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2022 பெப்ரவரி 27 ஞாயிற்றுக்கிழமை

 அபிநயக்ஷேத்ரா நடனபெள்ளி இயக்குனர்கலாசூரி திவயா சுக்ேனின்
ைாணவிகளானநிதயா க்லாக்கஸவ்ரன் க்காபிநாத,சுருதி க்காபிநாத

இைணப்புஇைணப்புஇைணப்புஇைணப்புஇைணப்பு
இலவச

இலங்ைக�ல் மா� மா� ஆட்�க்கு வரு�ன்ற அரசாங்-
கங்கள் ஒவ்ெவான்�டமும் த�ழ் ேபசும் தரப்�னர் எ�ர்-
பார்க்�ன்ற பல்ேவறு  ேகா�க்ைககளுக்கும் இதுகாலவைர 
�ர்வு �ைடக்க�ல்ைல. இதற்கான �ரதான காரணம் இரு 
தரப்��ருந்தும் எழு�ன்ற அர�யல் ��வாதங்கள் மற்றும் 
�ட்டுக்ெகாடுக்காத தன்ைமகள் ஆகும். அதன் காரணமாக  
எ�ர்பார்ப்புகள் இன்னமும் முழுைமயாக �ைறேவற்றப்படா-
மல் இருப்பது ெபரும் கவைல தரும் �டயமாகும்.

கு�ப்பாக முப்பது வருட காலத்�ற்கு ேமற்பட்ட யுத்தம் 
மு�வைடந்து 15 வருடங்கைளக் கடக்�ன்ற இன்ைறய 
�ைல�லும், த�ழ் மக்களது �ரச்�ைனகள் �ர்த்து ைவக்-
கப்பட�ல்ைல என்பது ஒரு மனக்குைற என்ேற கூற 
ேவண்டும். அ�லும் வடக்கு, �ழக்�ல் கா�ப் �ரச்�ைன, 
த�ழ் அர�யல் ைக�கள் �ரச்�ைன, அத்து�� �ன்��-
�ல் ஈடுபடும் த�ழக �னவர்கள் �ரச்�ைன ேபான்ற முக்�-
யமான மூன்று �டயங்களுக்கு �ைரவாக �ர்வு காணப்பட 
ேவண்�யது அவ�யமாகும்.

இந்த மூன்று �ரச்�ைனகைளயும் �ர்ப்பதற்கு அரசாங்-
கம் முன்வந்தால் அதற்கு த�ழ் அர�யல் தைலைமகள் முட்-
டுக்கட்ைட ேபாடுவதும், த�ழ் அர�யல் கட்�கள் 
ஒரு �ைலப்பாட்�ற்கு வந்தால் அரசாங்கம்

எங்கள் ்கருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்து
முடிவுக்குக் ெகாண்டு வரப்பட
ேவண்டிய  மூன்று சிக்கல்கள்!
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அரசாங்கத்த வைச பாடுவதில  ேபாட்டி 
வச்சா நம்ம எதிரணியில இருக்கிற தமிழ் 
ேபசுற எம்பிமார்  எல்லாருேம முதலிடம் 
ெபறுவினம்.... 

அவங்க அரசாங்கம்  நன்ைம ெசய்யுற-
ைதேய எதிர்த்து வைச பாடுறவங்க, ேபாட்டி 
என வந்தால் சும்மா விட்டு ைவப்பாங்-
கேள...!!!

�க்கல் �ராச்சா�

அட்டவைண ெவளியீடு
நாைள கூடுகிறது

மனித உரிைமகள் ேபரைவ
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உக்ைரன் �தான தாக்கு-
தைல �றுத்��ட்டு ரஷ்யப் 
பைடகள் முகாமுக்குத் �ரும்ப ேவண்டுெமன்று 
ஐ.நா. ெபாதுச் ெசயலாளர் அன்ேடா�ேயா குட்ட-
ெரஸ் கூ�யுள்ளார்.   

ேநட்ேடா இராணுவ அைமப்�ல் உக்ைரன் இைண-
வதற்கு ரஷ்யா எ�ர்ப்பு ெத��த்தைதயடுத்து, இரு 
நாடுகளுக்கு�ைடேய ேபார்ச்சூழல் �ல� வந்தது. 
அதைனத் ெதாடர்ந்து உக்ைரன் �து தாக்குதல் 
நடத்த ரஷ்ய அ�பர் பு�ன் �யாழக்�ழைம

ஐக்�ய நாடுகள் ெபாதுச் 
ெசயலாளர் ேகா�க்ைக

உக்ைர�ல் ேநற்று 03வது நாளாக ரஷ்யப் 
பைட�ன�ன் தாக்குதல் ெதாடர்ந்தது. 
பலத்த சப்தத்துடன் குண்டுகள் ெவ�த்து 

வருவதாக தகவல்கள் ெத��க்�ன்றன. 
உக்ைரனுக்குள் ஊடுரு�ய 14 
ரஷ்ய ெஜட் �மானங்கைள 

உக்ைர�ல் 03 ஆவது நாளாகவும் கடும் ேபார்   

ரஷ்யப் பைட 3,500 ேபர் பலி; 14 ெஜட் 
விமானங்களும் அழிப்பு

 லங்கா ஐ.ஓ.� ேநற்-
றுமுன்�னம் நள்�ரவு 
முதல் அமுலுக்கு வரும் 
வைக�ல் தனது எ�ெபா-
ருட்க�ன் �ைலகைள 
அ�க�த்துள்ளது.  

இதன்ப�, ஒரு �ற்றர் 
ெபற்ேறா�ன் �ைல 20 
ரூபா�னால் ஒரு �ற்றர் �ச�ன் �ைல 15 
ரூபாவால் அ�க�க்கப்பட்டுள்ளதாக அந்�றுவ-
னம் ெத��த்துள்ளது.

லங்கா ஐ.ஓ.� �றுவனமும் கடந்த

ெபற்ேறால் 20, டீசல் 15 ரூபாவால்  

எரிெபாருட்களின்   
விைல அதிகரிப்பு  உலக சந்ைத-

�ல் தங்கத்�ன் 
� ை ல யு டன் 
ஒ ப் � டு ை க -
�ல் இலங்-
ைக�ல் தங்-
கத்�ன் �ைல 
ேவகமாக அ�க�த்து வருவதாக அ�ல 
இலங்ைக ஆபரண வர்த்தக சங்கம் ெத��த்துள்-
ளது.  தங்கத்�ன் �ைல உயர்வால் வழக்கத்ைத 
�ட   தங்கம்  ெதாடர்பான வர்த்தகம் பா�ய 
�ழ்ச்�யைடந்துள்ளதாக சங்கத்�ன் 
அ�கா�  ஒருவர் ெத��த்துள்ளார்.  

இலங்ைக�ல் சுமார் 4,000 உக்ைரன் 
சுற்றுலாப் பய�கள் தங்�யுள்ளதாக சுற்-
றுலாத்துைற அைமச்சு ெத��த்துள்ளது.  

இந்த சுற்றுலா பய�கள் 30 
நாட்களுக்கான �சாைவ 

யாழ்.�ேசட �ருபர்   

த�ழ் மக்களுக்கு 
நாம் காட்�ய அர�-
யல் ெகாள்ைககேள 
இன்று �தர்சனமா�யுள்ள இச் சந்தர்ப்-
பத்�ல் ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்� �து 
ெதாடர்ச்�யாக சுமத்தப்பட்டு வரும் அவ-
தூறுகைளயும், உண்ைமக்குப் புறம்பான 
குற்றச்சாட்டுக்கைளயும் நாம் கண்-
�க்�ன்ேறாெமன ஈ.�.�.�. 

தங்கத்தின் விைல  
நாளாந்தம் அதிகரிப்பு  

இலங்ைகயில் 4,000  
உக்ைரன் பிரைஜகள்  

EPDP மீது ேதைவயற்ற  
விஷமத்தன அவதூறு
கண்�த்து அ�க்ைக ெவ��ட்டு ைவப்பு

லண்ட�ல் ைகதான நபர் கு�த்து  
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அத்தியாவசிய உணவு   
ெபாருட்களுடன் 2,500  

ெகாள்கலன்கள் ேதக்கம்

ரஞ்சன் ராமநாயக்க�ன் 
�டுதைலக்காக தற்ேபா-
ைதய சூழ்�ைல�ல் சர்வ-
ேதச சமூகத்�ன் உத�ைய 
நாட ேவண்�யுள்ளதாக-
வும், இதற்கு ஹ�ன் ெபர்-
னாண்ேடா தைல-
ைம�லான ஐக்�ய 

நுகர்ேவார் �யாயமான 
�ைல�ல் ெபாருட்கைளப் 
ெபற்றுக் ெகாள்ளக்கூ�ய 
ஒேரெயாரு �ற்பைன 
�ைலயமாக ச.ெதா.ச வைல-
யைமப்பு மாற்றப்பட்டுள்ளதாக வர்த்தக அைமச்சர் 
பந்துல குணவர்த்தன ெத��த்துள்ளார்.   
ச.ெதா.ச ஊடாக அ�முகப்படுத்தப்பட்ட 

'ரஞ்சனுக்காக சர்வேதசம்   
ெசல்லவும் நாம் தயார்'   

ச.ெதா.சவில் நியாயமான   
விைலகளில் ெபாருட்கள்   

சிைறக்குச் ெசன்று பார்ைவயிட்டார் சஜித்  சகல ெபாருட்களும் �ைடக்கும்   

நாைள திங்கள் முதல்  
மீண்டும் மின் துண்டிப்பு  

தற்ேபாைதய சூழ்�ைல-
�ல் நாைள �ங்கட்�ழைம 
முதல் �ண்டும் �ன்சார 
துண்�ப்ைப அமுல்படுத்த 
ேவண்�ய �ைல ஏற்பட்-
டுள்ளதாக ெபாதுப்பயன்-
பாட்டு ஆைணக்குழு 
ெத��த்துள்ளது.  எவ்வாறா�னும், நாைள இரவு 
ேவைளக�ல் �ன்சார துண்�ப்பு அமுலாக்-
கப்படமாட்டாெதன ஆைணக்குழு�ன் 

இலங்ைகயின் ேமாசமான   
நிைலைம கட்டுப்பாட்டுக்குள்   

        தடுப்பூ� �ட்டம் கு�த்து ஜனா�ப�   

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்   

ஐக்�ய நாடுகள் ம�த உ�ைமப் 
ேபரைவ�ன் 49 ஆவது கூட்டத்ெதா-
டர் நாைள �ங்கட்�ழைம ஆரம்பமா-
கவுள்ளதுடன் இலங்ைக ெதாடர்பான 

�வாதம் எ�ர்வரும் மார்ச் 03ஆம் 
�க� நைடெபறவுள்ளது.   

ம�த உ�ைம ஆைணயாள�ன் 
இலங்ைக ெதாடர்பான 
அ�க்ைக எ�ர்வரும்

அைனத்து சவால்கைளயும்    
ெவன்ெறடுக்க இலங்ைக தயார்

ஐ.நா.ம�த உ�ைமகள் ேபரைவ ெதாடர் நாைள ஆரம்பம் மஹா �வராத்�� புண்�யகாலத்�ல்   

மஹா �வராத்�� �ரத புண்�ய-
காலத்�ல் ஆன்�க ெசயற்பாடுகளுக்கு 
ஊக்கம் நல்கும் வைக�ல் �ரதமர் 
ம�ந்த ராஜபக் ஷ�ன் ப�ப்புைரக்க-
ைமய �வாலயங்களுக்கு ��-
யுத� வழங்கப்படவுள்ளது.   

ஆன்மீக ெசயற்பாடுகளுக்கு   
சிவாலயங்களுக்கு நிதியுதவி   

வத்�க்கா�லுள்ள கத்ேதா�க்க 
�ருச்சைப�ன் இலங்ைகக்கான 
ேபராயர் கரு�னால் ெமல்கம் ரஞ்�த் 
ஆண்டைக இன்று வத்�கான் பு�த 

�ட்டர்ஸ் சதுக்கத்�ல் �றப்பு �ருப்-
ப� பூைஜைய நடத்துவார்.   உ�ர்த்த 
ஞா�று தாக்குத�ன் 
உண்ைமைய 

வத்திக்கானில் இன்று   
சிறப்பு திருப்பலி பூைஜ  

ெகா�ட்-19 ெதாடர்�ல் 
நாட்�ல் ஏற்பட்டுள்ள அ�வுக-

ரமான �ைலைம தடுப்-
பூ� �ட்டத்�ன் மூலம் 

க ட் டு ப் ப ா ட் டு க் கு ள் 
ெ க ா ண் டு வ ர ப் ப ட் -

டுள்ளதாக ஜனா-

�ப� ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ 
ெத��த்துள்ளார்.  �யூேயார்க்-
�லுள்ள ஐக்�ய நாடுக�ன் 
ெபாதுச் சைப�ல் ேநற்று முன்-
�னம் காெணா�த் ெதா�ல்நுட்-
பம் ஊடாக தடுப்பூ�ச் 
ெசயற்பாடு கைள

நிைலைம கட்டுப்பாட்டுக்குள்   
        தடுப்பூ� �ட்டம் கு�த்து ஜனா�ப�   

ெகா�ட்-19 ெதாடர்�ல் 
நாட்�ல் ஏற்பட்டுள்ள அ�வுக-

ரமான �ைலைம தடுப்-
பூ� �ட்டத்�ன் மூலம் 

க ட் டு ப் ப ா ட் டு க் கு ள் 
ெ க ா ண் டு வ ர ப் ப ட் -

டுள்ளதாக ஜனா-

�ரதமர் ப�ப்புைரக்கைமய ஏற்பாடு   

  
  இலங்ைக ெதாடர்பான 
அறிக்ைகக்கு அன்ைறய 

தினேம பதில்

தைலைமயிலான குழு   
ெவள்ளியன்று பயணமாகினர்   

அைமச்சர் ேபரா��யர் �.எல்.��ஸ்   

04

04 04 04 04

    தைலநகைர சுற்�                  
வைளக்�றது ரஷ்ய பைட   

  ேபச்சுவார்த்ைதக்கு 
குழுைவ அனுப்பு தயார்   
என்�றார் பு�ன்  

 ேஜா ைபடனும் எச்ச�ப்பு  

உக்ைரன் அரசு அ��ப்பு   

'ரஷ்யப் பைடகள் முகாமுக்கு   
திரும்ப ேவண்டும்' 
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மேற்கு மீண்டும் ஒரு ம�ோருக்ோன 
வோய்ப்பினன ஈம�ோசியப் ��ப் -
பில் ஏற்�டுத்தியுள்ளது. மேடமடோ -

வில் இனைவதற்்ோன உகன�யினின் ே்ரமவ 
இப்ம�ோருக்ோன அடிப்�னடயோ் உள்ளது. 
ஆனோலும் �ஷயோ அமேரிக்ப் ம�ோடடியுடன் 
மேடமடோ சோர்நத மு�ண்�ோடும் இதன் பின் -
னோலுள்ள ்ோ�ைங்்ளோ் அனே்நதுள்ளன. 
இத்தன்ய ம�ோர பி�ோ்நதிய அ�சியல் நினை-
னே்ன்ள முதன்னேப்�டுத்தினோலும் நீண்ட்ோ -
ைத்தில் �ோரிய ேோற்்றங்ன்ள மேோககிய ே்ர-
வு்ள தவிரக் முடியோததோ் அனேயவுள்ளன. 
அத்தன்ய ேோற்்றங்ள ஏற்்னமவ நிைவியுள்ள 
உை் ஒழுஙன் ேோற்்றத்துககு உள்ளோககும் 
என்்ற விேரசனங்ள எழு்நதுள்ளது. இக்டடுன�-

யும் உகன�ன் மீதோன �ஷசிவின் ம�ோர ன்யோ -
்ளப்�டும் உத்தினயயும் அது உை் அ�சியலில் 
ஏற்�டுத்தககூடிய ேோற்்றங்ன்ள மதடுவதோ்வும் 
உருவோக்ப்�டடுள்ளது.  

21.01.2022அன்று மடோமனடஸ்க ேற்றும் 
லுஹோன்ஸ்க ஆகிய இரு பி�மதசங்ன்ளயும் 
சுயோடசி பி�மதசங்்ளோ் பி�்டனப்�டுத்திய-
மதோடு, 24.02.2022அன்று உகன�னுககு 
எதி�ோன ம�ோன� �ஷயோ பி�்டனப்�டுத்திக-
ம்ோண்டது. இத்தன்ய பி�்டனத்தின் ே்ரவு்ள 
ஆ�ம்�த்தில் மடோமனடஸ்க ேற்றும் லுஹோன்ஸ்க 
ஆகிய சுத்நதி� குடிய�சின் எல்னை்ன்ள னேயப் -
�டுத்தி ே்ர்நத ம�ோதும் கிழககு உகன�னூடோ் 
தோககுதலின் ே்ரவு தீவி�ேனடய ஆ�ம்பித்தது. 
�ஷயோவின் இ�ோணுவ �ைத்மதோடு ஒப்பிடுன -்
யில் மி்ப்பின்தஙகிய நினையிலிரு்நத உகன�ன் 
அமேரிக் தனைனேயிைோன மேடமடோ ேோடு -்
்ளோல் இ�ோணுவ ஆயுத த்ள�ோட ரீதியில் �ைப்� -
டுத்தப்�டுகின்்றது. �ஷயோவின் ம�ோர ே்ரவு்ள 
மடோமனடஸ்க ேற்றும் லுஹோன்ஸ்க ஆகிய இரு 
குடிய�சு்ளின் பி�மதசங்ன்ள மேோககியதோ் 
அனே்நத ம�ோதும் அதன் தோககுதல்்ள ஏவு -
்னை்ன்ளயும், விேோனங்ன்ளயும் முதன் -
னேப்�டுத்தியதோ் ேோறி உள்ளது. உகன�னின் 
தனைே்�ேோன கியூனவ மேோககியும் �ஷயோ-
வின் விேோனம் ேற்றும் ஏவு்னை தோககுதல் 
நி்ழ்்நது வருகி்றது. சுத்நதி� குடிய�சின் எல் -
னை்ன்ள னேயப்�டுத்தி இருககும் தன�ப்� -
னடயின் ே்ரவு �டிப்�டியோ் உகன�னின் இத� 

பி�மதசங்ன்ள மேோககி விஷதரிக்ப்�டுவதோ -
்வும், கிரிமியோககூடோ் அத்தன்ய ே்ரனவ 
முதன்னேப்�டுத்துவதோ்வும் அவதோனிக் 
முடிகி்றது. மேற்கு ஊட்ங்ளும் ஆய்வோ்ளர -்
ளும், அமேரிக் புைனோய்வோ்ளர்ளும் �ஷயோ -
வின் �னடமயடுப்பு உகன�னன முழுனேயோ் 
ன்ப்�ற்றும் ஏதுநினை ஏற்�டும் என்�னத 
தவிரக்மவ முயலுகி்றது. அதுேடடுேன்றி உக-
ன�னின் மி்ப்பி�தோனேோன இ�ோணுவ வலினே-
மயன்று ்ருதப்�டட மசோரமனோபில் அணுநினை-
யத்னத �ஷயோ ன்ப்�ற்றியமதோடு அப்பி�மதசம் 
உகன�ன் தனைே்ரிலிரு்நது 143.1கி.மீ தூ�த் -
தில் அனே்நதிருப்�தும் �ஷயோ உகன�னன 
முழுனேயோ் ன்ப்�ற்றுகின்்ற மேோக்த்மதோடு 
ே்ரவதோ்மவ மதரிகி்றது. ஆனோல் 2008ஆம் 

ஆண்டு ம�ோரஜியோ மீதோன �ஷசிய தோககுதலும் 
2014ஆம் ஆண்டு உகன�ன் மீதோன தோககுத -
லும் அத்தன்ய ்ருத்னத ேறு�ரிசீைனனககு 
உட�டுத்த மவண்டிய நினைககு தளளியுள்ளது. 
ம�ோரஜியோவின் முழுப்�குதியிலும் தோககுதனை 
நி்ழ்த்திவிடடு மதற்கு ஒசடடியோனவயும், அப்்ோசி-
யோனவயும் ன்ப்�ற்றி குடிய�சு்்ளோ் பி�்டனப் -
�டுத்தி பின்னர தனது மசல்வோககு ேண்டைேோ் 
��ோேரித்து வருகி்றது. அமதம�ோன்று 2014ஆம் 
ஆண்டு ம�ோரிலும் கிரிமியோனவ ன்ப்�ற்றும் 
ம�ோது இமத ேோதிரியோன இ�ோணுவ உத்தி்ன்ள 
புடின் பின்�ற்றியிரு்நதோர. ஆனோலும் மேடமடோ -
வின் விஸ்தரிப்பு என்�து உகன�ன் �னோதி�தி 
மெைஸ்கியோல் அவ�து �ோது்ோப்பு அனேச் -
சோல் அவ�து மவளிவிவ்ோ� அனேச்சோல் மீ்ள 
மீ்ள உச்சரிக்ப்�டும் வோரத்னதயோ் உள்ளது. 
எற்்னமவ உகன�னின் எல்னை ேோடு்்ளோன 
ம�ோை்நது மேடமடோவில் அங்ம் ம�ற்றிருப்�தும் 
மேடமடோ �னட்ள ம�ோை்நது மேோககி ே்ர்நதி-
ருப்�துவும் �ஷயோவிற்கு இருவன்யோன எச்சரிக-
ன்னய ம்ோடுத்துள்ளது. உகன�னன முழுனே-
யோ் ன்ப்�ற்றி �ஷயோவிற்கு ஆத�வோனவன� 
ஆடசியைேரத்தி �ஷயோவின் மசல்வோககு பி�ோ்ந-
தியேோ் ேோற்றுவது. இ�ண்டோவது உகன�னன 
முழுனேயோ் ன்ப்�ற்றி �ஷயோவுடன் இனைத் -
துக ம்ோளவது. இத்தன்ய மதரிவில் ஏதோவது 
ஒன்ன்ற மேற்ம்ோள்ள தவறும் �டசத்தில் 
மேடமடோவின் விஷதரிப்பு தவிரக் முடியோது 
உகன�னன மேோககி ே்ரும். இத்தன்ய மேோக-

்த்னத அடிப்�னடயோ் ம்ோண்டு 
உகன�ன் மீதோன �ஷய ம�ோன� 
அவதோனித்தோல் உகன�ன் 
முழுனேயோ் ஏமதோமவோரு 
வன்யில் ன்ப்�ற்்ற மவண்டிய 
நிரப்�்நதத்துககு �ஷயோ் ஆ்ளோ-
கியுள்ளது.   

இவவன்ப்ம�ோர, பி�ோ்நதிய 
அ�சியனை புவிசோர அ�சியனை 
்ட்நது உை்்ளோவிய அ�சியலில் 
அதி் ேோற்்றங்ன்ள ஏற்�டுத்த 
வின்ளகி்றது. அவற்ன்ற விரிவோ் 
மேோககுதல் அவசியேோகும்.  

முதைோவது, அமேரிக்ோ 
தனைனேயிைோன மேடமடோ 

அணி உகன�னுககு ஆத�வோ் இதுவன�-
யில் �தில் இ�ோணுவ ேடவடிகன்ககு முன்வ� -
வில்னை என்�துவும் அதற்்ோன வோய்ப்பு மி் 
மி் குன்றவோனது என்றும் அமேரிக் �னோ -
தி�தி ன�டனின் வோரத்னதயிலிரு்நது மதரிய 
வருகி்றது. ம�ோ ன�டன் அமேரிக் இ�ோணுவம் 
உகன�ன் ம�ோரில் ஈடு�டோமதன்்ற மசய்தினய 
மவளிப்�னடயோ் மதரிவித்துள்ளோர. எனமவ 
மேடமடோவுககு தனைனே தோஙகும் அமேரிக்ோ 
எடுத்திருககும் முடிவோனது ஏனனய மேடமடோ 
ேோடு்ன்ள உகன�ன் ம�ோரிலிரு்நது விைகி இருக-
்மவ அதி்ம் விரும்பு�னவயோ் ்ோைப்�டு -
கின்்றன. அமதம�ோன்று �ஷயோவும் உகன�னன 
்ட்நது தனது ம�ோன� ேடோத்தோது என்றும் அதன் 
அணுகுமுன்ற்ன்ள அவதோனிககின்்ற ம�ோது 
மதளிவோ் மதரிகி்றது. எனமவ ம�ோன� ேன்ற -
மு்ேோ் ஏற்றுகம்ோளளும் மேடமடோ ேோடு்ள 
உகன�ன் ஆடசியோ்ளர்ள குறிப்பிடுவது ம�ோல் 
�ஷயோவிற்கு எதி�ோன உன�யோடல்்ன்ளயும் 
ம�ச்சுக்ன்ளயும் முதன்னேப்�டுத்திய மேடமடோ 
ேோடு்ள இறுதியில் உகன�னன ன்விடடு 
மசன்்றனே அதி்ோ� சேநினை ரீதியில் மேட -
மடோவின் �ைவீனத்னத மவளிப்�டுத்துகின்்றன. 
்ட்நத �ை ஆண்டு்்ளோ் உகன�னுககும் மேட-
மடோவுககுேோன உன�யோடல்்ன்ள நி�ோ்ரித்து 
வ்நத புடின் மேடமடோவின் அணுகுமுன்றனய 
உன�யோடல் மூைம் தீரத்துகம்ோள்ள உகன�னுக-
கும் மேடமடோவுககும் வழஙகியது. அத்தன்ய 
அணுகுமுன்றயின் இறுதி மதரிவோன ம�ோர 

தவிரக் முடியோதது என்�தும் புடினது உன� -்
ளும் இ�ோ�த்நதி� அணுகுமுன்ற்ளும் மவளிப் -
�டுத்துகி்றது.   

இ�ண்டோவது, உகன�ன் மீதோன ம�ோர �ஷயோ -
வுககு ஒரு முழனேயோன மவற்றினய ம்ோடுக-
குேோயின் யும�சியோவிலும் ஐம�ோப்�ோவிற்குள-
ளும் ேற்றும் பி�ோ்நதியங்ளிலும் வலுவோன 
அ�சோ் அனடயோ்ளப்�டுத்துகி்றது. உை்்ளோவிய 
இ�ோணுவ �ைத்தன்னேயில் �ஷயோ மேற்கு 
ேோடு்ன்ள ்ட்நது வலுவுள்ள ேோடோ் முன்ன-
்ரவமதோடு �னழய மசோவியத் யூனியனுனடய 
்னனவ மேோககிய ே்ரனவ இைகுவில் சோத்தியப்-
�டுத்தககூடியதோ் அனேயும். ஏற்்னமவ யும�-
சியோவிலிரு்நது ேத்திய ஆசியோ ஊடோ் மேற்்ோ-
சியோ வன�யில் �ைப்�டுத்தி உள்ள �ஷயோவின் 
இ�ோணுவ உத்தி்ள மேலும் உறுதிப்�டுத்தப்�டும்.   

மூன்்றோவது, உகன�ன் மீதோன �ஷயோவின் தோக-
குதல் உை் அ�சியல் சேநினையில் ேோற்்றத்னத 
ஏற்�டுத்துவதற்்ோன ்்ளேோ் அனே்நதுள்ளது. 
அதிலும் குறிப்�ோ் அமேரிக்ோவின் தனைனே-
யிைோன மேடமடோ ேறுசீ�னேக்ப்�ட மவண்டிய 
நினையில் அதன் விஷதரிப்புககு எதி�ோன ேனட-
முன்றனய அதி்ரிப்�தற்்ோன வோய்ப்பு ்ோைப்-
�டுகின்்றது. அமேரிக்ோ ஒரு இ�ோணுவ ரீதியி-
ைோன ேடவடிகன்னய உை்த்தில் மேற்ம்ோள்ள 
முடியோது என்்ற நினைனய உருவோககியுள்ளது. 
அத்தன்ய உருவோக்ம் ஆப்்ோனிஸ்தோன் மவளி-
மயற்்றத்திலிரு்நது உை�ப்�டட ம�ோதும் அதற்-
்ோன ேனடமுன்ற யதோரத்தம் உகன�னூடோ்மவ 

மவளிப்�டுத்தப்�டடுள்ளது. இது வடம்ோரியோ, 
ஈ�ோன், சிரியோ ம�ோன்்ற ேோடு்ளுககு ேடடுேன்றி 
சீன, -�ஷய ஆத�வு ம்ோண்ட அணி்ன்ள �ைப்�-
டுத்தககூடியது.  

ேோன்்ோவது, �ஷய,- உகன�ன் மேோதல் �ஷய,-
சீன உ்றவின் ஓர அங்ேோ்மவ ்ோைப்�டுகி்றது. 
�ஷய �னோதி�தி புடினுனடய சீன வி�யம் ஐம�ோப்-
�ோவுடனோன ம�ோரு்ளோதோ� உ்றவு �ோதிப்�னடயும் 
என்்ற எடும்ோளுடமனமய சீனோவுடனோன அணுகு-
முன்றனய �ஷயோ மேற்ம்ோண்டுள்ளது. உகன�-
னுடனோன ம�ோன� ஐம�ோப்�ோவும் அமேரிக்ோவும் 
�ஷயோ மீதும் புடின் மீதோன ம�ோரு்ளோதோ� தனட 
மூைம் முடிவுககு ம்ோண்டு வ�ைோமேன முயலுகி-
்றது. அத்தன்ய முயற்சிககு முன்கூடடிமய ம�ோரு-
்ளோதோ� தனடனய எதிர�ோரத்ததும் அதிலிரு்நது 
விடு�டுவதற்்ோன உத்தியோ் புடின் சீனோனவ அணு-
கியதும் அவதோனிக்ககூடிய விடயேோ் உள்ளது. 
குறிப்�ோ் எரிவோயு மதோடர�ோ் ஐம�ோப்பிய ேோடு்ள 
எதிரம்ோளளும் மேருக்டினய விட �ஷயோ எதிர-
ம்ோள்ள உள்ள ம�ோரு்ளோதோ� மேருக்டி ேடடுப்�-
டுத்தப்�டடனவ என்�னதமய அண்னேய ேோட்ள 
மவளிப்�டுத்துகின்்றன. ஐம�ோப்�ோவுககுள எரிவோயு-
வும் ம�ற்ம்றோலியமும் ம�ரும் மேருக்டினய எதிர-
ம்ோளவதற்்ோன வோய்ப்பு அதி்ேோ் ் ோைப்�டுகி்றது.  

�ஷயோ, -உகன�ன் ம�ோர சீனோ-, னதவோன் தோககு-
தல்்ன்ள இைகு�டுத்தியுள்ளது. அதிலும் குறிப்�ோ் 
அமேரிக்ோவின் பின்வோங்ல் சீனோவின் இ�ோணு-
வரீதியிைோன ே்ரனவ உறுதிப்�டுத்துவதற்்ோன 
வோய்ப்ன� அதி்ரித்துள்ளது. சீனோ, னதவோன் மீது 
ம�ோன� மேற்ம்ோளளும் ம�ோது �ஷயோ ஆத�வளிக-
குமேன்�து ேோ்றோன ்ருத்துக்ோன வோய்ப்பு குன்ற-
வோ்மவ உள்ளது.   

எனமவ, �ஷயோவின் உகன�ன் மீதோன ம�ோர 
இ�ோணுவ �ைக ம்ோட�ோடடிலும் அதி்ோ� சே-
நினையிலும் �ஷயோனவ முதன்னேப்�டுத்தி 
உள்ளது. அதுேடடுேன்றி உை் அ�சியலில் 
பி�ோ்நதியத்னத ்ட்நது �ஷசியோவின் எழுச்சி 
�ஷய-, சீன அணினய அதன் ஆத�வு ேோடு்ன்ள 
�ைேோன நினைககுள 
ே்ரத்தககூடியதோ் 
அ ன ே்ந து ள ்ள து . 
இ்நதியோவின் ேடு -
நினைனே ம�ோககு 
கீனழத்மதச ேோடு -
்ளின் வலுனவ 
மேலும் வலுப்� -
டு த் த க கூ டி ய த ோ ் 
அனேய வோய்ப்புள-
்ளது.  

-   

ஆககுவது ்டினம் அழிப்�து இயல்பு 
என்�ோர்ள அப்ம�ோது. இனவயி�ண்-
டுமே இைகுதோன் இப்ம�ோது எனுே-

்ளவில்தோன் நினைனே்ள உள்ளன. விஞ்ோன 
வ்ளரச்சி, மதோழில்நுட�த்தின் உயரச்சி ேற்றும் 
ேனித அறிவின் எழுச்சி்்ளோல்தோன் இ்நநினை-
னே்ள மதோற்்றம் ம�றுகின்்றன. ேனித அறிவி -
யல் ஏற்�டுத்தியிருககும் தோக்ம், ஆககுவதற்கு 
ேடடுேோ் இரு்நதோல் சி்றப்�ோ் இரு்நதிருககும். 
அழிக்வும் இது வழி ஏற்�டுத்தியிருககி்றமத! 
இன்று அனு�விககும் அத்தனன வசதி்ளும் 
அறிவியல் பு�டசியோல் வ்நத வின்ளவு்ளதோன். 
இவற்றில் சிைவற்ன்ற இ்நத வ்ளரச்சி்ள ்ோை -
டிககும் ம்ோண்டுவ்நதிருககி்றமத, இனதவிடச் 
சி்றப்பு எது இருககி்றது அறிவியலில்?

குடிககும் நீன�த்மதடி கு்ளத்துககுச் மசன்்ற 
்ோைம், குளிககும் நீன�த்மதடி ேனைச்சோ�னை 
மேோககி ேட்நத மே�ம், வி்றகுமதடி விரிமவயிலில் 
வனம் மேோககி வின�்நத மே�ங்ள, ்ோற்றுத்மத-
டியும் ்ன்ளப்பு ம�ோக்வும் ஓய்வன்ற, ஒதுஙகுமி-
டம் மதடிப்ம�ோன ம�ோழுது்ள எல்ைோம் இப்ம�ோது 
ேனைமயறிவிடடன. இப்ம�ோது ் ோைடியில் குடிநீர, 
குளிரசோதனப்ம�டடிககுள குளுனேயோன நீர, 
சேயைன்றயில் எரிவோயு, தூஙகும் அன்றயில் 
ஏ.சியின் குளிர்ோற்று, உைன்மய உள்ளஙன்-
யில் மதோடரபும்ோள்ள மதோனைம�சி, உடமன 
மவௌிேோடு மசல்ை விேோனங்ள, இன்னும் 
இனையங்ள இப்�டி ஏ்ப்�டட மசோகுசு்ளுககு 
மசோ்நதக்ோ�னோகிவிடடோன் இன்ன்றய ேனிதன். 
ஆனோலும், இ்நத அறிவின் வ்ளரச்சியோல் அழி -

வுககும் ஆ்ளோ் மேர்நதிருப் -
�துதோன் ேவீன உைகுககு 
ஏற்�டடுள்ள ்வனை. 

ஆதிக்ப்ம�ோககும் அ�க் 
குைங்ளும் இல்ைோதிரு்ந-
தோல் இ்நத அறிவு்ன்ள 
ஆக்த்திற்கு ேடடும் �ோவிக-
்ைோம். என்ன மசய்வது? 
அ�சோடசியும் இருத்தலில் 
நினைப்�டுதலும் ேனிதனன 
விடட�ோடில்னைமய! உைகின் 
இ�ண்டு ம�ோர்ள ஏற்�டுத் -
திய ேனித அவைங்ன்ளய-
டுத்து இனி, இப்�டிமயோரு 
ம�ோரும் அழிவும் ேோனிட -

னுககு ஏற்�டககூடோது என்�தற்்ோ் எத்தனன 
அனேப்பு்ள உருவோக்ப்�டடன. இரு்நதோலும், 
ஆதிக்ப்ம�ோககும் அ�சோடசியும் இ்நத அனேப்-
புக்ன்ள ஒதுககிவிடடு அடுத்த ம�ோருககுத் தயோ-
�ோகிவிடடது. 

அமேரிக்ோவின் அத்தனன வ்ளரச்சிககும் 
நி்�ோன ேோடு �ஷயோ. ஐம�ோப்�ோவின் தனையில் 
மதோடஙகி, ஆசியோவின் ் ோைடி வன�ககும் ��்நது 
விரி்நதுள்ள மதசமிது. 1990 இல் உனட்நது சித-
றுவதற்கு முன்னர, அமேரிக்ோவுககு நி்�ோன 
சகதியோ்த்தோன் இது �ோரக்ப்�டடது. ஆனோலும் 
உனடத்துச் சித்றனவத்த அமேரிக்ோனவ இ்நத 
�ஷயோ நிம்ேதியோ்த் தூங்விடடதுமில்னை. 
எல்னை விஸ்தரிப்புக்ோ் இ்நேோடு ஆ�ம்பித்-
துள்ள உகன�ன் �னடமயடுப்பு இருககி்றமத, 
உண்னேயில் அனனத்தும் அமேரிக்ோவுக்ோன 
அடி்ளதோன். 

உகன�னின் எல்னையில் மேடமடோனவப் �ைப் -
�டுத்தி, �ஷயோவின் இன்னுமேோரு துண்னட 
உனடககும் அமேரிக்ோவின் திடடத்னத �ஷயோ 
அறியோேைோ இரு்நதிருககும்? மேடமடோ அனேப் -

பிலுள்ள �ஷய சோரபு ேோடு்ன்ள ஓ�ங்டடும் 
முயற்சி்ள எப்ம�ோது ஆ�ம்�ேோனமதோ, அன்றி -
லிரு்நது �ஷயோவும் உகன�னன ஆககி�மித்து 
�திைடிககுத் தயோ�ோகியிருககி்றது. ஏமனனில், 
அஙகு நுனழ்நதுள்ள �ஷயப்�னட்ளின் இைக -
கு்ளில் இனவ மதௌிவோவதோ் இ�ோணுவ 
ஆய்வோ்ளர்ள மதரிவிககின்்றனர.  உகன�ன் 
�ோது்ோப்பு அனேச்சின் இனையங்ள னச�ர 
தோககுதலுககு இைக்ோகியனே, அணுநினையங-
்ள அனே்நதுள்ள மசன்ன�ல் ே்�த்னத சுற்றி -
வன்ளத்த னே, �ோடர நினையங்ளில் ் ண்னவத்-
தனே, ஐம�ோப்�ோவுடன் மே�டியோ்த் மதோடரபுறும் 
கிழககு ே்�ங்ளின் மீது ச�ேோரித்தோககுதல் 
ேடத்தப்�டுதல் எல்ைோம் நீண்ட்ோைத் திடடங -
்ளதோன். தன்னனவிடவும் எவவ்ளமவோ சிறிய 
�ைமுள்ள உகன�னன, இவவ்ளவு மூரக்ேோ்த் 
தோககுவதுதோன் இதற்கு சோன்று்்ளோகின்்றன. 

இத்தோககுதலில் ஈடு�டடுள்ள இருத�ப்புக்-
ளும், ேோடடுக்ோ்வோ ம�ோரிடுகின்்றனர? இ்நத 
அறிவியலுககுள உட�டட சோதனங்ன்ள தூக -
கியும், ே்ரத்தியும், மதோளிலும் சுே்நதும் தோக-
குதல் ேடத்தும் �னடயினரும், தங்்ளது சம்�-
்ளத்துக்ோ்மவ இப்�ணினயச் மசய்கின்்றனர. 
ஆடசியிலிருப்ம�ோர குளிர அன்ற்ளுககுள 
ம்ோரடும், சூடடும் அணி்நது உத்த�விடுகின்்றனர. 

சம்�்ளத்துக்ோ் இயஙகும் இ�ோணுவத்தினர 
(ேனிதர்ள) தீகம்ோளு்நதிலும், இ�த்தக்ோ-
யத்திலும், ்டடிட இடு�ோடு்ளுககுளளும் சிககி 
உயிரும் து்றககின்்றனர, ஊனமுேனடகின்்றனர. 
இதற்கும் மேைோ், எதிலும் சம்ே்நதமு்றோத உயிர-
்ளும் ்ோவும்ோள்ளப்�டுவதுதோன் ்வனை. 
தோனயப் பிளன்ள மதடுவதோ? ்ைவனன 
ேனனவி மதடுவதோ? குற்றியிருடன் இடி�ோடு்ளி-

லிரு்நது ்ன�மய்றத் துடிககும் உ்றனவக 
்ன�மயற்றுவதோ? அறிவு ஏற்�டுத்திய 
அவைமே இது.

வோனத்தில் �்றககும் �்றனவககூடடங -
்ள ம�ோன்று, கிபீர விேோனங்ள கூடடோ் 
�்ற்நது வருவது குனைேடுங் னவககி்றது. 
ம�ரும் ேனை்ள இடி்நது விழுவனதப் 
ம�ோல், வோன்ளவு உயர்நத ்டடிடங்ள தீச்-
சுவோனை்ளுடன் மேோறுஙகி விழுகின்்றன. 
விேோனங்ளின் தோககுதல்்்ளோல் மே்ங-
்ம்ள த்ர்நது மேோறுஙகுவது ம�ோன்று 
சத்தங்ள ம்டகின்்றன. இதுதோன் உக-
ன�னில் இன்று ேடககும் யுத்தம். சுற்று -
ைோவுககுப் ம�ரம�ோன ேோடு உகன�ன். 
ம்ோம�ோமனோவில் மூடி, மீ்ளத்தி்ற்நத ேேது 
ேோடடுககு முதல் வ்நததும் உகன�ன் �ய -
ணி்ளதோன். அ்நதவன்யில் ேடடுேல்ை, 
எ்நத வன்யிலும் இ்நத அழிவு்ள ேற்றும் 
அவைங்ன்ள ஏற்் முடியோது. ்ைப்ம�ோ -

ழுதில் இப்�டி ம��ழினவத்தரும் ேனித அறிவு 
மதனவதோனோ? என்�துதோன் இன்று எழு்நதுள்ள 
ம்ளவி? எரிவோயு, எண்மைய் வ்ளம் இன்னும் 
இயற்ன் வ்ளமுள்ள �ஷயோ இப்�டிமயோரு ஆக-
கி�மிப்ன� ஏன் ஆ�ம்பித்தது?

சுஐப் எம்.காசிம்...?

ம��ோசிரியர

கக.ரீ. ககேசலிஙகம்...?

 உக்ரைன் ப�ோரும்  

உக்ரைன் ஆககிரைமிப்பு உலக ப�ொலிஸுககு எச்சரிக்க?

உலக அரைசியலில்   
ஏற�டவுள்ள மொற்றஙகளும்!  
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சந்தையில் ப�ொருட்களுக்குத் தைடடுப்-
�ொடு நிலவுவதைொல் �ொவ்ையொளர்கள் 
சிரமத்துக்கு உள்ளொகியுள்ளொர்கள். 

அத்தியொவசிய இறக்குமதிப் ப�ொருட்களுக்கு 
தைடடுப்�ொடு நிலவுவதைன் �லைொ்க வி்ல அதி-
்கரிப்பு மமொசமொை விடயமொகும். பவளிநொடு்க -
ளில் தைங்கியிருக்்கொமல் எம்மொல் முடிநதைவற்ற 
எமது நொடடிமலமய உற�த்தி பசய்யும் எண்ணம் 
உணடு. மதைசிய உற�த்தி்க்ள அதி்கரிப்�து 
�றறிய விவொதைம் இல்்ல. தைங்்கள் நொடடின் உற -
�த்திப் ப�ொரு்ள வி்லக்கு வொங்குவபதைன் -
றொல் அ்ைவருக்கும் விருப்�மம. சந்தைக்குச் 
பசன்ற பின்ைர நொம் அ்ைவருமம �ொவ்ை -
யொளர்கள். விற�்ைக்கு உள்ள ப�ொருட்களின் 
தைரம், வி்ல்ய ்கருத்தில் ப்கொள்ளும் ம�ொது 
பிரச்சி்ை்கள் உள்ளை என்�து ்கவனிக்்கப்�ட 
மவணடிய �க்்கமொகும்.
இறக்குமதி்யக் கு்றத்து ஏறறுமதி்ய அதி -

்கரிக்கும் நடவடிக்்்கயில் ஈடு�டும் பின்ைணி 
மி்கவும் பதைளிவொைது. அநநிய பசலொவணி 

தைடடுப்�ொடு உள்ளது. அதைன் �லைொ்க எரி -
ப�ொருள், மருநது்கள் ம�ொன்றவற்றக் 

கூட இறக்குமதி பசய்வதில் தை்ட ஏற�டடுள்-
ளது. ஏறறுமதி்ய அதி்கரித்து அதைன் மூலம் 
அநநிய பசலொவணி்ய ப�றறுக் ப்கொள்ளும் 
முயறசி �றறி ்கலநது்ரயொடப்�டுகின்றது. ஏற-
றுமதி்ய அதி்கரிப்�து முக்கியமொகும். உல்க 
வரத்தை்க சந்தைக்கு வழங்்கக் கூடியவற்ற உற-
�த்தி பசய்ய வி்ரவொ்க நடவடிக்்்க எடுப்�து 
நல்லது.
ஞொ�்கத்தில் ்வத்திருக்்க மவணடிய ஒரு 

விடயம் �றறி இங்கு குறிப்பிடப்�ட மவணடி -
யது அவசியமொகும். இறக்குமதிக்கும் மறறும் 
ஏறறுமதிக்கும் இ்டமய பதைொடரபு உணடு. 
இறக்குமதியின்றி ஏறறுமதி்ய அதி்கரிப்�து 
ந்டமு்றச் சொத்தியமல்ல. ப்கொடுக்்கல்-வொங் -
்கல் �ழக்்கவழக்்கங்்கள் இலகுவொை �ொவ்ை-
யொகும். அது அன்றொட வொழக்்்க மூலம் எமக்கு 
்கறறுத் தைரும் முக்கிய �ொடமொகும். ப்கொடுக்்கல்-
வொங்்கல் நொடு்களுக்கி்டமயயொை வரத்தை்கத்-
துடன் இ்்ணநதைது. நொபடொன்றில் இருநது 

ஏமதைனும் வி்லக்கு வொங்கிைொல் அவர்கள் எம் -
மிடம் இருநதும் எ்தையொவது வி்லக்கு வொங்்க 
தையொர.
உலகில் எநதைபவொரு நொடும் வரத்தை்க இ்ட-

பவளி்ய அதி்கரித்துக் ப்கொள்ளத் தையொ -
ரில்்ல. ஏறறுமதி மறறும் இறக்குமதிக்கி-
்டமய சமநி்லயறற தைன்்ம பவளிநொடடு 
வரத்தை்கம் அல்ல. ்கப்�ல்்கள் து்றமு்கத்துக்கு 
இநநொடடில் உள்ளவற்ற வி்லக்கு வொங்கு-
வதைறகு மொத்திரம் வருவதில்்ல. அவர்களின் 
்கப்�ல் இலங்்்க 'ஓடர' பசய்தை ப�ொருட்க்ள 
ப்கொணடு வருகின்றை. அநநிய பசலொவணி 
கு்றநதுள்ள சநதைரப்�த்தில் இறக்குமதிக் ்கட -
டுப்�ொடு பின்�றறக் கூடிய ஒமர மு்றயொகும். 
ஆைொலும் ்கடடுப்�ொடு ்கொ்ணப்�டட ்கடநதை வருட 
முடிவில் வரத்தை்க இ்டபவளி குறிப்பிடத்தைக்்க 
அளவு கு்ற்வக் ்கொடடவில்்ல. வரத்தை்க சந -
்தையில் ஏற�டடுள்ள சிக்்கலொை நி்ல்ம்ய 
்கவைத்தில் ப்கொள்ளும் ம�ொது இறக்குமதி எல்-
்லக்்கொ்க பசலுத்தைப்�டட நடடஈடு ப்கொஞச நஞ-
சமல்ல.

இறக்குமதி்ய ்கடடுப்�டுத்திய மவ்ளயில் 
உருவொை ஏ்ைய சிக்்கல்்க்ளப் �றறி ஞொ� -
்கப்�டுத்தை மவணடும். இறக்குமதியின் ம�ொது 
அறவிடப்�டும் வரி வருமொைம் இல்லொமல் 
ம�ொைது அரச வருமொைத்தில் �ொதிப்்� ஏற -
�டுத்தியுள்ளது. வருமொைம் கு்றயும் ம�ொது 
வரவு பசல்வ ்கடடுப்�டுத்துவது சிரமமமொ -
கும்.
்கடநதை ்கொலப்�குதியில் சந்தை்ய வழிந -

டத்தும் மூடிய மறறும் திறநதை மு்ற்கள் �றறி 
மக்்கள் அறிய மொடடொர்கள். ம்கொஷ அரசியலொல் 
�ொதிக்்கப்�டடுள்ள இலங்்்கயர்கள் 'சீனி இல் -
லொமல் மதைநீர அருநதும் யு்கத்திறகு, -மிள்கொய் 
இல்லொமல் பசொதி்ய சொப்பிடுமவொம்' என்று 
கூறுமளவிறகு தையொரில்்ல. மக்்களின் உ்ணரவு-
்க்ள குறிப்பிடட ஒரு எல்்ல வ்ரயுமம ்கடடுப் -
�டுத்தை முடியும் என்�மதைொடு, அநதை எல்்ல்ய 
அறிநது ப்கொள்ளல் ஆடசியொளர்களின் ப�ொறுப் -
�ொகும். உலகில் ்கொ்ணப்�டும் நி்ல்ம மறறும் 
சரவமதைச தைன்்ம �றறி நல்ல புரிநது்ணரவு 
இன்று சமூ்கத்திறகு உள்ளது. தை்கவல் பதைொழில் -

நுட� யு்கத்தில் உலகில் ஏற�டும் மொறறங்்கள் 
�றறி அறியொதைவர்கள் இல்்ல. அன்றொட 
மதை்வ்க்ள ்கடடுப்�டுத்தை எடுக்கும் முடிவுடன் 
ஏற�டக் கூடிய ஆ�த்தும் உள்ளது.
வருமொைம் வீழச்சிய்டநது அநநிய ்்கயி-

ருப்பு கு்றநதுள்ள்தை ஏறறுக் ப்கொள்ள 
மவணடும். ்கடன்சு்ம பிரச்சி்ையொகும். மறு-
சீர்மப்பு மதை்வயொை ்கொலமொகும். சிரமங்்கள் 
ஏற�டலொம். விடயங்்க்ள பதைளிவு�டுத்தி இநதை 
�லவீைங்்க்ள சீரபசய்து மீணடும் மறுமலரச்சி 
அ்டய திடடங்்கள் மதை்வ. மக்்கள் முன்ைொல் 
பசன்று அவர்களின் அரப்�ணிப்பு மறறும் தியொ-
்கங்்க்ள ம்கட்க மவணடியமதைொடு அ்ைத்து 
சமூ்கமும் இ்்ணநது பசய்யும் முயறசி்ய 
தைவிர மவறு தீரவில்்ல. ஒரு சிலருக்கு மொத்-
திரம் அழுத்தைத்்தை அளிக்கும், ஏ்ைய தைரப் -
�ொருக்கு சு்ம பதைரியொதை மு்ற்கள் மூலம் 
சந்தை்ய ்கடடுப்�டுத்துவது நியொயமல்ல.

தைமிழில்: வீ.ஆர.வயலட ...

பலவீனங்களை சீர்செய்து, மறுமலரச்சி
அளைவதற்ககான திடைங்கள் ததளவ

மிலிந்த ம�ொரம�ொட  

மலரும் யு்கத்திறகு 
புதியததகார வடிவம்

த்க: ஊை்கவியலகாைர செமுதித செமர-
விகரமவின் வீடடின் மீது நை-

த்தபபடை தகாககுதல் குறித்து பக்கச்செகா-
ரபற்ற விசெகாரளை நைத்தபபை தவண்டும் 
என எதிரக்கடசி்கள் கூறுகின்்றன. 
இது பறறி உங்கள் ்கருத்து என்ன?

ெதில் : எதிரக்்கட்சி்கள் கூறும் அமைத்து 
குற்்றச்ாட்டு்கமையும் நாங்கள் ைறுக்கிற்றாம். 
ஊட்கவியலாைர்கள் மீதாை இத்தம்கய ப்காடூ-
்ரைாை தாக்குதமல வனமையா்கக் ்கண்டிக்கி-
ற்றாம். யார ப்யதாலும் அதைால் அ்ரசுக்ற்க 
அவபபெயர ஏற்ெடுகி்றது. ஊட்கத்தும்ற 
அமைச்ர டலஸ் அழ்கபபெருைவும் இநத 
தாக்குதமல வனமையா்க ்கண்டித்துள்ைார.

இநத தாக்குதமல அ்ரசு என்ற வம்கயில் 
்கண்டிபெதுடன, நாட்டில் ெத்திரிம்க சுதந-
தி்ரத்மத நிமலநாட்டிய அ்ர்ாங்கம் எைது 
அ்ர்ாங்கறை. ஜைாதிெதி ற்காட்டாெய 
்ராஜெக்ஷவின அ்ர்ாங்கத்தின கீழ் றெசசு 
சுதநதி்ரம் ைற்றும் ஊட்க சுதநதி்ரம் உறுதிப -
ெடுத்தபெட்டுள்ைை. தாக்குதலுக்கு ்கா்ரண -
ைாைவர்கமை ்ட்டத்தின முன நிறுத்த ொ்ர -
ெட்்ைற்்ற வி்ா்ரமண நடத்தபெடும்.

த்க: ்பபரவரி 28ஆம் தி்கதி 
ஆரம்பமகா்கவுள்ை ஐ.நகா 

மனித உரிளம்கள் தபரளவயி-
ன் 49ஆவது அமரவில் இலஙள்க 
்தகாைரபகான எழுத்துமூல அறிகள்க-
்யகான்று ஐ.நகா மனித உரிளம்கள் 
ஆளையகாைர மிச்தசெல் பச்்லடடிைம் 
செமரபபிக்கபபடும் என ்வளிவிவ்ககார 
அளமச்செர தபரகாசிரியர ஜீ.எல்.பீரிஸ் 
்தரிவித்துள்ைகார. இது ்தகாைரபில்,

ெதில்: சில ஆரவமுள்ை த்ரபபிைர குறிப-
ொ்கப புலம்பெயர ்மூ்கத்தின சில அடிபெ-
மடவாதத் த்ரபபிைர இலஙம்கக்கு எதி்ரா்க 
கு்ரல் எழுபபியுள்ைை. இவர்கள் இதமைத் 
பதாடரசசியா்கப ெல வருடங்கைா்கச ப்யது 
வருகின்றைர. அவர்களின ப்யற்ொடு்கள் 
2009 ஆம் ஆண்டிற்கு பினறைாக்கி ப்ல்லும் 
நிமலமைமய எட்டியுள்ைை. பொயயாை 
குற்்றச்ாட்டு்கமை முனமவத்து ஜைாதி-
ெதி ற்காட்டாெய ்ராஜெக்ஷ ைற்றும் பி்ரத-
ைர ைஹிநத ்ராஜெக்ஷவின அ்ர்ாங்கத்திற்கு 
அவபபெயம்ர ஏற்ெடுத்த முயற்சிக்கின்றைர.

இபபி்ரசசிமை்கமை நாங்கள் ்காலங்கா-
லைா்க றெசி வருகிற்றாம். பவளிவிவ்கா்ர 
அமைச்ர றெ்ராசிரியர ஜீ.எல்.பீரிஸ், ஐக்கிய 
நாடு்கள் ைனித உரிமைப றெ்ரமவ அைரவு-
்களுக்கு றதமவயாை ஆவணங்கமை வழங-
குவார. இநத நாட்டில் சிங்கைவர, தமிழ், 
முஸ்லிம் எை அமைவரும் நல்லிணக்்கத்து-
டன வாழ்கின்றைர எனெது நாம் அமைவ-
ரும் அறிநத விடயம். குறிபொ்க தமலந்கர, 
ப்காழும்பு ந்க்ரம் றொன்ற இடங்களில் கிட்டத்-
தட்ட 50 வீதைாை ைக்்கள் தமிழர்கள் ைற்றும் 
முஸ்லிம்்கள். அதுறவ சி்றநத உதா்ரணம். 
அமைத்து ைதங்கமையும், றதசியங்கமையும் 
ைதித்து, அவர்களுக்கு உரிய முக்கியத்துவ-
மும், அவர்கள் விரும்பியவாறு சுதநதி்ரைா்க 
வாழும் சுதநதி்ரம் அமைவருக்கும் உள்ைது.

த்க : புதிய அரசியலளமபளப-
த் தயகாரிககும் விையத்தில் 

முன்தனற்றம் எவவகாறு உள்ைது?
ெதில்: நீதியமைச்ர அலி ் பரி, இது பதாடர-

பில் விற்ட ்கவைம் ப்லுத்தியுள்ைார. புதிய 
அ்ரசியலமைபமெ உருவாக்குவதற்்காை குழு-
வுக்கு ஜைாதிெதி ்ட்டத்த்ரணி ப்ராறைஷ் 
டி சில்வா தமலமை வகிக்கி்றார. அ்ரசியல-
மைபபு வம்ரவு விம்ரவில் ஜைாதிெதியிடம் 
்ைரபபிக்்கபெடவுள்ைது.

த்க: உள்ளூரகாடசி மன்்றங்க-
ளுக்ககான ததரதல் 2022 

ஆம் ஆண்டு இறுதிககுள் நைத்த 
தவண்டும் என்று ததரதல்்கள் 
ஆளைககுழு விரும்புகி்றது. 
ஆரசியல் ்கடசி்களின் ்செயலகா-
ைர்களும் ஆளைககுழு மு-
ன்னிளலயில் அளைக்கபபடடிரு-
நதனர. இவவகா்றகான நிளலயில் 
ததரதளல எதிர்்ககாள்ை அரசெகா-
ங்கம் தயகாரகா்க உள்ைதகா?

ெதில்: றதரதமல ்நதிக்்க நாங்கள் எபறொ-
தும் தயா்ரா்கறவ உள்றைாம். ்கடநத இ்ரண்டு 
ஆண்டு்களும் பதாற்றுறநாய சூழமல இல்-
லாைல் ப்யவது குறித்றத அமைத்து நாடு்க-
ளும் ்கவைம் ப்லுத்தியிருநதை. ப்காவிட்-
19 பதாற்றுறநாமய நம்ைால் ்கட்டுபெடுத்த 
முடிநதது. இபறொதும் ஓமிக்ற்ரான ெ்ரவி 
வருகி்றது. எைறவ ைக்்கள் நிமலமை பதாடர -
பில் அவதாைைா்க இருக்்க றவண்டும். றநாய 
ெ்ரவமல அதி்கரிக்்கச ப்யயும் எமதயும் 
நாங்கள் நடத்த விரும்ெவில்மல. ைறுபு்றம், 
நாங்கள் பதாடரநது றதரதமல ஒத்திமவக்்க-
வும் விரும்ெவில்மல. முனைாள் நல்லாட்சி 
அ்ர்ாங்கறை ைா்காண ்மெத் றதரதமல 
நடத்தாது ்காலத்மத இழுத்தடித்து வநதது. 
அ்ரசியலமைபபில் திருத்தம் ப்யயபெட 
றவண்டியிருபெதால், எங்கைால் ைா்காண-
்மெத் றதரதமல நடத்த முடியவில்மல. 

எவவா்றாயினும், உள்ளூ்ராட்சி ்மெத் 
றதரதமல ஒத்திமவக்்க நாங்கள் விரும்ெ -
வில்மல. றதரதமல விம்ரவில் நடத்த முயற் -
சித்து வருகிற்றாம். எபெடியும், உள்ைாட்சி 
அமைபபு்களின ெதவிக்்காலம் ைாரச, 2023ல் 
முடிவமடயும். அதற்கு முன றதரதமல 
நடத்தி புதிய உள்ைாட்சி ைன்றங்கமைத் 
றதரநபதடுக்்க முயற்சிக்கிற்றாம்.

 த்க: பயங்கரவகாதத் தளைச்                                                        
செடைத்ளத இரத்துச்                                                                             

்செய்யுமகாறு தமிழ்த் ததசியக                                                                                           
கூடைளமபபு விடுத்த                                  
த்ககாரிகள்க்களை நீங்கள் எவவகாறு 
பகாரககிறீர்கள்?

ெதில்: இநத நாட்டில் உள்ை அமைத்து 
்மூ்கங்களுக்கும் ஆத்ரவா்க சில விதிமும்ற -
்கமை நாங்கள் ப்காண்டு வநதுள்றைாம். 
இதுறொன்ற நடவடிக்ம்க்கமை முனபை -
டுக்கும் றொது ்கடுமையாை விதி்கள் ைற்றும் 
ஒழுஙகுமும்ற்கமைக் ்கமடபபிடிக்்க விரும் -
ெவில்மல எனெமத உலகுக்குக் ்காண்பிக் -
கும் நடவடிக்ம்கயா்கறவ இதமை நாம் 
ொரக்கினற்றாம். ைறுபு்றம் மூனறு த்ாப -
தங்களுக்கும் றைலா்க ெயங்க்ரவாதத்தால் 
ொதிக்்கபெட்ட நாடு எனெமத நாம் உறுதிப -
ெடுத்திக் ப்காள்ை றவண்டும். இதுறொன்ற 
நடவடிக்ம்க்கள் எதிர்காலத்தில் நாட்டில் 
இடம்பெ்றாைல் இருபெமத உறுதிப்யய 

றொதுைாை ைற்றும் வலுவாை ஏற்ொடு்கள் 
றதமவ. சில தீவி்ரவாத த்ரபபுக்்கைா -

றலறய ெயங்க்ரவாத தமடச்ட் -
டத்மத முழுமையா்க ஒழிக்்க 

முடியாதுள்ைது. இருப -
பினும், இது நாட்டில் 

உள்ை ைக்்களின நல் -
லி ண க் ்க த் தி ற் கு 

மி்கவும் ்ாத்க -
ைா்க உள்ைது.

த்க: 
ஸ்ரீலங்ககா 
்பகாதுஜன 

்பரமுனவுககுள் பிைளவ 
ஏறபடுத்த சில ஊை்கங்கள் 
முயறசிககின்்றன. பல்தவறு 
அரசியல்வகாதி்களின் மகாறுபடை 
்கருத்து்களை அதறகுள் ஏறபடை 
பிைவகா்கச் சித்தரிக்க தவண்ைகாம் 
என ்வகுஜன ஊை்கத்துள்ற 
அளமச்செர ைலஸ் அை்கப்பரும 
ஊை்கங்களுககு தவண்டுத்ககா-
ள் விடுத்துள்ைகார. இதுபறறி 
விரிவகா்கக கூ்ற முடியுமகா?

ெதில்: ஸ்ரீலங்கா பொதுஜை 
பெ்ரமுைவுக்குள் பிைவு இல்மல. கூட்ட-
ணியில் உள்ை ்கட்சி்களிமடறய ைாறுெட்ட 
்கருத்து்கள் உள்ைை. இது ்ாதா்ரண நிமல -
மையாகும். நாங்கள் கூட்டணி அ்ர்ாங்கைா-
கும் எனெதுடன, ொ்ராளுைன்றத்தில் 125 
ஆ்ைங்கள் உள்ைை எனெமத ை்றநதுவிடக் 
கூடாது. றவறு சில அ்ரசியல் ்கட்சி்களின 

ஆத்ரவுடன ொ்ராளுைன்றத்தில் மூனறில் 
இ்ரண்டு பெரும்ொனமைமயப பெற்றுள்-
றைாம். ஜைாதிெதியின ெதவிக் ்காலம் முழுவ-
தும் அவர்களின ஆத்ரவு இனறியமையாதது. 
இருபபினும், அவர்கள் பவவறவறு விஷ -
யங்களில் பவவறவறு ்கருத்து்கமைக் ப்காண்-
டுள்ைைர. அவற்ம்றத் பதளிவா்க பவளிபெ -
டுத்தியிருக்கி்றார்கள். அதற்கு நாம் எதிரபபுத் 
பதரிவிக்்கவில்மல. 

இதுறொன்ற பி்ரசசிமை்கமை நாங்கள் 
எதிரக்கிற்றாம் ைற்றும் அவற்றுக்கு தீரவு -
்கமை வழஙகுகிற்றாம். ைறுபு்றம், நாம் 
அமைவரும் ஒற்ர அ்ர்ாங்கத்தின ஒரு ெகு -
தியா்க ப்யற்ெடுவமதயும் உறுதிபெடுத்து-
கினற்றாம்.

நாங்கள் ஒரு குறிபபிட்ட நடத்மதவிதி-
்கமை ்கமடபபிடிக்கிற்றாம். அ்ர்ாங்கத் -
தின அமைத்து ெஙகுதா்ரர்களும் நடத்மத 
பநறிமும்ற்கமை முழுமையா்கக் ்கமடபபி -
டிபொர்கள் ைற்றும் அமைச்்ரமவ இ்ர்கசி-
யங்கமைப ொது்காபொர்கள் எனறு நான நம் -
புகினற்றன. றைலும் அவர்களின ்கருத்து்கள் 
ைற்றும் விைர்ைங்கள் அ்ர்ாங்கத்தின ொ்ரா -
ளுைன்றக் குழுவிலும், அமைச்்ரமவயிலும் 
விவாதிக்்கபெடுகின்றை.

த்க: அநநிய ்செலகாவணி                                                                                                                                    
்நருக்கடி குறுகிய                                                                                                                                          

்ககாலத்துககு நீடிககும் என்றும், 
்பகாதுமக்களுககு ஏறபடும் பகாதிபளப 
அரசெகாங்கம் குள்றககும் என்றும் 
நிதி அளமச்செர பசில் ரகாஜபக்ஷ                                                                                                                                          
்தரிவித்துள்ைகார. அடுத்த ஆறு 
மகாதங்களில் அநநிய ்செலகாவணி 
்நருக்கடிளய செமகாளிக்க அரசெகாங்கம்                                                                                                                                        
நம்புகி்றது என்றும் நீங்கள்                                                                           
கூறியுள்ளீர்கள். இதுபறறி உங்கள் 
்கருத்து யகாது?

ெதில்: பி்ற நாடு்கள் ைற்றும் ்ரவறத் 
நிறுவைங்களிடமிருநது நாங்கள் உதவி 
பெறுகிற்றாம். உல்க வஙகி ைற்றும் 
ஆசிய அபிவிருத்தி வஙகி எனெை 
எைக்கு ஆத்ரவளிபெதா்க உறுதியளித் -
துள்ைை.

அநநிய ப்லாவணிப பி்ரசசிமை்கமை 
தீரக்்க இநதியாவும் சீைாவும் முனவந -
துள்ைை. அத்தியாவசிய பொருட்்கள், 
எரிபொருள் ைற்றும் ைருநது்கமைக் 
ப்காள்வைவு ப்யவதற்கு அவர்கள் 
உதவுகின்றைர. எதிரக்்கட்சி்கள் விைர -
்ைங்கமை முனமவத்தாலும் நைது 
பவளிநாட்டுக் ம்கயிருபபு ்கடநத ைாதம் 
ெலபெடுத்தபெட்டுள்ைது.

தேரேலை சந்திப்பேற்கு
அரசு எபத்போதும் ேயோர!

ப்போதுஜன ப்பரமுனவுக்குள்
பிளவுகள் கிலையோது.

கூடைணி கடசிகளிலைதய மோறு்படை
கருத்துகள் நிைவுவது சோேோரணம்

ப்போயயோன குற்்றசசோடடுகலள
முனலவத்து அரசோஙகத்திற்கு
அவபப்பயலர ஏற்்படுத்ே முயற்சி!

அளமச்செரளவயின் இளைப
தபச்செகாைரும், ்பருநததகாடைத்துள்ற
அளமச்செருமகான ளவத்திய ்கலகாநிதி
ரதமஷ் பத்திரனவுைன் செநதிபபு

அரசியல்
ரங்கம்

அர்ஜூன்

அரசெகாங்கம் ததரதளலச் செநதிபபதறகு எப்பகாழுதும்
தயகாரகா்க உள்ைது என்று அளமச்செரளவயின் இளைப 
தபச்செகாைரும், ்பருநததகாடைத்துள்ற அளமச்செருமகான 

ளவத்திய ்கலகாநிதி ரதமஷ் பத்திரன ்தரிவித்தகார. எமககு வை-
ஙகிய விதசெை தபடடியின் தபகாது அளமச்செர இவவகாறு ்தரிவித்தகார.
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EPDP �து ேதைவயற்ற...  
ெத��த்துள்ளது.   

ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்� �தான �சமத்தன-
மான அவதூறுகள் கண்டனத்துக்கு�யதாகுெமன 
கட்��ன் ஊடகப்��வு �டுத்துள்ள அ�க்ைக-
�ல் சுட்�க்காட்டப்பட்டுள்ளது.   அந்த அ�க்ைக-
�ல் ேமலும் கூறப்பட்டுள்ளதாவது,   

அண்ைம�ல் இலண்ட�ல் ேபார்க்குற்றங்-
கேளாடு ெதாடர்புபட்டதாக குற்றம் சாட்டப்-
பட்ட ைகதுகள் ெதாடர்பான ெசய்�கைள 
ெவ��ட்ட �ல ஊடகங்கள், இச் சம்பவத்ைத 
ஈ.�.�.��ன் மக்கள் நலச் ெசயற்பாடுகளுக்கு 
களங்கத்ைத ஏற்படுத்தும் வைக�ல் ெசய்�-
கைள ெவ��ட்டு �ண்டும் எம்�து ேசறுபூசும் 
ைகங்க�யத்ைத அரங்ேகற்� இருக்�ன்றன.   

ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்��ன் அர�யல் 
ப�, இருப்பைதப் பாதுகாத்துக் ெகாண்டு 
எமது மக்கள் ெபறேவண்�யைத நைடமு-
ைறச் சாத்�யமான ெபா�முைறயூடாகவும், 
ேத�ய நல்�ணக்கத்�ன் பாைத�லும் சா�த்-
துப் ெபற்றுக் ெகாள்வேதயாகும் என்பைத 
மூன்று தசாப்தங்களுக்கும் ேமலாக வ�யுறுத்� 
வருவது மட்டுமல்லாது �ரூ�த்தும் காட்� வரு-
�ன்ேறாம்.   

அதற்கான எமது ஈடுபாட்ைடயும், அர்ப்ப-
�ப்ைபயும் ெபாறுத்துக் ெகாள்ளாத பயங்க-
ரவா�களும், அவர்க�ன் படுெகாைலகைள 
�யாயப்படுத்�யும், அவர்களுக்கு து�பா�யும் 
�ைழப்பு நடத்�யும் வந்தவர்களால் எமது கட்-
��ன் பல உறுப்�னர்கள் ப�ெகாள்ளப்பட்ட-
னர். பலர் புலத்�ல் வாழமு�யாத ெகாைல அச்-
சுறுத்தல் காரணமாக புலம்ெபயர்ந்து ேபானதும் 
கடந்தகால கசப்பான வரலாறாகும்.   

இந்த�ைல�ல் ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்-
�யா�ய நாம் ஒரு ேபாதும் ெகாைலகைள 
ஏற்றுக்ெகாள்ளவும் இல்ைல. ெகாைலகளுக்-
கூடாகப் �ரச்�ைனகைளத் �ர்த்துக் ெகாள்ள 
மு�யுெமன்ற நம்�க்ைக ெகாண்டவர்களு�ல்-
ைலெயன்பைத ெதாடர்ந்தும் வ�யுறுத்� வரு-
�ன்ேறாம்.   

இந்�ைல�ல், எம்�து பல அவதூறுகைள 
சுமத்�யும் வந்துள்ள தரப்�னர், தற்ேபாதும் 
எங்ெகங்ேகா நடந்ேதறும் சம்பவங்கைள ஈழ 
மக்கள் ஜனநாயகக் கட்�ைய ெதாடர்புபடுத்� 
�சமத்தனமான உள்ேநாக்கத்துடன் ெசய்� பரப்-
புவது, அவர்க�ன் அர�யல் ��யான உள்ேநாக்-
கம் ெகாண்ட ெசயலாகும்.

இலங்ைக�ன் ேமாசமான...
து�தப்படுத்துதல் ெதாடர்பான 

உயர்மட்ட �வாதத்�ல் கலந்து-
ெகாண்டு உைரயாற்றும் ேபாேத 
ஜனா�ப� இவ்வாறு ெத��த்துள்-
ளார்.   

தடுப்பூ�கள் �ைடப்ப�ல் உலக-
ளா�ய ஏற்றத்தாழ்வு �லவு�ன்ற 
இவ்ேவைள�ல், பு�ய �காரங்கள் 
ேதான்றுவதற்கான அபாயகரமான 
சாத்�யக்கூறுகள் காணப்படுவதாக 
சுட்�க்காட்�ய ஜனா�ப�, ‘அைன-
வருக்கும் தடுப்பூ� ேபாடுவேத 

�றந்த வ�’ என அவர் �ண்டும் 
வ�யுறுத்�யுள்ளார்.   

உலகளா�ய ���ல் தடுப்பூ-
�கைளப் ெபற்றுக்ெகாள்வ�ல் 
காணப்படும் சமத்துவ�ன்ைம 
மற்றும் ஆபத்து�க்க பு�ய ��பு-
கள் ஏற்படுவதற்குள்ள �கழ்தகவு 
ேபான்றவற்ைறச் சுட்�க்காட்�ய 
ஜனா�ப� , அைனத்து இடங்க�-
லுமுள்ள அைனவருக்கும் தடுப்பூ� 
ஏற்றுவேத, இந்தத் ெதாற்றுப் பரவ-
��ருந்து �ள்வதற்குள்ள ஒேர வ�-

ெயன்றும் அரச தைலவர்கள் முன்�-
ைல�ல் எடுத்துைரத்தார்.   

இந்த �வாதத்ைத ஆரம்�த்து 
ைவத்து உைரயாற்�ய ஐக்�ய 
நாடுகள் ெபாதுச் சைப�ன் தைலவர் 
அப்துல்லா ஷா�ட் (Abdulla 
Shahid) மற்றும் ெபாதுச் ெசயலா-
ளர் அன்ேடா�ேயா குட்ெடரஸ் 
(Antonio Guterres) ஆ�ேயார், 
ெகா�ட்19 தடுப்பூ� ஏற்ற�லுள்ள 
முக்�யத்துவம் மற்றும் இது �டயத்-
�ல் பல்ேவறு நாடுகள் ெசயற்பட்ட 

�தம் ெதாடர்�ல் கு�ப்�ட்டனர்.   
இந்த �வாதத்�ன் முதல் சுற்�ன் 

ேபாது, தடுப்பூ� உற்பத்� மற்றும் 
��ேயாகத்�ல் எ�ர்ெகாள்ளப்ப-
டும் சவால்கள், தரம், குைறந்தளவு 
தடுப்பூ�கைளக் ெகாள்வனவு ெசய்த 
நாடுகளுக்கு அ�கள�ல் ��ேயா-
�த்தல், ��ேயாக ��தத்ைத ேமம்-
படுத்துதல் மற்றும் ��ேயாக முன்-
ன��ப்ைப உறு� ெசய்தல் ேபான்ற 
�டயங்கள் கு�த்து ஆராயப்பட்-
டன. 

அைனத்து சவால்கைளயும்...
03ஆம் �க� �யாழக்�ழைம சமர்ப்-

�க்கப்படவுள்ள �ைல�ல் அதற்கான 
ப�ைலயும் அன்ைறய �னேம முன்ைவப்-
பதற்கு �ர்மா�த்துள்ளதாக ெவ��வ-
கார அைமச்சர் ேபரா��யர் �.எல் ��ஸ் 
ெத��த்துள்ளார்.   

இம்முைற ெஜ�வா ஐக்�ய நாடுகள் 
ம�த உ�ைமப் ேபரைவ�ல் கலந்து 
ெகாள்வதற்காக ெவ��வகார அைமச்-
சர் ேபரா��யர் �.எல். ��ஸ் தைலைம-
�லான தூதுக் குழு ேநற்று முன்�னம் 
பயணமா�யுள்ளதுடன் பயணமாவதற்கு 
முன்ேப அைமச்சர் �.எல்   

��ஸ் இவ்வாறு ெத��த்துள்ளார்.   
அேதேவைள,இம்முைற கூட்டத்ெதா-

ட�ல் இலங்ைக ெதாடர்பான உண்ைம 
�ைலைய ெத�வுபடுத்தவும் இலங்-
ைகக்கு ஏற்படக் கூ�ய பாதகமான 
�ைலைமகள் ெதாடர்�ல் அரசாங்கத்-
துக்கு �ைடத்துள்ள தகவல்களுக்�-
ணங்க அவற்ைற எ�ர்ெகாள்வதற்கு 
ேதைவயான ஆேலாசைனகைளயும் ஜனா-
�ப� ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ, அமர்�ல் 
கலந்துெகாள்ளும் இலங்ைக இராஜதந்�-
�களுக்கு வழங்�யுள்ளதாகவும் ெவ�-
�வகார அைமச்சு வட்டாரங்கள் ெத�-

�த்தன.   நாைள ஆரம்பமாகவுள்ள 49 
ஆவது கூட்டத் ெதாடர் எ�ர்வரும் ஏப்ரல் 
முதலாம் �க� வைர ெதாடரவுள்ளது.   

 ம�த உ�ைமைய பாதுகாப்பது 
ெதாடர்�ல் இலங்ைக அரசாங்கம் ேமற்-
ெகாண்டுள்ள நடவ�க்ைககள் மற்றும் 
இலங்ைகக்கு எ�ராக முன்ைவக்கப்பட்-
டுள்ள குற்றச்சாட்டுக்கள் ெதாடர்�ல் அர-
சாங்கம் கூ�ய கவனம் ெசலுத்�யுள்ளதாக 
ெவ��வகார அைமச்�ன் ெசயலாளர் 
ஜயநாத் ெகாலம்பேக ெத��த்துள்ளார்.    
அேதேவைள இலங்ைக, ஐக்�ய நாடுகள் 
சைப�ன் ெகாள்ைககளுக்கு இணங்கேவ 
ெசயற்பட்டுவரும் அேதேவைள அதற்கு 
கடைமப் பட்டுள்ளதாகவும் அவர் ெத�-
�த்துள்ளார்.   

 எ�னும் ம�த உ�ைம துைற�ல் 
ெசயற்படும் ெபருமள�லான சர்வேதச 
�றுவனங்கள் இரட்ைட ேவடத்துடன் 
ெசயற்படுவதாக ெத��த்துள்ள அவர்,   

அத்தைகய �றுவனங்கள் மற்றும் 
அைமப்புகள் இலங்ைக ேபான்ற ��ய 
நாடுகளுக்கு ஒரு�தமாகவும் வல்லைம 
பைடத்த நாடுகள் ெதாடர்�ல் ேவெறாரு 
�தமாகவும் ெசயற்பட்டு வருவதாகவும் 
அவர் ெத��த்துள்ளார்.   

பா�ய ம�த உ�ைம �றைல ேமற்-
ெகாள்ளும் நாடுகள் ெதாடர்�ல் அந்த 
�றுவனங்கள் எந்த கவனத்ைதயும் 
ெசலுத்துவ�ல்ைல என்றும் அவர் கு�ப்-
�ட்டுள்ளார்.   

�ல தரப்�னர் இலங்ைகக்கான 
�எஸ்� �ளஸ் சலுைகைய �றுத்துமாறு 
ேயாசைன முன்ைவத்துள்ள �ைல�ல் 
�எஸ்� �ளஸ் தைட ெசய்யப்பட்டால் 
நாட்�ன் பல்ேவறு துைறகள் பா�ப்ைப 
எ�ர்ேநாக்கும் என்றும் கு�ப்�ட்டுள்-
ளார்.   

எவ்வாறா�னும் இம்முைற ஐக்�ய 
நாடுகள் ம�த உ�ைமப் ேபரைவ�ல் 
பு�ய ேயாசைனகள் �ைறேவற்றல் 
மற்றும் வாக்க�ப்பும் இடம் ெபறாெதன்-
றும் ெத��த்துள்ளார்.   

அேதேவைள நாட்�ன் கடந்த கால 
அரசாங்கங்கள் ம�த உ�ைம �றல்கள் 
ெதாடர்�ல் ��ைய �ைலநாட்டுவதற்-
கான ெபா�முைறைய முன்ெனடுக்க 
தவ�யுள்ளதாக ஐக்�ய நாடுகள் ம�த 
உ�ைம ேபரைவ�ன் உயர்ஸ்தா�கர் 
�ச்ெசல் பச்ெலட் ெத��த்துள்ளார்.   

இலங்ைக அரசாங்கம், ஐக்�ய நாடுகள் 
ம�த உ�ைம ேபரைவ�ன் �ர்மானத்�-

�ருந்து ெவ�ேய� இரண்டு வருடங்கள் 
கடந்துள்ள ேபா�லும் இதுவைர நல்�-
ணக்கம் மற்றும் ெபாறுப்புக் கூறைல 
உறு� ெசய்து அவற்ைற வலுப்படுத்தும் 
வைக�ல் எத்தைகய ெசயற் �ட்டத்ைத-
யும் முன்ைவக்க�ல்ைலெயன்றும் கு�ப்-
�ட்டுள்ளார்.   

இலங்ைக�ன் ம�த உ�ைமகள் 
மற்றும் ெபாறுப்புக்கூறல் �ைலைம-
கள் ெதாடர்பான ஐ.நா. ம�த உ�ைம 
ேபரைவ உயர்ஸ்தா�கர் �ச்ெசல் பச்-
ெலட்�ன் 17 பக்க அ�க்ைக ஐக்�ய 
நாடுகள் ம�த உ�ைம உயர்ஸ்தா�கர் 
அலுவலகத்�னால் ேநற்று முன்�னம் 
ெவள்�க்�ழைம ெவ��டப்பட்டுள்-
ளது.   பு�ய அர�யலைமப்பு �ருத்தம் 
ெதாடர்பான நடவ�க்ைககள் தற்ேபாது 
முன்ெனடுக்கப்பட்டு வருவைதயடுத்து 
முக்�ய �டயங்க�ல் சுதந்�ரத்ைத 
உறு� ெசய்வதற்கு அது முக்�யமான-
தாக அைமயுெமன்று கு�ப்�ட்டுள்ள 
உயர்ஸ்தா�கர் பு�ய அர�யலைமப்-
�ல் அ�கார பரவலாக்கம் மற்றும் ம�த 
உ�ைம ெதாடர்�ல் �ேசட கவனம் 
ெசலுத்தப்பட ேவண்டும் என்பைதயும் 
வ�யுறுத்�யுள்ளார்.

ச.ெதா.ச�ல் �யாயமான...   
பல ெபாருட்கள் சந்ைதக்கு அ�மு-

கப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் 
கு�ப்�ட்டார்.   

ச.ெதா.ச �றுவனம் ேபாத்தல் 
கு��ர், ஐஸ்��ம், ேத�ர், சலைவத் 
தூள், சவர்க்காரம் ேபான்று பல 
ெபாருட்கைள ச.ெதா.ச �றுவனம் 
அ�முகப்படுத்�யுள்ளது.   

ச.ெதா.ச �ற்பைன �ைலயங்கள் 
சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த SLS சான்ற-
�க்கப்பட்ட தண்�ர் ேபாத்தைல 

35 ரூபாவுக்கு �ற்பைன ெசய்வதா-
கவும், அந்தப் ேபாத்தைல �ருப்�க் 
ெகாடுத்தால், வா�க்ைகயாளருக்கு 
10 ரூபா �ரும்ப வழங்கப்படுெமன்-
றும் அவர் ெத��த்தார்.   

சுற்றுச்சூழலுக்கு �ளாஸ்�க் ஏற்ப-
டுத்தும் தாக்கத்ைத குைறப்பதற்காக 
ச.ெதா.ச �றுவனத்�னால் ேபாத்தல் 
கு��ர் ேவைலத்�ட்டம் ஆரம்�க்-
கப்பட்டுள்ளதாக அவர் ேமலும் 
ெத��த்தார்.  

'ரஞ்சனுக்காக சர்வேதசம் ெசல்லவும்...
மக்கள் சக்��ன் உறுப்�னர்கள் 

குழு தைல�டு ெசய்யுெமனவும் 
எ�ர்க்கட்�த் தைலவர் ச�த் �ேரம-
தாச ெத��த்தார்.   

ெவ�க்கைட �ைறச்சாைல�ல் 
தடுத்து ைவக்கப்பட்டுள்ள ரஞ்சன் 
ராமநாயக்கைவ (25) பார்ைவ�ட 
ெசன்றதன் �ன்னர் ஊடகங்களுக்கு 
கருத்துத் ெத��க்கும் ேபாேத எ�ர்க்-
கட்�த் தைலவர் இவ்வாறு ெத��த்-
தார்.  

மக்கள் சார் ம�தா�மா�யான 
ரஞ்சன் ராமநாயக்க�ன் �டுத-
ைலக்காக ஜனநாயகப் ேபாராட்-
டத்�ல் ஈடுபட்ட வன்னம் இருக்�-
ேறாம். கு�ப்பாக, அவர் தற்ேபாது 
� ை ற ப் ப டு த் த ப் ப ட் � ரு ப் ப து 
நமக்கும் நாட்டுக்கும் இழப்பா-

கேவ பார்க்�ேறன். தற்ேபாைதய 
சூழ்�ைல�ல் ரஞ்சன் ராமநாயக்க 
�டுதைல ெசய்யப்பட்�ருந்தால் 
இந்நாட்�ல் துன்பப்படும் மக்க-
ளுக்கு உதவுவ�ல் அவர் முக்�யப் 
பங்காற்��ருப்பார்.   

ரஞ்சன் ராமநாயக்கவுக்கு பூரண 
சுதந்�ரம் வழங்குமாறு ஜனா�ப�-
�டம் நான் பலமுைற ேகா�க்ைக 
�டுத்துள்ேளன். ேநற்று முன்�ன-
மும் ேநற்றும் அந்த ேகா�க்ைகைய 
முன்ைவத்ேதாம்.ஆனால் அவருக்கு 
இன்னும் அந்த �டுதைல வழங்கப்-
பட�ல்ைல.  

ரஞ்சன் ராமநாயக்கவுக்கு பூரண 
சுதந்�ரம் வழங்குமாறு ம�தா�-
மானத்�ன்,கருைன�ன் ெபயரால் 
�ண்டும் ேகட்டுக்ெகாள்�ன்ேறாம்.

ரஷ்யப் பைட 3,500 ேபர் ப�;...
சுட்டு �ழ்த்� உள்ேளாம். இது வைர 3, 

500 �ரர்கைள ெகான்று �ட்ேடாெமன 
உக்ைரன் அரசு ெத��த்துள்ளது. ேமலும் 
தங்க�ன் ஆயுதங்கைள �ேழ ேபாட மாட்-
ேடாெமன உக்ைரன் அ�பர் ெசலன்ஸ்� கூ�-
யுள்ளார்.   

இேதேவைள உக்ைரன் தைலநகர் 
��ைய ைகப்பற்�யுள்ளதாக ரஷ்யா அ�-
�த்துள்ளேபாதும் உக்ைரன் ஜனா�ப� 
அதைன மறுத்துள்ளதுடன் தானும் அைமச்-
சர்களும் �� நக�ேலேய இருப்பதாக 
காெணா� மூலம் ெத��த்துள்ளார்.   

 உக்ைர�ன் இராணுவ தளங்கள் நக-
ரங்கைள வான்வ� தாக்குதல் வா�லாக 
அ�த்து வரும் ரஷ்ய பைட�னர் தைலந-
கர் �வ்ைவ சுற்�யுள்ள புறநகர் பகு�கைள 
ஆக்�ர�க்க துவங்�யுள்ளனர். இந்�ைல-
�ல் ''உக்ைரனுடன் ேபச்சு நடத்த குழுைவ 

அனுப்ப தயார்'' என ரஷ்ய அ�பர் �ளா�-
�ர் பு�ன் ெத��த்துள்ளார்.   

 �ழக்கு ஐேராப்�ய நாடான உக்ைரன் 
�து பைடெயடுத்துள்ள ரஷ்யா இரண்டா-
வது நாளாக தாக்குதல்கைள ெதாடர்ந்தது. 
தைலநகர் �வ்�ல் அ�காைல முதேல 
குண்டுகள் ெவ�க்கும் சத்தம் ேகட்க துவங்-
�யதாக உக்ைரன் மக்கள் அச்சத்துடன் 
ெத��த்தனர்.'ெபாது மக்கள் ெவ�ேய வர-
ேவண்டாம்' என எச்ச�க்ைக �டுக்கப்பட்-
டுள்ளது. 

தைலநகர் முழுதும் உக்ைரன் இராணுவ 
�ரர்கள் ஆயுதங்களுடன் தயார் �ைல�ல் 
�றுத்தப்பட்டு உள்ளனர். �வ் நகைர சுற்� 
ரஷ்ய உளவா�களும் நாச ேவைலக�ல் 
ஈடுபடுேவாரும் அ�க எண்�க்ைக�ல் 
ெதன்படுவதாக உக்ைரன் இராணுவம் ெத�-
�த்துள்ளது.   

 'நகரங்கைள அ�ப்பது எங்கள் ேநாக்க-
மல்ல' என ரஷ்யா ெத��த்தாலும் மக்கள் 
வ�க்கும் பகு�க�ல் ேநற்றுமுன்�னம் 
ரஷ்ய பைடகள் தாக்குதல் நடத்�யைத 
பார்த்ததாக பத்��ைகயாளர்கள் ெத��த்த-
னர். 

தைலநகர் �வ்ைவ ைகப்பற்ற முயற்� 
ெசய்த ரஷ்ய பைட�னருடன் இவான்�வ் 
என்ற இடத்�ல் உக்ைரன் இராணுவத்�-
னர் கடும் சண்ைட�ல் ஈடுபட்டனர். இந்த 
இடம் �வ் நக�ல் இருந்து 60 �.�. ெதாைல-
�லுள்ளது. ஆனாலும் ரஷ்ய பைடகள் �வ் 
நகைர ெநருங்��ட்டதாக �ல தகவல்கள் 
ெத��க்�ன்றன. இதற்�ைடேய �ழக்கு 
ஐேராப்�ய எல்ைல�ல் 'ேநட்ேடா' எனப்-
படும் வட அெம�க்க ஐேராப்�ய நாடுக-
�ன் பைட தயார் �ைல�ல் உள்ளதாகவும் 
அதற்கு வலுேசர்க்க கூடுதலான அெம�க்க 

பைட�னர் ெஜர்ம��ல் கு�க்கப்பட்டு 
இருப்பதாகவும் அெம�க்க அ�பர் ேஜா 
ைபடன் ெத��த்துள்ளார்.   

ஆனாலும் உலக நாடுக�ன் ெமௗனம் 
உக்ைரன் ஜனா�ப� ேவாேல��ர் 
ெஜலன்ஸ்�ைய கவைல�ல் ஆழ்த்�-
யுள்ளது. 

 'ரஷ்யாவுடன் ேபச்சு நடத்த தயார்' என 
உக்ைரன் அ�பர் ெசலன்ஸ்� ஏற்கனேவ 
ெத��த்து இருந்த �ைல�ல் அதற்கு 
ரஷ்ய அ�ப�ன் �ெரம்�ன் மா�ைக�ல் 
இருந்து ப�ல் வந்துள்ளது.இது கு�த்து 
ரஷ்ய அ�பர் �ளா��ர் பு��ன் ெசய்� 
ெதாடர்பாளர் ��ட்� ெபஸ்ேகாவ் கூறுைக-
�ல் ''ெபலாரஸ் தைலநகரான �ன்ஸ்�ல் 
உக்ைரனுடன் ேபச்சு நடத்த உயர்�ைலக் 
குழுைவ அனுப்ப அ�பர் பு�ன் தயாராக 
உள்ளார்'' என ெத��த்தார்.  

தங்கத்�ன் �ைல நாளாந்தம்...
நாளாந்தம் தங்கத்�ன் �ைல 

நான்கு மடங்கு அ�க�க்�றது. அதற்-
கைமய, நாெளான்றுக்கு 5,000 ரூபாய் 
அ�க�ப்பு ஏற்படுவதாக அவர் கு�ப்-
�ட்டுள்ளார்.   

தங்கத்�ன் �ைல அ�க�ப்பு 
காரணமாக ெவ�நாடுக��ருந்து 
வரும் இலங்ைகயர் ெடாலர்களுக்கு 

ப�லாக தங்கத்ைத ெகாண்டுவரும் 
பழக்கத்ைத ெகாண்டுள்ளனர்.  

தங்கத்�ன் �ைல ெதாடர்ந்தும் 
உயரும் �ைல காணப்படுவதாகவும், 
நுகர்ேவார் இந்த �ைல உயர்ைவ 
தாங்�க் ெகாள்ள மு�யாெதனவும் 
நைக �யாபா�கள் ேமலும் ெத��த்-
தனர். 

ஆன்�க ெசயற்பாடுகளுக்கு...
�வராத்�� �ரத புண்�யகால நன்னாைள 

முன்�ட்டு �வராத்�� �னமான எ�ர்வரும் 
(01.03) அன்று ஈழத்�ன் பஞ்ச ஈஸ்வரத் தலங்-
கள் உட்பட, நாடளா�ய ���ல் ெத�வு ெசய்-
யப்பட்ட �வாலயங்களுக்கு ��யுத� வழங்-
கும் ெசயற்�ட்டம் முன்ெனடுக்கப்படவுள்ளது.   

�ரதமர் ம�ந்த ராஜபக்ஷ�ன் ப�ப்பு-
ைரக்கு அைமவாக, இந்து சமய, கலாசார அலு-
வல்கள் �ைணக்களத்�னால் இந்��யுத� 
வழங்கும் ெசயற்�ட்டம் ெத�வு ெசய்யப்பட்ட 
ஆலயங்க�ன் மாவட்ட ெசயலகம் மற்றும் 
�ரேதச ெசயலகங்க�ன் ஊடாக முன்ெனடுக்-

கப்படவுள்ளது.   
இளம் இந்துச் �றார்க�ன் ஆன்�க உணர்வு-

கைள ேமன்ைமயுறச் ெசய்து, கைல �கழ்வுகள் 
மூலமாக ஆக்கத்�றன் ஆளுைமகளுக்கு களம் 
அைமத்துக் ெகாடுப்பேதாடு, ேமன்ேமலும் 
அவர்களுக்கு ஊக்கம் நல்கும் �தத்�ல் ப��ல்-
கள் வழங்�ப் பாராட்டுதல் என்ற முக்�ய ேநாக்-
கத்�ைன உைடயதாகேவ, மகா�வராத்�� 
�ரத புண்�ய நன்னாைள முன்�ட்டு, இந்து 
சமய, கலாசார அலுவல்கள் �ைணக்களத்தால் 
நாடு முழுவதும் �வாலயங்களுக்கு ��யுத� 
வழங்கப்படவுள்ளைம கு�ப்�டத்தக்கதாகும்.  

அத்�யாவ�ய உணவுப் ெபாருட்க-
ளடங்�ய சுமார் 2,500 ெகாள்கலன்கள் 
ெகாழும்பு துைறமுகத்�ல் ேதங்�யுள்ள-
தாக அத்�யாவ�ய ெபாருட்கள் இறக்கும-
�யாளர்கள் சங்கம் ெத��த்துள்ளது.   

ெடாலர் தட்டுப்பாடு காரணமாக 
அ��, பருப்பு, ��,  �ளகாய் உள்�ட்ட 
உணவுப் ெபாருட்களடங்�ய ெகாள்கலன்-
கள் துைறமுகத்�ல் ேதங்�யுள்ளதாக சங்-
கத்�ன் ேபச்சாளர் ஒருவர் ெத��த்தார்.  

ேகா�க்ைகையத் தட்�க் க�ப்பதுமாக கடந்த 15 
வருடங்களாக இழுப�ேய ெதாடர்வைத நாம் காண்-
�ன்ேறாம்.

எனேவ இந்த மூன்று முக்�ய �ரச்�ைனகளுக்கும் 
இருதரப்பும்  கலந்துைரயா� ஒரு �ர்�ைனக் காண்பது 
அவ�யம். உண்ைம�ல் இந்தப் �ரச்�ைனகளுக்குத் 
�ர்வு காண மு�யாைமக்கு அல்லது �ர்வுக�ல் ஏற்ப-
டு�ன்ற இழுப� �ைலக்கு த�ழ் அர�யல் தைலைமக-
ைளேய முழுைமயாக குைற கூற ேவண்�யுள்ளது.

ஏென�ல் இதுவைர �ைடத்த பல்ேவறு வாய்ப்பு-
கைள த�ழ் அர�யல் தைலைமகள் நழுவ �ட்ட சந்-
தர்ப்பங்கைள நாங்கள் கடந்த காலத்�ல் கண்டுள்-
ேளாம்.  இதன் காரணமாக த�ழ் அர�யல் தைலைமகள் 
இந்தப் �ரச்�ைனகள் �ர்க்கப்படுவதைன �ரும்ப�ல்-
ைலேயா எனும் சந்ேதகமும் ஏற்கனேவ பல தரப்�னர் 
மத்��லும் உள்ளது.

 கு�ப்பாக முன்ைனய ஐந்து வருட கால நல்லாட்-
�க் காலத்�ல் “அந்த அரசாங்கத்ைத நாேம ெகாண்டு 
வந்ேதாம்” என்று ெவ�ப்பைடயாகேவ கூ� வந்த 
த�ழ் அர�யல் தைலைமகள், அந்த ஐந்து வருட கால 
நல்லாட்��ல் த�ழ் மக்களது �ரச்�ைனகைள �ர்ப்-
பதற்கு முன்வர�ல்ைல. அதுேவ உண்ைம. அந்த 
உண்ைமைய உரக்க கூ�னாலும் அதைன ஏற்பதற்கு 
அவர்கள் தயாராக இல்ைல.

ஐந்து வருட கால நல்லாட்��ன் ேபாது அவர்களால் 
�ர்வு கண்�ருக்கக் கூ�ய பல்ேவறு �ரச்�ைனகளுக்குத் 
�ர்வு ேகா� இப்ேபாது அவர்கள்   ஆர்ப்பாட்டங்கைள-
யும், ேபாராட்டங்கைளயும், ைகெயழுத்து �ரசாரங்க-
ைளயும் ேமற்ெகாண்டு வரு�ன்றனர். இன்று அவர்கள் 
ேகா� �ற்கும் அேத �ரச்�ைனகள் அன்ைறய ஐந்து 
வருட கால நல்லாட்��லும் இருந்து வந்தைவேய. 
அவற்ைற நல்லாட்�க் காலத்�ல் அவர்கள் இலகுவாகத் 
�ர்த்து ைவத்�ருக்க மு�யும்.

உண்ைம�ல் நல்லாட்� அரசாங்கத்�ல் �ைறேவற்-
றப்படாத த�ழ் மக்கள் நலன் சார்ந்த பல �டயங்-
கைள இன்ைறய அரசாங்கம் ெசய்து வரு�ன்றது. 
நல்லாட்�க் காலத்�ல் த�ழ் அர�யல் ைக�கள் �ட-
யத்�ல் எவ்�தமான அக்கைறயும் எடுக்காது இருந்த 
ேபா�லும், இந்த அரசாங்கம் ஆட்�க்கு வந்தவுடன் 
இதுவைர அர�யல் ைக�கள் பலர் �டு�க்கப்பட்டுள்-
ளனர். வடக்கு, �ழக்�ல் யுத்த காலத்�ல் பைட�ன�ன் 
பயன்பாட்டுக்காகப் ெபறப்பட்ட மக்களது கா�கள் 
இன்ைறய ஆட்�க் காலத்�ல் �டு�க்கப்பட்டுள்ளன. 
அேதேபான்று இலங்ைக கடற்பரப்�னுள் அத்து�� 
�ன்��க்கும் இந்�ய �னவர்களது �ரச்�ைனகளுக்-
குத் �ர்வு காண்பதற்காக பல சுற்றுப் ேபச்சுக்கள் நடத்-
தப்பட்டு வரு�ன்றன.

ஆனால் இைவ எதைனயும் கண்டுெகாள்ளாத த�ழ் 
அர�யல் தைலைமகள் இந்த அரசாங்கத்ைத வைசபா-
டுவ�ல் மட்டுேம கு�யாக இருந்து வரு�ன்றன. இதற்கு 
காரணம் இல்லாம�ல்ைல. த�ழ் மக்களது இத்தைகய 
அ�ப்பைடப் �ரச்�ைனகள் �ர்க்கப்பட்டு �ட்டால், தமது 
அர�யல் எ�ர்காலம் ேகள்�க்கு�யதாக மா��டுேமா 
என்ற அச்சம் த�ழ்க் கட்�க�டம் உள்ளது.

தமது அர�யல் எ�ர்காலத்�ற்காக த�ழ் மக்கைள 
அடகு ைவத்ேத அவர்கள் அர�யல் நடத்து�றார்கள் 
என்பது ெதட்டத்ெத�வாக பு��ன்றது. அத்துடன் இவர்-
கள் த�ழ் மக்களது உ�ைமகளுக்காக பாடுபடுவதாக 
கூ�க் ெகாண்டு, த�ழ் மக்களது இயல்பு வாழ்க்ைகைய 
�ர்குைலக்கும் கா�யத்�ேலேய ஈடுபட்டு வரு�றார்கள்.

30 வருட கால யுத்தத்�ல் ஆயுதங்கள் மூலமாக 
�ர்வு காணப்பட மு�யாத த�ழ் மக்களது �ரச்சைன-
களுக்கு, கடந்த 15 வருடங்களாக அர்த்தமற்ற ஆர்ப்-
பாட்டங்கள் நடத்�யும் இவர்களால் �ர்வு காண மு�ய-
�ல்ைல. அதற்குப் �ரதான காரணம் இவர்க�ைடேய 
�ட்டுக்ெகாடுக்கும் தன்ைமேயா, பரஸ்பரம் கலந்துைர-
யாடும் சுபாவேமா இல்லாமல் இருப்பேதயாகும்.

மார்ச் மாதத்�ல் வரு�ன்ற ஐக்�ய நாடுகள் ம�த 
உ�ைமகள் ேபரைவ கூட்டத் ெதாடருக்காக அந்தக் 
காலப் பகு�க�ல் மட்டும் இவர்கள் நடத்தும் நாடகங்-
கள் இப்ேபாது சகலருக்கும்  ெவட்டெவ�ச்சமா�யுள்-
ளது. இது ெத�யாமல் மக்கள் தங்களுடன் �ற்பதாக 
அவர்கள் �ைனப்பது ப�காசத்துக்கு�ய �டயம்.

எனேவ த�ழ்த் தைலைமகள் இந்த கபட நாட-
கங்கைள �றுத்� �ட்டு ெவ�நாடுக�ல் �ர்ைவத் 
ேதடாது, அரசாங்கத்துடன் ேபச்சுவார்த்ைத நடத்� உள்-
நாட்டுப் ெபா�முைறக�ன் ஊடாக த�ழர் �ரச்�ைன-
களுக்குத் �ர்வு காண்பதற்கு முயற்�க்க ேவண்டும். 
அதன் மூலேம எ�ர்காலத்�ல் த�ழ்- �ங்கள மக்கள் 
ஒற்றுைமயுடன் வாழக் கூ�ய �ைலைம உருவாகும் 
என்பேத எமது கருத்தாகும்.

முடிவுக்குக் ெகாண்டு வரப்பட
ேவண்டிய மூன்று சிக்கல்கள்!

எங்கள் கருத்து...

இலங்ைக�ல் 4,000...  
ெபற்ேற நாட்டுக்கு வருைகத் தந்துள்ளதாக 

அைமச்சு கூறு�ன்றது.  எ�னும், உக்ைர�ல் 
தற்ேபாது ஏற்பட்டுள்ள யுத்த சூழ்�ைலக்கு மத்-
��ல் நாடு �ரும்ப மு�யாத உக்ைரன் �ரைஜக-
ளுக்கு �சா கால எல்ைலைய அ�க�த்து ெகாடுக்க 
நடவ�க்ைக எடுக்கப்பட்டுள்ளது.  

�சா காலம் மு�வைடந்த �ன்னர் நாடு �ரும்ப 
�ரும்பும் உக்ைரன் �ரைஜகைள நாட்டுக்கு 

அனுப்� ைவக்க நடவ�க்ைக எடுக்கப்படுெமன-
வும் அைமச்சு கு�ப்�டு�ன்றது.  

இலங்ைக��ருந்து உக்ைரனுக்கு ேநர� 
�மான ேசைவ இல்லாைம�னால், ேவறு நாடு-
க�னூடாக பய�க்கும் �மானங்க�ன் மூலம் 
சுற்றுலாப் பய�கள் அனுப்� ைவக்கப்படுவார்-
கெளன சுற்றுலாத்துைற அைமச்சு ேமலும் ெத�-
�க்�ன்றது.

வத்�க்கா�ல் இன்று...
ெவ�க் ெகாண்டு வருவதற்காக 
ஆன்�க ���லான தைல�ட்ைட 
ெபற்றுக்ெகாள்வது இந்த �ருப்ப� 
பூைஜ�ன் ேநாக்கெமன ெத�யவ-
ரு�றது.   இந்த �றப்பு �ருப்ப� 
பூைஜ�ல் கலந்துக்ெகாள்ளும் 
ஐேராப்பா�ல் வாழும் இலங்ைக-
யருக்கு இதன் ஒருங்�ைணப்பா-
ளர்களான இத்தா��ல் வ�க்கும் 
இலங்ைக �ரைஜகள் நடவ�க்ைக 

எடுத்துள்ளனர்.   இன்று காைல 10 
ம�க்கு வத்�க்கான் பு�த �ட்டர்ஸ் 
சதுக்கத்�ல் கூடுமாறும், ம�யம் 12 
ம�யள�ல் பு�த பாப்பரசர், �ருப்-
ப� பூைஜ�ல் கலந்துக்ெகள்வாெரன-
வும் கூ�யுள்ள ஒருங்�ைணப்பாளர்-
கள், உ�ர்த்த ஞா�று தாக்குதலுக்கு 
��ைய ெபற்று தரும்ப� பாப்பரச�-
டம் ேகா�க்ைக �டுக்க ேவண்டுெம-
னவும் கூ�யுள்ளனர்.  

நாைள �ங்கள் முதல்...  
தைலவர் ஜனக்க ரத்நாயக்க ெத�-

�த்துள்ளார்.  
பகல்ேவைள�ல் ஏ.� மற்றும் 

� வலயங்க�ல் 03 ம� ேநரமும் 
ஏைனய வலயங்க�ல் 02 ம� 30 
��டங்களும் �ன் துண்�ப்பு அமு-
லாக்கப்படுெமன அவர் கு�ப்�ட்-
டுள்ளார்.  

இேதேவைள 38,400 ெமற்�க் 
ெதான் ெபற்ேறால டங்�ய கப்பல் 

ஒன்று ேநற்று நாட்ைட வந்தைடய-
வுள்ளதாக வலுசக்� அைமச்சு ெத�-
�த்துள்ளது.  

அேதேநரம் �ன்னுற்பத்� �ைல-
யங்களுக்கு ேதைவயான உைல 
எண்ெணய் தாங்�ய கப்பைல 
அடுத்த வாரம் நாட்�ற்கு வரவைழப்-
பதற்கான நடவ�க்ைக எடுக்கப்பட்-
டுள்ளதாக அந்த அைமச்சு கு�ப்�ட்-
டுள்ளது. 

'ரஷ்யப் பைடகள்...
உத்தர�ட்டார்.   

இரு நாட்களாக நைடெபற்ற தாக்-
குத�ல் 100க்கும் ேமற்பட்ட உ�ர்ப்-
ப�கள் �கழ்ந்துள்ளன. ரஷ்ய 
தாக்குத�ல் உக்ைரன் �ைலகுைலந்-
துள்ளது.   

உக்ைரன் �தான ர�யா�ன் தாக்-
குதலுக்கு ஐ.நா. அைமப்பு மற்றும் 
பல உலக நாடுகள் கண்டனம் ெத�-

�த்துள்ளன.   
இந்�ைல�ல், உக்ைரன் �தான 

தாக்குதைல �டுத்து ர�யப் 
பைடகள் முகாமுக்குத் �ரும்ப 
ேவண்டும் என்றும் அைம�க்கான 
ஒரு வாய்ப்ைப வழங்க ேவண்டும் 
என்றும் ஐ.நா. ெபாதுச் ெசயலாளர் 
அன்ேடா�ேயா குட்டெரஸ் கூ�-
யுள்ளார்.

ெபற்ேறால் 20, �சல்...
06ஆம் �க� எ�ெபாருள் �ைலைய அ�க-

�த்ததுடன், இந்த மாதத்�ல் இரண்டு தடைவ-
கள் எ�ெபாருட்க�ன் �ைலைய அ�க�த்துள்-
ளது. அதன்ப�, லங்கா ஐ.ஓ.� �றுவனத்�ன் 
ெபற்ேறால் ஒரு �ட்ட�ன் �ைல 203 ஆக அ�-
க�க்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு �ட்டர் �சல் 139 
ரூபாவாக அ�க�க்கப்படவுள்ளதாக அந்த �றுவ-
னம் அ��த்துள்ளது.

அத்தியாவசிய உணவு   
ெபாருட்களுடன் 2,500  
ெகாள்கலன்கள் ேதக்கம்  

வன்� மாவட்டத்�ல் ெதாடராக �ல� வரும் பல்-
ேவறுபட்ட கா�ப் �ரச்�ைனகைள உ�ய க�சைன 
ெகாண்டு �ர்த்து ைவக்குமாறு வன்� மாவட்ட பாராளு-
மன்ற உறுப்�னரும் மாவட்ட அ��ருத்� குழுத் தைல-
வருமான காதர் மஸ்தான் ஜனா�ப��டம் �டுத்த 
ேவண்டுேகாைளயடுத்து மன்னார் வவு�யா மற்றும் 
முல்ைலத்�வு ஆ�ய மாவட்டங்களுக்கான கா� நட-
மாடும் ேசைவ இன்று வவு�யா�ல் நைடெபறு�றது. 
இதற்கான ப�ப்புைரைய ஜனா�ப�, கா� அைமச்-

சர் எஸ்.எம்.சந்�ரேசனவுக்கு �டுத்துள்ளார்.இந் நட-
மாடும் ேசைவ�ன் மூலம் வன்� மாவட்ட மக்க�ன் 
�ண்ட காலமாக �ல� வந்த பல்ேவறு வைகயான 
கா�ப் �ரச்�ைனகளுக்கு �ர்வு எட்டப்படுவதுடன் 
மக்க�ன் கா�ப் �ரச்�ைனகளுக்கான �ர்க்கமான �ர்-
மானங்களும் வழங்கப்படவுள்ளது. 

கு�த்த நடமாடும் ேசைவக்கு சம்பந்தப்பட்ட 
அைனத்து �ைணக்கள அ�கா�களும் பங்குபற்ற 
உள்ளைம கு�ப்�டத்தக்கது.

காதர் மஸ்தான் எம்.பியின் ேவண்டுேகாைளயடுத்து
வன்னி, முல்ைலத்தீவில் காணி நடமாடும் ேசைவ



��ைல  ��மா�யத்த �ரேதசத்�ல் 
��த் ெதா�ற்சாைல ஒன்ைற �ர்மா-
�ப்பதற்காக மகாவ� அ�காரசைப 

கா� வழங்�யுள்ளது.
�ங்கப்பூர் �றுவனெமான்று ��த் ெதா�ற்-

சாைலைய �ர்மா�ப்பதற்கான முன்ேனா� நட-
வ�க்ைககைள முன்ெனடுத்து வரும் �ைல�ல் 
மகாவ� அ�கார சைபயானது 149. 3 ெஹக்-
டயார் கா��ல் அதைன ேமற்ெகாள்வதற்கு 
அனும� வழங்�யுள்ளது.

இந்�ைல�ல் கடந்த பல வருடங்களாக 
அக்கா��ல் சட்டபூர்வமான எத்தைகய அனு-
ம�ேயா அல்லது கா� உறு�ப்பத்�ரேமா 
இல்லாத �ைல�ல்   �வசாய நடவ�க்ைகக-
�ல் ஈடுபட்டு வந்த மக்கள்

அந்த கா�ைய �� உற்பத்� ெதா�ற்சா-
ைலக்கு வழங்குவதற்கு எ�ர்ப்பு ெத��த்து வரு-
�ன்றனர். 

பரம்பைர பரம்பைரயாக தாம் அந்தக் 
கா��ல் �வசாய நடவ�க்ைககைள ேமற்-
ெகாண்டு வருவதாகவும் தற்ேபாது அந்தக் கா� 
தம்�ட�ருந்து பலாத்காரமாக ப�க்கப்பட்டு 
��த் ெதா�ற்சாைல �ர்மா�ப்பதற்காக �ங்-
கப்பூர் �றுவனத்�ற்கு வழங்கப்பட உள்ளதாக-
வும் அந்த மக்கள் ெத��க்�ன்றனர்.

 அதற்கு ஒருேபாதும் நாம் இடம�க்கப் ேபாவ-
�ல்ைல என அந்த மக்களும் அந்த �ரேதசத்-
�ன் �ல ெபௗத்த ேதரர்களும் ெத��ப்பதுடன்  
எ�ர்ப்பு நடவ�க்ைககைளயும் ேமற்ெகாண்டு 
வரு�ன்றனர். 

சம்பந்தப்பட்ட அந்த கா�ேயாடு 65,000 
ஏக்கர் கா�கள் �� உற்பத்� ெதா�ற்சாைல 
மற்றும் கரும்பு உற்பத்� நடவ�க்ைககளுக்காக 
ேமற்ப� �ங்கப்பூர் �றுவனத்�ற்கு வழங்கப்ப-
டுவதாகவும் அதனால் ெபருமளவு �வசா�கள் 
பா�க்கப்படுவதாகவும் அதற்கு எந்த வைக�-
லும் இடம�க்க மு�யாது எனவும் அந்த ேதரர்-
கள் ெத��க்�ன்றனர். அந்த ேதரர்க�ல் �லர் 
ஆ��யர்களாகவும் �ரேதச சைப உறுப்�னர்க-
ளாகவும் உள்ளனர்.

கடந்த �ல �னங்களுக்கு முன்னர் தாம்ப�ர்ச்-
ெசய்ைக  ேமற்ெகாண்�ருந்த கா�கள் அறுவ-
ைடக்கு முன்னேர இைடநடு�ல் ேடாஸர்கைளப்  
பயன்படுத்�   அ�க்கப்பட்டுள்ளதாகவும்.

அது ம�தா�மானமற்ற ெசயல் என்றும் 
அந்த மக்கள் ெத��க்�ன்றனர்.

அேதேவைள கு�த்த பகு��ன்  ஆளும் கட்� 
மற்றும் எ�ர்க்கட்�  �ரேதச சைப உறுப்�னர்கள் 
�லரும் �ல ெபாதுமக்களும், ெபௗத்த ேதரர்க-
ளும்  அதற்கு ேநர்மாறான மாற்றுக் கருத்துக்-
கைள ெத��க்�ன்றனர்.

�கவும் �ன்தங்�ய �ரேதசமான  ��மா-

�யத்த �ரேதசத்�ல் �� உற்பத்�த் ெதா�ற்-
சாைல உருவாகுமானால் அந்தப் பகு� அ�-
�ருத்�யைடவதுடன் அப்பகு� மக்கள் தமது 
வாழ்க்ைகத் தரத்ைத முன்ேனற்�க் ெகாள்வதற்-
கும் அந்தத் �ட்டம் வ�வகுக்கும் என்றும் அவர்-
கள் ெத��க்�ன்றனர். இத்தைகய வாய்ப்பு 
தவற �டப்பட்டால் அந்த �ரேதசம் இ� ஒரு-
ேபாதும் அ��ருத்�யைடயாது மக்க�ன் வாழ்க்-
ைகத் தரத்�லும் எந்த�த மாற்றமும் ஏற்படாது 
என்ற கருத்துக்கைள அவர்கள் முன்ைவத்தனர். 
அப்பகு��ல் உள்ள ெபரும்பாலான இைளஞர் 
யுவ�கள் அங்�ருந்து ெவ�ேய� ெகாழும்-
�ேலா அல்லது ேவறு எங்ேகா ெதா�ல்கைள 
ெசய்து வருவதாகவும் ெசாந்த 
ஊ�ல் இத்தைகய ெதா�ற்-
சாைலகள் அல்லது ெதா�ல் 
முயற்�கள் இல்லாைமேய 
அதற்கு காரணம் என்றும் அவர்-
கள் ெத��க்�ன்றனர்.

அவ்வாறான கருத்துக்-
கைள முன்ைவத்தவர்களுள் 
ஆளும் கட்� மற்றும் எ�ர்க்கட்-
�ையச் ேசர்ந்த �ரேதச சைப 
உறுப்�னர்களும் உள்ளடங்கு-
�ன்றனர்.

இத்தைகய �ன்ன��ல் 
மக்கள் �டுதைல முன்ன�-
�ன் முக்�யஸ்தரான ஒருவர் 
அப் �ரேதச  மக்கைள குழப்� 
அந்தப் �ரேதச மக்களுக்கும் 
அந்த �ரேதசத்�ற்கும் �ைடக்-
கும் முன்ேனற்றத்�ற்கான வாய்ப்ைப தடுப்ப-
தாகவும் அவேர அந்த மக்கைள எ�ர்ப்பு ஆர்ப்-
பாட்டத்�ற்கு  தூண்� �டுவதாகவும் அவர்கள் 
ெத��க்�ன்றனர்.

இந்த சூழ்�ைல�ல் ேமற்ப� �வகாரம் 
அந்தப் �ரேதசத்�ல் ெபரும் பரபரப்ைப ஏற்படுத்-
�யுள்ள �ைல�ல் பாராளுமன்றத்�லும் ெவ�-
�லும் அது ெதாடர்பான ஆதரவு மற்றும் எ�ர்ப்பு  
கருத்துக்கள் முன்ைவக்கப்பட்டு வரு�ன்றன. 

மகாவ� அ�காரசைபக்கு ெசாந்தமான-
ேமற்ப� கா��ல் எந்த ஆதாரமும் இல்லா-
மல் அத்து��ய �வசாய நடவ�க்ைககைள  
ேமற்ெகாண்டு வரும் மக்கைள அங்�ருந்து 
ெவ�ேயற்� அவர்களுக்கு மாற்று இடங்கைள 
வழங்குவதற்கும் ெபாருத்தமானவர்களுக்கு 

நட்ட ஈடுகைள வழங்குவதற்கும் நடவ�க்ைக 
எடுக்கப்படும் என �டயத்�ற்கு  ெபாறுப்பான 
அைமச்சர் சமல் ராஜபக்ச  பாராளுமன்றத்�ல் 
ெத��த்தார்.

ேஜ.�.� எம்� அனுரகுமார �சாநாயக்க 
ேமற்ப� �வகாரம் ெதாடர்�ல் சைப�ல் முன்-
ைவத்த ேகள்�களுக்கு ப�ல�க்ைக�ேலேய 
அவர் இவ்வாறு ெத��த்தார்.

அந்தப் �ரேதசத்�ல் ெபரும் பரபரப்ைப ஏற்-
படுத்�யுள்ள ேமற்ப� �வகாரம் ெதாடர்�ல் 
உண்ைம �ைலைய கண்ட�வதற்காக ெகாழும்-
��ருந்து ஊடக�யலாளர்கள் குழு ஒன்று 
அண்ைம�ல் ��ைல  ��மா�யத்த பகு�க்கு 

ெசன்று சம்பந்தப்பட்ட இரு தரப்�னரதும் கருத்-
துக்கைள ெபற்றுக்ெகாண்டது.

ேமற்ப� �வசா�க�ன் �வசாயக் கா�  �ர-
ேதசம் மட்டுமல்லாமல் அம்பாைற, ெமான-
ராகைல  மாவட்டங்க�ல் கரும்பு உற்-
பத்� நடவ�க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டு 
வரும் பகு�களுக்கும் ஊடக�யலாளர்கள் 
அைழத்துச் ெசல்லப்பட்டனர். அப்பகு�க-
�ல் மக்கள் கரும்பு ப�ர்ச்ெசய்ைககைள 
ேமற்ெகாண்டு வரு�ன்றனர். அவர்க�-
டம் ேமற்ப� ெதா�ற்சாைல ேபரம்ேப� 
கரும்புகைள ெகாள்வனவு ெசய்யும் என 
சம்பந்தப்பட்ட அ�கா�கள் ெத��த்தனர். 
அவர்கள் ஒவ்ெவாருவரும் 5 ,  6 ஏக்கர்க-
�லும்  �லர் பத்து ப�ைனந்து ஏக்கர்க�-
லும் கரும்பு ப�ர்ச்ெசய்ைககைள ேமற்-
ெகாண்டு வரு�ன்றனர். அவர்கள் தமது ெசாந்த 
ெதா�லாகேவ அதைன முன்ெனடுத்து வரு�ன்-
றனர்.

அேத ேவைள, ேமற்ப� கா� வழங்க-
�ல் முக்�ய �றுவனமான மகாவ� அ�கார 

சைப அது ெதாடர்�ல் என்ன ெத��க்�ன்-
றது. என்பைத ெத�வுபடுத்�க் ெகாள்ளும் 
வைக�ல் மகாவ� அ�கார சைப�ன் �� 
மா�யத்த ெதாகு�க்கான முகாைமயாளர் ேக. 
எச். �ஹாைல சந்�த்து கலந்துைரயா�யேபாது 
அவர் �ல முக்�யமான தகவல்கைள வழங்�-
னார்.இலங்ைக �� �றுவனத்�ற்கு மகாவ� 
அ�கார சைப�னால் ��த் ெதா�ற்சாைல 
�ர்மா�ப்பு �ட்டத்�ற்காக 149.2 ெஹக்ட-
யார் கா� வழங்கப்பட்டுள்ளது. இது ��ைல, 
��மா�யத்த, ம�யங்கைன, ெமதகம �ரேதச 
ெசயலாளர்  ��வுகைள உள்ளடக்�ய கா�யா-
கும்.  மட்டுப்படுத்தப்பட்ட ��ைல ��த் ெதா�ற்-

சாைல �றுவனத்�ற்கு  இதைன வழங்-
குவதற்கு ��மன்றத்�ன் மூலம் அனும� 
ெபறப்பட்டுள்ளது.எ�னும் இதற்கான 
கரும்பு ப�ர்ச் ெசய்ைக ��ைல, 
ெம�வைல உள்�ட்ட �ல பகு�க�ல் 
ேமற்ெகாள்ளப்படு�ன்றன.

ேமற்ப� �லப்பரப்�ல் இந்த ஒரு 
ெதால் ெபாருள் இடங்களும் அைடயா-
ளம் காணப்பட�ல்ைல.இந்த �ட்டமா-
னது  152 . 25 �ல்�யன் அெம�க்க 
ெடாலர் ேநர� முத�டாக ஆரம்�க்கப்ப-
டு�றது.இதன் மூலம் அந்த �ரேதசத்�ல் 
உள்ள இைளஞர், யுவ�களுக்கு ஆ�ரம் 
ேவைலவாய்ப்புகள் ேநர�யாகவும் 
ேமலும் ஒரு லட்சம் ேவைல வாய்ப்புகள் 
அதேனாடு இைணந்ததாகவும் �ைடக்க-
வுள்ளன.

இந்த ெதா�ற்சாைல ெசயற்படும்-
ேபாது நாட்�ன் �� ேதைவ�ல் 14 �தமான 
ேதைவைய  அதன் மூலம் ெபற்றுக் ெகாள்ள 
மு�யும். அத்துடன் �ள்புத்தாக்க �ன் உற்பத்�  

மூலம் 27 ெமகாவாட் �ன்சாரத்ைத-
யும் ெபற்றுக்ெகாள்ள மு�யும்.

அத்துடன் 36ஆ�ரம் ெமட்�க் 
ெதான்  �லங்கு உணவு 12 ஆ�ரம் 
ெமட்�க் ெதான்  ேசதனப் பசைள-

ையயும் உற்பத்� ெசய்வதற்கு எ�ர்பார்க்கப்ப-
டு�றது. ��ைல �� �றுவனத்�ன் 89 �த 
பங்கு ேகசல் ெவன்ஜர்ஸ் �றுவனத்�ற்கும் 10 
�த பங்கு ேத�ய �ர���யான ஐ.எம்.எஸ். �று-
வனத்�ற்கும்  ஒரு �த பங்கு மகாவ� அ�கார 
சைபக்கும் ெபற்றுக்ெகாள்ளப்பட உள்ளதுடன்  
அந்த வைக�ல் இதைன அரச மற்றும் த�யார் 
இைணந்த �ட்டமாக முன்ெனடுப்பேத ேநாக்க-
மாகும்.

இந்த �ட்டத்�ற்காக 65,000 ஏக்கர் �லப்-
பரப்பு வழங்கப்படுவதாக பல்ேவறு தரப்�ன-
ராலும் �மர்சனங்கள் முன்ைவக்கப்பட்டு வரு-
�ன்றன.இந்த �ட்டத்ைத எ�ர்க்கும் �வசாய 
சமூகத்�னர் ேதரர்கள் மற்றும் ேஜ.�.� உறுப்-
�னர்கள்  அதைனேய அழுத்தமாக ெத��க்-
�ன்றனர். மக்க�ன் 65,000 ஏக்கர் �வசாய 
கா�கள் இந்த �� ெதா�ற்சாைலக்காக 
அபக�க்கப்படு�ன்றன என்பேத அவர்க�ன் 
குற்றச்சாட்டாகவும் உள்ளது. எவ்வாெற�னும்  
மகாவ� அ�கார சைப ஊடாக 65,000 ஏக்கர் 
கா� ேமற்ப� கரும்பு ெதா�ற்சாைலக்காக 
வழங்கப்பட�ல்ைல. அதற்கான அனும�யும் 
ஒருேபாதும் மகாவ� அ�கார சைப�னால் 
வழங்கப்பட�ல்ைல. மகாவ� அ�கார சைப�-
னால் ேமற்ப� �ட்டத்�ற்கு 149.2 ெஹக்டயர் 
(379 ஏக்கர்) கா�ேய வழங்கப்பட்டுள்ளது.

2010ஆம் ஆண்டு �லஅளைவத் �ைணக்-
களத்�னால் அதற்கான கா� அளக்கப்பட்டது. 
��மா�யத்த�ரேதச ெசயலாளர் ��வுக்கு 
ெசாந்தமான அந்த கா�ைய 2007ஆம் 
ஆண்டு மகாவ� அ�கார சைப ெபாறுப்ேபற்-
றது.அதைனயடுத்து அந்தக் கா��ல் அத்து-
�� ெதாடர்ச்�யாக அப்பகு� மக்கள் �வசாய 
நடவ�க்ைககைள ேமற்ெகாண்டு வந்தனர். 
கு�ப்�ட்ட காலத்�ற்கு ேசாளம்  உட்பட ேசைனப் 
ப�ர்ச்ெசய்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ேபாதும் 
�ரந்தரமான ப�ர்ச் ெசய்ைக ெதாடர்ச்�யாக 
முன்ெனடுக்கப்பட�ல்ைல.

அப்பகு��ல் 50 ேபர் இனங்காணப்பட்டு 
அவர்க�ல் நான்கு ேபர் சுய�ருப்�ன் ேப�ல் 
அங்�ருந்து ெவ�ேய�னர். ஏைனய நாற்பத்� 
ஆறு ேபைரயும் அங்�ருந்து ெவ�ேயற்றுவ-
தற்காக நாம் ��மன்ற நடவ�க்ைகைய ேமற்-
ெகாள்ள ேநர்ந்தது. 46 வழக்குகளும் ம�யங்-
கைன ��மன்றத்�ல் மகாவ� அ�கார சைபக்கு 
சாதகமாகேவ �ர்ப்பு வழங்கப்பட்டது.

(10ஆம் பக்கம் பார்க்க)
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இலங்ைக�ன் வடக்குப் பகு��ல், 
பைனமரம் "கற்பகதரு" பலதரப்பட்ட 
பயன்பாடுகளுக்காக கு�ப்�டப்படு�-
றது. பைன�ன் �ட்டத்தட்ட ஒவ்ெவாரு 
பகு�யும், ேம�ருந்து �ழாக (ேவர்) 
ெபாருளாதார ம�ப்ைபக் ெகாண்-
டுள்ளது (�ட்டத்தட்ட 800) உள்ளூர் 
மக்க�ன் வாழ்க்ைகக்கு �கவும் பய-
னுள்ளதாக இருக்கும், உணவு மற்றும் 
ஊட்டச்சத்துக்கு மட்டுமல்லாமல் பல 
வ�க�ல் பங்க�க்�றது. வருமானம் 

ஈட்டும் நடவ�க்ைககளுக்கும் பைன 
உற்பத்�கள் ெதாடர்பான ஆராய்ச்�-
கைள பல்வைகப்படுத்தவும், ேமம்ப-
டுத்தவும்,  இலங்ைக அரசாங்கம் பைன 
அ��ருத்�ச் சைபைய �று�யுள்ளது. 
ஐேராப்�ய மற்றும் ெதன்�ழக்கு ஆ�ய 
நாடுக�ல் ெபறும� கூட்டப்பட்ட 
பைனமரப் ெபாருட்கள் வளரும் சந்-
ைதையக் ெகாண்�ருப்பது கண்ட�யப்-
பட்டுள்ளது. 18 �ப்ரவ� 2022 அன்று, 
ெசன்ைன�ல் உள்ள இலங்ைக துைண 

உயர் ஸ்தா�கராலயம், ெதன்�ந்�-
யா�ல் உள்ள வ�க சமூகத்�ற்கு 
பல்வைகப்பட்ட மற்றும் ெபறும� 
கூட்டப்பட்ட  தயா�ப்புகைள அ�மு-
கப்படுத்துவதற்காக தைண உயர்ஸ்-
தா�கராலய வளாகத்�ல் ஒரு ��ய 
ேத�ர் �ழாைவ ஏற்பாடு ெசய்�ருந்தது. 
�ர� உயர்ஸ்தா�க�ன் அைழப்�ன் 
ேப�ல், பைன அ��ருத்�ச் சைப�ன் 
தைலவர் �ருசாந்த ப�ராஜாவும் இந்�-
கழ்�ல் கலந்துெகாண்டார். பங்ேகற்பா-

ளர்களுக்கு பல பன்முகப்படுத்தப்பட்ட 
மற்றும் ெபறும� கூட்டப்பட்ட பைன 
சார்ந்த தயா�ப்புகள் அ�முகப்படுத்தப்-
பட்டன, அவர்கள் ெதன்�ந்�யா�ல் 
�ல �ல்லைற �ற்பைன �ைலயங்-
கைளத் �றப்பதற்கும், பைன சார்ந்த 
ெபாருட்கைளத் �ற்பதற்கும் தங்கள் 
ஆர்வத்ைத ெவ�ப்படுத்�னர். பங்ேகற்-
பாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட சுைவயான 
‘�ேலான் �’ ேகாப்ைபயுடன் �கழ்வு 
�ைறவுற்றது.

விமர்சனங்கள் ஆர்ப்பாட்டங்களுக்கு மத்தியில்
ெவளிவரும் கசப்பான உண்ைமகள்

சர்ச்ைசக்குரிய பிபிைல சீனி ெதாழிற்சாைல விவகாரம்:

 பைன சார்ந்த தயாரிப்புகைள ஊக்குவிக்கும் 
ெசன்ைன இலங்ைக துைண உயர் ஸ்தானிகராலயம்

சுவா� �ேவகானந்தா கலாசார ைமயம் (SVCC), இந்�யா-
�ன் உயர் ஸ்தா�கராலயம், டாக்டர். சுபா�� பத்மநாத�ன் 
இைணய ��வுைர மற்றும் பக்� நடனம் "�வமயம்" என்ற 
தைலப்�ன் �ழ் நைடெபறும். "இலங்ைக�ல் �வன் வ�பாடு" 
என்பைத கு�க்கும் வைக�ல் இந்த �கழ்ச்� ஏற்பாடு ெசய்-
யப்பட்டுள்ளது. மகா�வராத்�� �ழாவான  2022 ெபப்ரவ� 
28 �ங்கட்�ழைம  அன்று இந்�கழ்வு இடம்ெபறும். பார்ைவ-
யாளர்கள் இந்த �கழ்ச்�ைய 2022 ெபப்ரவ� 28  அன்று 
மாைல 6.00 ம�க்கு, SVCC, Colombo FACEBOOK பக்கத்-
�ல் https://www.facebook.com/ICCRSriLanka  இைணப்�ல் 
இல் பார்க்கலாம்.

டாக்டர் சுபாஷினி பத்மநாதனின் 
இைணய விரிவுைர மற்றும் பக்தி நடனம்

2022 ெபப்ரவ� 28 மாைல 6 ம�க்கு

ேநர� �ப்ேபார்ட் :

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்
படங்கள்: ெகலும் �யனேக

சுமன ரத்ன ேதரர் ேசாரத ேதரர் ேக.எம்.�ஹால் ஜஸ்�ன் புஞ்� ேஹவா பண்டார �மால் தசநாயக்க

ேசாமவ� �சங்க
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ஐ.நா ைனித உரிமைகள் ஆமையாளர் 
இலஙமக குறிதத தனது எழுததுமூல அறிக்-
மகமய சைர்பபிக்கவிருபெதுடன், இது 
பதாடர்பில் ெதில்  அளிபெதற்காக வம்ரவு 
முன்னதாகவவ இலஙமகக்கு வழஙகபெட்-
டிருநதது. இலஙமக அ்ரசாஙகமும் தனது 
த்ரபபு விளக்கதமதப ெதிலாக ஐக்கிய 
நாடுகள் ைனித உரிமைகள் வெ்ரமவக்கு 
வழஙகியுள்ளது.

இநத நிமலயில், அ்ரசாஙகம் சார்பில் 
இநதக் கூட்டதபதாடரில் ெஙபகடுபெதற்-
காக பவளிவிவகா்ர அமைசசர் 
வெ்ராசிரியர் ஜீ.எல்.பீரிஸ் 
ைற்றும் நீதி அமைசசர் அலி 
சபரி உள்ளிட்ட அ்ரசாஙகக் 

குழுவினர் பெனீவா பசன்றுள்ளனர். இலங -
மகக்கு எதி்ரான பிவ்ர்ரமைமயக் பகாண்டு 
வநத நாடுகள், ‘சர்வவதசததுக்கு வழங -
கிய உறுதிபைாழிகமள அ்ரசாஙகம் உரிய 
முமையில் நமடமுமைபெடுததவில்மல’ 
என்று பதாடர்நதும் குற்ைசசாட்டுகமள முன் -
மவதது வரும் நிமலயில், இலஙமக அ்ர -
சாஙகம் இக்குற்ைசசாட்டுகமள ைறுதது வரு -
கிைது.

தைது த்ரபபில் முன்பனடுக்கபெட்ட நட-
வடிக்மககமள சர்வவதசததுக்குத பதளிவாக 
எடுததுக் கூறி நியாயபைான்மைப பெற்றுக் 
பகாள்ள முடியும் என்ை நம்பிக்மகமய 
இலஙமக அ்ரசு பதாடர்நதும் பவளியிட்டு 
வருகிைது.

பெப்ரவரி 28ஆம் திகதியான நாமள 
முதல் ஏப்ரல் 01 ஆம் திகதி வம்ர நமடபெ-
ைவிருக்கும் 49 ஆவது கூட்டதபதாடரில் 
இலஙமக குறிதது ைார்ச 03 ஆம் திகதி கலந-
தும்ரயாடல்கள் நடததபெடவுள்ளன. பவளி-
விவகா்ர அமைசசர் வெ்ராசிரியர் ஜி.எல். 
பீரிஸ் இலஙமக சார்பில் உம்ரயாற்றுவார்.  
அவதவவமள இலஙமக அ்ரசுக்கு எதி்ரான 
சில த்ரபபினர் சர்வவதச நாடுகமளப ெயன்ெ-
டுததி அழுததபைான்மைக் பகாடுபெதற்கான 
முயற்சிகமள வைற்பகாண்டுள்ளனர்.

ெயஙக்ரவாதத தடுபபுச சட்டதமத 
இ்ரததுச பசயவது, உயிர்தத ஞாயிறு  தாக்-
குதல் சம்ெவததுக்குக் கா்ரைைானவர்க-
மளக் கண்டுபிடிபெது குறிதத விடயஙகில் 

இலஙமக அ்ரசுக்கு அழுததம் 
பகாடுக்க வவண்டும் என்று குறிதத 

த்ரபபுக்கள் வலியுறுததி வருகின்ைன.
ைனித உரிமை, நல்லிைக்கம் உள் -

ளிட்ட விடயஙகமளப ெலபெடுததுவ-
தற்கு அ்ரசாஙகம் நடவடிக்மக எடுபெது 

வொதுைானதாக இல்மலபயன்ை அடிப-
ெமடயிவலவய சர்வவதச 

அ்ரஙகில் எைது நாட் -
டுக்கு எதி்ரான குற் -
ை ச ச ா ட் டு க் க ள் 
முன்மவக்கபெடு -

கின்ைன.
இருநதவொதும் ைனித உரிமை 

மீைல்களுக்குத தாம் ஒருவொதும் 
இடைளிக்கப வொவதில்மல-
பயன ெனாதிெதி வகாட்டாெய 
்ராெெக்ஷ அண்மையில் நமடபெற்ை ஐ.நா 
பொதுசசமெக் கூட்டததிலும், அதன் 
பின்னர் ஒன்ெதாவது ொ்ராளுைன்ைததின் 
இ்ரண்டாவது கூட்டதபதாடம்ர ஆ்ரம்-
பிதது மவதது உம்ரயாற்றும் வொதும் 
திட்டவட்டைாகக் கூறியிருநதார். இருநத 
வொதும் சில வைமலதவதய நாடுகள் 
தைது பசாநத நிகழ்சசி நி்ரலுக்கு அமைய 

இலஙமகமய சர்வவதச அ்ரஙகில் ஓ்ரஙகட்-
டும் வமகயிவலவய காயகமள நகர்ததி வரு -
கின்ைன.

ைறுெக்கததில், பெனீவா கூட்டதபதாட -
ரில் இலஙமகக்கு அவபபெயம்ர ஏற்ெடுத-
தும் வமகயில் சதிததிட்டஙகள் தீட்டபெடு-
வதாக அ்ரசாஙகம் குற்ைம் சாட்டியுள்ளது. 
குறிபொக ெயஙக்ரவாதத தமடசசட்டதமதத 
திருததுவதற்கான சட்டமூலதமதப ொ்ரா-
ளுைன்ைததில் சைர்பபிததுள்ள நிமலயில், 
ெயஙக்ரவாதத தமடசசட்டம் முழுமையாக 
நீக்கபெட வவண்டும் எனக் வகாரி நாடு முழு -
வதிலும் மகபயழுததுப பெறும் பசயற்ொ-
படான்று ஆ்ரம்பிக்கபெட்டுள்ளது.

இது சர்வவதசததின் கவனதமத ஈர்பெதற்கு 

குறிபொகத தமிழ்த வதசியக் கூட்டமைபபினர் 
முன்பனடுக்கும் பசயற்ொடு என்று அ்ரசாங-
கம் விைர்சிததுள்ளது. அவதவந்ரம், வடக்கு, 
கிழக்கில் தமிழர்களின் பூர்வீகக் காணிகள் 
திட்டமிட்டு அெகரிக்கபெடுவதாகக் வகாரி 
வடக்கு, கிழக்மகச வசர்நத தமிழ் ொ்ராளு-
ைன்ை உறுபபினர்கள் ெனாதிெதி பசயல-
கததுக்கு முன்னால் எதிர்பபுப வொ்ராட்-
டபைான்மை நடததியிருநதனர்.

இது சர்வவதசததுக்குத தவைான 
பசயதிமய வழஙகும் வநாக்கில் 
வைற்பகாள்ளபெட்ட சதி நடவ-

டிக்மக என்று ெனாதிெதி ஊடகப பிரிவு விடுத-
துள்ள அறிக்மகயில் குறிபபிடபெட்டுள்ளது. 
காணி அெகரிபபு  பதாடர்பில் ெனாதிெதி-
மயச சநதிபெதற்கு எவரும் முன் அனுைதி 
பெைாைல், ெனாதிெதி அலுவலகததில் ெனா-
திெதி வகாட்டாெய ்ராெெக்ஷ இல்லாத சையத-
தில் திடீப்ரன அவம்ரச சநதிபெதற்கு முயற்சி-
கள் வைற்பகாள்ளபெட்டுள்ளன.

இதன் பின்னவ்ர ஆர்பொட்டம் எனும் 
நாடகம் அ்ரஙவகற்ைபெட்டிருபெதாக அ்ர-
சாஙகத த்ரபபில் சுட்டிக் காட்டபெடுகிைது. 

பெனீவா கூட்டதபதாடர் ஆ்ரம்பிக்கவிருக்-
கும் நிமலயில் சர்வவதசததுக்கு இலஙமக 
குறிதது தவைான பசயதிமய வழஙகும் 
வமகயில் இவவாைான பசயற்ொடுகள் முன் -
பனடுக்கபெடுகின்ைன என்ெவத விைர்சன -
ைாக உள்ளது.

அவதவந்ரம், உயிர்தத ஞாயிறு தாக்குதல் 
குறிதது இதுவம்ர எவருக்கு எதி்ராகவும் நட -
வடிக்மக எடுக்கபெடாதிருபெதாக வெ்ராயர் 
கர்தினால் ைல்கம் ்ரஞ்சித உள்ளிட்ட கிறிஸ் -
தவ த்ரபபினர் அதிருபதியமடநதுள்ளனர். 
ெனாதிெதி விசா்ரமை ஆமைக்குழுவின் 
முழுமையான அறிக்மககள் இன்னமும் ெகி -
்ரஙகபெடுததபெடவில்மலபயன பதாடர் 
குற்ைசசாட்டுகமள முன்மவததிருநத 
நிமலயில், கடநத சில தினஙகளுக்கு முன்னர் 
ெனாதிெதி விசா்ரமை ஆமைக்குழுவின் 
அறிக்மகயும் அதனுடன் பதாடர்புெட்ட 

சாட்சிகள் உள்ளடஙகலான 88 பதாகுதிக -
ளும் ொ்ராளுைன்ைததிற்கு வழஙகபெட்டன.

ெனாதிெதியின் சட்ட விவகா்ரஙகளுக்கான 
ெணிபொளர் நாயகம் உயர்நீதிைன்ை சட்டதத-
்ரணி ஹரிகுபத வ்ராஹனதீ்ர, இநத அறிக்மக-
கமள சொநாயகர் ைஹிநத யாபொ அவெவர்-
தனவிடம் மகயளிததிருநதார். 

(22ஆம் ெக்கம் ொர்க்க)

கடற்ெமட ஆயுதஙகள், பீ்ரங-
கிவமக துபொக்கிகள், வொக்கு-
வ்ரதது பஹலிபகாபடர்களுடன் 
தனது நாட்டின் எல்மலப ெகுதி-
களில் கை்ராக்கள், வ்ரடார்கள், 
உைரிகள், நகரும் கண்டறிவிகள், 
பசயற்மகக்வகாள் உருவகம் ைற்றும் 
ட்வ்ரான்கள் ஆகியமவயும் இநதியா 
நிறுததி மவததுள்ளது என்று 'தி 
பரிட்' பசயதி வமலததளம் தகவல் 
பதரிவிததுள்ளது.

"நீஙகள் எவவளவு தயா்ராக இருந-

தாலும் சரி, அமவ எப-
வொதும் வொதுைானதாக 
இருக்காது. பதாழில்நுட் -
ெதமத வைலும் ெலபெ-
டுதத வவண்டும் என்ெ-
தில்தான் கவனம் பசலுதத 
வவண்டும். இது அசசூழ்-
நிமலயின் முழுவிெ்ரதமத-
யும் அறிநது பகாள்ள உதவு -
வதுடன், எதிரி நாடுகளின் 
பசயற்ொட்மட முன்ன-
தாக தகவல் அறிவதற்கும் 
உதவும்" என்று இ்ராணுவ 
உ ய ்ர தி க ா ரி ப ய ா ரு வ ர் 
கூறியதாக அசபசயதியில் 
வைலும் பதரிவிக்கபெட்-
டுள்ளது.

எதிரி நாடுகளின் அசசுறுததமலச 
சைாளிக்கும் வமகயில், எல்மலக் 
கட்டுபொட்டுப ெகுதியில் கண்கா-
ணிபமெயும் உளவு ொர்பெமதயும் 

ெலபெடுதத புதிய வான் ெ்ரபபு 
ெமடப ெகுதி இநதிய இ்ராணுவத-
தினால் சமீெததில் அமைக்கபெட்-
டுள்ளது.

இநதக் கட்டமைபபில் அட்-
வான்ஸ்ட் மலட் பஹலிபகாப -
டர்கள், பஹலிபகாபடர்கள் 
(ஏ.எல்.எச), பஹலிபகாப-
டர்கள் ைற்றும் ஆளில்லாத 
வான்வழி விைானஙகள், ஏ.எல்.
எசசின் ஆயுத வமகயான ‘ருத்ரா’ 
ஆகிய உெக்ரைஙகள் உள்ளன.

அருைாசசலப பி்ரவதசததில் 
சீனாவுடன் ஏவதனும் வைாதல் 
ஏற்ெடுகின்ை ெட்சததில், இநத 
ெமடபெகுதி வொர் பசயல்ொடு-
களில் உதவும் என்று ஊடக பசய-
திகள் பதரிவிக்கின்ைன.

அருைாசசலப பி்ரவதசததில், 
ைற்மைய நீண்ட தூ்ரம் பசன்று 
தாக்கக் கூடிய ஏவுகமைகளுடன் 
பி்ரான்ஸ் நாட்டில் தயாரிக்கப-

ெட்ட நவீன  பெட் வொர் 
விைானஙகமளயும் இநதியா 
நிறுததி மவததுள்ளது. 
இபெகுதியில், ைற்பைாரு 
முக்கிய இ்ராணுவ பசயல்-
ொடு இதுவாகும்.

5000 கி.மீ தூ்ரம் பசல்லக் 
கூடிய அக்னி-5 ஏவுக-
மைமய பவற்றிக்ரைாக 
இநதியா வசாதமன பசயதி-

ருபெமதயும் இவவிடததில் சுட்டிக் -
காட்ட வவண்டியுள்ளது.  

இநதிய ்ராணுவப ெமட வியூகத -
தில் இது ைற்பைாரு முக்கிய பவற் -
றியாகும். இது சீனாவின் அசசுறுத-
தமல முறியடிக்கும் திட்டம் என்று 
இநதிய ஊடகஙகளில் ெ்ரவலாக 
கூைபெடுகிைது. அதாவது சீனாவவா 
அல்லது ொகிஸ்தாவனா எதிர்கா-
லததில் அசசுறுததல் பசயற்ொடுக-
ளில் ஈடுெட்டால் அதற்கு இநதியா 
தகுநத ெதிலடி பகாடுக்கும் வமக-
யிவலவய இநதியா தனது எல்மல-
யில் ொதுகாபமெ இவவாறு ெலபெ-
டுததி வருகின்ைது.

இதற்கு முன்னர், இநதிய 
ஏவுகமை பதாகுபபில் 1500 கி.மீ 
வம்ர பசன்று தாக்கக் கூடிய ‘அக்னி 
பம்ரம்’ ஏவுகமைகள் இநதியாவில் 
அறிமுகபெடுததபெட்டமை குறிப-
பிடததக்கது.
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பி.ஹர்ஷன்...?

ஜெனீவாவில் நாளை
ஆரம்பமாகவுளை
ஐக்கிய நாடுகள

மனித உரிளமகள ப்பரளவயின் 49
ஆவது கூட்டத் ஜதா்டரில் இலஙளக
விவகாரமும ப்பசப்ப்டவுளைதால்,
அது குறித்த கருத்துப ்பரிமாற்றஙகள
ஜதா்டர்ச்சியாக தீவிரமாக
இ்டமஜ்பறறு வருகின்்றன.

ஜவளிவிவகார அளமச்சர் ப்பராசிரியர்
ஜீ.எல். பீரிஸ், நீதி அளமச்சர்
அலி சபரி உளளிட்ட அரசாஙக
குழுவினர் ஜெனீவாவில்!

நாளை கூடுகிறது
மனித உரிளமகள் பேரளை

இலஙளகளய சர்வபதச அரஙகில் 
ஓரஙகடடுவதறகாக, ஜசாநத நிகழ்ச்சி
நிரலில் காயகளை நகர்த்தும
சதித்திட்டத்தில் சில நாடுகள!

ஆதாரமறற குறறச்ாட்டுகள் அளைத்துக்கும்
அர்ாஙகம் மறுப்பு; இலஙளகயின் முன்பைறற
நகர்வுகளை ்ர்ைபத்த்துக்கு ததளிைாக
எடுத்துக் கூறி நியாயத்ளதப் தேறறுக் தகாள்ை
முடியும் என்ற நம்பிக்ளகயில் அர்ாஙகம்!

சீனா, ்பாகிஸ்தான் அச்சுறுத்தினால்
தகுநத ்பதிலடிக்கு இநதியா தயார்!
சீனா, ்பாகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகளின் ்பள்டகள

எல்ளலபபு்றத்தில் பமறஜகாளகின்்ற ஊடுருவல்கள
மறறும அச்சுறுத்தல்களை முறியடிக்கும விதத்தில்

இநதியா தனது இராணுவப்பள்டயின் அடிப்பள்டத் தைஙகளை
வலிளமப்படுத்தும தீவிர முயறசியில் ஈடு்படடுளைது. அது
மாத்திரமன்றி, எவவா்றான பமாதளலயும முறியடிக்கும
விதத்தில் இராணுவ வன்ஜ்பாருளையும ஜதாழில்நுட்பத்ளதயும
நவீனமாயமாக்குவதிலும இநதியாவின் கவனம
அதிகரித்து வருகின்்றது.

எதிரிநாடடு ஏவுகளைகளை 
400 கி.மீ தூரத்திபலபய இலக்கு 
ளவத்து தாக்கியழிக்கும missile 
defence system எல்ளலயில்!

இருநாடடு எல்ளலகளில் 
நவீன ஆயுதஙகளு்டன் 
்பாதுகாபள்ப ்பலப்படுத்தும 
இநதியப ்பள்டகள!
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இவவருட இறுதிக்குள் அல்லது 
அடுத்த வருட ஆ்ரமெததில உள்ளூ -
்ராட்சி சமெகளுக்கான த்தர்தல நடத-
்தபெட்லாம என அ்ரசியல  அவ்தானி-
கள் எதிரவுகூறியிருக்கும நிம்லயில, 
இதத்தர்தலகள் ப்தாடரொன சட்டரீதி -
யான ஏற்ொடுகள் ெற்றியும ஆ்ராயப-
ெட்டுள்்ளது.

விகி்தாசா்ர ைற்றும ப்தாகுதிவாரி 
முமைமய உள்்ளடக்கிய க்லபபு 
முமையின் கீழ் உள்ளூ்ராட்சி ைன்ைத 
த்தர்தலகம்ள நடததுவ்தற்கு, த்தர்தல 
சட்டஙகள் ைற்றும த்தர்தல முமைமை 
ப்தாடரொகப பொருத்தைான சீரதி-
ருத்தஙகம்ள அமடயா்ளம காணெ -
்தற்கும த்தமவயான திருத்தஙகம்ளப 
ெரிந்தும்ரபெ்தற்குைான ொ்ராளுைன்ை 
விதசட குழு கவனம பசலுததியுள்-
்ளது.

ெ்ல உள்ளூ்ராட்சி ைன்ைஙகளின் 
ெ்தவிக் கா்லம கடந்்த ஜனவரி ைா்தத-
துடன் முடிவமடந்்தமையால, அவற்-
றின் ெ்தவிக் கா்லதம்த 2023ஆம 
ஆணடு ைாரச் ைா்தம வம்ர நீடிபெ்தற்கு 
ைாகாண சமெகள் ைற்றும உள்ளூ்ராட்சி 
ைன்ை அலுவலகள் அமைச்சர வரத்த-
ைானி அறிவித்தம்ல பவளியிட்டிருந்-
்தார. இருந்்த தொதும, த்தர்தலுக்கான 
ஆயத்தபெடுத்தலகம்ள ஆளும ஸ்ரீ-
்லஙகா பொதுஜன பெ்ரமுன சி்ல நாட்க-
ளுக்கு முன்னர ஆ்ரமபிததிருந்்தது.

அநு்ரா்தபு்ரததில நமடபெற்ை 
ஆளும கட்சியின் தெ்ரணியில 
விம்ரவில த்தர்தப்லான்றுக்கு 
முகஙபகாடுக்கத ்தயா்ராகுைாறு பி்ர்த -
ைர ைஹிந்்த ்ராஜெக்ஷ எதிரக்கட்சிக்கு 
அமைகூவல விடுததிருந்்தார.

இந்்த நிம்லயில, உள்ளூ்ராட்சி 
ைன்ைத த்தர்தலகள் ப்தாடரபில ொ்ரா -
ளுைன்ை விதசட குழுவும ஆ்ராய்ந்-
துள்்ளது. சமெ மு்தலவரும அமைச் -
சருைான திதனஷ் குணவர்தன 
்தம்லமையி்லான த்தர்தல சட்டஙகள் 
ைற்றும த்தர்தல முமைமை ப்தாடர -
ொகப பொருத்தைான சீரதிருத்தங-
கம்ள அமடயா்ளம காணெ்தற்கும 
த்தமவயான திருத்தஙகம்ளப ெரிந் -
தும்ரபெ்தற்குைான ொ்ராளுைன்ை 

விதசட குழு இது ெற்றிக் க்லந்தும்ரயாடியி-
ருந்்தது.

உள்ளூ்ராட்சி ைன்ைத த்தர்தலகம்ள நடத -
தும தொது ப்தாகுதிவாரி முமை ைற்றும 
விகி்தாசா்ர முமைமய உள்்ளடக்கிய க்லபபு -
முமைக்குச் பசலவது ெற்றி இஙகு கவனம 
பசலுத்தபெட்டிருந்்தது. இ்தற்கமைய உள்-
ளூ்ராட்சி ைன்ைஙகளுக்கு 60 வீ்த உறுபபினர -
கம்ள ப்தாகுதி வாரி முமையின் கீழும, 40 
வீ்த உறுபபினரகம்ள விகி்தாசா்ர முமையின் 
கீழும ப்தரிவு பசய்வது ப்தாடரபில இக்கூட் -
டததில க்லந்தும்ரயாடபெட்டது.

இது ைாததி்ரைன்றி, உள்ளூ்ராட்சி ைன்ைத 
த்தர்தலின் தொது பெணகளின் பி்ரதிநிதிதது -
வதம்த அதிகரிபெது, அமனதது அ்ரசியல 
கட்சிகளினதும தவட்ொ்ளர ெட்டியலில 
பெணகளுக்கு அதிக இடதம்த வழஙகுவது 
ெற்றியும இக்குழு கவனம பசலுததியுள்்ளது.

த்தர்தலில பவற்றி பெறும கட்சிக்கு 
தொனஸ் ஆசனதம்தப பெற்றுக் பகாடுப -
ெது  ைற்றும உள்ளூ்ராட்சி ைன்ைஙகளில 
்தற்பொழுது காணபெடும உறுபபினரகளின் 
எணணிக்மகமயக் குமைபெது ெற்றியும இக் -
குழுவில விதசட கவனம பசலுத்தபெட்டி -
ருந்்தது. இந்்த விடயஙகள் யாவும இன்னமும 
க்லந்தும்ரயாடல ைட்டததில இருபெதுடன், 
இறுதியான முடிவுகள் எதுவும எட்டபெட-

விலம்ல. ப்தாடரந்தும இக்குழு க்லந்தும்ர -
யாடலகம்ள நடததி வருகின்ைது.

ைறுெக்கததில, அ்ரசியல கட்சிகளும 
ெடிபெடியாக உள்ளூ்ராட்சி ைன்ைத த்தர்தல-
களுக்குத ்தமமைத ்தயாரெடுத்தத ப்தாடங -
கியுள்்ளன. இருந்்த தொதும பகாவிட்-19 
ஒமிக்த்ரான் ப்தாற்று அதிகரிததிருபெ்தால 
த்தர்தலகள் குறிதது உறுதியாகக் கூை முடியா -
துள்்ள தொதும, த்தர்தலகம்ள நடததுவ்தற்-
கும ்தாம ்தயா்ராக இருபெ்தாக த்தர்தலகள் 
ஆமணக்குழுவும ப்தரிவிததுள்்ளது.

உள்ளூ்ராட்சி ைன்ைஙகளின் ெ்தவிக் கா்லம 
நீடிக்கபெட்டிருபெ்தால, எதிரவரும பசப -
படமெர ைா்தததின் பின்னத்ர த்தர்தம்ல 
நடததுவ்தற்கான அதிகா்ரம ஆமணக்குழு-
வுக்குக் கிமடக்கும. இ்தன் அடிபெமடயில 
த்தர்தம்ல நடததுவ்தற்குத ்தாம ்தாயா்ராக 
இருபெ்தாக த்தர்தலகள் ஆமணக்குழுவின் 
்தம்லவர நிைல புஞ்சிதேவா ப்தரிவிததுள் -
்ளார.

அ்ரசியல கட்சிகளின் பி்ரதிநிதிகம்ளயும 
ஆமணக்குழு சி்ல நாட்களுக்கு முன்னர சந்-
திததிருந்்தது. இறுதியாக நமடபெற்ை உள் -
ளூ்ராட்சி ைன்ைத த்தர்த்லானது, வட்டா்ர 
முமையில நடத்தபெட்டிருந்்தது. கடந்்த நல -
்லாட்சி அ்ரசாஙகததின் கா்லததில பகாணடு 
வ்ரபெட்ட உள்ளூ்ராட்சி ைன்ைத த்தர்தல 

திருத்தச் சட்டமூ்லததுக்கு அமைய வட்டா்ர 
முமை அறிமுகபெடுத்தபெட்டது.

அதிக ைன்ைஙகம்ளக் மகபெற்றியிருந்்தது. 
இருந்்த தொதும உள்ளூ்ராட்சி ைன்ைஙகளுக்-
குத ப்தரிவு பசய்யபெட்ட உறுபபினரகளின் 
எணணிக்மக அதிகம என்ை விைரசனஙகள் ெ்ல 
ைட்டஙகளிலிருந்தும முன்மவக்கபெட்டன. 
இந்்த நிம்லயித்லதய த்தர்தல ைறுசீ்ரமைபபுக் 

குறிதது ஆ்ராய்வ்தற்கு நியமிக்கபெட்டுள்்ள 
ொ்ராளுைன்ை விதசட குழு உள்ளூ்ராட்சி 
ைன்ைத த்தர்தலகம்ள நடததும முமைமை 
குறிததும க்லந்தும்ரயாடி வருகிைது.

த்தர்தம்லச் சந்திபெ்தற்கு எந்தந்ரததி-
லும ்தயார என்று அ்ரசாஙகம கூறியிருக் -
கும நிம்லயில, பி்ர்தான எதிரக்கட்சியான 
ஐக்கிய ைக்கள் சக்தி த்தர்தலுக்குத ்தயா்ரா-
வதில ்தயக்கம காட்டி வருகிைது என்தை 
கூை தவணடும. குறிபொக ஐக்கிய ைக்கள் 
சக்தியில அஙகம வகிக்கும அ்ரசியல கட்சிக-
ளின் ்தம்லவரகளுக்கிமடயில ஏற்ெட்டுள்்ள 
கருதது மு்ரணொடு ைற்றும ்தம்லமைததுவப 
தொட்டி கா்ரணைாக பி்ர்தான எதிரக் கட்சிக்-
குள் ஒற்றுமையின்மை காணபெடுகிைது. 
இ்தனால அவரகள் எந்்தபவாரு த்தர்தம்ல-
யும அணமைய கா்லததில எதிரபகாள்்ளத 
்தயா்ராக இலம்லபயன அ்ரசியல அவ்தானி-
கள் ெ்லரும சுட்டிக் காட்டுகின்ைனர.

அத்ததந்ரம, படா்லர ்தட்டுபொட்டின் 
விம்ளவாகத த்தான்றியுள்்ள எரிபொருள் 
்தட்டுபொடு, மின்சா்ரத ்தமட ைற்றும 
விம்லவாசி அதிகரிபபுப தொன்ை பி்ரச்சிமன-
களின் ைததியில விம்ரவில த்தர்தப்லான் -
றுக்குச் பசலவது குறிதது ஆளும கட்சியின் 
உறுபபினரகள் ைததியில ைாறுெட்ட நிம்லப -
ொடு காணபெடுவ்தாகவும, இ்தனால ்தற் -
தொம்தக்குத த்தர்தப்லான்மை தநாக்கிச் 
பசல்ல தவணடாம என அ்ரசாஙகததின் 
சித்ரஷ்ட உறுபபினரகள் சி்லர கூறியிருபெ்தா -
கவும ப்தரியவருகிைது.

இன்மைய பகாவிட் பநருக்கடியின் 
விம்ளவான பொரு்ளா்தா்ரப ொதிபபு கா்ர -
ணைாக ைக்கள் ைததியில அதிருபதியிருபெ-

்தால த்தர்தப்லான்றுக்குச் பசலவது அ்ரசாங-
கததுக்குப ொ்தகைாக அமைய்லாம என்ை 
நிம்லபொடு காணபெடும அத்ததந்ரம, 
அ்ரசாஙகததின் ெஙகாளிக் கட்சியான ஶ் -
ரீ்லஙகா சு்தந்தி்ரக் கட்சி த்தர்தப்லான்றுக்-
குத ்தன்மனத ்தயாரபெடுததி வருகின்ைது.   
இ்தன் ஒரு அஙகைாக யாழ்பொணததில சு்தந்-
தி்ரக் கட்சியின் ைாநாபடான்று சி்ல தினஙக-
ளுக்கு முன்னர நமடபெற்ைது.

முன்னாள் ஜனாதிெதியும, சு்தந்தி்ரக் கட்சி -
யின் ்தம்லவருைான மைததிரிொ்ல சிறிதசன 
்தம்லமையில நமடபெற்ை இமைாநாட்டில 
சு.கவின் முக்கியஸ்்தரகள் ெ்லரும க்லந்து 

பகாணடனர. சு்தந்தி்ரக் கட்சியின் ொ்ராளு -
ைன்ை உறுபபினரும, ொ்ராளுைன்ை குழுக்க -
ளின் பி்ரதித ்தவிசா்ளருைான அஙகஜன் இ்ரா -
ைநா்தன் இமைாநாட்டுக்கான ஏற்ொடுகம்ளச் 
பசய்திருந்்தார. இதில ஏ்ரா்ளைான ைக்கள் 
க்லந்து பகாணடிருந்்தனர.

இதுவம்ர கா்லமும ்தமிழ்த த்தசியம 
தெசிய கட்சிகளுக்கு அபொல த்தசிய கட்-
சிகளின் மீது ைக்களின் ொரமவ பசன்றுள் -
்ளமைக்கு சு.கவின் யாழ் ைாநாடு உ்தா்ரண-

ைாக அமைந்துள்்ள்தா என்ை தகள்விகளும 
எழுபெபெட்டுள்்ளன. த்தர்தலகள் வரும 
தொது ைாததி்ரம ைக்களின் குமை நிமைக -
ம்ளத த்தடிச் பசலலும ்தமிழ் அ்ரசியல கட்-
சிகளுக்கு ைததியில ைாற்ைபைான்மை ைக்கள் 
இபதொது எதிரொரக்கின்ைனர என்ெது 
இ்தன் மூ்லம ப்தரிகின்ைது.

 ்தமிழ் த்தசிய உணரவுகம்ள தூணடி 
விட்டு, ைக்கம்ள எபபொழுதும ஒரு 
ைாமயயில மவததுக் பகாணடு பசயற்ெ -
டும ்தமிழ்த த்தசியக் கட்சிகளுக்கு ைததியில 
த்தசியக் கட்சிக்கு ைக்களின் ஆ்த்ரவு கிமடத-
துள்்ளமைமய கடந்்த ொ்ராளுைன்ைத த்தர்த -

லில காண முடிந்்தது. யாழ் ைாவட்டததில 
சு்தந்தி்ரக் கட்சியின் சாரபில தொட்டியிட்ட 
அஙகஜன் இ்ராைநா்தன் அதிகூடிய வாக்கு -
கம்ளப பெற்றுத ப்தரிவு பசய்யபெட்டிருந்-
்தார. எதிரவரும கா்லததில இந்்த நிம்லமை 
தைலும விஸ்்தரிக்கபெடுைாயின் ்தமிழ்த 
த்தசியம தெசும கட்சிகள் ைக்க்ளால நி்ராக -
ரிக்கபெடுவ்தற்கான வாய்பபுகள் அதிகம 
உள்்ளன என்ெத்த ்தமிழ் ைக்களின் கருத்தாக 
உள்்ளது.

உள்ளூராட்சி மன்றங்களுக்கான பதவிக்காலத்த
மமலும் ஒரு வருடததுககு அரசாங்கம்
நீடிததிருககும் நி்லயில், மதரதலலானறுககுச் 

லசல்வது குறிதத ்கருததுப் பரிமாற்றங்கள் அரசியல்
அரங்கததில் இடம்லபறறு வருகின்றன.

மதரதலலானறுககு லசல்வதற்கா்க
அரசுககுள் ்கருததுப் பரிமாற்றங்கள்!

ஐககிய மக்கள் சகதியில் அங்கம் வகிககும்
அரசியல் ்கட்சி்களின த்லவர்களுககி்டயில் 
்கருதது முரணபாடு்கள், த்ல்மததுவப் மபாட்டி்கள்;
எதிரக ்கட்சிககுள் ஒறறு்மயின்ம நிலவுவதால் 
மதரத்ல எதிரல்காள்வதில் தயக்கம்!

அநுராதபுரததில் ந்டலபற்ற ஆளும் 
்கட்சியின மபரணியில் பிரதமர மஹிநத 
ராஜபக்ஷ லவளியிட்ட அறிவிப்்பயடுதது 
அரசியல் ்களததில் ந்கரவு்கள் ஆரம்பம்!

தமிழ் மதசிய சிநத்னயில் 
இருநத வடபகுதி மக்கள், 
படிப்படியா்க மாறறுச்
சிநத்ன்ய
நாடுகின்றனரா?

உள்ளூராட்சி மன்றங்களுக்கு 60 வீத
உறுப்பினர்களை ததாகுதி வாரி முள்றயின

கீழும், 40 வீத உறுப்பினர்களை விகிதாசார முள்றயின
கீழும் ததரிவு தசயவது ததாடரபில் ஆராயவு
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பிரதேச சபைகளும் பிரதேச சசயலகங்-
களும் ஒன்றுடன் ஒன்று ப�ாடர்பு 
ெடடமவ. பி்ரத�ச சமெகள் அ்ரசி-

யல் அதிகா்ர ெகிர்விமை வழங்குகின்்றை. 
பி்ரத�ச பசயலகங்கள் நிர்வாக அதிகா்ரப ெகிர்-
விமை வலியுறுத்தி நிற்கின்்றை. எனினும் 
கடந� காலங்களில் ைமலயக அ்ரசாடசி �ளம் 
விரிவமடய வாய்பபில்லாைல் சடடரீதியாை 
�மடகள் தைதலாங்கி இருந�ை. 2015ஆம் 
ஆண்டுக்குப பின்ை்ராை சடடத்திருத்�ங்க-
ளின் ெடி அந� வாய்பபுகள் எடடபெடடை. 
ஆைால் பூ்ரணத்துவைமடயவில்மல.  

பி்ரத�ச சமெக்கூடாை வ்ரபபி்ரசா�ங்கள் 
கிமடக்கபபெற்்றாலும் கூட பி்ரத�ச பசயல-
கங்களின் அதிகரிபபு என்ெது இன்னும் மககூ-
டவில்மல.   

அதிகா்ரப ெகிர்வின் வ்ரலாற்று ெதிவுகமள 
சிறிது அலசுதவாம்.  

1924களில் கி்ராை சமு�ாய சடடத்தின் கீழ் 
கி்ராை சiமெகள் அமைக்கபெடடை. ஆைால் 
ைமலயக சமூகம் உள்வாங்கபெடவில்மல. 
இசசடடத்தில் திருத்�ங்கள் ெல பின்ைாடக-
ளில் ஏற்ெடுத்�பெடடாலும் பெருநத�ாடட 
ைக்களுக்காை வாய்பபுகள் ஏதும் வழங்கப-
ெடவில்மல என்கி்றார்கள் வ்ரலாற்று ஆய்-
வாளர்கள். வாக்களிக்கும் உரிமையில்மல. 
தசமவகமளப பெ்ற அனுைதியும் இல்மல. 
இ�ற்குக் கா்ரணம் வலிமையாை பெருந-
த�ாடடக் கடடமைபபு மும்றமைதய ஆகும். 
த�ாடடப பு்ற ைக்களின் அமைத்துச த�மவ-
களும் அக்கடடமைபமெச சார்நத� வாழ-
தவண்டியிருந�து.  

இ�ைால் த�சிய ரீதியிலாை பொது 
தவமலத்திடடங்கள் எதுவுதை த�ாடடப 
பு்றங்கiமள எடடிப ொர்க்கவில்மல. ஒதுக்-
கபெடட ஒரு சமூகைாக த�சிய பகாள்மக 
வகுத்�ல்களிலுருநது ஒ்ரங்கடடபெடடிருந� 
நிமலமைமய ைாற்றியமைக்கும் வாய்பபு 
அண்மைக்காலத்திதலதய வந�து.இதில் 
முன்ைாள் ொ்ரளுைன்்ற உறுபபிைர் எம். தில-
க்ராஜின் ெங்களிபபும் முயற்சியும் குறிபபிடத்-
�க்க வமகயில் அமைந�து.  

அது �ான் 1987இல் உருவாக்கம் பெற்்ற 
பித�ச சமெ சடட மூலத்தின் 19ஆவது 
ைற்றும் 33ஆவது ச்ரத்துக்கமள திருதுவ�ற்-
காை முன்ைகர்வு. 19ஆவது ச்ரத்து த�ாட-
டபபு்றங்கமளத் �விர்த்து விடடிருந�து. 
33ஆவது ச்ரத்து த�ாடடங்களின் ொம�கள் 
அமைபெ�ற்கு த�ாடட உரிமையாளர்களின் 
தகாரிக்மகயின் தெரில் ைடடுதை பி்ரத�ச 
சமெயின் நிதியிமைப ெயன்ெடுத்தும் 
அனுைதி வழங்கி மவத்�து.  

இது ஓ்ரளவுக்கு பசயன் மும்றயாகிக் 
பகாண்டிருந�மையால் உடகடடமைபபு 
வசதிக்காை ொம�கள், மின்சா்ர வசதிகள், 
ெள்ளிக்கூட கடடுைாைங்கள், சமூக நிமல-
யங்கள் தொன்்றமவகள் த�ாடட நிர்வாகத் -
தின் இணக்கபொடடுடன் தைற்பகாள்ள 
முடிந�து. அ்ரச தசமவகள் என்்றாலும் 
த�ாடட நிர்வாகம் அனுைதி பகாடுத்�ால் 
ைடடுதை ஆகும் என்்ற வம்ரயம்ற கும்றயா-
கதவ இருநது வந�து. ஏபைனில் 2008ஆம் 
ஆண்டு கண்டி ைாவடடத்தின் உடெலாத்� 
பி்ரத�ச சமெக்கு தேர்ந� கதிமய இ�ற்கு 
ஆ�ா்ரைாக மவக்கின்்றார்கள் ஆய்வாளர்-
கள். இசசமெ �ைது நிதிமய த�ாடட நிர்-
வாகத்தின் அனுைதியின்றிப ெயன்ெடுத்தி -
யம�க் கா்ரணம் காடடி ைத்திய ைாகாண 
ஆளுே்ரால் இசசமெ கமலக்கபெடடது. 
இச சையத்தில் இச சமெயின் ஆடசியதிகா -
்ரம் �மிழ் தெசும் பி்ரதிநிதிகமளக் பகாண்ட 

சுதயசமசக் குழுவிடதை இருந�மை குறிப -
பிடத்�க்கது. இவவா்றாை கும்றொடுகமள 
அடிபெமடயாக் பகாண்தட இசசடட 
மூலத்தில் திருத்�ங்கள் த�மவ என்னும் 
அழுத்�ம் அதிகரித்து வந�து.   

அ�ன் நிமித்�தை 2018 ஆம் ஆண்டு 
திருத்�ம் இடம்பெற்்றது. அ�ன்ெடி 
19ஆவது ச்ரத்தின் 14ஆவது உெ பிரிவின் -
ெடி கி்ராமிய தவமலகமளத் திருத்து�ல் 
அல்லது ொ்ரைரித்�ல் என்்ற வாக்கியங்க -
தளாடு த�ாடடக் குடியிருபபுகள் என்்ற 
வாசகம் இமணக்கபெடடது. 

அத� ச்ரத்தின் 22ஆவது உெ பிரிவின்ெடி 
ப�ரிவு பசய்யபெடட கி்ராைங்களின் ஒருங் -
கிமணத்� அபிவிருத்தி என்னும் பசாற்ப்றா -
டத்ராடு த�ாடடக் குடியிருபபுகள் என்்ற 
ெ�ம் தசர்த்துக் பகாள்ளபெடடது. இ�ன் 
மூலம் பி்ரத�ச சமெக்கூடாை அதிகா்ரப 
ெகிர்விமை அனுெவிக்கக் கூடிய வாய்ப -
புகமள பெருநத�ாடட சமூகமும் பெ்ற 
முடிநதுள்ளது.  

முன்பு �னியார் கம்ெனிகள் வசமுள்ள 
பெருநத�ாடடங்கமள ைடடும் உள்வாங் -
கியிருந� நிமலமை ைாற்்றம் பெற்று 
�னியார், பி்ராநதிய பெருநத�ாடடக் கம் -
ெனிகள் ைற்றும் அ்ரசு தும்ற பொறுபபின் 
கீழ் வரும் த�ாடடங்கள் அமைத்துதை 
இமணத்துக் பகாள்ளபெடடுள்ளது. 

�வி்ர முன்பெல்லாம் த�ாடட நிர்வாகம் 
தகாரும் ெடசத்தில் அ�ன் அனுைதியுடன் 
ொம�கமளத் திருத்�லாம் என்னும் விதி 
இருந��. இபதொது த�ாடட நிர்வாகங்க -
ளின் கலந�ாதலாசமைதயாடு இ�மைச 
பசய்யும் அதிகா்ரம் பி்ரத�ச சமெகளுக்குக் 
கிமடத்துள்ளது.  

இச சடடத்திருத்�தின் மூலம் த�ாடடக் 
கடடமைபபின் பிடிக்குள் சிக்கிக் பகாண் -
டிருந� பெருநத�ாடடப பி்ரத�ச பொது 
அபிவிருத்திப ெணிகள் இனி பி்ரத�ச சமெ -

களுக்கூடாக தைற்பகாள்ள முடியும். எதிர் -
காலத்�தில் பெருநத�ாடட ைக்களுக்காை 
குடியிருபெ நிமலமைகள் ைாற்்றைமடநது 
�னித்�னி வீடுகமளக் பகாண்ட ேவீை 
கி்ராைங்களாக ைலர்சசி பெ்ற இசசடடத் 
திருத்�ம் உ�வதவ பசய்யும். இ�ன் பின் -
ைணியிதலதய நுவப்ரலியா ைவடடத்தில் 
பி்ரத�ச சமெகளின் அதிகரிபபு ஏற்ெடுத் -
�பெடடது.   

முன்பு ஐந�ாக இருந� பி்ரத�ச சமெகள் 
12 ஆக அதிகரிக்கபெடட�ன் மூலம் அ்ர -
சியல் அதிகா்ரப ெகிர்விமை விரிவாக்கம் 
பசய்வ�ற்கு வழிபி்றந�து. 

எனினும் பி்ரத�ச சமெ சடட மூலத் -
தில் திருத்�ம், பி்ரத�ச சமெகள் அதிக -
ரிபபு ைடடுதை அ்ரசியல் அதிகா்ரப ெகிர் -
மவதயா, நிர்வாக அதிகா்ரப ெகிர்மவதயா 
முழுமையாக பெ்ற உ�வ முடியுைா 
என்னும் ஆ�ங்கம் எழாைல் இல்மல. 
நுவப்ரலியா ைாவடடத்தின் பி்ரத�ச பசய -
லகங்கமள அதிகரிக்க முன்மைய ஆடசி 
அனுைதி வழங்கிருந�து. இ�ன்ெடி 
�ற்தொது ஐந�ாக காணபெடும் பி்ரத�ச 
பசயலகங்கள் ெத்�ாக உயர்த்�பெடுபைை 
எதிர்ொர்க்கபெடடது.  

�மிழ் முற்தொக்குக் கூடடணியின் 

பித்ர்ரமண அபதொம�ய உள்ோடடு அலு -
வல்கள் ைாகணசமெகள் உள்ளு்ராடசி 
அமைசசர் வஜி்ர அதெ வர்�ைவிைால் 
அமைசச்ரமவக்கு சைர்பபிக்கபெடடு அங் -
கீகா்ரம் பெ்றபெடது. �ற்தொது பசயற் -
ொடடில் உள்ள அம்ெகமுவ, நுவப்ரலியா, 
பகாத்ைமல, வலபெமை, ஹங்கு்ரங்பகத்� 
ஆகிய ஐநது பி்ரத�ச பசயலகப பிரிவுக -
ளுக்கு தைலதிகைாக தைலும் ஐநது பி்ரத�ச 

பசயலகங்கள் அமையப பெ்றவுள்ளை 
என்்ற பசய்திகள் வந�ை.  

இ�ன் மூலம் ஒரு பி்ரத�ச பசயலக பிரி -
வுக்குடெடட பி்ரத�சத்தில் இ்ரண்டு இலட -
சத்துக்கு அதிகைாை சைத் ப�ாமகயிை -
ருக்கு தசமவகள் வழங்கக் கூடிய வமகயில் 
ைாற்்றம் வருபைை எதிர்ொர்க்கபெடடது 
அ�ன் அடிபெமடயில் தோர்வூட, �ல -
வாக்கமல, திஸெை, ்ராகமல, ைத்து்ரடட 
ஆகிய ெகுதிகளில் புதிய பி்ரத�ச பசயல -
கங்கள் அமைக்கபெட முன்பைடுபபுகள் 
எடுக்கபெடடை.  

எனினும் அமவ பசயற்ொடடுக்கு வரும் 
முன்ைத்ர ஆடசி ைாற்்றம் ஏற்ெடடது. 
ைமலயக ைக்களின் ேலன் கருதி வீடமைப -
புத் திடடத்ம�ப தொல இந� நிர்வாக 
ைாற்்றமும் இடம் பெறும் என்று ேம்ெபெட -
டது. ஆைால் இதுவம்ர இ�ற்காை ேகர்வு -
கள் எதுவுதை எடுக்கபெடட�ாகத் ப�ரிய -
வில்மல. 

இத�தவமள முன்மைய ஆடசியில் 
நிம்றதவற்்றபெடட சடட மூலத்தின்ெடி 
காலி ைாவடடத்தில் ைடடுதை பி்ரத�ச 
சமெகமள அதிகரித்துள்ளது, �ற்தொம�ய 
அ்ரசாங்கம். இது ைமலயக சமூகத்துக்கு 
ஏைாற்்றத்ம�தய �ருகின்்றது.  

வழமைதொல எம். திலக்ராஜ் ைடடுதை 
பி்ரத�ச பசயலகங்கள் அதிகரிக்கபெட 
தவண்டும் என்று கு்ரபலழுபபிக் பகாண் -
டிருக்கி்றார். இ.ப�ா.கா இ�மைக் கண்டு 
பகாண்ட�ாகதவ ப�ரியவில்மல. வீட -
மைபபுத் திடடம், ைமலயக ெல்கமலக்க -
ழகம் ெற்றிபயல்லாம் தெசும் இ்ராஜாங்க 
அமைசசர் ஜீவன் ப�ான்டைான் இது 
ெற்றியும் அ்ரசாங்கத்தின் கவைத்துக்குக் 
பகாண்டு வ்ரலாதை! இதில் ஏதும் பகௌ்ரவப 
பி்ரசசிமை இருபெ�ாக ப�ரியவில்மல. சமூ-
கத்தின் த�மவமயக் கருதி ஆக்கபூர்வைாை 
ேடவடிக்மககள் எடுபெத� ேல்லது.     

நுவரெலியா மாவட்டத்துக்கு புதிதாக ஐந்து 
பிெததச ரசயலகஙகள் அமமக்கப்படுமா?   

பன். பாலா...?

ேலவாககபல பி. கேதீஸ்...  ?

நுவப்ரலியா ஹடடன் பி்ர�ாை வீதியில் 
�லவாக்கமல தலாகி த�ாடட வழிப-
பிள்மளயார் தகாவிலருகிலுள்ள 200 

வருட ெழமை வாய்ந� ஆல ை்ரக் கிமளகமள 
பவடடும்தொது அ�ன் கிமளபயான்று முறிநது 
வீதியில் பசன்்ற தைாடடார் மசக்கிள் மீது விழுந-
�தில் அம� பசலுத்திய ேெர் உயிரிழந� சம்ெவம் 
ைமலயகத்தில் ெ்ரெ்ரபமெ ஏற்ெடுத்தியுள்ளது. 

விெத்தில் �லவாக்கமல தலாகி த�ாடடத்ம�ச 
தசர்ந�வரும் �லவாக்கமல �மிழ் ைகா வித்தியா-
லய பி்ரெல கணி� ஆசிரியருைாை தவலுசாமி 
ைதகஸவ்ரன் (வயது 39) என்ெவத்ர இவவாறு 
உயிரிழநதிருக்கி்றார். இவர் �லவாக்கமல ேகரில் 
மிக பி்ரசித்தி பெற்்ற ஒரு கணி� ஆசிரியர். இவ-
ருக்கு 10 வயதில் ஒரு ைகளும் 3 வயதில் ைகனும் 

இருக்கின்்றைர். இவரின் ைமைவியும் ஒரு 
ஆசிரிமய. �லவாக்கமல சமூகம் ஒரு சி்றந� 
கணி� ஆசாமை இழநதுள்ளது. எத்-
�மைதயா ைாணவர்கமள கணி� 
ொடத்தில் சித்தியமடயச பசய்� 
பெருமை ைதகஸவ்ரமைதய 
சாரும். 

இசசம்ெவம் 21ஆம் திகதி-
யன்று ைாமல 4 ைணியளவில் 
இடம்பெற்றுள்ளது. இவர் நுவ-
ப்ரலியாவிலிருநது �லவாக்கமல 
ேகருக்கு பசன்றுக்பகாண்டிருந�தொது 
�லவாக்கமல தலாகி வழிபபிள்மளயார் தகாவி-
லுக்கு அருகில் பவடடிக்பகாண்டிருந� ஆலை்ரத்-
தின் கிமளபயான்று முறிநது பி்ர�ாை வீதியின் 
ேடுவில் விழுந�தொது இவவிெத்து இடம்பெற்-
றுள்ளது. 

விெத்தில் காயைமடந� இவம்ர முசசக்க்ரவண்-
டியில் லிநதுமல மவத்தியசாமலக்கு பகாண்டு 
பசல்லும் வழியில் அவர் உயிரிழந�ார். இவரு-
டன் தைாடடார் மசக்கிளில் பசன்்ற இன்பைாரு 
ஆசிரியர் சிறு காயங்களுடன் உயிர்�பபிைார். இச-

சம்ெவத்தின் தொது வீதியில் பசன்்ற முசசக்க்ர 
வண்டிபயான்றும் ெலத்� தச�த்துக்குள்ளாைது. 

200 வருடங்கள் ெமழமையாை ஆலை்ரத்தின் 
கிமளகமள பவடடுவ�ற்கு வை திமணக்களம் 
அனுைதிமய வழங்கியிருந�தொதிலும் அ�மை 
ொதுகாபெற்்ற மும்றயில் பவடடிய�ன் கா்ரண-
ைாதவ இந� அைர்த்�ம் தேர்ந��ாக விசைம் 
ப�ரிவித்� பொதுைக்கள் நுவப்ரலியா ஹடடன் 
பி்ர�ாை வீதிமய ைறித்து சாமல ைறியலில் ஈடு-
ெடடைர். 

200 வருடம் ெமழமை வாய்ந� இந� ை்ரத் 
ம� பவடடுவ�ற்கு அனுைதி வழங்கியது யார்? 
என்ெது மு�ல் தகள்வி. பி்ர�ாை வீதியில் நூற்-
றுக்கணக்காை வாகைங்கள் பசல்லும்தொது 
எசசரிக்மக ெலமககள் மவக்கபெடடு சா்ரதிக-
ளுக்கு அறிவுறுத்�ல்கள் வழங்கபெடடிருக்க 
தவண்டும். இரு ெக்கங்களிலும் வாகைத்ம� 
நிறுத்தி சரியாை மும்றயில் தொக்குவ்ரத்ம� 
ஒழுங்கு ெடுத்தியிருக்க தவண்டும். இவற்ம்ற 
பசயற்ெடுத்�ாைல் ை்ரத்ம� பவடடிய�ால் 
இன்று அபொவி உயிர் காவு பகாடுக்கபெடடிருக்-

கி்றது.  உள்ளிடட தொன்்ற ெல்தவறு 
தகாசங்கமள எழுபபியவாறு ைக்கள் வீதிமய 
ைறித்து தொ்ராடடத்தில் ஈடுெடடைர். 

சாமல ைறியலின்தொது அங்கு அமைதி-
யின்மை ஏற்ெடடது. சுைார் ோன்கு ைணித்தியா-
லங்கள் வம்ர தொ்ராடடம் ப�ாடர்ந�து. இநநி-
மலயில் ை்ரத்ம� பவடடிய ேெர்களுக்கு எதி்ராக 
சடட ேடவடிக்மக எடுபெ�ாக �லவாக்கமல 
ைற்றும் லிநதுமல பொலிஸார் வழங்கிய வாக்-
குறுதிமயயடுத்து தொ்ராடடம் இ்ரவு 9 ைணியள-
வில் மகவிடபெடடது. 

ைறுோள் சநத�கத்தின் தெரில் இ்ரண்டு 
பெண்கள் உடெட ஐவம்ர லிநதுமல பொலிஸார்  
மகது பசய்�ைர். �லவாக்கமல தலாகி ைல்லி-
யபபு பி்ரத�சத்ம�ச தசர்ந� இ்ரண்டு பெண்கள், 
ஆலை்ரத்ம� பவடடிய ோனுஓயா ெகுதிமயச 
தசர்ந� இருவர் ைற்றும் ை்ரம் பவடடுவ�ற்கு ஒப-
ெந�ம் பெற்்ற நுவப்ரலியா ெகுதிமயச தசர்ந� 
ஒருவம்ரயும் பொலிஸார் மகது பசய்�ைர். 

மகது பசய்யபெடட சநத�க ேெர்கள் (22) ம் 
திகதி நுவப்ரலியா ைாவடட நீ�வான் நீதிைன்-

றில் ஆஜர்ெடுத்�பெடடதொது 
சநத�க ேெர்கமள எதிர்வரும் 
28ம் திகதி  திங்கடகிழமை வம்ர 

விளக்கைறியலில் மவக்குைாறு 
நுவப்ரலியா ைாவடட நீ�வான் நீதி-

ைன்்ற நீதிெதி உத்�்ரவிடடுள்ள�ாக 
லிநதுமல பொலிஸார் ப�ரிவித்�ைர். 

21ம் திகதி லிநதுமல மவத்தியசாமலயில் 
மவக்கபெடடிருந� உயிரிழந� ஆசிரியர் 
தவலுசாமி ைதகஸவ்ரனின் சடலம் ைறுோள் 
காமல 22 ம் திகதி காமல நுவப்ரலியா பொது 
மவத்தியசாமலக்கு பகாண்டு பசல்லபெடடு 
பி்ரத�ச ெரிதசா�மையின் பின்ைர் உ்றவிைர்க-
ளிடம் மகயளிக்கபெடடது. 

அன்ம்றயதிைம் தவலுசாமி ைதகஸவ்ர-
னின் பூ�வுடல் அஞசலிக்காக அன்ைாரின் 
வீடடில் தலாகி த�ாடடத்தில் மவக்கபெடடு 
ைறுோள் 23 ம் திகதி பு�ன்கிழமை பிற்ெகல் 
ஆயி்ரக்கணக்காை ைக்களின் கண்ணீர் அஞச-
லிக்கு ைத்தியில் அத்த�ாடட பொது ையாைத்-
தில் ேல்லடக்கம் பசய்யபெடடது. 

இறுதி ஊர்வலத்தில் 100 ற்கு அதிகைாை 
பொலிஸார் ொதுகாபபு கடமைகளில் ஈடுெடடி-
ருந�மை குறிபபிடத்�க்கது.

(15ஆம் ைககம் ைாரகக)

 முன்பு ஐந்தாக இருந் பிரத்ச 
சபைகள் 12 ஆக அதிகரிககபைட்ட்ன்
மூலம் அரசியல் அதிகதாரப 
ைகிர்விபை விரிவதாககம் 
சசயவ்ற்கு வழிபிறந்து. எனினும் 
பிரத்ச சபை சட்ட மூலத்தில் 
திருத்்ம், பிரத்ச சபைகள் 
அதிகரிபபு மடடுதம அரசியல் 
அதிகதாரப ைகிர்பவதயதா, நிர்வதாக 
அதிகதாரப ைகிர்பவதயதா 
முழுபமயதாக சைற உ்வ 
முடியுமதா என்னும் ஆ்ஙகம் 
எழதாமல் இல்பல 

வெட்டப்பட்டது ஒரு ஆலமரம் மடடுமலல
குடும்்பவமொன்றின் ஆணிவெவர 
பிடுங்கப்படடுள்ளது

 இந் வீதிபய சசபைனிடும்தைதாது இந் 
தகதாவிபலயும் இந  ்மரத்திபையும் 
அகற்ற எத்்னித்் வீதி அபிவிருத்தி
அதிகதார சபையி்டம் அன்பறய அபமசசர்
 ஆறுமுகன் ச்தாண்டமதான் அ்ன் ஒரு 
கிபைபயககூ்ட சவட்ட அனுமதிகக
வில்பல. அத்தைதால தமல் சகதாத்மபல
அபிவிருத்தித் திட்டத்தின்தைதாதும் கூ்ட 
அகதகதாவிபலதயதா அந் ஆல 
மரத்ப்தயதா அகற்ற முன்ைதாள் 
அபமசசர் ஆறுமுகன் ச்தாண்டமதான் 
அனுமதி வழஙகவில்பல 

அபைசசர  ேன் 
வாககுறுதிபய 

காபைாற்ற தவண்டும்!
ஆசிரியர ைதகஸவரன்



THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY FEBRUARY 27, 2022 9 2022   ெபப்ரவ�   27   ஞா�ற்றுக்�ழைம 

வாழ்வாதார  உத�கைள  
வழங்கு�ேறன்  என அ�-
முகமான நபருடன் ெதாடர்-

�ைன  ேப�ய பூநக� வா�கள்  12க்கும் ேமற்-
பட்டவர்கள் பயங்கரவாத தடுப்பு சட்டத்�ன் �ழ் 
ைகது  ெசய்யப்பட்டு கடந்த 2 ஆண்டு காலமாக 
�ைறக�ல் தடுத்து ைவக்கப்பட்டுள்ளனர். 

பூநக�  பகு� மற்றும் பூநக� முட்ெகாம்பன் 
பகு�கைளச் ேசர்ந்த வறுைம�ல் வாடும்  குடும்-
பங்கைள  இலக்கு ைவத்து அ�முகமான நபர் 
ஒருவர் "�டுதைலப்பு�கள் �ள்  உருவாக்கம்" 
ெசய்ய முற்பட்டார் எனும் குற்றச்சாட்�ல் கடந்த 
2020ஆம் ஆண்டு  மார்ச் மாதம் முதல் வார 
கால பகு��ல் பயங்கரவாத தடுப்பு ���ன-
ரால் ைகது  ெசய்யப்பட்டார். 

அவரது ைக�ைன  ெதாடர்ந்து அவருடன்  
ெதாடர்புகைள  ேப�யவர்கள், ெதாைல-
ேப��ல் உைரயா�யவர்கள் என சுமார் 
12க்கும்  ேமற்பட்டவர்கள் அடுத்தடுத்த  நாட்-
க�ல் ைகது ெசய்யப்பட்டுள்ளனர். 

அ�ல் பூநக� முட்ெகாம்பன் பகு�ைய 
ேசர்ந்த நண்பர்கள் குழாமான  6 இைளஞர்-
களும் ைகது ெசய்யப்பட்டனர். 

அவர்க�ல்  ஒருவர் கடந்த �ல �னங்-
களுக்கு முன்னர் ��மன்�ல் முற்படுத்தப்-
பட்டு,  ��மன்�னால் 50 இலட்ச ரூபாய் 
இரண்டு ச�ர �ைண�ல்  �டு�க்கப்பட்டுள்-
ளதுடன் , ெகாழும்�ல் உள்ள பயங்கரவாத 
தடுப்பு ���ல்  ஒவ்ெவாரு மாதமும் இறு� 
ஞா�ற்றுக்�ழைமக�ல் ைகெயழுத்து இட 
ேவண்டும் எனும்  �பந்தைன ��க்கப்பட்-
டுள்ளது. 

இந்�ைல�ல், ைகது ெசய்யப்பட்டு தடுத்து 
ைவக்கப்பட்டுள்ள இைளஞன் ஒருவ�ன் 
தாயாரான  உதயெசாரூபன்  அம்�கா கூறுைக-
�ல், 

எனது மூத்த  மகனான உதயெசாரூபன் உமா-
சுதன் (வயது 21)  கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு 
மார்ச் மாதம்  07ஆம் �க� பயங்கரவாத தடுப்பு 
சட்டத்�ன் �ழ் ைகது ெசய்யப்பட்டார். 

கடந்த  2009ஆம்  ஆண்டு யுத்தத்�ல் எனது 
கணவைன இழந்து �ட்ேடன். அதன் �ன்னர் 
வறுைம�லும்  எனது உைழப்�னால் மூன்று 
�ள்ைளகைள  வளர்த்து வந்ேதன். 

எனது  கஷ்டத்ைத உணர்ந்து மூத்த மகன் 
தனது ப�ப்ைப இைட�றுத்� கூ� ேவைலக-
ளுக்கு  ெசன்று எமது குடும்பத்ைத பார்த்ததுடன் 
, தனது சேகாதரர்கைளயும் ப�ப்�த்து  வந்தான். 

யுத்தம் நடக்கு ேபாது அவனுக்கு  8 வயது. 
அந்த வய�ல் அவனுக்கு எதுவும் ெத�யாது. 

கடந்த  2020ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 7ஆம் 
�க� எனது மூன்றாவது �ள்ைளைய  ேபாட்�  
ப�ட்ைச ஒன்றுக்கு அைழத்து ெசன்று �ட்டு , 
�டு �ரும்�ய ேபாது , �ட்�ன்  முன்னால் ஒரு 
ெவள்ைள வாகனத்�ல் �லர் �ன்று இருந்தார்-
கள். 

அவர்கள்  யார் என ேயா�த்துக்ெகாண்டு  வாக-
னத்�ற்கு அரு�ல் ெசன்ற ேபாது எனது மூத்த  
மகன் அழுதவாறு , வாகனத்�னுள் இருந்தார். 
என்ன ? ஏது ? என �சா�க்க முதேல  அவர்கள் 
உங்கள் மகைன ைகது ெசய்துள்ேளாம். என ஒரு 
துண்�ைன வழங்� �ட்டு  மகைன ெகாண்டு 
ெசன்று �ட்டனர். 

மகைன யாழ்ப்பாணம் - ெகாழும்பு - தங்காைல 
என இடங்கைள மாற்� இறு�யாக ெகாழும்பு 
மக�ன்  �ைற�ல் தற்ேபாது அைடத்து ைவத்துள்-
ளனர். 

மகைன  பார்ப்பதற்காக அவர் தடுத்து ைவத்�-
ருக்கும் இடங்களுக்கு ெசன்று ெபாருளாதார  ��-
யாகவும் உடல் உள ��யாகவும் ெப�தும் பா�க்கப்-
பட்ேடன். 

தற்ேபாது  எம்மால் எதுவும் மு�ய�ல்ைல. 
எனது இரண்டு �ள்ைளக�ன் பாதுகாப்பு,  ெபாரு-
ளாதார �ைல , உடல் உள �ைலைம காரணமாக 
கடந்த 08 மாத கால பகு�யாக மகைன  பார்க்க 
ெசல்ல�ல்ைல. எனது இரண்டாவது மகேன  
தனது  கல்�ைய இைட�றுத்�  கூ� ேவைலக-
ளுக்கு ெசன்று குடும்பத்ைத பார்க்�ன்றார்.  எமக்-
கான ெபாருளாதார உத�கேளா  சட்ட உத�கேளா  
இன்�ேய காணப்படு�ேறாம். 

ம�தவு�ைம  ஆைணக்குழு�னால்  சட்டத்த-
ர�  ஒழுங்கு ெசய்து தரப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் 
ஊடாகேவ சட்ட நடவ�க்ைக  ேமற்ெகாள்ளப்படு�-
றது. எனது மகைன இந்த மாத கால பகு�க்குள்  
�டு�ப்பார்கள்  என ெப�தும் நம்� இருந்ேதன். 

ஆனாலும்  அவர் இன்னமும் �டு�க்கப்பட-
�ல்ைல. 

எனது  மகைனயும் மகனுடன் ேசர்ந்து ைகது 
ெசய்யப்பட்ட ஏைனய மக�ன்  நண்பர்கைளயும்  
�டு�க்க நடவ�க்ைக எடுக்குமாறு ேகட்டுக்ெகாள்-
�ேறன் என  கண்�ர் மல்க ேகா�க்ைக �டுத்-
துள்ளார்.   

இவருடன் ைகது ெசய்யப்பட்ட ரேமஸ் சுஜந்தன் 
(வயது 22) என்பவ�ன்  சேகாத�யான �ரண-
வன் சுதர்�� ெத��க்ைக�ல். 

எனது தம்�ைய ைகது ெசய்யும் ேபாது , தம்-
�க்கு 20 வயது. கடந்த  2020ஆம் ஆண்டு 
மார்ச் மாதம் 02ஆம் �க� வாழ்வாதார உத�-
கைள வழங்குவதாக  கூ�ய நபருடன் ஆலயம் 
ஒன்�ல் ேநர்த்� கடைன �ைறேவற்றுவதற்காக 
ெசல்வதாக  கூ� தம்�ைய அைழத்து ெசன்றுள்-
ளார். அவ்ேவைள�ேல ஆழ்வார் ேகா�லுக்கு  
அண்ைம�ல் ைவத்து தம்�ைய ைகது ெசய்துள்-
ளனர்.

எனது  தம்� உயர்தரம் வைர கற்று தற்ேபாது 
VTA ( Vocational Training Authority of  Sri 
Lanka) �ல் ெதா�நுட்ப உத்�ேயாகஸ்தருக்கான  
கல்�ைய கற்றுக்ெகாண்டு  இருந்தவர். 

அவர் தனது மூத்த  சேகாதரர்க�ன்  பணத்-
�ைலேய  கல்� கற்று  வந்தைமயால் , தனது 
உைழப்�ல் தனது  கல்�ைய ெதாடர �ரும்�-
னார். அவ்ேவைள�ேலேய  பூநக�ைய ேசர்ந்த 
நபர் ஒருவர்  ஊடாக பார்த்�பன்  எனும் நபர் அ�-
முகமா� தான் வாழ்வாதார உத��ைன வழங்�  
ைவக்�ேறன் என தம்�க்கு உறு� வழங்�யுள்-
ளார். அதைன நம்�ய தம்� அவ�ன்  வாழ்வா-
தார உத�க்கு  காத்�ருந்த ேவைள�ல் ைகது 
ெசய்யப்பட்டுள்ளார். 

தம்�க்கு  வாழ்வாதார உத� வழங்குவதாக 
கூ�ய நபர் பு�கள் �ள் உருவாக்க  குற்றச்சாட்-
�ல் ைகது ெசய்யப்பட்டைமயால்  அவருடன்   
ெதாடர்ைப ேப�ய  குற்றத்�ைலேய  தம்� ைகது 

ெசய்யப்பட்டார். இந்த  
தகவல் தம்��ன் 
ைக�ன் �ன்னேர  
எமக்கு ெத�யவந்துள்-
ளது. தம்�ைய பார்க்க  
பல தடைவகள் 
அம்மா யாழ்ப்பாணம் 
- ெகாழும்பு - வவு�யா 
- தங்காைல என 
அைலந்து  ��ந்து, 
தற்ேபாது உடல் 
நலம் பா�க்கப்பட்ட 
�ைல�ல் உள்ளார். 

எமது  தம்�ைய 
�டு�த்து தம்� தனது 
கல்�ைய ெதாடர 
அனும�த்தேல எமது 
குடும்பம்  ெபாருளா-
தார �ைல�ல் உயர 

மு�யும். எமது தம்��ன் �டுதைல வரும் வாரம்  
சாத்�யம் ஆகும் என எ�ர்பார்த்து, எ�ர்பார்த்து 2 
வருடங்கள் ஆ�ன்றன.  இன்னமும் தம்� �டு-
�க்கப்பட�ல்ைல. தம்��ன் �டுதைலைய எ�ர்-
பார்த்து  காத்�ருக்�ேறாம்.

தம்��ன் ைகதுடன் ைகதான 6  ேப�ல்  
ஒருவர் �டு�க்கப்பட்டுள்ளார். அேத ேபான்று 
ஏைனய 5 ேபைரயும்  �ைரந்து �டு�க்க 
ேவண்டும் என்பேத  எமது ேகா�க்ைக என ெத�-
�த்தார். 

இவர்களுடன் ைகதான இரத்�னபால �ங்கம் 
ஈழேவந்தன் என்பவ�ன் தாயாரான  இரத்�னபா-
ல�ங்கம்  மேனாரஞ்�தம் ெத��க்ைக�ல், 

எமக்கு  வாழ்வாதார  உத�கைள  வழங்கு-

வதாக கூ�ய நபருடன் ெதாடர்�ைன  ேப�ய 
குற்றச்சாட்�ைலேய  எனது மகைன ைகது ெசய்-
துள்ளனர்.  மக�ன்  நண்பர்கைள 2020ஆம் 
ஆண்டு மார்ச் மாதம் 02ஆம் �க� ைகது ெசய்-
யப்பட்ட  �ைல�ல் எனது  மகைன ஐந்து நாட்கள் 
க�த்து 7ஆம் �க� ைகது ெசய்தனர். 

மகைன  ைகது ெசய்த ேபாது பயங்கரவா-
தத்ைத �ள் உருவாக்�ய குற்றச்சாட்�ல்  ைகது  
ெசய்வதாக எழு�ய துண்�ல் என்ைன  ைகெய-
ழுத்து ைவக்க ெசான்னார்கள். நான் அதற்கு  
மறுப்பு ெத��த்து எனது  மகன் அவ்வாறான 
ெசயற்பாட்�ல் ஈடுபட�ல்ைல என  கூ�ேனன். 

உங்களுக்கு ெத�யாது �ங்கள் இ�ல்  ைகெய-
ழுத்து ைவயுங்கள் என கூ�னார்கள். மகன் ைகது 
ெசய்யப்பட்டு ெவள்ைள  வாகனத்�ல் ஏற்றப்பட்ட 
�ைல�ல் இருந்தார். அதனால் நானும் பயத்�ல் 
அ�ல்  ைகெயழுத்து ைவத்ேதன். 

நான் கணவைன இழந்தவள்.  எங்கள் குடும்பம் 
ெபண் தைலைமத்துவ குடும்பம். எனது மக�ன் 
உைழப்�ைலேய எமது  குடும்ப  ெபாருளாதாரம் 

தங்� இருந்தது. அவ்ேவைள�ேலேய  எமது  �ட்-
டுக்கு வந்த நபர் ஒருவர் எமக்கு  வாழ்வாதார உத-
�கைள வழங்குவதாக  கூ�னார். எமக்கு ேகா� 
வளர்ப்புக்கு உதவுவதாக ெசான்னார். அதைன 
நம்�  இருந்ேதாம். 

அவ்வாறு வாழ்வாதார உத� வழங்க முன்  
வந்தார். �ள் உருவாக்க முயன்றவர்  எனும்  
குற்றச்சாட்�ல் ைகது  ெசய்யப்பட்டார். என்றும் 
அவருடன் ெதாடர்ைப ேப�ய குற்றத்�ைலேய  
மகைன ைகது  ெசய்துள்ளனர். 

மக�ன்  ைக�ன்  �ன்னேர  எமக்கு  வாழ்வா-
தார உத� வழங்க முன் வந்தவர்  �ள் உருவாக்க  
முயன்றார் என்ற  குற்றத்�ல் ைகது ெசய்யப்பட்-
டைம  எமக்கு  ெத�யும். 

எனது மகன் �ள் உருவாக்கம் ெதாடர்�ல் தக-
வல்கைள அ�ந்�ருந்தும் அதைன கூறாமல் 
மைறத்தைம  குற்றம் என்று தற்ேபாது கூறு�ன்-
றார்கள். 

மக�ன்  உைழப்�ைலேய எமது குடும்ப 
ெபாருளாதாரமும்  அவ�ன் இரு சேகாதரர்களும் 
கல்�  கற்று வந்தனர். மக�ன் ைக�னால் , 
நாம் ெபாருளாதார ��யாக ெப�தும்  பா�க்கப்-
பட்டு உள்ளத்துடன், அவ�ன் சேகாதரர்க�ன் 
கல்�யும்  பா�க்கப்பட்டுள்ளது. எனேவ எமது 
�ைலைமைய உணர்ந்து மகைனயும் மகனு-
டன்  இைணந்து ைகது ெசய்யப்பட்டவர்கைள 
�டு�க்க ஜனா�ப� , அரசாங்கம் நடவ�க்ைக  
எடுக்க ேவண்டும் என ேகா�னார். 

இவர்க�ன் ைகது நடவ�க்ைக ெதாடர்�ல் 
குரலற்றவர்க�ன் குரல் அைமப்�ன் ஒருங்�-
ைணப்பாளர் முருைகயா ேகாமகன் ெத��க்-
ைக�ல், 

‘வாழ்வாதார உத�’ என்ற முைற�ல் வறு-
ைம�ன் ���ல் �க்� 

உழலும்  குடும்பங்கைள இலக்கு ைவத்து, 
ஆைச வார்த்ைதகைள அ�ழ்த்து �டும்  ச�முக-
வர்கள், இறு��ல் அப்பா�ச்சனங்கைள �ைற 
வைர ெகாண்டு ெசன்று�ட்டு  மாயமா� �டு-
�ன்றனர்.

இவ்வாறான �ட்ட�ட்ட ெசயற்பாடுக�ன்  
ஊடாக எைத சா�க்க முைன�ன்றார்கள்? வடக்கு 
�ழக்கு பகு�க�ல் பதற்ற �ைலைய  ேதாற்-
று�த்தது அதைன தக்கைவத்துக் ெகாண்டு 
ெகா�ய பயங்கரவாதத் தைடச்சட்டத்ைத  ெச�ப்-
புறச் ெசய்�றார்களா?  எனும் சந்ேதகம் எழு�-
றது. 

அல்லது  ‘பு�கள் �ளுருவாக்கம்’ என்ற-
தான் ஒரு ேபா�ப் �ரசாரத்ைத பரவச் ெசய்து,  
ெதாடர்ந்தும் த�ழர் தாயகப் �ரேதசங்கைள 
முப்பைடக�ன் முகாம்களாகேவ  ப�பா�க்க 
�ைனக்�றார்களா? எனவும் சந்ேத�க்�ேறாம். 

ஐ.நா.ம�த  உ�ைமகள் ேபரைவ கூட 
இருக்�ன்ற இந்தச்சந்தர்ப்பத்�ல் இவ்வாறு 
அ�ப்பைடயற்ற  குற்றங்கைள காரணம் காட்� 
ைகது ெசய்யப்பட்டு �ளக்கம�ய�ல் 

ைவக்கப்பட்�ருக்கும் சுமார்  117 ேப�ல்  

ெவறுமேன 27 த�ழ் ைத�கள் மாத்�ரம் �பந்-
தைன �ைண�ல் �டு�க்கப்பட்டுள்ளார்கள்.  

நடக்�ன்ற  �டயங்கைள அவதா�க்கும் 
ேபாது ஏேதா �ல காரண கா�யங்களுக்காக 
த�ழர்கள்  பகைடயாக பயன்படுத்தப்படு�றார்-
கள் என்பது புலனா�ன்றது.

பயங்கரவாதத் தைடச்சட்டத்ைத அ�ேயாடு 
ஒ�த்துக்கட்ட ேவண்டுெமன்று, இலங்ைக 
ம�த உ�ைமகள் ஆைணயாளர் இ�த்துைரத்-
துள்ளார்.  உள்நாட்�லும், ெவ�நாடுக�லும் 
இக்ெகா�ய சட்டத்�ற்கு �ரந்தர  முற்றுப்புள்� 
ைவக்கப்பட ேவண்டுெமன பலமாக வ�யுறுத்-
தப்பட்டு வரு�றது.

கடந்த  வாரம் ஜனா�ப� உட்பட ெவ��-
வகார அைமச்சர் மற்றும் சட்டம் ஒழுங்குக்கு  
ெபாறுப்பான அைமச்சர் ஆ�ேயார் “பயங்கர 
வாதத்தைடச்சட்டத்ைத ெபா�ஸார் அவதான-
மாக  ைகயாள ேவண்டும்”  என்பதாக  கருத்-
துக்கைள கூ�வரு�றார்கள்.

இதைன,  ெவறுமேன ெபா�ஸா�ன் �து 
மாத்�ரம் ப�ைய சுமத்� �ட்டு தப்�க்க 
முயலும் �டயமாக மக்கள் ேநாக்கக் கூடாது. 
என்றால், ஏேதனும் ஒரு ெபா�முைற�ன் 
�ழ்  �த�ருக்�ன்ற அத்தைன த�ழ் ைக�க-
ைளயும் அரசு �டுதைல ெசய்வதற்கு தயங்க  
கூடாது.�ளுருவாக்கக் குற்றச்சாட்டுக�ன் �ழ் 
ைகது ெசய்யப்பட்டுள்ளவர்க�ல் அேனகமான-
வர்கள் 22, 23 வயதுைடய இைளஞர்களாக 
இருக்�ன்றார்கள். 

நாட்�ல்  யுத்தம் மு�யும் ேபாது இவர்கள் 
10 வய�ற்குட்பட்டவர்களாகேவ இருந்�ருக்க  
மு�யும். இவ்வாறு இருக்ைக�ல், இவர்கள் 
தான் “பு�கள் அைமப்ைப �ளுருவாக்க  
முயன்றார்கள்” எனக்கூ� ைகது ெசய்யப்பட்�-
ருப்பது எந்தளவுக்கு முரண்நைகயான  �டயம் 
என்பதைன அரசு பு�ந்து ெகாள்ள 

ேவண்டும்.
வாழ்வாதார  உத�கைள  வழங்குவ-

தாக கூ�யவ�ன்  �ன்புலங்கள் எதைனயும்  
அ�யாது அவைர  நம்�  அவருடன்  பழ�ய 
குற்றத்�ற்காக பூநக�ைய ேசர்ந்த 12க்கும் 
ேமற்பட்டவர்கள்  �ைறக�ல் வாடு�றார்கள். 

வாழ்வாதார உத�  வழங்குவதாக கூ�ய 
நபர் , பூநக��ல் எவருக்கும் எந்த �தமான 
வாழ்வாதார  உத�கைளயும் வழங்க�ல்ைல. 
ெவறும் வாய்ப் ேபச்�ல் மட்டுேம  உத� வழங்-
குவதாக  உறு� வழங்�யுள்ளார். அவைர  நம்�-
யவர்கள் தற்ேபாது �ைற�ல்  வாடு�ன்றார்கள். 

அவர்க�ன் �டுதைலைய  எ�ர்பார்த்து 
பூநக� மக்கள் காத்�ருக்�ன்றார்கள். சுதந்�ர 
�னத்�ைன  முன்�ட்டு �டு�க்கப்படுவார்கள் 
என காத்�ருந்தவர்களுக்கு ஏமாற்றேம  �ஞ்�-
யது. 

இ�வரும் காலங்க�லாவது அவர்க�ன் 
எ�ர்பார்ப்பு �ைறேவற ேவண்டும் என்பேத தற்-
ேபாைதய �ரார்த்தைன ஆகும்.  -- 

பூநகரி வாசிகளின்  
விடுதைல எப்ேபாது? 

“கட�ல் �ைனக் கூடப் ��க்க 
மு�யாத அளவுக்கு �ைலைம வந்-
�ட்டு” என்று ெசால்�க் கவைலப்-

படு�றார் யாழ்ப்பாணம் – மாதகைலச் ேசர்ந்த 
�னவர். இது த�ேய மாதகல் பகு��லுள்ள 
�னவர்க�ன் �ரச்�ைனேயா அவர்களுக்கு 
ேநர்ந்துள்ள க�ேயா அல்லது அவர்களுைடய 
இக்கட்டான �ைலேயா  மட்டு�ல்ைல. இப்-
ெபாழுது வடமாகாணக் கடற்�ராந்�யம் முழுவ-
�லும் ஏற்பட்டுள்ள �ரச்�ைன – ெநருக்க� 
�ைலயாகும்.   

அதாவது வடக்கு �னவர்கள் சந்�க்�ன்ற 
கூட்டுப் �ரச்�ைனயாகும். 

இதற்குக் காரணம், இந்�ய �னவர்க�ன் 

அத்து�றல் – எல்ைல�றலுடன் இவர்கள் 
பயன்படுத்து�ன்ற ம�வைல – இழுைவப் 
படகுத் ெதா�லாகும். ஆகேவ, இைதத் த�ேய 
எல்ைல �றல் – அத்து�றல் என்று மட்டும் 
ேநாக்க மு�யாது. ம�வைலையப் பயன்படுத்�, 
இழுைவப்படகுக�ன் மூலம் �ன்��ையச் 
ெசய்யும்ேபாது �ன் வளம் மட்டுமல்ல, கடல�-
�லுள்ள கண்ட ேமடு உட்பட அைனத்து வளங்-
களும் சூைறயாடப்படு�ன்றன. 

இப்ப�த் ெதாடர்ச்�யாகச் ெசய்து வந்தால் 
கு�த்த கடற்�ராந்�யம் ெவறும் பாைலயா� – 
கட்டாந்தைரயா� �டும்.

பாைல என்பதும் கட்டாந்தைர என்பதும் �லத்-
�ல் மட்டும் உருவாகுவ�ல்ைல. அது ��லும் 
உருவாகக் கூ�யேத. அந்தந்தச் சூழ�ல் உள்ள 
இயல்புகளும் அ�ப்பைடயாக உள்ளைவயும் 
�ைதக்கப்படும்ேபாது இந்த �ைல ஏற்படும். 

எனேவதான் முத�ல் ம�வைலத் ெதா�ைல 
தடுக்க ேவண்டும் என்று கூறப்படு�றது. அத்-
துடன், எல்ைல �றைலயும் கட்டுப்படுத்த 

ேவண்டும் என்று இலங்ைக – �னவர்கள் ேகட்-
�ன்றனர். 

இங்ேக ஒரு சுவார�யமான – துயரமான - 
உண்ைம உள்ளது. 

இந்த அத்து�றைல அல்லது எல்ைல �ற-
ைலச்ெசய்வதும் ம�வைலையப் பயன்படுத்து-
வதும் இந்�ய �னவர்கள் என்ற த�ழக �ன-
வர்கேள. அதாவது ஈழத்த�ழர்க�ன் ெதாப்புள் 
ெகா� உறவுகள். 

(இந்த எல்ைல �றல் – அத்து �றைலேய கட்-
டுப்படுத்தாத த�ழக – இந்�ய அரசுகள்தான் 
ஈழத்த�ழர்களுக்கு ஆதரவாகச் ெசயற்படும். 
�� வழங்கும் என்று �லர் எ�ர்பார்க்�றார்கள்). 

அைதப்ேபால இலங்ைக �னவர்கள் என்பது 
தற்ேபாது வடபகு� �னவர்கள். அதாவது த�-
ழர்கள். இவர்கள்  தமது பா�ப்புத் ெதாடர்பா-
கக் ேகா�க்ைக �டுவது இலங்ைக இந்�ய 
(த�ழக) அரசுக�டம். 

இதற்கான நடவ�க்ைககள் ச�யாக ேமற்-
ெகாள்ளப்பட�ல்ைல என்றால், இந்தக் ேகா�க்-
ைகைய எ�ர்காலத்�ல் இலங்ைக�ன் �ற 
�ராந்�ய �னவர்களும் �டுக்கக் கூ�ய �ைல 
ஏற்படும். 

இதனால்தான் “�ஞ்ஞானத்துக்கு புறம்பான, 
சுற்றாடலுக்கு ெபரும் ேசதம் �ைள�க்கும் 
ம� வைல தைட ெசய்யப்பட ேவண்டும்” என  
த�ழர் சமூக ஜனநாயகக் கட்� ேகா�க்ைக 
�டுத்துள்ளது. சமத்துவக் கட்�, ஈழமக்கள் ஜன-
நாயக் கட்� ேபான்றவற்�ன் �ைலப்பாடும் 

இதுதான். ஆனால், இந்த எல்ைல �றைல, அத்-
து�றைல, அடாத்ைதப் பற்�த் த�ழ்ப்பரப்�ல் 
ஏைனய கட்�கேளா தைலவர்கேளா எதுவும் 
ேபச�ல்ைல. அவர்கள் ேபசப்ேபாவது�ல்ைல. 
காரணம், இந்�யாவுடனும் த�ழக அரேசா-
டும் அங்குள்ள தரப்புகேளாடும் பைகத்துக் 
ெகாள்ள ேவண்��ருக்கும் என்பேத. அதாவது 
இங்ேக ெசாந்த மக்கள் பா�க்கப்பட்டாலும் பர-
வா�ல்ைல. அங்ேக தங்கள் நண்பர்கள் முகம் 

சு�த்து �டக் கூடாது என்று எச்ச�க்-
ைகயாக இருக்�றார்கள். இதனால் 
இவ்வளவு காலமும் கள்ள ெமௗனம் 
காத்து �ட்டு இப்ெபாழுது இந்தப் 
�ரச்�ைனைய அைமச்சர் டக்ளஸ் 
ேதவானந்தா �தும் ஈழமக்கள் 
ஜனநாயக்கட்��ன் �தும் �ைச 
�ருப்� �ட முயற்�க்�ன்றனர். 

இதற்குக் காரணம், தற்ேபாது 
கடற்ெறா�ல் அைமச்சராக 
டக்ளஸ் ேதவானந்தா இருப்பேத-
யாகும். 

இதன் மூலம் பா�க்கப்படும் 
�னவர்களுக்கு தாம் ஆதரவா-
கப் ேபாராடுவதாகவும் இருக்கும். 
டக்ளஸ் ேதவானந்தாைவ அர�-

யல் ��யாக ெநருக்க�க்குள்ளாக்குவதாகவும் 
இருக்கும்.ஆகேவ இந்தச் சந்தர்ப்பத்�ல் 
டக்ளஸ் ேதவானந்தா�ன் �தும் அவருைடய 
கட்��ன் �தும் ப�ையச் சுமத்� அந்தத் 
தரப்புக்கு ெநருக்க�ையக் ெகாடுப்பேத இவர்-
க�ன் ேநாக்கமாக உள்ளது. 

அத்துடன் டக்களஸ் ேதவானந்தாைவயும் 
த�ழக அரைசையயும்  த�ழக மக்கைளயும் 
முரண்பட ைவப்பதாகவும் இருக்கும். 

ஏற்கனேவ த�ழ் மக்களுக்கு மாறாகவும் 
அரசாங்கத்துக்கு ஆதரவாகவும் ஈ.�.�.�யும் 
அைமச்சர் டக்ளஸ் ேதவானந்தாவும் ெசயற்ப-
டுவதாக ஒரு மாயத்ேதாற்றத்ைத த�ழக மக்க-
�டத்�லும் த�ழக அர�டத்�லும் இந்தத் தரப்-
புகள் உருவாக்� ைவத்�ருக்�ன்றன. அைத 
ெமய்ப்�க்கும் �தமாக இந்தப் ப�ையயும் 
சுமத்� �டலாம் என்று இைவ முயற்�க்�ன்றன. 

இதன்மூலம் �னவர்களுக்கு ஆதரவாகக் 
குரல் ெகாடுத்ததாகவும் இருக்கும். அேதேவைள 
தமது அர�யல் எ��க்கு ெநருக்க�ையக் 

ெகாடுப்பதாகவும் இருக்கும் என்ற இரட்ைட உபா-
யத்�ல் இைவ ெசயற்படு�ன்றன. 

இது எவ்வளவு ேமாசமான – ேகவலமான 
- ெசயல்? இதற்குச் �ல த�ழ் ஊடகங்கள் 
சார்பாக நடப்பது �கத் தவறானது. 

இைதத் த�ழ்ப் பரப்�ல் ெசயற்படும் புத்�-
��கள், மத அைமப்புகள், அர�யல் மற்றம் 
கள�லவர ஆய்வாளர்கள், பத்�யாளர்கள் 
எவருேம ேகள்�க்குட்படுத்தவு�ல்ைல. எ�ர்க்-

கவு�ல்ைல. 
இைத மட்டுமல்ல, த�ழக �னவர்க�னால் 

ேமற்ெகாள்ளப்படும் சட்டத்துக்கும் மனச் சாட்-
�க்கும் புறம்பான அத்து�றைலயும் �ன்�� 
முைறைமையயும் கூட இவர்கள் ேகள்� ேகட்க-
�ல்ைல. ஒரு ேபாதும் இவர்கள் அைதக் ேகட்க-
வும் மாட்டார்கள். 

அப்ப�க் ேகள்� எழுப்�னால் அது த�ழகத்-
துடன் பைகையச் சம்பா�ப்பதா� �டும் என்று 
�லர்  சப்ைப �யாயம் கூறு�றார்கள். �ல-
ருக்கு இது இந்�யாவுடன் பைகப்பதா� �டும் 
என்ற அச்சம். �லர் எதுவுேம கூறாமல் கள்ள 
ெமௗனம் காக்�றார்கள். 

�லர் இது அரசாங்கங்கள் ேப�த்�ர்க்க 
ேவண்�ய �டயம் என்று ெசால்� நழு� �டு-
�றார்கள். 

ஆனால், இவர்கள்தான் த�ழ் மக்க�ன் 
உ�ைம ெதாடர்பாக உரத்துக் கூவு�ன்றவர்கள். 
இவர்கைளப் பார்த்து ந�ன ந�ப்புச் சுேத�கள் 
என்�றார் நண்பர் ஒருவர். 

இவ்வளவுக்கும் வடக்�ன் �னவர்கள் ேபாருக்-
குப் �றகு இப்ெபாழுதுதான் ஓரளவுக் கட�ல் 
இறங்கக் கூ�ய �ைல ஏற்பட்டுள்ளது. 

ேபார்க்காலத்�லும் அதற்கு முன்னான அர-
�யல் ெநருக்க�க் காலத்�லும் அவர்களால் 
கட�ல் இறங்கேவா �ன்���ல் ஈடுபடேவா 
மு�யா�ருந்தது. கடல் வலயச் சட்டம் ெதாடக்கம் 
ேபார்த்தாக்கங்கள் வைர�ல் இதற்குக் காரண-
மாக இருந்தன. 

ஏறக்குைறய முப்பது முப்பத்ைதந்து ஆண்டு-
கள் அவர்கள் கடேலாரக் �ராமங்கைள �ட்ேட 
ெபயர்ந்�ருந்தனர். 

இப்ப� முப்பது முப்பந்ைதந்து ஆண்டுகளாக 
தங்களுைடய வாழ்வாதாரத்ைதேய இழந்�-
ருந்த மக்கள் �ள வந்து தங்களுைடய கடற்-
பரப்�ல் ெதா��ல் ஈடுபடும்ேபாது அதற்கு 

இைடஞ்சலாக இருப்பெதன்பது எவ்வளவு தவ-
றானதாகும்?

முன்பு அரசாங்கத்�னது கடல் வலயத் 
தைடச்சட்டமும் கடற் கண்கா�ப்பும் இருந்தது 
என்றால், இப்ெபாழுது இந்�ய இழுைவப்படகுக-
�ன் அட்டகாசம். 

கடல் வலயச்சட்டமும் கடேலார இடப்ெபயர்வு-
களும் ேபாருக்குப் �ன்னர்  �ங்� �ட்டன. 

ப�லாக இன்று உருவா��ருப்பது – பு�ய 

ெநருக்க�. அதுவும் ஈழத் த�ழர்க�ன் 
ெதாப்புள் ெகா� உறவு என்று ெசால்லப்படும் 
த�ழகத்தரப்�னால்.

ஆனால் இைதப் பற்�த் த�ழக ஊடகங்கள் 
கூடச் ச�யான முைற�ல் எந்தக் கருத்ைதயும் 
ெவ�ப்படுத்துவ�ல்ைல. த�ழக அரசும் ஈழத்த-
�ழ் அர�யற் தைலைமகளும் கூ�ப் ேபசலாம். 
ேவண்டுமானால் இந்�யக் கடேலாரத்�லும் 
இலங்ைகக் கடேலாரத்�லும் கூட இந்தச் சந்�ப்-
புகைள – ேபச்சுகைள ைவத்துக் ெகாள்ளலாம். 

ஒரு ெபாருத்தமான கூட்டுப் ெபா�முைறைய 
உருவாக்கலாம். உருவாக்க ேவண்டும். 

ஏென�ல் இந்தப் �ரச்�ைன ஏேதா இப்-
ெபாழுதுதான் உருவா�யதல்ல. ஏற்கனேவ �டு-
தைலப் பு�கள் இருந்த காலத்�ேலேய இருந்த 
ஒன்று. 

அப்ெபாழுது எல்ைல ��ய ஒரு ெதாகு� 
த�ழக �னவர்கைள �டுதைலப்பு�கள் ைகது 
ெசய்து தடுத்து ைவத்�ருந்தனர். இரண்டு ஆண்-
டுகளுக்குப் �ன்னேர அவர்கள் �ள �டு�க்கப்-
பட்டனர். இது நடந்தது கருணா���ன் ஆட்�க் 
காலத்�ல் – இறு�ப் ேபாருக்குச் சற்று முன்பாக. 

ஆகேவ இந்தப் �ரச்�ைன ெதாடர்ந்து 
ெகாண்�ருக்கும் ஒரு எ�யும் �வகாரம்.

இந்�ய மத்�ய அரசுடன் கூட இைதப் பற்�ப் 
ேபசலாம். இைதச் ெசய்யாமல் �டு�டத்து ஒரு 
அர�யல் அபாயம் ஏற்படுவதற்கு இடமுண்டு. 
அது ஈழத்த�ழர்கைளயும் த�ழகத் த�ழர்-
கைளயும் ��த்து �டக்கூ�ய வரலாற்றுச் 
சூழைல உருவாக்குவதாக அைமயும். 

இது ைமய அரசுகளுக்கு வாய்ப்பானதாக 
அைமயும். 

இைதப் பற்�ச் �ந்�ப்ேபார் யார்?

எல்ைல தாண்டும் தமிழக மீனவர் பிரச்சிைன 
ெபாருத்தமான கூட்டுப்ெபாறிமுைறேய ேதைவ

 கருணாகரன்...

 மயூரப்பிரியன்...



ஆதயும் அந்தமும் இல்லாத பராபர-
வஸ்து ேஜா� ஸ்ரூபத்��ருந்து 
�ங்கமாக ெவ�வந்து அருள்பு-

�ந்த நன்நாேள �வராத்��. உலெகல்லாம் 
�ைறந்து �ளங்கு�ன்ற எம்ெபருமான் 
�வனுக்கு�ய �ரதங்களுள் �றப்பு�க்க-
�ல் ஒன்றான �வராத்�� �ரதம் வல்ல-
ைமயும்

மகத்துவமும் �ைறந்து அ�யார்களுக்கு 
மன அைம�ைய தருவதால்  மகா �வராத்-
�� என்று அைழக்கப்படு�ன்றது.

ைசவ சமத்தவர்களால் ெப�தும் 
�ரும்� அனுஷ்�க்கப்படும் இந்த �வ-
ராத்�� �ரதம் ஆண்டுேதாறும் மா�- 
மாத �ருஷ்ணபட்ச (ேதய்�ைற) சதுர்த்-
த� ���ல் இர�ல் ெகாண்டாடப்படும். 
இந்ந நா�ன்

�றப்புகள் கு�த்து கருட புராணம்,  
கந்த புராணம்,  பத்ம புராணம் அக்� 
புராணம்  உள்�ட்ட பல்ேவறு நூல்க�-
லும்  கு�ப்�டப்பட்டுள்ளது. �த்�ய �வ-
ராத்�� மாத �வராத்��, பட்ச �வராத்-
��,  ேயாக �வராத்��,  மகா �வராத்�� 
என 5 வைகப்படும்.

மகா �வராத்��.  - மாக �வராத்��ேய 
தற்ேபாது மகா �வராத்�� என அைழக்-
கப்படு�றது. மா� மாதத்�ல் ேதய்�ைற 
சதுர்த்த� நாேள மகா �வராத்��யாகும். 
இந்த �வராத்��க்கு 'வருஷ �வராத்��'

என்ற ெபயரும் உண்டு.  ேயாக �வ-
ராத்�� - இது 4 வைகப்படும். �ங்கட் 
�ழைம அன்று சூ�ய உதயம் முதல் இரவு 
முழுவதும்  60 நா�ைகயும் அமாவாைச-
யாக இருந்தால் அன்று ேயாக �வராத்�-
யாகும். �ங்களன்று சூ�ய அஸ்தமனம் 

முதல் இரவு 4 சாமம் (12 ம� ேநரம்) 
ேதய்�ைற

சதுர்த� இருந்தால் அதுவும் ேயாக 
�வராத்��யாகும். �ங்களன்று இர�ன் 

நான்காம் சாமத்�ல் அமாவாைச அைர 
நா�ைக (12 ��டங்கள்) இருந்தால் 
அதுவும் ேயாக �வராத்��யாகும்.

இந்த 4 ேயாக �வராத்��க�ல் ஒரு 

ேயாக �வராத்�� �னத்�ல் �ரதம் இருந்-
தால்  மூன்று ேகா� �வராத்�� �ரதம் 
இருப்பதற்கான பலன்  �ைடக்கு ெமன 
ஐ�க வரலாறுகள் ெசால்�ன்றன.

�த்�ய �வராத்�� - வருடத்�ன் பன்�-
ரண்டு மாதங்க�லும் வரும் ேதய்�ைற 
வளர்�ைறகக�ன் சதுர்த்த� ���ல் 
இடம்ெபறும் 24 நாட்களும் �த்�ய 
�வராத்��யாகும்.

பட்ச �வராத்�� – ைத மாத 
ேதய்�ைற �ரதைமயன அன்று  
ெதாடங்� ப�ன்மூன்று நாட்கள் 
�னந்ேதாறும் முைறப்ப� ஒரு ேவைள 
உணவு உண்டு 14 ஆம் நாளான சதுர் -
த� அன்று முைறப்ப� �ரதம் இருப்-
பேத பட்ச �வராத்��யாகும்.

�ரம்மாவும்  �ஷ்ணுவும் அ�மு� 
ேத�ய �டயம் கூறப்படு�ன்றது. 
ஒரு காலத்�ேல பைடத்தல் ெதா�ல் 
ெசய்யும் �ரம்மாவும் காத்தல் ெதா�ல் 
ெசய்யும் �ஷ்ணுவும் தாேம ெப�யவர் 
என்று கூ� ண்ைட�ட்டுக் ெகாண்டார் -
களாம். அப்ேபாது பரம்ெபாருளான 
�வெபருமா�ன் முன்ேன ேசா�ப் 
�ளம்பாகத் ேதான்� 'இந்த ேசா��ன் 
அ�ையேயா அல்லது மு�ையேயா 
யார் காண்�றார்கேளா

அவர்கேள ெப�யவர்'  என்று அச�-
�யாக ெசால்� ைவத்தாராம்.. அைதக் 
ேகட்டவுடேன �ரம்மா தான்  மு�ையக் 
கண்டு வருவதாகச் ெசால்� அன்னப் 
பட்� உருெவடுத்து வானத்�ல்   பறந்து 
ெசன்றார். �ஷ்ணு தான் அ�ையக் 
கண்டு வருவதாகக் கூ� பன்� உருவம் 
எடுத்துக் ெகாண்டு �லத்ைதக் குைடந்து 

ெகாண்டு �ேழ ெசன்றார். இருவராலும்  
எைதயும் காண மு�ய�ல்ைல. ஆனாவ் 
�ரம்மாேவா தான்  மு�ையக் கண்டதா-
கப் ெபாய்ச் சாட்� ெசால்ல ைவத்தார். 
இவ்வாறு ெபாய்கூ�ய காரணத்தால் 
�ரம்மாவுக்கு ேகா�ேல இல்லாமல் 
ேபானது.

இதனால் தாழம்பூ பூைசக்கு எடுக்கப்-
படுவ�ல்ைல. மகா �ஷ்ணு தன்னால்  
மு�யாது என்று ப�ந்து வணங்�னார். 
அவர் உண்ைமைய ேப�யக் காரணத்-
தால்  �ஷ்ணுவுக்குக்  ேகா�ல் இருக்-
�ன்றது. இவ்வாறு இைறவன் ேசா�யாக 
�ன்ற நாேள �வராத்��யாகும்.

இந்த �ரதத்ைத ேமற்ெகாண்ட உமா-
ேத�யார் ேவதாகம முைறப்ப� 4 
சாமம் �வைன அர்ச்�த்து வணங்�' 
�ராண நாயனேர! நான் தங்கைள பூ�த்த 
இந்த ராத்��ேய �வராத்��யாகும். 
இன்று பூ�த்தவர்கள  பரமானந்த முத்-
�ப்ேபற்�ைன ெபற ேவண்டும். அதற்கு 
�ங்கள் �ருவுள்ளம் இரங்க  ேவண்டும் 
என்று ப�ேவாடு 
ேகட்டுக் ெகாண்டார் 
இவ்வாறு உைமயால் 
ேகட்டவுடேன �வனும் 
இப்ப�ேய ஆகட்டும் 
என்றார். அன்று முதல் 
ைசவ சமயத்தவர்கள் 
இந்த �ரதத்ைத அனுஷ்-
�த்து வருவதாக புரா-
ணங்கள் கூறு�ன்றன.  
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கு�ப்பாக ஒவ்ெவாருவருக்கும் 4 அல்லது 
5 ஏக்கர் கா� இருந்தது. அவர்கள் ெபரும்-
பாலும் அ�ல் ேசாளப் ப�ர்ச் ெசய்ைகேய 
ேமற்ெகாண்டனர். ��மன்றத்�ன் உத்தர-
வுக்கு இணங்க தற்ேபாது 36 ேபர் அங்�-
ருந்து ெவ�ேயற்றப்பட்டுள்ளனர். ப�வா-
ள�ன் முன்�ைல�ல் உத்�ேயாகபூர்வமாக 
அந்தக் கா�ைய மகாவ� அ�காரசைப 
ெபாறுப்ேபற்றுக் ெகாண்டது.

��மன்றம் உத்தரவு வழங்�ய �ன்னர் 
அந்த உத்தரைவ ஒரு வருட காலத்�ற்குள் 
�ைறேவற்ற ேவண்டும் என்பேத �ய�.

2019 மற்றும் 2020 ஆம் ஆண்டுக�-
ேலேய இந்த ��மன்ற உத்தரவு �றப்�க்-
கப்பட்டது. 2019 இல் அ�ல் ஒரு பகு� 
�ைறேவற்றப்பட்டாலும் அதன் �ன்னர் 
நாட்�ல் �ல�ய ெகாேரானா ைவரஸ் சூழ்-
�ைலயால் அந்த நடவ�க்ைககள் தாமதமா-
�ன.

அவ்வாறு ஒரு வருடம் க�ந்த �ன்னர் 
நாம் அந்த நடவ�க்ைககைள �ண்டும் 
ஆரம்�த்ேதாம். எ�னும் அந்த �வசா�-
கள் ��மன்ற உத்தரைவ ெபாருட்படுத்தாது  
�ண்டும் அங்கு வந்து �வசாய நடவ�க்-
ைககைள ேமற்ெகாண்டுள்ளனர்.

இன்னும் ெவ�ேயறாமல் அந்தக் கா�க-
�ல் தற்ேபாது உள்ளவர்கள் ��மன்ற �ர்ப்-
புக்குப் �ன்னர் ேமலும் ஒரு வருடம் அந்தக் 
கா��ல் இருக்கலாம் என்ற தவறான 
�ந்தைனேயாடு உள்ளனர், உண்ைம�ல் 
அவ்வாறு இல்ைல. 

ஒரு வருடத்�ற்குள் அவர்கள் ெவ�ேயற 
ேவண்டும் என்பேத �ய�. அவர்கள் 
அதைன தவறாக பு�ந்து ெகாண்டுள்ளனர்.
�� உற்பத்� நடவ�க்ைககளுக்காக 33 
மூன்று வருட குத்தைக அ�ப்பைட�ல்  
இந்த கா� சம்பந்தப்பட்ட �றுவனத்-
�ற்கு மகாவ� அ�கார சைபயால் வழங்-
கப்படு�றது. அந்த வைக�ல் தற்ேபாது 
அதற்கு எ�ர்ப்பு ெத��க்கும் எவருக்கும் 
அந்தக் கா�க�ல் எத்தைகய உ�ைமயும் 
�ைடயாது அவர்கள் அங்�ருந்து ெவ�-
ேயறுவேத ச�  என்றும் மகாவ� அ�கார 
சைப�ன் ��மா�யத்த ெதாகு� முகாைம-
யாளர்  �ஹால் ெத��த்தார்.

��மா�யத்த எக்��யன்கும்புர �காரா-
�ப� சுமணரத்ன ேதரர்:

நான் இந்த ஊ�ல் �றந்து வளர்ந்தவன். 
நாட்�ல் �க ேமாசமான வறுைமயான 
�ரேதசமாக இதைனக் கு�ப்�ட மு�யும்.
எமது �ரேதச மக்கள் முன்ேனற்றம் 
அைடய ேவண்டுெமன்றால் இந்த ��த் 
ெதா�ற்சாைல ஆரம்�க்க ேவண்டும். இவ-

ராவது அதைன தடுப்பதற்கு முயற்�ப்பார்-
கள் ஆனால் அது இந்தப் �ரேதச மக்க�ன் 
எ�ர்காலத்துக்கு ெசய்�ன்ற துேராகமாகும்.

முன்னாள் ஜனா�ப� �ேரமதாச�ன் 
காலத்�ல் எமது மாகாணத்துக்கு ஆைடத் 
ெதா�ற்சாைல ஆரம்�த்த முன்வந்தேபாது 
பலரும் அதற்கு எ�ர்ப்பு ெத��த்தனர்.
அந்த எ�ர்ப்ைப ெபாருட்படுத்தாமல் 
ஆைடத்ெதா�ற்சாைல ஆரம்�க்கப்பட்-
டதால் தற்ேபாது ஐயா�ரத்துக்கும் ேமற்-
பட்ட இைளஞர்களுக்கு அதன் மூலம் 
ேவைலவாய்ப்பு �ைடத்துள்ளது. அது 
ேபான்றெதாரு ெதா�ற்சாைல �ண்டும் 
இங்கு வருவதற்கு எவரும் எ�ர்ப்பு ெத�-
�க்கக் கூடாது.

��மா�யத்த �ரேதச சைப�ன் ஐக்�ய 
மக்கள் சக்� உறுப்�னர் �மல் தசநாயக்க:

 எ�ர்க் கட்��ல் உள்ள ேபாது ஆளும் 
கட்��னால் ெகாண்டுவரப்படும் இது-
ேபான்ற �ட்டத்�ற்கு எ�ர்ப்பு ெத��ப்-
பைத நாம் வழக்கமாகக் ெகாண்டுள்ேளாம். 
அந்த முைற தவறானது.

நாம் எமது �ரேதச மக்க�ன் வாழ்-
வாதாரத்ைத பலப்படுத்துவதற்கு உதவ 
ேவண்டும். இத்தைகய ெதா�ற்சாைலகள் 
வரும்ேபாது அர�யல் இலாபத்ைத ேநாக்-
காகக் ெகாண்�ராமல் அதற்கான ஒத்து-
ைழப்பு வழங்குவேத �றந்தது என்பேத 
எனது கருத்து.

�ன்ெதன்ன மக�ர் முன்ன��ன் தைல-
�யும் �ரேதச சைப உறுப்�னருமான 
ஜஸ்�ன் புஞ்� ேஹவா:

பல ஆண்டுகளாக பா�ய துன்பங்கைள 
அனுப�த்து வரும் இந்த மாகாண மக்கள் 
ெதாடர்ந்தும் அத்தைகய துயர �ைலைய 
அனுப�க்க மு�யாது. அதனால் ��ல 
�� �றுவனத்�ன் ெதா�ற்சாைல இப்ப-
கு�க்கு வருவ�ல் நாம் ம�ழ்ச்� அைட-
�ன்ேறாம். அைனத்�ற்கும் ேமலாக இந்த 
�ரேதச மக்க�ன் ெபாருளாதார முன்ேனற்-
றம் முக்�யமானதாகும்.

��மா�யத்த �ரேதச சைப�ன் ெபாது 
ஜன ெபரமுன உறுப்�னர்  ஐ. எச்.எம்.
�. பண்டார (பந்து):இந்தத் �ட்டம் எனது 
ெதாகு��ல் நைடமுைறப்படுத்தப்படவுள்-
ளது. எனக்கு வாக்க�த்த மக்க�ன் வாழ்க்-
ைகத் தரத்ைத முன்ேனற்றுவதற்கு இந்த 
�ட்டம் நைடமுைறப்படுத்தப்பட ேவண்�-
யது அவ�யம்.

இந்த �ட்டம் கடந்த 17 வருடங்களுக்கு 
முன் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண்�யது. அன்-
��ருந்து ேஜ.�.� ஊவா மாகாண உறுப்-

�னர்கள் அதற்கு ெதாடர்ந்தும் எ�ர்ப்பு 
ெத��த்து வந்துள்ளனர். நாமும் தவறாக 
பு�ந்து ெகாண்டு �ல சமயங்க�ல் இதற்கு 
எ�ர்ப்புத் ெத��த்துள்ேளாம்.

தற்ேபாது நாம் அதைன பு�ந்து ெகாண்-
டுள்ேளாம். அதற்�ணங்க இந்தத் �ட்-
டத்ைத ெவகு �ைர�ல் நைடமுைறப் 
படுத்துமாறு நாம் ஜனா�ப�ையக் ேகட்-
டுக்ெகாள்�ன்ேறாம். 

மகாஓயா �ரேதச சைப�ன் முன்னாள் 
ஐக்�ய ேத�யக் கட்� உறுப்�னர் ேக. 
�.ேசனாரட்ன:

உத்ேதச ��ைல �� ெதா�ற்சாைல 
ஆரம்�க்கப்படும் �ைல�ல் அதற்கு 
ேதைவயான கரும்பு ப�ர்ச்ெசய்ைக எமது 
பகு��ல் ரம்பகண்ஓய �ர்த்ேதக்கத்�ற்கு 
அண்�ய பகு��ேலேய எமது �வசா�க-
ளால் ேமற்ெகாள்ளப்படு�றது.

இதன் மூலம் எமது மகு� மக்களுக்கு 
வருமானம் அ�கமா�றது. அது ெதாடர்-
�ல் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டு வரும் �மர்ச-
னங்கைளயும் குற்றச்சாட்டுகைளயும் நாம் 
முற்றாக �ராக�க்�ன்ேறாம். மக்கள் �ண் 
பயம் ெகாள்ளத் ேதைவ�ல்ைல. 

அம்பாைற மகா ஓயா ேபாகமுயாய 
�ராமத்ைத ேசர்ந்த  �வசா� எம். �சங்க:
நாம் தற்ேபாது ஒன்றைர ஏக்க�ல் கரும்பு 

ப�ர்ச்ெசய்ைகைய ேமற்ெகாள்�ன்ேறாம்.
அதற்கு ேமல�கமாக இன்னும் ஆறு ஏக்-
க�ல் ப�ர்ச்ெசய்ைக ேமற்ெகாள்வதற்-
கான நடவ�க்ைககைள ேமற்ெகாண்டு 
வரு�ன்ேறாம். எமது கரும்ைப �றந்த 
�ைல�ல் �ற்பைன ெசய்வதற்கு ��த் 
ெதா�ற்சாைல உருவாவது முக்�யமாகும்.
��மா�யத்த �ரேதசசைப�ன் ேஜ�� 
உறுப்�னர் ேக.எச்.எம். அேபரத்ன (�வன்)

இந்த ��த் ெதா�ற்சாைல �ட்டத்ைத 
நைடமுைறப்படுத்த நாம் இடம�க்கப் 
ேபாவ�ல்ைல. இதனால் எமது மக்க-
ளுக்கு தமது ஊைர இழக்க ேவண்�வரும். 
பல்ேவறு ெபாய்கைள கூ� மக்கைள �ைச 
�ருப்பும் நடவ�க்ைககள் முன்ெனடுக்கப்ப-
டு�ன்றன. �ராம மக்க�ன் ெபாருளாதாரம் 
சமூக அ��ருத்� ெதாடர்�ல் �ந்�க்காமல் 
�று குழு�னர் குறு�ய அர�யல் லாபத்�ற்-
காக இந்த �ட்டத்ைத நைடமுைறப்படுத்த 
ஆதரவ�த்து வரு�ன்றனர். இந்த �ட்-
டத்ைத நைடமுைறப்படுத்துவதா இல்லா-
ெதா�ப்பதா என்பது ெதாடர்�ல்  ஊவா 
மாகாண மக்கள் மட்டுமன்� நாட்டு மக்கள் 
அைனவரும் உன்�ப்பான அவதானத்ைத 
ெசலுத்� வரு�ன்றனர்.

மகத்துவம் மிக்க மகா சிவராத்திரி!

யதுஷா ரவித்தியாகராஜா  ...

    உலக ைசவப் ேபரைவ�ன் இலங்ைகக் 
�ைள வழைமேபால இவ்வருடமும் �வ-
ராத்��  �னமான நாைள மறு�னம் (மார்ச் 
முதலாம் �க�) ைசவக் ெகா��னம் அனுஷ்-
�ப்பதற்கான ஏற்பாடுகைளச் ெசய்துவரு�றது. 

    ேமல் மாகாணம், வடக்கு, �ழக்கு மற்றும் 
மைலயகப் பகு� உட்பட இலங்ைக�ன் சகல 
மாவட்டங்க�லுமுள்ள ெபரும்பாலான ைசவ 
ஆலயங்கள், இந்து �றுவனங்கள், அறெந�ப் 
பாடசாைலகள் என்பனவற்�ல் ெகா��ன 
ைவபவம் இடம்ெபறவுள்ளது.     ஒவ்ெவாரு 
மாவட்டத்�லும் ெகா� �ற்பைனமூலம் 

�ைடக்கும் ��யானது, அந்தந்த மாவட்டங்க-
�லுள்ள அறெந�ப் பாடசாைலக�ன் வளர்ச்-
�க்கும், வறுைமக்ேகாட்�ன் �ழ் வாழும் 
மாணவர்க�ன் கல்� ேமம்பாட்டுக்கும் பயன்-
படுத்தப்பட்டு வருவது வழக்கமாகும். 

    தற்ேபாது நாடளா�ய ���ல் பர�வ-
ரும் ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்று காரணமாக, 
ெகா��ன �கழ்ச்�கள் சுகாதார பாதுகாப்பு 
��முைறகளுக்கு அைமய நடத்தப்பட�-
ருப்பதாக, உலக ைசவப் ேபரைவ�ன் இலங்-
ைகக் �ைள தைலவர் கா.தயாபரன் ெத��த்-
துள்ளார்.

உலக ைசவப் ேபரைவயின் ெகாடிதினம்

(நூரைளயூரான்)     

நுவெர�யா � இலங்கா�ஸ்வரர் ஆலயம் 
காயத்� �டத்�ல் மஹா �வராத்�� �ழா 
நாைள மறு �னம் 01.03.2022 ெசவ்வாய்க்-
�ழைம மாைல 04.00 ம� ெதாடக்கம் 
புதன்�ழைம அ�காைல 06.00 ம�வைர 
�கவும் பக்�பூர்வமாக நைடெபற ஏற்பாடு-
கள் ெசய்யப்பட்டுள்ளதாக �ர்வாக அறங்கா-
வலர் � சக்�ேவல் சந்�ரேமாகன் ெத��த்-
துள்ளார்.   

அன்ைறய �னம் � இலங்கா�ஸ்வரப் 
ெபருமானுக்கு - மஹா �ருத்யுஞ்ெஜய 
ேதவருக்கு நான்கு சாமங்க�லும் �ேசட 
அ�ேஷக அலங்காரப் பூைஜகள் நைடெப-
றும்.  

ேமலும் சமா� மண்டபத்�ல், குரு பூைஜ, 
காயத்� பூைஜ மகா�ருத்யுஞ்ெஜய ஓமம், 
�ரார்த்தைன, �யானம், பஜைன, �வபஞ்-
சாட்சர மந்�ர பாராயணம் மற்றும் அருளுப-
ேதசம் என்பனவும் நைடெபறவுள்ளது.  

முதலாம் சாமப் பூைஜகளுக்குப் �ன் 
(மாைல 6.00 ம� ெதாடக்கம்) பக்தர்க�ன் 
கரங்க�னால் � இலங்கா�ஸ்வரப் ெபருமா-
னுக்கும், 108 பாண�ங்கங்களுக்கும் பால், 
இள�ர் ெகாண்டு அ�ேஷகம் ெசய்யவும், 
இரண்டாம் சாம பூைஜக�ன் �ன் (இரவு 
9.30 ம� ெதாடக்கம்) �ேஷட மூ�ைகக-
ைளக் ெகாண்டு நைடெபறும் மகா�ருத்யுஞ்-
ெஜய ேஹாமத்�ல் ஆகு� ெகாடுக்கவும் ஏற்-
பாடுகள் ெசய்யப்பட்டுள்ளன.

மஹா சிவராத்திரி விழா  

,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauR murhq;fk;

Rfhjhu mikr;R

Mrpa mgptpUj;jp tq;fpapdhy; epjpaplg;gl;l Rfhjhu Kiwik mgptpUj;jp nraw;wpl;lk;

HSEP(AF)/PMU/PRO/C3/18/2022

cl;fl;likg;G mgptpUj;jpf;fhf tbtikj;jy; kw;Wk; Nkw;ghh;itf;fhd

crhj;Jiz epWtdnkhd;W (DSCID)

1.  Rfhjhu Kiwik mgptpUj;jpf;fhd nraw;wpl;lk; - Nkyjpf epjpaply; (nraw;wpl;lk; vd 

miof;fg;gLtJ) ,w;fhf Mrpa mgptpUj;jp tq;fpaplkpUe;J khdpak; kw;Wk; rYiff; 

flndhd;iw ,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauR murhq;fkhdJ ngw;Ws;sJld; 

ngWiffspd; gFjpnahd;iw cl;fl;likg;G mgptpUj;jpf;fhf (crhj;Jizahsh; vd 

miof;fg;gLtJ) tbtikj;jy; kw;Wk; Nkw;ghh;itf;fhd crhj;Jiz epWtdnkhd;iw 

<LgLj;Jtjw;fhd nrytpdj;jpw;F gad;gLj;Jtjw;fhf cj;Njrpj;Js;sJ. 

2.  ,e;j gzpxJf;fPl;bd; Nehf;fkhdJ crhj;Jiz epWtdnkhd;iw gpd;tUtdtw;wpw;fhf 

gad;gLj;JtjhFk;. 

 m.  midj;J 4 khfhzq;fshd kj;jp> tl kj;jp> rgufKt kw;Wk; Cth Mfpatw;wpd; 

xt;nthU 9 khtl;lq;fspYk; jk;Gj;Njfk> nkjphpfphpa> upf;fpyf];fl> jk;Gs;s> 

njy;njdpa> ntypkl> gpgpy> f`tj;j> kw;Wk; fuznty Mfpa ,lq;fspYs;s 

9 js itj;jparhiyfspy; Gjpa eph;khzq;fspd; tbtikj;jy; kw;Wk; kjpg;gPL 

nra;jy;. 

 M.  kj;jp> tl kj;jp kw;Wk; Cth Mfpa khfhzq;fspd; jk;Gj;Njfk> nkjphpfphpa> 

upf;fpy];fl> jk;Gs;s> njy;njdpa> ntypkl kw;Wk; gpgpy Mfpa ,lq;fspd; js 

itj;jparhiyfspy; Gjpa fopTePh; Kiwikfis tbtikj;jy; kw;Wk; kjpg;gPL 

nra;jy; my;yJ jw;NghJs;s fopTePh; Kiwikfis GJg;gpj;jy;.

 ,.  jk;Gj;Njfk> nkjphpfphpa> upf;fpy];fl> jk;Gs;s> njy;njdpa> ntypkl> 

gpgpy> f`tj;j kw;Wk; futndy;y Mfpa ,lq;fspYs;s xt;nthU js 

itj;jparhiyfspYk; msit mstPLfis Nkk;gLj;jy;/ GJg;gpj;jYf;fhd 

kjpg;gPLfs;.

 <.  fSj;JiwapYs;s Rfhjhu NritfSf;fhd Njrpa epWtdk; kw;Wk; Nky;> 

njd;> fpof;F> tlf;F kw;Wk; tlNky; khfhzq;fspd; 5 gpuhe;jpa gapw;rp 

epiyaq;fSf;fhf msit mstPLfis Nkk;gLj;jy; kw;Wk;/ my;yJ kPs;Nehf;fy; 

kw;Wk; ,w;iwtiuahf;fy;/ GJg;gpj;jy;fSf;fhd kjpg;gPLfs;.

 c.  9 js itj;jparhiyfspy; NIHS kw;Wk; 5 RTS Mfpatw;wpy; milahsk; fhzg;gl;l 

Rfhjhu trjpfSf;fhd rptpy; Ntiyfspd; eph;khzk;/ Gzh;eph;khzk;/ GJg;gpj;jy;. 
midj;J NtiySf;F tpiykDjhuUf;F cjtp toq;fy;> gz;lq;fs; kw;Wk; 

Nritfspd; ngWifahdJ ADB ,d; ngWif topfhl;bfs; kw;Wk; nfhs;iffspd; 

mbg;gilapy; mike;jpUf;Fk;. 

 C.  eph;khz fhyfl;lj;jpd;NghJ eph;khzk;> Nkw;ghh;itaply; kw;Wk;  fz;fhzpj;jy; 

Nritfis toq;fy;.

 v.  g+h;j;jp nra;ag;gl;l midj;J Mtzq;fisAk; xg;ge;j Mtzq;fspy; 

Fwpg;gplg;gl;Ls;s epge;jidfspd; gpufhuk; midj;J mq;fPfhpf;fg;gl;l 

Mtzq;fSld; chpj;jhd itj;jparhiyfspd; kUj;Jt mj;jpal;rfh;fs; kw;Wk; 

gzpg;ghshplk; xg;gilj;jy;. 

3.  gzpxJf;fPl;bd; epajpf; Fwpg;Gf;fs; kw;Wk; Vida chpj;jhd tpguq;fs; Mfpad fPNo 

toq;fg;gl;Ls;s njhlh;Gfspy; fhzyhk;. 

 https://www.adb.org/projects/51107-002/main#project-tenders

 https://hsep.lk/index.php/work-with-us/tenders

4.  gzpxJf;fPl;bd; kjpg;gPL nra;ag;gl;Ls;s MFnrythdJ 275>715>900.00 (,ilepfo;Tfs; 

+ Vw;Gila thpfs; mlq;fyhf) ,yq;if &ghthFk;. 

5.  Njitg;gLk; Nritfis toq;Ftjpy; mth;fspd; Mh;tj;ij toq;FkhW jFjpAs;s 

crhj;Jiz epWtdq;fs; miof;fg;gLfpd;wd. 

6.  Mrpa mgptpUj;jp tq;fpapdhyhd ADB fld; ngWdh;fSf;fhd ngWif xOq;Ftpjpfspy; 

Rl;bf;fhl;bAs;s eilKiwfSf;fikthf crhj;Jiz epWtdnkhd;W njhpT 

nra;ag;gLk;. 

 Mh;t ntspg;ghl;il rkh;g;gpg;gjw;fhd miog;G:

7.  2022 khh;r; 30 Mk; jpfjpad;W my;yJ mjw;F Kd;duhf fPNo Rl;bf;fhl;lg;gl;Ls;s 

Kfthpf;F Mrpa mgptpUj;jp tq;fpapd; crhj;Jiz Kfhikj;Jt Kiwik %yk; 

my;yJ td;gpujpahf Mh;t ntspg;ghlhdJ rkh;g;gpf;fg;glyhk;. 

  td;gpujp rkh;g;gpj;jYf;fhdJ: (1) Obtain the template for Expression of Interest for  rms 
at Documents for Recruitment of Firms and individual Consultants by Executing Agencies| 
Asian Development Bank (adb.org), kw;Wk; (2) jghYiwnahd;wpy; gpd;tUkhW njspthf 

Fwpg;gpl;L jahhpj;J fPNo toq;fg;gl;Ls;s Kfthpf;F rkh;g;gpf;fTk;. “Expression of 
Interest for Design and Supervision Consultancy Firm for Infrastructure Development – C 
3 (AF)” 

8.  njhpT nra;jy; jfTj;jpwd;: jFjpj;jd;ik> njhopy;El;g mDgtk; (nghJthd mDgtk;> 

epfuhd gzpxJf;fPLfspd; mDgtk;> Gtpapay; mDgtk; kw;Wk; Kfhikj;Jt mDgtk;) 

mZFKiw kw;Wk; nrad;Kiwj;jd;ik> epajpf; Fwpg;Gf;fSf;fhd fUj;Jiufs; 

kw;Wk; tuTnryTj; jpl;lk;. 

9.  Mh;t Kuz;ghL:  tsKs;s crhj;Jizahsh;fs; Mrpa mgptpUj;jp tq;fpapd; fld; 

ngWeh;fSf;fhd ngWif xOq;FtpjpfSf;fhd chpj;jhd gphpTfis 

ghh;itapl;l mitfSf;fhf mike;njhOfy;.

10.  Nkyjpf jftiy gpd;tUkhW ngw;Wf; nfhs;syhk;:

 jghy; Kfthp: nraw;wpl;lg; gzpg;ghsh;>

 Rfhjhu Kiwik mgptpUj;jp nraw;wpl;lk; (Nkyjpf epjpaply;)>

 3/19, fpd;rp tPjp>
 nfhOk;G-08> ,yq;if.

 kpd;dQ;ry; Kfthp: pmu@hsep.lk
 njhiyNgrp:  +9411 269  7163/+94 112 056 535
 njhiyefy;:  +94 11 269 7163

Mh;t ntspg;ghl;bw;fhd miog;G
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ேநர� மக்கள் வாக்க�ப்பு மூலம் நைடெப-
றும் இந்த ேதர்த�ன் முதல் சுற்று வாக்குப்ப-
�வு வரும் ஏப்ரல் 10ம் �க�யும், ஏப்ரல் 24ம் 
�க� இரண்டாம் சுற்று வாக்க�ப்பும் நைட-
ெபறும் என அ��க்கப்பட்டு அதற்கான 
ஆயத்தங்களும்  ேவட்பு மனுத் தாக்கல்கள்,  
�ரசாரங்கள் என்பன ஆரம்�த்து �ட்டன.

முதல் சுற்று வாக்க�ப்�ல் எந்த ேவட்ப்பா-
ளரும் 50%இற்கும் ேமற்பட்ட ெபரும்பான்-
ைமைய ெபற�ல்ைலயானால் அ� கூ�ய 
வாக்குகைள ெபற்ற முதல் 2 ேவட்பாளர்கள் 
இரண்டாவது சுற்�ற்கு ெத�வா� அவர்க-
�ல் ஒருவர் ஜனா�ப�யாவார். 

இரண்டாம் உலகப்ேபா�ன் �ன்னரான 
�ரான்�ன் முதல் ஜனா�ப� சார்ள்ஸ் � 
ேகால் (Charles de Gaulle) இனால், 1958ம் 
ஆண்டு நைடமுைறப்படுத்தபட்ட நாட்�ன் 
5வது கு�யரசு அர�யலைமப்�ன்,ேதர்-
தல்கள் நைடமுைற சட்டத்�ன்  �ரகாரம், 
�ரான்�ல் நைடெபறும் அைனத்து ேதர்தல்க-
�லும் இரண்டு சுற்று வாக்குப் ப�வு நைட-
முைறப் படுத்தப்பட ேவண்டும் என்பதும்,  
பத��ல் இருக்கும் ஒருவர் இரண்டாவது 
முைறயாகவும் அேத பத�க்கான ேதர்த�ல்  
ேபாட்��ட மு�யும் என்பதும் நைடமுைற.

அதன�ப்பைட�ல் கடந்த 2017ம் ஆண்டு 
நைடெபற்ற ேதர்த�ல் ெத�வா� தற்ேபாது 

நாட்�ன் தைலவராக பத� வ�க்கும், ஒரு 
ைமய வலதுசா�யாக   தன்ைன �ைல �றுத்-
தும் இம்மானுேவல் மக்ேரான் (Emmanuel 
Jean-Michel Frederic Macron), கடந்த ேதர்த-
�ல் இரண்டாவது சுற்�ற்கு முன்ேன� மக்-
ேரானுக்கு சவாைல ஏற்படுத்�ய  ��ர   வல-
துசா�ய கட்�யான Rassemblement National 
இன்  ம�ன் லு ெபன்(Marrine Le Pen) உட்பட 
பலர் இந்த ேதர்த�ன்ேவட்பாளர் பட்�ய-
�ல் இடம்ெபறவுள்ளனர்.  

கடந்த 2012ம் ஆண்டு முதல் 2017ம் ஆண்-
டுவைர �ரான்�ன் ஜனா�ப�யாக இருந்த 
Francois Hollande இன் ேசாச�ச அரசாங்-
கத்�ன் �ற்பகு��ல் ஒரு ெபாருளாதார 
பட்டதா�, வங்� அ�கா� ேபான்ற �ரபலத்-
�ன் அ�ப்பைட�ல் �� அைமச்சராக்கப் 
பட்ட,ேதர்த�ல் முன் அனுபவம் எதுவும் 
அற்ற,இமானுேவல் மக்ேரான் கடந்த ஜனா-
�ப�த் ேதர்த�ல் ஒரு ேவட்பாளராக, களம் 
இறங்� இறு�ச் சுற்�ல் 66.06% �தமான 
வாக்குகைளப் ெபற்று நாட்�ன் தைலவரா� 
இருந்தார். அவ�ன் ஆளுைமைய, அவர் 
எ�ர் ெகாண்ட  ஏற்ற இறக்கங்கைள, ப�-
ேசா�க்கும் ஒரு களமாகேவ  இந்த ேதர்தல் 
அைமயப் ேபா�றது எனலாம்.

இடதும் இல்ைல வலதும் இல்ைல தான் ஒரு 
ைமயவா� என �ரகடனப் படுத்�க்ெகாண்டு 
ஒரு இளம் ஜனா�ப�யாக ேதர்ந்ெதடுக்கப் 

பட்ட  மக்ேரா�ன் பத�க்காலம் ஐந்து வரு-
டங்கைள அண்�த்துக் ெகாண்�ருக்�றது. 

�ரான்ைசச் சுற்��சும்  அர�யல் காற்று 
மக்ேரா�ன் பத�க் காலத்�ல் ஆழமான மாற்-
றங்களுக்கும், எ�ர்பாராத �க்கல்களுக்கும்  
உட்பட்டு பல சவால்கைள எ�ர்ெகாண்டது. 

பத� ஏற்ற �ல மாதங்க�ேலேய இமானு-
ெவல் மக்ேரா�ன் ெபாருளாதார �ர்�ருத்த 
முன்ெனடுப்புக்கள் அவர்  முன்ெமா�ந்த 
பு�ய ஓய்வூ�யத் �ட்டம் அவற்�ற்ெக�ரான   
மஞ்சள் அங்� இயக்கம்,அந்த இயக்கத்தவர்-

க�ன் பலத்த ெதாடர் ேபாராட்டங்கள், 
இஸ்லா�ய பயங்கரவாத தாக்குதல்கள், 
அதைன மு�ய�க்க நாட்�ன் மதச்சார்-

�ன்ைம ேகாட்பாட்டு நைடமுைறைய  
வலுப்படுத்த மக்ேரான் எ�ர்ெகாண்ட 

சவால்கள், இறு�யாக  Covid-19 
ெதாற்றுேநாய், என்பன ெதாடராக 
மக்ேரா�ன் பத�க் காலத் தட்ைட 

கன�யாகேவ  �ைறத்�ருந்தன.
இந்த  �ைல�ல் இரண்டாவது ேதர்தைல-

யும் எ�ர்ெகாள்ளத் தயாராகும் அவர் கடக்க 
ேவண்�ய பல சவால்கள் �ைறயேவ உள்ள-
தாகவும்,ஒட்டு ெமாத்த நாட்டு மக்க�ல் அ�-
கமானவர்கள் எனப்படும் நடுத்தர வர்க்கத்த-
வ�ன் ெவறுப்ைப �ைறயேவ சம்பா�த்து 
�ட்டார் மச்ேரான் எனவும் கருத்து ெவ��-
டு�ன்றனர் ��ர வலது சா�ய  ஆய்வாளர்-
கள்.

மற்ெறாரு ேதர்தைல மக்ேரான் சந்�க்க 
ேவண்டுமானால் அவர் தாண்டேவண்�ய  
தைடகள் பல உள்ளன என்பேத யதார்த்தம். 
��யைமச்சராக இருந்த ஒருவர்   ஜனா�ப� 
ஆனவுடன் முதல் நடவ�க்ைகயாக  நாட்�ன்   
ெபாருளாதாரத்ைத ேமம்படுத்தேவ முயல்-
வார் என்�ற உலக நடப்புக்கு அைமய �� 
ெநருக்க��ன் ���ல் இருந்த �ெரஞ்சு 
ெபாருளாதாரத்ைத �ட்ெடடுப்ப�ல் அவர் 
உறு�யாக இருந்தார். ஆனால் துர�ர்ஷ்டவ-
சமாக, அவர் �ெரஞ்சு ெதா�லாள வர்க்கத்-
�ன�ைடேய உள்ள சமத்துவ�ன்ைமைய 
கவ�க்க தவ��ட்டதால் “பணக்காரர்க�ன் 
ஜனா�ப�” என்�ற �மர்சனத்ைத அ�க்க� 
எ�ர்ெகாள்ள ேவண்� ஏற்பட்டது.. 

நவம்பர் 17.2018 அன்று எ�வாயுக்க�ன் 
கு�ப்பாக �சல் வ�கைள உயர்த்தும் மக்ேரா-
�ன் மு�ைவ எ�ர்த்தது மஞ்சள் அங்� (The 
Jilet Jaunes)ேபாராட்டங்கள் என்�ற நாமக-

ரணத்துடன் முதன்முத�ல் மக்ேரானுக்கு 
எ�ரான ஆர்ப்பாட்டங்கள்  ஆரம்�க்கப் 
பட்டன. நாட்�ன் நடுத்தர வர்க்கம், கு�ப்பாக 
�ழ்-நடுத்தர வருமானம் ெபறும் ெதா�லாளர்-
கள், வருமான சமத்துவ�ன்ைமைய உருவாக்-
கப் ேபா�றது இந்த வ� உயர்த்தல் எனத் ெத�-
�த்து  ஒரு கூட்டமாக ஒன்றுபட்டனர், . இந்த 
ஒன்று கூடல் �ன்னர் மக்ேரா�ன் பு�ய ஓய்வூ-
�யத் �ட்ட முன்ெமா�வு உட்பட பல்ேவறு 
�ரச்�ைனகைள முன்�றுத்�யதான அரச 
எ�ர்  ேபாராட்டங்களாக �ர� ச�க்கழைம 
ேதாறும் முன்ெனடுக்கப்பட்டது’இந்த வாராந்-
�ர ேபாராட்டத்�ற்கு ெபரும் அள�ல் மக்கள் 
ஆதரவு இல்ைல என்றாலும், பல்ேவறு அர-
சுக்கு எ�ரான மக்கள் நலன்சார் முழக்கங்க-
ளால் அதன் ��ரம் அ�க�த்தது.

இந்த மஞ்சள் அங்�ப்ேபாராட்டங்க�ல் 
வன்முைறயாளர்கள் நுைழந்து �று,ெபரு 
முதலா�க�ன் ெசாத்துக்களுக்கு ெபரும் 

ேசதம் �ைள�த்ததும் இந்த வன்முைறகைள 
அடக்க காவல்துைற எ�ர்வன்முைறைய �ர-
ேயா�த்ததும் மக்ேரான் அரசுக்கு ெநருக்க�-
�ன் உச்சத்ைத ஏற்படுத்�யது.

ஒரு தாராளவாத, சர்வேத�யவா�-
யாக தன்ைன ெவ�ப்படுத்�க் ெகாண்ட 
மக்ேரான், ��ர வலதுசா�க�ன்  கண்-
ேணாட்டங்கைளயும் தாராளமாகேவ ெவ�ப்-
படுத்�யதால் �ரான்�ல் வளர்ந்து வரும் 
முஸ்�ம் மக்கள் ெதாைகக்கு அது மைறமுக 
எ�ெரா�யாக அைமந்தது. ெசப்டம்பர் 2020 
இல் ஒரு உைர�ல், "இஸ்லா�யம் ஒரு  ��-
�ைனவாதம்" என்று  ெத��த்த கருத்தானது 
ெபரும் சர்ச்ைசைய ஏற்படுத்� மக்ேரா�ன் 
அர�யலுக்கு ேமலும் �க்கைல அ�க�த்தது. 
�ரான்�ன் மதச்சார்பற்ற ம�ப்புகைளப் பாது-
காப்பதற்காகேவ தான் அப்ப�யான கருத்ைத 
ெவ�ப்படுத்�யதாக மக்ேரான் தரப்�ல் 
�ளக்கம் அ�க்கப்பட்டது.இந்த ேவைள�-
ேலேய ஒக்ேடாபர் 16 அன்று, பள்� ஆ��ய-
ரான சாமுேவல் பாட்� என்பவர், முஹம்மது 
ந��ன் கார்ட்டூன் படங்கைள தனது மாணவர்-
களுக்குக் காண்�த்து  கருத்து சுதந்�ரம் பற்� 
பாடம் நடாத்�யதற்க்காக தைல துண்�க்கப்-
பட்டு ெகாைல ெசய்யப்பட்டார். மக்கள் மத்-
��ல் ெபரும் ெகாந்த�ப்ைப ஏற்படுத்�ய 
இந்த இஸ்லா�ய பயங்கரவாத தாக்குதைல 
அடுத்து இஸ்லா�ய ���ைனவாத எ�ர்ப்பு  
மேசாதா என்று அைழக்கப்படும் 'கு�யரசுக் 

ெகாள்ைககளுக்கான ம�யாைதைய வலுப்ப-
டுத்துதல்' மேசாதா �ெரஞ்சு நாடாளுமன்றத்-
�ல் அ�முகப்படுத்தப்பட்டது.

இந்த மேசாதா முஸ்�ம் நாடுக�ல் இருந்து 
கடுைமயான எ�ர்ப்ைபப் ெபற்று �ெரஞ்சு 
தயா�ப்புகள் புறக்க�க்கப் பட ேவண்டும் 
என்�ற ேகாசத்ைத எழுப்� �ன்றன,. ஒரு 
ைமயவா��டம் இருந்து �ைச�ருப்பல்கள் 
ெவ�ப்படு�ன்றன எனவும், �ரான்�ல் உள்ள 
முஸ்�ம் மக்கைள அச்சுறுதத்து�ன்றன மக்-
ேரா�ன் நடவ�க்ைககள் எனவும் எ�ர் �மர்ச-
னங்கள் எழுந்தன. இைவ யாவும் தனது ெசல்-
வாக்ைக தக்கைவத்து ெகாள்வதற்க் காகவும், 
��ர வலதுசா� வாக்காளர்கைள கவர்ந்�ழுக்-
கும் அர�யல் தந்�ரம் என்றும் �மர்சனங்கள் 
முன் ைவக்கப்பட்டன.

இதன் சூடு  த�யும் முன்னேர COVID- 19 
ெபரும் ெதாற்று உலைகத் தாக்க ஆரம்�த்தது,-
இதனால் �கவும் பா�க்கப்பட்ட நாடுக�ல் 

�ரான்சும் முன்ன��ல் இருந்து ெபரும் உ�-
�ழப்புக்கைளயும் பா�ய ெபாருளாதார ெநருக்-
க�கைளயும் எ�ர்ெகாண்டது, எ�ர் ெகாண்டு 
ெகாண்�ருக்�றது. .

இதன் தாக்கம் 2022 ஆம் ஆண்�ற்குள் 
�ரான்�ன் ேவைல�ன்ைம ��தத்ைத 7% 
க்கும் �ேழ ெகாண்டு வருேவன் என்�ற  மக்-
ேரா�ன் இலக்ைகயும் தைடப் படுத்�யுள்ளது.  
அவரது பத�க்காலத்�ல் ஏற்பட்ட இயற்ைகத் 
தைடயான இந்த ெதாற்�ன் தாக்கம் கடந்த 
ஆண்�ல் எடுக்கப்பட்ட அவரது ஒப்புதல் 
ம�ப்�ட்�லும் ெபரும் �ழ்ச்�ைய ஏற்படுத்�  
40%க்கும் �ேழ ெகாண்டு ெசன்றுள்ளது.

�ரான்�ன் பல பகு�க�ல் கட்டாய தடுப்-
பூ�கள் மற்றும் முக்�ய ெபாது இடங்களுக்கு 
ெஹல்த் பாஸ் எடுத்துச் ெசல்ல ேவண்�யதன் 
அவ�யம் என்பவற்�ற்கு எ�ராகவும்  பரவ-
லான ேபாராட்டங்கள் ெவ�த்துள்ளன. 

இந்த இக்கட்டான  சூழ�ல் இரண்டாவது 
தவைணக்கு தயாராகும் மக்ேரான், நாட்�ன் 
ெபாருளாதாரத்ைத புத்து�ர் ெபறச் ெசய்வ-
தற்கான ெவ�ப்பைடயான பல �ட்டங்க-
ைளக் ெகாண்டுள்ளார் எனவும் 100 �ல்�யன் 
யூேரா �ட்புத் �ட்டத்ைத ெசயல்படுத்துவதன் 
மூலம் வ�கங்கள் மற்றும் ெதா�ல்கைள 
பாதுகாப்பதற்கான அர�ன் தைல�டு அவரது 
உத்�க�ல் அடங்கும் எனவும் அரசாங்கத்�ன் 
சார்�ல் ெசால்லப்படு�றது.
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ெவற்றி ெபறுவாரா
மக்ேரான்..?

கடல்மட்டத்��ருந்து 5550 �ற்றர் உயரத்-
�ல் காணப்படும் புெராெடாஃப்ட் பகு�யா-
னது ஆறு ��வுகைளக் ெகாண்டது. அ�ல் 
பூச்�ெகாட என்பது ஒரு ��வாகும். இந்த 
�ரேதசமானது, நுவெர�யா கண்� �ரதான 
பாைத��ருந்து சுமார் 22 �ேலா�ற்றருக்கு 
அப்பால் அைமந்துள்ள ஒரு கஷ்டப்�ர-
ேதசமாகும். இங்குள்ள மக்கள் ேத�ைலக் 
ெகாழுந்து ப�ப்பைதயும் �வசாயம் ெசய்-
வைதயும் �ரதான ெதா�லாகக் ெகாண்டுள்-
ளனர்.

பலரது கால்க�ல் பாத� 
இல்ைல, �டுக�ன் அரு�லும் 
நைடபாைத�லும் துர்நாற்றத்து-
டனான �ர் ெசல்�ன்றது. �லர் 
�ள்ைளகைள தூக்�க்ெகாண்டு 
ஆறுகைள ேநாக்�ச் ெசல்�ன்-
றனர். அவ்வ�யால் ெசல்லும் 
�லர் மூக்ைக மூ�யவாறு ெசல்-
�ன்றனர். இதைன அவதா�த்த 
நாம், அரு�லுள்ள புெராெடாப்ட் 
த�ழ் �த்�யாலயத்�ன் அ�பர் 
�ர�ப்குமா�டம் �ன�ேனாம்.

இங்குள்ள ெபரும்பாலான 
மக்கள் தங்கள் மலசலகூட 
ேதைவக்காக, ஆறுகள், வயல்-
கள் ேபான்ற ெபாது இடங்கைள 
பா�ப்பதாக அவர் கூ�னார். 
�டுக�ல் இவ்வாறு பழ�ய �ள்-

ைளகள், பாடசாைலக்கு வருைகத-
ரும்ேபாது அங்கும் ஆறுகைள 
நா�ச்ெசன்றுள்ளனர். �ன்னர் 
அ�பர் அப்�ள்ைளகளுக்கு 
கூ�ய அ�வுைர�ன் 
�ன்னர் அப்�ள்ைளகள் 
பாடசாைல மலசலகூ-
டங்கைள பா�ப்பதாகக் 
கூ�னார்.

அம்மக்க�ன் மலசல-
கூட பாவைன ெதாடர்-

பான �டயங்கைள ேமலும் அ�ந்துெகாள்ள 
�ராமத்�ற்குள் நுைழந்தேபாது, உைடந்த 
கட்�டங்களுக்கு முன்னால் காணப்படும் 
ஒருப�க்கட்�ல் ராமசா� பாலமுர� என்ற 
ஒருவர் அமர்ந்�ருந்தார். தான் நாட்டாைம-
ெதா�ல் ெசய்வதாகவும் தமது மலசலகூடம் 
மைழகாரணமாக சுமார் ஐந்தாறு வருடங்க-
ளுக்கு முன்னர் உைடந்து ச�ந்து �ட்டதா-
கக் கு�ப்�ட்டார். அப்ப�யா�ன் தற்ேபாது 
மலசலகூட பாவைனக்கு என்ன ெசய்�ன்�ர்-
கள் எனக்ேகட்ேடாம். தூரத்ேத ஒருமரக்க-
�த் ேதாட்டத்ைதக் காண்�த்த பாலமுர�, 

அதற்கு�ழ் ஒரு ஆறு ெசல்வதாகவும் அது 
மைறவாக உள்ளதால் அங்கு ெசன்று மலச-
லகூட ேதைவகைள �ைறேவற்�க் ெகாள்-
வதாகவும் கூ�னார். அவரது மைன� 
மற்றும் இரு�ள்ைளகளும் இவ்வாேற 
ெசய்�ன்றனர்.

இவ�டம் ேப��ட்டு அந்த ஆற்ைற 
ேநாக்�ச் ெசன்ேறாம். அங்கு ஐந்து �ள்-
ைளக�ன் தந்ைதயான கந்ைதயா கமல்ஹா-

சன், ஆற்�ல் மலம் க�த்த தன் �ள்ைளைய 
கழு�க் ெகாண்�ருந்தார். ெத�ந்த சுத்த-
மான அந்த �ர் ெகாத்மைல ஓயா, ரம்ெபாைட 
�ர்�ழ்ச்� என இலங்ைக�ன் �ரதான �ர்�-
ைலகளுடன் கலக்�ன்றன. ஏன் இவ்வாறு 
ஆற்று��ல் மலம்க�க்�ன்�ர்கள் என அவ�-
டம் ேகட்டேபாது, தமக்கு மலசல கூடேம் 
இல்ைல என்றும் அதைன அைமத்துக்ெகாள்-
வதற்கான �லம் இல்ைலெயன்றும் கூ�னார்.

இவ்வாறு ேப�க்ெகாண்�ருந்த சந்தர்ப்பத்-
�ல், மரக்க�த் ேதாட்டத்�ல் கரட் �ழங்கு-
கைள ப�த்துக்ெகாண்டு ஆற்ைறத் தாண்� 
வந்தார் சாந்�.இவர் கு�ப்�ட்ட �டயம் 
�கவும் பாரதூரமானது. அதாவது, �லருக்கு 
மலசலகூடம் இருந்தும் முைறயான கு�கள் 
இல்ைல. அவற்ைற காண்க�ல் ெசல்ல 
�ட்�ருக்�ன்றனர்.

“இந்த�ைர ெதாட்டுத்தான் மரக்க� 

ெசய்ைக ேமற்ெகாள்�ன்ேறாம். அேதமரக்க-
�ைய �ன்னர் சாப்�டு�ன்ேறாம். இதனால் 
ேநாய்தாேன வரு�ன்றது?” என்று தனது 
ஆதங்கத்ைத ெவ�ப்படுத்�ய சாந்�, அவ்வா-
றான இடங்கைளயும் எமக்குக் காண்�த்தார்.

அதற்கரு�ல் வ�த்த 65 வயதான ஐயன் 
கணப� எம்�டம் இவ்வாறு கூ�னார். 
“எமக்கு மலசலகூடம் உள்ளது. மைழக்கா-
லத்�ல் �ைறந்து �ட்டுக்குள் வந்து�டும். 
நாற்றம் தாங்க மு�யாமல் �ட்ைட மூ�-
�ட்டு நாங்கள் ெவ�ேய ஓ� �டுேவாம். 
கு��ைறந்து �ட்டதால் மலசலகூட 
க�ைவ காணுக்குள் �றந்து �ட்டுள்ேளாம்“ 
என இைலகுைழகளால் மைறந்து காணப்ப-
டும் காைன எம்�டம் காண்�த்தார். அதற்-
கரு�ல் க�வுகளுடன் பல�ர்க்குழாய்களும் 
காணப்பட்டன. அது கு��ர் என்பைத 
கணப��டம் ேகட்டு உறு�ப்படுத்�க் 
ெகாண்ேடாம். அவ்வாறா�ன் அந்த�ரும் 
க�வு�ரும் ஒன்றாக கலக்கும் சாத்�யம் 
உண்டல்லவா என கணப��டம் ேகட்-
ேடாம்.“என்ன ெசய்ய அம்மா? இரண்டு �ரும் 
கலந்தாலும் எமக்கு ெத�யாது. அைதத்தான் 
கு�க்�ன்ேறாம்“ என்றார் ஆதங்கத்துடன்.

சாதாரணமாக மலசலகூடகு�கள் 3 அ�-
ஆழம், 8 அ��ளம், 8 அ�அகலத்�ற்கு 
ெவட்டப்படேவண்டுெமன்பைத ெபா��-
யலாளர் �ருெவங்கேடஷ்வரன் ச��டம் 
ேகட்டு உறு�ப்படுத்�க் ெகாண்ேடாம். 
அத்ேதாடு, அைவ ெகாங்��ட்�னால் 
மூடப்படேவண்டும். ஆனால், இங்கு 
பலரது கு�கள் த�கள், பாக்கு மட்ைடகள், 
ெவற்றுப் ைபகள் ேபான்றவற்றால் மூடப்-
பட்டு காணப்பட்டன. அந்த கு�கைள 
நாம் அரு�ல் ெசன்றுபார்த்தேபாது அங்கு 
புழுக்கள் �ைறந்து, ஈக்கள் ெமாய்த்து, 
அரு�ல் ெநருங்க மு�யாத ேதாற்றத்�ல் 
காணப்பட்டன. மைழக்காலத்�ல் இைவ 
�ரம்� வ�ந்து ேநர�யாக சுற்றுச்சூழலுக்கு 
ெசல்வது, பா�ய ஆபத்ைத ஏற்படுத்தும் 
ெசயற்பாடாகும்.
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ஐேராப்பாவின் உயிர் நாடிகளில் ஒன்றான, 
சர்வாதிகாரத்தின் பிதாமகன் அேடால்ப் கி-
ட்லைரேய கிறங்க ைவத்த பாரிஸ் நகரின் 

ைமயப் பகுதியில் அைமந்துள்ள எலிேச அர-
ண்மைன (Palais de Elysee) எனப்படும் பிரான்ஸ் 
குடியரசின் ஜனாதிபதிகள் வாசஸ்தலம் புதிய மாறு-
பட்ட குடியிருப்பாளர் ஒருவைர எதிர்ெகாள்ளப்ேபா-
கிறதா...? அல்லது ஏற்கனேவ ஐந்து  
வருட ஒப்பந்தத்துடன்  கடந்த 2017ம் 
ஆண்டு ேம மாதம் குடிவந்தவரின் 
வாடைக ஒப்பந்தம் புதுப்பிக்கப்படப் 
ேபாகிறதா...? என்கிற ேகள்வி-
க்கான பதிைல அண்மித்துக் 
ெகாண்டிருக்கிறது, அந்த நாட்டு 
மக்கைளப் ேபால.. பிரான்ஸ் 
நாடு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு 
ஒருமுைற அங்ேக நைட-
ெபறும் நாட்டின் அதிபர் 
ேதர்தைல வரும் ஏப்ரல் 
மாதம் (April 2022) வழைம 
ேபான்ற இரண்டு சுற்று-
க்களாக சந்திக்க தயாரா-
கிக் ெகாண்டிருக்கிறது.

மனித வாழ்க்ைகயும் இயற்ைகயும் ஒன்ேறாெடான்று பின்னிப்பிைணந்தது. 
அதிலும் இயற்ைகயின் ஒட்டுெமாத்த அழைகயும் அள்ளிப்பருகினாற்ேபால 
காணப்படும் இலங்ைகயின் மைலப்பாங்கான பிரேதசங்கைளக் காணவும், 

அங்குவீசும் சுத்தமான காற்ைற சுவாசிக்கவும், பாய்ந்ேதாடும் நீரில் குளிக்கவும் 
வருடாந்தம் சுமார் 2 மில்லியன் சுற்றுலாப்பயணிகள் இலங்ைகக்கு வருகின்றனர். 
ஆனால், உள்நாட்டில் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதி மக்கள் மாத்திரம் சுத்தமான காற்ைற 
சுவாசிக்க முடியாமல், சுத்தமான குடிநீைர பருக வசதியில்லாமல் சுகாதாரமற்ற 
வாழ்க்ைகைய வாழ்ந்து ெகாண்டிருக்கின்றனர் என எம்மில் எத்தைன ேபருக்குத் 
ெதரியும்? இதுபற்றி ஆராய, இன்டர்நியுஸ் ஏர்த் ேஜர்னலிஸ் ெநட்ேவர்க்கின்,
சுற்றுச்சூழல் ெதாடர்பான நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் பங்களிப்புடன் மைலயகத்தின்
புஸல்லாவ புெராெடாஃப்ட் என்ற பிரேதசத்திற்குச் ெசன்ேறாம். 

யார்
ெபாறுப்பு ?

ைளகள், பாடசாைலக்கு வருைகத-
ரும்ேபாது அங்கும் ஆறுகைள 
நா�ச்ெசன்றுள்ளனர். �ன்னர் 
அ�பர் அப்�ள்ைளகளுக்கு 

ெபாறுப்பு

அதற்கு�ழ் ஒரு ஆறு ெசல்வதாகவும் அது 
மைறவாக உள்ளதால் அங்கு ெசன்று மலச-
லகூட ேதைவகைள �ைறேவற்�க் ெகாள்-

சன், ஆற்�ல் மலம் க�த்த தன் �ள்ைளைய 
கழு�க் ெகாண்�ருந்தார். ெத�ந்த சுத்த-
மான அந்த �ர் ெகாத்மைல ஓயா, ரம்ெபாைட 
�ர்�ழ்ச்� என இலங்ைக�ன் �ரதான �ர்�-
ைலகளுடன் கலக்�ன்றன. ஏன் இவ்வாறு 
ஆற்று��ல் மலம்க�க்�ன்�ர்கள் என அவ�-

கலாவர்ஷ்னி கனகரட்ணம்...

ேகாைவ நந்தன்
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ந்�யன் ஒ�ல் கம்ப� (IOC) ெவள்-
�க்�ழைம நள்�ர��ருந்து இரண்-
டாவது தடைவயாகவும் ெபற்ேறா�-
யப் ெபாருள்க�ன் �ைலைய 

அ�க�த்�ருக்�றது. இதன்ப� 92 ஒக்ேடன் 
ெபற்ேறால் �ைல 204 ரூபாவாகவும் �ச�ன் 
�ைல 139 ரூபாவாகவும் அ�க�க்கப்பட்டுள்-
ளது. இலங்ைகப் ெபற்ேறா�யக் 
கூட்டுத்தாபனம் இந்த இரு 
�ைலய�க�ப்புகைளயும் ெசய்ய�ல்ைல. 
ஆனால் இது எவ்வளவு காலத்�ற்குத் 
ெதாடரும் சாத்�யம் உள்ளது என்பதும் ெத�ய-
�ல்ைல. 

எவ்வாறா�னும் ெவள்�க்�ழைம உள்ள 
�லவரத்�ன்ப� ெகாழும்பு மற்றும் அதன் 
புறநகர்ப்பகு�க�லுள்ள ெபரும்பாலான எ�-
ெபாருள் �ரப்பு �ைலயங்கள் எ�ெபாருள் 
ைக�ருப்புகள் இன்ைமயால் மூடப்பட்டுக் 
�டந்தன. எ�ெபாருள் பற்றாக்குைற ஏற்பட்ட-
ைமக்கு இறக்கும� �ரம்பல் உ�ய காலத்�ல் 
சந்ைதக்கு வராைம ஒரு காரணம். வாகன உ�-
ைமயாளர்க�ன் ��க் ெகாள்வனவு ((panic 
buying) ) மற்ெறாரு காரணமாகும். 

இப்ேபாது ஏற்பட்�ருக்�ன்ற இந்த �ைல-
ைமக்கு மூலாதாரக் கார�யாக அைமவது 
ெதாடர்ச்�யாக இலங்ைக அனுப�த்துவரும் 
ெடாலர் பற்றாக்குைறயாகும். இந்தப் பற்றாக்-
குைற �ைலைம�ைன ��ரமான இறக்கும-
�க் கட்டுப்பாடுகைள ��ப்பதன் மூலமும் 
சுற்றுலாத்துைறைய ஊக்கு�ப்பதன் மூலமும் 
சமா�த்து �டலாம் என உ�ய தரப்�னர் 
இன்னமும் நம்புவதாகத் ெத��றது. அவ்வா-
றான ஒரு சுய �ராக்கலுக்கான ஏற்பு �ைல�ல் 

இலங்ைகப் ெபாருளாதாரம் இல்ைல என்பது-
தான் கசப்பான உண்ைம.

ஏற்ெகனேவ சர்வேதச இைறைமக் கடன் 
தரப்படுத்தல் மட்டங்கள் �ழ்ச்�யைடந்-
துள்ள �ைல�ல் இலங்ைக�ன் கடன் 
மு�கள் �தான ேகள்� �ழ்ச்�யைடந்�ருக்-
�றது. உயர்ந்த வட்� �தங்கைள வழங்�ய 
ேபா�லும் அவற்�ன் �ைலகள் இரண்டாந்-
தரச் சந்ைதக�ேல  �ழ்ச்�யைடந்துள்ளன. 
எனேவ கடன் மு�கைளப்பயன்படுத்� �� 
�ரட்டுவ�ல் முடக்கம் �லவு�றது. சர்வேதச 
��ச் சந்ைதக�ேல வ�கக் கடன்கைளப் 
ெபறுவதற்கும் தர�றக்கம் ெசய்யப்பட்ட 
இைறைமக் கடன் தர�டல் தைடயாக 
உள்ளது. 

அவ்வாறு ெவ�நாட்டு வ��லான கடன்-
கைள இப்ேபாது ெபற்று �ைலைமையச் சமா-
�க்க எத்த�த்தாலும் �ண்ட கால ���ல் 
இக்கடன்சுைம எ�ர்காலத்�ற்கு ெகாண்டு 
ெசல்லப்படுவதால் இப்�ரச்�ைனக்கு இந்-
நடவ�க்ைக ஒரு ேபாதும் ஒரு �ர்வாக 
அைமய மு�யாது. மறுபுறம் நட்பு நாடுக�-
டம் இருபக்க கடன் உடன்ப�க்ைககைள 
ெசய்து �ைலைமைய சமா�க்க முைனந்தா-
லும் எவ்வளவு காலத்�ற்கு அக்கடன்கைள 

ெதாடர்ச்�யாகப் ெபறமு�யும் என்பதுடன் 
அவற்ைறயும் �ளச் ெசலுத்த ேவண்�ய எ�ர்-
காலக் கடப்பாடும் அ�க�க்கும். 

இது இலங்ைக�ன் �� �ைலைமைய 
ேமலும் �ர்க்கமான �தத்�ல் ேமாசமைட-
யச் ெசய்யுேமயன்� �வாரணங்கைள வழங்-
காது. �றுவய�ல் நாம் ப�த்த வருமுன் 
காப்பான் வரும்ேபாது காப்பான் மற்றும் வந்-
த�ன் காப்பான் என்ற மூன்று கதாபாத்�ரங்-
க�ன் கைதைய நாம் மறந்�ருக்க மு�யாது. 
ஒரு �ரச்�ைன வருமுன்னர் அதற்கான அ�-
கு�கைள அ�ந்து உ�ய புத்�சாது�யத்துடன் 
தடுப்பு நடவ�க்ைககைள ேமற்ெகாண்டு 
அதைனத் த�ர்ப்பது உத்தமம். அப்�ரச்-
�ைன வரு�றேபாது சுதாக�த்துக்ெகாண்டு 
�ேவகபூர்வமான நடவ�க்ைககைள ேமற்-
ெகாண்டு  அப்�ரச்�ைன�ன்  பா�ப்�� 
ருந்து பாதுகாப்புத் ேதட முைனவது மத்�-
மம். 

இதன்மூலம் குைறந்த பட்சப் பா�ப்புக-
ேளாடு தப்�ப் �ைழக்க மு�யும். ஆனால் 
�ரச்�ைன வந்த �றகும் அதைன இனங்-
காண மறுத்து அதற்கு க�ம்பு பூ� சமா�த்த 
�டலாம் என நம்பவது குருட்டுத்தனம். 
இவ்வாறான குருட்டுத்தனமான நம்�க்ைக-

களால் அ�ந்துேபான நாடுகள் பலவுண்டு. 
எ��ன்ற அடுப்�ல் �ர்�ரப்�ய ஒரு பாத்-
�ரத்�ல் �டப்பட்ட ஒரு நண்டு ஆரம்-
பத்�ல் ெவது ெவதுப்பான ��ல் ஆனந்த 
�ச்சல் ேபாடுவைதப் ேபால இப்�ரச்�ைன 
மூலம் இலாபம் சம்பா�க்க முற்பட்ட பலர் 
இப்ேபாது சூேட�ய ��ல் ெவந்து சாகும் 
நண்�ன் �ைலக்குத் தள்ளப்பட்�ருக்�-
றார்கள். உ�ய தற்காப்பு நடவ�க்ைககைள 
ேமற்ெகாள்ள காலம் தாழ்த்துவதன் காரண-
மாக  இலங்ைகப் ெபாருளாதாரத்�ல் இப்-
�ரச்சைனகள் ஏற்படுத்�யுள்ள �ண்டகாலப் 
பா�ப்புகைள குறு�ய காலத்�ல் �ர்த்து�ட 
மு�யாது               

இம்மாத ஆரம்பத்�ல் இலங்ைகக்கும் 
ஐேராப்�ய ஒன்�யத்�ற்கும் இைட�லான 
கலந்துைரயாட�ன்ேபாது இலங்ைக ��த்-
துள்ள இறக்கும�க் கட்டுப்பாடுகைள உட-
ன�யாகத் தளர்த்த ேவண்டுெமன கடும் 
அழுத்தம் �ரேயா�க்கப்பட்�ருக்�றது. 
ம�த உ�ைமக் க�சைனகள் ஒரு புற�ருக்க, 
சர்வேதச �யமங்கைள ம�த்து இலங்ைக 
��த்துள்ள இறக்கும�க் கட்டுப்பாடு-
கைள தளர்த்த ேவண்டும் எனக் ேகட்கப்பட்-
டுள்ளது. 

ேமற்குலக இராஜதந்��க�ன் வார்த்ைதப் 
�ரேயாகங்கள் �னா மற்றும் ரஷ்யா ேபான்ற 
நாடுக�ன் ராஜதந்�ரகைளப்ேபால கடுைம-
யானதாக இல்லா�ட்டாலும் அவற்ைற 
இலகுவானதாக எடுத்துக்ெகாள்ளக் கூடாது 
அவற்�ல் ெசால்லப்படும் �டயங்க�ன் 
உட்ெபாருைள ச�யாக இனங்கண்டு ெகாள்ள 
ேவண்டும். ஐேராப்�ய ஒன்�யம் இலங்-
ைகக்கு வழங்�யுள்ள GSP+ வ�ச்சலுைகைய 
தக்கைவத்துக்ெகாள்ள ேவண்டுமா�ன் அந்த 
இராஜதந்�ர வார்த்ைதப்�ரேயாகங்கைள 
�கத் ெத�வாகப் பு�ந்த ெசயற்படுவது அவ-
�யமாகும். 

இன்ைறய சூழ�ல் அச்சலுைகைய இழப்-
பது இலங்ைகக்கு மரண அ�யாக அைமயும். 
இறக்கும�க் கட்டுப்பாட்�ன் மூலம் இலங்-
ைக�ன் வர்த்தக �லுைவக் குைற�ைல-
�ைன குைறக்கலாம் அத்துடன் ெடாலர் 
ைக�ருப்புகைள ேச�க்கலாம் என ஒரு நாடு 
நம்பலாம். ஆனால் கு�த்த நாட்�ன் ஏற்றும-
�கைள வாங்கும் ஏைனய நாடுகள் கண்ணுக்-
குக் கண் என்று ப�ல் ெசயல்பாட்�ல் இறங்-
�னால் அ� �கப்பலமானதாக இருக்கும். 
இப்ேபாைதய �ைல�ல் சர்வேதச நாணய 
��யத்�ன் உத�கைளப்ெபற்று ெபாருளா-
தாரத்ைத காப்பாற்றுவேத ம�நுட்ப�க்க 
ஒேரெயாரு ெத�வாக இருக்க மு�யும்.

ஏென�ல் இப்ேபாது இன்னுெமாரு 
இ�யாக யுக்ேரன் நாட்�ன் �தான ரஷ்ய 
ஆக்�ர�ப்பு வந்து �ழுந்�ருக்�றது. 
நாக�க உல�ல் ஒரு ஜனநாயக நாட்ைட 
இராணுவ ஆக்�ர�ப்�ன் மூலம் ைகப்பற்ற 
முைனவைத ஏற்றுக் ெகாள்வதற்�ல்ைல. 
உடன�யாக ேநட்ேடா இ�ல் தைல�ட்டு 
உதவேவண்டும் என யுக்ேரன் ேகட்�ருக்�-
றது. ஆனால் அவ்வாறான ஒரு தைல�ட்ைட 
இராணுவ ���ல் ேநட்ேடா ெசய்யாது 
என்று ெத��றது. மாறாக கடுைமயான 
ெபாருளாதாரத் தைடகள் ஊடாக �டயத்-
ைதக் ைகயாள முைன�றது. 

எவ்வாறா�னும் இதன் ெபாருளாதாரப் 
பா�ப்புகள் உடன�யாகேவ உலக சந்ைத-
�ல் ெதன்படத் ெதாடங்�யுள்ளன. தங்கம் 
ெபற்ேறா�யம் உேலாகங்கள் என்பவற்�ன் 
�ைலக�ல் அ�க�ப்பு எற்பட்�ருக்�றது. 
அதன் உடன�ப்பா�ப்புகள் ஏற்ெகனேவ 
ெபாருளாதார ���ல் அ�வாங்�க் ெகாண்�-
ருக்�ற இலங்ைக ேபான்ற நாடுகளுக்கு கடு-
ைமயானதாக இருக்கும். யுக்ேரன் இலங்ைக-
�ன் ஒரு நட்பு நாடு. ேகா�ட் �ைலைம�ன் 
மத்��லும் அங்�ருந்து தான் ஒரு ெதாகு� 
சுற்றுலாப்பய�கள் இங்கு அைழத்துவரப்-
பட்டார்கள். 

ஆனால் இப்ேபாது அந்த நாடு ரஷ்யா�ன் 
இராணுவ ஆக்�ர�ப்புக்கு உள்ளா�யுள்ள 
ேபாது ரஷ்யாவுக்கு ஆதரவாக இலங்ைக�ன் 
சமூக ஊடகங்க�ல் அ�க�த்த ப�வுகள் வரு-
�ன்றன. அத்துடன்  ெதன்�லங்ைக காட்� 
ஊடகங்கள் ம�ழ்ச்�ேயாடு ெசய்�ப்படுத்-
தைல இந்த இராணுவ ஆக்�ர�ப்பு ெதாடர்-
பாக ெசய்து வருவைதக் காணமு��றது. 
இந்தளவுக்குத் தான் இலங்ைக மக்கள் சர்வ-
ேதச உறவகளுக்கு ம�ப்ப�க்�றார்களா? 
நாம் ேமேல ெசான்ன நண்டுக�ன் �ைலேய 
�ைனவுக்கு வரு�றது. 

நீண்டகால பாதிப்புகைள குறுகிய 
காலத்தில் தீர்க்க முடியாது

இறக்குமதிக் கட்டுப்பாட்டின் மூலம் 
இலங்ைகயின் வர்த்தக நிலுைவக் 
குைறநிைலயிைன குைறக்கலாம் 
அத்துடன் ெடாலர் ைகயிருப்புகைள 
ேசமிக்கலாம் என ஒரு நாடு 
நம்பலாம். ஆனால் குறித்த நாட்டின் 
ஏற்றுமதிகைள வாங்கும் ஏைனய 
நாடுகள் கண்ணுக்குக் கண் என்று 
பதில் ெசயல்பாட்டில் இறங்கினால் 
அடி மிகப்பலமானதாக இருக்கும் 

இலங்ைக ெபாருளாதாரம் :

வாழ்க்ைக�ன் �கப் ெபரும் துயரம் அன்புக்கு�யவர்-
க�ன் இழப்பாகும். அச்சு ஊடகத்�ற்கும் �ன்னர் 

இலத்�ர�யல் ஊடகங்களுக்கும் ேநர்மைறயாகவும் �றைம-
யாகவும் பங்க�ப்ைப வழங்�ய அன்பான ம�த�ன் கைட� 
��வு பல காரணங்களுக்காக எமது மனங்கைளக் கனக்கச் 
ெசய்�றது. அழ�யல், கைல மற்றும் அன்பான எண்ணங்-
கள், அணுகுமுைறகள் மற்றும் �றைமகைளக் ெகாண்�ருந்த 
�ேரஷ்ட ஊடக�யலாளர் பந்துல பத்மகுமார எம்�டம் இருந்து 
��ந்து ெசன்றைம ��ெரன ஏற்பட்ட எ�ர்பாராத �கழ்வாகும். 
நாம் ெபாதுவாக மரணத்ைதப் 
பற்�ய பு�தைலக் ெகாண்-
டுள்ேளாம். வாழ்�ன் �ைல-
யற்ற தன்ைமைய நாம் பு�ந்து-
ெகாள்�ேறாம். ஆனால் நமது 
கடந்த கால இ�ய �ைனவுகள் 
மறக்க மு�யாமல் கண்க�ல் 
கண்�ைர வரவைழக்�ன்றது. 

அன்றும் இன்றும் என்றும் 
நான் அவைர பந்துல அண்ணா 
என்ேற அைழப்ேபன். அவரும் 
என்ைன தம்� என்ேற அைழப்-
பார். �ரபாத்குமார, குமுது குசும்-
குமார, பூ�த�� குமார மற்றும் 
இரண்டு சேகாத�களும் அவருக்குள்ளார்கள். 
எனக்குத் ெத�ந்தள�ல் அவரது தந்ைத ஒரு 
அ�பராவார். ஊர் மாத்தைர கும்புறு�ட்� என 
அ�ந்துள்ேளன். 

குமுது குசும்குமார மற்றும் ஏ. �. ரஞ்�த் 
குமார ஆ�ேயாரால் ஆரம்பத்�ல் ெவ��ட்ட 
புைகப்பட ��மா சஞ்�ைக �ன்னர் பந்துல 
பத்மகுமார�னால் ெவ��டப்பட்டது. �தா ��மா சஞ்�-
ைகயும் அவரது தயா�ப்பாகும். �த்�� �மல் சாந்த உள்�ட்ட 
அேனகமாேனார் பந்துல�ன் ஊடாகேவ களத்�ற்குள் �ரேவ-
�த்தார்கள். 

அவரது ைக எழுத்து �கவும் அழகானதும், கைலத்தன்ைம 
ெகாண்டதுமாகும். அவர் எனக்கு முத�ல் அ�முகமானது 
70ம் ஆண்டு காலப்பகு��ன் கைட��ல் பாடசாைல காலத்-
�லாகும். அது இைளஞர்கள் மத்��ல் �ரபலமைடந்த பத்-
��ையாகும். சந்�ரா �ர�ங்க, உபா� �ரவர்தன, கா�� 
ெமண்�ஸ், நந்த� கால்லேக, தர்மரத்ன ெபேரரா, குமார ��-
வர்தன, பத்� �ங்ெத�ய, உபா� பண்டார �ரேசகர மற்றும் 
நானும் உட்பட்ட குழு�னர் அவரது �ழ�ல் அவருக்கு ைகெகா-
டுத்து ெவகுஜன ஊடக உல�ல் கள�றங்�ேனாம். உபுல் சாந்த 
சன்னஸ்கல, �ர�ப் குமார பாலசூ�ய, ைமக்கல் ஏன்�ேலா, 
ெபர்னாண்ேடா, ஜயந்த களுபஹன ேபான்ேறார் களத்�ற்கு 
வந்ததும் பந்துல�னால் ஈர்க்கப்பட்டாகும். ெக�லஸ் ெபேரரா, 
ஆதர் யூ. அமரேசன ேபான்ேறார் பந்துல�ற்கு ஆ�ர்வாதம் 
வழங்�னார்கள். ெர�ன பத்��ைகைய ெபண்களுக்காக பு�ய 
�ருப்பங்களுடன் ஆரம்�த்தார். அர�ய மற்ெறாரு அற்புத-
மான பத்��ைகயாகும். 

பாடல், இைச பற்�யதாக பு�ய எ�ர்பார்ப்புக்களுடன் 
அவர் ஹாபுரா என்ற பத்��ைகயாக ெவ��ட்டார். இங்கு 
அ�ெவா� கலாசாரம் மற்றும் �ரபல கலாசாரமும் கலந்-

தது. �டர்ஸ் 
ைடஜஸ்ட் வைக�லான 
சஞ்�ைக முத்துஹர என்ற 
ெபய�ல் ெவ��டப்பட்டேதாடு, 
நாட்�ல் இன்றும் அ�க வர-
ேவற்ைபக் ெகாண்டுள்ள இனப்-
ெபருக்க சுகாதார துைறக்கு 
அ�ைவ வழங்கும் பத்�பத்�� 
சஞ்�ைகயும், ெசெனல் புைகப்-
பட கைலக்கும், ஆைட அலங்-
காரத்�ற்கும் �ன்ைனய காலங்க�ல் தயா�க்கப்பட்ட அம்� 
சஞ்�ைகையப் பற்�யும் ஞாபகப்படுத்த ேவண்டும். பம்பலப்-
�ட்�ையப் ேபான்று �. ஆர். �ேஜவர்தன மாவத்ைத�லும், 
புறக்ேகாட்ைட�ல் புத்தகக் கைடக�ல் �ைறந்�ருக்கும் ெவ�-
நாட்டு சஞ்�ைககள், புத்தகங்கள், பத்��ைககைள �ைலக்கு 
வாங்� அ�க �ரமங்களுடன் தனது பத்��ைக, சஞ்�ைகக�ல் 
பு�ய அத்�யாயத்ைத உருவாக்கும் அவரது �றைம, ஆற்றல் 
புதுைமயானதாகும். எமக்கும் அவர் வ�காட்�னார். 

சமன்ம� பத்மகுமார அவரது அன்புக்கு�ய மைன�யாகும். 
�ரு மற்றும் முத்து என இரண்டு �ள்ைளகள் அவருக்கு உள்-
ளனர். முத்து ஆங்�ல ெமா��ல் க�ைத எழுதுபவராகும். 
சமன்ம� �றுவர் க�ைதகள், பாடல்கைள எழுதுபவராகும். 
தாேகார் சங்கத்�ன் ெசயலாளருமாகும். 

��மா, இைச, நாடகம், இலக்�ய �மர்சனங்கைள அ�-

கள�ல் எழு�யுள்ள பந்துல, ��மா �ைரக்கைத வசனங்-
கைள எழு�ய �ைரப்பட இயக்குனராகவும் தனது �றைமகைள 
ெவ�க்காட்�ய �றந்த கைலஞருமாகும். அவர் ஒரு �றந்த பத்-
��ைக ஆ��யராகவும் ெசயற்பட்டார். 

அவரால் தயா�த்து வழங்கப்பட்டு �ரதான இலத்�ர�யல் 
ஊடகத்�னால் ஒ�பரப்பப்பட்ட முல் �ட்டுவ மற்றும் ேலாக 
��யம் எமது காலத்�ல் பு�ய அத்�யாயத்ைத உருவாக்�ய 
இரு சுவாரஸ்ய�க்க �கழ்ச்�களாகும். உலக �வகாரங்கைள 
காைல ேவைள�ல் அவர் �ட்�ற்ேக ெகாண்டு வந்தார். 

பல க�ைதகைள ெமா�ெபயர்ந்த பந்துல, அமரேதவைவப் 
பற்�யும், ெலஸ்டர் ெதாடர்�லும் �கவும் பக்�யுடன் புத்தகங்-
கைள எழு�யுள்ளார். �க்டர் ரத்நாயக்கா, �ேரம��ய ேகமதாச 
ஆ�ேயாைரயும் �றந்த நண்பர்களாக ேந�த்தார். அண்ைம-
�ல் ப்ேளேபாய் என்ற ெபய�ல் �று கைத ெதாகு� ஒன்ைற-
யும் ெவ��ட்ட பந்துல, நான் உட்பட அேனகமாேனா�ன் 
வாழ்க்ைக�ன் தைடகைளத் தாண்டுவதற்கு ெபருைம�ன்� 

ைகெகாடுத்து உத�னார். 
�கவும் சுத்தமாக அழகாக ஆைட அ�வதற்கு 

ஆைசப்படும் அவர், அ�க்க� புத்தகங்கைள வா�ப்-
பது எனக்கு �ைன�ல் உள்ளது. கும� பத்��ைக-
�ன் �ற்பைன ஊக்கு�ப்பு நடவ�க்ைககைள 
ஆராய்ந்து பார்ப்பதற்கு அவர் என்ைன இயக்�யது 
எனக்கு �ைன�ல் உள்ளது. �ற�ட�ருந்து வாங்�க் 
ெகாள்ளும் து�ச்சக்கர வண்��ல் கா� ��, கண்� 
��, �ர் ெகாழும்பு ��க�ல் பத்��ைக கைடகளுக்-
கும், புத்தகக் கைடகளுக்கும் என்ைன அனுப்�யது 

�குந்த �டாமுயற்�ையயும், 
ைத�யத்ைதயும் என்னுள் கட்�-
ெயழுப்�யது. எனது பல்கைலக்-
கழக வாழ்�ல் உத�த் ெதாைக 
�ைடக்காத எனக்கு கும� பத்�-
�ைக�ன் உத� ஆ��யராக 
வழங்கப்பட்ட சம்பளம் ெப�தும் 
பயன�த்தது. 

 �ஜய குமாரதுங்க�ன் 
தூர நாட்��ருந்து வந்தைதப் 
ேபான்று பத்��ைக ெதாடர் 
கைத�ைன எழுத ைவத்தவர் 
அவராகும். நான் அல்லது ேவறு 

யாேரனும் ஒருவர் அேனகமாக அந்த ெதாடர்கைத�ன் �ர�-
கைள எடுத்து வருவதற்காக பஸ்�ல் �ஜய�ன் �ட்டுக்குச் 
ெசன்ற சந்தர்ப்பங்கள் அ�கமாகும். பகல் உணவு ேவைளக்கு 
சமன்ம� சுைவயாகவும், தரமாகவும் சைமத்து அனுப்பும் 
உணவுப் ெபா���ருந்து எமக்கும் சுைவயான க�கைளப் ப�-
மா�க் ெகாள்வது என்றுேம மறக்க மு�யாத �ைனவுகளாகும். 
�ரச்�ைனகள், குழப்பங்கைள ெவற்� ெகாண்டு முன் ைவத்த 
காைல �ன்ைவக்காமல் முன்ேன�ச் ெசன்றார். அவர் வாழ்க்-
ைகைய ம�ழ்ச்�யாக அனுப�த்தார்.

பாரம்பரியம் நிகழ்ச்சியில்  
முது ெபரும்பாடகி  
சுஜாதா அத்தநாயக்க 

ஏ. எல். எம். சத்தார்

இது வைர முஸ்�ம் ேசைவக்கு வளம் ேசர்த்-
ேதார் வ�ைச�ல் முஸ்�ம் கைலஞர்கைள மட்டுேம 
ெசவ்� கண்டுவந்த "பாரம்ப�யம்" �கழ்ச்��ல், 
முஸ்�ம் அல்லாேதார் முஸ்�ம் �கழ்ச்�களுக்கு 
வழங்�ய பங்க�ப்புகைளயும் ேநயர்கேளாடு 
ப�ர்ந்து ெகாள்ளும் ேநாக்�ல் எ�ர்வரும் மார்ச் 1 
ஆம் �க� (01.03.2022) ெசவ்வாய் இரவு 8.15 ம�ய-
ள�ல் இலங்ைக ஒ�பரப்புகூட்டுத்தாபன முஸ்�ம் 
ேசைவ�ல், ஒ�பரப்பாகும் "பாரம்ப�யம்" �கழ்ச்-
��ல், �ங்கள �ைர உல�ன் �ரபல �ன்ன�ப் 
பாட�யும் முஸ்�ம் ேசைவக்காக பல இஸ்லா�ய 
�தங்கள் பா�யவருமான, �ரும�. சுஜாத்தா அத்தநா-
யக்க �றப்ப��யாக கலந்து, தன் முஸ்�ம் ேசைவயு-
டனான அனுபவங்கைள ப�ர்ந்து ெகாள்�றார். 

ஜாத்தா அத்தநாயக்க, இலங்ைக வாெனா��ல், 
த�ழ், �ங்கள ெமா�க�ல் அ�கமான பாடல்கள் 
பா�ய முதல் தர பாடகராவார். இவர் இலங்ைக�ன் 
முதலாவது ெபண் இைசயைமபாளர் என்ற ெபரு-
ைமக்கு�யவர். ெதாடராக 1965, 1966 ஆம் ஆண்டு-
களுக்கான "சரச�" �ருதும், 1967,1968 ஆம் ஆண்-
டுக்களுக்கான "சுவர்ண சங்க" �ருதும் இவருக்கு 
�ைடத்தது. 

�ங்களம், த�ழ் ெமா�க�ல் மட்டுமல்லாது அ�க-
ளவான ெமா�க�ல் பா�ய ெபருைமக்கும் உ�யவர்.  
எம்.எஸ்.எம். �ன்னா ெசவ்� காணும் இந்�கழ்ச்�-
�ைன  முஸ்�ம் ேசைவப்ப�ப்பாளர், எம்.ேஜ.பாத்-
�மா �னூ�யா  தயா�த்த�க்�றார்.

பாரம்பரியம் நிகழ்ச்சி ெதாடரில் ஓர் திருப்பு முைன

தது. �டர்ஸ் 

 முல் பிட்டுவ மூலம் 

 மக்களின் இதயங்கைள  

 ெவன்ற பந்துல பத்மகுமார 

ேபரா��யர் �ர�த் அேபசுந்தர
த��ல் - எம். எஸ். முஸப்�ர்

(புத்தளம் �ேசட �ருபர்) 



தருணத்துக்காகக் காத்திருக்கும் சசிகலா"என் கண்களுக்கு எட்�ய 
தூரம் வைர பார்க்�ேறன். 

என் கண்களுக்கு எந்த எ��யும் 
ெதன்பட�ல்ைல" என்று ெபருங் 
கரேகாஷத்�ன் மத்��ல் ெபரு-
�தத்துடன் அகங்காரத்ைதயும் 
கூட்�ேய ெசான்னார் மைறந்த 
முதல்வர் ெஜயல�தா. அவருக்கு 
அடுத்தடுத்து �ைடத்த ெவற்�கள் 
அவைர இப்ப�ப் ேபச ைவத்�ருக்க 
ேவண்டும். தன்�கரற்ற தைலவ-
ராக அவர் தன்ைன ெவ�ப்படுத்�க் 
ெகாண்டார் என்பதும் உண்ைமேய. 
இத்தைனக்கும் ��மன்றம், வழக்-
கும், தண்டைனகள் என்�ருந்தவ-
ருக்கு, அவர் பு�ந்த ஊழல் ேமாச�-
கைள கணக்�ல் எடுக்காது மக்கள் 
தமது ஆதரைவ அள்� வழங்�-
னார்கள் என்பது த�ழக அர�யல் 
இதற்கு முன்னர் காணாதது. இக் 
கண்மூ�த்தனமான பக்� எப்ப� 
உருவானது என்பது ஆய்வுக்கு�யது. 
த�ழர் உள�யலுடன் ெதாடர்பு-
பட்டது. ஏென�ல் எழுபதுக�ல் 
ஊழல் ெசய்தார் என்பதற்காக பத� 
�க்கப்பட்ட கைலஞர் கருணா�� 
�ண்டும் ஆட்��டேமற 13 வருடங்-
கள் காத்�ருக்க ேவண்��ருந்தது. 
ெஜயல�தா�ன் ஊழல், ேமாச�, 
அ�கார துன்�ரேயாகம் என்பனவற்-
றுடன் கைலஞர் பு�ந்ததாக ெசால்-
லப்பட்ட ஊழல்கைள ஒப்�ட்டால் 
அது மைலக்கும் மடுவுக்குமான �த்-
�யாசமாகேவ இருக்கும்.

அ.�.மு.க.�தான எம்.�.ஆர் 
காலத்�ல் காணப்பட்ட மக்கள் ெசல்-
வாக்ைக ெஜயல�தா தன் காலத்-
�ல் பன்மடங்கு உயர்த்� உச்சத்�ல் 
ைவத்து �ட்ேட ெசன்றார். அவர் 
மைறந்த �ன்னர் அக்கட்� கழுைத 
ேதய்ந்து கட்ெடறும்பான கைதயா� 
�ட்�ருக்�றது. கடந்த சட்டசைபத் 
ேதர்த�ல் அ.�.மு.க 77 இடங்க-
ைளக் ைகப்பற்� ஓரளவுக்ேகனும் 
மானத்ைத காத்துக் ெகாண்டது. 
எ�னும் ஸ்டா�ன் ஆட்� �டேம� 
ஒரு வருடத்துக்கும் குைறவான 
காலப்பகு��ல் அ.�.மு.க. ேமலும் 
ெசல்வாக்கு இழந்து �குந்த �ன்-
னைடைவ சந்�த்து இருக்�றது 
என்பைத நடந்து மு�ந்த உள்ளூராட்-
�த் ேதர்தல் மு�வுகள் எடுத்துக் காட்-
�யுள்ளன.

'என் கண்களுக்கு எட்�ய தூரம்-
வைர அங்கு�ங்குமாகப் பார்க்�-
ேறன், எந்தெவாரு எ��யும் கண்-
களுக்கு ெதன்படுவதாக இல்ைல' 
என ஸ்டா�ன் இறுமாந்து ேபசுவ-
தற்கான சூழல் இன்று �.மு.கவுக்கு 
ஏற்பட்டுள்ளது. எ�னும் ெவற்� 
ெபற்ற �ன்னர் இறுமாப்பு ெகாண்ட 
எந்த வார்த்ைதையயும் ஸ்டா�ன் 
�ட�ல்ைல என்பது கவ�க்கப்பட 
ேவண்டும். அன்ைறக்கு ெஜயல�தா 
இறுமாப்புடன் குரல் ெகாடுத்தார். 
இன்று எடப்பா�யார் வ�ேவலு 
பா��ல், ெவற்� ேதால்�ெயல்-
லாம் சகஜமப்பா என்பது ேபால 
சமாதனம் கூற ேவண்�ய �ைலக்கு 
அ.�.மு.க வந்�ருக்�றது.

உள்ளூாட்�த் ேதர்த�ல் 
அ.�.மு.க அவமானகரமானத் 
ேதால்�ைய சந்�த்�ருக்�றது. 
த�ழகத்�ன் எந்தெவாரு மாநக-
ராட்�ையயும் அதனால் ைகப்பற்ற 
மு�ய�ல்ைல. 138 நகராட்�க�ல் 
அ.�.மு.க ைகப்பற்�யைவ மூன்று 
மாத்�ரேம. ஊழல்ல ேமாச� குற்-
றவா�யானாலும் ெஜய�லதாேவ 
எங்கள் தைல� என்பைத ஆ�த்-
தரமாகச் ெசான்ன த�ழ் வாக்காளர்-
கள், இன்று, எடப்பா� பழ�ச்சா�-
யும் ஓ. பன்�ர் ெசல்வமும் எமக்குத் 
தைலவர்கேள அல்ல என்பைதத்-
தான் தமது வாக்குகள் மூலம் அ.�.
மு.க தைலைமக்கு அழுத்தம் �ருத்த-
மாகச் ெசால்� இருக்�றார்கள்.

அ.�.மு.க.�ன் இப் ப�தாப 
�ைலையப் பார்த்து கவைல ெவ�-
�ட்டுள்ள ேதா� ச�கலா, நாம் 
ஒன்�ைணய ேவண்�யதன் அவ�-
யத்ைத ேதர்தல் மு�வுகள் அ��த்-
துள்ளன என்று எடப்பா� - பன்�ர் 
இைணத் தைலைமக்கு அைழப்பு 
�டுத்துள்ளார். �.�.�. �னகரன் 
நடத்தும் அம்மா மக்கள் முன்ேனற்ற 
கழகம் ஒரு புறம்; ச�கலா ஆதர-
வாளர்கள் மறுபுறம்; அ.�.மு.க 
இன்ெனாரு புறம் என எம்.�.ஆ�ன் 
கட்� மூன்றாகப் ��ந்து �டக்�றது. 
மற்ெறாரு அ.�.மு.க அரைச த�ழ-
கத்�ல் அைமக்க ேவண்டுமானால் 
இம் மூன்று ��வுகைளயும் ஒன்�-
ைணந்து ஒேர அ.�.மு.க வாக ேதர்-
தல்க�ல் ேபாட்��ட ேவண்டும் 
என்பது ச�கலா�ன் தரப்பு முன்-
ைவக்கும் வாதம் அல்லது �ட்டம். 
இதுச�யானதாகவும் படு�றது. 
ஆனால் பூைனக்கு ம� கட்டுவது 
யார் என்பது தான் ேகள்�. மூன்று 
��வுகளும் ஒன்�ைணந்த �ன்னர் 
கட்�க்குத் தைலவர் யார் என்பேத 
முக்�ய �க்கல். முதல்வர் க�ைரக்கு 
ஆைசப்படும் ச�கலா, கட்�த் 
தைலவர், முதல்வர் என இரு பத�க-

ைளயும் வ�க்கத் ெதாடங்�ய 
�ன்னர் தமது க� என்னாகும் 
என்பது எடப்பா� மற்றும் 
பன்��ன் கவைல.

எனேவ அ.�.மு.க 
தற்ேபாது ஒரு முச்சந்��ல் 
�ன்று ெகாண்�ருக்�றது.
பய�க்க இரு பாைதகள் 
உள்ளன. ஒன்று த� வ�. 
இவ்வளவு காலமாக இப்பா-
ைத�ல் பய�த்தும் அதற்கு 
மக்கள் அங்�காரம் அ�க்-
கத் தவ��ட்டார்கள். இ� 
இருப்பது ச�கலாைவயும் 
இைணத்துக் ெகாண்டு 

த�ெயாரு அ.�.மு.கவாக மக்க-
�டம் ெசன்று ஆக்கபூர்வமான 
அர�யல் ெசல்வது. இல்ைலேயல் 
அ.�.மு.கவுக்கு �ட்� இருப்பதா-
கத் ெத�ய�ல்ைல. பா.ஜ.க உடன் 
கூட்டு ைவத்துக் ெகாள்வதால்தான் 
மக்கள் கட்�ைய �ராக�க்�றார்கள் 
என்று அ.�.மு.க தைலைம கரு�-
வந்தது. எனேவ இம்முைற அ.�.
மு.க பா.ஜ.கவுடன் இைணயாமல் 
த�யாகத்தான் ேபாட்��ட்டது. 
எ�னும் இம்முைறயும் மக்கள் 
அ.�.மு.கைவக் கண்டுெகாள்-
ள�ல்ைல. எனேவ �ரச்�ைன, 
தைலைம�ல் தான் இருக்�றது 
என்பது ெத�வா�யுள்ளதால், ச�-
கலாவுக்கு வாய்ப்பான காலம் வந்-
�ருப்பதாகேவ யூ�க்க மு��றது. 
எடப்பா� பழ�ச்சா�யும் ஓ. பன்-
�ர்ெசல்வமும் இ�ேமலும் தமது 
பல�னமான, மக்க�டம் ெசல்லு-
ப�யாகாதத் தைலைமத்துவத்ைத 
மூ� மைறத்துக் ெகாண்�ருக்க 
மு�யாது. ைபக்குள் பூைனக்குட்� 
இருந்தால் அது ெவ�வந்துதாேன 
ஆக ேவண்டும்!

அ.�.மு.க �ன் பல�னமான 
�ைலைய ெவ�ச்சம் ேபாட்டுக் 
காட்�ய இத்ேதர்தைல ெகாஞ்சம் 
பார்ப்ேபாம்.

�.மு.க. ஏற்கனேவ நைடெபற்ற 
உள்ளூராட்�த் ேதர்தல்க�ல் ெபரு 
ெவற்� ெபற்�ருந்த �ைல�ல் இத் 
ேதர்த�லும் ெவற்� ெபறும் என்பது 
எ�ர்பார்க்கப்பட்ட ஒன்றுதான். 
எப்ேபாதுேம சட்ட சைபத் ேதர்த-
ேலாடு பாராளுமன்றத் ேதர்தைல 
ஒப்�ட மு�யாது. மக்க�ன் ெத�-
வுகள் ேதர்தலுக்கு ேதர்தல் மாறக்கூ-
டும்.

எம்.�.ஆர். முதல்வராக இருந்-
தேபாது இந்�யப் பாராளுமன்றத் 
ேதர்தல் நைடெபற்றது. கைலஞர் 
கருணா�� இந்�ரா காந்�யுடன் 
கூட்ட� அைமத்து ேபாட்��ட்-
டார். ேதர்த�ல் �.மு.க. காங்�ரஸ் 
கூட்ட� அ�க இடங்கைளக் ைகப்-
பற்� ெவற்� ெபற்றது. எம்.�.ஆ-
�ன் அ.�.மு.க. குைறவான இடங்-
கைளேய ெபற்றது. �ல்� ெசன்ற 
கைலஞர் கருணா�� இந்�ராகாந்�-
யுடன் ேபச்சுவார்த்ைத நடத்�னார். 
நமது கூட்ட� த�ழகத்�ல் ஆட்-
�ையப் ��க்க ேவண்டுமானால் 
அதற்கான ஒேர வ�, எம்.�.ஆர். 
�ன்னைடைவ சந்�த்�ருக்கும் இத் 

தருணத்ைத பயன்படுத்�க் ெகாள்-
வ�ேலேய தங்�யுள்ளது. எனேவ 
த�ழக சட்ட சைபையக் கைலத்-
து�டுங்கள் என்று ப�ந்துைர 

ெசய்தார். அைத �ரதமர் இந்�ரா 
ஏற்றுக் ெகாண்டு சட்டசைபையக் 
கைலத்தார்.

1980 ஜனவ� 6ம் �க� நைட-
ெபற்ற 542 ெதாகு�களுக்கான 
பாராளுமன்றத் ேதர்த�ல் இந்�ரா-
காந்� 351 இடங்கைளக் ைகப்பற்�-
னார். கைலக்கப்பட்ட த�ழக சட்ட 
மன்றத் ேதர்தல் ெபப்ரவ� 18ம் �க� 
நைடெபற்றது. காங்�ரஸ் 110 ஆச-
னங்கள் �.மு.க 110 ஆசனங்கள் என 
ெதாகு�கைளப் ��த்துக் ெகாண்டு 
ேதர்த�ல் �ன்றன. எம்.�.ஆ�ன் 
கைத மு�ந்தது என கருணா�� 
�ைனத்தார். வாக்க�ப்பு மு�ந்து 
வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு ஜ�ன் 
1ஆம் �க� மு�வுகள் ெவ�யா-
�ன. இறு� மு�வு கருணா��க்கு 
அ�ர்ச்� அ�ப்பதாக இருந்தது. 
ஏென�ல் 234 சட்டசைபத் ெதாகு-
�க�ல் எம்.�.ஆர். 128 இடங்க-
ைளக் ைகப்பற்��ருந்தார். �.மு.க 
ைகப்பற்�ய ெதாகு�கள் ெவறும் 38 
மட்டுேம. காங்�ரஸ் 30 ெதாகு�க-
ைளக் ைகப்பற்�யது. பாராளுமன்-
றத் ேதர்த�ல் ஒரு மா��யும் சட்ட 
சைபத் ேதர்த�ல் இன்ெனாரு மா�-
�யும் வாக்காளர்கள் மு�ெவடுக்-
�றார்கள் என்பதற்கு இத் ேதர்தல் 
மு�வு உதாணமாக அைமந்தது.

ஸ்டா�ன் தைலைம�ல் �.மு.க. 
பத�ேயற்று பத்து மாதங்கள கடந்த 
�ைல�ல் நைடெபற்�ருக்கும் இத்-
ேதர்தல், பத்து மாதங்களுக்கு முன் 
த�ழகத்�ல் �.மு.க.வுக்குக் காணப்-
பட்ட ெசல்வாக்கு பல மடங்காக 
இப்ேபாது வளர்ந்�ருப்பைத புலப்-
படுத்து�றது. அவர் பத�ேயற்றது 
முதல் ெகாேரானா ெபருந்ெதாற்று-
டன் ேபாராட ேவண்�யதா�ற்று. 
அத்ெதாற்று சமூகத்�ல் ஏற்படுத்தும் 
ெபாருளாதார இழப்புகளுக்கான 
ெபாறுப்ைபயும் அரேச ஏற்க ேவண்-
��ருக்கும் என்பதும் அது அர�ன் 
�தான மக்கள் அ�மானத்�ல் �ழ்ச்-
�ையயும் ெவறுப்ைபயும் ஏற்படுத்-
தும் என்பதும் இயல்பானேத. இவ் 
வைகயான இடர்கைளயும் தாண்� 
�ராமப்புற உள்ளுராட்�த் ேதர்தல்-
க�லும் தற்ேபாது ெபருநகர, நகர 
சைபத் ேதர்தல்க�லும் �.மு.க. 
அபார ெவற்� ெபற்�ருப்பது, 
ஸ்டா�ன் �.மு.க.�ன் ெபாற்கா-
லத்ைத �ண்டும் உருவாக்� இருக்�-
றார் என்பைதேய காட்டு�றது.

கைலஞர் கருணா��க்ெகன பல்-

லா�ரம் அ�மா�களும், லட்சக் 
கணக்�ல் ெதாண்டர்களும் இருந்த 
ேபாதும், அம்மா ���கள் இலட்-
சக் கணக்�ல் ஆர்ப்ப�த்து வந்துள்ள 
ேபா�லும் அைனத்து வாக்காளர்க-
�ன் அ� மன�லும் எமக்கு �த்-

�யாசமான, ஊழல் ேமாச�யற்ற, 
ெசயல்�றன் ெகாண்ட ஒரு அரசும், 
மக்க�ன் ேதைவகைள அ�ந்து 
�ைர�ல் �ைறேவற்றும் தைல-
வரும் எப்ேபாது வந்து வாய்ப்பார் 
என்ற எ�ர்பார்ப்பு இருந்�ருக்�றது 
என்பைதேய ஸ்டா�னுக்கு அடுத்-
தடுத்து �ைடத்து வரும் ெவற்�-
கள் புலப்படுத்துவதாகக் ெகாள்ள 
மு�யும்.

ேதர்தல் நைடெபற்ற ெமாத்தத் 
த�ழக மாநகராட்� (மு��பல்) 
க�ன் எண்�க்ைக 21. வார்டுகள் 
ெதாைக 1373. இவற்�ல் 1090 வார்-
டுகைளக் ைகப்பற்� 21 மாநகராட்�-
கைளயும் தன் வசப்படுத்�யுள்ளது 
�.மு.க.

நகராட்�க�ன் ெமாத்த எண்-
�க்ைக 138. இவற்�ல் 132 நகராட்-
�கைள �.மு.க. ைகப்பற்�யுள்ளது. 
அ.�.மு.க மூன்ைறயும் ஏைனயைவ 
மூன்ைறயும் ைகப்பற்�யுள்ளன. 
3842 வார்டுக�ல் �.மு.க. ைகப்பற்-
�யைவ 2658.

ேபரூராட்�க�ன் ெமாத்த எண்-
�க்ைக 489. அவற்�ல் 402 
சைபகைள �.மு.க. ைகப்பற்�யுள்-
ளது. அ.�.மு.க. வசம் ெசன்றைவ 

18. ஏைனயைவ 34.
ெபாதுவாகேவ ெசன்ைன மாந-

கராட்� �.மு.க. வசம் ெசல்வேத 
வழக்கம். இம்முைற 183 வார்டு-
கைள �.மு.க. ைகப்பற்�யுள்ளது. 
அ.�.மு.க ைகப்பற்�ய வார்டுகள் 
ெவறும் 15மட்டுேம. மதுைரைய 
எடுத்துக் ெகாண்டால் �.மு.க. 

57இடங்கைளயும் அ.�.மு.க. 12 
இடங்கைளயும் ைகப்பற்�யுள்-

ளன. �ருச்��ன் 65 ஆசனங்-
க�ல் 49 வார்டுகள் �.மு.க 
வசம் ெசன்றுள்ளன. அைசக்-
கமு�யாத ேகாயம்புத்தூர் 
மாநகரசைபயும் �.மு.க.வ-
சம் ெசன்று �ட்டது இத் 
ேதர்த�ல் முக்�யமாகக் 
கவ�க்க ேவண்�ய 
�ஷயம் பாஜ.க�ன் 
வளர்ச்�. த�யாகப் 

ேபாட்��ட்டு இத் 
ேதர்த�ல் 308 வார்-

டுகைள அது ைகப்-
பற்�யுள்ளது.

�.மு.க. இத்த-
ைகய �ரமாண்ட 
ெவற்�ைய �க 

�ண்ட நாட்க�ன் 
�ன்னர் ெபற்றுள்ளது. 
காரணம் தைலைம. 
புதுத் தைலைம. 
ெ ச ான் ன ை த ச் 
ெசய்ேவாம்; 
ெ ச ய் -

த ை த ே ய 
ெசால்ேவாம், ெசால்லாதைதயும் 
ெசய்ேவாம் என்ற ஸ்டா��ன் மந்-
�ரம் மக்க�டம் ேவைல ெசய்துள்-
ளது. இத் ேதர்த�ல் கைலஞ�னால் 
சா�க்க மு�யாதைதயும் ஸ்டா�ன் 
சா�த்�ருக்�றார். அதுதான் ேகாயம்-
புத்தூர் மாவட்டத்�ல் �.மு.க. ெபற்-
�ருக்கும் ெவற்�. இங்கு ெகாங்கு 
ேவளாளர் வகுப்�னர் வ�ப்பதால் 
ெகாங்கு மண்டலம் என அைழக்-
கப்படு�றது. எழுபதுக�ல் எம்.
�.ஆர்., அ.�.மு.க.ைவ. ஆரம்-
�த்த காலம் முதல் ெகாங்கு மண்-
டலம் அ.�.மு.க. வசேம இருந்து 
வந்தது. அது ெஜயல�தா காலத்�-
லும் ெதாடர்ந்தது.

2010ம் ஆண்டு கைலஞர் கருணா-
�� ெசம்ெமா� மாநாட்ைட �கப் 
�ரமாண்டமாக ேகாைவ�ல் நடத்-
�யேதாடு பல வளர்ச்�த் �ட்டங்-
கைளயும் அ��த்தார். எ�னும் 
ெகாங்கு மண்டலத்�ல் இருந்து 
அ.�.மு.க.ைவ அைசக்க மு�ய-
�ல்ைல. ேகாயம்புத்தூர், கரூர், 
�ருப்பூர், ஈேராடு, ேசலம் என்பன 
ெகாங்கு மண்டலத்�ன் �ழ் வரு�ன்-
றன.

கடந்த த�ழக சட்டமன்றத் ேதர்த-
�ல் அ.�.மு.க. கூட்ட� ெவன்ற 
77 ெதாகு�க�ல் 44 ெதாகு�கள் 
ெகாங்கு மண்டலம் தந்தைவ. ஒரு 
வருடத்துக்கு முன்னர் காணப்பட்ட 
இந்�ைலைம இப்ேபாது தைல�-
ழா�யுள்ளது. இத் ேதர்த�ல் அ.�.
மு.க. �ன் ெகாங்கு ேகாட்ைடைய 
�.மு.க. தகர்த்�ருக்�றது. முதல் தட-
ைவயாக ெகாங்கு மண்டல உள்ளூ-
ராட்� �.மு.க.�டம வந்�ருப்பது 
அ.�.மு.க.வுக்கு �ச்சயம் அ�ர்ச்�-
ையத் தந்�ருக்கும். 

ேமலும் இம் மண்டலத்ைதச் 
ேசர்ந்த எடப்பா��லும் �.மு.க. 

ெவற்� ெபற்றுள்ளது. ஓ.பன்�ர் 
ெசல்வத்�ன் ேபா� சட்ட மன்றத் 
ெதாகு�க்கு உ�ய உள்ளாட்� 
அ�காரங்களும் �.மு.க. வசேம 
ெசன்றுள்ளன. இதனால் இவ்�ரு 
தைலவர்களும் கலக்கம் அைடந்�-
ருக்�ன்றனர். ேமலும் இத் ேதர்தல் 
பரபரப்பு ஓய்ந்த �ன்னர் எடப்பா�-
யார் மற்றும் பன்�ர் ெசல்வத்�ன் 
இரட்ைடத் தைலைமக்கு எ�ரான 
குரல்கள் அ.�.மு.க.வுக்குள் வலுக்-
கலாம்.

இது இப்ப� இருக்க, அடுக்க-
டுக்கான இவ்ெவற்�கள் ஸ்டா�-
னுக்கு மலர்ப்படுக்ைக என்பைத-
�ட சுைம என்றுதான் ெசால்ல 
ேவண்டும். ஏென�ல் ெவற்� மம-
ைத�ல் கட்�க்காரர்களும் அ�கா-
ரத்�ல் இருப்பவர்களும் ஆட்டம் 
ேபாடத் ெதாடங்குவார்கள் 
என்றால் �ைடத்த ெவற்�கள் வந்த 
வ�ேய ேபாய் �டவும் ெசய்யும். 
ெவற்�கைள தக்க ைவப்பது �கக் 
கடுைமயான ப�. ஆட்�ைய 
இேத கட்டுக் ேகாப்புடன் நடத்�-
னால் மட்டுேம ஸ்டா�ன் பக்கம் 
மக்கள் �ற்பர்கள். 
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ெபாற்காலத்ைத ேநாக்கி தி.மு.க
தட்டுத் தடுமாறும் அ.தி.மு.க

அருள் சத்�யநாதன்

ெசன்ைன 45 ஆவது புத்தகத் �ரு�ழா�ல் அக� ெவ��டு 310, 311 அரங்�ல் மனம்�ட்டுப் ேபசலாம் வாங்க என்ற நூைல 
மு.முருேகஷ் ெவ��ட இலக்�ய புரவலர் ஹா�ம் உமர் ேநற்று ெபற்றுக் ெகாண்டார். உடன் க�ஞர் பா.ெதன்றல், க�ஞர் ெசா-
ர்ணபார� அ�ேயார்.
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கிருஷாகிருஷாகிருஷா ேவண்டாத கவைலகளும்
விலகிச் ெசல்லும் உறவுகளும்
வழி மாறும் நிைனவுகளும் 
நிைனவிழக்கும் சந்ேதாஷங்களும் 
உனக்கு மட்டுமல்ல எனக்கும் தான்...

தூக்கமிழந்த இரவுகைள 
யாரிடமும் விவரிக்க முடியாத் துன்-
பத்ைத
நீ என்னிடம் ஒன்றும் 
விளக்கத் ேதைவேயயில்ைல
.
ஏெனனில் அதைன விட 
இரண்டு மடங்கு அைதப்பற்றி
உணர்ந்தவள் நான்..

இதுேவ கைடசியும் முதலும் 
இனிேமல் வாழ்வில்
ஏமாறேவ மாட்ேடெனன 
ெகாஞ்சம் சத்தமாய் கூறிவிட்டு 
மீண்டும் அேத வைலயில் விழுந்தது
நீ மட்டுமல்ல நானும்தான்
தூண்டிலில் மாட்டிக்ெகாண்ட மீனாய்

ஆைசப்பட்டெதல்லாம் 
ஆைசப்பட்ட ேபாது கிைடக்காத 
ஆற்றாைமயில்

இனிேமல் கிைடக்காத ஒன்றுக்கு
ஆைசப் படேவ கூடாெதன 
அதிகமாய் சப்தமிட்டது 
உன் மனது மட்டுமல்ல
என் மனதும் தான்...

பிடித்தது எதுவும் கிைடக்கவில்ைல
அதனால் கிைடத்தைத 
ெபாறுத்துக் ெகாள்கிேறன் என
எடுத்த முயற்சியில் 
ேதாற்றுப் ேபானது 
நீ மட்டுமல்ல நானும் தான்

உன்ைன பிடிக்கவில்ைல என்று 
என்னிடம் நீ கூறிய 
வார்த்ைதகளுக்காய் 
முகம் புைதத்து அழுதது நீ மட்டுமல்ல 
சரி ேபானால் ேபாெவன்று விட்டு 
தைலயைணக்குள் நானும்தான் 
தஞ்சம் புகுந்ேதன்

இங்ேக நான் எடுக்கும் முடிவுகளும்
நீ எடுக்கும் முடிவுகளும்
ெவறும் மனேதாடு மட்டும் 
நின்று ெகாள்வதனால் தான்

நீயும் நானும் 
இந்த எழுத்துக்களுக்குள் ஆறுதல்
ேதட ேவண்டி இருக்கின்றது 
ெகாஞ்சம் அதிகமாக...

ஷப்ரா இல்முத்�ன் 
அட்டாைளச்ேசைன

ஆறுதல் ேவண்டுகிேறன்

வாழ்க்ைக நாடக ேமைட அறிவாயா
வாழ்ந்து பார்த்து அனுபவம் புரிவாயா
இன்பம், துன்பம் இரண்டும் இைணந்ேத
இனிதாய்ப் பாடங்கள் கற்றுத் தந்திடும்
துயரம் வருைகயில் துவண்டிட ேவண்டாம்
மகிழ்ச்சி மலர்ைகயில் மமைத கூடாது
இடுக்கண் கைளயேவ தக்க தருணத்தில்
ேதாள் ெகாடுத்து உதவுவான் ேதாழன்
தடுக்கி விழுைகயில் ைககள் தந்து
தூக்கி விடும் தூய குணமுைடயவன்
தரணியில் உள்ளார் நல்ேலார் வரிைசயில்
தன்னிகரில்லா ேசைவ ெசய்பவன் நண்பேன

அன்புச் சேகாதரா 
சமூகம் ெபால்லாதது
அதில் எல்லாவித 
நச்சுப் பாம்புகளுமுண்டு!
வருந்தாேத சேகாதரா
சமூகம் உன் ெபறுமதிைய
உணர்ந்து ெகாள்ள
ெவகுகாலம் ெசல்லாது!
எண்ணம் எனும் ஏட்டில்
தூய்ைமைய நாம்
தூரிைகயால் வைரந்ேத
அர்ப்பணிப்புகள் ெசய்திடுேவாம்!
காலங்கள் கடந்தாலும்

நன்ைமையக் கல்ெவட்டிலும்
தீைமையக் கடற்கைர மண்ணிலும்
எழுதிக் கைரத்திடுேவாம்!
பிறர் எமக்கிைழக்கும்
அநீதிைய அநியாயத்ைதத்
தீங்கிைனப் பாங்காய் 
நாம் மறந்திடுேவாம்!
எப்ேபாதும் எங்கும் - நாம்
தவறிைழக்காது தற்காத்து
தைலநிமிர்ந்து வாழ்ந்ேத
மகுடம்  சூடிடுேவாம்!

பர�ையப் பா�
ெசய்ேவாம் ��ைய
நம்கு� ெகடுப்பவர்
�றர்கு� வைதப்பவர்
யாராய் இருந்தும் 
யாம் �டமாட்ேடாம்
ெசய்ேவாம் ��ைய
உடேன பு�தாய்
�யைவ ஒ�ந்து
நல்லைவ ெபருகட்டும்
இ�ைம ��கள்
வளமாய் ெசய்ேத
ஒற்றுைம ெபரு�ட
வ�ைம உயர்ந்�ட
புதுைம வாழ்�ைன 
இ�தாய் வாழ்ேவாம்

���ன் �ைளயாட்�ல்
�ைடெத�யா பயணத்�ன் 
ெதாடர்ச்� தாேன 
�தைவப் பட்டம்...

�சும்பல்கேளாடு �ம்�த் த�க்கும் 
�தைவகள் தான் எத்தைன ேபர்....
��ேயாரக் கண்�ேராடு �ட்�ற்குள் 
இருப்பது வ� ெத�யாமல் தாேன...

உணர்ச்�கைளக் கட்டுப்படுத்�
உ�ர் வாழ்ந்�டலாம் 
உ�ர் மூச்�ன் இறு� வைர...
உணவுக் கவளங்க�ன் உத�யும்
உறவுக�ன் அரவைணப்பு�ன்� 
அவளால் உ�ர் வாழ்ந்�டலாமா..

�லெவா� ெவ�ச்சத்�ல் 
�லாச்ேசாறு உண்ண 
அவெளான்றும் ைகப்பாைவ அல்லேவ...
அழுைககேளாடு அசந்து தூங்கும்
அவன் வா�சுகளும் 
அவளுக்கு உண்டு....

வசந்தங்கள் அவள் வாழ்�ல் 
மணம் �சுவது எப்ேபாது...
மைலயளவு மனப்பாரங்கள் 
கைரந்ேதாடுவது எப்ேபாது...

ஒருநாள் என் மைன�யும் 
இளம்வயது �தைவகள் ேகாலத்�ல்...
ேவண்டாம் என் ேபனா முைனக�னால் 
க� வ�கள்...
என் கற்பைனகைளயும் 
ெமௗ�க்கச் ெசய்�ன்ேறன்...

ஆண்ைம �ரம்�ய ஆண்கேள...
அவள் வாழ்வு அழகுற 
அவள் ேதைவகைளயும் 
ேதாள் சுமங்கள் ஆதரவாய்...

ஏென�ல் அவளுக்குள்ளும் 
ஒரு ஆன்மா ��க்�ன்றது...

இரவின் அருவம்         
ஈடிைணயில்லாப் பருவம்                  
கருவின் கர்வம்                     
கைதெசால்லும் ேநரம்         
முதலின் அைமதி                    
முடிவின் பயம்                         
முயற்சித் ேதால்வி                     
முழுநிலவின் மகிழ்ச்சி        
அவள் அவள் அவள்               
அன்பின் அதிர்ச்சி                 
அஃறிைனயுள்ளும் பாய்ந்த   
ஆதி உயிர்                              
அளவற்ற கடல்                      
கடக்கமுடியா வானெவளி   
வளர்பிைற                               
ஒளியின் கதி                           
யார் அவள் ? யார் அவள் ? யார் அவள் ?         

ஒளிஆண்டுகள் நீளத் ெதாப்புள்ெகாடி   
ஒரு ேவரின் பல கிைளகள்                                   
ஒற்றுைமயின் பலரூபங்கள்                       
இரவு மைழ                                                     
இன்னிைச புகும் பனிப்புகார்                    
இன்றியைமயாதவள்                                    
இன்ப துயரம் தாண்டியவள்                               
தங்கத்தீவாம் கதிரவனுள்                           
நான் காண்பவள்                                           

அவைள மறந்ததும்                                      
இன்று மூச்ெசாெவான்ேறாடும்                
அவைள நிைனவுகூற முயற்சிப்பதும்     
ஒரு கண்ணாம்பூச்சி விைளயாட்டுத்தாேன 

கடலின் அவதி 
கைரக்ெகப்படித் ெதரியும்?

தினம் தினம் ெதாட்டு,
திரும்பிடும் ஸ்பரிசம்
பகலிரெவன்று 
பருவம் உணராப் பாைவ!

கருைமயிலும் ெவண் 
கரம் நீட்டி,
ஒருைமயாய் -அவள்,
ஒளியாய்!

அைலக்கரங்கள் 
அப்படிேய பதிய,

நுைரக் கண்ணீேராடு
நுனியில் ெதாட்டும் ெதாடாமல்!

அவள் 
ெபருமூச்சு
ேபரைலெயன உயர,
ெபருங்கடலும் 
ெபண்ணல்லேவா...!

ெதாட்டும் ெதாடாமல்
தயங்கி நின்ற,
ெதாடுதூரமும் 
தடுத்து ெவன்ற,- அவள் 
ஆவல் முற்றுறா...

எப்படியும் அைடந்திட
சலித்திடா ேபராைச!
எழுந்ெதழுந்துருெவடுக்கும்
சலசலக்கும் சலத்தின் ஓைச...

ெகாதித்திடும் பருவமும்
துைளத்ெதழும் அவளுள்ளம்!
குதித்ேதாடி கைரைய நாடி
துள்ளி ஆடும் சுனாமி!

கைர ெதாட்ட பூரிப்பில்
கதறி அழுத
கன்னிக் கடல்....
கைரெயல்லாம் ஈரம்!

மறக்கவும் இழக்கவும்
மு�யாத �ைனவுகைளத்
தந்தவள் அவள்

கனவுகைளயும் இ�ைமகைளயும்
களவு ெசய்து
ேபான பாசக்கா�யும் 
௮வள்

வ�கைள  ��களுக்குல்
௨ட்புகுத்� வ�கள்
எதுவும் இல்லாது
ெசய்து ேபானவள்
௮வள்

இதயம் து�க்க
மறந்தாலும் என்ைன
௮ைழக்க மறக்காமல்
இ௫ந்து ேபானவள்
௮வள்

இன்று மறந்தும்
இழந்தும் இ௫க்�ன்றாள்
ஆனந்தமாய்

நான் கல்லைற�ல்
பூத்த காதலன்
என்பதால் கல்லைறேயாடு
மாய்ந்து ேபாய்
௨ள்ேளன் இன்றுவைர

பு�ந்து ெகாள்ளாதளவு
காதைல தந்தவள்
��ந்து ேபானதன்
ேநாக்கம்தான் என்னேவா
௭னப் பு�யவும்
௮�யவும் மு�ய�ல்ைல

இ௫ந்தும் ம�ழ்ந்து
ெகாள்! நான்
௨ன்ைன �ைனத்துக்
ெகாண்டு வாழ்ந்து
ெகாண்டு இ௫க்�ேறன்
கல்லைற காதலனாய்
என்றும்

�ந்ைதத�ல் நா�ருப்பதாய்
ெதற்றத் ெத�வாகக் 
கூ�னாய� - ெபண்ேண
முற்றும் முழுதும் இழந்து
முல்ைலக் ெகா� உன்ைன
இறுகப் பற்�டேவ
�ருட்சமாய் வந்ேதன�
ேகாலமாய் வாழ்வைமத்து
குதர்க்க�ல்லா �ைலசைமத்து
பாலமாய் பத்�ரமாய் 
பாைவ உன்ைன நான்
பார்ப்ேபன�!

�ணக்கு ேவண்டாம்
��வாதமும் ேவண்டாம்
உனக்கு நான்
எனக்கு �
உண்ைம வாழ்வுதைன
உல�ேல வாழ்ேவாம�!

��கேள
��த்�டுங்கள்
கண்�ைமக்கும்
ேநரத்�ல்
அவள்
��கைள
களவா��டுவாள்
இன்றாவது
அவளது ��கைள
�ைற ��க்க ேவண்டும்
��கேள
��த்�ருங்கள்

��க�ல் �� �ர்
ெமௗ�க்கும் வார்த்ைதகள்
ைகயைசத்து யாைரேயா
அைழத்து �ற்பார்
ேதவாரம் பாடச்ெசால்�
ைககூப்� ெதாழுது �ற்பார்
சுற்��ருப்ேபார் 
அழத்ெதாடங்க
சுற்றெமல்லாம் கூடு�றது

மரண அைழப்�ன் 
கைட� ��டங்க�ன்
ெமௗ�க்கும் வார்த்ைதகைள
யார் அ�வார் இவ் உல�ல்

உண்ைம வாழ்வு வாழ்ேவாமடி!
 பசைறயூர் மல்�கா பத்மநாதன்

-�னாயகமூர்த்� அ�வர்ணா-
முல்ைலத்�வு

க�யர� எஸ்.ஏ.இஸ்மத் பாத்�மா
பஸ்யால

நுஸ்ரத் மஹ்ரூப் 
 மாதம்ைப

இணு�ல் வா�சன் 

ஜ�லா முஸம்�ல்
ஏறாவூர்

ெபாத்து�ல் அஜ்மல்கான்

என். பாரத்,
-மா�ப்பாய்

-ர�ேத�, மா�ப்பாய்

தனிைமயின் 
வலிகள்

விழிகள்

ஆனந்தமயி

நன்ைமையக் கல்ெவட்டிலும்
தீைமையக் கடற்கைர மண்ணிலும்
எழுதிக் கைரத்திடுேவாம்!

அநீதிைய அநியாயத்ைதத்

எப்ேபாதும் எங்கும் - நாம்
தவறிைழக்காது தற்காத்து
தைலநிமிர்ந்து வாழ்ந்ேத

எப்படியும் அைடந்திட
சலித்திடா ேபராைச!
எழுந்ெதழுந்துருெவடுக்கும்
சலசலக்கும் சலத்தின் ஓைச...

ெகாதித்திடும் பருவமும்
துைளத்ெதழும் அவளுள்ளம்!
குதித்ேதாடி கைரைய நாடி
துள்ளி ஆடும் சுனாமி!

கைர ெதாட்ட பூரிப்பில்

கைரெயல்லாம் ஈரம்!

க�யர� எஸ்.ஏ.இஸ்மத் பாத்�மா

பாடசாைலக் கல்�ைய
பற்�ப்��த்தெதல்லாம்
பல்கைலக்கு அ�ெயடுத்து
பசுைமநாட்கைள
ெபற்றுக் ெகாண்டாடேவ

கன�ன் மயக்கேமா என
�ள்�ப்பார்க்கத்ேதாணுமளவு
கற்ற கல்�க்காய்
கைலப்�ட பட்டம�ப்பு�ழா
கைலயக அரங்��ேல
கச்�தமாய் அரங்ேக�யது

காத்�ருப்பு ைககூட
கனாக்களும் �ைறேவற
ெகாண்டாட்டம்தான் எங்களுக்கு
கல்�க்கு மு�சூட்�ய நாள் நமேத

உபகுலப�யாய் ர�ஸ் ேசர்
இைதத்தாண்� ேவெறன்ன
இன்பம் எமக்கு
உற்சாகம் எம்�ல் ஊற
அவர்ைகயால் பட்டங்கைள
அன்பூறப்ெபற்ேறாம்

புதுமணப்ெபண் உட்பட
புதுயுகக்கண்கள்
பட்டம் ெபற வ�ைசயாய்
பா��ல் வலம்வர
ெபற்ேறார்கள் �றக�த்துப்
பறக்�ன்றனர்
ெபருைமெகாண்டு நம்ைம
ெபற்ற சந்ேதாஷத்�ேல

நல்ல நட்புக்கள்
நாலாபக்க உறவுகள்
நல்ல நா�ல் ேசர்ந்த க�ப்�ல்
எண்�லடங்கா புைகப்படங்கள்
உணர்ச்�வசப்படும் நற்ெபாழுதுகள்

�ரசவ வ��லும்
�றந்த குழந்ைதயுடனும்
�றநாட்��ருந்து ஓ�வந்து ேசர்ந்த
�ர�ப்�லுெமன
பட்டதா�களுக்குப் �ன்னால் 
பலகைதகள் ெபாக்�ஷமாக

பட்டம் சூட
பாைவ நான் பரவசம்ெகாள்ள
ெபற்றவள் கண்கு�ர்ந்த
ெபான்நாள் இது எனக்கு
பல்லா�ரம் �ைனவைலகள் 
பட்டாம்பூச்�யாய் இன்னும்
பறந்துெகாண்�ருக்�றது

பட்டாம் 
பூச்சி

�ன்த்அ�ன் -மாவனல்ைல

வி
த

ை
வ

மகுடம் சூடிடுேவாம்!

கடலின் அவதி...
ஷ� ஸா�க்

க
ை

டசி
 நி

மி
டம்

!

துன்பத்தில் 
துைண வரும் 
ேதாழன்

தடுக்கி விழுைகயில் ைககள் தந்து

இனிதாய் வாழ்ேவாம்...!
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ெவட்டப்பட்டது ஒரு ஆலமரம் மட்டுமல்ல...  (08ஆம் பக்கத் ெதாடர்)

ஆ��யர் மேகஸ்வர�ன் மரணத்ைத ��ய 
�பத்தாக காட்�  உண்ைமைய மூ� மைறக்க 
எவரும் முயற்�க்கக் கூடாது  �பத்துக்கான 
உ�ய �சாரைணைய முைறயாக ேமற்ெகாள்ள 
ேவண்டும் என பலதரப்புக்கள் ேகா�க்ைக �டுத்து 
வரு�ன்றன. 

தலவாக்கைல ேலா� வ�ப்�ள்ைளயார் 
ேகா�ல் �க பைழைம வாய்ந்த ஒரு சக்��க்க 
ேகா�லாகும். அதன் அரு�ேலேய  200 வருட 
பைழைம வாய்ந்த ஆலமரம் உள்ளது. கு�த்த 
வ�ப்�ள்ைளயார் ேகா�ல் கூம்மூட் ேதாட்டத்-
�ற்கு உ�த்துைடயது என அத்ேதாட்ட மக்களால் 
ெதாடரப்பட்ட வழக்கு இைட நடுேவ அத்ேதாட்ட 
மக்களால் ெபாருளாதார �ன்ன� காரணமாக 
ைக�டப்பட்டதாக மக்கள் ெத��க்�ன்றனர்.                  
அண்ைம�ல் இந்த ஆலமரத்�ன் ஒரு பகு� 
ேசதமைடந்துள்ளதாகவும் அதன் அருேக 
இருக்கும் ேகா�ல் மற்றும் அதன் உ�ைமயா-
ள�ன் கு��ருப்பும் பா�க்கப்படும் அபாயம் 
இருப்பதாகக் கூ� அப்பகு� �ராம ேசவக�-
டம் ஆலமரக் �ைளகைள ெவட்ட அனும� 
ேகட்�ருந்தேபாது அப்பகு� �ராம ேசவகர் 
ஊடாக நுவெர�யா மாவட்ட �ரேதச ெசய-
லாள�ன் அனும�யுடன் வன �ைணக்களம் 
அதன் �ைளகைள ெவட்டுவதற்கு அனும� 
வழங்�யுள்ளது. 

மரக்�ைளகைள ெவட்டுவதற்கு த�யார் 
ஒருவருக்கு வன �ைணக்களம் ஒப்பந்தம் 
வழங்�யுள்ளது. இதைனயடுத்ேத ஆலமரத்-
�ன் �ைளகைள ெவட்ட ஆரம்�த்துள்ளனர். 
ஆனால் �க சூட்சுமுமான முைற�ல் ஆலம-
ரத்�ன் �ைளகள் ெவட்டப்பட்டதாக �ரேதச 
வா�கள் ெத��க்�ன்றனர். �க �ைர�ல் 
மரங்கைள துண்டு துண்டுகளாக அ�யும் 
�க சக்� வாய்ந்த உபகரணங்கள் பயன்படுத்-
தப்பட்டதாகவும் ஆலமரத்�ன் �ைளகள் 
�ரதான ���ன் நடுேவ �ழாமல் மரத்�ன் 
உச்���ருந்து ெவட்டப்பட்ட �ைளகள் 
க�ற்�னூடாக �ேழ இறக்கப்பட்டதாகவும் 
அதைன தூரத்��ருந்து பார்ைவ�ட்டவர்கள் 
ெத��க்�ன்றனர். 

ஆனால் மரத்�ன் �ைளகள் ெவட்டப்-
பட்ட அன்ைறய �னம் மரத்�ன் �ைளகள் 
ெவட்டப்ேபாவதாக தலவாக்கைல ெபா�-

ஸாருக்ேகா �ந்துைல ெபா�ஸாருக்ேகா 
உ�ய தகவல் வழங்கப்பட�ல்ைல என்பது 
ெபா�ஸார் ெத��க்கும் தகவல். நுவெர-
�யா ஹட்டன் �ரதான �� எப்ேபாதுேம 
வாகன ெந�சல் �க்க ��. அதுவும் தலவாக்-
கைல நகைர அண்�த்த ஒரு பகு��ல் பா�ய 
மரம் ஒன்ைற ெவட்டுவதாக இருந்தால் அதற்-
கான �ல ஒழுங்கு ��கைள �ன்பற்��-
ருக்க ேவண்டும். நுவெர�யா �ரேதச கா�-
யாலயம், வனப்பாதுகாப்பு �ைணக்களம், 
தலவாக்கைல �ந்துைல ெபா�ஸ் �ைலயங்-
கள் மற்றும் நகரசைப ஆ�யைவ இைணந்து 
ச�யான முைற�ல் ெசயற்பட்�ருந்தால் இந்த 
�பத்ைத தடுத்�ருக்கலாம். 

ஆலமரக் �ைளைய ெவட்ட காரணமாக 
இருந்த நபர் தைலமைறவா��ருப்பதாகவும் 
அவர் �து எவ்�த நடவ�க்ைகயும் எடுக்க-
�ல்ைல எனவும் �ரேதச மக்கள் கூறு�ன்ற-
னர். ெபாதுவாக ��கள் ெசப்ப� டும்ேபாது 
கூட ��கள் ெசப்ப�டப் படுவதாக ெபயர் 
பலைககள் ைவக்கப்பட்டு சார�களுக்கு 
அ�வுறுத்தல்க ள் வழங்கப்படுவதுடன் இரு 
பக்கங்க �லும் வாகனத்ைத �றுத்� ச�யான 
முைற�ல் ேபாக்குவரத்ைத ெசய்வதற்கு ஊ�-
யர்களும் கடைம�ல் இருப்பார்கள்.

ஆனால் எவ்�த பாதுகாப்பு நைடமுைறயும் 
�ன்பற்றாமல் ஒரு �ரதான ���ல் பா�ய 
மரம் ஒன்ைற ெவட்�யதால் ெபறும��க்க 
ஒரு ஆ��ய�ன் உ�ர் இழக்கப்பட்�ருக்�-
றது. மூன்று நாட்களுக்கு ேமலாக கு�த்த ஆல-
மரத்�ன் �ைளகள் ெவட்டப்பட்டு வந்ததாக-
வும் இறு�யாக முழு மரத்ைதயுேம  ெவட்� 
�ழ்த்��ருப்பதாக �ரேதச மக்கள் ெத��த்-
தனர். ஒரு மரம் ெவட்டும்ேபாது அப்பகு� 
�ராம உத்�ேயாகத்தர் அவ்�டத்�ல் கட்டா-
யமாக இருக்கேவண்டும். ஆனால் �ராம உத்-
�ேயாகத்தருக்கு மரம் ெவட்டப்ேபாவதாக 
தனக்கு தகவல் தரப்பட�ல்ைல என்�றார் 
�ராம உத்�ேயாகத்தர்.

அேதேபால நகர சைப எல்ைலக்குட்பட்ட 
பகு��ேல இந்த மரம் ெவட்டப்பட்டுள்-
ளதால் அ�ல் ெசல்லும் வாகனங்களுக்கும் 
பாதசா�களுக்கும் �ச்சயமாக பாதுகாப்பு 
வழங்கப்பட்�ருக்கேவண்டும். இைவ 

அைனத்ைதயுேம கவனத்�ல் ெகாண்ேட 
ெசயற்பட்�ருக்க ேவண்டும். ஆனால் இத்த-
ைகய முன்ெனச்ச�க்ைக நடவ�க்ைக எடுக்-
கப்பட�ல்ைல. மரம் அவ்�டத்�ல் ெவட்-
டப்படுவதாக எவ்�த அ��த்தைலயும் 
தனக்கு வழங்க�ல்ைல  எனவும் �ரேதச 
ெசயலகேமா, �ராம ேசவகேரா எந்தெவாரு 
�றுவனேமா தனக்கு இது ெதாடர்�ல் அ��க்-
க�ல்ைல என்றும் தலவாக்கைல �ந்துைல 
நகரசைபத் தைலவர் ெலச்சுமன் பார�தாசன் 
கூ��ருப்பது முக்�யமானது. 

இதைன ஒரு ��ய �பத்தாக கரு� மூ�ம-
ைறக்க முற்படுவது ஏற்றுக்ெகாள்ளக்கூ�ய 
ஒன்றல்ல. இந்த ��ைய ெசப்ப�டும்ேபாது 
இந்த ேகா�ைலயும் இந்த மரத்�ைனயும் 
அகற்ற எத்த�த்த �� அ��ருத்� அ�கார 
சைப�டம் அன்ைறய அைமச்சர் ஆறுமுகன் 
ெதாண்டமான் அதன் ஒரு �ைளையக்கூட 
ெவட்ட அனும�க்க�ல்ைல. அேதேபால 
ேமல் ெகாத்மைல அ��ருத்�த் �ட்டத்�ன்-
ேபாதும் கூட அக்ேகா�ைலேயா அந்த ஆல 
மரத்ைதேயா அகற்ற முன்னாள் அைமச்சர் 
ஆறுமுகன் ெதாண்டமான் அனும� வழங்க-
�ல்ைல. எமது பாரம்ப�யங்கைளயும் எமது 
ஆகமங்கைளயும் நாம் பாதுகாக்க ேவண்டும் 
என �ரேதச மக்கள் ெத��த்தனர். 

எனேவ இவ்�டத்�ல் இந்த ஆலமரத்�ன் 
�ைளகைள ெவட்� �ழ்த்துவதற்கு அனும-
�ைய வழங்�ய அரச �றுவனங்கள் உட்பட 
அைனவரும் �சாரைணக்கு உட்படுத்தப்பட 
ேவண்டும். ஆ��யர் மேகஸ்வர�ன் மரணத்-
�ற்கு �யாயமான �ர்ைவ வழங்க ேவண்டும். 
�ட்�ல் ஒரு தைலவன் இல்லா�ட்டால் 
அக்குடும்பம் எவ்வளவு  �க்கல்கைள எ�ர்-
ெகாள்ள ேந�டும் என்பது அைனவருக்கு 
ெத�யும். இந்த பச்�ளங் குழந்ைதகள் �றுவ-
ய�ேலேய தனது தந்ைத இழந்து �ற்�ன்றன. 

எனேவ இந்த உ��ழப்புக்கு உ�ய �ர்வு 
ேவண்டும். இறந்தவைர �ண்டும் உ�ர்ப்-
�க்க மு�யாது. ஆனால் ���ல் ெசல்லும் 
எத்தைனேயா மேகஸ்வரன்க�ன் உ�ர்கைள 
பாதுகாக்க ேவண்டும். எனேவ எ�ர்காலத்�ல் 
இவ்வாறான கவனக்குைறவான ெசயல்க�ல் 
எவரும் ஈடுபடக்கூடாத வைக�ல் சட்ட��-

யான நடவ�க்ைககள் முன்ெனடுக்கப்பட 
ேவண்டும் என்பேத அைனவ�ன் ேவண்டு-
ேகாளாகும்.

முைறயற்ற �தத்�ல் 200 வருடம் 
பைழைம வாய்ந்த ஆலமரத்ைத ெவட்� ஒரு-
வ�ன் உ��ழப்புக்கு காரணமான நபர்களுக்கு 
எ�ராக உ�ய நடவ�க்ைக எடுக்கப்படும் என  
ேதாட்ட உட்டகட்டைமப்பு சமுதாய அ��-
ருத்� இராஜாங்க அைமச்சர் �வன் ெதாண்-

டமான் ெத��த்துள்ளார். இது அ��ப்பாக 
மட்டும் இருந்து�டக் கூடாது. 

ேமலும் அவ�ன் குடும்பத்தாருக்கு நஷ்ட 
ஈடு வழங்க நடவ�க்ைக எடுத்துள்ளதாகவும் 
இதுேபான்ற அபாயகரமான சம்பவங்கள் 
மைலயகத்�ல் இ� ஒருேபாதும் �கழாத 
வண்ணம் இதற்கு உ�ய நடவ�க்ைககைள 
ேமற்ெகாள்ள ேபாவதாகவும் உறு�ய�த்தார் 
அைமச்சர்.
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ெவற்� ெபறுவாரா மக்ேரான்... (11ஆம் பக்கத் ெதாடர்)

யார் ெபாறுப்பு... (11ஆம் பக்கத் ெதாடர்)

இருப்�னும், Covid-19 ெதாற்றுேநாய், அதன் 
ெபாருளாதார தாக்கங்கள் என்பனேவ அைனத்-
துக்கும் ேமலாக  மக்ேரா�ன் அர�யல் எ�ர்கா-
லத்ைத �ர்மா�க்கும் கார�யாக மா�யுள்ளது 
என்ேற ெசால்லேவண்டும்’

இந்த 2022 ேதர்த�லும்  ��ர வலதுசா�-
யான ம�ன் லு ெபன் தனது முதன்ைம எ��-
யாக இருப்பார் என்பைத மக்ேரான் அ�ந்�ருந்-
தாேலேய அவரது அர�யல் �த்தாந்தத்�ல் ஒரு 
மாற்றத்ைத அவதா�க்க மு�ந்தது எனவும் 
இதன் ெவ�ப்பாேட  இஸ்லா�ய ���ைன-
வாத மேசாதா எனவும் �மர்சனங்கள் உண்டு.

இம்மானுேவல் மக்ேரான் இரண்டாவது 
முைறயாக ேபாட்��டுவைத இன்ைறய 
(27.02.2022)�க�வைர அ��க்க�ல்ைல 
எ�னும், கடந்த ஜனவ� 1ம �க� முதல்  
ஐேராப்�ய யூ�ய�ன் தைலைமப் 
ெபாறுப்ைப France ஏற்ற�ல் இருந்ேத அவ�ன் 
�ரசார �யூகங்கள் ஆரம்�த்து�ட்டதாகவும் 
ேதர்தல் கு�த்த அ�காரப்பூர்வ அ��ப்ைப  
�க �ைர�ல் ெவ��டுவார் எனவும் அவரது 
ஆதரவாளர்கள் ெத��த்துள்ளனர். 

2022 ேதர்த�ல் மக்ேரானுக்கு சவாலாக 
இருக்கும் ேவடப்பாளர்களாக மூவேர பரவ-
லாக எ�ர்பார்க்கப்படு�றார்கள்.  

1.ம�ன் லு ெபன்(Marine le Pen) - ேத�ய 
ேபர�:

கடந்த 2017 ேதர்த�ல் இரண்டாம் சுற்றுக்கு 
ெத�வா� ேதால்�ைய சந்�த்த ��ர வலது-
சா� தைலவரான இவர் தற்ேபாைதய கருத்துக் 
க�ப்புக�ல் ெதாடர்ந்தும் முதல் சுற்று வாக்-
ெகடுப்�ல் முன்ன��ல் உள்ளார். தற்ேபாது,   
�ரான்�ன் ேத�ய சட்டமன்ற உறுப்�னராக 
உள்ள இவர், நாட்�ன் ெவ�நாட்டவர்களுக்கு 
எ�ரான ெகாள்ைககளுக்காக �ரபலமைடந்த-
வர்.  2021 இல், கு�ேயற்றத்ைத க�சமாகக் 
கட்டுப்படுத்தும் மக்கள் வாக்ெகடுப்ைப முன்-
ெமா�ந்து நாட்�ன் கவனத்ைத ஈர்த்த இவர்,2017 
ேதர்தல் ேதால்��ல் இருந்து பல பாடங்க-
ைளக் கற்றுக்ெகாண்�ருப்பார் என எ�ர் பார்க்-
கலாம்.

2.எ�க் ெசமூர் (Eric Zemmour):
�தவாத வாக்காளர்கைளயும்  ஈர்ப்பதற்காக 

ம�ன் லு ெபன் தனது கட்��ன் ��ர �ைலப்-
பாட்�ல் இருந்து சற்று இறங்�வர  அேத அ��-
�ர பாைதக்கு  ேமலும் முலாம் பூ� தனதாக்�க் 
ெகாண்ட மற்ெறாரு அ� ��ரவாத வலது ேவட்-
பாளர்தான் இவர். ெதாைலக்காட்� �வாத 
�கழ்ச்� (Talk Show) மூலம் �ரபலமான ஏ�க் 
ெசமூர்  கடந்த நவம்பர் மாதேம தனது ேதர்தல் 
ேபாட்� பற்� அ��த்து  களம் இறங்� 

�ட்டார், பல வ�க�ல் ெடானால்ட் �ரம்ைப 
�ைனவுபடுத்தும் இவர் �ரான்�ல் உள்ள 
முஸ்�ம்கள் மற்றும் கு�ேய�கள் �து தனது 
ெவறுப்ைப ெவ�ப்பைடயாகேவ காண்ப்�க்-
�றார்,ெவ�நாட்�னைர அவர்க�ன் �றம் 
மற்றும் மதத்�ன் அ�ப்பைட�ல் அவம�த்து 
கருத்து ெவ��டும் இவர் �ரான்�ல் பல தசாப்-
தங்களாக ��த்துவரும்  கு�ேயற்றம் மற்றும் 
தாராளவாதக் ெகாள்ைக�ல் இருந்து நாட்ைட 
காப்பாற்ற ேபாவதாக அ��த்துள்ளார். ஓ�னச்-
ேசர்க்ைகயாளர்கள்,ெபண்�யவா�கள்,மாண-
வர் ேபாராட்டங்கள் மற்றும் சமூக இயக்கங்க-
ளுக்கு எ�ரான இவரும் ேதர்த�ன் இரண்டாம் 
சுற்றுக்கு ெத�வாகலாம் என எ�ர்பார்க்கப்படு-
�றது. .

3.Valerie Pecresse-Les Republicains: "மூன்�ல் 
இரண்டு பங்கு ஏஞ்சலா ேமர்க்ெகல் மற்றும் 
மூன்�ல் ஒரு பங்கு மார்கெரட் தாட்சர்",என 
வர்�க்கப்படும் வல� ெபர்�ேரஸ் அம்ைம-
யார்  ைமய-வலது சா�ய கட்��ன் ேவட்பாளர் 
ஆவார். மக்ேராைன �ட �தமான மற்றும் பழ-
ைமவாத,  வாக்காளர்க�ன் ஆதரைவயும்  ெபற 
�ல ��ர வலதுசா� ெசாற் �ரேயாகங்கைளயும் 
ெவ�ப்படுத்� வரு�றார்.

�ரான்�ல்  ெபருமள�ல், கு�ேய�யவர்க-
ைளயும், இஸ்லா�யவாதத்�ன் வளர்ச்�ைய-

இங்கு நாம் அவதா�த்த �டயங்க�ல் 
பலரது மலசலகூட க�வுகளுக்கு கு�கள் 
இன்�, ேநர�யாக தைர�ல் �டப்படு�ன்-
றன. �லர் �ேராைடக�லும் ஆறுக�லும் 
மலம் க�க்�ன்றனர். �லரது மலசலகூட 
கு�கள் உ�யமுைற�ல் மூடப்படாமல் 
காணப்பட்டன. இவ்வாறான மலசலகூட 
பாவைன சுற்றுச்சூழலுக்கு எவ்வாறான 
தாக்கத்ைத ஏற்படுத்து�ன்றெதன சூழ�-
யலாளரான ேபரா��யர் �லக்பண்டார�-
டம் �ன�ேவாம்.

‘’�றந்த மலசலகூட பாவைனயால் 
�லம், �ர், காற்று மாத்�ரமன்� தாவரங்-
கள் மற்றும் �லங்�னங்களும் பா�ப்-
பைட�ன்றன. துர்நாற்றம் காரணமாக 
வ��ன் தன்ைம�ல் மாற்றம் ஏற்படு�ன்-
றது .இதைன மக்கள் சுவா�க்கும்ேபாது 
மக்களும் பா�க்கப்படு�ன்றனர்.

மலக்க�வுகள் �லத்�ற்கு ேநர�யா-
க�டப்படும்ேபாது மண்�ன்தன்ைம 
பா�ப்பைட�ன்றது. .ம�த�ன் மலம் 

மண்ணுக்குள் ெசல்லும்ெபாது அதுஉர-
மா�ன்றது என்ற தவறான கருத்து மக்க�-
டம் உண்டு. அது உரமாகேவண்டுமா�ன் 
ைநட்ரஜன், ெபாஸ்பரஸ் மற்றும் ெபாட்-
டா�யம் ஆ�யன அ�கள�ல் உள்ளடங்-
��ருக்க ேவண்டும். அதற்குபதனாக்கல் 
ெசயற்பாடு உண்டு .அதைன முைறயாக 
ேமற்ெகாண்ட �ன்னேர உரமாக பயன்ப-
டுத்த மு�யும். அதைன ேநர�யாக ஒரு-
ேபாதும் உரமாக பயன்படுத்த மு�யாது. 
அதனால்தான் நாம் க�ப்பைற பதனாக்-
கல் �ைலயத்ைத பயன்படுத்து�ன்ேறாம்.

மைலயகத்�ல் �ரானது மைலப்பகு�-
��ருந்து பாய்ந்து ெசல்ைக�ல் அதற்கு 
�ழ்ப்பகு��ல் உள்ள மக்கள் பா�ப்பைட-
�ன்றனர். இேத யாழ்ப்பாணம், குருநாகல் 
ேபான்ற தட்ைடயான �ரேதசங்க�ல் 
�லக்�ழ் �ர்மாசைடயும். கால�த்துவ 
காலத்�ல் அைமக்கப்பட்ட இந்த மல-
சலகூடங்கள் அதற்கு �ன்னர் புதுப்�க்-
கப்பட�ல்ைல.பலஇடங்க�ல்.மைழக்-

காலத்�ல் அைவ �ரம்� வ�யும் �ைல 
ஏற்படு�ன்றது. இது சூழலுக்கு அச்சுறுத்-
தலாகும்.

ெவ��டங்க�ல் மலக்க�வுகள் 
காணப்படும்ேபாது �றுவர்கள் ெதாடு-
வார்கள், அவற்ைற உண்ண �ருகங்கள் 
வரு�ன்றன. அைவ ஆங்காங்ேக இழுத்து-
ேபாடும் ேபாது சுற்றுச்சூழல் மாசைட�ன்-
றது.இதைன பாதுகாக்க ேவண்டுமா�ன் 
மக்க�ன் கு�ேயற்ற முைற மாற்றமைடய 
ேவண்டும்.அவர்களுக்கு முைறயான 
க�ப்பைற வச�கைளெசய்து ெகாடுக்க-
ேவண்டும்‘’ என்றார்.

நாக�கம் எவ்வளவுதான் வளர்ச்�ய-
ைடந்தாலும், ெதான்றுெதாட்டு வந்த 
பழக்கவழக்கம், வறுைம, கல்��ல் 
�ன்னைடவு ேபான்ற பலகாரணங்களால் 
�றந்த மலசலகூட பாவைனயானது ஆ�-
யநாடுக�ல் இன்றும் காணப்படு�ன்றது. 
இதனால், ஒருபுறம் சுற்றுச்சூழல் பா�ய 
அச்சுறுத்தைல எ�ர்ெகாண்டுள்ளேதாடு 

மறுபுறம் மக்கள் சுகாதார �ரச்�ைனகைள 
எ�ர்ெகாண்டுள்ளைத காணக்கூ�யதாக 
உள்ளது.

பூச்�ெகாட�ல் வாழும் சுமார் 400 
குடும்பங்க�ல், சுமார் 150 குடும்பங்க-
ளுக்ேக முைறயான மலசலகூடங்கள்உள்-
ளன.ஏைனய அைனவரும் முைறயான 
மலசலகூடங்கள் இன்� அல்லது மலசல-
கூடேம இல்லாமல் வாழ்�ன்றனர்.

உலக சனத்ெதாைக�ல் 12  சத�தமா-
ேனார் �றந்தெவ��ல் மலம்க�ப்பதாக 
உலக வங்��ன் புள்��பரம் கூறு�ன்-
றது. மைலயகத்�ல் புெராெடாப்ட் பகு� 
மட்டுமல்ல, இன்னும் எத்தைனேயா �ன்-
தங்�ய �ராமங்க�ல் �றந்தெவ��ல் 
மலம்க�ப்பதும், உ�ய மலசலகூட வச-
�கள் இன்ைமயும் ��க்�ன்றது .இங்கு 
மலக்க�வுகள் ேநர�யாக சுற்றுச்சூழ�ல் 
�டப்படும்ேபாது எண்ணற்ற நச்சுக்களும் 
பக்��யாக்களும் சுற்றுச்சூழல் அைமப்-
�ல் உருவா�ன்றன.

யும் கண்�க்கும் இவர் 
நாட்�ல் குற்றங்கள் 
மற்றும் பயங்கரவாத 
நடவ�க்ைககள் அ�-
க�ப்பதற்கு இைவேய 
காரணம் என்று ெத�-
�க்�றார்.

ேதர்த�ன் முதல் 
சுற்�ல் மக்ேரான் 24% 
ெபரும்பான்ைம வாக்-
குகைளப் ெபறுவார் 
என்று கருத்துக் க�ப்-
புகள் ெத��க்�ன்-
றன. ஓட்டப்பந்தயத்-
�ன் இரண்டாவது 
சுற்�ல்  அவருக்கு எ�-
ர��ல் ேமாத இருப்-
பது  யார் என்பது ேகள்-
�க்கு�யாகேவ உள்ள 
�ைல�லும்  அவர் 
இரண்டாவது முைற-
யாகவும்  பத�ேயற்ப-
தற்கான வாய்ப்புகேள 
அ�கம் உள்ளதாக 
ெத��றது.. 

கடந்த 2017 இல் 
எ�ேச அரண்ம-
ைனக்கு யாருேம எ�ர்-
பாராமல் நுைழந்து 
(Wild card Entry) 
அைனவைரயும் ஆச்-
ச�யத்�ல் ஆழ்த்�-
யது மட்டுமல்லாது 
�ரான்ஸ் மற்றும் 
ஐ ே ர ா ப் ப ா �ன் 
ேமலா�க்க முகமாக 
தன்ைன �ைல�றுத்-
�க் ெகாண்ட இம்மா-
னுேவல் மக்ேரான் 
அவரது இரண்டாவது 
மற்றும் இறு� பத�க்-
காலத்�ற்கான ேபாட்�-
�லும் தன்ைன �ைல-
�றுத்�க் ெகாள்வார் 
என்று எ�ர்பார்க்கப் 
பட்டாலும் 2017ஐ 
ேபான்ற  ெபரும்பான்-
ைமைய  ெபறுவது 
சாத்�யமற்றதாகேவ 
காணப்படு�றது. 

கு�ேயற்றம் மற்றும் 
பயங்கரவாதம் பற்�ய 
அவரது கருத்துக்கள் 
நைடமுைறக்கு மாறு-
பட்டைவயாக இருந்த-
ேபா�லும், �ரான்�ன் 
கூடுதலான பாரம்ப�ய 
வாக்காளர்கள் மற்ற-
வர்கைள �ட மக்ேரா-
ைனேய �ரும்புவார்-
கள் எென�ல் ��ர 
வ ல து ச ா � க ளு க் கு 
அ�காரத்ைத வழங்கு-
வது �ரான்�ன் மதச்-
சார்பற்ற �த்தாந்தத்ைத 
எ�ர்மைறயாக பா�க்-
கும் என்பதால்.

ேமலும், �ன மற்றும் 
ரஷ்ய வளர்ச்� கட்டுப்-
படுத்தப் படேவண்-
டும் என்�ற பூசாண்�-
�ன்  ேப�ல் ஐேராப்பா 
�தான தனது ��ைய 
இறுக்கும்  அெம�க்-
கா�ட�ருந்து �ள்-
வதற்கு ஏதுவான 
ஆளுைம �க்க தைல-
வர்க�ல் ஒருவரான  
ைமக்ேராைன இழக்க 
ஐேராப்�ய ஒன்�யமும் 
�ரும்ப மாட்டாது என்-
பதுவும் யதார்த்தேம..

இலங்ைக�ன் �கப் ெப�ய �ளாஸ்�க் �ள்சுழற்� �றுவன-
மான Eco Spindles (Private) Limited, �ள்சுழற்� ெசய்யப்பட்ட 
�ளாஸ்�க்ைகப் பயன்படுத்� தனது ைதயல் நூல் உற்பத்�த் 
�றைன ேமலும் ��வுபடுத்தவும், உல�ன் முன்ன� நாக�க 
வர்த்தக நாமங்கைளப் பயன்படுத்� தங்கள் தயா�ப்புகைள 
�ள்சுழற்� ெசய்யவும் மற்றும் அதன் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த 
தயா�ப்பு ேசக�ப்�ல் பு�ய தயா�ப்புகைள அ�முகப்படுத்த-
வும் �ட்ட�ட்டுள்ளது. �ள்சுழற்� ெசய்யப்பட்ட ெபா�ேய��ன் 
ெடெரப்தாேலட் (PET) �ளாஸ்�க்�ன் ��ய துண்டுக��ருந்து 
ேநர�யாக ெபா�யஸ்டர் நூைல உற்பத்� ெசய்யும் வச�யுடன், 
Eco Spindles தற்ேபாது உல�ல் உள்ள இரண்டு ெதா�ற்சா-
ைலக�ல் ஒன்றாகும். ஏப்ரல் 2022இல் அதன் ைதயல் நூல் 
ெதா�ற்சாைல ��வாக்கத் �ட்டத்�ன் இரண்டாம் கட்டம் �ைற-
வைடந்தைதத் ெதாடர்ந்து, �றுவனம் �ள்சுழற்� ெசய்யப்பட்ட 
ெபா�யஸ்டர் நூ�ன் உற்பத்� �றைன 100 ெதான்க�ல் 
இருந்து 220 ெதான்கள் அல்லது 120%ஆக அ�க�க்க எ�ர்-
பார்க்�றது.

இலங்ைகயின் சுழற்சிமுைற 
ெபாருளாதாரத்ைத 
பலப்படுத்துகிறது Eco Spindles

,yq;if ntspehl;L Ntiytha;g;Gg; gzpafj;jpd; fPo;f;fhZk; efuq;fspy; fpis 
mYtyfq;fis elj;jpr; nry;tjw;fhf jifikahd fl;blq;fis Fj;jif mbg;gilapy; 
ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf tpLf;fg;gLk; jpwe;j tpiykDf;Nfhuy;.

jw;NghJ elj;jpr; nry;yg;gLk; fpis mYtyfq;fSf;fhf>

fpis mYtyfk; rJu mb msT

01 jpUNfhzkiy khtl;l epiyak; 3000 - 3500 ,ilapy;

02 aho;g;ghz khtl;l epiyak; 3000 - 3500 ,ilapy;

03 kl;lf;fsg;G khtl;l epiyak; 3000 - 3500 ,ilapy;

04 nghyd;dWit khtl;l epiyak; 3000 - 3500 ,ilapy;

05 fpof;f khfhz Fbafo;T ts epiyak; - 
mk;ghiw

3000 - 3500 ,ilapy;

06 fhyp khtl;l epiyak; 3000 - 3500 ,ilapy;

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;jgl;rk; fpl;lj;jl;l 05 thfdq;fs; epWj;jp itg;gjw;F ,ltrjpfs; ,Uj;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 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;.

  ,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;.

  xU jlitapy; mz;zsthf 30 gapw;rpahsHfSf;F tFg;G elj;jf;$ba 400 rJ 
mbmsthd 02 tphpTiu kz;lgq;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;.

  mjpfhhpfSf;F jq;Fk; trjpfs; ngw;Wf;nfhs;sf;$bathW gphpf;fg;gl;l ,U miwfs; 
my;yJ gy kyry $l trjpfs; fl;blj;jpw;Fs; mike;jpUj;jy; kw;Wk; mjw;fhf 
xJf;fg;gl;l cs;EioTf; fjT ,Uj;jy; my;yJ ,t; tshfj;jpNyNa ,jw;fhf 
fl;blnkhd;W mike;jpUj;jy; Nkyjpf jifikahFk;.

  Fj;jif toq;Feuhy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s khjhe;j thlif njhif mur kjpg;gPl;L 
mwpf;iff;F cl;gl;L nfhLg;gdTfs; ,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;

  fle;j 06 khjj;jpw;Fs; ngw;Wf;nfhz;l 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; 2022.03.23k; jpfjp K.g. 10.00 ,w;F 
my;yJ mjw;F Kd;G cs;sply; Ntz;Lk;. kw;Wk; mNj ehspy; fhiy 10.00 kzpf;F 
nld;lH (xg;ge;jk;) Muk;gpf;fg;gLk;. cq;fsJ tpz;zg;gj;ij cs;spLk; ciwapd; 
,lJ Nkw;gf;f  %iyapy; fl;blq;fis thlif mbg;gilapy;/Fj;jif  mbg;gilapy; 
nfhs;tdT nra;jy; PR/02/04 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;. 
kPsspf;fg;glhj &gh 1000.00 njhifia> 0000001650 gzpaf fzf;fpy; itg;Gr; nra;J 
gw;Wr; rPl;il rkHg;gpj;J fPo;f;fhZk; Kfthpfspy; mYtyfj;jpd; %yk; 2022.02.28 Kjy; 
2022.03.22 tiu mYtyf Neuq;fspy; Nfs;tp Mtzq;fis ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

fpis mYtyfk; Kfthp

01 jpUNfhzkiy khtl;l epiyak; ,y. 344> 4Mk; fl;il fz;b tPjp> 
jpUNfhzkiy

02 aho;g;ghz khtl;l epiyak; ,y. 56> nrg;gy; tPjp> aho;g;ghzk;

03 nghyd;dWit khtl;l epiyak; ,y. 63> Gjpa efuk;> nghyd;dWit

04 fpof;f khfhz Fbafo;T ts 
epiyak; - mk;ghiw

23/58 V> nfKDGu> mk;ghiw

05 kl;lf;fsg;G khtl;l epiyak; nghJr; re;ij fl;blj; njhFjp> kl;lf;fsg;G

06 fhyp khtl;l epiyak; 147> nghl;bfytj;j> fhyp.

ntspehl;L Ntiytha;g;G Nkk;gLj;jy; kw;Wk; 
re;ij gy;tifg;gLj;jy; ,uh[hq;f mikr;R

,yq;if ntspehl;L 
Ntiytha;g;G gzpafk;

mYtyf fl;blq;fis Fj;jif mbg;gilapy; 
ngw;Wf; nfhs;tjw;fhd tpiykDf;Nfhuy;

jiyth; - jpizf;fs ngWiff;FO>
,yq;if  ntspehl;L Ntiytha;g;Gg; gzpafk;>
,y. 234> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij>
nfh];tj;j> gj;juKy;y.
njhiyNgrp/ngf;];: 2880550/ 2887585
,izajsk;: www.slbfe.lk mf;fiwapy; khd;Gw

,f;fiwapy; ifNfhh;g;G

,yq;if rdehaf Nrhryprf; FbauR
epjp mikr;R 

r%fg; ghJfhg;G tiyaikg;Gr; nraw;wpl;lk;

MNyhridr; Nritfs; - epWtdj;ijj; Nju;e;njLg;gjw;fhd 
Mu;tj;ij ntspg;gLj;Jjy; (EOI)

ngWif epWtdj;jpd; ngau;: epjp mikr;rpYs;s r%fg; ghJfhg;G tiyaikg;Gr; nraw;wpl;lk; 

nraw;wpl;lj;jpd; ngau;: r%fg; ghJfhg;G tiyaikg;Gr; nraw;wpl;lk; (SSNP) 
nraw;wpl;l milahs ,y. P156056 
fld; ,y. 5915

gzpapd; jiyg;G: epjp mikr;rpd; r%f ghJfhg;G tiyaikg;Gj; jpl;lj;jpy; ~~xUq;fpize;j eyd;Gup Kfhikj;Jt 

Kiwikf;fhd|| nkd;nghUs; mgptpUj;jpf; FOtpw;fhd MNyhrid epWtdj;ijj; njupT nra;jy;. 

Fwpg;gPl;byf;fk;: MF/SSNP/4/12/3 - 2022
,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR murhq;fk; r%fg; ghJfhg;G tiyaikg;G nrytpdq;fspd; nraw;wpwd; 

kw;Wk; nraw;wpwid Nkk;gLj;Jtjw;F cyf tq;fpaplk; flndhd;iwg; ngw tpz;zg;gpj;Js;sJ. ehl;bd; 

epjpepiyj; jd;ikiag; guhkupf;Fk; mNj Ntisapy; nrythdJ mu;j;jKs;sjhfTk; Vio kw;Wk; eypTw;w 

kf;fSf;F ed;ikahfTk; ,Uf;f Ntz;Lk;. r%fg; ghJfhg;G tiyaikg;Gr; nraw;wpl;lj;jpd; (SSNP) ,e;j 
Nehf;fj;jpw;fhf ,e;jf; fldpd; xU gFjpia epjp mikr;rpd; r%f ghJfhg;G tiyaikg;Gj; jpl;lj;jpy; 

~~xUq;fpize;j eyd;Gup Kfhikj;Jt Kiwikf;fhd” nkd;nghUs; mgptpUj;jpf; FOtpw;fhd MNyhrid 

epWtdj;ijj; njupT nra;jy;” vDk; xg;ge;jj;jpw;fhf gad;gLj;j tpUk;Gfpd;wJ.

,yq;if murhq;fj;jpd; epjp mikr;R r%f ghJfhg;G tiyaikg;Gj; jpl;lj;ij (SSNP) eyd;Gup ed;ikfs; rig 

(WBB)> rKu;j;jp khepy mikr;R> tPl;Lg; nghUshjhuk;> Ez; epjp> cs;Jiw mikr;rfk;> jfty; njhlu;ghly; 

njhopy;El;g Kftufk; (ICTA) Mfpatw;Wld; ,ize;J nray;gLj;JfpwJ. eyd;Gup ed;ikfs; rl;lj;jpy; 

$wg;gl;Ls;s Nehf;fj;ij mila. r%f ghJfhg;G tiyaikg;Gj; jpl;lj;jpd; (SSNP) Nehf;fk; Vio kw;Wk; 

ghjpf;fg;glf;$batu;fspd; eyDf;fhf ,yq;ifapd; r%f ghJfhg;G tiyj; jpl;lq;fspd; Nkk;gl;l rkgq;F> 

nray;jpwd; kw;Wk; ntspg;gilj;jd;ikf;F gq;fspg;gjhFk;. MNyhrid Nritfs; (~~Nritfs;”) gyd;fis 

toq;Ftjw;F trjpahf> gy;NtW r%f ghJfhg;G jpl;lq;fSf;F gadhspfis gjpT nra;jy;> Nju;T nra;jy;> 

gjpT nra;jy; Mfpatw;iw vspjhf;Fk; tifapy; xUq;fpize;j eyd;Gup Kfhikj;Jt Kiwikia cUthf;f 

MNyhrid epWtdj;ijj; Nju;e;njLg;gjw;fhd Vw;ghL mlq;Fk;. gadhspfspd; Kd;Ndw;wj;ij njhlu;e;J 

fz;fhzpj;jy; kw;Wk; nghJkf;fs; Fiwfis ,dq;fhz;gJ kw;Wk; fz;fhzpg;gjhFk;. IWMS KiwikahdJ 

,yq;ifapy; gy r%f ghJfhg;G tiyj; jpl;lq;fis xNu jsj;jpy; xUq;fpizf;f Kd;nkhopfpwJ

epjp mikr;rpd; r%f ghJfhg;G tiyfs; jpl;lj;jpd; rhu;ghf jpl;l MNyhrfu;fs; ngWiff; FO (CPCP) ,g;NghJ 
Mu;tKs;s jFjpAs;s MNyhrid epWtdq;fsplkpUe;J (,yq;ifapy; Kd;dzp epWtdk; tpahghug; gjpitf; 

nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;) Mu;t ntspg;ghLfis (EOIS) miof;fpd;wJ. Mu;tj;jpw;fhd ntspg;ghlhdJ “EOI 
jfty; gbtj;jpy;” Fwpg;gplg;gl;Ls;sgb Nfhug;gl;l jfty;fisAk;> Kf;fpa tpahghuj;jpw;F Mjuthf Mtz 

Mtzq;fs; kw;Wk; epWtd Ratptuj;Jld; tu;j;jfj;jpy; <Lgl;Ls;s Mz;Lfs;> fzf;fha;T nra;ag;gl;l 

%d;W epjpahz;LfSf;F Ke;ija epjpepiy mwpf;iffs;> tpahghuk; kw;Wk; epu;thf typik/epiy> jFjpfs; 

Mfpatw;iwr; Nru;f;f Ntz;Lk;. kw;Wk; xj;j Nehf;fk; kw;Wk; rpf;fyhd gzpfis Nkw;nfhs;tjpy; mDgtk; 

(,izg;G 01 - ~~jpl;lf; Fwpg;Gj; jhs;" Ig; gad;gLj;jTk; kw;Wk; Kbf;fg;gl;l jpl;lq;fSf;F me;je;j 

thbf;ifahsu; toq;fpa jpl;l epiwT fbjq;fis rku;g;gpf;f Ntz;Lk;). epWtdj;jpd; njhopy;El;g kw;Wk; 

epu;thf mikg;G> njhopy;El;g jpwd;fs; kw;Wk; epWtdj;jpd; Kf;fpa Copau;fspd; nghUj;jkhd jpwd;fs; 

(Kf;fpa gzpahsu;fSf;fhd Ratpguk; (Curriculum vitae) - ,izg;G 02 - “CV tbtk;” gad;gLj;jTk;) kw;Wk; gpw 
njhlu;Gila jfty;fs;> MNyhrfu;fs; jq;fs; jFjpfis Nkk;gLj;jpf;nfhs;syhk;. midj;J Mtzq;fSk; 

Mq;fpy nkhopapy; ,Uf;f Ntz;Lk; kw;Wk; nfhLf;fg;gl;l tbtq;fis fz;bg;ghf gpd;gw;w Ntz;Lk; vd;W 

Mu;tKs;s midj;J jug;gpdUf;Fk; njuptpf;fg;gl;Lfpd;wJ. nfhLf;fg;gl;l tbtq;fs; ,y;yhky; toq;fg;gl;l 

jfty;fs; kjpg;gPl;bw;fhf ftdj;jpw;nfhs;sg;gl khl;lhJ.

“Fwpg;G tpjpKiwfs;” (TOR)> “jpl;lf; Fwpg;Gj; jhSld; EOI jfty; gbtk;” kw;Wk; ~~khjpup CV tbtk;" 

Mfpait ,g;NghJ r%f ghJfhg;G tiyaikg;Gj; jpl;lj;j;jpy; (SSNP) Nkyjpf jftYf;Ff; fpilf;fpd;wd. 

Mu;tKs;s jug;gpdu; ,e;j Mtzq;fis h  p://www.treasury.gov.lk/web/guest/procurement-no  ce vDk; 

,izajsj;jpypUe;J gjptpwf;fk; nra;Jnfhs;syhk;.

MNyhrfu;fspd; jFjpj; Nju;T Kiwapd; (CQS) mbg;gilapy; MNyhrid epWtdk; Nju;e;njLf;fg;gLk; kw;Wk; 

cyf tq;fpapd; topfhl;ly;fspd; IBRD fld;fs; kw;Wk; IDA fld;fs; kw;Wk; cyf khdpaq;fspd; fPo; 

MNyhrfu;fisj; Nju;T nra;jy; kw;Wk; gzpaku;j;Jjy;> tq;fpf; fld; thq;fpatu;fs; [dtup 2011 [_iy 2014 

Mz;by; jpUj;jg;gl;lJ (~~MNyhrfu; topfhl;Ljy;fs;") topfhl;bapd; jw;Nghija gjpg;gpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s 

eilKiwfspd;gb Nju;e;njLf;fg;gLtu;:

Nfhug;gl;l midj;J jfty;fisAk; cs;slf;fpa Mu;tj;jpd; ntspg;ghLfs; 2022-03-15Mk; jpfjp 1500 

kzpj;jpahyj;jpw;F Kd; xd;wpy; (i) Neupy; xg;gilj;jy; (ii) nraw;wpl;lg; gzpg;ghsu;> r%f ghJfhg;G 

tiyaikg;Gj; jpl;lk;> epjp mikr;R> 1tJ khb> Gjpa fl;blk;> nfhOk;G 01> ,yq;if vDk; Kftupf;F 

gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. Mu;tj;jpd; ntspg;ghl;il cs;slf;fpa fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; 

%iyapy; epjp mikr;rpd; rKf ghJfhg;G tiyaikg;Gj; jpl;lj;jpy; “xUq;fpize;j eyd;Gup Kfhikj;Jt 

Kiwikf;fhd nkd;nghUs; mgptpUj;jpf; FOtpw;fhd MNyhrid epWtdj;ijj; njupT nra;tjw;fhd 

Mu;tj;jpd; ntspg;ghL” vdf; Fwpg;gpl;bUj;jy; Ntz;Lk;. gpe;jpf; fpilf;Fk; Mu;t ntspg;ghLfs; epuhfupf;fg;gLk; 

kw;Wk; jpwf;fg;glkhl;lhJ.

Nkyjpf jfty;fis r%f ghJfhg;G tiyaikg;Gj; jpl;lj;jpd; ngWif KfhikahsuplkpUe;J mYtyf 

Neuq;fspy; (0900 Kjy; 1500 kzpj;jpahyk; tiu cs;@u; Neuk;) +94112484600 - ePbg;G 1186/1138 vDk; 

njhiyNgrp ,yf;fj;jpd; Clhf ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiytu;> 

nraw;wpl;l MNyhridg; ngWiff; FO (CPCP)> 
r%fg; ghJfhg;G tiyaikg;G nraw;wpl;lk;> 

epjp mikr;R> 

1Mk; jsk;> Gjpa fl;blk;> nfhOk;G 01> 

,yq;if. 

2002-02-27
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முகம் பளபளக்க 
ேதங்காய்த் தண்ணீர்

நாம் ெசய்யும் ெசயல்க�ல்  குைறகள் இருக்-
கத்தான் ெசய்யும். அந்த குைறகைள சுட்�க்காட்-
டும்ேபாது வருத்தப்படாமல் குைறகைள �வர்த்� 
ெசய்ய முயற்� ெசய்ேவாேமயானால் நம்ைம 
நாேம ெசம்ைமப்படுத்�க் ெகாள்ளலாம்.

நாம் எ��கேள இல்லாத வாழ்க்ைக வாழ 
�ரும்பு�ேறாம். அது தவறு. எ��கள் நமக்கு பல 
�ஷயங்கைள கற்றுத்தருவார்கள். அைவகைள 
நாம் கற்றுக்ெகாண்டால்தான் பலம் ெபற 
மு�யும். நமக்கு எ��கள் இல்லா�ட்டால் நமது 
குைறகேள நமக்கு ெத�யாது.

எந்த ேநரம் நம்ைம பற்� என்ன �மர்சனம் 
வருேமா என்று நாம் ��ப்புடன் இருக்க நமது 
எ��கள்தான் உதவு�றார்கள். அதனால் நாம் 
ெசய்யும் ஒவ்ெவாரு ெசய�லும் நமக்கு ��ப்பு-
ணர்வு ஏற்படு�றது. 

நம்ைமயும் �லர் உற்று ேநாக்கு�றார்கள் என்ற 
எண்ணம் நம்ைம ஒவ்ெவான்�லும் �றப்பாக 
ெசயல்பட ைவக்�றது. அந்த வைக�ல் நம் �ற-
ைமகைள ெபருக்�க்ெகாள்ள எ��கள் ஒரு தூண்-
டுேகாலாக இருக்�றார்கள். 

நம் ஒவ்ெவாருவருக்கும் எப்ேபாதும் ஒரு தூண்-
டுேகால் ேதைவ. நாம் எங்ேகயாவது ேசார்ந்து 
உட்கார்ந்து �டாமல் இருக்க அந்த தூண்டுேகால்-
தான் உதவு�றது.

எ��கேள இல்லாத அரசனுக்கு ெவற்� என்பது 
�ைடயாது. அப்ப�ப்பட்டவர்களுக்கு ச�த்�ரத்�-
லும் இடம் �ைடயாது. ஒரு அரச�ன் அத்தைன 
புகழுக்கும் காரணம் அவரது எ��கள்தான். ஒரு-

வரது �ரமும், �ேவகமும் எ��கள் முன்�-
ைல�ல்தான் பைறசாற்றப்படு�றது 

அப்ப�யானால் எ��கள் ம�ப்-
�ற்கு�யவர்கள் தாேன!

ந ண் ப ர் க ை ள 
புகழ்ந்து ெகாண்டா-

டும் ேநரத்�ல் 
எ � � க ை ள 

ப ற் � யு ம் 
�ந் � க் க 

ேவண்டும். இருவைரயும் கவ�த்து க�த்-
துப் பார்க்க ேவண்டும். அப்ேபாது நண்பர்கள் 
மூலம் �ைடத்த பலன்கைள�ட எ��கள் மூலம் 
�ைடத்த பலன் அ�கம் என்பது பு�யும். எ��-
களாக யாைரயாவது �ைனத்து மன அழுத்தம் 
ெகாள்ளும்ேபாது, பைழய எ��களால் �ைடத்த 
நன்ைமகைள கணக்குப்ேபாட்டு பார்த்தால், அந்த 
மனஅழுத்தம் �ங்��டும்.

‘எந்த ஒரு ெதா��லும் ேபாட்� என்ற ஒன்று 
இல்லா�ட்டால் பு�ய �ந்தைனகள் எதுவும் 
ேதான்றாது’ எ��கைள சந்�க்க தயாராக இல்-
லாதவர்களால் ெவற்�ைய எட்டேவ மு�யாது. 
ெப�ய ெதா�ல�பர்க�டம் ேகட்டால் அவர்-
கள் எ��கைள பற்�தான் �ைறய ெத�ந்து ைவத்-
�ருப்பார்கள். அவர்கைள பற்�தான் �ைறய 
கைதகைள ெசால்வார்கள்.

ஆனால் ஒரு உண்ைமைய எல்ேலாரும் ஒத்-
துக்ெகாண்டுதான் ஆகேவண்டும். யாராலும் எ�-
�கைள ேந�க்க மு�யாது. எ��கைள �ைனத்து 
ேவதைனப் படாமல், தற்ேபாது இருப்பைத�ட 
�றப்பாக அவர்கள் முன்னால் வாழ்ந்து காட்-
டுேவன் என்று உறு� எடுத்துக்ெகாள்ளுங்கள். 
அப்ப� உறு� எடுத்துக்ெகாள்ளும்ேபாது பல-
�தமான பு�ய வ�கள் ேதான்றும். முயற்� நம் 
முன்ேன வந்து �ற்கும். அதுதான் ெவற்�க்கான 
வ�.

நாம் ெசய்யும் ெசயல்க�ல் எப்ப�யும் 
குைறகள் இருக்கத்தான் ெசய்யும். நம்ைம சுற்��-
ருக்கும் நண்பர்கள் அந்த குைறகைளக்கூற தயங்கு-
வார்கள். 

ஆனால் எ��கள் அந்த குைறகைள தயங்காமல் 
கூறுவார்கள். அைத �ைனத்து வருத்தப்படாமல் 
குைறகைள �வர்த்� ெசய்ய முயற்� ெசய்ேவா-
ேமயானால் நம்ைம நாேம ெசம்ைமப்படுத்�க்-
ெகாள்ளலாம். 

யாருைடய குைறகளும் �ரந்தரமானது அல்ல. 
எ��கள் முன்பு நம்ைம �ேராவாக காண்�க்க 
முயற்� ெசய்யும்ேபாதுதான் நமது �றைமகள் 
நமக்குள்ேள இருந்து ெவ�வரும்.

ெகரட்�ன் என்பது ஒருவைகயான 
புரதம். இது தைலமு�ைய வலுவாக்-

கும். தைலமு� உ�ர்வைத முற்�லும் �றுத்தும்.  
ஆனால், தைலமு�க்கு இது தற்கா�கமாக �ல 

மாதங்களுக்கு மட்டுேம ெபா�ைவக் ெகாடுக்கும். 
இந்த ெகரட்�ன் ��ச்ைச ெபரும்பாலும் அழகு 

��ச்ைச �ைலயங்க�ல் தான் ெசய்யப்படு�-
றது. 

இச் ��ச்ைசக்கு �ல க்�ம்கள் பயன்-
படுத்தப்படு�ன்றன. இதனால் கண் 

எ�ச்சல், தைலமு� ேவர்க்கால்க-
�ல் அழற்� ேபான்ற �ல பக்க 

�ைளவுகள் ஏற்படு�ன்றன.
பக்க �ைளவுகள் இல்லா-

மல் கண்�ப்பாக �ட்-
�லுள்ள �ல 

ெ ப ா ரு ட் -
கைள ைவத்து 

�க எ�ைமயாக 
�லேவ இல்லாமல் ெகரட்-
�ன் ��ச்ைச ெசய்து ெகாள்ள 
மு�யும். இதற்கு

ேதைவயான ெபாருள்கள்
ேதங்காய்ப்பால் - - கால் கப்
ேதங்காய் எண்ெணய்  -3 ஸ்பூன்

அ�� சாதம் - -4 ஸ்பூன்
முட்ைட�ன் 
ெவள்ைளக்கரு - - 1

பயன்படுத்தும் முைற
முத�ல் ேதங்காய்ப்பா�ல் ேதங்காய் 

எண்ெணய் மற்றும் முட்ைட�ன் ெவள்ைளக்-
கரு ேசர்த்து நன்கு கலந்து ெகாள்ளுங்கள். இைத 

நன்கு அ�த்து எடுத்தால் அது ேபஸ்ட் 
ேபால வரும். 

அதனுடன் அ�� சாதத்ைதச் 
ேசர்த்து நன்கு �ளண்ட�ல் 

ேபாட்டு ேபஸ்ட்டாக்� 
தைல�ல் �ரஷால் பூ� 
�டுங்கள்.

45 ��டங்கள் அப்ப-
�ேய உலர �ட்டு�ட்டு 

�ன் ெமன்ைமயான  
ெஷம்பு ெகாண்டு தைலைய அலசுங்கள்.

கு�ப்பு - இந்த ��ச்ைச ெசய்து ெகாண்ட �ன் 
அடுத்த மூன்று நாட்களுக்குத் தைலக்கு ஷாம்பு 
பயன்படுத்தக்கூடாது.

முக அழைகக் ெகடுக்கும் 
முகப்பருக்கள் வந்து�ட்டாேல 

ெதால்ைலதான். இது இளம் வய�னைர 
பா�ப்புக்குள்ளாக்கும் �ரச்�ைனயாகும். இதனால் 

ஏற்படும் மனஉைளச்சலும் தாழ்வுமனப்பான்ைமயும் கடு-
ைமயானைவ.
முகப்பருக்கள் வரும் அ�கு� ெத�ந்தாேல அைத �க்க முயற்� 

ெசய்வது அவ�யம். இதற்கு சுத்தமான காற்றும், சூ�ய ஒ�யும் முகத்-
துக்குத் ேதைவ. அவ்வப்ேபாது காைல�ல் 7 முதல் 8 ம� வைர சன்பாத் 

எடுப்பது அவ�யம்.

முகப்பரு வராமல் தடுப்பது 
எப்ப�?

* முகப்பருக்கள் வராமல் தடுக்க 
உணவுக் கட்டுப்பாடு �கவும் அவ-
�யம். எ��ல் �ரணம் ஆகக்கூ�ய 
உணவுகைளேய உண்ண ேவண்டும். 

பழங்கள்,  காய்க�கள்,  �ைர 
வைககைள உண�ல் அ� கம் ேசர்க்க 

ேவண்டும்.

* �ைரகள் மற்றும் பச்ைசக் காய்க-
�கைள �ைறயச் சாப்�ட ேவண்டும். 

�னமும் இரண்டு �ட்டருக்குக் குைறயாமல் 
தண்�ர் கு�க்க ேவண்டும்.

* ெகாழுப்பு �ைறந்த அைசவ உண-
வுகைளயும், ெநய், ெவண்ெணய், 

ேகக், ஐஸ்��ம்,  ெசாக்ேலட் ேபான்-

றவற்ைறயும் த�ர்ப்பது நல்லது.
பருக்கள் ஏற்பட, மலச்�க்கல் ஒரு முக்�யக் கார�. அன்றாட உணவு பழக்கத்-

ைதச் ச�ெசய்வதன் மூலமாக மலச்�க்கல் வராமல் பார்த்துக்ெகாள்ள ேவண்டும்.

* பருக்கைளக் �ள்ளேவா, அழுத்தேவா கூடாது. மருத்துவ�ன் ப�ந்துைர இல்-
லாமல், கைடக�ல் �ைடக்கும் எந்த�த வாசைன ேசாப்புகைளயும் ேலாஷன்க-
ைளயும் பயன்படுத்தக் கூடாது.

* முகத்�ல் எண்ெணய் வ�யாமல் பார்த்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். அவ்வப்-
ேபாது ��ல் முகத்ைதக் கழு�, சுத்தப்படுத்த ேவண்டும்.  

�னமும் உடற்ப�ற்� ெசய்ய ேவண்டும். அவ்வாறு ெசய்யும்ேபாது ெவ�ேய-
றும் �யர்ைவயால், சருமத் துவாரங்க�ல் உள்ள அழுக்குகள் �ங்�, பருக்-

கள் வராமல் தடுக்க உதவும்.

முகப்பரு �ங்க இயற்ைக மருத்துவம் 
* துள� இைலைய எடுத்து, நன்கு 

க ா ய ை வ த் து 
ெபா� ெசய்து, 
அ�ல் மஞ்சள்தூள் 
கலந்து கு�ப்பதற்கு முன்பு 
முகத்�ல் பூசவும். நன்கு உலர்ந்த 
�றகு கு�த்தால் �ல நாட்க�ேலேய 
பருக்களும் வடுக்களும் காணாமல் ேபாய்�-
டும்.

* ேவப்�ைல ஒரு ைகப்�� எடுத்து ��ல் நன்கு 
ெகா�க்க ைவத்து ஆ�ய �றகு அந்த ��ல் முகத்ைதக் 
கழு� வந்தால் பருக்கள் குைறயும். பருத்ெதால்ைல 
�ங்க உதவும்.

* ெவந்�ய�ைர ஒரு ைகப்�� அளவு, துள� ��தள-
வு,ெகாத்தமல்��ைல ��தளவு ஆ�யவற்ைற ஒன்றாக 

அைரத்து பருக்கள் �து தட�னால் பருக்கள் மைறய உதவும்.

* ெவள்ள� 2 துண்டுகள், தக்கா� 2 துண்டுகள் மற்றும் கரட் 2 துண்டுகள் ஆ�-
யவற்ைற ஒன்றாக அைரத்து அவற்�ல் ேதன் கலந்து முகத்�ல் தட� வர முகப்-
பருக்கள் �ங்க காணலாம்.

* ெதாற்றுக் �ரு�கைள �க்கும் ஆற்றல் பூண்டுக்கு உண்டு. கு�ப்பாக 
இ�ல் இருக்கும் சல்ஃபர் முகப்பருக்கைள ேபாக்க கூ�யது.

பூண்ைட ைமயாக அைரத்து அதன் சாைற பருக்கள் உள்ள இடத்�ல் 
தடவுங்கள். முகப்பருக்கள் �ங்�, முகம் ப�ச்ெசன்று அழகு ெபறும்.

* முகப்பரு வரக் காரணமான �ரு�கைள எலு�ச்ைச முற்�-
லும் அ�த்து�டும். எலு�ச்ைச சாைறப் ��ந்து, பஞ்�ல் 
நைனத்து பருக்க�ன் ேமல் ஒத்� எடுங்கள். பருக்கள் 
உைடந்து இருந்த இடம் ெத�யாமல் ேபாகும்.

�னமும் 1 டம்ளர் ேதங்காய்த் தண்�ர் கு�யுங்கள். இது 
உங்கள், சருமத்�ற்கு  பளபளப்ைபக் ெகாடுக்கவும், சுருக்கங்-
கள் மற்றும் ேநர்த்�யான ேகாடுகைளக் குைறக்கவும், முகப்-
பரு / பருக்களுக்கு ��ச்ைசய�க்கவும் மற்றும் சருமத்�ன் 
ஈரப்பதத்ைத அ�க�க்கவும், உட�ல் �ேரற்றத்ைத அ�க�க்க-
வும் உதவு�றது. இ� ேதங்காய் தண்�ைர �ணாக்கா�ர்கள்.

ெகரட்டீன் சிகிச்ைச
மிளகாய் 

காய்ந்த �ளகாைய வறுக்கும்ேபாது ��து கல் உப்-
புப்ேபாட்டு வறுத்தால் கமறல் ஏற்படாது. �டு �ன்-
னதாக இருந்தாேலா �ட்�ல் ைகக்குழந்ைதகள் 

இருந்தாேலா ெந�ல்லாமல் காய்ந்த �ளகாய் 
வறுக்க இந்த முைறையப் �ன்பற்றலாம்.

இஞ்� துைவயல் ேநாெய�ர்ப்பு சக்�ைய வலுப்படுத்தும். 
�த்தத்ைத குைறத்து உடலுக்கு நன்ைம தரும். 

ேதைவயான ெபாருட்கள்ேதைவயான ெபாருட்கள்
காய்ந்த �ளகாய்
ேதங்காய் துருவல்
உ.பருப்பு
இஞ்�
பு�
கடுகு
க�ேவப்�ைல 

ெசயல்முைறெசயல்முைற
வாண��ல் ��து எண்ெணய் �ட்டு, 
காய்ந்த �ளகாய், ேதங்காய் துருவல், உ.ப-
ருப்பு, இஞ்� ஆ�யவற்ைற ெபான்�-
றமாக வதக்கவும். �றகு உப்பு, பு�, �ர் 
ேசர்த்து அைரக்கவும். இறு��ல் கடுகு, 
உ.பருப்பு, க�ேவப்�ைல ேசர்த்து தா�க்-
கவும். 

எதிரிகளும் எமக்கு 
நன்ைம ெசய்வார்கள்

காய்ந்த �ளகாய், ேதங்காய் துருவல், உ.ப-
ருப்பு, இஞ்� ஆ�யவற்ைற ெபான்�-
றமாக வதக்கவும். �றகு உப்பு, பு�, �ர் 

உ.பருப்பு, க�ேவப்�ைல ேசர்த்து தா�க்-

உடைல 
வலுப்படுத்தும்

இஞ்சி 
துைவயல்

   மன உைளச்சலுக்குள்ளாக்கும்
முகப்பரு

உங்களுக்குத் ெதரியுமா?



�ஜய், சூர்யாவுடன் ேஜா�யாக ந�த்த ந�ைக பூ�கா தற்ேபாது பு�ய அவதாரம் எடுத்-
�ருப்பது அவருைடய ர�கர்கைள ஆச்சர்யத்�ல் ஆழ்த்�யுள்ளது.பூ�காத��ல் 2001-

ல் �ஜய் ந�த்த பத்� படம் மூலம் கதாநாய�யாக அ�முகமானவர் பூ�கா. அதன்�றகு ேராஜா 
கூட்டம் படத்�ல் �காந்துடன் ந�த்தார். �ன்னர், �ல்லுனு ஒரு காதல் படத்�ல் சூர்யா-

வுக்கு ேஜா�யாக ந�த்து இருந்தார். இந்த படம் மூலம் பல ர�கர்கைள தன்வசப்படுத்-
�க் ெகாண்டார்.

களவா�ய ெபாழுதுகள், ெகாைலயு�ர் காலம் உள்�ட்ட ேமலும் �ல படங்-
க�லும் ந�த்துள்ளார். ெதலுங்�லும் முன்ன� கதாநாய�யாக இருக்கும் 

பூ�கா. 2007-ல் பரத் தாகூர் என்பவைர �ருமணம் ெசய்து ெகாண்டார். ச�ப 
காலமாக பூ�காவுக்கு கதாநாய� வாய்ப்புகள் �ைடக்க�ல்ைல. இதனால் 
குணச்�த்�ர ேவடங்க�ல் ந�த்து வந்தார். 

இந்�ைல�ல், தற்ேபாது கதாநாய��ன் அம்மா கதாபாத்�ரத்�ல் ந�க்க 
வந்துள்ளார். மைலயாளத்�ல் தயாராகும் ”பட்டர்�ைள” என்ற படத்�ல் 
கதாநாய�யாக ந�க்கும் அனுபமா பரேமஸ்வரனுக்கு அம்மாவாக ந�க்�-
றார். �ஜய், சூர்யாவுக்கு ேஜா�யாக வந்தவர் தற்ேபாது, அம்மா கதாபாத்�-
ரத்�ல் ந�ப்பைத ர�கர்கள் பரபரப்பாக ேபசு�ன்றனர். 

தாய், மகள் பாசத்ைத ைமயமாக ைவத்து இந்த படம் தயாரா�றது. 
ெதாடர்ந்து பூ�காவுக்கு கதாநாயகன் மற்றும் கதாநாய�க்கு அம்மா 
ேவடத்�ல் ந�க்க வாய்ப்புகள் வரு�ன்றன.
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பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் 
களமிறங்கிய சிம்பு  

ர�கர்களால் ெகாண்-
டாடப்படும் �க்பாஸ் 

�கழ்ச்�ைய ெதாகுத்து வழங்க ந�கர் 
�ம்பு களம் இறங்��ருக்�றார். �ம்பு ெதாைலக்-

காட்� �கழ்ச்�க�ல் �கவும் �ரபலமானது �க்பாஸ் 
�கழ்ச்�. இந்த �கழ்ச்�க்ெகன்று த� ர�கர்கள் பட்டா-

ளேம �ரம்�யுள்ளது. இந்�கழ்ச்�ைய ந�கர் கமல்ஹாசன் 
ெதாகுத்து வழங்� வரு�றார். இதுவைர த��ல் ஐந்து �சன்-

கள் மு�ந்துள்ளன. தற்ேபாது �க்பாஸ் அல்�ேமட் என்ற பு�ய 
�கழ்ச்� நைடெபற்று வரு�றது. இந்த �க்பாஸ் அல்�ேமட் ேநர�-
யாக ஓ�� தளத்�ல் 24 ம� ேநரமும் ஒ�ப்பரப்பா�றது, இதைன-
யும் ந�கர் கமல் ெதாகுத்து வழங்� வந்தார்.  

பல ேபாட்�யாளர்கள் கலந்து ெகாண்ட இந்�கழ்ச்� �று�றுப்பாக 
நைடெபற்று வரு�றது. இந்�ைல�ல், கடந்த 21-ஆம் �க�யன்று �க் 
பாஸ் அல்�ேமட் �கழ்ச்��ல் இருந்து ெவ�ேயறுவதாக ந�கர் 
கமல்ஹாசன் அ��த்�ருந்தார். இதைன சற்றும் எ�ர்ப்பார்க்காத 
�க்பாஸ் ர�கர்கள், அடுத்து இதைன ெதாகுத்து வழங்கப்-

ேபாவது யார் என முணுமுணுத்து வந்தனர். இந்�ைல�ல் 
இதைன ெதாகுத்து வழங்க ந�கர் �ம்பு களம் இறங்�-

யுள்ளார். இதைன அ�காரப்பூர்வமாக அந்�றுவ-
னம் அ��த்துள்ளது. �ம்பு இடம்ெபற்றுள்ள 

புேராேமா ��ேயா சமூக வைலத்தளத்-
�ல் ைவரலாக பர�வரு�றது.  

ெஜயம் ர� ந�ப்�ல் ெவ�-
வந்த வனமகன் படத்�ன் 

மூலம் த�ழ் ��மா�ல் கதாநா-
ய�யாக �ரபலமானவர் ந�ைக 
ச�ஷா. 

இப்படத்�ற்கு �ன், கார்த்�-
யுடன் கைடக்குட்� �ங்கம், 
சூர்யாவுடன்  காப்பான் என 
முன்ன� நட்சத்�ரங்களுடன் 
இைணந்து ந�த்து வந்தார்.
இவருக்கு கடந்த 2019ஆம் 
ஆண்டு ந�கர் ஆர்யாவுடன் �ரு-
மணம் நைடெபற்றது. இதைன 
ெதாடர்ந்து கடந்த ஆண்டு 
அழ�ய ெபண் குழந்ைதக்கு 
தாய் ஆனார். இந்�ைல�ல், 
தற்ேபாது குடும்பத்ைத 
பார்த்து ெகாள்வதா, 
இல்ைல ��மா-
�ல்  பாடங்-
கள் ந�ப்பதா 
என்று குழப்பத்-
�ல் இருக்�-
றாராம் ந�ைக 
ச�ஷா. 

இதனால், 
�ைர�ல் 
ந�ைக ச�ஷா 
��மாைவ 
�ட்டு �ல��டு-
வார் என்று கூறப்ப-
டு�றது.

சினிமாவுக்கு முழுக்கு 

ேபாடும் நடிைக சயீஷா..

பிரபல மைலயாள நடிைக 
லலிதா காலமானார்

�ரபல மைலயாள 
ந�ைக ல�தா உடல்-

நலக் குைறவால் காலமானார்.
�ஜய் ந�ப்�ல் ெவ�யா� 
சூப்பர் �ட்டான காதலுக்கு 
ம�யாைத என்ற படத்�ல் 

ஷா��க்கு அம்மாவாக 
ந�த்தவர் ந�ைக ேக�ஏ� 
ல�தா (74). இவர் ஏராளமான 
மைலயாள படங்க�ல் குணச்-
�த்�ர ேவடங்க�ல் ந�த்து பல 
�ருதுகைளப் ெபற்றுள்ளார்.

இந்�ைல�ல், ந�ைக 
ல�தா உடல்நலக் குைறவால் 
காலமானார். அவரது மைற-
வுக்கு ��மா �ரபலங்கள் 

மற்றும் ர�கர்கள் இரங்கல் 
ெத��த்து வரு�ன்றனர்.

மைலயாளம் மற்றும் த�ழ் 
என ெமாத்தம் 550க்கும் 
ேமற்பட்ட படங்க�ல் ந�த்-
துள்ளார். ந�ைக ல�தா�ன் 
மரணம் மைலயாள �ைரயுல-
�ல் அ�ர்ச்�ைய ஏற்படுத்�-
யுள்ளது.

ெதலுங்கு �ைரயுல�ன் 
முன்ன�  ந�ைக ராஷ்-

�காவுடன் �ருமணம் என்று 
பர�ய தகவலுக்கு ந�கர் �ஜய்  
ேதவரெகாண்டா ப�ல�த்துள்-

ளார். ரஷ்�கா மந்தனா - �ஜய் ேதவ-
ரெகாண்டா              ெதலுங்�ல் 

�ைரயுல�ல்  �ரபல கதாநாய�யாக 
இருப்பவர் ரஷ்�கா மந்தனா. த��ல் 

கார்த்�க்கு  ேஜா�யாக சுல்தான் படத்-
�ல் ந�த்து �ரபலமானார். ெதலுங்�ல் ந�த்த 
”�யர்  காமேரட்” படம் த��லும் வந்தது. அல்லு 
அர்ஜ�ன் ந�ப்�ல் த�ழ், ெதலுங்கு,  இந்� 
ெமா�க�ல் ெவ�யா� வசூல் கு�த்த புஷ்பா 
படத்�லும் கதாநாய�யாக  வந்தார்.

ரஷ்�காவும்,  முன்ன� ெதலுங்கு ந�கர் 
�ஜய் ேதவரெகாண்டாவும் காத�ப்பதாகவும், 
�ருமணம்  ெசய்துெகாள்ள மு�ெவடுத்து இருப்-
பதாகவும் ஏற்கனேவ �சு�சுக்கள் வந்தன.  இரு-
வரும் ேஜா�யாக சுற்றும் புைகப்படங்களும் 
ெவ�வந்தன. இதைன ரஷ்�கா  மறுத்�ருந்-
தார். தனக்கு �ருமணம் ெசய்து ெகாள்ளும் அள-
வுக்கு ேபா�ய வயது  இல்ைல என்றும், �ரும-
ணத்ைத பற்� ேயா�க்க ேநரம் இல்ைல என்றும்  
கூ��ருந்தார். இந்த �ைல�ல் ராஷ்�காவும், 
�ஜய் ேதவரெகாண்டாவும்  �ருமணம் ெசய்-
துெகாள்ள தயாரா� இருப்பதாகவும், இவர்கள் 
�ருமணம் �ைர�ல்  நடக்க உள்ளது என்றும் 
ெதலுங்கு இைணயதளங்க�ல் �யாக தகவல் 
பர�யது. �ருமண �க�ைய ரக�யமாக 
ைவத்துள்ளனர் என்றும் கூறப்பட்டது. 

இந்�ைல�ல்  இதற்கு ப�ல�க்கும் 
வைக�ல் ந�கர் �ஜய் ேதவரெகாண்டா 
சமூக வைலத்தளத்�ல்  ப��ட்�ருக்�றார். 
அ�ல், வழக்கம் ேபால் �சு�சுக்கப்படு�ற 
ெசய்� தான்  இது. இந்த ெசய்�ைய நாங்கள் 

ர�க்�ேறாம் என்று ப��ட்�-
ருக்�றார்.

ரஷ்மிகாவுடன் 
திருமணமா?.. 

விஜய் 
ேதவரெகாண்டா 

விளக்கம்

புதிய அவதாரம் 
எடுக்கும் பூமிகா.. 

த�ழ் ��மா�ன் முன்ன� ந�கரான  
தனு�ன் பாடல் பு�ய சாதைன பைடத்துள்-

ளைத ர�கர்கள் ெகாண்டா� வரு�ன்றனர்.                          
தனுஷ்             துள்ளுவேதா இளைம படத்�ன்  
மூலம் த�ழ் ��மா�ற்கு அ�முகமானவர் 
ந�கர் தனுஷ். அதன்�ன் காதல்  ெகாண்ேடன், 
�ருடா �ரு�, புதுப்ேபட்ைட, ெபால்லாதவன், 
ஆடுகளம் ேபான்ற பல  படங்க�ல் ந�த்து 
தனக்ெகன த� ர�கர்கள் பட்டாளத்ைதேய உரு-
வாக்�க்  ெகாண்டார். 2015-இல் இவர் ந�த்த 
”மா�” �ைரப்படம் அைனவ�ன் கவனத்ைத-
யும்  ஈர்த்தது.

இயக்குனர்  பாலா� ேமாகன் இயக்�ய இந்த 
�ைரப்படத்�ல் தனு�ன் கதாப்பாத்�ரத்�ற்-
கும்  அவருைடய காஸ்�யூ�ற்கும் இன்றளவும் 
ர�கர்கள் கு�ந்�ருக்�ன்றனர்.  இப்படத்�ல் 
அ�ருத் இைசயைமத்த அைனத்து பாடல்க-

ளும் �ட் அ�த்தது.  இந்�ைல�ல் மா� படத்-
�ல் இடம் ெபற்ற ”தரேலாக்கல்” என்ற பாடல் 
100  �ல்�யன் பார்ைவயாளர்கைள கடந்து 
பு�ய சாதைன பைடத்துள்ளது. 

இப்பாடல் தனுஷ�ைடய 100 �ல்�யன்-
கைள கடந்த 5-வது பாடல் என்பது கு�ப்�டத்-
தக்கது.

புதிய சாதைன பைடத்த 

தனுஷ் பாடல் 
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கண்� ேபராதைன ���ல் 548 
இல் அைமந்துள்ள ேகால்டன் 

ெகாேலஜ் �ட்� ெகம்பஸ் மாணவர்க-
ளுக்கான ெதா�ல் வ�காட்டல் கற்ைக 
ெந��ைன ேமற்ெகாள்ளும் அ� உயர் 
கல்� �றுவனமாகும். நாட்�ன் மாண-
வர்களது ெதா�ல் வ�காட்டுதைல 
ேமற்ெகாள்வதற்கும் மாணவர்களது 
முன்ேனற்றகரமான கல்� வாழ்க்-
ைகைய அைமத்துக் ெகாள்வதற்காக 
இக் கல்� �றுவனம் 2009 ஆகஸ்ட் 
8 ஆம் �க� ஸ்தா�க்கப்பட்டது. இதன் 
முகாைமத்துப் ப�ப்பாளர் தைலவரு-
மான ஏ. எம். எம். பரக்கத் அ� �கழ்�-
றார். ெதா�ல் கல்� ��வுைரயாளர்கள் 
மற்றும் அலுவலக உத்�ேயாகஸ்தர்கள் 
உள்�ட்ட குழுமத்�னர்கள் இைணந்து 

மாணவர்களுக்கான ெதா�ல் வ�காட்-
டல் கற்ைக ெந�ைய �றன்பட வழங்� 
வரு�ன்றனர்.

2009 ஆம் ஆண்டு ஸ்தா�க்கப்பட்ட 
இக்கல்� �றுவனம் �ஸ்த�க்கப்பட்டு 
கம்பைள, ெக�ஓய, கட்டுகஸ்ேதாட்ைட, 
உக்குவைள, பறகஹெத�ய, மல்ல-
வப்�ட்�ய ேபான்ற �ரேதசங்க�லும் 
�ைள �றுவனங்கைள ஸ்தா�த்து 
ெவற்�கரமான முைற�ல் தமது 
அைடயாளத்ைத முழுைமயாகப் ப�வு 
ெசய்துள்ளது.இக் கல்லூ��ல் கற்ைக 
ெந�ைய ேமற்ெகாள்ள வரும் மாணவ 
மாண�கள் அைனவருக்கும் �றன்பட 
கற்றல் கற்�த்தல் நடவ�க்ைககள் முன்-
ெனடுக்கப்படு�ன் -
றன. பட்டம் ெபற்று 
ெவ�ேய ெசல்லும் 
மாணவர்கள் தம் 
ெதா�ல் துைற�ல் 
ஆேராக்�யமானதா-
கவும் �றப்படவும் 
�றப்பாகவும் ேமற்-
ெகாள்வதற்கு அ� உட்-
சபட்ச கற்�த்தைல 
இக்கல்� �றுவனம் 
வழங்� வரு�றது. 

ெகா�ட் 19 
ெகாேரானா ெதாற்றுக் 
காலத்�ல் நாடு முடக்-
கப்பட்ட சூழ�லும் 
கூட மாணவர்களது கல்� �ைல பா�க்-
காமல் இைணயவ��ன் மூலமாக 
கற்றல் கற்�த்தல் நடவ�க்ைககள் தளர்-
வைடயாமல் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன. 
பாடம் ெதாடர்பான பல்ேவறு ம�ப்�ட்டுக் 
கருத்தரங்குகள் மற்றும் இைணயவ�க் 
கருத்தரங்குகள் ேபான்றைவ இடம்ெபற்-
றைம கு�ப்�டத்தக்கது.

சர்வேதச ��யாகவும் மற்றும் உள்-

நாட்டு மட்டத்�லும் மாணவர்க�ன் 
�றைமைய ேமம்படுத்துதல் என்ப-
வற்�ன் ஊடாக சவால்களுக்கு முகம் 
ெகாடுக்கக் கூ�ய அ�க சந்ைத வாய்ப்-
புள்ள மூன்றாம் �ைல ெதா�ல் முைறக் 
கல்�க்கு�ய கற்ைக ெந�கேள இங்கு 
ேபா�க்கப்படு�ன்றன. கூ�யள�-
லான மாணவர், மாண�கள் ெதா�ல் 
தைகைமைய ெபற்றுக் ெகாண்டு உள்-
நாட்�லும் ெவ�நாட்�லும் உயர் பத�-
கைளயும் வ�த்து வரு�ன்றனர்.

இலங்ைகயர்களுக்கு உலக அங்�-
காரம் ெபற்ற ேவைலவாய்ப்புக்கைளப் 
ெபற்றுக் ெகாள்வதற்கான வாய்ப்ைப 
உருவாக்குவேத இக்கல்லூ��ன் முக்-
�யமான ெதாைல ேநாக்காகும். அந்த 
ேநாக்கத்�ற்கு அைமய ��ய மற்றும் 
ஆரம்ப கல்�, பட்டப்ப�ப்பு, �யாபார 
முகாைமத்துவம், கண� ெதா�ல் 
நுட்பம், ெபா��யல், படம் வைரஞர், 
சுற்றுலா, முகாைமத்துவம், முன்பள்� 
ஆ��யர்களுக்கான கற்�த்தல் கல்�, 
கணக்�யல், எயா ைலன் �க்கட்�ங், 
ஆங்�ல ெமா�, இஸ்லா�ய வங்� 
முைற, ைகயடக்கத் ெதாைலேப� 
�ருத்துதல், வாகனப் ெபா��யல் 
ெதா�ல் நுட்பம் என இன்னும் எத்த-
ைனேயா கற்ைக ெந�கள் �றைம-
�க்க இலங்ைக மாணவர்களுக்கு 
உ�ய கல்�ைய �றந்த முைற�ல் 
ப�ற்�யுடன் ெபற்றுக் ெகாடுத்து அவர்-
களது ெதா�ல் வாழ்க்ைகைய ேமம்ப-
டுத்� வரும் ேகால்டன் ெகாேலஜ் �ட்� 
கம்பஸ் கண்� மாவட்டத்�லும் அம்மா-
வட்டத்ைத அண்�த்த புறநரகங்க�லும் 
�ைளகைள �யா�த்துள்ளது. 

ேகால்டன் ெகாேலஜ் �ட்� ெகம்பஸ் 
ஆனது இக்கல்லூ��ல் கல்� ப�லும் 
மாணவர்க�ன் நலன் கரு� மூன்றாம் 
�ைலக் கல்� ெதா�ல் கல்� ஆைணக்-
குழு�ன் �ழ் ப�வு ெசய்யப்பட்டு (TVEC 
Reg. No. PO9/0148) அரச அங்�-
காரச் சான்�தழ்கைளயும் மற்றும் சர்-
வேதச நாடுகளுைடய பல்கைலக்கழக 
சான்�தழ் அங்�காரத்ைதயும் ெபற்று 
ெசயற்படும் கல்� �றுவனமாகும்.

இக்கல்� �றுவனம் ெவ�நாட்டு 
உள்நாட்டு பல்கைலக்கழகங்களுடன் 
�க ெநருக்கமான உறைவப் ேப� 
வரு�றது. இலங்ைக�ல் கு�ப்பாக 
ெதன்�ழக்குப் பல்கைலக்கழகத்ேதாடு 

இைணந்து ெவ�வா� பட்டப்ப�ப்பு 
கற்ைக ெந�கைள ேமற்ெகாண்டைம 
கு�ப்�டத்தக்கது.

எனேவ இக் கல்� �றுவனத்�ன் 
கல்� ப�லும் மாணவர்கள் ெவ�நா-
டுக�ல் ெதா�ல்வாய்ப்ைப ெபற்றுக் 
ெகாள்வதற்கான பல்ேவறு கற்ைக 
ெந�கள் இங்கு கற்�க்கப்படு�றது. 
அதுவும் �றன்வாய்ந்த ��வுைரயாளர்-

கள் �றன்பட தமது பங்க�ப்ைப மாண-
வர்க�ன் நலன்களுக்காக ெசய்து 
வரு�றார்கள். இதன் காரணமாக மாண-
வர்க�ன் ெதாைக அ�க�த்துள்ளது-
டன் புறநரகங்க�ல் இந்�றுவனத்�ன் 
�ைளகைளயும் �றந்து கல்� நடவ�க்-
ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டு வரு�ன்-
றன. பாடசாைலைய �ட்டு ெவ�ேய-
றுேவாருக்கான ெதா�ல் வ�காட்� 
புறநகரங்க�ல் நைடெபறும் �கழ்ச்�த் 
�ட்டங்க�ல் ஏராளமான மாணவர்கள் 
கலந்து ெகாள்�ன்றனர். இக்கற்ைக 
ெந�கைள ேமற்ெகாள்வதற்கு தூர 
இடங்க�ல் இருந்து வரும் மாணவர்-
க�ன் நலன்கரு� ஆண், ெபண் இரு-
பாலாருக்கும் ெவவ்ேவறான தங்கு�ட 
�டு� வச�களும் ஏற்பாடுகள் ெசய்யப்-
பட்டுள்ளைம முக்�ய அம்சமாகும். 

ெதா�ைல நா� �ற்கும் இைளஞர்-

கள் பாடசாைலைய �ட்டு ெவ�ேயறுப-
வர்கள் இைணந்து ெகாள்ளும் �தத்�ல் 
இங்கு பல்ேவறு பட்ட கற்ைக ெந�கள் 
மூன்றாம் �ைல ெதா�ல் முைறக் கல்-
�கள் கற்�க்கப்படு�ன்றன.

தற்ேபாது க. ெபா. த உயர் தரப் 
ப�ட்ைச எழு� �ட்டு ெபறுேபற்றுக்கு 
காத்�ருக்கும் மாணவர்க�ன் எ�ர்கால 
நலைனத் கருத்�ற் ெகாண்டு குறு�ய 
காலத்�ல் சான்�தைழப் ெபற்றுக் 
ெகாள்ளும் வைக�ல் கற்ைக ெந�கள் 
ேபா�க்கப்படு�ன்றன. கன� கற்ைக 
ெந�, படவைரஞர், ெவப் �ைச�ங், 
ஆங்�ல ெமா�க் கல்�, ஹார்ட்ெவயார் 
உள்�ட்ட ெதா�ல் கல்� நடவ�க்ைக-

கள் முன்ெனடுக்கப்பட்டு வரு�ன்றன. 
Real Access Program (Pre Degree 

Course) Diploma in Construction 
Management (Auto Cad computer 
Aided Desining and Derafting. M S 
Projct. MEP - Auto Cad ) Busines 
Management. Hotel Managment, 
Computerized Accounting, Teacher 
Training Program, Airline Ticketing, 

Netwark Admnistration, 
English IT, Mobile Phone 
Repairing, Islamic Banking 
and Finanec and Automobile 
Engineering Technology, 

முத�ய பாடங்கள் இங்கு 
ேபா�க்கப்படு�ன்றன. 

மத்�ய மைலநாட்�ன் 
தைலநகரமான கண்� 
நக�ல் 12 ஆண்டுகளாக 
சர்வேதசம் அங்�க�க்கப்-
பட்ட பட்டப்ப�ப்புகள் மூலம் 
இலங்ைக�லும் உலெகங்�-
லும் ெபறும��க்க கல்�த் 
தகு�கைளயும் தரத்ைதயும் 
ெதாடர்ந்து வழங்� வரு-

�றது. உயர் கல்�த் துைற�ல் ஒரு 
முன்ேனா�யாக உள்ள ெவ�நாட்டுப் 
பல்கைலக்கழகங்களுடன் இைணந்து 
ெதா�ல் முகவர்களாகவும் வ�கத் 
தைலவர்களாகவும் பட்டதா�களாக மாற்-
றுவதற்கு ேகால்டன் ெகாேலச் �ட்� 
கம்பஸ் வலுவூட்டக் கூ�யதாக அைமந்-
துள்ளது. இலங்ைக பல்கைலக்கழக 
மா�ய ஆைணக்குழு�னால் உத்த-
ரவாதம் அ�க்கும் அேதேவைள�ல் 
ெதா�ல் வாய்ப்ைப �ைரவாக ெபற்றுக் 
ெகாள்ள வ�ேகாலும் கல்� �றுவன-
மாக அைமந்துள்ளது என்ப�ல் எவ்�த 
ஐயமு�ல்ைல. 

உயர்தர கல்�ைய வழங்க ேவண்டும் 
என்று ஆரம்�க்கப்பட்ட இக்கல்� �றுவ-
னம் இலங்ைக மாணவர்க�ன் கல்�த் 
ேதைவகைள க�சமானளவு பூர்த்� 
ெசய்துள்ளது. 

ேகால்டன் ெகாேலஜ் �ட்� கம்பஸ் 
ஆ��யர் ப�ற்� ெந�ைய �ைறவு 
ெசய்த ஆ��ையகளுக்கான சான்�-
தழ் வழங்கும் ைவபவம் கண்� இந்து 
கலாசார �ைலயத்�ல் இக்கல்� �று-
வனத்�ன் �ரதான �ைறேவற்றுப் 
ப�ப்பாளரும், தைலவருமான ஏ.எம்.
எம். பரக்கத் அ� தைலைம�ல் இன்று 
காைல 9.00 ம�க்கு நைடெபறு�றது. 

இந்�கழ்வுக்கு �ரதம அ��யாக அல் 
சாப மஹா �த்�யாலயத்�ன் அ�பர் 
நூஸ்� �தார், அக்குறைண முஸ்�ம் 
பா�கா மஹா �த்�யாலயத்�ன் 
அ�பர் சு�ரா �த்�க் நுஸ்� ஆ�ேயார் 
கலந்து �றப்�க்�ன்றனர். 

இந்�கழ்�ல் �றப்பு �ருந்�னர்க-
ளாக �. �. ஏ. எஸ். ெகம்பஸ் தைலவர் 
ெசய்னுலாப்�ன் ந�மு�ன், மடவைள 
எமரல்ட் கல்லூ��ன் ப�ப்பாளர் சுல்-
�கார் அ� , ஐெடக் கல்� �றுவனத்-
�ன் இயக்குனர் ஐ. ஐனூ�ன், கண்� 
மாநகர சைப உறுப்�னர் ஏ. �. எம். ஏ. 
மைரக்கார் உள்�ட்ட முக்�ய �ரமுகர்-
கள் கலந்து �றப்�க்�ன்றனர். 

இக்கல்வி நிறுவனத்தின் பிரதான 
நிைறேவற்றுப் பணிப்பாளரும், தைல-
வருமான ஏ.எம்.எம். பரக்கத் அலி 
கருத்து ெதரிவிக்ைகயில்.....

இக் கல்� �ைலயத்�ல் ஆ��யர் 
கற்ைக ெந��ைன பூர்த்� ெசய்த ஆ�-
�யர்களுக்கான சான்�தழ்கள் வழங்� 
ைவப்ப�ல் மட்�ல்லா ம�ழ்ச்�யைட-
�ன்ேறன். 

இப்ேபாது நாம் முன்ன��க்க நாடு-
கேளாடும் மற்றும் வளரும் நாடுகேளா-
டும் ஒன்றா��ட்ேடாம்.

கல்�ைய எல்லா இடங்க�லும் 
சமமான முைற�ல் வழங்கப்பட 
ேவண்டும் என்பேத எங்களுைடய முழு 
ேநாக்கமாகும்.

புகழ்ெபற்ற சர்வேதச பல்கைலக்கழ-
கங்க�லும் மற்றும் �றந்த கல்� �று-
வனங்க�லும் ெதா�ல் தைகைமயுைட-
யவர்கைள மாணவர்கைள உருவாக்கும் 
�டயத்�ல் ேகால்டன் காேலஜ் கல்� 
வளாகம் முைனப்புடன் ெசயற்பட்டு வரு-
�றது. 

இது இலங்ைக�ல் வளர்ந்து வரும் 
உயர்தர கல்� வளாகம். இதன் இயக்-
குனர் என்ற வைக�ல் பு�ய ெதா�ல் 
சந்ைத வாய்ப்�ைன கண்டு ��த்து 

அக்கல்��ைன அ�முகம் ெசய்து 
ெதா�ல் வ�காட்டுதைல வழங்க 
ேவண்�ய ெபாறுப்பு கல்� �றுவகத்-
�ற்கு இருக்�றது. 

ஒழுங்கு முைறயான கற்�த்தல் 
மற்றும் ெதா�ல்முைற ப�ற்� அணு-
குமுைற. இைவ த�ர ேகால்டன் 
ெகாேலஜ் �ட்� வளாகம் மாணவர்க-
ளுக்கு ேதைவயான கல்� வாய்ப்பு-
கைள வழங்� வ�றது, மாணவர்கள் 
இங்கு பல்ேவறு துைறக�ல் தங்கள் 
ஆய்வுகைள முன்ெனடுத்துச் ெசல்�ன்-
றனர்.

நாங்கள் அ�ப்பைட�ல் த�த்துவமா-
னவர்கள். கடந்த 12 வருட ெவற்��ன் 
ேபாது பல சாதைனகைள �ைலநாட்-
�யுள்ேளாம் என்பைத ெபருைமயுடன் 
கூ�க் ெகாள்�ன்ேறன். 

எங்கள் �றுவனத்�ல் கல்� ப�ன்று 
ெவ�ேய�யவர்கள் இப்ேபாது உயர்ந்த 
�ைல�ல் இருக்�றார்கள். 

எங்கள் மாணவர்கள்தான் எங்கள் 
ெசாத்து. நாங்கள் உலகளா�ய அ�-
வா�களுக்கு முன்னால் எங்கள் மாண-
வர்கைள முன்�றுத்த ேவண்டும். மாண-
வர்க�ன் ஆற்றல்கைள வலுப்படுத்� 
பு�ய ப�மாணத்�ற்கு ெகாண்டு ெசல்-
வதற்கான கல்� நடவ�க்ைககைள இக்-
கல்� வளாகம் ெகாண்டுள்ளது.

எங்கள் அனுபவம் வாய்ந்த மற்றும் 
கல்�சார் அைனத்து ஊ�யர்களும் 
ஒன்றாக இைணந்து மாணவர்கைள 
ஊக்கு�ப்ப�ல் அர்ப்ப�ப்ேபாடு ெசய-
லாற்� வரு�ன்றனர். இன்று சான்�தழ்-
கைளப் ெபறும் மாண�கள் இக்கல்� 
வளாகத்�ல் ெபற்றுக் ெகாண்ட அ�வு 
ஆற்றல்கைள சமூகத்�ற்கு ஆக்கபூர்வ-
மாக வழங்க ேவண்டும் எனத் ெத��த்-
துக் ெகாள்�ன்ேறன்.

எம்ேமாடு ெதாடர்பு ெகாள்ள 
0812205544, 0777222527, 
0777222529 

ேகால்டன் ெகாேலஜ் சிட்டி ெகம்பஸின் 
சான்றிதழ் வழங்கும் விழா

இலங்ைக�ல் வாழும் அைன-
வருக்கும் கல்� சமமான 
முைற�ல் வழங்கப்பட 
ேவண்டும் என்பதைன தமது 
இலக்காகக் ெகாண்டு கல்�ச் 
ேசைவ�ைன ேகால்டன் 
ெகாேலஜ் கல்� �றுவனம் 
வழங்� வரு�ன்றது 

இக்பால் அ�
படங்களும் தகவல்களும்
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Hot Line - 011 2 429 369 | 011 2 429 368 
Fax - 011 2 429 330 / E-mail - adzsuo@gmail.com

 Chamara -077 727 0067 / Umanga - 077 727 0845

classifi ed@lakehouse.lk

Nritfs;
jpUkz

cq;fs; tpsk;guq;fis 

gpd;tUk; 

kpd;dQ;rYf;F mDg;gTk

tprhuizfSf;F gpd;tUgth;fSld; 

njhlh;G nfhs;sTk;

cq;fs; vjph;fhy fdTfis 

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

top.

cq;fs; gzf;nfhLg;gdit 

nrYj;Jtjw;fhd 

,yFthd top.

100/-
Kjy; 15 nrhw;fSf;F

&gh

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

(Nyf;`T]; fpis)

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

- xt;nthU Nkyjpf 

nrhy;Yf;Fk; 10 &gh 

- Mff;$ba nrhw;fspd; 

vz;zpf;if 65

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

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

Nghl;Nlh 
FWk; 

tpsk;guk;

Toyota Toyo S, 

GB xxxx, length 10 2/1 ‘, 

Aluminum Body, Double 

wheel, 14 B Engine, Power 

Steering in mint condition. 

Price 26/50. 

072 325 75 77

+94 77 811 99 81

+ 44 7763 842740

+ 94 77 076 1446

Study in

UK

FNshgy; ];lhh;l; mg; crhj;Jizahsh;fs;

114> md;lh;rd; tPjp> fSNghtpy> 

nj`ptis

0769366246 - mD\h

0113 462 634

 FbtuT
 Ntiy
 fy;tp fw;wy;
 th;j;jfk;

fdlhtpy; FbNaWtjw;fhf tphpe;j NritfSld; 

FNshgy; ];lhh;l; mg; crhj;Jizahsh;fSld; 

cq;fs; tpguq;fis ,w;iwtiuahf;fpf; nfhs;Sq;fs;

Facing Pamunugama- Thalahena 
main road and borderng the 

lagoon

PAMUNUGAMA
900 PERCH PRIME LAND

FOR IMMEDIATE SALEFOR IMMEDIATE SALEFOR IMMEDIATE SALEFOR IMMEDIATE SALE

Contact

0771 053 403, 0772 701 011

Migration, Student , Visitor and Dependant 
Visas etc. - UK, Canada, Australia etc.

(Consultant is formerly attached to Sam & Co. 
Solicitors, UK)

Visa refusals and fresh 
Visa applications

PR Visa Consultancies
No. 53, Sanasa Square, Court Road, Gampaha.

0773 051 518
prconsulting.services@yahoo.com

Advertise Here

adzsuo@gmail.com

5.8cm (Height) x 8cm (Width)
Rs. 1,500/- +VAT
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சார� உடன் அல்லா-
மேலா,  56க்கு 
ேமற்பட்ட Dol-
pine,  Caravan,  
Mazda,   H.100,  Mit-
subishi,  Double Cabs 
- Toyo t a,   Bolo r o,  
Mahend r a,   Tata 
ேபான்ற வாக னங்க-
ள் � ண்ட கா லத்�ற்கு 
சார�க ளு ம் ேதைவ. 
0722 253545,  077 
3500055. 015221

எல்ல�ல் 8 அைறக-
ளுடனான சுற்றுலா 
ேஹாட்டல் உடன�-
யாக �ற்பைனக்கு. 
(சுற்றுலா சைப�ன் 
அனும� உண்டு) 077 
6641055. 013955

எல்ல,  சுற்றுலா �ரேதச-
த்� ல் 10 அைறகளு-
டன் ேஹாட்டல் Roof 
Top Restaurant and 
Kitchen ஒரு ேபர்ச் 
32.5 120 �ல்�-
யன். 0773146676
 014554

ெகாழும்பு-6,  �ருலப்பைன 
�ரதான �� முகப்புடன் 
Commercial கா� 
�ற்பைனக்கு 1600 
சதுர அ� �பரங்க-
ளுக்கு அைழயுங்க-
ள். 0715454114
 014436

பஸ்ஸர நக�ல் �யா-
பாரஸ்தலம்/ D.S. ேச-
னாநாயக்க மாவத்த 
�யாபார கா�த் து-
ண்டுகள் �ற்பைனக்கு. 
075 0150750/ 078 
2315030. 013951

க ண்�  - ெபறும�-
யான  கட்�டம்
�ற்பைனக்கு. 06 
மா�கள் (20 ேபர்ச்) 
கண்�,  குண்டசாைல 
கு� �ருப்புப் �ரேதச-
ம். 18000 சதுர அ�. 
�ரதான ��க்கு முக-
ப்பாக 80 அ� அகலம். 
�ரதான ��க்கு சமா-

ந்தரமாக மா�. 06 
கைடகள்,  ேமல் மா� 
07 கைடகள்,  02 �ர-
த்�ேயக  மண்டபங்கள். 
�லக்�ழ் மா� உண்டு. 
�ரத்�ேயகமாக 02 
மண்டபங்களுடன் கள-
ஞ்�யங்கள்,  கு��ருப்பு 
அைற �ர ேதசங்கள். 
மாதாந்த வருமானம் 4 
இலட்சம் (வங்�க் கடனு-
டன்) ரூபா 1200 
� ல் � ய னு டன் 
எல்லா வச�களும். 
தரகர்கள் ேவண்டாம். 
0 7 7 7 1 1 4 1 3 6 ,  
0 7 7 7 1 1 4 2 5 3 .
 007993

0777282147 கண்� 
முதல் கடுகண்ணாவ 
வைர,  கண்� முதல் 
�கன நகர் வைர,  
கண்� முதல் குருநாகல் 
�� வைர,  கண்� முதல் 
மாத்தைள �� வைர 
காபட் ��க்கு முகப்பாக 
பல்ேவறு �யாபார-
ஸ்தலம் மற்றும் ��-
��ருந்து உட்புறமாக 
100,  200 �ற்றர். 
சாதார ண ேஹாட்டல்/  
�டு/   ெவற்றுக்  கா� 
20 �ல்�யன் முதல் 
அதற்கு ேமல் �-
ற்பைனக்கு. (வங்�க்க-
டன் உள்ள/  இல்லாத) 
077 7 4 381 69
 008013

�றந்த ெகாக்ேகா 
�ைதகள் ேதைவ. ைக-
�ருப்�லுள்ள அளவு 
மற்றும் �ைலைய 
ெ த � � க் க வு ம் . 
வட்ஸ்அப் அல்லது 
ெதாைலேப� 077 
8967171 அல்லது 
(071) 2757716.
 014944

�ன்ெதா�ல்நுட்ப�ய -

லாளர்கள் (2500) 

மற்றும் ைகயுத�யா-

ட்கள் 2000 ேதைவ. 

ெகாழும்புக்கு அரு�ல் 

ேவைலத்தளத்�ற்கு. 

077 9503657,  071-

7215368. 013931

வத்தைள�ல் அ ைம-

ந்துள்ள எமது ெதா�-

ற்சாைலக்கு பு�தாக 

தண்�ர் குழாய்கள் 

ெபாருத்தவும் அவற்ைற 

பராம�க்கவும் 50 

வய�ற்கு குைறவான 

மற்றும் குைறந்தது 05 

வருட அனுபவமுள்ள 

குழாய் ெசப்ப�டுபவ-

ர் (Plumber) ேதைவ. 

இலவச தங்கு�ட வச�-

யுடன் சகாய �ைல�ல் 

மூன்று ேநர உணவும் 

வழங்கப்படும். ேமல�க 

�பரங்களுக்கு ேந�ல் 

வரவும். இல. 18,  

ெவௗியமுன ��,  

ேஹ�த்த,  வத்தைள. 

ெதாடர்பு களுக்கு. 076-

6200300. 015149

ெமானராகல,  நுவெர�-

யா,  கம்ப ஹா மாவ-

ட்டத்ைத ைமயமாகக் 

ெகாண்டுள்ள புளு�ன் 

பட்ஸ் சமூக ஒத்துைழ-

ப்பு மன்றத்�னால் 

ெசயற்படுத்தப்படும் 

'தவற�டப்பட்ட கல்�-

க்கு ைகெகாடுத்தல்'' 

என்ற கல்� �கழ்ச்�-

க்கு ெதாண்டர் அ�ப்ப-

ைட�ல் உத� ெசய்ய-

க்கூ�ய ஓய்வுெபற்ற 

ஆ��யர்கள் ேதைவ. 

ேமலும் அந்த ேவைலத் 

�ட்டத்�ற்கு ஏேதனும் 

வைக�ல் பங்க�ப்பு 

ெசய்யக்கூ�ய பேராப-

கா�கள் ேதைவ. 388/ 

1/ 1,  ேபஸ்ைலன் 

� �,  ெதமட்டெகாட,  

0112 677641,  

0703 318641,  

0775 509641

 013006

புளு�ன் பட்ஸ் சமூக 
கண்கா�ப்பு மன்ற-
த்�ற்கு ெசயற்�ட்டம் 
எழுதுவதற்கு ஆங்�லம் 
�றந்த �றைமயுள்ள 
எமது ெசயற்�ட்டத்�ற்கு 
ம�ப்�டு ெசய்து �ர்வ-
�ப்பதற்கு இயலுமான-
வர்கள் ேதைவ. 388/ 
1/ 1,  ேபஸ்ைலன் 
� �,  ெதமட்டெகாட. 
0112 677641,  
0771 529731,  
0775 509641
 012996

இரத்மலாைன�ல் ஆைட 
� று வ ன ெ ம ான் � -
ற்கு களஞ்�யசாைல 
ஆண் உத�யாளர்கள் 
ேதைவ. ஊ�யம்,  தங்கு-
�டம் மற்றும் இன்னும் 
ெ க ா டு ப் ப ன வு க ள் . 
011-2710281,  076-
4716072 015117

கனரக வாகன சார� 
அனும�ப்பத்�்ரமுள்ள 
ஓட்டுநர்கள் ��வ� 
வாகனங்களுக்கு இர-
த்மலான ெமாரட்டுவ,  
ெத�வைள,  பாண-

ந்துைற,  களுத்துைற,  
ெவன்னப்புவ ந�ன-
மடம �ரேதசங்க�ல் 
ேதைவ. சம்பளம் 35, 
000 முதல் ேமல் �-
சாரைணகள் ெநஸ்ேகா 
என் ட �் ை ர ச ஸ் ,  
இல. 29/ 5,  4ஆம் 
ஒழுங்ைக இரத்மலான. 
ெதா. ேப . 0777 
263954. 010347

வத்தைள �ரேதசத்�ல் 
உள்ள கா�த �றுனம் 
ஒன்�ல் �றைமயான 
மற்றும் அனுபவம் 
வாய்ந்த நபர்களுக்கு 
�ன்வரும் ெவற்�டங்க-
ள் உள்ளன. * Lorry 
Driver * Heavy Ve-
hicle Driver - 20 Feet 
ெதாடர்பு ெகாள்ளவும் 
Mrs. Ratneswary 077-
3290441. 015074

கண்� நகரத்�ல் 
அரு�ல் உள்ள ஓர் 
�ட்�ற்கு ஆண் அல்லது 
ெபண் �ட்டு ேவைலக்கு 
ேதைவ. ெதாடர்புக-
ளுக்கு அைழக்கவும். 
0 7 6 - 6 9 3 5 4 6 6 ,  
0 7 7 2 6 4 8 9 4 3
 014558

கம்பஹா - ெதாம்ேப �ர-
ேதசத்�ல் �ட்�ல் தங்� 
ேவைல ெசய்வதற்கு 
ஒருவர் ேதைவ. வயது 
18 - 35 இைட�ல் 
ஆண்,  �ருமணமா-
காத,   �ண்ட நாள் 
த ங்�  இருக்கக்கூ�ய 
ெவ� மாகாண ஒருவர் 
�ரும்பத்தக்கது. (�-
ங்களம் ேபசக் கூ�ய 
த�ழரும் �ருப்பப்படு-
வர்) முச்சக்கர வண்� 
ஓட்டுதல் ேமல�க 
த ை க ை ம ய ா கு ம் . 
சம்பளம் ேப�த் �ர்க்க-
லாம். ெதா.ேப. - 071-
0588534/  0112-
409289 014294

தலவத்துெகாட�ல் உள்ள 
�ட்�ற்கு சைமக்க 
ெத�ந்த ெபண் ேதைவ. 
வயது (40-50) தங்கு-
�ட வச� உண்டு. ெதா-
டர்புெகாள்ள அைழக்க-
வும். 0777752120/  
0 7 7 7 3 6 8 1 7 4
 014556

நன்றாக உணவு சைம-
ப்பதற்கு மு�யுமான 
50 வய�ற்கு ேமற்ப-
ட்ட அனுபவமுள்ள 
ஊ�யர் ெகாழும்பு �-
ட்�ற்கு ேதைவ. �ட்ைட 
சுத்தமாக ைவத்�ரு-
த்தல் ேவண்டும். 071-
4409088. 014987

�றைமயான ேகாக்�,  
ெராட்� பாஸ்,  உ த�-
யாளர்கள் ேதைவ . பா-
ர்க்�ன் ெரஸ்டூரண்ட்,  
பாரூ�ய,  �க்கடுவ. 
072- 2 5 3 0261
 014555

மால ேப  உ ணவகத்�-
ற்கு � ன,  இந்�ய ேம-
ற்கத்ைத ய உணவு 
வ ைக க ைள சைம-
க்கக்கூ�ய ேகாக்� 
மற்றும் ைகயுத�யா-
ட்கள் ேதைவ. 070-
7226722,  077-
3344768 014709

குருநாகல் ேதாட்டத்�-
ற்கு 50 வய�ற்கு 
குைறந்த ஆண் 
(த�யாள்) அல்லது 
குடும்பம் ேதைவ. 
0 7 7 0 3 1 1 9 6 3 .
 014221

குருநாகல் வா�யெபால 
�லாபம் ���ல் அைம-

ந்துள்ள ெதன்னங்கா-
�க்கு 40-55 இைட-
ப்பட்ட ெதா�லாளர் 
ேதைவ. தங்கு�ட வச�-
யுண்டு. வாகனங்கைள 
ஓட்டக்கூ�யவர் �ரும்ப-
த்தக்கது. அைழயுங்க-
ள். 077 3165395.
 013946

�லாபம் ெதன்னந்ேதா-
ட்டத்�ல் தங்� ேவைல 
ெசய்வதற்கு ெதா-
�லாளர்,  குடும்பம் 
ேதைவ. அைழயுங்க-
ள். 077 1 180110,  
078680 7 125.
 014439

�றுவனத்�ற்கு ெபற்ற� 
ெவட்டுவதற்கு ஊ�ய-
ர்கள் ேதைவ. 1 ெதான் 
இற்கு 1100/  பதுைள 
ஹட்டன் � ரும்பத்தக்க-
து. 076 2360828.
 013932

யாழ்ப்பாணத்�ல் அங்�க-
�க்கப்பட்ட �றுவனத்�-
ல் �� அ��ருத்�க்கு 
ஊ�யர் ேசர்த்துக்ெகா-
ள்ளப்படுவர் - தங்கு�ட 
வச� உண்டு. 0729971791,  
0 7 6 7 7 0 2 6 2 7
 014363

ெகாள்ளுப்�ட்� த�யார் 
�றுவனத்�ல்,  சுத்�-
க�ப்பதற்கு மற்றும் 
ேத�ர் தயா�க்க ெபண் 
ஊ�யர்கள் உடன் ேச-
ர்த்துக் ெகாள்ளப்படு-
வர். சம்பளம் 23000 
முதல் 25000. 
0773627519. ெகா-
ழும்புக்கு அரு�ல்.
 014649

�துவ�ல் அைமந்துள்ள 
அச்சுத் துைற�ல் 
ஈடுபட்டுள்ள ஐடா 
ே ஹ ா ல் � ங் ஸ் 
( � ை ர வ ட் ) 
��ட்டட் எனும் எமது �-
றுவனத்�ல் பல ேவைல 
வாய்ப்புக்கள். Print-
ers,  Helpers,  Qual-
ity C heckers,  Sample 
Helpe rs ேபான்ற ப ல 
ெவ ற்�டங்கள் காைல 
பகல் உணவு தங்கு�ட 
வச�களுடன்  கூடுதல் 
சம்பளம் . ப�ற்� 
காலத்�ல் ரூ. 35, 
000/ - சம்பளத்ைத 
ெபறலாம். முகாைம-
யாளைர  அைழயுங்க-
ள். -  0707220885
 014715

� ெபக்ஸ் த�யார் 
கம்ப�ெயான்�ற்கு 
ைக உத�யாளர்கள் 
(� ேபாய்ஸ்) ேதைவ. 
அ ை ழ க் க வு ம் . 
0 7 7 9 9 8 0 2 5 7
 014340

பாதுகாப்பு அ�கா�/  OIC 
அப்பாட்ெமன்ட் ேசைவ. 
சம்பளம் ரூ. 40, 000/ 
- இற்கு ேமல். கல்�ைச,  
ெத�வைள  ெவ ள் 
ளவத்ைத �ேசட ெகா-
டுப்பனவு. ஸ்ெபஷல் 
கார்ட் ெதமட்டெகாட. 
077 2205009,  011 
2669199. 014654

��யந்தைல,  சுப்பர் 

மார்கட் �ற்பைன �-

ைலயத்�ற்கு உத�யா-

ளர்க ள்  மற்றும் ெபண் 

ஊ�யர்கள் ேதைவ. 

சம்பளம் ரூ. 30, 000/ 

- முதல் - உணவு தங்கு-

�டம் வழங்கப்படும். 

ேமல�க �பரங்களு-

க்கு - 0777543773

 014708
��யந்தைல,  �ட்�ல் 

தங்��ருக்கக் கூ�ய 

சைமய ல்  ெத�ந்த 

ெபண் ஊ�யர் ேதைவ. 

0742 526555

 014701
த ங்ெகாடுைவ�ல் அைம-

ந்துள்ள எமது து� 

உற்பத்�த் ெதா�ற்சா-

ைலக்கு ப�ற்�ெபற்ற/ 

ப�ற்�ெபறாத ஆண்,  

ெபண் ஊ�யர்கள் 

ேதைவ. ஒரு நாள் 

சம்பளம் ரூ . 1200 

ரூ.1500  ரூ. 2000 

(மாதாந்த சம்பளம்) 

வழங்கப்படும். இலவச 

தங்கு�ட வச� மற்றும் 

சகாய �ைல�ல் 

மூன்று ேவைள உணவு 

ெ ப ற் று க் ெ க ா ள் ளு ம் 

வச�. ேமல�க �பர-

ங்களுக்கு �ழ்க்கண்ட 

முகவ�க்கு ேந�ல் 

வரவும். இல. 18,  

ெவ�யமுன ��,  

ேஹ�த்த,  வத்தைள. 

ெதாடர்புகளுக்கு. 076-

6200300. 015154
ேபாகுந்தர�ல் அைமந்து-

ள்ள மு தல்தர உணவ-

க த்� ல் �ழ்க்காணும் 

ெவற்�டங்கள் உண்டு. 

01. சைமயலைற உத-

�யாளர். 02. ேசாட்ஈ-

ட்ஸ்/  அப்பம் பாஸ் 03. 

ெவ�ட்டர் 04. சார� 

05.  ெதா�லாளர்கள். 

உணவு,  தங்கு�ட வச�-

யுடன் கூடுதல் சம்பளம். 

இன்ேற அைழயுங்க-

ள். 0719258357 

(MKS ெபர்னான்ேடா)

 014698
வத்தைள�ல் அைமந்து-

ள்ள எமது து� உற்ப-

த்�த் ெதா�ற்சாைலக்கு 

ப�ற்�ெபற்ற/ ப�ற்�-

ெபறாத ஆண்,   ெபண் 

ஊ�யர்கள்  ேதைவ. 

ஒரு நா ள்  சம்பளம் 

ரூ. 1 2 00 ரூ.1500 

ரூ. 2 000 (மாதாந்த 

ச ம்ப ளம்) வழங்கப்ப-

டு ம். இலவச தங்கு�ட 

வச� மற்றும் சகாய 

�ைல�ல் மூன்று 

ேவைள உணவு ெப-

ற்றுக்ெகாள்ளும் வச�. 

ேமல�க �பரங்களு-

க்கு �ழ்க்கண்ட முகவ-

�க்கு ேந�ல் வரவும். 

இல. 18,  ெவௗியமுன 

��,  ேஹ�த்த,  

வத்தைள. ெதாடர்புகளு-

க்கு . 076-6200300.

 015152

மாத்தைர நா�ம்பத்�ல் 
அைமந்துள்ள வாகனம் 
ேசைவ ெசய்யும் இடம் 
ஒன் றுக்காக ெஹா-
�ஷ்ட்மன்மார்,  ெவா-
ஷ்மன்மாத் (ஊ�ய-
ர்கள்) ேதைவ. ெவ� 
மாவ ட்ட  ஊ�யர்களு-
க்கு தங்கு�ட வச�கள் 
உண்டு. ெதாடர்புகளு-
க்கு. 071-1350383,  
0 7 6 - 1 7 5 0 3 8 3
 014557

077 9975547,  071 
8653778 நட்சத்�ர 
தர ேஹாட்டலுக்கு 
��ல் உைட�ல் பா-
துகாப்பு அ�கா�கள் 
து�தமாக ேசர்த்துக் 
ெகாள்ளல் உணவு 
இலவம். (12 ம� 
ேநரம்) இற்கு 1750 - 
1450 ெகாழும்பு 071-
8653780,  அலுவல-
கம் 071 3155331/ 
070 6655 331/  
070 0989129/ 076 
8171053. 014854

தங்கு�ட வச�கள் கா� 
மாவட்டத்�ன் ேபாத்தல 
மற்றும் ெமானராகல 
மாவட்டத்�ல் புத்தல 
�கவும் இதமான 
சூழ�ல் ஆரம்�த்து 
நடத்�ச் ெசல்லப்ப-
டும் ச�ந்து ெசவன 
மு�ேயார் பாதுகாப்பு 
�ைலயத்�ற்கு ஓய்வு 
ெபற்ற,  ேநாயா�-
யான,  ேநாயற்ற அங்க-
�னமா ன  மு�ேயார் 
ேபால ேவ  புத்� சுவா�-
னமற்ற 1 8 வயதுக்கு 
ே ம ற் ப ட் ட வ ர் க ளு ம் 
ேசர்த்துக் ெகாள்ளப்படு-
வர். 0775509641,  
0 7 0 3 3 1 8 6 4 1 ,  
பதுவத்த,  பலெகாட,  
ேபாத்தல,   கா �.
 013014

ெத�வைள  நக�ல் 
ெபய ர்ைலன் �� 
இைணந்த கு�யல-
ைறயுடன் த� அைற 
மற்றும் 2 அைற. கு�-
யலைறயுடன் வாடைக-
க்கு. 0777-348764
 014717

கல்�ைச ெடரஸ் மாவ-
த்ைத�ல் அைமந்து-
ள்ள 3 1/ 4 ேபர்ச் 
�ட்டுடன்  கா� �-
ற்பைனக்கு. கா� 
��க்கு 100m தூரத்�-
ல் 071 4075213/ 
071 4807687.
 014982

கல்�ைச,  கா� ���ல் 

8.5 ேபர்ச் கா� உடன-

�யாக �ற்பைனக்கு. 

ஒரு ேபர்ச் 35 இலட்சம் 

�ைல ேப�த்�ர்க்க-

லாம். ெதா.ேப. 076-

0211886. 

 014833

0777438169 ெதாட-

ம்வல 17 ேபர்ச் �டு,  

அருப்பல 14 ேப ர்ச் 

�டு,  நத்தரம்ெபாத்த 

22 ேபர்ச் �டு,  கு-

ண்டசாைல 24 ேபர்ச் 

�டு,  யக்கஹ�ட்�ய 

40 ேபர்ச் �டு,  கட்டு-

கஸ்ெதாட்ட 17 ேபர்ச் 

�டு. இவ்� டுகள் 15 

- 25 �ல்�யனுக்கு 

இைட� ல் . 10 - 30 

ேப ர்ச் ெவற்றுக் கா� 

உ ட ர ட் ட ச ெ த ல் ல ,  

ேவெவல்ல,  அ முனு-

கம 1 ேபர்ச் 3 இலட்ச-

ம் - 5 இலட்சத்துக்கு 

இைட�ல். ஹெரகம 

�� 1 ஏக்கர் 10 �-

ல்�யன். ேப�த் �ர்க்க-

லாம். 0777282147.

 008004

0777 114253 கட்டு-

கஸ்ெதாட்ட கடயால 

ெதன்ன ம�க்கூட்டு 

ேகாபுரத்�ற்கு அருகா-

ைமக்கு 500 �ற்றர் 

20 ேபர்ச் 1 ேபர்ச் 5 

1/ 2 லட்சம். ேலவல்ல 

அ ம்பலத்�ற்கு அருகா-

ைமக்கு 500 �ற்றர் 

15 ேபர்ச் -1 ேபர்ச் 3 

1/ 2 லட்சம். தமுனு-

கம மடவல �ரதான 

� �க்கு 500 �ற்றர் 

இைட�ைல ப�ர்ச் 

ெசய்ைகயுடன் பு�ய 

�டு (3 படுக்ைகயைற-

கள்) 21 ேபர்ச் சகல 

வச�களுடன் �ைல 

95 லட்சம். �ைலகள் 

ேப�த் �ர்க்கலாம். 

0777 114136.

 012132

பதுைள ஊவா ெவல்ல-
ஸ்ஸ பல்கைலக்கழக-
த்�ற்கு அரு�ல் சகல 
வச�களுடன் 03 
கா�த் துண்டுகள் 9.5 
ேபர்ச் 10 ேபர்ச் அனு-
ம�க்கப்பட்ட வைரபட-
ங்கள் NBRO வங்�க் 
கடன்,  �ர் �ன்சாரத்து-
டன் 075 0150750/ 
078 2315030.
 013950

641

முகத்துவாரம்,  அளுத்மா-
வத்ைத ெகாழும்பு 
-15. 178,   155 பஸ் 
பாைத�ல் �டு வா-
டைகக்கு . மாதாந்த 
வாடைக  50, 000/ 
- 076  9658 101.
 014050

Nritfs;
gytUlq;fshf ek;gpf;ifAs;s Nrit

jpUkz

000000377
*
*

100/-

Nritfs;
jpUkz

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

nra;tjw;fhd rpwe;j top.

cq;fs; gzf;nfhLg;gdit nrYj;Jtjw;fhd 
,yFthd top.

Kjy; 15 nrhw;fSf;F

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

,yq;if tq;fp – 
fzf;fpyf;fk; 

xt;nthU Nkyjpf nrhy;Yf;Fk; 10 &gh 

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

(Nyf;`T]; fpis)
&gh  - 077 7 278 948

    - 011 2 429 383
 - 011 2 129 347
 - 011 2 429 342/343

classified@lakehouse.lk

Nritfs;
jpUkz

cq;fs; tpsk;guq;fis gpd;tUk; 
kpd;dQ;rYf;F mDg;gTk

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

mD\h ukzp

gpAkp fadp

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

முவமேல ெபற்ேறார்கள் 
தனது மகளுக்கு தகுந்த 
கணவெராருவர் ேதடு-
�ன்றனர் உயர் 5' 1" 
�ருமணமா� மூன்று 
மாதத்�ல் �வாகரத்து 
ெபற்றுள்ளார் �ள்ைள-
கள் இல்ைல. �தன-
மாக �டு வழங்கப்ப-
டும். 0766257300
 B177099
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இந்த முழுைமயான ெதாகு�களும் ஏறத்தாழ 
70,000 பக்கங்கைளக் ெகாண்டைவயாகக் காணப்-
படு�ன்றன. உ�ர்த்த ஞா�று தாக்குதல்கைளத் 
தடுக்கத் தவ�னார்கள் என்ற குற்றச்சாட்�ன் ேப�ல் 
ைகது ெசய்யப்பட்டு �சாரைணக்கு உட்படுத்தப்பட்டு 
வந்த முன்னாள் ெபா�ஸ்மா அ�பர் பூ�த ஜய-
சுந்தர மற்றும் முன்னாள் பாதுகாப்புச் ெசயலாளர் 
ேஹம�� ெபர்னான்ேடா ஆ�ேயார் ேமல்��மன்-
றத்�னால் குற்றமற்றவர்கள் என �டு�க்கப்பட்-
டுள்ளனர்.  

இவ்வாறான �ைல�ல் உ�ர்த்த ஞா�றுத் தாக்-
குதலுக்குக் காரணமானவர்கள் இதுவைர அைட-
யாளம் காணப்பட�ல்ைல. இந்தப் �ன்ன��ல் 
ேபராயர் மல்கம் ரஞ்�த் ஆண்டைக தற்ெபாழுது வத்-
�க்கான் ெசன்றுள்ளதுடன், இவர் தன்னுைடய இவ்-
�ஜயத்�ன் ேபாது உ�ர்த்த ஞா�றுத் தாக்குதல்-
கள் கு�த்த �சாரைணகள் பற்� வத்�க்கானுக்கு 
�ளக்கம�ப்பார் என்று எ�ர்பார்க்கப்படு�றது.

இைவெயல்லாம் இவ்வாறு இருந்தேபாதும், அர-
சாங்கம் இவ்�டயத்�ல் உ�ய நடவ�க்ைககைள 
எடுத்துள்ளது என்பைத எவரும் மறுக்க மு�யாது. 
��த்துைற�ல் ேதைவயற்ற தைல�டுகள் இன்� 
சுயா�னமான �சாரைணகளுக்கு அரசாங்கம் இடம-
�த்�ருப்பதாக ஆளும் கட்��ன் �ேரஷ்ட அைமச்-
சர்கள் பலரும் ெத��த்துள்ளனர். இதுேபான்ற 
சவால்களுக்கு மத்��ல் ஐ.நா ம�த உ�ைம 
ேபரைவ�ல் இலங்ைக �வகாரம் நாைள ேபசப்ப-
டவுள்ளது. இலங்ைகக்கு ஆதரவு வழங்கும் நாடுக-
�ன் ஒத்துைழப்புடன் தமக்கு �� �ைடக்கும் என 
அரசாங்கம் நம்�க்ைக ெகாண்டுள்ளது.

சுேகாய், �ராஜ், ஜகுவார் ேபார் �மானங்க�ன் பைழய வ�வத்ைத �ரைமக்-
கும் ப�களும் நைடெபற்று வரு�ன்றன.  

�னா மற்றும் பா�ஸ்தான் ஆ�ய நாடுக�ன் அச்சுறுத்த�ல் இருந்து பாது-
காக்கும் வைக�ல் இந்த நடவ�க்ைக எடுக்கப்பட்டு இருப்பதாக இந்�ய பாது-
காப்புத்துைற வட்டாரங்கள் ெத��த்துள்ளன. இந்�யா�ன் வான்ெவ� பாது-
காப்ைப உறு� ெசய்யும் வைக�ல் ‘எஸ் 400 ஏவுகைண ம�ப்பு �ஸ்டம்’ 
களத்�ற்கு ெகாண்டு வரப்பட்டுள்ளது.

அதாவது �னா, பா�ஸ்தான் உள்�ட்ட நாடுக�ல் இருந்து வரும் ஏவுகைண-
கைள வ�ம�த்து வானத்�ேலேய தாக்� அ�க்கும் வைக�ல் இந்த ‘�ைஸல் 
�ஸ்டம்’ கள�றக்கப்பட்டுள்ளது. ரஷ்யா�ன் தய�ப்பான ‘எஸ் 400 �ைஸல் 

�ஸ்டம்’ தற்ேபாது களத்�ல் பயன்படுத்தப்பட 
ெதாடங்� உள்ளது.

இேதேவைள இந்�யா - ரஷ்யா இைட�லான 
இந்த ஆயுத ஒப்பந்தத்ைத அெம�க்கா ெதாடக்கத்-
�ல் இருந்ேத �ரும்ப�ல்ைல. இந்த �ைல�ல்-
தான் இந்�யா எஸ் 400 �ைஸல் �ஸ்டத்ைத 
பயன்படுத்தத் ெதாடங்� உள்ளது. உல�ேலேய 
அ� ேவகமாக ஏவுகைணகைள தாக்� அ�க்கும் 
�ஸ்டம் S-400 missile �ஸ்டம் ஆகும். �ைஸல் 
�பன்ஸ் �ஸ்டம் (missile defence system) என்பது 
ஏவுகைணகைளத் தாக்� அ�க்கும் ஏவுகைணகள் 
அல்லது எ�ர் ஏவுகைணகள் அல்லது குண்டுகள் 
என்றும் கூறலாம்.

ஒரு நாட்ைடத் தாக்க வரும் ஏவுகைணகைள 
மு�ய�க்க எ�ர் ஏவுகைணகைள ஏ� மு�ய�க்க 
மு�யும். �ைஸல் �பன்ஸ் �ஸ்டம் (missile defence 
system) மூலம் இவ்வாறு தாக்� அ�க்க மு�யும். 
எஸ்-400 (S-400) ரஷ்யா�ல் உருவாக்கப்பட்டது 
ஆகும். இது 400 �.� தூரத்�ல் இருக்கும் ேபாேத 
ஏவுகைணகைள கு� ைவத்து தாக்� அ�க்கவல்-
லது. 30 �� தூரத்�ல் உள்ள ஏவுகைணகைள 
கூட எஸ்-400 தாக்� அ�க்கும். எஸ்-400 (S-400) 
என்பது பல பயன்பாட்டு ேரடார் வச� ெகாண்ட 
multifunction radar ெகாண்ட �ஸ்டம் ஆகும்.

இ�ல் இருக்கும் ேரடார் ஒேர ேநரத்�ல் பல்ேவறு 
ஏவுகைணகைள கண்டு��க்கும் �றன் ெகாண்டது. 
தானாக ஓட்ேடாெமட்�க் முைற�ல் ஏவுகைணகைள 
கண்டு��த்து, அைத இலக்கு ைவத்து, தாக்� அ�க்-
கும். ெமாத்தம் மூன்று �தமான ஏவுகைணகைள 
ஏ� எ�� ஏவுகைணகைள தாக்� அ�க்கும். ஒேர 
ேநரத்�ல் 36 இலக்குகைள எஸ்-400 தனது ஏவுக-
ைணகள் மூலம் தாக்� அ�க்கும் என்பது கு�ப்�-
டத்தக்கது.

ஐ.நா ேபரைவ�ல் நாைள...
(06ஆம் பக்கத் ெதாடர்)

�னா, பா�ஸ்தான் அச்சுறுத்�னால்...
(06ஆம் பக்கத் ெதாடர்)

�த்யகைலக் காேவ� பரத நாட்�யப் பள்��ன் அனுசைரண�ல் பரத-
கைல �த்தகர் �ரும� ேரணுகாேத� நம�வாயத்�ன் மாண�களான தனுக்-
ஷ� ெசந்�ல்குமார் அ�ரா� தயாளன் மற்றும் �ருந்தா ேவல்முருகன் 
ஆ�ேயா�ன் பரதநாட்�ய அரங்ேகற்றம் எ�ர்வரும் மார்ச் மாதம் 5ஆம் �க� 
ச�க்�ழைம மாைல 4.30 ம�க்கு ெகாழும்பு -10 மருதாைன டவர் மண்ட-
பத்�ல் நைடெபறவுள்ளது.   

இந்�கழ்�ல் �ரதம �ருந்�னராக நாட்�ய கலாசூ� �ரும�  வாசு� ெஜக-
�ஸ்வரன் கலந்துக் ெகாள்வார். ெகௗரவ �ருந்�னர்களாக ேபட்ரம்  ெபேரரா  
ேசைவகால ஆேலாசகர் (ெகாழும்பு) இந்து மக�ர்  மகா�த்�யாலய அ�பர் 
�ரும�  �.சாந்�� Global kids pre school pvt ப�ப்பாளர் சு�ர்தர் ஞான-
�ரகாசம் ஆ�ேயாரும் கலந்துக் ெகாள்ளவுள்ளனர். அத்ேதாடு �றப்பு �ருந்-
�னர்களாக மா�ப்பாய் கைலக்ேகா�ல் ப�ப்பாளர் �ரும� ெசல்வாம்-
�ைக �ர�ங்கம் ��ட்ஜ் அகட� ப�ப்பாளரும் தஞ்சாவூர் நுண்கைலக் 
கல்லூ� த�ழ் பல்கைலக்கலக இைணப்பாளருமான துைரரட்ணம், ��சுட-
ேரான் �வேஷத்ரம் நடனபள்��ன் ப�ப்பாளர்  �ேஜந்�ரன் �ர�ங்கம் 
ஆ�ேயாரும் கலந்துக் ெகாள்ளவுள்ளனர்.   

  தகவல் யதுஷா ர�த்�யாகராஜா 

பரதநாட்டிய அரங்ேகற்றம்   

gjtp ntw;wplk;
mur kUe;jhf;fy; cw;gj;jpf; $l;Lj;jhgdk; (SPMC)
kUe;jhf;fy;fis> cw;gj;jp nra;jy;> toq;fy; 

kw;Wk; xOq;fhf;fy; ,uh[hq;f mikr;R

gpd;tUk; gjtp ntw;wplq;fis epug;Gtjw;fhf  jifikAs;s> 

Rakhf rpe;jpf;ff;$ba>  njhopy; mh;g;gzpg;Gs;s egh;fis vk;Kld; 

,iztjw;fhf  miof;fpd;Nwhk;. 

xt;nthU  tpz;zg;gjhhpAk; gpd;tUtdtw;iwf; nfhz;bUj;jy; 

Ntz;Lk;. 

(i) ,yq;if gpui[ahftpUj;jy;

(ii)  gjtpapd;; flikfis rhptur; nra;tjw;fhf cly; 

cs MNuhf;fpaj;ijAk; jPtpd; vg;ghfj;jpYk; Nrit 

nra;af;$bajhfTk; ,Uj;jy;

(iii) kpfr;rpwe;j Fztpay;Gfis nfhz;bUj;jy;

Ntjpapayhsh; gjtp (Post of Chemist) (JM-1-1  juk; II)
jifikfs; - ntspthhp tp;z;;zg;gjhhpfs;:

gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l 

,urhadtpay; my;yJ kUe;jhf;fj;ij xU ghlkhf mlq;fyhf 

tpQ;Qhdj;jpy; ngw;w ,skhdpg;gl;lk;.

Fwpg;G: gFg;gha;T Ntjpapay; gpd;Gykhf mike;jpUg;gJ 

Nrh;f;fg;gl;l jifikahFk;. 

cs;sf tpz;zg;gjhhpfs;: (fPNoAs;s 1 my;yJ 2 ,w;fhdJ)

1.  NkNyAs;sjpy; ntspthhp tpz;zg;gjhhpfSf;fhf 

Njitg;gLj;jg;gLk; jifikfis ngw;wpUj;jy;.

2.  gjtpf;F chpj;jhd tplag;gug;gpy; ~Kfhikj;Jt cjtpahsh;-

njhopy;El;gtpay;| (vk;V 2-1) juk; II  gjtpapy; Mff; Fiwe;jJ 

Ie;J (05) tUl jpUg;jpfukhd Nritia g+h;j;jp nra;jpUj;jy;.

rk;gs  msTj;jpl;lk;: 

JM 1-1-2016 – 42,600/= - 10x755-18x1135-70,580 &gh.
tanjy;iy: 

22 tajpw;F FiwahkYk; 45 ,w;F Nkw;glhkYkpUj;jy; Ntz;Lk;. 

cs;sf tpz;zg;gjhhpfSf;F Nky;tanjy;iy Vw;GilajhfhJ. 

Ml;Nrh;g;G Kiwik: 

vOj;J %ykhd Nghl;bg; ghPl;ir kw;Wk; fl;likf;fg;gl;l 

Neh;Kfg;ghPl;ir %ykhdJ. 

Nkyjpfkhd ed;ikfs;:

• tuT kw;Wk; nraw;ghl;L Cf;Ftpg;G gb

• ghtpf;fg;glhj  tUlhe;j kw;Wk; RftPd tpLKiwf;fhd 

kPs;epug;gy;.

• kUj;Jt fhg;GWjp jpl;lk; kw;Wk; kUj;Jt kPs;epug;gy; jpl;l 

toq;fy;

• C Nr ep ,w;F $l;Lj;jhgdkhdJ rk;gsj;jpd; 15%  I toq;Fk; 
mNj Ntisapy; Copah; 10% I toq;Fthh;.

• rk;gsj;jpd; 3%  IAk; C e ep ,w;fhf  $l;Lj;jhgdk; toq;Fk;. 

• 1983 Mk; Mz;bd; 12 Mk; ,yf;f gzpf;nfhil rl;lk; 

kw;Wk; Kfhikj;Jt Nritfs; jpizf;fs Rw;wwpf;iffSf;F 

mikthf gzpf;nfhil nrYj;jg;gLk;.

• Vida Nkyjpfkhd ed;ikfs;.

nghJthd gzpg;Giufs;:

• tpz;zg;gkhdJ tpjpf;fg;gl;l gbtj;jpy; ,U cwtpdH  my;yhj 

ghpe;Jiuahsh;fspd; ngah;fs;> Kfthpfs; kw;Wk; njhlh;G 

tpguq;fs; Mfpad rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. tpz;zg;gj;Jld; 

midj;J fy;tprhh; rhd;wpjo;fspd; gpujpfs; mlf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

http://www.spmclanka.lk  vd;w mur kUe;jhf;fy; cw;gj;jpahf;fy; 

$l;Lj;jhgdj;jpd; ,izajsj;jpypUe;J tpz;zg;gg; gbtq;fs; 

jutpwf;fk; nra;ag;glyhk;.

• murhq;f jpizf;fsq;fs;; kw;Wk; epajpr;rl;l rigfspd; 

Copah;fspd; tpz;zg;gq;fs; mth;fspd; epWtdq;fspd; 

jiyth;f@lhfNt rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lnkd;gJld; njhpT 

nra;ag;gbd;> tpz;zg;gjhhpia tpLtpf;f ,aYkh vd;gJ 

njhlh;ghfTk; mwptpj;jiy toq;fy; Ntz;Lk;. 

• tpz;zg;gj;ij cs;slf;fpa jghYiw ,t; tpsk;guk; 

gpuRhpf;fg;gl;l 10 ehl;fSs; jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; 

%iyapy; tpz;zg;gpf;Fk; gjtp ngah; Fwpf;fg;gl;L  gpd;tUk; 

Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. 

• NkNyAs;s Njitg;gLj;jy;fSf;F mike;njhOfhj 

tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

jiyth;>
mur kUe;jhf;fy; cw;gj;jp $l;Lj;jhgdk;>
,y. 11> Nrh; nfhj;jyhty khtj;ij> fz;lts Njhl;lk;>
,uj;kyhid.

,yq;ifg; ghuhSkd;wk;
gjtp ntw;wplq;fs;

ghuhSkd;w nrayhsh; ehafj;jpd; gzpahl;nlhFjpapy; 
fPo;f;fhZk; gjtpfspy; epyTk; ntw;wplq;fSf;F rpwe;j 
clyhNuhf;fpaKk; kw;Wk; ey;nyhOf;fKk; cila ,yq;if 
gpui[fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

 1. ghuhSkd;w  ciu ngah;g;ghsh;
 2. fzdp nraw;wpl;l tiutsh;
 3. njhopy;El;g cj;jpNahfj;jh; (kpd;dpay;)

2022Mk; Mz;L ngg;uthp khjk; 25Mk; jpfjp gpuRhpf;fg;gl;l 
th;;j;jkhdpapy; jug;gl;Ls;s khjphpg;gbtj;jpw;F ,zq;f 
jahhpf;fg;gl;L g+uzg;gLj;jg;gl;l tpz;zg;gq;fs; 2022Mk; Mz;L 
khh;r; khjk; 11Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd;dh; ~ghuhSkd;w 
nrayhsh; ehafk;> ,yq;if ghuhSkd;wk; = [ath;jdGu 
Nfhl;Nl| vDk; Kfthpf;F te;jilAk; tz;zk; gjpTj; jghypy; 
mDg;gp itf;fg;gLjy; Ntz;Lk;. tpz;zg;gpf;fg;gLk; gjtp 
tpz;zg;gk; jhq;fptUk; fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; 
%iyapy; Fwpg;gplg;gLjy; Ntz;Lk;. Nkw;Fwpj;j th;j;jkhdp 
mwptpj;jypy; gpuRhpf;fg;gl;Ls;s tpguq;fis www.parliament.lk 
vDk; ,izj;jsj;jpypUe;Jk; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

ghuhSkd;w nrayhsh; ehafk;.
,yq;if ghuhSkd;wk;>
= [ath;j;jdGu Nfhl;Nl.
2022 ngg;uthp khjk; 27Mk; jpfjp

gapw;r;rpaw;w 

Ntiy Mw;fs; 

Njit

Mz;/ngz;

czT jq;F 

kplk; ,ytrk;

Cjpak; 35>000.00 

Nky;

njhlh;GfSf;F:

071 4333203

fsdpg; gy;fiyf;fofk; - ,yq;if

ntw;wplq;fs;
gpd;tUk; gjtpfSf;fhf 2022-03-16Mk; jpfjp tiu vd;dhy; tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

tpQ;Qhd gPlk;

01 ifj;njhopy; eph;thf fy;tpg; gphpT

  tphpTiuahsh; (gapYdh;) / tphpTiuahsh; (Nrit cWjpg;gLj;jg;glhj) / rpNu\;l tphpTiuahsh; 

II/I

khDltpay; gphpT

01. rpq;fs fy;tp gphpT

 rpq;fsk; njhlh;gpyhd Nguhrphpah; / rpNu\;l Nguhrphpah;

02. E}jd nkhop fy;tpg; gphpT

  tphpTiuahsh; (gapYdh;) / tphpTiuahsh; (Nrit cWjpg;gLj;jg;glhj) / rpNu\;l tphpTiuahsh; 

II/I

clw;fy;tpg;; gphpT

01. clw;fy;tpg; gzpg;ghsh;

Nkw;Fwpg;gplg;gl;l xt;nthU gjtpf;fhTk; Nrh;j;Jf;  nfhs;tjw;fhd jifikfs; kw;Wk; ,iaGila 

rfy jfty;fisAk; https://www.kln.ac.lk/vacancies Clhf ngw;Wf;nfhs;syhk;.

rk;gs msT

1. tphpTiuahsh; (gapYdh;) 

  &gh 54,600 – 10 x 1,335 - 67,590 p.m. (U-AC 3 (IV) (mz;zsthd nkhj;jr; rk;gsk; &gh 

136>110.00)

2. tphpTiuahsh; (Nrit cWjpg;gLj;jg;glhj)

  &gh 69,580 – 5 x 1,630 – 77,730 p.m. (U-AC 3 (II) (mz;zsthd nkhj;jr; rk;gsk; &gh 

182>445.00)

3. rpNu\;l tphpTiuahsh; - II 
&gh 79,360 – 11 x 1,630 – 97,290 p.m. (U-AC 3 (II)) -  (mz;zsthd nkhj;jr; rk;gsk; &gh 

222>865.00)

4. rpNu\;l tphpTiuahsh; - I
&gh 91,310 – 7 x 2,170 – 106,500 p.m. (U –AC 3 (I)) - (mz;zsthd nkhj;jr; rk;gsk; &gh 

255>250.00)

5. Nguhrphpah;

  &gh 117,350 - 13x2,700 - 152,450 p.m. (U –AC 5 (II)) - (mz;zsthd nkhj;jr; rk;gsk; &gh 

338>727.00)

6. rpNu\;l Nguhrphpah;

  &gh 139,175 - 11x2,925 - 171,350 p.m. (U –AC 5 (I)) - (mz;zsthd nkhj;jr; rk;gsk; &gh 

407>232.25)

7. clw;fy;tpg; gzpg;ghsh;

  &gh 66,180 - 8 x 1,335 ; 8 x 1,630 - 89,900 p.m. (U-EX 2(II)) - (mz;zsthd nkhj;jr; rk;gsk; 

&gh 145>160.00)

tpz;zg;gpf;Fk; Kiw

,e;j gjtpapd; nghUl;lhd tpz;zg;gq;fs; kw;Wk; tpguq;fis mYtyf Neuj;jpDs; rpNu\;l 

cjtpg;; gjpthsh;/ fy;tp epWtdq;fs; mth;fsplkpUe;J  ngw;Wf;nfhs;syhk;. mt;thNw https://www.
kln.ac.lk/vacancies vDk; gy;fiyf;fof ,izajsj;jpw;Fg; gpuNtrpj;J chpa tpz;zg;gq;fs; kw;Wk; 

tpguq;fis jutpwf;fk; (Downloads) nra;Jnfhs;syhk;. tpz;zg;gq;fs; kw;Wk; tpguq;fis jghypy; 

ngw Ntz;Lkhdhy; mjw;fhd Ntz;LNfhnshd;Wld; Kfthp vOjg;gl;L Kj;jpiu xl;lg;gl;l 

23x10 nr.kP. msthd fbj ciwnahd;iw mDg;Gjy; Ntz;Lk;. tpz;zg;gjhuh;fs; xt;nthU 

gjtpapd; nghUl;Lk; jdpj;jdpahd tpz;zg;gj;ijr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. tpz;zg;gjhuh; chpa 

rhd;wpjo;fspd; gpujpfSld; 2022-03-16Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd; rpNu\;l cjtpg;; gjpthsh; 

/ fy;tp epWtdq;fs;> fsdpg; gy;fiyf;fofk;> fsdp vDk; Kfthpf;Ff; fpilf;Fk; tifapy; 

gjpTj; jghypy; my;yJ gpd;tUk; kpd;dQ;ry; Kfthpf;F mDg;Gjy; Ntz;Lk;. tpz;zg;gq;fisj; 

jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; tpz;zg;gpf;Fk; gjtp> jpizf;fsk; 

kw;Wk; kpd;dQ;ry; Clhf tpz;zg;gj;ij mDg;Gk;NghJ jiyg;G (Subject) Fwpg;gplg;gLk; epuypy; 
tpz;zg;gpf;Fk; gjtp kw;Wk; jpizf;fsk; vd;gd Fwpg;gply; Ntz;Lk;. g+uzkw;w> njsptw;w kw;Wk; 

tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; jpfjpf;Fg; gpd;dh;; fpilf;Fk; tpz;zg;gq;fs;  epuhfhpf;fg;gLk;.

tpQ;Qhd gPlk; - applysc@kln.ac.lk
khDltpay; gPlk; - applyhu@kln.ac.lk
clw;fy;tpg; gzpg;ghsh; - aead@kln.ac.lk

mur $l;Lj;jhgdk;> epajpfs; rl;lr;rig> gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FO kw;Wk; cah;fy;tp 

epWtdq;fspd; tpz;zg;gjhuh;fs; jkJ tpz;zg;gq;fis epWtdj; jiyikapD}lhf rkh;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;. tpz;zg;gbtq;fis FWk;gl;baypLk; KOikahd chpikia gy;fiyf;fofk; jd;dfj;Nj 

nfhz;Ls;sJ.

gjpthsh;

fsdpg; gy;fiyf;fofk;>

fsdp.

2022-02-23

xslj cw;gj;jp> toq;fy; kw;Wk; xOq;FWj;Jif 

,uh[hq;f mikr;R

,yq;if mur kUe;jhf;fy; cw;gj;jp 

$l;Lj;jhgdk; (SPMC)

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; 

CIVIL WORKS OF SPMC LOTUS PHARMA PROJECT
(2022 khh;r; 21 Mk; jpfjpad;W %lg;gLk;)

tpiykD 

Fwpg;gPL
eph;khzj; jiyg;G

kPsspf;fg;glhj 

tpiykDf; 

fl;lzk;

tpiykD gpiza 

ngWkjp kw;Wk; 

nry;YgbahFk; 

fhyk;

eph;khzf; 

fhyg;gFjp

Njitg;gLk; Mff; 

Fiwe;j CIDA 
gjpTj; juk;

SPMC/
LP/003/2022

Civil Works of SPMC 
Lotus Pharma Project 20>000 &gh

1>500>000 &gh. %Lk; 

jpfjpapypUe;J 120 

ehl;fs; tiuAk;

180 ehl;fs;
rp-3 my;yJ 

Nkw;gl;l juk;

1.  n`huz> kpy;yhttpy; mike;Js;s Nyhl;l]; ghh;kh nraw;wpl;lj;jpw;fhf rptpy; Ntiyfshd Rw;Wtl;l Ntyp> 

Eiothapy; Nfl;Lf;fs;> ghJfhg;G miwfs; kw;Wk; njhlh;Gs;s Ntiyj;js mYtyfk; Mfpatw;wpw;fhf jFjpAk; 

jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J SPMC  Nyhl;l]; ghh;kh nraw;wpl;lj;jpd; rhh;ghf> Nyhl;l]; ghh;kh 

nraw;wpl;l ngWiff; FOj; jiyth; tpiykDf;fis miof;fpd;whh;. 

2.  jifikfs;> NkNyAs;s gzp xJf;fPLfis nraw;gLj;Jjypy; Kd;ida mDgtk; njhopy;El;g ,aYe;jd;ikfs; 

kw;Wk; nghUj;jkhd epGzj;Jtk; Mfpatw;iw fhl;rpg;gLj;Jtjw;fhd Mtzr; rhd;W mlq;fyhf Njitg;gLk; 

tpguq;fis rkh;g;gpf;FkhW Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfpd;wdh;. 

3.  kpy;yhtapy; nraw;wpl;l Ntiyj;js tp[aj;jpd; gpd;dh;> 2022 khh;r; 10 Mk; jpfjpad;W ,uj;kyhd> fe;jts Njhl;lk;> 

Nrh; N[hd; nfhj;jyhts khtj;ij> 11 Mk; ,yf;fj;jpYs;s mur kUe;jhf;fy;fs; cw;gj;jpf; $l;Lj;jhgdj;jpy; 

tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lk; eilngWk;. Nraw;wp;l;l js tp[akhdJ mNj ehspd; K.g. 8.00 kzpf;F Muk;gkhFk;. 

4.  ,e;j ngWiff;fhf KOikahd tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; njhFjpnahd;wpy; jdpj;jdpahf jahhpf;fg;gl;L 

efy;gpujp kw;Wk; %yg;gpujpnad jdpj;jdpahf Kj;jpiuaplg;gl;L gjpTj; jghypy; jiyth;> Nyhl;l]; ghh;kh 

nraw;wpl;lj;jpw;fhd ngWiff; FO> mur kUe;jhf;fy; cw;gj;jpfs; $l;Lj;jhgdk;> ,y.11> Nrh; N[hd; nfhj;jyhts 

khtj;ij> fe;jts Njhl;lk;> ,uj;kyhd> ,yq;if vd;w Kfthpf;F mDg;gg;gly; Ntz;Lk; my;yJ NkNyAs;s 

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

5.  gpd;tUtdtw;iw rkh;g;gpj;J> 2022 ngg;uthp 28 Mk; jpfjpad;W Muk;gpj;J> Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzpf;Fk; 

gp.g. 3.00 kzpf;Fk;pilapy; NkNyAs;s KfthpapypUe;J tpiykD Mtzq;fis ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

 •   ,yq;if> ,uj;kyhd> fe;jts Njhl;lk;> Nrh; N[hd; 

   nfhj;jyhts khtj;ij> ,y. 11> mur kUe;jhf;fy; cw;gj;jp $l;Lj;jhgd jpl;lkply; kw;Wk; ngWiff;fhd 

gpujp nghJ KfhikahsUf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;W. 

 • SPMC ,d; fzf;fply; jpizf;fsj;jpw;F nuhf;fg; gzj;jpy; 

   NkNy $wg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij nrYj;Jjy;. 

6.  tpiykDf;fs; 1987 Mk; Mz;bd; 3 Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; Vw;ghLfspdhy; epUtfpf;fg;gLtjdhy;> 

tpiykDjhunuhUth; KftnuhUtiu> cgKftnuhUtiu> gpujpepjpnahUtiu> ngah; Fwpg;gpl;Ls;snuhUtiu 

tpiykDjhuUf;fhfTk; mthpd; rhh;ghfTk; jf;fitj;Jf;nfhs;s tpUk;gpdhy;> mth; jd;id> nghJ xg;ge;jq;fs; 

rl;lj;jpd; 10 Mk; gphptpw;fikthf mt;thwhd nghJ xg;ge;jq;fSf;fhf gjpT nra;J nry;YgbahFk; jd;ikapYs;s 

gjpit tpiykDf;Nfhuy; my;yJ nraw;ghl;bd; fhyj;jpd; ve;jnthU fl;lj;jpYk; ve;jnthU tpiykDf;Nfhuy; 

njhlh;ghd nfhLf;fy; thq;fy; Mfpatw;wpw;fhf Kd;itj;jy; Ntz;Lk;. 

7.  ,uj;kyhd> SPMC ,y; tpiykDf;fis %ba gpd;dh;> cldbahfNt mitfis jpwf;fg;gLnkd;gJld; mt;Ntisapy; 

tpiykDjhuh; my;yJ mth;fspd; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; rKfkspg;gjw;F mDkjpf;fg;gLthh;fs;. 

8.  mur kUe;jhf;fy; cw;gj;jp $l;Lj;jhgd mYtyfj;jpy; Njitg;gbd; ,ytrkhf Nfs;tp MtzkhdJ 

ghPl;rpf;fg;glyhk;. 

9. g+h;j;jp nra;ag;glhj kw;Wk; jhkjkhd tpiykDf;fspd; rkh;g;gpj;jy;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

10.  ve;jnthU tpiykDf;fisAk; Vw;Wf; nfhs;tjw;Fk; my;yJ epuhfhpg;gjw;fhd chpikia ngWiff; FOthdJ 

nfhz;Ls;sJ. 

11.  Nkyjpf jftiy SPMC ,d; nghwpapaYf;fhd gpujp nghJ KfhikahshplkpUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;. (njhiyNgrp: 

2623246/ 2635353 (nghJ) – ePbg;G 701/702.
 ,e;j ngWifapd; tpguq;fis www.spmclanka.com  vd;w vkJ ,izajsj;jpy; ghh;itaplyhk;. 

jiyth; - Nyhl;l]; ghh;kh nraw;wpl;lj;jpw;fhd ngWiff; FO     njhiyNgrp : 2635353/ 2637574/ 2623298
mur kUe;jhf;fy; cw;gj;jp $l;Lj;jhgdk;>                   njhiyefy; : 2634771/ 2626621
,y. 11> Nrh; N[hd; nfhj;jyhts khtj;ij> 

fe;jts Njhl;lk;> ,uj;kyhd> ,yq;if.

tj;jisapy; 
Mlk;gu tPnlhd;W tpw;gidf;F

tj;jis mthptj;j ghijapy; kjpg;ghd 

FLk;gq;fs; nfhz;l #oypy; midj;J 

cah;ju ghlrhiyfs;> itj;jpa rhiyfs; 

kw;Wk; nghOJ Nghf;F epiyaq;fSs;s 

,lj;jpy; mike;Js;sJ. 15 Ngh;r; fhzp 3 

khb tPL. 20 mb mfykhd ghij> midj;J 

gLf;ifaiwfSk; tspr;rPuhf;fy; nfhz;lJ. 

4 gLf;ifaiwfs;> 3 Fspayiwfs; nte;ePH 

nfhz;lit kJghdkplk; rpwe;j fhl;rpAld; 2 

gd;hPf;fs; fpudapl; gjpf;fggl;lit. gzpahsh; 

miw gzpahsh; FspayiwfSld; KOtJk; 

jiu XL gjpf;fg;gl;lJ. neJk; gyifapyhd 

gbf;fl;L midj;J fjTfs; kw;Wk; 

ad;dy;fs; gyhku  gyif fhzp rPuhf;fg;gl;l 

Njhl;lk;> jhdpaq;Fk; ,U Nuhyh; Nfl;Lf;fs;. 

fl;blf; fiyAld; tbtikf;fg;gl;lJ. 3 top 

kpd;rhuk;. KOtjw;Fkhd CCTV 80 kpy;ypad; 
khj;jpuNk. njhlh;ngz; 070 5031726.
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01. ��  03. க�ன்  05. புவனம் 
09. மல்�ைக  19. அ�  20. ஆைண    
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உங்கள் அ�மான மஞ்ச� �றுவர் உலகம் குறுக்ெகழுத்துப் 
ே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)                                                             

�. ��த்�கா,
க.ெபா.த (உ/த) இந்துக்கல்லூ�,
ெவ�மைட.

எம்.இஸட். �க்ரா சுைஹர்,
தர் 04, வா�யெதன்ன க. �த்�யாலயம்,
ெஹம்மாத்தகம. 
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இட�ருந்து வலம்  
(01)  எவராவது தங்களுக்கு இைழக்கப்படு�ன்ற அ�-

�க்கு �யாயம் காண ேவண்டுமானால் நாட 
ேவண்�ய இடம்.  

(10)  பல�தமான ெபாருட்களும் �ற்பைன ெசய்யப்-
படு�ன்ற கைடகள் அடங்�ய ெதாகு�. இங்கு 
நாம் ெசன்றால் மரக்க�, �ன், இைறச்� உட்பட 
பல்ேவறு ெபாருட்கைள வாங்�க் ெகாள்ள மு�யும்.  

(13)  பூக்க�ன் அமுதம் இது. வண்ணத்துப்பூச்�கள், 
ேத�க்கள் ேபான்றைவெயல்லாம் பூக்கைள நா� 
வருவது இதைன அருந்�ச் ெசல்வதற்ேக ஆகும். 
(தைல�ழான ெசால்)  

(16)  கட�லும், ஆற்�லும், குளத்�லும் �ன்��ப்பதற்கு 
பல்ேவறான உபகரணங்கள் உள்ளன. அவற்�ல் 
�ரதான உபகரணம் இதுவாகும். (தைல�ழான ெசால்)  

(19)   ஒரு வருடத்�ன் பன்�ரண்�ெலாரு பகு� இது. ஒவ்-
ெவான்றுக்கும் ஒவ்ெவாரு ெபயர்.  

(22)  பு�ையச் சூழ்ந்தப� வ�மண்டலத்�ல் ெவகுெதா-
ைல�ல் கவசம் ேபாலக் காணப்படும் வாயுப் 
படலம் இது. இவ்வாயு பு�ையச் சூழ்ந்து பாது-
காப்புக் கவசம் ேபான்று இருப்பதாேலேய, சூ�ய-
�ல் இருந்து புறஊதாக் க�ர்கள்(நச்சுக் க�ர்கள்) 
பூ�ைய வந்தைடயாமல் தடுக்கப்படு�ன்றன.  

ேம�ருந்து �ழ்  
(1)  நாம் ��ல் மூழ்� �டாதப� தப்�க் ெகாள்ள ேவண்டு-

மானால், இந்தக் கைலையத் ெத�ந்து ைவத்�ருக்க 
ேவண்டும். பலநாள் ப�ற்��னாேலேய இக்கைல-
ையப் ப�ன்று ெகாள்ளலாம்.  

(3)  ம�தனால் வருமானம் கரு� வளர்க்கப்படும் ஆடு, 
மாடுகள் ேபான்றவற்ைற நாம் கால்நைடகள் என்று ெசால்-
�ன்ேறாம். கால்நைடகைள இவ்வாறும் கு�ப்�டலாம்.  

(6)  எமது உடைல உடம்பு, ேம�, ச�ரம் என்ெறல்லாம் 
கூறுவது ேபான்று இப்ெபய�லும் கு�ப்�டலாம். 
(தைல�ழான ெசால்)  

(13)  உலகுக்கு ஒ�யும், சக்�யும் தந்து உ��னங்க-
�ன் வாழ்வுக்கு உதவு�ன்ற �ரதான சக்�முதல். 
(தைல�ழான ெசால்)  

(16)  ஆதவன் மைறயும் அந்�ப் ெபாழுது. 
          (தைல�ழான ெசால்)  
(18)  மரம், ெச�, ெகா�கள் �ைறந்த பூங்கா ேபான்ற 

இடம் இது. இங்ேக உலாவுவது உள்ளத்துக்கு இதம-
�க்கும். (தைல�ழான ெசால்)  

ேபாட்� இல. 350
�றுவர் உலகம்

�னகரன் வாரமஞ்ச� 
த.ெப.இல.834. 

ெகாழும்பு

வகுப்பா��யர்  ெபற்ேறார் ைகெயாப்பம்

குறளமுதம் : குறளமுதம் : குறளமுதம் : குறளமுதம் : குறளமுதம் : 
பல்லார்  மு�யப்  பயன்இல  ெசால்லுவான்
எல்லாரும் எள்ளப் படும். 

ெத�வுைர :  
ேகட்டவர்   பலரும்  ெவறுக்கும்ப�யாகப்  பய�ல்-

லாத  ெசாற்கைளச்   ெசால்லு�ன்றவன்,   எல்ேலாராலும்                    
இகழப்படுவான். 

புதிதாக ஆரம்பமாகும் சிறுவருக்கான 
குறுக்ெகழுத்துப் ேபாட்டி   

ெகாேரானா
ெகாேரானா என்றாேல 

அைனவரும் ��ய-
ைடயும் ெசய்�யா� �ட்டது. 
உலக மக்கைள ஆட்�ப்ப-
ைடக்கும் 'ெகா�ட் 19' எனும் 
ெகா�ய கண்ணுக்குப் புலப்-
படாத ��ய ைவரஸ் �ரு� 
ம�தைர மரணத்துக்கு உள்-
ளாக்�க் ெகாண்�ருக்�றது. 

�னா�ன் வூஹான் மா�லத்�ல் முதன் 
முத�ல் பர�ய ெகா�ய ைவரஸ் ேநாயால் 
உலக நாடுகள் அைனத்தும் ெசால்ெலானா 
துன்பத்�ற்கு உள்ளாக்�க் ெகாண்�ருக்�-
றது. 

ஏைழ, பணக்காரன் என்ற ேபத�ன்� 
அைனத்து தரப்�னைரயும் �ட்டுைவக்-
க�ல்ைல இந்த ெகா�ய ைவரஸ். இந்த 
ெகாேரானா ேநா��ருந்து உலக மக்கைள 
காப்பதற்காக உலக சுகாதார ஸ்தாபனம் 
மற்றும் சுகாதார அைமச்சு, மருத்துவ 
�புணர்கள், மருத்துவர்கள் மற்றும் சுகா-
தாரத்துைற ஊ�யர்கள் என அைனத்து 
தரப்�னரும் பல்ேவறு நடவ�க்ைககைள 
ேமற்ெகாண்டு வரு�ன்றனர். 

இது த�ர, ரஷ்யா, �னா, அெம�க்கா 

என உலக நாடுகள் பல ைவரஸ் ெதாற்-
றுக்கு எ�ராக தடுப்பூ� மருந்துகைள 
கண்டு ��த்து ��ேயா�த்து வரு�ன்றன. 

எனேவ உலக மக்களா�ய நாம் ைவத்-
�யர்க�ன் ஆேலாசைனகளுக்கைமய 
ெசயற்படுேவாம். அத்துடன் சமூக 
இைட ெவ�ையப் ேபணுவது மற்றும் 
முகக்கவசம் அ�வது. ைககைள 
நன்றாக கழுவுவது ெச�ட்ைடச-
ைரப் பா�ப்பைதயும் வழக்கமாகக் 
ெகாள்ேவாம். இவ்வாறு ெசயற்படுேவா-
மானால் ெகாேரானா ைவர�ட�ருந்து 
எம்ைம நாம் பாதுகாத்துக்ெகாள்ளக்கூ�ய-
தாக இருக்கும். 

ெசம்மஞ்சள் �ற வானம்
மாைலேநர  சூ�யன்
கூடு  ேநாக்�ச் ெசல்லும் 
வான் பட்�கள்
அைம�க் கடல்
ெமல்�ைச  எழுப்பும்
ெமல்�ய அைலகள்
கைளப்ேபாடும் ைக�ைறய �ேனாடும்
கைர ேசரும்  �னவர்கள்
�ைன  எ�ர்பார்த்து காத்�ருக்கும்
�யாபா�கள், மக்கள், காக்ைககள்
மணல் �டு கட்டும்  குழந்ைதகள்
அைலையேய கண் ��ட்டாமல்
பார்த்து ெகாண்�ருக்கும் ெபற்ேறார்கள்
துள்�த் ��யும் நாய்க்குட்�
கடல் பார்த்து ெம�ந்த நைட
நடக்கும்  வேயா�ப தம்ப�கள்
நானும்  மூழ்�ேனன்  இயற்ைக�ல்

புகேழந்�ரன் ரக் ஷனா,
மட்/அருேணாதயா �த்�யாலயம்,

மட்டக்களப்பு. 

வரக்காமுைற மர்யம்,
தரம் 08 E, 

மா/ஆ�னா மக�ர் ேத�ய பாடசாைல, மாத்தைள.

கடற்கைரயில்  ஒருநாள்கடற்கைரயில்  ஒருநாள்

ஒ ரு நாள் ஒருவன் அவன் �ட்டுப் பரைணச் 
சுத்தம் ெசய்து ெகாண்�ருந்தான். 
அப்ேபாது அதுவைர அவன் கவ�த்�-

ராத ஒரு புத்தகத்ைதக் கண்ெடடுத்தான்.
அது ஒரு �கப் பைழய புத்தகம். பக்கங்கள் 

மஞ்சள் ப�ந்து ம�த்துப் ேபா�ருந்தன. பக்கங்-
கைளத் �ருப்புைக�ல் �கக் கவனம் ேதைவ-
�ருந்தது. இல்லா�ட்டால் பக்கங்கள் உ�ரத் 
ெதாடங்�ன.

அவன் அந்தப் புத்தகம் மந்�ர மாயங்கைளப் 
பற்�யது என்று அ�ந்து ெகாண்டான். எத்த-
ைனேயா முைற ப�க்க முயன்றும் அவன் ஒேர 
ஒரு பத்��ல் உள்ள கருத்ைத மட்டும் ெத�ந்து 
ெகாள்ள மு�ந்தது. மற்றைவ அவனுக்குப் பு�-
ய�ல்ைல.

அந்தப் பத்��ல் கருங்கடற் கைர�ல் �டக்-
கும் மாய சக்� �க்க ஒரு கறுப்புக் கூழாங்கல்-
ைலப் பற்�ச் ெசால்லப்பட்�ருந்தது. அந்தக் 
கல்லால் எைதத் ெதாட்டாலும் அைதத் தங்க-
மாக மாற்� �டுமாம். 

அந்தக் கல்ைல எப்ப�க் கண்டு ெகாள்வது 
என்றும் அந்தப் புத்தகத்�ல் ெசால்லப் பட்-
�ருந்தது. ெதாட்டுப் பார்த்தால் மற்ற கற்கள் 
எல்லாம் ப�க் கட்� ேபால் கு�ராய் இருக்க, 
அந்தக் கல் மட்டும் ெவதுெவதுப்பாய் இருக்கு-
மாம்.

இைதத் ெத�ந்து ெகாண்ட ம�தனுக்கு 
இருப்புக் ெகாள்ள�ல்ைல. கருங்கடல் கைர 
ேநாக்� உடேன புறப்பட்டான்.

அங்கு �னமும் காைல��ருந்து மாைல 

வைர அவன் ஒவ்ெவாரு கல்லாய் ெதாட்டுப் 
பார்த்துத் ேதடத் துவங்�னான். கடற்கைர�ல் 
கண்ணுக்ெகட்�ய தூரம் வைர கருங்கூழாங்கற்-
கள் �டந்தன. அவனுக்கு ஒரு முைற ேசா�த்த 
கல்ைல மறுப� மறுப� ேசா�க்காமல் இருக்க 
ேவண்டுேம என்ற கவைல வந்து �ட்டது. 
ேசா�த்த கல்ைலக் கடலுக்குள் உடேன எ�ந்து 
�ட்டால் குழப்பம் வராது என்று ேயா�த்து, 
அதன்ப�ேய ஒவ்ெவான்றாகக் கற்கைளக் கட-
லுக்குள் எ�ந்தான்.

பல மாதங்களும் வருடங்களும் கடந்து 
ேபா�ன. கல்லும் �ைடக்க�ல்ைல, அவனும் 
�டுவதாய் இல்ைல. கற்கைளத் ெதாட்டுப் 
பார்த்து கடலுக்குள் எ�யும் ப� அவனுக்கு 
அ�ச்ைசச் ெசயல் ேபால் ஆ��ட்டது.

ஒரு நாள் மாைல, �குந்த ேதடலுக்குப் 
�றகு கைளத்துப் ேபாய் கடற்கைரைய 
�ட்டுச் ெசல்லும் ேபாது ஒரு கறுப்புக் கூழாங்-
கல் அவன் கண்�ல் பட்டது. அைதக் ைக�ல் 
எடுத்தான். அது ெவதுெவதுப்பாய் இருந்தது. 
ஆனால், பல வருடப் பழக்கத்தால், எப்ெபாழு-
தும் ேபால் அைதயும் ேயா�க்குமுன் கட�ல் 
தூர எ�ந்து �ட்டான்.

ெசய்யும் ெசயல்க�ல் எப்ெபாழுதும் கருத்-
தும் கவனமும் ேதைவ. பழக்கங்களுக்கு அ�-
ைமயாவைதத் த�ர்க்க ேவண்டும்!

எஸ். �ஷா��,
ெகாட்டகைல.

சுள்ெளனேவ சூ�யனும்
சுட்ெட�க்கும்  ேகாைட
ேசாைல�லும்  பாைலபளல்
சூழைவக்கும்  ேகாைட

கள்�களும் வா�முைள
கருக ைவக்கும்  ேகாைட
கானரு�  ஆறுகைளக்
காயைவக்கும்  ேகாைட!

ெவ ள்ளெமனத் ேதகமைத
�யர்க்க ைவக்கும்  ேகாைட
���கைள  ஓய்�ல்லாமல் 
ேவைல வாங்கும் ேகாைட

அங்கெமல்லாம் ேவர்க்குருைவ
அள்�த்தரும்  ேகாைட
அ�ப்ெபடுத்து இராப்பகலாய்
அவ� தரும் ேகாைட

உள்ளம�ல்  தாகமைத
ஓங்க ைவக்கும்  ேகாைட
உதடுலர்த்�, நாவறட்�
உண்டுபண்ணும்  ேகாைட

கு�ர்பானம், ெசவ்�ள�ர்
�ற்க வரும் ேகாைட
�ருப்ப மூட்�க் காசுபணம்
�ரயமாக்கும் ேகாைட!

முகக்கவசம் � அ�ந்�டு  - �றர்
முத்தமைத � மறுத்�டு
இைடெவ � � ேப�டு - உன்
இன்முகம் காட்� � ��த்�டு

ெவ �ச் ெசல்லல் � குைறத்�டு  - வாசல்
வ� காட்டல் � த�ர்த்�டு
ைககால்  � கழு�டு  -  �னம்
கவனமாய்  � உைனப்  ேப�டு

ெசய்�கள்  �னம் � ேகட்�டு - நற் 

சுகாதார வ�முைறகள்  � ேப�டு
ெமய்�ைல  � அ�ந்�டு  -  நாட்�னர்
ேமன்ைம  எண்�  �  உைழத்�டு

உன்ைன � அ�ந்�டு  -  உன்
உற்றார் ம�த்�ட � நடந்�டு
கண்ெணன கல்�ைய � கற்�டு  - �ன் 
கணப் ெபாழுைதயும் ெப�தாய் 
 � ம�த்�டு.

ெமா�வரதன்,
ெகாட்டகைல. 

கருத்துடன் ெசயற்படு!

ேகாைட!

சின்னச் ெசல்லங்களுக்கு...!

மாணவர் கழக அனும� வர்ணப்
புைகப்படம்மாணவர் ெபயர்  .......................................

�றந்த �க�  .......................................

வகுப்பு  .......................................         
   பாடசாைல  .......................................

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

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

வகுப்பா��யர் ைகெயாப்பம்

மாணவர் கழகம்
�றுவர் உலகம்

�னகரன் வாரமஞ்ச�
த.ெப.இல.834 ெகாழும்பு.

 கல்ெலாளுைவ  பா�ஸ்
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கடந்த வியாழன் அன்று நடந்த ஏடிபி மெக்சிககா 
பகிரஙக கால் இறுதி ஆடடத்தில் கயாஷிஹிடகடா நிஷி-
கயாகாவை 6-2, 6-3 என்்ற மெட கணக்கில் வீழ்த்தி 
கடனியல் மெடமைகடவ் உலகின் மு்தலிவை ்தரைரி-
வெக்கு முன்கைறிைார். 26 ைய்தாை ரஷய வீரர், 
டுபாயில் நடந்த காலிறுதி ஆடடத்தில் மெர்பிய நடெத்திரம் 
கநாைக் க�ாககாவிச்சின் க்தால்விக்கு நன்றி மெலுத்தி 
மு்தலிடத்வ்த பிடிபகபன் என்பவ்த அறிந்த பி்றகு 
உணர்ச்சிகளின் கராலர் ககாஸடரில் ெைாரி மெய்தார்.  

ஆைால், அவுஸதிகரலிய பகிரஙக இறுதிப கபாடடி-
யின் ரஃகபல் நடாலுடன் அவரயிறுதியில் கொ்தலாம் 
என்ப்தறகாக, �பபானின் நிஷிகயாகாவுக்கு எதிராக 
அைர் ்தைது 21ைது கிராண்ட ஸலாம் படடத்திவை 
மைன்்றார். அவுஸதிகரலிய பகிரஙக இறுதிப கபாடடி-
யில் இரண்டு மெடகளில் இருநது மெடைகடவை ஐநது 
மெடகளில் வீழ்த்திய நடால் -- வியாழன் அன்று நடக்க-
விருக்கும் காலிறுதிப கபாடடியில் டாமி பாவல எதிர் 
மகாள்கி்றார். 'பகலில் இது (மெயதி) கிவடக்கும் கபாது 
உண்வெயில் ஒரு கபாடடிவய விவையாடுைது எளி-
்தாைது அல்ல,' என்று மெடமைகடவ் திஙகடகிழவெ 
்தரைரிவெயில் க�ாககாவிச்வெப பின்னுக்குத் ்தள்ளு-
ைார் என்பவ்த அறிந்த பி்றகு ்தைது கைைத்வ்தத் ்தக்க 
வைத்துக் மகாண்டார். க�ாககாவிச் 6-4, 7-6 (7/4) 
என்்ற மெட கணக்கில் மெக் உலகின் 123-ைது இடத்தில் 
உள்ை ஜிரி மைஸலிவய வீழ்த்தி மெர்பியரின் ஆடசி 
முடிவுக்கு ைருைவ்த உறுதி மெய்தார்.  

'உண்வெவயச் மொல்ை்தாைால், அைர் க்தாற்றவ்த 
நான் பார்த்க்தன், ஆைால் அைர் க்தாற்றால் நான் மு்த-
லிடத்வ்தப மபறுகைன் என்று எைக்குத் ம்தரியாது,' 
என்று மெடமைகடவ் கூறிைார். 'இஙகக ஏ்தாைது 
மபரிய விஷயத்வ்தச் மெயய கைண்டும் என்று நிவைத்-
க்தன். அ்தைால் எல்லா மெயதிகவையும் மபறும்கபாது, 
ெரி, அது நடக்கும் என்று எைக்குப புரிந்தது.  

'இன்றும் மைறறி மபறுைக்த எைக்கு மு்தல் இலக்-
காக இருந்தது, ஏமைன்்றால் நான் விவையாடும் 
ஒவ்மைாரு கபாடடியிலும் மைறறி மப்ற முயறசிக்கி-
க்றன். 'ஆைால் இது நிச்ெயொக சில சி்றந்த மெயதி.'  

க�ாககாவிச், நடால், கரா�ர் மபடரர் ெறறும் அண்டி 
முர்கர ஆகிகயாரின் ஆடடத்தின் 'பிக் ஃகபார்' க்கு 
மைளிகய 2004 ஆம் ஆண்டு மு்தல் மு்தலிடத்வ்த 
பிடிக்கும் மு்தல் ெனி்தர் மெடைகடவ் ஆைார்.  

எவ்ம�னி கஃமபல்னிககாவ் ெறறும் ெராட ெஃபி-
னுக்குப பி்றகு மு்தலிடத்திறகு ஏறிய மூன்்றாைது ரஷய 
ெனி்தர் ஆைார். நாளின் கைைச்சி்த்றல்கள் இருந்த-
கபாதிலும், நிஷிகயாகாவை அனுபப மெடமைகடவுக்கு 
70 நிமிடஙகள் க்தவைபபடடை. �பபானிய ்தகுதிச் 
சுறறு இரண்டாைது மெடடில் ஆரம்ப இவடமைளி ைவர 
மென்்றது, ஆைால் மெடமைகடவ் மபாறுவெயாக மைற-
றிக்காகத் திரும்பிைார்.  

'அைர் ஒரு கடிைொை எதிரி,' மெடமைகடவ் கூறிைார். 
'அைருக்கு எபபடித் திரும்புைது, எபபடி ஓடுைது, நீஙகள் 
எதிர்பார்க்கா்த கபாது சில வபத்தியக்காரத்்தைொை 
மஷாடகவை எபபடி உருைாக்குைது என்பது அைருக்குத் 
ம்தரியும். கவடசிைவர என்ைால் நிம்ெதியாக இருக்க 
முடிந்ததில் ெகிழ்ச்சி.'

இபபத்திரிவக அகஸாஸிகயடடட நியூஸ கபபபர்ஸ ஒப சிகலான் லிமிடட கம்பனியரால் மகாழும்பு இல. 35, டி ஆர். வி�யைர்்தை ொைத்வ்தயிலுள்ை கலக் ஹவுஸில் 2022 மபபரைரி ொ்தம் 27ம் திகதி ஞாயிறறுக்கிழவெ அச்சிடடுப பிரசுரிக்கபபடடது.
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இலங்கை-இந்திய டெஸ்ட்
ட�ொெர் இவ்ொரம் ஆரம்்பம்

ெர்ைக்தெ கிரிக்மகட கவுன்சிலிைால் அறிமுகப-
படுத்்தபபடட மடஸட உலகக் கிண்ணத் ம்தாடரின் 
2ைது அத்தியாயம் ்தறகபாது நவடமபறறு ைருகின்-
்றது. இ்தன் மு்தல் ெம்பியைாக நியூசிலாநது ெகுடம் 
சூடிக்மகாண்டது. மு்தலாைது உலகக்கிண்ண மடஸட 
ம்தாடரில் 7ைது இடத்துக்கு ்தள்ைபபடட இலஙவக 
அணி இம்முவ்ற இத்ம்தாடரின் கீழ் இதுைவர ்தாம் 
ெநதித்்த இரு கபாடடிகளிலும் மைறறிமபறறு 100 
ெ்தவீ்த மைறறியுடன் மு்தலிடத்திலுள்ைது. மடஸட 
உலகக் கிண்ண ைரிவெயில் இலஙவக அணி ெநதிக்-
கும் இரண்டாைது ம்தாடராக இவ்ைார இறுதியில் இந-
தியாவுக்குச் சுறறுபபயணம் மெயது இருகபாடடிகள் 
மகாண்ட மடஸட ம்தாடரில் விவையாடவுள்ைது.  

மடஸட உலகக் கிண்ணத் ம்தாடரின் இரண்டாைது 
அத்தியாயம் கடந்த நைம்பர் ொ்தம் இநதிய-இஙகி-
லாநது அணிகளுக்கிவடயில் நவடமபற்ற ம்தாடரு-
டன் ஆரம்பொகி 2023ம் ஆண்டு நடுபபகுதிைவர 
ஆடடஙகள் ம்தாடர்நது நவடமப்றவுள்ைை. மடஸட 
அந்தஸதுப மபற்ற 12 நாடுகளில் ஆபகானிஸ-
்தான், சிம்பாபகை, அயர்லாநது அணிகவைத் ்தவிர 
ெறவ்றய 9 நாடுகளும் இத்ம்தாடரில் பஙகுபறறுகின்-
்றை. ஓர் அணி ஆறு அணிகளுடன் 6 ம்தாடர்களில் 
விவையாட கைண்டும். இவ்ைடிபவடயில் உள்நாடடில் 
3 ம்தாடர்கள், மைளிநாடுகளில் 3 ம்தாடர்களில் பங-
குமகாண்டு விவையாடி ைருகின்்றை.  

இத்ம்தாடரில் இம்முவ்ற அதிக கபாடடிகளில் 
விவையாடும் அணியாக இஙகிலாநது அணி 22 ஆட-
டஙகளில் கொதுைதுடன், அவ்ைணிக்கு இலஙவக 
ெறறும் பஙகைாக்தஷ அணிகளுடனும், இநதிய 
அணி 18 கபாடடிகளில் விவையாடவுள்ைதுடன் 
அவ்ைணிக்கு பாகிஸ்தான் ெறறும் கெறகிநதியத் தீவு-
களுடனும், அவுஸதிகரலியா இத்ம்தாடரில் 19 ஆட-
டஙகளில் கொ்தவுள்ைதுடன் பஙகைாக்தஷ, நியூசி-
லாநது அணிகளுடனும், ம்தன்ைாபிரிக்க அணி 15 
கபாடடிகளில் கைமி்றஙகவுள்ைதுடன் அவ்ைணிக்கு 
இலஙவக, பாகிஸ்தானுடன் கபாடடிகள் இல்வல.  

இலஙவகக்கு இம்முவ்ற இஙகிலாநது, ம்தன்ைா-
பிரிக்க அணிகளுடனும், கெறகிநதியத் தீவுகளுக்கு 
இநதியா, நியூலிலாநது அணிகளுடனும், பஙகைா-
க்தஷ அணிக்கு இஙகிலாநது, அவுஸதிகரலியா அணி-
களுடனும் கபாடடிகள் இல்வல. பாகிஸ்தான் அணி 
14 கபாடடிகளிலும் கடந்த முவ்ற ெம்பியைாை நியூ-
சிலாநது அணி 13 கபாடடிகளிலும், பஙகைாக்தஷ, 
இலஙவக அணிகள் ்தலா 12 கபாடடிகளிலும் உலக 
மடஸட ெம்பியன் கிண்ணப கபாடடிகளில் கொ்தவுள்-
ைை. இதுைவர இலஙவக நூறு ெ்தவீ்த மைறறியு-
டன் மு்தலிடத்திலுள்ைதுடன் அண்வெயில் முடிவுற்ற 
ஆஷஸ மடஸட ம்தாடவர 4-0 என்்ற ரீதியில் மைறறி 
மபற்ற அவுஸதிகரலியா அணி 80 ெ்தவீ்த மைறறியு-
டன் இரண்டாைது இடத்திலுமுள்ைது. பாகிஸ்தான் 75 
ெ்தவீ்த மைறறியுடன் மூன்்றாைது இடத்திலுமுள்ைது.  

இம்முவ்ற இலஙவக அணி ெநதித்்த மு்தல் ம்தாட-
ரிகலகய கெறகிநதியத் தீவுகள் அணிவய 2--0 என்்ற 
ரீதியில் மைன்று நல்ல ஆரம்பத்வ்தப மபறறுள்ைது. 
அடுத்து இவ்ைார இறுதியில் ஆரம்பொகும் இநதியத் 
ம்தாடர் இலஙவக அணிக்கு கடிைொை ம்தாடரா-
கும். 40 ைருட கால இலஙவக மடஸட ைரலாறறில் 
இதுைவர இநதிய ெண்ணில் ஒரு மடஸட கபாடடியி-
லும் இலஙவக அணி மைறறிமபற்றதில்வல. மடஸட 
கபாடடிகளில் துடுபபாடடத்திலும், பநது வீச்சிலும் 
இலஙவக அணி ்தறகபாது முன்கைற்றம் கண்டு ைரு-

ை்தால் இத்ம்தாடரில் ொதிக்கும் எை எதிர்பார்க்கலாம். 
உலக மடஸட கிண்ணத் ம்தாடரின் அடிபபவடயில் 
இவ்ைருட �ூன் ொ்தத்தில் அவுஸதிகரலிய அணியு-
டனும், �ுவல ொ்தத்தில் பாகிஸ்தான் அணியுடன் 
இரு ம்தாடர்கள் இலஙவகயில் நவடமப்றவுள்ைை. 
இவ்விரு அணிகளும் பிரபல அணிகைாைாலும் 
ம்தாடர் இலஙவகயில் நவடமபறுை்தால் இலஙவக 
அணிக்கு அது அனுகூலொக அவெயலாம். மடஸட 
உலகக் கிண்ணத் ம்தாடரில் இலஙவகக்காை அடுத்்த 
இரண்டு ம்தாடர்களும் நியூசிலாநதிலும், பஙகைாக்த-

ஷிலும் நவடமப்றவுள்ைை. இத்ம்தாடர்களில் நியூசி-
லாநதுடைாை ம்தாடர் ெறறுக் கடிைொை்தாக அவெ-
யுமென்்றாலும் அம்ெண்ணில் இலஙவக அணி 
மடஸட கபாடடிகளில் மைன்றுள்ை்தால் முடிவுகள் 
இலஙவககு ொ்தகொக அவெயலாம். பஙகைாக்த-
ஷுடைாை ம்தாடரில் இலஙவக அம்ெண்ணில் ஒரு 
மடஸட கபாடடியிலாைது க்தால்வி கண்டதில்வல. 
எைகை நம்பிக்வகயுடன் இத்ம்தாடரில் இலஙவக 
அணி விவையாடும் எை எதிர்பார்க்கலாம்.  

இத் ம்தாடர் கபாடடிகளுக்கு இதுைவர மகாகரா-
ைாைால் பாதிபகபறபடவில்வல. ஆைால் கடந்த 
ம்தாடரின் கபாது கவடசி கநரத்தில் மகாகராைா 
பரைல் காரணொக அைஸதிகரலியா அணியின் 
நியூசிலாநது ெறறும் பஙகைாக்தஷ அணிகளுட-
ைாை ம்தாடர்கள் இரத்்தாைா்தால் அவ் அணிக்கு 
இறுதிப கபாடடிக்குத் ம்தரிைாைதில் சிக்கல் ஏறபடடது. 
அக்தகைவை பஙகைாக்தஷ-பாகிஸ்தான், பஙகைா-
க்தஷ-நியூசிலாநது அணிகளுக்கிவடயிலாை ம்தாடர்-
களும் இத்ம்தாற்றால் வகவிடபபடடது. இதுைவர 
இநதிய அணி இஙகிலாநது, நியூசிலாநது, ம்தன்-
ைாபிரிக்கா அணிகளுடன் மூன்று ம்தாடர்களில் 
10 கபாடடிகளில் விவையாடியுள்ைதுடன் 5 கபாட-
டிகளில் மைறறி மபறறுள்ைதுடன் 3 கபாடடிகளில் 
க்தால்வியவடநதுள்ைது. கவடசியாக ம்தன்ைாபிரிக்-
காவில் நவடமபற்ற 3 கபாடடிகள் மகாண்ட ம்தாடரில் 
2--1 என்்ற ரீதியில் அவ்ைணி க்தால்வியவடநதுள்-
ைது. அ்தன் பின் அவ்ைணியின் ்தவலவெப மபாறுப-
பிலிருநதும் விராட ககாஹ்லி விலகியுள்ை்தால் புதிய 
்தவலைர் கராஹித் ெர்ொவின் ்தவலவெயில் இநதிய 
அணி மு்தலாைது மடஸட ம்தாடவர ெநதிக்கவுள்ைது.  

இரு அணிகவையும் மபாறுத்்த ைவரயில் இநதிய 
அணிகய முன்னிவலயில் உள்ைது. அவ்ைணியின் 
சுழறபநது, கைகபபநது எை இரு துவ்றகளிலும் ெெ 
பலத்திலுள்ைது. எந்த ஆடுகைஙகளிலும் கைகபபநது 
வீச்ொைர் �ஸபிரிட பும்ரா தி்றவெயாககை பநது வீசி 
ைருகி்றார். அைர்கைது சுழறபநது வீச்ொைர்கைாை 
அஸவின், �கட�ா க�ாடி இநதிய ெண்ணில் அநநிய 

அணிகளுக்கு ெைாலாககை பநது வீசி ைருகின்்றைர். 
துடுபபாடடத்வ்தப மபாறுத்்த ைவர ொயக்ங அகர்ைால், 
கராஹித் ெர்ொ, சுபென் கில், ஸகரஸ அயயர் எை 
அவ்ைணியின் ஆரம்பத்துடுபபாடடம் ெறறுெல்லாது 
நடுைரிவெகூட பலொககை உள்ைது. கடந்த இரு ைரு-
டஙகளில் ெ்தஙகள் குவிக்காவிடடாலும் சுொராை ஓட-
டஙகவை விராட ககாஹ்லி கெர்த்து இநதிய அணியின் 
மைறறிக்கு பஙகளித்து ைநதுள்ைார். ஆைால் இத்ம்தா-
டரில் அைரின் துடுபபாடடம் பவழய நிவலக்கு திருபப 
கைண்டும் எை எதிர்பார்க்கபபடுகி்றது.  

இலஙவக அணிவயப மபாறுத்்தைவர துடுபபாட-
டத்தில் ்தவலைர் திமுத் கருணாரத்ைவைகய மபரிதும் 
எதிர்பாத்துள்ைது. கடந்த காலஙகளில் அைகர 
இலஙவக அணியின் துடுபபாடடத்துக்கு ைலுச் கெர்த்-
துள்ைார். கடந்த ைருடம் ஓடடஙகள் குவித்க்தார் ைரி-
வெயில் இஙகிலாநது அணித் ்தவலைர் க�ா ரூட-
டுக்கு அடுத்்த இடத்தில் உள்ைார். புதிய வீரர்கைாை 
அெலஙக, மபத்தும் நிஸெஙக இைர்களுடன் அனுபை 
வீரர்கைாை குெல் மெண்டிஸ, அஞெகலா மெத்தியூஸ 
கபான்்ற வீரர்களும் கொபித்்தால் சி்றந்த கபாடடித் 

ம்தாடராக இது அவெயும், பநது வீச்வெப மபாறுத்்த 
ைவர சுழறபநது வீச்ொைர்கைாை லசித் எம்புல்ம்த-
னிய, கடந்த கெறகிநதியத் ம்தாடரில் 2 கபாடடிகளில் 
18 விக்மகடடுகவை வீழ்த்திய ருகெஷ மெண்டிஸ 
ஆகிகயாவரகய இலஙவக அணி மபரிதும் நம்பியுள்-
ைது.  

சுொர் 40 ைருட இலஙவக இநதிய மடஸட ைர-
லாறறில் இதுைவர 44 கபாடடிகள் நவடமபறறுள்-
ைை. இதில் 20 கபாடடிகளில் இநதிய அணியும் 07 
கபாடடிகளில் இலஙவக அணியும் மைறறி மபறறுள்-
ைது. 17 கபாடடிகள் மைறறி க்தால்வியின்றி முடிவுற-
றுள்ைது. இரு அணிகளுக்கிவடயில் கூடிய ஓடடஙக-
ைாக 1997ம் ஆண்டு ஆர் பிகரெ்தாெ வெ்தாைத்தில் 
நவடமபற்ற கபாடடியில் இலஙவக அணி மபற்ற 
952 ஓடடஙககை பதிைாகியுள்ைது. குவ்றந்த ஓட-
டஙகைாக 1990ம் ஆண்டு ெண்டிகாரில் இலஙவக 
அணி மபற்ற 82 ஓடடஙககை பதிைாகியுள்ைது.  

ஒரு வீரர் மபற்ற கூடிய ஓடடஙகைாக 1997ம் 
ஆண்டு ஆர். பிகரெ்தாெ வெ்தாைத்தில் நவடமபற்ற 
கபாடடியில் இலஙவகயின் ெைத் �யசூரிய மபற்ற 
340 ஓடடஙககை பதிைாகியுள்ைது. இதுைவர மபற்ற 
கூடிய மொத்்த ஓடடஙகைாக இநதிய வீரர் ெச்சின் 
மடண்டுல்கார் 25 கபாடடிகளில் மபற்ற 1995 ஓட-
டஙககை பதிைாகியுள்ைது. ஒரு வீரர் மபற்ற கூடிய 
ெ்தஙகைாக ெச்சின் மடண்டுல்கார் மபற்ற 9 ெ்தங-
கள் பதிைாகியுள்ைை. இதுைவர ஒரு வீரர் மபற்ற 
மொத்்த விக்மகடடாக இலஙவக சுழறபநது வீச்-
ொைர் முத்வ்தயா முரளி்தரன் 22 கபாடடிகளில் 
மபற்ற 105 விக்மகடககை பதிைாகியுள்ைது. ஒரு 
இன்னிஸசில் சி்றந்த பநது வீச்ொக 2001ம் ஆண்டு 
மகாழும்பு எஸ. எஸ. சி வெ்தாைத்தில் முத்வ்தயா 
முரளி்தரன் 87 ஓடடஙகளுக்கு 8 விக்மகடடுகவை 
வீழ்த்தியுள்ைார்.  

இதுைவர உலக மடஸட ெம்பியன் ம்தாடரில் நவட-
மபற்ற கபாடடிகளில் அடிபபவடயில் அணிகளின் புள்-
ளிபபடடியல் ைருொறு:  

2022 ஆம் ஆண்டு ெகளிர் ஒருநாள் உலகக் 
கிண்ணம் நியூசிலாநதில் ொர்ச் 4 ஆம் திகதி ம்தாடஙகுகி-

்றது. புதிய உலக ெம்பியவைத் தீர்ொனிக்க, மூன்று மநாக் 
அவுட ஆடடஙகள் உடபட, எடடு அணிகளுக்கு இவடகய 
மொத்்தம் 31 ஆடடஙகள் ொர்க்யூ நிகழ்வின் கபாது 
விவையாடபபடும். கபாடடியின் ம்தாடக்க ஆடடத்தில் நியூ-
சிலாநது கெறகிநதிய அணிவய எதிர்மகாள்கி்றது, அக்த 

கநரத்தில் இநதியா ்தைது அண்வட நாடாை பாகிஸ்தானுக்கு 
எதிராக ்தைது கபாடடிவய ொர்ச் 6 அன்று ம்தாடஙகுகி்றது. 
2017 இல் இறுதிப கபாடடியில் இநதியாவை வீழ்த்திய 
நடபபு ெம்பியன் இஙகிலாநது, ொர்ச் 5 அன்று ்தைது பிரச்-

ொர ம்தாடக்க ஆடடத்தில் அவுஸதிகரலியாவை எதிர்மகாள்கி-
்றது. கபாடடியின் முழு அடடைவண இஙகக:  

ெகளிர் உலகக் கிண்ணம் 2022:

அகாபுல்ககா 
மைறறியுடன்

மெட்வடேவ்
முதலிேத்திற்கு
முனடனேற்்றம்

நாடுகள்                   டோடடிகள் ம்வற்றி டதல்வி செநிலை புள்ளிகள் ம்வற்றி வீதம்  
இைஙலக  2  2  0  0 24 100%  
அவுஸ்திடேலியா  5  4  0  1 52 88%  
ோகிஸ்தான  4  3  1  0  36  75%  
மதனனோபிரிககா  4  2  2  0  24 50%  
இந்தியா  10  5  3  2  68  50%  
நியூசிைாந்து  3  1  1  1 16  33.33%  
டெ.இ.தீவுகள்  4  1  3  0  12  25%  
இஙகிைாந்து  10  1  7  2  15  10%  
ேஙகளாடதஷ்  2  0  2  0  00  00%

எம்.எஸ்.எம்.ஹில்மி...?

திகதி                        அணிகள்                              டநேம்             இேம்  
ொர்ச் 4 நியூசிைாந்து எதிர் டெற்கிந்திய தீவுகள் 6:30AM IST மேௌேஙகா  
ொர்ச் 5  ேஙகளாடதஷ் எதிர் மதனனோபிரிககா  3:30AM IST  டுமனேடின  
ொர்ச் 5  அவுஸ்திடேலியா எதிர் இஙகிைாந்து  6:30AM IST  ஹாமில்ேன  
ொர்ச் 6  ோகிஸ்தான எதிர் இந்தியா  6:30AM IST  மேௌேஙகா  
ொர்ச் 7  நியூசிைாந்து எதிர் ேஙகளாடதஷ்  3:30AM IST  டுமனேடின  
ொர்ச் 8  அவுஸ்திடேலியா எதிர் ோகிஸ்தான  6:30AM IST  மேௌேஙகா  
ொர்ச் 9  டெற்கிந்திய தீவு எதிர்இஙகிைாந்து  3:30AM IST  டுமனேடின  
ொர்ச் 10  நியூசிைாந்து எதிர் இந்தியா  6:30AM IST  ஹாமில்ேன  
ொர்ச் 11  ோகிஸ்தான எதிர் மதனனோபிரிககா  6:30AM IST  மேௌேஙகா  
ொர்ச் 12  டெற்கிந்திய தீவு எதிர் இந்தியா  6:30AM IST  ஹாமில்ேன  
ொர்ச் 13  நியூசிைாந்து எதிர் அவுஸ்திடேலியா  3:30AM IST  ம்வலிஙேன  
ொர்ச் 14  ோகிஸ்தான எதிர் ேஙகளாடதஷ்  3:30AM IST  ஹாமில்ேன  
ொர்ச் 14  மதனனோபிரிககா எதிர் இஙகிைாந்து  6:30AM IST  மேௌேஙகா  
ொர்ச் 15  அவுஸ்திடேலியா எதிர் டெற்கிந்திய தீவு  3:30AM IST  ம்வலிஙேன  
ொர்ச் 16  இஙகிைாந்து எதிர் இந்தியா  6:30AM IST  மேௌேஙகா  
ொர்ச் 17 நியூசிைாந்து எதிர் மதன ஆபிரிககா  6:30AM IST  ஹாமில்ேன  
ொர்ச் 18  ேஙகளாடதஷ் எதிர் டெற்கிந்திய தீவுகள்  3:30AM IST  மேௌேஙகா  
ொர்ச் 19  இந்தியா எதிர் அவுஸ்திடேலியா  6:30AM IST  ஒகைாந்து  
ொர்ச் 20  நியூசிைாந்து எதிர் இஙகிைாந்து  3:30AM IST  ஒகைாந்து  
ொர்ச் 21  டெற்கிந்திய தீவு எதிர் ோகிஸ்தான  6:30AM IST  ஹாமில்ேன  
ொர்ச் 22  மதனனோபிரிககா எதிர் அவுஸ்திடேலியா  3:30AM IST  ம்வலிஙேன  
ொர்ச் 22  இந்தியா எதிர் ேஙகளாடதஷ்  6:30AM IST  ஹாமில்ேன  
ொர்ச் 24  மதனனோபிரிககா எதிர் டெற்கிந்திய தீவு  3:30AM IST  ம்வலிஙேன  
ொர்ச் 24  இஙகிைாந்து எதிர் ோகிஸ்தான  6:30AM IST  கிறிஸ்டசர்ச்  
ொர்ச் 25  ேஙகளாடதஷ் எதிர் அவுஸ்திடேலியா  3:30AM IST  ம்வலிஙேன  
ொர்ச் 26  நியூசிைாந்து எதிர் ோகிஸ்தான  3:30AM IST  கிறிஸ்டசர்ச்  
ொர்ச் 27  இஙகிைாந்து எதிர் ேஙகளாடதஷ்  3:30AM IST  ம்வலிஙேன  
ொர்ச் 27  இந்தியா எதிர் மதன ஆபிரிககா  6:30AM IST  கிறிஸ்டசர்ச்  
பிடள ஆபகள்  
ொர்ச் 30  SF1 TBD எதிர் TBD  3:30AM IST  ம்வலிஙேன  
ொர்ச் 31  SF 2 TBD எதிர் TBD  6:30AM IST  கிறிஸ்டசர்ச்  
ஏபேல் 3  இறுதி TBD எதிர் TBD  6:30AM IST  கிறிஸ்டசர்ச்

அடே்வலை
ம்வளியீடு
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வ யல்ெவ�கள்  சூழ நடுேவ குளம்; 
மைழ சற்றுப் பலமாகத் தூ�னா-
ேலேபாதும் குளத்ேதாடு  அண்-

��ருந்த வயல் �லங்கள் எல்லாம் �ர் 
ேதங்� நா�ைய ஒரு�தக் கூழான்  வாசம் 
துைளத்ெதடுக்கும்; தூக்கம் இல்லாமல் 
புரண்டு �டக்கும் முதல் நாள்  எேதா 
வ�ற்றுப் �ரச்�ைன என்று �ைனப்பார்-
கள்; ஒத்துக் ெகாள்ளாத எைதேயா  �ன்று 
�ட்டால் �ல நாட்கள் உண்ப�ல், உறங்-
குவ�ல் ேகாளாறு 
காட்�  �ற்கும்; 
அடுத்த நாள் படுக்-
கப்ேபாகும் முன்-
�ர�ல் சுடுதண்-
�ர் பருகுவதும்  
அதைன ேமெலங்-
கும் ஊற்�க் 
கழு� �டுவதும் 
வ ழ க் க ம ா � � -
டும்...

சுடுதண்�ர்  அந்-
நா�ல் சகல வருத்-
தங்களுக்கும் மருந்-
தாகேவ இருந்தது; 
ஒவ்ெவாரு �ட்�-
லும்  வாத்துவா� 
என்�ற அகன்ற 
வ ா யு ை ட ய 
� ர் ப் ப ா த் � -
ரம் ெகாளு�த் 
ெ த ா ங் கு ம் ;  
"ெவந்து �டக்�ற உடம்�ல இந்த 
ம�சன் சுடு தண்� வாக்குது" மா��ன்  
நச்ச�ப்புக்கு "எருைமக்குச் ேசத்துத் தண்-
�தான் �ருப்பம்; இந்தச் சுகம்  எங்க 
�ளங்கப் ேபாகுது.." என்று ெசால்�ச் 
��ப்பார்; ஓைலக் கு�லுக்குள்  க�ற்றுக் 
கட்�ைலப் ேபாட்டுப் படுப்பது அவர் 
வழக்கம்; ெவ�ல், மைழ, காற்று  எது-
ெவன்றாலும் உசும்பாமல் தூங்குவார்; 
இப்ப�த் தூக்கம் ெகாள்ள எதுவாக  
இருப்பேத இந்தச் சுடுதண்�ர் கு�யல்-
தான்; தூக்கத்ைத வரவைழக்கும் சக்�  
கு�யலுக்கு எப்ேபாதும் உண்டு; உடம்-
ைபத் துவட்�யதும் ஒரு தூக்கச்சைடவு  
ேதான்றும்; என்ன ெசய்�ேறாம் என்பது 
கூட �ைன�ருக்காது; 'உடைலப் பா�ல்  
�ட்� �டலாம்' என்ேற ேதான்றும்...

காைல�ல்  கண்கள் ேகாைவப் 
பழமா� �துங்�த் ெத�ந்தால், எல்-
ேலாரும் �சா�ப்பார்கள்;  தண்�ர் ச�-
யாகத் தைல�ல் படாத ேகாலம் இது-
ெவன்று ேபசுவார்கள்; ெபரும்பாலும்  
இந்த �ைலைம ச�வரச் சூடுதண்�ைரத் 
த�ர்த்துப் பச்ைசத் தண்�ைரேய ஊற்றச்  
ெசால்வார்கள்; வாப்பா�ன் �ழ் �ன்று 
கு�ப்ப�ல் �ைடக்கும் ெபரு�தம்  
ெசால்�ல் அடங்காது; அவர் ஒவ்ெவாரு 
பட்ைடயாக �ரள்� வார்க்கும்ேபாது,  
அக்குலுக் குத்துவதுேபால் ெந�ேவன்; 
�று பராயத்�ல் உம்மா இரு  கால்களுக்-
�ைடேயயும் என்ைன இடுக்� ைவத்துக் 
ெகாண்டு �ரள்�க் கு�த்து  �டுவார்; 
�ல ேநரங்க�ல் ெநல்லுப் பாைன�ல் 
�ர் �ரப்�, உள்ேள என்ைன  இருத்�க் 
கு�ப்பாட்டும்ேபாது நா�க்கு �ர் ேநேர 
ெசன்று �டக் கூடாது என்ற  அக்கைற-
�ல் ெநற்�ேயாடு ேசர்த்து வாைழ�ைல 
மடல் ��ப்பார்; அந்ேநரம்  வ��ன்ற 
�ைர நாக்�ல் வாங்�த் தும்� �ட்டு 
ம�ழ்ேவன்...     

ெவ�ல்  எ�க்கும் ெமாட்ைட மத்-
�யானத்�ல் கு�ப்பது கூடாது என்று 
ெசால்வார்கள்;  "மாட்டுக் கட்டுத்தைரச் 
சாணமும் அடுப்புப் புைகயும் த�ர 
அவளுக்கு ேவெறன்ன  ெத�யு"ெமன்று 
ெபாண்ணப்பா �ட்டுவது ேகட்கும்; 
அந்த ேநரத்�ல் தண்�ர்  வார்க்கும் 
ெபான்னும்மாவுக்குத்தான் என்று யூ�த்-
துக் ெகாள்ேவாம்; முன்பு  ஒருேபா-
தும் ெவ�யூருக்குப்ேபாய் இவர்கள் 
தங்�ய�ல்ைல; அப்ப�க் கட்டாய-
மாய்த்  தங்க ேநர்ந்த ஓ�ரு சந்தர்ப்பங்க-
�ல் என்ைனயும் அைழத்துக் ெகாண்டு  
ெசன்�ருக்�றார்கள்; ஏறாவூ�ல் இருக்-
கும் ெசாந்த உறவுக�ன்  �ட்டுக்குத்-
தான் ேபா�ருந்ேதாம்; ெபான்னும்மா 
அன்று தூங்கேவ இல்ைல; �சாசு  கு�-
வந்து படுத்த இடத்�ல் அயர்ந்தால் 
தூக்கம் வராது இதற்குப்  �ராயச்�த்-
தமாக ஏழு �ணற்�ல், மூன்று மூன்று 
வா�கள் கு�க்க  ேவண்டுெமன்று 
��ந்தும் ��யாத ெபாழு�ல் எழுந்-
�ருந்து புலம்�க்ெகாண்டு  ஆயத்தமா-
னார்; அப்ேபாேத ெபான்னப்பாவுக்கும் 
இவருக்கு�ைடேய ேதான்�ய முறுகல்  
�ைல, �டுேபாய்ச் ேசர்ந்த �றகும் ��த்-
தது...           

துலாந்து  ேபாடும் அைசவு யாேரா 
ஒரு ெபண் ெகாட்டா� �டுவதுேபால் 
இரண்டு ம�ப்பாக ம�ந்து  ஓைசயாக 

ெவ�வரும்; "அன்னா ரா�யா ராத்தா 
கு�க்�றா" என்பார்கள்; அவர்  கு�க்-
�ன்ற �ணறு ெவட்�ய நாள் இப்-
ெபாழுது ஞாபகத்�ல் வரு�றது; இரவு  
ஒன்பது ம�யள�ல் ரா�யா ராத்தா 
தந்த ெவற்�ைலத் தட்டங்கைள �டு 
�டாகப்  ப�ர்ந்து ெசன்றவன் நான்; 
அ�ல் ெவற்�ைல, பாக்கு அடங்கலாக 
ெகாழுக்கட்ைட  ஒன்றும் இருந்தது; 
மருேதான்�த் து�ரும் பூவும் ஓரத்�ல் 

மணத்ேதாடு  ைவத்�ருந்தார்; தட்டத்-
�ன் ேமல் பகு�ைய ஒரு ெவள்ைளத் 
து�யால் மூ�,  ஒவ்ெவான்றாய் அடுக்-
�ச் ச�யாதப� தருவார்; "�ரவு ெவட்டு-
தல்" என்றாேல  ெபண்களும் ஆண்களும் 
குழு� �டுவார்கள்...

�ட்�ன்  முன்ற�ல் பாய்கைளப் பரத்� 
அமர்ந்து குடும்பம் குடும்பமாய் பலகாரம்  
உண்பார்கள்; �றுவர்கள் துள்� ஓடுவர்; 
ெபண்கள் ெவற்�ைலச் �வப்பு வாயால்  
குரைவ இடுவார்கள்; ெநடு�லும் ெநருக்-
கமாய் அகல் �ளக்குகள் கம்பங்க�ல்  
கட்டப்பட்டு �ர�ன் வாய் ஓரங்க�ல் 
ஒ�ரும்; �லவு ெதன்ைன மரக்  ெகாண்-
ைடகளுக்கு ேமேல� வரும்ேபாது, கு� 
ஆழத்ைத அைடந்து�டும்; ெமாத்து  
ெமாத்ெதன்று, �த்ைத இ�வதும் 
�ண்டும் மண்ைண அள்� அைணப்ப-
தும் வய�ல்  மு�யவர்கள் �லர் முக்�, 
முன�க் கு�ந்து மண்ெவட்�யால் 
�ராய்ந்து  அள்ளுவதும் �ணறு ேதாண்டு-
பவர்கள் பாடாகத் ெத�யும்; ஆனாலும் 
ஒேர பாட்டும்  க�யும் தளர்ைவ அகற்�த் 
ெதம்ைப ஊட்� �ற்கும்; ப� ெவட்� 
அதன் வ�யாகேவ  ஏ� இறங்குவர்....

இதற்�ைட�ல் ேத�ர், சாப்பாடு  என்று 
ஆரவாரமாகக் ெகாடுப்பார்கள்; ெபாழு 
ெபாழுெவன்று ��யும்ேநரம்தான் ஒரு  
ைகப் �� மண்ைண அள்� ேமேல எ�-
வார்கள்; �ன்�ருந்தவர்கள் தண்�ர் 
கண்டு  �ட்ட ஆனந்தத்�ல் ஒருவர் 
முகத்ைத ஒருவர் பார்த்தவாறு சத்தம் 
ேபாடுவார்கள்;  "ஏர்றத்துக்கு முன்னா-
ேலேய இந்த வைளயத்ைத ைவச்�ர-
ணுமப்பா.." என்பார்கள்;  ெகாட்டுக் 
கட்டுவதற்கு முன்னா� காட்��ருந்து 
த�த்துக் ெகாண்டுவந்து  �ணற்�ன் 
வ��ல் ெசய்யப்பட்ட மரவு� வைளயம் 
�ருக்க��ல் ப�க்கப்படும்;  அந்தக் 
�ணற்��ருந்து �ைடக்கும் �ர் எப்ேபா-
தும் கு�ர்ச்�யாக இருக்கேவ  அவ்வாறு 
ெசய்வார்கள்; அந்த வைளயம் ஒருேபா-
தும் இத்துப் ேபானதாக யாருேம  ெசான்-
ன�ல்ைல...          

கால் �ரல்கள்  ெவ��ல் தள்ளும் 
�ற்றல் ெசருப்புகள்தான் �ணற-
�ச் ெசருப்புகளாகப்  பயன்பட்டன; 
அதைனத் தைர�ல் இழுத்துத் ேதய்த்-
துக்ெகாண்ேட ெலக்கப்பா  ப�ர்களுக்கு 
�ர் இைறப்பார்; �ன்�ய கண்களும் 
வாய் ெவட்டும் அவர்  நைகச்சுைவப் 
பான்ைமைய அ��த்தன; அன்னா�, 
பப்பா� என்பன  ப��ட்�ருந்தார்; 
அவர் கூட்டா�மார் ெபயர்களுக்-
குப் ப�லாக நாவன்னா  பாவன்னா, 
காவன்னா கூனா, சாவன்னா என்று 
த��ல் இரண்�ரண்டு எழுத்துகைளக்  
கூட்�ச் சுருக்கமாகப் ெபயர் ைவத்�-
ருந்தார்; சவ்வன்னா மரு� ஒருவருக்குச்  
ெசாக்ேகனாப் ேபா� என்றும் ெபயரா-
னது; "நாவன்னா தாேன, இப்ேபாதான் 
ேபாறார்.."  என்பார்; "மனண்ணு�ர்க்-
ெகலாம் புத்து�ர் ஊட்டேவ �ர் வார்க்-
�ேறன்."  என்று வா�க் கணக்�ல் �ல-
ெமல்ல்லாம் �ர் ெத�ப்பார்; ேதய்ந்து 
�னுங்கும்  இரு வவ்�களுக்�ைடேய 
அங்கும் இங்குமாய் அைசயும் �ைடப்-
ெபால்�ல் கப்�ைய  மு�ந்�ருப்பார்; 
�ரள்ளும்ேபாது, �ச்சுப் பூச்சுச் சத்தம்  
ேகட்டவண்ண�ருக்கும்.
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த�ழ்க் க�
ேபசு�ன்றார்

சி�மா என்ற ஊடகத்�ற்கு கவர்ச்� 
என்னும் மூலதனம் �க அவ�யம்; 
எனேவ மக்கைள கவரும்ப�யாக அவர்-

களது கைதகளும் அைத ந�ப்பவர்களும் 
இருக்க ேவண்�யதா�றது. ெதாைலக்காட்�த் 
ெதாடர்க�ல் �ல்லேன (ெபரும்பாலும் �ல்�-
கள்தாேன) ெவற்�ையத் தட்�ச் ெசல்வதுண்டு. 
அப்ப� இல்ைலேயல் கைத மு�ந்து�டும். 
�ன்னர் அந்த நாடகக் குழு ேவறு �ைழப்பு 

ேத�யாக ேவண்டும். ��மா அப்ப�யல்ல. 
கு�த்த ேநரத்துக்குள் படத்ைத மு�க்க ேவண்� 
இருப்பதால் �ல்லர்கள் �ைர�ல் அதாவது 
இரண்டைர ம�த்�யாலத்துக்குள் ஒரு வ�க்கு 
வந்தா��டும் கட்டாயத்�ல் இருப்பர். 

   இப்ேபாது நாம் �சயத்துக்கு வருேவாம். 
ஊருக்கூர் சண்�யர்கள் இருப்பதுண்டு. இவர்கள் 
கு�ப்�ட்ட காலம்வைர அவர்களது எல்ைலவைர 
அதாவது ஊர் எல்ைல வைர கலக்�த் ��வார்-
கள். ஓரளவுக்கு அவர்கள் குடும்பம் குழந்ைதகள் 
என்று ஆன �றகு, எல்லாப் �ரச்�ைனக�லு-
�ருந்து ஓதுங்� நல்ல �ள்ைளகளாக வாழத் 
தைலப்படுவார்கள். ஆனாலும் என்ன ஊருக்-
குள் எதாவது அசம்பா�தமாக நடந்தால் மக்க-
ளும் காவல்துைறயும் இவர்கைளேய முத�ல் 
சந்ேத�ப்பார்கள். முற்பகல் ெசய்�ன் �ற்பகல் 
�ைளயும் என்பது ேபால அவர்கள் முன்னம் 
ெசய்த ெசயல்க�ன் பலனாக உ�ருள்ளவைர 
�ம்ம� ெகட்டு அைலய ேவண்�யதா�றது. 

 இந்தக் காவா� கடப்பு� சண்�யன் 
ேபாக்�� என ஆண்கள் மட்டுமல்ல ெபண்-
களும் சக்ைகேபாடு ேபாட்�ருக்�றார்கள்.  
ஊர்ச்சண்ைடக�ல் உச்சமாக ஆண்களுடன் 
வாயா�க் ெகாண்ேட தன் ேசைலைய உயர்த்-
�க் காட்� ' வாடா வந்து இதுக்குச் ெசால்லு' 
என்று அதட்�ய ெபண்�ட�ருந்து தப்புவதற்-
காக ஆண்கள் மட்டுமல்லாமல் ஓ� ஒ�ந்து 
ெகாள்ளும் மக்கள் கூட்டத்ைத நான் �ன்ன 
வய�ல் பார்த்�ருக்�ேறன். இந்தப்ெபண் யாரு-
டனாவது சண்ைடைய ெதாடங்�னால் நாங்-
களும் ஒ�ந்து ெகாள்ேவாம். ஆக, இந்த 
சண்�த்தனமும் சவடால்களும் ஆ�காலம் 
ெதாடக்கம் இருந்து ெகாண்டுதான் இருக்�-
றது. என்றாலும் இந்த சவடால்தனங்கள் ஒரு 

ேபாதும் அப்பா�கைள தாக்�ய�ல்ைல. 
அவர்களாக இைட�ல் மாட்�க்ெகாள்ளா-
மல் இருக்கும்வைர.
     இன்ைறய �ைல அப்ப�யல்ல. 

ெபரும்பாலும் ெபண்கேள இந்த அடாவ-
�க்காரர்க�டம் மாட்�க் ெகாள்�றார்கள். 

ெதாந்தரவுக�ல் ேமாசமான ெதால்ைலகளாக 
பா�யல் ��யான ெதால்ைலகேள முதன்ைம 
ெபறு�ன்றன. ெபண்கைள காத�ப்பதாக கூ� 
அவளது நட்ைப ெபறு�ன்ற ஓருவன் அவள் 
தன்னள�ல் அவைன நம்பத் ெதாடங்�யதும் 
அவைள த��டத்துக்கு அைழத்து ெசல்�-
றான். அங்ேக ஏற்ெகனேவ தனது நண்பர்க-
ைளயும் அைழத்து வந்து அந்தப்ெபண்ைண 
கூட்டாக வன்முைறக்கு உட்படுத்து�ன்ற ெசயல்-
கள் பரவலாக நடந்து ெகாண்�ருக்�றது. அந்த 
வைக�ல் அண்ைம�ல் ��ெநாச்��ல் 
மக�ர் �வகார அைமப்�டம் அந்த கூட்டத்-
�ல் கலந்து ெகாண்ட ெபண்கள் உருக்கமான 
முைறப்பாடாக இைத ைவத்த ேபாது �கவும் 
ஆச்ச�யமாக இருந்தது. காரணம் அந்த இடம் 
�கவும் ப�ரங்கமான இடத்�ல் பலர் நட-
மாட்டம் உள்ள இடத்�ல் அைமந்�ருக்�றது. 
காவல்துைற�ன�ன் கண்கா�ப்�லும் பல-
நாட்கள் இருக்�ற இடம். அங்ேக ெபாதுவாக 
ஆண், ெபண் இைளயவர்கள் �னச� கூடு�ற 

இடம். இந்த இடம் எப்ப�? என்று நான் சந்ேத-
கமாகக் ேகட்ட ெபாழுது அைதப்பற்� ேப�ய 
ெபண் 'உண்ைமயாத்தான் நாங்கேள பல 
ெபண்கைள காப்பாற்� ெபற்ேறா�டம் ஒப்ப-
ைடத்�ருக்�ேறாம்' என்றார். ெதாடர்ந்து 'நாம் 
கைட�யாக ஒப்பைடத்த ெபண்ணுக்கு வயசு 
பன்�ரண்டுதான் என்றாள். அைத ஏன் அவர்-
கேள �ர்க்�றார்கள். சம்பந்தப்பட்ட ெபண்கள் 
காைலப்��த்து கதறு�றார்கள். இது ெவ�ேய 
ெத�ந்தால் எனது ெபற்ேறாருக்கு அவமா-
னம் நானும் ெவ�ேய நடமாட மு�யாது 
தயவு ெசய்து �ட்டு�டுங்கள் என்�றார்-
கள்,  என்றார். இவருக்கு ஆதரவாக ேமலும் 
இரண்டு,  அேத அய�ல் வாழும் ெபண்கள் 
கருத்துக் கூ�னார்கள்.

   மக�ர் �வகாரங்க�ல் கடைமயாற்ற 
வந்த அரச ஊ�யர் அைத அக்கைறயாக 
ேகட்டதுடன் தான் நடவ�க்ைக எடுப்பதாக-
வும் கூ�னார். இதுவும் ஒரு கண்துைடப்-
பான ெசயல்தான். ஏென�ல் அந்தப் ெபண் 
இந்த மக�ர் �வகாரத்�ன் ெபாறுப்�ல் ஏழு 
வருடங்களாக எதுவும் ெசய்ததாக வரலாறு 
இல்ைல. கடந்த இரண்டா�ரத்துப் ப�னாலாம் 
ஆண்டு ஒரு �ர்வாகத்ைத ெத�வு ெசய்ததா-
கவும் அதன் �ர்வாக உறுப்�னர்கள் எவரும் 
இப்ேபாது சமூகம் அ�க்க�ல்ைல எனவும் 
கூ�யதுடன் அந்த பைழய உறுப்�னர்க�டம் 
ேபசுவதற்கான முயற்�கைள ெதாைலேப�-
யூடாக ெசய்து பார்த்தும் மு�யாமல் அவசர 
அவசரமாக பு�ய �ர்வாகத்ைத ெத�வு ெசய்-
வ�ல் மும்முரமாக �ன்று ெத�வும் ெசய்து 
முதல் அ�க்ைகையயும் அவேர வ�வைமத்து 
ெகாடுத்து�ட்டுத்தான் ெபருமூச்சு �ட்டார். 

   நகரத்�ன் �ரதான இடம் �ரேதச ெசய-
லகங்கள் பல அைமந்துள்ள இடம் இர�ல் 
முற்றாக இரு�ல் �டக்�றது. அங்ேக எந்த 
ேராந்துப்ப�யும் நடப்ப�ல்ைல. மக்கள் 
இர�ல் நடமாட மு�யாதப�க்கு இர�ல் 
மதுபான வைககைள அருந்�க் ெகாண்டு 
ெதரு�ல் கும்பலாக �ற்பவர்கைள எல்லா 
இருண்ட சந்�க�லும் ெதருக்க�லும் காணக்-
கூ�யதாக உள்ளது. �ரதானமாக இவர்கள் 
தமது கு�ைய அப்ப�ேய மு�ப்ப�ல்ைல இவர்-
களுக்கு ெபண்ெதாடர்புகளும் அைம�றது. . 

   ெபண்க�ன் உள்ளாைடகைள களவா-
டுபவர்கள் இருக்�றார்கள். நான் அ�ந்த 
வைக�ல் இது ஒரு மன ேநாயாக க�க்கப்-
படு�றது. இந்தவைக களவுகைள நடுத்தர 
வயைதக் கடந்த ஆண்கேள ெசய்�றார்கள். 
அேதேபால �று�யைர பா�யல் ெதால்ைல 
ெகாடுப்ப�லும் இந்த வய�னேர அ�கம். 
இைளஞர்கள் ெபண்கைள ஏமாற்� அவர்-
கைள பயன்படுத்�ய �ன் �லர் நண்பர்களு-
டனும் ப�ர்ந்த ெகாள்வதுண்டு. ெபண்கள் 
தாமாகேவ தமக்கு�ய துைணைய ேதடுவைத 
ெபற்ேறார் அ�யாமல் அைத காப்பாற்றுவ-
�லும்கூட இந்த ஆபத்து வந்து ேசர்�றது.  
ெபண்கள் தற்காப்புக்கைலைய கற்றுக் ெகாள்-
ளாதவைர அவர்கள் எந்த சுதந்�ரத்ைதயும் 

அனுப�க்க மு�யாது.  இங்ேகயும் சண்�த்-
தனங்கள் ப�வு ெசய்யப்படு�றது. வாள்கள் 
கத்�கள் ச�தம் இந்த சம்பவங்களுக்கு காவல் 
�ற்�றார்கள் என்பதும் ெதரு�ல் ேபாேவார் 
வருேவார் எந்த வைக�லும் கவுரவமாக 
ெசல்ல மு�ய�ல்ைல என்பதும் எல்லா இடங்-
க�லும் இருக்கும் ஒரு சராச�ப் �ரச்�ைன-
கள்தான். 

அப்ப� இர�லும் ��ய ேவண்�ய கட்டாய-
முள்ளவர்கள். தமது கடைமகைளப் புறந்தள்� 
காைலவைர காத்�ருக்�றார்கள். 

யாருடனும் இலகுவாக நட்புக் ெகாள்ள 
மு�ய�ல்ைல. காரண கா�ய�ல்லாத நட்பு-
கள் இப்ேபாது இல்ைல என்னும் அளவுக்கு 
வநது �ட்டது. முற்காலத்�ல் ஒருவருக்கு பக்-
கத்து�ட்டு நண்பன் பாடசாைல நண்பனாக-
வும் அவேன ெதா�ல்முைற நண்பனாகவும் 
ஒவ்ெவாரு நட்பும் நகமும் சைதயும்ேபால இரு-
பத்ைதந்து முப்பது ஆண்டுகள் ேசர்ந்�ருந்த 
நட்புகளாக இருந்தன. 

   இன்று அப்ப�யல்ல �றந்த இடத்�ேலேய 
வ�ப்பர்கள் �க �கக் குைறேவ. எமது அய-
�லும் யார்யாேரா பு�து பு�தாக வந்து கு��-
ருக்�றார்கள்.  ��ெரன ெபாருட்கைளக் கட்�க் 
ெகாண்டு ேவ�டம் ேபா�றார்கள். 

�ண்டும் அந்த இடத்�ல் பு�யவர்கள் வந்த-
மரு�றார்கள். 

ர�ல் பயணங்க�ல் ஏற்படு�ன்ற நட்புகள் 
ேபால ஒட்டாத உறவுகள் யார் எப்ப�ப்ேபானால் 
நமக்ெகன்ன என்�ற மேனாபாவம். இவர்க�-
ைடேய நாம் அன்ைபயல்ல அடாவ�ையத்தா-
னும் இனங்காண மு�யாத பயமும் ஏக்கமும் 
கலந்த வாழ்ேவ இன்று �த�ருக்�றது.   

அஷ்ரப் ஏ சமத்...

உளவள  ��ச்ைசயாளரான கலா�� எம். 
என். லூக்காமானுல் ஹக்�ம் எழு�ய 

"  குழந்ைதக�ன் நடத்ைதகளும் உள�யல் 
வ�காட் டல்களும் " நூல் ெவ��ட்டு �ழா  
ெகாழும்�ல்  �கழ்�ைல�ல் �கவும்  �றப்பாக 
நைடெபற்றது.

இந்�கழ்�ல் �ரதம  அ��யாக ைவத்�ய 
கலா�� கடம்பநாதன் தானபால�ங்கம் 
(consultant  psychiatrist) கலந்து ெகாண்டார். 
வரேவற்புைரைய எழுத்தாளர் ஏ.�. எம்.  ந�ர் 
மற்றும் நூல் பற்�ய �மர்சன உைரைய 

ைவத்�யர் எம். �. எம். மபாஸ்  (consultant 
psychiatrist) ஆ�ேயாரும் �கழ்த்�னார்கள்.

இந்�கழ்�ல் உள�யல் துைற மாணவர்கள், 
ெபற்ேறார்கள், எழுத்தாளர்கள், க�ஞர்கள், 
ஊடக�யலாளர்கள்  எனப் பலரும் கலந்து 
ெகாண்டனர்.இக்கால  அவசர உல�ல் நாம் 
ஒேர பரபரப்பாக ஓ�க்ெகாண்�ரு� ன்ேறாேம 
த�ர  நம்ைமயும் நம் குழந்ைதகைளயும் பரா-
ம�க்கத் தவ� �டு�ன்ேறாம்.

 இதனால் நம்  குழந்ைதகள் அ�கம் உடல் 
மற்றும் உள ��யாகப் பா�க்கப்படு�ன்ற-

னர் என்பேத  �தர்சனமான 
உண்ைம ஆகும். குழந்ைதக-
ைளப் பராம�ப்பது மற்றும் 
அவர்கைள  பு�ந்து அவர்க-
ளுக்கு ஏற்றாப்ேபால நடப்பது 
என்பது எல்லா ெபற்ேறார்க-
ளாலும்  ஆ��யர்களாலும் 
மு�யாத கா�யேம எனலாம். 
பலரும் தங்கள் குழந்ைதகைள  
இப்ப� வளர்ப்பது என்ற குழப்ப-
�ேலேய உள்ளனர். 

இப்�ரச்�ைனக்கு  முற்றுப்-
புள்� ைவக்கும் முகமாகேவ 
இந்நூலா��ய�னால் அைன-
வருக்கும்  �ளங்கக்கூ�ய எ�-
ைமயான ெமா�நைட மற்றும்  

உதாரணங்களுடன் இந்நூல் �ரச�க்கப்பட்டுள்-
ளது.     ேமலும் ெபற்ேறார்களுக்கும் ஆ��-
யர்களுக்கும் இது ஒரு ைகநூல் ஆக வ�வம் 
ெபற்றுள்ளைம இந்நூ�ன் கு�ப்�டத்தக்க அம்-
சமாகும். அனஸ் பாத்�மா நுஸ்ரத்  நுாலா��ய-
�ட�ருந்து  நுால்�ர� ஒன்ைறயும்  ெபற்றுக் 
ெகாண்டார்.

"குழந்ைதகளின் நடத்ைதகளும் உளவியல்  
வழிகாட்டல்களும்" நூல் ெவளியீட்டு விழா  

�ணற்றுக் கு�யல்

ெபண்கள் எந்த சுதந்திரத்ைதயும் 
அனுபவிக்க முடியாது

தற்காப்புக்கைலைய கற்றுக் ெகாள்ளாதவைர
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ஸைார்ட்ா த னங்களில்முனனணியில்தி்கழு
மத்ர க்குறியீடான OPPO, உலகின முதலாவது 
பும்கபெடவியல் அனுெவங்கமைக்ப்காணட 
அதன உயரநிமல, தனித்துவ ஸைார்டடொனான 
OPPO Find X5 பதாடம்ர அறிமு்கம 
ப்ய்துளைது.

OPPO INNO Day 2021 இல், OPPO அதன 
MariSilicon X பதாடரபில் அறிவித்திருநதது. 
இது பி்ரத்திடய்க பும்கபெடவியல் ந்ரமபியல் 
அமைபொ்க ்கருதபெடும Neural Processing Unit 
ஆகும. இது ஸைார்ட டொனில் வீடிடயாக்்கமை 
எடுபெதிலுளை மி்கபபெரிய ்வாலான இ்ரவு 
டந்ர வீடிடயா ெதிமவ இலகுவாக்குகிறது. 
அதிநவீன 6nm ்க்டடமைபபு, நி்கழடந்ர RAW 
ப்யலாக்்கம, 20 ைடஙகுடவ்கைான 4K AI 
ப்யல்திறன ஆகியவற்றின மூலம வீடிடயா 
த்ரத்மத புதிய உச்த்திற்கு ப்காணடு ப்ல்வதன 
மூலம, Find X5 Pro ஆனது இ்ரவில் அதன 
திறமைமய பவளிபெடுத்துகிறது.

Find X5 Pro புதிய தமலமுமற, multicore 

Snapdragon 8 Gen 1 processor மூலம 
இயக்்கபெடுவதால், எவவம்கயான 
உச்ெயனொ்டடின டொதும தமடயினறி 

இயஙகுவதுடன, மி்கவும 
பி்ரெலைான ொரிய ப்யற்ொடு்கமைக் 
ப்காணட ட்கம்கள ைற்றும 
ப்யலி்கமைக் ம்கயாளும வம்கயில் 
உருவாக்்கபெ்டடுளைது. பவளிபபுற 
டதாற்றத்தில், அமைதியான ைற்றும 
எக்்காலத்திற்கும பொருத்தைான 
அழகியல் உணரமவ பவளிபெடுத்தும 
ஒருஎ திர்கால வடிவமைபமெ இது 
ப்காணடுளைது. மி்கக்்கடினைான, அ்ல் 
ப்்ரமிக் பினெகுதிமயக் ப்காணடுளை 
Find X5 Pro ஆனது,    தூய,  நவீனநு்டெத்மத 
ப்காணடி ருபெதுடன, அதன உடலில் 
ஏற்ெடும ம்கட்ரம்க ெதிவு்கமைக் 
்காணபிபெதமன குமறக்கும 
வம்கயிலான டைற்ெ்ரபமெயும 
ப்காணடுளைது. ப்கை்ரா பதாகுதிமய 
மிருதுவானதா்க பைருகூ்டடுவதற்்கா்க, 

முழுமையான பைனமையான, சீ்ரான, ்ாய்வும 
ஏற்ெடுத்தபெ்டடுளைது.

தனித்துவமான Find X5 ததாடரை
அறிமுகப்படுத்தும் OPPO தின்ரி எைது ெணியிடங்களில் 

இலகுவா்க ெணிபுரியும தைத்துக்கு 
ப்ல்வதற்்கான நடைாடல் டதமவமய 
நிவரத்தி ப்ய்யும ொ்ரமுயரத்தி்களின 
(எலிடவற்றர) முக்கியத்துவத்மதப ெற்றி 
நாம அதி்கம சிநதிபெதில்மல. ஆனாலும 
அவற்றின ெல த்ாபத ்கால வ்ரலாற்மற 
எடுத்துபொரத்தால், அவற்றினுள நாம 
டைற்ப்காணட ்நதிபபு்கள, பெறுைதி 
வாய்நத உம்ரயாடல்்கள ைற்றும 
ஏற்ெடுத்திக் ப்காணட புதிய ந்டபு்கள 
டொனறன மி்கவும முக்கியத்துவம 
வாய்நதனவா்க அமைநதிருக்கும. 
சிறிய, பநருக்்கைான ெகுதியா்க 
அமைநதிருநதாலும, வாழக்ம்கயில் 
அது அரத்தமுளை ெங்களிபமெ 
வழஙகியிருக்கும.

ொ்ரமுயரத்தியுடன ஆழைான 
உணரவுபூரவ பிமணபமெ நா்டடிலுளை 
ெனமு்கபெடுத்தபெ்டட நிறுவனங்களில் 
ஒனறான ெவர ப்காணடுளைது. 
அவவாறான சுைார 80 வருட ்கால 
வ்ரலாற்மறக் ப்காணட ொ்ரமுயரத்திக்கு 
அணமையில் ெவர பிரியாவிமட 
வழஙகியிருநதது.

ெவர நிறுவனத்தின ப்காளமுதல் 
ைற்றும நிரவா்க பொது மு்காமையாைர 
டேன பீற்றரஸ, சுவிஸ எலிடவற்றர 
வரத்த்க நாைைான டிட்ர்ட Schindler 
இன இலஙம்கயில் 33 வருடங்களுக்கு 
டைலா்க பி்ரதிநிதி்கைா்க ப்யலாற்றும 
பி்ரடைா்டடரஸ லிமிபட்ட இமண 
மு்காமைத்துவ ெணிபொைர 
அடனாைால் டி ப்ாய்்ா உடன ெவரின 
ொ்ரமுயரத்தியில் இறுதியா்கப ெயணம 

டைற்ப்காணடனர. 2022 ஜனவரி 31ஆம 
தி்கதி ்காமல 10.18 எனும சுெடவமையில் 
புத்தம புதியSchindler ொ்ரமுயரத்தி 
ெயனொ்டடுக்்கா்க அறிமு்கம ப்ய்து 
மவக்்கபெ்டடது.

“elevator whisperer” என ப்ல்லைா்க 
அமழக்்கபெடும பீற்றரஸ, இநத 
ொ்ரமுயரத்தியின ெ்ராைரிபபு 
ெணி்கமை ்கடநத 24 வருடங்கைா்க 
டைற்ப்காணடிருநதார. ெவர நிறுவனம 
தனது ெழமையான ொ்ரமுயரத்திக்கு 
பிரியாவிமட வழஙகும அடத 
்காலபெகுதியில், பெப்ரவரி ைாத இறுதியில் 
நிறுவனத்திலிருநது ஓய்வு பெறுவதற்கு 
பீற்றரஸ தீரைானத்துளைமையும 
விட்ட அம்ைாகும. இவருக்கும 
ொ்ரமுயரத்திக்குமிமடயிலான உறுதியான 
ெநதம ெவர வ்ரலாற்றில் நீங்கா 
நிமனவு்கைா்க எனறும நிமலத்திருக்கும.

80 வருட கால சுவிஸ் ்பாைமுயர்த்திக்கு 
பிரியாவிரட வழங்கியது ்பவர்

தமலந்கர ப்காழுமபு பதகிவமை ைற்றும 
புறந்கர பி்ரடத்ங்களில் ைருத்துவ ட்மவ 
வழங்களில் பி்ரசித்து பெற்று விைஙகும Physio 
Medicare நிறுவனம அதன அரபெணிபொன 
நவீன ைருத்துவ ட்மவயின 10வது வருட 
நிமறமவ அணமையில் ப்காழுமபு Cinnomon 
Grand ட�ா்டடலில் நிறுவனத்தின ஸதாெ்கரும 
தமலமை ைருத்துவருைான நிலக்ஷி ்காசிலிங்கம 
தமலமையில் விைரிம்யா்க ப்காணடாடியது. 

Physio Medicare நிறுவனம Physiotherapy 
்மெநதபெ்டட அதி நவீன உெ்க்ரணங்கமை 
ைற்றும ்கருவி்கமை ப்காணடுளைதுடன 
உயரத்ர நவீன Physiotherapy ைருத்துவ 

ெயிற்சி்கமையும வழஙகிவருகிறது. 
ைருத்துவர நிலக்ஷி ்காசிலிங்கம டெ்ராதமன 
ைற்றும ப்காழுமபு ெல்்கமலக்்கழங்களில் 
Physiotherapy ெ்டடத்துக்்கான பவளிவாரி 
விரிவும்ரயாை்ரா்க ெணியாற்றுவதுடன 
Physiotherapy ்மெநதபெ்டட பதாமலக்்கா்டசி 
நி்கழசசி்கள குழுநிமல, விவாத நி்கழவு்கள, 
ெயிற்சி நி்கழசசித் தி்டடங்களில் ெஙகுெற்றி 
வருகிறார. அத்துடன Covid--_19 தாக்்கத்மத 
பதாடரநது இமணய வழி, ்காடணாளி்கமை 
வழஙகி வருவதுடன இடம பெயரநடதார 
மு்காம்களுக்்கா்க Physiotherapy ைருத்துவ 
ட்மவமயயும வழஙகி வருகிறார.

10 வருடங்கள் அர்ப்பணிப்பான மருத்துவ 
சேரவரய பூர்த்தி தேயத Physio Medicare

லங்கா டவால் மடல்ஸ குழுைம  
ெணியாற்றுவதற்கு சிறநத இடைா்க 
Great Place To Work விருமத 
பவனறுளைது. 2021 நவமெர 
17ஆம தி்கதி ப்காழுமபு ஹில்டன 
ட�ா்டடலில் நமடபெற்ற விருது 
வழஙகும நி்கழவில் இநதப 
பெருமைக்குரிய அஙகீ்கா்ரம 
உறுதிபெடுத்தபெ்டடது. லங்கா 
டவால்்ட மடல்ஸ  பிஎல்சி, லங்கா 
மடல்ஸ பிஎல்சி, ஸவிஸபடக் 
சிடலான பிஎல்சி ைற்றும ஸவிஸபடக் 
அலுமினியம லிமிட்ட ஆகிய நானகு 
நிறுவனங்கள ்ாரபிலும லங்கா 
டவால் மடல் குழுைம இநத விருமத 
பவனறுளைது.

லங்கா டவால் மடல்ஸ பிஎல்சி 
ைற்றும லங்கா மடல்ஸ பிஎல்சி 
நிறுவனங்கள முபெத்மதநது 
வருடங்களுக்கு டைலா்க  
இலஙம்கயின முனனணி ப்்ரமிக் 
டவால் மடல்ஸ உற்ெத்தியாைர, 
்நமதயின முனனணி ைற்றும 
முனனணி ஏற்றுைதியாை்ரா்க 
விைஙகி வருகினறன. சுவிஸபடக் 
சிடலான பிஎல்சி ைற்றும 
சுவிஸபடக் அலுமினியம 
லிமிட்ட  ஆகிய நிறுவனங்கள 

ஒரு த்ாபதத்துக்கு டைலா்க 
குழுைத்தின உறுபபினர்கைா்கக் 
்காணபெடுவதுடன, அமவ தைது 
துமறயில் ்நமதயின ்கணி்ைா்கப 
ெங்காற்றுகினறன.

அணமைய அஙகீ்கா்ரம 
குறித்துக் ்கருத்துத் பதரிவித்த 
லங்கா டவால் மடல்ஸ 
பிஎல்சி இன மு்காமைத்துவப 
ெணிபொைர  ைட்கநதி்ர ஜயட்்க்ர 
குறிபபிடும்கயில், ”லங்கா 
டவால் மடல்ஸ குழுைம 
ெணியாற்றுவதற்கு சிறநத இடைா்க  
அ ங கீ ்க ரி க் ்க ப ெ ்ட ட ம த யி ்ட டு 

நாம ைகிழசசியமடகிடறாம. 
ஒபபிடமுடியாத ைற்றும நீடித்து 
நிமலக்்கக்கூடிய த்ரத்துடன 
உற்ெத்தி்கமை வழஙகி லங்கா டவால் 
மடல்ஸ பொது ைக்்களுக்குக் ்கடநத 
மூனறு த்ாபதங்கைா்க ட்மவயாற்றி 
வருகிறது. எைது ெணியாைர்கள, 
எைது ெணியாைர்கமை நடத்தும 
விதம பதாடரொன எைது டநாக்்கம 
ைற்றும ஒரு நிறுவனைா்க நாம 
ெணியாற்றும விதம எனெனடவ 
எைது நீணட்கால பவற்றிக்குக் 
்கா்ரணைா்க அமைநதுளைன” 
எனறார.

பணியாற்றுவதற்கு சிறநத இடத்துக்ான GPTW
விருதத வவனற லங்ா வவால் தடல்ஸ் குழுமம்

இலஙம்கயில் ்கால்நமட 
சு்காதா்ர உற்ெத்தித் 
துமறயின முனடனாடியான 
வம்ரயறுக்்கபெ்டட ொரமப்கமி 
(தனியார) நிறுவனம, இலஙம்க 
டதசிய ம்கத்பதாழில் ்மெ 
ஏற்ொடு ப்ய்த சிறநத 
ம ்க த் ப த ா ழி ல ா ை ர ்க ளு க் ்க ா ன 
விருது விழாவில் இலஙம்கயின 
சிறநத 10 ம்கத்பதாழில்்களுக்கு 
வழங்கபெடும விருமதயும 
டதசியை்டட, உற்ெத்திப பிரிவில், 
ொரியைவிலான பிரிவின சிறநத 
பதாழில் முயற்சியாைருக்்கான 
விருமதயும பவனறு ்ாதமன 
ெமடத்துளை நிமலயில் அதன 
இமண நிறுவனைான பீ்டப்கமியும 
டதசியை்டட, உற்ெத்திப பிரிவில் 
ொரியைவிவான பிரிவின சிறநத 
பதாழில் முயற்சியாைருக்்கான 
விருமத பவனறுளைது. 
விருதுவிழா ம்கத்பதாழில் 
அமைச்ர விைல் வீ்ரவங் 
தமலமையில் ப்காழுமபு ்கலதாரி 
ட�ாடடலில் அணமையில் 
நமடபெற்றது.

20 ஆணடு்களுக்கு டைல் 
ொரமப்கமி நிறுவனம தைது 
வரத்த்க நாைைான ொரமஸடார 

உற்ெத்தி்கள, ்கால்நமட 
ைருநது்கள ைற்றும ்கால்நமட 
உணவு உற்ெத்தி்களுடன 
உளநா்டடு ்நமதடயாடு ்ரவடத் 
்நமதயிமனயும பவனறு 
பவற்றிநமட டொடுகிறது. 
இநதியா, உ்கணடா, ெங்கைாடதஸ, 
ொகிஸதான, டநொைம ைற்றும 
ஐக்கிய அ்ரபு இ்ராசசியம 
ஆகிய நாடு்களில் 2018 ஆம 
ஆணடு பதாடக்்கம ொரமப்கமி 
உற்ெத்தி்கள ் நமதபெடுத்தபெ்டடு 
வருகினறன.

மூனறு ஊழியர்களுடன 

பதாடங்கபெ்டட இத்பதாழில் 
பவகு சீக்கி்ரைா்கடவ ்கால்நமடச 
சு்காதா்ர உற்ெத்தித்துமறச 
்நமதயின முனடனாடியா்க 
விைஙகுவதற்கு ெணமண 
்ாரநத பி்ரசசிமன்கமையும 
டதமவ்கமையும முனகூ்டடிடய 
இனங ்காணெதற்கும அவற்றுக்குத் 
தீரவு ்காணெதற்கும ப்காணடிருநத 
ஆரவமும அரபெணிபபுடை 
்கா்ரணம என ொரமப்கமி 
நிறுவனத்தின மு்காமைத்துவப 
ெணிபொைர உதித்த வனி்கசிங்க 
பதரிவித்தார.

மூன்று CNCI விருதுகரை தவன்று ்பார்ம்தகமி 
பீடதகமி நிறுவனங்கள் ோதரன

இலஙம்கயின முனனணி முதலீ்டடு நிறுவனைான 
Asia Securities, இலஙம்கயர்கள தங்களின நிதி 
்ாரநத எதிர்காலத்மதக் ்க்டடுக்ட்காபபுடன 
மவத்திருபெதற்கு உதவும டநாக்கில், முமபைாழி 
நிதிக் ்கல்வியறிவுத் தி்டடைான DhanaMaga (தன 
ைாரக்்கம) தி்டடத்மத அறிமு்கபெடுத்தியுளைது.

DhanaMaga, அதன முதலாவது ஒனமலன தைம 
ைற்றும ம்கயடக்்கத் பதாமலடெசி ப்யலிமய 
2022, பெப்ரவரி 21ஆம தி்கதி உத்திடயா்கபூரவைா்க 
அறிமு்கபெடுத்தி மவத்துளைது. Asia Securities 
யினால் முனபனடுக்்கபெ்டடுளை இநத முயற்சியின 
டநாக்்கம, அமனத்து இலஙம்கயர்களுக்கும 
அவர்களின நிதி/ெணம பதாடரபில் எழும 
்நடத்கங்களுக்கு ெதிலளிபெதாகும. சிறு 
வணி்கங்களுக்கு நிதியளித்தல் ைற்றும தனிபெ்டட 
நிதித் தி்டடங்கமை உருவாக்குதல், நிறுவனத்தின 
நிதி அறிக்ம்க்கமைப புரிநதுப்காளவது, 
பொருத்தைான முதலீ்டடு விருபெங்கமைத் 
டதரநபதடுபெது முதல் அதமன எவவாறு 
டைற்ப்காளவது எனெமதப புரிநதுப்காளை அது 
உதவுகினறது. .

DhanaMaga, பினெற்றுவற்கு எளிதான, 100 
இற்கும அதி்கைான, ஈடுெடுத்தமல ஏற்ெடுத்தக்டிய 
சிங்கைம, தமிழ, ஆஙகில பைாழி்களிலான 
வீடிடயாக்்கமை ப்காணடுளைது. அமவ அமனத்து 
வயதினருக்கும, அமனத்து ை்டடத்திலான திறமை 
நிமலக்கும, வாழக்ம்கயின எநதபவாரு நிமலக்கும 
ஏற்றதாகும. www.dhanamaga.lk தைம வழியா்கடவா 

அல்லது ம்கயடக்்கத் பதாமலடெசி 
ப்யலி ஊடா்க ெதிவிறக்குவதன 
மூலைா்கடவா வீடிடயாக்்கமை 
முற்றிலும இலவ்ைா்கப ொரமவயிட 
முடியும.

சுயைா்க இயக்்கபெடக் கூடிய இநத 
வீடிடயாக்்கமை, ொரமவயாைர்கள  
தங்களுக்ட்கற்ற டவமையில், 
தங்களுக்கு அவசியைான, எநதபவாரு 
டந்ரத்திலும, எநதபவாரு இடத்திலும 
மவத்து, ்கற்றமல டைற்ப்காளை 
வாய்பமெ ஏற்ெடுத்துகினறன. வீடிடயா 
உளைடக்்கைானது, பொருநதுகினற 
தனமை ைற்றும துல்லியத் தனமை 
ஆகியவற்றின அடிபெமடயில், 

DhanaMaga ொடத்தி்டடக் குழுவால் ைதிபொய்வு 
ப்ய்யபெடுகினறது. நிதி ஒழுஙகுெடுத்தல் 
ைற்றும ்கல்வித் துமறயில் 70 இற்கும அதி்க வருட 
கூ்டடு அனுெவம ப்காணட முக்கிய உளநா்டடு 
நிபுணர்கள இக்குழுவில் உளைனர எனெது 
குறிபபிடத்தக்்கது.

ஒரு கிளிக்கில் DhanaMaga - நிதிக் கல்வி!

முனனணி நவநா்கரி்க சில்லமற விற்ெமனச 
்ஙகிலியான NOLIMIT, ப்காழுமபு சி்டடிப்னடர 
வைா்கத்தில் புதிய அதிநவீன விற்ெமன 
நிமலயத்மதத் திறநதுளைது.

்கடநத 12 ஆம தி்கதி நமடபெற்ற 
புதிய கிமை திறபபு விழாவினடொது 
வாடிக்ம்கயாைர்கள, விட்ட விருநதினர்கள, 
வணி்க ்மூ்கத்தினர ைற்றும பொதுைக்்கமை 
சிறபொ்க வ்ரடவற்றது. திறபபு விழாமவக் 
ப்காணடாடும வம்கயில், NOLIMIT ப்காழுமபு 
சி்டடிப்னடர கிமையானது, பதாடக்்கநாளில் 

அமனத்து விருநதினர்கமையும உற்்ா்கைான 
ப்யல்ொடு்களுடன வ்ரடவற்றது.

அடதடந்ரத்தில், தனித்துவைான ப்காளவனவு 
அனுெவத்மதயும, அதியுயரநத வாடிக்ம்கயாைர 
ட்மவமய அனுெவிக்கும வாய்பமெயும தனது 
வாடிக்ம்கயாைர்களுக்கு வழஙகுகிறது. இலஙம்க 
முழுவதும 15 ந்க்ரங்களில் ெ்ரவியுளை நிமலயில், 
இபபுதிய விற்ெமன நிமலயம, பி்ரெல நவநா்கரி்க 
சில்லமற விற்ெமனச ்ஙகிலியின 24 ஆவது 
கிமையாகும.

 பதாடக்்கநாளில் விற்ெமன நிமலயத்திற்குச 

ப்னற அமனத்து வாடிக்ம்கயாைர்களும 
அவர்கள ப்காளவனவு ப்ய்த அமனத்துப 
பொரு்ட்களுக்கும 25% தளளுெடியும, 
ைறுநாள (13) விற்ெமன நிமலயத்திற்குச 
ப்னறவர்களுக்கு 20% தளளுெடியும கிமடத்தது. 
நீணட்காலைா்க சிறபொ்க நிமலபெற்றுளை 
சில்லமற வரத்த்கநாைைா்க, NOLIMIT தனது 
அமனத்து விற்ெமன நிமலயங்களிலும 
ஒரு ப்ௌ்கரியைான சூழநிமலயில் சிறநத 
ப்காளவனவு அனுெவத்மத வழஙகுவமத 
டநாக்்கைா்கக் ப்காணடுளைது.

 வ்ாழும்பு சிட்டிவெனடரில் புதிய  NOLIMIT  விற்பதன நிதலயம் திறப்பு

்ரவடத் முதலியார ைற்றும பிளமைைார ்ங்கம 
(IMPA) எனெது பதனனிநதியாமவ தைைா்கக் 
ப்காணட ஒரு இலாெ டநாக்்கற்ற, அ்ரசியல் ்ாரெற்ற 
அமைபொகும, இது உல்கைவில் 25000 க்கும 
டைற்ெ்டட உறுபபினர்கமைக் ப்காணடுளைது. 
பதனனிநதியாவில் உளை கி்ராைபபுற ்மூ்கங்களில் 
பொருைாதா்ரம, ்கல்வி, சு்காதா்ரம ைற்றும 

விவ்ாயம ஆகியவற்றின வைரசசியில் 
அதி்க ஈடுொடு ப்காணட பதனனிநதிய 
வம்ாவளிமயக் ப்காணட பு்கழபெற்ற 
வணி்க உரிமையாைர்கமை IMPA 
உருவாக்குகிறது.

ப்னமனயில் உளை இலஙம்கயின துமண 
உயர ஸதானி்கர டாக்டர டி. பவங்கடடஷவ்ரனின 
அமழபபின டெரில், IMPA இன தமலவர ைற்றும 
மூத்த அதி்காரி்கள உ்டெட சுைார 60 வணி்க 
உரிமையாைர்கள 'இலஙம்கயில் முதலீடு ைற்றும 
வணி்க வாய்பபு்கள' எனற தமலபபில் ்கடநத 18 ஆம 

டததி ்ான்ரி வைா்கத்தில் நமடபெற்ற ்கருத்த்ரஙகில் 
ெஙட்கற்றனர. பிப்ரவரி, 2022.

பி்ரதான உம்ரமய ஆற்றிய பி்ரதி உயரஸதானி்கர, 
‘நீங்கள ஏன இலஙம்கயில் முதலீடு ப்ய்ய டவணடும’ 
எனற உணமைமய வலியுறுத்தினார. ‘இலஙம்கமய 
முதலீடு ப்ய்வதற்்கான வழி்கள’ ைற்றும 
‘இலஙம்க – முனடனாக்கி ப்ல்லும ொமத) ெற்றிய 
விைக்்கக்்கா்டசி்கள இ்ரணடாம ப்யலாைர (வரத்த்கம) 
.திலங்க ப�்டடியா்ராசசி ைற்றும இ்ரணடாவது 
ப்யலாைர (்கலாச்ா்ர ைற்றும அ்ரசியல்) .சுபுன 
டத்பிட்ரை ஆகிடயா்ரால் முனமவக்்கபெ்டடது.

வரத்த்ம் மற்றும் முதலீட்டு ஒத்துதைப்பு்ளில்
 IMPA உடன  த்வ்ாரத்துள்ள இலஙத் 
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ைாசி ைாதம் 14ம் திகதி ைக்ர ்ராசியில்  சுக்்ரன் சஞச -
ரிக்கிறார். ைக்ர சுக்்ரனால் நிக்ரற்ற வாழ்வு உஙகளுக்கு  
வ்ரப்ொகிறது. கா்ரணம் தனசபதாதிெதியாக விளங -
குெவர் சுக்்ரன். ஆவர் பதாழில்  ஸதானத்தில் சுஞசரிக் -
கும் இநத ்ே்ரத்தில் பதாழில் முன்்னற்றம் ஏற்ெடும்.  
புதிய ெஙகுதா்ரர்கள் வநது ் சர்வார்கள். பொருளாதா்ர 
நிமை உயரும். வாடமக  கட்டிடத்தில் ேமடபெற்ற 
பதாழிமை பசாநத கட்டிடத்திற்கு ைாற்றும் எணணம்  
மககூடும். வ்ரன்கள் ொர்த்துபகாணடிருநதால் அது 
சுமுகைாக முடியும்.

ைாசி  ைாதம் 14ம் திகதி ைக்ர ்ராசியில் சுக்்ரன் சஞச-
ரிக்கிறார். இக்காைம் உஙகளுக்க  ஒரு இனிய காைைாக 
அமையும். உஙகள் ்ராசிோதன் சுக்்ரன 9ம் இடத்தில் 
புத்னாடு  வநது ்சர்வதால் புதசுக்்ர ்யாகம் பசயல்ெ-
டும் ் ே்ரம் இது. பகாடுக்கல் வாஙகல்கள்  ஒழுஙகாகும். 
்தஙகி நின்ற காரியஙகள் இனி சுறுசுறுபொக ேடந்த -
றும். திட்டமிட்ட காரியஙகளில் பவற்றி கிமடக்கும். 
கல்யாண கனவு  ேனவாகும். பூமியால் ைாெம் உணடா-
கும்.

ைாசி  ைாதம் 14ம் திகதி ைக்ர ்ராசியில் சுக்்ரன் சஞச-
ரிக்கிறார். அவர் அஙகுள்ள  சனி்யாடு இமணவதால் 
சுய வி்ரயஙகள் ஏற்ெடும். பெண வழி பி்ரச்சிமனகள்  
தீரும். புதிய வாய்பபுக்கள் ்தடி வ்ரைாம். பதாழில் 
ரீதியான ஒபெநதஙகள்  வரும்்ொது அதமன ெரி -
சீைமன பசய்து ஏற்றுக்பகாள்ளுஙகள். உஙகள் 
்ராசிக்கு 5, 12  ஆகிய  இடஙகளுக்கு அதிெதியான -
வர் சுக்்ரன். என்வ பிள்மளகளின் திருைணம்  மககூ -
டைாம்.

ைாசி ைாதம் 14ம் திகதி ைக்ர  ்ராசியில் சுக்்ரன் சஞசரிக் -
கிறார். அஙகு சபதைாதிெதியான சனி்யாடும்  வி்ரயா -
திெதி புத்னாடும் இமணநது சஞசரிக்கிறார். என்வ 
ைமனவி பிள்மளகள்  வழியிலும் ச்காத்ரஙகள் வழி -
யிலும் வி்ரயஙகமள சநதிக்க  ்ேரிடும். குடும்ெத் -
திற்குத்  ்தமவயான விமை உயர்நத பொருட்கமள 
வாஙகுவதில்  கவனம் பசலுத்துவீர்கள்.  இல்ைத்தில் 

ேமடபெறும் சுெ சடஙகுகளுக்குச்   பசைவிடுவீர்கள். 
ெயணஙகள் அதிகரிக்கும். உத்தி்யாக ைாற்றம் உறுதி -
யாகைாம்.  வீடு ைாற்றம் ்வதமன த்ரைாம்.

ைாசி  ைாதம் 14ம் திகதி ைக்ர ்ராசியில் சுக்்ரன் சஞ -
சரிக்கிறார். அவர் அஙகுள்ள  சனி்யாடும் தனைா -
ொதியான புத்னாடும் இமணநது சஞசரிக்கிறார். 
இதனால் பொருளாதா்ர  ெற்றாக்குமற அகலும். 
புதிய திருபெஙகள் ஏற்ெடும். பகாடுக்கல் வாஙகமை  
ஒழுஙகு பசய்வீர்கள். ஜீவன ஸதானம் ெைம் பெறு -
வதனால் நிமையான  வருைானத்திற்கு வழியமைப -
பீர்கள். குடும்ெத்திற்கு ்தமவயான அத்தியாவசிய  
ைற்றும் ஆடம்ெ்ர பொருட்கமள வாஙகுவீர்கள்.
பொதுவாக இக்காைத்தில் ேல்ை  சம்ெவஙகள் ெை 
ேமடபெறும்.

ைாசி ைாதம்  14ம் திகதி ைக்ர ்ராசியில் சுக்்ரன் சஞ -
சரிக்கிறார். உஙகள் ்ராசிக்கு 2 , 9 ஆகிய  இடங -
களுக்கு அதிெதியானவர் சுக்்ரன். அவர் பூர்வ 
புணணிய ஸதைத்தில்  சஞசரிபெதால் பொருளா -
தா்ர நிமை சீ்ராகும். பிள்மளகளின் எதிர்காை ேைன் 
கருதி  எடுத்த முயற்சிகள் மககூடும். வளர்ச்சிப 
ொமதயில் இருநத இமடயூறுகள்  அகலும். உத் -
தி்யாகத்தில் உள்ளவர்களுக்கு எதிர்ொர்த்த புதிய 
்வமை  கிமடக்கைாம். பொதுவாழ்வில் உள் -
ளவர்களுக்கு ேல்ை பொறுபபுக்கள் கிமடக்கும்.  
புத்னாடு சுக்்ரன் ்சர்நது புதசுக்்ர ்யாகத்மத உரு -
வாக்குவதால் ேல்ை  சம்ெவஙகள் ெை ேமடபெறப-
்ொகிறது.

 ைாசி  ைாதம் 14ம் திகதி ைக்ர ்ராசியில் சுக்்ரன் சஞச-
ரிக்கிறார். உஙகள் ்ராசிோதன்  சுக்்ரன் சுக ஸதானத்திற்கு 
பசல்வது ேல்ைதுதான். ஏற்கன்வ அஷடாைத்துசனி-
யில்  ஆதிக்கம் உள்ளது. இப்ொது சுக்்ரனும் புதனும் 
சனியுடன் இமணநது  பசயற்ெடப ்ொகிறார்கள். 
புதசுக்்ர ்யாகம் பசயற்ெடப ்ொகும் இநத ்ே்ரத் -
தில்  பொருளாதா்ர ெற்றாக்குமற அகலும். ஆ்்ராக் -
கிய பதால்மையில் இருநது விடுெட புது  ைருத்துவம் 
மகபகாடுக்கும். இடம் பூமி வாஙகுவதில் இருநத 
தமடகள் அகலும். ஏமத  பசய்ய நிமனத்தாலும் 
உட்ன பசய்து முடிக்கும் ஆற்றல் பிறக்கும்.

  
ைாசி  ைாதம் 14ம் திகதி ைக்ர ்ராசியில் சுக்்ரன் சஞச-

ரிக்கிறார். உஙகள் ்ராசிக்கு 3ம்  இடைான சகாயஸதானத்-
திற்கு சுக்்ரன் பசல்வதால் வாழ்க்மகத் துமண வழி்ய 
உத்தி்யாக  சம்ெநதைாக எடுத்த முயற்சி மககூடும். 
உதிரி வருைானஙகள் உணடு. அதிகா்ர  ெதவியில் உள் -
ளவர்களின் ஆத்ரவால் ஒரு சிை காரியஙகமள திட்ட -
மிட்டு பசய்து  முடிபபீர்கள். சபதை வி்ரயாதிெதியாக 
சுக்்ரன் விளஙகுவதால் இல்ைத்தில்  ைஙகை ஓமச ்கட் -
ெதற்கான வாய்பபு உணடு. பதாழில் பவற்றி ேமட்ொ -
டும். ஆமட ஆெ்ரண  ்சர்க்மக உணடு.

ைாசி ைாதம் 14ம் திகதி  ைக்ர ்ராசியில் சுக்்ரன் சஞச-
ரிக்கிறார். உஙகள் ்ராசிக்கு 6,  11 ஆகிய  இடஙகளுக்கு 
அதிெதியான சுக்்ரன் தன ஸதானத்திற்கு இப்ொது வரு-
வதால்  பொருளாதா்ர ெற்றாக்குமற அகலும். ஸதம் -

பித்து நின்ற பதாழில் தானாக ேமடபெறும். பெணவழி 
பி்ரச்சிமனகள் அகலும்.புதிய ்வமைக்கு விணணப -
பித்திருநதால் அது  கிமடபெதற்கான வாய்பபு உணடு. 
பவளிோட்டில் இருநது அமழபபுக்கள்  வ்ரைாம். ்தங -
கியிருநத ச்ரக்குகள் விற்ெமனயாகும். பொதுவாழ்வில்  
ஈடுெட்டிருபெவர்களுக்கு பொறுபபுக்களில் ைாற்றம் 
ஏற்ெடும்.

ைாசி  ைாதம் 14ம் திகதி ைக்ர ்ராசியில் சுக்்ரன் சஞச-
ரிக்கிறார்.  அதாவது உஙகள்  ்ராசிக்கு சுக்்ரன் வரும் 
இநத ்ே்ரம் உன்னதைான காைைாகும். 5,  10 ஆகிய  
இடஙகளுக்கு அதிெதியாக சுக்்ரன் விளஙகுவதால் 
பதாழிலில் ெடிபெடியாக  முன்்னற்றம் வநது 
்சரும். ெமழய பதாழிமை ைாற்றி புதிய பதாழில் 
பதாடஙகைாைா?   என்று சிநதிபபீர்கள். அதிக சம் -
ெளம் தருவதாக பசால்லி அமழபபுக்கள் வ்ரைாம்.  
ஆயினும் பென்ை சனியின் ஆதிக்கம் ேடபெதால் 
எமதயும் ்யாசித்து  ஏற்றுக்பகாள்ளுஙகள் கூட்டாளிக -
ளால் அமைதி குமறயைாம்.

ைாசி  ைாதம் 14ம் திகதி ைக்ர ்ராசியில் சுக்்ரன் சஞச-
ரிக்கிறார். உஙகள் ்ராசிக்கு 4,  9  ஆகிய இடஙகளுக்கு 
அதிெதியானவர் சுக்்ரன். அவர் வி்ரய ஸதானத்தில்  சஞ-
சரிக்கும் இநத ்ே்ரத்திை வி்ரயஙகள் கூடும். குறிபொக 
வாகனஙகளின்  ெழுதுச்பசைமவ முன்னிட்டு ‘ புதிய 
வாகனஙகள் வாஙகைாைா? ‘ என்று  சிநதிபபீர்கள். 
உத்தி்யாகத்தில் புதிதாக ்வமைக்கு ்சர்நத இடம் 
திருபதி  த்ரவில்மை்ய என்று நிமனபபீர்கள். அடகு 
மவத்த ேமககமள மீட்டுக்பகாணடுவரும்  வாய்பபு 
கிமடக்கும்.

 ைாசி ைாதம் 14ம் திகதி ைக்ர ்ராசியில் சுக்்ரன் சஞசரிக் -
கிறார். உஙகள் ்ராசிக்கு 3,  8 ஆகிய  இடஙகளுக்கு அதி-
ெதியான சுக்்ரன் ைாெ ஸதானத்தில் உள்ள சனி்யாடு 
இமணவதால் நூதன  பொருள் ்சர்க்மக ஏற்ெடும். 
அடகு மவத்த ேமககமள மீட்பீர்கள். பவளிோட் -
டில்  இருநது அமழபபுக்கள் வ்ரைாம். குருபெ -
யர்ச்சிக்கு பின்னர் அதமன  ஏற்றுக்பகாள்ளைாம். 
குடும்ெத்தில் உள்ளவர்களின் குமறகமள தீர்க்க  
முன்வருவீர்கள்.

கடகம்

கன்னி

துைாம்

விருச்சிகம்

தனுசு

ைக்ரம்

கும்ெம்

மீனம்

ரிஷபம்

சிம்ைம்

மிதுனம்

27.02.2022 - 05.03.2022

 மேஷம்  

பாடசாமை கழிவு முகா -
மைத்துவ திட்டத்தின் 
மூைம் இ்ரத்தினபுரி 

ைாவட்டத்தில் உள்ள ொடசாமை -
களுக்கு கழிவு முகாமைத்துவத் 
பதாகுதிகமள பேஸ்ை ைஙகா நிறு -
வனம் தனது 2022 பெப்ரவரி 1ஆம் 
திகதியன்று வழஙகியுள்ளது. ைத்திய 
சுற்றுச்சூழல் அதிகா்ர சமெ, கல்வி 
அமைச்சு ைற்றும் உள்ோட்டு ைாேக்ர 
சமெகள் ஆகியவற்றுடன் இமணநது 
பசயற்ெடுத்தபெடும் இநத ்வமைத்-
திட்டம் இைஙமகயின் எதிர்காை சந-
ததியினர் ைத்தியில் ்ேர்ைமறயான 
ேடத்மத ைாற்றத்மத ஊக்குவிபெமத 
்ோக்கைாகக் பகாணடுள்ளது. 

பேஸ்ை ைஙகா நிறுவனத்தின் 
கழிவுகளற்ற எதிர்காைத்மத அமட-
வதற்கான முயற்சிகளின் ஒரு ெகுதி-
யாக 2020 ெனவரியில் இத்திட்டம் 
ஆ்ரம்பிக்கபெட்டிருநததுடன், இநத 
ஆணடு ோடு முழுவதும் உள்ள 250 
ொடசாமைகளுக்கு விரிவுெடுத்தப -
ெட்டு 400,000 க்கும் அதிகைான சிறு-
வர்கமள இது எட்டவுள்ளது. 

உரிய அதிகா்ர சமெகளின் வழி -
காட்டுதலின் ்ெரில், ொடசாமைக் 
கழிவு முகாமைத்துவத் திட்டம், 
ொடசாமை வளாகத்தில் உள்ள கழி-
வுகள் த்ரம் பிரிக்கபெட்டு, பொறுபபு-
ணர்வுடன் அகற்றபெடுவமத உறுதி 
பசய்கிறது. 

்ைலும், ைத்திய சுற்றுச்சூழல் 
அதிகா்ர சமெ அதிகாரிகள் ொடசா-
மைகளின் சுற்றுச்சூழல் முயற்சிகள் 
சார்நத சஙகஙகளுடன் இமணநது 
கழிவுகமள முமறயாக அகற்றுதல் 
ைற்றும் அவற்றின் முகாமைத்துவம் 
குறித்து விழிபபுணர்மவ ஏற்ெடுத்து-
வ்தாடு, ைாணவர்கள் சுற்றுச்சூழல் 
ேைனுக்கான தூதுவர்களாகச் பசயல்-
ெடவும் ஊக்குவிக்கிறார்கள். அதன்-
பிறகு, அபெகுதியில் உள்ள சம்ெந-
தபெட்ட ேக்ராட்சி சமெ, கழிவுகள் 
்சகரிக்கபெட்டு முடிநதவம்ர மீள்சு-
ழற்சி அல்ைது அதிலிருநது எரிசக்தி 

பெறபெடுவதற்காக அனுபெபெடு-
வமத உறுதி பசய்கிறது. 

இ்ரத்தினபுரி ைாேக்ர சமெயின் 
முதல்வ்ரான டி்்ரான் அத்தோயக்க 
இது பதாடர்பில் கருத்து பவளியிடு-
மகயில், 'கழிவுகள் பொறுபபுணர்வு-
டன் அகற்றபெட்டால் பெறுைதியான 
ஒரு வளைாகும். த்ரம் பிரிக்கபெட்ட 

கழிவுகள் மூைம் நிமறயப ெயமன 
அமடநது பகாள்ள முடியும், ஆனால் 
து்ரதிர்ஷடவசைாக, பெரும்ொைான 
ைக்களுக்கு இது பதாடர்பில் ்ொதிய 
விழிபபுணர்வு இல்மை. என்வ, 
இைஙமகயின் எதிர்காை சநததியான 
ொடசாமை ைாணவர்களின் ேடத்மத 
ைாற்றத்மத ஊக்குவிபெதற்கான 

வலுவான அத்திவா்ரத்மத அமைபெ-
தால் இநத ்வமைத்திட்டம் மிகவும் 
அவசியைானது,' என்று குறிபபிட்-
டார். 

நீணட காை அடிபெமடயில் ்ேர் -
ைமறயான தாக்கத்மத உருவாக்குவ -
தற்கு சிறுவயதி்ை்ய ேல்ை ெழக் -
கவழக்கஙகமள உட்புகுத்துவதன் 

முக்கியத்துவம் குறித்து சபபி்ரகமுவ 
ைாகாண கல்விப ெணிபொள்ரான 
்சொை குருபபுஆ்ராச்சி கருத்து பதரி-
விக்மகயில், 'ேைது ோட்டின் மிக 
முக்கியைான சுற்றுச்சூழல் பி்ரச்சி-
மனகளில் ஒன்றின் மீது ேடவடிக்மக 
எடுபெது ைற்றும் விழிபபுணர்மவ 
ஏற்ெடுத்தும் வமகயில் இநத அ்ரச-த-

னியார் கூட்டு முயற்சியில் ஒரு அங-
கைாக இருபெது மிகுநத ைகிழ்ச்சிய-
ளிக்கிறது,' என்று குறிபபிட்டார். 

பூமிக்கு ேன்மைெயக்கும் பசயல் -
கமள முன்பனடுபெதற்கு உறுதிபூண-
டுள்ள, ேல்லுணவு, ேல்வாழ்வுக்கு 
வித்திடுகின்ற நிறுவனம், பிளாஸ -
திக் உட்ெட தனது பொதியிடல் 
எதுவும் நிைத்மத்யா அல்ைது 
நீர்நிமைகமள்யா பசன்றமட -
வமத தடுபெமத உறுதி பசய்யும் 
இைட்சியத்துடன், இைஙமகயில் 
பிளாஸதிக் கழிவு ைாசுொட்மடச் 
சைாளிக்கும் தனது முயற்சிகமள 
தீவி்ரபெடுத்தியுள்ளது. 

இநத ் ோக்கத்திற்காக, பேஸ்ை 
ைஙகா நிறுவனம் தனது தயாரிப -
புகமள மீள்சுழற்சி பசய்யக்கூடிய 
அல்ைது மீணடும் ெயன்ெடுத்தக்கூ -
டிய பொதியிடலுக்கு ைாற்றுவது, 
பதாற்று அகற்றபெட்ட ொன அட் -
மடபபெட்டிகளுக்கு ஒரு சுழற்சிப 
பொருளாதா்ரத்மத உருவாக்க உத -
வுவது அத்துடன் இைஙமகயில் ெசு -
மையான ைற்றும் தூய்மையான ஒரு 
ேடவடிக்மகக்கு ஊக்கைளிக்கும் 
ைற்றும் ேடத்மத ைாற்றத்மத ஏற்ெ -
டுத்த அ்ரச ைற்றும் தனியார் நிறுவ -
னஙகளுடன் இமணநது பசயல்ெ -
டுவது உட்ெட ெை ெசுமை சார்நத 
முயற்சிகமள பசயல்ெடுத்தியுள்ளது. 

- இந்திரா

வழக்கறிஞரும்  ஊட்கத்துறை  விறபன்ன-
ருோ்ன முற்னவர் சந்திரி்கா சுபரேண்-

யன  அண்றேயில் வவளியிட்டுள்ள 'ஊட்கச் 
சட்டங்கள' எனை  நூறை வாசிக-
கும்  வாய்பபு  கிட்டியது. இைங-
ற்கயிலும் இந்தியாவிலும் ஊட்கத்-
துறையில் 30  வருடங்களுககும் 
மேல் பணியாறறியவரும் சந்திரி்கா  
சுபரேண்யன தறமபாது அவுஸ்தி-
மரலியாவில் வசித்து வருவதுடன, 
அவுஸ்திமரலிய உச்ச நீதிேனை  
ேறறும் உயர் நீதிேனை வழக்கறிஞ -
ரா்கவும் சுோர் 20 வருட ்காைோ்க 
பணியாறறி  வருகினைார். 
சேயம், ்கணினி, தமிழ் 

வோழியின சிைபபு, ஊட்கம் எ்ன பை  துறை-
்கற்ளயும் சார்ந்த நூல்்கற்ள வவளியிட்டுள்ள 
இவர் அண்றேயில் வவளியிட்டுள்ள  மேறபடி  
' ஊட்கச் சட்டங்கள ' நூைா்னது ஊட்கத்துறை-
யில் உளம்ளாருககு நல்ைமதார்  வழி்காட்டி 
நூைா்க அறேந்துள்ளது எ்னைாம். 
இந்திய ஊட்க சட்டங்கற்ள அடிவயாட்டியதா்க  

விபரங்கள இதில் அடங்கபபட்டிருந்தாலும் 
இைஙற்கவாழ் ஊட்கவியைா்ளர்்களுககும்  
இதில் அறிந்துக வ்காள்ள மவண்டிய, ்கறறுக 
வ்காள்ளககூடிய ஏரா்ளோ்ன விடயங்கள  
உள்ள்ன. ஊட்கத்துறையில் ஈடுபட்டுள்ள எந்-

தவவாருவரும் ஊட்கத்துறை சார்ந்த  சட்டங-
்கற்ள அறிந்திருக்க மவண்டியது இனறியறே -
யாத ஒனைாகும். ஊட்க சட்டங்கற்ள  அறியாத 

எந்தவவாரு ஊட்கரும் தற்காபபுக 
்கறை வதரியாதவர் எனமை ்கருத 
முடியும்.  
எ்னமவ, அத்தற்கய சட்ட திட்-

டங்கற்ள அறிவதறகு இந்த 
'ஊட்கச் சட்டங்கள' நூல்  நல்ை-
மதார் வழி்காட்டியா்க இருககின -
ைது  எ்னைாம். குறிபபா்க, மி்க 
நீண்ட  வச்னங்கற்ளமயா, மி்க 
நீண்ட பந்தி்கற்ளமயா அறேக-
்காேல் கூை வரும் விடயத்றத மி்க  
அழ்கா்க, மநர்த்தியா்க, ைாவ்கோ்க 

சுருக்கோ்க சிறு சிறு பந்தி்க்ளா்க  எழுதியிருபபது, 
சந்திரி்கா சுபரேண்யன அவர்்களின ஊட்க உ்ள-
வியறை நனைா்க  உணர்த்தி நிறகினைது. 
ஊட்கவியைா்ளர்்கள ேட்டுேனறி  ஊட்க நிர்வா-

்கத் துறையி்னர்  கூட அறிந்திருக்க மவண்டிய 
பை விடயங்கற்ளயும் இந்நூலில் அவர்  உள-
்ளடககியுள்ளார். மேலும், இனறைய ்காைத்-
தில் வாவ்னாலி, வதாறைக்காட்சி,  பத்திரிற்க 
ஆகிய்ன ேட்டுேனறி சமூ்க ஊட்கங்களும் வசல்-
கினை மபாககிற்னயும் அதில்   ்காணபபடுகினை 
தவறு்கள, குறை்கள குறித்தும் சிைபபா்க இடித்து-
றரத்துள்ளார்.  

உதாரணோ்க குறிபபிடககூடிய சிை வரி்கள 
வருோறு : "தேது வபாறுபறப ேைந்து  ஊட்கங-
்கள வவறும் வபாரு்ளாதார, வணி்க நிறுவ்னங்க-
்ளா்க, விறபற்ன நிறையங்க்ளா்க,  வசய்தி்கற்ள 
நு்கர் வபாரு்ளா்க உறபத்தி வசய்யும் கூடங்க்ளா்க 
ோறியிருககினை  நிறை ேக்க்ளாட்சிககு எந்தப 
பங்களிபறபயும் வசய்யப மபாவதில்றை" எ்ன  
வி்ளாசியுள்ளார்.

 இனனுவோரு ்கட்டத்தில் , "  ஊட்கச் வசய்தி 
எனபது தனி ேனித கூட்டு சமுதாயத்தின 
உணர்ச்சி்களுடன  வதாடர்புறடயது. வசய்தியின  
தனறே பாதிக்கபபட்டவறரச் சார்ந்த வாச்கர்்கள  
அல்ைது உைவு்களுககு ஆத்திரம், சி்னம் ஆகிய-
வறறை தூண்டும் வற்கயில் அறேயக  கூடாது. 
சே நிறைமயாடு வசால்ைாடலில் ்கவ்னோ்க இருக்க 
மவண்டும் " எ்னக  குறிபபிட்டுள்ளார்.

  இந்நூலில் அநாவசியோ்க  ஆஙகிை  வசாற்கற்ள 
புகுத்தாேல் இயனைவறரயில்  தமிழ் வசாற்கற்ள 
மநர்த்தியா்க  பயனபடுத்தியிருபபது இனனுவோரு  
சிைபபம்சோகும். இத்தற்கய சிைபபுமிக்க  ஒரு 
நூலிற்ன சிரமேறவ்காண்டு ஊட்கத்துறைககு 
தந்துள்ள முற்னவர் சந்திரி்கா  சுபரேணியன  
பாராட்டுககுரியவர். ஊட்கத்துறைககு இனனும்  
பை  நூல்்கற்ள அவர் பறடக்க மவண்டும். 

பாடசாலை கழிவு முகாலைத்துவ திடடத்தின் 
மூைம் சிறந்த நடத்ல்தககான ைாறறஙகள் 

சிங்கபபூரில் AAC  அதி்காரி்கள புதிதா்க நிர்ோணிக்கபபட்ட தறைறேய்கத்றதப பார்றவயிடுவதற்கா்க 2022 
வபபரவரி 14 ேறறும் 15 ஆம் தி்கதி்களில் தேது நாட்டுககு விஜயம் வசய்யுோறு AA சிங்கபபூரின Bernard 
Tay தறைவர் ேறறும் CEO Lee Wai Mun ஆகிமயாரால் இைஙற்க ஆட்மடாவோறபல் சங்கத்தின (AAC) 
தறைவர் தம்மிக்க ஆட்டி்கை ேறறும் மதவபபிரிய வெட்டியாராச்சி ஆகிமயார் அறழக்கபபட்ட்னர். சிங்கபபூர், 
ஸ்வ்காட்ஸ் வீதியில் இைக்கம்.25 இல், வ்காவிட் வதாறறுமநாய், மினசார வா்க்னங்கள ேறறும் சுறறுச்சூழல் 
ோசுபாடு ேறறும் வீதிபபாது்காபபு வதாடர்பா்ன ஆசியா பசிபிக பிராந்தியம் ேறறும் ஐ.நா. பத்தாண்டு ்காை 
நீடிக்கபபட்ட வீதிபபாது்காபபு வதாடர்பா்ன விஷயங்கள 2031 வறரயிைா்ன சமூ்க/வபாரு்ளாதார பாதிபபு்கள 
குறித்த விவாதங்கற்ள நடத்தியது. ஏஏ சிமைான ேறறும் ஏஏ சிங்கபபூர் அதி்காரி்கள புதிதா்க நிர்ோணிக்கபபட்ட 
ஏஏ சிமைான ேறறும் ஏஏ சிங்கபபூர் அதி்காரி்களுககு முன்னால் ்கைந்துறரயாடல் சிங்கபபூரில் ஏஏ தறைறே-
ய்கத்தில் நறடவபறைது. 

கைாநிதி சநதிரிகா சுப்ரைணியனின் 
'ஊடகச் சடடஙகள் ' நூல் நல்ைத்தார் வழிகாடடி

வி. ரெட்லி ரெரிசன்  ...?



உயிரிகளின் வாழ்க்க 
வட்டத்தை... (29ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

இலங்்க ்கொலனித்துவத்துககுள் சிககிகத்கொள்்ள 
வழிவகுத்�த� ்கறுவொ மீ�ொன தே்லத்த�யர்்க-
ளிடம் இருந� அ்ளவற்ற தேொ்கம் �ொன். 

மு�ன் மு�லில் தபொர்த்துத்கயர் வழி�வறி இலங-
்்கயில் ்க்ைதயொதுஙகிய தபொது ்கறுவொ வணி்கத்தில் 
ஏ்கதபொ்கேொ்க தி்்ளத்திருந�வர்்கள் அதைபியர்்கள். 
த்கொழும்புத் து்்றமு்கம் முககியத்துவம் தபற்றதும் 
அ�னொல் �ொன். தபொர்த்துத்கயர் அதைபியர்்க்்ள விைட்டி-
விட்டு படிபபடியொ்க ்கறுவொ வணி்கத்்� �ேது ்கட்டுப -
பொட்டுககுள் த்கொண்டுவந�து ேட்டுேன்றி த்கொட்தட 
அைசனுடன் ்கறுவொ வணி்கம் சம்பந�ேொ்க ஒபபந�த்்�-
யும் ஏறபடுத்திகத்கொண்டு, �ேககு ஒரு த்கொட்்ட்ய 
அ்ேத்துகத்கொள்்ள அனுேதி்யயும் தபறறுக த்கொண்-
டனர். அதுதவ த்கொழும்பு என்கி்ற ந்கைம் உருவொ்கவும், 
அதுதவ இலங்்கயில் �்லந்கைொ்க நி்லதப்றவும் ்கொை-
ணேொயிறறு.

்கொலனித்துவ ஆட்சியொ்ளர்்கள் பிற்கொலத்தில் 
்கறுவொ்வ விட தேலும் பல வருேொனங்க்்ள இலங-
்்கயில் ஏறபடுத்திகத்கொண்டொர்்கள். இலங்்கயின் 
வ்ளங்க்்ள எவவ்ளவுககு சுைண்ட முடியுதேொ அவவ-
்ளவு சுைண்டிச் தசன்்றொர்்கள். ஆனொல் இலங்்கயின் ்கறு-
வொவுககு இன்றும் சர்வத�ச அ்ளவில் ஒரு தபரு ேதிபபு 
உண்டு.

த்கொழும்பில் அன்று ்கறுவொ பயிர்ச்தசய்்க தேற-
த்கொள்்ளபபட்ட இடம் �ொன் இன்று அபபடி ஒரு பயிர்ச்-
தசய்்க இருந��ற்கொன அ்டயொ்ளதே இல்லொேல் 
இலங்்கயின் தபரும் தசல்வந�ர்்கள் வொழும் ்ேயேொ-
்கவும், ்கட்டடங்க்ளொ்கவும் ்கொட்சியளிககி்றது.

ஆஙகிலத்தின் சின்னேன் ்கொர்டன் (Cinnamon Garden) 
என்றும் சிங்க்ளத்தில் குறுநது வத்� என்றும் அ்ைக்கப-
படும் இந� த்கொழும்பு 7இல் (்கறுவொத் த�ொட்டப பகுதி) 
வொழவ்� பலரும் தபரும் த்கௌைவேொ்கக ்கருதுகி்றொர்-
்கள். முககியேொன நொடு்களின் தூதுவைொலயங்களும், 
உயர்்ஸ�ொனி்கர்்களின் இல்லங்களும் இஙத்க உள்்ளன.

இலங்்கயில் த�ன்்னயும் ப்னயும் ேலிநதிருந� 
ஒரு ்கொலத்தில் உள்நொட்டுககுள் அத்�்ன பிைபல்ய-
ேொ்க ்கருவொ இருக்கவில்்ல. ஆைம்பத்தில் ்கறுவொ்வ 
உள்ளூர் உறபத்தியொ்ளர்்களிடம் த்கொள்வனவு தசயது 
ஏறறுேதி தசய�வர்்கள் படிபபடியொ்க இலங்்க்ய 
ஆககிைமிக்கத் த�ொடஙகியதும் �ொதே ்க்ைதயொைப பிை-
த�சங்களில் த�ன்னநத�ொபபு்க்்ள அழித்து ்கறுவொ 
உறபத்தி்யப தபருககி ஏறறுேதி தசய�ொர்்கள். தபொர்த்-
துகத்கயரும், ஒல்லொந�ரும், ஆஙகிதலயர்்களும் அ்�த் 
த�ொடர்ந�ொர்்கள்.

தபொர்த்துகத்கயர் ்கொலத்திலும், ஒல்லொந�ர் ்கொலத்தி-
லும் அவர்்களின் பிை�ொனேொன வருவொயொ்க ்கறுவொ 

வணி்கம் இருநதுள்்ளது. ஐதைொபபொ முழுவ -
தும் இலங்்க ்கறுவொ்வ ஏறறுேதி 

தசய�ொர்்கள். ்கறுவொ தி்ணக-

்க்ளம் என்கி்ற ஒரு அைச நிறுவனத்்�தய ஏறபடுத்தி-
யிருந�ொர்்கள். ்கண்டி ைொஜ்ஜியத்தின் ப்டதயடுபபில் 
இருநது �ம்்ே பொது்கொபப�ற்கொ்க த்கொட்்ட அைசன் 
தபொர்த்துத்கயருடன் ஆண்டுத�ொறும் 250,000 இ்றொத்-
�ல் ்கறுவொ்வ வைஙகுவ�ொ்க ஒபபந�ம் தசயதுத்கொண் -
டொன். அதுதபொல பிற்கொலத்தில் ்கண்டி ேன்னன் 1602 
ஆம் ஆண்டு ஒல்லொநது ேன்னனுககு 3000 இ்றொத்�ல் 
்கறுவொவும், மி்ளகும் பரிசொ்க அனுபபினொன்.

தபொர்த்துத்கயர், ஒல்லொந�ர் ்கொலத்தில் கூட இலங்்க-
யர்்கள் ்கறுவொ்வ ்கொட்டுப பகுதி்களில் தசன்று �ொன் 
தச்கரித்�ொர்்கள். அதில் ஈடுபடுத்�பபட்ட இலங்்க-
யர்்கள் ்கொட்டு மிரு்கங்களின் இ்டயூறு்களில் இருநது 
பொது்கொபப�ற்கொ்க தபொர்த்துகத்கய ்கொவலர்்கள் பொது்கொப -
புககுச் தசன்்றொர்்கள். ஒரு ்கட்டத்தில் ்கறுவொ கு்்றநது 
த்கொண்டு வந�தபொது ்கறுவொ தசய்்க்ய ஆைம்பித்� -
வர்்கள் ஒல்லொந�ர்்கத்ள. 1705ஆம் ஆண்டு தச்னப 

பயிர்ச்தசய்்கயொ்க அ்�த் த�ொடஙகினொர்்கள்.
இேொன் வில்லம் பல்க (Iman Willem Falck - 1765-1785) 

என்கி்ற டச்சு ஆளுநரின் கீழ �ொன் ்கறுவொ தபருநத�ொட் -
டங்கள் அதி்கேொ்க உருவொக்கபபட்டன. 1769 இல் அவர் 
ஒரு பரிதசொ�்ன முயறசியொ்க கிைொண்ட்பொ்ஸ பகுதியில் 
பயிரிட்டொர். ஒரு சில ஆண்டு்களில் அது பலன் �ைதவ 
த்கொழும்பில் ்கறுவொத்த�ொட்டப பகுதியில் 232 ஏக்கரில் 
மு�லில் அவரின் ஆ்ணயில் ஆைம்பித்து்வக்கபபட்-
டது. அது ேட்டுேன்றி தவத்றவரும் ்கறுவொ உரித்த� -
டுக்கக கூடொது என்றும் சட்டமியறறினொர்்கள். ்க்ளவொ்க 
உரிபதபொருககு எதிைொ்க சட்டமும் இயற்றபபட்டது. 

ஒரு தசடிககு பத்து ரிக்ஸ தடொலர்்கள் �ண்டபபணேொ்க 
அறிவித்�ொர்்கள். அ்� தசலுத்� முடியொ�வர்்களுககு 
பத்�ொண்டு சி்்றத்�ண்ட்ன விதிக்கபபட்டது. 1745 
ஒகதடொபர் 8 இல் தவளியொன சட்டம் இது. இந�ச் சட்-
டத்தின் பிை்கொைம் ்கறுவொ தசடி்ய பறிபபவர்்கள் இலங-
்்கயில் இருநது நொடு்கடத்�பபட்டு த்கப தபொயிண்-
டுககு (Cape Point ) அனுபபபபட்ட பதிவு்களும் உண்டு.

டச்சு ்கொலத்தில் த்கொழும்பு ்கறுவொத் த�ொட்டத்தில் 
3826 ஏக்கர்்களில் ்கறுவொ உறபத்தி தசயயபபட்டத�ன 
பிற்கொலத்தில் த்கொல்வின் ஆர் டி சில்வொ எழுதிய “பிரித்-
�ொனியர் ஆககிைமிபபின் கீழ இலங்்க” (Ceylon Under 
the British Occupation) என்கி்ற நூலில் குறிபபிடுகி்றொர்.

்கறுவொ பயிர்ச்தசய்்கயொ்க ஆைம்பேொனதும் மு�-
லொவது ்கறுவொத் த�ொட்டம் உருவொக்கபபட்ட இடம் 
அன்்்றய ேரு�ொ்னப பகுதி. இ�ன் சொத்தியம் உறுதி -
யொனதும் நீர்த்கொழும்பு, ்களுத்து்்ற, ்கொலி, ேொத்�்்ற 
தபொன்்ற பகுதி்களில் விரிவொககினொர்்கள்.

1832 வ்ை ஆஙகிதலய குடிதயற்ற நொட்டைசொங்கம் 
தபற்ற வருேொனத்தில் தபரும்பகுதி ்கறுவொ வர்த்�-
்கத்தின் மூலம் �ொன் கி்டத்�து. உல்க சந்�யிலும் 
இலங்்க ்கறுவொ உயர்ந� �ைமு்டய�ொ்க இருந��ொல் 
அது �னி இடத்்�ப பிடித்திருந�துடன் அந� வர்த்�்கத்-
தில் ஈடுபட்டவர்்கள் தசல்வந�ர்்க்ளொ்க ஆனொர்்கள்.

அன்்்றய ேரு�ொ்னப பகுதியில் மு�ன் மு�லில் 
்கறுவொ உறபத்திதசயயபபட்ட இடம் �ொன் ்கறுவொ 
த�ொட்டம். இன்னும் தசொல்லபதபொனொல் இன்்்றய 
்கறுவொத் த�ொட்டம் என்று அ்ைக்கபபடுகி்ற இடத்தி-
லிருநது யூனியன் பித்ள்ஸ வழியொ்க, சின்ன தபொை்்ள, 

ேரு�ொ்ன, பஞ்சி்கொவத்்�, நொைதேன்பிட்டி, திம்பிரி -
்க்ஸயொய ஆகிய பகுதி்கள் வ்ை ்கறுவொ த�ொட்டங்கள் 
பைநதிருந�ன.

இன்று இலங்்கப பிை�ேரின் அலுவல்கம், சு�நதிை 
சதுக்கம், சுவடிகூடத் தி்ணக்க்ளம், தைொயல் ்கல்லூரி, 
த்கொழும்பு பல்்க்லக்கை்கம், இலங்்க ஒலிபைபபுப 
கூட்டுத்�ொபனம், ரூபவொகினி, ஐ.டி.என். த்கொழும்பு 
ந்கை ேண்டபம், �ொே்ைத் �டொ்கம், பண்டொைநொயக்கொ 
ஞொப்கொர்த்� சர்வத�ச ேொநொட்டு ேண்டபம், த்கொழும்பு 
த�சிய அருங்கொட்சிய்கம், த்கொழும்பின் வொனி்ல 
ஆைொயச்சி ்ேயம் (வளிேண்டலவியல் தி்ணக்க-
்ளம்), த்கொள்ேண்டலம்,தபரிய ஆ்ஸபத்திரி, ஆனந�ொ 
்கல்லூரி, சங்கமித்� ே்களிர் ்கல்லூரி, ேரு�ொ்ன இையில் 
நி்லயம் தபொன்்ற பைநதுபட்ட இடங்கள் அன்்்றய 
்கறுவொ த�ொட்டங்கள் என்்றொல் நம்ப ்கடினேொ்க இருக-
கும்.

்கறுவொ த�ொழிலில் ஈடுபட்டவர்்கள் இ்்ளபபொறும் 
இடேொ்க ேரு�ொ்னயில் “பைனவொடி” என்கி்ற இடம் 
இருந�து. அ�ற்கருகில் உள்்ள பிைத�சம் ேரியக்க்ட 
என்றும் அ்ைக்கபபட்டது. ப்ஸ ்கண்டகடர் கூட 
இந� இடங்க்்ள தசொல்லி நிறுத்தும் வைக்கம் இருந-
�து. இபதபொது ஆனந� ்கல்லூரி அருகில் நிறுத்�ச் 
தசொன்னொல் �ொன் நிறுத்துவொர்்கள்.

அஙத்கல்லொம் ்கருவொத் த�ொட்டங்க்்ள உருவொககிய -
வர்்கள் ஒல்லொந�ர்்கள் �ொன். அ�றகு முன்னர் அது ்கொடு. 
தபொை்்ள பகுதியிலிருநது ்கொடு இன்னமும் அடர்ந� 
்கொடொ்க இருந�து. டச்சு ஆளுனரும் அதி்கொரி்களும் இவ-
வனத்தில் தவட்்டயொடிய�ொ்க பதிவு்கள் உள்்ளன. ஆங -
கிதலயர்்கள் ஆட்சியில் ந்கை விரிவொக்கத்துக்கொ்க இந�க 
்கறுவொத் த�ொட்டங்கள் அ்கற்றபபட்டன. ஏதனனில் 
ஆஙகிதலயர்்கள் ்கறுவொ்வ விட த்கொபபி, த�யி்ல-
தபொன்்ற பணபபயிர்்களில் ்கவனம் தசலுத்� ஆைம்பித்து-
விட்டிருந�ொர்்கள்.

சலொ்கே சொதி
ஆைம்பத்தில் த்கை்ளப பின்னணி்யக த்கொண்ட 

சலொ்கே என்கி்ற சிங்க்ள சொதியினர் �ொன் 
்கறுவொ உரிககும் பணி்ய 
த ே ற த ்க ொ ண் ட ொ ர் ்க ள் . 
குறிபபொ்க மூத்-
� வ ர் ்க த ்ள 

இ�்ன தசய�ொர்்கள். ஆனொல் தபொர்த் -
துகத்கயருககு அதி்க்ளவு உறபத்தி்ய 
தபருககுவ�ற்கொ்க அச்சமூ்கத்தின் 
சிறுவர், சிறுமி்க்்ளயும் இத்த�ொழிலில் 
ஈடுபடுத்தினொர்்கள். ஒல்லொந�ர் ்கொலத் -
தில் ே்கொ வரி என்கி்ற ஒன்்்ற ஏறப-

டுத்தினொர்்கள். ்கறுவொ 
த�ொழிலில் ஈடுபடுப-
வர்்கள் பணேொ்கதவொ, 
அல்லது ்கறுவொ மூலேொ-
்கதவொ வரியொ்க தசலுத்� -
தவண்டும். இந� வரி்ய 
அ ்ற வி டு வ � ற ்க ொ ்க த வ 
ப�வி்களும் உருவொக்கப-
பட்டன. இந� வரியொல் 
சலொ்கே சொதியினர் �ொன் 
பொதிக்கபபட்டனர். 

சலொ்கே சொதியின்ை 
ேட்டும் இத்த�ொழிலில் 
்கட்டொயேொ்க ஈடுபடுத்தி 
வந�ொர்்கள். சலொ்கே 
என்கி்ற சொதி உயர் சொதி-
னைொ்கதவ ்கருத்�பபட்டு 
வந�து. ஒல்லொந�ரின் 
வலுக்கட்டொயப பணி்க-
ளில் இருநதும், ஒடுககுமு-
்்றயில் இருநதும் �பபுவ -
�ற்கொ்க அவர்்கள் சிங்க்ள 

�ொழத்�பபட்ட சொதியின்ை திருேணம் முடிககின்்ற 
தபொககும் வ்ளர்ந�து. உயர்த்�பபட்ட சொதியினர் �ொழத் -
�பபட்ட சொதியின்ை ேணமுடித்�ொல் அவரும் �ொழத் -
�பபட்டவைொ்க ்கரு�பபடுகி்ற சொதிய தபொதுபபண்பு 
நிலவிய சூைலில் அவர்்கள் சொதி்ய ேொறறிகத்கொள்வ�ற -
்கொ்க இந� ்கலபபு திருேண வழி்யக ்்கயொண்டொர்்கள் 
என்று வைலொற்றொசிரியர் நிர்ேொல் ைஞ்சித் த�வசிறி குறிப -
பிடுகி்றொர். இ�ற்கொ்கதவ ஒல்லொந�ரும் �ொழத்�பபட்ட 
தபண்்ண ேணமுடித்�ொலும் ஆணின் மூல “சொதி” 
ேொறுபடொது என்று அறிவிபபு தசய�ொர்்கள். பின்னர் 
தவறு வழியின்றி ஏ்னய சொதியின்ையும் இத்த�ொழி-
லில் ஈடுபடுத்தினொர்்கள்.

்கறுவொத் த�ொட்டங்கள் தபொர்த்துத்கயர், ஒல்லொந-
�ர் ்கொலத்திலும் தபரும் ்கொட்டுப பிைத�சேொ்கத் �ொன் 
்கொணபபட்டன. ஒல்லொந�ர் ஆட்சிக ்கொலத்தின் இறுதி -
யில் �ொன் ேொற்றங்கள் ஏறபட்டன.

்கறுவொத் த�ொட்டத்து ேொற்றங்கத்ளொடு த�ொடர்பு-
்டய தேவதலொக, (Sir Arthur Havelock)தைொ்ஸமீட், 
(Lord Rosmead), எட்வர்ட் பொர்ன்்ஸ(Sir Edward 
Barnes),தேம்்ஸ தலொஙகடன் (Sir James Longdon), 
தடொரிஙடன் (Torrington) தபொன்்ற முககிய ஆஙகிதலய 
ஆளுநர்்களின் தபயர்்களில் இஙகுள்்ள இடங்களின் 
தபயர்்கள் இன்றும் நி்லத்து நிறப்�க ்கொண முடியும்.

அத�தவ்்ள பிரித்�ொனிய இைொணியின் நி்னவொ்க ஏற-
படுத்�பபட்ட விகதைொரியொ பூங்கொவின் (Victoria Park)
தபயர் 1956 ஆம் ஆண்டு பண்டொைநொயக்கவின் ஆட்சியின் 
தபொது புத்� ேயநதி த்கொண்டொடபபட்ட்� முன்்வத்து 
வி்கொைே்கொத�வி பூங்கொ என்று ேொற்றபபட்ட்�யும் 
இஙத்க நி்னவுறுத்திக த்கொள்தவொம். வி்கொைே்கொத�வி; 
ே்கொவம்சக ்க�ொநொய்கன் துட்ட்்கமுனுவின் �ொயொர் என்-
ப்�யும் அறிவீர்்கள்.அன்்்றய பசு்ேக ்கொடு, ்கறுவொத் 
த�ொட்டேொகி ்கட்டடக ்கொடொ்க ேொறிய ்கறுவொத் த�ொட்டத்-
தில் எஞ்சியிருககும் நிைல் �ரும் பூங்கொவொ்க எஞ்சியிருப-
பது வி்கொைே்கொ த�விப பூங்கொ ேட்டும் �ொன்.

(த�ொடரும்)
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த்கள்வி : பகிைங்க ஆறறுேண் அ்கழ -
வி னொல் ஆறு்கள், பிை�ொன பொ்�்கள் 
சி்�வ்டவ்� எவவொறு பொர்ககின்-
றீர்்கள் ?

பதில் : இலங்்க்ய தபொறுத்�ேட்டில் 
ஆறறுேண் அ்கழவுக்கொன அஙகீ்கொைம் 
அ ைசொங்கத்�ொல் வைங்கபபட்டு இருக -
கி ்றது. இவவொறு இருக்க சட்ட ரீதியற்ற 
மு்்றயிலும் பகிைங்க மு்்றயிலும் 
ஆறறுேண் அ்கழவு இடம்தபறுவ�ொல் 
ஆ று்கள் ேட்டுேன்றி அ�்ன அண்டிய 
வயல் நிலங்கள் ேறறும் பொ்�்கள் சி்� -
வ்டநது தசல்லும் நி்ல்ே ஏறபடுகி -
்றது. இவவொறு சி்�வ்டநது தசல்வது 
்கொலபதபொககில் ஆறு்களின் தி்ச ேொற-
்றே்டவ�றகும் ஆறறி்ன அண்டிய 
வயல் நிலங்களில் உறபத்தி கு்்றவ-
்டநது ேக்கள் வறிய நி்ல்ேககு �ள்-
்ளபபடவும் ்கொைணேொகின்்றது. தேலும் 
ேண்ண்கழவிறகும், ேண்்ணக த்கொண்டு 
தசல்லவும் பயன்படுத்�பபடும் வொ்கனங-
்களினொல் பொ்�்கள் சி்�வ்டநது அப-
பகுதி்களில் வீதி விபத்துக்களும் ஏறபட 
வொயபபொ்க அ்ேநதுள்்ளது.

த்கள்வி : ஆறறு ேணல் அ்கழவின் 
பொதிபபுக்கள் எதிர்்கொலத்தில் எவவொ்றொன 
வி்்ளவு்க்்ள ஏறபடுத்தும் ?

பதில் : ஆறறுேணல் அ்கழவு பல்தவறு 
வி� பொதிபபுக்க்்ள ஏறபடுத்துகின்்றது. 

ஆ்றொனது உயிர்பபுடன் இருக்க தவண்-
டுேொனொல் ஆறறினு்டய இயறபியல், 
தவதியல், உயிர்க்கொைணி்கள் அவசியேொ-
கும். ஆறு்களில் இடம்தபறும் அதி்க்ள-
விலொன ேண்ண்கழவினொல் ஆறு்களின் 
உயிர்பபுப பண்பு்கள் பொதிபப்டகின்-
்றன. இ�னொல் ்கொலபதபொககில் இயற்்க-
யின் இயல்புச் சேநி்ல ேொற்றே்டநது 
தசல்வத�ொடு ஆறறி்னச் சொர்ந� உயிரி-
னச் சூைலும் அழிவி்ன தநொககி ந்கரும். 
தேலும் இநதியொ, த்கன்யொ, இத்�ொலி 
தபொன்்ற நொடு்களின் சில பிைத�சங்களில் 
தேறத்கொள்்ளபபடும் அதி்கரித்� ஆறறு-
ேண் அ்கழவினொல் ஆறறினு்டய நீர் 
வறறி குடிநீருக்கொன �ட்டுபபொடு்களும் 
்கொலபதபொககில் ஏறபட வொயபபுள்்ளது.

த்கள்வி : சட்டவிதைொ� ஆறறுேணல் 
அ்கழவு த�ொடர்பொ்க ேத்திய சூைல் 
அதி்கொை ச்ப, நீர்பபொசனத் தி்ணக-

்க்ளம், ேொ்கொண சூைல் அதி்கொை ச்ப, 
தபொலி்ஸ நி்லயங்கள், வ்ையறுக்கப-
பட்ட சூைல் ேறறும் பிைத�ச தசயல்கங-
்கள் தபொன்்ற்வ எவவொ்றொன நடவடிக-
்்க்க்்ள முன்தனடுக்க தவண்டும் என 
்கருதுகின்றீர்்கள்?

பதில் : இலங்்க்யப தபொறுத்�வ்ை-
யில் சட்டவிதைொ� ஆறறுேணல் அ்கழவு 
அதி்கரித்� நி்லயிதலதய  ்கொணபபடுகி-
்றது. 

அதிலும் குறிபபொ்க ஆறறுேணல் ்களு-
்கங்்க, ்க்ளனி ்கங்்க, ே்கொ ஓயொ நதி்கள் 
உட்பட ேட்டக்க்ளபபு பகுதி்களில் கூடு-
�லொ்க அ்கைபபட்டு வருகி்றது. தேலும் 
்க்ளனி ்கங்்கயில் ேட்டும் வருடொ 
வருடம் 1.4 மில்லியன் த�ொன்னுககு 
தேல் ேணல் அ்கைபபடுகி்றது என 
ேதிபபிடபபட்டுள்்ளது.

இவவொ்றொன ஆறறுபபடு்்க்களில் 
அதி்கரித்� ேணல் அ்கழவு ஏறபடுவ� -
னொல் ்க்ைதயொை சேதவளி்களில் உவர் 
நீர் ஆைேொ்க ஊடுருவி ்கடலிலிருநது 
தவள்்ளபதபருககு அடிக்கடி ஏறபடு -
�ல் ேறறும் ேொறிவரும் நீரின் �ைம், 
நீர்வொழ விலஙகு்கள், �ொவைங்கள் என் -
பவறறில் எதிர்ே்்றயொன வி்்ளவு்கள் 
அதி்கம் ஏறபட்டு வருவத�ொடு ஆற்றங -
்க்ைப பிைத�சத்தின் பைபப்ளவு கு்்ற -
வ்டநது தசல்வதுடன் தபொரு்ளொ�ொை 
தசழிபபு நடவடிக்்க்க்ளொன விவசொ -
யம், மீன்பிடி த�ொட்டத்து்றவு தசய்்க-
்கள் பொதிபப்டநது உயிர் உ்ட்ே்களி-
லும் �ொக்கம் புரிகின்்றது. 

இவவொ்றொன நடவடிக்்க்க்்ள 
கு்்றபப�ற்கொ்க ேத்திய சூைல் 
அதி்கொை ச்ப, நீர்பபொசனத் தி்ணக -
்க்ளம், ேொ்கொண சூைல் அதி்கொை ச்ப, 
தபொலி்ஸ நி்லயங்கள், வ்ையறுக -
்கபபட்ட சூைல் ேறறும் பிைத�ச 
தசயல்கங்கள் தபொன்்றவற்றொல் பல 
முயறசி்கள் எடுக்கபபட்டு வந�ொலும், 
முயறசி்கள் பலன் அளிபப�ொ்க த�ரி -
யவில்்ல. இவவொ்றொன சூழநி்லயி -
தலதய வியொபொை தநொக்கத்்� த்கொண்ட 
அ்னவரின் பொர்்வயும் ஆறறு ேண்ண-
்கழவின் மீது ்கொணபபடுவ�னொல் சட்ட -
விதைொ� ஆறறுேணல் அ்கழவு அதி்கரித்-
துள்்ளது.

அங்கிலி்ககன் திருச்ச்ையின் ககாழும்பு பைராயராக ைதைவிபயற்றிரு்ககும் அருடதைந்தை து்சாநதை பராடரிபகாவிற்கு 170 வரு்ட ை்ை்ை வாயநதை நுவகரலியா ைரிசுததை திரிததுவ 
பதைவாலயததில் அருடதைந்தை ்சாள்ஸ் ப்டவிட தை்ல்ையில் வரபவற்பு ்வைவமும் தி்டபைடுததைல் வழிைாடும் க்டநதை 20ஆம் திகதியன்று ந்்டகைற்்றது. அங்கு ந்்டகைற்்ற நிகழவு-
க்ை ை்டங்களில் காணலாம்.                   (தைகவலும் ை்டங்களும் : நூர்ையூரான்)   

கருவாதபதைாட்டம்

ககாழும்பு குதி்ரப ைநதையத தி்டல்
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கேள்வி    :    உஙேளைப் பற்றி கூறுஙேகைன்.
பதில்:     மாத்தளை மண்ணில் ஒரு வரத்தே 

குடுமபததில் பிறநக்தன். நான் எனது ேல்விளை 
அன்று மாத்தளை விஜை ேல்லூரியில் 
ஆஙகில மமாழி மூலம எட்ாவது ஆண்டு 
வளை ேற்று அ்தன் பின்னர மாத்தளை சாஹிை 
ேல்லூரியில் ஆண்டு ஒன்பது ம்தா்கேம 
ேல்வி ேற்கறன். விஜை ேல்லூரியில் எனது 
ஆசான்ேைாேவும அதிபரேைாேவும இருந்த 
சிஙேைவரேளி்கம ேல்வி ேற்கறன்.  

கேள்வி:    பா்சாளல ேல்விளை முடித்த பின் 
ஒரு அைச ம்தாழிலில் ஈடுபடடீரேைா அல்லது 
்தநள்தயின் வரத்தே துளறளை ம்தா்ரநதீர-
ேைா?

பதில்:    நான் பா்சாளல ேல்விளை முடித -
்ததும ஒரு கிைாம கசளவ அதிோரிைாே நிை-
மனம மபற்கறன். அதுவும விகே்மாே 
இன்று மாத்தளை மாவட் உககுவளை 
பிைக்தச மசைலே பிரிவின் சிஙேை மபௌத்த 
மகேள் மபருமபான்ளமைாே வாழும ேலால்-
பிடடிை என்னும ஒரு  கிைாமததிற்கு நிைமிக-
ேப்படக்ன். அகோலததில் இககிைாமததில் 
சுமார ஐநது முஸ்லிம குடுமபஙேள் மாததி-
ைகம இருந்தன. அவரேள் மபருமபான்ளம 
சிஙேை மகேளின் நன்மதிப்ளபயும மேௌை-
வதள்தயும மபற்றுக மோண்்வரேள். 
ேலால்பிடடி என்னும இந்த ஊரில் சுமார 18 
மா்தஙேள் எனது கசளவ ம்தா்ரந்தது. அ்தன் 
பின்னர என்ளன மாத்தளை மாநேருககு இ -்
மாற்றம மசய்தாரேள். எனது ஓயவுமபறும 
ோலமவளை மாத்தளை நேரிகலகை கிைாம 
கசளவ அதிோரிைாே பணிைாற்றிகனன்.

கேள்வி:    அைச ஊழிைைாே இருநது ஓயவு 
மபற்ற நீஙேள் எவவாறு மாத்தளை மாநே-
ரில் ஒரு பிைபல்ைம வாயந்த வரத்தேைாே ஒரு 
க்தாட்த ம்தாழிலதிபைாே ஒரு சமூே கசளவ-
ைாைைாே எவவாறு உருவாகினீரேள்.

பதில்:    நான் ஏற்ேனகவ கூறிகனன். நான் 
பிறந்தது ஒரு வரத்தே குடுமபததில்.  எனது 
்தநள்தைார சதோரேன் என்ற மபைரில் 
்தனது வரத்தேத துளறளை ஆைமபிததிருந-
்தார.  நான் அைச ம்தாழிலில் இருநது ஓயவு 
மபறுமகபாது எனது ்தநள்தைாரும முதிை 
வைள்த அள்நதிருந்தார. அந்தநிளலயில் 
்தநள்தயின் வரத்தேத துளறளை மபாறுப்-
கபற்ே கவண்டிை ஒரு சூழல் ஏற்பட்து. 
அன்று நான் ்தநள்தயின் வரத்தேதள்த விைா-
பிகே மசயது க்தாட்த ம்தாழில் ேடடி்த-
ம்தாழில் என பல்வளே ம்தாழில்ேளை எனது 
மூல்தனதள்த மசலுததிகனன். அதில் நான்  
மவற்றி ேண்க்ன். இன்றும எனது அந்த 
மவற்றி ம்தா்ரநது மோண்க் மசல்கின்-

றது. இ்தற்மேல்லாம மூல ோைணம என் -
னி்ததில் ஒரு மோள்ளே இருககின்றது 
என்ளனப் மபற்ற மபற்கறாளையும ேல்வி-
ளைக ேற்றுத்தந்த ஆசாளனயும இன்றும 
நான் மதிதது ந்ககின்கறன். இளறவனின் 
உ்தவியும அருளும மபற்றாரேள் ஆசான்ே -
ளின் ஆசீரவா்தமும என்ளன உசச நிளலககு 
மோண்டு மசன்றுமோண்டிருககின்றது.

கேள்வி:    மாத்தளை 
மண்ணில் புேழ்பூத்த 
வரத்தே குடுமபததில் 
பிறந்த ்தாஙேள் ஏன் 
உஙேள் ேல்விளை 
ம்தா் ைாமல் அைச 
து ள ற ள ை யு ம 
அ்தன் பின்னால் ்தநள்த-
யின் வரத்தேத துளறளையும ம்தரிவு 
மசயதீரேள்.

பதில்:    உண்ளமயிகலகை  ேல்வி ேற்ே 
கவண்டும என்ற நிளறந்த ஆளச இருந்தது. 
எனது சிறுபிைாைம ம்தா்கேம வாசிப்பள்த 
மிேவும கநசிதக்தன். ்தமிழ் சிஙேை ஆஙகில 
மமாழி புத்தேஙேளையும நாளி்தழ்ேளையும 
க்தடிதக்தடி வாசிப்கபன். எனது கநாகேகம 
இந்த வாசிப்பின் மூலம ேல்வியின் உசசக -
ேட்ததிற்கு மசல்ல கவண்டும என்பது்தான். 
என்றாலும என்னால் அள்த ம்தா்ை முடிைா-
மல் எனது ேண்ேைால்  எள்தயும வாசிகே முடி-
ைாமல்  ம்த்ரநது வாசித்தால் ேண்ேள் மற்றும 
்தளலயில் மபரும வலிளை ஏற்படுததிைது. 
இ்தனால் எனது ேல்விளை இள்நிறுததி 
அைச ம்தாழிலில் ஈடுப் கவண்டி ஏற்பட-
்து. இதில் ஒன்று மடடும கூறகவண்-
டும. நான் ேல்விளை ம்தா்ரநது 
எவவைவு ்தான் உசசகேட்ததிற்கு 
மசன்றாலும ஐநது விைல்ேளுககுள் 
அ்ஙேப்பட் ஒரு குறிப்பிட் 
ம்தாளேளை என்னால் ஊதிை-
மாே மபற்றுகமோள்ை முடியும. 
அந்த நிளல மாறி நான் வரத -
்தேைாே மசைல்பட்்தன் ோை -
ணமாே இன்று நான் பல சமூே 
பணிேளில் ஈடுபடடு வருகின் -
கறன். அ்தனால் கிள்கேப்மபறும 
இலாபதள்தக மோண்டு  எந்தவி்த பாை-
படசமுமில்லாமல் சமூே பணிேளில் ஈடு-
மசயது வருகின்கறன்.

கேள்வி:    உஙேள் சமூே கசளவ பற்றி கூறுங-
ேள்.

பதில்:    எமது மாரகேமும எமது இளறதூ்த-
ரும கூறும ஒரு சிறிை உ்தாைணம உனது வலது 
ேைத்தால் மசயயும நல்ல ோரிைஙேள் இ்து 
ேைததுககு ம்தரிைாமல் மசயதுமோள் அதுகவ 
உனது நற்ோரிைஙேளுககு நல்ல பலாப -
லன்  என்று. அள்தத்தான் நான் ம்தா்ரநது 
அனுஷ்டிதது வருகின்கறன்.

கேள்வி:    உஙேளுககுரிை ோணிேளில் பல 
ஏளழ எளிை குடுமபஙேளுககு வீடுேளை நிர-
மாணிததுகமோள்ை ோணிேளை அன்பளிப்-

புச மசயதுள்ை்தாே கேள்விப்படக்ன். இள்தப்-
பற்றிக கூற முடியுமா?

பதில்:    நான் வரத்தே துளறயில் ஈடுபடடு 
நான் மோள்வனவு மசய்த பல க்தாட்ஙேள் 
ோணிேள் இருககின்றன. எனது மளனவியு-
்ன் மு்தலாவது புனி்த ஹஜ்ஜிககு ஆைத்த-
மாகும கபாது எனது மளனவிைாளை க்தடிவ-
ரும ஒரு மபண்மணி ்தனககு ஒரு இல்லதள்த 

அளமதது ்தருமாறு கவண்டிமோண்-
்்தற்கிணஙே ஹஜ்ஜஜூப் 

பைணததிற்கு முன்ப-
்தாேகவ குறிப்பிட் 
மபண்மணி உடப் 
மமாத்தம 18 குடுமபத-

தினருககு ோணிேளை 
அன்பளிப்புச மசயக்தன். 

அள்தத ம்தா்ரநது க்தசிை மீலாது விழா 
மாத்தளை நேரில் மோண்்ா்ப்பட் கபாது 
முன்னாள் இஸ்லாமிை ேலாசாை ைாஜாஙே 
அளமசசர  ஏ. எச. எம. அஸ்வரின் கவண்டு-
கோளுககிணஙே மாத்தளை நேருககு அண்-
ளமயில் சுமார இைண்்ளை ஏகேர நிலதள்த 
வழஙகி மீலாத கிைாமம எனப் மபைர சூடடி 
வழஙகி ளவதக்தன். இன்றும அதில் ம்தா்ரச-
சிைாே பைமபளை பைமபளைைாே மகேள் 
வாழ்நது வருகின்றாரேள். இவரேளை பாரக-
கும கபாது எனககு உண்ளமயிகல மனச -
சாநதி ஏற்படுகின்றது. இதில் நான் ைாருக -

கும பளறசாற்றிக மோள்ைாமல் வழஙகி 
வநக்தன். இன்றும எனது சமூேப் பணிேள் 
ம்தா்ரநது மோண்க் இருககின்றன.

கேள்வி:    இதுவளை சில ேருததுகேளை 
பகிரநது மோண்  ்்தாஙேள் ்தஙேளின் குடுமபம 
பற்றி கூறவில்ளலகை!

பதில்:    எனககு ஆறு குழநள்தேள் நான்கு 
மபண்ேள் இைண்டு ஆண்ேள். எல்கலாரும 
நன்றாே ேற்றுதக்தரந்தவரேள். என்ளன 
மபாறுத்தவளையில் எனது மபண் பிள்ளை-

ேள் எவரும ம்தாழில் புரிவ்தற்கு 
ஆளசப்வும இல்ளல அவரேளை 
ம்தாழில் மசயயுமபடி நான் அதிோ -
ைம மசலுத்தவுமில்ளல. இந்த நான்கு 
மபண்ேளில் மூத்த மபண் பிள்ளைளை 
ஒரு மபாறியிைலாைளையும இைண் -
்ாவது மபண் பிள்ளை ஒரு ்ாக -
்ளையும ஏளனை இைண்டு மபண் 
பிள்ளைேள் இைண்டு வரத்தேரேளையும 
திருமணம மசயதிருககின்றாரேள். அவரேள் 
எந்தககுளறயும இல்லாமல் இளறவனின் 
ஆசிைால் இனிக்த வாழ்நது வருகின்றார-

ேள். இைண்டு ஆண் பிள்ளேளில் 
மூத்தவர அவருககு இந்த சுவ-
நிவளசயின் முழுப்மபாறுப் -
ளபயும மோடுதது அ்தன் சேல 
அதிோைஙேளையும கிள்ககும 

வருமானதள்தயும அவருககே 
ளேைளிததுள்கைன். இைண்்ாது 

ஆண் பிள்ளை மாத்தளை ஆ்தாை 
ளவததிைசாளலயில் ஒரு விகே் 

ளவததிை நிபுணர அவரும ்தன்னுள்ை 
பணிேள் மூலம ளவததிை கசளவகைாடு 
சமூே கசளவயும இளணநது மசயதுகமோண்-
டிருககின்றார. எனகவ என்னுள்ை ஆறு 
குழநள்தேளும இன்றும எனது ேடடுக-
கோப்புககுள் இருநது இளறவனுககு மாறாே 
எள்தயும மசயைாமல் மபாருத்தான வழியில் 
கநரததிைான கசளவேளை மசயது வருகின்-
றாரேள். இதுவும எனககு ஒரு ஆதம திருப்தி-
்தான்.

கேள்வி:    மாத்தளை மண்ணில் சிறந்த சமூ-
ேப்பணியில் ஈடுபடடிருகேக கூடிை ்தாஙேள் 
இன்ளறை எமது சமூேததிற்கும நாடடு மகே-
ளுககும மசால்லும விகே் மசயதி என்ன?

பதில்:    நான் படித்ததும ம்தாழில் புரிந-
்ததும வரத்தேத துளறயில் ஈடுபட்து-
மமல்லாம மபருமபான்ளம சிஙேை ்தமிழ் 
முஸ்லிம மகேகைாடு ்தான். நான் ேல்வி-

ேற்கும ோலததில் சிஙேை ஆசான்ேளி்ம 
சிஙேை மாணவரேளு்ன் ேல்விப் பணியில் 
ஈடுபட் கபாம்தல்லாம இனவா்தம என்ற 
ஒன்று இருகேவில்ளல. இன்று ்தளலளை 
ம்தாட்ால் இனவா்தம ளேளை நீடடினால் 
இனவா்தம ோல்ேளை நேரததினால் இனவா-
்தம. இனவா்தம ஓஙகி சமூேஙேளுககிள்கை 
பிைவு ஏற்படடுள்ைது. இக ோலேட்ததில் 
நாம ஒருவளைமைாருவர புரிநது இ்தை இனங-
ேளுககும ம்தஙேளுககும மதிப்பளிதது விட-
டுகமோடுககும மனப்பான்ளமயு்ன் வாழ்ந-
்தால் இநநாடடில் எமககு நீண்் பைணதள்த 
ம்தா்ை முடியும. இதுவளை ோலமும நாம 
அள்தகை ம்தா்ரநக்தம, இனிகமலும 
அள்தகை  ம்தா்ை கவண்டும. நாடடில் 
ஆடசிேள் வைலாம மறலாம இந்த ஆடசி-
ேள் என்றும நிளலைானளவ அல்ல. எனகவ 
நாடடில் சகோ்தைததுவமும சமததுவமும 
என்றும நிளலைானது இந்த மூல மநதிைதள்த 
புரிநது நாம மசைற்படுகவாகமைானால் எமது 
வாழ்வில் எந்தவி்தமான ்தாழ்வும ஏற்ப்ாது 
என்பள்த எமது சமூேஙேள் உணை கவண்டும. 
இதுகவ எனது ஆளச.

சமூகப் பணியாளர் அப்துல் சத்ார் முஹம்மது வசீர்

சுமார் அரை நூற்ாண்டு காலத்துக்கு
மமலாக மாத்்தரை மாவட்டத்தில் 
்தமிழ், சிஙகை, முஸ்லிம், கிறிஸ்்தவ 
மக்களுக்கு இனம்த மவறுபாடுகள் 
மறறும் அைசியல் மவறுபாடுகளுக்கு
அபபால் பபாதுநல மேரவகளில் 
ஈடுபடடு விமே்டமாக கல்வித்துர்க்கும் 
விமே்ட ம்தரவகளுக்குரிய 
குழநர்தகளுக்கும் ்தனது 90 வயர்த 
்தாண்டியும் இன்றும் துடிபபு்டன் 
ேமூகபபணிகளில் ஈடுபடடு வரும் 
மத்திய மாகாணத்தில் எழில் 
பகாஞ்சும் மாத்்தரை மண்ணில் 
பி்ந்த அபதுல் ேத்்தார் முஹம்மது 
வசீர் உ்டனான மநர்முகம்.

சக�ோதரத்துவமும் சமத்துவமுகம
என்றும் நிலையோனது

நேர்காணல்: 

எம். எஸ். எம். மசகாஹிம் 
உக்குவளை விநேட நிருபர     

ஆற்றுைண் அகழ்வு இயற்மக வள 
அழிவினுமைய மூல கா்ரணைா -
கும். ஆற்றுபெகுதிகளில் இைம் -

பெறும் ைண் அகழ்வு ஆற்றுபெ்ரபபிமை 
அதிகளவில் ஆழபெடுத்துவத�ாடு அங்கு 
வாழும் உயிரகளின் வாழ்க்மக வடைத்ம� -
யும் ொதிபபுக்குளளாக்குகிறது. தைலும் 
ஆற்றினுமைய இரு கம்ரகளும் அகலைாக் -
கபெடுவ�ால் பவளளநீர ெயிர நிலங்கமள 
ஊடுருவி ெயிர நிலத்தின் �்ரத்ம�யும் 
ொதிபபுக்குடெடுத்துகிறது. இவவாறுஆற் -
றுைண் அகழ்வு, அது சார்ந� வளங்கமள 
ைடடுைன்றி ஏமைய வளங்கமளயும் ொதிப -
புக்குடெடுத்துகிறது எை ப�ன்கிழக்குப ெல் -
கமலக்கழக புவியியல் பீை புவியியல் துமற 
தெ்ராசிரியர எம்.ஐ.எம்.கலீல்,   திைக்ரன் 
வா்ரைஞசரிக்கு அளித்� தேரகாணலில் தைற் -
கண்ைவாறு ப�ரிவித்�ார. அவருைைாை 
தேரகாணல் வருைாறு.

தகளவி : ெசுமைப பி்ரத�சங்கமள ொமல-
வைைாக்கும் பசயற்ொடுகள ஆத்ராக்கியைா-
ைமவயா?

ெதில் : ெசுமைப பி்ரத�சங்கமள ொமல-
வைைாக்கும் பசயற்ொடுகள ஆத்ராக்கிய-

ைற்றமவ. ெசுமை முமறமை 
எைபெடுவது, சூழலில் 
காணபெடும் �ாவ்ரத்ப�ா-
குதிகள ைற்றும் அ�மைச் 
சார்ந� இயற்மக நிலத்ப�ா-
குதிகள சூழலுைன் பகாண்-
டுளள இமைத் ப�ாைர-
பிமை உளளைக்கிய 
ப�ாகுதிமய குறித்து 
நிற்கிறது. எம் ோடமை 
பொறுத்�வம்ரயில் மிகப-
பெரிய ெசுமைத் ப�ாகுதி-
யாக காடுகள காணபெடுவ-
த�ாடு புல் நிலங்கள, 
க ை ற் க ம ்ர த ய ா ்ர 
ெ சு ம ை த் -

ப�ாகுதிகள, ஈ்ர நில ெசுமைத்ப�ாகுதிகள, 
விவசாய ெசுமைத் ப�ாகுதிகள, ஏமைய 
ெசுமைத்ப�ாகுதி எை ெ்ரவிக் காணபெடுகி -
றது.

ெசுமைப பி்ரத�சங்கள சூழல் 
ைாசமைமவ �டுத்�ல், ைமழமயப பெற 
துமண பசய�ல், புயல் சூறாவளிகளின் 
�ாக்கத்ம�க் குமறத்�ல், உயிரப ெல்வமக -
மைமயப ொதுகாத்�ல், ைண்  வளத்ம�ப 
ொதுகாத்�ல், �ம்ரக்கீழ் நீர வளத்ம�ப 
தெணு�ல், பவளளப பெருக்மகக் கடடுப -
ெடுத்�ல், ைானிைத் த�மவகமளப பூரத்தி 
பசய�ல் எை ெல்தவறு முக்கியத்துவங் -
கமள பகாண்ை�ாக அமையபபெற்றுளளது. 
இன்மறய காலகடைத்தில் ெசுமைப பி்ரத�-
சங்கள திடைமிைபெடை முமறயில் ொமல 
நிலங்களாக ைாற்றியமைக்கபெடுகின்றை. 

இவவாறு ொமல நிலங்களாக ைாற்ற -
முறுவதிைால் புவி பவபெைமை-
�ல், வ்ரடசி, விம்ரவாை குடித் -
ப�ாமக வளரச்சி, ேகரும் விலங்கு 
தவளாண்மையில் அதிகம் �ங்-
கியிருத்�ல், ஒழுங்கற்ற நிலப-
ெயன்ொடு தொன்ற கா்ரணிகள 

பசல்வாக்குச் பசலுத்துகின்றை. 
இவவாறாை பசயன்முமறமய 
கடடுபெடுத்துவ�ற்காக தகாம்-

ெதைஜன் (பைன்ைாரக்), ஆம்ஸ்-
ைரைாம் (பே�ரலா்நது), ஸ்பைாக்-

த�ாம் (சுவீைன்) தொன்ற ேக்ரங்கள 
ெசுமை முமறமயப தெணியவாறு 

அமைக்கபெடடுளளை.
தகளவி : வளங்கள ெயன்-

ெடுத்�பெை தவண்டி-
யமவ அ�ற்காக 

கண்மூடித்�ைைாக சூமறயாைபெடுவம� 
ஏற்றுக்பகாளள முடியுைா?

ெதில் : வளங்கள கண்மூடித்�ைைாக 
சூமறயாைபெடுவம� ஒருோளும் ஏற்றுக் -
பகாளள முடியாது. ேம் ோடடில் ைடடுைன்றி 
முழு உலகத்திலும் ைனி� சமு�ாயத்தின் 
விருத்திக்கும் த�மவக்கும் வளங்கள இன் -
றியமையா� பசாத்துக்களாக காணபெடுகின் -
றை. கனிப பொருள வளம், காடடு வளம், 
ைண் வளம், நீர வளம், கைல் வளம், விலங்கு 
வளம், ைனி� வளம் எை வளங்கமள ொகுெ-
டுத்� முடியும். ைனி�ன் �ன்னுமைய ப�ாழி -
நுடெ அறிமவப ெயன்ெடுத்தி �மைகமள 
அகற்றி வளங்களின் உச்ச ெயமைப பெற்-
றுக்பகாளகிறான். இன்மறய உலகில் அதி -
கரித்துச் பசல்லும் சைத்ப�ாமகயிைால் 
வளங்களின் ெயன்ொடு அதிகரித்�துைன் 

வளப ெற்றாக்குமறக்கும் முகங்பகாடுக்க 
தவண்டிய சூழ்நிமலயும் உருவாகியுளளது.

வளபைான்றிமை மிமகயாகப ெயன் -
ெடுத்துவ�ால் எதிரொ்ரா� சூழலியல் 
பி்ரச்சிமைகள, சடுதியாை வளபெற்றாக் -
குமற தொன்ற �ாக்கங்கள ஏற்ெடுவத�ாடு 
சமூக ைற்றும் அ்ரசியல் ரீதியாை மு்ரண் -
ொடுகளும் த�ாற்றுவிக்கபெடுகின்றை. 
இலங்மகமயப பொறுத்�வம்ரயில் ைண் -
ணகழ்வு, முருமகக் கற்ொமறகள அழிக் -
கபெைல், கைல் வாழ் உயிரிகள அழிக் -
கபெைல் தொன்ற வழிமுமறகளினூைாக 
வளங்கள சூமறயாைபெடுகின்றை. இவற் -
றிமை �டுபெ�ற்கு அ்ரசாங்கம் ெல்தவறு 
வழிமுமறகமள மகயாளுகின்ற தொதிலும் 
ைக்கள அவற்றிமை கமைபபிடிக்கின்ற -
ை்ரா ? என்ெது ச்நத�கத்திற்குரிய விையம் 
ஆகும்.

தகளவி : காலநிமல ைாற்றங்கள எவவா -
றாை பின்ைணியில் ஏற்ெடுகின்றை?

ெதில் : காலநிமல ைாற்றம் சூழலின் ஒரு 
அடிபெமைப ெண்ொகும். புவியின்  ெனிக் -
கடடியாற்றுக் காலத்திலிரு்நது இன்மறய 
ேவீை ப�ாமலத்ப�ாைரபு யுகம் வம்ர இது 
நிகழ்்நது வருகிறது. 

காலநிமலயில் ைாற்றத்ம� ஏற்ெடுத் -
தும் பி்ர�ாை கா்ரணிகளாக எரிைமல 
பவடிபபு, இயற்மக அைரத்�ங்கள, காை -
ழிபபு, அதிகளவிலாை இ்ரசாயை உ்ரப -
ொவமை, விவசாய ேைவடிக்மககள, 
தொக்குவ்ரத்து, உயிரச்சுவடடு  எரிபொ -
ருள �கைம் தொன்றமவ காணபெடு -
கின்றை. காைழிபபு, நீரின் மி�மிஞசிய 
ொவமை, நீம்ர அதிகளவு உறுஞசும் 
ெயிர வமககள ெயிரிைபெைல், நீம்ர 
தசமித்து மவக்காமை, சைத்ப�ாமக அதி -
கரிபபு தொன்றை வ்ரடசிக்குரிய பின்ைணி 
கா்ரணிகளாகும்.

தகளவி : காைழிபபு, கிறவல் ைற்றும் ஆற் -
றுைண் அகழ்வு தொன்றவற்றிைால் சுற்றுச் 

சூழல் எவவாறாை ொதிபபுக்கமள எதிர 
தோக்கும் எை கருதுகின்றீரகள?

ெதில் : காைழிபபு, கிறவல் ைற்றும் ஆற்று 
ைண் அகழ்வு தொன்றமவ சுற்றுச்சூழலில் 
மிக தைாசைாை ொதிபபுக்கமள ஏற்ெடுத் -
துகின்றது. ைனி� �மலயீடடிைால் இயற் -
மகக் காடு இயல்ொை �ன்மைமய இழ்நது 
வருகிறது. 

காடுகள அழிக்கபெடுவ�ால் ைண்வ-
ளம் ொதிபெமை�ல், புவி பவபெைமை -
�ல், உயிரப ெல்வமகமை அழிவமை�ல்,  
ொமலவைைா�ல், இயற்மகச் சைநிமல 
ொதிபெமை�ல் தொன்ற சூழலுக்கு ொ�க 
விமளவுகமள ஏற்ெடுத்துகின்றை. கிறவல் 
ைற்றும் ஆற்றுைண் அகழ்வு நிலத்ம� உவர 
�ன்மையமையச் பசயவதுைன் குடிநீரத்�ட-
டுபொடமையும் ஏற்ெடுத்துகிறது. நிலக்கீழ் 
நீரிமை குமறவமையச் பசய�ல், பவளளப 

பெருக்மக ஏற்ெடுத்�ல், கண்ைல் �ாவ்ரங்கள
அழிவமை�ல், உயிரபெல்வமகமை அழி -

வமை�ல் தொன்ற சூழலியல் �ாக்கங்கமள -
யும் ஏற்ெடுத்துகிறது.

தகளவி : ஆற்றுைண் அகழ்வின் தொது 
ஏமைய வளங்களும் அழி்நது தொவம� 
எவவாறு ொரக்கின்றீரகள?

ெதில் : ஆற்றுைண் அகழ்வு இயற்மக வள 
அழிவினுமைய மூல கா்ரணைாகும். ஆற்-
றுபெகுதிகளில் இைம்பெறும் ைண் அகழ்வு 
ஆற்றுபெ்ரபபிமை அதிகளவில் ஆழபெ -
டுத்துவத�ாடு அங்கு வாழும் உயிரிகளின் 
வாழ்க்மக வடைத்ம�யும் ொதிபபுக்குள -
ளாக்குகிறது. 

தைலும் ஆற்றினுமைய இரு கம்ரக -
ளும் அகலைாக்கபெடுவ�ால் பவளளநீர 
ெயிர நிலங்கமள ஊடுருவி ெயிர நிலத்தின் 
�்ரத்ம�யும் ொதிபபுக்குடெடுத்துகிறது. 
இவவாறு ஆற்றுைண் அகழ்வு, அது சார்ந� 
வளங்கமள ைடடுைன்றி ஏமைய வளங்க -
மளயும் ொதிபபுக்குடெடுத்துகிறது.

                         (28ஆம் ெக்கம் ொரக்க)

உயிரிகளின் வாழ்க்க வட்டத்தை 
பாதி்ககும் ஆற்றுமண் அகழவு
தென்கிழக்குப் பல்்ளைக்்ழ் புவியியல் துளை 
நபரகாசிரியர எம்.ஐ.எம்.்லீல்

ஆறறுமணல் களுகஙரக, 
கைனி கஙரக, மகா ஓயா நதிகள் 
உடப்ட மட்டக்கைபபு பகுதிகளில் 
கூடு்தலாக அகழபபடடு வருகி்து. 
அதிகரித்்த ஆறறுமண் 
அகழ்வினால் ஆறறினுர்டய 
நீர் வறறி குடிநீருக்கான 
்தடடுபபாடுகளும் காலபமபாக்கில் 
ஏறப்ட வாய்பபுள்ைது. அைே 
நிறுவனஙகள் மிக இறுக்கமான 
ேட்ட திட்டஙகரை கர்டபபிடித்து 
ேட்டவிமைா்த மணல் அகழ்வில் 
ஈடுபடும் நபர்களுக்பகதிைாக 
தீவிை ந்டவடிக்ரக 
முன்பனடுபபர்த க்டரமயாகக் 
பகாள்ை மவண்டும்.
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ஏறுபவய்யிலில் ஹாய் எளயம்பி 
மையில் எமையயா எடுத்துக் 
பைாண்டு வருகிறான். ஹாய் எள -

யம்பிக்கு வயது அம்ெமைத்ைாண்டி -
னாலும் அவன் என் குடும்ெ நண்ென் 
ைாமையிலும் ைமையிலும் என் வீட் -
டிற்கு வந்து, என்யனாடும் என் ைமனவி 
ைக்ைளுடனும் ைன் வாய்க்கு வந்ைமை -
பயல்ைாம் யெசி சிரித்து ைகிழ்ந்து 
விட்டு யொவது அவன் ெழக்ைம் 
அவமன எல்யைாரும் பைாஞ்சம் மெத் -
தியம் என்று கூறுவாரைள். ஆனால் என் 
ைமனவி ைக்ைள் அவயனாடு அன்பும் 
ொ்சமும் நிமறந்ை ஒரு ைனிைனாை 
நிமனத்து ெழகுவாரைள். அவனும் அப -
ெடித்ைான் என் ைமனவியயாடும் ைக்ை -
யளாடும் ெழகுவான்.

"என்்ர வாபொ ைடபைல்ைாம் மீன்ை -
துமிது பைாள்ளுது... வடிவன் யைாணி -
லுக்கும் வயி்ரன் யைாணிைளுக்கும் கீரிப -
ொடுைள் ெட்டுக் கிடக்கு... எல்ைாத் 
யைாணிைளும் ைடலுக்குள்ளைான்கி -
டக்கு. ைடலும் பைாழந்ைப புள்ள 
ைாதிரி இரிக்கு... ைடற்ைம்ரபயல்ைாம் 
ஆட்ைளைான், அஞசிதிரியிறானுைள். 
எங்கிட வடிவன் யைாணி ைண்டயல், 
என்னப ொைதுப யொட்டு இந்ை மீனத் -
ைந்ைாரு ைாமழ ை்ரத்திக்கு கீழ் நிண்ட 
பொம்புளயளுக்கும் கூடயிை பைாண் -
டந்து, குத்துப புடிச்சி நிமறய அள் -
ளிக்கு யொட்டாரு... ஊப்ரல்ைாம் 
ைடக்ைம்ரயிைைான் கிடக்கு யைாணிைள் 
ைடலுக்குள்ளிருந்து ைம்ரயயறுவதும், 
ைம்ரயிலிருந்து ைடலுக்கு யொவது -
ைாை இருக்கின்றன... ைடல் எல்ைாம் 
ைலியாண ஊடுைாதிரித்ைான் பைடக்கு 
என்று கூறியெடி பைாண்டு வந்ை மீமன 
என் ைமனவியுடன் பைாடுத்து விட்டு 
சிரிக்கிறான். 

ஹாய் எளம்பிய ப்சாந்ைபைன்று 
ப்சால்வைற்கு யாருமில்ைா ஒரு 
அநாமை. ப்சால்ைப யொனால் நாங்ைள் -
ைான் அவனுக்கு எல்ைாம். அவபனாரு 
அ்ரபமெத்தியம் என்று ஊரில் யெ்ர -
டுத்ைதினால் யாரும் அவமன திருை -
ணம் ப்சய்யவிரும்ெவில்மை. இப -
பொழுது, என் வீட்டு யவமைைமளப 
ொரத்துக் பைாண்டு என்யனாடுைான் 
இருக்கிறான். என் குடும்ெம் என்றால் 
அவனுக்கு உயிர "ை்ரவமைச் சூடல் 
ைறிக்கு நல்ைாரிக்கும். ைாங்ைா பவச்சி 
ொைாணம் ைாச்சினா, ஒ்ரைபச் ய்சாறு 
கூடத்திங்ைைாம்... சும்ைா இரிக்கிற 
நிங்ை, ைடக்ைம்ரக்கு ஒழுபபுளம் 
யொயிற்று வாங்ைள். என்றதும் என் 
ைமனவி, ஹாய்! கூட்டிக்கு யொய் 
வா..." என்று ப்சால்லி விட்டு, குசினிக் -
குள் யொகிறாள். 

என் பின்னால் ெடுத்துக்கிடந்ை 
பூமன ைத்திக்பைாண்டு இருக்கிறது. 
"இஞ்ச, எழும்பிக்ைந்து இந்ை ைண்ணிச் 
ய்சாத்ை திண்டு யொட்டு யொங்ை... 
யைங்ைாபொலும், இலுமிச்்சம் ெழமும் 
பவச்சிரிக்ைன் நல்ைா பநாறுங்ை ை்ரச் -
சிக் குடிங்ை..." குசினிக்குள் யொன 
ஹாய் கூட அவ்ச்ரபெடுத்திறான் "ங்... 
பைதியா எழும்பிக்ைாங்ை... எனக்கும் 
ப்சரியா ெசிக்கிது" என்று ஹாய் கூப -
பி்ரறான். நான் குசினிக்குள் யொகும் 
யொது, என் வீட்டுப புமனயும் 

பின்னால் ைத்திக் பைாண்டு வருகி -
றது. இளஞசூரியன் சிரிக்கிறது. என் 
வீடும் ைடற்ைம்ரயயா்ரம்ைான்; ைாமைச் 
ய்சாற்மற ்சாபபிட்டு, ஹாயயாட” 
ைடற்ைம்ரக்குப யொகியேன்.

எங்ைள் ஊர வங்ைக் ைடல், குளம் 
யொல்கிடக்கிறது. ைடல் 
அமைச் ்சபைம் ஓயாைல் 
யைட்கும் யொது, ைடற் -
ைாற்று, ைடயைா்ரத் -
தில் நிற்கும் இ்ராவண 
மீம்சமயத் ைடவிச் 
சிரிக்கிறது. ைடற்ைம்ர 
ைலியாண வீடுயொல் 
இருக்கும் யொது, என் ெக் -
ைத்து வீட்டு அத்துறசூல் 
மீன் கூமடமயச் சுைந்து 
பைாண்டு யொகிறான்.

அத்துறசூலும், ஹாய் எள -
யம்பியும் நல்ை நண்ெரைள், 
எனக்கும் கூடத்ைான். 

"ஹாய் எங்ை யொன? 
ைம்பிமயயும் கூட்டிக்கு 
வந்து இந்ை வைய இழு.... 
அண்ணா ொரு! ைண்டயல் 
வைய இழுக்ைச் ப்சல்லி, 
்சாலுவயக்ைாட்டி ைத்தி -
றான் என்று ை்ரத்ைண்டயல் 
ைாயிறான். ்சட்டுப ெண்ணி 
வாங்ை பைாஞ்சம் உ்சா்ராப 
புடிங்ை" என்று ை்ரத்ைண்ட -
யல் ைம்ைது கூறிக்பைாண்டு 
வை இழுபெவரைமள 
உ்சாரெடுத்திக் பைாண்டிருக் -
கிறார. ைய்யத்தீன் அபொ 
வமைக்ைாமைப பிடித்து.

" ஏ ய ை ய ை ா ம் . . . 
ஓயவாயைம்... ஏைடி 
ஏைம்.. ஏைச்சிைாைாய்..."

்ராைபைடுத்து அம்ொச் 
ப்சால்லி மீனவரைமள 
உ்சாரெடுத்திக் பைாண்டி -
ருக்கிறார. ை்ரத்ைண்மட -
யல் ைம்ைது, ைம்யெய்! 
கீரிக்கிள, ைதிச்்சைாதிரி 
கிடக்கு... எதுக்கும் வாடிக் -
குள்ள யொய் நம்முட 
ைடிைாங்கிய எடுத்துக்கு 
வாங்ை" என்று ப்சால்லிக் 
பைாண்டு வை இழுக்கும் 
மீனவரைமள உ்சார ெடுத் -
திக் பைாண்டிருக்கிறார. 
ை்ரத்ைண்மடயல் ைம்ைதின் 
ஆமணமய சி்ரயைற்று 
ைடிைாங்கிய எடுத்து வ்ர 
அைைது ஓடுகிறான். ஏறு -
பவய்யில் சினத்துக் பைாண்டிருக்கிறது. 

ஹாய் எளயம்பி ைய்யதீன் அபொ -
யவாடு ய்சரந்து அம்ொச் ப்சால்லி 
வமைமய இழுத்துக் பைாண்டிருக்கி -
றான். அவன் ெக்ைத்தில் ைய்யதீன் அப -
ொவின் யெ்ரனும் வமை இழுக்கிறான். 
ைய்யதீன் அபொவின் மூத்ை ைைளின் 
ைைன்ைான், ைஸ்ரத்தின் ைா்ரணைாை 
வமை இழுக்ை வந்திருக்கிறான். ைய்ய -
தீன் அபொவின் ைருைைன் சின்னவயதி -
யையய ை்ரணத்து விட்டைால், ைைமள -
யும் யெ்ரபபிள்மளைமளயும் இவரைான் 
ைவனித்துக் பைாண்டு வருகிறார. 
ைய்யதீன் அபொவின் யெ்ரன் நல்ை 

பைட்டிக்ைா்ரன். இந்ை வரி்சம், இன்ஜி -
னியர ெடிக்ை ொஸ ெண்ணி, ைண்டி 
யூனிவசிற்றிக்கு யொை இருக்கிறான். 
பெருமையய இல்ைாை பொடியன். ைய் -
யதீன் அபொைான் அவரின் ெஞ்சானும் 
குஞசுைமளயும் ஒரு ைளபமில்ைாைல் 
ொரத்துக்கு வாறார. இந்ை அநாமைை -
ளுக்கு அல்ைாஹைான் எல்ைாத்துக்கும் 
யொதுைானவன். 

ைடற்ைம்ரபயல்ைாம் ஒய்ர ஆ்ரவா்ர -
ைாக்கிடக்கிறது. வடிவன் யைாணில், 
மீன் ொட்யடாடு ைம்ரயயறுகிறது. மீன் 
ைடிமய ைம்ரயயற்றி விட்டு, மீனவர -
ைள் யைனீர குடிக்ை யாக்கூபபின் யைனீர 
ைமடக்கு யொகின்றனர. சிை மீனவர -
ைள் ைடியில் கிடக்கும் மீன்ைமளக் 
கூமடைளில் அள்ளி எடுத்து, ைடற் -
ைம்ரக்குருத்து ைணலில் கும்ெைாய் 
குவிக்கின்றனர. ைய்யதீன் அபொவின் 
யெ்ரன், வடிவன்யைாணி வாடிக்குள் 
யொய் இருக்கிறான். சூரியன் ஆயவ்ச -
முற்று பைாதிக்கிறான். அபபொழுது, 
வடிவன் யைாணில் ைண்டயல், பூரிப -
யொடு யைாணிலிருந்து இறங்கி வந்து, 

மீன் கும்ெங்ைமளப ொரத்து ்ரசித்துக் 
பைாண்டு மீன் வியாொரிைமள யநாட் -
டமிடுகின்றார. வியாொரிைள் மீன் கும் -
ெங்ைமள யநாட்டமிட்டுக் பைாண்டு 
ஒருவருக்பைாருவர யெசிக் பைாண்டி -
ருக்கின்றனர.

சூரியன், உச்சிமயத் பைாட்டு விட்ட 
இறுைாபபில் சிரிக்ை ஹாய் எளயம்பி -
யும் நானும், ெைல் ்சாபொட்டுக்ைாை 
வீட்டிற்கு யொகியறாம். எங்ைமளத் 
பைாடரந்து ைய்யதீன் அபொவும் அவர 
யெ்ரனும் வருகிறன்றார.

மீனவரைள் ைடற்ைம்ரயிலிருந்து 
பவளியயறுவமைக் ைண்ட ை்ரத்ைண் -

டயல் "யந்ரத்யைாட எல்ைாரும் வந்து 
ைாயி்ர வையள ஏத்திப யொட்டு, ைட்டி -
ைள எடுத்து யைாணிை மூடிரிங்ை" என்று 
கூறி, மீன் கும்ெத்ைடியில் யொகிறார. 
ைடலில் யைாணிைபளல்ைாம் ைம்ரயயறி 
விட்டன. ைடல் ைாற்று அமைதியாை 
விசிக் பைாண்டிருக்கிறது. அமைைள் 
எழும்பி, ைம்ரயில் அடித்து ைடலின் 
ஆளுமைமய ெமற்சாற்றிக் பைாண்டி -
ருக்கின்றன.

ைாமைச்சூரியன் ைஞ்சளாகிவிட் -
டான். மீனவரைள் வந்து, யைாணிைளில் 
வமைைமள ஏற்றிக் பைாண்டிருக்கின் -
றனர. ைய்யத்தீன் அபொவும் ஹாய் 
எளம்பியும் வந்து, வமைைமள ஏற்றிக் 
பைாண்டிருக்கின்றனர. ைடற்ைாற்று 
இைைாை யெசிக் பைாண்டிருக்கின்றது. 
ைடல் அமைதியாைக் கிடக்கிறது. மீன -
வரைள் சுறுசுறுபொை வமைைமள 
யைாணில்ைளில் ஏற்றிக் பைாண்டிருக் -
கின்றனர. வடிவன் யைாணி வாடியில் 
பைாங்கும் ைடல் ைாம்புைள், ைடற்ைா -
யறாடு யொட்டியிட்டுக் பைாண்டிருக் -
கின்றன.

வமை ஏற்றிக் பைாண்டிருக்கும் ைய் -
யதீன் அபொவிடம் "அய்யாயெ்ரன் வ்ர -
வில்லியா?" என்று ஹாய் யைட்கிறான். 
"இல்ை, பைாஞ்ச யந்ரத்ைாை வறைாை 
ப்சான்னான். 

இபெ ப்ரண்டு புள்ளயளுக்கு ெடிப -
பிக்ைான்; வருவான்..." என்று கூறி -
விட்டு நீண்டபைாரு பெருமூச்ம்ச 
ைய்யதீன் அபொ விடுகிறார. ைவமை -
யில் ைவிக்கும் ைய்யதீன் அபொவிடம் 
"யெ்ரன் யொறத்திக்குரிய யவமைபயல் -
ைாம் ப்சஞசிரிங்ைளா?" எனறு நான் 
யைட்கியறன். அவர என் யைள்விமய 
எதிரொரத்திருந்ைவர யொல் "ைம்பி! 

அதுைான் பெரிய ைவையக்கிடக்கு, 
புள்மளக்கு உடுபபும் வாங்ைணும் புத் -
ைைமும் யவணுபைண்டு ப்சான்னான். 
ைண்டிக்கு யொையிம்மையிை ஒருைம்ெ -
டியும் இல்ை... அந்ை அநாமைக்கு அல் -
ைாைான் ஒைவி ப்சய்யணும்" என்று ைய் -
யதீன் அபொ பெருமூச்சு விடுகிறார. 
அபபொழுது ஹாய் எளம்பி "அபொ 
நம்முட யைாணில் இருபபுக்ைாசிை, 
பைாஞ்சம் ைாசி ை்ரச் ப்சல்லி யைழுைா" 
என்று கூறுகிறான். அைற்கு நானும் 
ஆ்ரவு பைாடுக்கியறன். வமைைள் 
எல்ைாம் யைாணிைளில் ஏற்றிவிட்டு, 
மீனவரைள்வாடிக்கு யொகின்றனர. 
ைடல் ைாம்புைள் ைாற்யறாடு ஜீவை்ர -
ணப யொ்ராட்டமிட்டுக் பைாண்டிருக் -
கின்றன. ை்சண்மடயாகி விட்டது.

வடிவன் யைாணி மீனவரைபளல்ைாம் 
குதுைைைாை யெசிக்பைாண்டிருக்கின்ற -
னர. மீனவரைளின் ைாசிக் ைணக்குைமள 
ைண்டயலும் ைணக்ைபபிள்மளயும் 
ஒழுங்ைாைப ொரத்து பிரித்துக் பைாண் -
டிருக்கின்றனர. யைனீர ைமடக்ைா்ரன் 
யாக்கூப, வறுத்ை ைச்்சான் பைாட்மட 

சுறுள்ையளாடு வந்து, மீனவரை -
ளுக்கு பைாடுத்து விட்டு, மீன -
வரையளாடு குந்திக் பைாண்டி -
ருக்கின்றான்.

அபபொழுது ைய்யதீன் 
அபொ, ைணக்குப ொரைதுக் 
பைாண்டிருக்கும் ைண்மட -
யலிடம் ஒரு ைடிைத்மைக் 
பைாடுத்து விட்டு அமைதியாை 
நிற்கிறார. மீனவரைள் எையைா -
ரும் அமைதியாை இருக்கின்ற -
னர. ைய்யதீன் அபொ எங்கிட 
யைாணில் வமைமய இவவ -
ளவு சிறபொை வளரத்து விட 
மிச்்சம் ைஷ்ரபெட்ட ைனி்சன். 
அவர்ர யெ்ரன்ட ெடிபபுக்ைாை 
எங்ைளிடம் பைாஞ்சம் ைாசி 
யைட்டு, உைவி ப்சய்யச் ப்சால் -
கிறார. என்னப பொறுத்ை 
வ்ரயில் இது எங்ைட ைடமை. 
ஒரு மீனவன்ட புள்ள இன்ஜி -
னிய்ராைப ெடிபெது எங்ைளுக் -
பைல்ைாம் ஒரு பெருமை" 
என்று ைண்டயல் ப்சால்லி 
முடிபெைற் கிமடயில் ெங்கிக் 
ைாசிக்ைாைக் ைாத்துக் பைாண்டி -
ருந்ை மீனவரைள் எல்யைாரும் 
ஒருமித்ை கு்ரலில் "ைய்யதீன் 
அபொக்கு, எங்கிட யைாணி 
இருபபுக்ைாசிை இருந்து அம் -
ெைாயி்ரம் ரூொவ எடுத்துக் 
குடுங்ை... எங்கிட மீனவன்ட 
ைைனும் ஒரு இன்ஜினிய்ராைப 
ெடித்து வ்ரட்டும்" என்று கூறு -
கின்றனர. 

ைய்யதீன் அபொ ைகிழ்ச்சி -
யில், ைன்மனயய ைறந்து நிற் -
கிறார. ைடல் ைாற்று, ைடல் -
ைாம்பு ையளாடு யைலி ப்சய்து 
பைாண்டிருக்கின்றது. 

ைணக்ைபபிள்மள ெங்கு 
ைாசிைமள ஒழுங்ைாை பைாடுத் -
துவிட்டு பெருமூச்சு விடு -
கிறார. ைனிை யநயத்தின் 
ெண்புைமளயும் சிறபபிமன -
யும் அமைைள், ்சத்ைமிட்டு 
ைம்ரயில் ்சத்தியம் ப்சய்யும் 
யொது, ைடல் ைாற்று அமை -
தியாை வீசிக்பைாண்டிருக்கி -
றது. அபபொழுது முத்ைக்கீன் 

ெள்ளிவா்சல் யைாதின் கித்திரமுைம் -
ைட் ைஃரிபபுக்குரிய அைாமன விடு -
கின்றார. நன்றாை ை்சன்மடயாகி விட, 
ைடற்ைம்ர பவறிச்ய்சாடிக்கிடக்கிறது 
நானும், ஹாய் எளயம்பியும் ைய்யதீன் 
அபொவுடன் ைடற்ைம்ரமய விட்டு 
பவளியயறிக் பைாண்டிருக்கின்யறாம். 

முத்ைக்கீன் ெள்ளிவா்சல் ைய்யத்து 
புட்டிலுள்ள ஆைை்ரத்திருந்து, வக் -
குபெணபைான்று ைத்திக் பைாண்டிருக் -
கின்றது.

எஸ். முத்துமீரான் ...?

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல :12

இடமிருந்து வைம்  

(1) ஓவியம்.   

(5) ைந்மை.  

(7) மைைானம்.  

(8)  யைாலில் ைாணபெடும் ப்சாறி யொன்ற யநாயினால் ஏற்ெடும் 

நிமை.     (திரும்பியுள்ளது)  

(9) சுவடு.  

(10) இது ஒரு நாட்டியம்.  

(12) சூளும்ர  

(13) குளிரைாைத்தில் இது உண்டு.   

(14) ஆைாயம். (குழம்பியுள்ளது)  

(16) இது ஓர இ்ராைம்.   

(19) யொமை ைரும் ொனம். (திரும்பியுள்ளது)  

(20) தித்திபபு, இனிபொனது.  

(22) இதுவும் ஒருவமை யநாய். (திரும்பியுள்ளது)  

யைலிருந்து கீழ்  

(1) எண்ணம்.   

(2) உறுதி.  

(3) ைன்ைைன் ைமனவி.  

(4) ஆ்ரவா்ரம். (குழம்பியுள்ளது)  

(5)  நிமனத்ைமை விட்டுக் பைாடுக்ைாை உறுதிநிமை. 

     (குழம்பியுள்ளது)  

(6) நீரவிடாய்.   

(11) யைர.  

(12) ஏழு நாட்ைளுள் ஒன்று.   

(13) குதிம்ர.  

(15) உடலுறுபபுக் குமறொடு. (குழம்பியுள்ளது)  

(16) வயயாதிெம்.  

(17) சிற்றின்ெ ஆம்ச.  

(18) ஆணவச் ப்சருக்கு.   

(21) துமணயின்மை. 

விடைகள்

பரிசு பபறுவ�ோர்

பாராட்டு பபறுவ�ார்

இடமிருந்து வைம்  

01. திட்டம்  04. யைாதுமை  06. ைாைா 
07. ைரி  08. ைது்ரம்  09. ைாைர 
10. ைைம்  12. ஆம்  14. பூடு 
15. ெரு  17. ைாசி  19. கு்ரங்கு 
21. வ்ரம்பு  23. அமைதி  24. சின்னம்  

யைலிருந்து கீழ்  

01. திருைணம்  02. டைா்ரம்  03.ைாம்பூைம் 
04. யைாைாரி  05. ைங்ைபெதுமை  
11. ைடுகு  13. ஆைா்ரம்  16. குருதி  
18. சினம்  20. அ்ரசி  21. வன்  
22. புசி  

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல : 11

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல : 10

முைைாம் ெரிசு  

எம்.எம்.எம். �ஸீர்,  
32C, 
யைாட்டபைாட,  
பவலிைை.  

இ்ரண்டாம் ெரிசு  

ஏ.சி. �தரன்,  
24-5/3, 
ைாைங்ஹைவத்மை ஒழுங்மை,  
பைாழும்பு 06.  

மூன்றாம் ெரிசு  

எம்.எஸ்.எம். லியோவுதீன்,  
12/6, ப்சன். பீற்றரஸ யைன்,  
நிந்ைனி, புத்ைளம்.   

1. திருைதி ஆர. ஞானச்்சந்தி்ரன்,  
இை. 40, முைலியார வீதி,  
ைட்டக்ைளபபு.   

2. எஸ. சித்தி உம்ைா,  
B9/4, ஓவல்வத்ை,  
ஹிங்குை.  

3. ்ராயேந்தி்ரன் பேயந்திைாைா,  
இை. 17, 
ெண்டா்ரநாயக்ை பெைஸ்ஸ,  
பு்சல்ைாமவ   

4. யை. புண்ணியயந்சன்,  
151, ்சா்ரைா வீதி,  
ைாம்ரதீவு 05 (கி.ைா)  

5. ஐ.எல். ைத்தீொ,  
132/2, அ்ரபிக் ைல்லூரி வீதி,  
அக்ைம்ரபெற்று 18.  

6. எஸ. ்சத்தியவாணி,  
பி்ரைான வீதி,  
ொைமுமன,  
ைண்டூர.  

7. எச்.எம்.எம். பைபமெ,  
இை. 38/1, பவைபைை்ர வீதி,  
ெதுமள.   

8. வியனா ைதிவைனி,  
லுனுைமை ெ்ஸார,  
லுனுைமை.     
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திரு/திருமதி.்்சல்வி ......................................................

          (ஆங்கிலத்தில் எழுதுவது விரும்�த்தககெது)

முகெவரி ...........................................................................

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

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

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

      திகெதி                            ககெ்யோப்�ம்

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்து ப�ோட்டி 
இல: 12

மஞ்சரி குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி
ப�ோட்டி இல. 12

த.ெ�.இல.834. ெகோழும்பு



கசப்பு-1
  

இந்த வாரத்து இப்பகுதியை விைா-
ழக்கிழயைப பூர்த்தி செய்து பிர்தை 
ஆசிரிைர் வெம் ஒப்பயைக்்கப புறப -
்படும் ெைைத்தில்.   

தூரத்தில் குண்டுச் ெத்்தங்கள்! 
சிலைா்தங்களா்க எதிர்்பார்த்திருந்த 
'ரஷைக் குண்டு்கள்"   

இலஙய்கயை ந�ாக்கி அல்ல 
எனறாலும் �ம்யைப ்பாதிக்்கப 
ந்பாகிறயவ அயவ.   'உக்யரன' 
எனகிற �ாடயை ந�ாக்கிை ரஷைா-
வின ்தாக்கு்தல்்கள், ஆக்கிரமிபபு, 
்பயைசைடுபபு எப்படி நவண்டுைா-
னாலும் வர்ணிக்்கலாம் ச்பாருநதும்.   

ஞாயிறு ்காயலப ச்பாழுதில் 
அபிைானி்களுக்குப ்பல ்பாரதூர -
ைான செய்தி்கள் கியைத்திருக்கும். 
ஆனால் �ம் �ாடு சவளி�ாடடிலி-
ருநது எதிர்்பார்க்்கக் கூடிை அத்தி -
ைாவசிைத் ந்தயவ்கள் எயவசைல்-
லாம் ்தயைப்படும் என்பந்த ச்பரும் 
சிந்தயன.   

அந்தக் ்கவயலயுைன அடுத்்த 
்கெபய்ப வழஙகுகினநறன.   

கசப்பு-2
  

 தூத்துக்குடி   
்தமிழ்கத்தின ்பழம்ச்பரும் துயற -

மு்கப்படடினங்களில் ஒனறு  'முத்து 
�்கர்' எனறும் அயழப்பார்்கள்.   

ஒரு ்காலத்தில் முத்துக் குளித்்த-
லும் முத்துச் ெநய்தயும் ஓந�ா!   

�ைது இலஙய்கக்கும் இ்தற்கும் 
்கைல் வழிப்பைணம் சராம்்ப சு்கைா-
னது, ்பாது்காப்பானது. ஒரு ்தையவ 
சொகுசுக்்கப்பலில் ்பைணித்்த அனு்ப -
வம் அலாதி.   

இந்தத் தூத்துக்குடி - ச்காழும்பு 
்கைல் ்பாய்தக் ்கய்த ்பல நூறு ஆண்-
டு்கயளக் ்கைந்த ஒனறு. எவவாறாயி-
னும் இபந்பாது இந்தப ்பாய்தயில் 
இரவுக்்காலங்களில் எது �ைக்கிறது?   

்கள்ளக் ்கைத்்தல்! அதுவும் பிர்தான-
ைா்கப ந்பாய்தப ச்பாருட்கள்!   

இது, வழயைச் ெவாரி!   

்கைந்த வாரம் �ைந்த ெம்-
்பவம் இஙந்க :-   

தூத்துக்குடியில் இருநது 
இலஙய்கக்கு ்பைகில் 
்கைத்்த முைனற 30 ந்காடி 
ைதிபபிலான ந்பாய்தப -
ச்பாருள் சிக்கின. இது 
ச்தாைர்்பா்க 8 ந்பர் ய்கது 
செய்ைப்படைனர்.   

்பைகில் நொ்தயன �ைத்-
திைச்பாழுது, அபந்பாது 
்பைகின அடிப்பகுதியில் 
5 ச்பாலித்தீன ய்ப்களில் 
2கிநலா வீ்தம் சவௌ்யள 
நிற ்கற்்கண்டு ந்பானற 
ச்பாருள் இருந்தது. அது 
கிறிஸைல் சைத்்தம் பீடைா-
யைன எனற ந்பாய்தப -
ச்பாருள் என்பது ச்தரிைவந -
்தது. அது  ஐஸ எனறும், 
சிந்தடிக் ந்பாய்தபச்பா -
ருள் எனறும் அயழக்்கப-
்படுகிறது. ச்பாலிொரிைம் 
சிக்கிை அந்த 10 கிநலா 

ந்பாய்தபச்பாருளின ெர்வந்தெ 
ைதிபபு 30ந்காடி இருக்கும் எனறு 
கூறப்படுகிறது.   

்கைந்த ஆண்டு ைடடும் சுைார் 
2ஆயிரம் ந்காடி ைதிபபிலான 
ந்பாய்தப ச்பாருட்கள் தூத்துக்குடி 
்கைல் ்பகுதில் ்பறிமு்தல் செய்ைப-
்படடு உள்ளன.   

இனி வரலாறு எழுது்பவர்்கள், 
"தூத்துக்குடி எனற முத்து �்கர், முத்-
துக்்களும் கிராம்பு, ஏலக்்காயும், 
உபபும், ்கருவாடும் இலஙய்கக்கு 
ஏற்றுைதி செய்்த்காலம் அழிநது 

2021-22 ஆம் ஆண்டு ்காலங்களில் 
ந்பாய்தப ச்பாருட்கள் ஏற்றுைதியில் 
மு்தலிைம் ச்பற்றது ைனி்த குலத்தின 
அவலம்" எனநற ்பதித்துத் தீருவார்-
்கள்.   

  இனிப்பு 1
 ஒருவரது ச்பரும் இழபபில் 

அவரது நியனவயல்களில் நீ்ச்ெ -
லிை ஒரு வாய்பபு ்கைந்த ஞாயிறு 

ச்பாழுதில்...   
"�ெங்கர் �ற்்பணி ைனற"த்்தார் 

�ைத்திை நியனநவந்தல் ்பயழை 
்கயல நி்கழ்வு்கயள அள்ளி இயறத்-
்தன.   

ைாருக்்கா்க யவ்பவம் என்பய்த 
அபிைானி்கள் மு்தலில் அறிைநவண்-
டும்.   

வைதியெயின ்பருத்தித்துயற -
யைச் நெர்ந்த "� ெங்கர்" இளயை -
யிநலநை �ல்ல ச்தாழில் ஒனயற 
நைற்ச்காண்டிருந்தவர். "ந்தயியலப 
்பரிநொ்த்கர்" எனற நிபுணத்துமிக் -
்கப ்பணியில் ச்பரும் ெம்்பாதிபபில் 
ச்காழும்பில் வலம் வந்தார். அந்தச் 
ெைைம்.   

்கயலத்்தா்கம் அளவுக்்கதிைா்க 
ஏற்்பை, ஒரு ெந்தர்ப்பத்தில் 
ச்தாழிலா, �ாைத்துயறைா எனற 
ச்பரும் ந்கள்வி எழுப்ப ச்தாழில் 
ந்தாற்றது!   

அபச்பாழுது ச்காழும்பு �்கரில் 
மூயல முடுக்கு்களில் எல்லாம் 
�ாை்கம், �ாை்கம் என்பந்த ந்பச்ொ்க 
இருந்த ச்பாழுது "� ெங்கர்' 
கிழயை ந்தாறும் நையை ஒனறில் 
்காணப்படைார்.   

ச்காழும்பு �ாை்க ஜாம்்பவான்க -

ளின ச�றிைாள்ய்கயில் ஓர் ஒப்பற்ற 
்கயலஞனா்க சஜாலித்்தான.   

�ாை்க ஜாம்்பவான ்கயலச்செல்வ -
னின "ச்காள்யளக்்காரன" "்தங்கப்ப-
்தக்்கம்", "ரா்தா", "   

அந்தனி ஜீவாவின "முள்ளில் 
நராஜா", "அக்கிப பூக்்கள்", "்பற-
யவ்கள்" ைற்றும் "்பர்தன ச்பற்ற 
்பாதுய்க",

 எம்.எம். ைக்கீன எனறு ச்பைரில் 
நையைச�றிைாள்ய்க செய்்த இந்தப 
ந்பனாக்்காரனின "ைைல் 'எம்' 
ந்பார் ைர்ைர்" ஒரு ைாழ் யைந்தயன 
ைாச்பரும் ்கயலஞனாக்கிைது.   

அபபுறம், தியர �டெத்திரம்!   
'தின்கரன' நிழற்்பைக் ்கயலஞரா -

்கத் தி்கழ்ந்த அைரர் கிஙஸலி எஸ. 
செல்யலைா, ்தன ஆனந்தா புரைக்-
ெனஸ ்ப்தாய்கயில் ச்தாழில் அதி்பர், 
புரவலர் ஜி. �ாராைண ொமி ச்பாருள் 
உ்தவியில் சவளியிடை இலஙய்கத் 
்தமிழ்ப்பைம் "ைஞெள் குஙகுைம்" 
்க்தா�ாை்கன.   

இப்பைத்ய்த ரசித்்த �ம்்கால �டி்கர் 
தில்கம் சிவாஜி ்கநணெனார், மு்தல் 
சினிைாஸந்காப ்பைைான "ராஜ ராஜ 
நொழனில் ்தனனுைன �டிக்கும் 
ெந்தர்ப்பம் வழங்க, அது "ய்பலட 
பிநரம்�ாத்" வயர ச்காண்டு 
செனறது.   இபச்பாழுது ்கயலை்க-
ளும் ்கால ை்களும் 42 ஆண்டு்கயளக் 
்கைக்்கச் செய்து "்கயல நவந்தன 
�ெங்கர்" எனற ்கயலஞயர நியன-
வுகூரச் செய்ையவத்திருப்ப்தற்கு 
உறுதுயண ஒரு ெண்மு்கராஜா.   

இவரும் ஒரு ்கயலஞநர! ஆனால் 
சராம்்ப வித்திைாெைான லடசிைங-
்கயள, ந�ாக்்கங்கயளக் ச்காண்டி-
ருக்கிறவர்.   அ்தனால் ்தான '்கயல -
நவந்தன' � ெங்கர் பிரிைாவியை 
ச்பற்ற ்காலத்திலிருநது ச்தாய்வின-
றித் ச்தாைர்நது 42 ஆண்டு்களாய் 
அவயரத் ்தயல�்கரில் நியனவு 
கூர்நது அஞெலி செய்கிறார்...   

அதுவும் ்பாருங்கள், ்கைந்த இரு 
ஆண்டு்களுக்கியையில், ச்காழும்-
பில் ்கயலத்துயறயில் ஈடு்படடி -
ருந்த, எம். ஏ்காம்்பரம், ந்க. நொை -
சுந்தரம், ஆர்.ந்க. பு�ாரி ஆர். 
திவவிைராஜன, நைனிைல் செல்வ-
ராஜ், நஜாக்கீம் ச்பர்ணாண்நைா, 
ைாத்்தயள ்கார்த்திந்கசு, ்பாரதி ைணி, 
எச்.யூ. ்தாஹிரா ஆகிை ்கயலைாை-
ணி்கள் பிரிைாவியை ச்பற்றுள்ளனர். 
சிலர் ையறந்தது ்பல �ாட்களுக்கு 
பிறந்க சவளிச்ெம்!   

இவர்்கள் அத்்தயன ந்பருக்கும் 
எந்த நியனவஞெலி எஙந்க �ைந்தது?   

்கயலஞர் ெண்மு்கராஜாவுக்கு 
அயனவரும் பு்கழாயை ந்பார்த்்த 
நவண்டும்.   

அனறு ஏற்புயரயில் அவர் இந்தக் 
குறிபய்ப உதிர்த்்தார்.   

* "42 ஆண்டு்கள் ச்தாைர்நது 
ஒரு ்கயலஞருக்கு நியனநவந -
்தல் நி்கழ்த்தி விடநைன. ்கைவுள் 
50ஆம் ஆண்டு யவ்பவத்ய்த-
யும் �ான செய்ைக் கூடிை வல்ல-
யையை வழஙகி வாழ்�ாயள நீடிக்்க 
நவண்டும்!"   

சைய்சிலிர்க்கிறது. சைய்ைா்கநவ 
ெண்மு்கராஜா நீடு வாழ அந்தச் ெக்தி-
ைாளயன இயறஞசுநவாம்.   

  இனிப்பு 2
்தமிழ்�ாடடில் ்கயலஞர் முத்-

துநவல் ்கருணாநிதியின யைந்தர் 
இபந்பாய்தை மு்தலயைச்ெர் 
ஸைாலின ஆடசிபீைம் அயைத்து 

ஒன்பந்த ைா்தங்கள்.   இந்தக் ்காலத்-
தில் �ல்லயவ �ைக்்க, �ல்லாடசி 
புரிை 'கிருமி்களின' ்படுச்தால்யல்கள் 
ஒரு புறமும் எதிர்க்்கடசி்களின இயை-
யூறு்கள் ைறுபுறமும் இந்த நியலயில், 
்கைந்த 19ல் �ைது ைா�்கரெய்ப (முனி-
சிபபில்) உள்ளூராடசி ெய்ப, பிரந்தெ 
ெய்ப ந்பானறவற்றுக்கு நி்கரான ்ப்த-
வி்களுக்கு ஒரு ந்தர்்தயல அவர் ெநதித்-
்தார்.   

அவர் அடிக்்கடி சொல்லும் 
"திராவிை ைாைல் ஆடசி" (திராவிைத்-
தின முனைாதிரி �ல்லாடசிக்கு) �ற்-
ொனறு ச்தரிவிக்கும்' வய்கயில்.   

 ய்கப்பற்றி, �்கராடசி, ந்பரூராட -
சி்களில், அதி்க இைங்கயளயும் 
பிடித்து அசுர ொ்தயன புரிநதுள்ளார்.   

அவருக்கு இ்தைத்து இனிை �ல் -
வாழ்த்து்கள்.   

ந்தர்்தல் முடிவு்களில் ஒரு ந்பரதி -
ெைம் �ைநதுள்ளது! அந்த இனிபபு 
அடுத்்த ஞாயிறு ச்பாழுது்களில்...   
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"ைறு �ாள்,   
அதி்காயலயிநலநை எல்நலா-

ரும் ையல அடிவாரத்திற்கு வநது 
விடைார்்கள்.   

ைா்தவனும் அவனுயைை ை்கன 
யைக்்கயலயும் அவனது �ண்-
்பயனயும் அயழத்து ச்காண்டு 
வநது விடைான.   

அவர்்கள் இருவயரயும் இனஸ-
ச்பக்ைர் இன்ப ராஜுக்கு அறிமு-
்கப்படுத்தி யவத்்தான.   

"எனன யைக்்கல் இந்த இரண்டு 
ந்பருயைை ைரணத்ய்தப்பற்றித் 
ச்தரியும் ்தாநன...?" அவயனப 
்பார்த்துக் ந்கடைார் இன்பராஜ்.   

"ஆைாம் நெர் மு்தலில் அது 

்தற்ச்காயல எனறு்தான �ாங்க-
ளும் நியனத்துக் ச்காண்டிருந-
ந்தாம். ஆனா ந�த்து அப்பா வநது 
சொனன பிறகு்தான அது ச்காயல 
எனறு எங்களுக்கும் ச்தரிைவந-
்தது!"   

"ஆைாம்... அது ்தான உண்யை 
ெரி... இபந்பா... இந்த ்பா்தா-
ளத்தின அடிவயரயில் செல் -
வ்தற்்கான குறுக்குப ்பாய்த 
ஏ்தாவது உங்கள் இருவருக்கும் 
ச்தரியுைா?"   

"ச்தரியும் நெர்...... ஆனாலும் 
ந்பாவது ச்காஞெம் ்கஷைைா்கத்-
்தான இருக்கும்" சில இைங்களில் 
ச்காடி்களில் ச்தாற்றிக் ச்காண்டு 
ந்பா்க நவண்டிைதிருக்கும் சில 
இைங்களில் ்பாய்த மி்கவும் குறு -
கிை்தா்க இருக்கும். ்கவனைா்கப 
ந்பானால் ந்பாய்விைலாம் நெர்!" 
எனறான யைக்்கல்.   

"ெரி... அது ்பரவாயில்யல... 
இபந்பாது �ாம் ந்பா்கலாம். 
யைக்்கல் நீங்கள் முனனால் 
செல்லுங்கள்... ரா்கவன நீங்கள் 
ொஜன வெந்தவுைன பினனால் 
செல்லுங்கள்.   

"ஆ்கடடும் நெர்..!" 
எனறுச் சொல்லிவிடடு,   

சைல்ல �்கர்ந்தார் ொஜன 
வெந்த.   

"இபராஹ்மும்... ச்பருைாளும் 
சிவா்தம்பியுைன செல்லுங்கள். 
�ாங்கள் ்கயைசிைா்க வருகி -
நறாம். ந்பாகிறவழியில் இந்த 
ச்காயல ெம்்பந்தைா்க ்த்கவல் 
ஏ்தாவது கியைத்்தால் அஙந்க 
நினறு விடடுப ந்பாநவாம்!"   

"ஆ்கடடும் நெர்!" எனறு சொல்-
லிவிடடு,   ்பைணபய்பயை 
ந்தாளில் ைாடடிக் ச்காண்ைார்.   

ச்பாலிஸ ்கானஸைபிள், 
ச்பருைாள்!   

இந்த ைர்ைக் ச்காயலயில் 
ஏ்தாவது துபபு கியைக்குைா 
எனறு எதிர்்பார்பபுைன,   

எல்நலாரும் புறப்படைார்்கள்.   
ைா்தவன சொனனய்தப 

ந்பால், அந்தப ்பைணம் மி்கவும் 
சிரைைா்கநவ இருந்தது.   

்பாய்த,   இனஸச்பக்ைர் இன்ப -
ராஜ் எதிர்்பார்த்்தய்தவிை,   ்கரடு 
முரைான்தா்கநவ இருந்தது. அப -
்படிப்படை ்பாய்தயில், மி்கவும் 
சிரைப்படடு,   இரண்டு ைணித்தி-

ைாலங்களா்க �ைநது ச்காண்டிருந-
்தார்்கள்.   

அவர்்கள் இருவரும் விழுநது 
கிைந்த இைத்ய்தப ்பார்த்்தால்.   

ச்காயல ்காரனன ்கண்டு பிடிப-
்ப்தற்்கான ஏ்தாவது ஆ்தாரங்கயளக் 
்கண்டுபிடிக்்கலாம் என்பது்தான 
இனஸச்பக்ைர் இன்பராஜின எதிர்-
்பார்ப்பா்க இருந்தது.   

"்பள்ளத்துக்குப ந்பா்க இனனும் 
தூரம் ந்பா்கணுைா யைக்்கல்!"   

சிறிது மூச்சு விடை்படிநை 
ந்கடைார் இன்பராஜ்.   

"இனனும் ச்காஞெதூரம் ்தான 

நெர்... ்பா்தாளத்தின அடியை 
மி்கவும் ச�ருஙகிவிடநைாம்!"   

இனனும் இரண்டு ைணித்திைா-
லங்கயளத் ்தாண்டி,   ச்பாலிஸ 
குழுவினர், வியரநது �ைநது 
ச்காண்டிருந்தார்்கள்.   

வியரநது �ைநது ச்காண்டிருந்த 
இனஸச்பக்ைர் ரா்கவன,   ஓர் 
இைத்தில்,   திடீசரனறு நினறு 
விடைார்!"   

"எனன ரா்கவன ஏன நினறு                                                                                                                                           
விடடீர்்களா?" விைபபுைன 
ந்கடைார் இன்பராஜ்.   

"அஙந்க ்பாருங்க நெர் ய்கக்்க -
டி்காரசைானறு அந்த ைரக்கியள-
யில் ைாடடிக் ச்காண்டிருக்கிறது!"   

அவர்ய்கயை நீடடிக்்காடடிை 
ைரக்கியளயை,   இனஸச்பக்ைர் 
இன்பராஜ் திரும்பிப்பார்த்்தார்.   

"ஆைாம் ரா்கவன எனக்கும் அப-
்படித்்தான ச்தரிகிறது" எனற இன்ப-
ராஜ்,   ொர்ஜன வெநதின ்பக்்கம்தி-
ரும்பி.   

"ம்... வெந்த நீங்க ந்பாய் அந்த 
ய்கக் ்கடி்காரத்ய்த எடுத்து வாங்க-
்பார்பந்பாம்!" எனறார்.   

மி்கவும் சிரைப்படடு ந்பாய்,   
அந்த இைத்திற்குக் ்கடி்காரத்ய்த 

எடுத்து வந்தார் ொர்ஜன வெநத்.   
அது, ஆண்்கள் ய்கயில் ்கடடும் 

்கடி்காரம்!   
அய்த எடுத்து,   
ஆராய்நது ்பார்த்்தார் இனஸச்பக்-

ைர் இன்பராஜ்.   
அதில்,   
முன்பக்்க ்கண்ணாடி ்கழனறு 

ந்பாயிருந்தது.   
ஒரு்பக்்க ்படடியும் அறுநது 

ந்பாயிருந்தது.   

அ்தான்தான அது ைரக்கியளயில் 
சிக்கியிருக்கிறது என்பய்த இன்ப -
ராஜ் புரிநது ச்காண்ைார்.   

அந�்கைா்க இது தீ்பனின ய்கக் -
்கடி்காரைா்கத்்தான இருக்்கநவண் -
டும்.   அந்த ்கடி்காரம்,   5.45ல் 
நினறு ந்பாயிருந்தது.   

இந்த ்கடி்காரத்ய்த முக்கிை -
ைான ஒரு ொடசிைா்க ஏற்றுக் -
ச்காள்ள முடிைா விடைாலும்,  
சில ெைைம் அது கூை உ்தவ -
லாம் எனன எண்ணத்துைன,    
அய்தத் ்தனனிைநை யவத்துக் 
ச்காண்ைார்.   

இனனும் ஒரு ைணித்திைா -
லைத்தின பின,   எல்நலாரும் 
்பா்தாளத்தின அடிப்பகுதிக்கு 
செனறு விடைார்்கள்.   

இரண்டு வாரங்களுக்கு முனபு   
தீ்பன தீபி்கா இருவருயைை 

யைைங்கயளயும் எடுத்துச் 
செல்வ்தற்்கா்க   இனஸச்பக்ைர் 
ரா்கவன இஙந்க வநது செனறிருக்-

கிறார்.   
இ்தனால்,   
அவருக்கு சில விைைங்கள் 

ச்தரிநதிருக்கும் என்பய்த 
உணர்நது ச்காண்ை இனஸச்பக்-
ைர் இன்பராஜ்.   

"ம்... ரா்கவன, அந்த பிணங்கள் 
இரண்டும் எந்த இைத்தில் கிைந-
்தது?"   

"அந்தா அந்த ்பாயறயின அரு-
கில்்தான தீ்பனின உைல் கிைந்தது"   

"அபந்பாது தீபி்காவின 
உைல்...?"   

"இ்தற்குநைல் உள்ள அந்த ைரக்-
கியளயில் ச்தாஙகிக் ச்காண்டிருந-
்தது தீபி்காவின உைல்!" மி்கவும் சிர-

ைப்படடுத்்தான அவளது உையல 
மீடசைடுத்ந்தாம்!"   

"இந்த உைல்்களின அருகில் 
இருநது ஏ்தாவது ொடசிைங்கள் 
கியைத்்த்தா ரா்கவன?"   

"இல்யலநெர்... இந்த உைல்-
்கள் இரண்யையும் எடுப்பதி-
நலநை அனயறை �ாள் முழுவது 
ந்பான்தான விொரயண்கள் 
எதுவும் செய்ைவில்யல!"   

"உைல்்கயள மீடசைடுப -
்பது்தான மு்தல் நவயல... 
ஆனாலும் உைல்்கள் இருந்த 
்பகுதியைச்ெற்று ஆராய்நது 
்பார்த்திருக்்கநவண்டும். 

ஏசனனறால் அய்த யவத்துக் 
ச்காண்டு்தான �ாம் எடுக்்க 
முடியும். 

ெரி அது ந்பா்கடடும் 
இபந்பாது இந்தப ்பகுதியைச் 
சுற்றி சிறிது ஆராய்நது ்பார்ப -
ந்பாம். 

ஏ்தாவது ஒரு சிறிை ்தைைைா -

வது �ைக்குக் கியைக்்கலாம்!"   
அடுத்து,   அவரின உத்்தரவுப -

்படி,   ச்பாலிஸ அதி்காரி்கள்,   
அந்தப ்பகுதியை ெல்லயை 
ந்பாடைார்்கள்.   ைரங்களும் புல் 
பூண்டு்களும் அைர்த்திைா்க வளர்ந-
திருந்ததினால்,   அவர்களுயைை 
ந்தைலுக்கு அது மி்கவும் சிரைைா-
்கநவ இருந்தது.   

சிறிது ந�ரத்தில்,   
"நெர்... இங்க ்பாருங்க!"   
எனறு அலறினால்.   
ச்பாலிஸ...   
இபராஹிம்,   "எனன?" எனறு 

அவர் அருகில் ஓடினார் இன்ப-
ராஜ்.              (இளயை வளரும்)   

நெருங்கிவிட்டார்கள் ந்கடாலை்கடாரலை

 தூக்கில் ப�டா்பேண்டும் அந்த சதி்கடாரலை!  16
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தமிழ் ம�ொழி எம் தொயம�ொழி
கடந்த பெப்ரவரி 21ஆம் திகதி ‘உலக ்தாயபமாழி தினம்’ 

அனுஷ்டிககபெடடது. உலகின் ெல்வறு நாடுகளிலும் 
இது ப்தாடரொக ெல்வறு நிகழ்ச்சிகள் நடடபெற்றட்த 
அறிய முடிந்தது. ்தமிழ்நாடடிலும் ்தமிழ் பமாழி ெறறிய 
நிகழ்ச்சிகள் இடம்பெற்றன.

வருடத்தில ஒருநாள் ‘்தாயபமாழி தினம்’ என 
பகாணடாடிவிடடால ்ொதுமா? நாம் எஙகள் 
்தாயபமாழி ்தமிழின் சி்றபபுககு, அ்தன் வளரச்சிககு 

என்ன பெயகி்்றாம்? என 
சிநதிககககூடிய, சிநதிகக 
்வணடிய காலமாக இ்தடன 
பகாள்ள ்வணடும்.

உலகின் மிகவும் 
ப்தான்டம வாயந்த பமாழி 
்தமிழ். அன்று மு்தல இன்று 
வட்ர ெல்வறு வழிகளிலும் 
பெம்டமயாககபெடடுவரும் 
பமாழி ்தமிழ். நவீன 
விஞ்ான, ப்தாழிநுடெ 

வளரச்சிகபகலலாம் ஈடுபகாடுத்து ்தடல நிமிரநது நிறகும் 
பமாழி ்தமிழ்.

 கவிட்தகள், கடடுட்ரகள், காவியஙகள், 
காபபியஙகள், நவீனஙகள் என்று ெல்வறு வழிகளிலும் 
பெழுடமயாககபெடட, பெழுடமயாககபெடடுக 
பகாணடிருககும், பெழுடமயாகி வரும் பமாழி ்தமிழ். 
உலகின் மூத்்த பெம்பமாழி நம் ்தமிழ் என்ப்றலலாம் எம் 
்தாயபமாழியாம் ்தமிழ் பமாழிடய ்ொறறுகி்்றாம்; 
புகழ்கி்்றாம்.  ஆனால, ்தமிழ் பமாழியின் சீரடமககும், 
சி்றபபுககும் நாம் என்ன பெயதிருககி்்றாம்? என்ன 
பெயது வருகி்்றாம்? எம் எதிரகால ெந்ததியினர ்தமிடைத் 
்தாயபமாழியாகத் ப்தாட்ர வழிவகுத்திருககின்்்றாமா? 
இடவ ெறறி ஆைமாக, ஆரவத்்்தாடு எணணிப 
ொரத்திருககி்்றாமா? 

இன்று ்தமிழ் ்ெசுகின்்ற, ்தமிடை ்தாயபமாழியாகக 
பகாணட ்தமிைரகள் உலபகஙகும் ெ்ரநது, விரிநது 
வாழ்கி்றாரகள். இ்தனால ்தாயபமாழிடய விடடு 
பி்ற பமாழிகளில, குறிபொக ஆஙகிலத்தில ்தம் 
பிள்டளகளுககு கறபிபெட்தயும், ஆஙகிலத்ட்த்ய 
வீடடு பமாழியாககி பெயலெடுவட்தயும் ெ்ரவலாக 
காணமுடிகி்றது. இநநிடல சில ெந்தரெஙகளில ்தவிரகக 
முடியா்த்தாக இருபபினும் ்தாயபமாழி ்தமிடை விடடும் 
தூ்ரமாவ்தறகு கா்ரணமாக அடமய முடியாது. அ்தறகு 
இடமளிககவும் கூடாது.

இவவாறு ஆஙகிலத்ட்த ்தமது அன்்றாட பமாழியாகவும், 
வீடடு பமாழியாகவும் ெயன்ெடுத்துெவரகள் ்தமிடை 
ம்றகக்வா, ்தமிடை ்தம்பிள்டளகள் ்தாயபமாழியாகத் 
ப்தாடரவ்தறகு வழி பெயயாமல கவனயீனமாக 

இருகக்வா கூடாது. ஏ்தாவது ஒரு வடகயில ்தாமும், 
்தம் பிள்டளகளும், ்தம் குடும்ெ உறுபபினரகளும் 
்தமி்ைாடு ப்தாடரச்சியாக இடணநதிருககவும், ்தமிடை 
வளரககவும் ஆவடன பெய்தடல ்தடலயாய கடடமயாக 
ஏறறு பெயலெட ்வணடும். (இவவிடயத்தில இன்னும் 
சிநதிப்ொம்)

டொகடர் ஹி�ொனொ சையத்
்தமிழ் இலககிய உலகம் மறறுபமாரு மூத்்த 

இலககியவாதிடய இைநதுவிடடது. சிறுகட்தகள், 
கவிட்தகள், நவீனஙகள், மருத்துவக கடடுட்ரகள், 

ஆயவுக கடடுட்ரகள் என 
்தமிழ் இலககியத்தின் 
ெல்வறு துட்றகளிலும் ஐநது 
்தொப்தஙகளுககும் ்மலாக 
சி்றந்த ெஙகளிபபுகடளச் பெய்த 
டாகடர ஹிமானா டெயத் 
கடந்த பெ்ரவரி 21ம் திகதி 
்தனது 76 வது அகடவயில 
காலமானார.

இவரின் மு்தல கவிட்த 1964ல 
‘மறுமலரச்சி’ இ்தழிலும், மு்தல 
சிறுகட்த 1987ல ‘மலரவதி’ 

மா்த இ்தழிலும் பி்ரசு்ரமாகியுள்ளது. இநதியா, இலஙடக, 
சிஙகபபூர, ம்லசியா உடெட ெல்வறு நாடுகளின் 
இ்தழ்களிலும், ெத்திரிடககளிலும் இவ்ரது ஆககஙகள் 
இடம்பெறறுள்ளன. இவ்ரால நூறறுககணககான 
சிறுகட்தகளும், 700ககும் ் மறெடட  கடடுட்ரகளும், 500 
கவிட்தகளும் எழு்தபெடடுள்ளன. ஆஙகில பமாழியிலும் 
இவ்ரது ஆககஙகள் பவளிவநதுள்ளன.

 ஹிமானா டெயித், 12 சிறுகட்தத் ப்தாகுதிகள், 
8 புதினஙகள், 4 மருத்துவ நூலகள், 14 கடடுட்ர 
நூலகள், ஒரு கவிட்த நூல என 39 நூலகடள எழுதி 
பவளியிடடுள்ளார. ்தமிழ் நாடடிலிருநது நான்கு ்தொப்த 
காலஙகளாக பவளிவரும் ‘நரகீஸ்’ மா்த இ்தழின் பகௌ்ரவ 
ஆசிரிய்ராக இ்றககும்வட்ர ெணியாறறினார. 

 ஹிமானா டெயத்தின் இலககியஙகடள ஆயவு 

பெயது ெலர கலாநிதி, முதுகடல ெடடஙகடளப 
பெறறுள்ளடம குறிபபிடத்்தககது. இவரின் 
சிறுகட்தகள் ெறறிய 250 ெகக ஆயவு நூல ஒன்ட்ற 
ொ்ரதி்தாெனார ெலகடலப ்ெ்ராசிரியர டாகடர ஆலிஸ் 
என்ெவர எழுதியுள்ளார.

இலககியம், கலவி, மருத்துவம், ெமயம், ்தன்முடனபபு 
்ொன்்ற துட்றகளில ெரவ்்தெ ்மடடப ்ெச்ொளர என்்ற 
பெருடமககுமுரிய டாகடர ஹிமானா டெயத், ்தமிழ் 
மாமணி, ொ்ரத் ்�ாதி, சி்றந்த குடிமகன் உடெட ெல 
விருதுகடளயும் பெறறுள்ளார.

ெரவ்்தெ அளவில சிறுகட்த, நாவல, கடடுட்ர, 
கவிட்தப ் ொடடிகடள நடத்திய இவர, இலஙடகத் ்தமிழ் 
இலககியவாதிக்ளாடு  நலல நடடெப ்ெணிவந்தார. 
இவர இலஙடக வந்த ெல ெந்தரபெஙகளில, அகில 
இலஙடக முஸ்லிம் லீக வாலிெ முன்னணிகளின் ொரபில 
சி்றபபு நிகழ்ச்சிகடள நடத்தியடம எனககு என்றும் 
ெசுடமயான நிடனவுகள்.

டாகடர ஹிமானா டெயத் இவவுலடகப பிரிந்தாலும் 
இலககியப ெடடபபுகள் மூலம் அவர மககள் மனதில 
என்றும் வாழ்வார.

 நொன் இன்னும் உயிர்ப்புடன் இருககிறேன்
பமாழிபெயரபபு நூலகளுககாக மடடு்ம ்தனியாக 

மூன்று அ்ரெ ொகித்திய ்்தசிய விருதுகடள ்தனியாகப 
பெறறுள்ள அஷ்்ரரஃப சிஹாபதீன் ்தநதுள்ள மறறுபமாரு 

பமாழிபெயரபபு நூல ‘நான் 
இன்னும் உயிரபபுடன் 
இருககி்்றன்’. இது ஒரு 
நூலின் பமாழிபெயரபெலல. 
இஸ்லாம் வைஙகும் 
பெணகளின் உரிடமகடள 
முன்டவத்து, ெரவ்்தெ 
புகழ்பெற்ற ெத்து பெணகள் 
ெகி்ரஙக ்மடடகளில 
துணி்வாடு நிகழ்த்திய, ெத்து 
்மடட ்ெச்சுககளின் அைகு 
்தமிழ் பமாழிபெயரபபு.

 இநநூடல 
எழுதிய ்நாககத்ட்த 
குறிபபிடும்்ொது, “ெரவ்்தெ 
ரீதியாக இஸ்லாமிய அம்ெஙகள் 

குறித்து உட்ரகடள நிகழ்த்தும் ஆணகடளத்்தான் நமது 
சூைல பெரும்ொலும் அறிநது டவத்திருககி்றது. அவரகளது 
கருத்துககள் பெரிய அளவில விொலமான ெ்ரபபுகளில 
ெகிரநது பகாள்ளபெடுகின்்றன. ஆனால அவரகளுககு நிக்ராக 
இஸ்லாமிய அம்ெஙகள் ெறறி உட்ர நிகழ்த்துவது மடடுமன்றிச் 
சில ்வடளகளில அவரகடள விடத் ட்தரியமாகப பொது 
பவளியிலும் உ்ரத்துக கு்ரல பகாடுககும் ெல முஸ்லிம் 
பெணகள் உலகளாவிய ரீதியில வாழ்நது பகாணடும் 
பெயறெடடுக பகாணடும் இருககி்றாரகள்... 

 புத்திஜீவிகளான இபபெணகள் பெரும் அ்ரஙகுகளில, 
ெலகடலககைகஙகளின் ்மடடகளில, பொது பவளி 
அ்ரஙகுகளில ஆயி்ரக கணககா்னார மத்தியில உட்ரகடள 
நிகழ்த்துகி்றாரகள். இவரகளில ெத்துப ் ெட்ரத் ப்தரிவு பெயது 
அவரகளின் உட்ரகடளச் பெவியுறறுக பகாண்ட அவறட்றத் 
்தமிழில பமாழி பெயரத்துள்்ளன்” என்று ப்தரிவித்துள்ளார 
நூலாசிரியர. 

“இந்தப ெத்து உட்ரகளும் ஒன்ட்ற ஒன்று விஞசிய ்த்ரத்தில 
மிகப பொருத்்தமான ்தடலபபுகளில நம் கவனயீரபபுககுரிய 
காத்தி்ரமான கருத்துககடளக பகாணடனவாயும் 
சிநதிககவும் பெயலெடவும் தூணடுவனவாயும் உள்ளடம 

குறிபபிடத்்தககது” என்று ்தனது அணிநதுட்ரயில கூறுகி்றார 
பெணகள் கலலூரி அதிெர பெயககா ப�லீலா ெபீக. 
அபமரிககா, எகிபது, கனடா, ஆபகானிஸ்்தான் உடெட ெல 
நாடுகடளச் ்ெரந்த துணிவுமிகக பெண ஆளுடமகளின் 
உணரச்சிமிகக உட்ரகள் மூலம் நமது பெணகள் உயிரபபுடன் 
இருகக இப புது வ்ரவு உ்தவுபமன எணணுகி்்றாம்.       

நூல:- நான் இன்னும் உயிரபபுடன் இருககி்்றன், ஆசிரியர:- 
அஷ்்ரரஃப சிஹாபதீன், மு்தறெதிபபு:- டிெம்ெர 2021, 
ெககஙகள்:- xviii + 122, விடல:- ரூொ 350.00, ப்தாடரபுகளுககு:- 
0777303818

 உலகில் மெடுவதற்கு உள்ள விடயஙெளதொம் 
எத்தசன? எத்தசன?  தமிழ் மூதொட்டி ஔசவயொர் 
அழெொெ மைொல்லி இருப்்பசத ்பொருஙெள :

 ொரககா்த ெயிரும் பகடும். 
 ொெத்தினால பிள்டள பகடும்.
 ்களா்த கடனும் பகடும்.
 ்கடகும் ்ொது உ்றவு பகடும்.
 ்்தடா்த பெலவம் பகடும்.
 ப்தகிடடினால விருநது பகடும்.
 ஓ்தா்த கலவி பகடும்.
 ஒழுககமிலலா்த வாழ்வு பகடும்.
 ்ெ்ரா்த உ்றவும் பகடும்.
 சிறறின்ென் பெயரும் பகடும்.
 நாடா்த நடபும் பகடும்.
 நயமிலலா பொலலும் பகடும்.
 கணடிககா்த பிள்டள பகடும்.
 கடன்ெடடால வாழ்வு பகடும்.

(இன்னும் வரும்)

     புது வரவு

தமிழ் எங்கள் உறவின் விருப்பு
தமிழ் எங்கள் உயர்வின் சிறப்பு 

தமிழ் எங்கள் உணர்வின் துடிப்பு 
தமிழ் எங்கள் உயிர்ப்பின் இருப்பு 
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நல்லதை ச�ொலகிற�ொம்

பிரிநைொர் செருதை

சநஞ்சுக்கு நீதி

ச�நைமிழ் அது றைன் ைமிழ்

மதளிவத்சத ற�ொைப்பும் 
நொனும் ்பதுச்ளசயச் 

றைர்்நதவர்ெள. ைொகித்திய 
ரத்னொ மதளிவத்சத ற�ொைப், 
்பதுச்ளசய விட்டுவிட்டு 
தொன் வொழ்்நத றதொட்டத்சத 
தன் ம்பயரில் றைர்த்துக 
மெொணடவர். இவவசெயில் 
மதளிவத்சத றதொட்டத்சத நொமும் 
ைர்வறதைமும் அறியும் வசெயில், 
அரிய சிறுெசதெச்ளயும், 
நொவல்ெச்ளயும், ஆயவுக 
ெட்டுசரெச்ளயும் ்பசடத்தவர்.

அவருடடய நாவல சிறுகட்தத் 
ப்தாகுபபுகளுககு ெல ொகித்திய மணடலப 
ெரிசுகள் கிடடத்திருககின்்றன. அ்தன் 
உச்ெ கடடமாக அவருககு 'இலஙடக 
அ்ரொஙகத்தின் 'ொகித்திய ்ரத்னா' என்்ற விருதும் 
வைஙகபெடடுள்ளது. அத்துடன் ்தமிைகத்தின் 
விஷ்ணுபு்ரம் விருது, கரிகாற்ொைன் விருது, 
கனடாவின் ்தமிழியல விருது என்ெனவறட்றயும் 
அவர பெறறுக பகாணடவர. இவர இதுவட்ர 
பெற்ற விருதுகள் அடனத்து்ம உயர மடட 
இலககிய மதிபபீடடுக குழுவினரின் ஆைாமான 
ெரிசீலடனயின் பின்னர வைஙகபெடடடவ 
ஆகும். அவருடடய இலககியச் ொ்தடனகள் 
ெறறிய ்தகுதி விதிகளுகபகலலாம் ப்தளிவத்ட்த 
்�ாெபபின் இலககியப ெடடபபுகள் 
நின்று பிடித்து பவறறி கணடன என்ெட்தச் 
பொலலித்்தான் ஆக ்வணடும். அவர பெற்ற 
விருதுகள் அடனத்தும் மடலயகத்துககும் 
ப்தளிவத்ட்த பெருந்்தாடடத்துககும் 
மடடுமன்றி முழு இலஙடக வாழ் 
்தமிைரகளுககும் பகௌ்ரவத்ட்த வைஙகிய 
விருதுகளாகும்.

்தற்ொது லணடனில வாழும் 
ெதுடள மு.நித்தியானந்தன் யாழ்பொண 
ெலகடலககைகத்தில பொருளியல 
விரிவுட்ரயாள்ராக   ெணியாறறிய   காலகடடத்தில 
ப்தளிவத்ட்த ்�ாெபபின் 'நாமிருககும் 
நா்ட' என்.எஸ்.எம். ்ராடமயாவின் ஒரு 
கூடடக பகாழுநது என்்ற சிறுகட்தத் 
ப்தாகுதிகடளயும், சி.வி. ்வலுபபிள்டளயின் 
வீடற்றவன் என்்ற நாவடலயும் ்தன் டவகட்றப 
ெதிபெகத்தினூடாக ்தனது பொந்த பெலவில 
பவளியிடடு மடலயக இலககியத்திறகு பெரும் 
வளம் ்ெரத்்தவர. எனினும் ப்தளிவத்ட்தயின் 
நாமிருககும் நா்ட என்்ற சிறுகட்தத் 
ப்தாகுதிடய யாழ்பொணத்தில பவளியிடடு 
டவத்து ப்தளிவத்ட்த ்�ாெபடெ பெருடம 
ெடுத்தியவர. ்தற்ொது கூட ப்தளிவத்ட்தயின் 
ெகல சிறுகட்தகடளயும் ப்தாகுத்து முழு 
ப்தாகுதியாக பவளியிட மு.நித்தியானந்தனும், 
எச்.எச்.விககி்ரமசிஙகவும் ஏறொடு பெயது 
வருகின்்றனர.

மடலயக பெருந்்தாடட மககளின் வாழ்கடக, 
ெணொடு, கடல, கலாொ்ரஙகள், அவலஙகள், 
சி்ரமஙகள் என்ெவறட்றக கருபபொருளாகக 
பகாணட ்�ாெபபின் கட்தகள், பவளிநிடலப 
ெடடபொளிகளின் அவ்தானமாக அன்றி, ஒரு 
ெங்கறபு ஆயவாளரகளின் ய்தாரத்்தமான 
தீரககமான அவ்தானமாக அடமநதிருந்தடம 
குறிபபிடத்்தககது. மடலயக மககள் 

வாழ்கடகயின் சின்னஞசிறு அம்ெஙகடளயும் 
நுணுககமாக ்நாககி, ்நரத்தியான ொத்தி்ர 
வாரபபுகளால கட்த பொலலும் ஆற்றல 
ெடடத்்தவ்ராக ்�ாெப ்தனது சிறுகட்தகடள 
எமககு வைஙகியுள்ளார.

1960களில ெதுடள ப்தளிவத்ட்த 
்்தாடடத்தில மூன்று ஆணடுகள் ெணியாறறிய 
்�ாெப, ்தனது கட்தகளின் கருபபொருள் 
கா்ரணமாகத் ்்தாடட நிரவாகிகள் 

உடெட ெலரின் எதிரபடெச் ெம்ொதிகக 
்நரந்தது. அந்த கெபொன அனுெவஙகள் 
கா்ரணமாக அவர பகாழும்புககு இடம் 
மாறிவ்ர ்நரந்தது. இவவாறு இலககிய 
முயறசி கா்ரணமாக இடம்பெய்ர ்நரந்த 
ெடடபபிலககியககா்ரரகள் ெறறிப பொதுவாக 
நான் ்கள்விபெடடதிலடல. ஆனால 
ப்தளிவத்ட்த ்�ாெப 1960களில முறெகுதியில 
பகாழும்புககு இடம்பெயரந்தார.

'இலககியத்ட்தப ெடடபெ்தறகு ஒரு 
ெத்திய ்வடடக இருகக ்வணடும்' 
என்்ற சிந்தடனடயத் ்தமது இலககிய 
வழிககாடடல ்தத்துவமாகக பகாணடு 
எழுத்துப ெணியில ஈடுெடடவர ப்தளிவத்ட்த 
்�ாெப. உடைபெவரகளுககுத்்தான் 
மு்தலிடம். உடைப்ெ பெலவத்தின் 
உருவாககத்தின் அடிபெடட என்ெது 
மாரகசியத்துவம். ்�ாெபடெ ஒரு இடத்தில 
'உடைபொளிககுத்்தான் மு்தல உட்த' 
என்று எழுதியுள்ளார.  உடைபெவர ்தான் 
நாடடின் மூச்சு என்ொரகள். ்�ாெப 'இங்க 
அவரகள் மூச்்ெ விடககூடாது' என்று 
்தமது சிறுகட்தபயான்றில எழுதி உள்ளடம 
குறிபபிடத்்தகக்தாகும்.

்�ாெப ்ொன்்ற இலககியப 
ெடடபொளிகளுககு உலகளாவிய 
்தமிழ்கூறும் ெமூகம் வைஙகும் பகௌ்ரவம் 
ெறறி சில வாரத்ட்தகள். ெமூகம் முடியுடட 
்வந்தரகடள, ்ரா�்ரா� ்ொைடன, கஙடக 
பகாணட கடா்ரம் பவன்்றவரகடள நிடனவில 
இருத்்தவிலடல. ெஙககால அ்ரெரகடள ்ெ்ர, 
்ொை, ொணடியரகடள நிடனவு கூறுகின்்ற்்தா 
ப்தரியவிலடல. ஆனால இலககியம் 
ெடடத்்த புலவரகள் இன்றும் நிடனவு 
கூ்ரபெடுகின்்றாரகள். திருவள்ளுவர, கம்ென், 
ொ்ரதி ெறறிய ஏ்ராளமான நூலகள் உணடு. 
அவரகளது பெயரகளில ெல மன்்றஙகளும் 
உணடு.

அவரகளுடடய சிந்தடனகள் ெறறி 
மாநாடுகள் நடடபெறுகின்்றன. 
இவவடகயில, காலந்்தாறும் ஆ்ராயபெட 

்வணடிய, நிடனவு கூ்ரபெட்வணடிய 
ஈைத்தின் இலககிய ெடடபொளியாக 
விளஙகுெவர ப்தளிவத்ட்த ்�ாெப. 
இந்த குறுகிய காலத்தில ஏறொடு பெய்த 
இந்த நிகழ்வில ்�ாெப அவரகளுககு 
மூத்்தவரகளான பெஙகரும்பு ஏ.எஸ். 
வடி்வலு, அலலஸ்மத் மறறும் ப்தளிவத்ட்த 
்�ாெபபின் குடும்ெத்்தார கலநது பகாணடடம 
சி்றபெம்ெமாகும்.

மடலயக மககளுடடய வாழ்வியல 
ெறறிய ஏ்ராளமான ஆயவு 
நூலகள் இலஙடகயரகளாலும் 
பவளிநாடடவரகளாலும் எழு்தபெடடுள்ளன. 
அநநூலகள் ெறறிய விெ்ரப ெடடியல 
ஒன்ட்ற நானும், கலாநிதி இ்ரா.்ர்மசும் 
்ெரநது ப்தாகுத்து பவளியிட்டாம். அந்த 
ஆயவு நூலகளுககு அபொல, ப்தளிவத்ட்த 
்�ாெபபின் ெடடபபுககள் மடலயக மககளின் 
வாழ்வியல ெறறி உயி்்ராடடமாகவும், 
கடல்நரத்தியுடனும் விளஙகுகின்்றன. 
இவவடகயில ெமகால வாெகரகளுககும் 
எதிரகால ஆயவாளரகளுககும் 
ெயன்ெடன்கூடிய வ்ரலாறறுப ெதிவுகளாக 
ப்தளிவத்ட்த ்�ாெபபின் ெடடபபுகடள 
பொலல முடியும்.

இப பி்றந்தநாள் நிகழ்டவ 
சி்றபபுடன் ஏறொடு பெயதுள்ள மூத்்த 
ஊடகவியலாளர எச்.எச். விககி்ரமசிஙக, 
லடசுமணன் ்வலு, பெரியொமி ்ானி 
்�ாதி, சு்தாக்ரன் ்க.பிள்டள ஆகிய 
நாலவருககும் எமது ொ்ராடடுககளும் 
வாழ்த்துககளும்.

�சலயெ �கெள வொழ்வில் சின்னம்  சிறு அம்ைஙெச்ளயும்  
நுணுகெ�ொெ றநொககியவர்  மதளிவத்சத ற�ொைப் 

றெசும் ெடம்

்பொைமும்! ்பரிவும்!!

88-வது பிே்நத தின விழொவில் ற்பரொசிரியர் றைொ.ை்நதிரறைெரம் புெழொரம் 
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 அபிநயக்ஷேத்ரா நடனபெள்ளி இயக்குனர்

கலாசூரி திவயா சுக்ேனின்
ைாணவிகளான

நிதயா க்லாக்கஸவ்ரன் க்காபிநாத,
சுருதி க்காபிநாத



rpq;fg;g+upy; 30 
Mz;Lfshf 
fhl;by; thOk; kdpjd;

xlh ngq;fh nfhq;Nfhtpd; ,^up fhl;by; 1883 
Mk; Mz;L k;Gl;b gpf;kp nfhj;jpuj;jpy; gpwe;jtu;. 
,sk; tajpNyNa jpUkzk; Gupe;j ngq;fh 

,U Foe;ijfSf;Fj; je;ijahdhu;. Mdhy; 
1890fspy; mtuJ tho;f;if KOikahf ,Uz;L 
NghdJ. jhk; Ntl;ilf;F nrd;wpUe;j Neuj;jpy; 
jkJ fpuhkj;jpw;F te;j ngy;[pa fhydpj;Jtg; 
gilapdu; jkJ FLk;gj;ij nfhd;Wtpl;L 
nrd;whu;fs;.  
FLk;gk; Nfhj;jpuk; ,d;wp miye;J jpupe;j 

ngq;fh mbik tu;j;jfu;fsplk; gpbgl;lhu;. 
gz;iz xd;wpy; Ntiy nra;J nfhz;bUe;j 
ngq;fhit rhKNty; ntu;du; vd;w mnkupf;f 
tu;j;jfu; fz;lhu;. ,tu; gupzhk tsu;r;rp gw;wp 
,dthj ghu;itNahL ghu;f;ff; $batu;.  

ngq;fhtpd; rpwpa 
Njhw;wk;> fWj;j Njhy; 
kw;Wk; $u;ikahd 
gw;fis ghu;j;j 
ntu;du; mtu; etPd 
kdpjNd my;y vd;w 
KbTf;F te;jhu;. etPd 
kdpjd; kw;Wk; vkJ 
gupzhk tsu;r;rpapd; 
Kd;Ndu;fsJ tpLgl;l 

Xu; mq;fk; vd;W ngq;fhit 
mioj;jhu;.  
ngq;fhit mnkupf;fhtpd; nrd; Ytp]; 

efUf;F mioj;J nrd;W mq;F fz;fhl;rp 
xd;wpy; itj;jhu;. 1904 Mk; Mz;L ,lk;ngw;w 
me;jf; fz;fhl;rpapy; xU $z;by; itf;fg;gl;l 
mtu; xU tpyq;F Nghy elj;jg;gl;lhu;. kPz;Lk; 
Mgpupf;fh jpUk;gpa mtu; kPz;Lk; jpUkzk; 
nra;jNghJk; nfhQ;rk; fhyj;jpNyNa kidtp 
ghk;G fbj;J ,we;Jtpl;lhu;.  
ftiyapy; epa+Nahu;f; nrd;w mtu; 

gpNdhndf;]; kpUff;fhl;rp rhiyapy; kdpjf; 
Fuq;fpw;fhd $l;by; fhl;rpf;F itf;fg;gl;lhu;. 
vd;whYk; cs;ehl;by; ,Uf;Fk; fWg;gpd 
fpwp];jt 
kjFUkhu; 
,e;j nraiy 
vjpu;f;f me;j 
kpUff;fhl;rprhiy 
%lg;gl;lJ.   
ngq;fh 

tpu;[pdpahtpy; 
Gifapiy 
njhopw;rhiy 
xd;wpy; 
Ntiyghu;j;Jf; 
nfhz;L rpwpJ 
fhyk; tho;e;jhu;. 
1914 ,y; kPz;Lk; 
Mgpupf;fhTf;Nf 
nry;y mtu; 
KbntLj;jNghJk; 
Kjyhk; cyfg; 
Nghu; ntbj;jjhy; 
mtUf;F jha; 
ehl;Lf;F Nghf 
Kbahky; NghdJ. 
1916 Mk; Mz;L 

khu;r; 20 Mk; jpfjp 
ehL jpUk;g Kbahj 
kd mOj;jj;jhy; 
jdJ khu;gpy; Rl;L 
ngq;fh jw;Nfhiy 
nra;J nfhz;lhu;. 
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rpq;fg;g+u; vd;whNy thid Kl;Lk; fl;blq;fisf; 
nfhz;l cyfpy; mjpf efukakhd ,lk;. Mdhy; 
mq;Nf xUtu; 30 Mz;Lfshf fl;by; tho;e;J tUfpwhu;. 
79 tajhd X`; Nfh nrq; vd;w me;j Kjpatu; ,g;gb 
xU tho;f;if tho;e;J tUtJ mz;ikapy; jhd; 
ntspAyFf;Fj; njupe;jJ. r%f Clfj;jpy; mtuJ nra;jp 
gpugykile;jNghJ rpq;fg;g+upau;fSf;Ff; $l mij ek;g 
Kbatpy;iy.
fpwp];k]; jpdj;jpy; cupkk; ngwhky; tu;j;jfj;jpy; 

<Lgl;bUe;jNghJ X`; mjpfhupfsplk; gpbgl;lhu;. mtu; 
kuf;fwpfs; kw;Wk; kpsfha; tpw;Wf;nfhz;bUe;jhu;. Mdhy; 
mg;gb tpahghuk; nra;a cupkk; ngw;wpUf;f Ntz;Lk;. 
Kd;du; mtu; re;ijf;F kyu;fis tpw;W te;jhYk; 
nfhNuhdh ngUe;njhw;W fhuzkhf me;j Ntiyia 
,oe;jjhy; ,e;jg; Gjpa Ntiyia Muk;gpj;jpUe;jhu;. 
Mdhy; mtuJ kuf;fwpfis mjpfhupfs; gwpKjy; nra;a> 

jd;dhu;tyu; xUtu; glnkLj;J r%f Clfj;jpy; Nghl> 
me;j Kjpatu; ahu; vd;W NjbaNghJ jhd; rpq;fg;g+u; 
Ntfkhf tsu;e;jhYk; mtu; ahUf;Fk; njupahky; fhl;by; 
tho;tJ njupe;jJ.  
Rq;fp lq;fh vd;w fpuhkj;jpy; gpwe;J tsu;e;j X`;> 

me;j fpuhkk; khbf; fl;llq;fs; nfhz;l gFjpahf 
khw;wg;gl;lNghJ mq;F tho;e;jtu;fSf;F murhq;fj;jhy; 
tPL nfhLf;fg;gl;lJ. Mdhy; gupjhgk; X`;Tf;F xd;Wk; 
fpilf;ftpy;iy. jdJ rNfhjuUf;F tPL fpilj;J mq;F 
tho mtu; miof;fg;gl;lNghJk; mjid kWj;j X`; 
mUfpy; ,Uf;Fk; fhl;Lf;F nrd;whu;. %q;fpyhy; fl;ba 
rpW $lhuj;ij mikj;J jq;fpdhu;. mJNt mtuJ 
epue;ju tPlhf khwptpl;lJ. mUfpy; jkf;F cz;gjw;F 
Njitahdtw;iw tpijj;J Njhl;lk; xd;iw mikj;Jf; 
nfhz;lhu;.
mtuJ kidtp kw;Wk; jw;NghJ 17 tajhFk; kfs; 

Cupy; tho;fpwhu;fs;. Mdhy; X`; vq;Nf trpf;fpwhu; vd;gJ 

ngq;fhtpd; 
Nrhff; fij

   fpd;d]; rhjid gilj;j ];l;Nuhngu;up gok;

`pNuh\pkh jPgk; vg;NghJ mizAk;? 

,];Nuypa 

Njhl;lk; xd;wpy; tsu;e;j ];l;Nuhngu;up 

gok; xd;W cyfpy; kpfg;ngupaJ vd;W 

fpd;d]; rhjid Gj;jfj;jpy; 

,lk;ngw;wpUf;fpwJ. ,jd; vil 289 

fpuhk;fshFk;. 

Vupay; FLk;gj; Njhl;lj;jpy; ,Ue;J 

2021 ngg;utupapy; gwpf;fg;gl;l 

,e;j ];l;Nuhngu;up md;W 

njhlf;fk; Fspu;rhdg; ngl;bapy; 

itf;fg;gl;bUf;fpwJ. fpd;d]; rhjid 

Gj;jfj;jpy; ,lk;gpbg;gjw;fhf mJ 

Fspu;rhjdg; ngl;bapNyNa fhj;jpUe;jjhy; 

Kd;du; ,Ue;j moF Ngha;tpl;lJ vd;W mjd; 

cupikahsu; $Wfpwhu;. 

2015 Mk; Mz;L [g;ghdpy; 250 fpuhk; 

msTf;F tsu;e;j ];l;Nuhngu;up goNk 

Kd;du; cyf rhjid 

gilj;jpUe;jJ.   

cyfpy; KjyhtJ mZ Fz;L tpOe;j efuhd 
[g;ghdpd; `pNuh\pkhtpy; ,Uf;Fk; mikjp jPgk; 
1964 Mk; Mz;L  Vw;wg;gl;lJ njhlf;fk; ,d;W 
tiu njhlu;r;rpahf vupe;Jnfhz;bUf;fpwJ. vg;NghJ 
cyfpy; ,Uf;Fk; midj;J mZ Fz;LfSk; 
mopf;fg;gl;L mZ Fz;L mr;RWj;jypy; ,Ue;J 
tpLgLfpwNjh md;Wtiu ,e;j jPgk; vupAk;. 
Mdhy; mij midg;gjw;fhf ve;j rhj;jpaKk; 
fz;Zf;nfl;ba J}uj;jpy; njupatpy;iy. Kbe;jhy; 
vz;nzia $Ljyhf Cw;wpdhy; ed;W.  

பிர்தௌஸ்
சஞசசாரம்
பூக�சாள

mtu;fSf;Ff; 
$l rupahf 

njupatpy;iy. Nfl;lhy;> 
“Njhl;lk; xd;wpy; tho;fpNwd;“ vd;w 

gjpy; jhd; fpilf;Fk;. 
vd;whYk; X`; jdJ FLk;gj;jpw;fhd nrYTfis 

nghWg;ghf nra;fpwhu;. 
cyfpy; mjpf nry;te;j kf;fs; trpf;Fk; ehLfspy; xd;whf 
,Uf;Fk; rpq;fg;g+upy; xUtu; tPL ,d;wp tho;fpwhu; vd;w 
nra;jpNa Mr;rupakhd xd;W. mjpYk;; fhl;by; tho;fpwhu; 
vd;w ek;GtJ fbdk; jhd;.   
cs;Su; vk;.gpapd; cjtpAld; ,g;NghJ X`;Tf;F rpwpa tPL 
xd;W toq;fg;gl;bUf;fpwJ. 
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மஜினா உமறு லெவ்வை
மாவைடிப்பள்ளி.

27
தற்்பாது லெதரொந்தில் வைசித்து வைரும் 

்பவைானி    ்பது்ை்ைப பிறபபிடமாகக் 
லகாணடவைர. தனது ஆரம்்பக்கல்வி்ை ்பது்ை 
கன்னிைாஸ்திரிைர ்பாடசா்ெயிலும்  பின் 
அைலவைட்டி அரு்�ாதைக் கல்லூரியிலும் 
கறறு அதன் பின்னர ைாழப்பா�த்தில் 
உைரதரக் கல்வியி்னக் கறறு  
கிழக்கிெங்க ்பல்க்ெக்கழகத்தில் விவைசாை 
பீடத்தில் க்ெமானிப்பட்டம் ல்பறறு அஙகு 
விரிவு்ரைாைராகக் கட்மைாறறிைவைர.

திருமணத்திற்கு பின்னர் நெதர்்லாந்திற்கு 
பு்மநபெயர்ந்து டச்சு நமலாழியய  திறமபெட 
கற்றததலாடு  உளவியல் மற்றும சடடத்துயறயிலும 
கல்வி கற்று பெடடம நபெற்றலார். இவர் 
நெதர்்லாந்தில் அரச நிறுவ்னஙகளிலும அரச 
சலார்பெற்ற நிறுவ்னஙகளிலும பெணியலாற்றியவர். பின 
அஙகீகலாரம நபெற்ற நமலாழிநபெயர்்பபெலாளரலாகவும

பெணியலாற்றி வருகிறலார்.
தமிழில் மடடுமனறி டச்சு நமலாழியிலும 

சிற்பபெலா்ன திறயமகயள நகலாணட பெவலானி  
இதுவயரயில் மூனறு புத்தகஙகயள 
நவளியிடடுளளலார். அத்ததலாடு மலாணவர்களுக்கு 
ெலாடகம, ெலாடடியம, இயச தபெலானறவற்யற 
பெயிற்றுவித்து அவர்கயள முனத்னற்றியவர்.

இவர் சிறுவயதிலிருந்தத எழுத்துத்  துயறயில் 
ஆர்வம உளளவர். இவர்  கல்விகற்ற பெலாடசலாய் 
ஆணடு ம்ருக்கும ஏய்னய மின இதழகளலா்ன 
சிவஒளி , ெடு, ஞலா்னம தபெலானற மினனிதழகளுக்கும 
கடடுயரகயள எழுதி வந்தலார். வலாசகர்களிடமிருந்து 
வந்த மதி்பபீடுகள இவயர தமலும   எழுதத் 
தூணடி்ன.

தமலும இவர் நவளியிடட நூல்களலாக
பிரபெ் ஈழத்துக் கவிஞர் தசரன அவர்களின 

ததர்ந்நதடுக்க்பபெடட சி் கவியதகயளத் நதலாகுத்து 
இருநமலாழி நவளியீடலாக நெதர்்லாந்து_ தமிழ 
ஆகிய நமலாழிகளில் "கடலினகயத" எனற நபெயரில் 
ஒரு புத்தகம நவளியிடடுளளலார்.

அதனபின "அனபு திகடடலாது" எனற தய்்பபில் 
நெதர்்லாந்து நமலாழியில் ஒரு புத்தகமும  2020 
இல் இயளதயலார்க்கலா்ன கவியதத் நதலாகு்பபு 
"சி் கணஙகள" எனற நூய் தலான  கல்விகற்ற 
பெலாடசலாய்யில் நவளியீடு நசய்துளளலார்.  
நசனற ஆணடு இ்ஙயகயில் பூபெலா்சிஙகம 
புத்தகசலாய்யி்னலால் நவளியிட்பபெடட

" ம்னச்தசலாய்" எனற புத்தகத்திலும 
நமலாழிநபெயர்்பபுக் கடடுயரகள 
இடமநபெற்றுளள்ன.

அயதவிட பெல்தவறு சஞ்சியககளுக்கும 
நமலாழிநபெயர்்பபுக் கடடுயரகயள இவர்  எழுதி 

வருகிறலார்.
எழுதுவது பெற்றி இவர் 

குறி்பபிடுயகயில் எழுதுவதற்கு 
நியறய விடயஙகள இருக்கினற்ன. 
தன்னலால் இயனறவற்யற 
எழுத்லாம எனபெது த்னது 
தீர்மலா்னம எ்னவும எல்த்லாரும 
எழுதிய விடயஙகயளத் 
திரு்பபித் திரு்பபி எழுதலாமல் 
புதிய விடயஙகயளயும ெமது 
சமுதலாய முனத்னற்றத்திற்குத் 
ததயவயலா்ன விடயஙகயளயும 
எழுத்தலாளர்கள 
எழுததவணடும எனபெது 
த்னது அவலா எ்னக் கூறுகிறலார்.

தமலும 
ஒரு 
கவிஞருக்கு இருக்க தவணடிய 
நமல்லிதயமும, ரசய்னயும, 
நமலாழி வீச்சும உணர்ச்சி்ப 
நபெருக்குமதலான அந்தக் கவிஞனின 
பெயட்பபுகளில் நவளி்பபெடும. 
பெடி்பபெவருக்கு ெல்் விடயஙகள 
மீது விரு்பபும, தீயவற்றின மீது 
நவறு்பபும உணடலாகும வயகயில் 
கவியத அயமய தவணடும 
(எ்னதவ இதுவும 'சமூக்ப 
நபெலாறு்பபு' எனற பெணபின கீழ 
அடஙகும!)

கவியதகள சலாதலாரண 
மனிதர்கள வலாசித்து விளஙகக் 
கூடிய நமலாழிெயடயில் இருக்க 

தவணடும.
சுருக்கமலாய்ச் 

நசலால்வநதனறலால், 
தெரடியலாய் ஒரு 
நசய்தியயச் நசலால்வது 

உயரெயட. பூடகமலாய், 
கற்பெய்ன நியறயச்தசர்த்து 
நசலால்வது கவியத. 
உயரெயடயின தெலாக்கம 
நசய்தி அறிவி்பபு. 
கவியதயின தெலாக்கம 
அனுபெவ்பபெரிமலாறல்

வீடடு தவய்கள 
ஒரு சுயம. அதததெரம 
பெடித்த நபெணகளலாக 

இருந்தலால், உத்திதயலாகம 
பெலார்்பபெவர்களலாக இருந்தலால் அது அவர்களுக்கு 
தவய்ச் சுயம. உத்திதயலாகத்தித் இருக்கினற 
தவய்கயள வீடடித் நகலாணடு வந்து 
பெலார்க்கும ததயவகள சி்ருக்கு இருக்கினறது. 
அதத தவயளயித் வீடு, குடுமபெம எனறு 
அவர்களுயடய எழுத்து சிந்தய்ன சியதந்து 
தபெலாவதற்கலா்ன வலாய்்பபுக்கள ஆணகயள 
விட நபெணகளுக்கு நபெரிய சவலா்லாக 
அயமந்திருக்கினறது எ்னக் கூறுகிறலார்.

தமலும கவியத எழுதுவதலால் என்ன பெயன 
எ்ன இனறு பெ்ரலாலும தகடக்பபெடும தகளவியலாக 
இரு்பபெதலால் இது பெற்றி த்னது கருத்துக்கயள 
முன யவக்கிறலார்.  ஏன பெலாடடு்ப பெலாட தவணடும 
எனறு தகடடலால் என்ன பெதில் கூற்லாம? 
கவியத   ஓர்  அரிய  கய். நுணணிய  கய். 
கவியதயய  யலாத்த கவிஞனின உணர்ச்சியய  
அயத்ப பெடி்பதபெலாரிடமும  உணடலாக்கவல்்  

அற்புத சலாத்னம, கவியதயனுபெவம. அது 
கூறும  நபெலாருளில் இல்ய். 
கூறும முயறயில் தலான 
இருக்கிறது. கவிஞன தலான  
நபெற்ற  உணர்ச்சிகயளத் தன  
கவியதகயள்ப  பெடி்பதபெலாரும  
நபெற தவணடும  எனறு  எணணிச் 
சி்  யுக்தி முயறகயளக்  
யகயலாணடு  கவியதயய்ப  

பெயடக்கிறலான. அந்த  யுக்தி  
முயறகளலால்  உணர்ச்சியய  அதில்  
நபெலாதிய யவக்கிறலான.

தமலும கற்பெய்ன, நசலாற்களின  
அயம்பபு முயற, ஒலி ெயம, யலா்பபு 
முயற, அணி ெ்ன, நதலாயட ெயம, 
குறி்பபு்ப நபெலாருள, சுயவகள  தபெலானற  
சி்  முயறகயள  தமற்நகலாணடு  
கவியதயய்ப  பெயடக்கிறலான. 

கவியதயய்ப  பெடிக்க  தவணடிய  
முயறயில்  இயவ  ததலானறுமலாறு  

பெடித்தலால்  கவிஞன  நபெற்ற  அனுபெவத்யததய  
ெலாமும  நபெறுகிதறலாம. கவிஞன  தமற்நகலாளளும  
யுக்திமுயறகயளநயல்்லாம  ஓரளவு  விளக்கமலாக  
எடுத்தியமபுவது  கவியதயின  சிற்பபு எ்னக் 
கூறுகிறலார்.

தமலும சலாதி ,மத, இ்ன, அரசியல் தவறுபெலாடற்ற 
சமத்துவமலா்ன சமுதலாயத்யத உருவலாக்க 
அய்னவரும தசர்ந்து உயழக்க தவணடும 
எனபெதத  த்னது பெயட்பபுக்கள மூ்ம சமூகத்திற்கு 
நசலால்் விருமபுவதலாக தகடக்பபெடட தகளவிகள 
அய்னத்திற்கும  ம்னம திறந்து த்னது பெதில்கயள 
வழஙகி்னலார்.

 

்பவைானி
 லெதரொந்து 
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இருெத்தா்ராம் நூற்்ாண்டுக் கவிமதயின் 
வ்ரலாற்று எழுதுமகக்கான முன்னீடு

தமிழிலக்கியததின் கவிமத வம்ரெடததின் 
பதாடர்ச்சிமய வம்ரதபலன்ெது கவிமதயின் 
வ்ரலாற்றிமன இற்ம்பெடுததுவதற்கான ஒரு 
எழுதுமக முயற்சிதான்.

இன்று தமிழில் அதிகம் கவிமதப 
ெனுவல்க்ே முன்பனழுவமதக் 
காணுகி்்ாம். இநதப ெருவஙகள் வழி்ய 
இருெத்தா்ராம் நூற்்ாண்டுக் கவிமதயின் 
மூன்்ாம் தசாபதம் வம்ரயான கவிமதயின் 
கிேர்ச்சிமய வம்ரவதற்கு உடெடுதத 
அவசியபைனபெடுகி்து.

தமிழில் தமிழகததிலும் சரி ஐ்்ராபபிய 
்தசஙகளிலும் சரி ்வறும் பி்ர்தசஙகளிலும் சரி 
இலஙமகயிலும் சரி ்தான்றி நிற்கும் கவிமதப 
பி்ரதிகள் பதாமகயேவில் அதிகபைனினும் 
உடகிடக்மகயேவுக்கான ைதிபபீடடு 
அேவு்கால்கள் குறிதத அவதானிபபும் 
அவசியைானது.

இநதத ்தடமல அல்லது வம்ரதமல 
இலகுெடுததல் பொருடடு முதலில் நூல் 
ெடடியபலான்ம்த தயாரிததாபலன்ன? 
என்கி் ்கள்வியுமுண்டு. கடநத 
இருெது வருடஙகளிபலழுநத கவிமதப 
பி்ரதிகள் ெற்றிய நூற்ெடடியபலான்ம் 
முன்பனடுக்க முடியுைான ைதிபபிடுநர்கள் 
அல்லது ஆயபவழுதுநர்கள் முன்பனழல் 
அவசியமுைாகும்.

அடுததெடியாக கவிமதப ெனுவல்களின் 
உடகிடக்மக குறிதத தி்னாயமவ ்ைபலடுக்க 
முடியுைாக இருக்கும். இநதத ்தடலுக்கான 
அண்மைய ஆதா்ரைாக ஞானம் நடாததிய 
2000- -2020 இற்க்கான பவளிவநத கவிமதப 
பி்ரதிகளின் ்தர்மவ முன்மவக்கலாம். 
ஞானததிடம் ்ொடடிக்காக உள்வநத கவிமதப 

பி்ரதிகள் ெடடியபலான்று காணபெடும். 
அதன் வழி ஞானபெரிசு பெறும் பி்ரதிகமே 
முன்மவததுச் சிநதிபெதாயின் இநத 
நூற்்ாண்டுக்கவிமதயின் முதல்த்ரப பி்ரதியாக 
ஞானத பதரிவிலடஙகும்............மை 
வண்ணம் காவியம் இடம் பகாள்கி்து.

ஞானத பதரிமவ முன்மவதது இநத 
வம்ரெடதமதத பதாடஙகுவதாயின் ஏபனனில் 
இருநது உண்டாக்கிய ்ொடடிமய ஞான்ை 
முன்பனடுததது. மை வண்ணண் காவியம் 
அதன் ொடுபொருள், பைாழியாளுமை, சமூகப 
பெறுைானம், உணர்வுக்்காலம், என்ெமவதான் 
- இதபதரிவு சரிபயனில் இருெத்தா்ராம் 
நூற்்ாண்டுக் கல்விதத்ரம் நிர்ணயைாகும். 
அல்லது ைனஙபகாள்ேபெடல் ்வண்டும். 
அதன்பின்னால் தான் ஏமனய பி்ரதிகமே 
அடுக்க ்வண்டும்.

இநத ஒழுஙகு மீதான விைர்சனம் அல்லது 
்நாக்கு எததமகயது என்ெது எழுநது நிற்கும் 
்கள்வி. இவவா்ான விரிகாலப ்ொடடிகமே 
நடாததும்்ொது அல்லது ்தர்வின் ்ொது 
நூற்்ாண்டுத த்ரம் அல்லது தசாபத காலதத்ரம் 
குறிதத பொது ்நாக்கு ்நர்மையும் நிற்க 
்வண்டும். இல்மல்யல் வ்ரலாற்்ாயமவ 
இவவிடததிலிருநது பதாடஙகுவது அெததைாகி 
விடும். ைற்்பெடி பதரிவுக்கு வ்ராத 
ஆனால் குறிதத காலபெகுதிக்கான பி்ரதிகள் 
மீதான ்தடலும் ்சர்ைானம் பசயதலும் 
முக்கியைானது.

ைற்்பெடி இவவா்ான ்வறும் 
்ொடடிக்ோ ்தட்லா பதாகுப்ொ 
நிகழ்நநிருக்குபைனில் அவற்றின் மீதான 
கவனக்குவிவும் இன்றியமையாத்தயாகும். 
எதுவாயினும் கவிமதயின் வம்ரெடதமத 
இற்ம்பெடுததபலன்ெது பதாடர் ்தர்ச்சியான 
வ்ரலாறு எழுதுமகயின் ெணியாகும்.

கவிதை 
  மாயவித்தை

தமிழிலக்கியத்தின்     
 வரைபடம்

பு்ராதனததின் அதிகாமல மீதடர்நத இம்யின் ்ைல் 
நம்பிக்மகயின் ்வர்ச்பசால்மலப பொழிநதாள்.
அவள் பநஞ்சுள் மீதைாயிருநத அருள்ச்பசால்
நம்பிக்மகயின் விமதபபு

ெல்லாயி்ரம் அர்ததச் பசறி்வாடு விருடசம் பகாண்டது
நிழலுைற்் அநதரிபபின் கீழ்
இவ்ோபடாததவர்கள் அமலமகயில்
கர்வததின் மீக்பகாண்படழுநந கருஞ்பசால்லில் ைாள்மகயில்

அதிகா்ரக் கர்ச்சிபபில் அவிமகயில்
இவளிடம் மீதைாயிற்ப்ாரு ஒளிச்பசால்
ஞானச்பசால்
சமூகவியல் பசால்

விடுதமலச்பசால்
வீரியச் பசால்
நம்பிக்மகயின் விமதபபு
ெல்லாயி்ரம் அர்ததச் பசறிவில் விருடசம் பகாள் காலம்
இனிபயாரு பு்ராதன அமைதியில் மீநிழல் அடரும்.

கவிமத ஒரு ைாயவிதமத. பசால் எனும் ைாயக்்கால் பகாண்டு கவி விதமதக்கா்ரர் 
காடடும் ைாய உலகின் ெடிைஙகோலானது கவிமத எனும் ைாயம்.

உலகம் ்தான்றிய காலம் முதல் கவிமத அதன் அர்ததச் பசறிமவ பவளிபெடுததி 
வரும் நுடெஙகளும் நுணுக்கஙகளும் அடர்நத கற்ெமன பவளி அல்லது அனுெவ பவளி 
மிகுநத அவதானிபபுக்குரியது. பசால்பலன்் விதமதக்கருவிமய விதமதக்கா்ரர் அமசதது 
அமசதது அல்லது சுழற்றிச்சுழற்றிக் காடடும் விம்ெ பவளியில் ஆயி்ரைாயி்ரம் ைாய 
ஜாலஙகள் காடடும் ்தாற்்ஙகள் ைாறும் காடசிகள் உள்ளிழுக்கும் உணர்வின் தி்ரடசிமய 
அல்லது கவிச்சிமய கவிமத விதமதயில் அதிகம் பெயயக் காணுகி்்ாம். ைாயவிதமதக் 
கவிமதயிலும் காணுகி்்ாம்.

பதலுஙகுக் கவிமத வ்ரலாற்றில் முக்கிய அமடயாேைாகத பதரிநதவர் அஜநதா. 
பெனுைர்ததி விசுவநாத சாஸ்திரி (1929- - 1998) ை்ரஙகள் வீழும் காடசி என்கி் முதல் 
கவிமதயி்ல்ய கவனதமத ஈர்தத கவி அஜநதா. கும்வாக எழுதி நிம்வாக நின்் கவி 
பசால்லி. ஆநதி்ர பி்ரொ ெததிரிமகயாசிரிய்ராகப ெணி பசயதவர்.

தனது கவிமதகள் பி்ரசு்ரைான பின் தனக்கும் கவிமதக்கும் எநதவித 
பதாடர்புமில்மலபயன்் கருததுமடயவர் கவி அஜநதா. ெமடபொளி இ்நது விடடான் 
என்று ்காடொடு இதன் சார்புமடய்த.

1997இல் சாகிதய அகாபதமி விருது பவன்் 'ஸ்வபன லிபி'' -'கனவுபபி்ரதி'' கவிமதத 
பதாகுபபு நண்ெர் குழாததின் ்வண்டுதலின் ்ெரில் பி்ரசு்ரைான கவிமதகமே 
நிமனவுகூர்நபதழுதியது.

கவி ்வகுண்ட ்ைாகன் பி்ரசாத(்ைா) பைாழிபெயர்தத அஜநதாவின் 'விதமதக்கா்ரன்'' 
வாசிபபின் ைாயக்கவிமததான்.

ஒளவன் கவிதை         

rpw;gf;fiy cyff;fiy 

tbtq;fspy; nrJf;fy; rhu; 

fiy tbtoF kpspu;tJ. 

fy;ypy; nrJf;FtJ> kz;zpy; 

nrJf;FtJ> nkOfpy; 

nrJf;FtJ vd nrJf;Fk; 

Clfq;fs; gythFk;.

kPdpy; nrJf;FtJ kPd; 

rpw;gf;fiyahFk;. kPdpy; 

nrJf;Fk; El;gj;jpd; 

nrhe;jf;fhud; FNge;jpud;. 

GJr;Nrup tPuhg;gl;bzk; 

fpuhkj;ijr; Nru;e;jtu; 

FNge;jpud;. kPdtuhd 

FNge;jpud; kPd;fs; kPjhd 

jd; <u;g;igf; fiyahf 

khw;Wk; if tz;zj;ij 

kPd; rpw;gf;fiyA+lhf 

fhl;rpg;gLj;jpapUf;fpwhu;. 

,tu; Xtpak;> rpw;gk; rhu;e;J 

gj;J tUlq;fs; fw;wtu;> 

fiyg;gl;lk; ngw;wtu;.

flypy; ,Ue;J gpbf;fg;gLk; 

kPd;fis cyuitj;J 

cupathW gjg;gLj;jp rpiy 

tbthf;Fk; fiy Nju;e;jtu; 

FNge;jpud;. jd; tho;f;ifr; 

R+oy; rhu;e;J fiykdk; 

nfhz;l ,tu; kPd; gpbj;jiy 

Ntl;ilf;Fr; rkdhdJ vd;ghu;. 

kPdtg;ghu;it fiyAzu;itj; 

je;jnjd;ghu;.

kPd;fspy; rpw;gk; tbf;Fk; 

El;gkhd ,e;j kPd; 

fiyQDf;F mq;fPfhukspg;gJ 

fl;lhaky;yth.

FNge;jpud;;  

kPd; rpw;gf;fiy tbtd;

முஸ்கான்
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  டியர்... நீங்க என்னை எவ்வளவு 
்காதலிக்கறீங்கனனு ச�ால்ல முடியுமா?''
'' ஆஹா ... என்னைாட டீப் ்லவ.. 72% டி என 

ச�ல்லம்...''
ம்னைவி : ்�ாங்க.. டார்லிங ... நீங்க 

்மா�ம்... அப்� அநத 28% எ்வளுக்காம்?
'' அடி... கிறுககி, அழகு ச�ாருட்களுககு 

28% ஜி.எஸ்.டி ்க்வர்சமண்டு்ல 
புடிச்சிககு்வாண்டி...

 "ராத்திரியி்ல சூரியன எங்்க                   
்�ாகுது?"

"எங்்கயும் ்�ா்க்ல.. இருடடா
இருககிறதா்ல நம்மா்ல அ்தப் �ார்க்க 

முடிய்்ல!"

 �ார்... �ார் என ச�ாண்டாடடிய ்கா்�ாம்... 
்யாவ, இது ்�ாஸ்ட ஆபிஸ்...
அய்யா... �ந்தாஷத்து்ல எங்க 

்�ாறதுன்னை சதரிய்ல..!

  எங்க அம்மாவுககு சு்கர் இருககுனு சதரிஞ� 
உட்னை என ம்னைவி சுவீட �ாப்பிடற்த்ய 

நிறுத்திடடா!''
'' மாமியார் ்ம்ல அவ்வளவு �ா�மா ?''
''நீங்க ்்வற! அ்வ �ஙகு சுவீட்டயும் 

மாமியாருககு ச்காடுத்துடுறா!''

ம்னைவி: ஏங்க உங்களுகச்கல்லாம் நா்கரீ்க்ம 
சதரியாதா..? �்ல மணி ்நரமா ்�சு்றன 
ச்காடடாவி விடடுககிட்ட இருககீங்க...
்க�்வன: லூ�ாடி நீ... ஒனனும் ச்காடடாவி 

விட்ல, உனகிடட ஏதா்வது ச�ால்லனும்னு ்வாய 
சதாறநதா, எங்க நீ ்�� விடுற...

 70 ்வயசு ச�ரிய்வர் தன்னைாட ம்னைவி்ய 
இனனைமும் darling, chellam, honeyனனு 

கூப்பிடடுககிடடிருநதாரு.
அத �ார்த்து நான அ்வரு கிடட ்்கட்டன... 

'' ஏங்கயயா, எப்�டி இநத ்வயசு்ல கூட 
ச�ாண்டாடடிய இவ்வளவு �ா�மா கூப்புடுறீங்க..?

''தம்பி, அ்வ ்�ரு �த்து ்வருஷத்துககு 
முனனைாடி்ய மறநது ்�ாச்சு! அ்வ கிடட ்�ர 

்்கக்க �யமா இருககு..!

 ஸ்டார்ட, ஆக்ஷனனு ச�ானனைதும் நீங்க ம்்ல 
உச்சி அருவியிலிருநது கீ்ழ குதிககிறீங்க!

அப்புறம்? நாங்க ்�க-அப் �ண்ணிடடு 
ஊருககுப்்�ாயிடு்்வாம்.

்க�்வன ம்னைவியிடம்... 
'' இனனைககி நல்ல நாள் டி'' னனு 

ச�ானனைார் . மறுநாளும் '' இனனைககி 
நல்ல நாள் டி'' னனு ச�ானனைார். 

திரும்�வும் அடுத்த நாளும் '' இனனைககி 
நல்ல நாள் டி'' னனு ச�ானனைார்.
இப்�டி்ய ஒரு ்வாரம் ச�ாறுத்து 

�ார்த்த ம்னைவிககு ்்கா�ம் உச்�த்்த 
சதாடடது... '' ஏன இப்�டி ஒரு ்வாரமா, 

இனனைககி நல்ல நாள், இனனைககி 
நல்ல நாள்னு எனகிட்ட ச�ாலலி 

ச�ா்லம்புறீங்க... எனனை ஆச்சு 
உங்களுககு?

்க�்வர் ச�ானனைார், '' ்�ானை ்வாரம் 
நாம �ண்்ட ்�ாடும் ்�ாது... நீ எனனை 
ச�ானனை..? இப்�டி்ய �ண்ணிககிடடு 

இருநதீங்கனனைா ஒரு ''நல்ல நாளா'' 
�ார்த்து எங்க அம்மா வீடடுககு 

்�ாயடு்்வன �ாத்துக்்காங்கனனு 
ச�ானனை்ல,, அதான உனைககு 

ஞா�்கம் �டுத்தி்னைன.
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காசு வேணும்.
பாசம் இருந்தும்
உண்ண உ்ணவு
கிடைக்குமா? இல்ாது.

வீரம் வேணும்.
வீடு காத்து நாம்
உரிடம வபணி ோழ.
இல்ாது முடியுமா?

சசாந்்த புத்தி வேணும்.
வசாரம் வபாகாது நாவம
சுயமாக ோழ்ந்து நிறக.
இலட் என்ால ஆகுமா?

முடிப் வபச்சு; வபாச்சு.
புரிந்்தால வபாதும்.
வீவ்ண துயர் ேந்து
ோடி நாம் சாயவோ?

இருந்்தட்த பறித்து

பாசாங்கு காட்டும்
மனி்தடர மதிக்கவோ?
ஏறி மிதிக்கத் துணி.

சபரியேர் இேசரனறு
சபருமி்தம் சகாள்ளவோ?
சிறியேர் வபா்னறிக் கூை
சிறு சசயலும் இலட்வய!

சுய ஒழுக்கம் சகாணடு
வபாரில நினறு ஆடியேர்.
கயேர் கூடிக் சகானறு
சேனறு கணைது என்னவோ?

நனட்த் ச்தாட்த்து 
சகானட் அழித்து
சேன் சசய்தி எ்தறகு?
வ்தாற்ால கூை நனறு.

பாளி ேழி ேந்்தேர்
பாேம் என்ாகி்னவரா?

ஆதி மு்தலும் நரகம்
அேர் ோழ்ேனவ்ா?

சகால்த் துட்ண நின்
அந்்த கூட்ைம் சாகி்து.
இரங்கி ோழ ேழி
யார் ேந்து சசாலோவரா?

ஓடி ேந்து இங்வக 
டக சகாடுத்துப் பறிப்பார்.
ஒனட்க் சகாடுத்து 
ப்ட்தக் சகடுப்பார்.

சகட்டுக் குட்டிச் சுேராக
ஆடும் ஓடும் அந்்தப் பக்கம்.
நாடும் ோடும் இந்்தப் பக்கம்.
புரி்தல ஒனறும் புதிரல்.

 அனபுைன நதுநசி

டகவயந்தி்னாலும் அேர் சசயல வீரராம்

நித்யா ல�யாலேஸ்வரன் லேயாபிநயாத, சுருதி லேயாபிநயாததின் அரஙலேற்றம்

அபிநயவஷேத்ரா 
நை்னப்பளளி இயக்கு்னர் 

க்ாசூரி திவயா சுவேனின 
மா்ணவிக்ளா்ன நித்யா 

வ்ாவகஸேரன வகாபிநாத், 
சுருதி வகாபிநாத் 

ஆகிவயாரின பர்தநாட்டிய 
அரங்வகற்ம் பம்ப்ப்பிட்டி 

புதிய கதிவரசன 
மணைபத்தில

 நடைசபற்து. 
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கலைஞர் 
�சஙகரின் 
42வது நிலைவு 

நிகழ்வு



எம்.மாகிரட். எலபடகம.
கே :-அண்மையில் மை்ைந்த 

'இநதிய இ்ைக்குயில்' ல்தா 
மைஙகேஷேரின் வாழக்்ே 
வரலாறு தி்ரப்படமைாே 
உருவாகிை்தாகமை...?

்பதில் :- ஆமைாம்...இது 
த்தாடர்பான க்பச்சு வார்த்்தேள் 
ஹிநதி தி்ர உலகில் த்தாடஙகி 
இருக்கின்ைன.
இநநி்லயில் முன்னணி 
இயக்குநரேளான ஆனந எல் ராய், 
ஓம் பிரோஷ மைற்றும் ைஞைய் லீலா 
்பன்ைாலி ஆகிய மூன்று ்ப்டப்பாளி 
ேளும் இ்தற்ோன முயற்சியில் 

ஈடு ்பட்டிருக்கிைாரேள்.இதில் 
ைஞைய் லீலா ்தம் ்பன்ைாலி 

10ஆணடுேளாேகவ 
இது 

த்தாடர்பான முயற்சியில் 
ஈடு்பட்டிருப்ப்தாேவும் 
ல்தா மைஙகேஷேர 
மைற்றும் அவரது குடும்்ப 
உறுபபினரேளுடன் 
இரணடு சுற்று க்பச்சு 
வார்த்்த நட்ததி 
இருப்ப்தாேவும் 
்தேவல்ேள் தவளியாகி 
இருக்கிைது.
92 வய்தான மை்ைந்த 

இ்ைக்குயில் ல்தா 
மைஙகேஷேரின் 

வாழக்்ே 
சுவாரசியம் 
மிக்ே்தாே 
இருப்ப்தாேவும், 
அவரது. கோ்தர 

ைகோ்தரிக்ே 
தைய்்த தியாேம், 

ோ்தல், திருமைணம் 
தைய்து தோள்ளா்த நி்ல, 

முப்பதுக்கும் கமைற்்பட்ட தமைாழிேளில் 
30 ஆயிர்ததும் கமைற்்பட்ட ்பாடல்ே்ள 
்பாடி ைா்த்ன என் ்பல விடயஙேள் 
அவரது வாழக்்ேயில் இருப்ப்தால் 
அவரு்டய சுயைரி்்த சுவாரசியமைான 
்ப்டப்பாே உருவாகும் என ரசிேரேள் 
எதிர ்பாரக்கிைாரேள்.

எஸ்.வேல்முருகன்.
மட்டககளப்பு.

கேள்வி :- 2--2-22ல் ந்டத்பறும் என 
எதிர்பாரக்ேப்பட்ட நயன்்தாராவின் 
திருமைணம் ்த்ட்பட்டக்தன்.?

்பதில் :- ஹிநதியில் நி்ைய ்படஙேளில் 

நடிக்ே  கவணடுதமைன்று விரும்புகிைாராம் 

நயன்.

அட்லீ இயக்ேபக்பாகும் 
்பட்ததிற்ோே த்பாலிவுடன் 
்பைக்கும் நயன்்தார இனி த்தாடரநது 
ஹிநதியில் நடிக்ேப க்பாகிைாராம்.
அ்தற்ோன அஸ்திவாரமைாே 
மும்்்பயில் உள்ள ஸ்டார ோஸ்ட் 
ஏதென்சிேள் அ்த்த்னயிலும் 
்படவாய்பபுேள் க்தடி்த்தர  
கேட்டிருக்கிைாராம்.இபக்பாது 

்தமிழில் ஒரு்பட்ததிற்கு ்ப்தது 
கோடி வ்ர ைம்்பளம் வாஙகு்பவர, 
ஹிநதிக்கு க்பானால் அந்த்த 
த்தா்ே இரட்டிப்பாேலாம் என்ை 
ேணக்கு்தான் ோரணமைாம்...

எம்.எம்.முஸ்்தபா மன்்ார்.
கேள்வி :- மைக்ேள் திலேம் எம். 

ஜி.ஆர  நடி்தது தவளிவந்த 
இறுதி்ததி்ரப்படம் எது?

்பதில் :- 'மைது்ர்ய மீட்ட சுன்்தர 

்பாணடியன்.
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கேள்வி பதில்

சினி பஜார்

ம�ொழிவொணன்

சினி பஜார் கேள்வி பதில், 
தி்கரன் ோர மஞ்சரி,

வலக ஹவுஸ், ககாழும்பு--10. 

 நடிேர ஜீவா மைற்றும் சிவா இ்ணநது 
'கோல்மைால்' என்ை தி்ரப்பட்ததில் நடி்தது 
வருகின்ைனர. இந்த தி்ரப்பட்த்்த இயக்குனர 
த்பான்குமைரன் இயக்கியுள்ளார. இந்த 
தி்ரப்பட்ததில் ்பயல்ராஜ்புட், ்தன்யா க�ாப, 
மைாளவிோ, கயாகி்பாபு, ்வயாபுரி உள்ளிட்ட ்பலர 
நடி்ததுள்ளனர. 

கோல்மைால் தி்ரப்பட்ததின் த்பரும்்பாலான 
ோட்சிேள் தமைாரிசியசில் ்வ்தது ்படமைாக்ேப்பட்டு 
வந்தது. இந்த நி்லயில் கோல்மைால் தி்ரப்பட்ததின் 
்படபபிடிபபு நி்ைவ்டநது விட்ட்தாே ்படக்குழு 
த்தரிவி்ததுள்ளது. கமைலும் ்படபபிடிபபின் 
இறுதிநாளில் எடு்த்த பு்ேப்படஙே்ள ்படக்குழு 
்பகிரநதுள்ளது. இந்த பு்ேப்படஙேள் இ்ணய்ததில் 
்வரலாகி வருகின்ைன.

கோல்மைால் தி்ரப்பட்ததில் பிை்ர ஏமைாற்றி 
வாழும் ே்தா்பா்ததிரஙேளாே நடிேர ஜீவா மைற்றும் 
சிவா நடி்ததுள்ளனர. அவரேளின் வாழக்்ேயில் 
என்ன நடக்கிைது என்்ப்்த ்பட்ததின் த்தாடக்ே 
மு்தல் முடிவு வ்ர தோமைடியாே தைால்வது 
்தான் கோல்மைால் தி்ரப்படம் என்று ்படக்குழு 
த்தரிவி்ததுள்ளது.
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ேன்னட தி்ரயுலகில் புேழ த்பற்ை ்பழம்த்பரும் நடிேர 

ோல்த்பஸ்வி ராகெஷ.  ேரநாடோவின் த்பஙேளூரு நேரில் 

ேடந்த 1932ம் ஆணடு ஏபரல் 15 திேதி பிைந்த ராகெஷின் 

இயற்த்பயர முனி ைவுடப்பா.

அவர ்தனது ்பள்ளி மைற்றும் ேல்லூரி ோலஙேளில் 

நாடேஙேளில் நடிப்பதில் ஆரவமுடன் இருநதுள்ளார.  

இ்தன்பின் 1960ம் ஆணடில் தி்ர து்ையில் நு்ழநது 

150க்கும் கமைற்்பட்ட ்படஙேளில் நடி்தது ்பல்கவறு 

தி்ரப்பட விருதுே்ளயும் தவன்றுள்ளார.

இவரது மைேள் ஆஷா ராணியும் நடி்ே ஆவார.  ராகெஷ, 

ேன்னட மைற்றும் ்தமிழ தி்ரயுலகில் பிர்பல நடிேரான 

அரெஜுன் ைரொவின் மைாமைனார ஆவார.  இநநி்லயில், 

ேடந்த 9ந திேதி உடல்நலம் ்பாதி்த்த அவர த்பஙேளூரில் 

உள்ள ்தனியார மைரு்ததுவமை்னயில் கைரக்ேப்பட்டார.  

அவருக்கு சுவாை மைற்றும் வயது முதிரவு கோளாறுேள் 

ோணப்பட்டன.
இநநி்லயில், தவன்டிகலட்டரில் ்வக்ேப்பட்டிருந்த 

அவருக்கு   உடல்நி்ல ்பாதிப்ப்டந்தது.  

இநநி்லயில், உடல்நல கு்ைவால் அவர  ோலமைானார.  

அவருக்கு வயது 89.   

 நடிகர் அர்்ஜுனின் மாமனர் பழம்பரும நடிகர்

காலதபஸ்வி ராஜேஷ் 
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நடிேர சிவோர்ததிகேயன் ்தற்க்பாது 'டான்', 'அயலான்' 
உள்ளிட்ட தி்ரப்படஙேளில் நடி்தது முடி்ததுள்ளார. 
இ்்தயடு்தது த்தலுஙகு இயக்குனர அனுதீப இயக்ே்ததில் 
்தமிழ, த்தலுஙகு என இருதமைாழிேளில் ்தயாராகும் 
தி்ரப்பட்ததில் நடி்தது வருகிைார. கமைலும் ராஜ்குமைார 
த்பரியைாமி இயக்ே்ததில் ேமைல்�ாைன் மைற்றும் கைானி 
பிக்ைரஸ் இ்ணநது ்தயாரிக்கும் தி்ரப்பட்ததில் நடிக்ே 
உள்ள்தாே அறிவி்ததுள்ளார.

இந்த நி்லயில் நடிேர சிவோர்ததிகேயன் ்தற்க்பாது 
இயக்குனர தவஙேட் பிரபுவிடம் ே்்த கேட்டுள்ளார. அந்த 
ே்்த அவருக்கு பிடி்ததுபக்பாேகவ ஒப்பந்தமைாகியுள்ள 
தி்ரப்படஙேளில் நடி்தது முடி்த்த பிைகு தவஙேட் 
பிரபு இயக்ே்ததில் நடிக்ே இருப்ப்தாே ்தேவல் 
தவளியாகி உள்ளது. வி்ரவில் இருவரும் இ்ணநது 
்பணியாற்றுவாரேள் என்று எதிர்பாரக்ேப்படுகிைது.

இயக்குனர தவஙேட் பிரபு ்தற்க்பாது நடிேர அகைாக் 
தைல்வன் நடிபபில் 'மைன்மை்த லீ்ல' என்ை தி்ரப்பட்த்்த 
இயக்கியுள்ளார.  இப்படம் ரிலீசுக்கு ்தயாராே உள்ள்தாே 

கூைப்பட்டுள்ளது.

நடி்ே 
கீர்ததி சுகரஷ ்தற்க்பாது 

மை்லயாள்ததில் நடிேர தடாவிகனா 
்தாமைசுடன் இ்ணநது 'வாசி' என்ை 
தி்ரப்பட்ததில் நடி்ததுள்ளார. 
இந்த தி்ரப்பட்த்்த இயக்குனர 
விஷணு ஜி. ராேவ் இயக்கியுள்ளார. 
ே்தாநாயகிக்கு முக்கிய்ததுவம் 
தோணட இந்த தி்ரப்பட்ததில் 
கீர்ததி சுகரஷ மைற்றும் தடாவிகனா 
்தாமைஸ் இருவரும் வக்கீல் 
ே்தா்பா்ததிர்ததில் நடி்ததுள்ளனர.

'வாசி' தி்ரப்பட்த்்த கீர்ததி 
சுகரசின் அக்ோ ்தன்னு்டய 

கரவதி ேலாமைநதிர என்ை 

நிறுவன்ததின் மூலம் 
்தயாரி்ததுள்ளார. இந்த நி்லயில் 
்தற்க்பாது இந்த தி்ரப்பட்ததின் 
்பரஸ்ட்லுக் க்பாஸ்ட்ர ்படக்குழு 
தவளியிட்டுள்ளது.

ைமீ்ப்ததில் தடாவிகனா ்தாமைஸ் 
சூப்பர ஹீகராவாே நடி்தது 
தவளியான 'மின்னல் முரளி' 
தி்ரப்படம் ரசிேரேள் மை்ததியில் 
த்பரும் வரகவற்்்பப த்பற்ைது. 
கமைலும் நடி்ே கீர்ததி சுகரஷ 
'மை்ரக்ோயர அரபிக்ேடலின் 
சிஙேம்' என்ை தி்ரப்பட்ததில் 
நடி்ததிருந்தார என்்பது 
குறிபபிட்த்தக்ேது. 

        கீர்த்தி 
சுரேஷின்     

                    'வாசி' 
திரேபபடத்தின் 

பர்ஸ்ட்லுக் 
ஜபாஸ்்டர்  

த்தன்னிநதிய தி்ரயுலகின் முன்னணி 
நடி்ேேளில் ஒருவர ைமைந்தா. இவ்ர 
இன்ஸ்டாகிராமில் 1.3 கோடிக்கும் 
அதிேமைாகனார பின்த்தாடரகின்ைனர. 
இந்த நி்லயில் நடி்ே ைமைந்தா ்தன்்ன 
பின்த்தாடர்பவரேளுக்கு அழகு குறிபபுேள், 
உடல்நலம் மைற்றும் ஆகராக்கிய்ததிற்ோன 
்தன்னு்டய ்பழக்ேஙேள் குறி்த்த டிபஸ்ே்ள 
வழஙகியுள்ளார.

 * வைணட ைருமைம் தோணடவரேள் 
வார்ததிற்கு ஒரு மு்ை அல்லது 
இரணடு மு்ை ஒரு கிணண்ததில் 
சூடான ்தணணீர மைற்றும் சு்த்தமைான 
துண்டப ்பயன்்படு்ததி வார்ததிற்கு ஒரு 
மு்ை அல்லது இரணடு மு்ை நீராவி 
எடுக்ேலாம் என்று கூறுகிைார.

* ைமைந்தா இயற்்ேயான அழகின் மீது 
நம்பிக்்ே தோணடவர த்பரும்்பாலான 
கநரஙேளில் அவர கமைக்ேப அணிவது 
கி்டயாது. 

* ைமைந்தாவின் கு்ை்பாடற்ை 
ைருமை்ததிற்ோன ரேசியம் அவர 
்வட்டமின் உட்தைலு்தது்தல் சிகிச்்ை 
கமைற்தோள்கிைார. இது க்தாலில் 
உள்ள தமைல்லிய கோடுேள், 
உலரந்த திட்டுேள் மைற்றும் 
நிைமிே்ள கு்ைக்ே 
உ்தவுகிைது.

* ைமைந்தா 
இரட்்ட 
மைாஸ்க்கிங 
மு்ை்ய 

கமைற்தோள்கிைார. இந்த 
தையல்மு்ையானது ஒரு மைாஸ்க்கிங 
மு்ை்ய ோட்டிலும் அதிே ்தாக்ே்த்்த 
ஏற்்படு்ததும் என அவர கூறுகிைார.

 * ைமைந்தா உடற்்பயிற்சி, கயாோ மைற்றும் 
தியானம் க்பான்ை்வ மைன்்த தேட்ட 
விஷயஙேளில் இருநது விலக்கி 
்வப்ப்தாேவும், அது ்தனது ைருமை்த்்த 
்பள்பள்பாக்ே உ்தவுவ்தாேவும் கூறுகிைார.

* சிைந்த க்தால் மைற்றும் ஆகராக்கிய்ததிற்ோே 
்பச்்ை ோய்ேறிே்ள 
ைாபபிடுவ்்த அவர 
வலியுறு்ததுகிைார.

சமந்ாவின் அழகு குறிபபுகள்

வெஙகட் பிரபு இயக்கத்தில்  
நடிகர் சிெகார்த்திஜகயன்
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ப�ௌர்ணமி தினங்களில் ப�ொடரந்து 
்கவிஞர்களுக்கு ப்கொழும்பு 

�லைந்கரில் மேலட அலேத்துக் ப்கொடுத்� 
வ்கவம் எனும் வைம்புரி ்கவி�ொ வடடம் 
இம்முலை �னது ப�ௌர்ணமி ்கவியரஙல்க 
�லைந்கருக்கு அப�ொல் நடொத்தியது. வ்கவம் 
மீள் ஆரம்பிக்்கப�டட பின் �லைந்கருக்கு 
அப�ொல் நடந்� மு�ைொவது ்கவியரங்கம் 
இதுவொகும்.

ப�ாச்சிக்�மை பொருப�ாடை அல் அம்ரா 
ைணைெத்தில் நமைபெற்்ற இந� நி�ழ்விற்கு ெல�த்தும்ற 
�மல இலக்கிய வடைம அனுச்ரமை வழங்கியது. 
�விய்ரங்� நி�ழ்வு அறிஞரும, �விஞரும பெருவமை 
ஜாமியா நளீமியாவின் மு�லாவது அதிெருைான ைம்றந� 
யூ. எம. �ாஸின் (அல் அஸ்ஹரி) ைம்ற�ாசன் அ்ரங்கில் 
இைமபெற்்றது.

வ�வத் �மலவர் என். நஜ்முல் ்ஹுமசன் நி�ழ்விமன 
பநறிபெடுத்திய நி�ழ்வில் 

சிப்ரஷை ெத்திரிம�யாைரும, "�மைல்தும்ற 
வ்ரலாறும, வாழ்வியலும" நூலாசிரியருைான எம. பஜ. 
எம. �ாஜுதீன் பி்ர�ை அதிதியா� �லநது ப�ாணைார். 
ெல�த்தும்ற �மல இலக்கிய வடைத் �மலவரும 
ைம்றந� யூ. எம. �ாஸின் அவர்�ளின் சப�ா�்ரருைான யூ. 
எம. ெகுர்தீன் சி்றபெதியா� ெங்ப�ற்்றார்.

பெ்ரறிஞ்ரா� தி�ழ்நது எமமை விடடும ைம்றந� யூ. 
எம. �ாஸின் (அல் அஸ்ஹரி), அணமையில் எமமை 
விடடும ைம்றந� பி்ரெல வாபனாலி அறிவிபொைர் 
சனூஸ மு்ஹமைத் பெப்ராஸ ஆகிபயாருக்�ா� பைௌனப 
பி்ரார்த்�மன இைமபெற்்றது.

பி்ர�ை அதிதியா� �லநது ப�ாணை எம. பஜ. எம. 
�ாஜுதீன் அவர்�ள் �னது உம்ரயில், 

"இன்று ெல�த்தும்றக்கு முக்கியைான நாள்; 
ைகிழ்ச்சியான நாள். வலமபுரி �வி�ா வடைம �னது 
�விஞர்�பைாடு வநது அவர்�ளின் �விம��மை பசவி 
ைடுக்கும வாய்பபிமன எங்�ளுக்குத் �நதுள்ைப�ாடு 
எைது �விஞர்�ளின் �விம��மையும ப�டடு 
ைகிழ்நதுள்ைது. �விம�க்கும, �மைல்தும்றக்கும 
என்ன சமெந�ம என்று சிலர் ப�ட�லாம. 1920 
ஆம ஆணடில்�ான் �மைல்தும்றயில் அ, ஆ எனும 
அரிச்சுவடி பசால்லிக் ப�ாடுக்கும ொைசாமல 
ஆ்ரமெைாகியது. எனினும அ�ற்கு முன்பெ �விம�க்கும 
�மைல்தும்றக்கும நூற்்றாணடு �ால உ்றவிருக்கி்றது. 
ம�யா சுல்�ான், அலி ொதுஷா, அபொஸ பொன்்ற 
�விம� நாை�ங்�ள் அ்ரங்ப�றியுள்ைன. அதிபல ெங்கு 
ப�ாணைவர்�ள் மீனவர்�ளும, ப�ாத்�னார்�ளுபை. 
அவர்�ளும இவற்ம்றச் பசவி வழி ப�டபை நடித்�னர். 
இன்று நாங்�ள் அ்ரங்கு பசய்யும ைம்றந� யூ. எம. �ாஸின் 
அல் அஸ்ஹரி அவர்�ள் இம ைணணின் சி்றந� �விஞ்ரா� 
தி�ழ்ந�வர். அவர் ப�ற்�ாசியாவிபலபய ஒரு ைாபெரும 
அறிஞர். �மைல்தும்றயில் ஐந�ாம வகுபபு வம்ர 
�ற்று பின்பு இங்கிருநது பசன்று உயர் �ல்வி �ற்்றார். 
இலக்கியத்ம�யும சி்றபொ� �ற்று �விம�த் தும்றயில் 
சி்றநது விைங்கினார். அவ்ரது �விம��ள் உைர்வுப 
பூர்வைானமவ. எழுச்சிமய ஏற்ெடுத்துெமவ என்று 
ப�ரிவித்�ார்.

வ்ரபவற்பும்ரமய வலமபுரி �வி�ா வடை பசயலாைர் 
�விஞர் இைபநஞசன் முர்ஷிதீன் நி�ழ்த்தினார். 
வ�வப பொருைாைர் �விஞர் ஈழ�பைஷ நன்றியும்ர 
வழங்கினார். வலமபுரி �வி�ா வடை உறுபபினரும, 
ெல�த்தும்ற �மல இலக்கிய வடை உறுபபினருைான 
�விஞர் �மைல்தும்ற இக்ொல் �விய்ரங்கிற்கு �மலமை 
வகித்�ார்.

ப�ாழுமபிலிருநது வ�வ சார்பில் பசன்்ற 
�விஞர்�ளுைன், �மைல்தும்ற, பொருப�ாடை 
�விஞர்�ளும �விய்ரங்கில் மி�வும உற்சா�ைா� ெங்கு 
ப�ாணைனர்.

இக் �விய்ரங்கில் 32 �விஞர்�ள் ெங்கு ப�ாணைது 
குறிபபிைத்�க்�து.

சி்றபொன மும்றயில் �விஞர் �மைல்தும்ற இக்ொல் 
நைாத்திய �விய்ரங்கில் �விஞர்�ள் இலங்ம� பொன் 

ைனச் பசமைல் �ாஜ்ை்ஹான், �மிழ்த் ப�ன்்றல் அலி 
அக்ெர், ெல�த்தும்ற அபூ ஸஊத், 

�லாபூஷைம ைஸீ�ா அன்சார், நீர்ப�ாழுமபு 
முத்துலிங்�ம அவர்�ளின் ை�ன் முத்துலிங்�ம 
பஜய�ாந�ன், ெஸைா ொஸி, ்ரவூப ்ஹஸீர், பஜௌ்ஹர் 
்ரஹைான், தினூஷா �ாயத்ரி, �மைல்தும்ற எம. எஸ. 
ஷ்ரான், �விஞர் தில�ம பிப்ரம்ராஜ், சடைத்�்ரணி ்ரஷீத் 
எம. இமதியாஸ, இல்்ஹாம ஜுமனதீன், பொருப�ாடை 
ரிஸமி, வ�வ ப�சிய அமைபொைர் எஸ. �னொலன், 
�மைல்தும்ற ரிஸவான், பொருப�ாடை ைனால், 
ஈழ�பைஷ, ்ரஜுலா பெ�ம உமவஸ, எ்ஹலியப�ாை 
முஸனி முர்ஷித், எம. மவ. எம. சரீப, நஸமியா, 
இர்ஷாத், அபூ பிலால் நஹ�ாஸ, கிணணியா அமீர் அலி, 
பிஷருன் ந�ா, உைர்ச்சிப பூக்�ள் ஆதில், வஸீலா சாஹிர், 
ைலாய் �வி டிவாங்பஸா, எம. எஸ. எம. ஸஜ்ஜாத், ஏ. 
எல். எம. ஸல்ைான், வாமழத் ப�ாடைம எம. வஸீர் 

ஆகிபயார் 
�விம� 
ொடினர்.

வதிரி சி. 
்ரவீநதி்ரன், 
சடைத்�்ரணி 
எம.ஆர்.
எம. சல்ைான், 
இஸட. ஏ. 
அன்சார், 
�ாத்�ந�ர் மும�தீன் சாலி, எம. பஜ. எம. நாஸ்ஹுதீன், 
எம. எஸ. எம. சஹீர், எம. ஐ. எம. முஸமமில் பஜ.பி., 
மஷபுதீன், �வீஸா �ாயத்ரி, ெல�த்தும்ற �மல இலக்கிய 
வடை உறுபபினர்�ள் சமெமய அலங்�ரித்�னர்.

�மலந�ருக்கு பவளிபய இவவா்றான ஒரு 
�விய்ரங்ம� நைாத்� �ைைமைத்� ெல�த்தும்ற �மல 
இலக்கிய வடைத்திற்கு �மிழ் �விஞர்�ளின் ப�சிய 
அமைபொன வலமபுரி �வி�ா வடைம �னது நன்றிமயத் 
ப�ரிவித்துக் ப�ாணைது.

�ை்கத்துலை ்கலை 
இைக்கிய வடடத்தின் 

அனுசரல்ணயில் 
ம�ொருப�ொடடவில் 

வைம்புரி ்கவி�ொ வடட 
77 ஆவது 
்கவியரஙகு
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 பாபா.முருகானந்தன்- – ககாழும்பு ஹாசீம், அக்ா, ஹபீப். 

 jpNd\; Ngl;wk;

thzp –  nfhl;lhQ;Nrid 

  rhuPf; mkPd; –  klts g]hu; 

 Nfhfpythzp –  tj;jis 

 rjP\;Fkhu; –  Nkhjuமுஹம்்மது முஜாஸ் பட்ட்மளிப்பு விழாவில்  rhuh \hypdp –  tj;jis



10 வித்தியாசங்களை
்கண்டுபிடியுங்கள்

12

எண்்களை இளைத்து நிறம் தீட்டுங்கள்

விடு்களை்கள்
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 ப�ாருத்ைமான இடத்தில் 
பெட்டி ஒட்டுங்கள் ெழி்காட்டுங்கள் Fill in the blanks

1. சிறு தூசி விழுந்ததும் 
குளமை கலங்கியது அது 
என்ன? 

 கண் 
2. ஓபெடுபொன பிசமசை 

ஒரு நாளும் கண்ெறி-
யான காடுமைவான தீர்த்-
்தக் கம்ரமசைர்வான- ம்தெ 
நெக்குங்கால் நாலுண்டு 
நல்்தமல ஒனறுண்டு! 
ெடுக்கும்மொது அமவ-
யில்மல ொர்! அது 
என்ன?. 

 ஆமை 
3. பவளமள ஆமெ உடுத்-

திய ைஞசைள ைகா்ராணி? 
அவள யார்? 

 முடமெ 
4. எங்க அக்கா சிவபபு, 

குளித்்தால் கருபபு அது 
என்ன ?

  அடுபபுக்கரி 
5. உங்களுக்கு பசைாந்த-

ைா்ன்த ஒனறு ஆ்னால் 
உங்கமள விெ ைற்ைவர்-
கமள அதிகம் உெமயா-
கிபொர்கள? 

 பெயர் 
6. யாரும் பசையயா்த க்தவு 

்தாம்ன திைக்கும் ்தாம்ன 
மூடும். அது என்ன?

 கண் இமை 
7. வாயிமல ம்தானறி 

வாயிமல ைமையும் பூ. 
அது என்ன? 

 சிரிபபு 
8. வீடடில் வளரும் 
எனம்ன திருெனுக்கு 
பிடிக்காது அது என்ன? 
 நாய
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நாட்டில் இன ஐக்கியமும் 
நல்லிணக்்கமும் ஏற்பட 

்பல்்வேறு மட்டங்களில் முன்னடுப்பு்கள் 
்மற்்காள்்ளப்்படுகிறது. சில 
நாடு்களில் மாறறமான முயறசி்கள் 
்மற்்காள்்ளப்்படும். சைக்கிளிலும் 
நடந்தும் உலச்க சுறறிவேந்து 
ைமாதானத்திற்கான அரப்்பணிப்பும் 
்கவேனமும் ்ைலுத்தப்்படுவேதுண்டு.

இலஙமகையின் 74வது சுதந்தி்ர தினதமத முன்னிட்டு 
இந்த நாட்டில் இன நல்லிணக்கைதமத ஏற்ெடுததும் 
நநாக்நகைாடு சரவைத தமலவரகைமையும் ஒன்றிமணதது 
விழிபபுணரமவ ஏற்ெடுததும் வமகையில் துவிசசக்கை்ர 
வண்டியில் இலஙமகைமை சுற்றி  ெைணிதது இமைஞர 
ஒருவர அமனவரினதும் கைவனதமத பெற்றிருந்தார.

மசக்கிள் சம்நைைததின் ஏற்ொட்டில் நே.நே.
ெவுண்நடேசனின் அனுச்ரமணயுடேன் இந்த மசக்கிள் 
சவாரி ஏற்ொடு பசயைபெட்டேது. பொததுவில்மல 
நசரந்த சுல்பிகைார இந்த சாதமனமைமை ெமடேததார.

ப்ராம்ெ பிஸி ெகுதிக்கைாகை அவம்ர சந்திதநதாம்.

''இந்த நாட்டின் சைாதானததிற்கைான எனது நீண்டே 
நாள் கைனவு இமைவனின் அருைால் நிமைநவறியுள்ைது.

இலஙமகையின் 74வது சுதந்தி்ர தினதமத முன்னிட்டு 
இந்த நாட்டில் இன நல்லிணக்கைதமத ஏற்ெடுததும் 
நநாக்நகைாடு சரவைத தமலவரகைமையும் ஒன்றிமணதது 
விழிபபுணரமவ ஏற்ெடுததும் வமகையில் துவிசசக்கை்ர 
வண்டியில் இலஙமகையின் சகைல ைாவட்டேஙகைமையும் 
உள்ைடேக்கிைதாகை சுைார 1406 கிநலாமீற்ைர தூ்ரதமத  
மசக்கைளிலில் சுற்றி வந்நதன்.

நான்  பெப்ரவரி 12 பதாடேக்கைம் 19ஆம் திகைதி வம்ர 
கைம்ரநைா்ரபெகுதிகைள் உள்ளிட்டே 1406 கிநலா மீற்ைர 
தூ்ரதமத 8 நாட்கைளில்  ெைணிதநதன். பகைாழும்பு 
சுதந்தி்ர சதுக்கைததில் ஆ்ரம்பிதது 19ஆம் திகைதி 
மீண்டும் பகைாழும்பு வந்தமடேந்நதன். முதல் நாள் 

நிகைழ்விமன நே.நே.ெவுண்நடேசனின் தமலவர 
ஹனிப ஹாஜி உள்ளிட்டே சரவைத தமலவரகைள் 
இலஙமகையின் நதசிைக் பகைாடிமை அமசதது 
ஆ்ரம்பிதது மவததனர.

தமிழ், முஸ்லிம், சிஙகைைம் என்ை நெதமின்றி  

அமனவரும்  சைாதானைாகை வாழ நவண்டும். 
இதுதான்  எைது நநாக்கைம். அததுடேன் விமைைாட்டின் 
மூலமும் ைக்கைள் ைனஙகைளில் சைாதானதமத ஏற்ெடுதத 
நவண்டும்.

எனது ெைணததின்நொது  நாட்டின் ெல்நவறு 
ெகுதிகைளிலும் நல்ல  வ்ரநவற்பு கிமடேததது.  
அமனவரும்  சைாதானைாகை வாழ நவண்டும். 
ஒற்றுமைைாகை இருக்கை நவண்டும் என்ை   சிஙகைை 
ைக்கைளின்  பவளிபொடு சிைபொகை இருந்தது. குறிபொகை 
திருநகைாணைமல குசசபவளியில் எனக்கு அநைாகை 
வ்ரநவற்பு கிமடேததது.

ஏைாவூர, சாயந்தைருது, அக்கைம்ரபெற்று, பொததுவில் 
நொன்ை இடேஙகைளிலும் கைதிரகைாைதததிலும் அதிகை 
வ்ரநவற்பு கிமடேததது குறிபபிடேததக்கைது. நான் எனது 
இந்த சைாதான விழபபுணரவு ெைணதமத அ்ரசின் 

அனுைதியுடேநன  நைற்பகைாண்டிருந்நதன். 
இருந்தாலும் எனக்கு அ்ரச த்ரபபில்  எந்த 

உதவிகைளும் கிமடேக்கைாதது கைவமல 
தருகிைது. அததுடேன் மீடிைாவின் 
உதவிகூடே  நொதுைான அைவு 
கிமடேக்கைவில்மல. என்மன 
அவரகைள் கைண்டு பகைாள்ைவில்மல 

என்நை பசால்ல நவண்டும். 
இருந்தாலும் தனிபெட்டேவரகைளின் 

உதவியின் மூலநை எனது ெைணம்  
சிைபொகை இடேம் பெற்ைது.

  சைாதான முன்பனடுபபிற்கைான 
இந்த முைற்சிமை   அகில இலஙமகை 

ேமியைதுல் உலைாவுடேன் ஒன்றிமனதது  நைற்பகைாள்ை 
விரும்பிநனன்.    பொததுவில் ேமியைதுல் உலைா  
ைாவட்டே கிமைஊடோகை அகில  இலஙமகை ேமியைதுல் 
உலைாவுக்கும் கைடிதம்  அனுபபிநனன். சாதகைைான எந்த 
ெதிலும் கிமடேக்கைவில்மல. இது கைவமலைளிக்கிைது.  

எனது அடுதத இலக்கு உலகை சைாதான தினைான  
பசபடேம்ெர 21 ஆம் திகைதி உலகை அைவில் மசக்கிள் 
ெைணம் பசல்ல நவண்டும்  என்ெதாகும்  நநாரநவ  
அல்லது அவுஸ்ந்ரலிைா நொன்ை சைாதானதமத 
விரும்பும் நாடுகைள் இவவாைான  அதிகை  நிகைழ்வுகைமை 
பசயது வருகின்ைன. எனநவ அந்த ஏதாவது 
ஒரு நாட்டில் இடேம்பெறும் சைாதான நிகைழ்வில் 
நான் ெஙகுெற்ை விரும்புகிநைன். இலஙமகையில் 
ைட்டுைல்லாது எல்லா நாடுகைளிலும் சைாதான 
நிமலநாட்டேபெடே  நவண்டும் என்றும் அவர 
குறிபபிட்டோர.

 சைாதாததிற்கைாகை இலஙமகைமை சுற்றி வந்த இவருக்கு  
கைடேந்த 19ஆம் திகைதி ைாமல நே.நே. ெவுண்நடேசனின் 
ஏற்ொட்டில் அதன் தமலவர அல்-ஹாஜ் ஐ.மவ. எம். 

ஹனிொவின் தமலமையில் தாஜ் சமுததி்ர 
நஹாட்டேலில்   பகைௌ்ரவிக்கும் நிகைழ்வு 
எளிமைைான முமையில் ஏற்ொடு 
பசயைபெட்டிருந்தது.

அந்நிகைழ்வில் சுல்பிகைாருக்கு 
பொன்னாமடே நொரததி 
நிமனவுச சின்னமும் வழஙகி 
பகைௌ்ரவிக்கைபெட்டேது.

சமாதானம் வேண்டி இலங்கை்ை
சுற்றி ேநத ்சக்கிவ�ாட்ட வீரர் சுல்பிகைார்
 உல்க அ்ளவில் சைக்கிளில் ்பயணம் ்ையவே்த இவேரின அடுத்த இலக்கு
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சமைப்பதற்கு அரிசிமை 
ஊறமைதத நீமை 

ப்பரும்பபாலும ைபாரும 
உ்பயைபாகப்படுததுைதிலமலை. 
அதமை ்பைன்படுததி 
கூநதலுக்கு ்பள்பளபபும, 
ப்பபாலிவும யசரக்கலைபாம. முடி 
உதிரதல, முடி உலைரைமைதல, 
முடி பைலிதல, ப்பபாடுகு ய்பபானற 
்பலயைறு பிைச்சிமைகளுக்கும 
தீரவு கபாணலைபாம.

அரிசி நீரில் சேதைமைநத தமைமுடிமை 
ேரிபேய்யும் காரசொமைடச்ரட 
இச�ாசிடைால் இருபெதாக ஆய்வுகளும் 
பதரிவிக்கின்ற�. முடியின சவரகமை 
வலுபெடுத்தும், முடியின நீைத்மத 
அதிகரித்து கூநதமை ெைெைபொகவும் 
பைனமைைாகவும் ைாற்றும் அமிச�ா 
அமிைஙகளும் இதில் உளை�. 
கூநதலுக்கு அரிசி நீம்ர ெைனெடுத்தும் 
வழிமும்றகள குறித்து ொரபசொம்.

 அரிசி நீர - பைஙகபாை சபாறு:
இநத கைமவ முடிமை 

ெைெைபொகவும், பைனமைைாகவும் 
ைாற்றும் தனமை பகாணைது. 
பவஙகாைத்தில் சொலிக் அமிைம், 
ேல்ெர ைற்றும் மவடைமின சி சொன்ற 
ேக்திவாய்நத மூைக்கூறுகள உளை�. 
அமவ முடி உமைவது, முடி பைலிவமத 
கும்றக்கவும் உதவும்.

பேய்மும்ற: அகன்ற ொத்தி்ரத்தில் 
இ்ரணடு கப நீர ஊற்றி அதில் ஒரு 
கப அரிசிமை அம்ர ைணி சே்ரம் 
ஊ்ற மவக்கவும். பினபு அரிசிமை 
வடிகடடிவிடடு அநத நீம்ர ைடடும் 
பிரிடஜில் குளி்ர மவக்கவும். ஒரு 
பவஙகாைத்மத சிறு துணடுகைாக ேறுக்கி 
மிக்சியில் அம்ரத்துக்பகாளைவும். 
அதம� வடிகடடி ோறு 
எடுத்துக்பகாளைவும். பினபு அரிசி 
ஊ்றமவத்த நீரில் பவஙகாை ோற்ம்ற 
சேரத்து ேன்றாக கைக்கவும். பினபு 
உசேநதமை உளெை தமை முழுவதும் 
ேன்றாக தைவி ைோஜ் பேய்ைவும். 30 
நிமிைஙகள கழித்து குளிரநத நீரில் 
தமைமுடிமை அைசி விைைாம். 
பவஙகாை வாேம�மை சொக்குவதற்கு 
ஷாம்பு ெைனெடுத்திக்பகாளைைாம்.

 அரிசி நீர - கிரீன டீ:
இநத கைமவயில் கணடிஷனிங 

ெணபுகள உளை�. அமவ 
உசேநதமையின ஆச்ராக்கிைத்மத 
அதிகரிக்கும். தமைமுடிமை 
பைனமைைாக்கும்.

பேய்மும்ற: அரிசிமை ஊ்றமவத்து ஒரு 
கப நீம்ர வடிகடடி எடுத்துக்பகாளைவும். 
அகன்ற ொத்தி்ரத்தில் ஒரு கப தணணீர 
ஊற்றி பகாதிக்கவிைவும். அதனுைன 
ஒரு கிரீன டீ செக்மக சொடடு ேனகு 
காய்சசி வடிகடடிக்பகாளைவும். பினபு 
அதனுைன அரிசி நீம்ர சேரக்கவும். இநத 
கைமவமை உசேநதமையில் தைவி ைோஜ் 
பேய்ைவும். அம்ர ைணி சே்ரம் கழித்து 
ஷாம்பு பகாணடு தமைமுடிமை கழுவி 
விைைாம்.

 அரிசி நீர - யதன:
அரிசி நீரில் அமிச�ா அமிைஙகள 

உளை�. அமவ முடியின சவரகமை 
வலுபெடுத்தவும், முடி சேதத்மத 
ேரிபேய்ைவும் உதவுகின்ற�. சைலும் 

இதிலிருக்கும் மவடைமின ஈ, பி 
ைற்றும் ஆனடிஆக்சிபைனடுகள முடி 
வைரசசிமை ஊக்குவிக்கக்கூடிைமவ. 
முடியில் ஈ்ரபெதத்மத 
தக்கமவக்கக்கூடிைமவ. சதன, கூநதல் 
முடிமை பைனமைைாக்கக்கூடிைது. முடி 
உமைவமதயும் கும்றக்கக்கூடிைது.

பேய்மும்ற: இ்ரணடு கப 
நீரில் ஒரு கப அரிசிமை அம்ர 
ைணி சே்ரம் ஊ்றமவத்து 
வடிகடடிக்பகாளைவும். 
பினபு அரிசி நீம்ர ஒரு 
ொத்தி்ரத்தில் ஊற்றி 
சூடுெடுத்தவும். 
சூைா�தும் அதனுைன 
ஒரு சைபிள ஸ்பூன 
சதன கைநது ேனகு 
கிை்றவும். 
சுைார 5 
முதல் 10 
நிமிைஙகள 
ேன்றாக 

பகாதிக்கமவத்து 
கிைறிவிைவும். பினபு இநத 
கைமவமை வடிகடடி 
மவத்துக்பகாளைவும். 
ஆறிைதும் தமை முடியின 
ையிரக்கால்களில் 
அழுத்தைாக தைவி 
ைோஜ் பேய்து வ்ரவும். 
நீம்ர சூைா� நிமையில் 
ெைனெடுத்தக்கூைாது. 
பவது பவதுபொ� நீம்ர 
உெசைாகிபெது ேல்ைது. 

அது உசேநதமையில் உளை துமைகமை 
தி்றக்கவும் உதவும். 15 நிமிைஙகள 
கழித்து கூநதமை கழுவி விைைாம்.

 அரிசி நீர - ஆைஞ்சு யதபால:
பொடுகு பதால்மைமை 
சொக்குவது, அதிகபெடிைா� 

எணபணெய் தனமைமை 
கும்றபெது எ� ஆ்ரஞ்சு 

சதால், தமைமுடிக்கு 
ெை வமககளில் 

ேனமை கமை 

வழஙகக்கூடிைது. ஏப�னில் இதில் அதிக 
அைவு மவடைமின சி ைடடுமினறி, 
ொக்டீரிைா எதிரபபு தனமை, 
ஆணடிமைக்ச்ராபிைல் ெணபுகள 
உளை�. இநத கைமவ அரிசி நீருைன 
சேரநது முடியின ஆச்ராக்கிைத்மத 
மீடபைடுக்க உதவும். ெைெைபொ�, 
நீணை ைற்றும் அைரத்திைா� முடி 
வைரசசிமையும் ஊக்குவிக்கும்.

பேய்மும்ற: அகன்ற ொத்தி்ரத்தில் ஒரு 
கப அரிசியுைன மூனறு கப தணணீர 
சேரத்து இ்ரணடு ைணி சே்ரம் ஊ்ற 
மவக்கவும். பினபு தணணீம்ர வடிகடடி 
ஜாடியில் ஊற்றி மவத்துக்பகாளைவும். 
பினபு அதனுைன ஆ்ரஞ்சு ெழ சதாமை 
சேரக்கவும். ஜாடிமை சூரிை ஒளி ெைாத 
இைத்திசைா, குளிரசசிைா� இைத்திசைா 
மவத்துக்பகாளைவும். இநத நீர 
கைமவமை உசேந தமையில் தைவி 10 
நிமிைஙகள ைோஜ் பேய்ைவும். பினபு 
குளிரநத நீரில் கழுவி விைைாம். வா்ரம் 
இ்ரணடு அல்ைது மூனறு மும்ற பேய்து 
வருவதன மூைம் ேல்ை ைாற்்றத்மத 

உணெ்ரைாம்.

கூந்தல் வளர்ச்சிக்கு உ்தவும் 
அரிசி ஊறவைத்த நீர்!



15 2022  பெப்ரவரி 27 ஞாயிற்றுக்கிழமை

ஊடகத்து மை 50 ஆண்டுகாலம் பி்ராந்திய பெய்தியாள்ராகக் கடமையாற்றி பொன் விழாக் கண்ட வடை்ராட்சி  எஸ். திலமலநாதனுக்கு 
அலவா ய் ைாலிெந்தி மைக்கல விமளயாட்டுக் கழகம் நடத்திய ொ்ராட்டு விழாவில, காமலக்கதிர் பி்ரதை ஆசிரியர் ந.வித்தியாத்ரன், யாழ். 
ஊடக அமையத்தின் ஆலலாெகர் இ. தயாெ்ரன், ெத்திரிமகயாளர் திருைதி ெ்ரஸ்வதி சுகிர்த்ராஜ், தமலமை வகித்த லவணுகானன் ஆகிலயார் 
பொன்னாமட லொர்த்தி ைாமல அணிவித்து பகௌ்ரவித்தனர்.

ஊடகத்துறையில் ப�ொன் விழொ கணட தில்றலைநொதன் 

 ததனும் �ொலும் கலைநத வசநத கொனஙகள்



இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 க்பபரவரி மா்தம 27ம திைதி ஞாயிற்றுக்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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