்ளா என்ற அச்ம்ோன.

அைன ேனது இரண்டாைது 
மவனவிவயயும் தநசித்ோன. 
ஆனால் ேனக்கு பிரசசிவனகள 
ைரும்த்பாது மட்டும்ோன 
அைளிடம் த்பாைான. 
அைளும் அைனுவடய 
பிரசசிவனகளில் உேவினாள. 
எனினும் அைன ேனது முேல் 
மவனவிவய ஒருத்பாதும் 

தநசிக்கதை இல்வல. ஆனால் அைத்ளா அைனமீது மிகவும் 
தந்ம் வைத்திருந்ோள. அைனது எல்லா தேவைகவ்ளயும் 
அைள கைனித்து சகாண்டாள.

ஒருநாள அைன மரணப் ்படுக்வகயில் விழுந்ோன. 
ோன இ்றக்கப்த்பாைவே உணரந்துவிட்டான. ோன இ்றந்ே 
பின ேனனுடன இருக்க ஒரு மவனவிவய விரும்பினான. 
எனதை ேனனுடன ைர யார ேயாராய இருக்கி்றாரகள என 
அறிந்துசகாள்ள விரும்பினான.  ோன அதிகம் தநசித்ே 
நானகாைது மவனவிவய அவழத்ோன.

அைத்ளா அதிரடியாக மறுத்துவிட்டு அைவன விட்டு 
நீஙகினாள. அைன ேனது மூன்றாைது மவனவிவய 
அவழத்ோன. அைத்ளா “நீதயா ்ாகப்த்பாகி்றாய. நான 
தைறு ஒருைருடன த்பாகப் த்பாகித்றன” எனறு கூறிவிட்டு 
ச்னறுவிட்டாள. பி்றகு ேனது இரண்டாைது மவனவிவய 
அவழத்துக் தகட்டான. அைளும் “்ாரி எனனால் உன 
கல்லவ்ற ைவரக்கும் மட்டும்ோன ைரமுடியும். கவடசி 
ைவர உனனுடன ைரமுடியாது” எனறு மறுத்துவிட்டாள.

சநாந்துத்பான அைன இேயம் ே்ளரந்து த்பானது. 
அப்த்பாது ோன அைனது முேல் மவனவியின குரல் 
ஒலித்ேது. “நீ எஙதக த்பானாலும் நான உனனுடதன 
இருப்த்பன. உனனுடன நான கண்டிப்்பாக ைருதைன” 
எனறு ச்ானனாள. ஆனால் அைத்ளா எலும்பும் தோலுமாக 
்ாகும் ேருைாயில் இருந்ோள. காரணம் அைன அைவ்ள 
்ரியாககைனித்துக் சகாள்ளாேதுோன. அைன ைருந்தினான. 
‘நான நன்றாக இருக்கும் த்பாதே உனவனயும் ்ரியாகக் 
கைனித்திருக்க தைண்டும். ேைறிவிட்தடன.’ எனறு 
அழுோன. அந்ே ைருத்ேத்திதலதய மரித்தும் த்பானான.

உண்வமயில் நம் அவனைருக்குதம இந்ே நானகு மவனவியர 
உள்ளனர. நானகாைது மவனவி நமது உடம்பு. நாம் எனனோன 
ைாழ்நாள முழுக்க நன்றாகக் கைனித்துக் சகாண்டாலும் 
கவடசியில் நம்முடன ைரப்த்பாைதில்வல. நாம் இ்றந்ேதும் 
அதுவும் அழிந்து த்பாகி்றது.

மூன்றாைது மவனவி நமது ச்ாத்து சுகம்ோன. நாம் 
மவ்றந்ேதும் அவை தைறு யாருடதனா ச்னறுவிடுகின்றன. 
நமது இரண்டாம் மவனவி என்பது நமது குடும்்பம் மறறும் 
நண்்பரகள. 

அைரகள நமது கல்லவ்ற ைவரயில் ோன நம்முடன 
வகதகாரப்்பாரகள. அேறகுதமல் நம்முடன கூட 

ைரப்த்பாைதில்வல. நாம் கைனிக்காமல் விட்ட முேல் 
மவனவி நமது ஆனமா. நாம் நன்றாக இருக்கும் த்பாது 
நம்மால் கைனிக்கப்்படாமல் நலிந்து சிவேந்து த்பாய 
இருந்ோலும் நம்முடன இறுதி ைவர கூட ைரப்த்பாைது 
நமது ஆனமாோன. எனதை நம் ஆனமாவை எப்த்பாதும் 
சி்றப்்பாகப் த்பணுதைாம்.

ஒன்பது  ம்கசாடிககு உணவு உண் நசா்சாளு�ன்ற பிரமு்கர்்கள்!
நாடாளுமன்றத்திறகு ைருவக ேரும் நாடாளுமன்ற 

உறுப்பினரகள, அவமச்ரகள 
மறறும் பிரமுகரகளின உணவு 
மறறும் குடி்பானஙகளுக்காக 
மாத்திரம் கடந்ே ஆண்டு சுமார 
9 தகாடி ரூ்பா ச்லவிடப் 
்பட்டுள்ளோக ்பாராளுமன்ற 
ேகைல்கள சேரிவிக்கின்றன. 
இதேதைவ்ள 

ந ா ட ா ளு மன ்ற த் தி ல் 
ச்யற்படுகின்ற குழுக்களுக்கு 
்மூகமளிக்கும் அர் அதிகாரிகளுக்கும் இஙதகதய உணவு 
விநிதயாகிக்கப்்படுைது குறிப்பிடத்ேக்கது. 

இதேதைவ்ள, நாடாளுமன்றத்தில் உணவு ச்பாருட்களில் 
முனசனடுக்கப்்படுகின்ற தமா்டிகள மறறும் வீண் 
விரயஙகவ்ள ேவிரப்்பேறகு, நாடாளுமன்ற ச்யலா்ளர 
நாயகம் ்பல்தைறு நடைடிக்வககவ்ள முனசனடுத்துள்ளார.

க்கசாமரசானசா தடுப்பூசி க்லுத்திகக்கசாள்்சாமதசார்
 இலஙவகயில் இதுைவர 20 ையதுக்கு தமற்பட்ட 11 இலட்்த்து 

70 ஆயிரம் த்பர எந்ேசைாரு சகாவிட் ேடுப்பூசிவயயும் ச்பறறுக் 
சகாள்ளவில்வல என உளநாட்டலுைல்கள இராொஙக அவமசசு 
சேரிவித்துள்ளது. 20 சோடக்கம் 29 ையதுக்கிவடப்்பட்டைரகளில் 
719,000 த்பரும், 30 சோடக்கம் 60 ையதுக்கிவடப்்பட்டைரகளில் 
03 இலட்்த்து 86 ஆயிரத்து 408 த்பரும், 60 ையதுக்கு 
தமற்பட்டைரகளில் 64,234 த்பரும் சகாவிட் ேடுப்பூசிவய ச்பறறுக் 
சகாள்ளவில்வல என்பது சேரியைந்துள்ளது.

க்ஙகு மநசாயசா்ர்்களின எணணிக்்க அதி்கரிப்பு
ெனைரியில் மாத்திரம் நாட்டில் 7,702 சடஙகு 

தநாயா்ளரகள இனஙகாணப்்பட்டுள்ளோக தேசிய சடஙகு 
கட்டுப்்பாட்டு பிரிவு சேரிவித்துள்ளது.

கடந்ே ஆண்டு ெனைரியில் 2,122 சடஙகு தநாயா்ளரகள 
மட்டுதம அவடயா்ளம் காணப்்பட்டதுடன, இந்ே 
ைருடத்தில் சடஙகு தநாயா்ளரகளின எண்ணிக்வகயில் ்பாரிய 
அதிகரிப்பு ஏற்பட்டுள்ளோக சேரிவிக்கப்்படுகின்றன. கடந்ே 
ைருடம் ெனைரி மாேத்வே விட இவைருடம் 5,580 சடஙகு 
தநாயா்ளரகள கூடுேலாக அவடயா்ளம் காணப்்பட்டுள்ளனர.

 

சிந்தனை செய் மைமம

துன்பத்தில் துவள்வோரின துயர் துடைக்க  
துணி்வோடு எ்்போதும் ்பணி செய்வோம் 
இன்பத்தில் வோழ்ந்திை்வ நன சநறியில் 
இதயத்து விருப்்போடு துடை புரி்வோம்! 

84

நல்லன்த செொலகிம�ொம்

பொரொட்டும�ொம்! வொழ்த்துகிம�ொம்!!

ஞொபகம் வருகி�்தொ?

சநஞ்சுக்கு நீதி

்தகவல களஞ்சியம்

1952ம் ஆண்டில் ்பயிறசி ச்பற்ற இலஙகயின முேலாைது 
ச்பண் ஆசிரிவயகள, சிலா்பம் ஹம்்ா ஆலிப், அளுத்கம 
்பாத்திமா ் கரியா, தும்புளுைாை ஆமினா உம்மா ோெுதீன, 
நிந்ேவூர வமமூனா காேர (்பட உேவி: உடுசேனிய வேயிப்) 

இந்து ்மய 
கலா்ார அலுைல்கள 
திவணக்க்ளத்தின 
புத்ேக சைளியீடுகளின 
கண்காட்சி 
சகாழும்பு ேமிழ் 
்ஙக ்ஙகரப்பிளவ்ள 
மண்ட்பத்தில் 
கடந்ே ்னி, ஞாயிறு 
இரண்டுதினஙகள 
நவடச்பற்றன. 
இப்புத்ேக கண்காட்சிவய 
தி்றந்து வைத்ே தமல் 
மாகாண ஆளுநர தக. 
சி. தலாதகஸ்ைரன, 
மறறும் ்பணிப்்பா்ளர 
அ. உமாமதகஸ்ைரன, 
தில்வல நடராொ, 
விதைகானந்ே ்வ்ப 
உ்ப ேவலைர ைானதி 
ரவீந்திரன, மிஷன 
ேவலைர ஸ்ரீமத் சுைாமி 
அக்ஷராத்மனாந்ேஜீ 
மகராஜ், ஆகிதயார 
கண்காட்சிவய 
்பாரவையிடுைவே 
காணலாம்.

மூத்ே எழுத்ோ்ளர  
சேளிைத்வே தொ்ப்பின 
88ஆைது பி்றந்ே 
தினம் கடந்ே 16ஆம் 
திகதியனறு  சகாழும்பு 
சகாட்டாஞத்வன  
நியூ வைஷணவி 
திருமண மண்ட்பத்தில 
நவடச்பற்றத்பாது ....

மகன, மகள மறறும் த்பரப்பிளவ்ளகளுடன தொ்ப் ேம்்பதிகள
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73 tajpYk; 
Foe;ij ngw;w 
rg;spd; 

Nkhdhyprh Xtpak; mjpfk; fhl;rpf;F itj;J 
,g;NghJ mjd; epwk; kq;fyile;J tpl;lJ. 
cz;ikapy; ,e;j tpiy kjpg;G kpf;f Xtpaj;ij tpl 
lhtpd;rpapd; khztd; xUtuhy; 

jPl;lg;gl;l efy; Nkhdhyprh 
Xtpak; ghJfhf;fg;gl;L 
tUtjhy; mJ mriy 
tplTk; epwk; kq;fhky; 
,d;Wk; GJg;nghypNthL 
fhzg;gLfpwJ. mjhtJ 
lhtpd;rp jPl;ba 
Nkhdhyprhit tplTk; 
,e;j efy; Nkhdhyprh 

,sikahf njupAk;. 
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Nfypahf ele;j ngz; Gul;rp

cyfg; gpugyk; ngw;w eifr;Rit ebfu; 

rhu;yp rg;spDf;F nkhj;j 11 Foe;ijfs;. 

Mdhy; %j;j Foe;ijf;Fk; ,isQa Foe;ijf;Fk; 

,ilapyhd taJ tpj;jpahrj;ij Nfl;lhy; 

Mr;rupag;gLtPu;fs;. 

rg;spdpd; %j;j kfdpd; ngau; Nehu;khd; ];ngd;ru; 

rg;spd;. 1919 Mk; Mz;L gpwe;j me;jf; Foe;ij 

%d;W ehl;fspNyNa capupoe;Jtpl;lJ. ,g;NghJ 

capNuhL ,Ue;jhy; mtUf;F taJ 102.

Mdhy; rg;spdpd; filrp kfDf;F fpl;lj;jl;l 

,jpy; ghjp taNj MfpwJ. ebfUk; 

,iraikg;ghsUkhd fpwp];Nlhgu; 

rg;spd; gpwe;jJ 1962 Mk; Mz;L. 

,g;NghJ mtUf;F taJ 59. rg;spdpd; 

%d;whtJ kidtpahd Cdh 

XieYf;Nf ,tu; gpwe;jhu;. 

fpwp];Nlhgu; rg;spd; gpwf;Fk;NghJ rhu;yp 

rg;spDf;F taJ 73. fpwp];NlhgUf;F 15 

taJ ,Uf;Fk;NghJ 1977 Mk; Mz;L 

jdJ 88MtJ tajpNyNa rhu;yp 

rg;spd; kuzpj;jhu;.    

mriy tplTk; 
ghJfhf;fg;gLk; efy;

vk;ik tpl;L 
tpyFk; epyT

eahfuhtpy; ,Ue;J Fjpj;jtu; tOf;fp tpOe;J gyp 

Rtpl;ru;yhe;ij fiyf;f 
Kad;w flhgp

nghg;gp yPr;> eahfuh 

ePu;tPo;r;rpapy; ,Ue;J 

Fjpj;J rhfrk; Gupe;j ,uz;lhktu;. 

177 mb cauj;jpy; ,Ue;J xt;nthU 

jUzj;jpYk; MW kpy;ypad; fd msT 

ePu; ghAk; me;j gaq;fu ePu;tPo;r;rpapy; 

,Ue;J gPg;gha; xd;wpd; cjtpNahNl 

mtu; ,e;j rhfrj;ij epfo;j;jpdhu;. 

1911 Mk; Mz;L ntw;wpfukhf me;j 

rhjidia Gupe;j gpd; C&uhfr; nrd;W 

jdJ rhfj;ij gw;wp $w Muk;gpj;jhu;. Mdhy; 

ghUq;fs; 1926 Mk; Mz;L nghg;gp yPr;> 

epa+rpyhe;J nrd;wpUe;jNghJ XnuQ;r; 

goj; Njhypy; tOf;fp tpOe;J 

capupoe;jhu;.     

epyT g+kpia tpl;L Mz;Lf;F 3.8 nrd;b 

kPw;wu;fs; tpyfpr; nry;fpwJ. 4.5 gpy;ypad; 

Mz;LfSf;F Kd;du; nrt;tha; fpufj;jpd; msT 

nfhz;l tpz; nghUs; xd;W NkhjpNa epyT 

Njhd;wpajhf ek;gg;gLfpwJ. mg;NghJ g+kpapy; 

,Ue;J ntWkNd 22>500 fpNyhkPw;wu; J}uj;jpy; 

jhdhk; epyT ,Ue;jJ. Mz;Lf;F Mz;L tpyfpr; 

nrd;W ,g;NghJ epyT g+kpapy; ,Ue;J 402>336 

fpNyhkPw;wu; J}uj;jpy; ,Uf;fpwJ. 

tpQ;Qhdpfspd; fzpg;Gg;gb epyT njhlu;e;J 

g+kpapy; ,Ue;J tpyfpagb #oy;fpwJ. ,jid 

vkJ tpuy; efk; tsUk; Ntfj;jpd; msT vd;W 

nrhy;yyhk;. epyT ,y;yhky; Nghdhy; g+kp 

epiyaw;wjhf khwptpLk; mg;NghJ kdpju;fs; 

vd;d ve;j capu;fSk; tho;tJ rhj;jpakpy;yhj 

xd;W jhd;. mjw;fhf ,g;NghJ gag;glj; 

Njitapy;iy. mJ epfo;tjw;F gy gpy;ypad; 

Mz;Lfs; vLj;Jf; nfhs;Sk;. vg;gbNah 

kdpjDf;F mopT epr;rk;. 

பிர்தௌஸ்
சஞசசாரம்
பூக�சாள

ypgpa Kd;dhs; ru;thjpfhup Kmk;ku; flhgp Rtpl;ru;yhe;J 
ehl;il fiyj;JtpLk;gb If;fpa ehLfs; rigapy; 

jPu;khdk; nfhz;lte;j fijia vd;dntd;W nrhy;tJ. 
jdJ ,U Ntiyf;fhuu;fis jhf;fpajhf n[dPth              

nghyp]hu; 2008 Mk; Mz;L flhgpapd; kfd; kw;Wk; kfdpd; 
kidtpia ifJ nra;J ,uz;L ehs; rpiw itj;jdu;. 
Nfhgkile;j flhgp> cs;ehl;by; ,Uf;Fk; Rtp]; ehl;bd; 
ne];l;Ny> V.gp.gp epWtdq;fis %bdhu;. VNjNjh fhuzk; $wp 
,U Rtp]; tu;j;jfu;fis ifJ nra;jhu;> ,U ehLfSf;Fk; 
,ilapyhd tu;j;jf tpkhdq;fis uj;Jr; nra;jhu;> Rtp]; 
tq;fpfspy; ,Ue;j Rkhu; 5 gpy;ypad; nlhyu; gzj;ij thg]; 
ngw;whu;. ,j;jid nra;Jk; mtuJ Nfhgk; mlq;ftpy;iy.

I.ehTf;Fr; nrd;W gupe;Jiu xd;iw rku;g;gpj;jhu;. 
mjhtJ Rtpl;ru;yhe;jpd; ,j;jhyp NgRk; kf;fs; thOk; 
gFjpia ,j;jhypaplKk;> n[u;kd; nkhop NgRk; kf;fs; thOk; 

gFjpia n[u;kdplKk; gpnuQ;r; NgRk; kf;fs; thOk; gFjpia                
gpuhd;]plKk; nfhLj;J me;j ehl;il fiyj;Jtpl Ntz;Lk; 
vd;W Nfl;Lf;nfhz;lhu;.  

,J I.eh tpjpfSf;Nf KuzhdJ vd;W flhgpapd; 
Nfhupf;ifia me;j mikg;G epuhfupj;Jtpl;lJ.  
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பரீட் இகபபால்
யபாழ்பபபாணம்

யபாழ. முஸ்ஸிம் 
வட்்பாரத்தில் 

கல்விச் செல்வத்்தை 
உருவபாககுவதைறகபாக 
ஒஸ்்பானியபா கல்லூரி, 
கதீஜபா கல்லூரி 
ஆகியவற்றை 
ஸ்தைபாபி்பபதைறகு அயரபாது 
உ்ைத்தைவரகளுள் 
ஒருவர எம்.எம்.
சுல்தைபான்.

யாழபொணம் ச�ானகத் பெருவில் பகௌ்ரவைான 
குடும்ெத்தில் முஹம்ைது அலிைம்ரக்கார் - முஹம்ைது கனி 
ெம்ெதியினருக்கு 1909 ஆம் ஆண்டு ஓகஸ்ட் ைாெம் 19 
ஆம் திகதி சுல்ொன் பிறநொர்.

சுல்ொன் ெனது ஆ்ரம்ெக் கல்விமய யாழ ைஸ்ற உத்தீன் 
ொட�ாமை, யாழ, ைத்திய கல்லூரி, யாழ இநது கல்லூரி 
ஆகிய கல்லூரிகளில் கற்றார், யாழ இநது கல்லூரியிலிருநது 
�ட்டக் கல்லூரிக்கு ப�ன்றார். சுல்ொன் சித்தியமடநது 
வழக்கறிஞ்ரானார்.

வழக்கறிஞரும் ப�ாத்ொரிசுைான சுல்ொன், 
அக்காைத்தில் யாழ முஸ்ஸிம் வட்டா்ரத்தில் மிக்க 
பி்ரெல்யைான �ட்டத்ெ்ரணி எஸ்.எம். அபூெக்கர் (கைாநிதி 
ஏ.எம்.ஏ. அஸீஸ் அவர்களுமடய வாபொ) அவர்களிடை 
ஜுனிய்ராக ;இமணநொர். ஜுனிய்ராக இமணநது 
ெணி புரிநெ சுல்ொன் மீது �ட்டத்ெ்ரணி எஸ்.எம். 
அபூெக்கருக்கு �ல்ைபிபபி்ராயம் ஏற்ெட்டது. 1939 இல் 
வழக்கறிஞரும் ப�ாத்ொரிசுைான சுல்ொன் �ட்டத்ெ்ரணி 
எஸ்.எம். அபூெக்கரின் ைகள் ஸரீொமவ திருைணம் 
ப�யொர். சுல்ொன் ஸரீொ ெம்ெதியினர் முத்ொன ஆறு 
ஆண் பிள்மளைகமளையும் மூன்று பெண்பிள்மளைகமளையும் 
பெற்பறடுத்ெனர்.

வழக்கறிஞர் சுல்ொனின் ைாைா �ட்டத்ெ்ரணி எஸ்.எம்.
அபூெக்கர், யாழ ைா�க்ர �மெயின் ஓர் உறுபபின்ராவார். 
ைாைனார் எஸ்.எம். அபூெக்கர் காைைானமெயடுத்து 1950 
இல் �மடபெற்ற இமடத் செர்ெலில் சொட்டியின்றி 
ஏகைனொக வழக்கறிஞரும் ப�ாத்ொரிசுைான சுல்ொன் 
யாழ. ைா�க்ர �மெயின் ஓர் உறுபபின்ரானார்.

யாழ முஸ்ஸிம் வட்டா்ரத்தின் �ன்மை கருதி அ்ரசியல் 
பொடர்புமடய ஸ்ொெனைான அகிை இைஙமக 
முஸ்ஸிம் லீக் கிமளை ஸ்ொெனத்மெ யாழ முஸ்ஸிம் 
வட்டா்ரத்தில் �ட்டத்ெ்ரணி சுல்ொன் உருவாக்கினார். அென் 
ெமைவ்ராகவும் சுல்ொன் இயஙகினார்.

அகிை இைஙமக முஸ்ஸிம் லீக்கின் உெவியுடன் 
சுல்ொன் பவளி�ாட்டு முஸ்ஸிம் செ்ரறிஞர்கமளை 
வ்ரவமழத்து ஆண்டு சொறும் பகாண்டாடும் மீைாத் 
விழாக்களில் சிறபபு இஸ்ைாமிய ப�ாற்பொழிவுகமளை 
மீைாத் சைமடகளில் முழஙக மவத்ொர். யாழ முஸ்ஸிம் 
ைக்கள் ைத்தியில் அ்ரசியலிலும் �மூக ச�மவயிலும் 
முஸ்ஸிம் லீக் ஸ்ொெனம் பி்ரெல்யம் அமடநெது.

1945 ஆம் ஆண்டு ஆ்ரம்பிக்கபெட்ட முஸ்ஸிம் 
கல்விச் �காய நிதியின் பி்ரதி நிதியாகவும் சுல்ொன் 
நியமிக்கபெட்டார்.

சுல்ொன், யாழ முஸ்ஸிம் கல்விச் �மெயின் 
ெமைவ்ராக இருநது, ஒஸ்ைானியா கல்லூரிமயயும் கதீஜா 
கல்லூரிமயயும் ஸ்ொபிபெெற்கு ெை வருடஙகளைாக 
அய்ராது அரும்ொடுெட்டவர்களில் ஒருவர் என்ெதும் 
குறிபபிடத்ெக்க விடயைாகும்.

1951 இல் யாழ முஸ்ஸிம் �ன�மூக நிமையத்மெ 
குவாஸி சுல்ொன் உருவாக்கி அென் சொ�க்ராக இறுதி 
வம்ர கடமையாற்றியுள்ளைார்.

1951, 1954 ஆகிய வருடஙகளில் �மடபெற்ற ைா�க்ர 
�மெ செர்ெல்களிலும் சொட்டியின்றிசய ஏகைனெனாக 
சுல்ொன் பெரிவு ப�யயபெட்டார்.

சுல்ொன் 1950 ஆண்டு முெல் 1973 வம்ர குவாஸியாக 
ப�யற்ெட்டார்.

குவாஸி சுல்ொன் ைண்கும்ொன் பவள்மளைக் கடற்கம்ர 
ெள்ளிவா�ல் ெரிொைன �மெயின் ெமைவ்ராக நீண்ட 
காைம் ெணியாற்றியுள்ளைார்.

1954 ஆம் ஆண்டிற்கு பின்னர் �மடபெற்ற செர்ெலில் 

சவறு எவ்ராவது முன்வநது செர்ெலில் 
சொட்டியிடுவெற்கு வ�தியாக 
குவாஸி சுல்ொன் செர்ெலிலிருநது 
ஒதுஙக நிமனத்ொர். �ண்ெர்களும் 
ைக்களும் விடவில்மை ைக்கள் வலிநது 
சகட்டார்கள். ைா�க்ர �மெத் செர்ெலில் 
சொட்டி இடுைாறு சவண்டினார்கள். 
ைக்களின் சவண்டுசகாமளை ஏற்று 
அடுத்து வநெ மூன்று செர்ெல்களிலும் 
சொட்டியிட்டு அசைாக 
பவற்றியீட்டினார். 

யாழ, �க்ர�மெ , ைா�க்ர �மெயாக 
ெ்ரம் உயர்த்தும் ச�ாக்குடன் உள்ளு்ராட்சி 
ச�மவ கமி�னால் அனுபெபெட்ட 

எல்மை நிர்ணய வி�ா்ரமணக் குழு 
முன்னிமையில் கடுமையாக வாொடி யாழ. 

முஸ்ஸிம்களுக்காக ைா�க்ர �மெயில் இரு 
வட்டா்ரஙகமளை பெற்றுக் பகாடுத்ொர்.
யாழ ைா�க்ர �மெயின் ெமிழ ைக்களின் 

�ன்ைதிபமெ பெற்று 1955 ஆம் ஆண்டு யாழ 
ைா�க்ரத்தின் முெைாவது முஸ்ஸிம் சைய்ராக குவாஸி 
சுல்ொன் சொட்டியின்றி பெரிவு ப�யயபெட்டார். குவாஸி 
சுல்ொன் சைய்ராக இருநெ காைத்தில் ப�யெ ச�மவயும், 
ச�ர்மையான நிர்வாகத்மெயம் யாழ ைா�க்ர ைக்கள் 
ொ்ராட்டினார்கள்.

1957 ஆம் ஆண்டு அ்ர�ாஙகஙகத்தினால் முெைாவொக 
ஆ்ரம்பிக்கபெட்ட ெள்ளிவா�ல் ப�ாத்து நிர்ணய�மெ 
(வக்பு�மெ) யில் ஏழு செர் பகாண்ட உறுபபினர்களில் 
சுல்ொனும் ஒருவ்ராக நியமிக்கபெட்டார் என்ெது 
குறிபபிடத்ெக்க விடயைாகும்.

குவாஸி சுல்ொன் 1950 ஆம் ஆண்டு முெல் 1966 ஆம் 
ஆண்டு வம்ர இருநது யாழ ைா�க்ர �மெ உறுபபினர் 
ெெவியிலிருநது குவாஸி ெெவிமய பொடர்வெற்காக 
இ்ராஜினாைா ப�யொர் என்ெது குறிபபிடத்ெக்க 
விடயைாகும். 1966 இல் குவாஸியாக இருபெவர் 
அ்ரசியலில் ஈடுெடக் கூடாது எனும் புதிய �ட்டம் 
அமுலுக்கு வநெொல் குவாஸி ெெவிக்கு முெலிடம் 
பகாடுத்ொர். இது வ்ரசவற்கத் ெக்க விடயைாகும். (குவாஸி 
என்ெது முஸ்லிம் ெனியார் �ட்டத்தில் நீதிச்ச�மவ 
ஆமணக்குழுவால் அஙகீகா்ரம் அளிக்கபெட்டவர். 
கணவன், ைமனவிக்கிமடயிைான பி்ரச்சிமனகமளை தீர்த்து 
மவத்ெல், விவாக்ரத்து �ம்ெநெைான விடயஙகமளை தீர்த்து 
மவத்ெல் ஆகியவற்றுக்குப பொறுபொனவர்.)

அ்ர� கருை பைாழி ெற்றியும் இநெ விடயத்தில் 
முஸ்ஸிம்களின் நிமை என்ன என்ெது ெற்றியும் 
ஆ்ராயவெற்காக 1955 ஆண்டு டி�ம்ெர் ைாெம் 
அகிை இைஙமக முஸ்ஸிம் லீக்கினால் ஒழுஙகு 
ப�யயபெட்ட ைா�ாட்டில் குவாஸி சுல்ொன் 
முஸ்ஸிம்களின் ொயபைாழி ெமிழ என்றும் சிஙகளை 
பைாழியுடன் �ை அநெஸ்து பகாடுக்க சவண்டும் 
என்றும் வலியுறுத்தி கு்ரல் எழுபபினார். இெற்கு 
பெரும்ொன்மை ஆெ்ரவு கிமடக்காெ சொதும் 
சிஙகளை பைாழிசய அ்ர� கருை பைாழியாக சவண்டும் 
என பெரும்ொன்மை அஙகத்ெவர்களினால் 
நிமறசவற்றபெட்ட தீர்ைானத்தில் மகச்�ாத்திடாைல் 
ைெத்ொல் சவறுெட்டாலும் இனத்ொல் �ாம் ெமிழச்ர 
என்று கூறி குவாஸி சுல்ொன் அநெ ைா �ாட்மட விட்டு 
பவளி�டபபு ப�யொர்.

இநெ ப�யதி �கை பி்ரெை ப�யதித்ொள்களிலும் 
முன் ெக்கத்தில் பகாட்மட எழுத்துக்களில் 
பி்ரசு்ரைாகியிருநெது.

குவாஸி சுல்ொன் பவளி�டபபு ப�யது 
பகாழும்பிலிருநது திரும்பியதும் யாழ புமகயி்ரெ 
நிமையத்தில் ெமிழ ைக்களைாலும் ைா�க்ர �மெ 
உறுபபினர்களைாலும் 
ைகத்ொன வ்ரசவற்பு 
அளிக்கபெட்டது.

குவாஸி சுல்ொன் 
யாழ முஸ்ஸிம்களுக்கு 
கல்வி, �ைய, அ்ரசியல் 
சொன்ற ெை துமறகளில் 
�ற்ெணியாற்றியுள்ளைார் 
என்றால் மிமகயாகாது. 
குவாஸி சுல்ொன் 1977 
ஆம் ஆண்டு பெப்ரவரி 
ைாெம் ைாெம் 19 ஆம் திகதி 
ெனது 67 ஆவது வயதில் 
காைைானார்.   

யாழ்ப்ாணத்தில் 
மேயர் ்தவியய

அலங்கரித்த எம். எம். சுல்ததான்
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பெடுங்கணக்கில் மீதவனுக்கு 
பெருக்்கமில்மலை. அவனது ெள்ளி ொட்கள் 
ெலை பெடுங்கணக்குப  ெரீடமசையால் 
பதாமலைந்திருக்கின்றன.

வீைா, அட்டவமண மீது பவறித்துப 
ொரத்தான. அவனது பெற்றிக் ்கண்ணிலிருந்து 
தி்ரண்்ட அக்னிப பொறி பெடுங்கணக்கு 
அட்டவமணயின மீது அ்டரந்தது.....''அ
க்கினிக்குஞபசைானறு ்கண்்்டன.  அமத 
அஙப்காரு ்காடடி்லைார பொந்திம்ட 
மவத்்தன.......'அசைரீரித்துக்  ப்காண்டிருந்தது.

குருவானவள் ைனனமி்டக் ப்காடுத்த 
ொ்டப ெ்ரபபின ்ைல் அவன சுய விசைா்ரமண 
பசையயவும் பதா்டஙகி விட்டான. சைத்தி்ர 
சிகிசமசைக்்கா்ரனா்க எனக்கு முன ்தானறினான. 
அவன பிஞசு வி்ரல் சிவபபு பெனசிலைால் 
அடசை்ரங்கள் சிலைவற்றுக்கு வட்டமிட்டான;. 
்வறு சிலைவற்ம்றக் குறுக்குக் ்்காடடினால் 
பவடடி விடுகி்றான. இனனும்  சிலைவற்ம்ற 
நி்றப்ெனாவால் ைாற்றுகி்றான... மூன்றாம் 
ொள்,

ஙா, ஙி, ஙீ, பங, ்ங, மங, பஙா, ்ஙா, 
பஙௌ.... அடசை்ரங்களுக்கு வட்டமிட்டான. 
அடுத்த ொள், ஞீ,்ஞ,மஞ,்ஞா,பஞௌ......
எனெவற்றுக்கும் வட்டமிட்டான.

வீைா....பி்றப்காரு ொள் அவனது சுய 
அடசை்ரப ெயிற்சி பதா்டரந்த்ொது கீழவரும் 
எழுத்துக்ளுக்குக் குறுக்்கா்க பவடடி விட்டான. 
ஓள, ப்கௌ, பஙௌ,பசைௌ, பஞௌ, ப்டௌ, 
பணௌ, பதௌ,பெௌ,                            பெௌ,
பைௌ,பயௌ,ப்ரௌ,பலைௌ,பவள,பழள,பளௌ
,ப்றள,பனௌ. ்ைலைதி்கைான ஒரு ெயிற்சியும் 
கீ்ழ ்காணபெட்டது. அவன குறுக்குக் 
்்காடிட்டதற்கும் ெயிற்சி பசையததற்குமிம்ட்ய 
அதி்க ்காலைம் இம்டபவளி இருக்்கவில்மலை.

அவமவயார
்கவு்ரவம்
சைவுக்கியம்
ைவுனம்
ெவுரணமி
யவவனம்
வவவால்
 இப்ொபதல்லைாம்  அவனது குருவான 

வமளவி்டவும் ொன தான அவனது சுய 
ெயிற்சியால் ொதிக்்கபெடடிருக்கி்்றன.

இனபனாரு த்டமவ வீைாமுவின 
பெடுங்கணக்குப ெயிற்சியில் ஊணாவுக்கு 
இ்ரடம்ட வட்டமிடடிருந்தான. ஏனபெடிச 
பசையதான. ஊணா உயி்ரல்லைவா. உயிரில் 
எபெடிக்ம்க மவபெது? இது சைாத்தியைா? 
மும்றயானதா?

குருவானவள் ்கண்டிருந்தால் எனனவாகும்? 
ொன குழம்பிப ்ொ்னன. அவன பதளிவா்க்வ 
இருந்தான.

ொன தூஙகி வழியும் ்கணங்களில் என 
தூக்்கத்தின மீது அவன விரிவும்ர நி்கழத்தத் 
பதா்டஙகி விடுவான.

இ - ஈ, குறில்-பெடில் பதா்டரபு 
பொருத்தமில்மலை எனொன. அட்டவமண 
முழுவதும் ்தடித் ்தடிக் ்காடடுவான. 
இதுசைரி.....இது பிமழ....எனொன.

உயிர ெத்தா? ெனனிப்ரண்்டா? எனொன... 
குருவானவள் அட்டவமண முழுவதும் 

ைனனமி்டச பசைால்வது நியாயமில்மலை என்றான. 
எழுத்துக்்கமளச சைரியா்க உசசைரித்தெடி தூஙகிப 
்ொவான.....இபெடி்ய ொட்கள்....ெலைவாகும்.

ஒரு.....ொள் அட்டவமணமய ைாற்்ற 
்வண்டுபைன்றான. அவனது கு்ரலில் 
அழுத்தமிருந்தது...

ொன ஆம் எனத்தமலையாடடுவதா? 
இல்மலை, பைௌனித்து விடுவதா? 
ொபனனன...ெண்டிதனா?  இலைக்்கணியனா? 
பைாழியியலைாளனா? இல்மலை. ெல்்கமலைக்்கழ்கப 
்ெ்ராசைானா? அட்டவமணமய ைாற்றி 

அஙகீ்கரிக்்க. குருவானவள் மீது இ்ரக்்கம் 
சு்ரந்தது. அவளால் எனன பசையதி்ட முடியும் 
அவள் ெனுவமலை ஒபபுவிபெவள் ைடடும் 
தா்ன. இதற்்கா்க இப்ொதுதான ்ொ்ராடிச 
சைம்ெளமும் ப்காஞசைம் அதி்கரித்திருக்கி்றாள். 
அவள் ொவம். இவனது வினாக்ப்காத்து்களுக்கு 
அவளது ்களஞசியத்தில் ெதிலில்மலை.

வீைாமு  இனபனாரு ொள்  ்வறு சிலை 
அடசை்ரங்கமளச ்சைரத்திருந்தான.

அவனது ெ்டவடிக்ம்க்கள் எனக்கு 
ஆசசைரியமூடடின. ெனுவல்்களின முனெக்்கத்தில் 
முழுதாயுள்ள அட்டவமண மீது இவன 
ெ்டாத்தும் விசைா்ரமண சைரிபயன்றால்...? 
ெனுவ்லை பிமழயாயிடு்ை.....எனப்றாரு 
ஏக்்கமும் எனக்கு....

அவன வட்டமிட்டவற்ம்ற/ 
குறுக்குக் ்்காடிட்டவற்ம்ற/ 
இ்ரடம்டவட்டமிட்டவற்ம்ற/ 
்ைலைதி்கைா்கச ்சைரத்தவற்ம்ற 
மீண்டும் மீண்டும் ்ொட்டமிடடுக் 
ப்காண்டிருந்்தன. இந்த ்ொட்டம்  அவனது 
குருவானவளுக்கும் இருக்கு்ைா? அவளு்டன 
்ெசினாபலைனன?....... ்ெசிய்ொது 
ஏைாந்து ்ொ்னன. குருவானவளி்டம் 
வீைாமுவின சிந்தமனக்கு விருந்துமில்மலை, 
தூண்்டலுமில்மலை ஒரு பசைத்த ை்னாநிமலை...

ஆனால் அவன எனமனத்பதா்டரந்தான. 
அல்லைது ொன அவமனத் பதா்டரந்்தன.

அவன அம்டயாளமிட்டவற்ம்ற மீளவும் 
ொரத்்தன. ொன ்ெசசிலும் எழுத்திலும் 
இவற்ம்றப ெயனெடுத்துகி்்றனா?....
அபெடிபயன்றால், இமவ 'உ்றக்்க நிமலை 
எழுத்துக்்கள்'' அவனது ்்கள்ளிபயானறுக்கு 
இந்த ெதிமலைச பசைான்னன. அவன 
திருபதியு்றவில்மலை. ஒரு ெதிலுக்குப ெலை 
்்கள்வி்கள் அவனுக்குள் சி்றகு்கடடின....

குருவானவள் சி்றம்க பவடடித் திருத்தப 
ொரக்கி்றாள். ொ்னா வளரத்து திருபதியும் 
பெ்றப ொரக்கி்்றன...

'உ்றஙகும் எழுத்து எதற்கு?''
'அட்டவமணயின பெடடி்கமள நி்ரபபி 

ஒழுங்கமைக்்க'' ்ைலும் சுடடிக் ்காடடுகி்றான. 
'இதுக்கு ்ைல் இத வசசிருக்கு'' ொரத்்தன. 
அவனது அடசை்ர ஞானம் சைரிதாபனனக் ்கண்டு 
ப்காண்்்டன. 'ஊணாக்கு ்ைலைளாணா? 
''இதமன ஊவண்ணா என அவனது ஆயவு 
ைனதால் ஏற்்க முடியவில்மலை.

்ைலும் வீைாமுவி்டம் ்்கள்வி்கள் உண்டு. 
அ்ரவு ்ைல் குத்து வசசைா 'ர''எனறு எபெடி 
வரும்?

அ,இ  இருக்கி்றதுதா்ன. 'ஐ'' ஏன?
அ, உ  உள்ள்ொது 'ஒள'' எதற்கு?
அவனது ்்கள்வி்கள் முதிரந்தமவ.  
அவன சிலை பசைாற்்கமள ெயிற்சி 

பசையதிருந்தான.
ெஸ்....   ஜாயா.... ஷரிஅத்..  னுைான.....
இந்த எழுத்துக்்கள்  அட்டவமணயில் 

எங்்க? ொனும் ்தடி்னன. இல்மலை. ொவம் 
குருவானவள்  எனன விளக்்கம் ப்காடுபொ்ளா?

பி்றப்காரு ொள்  குருவானவளி்டம் ்்கட்டான. 
'இந்தளாணாமவ ஏன ஓணாவுக்குப ெக்்கத்தில் 
்ொடடு ஒள எனகி்றாங்க''

குருவானவள் அவன மீபதழுந்த 
பவறுபபுணரமவ அரிசசுவடி மீது 
்காடடியிருந்தாள். அவனது வட்டங்கள் மீது 
்்காழி முடம்ட்கமள அடுக்கியிருந்தாள். 
சிவபபுக் ்்காழி முடம்ட்கள்.

இவனுக்கு ்்காழி முடம்ட்கள் 
மீதும் குருவானவள் மீதும் இ்ரக்்கம் 
்கசிந்திருக்்க ்வண்டும். அல்லைது ்்காெம் 
பவடித்திருக்்க்வண்டும். அபெடி்ய உ்றஙகிக் 
்ொனான.

மீண்டும் அவன  21ஆம் நூற்்றாண்டில் 
்கண் விழித்த்ொது அ்த அரிசசுவடி. அ்த 
ெனுவல்்களின முழுபெக்்கத்தில்.  ைனம் 
வருந்தினான வீைாமு. வீைாமுவின மீமசை 
துடித்தது. அவனது ம்கயில் குறு வடிவிலைான 
புதிய அரிசசுவடி ஒளிரந்தது.

-	 ப�ொன்	மீரொ

கவிதை 
மாயவித்தை

புதிய அரிச்சுவடி

்கவிமத ஒரு ைாய வித்மத. பசைால் எனும் 
ைாயக்்்கால் ப்காண்டு ்கவி வித்மதக்்கா்ரர 
்காடடும் ைாய உலைகின ெடிைங்களாலைானது 
்கவிமத எனும் ைாயம்.

உலை்கம் ்தானறிய்காலைம் முதல் ்கவிமத 
அதன அரத்தச பசைறிமவ பவளிபெடுத்தி 
வரும் நுடெங்களும் நுணுக்்கங்களும் அ்டரந்த 
்கற்ெமன பவளி அல்லைது அனுெவ பவளிமிகுந்த 
அவதானிபபுக்குரியது. பசைால்பலைன்ற 
வித்மதக் ்கருவிமய வித்மதக்்கா்ரர அமசைத்து 
அமசைத்து அல்லைது சுழற்றிச சுழற்றிக் ்காடடும் 
விம்ெபவளியில் ஆயி்ரைாயி்ரம் ைாய ஜாலைங்கள் 
்காடடும் ்தாற்்றங்கள், ைாறும் ்காடசி்கள் 
உள்ளிழுக்கும் உணரவின தி்ரடசிமய அல்லைது 
்கவிசசிமய ்கவிமத வித்மதயில் அதி்கம்  பெயயக் 
்காணுகி்்றாம். ைாஜாயாலைக் ்கவிமதயிலும் 
்காணுகி்்றாம்.

பதலுஙகுக் ்கவிமத வ்ரலைாற்றில் முக்கிய 
அம்டயாளைா்கத் பதரிந்தவர அஜந்தா. 
பெனுைரத்தி விசுவொத சைாஸ்திரி (1929- –1998)
எனகின்ற அஜந்தா ை்ரங்கள் விழும் ்காடசி எனகி்ற 
முதல் ்கவிமதயி்லை்ய ்கவனத்மத ஈரத்தவர. 
கும்றவா்க எழுதி நிம்றவா்க நின்ற ்கவிசபசைால்லி.  
ஆந்தி்ர பி்ரொ ெத்திரிம்கயாசிரிய்ரா்கப 
ெணிபசையதவர.

தனது ்கவிமத்கள் பி்ரசு்ரைான பின தனக்கும் 
்கவிமதக்கும் எந்தவித பதா்டரபுமில்மலைபயன்ற 
்கருத்தும்டயவர ்கவி அஜந்தா. ெம்டபொளி 
இ்றந்து விட்டான என்ற்்காடொடு இதன 
சைாரபும்டய்த.

1997இல் சைாகித்யஅ்காபதமி 
விருதுபவன்ற 'ஸ்வபனலிபி'' 
(்கனவுபபி்ரதி)்கவிமதத் பதாகுபபு 
ெண்ெர குழாத்தின ்வண்டுதலின ்ெரில் 
பி்ரசு்ரைான ்கவிமத்கமள நிமனவு 
கூரந்பதழுதியது.

்கவி ்வகுண்்ட்ைா்கன பி்ரசைாத்(்ைா) 
பைாழிபெயரத்த அஜந்தாவின 
'ைாமய வித்மதக்்கா்ரன''வாசிபபின 
ைாயக்்கவிமததான.

்கண்ணாடிபயன்றால்
சுவற்றில் பதாஙகும் உ்டபலைனறு 
பொருளல்லை
உன ைனசசைாடசி எப்ொதும் 
உன பி்ரதிெலிபபின பினனாலிருக்கும் 
ைாயாஜாலை வித்மதக்்கா்ரன
எப்ொதும் வீ்ரம் பசைறிந்தகுதிம்ர வீ்ரன
எப்ொதும் உலைகின ்ர்கசியங்கமள
உம்டத்துத் தினனும் ஒரு ்்காைாளி
பவளியாளா்க ்கண்ணாடி உன 
உள்ளாழைான உலை்கம்
்கண்ணாடியில் மிதக்கும் பிம்ெங்கமள 
அ்கற்்ற முடியாது
அதனால்
ொ்ன ்கண்ணாடிக்குள் நுமழந்்தன
என பிம்ெம் இனி
்கண்ணாடிக் குள்ளில்மலை
ஆனால் ொன அஙகிருக்கி்்றன 
தனியாய உ்டலைற்று

பு்ராதனத்தின அதி்காமலை மீத்டரந்த ்கம்றயின ்ைல்
ெம்பிக்ம்கயின  ்வரச பசைால்மலைப பொழிந்தாள்

அவள் பெஞசுள் மீதைாயிருந்த அருள்ச பசைால்
ெம்பிக்ம்கயின விமதபபு
ெல்லைாயி்ரம்  அரத்தச பசைறி்வாடு விருடசைம் 
ப்காண்்டது
நிழலுைற்்ற அந்தரிபபின கீழ
இவ்ளாப்டாத்தவர்கள் அமலை ம்கயில்
்கரவத்தின மீக்ப்காண்ப்டழுந் ்காவி பவடம்கயில்  
அவிம்கயில் 
அதி்கா்ரத்தின சூழசசியின ்க்ரங்களில் ைாள்ம்கயில்

இவளி்டம் மீதைாயிருந்தபதாரு ஒற்ம்றச பசைால்
ஓளிச பசைால் ஞானச பசைால் வீரியச பசைால்
விடுதமலையின பெயரச பசைால்

விமதத்தாள் 
ெம்பிக்ம்கயின விமதபபு
ெல்லைாயி்ரம்  அரத்தச  பசைறிவில்  ை்கா விருடசைம் 
ப்காள் ்காலைம்
இனிபயாரு பு்ராதன அமைதியில் மீநிழல் அ்டரும்

ஒளவன் கவிதை 
          மீநிழலின் குரல்
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சங்கவி பிலிம்ஸின் ்கலாவிபூஷண விருது வழஙகிய விழா BMICH இல்

படங்கள்: 
எம்.நஸார், ருக்மல் ்க்மக்க
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தமிழகத்தோடு ததோடர்பு 
தகோண்டு கவிதத போடுவதில் 

மற்றும் அல்்ல கவிததகள் 
மூ்லம் உறவுகதை வைர்ததுக் 
தகோள்வதில் தெயற்பட்டு 
வருகினற ஒரு தபண்மணிதய 
அண்தமயில் ெந்தித்தோம்.

இவர், கவிமை ொடுவதில் 
வல்்லமைக் பகாண்ட முன்ாள் 
பி்ரதைச சமெ உறுபபி்ர் 
ொயிஷா ப�ௌெல்.  அவம்ரச் 
சந்தித்து உம்ரயாடியதில் 
கிம்டத்ை ைகவல்கமை ெரிைாறிக் 
பகாள்கித�ாம்.

உஙகள் ஊதைப் பற்றிக் 
கூறுஙக்ைன.

இயற்மக எழில் பகாஞ்சும் 
இ்லஙமகயில், வைஙகல் நிம�ந்ை 
மீனகள் காைல் ொடும் ைட்டக்கைபபு 
ைாவட்டத்தில் உள்ைது எ்து ஊர். இவ் 
ஊர் க்டல், வயல், குைம், ஆறு, ஓம்டகள் 
எ் அம்த்தும் சுற்றிவமைத்து 
இயற்மகமய ைனவசபெடுத்தி பகாண்ட 
ஓம்டஓ்ரைாக அமைந்துள்ைது. 
இஙகு மீ்ராஓம்ட எனனும் ஊர் 
அமைந்துள்ைது. புகழ் பூத்ை ொ்டகி 
மீ்ராஉம்ைா குடிமசயிடடு வாழ்ந்ைைால் 
இவ்வி்டத்துக்தக மீ்ராஓம்டஎ் பெயர் 
பெற்�து.

உஙகதை பற்றிய ஒரு சிறிய 
அறிமுகம் தோருஙகள்....

எனம்ப ெற்றிக் கூறுவைாக 
இருந்ைால் �ான மீ்ராதவாம்ட எனும் 
ஊரில் யாஸீனவாவா தசகுப்லபமெ, 
அகைது ப்லவ்மவ கதீஜா உம்ைா 
ஆகிதயாருக்கு ஆறு ஆண வாரிசுகள், 
மூனறுபெண வாரிசுகள். �ான அவர்களில் 
கம்டசிப பிள்மையாக பி�ந்து அதை 
ஊரில் கல்வி கற்று யுத்ைகா்லத்தில் 
இ்டம்பெயர்ந்து மீ்ராதவாம்ட 4 ஆலீம் 
வீதியில் கணவர், ைகள், ைகன எ் 
இரு குழந்மைகளின ைாயாக வாழ்ந்து 
வருகித�ன.

நுட்பம் குழுமததின ஐந்தோவது 
ஆண்தட முனனிட்டு 1001   கவிததகள் 
ததோகுப்தப தவௌியிட இருப்பதோக 
அறிந்்தோம். இது பற்றி கூறுஙகள்...!

ஆைாம் குழுைம் எனெமை வி்ட �ாம் 
எ்்லாம். இது இ்லஙமகயில் பி�ந்து 
வைர்ந்ை எல்த்லாம்ரயுதை சார்ந்ைது. 
இ்லஙமகயின முைல் நூல் என�ாலும் 
இைன பெருமை இ்லஙமக ைக்கமை 
தசர்ந்ைமவதய ஆகும். உ்லகில் ெ்ரந்து 
வாழும் சி�ந்ை கவிஞர்கமை ஒத்ர 
கூம்ரக்குள் எந்ை ொகுொடும் இனறி ஒனறு 
தசர்பெதை எைது த�ாக்கைாகும். ஆணகள், 
பெணகள், முஸ்லிம்கள், ைமிழர்கள் எ் 
பு்ரடடும் ெக்கம் எல்்லாம் கவிஞர்கள் 
இவர்கைா இவர்கைா எ் வியர்த்து 
ொர்க்க மவபெதும் ஒரு த�ாக்கதை. 
ெடிக்கும் தொது ை் ஒற்றுமை, ைகிழ்ச்சி, 
சை்ரசம் எ் உருவாகதவணடும் என� 
ஒரு சுய�்லமும்ைான எ்க்கு உணடு. 

ஏன என�ால் �ான எனறுதை இைம்தய 
எதிர்ொர்பெவர். இந்ைநூலில் ைஙகைது 
ஆக்கமும் இ்டம்பெ� தவணடும் எனறு 
விரும்புதவார் அவற்ம� ைாம் விரும்பிய 
ைம்லபபுகளில் 60-90 பசாற்களில் எழுதி 
அனுபெ்லாம். இவற்ம� வாடசப 
0752224507 இன ஊ்டாக அனுபெ்லாம்.

இ்லஙதகயில் முகநூலில் 
ஆைம்பிக்கப்பட்ட முத்லோவது 
நுட்பக் குழுமம் இதுவோகும். இதன 
தெயற்போடுகள் எனதனெனனெ? இததனெ 
நீஙகள் நிறுவிய ்�ோக்கம் எனனெ?

அருமையா் தகள்வி. இைம் �ான 
நிறுவக் கா்ரணம், �ான 2015 கா்லபெகுதில் 
முகநூலுக்குள் நுமழந்தைன. அனறில் 
இருந்து என இ்லக்கிய ெயணம் முகநூலில் 
பைா்டர்ந்ைது. அந்ை த�்ரம் இந்தியாவில் 
மூனறு முகநூல் குழுைஙகள் ைடடுதை 
இருந்ை். அவந்�ால் �்டாத்ைபெடும் 
தொடடிகளில் ெஙகு ெற்றி சானறிைழ், 
ெரிசுகள், விருதுகள் எ் பெற்த�ன. 
கா்லபதொக்கில் அக்குழுஙகளில் 
உறுபபி்்ராகி, நிருவாகியாகி, 
உெைம்லவர் என� பொறுபதொடு 
பசயல்ெடத்டன. பின 2017 �ான 
அமுைசு்ரபி பூச்தசாம்ல எனும் விழாக்களில் 
விருது பெ�வும் எ்து நூல்கமை 
பவளியி்டவும் கவிொ்டவும் பசனம் 
பசனறிருந்தைன. அபதொதுைான பைரிந்ைது 
எவ்வைவு கவிஞர்கள் ஆளுமைகள் 
இ்லஙமகயில் இருக்கி�ார்கள் எனறு. 
139 விருதுகள் அந்ைக்கா்லபெகுதியில் 
இ்லஙமகயருக்குக் கிம்டத்திருந்ைது. 
அம்த்மையும் �ான பகாணடுவந்து 
ஓட்டைாவடியில் முபபெரும் விழா 
மவத்து அதில் முன்ாள் முை்லமைச்சர் 
�ஸீர் ஹாபீஸால் வழஙக மவத்தைன. 
அபதொது ெ்ல ஆளுமைகள் 
தவணடிக்பகாண்டதுக்கமையதவ 
நுடெக் குழுைத்மை ஆ்ரம்பித்தைன. 
அது இனறு ஐந்துவரு்ட நிம�மவ 
எதிர்ொர்த்து காத்திருபெமை 
நிம்த்ைால் ஆச்சரியதை. இைனூ்டாக 
தொடடிகமை �்டாத்துகித�ாம். சி�ந்ை 
�டுவர்கமைக் பகாணடு பைரிவு பசய்து 
சானறிைழு வழஙகி வரு்ட இறுதியில் 
நிம்வுச்சின்ம் வழஙகி மவபதொம். 
அத்தைாடு பைாகுபபு நூல்கமையும் 
பவளியீடடு வருகித�ாம்.

குழுைத்தின த�ாக்கம் 
என்பவன�ால், ஆண, பெண, ைமிழ், 
முஸ்லிம் என� ொகுொடு இல்்லாை 
இ்லக்கிய வைர்ச்சிமய ஏற்ெடுத்துை்லாகும். 
இந்ை ொகுொடுகமைத் ைாணடி சமூக 
ஒற்றுமை, �ல்லிணக்கம் இந்ை இரு 
ை்ரபபுகளி்டமும் நி்லவ தவணடும் எனெதை 
எ்து த�ாக்கம் இவ்வா�ா் விழாக்கள் 
பவளியீடுகளில் ைான �ாம் பைாம்லத்ை �ம் 
பி்ரதைச ைை ஒற்றுமைமய பகாணடுவ்ர 
முடியும். இந்ை �பொமச அைற்கா் 
ஒரு தூ்ரத�ாக்கு சிந்ைம்தயா்டா்ா 
ஒரு முயற்சிதய ஆகும். அைற்கு நுடெக் 
குழுைமும் �ானும் ஒரு துரும்பு எனெதில் 
ைகிழ்ச்சி அவ்வைவுைான.

Kd;dhs; gpuNjr rig 
cWg;gpdu; ftpkzp 

ghap\h nesgy;
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 அம்மா..!
அமைாவின் கருவமையில்
நாஙகள் பெயவம
ஆலயத்தின் கருவமையில்
அமைா பெயவம

உயிர்ராடு உடல் ெநொள்
உலாவ விடடாள்-ெமிழ்
உணரரவாடு உணவு ெநொள்
உய்ர மவத்ொள்.

இருள் வநது சூழும ரொது
நிலவாய நின்ைாள்
எமை வளரத்து ை்ரைாக்க
ரவ்ராயச் பென்ைாள்

உைக்கமின்றி எமைவரக்கு
உயரமவத் ெநொள்
உமழத்துமழத்து- உலகத்தில்
ஓடாயத் ரெயநொள்

ெமைைைநது எைக்காக
வாழ்நெ ொமய-அவள்
ெநெ உயிர பிரியுைடடும
நிறுத்தி வாழ்ரவாம.
அமைாொன் ரநரில் கணட
அன்புத்பெயவம
அமெவிடவும ஆலயஙகள்
ரெமவயுணரடா..`

எஙகமள இபரொது
எவருக்கும பெரிவதில்மல
பொழில் நுடெபைன்னும
தூ்ரரெெம ரெெ, எழுெ..
ெல நுடெம வநெெைால்
எஙகமள இபரொது
எவருக்கும பெரிவதில்மல.

அநெக்காலத்தின்-நாம
அன்பின் ொலஙகள்..
பிரிநது வாழ்நொலும
பிரியமுடன் வாழ்நொலும
எஙகமளத்ொன் எதிர ொரத்ரெ
ஏக்கமுடன் இருபொரகள்.

ஊர விடடுத் ெள்ளிபரொை
உைவுகளின் உணரவுகமள
ரவர இருக்குமிடமொரத்து
விருபரொடு நாம வருரவாம.

அநெகி்ராைத்தின்
அதிகாரிகமள பெரியாது
ஆைால்..
குஞ்சு குருைான்கள்,இளம
 குடமல, பெரிரயாரகள்
எல்ரலாரக்கும பெரிநெ முகம
எமை காவும ெொல் கா்ரர

விசில் அடித்து ரகடடாரலா
பெல்லடித்துக் ரகடடாரலா
கடிெம வருகுபென்று
கடபமெ ைடடும ஓடிவநது
இல்மலபயன்று ைைமுமடநது
எமை ரெசி ரொைவரகள்-நாம
அடுத்ெநாள் கிமடத்துவிடடால்
அமெச்பொல்லி ைகிழ்வாரகள்.

பவறுபரொடு ரொைைகன்
வீமரொடு ரொைைகள்
எை அழுது புலமபும- பெற்ரைார
எமை ொரத்ரெ உயிர வாழ்வார.
வருநதிக்கிடக்கின்ை
வயொை காலத்திலும
ரெத்தி அவள்ரொடட-என்்ர
பிரியமுள்ள கடிெபைன்று
உற்ைார உைவுகடகு-எமமை
உரித்துரித்து காடடிபெல

ெநரொஷ ைகிழ்சியில
“ொ” எடடிப ரொைெபரொ..

பவளிநாடு ரொை அபொ-குளிரில்
ரவமலகளில் விமைத்ொலும-ென்
பிஞ்சுக்குழநமெகளின்
பகாஞ்சுபைாழிக்கடிெபைன்று
பநஞ்சில் எமை அமணத்ரெ
நிைதியாய தூஙகுவாரகள்.

ெநதி என்பைாரு அணணன்
ெொல் காடபடனும ஒரு ெமபி
எநென் உடன் பிைபரெ..
அணணனுக்கு ரவமல
கி்ரைத்மெ
அழமவத்து ொரபெதுரவ

நத்ொர,புதுவருடம
நம உளவர பொஙகபலை
அத்ெமைக்கும
வாழ்த்துக்கூை..
அஙகு நிற்ொன் என் ெமபி

எத்ெமைொன் எழுத்துக்கள்
என்ரைரல ெதிநொலும-காெல்
இெயத்ொல் எமைத்பொடட
காயிெைாய நாமிருநொல்

அவர அவர ஒளித்துமவத்து
அணுவணுவாய எமை்ரசித்து-நாம
உருக்குமலநது ரொைாலும
ஒடடிபயாடடி வாழமவபொர.

மவெப்ரன்றும,வற்ொபபென்றும
மவயகத்தில் ெல விஞ்ஞாைம
எழுதி அளிபெதுரவ-மகயில்
எமைபரொல இருபெதில்மல

ெசுமையாை அக்காலம-அன்பு
ொெத்ொல் நிமைநதிருநரொம
சிநதித்துபொரக்கின்ரைாம அநெ
சிைபபில்மல இக்காலம.

என்ைாலும..
புதிய ெமலமுமைக்கும
புரியரவணடும குழநமெகரள
உஙகள்..
பூடடன் ரெ்ரரைாடு நாம வாழ்நெ
பொன்ைாை காலைது. 

பசுவூர்க்மாபி-
நெதர்மாந்து.

 “்டிதங்ளின்” ்வல்..!

     ஆெ்ரவற்ை நிமலயில்
    ஆைநெைாக வாழும
    ஆக்கம அத்ெமையும
    ஆக்கிமை என்று ெள்ள.

    பூக்கள் கூட இஙகு
    பூக்கும முன்ரை
    பூவிெழ் ஒடிநது
    பூரிபபு இழநது நிற்க.

    ஏளைம ைடடும
    ஏக்கம கூடடிய ெடி
    ஏறும முன்ரை நமமை
    ஏ்ரறுத்து ொர சுைக்க.

    நலம எை பொல்ல
    நயம இல்மல எைக்கு.
    நடபுக் கூட என்ரைாடு

    நடநதிட ைறுக்கும ரொது.
    ைணநதிட நீயும  
    ைைநதிடட ரொதும
    ைைம எமைப புரிநது
    ைகிழ்நதிட ெநொய.

    ொயாக எணணி
    ொஙகிடக்  கணரடன்.
    ொகம இருநதும உன்னிடம
    ொ எைக் ரகடடிட ெயஙகிரைன்.

    இல்மல என்று என்னில்
    இன்ைல் பகாணடு ென்னில்
    இழிநதும்ரத்து கணணில்
    இனியும வழியும ென்னில்.

    அழுது விடரடன் சுமைா
    அைல்  ெடட ைண புழுவா.

    அமணத்து விடட பெணணா
    அன்பில் உன்ரைாடு  நாைா.

    கணணில் ொைா
    கணணீர வீணா.
    கன்னி உன்ைால் ொைா
    கைவாக ரொரைன் நாைா.

    ொெம என்று ரொைா
    ொவி என்று ஆைா
    ொஙகாய ொஙகி நீயா
    ொரில் புகழ்நொய ரெ்ரா.

    ரொரில் நீ கவரி ைாைா
    ரொைால் நான் வீணா.
    ரொமெ ெநெது நீயா
    ரொல ொ்ராய உயி்ரா.

    ........ அன்புடன் ெதுெசி.

அகில இலஙமக ரீதியாக Leo clup of Colombo 
நடாத்திய ஓவியப ரொடடியில் கிளிபநாச்சிமய 
பிைபபிடைாக பகாணட பெல்வி இ.டயாளினி 
என்ை ஓவியர,இ்ரணடாம இடத்மெப பெற்று, 
கிளிபநாச்சி ைணணுக்கும,ொய ெநமெ,குருவிற்கும 
பெருமை ரெடித் ெநதுள்ளார.

 

சமாதலை பலடதத கிளிநெமாச்சி 
யுவதி: குவியும பமாரமாட்டு்்ள்!



செல்வி.மதுமிதா.
கலஹா.

கேள்வி:- 'ோத்து வாக்குல 
ரெண்டு ோதல்' படத்தின் 
இயக்குநர் யார்?

பதில்:- கலடி சூபபர் ஸடார் 
நயன்தாொ, ேவர்ச்சி நடிகே 
சமநதா,'மக்ேள் ரசல்வன்'விஜய் 
கசதுபதி ஆகிகயார் நடித்திருக்கும் 
'ோத்து வாக்குல ரெண்டு ோதல் படத்தின் 
இயக்குநர் விக்கனேஷ் சிவன்.

எம்.மாகிரட்
எலபடகம.

கேள்வி:- பிமாண்ட இயக்குநர் 
ஷஙேரின் மேளும் நடிக்ே 

வநதுவிடடாொகம...
அகதபபற்றி ஏதாவது தேவல் 

ரசால்லுஙேகேன்..?
பதில்:- 
திகெபபடஙேளில் 
ஆச்சரியத்கத அள்ளி 
வீசும் இயக்குநர் 
ஷஙேரின் மேோனே 

அதிதிஷஙேர், 
இயக்குநர் முத்கதயா 

இயக்ேத்தில் ோர்த்தி நடிபபில் தயாொகி 
வரும் 'விருமன்' படத்தின் மூலம் 
தமிழ்த் திகெயுலகில் நடிகேயாே 
அறிமுேமாகிறார் . இபபடத்தின் 
அகனேத்து பணிேளும் நிகறவகடநது 
விகெவில் ரவளியாேவிருக்கிறது  

இநநிகலயில் அதிதி ஷஙேர் 
படரவளியீடடுக்கு முன்னேகெ, அவர் 
முதன் முதலாே ரசாநதக் 

குெலில் பாடிய திகெபபட பாடல் ஒன்று 
ரவளியாகி இருக்கிறது.

'ேனி' எனும் ரதலுஙகு படத்தில் இவர் 
பாடிய பாடலுக்கு ஷஙேர் அறிமுேப 
படுத்திய நடிேொனே தமன் இகசயகம 
த்திருக்கிறார். நடிகேயாே அறிமுேமாகும் 
முன்னேகெ பாடகியாே தன்னுகடய 
திறகமகய ரவளிபபடுத்தியிக்கும் அதிதி 
சஙேருக்கு வாழ்த்துக்ேள் குவிகிறது.

எம்.எம்.நிலாம்.
நிககசெரட்டிய.

கேள்வி:- நடிேர் ரஜயம் 
ெவி அவர்ேள் இபகபாது 
ஏதாவது படஙேளில் நடித்துக் 
ரோண்டிருக்கிறாொ?

பதில்:- தமிழ்த்திகெயுலகில் 
தனித்துவம் வாய்நத நடிேர்ேளில் 
ஒருவொே வலம் வருபவர் ரஜயம் 
ெவி.'ரபான்னியின் ரசல்வன்'முதலாம் 
பாேத்தில் நடித்து முடித்திருக்கும் 
இவர்,தற்கபாது 'பூகலாேம்' படத்கத 
இயக்கிய இயக்குநர் ேல்யாண 
கிருஷ்ணன் இயக்ேத்தில் தயாொகி 
வரும்'அகிலன்' என்ற படத்தில் 
நடித்து வருகிறார்.

நடிகே பிரியா பவானி 
சஙேர் நாயகியாே நடித்து 
வரும் இநதப படத்திற்கு, 
மகறநத இயக்குநர் எஸ.
பி.ஜனேநாதன் திகெக்ேகத 
எழுதி இருக்கிறார்.
 

கி. ககெென், 
மட்/கிரான்குளம் 

7 நடிேர் திலேம் சிவாஜி  
ேகணசன் நடித்த "அவன் தான் 

மனிதன்"எத்தகனேயாம் ஆண்டு 
திகெக்கு வநதது?

1975ஆம் ஆண்டு இநதப படம் 
திகெக்கு வநதது

8 92022  ரபபெவரி 20 ஞாயிற்றுக்கிழகம

கேள்வி பதில்

சினி பஜார்

ம�ொழிவொணன்

சினி பஜார் கேள்வி பதில், 
தினகரன் ொர மஞெரி,

கலக ஹவுஸ், சகாழும்பு--10. 

ேகடசி விவசாயி படம் ரவளியாே 
விஜய் கசதுபதி ரூ.8 கோடி ரோடுத்து 
படத்கத திகெக்கு ரோண்டுவெ 
உதவினோர்.

விஜய் கசதுபதி நடபுக்கு 
முக்கியத்துவம் ரோடுபபவர். 
நண்பர்ேளுக்ோே சில படஙேளில் 
சம்பேகம வாஙோமல் இலவசமாே 
நடித்துக்ரோடுக்கிறார். அபபடி 
அவர் சமீபத்தில் இலவசமாே 
நடித்துக்ரோடுத்த படம் ‘ேகடசி 
விவசாயி.’ அபபடியிருநதும் அநத 
படம் திகெக்கு வெமுடியாமல் 
தவித்தது. ரூ.8 கோடி இருநதால் படம் 
திகெக்கு வரும் என்ற நிகலயில், 
விஜய் கசதுபதி உதவ முன்வநதார். 
ரூ.8 கோடி ரோடுத்து படத்கத 
திகெக்கு ரோண்டுவெ உதவினோர்.

விஜய் கசதுபதி உதவவில்கல 
என்றால், ‘ேகடசி விவசாயி’ திகெக்கு 
வநதிருக்ே மாடடார்’’ என்று அவருக்கு 
ரநருக்ேமானேவர்ேள் கூறுகிறார்ேள்.

நடிேர் ெகுமான் ோர் கேடட தனேது மேளுக்கு 
ஒரு அழோனே பாடம் ேற்று தநதுள்ோர்.

நடிேர் ெகுமானுக்கு 2 மேள்ேள். மூத்த மேளுக்கு 
சமீபத்தில்தான் திருமணம் நடநதது. இகேய மேள் 
ேல்லூரியில் படிக்கிறார். இவருக்கு ோர் ஓடடுவதில் 
அலாதி பிரியம். 18 வயகத ேடநத அவர் தனேக்கு 
ரசாநதமாே ோர் கவண்டும் என்று ஆகசபபடடார். 
தனேது ஆகசகய அபபாவிடம் ரதரிவித்தார்.

அகதக்கேடட ெகுமான், மேளுக்கு ஒரு 
‘ரடஸட’ கவத்துள்ோர். ‘‘முன்ரபல்லாம் ோர் 
ஓடடுபவர்ேளுக்கு ோகெ பற்றிய அடிபபகட 
பிெச்சிகனேேள் ரதரியும். ோர் டயர் ‘பஞசர்’ ஆனோல் 
அகத ேழற்றி மாடட ரதரிநதிருக்ே கவண்டும். ோகெ 
ஓடடுபவகெ டயகெ ேழற்றி மாடடி விடுவார்.

ோர் ஓடிக்ரோண்டிருக்கும்கபாது பாதி வழியில் 
நின்றுவிடடால், அகத பழுது பார்க்ே ரதரிநதிருக்ே 
கவண்டும். ஆனோல் இநத ோலத்தில் எல்கலாரும் 
அடுத்தவர்ேகே சார்நகத வாழ்கிறார்ேள். ோர் டயகெ 
தனி ஆோே ேழற்றி மாடட ரதரியுமா, ரசால். 
ோர் வாஙகி தருகிகறன்’’ என்று மேளிடம் ெகுமான் 
கூறினோர்.

ெகுமானின் மேளும் அபபாவின் அறிவுகெகய 
ஏற்று, ோர் டயகெ ேழற்றி மாடடினோர். உடகனே 
மேளுக்கு ெகுமான் ோர் வாஙகி தருவதாே வாக்குறுதி 
ரோடுத்து இருக்கிறார்.
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மோன் படத்தில் விக்ெமுக்கு இன்ரனோரு கஜாடியாே வாணி 

கபாஜன் நடித்திருநதார். வாணி கபாஜன் சம்பநதபபடட ோடசிேகே 

ரமாத்தமாே நீக்கியிருபபதாே தேவல்ேள் ரவளியாகியுள்ேது.

விக்ெம்- துருவ்விக்ெம் இகணநது நடித்துள்ே புதிய படம் ‘மோன்'. 

ேதாநாயகிேோே சிம்ென், வாணி கபாஜன், சிருஷ்டி டாஙகே ஆகிகயார் 

நடித்திருநதனேர். இநத படம் சமீபத்தில் ஓ.டி.டி. இகணயதேத்தில் 

ரவளியானேது. ோர்த்திக் சுபபுொஜ் இயக்கியுள்ே இநத படத்துக்கு 

ெசிேர்ேளின் எதிர்பார்பபு அதிேமாே இருநதது. ோெணம் இது விக்ெமுக்கு 

60-வது படம் ஆகும்.

இநத நிகலயில் படம் ரவளியானே பிறகு ெசிேர்ேளுக்கு வியபபு 

கமகலாஙகி இருக்கிறது. படத்தில் வாணி கபாஜன் நடித்த 

ோடசிேள் எதுவும் இடம் ரபறவில்கல. சிம்ென் மற்றும் சில ரபண் 

ேதாபாத்திெஙேள் மடடுகம படத்தில் இடம்ரபற்றுள்ேனே. இதனோல் 

‘வாணி கபாஜனுக்கு என்னே ஆச்சு?' என்று அவெது ெசிேர்ேள் கேள்வி 

எழுபபி வருகிறார்ேள்.

படத்தில் விக்ெமுக்கு இன்ரனோரு கஜாடியாே வாணி கபாஜன் 

நடித்திருநதார். படத்தின் நீேம் அதிேமாே இருநததால் சில ோடசிேகே 

ரவடடுவதற்கு படக்குழுவினேர் ஆயத்தமானோர்ேள். முக்கியமானே 

ோடசிேகே ரவடட முடியாது என்பதால் வாணி கபாஜன் 

சம்பநதபபடட ோடசிேகே ரமாத்தமாே நீக்கியிருபபதாே தேவல்ேள் 

ரவளியாகியுள்ேது.
நீக்ேபபடட அநத ோடசிேகேயும் ‘அன்சீன்' ோடசியாே 

இகணயதேத்தில் ரவளியிட படக்குழுவினேர் திடடமிடடுள்ேனேர். 

இருநதாலும் தான் நடித்த ோடசிேள் ரமாத்தமாே நீக்ேபபடடுள்ேது 

குறித்து வாணி கபாஜன் வருத்தத்தில் உள்ோர் என்றும், இது 

ரதாடர்பாே நண்பர்ேள், உறவினேர்ேளிடம் ஆதஙேபபடடு ரோள்கிறார் 

என்றும் கபசபபடுகிறது.

இநத நிகலயில் இதுகுறித்து 

ோர்த்திக் சுபபுொஜ் 

விேக்ேமளித்தகபாது, 

‘சிம்ெகனே விக்ெம் பிரிநத 

பின்னேர் வாணிகபாஜனுடன் 

அவருக்கு ோதல் ஏற்படடது 

என்றும் இது குறித்த 

ோடசிேள்படமாக்ேபபடட 

நிகலயில் ரோ கொனோ 

கவெஸ இெண்டாவது அகல 

ோெணமாே பல ோடசிேள் 

படமாக்ே முடியவில்கல 

என்றும் குறிபபாே கூடடம் 

அதிேமாே உள்ே ோடசிேகே 

படமாக்ே முடியவில்கல 

என்பதால் வாணிகபாஜன் 

கேெக்டர் படத்திலிருநது 

தூக்ேபபடடுவிடடதாேவும் 

ோர்த்திக் சுபபுொஜ் 

கூறியுள்ோர்.

’கடைசி விவசாயி’ 
பைம் வவளியாக
விஜய் சேதுபதி 
ரூ.8 ச�ோடி உதவி

வோணி சபோஜன் நடிதத �ோட்சி�ளை �ததிரி 

பபாட்டு தூக்கிய மகான் பைக்குழு

ஆண�ள் நிஜ 
ஹீச�ோவோ� என்்ன 

சேய்்ய சவணடும்?          
நடிடக ஆண்ட்ரியா 

பயாசடை
தமிழ் சினிமாவில் முன்னேணி 

நடிகேயாேவும் மற்றும் பாடகியாேவும் 
வலம்வரும் ஆண்டரியா ரஜர்கமயா தற்கபாது 
கசாஷியல் மீடியாவில் ஒரு முக்கியமானே கவண்டுகோகே 
முன்கவத்துள்ோர். நீஙேள் நல்லது ரசய்ய விரும்பினோல் 

இன்கற ெத்ததானேம் ரசய்யுஙேள் என்று நடிகே ஆண்டரியா 
கூறியுள்ோர்.

தமிழ் சினிமாவில் துணிச்சலானே ேதாபாத்திெஙேளில் 
நடித்து புேழ் ரபற்றவர் நடிகே ஆண்டரியா. இவெது 

நடிபபில் பிசாசு-2’, ‘மாளிகே’ படஙேள் விகெவில் 
திகெக்கு வெவுள்ேது. ‘ோ’, ‘கநா என்டரி’, ‘வடடம்’ 
மற்றும் ரபயரிடபபடாத 2 படஙேளிலும் நடித்து 
வருகிறார்.முன்னேணி நாயகியாே வலம் வரும் 
ஆண்டரியா பின்னேணி பாடகியும் ஆவார்.

சமீபத்தில் ரவளியானே ‘புஷ்பா’ படத்தில் ‘ஓ 
ரசால்றியா மாமா...’ என்ற பாடகல தனேது 

கிறஙேடிக்கும் குெலால் பாடி கிளுகிளுபபூடடினோர்.
சமூே வகலத்தேத்தில் 

மிேபரபரிய ெசிேர் படடாேத்கத 
ரோண்டுள்ே நடிகே ஆண்டரியா தற்கபாது ஒரு 
முக்கியமானே கவண்டுகோள் விடுத்துள்ோர். அதில் 

அவர் கூறியிருபபதாவது:-
“நீஙேள் நிஜ ஹீகொவாே இருக்ே கவண்டுரமன்றால் 

அகனேவரும் ெத்ததானேம் ரசய்யுஙேள். உஙேளின் ஒவ்ரவாரு 
துளி ெத்தமும் ஒரு உயிகெ ோபபாற்றும். 80 சதவீத 
இேம் ரபண்ேள் ெத்ததானேம் ரோடுக்ே முன் வநதாலும், 
உடல்ரீதியாே அவர்ேோல் சரியானே முகறயில் ெத்ததானேம் 
ரோடுக்ே முடியவில்கல. அநத சிக்ேகல நாகனே பல 
முகற சநதித்துள்கேன். எனேகவ ஆண்ேகே... நீஙேள் நிஜ 
ஹீகொவாே கவண்டும் என்றால், ெத்ததானேம் ரசய்யுஙேள். 
இதற்ோே உஙேளுக்கு நான் ஒரு பாடகல பாடுகவன்”.

இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ோர். அத்துடன் 
ெத்ததானேம் ரசய்யும் தனேது புகேபபடத்கதயும் 
அவர் பதிவிடடுள்ோர். ஆண்டரியாவின் இநத 
கவண்டுகோளுக்கு அவெது ெசிேர்ேள் ரபருமேவில் 
வெகவற்பு ரதரிவித்துள்ேனேர்.

 ே
ார்

 க
ேட

்ட ம
ேளு

க்கு
 

பா
்டம்

 ே
ற்று

க்்
ோ
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சங்கர் ,  ஜயகிருஷ்ணர் இருவர் 
இம்ணந்து இமசயமைத்த திம்ரபெட   
ொடல் பவளியீட்டு நி்கழ்வு 
சனிக்கிழமை (12)ைாமை ப்காழும்பு 7. 
அனர்த்த மு்காமைததுவ ைறுசீ்ரமைபபு 
அமைச்சின் க்கட்கொர் கூடததில் 
நமடபெற்்ற கொது பி்ர்தை அதிதியா்க 
்கைந்து சி்றபபித்த தூ்த்ர்கததின் 
தும்ணததூதுவர் விகனாத க்க.ஜாக்காப 
ைங்கள விளக்கு ஏற்றி ஆ்ரம்பித்தது 
மவபெம்தயும்.அணமையில் ைம்றந்்த 
இமசக் குயில் ை்தா ைஙக்கஷ்காரின் 
ெடததிற்கு ைைர்  தூவி புஷொஞசலி 
பசலுததுவம்தயும் அருகில் பு்ரவைர் 
ஹாசிம் உைர் அருகில் இருபெம்தயும் 
ெடங்களில் ்கா்ணைாம்.

அர்ஜஜுன் ்தயாரிபபில்  துஷான் சஜன் ்கம்த 

இயக்்கததில் ்கார்ததிக் இமசயமைபபில் துஷான் 

சஜன்,  ்ராகுல், ்தனு, கீர்ததி, ்ரஷி ஆகிகயாரின் 

நடிபபில் ்கடந்்த 14 ஆம் தி்கதி "துஷான் 

சஜனின் ‘Face Book' ்தளததில்   "உன்கனாடு 

நானும்"  எனும் குறும் திம்ரபெடததின் மு்தல் 

ொர்மவக்கு பவளியிடபெட்டது.    

           

 இந்்த ெடததிற்்கான ஒளிபெதிவு "கஷன் 

ஸ்டூடிகயா"  ைற்றும்  லிகடாவில் 

பசயயபெட்டது.   லிபடா, ்ரஷி, ஜிவானி நிதயா 

ஆகிகயாரின் இம்ணபபில் பவளிடபெடவுளள  

இத திம்ரபெடம்  ்ரசி்கர்்கள ைததியில் 

பெரும் வ்ரகவற்மெ பெறும் என 

எதிர்ொர்க்்கபெடுகி்றது...

  இந்்த திம்ரபெடம் பவகு விம்ரவில்  

"Friendlypasanga" யூடியூப கசனலில் 

பவளியாகும் என அறிவிக்்கபெடுகின்்றது.

கருப்பொருள்-
1. ப்தாழிநுட்ெம்,
2. ்கல்வி
3. பொருளா்தா்ரம்
4. சமூ்கம்
5. வாழ்வியல்
கைற்குறிபபிட்ட ்கருபபொருளுக்்கமைவா்க 
250-300 பசாற்்களுக்கு கைற்ெடாைல் ஆக்்கம் 
இருத்தல் கவணடும். ஒருவர் ஒரு கொட்டியில் 
ைாததி்ரகை ெஙகு பெற்்றைாம். வயப்தல்மை 18 
வயதிற்கு உட்ெட்கடா்ரா்க இருத்தல் கவணடும். 
ஆக்்கங்கள ப்தளிவான எழுததுக்்களில் 
ம்கபயழுதது பி்ரதியா்ககவா ்கணினிபெடுததிகயா 
ஆக்்கங்கள 01.03.2022 ற்கு முன்ன்தா்க எைக்கு 
கிமடக்்கக்கூடிய்தா்க அனுபெ கவணடும். 
கொட்டி்களில் பவற்றிபெறும் ஆக்்கங்கள little 
bird சஞசிம்கயில் பி்ரசுரிக்்கபெடும். நடுவர்்களின் 
தீர்கெ இறுதியான்தா்கக்ப்காளளபெடும். சஞசிம்க 
பவளியீட்டுவிழாவில் ெரிசுதப்தாம்க வழஙகி 
ப்கௌ்ரவிக்்கபெடுவார்்கள.
மு்தைாம் ெரிசு- 5000/=
இ்ரணடாம் ெரிசு-3000/=
மூன்்றாம் ெரிசு-1000/=
ஆக்்கங்கள அனுபெ கவணடிய மு்கவரி

லிற்றில் எயட்,
்கன்க்ராசா வீதி, திருந்கர், கிளிபநாச்சி.
அல்ைது
littleaidsl@gmail.com என்்ற மின்னஞசல் 
மு்கவரிக்க்கா அனுபெைாம்.
ம்ககெசி இைக்்கம்- 0777378556

லிற்றில் எய்ட் திறன்விருத்தி மையம் 
நொடத்தும் கவிமை , கட்டுமை, சிறுகமை 

பபொட்டிகள் பொைத் லஙகொ கலொசொை நிறுவனமும் இந்திய 
தூைைகமும் நடத்திய பொடல் ்வளியீட்டு விழொ
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பிரசன்யா – வத்தளை சயாரீக் – அமீன

டிலக் ஷன -– திருக�யாணஸவரம்

மக�யா பிரி்யா –  வவளைவதள்த 

சந்திரகமயா�ன – நீரவ�யாழும்பு 

கிவரஸ�ட்

 ரயாமன – வத்தளை  மூதூர – ச�யான துஷயான – வவுனி்யா நண்பனுடன இல்யாஸ 
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எண்களை இளைத்து நிறம் தீட்டுங்கள்
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5 வித்தியாசங்களை ்கணடுபிடியுங்கள்

படத்திலுள்ை மிரு்கங்களின் 
பபயர்களை எழுதுங்கள்

சுவிட்சர்லாந்தில் ஆண்டுக்கு ஒரு நபர பத்து 
கில்லாவுக்கு ்சமமலான  ச்சலாக்ல்ட்டை ்சலாப்பிடுகின்லார.

வழி்காட்டுங்கள்

டு
கா

பசாற்களை உருவாக்குவவாம்
1.....................

2.....................

3.....................

4.....................

5.....................

6.....................

njupAkhஉங்களுக்கு
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கணகவர் ஆடைகள் பலரின் 
வாழ்கடகடை வண்ணமைமா்ககும்.  

வண்ண ஆடைகளால் அலஙகரி்ககபபடை 
த�ாழிற்ாடலைாக காடசிைளி்ககிறது 
தகாடைகடல �ர்மபுரத்தில் அடமந்துள்ள  
டகத்�றி உறபத்தி நிடலைம்.  
இத்த�ாழிற்ாடல 46 வை�ான 
வி.உலககஸவரனின் முைறசியின் 
தவளிபபாைாகும்.

 “இனங்கள் நாடமடை வளபெடுத்த வவண்டும். 
நைது ென்மு்கத ்தன்மையில் ஒரு ்தனிததுவம் 
இருக்கின்்றது. 

அந்த ்தனிததுவம் அமனவம்ரயும் ஒன்று 
வேர்க்கி்றது. ்கலாோ்ர அடிபெமடையிலான 
அழ்கான ெமடைபபு்கள் மி்கவும் அற்பு்தைானது” 
என்்ற ஆபிரிக்்க அறிஞர் வ�ான்ேனின் கூற்ம்ற 
்தன் ப்தாழிலில் பவளிபெடுததி வருகி்றார் 
உலவ்கஸவ்ரன். ப்தாழிற்ோமல ைடடுைல்லாது 
உலவ்கஸவ்ரனின் குடும்ெமும் இ்ரண்டு 
வண்்ணங்கள் இம்ணநது ப�ாலிக்கி்றது. 
இவரின் ைமனவி ைதுொசினிமை 
வைல் ைா்க்ணததிலுள்ள ஒரு ஆமடைத 
ப்தாழிற்ோமலயில் ேநதிதது திருை்ணம் பேய்து 
ப்காண்டை்தா்க இவர் குறிபபிடடைார்.

வெசும் பைாழி்கள் வவ்றானாலும் 
இருவ்ரது வநாக்்கதம்த ஒன்்றா்கக் ப்காண்டு 
ப்தாழிமல உருவாக்கி ஒரு நிறுவனைா்க 
்கடடிபைழுபபியுள்ளனர். இருவரும் 
ஆமடைதப்தாழிற்ோமலயில் ெணிபேய்யும் 
வொது வே்கரித்த ெ்ணததிமனக் ப்காண்டு 
இைநதி்ரம் ஒன்ம்ற வாஙகி நிறுவனததிமன 
ஆ்ரம்பிததுள்ளனர். மு்தல் வருடைம் 
எதிர்பொர்த்தபெடி இலகுவான்தா்க 
அமைைவில்மல. வாடிக்ம்கைாளர் ்தளததிமன 
அமைததுக் ப்காள்வதிலும், பொருத்தைான 
இைநதி்ரங்கமள பெற்றுக்ப்காள்வதிலும் ொரிை 
ேவால்்கள் ்கா்ணபெடடைவொதிலும் பிற்்காலததில் 
்தம்முமடைை உற்ெததி்கமள விரிவாக்கி 
ப்தாழிமல ெலபெடுததியுள்ளனர் என்ெது 
குறிபபிடைத்தக்்கது.

2008ம் ஆண்டு ஒரு ஊழிைருடைன் 
ஆ்ரம்பிக்்கபெடடை இவ்விைாொ்ரம் 
பின்னாளில் 25 ஊழிைர்்களுடைன் இைஙகும் 
ப்தாழிற்ோமலைா்க வளர்ச்சிைமடைந்தது. 
பைன்மைைான நூல்்கமளக் ப்காண்டு நுடெைா்க 
்தைாரிக்்கபெடும் உற்ெததிபைன்ெ்தால் 
ஒவ்பவாரு உற்ெததிக்கும் நீண்டை 
வந்ரபைடுக்கும். அதவ்தாடு ்தனிததுவைான 
உற்ெததிைா்க இமவ பவளிவரும். இஙகு 
ெணிைாற்றுெவர்்கமள ஊழிைர்்கள் என்்ற 

அமழபெம்தவிடை ்கமலஞர்்கள் என்று 
அமழத்தால் பொருத்தைா்க இருக்கும்.

“இஙகு ெணிபேய்யும் அமனவரும் 
இபபி்ரவ்தேதம்த வேந்தவர்்கள். அவர்்களில் 
அதி்கைாவனார் பெண்்கள். இதுபவாரு 
கி்ராைபெகுதி என்ெ்தால் ப்தாழில் வாய்பபு்கள் 
கிமடைபெது மி்க அரிது” என உலவ்கஸவ்ரன் 

கூறினார். எதிர்க்்காலததில் விைாொ்ரதம்த 
விரிவுபெடுததி, பெண்்களுக்கு அதி்கத 
ப்தாழில்வாய்பமெ வழங்கவும் அவர் 
எதிர்பொர்க்கி்றார்.

்தற்வொது இந்த  நிறுவனம் ோ்ரம், 
பெண்்களுக்்கான ோரி ைற்றும் ஏமனை 
ஆமடை்கள், ெடுக்ம்க விரிபபு்கள் என ெல 
உற்ெததி்கமள உருவாக்குகின்்றது. இவற்ம்ற 
ப்காழும்பு, பவலிைமடை, ெலாஙப்காமடை 
ைற்றும் ைாத்தம்ற ஆகிை ந்க்ரங்களில் 
ேநம்தபெடுததுகின்்றனர். வாடிக்ம்கைாளர்்கள் 
உற்ெததியில் திருபதியில்மல என்்றால் 
உல்கவ்கஸவ்ரன் அ்தமன மீளபெற்றுக் 
ப்காண்டு புதிை உற்ெததிைா்க வழஙகுகின்்றார்.

இது இநநிறுவனததின் சி்றபெம்ேைாகும்.     
“எங்கள் ்தைாரிபபு்களுக்்கான 

உத்த்ரவா்தததிமன 
வாடிக்ம்கைாளர்்களுக்கு 
வழஙகுகின்வ்றாம். ஏதும் 
கும்ற்களிருபபின் பொருட்கமள 
ப்தாகுதிைா்க மீளவும் உற்ெததி 

பேய்து வழஙகுவவாம்” என்றும் 
இதுவவ நிறுவன பவற்றியின் 
அடிபெமடைைாகும் எனவும் 
உலவ்கஸவ்ரன் குறிபபிடடைார்.

“விைாொ்ரப 
வொடடிைாளர்்கமளப ெற்றி நாம் ்கவமலபெடை 
வவண்டிைதில்மல. நாங்கள் சி்றந்த 
மூலபபொருட்கமளக் ப்காண்டு ்த்ரைானப 
பொருட்கமளச் ேநம்தபெடுததுகின்வ்றாம். 
எனவவ எைது உற்ெததி்களுக்கு சி்றந்த வ்கள்விக் 
்கா்ணபெடுகி்றது” என்ெது உலவ்கஸவரின் 
திடைைான நம்பிக்ம்கைாகும்.

கிறிேலிஸ  நிறுவனததின்  ெங்களிபபு, 
நிறுவனததின் உற்ெததிமை 30 ே்தவிகி்தத்தால் 
அதி்கரிததுள்ளது. ெணிைாளர்்கள் 
இலகுவா்க ெணிபேய்ை கூடிைவம்கயில் 
அதி நவீன இைநதி்ரமும் திடடைததினால் 
வழங்கபெடடுள்ளது. இவ்விைநதி்ரம் உற்ெததி 
ைற்றும் வருைானதம்த எதிர்்காலததில் 
அதி்கரிக்கும். “ முன்பு நாங்கள் ஒரு நாளில் 15 
ோ்ரங்கமள வடிவமைக்கின்வ்றாம். ்தற்வொது 
அம்த 45்தா்க அதி்கரிக்கும் வாய்பபு எைக்கு 

கிடடியுள்ளது. எைது பேைற்தி்றன் 
பவகுவா்க அதி்கரிததுள்ளது” 
என்்றார் உலவ்கஸவ்ரன்.  இவர் 
்தனது புதிை ்கடடைடைததிமன 
ப்காடடை்கமல ப்தாழில் வலைததில் 
அமைக்்கவுள்ளார். இச்பேைற்ொடு 
அடுத்த வருடை இறுதிக்குள் 
நிம்றவமடைந்ததும் வைலதி்கைா்க 50 
ப்தாழில் வாய்பபுக்்கமள வழங்க 
எதிர்ொர்கின்்றார்.

குறைபாடிருப்பின் பபாருட்கறை மீை உறபத்தி பெய்து
வழங்குவதே எமது போழில் பவறறியின் ர்கசியம்

 15 வருைஙகளாக டகத்�றி உறபத்தி நிடலைம் நைத்தும் உலககஸவரன்
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மு கப்பரு விஷயத்தில் 
சரியான நேரத்தில் 

தகுநத சிகிச்ச எடுககாவிடில் 
முகத்தில் கரும்புள்ளிகள், 
ஆழமாக தழும்புகள் ஏற்பட்டு 
விகாரமான நதாற்றத்்த 
ஏற்படுத்தும்.

பெண்களுக்கு மி்கவும் எரிச்சலூட்டும் 
ஒரு விஷயம் மு்கபெருக்்கள் ஆகும். 
உங்களுக்கு அதில் உடனொடில்மலை 
என்ால், தங்களுக்கு பிடிதத ்சாக்்லைட் 
்சாபபிடுவதற்கு முன ஒனறிற்கு இ்ரணடு 
மும் ்யாசிபெவம்ரயும், ்சாக்்லைட் 
சுமவததபபின ெயநதெடி்ய மு்கதமத 
ொரபெவம்ரயும் ்்கட்டுப ொருங்கள்! 
அவர்கள் ெலை வம்கயான உணவு்கமை 
உணண்வ அச்சபெடுவார்கள். அமவ 
மு்கதமத அழகினறி ஆக்குவதுடன 
வலிமயயும் தருகின்ன.

்பருகக்ை விரட்்ட 
அளிககும் டிப்ஸகள் இநதா:

 நரா்ஸ வாட்்டர் மறறும் 
ஆ்ஸட்ரிஞசன்ட்

எணபணய் ெம்சயுள்ை ்சருைம் 
உமடயவர்களுக்கு அதி்கம் ெருக்்கள் 
உணடா்க வாய்பபிருக்கி்து. 
அதனால் ்சருைததில் எணபணய் ெம்ச 
ஏற்ெடுவமத தவிரபெது அவசியம். 
தின்சரி இருமும்யாவது மு்கதமத 
நல்லை த்ரைான ்ெஸ் வாஷ் (Face Wash) 
ப்காணடு ்கழுவ ்வணடும். மு்கததிற்கு 
்்ராஸ் வாட்டம்ர கீ்ழ கூறியெடி 
உெ்யா்கபெடுததவும்:

நல்லை த்ரைான ்்ராஸ் வாட்டர ைற்றும் 
ஆஸ்ட்ரிஞ்சனட் எடுததுக் ப்காள்ைவும்.

மு்கததில் பைதுவா்க தடவவும். 
தின்சரி இரு மும் இமத ப்சய்யவும்.

  மஞசள் மறறும் தயிர்
ைஞ்சள், தயிர இ்ரணடு்ை 

ைருததுவ ைற்றும் ்காயங்கமை 
குணைாக்கும் தனமை்கள் உமடயது. 
அமவ ெருக்்கமை வி்ரட்டி 
தூய்மையான ்சருைதமத அளிக்கும். 
இவற்ம் உெ்யாகிக்கும் மும் :

இ்ரணமடயும் குமழதது ்ெஸ்ட் 
ஆக்்கவும். மு்கததில் ்சைைா்க பூ்சவும்.

15- -– 20 நிமிடங்கள் ்கழிதது, 
்கழுவவும்.

 சநதனம் மறறும் நரா்ஸ 
வாட்்டர் ந்ப்ஸட்

்சநதனததிற்கு  வலிமய கும்க்கும் 
தனமையும் ெரு ைற்றும் ைாசுமவ நீக்கும் 
்சக்தியும் உணடு. அமத பின வருைாறு 
உெ்யாகிக்்கவும்:

்சநதனபபொடியுடன ்்ராஸ் 
வாட்டருடன ்கலைநது குமழக்்கவும்.

உங்கள் பநற்றி ைற்றும் ொதிக்்கபெட்ட 
ெகுதி்களில் தடவவும்.

ஒரு ைணி ்ந்ரம் ்கழிதது ்கழுவவும்.

  நவபபி்ை
்வபபிமலை உங்களுக்கு தூய்மையான, 

அபெழுக்்கற்் ்சருைதமத அளிக்்கக் 
கூடிய ஒரு மி்கச சி்நத கிருமி நாசினி. 
அமத உெ்யாகிக்கும் மும்:

சிலை ்வபபிமலை்கமை எடுதது நனகு 
்கழுவவும்.

ஒரு ொததி்ரததில் தணணீருடன 
அநத இமலை்கமைப ்ொட்டு, 

அடுபமெ ்லை்சா்க எரிய 
விட்டு சிலை நிமிடங்கள் 
ப்காதிக்்கவிடவும்.

அநத நீரின 
நி்ம் ைா்த 
பதாடஙகும் 

பொழுது அடுபமெ அமணதது 
விடவும்.

அநத நீம்ர ஆ் விடவும் பின 
வடி்கட்டி அநத நீரில் தினமும் மு்கதமத 
்கழுவவும்.

 வவள்ைரி சாறு
பவள்ைரி்சாறு மு்கததில் சு்ரக்கும் 

எணபணய் ெம்சமய ்கட்டுெடுததுகி்து. 
அதன குளிரசசி தனமை உங்கள் 
்சருைதமத குளிரவிதது ஈ்ரததனமை 
அளிக்கி்து. அமத உெ்யாகிக்கும் 
மும்:

இ்ரணடு ்ைம்சக் ்க்ரணடி பவள்ைரிச 

்சாருடன ஒரு ்ைமைக்்க்ரணடி ொல் 
ைற்றும் சிலை துளி்கள் எலுமிசம்ச ்சாறு 
்்சரக்்கவும்.

ஒரு ெருததி ெஞம்ச இநத ்சாறில் 
முக்கி மு்கதமத துமடக்்கவும்.

இது உங்கள் மு்கதமத நனகு சுததம் 
ப்சய்ய உதவும்.

 ்ைற்கூறிய குறிபபு்களுடன, நாம் 
தின்சரி வாழக்ம்கயில் ்கமடபபிடிக்்க 
்வணடியமவ:

நிம்ய நீர அருநதுங்கள்.
உடல் தூய்மை எவவைவு 

முக்கிய்ைா அநத அைவு உங்கள் 
மு்க தூய்மையும் அவசியம்.

ைன அழுததமும் ெருக்்கமை 
உணடாக்கும் எனெதால், 
ைன அழுதததிலிருநது 

விலைகி இருங்கள்.
துரித 

உணவு்கமை 
தவிரதது 

விடுங்கள்.

முகப்பருககளை இயறளக முளையில் 
குணப்படுத்துவது எப்படி?
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ப�ாழு ம்பு லயன்ஸ் கிளப ஒப க�ால்ட் சிட்டியின் 14 வது வருடாந்த கூட்டம் பென் மைக்�ல் வீதி ப�ாழும்பு 03 ப�ாள்ளுபபிட்டி க�ால்டன் 
க�ாட்டலில் நமடபெற்்றது.  இந நி�ழ்வில் ரீஜன் (Region) பெயற்ொட்டளர் லயன்  �ைால் சில்வா (Zone ), லயன் நிகேஸ்  அமிர்்தயயா ஆகிகயாருடன் 
�ழ�த் ்தமலவர் லயன் பொ. பெநதில் குைார், பெயலாளர் லயன் ைகோ�்ரன், பொருளாளர் லயன் ெ்தாசிவம்,  �வேரின் பெயலாளர் லயன் பீட்டர் 
பெல்வ்ராஜ், பெயற்ொட்டாளர் லயன் பொன் ெத்ைநா்தன்,, லயன் �ார்த்திக�சு ,  உறுபபிேர்�ளாே லயன் சிவகுருநா்தன், லயன் ொலசிறி்த்ரன், லயன் 
க்தவ்ராென், லயன் சிவகுைார் (சுசி), லயன் ஆேந்த்ராஜ், லயன் கலா�வர்்தணன், லயன் உ்தயவர்்தணன், லயன் விஜயகுைார்,
லயன் ்ராகஜநதி்ரன்  ைற்றும் அங�த்்தவர்�ளும் �லநது சி்றபபித்்தேர். 

ெல்தும்ற ஆளுமை ப�ாணடவரும் எழுத்்தாளரும் ஒளி, 
ஒலிெ்ரபொளருைாே அஷ்ரப சி�ாபதீன் பைாழிபெயா்த்்த 
”நான் இன்னும் உயிா்பபுடன் இருக்கின்க்றன்” (பெண 
ஆளுமை�ளின் உம்ர�ள்) நுால் பவளியீட்டு விழா 
(12.02.2022) ெனிக்கிழமை ப�ாழும்பு அல்ஹி்தாய 
வித்தியாலய கூட்ட ைணடெத்தில் நமடபெற்்றது.  இநநி�ழ்வு 
இலஙம� ஒலிெ்ரபபுக் கூட்டுத்்தாெே  முஸ்லிம் கெமவ 
உ்தவிப ெணிபொளா் ொத்திைா றினுஸியா ்தமலமையில் 
நமடபெற்்றது.

பி்ர்தை அதிதியா� முன்ோள் வீடமைபபு நிர்ைாணத்தும்ற 

அமைசெரும் சிங�பபூர் இலஙம�த் துாதுவ்ரா�வும் 
�டமையாற்றிய கெரியல் அஷ்ரப �லநது ப�ாணடாா். நுாலின் 
மு்தற்பி்ரதிமய இம்்ரான் மநோர் பெற்றுக் ப�ாணடாா். 
வ்ரகவற்பும்ரமய �விஞா் ொத்திைா ஸிைா்ரா நி�ழ்த்்த, 
ெட்டத்்த்ரணி ொத்திைா நுால் ெற்றிய விைா்ெே உம்ரமய நுஸ்்ரா 
நி�ழ்த்திோர். ெருக், பைௌலவியா நஸ்லின் ்ரசீத், பைௌலவியா 
அகீலா ெத்தீன் ஆகிகயா்ரரும் உம்ர நி�ழ்த்திோா்�ள். 
மு�நுால் நணொ் வட்டம் அஷ்ரப சி�ாபதீனுக்கு நிமேவுச 
சின்ேபைான்ம்றயும் வழஙகி ப�ௌ்ரவித்்தோ்.

கைற்குலகில் வாழும் இஸ்லாமிய பெயற்ொட்டாளா்�ளாே 

பெண ஆளுமை�ள் ெலரின் �ருத்்தாழம் மிக்� உம்ர�மள 
பைாழிபெயா்த்து இந நுால் பவௌியிடபெட்டுள்ளது. 
இதில் அடஙகியுள்ள உம்ர�ள் மி�ப பொருத்்தைாே 
்தமலபபுக்�ளில் நம் �வேயீர்பபுக்குரிய �ாத்தி்ரைாே 
�ருத்துக்�மளக் ப�ாணடேவா� உள்ளே. அநீதி�மளயும் 
அ்ராஜ�ங�மளயும் �ணடு அஞ்சித் துவணடு கொ�ாது, முடஙகி 
விடாது அவற்ம்றத் ்தட்டிக் க�ட்டு அவற்றுக் ப�தி்ரா� கு்ரல் 
ப�ாடுபெக்தாடு அவற்ம்ற �மளயவும் முயற்சி பெயவது நைது 
�டமை என்்ற பெயதிமயயும் இநநுாலில் உள்ளது..    

அஷ்ரப் ஏ சமத்)

நூல் 
வெளியீட்டு 

விழா

வ�ாழும்பு லயன்ஸ் கிளப் ஒப் க�ால்ட் சிட்டியின் 14 ெது ெருடாந்த கூட்டம்
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