
யாழ். மாவட்ட அ�-
�ருத்�க் குழு�ன் 
�ரதமர் அலுவலக �ர-
���யாக �ரதம�ன் 
ஒருங்�ைணப்பு ெசய-
லாளர் �தநாத் கா��ங்-
கம் �ய�க்கப்பட்டுள்-
ளார்.   

யாழ். மாவட்ட அ�-
�ருத்� குழு மற்றும் 

�ரேதச அ��ருத்� குழு�ல் �ரத-
மர் அலுவலக �ர���யாக 

நாட்பட்ட ேநாய்க-
ளால் பா�க்கப்பட்ட 
மற்றும் �ேசட ேதைவ-
யுைடய 12 வயதுக்குட்-
பட்ட, �றுவர்களுக்கு 
ைபசர் தடுப்பூ�ைய 
வழங்குவது ெதாடர்-
�ல் கவனம் ெசலுத்தப்பட்டுள்ளதாக ெகாழும்பு பல்-
கைலக்கழகத்�ன் மருத்துவ�ட ேபரா��யர் பூ�த 
�க்�ரம�ங்க ெத��த்தார்.   

சுகாதார ேமம்பாட்டு ப�யகத்�ல் ெவள்-
�க்�ழைம (04) நைடெபற்ற 

உக்ைரன் �து ரஷ்யா நடத்� 
வரும் தாக்குதலால், அந்நாட்-
�ல் தங்��ருந்த ெவ�நாட்-
டவர்கள் பலர் ெவ�ேயற 
மு�யாத �ைல ஏற்பட்டுள்-
ளது. 

இந்த �ைல�ல், �ட்பு 
ப�க்காக உக்ைரன் �தான 
ேபாைர தற்கா�கமாக �றுத்-
துவதாக ரஷ்யா அ�-
�த்துள்ளது.
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மின் தைடக்கு எதிர்ப்பு ெதரிவிச்சு 
�தரன் எம் பி ஐயா ெகாஞ்ச ேபேராட 
ெசம்மணியில தீப்பந்தம் ஏந்தி ஆர்ப்பாட்டம் 
ெசய்திருக்கிறார்....  

இவர்தாேன எங்களுக்கு ைலட் 
ேதைவயில்ைல, நாங்க முப்பது வருஷமா 
இருட்டுக்குள்ள சீவிச்சனாங்க எண்டு 
பார்ளிெமன்டில ேபசினவர்...!!!

�க்கல் �ராச்சா�

ஐ.நா ம�த உ�ைமகள் ேபரைவ மாநாட்�ல் தமது தரப்பு 
�யாயங்கைள எடுத்துைரக்கும் வைக�ல் ெஜ�வா ெசன்-
�ருக்கும் இலங்ைக தூதுக்குழு பல்ேவறு தரப்�னைரயும் 
சந்�த்து இலங்ைக அர�ன் �ைலப்பாட்ைட எடுத்துைரத்து 
வரு�றது. இவ்வைக�ல் ஐக்�ய நாடுகளுக்கான அெம�க்-
கா�ன் �ரந்தர �ர��� �ண்டா ேதாமஸ் ��ன்�ள்ைட சந்-
�த்து உைரயா�யது முக்�யத்துவம் வாய்ந்தது.  

இலங்ைக இைறைமயும் சுயா�னமும் ெகாண்ட ஒரு சுதந்-
�ர நாடு. எனேவ ெவ��ல் இருந்து ��க்கப்படும் ஒரு 
ெபா�முைறைய நாம் ஏற்றுக்ெகாள்ள மு�யாது இலங்ைக 
ம�த உ�ைம �றல்கள் ெதாடர்பாக உள்ளக ெபா�முைற 
ஒன்�ன் மூலம் �சா�க்க இலங்ைக தயாராகேவ உள்ளது. 
அேத சமயம் பைழய �ஷயங்கைளத் �ரும்பத் �ரும்-
பக் �ளறுவதன் மூலம் எந்தப் பயனும் �ைளயப் ேபாவ-
�ல்ைல. ேமலும் நைடமுைற�ல் பார்த்ேதாமானால் த�ழ், 
�ங்கள, முஸ்�ம் சமூகங்கள் �கவும் சமாதானமாகவும் 
இந் நாட்�ல் நட்புறவுடனும் வாழ்ந்து வரு�ன்றன. ெவ�யக 
ெபா�முைற ேபான்ற கட்டைமப்புகள் இங்கு ெசயல்படுத்தப்-
படும்ேபாது இந்த ெநருக்கமான சமூக உற�ல் ��வுகளும் 
சந்ேதகங்களும் ஏற்படும். எனேவ நாம் பு�தாக இன முறு-
கல்கைள உருவாக்க ேவண்�ய�ல்ைல. இலங்ைக ம�த 
உ�ைமகள் �டயத்�ல் முன்ேனற்றம் கண்டு வரு�றது. அச் 
ெசயற்பாடுகளுக்கு ம�த உ�ைமகள் ேபரைவ உதவும் கர-
மாகத் �கழ்வைதேய எ�ர்பார்க்�ேறாம்.  

ெஜ�வா ெசன்றுள்ள எமது தூதுக்குழு �ண்டா ேதாம�ட-
மும் தாம் சந்�த்துவரும் ஏைனய நாடுக�ன் �ர���க�ட-
மும் இவ்வாறு சாரப்படும் வைக�ேலேய உைரயா-
டல்கைள �கழ்த்� வரு�றது. 

எங்கள் ்கருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்து
ெஜனீவா ேபரைவ ெதாடர்பில்  
ஆக்கபூர்வமான சிந்தைன அவசியம்  
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09
குலவிளக்ைக  குறிைவத்து 

குப்புற விழுந்த குமரர்கள்!
கவர்ச்சி காட்டும் 

திவ்ய பாரதி  

உக்ைரன் மீதான ேபாைர  
தற்காலிகமாக நிறுத்திய ரஷ்யா  

விேசட ேதைவயுைடய   
12 வயதுக்குட்பட்ட   
சிறாருக்கு ைபசர்   

அவுஸ்�ேர�யா�ல் ப�ன்ம வயதுக்குட்-
பட்ட �று�கைள �ர்வாண புைகப்படங்-
கைள அனுப்புமாறு அச்சுறுத்�ய குற்றத்-
துக்காக 24 வயதான இலங்ைகையச் ேசர்ந்த 
இைளஞருக்கு �க்ேடா�யா ��மன்றம் 13 
வருட �ைறத்தண்டைன ��த்துள்ளது.   

இம் மாணவன் தனக்கு �ர்வாண புைகப்-
படங்கைள அனுப்புமாறு பல �று�கைள 
அச்சுறுத்�யுள்ளதாக ெத��க்கப்படு�றது.   

புைகப்படங்கைள தனக்கு 
அனுப்� ைவக்குமாறும் 

உல�ன் தைல�றந்த 
சுழற்பந்து �ச்சாளர்க-
�ல் ஒருவரான அவுஸ்-
�ேர�யா �ரர் ேஷன் 
ேவார்ன் காலமானார். 
52 வயதான அவர் 
தாய்லாந்துக்கு சுற்றுலா 
ெசன்�ருந்த ேபாது 
��ர் மார-
ைடப்பால் 

அவுஸ்�ேர�யா ��க்ெகட் �ரர்   

அவுஸ்�ேர�யா�ல்

யாழ். மாவட்ட அபிவிருத்தி குழு  

ெகாேரானா ெதாற்றால் மர�ப்ேபா�ன் 
உடல்கைள உற�னர்க�டம் ஒப்பைடக்க 
மு�வு ெசய்யப்பட்டுள்ளது.   

ேநற்று (05) முதல் அமுலுக்கு வரும் 
வைக�ல் சுகாதார ேசைவகள் ப�ப்பாளர் 
நாயகம் அேசல குணவர்த்தனவால் இது 
ெதாடர்பான �ருத்தப்பட்ட சுற்று 
�ருபம்

ெகாவிட் சடலங்கள்  
இனி உறவினர்களிடம்

ெகாழும்பு துைறமுக நகரத்�ல் பணேமா-
ச�க்கு எவ்�த இடமு�ல்ைலெயனவும், 
அவ்வாறான ெசயற்பாடுகளுக்கு எ�ராகக் கடு-
ைமயான சட்டங்கைள அமுல்படுத்த மு�ெம-
னவும் துைறமுக நகர் ெபாருளாதார ஆைணக்-
குழு�ன் ப�ல் ப�ப்பாளர் நாயகமும் 
�ர் வழங்கல் அைமச்�ன் ெசயலாளருமான 
கலா�� ��யத் பந்து �க்�ரம ெத��த்தார்.  

'துைறமுக நகரமும் எ�ர்கால 
ெபாருளாதாரமும்' என்ற 

துைறமுக நகரத்தில் பண 
ேமாசடிகளுக்கு இடமில்ைல

� லங்கா ெபாதுஜன 
ெபரமுன அரசாங்கத்துடன் 

இைணந்துள்ள 11 பங்கா�க் 
கட்�க�ன் பாராளுமன்ற உறுப்-

�னர்கள் 31 ேபருள் 20 ேப�ன் 
ஆதரவு அரசாங்கத்துக்கு இருப்-

பதாக கட்��ன் �ேரஷ்ட ேபச்-
சாளர் ஒருவர் ெத��த்துள்ளார். 

அவர்கள் 20 ேபரும் அரசுக்கு ஆதரவு 
வழங்குவைத கடந்த ெவள்�க்�ழைம 
அரசாங்கத்�டம் உறு�யாக ெத��த்-
துள்ளதாகவும் அவர் ெத��த்தார்.   

அரசாங்கத்துடன் ஒரு �ல கருத்து 
முரண்பாடுகள் இருந்த ேபாதும், இவ்-
வாறான ெநருக்க�யான கால-
கட்டத்�ல் ேதைவயற்ற

பதிெனாரு பங்காளிக் கட்சிகளின்   
31 எம்.பிக்களில் 20 ேபர் அரசுடன்  

�ங்கட்�ழைம (07) முதல் 
ஆரம்பமாகவுள்ள பாடசாைல 
தவைண�ன்ேபாது மாணவர்-
க�ன் எண்�க்ைகக்கு ஏற்ப 
மாணவர்கைள பாடசாைலக-
ளுக்கு அைழப்பதற்கு �ர்மா-
�க்கப்பட்டுள்ளதாக கல்� 
அைமச்சு கு�ப்�ட்டுள்ளது.  

இதன்ப�, ஒரு வகுப்-
�ல் மாணவர்க�ன் எண்-
�க்ைக 20 அல்லது அதற்-

கும் குைறவாக இருந்தால், 
அவர்களுக்கான வகுப்புகைள 
�னமும் நடத்தலாம். மாணவர்-
க�ன் எண்�க்ைக 21 முதல் 
40 வைர இருந்தால், வகுப்ைப 

இரண்டு குழுக்களாகப் ��த்து 
ஒரு வாரம் இைடெவ��ல் 
வகுப்புகள் நடத்த மு�வு ெசய்-
யப்பட்டுள்ளது.  

40 மாணவர்களுக்கு ேமல் 
இருந்தால், மாணவர்கைள 
மூன்று சம ��வுகளாகப் 
��த்து வகுப்புகள் நடத்தப்பட 
ேவண்டும்.  

ப ா ட ச ா ை ல க் கு 
அைழக்கப்படாத 

பாடசாைலகள் அைனத்தும்  
நாைள முதல் மீள ஆரம்பம்  

�ரதமர் ம�ந்த ராஜபக் ஷ மற்றும் இலங்ைகக்கான பு�ய அெம�க்க தூதுவர் ஜ�� 
ேஜ.சங்க் (Julie J. Chung) ஆ�ேயாருக்�ைட�லான சந்�ப்ெபான்று (04) அல� மா�ைக-
�ல் நைடெபற்றது. இலங்ைகக்கான அெம�க்க தூதுவராக �ய�க்கப்பட்டைத ெதாடர்ந்து 
ஜ�� ேஜ.சங்க் �ரதமைர சந்�த்த முதலாவது சந்தர்ப்பம் இதுவாகும்.

உறுதிப்படுத்த முடியாத ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டுகள்

எட்டாம் ஆண்டு உலகத் த�ழ் வம்சாவ� 
மாநாடு, சாதைனப் ெபண்கள் �ருது, உலகத் 
த�ழ் பாராளுமன்ற �கழ்வு ஆ�யன எ�ர்வரும் 

11 மற்றும் 12 ஆம் �க� ெவள்�, 
ச�க்�ழைமக�ல் ெசன்ைன 
வர்த்தக ைமயம், நந்தம்பாக்கத்-
�ல் முப்ெபரும் �ழாவாக நைட-
ெபறவுள்ளது.  

உலகத் தமிழ் வம்சாவளி  
அைமப்பின் முப்ெபரும் விழா  

10 நாட்களின் பின் மீட்பு பணிகளுக்காக ஏற்பாடு

இலங்ைகைய 
நிைறேவற்ற இந்தியா 

வலியுறுத்தல்  

தமிழர் நலன்சார் உறுதிெமாழிகள் 

04

ேஷன் ேவார்ன்   
காலமானார்  

இலங்ைக மாணவனுக்கு   
13 வருட சிைற விதிப்பு   

040404

04 04

ேநற்று முதல் புதிய நைடமுைற 

ெசன்ைனயில் மார்ச் 11,12 ஆம் திகதிகளில்

ெநருக்கடியான காலத்தில்   
ேதைவயற்ற அரசியல்  
சிக்கைல உருவாக்க ஒத்துைழப்பு  
வழங்க மாட்ேடாம்  
எனவும் ெதரிவிப்பு

தமது ஆதரைவ அரசுக்கு ேநரடியாக உறுதியளிப்பு  

ஏற்றுக் ெகாள்ள முடியாத  
அறிக்ைகக்கு இணங்க முடியாது

ஐ.நா ஆைணயாளருக்கு அைமச்சர் ��ஸ் ப�ல�ப்பு
உறு�ப்படுத்த மு�யாத ஆதாரமற்ற 

பல குற்றச்சாட்டுகள் எற்றுக்ெகாள்ள 
மு�யாது என்பதுடன் ஐ.நா ம�த 
உ�ைம ஆைணயாளர் பச்ெலட் சமர்ப்-
�த்த அ�க்ைகக்கு இணங்க மு�யா-
ெதன்றும் இலங்ைக�ன் ெவ��வ-
கார அைமச்சர் ேபரா��யர் �.எல்.
��ஸ் ெத��த்துள்ளார். 

ேநற்று முன்�னம் 04 இலங்ைக 
ேநரப்ப� இரவு 9.00 ம�யள�ல் 
இலங்ைக �வகாரம் ெதாடர்�ல் 

ஐ.நா. ம�த உ�ைம ஆைணயா-
ளர் பச்ெலட், அ�க்ைக சமர்ப்�த்து 
ேப�னார். 

இதற்கு ப�ல�க்கும் வைக�ல் 
இலங்ைக�ன் ெவ��வகார அைமச்-

சர் ேபரா��யர் �.எல். ��ஸ் ேபசும்-
ேபாேத இவ்வாறு ெத��த்துள்ளார்.

ெபாறுப்புக்கூறல், நல்�ணக்க 
ெசயற்பாடுக�ல் இலங்ைக 
�ன்னைடவு என்பதுடன் 

ேயாசைன அறிக்ைகைய நிராகரித்த ேபாதும் 
எமது மனிதாபிமான, நல்ெலண்ண, அபிவிருத்தி 
ெசயற்பாடுகள் ெதாடரும் எனவும் அறிவிப்பு  

04

துைறமுக நகர் ெபாருளாதார ஆைணக்குழு

பிரதமர் அலுவலக   
பிரதிநிதியாக கீதநாத்

04
04

04

மாணவர் எண்ணிக்ைகக்கைமய அைழக்க முடிவு  

சர்வேதசத்துடன் ஒத்துைழக்கும் 
இலங்ைக அரசாங்கம்

உற்பத்�ச் ெசலவு மற்றும் ேபாக்குவ-
ரத்து ெசலவு அ�க�ப்பு காரணமாக �ன-
கரன் வாரமஞ்ச��ன் �ைல இன்று 
முதல் 50 ரூபாவாக அ�க�க்கப்பட்டுள்-
ளெதன்பைத வாசகர்களுக்கு அ�யத் 
தரு�ன்ேறாம்.

இன்று முதல் 50 /=



��க்ெகட்�ன் ஆல் ைடம் ஜாம்ப-
வான்க�ல் ஒருவரான ேஷன் 

ேவார்ன் தனது 52ஆவது வய�ல் மார-
ைடப்பால் காலமானார். அவரது �றந்த-
�னம் 1969 ெசப்ெடம்பர் 13. 

இங்�லாந்து ஆடவர் அ��ன் 
தைலைம ப�ற்�யாளர் பத�ைய ஏற்க 
ஆர்வமாக உள்ளதாக ேஷன் ேவார்ன் 
அண்ைம�ல் ெத��த்�ருந்தைம 
கு�ப்�டத்தக்கது. 

1992 மற்றும் 2007 க்கு இைட�ல் 
�ஸ்ட�ன் ஐந்து துடுப்பாட்ட �ரர்க-
�ல் ஒருவராக ெபய�டப்பட்ட ேவார்ன், 
ஆஸ்�ேர�யாவுக்காக 15 வருடங்கள் 
�ைளயா� 708 ெடஸ்ட் �க்ெகட்டு-
கைள ைகப்பற்�னார், ேமலும் 1999 
இல் உலகக் ேகாப்ைபைய ெவன்றவர். 

ேவார்�ன் �ர்வாகத்தால் ெபாக்ஸ் 
ெசய்�ச் ேசைவக்கு வழங்கப்பட்ட சுருக்-
கமான அ�க்ைக�ன்ப�, அவர் தாய்-
லாந்�ல் மாரைடப்பால் காலமானதாக 
சந்ேத�ப்பதாக ெத��க்கப்பட்டுள்ளது. 

"ேஷன் ேவார்ன் அவரது �ல்லா�ல் 
ேபச்சுமூச்�ன்� காணப்பட்டார், மருத்-
துவ ஊ�யர்கள் கடுைமயான முயற்�-
கைள ேமற்ெகாண்ட ேபா�லும், அவைர 
�ண்டும் உ�ர்ப்�க்க மு�ய�ல்ைல" 
என்று ப�ல�க்கப்பட்டது. 

"இவ்ேவைள�ல் குடும்பம் 
த�ைமைய �ரும்பு�றது, ேமல�க 
�பரங்கைள உ�ய ேநரத்�ல் வழங்-
குேவாம்." என ேமலும் ெத��க்கப்பட்-
டுள்ளது. 

அவுஸ்�ேர�ய ��க்ெகட்�ன் 

மற்ெறாரு அைடயாளமான முன்னாள் 
�க்ெகட் �ப்பர் Rod Marsh இந்த 
வார ஆரம்பத்�ல் மாரைடப்பு 
காரணமாக ைவத்�ய-
சாைல�ல் அனு-
ம � க் க ப் ப ட் ட 

�ைல�ல் தனது 
74ஆவது வய�ல் இறந்த 
�ைல�ல், ஒரு �ல ம�த்�யாலங்-
ளுக்குப் �ன்ன இந்த அ�ர்ச்�யான 
ெசய்� வந்துள்ளைம கு�ப்�டத்தக்கது. 

1990 க�ன் முற்பகு��ல் ெலக்ஸ்-
�ன் கைலைய த�ம�தனாக 
த�த்துவத்துடன் ெபற்ற ஒரு ம�தர், 
"ேவார்�" (Warney), ��க்ெகட் உலகம் 
முழுவதும் அ�யப்பட்டவர், உலக ��க்-

ெகட்�ன் உண்ைமயான இலட்�ைனக-
�ல் ஒருவர் என்ப�ல் சந்ேதக�ல்ைல. 

பா�ஸ்தா�ன் அப்துல் காதர் 
ேபான்ற �ரபலங்கள் இந்த கைலைய 
உ�ர்ப்புடன் ைவத்�ருந்தாலும், 
ேவார்ன் ஒரு பு�ய கவர்ச்�ையயும் புது 

�த தந்�ேராபாயத்ைத ெலக்ஸ்�னுக்கு 
ெகாண்டு வந்தார். 

1991/-92ல் இந்�யாவுக்கு எ�ரான 
ஒரு ேமாசமான அ�முகமாக ஒரு 
�க்ெகட்டுக்கு 150 ஓட்டங்கள் ெபற்ற 
�ன்னர், ேவார்ன் தனது ஐந்தாவது 
ேதாற்றத்�ல், இலங்ைகக்கு எ�ராக 
ேபாட்��ல் தனது முழுத் �றைன-

யும் ெவ�ப்படுத்�னார். 1992-/93 
பாக்�ங் ேட ெடஸ்�ல் தனது ெசாந்த 
ைமதானமான ெமல்ேபர்�ல் ேமற்�ந்-
�ய �வுகளுக்கு எ�ராக ஏழு ெமட்ச்-�ன்-
�ங் �க்ெகட்டுகைள �ழ்த்�னார். 

2003 ஆம் ஆண்�ல், அந்த 
ஆண்�ன் 50 ஓவர் உலகக் ேகாப்-
ைபக்கு முன்னதாக, வழக்கமான 
ேபாைதப்ெபாருள் ேசாதைன�ன் 
ேபாது தைடெசய்யப்பட்ட ைடயூ��க் 
(diuretic) கண்டு��க்கப்பட்டதால், 
ேவார்ன் சர்வேதச ��க்ெகட்�ல் இருந்து 
ஓராண்டுக்கு இைட�க்கம் ெசய்யப்பட்-
டார். எைட இழக்க அவருக்கு உதவுவதற்-
காக அவரது தாயார் அைத ெகாடுத்த-
தாக அவர் ெத��த்�ருந்தார். 

இருப்�னும், அந்த �ன்னைடவு 
அவைர �ைளயாட்��ருந்து ஓய்வ-
ைடயச் ெசய்�ருக்கலாம் என்றாலும், 
�ைளயாட்��ருந்து �ல�ய ஆண்-
டுக்கு �ன்னர் 30 க�ன் நடுப்பகு�-
�ல் இருந்த அவர், மார்ச் 2004 இல் 
இலங்ைக�ல் மறக்கமு�யாத ெதாடைர 
ெவல்வதற்கு அவர் ெதாடர்ச்�யாக 
நான்கு தடைவ ஐந்து �க்ெகட்டுகைள 
ைகப்பற்�னார். 

2006-07 ஆஷஸ் ெதாட�ல் வழக்க-
மான ஆட்டத்�றனுடன் சர்வேதச ��க்-
ெகட்�ல் இருந்து ஓய்வு ெபற்றார். 

37 வய�ல் கூட, ேவார்ன் தளர-
�ல்ைல. 2008 ஆம் ஆண்�ல், இந்-
�யன் ���யர் �க்�ன் (ஐ�எல்) 

ெதாடக்க ெதாட�ல் அவர் ராஜஸ்தான் 
ேராயல்ஸ் அ�க்கு தைலவராக �ய-
�க்கப்பட்டார். 

அத்ெதாட�ல் அவர் 21.26 எனும் 
சராச�யுடன் 19 �க்ெகட்டுகளுடன் 
பட்டத்ைத ெவல்ல வ�வகுத்தார். 
ெசன்ைன சூப்பர் �ங்ஸ�க்கு எ�ரான 
இறு�ப் ேபாட்��ல் அவர் �க்ெகட் 
எதைனயும் ெபறாத ேபா�லும், அவர் 
மற்றும் ேசாைஹல் தன்�ர் ஆ�ேயார் 
ேபாட்��ன் இறு� வைர களத்�ல் 
�ன்று இறு� ஓவர் மு��ல் ெவற்�ைய 
தனதாக்�னர். 

ஓய்வு ெபறுைக�ல், ேவார்ன் ஒரு 
வர்ணைனயாளரானார், �ரதானமாக 
ஆஸ்�ேர�யா�ல் உள்ள Fox Sports 
(ஃபாக்ஸ் ஸ்ேபார்ட்ஸ்) அைலவ�ைச-
�ல் அவர் அப்ப�ைய ெசவ்வேன 
ெசய்து வந்தார். 145 ெடஸ்ட் ேபாட்�க-
�ல், 273 இன்�ங்ஸ்க�ல் �ைள-
யா�ய அவர், 40,705 பந்துகைள ��, 
708 �க்ெகட்டுகைள �ழத்�யுள்ளார். 

194 ஒரு நாள் ேபாட்�க�ல் 191 
இன்�ங்ஸ்க�ல் �ைளயா�ய அவர், 
10,642 பந்துகைள ��, 293 �க்-
ெகட்டுகைள �ழத்�யுள்ளார். அவரது 
மரணம் ெதாடர்�ல், பல்ேவறு ��க்ெகட் 
�ரர்களும் தங்களது சமூக வைலத்தள 
கணக்கு�ல் அனுதாபங்கைள ெவ�-
�ட்டு வரு�ன்றனர் என்பது கு�ப்�டத்-
தக்கது.
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உக்ைரன் �து ரஷ்ய பைடகள் 
நடத்� வரும் தாக்குதல் 10 

ஆவது நாளாக ��க்கும் �ைல�ல், 
ெதற்கு உக்ைர�ன் எனர்ேஹாடர் 
நக�ல் உள்ள சேபாேரா�யா அணு 
�ன் �ைலயம் �து அ�காைல ரஷ்ய 
பைடகள் ேநர�யாக தாக்குதல் நடத்-
�ன. 

அணு �ன் �ைலயம் �து குண்-
டுகள் �ழ்ந்ததாக அதன் ெசய்�த் 
ெதாடர்பாளர் ெத��த்துளளார். 
அந்த அணு�ன் �ைலயத்�ல் உள்ள 
ஆறு உைலக�ல் ஒன்று �ப்��த்து 
எ�ந்ததாக அவர் கு�ப்�ட்டுள்ளார். 

அந்த அணு உைல புதுப்�க்கப்-
பட்டு இயங்க�ல்ைல என்றாலும், 
அதன் உள்ேள அணு எ�ெபாருள் 
உள்ளதாக அவர் கு�ப்�ட்டுள்-
ளார். அணு �ன் �ைலயம் அைமந்-
துள்ள பகு��ல் கடும் புைகமூட்-
டம் காணப்பட்ட �ைல�ல், �ைய 
அைணக்கும் ப�கள் நைடெபற்-
றன. 

உக்ைரன் நாட்�ற்கு 25 சத�த �ன் 

��ேயாகத்ைத வழங்கும் சேபாேரா-
�யா, ஐேராப்பா�ன் �கப்ெப�ய 
அணு�ன் �ைலயமாக கருதப்ப-
டு�றது. அணு�ன் �ைலயத்�ன் 
அருேக க�ர்�ச்சு கண்ட�யப்பட்ட-
தாக தகவல்கள் ெவ�யா�யுள்ளன. 

இத�ைடேய, அணு உைலக்கரு-
�ல் ஏற்பட்ட பா�ய � கட்டுப்பாட்-
�ல் ெகாண்டுவரப்பட்டுள்ளதாக உக்-
ைர�ன் அவசர ேசைவகள் �ைலயம் 
ெத��த்துள்ளது. கு�த்த அணு 
உைலக்கரு�ல் அைமந்துள்ள ப�ற்� 
�ைலயத்�ல் பர�ய � கட்டுப்படுத்-
தப்பட்டதாக அந்த �ைலயம் ேமலும் 
கு�ப்�ட்டுள்ளது. 

ஆசியாவில் பங்குகளின் 
விைலகள் சரிவு 

ஐேராப்பா�ன் �கப்ெப�ய அணு 
உைலக்கரு�ல் � பர�யைதயடுத்து, 
ஆ�யா�ல் பங்குக�ன் �ைலகள் 
ச�வைடந்துள்ளன. ேடாக்�ேயா 
மற்றும் ஹாங்காங்�ல் பங்குக�ன் 
�ைல�ல் பா�ய ச�வு ஏற்பட்டுள்-
ளது. 

ஜப்பா�ன் �க்� பங்குச்சுட்-
ெடண் 2.5 �தத்தால் �ழ்ச்�யைடந்-
துள்ளதுடன், ஹாங்காங்�ன் Hang 

Seng பங்குச்சுட்ெடண் 2.6 
�தத்தால் ச�ைவ சந்�த்-
துள்ளது. 

ஆ�யா�ல் வர்த்தகத்-
�ன் ேபாது எண்ெணய் 
�ைலகள் அ�க�த்�-
ருந்தன. 

மரியுேபால் தற்ேபாதும் 
உக்ைரனின் 
கட்டுப்பாட்டில் 

உக்ைர�ன் ெதன்�-
ழக்கு துைறமுக நகரா�ய 
ம�யுேபால் தற்ேபாதும் உக்-
ைர�ன் கட்டுப்பாட்�ேலேய 
இருப்பதாக ��த்தா�யா ெத�-
�த்துள்ளது. இருப்�னும், அந்த 
நகைர ரஷ்ய பைடகள் சுற்�வைளத்-
துள்ளதாகவும் அங்கு ��ர ேமாதல்-
கள் இடம்ெபற்று வருவதாகவும் 
புலனாய்வு அ�க்ைகெயான்�ல் 
��த்தா�யா கு�ப்�ட்டுள்ளது. 

ரஷ்யா�ன் உக்�ரமான தாக்கு-
தல்க�ல் ���யன்க�ன் உட்கட்-
டைமப்புகள் இலக்காகுவதாகவும் 
��த்தா�ய பாதுகாப்பு அைமச்சு 
கூ�யுள்ளது. 

 தாக்குதலில் 47 ேபர் பலி 

உக்ைர�ன் ேசர்��வ் நக�ல் 
ரஷ்யா ேமற்ெகாண்ட வான் தாக்-
குத�ல் உ��ழந்தவர்க�ன் எண்-
�க்ைக 47 ஆக அ�க�த்துள்ளது. 
மக்க�ன் கு��ருப்புகள் அைமந்-
துள்ள கு�த்த நகர் �து வான் தாக்கு-
தல் ேமற்ெகாள்ளப்பட்�ருந்தது. 

கடுைமயான ெஷல் �ச்�ன் கார-

ணமாக �ட்புப்ப�கள் 
இைட�றுத்தப்பட்ட -
தாக உள்ளூர் அவசர 
ேசைவகள் �ைலயம் 
கு � ப் � ட் டு ள் ள து . 
கு�த்த �ராந்�யத்�ல் 
தாக்குதல்கள் ேமற்-
ெகாள்ளப்பட ஆரம்�த்-
த��ருந்து இதுவைர 

148 ேபர் ெகால்லப்-
பட்டுள்ளதாக உள்ளூர் 

அ�கா�கள் கு�ப்�ட்-
டுள்ளனர். 
அவர்க�ல் ெபரும்பாலான-

வர்கள் ெபாதுமக்கள் என சுட்�க்-
காட்டப்பட்டுள்ளது. 

உக்ைர�ன் வட பகு��லுள்ள 
ேசர்��வ் நகரம் ரஷ்யா மற்றும் 
ெபலாரஸ் எல்ைலகளுக்கு அருகாக 
அைமந்துள்ளது இங்கு மூன்று 
இலட்சம் ேபர் வ�த்து வரு�ன்-
றைம கு�ப்�டத்தக்கது. 

இரண்டாம் கட்ட ேபச்சுவார்த்-
ைதயில் தற்காலிக உடன்பாடு 
ேபார் நைடெபறும் பகு�க�ல் 

ெபாதுமக்கள் ெவ�ேயற பாதுகாப்-
பான வ�த்தடங்கைள உருவாக்கு-

வது கு�த்து இரண்டாம் கட்ட ேபச்சு-
வார்த்ைத�ல் தற்கா�க உடன்பாடு 
எட்டப்பட்டுள்ளது. ரஷ்யா உக்ைரன் 
உடனான ேபாைர ைக �ட்டு ேபச்சு-
வார்த்ைத நடத்த ேவண்டும் என்று 
ஐ.நா. ெபாதுச்சைப உறுப்பு நாடுகள் 
வ�யறுத்�யுள்ளன. 

இந்�ைல�ல், உக்ைரன் எல்-
ைல�ல் இருக்கும் ெபலார�ன் 
�ெரஸ்ட் பகு��ல் நைடெபற்ற 
இரண்டாம் கட்ட ேபச்சுவார்த்ைத 
கு�த்து ரஷ்ய தூதுக்குழு�னர் �ளக்-
கம�த்துள்ளனர். 

அர�யல் �ர்வு ெதாடர்பான �ரச்-
�ைனகள் மற்றும் �ைலப்பாடுகள் 
முற்�லும் ெத�வாக உள்ளதாக-
வும், இதன் ஒரு பகு�யாக பரஸ்பர 
பு�தல் ேபச்சுவார்த்ைத�ன்ேபாது 
காணப்பட்டதாகவும் அவர்கள் ெத�-
�த்துள்ளனர். 

முற்றுைக�டப்பட்ட நகரங்க�ல் 

இருந்து ெபாதுமக்கள் ெவ�ேயற, 
பாதுகாப்பான வ�த்தடங்கைள உரு-
வாக்குவது மற்றும் அைவ உருவாக்-
கப்படும் பகு�க�ல் உள்ளூர் ேபார் 
�றுத்தங்கைள கைடப்��ப்பது 
கு�த்து ரஷ்யாவும் உக்ைரனும் ஒரு 
தற்கா�க உடன்பாட்ைட எட்�யுள்-
ளன. அடுத்த சுற்று ேபச்சுவார்த்ைத 
ஒப்பந்தங்களுக்கு வ�வகுக்கும் 
என்றும், எ�னும் அவற்�ல் �ல 
ரஷ்ய மற்றும் உக்ைரன் பாராளு-
மன்றங்களால் அங்�க�க்கப்பட 
ேவண்டும் என்றும் ரஷ்ய தூதுக்குழு 
உறுப்�னரும் அந்நாட்�ன் மூத்த 
பாராளுமன்ற உறுப்�னருமான 
�ேயா�ட் ஸ்லட்ஸ்� கு�ப்�ட்-
டுள்ளார். 

ரஷ்யா�ல் அைனத்து �ட்டங்க-
ளும் �றுத்தம்: உலக வங்� அ�ர� 

ரஷ்யா �தான ேமற்கத்�ய நாடுக-
�ன் �� இறு� வரு�றது. பல நாடு-
களும் ெபாருளாதார தைடகைள 
��த்துள்ளன. கு�ப்பாக அெம-
�க்கா, கனடா, ஐேராப்�ய நாடுகள் 
ரஷ்ய �மானங்கள் தங்கள் வான்-
ெவ��ல் பறக்க தைட ��த்துள்-
ளன. இந்த �ைல�ல், ரஷ்யா�லும் 
அதன் கூட்டா�யான ெபலாரஸ் 
நாட்�லும் அைனத்து �ட்டங்கைள-
யும் உலக வங்� அ�ர�யாக �றுத்�-
யுள்ளது.

உலகப் புகழ் ெபற்ற 
சுழற்பந்து ஜாம்பவான் ேஷன் 

ேவார்ன்

இரண்டாம் கட்ட ேபச்சுவார்த்ைதயில் இரண்டாம் கட்ட ேபச்சுவார்த்ைதயில் 
தற்காலிக உடன்பாடுதற்காலிக உடன்பாடு

உக்ைரனின்
அணுமின் 
நிைலயம் மீது

தாக்குதல் 
கனகசூ�யர்

இவர் தன் வாழ்நாளில் எவ்வளவு உடற்பயிற்சி ெசய்திருப்பார்? அடிக்கடி 
மருத்துவ பரிேசாதைனக்கு ஆளாகியிருப்பார். அப்படியும் இவருக்கு இந்த 
மாரைடப்பு எப்படி வந்தது என்ற ேகள்விக்கு என்ன பதில்?  

வ�தா
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உக்ரைன் மீது தாககுதல் நடத்தும் 
ரைஷ்ா குறித்து சர்வததச க்வனம் 
திரும்பியுள்ளது. ரைஷ்ாவின் 

அண்ட் நாடு அது. அங்குள்ள அப்ாவி மக-
களுககு ஏற்ட்டுள்ள நி்ை்ம க்வ்ை்ளிக-
கிறது. இநத தமாதல் குறித்து ்ை கருத்துகள 
நிைவுகின்றன. உைகில் ்வலி்ம்ான நாடுக -
ளின் அழுத்தங்கள ்றறி புதி் தகாணத்தில் 
அறி்வதறகான சநதரப்ம் மறறும் உைக தர-
மத்்த மீணடும் ஞா்கப்டுத்தும் சநதரப்-
மாக இத்னக கருத முடியும்.

நம் அ்ன்வருககும் தத்தமது தகுதி்்ப 
்றறி் புரிநதுணரவு அ்வசி்ம். 'விரைலுககு 
ஏறற வீககம்' இருகக த்வணடுமமன நாட்டுபபுற 
்ழமமாழி மசால்லிக மகாடுத்துள்ளது. எமககு 
கட்மகள மறறும் ம்ாறுபபுகள உள்ளன. 
அ்ைாருடன் நட்வடிக்கயில் ஈடு்டும் த்ாது 
அதிகாரைத்துககு ்திைாக மகௌரை்வத்்த ம்வறறி 
மகாள்ள த்வணடும்.

தன்்னப ்றறி மாத்திரைம் சிநதிப்தும் 

தத்்வககு அதிகமாக அகக்ற மகாள-
்வதும் து்ரைத்திதைத் முடிவுறும். அ்ன-

்வருககும் இது நல்ை ்ாடம். அரைசி்ல் மறறும் 
சமூகத் த்ை்வரகள இவ்வாறான சம்்்வங்கள 
மூைம் அனு்்வங்க்்ளப ம்றறுக மகாள்ள 
த்வணடும். அரைசி்ல் கட்சிகள உக்ரைன் சம் -
்்வம் மறறும் அசசம்்்வத்தின் உள்ளாரநத 
தன்்ம்் ஆரைாய்வது நல்ைது.

உக்ரைன் ஜனாதி்தி மசமைன்ஸ்கி 2019 
ஆம் ஆணடிதைத் ஆட்சிககு ்வநதார. மிகவும் 
பிரை்ைமான ந்கசசு்்வ நடிகரைான அ்வர, 
தனது பிரை்ைத்்தப ்்ன்்டுத்தி அரைசி்ல் 
கட்சி்் அ்மத்தததாடு ம்ரும்்ான்்ம்ான 
்வாககுக்்ளப ம்றறு ஜனாதி்தி்ானார. அ்வர 
தனது முதைா்வது ம்வளிநாட்டு ்்ணமாக பிரை -
ஸல்்ஸ மதரிவு மசயதததாடு, அமமரிககா 
உளளிட்ட நாடுகளுடன் உறவுக்்ள ஏற்டுத்திக 
மகாணடார. தநட்தடா அ்மபபில் இ்ண்வும் 
ஒபபுதல் அளித்துள்ளார. தசாவி்த் யூனி்னில் 
இருநது பிரிநத நாடாக ்்ழ் அனு்்வங் -
க்்ள இைகு்வாகக கருதி் உக்ரைன் த்ை்வர, 

அண்ட நாடான ரைஷ்ா மறறும் அநநாட்டின் 
ஜனாதி்தி புட்டின் சர்வததசத்துடன் நட்வடிக்க-
க்்ள தமறமகாளளும் விதம் குறித்து எவவித 
க்வனமும் மசலுத்தாது மச்லில் ஈடு்ட்டு 
்வநதார.

சர்வததச அரைசி்ல் நட்வடிக்ககளில் விரி்வான 
தநாககு காணப்ட த்வணடும். ்வலி்ம்ான நாடு-
களின் ம்ரு்ம அ்வரகளின் அதிரைடி்ான முடிவு-
க்்ள கணகமகடுககாமல் இருப்து நல்ைதல்ை. 
சர்வததசம் நி்ா்மானதல்ை. உக்ரைன் மீது 
தாககுதல் நடத்தப்டும் த்ாது தமறகுைக மறறும் 
தநட்தடா அ்மபபின் ஆதரைவு எதிர்ாரககப்ட்-
டாலும் கி்டத்த ்தி்ை கருத்தில் மகாளளும் 
த்ாது எதிர்ாரத்த அ்ளவிறகு எதுவுதம காணப்ட-
வில்்ை. இ்்வ அனு்்வங்கள.

்வலி்ம்ான நாடுளுககு அண்மயில் 
அ்மநதுள்ள சிறி் நாடுகள தனது தனித்தன்-
்ம்் ்ாதுகாத்து நட்வடிக்ககளில் ஈடு்ட 
த்வணடும். எமககு உ்ரைதிகாரிகள இருககின்-
றாரகள. ம்ரி் நண்ரகள இருககின்றாரகள. 
்ணககாரை உறவினரகள இருககின்றாரகள. 

அ்வரகளுடன் உற்வாடும் விதம் ஒவம்வான்றும் 
மாறு்ாடானது. தகுதி்் அறிநது நட்வடிக்க-
யில் ஈடு்ட த்வணடும்.

்வலி்ம்ான ந்ரிடதமா அல்ைது நாட்-
டுகதகா ச்வால்க்்ள விடுப்தறகு ஒரு எல்்ை 
உணடு. உைகில் ்ை இடங்களில் அதறகான 
உதாரைணங்கள காணப்டுகின்றன. ்வலி்ம -
்ான நாடுகளுககு ம்ாறுபபுகள உள்ளன. 
அ்லில் உள்ள சிறி் நாடுகளுடன் நட்புறவு-
டன் நட்வடிக்கயில் ஈடு்டு்வது முககி்மாகும். 
விரி்வான இரைாஜதநதிரை உறவுக்்ள ஏற்டுத்திக 
மகாள்ள த்வணடும். ம்ாறுபபுகளும் மறறும் 
கட்மகளும் மறநது த்ான பின்னர அதனால் 
து்ரைத்்த அனு்விப்து அப்ாவி மககத்ள. 
உக்ரைன் மககளின் கணணீர த்வத்னயின் 
்வலி்் எடுத்துக காட்டுகின்றது.

கடநத காைங்களில் இநதி்ா மறறும் இைங்-
்கககு இ்டத் ம்ாருத்தமறற இடங்கள 
காணப்ட்டன. கடநத காை சம்்்வங்கள, காணப-
்ட த்வணடி் நல்லுறவுகள என்்ன புதிதாக 
சிநதிகக த்வணடி் ்ாடமாகும். இ்ணபபுகள 

அ்வசி்ம். புரிநது மகாள்ளல் முககி்மானது. 
அ்ைா்ரை பீதிககு உள்ளாககு்வதால், தநாகடிப -
்தால் தறகாலிக நன்்ம்்ப ம்ற முடியுதம 
தவிரை இறுதியில் அழித்வ ஏற்டும்.

சகதி ்வாயநத நாடுகளின் நட்வடிக்கக-
ளுககு முன்னால் நிமிரநது நிறக தநதிரைம் அ்வசி -
்ம். நுணணி் தநாககு காணப்ட த்வணடும். 
தங்களு்ட் பிரைசசி்னகளுககு அ்ைாரிடதமா 
அல்ைது ம்வளிநாடுகளிடதமா ்தி்ை எதிர -
்ாரககும் சநதரப்ங்களில் திரும்்வும் மாறக 
கூடி் இடம் குறித்து அறிநதிருப்து முககி்ம் 
என்்து இங்கு குறிபபிட த்வணடி் விட்மா -
கும். அரைசி்ல்்வாதிகள மறறும் அரைசி்ல் கட்சி-
கள பின்்றறும் குறுகி் மகாள்ககள மறறும் 
அதனால் கி்டககும் தறகாலிக பிரை்ைத்தின் 
முடிவில் உள்ள ம்ாறி மறககக கூடாத ்ககமா -
கும். ரைஷ்ாவின் ்ைம் மறறும் தமறகுைக நாடு-
களுடன் சாய்வதறகு உக்ரைனுககு இருநத அ்வ-
சரைம் தமாசமான தமாத்ை உரு்வாககியுள்ளது.

தமிழில்: வீ.ஆர.்வ்ைட் ...

தததமது தகுதியை அறிந்து 
செைல்படுவது அவசிைம்

மிலிந்த ம�ொரம�ொட  

மலரும் யுகததிற்கு 
புதிைததோர் வடிவம்

தக: ச�ோலர் பிரச்சியையைச் ெமோ-
ளிப்பதற்கு அரெோஙகம் எனை 

ந�வடிகயக எடுததுள்ளது?
பதில்: அந்நிய செலாவணி செருக்்கடி எனபது 

அரொங்கம் தற்்பாது ்பாராடிக் ச்காண்டி-
ருக்கும் ஒரு விடயம். இது ஒரு ்ெரடியான 
பிரச்சிமன அல்ல. இதமனச் ெமாளிபபதற்கு 
செயயக் கூடிய விடயங்களில் ்கடன ச்காடுத்-
தவர்்களுடன ்பச்சுவார்த்மத ெடத்தி, இந்த 
ஆண்டும் அடுத்த ஆண்டும் நிலுமவயில் உள்ள 
தீர்வு்கள குறித்து ஒரு உடனபடிக்ம்கக்கு வருவ-
தாகும். நிதித் துமையில் உள்ளவர்்கள இது பற்றி 
விவாதிக்கினைனர்.

இரண்டாவதா்க, முடிந்தவமர சவளிொட்டு 
முதலீடு்கம்ள ஊக்குவிக்்க ்வண்டும். சவளி-
ொட்டு முதலீட்டா்ளர்்கள சபரிய்ளவில் இல்-
லாவிட்டாலும் சிறிய அ்ளவிலாவது பஙகுச் 
ெந்மதக்கு மீண்டும் திரும்பியிருபபது ெல்ல 
அறிகுறியா்கக் ்காணபபடுகிைது. பஙகுச் ெந்மத 
சதாடர்பில் உளொட்டவர்்கள குழபபத்தில் 
இருக்கும் ்பாது சவளிொட்டு முதலீட்டா்ளர்-
்கள பஙகு்கம்ள வாங்கத் சதாடஙகியிருபபது 
ொத்கமான நிமலமமயாகும். அவர்்கள சதாமல-
்ொக்குச் சிந்தமனயில் பார்க்கினைனர்.

சபரிதா்க எதுவும் செயற்படவில்மல எனைா-
லும், திட்டபபணி்கள கிடபபில் உள்ளமத்ய 
இது ்காட்டுகிைது. ்பார்ட் சிட்டி ்கமிஷனிடம் 
இருந்தும் இமத்ய ்்கட்கி்ைாம். இப்பாது 
ொம் செயய ்வண்டியது, இந்தத் திட்டங்கம்ள 
விமரவுபடுத்துவதும், இந்தத் திட்டங்களில் 
ம்கசயழுத்திடுவதில் உள்ள தமட்கள எனன 
எனபமதக் ்கண்டறிவதும் ஆகும்.

இந்த முதலீடு்கம்ள முனமவத்து செயல்ப-
டுத்துவதற்கு எங்க்ளால் முடிந்த அமனத்மதயும் 
செயய ் வண்டும். எங்களிடம் எதுவும் இல்மல 
எனைால், அது ஒரு ஆபத்தான சூழ்நிமல. இருந்-
த்பாதும், சதாடர்ச்சியா்கப பல திட்டங்கள 
வரவுள்ளமம எமக்கு ெல்லசதாரு செயதியா-
கும். ்கமடசியா்க ஏற்றுமதித் துமையானது ெம்-
பிக்ம்கக்கு உரியதா்கக் ்காணபபடுகிைது. 2021 
மற்றும் 2022 ஆம் ஆண்டின சதாடக்்கத்தில் 
செயல்திைமனப பார்க்கும் ்பாது அமனத்துப 
பிரிவு்களிலும் ஏற்றுமதி அதி்கரித்துள்ளது. இது 
ஒரு ்ெர்மமையான ்பாக்கு. ்கடந்த வருடங-
்களுடன ஒபபிடும்கயில் முனமனய ஆண்டு 
ஏற்றுமதித் துமையில் 2 பில்லியன அசமரிக்்க 
சடாலர் அதி்கரிபபு பதிவாகியுள்ளது.

தக: நோடு தழுவிை ரீதியிலோை 
மினெோரத துண்டிபபு ்பலதவறு 

துயைகளில நியைை சிககலகய்ள 
உருவோககியுள்ளது. நியலயமயைத 
தீர்கக எனை திருதத ந�வடிகயககள 
எடுககப்பட்டுள்ளை?

பதில்: ஒருஙகிமணபபில் குமைபாடு இருப-
பமத்ய இந்த மினசெருக்்கடி எடுத்துக் ்காட்-
டுகிைது. சபற்்ைாலியக் கூட்டுத்தாபனம், 
திமை்ெரி, மத்திய வஙகி, சபாதுப பயனபா-
டு்கள ஆமணக்குழு ்பானைவற்றில் இருந்து 
பல்்வறு அறிக்ம்க்கள சவளியிடபபடுகின-
ைன. ஒருஙகிமணக்்கபபடாத இந்த அறிக்ம்க-
்கள மக்்கள மத்தியில் குழபபத்மத ஏற்படுத்தி 
வருகினைன. மாறுபட்ட அறிக்ம்க்க்ளால் 
மக்்கள ்தமவயற்ை குழபபமமடகினைனர். 
அ்த்பால அதி்காரி்கள ்கருத்து்கம்ள முன-
மவக்கும்்பாது ஒருவித புரிதலுடன இருப-
பமத உறுதி செயவது அவசியம் என ொன 
்கருதுகின்ைன. எரிசபாருள விமல உயர்வ-
தா்க பலமுமை ்கருத்து்கள சதரிவிக்்கபபட்ட 

்பாதும் அது ெமடமுமைக்கு வரவில்மல. 
என்வ மக்்களுக்கு வழங்கபபடும் த்கவல்்கள 
ெரியானமவ அல்ல.

புதுபபிக்்கத்தக்்க வலுெக்தித் துமையின-
ருக்கு வாயபபுக்்கம்ள வழஙகுவமத்ய ொம் 
தற்சபாழுது செயய ்வண்டியுள்ளது. இவர்்க-
ளுக்கு வாயபபு்கம்ள வழஙகுவதில் இலஙம்க 
மினொர ெமபயினர் தயக்்கம் ்காண்பிபபதால் 
இதற்்கான பணி்கள சமத்தனமா்க்வ இடம்சப-
றுகினைன. உதாரணமா்க, எளிதில் கிமடக்்கக் 
கூடிய சூரியெக்திமயப பயனபடுத்த முடியும். 
ஜனாதிபதி தனது நி்கழ்ச்சி நிரலில் இதற்கு முன-
னுரிமம வழஙகியிருந்தார். மி்கவும் குமைவான 
அ்ளவு மினொர்ம ்கடந்த இரண்டு வருடங்க-
ளில் ்தசிய ்கட்டமமபபில் இமணக்்கபபட்டி-
ருந்தது. இது ஆ்ராக்கியமானது அல்ல.

2030 ஆம் ஆண்ட்ளவில் 70 வீத புதுபபிக்-
்கத்தக்்க எரிெக்திக்கு செல்ல விரும்புகி்ைாம் 
எனறு ்தசிய ச்காளம்க கூறும் ்பாது, ்கடந்த 
இரண்டு வருடங்க்ளா்க மினொர ெமப இது 
சதாடர்பில் குமைந்த்ள்வ அக்்கமை ்காண்-
பித்தமம முற்றிலும் தவைான விடயமாகும். 
இவற்மைத் தடுக்கும் ெபர்்கம்ளக் ்கண்டறிந்து, 
ெடவடிக்ம்க எடுத்து, இபபணிமயத் துரிதப-
படுத்த ்வண்டும். புதுபபிக்்கத்தக்்க எரிெக்-
தி்ய முன்னாக்கிச் செல்லும் வழி, அது்வ 
்தசியக் ச்காளம்க, இதில் எந்த வாதமும் 

கிமடயாது. ெமடமுமையில் இதமன செயற்ப-
டுத்துவதி்ல்ய குமைபாடு ்காணபபடுகிைது.

தக: நிதி சநருககடியைக 
குயைகக உதவும் வயகயில 

இலஙயகயில முதலீடுகய்ள செயை 
இந்திைோ தைோரோக இருப்பதோக 
அந்நோட்டின சவளிவிவகோர அயம-
ச்ெர் செயெஙகர் கூறியுள்ளோர். இது 
்பற்றிை உஙகளின கருதது எனை?

பதில்: பல சவளிொட்டு முதலீடு்கள இலங-
ம்கக்குக் கிமடக்்கவுள்ளன. ொட்டின மீது ெம்-
பிக்ம்க இல்மல என குறிபபிட்ட சில பிரிவு 
மக்்களும், ஊட்கங்களும் எதிர்மமையா்கப 
்பசினாலும், சவளியுல்கம் அவவாறு ்ொக்-
்கவில்மல. அவர்்கள எதிர்்காலத்மதப பார்க்கி-
ைார்்கள. அதனால்தான முதலீடு்கள வரிமெயா்க 
வருகினைன, இந்தியாவின அறிக்ம்கயும் வர-
்வற்்கபபடுகிைது. அவர்்கள மீது ெம்பிக்ம்க 
இல்மல எனைால் அவர்்கள வந்து எங்களுக்கு 
உதவப ்பாவதில்மல. இலஙம்கயில் முதலீடு-
்கள நீண்ட ்கால அடிபபமடயில் அவர்்களுக்கு 
வழங்கபபடப ்பாவமத அவர்்கள அறிவார்்கள. 
அந்த ெடவடிக்ம்கமய ொம் வர்வற்்க ் வண்டும் 
எனறு நிமனக்கி்ைன. இந்தியா்வா அல்லது 
்வறு எந்த ொ்டா இலஙம்கயில் முதலீடு 
செயதால் அதமன ொம் வர்வற்்க ்வண்டும்.

தக: ஸ்ரீலஙகோ ச்போதுெை 
ச்பரமுை தயலயமயிலோை 

ஆளும் கூட்�ணியின ஒரு ்பகுதி, 
நிதிசநருககடியை எவவோறு ெமோளி-
ப்பது என்பயத வி்ளககும் மோற்றுத 
திட்�தயத முனயவககவுள்ளது. இது 
்பற்றி எனை கூை விரும்புகிறீர்கள?

பதில்: அரொங்கக் கூட்டணி ்கட்சி்கள மட்டு-
மல்ல, எதிர்க்்கட்சி்கள உட்பட யார் ்வண்டு-

மானாலும் தீர்வு்கம்ள முனமவக்்க முடியும். 
உண்மமயில் அமதத்தான அரசியற் ்கட்-
சி்கள செயய ்வண்டும். பாராளுமன-
ைத்தில் ்காமல முதல் மாமல வமர 
அரொங்கத்மத விமர்சிக்கும் சில ்கட்-
சி்கள உள்ளன, ஆனால் அவர்்க்ளால் 
எந்த மாற்றுத் தீர்வும் முனமவக்்கப-

படவில்மல. சிலர் அரொங்கத்மத 
அமமபபதற்கு அதி்க உத்்வ்கத்து-

டன உள்ளனர். ஆனால் அவர்்க-
ளுக்கு மாற்றுத் திட்டம் எதுவும் 
இருபபதா்கத் சதரியவில்மல. 
இவவாைான நிமலயில், அர-
ொங்கத்தின சில கூட்டணிக் ்கட்-
சி்கள ஏ்தனும் ்யாெமன்கம்ள 
முனமவத்தால், அது ஒரு ெல்ல 

ெடவடிக்ம்கயாகும், அதன அடிபபமடயில் 
ொம் ்பச்சுவார்த்மதமய ஆரம்பிக்்கலாம். சில 
ெமயங்களில், அவர்்கள முனசமாழிவது இறுதி 
விமடயா்க இருக்்காது, ஆனால் அத்தம்கய 
முனசமாழிவு்கள ஒரு ெல்ல உமரயாடலுக்கும் 
விவாதத்துக்கும் வித்திட்டதா்க அமமயலாம்.

தக: ்பைஙகரவோதத தய�ச் ெட்�-
தயத இரததுச் செயயுமோறு 

தமிழ்த ததசிைக கூட்�யமபபும் தவறு 
சில குழுககளும் முனயவதத தகோரி-
கயகயை நீஙகள எவவோறு ்போர்ககி-
றீர்கள?

பதில்: தமிழ் அரசியல் ்கட்சி்கள இந்த 
உரிமமமய முழுவதும் ்்கட்டுக் ச்காண்டிருந்-
தன. சில ்ெரங்களில் அது நியாயமானதா எனை 
்்களவிமய ொம் ் ்கட்்க ் வண்டும். தீவிரவாதத்-
திற்கு எதிரா்க நீண்ட ்காலமா்க ்பாராடி வந்த 
ொடா்க ொம் ்காணபபடுகின்ைாம். 2009 வமர, 

கிட்டத்தட்ட 30 ஆண்டு்க்ளா்க அந்த பயங்க-
ரவாத பிரச்சிமனமய ொங்கள எதிர்ச்காண்-
்டாம். விடயங்கள ்மம்பட்டு வரும் ்பாது 
2019 ஈஸடர் ஞாயிறு பயங்கரவாதத் தாக்குதல்-
்கள ் வறு ஒரு முனனணியில் இருந்து மற்சைாரு 
சிக்்கமல எதிர்ச்காண்்டாம்.

இப்பாதும் கூட தீவிரவாத அச்சுறுத்தல் 
முற்ைா்க ஒழிக்்கபபடவில்மல எனறு கூைலாம். 
நிமலமம அபபடியானால், இந்தச் ெட்டத்மத 
சமாத்தமா்க இரத்து செயயக் ் ்காருவது மி்கவும் 
ஆ்ராக்கியமானதா்க அமமயாது. இந்த ெட்-
டத்தில் சில மாற்ைங்கள மற்றும் திருத்தங்கள 
இருக்்கலாம். அரொங்கம் அவற்மை ஏற்றுக் 
ச்காண்டது மற்றும் அது சதாடர்பான சில திருத்-
தங்கம்ள ஏற்்கன்வ முனசமாழிந்துள்ளது. 
அமவ ்கடுமமயானமவ அல்ல.

தக: உதவி மற்றும் ஆதலோெயை-
ககோக ெர்வததெ நோணை 

நிதிைம் மற்றும் பிை ்பலதரபபு க�ன 
வழஙகு்பவர்களு�ன அரெோஙகம் கல-
ந்துயரைோடுகிைதோ?

பதில்: அதற்்கான முமையான குறிபபு 
எதுவும் இல்மல. நிதியமமச்ெர் கூட ெர் -
வ்தெ ொணய நிதியத்தின சதாழில்நுட்ப 
உதவி குறித்த விவாதங்கம்ளத் சதாடர்வது 
புதிய விஷயம் அல்ல எனறு கூறினார். அது 
எப்பாதும் எங்களுக்கு சதாழில்நுட்ப 
உதவிமய அளித்து வருகிைது. அந்தச் செயற்-
பாட்மட அரொங்கம் சதாடர்கிைது.IMF 
அறிக்ம்க விமரவில் சவளியாகும் எனறு 

நிமனக்கி்ைன. ொம் ெர்வ்தெ ொணய நிதி-
யத்தின நிவாரணத்திற்குச் செல்வமத அர-
ொங்கம் இனனும் ஏற்றுக் ச்காள்ளவில்மல. 
அதுபற்றி ்கருத்துச் சொல்ல எனக்கு அதி்கா-
ரம் இல்மல. இதமன நிதியமமச்ெர் மற்றும் 
நிதி அமமச்ெ்க அதி்காரி்க்்ள கூை ் வண்டும். 
அது்பானை எந்த முடிவும் இதுவமர 
எடுக்்கபபடவில்மல எனப்த அவர்்களின 
நிமலபபாடு. ொம் IMF இற்குச் செனைாலும், 
அவர்்கள சபாதுவா்க எனன பரிந்துமரக்கி -
ைார்்கள எனபது எங்களுக்குத் சதரியும்.

நிறுவனங்களுக்கிடையில் ஒருஙகிடைப்பு
இல்்லாததத மின்துண்டிப்புக்குக் ்கலாரைம்

தீவிரவலாத அச்சுறுததல் முற்லா்க
ஒழிக்்கப்்பைவில்ட். நிட்டை
அவவலாறிருக்ட்கயில், ்பயங்கரவலாத
தடைச் சடைதடத மைலாததைலா்க
இரதது மசயயக் த்கலாருவது 
ஆதரலாக்கியைலானதலா்க அடையலாது

'புதுபபிககததகக வலுெகதித துயையிைருககு 
வோயபபுககய்ள வழஙகுவயததை நோம் தற்ச்போழுது
செயை தவண்டியுள்ளது. இவர்களுககு
வோயபபுகய்ள வழஙகுவதில இலஙயக மினெோர 
ெய்பயிைர் தைககம் கோண்பிப்பதோல இதற்கோை 
்பணிகள சமததைமோகதவ இ�ம்ச்பறுகினைை'

அரசியல்
ரங்கம்

அர்ஜூன்

ெம்்பந்தப்பட்� நிறுவைஙகளுககிய�யில ஒருஙகியணபபு 
இலயல என்பயததை தற்த்போயதை மினெோரத துண்டிபபு 
எடுததுக கோட்டுகிைது எனறு இரோெோஙக அயமச்ெர்

நோ்ளக சகோ�தேவோ சதரிவிததோர். அரெோஙகம்
எதிர்சகோண்டுள்ள அந்நிை செோலவணி யகயிருபபுப
பிரச்சியையைத தீர்ப்பதற்கு மூனறு முககிைமோை ந�வடி-
கயககள எடுககப்ப� தவண்டும் எனறு அவர் எமககு 
வழஙகிை பிரததிதைக த்பட்டியில குறிபபிட்�ோர்.

இரோெோஙக அயமச்ெர் நோ்ளக சகோ�தேவோ வழஙகிை த்பட்டி



தமிழ் மக்களின் அரசியல் அபி -
லாஷை்கஷை நிவர்த்தி செயய 
ததஷவயான நடவடிகஷ்க்கஷை 
எடுக்க தவண்டுசமன இலங் -
ஷ்கககு இந்தியா அஷைப்பு விடுத் -
துளைது.   

ஒன்றுபடட இலங்ஷ்கக -
குள ெமத்துவம், நீதி, அஷமதி, 
ச்கௌரவம் ஆகியவற்றுக்கான 
தமிழ் மக்களின் எதிர்பார்ப்புக்கள 
நிஷைதவற்ைப்பட தவண்டுசமன் -
றும் த்கடடுக ச்காண்டுளைது.   

ஐ.நா. ஆஷையாைரின் 
இலங்ஷ்க சதாடர்பான ெமீபத் -
திய அறிகஷ்க சதாடர்பான ்கலந் -
துஷரயாடலின் தபாதத இந்தியத் 
தூதுவர் இந்திரமணி பாண்தட 
இதஷன வலியுறுத்தினார்.   

தமிைர்்களின் நலன்்கஷைப் பாது -
்காப்பது சதாடர்பான பிரச்சிஷன -
்கஷைத் தீர்ப்பது சதாடர்பான 
தனது உறுதிப்பாடஷட இலங்ஷ்க 
அரொங்்கம் நிஷைதவற்ை தவண்டு -
சமன அவர் த்கடடுக ச்காண்டார்.   

இதன் ்காரைமா்கதவ ்கடந்த 
ஆண்டு இலங்ஷ்க மீதான தீர் -
மானம் வாகச்கடுப்பிலிருந்து 
இந்தியா விலகியது என்றும் அவர் 
சுடடிக்காடடினார்.   

ெர்வததெ ெமூ்கத்துடன் 
இலங்ஷ்க அரொங்்கம் சதாடர்ந்து 
செயற்பட தவண்டுசமன்றும் 
13ஆவது திருத்தத்ஷத அமுல் -
படுத்த தவண்டுசமன்றும் இந் -
திரமணி பாண்தட த்கடடுக 
ச்காண்டார்.   
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துறைமுக நகரத்தில் பண ...
சதானிப்சபாருளில் (04) ஜனாதி -

பதி ஊட்க ஷமயத்தினால் ஏற்பாடு 
செயயப்படட ஊட்க ெந்திப்பின் 
தபாதத, அவர் இவவாறு சதரிவித் -
தார். ்கலாநிதி பிரியத் பந்து விககிரம 
மற்றும் துஷைமு்க ந்கர் சபாருைா -
தார ஆஷைககுழுவின் உறுப்பினர் 
ொலிய விககிரமசூரிய ஆகிதயார் 
்கலந்துச்காண்ட ஊட்க ெந்திப்ஷப 
ஜனாதிபதியின் ஊட்கப் தபச்ொைர் 
கிங்ஸ்லி ரத்நாயக்க நடத்தினார்.  

துஷைமு்க ந்கரத்தின் அடிப்பஷட 
சபௌதி்க நிர்மாைப் பணி்கள 
2022ஆம் ஆண்டின் இறுதிககுள 
பூர்த்தி செயயப்படடு, முதற்்கட -
டப் பணி்கள நிஷைவஷடயுசமன 
்கலாநிதி பிரியத் பந்து விககிரம 
சதரிவித்தார். இதுவஷர, நிதி 

மு்காஷமத்துவம், வங்கி நடவடிக -
ஷ்க்கள, முதலீடடு பதிவு மற்றும் 
குறித்த ெடட விதிமுஷை்கள முடிக -
்கப்படடுளைன. சுற்றுச்சூைலுககு 
உ்கந்த மற்றும் நன்கு திடடமிடப் -
படட துஷைமு்க ந்கர தமம்பாடு 
மற்றும் அது சதாடர்பான அபிவி -
ருத்தி விதிமுஷை்கள பூர்த்தி செயயப் -
படடுளைததாடு, அஷவ விஷரவில் 
வர்த்தமானியில் சவளியிடப்படும் 
என எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. அதன் 
பின்னர், எந்தசவாரு முதலீடடாை -
ரும் இச் ெடட மற்றும் விதிமுஷை்க -
ளின் பிர்காரம் முதலீடு செயயலாம்.  

துஷைமு்க ந்கர் முழுஷமயா்க, 
இலங்ஷ்கககுரிய இந்நாடடு ெட -
டத்ஷத நஷடமுஷைப்படுத்தும் 
ஒரு நிலமா்க இருப்பததாடு, அதன் 

மு்காஷமத்துவ நடவடிகஷ்க்கஷை 
தமற்ச்காளகின்ை, துஷைமு்க ந்கர் 
சபாருைாதார ஆஷைககுழு இலங் -
ஷ்கயின் அரொங்்கம், ஜனாதிபதி 
மற்றும் பாராளுமன்ைத்தால் நிர்வ -
கிக்கப்படுகிைது. 

இதில் சீன நிறுவனம் முதலீடு 
செயதாலும், அந்த நிலம் எந்த 
சவளி நாடடுககும் சொந்தமானது 
அல்ல, குத்தஷ்க அடிப்பஷடயில் 
அதில் உளை ்காணி்கஷை எந்த -
சவாரு நாடடின் நிறுவனத்திற்கும் 
சபற்றுக ச்காளை முடியும்.  

"துஷைமு்க ந்கரம் சபாதுமக்களுக -
குத் தஷட விதிக்கப்படட ஒரு வல -
யமாகும்" என்ை ்கருத்ஷத நிரா்கரித்த 
பிரியத் பந்து விககிரம, இலங்ஷ்கயி -
லுளை எவரும் துஷைமு்க ந்கருககுள 

இலவெமா்கப் பிரதவசிக்கலாசமன் -
ைார். தற்தபாதுளை எந்தக ்கஷட -
்களில் இருந்தும் சபாருட்கஷை 
ச்காளவனவு செயயவும் மற்றும் 
முதலீடு செயயவும் வாயப்புளைது. 
அதன் பாது்காப்பு நடவடிகஷ்க -
்கஷை இலங்ஷ்க சபாலிஸ் திஷைக -
்கைம் தமற்ச்காளகிைது.

இந்நாடடின் சபாருைாதாரத்ஷத 
மாற்றியஷமப்பதில் துஷைமு்க 
ந்கரம் ஒரு முககிய ஷமல் ்கல்லா்க 
அஷமயும் எனவும், இதில் பணி -
யாற்றுவதன் மூலம் இந்நாடடு 
மக்கள அந்நியச் செலாவணிஷய 
ஈடட முடியும் எனவும், இதஷன 
மக்கள தநர்மஷையா்கப் பார்க்க 
தவண்டும் எனவும் அவர் தமலும் 
சதரிவித்தார்.  

பாடசாறைகள் அறைத்தும்...
மாைவர்்களுககு மாற்றுக 

்கற்ைல் முஷை்கஷைப் பயன்படுத்தி 
சதாடர்புஷடய பாடத்திடடங் -
்கஷை முழுஷமயா்க நிஷைவு செயய 
தவண்டும். 

்கல்வி மற்றும் ்கல்வி ொரா ஊழி -
யர்்கள வைஷமதபால் பணிககு 
வருமாறு அறிவுறுத்தப்படடுள -

ைனர். இவவிடயம் சதாடர் -
பான விதெட சுற்று நிரூபம் 
்கல்வி அஷமச்சின் செயலாைரின் 
ஷ்கசயாப்பத்துடன் மா்காைங்்கள, 
வலயங்்கள மற்றும் பிரிவு்களுககுப் 
சபாறுப்பான ்கல்வி அதி்காரி்களுக -
கும், அதிபர்்களுககும் அனுப்பப் -
படடுளைது.  

பிரதமர் அலுவைக...
எதிர்வரும் ்காலங்்களில் 

கீதநாத் ்காசிலிங்்கம் செயற்ப -
டுவார்.  மார்ச் மாதம் 02ஆம் 

தி்கதி முதல் அமுலுககு வரும் 
வஷ்கயில் இந் நியமனம் வைங் -
்கப்படடுளைது.   

தமிழர் நைனசார் உறுதிமமாழிகள்அதிக இைாபம் ஈட்டும் நிதி நிறுவைஙகளால்... 13ஆம் பக்கத் சதாடர் 
உதாரைமா்க, ்கடந்த வருடம் எல். 

ஓ. எல். சி நிறுவனம் ஈடடிக ச்காண்ட 
இலாபம் அவர்்கைால் சதரிவிக்கப்-
படட வஷ்கயில் 396 வீதமாகும். 
எனதவ இந்தக்கடன்்கஷை எவவித 
நிபந்தஷன்களும் இன்றி இரத்துச் 
செயய தவண்டும் என்பது அவர்்கைது 
முதலாவது த்காரிகஷ்கயா்க உளைது. 
இரண்டாவது த்காரிகஷ்க, அநீதியான 
முஷையில் வைககு சதாடரப்படடு, 
இைக்க ெஷப்கள மற்றும் சபாலிஸ் 
நிஷலயங்்களில் முஷைப்பாடு செய-
யப்படடுளை அஷனத்து விடயங்்க-
ளிலிருந்தும் அவர்்கஷை விடுவிக்க 
தவண்டும். மூன்ைாவது விடயம், 
்கடஷனச் செலுத்த முடியாமல் ்கறுப்பு 
படடியலில் தெர்க்கப்படடுளை ்கட-
னாளி்கஷை அப்படடியலிலிருந்து 
நீக்க நடவடிகஷ்க தமற்ச்காளைப்பட 
தவண்டும்.  நான்்காவது த்காரிகஷ்க, 
396 வீதம் முஷையற்ை வஷ்கயில் 
இலாபம் ஈடடியுளை அஷனத்து நிறு-
வனங்்களிலிருந்தும் அவற்ஷை மீைப் 
சபற்று இந்த மக்களுககு வைங்குவ-
தற்குரிய நஷடமுஷை்கஷை உருவாக்க 
தவண்டும் என்பதாகும். 

அம்பாஷை வடினா்கலவில் 
நுண்நிதி ்கடனால் பாதிக்கப்படட-
வர்்களுடன் இடம்சபற்ை ்கலந்து-
ஷரயாடலின் தபாது சபண் ஒருவர் 
எம்மிடம் இவவாறு சதரிவித்தார். 
“அண்ஷமயில் அறிமு்கப்படுத்தப்-
படட ெமுர்த்தி ்கடன் முஷையின் கீழ் 
இரண்டு இலடெம் ரூபாய ்கடஷனப் 
சபற்றுக ச்காண்டதா்கவும், தனது 
ெமுர்த்தி ச்காடுப்பனவு 3850 ரூபாய 
என்றும், இந்த இரண்டு இலடெம் 
ரூபாய ்கடஷனப் சபறும் தபாது 
தனககு மாதாந்தம் கிஷடககும் 
3850  ச்காடுப்பனஷவ நான்கு வரு-
டங்்களுககுப் பிஷையா்க ஷவத்துக 
ச்காளைப்படடுளைது” என்றும் சதரி-
வித்தனர்.  இதற்கு தமலா்க ்கடன் 
தவஷையா்க 5000 ரூபாய செலுத்த 
தவண்டும் என்றும் சதரிவிக்கப்பட-
டதா்க அப்சபண் சதரிவித்தார். அத்-
துடன் அப்சபண் த்கடட பைத்தில் 
அவககு கிஷடத்திருப்பது 140,000 
ரூபாய மாத்திரதமயாகும். 60 ஆயிரம் 
ரூபாய பைம் திரிய ்காந்தா, சிறுவர் 
தெமிப்பு, பங்கு்கள, குழுக்கள மற்றும் 
ம்களிர் தினம் எனத் சதரிவித்து அை-

விடப்படடுளைது. தமலும் ்கைவ-
ருககு வங்கிக ்கைககு இல்லாவிட-
டால் 1500 ரூபாய செலுத்தி அவரால் 
வங்கிக ்கைகச்கான்று திைக்கப்பட 
தவண்டும் என்பததாடு, மாதாந்தம் 
அக்கைககிற்கில் பைம் ஷவப்பிலி-
டப்பட தவண்டும். மறுபுைம் வைங்-
்கப்படும் 140,000 பைம் வைங்்கப்-
படுவதும் ஒதர தவஷையில் அன்றி 
பகுதி பகுதியா்கவாகும். எனதவ 
அவர்்கள அரொங்்கத்திடம் த்கடபது, 
இவவாைான தஷலயீடடிஷன அல்ல. 

74 வருடங்்கைா்க சதாடரும் 
சபாருைாதார முஷையினுள மி்கவும் 
தமாெமான சநருக்கடிககுள சிககி-
யிருககும் 40 வீதமான வறுஷமக 
த்காடடில் வாழும் மக்களுககு 
இவவாறு ்கடஷன வைங்கி அவர்-
்கஷை தமலும் அசெௌ்கரியங்்களுககு 
உளைாக்காமல் அரொங்்கம் உறுதி-
யான தஷலயீடஷடச் செயது  இலகு 
்கடன் திடடங்்கஷை அறிமு்கப்படுத்-
துவதற்கு நடவடிகஷ்க தமற்ச்காளை 
தவண்டும் என்தையாகும். 

லீசிங் மற்றும் ்கடன் தவஷை 
சதாடர்பில் மத்திய வங்கியின் 

ஆளுநர் அஜித் நிவாட ்கப்ராலிம் 
்கருத்து த்கடட தபாதிலும், அது 
சதாடர்பில் எவவித பதிஷலயும் 
வைங்்காமல் நழுவிச் சென்ைதா்க 
சதாழிற்ொஷல உரிஷமயாைர்்களின் 
ெங்்கத்தின் செயலாைரும், எம்மால் 
நாடடிற்கு அஷமப்பின் ததசிய 
அஷமப்பாைருமான றுவன் ரைவன 
தின்கரிடம் சதரிவித்தார்.

இந்தக ்கடன் வைங்குதல் இடம்சப-
றுவது சபரும்பாலும் சபண்்கஷை 
இலக்கா்கக ச்காண்தடயாகும் 
என்றும், அது இந்த நுண்்கடன் 
நிதி நிறுவனங்்களின் சபாதுவான் 
பண்பா்க ஆகியிருப்பதா்கவும், இது-
வஷரககும் நுண்நிதி ்கடன் சபற்தைார் 
சுமார் 28 இலடெம் தபரைவில் உறு-
தியா்கதவ இனங்்காைப்படடுளை-
ததாடு, அவர்்களுள இருபது இலட-
ெமாதனார் சபண்்கைா்க இருப்பதன் 
மூலம் இவவிடயம் உறுதியாவதா்க-
வும் இது சதாடர்பில் தின்கரனிடம் 
்கருத்து சதரிவித்த நுண்நிதி ்கடன் ்கார-
ைமா்கப் பாதிக்கப்படட சபண்்கள 
கூடடஷமப்பின் தஷலவரான பிரியந்-
தி்கா குமாரி சுடடிக ்காடடினார். 

இதற்கு முனைரும் இதத கருத்துககறளத் தான அரசு 
சார்்பபாக மெனீவா பயணித்த தூதுககுழுககளும் மதரி -
வித்து வந்துள்ளை. இதத சமயம் இந்தியாவும் 13ம் 
திருத்தச் சட்டத்றத இைஙறக முழுறமயாக அமுல் 
மசயய தவண்டும் எைக கூறி வருகிைது.  

மெனீவா மசல்லும் அரசுகளின தூதுககுழுககள் 
சிஙகள சமூகத்றத திரு்பதி்பபடுத்துவதற்காக பாடுபடுகின-
ைை எனறும் தமிழ் சமூகத்தின உளககிடகறகறய புரிந்து 
மகாள்ளத் தவறி விடுகினைை எனறும் மபரும்பாைாை 
தமிழ்தபசும் மககள் கருதுகினைைர். உள்ளக்ப மபாறிமு -
றையாைாலும் சரி அறத நறடமுறைககு மகாண்டுவா -
ருஙகள்,வந்தால் தாதை எ்பபடிச் மசயல்படுகிைது எனப-
றத்ப பார்ககைாம் எனபது பை தமிழ் மூறளசாலிகளின 
கருத்தாக உள்ளது.  

ஏமைனில் 2010ம் ஆண்டு முதல் இந்த மெனீவா 
விவகாரம் நீண்டு மகாண்தட தபாகிைது, எந்த உரு்பப -
டியாை தீர்மாைமும் இல்ைாமல். இது ஒரு முடிவுககு 
மகாண்டுவர்பபட தவண்டும். இவ் விவகாரம் நீடிககும் -
வறர இைஙகளுககு இறடயில் முற்று முழுதாக சமாதா-
ைம் நிைவ்ப தபாவதில்றை. எைதவ இ்ப தபரறவயில் 
எந்தத் தீர்மாைம் எடுகக்பபட்டாலும் சரி இைஙறக அரசு 
ஒரு தனித்தீர்மாைத்துககு வந்தாக தவண்டும். ஏமைனில் 
இ்பதபாது மெனீவா தபரறவ எனபது இைவாதத்றத 
தழுவிய சகை கட்சிகளுககும் தீனியாக அறமந்துவிட்-
டது. இது மதாடரக கூடாது. அடுத்த ஆண்டு தபரறவ 
கூடும் தபாது நாம் இவற்றை எல்ைாம் சாதித்திருககி -
தைாம் எனபறத மசால்ைக கூடியதாக மசயற்பாடுகள் 
அறமந்திருகக தவண்டும். நாம் ஆககபூர்வமாக சிந்திகக 
தவண்டிய காைம் இது.  

ஜெனீவா பேரவவ ஜ�ாடர்பில்  
ஆக்கபூர்வமான சிந�வன அவசியம்  

எங்கள் ்கருத்து...
ஏற்றுக மகாள்ள...

குற்ைவாளி்களுககு தண்டஷன 
வைங்்கப்படாத ்கலாொரம் நீடிககி-
ைசதனறும் ஐ.நா. மனித உரிஷம 
ஆஷையாைர் பச்சலட ்கவஷல 
சதரிவித்திருந்தார்.

இலங்ஷ்க சதாடர்பான 46/1 
ஆம் இலக்க தயாெஷன பிரித்து 
வைங்்கப்படட வாககு்களுடன் 
ஐ.நா. மனித உரிஷம தபரஷவ-
யில் நிஷைதவற்ைப்படடுளைது. 

எவவாைாயினும் மனித உரிஷம-
்கள ஆஷையாைரின் தமற்படி 
எழுத்துமூல அறிகஷ்கககு பதில் 
அளித்துளை சவளிவிவ்கார 
அஷமச்ெர் தபராசிரியர் ஜீ. எல். 
பீரிஸ் உறுதிப்படுத்த முடியாத 
ஆதாரமற்ை பல குற்ைச்ொடடு்கள 
அந்த அறிகஷ்கயில் உளைடக்கப்-
படடுளைதா்க சதரிவித்துளைார். 

குறிப்பா்க ஆதாரங்்கஷை திரட-
டும் சபாறிமுஷை சதாடர்பில் 
இலங்ஷ்கயும் ஏஷனய உறுப்பு 
நாடு்களும் எதிர்ப்ஷப சவளியி-
டுவதா்கவும் அவர் சதரிவித்துள-
ைார். 

அதததவஷை, ஏற்றுகச்காளை 
முடியாத விடயங்்கள உளை-
டங்கிய தமற்படி அறிகஷ்கககு 
இைங்்க முடியாது என்பஷதயும் 
சவளிவிவ்கார அஷமச்ெர் சவளிப்-
பஷடயா்க சுடடிக்காடடியுளைார். 

குறிப்பா்க தபாலியான 
ொடசி்கள தெர்க்கப்படடுளை 
சபாறிமுஷை சதாடர்பில் அதன் 
OP 6 பகுதியுடன் அடிப்பஷடயி-
தலதய இைங்்க முடியாசதன 
இலங்ஷ்கயும் ஏஷனய அஷனத்து 

அங்்கத்துவ நாடு்களும் இந்த 
ஆதலாெஷனககு எதிர்ப்ஷப 
சவளியிடடுளைன. 

தமற்படி தயாெஷன ஐ.நா மனித 
உரிஷமப் தபரஷவயில் பாரபடெ-
மானதா்கவும் சதரிவு செயதலில் 
அடிப்பஷடயிதலதய தநரடியா்க 
முரண்படுவதா்கவும் அவர் சதரி-
வித்துளைார். 

அது ஐககிய நாடு்கள ெஷபயின் 
தயாெஷன இலக்கம் 60/251 
மூலம் அங்்கத்துவ நாடு்களின் 
மூலம் சபற்றுக ச்காடுக்கப்படட 
ஆஷை பாரியைவில் கூடடப்பட-
டுளைது. 

அது சதாடர்பில் இலங்ஷ்க-
யில் ்கருத்ஷத நாம் ்கடந்த மார்ச் 
முதலாம் தி்கதி தபரஷவயில் 
முன் ஷவத்திருந்ததன். ஆஷை-
யாைரின் அறிகஷ்க சதாடர்பான 
எமது ்கருத்துக்கஷையும் நாம் 
்காலம் தாழ்த்தாமல் ெமர்ப்பித்-
துளதைாம். 

ஆஷையாைரின் எழுத்துமூல 
அறிகஷ்கஷய ஒதர தடஷவயில் 
சவளியிடுவதற்கு செயல்கத்தி-
னால் முடியாமல் தபானஷமககு 
எமது ்கவஷலஷய சவளியிடு-
கின்தைாம். 

நாம் இந்த தயாெஷனஷய நிரா-
்கரித்த தபாதும் எமது மனித 
உரிஷம சதாடர்பில் சுயாதீன 
ெர்வததெ சபாறுப்பு மற்றும் 
தமற்படி தபரஷவ உளளிடட 
ஐககிய நாடு்கள அஷமப்புடனான 
சதாடர்பு்கஷையும் நாம் சதாடர்ச்-
சியா்க எதிர்்காலத்திலும் முன்-

சனடுத்துச் செல்தவாம்.  இந்த 
வருடத்தின் ஜனவரி 18ஆம் தி்கதி 
இலங்ஷ்க ஜனாதிபதி த்காடடா-
பய ராஜபக்ஷ எமது பாராளுமன்-
ைத்தில் உஷரயாற்றியதற்கிைங்்க 
நாம் ெர்வததெ ெடடங்்கள மற்றும் 
ஒப்பந்தங்்கஷை மதிககின்ை-
வர்்கள. 

அதத தபான்று நாம் எமது முன்-
தனற்ைம் மற்றும் ெவால்்கஷை 
தமற்படி தபரஷவ மற்றும் ஐககிய 
நாடு்கள ்கடடஷமப்பின் சதாடர்-
புஷடய நிறுவனங்்களுடன் 
தநர்ஷமயா்கவும் சவளிப்பஷட-
யா்கவும் பரிமாறிக ச்காண்தட 
செல்கின்தைாம். 

ஐநா மனித உரிஷமப் தபரஷவ 
ஆஷையாைர் கூடடுத் சதாடரில் 
ெஷபயில் ெமர்ப்பித்துளை 
அறிகஷ்க பாரிய முரண்பாடு 
மற்றும் பலவீனத்ஷதக ச்காண்-
டதா்க நாம் புரிந்து ச்காண்டுள-
தைாம். 

அதததபான்று அறிகஷ்கயின் 
சில பகுதி்களில் மி்க தமாெமான 
மீறுதல் இடம்சபற்றுளைது. 

அந்தவஷ்கயில் எமது மக்க-
ளுக்கா்க எம்மால் பலப்படுத்தப்-
படடுளை பாது்காப்பு மற்றும் 
நிஷலயான தன்ஷமஷய முன்சன-
டுத்துச் செல்வதற்கும் சதாடர்ச்சி-
யான முன்தனற்ைத்தில் நீதியா்க 
உறுதிப்படுத்தவும் இலங்ஷ்க அர-
ொங்்கம் திடெங்்கற்பம் பூண்டுள-
ைது என்றும் அஷமச்ெர் ஜீ. எல். 
பீரிஸ் தமலும் சதரிவித்துளைார்.
(ஸ)

பதிமைாரு பஙகாளிக...
அரசியல் சிக்கசலான்ஷை உரு-

வாககுவதற்கு தங்்களுஷடய 
பங்்களிப்ஷப சபற்றுக ச்காடுக்க 
ஒருதபாதும் முன்வரப் தபாவதில்-
ஷலசயன்றும் அவர்்கள சதரிவித்-
துளைனர்.   

்கடந்த 02 ஆம் தி்கதி 11 பங்-
்காளிக்கடசி்களின் ஆதரவுடன் 
ச்காழும்பில் நடத்தப்படட 
"நாடஷட ெரியான பாஷதககு..." 
என்ை நி்கழ்வின் பின்னர் ஏற்பட-
டுளை சநருக்கடி நிஷல ்காரை-
மா்க அஷமச்ெர்்கைான விமல் 
வீரவங்ெ, உதய ்கம்மன்பில 
ஆகிதயார் அஷமச்சுப் பதவி்களி-
லிருந்து ்கடந்த 03 ஆம் தி்கதி நீக-
்கப்படடனர். இவர்்கள இவரும் 
நீக்கப்படடதன் பின்னர் இது 
சதாடர்பில் 11 பங்்காளிக்கடசி்கள 
தநற்று முன்தினம்  ச்காழும்பில் 
ஊட்க ெந்திப்சபான்ஷை நடத்தின.   

இந்த செயதியாைர் மாநாடடில் 
ஸ்ரீலங்்கா சுதந்திரக ்கடசிஷய பிர-
திநிதித்துவப்படுத்தும் பாராளு-
மன்ை உறுப்பினர்்கள 14 தபரில் 
ஒருவர் கூட பங்த்கற்்க வில்ஷல. 
அத்துடன் ததசிய ்காங்கிரஸ் பாரா-
ளுமன்ை உறுப்பினர் ஏ.எல்.எம்.
அதாவுல்லாவும் இதில் பங்த்கற்றி-
ருக்கவில்ஷல.   

11 பங்்காளிக ்கடசி்களின் 
பாராளுமன்ை உறுப்பினர்்கள 
31 தபரில் 29 தபரும் ஸ்ரீலங்்கா 
சபாதுஜன சபரமுன ்கடசிஷய 
பிரதிநிதித்துவப்படுத்திதய ததர் -
தலில் தபாடடியிடடுளைனர். 
இந்த 29 தபரில் 05 தபர் ததசியப் -
படடியலினூடா்க சதரிவு செய -
யப்படடவர்்கைாகும்.   

இது சதாடர்பா்க பங்்காளிக 
்கடசி்கஷை பிரதிநிதித்துவப்ப -
டுத்தும் அஷமச்ெரஷவ அந்தஸ் -
துளை அஷமச்ெர்்கள மற்றும் 
இராஜாங்்க அஷமச்ெர்்கள சில -
ரிடம் வினவிய தபாது, அவர் -
்களில் சபரும்பாலானவர்்கள 
அரசிலிருந்து சவளிதயறும் 
எண்ைம் தமககு இல்ஷலசயன் -
பஷததய சுடடிக்காடடினர்.   

இதததவஷை, அஷமச்ெர் 
வாசுததவ நாையக்கார செய -
தியாைர் மாநாடடில் ்கலந்து -
ச்காண்டு தபசும்தபாது, 

தான் அஷமச்ெரஷவ கூடடங் -
்களுககு ெமு்கமளிப்பதில்ஷல -
சயன்று சதரிவித்துளைதுடன் 
தான் ஒருதபாதும் எதிரணியுடன் -
இஷையப்தபாவதில்ஷலசயன் -
றும் சதரிவித்துளைஷம குறிப்பி -
டத்தக்கது.   

உைகத் தமிழ் வம்சாவளி...
முதலாவதா்க, பல்தவறு நாடு்கஷை 

தெர்ந்த தமிழ் பாராளுமன்ை, ெடட-
மன்ை உறுப்பினர்்கள, மாநில மத்திய 
அஷமச்ெர்்கள, துஷை முதல்வர்்கள, 
தமயர்்கள, பல்்கஷலக்கை்க தவந்தர்-
்கள, சதாழிலதிபர்்கள, ்கல்வியாைர்-
்கள ஆகிதயார் ்கலந்து ச்காண்டு சிைப்-
பிக்கவுளைனர்.  

இரண்டாவதா்க, இந்திய ஆடசிப் 
பணி, ்காவல் பணி, சவளியுைவுத்-
துஷை பணி, விண்சவளித்துஷை, 
விஷையாடடுத்துஷை, விமானத்-
துஷை, ெமூ்க நலத்துஷை, ்கல்வியா-
ைர்்கள, மருத்துவர்்கள தபான்ை 
துஷையில் ொதஷன பஷடத்த சபண்-

்களுககு ொதஷன சபண்்கள விருது 
வைங்்கப்படவுளைது.  

மூன்ைாவது நி்கழ்வா்க உலகில் 12 
நாடு்களில் தற்தபாது மக்கைால் ததர்ந்-
சதடுக்கப்படட 152 பாராளுமன்ை 
உறுப்பினர்்கள உளைனர். அவர்்கஷை 
தநரடியா்கவும், இஷைய வழியா்க-
வும் அஷைத்து உல்கத்தமிழ் பாராளு-
மன்ை நி்கழ்வு நஷடசபைவுளைது.  

இந்நி்கழ்வில் மாைவ, மாைவி்க-
ளின் ்கஷல நி்கழ்வு்களும், தபச்சுப்-
தபாடடி, ஆஷட அலங்்காரம் , மருத்-
துவ விழிப்புைர்வு ஆகியனவும் 
நஷடசபைவுளைன. இதில் பல்தவறு 
மருத்துவ ்கல்லூரி, மாைவ மாைவி்க-

ளும் மற்றும் ்கஷல ்கல்லூரி, விவொய 
்கல்லூரி, சபாறியியல் ்கல்லூரி மாை-
வர்்களும், பிைஸ் டூ மாைவர்்களும் 
்கலந்து ச்காளைவுைனர்.  

இதில் முத்தாயப்பா்க வைரும் தமி-
ை்கம் என்ை தஷலப்பில் ்கண்்காடசி 
நஷடசபைவுளைது. அதில் தமிை்கம் 
அஷனத்து துஷை்களிலும் வைர்ச்சி 
அஷடந்தஷத பஷைொற்றும் விதமா-
்கவும், அஷனத்து துஷை ொர்ந்த அரங்-
்கங்்கள அஷமத்து ்காடசிப்படுத்த 
உளதைாசமன உல்கத் தமிழ் வம்ொ-
வளி அஷமப்பு தஷலவர் செல்வகு-
மார் சதரிவித்தார்.  

இந்நி்கழ்வில் 12 நாடு்களில் 152 

தமிழ் பாராளுமன்ை உறுப்பினர்்கள 
பங்த்கற்்க அஷைப்பு விடுக்கப்பட-
டுளைது. 

இதன் மூலம் தாங்்கள வசிககும் 
நாடடில் அரொங்்கத்தின் மூலம் தமி-
ைர்்கஷை ்கல்வி சபாருைாதாரத்தில் 
எப்படி தமம்படுத்தலாசமனவும், 12 
நாடடு அரொங்்கத்தின் உதவி்கஷை 
சபைவும் இராஜாங்்க உைஷவ தமம்-
படுத்த இந்த உல்கத் தமிழ் பாராளு-
மன்ைம் தபருதவியா்க இருககுசமன 
உல்கத் தமிழ் வம்ொவளி அஷமப்பின் 
தஷலவரும் உல்கத் தமிழ் பாராளு-
மன்ை அஷமப்பாைர் செல்வகுமார் 
சதரிவித்தார்.  

தேன தவார்ன...
உயிரிைந்துளைார்.   
தாயலாந்திலுளை ஒரு சொகுசு 

விடுதியில் தங்கியிருந்ததபாது,    
அவருககு மாரஷடப்பு ஏற்படடுள -
ைஷதயடுத்து     அவருடன் தங்கியி -
ருந்த ஊழியர்்கள தைன் வார்னின் 
உயிஷரக ்காப்பாற்ை தீவிரமா்க 
முயன்றுளைனர்.   

எனினும் அது ததால்வியஷடந்த -
தா்க ெர்வததெ ஊட்கங்்கள சதரி -
வித்துளைன.   

அவுஸ்திதரலிய அணியின் கிரிக -

ச்கட ஜாம்பவான் தைன் தவார்ன் 
மாரஷடப்பால் திடீசரன மரைம -
ஷடந்த செயதி கிரிகச்கட இரசி -
்கர்்கஷை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள -
ைது. தைன் தவார்னின் ்கஷடசி 
டவிடடும் தற்தபாது இஷையத் -
தில் ஷவரலாகி வருகிைது.   

அவுஸ்திதரலிய கிரிகச்கட 
அணியின் ஜாம்பவான் தைன் 
தவார்ன் தாயலாந்தில் இருககும் 
ஒரு வில்லாவில் மயங்கி கிடந் -
தார். அவஷர பரிதொதித்த மருத் -

துவர்்கள அவர் இைந்துவிடடதா்க 
சதரிவித்தனர். தைன் தவார்ன் 
மரைம் குறித்து அவரது குடும்பத் -
தினர் தற்தபாது ஏதும் த்கவல் சதர -
விக்கவில்ஷல. அவர்்கள சபரும் 
தொ்கத்தில் இருப்பதா்கவும் இதி -
லிருந்து மீை தநரம் ததஷவப்படும் 
என்றும் சதரிவித்துளைனர்.   

தைன் தவார்னின் ்கஷடசி ட -
விடடும் கிரிகச்கட வீரர் மரைம் 
சதாடர்பான பதிவு தான். அவுஸ் -
திதரலிய அணியின் முன்னாள 

விகச்கட கீப்பர் ராட மார்ஷ் 
மரைத்துககு அவர் இரங்்கல் சதரி -
வித்திருந்தார். 

அவர் தனது பதிவில் ராட மார் 
்காலமான என்ை செயதி த்கடடு 
வருத்தமா்க உளைது. இைம் வீரர் 
மற்றும் வீராங்்கஷன்களுககு அவர் 
தான் உத்தவ்கம். ராட மார்ஷ் 
கிரிகச்கட மீது ஆழ்ந்த ஆர்வம் 
ச்காண்டவர். ராட மார்ஷ் குடும் -
பத்திற்கு எனது ஆழ்ந்த இரங்்கல் 
என்று சதரிவித்திருந்தார்.   

விதசட ததறவயுறடய...
ஊட்கவியலாைர் ெந்திப்பில் 

இவவாறு சதரிவித்தார். அவர் 
தமலும் குறிப்பிடுஷ்கயில் ,   

உயர்தர பரீடஷெ்கள நிஷைவ -
ஷடந்து அடுத்த வாரம் முதல் பாட -
ொஷல்கள மீை ஆரம்பிக்கப்படவுள -
ைன. இதததவஷை, ச்காவிட19 
சதாற்றுககு மத்தியில் ஏஷனய 
தநாய நிஷலஷம்களும் அதி்கரித்து 
வருகின்ைன.   

தடுப்பூசி வைங்்கலினூடா்க 
ச்காவிட19 சதாற்று ஓரைவுககு ்கட -
டுப்படுத்தப்படடுளைது. எனினும் 
12 வயதுககுடபடட சிறுவர்்களுககு 
இதுவஷரயில் தடுப்பூசி வைங்்கப்ப -
டவில்ஷல. 

அவர்்கஷை சதாற்றிலிருந்து பாது -
்காக்க தவண்டுசமனில் சபற்தைார், 
மூன்ைாம் ்கடட தடுப்பூசிஷயப் 
சபற்றுக ச்காளவது அத்தியாவசிய -
மானதாகும்.   

அதத தபான்று 16 வயதுககு தமற் -
படட மாைவர்்கள அஷனவரும் 
இரண்டாம் ்கடட தடுப்பூசிஷயப் 
சபற்றுக ச்காளவதும் அத்தியாவசி -
யமானதாகும்.   

ஏஷனய நாடு்களுடன் ஒப்பிடும் 
தபாது தடுப்பூசிஷயப் சபற்றுக 

ச்காளவதால் ஏற்படக கூடிய பக்க 
விஷைவு்கள இலங்ஷ்கயில் மி்கக 
குஷைவாகும்.   

எனதவ தடுப்பூசிஷயப் சபற்றுக 
ச்காளவதில் எவவித அச்ெமும் 
ச்காளைத் ததஷவயில்ஷல. 12 
வயதுககுடபடட சிறுவர்்கள 
ச்காவிட19 சதாற்றுககுளைானா -
லும் அவர்்களுககு அறிகுறி்கள 
சதன்படும் வீதம் மி்கக குஷைவா -
கும். சில ெந்தர்ப்பங்்களில் அறிகுறி -
்களின்றியும் இருக்கலாம்.   

எவவாறிருப்பினும் பாடொஷல 
ஆரம்பமானதன் பின்னர் இந்த 
நிஷலஷம மாற்ைமஷடயலாம். 
எனதவ தான் அவர்்களுககு தடுப் -
பூசி வைங்குவது சதாடர்பில் 
்கவனம் செலுத்தப்படடு வருகிைது.   

அதததவஷை 12 வயதுககுட -
படட, நாடபடட தநாய்கைால் 
பாதிக்கப்படட மற்றும் விதெட 
ததஷவயுஷடய சிறுவர்்களுககு 
ஷபெர் தடுப்பூசிஷய வைங்குவது 
சதாடர்பிலும் ஆராயப்படடு 
வருகிைது. எவவாறிருப்பினும் 
இஷவ சதாடர்பில் இறுதி தீர்மா -
னம் எதுவும் எடுக்கப்படவில்ஷல 
என்ைார்.   

இைஙறக மாணவனுககு...
இல்ஷலசயனில், சபற்தைாருககு 

அனுப்பி ஷவக்கப்படுசமனவும் 
எச்ெரித்துளைார். இவர் மீது சிறுவர் 
துஷ்பிரதயா்க வைககுடன் ெம்பந்தப் -
படட 25 குற்ைச்ொடடு்கள பதியப் -
படடுளைன.   

விொரஷையின் பின்னர் அவருககு 
13 வருட சிஷைத்தண்டஷன விதிக -

்கப்படடது. தண்டஷனக ்காலம் 
முடிந்ததும் அவர் இலங்ஷ்கககு 
நாடு ்கடத்தப்படுவாசரன அவுஸ்தி -
தரலிய அதி்காரி்கள சதரிவித்துளை -
னர்.   

இம்மாைவன் உயர் ்கல்விஷய 
சதாடர்வதற்்கா்க அவுஸ்திதரலியா 
சென்றிருந்தஷம குறிப்பிடத்தக்கது.   

மகாவிட் சடைஙகள்...
சவளியிடப்படடுளைது. அதற்்க-

ஷமய சுற்று நிருபத்தில்  சதரிவிக்கப்-
பட டுளை முககிய நிபந்தஷன்கள:-   

ச்காதரானா சதாற்றினால் மரணிப்-
தபாரின் உடல்்கள சு்காதார ஊழியர்்க-
ைால் சீலிடப்படடு, ெவப்சபடடியில் 
ஷவக்கப்படும். (உைவினர்்கைால் 

ெவப்சபடடி வைங்்கப்பட தவண்டும்) 
உடல் விடுவிக்கப்படடு 24 மணி 
தநரத்துள அடக்கம்/த்கனம் செயயப்-
பட தவண்டும்.   

இவவாறு விடுவிக்கப்படும் உடஷல 
அடக்கம் /த்கனம் செயயப்படும் 
இடத்ஷதத் தவிர தவறு எந்தசவாரு 

இடத்துககும் ச்காண்டு செல்ல அனும-
திக்கப்படாது.   

உடல் பதனிடப்படக கூடாது. 
உடல் அடக்கம் /த்கனம் செயயப்ப-
டும் இடம் உைவினர்்களின் விருப்பத்-
துக்கஷமய தமற்ச்காளைலாம். (நீதி-
மன்ை உத்தரவு்கள இல்லாத தபாது 

மாத்திரம்) உடலின் அடக்கம்/த்கனம், 
உைவினர்்களின் செலவில் தமற்ச்காள-
ைப்பட தவண்டும். இதன் பிற்பாடு 
சு்காதார அஷமச்சு அல்லது தவறு எந்-
தசவாரு அஷமச்தொ, திஷைக்கைதமா 
சபாறுப் தபற்்காசதன அதில் குறிப்பி-
டப்படடுளைது.   

உகறரன மீதாை தபாறர...
மனிதாபிமான அடிப்பஷடயில் 

இந்த தற்்காலி்க தபார் நிறுத்தம் செய -
யப்படுவதா்க ரஷ்யா தரப்பில் சதரி-
விக்கப்படடுளைது.

உகஷரன் மீது ரஷ்யா சதாடர்ந்து 
10-வது நாைா்க தபார் சதாடுத்து 
வருகிைது. ரஷ்யாவின் தாககுத -

லுககு உகஷரன் பஷட்களும் பதிலடி 
ச்காடுத்து வருகின்ைன.

இருதரப்பு தமாதலில் பலர் உயிரி -
ைந்துளைனர். குறிப்பா்க, உகஷரன் 
தரப்பில் பாது்காப்பு பஷடயினர், 
சபாதுமக்கள என நூற்றுக்கைக்கா-
தனார் உயிரிைந்துளைனர். 

இலங்கை்ை நி்ைவேறை   
இந்திைா ேலியுறுத்தல்  
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இலஙமகையின் வெளிநாட்டுச் 
வெலாெணி இருப்பிமை 
அதிகைரித்துக் வகைாளெ-

தற்கு வெளிநாட்டு நிதிச் ெநமத-
யில் கைடமைப் வெற்றுக் வகைாள-
ளாமல் வெறு நாடுகைளிலிருநது 
கைடமைப் வெற்றுக் வகைாளெது 
உளளிட்ட ெத்து அமெ வகைாரிக்-
மகைகைமளக் வகைாணட “முழு 
நாடும ெரியாை ொமதயில்” 
என்்ற வகைாரிக்மகை அரொஙகைத்-
மதப் பிரதிநிதித்துெப் ெடுத்தும 
11 சிறுொன்மமக் கைட்சிகைளின் 
ெஙகுெற்்றலுடன்  கைடநத 2ம திகைதி 
மாமல வகைாட்மட ஜயெர்தைபுர 
வமாஹான் இமபிரியல் மண-
டெத்தில் மெத்து வெளி-
யிடப்ெட்டது. ஸ்ரீலஙகைா 
சுதநதிரக் கைட்சி, வதசிய 
சுதநதிர முன்ைணி, ஜைநா-
யகை இடதுொரி முன்ைணி, 
இலஙமகை வகைாமயூனிஸ்ட் 
கைட்சி, லஙகைா ெமெமாஜ 
கைட்சி, பிவித்துரு வஹல 
உருமய, வதசிய கைாஙகி-
ரஸ், ஸ்ரீலஙகைா மஹஜை 
ெக்ஷய, விஜய தரணி வதசிய 
ெமெ, ஐக்கிய மக்கைள கைட்சி 
மற்றும யுத்துகைம வதசிய 
அமமப்பு வொன்்ற 11 சிறுொன்மமக் கைட்சி-
கைள இமைநது நடாத்திய இநதக் கூட்டத்தின் 
பின்ைர் முன்ைாள அமமச்ெர்கைள இருெராை 
வதசிய சுதநதிர முன்ைணியின் தமலெர் 
விமல் வீரெஙெ மற்றும பிவித்துரு வஹல 
உருமயவின் தமலெர் உதய கைமமன்பில 
ஆகிவயார் தாம ெகித்த அமமச்சுப் ெதவிகை-
ளிலிருநது வெளிவய்ற வெணடிவயற்ெட்டது 
கைடநத வியாழக்கிழமம மாமலயிலாகும. 
அது “முழு நாடும ெரியாை ொமதயில்” என்்ற 
கூட்டத்தின் வொது அரொஙகைத்தின் வெமலத்-
திட்டஙகைமளக் கைடுமமயாை மும்றயில் 
விமர்சித்து வதரிவித்த ெர்ச்மெக்குரிய கைருத்துக்-
கைளின் கைாரைத்திைாலாகும. 

இநத ெதவி விலக்கைல் வமற்வகைாளளப்ெட்-
டது இலஙமகை அரசியலமமப்பின் 20ெது 
திருத்தத்தின் 47ம பிரிவின் 2ெது உெ பிரி-
விைது “அ”  வின் பிரகைாரம  ஜைாதிெதிக்கு 
இருக்கும ெட்ட ரீதியாை அதிகைாரஙகைளுக்கு 
அமமொகைொகும. இநத அமமச்ெர்கைள 
அமமச்சுப் ெதவிகைளிலிருநது நீக்கைப்ெட்டதன் 
பின்ைர் அன்ம்றய திைவம  மீணடும அமமச்-
ெரமெ மாற்்றம வமற்வகைாளளப்ெட்டு சில 
அமமச்ெர்கைளின் ெதவிகைளில் மாற்்றஙகைமள 
வமற்வகைாளளப்ெட்டது. 

ெலுச் ெக்தி அமமச்சுப் ெதவி ெகித்த 
அமமச்ெர் உதய கைமமன்பிலவின் அமமச்சுப் 
வொறுப்பு மின்ெக்தி அமமச்ெராகை இருநத 
கைாமினி வலாக்குவகைவுக்கைாகும, வொக்குெ-
ரத்து அமமச்ெராகை இருநத ெவித்திரா ென்னி-
யாராச்சி மின்ெக்தி அமமச்ெராகை ெதவிப் பிர-
மாைம வெய்து வகைாணடுளளார். அமமச்ெர் 
ெவித்திரா ென்னியாராச்சி ெதவி ெகித்த வொக்-
குெரத்து அமமச்சுப் வொறுப்பு கிமடத்திருப்-
ெது இராஜாஙகை அமமச்ெராகை இருநத திலும 
அமுனுகைமவிற்கைாகும. முன்ைாள அமமச்ெர் 
விமல் விரெஙெவின் மகைத்வதாழில் அமமச்-
சுப் ெதவிக்கைாகை ெதவிப் பிரமாைம வெய்திருப்-
ெெர் எஸ். பி. திொநாயக்கைா. 

இநத 11 சிறுொன்மமக் கைட்சிகைமளச் 
வெர்நத 31 ொராளுமன்்ற உறுப்பிைர்கைள உள-
ளவதாடு, அெர்கைள கைடநத ொராளுமன்்றத் 
வதர்தலில் வொட்டியிட்டிருநதது வொதுஜை 
ஐக்கிய முன்ைணியின் கீழாகும. 

முன்ைாள ஜைாதிெதியும, ஸ்ரீலஙகைா சுதந-

திரக் கைட்சியின் தமலெருமாை மமத்திரிொல 
சிறிவெைா, வதசிய சுதநதிர முன்ைணியின் 
தமலெர் விமல் வீரெஙெ, பிவித்துரு வஹல 
உருமயவின் தமலெர் உதய கைமமன்பில, ஜை-
நாயகை இடதுொரி முன்ைணியின் தமலெரும நீர் 
ெழஙகைல் அமமச்ெர் ொசுவதெ நாையக்கைார, 
லஙகைா ெமெமாஜ கைட்சியின் தமலெரும ொரா-
மன்்ற உறுப்பிைருமாை வெராசிரியர் திஸ்்ஸ 
விதாரை, வதசிய கைாஙகிரஸ் தமலெரும ொரா-
மன்்ற உறுப்பிைருமாை ஏ. எல். அதாவுல்லா, 
ஸ்ரீலஙகைா வகைாமயூனிஸ்ட் கைட்சியின் வெயலாளர் 
டாக்டர் ஜீ. வீரசிஙகை, ஐக்கிய மக்கைள கைட்சியின் 
தமலெரும ொராளுமன்்ற உறுப்பிைருமாை 
டிரான் அலஸ், யுத்துகைம வதசிய அமமப்பின் 
ொராளுமன்்ற உறுப்பிைர் வஹவிநது குமார-
துஙகை வொன்வ்றார் அெர்கைளுள சிலராகும. 

விஜயதரை வதசிய ெமெயின் ொர்ொகை 
அப்வெ ஜைெல கைட்சியின் ொராளுமன்்ற 
உறுப்பிைர் அத்துரலிவய ரத்ை வதரர் தனியாை 
கைட்சியில் வொட்டியிட்டிருநதார். 

ஜைாதிெதிக்கு இருக்கும அதிகைாரஙகை-
ளுக்கு அமமய அமமச்சுப் ெதவிகைளிலிருநது 
நீக்கைப்ெட்ட இவொ்றாை ெநதர்ப்ெஙகைள 
இலஙமகை ொராளுமன்்ற ெரலாற்றில் புது-
மமயாை ஒன்்றல்ல.  அரொஙகைத்தின் வெயற்-
ொடுகைள வதாடர்பில் நாட்மட உலுக்கும 
ெர்ச்மெக்குரிய கைருத்திமை வெளியிட்டமம 
வதாடர்பில் அமமச்சுப் ெதவியிலிருநது நீக்-
கைப்ெட்ட அணமமய ெமெெம இடமவெற்-
்றது முன்ைாள இராஜாஙகை அமமச்ெர் சுசில் 

பிவரமஜயநதின் ெதவி நீக்கைமாகும. 1977ம 
ஆணடின் பின்ைராகை கைாலப்ெகுதியில் இவ-
ொ்றாை ெநதர்ப்ெஙகைள முதலில் இடமவெற்-
்றது முன்ைாள ஜைாதிெதி வஜ. ஆர். ஜயெர்-
தைவின் கைாலத்திலாகும. இநதியா அமமதி 
கைாக்கும ெமடயிைர் இநநாட்டிற்கு அனுப்ெப்-
ெட்டதற்கைாகை அன்று திமபுவில் இடமவெற்்ற 
ஒப்ெநதத்திற்கு அமமய தீவிர சிநதமைகை-
மளக் வகைாணடிருநத சிரில் வமத்யூ வொன்்ற 
அரசியல்ொதிகைளால் அரொஙகைத்திலிருநது 
ஒதுஙகுமளவுக்கு நிமலமம ஏற்ெட்டது. 

1977ம ஆணடில் வஜ.ஆர். அரொஙகைத்தின் 
முதலாெது ெரவு வெலவுத் திட்ட விொதத்தின் 
வொது எம.டி.எச். ஜயெர்தைவிைால் ெரவு 
வெலவுத் திட்டத்தின் கும்றொடுகைள விமர்சிக்-
கைப்ெட்டது. அதன் கைாரைமாகை ஜயெர்தைமெ 
அமமச்சுப் ெதவியிலிருநது நீக்குெதற்கு 
அன்ம்றய வஜ.ஆர். அரொஙகைம  தீர்மானித்தது. 

அதன் பின்ைர் முன்ைாள ஜைாதிெதி வஜ. 
ஆர். ஜயெர்தைவின் கைாலத்தில் அமமச்ெராகை 
இருநத கைாமினி ஜயசூரியமெ நீக்குெமத 
விட இடமவெற்்றது இராஜிைாமாொகும. 
1987 ஜூமல 27ம திகைதி நிம்றவெற்்றப்ெட்ட 
இநது - லஙகைா ெட்டத்திற்கு எதிர்ப்மெத் வதரி-
வித்ததால் அெமர நீக்குெதற்கு முன்ைர் 
அெர் அமமச்சுப் ெதவியிலிருநது இராஜி-
ைாமாச் வெய்திருநதார். நீணட கைாலமாகை நிதி 
அமமச்ெராகை இருநத வரானி டி. வமல் தைது 
கைமடசி ெரவு வெலவுத் திட்டத்தின் வொது 
அதமை விமர்ெைம வெய்ததமதத் வதாடர்நது 

அெர் அமமச்சுப் ெதவிலிருநது நீக்கைப்ெட்-
டது தைது வொறுப்பிமைப் பு்றக்கைணித்ததன் 
கைாரைத்திைாலாகும. 

முன்ைாள ஜைாதிெதி ரைசிஙகை பிவரம-
தாொவின் கைாலத்தில் அமமச்ெராகை இருநத 
லலித் அத்துலத்முதலி, கைாமினி திொநாயக்கைா 
மற்றும ஜீ. எம. பிவரமச்ெநதிர ஆகிவயார் 
1992 - 93ம ஆணடு கைாலப்ெகுதியில் அப்வொ-
மதய அரொஙகைத்திற்கு எதிராகை குற்்றப்ெத்திரி-
மகையிமைக் வகைாணடு ெநததால் அெர்கைமள 
நீக்குெதற்கு கைட்சி வெயற்குழு தீர்மானித்தது. 
அதன் பின்ைர் அநத தீர்மாைத்திற்கு எதிராகை 
அெர்கைள நீதிமன்்றத்தின் தயமெ நாடிைார்-
கைள. எவொ்றாயினும நீதிமன்்றமும அெர்-
கைமள வெளிவயற்றுமாவ்ற தீர்மானித்தது. 

அதன் பின்ைர் ெநதது முன்ைாள ஜைா-
திெதி ெநதிரிகைா குமாரதுஙகைவின் ஆட்சிக் 
கைாலமாகும. அப்வொமதய அரொஙகைத்தின் 
அமமச்ெராகை இருநத ரவூப் ஹக்கீமம அமமச்-
சுப் ெதவியிலிருநது நீக்குெதற்கு தீர்மாைம 
வமற்வகைாளளப்ெட்டது அெர் அரொஙகைத்மத 
விமர்சித்து கைருத்துக்கைமள வெளியிட்ட-
தன் கைாரைத்திைாலாகும. 2007 வெப்ரெரி 
மாதம மஹிநத ராஜெக்ஷ ஜைாதிெதியாகை 
இருநத கைாலத்தில் ெரவு வெலவுத் திட்டத்-
திற்கு எதிராகை முன்வைடுத்துச் வெல்லப்ெட்ட 
வெயற்ொட்டின் கைாரைமாகை அப்வொமதய 
தும்றமுகை மற்றும விமாை வெமெகைள அமமச்-
ெராகை இருநத மஙகைள ெமரவீர, வதசிய மரபு-
கைள வதாடர்ொை அமமச்ெராகை இருநத அநுர 

ெணடாரநாயக்கைா, தும்றமுகை அபிவிருத்தி 
அமமச்ெராகை இருநத ஸ்ரீெதி சூரியாராச்சி 
ஆகிய மூெரும அமமச்ெரமெயிலிருநது நீக்-
கைப்ெட்டிருநதைர். 

2015 நல்லாட்சி அரொஙகை கைாலத்தில் இவ-
ொ்றாை ெதவி நீக்கைஙகைள வமற்வகைாளளப்-
ெட்டுளளை. அரொஙகைத்தின் வகைாளமகைகை-
மளப் ெகிரஙகைமாகைவெ விமர்சித்ததன் மூலம 
அமமச்ெரமெயின் கூட்டுப் வொறுப்பிமை 
மீறிய குற்்றச்ொட்டின் கீழ் 2017ம ஆணடு 
ஆகைஸ்ட் மாதத்தில் அமமச்ெர் விவஜதாெ 
ராஜெக்ஷ நீதி மற்றும புத்தொெை அமமச்சுப் 
ெதவிகைளிலிருநது நீக்கைப்ெட்டார்.  ஹமொந-
வதாட்மட தும்றமுகைத்திமை 99 ெருடத்திற்கு 
சீைாவிற்கு குத்தமகைக்கு ெழஙகுெதற்கு அர-
ொஙகைம வமற்வகைாணட தீர்மாைத்மத அெர் 
ொராளுமன்்றத்திலும, ஊடகைச் ெநதிப்பு மூல-
மாகைவும கைடுமமயாகை விமர்சித்ததன் கைார-
ைமாகைவெ அெர் அவொறு ெதவி நீக்கைம 
வெய்யப்ெட்டார். அவதவொன்று ஜைாதிெதி 
மமத்திரிொல சிரிவெைாவின் கைாலத்தில் 
முன்ைாள அமமச்ெராகை இருநத அருநதிகை 
வெர்ைாணவடாவும அமமச்சுப் ெதவியிலி-
ருநது நீக்கைப்ெட்டிருநதார். 

முன்ைாள அமமச்ெர் விமல், கைமமன்பில 
உளளிட்ட கிளர்ச்சிக் குழுவிைர் நடாத்தும அர-
சியல் நாடகைத்தின் கைாரைமாகை அெர்கைமள அர-
ொஙகைத்திலிருநது வெளிவயற்றுமாறு அவை-
கைமாவைார் அணமமயில் ஜைாதிெதியிடம 
வகைாரிக்மகை விடுத்திருநததாகைத் வதரிவிக்கைப்ெ-
டுகின்்றது. இது வதாடர்பில் அமமச்ெரமெக் 
கூட்டத்தின் வொதும வெெப்ெட்டுளளது. 
எரிவொருள தட்டுப்ொடு ஏற்ெடுெதற்கும 
நாெகைாரச் வெயற்ொடுகைள இடமவெற்றுளள-
தாகைவும, அதமை உடவை வெளிப்ெடுத்துமா-
றும ொராளுமன்்ற உறுப்பிைர்கைள வகைாரிக்மகை 
விடுத்துளளைர். அவதவொன்று விமரவில் 
வமலும சிலருக்கு எதிராகை ஒழுக்கைாற்று நடெ-
டிக்மகையிமை வமற்வகைாளெது வதாடர்பிலும 
கைெைம வெலுத்தப்ெட்டுளளதாகை அறிய ெரு-
கின்்றது. 

வீராவேச
நாடகத்துக்கு
முற்றுப்புள்ளி

தினகரன் தேசியப் பத்திரிகக ஆரம்பிககப்-
பட்டு மார்ச் 15ஆம் திகதியுடன் 90ஆவது 
ஆண்டு நிகைவகடந்துள்ளது. இேகனயயாட்டி 

தபருவக்ள மற்றும் ேர்கா நகரில் முப்யபரும் விழா 
ஏற்பாடு யெயயப்பட்டுள்ளது. தபருவக்ள ேர்்ா 
நகர் தினகரன் வாெகர் வட்டம் ஏற்பாடு யெயதுள்ள 
இந்ே முப்யபரும் விழாவில் பாடொகை மட்ட 
ககை, கைாொர நிகழ்ச்சிகள ேர்கா நகரிலும் 
கிரகயகட் சுற்றுப்தபாட்டி தபருவக்ள மாளி-
காத்னவிலும் உகேப்பந்ோட்டப்தபாட்ட 
யகட்டிமுல்ை புட்ொல் விக்ளயாட்டரங்கிலும் 
எதிர்வரும் 27 ஆம் திகதி (மார்ச்) நகடயபற்-
ைவுள்ளன. 

தினகரன், தினகரன் வார மஞெரி மற்றும் 
வண்்ணவானவில் பத்திரிகககளின் பிரேம 
ஆசிரியர் தே. யெந்தில் தவைவர் ேகைகம-
யில் நகடயபறும் இவகவபவத்தில் நீதிய-
கமச்ெர் அலி ெப்ரி பிரேம அதிதியாகவும், 
பாடொகைக கல்வி மற்றும் மகளிர் விவகார இராஜாங்க 
அகமச்ெர் பியல் நிஷாந்ே, பாராளுமன்ை உறுப்பினர்கள 
மர்ஜான் பளீல், இம்தியாஸ் பாககீர் மாககார் ஆகிதயார் 
விதஷட அதிதிக்ளாகவும், முன்னாள பாராளுமன்ை 
உறுப்பினர் எம்.எஸ்.எம். அஸ்ைம், தமல் மாகா்ண ெகப 
முன்னாள உறுப்பினர் இப்தீகார் யஜமீல், தபருவக்ள 
நகர ெகபத் ேகைவர் மஸாஹிம் மு்ம்மத், தபருவக்ள 
பிரதேெ ெகபத் ேகைவர் தமனகக விமைரத்ன ஆகிதயார் 
யகௌரவ அதிதிக்ளாகவும் கைந்து யகாள்ள உள்ளனர்.

இவவிழாவின் பாடொகை மட்ட மா்ணவர்களின் ககை, 
கைாொர நிகழ்ச்சிகள ேர்கா நகர் ஸாஹிரா தேசிய பாட-
ொகையின் நளீம் ்ாஜியார் மண்டபத்தில் நகடயபை 
உள்ளது. இவகவபவத்தில் பிரதேெத்தின் கல்வி, கைாொர, 

ெமூக ெமய, விக்ளயாட்டு ஊடகம் உளளிட்ட 
பல்துகைகளுககும் பங்களித்ே 25 தபர் 
யபான்னாகட தபார்த்தி யகௌரவிககப்பட உள-
்ளனர். இதேவக்ள தினகரன் 90 வது வருட 
நிகைவின் நிமித்ேம் நகடயபறும் அணிககு 
ஐந்து தபர் பங்குபற்றும் உகேப்பந்ோட்டப் 
தபாட்டியில் தபருவக்ள யோகுதிககு உட்பட 
16 கழகங்கள பங்குபற்றுகின்ைன. இப்தபாட்-
டியில் முேல் இரு இடங்கக்ளயும் யவற்றி 
யபறும் கழகங்களுககு யபறுமதியான பரிசில்-
கள வழங்கப்பட ஏற்பாடு யெயயப்பட்டுள்ளன. 

அதேதநரம் இவவிழாகவயயாட்டி எதிர்வ-
ரும் 19 ஆம், 20 ஆம் திகதிகளில் நகடயபறும் கிரிகயகட் 
தபாட்டியில் 32 அணிகள கைந்து யகாளகின்ைன. இப்-
தபாட்டியின் இறுதிச் சுற்றுப் தபாட்டியும் பரிெளிப்பும் 27 
ஆம் திகதி தினகரனின் 90 வருட நிகைகவயயாட்டிய முப்-
யபரும் விழாவின் ஒரங்கமாக நகடயபறும். 

தபருவக்ள - ேர்கா நகர் தினகரன் வாெகர் வட்டத்தின் ஏற்-
பாட்டிைான இம்முப்யபரும் விழாவுககு வாெகர் வட்டத்தின் 
ேகைவர் தேெமான்ய பாஸி ஸுகபர் 0770812420, 
உகேப்பந்ோட்ட தபாட்டியின் ஒருங்கிக்ணப்பா்ளர் தினக-
ரன் ஆசிரியர் பீடத்கேச் தெர்ந்ே எம்.என்.எம். ரிம்ஸான் 
077-6226790 ஆகிதயாருடன் யோடர்பு யகாண்டு ஒத்-
துகழப்பு நல்குமாறு தினகரன் வாெகர்கள, அபிமானிகள 
ஆேரவா்ளர்கள தகட்டுகயகாள்ளப்படுகின்ைனர்.  

பத்திரிகைக்கு 90
தரைகா நைரில்
முப்பரும் விழகா

விமல் வீரவங்ச மற்றும் உதய ைம்மன்பிலவின்

சுபாஷிணி ஜயரத்ன...?
ேமிழில்: எம்.எஸ். முஸப்பிர்
(புத்தளம் விசேட நிருபர்)

இைங்கக வாயனாலியில்  முஸ்லிம் 
தெகவயில் இடம்யபற்று வரும் 
பாரம்பரியம் நிகழ்ச்சியானது 

இைங்கக  வாழ் முஸ்லிம்களுககு கிகடக-
கப்யபற்ை யபரும் வரப்பிரொேமாகும். 
ேமிழுககும்  ககை இைககிய இயல் இகெ 
நாடகம் மற்றும் அறிவியல் ஆன்மீக அர-
சியல் துகைொர்ந்ே மகைந்ே முஸ்லிம் 
ஆளுகமகக்ள ஆவ்ணப்படுத்தும் அரு-
கமயானதோர் நிகழ்ச்சியாகும்.  ஏதிர்காை 
ெந்ேதியினருககு  எமது   ேகைகமகக்ள 
அறிந்து யகாளவேற்கான அரியதோர்  
வாயப்பாகும். முஸ்லிம் நிகழ்ச்சியில் மாே-
மிருமுகை யெவவாய இரவு தோறும்  இடம் 
யபறும் பாரம்பரிய நிகழ்ச்சி அறிஞர்க-
ளின்  குடும்ப உைவுகளின் பங்களிப்தபா-
டும் அன்னாரது யநருங்கிய நட்புகளுடன் 
இக்ணந்தும்  மகைந்ே முதுெங்களின் 
மாண்புகக்ள உைகறியச் யெயதிடும் நிகழ்ச்-
சியாகவுள்ளது. கைாபூெ்ணம் எம்.எஸ்.எம்.  
ஜின்னாஹ்வின் யநறிப்படுத்ேதைாடு ேயா-
ரித்ேளித்திடும் திருமதி பாத்திமா  ரினூஸி-
யாவும் பாராட்டுககுரியவர்கத்ள.

யெவவாயன்று இரவு இைங்கக 
வாயனாலி  முஸ்லிம் தெகவயில் எமது 
ோயத்திருநாட்டில் நாடறிந்ே இகெதம-
கேயும் ெமூக  தெகவயா்ளருமான 
இகெகதகா என்.எம். நூர்டீன் (மூசிக நூரி)   
பாரம்பரியம்  நிகழ்ச்சியில் நிகனவு கூரப்-
பட்டார். இந்நிகழ்ச்சிகய கைாபூெ்ணம்  
எம்.எஸ்.எம். ஜின்னாஹ் யநறிப்படுத்ே 
திருமதி பாத்திமா ரினூஸியா ேயாரித்ே-

ளித்திருந்ோர். இகெகதகா என்.எம். நூர்டீ-
னின் அன்பு புேல்வர்  பிரபை ெட்டத்ேரணி 
சிராஸ் நூர்டீனின் பங்களிப்தபாடு கவிஞர்  
கைாபூெ்ணம் யாழ் அஸீம் கைாபூெ்ணம் 
எம்.சி. மு்ம்மத் அலி தஜ.பி, பாடகர் எம்.
எஸ். ஜவபர் ஆகிதயாருடன்  மூத்ே ஊடக-
வியைா்ளரும் சிதரஷட ககை இைககிய-
வாதியுமான  ோஜுல் உலூம் ககைவாதி 
கலீல்  பங்தகற்று மர்்ஹூம் இகெகதகா 
நூர்டீனின்  மாண்புகக்ள மனந்திைந்து 
கூறி உைகறியச் யெயேனர். 

கைாபூெ்ணம் யாழ் அஸீம் ககைஞர்க-
ளுககு கரங்யகாடுத்ே இகெகதகா நூர்டீன்  
யெயதிட்ட தெகவேகன கவிகேயாய 
வடித்து புகழாரம் சூட்டினார்.  கைாபூெ்ணம்  
எம்.சி.எம். அலி இகெகதகா நூர்டீன் 
உடனான ககை இகெ இைககிய யோடர்-
புகள பற்றி  சிைாகித்து தபசினார். எம்.
எஸ். ஜவபர் இகெகதகா இயற்றிய சிை 
பாடல் வரிகக்ள  பாடிககாட்டி அன்னா-
ரது இகெயகமப்பில் பாடககிகடத்ேகே-
யிட்டு யபருகமப்  படுவோகவும் நிகனவு 
கூர்ந்ோர். ெட்டத்ேரணி சிராஸ் நூர்டீன்  
ேந்கேயரின்  ேயா்ளத்ேன்கமகய நற்கு-
்ணங்கக்ள பற்றி விபரித்ோர். ககைவாதி 
கலீல் இகெகதகாவின்  குடும்ப நண்பராக 
யநருங்கி பழகியகேயும் முஸ்லிம்களின் 
ககை இைககிய  வ்ளர்ச்சிககாக அன்னா-
தராடு இக்ணந்து பாடுபட்டு பசிய நிகன-
வுகக்ள  பகிர்ந்துகயகாண்டார். ககைவாதி 
தமலும் கூறுககயில் நீண்டதோர் இகட-
தவக்ளககு  பிைகு இைங்கக வாயனாலி 

முஸ்லிம் தெகவயில் பாரம்பரியம் நிகழ்ச்-
சியின் ஊடாக  மகைந்ே இகெகதகா என்.
எம். நூர்டீன் யெயே சிைந்ே தெகவகக்ள  
பகிரககிகடத்ேகமகய இட்டு ேனது நன்றி-
யறிேகை யேரிவித்துகயகாண்டார். 

வாழும்தபாதே மனோர்ந்ே பிரார்த்-
ேகனகக்ள ேனோககிக யகாண்ட 
இகெகதகா வ்ளமான வாழ்வு ோம்  வாழ்ந்-
ோலும் வாழ்வில் யநாடித்ேவர்கக்ள வ்ள-
மாககிட வல்தைானளித்ே வ்ளங்கக்ள 
வாரி  வழங்கி வைம் யகாடுப்பகே இடம் 
அறியாது யகாடுத்ே வள்ளல் அவர். ஊட-
கங்கள ேம்  ககவெமிருந்தும் ேம்பட்டம் 
அடித்துகயகாள்ளாது மிக எளிகமயாக 
வாழ்ந்ேவர். 

பத்திராதிபராக பத்திரிகக ஆசிரியராக 
பாடைாசிரியராக இகெயகமப்பா்ளராக 
ெகை துகை விற்பன்னராக திகழ்ந்ோர் 
மர்்ஹூ ம் இகெகதகா நூர்டீன்  இைங்கக 
வாயனாலியில் தேன்துளிகள என்ை நிகழ்ச்-
சியிகன உருவாககி நாட்ளாவிய ரீதியில் 
கிராமங்கள தோறும் தேடியகைந்து 
இகைமகை காயாக இருககும் ேரம் 
வாயந்ே ககைஞர்கக்ள அரங்தகற்றிய  
மனிேம் மிகுந்ேவர். அவரால் உச்ெம் யோட்-
டவர்கள பைர்.  இரகக சிந்ேகனயும் ஈகக 
கு்ணமும்மிகக இகெகதகா என்.எம்.  நூர்டீ-
னின் (மூஸிக நூரி)  வாரிசுகளின் ஊடாக 
அன்னார் விட்டுச் யென்ை பணிகக்ள  
யோடர்ந்திட பிரார்த்திப்தபாமாக.

பகாரம்பரியத்தில் ்வளிபபட்ட இக்சக்்ைகா நூரடீன் நிகைவுைள்

மைாய கவி டிவங்தொ



கடந்த ப�ொதுத் த்தர்தலில் ஐக்கிய த்தசியக் 
கட்சியிலிருநது பிரிநது வந்த ்தறத�ொத்தய 
எதிரக்கட்சித் ்ததைவர சஜித் பிதேம்தொச 
்ததைதமயிைொன ்தேப்பினர 'ஐக்கிய மக்கள் 
சக்தி' என்ற கட்சியின கீழ் த�ொட்டியிட்டிருந-
்தனர. கடந்த த்தர்தலில் சஜித்துக்கு ஆ்தேவு 
வழங்கிய ஏதனய கட்சிகளின ்ததைவரகள் 
இந்தக் கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கின்ற-
னர. இதில் சிறு�ொனதமக் கட்சிகளொன ்தமிழ் 
முறத�ொக்குக் கூட்டணி, முஸ்லிம் கொங்கிேஸ் 
மறறும் அகிை இைங்தக மக்கள் கொங்கிேஸ் 
என�னவும் உள்ளடங்குகின்றன. இது ்தவி -
ேவும், சம்பிக்க ேணவக்க, சேத் த�ொனதசகொ 
த�ொன்ற சிதேஷட உறுப்பினரகளும் சஜித் 
்ததைதமயிைொன அணியில் இதணநது 
பசயற�டத் ப்தொடங்கியிருந்தனர.

இருந்தத�ொதும், எதிரக்கட்சித் ்ததைவர 
சஜித் பிதேம்தொசவுக்கும் ஐக்கிய மக்கள் 
சக்தியில் அங்கம் வகிக்கும் ஏதனய 
சிை ்ததைவரகளுக்கும் இதடயில் 
குறிப்�ொக சம்பிக்க ேணவக்க, 
பீல்ட் மொர்ஷல் சேத் ப�ொனதசகொ 
த�ொனத்றொர மத்தியில் கருத்து 
முேண�ொடுகள் வலுத்-
திருப்�்தொக அேசியல் 
அவ்தொனிகள் சுட்டிக் 
க ொ ட் டு கின ்ற ன ர . 
அடுத்து நதடப�்றக் 
கூடிய ப�ொதுத் த்தர்ததை 
இைக்கு தவத்து ்தமது 
பசொந்த அேசியல் இருப்த� 
உறுதிப்�டுத்தும் நிகழ்ச்சி 
நிேலின அடிப்�தடயில் இவரகள் 
ஒவபவொருவரும் ்தமக்கொன கொய்-
நகரத்்தல்களில் ஈடு�ட்டிருப்�த்தக் 
கொணக் கூடிய்தொகவுள்ளது.

குறிப்�ொக சம்பிக்க ேணவக்க '43வது 
�தடயணி' என்ற ப�யரில் 

நிபுணரகள் குழுபவொனத்ற 

உருவொக்கி யொழ்ப்�ொணம் உள் -
ளிட்ட நொட்டின �ல்தவறு �குதிகளுக்-

குச் பசனறு மக்கள் குத்றநித்றகதள 
அறிநது வருகின்றொர. இது ்தவிேவும் 

பகொழும்பில் அ்தன மொநொபடொனறும் நதட-
ப�றறிருந்தது. இதில் சஜித் அணியில் இருநது 
ப�ரும்�ொைொனவரகள் கைநது பகொள்ளவில்-
தைபயன அேசியல் அவ்தொனிகள் சுட்டிக் 
கொட்டியிருந்தனர. இது பிே்தொன எதிரக்கட்சிக்-

குள் முேண�ொடுகள் த்தொனறியுள்ளன என�-
்தறகு உ்தொேணமொக அதமகி்றது.

மறு�க்கத்தில், எதிரக்கட்சித் ்ததை-
வருக்கும் அவருதடய கட்சிதயச் 

தசரந்த ஏதனய உறுப்பினர-
கள் சிைருக்கும் இதடயிலும் 

கருத்து தவறு�ொடுகள் மறறும் 
முேண�ொடுகள் இருப்�்தொக -

வும் ்தகவல்கள் கசிநதுள்ளன. 
நொடு �ல்தவறு பிேச்சிதன-

களுக்கு முகங்பகொடுத்திருக்-
கும் சூழ்நிதையில் பிே்தொன 

எதிரக்கட்சி மக்களின மொறறுத் 
ப்தரிவொக அதமயுமொ என்ற தகள்-

வியும் �ேவைொக முனதவக்கப்�டு -
கி்றது.

ஆேம்�ம் மு்தல் பிே்தொன எதிரக்கட்சி 
்தனது கடதமதயச் சரியொகச் பசய்யத் ்தவ -

றியுள்ளது எனத்ற கூ்ற முடியும். குறிப்�ொக 
பகொவிட் ப்தொறறு ஆேம்�மொனதிலிருநது 
ப�ொறுப்புடன நடநது பகொணடொரகளொ 
என�து தகள்விக்குறியொகதவ கொணப்�டு-

கி்றது. அேசொங்கத்தின ்தேப்பில் ஏ்தொவது 
குத்ற�ொடுகள் இருந்தொல் அவறறுக் -

கொன மொறறுத் ப்தரிவுகதள முன -
தவப்�்தறகுப் �திைொக அேசின 

பசயற�ொடுகள் முழுவத்தயும் 
விமரசிப்�த்ததய ்தனது 
பிே்தொன நிகழ்ச்சி நிேைொகக் 
பகொணடிருந்தது.
அது மொத்திேமனறி, மக் -

கதளக் குழப்பி விடுவத்த 
அவரகளின உத்தியொக 

இருநது வருகி்றது. எதிரக் -
கட்சி என�்தறகொக அேசொங்-

கத்தின அ்ததனத்து பசயற�ொ -
டுகதளயும் விமரசிக்க தவணடிய 
த்ததவப்�ொடு கிதடயொது. அேசொங்கம் 
முனபனடுக்கும் விடயங்களில் குத்ற�ொ -
டுகள் இருந்தொல் அவறத்றச் சுட்டிக்கொட்டி, 
தமறபகொள்ளப்�டக் கூடிய மொற்றங்கதள 
முனபமொழிவத்த ஆதேொக்கியமொன்தொக 
அதமயும். இத்த விடுத்து எப்ப�ொழுதும் 
த்ததவயற்ற விமரசனங்கதள முனதவப்�-

தும், வீணொக மக்கதளக் குழப்பி விடுவதும் 
எப்ப�ொழுதும் ஏறபுதடய்தொக அதமயொது.

அது மொத்திேமனறி, பிே்தொன எதிரக்கட்சி 
ப�ொதுமக்களின நைன குறித்து அக்கத்ற 
கொணபிப்�த்தக் கொட்டிலும் ்தமது அேசியல் 
இைொ�ங்கதள நித்றதவறறுவதிதைதய 
கவனம் பசலுத்தியிருப்�்தொகத் ப்தரியவரு-

கி்றது. நொட்டில் ்தறப�ொழுது கொணப்�டும் 
விதைவொசி அதிகரிப்பு உள்ளிட்ட மக்களின 
அபசௌகரியங்கள் ப்தொடரபில் எதிரக்கட்சியி-
னர சத� ஒத்திதவப்பு பிதேேதணபயொனத்ற 
முனதவத்திருந்தனர. இந்த விவொ்தத்தில் 
எதிரக்கட்சியினரின உதேகதளச் பசவிம -
டுக்கும் த�ொது, மக்களின நைன குறித்்த 
அக்கத்றதயக் கொட்டிலும் ்தமது பசொந்த 
அேசியலுக்தக முனனுரிதம அளித்திருப்�து 
ப்தளிவொகத் ப்தரிந்தது.

ப�ொதுமக்கள் எதிரபகொள்ளும் கஷடங்-
கள் குறித்து உதேயொறறியத்த விட உயிரத்்த 
ஞொயிறு ்தொக்கு்தல் குறித்்த ஜனொதி�தி 
விசொேதண ஆதணக்குழுவின அறிக்தக 
�றறியும், ்தனிப்�ட்ட ரீதியிைொன தசறுபூசும் 
கருத்துக்கதள அதிகம் இடம்ப�றறிருந்தன. 
விதைவொசி அதிகரிப்பினொல் மக்கள் எதிர-
பகொள்ளும் பிேச்சிதனகதள அேசொங்கத்துக்கு 
அவரகள் ப்தளிவொக எடுத்துக் கூ்றத் ்தவறியி -
ருந்தனர. இேொஜொங்க அதமச்சர ப்ஷஹொன 
தசமசிங்கவும் இ்ததனத் ்தனது உதேயின 
த�ொது சுட்டிக் கொட்டியிருந்தொர. எதிரக்கட்-
சியினர சத� ஒத்திதவப்புப் பிதேேதண 
குறித்்த விடயத்த்தப் த�சுவத்த விடுத்து 
தவறு விடயங்கதளப் த�சுகின்றனர எனச் 

சுட்டிக் கொட்டியிருந்தொர.
இவவொ்றொன பினனணியில் த்தர்த-
பைொனறுக்குத் ்தயொேொகுமொறு பிே்தமர 

மஹிந்த ேொஜ�க்ஷ அநுேொ்தபுேத்தில் 
நதடப�ற்ற ஸ்ரீைங்கொ ப�ொதுஜன 

ப�ேமுனவின பிேசொேக் கூட்டத்-
தில் எதிரக்கட்சிக்கு அதழப்பு 

விடுத்திருந்தொர. எனினும், 
்தறப�ொழுது உள்ள சூழ் -

நிதையில் எதிரக்கட்சி 
த்தர்தபைொனறுக்குச் 
பசல்ை விரும்�வில் -
தைபயன அேசியல் 

அவ்தொனிகள் சுட்டிக் 
கொட்டுகின்றனர. பிே்தொன 

எதிரக்கட்சியின முக்கியஸ்-
்தரகளுக்கிதடயில் கொணப்� -

டும் கருத்து தமொ்தல்கதள இ்தற-
குக் கொேணம் எனறும் அவரகள் 

ப்தரிவிக்கின்றனர.
ஏறகனதவ குறிப்பிட்டத்தப் 

த�ொனறு அடுத்து நதடப�்றக் கூடிய 
ஜனொதி�தித் த்தர்தல் அல்ைது ப�ொதுத் 

த்தர்தலுக்கு ்தனிப்�ட்ட ந�ரகளொகத் ்தயொேொ -
கத் ப்தொடங்கியுள்ளனர எனறு கூறுவது மிதக-
யொகொது. இ்தன அடிப்�தடயில் ஒவபவொரு 
சிதேஷட ்ததைவரகளும் ்தமது ்தனிப்�ட்ட 
பிம்�த்த்த மக்கள் மத்தியில் �தியச் பசய்வ -
்தறகொன முயறசிகளிலும், அ்தறகு ஏற்றவொ-
்றொன கொய்நகரத்்தல்களிலும் ஈடு�டுவத்தக் 
கொணக் கூடிய்தொகவுள்ளது.

சிை சிதேஷட ்ததைவரகள் ஏறகனதவ 
சமூக ஊடகங்களில் ்தமக்கொன பிேசொேங் -
கதள ஆேம்பித்துள்ளனர. பிே்தொன எதிரக்-
கட்சி ்தமது பசொந்த அேசியல் இைொ�ம் 
குறித்து அக்கத்ற கொட்டுவத்த விடுத்து 
மக்கள் �றறிச் சிநதிப்�்தறதக முனனுரிதம 
அளிக்க தவணடும்.
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ேஷயொவின த�ொர நடவடிக்தக-
யொல் உக்தேன உருக்குதைநதுள்-
ளது. ஏவுகதண, குணடுபவடிப்பு 
ப்தொடரநது நிகழ்வ்தொல் மக்கள் 
உயிதேக் தகயில் பிடித்்தவொறு ்தப்பி-
தயொடி வருகின்றனர. இ்தனொல் அங் -
குள்ள இநதிய மக்கதள மீட்கும் 
�ணியில் இநதிய மத்திய அேசு தீவி-
ேமொக ஈடு�ட்டு வருகி்றது. 'ஒ�தே-
்ஷன கங்கொ' என்ற ப�யரில் மொண-
வரகள் மீட்கப்�ட்டு வருகின்றனர.

உக்தேனில் த�ொர நடப்�்தொல் 
அங்குள்ள விமொன நிதையங்கள் 
மூடப்�ட்டுள்ளன. இ்தனொல் உக்-
தேனின அணதட நொடுகளொன 
ஹங்தகரி, ருதமனியொ வழியொக 
இநதியரகள் மீட்கப்�ட்டு வருகின-
்றனர. ஹங்தகரி ்ததைநகர புடொ-
ப�ஸ்ட், ருதமனியொ ்ததைநகர புக்க-
பேஸ்ட் ஆகிய இடங்களில் இருநது 
இநதியப் பிேதஜகள் சி்றப்பு விமொ-
னங்களில் நொடு திரும்பி வருகின்ற-
னர. உக்தேனில் ப்தொடரநது த�ொர 

தமகங்கள் அதிகரிப்�்தொல் இந்த 
மீட்பு �ணிதய இநதிய மத்திய 
அேசு விதேவு�டுத்தியுள்ளது.

மீட்புப் �ணிக்கொன ஒருங்கி -
தணப்பு தவதைகதள மத்திய 
அதமச்சரகளொன ஹரதீப் சிங் புரி, 
தஜொதிரஆதித்ய சிநதியொ, கிேன 
ரிஜூ, விதக சிங் ஆகிதயொர தமற-
பகொணடு வருகின்றனர.

இ்தறகிதடதய �ொகிஸ்்தொன, 
துருக்கி மொணவரகளுக்கு உயிர்தப்-
புவ்தறகு இநதிய த்தசியக் பகொடி 
தகபகொடுத்து உ்தவியுள்ள பசய்தி 
்தறத�ொது பவளியொகியுள்ளது. 
உக்தேனில் இருநது ருதமனியொ, 
ஹங்தகரி வரும் இநதிய மொண-
வரகள் �ொதுகொப்புக்கொக இநதிய 
த்தசியக்பகொடியுடன வநதுள்ள-
னர. த்தசியக் பகொடியுடன வந்தொல் 
ேஷய இேொணுவம் எதுவும் பசய்வது 
இல்தை. இவரகள் உக்தேதன 
விட்டு ஓேளவுக்கு �த்திேமொக 
பவளிதயறி வருகின்றனர. இ்தனொல் 

�ொகிஸ்்தொன, துருக்கி மொணவரக-
ளும் இநதிய த்தசியக்பகொடிதய 
�யன�டுத்தி �ொதுகொப்�ொக 
பவளிதயறி வருகின்றனர.

இத்்தகவதை �ொகிஸ்்தொன 
ப்தொதைக்கொட்சியில் அநநொட்டு 
மொணவர ஒருவர �கிேங்கமொகக் 
கூறியுள்ளொர. அவர கூறுதகயில், 
"இநதிய த்தசியக் பகொடிதய �யன-
�டுத்தினொல் உக்தேனில் ்தொக்கு்த-
லுக்கு ஆளொகொமல் �ொதுகொப்�ொக 
பவளிதய்ற முடிகி்றது. இ்தனொல் 
�ொகிஸ்்தொன மொணவ, மொணவி-
யர இநதிய த்தசியக் பகொடிதய 
அதசத்து, '�ொே்த மொ்தொ கீ தஜ' எனக் 
கூறி எல்தைதய அதடகினத்றொம்" 
எனக் கூறியுள்ளொர.

இத்்தகவல் இநதியொதவ ப�ரு-
தமப்�டுத்தியுள்ளது. இதுப்தொ-
டர�ொன வீடிதயொ ்தறத�ொது சமூக 

வதை்தளங்களில் தவகமொக �ேவி 
வருகி்றது.

இ்தறகிதடதய உக்தேனில் 
சிக்கித் ்தவிக்கும் �ொகிஸ்்தொன 
மொணவ, மொணவியதே மீட்க அந்த 
நொட்டு அேசு எவவி்த நடவடிக்தக-
யும் தமறபகொள்ளவில்தை எனக் 

கூ்றப்�டுகி்றது. இ்தனொல் �ொகிஸ்-
்தொன பிே்தமர இம்ேொன கொன மீது 
அந்த நொட்டு மொணவரகள் அதி-
ருப்தி அதடநதுள்ளனர. தமலும், 
த�ொரில் உயிர பிதழக்க தவணடும் 
என�்தறகொக �ொகிஸ்்தொன மொண-
வரகள் இநதிய த்தசியக் பகொடிதய 

�யன�டுத்தி உக்தேனில் இருநது 
பவளிதயறி வருவது �ொகிஸ்்தொனில் 
�ைருக்கு ்ததைக்குனிதவ ஏற�டுத் -
தியுள்ளது.

இநதியொவின ்தயவினொல் ்தமது 
நொட்டு மொணவரகள் உயிர்தப்� 
தவணடியுள்ளது எனறு அவரகள் 
பவட்கத்த்த பவளிப்�டுத்தியுள்ள-
னர. "இநதிய த்தசியக் பகொடி்தொன 
்தங்கள் நொட்டு த்தசியக் பகொடிதய 
விட �ொதுகொப்�ொனது எனறு உணரந-
துள்ளனர �ொகிஸ்்தொன மொணவர -

கள்" எனறு அவரகதள ப்தரிவித்து 
வருகின்றனர.

இது இவவி்தமிருக்க சரவத்தச 
விணபவளி ஆேொய்ச்சி தமயத்த்த 
இநதியொ, சீனொ அல்ைது அபம -
ரிக்கொ மீது விழ தவக்க முடியும் 
எனறு ேஷய விணபவளி ஆேொய்ச்சி 
தமயம் எச்சரிக்தக விடுத்்த 
நிதையில் ஸ்த�ஸ் எக்ஸ் நிறுவனர 
எைொன மஸ்க் இ்தறகு �தில் அளித் -
துள்ளொர.

(16ஆம் �க்கம் �ொரக்க)

பி.ஹர்ஷன்...?

க�ொவிட்-19 
க�ொற்றுந�ொய், 
க�ொருளொ�ொர 

க�ருக�டி உள்ளிட்்ட சவொல�ளுககு 
மத்தியில ஏ�ொவக�ொரு
ந�ர�க�ொன்றுககு �ொடு
கசலவ�ற்�ொன முயற்சி�ள்
நமற்க�ொள்ளப�ட்டு வரும் நில�யில, 
பிர�ொன எதிரக�ட்சிககுள்
முரண�ொடு�ள் வலுத்திருப��ொ�த் 
க�ரியவருகிறது.

�ொகிஸ�ொன், துருககி மொணவர
உயிர�பபுவ�ற்கு ல�க�ொடுத்�
இந்தியொவின் ந�சியகக�ொடி

மாற்றுத்
தெரிவாக
நாட்டு மககள்
'ஐககிய
மககள் சகதியய'
நநாககுவெற்கு
வாய்பநபே இலயலை!

பிர�ொன எதிரக �ட்சிககுள்
தீவிரமல்டந்துள்ள முறு�ல!

�டுலமயொன யுத்�ம் இ்டம்க�ற்று வருகின்ற
உகலரனில இருந்து கவளிநயறுவ�ற்கு
இந்தியர�ளுககு மட்டுமின்றி �ொகிஸ�ொன்,

துருககி மொணவர�ளுககும் இந்திய ந�சியகக�ொடி
உ�வி கசய்துள்ளது. இத்��வல� �கிரங�மொ�
�ொகிஸ�ொன் மொணவர ஒருவர அந்� �ொட்டின்
க�ொல�க�ொட்சியில கூறியுள்ளொர. இத்��வல
இந்தியொவுககு க�ருலம நசரத்துள்ளது.

�ங�ொளி�ள்
ஒவகவொருவரும்
�னித்�னி வழியில
பிரசொரத்தில...

மி� உயரவொனது �ொர�ம் 
என்�து க�ருமி�மொன வி்டயம்!
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இதனால் ஐ.நா மனித உரிமமகள் 
பேரமையில் இலஙமக விைகா -
ரம் குறிதத கலந்துமரயாடல் ஓரிரு 
தினஙகளுக்கு பிற்போடபேட்டுள் -
ளது. இலஙமக ததாடர்பில் ஐ.நா 
மனித உரிமமகள் ஆமையாளர் 
நாயகம் தயாரிததுள்ள எழுததுமூல 
அறிக்மகயின் ைமரபு ஏற்கனபை 
தைளியிடபேட்டுள்ளது. நல்லி-
ைக்க தெயற்ோடுகளில் அரொஙகம் 
காண்பிதது ைரும் அக்கமை குறிதது 
அைர் தனது அதிருபதிமய தைளிப-
ேடுததியிருபேமத இந்த அறிக்மக -
யின் ைமரபு காண்பிபேதாக அமம -
கிைது.

இந்த நிமலயில், 49ைது அமர்வின் 
உயர்மட்டக் கூட்டததில் இலஙமக-
யின் நிமலமமமய தைளிவிைகார 
அமமச்ெர் பேராசிரியர் ஜீ.எல்.பீரிஸ் 
ததளிைாக எடுததுக் கூறியுள்ளார். 
பேரமையில் நிமைபைற்ைபேட்ட 
46/1 பிபரரமையில் குறிபபிடப -
ேட்டிருபேமதப போன்று ொட்சி-
கமள பெகரிபேதற்காக அலுைலக-
தமான்மை அமமபேது ததாடர்ோன 
விடயதமத அைர் திட்டைட்டமாக 
மறுததிருபேதுடன், அது குறிதத அர -
ொஙகததின் அதிருபதிமயயும் தைளி-
யிட்டுள்ளார்.

'ெம்ேந்தபேட்ட நாடான இலங -
மகயின் அனுமதியின்றி ெமர்பபிக்-
கபேட்ட 46/1 தீர்மானததின் மீது 
மார்ச் 2021 இல் ெமே ைாக்களிததி-
ருந்தது. இந்த விடயதமதப ேரிசீ-
லிபேதானது இந்த மன்ைதமத துரு -
ைபேடுததி அரசியல் மயமாக்கியது. 
ஐ.நா தோதுச் ெமே முதலில் இந்த 
ெமேக்கு ைழஙகிய ஆமையில் 

இருந்து விலகி, ேல நாடுகளால் கடு -
மமயாக எதிர்க்கபேட்ட ஒரு நடை -
டிக்மகயான ஆதாரம் பெகரிக்கும் 
தோறிமுமைமய இந்தத தீர்மானத-
தின் தெயற்ோட்டுப ேந்தி 6 குறிதது 
நிற்கின்ைது.

இததமகய முன்முயற்சிகள் உள்-
நாட்டு மற்றும் ெர்ைபதெ அரஙகில் 
ஒற்றுமமயின்மமமய உருைாக்கு -
கின்ைன. இது நல்லிைக்க முயற் -
சிகளுக்கு தமடகமள உருைாக்கி, 
கடந்தகால காயஙகமள மீண்டும் 
திைபேதன் மூலம் தைறுபமே 
ைளர்தது, ெமூகஙகமள துருைபே-
டுததுகின்ைது.

46/1 தீர்மானததின் ஓ.பி. 6 இன் 
கீழ் நிறுைபேட்ட ொட்சியஙகமள 
பெகரிக்கும் தோறிமுமையானது 
இலஙமக மக்களுக்கு உதைாது, 
இலஙமக ெமூகதமத துருைமய-
மாக்கி, ெைாலான பநரததில் தோரு-
ளாதார அபிவிருததி, ெமாதானம் 
மற்றும் நல்லிைக்கதமத பமாெ-
மாகப ோதிக்கும் என இலஙமக 
மீண்டும் தனது கருதமத ைலியுறுத-
துகின்ைது. உயர்ஸ்தானிகர் அலுை -
லகம் உட்ேட ேலதரபபு அமமபபு 
முழுைதும் கடுமமயான நிதிப ேற்-
ைாக்குமை நிலவுகின்ை தற்போமதய 
காலகட்டததில், உறுபபு நாடுகளின் 
ைளஙகமளப ேயன்ேடுததிக் தகாள்-
ைதற்கு இது ஒரு ேயனற்ை விடயம் 
ஆகும்' என பேராசிரியர் பீரிஸ் தனது 
உமரயில் இவ்விடயதமதச் சுட்டிக் 
காட்டியுள்ளார்.

இது தவிரவும், நல்லிைக்கத -
மதயும் மனித உரிமம நிமலமம-
கமளயும் பமம்ேடுததுைதற்கு 
அரொஙகததின் ொர்பில் முன்தன -
டுக்கபேட்டுள்ள விரிைான நட -
ைடிக்மககள் குறிதது ததளிைான 

விளக்கதமத ைழஙகியுள்ள தைளி-
விைகார அமமச்ெர், ெர்ைபதெதது-
டன் இமைந்து ஒததுமழபபுடன் 
தெயற்ேட அரொஙகம் அர்பேணிப -
புடன் உள்ளது என்ேமத மீண்டும் 
ஒருமுமை ைலியுறுததியுள்ளார்.

'எமது ஜனநாயக மரபுகள் மற்றும் 
சுயாதீன நிறுைனஙகள் உலகளாவிய 
ையது ைந்பதாருக்கான ைாக்குரிமம -
யின் மூலம் சீரான இமடதைளியில் 
சுதந்திரமான மற்றும் நியாயமான 
பதர்தல்கமள உறுதி தெய்கின்ைன. 
பமாதலுக்குப பிந்திய மீட்பு மற்றும் 
குைமமடதலில் நாம் தேற்ை கணி -
ெமான முன்பனற்ைதமத பமலும் 
முன்பனற்றுபைாம். இதற்காக நல்லி-
ைக்கம், தோறுபபுக்கூைல் மற்றும் 
ெமூக நீதிக்கான உள்நாட்டு நிறுை-
னஙகமள அமமததுள்பளாம். இந்த 
ெமேயின் மூலம், ேரஸ்ேரம் நன்மம 
ேயக்கும் 3 உலகளாவிய காலாந்-

தர மீளாய்வுகமள நாஙகள் நிமைவு 
தெய்து, ஒபேந்த அமமபபுக்களுடன் 
ஆக்கபூர்ைமான கலந்துமரயாடல்க-
ளில் ஈடுேட்டு, விபேட நமடமுமை-
களுக்கான ஆமைகமள மைததிருப-
ேைர்கமள ைரபைற்று, உள்நாட்டு 
மற்றும் ெர்ைபதெ உமரயாசிரியர்க -
ளுடன் தைளிபேமடயான மற்றும் 
திைந்த கலந்துமரயாடல்களில் ஈடு-
ேட்டுள்பளாம்.

மனித உரிமமகள் ததாடர்பில் 
ஐ.நாவிடம் உள்ள கணிெமான நிபு -
ைததுைம் மற்றும் அதன் ததாழில்-
நுட்ே ஒததுமழபபு மற்றும் திைன் 
அபிவிருததித திட்டஙகள் ஆகிய -
ைற்றின் மூலம் நாஙகள் ேயனமடந்-
துள்பளாம். நல்லிைக்கம் மற்றும் 
நிமலயான அபிவிருததி இலக்கு-
கமள அமடந்து தகாள்ைதற்கான 
எமது உள்நாட்டு தெயன்முமைக-
ளுக்கு நாட்டிற்கான ஐ.நா. குழுவின் 
மூலமாக ததாடர்ந்தும் நல்கபேடு-
கின்ை ஆதரமை நாஙகள் மதிக்கின்-
பைாம்.

இந்தக் கூட்டுைவு ஊடாடலி -
னூடாக, எமது உள்நாட்டுக் கட்ட -
மமபபு மற்றும் ெர்ைபதெக் கடபோ-
டுகளுக்கு அமமய, இன மற்றும் 
மத அமடயாளம் மற்றும் அரசியல் 
ொர்பு எதுவுமின்றி, எமது பிரமஜகள் 
அமனைரினதும் மனித உரிமமகள் 
மற்றும் ெமூக நீதிமய பமம்ேடுததி, 
ோதுகாபேமத நாஙகள் ததாடர்ந்தும் 
உறுதி தெய்கின்பைாம்' என தைளிவி -
ைகார அமமச்ெர் பேராசிரியர் ஜீ.எல்.
பீரிஸ் உயர்மட்ட அமர்வில் உமர-
யாற்றும் போது ததரிவிததுள்ளார்.

தகாவிட் - 19 ததாற்றுபநாயினால் 
உருைாகியுள்ள தோருளாதாரப 
பின்னமடவுகளுக்கு மததியிலும் 
அபிவிருததிக்காகவும், மக்களின் 

உரிமமகமள நிமல-
நாட்டுைதற்கும் அர -
ொஙகம் முன்தனடுத-
துள்ள நடைடிக்மககள் 
ேற்றியும் அைர் தனது 
உமரயில் பிஸ்தாபித-
திருந்தார். அததுடன், 
ேயஙகரைாதத தமடச்-
ெட்டம் முழுமமயாக 
இரததுச் தெய்யப -
ேட பைண்டும் என்ை 
பகாரிக்மககள் உள்நாட்-

டில் ைலுைமடந்துைரும் நிமலயில் 
அரொஙகததின் நிமலபோட்மடயும் 
அைர் விேரிததிருந்தார்.

இது ேற்றி அைர் குறிபபிடுமக -
யில், 'உலகில் ஏமனய இடஙகமளப 
போலபை, ேயஙகரைாததமதக் 
மகயாளும் போது மனித உரிமமகள் 
மற்றும் பதசிய ோதுகாபபு ஆகியைற்-
றுக்கு இமடபய ஒரு நியாய-
மான ெமநிமலமய ஏற்ே-
டுதத முயற்சிக்கின்பைாம். 
ேயஙகரைாதத தமடச் ெட்-
டமானது விொரமைக்காக 
தடுதது மைக்கபேடுதல் 
மற்றும் விொரமை ஆகிய -
ைற்றுக்கு உட்ேட்ட நேர்களின் உரி -
மமகமளப ோதுகாக்க பைண்டும் 
என்றும், கருததுச் சுதந்திரம் போன்ை 
ஜனநாயக சுதந்திரஙகமளக் கட்டுப-
ேடுததக் கூடாது என்றும் இலஙமக 
உறுதியாக நம்புகின்ைது. இந்த பநாக்-
கஙகமளக் கருததிற் தகாண்டு, ேயங-
கரைாதத தமடச் ெட்டம் பிரகடனப-
ேடுததபேட்டு 43 ைருடஙகளின் 
பின்னர், அதமனத திருததுைதற்கான 
ஆரம்ேக் கட்டமாக, இலஙமகப 

ோராளுமன்ைததில் நான் அண்மம-
யில் ஒரு ெட்டமூலதமத முன்மைத -
பதன்' என்ைார்.

உயர்மட்டக் கூட்டததில் முன்-
மைக்கபேட்ட விடயஙகளுக்கு 
பமலதிகமாக இலஙமக 
குறிதத ஊடாடும் கலந் -
து ம ர ய ா ட லி ல் 

பமலும் விளக்கஙகமள முன் -
மைக்க எதிர்ோர்பேதாகவும் 
அமமச்ெர் சுட்டிக் காட்டியி -
ருந்தார். அபதபநரம், ெர்ை-
பதெ அரஙகில் ஏற்ேட்டுள்ள 
ெைாமல தைற்றி தகாள்ை -
தற்கு முழுமமயான முயற்சி -
கமளயும் எடுததிருபேதாக 
தைளிவிைகார அமமச்சின் 
தெயலாளர் தகாழும்பில் 
ததரிவிததிருந்தார். தற்தோ -

ழுது தஜனீைா தென்றுள்ள பேராசி -
ரியர் ஜீ.எல்.பீரிஸ் தமலமமயிலான 
குழுவினர் ேல்பைறு தரபபினமர-
யும் ெந்திதது இலஙமக அரசு முன் -
தனடுததுள்ள நடைடிக்மககள் ேற்றி 
விளக்கமளிதது ைருகின்ைனர்.

இது இவ்விதமிருக்க, தகாழும்பு 
மமைமாைட்ட ஆயர் கர்தினால் 
தமல்கம் ரஞ்சித ஆண்டமக ஐ.நா 
மனித உரிமமகள் பேரமையின் 
ஆமையாளர் நாயகதமதச் ெந்திக்க-
விருபேதாக ஊடகஙகள் சில அறிக்-

மகயிட்டுள்ளன. இதன் உண்மமத 
தன்மம உறுதிபேடுததபேடாத 
போதும், உயிர்தத ஞாயிறு தாக்கு -
தல் விொரமைகள் குறிதது அதி -
ருபதி தைளியிட்டுைரும் தமல்கம் 
ரஞ்சித ஆண்டமக ைததிக்கான் 
தென்று ோபேரெமரச் ெந்திததுக் 
கலந்துமரயாடியிருந்தார். இதமனத 
ததாடர்ந்பத மனித உரிமமகள் பேர -
மையின் ஆமையாளமரயும் ெந்திக்-
கவிருபேதாகத தகைல்கள் தைளியா-
கியுள்ளன.

ரஷ்யாவுக்கும் உக்்ரனுக்கும் இ்ையிலயான
ம�யாதல்கள் குறித்து முழு உல்கமும் ்கவனம்
செலுத்தியிருக்கும் நி்லயில, செனீவயாவில

உள்்ள ஐ.நயா �னித உரி்�்கள் மேர்வயின் 49வது
கூடைத்சதயாைர் ்கைநத திங்கடகிழ்� ஆரம்ே�யாகி
ந்ைசேற்று வருகிறது. ஐ.நயா �னித உரி்�்கள்
மேர்வயின் 49வது கூடைத்சதயாைரிலும் இரு
நயாடு்களுக்கும் இ்ையிலயான விவ்கயாரம்
முன்னி்ல சேற்றுள்்ளது.

ெர்வமதெத்துைன் ஒத்து்ழபேயா்க செ்ற்ேடுவதில
என்றும் அர்பேணிபபுைன் இலங்்க அரெயாங்கம்

உலகில ஏ்ன் இைங்க்்ளப 
மேயாலமவ, ே்ங்கரவயாதத்்தக் 

்்க்யாளும் மேயாது �னித உரி்�்கள்
�ற்றும் மதசி் ேயாது்கயாபபு ஆகி்வற்றுக்கு
இ்ைம் ஒரு நி்யா்�யான ெ�நி்ல்்
ஏற்ேடுத்த இலங்்க மு்ற்சி

ஐ.நா மனித உரிமமகள் பேரமையில்
சரைபதச நாடுகளுக்கு உறுதியான ேதில்
ைழங்கிய அமமசசர பேராசிரியர ஜி.எல்.பீரிஸ்

உள்நயாடடு �ற்றும் ெர்வமதெ
அரஙகில ஒற்று்�யின்்�்்
உருவயாக்்கக் கூையாது.
நலலிணக்்க மு்ற்சி்களுக்கு 
த்ை்க்்ள உருவயாக்கி, ்கைநத 
்கயால ்கயா்ங்க்்ள மீண்டும் 
திறபேதயால சவறுபமே வ்ளரும்; 
ெமூ்கங்க்்ள துருவபேடுத்தும் 
செ்ற்ேயாடு்கள் நலலதலல!



8 THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY MARCH 06, 2022
2022 மார்ச் 6 ஞாயிற்றுக்கிழமம

பதுளை மாவட்டத்தில் தற்பாது ்தாட்ட 
மக்கள் குடியிருப்பு்களுககும் ்காணி -
்களுககும் பபரும் பாதிப்பு்கள் ஏறபட-

டுக ப்காண்டிருககின்றன. பசள்ற, ்்கான்களை 
்தாட்டத்தில் மி்க நீண்்ட ்காைமா்க மூனறு குடும்-
பங்கள் குடியிருககும் ்காணி்களில் அரச அலுவ -
ை்கம் நிரமாணிக்க ்தளவபென பசள்ற பிர்தச 
பசெைாைரால் ்்கட்கப்படடுள்ைது்டன அக்காணி 
அரசாங்கத்திறகு உரிெது என்ற அறிவித்தல்-
்களும் வீடு்களிலும் ஏளனெ இ்டங்களிலும் 
ஒட்டப்படடுள்ைன. இ்த ்தாட்ட கீழ்ப் பிரிவில் 
பை பதாழிைாை குடும்பங்கள் நீண்்ட ்காைமா்க 
வசிககும் குடியிருப்பு்களுககும் பிரச்சிளன-
்கள் ்தானறியுள்ைன. பத்மாதர ்தாட்டத்தில் 
பாளத ஒனறு அளமக்க பதாழிைாைர்கள் குடியி-
ருககும் ைெத்ளத இடிக்க எல்ை பிர்தச பசெைா-
ைரால் பண்்டாரவளை நீதிமன்றத்தில் வழககுத் 
தாக்கல் பசயெப்படடுள்ைது. 1972ம் ஆண்டு 
அரசு பபாறுப்பபடுத்துள்ை ஹப்புத்தளை நீடவுட 
்தாட்டப் பா்டசாளை ்காணியிலும் பிரச்சிளன்கள் 
்தானறியுள்ைன.   

தனிொருககு உரித்தான ்காணியி்ைா அல்ைது 
வீடடி்ைா பத்து வரு்டங்கள் குடியிருநதால் அவ-
ருககு அநத ்காணி்ொ அல்ைது வீ்்டா உரித்-
தா்கககூடிெ சட்டப்பபாறிமுள்ற்கள் உள்ைன. 
2015ல் நள்டபபற்ற பபாதுத் ்தரதலில் ஐககிெ 
்தசிெக ்கடசி பிரச்சாரக கூட்டங்களில் ரணில் விக-
ரமசிங்க பத்து வரு்டங்கள் குடியிருப்பவர்களுககு 
அநத வீடு உரித்தாக்கப்படும் என பதரிவித்தார. 
ஆனால் அக்கடசியின நல்ைாடசி அரசாங்கத்தில் 
இவ்வி்டெம் சம்பநதமா்க எநத ந்டவடிகள்கயும் 
எடுத்ததா்கத் பதரிெவில்ளை.   

பதாழிைாைர இைஙள்கப் பிரளை்கைா்க இருந-
தாலும் இதுவளரககும் ஏளனெ சமூ்கங்களைப்-
்பால் நமது நாடடில் கிராமங்க்ைா அல்ைது தமக-
ப்கனறு உரித்தான வீ்்டா அல்ைது ்காணி்ொ 
இல்ைாமல் ்தாட்ட ைெ அள்ற்களி்ை்ெ நானகு 
ஐநது பரம்பளரொ்க பதா்டரநது வாழ்கின்றனர. 
இதனால் இவர்களுககு ்வளைத்தைமும் குடியி-
ருப்பு்களும் பதாழில்பசயயும் ்தாட்ட்மொகும். 
்தாட்டத்ளத விடடு பவளியில் பசல்ைாமலிருக்க 
வழிபாடடுத் தைம், பா்டசாளை, ளவத்திெசாளை, 
பிள்ளை பாராமரிப்பு நிளைெம், சைளவ சலூன 
வசதி்கள், தபால் விநி்ொ்கம், பி்றப்பு இ்றப்பு பதி-
வு்கள் ்பான்றளவ்களும் ்தாட்டங்களி்ை்ெ 
்மறப்காள்ைப்பட்டன. பிரித்தானிெ ்காைத்தில் 

உருவாக்கப்பட்ட விதி முள்ற்களின எச்சபசாச்சங-
்கள் இனறும் வலுவா்க்வ உள்ைன.  

்தாட்ட அதி்காரி்கள் மறறும் உத்தி்ொ்கத்த-
ருககு குடியிருக்க வீடு்கள் வழங்கப்படுகின்றன. 
அவர்கள் பதாழிலுககு இளையும்்பாது வழங-
்கப்படும் நிெமனக ்கடிதங்களில் ்வளை நீக்கம் 
அல்ைது ்வளைளெ விடடு விைகும்்பாது வீடு 
மறறும் நிருவா்கத்தால் வழங்கப்பட்ட தைபா்டங-
்கள் ்பான்றளவ்களை நிருவா்கத்தி்டம் ஒப்ப-
ள்டக்க ்வண்டுபமன்ற நிபநதளனயும் உள்ை-
்டக்கப்படடுள்ைது. ஆனால், பதாழிைாைர்களுககு 
நிெமனக ்கடித்மா அல்ைது ்வப்றநத ஆவைங-
்க்ைா வழங்கப்படுவதில்ளை,இவர்கள் ்வளைக-

குச் பசனறு நிருவா்கத்தால் வழங்கப்படுகின்ற 
பதாழிளைச் பசயதால் சம்பைம், ்வளைககுச் 
பசல்ைாவிட்டால் சம்பைமில்ளை.  

ஆ்கககுள்றநதது பதாழிைாைர்கள் ்வளை 
பசயயும் நாட்களையும் அதறகுரிெ சம்பை விப -
ரங்களையும் பதரிநதுப்காள்ை பண்்டாரவளை, 
நெபபத்த ்தாட்ட, பசனட ்கத்தரின டிவிசன 
பதாழிைாைர சாரபா்க 1973்களில் ஐககிெ 

் த ா ட ்ட த் 
ப த ா ழி ை ா ை ர 
சங்கத்தினால் ந்டாத்திெ 
்பாராட்டத்தினால், இப்பிரச்சிளன 
நீதிமன்றம் வளர பசன்றது, அதன பினனர 
நீதிமன்றத் தீரப்பினபடி ்மறகுறிப்பிட்ட விபரங -
்கள் ச்கை ் தாட்டத் பதாழிைாைர்களுககும் வழங -
்கப்படுகின்றன. 1971ம் ஆண்டுககு முனபு 
்வளை நீக்கம் பசயெப்பட்டால் அத்துமீறி குடி -
யிருப்பதா்கக குற்றம் சுமத்தி வழககுத் பதா்ட-
ரப்படடு ைெ அள்றயிலிருநது அப்பு்றப்படுத்தப்-
படும் முள்ற 1971ம் ஆண்டின 2ம் இைக்க 

்தாட்டக குடியிருப்பு சட்டத்தினால் நீக்கப்பட்டது.   
நீண்்ட்காை பதாழிறசங்க ்்காரிகள்க மறறும் 

்பாராட்டங்களினால் குடி-
யுரிளம, ்கல்வி, ளவத்தி-
ெசாளை, இளைஞர யுவ-
தி்களின பதாழில்வாயப்பு 
்பான்றளவ்களில் பை முன -
்னற்றங்கள் எறபட்டவனன-
முள்ைன.எனினும்சுமார 80 
வீதமானவர்கள் அதாவது 
பதாழிைாைர, வ்ொதிபர, 
அரச ஊழிெர, சாரதி்கள், 
வா்கன திருத்துனர, சுெபதா-
ழிைாைர, மக்கைால் பதரிவு 
பசயெப்பட்ட பிரதிநிதி்கள் 
ஆகி்ொரும் ்தாட்ட ைென 
அள்ற்களிலும் சிைர தாங -
்கைா்க்வ அளமத்துள்ை 
வீடு்களிலும் வாழ்கின்றனர. 

இநத வீடு்களுககு எவ்வித ்காணி உறுதி்ொ 
அல்ைது ஆவைங்க்ைா இல்ைாளமொல் அரச 
சலுள்க்கள் பபறுவதில் பை சிக்கல்்களுககு 
மு்கம் ப்காடுக்க்வண்டிெ ்கட்டாெத்தில் உள்-
ைனர. 2019ம் ஆண்டு நள்டபபற்ற உள்ளூ-
ராடசி மன்றத் ்தரதலில் ்தாட்டக குடியிருப்பு -
்களிலுள்ை ்கணிசமானவர்கள் ்பாடடியிட்டனர. 
அநத அ்படச்கர்களின ்தரதல் பிரசார ்காரிொ -

ைெத்திற்கா்க அவர்கள் வசிககும் குடியிருப்பு்க-
ளில் அளமத்துகப்காள்ை கிராம உத்தி்ொ்கத்தர, 
பிர்தச பசெைாைர, உதவி ்தரதல் அதி்காரி, 
பபாலிஸ் அதி்காரி ஆகி்ொர அனுமதி வழஙகி-
யும் ்தாட்ட அதி்காரிொல் குடியிருப்பு்கள் ்தாட-

்டத்திறகு பசாநதமானதால் வழங்கப்ப்ட முடிொ -
பதன பதரிவித்து விட்டனர. ்தாட்ட நிரவா்கம் 
பதாழிைாைர்களை ஒரு ைென அள்றயிலிருநது 
்வப்றாரு ைென 
அ ள ்ற க ் ்க ா 
அல்ைது ்வறு 
்தாட்டங்களுக்்கா 
மாற்றைாககிெ சம்ப-
வங்களும் உண்டு.  

்தாட்டத் பதாழி-
ைாைர்கள் குடியி -
ருககும் ைென 
அள்ற்கள் பிரித்தா-
னிெர ்காைத்தில் ்கட-
்டப்படடு சுமார இரு 
நூற்றாண்டு்கைா -
கின்ற்பாதும் அப்ப-
டிப்பட்ட அதி்கமான 
ைெங்கள் உள்டநது 
உ ரு க கு ள ைந து 
இருப்பளத இப்்பா-
தும் ்காைைாம். 

்காணி சீரதிருத்தச்சட்டத்தின பிர்காரம் ்தாட்டத்-
துள்ற அரசமெமாக்கப்பட்டப்பின மக்கள் ்தாட்ட 
அபிவிருத்திச் சளப, அரச பபருந்தாட்டக கூட-
டுத்தாபனம் மறறும் அரசாங்கம் பபாறுப்்பற்ற 
்தாட்ட நிரவா்கப் பபாறுப்பு ்பான்றளவ்கைால் 
நிருவகிக்கப்பட்டன. 

சு்காதார வசதி குள்றபாடு்களு்டனும் வறுளமக 
்்காடடின கீழும் வாழ்பவர்களில் அதி்கமா்னார 
்தாட்டமக்கள் எனபதால் அரச பபருந்தாட்டக 
கூடடுத்தாபனத்தால் பதாழிைாைர மறறும் குடியி-
ருப்பாைர அளனவருககும் சு்காதாரம், தாய-்சய 
நைன, குடி நீர விநி்ொ்கம், ்கழிப்பள்ற வசதி -
்கள் பதாழிைாைர குடியிருப்பு ்பான்றளவ்க-
ளின அபிவிருத்திக்கா்க சமூ்க அபிவிருத்தி பிரிவு 
1978ல் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இதன நீடசி்ெ 
பபருந்தாட்ட மனிதவை அபிவிருத்தி பபாறுப்பு 

ஆகும்.   இநத நிருவனத்தால் 
1993்களிலும் அதன பி்றகும் சுெமுெறசி வீ்ட-
ளமப்புத் திட்டத்தால் ஏழு ்பரச் ்காணியில் 
வீப்டானறு அளமக்க 40 ஆயிரம் ரூபா 15 
வரு்ட தவளையில் பசலுத்தும் ்க்டனும் மறறும் 
45,200 ரூபா நிவாரைமா்கவும் வழங்கப்பட -
்டன. ஆனால்இப்படிப்பட்ட வீடு்களுககு உறுதி சம் -
பநதமா்க பை ்வண்டு்்காள்்கள் முனளவத்தும் 
பசவி்டன ்காதில் ஊதிெ சங்காயின.  

இளத்பால் இ.பதா.்காவின ைென்களை 
பசாநதமாககும் திட்டத்தின கீழ் 1994 பபப்ரவரி 
28என தி்கதியி்டப்பட்ட ்தாட்டத் பதாழிைாைர 
ைெங்களை பசாநதமாககும்; உரிளமச் சானறி -
தழ் நுவபரலிொவில் 1994 ைூளை 17ம் தி்கதி 
முனனாள் பிரதமர ரணில் விகரமசிங்க முனனி-
ளையில் நள்டபபற்ற விழாவில் வழங்கப்பட்டன. 
இநத உரிளமச் சானறிதழ் அரச பபருந ்தாட்ட 
ொக்கத்தின தளைவரும் மக்கள் ்தாட்டஅபிவிரு-
திச் சளப பணிப்பாைர ஆகி்ொரின ள்கபொப்பத்-
து்டன வழங்கப்பட்டன. 

இநத விழாவில் அளமச்சர பசௌமிெமூரத்தி 
பதாண்்டமான ்கைநதுப்காண்்டார. இச்சானறி-

தழில் கீழ்்கண்்டவாறு பதரிவிக்கப்படடுள்ைது   
்தாட்டத்பதாழிைாைர வீ்டளமப்புக கூடடு்றவுச் 
சங்கத்துககு மு்காளமொலும் ்தாட்டத் பதாழி-
ைாைர வீ்டளமப்புக கூடடு்றவாலும் இளைத்து 
்மறப்காள்ைப்படும் முள்றப்படிொன பருமட்ட 
பசைளவப் பாரத்தல், வீ்டளமப்பு இருப்பு எடுத்-
தல் எனபவறறுககும் அத்தள்கெ மாறறுமிென்ற 
உத்்தசத்ளத ஒழுஙகுபடுத்திெதறகும் அளமெ, 
அவற்்றாடு பதா்டரபுள்டெ அைவீடு மதிப்பீடு 
நள்டமுள்ற்கள் எனபவறள்ற முடிவுறுத்திெதும் 
மாறறிகப்காடுப்பளத இத்தால் பிர்க்டனப்படுத்து-
கின்்றன.                   (16ஆம் பக்கம் பாரக்க)

நாளை மறு நாள் (8ஆம் தி்கதி) சர -
வ்தச ம்களிர தினம். இதன பின -
புைமும், தாறபரிெமும், சிநதிெ 

விெரளவ பசால்லும் சங்கதி்கள் பாரில் பை -
ருககும் பதரிொது. நமது நாடடிலும் அதுதான 
நிளைளம.   

15ஆம் நூற்றாண்டு முதல் இறள்ற -
வளர சரவ்தசம் தழுவிெ பபண்பைழுச்சிப் 
்பாராட்டங்கள், திொ்கங்கள், குருதிச் சித்றல் -
்கள் ொவும் ்சரநது உறுதிமிக்க பநஞ்சாடு 
அளமப்பு ரீதிொ்க ஒனறு கூடும் அவ்காசத்ளத 
ம்களிர தினம் உருவாககித் தருகின்றது. அது 
சரி. வரு்டந ்தாறும் மாரச் 8ஆம் தி்கதிளெ 
ம்களிருக்கான தினமா்க ஏன; பதரிவு பசய -
தார்கைாம்?  

சுமார 10 இைடசம் பபண்்கள் அளமப்பு 
ரீதிொ்க ஒனறுகூடி ந்டாத்திெ ்பாராட்டத்தி -
னதும் உெரத்திொ்கத்தினதும் அள்டொைமா -
்க்வ மாரச் 8 ஆம் தி்கதி ம்களிர தினமா்க 
அறிவிக்கப்பட்டது. 1911ஆம் ஆண்டு ப்காப் -

பன்ஹ்கன ஏறபாடு எனறு அளழக -
்கப்படும் உ்டனபடிகள்கயின பிர்கா -
ரம் ப்டனமாரக, பைரமனி, ஒஸ்ரிொ, 
சுவிஸ்ைாநது ஆகிெ நாடடுப் 
பபண்்கள் ஒனறு திரண்டு ந்டத்திெ 
எழுச்சிப் ்பாராட்டம் ஆைாதிக்கவா -
தி்களின ்கண்்களில் மிரடசிளெ ஏறப -
டுத்திெது. இது்வ சரவ்தச ரீதியில் 
ம்களிர ம்கத்துவம் பறறிெ புதிெ 
பாரளவளெ உருவாககிெது.   

இதன ஆரம்பமா்க 1700ஆண்டு 
்காைக்கட்டத்ளதச் பசால்ைைாம். 
பபண் இனத்திறகு எதிரான 
அ்டககு முள்ற்கள் அர்சாச்சிெ 
1789்களில் பபாறுளம இழநது 
்பான பபண்்கள் பாரிஸ் ந்கரத் -
தில் ஒனறு கூடினார்கை.; ஆண்்க -

ளுககு நி்கரா்க சமத்துவம், பதாழில் உரிளம, 
வாழ்விெல் உரிளமளெ வலியுறுத்தி 8 மணி 
்நர ்வளை நிறுத்தம் எனனும் பதானியில் 
்பாராட்டம் ந்டத்தினார்கள்.   

சுதநதிரம், சமத்துவம், ச்்காதரத்துவம் 
என்ற எண்ைம் முழு உைகிலும் பரவுவதறகு 
இப் பிபரஞசுப் ்பாராட்டம் ்கைமளமத்தது. 
பபண்்களின சீற்றத்ளத உள்ைபடி்ெ உள் -
வாஙகிக ப்காண்்ட பிபரஞசு மனனன 14ஆம் 
லூயி 1878ஆம் ஆண்டு மாரச் 8ஆம் 
தி்கதி பபண்்களுககு வாககுரிளமயும் அரசு 
ஆ்ைாசளன சளபக குழுக்களில் அங்கத்துவ -
மும் வழஙகி ளவத்தான. இது்வ பினனாளில் 
மாரச் 8 ஆம் தி்கதி சரவ்தச ம்களிர தினமா்க 
பிர்க்டனப்படுத்த அடிப்பள்டொ்க அளமநதது.   

இக்காைப் பகுதியில் ்மரி ்வாரஸ்டன கிர -
ராப்ட (1759 - 1797) என்ற பபண்மணி 
பபண்ணுரிளம, பபண் விடுதளை, பபண் 

்கல்வி, பபண்்களுககு தகுநத ்வளை 
வாயப்பு சட்டம், பபண் வாககுரிளம, ம்களி -
ருக்கான ்தளவ்களை வலியுறுத்திெதும் 
எழுத்துப் புரடசிளெ பசயதார. ம்களிருககு 
இவரது சிநதளன்கள் ம்னாதி்டத்ளத ஏறப -
டுத்தின. 1848ஆம் ஆண்டு அபமரிக்காவின 
நியூ்ொரக பசனக்கா்பால்ஸ் என்ற இ்டத்தில் 
மாபபரும் மாதர மாநாடு ஒனறு நள்டபபற -
்றது. இக்காை பகுதியி்ை்ெ நியூ்ொரக ந்கர 
ஆள்டத் பதாழிறசாளையில் ்க்டளம புரிநத 

40 ஆயிரம் பபண்்கள் திடீர ்வளை 
நிறுத்தத்தில் குதித்தனர.  குள்றநத 
்வதனம், கூடிெ ்வளை, ்கடினமான 
்வளை நிபநதளன்கள் எனபவறறுககு 
எதிரான ்பாராட்டம் இது. பை நாடு்க -
ளுககும் பரவிெ இப்்பாராட்ட அளை 
ஒடடு பமாத்த உளழககும் பபண்்களின 
உத்்வ்கத்ளதக கிைப்பிெது. இ்த 
்பான்றபதாரு ்பாராட்டம் அ்த நியூ -
்ொரக ந்கரில் 20 ஆயிரம் பபண் 
பதாழிைாைர்கள் ்கைநது ப்காண்்ட 
பதா்டர ்வளை நிறுத்தமா்க மாறிெது.   

ஆள்டத் பதாழிறசாளை பபண் 
பதாழிைாைர்கள் பதாழில் உரிளமக 
்்காரி உள்ளிருப்புப் ்பாராட்டம் ்மற -
ப்காண்்டார்கள். முள் மனம் ப்காண்்ட 
முதைாளித்துவ சகதி சதிபசயதது. 
ஆளைககு தீ ளவத்தது. அதில் 120 
பபண்்கள் பவநது ்கருகி சாம்பைாகிப் 
்பானார்கள்;.  

இச்்சா்க நி்கழ்வு ்வ்கமா்க பரவி 
முழு உை்கத்ளதயும் துெரத்தில் மூழ்-
்கடித்ததது. உை்க நாடு்கள் பைவும் 
உறறுப் பாரக்கச் பசயத இச்சம்ப-
வம் பபண்்களுககுக ப்காடுக்கப்ப்ட 
்வண்டிெ உரிளம்கள் பறறி உைர-
வுபூரவமா்க சிநதிக்கத் தூண்டிெது. 
இதன நிளன்வநதைா்க்வ மாரச் 
8ஆம் தி்கதி அளனத்துை்க பபண்்கள் 
தினமா்க பிர்க்டனம் பசயெப்ப்டைானது. 
இது்வ ம்களிர தின வரைாறறுச் சுருக்கம். பை 
்பாராட்ட நி்கழ்வு்களை பதிவா்கக ப்காண்்டதன 
இறுக்கமா்வ இத்தினம் ்கனம் பபறுகி்றது.  

இதன பினனணியில் ம்கத்துவப்படுத்த 
்வண்டிெ பபருந்தாட்டப் பபண்்களின 
ொதாரத்த நிளைளம எப்படி இருககி்றது எனறு 
பாரத்தால் மிஞசுவது வருத்தம் மடடு்ம. 
்வளைக்்கற்ற கூலி, 6 மணி ்நர ்வளை 
உத்தரவாதம் பதாழில் பாது்காப்பு ்கவசங்கள், 
சீருள்ட, தள்களமக்்கற்ற பதாழில் வாயப்பு -
்கள், ்மைதி்க வருமான ஈட்டலுக்கான வசதி, 
பசாநதமா்க ்காணி, வீடு, ப்கௌரவமான அங -
கீ்காரம் கிள்டககின்றதா? ஊஹும். பபருமூச்சு 
மடடும்தான எஞசுகி்றது!  

இநதப் பபண் பதாழிைாைர்களின 
நிளைளமளெ வி்ட மி்க ்மாசமான நிளைளம -
யி்ை்ெ பபருந்தாட்டப் பபண்்கள் வாழ்கி -
்றார்கள். இவர்கள் பபருந்தாட்டத் துள்றயில் 
50 சதவீத பங்களிப்ளபக ப்காண்டிருககின்ற -
னர. இதில் குடும்ப வருமானம் கூ்ட இவர்களின 
உளழப்ளப அடிப்பள்டொ்கக ப்காண்டு நிரை -
ெமாவது வி்ச்ட அம்சம். ஆனால் இநத அர -

பணிப்புக்கான ப்கௌரவம் இவர -
்களுககு கிள்டககி்றதா 

எனப்த ்்கள்வி.   
இன று , 

இைஙள்க ம்களிருக்கா்க அரசிெலில் இ்ட 
ஒதுககீடு, சி்றப்பு சட்டங்கள் எல்ைாம் நள்ட -
முள்றயில் இருககின்றன. சமூ்க ரீதியிலும், 
பபாருைாதார ரீதியிலும் இவர்கள் எதிரப்காள் -
ளும் பிரச்சிளன்களுககு மத்தியில் விடுத -
ளைக்கான அள்றகூவல்்களி்ை்ெ இப்பபண் 
சமூ்கத்தின தளைமுள்ற்கள் ்களரநது ப்காண் -
டிருககின்றன. குறிப்பா்க மூன்றாம் உை்க 
நாடு்களிலும் பதற்காசிெ நாடு்களிலும் 
பபண்்களுககு அரசிெல் சமஉரிளம மீதான 
நசுக்கல்்கள் இ்டம்பபறும் நிளையில், இஙகு 
மளைெ்கப் பபண்்கள் ச்கை துள்ற்களிலும் 
அ்டககிபொடுக்கப்படும் பபருந்தாட்ட ்கட -
்டளமப்புககுள் சிககிக ப்காண்டுள்ைார்கள். 
இநத வட்டத்துகுள்்ை்ெ சுழை ்வண்டிெ ்கட -
்டாெத்தில் சமூ்க நிளை ்காைப்படுகி்றது.  

இவர்களை தனனம்பிகள்கமிக்க சமூ்கமா்க 
மாற்ற ்வண்டிெ ்தளவ இருநதும் அளத 
முனபனடுக்க இஙகு ொரும் தொரில்ளை. 
இது மரபு ரீதியிைான பபண்ைாதிக்க சிநத -
ளனயின பவளிப்பாடு. இஙகு மளைெ்கப் 
பபண்்களுககு சம உரிளம, அரசிெலில் இ்ட 
ஒதுககீடு எனப்றல்ைாம் ்பசு்வார இவர்க -
ளின அடிப்பள்டத் ்தளவ்க்ை ஆட்டம் ்கண் -
டிருப்பளத ்கவனத்தில் ப்காள்வது இல்ளை. 
்வளைத்தை வனமுள்ற்கள், வீடடு வனமு -
ள்ற்கள் இவர்களில் உைவிெல் ரீதிொ்க ஏற -
படுத்தககூடிெ பாதிப்ளப இவர்கள் புரிநது 

ப்காள்வது இல்ளை.  
உெரதரம், சாதாரைதரம் 

்கற்ற பபண்்கள் கூ்ட ப்காழுநது பறிககும் 
பதாழிலுககுத் தள்ைப்படும் சூழ்நிளை குறித்து 
எவரு்ம ்கவளைப்படுவது கிள்டொது. இஙகு 
சமூ்க எழுச்சிக்கான வாயப்பு்கள் மறுக்கப்ப -
டுகின்றன. தவிர மளைெ்கத்தில் தாராைமா்க 
அனுமதிக்கப்ப்டடுள்ை மது பாவளனக்கான 
வசதி்கள் சமூ்க, பபாருைாதார சீர்்கடடிளன 
உருவாககுவதன அழுத்தங்களினால் முறறு 
முழுதா்க ஆககிரமிககுள்ைாவது மளைெ்கப் 
பபண்்க்ை.  

பி்ற ம்களிர தாம் வாழ்நது ப்காண்்்ட 
்வறு சவால்்களுககு மு்கம் ப்காடுககும்்பாது 
மளைெ்க பபண்்கள் வாழ்விெளை சவாைா்க 
எதிர்நாக்க ்வண்டியுள்ைது. குடும்ப மட -
்டத்தில், சமுதாெ ரீதியில் ஓரங்கட்டப்படும் 
்பாக்்க நிைவுகின்றது. பாரம்பரிெம், ்கைாசார 
மரபு ்பான்ற அைங்கார வாரத்ளத்கைால் 
இவர்கள் அ்டககி ஒடுக்கப்படுவது உண்ளம. 
இவர்கைது உைரவு்களுககு மதிப்்ப இல்ளை.  

இதுபறறி அக்கள்றயினறி வரு்டம் 
ஒருமுள்ற வரும் ம்களிர தினத்தில் மடடு்ம 
இவர்களை மாண்புபடுத்திப் ்பசுவதும் 
ஆக்ராஷமா்க ்்காஷம் எழுப்புவதும் வழக -
்கமாகும். இவர்களை ஏமாற்ற்வ இநத நா்ட -
்கங்கள். நாைாநத பதாழில் ரீதியிைான பிரசி -
ளன்களுககு மடடு்ம முனனுரிளம ப்காடுத்து 
வாககு்களுக்கா்க இவர்களைப் பெனபடுத்தும் 
பதாழிறசங்க அரசிெல் சுரண்்டல்்கள் நிறுத் -
தப்படுவது முககிெம். தமது சகதிளெ 
உைர ்வண்டிெது ்கட்டா -
ெம்.    

ஆ.முத்துலிங்கம். ...?
ஐககிெ ்தாட்டத் பதாழிைாைர சங்கம்  

மலையகத்தில் மாண்பு பெறாத 
பெருந்தாட்டப் பெண்கள்  

சர்வதேச மகளிர தினம்  

பன். பாலா...?

 உெரதரம், சாதாரைதரம் 
்கற்ற பபண்்கள் கூ்ட ப்காழுநது
பறிககும் பதாழிலுககுத் 
தள்ைப்படும் சூழ்நிளை குறித்து 
எவரு்ம ்கவளைப்படுவது 
கிள்டொது. இஙகு சமூ்க 
எழுச்சிக்கான வாயப்பு்கள் 
மறுக்கப்படுகின்றன  

பெருந்தோட்ட சமூகம்   
எதிரபகோள்ளும் சவோலகள்  



THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY MARCH 06, 2022 92022 மார்ச் 6 ஞாயிற்றுக்கிழமம

ஸ்ரீலங்கா நிதஹஸ் ப�காதுஜன ப�ரமுன 
அரசகாங்த்தின் அசசகாணி்ள் என்்ற எண்-
ணப�காட்டுக்குள்ளிருந்து ததசிய சுதந்திர 

முன்னணியும், பிவிதுரு பஹலஉறுமயவும் நீக்்ப-
�ட்டிருக்கி்றது. பமகாத்தம் 11 �ங்காளிக் ்ட்சி்ள் 
உள்்ள இந்த அரசகாங்த்தில், இந்த இரண்டு ்ட்சி-
்ளும்தகான் பிர்காசத்திலும், பிரசசகாரத்திலும் பிரதகா-
னம் ப�றுகின்்றன. ஒரு தகாய்க்கு அல்லது குடும்-
�த்துக்கு சில பிள்்்ள்ள் ப�ரு்மயகா் அல்லது 
ப�காறுப�கா் இருப�தில்்லயகா? அவ்காறுதகான். 
எப�டி இருபபினும் ததகாள்்்ரக்குத்தகான் ்்ளர்ந்-
தகாலும், எந்தப பிள்்்ளயும் தகாய், தந்்தயரின் 
ஸ்தகானத்துக்கு ஈடகா்காது. அதற்கா், இவவிரு -்
ரும் அரசகாங்த்தின் ஸ்தகானத்துக்கு முயறசித்ததகா் 
பசகால்லவில்்ல. குடும்�த்தின் குலவி்ளக்்்தய 
அ்ணக்்ப பு்றப�ட்டு குபபு்ற விழுந்து விட்டனர்.   

இதிலிருந்து "தம்பியு்டயகான் �்டக்கு 

அஞசகான்" என்�து பதரிகி்றது. அரசகாங்த்்த 
ஆட்டிப�கார்க்் ஆ்சயு்டதயகார், அடிக்்டி அவிழ்க்-
கும் ஆரூடங்ளுக்கும் �திலளித்திருக்கி்றது ஜனகா-
தி�தியின் இந்தப �திலடி. �தவி நீக்்ப�ட்ட இவ-
விரு்ரும் அரசகாங்த்்த ப�ரிதகா் விமர்சிக்் 
இல்்லதய! குத்துவி்ளக்்்த்தகாதன குறி்்த்து 
விமர்சித்தனர். எனத், அண்ணன், தம்பி்ளுக்-
குள் உட்பூசல், ஆயு்்ள இழக்்பத�காகி்றது அரசகாங-
்ம் என்று ்ந்த ஆரூடங்ள் எல்லகாம், ஏதிலி -்
ளுக்கு தறபசயலகா் எழும்பிய நிரகா்ச்ள் என்த்ற 
இபத�காது ப�காருள்�டுகின்்றன.   

�ங்காளிக்்ட்சி்ள் ்டந்த (02) இல் நடகாத்திய 
"முழு நகாட்டுக்கும் சரியகான �கா்த" என்்ற மகாநகாடு, 
அரசகாங்ம் பி்ழயகான �கா்தயில் என்்ற �கார்் -்
்யத் திணிக்கும் த�காக்கு என்�துதகான், இந்த அர-
சகாங்த்தின் ஆணித்ரகான ஸ்ரீலங்கா ப�காதுஜன 
ப�ரமுனவின் நி்லப�காடு. �ங்காளி்ளின் 
�லநகாள் த�காக்கு்ளில் ்ண்்்த்திருந்த இந்த 
அரசு, இபத�காது ்காரியமகாறறியுள்்ளது. இன்னும் 
சில ்காரண, ்காரியங்ளும் நடக்்காது என்�தறகும் 
இல்்ல. அரசியல் அனு�்முள்த்ளகாருக்கு இது 
ஆசசர்யமும் இல்்ல. ஆனகால், இனிபயன்ன 
நி்ழும் என்�தில் ஆர்்த்்த அதி்ரித்திருக்-
கும். இந்த அரசகாங்த்தில் யகார் பிரதகானமகா-
ன்ர்்ள்? என்்ற வினகாவுக்கு வி்ட இபத�கா-
தில்்ல. இன்பனகாரு ததர்தலில்தகான் இது 

ப்ளிப�டும். ஆனகாலும், இதன் அ்டயகா்ளம் 
அல்லது மு்்ரி பமதமுலகா்னதகான். ்டந்த 
நல்லகாட்சியும் 52 நகாள் பிரதமரகாக்கி இ்த 
நிரூபித்தும் இருக்கி்றது.   

நல்லகாட்சி்ய வீட்டுக்கு அனுப� இவவிரு -்
ரும் வி்தத்த்்்ள், பதன்னிலங்்்யச 
பசழிப�காக்கியது உண்்மதகான். இதறகு அ -்
சரமகா்த் தத்்ப�ட்ட பிரசசகார யுக்தி்ளும் 
இவவிரு்ரு்டயதுதகான். இதிலும், மகாறறுக் 
்ருத்துக்்ள் இல்்ல. சிறு�கான்்ம்யச 
சீண்டி, ப�ரும்�கான்்ம்யத் தூண்டிய இ்ர் -்
ளின் த�காக்கு்ள், ஆட்சிபீடம் ஏறும்்்ரக்கும் 
ஏணியகா் உதவியது. இருந்தும் என்ன �லன்? 
ஏறறிவிட்ட ஏணி்ய உ்தக்்ப பு்றப�ட்டுவிட்ட-
னதர!   

இனி, இன்னுபமகாரு ஏணி்ய இ்ர்்ள் ததடும் 
்ழி்ள் தி்றக்்ப�டலகாம். இந்த ்ழி்ளில்தகான், 
சிறு�கான்்ம சமூ்ங்ளின் த்ல்ம்ள் விழி-
்்க்் த்ண்டும். சமூ்ங்ளுக்கி்டயில், இவ-
விரு்ரகாலும் ஏற�ட்டிருந்த ்சப�கான அனு�்ங-
்ள், ஆ்றகாத ்காயங்்்ள எல்லகாம், ்ருங்கால 
வியூ்ங்்ளகா் இந்தத் த்ல்ம்ள் ்குப�து 
அ்சியம். "அகில இலங்் மக்்ள் ்காஙகிரஸ் 
த்ல்ம்ய அரசகாங்த்தில் இ்ணத்தகால், 
அன்த்ற �தவி விலகுத்ன்" என்்ற்ர்்ள், இன்று 
�தவி விலக்்ப�ட்டுள்்ளனர். எனத், இ்ர்்ள் 
சிறு�கான்்ம த்ல்ம்ள் உள்்ள கூட்டுக்குள் 
்ரு்கார்்்ளகா? அல்லது ஏற்னத் ் ்டபபிடித்த 
்டும்த�காக்்் ்்விடு்கார்்்ளகா? இதுதகான், 
சிறு�கான்்ம த்ல்ம்ள் எதிர்ப்காள்்ளவுள்்ள 
சத்திய தசகாத்ன.

ஒரு -
் ் ் -
யி ல் , 
இ்ர்்்்ள 
நீக்கியதில் அர-
சுக்கு இன்னு-
பமகாரு அறு்்ட 
இ ரு ப � த கா ் த ் 
ஆ ய் ் கா ்ள ர் ் ள் 
அங்லகாய்க்கின்்ற -
னர். சர்்ததசத்தில் 
பூசப�ட முயறசிக்்ப-
�டும் ஆ�த்தகான சகாய 
த்திலிருந்து (இன்கா-
தம்) விலகி நிற�தறகும் 
இ்ர்்்ளது �தவி விலக்-
்ல்்ள் �யனளிக்்லகாம். 
இதற்கா்த் இவவிரு -்
ரும் விலக்்ப�ட்டனர் என்�-
துமில்்ல. ்காலந்ர்சசிக்குள் 
நடப�்ற்்ற மனிதன், தனது 
்ருதுத்கா்ளகா்க் ப்காள்்தில்-
்லயகா? அதுதகானிது. இ்தத்தகான், 
'்கா்ஙகுந்த �னம்�ழம் விழுந்த ்்த' 
என்று "்கா்தகாலி்ள்" பசகால்கின்்றன.

சுஐப் எம்.காசிம்...?

குலவிளக்கை குறி்ைத்து 
குப்புற விழுந்த குமரரகைள்!
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அன்பின்்ாமை சமூகத்தின், எண்-
ணம்்ால் வாழக்மக கமை இைக்-
கிய மன்்றத்தினர் கவிஞர் ்வை-
மணயூர் ரஜிநைனின் '்்ரன்பின் 
்டிமஙகள்' கவிமை நூல் அறிமுக 
விழா திரு்காணமமை ஸ்ரீ்த்திரகாளி 
அம்ாளின் கல்யாண மண்்ட்த்தில் 
அண்மமயில்  கனகதீ்காநைன் ைமை-
மமயில் வவகுவிமரிமசயாக ந்டாத்தி-
யிருநைனர்.   

திரு்காணமமை ஸ்ரீ்த்ரகாளி 
அமமன் ஆைய ஆதீனகர்த்ைா பிரம-
மஸ்ரீ ்சா. இரவிச்சநதிர குருக்கள் 
ஆசிவழஙகி முைற்பிரதிமயயும வ்ற்-
றுக்வகாண்்டது்டன் நூைாசிரியர் ் வை-
மணயூர் ரஜிநைனுக்கு வ்ான்னாம்ட 
்்ார்த்தி வகௌரவித்ைார்.  

நிகழவின் முைன்மம விருநதினராக 
திரு்காணமமை உயர் வைாழில்நுட்-
்க் கல்லூரி சி்ரஷ்ட ஆஙகிை விரிவு-
மரயாளர் ைஙகராசா ஜீவகன் கைநது 

சி ்ற ப் பி த் ை து ்டன் 
முைன்மம விருநதினர் 
உமரமயயும நிகழத்தி-
யிருநைார். 

கவிஞர் தி. ைலித்-
ை்கா்ன் வர்வற்-
பு ம ர ய ா ற் றி ன ா ர் . 
ை ம ை ம ம யு ம ர ம ய 
க ன க தீ ் க ாந ைன் 
வழஙகினார். நூல் நய-
வுமரகமள கவிஞர் 
வெல்லிைாசன் மற்றும கவிைாயினி 
்ானுசுைாகரன் ஆகி்யார் நிகழத்தியி-
ருநைார்கள். 

ஏற்புமரமய நூைாசிரியர் ்வை-
மணயூர் ரஜிநைன் நிகழத்தினார். நன்-
றியுமரமய அன்பின்்ாமை சமூகத் 
ைமைவி வ்றாசில்்டா வழஙகினார்.

'அன்பின்்ாமை சமூக'த்தின் குரு-
நாைன் பிரதீ்ன் மற்றும வ்றாசில்்டா 
ஆகி்யார் நிகழமவ தி்றம்்ட ஒழுங-

குவசயய, ந. வசநைகுமார் நிகழமவ 
சி்றப்்ாக வைாகுத்து வழஙகினார்.

இநநிகழவில் திரு்காணமமை 
மண்ணின் புகழபூத்ை மூத்ை கமைஞர்-
கள் ்ைரும கைநது சி்றப்பித்ைது்டன், 
'்வைமணயூர் ரஜிநைனுக்கு நல்ைாசி-
கமளயும வழஙகினார்கள்.

திருமலையில் வெகு விமரிலையாக நலைவெற்ற 
'பெரன்பின் ெடிமஙகள்' கவிலை நூல் அறிமுகவிழா

-- பானுசுதாகரன் ...

இைஙமகயின் நம்ர்.1 ஸமார்ட்்்ான் 
பிராண்்டான Samsung, அைன் மிக பிரீமி-
யம பிரைான ஸமார்ட்்்ானான - Galaxy 
S22 5G Seriesகமள முன்கூட்டிய ஆர்-
்டர்களுக்காக அண்மமயில் அறிமுகம 
வசயைது, இைவச Galaxy Buds முைல் 
இைவச Data வமரயிைான அற்புைமான 
வைாகுப்பு சலுமககள் இதில் அ்டங-
கும. Galaxy S22 Ultra 5Gஆனது, Note 
Seriesஸின் நிகரற்்ற ்ைமவாயநை மற்றும 
Iconic S-Pen உ்டன் Pro-grade ் கமரா மற்றும 
S Seriesன் வசயல்தி்றனு்டன் இமணநது 
பிரீமியம ஸமார்ட்்்ான்களுக்கான புதிய 
ைரநிமைமய அமமக்கி்றது. 

ஒரு சி்றநை உறுதியான வடிவமமப்-
பு்டன் உருவாக்கப்்ட்்ட, Galaxy S22 
5Gஆனது ஒவவவாரு ைருணத்மையும 
காவியமாக்குவைற்கு ்மம்ட்்ட அறி-
வார்நை ்்ட வசயைாக்கத்து்டன் கூடிய 
Dynamic ்கமராமவக் வகாண்டுள்ளது. 
Galaxy S22 5G Seriesன் எல்மையற்்ற தி்ற-
மமகமளச் ்சர்க்க, இநைச் சாைனஙகள் 
Dialog premier 5G trail networkஇல் வசயற்-
்டுத்ைப்்ட்்டது.  

“ஸமார்ட்்்ான் எல்மையற்்ற முன்-
்னற்்றத்திற்கான ஒரு நுமழவாயில். 
Samsungல், நாஙகள் அமை ஒரு்்ாதும 
ஒரு வ்ாருட்்டாக எடுத்துக் வகாள்ள-
வில்மை. பிரமிக்க மவக்கும Prograde 
்கமராக்கள் முைல் ஈர்க்கும வ்ாழுது-
்்ாக்கு வமர, Galaxy S22 5G Serie ்ாவ-
மனயாளர்கள் வைா்டரும ஒவவவாரு 
ஆர்வத்திலும சி்றநது விளஙகுவைற்கான 
உற்்த்தி வழிகமள வழஙகப் ்்ாகி்றது. 
எஙகளின் சமீ்த்திய பிரீமியம பிரைான ஸ-
மார்ட்்்ான், எஙகள் Samsung Galaxyஇன் 
சி்றநை அனு்வஙகமள உள்ளுார் ஸ-
மார்ட்்்ான் ஆர்வைர்களுக்கு ஒரு அதிர-
டியான சாைனமாக வழஙகும. Galaxy S22 
நிச்சயமாக இைஙமகயில் ஸமார்ட்்்ான்-
களின் எதிர்காை வரைாற்ம்ற மீண்டும 
எழுைப் ்்ாகி்றது,” என Samsung இைங-
மகயின் முகாமமத்துவப் ்ணிப்்ாளர் 
Kevin SungSu YOU வைரிவித்துள்ளார்.  

Galaxy S22 5G Seriesஐ 
வழங்கும் Samsung  

முன்கூட்டிய ஆடர்களுக்கு 
விசேட க்கொடுப்பனவு்களுடன்

= [atHjdGu gy;fiyf;fok; 

University of Sri Jayewardenepura 

ntspthhp gl;lg;gbg;G kw;Wk; tphpthf;fs; fw;if newp gphpT

External Degrees and Extension Courses Unit 

tpNrl mwptpj;jy; 

15MtJ ntspthhp gl;lkspg;G 
2022 khHr; 19k; jpfjp 

tzf;fj;Jf;Fhpa> 

jpU/ jpUkjp/ nry;tp

2019/ 2020 fy;tpahz;Lf;fhd> = [atHjdGu gy;fiyf;fofj;jpd; 15MtJ ntspthhp 

gl;lkspg;G tpoh nfhOk;G-07> ngsj;jhNyhf;f khtj;j> gz;lhuehaf;f QhgfhHj;j rHtNjr 

khehl;L kz;lgj;jpy; 2022 khHr; 19k; jpfjp eilngWk;. 

nfhtpl;-19> njhw;W epiyikf;fhd Rfhjhu topfhl;ly;fis filg;gpbj;J> ,e;j 

Mz;bd; gl;lkspg;gpy; fye;Jnfhs;Sk; egHfspd; vz;zpf;ifia kl;Lg;gLj;Jtjw;F 

gy;fiyf;fofk; jPHkhdpj;Js;sJ. Mifapdhy; fPo;f;fhZkhW %d;W mkHTfshf 

15MtJ ntspthhp gl;lkspg;G eilngWk;. 

mkHT Neuk; gl;lg;gbg;G epfo;T

1Mk; 

mkHT

K.g. 7.30 Kjy; 

K.g. 10.00 tiu

khdpltpay; kw;Wk; r%f tpQ;Qhd gl;lk; 

(nghJ) ntspthhp gl;lk;

Mq;fpyj;jpy; fiyg;gl;lk; (nghJ) ntspthhp 

gl;lk;

r%f tpQ;Qhdk; (nghJ) gl;lk; Rw;whly; 

kw;Wk; mgptpUj;jp fy;tpapy; r%f tpQ;Qhd 

(nghJ) gl;lk; ntspthhp gl;lk;

fiyg;gl;lk; (nghJ) ntspthhpg; gl;lk; 

(gioa ghlj;jpl;lk;) 

2Mk; 

mkHT

K.g. 10.30 Kjy; 

gp.g. 1.30 tiu

tpQ;Qhd tHj;jf epHthfk; (nghJ) gl;lk; 

(nghJ) ntspthhpg; gl;lk;

3Mk; 

mkHT 

gp.g. 2.30 Kjy; 

gp.g. 5.30 tiu

tpQ;Qhd tHj;jf epHthfk; (nghJ) gl;lk; 

ntsptrpg; gl;lk;

tHj;jf gl;lk; (nghJ) ntspthhpg; gl;lk; 

(Gjpa ghlj;jpl;lk;)

tHj;jf gl;lk; (nghJ) ntspthhpg; gl;lk; 

(gioa ghlj;jpl;lk;)

tpQ;Qhd Kfhikj;Jtk; (mur) (nghJ) gl;lk; 

ntspthhp gl;lk; (Gjpa ghlj;jpl;lk;) 

tpQ;Qhd Kfhikj;Jtk; (mur) (nghJ) gl;lk; 

ntspthhp gl;lk; (gioa ghlj;jpl;lk;) 

ftdpf;fTk;:

  ntspthhp gl;lkspg;G Muk;gpg;gjw;F Fiwe;jgl;rk; 1 1/2 kzpj;jpahyj;jpw;F Kd;G 

gz;lhuehaf;f rHtNjr khehl;L kz;lgj;jpw;F (BMICH) rKfkspf;FkhW ePq;fs; 

Nfl;Lf;nfhs;sg;gLfpwPHfs;. 

Milfs; kw;Wk; gl;lkspg;G gh];fs; toq;Fjy;.

fye;Jnfhs;Sk; xt;nthUtUf;Fk;> tpN[uhk re;jp (kf;fs; tq;fpf;F Kd;dhy;) 

ntspthhp gl;lkspg;G kw;Wk; tphpthf;fs; ghlnewpg; gphptpy; Kd; jPHkhdpf;fg;gl;l 

Neuq;fspy;> fPNo jug;gl;Ls;s ehl;fspy; Milfs; kw;Wk; gl;lkspg;G gh];fs; 

toq;fg;gLk;. 

  2022 khHr; 12 - K.g. 9.00 Kjy; e.g. 12.00 kw;Wk; gp.g. 1.00 Kjy; gp.g. 4.00 tiu

  2022 khHr; 13 - K.g. 9.00 Kjy; e.g. 12.00 kw;Wk; gp.g. 1.00 Kjy; gp.g. 4.00 tiu

  cq;fs; mkHT> CHty ,yf;fk;> Mil tpepNahf jpfjp kw;Wk; Neuk; gw;wpa 

tpguq;fis 'V" ,yf;fj;ij jtpHj;J cq;fsJ Njrpa milahs ml;il ,yf;fj;ij 

Eioj;J vkJ ,izg;G http://external.sjp.ac.lk/convocation/Clhf cq;fSf;F 

ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. 

  gl;lkspg;G epfo;tpd; Neub gjpT http://external.sjp.ac.lk Clhf xypgug;Gr; nra;ag;gLk;. 

mj;Jld; ntspthhp gl;lkspg;G Muk;gkhFk; NghJ vkJ ,izajsj;jpy; ,izg;G 

fhl;rpg;gLj;jg;gLk;. 

nfhtpl;-19 ,w;fhd Rfhjhu topfhl;ly;fs;. Rfhjhu gzpg;ghsH ehafj;jpdhy; 

tpepNahfpf;fg;gLk; Rfhjhu topfhl;ly;fSf;F mikthf VidatHfSf;fpilapy; 

xU kPw;wUf;F Nkw;gl;l ,ilntspia fl;lhakhf NgZkhWk; Kff;ftrq;fisAk; 

mzpAkhWk; Ntz;lg;gLfpwPHfs;. 

gl;lkspg;G kz;lgj;jpw;F Eiotjw;F Kd;G> nfhtpl;-19 jLg;g+rp ml;il my;yJ 3 

ehl;fSf;Fs; ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l tpiuthd mz;bn[d; ghpNrhjid mwpf;ifia 

fhl;LkhW ePq;fs; Nfl;Lf;nfhs;sg;gLfpd;wPHfs;. 

Nkw;gb Njitg;ghl;il g+Hj;jp nra;aj; jtWfpd;wtHfSf;F> gl;lkspg;G eilngWk; 

,lj;jpw;F gpuNtrpg;gjw;F mDkjpf;fg;glkhl;lhJ. 

n`hl;iyd; - 011-5929794

<nkapy; - exams.edecu@sjp.ac.lk

gjpthsH> 

= [atHjdGu gy;fiyf;fofk;.

      

    

,yq;if jfty; kw;Wk; njhlh;ghly; 

njhopy;El;gtpay; Kftuhz;ik (ICTA)

ICTA ,d; cj;jpNahfg+h;t ghtidf;fhf 

SUV  thfdnkhd;iw 

thliff;F ngWtjw;fhd ngWif

Contract No.: ICTA/GOSL/SER/NCB/2022/01

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy;

1.  rhujp kw;Wk; vhpnghUs; ePq;fyhf ICTA ,w;F SUV  thfdnkhd;iw 

thliff;F ngWtjw;fhf jFjpAk; jifikAKs;s 

tpiykDjhuh;fsplkpUe;J ICTA ,d; rhh;ghf> jpizf;fs 

ngWiff; FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis 

,g;NghJ miof;fpd;whh;. 

2.  ,yq;if murhq;fj;jpd; ngWif topfhl;bfspdhy; 

fl;Lg;gLj;jg;gLk; Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; 

eilKiwia ghtpj;J tpiykDf;Nfhuy; elhj;jg;gLk;. 

3. tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; tpguq;fs; toq;fg;gl;Ls;sd. 

4.  2022 khh;r; 07Mk; jpfjpapypUe;J 2022 khh;r; 15Mk; jpfjp 

tiuAk; procurement@icta.lk  vd;w kpd;dQ;ry; Kfthpf;F 2>500 

,yq;if &ghit kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf nrYj;jg;gl;l 

gzf;nfhLg;gdT Jz;Lld; tpz;zg;gjhhpapd; jiyg;Gf; fbjj;jpy; 

tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpj;j gpd;dh; Mq;fpy nkhopapYs;s 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpd; KOikahd njhFjpnahd;W 

kpd;dQ;ry; topahf toq;fg;gLk;. 

5.  2>500 ,yq;if &ghthd kPsspf;fg;glhj fl;lz 

gzf;nfhLg;gdthdJ kpyhfphpa fpis ,yq;if tq;fpapd; 

77897587 vd;w ,yf;fj;jpw;F ICT Agency Gov. vd;w ngahpy; tuT 
itf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

  (Fwpg;G: gz itg;Gj; Jz;by; ~~kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; fl;lzk;|| 

vd gzitg;ghshpd; tpguq;fs; kw;Wk; tuT itf;fg;gLk; 

Nehf;fk; Mfpatw;wpw;fhf jaT nra;J g+h;j;jp nra;ag;gLtJld;; 

NkNy $wg;gl;Ls;s nuhf;fg; gz tuTj; Jz;il tpiykDTld; 

rkh;g;gpj;jy; fl;lhakhdnjhd;whFk;.  gzf;nfhLg;gdthdJ 

nuhf;fg; gzj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gly; Ntz;Lnkd;gJld; Vida 

gzf;nfhLg;gdTfs; mDkjpf;fg;gl khl;lhJ.)

6.  2022 khh;r; 18 Mk; jpfjpad;W gp.g. 3 kzpf;F my;yJ mjw;F 

Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; nfhOk;G-03> Mh;.V.b.nky; 

khtj;ij> 490 Mk; ,yf;fj;jpd; jiukhbapYs;s ,yq;if 

jfty; kw;Wk; njhlh;ghly; njhopw;El;gtpay; Kftuhd;ik 

Kfthpapy; ,U gpujpfspy; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;.

7. tpiykDf;fs; mitfis %Lk; jpfjpapypUe;J 91 ehl;fSf;F 

nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lnkd;gJld; 

midj;J tpiykDf;fSk; 75>000 ,yq;if &gh ngWkjpahd 

tpiykDg;gpiznahd;Wld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

tpiykDg;gpizahdJ mjd; nry;YgbahFk; jpfjpapypUe;J 28 

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

8.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy nfhOk;G-03> 

Mh;.V.b.nky; khtj;ij> 490 Mk; ,yf;fj;jpYs;s ICTA ,d; 
ngWiff;fhd gzpg;ghshplkpUe;J my;yJ procurement@icta.
lk vd;w kpd;dQ;ry; topahf ngw;Wf; nfhs;syhk;. ghPl;rpj;jy; 

Nehf;fq;fSf;fhf khj;jpuk; https://www.icta.lk/procurement/  
vd;w ,izajsj;jpYk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; 

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

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

,yq;if jfty; kw;Wk; njhlh;ghly; njhopy;El;gtpay; 

Kftuhz;ik.

2022 khh;r; 06 Mk; jpfjpad;W.

nghJ Vytpw;gid
GRAND BANKS 42 EUROPA  ,d; tpw;gid

nfhOk;G th;j;jf cah; ePjpkd;wj;jpdhy; (Admiralty) toq;fg;gl;l (Action
in Rem 04/2019) fl;lisg; gpufhuk;> NkNyAs;s nghJ Vy tpw;gidahdJ 

nfhOk;G th;j;jf cah; ePjp kd;wj;jpd; 3 Mk; ,yf;f ePjpkd;w miwapy; 

2022 khh;r; 8 Mk; jpfjpad;W nrt;tha;fpoik eilngWk;. 

Nkyjpf jftYf;fhf gpd;tUtdtw;wpD}lhf njhlh;G nfhs;sTk;.

njhiyNgrp: +9411 2441429/+9411 2435127
njhiyefy;: +9411 2430277

,izajsk;: www.dgshipping.gov.lk
kpd;dQ;ry;: dmsmos@sltnet.lk

cah; ePjpkd;w khh;\y; 



நம் நாட்�ன் 13வது அர�யல் 
�ருத்தம் 1987க�ல் ஏற்பட்டது. அது 
நமது முழு நாட்�ற்கும் ெசாந்தமானது. 
த�ழர்கள் அதைன �ரும்�க் ேகட்ட-
து�ல்ைல, அரசு அதைன �ரும்�க் 
ெகாடுக்கவு�ல்ைல என்பைத நாம் 
எல்ேலாரும் அ�ந்து ைவத்�ருக்க 
ேவண்டும் என மட்டக்களப்பு மாநகர 
முதல்வர் �.சரவணபவன் ெத��த்-
தார்

13வது அர�யல் �ருத்தம் ெதாடர்-
பாகவும், நாட்�ன் �ைல ெதாடர்பாக-
வும் அவரது கருத்துக்கைள வாசகர்க-
ளுடன் ப�ர்ந்து ெகாண்டார். 

13வது அர�யல் �ருத்தத்�ன் உள்-
ளடக்கம் மாகாண சைபகள் ஆட்� 
முைறயாகும்.

நமது நாட்�ல் 9 மாகாணங்களும் 
25 மாவட்டங்களும் காணப்படு�ன்-
றன. அந்தந்த மாகாண மக்கள் தமது 
�ர���கைள அர�யலைமப்�ல் 
கூறப்பட்டவாறு ெத�வு ெசய்து தத்-
தமது மாகாணங்க�வுள்ள வளங்-
கைள முதன்ைமப்படுத்�யும், குைற-
பாடுகைள கைளந்தும் அதைன 
அ��ருத்� ெசய்வதற்கு இந்த மாகா-
ணசைப அர�யல் அைமப்பு ெப�தும் 
உத� வரு�ன்றது என்ப�ல் யாருேம 
தவறுகாணமு�யாது

இந்த மாகாண சைப முைறைம 
இந்�ய அர�னால் இலங்ைக அரசாங்-
கத்�னூடாக ��க்கப்பட்டெதான்று 
என்பேத யதார்த்தம். இலங்ைக�ல் 
புைரேயா�ப்ேபா�ருக்கும் வரு�ன்ற 
இனப்�ரச்�ைனக்கு �ர்வாகேவ இது 
இந்�ய அர�னால் ��க்கப்பட்-
டது. ஆனால், அது வடக்கு, �ழக்கு 
மக்களுக்காக மட்டும் ஏற்படுத்தப்ப-
ட�ல்ைல என்ற கருத்ைத �ங்கள 
மக்கள் மத்��ல் அவர்களது அர�யல் 
முன்ேனா�களால் முன்ைவக்கப்பட்-
டன. அவர்கள் அைதச் ெசய்யா�ட்-
டால் அந்த ேநரத்�ல் �ங்கள மக்க-
�ன் மத்��ல் இருந்த உணர்வுகள் 
ேவேறார் வ��ல் பூதாகரம் எடுத்�ருக்-
கும். இதுதான் �ஜம்.

ஆரம்பத்�ல் வடக்குக் �ழக்கு மாகா-

ணங்கள் ஒன்றாக இைணக்கப்பட்�ருந்-
தன. அது அப்ேபா�ருந்த ஜனா�ப� 
ேஜ.ஆ�னால் �ேசட வர்த்தமா� அ�-
�த்தல் மூலம் ஒன்�ைணக்கப்பட்டன. 
இரு தசாப்தங்களுக்குப் �றகு ேஜ.�.
��னர் 2006ல் அவ் இைணப்புக்கு 
எ�ராக வழக்ைகத்தாக்கல் ெசய்ததன் 
பலனாக அைவ த�த்த�யாக ��க்-
கப்பட்டன. 

இ��ருந்து ஒன்ைற �ளங்�க் 
ெகாள்ள மு�யும். இந்த இைணப்�-
னூடாக அக் கட்� மட்டுமல்ல இன்னும் 
�ல கட்�களும் சந்ேதாசப்பட�ல்ைல.

இைத இன்ெனாருவைக�ல் பார்க்-
கப் ேபானால் இந்த நாடு பல சமூ-
கங்கைளயும், இனங்கைளயும், 
மதங்கைளயும், ெமா�கைளயும் 
ெகாண்�ருக்�ன்ற நாடு. ஆைகயால் 
இந்த நாடு சமத்துவம் ெகாண்டதான 
ஒரு அர�யல் நைடமுைறைய ெகாண்-
�ருக்க ேவண்டும். 

த� ஒரு இனம் தனது ெபரும்-
பான்ைம பலத்ைதக் காட்� மற்ற 
இனங்க�ல் சுதந்�ரத்�ல் தைல�டு-
வேதா, அல்லது அைவக�ன் வரப்-
�ரசாதங்கைள தடுப்பேதா, அல்லது 
அவர்கைள அல்லது அைவகைள ஓரம் 

கட்� நடப்பேதா முைற-
ைமயாகாது. நாங்கள், 
இப்ெபாழுது 74 வருட-
மாக எமது நாட்�ன் சுதந்-
�ர �னத்ைத ெகாண்டா-
�க் ெகாண்�ருக்�ேறாம். 
இ�ேமலும் ெகாண்-
டாடுேவாம் அ�ல் மாற்-
ற�ல்ைல. ஆனால் 
�றுபான்ைம�னங்கள் 
உண்ைமயான ”சுதந்-
�ர உணர்ேவாடு” இருக்-
�ன்றனவா என்பைத 
நாம் எண்�ப்பார்க்க 
ேவண்டும். சுதந்�ரம் 

என்பது
ஒருவரது அ�லாைசகைள ஒரு 

நாட்�ன் சட்ட வைரயைறக்கள் �ன்று 
அனுப�ப்பதற்கான உ�ைம? அப்ப� 
இருந்�ருந்தால் நாட்�ல் உள்நாட்டுப் 
ேபார் ேதான்��ருக்காது. பல்லா�ரக் 
கணக்காேனார் அ�யாயமாக இறந்-
�ருக்கத் ேதைவ�ல்ைல, பல ம�த 
உ�ர்கள் �ைறச்சாைல�ல் வா�க் 
ெகாண்�ருக்�ன்றன,

பல ெதா�லாளர்கள் ஒட்�ய 
வ�ேறாடு, ஒட்ைட �ட்�ல் வாழ்ந்து 
ெகாண்�ருக்�றார்கள். இப்ப� எத்த-
ைனேயா ெசால்லலாம். ஆைகயால் 
சுதந்�ரம் என்பது ெபயரள�ல் அரங்-
ேகறு�றது என்பைத ஏற்றுக்ெகாள்ளத்-
தான் ேவண்டும்

இலங்ைகத் த�ழர்களுக்கும் பாரத 
நாட்டுக்கும் ஒரு பா�ய ெதாடர்பு 
ெதான்று ெதாட்டு இருந்து வரு�றது. 
இதைன ”ெதாப்புள் ெகா� உறெவன” 
பல அ�ஞர்கள் கூறுவார்கள், அது 
அர�யல், கலாச்சாரம், ஆன்�கம் என 
��ந்து ெசல்�ன்றது. இங்ேக த�ழர்-
களுக்கு ஏதாவது இக்கட்டு ேநர்ந்தால் 
இந்�யாவுக்கு வ�க்கும்.

அங்ேக த�ழ்நாட்டுக்கு ேநாவு ஏற்-

பட்டால் இலங்ைகத் த�ழர்களுக்கு 
முகம் வாடும். இதுதான் அந்த உற�ன் 
மகத்துவம்.

இலங்ைகத் த�ழர்கைள இலங்ைக 
அரசு வாட்� வைதக்�றது என்பைத 
இந்�யா நன்றாக உணர்ந்�ருந்தது. 
த�ழ் இைளஞர்கள் ஆயுதம் ஏந்� அர-
சுக்கு எ�ராக ேபாரா�யைத இந்�யா 
கண் இைமக்காமல் பார்த்துக் ெகாண்-
�ருந்தது. அதன் �ைளவாக, த�ழ் 
மக்கைள அந்த இன்ன��ருந்து 
காப்பாற்றுவதற்காகேவ 13 வது அர-
�யலைமப்புத் �ருத்தத்ைத இலங்ைக 
அரசுக் கூடாக முன்ைவத்தது.

இது இரு நாடுகளும் ெசய்து 
ெகாண்ட ஒரு உலகளா�ய ஒப்பந்-
தம், இதைன மாற்றுவேதா, அல்லது 
�க்குவேதா ஒரு மு�யாத கா�யம். 
அதைன மாற்றுவதா�ன் சம்பந்த-
பட்ட இரு நாடுகளும் ஒன்று ேசர்ந்து, 
�ண்டும் ஒரு ஒப்பந்தம் ெசய்வ�னூ-
டாகேவ அதைன மாற்ற மு�யும். இது 

�ைறேவறக் கூ�ய கா�யமா? என்று 
�ந்�த்து பார்ப்பது இங்கு ெபாருத்தமா-
னது. த�ழர்க�ன் நலன்களுக்காக 

ஏற்படுத்�ய ஒரு உலகளா�ய ஒப்பந்-
தத்ைத இந்�யா ஒரு ேபாதும் ைகக-
ழு��டாது. இது �ல ேபருக்கு பு�ய-
�ல்ைல.

13வது �ருத்தத்ைத எ�ர்க்�ேறாம் 
என்பவர்கள் ஏன் எ�ர்க்�ேறாம் என்ப-
தற்கு �ைட ேதட ேவண்டும். இ�ேம-
லும் த�ழ் ஈழம் என்ற ேகாசத்�ற்குள் 
த�ழர்கள் அ�ைமயா��டக் கூடாது. 
மு�யக் கூ�யைத முன்ைவத்து அதற்-
கான காய்கைள முன்னகர்த்� எங்க-
ளது அ�லாைசகைள ெவல்வேத புத்� 
சா�த்தனம். 13 வது �ருத்தம் எமக்கு 
�ைடத்த �ர்�ன் முதற்புள்�. அ��-
ருந்ேத �ர்வு ��வாக்கப்பட ேவண்டும். 
எல்லா �டயங்கைளயும் நான் �றந்து 
ெகாட்��ட முயாது.

முத�ல் த�ழர்களுக்குள்ேள 
ஒற்றுைம இருக்க ேவண்டும். கடந்த 
காலங்க�ல் த�ழர்களுக்கு எ�ரான 
ெசயற்பாடுகள் வந்தேபாது பாரா-
ளுமன்றத்�ல் ைகயுயர்த்� ”ஆமா” 

ேபாட்டவர்கைள நாம் இந்த காலகட்டத்-
�ல் எண்�ப் பார்ப்பது ெபாருத்தமா-
னது. நம் எ�ர்கால சந்த��னருக்கு 

நாம் நல்லைத ேத�ைவப்ேபாம். ஒரு 
�ல�ன் குத்தல்பாட்டுக்கு குத்தலாட்டம் 
ேபாடுவைதயும் ெகா�ப் ��ப்பைத-
யும் நம்மவர்கள் �றுத்�க் ெகாள்ள 
ேவண்டும்

அர�யல்வா�கள் தங்க�ன் ஆதா-
யங்களுக்காக ஆட்�ப்பைடப்பது ஒரு 
நாக�கமான அர�யலாகாது. அர�-
ய�ல் மூத்தவர்கள் இதற்கு துைண 
ேபாகக் கூடாது. ெதாப்� யாருக்கு 
அளவாக இருக்�றேதா அவர்கள் 
அதைன ேபாட்டுக் ெகாள்ளலாம் 
பு�ய அர�யலைமப்ைப உருவாக்கப் 
ேபாவதாக அரசு பலகாலமாகப் ேப�க் 
ெகாண்�ருக்�றது அது கறுப்பா? 
�வப்பா என யாருக்கும் ெத�யாது. 
அதற்கு முன்பு, நாம் நமது கருத்ைத 

ெவ��டுவது ெபாருத்தமாகாது. எது 
எப்ப��ருந்தாலும் இந்�யா இந்த�ட-
யத்�ல் 13 வது �ருத்தத்ைத �ட்டுக் 
ெகாடுக்கமாட்டாது. 

அது தான் ெபற்ெறடுத்த குழந்-
ைதைய தானாக கு�ேதாண்�ப் 
புைதக்கப் ேபாவ�ல்ைல. 

�வசாயமும் அறுவைடயும்
”காலத்ேத ப�ர் ெசய்” என்பது ஒரு 

ஔைவயா�ன் பழெமா�, காலத்-
�ல் ப�ர் ெசய்ய உரம் �ைடக்க�ல்-
ைலேய. �ழக்கு மாகாணத்�ல் ெநல் 
அறுவைட பா�ய �ழ்ச்�ைய சந்�த்-
துள்ளது. அதன் �ழ்ச்� 60- முதல் 70 
��தம் எனக் கூறலாம்.

ஒரு �டயத்ைத ெதாடங்குமுன், 
பல அ�ஞர்களதும், அனுபவசா�-
க�னதும் அேலாசைன ெபறப்பட்�-
ருக்க ேவண்டும். ெநல் �ைதத்தும், 
அறுவைட வந்தும் உரம் வர�ல்ைல 
எப்ப�, ெநல்�ைளச்சல் ச�யாக 
வரும். �வசா�கள் நட்டாற்�ல் தள்� 
�டப்பட்டுள்ளனர். 

அதனால் அர�ன் உற்பத்�யும் 
ெபாருளாதாரமும் பா�ய �ழ்ச்� கண்-
�ருக்�றது என்பைத அரசு உணர 
ேவண்டும். அரசு, �ர்வாகத்�ல் உறு�-
யாக�ல்ைல.

அரசு ெபாதுவாக உள்ளுராட்�ச் சட்-
டங்க�ேலா சைபக�ேலா ைகைவப்-
பது குைறவு.

ஆனால் �ழக்கு மாகாணம் ஒரு 
த�வைக. இது ஒரு ெவட்கக் ேகடான 
�டயம்.

காைல�ல் ஒருவர் மாநகர 
சைப�ன் ஆைணயாளராக ெபாறுப்-
ேபற்�றார் �ற்பக�ல், காைல�ல் பத-
�ேயற்றவர் �க்கப்படு�றார். �ய�ப்-
புக்கும், �க்கலுக்கும் �ழக்கு மாகாண 
ஆளுநேர காரணம். இவ்�ரண்டு அ�-
வுறுத்தல்கைளயும் அவேர வழங்��-
ருந்தார்.
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நாட்�ல் ஏற்பட்டுள்ள ெபாருளா-
தார ெநருக்க�, சைமயல் எ�-

வாயு�ல் ெதாடங்� �ன்ெவட்டு வைர 
வந்�ருக்�றது. எ�ெபாருட்கைள �ரப்-
புவதற்கு �ண்ட ேநரம், �ண்ட வ�-
ைச�ல் காத்�ருக்க ேவண்�யுள்ளது. 
அத்�யாவ�யப் ெபாருட்கள் உட்பட 
அைனத்துப் ெபாருட்க�ன் �ைலயும் 
கட்டுப்பாடற்று �ற்கப்படு�ன்றன. 
ெபாதுவாகேவ கட்டுப்பாடற்ற சந்ைத 
அல்லது கட்டுப்பாடற்ற �ைல உருவா� 
�ட்டது. அடுத்து என்ன நடக்கும் என்று 
யாருக்கும் ெத�யாது. 

இைதப்பற்�ப் ேப�க் ெகாண்�ருந்த-
ேபாது - 

“ஐம்பது ஆண்டுகாலத் தவறுக்-
குத்தான் இப்ெபாழுது கூட்டுத் தண்ட-
ைனைய அனுப�த்துக் ெகாண்�ருக்-
�ேறாம். ஆனாலும் இைத �ளங்�க் 
ெகாள்ள யாருேம தயா�ல்ைல. இது 
ஏேதா இப்ேபாதுதான் ஏற்பட்ட �ரச்-
�ைன என்றும் பு�யெதாரு ெநருக்-
க� என்றும் எண்ணு�றார்கள். கடந்த 
ஐம்பது ஆண்டுகளாக எல்ேலாரும் 
�ட்ட தவறுக�ன் ெவ�ப்பாடுதான் 
இது” என்று ெசால்�க் கவைலப்பட்டார் 
ேதாழர் ஒருவர். 

அது என்ன “ஐம்பது ஆண்டுத் 
தவறு?” என்று �ங்கள் ேகட்கலாம். 

நானும் அப்ப�த்தான் ேகட்ேடன். 
1970 களுக்குப் �ந்�ய காலப்பகு�-

ையேய ேதாழர் கு�ப்�ட்டார். 
“1970 இன் முற்பகு��ல் ேஜ.�.

��ன் �ளர்ச்� ெதாடங்�யது. அ�ேல 
இைளய தைலமுைற�னர் ஆ�ரக்க-
ணக்�ல் ேபாராட்டக்களத்�ேல கு�த்த-
னர். அவர்கைள அடக்குவதற்ெகன்று 
அரச பைட எந்�ரம் ெபருப்�க்கப்பட்-
டது. முப்பைடகளுக்குமான ஆட்ேசர்ப்-
புத் ெதாடக்கம் �� ஒதுக்�டு வைர ேதச 
வளம் ெபருவா�யாக ெசலவ�க்கப்பட்-
டது. 

அ�ல் ெதாடங்�ய �ர�வு இது” 
என்றார் ேதாழர். 

உண்ைமதான். 
1970 க�ன் ெதாடக்கத்��ருந்து 

கடந்த ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கும் ேமல், 
நாடு அர�யல் ெகாந்த�ப்புகளால் 
அைலக்க�க்கப்பட்டது. அ�ந்தது. அர-
�யல் ெபாரு�ல் �ளக்குவதானால் 
உள்நாட்டு ெநருக்க�யால் �ர�ந்தது. 

அதற்கு முன், நானூறு ஆண்டுக-
ளுக்கு ேமலாக அந்�யரால் சுரண்டப்-
பட்ட நாடு இது. 

சுதந்�ரம் ெபற்ற 20 ஆண்டுகளுக்-
குள்ேளேய ெதாடங்�ய அர�யற் ெகாந்-
த�ப்பும் ெநருக்க�யும் 50 ஆண்டுக-
ளுக்கும் ேமலும் ��த்தது என்றால் 

�ைளவு எப்���ருக்கும்?
ஒரு நாட்�ன் வளர்ச்�க்கு மூன்று 

வளங்கள் அ�ப்பைடயானைவ. 
ஒன்று அதனுைடய இயற்ைக வளங்-

கள். 
இரண்டாவது ம�த வளம். அ�லும் 

கு�ப்பாக இைளய தைலமுைற�ன் 
ஆற்றல். 

அவர்கேள �ந்தைனத் �ற�லும் 
ஆற்றச் �றப்�லும் உைழக்கும் சக்�-
யாக முன்�ற்ேபார். 

மூன்றாவது �� மற்றும் அதன் 
ெசாத்து. 

ஆனால் நாட்�ல் ெதாடர்ச்�யாக 
நடந்த அர�யல் ெநருக்க�களாலும் 
ேபாராட்டங்களாலும் ேபாராலும் ெபரும-
ளவு இைளய தைலமுைற�ன் ஆற்றல் 
50 ஆண்டுகளாக நாட்�ன் வளர்ச்�க்-
குக் �ைடக்கேவ இல்ைல. அவ்வளவும் 
�ைதக்கப்பட்டன. அல்லது �ணா�ன.

பாருங்கள், 1970 க�ல் லட்சம் 
வைரயான �ங்கள இைளஞர்கள் 
ேஜ.�.��ல் இைணந்து ேபாராட்டத்-
�ல் ஈடுபட்டனர். இவர்கைள அடக்-
குவதற்காக அரசும் பைடகளுக்கு 
ஆட்கைளத் �ரட்�யது. ��ையயும் 
ெசலவ�த்தது. இறு��ல் பல்லா�ரக்க-
ணக்காேனா�ன் (அவ்வளவும் இைளய 
தைலமுைற�னர்) உ�ர்ப்ப�ேயாடு 
அந்தப் ேபாராட்டம் நசுக்கப்பட்டது. 

ேஜ.�.�ைய ஒடுக்�யதாக அரசு 
கரு�னாலும் நாட்�ற்கு அது பல 
வைகயான இழப்ைபேய ெகாடுத்தது.

அது அன்ைறய இலங்ைகக்குப் 
ெப�ய சுைமேய. ெப�ய ெநருக்க�ேய. 
ெப�ய இழப்ேப. 

�றகு த�ழ் இைளஞர்க�ன் ேபாராட்-
டம் எழுச்�யைடந்தேபாது அ�லும் பல 
லட்சக் கணக்காேனா�ன் ஆற்றலும் 
�றனும் நாட்�ன் ேத�ய உற்பத்�க்ேகா 
வளர்ச்�க்ேகா �ட்டாமற் ேபானது. 

மறுவளத்�ல் அந்தப் ேபாராட்டத்ைத 
ஒடுக்குவதற்காக அரசும் பைடகைளப் 
ெபருக்�யது. இதனாலும் ெப�யெதாரு 
இைளய தரப்�ன் ஆற்றல் ேத�ய உற்-
பத்�க்குக் �ைடக்காமல் ேபானது. 

இந்தப் ேபாராட்டம் 40 ஆண்டுக-
ளுக்கு ேமலாக ��த்தது. இந்த நாற்பது 
ஆண்டுக�லும் 30 லட்சத்துக்கும் அ�-
கமாேனா�ன் ஆற்றல் �ண�க்கப்பட்-
டது. ெசாத்துகள், உடைமகள், இயற்ைக 
வளங்கள் எல்லாம் அ�க்கப்பட்டன. 

லட்சக்கணக்காேனார் ப�யா�னர். 
ெபருமளவு �� பாதுகாப்புக்ெகன ஒதுக்-
கப்பட்டது. ஒவ்ெவாரு வரவு ெசலவுத்-
�ட்டத்�லும் பாதுகாப்புத்துைறக்ெகன 
ஒதுக்கப்பட்ட ��ைய கணக்�ட்டுப் 
பார்த்துக் ெகாள்ளலாம். பல்லா�ரக்க-
ணக்காேனார் நாட்ைட �ட்ேட ெபயர்ந்-
தனர். 

இெதல்லாம் நாட்டுக்கு ஏற்பட்ட ேப�-
ழப்பன்� ேவெறன்ன?

“அரைசக் காப்பாற்றுவதற்காக 
அதாவது நாட்ைடக் காப்பாற்றுவதற்-
காக ேத�ய பாதுகாப்புக்ெகன இப்ப-
�த்தாேன எந்த அரசும் ெசயற்படும். 
இது த�ர்க்க மு�யாததல்லவா?” எனச் 
�லர் ேகள்� எழுப்பலாம். 

ேத�ய பாதுகாப்பு அவ�யம்தான். 
அந்தத் ேத�ய பாதுகாப்பு எந்த அ�ப்ப-
ைட�லானது என்ற பு�தல் அவ�யம். 
அதுவும் இலங்ைக ேபான்ற வ�ய – 
��ய நாட்டுக்கு? 

உல�ல் வளம் ெகா�க்கும் நாடு-
க�ல் ஒன்றாக �ளங்கும் சு�ற்சர்-
லாந்து ேத�ய பாதுகாப்புக்கு எவ்வளவு 
முக்�யத்துவம் அ�க்�றது, எவ்வளவு 
��ைய ஒதுக்கு�றது? இைதப்ேபால 
ெபரும் �லப்பரப்ைபக் ெகாண்ட அவுஸ்-
�ேர�யா தன்னுைடய ேத�ய பாதுகாப்-
புக்கு என எவ்வளவு ��ையயும் வளத்-
ைதயும் ஒதுக்கு�றது என்று அவர்கள் 
பு�ந்து ெகாள்ள ேவண்டும்.

ஒரு நாட்டுக்கு ேத�ய பாதுகாப்பு 
இரண்டு வைக�ல் ஏற்படுவதுண்டு. 
ஒன்று ெவ�த் தரப்�னால். மற்றது 
உள்நாட்�ல் உண்டாகும் முரண்களால்.

ெவற்�கரமான ராஜதந்�ர அணுகு-
முைறகளால் ெவ�த்தரப்�ன் மூலம் 
உண்டாகும் அபாயங்கைளத் த�ர்ப்-
பேத �றந்த வ�. அைதேய இன்ைறய 
உலகு ெசய்து வரு�றது. 

உள்நாட்டு ெநருக்க� என்பது ெமா�, 
மத, �ற, இன, �ரேதச ��யாக உண்டா-
கும் முரண்களால் உருவாகுவது. 

அதாவது உள்நாட்டு ெநருக்க�-
ெயன்பது உள்�ருந்து ெகால்லும் 
ேநாயாகும். 

அதற்கு உ�ய மருந்ைதக் கண்டு 
ேநாையக் குணப்படுத்த�ல்ைல 
என்றால் அது நாட்ைடேய அ�த்து 
�டும். 

உ�ய மருந்ெதன்பது அ�காரத்ைதப் 
பயன்படுத்� அடக்குவதல்ல. ப�லாக 
ஜனநாயகம், பன்ைமத்துவம், பல்�-
னத்தன்ைம, சமத்துவம் ேபான்றவற்று 
இடம�ப்பதன் மூலம் �ர்ெசய்வது. 

இைதச் ெசய்யத் தவ�யதன் 

�ைளேவ இன்ைறய ெநருக்க� �ைல. 
இப்ெபாழுது கூட யாரும் உள்நாட்டு 
ெநருக்க�க்கு உ�ய மருந்ெதன்பது 
ஜனநாயகம், பன்ைமத்துவம், பல்�-
னத்தன்ைம, சமத்துவம் ேபான்றவற்று 
இடம�ப்பதன் மூலம் �ர்ெசய்வேதயா-
கும் என்று ஏற்கத் தயா�ல்ைல. 

ப�லாக பைடகைளயும் அ�காரத்-
ைதயுேம நம்பு�றார்கள். இது ஒருவ-
ைகயான உளேநாயாகும். இத்தைகய 
உளேநாய்க்கு அ��ய�ல் மருத்து-
வம் �ைடயாது. ஏெனன்றால் மரபுத் 

ெதாடர்ச்� ேபால இலங்ைக�ல் கடந்த 
ஐம்பது ஆண்டாக ஆட்���ருந்த 
அத்தைன அரசுகளும் இந்த வ�முைற-
ையத்தான் �ன்பற்�ன. 

இந்த வ�முைற�ன் மூலேம உள்-
நாட்டு ெநருக்க� கட்டுப்படுத்தப்பட்டு 
வந்தது. 

கவ�க்கவும், கட்டுப்படுத்தப்பட்டு 
வந்தேத த�ர, �ர்க்கப்பட�ல்ைல. 

அப்ப�த் �ர்க்கப்பட்�ருந்தால் இன்று 
இந்தப் ெபாருளாதார ெநருக்க� ஏற்பட்-
�ருக்கவும் மாட்டாது. த�ர, இன்னும் 
ெதாடர்�ன்ற இனப்�ரச்�ைன, அது 
ெதாடர்பான அர�யல் ெநருக்க�கள், 
ம�த உ�ைம �வகாரங்கள், ெவ�-
யுலக அழுத்தங்கள் ேபான்றைவ 
எைவயும் இருந்�ராது. 

இைத இன்ெனாரு ேகாணத்�லும் 
பார்க்கலாம். இன்று நாடு முழுவ�லும் 
வளர்ந்து ெபரு��ருப்பைவ ேகா�ல்-
கள், ேதவாலயங்கள், பள்�வாசல்-
கள், �காைரகள் என்ற மதவ�பாட்�-
டங்கள். 

ஆனால், அந்தளவுக்கு மக்க�டம் 
ஆன்�கமும் அது உண்டாக்கும் மானுட 
ேநயமும் ம�தப் பண்பும் ெபரு��-
ருக்�றதா? குைறந்த பட்சம் அயலவரு-

டன், அடுத்த சமூகத்�னருடன் ேநசமாக 
இருக்கக் கூ�ய அளவுக்கு உளப்பண்-
பாடு உருவா�யுள்ளதா?

அது �கழ�ல்ைல என்றால் 
அதனால் பயெனன்ன? வடக்குக் �ழக்-
�ல் ேபாருக்குப் �ன்னர் ெபரு�க் �டப்-
பைவ ேகா�ல்களும் பைடமுகாம்க-
ளும்தான். 

இைவ இரண்டும் ேத�ய உற்பத்�க்கு 
எந்தப் பயைனயும் �ைள�ப்பன-
வல்ல. 

ேவண்டுமானால் �ங்கள் எந்தத் 

ேத�ய ெநடுஞ்சாைல�லாவது ெசல்-
லும்ேபாது ஒரு தடைவ கணக்�ட்டுப் 
பார்த்துக் ெகாள்ளுங்கள். எத்தைன 
மதச் �ன்னங்கள் ெபரு�க் �டக்�ன்-
றன. 

எத்தைன பைடமுகாம்கள் ெபரு�-
யுள்ளன என்று. அந்தளவுக்கு உற்பத்� 
ஆைலகளும் ெதா�ல் ைமயங்களும் 
உள்ளனவா எனவும் கணக்�ட்டுப் 
பாருங்கள். 

அப்ெபாழுதுதான் யதார்த்தம் என்ன 
என்று �ளங்கும்.

ேத�ய உற்பத்�ையக் கவனம் ெகாள்-
வதற்குப் ப�லாக ேத�ய வளத்ைதச் 
�ைதக்கும் �ைல�ல் நாட்ைட ைவத்�-
ருந்தால் ெநருக்க�கள் வரவரக் கூடுேம 
த�ரக் குைறயாது. 

இைதப் பு�ந்து ெகாள்ள மறுக்கும் 
அர�யற் தரப்�னைர நாேம ெதாடர்ந்-
தும் ஆட்��ல் அமர்த்� வந்�ருக்�-
ேறாம்.

ஆகேவ நாேம நம்முைடய ெநருக்க-
�களுக்குக் காரணமாக இருக்�ேறாம். 

இன்றும் இன��யாக �ளவு பட்டுத்-
தான் �டக்�ேறாம். ஒருவருவைடய 
முகத்ைத ஒருவர் �ேநகமாகப் பார்க்க 
மு�யாமலும் ஒருவருைடய உளத்ைத 

ஒருவர் உளமார ேந�க்க மு�யாமலும்-
தான் இருக்�ேறாம். 

ப�லாக ஒவ்ெவாருவரும் மறுத-
ரப்ைப குற்றம் சுமத்�க் ெகாண்ேட�-
ருக்�ேறாம்.

ஆனால், எல்ேலாருக்கும் �ன்ெவட்டு 
ஒேர �தமாகேவ �கழ்�றது. ஒேர �த-
மாகேவ ெபாருட்க�ன் �ைல ஏறு�-
றது. ஒேர �தமாகேவ ெபாருளாதார 
ெநருக்க� ஏற்படு�றது. 

முன்பு ேபார்க்காலத்�ல் உ�ர்ப்ப� 
�கழ்ந்ததும் அப்ப�த்தான். மரணம் 
அத்தைன சமூகத்�ன�டத்�லும் நாட்�-
யமா�யது. 

நாேடா �ேடா முத�ல் அைம�ையக் 
காண ேவண்டும். அடுத்துப் ெபாரு-
ளாதார முன்ேனற்றத்ைத உருவாக்க 
ேவண்டும். அதற்கான வ�கைளத் ேதட 
ேவண்டும். 

இதற்குத் �ர்க்க த�சனமும் �ரா�-
யும் �ட�த்தமும் மன��வும் உள்ள 
தைலவர்கள் ேவண்டும். 

அவர்களால்தான் �ரந்தரத் �ர்ைவக் 
காண மு�யும். 

மற்றயவர்கள் காய்ச்சலுக்குப் 
பனேடால் பா�ப்பைதப்ேபாலத் தற்கா-
�கத் �ர்ைவேய தருவார்கள். 

அது ேநாைய – �ரச்�ைனைய – 
முற்றாகக் குணமாக்காது. 

நமக்குத் ேதைவ அைனத்துச் சமூ-
கத்�னைரயும் தன் ஆளுைமயாலும் 
அன்�னாலும் ஆகர்�க்கக் கூ�ய 
ஒரு தைலைமேய. அந்தத் தைலைம-
�ன் மூலேம அத்தைன ெநருக்க�க-
ளுக்குமான �ர்வு �ட்டும். அத்தைகய 
தைலைமைய உருவாக்குவது ேவறு 
யாருமல்ல. நாேமதான். 

அதற்கு நாம் முத�ல் தயாராக 
ேவண்டும். இனம், மதம், ெமா�, �ர-
ேதசம் என்ற எல்ைலகைளக் கடந்த �ந்-
தைனயும் மனமும் நமக்கு ேவண்டும். 
அது ஒன்ேற நம்முைடய ெநருக்க�க�-
�ருந்து நம்ைம �டு�க்கும். அது �க-
ழ�ல்ைல என்றால் இன்னும் இன்னும் 
இந்த ெநருக்க� கூடுேம த�ரக் 
குைறயாது. 

இது வரலாற்று உண்ைமயாகும்.
�லர் ெசால்லக் கூடும் ஆட்� 

மா�னால் எல்லாேம ச�யா� �டும் 
என்று. எ�ர்க்கட்�கள் அப்ப�த்தான் 
ெசால்�க் ெகாள்�ன்றன. அவர்களும் 
ஒன்ைறப் பு�ந்து ெகாள்ள ேவண்டும். 
முன்னர் ஆட்� நடத்�யவர்கள் தாங்கள் 
என்பைத. 

ஏெனன்றால் இது 50 ஆண்டுகாலத் 
தவறு.

இன்ைறய ெநருக்கடி - 50 ஆண்டுகாலத் தவறின் விைளவு

13ஆம் திருத்தத்ைத தமிழர்கள் 
விரும்பிக் ேகட்கவில்ைல

மட்டு. மாநகர முதல்வர் 
தி.சரவணபவன் கூறுகிறார்

எஸ்.எஸ்.தவபாலன்

கருணாகரன்



இலங்கைப் ப�ொருளொதொரம் பதொடர்பில் 
சர்்வததச நிதிநிறு்வனஙகைள் ப்வளியிடட 
மிகைப்பிந்திய அறிக்கையொகை இத்னக 
பகைொள்ள முடியும். தகைொவிட ப�ருந்பதொற்-
றின் மத்தியில் இலங்கைப் ப�ொருளொதொரம் 
ப்வளிநொடடு அதிர்ச்சிகைளுககு ஆளொகை்வல்ல 
அதி கூடிய அ�ொய நி்லயில் இருப்�தொகை 
அந்த அறிக்கையின் அறிமுகைம் கூறுகிறது.   

2019 இல் இடம்ப�ற்ற ஈஸடர் ஞொயிறு 

�யஙகைர்வொதத் தொககுதல் மற்றும் 
2019இல் ஆடசி மொற்றத்்தத் 
பதொடர்ந்து பகைொண்டு்வரப்�டட 
்வரிப்வடடுகைள் உள்ளிடட முககிய 
ப�ொருளொதொரக பகைொள்்கை மொற்றங-
கைளொல் இலங்கையின் ப்வளிநொடடு 
பசொத்து ஒதுககுகைளின் த�ொதொத தன்-
்மயும் அரசொஙகைத்தின் ப�ொதுப் -
�டுகைட்னப் த�ணிச்பசல்ல 
முடியொத தன்்மயும் அதிகைரித்துச் 
பசன்றதொகை அறிக்கை சுடடிக கைொட-
டுகிறது.   

2020 மற்றும் 2021கைளில் அரசொங-
கைத்தின் ்வரவு பசலவுத்திடடத் துண்-
டுவிழும் பதொ்கை பமொத்த உள்-
நொடடு உற்�த்தியின் 10 சதவீதத்்த 
விட அதிகைமொகைக கைொணப்�டடது. 
2019இல் புதிய அரசொஙகைத்தொல் 
அறிமுகைப்�டுத்த�டட ்வரிககு-
்றப்புகைளும் பகைொள்்ள தநொய் 
கைொரணமொகை ்வரி்வருமொனச் தசகைரிப்-
பில் ஏற்�டட பதொய்வுநி்லயும் 
தநொய்த்பதொற்்றக கைடடுப்�டுத்த-
வும் மககைளின் ்வொழ்வொதொரத்்தப் 
�ொதுகைொககை எடுககைப்�டட நட்வடிக்கைகைளும் 
துண்டுவிழும் பதொ்கை அதிகைரித்துச் பசல்லக 
கைொரணமொனதொகை அது கூறுகிறது.   

அரசொஙகைத்தின் பசலவுகை்ள ஈடுபசய்ய 
ப்வளிநொடடுக கைடன்கை்ளப் ப�ற முடியொத 
நி்லயில் மத்திய்வஙகி �ணத்்த அச்சிடடு 

்வழஙகு்வதன் மூலம் தநரடியொகை அரசொஙகைத்-
தின் பசலவுகை்ள ஈடுபசய்ய முயற்சித்தது. 
2019 இல் பமொத்த உள்நொடடு உற்�த்தியின் 
94 சதவீதமொகைக கைொணப்�டட ப�ொதுப்�டுகை -
டன்கைள் 2021இல் 119 சதவீதமொகை அதிகைரித்-
தன. அரசொஙகைத்தின் ப�ரியளவிலொன ப்வளி -
நொடடு நொணய ்வடிவிலொன கைடன் தச்்வக 
பகைொடுப்�னவுகைளும் பசன்மதி நிலு்்வயின் 
ந்டமு்றககைணககுப் �ற்றொககு்ற நி்ல -
்மகைளும் ஒன்றி்ணந்து நொடடில் அந்நியச் 
பசலொ்வணிப் (படொலர்) �ற்றொககு்ற்ய 
தமொசம்டயச் பசய்தன.   

இதன் கைொரணமொகை இலங்கையில் 
படொலரின் வி்ல இலங்கை ரூ�ொவில் சடுதி-
யொகை அதிகைரித்துச் பசன்றது. இத்னயடுத்து 
கைடந்த 2021 ஏப்ரல் மொதம் முதல் இலங்கை-
யின் உத்திதயொகைபூர்்வ நொணயமொற்று வீதம் 
அபமரிககை படொலருடன் (pegged) இ்ணக -
கைப்�டடது. இலங்கைப் ப�ொருளொதொரத்-
தின் எதிர்கைொல முன்தனொககிய த�ொககு நொடு 
எதிர்தநொககும் �ொரிய கைடன் சு்மயினொ-
லும் பதொடர்ச்சியொகை அதிகைரித்துச் பசல்லும் 
்வரவு பசலவுத்திடடப் �ற்றொககு்ற மற்றும் 
பசன்மதி நிலு்்வப் �ற்றொககு்ற்ய நிதி-
யீடடம் பசய்ய த்வண்டிய தத்்வ என்�்வற்-
றொலும் தமொசமொகைப் �ொதிககைப்�டடுள்ளது.   

படொலர் �ற்றொககு்ற த�ரினப் ப�ொருளொ-
தொரச் சமநி்லயின்்ம, வியொ�ொர நம்�கைத்-

தன்்ம தமொசமொகைப் �ொதிககைப்�டடுள்ள்ம 
ஆகிய கைொரணஙகைளொல் ப�ொருளொதொர ்வளரச் -
சிச் சொத்தியஙகைள் கு்ற்வ்டந்துள்ளன.   

மத்திய ்வஙகியின் பதொடர்ச்சியொன �ண 
அச்சடிப்பு கைொரணமொகை 2022 ஜன்வரியில் 
நொடடின் �ணவீககை வீதம் 14 சதவீதமொகை அதி-
கைரித்துச் பசன்றுள்ளது. இதத இரட்டச் 
சதவீதத்தில் அது பதொடருபமன எதிர்வு 
கூறப்�டுகிறது. இது அரசொஙகைம் எதிர்�ொர்த்த 
�ணவீககை வீச்சொகிய 4-6 சதவீதத்்த விட 

மிகைவும் அதிகைமொகும். நிரம்�ல்�ககை மற்றும் 
தகைள்விப்�ககைக கைொரணிகைள் �ணவீககை அழுத் -
தஙகை்ள எற்�டுத்தியுள்ளதொகை சர்்வததச 
நொணய நிதியம் கூறுகிறது.   

்வரிப்வடடுகைள் மற்றும் இப்த�ொ்தய 
பகைொள்்கைகைள் பதொடரும் �டசத்தில் ்வர -
வுபசலவுத்திடடத் துண்டுவிழும் பதொ்கை 
2022 - 2026 கைொலப்�குதி ்வ்ர பதொடர்ந்து 
பசல்லும் என எதிர்வு கூறப்�டுகிறது.

(16ஆம் �ககைம் �ொர்ககை)
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சர்வதேச நாணய நிதியம் ேனது 
உறுப்பு நாடுகளுடன் நடத்தும்
்வருடாநே கலநதுரையாடலகளின் 

(Article IV Consultation) ஓர அஙகமாக 
இலஙரக அைசாஙகத்துடன் 25.02.2022 
அன்று நடத்திய கலநதுரையாடலகளின் 
பின்னைான நிரைத்வற்றுக்குழுவின் (IMF 
Executive Board) அறிக்ரகரய கடநே 
இைணடாம் திகதி வ்வளியிட்டிருநேது.

நம்பகரமான ப்பாருளாதார பகாள்க்ை  
வலியுறுத்தும சரவததச நாணைச்்ப

இப்போதைய நெருக்கடி நிதையில் இருந்து 
மீள்வைற்கோன ்வழி்கள பறறி ஒரு ்வழி்கோட்டதை 
உறுபபு ெோந்டோன்று்டனோன ்கைந்துதையோ்டல் என்்ற 
்வத்கயில் IMF நைளி்வோ்க முன் த்வத்திருககி்றது.
இ்ை ந்கோளத்க்கள பை்வறத்ற உளெோடடுப 
நபோருளியல் நிபுணர்களும் நைோ்டரந்து சுடடிக்கோடடி 
்வரு்வதையும் ெோம் நைோ்டரச்சியோ்க அ்வைோனிக்கைோம்

இைஙத்கப நபோருளோைோைத்தின் எதிர்கோை 
முன்்னோககிய ்போககு ெோடு எதிர்ெோககும் 
போரிய ்க்டன் சுதையினோலும் நைோ்டரச்சியோ்க 
அதி்கரித்துச் நசல்லும் ்வைவு நசைவுத்திட்ட
பற்றோககுத்ற ைறறும் நசன்ைதி நிலுத்வப
பற்றோககுத்றதய நிதியீட்டம் நசயய
்்வண்டிய ்ைத்வ என்ப்வற்றோலும்
்ைோசைோ்கப போதிக்கபபடடுளளது

முதலொ்வது, உக்ரனிலுள்ள ஜத�ொ-
ரிஜ்ஜிஹ (Zapornzszhia) அணுஉ்ல மீது 
ரஷயொவின் தொககுத்ல நிறுத்துமொறு 
உக்ரன் ப்வளியுறவு அ்மச்சர் ரஷயொ்்வ 
தகைொரியுள்ளொர். அது �ற்றிய தகை்வல்கை்ள 
அதிகைம் ப்வளியிடட உக்ரன் ப்வளியுறவு 
அ்மச்சு, பசர்தணொபில் அணுஉ்ல்ய 
விட �த்து மடஙகு அழி்்வ ஏற்�டுத்தும் 
எனவும் தற்த�ொது ரஷய ஏவுகை்ணகைள் அணு 
உ்ல அ்மந்துள்ள �குதி்ய பதொடர்ச்சி-
யொகை தொககு்வதொகைவும் சில �குதிகைள் தீப்பி-
டித்துள்ளதொகைவும் பதரிய்வந்துள்ளது. அதத 
தநரம் தமற்குலகை ஊடகைஙகைளுககு புறம்�ொகை 
இந்திய ஊடகைஙகைள் பதரிவிககும்த�ொது அத்-
த்கைய அணு உ்ல்ய அண்மித்துள்ள  
ரஷயப் �்டகைள் துப்�ொககியொல் சுடு்வதொ -
கைவும் எச்சரிக்கை எழுப்�ப்�டு்வதொகைவும் 
பசய்தி ப்வளியிடடுள்ளன. எது்வொனொலும் 
அணு்வொயுதம் பதொடர்பில் ரஷயொவும் உக-
்ரயினும் அதிகை ஈடு�ொட்டக கைொடட 
ஆரம்பித்துள்ளதொகைத்வ பதரிகிறது. ஆனொல் 

அத்த்கைய நகைர்வு தமது மககை்ளதய 
அழிப்�தொகைவும் அணு்வொயுதத் தொககு-
தல் நிகைழுமொயின் அது ரஷயர்கை்ளயும் 
உக்ரனியர்கை்ளயும் முதலில் அழிப்-
�தொகைத்வ அ்மயும். பசர்தணொபில் 
அணுககைசி்வொனது ப�ரும் தொககைத்்த 
ஏற்�டுத்தியிருந்தது என்�்த முன்னொள் 
தசொவியத் யூனியன் ததசியஙகைள் அனு�-
வித்துள்ளன என்�து நி்னவுதகைொரத் 
தககைது. அதத தநரம் ரஷயொவுடன் இன, 
மத மற்றும் பமொழி பதொடர்புகை்ளயும் 
த்ர மற்றும் எல்்லத் பதொடர்புகை்ள 
அதிகைம் பகைொண்டுள்ள உக்ரனியர்கைள் 
மீது அணு்வொயுதத் தொககுதல் நிகைழத்தப்-
�டடொல் அதன் வி்ளவு ரஷயர்கைளுக-
குமொனதத. அத்த்கைய நகைர்்்வ ரஷய 
ஜனொதி�தி தமற்பகைொள்்வபதன்�து 
இறுதியிலும் இறுதியொன பதரி்வொகைத்வ 
அ்மயும். அத்த்கைய பதரிவு கூட 
தவிர்ககைப்�டு்வதற்கைொன ்வொய்ப்த� அதிகை-
மொகும். தமற்குலகைம்-ரஷயொ அணு்வொயு-
தத்்த பிரதயொகிககைப் த�ொ்வதொகை குறிப்-
பிடு்வதன் மூலம் த�ொரில் தநடதடொ்்வ 
ஈடு�டுத்த மு்னகிறது. அது மடடுமன்றி 
அப்பிரொந்தியத்திற்குள் நு்ழயும் ்வொய்ப்-
பி்ன அபமரிககைொவும் தநடதடொவும் 
இழககும் நி்ல ஏற்�டடுள்ள்த உணர்ந் -
துள்ளன. அதனொதலதய இப்த�ொ்ர உலகை 
அபிப்பிரொயத்திற்குள்ளொல் நகைர்த்த திடடமி-
டுகின்றன. இவ்வொறு �ல திடடமிடல்கை்ள 
தநடதடொ ப்வளிப்�டுத்தி ்வருகிறது.   

ஆனொல் தமற்குலகைத்தின் நி்ல எவ்வொறு 
உள்ளது என்�்த பிரொன்ஸ ஜனொதி�தி மக-
கைளுககு பதரிவித்த கைருத்திலிருந்து பதரிந்து 
பகைொள்ள முடிகிறது. அ்வர் பிரொன்ஸ மககை-
ளுககு ஆற்றிய உ்ரயில் ரஷய- உக்ரன் 
த�ொர் அதிகை ப�ொருளொதொர பநருககைடி்ய 
ஏற்�டுத்தவுள்ளது. அதன் சு்ம்ய மககைள் 
தொஙகிக பகைொள்ள த்வண்டும் என்ற சொரப்�ட 
பதரிவித்துள்ளொர். அதொ்வது த�ொரில் தநர-
டியொகை ஈடு�டொத பிரொன்ஸ, ப�ொருளொதொர 
பநருககைடி்ய அதிகைம் எதிர்�ொர்ப்�பதன்�து 
ரஷயொவுடனொன ப�ொருளொதொர உற்்வதய 
தகைொடிடடுக கைொடடுகிறது. ப�ொது்வொகைத்வ 
ஐதரொப்�ொவுககும் ரஷயொவுககும் அதிகை 
ப�ொருளொதொர உறவு உள்ளது என்�துடன் 
ரஷயொ மடடுமல்ல ஐதரொப்�ொவும் அத்த-
்கைய பநருககைடி்ய த�ொரொல் எதிர்பகைொள் -
்வது தவிர்ககை முடியொதது என்�்ததய 
பிரொன்ஸ ஜனொதி�தி மகதரொனின் கைருத்து 
ப்வளிப்�டுத்துகிறது. ஐதரொப்�ொ்்வ அபம-
ரிககைொ தனது பிடிககுள் ்்வத்துக பகைொள்ள 
மு்ன்வதுடன் புதிய உலகைத்திலும் �்ழய 

மரபுகை்ளதய ஐதரொப்�ொ பதொடர்கிற்த-
யும் கைொணமுடிகிறது. அபமரிககைொவின் 
நலன்கைளுககுள் அகைப்�டடுள்ள ஐதரொப்�ொ 
தவிர்ககை முடியொது ரஷயொவுடன் முரண்�ட-
டுக பகைொள்்வதுடன் ப�ொருளொதொர ரீதியில் 
அதிகை பநருககைடி்ய எதிர்பகைொள்ள தயொரொ-
கின்றது. இதனொல் ஐதரொப்பிய அரசியல் 
�னிப்த�ொர்க கைொலத்திற்குள்தளதய ்மயப் -
�டுத்தியுள்ளது. அதிலிருந்து அது ப்வளி்வர 
முடியொத சூழ்ல அபமரிககைொ �யன்�டுத்-
திக பகைொள்கிறது.  

இரண்டொ்வது, உக்ரன் -ரஷயப் த�ொர் 
உலகை நொடுகைள் மத்தியில் ஏற்�டுத்தியுள்ள 
தொககைம் ஐககிய நொடுகைள் ப�ொதுச் ச்�யில் 
நிகைழந்த ்வொகபகைடுப்பு தகைொடிடடுக கைொடடுகி-
றது. குறிப்�ொகை 35 நொடுகைள் ்வொகபகைடுப்பில் 
கைலந்து பகைொள்ளொது விடடொலும் எதிரொகை 141 
நொடுகைள் ்வொககைளித்திருந்த்ம கை்வனத்திற்-
குரியதொகும். அதில் இந்தியொவின் நி்லப்-
�ொடு மீதத தமற்குலகைம் அதிகை குழப்�த்்த 
ஏற்�டுத்த வி்ளகிறது. அதொ்வது இந்தியொ-
வுககு எதிரொகை ப�ொருளொதொர பநருககைடி்யக 
கூட ஏற்�டுத்த அபமரிககைொ மு்னயலொம் 
என தமற்கு ஊடகைஙகைள் கை்தயொடுகின்றன. 
தமற்குலகைத்தின் பிரதொன சந்்ததய இந்தி-
யொ்வொகை இருககும் ்வ்ர அத்த்கைய நட்வ-
டிக்கை முழு்மயொகை தமற்குலகைத்்ததய 
�ொதிப்புககுள் தள்ளககூடியதொகை அ்மயும் 
என்ற விமர்சனம் நியொயமொனதத. எவ்வொறு 
ரஷயொ்வொல் ஐதரொப்�ொவுககு பநருககை-
டிதயொ அவ்வொறொகைத்வ இந்தியொ மீதொன 

நட்வடிக்கைகைள் அ்மய ்வொய்ப்புள்ளது. 
இந்தியொ அணு்வொயுதத்்த �ரிதசொதித்த 
த�ொதும் அபமரிககைொ இவ்வொறொன நட்வடிக-
்கை்யதய முன்பனடுத்திருந்தது. பின்னர் 
அபமரிககைொவின் ஆடசியொளர்கைதள அத்ன 
விலககிக பகைொள்ள முன்்வந்தனர். தற்த�ொது 
அபமரிககைொவுடனும் தமற்குடனும் அதி-
கைமொன பநருககைத்்தக பகைொண்டுள்ள 
இந்தியொ ப�ொருளொதொர விடயஙகைளில் மட-
டுமல்ல இரொணு்வ அரசியல் பநருககைத்்தக 
பகைொண்டுள்ளன. அதனொல் அபமரிககைொத்வொ 
அல்லது தமற்குலகைதமொ அவ்வ்கை உத்தி-
கை்ள ்வகுககுமொயின் அதன் வி்ளவுகைள் 
தமற்குலகைத்திற்தகை ஆ�த்தொகை அ்மயும்.   

மூன்றொ்வது, சீனொ ரஷயொ மீது எத்த்கைய 
ப�ொருளொதொர பநருககைடி்யயும் ஏற்�டுத் -
தப் த�ொ்வதில்்ல என்�்த சீனொ அறி -
வித்துள்ளது. சீனொவுககும் ரஷயொவுககும் 
உள்ள உறவி்ன ப்வறு்மயொகை �ொர்ககைொது 
அது இரு நொடடினதும் நலன்சொர் உற்வொ-
கைத்வ உள்ளது என்�்த புரிதல் அ்வசியமொ -
னது. குறிப்�ொகை தமற்குலகைத்்த எதிர்ககும் 
நி்லயில் இரு நொடுகைளும் ஒன்றொன்்வதய 
உக்ரன் த�ொன்று சீனொவுககும் ்த்வொன் 
எனும் வி்வகைொரம் முதன்்மயொனதொகை தமற்-
குலகைத்துடன் உள்ளபதன்�்த சீனொ கை்வ-
னத்தில் பகைொண்டுள்ளது. அது மடடுமல்ல 
எதிர்கைொலத்தில் ரஷயொவுடனும் சீனொ முரண்-
�ட த்வண்டிய நி்ல உண்டு என்�்தயும் 
விளஙகிக பகைொள்ள த்வண்டும். அப்த�ொ-
்தய சூழ்ல எதிர்பகைொள்ள சீனொ முன்கூட-

டிதய கை்வனத்தில் பகைொள்கிறது. ஆகைத்வ 
�ரஸ�ரம் இரு ததசத்தினது நலன்கைள் 
ஒதர இடத்தில் முதல் எதிரியொன தமற்-
குலகைத்்த எதிர்பகைொள்்வபதன்ற விட -
யத்தில் ஒன்றுதசர்ந்துள்ளன. இப்த�ொர் 
அதிகை மொற்றஙகை்ள சீனொவுககு ஏற்�டுத் -
தக கூடியதொகை அ்மய ்வொய்ப்புள்ளது. 
அதில் ப�ொருளொதொரமும் ஒன்றொகைவுள்-
ளது. சீனொவின் ப�ொருளொதொர பநருககைம் 
ரஷயொவுடனும் ரஷய நடபு நொடுகைளுட-
னும் அதிகைரிககை ்வொய்ப்பி்ன உரு்வொக-
கைக கூடியதொகை அ்மயவுள்ள்ம குறிப்-
பிடத்தககைதொகும். சீனொவுககு இரொணு்வ 
அரசியல் இலொ�ஙகை்ளயும் ரஷயொவின் 
நட்வடிக்கை ஏற்�டுத்தவுள்ளது. இது 
இந்தியொவுககும் சில இலொ�ஙகை்ள 
அரசியல் ரீதியில் ஏற்�டுத்த மு்னயும். 
குறிப்�ொகை �ொகிஸதொனிலிருந்து 
ப்வளிதயற மு்னயும் �ொலுஸதொன் 
விடயத்்த இந்தியொ ரஷயப் �ொணியி-
னொல் நகைர்த்த ்வொய்ப்பு உள்ளதொகைத்வ 
பதரிகிறது.  

எனத்வ ரஷய-உக்ரன் த�ொரில் ரஷயொ 
�டிப்�டியொகை முன்தனறுகிறது என்�்த 
உலகைம் ஏற்றுக பகைொள்கிறது. ஊடகைப் த�ொர் 
ப்வளிப்�டுத்தியது த�ொல் அல்லொது ரஷயொ 
நிதொனமொகைவும் அதிகை அழிவுகை்ள தவிர்த்-
தும் த�ொ்ர நிகைழத்தி ்வருகிறது. ஆனொல் 
இத்த்கைய த�ொககு அதிகை நொள் நீடிககை 
்வொய்ப்பு கு்ற்வொனது. நி்ல்ம ஆ�த்்த 
எடடுமொயின் ரஷயொவும் உக்ரனிய 
மககை்ள இலககு ்்வப்�தில் பின்னிற்கைொது. 
அதததநரம் ரஷயொ உக்ரன் நகைரஙகை்ள 
தனது கைடடுப்�ொடடுககுள் பகைொண்டு ்வரு-
கின்ற்தக கைொணமுடிகிறது. இந்த த�ொரில் 
சீனொவும் இந்தியொவும் எடுத்திருககும் முடிவு-
கைதள ரஷயொவுககு �லமொனதொகை மொறியுள்ள-
துடன் தமற்குலகைம் அதிகைம் பநருககைடிககுள்-
ளொகும் தருணமும் அது்வொகைத்வ உள்ளது. 
எனத்வ ரஷயொ த�ொொககைளத்தில்  தீர்மொனங -
கை்ள எடுககை சீனொவும் இந்தியொவும் த�ொர்க 
கைளத்திற்கு ப்வளிதய தீர்மொனஙகை்ள நகைர்-
துகின்றன. த�ொர் பதொடஙகி இரண்டொ்வது 
்வொரம் ஏறககு்றய உக்ரன் விழும் என்ற 
கைணிப்்� அபமரிககைொ தமற்பகைொண்டுள்-
ளது. அவ்வொதற இரண்டொம் கைடட த�ச்சுக -
கைளும் ததொல்வியில் முடிந்துள்ளது. அப்�-
டியொயின் ஏதொ்வது ஒரு �ககைத்தின் ப்வற்றி 
உறுதியொ்வ்ததய கைொடடுகிறது. அது ரஷ -
யொ்வொகைத்வ உள்ளது. உக்ரன் விடயம் 
எதிர்கைொல உலகை ஒழுஙகுகைளிலும் புவிசொர் 
அரசியலிலும் மொற்றஙகை்ள ஏற்�டத்தக 
கூடியதொகைத்வ அ்மயவுள்ளது.

ைஷய -உக்ரைன் த�ார எலரலயிலலாே
திரிபுகரை உரு்வாக்கி பிைசாை 
வ்வளியில ஏற்�டுத்தி ்வருகிைது. 

முற்றிலும் முைணான்வற்ரை உரையாடு்வ-
ரே விடுத்து உணரமக்கும் அறிவிற்கும் 
முைணான வ�ாயகரை உரைத்து ்வருகி-
ைது. இேரன ஊடகப்த�ார என்று கடநது 
வசலல முடியாது. மாைாக த�ாலியான 
விம்�த்ரே உரு்வாக்கும் உரையாடலா-
கத்வ வேரிகிைது. உலகம் அணு்வாயுேப் 
த�ாருக்கு த�ாகுமாகவிருநோல அேன் 
விரைவுகள் எதுவ்வன்�தும் அத்ேரகய 
சக்திகளுக்கு நன்கு வேரிநே விடயதம. 
ைஷயா அணு்வாயுேத்ரே பிைதயாகிக்குமாக 
இருநோல அணு்வாயுேத்ரே உரடய நாடு-
களும் அேரன பிைதயாகிக்க ஆைம்பிக்கும் 
என்�தில மாற்றுக்கருத்து இலரல. அவ்வ-
ரகத் ோக்குேல உலகத்ரே முழுரமயாக 
அழிவின் விளிம்புக்கு வகாணடு வசலலும். 
இக்கட்டுரையும் உக்ரைனில ஏற்�ட்டு்வரும் 
மாற்ைஙகள் ேைப்த�ாகும் எசசரிக்ரககரை 
தேடு்வோக உள்ைது.

்கைோநிதி 
்்க.ரீ.்க்ணசலிங்கம் 
யோழ். பல்்கதைக்கழ்கம்

புதிய புவிசோர அைசியல் விதி்கதள 
உரு்வோககும் ைஷய-உகதைன் ்போர
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'சர்்வதேச ேரம் க�ாண்ட ஒரு 
மருந்து ேர நிர்்ணய ஆய்வுகூ்டம் 
இங்கிலமலை. அது மி� முக்கியம்'

"மேதராயிட் த�ாளாறு�மளக் 
கு்ணப்படுதேக்கூடிய மருந்து�ள் 
ஆர்்ஜன்டினாவில ேயாரிக்�ப-
்படுகின்்றன. அங்கிருந்துோன் 
விமான மார்க்�மா� அதிகுளிர் 
நிமலையில க�ாழும்புக்கு எடுதது்வர 
த்வணடும். பின்னர் அதே குளிர்நி-
மலையில �ளஞ்சியப்படுததி ம்வக் -
�வும் த்வணடும். இலமலைதயல 
மருந்து பிரதயாசனமற்்றோகிவிடும். 
இது ஒரு உோர்ணம் மட்டுதம. 
இவ்வா்றான ்பலை மருந்து�ள் - உயிர் -
�ாக்கும் மருந்து�ள் ்பாது�ாப்பா� 
ம�யாளப்ப்ட த்வணடியம்வயா� 
உள்ளன. ஆனால நாம் மின் க்வட்-
டினால ்பாதிக்�ப்பட்டிருக்கித்றாம். 
மின் க்வட்டின் த்பாது க்ஜனதரட்-
்டர்�மள இயக்கியா� த்வணடும். 
ஆனால டீசமலைப க்பற்றுக் க�ாள்்வ-
தில சிக்�ல�ள் உள்ளன என்்பது உங் -
�ளுக்குத கேரியும்.

"டீசல ்பற்்றாக்கும்ற, எரி்வாயு ேட்-
டுப்பாடு, மின்க்வட்டு, இ்றக்குமதிக் -
�ான க்டாலைர் இன்மம, க�ாவிட் 
கோ்டர்பில சு�ாோர நம்டமும்ற-
�மள பின்்பற்்ற த்வணடிய �ட்்டா -
யம் என இலைங்ம� கோழில, ்வர்த-
ே�ததும்றமய ்பலை பிரச்சிமன�ள் 
பிடிதோட்டுகின்்றன. இங்த� �்வ-
னிக்� த்வணடிய முக்கிய விஷயம் 
என்னக்வன்்றால மருந்து�மளப 
க்பற்றுக் க�ாடுக்கும் எமது ்பணி 
மனிே உயிர்க்�ாதேலு்டன் கோ்டர்பு-
ம்டயது. அது மனிே ஆதராக்கியத-
து்டன் கோ்டர்பு்படு்வோல உமழப -
பு்டனும், உற்்பததித தி்றனு்டனும், 
முக்கியமா� அபிவிருததியு்டனும் 
சம்்பந்ேப்படுகி்றது. எனத்வ மருந்து -
�ளுக்கு நாட்டில ேட்டுப்பாடு ஏற்்ப-
்டக்கூ்டாது. ேரமான மருந்து�ள் நியா -
யமான விமலையில ோராளமா� அரசு 
மருதது்வ மமன�ளிலும், ஒசுசலை 
ஊ்டா�வும் ேனியார் ்பார்மஸி�ளி -
லும் கிம்டக்�ச் கசய்ய த்வணடும்!"

இவ்வாறு எம்மு்டன் த்பசத 
கோ்டங்கினார் இலைங்ம� மருந் -
ோக்�ல ம�தகோழில சம்தமள -
னதமே (Srilanka Chamber of the 
pharmaceutical Industry) தசர்ந்ே ஒரு 
உததிதயா�தேர்.

ேற்த்பாது நாட்டில ஐந்து சேவீே -
மான மருந்து�ளுக்கு ேட்டுப்பாடு 
நிலைவு்வோலும் இந்நிமலை நீடிக்� 
அனுமதிக்�ப்படுமானால தமலும் 
்பலை மருந்து�ள் - உயிர் �ாக்கும் 
மருந்து�ளும் கூ்ட - ேட்டுப்பாட்டு 
நிமலைக்கு ்வந்துவிடும் என்்போல 
எமது சம்தமளனம் இந்ே ஊ்ட�விய-
லைாளர் சந்திபம்ப ஏற்்பாடு கசய்ேது. 
மருந்து இ்றக்குமதி மற்றும் விநி -

தயா�ம் - அதில �ா்ணப்படும் பிரச்-
சிமன�மள க்பாதுமக்�ள் கேரிந்து 
க�ாள்ளத்வணடும். இலமலைதயல 
மருந்து இ்றக்குமதியாளர்�ள் மீது 
மக்�ளுக்கு சந்தே�ம் ்வந்து விடும் 
அலலை்வா? என்கி்றார்�ள் சந்திபம்ப 
ஏற்்பாடு கசய்ே்வர்�ள்.

இன்ம்றய சூழலில மருந்து�ளுக்-
குக் �ா்ணப்படும் ேட்டுப்பாடு நீக்-
�ப்பட்்ட த்வணடியது அ்வசியம். 
எனத்வ அரசு ந்ட்வடிக்ம� எடுக்� 
த்வணடும். இலமலைதயல அடுதே 
இரணடு அலலைது மூன்று மாேங்-
�ளில இதேட்டுப்பாடு கமன்தம-
லும் அ்பாய�ரமான அளவுக்கு அதி-
�ரிக்�ப்பேற்�ான சந்ேர்ப்பங்�ள் 
உள்ளன.

இதே நிமலை கோ்டரும் ்பட்சத -
தில நா்டளாவிய ரீதியில �டுமம-
யான ேட்டுப்பாடு ஏற்்படு்வேற்�ான 
்வாய்பபு�ள் உள்ளன.

ேற்த்பாது சாோர்ண ்வலி நி்வாரணி 
மாததிமர�ளுக்கு ேட்டுப்பாடு நிலை -
வு்வமேப த்பாலைத்வ, க�ாலைஸ்ட் -
தரால, மேதராயிட் மருந்து�ள், 
நீரிழிவு மருந்து�ள் த்பான்்ற்வற்றுக்-
கும் ேட்டுப்பாடு ஏற்்ப்டலைாம்.

இலைங்ம� ேனது மருந்து 
தேம்வயில 85 சேவீேமான்வற்ம்ற 
இ்றக்குமதி கசய்கி்றது. இ்வற்றில 
அரசாங்�ம் ஐம்்பது வீேதமேயும் 
ேனியார் தும்ற ஐம்்பது வீேதமே -
யும் இ்றக்குமதி கசய்கி்றது. தேசிய 
மருந்து�ள் ஒழுங்கு்படுதேல அதி�ா -
ரசம்ப எமது பிரச்சிமன�ளில கமத-
ேனமா�ச் கசயல்படுகி்றது. அதி�ார 
சம்பயின் கமதேனம், க்டாலைர் பிரச்-
சிமன, நம்டமும்ற சாததியமற்்ற 
விமலைச் சூததிரம் என்்ப்வற்்றால 
த்பாதிய மருந்து�ள் நாட்டில கிம்டக்-
�ாே நிமலை ஏற்்ப்டப த்பாகி்றது என 
எச்சரிம� கசய்கி்றார் இச் சம்தமள-
னததின் ேமலை்வர் சஞ்ஜீ்வ வித்ஜதச-
�ர.

இது கோ்டர்்பா� மததிய ்வங்கி 
ஆளுநரி்டம் த்பச்சு்வார்தமே ந்டததி -
தனாம். எலலைா்வற்ம்றயும் த�ட்டுக் 
க�ாண்ட அ்வர் ்பார்பத்பாம் என்்றார். 
ஆனால இன்று்வமர எதுவுதம ந்டக்-

�விலமலை. அடுதே ஆறு ்வாரங்�-
ளுக்த� மருந்து ம�யிருபபு உள்ளது. 
இ்றக்கு மதியாகும் மருந்து�ள் �ளஞ்-
சியசாமலை�ளில குளிர் நிமலையில 
த்ப்ணப்ப்ட த்வணடிய அ்வசியம் 
உள்ளோல மின்க்வட்டு மற்றும் 
க்ஜனதரட்்டர்�மள இயக்கும் டீசல 
ேட்டுப்பாடு ேமக்கு தமலைதி� பிரச் -
சிமன�ளா� இருப்போ�வும் இச் சந் -
திபபில அ்வர் தமலும் கேரிவிதோர்.

அடுதேோ� இங்கு த்பசப்பட்்ட  
முக்கிய விஷயம் ்வங்கிக் �்டன் ்பத -
திரம் கோ்டர்பிலைானது. ஒரு மருந்து 
இ்றக்குமதி நிறு்வனம் க்வளிநா-
டு�ளில இருந்து மருந்து�மள 
இ்றக்குமதி கசய்்வேற்�ா� ்வங்கி-
�ளில �்டன்்பாதிரங்�மள தி்றக்� 
த்வணடும். கமாதே இ்றக்குமதியின் 
க்பறுமதி இரணடு மிலலியன் அகம -
ரிக்� க்டாலைர் என்்றால ்வங்கி அத-
கோம�மய க்வளிநாட்டு மருந்து 
ஏற்றுமதி நிறு்வனததுக்கு கசலுதே 
த்வணடும். ்வங்கியில த்பாதிய 
க்டாலைர் இலமலை என்்றால அக் �்டன் 
்பததிரததின் மீது அவ்வங்கி எந்ே 
ந்ட்வடிக்ம�யும் எடுக்�ாது. அம் 
மருந்து�ள் இ்றக்குமதியா�விலமலை 

என்்றால ேட்டுப்பாடு ஏற்்ப்டத -
ோதன கசய்யும்? சிலை சமயம் மருந்து 
�ம்்பனி சமர்பிதே �்டன்்பததிரததின் 
மீது ்வங்கி ந்ட்வடிக்ம� எடுதது ோம -
ேமா� மருந்து�ள் தும்றமு�ததுக்கு 
்வந்து தசர்கின்்றன என்று ம்வததுக் 
க�ாண்டால, இ்றக்குமதி கசய்ே நிறு-
்வனம் மருந்து�மள ஓர்்டர் கசய்ே-
த்பாது �ா்ணப்பட்்ட க்டாலைர்விமலை 
இ்றக்குமதியானத்பாது அதி�ரித-
திருப்பமே அ்வோனிக்� தநரும். 
எனத்வ அதி� விமலை க�ாடுததே 
மருந்து�மள க்பற்றுக் க�ாள்ள -
த்வணடியிருக்கும். இந்ே விமலை 
அதி�ரிபம்ப இறுதியா� சிலலைம்ற 
விமலையிலோன் சுமக்� த்வணடியி-
ருக்கும் என்்ற ஒரு விஷயதமேயும் 
இ்றக்குமதியாளர்�ள் சுட்டிக் �ாட்டு-
கின்்றனர்.

க்டாலைரின் ்வங்கி நிர்்ணயவிலமலை 
203 ரூ்பா என்்றால க்வளியில 
அந்ே விமலைக்கு க்டாலைர் கிம்டப்ப-

திலமலை என்றும் 260 அலலைது 280 
ரூ்பாவுக்கு க்டாலைமர ்வாங்� த்வண -
டியிருப்போல அந்ே விமலைக்கு மருந் -
து�மள இ்றக்குமதி கசய்து கும்றந்ே 
விமலைக்கு விற்்பது சாததியமிலமலை 
என்றும் இ்றக்குமதியாளர்�ள் கூறு-
கின்்றனர். 

மாேகமான்றுக்கு 20முேல 25 
மிலலியன் க்டாலைர் மருந்து இ்றக்-
குமதிக்குத தேம்வ 2020- - 21 
�ாலைப்பகுதியில மருந்து, மருதது்வ 
உ்ப�ர்ணங்�ள், புதிய மருந்து�ள் 
த்பான்்ற்வற்றின் இ்றக்குமதிக்�ா� 
மாேம் 300 முேல 350 மிலலியன் 
அகமரிக்� க்டாலைர்�ள் கசலைவி்டப-
்பட்்டன. ேடுபபூசி�ள், க�ாவிட் 
ேடுபபு மருந்து, ஒக்சி்ஜன், ம்வன்-
டிதலைட்்டர்�ள், மு�க்�்வசம், கசனி-
ம்டசர்�ள் த்பான்்றம்வ புதிய மருத-
து்வம் க்பாருட்�ளா�வும் அதி� 
அளவிலும் இ்றக்குமதியாயின. 
ேற்த்பாது 20 முேல 25 மிலலியன் 
க்டாலைர் மாோந்ேம் க்பற்றுதேரப-
்படுமானால நாட்ம்ட மருந்து ேட்-
டுப்பாடின்றி ம்வததிருக்� முடியும். 
நாம் அரசி்டம் த்வணடு்வகேலலைாம் 
இந் நிதிமய க்பற்றுத ேரும்்படி 
மட்டுதம.

இச்சம்தமளனம் குறிபபிடும் 
இன்கனாரு பிரச்சிமனயா� தேசிய 
மருந்து�ள் ஒழுங்கு்படுதேல அதி�ா-
ரசம்ப உள்ளது. நம்டமும்ற சாததி-
யமற்்ற ஒரு விமலை க்பாறிமும்றமய 
அதி�ாரசம்ப பின்்பற்றி ்வரு்வோ� 
குற்்றம் சாட்டுகின்்றது இச் சம்தமள-
னம்.

"க்பரசிததிதமால ேட்டுப்பாட்-
டுக்கும் இதுோன் �ார்ணம். ஒரு 
க்டாலைரின் இலைங்ம� க்பறுமதி 178 
ரூ்பா்வா� இருந்ேத்பாது ேயாரிக்-
�ப்பட்்ட விமலை சூததிரம் எப்படி 
க்டாலைர் 203 ரூ்பாவில நிற்கும்-

த்பாது சாததியமாகும்? இமே நாம் 
கசான்னால அதி�ாரசம்ப புரிந்து 
க�ாள்்வோ� இலமலை. சு�ாோர 
அமமச்சரால இவவி்டயததில 
ஆற்்றக்கூடியது க்பரிோ� ஒன்றும் 
கிம்டயாது. இந்ே அதி�ார சம்போன் 
எம்மு்டன் அமர்ந்து த்பசி விமலை சூத-
திரததில என்கனன்ன நம்டமும்ற 
சாததியமான மாற்்றங்�மளச் கசய்-
யலைாம் என்்பமே முடிவு கசய்ய 
த்வணடும். நஷ்டததுக்கு யாரும் 
வியா்பாரம் கசய்யமாட்்டார்�ள். 
உோர்ணததுக்கு ஒரு ்வலி நி்வாரணி 
மாததிமரமய ஒரு ரூ்பாய்க்குத ோன்-
விற்� த்வணடுகமன அதி�ாரசம்ப 
எமக்குச் கசாலகி்றது என்று ம்வததுக் 
க�ாள்த்வாம். ஆனால அந்ே மருந்-
தின் இன்ம்றய இ்றக்குமதிவிமலை 
மூன்றுரூ்பா்வா� இருக்குமானால 
அம்மருந்மே இரணடு ரூ்பா நஷ்டத-
துக்கு எந்ே இ்றக்குமதி நிறு்வனமும் 
இ்றக்குமதி கசய்யாது. அவ்வாறு 
நிறு்வனங்�ள் விலைகி நிற்கும் த்பாது 
உள்நாட்டில ்வலி நி்வார்ண மாத-
திமர�ளுக்கு ேட்டுப்பாடு நிலை்வத-
ோதனகசய்யும்!" என்கி்றார்�ள் 
இச் சம்தமளன க்பாறுப்பாளர்�ள். 
நாட்டின் இன்ம்றய நிமலைமம�மள 
புரிந்து க�ாணடு நம்டமும்ற சாததி-
யமான தீர்மானங்�ள் தேசிய மருந்து-
�ள் ஒழுங்கு்படுதேல அதி�ாரசம்ப 
தமற்க�ாள்ள த்வணடும் என்்பதே 
இ்வர்�ளின் முக்கிய த�ாரிக்ம�!

அ்வர்�ளி்டம், இது இங்கிலிஷ 
மருந்து; இது ்வங்�தேச மருந்து 
விமலையும் கும்றவு, எது த்வணடும்? 
என்று ்பார்மஸி�ளில த�ட்கி்றார்-
�தள, அது என்ன நலலை மருந்து 
மலிவு மருந்து? என்று த�ட்்டத்பாது 
ஒரு உறுபபினர் கேளி்வா� ்பதில 
அளிதோர்.

இங்கிலைாந்து, ஐதராபபிய மற்றும் 

அகமரிக்� நாடு�ளில மருந்து ேயா-
ரிபபு �டுமமயான ேரக்�ட்டுப்பாடு-
�ளு்டதனதய நம்டக்பறுகி்றது. ஒரு 
மருந்தில தசர்க்�ப்படும் தசர்மானங்�-
ளில ேரமும் �ண�ாணிக்�ப்படுகி்றது. 
எனத்வ இந்நாடு�ளில ேயாரிக்�ப்ப-
டும் மருந்து�ள் ேரமானம்வ எனக் �ரு-
ேப்படுகி்றது. இந்தியாம்வ எடுததுக் 
க�ாள்ளுங்�ள். அங்த� ஆ்றாயிரம் 
மருந்து ேயாரிக்கும் �ம்்பனி�ள் இருக்-
கும். அ்வற்றில 500 நிறு்வனங்�ள் 
முேலேரமும்டயம்வயா� இருக்கும். 
இம்வ �டுமமயான ேரக்�ட்டுப்பா-
டு�மள க�ாண்டம்வயா� �ா்ணப்ப-
டும். ஆனால ஏமனய்வற்ம்ற இந்ேப 
்பட்டியலில தசர்க்� முடியாது. ்வங்� 
தேசம், ்பாகிஸ்ோன் த்பான்்ற நாடு�-
ளிலும் �டுமமயான ேரக்�ட்டுப்பா-
டு�ள் எலலைா இ்டங்�ளிலும் பின்்பற்-
்றப்படும் என்று கசால்வேற்கிலமலை. 
ேரமானம்வ, ேரமற்்றமலை எனச் கசால-
லை்படு்வேற்கு இதுத்வ �ார்ணம்.

இலைங்ம�க்கு 85 சேவீேமான 
மருந்து�ள் இ்றக்குமதி கசய்யப்ப-
டுகின்்றன. எனத்வ மருந்து�ளின் 
ேரம் ்பரிதசாேமனக்குள்ளாக்�ப்ப்ட 
த்வணடும். ஆனால இந்நாட்டில ஒரு 
முழுமமயான மருந்து ்பரிதசாேமனக் 
கூ்டகமான்றிலமலை என்்பது �்வமலைக்-
குரியது. சாம்பிளா� அனுப்பப்படும் 
மருந்து�மள ்பரிதசாேமன கசய்யக்-
கூ்டாது. சந்மேயில விற்்பமனயாகும் 
மருந்து�மளதய ேர ஆய்வுக்கு உட்்ப-
டுதே த்வணடும்.

எமது உ்டனடித தேம்வ�ளில 
ஒரு முழுமமயான, சர்்வதேசேரம் 
க�ாண்ட ஆய்வுகூ்டமும் ஒன்று 
என்்றார் எம்மு்டன் த்பசிய சம்தமளன 
முக்கியஸ்ேர்.

மருந்துகளுக்கு தட்டுப்பாடு நிலவுவது ஏன்?
மருந்து இறக்குமதியபாளரகளுடன் ஓர உரையபாடல்

அருள் சத்தியநாதன் 

க டனைத் திருப்பிச் 
சசலுத்திக் சகாள்்ள 
முடியாமல் தைது வாழ்க்-

னகனய முடித்துக் சகாணட நான்கு 
பிள்ன்ளகளின் தநனத ஒருவர் 
சதாடர்்ாை சசய்தி சில திைங்-
களுக்கு முன்ைர் களுத்துனை 
சவலிப்்ன்னை, ஹ�ாலின்-
ச்ான் குடிஹயறைத்திலிருநது சவளி-
வநதது. ஹ�ாலின்ஹ்ான் குடி-
ஹயறைத்தில் வசித்து வநத நான்கு 

பிள்ன்ளகளின் தநனதயாை 37 
வயதுனடய நாகராஜா ராஜன்  என்-
்வர் இவவாறு கழுத்தில் சுருக்கிட்-

டுக் சகாணடு தறசகானல சசய்து 
சகாணடது கடனைச் சசலுத்துவதற-
காக ்த்தாயிரம் ரூ்ாய் ்ணத்னதத் 
ஹதடிக் சகாள்்ள முடியாமல் ஹ்ாைதன் 
காரணமாகஹவயாகும்.  கடநத 25ம் 
திகதி தைது மனைவியின் னகயில் 
200 ரூ்ானவக் சகாடுத்து “நான் 
ஹ்ாய் ்த்தாயிரம் ரூ்ாய் ்ணத்-
னதத் ஹதடிக் சகாணடு வருகிஹைன்.... 
யாரும் எம் நினலயினை அறியப் 
ஹ்ாவதில்னல.... நீ பிள்ன்ளகன்ளப் 

்ார்த்துக் சகாள்...” எைக் கூறிவிட்ஹட 
வீட்னட விட்டு சவளிஹயறியுள்்ளார். 
சில நாட்க்ளாக மனைவி மறறும் 
பிள்ன்ளகளும் ்சியில் வாடியனதக் 
காணச் சகிக்காமஹலஹய   அவர் 
இவவாறு சவளிஹயறியுள்்ளார். 

அவரது பிள்ன்ளகள் 12, 07, 04 
மறறும் 03 வயதுகன்ளயுனடயவர்-
க்ளாகும். கடன் சுனமயில் சிக்கிக் 
சகாணடிருநத நாகராஜன், சகாப்-
பியாவத்னத ரணமுத்து உயைவில் 
இைப்்ர் மரம் ஒன்றில் தூக்கிட்டு 
தைது இறுதி மூச்னச விட்டது கடனைச் 
சசலுத்துவதறகுத் ஹதனவயாை 
்ணத்னதத் ஹதடிக் சகாள்்ள எடுத்த 
அனைத்து முயறசிகளும் ்யைளிக்-
காத நினலயிலாகும். 

அஹதஹ்ான்று மக்களின் வாழ்வில் 
ச்ரும் ்ாதிப்ன் ஏற்டுத்திய விட-
யங்க்ளாக இருப்்து லீசிங், கடன் 
தவனண மறறும் நுணநிதிக் கடன் 
சநருக்கடிக்ளாகும். இன்னும் தீர்க்-
கப்்டாத இநத சநருக்கடி, சகாவிட் 
சூழ்நினலயிைால் ஹமலும் ஹமாசமாகி-
யது. அஹதஹ்ான்று, குத்தனக, கடன் 
தவனணகள் மறறும் நுணநிதி கடன் 
சநருக்கடியின் காரணமாக இலங்னக 

முழுவதும் 257 தறசகானலகள் ்திவா-
கியுள்்ளை. எைஹவ இதறகு ஹநரடியா-
கஹவ முகங்சகாடுக்கும் தரப்பிைருடன் 
ஹ்சுவதறகு திைகரன் ஹமறசகாணட 
முயறசிஹய இதுவாகும். 

இநதப் பிரச்சினையிைால் ் ாதிப்புக்கு 
உள்்ளாை ஒரு தரப்்ாை சிறிய மறறும் 
நடுத்தர்ளவிலாை சதாழில் முயறசியா-
்ளர்கள் சதாடர்பில் திைகரன் விைவி-
யஹ்ாது, “தாம் தறஹ்ாது முகங்சகா-
டுத்துள்்ள கடன் சநருக்கடி சதாடர்பில் 
சதளிவு்டுத்தி புள்ளிவி்ரங்களுடைாை 
ஆவணங்கன்ள அவவப்ஹ்ாது வங்கி 
கட்டனமப்பினை ஒழுங்கு்டுத்தும் 
அதிகாரத்னதக் சகாணடுள்்ள மத்திய 
வங்கியிடம் சமர்ப்பித்த ஹ்ாதிலும் இது-
வனரக்கும் எவவித தீர்வுகன்ளயும் 
வழங்குவதறகு மத்திய வங்கி தவறியுள்-
்ளதாக சதாழில்முயறசியா்ளர்கன்ளப் 
்ாதுகாக்கும் அனமப்பின் அனமப்்ா்ள-
ரும்,  ஹதயினல சதாழிறசானல ்ணிப்-
்ா்ளர் லக்நாத் சன்ைசூரிய சதளிவு 
்டுத்திைார். 

தறஹ்ாது எவவித மனிதாபிமாை-
மும் அறை நினலயில்  வங்கிகள் தமக்-
குத் ஹதனவயாை வனகயில் சசாத்துக்-
கன்ளப் ்றிமுதல் சசய்து சகாணடு, 
வட்டினய வசூலித்து தான்ஹதான்றித்த-
ைமாை சசயற்ாட்டில் ஈடு்ட்டு வரு-
வதாகச் சுட்டிக் காட்டிைார். 1990ம் 

ஆணடின் 4ம் இலக்க வங்கிகள் மூலம் 
அறிமுகப்்டுத்தப்்ட்ட கடன் அைவீடு 
சசய்தல் (விஹசட ஏற்ாடுகள்) சட்டம் 
மறறும் 2000ம் ஆணடின் 56ம் 
இலக்க குத்தனகச் சட்டம் (லீசிங் சட்டம்) 
ஹ்ான்ைை அப்ஹ்ாது நாட்டில் நிலவிய 
ச்ாரு்ளாதாரத்திறகு அனமவாக ச்ாரு-
்ளாதார அபிவிருத்தி மூஹலா்ாயமாக 
(ச்ாரு்ளாதார அபிவிருத்திக்காை 
விஹசட ஒழுங்கு விதிகள் சட்டம்) அறி-

முகப்்டுத்தப்்ட்டை. எனினும் இதுவ-
னரயில் கடநது சசன்றுள்்ள 30 வருட 
காலத்தினுள் அதில் முன்ஹைறைம் ஏற-
்ட்டுள்்ளதா என்்து ஹகள்விக்குறியாக 
ஆகியுள்்ளது. இதன் மூலம் இடம்ச்ற-
றிருப்்து இநநாட்டின் சிறிய மறறும் 
நடுத்தர்ளவிலாை சதாழில்முயறசியா-
்ளர்கன்ள உயர்த்தி நாட்டின் ச்ாரு்ளா-
தார அபிவிருத்தினய வ்ளரச் சசய்வதற-
குப் ்திலாக குறித்த வங்கி கட்டனமப்பு 
அதிக இலா்த்னத ஈட்டி வ்ளர்ச்சி  
அனடநதஹதயாகும் என்றும் அவர் 
ஹமலும் சுட்டிக் காட்டிைார். தறஹ்ாது 
நாட்டின் ச்ாரு்ளாதாரம் வீழ்ச்சியனடந-
தனமக்கு இச்சசயற்ாடுகள் ஹநரடியா-
கவும், மனைமுகமாகவும் ்ங்களிப்புச் 
சசய்துள்்ளதாகவும் லக்நாத் சன்ைசூரிய 
சதரிவித்தார்.  நாடு முகங்சகாடுத்தி-
ருக்கும் சநருக்கடியிலிருநது விடு்டுவ-
தறகு மத்திய வங்கி தனலயிட்டு இதற-
காகத் துரிதமாை தீர்வினை வழங்க 
ஹவணடும் என்றும், இதறகாை முன்-
சமாழிவுகள் தறஹ்ாது மத்திய வங்கியின் 
ஆளுநருக்கு வழங்கப்்ட்டுள்்ளதாகவும் 
அவர் சதளிவு்டுத்திைார். 

இலங்னகயின் ச்ாரு்ளாதாரத்திறகு 
சடாலரினைக் சகாணடு வரும் மூன்-
ைாவது வருமாை வழியாக ஆகியிருப்-
்து சுறறுலாத் துனையாகும். சகாவிட் 
சதாறறுக்கு மத்தியில் இத்துனையாைது 

்ாரிய சநருக்கடிகளுக்கு முகங்சகாடுத்-
துள்்ளது. கடநத இரு வருட காலங்களுக்-
குள் சுறறுலா ஹ�ாட்டல்கள் மறறும் 
அதனுடன் சதாடர்புனடய ஹசனவகன்ள 
வழங்கும் நிறுவைங்கள் ஹநரடியாக 10 
இலட்சத்னத அணமித்த அ்ளவில் இருப்-
்ஹதாடு, மனைமுகமாக 30 இலட்சத்னத 
அணமித்தவர்கள் இலங்னக முழுவதி-
லும் மிகவும் கஷடங்களுக்குள்்ளாகியுள்-
்ளைர். 

புள்ளிவி்ரங்களின் அடிப்்னட-
யில் இலங்னக முழுவதிலும் நுணநிதி 
கடைால் ்ாதிக்கப்்ட்டவர்கள் 29 
இலட்சம் ஹ்ர் உள்்ளதாக இைங்கா-
ணப்்ட்டாலும், கிராமங்களுக்குள் 
சசன்று ்ாதிக்கப்்ட்டவர்கன்ளச் சந-
தித்து தகவல்கன்ளச் ஹசகரிக்கும் ஹ்ாது 
இத்சதானக அதிக்ளவில் ச்ருகியிருப் -்
தாக நுணநிதி கடைால் ்ாதிக்கப்்ட்டவர்-
களின் ஹதசிய அனமப்பின் அனழப்்ா-
்ளர் நிஹராஷன் குருஹக சுட்டிக் காட்டிைார். 

இவவாறு நுணநிதி கடைால் ்ாதிக்-
கப்்ட்டவர்கள் அதிகரித்துச் சசல்வ-
தறகு தாக்கத்னதச் சசலுத்தக்கூடிய 
்டிவங்கள் சில உள்்ளதாகச் சுட்டிக் 
காட்டிய அவர், ஒஹர பிரதிநிதி ்ல நிறு-
வைங்கன்ளப் பிரதிநிதித்துவப்்டுத்தி 

ஒருவருக்கு ்ல நிறுவைங்களிட -
மிருநது கடன் வழங்கியிருப்்தாகவும் 
குறிப்பிட்டார்.

பிரஹதச சசயலகங்களில் ்ணியாற-
றும் கிராம அதிகாரிகள், சமுர்த்தி அபி-
விருத்தி உத்திஹயாகத்தர்கள் மறறும் 
அபிவிருத்தி உத்திஹயாகத்தர்கன்ளப் 
்யன்்டுத்திக் சகாணடு திருஹகாண-
மனல, ்துன்ள, அம்்ானை, ச்ால-
ைறுனவ ஹ்ான்ை மாவட்டங்களில் 

கடன்கன்ளப் ச்றறுக் சகாணட கிராம 
ச்ணகள் சதாடர்பில் ஓர்ளவுக்குத் தக-
வல்கன்ளச் ஹசகரித்துக் சகாணடாலும், 
ஏனைய மாவட்டங்களில் முனையாை 
அடிப்்னடயில் இநத நடவடிக்னக இடம்-
ச்ைவில்னல என்றும் அவர் குறிப்-
பிட்டார். இதைால் ்ாதிக்கப்்ட்டு கடன் 
சுனமயிைால் சிக்கி வாழ்க்னகனயஹய 
அழித்துக் சகாள்ளும், ்ாலியல் இலஞ்-
சங்களுக்கும் மறறும் துஷபிரஹயா-
கங்களுக்கும் உள்்ளாகும் ச்ணகள் 
சதாடர்பில் சரியாை தகவல்கள் மறறும் 
வி்ரங்கன்ளப் ச்றறுக் சகாள்வதில் 
அரசாங்கத்திைால் முடியாது ஹ்ாயுள்்ள-
தாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார். 

தமது பிள்ன்ளகளுடன் அல்லது 

தனியாக தறசகானல சசய்து 
சகாள்்ளல் ஹ்ான்ை சம்்வங்கள் 
ஹநரடியாகக் காணக் கூடியதாக 
இருநத ஹ்ாதிலும், பிரதிநிதிகள் 
அநத வீடுகளுக்குச் சசன்று 
கானல முதல் இரவு வனரக்கும் 
அவவீடுகளில் ஹநரத்னதக் கழிப்-
்து எவருக்கும் சதரிவதில்னல.  
மிகவும் சிறிய வீடாக இருநதால் 
தமது பிள்ன்ளகன்ளப் ஹ்ான்று 
வயது வநதவர்களும் ஆனடகன்ள 
மாறறிக் சகாள்்ள ஹவணடியிருப்-
்தும் அநத பிரதிநிதிகள் ்ார்த்துக் 
சகாணடிருக்னகயிலாகும். சநருங்-
கிய உைவிைர்க்ளால் துஷபிரஹயா-
கங்களுக்கு உள்்ளாகும் சிறுமிகள் 
மறறும் ச்ணகள் வாழும் நாட்டில் 
இவவாைாை சவளியாட்களின் துன்-
புறுத்தல்களில் சிக்கிக் சகாள்்ள 
மாட்டார்கள் எை யாரிடம் கூறுவது? 
ச்ாலைறுனவ, அநுராதபுரம் ஆகிய 
மாவட்டங்களில் இநதக் கடன் கட்டில் 
கடன் என்ஹை அறியப்்டுகின்ைது. 
அங்கு இநதக் கடன் அநத்ளவுக்கு 
்ாரதூரமாைதாகும். 

இதறகாக அவர்கள் நான்கு 
ஹகாரிக்னககன்ள முன்னவத்துள்்ள-
ைர். அதில் ஒன்று, எவவித நி்நத-
னைகளும் இன்றி இநதக் கடன்கன்ள 
இரத்துச் சசய்வதாகும். நுணநிதி 
கடன் திட்டத்தின் கீழ்  சசலுத்தும் 
்ணத்தினை விட அதிக இலா்த்னத 
அநத நிறுவைங்கள் தறஹ்ாது ஈட்டிக் 

சகாணடுள்்ளை. இநநாட்டில் ஏறறுக் 
சகாள்்ளப்்ட்ட சட்டத்திறகு அனமய 
எநத ஒரு நினலயின் கீழும் வட்டி 
அைவிடப்்ட ஹவணடியது அதி கூடி-
யதாக 30 வீதம் மாத்திரஹமயாகும். 
எனினும் இவவாறு கடன் வழங்கும் 
அனைத்து நிறுவைங்களும் இநத 
வீதத்தினைத் தாணடிச் சசன்று வட்-
டியினை அதிகரித்து முனையறை 
வனகயில் இலா்ம் ஈட்டிக் சகாண-
டிருக்கின்ைை. 

அதிக இலாபம் ஈட்டும் நிதி நிறுவனஙகளால்
வாழ்க்ைகைைத் த�ாைலத்�வரகள்

ைசிக ககபாட்டுதுைகக
தமிழில் - எம். எஸ். முஸபபிர

(புததளம் விகேட நிரு்ர)

4ஆம் ்பக்�ம் ்பார்க்�...
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ஒரு �ைழக்காய் 
பக்குவ�ழந்து
அதன் ேமல் �� ��த்து புள்ள��ட்டு
கா� உ�ழ்ந்து
முகத்�ேல தூக்� ��னா
பாடப் புத்தகத்�ன் 
உ�ர் மூச்சு அைடபட்டு �ற்�றது

கடும் கு��லும்
கடும் ெவ�லும்
நைனந்து 
ெவறும் பட்��ேயாடு
காற்றுக்கு ேமைடயைமத்து
�ற்பம் ெசதுக்� பூமாைலகள் ேபாட்டு
அழகு பார்க்கப் ேபாய்
காற்று  நான் என்ற அகந்ைத�ல் 
�ம்புனலாய் மா� 
ெநஞ்ைச சுட்டுப் ெபா�க்� 
எ�த்து �டு�றது

ப�ற்�ப் புத்தகங்கள்
ேகாவணமாக்கப்பட்டு 
ஒ�பாய்ச்சுவர்களால்
ெதரு�ல் ��த்து
கசக்� �சப்படும்
பாடப்புத்தகங்கள் தான் 
ப�ப்�க்கப்படு�ன்றன

இ� வரும் நா�ல்
பாடம்ப�க்கப் ேபாவ�ல்ைல
ேதாட்டத்�ல் ெகாழுந்து
ப�த்து
சாம்பா�ப்பது தான் ச�ெயன்று
லய�ல் கு��ருக்கப் ேபா�ேறன்
வாழ்க்ைக ச�த்�ரமாக

ஒ� பாய்ச்�பவர்கள் என்ற ெபய�ல்
கள்ளச் ��ப்ேபாடு பறந்து ெத�யும்
கழுகுகளுடன் 
கஷ்டத்�ல் பா�ல் சுருண்டு படுத்தாலும்
இ�ய ஒப்பந்தம் 
ெசய்து ெகாள்ளப் ேபாவ�ல்ைல

ஈனமற்ற ம�தர்களுடன்
ேசர்ந்து வாழாமல்
எல்லாம் மறத்துப் ேபான ஒரு த� மரமாய்
ெவட்ட ெவட்ட து�ர் �டும்
ேத�ைலக் ெகாழுந்துகேளாடு
ேசர்ந்து வாழேவண்டுெமன 
உண்ைம ேபசு�றது

கிருஷாகிருஷாகிருஷா

ெசந்�றப் பறைவ
�னந்து ேபசும்
ெமா�க�ல்

உைறந்து 
�ைடக்�ன்றன

�ழல்கள்

ேதாட்டாக்கைள எங்கு
நுைழப்ேபன் என்று
�ந்�த்த மூைல
�றக�த்துப் பறக்�ன்றது
புதுைமயான நூ�னால்

ஐயம் இழந்து
யுகம் மறந்து
பறந்து ெகாண்�௫க்�ன்றது
இன்ைறய நா�ல்

௮ரக்க மனம்
௨றக்கம் ெகாண்டது
இரக்கம் காட்ட
ேநர �ைடத்துப்
ேபானதால்

ஆயுதங்களால் வைரயப்பட்ட
வ�கைள மைறத்து
இ�ைமயான ெபாழுதுக்காய்
காத்�௫க்�றது இவ்
நாள்

௨�ர்கைள காவு
ெகாண்டு ௨யரப்
பறந்தும் ஓரா�ரம்
பதற்றங்கைள தந்தது
ேபானது ௮ன்ைறய
நாள்

இன்ைற நாள்!
பதற்றம் மைறந்து 
என்ைனயும் மறந்து 
ம�ழ்ந்து ேப�க் 
ெகாண்�௫க்�ன்ேறன் இவ் 
நூலுடன்

சாதைன சிற்பிக்குள்
பிறந்த முத்து நீ

ேதால்வி கண்டும்
அஞ்சாெநஞ்சம் ெகாண்டவள் நீ

கடலைல ேபால 
ெதாடர் முயற்சி 
ெகாண்டவள் நீ

சுறுசுறுப்பாய் உைழக்கும்
ேதனீகளுக்கும் எறும்புகளுக்கும்
இவ்ைவயகத்தில் உவைம நீ

வானில் பறந்துகிடக்கும்
நட்சத்திரம் ேபால
பரந்த அறிவு ெகாண்டவள் நீ

உலெகங்கும் ஒளிப்பரப்பும்
சூரியைனப் ேபால
அழகிய உதயதாரைக நீ

சிகரத்தின் உச்சி
ெதாடுமளவு கற்பைனயுடன்
வாழும் சாதைனயாளர் நீ

உன் ெவற்றிக் ெகாடிைய ஏந்தி
உலைகேய வியக்கைவக்கும்
சாதைனயாளர் 
உனக்கு என் வாழ்த்துகள்!

என்ைன நீ
காயப்படுத்துகிறாய்
நீ ேபசும் ேபாது
உன்ைன அறியாமேல
உன் வார்த்ைதகள்
என்ைன புண்படுத்துகிறது

கைதப்பது உன்
உரிைமயும் கூட
அைத மறுதலிக்கும்
உரிைம எனக்கு
இல்ைல என்பது
தான் யதார்த்தம்

ஆனாலும் உன்
உரிைமைய உணர்ந்து
அதில் கவனமாக
இருக்கிறாய்
அதனால் தான்
அடுத்தவர் மனது பற்றிய
அக்கைறைய எங்ேகா
புைதத்து விட்டு
சிந்திக்க மறந்து

எைதயாவது
ேபசிக்ெகாண்ேட
இருக்கிறாய்

பல முைற
உனக்கு அதைன
உணர்த்த ேவண்டும்
என்ற எனது எண்ணம்
உன்ைனப் பார்த்தவுடன்
ெவளிவர முடியாது
உள்ேள ேதங்கி
நிற்கிறது

ஏெனனில்
உனது சந்ேதாசம்
அதுெவன்றால்
அதைன ஏன் நான்

கைலக்க ேவண்டும்
என்பதால் தான்
ெமௗனமாகிேறன்

நீ கைதக்கும்
ேபாெதல்லாம்
நான் அைல இல்லா
கடல் ேபால
அைமதி காக்கிேறன்
அது உன் மீது
ெகாண்ட காதலால்
என்பைத ஏன்
உன்னால் புரிந்து
ெகாள்ள முடியவில்ைல

அன்பு ேராசம் அறியாது
அது எப்பவுேம
ஆதரவான ைககைள
தந்து ெகாண்டு
தான் இருக்கும்
அைத தான் இப்ேபா
ெசய்து ெகாண்டிருக்கிேறன்
உனக்கு நான்

இறந்த கால நாட்காட்�கைளேய
என் சுவ�ல் மாட்�யுள்ேளன்
வருடங்கள் க�ந்த �ன்பும் அம்மா
ஆற்றுப்படுத்த
ஆைரயம்ப� ஐயா இருப்பதால்
நான் இங்கு நலம் 

ேகா�ல் �ரு�ழாக்க�ற்கும்
 உறவுக�ன் �ருமணத்�ற்கும்
கல்லைற வா�க�ன் 
மரணச்சடங்�ற்கும்
கலண்ட�ன் �வப்பு ேத�க�ற்கும்
வருைக தரும் �ருந்தா�யாய்
வந்து ெசல்வதால்
நான் இங்கு நலம் 

இடமாற்றக்க�தங்கள் 
அனுப்�யுள்ேளன்
எங்கள் இருப்�டங்கள்
�ள்கு�ேயற்றத்�ற்கு 
அனும�க்கப்பட்ட 
காரணங்களுடன்
சாதகமான ப�ல் வரும் என்ற 
நம்�க்ைக�ல் காத்�ருப்பதால்
நான் இங்கு நலம் 

நகரும் நாட்க�ல் ஊர்நா�
என் வாழ்வு நகரும் என்ற
நம்�க்ைகக�ல் வாழ்வதால்
நான் இங்கு நலம்

ெபாருைமயாக மட்டுமல்ல
ெவறுைமயாகேவ க��ன்றது;
�ைறயேவ என் வாழ்�ன்
நா�ைககள் � இல்லாத
இந்தநா�ல்...

யாைரயும் �லகலாம்
வ� இருக்காது - ஆனால்
நம்�ல் �ருப்பம் என்றவைரயும்
நமக்கு �ருப்பமானைத பண்�யவைரயும்
�லகுதல் என்பது-
வாழ்க்ைகையேய
ேவண்டாம் என்றாக்கு�றது....

மறந்து �டுேவாம் என்ற
மறுகணேம பறந்து வந்து
என்ைனப் பற்�க் ெகாள்ளும்
உன் �ைன�கள் வ�தான் 
ஆனாலும் �லக்�க் ெகாள்ள
வ� ெத�ய�ல்ைல!
என்றாலும்-
எழுதும் இந்த ெமா�யால்
மனதுக்ெகாரு
ஆறுதல் �ைடக்�றது....
உன்ைனப்ேபாலேவ
இந்த எழுத்ைதயும்
நான் ேந�க்�ேறன்
அ�ல் � உ�ர்ெபறு�றாய்
உருவமாய் ெத��றாய்...
இதயமுள்ளவர்கள் என்பவ�டம்
ெசால்ல மு�யாதைதயும் இந்த
எழுத்துக்க�டம் ெசால்�
சுகம் ெபறு�ேறன்...!

எத்துைணேயா
எ�ர்பார்ப்புகேளாடு �
பண்��ருப்பாய்
க�யாணத்ைத...

நல்லது கரு�
நன்ைமகள்
ெசய்த உனக்குச் - சற்றும்
ஒட்டாத
வாழ்ெவான்றுங்
�ட்��ருக்கும்...

இதுதான்
��ெசய்த
'ச�' எனக்குஎன்று
�ம்�யழு�ருப்பாய்...

எண்�யதற்கும்
ேமலான ஒரு
�ருமணத்ைதப்
பண்��ருந்தால்
எழுந்து �ன்று �
கும்�ய�த்�ருப்பாய்!
உன்வாழ்க்ைகப் புத்தகத்�ல் 
இதுவைரயும் �
புரட்�ப் ப�த்தைவ எல்லாங்
கசப்பான �டயங்கள் தான்...

அடுத்த பக்கங்கைளயும்
புரட்�ப்ப�த்துப்பார்!
அங்ேகதான் இருக்�றது
இ�ைம உனக்கு!

வீட்டுச்சுைமகள் என்ைன
ைகதுெசய்து விட்டெதன
ஒருத்தி எழுதிக்ெகாண்டிருந்தாள்

ெதாழில்ச்சுைமகள்
என்ைன எங்ேகா 
விரட்டிக்ெகாண்டிருக்கிறது
என எனது பைழய
நண்பிெயாருத்தி 
கூறிக்ெகாண்டிருந்தாள்

பிள்ைளகளுக்காகெவன
ஓடிேயாடி கைளத்துப்ேபான 
ஒருத்தி பற்றி
நான் நன்ேற அறிந்திருந்ேதன்

பாரம்பரியெமன
பதினாறு வயதிெலாரு திருமணத்திற்கு
தயாரானதாய் என் தாய் 
கூறக் ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்ேதன்

இன்று ேநற்றல்ல
ெபண் எப்ேபாதும் அப்படித்தான்...
அவைளப்பற்றி
அவள் சிந்திப்பதில்ைல ..
அவளுக்கான
ஆைசகள் என
எதுவுமிருந்ததில்ைல..
அவளுக்காய் எந்த
கற்பைனகைளயும்.. ைவத்துக்ெகாண்டதில்ைல
அது பற்றியெதாரு
புகார்கைளயும் இட்டதில்ைல ..

கணவனின் கனவுக்காக
அவளின் கனைவ கருக்கிக்ெகாண்டிருப்பாள்,
மகனின் ஆைசக்காக
அவளின் ஆைசைய தூக்கிலிட்டிருப்பாள்,
மகளின் விருப்புக்காக
அவளின் விருப்ைப
கருைணக்ெகாைல ெசய்திருப்பாள்,
ேதைவயாேனாரின்
ேதைவக்காக அவள்
ேதைவேய மறந்துவிட்டிருப்பாள்,

ஆக சிக்கிச் சிதறி
யாருக்ேகாெவன
ஓடிக்ெகாண்டிக்குமவைள
ெகாஞ்சம் விட்டு விடுங்கேளன்

யாரிடேமா தன்ைன ஒப்புக்ெகாடுத்து
யாருக்ேகா தன்ைன விட்டுக்ெகாடுத்து
யாருக்ேகா தன்ைன பலியிட துணிந்தவைள
ெகாஞ்சேமனும்
விட்டு விடுங்கேளன்
ஒரு சில ெநாடிகேளனும்
அவளுக்காய் வாழந்துவிட்டு வரட்டும்

கரு� உ�ர்ந்து காற்�ேல பறந்து
சருகாய்ப் ேபாகும் பூக்கேளா மங்ைக
அரு�ப் ெபருகும் ஆற்�ன் �ராய்
ெபரு� ஓ�ப் புனலாய்க் கூடும்
குரு� உைறந்த குவைள மலர்கேளா
மரு� வழங்கும் மன்மத கன்�கேளா

அச்சம் மடம் நாணம் ப�ர்ப்ெபன
இச்ைச அடக்கும் இன்ப ஊற்ெறன
ெகாச்ைச படுத்தும் ெகாள்ைக உைடயவ�ன்
�ச்ச வாழ்�லும் �ட்டும் �ைணயாய்
அச்சம் த�ர்த்து அ�ைவ ஊட்டேவ
�ச்சயம் �ளுரும் �ைலத்த வாழ்வுேம

அடுப்ப� புகுந்ேத அன�ேல �டந்து
கடுப்புடன் க�க்கும் காலக் ெகாடுைமயாய்
துடுப்புகளற்ற ஓடத்�ன் �ைல��ல் ெபண்�ர்
அடுத்தவர் வாழ்�ல் ஆகுவர் ப�ப்ெபண்ணாய்
நடுத்தர வர்க்கம் நமக்குேம வ�த்�டேவ
உடுத்�டும் உைடகள் ��ந்தும் ேபா�றேத

தன்னு�ர் ஈந்து தர�ையக் காத்�டேவ
என்னு�ர் ெகாண்டு எ��ைய மு�ப்ேபெனனச்
�ைதயா ெநஞ்சு ெகாள் ெபண்ேண
�ைதத்�டுேவார் �ைதந்�டேவ
�னங்ெகாள் �ற்றமுடேன
அதுேவ ெபண்�ர்க்கு அழெகனச் ெசான்னால்
மதுேவ ஆ�டும் மாற்றவ�ன் பார்ைவ�ேல...

என் கவிைதகளில்
நீ உயிர்ெபறுகிறாய்...!

�.எம். சங்கர், பண்டாரவைள

பாண்�யூர் ெபான். நவ�தன்

இஷாதா முஹம்மத்) 
ஏரூர் க�ெமா�

�னாயகமூர்த்�- அ�வர்ணா
முல்ைலத்�வு

இர்ஷாத்
வாைழச்ேசைன

மயம்

சிைதயா ெநஞ்சு ெகாள்
வாழ்க்ைக 
புத்தகத்தில்...

ேராசம் அறியா அன்பு

அவளுக்காக 
வாழவிடுங்கள்   

நான் இங்கு நலம்
இணு�ல் வா�சன்

ெபாத்து�ல் அஜ்மல்கான்
அ�லா ஜவுபர்

ஏத்தாைள புத்தளம்

இக்பால் அ�
அ . ெஜகன், சு�ஸ்
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வாசிக்க 
ெதாடங்கியது 
ஆயுதங்கள் சாதைனயாளர் நீ!

மங்ைகேய!
உன் இரு��க�லும்
ைம மட்டும்
பூ�னால் ேபாதாது
அ�ெவா�யும் �சட்டும்

கண்�ர் �ந்ததும்
உன் கண்க�ல்
கனல் ெத�க்கட்டும்

கு�ர்ச்�யான உன்
பார்ைவ�ல் க�ரவ�ன்
ெவப்பமும் �சட்டும்

மற்றவர்களுக்கு பயந்து
மண்புழுைவப் ேபால்
��ப்பட்டு வாழாமல்
மரம் ேபால்
��ர்ந்து வாழ்

கல்��ல் �றந்து
அ�வும் ஆற்றலும்
ெகாண்டு சக்�யாக
�கழ்

பயந்து பயந்து
ெமன் குர�ல்
முனங்� முனங்�
ேபசாமல்
உன் உ�ைமக்காக
உரத்து குரல்
எழுப்பு

ெபான்னும் ெபாருளும்தான்
ெபண்ணுக்கு ஆைச
என்ற �ைலைய
மாற்� கற்றலும்
ேதடலும்தான்
வாழ்க்ைகெயன து�வும்
உறு�யும் ெகாண்டு
வாழ்

சைமயலைற பாத்�ரங்களுடன்
சமர் பு�ந்து
கரண்� ��க்கும்
உன் கரங்க�ல்
எழுதுேகாைல ஏந்�
பாத்�ரங்க�ல்
க� ப�யும்
உன் கரங்க�ல்
ைமயும் ப�யட்டும்

அச்சம் த�ர்த்து
உன் தாயகத்�ற்கு
கண்ணாக இரு

அன்று பார�
கண்ட புதுைமப்
ெபண் ேபால்
ேநர் ெகாண்ட
பார்ைவவுடன்
��ர்ந்த நைடவுடன்
வாழ்

ெஜகத்�ைனயும்
ெஜ�க்கலாம்
�ங்கப் ெபண்ணாக...

ெ
ஜ

க
த்
தி

ை
ன

யு
ம்
 

ெ
ஜ

யி
க்
க
ல
ாம்

என்.ேக. ேவ�, 
பலாங்ெகாைட
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Njrpa ghJfhg;G kw;Wk; mdh;j;j Kfhikj;Jt ,uh[hq;f mikr;R

mdh;j;j Kfhikj;Jt kj;jpa epiyak;

mdh;j;j Kfhikj;Jt kj;jpa epiyaj;jpd; mtru mdh;j;jfhy eltbf;iffspw;Fj; Njitahd fPo;f;fhzg;gLk; 
gz;lq;fs; kw;Wk; cgfuzq;fis toq;Ftjw;fhf toq;Feh;fsplkpUe;J tpiykD NfhUjw;fhf mdh;j;j 
Kfhikj;Jt kj;jpa epiyaj;jpd; jpizf;fsg; ngWiff; FOtpd; jiythpdhy; jPHkhzpf;fg;gl;ls;sJ. mjd; 
gpufhuk; gpd;tUk; gz;lq;fs; kw;Wk; cgfuzq;fspw;fhf toq;Feh;fs; jk; tpUg;gpd; gpufhuk; Kj;jpiuapl;l 
tpiykDf;fisr; rkh;g;gpf;fyhk;.

ngWif ,yf;fk; ngWif cUg;gbfs; nfhs;tdT
vz;zpf;if

DMC/FIN/2022
(PROCU:02)

,lh;fhg;G cgfuzq;fisf; nfhs;tdT 
nra;jy;

1. Fire Rake
2. Fire Broom/Beater
3. Tent (8 Man)

1500
175
25

2022 khh;r; 07 Kjy; 2022 khh;r; 28tiu thuNtiy ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu nfhOk;G -07 tpj;ah 
khtj;ijapYs;s ,lh; Kfhikj;Jt kj;jpa epiyaj;jpd; 3Mk; khbapYs;s epjpg;gphptpy; kPsspf;fg;glhj &gh 
1>000.00 ,w;fhd fl;lzj;ijr; nrYj;jp ,jw;fhd ngWifg; gbtq;fis ngw;Wf; nfhs;syhk;.

mjd; gpufhuk; jk; tpUg;gpd;gb cUg;gb xd;wpw;F my;yJ midj;J cUg;gbfspw;Fk; tpiykDr; 
rkh;g;gpf;fyhnkd;gJld; mt;thW rkh;g;gpf;fg;gLk; tpiykDf;fspd; nkhj;jg; ngWkhdj;jpw;fhd 1% tpiykDg; 
gpizankhd;W mur ngWif topfhl;bapd; gpufhuk; rkh;g;gpj;jy;  fl;lhakhFk;.

NkYk; tpiykDf;fis mlf;Fk; ciwfspd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; tpz;zg;gpf;Fk; gz;lj;jpd; ngah; 
my;yJ ngWif ,yf;fk; Fwpg;gpl;L Kj;jpiuapl;L (epWtdj;jpd; jdpj;jd;ikia cWjpg;gLj;Jk; ];bf;fh; xd;W 
my;yJ epWtdj;jpd; ,wg;gh; Kj;jpiu my;yJ muf;F Kj;jpiu) jiyth;> jpizf;fsg; ngWiff;FO> ngWifg; 
gphpT> epjpg;gphpT mdh;j;j Kfhikj;Jt kj;jpa epiyak;> tpj;ah khtj;ij> nfhOk;G -07 vd;w Kfthpf;Fg; gjpTj; 
jghypy; my;yJ 3Mk; khbapd; epjpg;gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapy; Nrh;j;jy; 2022 khh;r; 29 md;W 
K.g. 10.30 ,w;F my;yJ mjw;F Kd;dh; Nkw;nfhs;sg;gly; Ntz;Lnkd;gJld; me;Neuj;jpd; gpd;dh; fpilf;fg; 
ngWk; midj;J tpiykDf;fSk; epuhfhpf;fg;gLk;.

2022 khh;r; 29 md;W K.g. 10.45 ,w;F tpiykD jpwf;fg;gLtJld; mt;Ntisapy; rKfkspj;jpUg;gjw;F 
tpiykDjhuh;fspw;F my;yJ mth;fspd; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfSf;F re;jh;g;gkspf;fg;gLtJld; mjw;fhf 
mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpnahUth; rKfkspg;gjhapd; mjpfhuk; toq;fg;gLk; fbjk; xd;Wld; rKfkspj;jy; 
Ntz;Lk;. NkYk; ngWiff;fl;lisfis toq;Fifapy; Njitahd gz;lq;fspd; vz;zpf;ifiaj; jpUj;jp 
mikf;Fk; chpik ngWiff;FOtpw;F chpj;jhFk; vd;gjidj; jaT nra;J ftdpf;fTk;.

jiyth;>
jpizf;fsg; ngWiff;FO>
mdh;j;j Kfhikj;Jt kj;jpa epiyak;>
tpj;ah khtj;ij> nfhOk;G -07.
njh. Ng. ,y. 0112-136270

ngWif mwptpj;jy;

SRI LANKA
,yq;if mur kUe;jhf;fy; cw;gj;jpf; $l;Lj;jhgdk;

Njrpa Nghl;b tpiykDf;Nfhuy; - NCB
jpUj;j mwptpj;jy;

SPMC Nyhl;l]; kUe;J jpl;lj;jpd; rptpy; Ntiyfs; (%lg;gly; - 2022 khh;r; 21k; jpfjp gp.g. 3.00 
kzpf;F)

tpiykD 
tpguk;

eph;khz 
jiyg;G

kPsspf;fg;glhj 
tpiykDf;; 
fl;lzk;

tpiykDg; 
gpiz ngWkjp 

kw;Wk; 
nry;Ygbahjy;

eph;khzf; 
fhyk;

Njitg;gLk; 
Fiwe;jgl;r 
CIDA gjpTj; 

juk;

SPMC/
LP/003/2022

SPMC 
Nyhl;l]; 
kUe;J 
jpl;lj;jpd; 
rptpy; 
Ntiyfs;

&gh 20>000.00 &gh 1500>000.00 
%lg;gLk 

jpdj;jpy; ,Ue;J 
120 ehl;fs; 

tiu

180 ehl;fs; juk; C3 
my;yJ 

mjw;F Nky;

2022.02.27k; jpfjp rd;Nl xg;rth; gj;jphpifapd; 61Mk; gf;fj;jpy; gpuRukhd Nkw;gb jiyg;gpyhd 
tpsk;guk; rk;ge;jkhdJ.

Nkw;gb Nfs;tpapd; tpiykDf;fs; %lg;gly; 2022 khh;r; 21k; jpfjp gp.g. 3.00 vd jPHkhdpf;fg;gl;Ls;sjhf 
,yq;if mur kUe;jhf;fs; cw;gj;jp $l;Lj;jhgdk; ,j;jhy; mwptpj;jy; tpLf;fpd;wJ.

Kd;ida tpsk;guj;jpd; Vida tpjpfSk; epge;jidfSk; khw;wkpd;wp fhzg;gLk;.

,e;jg; ngWifapd; tpguq;fis vkJ ,izajsk; (www.spmclanka.com) ,ypUe;J ghh;itapl KbAk;.

jiyah; - Nyhl;l]; kUe;J jpl;lj;jpw;fhd ngWiff; FO>
mur kUe;jhf;fy; cw;gj;jpf; $l;Lj;jhgdk;>
,y. 11> Nrh; N[hd; nfhj;jyhty khtj;j>
fe;;jty v];Nll;> uj;kyhid.

njh.Ng. 2635353/2637574/2623298
ngf;];: 2634771/2626621

xslj cw;gj;jpfs; toq;Fiffs; kw;Wk; 

xOq;FWj;Jif ,uh[hq;f mikr;R

tpiykDf;fSf;fhd miog;G - IFB
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மலையக பெருந்தோட்ட....
(08ஆம் ெககத் பதோ்டர்)

இமை அடுத்து, 2015ல் சம்பிரைாய முமைப்-
படி ஹட்டன் மற்றும் பண்டாரவமை நகரங்-
களில் முன்்ாள் பிரைமர் ரணில் விக்ரமசிங்க 
ைமைமமயில் நம்டபபற்ை கூட்டங்களில் 
'பசுமம பூமி' என்ை சட்டரீதியா் காணி 
உரிமம வழங்குவைற்கா் பத்திரம் அரச 
பபருந்ைாட்டத் ைமைவர் நிகால் ரத்வத்மை -
யின் மகபயாப்பத்து்டன் குறிப்பிட்டவர்க -
ளுக்கு மாத்திரம் வழங்கப்பட்ட். இநை 
ஆவணத்தின் இரண்டாவது அட்டவம்யில் 
5ம் பநதியில் கீழகண்டவாறு பைரிவிக்கப்பட -
டிருநைது.   

5. குறிப்பிட்ட காணிப்பகுதி ்ைாட்டப் 
பணியாைர் இல்ைம் கூடடுைவு சங்கத்தி்டம் 
மடடும் மாற்ைப்ப்ட முடியும்.  

இநதிய அரசின் நிதியுைவியால் மத்தியமற்-
றும் ஊவா மாகாணத் ்ைாட்டங்களில் நிர்-
மாணித்ை வீடுகளும் பபருந்ைாட்ட மனிை-
வை அமமப்பு, பபருந்ைாட்டக் கம்பனிகள் 
மற்றும் ்ைாட்டத் பைாழிைாைர் வீ்டமமப்புக் 
கூடடுைவுச் சங்கம் ஆகியமவகளின் கூடடு 
முயற்சியால் நிர்மாணிக்கப்படடுள்ைைாக இந-
திய-இைங்மக நடபுைவில் பைரிவிக்கப்படடுள் -
ைது. க்டநை நல்ைாடசி காைத்தில் வழங்கப்-
பட்ட உறுதிகளும் முமையா்ைாக இல்மை.  

்ைாட்டத் பைாழிைாைர் வீ்டமமப்பு கூட-
டுைவு சங்கம் 1993 ஆணடு நிறுவப்பட்டது. 
இது கூடடுைவு திமணக்கைத்தில் பதிவு பசய் -
யப்படடுள்ைது.   

வீடு மற்றும் அங்கத்துவம் சம்பநைமாக கூட-
டுைவு சங்க விதிகளில் கீழகண்டவாறு பைரி -
விக்கப்படடுள்ைது:-  

நமது நாடடில் ்ைாட்டத் பைாழிைாைர்க-
ளுக்காக அமமக்;கும் வீடுகளுக்கு மாத்திரம் 
கூடடுைவு சங்கம் நிர்வகிப்பைாக பைரிவிக்கும் -
காரணம் என்் என்பது புரியாை புதிராகும்.   

பைாத்காரமாக காணிகமைக் மகப்பற்றி 
வீடுகள் நிர்மாணித்ைவர்களுக்கு மவபவ 
ரீதியாக உறுதிகள் வழங்கப்படடுகின்-
ை். நமது நாடடில் க்டநை காைங்களில் 
கல்்ைாயா, மகாவலி, ஒரு இைடசம், பத்து 
இைடசம், பதிமணநது இைடசம், மாதிரி கிரா -
மங்கள், எழுச்சிக் கிராமங்கள், கம்முைாவ, 
பசவ் ்பான்ை திட்டங்களில் குடி்யற்ைப் -
பட்ட மக்களுக்கு வழங்கப்பட்ட உறுதிகள் 
்பால் ்ைாட்டத் பைாழிைாைர்களுக்காக நிர் -
மாணித்ை / நிர்மாணிக்கப்படுகின்ை வீடுக -
ளுக்கு உறுதிகள் வழங்கப்படுபதில்மை.   

சுமார் 30 வரு்டங்களுக்கு ்மைாக நா்டற்-
ைவர்கைாக ஆக்கப்பட்ட ஒரு சமூகத்திற்கு 
சிரிமா-சாஸ்திரி ஒப்பநைம் ்பான்ைமவகள் 
மூைமாக குடியுரிமம கிம்டக்கப்பபற்ைைால் 
1977ம் ஆணடில் நம்டபபற்ை பபாதுத் ்ைர் -
ைலில் பசௌமியமூர்த்தி பைாண்டமான் நுவ-
பரலியா மாவட்டத்தில் பைரிவுபசய்யப்ப்ட 
முடிநைது. அைன்பின் 45 வரு்டங்கைாக பைர் 
பைா்டர்நது பைம் பபாருநதிய அமமச்சர்க -
ைாகவும் அங்கத்ைவர்கைாகவும் இருநதும் 
ைய முமை ஒழிக்கப்படடு ஏம்ய சமூகங்க-
மைப்்பால் வாழமவக்க முன்வராைது கவ-
மைக்கி்டமா் வி்டயமாகும்.   

ஐக்கிய ்ைாட்டத் பைாழிைாைர் சங்கம் 
ைகவல் அறியும் சட்டத்தின் பிரகாரம் ்ைாட்ட 
வீ்டமமப்பு மற்றும் சமுைாய உடகட்டமமப்பு 
வசதிகள் இராஜாங்க அமமச்சின் மூைமாக ைக -
வல்கமை பபற்றுக் பகாண்டது. 1994ம் ஆண -
டிலிருநது 2021.10.12 மடடும் 20,792 வீடுகள் 
நிர்மாணிக்கப்படடுள்ை்ைாடு மற்;றும் கட-
டுமா்ம் பூர்த்தியம்டயாை நிமையில் 1549 
வீடுகள் உள்ைைாகவும் இநதிய நிதி உைவியு-
்டன் 3820 வீடுகள் நிர்மாணிக்கப்படடுள்ைைா-
கவும் அறியமுடிநைது. இைன்படி ்மற்குறிப் -
பிட்ட அமமச்சின் அறிக்மக மூைமாக 24,612 
வீடுக்ை நிர்மாணிக்கப்படடுள்ை். இநை 
விபரங்களின் பிரகாரம் ்ைாட்டமக்களின் 
வீடடுப் பிரச்சிம் தீர்விற்கு இன்னும் ஆகக்-
குமைநைது 200 வரு்டங்கைாவது ்ைமவ.   

ெோகிஸதோன், துருககி... 
(06ஆம் பக்கத் பைா்டர்)

ரஷயா_ - உக்மரன் இம்ட்ய ்பார் ந்டநது 
வரும் நிமையில் சர்வ்ைச விணபவளி 
ஆராய்ச்சி மமயமா் ஐ.எஸ்.எஸ் சர்ச்மசயில் 
சிக்கி உள்ைது. ஐ.எஸ்.எஸ் பூமியில் இருநது 
400 கிமீ உயரத்தில் பைநது பகாணடு இருக் -
கிைது. 28 ஆயிரம் கி்ைா மீட்டர் ்வகத்தில் 
இது பூமியும் சுற்றிக் பகாணடு இருக்கிைது.

பூமிமய 90 நிமி்டத்திற்கு ஒரு முமை இது 
சுற்றும். சுமாராக தி்மும் 16 முமை இது 
பூமிமய சுற்றுகிைது. ஆ்ால் பபரும்பாலும் 
ரஷயாவிற்கு ்ம்ை இது பசல்ைாது.

1998 இல் இது விணணில் நிமைநிறுத்ைப்-
பட்டதில் இருந்ை கீழமட்ட சுற்றுப்பாமை-
யில்ைான் சுற்றுகிைது. அங்கு பகாஞசம் புவி 
ஈர்ப்பு விமச இருக்கும். இதில் எப்்பாதும் 
விணபவளி வீரர்கள் இருப்பார்கள். ைற்்பாது 
அங்கு 4 அபமரிக்க வீரர்கள், 2 ரஷய வீரர்-
கள், 1 பஜர்மனி வீரர் ஆகி்யார் உள்ை்ர். 
இப்்பாது ரஷயா_ - உக்மரன் ்பார் காரண -
மாக ரஷய வீரர்கள்_ அபமரிக்க வீரர்கள் 
இம்ட்ய முறுகல் ஏற்படடுள்ைது. இவர் -
கள் ஒன்ைாக இயங்குவதில் சிக்கல் ஏற்பட -
டுள்ைது.

"நீங்கள் ரஷயாவிற்கு ஒத்துமழக்க 
்வணடும். இல்மைபயன்ைால் ஐ.எஸ்.
எஸ் சரியாக இயங்காது. அமை ைவைா் 
வட்டப்பாமையில் பகாணடு பசல்்வாம். 
ஏன் ஐ்ராப்பா, அபமரிக்கா மீது ்மாைச் 
பசய்்வாம். இது 500 பைான் எம்ட 
பகாண்டது. நாங்கள் ஏைாவது பசய்து 
இநதியா, சீ்ா மீது விழுநைால் என்் ந்டக்-
கும்?" என்று ரஷய ைரப்பில் மிரட்டல் விடுக் -
கப்படடிருநைது.

அைாவது அபமரிக்கா, இநதியா, சீ்ா உள்-
ளிட்ட நாடுகள் மீது ஐஎஸ்எஸ்மஸை விழச் 
பசய்்வாம் என்று மிரடடி்ார். இைற்கு 
ைற்்பாது ஸ்்பஸ் எக்ஸ் ைமைவர் எைான் 
மஸ்க் பதில் அளித்துள்ைார். அைாவது 
'ஸ்்பஸ் எக்ஸ்' என்று ஒற்மை வார்த்மை-
யில் பதில் அளித்துள்ைார். இநை ஐ.எஸ்.
எஸ் ைைத்தில் ஸ்்பஸ் எக்ஸ் நிறுவ்த்தின் 
டிராகன் காப்ஸ்யூல் உள்ைது. இமை மவத்து 
அநை ஸ்்பஸ் ஸ்்்டஷம் இயக்க முடியும். 
ஸ்்பஸ் ஸ்்்டஷம் இநை ்கப்ஸ்யூல் பாது -
காப்பாக இயக்க முடியும். சிை கம்டசி ்நர 
மாற்ைங்கள் மடடு்ம பசய்ய ்வணடும். 
இமை மவத்்ை நாங்கள் ஐ.எஸ்.எஸ்மஸை 
காப்பற்று்வாம் என்ை ரீதியில் எைான் மஸ்க் 
பதில் அளித்துள்ைார்.

நம்ெகரமோன பெோருளோதோர... (12ஆம் பக்கத் பைா்டர்)

இை்ால் இைங்மகயின் பபாதுப்படுக்டன் 
பைா்டர்நது அதிகரித்துச் பசல்லும். பவளிநாட-
டுக் க்டன் ்சமவ வீைங்கள் பைா்டநது உயர்வாக 
இருப்பை்ால் நாடடின் பவளிநாடடுச் பசாத்து 
ஒதுக்குகள் பைா்டர்ச்சியாகப் பற்ைாக்குமையா-
க்வ காணப்படும். பவளிநாடடு மூைாைாரங்-
கள் ஊ்டாக நிதிதிரடடும் அதிகாரிகளின் முயற்-
சிகள் மத்தியிலும் இநை நிமை்ய பைா்டரும் 
எ்வும் IMF கூறுகிைது.   

வரவு பசைவுத்திட்ட குமை நிமையும் 
பசன்மதி நிலுமவக் குமைநிமையும் ்பாதியை-
வில் நிதியீட்டம் பசய்யப்ப்டாை படசத்தில் நாடு 
இைக்குமதிகளில் கணிசமா்ைவு வீழச்சியிம -்
யும் ைனியார் க்டன்களில் வீழச்சியிம்யும் சந-
திக்கும் அத்து்டன் மத்தியவங்கியின் அச்சி்டல் 
ஊ்டாக பற்ைாக்குமைமய பைா்டர்நது நிதியீட-
்டம் பசய்யும் படசத்தில் நாடடின் நிதியியல் உறு-
திப்பாடு ்கள்விக்குறியாகும்.   

அது மடடுமன்றி ்காவிட பபருங்பகாள்மை 
்நாயின் புதிய திரிபுகள் நாடம்டப்பாதிக்கும் 
ஆபத்து, பபாருள்விமைகள் பைா்டர்நது அதி-
கரித்துச் பசல்ைல் எதிர்பார்த்ைமை வி்டக்குமை-
வா் விவசாய அறுவம்டகள் வங்கிகளின் 
பசாத்ைகளின் ைரம் குமைவம்டநது பசல்கின்-
ைமம எதிர்பாராை வானிமை நிகழவகள் ்பான்-
ைவற்ைால் பபாருைாைாரம் பாதிக்கப்படும் ஏது 
நிமையும் நிைவுகிைது.   

எ்்வ ்மற்படி சவால்களுக்கு மத்தியில் 
்பரி்ப் பபாருைாைார உறுதிப்பாடம்ட ஏற்ப-

டுத்ைவல்ை பரநதுபட்ட நம்பகரமா் பபாருைா-
ைாரக் பகாள்மகபயான்மை அமுல்படுத்ைப்ப்ட 
்வணடிய பைமவமய IMF அழுத்தியுமரத்-
துள்ைது.   

உயர்ைரமிக்க வருமா்க் கருவிகள் ஊ்டாக 
அரசாங்கத்தின் வருவாமய அதிகரிப்பைற்கா் 
முயற்சிகள் ்மற்பகாள்ைப்ப்ட ்வணடும். 
அைன் மூைம் அரச நிதிநிமைமமமய வலுப்ப-
டுத்ை எத்ைனிக்கைாம். வரி விைக்களிப்புகமை 
மிகக்குமைநை மட்டத்தில் ்பண்வணடும். 
நிருவாகக் கட்டமமப்பு சீர்திருத்ைங்கள் இைற்-
குச் சமமையாக ்மற்பகாள்ைப்ப்ட்வண-
டும்.     அரசாங்க பசைவீடுகமை பகுத்ைறிவா் 
முமையில் மீை கட்டமமப்புச் பசய்து முன்னுரி-
மமப்படுத்ைல் அரசதுமை நிறுவ்ங்களின் மீள்-
சட்டமமப்பு ்பான்ை்வும் ்மற்படி அறிக்மக-
யில் சுடடிக்காட்டப்படடுள்ை்.

இைங்மக அரசாங்கம் IMF இன் நிதியுைவிமய 
நாடி்ாபைன்் நா்டாவிட்டாபைன்் இப்்பா-
மைய பநருக்கடி நிமையில் இருநது மீள்வைற்-
கா் வழிகள் பற்றி ஒரு வழிகாட்டமை உறுப்பு 
நாப்டான்று்ட்ா் கைநதுமரயா்டல் என்ை 
வமகயில் IMF பைளிவாக முன் மவத்திருக்கி-
ைது. இ்ை பகாள்மககள் ப ை வற்மை உள்நாட-
டுப் பபாருளியல் நிபுணர்களும் பைா்டர்நது சுட-
டிக்காடடி வ ருவமையும் நாம் பைா்டர்ச்சியாக 
அவைானிக்கைாம். ஆ்ால் இவற்றில் ஏைாவது 
உரிய ைரப்பி்ரின் காதுகளில் ்கடகிைைா என்ப-
துைான் பைரியவில்மை.

இைங்மகயில் ஜ்ரஞசக எழுத்-
ைாைர் கைாபூஷணம் கமைஞர் 
பமாழிவாணனின் பநறியாள்மக-
யில் புதிய முயற்சியாக "காபணா-
ளியில் கடி ்ஜாக்ஸ்" என்னும் இறு-
வடடு (DVD) பவளியீடடு விழா 
இன்று 06ஆம் திகதி மாமை 6.00 
மணிக்கு பகாட்டாஞ்சம் ஐங்-
கரன் மண்டபத்தில் நம்டபபறும்.

சிவா ஜுவல்ைர்ஸ் நிறுவ்த்ைாரின் அனு-
சரமணயில் தி்கரன் பிரைம ஆசிரியர் ்ை. 
பசநதில்்வைவர் ைமைமமயில் நம்டபப-

றும் இவ்விழா, ஈஸ்வரன் பிரைர்ஸ் 
ைமைவர் ஈஸ்வரன் க்ணஷ பைய்-
வநாயகம் முன்னிமையில் நம்ட-
பபறும். முன்்ாள் அமமச்சரும் 
ஜ்நாயக மக்கள் முன்்ணியின் 
ைமைவருமா் ம்்ா க்ணசன் 
எம்.பி, முன்்ாள் பிரதி அமமச்ச-
ரும் ஜ்நாயக மக்கள் காங்கிரஸ் 
ைமைவருமா் பிரபா க்ணசன் 

மற்றும் சிவா ஜுவல்ைர்ஸ் அதிபர் சிவசுப்-
பிரமணியம் ஆகி்யார் பிரைம அதிதிகைாக 
கைநது பகாள்வார்கள்.  

"காண�ாளியில் கடி ஜ�ாக்ஸ்"  
ணகாழும்பில் இன்று ணெளியீடு

ifj;njhopy;fs; mikr;R

fk;gdpapy; jw;NghJs;s gpd;tUk; gjtp ntw;wplq;fSf;fhf ,yq;if gpui[fsplkpUe;J 
tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

1.1. jifikfs;:  ntspaf tpz;zg;gjhhpfs; (fPNoAs;s 1 my;yJ 2 ,w;fhdJ)
 ntspafk;: 1.   g.kh. M. ,dhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l kdpj tsq;fs; 

Kfhikj;Jtj;jpy; my;yJ tpahghu epUthfk; my;yJ tpahghu 
Kfhikj;Jtj;jpy; ngw;wnthU ,sq;fiykhzpg; gl;lk;.

   mj;Jld;

    gjtpapd; ghlg; gug;gpw;F chpj;jhd> chpj;jhd Jiwapy; 
gl;lg;gbg;gpd; gpd; jifikg;gl;l (KJkhzp) my;yJ 
mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;rhh; gl;lak; ngw;w epWtfj;jpd; 
,ize;j mq;fj;Jtk;.

   kw;Wk;

    $l;Lj;jhgdnkhd;wpy;> epajpr;rl;l rignahd;wpy;/epWtdj;jpy; 
my;yJ Gfo; tha;e;j jdpahh; epWtdnkhd;wpy; ~epUthf 
kl;lj;jpy;| Mff; Fiwe;jJ 15 tUl mDgtk;.

  2.  gjtpf;F njhlh;Gs;s Jiwapy; mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;rhh; 
gl;lak; ngw;w epWtdj;jpd; KOikahd mq;fj;Jtk;.

   kw;Wk;

    $l;Lj;jhgdnkhd;wpy;> epajpr;rl;l rignahd;wpy;/epWtdj;jpy; 
my;yJ Gfo; tha;e;j jdpahh; epWtdnkhd;wpy; ~epUthf 
kl;lj;jpy;| Mff; Fiwe;jJ 15 tUl mDgtk;.

   cs;sf tpz;zg;gjhhpfs; (fPNoAs;s 1 my;yJ 2 ,w;fhdJ)

 cs;sfk;: 1.  NkNyAs;s ntspaf tpz;zg;gjhhpfSf;F Njitg;gLk; 
jifikfis ngw;wpUj;jy;.

  2.  gjtpf;F chpj;jhd ghlg; gpuNjrj;jpy; 1 Mk; ju Kfhikahsh; 
tFjpapy; Mff; Fiwe;jJ Ie;J (5) tUl jpUg;jpfukhd 
Nritia  g+h;j;jp nra;jpUj;jy;.

1.2. rk;gs 
 msTj;jp;l;lk;: Vr;vk; 1-1-2016 &gh [80,295-15x2,270-114,345]

1.3. tanjy;iy:  tajhdJ 35 tUlq;fSf;F Fiwthftpy;yhkYk; 55 ,w;F 
Nkw;glhkYkpUj;jy; Ntz;Lk;. cs;sf tpz;zg;gjhhpfSf;F 
Nky; tanjy;iy gpuNahfg;gLj;jg;glkhl;lhJ.

2.1. jifikfs;: ntspaf tpz;zg;gjhhpfs; (fPNoAs;s 1 my;yJ 2 ,w;fhdJ)

 ntspafk;: 1.  g.kh.M. ,dhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l fzf;fply; epjp my;yJ 
epjpaply; Kfhikj;Jtj;jpy; (th;j;jf ,sq;fiykhzp) ngw;w 
gl;lg;gbg;nghd;W.

   mj;Jld;

    gjtpapd; ghlg; gug;gpw;F chpj;jhd> chpj;jhd Jiwapy; 
gl;lg;gbg;gpd; gpd; jifikg;gl;l (KJkhzp) my;yJ 
mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;rhh; gl;lak; ngw;w epWtfj;jpd; 
,ize;j mq;fj;Jtk;.

   kw;Wk;

    $l;Lj;jhgdnkhd;wpy;> epajpr;rl;l rignahd;wpy;/epWtdj;jpy; 
my;yJ Gfo; tha;e;j jdpahh; epWtdnkhd;wpy; ~epUthf 
kl;lj;jpy;| Mff; Fiwe;jJ 15 tUl mDgtk;.

  2.  gjtpf;F njhlh;Gs;s Jiwapy; mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;rhh; 
gl;lak; ngw;w epWtdj;jpd; KOikahd mq;fj;Jtk;.

   kw;Wk;

    $l;Lj;jhgdnkhd;wpy;> epajpr;rl;l rignahd;wpy;/epWtdj;jpy; 
my;yJ Gfo; tha;e;j jdpahh; epWtdnkhd;wpy; ~epUthf 
kl;lj;jpy;| Mff; Fiwe;jJ 15 tUl mDgtk;.

   cs;sf tpz;zg;gjhhpfs; (fPNoAs;s 1 my;yJ 2 ,w;fhdJ)

 cs;sfk;:  1.  NkNyAs;s ntspaf tpz;zg;gjhhpfSf;F Njitg;gLk; 
jifikfis ngw;wpUj;jy;.

  2.  gjtpf;F chpj;jhd ghlg; gpuNjrj;jpy; 1 Mk; ju Kfhikahsh; 
tFjpapy; Mff; Fiwe;jJ Ie;J (5) tUl jpUg;jpfukhd 
Nritia g+h;j;jp nra;jpUj;jy;.

2.2. rk;gs 
 msTj;jpl;lk;: Vr;vk; 1-1-2016 &gh [80,295-15x2,270-114,345]

2.3. tanjy;iy:  tajhdJ 35 tUlq;fSf;F Fiwthftpy;yhkYk; 55 ,w;F 
Nkw;glhkYkpUj;jy; Ntz;Lk;. cs;sf tpz;zg;gjhhpfSf;F 
Nky; tanjy;iy gpuNahfg;gLj;jg;glkhl;lhJ

i. ,yq;ifg; gpui[ahftpUj;jy; Ntz;Lk;.

ii. gjtpapd; flikfis nrt;tNd epiwNtw;Wtjw;fhd cly;> cs 
MNuhf;fpaj;ijAk; jPtpd; vg;ghfj;jpYk; Nritahw;Wtjw;fhd jFjpiaAk; 
nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

iii. kpfr;rpwe;j Fztpay;Gfisf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

midj;J gjtp ntw;wplq;fSk; FUehfy;> njhlq;f];ye;j> kJuhnfhl fhhPa Ruq;f 
NtiyfSf;fhf mike;Js;sd.

1.  njhopy; nra;gthpdhy; 10%   kw;Wk; 15%   epjpak; njhopy; toq;Fgthpdhy; 
gq;fspg;Gr; nra;ag;gLk;. (3% Ceep ,w;fhd mlq;fyhdJ)> murhq;f 
Rw;wwpf;iffspd; gpufhukhd tho;f;ifr; nryT> gazr; nryT kw;Wk; Vida 
epajpr;rl;l gzf;nfhLg;gdTfs;. jpdKkhd tUifapd; mbg;gilapy; khjhe;j 
czTg; gb> Copah; fhg;GWjp kw;Wk; cw;gj;jp mbg;gilapyhd Cf;Ftpg;Gj; 
jpl;lk;.

2.  murhq;f jpizf;fsq;fs; / $l;Lj;jhgdq;fs; kw;Wk; epajpr;rl;l mikg;Gf;fspd;; 
tpz;zg;gjhhpfspd; tpz;zg;gq;fs; mth;fspd; chpj;jhd epWtdq;fspd; 
jiyikf@lhfNt mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. 

3.  2022.03.20 Mk; jpfjpad;W my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; 
cq;fs; tpz;zg;gk; kw;Wk; rhd;wpjo;fspd; gpujpfs; Mfpad gpd;tUk; Kfthpf;F 
mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy;; gjtpg; ngaiuf; 
Fwpg;gplTk;. 

jiyth;>
f`l;lf` fpuigl; yq;fh ypkpl;nll;
561/3, vy;tpl;bfy khtj;ij> ehuhN`d;gpl;l>
nfhOk;G-05.

gjtp ntw;wplk;
f`l;lf` fpuigl; yq;fh ypkpl;nll;

(murhq;fj;jpdhy; KOikahd chpikAs;s fk;gdpnahd;W)

 (01) rpNu\;l Kfhikahsh; - epUthfk; (01 ntw;wplk;) - xg;ge;j mbg;gilapyhdJ

 (02) rpNu\;l Kfhikahsh; - epjp (01 gjtp) - xg;ge;j mbg;gilapyhdJ

 xt;nthU tpz;zg;gjhhpAk; gpd;tUtdtw;iwf;;;;;;;;;;;;; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk; 

 jaT nra;J ftdpf;fTk;:

 Vida ed;ikfs;:

epjp mikr;R

Njrpa fhg;GWjp ek;gpf;if nghWg;G epjpak;

epjp mikr;rpd; fPo; epWtg;gl;Ls;s Njrpa fhg;GWjp ek;gpf;if nghWg;G epjpak;> 
mf;ufhu kUj;Jt fhg;GWjpj; jpl;lk;> Nkhl;lhh; thfd fhg;GWjp> rhjhuz fhg;GWjp 
Nghd;w fhg;GWjpj; jpl;lq;fisr; nraw;gLj;JtNjhL cs;ehl;L fhg;GWjpahsh;fspd; 
kPs;epjpaypg;ghsuhf nraw;gLk; ,yq;ifapDs; epWtg;gl;Ls;s xNu epWtdkhFk;. ,e;j 
ek;gpf;if nghWg;Gr; rig FWfpa fhyj;jpDs; etPdkak;> Nkk;ghL kw;Wk; ,yhgj;jd;ik 
vd;gtw;iwf; ftdj;jpw; nfhs;ifapy; cs;ehl;L fhg;GWjp njhopypy; KjyhtJ ,lj;ijg; 
gpbj;Js;s mur epWtdkhFk;.

Njrpa fhg;GWjp ek;gpf;if nghWg;G epjpaj;jpy; gpd;tUk; ntw;wplq;fSf;fhf jFjp tha;e;j 
egh;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

01. cjtp Kfhikahsh; - rl;lk; kw;Wk; gzpg;ghsh; rigapd; nrayhsh;

 (Assistant Manager – Legal & Board Secretary)
 ntspthhp tpz;zg;gjhuh;fs;

  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l 
gy;fiyf;fofnkhd;wpy; rl;lk; njhlh;ghd gl;lnkhd;iwg; ngw;wpUj;jy;

 kw;Wk;

  gl;lj;ijg; ngw;Wf;nfhz;ljd; gpd; ,iaGila Jiwapy; Fiwe;jgl;rk; xU tUl 
fhyk; Nritf;Fg; gpe;jpa mDgtj;ijg; ngw;wpUj;jy;.

 cs;thhp tpz;zg;gjhhpfs; (gpd;tUk; 1 my;yJ 2)

 1. Nkw;gb ntspthhp tpz;zg;gjhhpfSf;fhd jifikfisg; g+h;j;jp nra;jpUj;jy;.

  my;yJ

 2.  gjtpf;Fhpj;jhd tplaj;Jiw njhlh;gpy; Fiwe;jgl;;rk; 05 tUlq;fs; fdp\;l 
Kfhikj;Jt kl;lj;jpd; jpUg;jpfukhd Nrit mDgtj;ijg; ngw;wpUj;jy;.

 rk;gs msT : MM 1-2 – 2016 : &gh [54,550- 10 x 1,375 - 15 x 1,910 – 96,950]

 taJ :  22 tajpw;Ff; FiwahkYk; 45 tajpw;F Nkw;glhkYk; ,Uj;jy; 
Ntz;Lk;. murhq;f Nritapy; cs;s cj;jpNahfj;jh;fSf;F 
Nkw;gb cr;r tanjy;iy Vw;Gilajy;y.

 epakdk; :  ,e;j epakdk; epue;ju epakdkhFk;. Copah; Nrkyhg epjpak; 
kw;Wk; Copah; ek;gpf;if nghWg;G epjpaj;jpw;fhd chpikj;Jtk; 
cz;L.

02. ngWif mjpfhhp (Procurement Offi  cer)
 ntspthhp tpz;zg;gjhuh;fs;

  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l gy;fiyf;fofnkhd;wpy; 
tpahghu eph;thfk;> th;j;jfk;> epjp> re;ijg;gLj;jy;> Nghf;Ftuj;J kw;Wk; toq;fy; 
Kfhikj;Jtk;> toq;fy; tiyaikg;G Kfhikj;Jtk; my;yJ Kfhikj;Jt Jiw 
njhlh;ghd gl;lnkhd;iwg; ngw;wpUj;jy;.

 cs;thhp tpz;zg;gjhhpfs; (gpd;tUk; 1 my;yJ 2)

 1. Nkw;gb ntspthhp tpz;zg;gjhhpfSf;fhd jifikfisg; g+h;j;jp nra;jpUj;jy;.

  my;yJ

 2.  gjtpf;Fhpj;jhd tplaj;Jiw njhlh;gpy; Kfhikj;Jt cjtpahsh; - njhopy;El;gk; 
my;yhj (MA1)> II juj;jpy; Fiwe;jgl;;rk; 05 tUlq;fs; jpUg;jpfukhd Nrit 
mDgtj;ijg; ngw;wpUj;jy;.

 rk;gs msT : JM 1-1 – 2016: &gh [42,600- 10 x 755 - 18 x 1,135 – 70,580]

 taJ :  22 tajpw;Ff; FiwahkYk; 45 tajpw;F Nkw;glhkYk; ,Uj;jy; 
Ntz;Lk;. murhq;f Nritapy; cs;s cj;jpNahfj;jh;fSf;F 
Nkw;gb cr;r tanjy;iy Vw;Gilajy;y.

 epakdk; :  ,e;j epakdk; epue;ju epakdkhFk;. Copah; Nrkyhg epjpak; 
kw;Wk; Copah; ek;gpf;if nghWg;G epjpaj;jpw;fhd chpikj;Jtk; 
cz;L.

03. ,zf;f mjpfhhp (Compliance Offi  cer)
 ntspthhp tpz;zg;gjhuh;fs;

  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l gy;fiyf;fofnkhd;wpy; 
tpahghu Kfhikj;Jtk;;> mur eph;thfk;> tpahghu eph;thfk;> kdpjts Kfhikj;Jtk;> 
Kfhikj;Jtf; fy;tp my;yJ rl;lk; njhlh;ghd gl;lnkhd;iwg; ngw;wpUj;jy;.

 cs;thhp tpz;zg;gjhhpfs; (gpd;tUk; 1 my;yJ 2)

 1. Nkw;gb ntspthhp tpz;zg;gjhhpfSf;fhd jifikfisg; g+h;j;jp nra;jpUj;jy;.
   my;yJ

 2.  gjtpf;Fhpj;jhd tplaj;Jiw njhlh;gpy; Kfhikj;Jt cjtpahsh; - njhopy;El;gk; 
my;yhj (MA1)> II juj;jpy; Fiwe;jgl;;rk; 05 tUlq;fs; jpUg;jpfukhd Nrit 
mDgtj;ijg; ngw;wpUj;jy;.

 rk;gs msT : JM 1-1 – 2016: &gh [42,600- 10 x 755 - 18 x 1,135 – 70,580]
 taJ :  22 tajpw;Ff; FiwahkYk; 45 tajpw;F Nkw;glhkYk; ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;. murhq;f Nritapy; cs;s cj;jpNahfj;jh;fSf;F 
Nkw;gb cr;r tanjy;iy Vw;Gilajy;y.

 epakdk; :  ,e;j epakdk; epue;ju epakdkhFk;. Copah; Nrkyhg epjpak; kw;Wk; 
Copah; ek;gpf;if nghWg;G epjpaj;jpw;fhd chpikj;Jtk; cz;L.

Vida ed;ikfs;:
• KOikahd kUj;Jt fhg;GWjpnahd;Wf;fhd chpikj;Jtk; cz;L.
•  njhopy;rhh; mq;fj;Jtj;ij GJg;gpj;Jf;nfhs;tjw;Fj; Njitahd tUlhe;j gq;fspg;Gj; 

njhiff;fhd mDruiz toq;fg;gLk;.

epge;jidfs;
rfy tpz;zg;gjhuh;fSk;

• ,yq;ifg; gpui[fshftpUj;jy; Ntz;Lk;.
•  gjtpf;Fhpj;jhd flikiar; nra;tjw;fhd cly; kw;Wk; cs hPjpahd jFjpfisf; 

nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.
• ed;dlj;ij jd;ikAilatuhftpUj;jy; Ntz;Lk;.

tpz;zg;gjhuh;fs;
•  cwtpduy;yhj rpghhpR nra;af;$ba ,Uthpd; ngah; kw;Wk; Kfthp rfpjk; 

jahhpj;Jf;nfhz;l Ra juT tpguq;fs; rfpjkhd tpz;zg;gg; gbtj;ij> rfy 
fy;tpr; rhd;wpjo;fs;> njhopy;rhh; jifikfs;> Nrit mDgtj;ij cWjp nra;Ak; 
gpujpfs; rfpjk; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. jw;NghJ mur / $l;Lj;jhgdk; / epajpf; 
rl;lr;rigfspy; Nritapy; cs;s cj;jpNahfj;jh;fs; jkJ epWtdj;jpd; jiythpd; 
Clhf tpz;zg;gq;fis mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

•  tpz;zg;gpf;Fk; gjtpapd; ngaiu tpz;zg;gq;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; 
,lJgf;f Nky; %iyapy; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. 

•  gpujhd epiwNtw;W mjpfhhp> Njrpa fhg;GWjp ek;gpf;if nghWg;G epjpak;> ,y. 95> 
Nrh; rpw;wk;gyk; V fhh;bdh; khtj;ij> nfhOk;G - 02 vDk; Kfthpf;F 2022-03-21Mk; 
jpfjpf;F Kd; gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; 
tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

•  epakdk; njhlh;gpyhd ,Wjpj; jPh;khdj;ij Njrpa fhg;GWjp ek;gpf;if nghWg;G 
epjpaj;jpd; gzpg;ghsh; rig Nkw;nfhs;Sk;.

 gpujhd epiwNtw;W mjpfhhp> 
 Njrpa fhg;GWjp ek;gpf;if nghWg;G epjpak;> 
 ,y. 95> Nrh; rpw;wk;gyk; V fhh;bdh; khtj;ij> 
 nfhOk;G - 02



	 உளுத்தம்	பருப்பு	-	2	மே.க
	 ்தனியா	-	1	1/4	மே.க
	 சீரகம்	- 1	மே.க

 	 காய்ந்த	மிளகாய	- 1
 	 பாஸேதி	சா்தம்	-	1	கப்
 	 உப்பு	-	ம்தவையான	அளவு

	 ககாத்தேல்லி	இவை		

பாததிரததில்	 எணகணெய,	 கடுகு,	 கைஙகாயம்,	
குவைமிளகாய	 மசர்தது	ை்தககவும்.	 பின்பு,	ைறுதது	

அவரத்த	 (உளுத்தம்	 பருப்பு,	 ்தனியா,	 சீரகம்,	 காய்ந்த	
மிளகாய)	கபாடி	ேற்றும்	கரம்	ேசாைா	மசர்ககவும்.	அதது-
ைன்	உதிரியாக	மைக	வைத்த	1	கப்	பாஸேதி	சா்ததவ்த	
மசர்தது	ை்தககி	ம்தவையான	உப்பு	மசர்ததுக	ககாள்-
ளவும்.	 கவைசியாக,	 ககாத்தேல்லி	இவைவய	
மசர்த்தால்	 சுவையான	 குவைமிளகாய	

சா்தம்	்தயார்.

ப�ொதுவொக, 49 முதல் 52 வயது வரையிலொன 
ப�ணகளுக்கு, ஒரு வருடத்துக்கும் மேலொக 

ேொதவிடொய் சுழற்சி நிகழொேல் இருநதொல், அரத 
பேமனொ�ொஸ் அறிகுறிபயன எடுத்துக் பகொள்ளலொம்.

40 வயரதக் கடநத ப�ணகள எதற்பகடுத்தொலும் 
மகொ�ப�டுகிறொரகள அல்லது அடிக்கடி ம�ொரநது 
கொணப�டுகிறொரகள எனறொல், அது பேமனொ�ொஸுக்-
கொன அறிகுறியொகக்கூட இருக்கலொம் எனகிற புரிதல் 
அவசியம். ப�ணகளுக்கு பேமனொ�ொஸ் ஏன ஏற்�டுகி-
றது, அதன அறிகுறிகள எனபனனன என�ரதத் பதரிநது 
பகொணமடொம் எனறொல், பேமனொ�ொஸுக்குப பிறகொன 
சிக்கல்கர்ளத் தவிரக்க முடியும்.

ஒவபவொரு ப�ணணுக்கும் பிறக்கும்ம�ொமத அவரகள 
சிரனபர�யில், குறிபபிடட எணணிக்ரகயில் கருமுட-
ரடகள இருக்கும். இநதச் சிரனபர�யில்தொன இனப -
ப�ருக்க ஹொரமேொனக்ளொன ஈஸ்டமைொஜன  உற்�த்தியொ-
கினறன. இதன விர்ளவொல், ஒரு ப�ண பூபப�ய்தலில் 
இருநது ஒவபவொரு ேொதமும் ஒரு கருமுடரட முதிரவ-
ரடநது பவளியிடப�டுவதும் ேொதவிடொய் சுழற்சியும் 
நடக்கும். ப�ணகளுக்கு  குறிபபிடட வயதுக்கு மேல் 
சிரனபர� கருமுடரட பவளியிடுவரத நிறுத்-
தும்ம�ொது, ேொதவிடொய் நினறுவிடும். பதொடரநது 
ஓைொணடுக்கு ேொதவிலக்கு இல்ரல எனற நிரலரய 
பேமனொ�ொஸ் எனகிமறொம்.

ப�ணகளின உடல்நிரல, ேைபு ஆகியவற்-
ரறப ப�ொறுத்து, பேமனொ�ொஸ் ஒவபவொரு-

வருக்கும் ஒவபவொரு வயதில் நிகழலொம். 
ப�ொதுவொக, 49 முதல் 52 வயது வரையி-

லொன ப�ணகளுக்கு, ஒரு வருடத்துக்கும் 
மேலொக ேொதவிடொய் சுழற்சி நிகழொேல் 

இருநதொல், அரத பேமனொ�ொஸ் 
அறிகுறியொக எடுத்துக் பகொள்ள-

லொம். சிலருக்குச் சீைற்ற சுழற்சி 
கொைணேொகவும் ேொதவிடொய் 

தளளிபம�ொகலொம் என�-
தொல், ஆறு ேொதஙகள 

வரை ேொதவி-
ட ொ ய் 

நிகழொேல் இருநதொல், அரத பேமனொ�ொஸொகப 
ப�ொருட�டுத்தத் மதரவயில்ரல.

சீைற்ற ேொதவிடொய், அதிகப�டியொன உதிைபம�ொக்கு 
அல்லது குரறவொன உதிைபம�ொக்கு, 15 நொடகளுக்குள 
ேொதவிடொய் சுழற்சி, பிறபபுறுபபில் வறடசி, உடலுற-
வில் நொடடமினரே, எரிச்�ல், மகொ�ம், �ருே வறடசி, 
அதிகப�டியொக வியரத்தல், அடிக்கடி சிறுநீர கழித்தல் 
இரவ யொவும் இதன அறிகுறிகள.

பேமனொ�ொஸ் கொலத்தில் ப�ணகளுக்கு இயல்�ொகமவ 
‘மூட ஸ்விங’ ஏற்�டலொம். இதனொல் ம�ொரநதும�ொவது, 
�யம், �தற்றம், தூக்கமினரே, ஞொ�கேறதி இரவபயல்-
லொம் அ்ளவுக்கு அதிகேொக நிகழலொம்.

இவரகளுக்கு கல்சியம் குரற�ொடு ஏற்�ட வொய்பபுள்ள-
தொல் எலும்புத் மதய்ேொனமும், மூடடுவலியும் உணடொக -
லொம். ஆதலொல் இநதக் கொலகடடத்தில் எலும்புகளுக்குப 
�லம் ம�ரக்கும்விதேொகக் கல்சியம் ேற்றும் விடடமின 
டி �த்து ேொத்திரைகர்ள ேருத்துவரின ஆமலொ�ரனயின 
�டி எடுத்துக்பகொள்ளலொம்.

சிலருக்கு 30 வயரதத் தொணடியதுமே பேமனொ�ொஸ் 
அறிகுறிகள பதன�ட வொய்பபுணடு. அதனொல் அப-
ம�ொதிருநமத ஆமைொக்கியேொன உணரவ எடுத்துக் 
பகொளவதுடன ேனதுக்கும் உடலுக்கும் புத்துணர-
ரவத் தைக்கூடிய உடற்�யிற்சிகர்ள மேற்பகொள-
வது அவசியம்.

ஒரு நொர்ளக்கு ஒன�து ேணி மநைம் அல்லது அதற்கும் மேல் 
மவரல ப�ய்யும் ப�ணகள ஆணகர்ளக் கொடடிலும் அதிக அ்ளவில் 
ேன அழுத்தத்திற்கு ஆ்ளொகுவதற்கு வொய்பபு இருப�தொக ஆய்வில் 
கணடறியப�டடுள்ளது. 

லணடன �ல்கரலக்கழகம் நடத்திய 
இநத ஆய்வுக்கு, மவரலக்குச் ப�ல்லும் 
ஆணகள 11,215 ம�ர, ப�ணகள 
12,188 ம�ர உட�டுத்தப�டடிருக்கி -
றொரகள. �ைொ�ரியொக வொைத்திற்கு 35-
-40 ேணி மநைம் மவரல ப�ய்வது 
உடலுக்கும், ேனதுக்கும் நல்லது 
எனறு ேதிபபிடப�டடுள்ளது. 55 
ேணி மநைம் அல்லது அதற்கு அதி -
கேொக மவரல ப�ய்யும் 
ப�ணகளில் 7.3 �தவீத -
ேொமனொர ேன அழுத்தத் -
திற்கு உள்ளொகிறொரகள. 
ஆனொல் 55 ேணி மநைம் 
மவரல ப�ய்யும் ஆண -
களுக்கு ப�ணகர்ள 
கொடடிலும் ேன 
அழுத்தத்தின அ்ளவு 
குரறவொக இருப�து 
ஆய்வில் உறுதி ப�ய் -
யப�டடுள்ளது.

‘‘இநத ஆைொய்ச்சி முற்றிலும் ப�ணகர்ளக் கணகொ -
ணித்து நடொத்தப�டடதொகும். ேன அழுத்தத்ரத கடநது 
ப�ணகள �ல பிைச்சிரனகர்ள எதிரபகொளகிறொரகள. 
ஆனொல் அவற்ரற �ரியொக வரையறுக்க முடியொது.

ஒவபவொரு ப�ணணுக்கும் பவவமவறொன பிைச்சி -
ரனகள இருக்கினறன. ஆணகர்ளக் கொடடிலும் 
அதிக மநைம் மவரல ப�ய்யும் ப�ணகளுக்கு 
மநைமும் கூடுதலொக மதரவப�டுகிறது. 
இதனொல் தனக்கு பகொடுக்கப�டடிருக்கும் 
ப�ொறுபர� �ரியொக முடிக்க மவணடும் 
எனகிற அழுத்தமும் �ொதிபர� அதிகப -
�டுத்திவிடுகிறது” எனகிறொர, ஆைொய்ச்சி -
யின தரலவர கில் பவஸ்மடொன.

வொை இறுதி நொடகளில் குரறநத 
ஊதியத்திற்கு மவரல ப�ய்யும் ப�ண -
களுக்கும் கூடுதல் ேன அழுத்தம் 

ஏற்�டுகிறது. அதிலும் ஆணகள 3.4 �த -
வீதம் ேடடுமே ேன அழுத்தத்திற்கு உள -
்ளொகுவதொகவும், ப�ணகள 4.6 �தவீதம் 
ேன அழுத்தத்திற்கு உள்ளொகுவதொகவும் 
ஆய்வில் கூறப�டடுள்ளது.

பீட்ரூட்டில்	ஏராளோன	ஊட்ைசசததுககள்	நிவை்நதுள்ளது	
என்று	நம்	அவனைருககும்	க்தரி்நதிருககும்.	அ்தன்	காரணெ-
ோகமை	நம்	உணெவுகளில்	அதிகளவு	பீட்ரூட்டிவன	மசர்தது	
ககாள்கின்மைாம்.	 ஆனால்,	 இ்ந்த	 பீட்ரூட்டிவன	 பயன்ப-
டுததி	சருே	அழவகயும்	அதிகரிககைாம்	என்பது	பைருககு	
க்தரியாது.	பீட்ரூட்	பயன்படுததி	சருேதவ்த	அழகாககககூ-
டிய	சிை	ஃமபசியவை	பார்ககைாம்.

பீட்ரூட் ஃபேஸ் பேக் - 1
ம்தவையான	கபாருட்கள்:

பீட்ரூட்	–	சிறிய	அளவில்	1
ஊைவைத்த	அரிசி	–	
1	மே.கரணடி

கற்ைாவழ	கெல்	–	2	மே.கரணடின்
எலுமிசவச	–	1/2	துணடு

கசயமுவை
பீட்ரூட்வை	 ம்தால்	 சீவி	 சிறு	 சிறு	 துணடுகளாக	 நறுககி	

ககாள்ளுஙகள்.		இ்தனுைன்	ஒரு	ஸபூன்	ஊைவைத்த	அரிசி,	
கற்ைாவழ	கெல்	2	ஸபூன்,	எலுமிசவச	1/2	துணடு	இவை	
அவனதவ்தயும்	 ஒன்ைாக	 மசர்தது	 மிகசியில்	 மபஸைாக	
அவரதது	எடுககவும்.	இ்தவன	முகததில்		அப்வள	கசயது	
நன்ைாக	 ேசாஜ்	 கசயய	 மைணடும்.	 பிைகு	 10	 மு்தல்	
15	நிமிைஙகள்	ைவர	காததிருககவும்	பின்	முகதவ்த	
குளிர்்ந்த	நீரால்	கழுை	மைணடும்.
	இ்ந்த	முவையிவன	ைாரததில்	ஒரு	முவை	பின்-

பற்றி	 ைர	 பீட்ரூட்டில்	 உள்ள	 ஊட்ைசசததுககள்	
சருேததில்	 உள்ள	இை்ந்த	 கசல்கவள	அகற்றி	
மேலும்	சருேதவ்த	இளவேயு-
ைனும்	கபாலிவுைனும்	வைதது	
ககாள்ளும்.	 முகமும்	 கைள்-
வளயாக	காணெப்படும்.
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அதிக பேலை தரும் 
மன அழுததம்

'மமபனோேோஸ்'  
அறிகுறிகள்

கையிலில்	அவை்நது	மைவை	கசயபைர்களுககு	முகதவ்த	விை	வககள்	கருவேயாக	இரு -
ககும்.	இ்ந்த	கருவேவய	மபாகக	ஒரு	கிணணெததில்	2	ம்தககரணடி	மகாபி	தூள்,	2	ம்தகக -
ரணடி	சர்ககவர,	3	ம்தககரணடி	்தயிர்	ஆகியைற்	வை	எடுதது	நன்ைாக	கை்நது	ககாள்ள -
வும்.	இக	கைவைவய	வககளில்	்தைவி	15	நிமிைஙகள்	வைததிருகக	மைணடும்.	பின்னர்	
வககவள	குளிர்்ந்த	நீரில்	கழுை	மைணடும்.	இவ்த	க்தாைர்்நது	கசயது	ைர,	வககளில்	
உள்ள	கருவே	நீஙகி,	வககள்	பளிசகசன்று	இருககும்.	

கைைளின் ைருகை நீஙை...

குலைமிளகோய் 
சோதம் 

சருமதலத அழகோக்கும்
பீட்ரூட் பேஷியல்

உலர் திராட்சை
உலர் திராட்சை கருப்பு, பச்சை 
மற்றும் ககால்டன் மூன்று நிற-
ஙகளில கி்்டக்கிறது. இவற்றில 
விட்டமின் பி, சி, ஃகபாலிக் அசிட, 
இரும்புசசைத்து, ககராடடீன்கள், 
பபாட்டாசியம், கலசியம் மற்றும் 
மக்னீசியம் கபான்ற சைத்துக்கள் 
உள்்ளன. இந்த உலர் திராட்சை-
்ய எந்தபவாரு ஆகராக்கிய 
பிரசசி்னயால பாதிக்கப்பட்டவ-
ர்களும், எவ்வி்த அசசைமும் இலலா-
மல சைாப்பி்டலாம்.

தினமும் பவறும் வயிற்றில உலர் 
திராட்சை ்தண்ணீ்ர 1 மா்தம் 
குடித்து வந்தால, முகப்பரு மற்றும் 
பருக்கள் ம்றநது, சைருமம் 
இயற்்கயாக ப்ளப்ளப்பாகும் 
இருக்கும். இரத்்தமும் சுத்திகரிக்க-
ப்படும்.

பபண்கள் மா்தவி்டாய் காலத்தில 
வயிற்றுப் பிடிப்பு மற்றும் அதிக-
ப்படியான இரத்்தப்கபாக்கினால 
கஷ்டப்படுவார்கள். அவர்கள், 
தினமும் ஊற ்வத்்த உலர் 
திராட்சை்ய நீரு்டன் எடுத்து 
வந்தால, மா்தவி்டாய் பிரசசி்ன-
களில இருநது வி்ரவில விடுப-
்டலாம்.
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பேச்சுலர் படத்தின் மூலம் அமைவராலும் அறியபபடட திவய பாரதி சேமலயில் 
கவர்ச்சி காடடும் புமகபபடம் மவரலாகி வருகிறது.  

இமேயமமபபாளரும் நடிகருமாை ஜி.வி.பிரகாஷ் நடிபபில் ேமீபத்தில் வவளியாை ‘சபச் -
சிலர்’ படத்தின் மூலம் தமிழ் திமரயுலகிற்கு பிரபலமாைவர் திவய பாரதி. இபபடத்தில் 
இவரின் நடிபபால் அமைவமரயும் கவர்்நதார். இவர் தற்சபாது பிக்பாஸில் பிரபலமாை 

முகின் ராவவுக்கு ச�ாடியாக ”மதில் சமல் காதல்” என்கிற படத்தில் நடித்து 
வருகிறார்.  

அவவபசபாது ேமூக வமலத்தளத்தில் கவர்ச்சி புமகபபடஙகமள 
வவளியிடடு வரும் திவய பாரதி, தற்சபாது வமல்லிய புடமவ-

யில் கவர்ச்சி காடடும் புமகபபடம் ேமூக வமலத்தளத்தில் 
மவரலாகி வருகிறது.  

'க�ொ ர�ோனோ குமோர்' திர�ப்படத்தில்  சிம்புவுக்கு வில்்லனோக 
பி�்ப்ல நடிகர் நடிக்க இருப்பதோக தகவல் வவளியோகி  

உள்ளது.  சிம்பு தமிழ் சினிமோவில்  'ரவர்லக்கோ�ன்' திர�ப்படத்தில் 
வில்்லன் கதோ்போத்தி�த்தில் நடித்திருநதோர்  ்பகத் ்போசில். வதோடர்நது 
தறர்போது கமல்்ோசனுக்கு வில்்லனோக 'விக்�ம்' திர�ப்படத்தில் 
நடித்துள்ளோர். சமீ்பத்தில் விக்�ம் திர�ப்படத்தின் ்படபபிடிபபு நிரைவ-
ரடநதது. ரமலும் மோரி வசல்வ�ோஜ் இயக்கத்தில் உதயநிதி ஸடோலின் 
நடிக்கும் ்படத்திலும் வில்்லன் கதோ்போத்தி�த்தில்  நடிக்கிைோர்.
இநத நிர்லயில் இயக்குனர் ரகோகுல் இயக்கும் 'வகோர�ோனோ குமோர்' 

திர�ப்படத்தில் நடிகர் சிம்புவுக்கு வில்்லனோக நடிக்க ்பகத் ்போசிலிடம் 
ர்பச்சுவோர்த்ரத நடப்பதோக தகவல் வவளியோகி உள்ளது. 
இதுகுறித்த அதிகோ�பபூர்வ அறிவிபபு விர�வில் வவளியோகும் என்று  

எதிர்்போர்க்கப்படுகிைது.
இதறகுத்  தோரன ஆரசப்படடோய் ்போ்லகுமோ�ோ திர�ப்படத்தின் வதோடர்ச்-

சியோக வகோர�ோனோ குமோர்  திர�ப்படம் உருவோகிைது. இநத திர�ப்படத்தில் 
சிம்புவுக்கு ர�ோடியோக அதிதி  சஙகர் நடிக்கிைோர். இநத திர�ப்படத்ரத ரவல்ஸ 

பிலிம் இணடர்ரநஷனல்  தயோரிக்கிைது.

தமிழ் 
சினிமா-
வில் இருடடு  

அமறயில் முரடடு குத்து படம் 
மூலமாக ஹீசராயின் ஆைவர் யாஷிகா 
ஆை்நத். அதற்கு  முன்சப அவர் சில 
படஙகளில் வகஸ்ட சராலில் நடித்து இருக்-
கிறார்.

யாஷிகா  திமரயில் அதிகம் கிளாமர் 
காடடி அதிகம் ரசிகர்கமள ஈர்த்தவர் 
என்பது  அமைவர்க்கும் வதரி்நதது தான். 
அவருக்கு ஒரு தஙமக இருக்கிறார். அவரது 
தஙமக  ஒஷீன் ஆை்நத் இன்ஸ்டாக்ராமில் 
எபசபாதும் ஆக்டிவாக இரு்நது வருகிறார்.  

யாஷிகாவின் தஙமக என்பமத நிரூபிக்கும் 
வமகயில் அவரும் வதாடர்்நது  கவர்ச்சி-

யாை புமகபபடஙகமள வவளியிடடு 
வருகிறார். தற்சபாது அவர் பாத்ரூம்  

கண்ாடி முன்பு நின்று எடுத்து 
வவளியிடடு இருக்கும் வீடிசயா 

இம்யத்தில்  மவரல் ஆகி 
வருகிறது.

பா லிவுடடின் முன்னணி நடிக�ோன அமிதோப ்பச்சரன நடிகர் 
அமீர் கோன் ்போ�ோடடியுள்ளது �சிகர்கள மத்தியில்  ரவ�்லோகி 

வருகிைது. அமீர் கோன் மகோ�ோஷ்டி�ோ மோநி்லத்ரத ரசர்நதவர் வி�ய் 
்போர்ரச. இவர் மோநி்ல மறறும் ரதசிய அ்ளவி்லோன ர்போடடிகர்ள நடத்தும் 
ஸ்லம் சோக்கோரின் நிறுவனர். சமூகத்தில் பின்தஙகிய  குழநரதகளுக்கோக 
இவர் வதோடஙகிய கோல்்பநது அகோடமி தோன் ஸ்லம் சோக்கோர்.

இவர்  தன் ஓய்வுக்குப பிைகு வ்பறை ரூ.18 ்லடசத்தில் சி்ல ஏக்கர் நி்லம்  
வோஙகியதோக கூைப்படுகிைது. அநத ்பணத்தில் இவர் கோல்்பநது அகோட-
மிரய  வதோடஙகியுள்ளோர். தறர்போது இவ�து வோழ்க்ரக வ�்லோறு திர�ப்ப-
டமோக  உருவோகியுள்ளது. அதறகு "�ூன்ட" என வ்பயரிடடுள்ளனர். வி�ய் 
்போர்ரச  கதோ்போத்தி�த்தில் ்போலிவுட சூப்பர்ஸடோர் அமிதோப ்பச்சன் நடித்துள-
்ளோர்.  இயக்குனர் நோக்�ோஜ் மஞ்சுர்ல இயக்கியுள்ள இநத திர�ப்படம் 
வரும் 4ஆம் திகதி வவளியோகியது.

இநநிர்லயில்  இநத திர�ப்படத்தின் சிைபபு கடசிரய ்போர்த்த 
முன்னணி ்போலிவுட நடிகர்  அமீர் கோன் ்போ�ோடடியுள்ளோர். இது குறித்து 
அவர், "ஒரு திர�ப்படத்தின்  சிைபபு கோடசிரய ்போர்த்துவிடடு அரனவரும் 
எழுநது நின்று ரகதடடுவது இதுரவ  முதல் முரை. என்னிடம் வசோல்வ-
தறகு வோர்த்ரதகள இல்ர்ல. நீஙகள உஙகள  வோழ்க்ரகயில் ்ப்ல வவறறி 
்படஙகளில் நடித்துளளீர்கள. ஆனோல் இநத திர�ப்படம்  சிைபபு வோய்நதது. 
மிகவும் சிைப்போக நடித்துளளீர்கள" என  வதரிவித்துள்ளோர்.

பிக்்போஸ நிகழ்ச்சி மூ்லம்  பி�்ப்லமோன நடிகர் ஆ�வ், தீவி� 
உடற்பயிறசி வசய்து சிக்ஸ ர்பக் ரதோறைத்திறகு  மோறி -
யிருக்கிைோர்.                              

ஆ�வ்  கமல் வதோகுத்து வழஙகிய  பிக்்போஸ நிகழ்ச்சி மூ்லம் 
பி�்ப்லமோனவர் ஆ�வ். ஓ கோதல் கணமணி, ரசத்தோன் ஆகிய  
்படஙகளில் சிறிய ரவடத்தில் நடித்திருநத ஆ�வ், ச�ண இயக்-
கிய ‘மோர்க்வகட  �ோ�ோ எம்.பி.பி.எஸ.’ ்படத்தின் மூ்லம் 
ஹீர�ோவோனோர். தறர்போது இவ�து நடிபபில்  �ோ�பீமோ 
என்ை திர�ப்படம் உருவோகியுள்ளது.

சமீ்பத்தில்  ‘வோ மணவோ்ளோ..’ என்ை ஆல்்பம் சோங 
சமீ்பத்தில் வவளியோனது. இநநிர்லயில், ஆ�வ்  சிக்ஸ 
ர்பக் ரதோறைத்திறகு மோறியிருக்கிைோர். இதறகோக 6 
ஆறுமோத கோ்லமோக கடின  உரழபர்பயும், அர்ப்ப-
ணிபபும் வசய்திருக்கிைோர். ஆ�வ் சிக்ஸ ர்பக்குடன்  
இருக்கும் புரகப்படம் தறர்போது சமூக வர்லத்- த -
்ளத்தில் ரவ�்லோகி வருகிைது.

கவர்ச்சியில் 
யாஷிகாவவயய மிஞ்சும்
அவரது தங்கை

நாய் சேகர் ரிட-
டன்ஸ் படம் 

மூலம் ரீ என்டரி வகாடுக்க இருக்கும் வடிசவலு 
படத்தில் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி மூலம் பிரபலமாை-
வர் நடித்திருக்கிறார்.     

வடிசவலு தமிழ் பட உலகில் முன்ைணி நமகச்-
சுமவ நடிகராக கலக்கிய வடிசவலுவுக்கு வயதா-
ைவர்கள் முதல் குழ்நமதகள் வமர அமைத்து 
வயதிலும் ரசிகர்கள் உள்ளைர். 

'இம்மே அரேன் 24-ம் புலிசகசி' படத்தில் ஏற்-
படட பிரச்ேமையால் சில வருடஙகளாக படஙக-
ளில் நடிக்காமல் இரு்நதார். தற்சபாது 'நாய் சேகர்  
ரிடடன்ஸ்' என்ற படம் மூலம் ரீ-என்டரி வகாடுக்க 

இருக்கிறார்.  
சுராஜ் இயக்கி வரும் 

இபபடத்மத மலகா 
நிறுவைம் தயாரித்து 
வருகிறது. இபபடத்-
தின் படபபிடிபபு விறுவிறுபபாக நமடவபற்று 
வருகிறது. 

இ்நநிமலயில், இ்நத படத்தில் பிக்பாஸ் 
நிகழ்ச்சி மூலம் மிகவும் பிரபலமாை ஷிவானி 
நாராய்ன் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்தி-
ருபபதாக அவசர அறிவித்திருக்கிறார். 

சமலும் வடிசவலுடன் நாய் சேகர் 
ரிடடன்ஸ் படத்தில் நடித்தது மிகவும் 
ே்நசதாஷம் என்று ஷிவானி பதிவு வேய்-
திருக்கிறார். 

வடிவவலு படத்தில் நடித்த 

பிகபாஸ் நடிகை

கவர்ச்சி காட்டும் 
திவய பாரதி  

சிம்புவுக்கு 
வில்லனாகும்

பிரபல நடிகர் 

அமிதாப் பச்சனை

சிக்ஸ் பேக் பதாற்றத்திறகு 
மாறிய பிக்ோஸ் பிரேலம்    

  பாராட்டிய அமீர் கான்    
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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
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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;

Ssang Yong Korondo 2014, 

Diesel, Triptonic, 95000km, 

Price 75 lks (Valuation 8.5M) 

Exchange Possible. 

077 910 96 14

GLOBAL START UP CONSULTANTS
114> md;lh;rd; tPjp> fSNghtpy> nj`ptis.

mD\h - 076 936 62 46 / 011 3 462 634
E-Mail - info.anusia@gmail.com

IMMIGRATE TO CANADA NEWS

WEBINARWEBINAR

- Open appointments are 
available on Saturday 
2pm to 5pm

- Seats are limited

- Plz. Reserve your time.

- Fbngah;jy;

- Ntiytha;g;G

- fy;tp fw;wy;

- tpahghuk;

fdlhtpy; Fbngah;tjw;fhf  Global Start up tprh MNyhridfSf;F njhlh;G nfhs;sTk;.fdlhtpy; Fbngah;tjw;fhf  Global Start up tprh MNyhridfSf;F njhlh;G nfhs;sTk;.

With Torch

20W SOLAR
INDOOR BULB

Rs. 8,500

0777 806 542
96 New Moor Street, Col 12

1
YEAR

0764 428 400, 0769 465 093

gd;dy - fphpAs;s
8 Vf;fh; fhzp

ePz;l fhy Fj;jifapy;.
ePh;; kpd;rhuk;;;; cz;L. Rw;Wyhj;Jiw
tpahghuk; my;yJ tptrhaj;jpw;F

kpfTk; cfe;jJ.

Advertise Here

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

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

adzsuo@gmail.com

ெகக்குணுெகால்ல �ட்��ருந்து காத்-
தான்கு� �ட்டுக்குச் ெசன்ற �ன்னர், 
சாரா ெஜஸ்�ன் ெவ�ெபாருட்கைளக் 
ெகாண்டு குண்டு தயா�க்கும் ேவைல-
க�லும் அ�ப்பைடவாத ��ேயாக்-
கைள பார்த்து அவற்ைற �ரசாரம் 
ெசய்யும் நடவ�க்ைகக�லும் ஈடுபட்-
டதாக ஸஹ்ரா�ன் மைன� �.ஐ.�க்கு 
வழங்�ய வாக்குமூலத்�ல் ெத��த்-
துள்ளதாக உத� ெபா�ஸ் அத்�யட்ச-
கர் ெம�ல் ரஞ்சன் கு�ப்�ட்டுள்ளார்.  

உ�ர்த்த ஞா�று தாக்குதல்கைள தடுப்-

பதற்கு ேபாதுமான நடவ�க்ைககைள 
முன்ெனடுக்காைம மற்றும் அந்தத் தாக்-
குதலுக்கு முன்னர் �ைடத்த பல தகவல்-
கள் ெதாடர்�ல் உ�ய �சாரைணகைள 
முன்ெனடுக்காைம ஊடாக தண்டைனச் 
சட்டக் ேகாைவ�ன் 102 ஆம் அத்�-
யாயத்துடன் இைணத்து வா�க்கப்பட 
ேவண்�ய அச்சட்ட ேகாைவ�ன் 296 
மற்றும் 300 ஆம் அத்�யாயங்க�ன் �ழ் 
குற்றம் ஒன்று இைழக்கப்பட்டுள்ளதா 
என �சாரைணக�ல், தாக்குதல்க�ன் 
முக்�ய குண்டுதா�யான ஸஹ்ரான் 

ஹா��ன் மாமனார் மற்றும் ைமத்து-
ன�டம் �சாரைணகைள முன்ெனடுக்க 
��மன்றம் அனும�ய�த்துள்ளது.  

கு�யாப்�ட்� ��வான் ஜன� 
ச�கலா �ேஜதுங்க முன்�ைல�ல் 
� 1411/22 எனும் இலக்கத்�ன் �ழ் 
தாக்கல் ெசய்யப்பட்டுள்ள வழக்கு 
�சாரைணக்கு வந்தேபாது, �சார-
ைணயாளர்களான �.ஐ.��ன் உத� 
ெபா�ஸ் அத்�யட்சகர் ெம�ல் ரஞ்சன் 
லமாேஹவா முன்ைவத்த ேகா�க்ைகக்க-
ைமய இந்த அனும�ய�க்கப்பட்டது.  

காத்தான்குடியில் குண்டு தயாரித்த சாரா ெஜஸ்மின்;  
சி.ஐ.டிக்கு ஸஹ்ரானின் மைனவி வாக்கு மூலம் 

சர்வேதசத்�ன் மத்�யஸ்தம் இன்� சகல மக்களா-
லும் ஏற்றுக்ெகாள்ளக் கூ�ய அர�யல் அைமப்ைப 
இலங்ைக அரசாங்கம் ெகாண்டுவராெதன த�ழ் 
ேத�யக் கூட்டைமப்பு ெத��த்துள்ளது.  

வவு�யா�ல் ேநற்று நைடெபற்ற �கழ்ெவான்-
�ன் �ன்னர் ஊடகங்களுக்கு கருத்து ெத��க்-
கும்ேபாேத அக்கட்��ன் பாராளுமன்ற உறுப்�னர் 
சார்ள்ஸ் �ர்மலநாதன் இவ்வாறு ெத��த்தார்.  

பு�ய அர�யலைமப்ைப ெகாண்டுவர ேவண்டு-
ெமன ேஜ.ஆர்.ஜயவர்த்தனவுக்குப் �ன்னர் அைனவ-
ரும் முயற்�த்து வரு�ன்றனர். ஜனா�ப� ேகாட்டா-
பய ராஜபக்ஷ எடுத்துள்ள நகர்வும் அர�யலைமப்பு 

மாற்றம் ஒன்று வரும் என்ற நம்�க்ைகையத் தர�ல்-
ைலெயன கூ�னார்.  

அர�யலைமப்பு ெதாடர்பாக �ண்டகால அனு-
பவத்ைத ெகாண்�ருந்த ெவ��வகார அைமச்சர் 
�.எல்.��ஸ் ேபான்றவர்கள் இருந்தாலும் சகல மக்க-
ளும் ஏற்றுக் ெகாள்ளக் கூ�ய ஒரு அர�யலைமப்ைப 
அரசாங்கம் ெகாண்டுவராெதன அவர் சுட்�க்காட்�-
னார்.  ஆகேவ த�ழர்கள் இன��யாக பா�கப்படும் 
�டயங்கைள ேவறு நாடுகள் மத்�யஸ்தம் வ�த்து 
சுட்�க்காட்�னால் மட்டுேம அது சாத்�யமாகு-
ெமன பாராளுமன்ற உறுப்�னர் சார்ள்ஸ் �ர்மலநா-
தன் ெத��த்தார்.  

சர்வேதச மத்தியஸ்தத்துடேனேய புதிய அரசியலைமப்பு; 
சார்ள்ஸ் நிர்மலநாதன் எம்.பி நம்பிக்ைக
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rpW tpsk;gujhuHfspd; ek;gpf;ifahd re;ij

rpW tpsk;guq;fs;

Hotline - 011 2 429 342 / 011 2 429 343
Fax - 011 2 429 375 / 011 2 429 380 | E-mail - classifi ed@lakehouse.lk

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

இ ங் � ல ாந் � � ருந் து 
இறக்கும� ெசய்யப்ப-
ட்ட பு�ய �ைல�ல் 
30 KVA 61 KVA 
ெபக்�ன் என்�ன் 
�ற்பைனக்கு. 072 
6267432. 016719

18 முதல் 35 வய�-
ற்கு உட்பட்ட �ர்வாக 
ஊ�யர் ேதைவ. அனு-
பவம் வாய்ந்த ஊ�ய-
�ன் முதற்கட்ட சம்பளம் 
- 35, 000/ - அனுபவம-
ற்ற ஊ�ய�ன் முதற்க-
ட்ட சம்பளம் - 20, 000/ 
- உணவு மற்றும் தங்கு-
�ட வச�கள் இலவசம். 
தகவல்களுக்கு - 075 
1555592  (Mazeen) 
ேசர்� ஸ் ேசான் ெகா-
லன்னாவ. 016864

�ல்லைறக் கைடக்கு 

கணக்கு ேவைல 

ெத�ந்த Salesman 
ேதைவ. அனுபவத்து-

க்ேகற்ப சம்பளம் ேப�த் 

�ர்மா�த்துக் ெகாள்ள-

லாம். ெதாடர்பு ெகாள்ள-

வும். 077 1283150.

 016865

ெம�ன் (ஆண்/  ெபண்) 

இயக்குநர்கள். உயர் தர-

த்�ல் சம்பளம் வழங்கு-

ம் அ�மான ெதா�ல் 

வாய்ப்�ற்கு பாணந்து-

ைற�ல் அைமந்துள்ள 

ஆைடத் ெதா�ற்சா-

ைல ேசைவக்கு சகல 

ருக்கும் அைழப்பு. 

ஜ�க்� ெம�ன் ஆண்/  

ெபண் இயக்குந ர்களு-

க்கு மாதாந்த ரூபா 

40, 000/ - சம்பளம். 

உங்களு க்கு எம்�டம் 

� ைடக்கும் சலுைககள் 

- ேபாக்குவரத்து வச�க-

ள் - வருடாந்த ேபானஸ் 

- ஆைடகைளக் ெகா-

ள்வனவு ெசய்யும் 

வாய்ப்பு - உற்பத்� 

ஊக்கு�ப்பு ெகாடு-

ப்பனவு - ேமல�க ேநர 

ெகாடுப்பனவு/  ஞா�று 

ேமல�க ேநரம் 2.5 - 

முதலாம் வருடத்�ன் 

�ன் ேசைவக் ெகாடு-

ப்பன வு . ெதாடர்புகள் - 

077-9867158/  038-

2236088 016630

கம்பஹா �்ரபல ஆைட 

�ைலயத்�ற்கு அனுப-

வமுள்ள சா�,  சட்ைட,  

�றுவர் ஆ ைடகள் 

ெவட்டுநர்கள்/  ெபண் 

ெவட்டுநர்கள் ேதைவ. 

(இந்�யர் அல்லது 

த�ழ ர் �ரும்பப்படு-

வர்) �றைம�ன் அ�-

ப்பைட�ல் மாதாந்த 

க�ஷன் சம்பளம் 

150, 000/ - வைர�ல் 

ஈட்டலாம். 21,  �ரதான 

��,  கம்ப ஹா. 033-

2228 12 7 ,  070 

3100209. 016517

கனரக வாகன சார� 

அனும�ப்பத்�ரமுள்ள 

ஓட்டுநர்கள் ��வ� 

வ ா க ன ங் க ளு க் கு 

இரத்மலான ெமார-

ட்டுவ,  ெத�வைள,  

பாணந்துைற,  க ளு-

த்துைற,  ெவன்ன-

ப்புவ ந �னமடம

�ர ேத சங்க�ல் 

ேதைவ . சம்பளம் 35, 

000 முதல் ேமல் 

�சா ரைணகள் 

ெநஸ்ேகா என்ட�்ைரச-

ஸ்,  இல. 29/ 5,  4ஆம் 

ஒழுங்ைக இரத்மலான. 

ெதா .  ேப. 0777 

263954. 010347

�ங்களம் கைதக்கத் 
ெத�ந்த,  சைமக்கத் 
ெத�ந்த  மற்றும் �ட்டு 
ேவைலகள் ெசய்வ-
தற்கு  ப�ப்ெபண்/  
ப�யாளன் ேத ைவ. 
தங்கு�ட வச� உண்டு. 
ெதாைலேப� இல. 
0 7 1 1 3 0 7 2 3 3
 015456

��ய ெபண் குழந்ைத-
ெயான்ைற பராம�ப்ப-
தற்காக �ட்��ருந்து 
ேவைல ெசய்யும் 
தாயார் ஒருவருக்கு 
உதவுவதற்காக சு-
த்தமான,  அன்பான 
ப�ப்ெபண் ஒருவைர 
கு�ப்பாக மாத்தைள 
அல்லது கண்� �ரேத-
சத்��ருந்து எ�ர்பா-
ர்க்�ன்ேறாம். தங்குவ-
தற்கு ெபாருத்தமான 
வச� மற்றும் உணவு 
என்பன வழங்கப்படுவ-
துடன் மாதாந்த சம்ப-
ளமாக ரூ. 25, 000 
இ�ருந்து வழங்கப்ப-
டும். ெதா டர்புகளுக்கு. 
0772281 8 9 8
 016721

 ெ க ா ழு ம் பு - 0 5 ,  
ெஹவ்ெலாக் � ��ல் 
இ ல்  ஓர் �ன உணவக-
த்�ல் ெவற்�டங்கள். 
ப �லுநர்/  ப�ற்� 
ெபற்ற ெவ�ட்டர்க-
ள்,  �ச்சன் ெஹல்பர்,  
� ஷ் ெவாஷர்ஸ் 
மற்றும் ெவ�ட்டர்/  
ைரடர்கள். ெதாடர்பு 
0 7 0 5 3 2 3 2 7 3 ,  
0 7 6 5 7 1 8 2 4 0 .
 016128

ெ தன் னந் ே த ா ட் ட த் � ல் 
மாட்�ைன வண்��-
ல் பூட்டுதல் மற்றும் 
ஏைனய ேவைலகைள 
ெ ச ய் ய க் கூ � ய 
காவலா� ேதைவ. 
ெதாடர்புகள் 0777 
897837 016496

கம்பஹா உடுகம்ெபால 

CLAY TON கல்லூ-

��ன் �ர்மாண �-

டயங்களுக்கு கம்� 

பாஸ் மற்றும் உத�-

யாளர் ேதைவ. 071-

6190875,  076-

7190875. 017270

ெபா� இடுதல் மற்றும் 

ேவாட்ட ர்ேபஸ் ெசய்வ-

தற்கு ப�ற்� ெபற்ற/ 

ெபறாத ெப�ன்டர்கள் 

ேதைவ. ைகயுத�யா-

ட்களும் கவனத்�ல் 

ெகாள்ளப்படுவர். 071-

9215603. 017267

�ட்டம்புவ ஹாட்ெவயார் 

ஒன்�ற்கு ஊ�யர்கள் 

ேதைவ. வயது 20-40 

இைட�ல் சம்பளம் 

ேப�த் �ர்க்கலாம். 

077 3290633,  071 

5899459. 016332

பண்�ைகக்கால ப் ெபா-

ருட்கைள வாடைகக்கு 

�டும் கைடக்கு ஊ�-

யர்கள் ேதைவ. சம்ப-

ளம் ரூபா 35, 000/ 

- முதல் ரூபா 40000/ 

- மற்றும் OT,  தங்கு�-

டம் �ைடயாது. முகவ� 

- 125,  T.B. ஜாயா 

மாவத்ைத ,  ெகாழும்பு-

10. Te l 0755008996
 016001

பாதுகாப்பு அ�கா�/  
OIC அப்பாட்ெமன்ட் 
ேசைவ. சம்பளம் ரூ. 
40, 000/ - இற்கு ேமல். 
கல்�ைச,  ெத�வைள  
ெ வ ள் ள வ த் ை த 
�ேசட ெகாடுப்பன-
வு. ஸ்ெபஷல் கார்ட் 
ெதமட்டெகாட. 077 
2205009,  011 
2669199. 014654

Accountan t,  Accounts 
Clerk,  B ook keeper,  
Secreta ry ,  Computer 
Operato r,   R ecep-
tionist ,  T e lephonist,  
Sales B oy s /   Girls,  
Peons,  Drivers,  Help-
ers. Apply:  m s i  v a d a 
s a n 5 0 8 @ g m a i l . c o m  
0773595969. 017427

Glass ெதா�ற்சாைலெயா-
ன்று க்கு  ேவ ைல க்கு 

ஆள் ேதைவ. சாப்பாடு 
த ங்கு � ட  வ ச�யுடன் 
தகுந் த  சம்பளம் H/ 
L � ைரவர் ஒருவரு-
ம்  ேதைவ. ெதாடர்பு 
ெகாள்க. 034 
224 1 717,  071 
2237581 016331

 ெத�வைள ைவத்�ய 
��,  �டு �ற்பைனக்கு 
உண்டு 4.2P �ட்டுடன் 
0 3  Rooms,  Galle 
R d ,  அருகாைம�ல் 
(5 Min) 0778456237
 017332

0 777 114253 கட்டு-
கஸ்ெதாட்ட கடயால 
ெதன்ன ம�க்கூட்டு 
ேகா புரத்�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

641

ெகாழும்பு -15 சகல வச�-
களுடன் 3 அைற �டு 
குத்தைகக்கு. ெகாட்டா-
ஞ்ேசைன எல்ைல�ல் 
அைமந்துள்ளது. த�ழ-
ர்கள் �ரும்பத்தக்கது. 
தரகர்கள் ேவண்டாம். 
அைழயுங்கள். 076 
7153572. 016466

ெத�வைள �ருகக்கா-
ட்�ச் சாைல ��க்கு 
அப்பால் �ரதான பஸ் 
���ல் அைனத்து 
வச�களுடன் ேமல் 
மா� அப்பார்ட்மன்ட் 
ெபண்கள் �ரும்பப்படு-
வர். Tel 076 7758658.
 016602

முகத்துவாரம் அளு-
த்மாவத்த,  ெகாழும்பு 
15,  178 ,  155 
பஸ் பாைத�ல் �டு 
வாட ைக க்கு உண்டு. 
மாதாந்த வாடைக 50, 
000. 0773965117
 015816

24/ 18/ 1/ 1 ெவள்ளவ-
த்ைத ெம�ங் �ேளஸ் 
முக வ ��ல் 2 படு-
க்ைகயைறயுடன் �டு 
வாட ைகக்கு உண்டு 
- 076 1 263828
 016644

ெகாழும்பு- 04,  இல் வ�-
க்கும் 29 வயது பட்டதா-
� த�யார் �றுவனத்�-

ன் முகாைமயாளரான 
மகளுக்கு ெபௗத்த,  
இந்து கலப்பு ெபற்ேறார் 
சமமான க ல்�ய�வு-
டனான ஒருவைர மண-
மு�க்கத் ேதடு�ன்றனர்.
 B177106

ைசவ உணவு உண்பவர்,  
நன்றாக கல்� ப�ன்ற 
ஒரு மணமகைன 35 
வயதுள்ள எமது மக-
ளுக்கு ேதடு�ன்ேறா-
ம். எமது மகள் B.Sc. 
(Hons) IT (SLIIT) 
மற்றும் ஶ்� ஜயவர்தன-
புர PIM பல்கைலக்க-
ழகத்��ருந்து MBA 
பட்டமுைடயவர் மற்றும் 
�ேரஷ்ட Software ெபா-
��யலாளருமாவார். 
நாம் நாவலப்�ட்�ைய-
ச் ேசர்ந்த த�ழ் ேபசும் 
இந்து குடும்பமாகுெம-

ன்பதுடன் ெகாழும்�ல் 
�ரந்தரமாக வ�க்�-

ன்ேறாம். மதம்/  சா�/  
ெமா�த் தைடக ள் 
இல்ைல. எமது மகளு-
க்கு நற்குணமுள்ள,  
நல்லமனதுள்ள மது,  
�கரட் பா�க்காத ஒரு-
வைரத் ேதடு�ன்ேறாம். 
�ன்னஞ்சல் - m r s . m a 
h a l u x m y @ g m a i l . c o m 
 B177422

'நாவல் அர�, �ரும� ஏ.�. ஜ�னா முஸ்தபா 
�ன்  மற்ெறாரு நாவல் அண்ைம�ல் நூல்-
வ ��ல் ெவ�வந்�ருக்�றது. அதன் மகுடம் 
"நடு�� ந�கள்" இது இவரது எட்டாவது நாவ-
லாகும். இவரது எல்லா நாவல்களுேம ெதாடர்-
கைதகளாக வாரா வாரம், �ரபல �னச�க�ல் 
�ரசுரமானைவேய!   

இவற்ைற நூலாக்� ெவ��டுைக�ல், பத்-
��ைகக�ல் ெவ�வந்த ேபா�ருந்த அேத 
வாசகர்க�ன் ேபராதரவு ெபற்று �ளங்�ய-
ைமையயும் அவதா�க்க மு�ந்தது. ஆதலால்-
தான் இவரது �ரபல நாவல்கள் ஆறு ப�ப்பு-
கள் வைர கண்�ருக்�ன்றன.   

இவரது முதலாவது நாவலான "ஓர் அப-
ைல�ன் டய�" என்ற (மர்ம நாவல் ஆறு 
ப�ப்புகள் வைர கண்�ருக்�ன்றது என்பது, 
இலங்ைக இலக்�ய ப�ப்பக உலைகப் ெபாறுத்-
தவைர ஆச்ச�யத்�ற்கு�ய �டயேம! இந்நா-
வல் ஏழாம் ப�ப்புக்கும் தயார் �ைல�ல் உள்-
ளைமயும் கு�ப்�டத்தக்கது. இஃது (இவரது 
நாவல்க�ன் ஜனரஞ்சகத் தன்ைமையயும் 
வாசகர்க�ன் ேபராதரைவயுேம ேகாடு காட்� 
�ற்�றது. 37ம் நம்பர் �டு, யதார்த்தங்கள் 
ேபான்ற நூல்களும், நாவல்களும் இரண்டாம் 
மூன்றாம் ப�ப்புகைளக் கண்டுள்ளன.   

நான் அ�ந்த வைக�ல் இலங்ைக 
மண்�ல் ேவறு எந்தப் ெபண் எழுத்தாளரது 
நாவல்கள் எைவயும் இவ்வாறு பல ப�ப்பு-
கைளக் கண்ட�ல்ைல. அ�லும் கு�ப்பாக 
முஸ்�ம் ெபண் எழுத்தாளர்கள் எவ�னதும் 
நாவல்களும் இரண்டாம் ப�ப்ைபக் கூடக் 
கண்ட�ல்ைல, அதனால்தான் �ரும� ஜ�னா 
முஸ்தபா "நாவல் அர�" எனும் பட்டம் வழங்-
�க் ெகௗர�க்கப்பட்�ருக்�றார்.   

இந்தப் ��ைகயுடன் "நடு�� ந�கள்" 
என்ற ஜ�னா�ன் பு�ய நாவைலப் புரட்�ப் 
பார்த்தால் இந்நாவலும் மர்மம் கலந்த சமூக 
நாவலாக �கழ்�றது.   

உண்ைம�ல் ம�ர்க்கூச் ெச�யும் மர்ம, 
அல்லது ��லூட்டும் நாவல்கள் (ெதாடர்க-
ைதகள்) எழுதுவ�ல் வல்லவர்தான் �ரும� 
ஜ�னா முஸ்தபா. இ�ல் இரண்டாம் ேபச்-
சுக்ேக இட�ல்ைல. ஒரு ெபண்ணால் எப்ப� 
இவ்வாறு எழுத மு��றது என்று ேயா�ப்ேபன். 
ஆண்கள் மட்டுேம பு�ந்து ெகாள்�ற, �ந்�க்க 
மு��ற, �ல �டயங்கைளயும் இவரால் எழுத்-
�ல் வ�க்க மு��றது. இது இவரது கற்பைன 
வளத்ைதேய ேகா�ட்டுக் காட்டு�றது. உண்-
ைம�ல் '��ல்' காட்�கள் அ�க்க� நாவ�ல் 
வந்து நம்ைம ெமய்��ர்க்க ைவக்�ன்றன.   

அந்த நாட்க�ல் மர்ம நாவல்கைள 
நான் �ரும்�ப் ப�க்க அ�ேகா�ய த�ழ் 
நாட்�ன் �ரபல நாவலா��யர்களான வடுவூர் 
துைரசா� ஐயங்கார், �ரஞ்��, ேமதா�, 
மாயா� ேபான்ேறா�ன் பா��ல் நாவல் 
பைடத்து வரு�றார் ஜ�னா. இவர்களது நாவல்-

க�ன் காட்� அைமப்பும் ��லூட்டும் சம்பவங்-
களும் ஜ�னா�ன் நாவல்க�லும் �ர�க் 
�டக்�ன்றன. ஆ�னும் அவர்களது நாவல்க-
ைளெயல்லாம் ஜ�னா ப�த்�ருப்பார் என்றும் 
நான் நம்ப�ல்ைல.   

ஏென�ல் ஜ�னா, ெவல�ட்ட�ல் உள்ள 
ஒரு �ங்களப் பாடசாைல�ல் �ங்கள ெமா�, 
மூலேம கல்� கற்றவர் த�ைழ எழுத, வா�க்-
கத் ெத�யாது, ேபச மட்டுேம ெத�யும்.   

வாெனா�க்கு ஆக்கங்கள் பைடத்த�ப்பதற்-
காகேவ த�ழ்ெமா�ையச் சுயமாகக் கற்றார். 
அ�ல் ெவற்�யும் ெபற்றார் அதன் �ைளேவ 
இவர் த�ழ் ெமா��ல் ெவ�க்ெகாணர்ந்த 
பன்�ரண்டு நூல்களும் பத்��ைக, சஞ்�ைக-
க�ல் எழு��ருக்கும் நூற்றுக் கணக்கான, 
க�ைதகளும், �றுகைதகளும் கட்டுைரகளு-
மாகும். அந்த வைக�ல் இலக்�ய உல�ன் 
ஒரு சாதைனப் ெபண் இவர் எனலாம்.   

"நடு�� ந�கள்" நாவ�ன் முகப்ேபா�யம் 
உண்ைம�ேலேய நம்ைம நடுநடுங்கத்தான் 
ைவக்�றது, இரு �ரதான வர்ணங்கைளக் 
ெகாண்டு வ�வைமக்கப்பட்டுள்ள அவ்ேவா�-
யம் ஒரு �றந்த கைல ஆக்கேம!   

158 பக்கங்கள் ெகாண்ட இந்நூல் ேநர்த்�-
யாக அச்�டப்பட்டுள்ளது.   

கைலவா� க��ன் அ�ந்துைரயும் 
�ரும� நூருள் ஐன் நஜ்முல் ஹ�ைஸ�ன் 
கருத்துைரயும் முஸ்��ன் நயப்புைரயும் 
நூைல அலங்க�க்�ன்றன. �ன் அட்ைட�ல் 
க�ம� நஜ்முல் ஹ�ைஸன் நூலா��ய�ன் 
�றப்புக்கைள �தந்துைரக்�றார்.   

 நாவ�ன் இறு� அத்�யாயத்�ல் வரும் 
தாவூத் மாஸ்டர் என்ற கதாபாத்�ரம் ஜ�னா-
ைவேய அ�ெயாற்� இருப்பதாக நான் கருது-
�ேறன்.   

உள�யல் �ந்தைனயாளரான தாவூத் 
மாஸ்டர் ேமற்ெகாள்ளும் நடவ�க்ைககளும் 
அவர் முன் "நடு�� ந�கள்" நாவ�ல் வரும் 
�ரதான கதாபாத்�ரங்கள்தான் பர்ஹான் - 
ரா�தா தம்ப��னர். இருவருக்கு�ைடேய 
நைடெபறும் உைரயாடல்கள் ெவகுசுவாரஸ்ய-
மாகவும் யதார்த்தமாகவும் �த்த�க்கப்பட்டுள்-
ளைம நாவைல �டாது வா�க்கும் ஆவைலத்-
தூண்டு�றது.   

உைரயாடல்கைளக் கன கச்�தமாக வ�வ-
ைமப்ப�ல் வல்லவர்தான் ஜ�னா, அதற்குத் 
துைணேபா�றது ஏராளமான வாெனா� 
நாடகங்கைள எழு��ருக்கும் அனுபவம். ஜ�-
னா�ன் பர்ஹான் என்பவர் பட்ட அவலங்கள் 
எம்ைம ெமய்��ர்க்க ைவக்�ன்றன. ேந�ல் 
பார்ப்பது ேபான்ற �ரைமைய ஏற்படுத்து�ன்-
றன.   

வாழ்�ன் ேநாக்கம் பு�யாது நாட்கைள, 
�ண் �ரயம் ெசய்யும் இைளஞர்கள், பணத்-
தாைச ��த்தைலயும் ம�தர்கள், குறுக்கு 
வ��ல் ெசல்வம் �ரட்ட நாடுேவார் பற்�-
ெயல்லாம் நாவல் எடுத்ேதாது�றது.   

இந் நாவைல, வா�ப்பதற்குக் ைக�ல் 
எழுத்தால் ெதாடர்ந்து வா�த்து �ட ேவண்-
டுெமன்ற ஆவைலத் தூண்டுவது நாவலா�-
�ைய�ன் எழுத்து வாண்ைமையேய ேகா�-
காட்டு�றது.   

ஜ�னா முஸ்தபா எழுது�ன்ற மர்ம நாவல்-
க�ெளல்லாம் முதல் அத்�யாயத்�ேலேய 
ஒரு மர்ம மு�ச்சு காணப்படும். நான்ைகந்து 
அத்�யாயங்கள் வைரெதாடரும். �ன்னர் 
ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாக அம்மு�ச்சு அ�ழ்க்-
கப்படும். இந்நாவ�லும் அம் மர்ம மு�ச்சு 
உள்ளது. ைவக்கும் கருத்�யல்களும் �லா�க்-
கத்தக்கன.   

அ�கமான இடங்க�ல் அச்ச உணர்ைவ 
ஊட்டும் வைக�ல் நாவைல நகர்த்�ச் 
ெசல்லும் ஜ�னா�ன் எழுத்து நைட நாவைல 
ெதாய்�ன்� வா�க்கத் தூண்டு�றது.   

சேகாதர �ங்கள ெமா��ல் கல்� கற்ற 
ஜ�னா முஸ்தபா த��ல் ஆக்க இலக்�யங்-
கள் பைடத்த�ப்பதும் அவற்ைறத் த�ழ் 
நாேளடுகள், சஞ்�ைககள் �ரும்�ப் �ரசு-
�ப்பதும் இவரது எழுத்தாற்றலுக்குக் கட்�யம் 
கூறு�ன்றன. அதனால்தான் த�ழ் நாவல் 
இலக்�ய உல�ல் ஜ�னா முஸ்தபா�னால் 
த�த்து ��ர மு��றது.   

ஜ�னா�ன் ஏைனய மர்ம நாவல்கைளப் 
ேபாலேவ "நடு�� ந�கள்" என்ற இந்த 
நாவலும் மர்மம் கலந்த ��ல் நாவல் எனக் 
கூ�ன் அது �ைகப்பட்ட கூற்றல்ல! 

உைரயாடல்கைளக் கன கச்சிதமாக 
வடிவைமப்பதில் வல்லவர் ஜரீனா

��ெநாச்� ெதற்கு கல்� வலயத்�ல் ��/இராம-
�ருஷ்ண �த்�யாலயத்�ல் அைனத்து வகுப்பைறக-
ளும் முற்�லும் �றன் வகுப்பைறகளாக மறு�ரைமக்-
கப்பட்டு �றன் பாடசாைலயாக மாற்றம் கண்டுள்ளது. 
இதன் மூலம் ��ெநாச்� மாவட்டத்�ன் இரண்டா-
வது �றன் பாடசாைலயாக உருெவடுத்துள்ள ��/
இராம�ருஷ்ண �த்�யாலயத்�ன் ைவபவ ��யான 
ெதாடக்க �ழா 27.02.2022 அன்று நைடெபற்றது. 

இந்�கழ்�ல் வடக்கு மாகாண கல்�ப்ப�ப்பாளர்  
ெச.உதயகுமார் �ரதம �ருந்�னராகவும் ��ெநாச்� 
ெதற்கு கல்� வலயக் கல்�ப்ப�ப்பாளர் �.கமலரா-
ஜன்  �றப்பு �ருந்�னராகவும் கலந்து �றப்�த்தனர். 
இவர்களுடன் ��ெநாச்� மத்�ய கல்லூ� அ�பர் 
ச.பூேலாகராஜாவும் முதன்முதலாக முல்ைல வலயத்-
�ல் �றன் பாடசாைலைய உருவாக்� முன்னுதாரண-
மாக �கழ்பவரும் மு/�� சுப்�ரம�ய �த்�யா-
சாைல அ�பருமான ந.அ�ர்தநாதனும் ��ெநாச்� 

மாவட்டத்�ல் முதல் �றன் பாடசாைலைய �று�ய 
��/வட்டக்கச்� ஆரம்ப �த்�யாலய அ�பர் அ.பங்-
ைகயற்ெசல்வனும் ��ெநாச்� ெதற்கு கல்� வலய 
கண� வள�ைலய முகாைமயாளர் நா.சந்�ரேமாக-
னும் கலந்து �றப்�த்தனர். 

இத் �றன் வகுப்பைறகளுள் 2 �றன் வகுப்பைற-
கைள அைமப்பதற்கு �வஞானம் ��தரனும் (பா.உ) 
2 �றன் வகுப்பைறகைள அைமப்பதற்கு Ratnam 
Foundation- UK �றுவுனர் Dr.�த்�யானந்தனும் 1 
�றன் வகுப்பைறைய அைமப்பதற்கு ேபரா��யர்.
மா. நடராஜசுந்தரமும் அனுசரைண பு�ந்�ருந்தனர். 
ேமலும் ‘Fun Reading Bee’ வா�ப்பு மற்றும் கற்றல் 
ெசயற்பாடுக�ற்கான வள �ைலயமும் �றந்து 
ைவக்கப்பட்டது. இத் �றன் பாடசாைலயானது இப்-
பாடசாைல�ன் முன்னாள் அ�பர் ப.ேஜாயல் �ய-
�ல�ன் முழு முயற்��னால் உருவாக்கப்பட்டது 
என்பது கு�ப்�டத்தக்கது.

கிளிெநாச்சியில் இரண்டாவது 
திறன் பாடசாைல திறப்பு

பூம�யம்மா அறக்கட்டைள�ன் இலங்ைகக்கான மக்கள் ெதாடர்பு அலுவலகம் அண்ைம�ல் யாழ்ப்பாணம் 
�வன் பண்ைண���ல் �றந்துைவக்கப்பட்டது. இந்�கழ்வு லயன் கலா�� நா.தேனந்�ரன் (யாழ் மாநகர 
சைப உறுப்�னர்) தைலைம�ல் நைடெபற்றது. �ரதம �ருந்�னராக முன்னாள் �வக �ரேதச ெசயலாளரும் 
தற்ேபாது வடக்கு மாகாண ெசயலாளருமான ேஜ. ெசல்வநாயகம் கலந்துெகாண்டார். �கழ்�ல் மதகுருமா�ன் 
ஆ�யுடன் பாடசாைல மாணவர்களுக்கு அப்�யாசக் ெகாப்�களும் வழங்கப்பட்டன. 

நடுநிசி நரிகள் (நாவல்) ஒரு பார்ைவ

கைலவா� க�ல்   
முன்னாள் உப �டா�ப�   

தர்காநகர் ேத�ய கல்��யற் கல்லூ�   
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சுகாதார  தகவலகமை கணனி மயப்படுத்-
தலும்  முகாமமத்துவம் செயதலும் எனும்  
வவமைத்திட்டம் ெம்மாந்துமை ஆதார 
மவத்தியொமையில மவத்திய அத்தியட-
ெகர்  அஸாத் எம் ஹனி்பா தமைமமயில 
நம்டச்பற்ைது. இந்த நிகழமவ சுகாதார 
தகவலகள்  ்பணிப்பாைர் மவத்தியர் ்பாலித 
கருனவ்பம கைந்து சகாண்டு ஆரம்பித்து 
மவத்தார்.

மவத்தியொமை  வநாயாளிகமை ்பார்மவ-
யி்டல, மருந்து விநிவயாகம், இரத்த ்பரிவொ -
தமனகள்,   கதிரியக்க ்பரிவொதமனகள் என 
அமனத்து தகவலகமையும் கணனி மயப-
்படுத்தப்படடு   மிக குறுகிய வநரத்திற்குள் 
வெமவ வழங்குவவத இதன் வநாக்கமாகும் 
என மவத்திய  அத்தியடெகர் அஸாத் எம் 
ஹனி்பா சதரிவித்தார்.

நிகழவில கிழக்கு மாகாண சுகாதார 
வெமவகள் ்பணிப்பாைர் ச்டாக்்டர் ஏ.ஆர் 
எம். சதைபீக், தகவல மற்றும் சதா்டர்பு 
சதாழிலநுட்ப நிறுவன (ICTA) தமைவர் 
எம்.ஆர் ஒஸக்ட வெனாநாயக்க, விவெ்ட 
மவத்திய நிபுணர்கள், மவத்தியர்கள், மவத்-
தியொமை  நிர்வாகிகள் என ்பைர் கைந்து 
சகாண்்டனர்.

சுகாதார தகவலகளை கணனி 
மயப்படுததலும் முகாளமததுவம் 
செயதலும் வவளைததிட்டம்

்பாம் விைா மிரிஸஸயில உைக ெமாதானத்-
திற்காகவும் உக்மரன் - ரஷய வ்பார் நிறுத் -
தத்திற்காகவும் மாச்பரும் தியானம் ஒன்று 
நாமை 7 ஆம் திகதி திங்கடகிழமம காமை 
11 மணிக்கு நம்டச்பைவுள்ைது.

உைகத்தின் அன்புக்காகவும் ொந்தி ெமாதா-
னத்திற்காகவும் தியானம் நம்டச்பைவுள்ைது 
குறிபபி்டத்தக்கது.   

இத்தியானத்மத உைகைவில புகழ 
ச்பற்ை வயாகா ஆசிரியர்கள் கமவைஸவ -
ரன், ருக்ொன் ஆகிவயார் ஏற்்பாடு செயதுள்-
ைார்கள். இைங்மகயில மீரிஸஸ விைாவில 
நம்டச்பைவுள்ை தியான நிகழவில உைகில 
்பலவவறு நாடுகளில இருந்து ்பைர் கைந்து 
சகாள்கிைார்கள். மதிய உணவும் ஏற்்பாடு 
செயயப்படடுள்ைது.  

தியான நிகழவில கைந்து சகாள்ை ஏற்-
்பாட்டாைர்கள் அமனவமரயும் அமழக்கி-
ைார்கள். 

உைக ெமாதானததிறகான 
தியான நிகழ்வு

,yq;if tak;g gy;fiyf;fofk;

tpz;zg;gq;fs; / ngah; Kd;nkhopTf;fhd miog;G

Jiz Nte;jh; gjtp
1978Mk; Mz;bd; 16Mk; ,yf;f gy;fiyf;fofq;fs; rl;lj;jpd; 34Mk; gpupT kw;Wk; mjd; gpd; te;j 

jpUj;jq;fspdhYk; 2020 Nk khjk; 04Mk; jpfjpa gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpd; 02/2020Mk; 

,yf;f Rw;WepUgj;jpy; tpjpf;fg;gl;Ls;sjd; gpufhuk; ,yq;if tak;g gy;fiyf;fofj;jpd; eph;thf 

Nguitapdhy; 2022-03-06Mk; jpfjp Kjy; 2022-04-06Mk; jpfjp tiu gy;fiyf;fofj;jpd; JizNte;ju; 

gjtpf;F tpz;zg;gq;fs;/ ngau;nkhopTfSf;fhf ,yq;ifg; gpui[fsplkpUe;J miog;G tpLf;fpwJ.

1978Mk; Mz;bd; 16Mk; ,yf;f gy;fiyf;fof rl;lj;jpw;F mikthf> JizNte;ju; gy;fiyf;fofj;jpd; 

KONeu cj;jpNahfj;juhthu;. JizNte;jNu gy;fiyf;fofj;jpd; gpujk epiwNtw;W mjpfhupAk;  kw;Wk; 

fzf;fPl;L mjpfhupAk; Mthu;. gy;fiyf;fofg;  Nguit kw;Wk; %jit vd;gdtw;wpd; gjtp top 

cWg;gpdUk;> jiytUk; Mthu;.

1978Mk; Mz;bd; 16Mk; ,yf;f gy;fiyf;fofq;fs; rl;lj;jpd; tpjpKiwfspd; gpufhuk; JizNte;jh; 

gjtpapypUe;J ePf;fg;gl;lhy; my;yJ gjtpiaf; iftpl;Lr; nrd;why; jtpu %d;W tUlq;fSf;F my;yJ 

mtu; jdJ mWgj;J Ie;J (65) taijg; G+u;j;jp nra;Ak; ehs;> ,t;tpuz;by;  vJ Kd;tUfpwNjh  mJtiu 

gjtp tfpg;ghu;. tpz;zg;gjhuu;fs; / ngau; nkhopag;gl;ltu;fs; mWgj;J %d;W (63) tajpw;Fl;gl;lth;fshf 

,Uj;jy; Ntz;Lk;.

JizNte;ju;> fy;tpf;fhd jiyikj;Jtj;ij toq;Fjy;> Kfhikj;Jtf; nfhs;iffis cUthf;Fjy;> 

mwpKfg;gLj;Jjy;> eilKiwg;gLj;jy; Mfpatw;Wf;F nghWg;ghdtu;  vd;gNjhL Nguit jPu;khdq;fis 

eilKiwg;gLj;jy;> gy;fiyf;fofj;jpd; nghJ epu;thfk; vd;gtw;Wf;F nghWg;ghdtuhfTk;> fy;tpapd; 

cd;djk;> ntspg;gilj;jd;ik> nghWg;Gf;$wy;> [dehaf Kfhikj;Jtk; kw;Wk; rhu;G epiyaw;w jpwd;kpF 

jiyikj;Jtk; Mfpatw;iw epiyepWj;Jk; nghWg;Gk; JizNte;jUf;FupaJ.

tpz;zg;gjhuu; ,yq;ifg; gpui[ahftpUj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; 63 tajpw;Fl;gl;ltuhf ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;.  typikahd Muha;r;rp gpd;Gyj;Jld;> ep&gpf;fg;gl;l jiyikj;Jt Fzq;fs; kw;Wk; gyjug;gl;l 

Mu;tKs;s FOf;fSld; Gwepiyahf njhlu;Gnfhs;tjw;fhd jdpg;gl;l jpwd;fs;> nfhs;if rpf;fy;fs; 

gw;wpa njspthd Gupjy; kw;Wk; KbTfis jpwk;gl nray;gLj;Jtjw;fhd mu;g;gzpg;G cs;spl;l cau; 

fy;tp rhjidfspd; gjpitf; nfhz;bUf;f Ntz;Lk;. r%fj;jpw;fhd mu;g;gzpg;G cl;gl gy;fiyf;fofj;jpd; 

newpKiwfs; kw;Wk; gzp gw;wpa Mokhd GupjiyAk; mtu;; nfhz;bUf;f Ntz;Lk;.

JizNte;ju;> kpf cau;e;j fy;tpr; rk;gs msitg; ngWtjw;Fk;> rk;gsj;jpy; 15% nghOJNghf;Ff; 

nfhLg;gdthfg; ngWtjw;Fk; gjtpf;Fg; nghUe;jf;$ba gpw nfhLg;gdTfisg; ngWtjw;Fk; jFjpAilatu;.

tpz;zg;gq;fs; my;yJ ngah; Kd;nkhopTg; gbtj;Jld;; gpd;tUk; Mtzq;fisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

1. gy;fiyf;fofj;jpd; tsu;r;rpf;fhd njhiyNehf;F mwpf;if> JizNte;ju; gjtpf;F 

epakpf;fg;gl;lhy; mtu; vd;d rhjpf;f Ntz;Lk; vd;gjw;fhd RUf;fkhd tptuk; kw;Wk; gpwe;j 

Njjp tpz;zg;gjhuhpd; / ngahplg;gl;lthpd; KOikahd Ra juT.

2. jw;Nghija JizNte;ju; tpz;zg;gjhuuhf ,Ue;jhy; my;yJ ,jw;F Kd;G gy;fiyf;fofj;jpd; 

JizNte;juhf gjtp tfpj;jpUe;jhy;> Nkw;gb 1Mk; ge;jpapy; Fwpg;gplg;gl;l Mtzq;fSf;Fg; 

Gwk;ghf mtu; jdJ Kjy; gjtpf; fhyj;jpy; nra;j rhjidfis Kd;dpiyg;gLj;Jk; 

mwpf;ifia mspf;f Ntz;Lk;.

3. ngah; Kd;nkhopT vd;gjhdhy; ngahplg;gLgthpd; tpUg;gk; rfpjkhd fbjk;.

4. tpz;zg;gjhuH / ngahplg;gl;lth; nghJr; Nrit> $l;Lj;jhgdk;> rl;lg;G+u;t mikg;G kw;Wk; 

,yq;ifapd; tak;gg; gy;fiyf;fofk; my;yhj cau; fy;tp epWtdq;fspy; Nritahw;Wk; 

gl;rj;jpy;> mth; gjtpf;F epakpf;fg;gl;lhy; tpz;zg;gjhuH / ngahplg;gl;ltiu ,r;re;ju;g;gj;jpy; 

tpLtpf;fg;gl KbAkh vd;gijf; Fwpf;Fk; njhopy;jUehpd; xU fbjk;. 

tpz;zg;gq;fs; /ngah; Kd;nkhopTfis 'gjpthsu;> Nguit nrayhsu;> gjpthsu; mYtyfk;> ,yq;if 

tak;g gy;fiyf;fofk;> Fspahg;gpl;ba" vd;w Kftupf;F 2022- Vg;uy; 06Mk; jpfjp gp.g.  3.00 kzpf;F 

my;yJ mjw;F Kd;djhf fpilf;Fk; tifapy; Nehpy; xg;gilj;jy; Ntz;Lk; my;yJ gjpTj; jghypy; 

mDg;gg;gl Ntz;Lk;.  tpz;zg;gk;/ ngah; Kd;nkhopTfisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f 

%iyapy; JizNte;ju; gjtp  vd;W Fwpf;fg;gl Ntz;Lk;.

gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpd; 02/2020Mk; ,yf;f Rw;WepUgj;jpy;  gupe;Jiuf;fg;gl;l 

kjpg;gPl;bw;fhd %yg;gpukhzq;fspd; gpufhuk; elj;jg;gLk; Neh;Kfj; Njh;T tpz;zg;gq;fs; / ngah; 

Kd;nkhopTfspd; KbTWj;jg;gl;l ,Wjpj; Njjpf;Fg; gpwF ,uz;L khjq;fSf;Fs; kjpg;gPl;Lf; FOf; $l;lk; 

$l;lg;gLk;. ,jw;fhf epakpf;fg;gl;l kjpg;gPl;Lf; FOtpd; NeHKfj; Njh;Tf;F tpz;zg;gjhuu;fs; 

miof;fg;gLthu;fs;. gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpd; ,izajs ,izg;igg; ghu;itapLtjd; 

%yk; tptuq;fisg; ngwyhk; https://www.ugc.ac.lk/en/policy/commission-circulars/176-circulars-published-in-
2020-012020-and-above/2198-commission-circular-no-022020-appoinment-to-the-post-of-vice-chanceller.html. xU 

tpjptpyf;fhd R+o;epiyapy;> ve;jnthU tpz;zg;gjhuUk; kjpg;gPl;Lf; FOtpd; Kd; Njhd;w Kbahj 

epiyapy; mtu;; tPbNah $l;lk; (conference) %yk; Neu;Kfj; Njh;tpw;Fj; Njhd;w mDkjpf;fg;glyhk;.

gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpw;F tpz;zg;gjhuu;fspd; %d;W ngau;fis rpghupR nra;Ak; 

Nehf;fj;jpw;fhf kjpg;gPl;Lf; $l;lk; $l;lg;gLk; mNj ehspy; tpNrl Nguit $l;lk; xd;W $l;lg;gLk;.

kjpg;gPl;Lf; FOthy; Nju;e;njLf;fg;gl;l kw;Wk; Nguitahy; mq;fPfupf;fg;gl;l tpz;zg;gjhuu;fs; 

Fiwe;jgl;rk; gj;J (10) epkplq;fSf;F Mdhy; gjpide;J (15) epkplq;fSf;F tpQ;rhjy xU RUf;fkhd 

tpsf;ff;fhl;rpf;fhf rpwg;G Nguit $l;lj;jpw;F Kd; miof;fg;gLthu;fs;>  vt;thwhapDk;> mj;jifa 

Ntl;ghsu; Nguit cWg;gpduhf ,Ue;jhYk;> kw;w Ntl;ghsu;fspd; tpsf;ff;fhl;rp kw;Wk; kjpg;gPl;by; 

gq;Nfw;f ve;j Ntl;ghsUk; mDkjpf;fg;gl khl;lhu;fs;. xU tpjptpyf;fhd R+o;epiyapy;> ve;jnthU 

Ntl;ghsUk; rpwg;G Nguit $l;lj;jpw;F Kd; Njhd;w Kbahj epiyapy;> mtu; tPbNah $l;lk; (conference) 
%yk;; tpsf;ff;fhl;rpia toq;f mDkjpf;fg;glyhk;.

%d;W mNgl;rfh;fspd; ngah;fs; rpghhpR nra;ag;gl;L tpNrl Nguit $l;l mwpf;ifiaj; jahhpj;J 

gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpd; 02/2020Mk; ,yf;f Rw;WepUgj;jpy; fhl;lg;gl;Ls;s rfy 

Mtzq;fSld; Nkyjpf eltbf;iffSf;fhf gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpw;Fr; 

rkh;g;gpf;fg;gLk;.

tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf;nfhs;Sk; ,Wjpj; jpfjpf;Fg; gpd;dh; fpilf;fg;ngWk; tpz;zg;gq;fs; / ngah; 

Kd;nkhopTfs; ftdj;jpw; nfhs;sg;glkhl;lhJ vd mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

Nguitr; nrayhsh; kw;Wk; gjpthsh;>

,yq;if tak;g gy;fiyf;fofk;> Fspahg;gpl;ba.

2022-02-04.

,yq;ifapd; Kd;dzp mur mgptpUj;jp  tq;fpahd gpuNjr mgptpUj;jp  tq;fpahdJ  
ehL KOtJk; 272 fpisfs; kw;Wk; 3000 ,w;Fk; Nkw;gl;l jpwikkpf;f 
Copau;fis nfhz;L nraw;gLfpd;wJ vd;gJld; fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s gjtp 
ntw;wplq;fSf;F Njitahd jifikfSld;> Kd;dDgtk; nfhz;l jpwik 
kpf;f tpz;zg;gjhhpfsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

cjtp nghJ Kfhikahsh; - re;ijg;gLj;jy; 

  mq;fPfhpf;fg;gl;l gy;fiyf;fofk; xd;wpypUe;J ngw;w gl;lj;Jld; 
re;ijg;gLj;jy; Jiwapy; njhopy;rhh; ty;yik

  Fwpj;j Jiwapy; rpNu\;l Kfhikj;Jt kl;lj;jpy; Mff; Fiwe;jJ 03 tUl 
mDgtj;Jld; Mff; Fiwe;jJ 12 tUl mDgtk;

  juTfis gFg;gha;T nra;Ak; Mw;wYld; tsh;r;rpailAk; re;ijg;gLj;jy; 
jpl;lq;fs; kw;Wk; tuT nryT jpl;lkpLjypy; mDgtk;

  FOf;fis Cf;fg;gLj;Jk; Mw;wYld; nraw;wpwd; ce;JjYila kdg;ghq;F 
fl;lhakhFk;.

 gykpf;f njhlh;ghly; Mw;wy; fl;lha Njitg;ghlhFk;
  th;j;jf Fwpaply; kw;Wk; ,yj;jpudpay; re;ijg;gLj;jypy; ep&gpf;fg;gl;l 
jsj; jlk;

  tq;fpapay;/ epjpj;Jiwapy; njhopy; ty;yik Nkyjpf jifikahf 
nfhs;sg;gLk;

 taJ 50 tUlq;fSf;F Fiwthf ,Uf;f Ntz;Lk;.

th;j;jf FwpaPL mgptpUj;jp mjpfhhp (Brand Development Offi cer) (xU tUlfhy 
xg;ge;j mbg;gilapy;)

  th;j;jf Fwpaply;/ntF[d njhlh;ghly;/ Clfj; Jiwapy; mq;fPfhpf;fg;gl;l 
epWtdnkhd;wpypUe;J ngw;w bg;Nshkh fw;ifnewp

  Fwpg;gpl;l th;j;jf Fwpaply; Jiwapy; xl;Lnkhj;jkhf 15 tUl mDgtk; 
(r%f Clfk;/ mr;R Clfk;/,yj;jpudpay; Clfk;)

  Content Creation & Planning mDgtk; kw;Wk; ,yj;jpudpay; Clfq;fis 
ifahSk; Mw;wy; nghpJk; tpUk;gj;jf;fJ

 epfo;;r;rpj; njhFg;ghsuhf Ntiy nra;Ak; jpwik Njitg;gLfpd;wJ
  Njrpa kl;lj;jpy; th;j;jf FwpaPl;L Nkk;gLj;jypy; ep&gpf;fg;gl;l g+Hthq;f 
Kaw;rpfs; Nkyjpf jifikahf fUjg;gLk;

 $Hikahd mZFKiw
 taJ 45 tUlq;fSf;F Fiwthf ,Uf;f Ntz;Lk; 

rk;gsk;
njhpT nra;ag;gLk; tpz;zg;gjhhpfSf;F fth;;r;rpfukhd rk;gs nghjp xd;W 
toq;fg;gLk;. 

tpz;zg;gpf;Fk; Kiw 

g+Hj;jp nra;ag;gl;l cq;fsJ tpz;zg;ggg;gbtj;jpid> rpghhpR nra;af;$ba 
cwtpduy;yhj ,Uthpd; njhlh;G nfhs;sf; $ba tpguq;fSld; careers@
rdb.lk vDk; kpd;dQ;ry; Kfthpf;F tpz;zg;gpf;Fk; gjtpia kpd;dQ;rypy; 
tplaj;jiyg;gpy; Fwpg;gpl;L 15 khh;r; 2022Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd;dh; 
mDg;gp itf;fTk;. 

fsdp

0112 425262

nraw;wpl;l gzpahl;njhFjpapdiu Ml;Nrh;j;jy;
jy;gpl;bfy ePh;j;Njf;f  nraw;wpl;lk;

ePh;g;ghrd mikr;R
KO Neu xg;ge;j mbg;gilapy; jy;gpl;bfy ePh;j;Njf;f nraw;wpl;lj;jpd; gpd;tUk; gjtp 

ntw;wplq;fSf;fhf nghUj;jkhd jifik tha;e;j ,yq;ifg; gpui[fsplkpUe;J ,j;jhy; 

tpz;zg;gq;fs; miof;fg;gLfpd;wd vd;gJld; tpz;zg;gq;fis 2022 khh;r; 22Mk; jpfjp 

my;yJ mjw;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; mth;fspd; fy;tpiaj; jUk; ghlj;jpl;lk;> 

njhopy;rhh; jifikfs; kw;Wk; mDgtk; kw;Wk; njhlh;Gnfhs;sf;$ba cwtpduy;yhj 

,U rhd;W gfh;Nthh;fspd; ngah; rfpjk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; 

tpz;zg;gpf;Fk; gjtpapd; ngaiuf; Fwpg;gpl;L gjpTj; jghy; %yk; gpd;tUk; Kfthpf;Ff; 

fpilf;fr; nra;jy; Ntz;Lk;. 

nraw;wpl;lg; gzpg;ghsh;>
jy;gpl;bfy ePh;j;Njf;f nraw;wpl;lk;>
ePh;g;ghrdj; jpizf;fsk;> fe;jnfl;ba.
(njhiyNgrp: 0552245626)

01.  nraw;wpl;lg; nghwpapayhsh; (rptpy;) - ntw;wp vz;zpf;if 01 (PS 4A my;yJ 4B tFjp)

 m. PS 4 - A tFjpf;fhd jifikfs; - rk;gs msT: &gh 135>000.00 - 150>000.00

  1.  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l ,iaGila 

Jiwapy; ,skhzpg;gl;lj;ijg; g+h;j;jp nra;jpUj;jy;.

   my;yJ

    ,iaGila Jiwapy; gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; 

mq;fPfhpf;fg;gl;l gl;lj;jpw;Fr; rkkhd xU jifik

   my;yJ

     ,iaGila Jiwapy; mq;fPfupf;fg;gl;l njhopy;rhh;  epWtdk; xd;wpy; ,Ue;J 

ngwg;gl;l ,iz mq;fj;Jtk;/ mjid xj;j xU njhopy;rhh; jifik

   mj;Jld;

    ,iaGila Jiwapy; Fiwe;jgl;rk; 8 tUlfhy jifikf;Fg; gpe;jpa 

mDgtk;.

  2.  ehlshtpa murhq;f Nritapd; III/IIMk; tFg;G mjpfhhp my;yJ ,iaGila 

Jiwapy;; epfuhd epiyik.

   mj;Jld;

   III/II Mk;; tFg;G gjtpapy; Fiwe;jgl;rk; 08 tUlfhy mDgtk;.

 M.    PS 4 - B tFjpf;fhd jifikfs; - rk;gs msT: &gh 110>000.00 - 120>000.00

  1.  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l ,iaGila 

Jiwapy; ,skhzpg;gl;lj;ijg; g+h;j;jp nra;jpUj;jy;.

   my;yJ

     ,iaGila Jiwapy; gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; 

mq;fPfhpf;fg;gl;l gl;lj;jpw;Fr; rkkhd xU jifik

   my;yJ

    ,iaGila Jiwapy; mq;fPfupf;fg;gl;l njhopy;rhh;  epWtdk; xd;wpy; ,Ue;J 

ngwg;gl;l ,iz mq;fj;Jtk;/ mjid xj;j xU njhopy;rhh; jifik

   mj;Jld;

    ,iaGila Jiwapy; Fiwe;jgl;rk; 8 tUlfhy jifikf;Fg; gpe;jpa 

mDgtk;.

02. njhopy;El;g mjpfhhp - ntw;wp vz;zpf;if 01 (PS 6A my;yJ 6B tFjp)

  m.  PS 6 - A tFjpf;fhd jifikfs; - rk;gs msT: &gh 64>000.00 - 69>000.00

  1.  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l ,iaGila 

Jiwapy; ,skhzpg;gl;lk;

   my;yJ

    ,iaGila Jiwapy; gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; 

mq;fPfhpf;fg;gl;l gl;lj;jpw;Fr; rkkhd xU jifik

   my;yJ

     ,iaGila Jiwapy; mq;fPfupf;fg;gl;l njhopy;rhh;  epWtdk; xd;wpy; ,Ue;J 

ngwg;gl;l ,iz mq;fj;Jtk;/ mjid xj;j xU njhopy;rhh; jifik

   my;yJ

     njhopy;El;gj; Jiwf;F ,iaghd gjtp xd;Wf;fhf %d;whk; epiyf; fy;tp> 

njhopw;fy;tp Mizf;FOtpdhy;; mq;fPfupf;fg;gl;l njhopy;El;g njhopw;gapw;rp 

epWtdk; xd;wpd; %yk; toq;fg;gl;l Njrpa njhopy; jifik 7Mk; epiyf;Ff; 

Fiwahj Nju;r;rpr; rhd;wpjo; xd;iw ngw;wpUj;jy;.

   kw;Wk;

   Njitahd rpwg;Gj;Nju;r;rp gug;gpy; Mff;Fiwe;jJ 03 Mz;Lfs; mDgtk;.

  2.  njhopy;El;gj; Jiwf;F ,iaghd gjtp xd;Wf;fhf %d;whk; epiyf; fy;tp> 

njhopw;fy;tp Mizf;FOtpdhy;; mq;fPfupf;fg;gl;l njhopy;El;g njhopw;gapw;rp 

epWtdk; xd;wpd; %yk; toq;fg;gl;l Njrpa njhopy; jifik 6Mk; epiyf;Ff; 

Fiwahj Nju;r;rpr; rhd;wpjo; xd;iw ngw;wpUj;jy;.

   kw;Wk;

   Njitahd rpwg;Gj;Nju;r;rp gug;gpy; Mff;Fiwe;jJ 08 Mz;Lfs; mDgtk;

  3.  njhopy;El;gj; Jiwf;F ,iaghd gjtp xd;Wf;fhf %d;whk; epiyf; fy;tp> 

njhopw;fy;tp Mizf;FOtpdhy;; mq;fPfupf;fg;gl;l njhopy;El;g njhopw;gapw;rp 

epWtdk; xd;wpd; %yk; toq;fg;gl;l Njrpa njhopy; jifik 5Mk; epiyf;Ff; 

Fiwahj Nju;r;rpr; rhd;wpjo; xd;iw ngw;wpUj;jy;.

   kw;Wk;

   Njitahd rpwg;Gj;Nju;r;rp gug;gpy; Mff;Fiwe;jJ 13 Mz;Lfs; mDgtk;

 M. PS 6 - B tFjpf;fhd jifikfs; - rk;gs msT: &gh 55>000.00 - 57>000.00

  1.  njhopy;El;gj; Jiwf;F ,iaghd gjtp xd;Wf;fhf %d;whk; epiyf; fy;tp> 

njhopw;fy;tp Mizf;FOtpdhy;; mq;fPfupf;fg;gl;l njhopy;El;g njhopw;gapw;rp 

epWtdk; xd;wpd; %yk; toq;fg;gl;l Njrpa njhopy; jifik 7Mk; epiyf;Ff; 

Fiwahj Nju;r;rpr; rhd;wpjo; xd;iw ngw;wpUj;jy;.

   kw;Wk;

   Njitahd rpwg;Gj;Nju;r;rp gug;gpy; Mff;Fiwe;jJ 02 Mz;Lfs; mDgtk;.

   my;yJ

  2.  njhopy;El;gj; Jiwf;F ,iaghd gjtp xd;Wf;fhf %d;whk; epiyf; fy;tp> 

njhopw;fy;tp Mizf;FOtpdhy;; mq;fPfupf;fg;gl;l njhopy;El;g njhopw;gapw;rp 

epWtdk; xd;wpd; %yk; toq;fg;gl;l Njrpa njhopy; jifik 6Mk; epiyf;Ff; 

Fiwahj Nju;r;rpr; rhd;wpjo; xd;iw ngw;wpUj;jy;.

   kw;Wk;

   Njitahd rpwg;Gj;Nju;r;rp gug;gpy; Mff;Fiwe;jJ 06 Mz;Lfs; mDgtk;.

   my;yJ

  3.  njhopy;El;gj; Jiwf;F ,iaghd gjtp xd;Wf;fhf %d;whk; epiyf; fy;tp> 

njhopw;fy;tp Mizf;FOtpdhy;; mq;fPfupf;fg;gl;l njhopy;El;g njhopw;gapw;rp 

epWtdk; xd;wpd; %yk; toq;fg;gl;l Njrpa njhopy; jifik 5Mk; epiyf;Ff; 

Fiwahj Nju;r;rpr; rhd;wpjo; xd;iw ngw;wpUj;jy;.

   kw;Wk;

   Njitahd rpwg;Gj;Nju;r;rp gug;gpy; Mff;Fiwe;jJ 11 Mz;Lfs; mDgtk;.

03. mgptpUj;jp mjpfhhp (xj;Jiog;G gzpahsh;)

 mgptpUj;jp mjpfhhpf;fhd jifikfs; - rk;gsk;: &gh 47>235.00

  1.  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l ,iaGila 

Jiwapy; ,skhzpg;gl;lk; my;yJ ,skhzpg; gl;lj;jpw;Fr; rkkhd jifik.

nghJ epge;jidfs;

1. tpz;zg;gjhuu;fs; 62 taJf;Ff; Fiwahjth;fshf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

2.  ,yq;ifapy; Nkw;nfhs;sg;gLk; ntspehl;L epjpapyhd jpl;lq;fs; / mgptpUj;jpj; 

jpl;lq;fspy; cs;s gzp mDgtk; Nkyjpf mD$ykhf mikAk;.

3.  ,e;j gjtpfSf;fhd Kd; epge;jidfshf Mq;fpyj;jpy; Nju;r;rp> murhq;f 

xOq;FKiwfspy; guPl;rak; kw;Wk; fzpdp mwpT mtrpakhFk;.

4.  01/2019Mk; ,yf;f Kfhikj;Jt Nritfs; Rw;WepUgk; kw;Wk; mjd; gpd; 

Nkw;nfhs;sg;gl;l VJk; khw;wq;fspd; gpufhuk; nfhLg;gdTfSld; murhq;fk; 

mq;fPfupj;j rk;gsk; toq;fg;gLk;. (visit http://www.treasury.gov.lk)

5.  ,e;j epakdq;fs; nraw;wpl;lq;fspd; Njit kw;Wk; nray;jpwd; mbg;gilapy; 

Mz;LNjhWk; GJg;gpf;Fk; tifapy; Xu; Mz;L xg;ge;j mbg;gilapy; toq;fg;gLk;.

cah;e;j jifikfs; kw;Wk; mDgtk; tha;e;j tpz;zg;gjhuh;fs; FWk;gl;bayplg;gl;L 

Neh;Kfj; Njh;tpw;F miof;fg;gLthh;fs; vd;gJld; jFjpapd; mbg;gilapy; njhpTfs; 

Nkw;nfhs;sg;gLk;. mjdhy; Ml;Nrh;g;G nraw;ghl;Lf;F VjhtJ nry;thf;F my;yJ 

gpujpepjpj;Jtk; nra;jhy; tpz;zg;gk; epuhfhpf;fg;gLtjw;F VJthfyhk;. mbg;gilj; 

jifikfis ep&gpf;Fk; rhd;wpjo;fspd; gpujpfs; tpz;zg;gj;Jld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; 

Ntz;Lk; kw;Wk; rfy KOikaw;w tpz;zg;gq;fSk; epuhfhpf;fg;gLk;. murhq;f Nrit / 
epahahjpf;f rigfs; / $l;Lj;jhgdq;fs; kw;Wk; Vida murhq;f epWtdq;fspy; 

gzpahw;Wk; mNgl;rfh;fs;> ,e;jg; gjtpf;F njhpT nra;ag;gl;lhy; me;j tpz;zg;gjhuiu 

tpLtpf;f KbAk; vdf; Fwpgpl;L jq;fsJ epWtdj;jpd; jiyikapd; Clhf tpz;zg;gq;fis 

mDg;Gjy; Ntz;Lk;. 

nrayhsh;>
ePh;g;ghrd mikr;R.

24-02-2022

ntw;wplq;fs;
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ngUe;Njhl;l mikr;R
,yq;if Njapiy Muha;r;rp epiyak;

Njapiy Muha;r;rp rig

Nkw;gb gjtpf;fhf ,;yq;ifg; gpui[fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; 
Nfhug;gLfpd;wd.

njhopy; tpguk;:
Njhl;l Kfhikahshpd; Nkw;ghh;itapd; fPo; md;whl kUj;Jtj; 
Njitfis toq;fp RfNjfpfshd Copah;fis gzpf;fkh;j;jy; 
mj;Jld; midj;J chpj;jhd Mtzq;fisAk; ifahSjy; 
Ntz;Lk;.

fy;tpj; jifikfs;

f.ngh.j. (rh.j) ghPl;irapy; Mq;fpyk; kw;Wk; vz;fzpjk;/fzpjk; 
(chpj;jhd Jiwapy; mDgtKs;sth;fSf;F ,J nghUe;jkhl;lhJ)

kw;Wk;

,yq;if kUj;jJtf; fy;Y}hp Nguitapy; gjpT nra;ag; ngw;Ws;s 
mq;fj;jtuhf ,Uj;jy;

mDgtk;

fdp\;l Njhl;l kUj;Jt cjtpahsh; (JEMA) Mf 4 tUl mDgtk;

rk;gs msTj;jpl;lk;

&gh 32>320 - 1>575x40 - 95>320/- P.M. tUlhe;j rk;gs cah;T &gh 
1>575/-

tanjy;iy

25 tajpw;Ff; FiwahkYk; 50 tajpw;F Nkw;glhkYkpUj;jy; 
Ntz;Lk;.

,g;gjtpahdJ epue;jukhdjhFk;.

Njh;e;njLf;fg;gl;l tpz;zg;gjhuh; Nritj; Njitapdbg;gilapy; 
,yq;if Njapiy Muha;;r;rp epiyafj;jpdhy; guhkhpf;fg;gLk; 
jythf;fiyapYs;s nrd; $k;]; ngUe;Njhl;lj;jpy; my;yJ NtW 
VNjDk; ngUe;Njhl;lnkhd;wpy; gzpahw;Wtjw;F gzpakw;wg;gLthh;.

2022 khh;r; 21 md;W my;yJ mjw;F Kd;dh; gpd; tUk; 
Kfthpf;Ff; fpilf;ff; $bathW KOikahd RajuTfs; kw;Wk; 
gpwg;Gr; rhd;wpjopd; gpujp fy;tp kw;Wk; njhopy; jifikfspw;fhd 
rhd;wpjo;fspd; gpujpfs; Nritf;fhyr; rhd;wpjo;fs; kw;Wk; chpj;jhd 
Jiwapy; tpz;zg;gjhuhpd; jpwd;fs; kw;Wk; mwpT vd;gtdtw;iw 
kjpg;gPL nra;J nfhs;tjw;fhf cwtpduy;yhj ,uz;L eLth;fspd; 
ngah; kw;Wk; KfthpfSld; tpz;zg;gq;fs; gjpTj; jghypy; 
mDg;gg;gly; Ntz;Lk;.

murgzp/ $l;Lj;jhgdq;fs;/epajpr;rigfs; Nghd;wtw;wpd; 
tpz;zg;gjhuh;fs; jk; epWtdj; jiythpD}lhfj; jk; tpz;zg;gq;fis 
Kd;itj;jy; Ntz;Lk;. ,e;jj; Njitg;ghLfspw;F xj;jpirtpy;yhj 
tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. jghYiwapd; ,lJgf;f Nky; 
%iyapy; tpz;zg;gpf;Fk; gjtpapd; ngaiuf; Fwpg;gplTk;.

Nkyjpf jfty;fspw;fhf Njapiy Muha;r;rp epiyaj;jpd; www.tri.lk 
vd;w ,izaj;jpw;Fs; gpuNtrpf;fTk;.

gzpg;ghsh;>
,yq;if Njapiy Muha;r;rp epiyak;>
nrd; $k;];> 
jythf;fiy.

jythf;fiy nrd; $k;]; Njhl;lk;> 
Njhl;l kUj;Jt cj;jpNahfj;jh; gjtp

mtru rpfpr;irg; gphptpw;fhd 
mtru kUe;Jfs; epGzh; gjtp

(Post of Consultant in Emergency Medicine for 
Emergency Treatment Unit [ETU])

gpd;tUk; gjtpf;fhf tpz;zg;gq;fs; miof;fg;gLfpd;wd.

jifikfs; :  nfhOk;Gg; gy;fiyf;fofj;jpd; kUj;Jt gl;lg; gpd;gbg;G 

epWtdj;jpd; (PGIM) mtru kUe;Jfs; MD rigr; rhd;wpjo; 

rfpjk; murhq;f my;yJ jdpahh;Jiw itj;jparhiyapd; 

epGzj;Jt kUj;Jt mjpfhhp.

     

taJ :  tpz;zg;gjhuh;fs; 50 tajpw;Ff; Fiwthdth;fshftpUj;jy; 

Ntz;Lk;.

 

rk;gs msT :  &gh 118,800-12x3645-162,540/- khjhe;jk;.
   Nkw;gb rk;gsj;jpw;F Nkyjpfkhf murhq;fj; JiwapdUf;F 

toq;fg;gLk; nfhLg;gdTfSk; kw;Wk; rigapdhy; xg;Gjy; 

mspf;fg;gl;l nfhLg;gdTfSk; nrYj;jg;gLk;.

Nritf;F mkh;j;Jtjw;fhd epajpfs;: epue;juk;   kw;Wk; Copah; Nrkyhg epjpa 

mbg;gilapyhFk;.

mur Nritapy; cs;s Copah;fs;  tpz;zg;gq;fis jkJ epWtdf; jiyikapD}lhf 

mDg;Gjy; Ntz;Lk;. mjd; gpujpia Neubahf mDg;gyhk;. tpz;zg;gjhuh; ,g;gjtpf;Fj; 

njhpT nra;ag;gl;lhy; mtiu tpLtpf;f KbAk; vd epWtdj; jiyikapdhy; toq;fg;gl;l 

rhd;wpjnohd;iwAk; tpz;zg;gj;Jld; ,izj;J mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

epakdj;ij toq;Fk;; / toq;fhky; tpLk;  chpikia = [ath;jdGu nghJ 

itj;jparhiy rig jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ. 

fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; tpz;zg;gpf;Fk; gjtpapd; ngaiuf; fl;lhak; 

Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. 

tpz;zg;gjhuh;fs; 2022-03-21Mk;; jpfjp my;yJ mjw;F Kd; jkJ KOikahd Ra 

juTfs; kw;Wk; cwtpduy;yhj ,uz;L (02) rhd;W gfh;Nthhpd; ngah;fSld; jkJ 

tpz;zg;gq;fis fPNo ifnahg;gkpl;Ls;stUf;F fpilf;fr; nra;jy;; Ntz;Lk;.

jiyth;>

= [ath;jdGu nghJ itj;jparhiy>

jygj;gpl;ba> ENfnfhil.

2022 khh;r; 02

ntw;wplq;fs;

= [ath;jdGu nghJ itj;jparhiy

Nehh;j;rP ypkpnll;

flw;nwhopy; mikr;rpd; fPo; nraw;gLk; xU epWtdk;

ntw;wplq;fs;

jFjp tha;e;j ,yq;ifg; gpui[fsplkpUe;J gpd;tUk; gjtpf;fhd tpz;zg;gq;fs; 
Nfhug;gLfpd;wd.

nghJ Kfhikahsh;
(m) jifikfs; kw;Wk; mDgtk;

 1.  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l 
gy;fiyf;fofk; / epWtdj;jpypUe;jhd nghwpKiw nghwpapay; / Kfhikj;Jtk; 
/ kdpjtsq;fs; Jiwapy; xU ,skhzpg; gl;lk;

mj;Jld;

   ,iaGila Jiwapy; gl;lg; gpd;gbg;G gl;lj; jifik (Masters) my;yJ 
gjtpapd; tplag;gug;gpw;F ,iaghd mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;rhh; gl;la 
epWtdj;jpd; ,iz mq;fj;Jtk;

kw;Wk;

   $l;Lj;jhgdk;> rig / epahjpf;f epWtdk; my;yJ gpurpj;jp ngw;w  jdpahh; 
epWtdj;jpy; Kfhikj;Jt kl;lj;jpy; Fiwe;jgl;rk; 15 tUlfhy mDgtk;

my;yJ

 2.  gjtpf;F rk;ge;jg;gl;l Jiwapy; (fzf;fpay; / ,ae;jpu nghwpapay;) 
mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;rhh; gl;la epWtdj;jpd; KOikahd mq;fj;Jtk;

kw;Wk;

   $l;Lj;jhgdk;> rig> epahjpf;f epWtdk; my;yJ gpurpj;jp ngw;w jdpahh; 
epWtdj;jpy; Kfhikj;Jt kl;lj;jpy; Fiwe;jgl;rk; 15 tUlfhy mDgtk;

(M) rk;gs msT: HM 1-3 - 86,865 -15 x 2,270 - 120,915/- 
  vhpnghUs; nfhLg;gdT kw;Wk; cj;jpNahfg+h;t thfdk; my;yJ 50>000.00 

Nghf;Ftuj;Jf; nfhLg;gdT cl;gl HM 1-3 tFjpapy; Muk;gr; rk;gskhf (&gh 
86>865.00) khjhe;jk; chpj;jhFk; vd;gJld; Vida murhq;fj;jpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l 
nfhLg;gdTfs; toq;fg;gLk;.

(,) taJ:

 35 tajpw;F FiwahkYk; 55 tajpw;F Nkw;glhkYk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

 epakdj;jpd; jd;ik

  Nkw;Fwpg;gplg;gl;l gjtp EPF kw;Wk; ETF chpj;J rfpjk; %d;whz;L jFjpfhz; fhy 
mbg;gilapyhd epue;ju gjtpahFk;.

nghJ epge;jidfs;
•  xt;nthU tpz;zg;gjhuUk; rpwg;ghd ed;dlj;ijAld; gjtpf;Fhpj;jhd flikfis 

epiwNtw;Wtjw;Fj; Njitahd cly; kw;Wk; csj; jFjpiaf; nfhz;bUj;jy; 
Ntz;Lk;.

•  murhq;fj; jpizf;fsq;fs; / mur $l;Lj;jhgdq;fs; / epahjpf;f rigapy; 
Nritahw;Wk; Copah;fs; jkJ tpz;zg;gq;fis ,iaGila epWtdj;jpd; 
jiyikapD}lhf mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

tpz;zg;gq;fis jkJ KOikahd Ra tpguq;fs; kw;Wk; cwtpduy;yhj ,U 
rhd;Wgfph;Nthhpd; tpguq;fs;> fy;tp / njhopy;rhh; mDgtq;fs; kw;Wk; Kd;ida Ntiy 
mDgtq;fs; rfpjk; 2022 khh;r; 25Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd; gpd;tUk; Kfthpf;F 
gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. fbjTiwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; gjtpapd; 
ngaiuf; Fwpg;gplTk;.

jiyth;>
Nehh;j;rP ypkpnll;>
,y. 450> B.Mh;. tpN[th;jd khtj;ij>
nfhOk;G-10.

fsdp gy;fiyf;fofk; - ,yq;if

2020/2021 fy;tp Mz;bw;fhf fPo;;f;fhZk; jfty;fSf;fhf 

tpz;zg;gq;fs; 24.03.2022k; jpfjp tiu vd;dhy; Vw;fg;gLk;.

 jw;fhypf tphpTiuahsh;

th;j;jf kw;Wk; Kfhikj;Jt fy;tpg; gPlk;

th;j;jfk; kw;Wk; epjp Kfhikj;Jt fy;tpg;gphpT/fzf;fhsh; 

fy;tpg;gphpT/ kdpjts Kfhikj;Jt fy;tpg;gphpT/ epjpf;fy;tpg; 
gphpT/ re;ijg;gLj;jy; Kfhikj;Jt fy;tpg;gphpT/  

tpz;zg;gpf;Fk; Kiw:-

Nkw;gb gjtpf;fhf tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLtJ xd;iyd; 

KiwapyhFk;. tpz;zg;gq;fSf;fhf gpuNtrpj;jy; 

tpz;zg;gq;fis epug;Gtjw;fhd topfhl;ly;> fy;tpj; 

jifikfs;> rk;gsk; kw;Wk; rYiffs; gw;wpa jfty;fis 

https://www.kln.ac.lk/vacanicies vd;w ,izajsj;jpw;F 

gpuNtrpj;J ngw;Wf; nfhs;syhk;. xd;iyd; Kiwapy; rhpahfg; 

g+Hj;jp nra;j tpz;zg;gq;fis 2022.03.24 my;yJ mjw;F 

Kd; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

gjpthsh;

fsdpg; gy;fiyf;fofk;.

03.03.2022

ntw;wplq;fs;
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இடமிருந்து வலம்  
01. நீதிமன்றம்  10. சந்மதை  13. ததைன 
16. வமல  19. மாதைம்  22. ஓதசான   
தமலிருந்து கீழ்  
01. நீச்சல்  03. மந்மதை  06. ததைகம் 
13. ஆதைவன  16. மாமல  18. தசாமல    
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தவளையின் ததொணளடை துடித்துக் 
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பாததிோ ரிஸோ,   
ப/ வெளிே்ட முஸலிம் ேகா விததியாையம்,   
வெளிே்ட.   

நி. ்ஷனி,   
தைரம் 01, வகா/ ்செேங்கயர் கழகம்,   
வகாழும்பு 06.

ேஹ்தி பஸைான்,   
தைரம் 02, மதைசிய பாடசா்ை,   
வெலிப்பன்்ன. 

குறுக்ெகழுத்துப் ப�வாட்டி இை. 01

20

09

07

இடமிருந்து வலம்  
(01)  நீர், நிலம், ஆகாயம் த�ான்ற எவ்விடத்திலும் 

நாம் சந்திக்கக் கூடிய எதிர்�ாராதை ஆ�த்தைான 
சம்�வம் இது. அவதைானமாக நடந்து ககாண்-
தடாமானால், �ாதிபம�த் தைவிர்த்துக் ககாள்ள 
முடியும்.   

(07)  வறிய நிமலயில் உள்ள ஒருவமரக் குறிக்கின்ற 
க�ாதுப�ாற் கசால்.   

(09)  நிமலக்கண்்ாடியின முன�ாக நிற்பீர்க்ளா-
னால், நீஙகள கா்க் கூடிய மாயத் ததைாற்்றம் 
இது. உஙகள உருவத்மதை நீஙகத்ள �ார்த்துக் 
ககாள்ள முடியும். (தைமலகீழான கசால்)  

(14)  சூரிய உதையம் கதைாடக்கம் மம்றவு வமரயான 
காலப �குதி. நாக்ளானறின அமரப �குதி 
இது. (தைமலகீழான கசால்)  

(17) ததையகாமய உரிக்கும்த�ாது கிமடக்கின்ற நார்.   
(20)  ஆகாயம், வானம், விசும்பு எனக்றல்லாம் 

கூ்றலாம்.   
(23)  நல்லு்றவுக்கு எதிரானது இது. (தைமலகீழான கசால்)  

தமலிருந்து கீழ்  
(02)  சி்றார்களுக்கான க�ாழுதுத�ாக்கு விதநாதை 

விம்ளயாட்டுப க�ாருள இது. ககட்டியான 
தைமரயில் விமசமயப பிரதயாகித்து சுழல 
விட்டால் சிறிது தநரத்துக்கு சுழனறு ககாண்-
தடயிருக்கும்.   

(05) முக்கனிகளுள ஒனறு.   
(12)  அக்காலத்தில் மிருகஙகம்ள தவட்மடயாடவும், 

யுத்தைம் புரியவும் �யன�டுத்தைப�ட்ட ஆயுதைம். 
நாண் ஏற்றினால்தைான �யன�டுத்தை முடியும்.   

(15) �ாடல்கள இயற்று�வர்.   
(16)  விவசாயம், கால்நமட வ்ளர்பபு தமற்ககாள்ளப-

�டுகின்ற இடத்மதை இவ்வாறு குறிபபிடலாம்.   
(17)  க�ண் என�தைன ஒத்தைக�ாருள கசால். 
      (தைமலகீழான கசால்)  
(19)  கநருபபு இருந்தைாதலதய இது ததைானறுவ -

துண்டு.   

ப�ோட்டி இல. 01
சிறுவர் உலகம்

தினகரன் வோரமஞ்சரி 
த.ப�.இல.834. 

பகோழும்பு

குறளமுதம் : குறளமுதம் : 
முகததின் இனிய நகாஅ அகததுஇன்னா   
ெஞச்ர அஞசப் படும்

தெளிவுரை :  
முகதெதால் இனிரையதாகச் சிரிததுப் பழகி அகததில் தீரை 

தகதாண்டுள்ள வஞ்சகருடன் நட்புக் தகதாளவெற்கு அஞ்ச-
வவண்டும். 

னறி ஒருவர்க்குச் கசயதைக்கால் அந்நனறி 
எனறு தைருஙககால் என தவண்டா - நினறு 
தை்ளரா வ்ளர்கதைஙகு தைாளுண்ட நீமரத் 

தைமலயாதல தைான தைருதைலால்" எனறு கசயந்நனறி 
ம்றவாமமக்கு எடுத்துக் காட்டு எனக் கூறுகின-
்றார் ஔமவயார்.   

ஒருவர் கசயதை நனறிமய நாம் உயிருள்ளவமர 
ம்றத்தைல் கூடாது. கசயயப�ட்ட உதைவி சிறிதைாயி-
னும் அதைமன நாம் க�ரிதைாக மதித்துப த�ாற்று-
தைல் தவண்டும்.   

கதைனனம்பிளம்ளக்கு நீர் ஊற்றி வ்ளர்க்கி-
த்றாம். அது உடதன நமக்குப �யனதைரும் எனறு 
எதிர்�ார்ப�தில்மல. ஆனால் அது வ்ளர்ந்தைதைன 
பினனர் அடி தவர்களினால் தைான உண்ட நீருக்குப 
�திலாக இனிமமயான இ்ளநீராக நமக்குத் தைந்துதை-
வுகி்றது.   

தைாளுண்ட நீமரத் தைமலயாதல தைருகின்றது என-
கி்றார் ஒ்ளமவயார்.   

எனதவ �யமன எதிர்�ார்த்து நாம் பி்றருக்கு 
உதைவி கசயதைல் கூடாது. �யன கருதைாது கசயயும் 
உதைவிதய உதைவியாகும்.   

இதைமன ஒரு உதைார்ம் மூலம் வி்ளஙகிக் 
ககாள்ளலாம். தைாகத்தைால் தைவிக்கும் ஒருவனுக்கு 
எவ்வ்ளவு க�ானமனக் ககாடுத்தைாலும் அவனது 

தைாகம் தைணியப த�ாவதில்மல. அவ்தவ-
ம்ளயில் அவனுக்குச் சிறிதை்ளவு நீமரக் 
ககாடுத்தைாதல த�ாதுமானது. அவ்தவ-
ம்ளயில் அச் சிறிதை்ளவு நீரின க�றுமா-
னம் க�ானமனவிட உயர்ந்தைதைாகும். 
இதைன மூலம் தைக்க தைரு்த்தில் கசயயும் 
உதைவிதய மிகமிகப க�ரியது என�மதை 
நாம் உ்ர்ந்து ககாள்ளலாம்.  

நமது க�ற்த்றார் மகம்மாறு கருதைாது 
நமக்கு எவ்வ்ளதவா உதைவிகம்ளச் கசய-
கி்றார்கள. அவர்கள கசயதை உதைவிகம்ள 
நாம் வாழ்நாள முழுவதும் நனறியு-
டன த�ாற்்ற தவண்டும். அவர்கம்ளக் 
கண்கண்ட கதையவஙக்ளாக மதிக்க 
தவண்டும். இதைனாதலதய அனமனயும் 
பிதைாவும் முனனறி கதையவம் என ஆன-
த்றார்கள கசால்லி மவத்தைனர்.   

பி்றர் நமக்குச் கசயதை உதைவிமய ஒரு-
த�ாதுதம ம்றக்கக்கூடாது. எதைமனயும் 
நாம் ம்றந்து த�ாகலாம். ஆனால் கசயந்-
நனறிமய நாம் ம்றத்தைல் ஆகாது.   

விமனா ேதிெதைனி,   
லுனுக்ை.   

ெெய்நன்றி மறப்வாம்!   

கல்வி பற்றிய 
பபொது அறிவு   

 இலஙமகயில் முதைலாவது மத்திய மகா வித்தியாலயம் அமமக்கப�ட்ட இடம் 
 மத்துகம.   

முதைலாவதைாக அமமக்கப�ட்ட ததைசிய கல்வியியற் கல்லூரி   
 மகாவலி ததைசிய கல்வியியற் கல்லூரி.   

இலஙமகயிலுள்ள ததைசிய கல்வியியற் கல்லூரிகள எத்தைமன?    19   
மகாக�ால புலமமப�ரிசில் திட்டத்மதை ஆரம்பித்தைவர்   

 லலித் அத்துலத் முதைலி.   
ஆஙகில �ாடத்துக்ககன ஆரம்பிக்கப�ட்ட ததைசிய கல்வியியற் கல்லூரி   

த�ராதைமன ததைசிய கல்வியியற் கல்லூரி, க�னிகதைனிய.   
முதைலாவது தி்றன வகுப�ம்ற (Smart class room) எஙகு அமமக்கப�ட்டது.   

ஜயவர்தைனபுர (ஆண்கள) மகா வித்தியாலயம்.   
வணிகக் கல்விக்கான கல்வியியற் கல்லூரி எஙகுள்ளது?   

மஹரகம.   
ததைசிய கல்விக் குறிக்தகாளகளில் முதைலாவதைாக வலியுறுத்தைப�டுவது   

ததைசிய ஒருமமப�ாடு.   

என். சதுசன்,   
வகா/ டி.எஸ. மசனநாயக்க கல்லூரி,   

வகாழும்பு 07.   

ொழ்ந்து பார்ப்மபாம்!   
இருள சூழ �ால்நிலவும் ததையும்   
க�ானனிரவிதல க�ண்க்ாருத்தி   
விண்ம்ப �ார்த்து ஏஙகுகி்றாள   
வாழ்க்மகக்கும் கவண்ணிலவிற்கும்   
வித்தியாசம் க�ரிதுமில்மல   
நிலவில் வித்தியாசம் க�ரிதுமில்மல   
நிலவில் வ்ளர்பிம்றயும் இருக்கும்   
ததையபிம்றயும் இருக்கும்   
வாழ்வில் இன�மும் இருக்கும்   
துன�மும் இருக்கும்.   
ஆனால்   
க�ௌர்்மியும் அமாவாமசயும்   
வானத்தில் நிரந்தைரமில்மல   
நிலவு இல்மல என்றால்   
இரவில் இல்மல ஔி   
கஷடம் இல்மல என்றால்   
வாழ்வில் சுவாரஸயமும் இல்மல.   
எல்லா துயரஙகம்ளயும் தைாண்டி   
வாழ்ந்து தைான �ார்பத�ாதம!   

ெரக்காமு்ற ேர்யம்   
தைரம் 08E,   

ோ/ஆமினா ேகளிர் மதைசிய பாடசா்ை,   ோததை்்ள.   

  உயிர் இல்ைாதை நீதிபதியிடம் ஒழுஙகான நியாயம் அது 
என்ன?   தைராசு   

  அடி ேைர்ந்து நுனி ேைராதை பூ எது?   ொ்ழப்பூ   
  ஐந்து அடுக்கு நான்கு இடுக்கு அது என்ன?   விரல்கள   
  இரெல் கி்டக்காது, இரவில் கி்டப்பது அது என்ன?   
   தூக்கம்   
  கதிர் அடிக்காதை க்ளம் உயிர் பறிக்கும் க்ளம் அது என்ன?   
   மபார்க்க்ளம்.   
  பூவுக்குள பூ ்ெதது மபார்ததிய பூ அது என்ன?   
   ொ்ழப்பூ.   
  இதையம் மபால் துடிததிருக்கும் இரவு பகல் விழிததிருக்-

கும் அது என்ன?   கடிகாரம்.   
  உருெம் இல்ைாதைென் வசான்ன்தைத திரும்பச் வசால்-

லுொன். அென் யார்?   எதிவராலி.   
  உளம்ள இருந்தைால் ஓடிததிரியும் வெளிமய ெந்தைால் 

வி்ரவில் ேடியும் அது என்ன?   மீன்   
  கா்ைக் கடிக்கும் வசருப்பல்ை, காெல் காக்கும் 

நாயல்ை. அது என்ன?   முட்்ட   

எஸ. அமனாஜன்   
ெட்டவகா்ட தைமிழ் விததியாையம்,   

ெட்டவகா்ட.  

விடுகதை   

நிைததிலும் நீரிலும் ொழக்கூடிய உயிரினம் தைெ்்ள. இரண்டு இடஙகளிலும் நிைவும் 
வெவமெறான சூழ்நி்ைக்மகறப அ்ெ சுொசிக்க மெண்டும்.  

தைெ்்ளகளுக்கும் நு்ரயீரல்கள உள்ளன. ஆனால் விைா எலும்புகள கி்டயாது. 
அதைன் காரணோக ோர்்ப விரியவும் சுருஙகவும் வசய்து காற்ற உளம்ள இழுப்ப-
தும் வெளிமய விடவும் முடியாது.  

நிைததில் இருக்கும் மபாது தைெ்்ள தைனது மூக்குத துொரஙகள மூைம்தைான் 
சுொசிக்கிறது. அதில் ஒரு ொழ்வு அ்ேந்துள்ளது. வதைாண்்ட தை்சகள துடிக்க 
்ெப்பதைன் மூைம் காற்ற 
உளளிழுக்கவும் வெளிமயறற-
வும் வசய்கின்றது.  தை்சகளில் 
சுருஙகி விரிய வசய்ெதுதைான் 
துடிப்பது மபாை வதைரிகிறது. 
தைனது ொ்ய இறுக மூடி்ெத-
துக் வகாண்டிருக்கும். அப்மபா-
துதைான் வதைாண்்ட தை்சகள 
சுருஙகி விரிய முடியும்.  நிமிடத-
திறகு 120 முதைல் 140 துடிப்புகள ெ்ர இருக்கும். நிைததில் இருக்கும் 
மபாது அதைன் சருேம் நு்ரயீரல்க்்ள விட சுொசிப்பதில் அதிகப்பஙகு ெகிக்-
கிறது.  

சருேம் ஈரோக இருந்தைால் தைான் காற்ற கிரகிததுக் வகாள்ள முடியும். 
சருேம் எப்மபாதும் ஈரோகவும் ப்ளப்ளப்பாகவும் இருக்கும்படி வசய்ய அது 
ஒரு சளிப்வபாரு்்ள சுரக்கிறது. சருேம் காற்றயும் நீ்ரயும் கிரகிததுக் 
வகாளகிறது. தைெ்்ளகள ொய் மூைம் நீ்ர அருந்துெதில்்ை.  தைெ்்ள-
கள குளிர்ந்தை ரததை உயிரினஙகள. சூழ்நி்ையில் தைட்ப வெட்ப நி்ைதைான் 
உடலிலும் இருக்கும். ேனிதைர்களுக்கு இருப்பது மபாை எல்ைா சூழ்நி்ையி-
லும் ஒமர சீராக இருக்காது.  

வெப்ப இரததைம் வகாண்ட உயிரினஙகளுக்கு இவொறு இருக்கும். குளிர்-
காைததில் தைெ்்ளகளின் உடல் குளிர்ந்து விடுெதைால் அ்தை ே்றவிடஙக-
ளில் பதுஙகி உறக்கம் வகாளகின்றன. அப்மபாது உடல் இயக்கஙகள வபரு-
ே்ளவுக்கு கு்றந்து விடுெதைால் அதிக வெப்பம் மதை்ெப்படுெதில்்ை.  

குளிர்காை உறக்கததிறகு பிறகு மீண்டும் வெளிமய ெரும் தைெ்்ளகள-
தைான் மகாஷ்டி கானம் மபாை கததுகின்றன. ஆண் தைெ்்ளகள ேட்டுமே 
குரல் எழுப்பக் கூடியன.  

வப. திைானுஷா,  
ோமபாை, ெததை்்ள.  

தைறமபாது நேது நாடு பாரிய மின்சார வநருக் -
கடி்ய எதிர்மநாக்கியுள்ள இவமெ்்ளயில் 

நாம் மின்சாரத்தை வி்னததிறனாகப் பாவிப்-
பது நேது சுறறுச் சூழலுக்கும் சக குடிேக்களுக்-
கும் உதைவியாக இருக்கும். அதமதைாடு நேது மின் 
கட்டணம் கு்றயும். வசைவில்ைா முயறசிகள 
மூைம் நாம் நேது சுறறாட்ையும் வபாரு்ளாதைா -
ரத்தையும் பாதுகாததுக் வகாள்ளமுடியும்.   

பைதைரப்பட்ட மின்னுபகரணஙக்்ள நாம் 
வீடுகளில் அல்ைது அலுெைகஙகளில் பாவிததை 
மபாதிலும் அெற்ற வி்னததிறனுள்ளதைாக 
நாஙகள பாவிததைதில்்ை. எதிர்காைததில் ஏற-
படவிருக்கும் மின்சார வநருக்கடி காரணோக 
ேக்கள தையாராக இருக்க மெண்டும் என்று 
2014ஆம் ஆண்டிலிருந்மதை விழிப்புணர்வூட்டப்-
பட்டு ெந்திருக்கிறது. ஆசிய அபிவிருததி ெஙகி 
ெறு்ேக் கு்றப்புக்கான ஜப்பானிய நிதியம், 
ஈ.ரி.சி ேன்றம், எமனர்ஜியா ேறறும் பிரக்டி -
கல் அக் ஷன் ஆகிய நிறுெனஙகள இ்ணந்து 
வி்னததிறன்மிக்க மின் பாெ்ன வசைவில்ைா 
முயறசிகள எனும் ்கமயட்்ட வெளியிட்டிருந் -
தைன.   

மின்சாரத்தை மசமிப்பதைறகான வசைவில்ைா 
முயறசிகள :  

பகல் மநரஙக்்ள அதிக்ளவு பயன்படுததுதைல்  
பை மின்குமிழ்கள பாவிப்ப்தை நிறுததுதைல்  
மின் குமிழ்களும், மின் விசிறிகளும் காறறுச் 

சீர்ேப்புகளும் மதை்ெயின்றி பயன்படுததைப்ப -
டுெ்தை நிறுததுதைல்  

இருண்ட நிற ெர்ணஙகள ஔி்ய உறிஞசி 
அ்றயின் பிரகாசத்தை கு்றக்கும் என்ப-
தைால் அ்றகளுக்கு வெளிர்நிற ெர்ணஙகள 
சிறந்தை்ெ. அ்ெ ஔி்யத வதைறிப்ப்டயச் 
வசய்து அ்றயின் பிரகாசத்தைக் கூட்டும்.   

மின் குமிழ்களில் தூசு படிந்து அ்ெ பிரகா -

சத்தை ேஙகச் வசய்ெதைால் கு்றந்தைது ோதைததி-
வைாரு தைட்ெயாெது மின் குமிழ்க்்ளத தூசு 
து்டக்க மெண்டும்.   

மதை்ெக்மகறப முடியுோன அ்ளவு சிறிய 
குளிர்சாதைனப் வபட்டிக்்ளப் பாவிததைல்  

அடிக்கடி குளிர்சாதைனப் வபட்டியின் கதை்ெத 
திறக்காதிருததைல்.   மின் விசிறிப் பாெ்ன்யக் 
கு்றதது இயற்கயான காறமறாட்டத்தை-
யும் குளிர்்ே்யயும் வபறுெதைறகாக வீட்்டச் 
சுறறி பசுந் தைாெரஙக்்ள நாட்டுதைல்.   

மின்சாரததில் அதிக மநரம் அடிக்கடி ச்ேக்-
காது ஒமர தைட்ெயில் ச்ேதது பின்பு சூடாக்கி 
சாப்பிடைாம். சூடாக்குெதைறகு கு்றந்தை்ளவு மின் -
சாரமே மதை்ெப்படும்.   

ச்ேக்கத மதை்ெயில்ைாதை பழஙக்்ளயும், 
ேரக்கறிக்்ளயும் உண்ணுதைல்.  

முடிந்தை்ளவு சை்ெ இயந்திரத்தை உபமயாகிக்-
காது ்ககளில் ஆ்டக்்ளக் கழுவி வெயிலில் 
உைர விடுஙகள.   

அதிகம் இஸதிரியிடத (அயன்) மதை்ெயில்-
ைாதை ஆ்டக்்ள ொஙகி உபமயாகியுஙகள.   

ஈரததுணிக்்ள இஸதிரியிட மெண்டாம், அது 
அதிக மின்சாரத்தை வீணாக்கும்.   

வதைா்ைக்காட்சி, கணினி, ொவனாலி மபான்-
றெற்றத மதை்ெயில்ைாதைமபாது உபமயாகத-
தில் ்ெததிருக்க மெண்டாம்.   

மே்சக் கணனி்யக் காட்டிலும் ேடிக் 
கணினி மின்சாரப் பாெ்ன்யக் கு்றக்கும்.  

அதிகா்ையில் எழுந்து சூரிய வெளிச்சமுள்ள 
பகல் வபாழுதிமைமய கருேஙக்்ள முடிப்பது 
சாைச்சிறந்தைது.  

ஏ.எச். அப்துல் அலீம்,  
தைரம் 08 சி,  அலிகார் மதைசியக் கல்லூரி,  

ஏறாவூர்.     

சுற்றுச் சூழலைப் பொதுகொக்கும் 
பெைவில்ைொ முயற்சிகள்  

த�ொடர்புகளுக்கு:- 011- 2429294
editor.vm@lakehouse.lk
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24 வருடங்களின் பின்
பாக். மண்ணில் டெஸ்ட் ட�ாெரில்
மமாதும் அவுஸ்திமேலிய அணி!

டெஸ்ட் உலகக் கிண்ணத் ட�ாெரின் வரிமை-
யில் கெந� டவள்ளிக்கிழமம அவுஸ்திரேலியா- 
பாகிஸ்�ான் அணிகளுக்கிமெயிலான 3 ரபாட்-
டிகள் டகாணெ ட�ாெர் ஆேமபமானது. மு�ல் 
ரபாட்டி ோவல்பிணடி ைர்வர�ை கிரிக்டகட் 
மம�ானத்தில் நமெடபற்று வருகிறது.  

சுமார் 24 வருெஙகளுக்குப் பின் முழுமம-
யான ஒரு ட�ாெரில் பஙகுடகாள்வ�ற்காக 
அவுஸ்திரேலிய அணி பாகிஸ்�ான் வநதுள்்ளது. 
கமெசியாக அவவணி 1998ம ஆணடு மார்க் 
டெயலரின் �மலமமயில் பாகிஸ்�ானுக்கு 
கிரிக்டகட் சுற்றுப் பய்ணம டையதிருந�து.  

2000ம ஆணடுகளின் பின் பாகிஸ்�ானில் 
ஏற்பட்ெ அேசியல் டகாந�ளிப்பினாலும, பயங-
கேவா� அச்சுறுத்�லாலும சில நாடுகள் அஙகு 
டைன்று விம்ளயாெத் �யஙகின. முக்கியமாக 
ரமற்கத்ர�ய அணிக்ளான நியூசிலாநது, இங-
கிலாநது, அவுஸ்திரேலிய ரபான்ற அணிகள் 
படிப்படியாக அஙகு டைன்று விம்ளயாடுவம� 
�விர்த்துவந�து. ஆனால் இலஙமக, பஙக்ளா-
ர�ஷ் சிமபாப்ரவ ரபான்ற அணிகள் அஙகு 
டைன்று முழுமமயான ட�ாெர்களில் விம்ளயா-
டியதுென் இநதிய அணியும அஙகு டைன்று பல 
ட�ாெர் ரபாட்டிகளில் பஙகுடகாணெது.  

அ�ன் பின் இநதியாவில் இெமடபற்ற 
பமபாய குணடு டவடிப்பின் பின்னணியில் 
பாகிஸ்�ானின் மமறகேம இயஙகிய�ாகக் குற்-
றமைாட்டி இநதியாவும �னது அணி பாகிஸ்-
�ான் டைன்று விம்ளயாடுவம� நிறுத்தியதுென் 
இரு நாட்டு கிரிக்டகட் ட�ாெர்புகளும ஐ. சி. சி. 
யினால் நொத்�ப்படும ரபாட்டிகளில் டபாது-
மம�ானத்தில் விம்ளயாடுவதில் மாத்திேம 
மட்டுப்படுத்�ப்பட்ெது. இ�னால் பாகிஸ்�ான் 
கிரிக்டகட் ைமபக்கு பாரிய சிக்கல் ஏற்பட்ெது.  

இலஙமக, பஙக்ளார�ஷ், சிமபாப்ரவ, 
ரபான்ற சில அணிகர்ள அஙகு சுற்றுப்பய்ணம 
டையது விம்ளயாடி வந� நிமலயில் 2009 ஆம 
ஆணடு இலஙமக டெஸ்ட் அணி வீேர்கள் டைன்ற 
பஸ் மீது லாஹூரில் மவத்து பயஙகேவாதிகள் 
ரமற்டகாணெ �ாக்கு�மலயடுத்து அமனத்து 
அணிகளும அஙகு டைன்று விம்ளயாெ மறுத்து 
வந�து. அ�மனத் ட�ாெர்நது ைர்வர�ை கிரிக்-
டகட் கவுைலினால் நொத்�ப்படும ட�ாெர்-
கம்ளக் கூெ அஙகு நொத்� முடியா� நிமல 
ஏற்பட்ெது. ஆசியக்கிண்ணம, ரி/20 உலகக் 
கிண்ணம, ைர்வர�ை ஒருநாள் உலகக் கிண்ணம 
ரபான்ற ரபாட்டித் ட�ாெர்கம்ள அஙகு நொத்-

துவ�ற்கு பாகிஸ்�ான் கிரிக்டகட் ைமபயினால் 
முடியாமல் ரபான�ால் பாரிய ப்ண டநருக்கடிக்-
கும முகம டகாடுக்க ரநரிட்ெது.  

இ�னால் ைர்வர�ை கிரிக்டகட் உலகில் கெந� 
13 வருெஙக்ளாகரவ பாகிஸ்�ான் டகாஞைம 
டகாஞைமாக ஓேஙகட்ெப்பட்டு வந�து. 
முன்னர் இநதியாவுென் ரநருக்கு ரநர் ரமா� 
முடியா� காே்ணத்தினால் பாகிஸ்�ான் கிரிக்-
டகட் ைமபயின் டபாரு்ளா�ாேம டநருக்கடிக்குள்-
்ளானது. ரமலும ஐ. சி. சி. யினால் நெத்�ப்ப-
டும ரபாட்டிகளிலும அவவணியால் டபரி�ாக 
ைாதிக்க முடியாமல் ரபானது. இலஙமக, சிம-
பாப்ரவ, பஙக்ளார�ஷ் ரபான்ற நாடுகள் நட்பு 
ரீதியாக ஒரு சில ரபாட்டிகளில் அஙகு டைன்று 
விம்ளயாடினாலும பாதுகாப்பு காே்ணமாக 
அஙகு டைன்று விம்ளயாெ ரவடறந� நாடும 
முன்வேவில்மல. இ�னால் பாகிஸ்�ான் கிரிக்-
டகட் ைமப ட�ாெர்நதும டபரும ப்ண டநருக்க-
டிமயச் ைநதித்ர� வநதுள்்ளது.  

கெந� வருெ நடுப்பகுதியில் பாகிஸ்�ானுக்கு 
சுற்றுப் பய்ணம ரமற்டகாணடு ரி/20 ட�ாெர் 
மற்றும ஒரு நாள் ட�ாெர்களில் விம்ளயாெவி-
ருந� நியூசிலாநது அணி கூெ கமெசி ரநேத்தில் 
பாதுகாப்மபக் காே்ணம காட்டி அஙகிருநது டவளி-
ரயறியது. ைர்வர�ை அ்ளவில் இது பாகிஸ்�ானுக்கு 
டபரும பாதிப்மப ஏற்படுத்தியது. பாகிஸ்�ான் 
கிரிக்டகட் ைமப மாற்று வழியாக �னது டைாந� 
மம�ானத்ம� அமீேகத்துக்கு மாற்றிய பின்பும 
கூெ டபரிய அணிக்ளான இஙகிலாநது, அவுஸ்தி-
ரேலியா ரபான்ற அணிகள் பாகிஸ்�ாமன எதிர்-
டகாள்்ள டபரி�ாக விருமபவில்மல.  

இலஙமக, சிமபாப்ரவ, பஙக்ளார�ஷ் 
ரபான்ற அணிகளுென் விம்ளயாடுவ�ால் 
பாகிஸ்�ான் கிரிக்டகட்டின் ப்ணடநருக்க-
டிக்கு இமவ டபரி�ாக உ�வவில்மல. ஐ. பி. 
எல். ரபாட்டிகளிலும பாகிஸ்�ான் வீேர்கள் 
விம்ளயாெ முடியா� நிமலயிருந��ால் பாகிஸ்-
�ான் அணியும வீேர்களும ைர்வர�ை ரீதியில் 
�னித்துவிடும நிமலமம இருந�து.  

இவவாறான ஒரு நிமலயில் பாகிஸ்�ான் கிரிக்-
டகட் அணி ைற்றுப் பின்னமெமவ ைநதித்�ாலும 
�மது நாட்டில் பி.எஸ்.எல். ரபான்ற உள்ளூர் 
ட�ாெர்கம்ள சிறப்பாக நொத்தி சிறந�, இ்ளம 
வீேர்கம்ள உருவாக்கினார்கள். மூத்� வீேர்க்ளான 
யூனுஸ்கான், அஜமல், மிஸ்பா உல் ஹக், அப்ரிடி 
ரபான்ற வீேர்கள் ஒரே காலகட்ெத்தில் ைர்வர�ை 
கிரிக்டகட்டிலிருநது ஓயவுடபற்ற�ால் இ்ளம 

வீேர் பாபர் அைாம �மலமமப் டபாறுப்மப ஏற்க 
ரவணடிய நிமல ஏற்பட்ெது. இவரின் �மலமம-
யில் இ்ளம வீேர்கம்ளக் டகாணெ அணி டைாந� 
நாட்டில் ட�ாெர்கள் ேத்�ானாலும ரமற்கிநதியத் 
தீவுகள், நியூசிலாநது, அவுஸ்திரேலியா ரபான்ற 
நாடுகளில் விம்ளயாடி சில ர�ால்விகம்ளச் 
ைநதித்�ாலும இ்ளமவீேர்கள் �மது திறமமமய 
வ்ளர்த்துக் டகாணெனர். பக்கர் ைமான், டமாஹம-
மட் ரிஸ்வான், ஷகின் ஷா அப்ரிடி, நஷீம ஷா 
ரபான்ற இ்ளம வீேர்கம்ள அணி முன்னிமலப்-
படுத்தி இவர்களுக்கு ட�ாெர்நதும ைந�ர்ப்பம 
வழஙகி டமருரகற்றப்பட்டுள்்ளனர்.  

இ�னால் கெந� வருெம நமெடபற்ற ரி/20 
ரபாட்டிகளில் அமேயிறுதி வமே அவவணி 
முன்ரனறியது. அஙகு ட�ாெர்நது பி. எஸ். 
எல். ட�ாெரும வருொ வருெம நமெடபற்று 
வருகி்றது. கெந� மா�ம பல ைர்வர�ை வீேர்க-
ளின் பஙகளிப்புென் பாகிஸ்�ான் சுப்பர் லீக்-
மகயும சிறப்பாக நெத்தி �மது நாட்டில் ைர்வ-
ர�ை வீேர்கள் அச்ைமில்லாமல் விம்ளயாெலாம 
என்ற உ்ணர்மவ ஏற்படுத்தியுள்்ளது. இ�னால் 
கெந� மா�ம 26ம திகதி 3 டெஸ்ட் ரபாட்டி-
கள், மூன்று ஒருநாள் ைர்வர�ை ரபாட்டிகள், ஒரு 
ரி/20 ரபாட்டிகளில் விம்ளயாடுவ�ற்கு டபட் 

கமிஙஸின் �மலமமயிலான அவுஸ்திரேலிய 
அணி பாகிஸ்�ான் வந�மெந�து.  

இவவாறான நிமலயில் கெந� வாேம பாகிஸ்-
�ான் வந� சுழற்பநது வீச்ைா்ளர் ஆஷ்ென் அகா-
ருக்கு இன்ஸ்ொகிோம வழிரய டகாமல மிேட்-
ெல் விடுக்கப்பட்டுள்்ள�ாக டையதிகள் பேவி 
அச்ைத்ம� ஏற்படுத்தியிருந�து. ஆனால் அது 
ட�ாெர்பாக விைாேம்ண டைய� அவஸ்திரேலிய 
கிரிக்டகட் ைமப இது ரபாலியான �கவல் எனக் 
கூறியுள்்ளமம பாகிஸ்�ான் கிரிக்டகட் ேசிகர்கள் 
மத்தியில் மகிழ்ச்சிமய ஏற்படுத்தியுள்்ளது.  

உலகக் கிண்ண ைமபியன்ஷிப் டெஸ்ட் 
ட�ாெரில் இதுவமே பாகிஸ்�ான் அணி ரமற்-
கிநதியத் தீவுகள், பஙக்ளார�ஷ் அணிகளுெ-
னான ட�ாெர்களில் 4 ரபாட்டிகளில் ரமாதியுள்-
்ளாதுென் இதில் 3 டவற்றி, 1 ர�ால்வியுென் 
75 ை�வீ� டவற்றியுென் மூன்றாவது இெத்தி-
லுள்்ளது. அவுஸ்திரேலரியாவுென் நமெடப-
றும இத்ட�ாெர் அவவணிக்கு ைற்று கடினமான 
ட�ாெோகும. பிேபல வீேர்கம்ளக் டகாணெ 
அவுஸ்திரேலிய அணி துடுப்பாட்ெத்தில் ஸ்டீல் 
ஸ்மித், மார்க்கஸ் லபுரைன், ரெவிட் ரவானர், 
மிட்ஷல் மார்ஸ், மார்க்கஸ் ஸ்ரொனிஸ் கெந� 
ஆஷஸ் ட�ாெரின் ரபாது சிறப்பாகச் டையற்-

பட்டு ஓட்ெக் குவிப்பில் முன்னணியில் திகழ்ந-
�னர். அத்ட�ாெமே 4- 0 என்ற க்ணக்கில் 
இலகுவாக டவற்றிடபற்ற�ற்கும இவர்களின் 
துடுப்பாட்ெரம காே்ணமாயமமந�து. எனரவ 
பாகிஸ்�ான் மணணிலும இவர்கள் சிறப்பாகச் 
டையற்படுவர். பநது வீச்மைப் டபாறுத்�வமே 
ரவகப்பநது வீச்ைா்ளர்க்ளான மிட்டைல் ஸ்ட்ோக், 
டபட் கமிஙஸ், ரேமஸ் ரஹைல்வூட் எந� மம�ா-
னத்திலும சிறப்பாகப் பநது வீைக்கூடியவர்கள். 
சுழற்பநதுவீச்சிலும கெந� ட�ாெரில் மட்டுமல்-
லாது ரஷன் ரவார்னின் ஓயவின் பின் அவஸ்-
திரேலிய அணியின் உப கணெ டவற்றிகளுக்கு 
மகடுடகாடுத்துவரும டந�ன் லயன் சுழற்பநது 
வீச்சுக்கு ைா�கமான பாகிஸ்�ான் ஆடுக்ளஙக-
ளில் அவுஸ்திரேலிய அணிக்கு மகடகாடுப்பார் 
என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.  

பாகிஸ்�ான் அணிமயப் டபாறுத்�வமே-
யில் மிக நீணெ காலத்துக்குப் பின் உலகின் 
மு�ல் �ே டெஸ்ட் அணிடயான்மற �னது 
டைாந� மணணில் ைநதிக்கவுள்்ள�ால் ப�ற்ற-
மான நிமலயிரலரய அவவணி இத்ட�ாெ-
ருக்கு முகம டகாடுக்கும. அவவணியின் துடுப்-
பாட்ெத்ம� ரநாக்கும ரபாது �மலவர் பாபர் 
அஸாம, டமாஹமமட் ரிஸ்வான், அஸார் அலி, 
ைபீக் கெந� ரபாட்டிகளில் சிறப்பாக விம்ள-
யாடியுள்்ளனர். ரவகப்பநது வீச்சும சிறப்பா-
கரவ உள்்ளது. கெந� வருெத்துக்கான சிறந� 
கிரிக்டகட் வீேோகத் ட�ரிவு டையயபபட்டுள்்ள 
இ்ளம வீேர் ஷகின் ஷா அப்ரிடி இதுமே உலகக் 
கிண்ணத் ட�ாெரில் விம்ளயாடி 4 ரபாட்டி-
களில் 27 விக்டகட்டுகம்ள வீழ்த்தியுள்்ளார். 
ஹைன் அலி, நசீம ஷா, டமாஹமமட் அப்பாஸ் 
ஆகிரயார் ரவகப்பநது வீச்சில் பாகிஸ்�ான் 
அணிக்கு சிறந� பஙகளித்து வருகின்றனர். 
அவவணியின் சுழற்பநது வீச்சு ைற்று பலவீன-
மாகரவ உள்்ளது. முக்கிய சுழற்பநது வீச்ைா்ள-
ோன யசீர் ஷா கெந� ரபாட்டிகளில் டபரி�ாக 
ைாதிக்கவில்மல. அனுபவ சுழற்பநது வீேோன 
டமாஹமமட் நுஹமான் இத்ட�ாெருக்கு 
அமழக்கப்பெலாம. டமாத்�தில் டைாந� ேசிகர்-
களின் மத்தியில் நீ்ணெ இமெடவளிக்குப் பின் 
இத்ட�ாெர் பாகிஸ்�ானில் நமெடபறுவ�ால் 
சிறந� ட�ாெோக இத்ட�ாெர் அமமயும என 
எதிர்பார்க்கலாம.

விம்ளயாட்டில் டமட்ச் பிக்ஸிங 
என்பது ஒரு ரபாதும இல்லா� அ்ள -
விற்கு அதிகமாக உள்்ளது, ைநர�கத் -
திற்குரிய ைட்ெவிரோ� நெவடிக்மக 
கெந� ஆணடு பந�ய இலாபஙகளில் 
124 மில்லியன் டபௌன்கன் என்று 
மதிப்பிெப்பட்டுள்்ளது.

வியாழனன்று டவளியிெப்பட்ெ 
புதிய புள்ளிவிவேஙகளின்படி, 2021 
இல் 10 விம்ளயாட்டுகள் மற்றும 73 
நாடுகளில் 903 ரபாட்டிகளில் ைநர� -
கத்திற்கிெமான நெவடிக்மக கண-
டுபிடிக்கப்பட்ெது - இது 2019 இல் 
முநம�ய உயர்வான 882 இல் 2.4 ை� -
வீ�ம அதிகரித்துள்்ளது.

கெந� ஆணடு ைநர�கத்திற்கிெ-
மான நெவடிக்மககளில் முக்கால் 
பஙகிற்கும ரமலாக கால்பநது 
இருந�து, 694 டபாருத்து�ல்கள் 
முற்றிலும கணெறியப்பட்ென.

இந� ஆோயச்சி ஸ்ரபார்ட்-
ொர் இன்ெகிரிட்டி ரைமவ 
என்ற உலக்ளாவிய விம்ள-
யாட்டு ட�ாழில்நுட்ப நிறுவ-
னத்�ால் ட�ாகுக்கப்பட்ெது, 
அ�ன் பந�யம கணகாணிப்பு 
அமமப்பு உலடகஙகிலும 
உள்்ள 120க்கும ரமற்பட்ெ 
விம்ளயாட்டு அமமப்புக்ளால் 
பயன்படுத்�ப்படுகிறது

அவர்கள் 2021 இல் 500,000 க்கும 
ரமற்பட்ெ ரபாட்டிகம்ள கணகாணித்-
�னர் மற்றும அவர்களின் கணடுபி-
டிப்புகள் 'அமனத்து மட்ெஙகளிலும 
உலக்ளாவிய விம்ளயாட்டின் ஒரு -
மமப்பாட்டிற்கு தீவிேமான, நெநது 
வரும அச்சுறுத்�ல் டமரமட்ச்-ஃபிக் -
ஸிங பரிசுகம்ள' உயர்த்திக் காட்டுகின் -
றன என்று கூறுகின்றனர்.

'டமட்ச் பிக்ஸிங பிேச்சிமனக்கு 
எளி�ான குறுகிய கால தீர்வு எதுவும 
இல்மல, ரமலும 2022ல் இர� 
ரபான்ற ைநர�கத்திற்கிெமான ரபாட் -
டிகம்ள நாஙகள் கா்ண க்கூடும, இல் -

மலடயனில்,' என்று நிர்வாக 
இயக்குனர் அணட்ரியாஸ் 

கிோனிச் எச்ைரித்�ார்.
'ைநம� வ்ளர்நதுள்்ள 

நிமலயில், டமட்ச் பிக்ஸிங 
அச்சுறுத்�ல் உருவாகியுள்-
்ளது. இப்ரபாது, ஊழல் 
வாதிகள் டமட்ச் பிக்ஸிங 
மற்றும பந�ய ஊழலுக்கு 
டபருகிய முமறயில் ரநேடி 

அணுகுமுமறமய எடுக்க -
ரவணடும, விம்ளயாட்டு 

வீேர்கள் ரநேடியாக ைமூக ஊெக 
�்ளஙகள் மூலம டையதி அனுப்பப்ப-

டுவார்கள்.'
ஸ்ரபார்ட்ரேெரின் அறிக்மகயின்-

படி, கால்பநது ஒவடவாரு 201 ரபாட்-
டிகளில் ஒன்று என்ற விகி�த்தில் ைந-
ர�கத்திற்கிெமான ரபாட்டிகளின் 
அதிகபட்ை அதிர்டவண உள்்ளது.

உள்நாட்டு லீக்குகளில் ைநர�கத் -
திற்கிெமான வழக்குகளில் பாதி 
மூன்றாவது அடுக்கு அல்லது அ�ற் -

கும குமறவாக இருநது வந�து 
என்பது டவளிப்பட்ெது. கிரிக்டகட், 
டென்னிஸ், கூமெப்பநது, ஐஸ் 
ஹாக்கி, ரெபிள் டென்னிஸ், மகப்-
பநது, கெற்கமே மகப்பநது மற்றும 
ஈஸ்ரபார்ட்ஸ் ஆகிய வற்றிலும ைநர�-
கத்திற்கிெமான ரபாட்டிகள் கணெறி -
யப்பட்ென.

உலக்ளாவிய விம்ளயாட்டு பந�ய 
விற்றுமு�ல் இப்ரபாது ைா�மன 
'1டிரில்லியன் ஐ எட்டியுள்்ளது என்று 
ஸ்ரபார்ட்ொர் மதிப்பிட்டுள்்ளது, 
'124 மில்லியன்  ரமட்ச் பிக்ஸிங 
பந�ய இலாபஙகளில் உருவாக்கப்பட் -
டுள்்ளது.

இந� பருவத்தில்  ஒரு பிரீமியர் லீக் 
ரபாட்டியில் ஒரு ஆர்ைனல் வீேருக்கு 
காட்ெப்பட்ெ மஞைள் அட்மெமயச் 
சுற்றி ைநர�கத்திற்கிெமான பந�ய 
வடிவஙகம்ள அவர்கள் ஆோயநது 
வருவ�ாக எஃப்.ஏ டவளிப்படுத்திய 
ஆறு வாேஙகளுக்குப் பிறகு இந� 
அறிக்மக வநதுள்்ளது.

முதனிலை வீராங்கலை
அஷ்லி பார்டி விை்கல்

இநதியன் டவல்ஸ் மற்றும 
மியாமியில் நமெடபறவுள்்ள 
களிமண �மே ரபாட்டிகளில் 
இருநது, அவுஸ்திரேலிய 
பகிேஙக டவற்றிமய அடுத்து 
�ன்னால் �யாோக முடிய -
வில்மல எனக் கூறி, மு�ல் 
�ேவரிமையில் உள்்ள ஆஷ்ரல 
பார்டி விலகியுள்்ளார்.  

'துேதிர்ஷ்ெவைமாக அவுஸ் -
திரேலிய பகிேஙகத்துக்கு 
பிறகு நான் எதிர்பார்த்� வி�த்-
தில் எனது உெல் மீட்கப்பெ -
வில்மல, ரமலும இநதியன் 
டவல்ஸ் மற்றும மியாமிக்கு 
என்னால் ரபாதுமான அ்ளவு 
�யாோக முடியவில்மல' என்று 
பு�ன்கிழமம ட�ாெஙகும இந-
தியன் டவல்ஸ் அமமப்பா்ளர்-
கள் டவளியிட்ெ அறிக்மக -
யில் பார்டி கூறினார்.   

'இந� நிகழ்வுகம்ள டவல் -
வ�ற்கு நான் அவசியமான 
நிமலயில் இருக்கிரறன் என்று 
நான் நமபவில்மல, இ�ன் 
விம்ளவாக இேணடு ரபாட்-
டிகளிலிருநதும விலக முடிவு 
டையதுள்ர்ளன்' என்று மார்ச் 
மா�த்தின் பிற்பகுதியில் மியா-
மியில் மூன்றாவது ரநோக பட்-
ெத்ம� எதிர்பார்க்கும பார்ட்டி 
ரமலும கூறினார்.  

ஏப்ேல் மா�ம நமெடபறும 
பில்லி ஜீன் கிங ரகாப்மபயில் 
அவுஸ்திரேலியாமவப் பிேதி-
நிதித்துவப்படுத்தி மீணடும 

க்ளத்துக்கு வருரவன் என்று 
நமபுவ�ாக பார்டி கூறினார்.'-
கெந� ஆணடு BJK ரகாப்-
மபமயத் �வறவிட்ெ பிறகு, 
மீணடும பச்மை மற்றும �ங-
கத்ம� அணிய என்னால் 
காத்திருக்க முடியாது,' என்று 
அவர் கூறினார்.  

ேனவரியில், பார்ட்டி 44 
ஆணடுகளில் �னது டைாந� 
கிோணட்ஸ்லாம டவன்ற 
மு�ல் அவுஸ்திரேலிய வீேர் 
ஆனார்.  

அடமரிக்க வீேோஙகமன 
ரெனியல் காலின்ஸஸுக்கு 
எதிோன இேணொவது டைட்டில் 
அவர் 5-1 என்ற க்ணக்கில் 
பின்�ஙகியிருந�ார், ஆனால் 
மீணடும 6-3, 7-6 (7/2) என்ற 
க்ணக்கில் டவற்றி டபற்றார்.  

2019-ம ஆணடு பிடேஞச் பகி -
ேஙக டவற்றி மற்றும கெந� 
ஆணடு விமபிள்ென் டவற்றிக்-
குப் பிறகு பார்டி �னது மூன் -
றாவது கிோணட்ஸ்லாம பட்-
ெத்ம� மகப்பற்றினார்.  

மூன்று பேப்புகளிலும ரமேர்-
கம்ள டவன்ற ஒரே வீரிய 
வீோஙகமனயாக அவர் டைரீனா 
வில்லியமஸஸுென் ரைர்ந�ார்.  

இநதியன் டவல்ஸில் 
இருநது காலின்ஸஸும ஒரு கடு -
மமயான காயம காே்ணமாக 
டவளிரயறினார். மியாமிக்-
கான அவேது நிமல நிச்ையமற்-
ற�ாகரவ உள்்ளது.

எம்.எஸ்.எம்.ஹில்மி...?

இந்திேன் கவல்ஸ்,
மிோமி ே்பாடடிைளில் இருந்து

மெட்ச் பிக்ஸிங

kQ;rhpkQ;rhp

124 மில்லியன் மபௌன்்கள்
்கடநத ஆண்டு சமபாதிப்பு
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ந்தியாவில் அயயாத்தியில் அமைக்கப்பட்டு 
வருகின்ற இராைர் ஆலயத்தில் பிரதிஷமடை 
செயயப்படைவுள்ள இராைர் ்பாதம் அணமை-

யில் இலஙம்கககு ச்காணடுவரப்பட்டைது. இதமை 
நுவசரலியா சீத்தாஎலிய சீமதயம்ைன ஆலயத்-
திற்கு எடுத்துச் செனறு அஙகு வியெடை பூமை வழி்பா-
டு்கள நடைத்தப்பட்டு மீணடும் இந்தயாவுககு 
ச்காணடு செல்லப்பட்டுள்ளது. இந்திய ராஷரிய 
்கவி ெங்கத்தின தமலவர் சை்கதீஸ் மிட்டைல் தமல-
மையிலாை குழுவிைர் இராைர் 
்பாதத்மத இலஙம்கககு எடுத்து வந்த-
ைர்.இந்த குழுவில் 21 உறுபபிைர்-
்கள அங்கம் வகித்ததுடைன இவர்்கள 
அமைவரும் இந்தியாவின 
சவவயவறு ைாநிலங்களில் இருந்து 
வரும்க தந்துள்ளைர். 
இராைர் ்பாதத்தின ்பாத யாத்திமர சீத்-
தாஎலிய சீமதயம்ைன ஆலயத்தின 
தமலவரும் நுவசரலியா ைாவட்டை 
்பாராளுைன்ற உறுபபிைருைாை 
யவலுொமி இராதாகிருஸ்்ணன தமல-
மையில் நமடைச்பற்்றதுடைன இதற்-
்காை எற்்பாடு்கம்ள சீமதயம்ைன 

ஆலயத்தின நிர்வா்க செயலா்ளர் முரளீந்திரகுைார் 
உறுபபிைர் சுபபிரைணியம் தியாகு உளளிட்டை குழு-
விைர் ஏற்்பாடு செயதிருந்ததுடைன பூமை்களின 
பினபு ்பாதயாத்திமர ஆரம்பித்து மவக்கப்பட்டைது. 
இந்தியாவின அயயாத்தி ந்கரில் இருந்து ச்காண-
டுவரப்பட்டை இராைர் ்பாதைாைது இலஙம்கயில் 
சீத்தாஎலியவில் நமடைச்பற்்ற வியெடை பூமை்க-
ளின பினபு இந்தியாவிற்கு ச்காணடு செல்-

லப்பட்டைது.  இராைர் ்பாதைாைது 232 இடைங்க-
ளுககு ச்காணடு செல்லப்பட்டு எதிர்வரும் ஏபரல் 
ைாதம் 7ஆம் தி்கதி அயயாத்தி ந்கருககு மீணடும் 
ச்காணடு செல்லப்பட்டு எதிர்வரும் ஏபரல் ைாதம் 
10ஆம் தி்கதி இராை நவமி திைத்தனறு இராைர் 
்பாதம் அயயாத்தியில் அமைகப்பட்டு வருகின்ற 
ஆலயத்தில் பிரதிஷமடை செயயப்படைவுள்ளது.  ஏற்-
்கையவ அயயாத்தியில் பிரதிஷமடை செயவதற்்கா்க 
சீமதயம்ைன ஆலயத்தில் இருந்து புனித ்கல் 

அயயாத்தி ந்கருககு இலஙம்கக-
்காை இந்திய தூதுவர் மிலிந்த 
சைாரச்காடை ஊடைா்க அனுபபி 
மவக்கப்பட்டு ம்கயளிக்கப்பட்-
டுள்ள நிமலயியலயய இராைர் 
்பாதம் இஙகு ச்காணடு வரப்பட்-
டுள்ளது. 
இராைர் ்பாதைாைது ரம்ச்பாமடை 
்பகத அனுைான ஆலயத்தில் 
மவக்கப்பட்டு பூமை்கள இடைம் -
ச்பற்்றதுடைன ச்காழும்பில் 
ை்காய்பாதி தமலமை ்காரியா -
லயத்திற்கும் இந்திய அரொங -
்கத்தின ்பராைரிபபில் ச்காழும் -

பில் இருககின்ற வியவ்காைந்தர் ்கலாொர 
நிமலயத்திற்கும் ச்காழும்பு சினையா மிென 
தமலமைக ்காரியாலயத்திற்கும் ச்காணடு 
செல்லப்பட்டு வியெடை பூமை வழியாடு்கள 
இடைம்ச்பற்று ்பகதர்்கள வ்ணஙகுவதற்கு ெந் -
தர்ப்பம் வழங்கப்பட்டை பினபு தற்ச்பாழுது இந் -
தியாவிற்கு ச்காணடு செல்லப்பட்டுள்ளமை 
குறிபபிடைத்தக்கது.

மஞ்சரி களஞசியம் H
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தமிழக் கவி
சேசுகின்ார்

இனியைல் வாழயவ முடியாது என்ற 
நிமல வந்து ச்காணடிருககி்றது. 
்ப்ணம் ்பமடைத்தவர்்களுகய்க உல்கம் 

என்றாகி்றது. இரவில் நித்திமரககுப ய்பாகுமுன 
அனம்றய விமலவாசிமய ஒருதடைமவ நிமைவு 
்படுத்திக ச்காணடு ்படுகம்கமய விரிபய்பாம். 
அன்றாடைம் செலவுக்க்ணககு எழுதும் வழக-
்கம் உள்ள யாரும் இமத செயயத் தவ்ற ைாட் -
டைார்்கள. அவர்்கள ்காமலயில் எழுவதன முன 
விமலவாசி உயர்ந்து விடுகி்றது.   

 நீணடை நாட்்களுககுபபின நான ்பஸ்ஸில் 
்பய்ணம் செயயதன. நூற்றி இரு்பது ரூ்பாவா்க 
இருந்த ்பய்ணககூலி நூற்றி ஐம்்பதா்க ைாறி-
யிருந்தது. அமத ்கட்டிப்பய்ணம் செயதபின. 
இரணடைாம் நாள அயத ஊருக்காை ்பய்ணத்மத 
யைற்ச்காணயடைன. நடைத்துநர்  ்பய்ணச் சீட்மடைத் 
தந்தார். நான நுற்றி ஐம்்பது ரூ்பாமவ எடுத்-
துக ச்காடுத்யதன. அவர் யைலும் முப்பது ரூ்பா 
ய்கட்டைார். எைககு அொத்தியக ய்கா்பம் வந்தது. 
எனைப்பா ஒவசவாரு ்பஸ்ஸிலும் ஒவசவாரு 
கூலியா எை அதட்டியைன. அவன ெற்றும் த்ளரா-
ைல் அம்ைா ொட் எடுத்துக ்காட்டைவா? என்றான.  
அப்படியய நான இரு்பது ரூ்பாமவ யைலும் நீட்டை 
வாஙகிக ச்காணடு டிக்கட்மடை தந்தான. அதில் 
நூற்றி எழு்பத்சதான்பது ரூ்பா குறிக்கப்பட்டி -
ருந்தது. அடை நான ஒரு அறிவு ச்கட்டை ைனைம். 
யநற்றிரவுதாயை எரிச்பாருள விமலயயறியது. 
அமத ை்றந்து விட்யடைன. இபய்பாது நடைத்துநர் 
ஒன்பது ரூ்பாமவ அவைது ச்பாறுபபில் செலுத்-
தப ய்பாகி்றாயை என்ற ்கவமல வந்தது. இப்படி 
எத்தமை ய்பருககு சில்லம்ற ச்காடுக்கவில்மல 
எை நாயை ்கணடித்திருககிய்றன.  அவர்்கம்ள 
்கவுரவப பிச்மெக்காரர்்கள எனறும் எழுதியிருக-
கிய்றன. அந்த நிமைவு வந்ததுதான தாைதம். 
எைது ்பர்மஸை துலாவித் யதடி ஒரு ்பத்து 
ரூ்பாககுத்திமய எடுத்து அவமைக கூபபிட்டுக 
ச்காடுத்யதன. அவனதான எனை செயவான 
எனமைபய்பால இனனும் எத்தமை ய்பருமடைய 
ொ்பங்கம்ள ச்பாறுத்துக ச்காணடைாயைா.  

 ஒரு நல்ல சதாழிமலத் சதாடைங்க ஒருவர்  
முயலும் ய்பாது அவருககு ைளிம்கக ்கமடை 
மவப்பயத சி்றந்தது என்ற ஆயலாெமைமய 
என அப்பா ச்காடுத்தார். அவர் சொனை 
்கார்ணம் ைளிம்கக்கமடை ஒரு ய்பாதும் நட்டைத்-
தில் ய்பா்காது என்பதுதான. ெந்தர்ப்பவெத்தால் 

ஒரு ச்பாருளின விமல இ்றஙகும் ய்பாது 
இனசைாரு ச்பாருளின விமல ஏறிவிடும். 
அவவபய்பாது ஏற்்படும் தட்டுப்பாடு்கம்ள 

அடுத்து விமலயயற்்றம் நிச்ெயம் அடுத்த 
்கார்ணம் புடைமவ வாஙகும் ஒருவர்   அடுத்த 
புடைமவ வாங்க ்பலநாட்்கள அல்லது ைாதங்க-

்ளாகும். ஆைால் ைளிம்கப ச்பாருட்்கள அன்றா -
டைம் செலவழிந்து ச்காணயடை இருககும்.  எையவ 
திைமும் ்கமடைககு வியா்பாரம் ்கணிெைா்க இருக -
கும். கும்றந்தது ஒருவர் இரணடு நாட்்களுகச்கா-
ருமும்ற ்கமடைககு வருவார்.   

 ்கடைந்த ஒரு வருடை ்காலத்துககுள நிலபுலன -
்கம்ள வாஙகிச் யெர்த்த ்கமடைக்காரர்்கள அதி்கம் 
நம்க நட்டு்கள வாஙகியவர்்களும் அவர்்கய்ள 
செத்தல்மி்ள்காய ்பால்ைா ய்பான்ற அன்றாடை 
்பாவமைப ச்பாருட்்கள ஆ்காயத்மத சதாடுை -
்ளவுககு விமலயயறிவிட்டைது. வீட்டுத் யதாட்டைம் 
செயதவர்்கள ஆடுைாடு ய்காழி வ்ளர்ப்பவர்்கள 
ைகிழ்ச்சியா்க இருக்கலாம். அதுவும் இயற்ம்கத் 
தீவைங்கம்ள நம்பி வ்ளர்த்தால்.   

இபய்பாசதல்லாம் உளளூர் உற்்பத்தி்களின 
விமல மி்கவும் வீழ்ச்சியமடைந்துள்ளது ைட்டு -
ைல்ல அமவ ைதிபபிழந்தும் உள்ளை. ்பாசிப்ப-
யம்ற விடை யொயா ச்காணமடைக்கடைமல ஓட்ஸ், 

ைற்றும் ்பக்கற்று்களில் அமடைத்துவரும் உ்ண -
வுப்பணடைங்களுககு ைதிபபு அதி்கரித்து விட்டைது. 
அமவ ச்கடைாைல் இருக்கவும், நி்றம் ைங்காைல் 
இருக்கவும் அதில் ச்கமிக்கல் யெர்க்கப்படுகின -
்றது என்பது எல்யலாருககும் சதரியும். குறிப -
்பா்க தூள உபபு எப்படி அவவ்ளவு சவளம்ள -
யா்க இருககி்றது. அது ்கசிவதும் இல்மல.   

 இயற்ம்கயா்க விம்ளயும் உபம்ப ஆறு 
ைாதங்களுககு நிலத்தில் கூம்பு வடிவில் குவித்து 
கிடுகு யவயந்து அப்படியய விடுவார்்கள அந்த 
்காலத்தில் உபபு இயற்ம்கயா்க ்பதப்படுத்தப்பட்டு 
அதிலிருந்து யைலதி்க நீர்மை நிலத்தில் உறிஞ் -
ெப்படுகி்றது. அதன பி்றய்க அது விற்்பமைககு 
வரும். அப்படி வரும் உபம்ப வீடு்களில் ைண்பா -
மையில் ய்பாட்டு அடுபபு பு்கட்டில் மவப்பார்்கள. 

அதனயைல் வாட்டைைாை யதங்காய சிரட்மடை 
ஒனறில் நீர்்கலந்த உபபு இருககும். இந்த உப-
புச்சிரட்மடைககு மி்கப ச்பரிய ைதிபபு இருககும். 
எங்கள வீட்டுககு அருகில் வசித்த சிங்க்ளப 
ச்பண ஒருவர்  சொல்வார்,  நீணடை ்காலைா்க 
்பாவமையிலிருககும் அந்த உபபுச்சிரட்மடை-
யில் உபபு ்கனிந்து பு்றச்சிரட்மடையில் ்கட்டியா்க 
்படிந்து கிடைககும். சில யவம்ள்களில் ்பாமையில் 
உபபு தீர்ந்து விட்டைாலும் அந்த சிரட்மடைமய 

சுரணடி இரு யவம்ளககு ெமைக்கலாம் எனறு. 
அந்த சிரட்மடையின இடைத்மத இபய்பாது பி்ளாஸ்-
டிக டைப்பாக்கள பிடித்திருககின்றை. அயதய்பால 
உபபுப ்பாமை இபய்பாது இல்மல. ஒரு குறிப -
பிட்டை ்காலம் முடிய அந்தப்பாமை உப்பாயலயய 
அரிக்கப்பட்டு உமடைந்து ய்பாகும். அமதயிட்டு 
எழுந்த ்பழசைாழி ஒனறுணடு. உபபிட்டை ்பாணடை -
மும் உணமையுள்ள சநஞ்சும் தட்டி உமடையாை 
தாைா உமடையும்  

 ெந்மதயில் ைட்டுைல்ல ெ.சதா.ெ. விற்்பமை 
நிமலயங்கள கூட்டு்றவு ்பணடை்க ொமல்கள 
எல்லாவற்றிலும் இந்த அமடைக்கப்பட்டை ச்பாருட்-
்கம்ள நிம்றந்துள்ளை. 

இவற்றுடைன உளளூர் தயாரிபபு்கள உபபுககுச் 
ெப்பாணியா்க உட்்கார்ந்திருககின்றை. இலங-
ம்கயின ச்பாரு்ளாதாரம் வீழ்ச்சியமடைய எனை 
்கார்ணம் என்பது ச்பாதுவா்க அமைவரும் 
அறிந்த ஒனறுதான. ச்காயராைா எனறு ைட்டும் 
சொல்ல முடியாது. நாம் எைது உற்்பத்தி்களுககு 
நியாயைாை விமலமய ச்ப்ற முடியாமையும் 
ஒரு ்கார்ணம்தான. உற்்பத்தியா்ளைால் தைது 
ச்பாருளுககு விமல நிர்்ணயம் செயய முடிய-
வில்மல. ்கார்ணம் ச்பரும் முதலாளி்களின 
உற்்பத்தி்கள ்கவர்ச்சியாை அலங்காரங்களுடைன-

வந்து ெந்மதமயக 
்கலககிவிடுகி்றது. தைது 
உற்்பத்தி்கம்ள அதன 
உற்்பத்திச் செலமவக-
கூடை ச்ப்ற முடியாத 
விமலககு யாரால் 
ச்காடுக்க முடியும்.   

 ்பெம்ள ைருந்து-
்கள இல்லாமையால் 
இவவருடை சநற்செய-
ம்கயா்ளர்்கள ச்பரும் 
நட்டைத்மத அமடைந்துள-
்ளைர். ெந்மதயில் 
சநல்லின விமல 
அதி்கரித்திருந்தாலும் 
அவர்்கள அடுத்த 
ய்பா்க விமதபம்ப-
யிட்டு ்கவமலப்படையவ 
செயகி்றார்்கள. எனை 
வாழ்கம்கயில் அன-

்றாடைம் கூலி செய்பவனுககும் இபய்பாது யவமல 
கிமடைப்பது ்கடிைைாகிவிட்டைது. கூலி அதி்காிபபு 
குடும்்பத்திைர் அமைவமரயும் யவமலயில் 
இ்றககிவிட்டுள்ளது. 

ஒரு ்கைக்காரன தன பிளம்ள்களுககும் ைமை -
விககும் சொனைதாவது. எல்யலாருைா வாங்க 
அந்த வயமல புல் செதுககிைால் தியயட்டைருககு 
்படைம்்பாக்க ய்பா்கலாம். அந்த சரணடு கூலியாை 
நாலாயிரம் ரூ்பாமவ நாயை செலவிடைலாம். 
அப்படியய யவமலமய முடித்துவிட்டு அவர்்கள 
்படைம்்பார்க்கவும். குளிர்்களி உண்ணவும் வாயத்-
தது. அமத செயய ்காத்திருந்த கூலியாைவன 
வீட்டில் ஒரு யவம்ள உ்ணமவ அவர்்கள ை்றக்க 
யவணடியதாயிற்று.   

 எனைம்ைா ைத்தியாைம் ொப்பாடு?  
 இருப்பா ்கறி ஒணடுமில்மல நான யொத்-

தக்காச்சி எனை செயயி்ற அப்பாவும் வந்திரட் -
டும் இரவுக்கா ெமைப்பம் இமதக ய்கட்டுவிட்டு 
அந்தபம்பயன தன யதாழர்்களுடைன ்பமை 
வடைலிமய பிரட்டி குருத்து உண்பதற்்கா்க செல் -
கி்றான பு்றம்ய்பாககு நிலங்களில் மும்ளத்த 
்பமை வடைலி்கள உயிமர விடுகின்றை. ைறு்ப -
டியும் ஒரு ச்பரும் ்பஞ்ெம் எங்கம்ள யநாககி 
ந்கருவமத உ்ணர முடிகி்றது.    

கவுரவப் பிச்சைகககாரரகள்

ஓயிட் டைார்ஃப என்ற நட்ெத்திரத்மதச் சுற்றி 
வரும் ய்காள ்பற்றிய ஓவியரின சித்த-
ரிபபு. அதில் உயிர்்கள வாழ முடியுைா?

இ்றந்துச்காணடிருககும் ஒரு சூரியனுககு 
அருகில் இருககும் ஒரு கிர்கத்தில் உயிர்்கள 
வாழத் தகுதியாை ொத்தியங்கள இருக்கலாம் 
எை ஆராயச்சியா்ளர்்கள நம்புகின்றைர்.

இது உறுதிசெயயப்பட்டைால், "ஓயிட் டைார்ஃப" 
எனறு அமழக்கப்படும் அத்தம்கய நட்ெத்தி-
ரத்மத உயிர்்கள வாழும் சூழமலக ச்காணடுள்ள 
ய்காள ஒனறு சுற்றிவருவது ்கணடுபிடிக்கப்படு -
வது இதுயவ முதல் மும்றயாகும்.

இந்தக ய்காள நட்ெத்திரத்தின ''உயிர்-
்கள வாழககூடிய ைணடைலத்தில்'' 
(habitable zone) ்கணடைறியப்பட்டைது. 
அஙகு உயிர்்கள வாழ முடியாத அ்ள-
விற்கு, மி்கவும் குளிரா்கயவா அதி்க சவப-
்பைா்கயவா இருக்காது.

ராயல் அஸ்ட்ராைமி்கல் சொமெட்டி-
யின ைாதாந்த அறிவிபபு்களில் இந்த 
ஆயவு சவளியிடைப்பட்டுள்ளது.

இந்த ஆயவுககு தமலமை தாஙகிய 
லணடைன ்பல்்கமலக்கழ்க ்கல்லூரியின 
ய்பராசிரியர் யை ஃ்பரிஹி, இந்த ்கணிபபு 
வானியலா்ளர்்களுககு முற்றிலும் புதியது எனறு 
கூறியுள்ளார்.

ஒரு "ஓயிட் டைார்ஃப" நட்ெத்திரத்தின 'உயிர்்கள 
வாழககூடிய ைணடைலத்தில்' இத்தம்கய ய்காள 
ஒனறு ்கா்ணப்படுவது இதுயவ முதல் மும்ற. 
இதைால் ைற்ச்றாரு உலகில், உயிர்்கள அமதச் 
சுற்றி வருவதற்்காை வாயபபு உள்ளது", எனறு 
கூறுகி்றார்.

மி்கப ச்பரிய நட்ெத்திரங்கள இ்றககும் ய்பாது 
்கருந்தும்ளயா்க ைாறும் அயத யவம்ளயில். 
நைது சூரியமைப ய்பான்ற சிறிய நட்ெத்திரங -
்கள ஒயிட் டைார்ஃப-ஆ்க ைாறுகின்றை. சிறிய நட்-
ெத்திரங்கள அணு எரிச்பாரும்ள முழுவதுைா்கப 
்பயன்படுத்திய பினைர், அவற்றின சவளிபபு்ற 
அடுககு்கம்ள இழந்து ஒயிட் டைார்ஃப ஆகும்.

அதாவது இந்த நட்ெத்திரங்கள, தாங்கள 
எரியத் யதமவயாை அணு ஆற்்றல் அமைத் -
தும் தீர்ந்து ய்பாை பின, 'ஓயிட் டைார்ஃப' (சவண 
குறுமீன) எனும் நிமலமய அமடையும். இவற்ம்ற 
விணமீனின எச்ெம் எைலாம்.

அமவ ச்பாதுவா்க ஒரு கிர்கத்தின அ்ளவு 
இருககும். இது முதலில் உருவாகும்ய்பாது நீல-
சவளம்ள ஒளிமய சவளியிடுகின்றை. நியாண -
டைர்தால் ைனிதர்்கள - நவீை ைனிதர்்கள நீணடை 
்காலம் யெர்ந்து வாழ்ந்தைர்: புது ்கணடுபிடிப -
பு்காலநிமல ைாற்்றம்: 25 ச்பருநிறுவைங்கள 
செயவமத அம்்பலப்படுத்தும் அறிகம்க

பூமியிலிருந்து 117 ஒளி ஆணடு்கள 

சதாமலவில் உள்ள இந்தக ய்காளுககும் அதன 
நட்ெத்திரத்துககும் இருககும் தூரம், பூமிககும் 
சூரியனுககும் இருககும் சதாமலமவவிடை 60 
ைடைஙகு கும்றவா்க இருப்பதா்கக ்கருதப்படுகி்றது.

இப்படி ஒரு ய்காள இருப்பதற்்காை யநரடி ஆதா -
ரங்கள இந்த ஆராயச்சிக குழுவிடைம் இல்மல. 
ஆைால், 'ஒயிர் டைார்ஃப' நட்ெத்திரத்தின உயிர்்கள 
வாழககூடிய ைணடைலத்மதச் சுற்றிவரும் 65 ெந்-
திரன அ்ளவிலாை விணச்பாருட்்களின இயக்கங-
்கள, அப்படி ஒரு ய்காள இருக்கலாம் எனறு ்காட் -
டுகின்றை.

இந்த விணச்பாருட்்கள ஒவசவானறுககும் 
இமடையய இருககும் தூரம் ைா்றாைல் இருககி்றது. 
அப்படியாைால் அமவ தங்களின அருகில் இருக-
கும் ய்காளின ஈர்பபு விமெயின தாக்கத்துககு 
உள்ளாகியுள்ளை எனறு அறிய முடிகி்றது.

"எங்கள குழுவுககு இது அதிர்ச்சியா்க இருந்-
தது. "இயக்கம் மி்கவும் துல்லியைா்க இருந்தது. 
நீங்கள இத்தம்கய விஷயங்கம்ள உருவாக்க 
முடியாது," எனறு ய்பராசிரியர் ஃ்பரிஹி கூறுகி-
்றார்.

உயிர்்கள வாழககூடிய ைணடைலம் என்பது, ஒரு 
நட்ெத்திரத்தில் இருந்து குறிபபிட்டை சதாமலவில் 
அமைந்துள்ள ்பகுதியாகும். இப்பகுதியில் 
அமைந்துள்ள ய்காள்கள திரவ நீர் இருக்க 
வாயபபுள்ள சூழமலக ச்காணடிருககும். எையவ, 
உயிர்்கள வாழ இது உதவும். இது ச்பரும்்பாலும் 
"ய்கால்டிலாகஸ் ைணடைலம்" ("Goldilocks zone") 
எனறு குறிபபிடைப்படுகி்றது.

நட்ெத்திரத்திற்கு மி்கவும் அருகில் ஒரு ய்காள 
இருந்தால் அது மி்கவும் சூடைா்க இருககும். அதி்க 
தூரத்தில் இருந்தால் அந்தக ய்காள மி்கவும் 
குளிர்ச்சியா்க இருககும். அயதெையம் இந்த ைண -
டைலத்தில் இருககும் தட்்பசவப்ப நிமல, உயிர்்கள 
வாழ "மி்கச் ெரியா்க" இருககும்.

"ஓயிட் டைார்ஃப" விணமீன்கம்ளச் சுற்றியுள்ள 
ய்காள்களின யநரடி ஆதாரங்கம்ள வானியலா -
்ளர்்கள தீவிரைா்கத் யதடுவதற்கு இந்தக ்கணிபபு-
்கள ஒரு தூணடுதலா்க செயல்்படை யவணடும்.

117 ஒளி ஆண்டுகள் த�ொலைவில் 
உயிரகள் வொழத் �குதியொன ஒரு ககொள்

அய�ோத்தியில் பிரதிஸ்டை 
செய�ப்படைவுள்ள இரோமர் ்போதம் 
இலங்கைக்கு சகைோண்டுவரப்படடைது

உலக மகளிர தினத்தை முன்னிட்டு
சைகாதை்னப் பெணகளுககு விருது

ெோதிககும்  ச்பண்கம்ளக ச்காணடைாடை 
யவணடும் என்ற உயரிய யநாககில் 

உல்க ை்களிர் திைத்மத  முனனிட்டு ெர்வயதெ 
அ்ளவில் ்பல்தும்ற்களில் ொதிககும் ச்பண-
்கம்ளத் யதர்வு செயது  ொதமைப ச்பண 
என்ற விருது வழஙகி ச்க்ளரவப்படுத்தி வரு-
கி்றது தமிழ்நாடு  திருச்சிமயத் தமலமையி -
டைைா்கக ச்காணடு இயஙகிவரும் நந்தவைம் 
்பவுணயடைென ்கடைந்த  ஆறு ஆணடு்க்ளா்க 
இந்த விருது வழங்கப்பட்டு வருகி்றது

2022  ஆம் ஆணடுக்காை விருது வழங-
கும் விழா ைார்ச் 12 ஆம் தி்கதி செனமையில்  

விைய ்பார்க உ்ணவ்கத்தில் நமடைச்பறுவதற்-
்காை ஏற்்பாடு்கள நடைந்துவருகி்றது

இவவிழாவில்  தமிழ்கம் ைட்டுைல்லாைல் 
ச்பங்களூர், மைதரா்பாத், ையலசியா, ்கைடைா, 

ைற்றும்  இலஙம்க ய்பான்ற நாடு்களில் 
ொதித்து வரும் ச்பண்கம்ள யதர்வு 
செயது விருது  வழங்கப்படுகி்றது

விருது வழஙகும் சி்றபபு  விருந்தி -
ைர்்க்ளா்க இலஙம்க இலககியப புரவ -
லர் ைாசிம் உைர், ெ ்கைடைா உதயன 
வார  இதழ் பிரதை  ஆசிரியர் ஆர்.
என.யலாய்கந்திரலிங்கம், ்காவல்தும்ற 
உதவி ஆயவா்ளர்  எஸ்.ராைா ஆகியயார் 

்கலந்துச்காள்ள இருப்பதா்க நந்தவைம் ்பவுண-
யடைென தமலவர்  நந்தவைம் ெந்திரயெ்கரன 
சதரிவித்துள்ளார்.

ைாத்தம்ள அருளமிகு ஸ்ரீ முத்துைாரியம்ைன யதவஸ்தாைத்தின (2022) ைாசிை்க ைய்காற்வெ ்பஞ்ெரத ்பவனிமய முனனிட்டு நமடைச்பற்்ற நூல் ்பமடையல் மவ்ப -
வத்தில் ்கலாபூஷ்ணம் ைாத்தம்ள ச்ப.வடியவலன எழுதிய “யதர்த்திருவிழா” எனனும் நூல் மூலஸ்தாைத்தில் அம்்பாளின  திருப்பாதக்கைலங்களில்  ெைர்பபித்து 
அர்ச்சித்து சவளியிடும் நி்கழ்வு 2022.02.15 செவவாயககிழமை ைாமல 5.00 ைணிககு இடைம்ச்பற்்றது. இவவிழா அ்றங்காவல் ெம்பத்தமலவர் விகயைஸ்வரர் 
ெர்வாைந்தா தமலமையில் நமடைச்பற்்றது. இந்நி்கழ்வினய்பாது உ்பதமலவர் முத்துககிருஷ்ணன செட்டியார், செயலா்ளர் செ.சையராஜ், உ்பசெயலா்ளர் ஆைந்த-
குைார், ச்பாரு்ளா்ளர் ச்ப.ையைா்கரன, நிர்வா்க ெம்ப உறுபபிைர் ்கை்கரட்ைம், யதெ்பந்து சு.புணணியசீலன, ெமூ்க யெமவயா்ளர் நதியாஸ் இராயைந்திரன, ஆலய 
நிர்வா்க ெம்பத்தமலவர் அ.ைலரன்பன, வாரியச்பால முத்துைாரியம்ைன  ஆலய தமலவர் அ.யைா்கன ஆகியயார் உட்்படை பிரமு்கர்்கள ்கலந்துச்காணடு சி்றபபுப 
பிரதி்கம்ள ச்பற்றுகச்காளவமத ்படைங்களில் ்கா்ணலாம். 
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த�ாழில்நு ட்ப  உலகம் எப்்பாதும் 
மாறிக்தகாண்டே இருப்பதுடேன் த�ாடேர்ந்தும் 
முன்்னே ற்்ற மமடேந்து வருகி்றது. 
இச்தசெயற்்பாடுகமை நாம் அமனேவரும் கணகூடோக 
கா ணகி ்்றாம். மு�லாவது �மலமும்ற wireless 
(க ம்பி யற்்ற) த�ாழில்நுட்பமானேது, நம்மம குரல் 
வழியாக ஒருவருடேன் ஒருவர் இமைத�து. பின்னேர் 
2G (2ஆம் �மலமும்ற) ஆனேது, குறுஞதசெய்திமய 
்செர்ததுக் தகாணடேது. 3G உடேனோனே 
மகயடேக்கதத�ாமல்்பசி அடிப்பமடே கைனிமய 
ஏற்்படுத� வாய்பம்ப ஏற்்படுததியது. 4G வசெதி 
மூலம், நாம் அதிக ்வகதம�ப த்பற்றுளை்�ாடு, 
எமது மகயடேக்கத த�ாமல்்பசிகமை ்பல 
தசெயலிகமைப ்பயன்்படுததி ்வமல தசெய்வ�ற்கும் 
விமையாடுவ�ற்கும் அ�மனே ்மம்்படுததி்னோம். 
�ற்்்பாது அ�ன் அடுத� நிமலமாற்்றம் 5G 
ஆகும். �ற்்்பாதுளை ்வகதம� விடே சுமார் 
100 மடேங்கு அதிகமானே ்வகததில் ்பதிவி்றக்கம் 
தசெய்வ�ற்கானே மமடேதி்றந்� தவளைம் ்்பால்  இது 
வழி்யற்்படுததுவ�ாக நம்்பப்படுகி்றது.

5G என்்பது மகயடேக்கத த�ாமல்்பசி 

வமலயமமபபுகளின் 5ஆவது �மலமும்ற 
என்்பதுடேன், இலங்மகயில் ஒரு திருபபுமுமனேக்கானே 
்பாம�மய ஏற்்படுததியுளைது. 5G அமலக்கற்ம்ற 
(spectrum) குறுகிய அதிர்தவணகமைப 

்பயன்்படுததுகி்றது. இது ்வகததில் 
மாததிரமல்லாது, அ�ன் தி்றன், கும்றந்� 
�ாம�ம், வமலயமமபபின் �ரம் 
ஆகியவற்றில் நாம் எதிர்்பார்க்கின்்ற 
உந்து�மல வழங்குகி்றது. 4G ஐ 
விடே 100 மடேங்கு ்வகததிலானே 
5G ஆனேது, �னிந்பர்கள மற்றும் 
வணிகங்களுக்கு இதுவமர கணடிரா� 
வசெதிகமை ஏற்்படுததி �ருகின்்றது. 
த�ாழில்தும்றகமை மாற்றியமமப்ப�ன் 
மூலமும், அன்்றாடே அனு்பவங்கமை 
்மம்்படுததுவ�ன் மூலமும் 
செமூகததின் முன்்னேற்்றததிற்காக, 
அதிக அமலப்படமடேமய 
இதத�ாழில்நுட்பம் வழங்குவ�ாக 
த�ரிவிக்கப்படுகி்றது. இக்கருத�ானேது 
மிக எளிமமயானே�ாக இருந்� ்்பாதிலும் 
மிகவும் செக்தி வாய்ந்��ாகும். அது 

கம்பியற்்ற இமைபபு மற்றும் தசெயல்தி்றமனே 
மிக உயர் �னித�ன்மமயுடேன் உச்செ அைவில் 
்மம்்படுததுகி்றது. 

தன்னியக்க செயற்பாடு்களை மேலும் 
அதி்கரிக்க வழி வகுககும் 5G சதபாழில்நுட்ம்

இலங்மகயில் �னேக்தகனே ஒரு �னியிடேதம� 
�க்கமவததுளை Demak Lanka (Pvt) Ltd, 
நிறுவனேம் Folory Care (Pvt) Ltd �னியார் 
நிறுவனேததுடேன் கூடடிமைவு உடேன் 
்படிக்மகதயான்ம்ற ஏற்்படுததியுளைது. 
Folory Care �னியார் நிறுவனேததினேர் உலகின் 
�மலசி்றந்� TOTAL Lubricant Engine oil, 
Fork oil, Greage Hydraulic oil ்்பான்்ற செகல 
வமகயானே ஒயில்கமையும் தவளிநாடடிலிருந்து 
இலங்மகக்கு �ருவிதது நாடு முழுவதும் 
விநி்யாகிததுவரும் அங்கீகாரம் த்பற்்ற 
ஏக முகவர் நிறுவனேமாகும். ்மாடடோர் 
மசெக்கிள மு�ல் ்பார ஊர்தி வமரயிலானே செகல 
வாகனேங்களுக்குமானே ்பராமறிபபு ்செமவக்காக 
்பயன்்படுத�ப்படும் TOTAL Lubricant 
எஞசின் ஒயிலானேது உலக �ரம்வாய்ந்� 
சி்றந்� �யாரிப்பாகும். Demak ்மாடடோர் 
மசெக்கிள மற்றும் முச்செக்கர வணடி விற்்பமனே 
மற்றும் விற்்பமனேக்குப பின்னேரானே சி்றந்� 
்செமவயினுுௗடோக வாடிக்மகயாைரின் 

நன்மதிபம்ப தவன்்ற நிறுவனேமானே Demak 
Lanka (Pvt) Ltd, நிறுவனேம், Folory Care 
�னியார் நிறுவனேததுடேன் தசெய்துதகாணடே 
உடேன்்படிக்மகயின் பிரகாரம் ்மாடடோர் 
மசெக்கிள மற்றும் முச்செக்கர வணடிகளுக்கானே 
TOTAL Lubricant எஞசின் ஒயிலிமனே 
விநி்யாகிக்கும் அங்கீகாரததிமனே த்பற்றுக் 
தகாணடுளைது. Demak மற்றும் Folory Care 
நிறுவனேங்களுக்கிமடேயிலானே கூடடிமைவு 
உடேன்்படிக்மகயானேது 2022 February 24 ஆம் 
திகதி வத�மையில் அமமந்துளை Clements 
Restaurants and Banquet இல் இடேம்த்பற்்றது. 
இந்நிகழ்வில் உமரயாற்றிய Demak Lanka (Pvt) 
Ltd, நிறுவனேததின் பிர�ம தசெயற்்பாடடு அதிகாரி 
துஷார த்ப்ரரா வாகனே ்பராமரிபபு ் செமவக்கானே 
உலக �ரம்வாய்ந்� TOTAL Lubricant எஞசின் 
ஒயிலிமனே நாடு முழுவதும் விநி்யாகிததுவரும் 
Folory Care �னியார் நிறுவனேததுடேன் 
கூடடிமைந்து தசெயற்்படுவ�ற்கானே 
உடேன்்படிக்மகயானேது  மகச்சொததிடேப்படடேது. 

Demak Folory Care நிறுவனத்துடன்
கூடடிளைவு உடன்்டிகள்க

gupe;Jiuf;fg;gl;l nyd;];fSf;F 
(fz;tpy;iyfs;) Kd;dzp tfpj;jpLk; 
epWtdkhd Essilor  ,d; ,yq;if 
mYtyfkhd Essilor Lanka, cs;ehl;L 
re;ijf;F ,uz;L mjpetPd nyd;];fshd 
Essilor Essentials kw;Wk; Transitions 
Signature GEN 8 vd;gtw;iw 
mwpKfg;gLj;jpAs;sJ. 

Essilor Essentials MdJ ,t;tu;j;jf 
ehkj;jpd; Gjpa ,ilg;gl;l njuptpidf; 
nfhz;l> midtUf;Fkhd fl;Lg;gbahd 
tpiyapy; ehshe;j ghtidf;F 
cfe;jjhf fhzg;gLfpd;wJ. Essilor 
Essentials, xUtuJ jdpg;gl;l tho;f;if 
Kiwf;;Nfw;g njupT nra;J nfhs;s> 
Everyday kw;Wk; Active Mfpa ,U 
NtWgl;l tiffspy; fpilf;fg;ngWfpd;wd. 

fhg;Gupkk; ngw;w Full Back Surface 
(FBS) progressive nyd;];fs; mzpe;jpl 
trjpahditAk; vspikahditAk; 
MFk;. Essilor Essentials njupTfs; Crizal 
G+rg;gl;litahf fhzg;gLfpd;wd. ,J 
fPwy;fs;> J}R> mr;RgLjy;> ePu; kw;Wk; 
gpujpgypg;Gf;fs; Mfpatw;wpypUe;J 
ghJfhg;G toq;Ffpd;wJ. ,e;j 
nyd;];fs; gpujpgypf;Fk; gpd; Nkw;Gu 
UV ,idAk; jLf;fpwJ. NkYk; 
,j;njupTfs; rpwg;G Nkk;gLj;jg;gl;l 
,ilj;njhiyT kz;lyj;ijf; 
nfhz;l Essilor Essentials Accord 
,idAk;> kpUJthd> eLepiyahd 
tbtikg;Gld; ,yFthf mzpaf;$ba 
Essilor Essentials Assent ,idAk; 
nfhz;Ls;sJ.

Transitions Signature GEN 8 nyd;];fis 
mwpKfg;gLj;Jk; Essilor Lanka

்பாரம்்பரிய மும்றமமயிலிருந்து ்செ�னே விவசொய 
மும்றக்கு தவற்றிகரமாக மாறிக் தகாளவ�ற்கு 
விஞஞானே ரீதியாக மற்றும் பிர்யாக ரீதியாக 
தீர்வுகமை த்பற்றுக் தகாடுக்கும் த�ாடேர்ச்சியானே 
முயற்சிகளின் மற்றுதமாரு அங்கமாக, ஏ. 
்பவர் அன்ட கம்்பனி (பிமரவட) லிமிதடேட 
நிறுவனேததினோல், சுவிடசெர்லாந்ம�ச் ்செர்ந்� ்செ�னே 
விவசொய நிபுைர்கள அணியினேமர மீணடும் 
இலங்மகக்கு அமழதது வந்திருந்�து. ஏற்கனே்வ 
இந்� நிபுைர்கள இலங்மகக்கு விஜயம் தசெய்திருந்� 
நிமலயில், த்பபரவரி மா�ததின் முற்்பகுதியில் 
இவர்கமை மீணடும் அமழததுவருவ�ற்கானே 
நடேவடிக்மககமை ்பவர் ்மற்தகாணடிருந்�து.

இந்� அணியில் School of Agricultural, Forest 
and Food Sciences (HAFL)இன் இயற்மக வைங்கள 
முகாமமததுவ ் ்பராசிரியர். கிறிஸ்டோஃப ஸடுடேர், 
Plant Pathology and Soil Quality த�ாடேர்்பானே 

சி்ரஷடே விஞஞானி கலாநிதி. 
ஜாக்ஸ ஜி ஃபுக்ஸ மற்றும் 
Research Institute of Organic 
Agriculture (FiBL) இன் 
சி்ரஷடே ஆ்லாசெகர் ்்பால் 
வன் தடேன் ்்பர்க் ஆகி்யார் 
அடேங்கியிருந்�னேர்.

இந்� இரணடோம் கடடே 
விஜயததின் ்்பாது, கடேந்� 
ஆணடு ஆகஸட மா�ம் 10 
நாடகள விஜயதமான்ம்ற 
்மற்தகாணடிருந்� ்்பாது 
முன்தனேடுததிருந்� ்பரந்�ைவு 
்பங்காைர்களுடேனோனே ஆரம்்ப 
கடடே செந்திபபுகளுடேனோனே, ஆழமானே ்பகுப்பாய்வுகள 
மற்றும் மதிபபீடுகமைத த�ாடேர்ந்து,்பரிபூரை 
ஆய்தவான்று ்மற்தகாளைப்படடிருந்�து. 

ஆரம்்ப கணடேறி�ல்களின் பிரகாரம் �ந்தி்ரா்பாய 
ரீதியில் இனேங்காைப்படடே ்பகுதிகள த�ாடேர்பில் 
்மலும் ஆய்வுகமை முன்தனேடுப்பது இம்மும்ற 
விஜயததின் ்நாக்கமாக அமமந்திருந்�து.

தேசத்தின் தசேன உரப் பயன்பபாடு 
முயற்சிகளுக்கு ஆேரவளிக்கும் பவர் 

குடும்்பததுடேன் ஒரு நல்லதிமரப்படேதம� இரவில் 
்பார்ப்ப�ாக இருந்�ா்லா அல்லது உற்சொகமானே 
ஒரு ்்பாடடிமய கணடு இரசிப்ப�ாக இருந்�ா்லா 
எதுவாக இருந்�ாலும் Samsung Big TVகள உங்களுக்கு 
மிகச்சி்றந்�்பார்மவ அனு்பவதம�த �ருகி்றது.

55-inch மற்றும் அ�ற்கு ்மற்்படடே QLED 8K TVகள, 
QLED TVகள மற்றும் UHD TVகள என்்பனே உங்களுக்கு 
இமையற்்ற ்பார்மவ அனு்பவதம�க் தகாடுக்கும் நல்ல 
த்பாழுது்்பாக்கு ்�ாழனோக மடடுமல்லாமல் உங்கள 
வீடடிற்கு ஆடேம்்பரமானே ்�ாற்்றதம�யும் தகாடுக்கும். 
ஆனோhல் இமவ சொ�ாரை த�ாமலக்காடசிகமை 
விடேஅதிகதம� அர்த�ப்படுததுகின்்றனே.

இமவ த�ாமலக்காடசி உலகில் game-changers 
எனேஅமழக்கப்படுகி்றது. QLED 8K TVகள Infinity 
Screen, Adaptive picture, Active voice Amplifier, 
Q-Symphony மற்றும் Object Tracking sound+ ்்பான்்ற 
அற்பு�மானே சி்றபபுஅம்செங்களுடேன் வருகி்றது.்மலும்  
Real 8K Resolution, 8K AI Upscaling, Quantum processor 
8K மற்றும் Quantum HDR ஆகியவற்றுடேன் வருவ�ால் 
சி்றந்� 8K அனு்பவதம� உருவாக்குகி்றது.மற்றும் 
Samsung 8K QLED TVகள 33 million pixelகளுடேன் 
வருகின்்றனே. அ�ன் கூர்மமயானே த�ளிவுததி்றன் 
நுகர்்வாமர காடசிகளில் ழூழ்கடிக்கி்றது. 

முந்ம�ய QLED 8K model உடேன் ஒபபிடும்்்பாது 

கும்றந்� bezel எணணிக்மகமய infinity screen  
தகாணடுளைது.

Samsung QLED TV Quantum Dot த�ாழில்நுட்பததில் 
இயக்கப்படுவ�ால் இது பிரகாசெமானே ஆழமானே 
வணைங்களுடேன் சி்றந்� ்பார்மவ அனு்பவதம� 
வழங்குகி்றது.Object Tracking Sound (OTS) மற்றும் 
Active Voice Amplifier (AVA) ஆகியவற்றுடேன் 
வருவ�ால் ஒரு நிகழ்ச்சிமயப ்பார்க்கும்்்பாது 
சினிமா அனு்பவதம� ்்பான்்ற ஒலித�ரதம� 
வழங்குகி்றது. இவ் TVகள வீடடுஉடபு்றங்ககுளுடேன் 
�மடேயின்றி ஒன்றிமைக்கும் வமகயில் அழகாக 
வடிவமமக்கப்படடுளைது.

 SMSUNG Big TVs: சாதாரண ததாலைக்ாட்சி்லைவிட ஏன் சிறநதது?

இலங்மகயின் முன்னேணி காகி�ாதிகள 
மற்றும் ்பயிலல் சொ�னே வர்த�க 
நாமமானே அடலஸ, �னேது வருடோந்� 
ரிதீ விஹாமர நன்தகாமடேத திடடேதம� 
முன்தனேடுததிருந்�து. த�ாடேர்ச்சியானே 
19ஆவது வருடேமாகவும் சுமார் 2300 
கும்றந்� வசெதிகள ்பமடேத� சிறுவர்களுக்கு 
உ�வும் வமகயில் இந்�த திடடேம் 
முன்தனேடுக்கப்படடிருந்�து. அடலஸ 
சிபசெவி நிகழ்ச்சித திடடேததினூடோக 
முன் த னே டு க் க ப ்ப ட டி ருந் � து டேன் , 
ரிதீ கம, ரிதீ விஹாமரமயச் ்செர்ந்� 
செங்மகக்குரிய திப்படடு்வ புத�ரக்கி� 
்�ரரின் ்மற்்பார்மவயின் கீழ் 
நன்தகாமடே வழங்கல் இடேம்த்பற்்றது. 
இந்� ஆணடு நன்தகாமடே வழங்கும் 
நிகழ்வின் ்்பாது 100 மாைவ த்புௗத� 
பிக்குகளுக்கும் அடலஸ தகாபபிகள 
வழங்கப்படடிருந்�னே.

இந்� நிகழ்ச்சித திடடேம் த�ாடேர்பில் 
செங்மகக்குரிய திப்படடு்வ புத�ரக்கி� 
்�ரர் கருததுத த�ரிவிக்மகயில், “அடலஸ 
மற்றும் ரிதீ விஹாமர நீணடே காலமாக 
்்பணி வரும் ்பங்காணமமயினூடோக, 
கடேந்� 18 வருடே காலப்பகுதியில் 
ஆயிரக் கைக்கானே சிறுவர்களுக்கு 
�மது கல்விமயத த�ாடேர உ�வியாக 
அமமந்திருந்�து. த்பற்்்றார்கள 
மற்றும் சிறுவர்கள தநருக்கடிக்கு 
முகங்தகாடுததுளை இந்�க் காலகடடேததில் 

அடலஸ முன்தனேடுததுளை இந்�த 
திடடேம் த�ாடேர்பில் அடலஸுக்கு நன்றி 
த�ரிவிக்கின்்்றன்.” என்்றார்.

சிறுவர்களின் நலன்புரிச் 
தசெயற்்பாடுகளுக்கு �ன்மனே 
அர்ப்பணிததுளை அடலஸ சிபசெவி 
புலமமப்பரிசில் நிகழ்ச்சித திடடேம், 
நன்னேடேதம� மற்றும் சிறுவர் ்பராமரிபபு 
்செமவகள திமைக்கைததுடேன் இமைந்து, 
இலங்மக முழுவதிலும் காைப்படும் 
கும்றந்� வசெதிகள ்பமடேத� சிறுவர்கள 
மததியில் நிவாரைதம� ஏற்்படுத�வும் 
வருடோந்�ம் ்பாடேசொமலகளிலிருந்து 
இமடேவிலகும் 22,000க்கும் அதிகமானே 

சிறுவர்கள ்பற்றிய விழிபபுைர்மவ 
ஏற்்படுததும் வமகயிலும் 
ஆரம்பிக்கப்படடிருந்�து. ்மலும், 
நாடு முழுவம�யும் ்செர்ந்� பின்�ங்கிய 
செமூகங்களிலுளை மாைவர்களுக்கு 
்பாடேசொமல உ்பகரைங்கள மற்றும் புத�க 
அன்்பளிபபுகமை ்மற்தகாளவதுடேன், 
செமமானே ்பயிலல் வாய்பபுகமை ஏற்்படுததிக் 
தகாடுக்கும் ்நாக்குடேன் ்பாடேசொமல 
உடகடடேமமபபு அபிவிருததிகமையும் 
்மற்தகாளை வலுவூடடுகின்்றது. கடேந்� 
ஆணடில் மாததிரம் அடலஸினோல் 14,400 
க்கும் அதிகமானே சிறுவர்களுக்கு �மது 
கல்விமயத த�ாடேர்வ�ற்கானே ஆ�ரவு 
வழங்கப்படடிருந்�து.

குளைநத வெதி்கள் ச்கபாணட சிறுவர்களுககு நிளைநத 
மெளவளய வழங்கும் அட்லஸ் சிபெவி

இலங்மகயில் Toyota வாகனேங்கள 
மற்றும் உதிரிப ்பாகங்களுக்கானே 
பிரததி்யக விற்்பமனேயாைரும் 
விநி்யாகஸ�ருமானே Toyota 
Lanka (Pvt) Ltd, ஜப்பானின் 
Toyota Tsusho Corporation (TTC) 
இனேது முழுமமயானே துமை 
நிறுவனேமாகும்.  Toyota Lanka 
�னேது அமனேதது ்செமவகமையும் 
ஒ்ர கூமரயின் கீழ் வழங்கும் 
்நாக்கில், இலங்மகயின் புரா�னே 
நகரமானே அநுரா�புரததிலுளை �னேது 
்செமவ நிமலயதம� அணமமயில் 
இடேமாற்றியுளைது. ்வகமாக 
வைர்ச்சியுற்று வரும் இலங்மகயின் 
வடே மததிய மாகாைததில் அ�ன் 
இருபம்ப விரிவு்படுததும் வமகயில், 
Toyota Lanka நிறுவனேததின் �மலவர் 
Sachio Yotsukura இந்நவீனே புதிய 
கிமைமய தி்றந்து மவத�ார். Toyota 
Lanka வின் முகாமமததுவப 
்பணிப்பாைரும் பிர�ானே நிம்ற்வற்று 
அதிகாரியுமானே ம்னோகர 
அதது்காரை உளளிடடே Toyota Lanka 
வின் அதிகாரிகளும் இந்நிகழ்வில் 
கலந்துதகாணடிருந்�னேர்.

Toyota Lanka ஆனேது, அ�ன் 
ஜப்பானிய பிர�ானே மற்றும் �ாய் 
நிறுவனேமானே Toyota குழுமததிற்கு 

முற்றுமுழு�ாக (100%) தசொந்�மானே, 
இலங்மகயின் ஒ்ரதயாரு வாகனே 
நிறுவனேமாகும். உலகைாவிய 
ஆ�ரமவக் தகாணடே ஜப்பானின் Toyota 
Lanka உலகைாவிய நிறுவனேமானேது, 
நாடடுக்கும், செமூகததிற்கும், 
த்பருநிறுவனேங்களுக்கும், அ�ன் 
வாடிக்மகயாைர்களுக்கும் அ�ன் 
்பங்களிபம்ப வழங்கி வருகி்றது.

இததி்றபபு விழா குறிதது Toyota 
Lanka நிறுவனேததின் �மலவர் Sachio 
Yotsukura கருதது த�ரிவிக்மகயில், 
“Toyota Lanka ்பல �சொப�ங்கைாக 
இலங்மகயில் வாகனேத தும்றயில் 
நம்்பகமானே த்பயராக இருந்து 
வருகி்றது. அததுடேன் எமது 

மதிபபுமிக்க வாடிக்மகயாைர்களுக்கு 
சி்றந்� மற்றும் வசெதியானே ்செமவமய 
வழங்குவ�ற்காக நாம் த�ாடேர்ந்தும் 
முயற்சிதது வருகின்்்றாம். எமது 
அமனேதது வாடிக்மகயாைர்களுடேனும் 
தநருக்கமாகவும் இலகுவாகவும் 
அணுகக்கூடிய�ாகவும் நாம் இருக்க 
்வணடும் என்்பதில் உறுதியாக 
உள்ைாம். வத�மையில் உளை Toyota 
Lanka �மலமமயகததில் நீங்கள 
த்பற்றுக் தகாணடே அ்� �ரம் மற்றும் 
்செமவமய, எமது புதிய �ைததிலும் 
எமது வாடிக்மகயாைர்களுக்கு 
வழங்கவுள்ைாம் என்்பம� 
மகிழ்ச்சியுடேன் த�ரிவிததுக் 
தகாளகி்்றாம்." என்்றார். 

Toyota Lanka வின் அநுரபாதபுர நிள்லயத்தில் 
அளனத்து மெளவ்களும் ஒமர கூளரயின் கீழ் 

சிறுவர் ்பாதுகாபபு ஒன்றிமைவு (CPA) உடேன் 
சிறுவர்களுக்கு எதிரானே வன்மும்ற நிறுததும் 
நிதியம் (SCC) இமைந்து, சிறுவர்களுக்கு 
எதிரானே வன்மும்றகமை முடிவுக்கு 
தகாணடுவரும் ்நாக்கில் ்�சிய திடடேமாக # 
#NOගුටි என்்பம� அறிமுகம் தசெய்துளைது.

கடேந்� 21 ஆம் திகதி நமடேத்பற்்ற 
இந்நிகழ்வின்்்பாது இலங்மகயில் 
மு�ன்மும்றயாக சிறுவர் ்பாதுகாபபு நலன்புரி 
தூதுவர்கள நியமனேமும் இடேம்த்பற்்றமம 
குறிபபிடேத�க்கது.

புகழ்த்பற்்ற ்பாடேகி உமாரா சிங்ஹவன்செ 
மற்றும் 'Voice 2021' தவற்றியாைர் ஹரித 
விஜயரடனே மற்றும் ஆதிதயா தவலிவத� 
ஆகி்யார் இந்நிகழ்வின்்்பாது வி்செடே 

்பாடேல் ஒன்ம்றயும் அறிமுகம் 
தசெய்திருந்�னேர். சிறுவர் துன்புறுத�லுக்கு 
ஆைாகியவர்களின் துன்்பங்களின் மீது 
மக்களின் கவனேதம� ஈர்க்கும் வமகயில் 
இப்பாடேல் அமமந்துளைது.

இந்� அறிமுக நிகழ்வில் சிறுவர்களுக்கு 
எதிரானே வன்மும்ற நிறுததும் நிதியம் 
(SCC) இமை ஸ�ா்பக �விசொைரும் 
சிறுவர் ்பாதுகாபபு ஒன்றிமைவு (CPA) 
இன் இமைக் குழுத �மலவருமானே 
மவததியர். துஷ விக்ரமநாயக்க கருததுத 
த�ரிவிக்மகயில், “இலங்மக செமூகததில் 
அரி�ைவில் ்்பசெப்படும் விடேயமாக சிறுவர் 
துன்புறுத�ல் என்்பது அமமந்துளைது. 
30 வருடேங்களுக்கு முன்னேர் சிறுவர் 

உரிமமகளுக்கானே ஐக்கிய நாடுகள மாநாடடில், 
இலங்மக இ�ற்கு உறுதியளிததிருந்� 
்்பாதிலும், காலப்்பாக்கில் இவ்விடேயம் 
த�ாடேர்பில் எவ்வி�மானே முன்்னேற்்றமும் 
எய்�ப்படேவில்மல.

சிறுவர்ளுகத்திரான வன்முலறலை தடுககும் ந�ாககில் #NO ගුටි அறிமு்ம்
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உங்கள்  ராசிநாதன் செவ்ாய் மாசி 14ம் தி்கதிம்கர 
ராசியில் உச்ெம் செறு்தால்  மிகுநத ய�ா்கம் ்ரப் -
யொகிறது. உடல் நலம் சீராகும். இருப்பினும் அஙகுள்்ள  
ெனிய�ாடு செவ்ாய் யெர்்து சில தாக்்கதமதயும் ஏற்-
ெடுததலாம். எனய் முடிநத  அ்ளவு ்க்னதயதாடு 
செ�ற்ெடுங்கள். சதாழில் ெஙகுதாரர்்க்ளால் சதால்மல 
உண்டு. புதி�  ஒப்ெநதங்கள் ்நதால் அமத ஏற்றுக் -
ச்காள்்ள இ�லாத நிமல உரு்ாகும். மதரி�மும்  தன்-
னம்பிக்ம்கயும் யதம்ப்ெடும் யநரம் இது.

உங்கள்  ராசிநாதன் செவ்ாய் மாசி 14ம் யததி 
ம்கர ராசியில் உச்ெம் செறு்தால் அ்ர்  அஙகுள்்ள 
ெனிய�ாடு யெர்்து அவ்்ளவு நல்லதல்ல. என்றா -
லும் ஒரு சில  பிரச்சிமன்கள் உரு்ாகி அதில் ச்ற் -
றி�மட�வும் செய்யும். குறிப்ொ்க  விர�ாதிெதி�ா்க 
செவ்ாய் வி்ளஙகு்தால் விர�ங்கள் கூடும். எனய் 
இது யொன்ற  ்காலங்களில் சுெவிர�ங்கள் யமற்ச்காள் -
்து நல்லது. ்ாழக்ம்கத துமையின் ய்மல்ாய்ப் -
புக்  ்கருதி எடுதத மு�ற்சியில் ச்ற்றி கிமடக்கும்.

உங்கள்  ராசி நாதன் செவ்ாய் மாசி 14ம் தி்கதி ம்கர 
ராசியில் உச்ெம் செறு்தால் உங்கள்  ராசிக்கு அஷடமத-
தில் செவ்ாய் ெஞெரிப்ெயதாடு அஙகுள்்ள ெனிய�ாடு 
இமை்தால்  மி்கவும் ்க்னதயதாடு செ�ற்ெடய்ண்-
டி� யநரம் இது. குடும்ெததில் ஒரு்ர் மாற்றி  ஒரு் -
ருக்கு உடல்நல குமறொடு ஏற்ெடும். ்ா்கனங்களில் 
செல்லும்யொது ்க்னம் யதம்.  புதி� ்ா்கனங்கள் 
்ாங்க மு�ற்சிப்பீர்்கள். மதரி�மும் தன்னம்பிக்ம்கயும்  
குமறயும். உடன்பிறப்புக்்களின் ஒததுமழப்பு கிமடத-
தாலும் சில ்காரி�ங்கம்ள  முடிக்்க இ�லாது.

உங்கள்  ராசி நாதன் செவ்ாய் மாசி 14ம் தி்கதி ம்கர 
ராசியில் உச்ெம் செறு்தால் ெலம்  செற்ற கிர்கமான 
செவ்ாய் ம்கரததில் உள்்ள ெனிய�ாடு யெர்நது உங்கள் 
ராசிம�  ொர்ப்ெதால் மிகுநத ்க்னம் யதம். எவ் -

்ளவுதான் விழிப்புைர்ச்சிய�ாடு  செ�ற்ெடடாலும் 
நடப்ெமத தவிர்க்்க இ�லாது. அண்மட அ�லாருடன் 
ெச்ெரவு்கள்  அதி்கரிக்கும். உததிய�ா்கததில் வீண்ெழி 
விழலாம். ச்ளிநாடடு அமழப்புக்்கம்ள  நம்பி யொ்க -
ய்ண்டாம்.

உங்கள்  ராசி நாதன் செவ்ாய் மாசி 14ம் தி்கதி ம்கர 
ராசியில் உச்ெம் செறு்தால் உங்கள்  ராசிக்கு ய�ா்கம் 
செய்யும் கிர்கமான செவ்ாய் உச்ெம் செறு்தால் 
நல்ல  ெநதர்ப்ெங்கள் யதடி்ரும். குறிப்ொ்க சதாழில் 
்்ளம் மி்கச்சிறப்ொ்க இருக்கும்.   செல்்நதர்்களும் 
நண்ெர்்களும் யொடடி யொடடுச்காண்டு உதவு்ர். 
சென்ற மாதததில்  செய்த மு�ற்சி்கள் ெலன் அளிக்்கா -
மல் யொயிருநதால் அம் இப்யொது துரிதமா்க  நமட -
செறும். இட விற்ெமன�ால் தன லாெம் உண்டு. உததி-
ய�ா்கததில் ெதவி உ�ர்வு  ்நத யெரும். 

உங்கள்  ராசி நாதன் செவ்ாய் மாசி 14ம் தி்கதி ம்கர 
ராசியில் உச்ெம் செறு்தால் உங்கள்  ராசிக்கு 3 8 ஆகி� 
இடங்களுக்கு அதிெதி�ான செவ்ாய் 5 ஆம் இடததில்  
ெஞெரிக்கும்சொழுது ெய்காதர ் ழியில் சில நன்மம்கள் 
கிமடக்கும். உடன்  பிறநத்ர்்களின் இல்லதது சுெ்காரி-
�ங்கம்ள முன்னின்று நடததுவீர்்கள். புதி�  சொததுக்-
்கம்ள ்ாஙகும் மு�ற்சியில் ஆர்்ம் ்காடடுவீர்்கள். 
கிமடக்கும்  ெநதர்ப்ெங்கம்ள நழு் விடாதீர்்கள்.  உத -
திய�ா்கததில் நீங்கள் ய்கடட ெலும்க்கள்  இப்யொது 
கிமடக்்கலாம். 

உங்கள்  ராசி நாதன் செவ்ாய் மாசி 14ம் தி்கதி ம்கர 
ராசியில் உச்ெம் செறு்தால் உங்கள்  ராசிக்கு 2, 7 ஆகி� 
இடங்களுக்கு அதிெதி�ான செவ்ாய் உச்ெம் செறும் 
இநத  யநரம் நற்ெலன்்கள் கிமடக்கும். அர்ததாஷடம 
ெனிய�ாடு செவ்ாய் இமை்தால்  குடும்ெ பிரச்-
சிமன தமலதூக்கும். எமதயும் ெமாளிக்கும் ஆற்றல் 
உங்களுக்கு  உண்டு. என்றாலும் மன ெ�மும் அடிக்்கடி 
்நது யொகும். செலவு இருமடங்காகும் ்்ளர்ச்சிப்ொ -
மதயில் த்ளர்ச்சி ஏற்ெடாமல் இருக்்க இக்்காலததில் 
்ழிொடு்கம்ள  யமற்ச்காள்ளுங்கள்.

உங்கள்  ராசி நாதன் செவ்ாய் மாசி 14ம் தி்கதி ம்கர 
ராசியில் உச்ெம் செறு்தால் உங்கள்  ராசி நாதன் உச்ெம் 
செறும் இநத யநரம் ஒரு சொன்னான யநரமாகும். 
சதாழில்  ்்ளர்ச்சியும் சொரு்ளாதாரததில் உ�ர்வும் 
்நது யெரும். நிமனததமத நிமனதத  யநரததில் செய்-
வீர்்கள். வீடு ்கடடும் ய�ா்கம் அல்லது வீடு ்ாஙகும் 
ய�ா்கம்  உண்டு. அரசி�ல் மற்றும் சொதுநலததில் 
இருப்ெ்ர்்களுக்கு தமலமமப் சொறுப்புக்்கள்  தானா்க 
்ரலாம்.

உங்கள்  ராசி நாதன் செவ்ாய் மாசி 14ம் தி்கதி ம்கர 
ராசியில் உச்ெம் செறு்தால் உங்கள்  ராசிக்கு ெஞெம 
விர�ாதிெதி�ான செவ்ாய் ்லிமம�மட்தால் இக்-
்காலததில்  விர�ங்கள் கூடும். வீடு ்ாஙகு்து இடம் 

்ாஙகு்து ்கடடி� வீடமட ெழுது  ொர்ப்ெது யொன் -
ற்ற்றில் ்க்னம் செலுதத ய்ண்டி� யநரம் இது. 
யமலும்  பிள்ம்ள்களின் ்கல்�ாைம் யொன்ற சுெ நி்கழ-
வு்கள் நமடசெறும். ய்மல்ாய்ப்பு  கிமடக்்காத பிள் -
ம்ள்களுக்கு ய்மல்ாய்ப்பு கிமடக்கும்.

உங்கள்  ராசிநாதன் செவ்ாய் மாசி 14ம் தி்கதி 
ம்கர ராசியில் உச்ெம் செறு்தால்  லாொதிெதி உச்ெம் 
செறும் இநத யநரம் ெரிநது கிடக்கும் சொரு்ளாதாரம் 
ெ்கஐ  நிமலக்கு ்ரும். ஆயினும் இஙகுள்்ள ெனிய�ாடு 
செவ்ாய் இமை்து அவ்்ளவு  நல்லதல்ல. ஆயராக்-
கி� சதால்மல்கள் அதி்கரிக்்கலாம். குறிப்ொ்க எலும்பு 
நரம்பு  ெம்ெநதப்ெடட ்ம்கயில் ஏயதனும் சதால் -
மல்கள் ஏற்ெடலாம். ்ா்கனங்களில்  செல்லும்யொது 
்க்னம் யதம்.

உங்கள்  ராசி நாதன் செவ்ாய் மாசி 14ம் தி்கதி ம்கர 
ராசியில் உச்ெம் செறு்தால் உங்கள்  ராசிக்்க 3, 10 
ஆகி� இடங்களுக்கு அதிெதி�ான செவ்ாய் உச்ெம் 
செறும்யொது  சதாழில்்்ளம் சிறப்ொ்க இருக்கும். 
குறுக்கீடு ெக்தி்கள் அ்கலும். உடன்  பிறநத்ர்்க்ளால் 
நன்மம்கள் உண்டு. உடன் பிறப்புக்்களின் இல்லத-
தில் நமடசெறும்  திருமைவிழாக்்கம்ள முன்னின்று 
நடாததி ம்ப்பீர்்கள். ்ழக்கு்கள் ொத்கமா்க  முடியும். 
்ருங்காலதமத ெற்றி� ெ�ம் அ்கலும். மதரி�மும் 
தன்னம்பிக்ம்கயும்  கூடும். ெஞொ�ததுக்்கள் ொத்கமா்க 
முடியும்.

உங்கள்  ராசி நாதன் செவ்ாய் மாசி 14ம் தி்கதி 
ம்கர ராசியில் உச்ெம் செறு்தால் உங்கள்  ராசிக்கு 
2, 9 ஆகி� இடங்களுக்கு அதிெதி�ான செவ்ாய் 
உச்ெம் செறு்து  ய�ா்கம்தான். நிமனததது நிமற -
ய்றக்கூடி� அமமப்பு உண்டு. நீைடநாள் யநாய் 
அ்கலும்.  புனித ெ�ைங்கள் அதி்கரிக்கும்.  சு� -
சதாழில் சதாடஙகும் மு�ற்சியில் ஆர்்ம் ்காட -
டு்ர். உததிய�ா்க மாற்றங்கள்  விரும்பும் விதததில் 
அமமயும்.
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 மேஷம்  

மு.நித்தியானந்தன்   ...?
லண்டன்

இலஙம்கப் ெததிரிம்க�ாசிரி�ர்்க-
ளில் ஐம்ெது ஆண்டு்கால ெததிரி-
ம்கப் ெணியில் தன்னி்கரற்ற தனி-
நா�்கமா்கத தி்கழநத்ர் அமரர் 

எஸ்.டி.சி்நா�்கம் ஆ்ார்.
ஆஙகிலப் ெததிரி்காசிரி�ரா்க ஐம்ெது ஆண்-

டு்கால ்ரலாற்மறக்ச்காண்டிருநத எஸ்.சி் -
நா�்கம் Saturday Review, Hotspring ஆகி� 
ெததிரிம்க்களுக்கூடா்கவும்  The pen and the 
gun,  Sri Lanka: Witness to History(2005) 
என்ற நூல்்களுக்கூடா்கவும் நன்கு அறி�ப்-
ெடட்யர. ஆயினும் சி்நா�்கம் என்றதும் 
எஸ்.டி.சி்நா�்கதமதய� செரும்ொலா -
யனார் நிமனவில் ச்காண்டிருநதனர். லண்ட -
னில் மி்கப்ெல ெநதர்ப்ெங்களில் இ்ர்்கள் 
இரு்ரும் ச்வய்று ெததிராதிெர்்கள் 
என்று நான் வி்ளக்்க யநர்நதிருக்கிறது.

இலஙம்கப் ெததிராதிெர்்களில் அமரர் 
எஸ்.டி.சி்நா�்கம் ம தனி நடெததிரமா்கச் 
சுடர்விடுகிறார். 'சுதநதிரன்' ெததிரிம்கயில் 
ெததிரா திெரா்க அ்ர் ஆற்றி� ெணிக்கு 
எதுவும் நி்கரா்காது. ஒரு ெததிராதிெர் எத -
தம்க� பூரை யநாக்ம்கக் ச்காண்டிருக்்க -
ய்ண்டும் (holisitic approach) என்ெதற்கு 
எஸ்.டி.சி்நா�்கம் ஓர் இலக்்கைமா்க 
அமமநதார் என்ெது மிம்க�ா்கச் சொல்் -
தா்க அமம�ாது.

சுதநதிரன் ஒரு ்கடசிப்ெததிரிம்க�ா்க 
இருநதாலும், ச்றும் ்கடசிப்பிரொரப் 
ெததிரிம்க�ா்க அது அமம�வில்மல. 
தமிழ மக்்களின் உரிமமக்குரலா்க அப்ெத -
திரிம்கம� ்ார்தசதடுதததில் எஸ்.டி.சி -
்நா�்கம் தனது யெராற்றமல ச்ளிப் -
ெடுததியிருக்கிறார்.எஸ்.டி.சி்நா�்கம் 
ச்ளிய�றி�பின் சுதநதிரன் ெததிரிம்க 
ச்றும் ்கடசிப்ெததிரிம்க�ா்கய் யதய்ந -
தது.

்கவிபுமனயும் ஆற்றயலாடு  ெததிரி -
ம்கயின் ஆசிரி� இருக்ம்கயில் ஒரு்ர் 
அமர்்சதன்ெது அொதாரைமான அம் -
ெமாகும். சுதநதிரன் ஈழததுக் ்கவிஞர்்க -
ளின் அததாணி மண்டெமா்க அஙகீ்காரம் 
செற்றிருக்கிறது. மஹா்கவி, நீலா்ைன், 
இராஜொரதி, தமியழாவி�ன், ெரமஹம் -
ெதாென்,  ்லுததூர் ஒளிய�நதி டி.ஆர்.
செரி�ொமி,  ஈர்ானன் ஈழகு -
மார்  என்று ஒரு ்கவிஞர் ெடடா -
்ளயம சுதநதிரனில் உலா ்நதி -
ருக்கிறது.

மமல�்கததின் மூதத 
்கவிஞர் அமரர் தமியழாவி� -
னுக்கு எஸ்.டி.சி்நா�்கம் 
14.06.1984 இல் எழுதி� ்கடி -
தததியல பின்் ருமாறு எழுது -
கிறார்:

' அநதக்்காலததிலிருநயத 
தாங்கள் ஒரு ொரதிதாென் ெக்தர் 
என்ெமத நான் அறிய்ன். 
ொரதிதாெமன முதன்முதலா்க 
இலஙம்க மக்்களுக்கு அறி -
மு்கம் செய்து ம்தத்ன் 
நான்தான் என்ற ்ம்கயில் 
எனக்குப்செரும் மனநிமறவு 
உண்டு. ொரதிதாெனுமட� 
்கவிமதநலன் ெற்றி� எனது ்கட -
டுமர்கள் 1944ஆம் ஆண்டில் 
தின்கரன் ெததிரிம்கயில் ச்ளி -
்நதன. அதற்கு முன்ெதா்க �ாரும் ொரதி -
தாெமனப்ெற்றி இலஙம்கயில் எநத ஒரு 
ெததிரிம்கயிலும் எழுதி�தில்மல. என -
ய்தான் தாங்கள் ொரதிதாெமன ஆதரிதது 
எழுதி� ்கருதது்கம்ள விருப்யொடு ச்ளி -
யிடயடன். எண்சீர் விருததங்களில் ொர -
திதாென் ஒரு மன்னன். அ்ர் ொணியில் 
தாங்கள் எழுதி� 'தமலமுடி இமழக்கும் 
்ஞெம்' ்கவிமத அருமம�ா்க அமமந -
திருநதது. ்கடநத ்ாரம் சிநதாமணியில் 
அது பிரசுரிக்்கப்ெடடது. தங்கள் ்கவி -
மதயில் மடடுமின்றி, ்ெனந மடயிலும் 
ஓர் அழகும் அமமதியும் இருக்கின்றன. 
சதாடர்நது எழுதுங்கள்' (தமியழாவி�ன் 
்கவிமத்கள், 2000)

்கவிமதம� ரசிக்கும், ்கவிஞமன மதிக் -
கும் ஒரு ெததிரி்காசிரி�ன், அ்ருக்குத 
தனிப்ெட  ்கடிதம் எழுதி, 'சதாடர்நது 
எழுதுங்கள்' என்று  ஊக்்கம் தரும் புர -
்லன் -இ்ளகி� மனதினன், நிமிர்நது -
�ர்நத- எளிதில் �ாமரயும் அணு்கவிடாத 
இரும்புக் ய்காடமட�ாய்க் ்காடசி தரு -
ெ்ரின் சநஞசினுள்ய்ள உமறநதிருக்கி -
றான் என்ெமத இக்்கடித ்ரி்கள் ய்காலம் 
ய ெ ா ட டு க் ்க ா ட டு கின் ற ன . எ ன ய ் த ான் 
அரசி�ல் யெதங்களுக்கு அப்ொல் ஈழத -
துக் ்கவிஞர்்கள், பிராநதி� ய்றுொடு -
்களின்றி சுதநதிரன் என்ற ெததிரிம்கத 
யதரில் அணி்குதது நின்றிருக்கிறார்்கள். 

ஐம்ெது்களுக்குப் பின்னரான ஈழததுச் 
சிறு்கமத்களின் ்்ளர்ச்சியில் 'சுதநதிரன்' 
வீரய்கெரி,  தினப்ெதி,  சிநதாமணி ஆகி� 
ெததிரிம்க்கள் ்கணிெமான ெஙகிமன 
்கிததிருக்கிறசதனில், அப்செருமமம� 
அடடியின்றி எஸ்.டி.சி்நா�்கததிற்கு 
்ழஙகுதல் தர்மமாகும். அ.ந.்கநதொமி, 
பியரம்ஜி, சில்மலயூர் செல்்ராஜன், என்.
ய்க.ரகுநாதன், அ்கஸ்தி�ர், சடாமினிக் 
ஜீ்ா, செ.்கயைெலிங்கன், எஸ்.திருச் -
செநதூரன், �ாழநஙம்க> எஸ்.சொன்னுத -

துமர, ஈழததுச் யொமு, மு.தம்ள�சிங்கம், 
்.அ.இராெரததினம், அ.ஸ. அப்துல்ஸ -
மது, ஏ. பி .வி. ய்காமஸ், சிற்பி, நாய்ந -
தன், புதுமமயலாலன், தாமழ�டி ெொரத -
தினம், புதுமமப்பிரிம�, என்.எஸ்.எம்.
ராமம�ா, சதளி்தமத யஜாெப்   என்று 
ஈழததுச் சிறு்கமதக்கு ்டி்ம் தநத இலக் -
கி�ச் சிற்பி்களுக்கு  எஸ்.டி.சி்நா�்கம் 
தாரா்ளமா்க இடம் தநதிருக்கிறார்.அதன் 
சதாடர்ச்சி யொன்று தினெதி ெததிரிம்க -
யில் 'தினம் ஒரு சிறு்கமத' திடடதமத ஏற் -
ெடுததி, புதி� எழுததா்ளர்்களுக்கு ்க்ளம் 
அமமதது, ஈழதது இலக்கி� விம்ளச்ெ -
லுக்கு நாற்றங்கால் அமமதத்ர் அ்ர்.    

அததுடன், பிசரஞசு, இததாலி�, 

இநதி�, மராததி�, ஸ்ொனி�, ஆங -
கிலச் சிறு்கமத்களின் சமாழிசெ -
�ர்ப்பு்கம்ளயும் தாஙகி 'சுதநதிரன்' 
ச்ளி்நதசதனில், எஸ்.டி.சி் -
நா�்கம் ச்காண்டிருநத இலக்கி�ச் 
சிநதமனயின் வீச்மெ அது ச்ளிப் -
ெடுததி நிற்கிறது.

வி.்க, ்கல்கி கிருஷைமூர்ததி, சுத -
தானநத ொரதி, ொமிசிதம்ெரனார், 
மு.்ரதராென்  ஆகிய�ாரின் எழுத -
து்களில் ஆழநத ஈடுொடு ச்காண்ட  
எஸ்.டி.சி்நா�்கம் அ்ர்்கள் ெங்க 
இலக்கி�க் ்கடடுமர்களுக்கும் 
'சுதநதிரன்' ெததிரிம்கயில் முக்கி� 
இடம் ச்காடுததிருக்கிறார்.

நல்ல நூல்்கம்ளத யதர்நது, 'நூல் 
விமர்ெனம்' என்ற பிரிவில் தரமான 
விமர்ெனங்கம்ள ச்ளியிடடிருக் -
கிறார். இற்மறக்கு ஐம்ெது ஆண் -
டு்களுக்கு முன் ஒரு அரசி�ல் 
ெததிரிம்கக்குள் இநத மனிதர் என் -
னச்ல்லாம் செய்�த துணிநதிருக் -
கிறார் என்ெமத நிமனக்ம்கயில் 
வி�ப்யெற்ெடுகிறது.

்டபுலதது அரசி�மல மம�ங 
ச்காண்ட அரசி -
�ல் ெததிரிம்க -
�ா்க 'சுதநதிரன்' 
தி ்க ழந த ய ெ ா -
தும், ்ாக்குரிமம -
யும் குடியுரிமமயும் 
ெறிக்்கப்ெடட இநதி� 
்ம்ொ்ளி மக்்களின் 
பிரச்மன்கம்ளத தமலப் -
புப்ச் செய்தி்க்ளா்க, 
்கடடுமர்க்ளா்க  ச்ளி -
யிடடிருக்கிறார். ்ைக் -
்கததுக்குரி� ொதிரி�ார் -
்க்ளான டபிள்யு.எம்.
பி. சஜ�துங்க, சி.எச்.
ரதனா�க்்க, எரிக் எல். 
சராபின்ென் ஆகிய�ார் 
'மடம்ஸ்' ெததிரிம்க -
யில் எழுதி ச்ளியிடட 
ஆஙகிலக் ்கடடுமரம� 
'ராமொமியின் உரிமம -
்கள்' என்ற தமலப்பில் 

சமாழிசெ�ர்தது ச்ளியிடடிருக்கிறார் 
என்றால், இநத ெததிரிம்கக்்காரனின்  
மனித உரிமம ய்காரும் விொல உள்்ளததின் 
சதளிவு  ெளிச்சிடுகிறது.

அததுடன், பிரஜாவுரிமம ெம்ெநதமான 
யமன்முமறயீடடு ்ழக்கு பிரிT ்கவுன்சில் 
விொரமைக்கு ்ருகின்ற நிமலயில், அநத 
்ழக்ம்க  முன்னின்று நடததி� இலஙம்க 
இநதி� ்காஙகிரசின் சொதுக்்காரி�தரிசி  
ய்க.ஜி.எஸ். நா�ருக்கு யதம்ப்ெடும் 
ெததாயிரததுக்கும் அதி்கமான நிதியிமன 
்ழஙகி உதவுமாறு 'நிதி உதவு்க' என்று 
ஆசிரி�ததமல�ங்கம் தீடடி� செரும்கன் 
எஸ்.டி.சி்நா�்கம் ஆ்ார். 

ஒரு ்கடசிப்ெததிரிம்க இன்சனாரு ்கடசி 

நடததுகிற ்ழக்கிற்கு நிதி யதடிக்ச்கா -
டுக்்க முன்்நதிருக்கின்றசதன்றால், ்கடசி 
ய்றுொடு்கம்ள யமவி� இநதஉ�ர் சிநத -
மனம� அரசி�லில் விமததத செரும்க -
னா்கய் அமரர் எஸ்.டி.சி்நா�்கம் சதரி -
கிறார்.

வீரய்கெரி மமல�்க எழுததா்ளர்்களுக் -
ச்கன நடததி� முதலா்து சிறு்கமதப் 
யொடடியின் ெரிெளிப்பு விழா ெதும்ளயில் 
1963 இல் நமடசெற்றயொது ெரிெளிப்பு 
விழாவில் சிறப்புமர ஆற்றிஇ மமல�்க 
எழுததி�க்்கததிற்்கான த்ளதமதச் செதுக் -
கி� மாமனிதரா்கவும் எஸ்.டி.சி்நா�்கம் 
தி்கழகிறார்.  

முஸ்லிம் மக்்களின் உரிமமம� மதிதது, 
இஸ்லாததிற்்கான இடதமதத தனது ெத -
திரிம்கயில் தர முன்னின்ற்ர் அ்ர்.1987 

இல் இலஙம்கயில்  ொடப்புதத்கததில்  நபி 
நா�்கம்(ஸல்) அ்ர்்களின் உரு்ப்ெடம் 
சிததிரிக்்கப்ெடடிருப்ெமத முன்னிறுததி, 
அப்புதத்கங்கம்ள எரியூடடி அழிததமமக்கு 
'தினெதி' செய்தி்கள் நிர்ை�மான ெஙகிமன 
்ழஙகின.

'ஆணிததரமான அரசி�ல் செய்தி்கம்ள -
யும் துணிச்ெலான ்கருததுமர்கம்ளயும் 
தரு்து தினெதி' என்ற மகுடதமத எஸ்.
டி.எஸ். மடடுயம சொறிததும்க்கும் 
சதம்பு ச்காண்ட்ர். 

தினெதி, சிநதாமணி ெததிரிம்க்களில் 
செய்தி்கம்ள எழுதுதல், ்டி்மமததல் 
என்று நி�மமான செய்திப்ொணிம� எஸ்.
டி.சி்நா�்கம் அ்ர்்கள் எவ்ாறு உரு -
்ாக்கினார் என்ெமத அ்ருமட� எழுத -
துப் ெண்மையில் உரு்ான ந.விததி -
�ாதரன் யொன்ற ெததிரி்காசிரி�ர்்கள் 
விரி்ா்கப் யெசுகிறார்்கள். ெததிரிம்க 
எழுததுப் ொணிம� ்டி்மமதது, ெததி -
ரிம்க எழுததா்ளர்்களின் யெரணிம� அ்ர் 
உரு்ாக்கிச் சென்றிருக்கிறார். 

அதனால்தான் சிறநத ெததிரிம்க எழுதது 
என்ெமத எங்கா்து மி்கமி்க அருமம�ா்க -
்காை முடிகிறது. 

எஸ்.டி.சி்நா�்கம் சுதநதிரன் ெததிரி -
ம்கயில் அமமததிருநத  'மாை்ர் மன்றம்' 
ெகுதியில்தான் எனது முதல் எழுதது 
அமமநதது. ெல்்கமலப்புகுமு்க ்குப்புக் -
்காலததில்,  எனது 'புதுமமப்பிததனின் 
நம்பிக்ம்க ்றடசி' என்ற ்கடடுமரயும் , 
ய்காகிலம் சுப்மெ�ாவின் 'தூரததுப்ெச்மெ' 
நா்ல் விமர்ெனமும் 'சிநதாமணி'யில் 
ச்ளி்நத ம்கய�ாடு, ராஜ.அரி�ரததினம் 
அ்ர்்கள் அ்ற்மறப் ொராடடி, சதாடர்நது 
எழுதுமாறு ஊக்குவிதது எனக்கு எழுதி� 
்கடிதம் ெததிரிம்கப்ெணிம� இலடசி�மா -
்கய் ்ரிததுச் செ�ற்ெடட இ்ர்்களின் 
உன்னத யநாக்ம்க ச்ளிப்ெடுததி நிற்கி -
றது.     

நாளும் தினமும் எழுதயத ்ாழவு என்று 
்ாழநது தீர்தத ெததிரி்காசிரி�ர்்களின் ெணி 
தமிழர் ெமூ்கததில் என்றும் ச்க்ளரவிக்்கப் -
ெடடதில்மல. இநநிமலயில் அமரர் எஸ்.
டி.சி்நா�்கததின் நூற்றாண்மட நினவு 
கூர்நது, ொராளுமன்ற உறுப்பினரும் 
மமல�்க மக்்கள் முன்னனியின் தமல -
்ருமான ய்.இராதாகிருஷைன் அ்ர் -
்க்ளது ்ழி்காடடலில் எச்.எச்.விக்கிரம -
சிங்க அ்ர்்கள் சி்நா�்கததின் நிமனவு 
முததிமர ச்ளியிடும் சொறுப்மெ ஏற்று, 
ஈஸ்்ரன் ப்ரதர்ஸ் சத.முருய்கசுவின் 
அனுெரமனயில்  ெணிம� யமற்ச்காண் -
டமம ்காலததால் நிமனவு கூரப்ெடும்.  
யொதிடக்்கமலயில் எஸ்.டி.சி்நா�்கத -
தின் ஞானம் அபூர்்மானது. ெததிரிம்க 
எழுததின், தமிழ ஒலிெரப்புக்்கமலயின் 
முன்யனாடி�ான யொ.சி்ொதசுநதரயம 
எனக்குத சதரி�  நுடெமான யொதிடக் 
குறிப்பு்கள் எழுத ்ல்ல்ர். மாலி நடத -
தி� 'அஞெல் ' ெஞசிம்கயில் யொ.சி.ய� 
ராசிெலன் எழுதி்நதார். 

ஆயுர்ய்த மருதது்ததிலும் சிறநத 
அறிவும் அனுெ்மும் ெமடதத எஸ்.
டி.சி்நா�்கம்  அநதத துமறக்கும் தனது 
ெததிரிம்கயில் உரி� இடதமதக் ச்காடுததி -
ருக்கிறார்.

்கவிமத, அரசி�ல், இலக்கி� அறிவு, 
இலக்்கைதசதளிவு, அறிஞர் சதாடர்பு, 
யொதிடம், ஆயுர்ய்த அறிவு, அஞொமம, 
யநர்மம, ஆதமஞானம், தன்மன முன்னி -
றுததாமம யொன்ற அரி� குைங்களும் 
திறமமயும் ஒருயெர ஒரு்ரிடம் சொதிநது 
்ரு்து எப்யொதா்துதான்

ொததி�மா்து. சிநதாமணி ெததிரிம்க-
யில் எங்கள் மமலநாடு என்ற ெகுதிம� 
அமமதது மமல�்க எழுதத்ளர்்களுக்கு 
்க்ளம் அமமததுக் ச்காடுதத்ர். அ்ர் வீர-
ய்கெரியில் இமை ஆசிரி�ரா்க ெணி�ாற்றி� 
1960்களில் முற்ெகுதியில் மமலநாடடு எழுத-
தா்ளர் மன்றம் யதாற்றததிற்கும்இ மமல�்க 
சிறு்கமத யொடடி்களுக்கும் தன் செரும் ெங -
்களிப்மெ நல்கி�்ர். மமல�ததின் எழுர்ச்சி 
நா�்கன் இர.சி்லிங்கததின் ஆக்்கங்களுக்கு 
முக்கி�தது்ம் ச்காடுததயதாடு அ்ரது 
சொற்சொழிவு்கம்ள விரி்ா்க பிரசுரிதது 
மமல�்கததில் ஒரு இம்ளஞர் ெடடா்ளதமத 
உரு்ாக்கி� செரு ம்கன்.  

இததகு செருமமமிக்்க ொன்யறானின் 
நூற்றாண்மட நிமனவுகூரும் அமன்ரும் 
எதிர்்காலத தமலமுமறக்கு ஒளிததீெம் ஏற்றி 
ம்க்கும் அரும்ெணிம�ச் செய்த்ர்்க்ளா -
்ர்.  

ஈழத்துப் பத்திரிகை 
உலகின் தனி நாயைம்

ந.வித்தியாதரன்மே.ஜி.எஸ்.நாயர்

எஸ்.டி.சிவநாயகம்
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ரகுவின் மனைவி அவைது பபொகனக விரும் -
பவிலனலை. அவள் கூடு�லைொை பேரத்ன� ரகு 
�ன்னுடபை தெலைவிட பவண்டுதமை விரும் -
பிைொள். சுமொர் ஒருவருட கொலைம் ரகுவின்  
வொழகனக அனமதியொக ஓடியது. பின்ைர் 
ரகுவின் மனைவி �ன்னுனடய விருபபஙகனை 
நின்றபவறறுவ�றகு ரகுனவ நிர்பபந்திககத்  
த�ொடஙகிைொள். அவர்களுககு வினரவொக 
குழந்ன�ப பொககியமும் கினடககவிலனலை. இந் -
நினலையில  அவள் அடிககடி ரகுவுடன் வொய்ச் -
ெண்னடயில ஈடுபடடொள். ரகுவொல இ�னை 
ெமொளிகக. முடியவிலனலை.   ரகுவின் ேண்பர் -
கள்  சிலைர் மதுவிறகு  அடினமயொகி இருந்�ைர். 
அவர்கள் ரகுவின் நிம்மதியின்னமனயப பயன் -
படுத்தி ரகுனவயும் �ஙகளுடன்  இனைத்துக 
தகொண்டைர்.  இ�ன் பின் மதுபபொன�யில  
வீடடுககு வரும்  ரகு மனைவியுடன் பபெொது  
�ைது அன்றககுச் தென்று தூஙகிவிடுவொன்.  
இது த�ொடர்ந்�பபொது ரகுவின் மனைவி 
மிகவும்  தவறுபபனடந்�ொள். கொனலையில ரகு 

எழும்பபொது ஒவதவொரு ேொளும் வொய்ச்ெண்னட -
யில  ஈடுபடடொள்.  ரகுவிறகு இது பமலும் மை 
உனைச்ெனலைக தகொடுத்�து. இ�ைொல அதிகம் 
குடிககத் த�ொடஙகிைொன். 

  ஒருேொள்  அதிக மதுபபொன�யுன் கொனரச் 
தெலுத்திகதகொண்டு வீடுவரும்பபொது டிபபர் 
வொகைதமொன்றுடன் அவைது கொர் பமொதியது. 
ரகுவின் �னலையில மிகபதபரிய அடிபடட�ொல 
அவவிடத்திபலைபய மயஙகி விடடொன். பின்ைர் 
அவவிடத்ன� அனடந்� தபொலிெொரின் உ�வி -
யுடன் அவன் னவத்தியெொனலையில பெர்ககப -
படடொன். ஐந்து மொ�ஙகளின் பின் ரகு ஓரைவு 
குைமனடந்� பபொதிலும் , அவனுககு பனழய 
நினைவுகள் ம்றந்து பபொய் விடடது. இ�ைொல 
த�ொழில தெய்ய முடியவிலனலை. வீடடில மனை -
வியுடபைபய இருகக பவண்டி இருந்�து.  
மனைவிககு குழந்ன� பபொன்று  அவனைக 
கண்கொணிகக பவண்டி இருந்�து. 

    இ�ைொல மிகவும் பொதிககபபடட ரகுவின் 
மனைவி ரகுவுடன்  வொழமுடியொது எை நீதி -

மன்்ற உ�வியுடன் விவொகரத்து தபறறுகதகொண் -
டொர். இ�னைத்  த�ொடர்ந்து  ரகுனவப பரொம -
ரிககபவண்டிய தபொறுபபு அவைது �ொயின்மீது 
விழுந்�து.  �ொய் பொர்வதி எவவைபவொ இடஙக -
ளில சிகிச்னெககொக ரகுனவ தகொண்டுதென்றும் 
குைபபடுத்� முடியவிலனலை.  இவவொறு சிலை 
வருடஙகள் ஓடிை. 

தவளிேொடு தென்்ற பொரதி சி்றபபுப பயிறசி 
தபற்றவரொக ஐந்து ஆண்டுகளின் பின் ேொடு 
திரும்பிைொள். தெொந்�மொக னவத்தியெொனலை 
ஒன்ன்ற உருவொககிைொர். பொரதியின் சி்றபபொை 
னவத்தியத்ன� பகள்வியுற்ற ரகுவின் �ொய்  
ரகுனவ  அஙகு அனழத்துச் தென்்றொர். 

   ரகுனவக  கண்ட. பொரதி அவைது நிலைனம -
னயக கண்டு அதிர்ச்சி அனடந்�ொள். ஆைொல 
ரகுவிறகு பொரதினய யொர் என்று நினைவுபடுத்� 
முடியவிலனலை.  பொரதி மிகுந்� கவைத்துடன் ரகு -
விறகு சிகிச்னெ அளித்�ொள். ரகுவின் �ொய்ககு 
பொரதியின் துடிபபினைக  கண்டு அ�ன்  கொர -
ைத்ன�  விைஙகிகதகொள்ை முடியவிலனலை.   

சுமொர் ஒன்பது மொ�ஙகளின் பின் ரகு படிபபடி -
யொக குைமனடந்து வந்�ொன்.ஒருேொள் பொரதி  
சிகிச்னெயளித்துக தகொண்டிருந்�பபொது ரகு -
விறகு பனழய நினைவுகள் திரும்பி வந்�து. 
ஆைொல ரகுவிறகு �ைககு சிகிச்னெ அளிககும் 
தடொகடர் யொர் என்று உைரமுடியவிலனலை. 

  ஆைொல பொரதி ரகு குைமனடந்�ன�க 
கண்டு அைவுகடந்� மகிழச்சி அனடந்�ொள். 
பொரதி தென்்ற பின்ைர் ரகு �ொயிடம் தடொக -
டனரப  பறறி விெொரித்�ொன். �ொய் தடொகடர் 
அவன்மீது அதிக அககன்ற தகொண்டு சிகிச்னெ 
அளித்து வருவ�ொகவும்,  அவருனடய தபயர் 
பொரதி எைவும் கூறிைொர். ரகுவிறகு  புதுவொழவு 
கினடத்�து பபொன்று குதூகலைத்துடன் துள்ளி 
எழும்பிைொன். இன�க கண்ட பொர்வதிககு 
மகன் மீண்டுவிடுவொன்  என்்ற ேம்பிகனக 
ஏறபடடது.  பொர்வதி ரகுவிடம் தடொகடனர 
உைககு த�ரியுமொ என்று பகடடொர். ரகு பொரதி -
யுடைொை �ைது முழுககன�னயயும் �ொயிடம் 
தெொன்ைொன்.பொரதியின் வறபுறுத்�லுகககொ -

கபவ �ொன் திருமைம் தெய்துதகொண்ட�ொக -
வும் கூறிைொன். இ�னைக பகடட �ொய் பொர் -
வதிககு துககம் த�ொண்னடனய அனடத்�து. 
�ொன் இந்� ேல உள்ைஙகனை,  ெந்�ர்பப 
சூழநினலையொல வொழவிடொது பிரித்து விடபடன் 
என்று வருந்திைொர். 

 இ�ன் பின்  பொரதி பேொயொளியொை ரகுனவப 
பொர்கக வந்�பபொது பொர்வதி பொரதியின் கொலில 
விழுந்து மன்னிபபு பகடடொர். ரகுவிறகு வொழ -
வுதகொடுகக பவண்டுதமன்று  மன்்றொடிைொள். 
இ�னைக கண்டு அதிர்ச்சி அனடந்� பொரதி 
ரகுனவப பொர்த்�ொள். ரகுவின் மைம் ஏப�ப�ொ 
பபெ எண்ணியபபொதும்,  அவன் �ன்  கண்க -
ைொபலைபய மன்னிபபுக பகொரிைொன். 

  பொரதி �ைது இ�யத்திலிருந்து இரத் -
�ம் தகொடடுவ�ொை உைர்வு முடிவுறுவன� 
உைர்ந்�ொள். ரகுனவப பொர்த்து அவள்  
வழஙகிய புன்ைனக அவைது முழுனமயொை 
ெம்ம�த்ன� த�ரிவித்�து.

                         (யொவும் கறபனைபய)

க�ொவிட னவரஸ் த�ொறறுககுப பின்ைர் மககள் �மது 
சுகொ�ொர ேலைன்களில கூடிய அககன்ற எடுத்துக தகொள்-
கி்றொர்கள். அதுபபொலை சுறறுபபு்றஙகனைப பறறி அதிக 

விழிபபுைர்னவ வைர்த்து வருவதுடன் �ொம் உடதகொள்ளும் உைவுகளி-
லும் அதிக கவைம் தெலுத்துகி்றொர்கள் என்பன� எம்மொல அவ�ொனிககக-
கூடிய�ொக இருககி்றது.   

மககள் �ஙகள் வொழகனக முன்றகளில மொற்றத்ன�பய கொை விரும்-
புகி்றொர்கள். இந்நினலையில மககளின் ப�னவகனை ேன்கறிந்� உள்ளூர் 
உைவு உறபத்தி நிறுவைமொை RAGA இயறனக �யொரிபபுகனையும் 
அறிமுகபபடுத்தியுள்ைது.   

னெவ உைவு மறறும் னெவ உைவுகள் பமலும் பமலும் பிரபலைமனடந்து 
வருவ�ொல, �ொவர அடிபபனடயிலைொை உைவுகள் மிகவும் தபொதுவொை�ொகி 
விடடை.  

இலைஙனகயர் என்்ற வனகயில, 
ஆபரொககியமொை மறறும் தபரும்-
பொன்னமயொை �ொவர அடிபபனடயி-
லைொை உைனவ ஏறறுகதகொள்வது 
உண்னமயில புதிய அலலைது கடிை-
மொை ஒன்்றலலை. 

�னலைமுன்ற �னலைமுன்றயொக 
இலைஙனக விவெொய முயறசிகள் 
ெத்�ொை மறறும் ஆபரொககிய-
மொை சுனவகனை உறபத்தி தெய்-
துள்ைை, அனவ மிகபதபரிய 
மருத்துவ மறறும் ஆபரொககிய 
ேன்னமகனைக தகொண்டுள்ைை. 
ேொம் உள்ேொடடில வினையும் பலை 
மூலினக மறறும் கரிம வனககள் உலைகம் முழுவதும் பிரபலைமனடந்துள்-
ைை.  

அத்�னகய ஒரு �ொவர அடிபபனடயிலைொை தபொருள் கித்துல, தபொதுவொக 
இயறனகயொக நிகழும் இனிபபுப தபொருைொகப பயன்படுத்�பபடுகி்றது. 

இ�ன் ஆபரொககிய ேன்னமகள் வினலைமதிபபற்றனவ. ஆைொல இலைங-
னகயில பலை கித்துல உறபத்தி நிறுவைஙகள் ெர்ககனரனய 100% தூய்-
னமயொை கித்துனலை விட கித்துலைொக மொறறுவ�ொகககூறி அ�ன் �ரத்ன� 
குன்றத்து விடுகின்்றை. 

அந்நிய செலாவணியய 
ஈட்டித்தரும் கிததுல் உற்பததி  

ன்று உலைகில சூழல மொெனடவன� 
நிர்வகிபப�றகொை மிகபதபரிய 
ெவொலகளில ஒறன்றபபயன்பொடு-
னடய பிைொஸ்டிக கரு�பபடுகி்றது. 

ஒருமுன்ற பயன்படுத்தும் பிைொஸ்டிக ஒரு நூற-
்றொண்டுககும் பமலைொக நீடிககும் அப� 
பவனையில நீர் ஆ�ொரஙகனை மொசுபடுத்துகி-
்றது.அத்துடன் நீண்டகொலை சுறறுச்சூழல அபொ -
யஙகனையும் ஏறபடுத்துகி்றது.  

உலைகில உறபத்தி தெய்யபபடும் 
பிைொஸ்டிககில 50% ககும் அதிகமொ -
ைனவ ஒறன்ற பயன்பொடடு வனகனயச் 
பெர்ந்�னவ என்றும், கொலைபபபொககில 
நிலைபபரபபு, ெமுத்திரம் மறறும் முழு சுற -
றுச்சூழலுககும் பெ�ம் வினைவிககும் 
என்றும் நிபுைர்கள் ேம்புகின்்றைர்.  

உறிஞ்சு குழொய்கள், பயொகர்ட கரண்டி -
கள் மறறும் தபொதிகள் பபொன்்ற ஒறன்றப பயன்பொடடு 
பிைொஸ்டிக தபொருடகள் பரவலைொகப பயன்படுத்�பபடும் 
இலைஙனகயில, ேகரெனபக கழிவுகளில 10% ஐபெொ -
தபொலித்திலீன் பிைொஸ்டிகனகக தகொண்டிருபப�ொக மதிப -
பிடபபடடுள்ைது. அது மடடும் இலனலை , 2017 ஆம் 
ஆண்டில பிைொஸ்டிக மறறும் தபொலித்தீன் கழிவுகனை 
கடலுககு விடுகின்்ற ேொடுகளின் படடியலில இலைஙனக 
05வது இடத்தில �ரபபடுத்�பபடடது.  

இலைஙனகயில பிைொஸ்டிக கழிவு உறபத்தி வரு -
டத்திறகு 1.59 MMT எை மதிபபிடபபடடுள்ைது 
அப�பவனை �வ்றொக முகொனமத் -
துவம் தெய்யபபடும் பிைொஸ்டிக 
5% எை மதிபபிடபபடடுள்ைது. 
ஏறகைபவ ேொடு மறறும் மககள் 
மீது இந்� சுனம ஏற்றபபடடு உள்ைது, ஏதைனில ஏறக -
ைபவ நீர்வழிகள் மறறும் தபருஙகடலகனை பொதிபபுக -
குள்ைொககும் ஒருமுன்ற பயன்படுத்�பபடும் பிைொஸ்டிக -
கொல சுறறுச்சூழலில ஏறபடுத்தும் பொரிய பொதிபபுகனை 
ேொம் த�ொடர்ச்சியொக கொை பேரிடும்.  

இலைஙனகயின் முன்ைணி பேரடி விறபனை நிறுவை -
மொை குபைொபல னலைஃப ஸ்னடல   லைஙகொ, ஒருமுன்ற 
பயன்படுத்தும் பிைொஸ்டிக பொவனைனயக குன்றபபதில 
�ைது அர்பபணிபனப தவளிபபடுத்தி வரும் நினலையில, 
�மது தெயறபொடுகள் முழுவதிலும் ஒருமுன்ற பயன்ப -

டுத்தும் பிைொஸ்டிகனகப பயன் -
படுத்�ொமல இருகக உறுதிபூண் -
டுள்ை நிறுவைம் ஒன்ன்றப 
பின்பறறுவதும் கனடபபிடிபபதும் 
இன்றியனமயொ�து எை ேம் -
புகி்றது.ஒருமுன்ற பயன்படுத் -
தும் பிைொஸ்டிககிறகுப பதிலைொக 
நினலையொை தபொருடகளின் பயன் -
பொடனடத் ப�ர்ந்த�டுபபது ேமது 
சுறறுச்சூழல பொதிபனப �விர்ப -

பதில முககிய -
மொைது என்று 
நிறுவைம் ேம்பு -
கி்றது.  

இலைஙனக ஏறகைபவ பெ�த்ன� 
�விர்ககும் முகமொக பிைொஸ்டிக 
மீள்சுழறசினய ஆரம்பித்துள்ைது. 
பிைொஸ்டிக ப�பபடுத்து�லில ஏற -
கைபவ 400 ககும் பமறபடட நிறுவைஙகள் தெயலபடடு 
வருகின்்றை.ேொடடில பிைொஸ்டிக மீள் சுழறசிககு ரூ 13 
பிலலியன் மு�லீடு தெய்யபபடடுள்ைது.  

ஒருமுன்ற பயன்படுத்தும் பிைொஸ்டிககில HDPE, LDPE, 
PET, PP, PS மறறும் EPS ஆகிய பொலிமர்கள் உள்ைை, 
பமலும் அனவ கடல, ஆறுகள் மறறும் பூமியொல எளிதில 

உறிஞ்ெபபடும் தி்றன் தகொண்டனவ, 
இது அனமதியொை ஆைொல ஆபத்�ொை 
பெ�த்ன�த�ொடர்ந்து வரும் �னலைமு-
ன்றகளுககும் வினைவிககககூடியது.  

இ்றககுமதி தெய்யபபடட மூலைப -
தபொருள், இ்றககுமதி தெய்யபபடட 
தபொருடகள், பிைொஸ்டிக கூறுகள், பொதி 
முடிககபபடட தபொருடகள், தபொதியிடல 
, விமொை நிறுவைஙகள், துன்றமு-

கஙகள், கபபல பபொககுவரத்து 
பபொன்்றவற்றொல உருவொகும் கழி-
வுகள் மறறும் கடல குபனபகள் 
பபொன்்றனவ ஒறன்ற உபபயொக 
பிைொஸ்டிககில அடஙகும்.  

பமலமொகொைத்தில னகத்த�ொ-
ழில தெயறபொடுகள் பரவலைொக 
கொைபபடுவ�ொல, இம்மொகொைத்-
தில ஒருமுன்ற பயன்படுத்�பப-
டும் பிைொஸ்டிக கழிவுகள் அதி -
கமொக உள்ை�ொக ஆ�ொரஙகள் 
சுடடிககொடடுகின்்றை. 

மொகொைத்தில உறபத்தியொகும் 
பிைொஸ்டிக கழிவுகனை முகொ-
னமத்துவபபடுத்தும் தபொறுபபு 
பமல மொகொை கழிவு முகொனமத்-
துவ அதிகொரெனபயிடம் ஒபபனடக-
கபபடடுள்ைது.  

இலைஙனகயில பலை வனகயொை 
ஒருமுன்ற பயன்படுத்தும் பிைொஸ்-
டிக தபொருடகனை �னட தெய்ய 
ேடவடிகனக எடுத்�பபொதிலும் , 
ஒருமுன்ற பயன்படுத்தும் பிைொஸ்-
டிகனக குன்றககும் அர்பபணிப-
பொை மைபபொஙகு மககளிடமி-
ருந்ப� வரபவண்டும்.  

ஒரு ப�ெமொக ேொம் ஒருமுன்ற பயன்படுத்தும் பிைொஸ்-
டிகனகக குன்றத்து, கொலைபபபொககில முறறிலுமொக ஒழிகக 
�னிமனி� அர்பபணிபனப உறுதி தெய்ய ேடவடிகனக 
எடுககொவிடடொல, ேமது வருஙகொலை ெந்�தியிைர் சுறறுச்சூ -
ழலில ஏறபடும் மொசுகைொல பொதிககபபடுவர் என்பது நிச் -
ெயம்.  

ஒற்றை பயனபபாட்டு
பிளபாஸ்டிக்கை 
கு்றைத்தல்

ஷ�ோபனோ    ...?

ழும்பில உள்ை சினிமொ திபயடடர்களின் 
ப�ொற்றம் நூற்றொண்டுககும் பமறபடட வரலைொ -
ன்றக தகொண்டது. சுப�சிய கூத்து, ேொடடிய, 

ேொடக வடிவஙகனைக கண்டு வந்� மககள், அனெயும் படங-
கள் ஐபரொபபொவில இருந்து இலைஙனக வந்�பபொது வியபபு-
டன் பொர்த்�ொர்கள். அதுபவ பின்ைர் சுப�சிய ேொடக, ேொடடிய 
பண்பொடடு மரனப கொலைபபபொககில தேருககடிககு உள்ைொககி-
யது.

ேொடடிய ேொடக அரஙகுகளும் �கரக தகொடடனககைொகபவ 
அனமககபபடடை. தகொழும்பு ேகரில உள்ை பனழய தினரய -
ரஙகுகளும் �கரகதகொடடனககைொல ஆரம்பிககபபடடனவபய. 
1877ஆம் ஆண்டு டிெம்பர் மொ�ம் 27ஆம் திகதி இலைககம் 
51 தகய்ெர் வீதி, பு்றகபகொடனடயில, களு�ந்திரிபக த�ொன்-
பஸ்தியன் ஜயவீரபண்டொரவிைொல எழு�பபடட மு�லைொவது 
சிஙகை ேவீை ேொடகம் பமனடபயற்றபபடடது. டவர் தினரயரங-

கம் தி்றககபபடும் வனர தகொழும்பில உள்ை கனலை/ ேொடடிய/ 
ேொடக/ அரஙகுகள் �றகொலிக அலலைது நிரந்�ரமொை �கரக-
தகொடடனககைொகபவ இருந்�ை. பு்றகபகொடனட இரயில நினலை-
யத்தில இருந்து பொர்த்�ொல பேதரதிரில த�ரிகி்ற“ மலவத்ன� 

வீதி”யில பிைவர் மண்டபம் (Flower Hall),  இருந்�து. ெரஸ்-
வதி மண்டபம், தபவிலியன் மண்டபம், தபொது மண்டபம் 
(Public Hall) பபொன்்ற பிரபலை தினரயரஙகுகள் அனைத்தும் 
ஆரம்ப கொலைத்தில �கரகதகொடடனககைொகபவ இருந்�ை.

இலைஙனகயில அனெயும் படத்ன�க கொண்பிபப�றகொை 
உத்திபயொகபூர்வ அனுமதினய மு�ன் மு�லில பிரிடடிஷ் அர -
ெொஙகத்திடம் இருந்து தபறறுகதகொண்டவர் அந்திரி (A.W.A. 
Andree). அந்திரி யொழபபொைத்ன�ச் பெர்ந்�வர். �ொயொர் 
யொழபபொைத்ன�யும், �ந்ன� ஐபரொபபொனவயும் பெர்ந்� -
வர்கள். ஒரு புனகபபடககனலைஞரொை அந்திரி “Hopetoun 
Studio” என்கி்ற தபயரில தகொழும்பு ஸ்பலைவ ஐலைண்டில 
(Slave Island) ஒரு புனகபபடஸ்டூடிபயொ ஒன்ன்றயும் ேடத்தி 
வந்�ொர். 1903இல தகொறிகபயஸ்பகொப (Coric Bioscope) 
என்கி்ற ஒரு தினரபபடக கம்பனினயயும் ஆரம்பித்�ொர். 
சிஙகை சினிமொ வரலைொறறுப பதிவுகளில முறறிலும் இருடட-
டிபபு தெய்யபபடடவர் இவர். அபபபொது தவளிவந்� தமௌைப 
படஙகனைக கொண்பிபப�றகொை ஒரு புபரொதஜகடனரயும் 
வொஙகி ஒரு மண்டபத்�தில தினரயிடடு வந்�ொர். சிஙகை, 
�மிழ ேொடகஙகனைக கண்டுகளித்து வந்� பமற�டடு மககள் 
பலைர் இஙபக குவிந்து வந்�ொர்கள். 1910 இல அவர் இ்றக-
கும் வனர பகொடனடயில இ�னை ேடத்தி வந்�ொர்.

இவவொறு கடந்� நூற்றொண்டின் முறபொதியிபலைபய இலைங-
னகத் தினரபபடத் துன்றககொை அடித்�ைம் அனமககபபடடு-
விடட பபொதிலும், ேொடடில தினரபபடத் �யொரிபபு ஒரு வணி-
கமொக ப�ொன்்றவிலனலை. இருபபினும், இந்� புதிய வனக 
தினரத்துன்றேொடடின் பொரம்பரிய ேவீை கனலைகளுககு அச்சு -
றுத்�லைொக இருபப�றகொை அறிகுறிகள் இருந்�ை. ஆரம்பத்-
தில இலைஙனகயில குறும்பட, தமௌைப படஙகள் மடடுபம 
தினரயிடபபடடை.

தகொழும்பின் ேகரின் மிகப பழனமயொை ப�ொடடலகளில 
ஒன்்றொை பகொலஃபபஸ் ப�ொடடலுககு அருகில அதெம்பிளி 
ரூம்ஸ் நிறுவைத்தின் ஒரு �றகொலிக ேொடக அரஙகொக 1869 
ஆம் ஆண்டிலிருந்து இயஙகத் த�ொடஙகியிருந்�து.

"பிைவர்ப�ொல" தகொழும்பு பு்றகபகொடனடயில உள்ை 
ெொள்மஸ் �ொனியக கைஞ்சிய வைொகத்தில அனமந்திருந்�து. 
மலவத்�வீதிககும் இன்று புதிய இன்றவரித் தினைககைம் 

அனமந்துள்ை கடடடத்துககும் ேடுவில உள்ை பகுதி �ொன் 
�ொனியக கைஞ்சியம் இருந்� இடம். ஆஙகிபலைய ஆளுேர் 
ெொள்மர்ஸ் (Robert Chalmers) ஆடசிக கொலைத்தில கொலைத்-
தில பிபைக த�ொறறு உலைகம் முழுவதும் பரவி பலைர் மடிந்து 

தகொண்டிருந்�பபொது ேொடடின் உைவுத்-
�டடுபபொடனட கடடுபபடுத்� 1914 இல 
உருவொககிய கைஞ்சியம் �ொன் இது. 
அபபபொது ஐந்து லைடெம் மூடனட தேல -
னலைகைஞ்சியபபடுத்தினவககக கூடிய 
வனகயில இது அனமககபபடடிருந்�து. 
அ�றகு முன்ைர் 1876 இல இருந்து 
இந்� இடத்தில பிைவர்ப�ொல இயஙகி 
வந்�து. அதுபபொலை இன்று ெஙகிரிலைொ 
ப�ொடடல அனமந்திருககி்ற இடத்தில 
(அ�றகு முன்ைர் இரொணுவத்�னலைனம-
யகம்) 1880 இல இருந்து � கரிென்தி-
யடடர் (The Garrison Theater) இயஙகி 
வந்�து. அது த�ொடஙகி ஓரொண்டுககுப 
பின் தகொள்ளுபிடடியில லீத�ஜஸ் நிறு-
வைத்துககும் தினரயரஙனக ேடத்தும் 
அனுமதி வழஙகபபடடிருககி்றது.

தகொழும்பு மலவத்� வீதியில 1883 
இல “தபவிலியன் தகொடடனக” என்கி்ற ஒரு அரஙகமும் �ற -
கொலிகமொக இயஙகிவந்�து. மரு�ொனை இரயிலபவ கைஞ்சி-
யத்திலும்1884 இல இருந்து ஒரு அரஙகம் இயஙகத்த�ொடங-
கியது. அப� ஆண்டு �ுனுபிடடிய “பபளிகப�ொல” 
என்கி்ற தபயரில ஒன்றும் ஆரம்பமொைது, பு்றக -
பகொடனட பிரின்ஸ் வீதியில 1889இல “ெரஸ்வதி மண் -
டபம்” ஆரம்பிககபபடடிருந்�து.

தமபெஞ்ெர் வீதியில பிறகொலைத்தில த�ொடககபபடட 
“தகொலீசியம்ப�ொல”, ஆமர் வீதியில “தகபபிடடல-
ப�ொல” தகொச்சிககனடயில “ஜிந்துபபிடடிப�ொல”, 
பெ�வத்ன�யில “மிைர்வொப�ொல”, த�ஹிவனை-
யில “புஷ்பொப�ொல” என்பைவறன்ற ஆரம்பகொலை 
மண்டபஙகள் வரினெயில குறிபபிட முடியும்.

மரு�ொனை டொர்லி வீதியில இயஙகிவந்� “தேஷ-
ைலப�ொல” �ொன் பிறகொலைத்தில 'கொமினிப�ொல' 
என்கி்ற சினிமொ திபயடடரொக மொற்றம் தபற்றது. 
இலைஙனகயில பலை சிஙகைத்தினரப படஙகனைத் 
�யொரித்� பக.குைரத்திைத்தின் சினிமொஸ் நிறுவ -
ைத்துககு தெொந்�மொை அந்� திபயடடர்1983 இைக -
கலைவரத்தின்பபொது முழுனமயொக தீர்கினரயொைது. 
இத்�னைககும் ஒரு �மிழ தினரபபடத்ன�க கூட �யொ -

ரிககொ� அவர் வொழேொள் முழுவதும் 20  ககும் பமறபடட சிங-
கைத் தினரபபடஙகனை மடடுபம �யொரித்�வர்.

1909 அைவில லைண்டன் பொரிஸ் சிைமொதமொகிரொப நிறு-
வைம் இரொணி வீதியில அனமந்திருந்� நூலைகககடடிடத்தில 
சினிமொ கொடசிகனை கொண்பித்திருககி்றொர்கள். அதுபபொலை 
யுனிபவர்ெல பயிஸ்பகொப நிறுவைமும் லைண்டன் பயிஸ் -
பகொப நிறுவைமும் பு்றகபகொடனட மலவத்ன� வீதியில �மது  
தினரபபடஙகனை  தினரயிடடிருககி்றொர்கள்.

தவொர்விகபமஜர் (Warwick Majors)என்கி்ற ஆஙகிபலைய-
ரும் உள்ளூர் தினரபபடத் துன்றயில பஙகளிபபு தெய்து வந்-
திருககி்றொர். இவர் �றபபொது ரீகலதிபயடடர் இருககுமிடத்தில 
�கரகதகொடடனக அனமத்து படஙகனைக தினரயிடடுவந்�ொர். 
�கரகதகொடடனககளில த�ொடஙகபபடட“பபளிகப�ொல”,“எம்-
பயர்திபயடடர்”என்பவறறின் ஆரம்ப உரினமயொைரொகவும் 
தவொர்விக இருந்�ொர்.

இந்�ப பின்ைணியில �ொன் இந்தியொவின் பிரபலை தினரப -
பட நிறுவைமொை ம�ன் திபயடடர்ஸ் லிமிதடட, இந்�ப புதிய 
துன்றயில மககள் தகொண்டுள்ை ஆர்வத்ன� உைர்ந்து 
தகொழும்புககு வந்து  தினரபபட வணிகத்தில இ்றஙகியது. 
தினரபபடத் �யொரிபபுகனை பமறதகொள்ளும் அப�பவனை -
தகொழும்பு ேகரம் முழுவதும் தினரயரஙகுகள் அனமககபபட 
பவண்டிய�ன் அவசியத்ன�யும் உைர்ந்� ம�ன் நிறுவைம், 

தவொர்விககிடம் இருந்து எம்பயர்பபலைஸ், 
பபளிகப�ொல ஆகிய திபயடடர்கனைம-
�ன் நிறுவைம் வொஙகியது.

இப� கொலைத்தில தபவிலியன் என்கி்ற 
சிறிய தினரயரஙனகயும் தவொர்விக 
னவத்திருந்�ொர். இது மரு�ொனைெந்-
தியில அனமந்திருந்�து. தவொர்விக 
அத்திபயடடனர புதுபபித்து அ�றகு 
"தபவிலியன்பபலைஸ்" என்று தபயர் 
மொறறிைொர். மரு�ொனையிலும் ஒரு 
ேலலை சினிமொ திபயடடர் ஒன்ன்ற ஆரம் -
பிபப�றகொை இடத்ன� ப�டிகதகொண்-
டிருந்� ம�ன் நிறுவைம் தவொர்விக-
கிடம் இருந்து “தபவிலியன்பபலைஸ்” 
திபயடடனர வொஙகியது. அன� ேவீை-
மயபபடுத்தி “எலபின்ஸ்டன் பிகெர்ஸ் -
பபலைஸ்” என்கி்ற தபயனர னவத்�து. 
இன்று எலபின்ஸ்டன் என்கி்ற தபயரில 
இருககி்ற மண்டபம் அந்� அன்ன்றய 
பயஸ்பகொப�கரக தகொடடனக �ொன். 
ஆக 1917ககும் முந்திய வரலைொறன்றக 
தகொண்டது அது. ஒரு நூற்றொண்டு பின் -
ைணினயக தகொண்டது.

பஜ.எப.ம�ன் (J F Madan)இந்தி -
யொவிலும்,பர்மொவிலும், இலைஙனகயி -

லும் தினரபபடத்துன்றயின் முன்பைொடியொக கரு�பபடுபவர். 
அவர் இந்தியொவிலும் எலபின்ஸ்டன் பயொஸ்பகொப தகொம்பனி 
(Elphinstone Bioscope company) என்கி்ற நிறுவைத்ன� 
ேடத்தி வந்�ொர். எலபின்ஸ்டன் என்கி்ற தபயனர இந்திய 
நிறுவைமொை ம�ன் நிறுவைம் னவத்��றகு ஒரு கொரைம் 
இருந்�து. பிரிடடிஷ் ஆளுேரொை எலபின்ஸ்டன் (Mountstuart 
Elphinstone 1779 - 1859) இந்திய மககளின் கலவி 
வைர்ச்சிககு வித்திடட பி�ொமகரொக கரு�படுபவர். நிர்வொக ெட-
டத்துன்றயிலும் அவர் தகொண்டுவந்� மொற்றஙகள் முககியமொ -
ைனவ. அவரின் நினைவொகபவ ம�ன் அபதபயனர �ைது 
கம்பனிககும் ,மரு�ொனை திபயடடருககும் னவத்�ொர்.

எலபின்ஸ்டன் தினரயரஙகின் புதிய கடடிடத்திறகொை அடிக-
கல 1925 ஆம் ஆண்டு ஒகபடொபர்19 ஆம் திகதி அபபபொ -
ன�ய தகொழும்பு பமயர் எச்.இ.நிவ�ொம் (H.E.Newham) 
ம�ன் தினரபபட நிறுவைத்தின் ெொர்பொக ேொடடிைொர். கடட -
டத்ன� எச்..எப.பிலலிபமொரியொ (H.F.Billimoria) வடிவனமத் -
�ொர்.

சிற்றம்பலைம் ஏ கொர்டிைர் பிறகொலைத்தில சிபலைொன்திபயடடர்ஸ் 
நிறுவைத்துககொக ஒலிம்பியொ, ரீகல பபொன்்ற திபயடடர்கனை 
வொஙகிய பபொது, எலபின்ஸ்டன் திபயடடனரயும் வொஙகிைொர்.

1980களில பஜ.ஆர். ஆடசியில எலபின்ஸ்டன் அரசுட -
னமயொககபபடடது. அது ேவீைமயபபத்�பபடடு ெரெவிபொய 
கலைொெொர மண்டபத்ன�யும் அ�னுடன் இனைத்� அன்ன்றய 
பிர�மர் பிபரம�ொெ 1988 ஒகபடொபர் 09 அன்று அரெ நிறுவ -
ைமொக தி்றந்து னவத்�ொர்.                            (த�ொடரும்)

க�ொழும்பின் 
கதை

என். சரவணன்
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,yq;if jiug;gil

,yq;ifj; jiug;gilapd; gpd;tUk; ghtpf;fKbahj thfdq;fs; kw;Wk; nghJthd nghUl;fis tpiyNfhhp tpw;gid nra;tjw;fhf Nfs;tpfis mioj;jy;

Nfs;tpr; nraw;ghLfs; njhlh;ghd tpguq;fSk; Fwpj;j ngWif epge;jidfSk; 

(1)  ngWif Neu ml;ltiz (thu ,Wjp ehl;fs; kw;Wk; nghJ tpLKiw ehl;fis jtph;j;J) 

,lk; nghJthd nghUl;fs; kw;Wk; thfdq;fs;;
nghJthd nghUl;fs; kw;Wk; 
thfdq;fspd; njhFjp ,yf;fk;

tpz;zg;gq;fisr; rkh;g;gpf;f Ntz;ba fhy 
vy;iy

Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; 
jpfjp kw;Wk; Neuk;

1k; ,yq;if jiug;gil gilf;fyr; 
rpwg;gzp> jiug;gil FbNaw;wk;> 
gdhnfhil> N`hkhfk

buf;> g];> gTru;> buf;lu;> buf;lu; bnua;yu;> gTru; bnua;yu;> Ntd;> 
mk;Gyd;];> rpq;fs; / lgs; nfg;> [Pg;> if buf;lu;> if buf;lu; 
bnua;yu;> %r;rf;futz;b>   Nkhl;lhu; irf;fps; kw;Wk; nghJthd 
nghUl;fs;

01 Kjy; 107 tiu (thfdq;fs;)
2022-03-07Mk; jpfjp K.g. 09.00 Kjy; 
2022-03-29Mk; jpfjp K.g. 10.00 tiu

2022-03-29Mk; jpfjp 
K.g. 10.30 kzpf;F

01 Kjy; 32 tiu (nghJthd 
nghUl;fs;)

2022-03-07Mk; jpfjp K.g. 09.00 Kjy; 
2022-03-30Mk; jpfjp K.g. 10.00 tiu

2022-03-30Mk; jpfjp 
K.g. 10.30 kzpf;F

2k; ,yq;if jiug;gil gilf;fyr; 
rpwg;gzp> jiug;gil Kfhk;;> 
uzNrthGuk;> mEuhjGuk;

buf;> buf;lu;> buf;lu; bnua;yu;> gTru; bnua;yu;> mk;Gyd;];> rpq;fs; 
nfg;> [Pg;> if buf;lu;> if buf;lu; bnua;yu;> Nkhl;lhu; irf;fps;> 
glF ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; nghJthd nghUl;fs;

01 Kjy; 57 tiu (thfdq;fs;)
01 Kjy; 18 tiu (nghJthd 
nghUl;fs;)

2022-03-07Mk; jpfjp K.g. 09.00 Kjy; 
2022-03-24Mk; jpfjp K.g. 10.00 tiu

2022-03-24Mk; jpfjp 
K.g. 10.30 kzpf;F

3k; ,yq;if jiug;gil gilf;fyr; 
rpwg;gzp> jiug;gil Kfhk;> 
kfNrd;Gu> kpd;Ndhpa

buf;> gpiuk; %tu; bnua;yu;> buf;lu;> buf;lu; bnua;yu;> gTru; 
bnua;yu;> rpq;fps; nfg;> [Pg;> if buhf;lu;> if buf;lu; bnua;yu;> 
Nkhl;lhu; irf;fps;> glFfs; kw;Wk; nghJthd nghUl;fs;

01 Kjy; 43 tiu (thfdq;fs;)
01 Kjy; 16 tiu (nghJthd 
nghUl;fs;)

2022-03-07Mk; jpfjp K.g. 09.00 Kjy; 
2022-03-25Mk; jpfjp K.g. 10.00 tiu

2022-03-25Mk; jpfjp 
K.g. 10.30 kzpf;F

5k; ,yq;if jiug;gil gilf;fyr; 
rpwg;gzp> jiug;gil Kfhk;> 
fhq;Nfrd;Jiw

buf;> buf;lu;> buf;lu; bnua;yu;> gTru; bnua;yu;> Ntd;> mk;Gyd;];> 
rpq;fs; nfg;> [Pg;> if buhf;lu;> if buhf;lu; bnua;yu;> Nkhl;lhu; 
irf;fps; kw;Wk; nghJthd nghUl;fs;

01 Kjy; 47 tiu (thfdq;fs;)
01 Kjy; 14 tiu (nghJthd 
nghUl;fs;)

2022-03-07Mk; jpfjp K.g. 09.00 Kjy; 
2022-03-21Mk; jpfjp K.g. 10.00 tiu

2022-03-21Mk; jpfjp 
K.g. 10.30 kzpf;F

6k; ,yq;if jiug;gil gilf;fyr; 
rpwg;gzp> jiug;gil Kfhk;> 
fpspnehr;rp

buf;lu;> buf;lu; bnua;yu;> gTru; bnua;yu;> rpq;fs; nfg;> [Pg;> if 
buf;lu;> if buf;lu; bnua;yu;> Nkhl;lhu; irf;fps; kw;Wk; nghJthd 
nghUl;fs;

01 Kjy; 24 tiu (thfdq;fs;)
01 Kjy; 10 tiu (nghJthd 
nghUl;fs;)

2022-03-07Mk; jpfjp K.g. 09.00 Kjy; 
2022-03-22Mk; jpfjp K.g. 10.00  tiu

2022-03-22Mk; jpfjp 
K.g. 10.30 kzpf;F

7k; ,yq;if jiug;gil gilf;fyr; 
rpwg;gzp> jiug;gil Kfhk;> 
Ky;iyj;jPT

buf;lu; bnua;yu;> gTru; bnua;yu;> rpq;fps; Nfg;> if buf;lu;> if 
buf;lu; bnua;yu;> Kr;rf;futz;b> Nkhl;lhu; irf;fps;> glFfs; 
kw;Wk; nghJthd nghUl;fs;

01 Kjy; 21 tiu (thfdq;fs;)
01 Kjy; 14 tiu (nghJthd 
nghUl;fs;)

2022-03-07Mk; jpfjp K.g. 09.00 Kjy; 
2022-03-23Mk; jpfjp K.g. 10.00  tiu

2022-03-23Mk; jpfjp 
K.g. 10.30 kzpf;F

16 Ntiyj;js ,yq;ifg; 
nghwpapay; gilazp> (kj;Njnfhl)> 
,yq;if jiug;gil Kfhk;> 
kj;Njnfhl> nghy;f];Xtpl;l 

cile;j fhzp thfdq;fs; (gf;Nfh> Nyhlh;> Nlhrh;> 
itgNul;lh;fs;> Nuhyh;fs;> Nkhl;lhh; fpNulh;> tPy; Nyhlh; kw;Wk; 
];fNtl;lh;) Low bed bnua;yh;> gpiuk; %th;  kw;Wk; nghJthd 
nghUl;fs;

01 Kjy; 26 tiu (cile;j 
fhzp thfdq;fs;;)
01 Kjy; 02 tiu (nghJthd 
nghUl;fs;)

2022-03-07Mk; jpfjp K.g. 09.00 Kjy; 
2022-03-30Mk; jpfjp K.g. 10.00 tiu

2022-03-30Mk; jpfjp 
K.g. 10.30 kzpf;F

nghwpapay; Nritfs; kj;jpa 
Ntiyj;jsk; (`gufl)> jiug;gil 
Kfhk;> gdhnfhl> N`hkhfk

kpd; gpwg;ghf;fpfs;>  ePh;g; gk;gpfs;> nfhq;fpwPl; kpf;\h;fs; kw;Wk;  
nghJthd nghUl;fs;

01 Kjy; 04 tiu (nghJthd 
nghUl;fs;)

2022-03-07Mk; jpfjp K.g. 09.00 Kjy; 
2022-03-30Mk; jpfjp K.g. 10.00  tiu

2022-03-30Mk; jpfjp 
K.g. 10.30 kzpf;F

(2)  Nfs;tpr;; nraw;ghLfSf;fhf Kd;itf;fg;gl;Ls;s thfdq;fs;/ nghJthd nghUl;fisg; ghPl;rpj;Jg; ghh;j;jy; kw;Wk; tpz;zg;gg;gbtq;fs; toq;Fjy; vd;gtw;Wf;fhd fhy vy;iy 2022-03-07Mk; jpfjp K.g. 9.00 kzp 

Kjy; 2022-03-18Mk;; jpfjp gp.g. 3.00 kzp tiuahFk;. (thu ,Wjp ehl;fs; kw;Wk; nghJ tpLKiw ehl;fis jtph;j;J) 

(3)  Nfs;tpr; nraw;ghl;bd; nghUl;L mgfPh;j;jpahsh; gl;baypy; cs;thq;fg;gl;lth;fs; Nfs;tpisr; rkh;g;gpf;f KbahJ.

(4)  Nfs;tpg; gbtq;fis thfdq;fs; / nghJthd xd;WNrh;j;J itj;Js;s ,lj;jpy; mikf;fg;gl;Ls;s mYtyfq;fspy; ,Ue;J nfhs;tdT nra;ayhk;. Nfs;tpg; gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;Sk; nghUl;L xU njhFjpf;F 

(Lot) kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf  500.00 &gh (Ie;E}W &gh) mwtpl;ggLk; vd;gJld; mg;gzj;ij mt;tplj;jpYs;s fhrhshplk; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;il rkh;g;gpj;J Njitahd Nfs;tpg; gbtq;fisg; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.  thfdq;fs; / nghJthd nghUl;fSf;fhf ntt;Ntwhd Nfs;tpg;gbtq;fis mt;tplj;jpy; ngw;Wf;nfhs;s KbAk; vd;gJld; me;je;j Nfs;tpg; gbtq;fspy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s thfdq;fs; / nghJthd 
nghUl;fSf;F khj;jpuk; tpiyfisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. (cjhuzk;: thfdq;fSf;fhd tpz;zg;gg; gbtj;jpd; %yk; nghJthd nghUl;fSf;fhf tpiyfisr; rkh;g;gp;f;f Kbahnjd;gJld; thfdq;fSf;fhf kl;Lk; 

tpiyfisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;) xU Nfs;tpjhuh; gy njhFjpfSf;Ff; Nfs;tpfisr; rkh;g;gpg;ghuhapd;; xt;nthU njhFjpf;Fk; jdpj;jdpahf Nfs;tpg; gbtq;fisf; nfhs;tdT nra;jy; Ntz;Lk;. xU Nfs;tpg; gbtj;jpy; 

xU njhFjp ,yf;fj;jpw;F ,iaghd tpiykD khj;jpuNk rkh;g;gpf;f KbAk; vd;gJld; mt;thwy;yhj Nfs;tpg; gbtq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

(5)  thfdk; kw;Wk; nghJthd nghUl;fSf;fhd gpiz itg;gpd; (kPsspf;fg;gLk;) msTfis cs;sf;fpa ml;ltiznahd;W thfdk; / nghJthd nghUl;fSf;fhd tpz;zg;gg;gbtj;jpy; cs;slf;fg;gl;Ls;sd. ,jw;fika  

thfdq;fs; / nghJthd nghUl;fs; njhFjp xd;wpd; nghUl;L ntt;Ntwhd tifapy; gpiz itg;G rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk; vd;gJld; mg;gzj;ij mt;tplj;jpYs;s fhrhshplk; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;bd; 

(%yg; gpujpia) Fwpj;j Nfs;tpg; gbtj;Jld; fl;lhak; ,izj;jy; Ntz;Lk;.  mt;thW gw;Wr;rPl;L ,izf;fg;glhj Nfs;tpg;;; gbtq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

(6)  tpz;zg;gq;fisr; rkh;g;gpf;Fk;NghJ thfdq;fs; / nghJthd nghUl;fsp;y; Fwpg;gplg;gl;Ls;s njhFjp ,yf;fj;ij (Lot No) Nfs;tpfis rkh;g;gpf;Fk; NghJ fl;lhakhf Nfs;tpg; gbtj;jpy; kw;Wk; Nfs;tpfis jhq;fpa 

fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; fPo;f;fz;lthW Fwpg;gpl Ntz;Lk;.

 (m)  njhif ,yf;fk; ................................................ (M) Nfs;tp jpwf;fg;gLk; jpfjp 2022/03 ................... jpfjp 
 (,)  ufk; (thfdq;fs; / nghJthd nghUl;fs;) …………………….

(7)  Nfs;tpg; ngl;b itf;fg;gl;Ls;s ,lq;fs;; kw;Wk; ngWifg; gbtq;fisg; gjpTj; jghypy; mDg;Gtjhapd; mDg;g Ntz;ba Kfthpfs; fPNo jug;gl;Ls;sd. thfdq;fs; / nghJthd nghUl;fSf;fhf jdpj;jdpahd ngl;bfs; 

itf;fg;gl;Ls;sd. ,e;jf; ngl;bfs; thu ehl;fspy; (thu ,Wjp ehl;fs; murhq;f tpLKiw ehl;fis jtph;j;J) K.g. 9.00 kzp njhlf;fk; gp.g. 4.00 kzp tiu gpujpepjpapd; nghWg;gpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ,lq;fspy; 

itf;fg;gl;bUf;Fk;. tpz;zg;gq;fis ,e;jg; ngl;bfspy; ,Ltjw;F Kd; me;j ,lj;jpy; cs;s gpujpepjpapd; nghWg;gpy; itf;fg;gl;Ls;s gjpNtl;by; gjpT nra;J chpa Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;. thfd 

tpz;zg;gq;fis thfdg; ngl;bapYk; nghJthd nghUl;fSf;fhd tpz;zg;gq;fis nghJg; nghUl;fs; ngl;bapYk;  cs;sply; Ntz;Lk; vd;gJld;  Vw;Gilajw;w ngl;bapy; cs;splg;gl;l tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gl;l 

tpz;zg;gq;fshff; ftdj;jpw; nfhs;sg;gLk;. 

,lk; Nfs;tpg; ngl;b itg;gplk; tpz;zg;gq;fis mDg;g Ntz;ba jghy; Kfthp Nfs;tpg; gbtq;fs; jpwf;fg;gLk; ,lk;

1k; ,yq;if jiug;gil Aj;j cgfuz 
gilg; gphpT> jiug;gil FbNaw;wk;> 
gdhnfhil> N`hkhfk

ghJfhg;Gf; gilj; jiyikafk;> (Nkw;F) 
jiug;gil FbapUg;G> 
gdhnfhil> N`hkhfik (gpujhd thapy; 
mUNf)

Nfs;tpr; rigj; jiyth;>
1k; ,yq;ifj; jiug;gil
Aj;j cgfuz gilg; gphpT>
jiug;gil FbapUg;G>
gdhnfhil> N`hkhfik.

Nghjpuh[huhk> jiug;gil FbNaw;wk;> 
gdhnfhil> N`hkhfk

2k; ,yq;if jiug;gil Aj;j cgfuz 
gilg; gphpT> jiug;gil Kfhk;;> 
uzNrthGuk;> mDuhjGuk;

2k; ,yq;ifj; jiug;gil>
Aj;j cgfuz gilg; gphpT 
(gpujhd thapy; mUNf)

Nfs;tpr; rigj; jiytH>
2k; ,yq;if jiug;gil gilf;fyr; rpwg;gzp> jiug;gil 
Kfhk;;> uzNrthGuk;> mDuhjGuk;

2k; ,yq;if jiug;gil gilf;fyr; rpwg;gzp> 
jiug;gil Kfhk;;> uzNrthGuk;> mDuhjGuk;

3k; ,yq;if jiug;gil Aj;j cgfuz 
gilg; gphpT> jiug;gil Kfhk;> kfNrd;Gu> 
kpd;Ndhpa

3k; ,yq;ifj; jiug;gil>
Aj;j cgfuz gilg; gphpT 
(gpujhd thapy; mUNf)

Nfs;tpr; rigj; jiyth;>
3k; ,yq;if jiug;gil gilf;fyr; rpwg;gzp> jiug;gil 
Kfhk;> kfNrd;Gu> kpd;Ndhpa

3k; ,yq;if jiug;gil gilf;fyr; rpwg;gzp> 
jiug;gil Kfhk;> kfNrd;Gu> kpd;Ndhpa

5k; ,yq;if jiug;gil Aj;j cgfuz 
gilg; gphpT> jiug;gil Kfhk;> 
fhq;Nfrd;Jiw

5k; ,yq;if jiug;gil>  Aj;j cgfuz gilg; 
gphpT 
(gpujhd thapy; mUNf) (fl;Lthd;)

Nfs;tpr; rigj; jiyth;>
5k; ,yq;ifj; jiug;gil>
Aj;j cgfuz gilg; gphpT> jiug;gil Kfhk;> 
fhq;Nfrd;Jiw

5k; ,yq;if jiug;gil gilf;fyr; rpwg;gzp> 
jiug;gil Kfhk;> fhq;Nfrd;Jiw

6k; ,yq;if jiug;gil Aj;j cgfuz 
gilg; gphpT> jiug;gil Kfhk;> 
nfhf;fhtpy;> fpspnehr;rp

6k; ,yq;ifj; jiug;gil>
Aj;j cgfuz gilg; gphpT
(gpujhd thapy; mUNf)

Nfs;tpr; rigj; jiyth;>
6k; ,yq;ifj; jiug;gil>
Aj;j cgfuz gilg; gphpT
jiug;gil Kfhk;> nfhf;fhtpy;> fpspnehr;rp

6k; ,yq;if jiug;gil gilf;fyr; rpwg;gzp> 
jiug;gil Kfhk;> nfhf;fhtpy;> fpspnehr;rp

7k; ,yq;if jiug;gil Aj;j cgfuz 
gilg; gphpT> jiug;gilf; FbNww;wk;> 
ee;jpf;fly;> Ky;iyj;jPT

7k; ,yq;ifj; jiug;gil>
Aj;j cgfuz gilg; gphpT
(gpujhd thapy; mUNf)

Nfs;tpr; rigj; jiyth;>
7k; ,yq;ifj; jiug;gil>
Aj;j cgfuz gilg; gphpT
jiug;gilf; FbNww;wk;> ee;jpf;fly;> Ky;iyj;jPT

7k; ,yq;if jiug;gil gilf;fyr; rpwg;gzp> 
jiug;gilf; FbNww;wk;> ee;jpf;fly;> Ky;iyj;jPT

16 Ntiyj;js ,yq;ifg; nghwpapay; 
gilazp> (kj;Njnfhl)> ,yq;if 
jiug;gil Kfhk;> kj;Njnfhl> 
nghy;f];Xtpl;l

16 Ntiyj;js ,yq;ifg; nghwpapay; gilazp> 
(kj;Njnfhl) 
(gpujhd thapy; mUNf)

Nfs;tpr; rigj; jiyth;>
16 Ntiyj;js ,yq;ifg; nghwpapay; gilazp> 
(kj;Njnfhl)> ,yq;if jiug;gil Kfhk;> kj;Njnfhl> 
nghy;f];Xtpl;l

Nghjpuh[huhka> jiug; gilf; FbNaw;wk;> 
gdhnfhl> N`hkhfk.

nghwpapay; Nritfs; kj;jpa Ntiyj;jsk; 
(`gufl)> jiug;gil Kfhk;> gdhnfhl> 
N`hkhfk

nghwpapay; Nritfs; kj;jpa Ntiyj;jsk; 
(`gufl) (gpujhd thapy; mUNf)

Nfs;tpr; rigj; jiyth;>
nghwpapay; Nritfs; kj;jpa Ntiyj;jsk; (`gufl)> 
jiug;gil Kfhk;> gdhnfhl> N`hkhfk

Nghjpuh[huhka> jiug; gilf; FbNaw;wk;> 
gdhnfhl> N`hkhfk.

(8)  rfy Nfs;tpg; gbtq;fSk; Kiwahf g+h;j;jp nra;ag;gl;L> ciwapy; ,lg;gl;L 7Mk; ge;jpapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ,;lq;fspy; itf;fg;gl;Ls;s Fwpj;j rhpahd Nfs;tpg; ngl;bfspy; eph;zapf;fg;gl;Ls;s jpfjp Neuj;jpw;F 

Kd; Neubahf nfhz;L te;J cs;sply; Ntz;Lk; my;yJ gjpTj; jghy; %yk;  mDg;Gtjw;F eltbf;if Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;. tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; jpfjp kw;Wk; Neuj;jpw;Fg; gpd;dh; fpilf;Fk; 

tpz;zg;gq;fs;; epuhfhpf;fg;gLk;.

(9)  tpz;zg;gg; gbtq;fs; jpwf;fg;gLk; NghJ Nfs;tpjhuh;fs; jkJ Msilahsj;ij cWjpg;gLj;Jk; Njrpa Ms; milahs ml;il/ flTr; rPl;L / rhujp mDkjpg;gj;jpuk; rfpjk; Nfs;tpjhuh;fSk;>  Nfs;tpjhuh;fs; rKfkspf;f 

Kbahtpbd; mth; rhh;gpy; mth;fsJ mq;fPfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; Nfs;tpjhuhpd; mjpfhuk; mspf;Fk; fbjj;Jld; rKfkspf;f fl;lhakhf eltbf;if vLj;jy; Ntz;Lk;.

(10) ftdpf;f Ntz;baJ:

 m.  Rq;fj; jPh;itaw;w thfdq;fs; kw;Wk; Nkhl;lhh; thfdg; Nghf;Ftuj;Jj; jpizf;fsj;jpy; gjpT nra;jpuhj thfdq;fisf; nfhs;tdT nra;Ak; Nfs;tpjhuh;fshy; Fwpj;j thfdj;ij Nkhl;lhh; thfdg; 

Nghf;Ftuj;Jj; jpizf;fsj;jpy; gjpT nra;Ak; NghJ Rq;fj; jPh;itia Nkhl;lhh; Nghf;Ftuj;Jj; jpizf;fsj;jpw;Fr; nrYj;Jjy; Ntz;Lk; vd;gJld; Rq;fj; jPh;itapy;yhky; ,wf;Fkjp nra;ag;gl;l thfdq;fs; 

njhlh;ghd tpguq;fs; kw;Wk; Rq;fj; jPh;itg; gzk; vd;gd ,iaGila ,yq;if Aj;j cgfuz gilg;gphptpdhy; mwpaj; jug;gLk;.

 M.  rpijTw;w thfdq;fs; jtph;e;j Vida thfdq;fisf; nfhs;tdT nra;Ak; nfhs;tdthsuhy; me;j thfdj;ij Kfhk; tstpypUe;J mfw;wpf; nfhs;tjw;F Kd; ,iaGila Kfhkpd; gpujpepjpapdhy; toq;fg;gLk; 

Mtzq;fSld; thfdj;jpd; nr]p/,ae;jpu ,yf;fq;fs; rhpahfTs;sjh vd cWjpg;gLj;jpf; nfhz;ljd; gpd; thfdj;ij mg;Gwg;gLj;jpf; nfhs;sy; Ntz;Lk;. (Kfhk; tstpypUe;J thfdj;ij mg;Gwg;gLj;jpf; 

nfhz;ljd; gpd; Vw;gLk; rpf;fy;fs; njhlh;ghf ,yq;ifj; jiug;gil nghWg;Gf; $whJ)

 (,)  nghJthd nghUl;fs; njhFjp ,yf;fj;jpy; cs;slf;fg;gl;Ls;s nghUl;fs; njhlh;ghd tpguq;fs; Nfs;tpg; gbq;fSld; tpepNahfpf;fg;gLk;.

(11)  ,e;j Nfs;tpr; nraw;ghLfSf;F Nkw;gb epge;jidfs; kw;Wk; Nfs;tpg; gbtq;fspy; Fwpg;gpl;l epge;jidfis ed;F thrpj;J mwpe;J mjw;F ,zq;f Nfs;tpfis rkh;g;gpj;J nraw;gLjy; Nfs;tpjhuh;fspd; nghWg;ghFk; vd 

mwpaj;jug;gLtJld; Nfs;tp njhlh;gpyhd ,Wjpj; jPh;khdk; vLf;Fk; chpikia Nfs;tpr; rigj; jiyth; jd;dfj;Nj nfhz;Ls;shh;. ,J njhlh;ghd Nkyjpf tpguq;fis thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; flik Neuq;fspy; 

jiug;gil jiyikafj;jpd;; njhiyNgrp: 011-2987525 my;yJ jiug;gil ,izajsj;jpypUe;J (www.army.lk) ngw;Wf;nfhs;syhk;.

             

jiug;gil jsgjp

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
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பாரதி தன் வீட்டு விறாந்தயி -
லிருநது “ச�ா” வென வபய் -
துவ�ாண்டிருநத மி�க் �டு -

்ையான ை்ை்ய பார்த்துக்வ�ாண்டு 
இருநதாள். வ�ாட்டும் ை்ையில் விழுநத 
வபரிய வபரிய ை்ைத் துளி�ள் சபான்று 
அெளது இதயத்தில் இருநது இரத்தமும் 
வ�ாட்டுெதுசபால உணர்நதாள். ஒரு 
ைணித்தியாலைா� ை்ை்யசய பார்த் -
துக்வ�ாண்டு நின்றெள்,  ை்ை கு்ற -
ெ்ைநது  நிற�ப் சபாகும் �ாட்சி்யக் 
�ண்ைாள். ஆனால் அெளுக்கு அெள் 
உைலில் இருநது இரத்தம் வ�ாட்டுெது 
சபான்ற உணர்வு வதாைர்நது அதி�ரித் -
துக் வ�ாண்சை ெநதது. அநத சேரத்தில் 
அெளது தாய் பாரதி என கூப்பிட்ை �த் -
தத்தினால் அெளது நி்னவு�ள் ைாறறை -
்ைநதது. அெளது ப்ைய நி்னவு�்ள 
ஒரு�ணம் ைறநது நின்றாள்.

பாரதி மி�வும் பின்தங்கிய ஏ்ைக் குடும் -
பத்தில் பிறநதெள். அெளது தாய் தந்த -
யர்�ள் கூலித் வதாழிலாளர்�ள்.ஆனால் 
அெர்�ள் சிறு ெயதில் �ல்வி �றபதில் 
சிறப்பான ஆறற்லப் வபறறிருநதனர். 
�நதர்ப்ப சூழ்நி்ல �ாரணைா� அெர்� -
ளால் �ல்வி்ய வதாைர முடியவில்்ல. 
இதன் பயனா� அெர்�ளது ஐநது பிள்்ள -
�ளும் �ல்வி �றபதில் சிறநத ைாணெர்� -
ளா� இருநதனர். பாரதி அெர்�ளின் மூத்த 
ை�ளாொள். பாரதியின் வபறசறார்�ள் 
ஏ்ை�ளா� இருநதசபாதும் அர�ாங்�த் -
தின் இலெ�க் �ல்வித் திட்ைத்தின் மூலைா� 
பிள்்ள�்ள உயர்தர ெகுப்புெ்ர �ற -
பித்தார்�ள்.

  பாரதி எல்சலா்ரயும் விை பரீட் -
்��ளில் அதிகூடிய புள்ளி�்ள வபற -
றுெநதாள். இதனால் அெள் உயர்தர 
பரீட்்�யின் பின்னர் ஒசர மு்றயில் 
பல்�்லக்�ை� ைருத்துெ பீைத்திறகு 
வதரிவுவ�ய்யப்பட்ைாள். பாரதி �ல்வி  
�றகும் �ாலத்திசலசய  ரியூ�ன் ெகுப்பு 
மூலைா� ஓரளவு ெருைானம் வபறறாள். 
அெள் வபறசறார்�ளது  �ஷைத்தி்னக்  
கு்றப்பதற�ா�வும்,  தனக்குக் கீழிருநத 
2 �ச�ாதரி�ள், 2 �ச�ாதரர்�ளின் முன் -
சனறறத்திற�ா�வும்  தனது ெருைானத் -
்தப் பயன்படுத்தினாள். 

  பாரதி ைருத்துெ பீைத்தில்  �றறசபாது  
�� ைாணவி�ளுைன்  கும்ைாளம்  அடிக் -
�ாது  தனி்ையா�வும் அ்ைதியா�வுசை 
இருநதாள். அெள் 2 ம் ெருைத்தில் �ற -
றுக்வ�ாண்டிருநதசபாது ஏறபட்ை வெள் -
ளத்தினால் அெளது சிறிய வீட்டிலிருநத 
ைருத்துெ �ல்வி பாைக் குறிப்புக்�ள் 
அ்னத்தும் அழிநது சபாயின. பரீட்்� -
யும் வேருங்கிக் வ�ாண்டிருநததால் �� 

ைாணவி�ளிைமிருநது பாைக்  குறிப்புக் -
�்ள வபற முடியவில்்ல. அக்�ாலத்தில் 
சபாட்சைா வ�ாப்பி, �ணனி ெ�தி�ள் மி�க்  
கு்றொ�செ இருநதது. இநநி்லயில் 
அெள் மி� �ெ்லய்ைநதிருநதாள்.ஒரு 
ோள் பல்�்லக்�ை�த்தின் பூங்�ாவில் 
அெள் மி� �ெ்லயுைன்  அைர்நதிருந -
தாள். அப்சபாது  அங்கு ெநத 
�� ைாணெனான ரகு தன்னிை -
மிருநத  2ம் ெருைத்திற�ான 
பாைக்குறிப்புக்�்ள  பாரதியி -
ைம் வ�ாடுத்தான். பாரதியால் 
இ்த ேம்ப முடியவில்்ல. 
ரகு்ெப்  பறறி பாரதி  சிறிது 
அறிநதிருநதாள். �ல்வியில் 
சிறப்பா� வ�யறபடுபென் 
என்பது அெளுக்கு வதரியும். 
ஆனால் இதுெ்ர அெள் ரகு -
வுைன் சபசியிருக்�வில்்ல. 
ஆனால் ரகு  பாரதியின் ேண்பி -
�ள் மூலைா� பாரதியின் பாைக் 
குறிப்புக்�ள் வெள்ளத்தால் 
அழிெ்ைநத்தயும்,  பரீட்்� 
வேருங்கும் சேரத்தில் அெள் 
மி�வும் ச�ா�ைா� இருப்ப்த -
யும் அறிநது வ�ாண்ைான். ரகு 
எப்சபாதும் பாைக் குறிப்புக் -
�்ள  இருமு்ற எழுதுெது 
ெைக்�ம்.  இதனால் அெனிைம் 
சைலதி�ைா� ஒரு பிரதி இருந -
தது. அெனு்ைய ேல்ல ைனம் 
பாரதியின் மீது இரக்�முறறதால்  
தனது சைலதி� பிரதி்ய பார -
திக்கு  வ�ாடுத்தான்.

  பாரதிக்கு என்ன வ�ய் -
ெவதன்சற வதரியவில்்ல. 
அத்ன  ஏறறுக்வ�ாள்ளாவிட்ைால் பரீட் -
்�க்கு தயாரா� முடியாது. எனசெ தயங் -
கியபடி ரகுவிைம் அத்ன ொங்கிக் -
வ�ாண்ைாள். பதிலுக்கு ரகுவிறகு ேன்றி 
வதரிவித்தாள். அதன்பின் அவ்விருெரும் 
எதுவும் சப�வில்்ல.  ரகு தனது இருப்பி -
ைத்திறகு வ�ன்றுவிட்ைான். 

            இதன் பின்னர் பாரதி ரகு்ெக் 
�ாணும் �நதர்ப்பத்தில் புன்ன்� 
வ�ய்ொள். ரகுவும் பதிலுக்கு புன்ன்� 
வ�ய்ொன்.  சிறிது �ாலத்தின் பின் அத் -
தியாெசிைான �நதர்ப்பத்தில் இருெரும் 
சிறுசிறு உ்ரயாைல்�ளில் ஈடுபட்ைனர். 
இது �ாலப்சபாக்கில் பாைவிையங்�ளில் 
ஏறபடும் �நசத�ங்�்ள தீர்ப்பதா� 
ைாறியது. 3ம் ெருை இறுதியில் அெர் -
�ள் இருெரும் தங்�ளுக்குள் ஏறபட்ை 
புரிநதுணர்வுைன் �ாதலர்�ளா� ைாறினர். 
பாரதிக்கு  ரகு்ெ பிரிநது இருக்கும்  
சேரங்�ள் மி�க் வ�ாடு்ையானதா� 

இருநதது. ஆனால் பாரதி தனது குடும்ப 
நி்லயி்னயும் குறிக்ச�ா்ளயும் ைறக் -
�வில்்ல.  ரகுவும் இவ்ொசற பாரதி்ய 
�ாணாத �நதர்ப்பங்�ளில் தவித்தான். 
இருெரும் எனக்கு நீ உனக்கு ோன் என 
முடிவுவ�ய்து மி�வும் ைகிழ்ச்சியா� தைது 
ைருத்துெ �ல்வி்ய வதாைர்நதுவ�ாண்டி -
ருநதனர். 

             ரகுவின்  பல்�்லக்�ை�  
இறுதிப் பரீட்்�யில் இறுதிோள்  பரீட்்� 
முடிநது வீடு வ�ன்றசபாது அதிர்ச்சி 
ஒன்று �ாத்திருநதது. ரகு தனது தாயுை -
னும், தங்்� சுசீலாவுைனுசை  ொழ்நது 
ெநதான்.  தாய் பார்ெதி ஒரு ரீச்�ரா� 
செ்ல வ�ய்து ெநதார்.  தங்்� உயர்தர 
பிரிவில்  �ல்வி �றறபின்  வீட்டில் இருந -
தாள்.  ரகுவின் தந்த,  சுசீலா பிறநது 
2 ெருைங்�ளின் பின் விபத்து ஒன்றில் 
இறநது விட்ைார். தாய் பார்ெதியின் ெரு -
ைானத்திசலசய இருெரும் ெளர்நது ெந -
தனர்.  ரகு தனது தாயின் மீதும் தங்்� 
மீதும் மிகுநத பா�ம் ்ெத்திருநதான். 
தாய் பார்ெதியின் வ�ால்மீது மி�வும் ைதிப் -
பு்ெத்து வ�யலாறறினான். 

              தாய் பார்ெதி ரகுவின -
தும் சுசீலாவினதும் திருைணத்்த ஒசர 
சேரத்தில் ேைாத்த விரும்பினார். இதனால் 
பலருைன் வதாைர்புவ�ாண்டு திருைண 
சபச்்�  சைறவ�ாண்டு இருநதார். இநத 
நி்லயில் அெர்�ளு்ைய வபாருளாதார 
நி்லக்ச�றப ஒரு ைாறறு திருைண �ம் -
ைநதம் கி்ைத்திருநதது. இதற�்ைய பார் -
ெதியின் தூரத்து உறவினரான அண்ணன் 
ஒருெரின் ை�ன் ைருத்துெ �ல்வி்ய 
முடித்துவிட்டு ைருத்துெரா� இருநதான். 
அெருக்கு ஒரு தங்்�யும் இருநதாள். 
அெள் மி� �ெர்ச்சியா�வும்,  அை�ா�வும் 
இருநதாள். பார்ெதியின் அண்ணன் பார்ெ -
தியின் பிள்்ள�ளுக்கும், தைது பிள்்ள -

�ளுக்கும் ைாறறுத் திருைண �ம்ைநதம் 
வ�ய்ெதறகு �ம்ைதித்திருநதார். 

இதனால் ைகிழ்வுறறிருநத பார்ெதி இச் 
வ�ய்தி்ய வ�ால்ெதற�ா� ரகுவின் ைருத் -
துெ �ல்வி பரீட்்� முடியும்ெ்ர �ாத்தி -
ருநதார். அசதசேரம் ரகுவும் ைருத்துெ 
�ல்வி இறுதியாண்டு இறுதி ோள் பரீட்்� 
முடிநத பின் பாரதியுைன் உற�ா�ைா� 
சுறறித் திரிநத பின்னர்  மி�வும் ைகிழ்ச் -
சியுைன் தாயிைம் தனது �ாதல் திருைணத் -
்தப் பறறி வ�ால்ெதற�ா� ஆர்ெத்துைன் 
வீட்டிறகு ெநதான்.  

பார்ெதி ரகுவிறகு விருப்பைான உணவு 
ெ்��்ள தயார்வ�ய்து வீட்டிசல ஆர் -
ெத்துைன் �ாத்திருநதார். வீட்டுக்கு ெநத 
ரகு்ெ உப�ரித்த பார்ெதி ரகு உணவு 
உண்ைபின் ைகிழ்ச்சியா� தான் சபசி 
முடித்த. ைாறறுத்  திருைண �ம்ைநதம் 
பறறி ரகுவிைம் கூறினார். ரகு  திடீவரன 
அதிர்ச்சி அ்ைநதான். 

 ரகுவிறகு ையக்�ம் ெருெதுசபால இருந -
தது.  ரகு த்ல ெலிக்குது என தாயிைம் 
கூறிவிட்டு தனது அ்றக்கு வ�ன்றான். 
ரகுவிறகு பாரதியுைனான எத்த்னசயா 
ஆ்��ள்,  �றப்ன�ள் வோடிப்வபாழு -
திசலசய தவிடுவபாடியாெ்த உணர்ந -
தான். ஒரு பக்�ம் தன்மீது உயி்ரசய 
்ெத்திருக்கும் பாரதி, ைறுபக்�ம் தன்்ன 
ஊட்டி ெளர்த்து �ண்ணும் �ருத்துைா� 
பாது�ாத்து இன்றுெ்ரக்கும் ஆளாக்கிய 
தாய். இருெ்ரயும் நி்னக்கும்சபாது 
த்ல சுறறியது. அப்படிசய ையக்�முறறு 
நித்தி்ரயாகிவிட்ைான். 

பார்ெதி தன் ை�ன் தனது வ�ால்்ல 
மீறைாட்ைான் என்ற ேம்பிக்்�யில் இருந -
த்ையால் ை�ன் ரகுவில் ஏறபட்ை ைாற -
றங்�்ள �ெனிக்�வில்்ல. அென் 
�ாப்பிட்ை �்ளப்பில் தூங்கிவிட்ைான் 
என்ற நி்னப்பில் இருநதார். இரவு  8 
ைணியளவில் தூக்�ம் �்லநது எழுநத 
ரகு த்ல ெலிப்பதா� உணர்நதான். 
தான் வ�ட்ை �னவு ஒன்று �ண்டுவிட்ை -
தா� எண்ணினான். ஆனால் ைறு�ணசை 
அது உண்்ைவயன அறிநதவுைன் வேஞ்சு 
வெடித்துவிடும் சபால இருநதது. நீண்ை 
சிநத்னக்குப் பின்பு ரகு தான் பாரதி்ய 
�ாதலிப்ப்தயும்,  அெ்ளசய திருை -
ணம் வ�ய்ெதா� ொக்கு வ�ாடுத்து விட்ை -
்தயும் தாயிைம் வ�ால்ெவதன தீர்ைானித் -
தான். 

 இதனால் படுக்்�யிலிருநதது 
வெளிசய ெநது மு�ம் �ழுவுெதற�ா� 
பாத்ரூம் வ�ன்றான். பாத்ரூம் �ண் -
ணாடியில் தனது மு�த்்த பார்த்ததும் 
அதிர்ச்சிய்ைநதான். அெனது மு�ம் 
அங்ச� சபய்றநதது சபால இருநதது. 
எனினும் ைன்தத் ்தரியப்படுத்திக் -
வ�ாண்டு தாயிைம் சபசுெதறகு வ�ன்றான். 
தாய் பார்ெதி ரகுவின் மு�ம் சபய -

்றநதது சபால இருப்ப்தப் பார்த்து 
அதிர்ச்சியுறறார். ரகு தாயிைம் தனது 
எண்ணத்்த வ�ால்லுெதறகு மு்னந -
தான். ஆனால் ொர்த்்த�ள் வெளிெர -
வில்்ல. வதாண்்ை �ர�ரத்து அழு்� 
ெநதது. தாய் பார்ெதி “ை�ன் ரகு என்ன 
ேைநதது?” என வினவினார். ரகுொல் 
சப� முடியவில்்ல.  எனினும் விக்கி 
விக்கி தான் வ�ால்ல ெநத்த தாயிைம் 
வ�ான்னான். ரகு பாரதி்ய நீண்ை ோட்� -
ளா� �ாதலிப்ப்தயும், அெ்ளத் தான் 
திருைணம் வ�ய்ெதா� ொக்கு வ�ாடுத்த -
்தயும் ச�ட்ைவுதனது ை�னுக்�ா� தான் 
வ�ய்த தியா�ங்�்ள சிநதித்துப் பார்த் -
தாள். தனது ை�ளின் ொழ்க்்�்யயும்  
ஒரு�ணம் சயாசித்தாள். பார்ெதி பிர்ை 
பிடித்தெள் சபால் ஆனார்.  திடீவரன்று 
பார்ெதி சபய் பிடித்தெள் சபான்று அல -
றினார். “ ை�சன ரகு உன்்ன முழு்ை -
யா� ேம்பிசய இநத ஏறபாடு�்ள ோன் 

வ�ய்சதன்.  எனது உயிரும் உனது தங் -
்�யின் உயிரும் உனது ்��ளிசலசய 
உள்ளது. நீ இதறகு �ம்ைதிக்�ாவிட்ைால் 
எங்�ள் இறநத உைல்�்ளசய பார்ப் -
பாய்.” என்று �தறினாள். அதன் பின் 
துக்�ம் தாங்�முடியாது பார்ெதி தனது 
அ்றக்குச் வ�ன்றுவிட்ைார். 

   ரகுவிறகு எல்லாசை இடி விழுந -
தது சபான்று இருநதது. ஒரு முடிவும் 
எடுக்� முடியவில்்ல.  தான் தறவ�ா்ல 
வ�ய்சொைா என்றும் ஒரு�ணம் 
சயாசித்தான். இதன் பின் இரவு முழுெ -
தும் அெனால் தூங்� முடியவில்்ல. 
ைறுோள் �ா்லயில் தூக்�ம் அெ்ன 
அ்ணத்தது. இதனால் அெ்ன அறி -
யாைசல அென் 2 ைணித்தியாலம் தூங்கி 
விட்ைான். திடீவரன்று விழித்து வ�ாண்ை -
ெனுக்கு மின்னல் வெட்டியது சபான்று 
ஒரு சயா�்ன ெநதது. எநத ஒரு முடிவு 
எடுப்பதறகு முன்பும் பாரதியுைன் இதுபறறி 
�்தப்சபாம் என்று தீர்ைானித்தான். 

   எனசெ மி� மி� அெ�ரைா� புறப்பட்டு  
பல்�்லக்�ை�ம் வ�ன்றான்.  ஏற�னசெ 
பாரதியும் ரகுவும் பரீட்்� முடிவு ெரும் -
ெ்ர பல்�்லக்�ை�த்து பூங்�ாவிறகு 
ெநது  இருெரும் �நதிப்பதா� முடிவு வ�ய் -
திருநதார்�ள். இதன்படி ரகு பல்�்லக்� -
ை�த்து பூங்�ாவிறகு வ�ன்றசபாது பாரதி  
அங்ச� �ாத்திருநதாள். அெள் மிக்� 
ைகிழ்ச்சியுைன் ரகுவிறகு விருப்பைான சில 
சிறறுண்டி�்ளயும் வ�ய்து வ�ாண்டு ெந -
திருநதாள். ரகுவின் மு�த்்தப் பார்த்த -
சபாது பாரதி வித்தியா�தத்்த உணர்நது 
வ�ாண்ைாள். ரகு துக்�ம்  தாளாதெனா�. 
பாரதி்ய �ண்ைவுைன் சதம்பி சதம்பி 
அழுதான். பாரதி என்ன ேைநதது என்று 
அெ்னக் ச�ட்ைாள். ரகு சேறறு வீட்டில் 
ேைநத �ம்பெங்�்ள  ஒன்றும் விைாைல் 
பாரதியிைம் ஒப்புவித்தான். 

      ரகு வ�ால்லும்சபாசத பாரதியின் 
உள்ளம் துடித்தது.  தனது இதயம் சுக்கு -
நூறா� வெடித்து இரத்தம் வ�ாட்டுெதா� 
உணர்நதாள்.ஆனாலும் தனக்குள் ஒரு 
முடிவுக்கு ெநதெளா�,  ரகு்ெ தனக் -
�ா� தாயாரின் செண்டுத்ல ஏறகுைாறு 
கூறினாள்.ரகு தன்னால் அவ்ொறு ொை -
முடியாது எனவும்,  தான் தறவ�ா்ல 
வ�ய்யப்சபாெதா�வும் கூறினான். பாரதி 
அப்படியானால் தானும் தறவ�ா்ல 
வ�ய்ெதா�க் கூறினாள்.ஒன்றுசை வ�ய்ய -
முடியாத ரகு பாரதியின் செண்டுச�ா்ள 
ஏறறுக்வ�ாண்ைான். பின்னர் இருெரும் 
மீளமுடியாத ச�ா�த்துைன் வீடு திரும்பினர்

  பாரதி வீடு ெநது ச�ர்நத சபாசத 
அநதப் பாரிய ை்ை வ�ாட்டியது. 

அதன் பின் பாரதியும் ரகுவும் வதாைர் -
புவ�ாள்ளவில்்ல. ஆனால் இருெரின் 
ைனமும் ஆழ்நத ச�ா�த்தினால் துடித் -
துக்வ�ாண்டிருநதது.பாரதி ஏற�னசெ 
சோர்செயின் புல்ைப்பரிசில் ஒன்றுக்கு 
விண்ணப்பித்திருநதாள். ரகுவும் பாரதியும் 
பிரிநது 3 ைாதங்�ளின் பின் பாரதிக்கு 
சோர்செ வ�ல்லும் ொய்ப்பு கி்ைத்தது. 
தனது துன்பங்�்ள �ாலமும் சூழ்நி்ல -
யும் ஆறறும் என்ற ேம்பிக்்�யில் பாரதி 
சோர்செ வ�ன்றாள். 

 ைறுமு்னயில் வீடு வ�ன்ற ரகு தாயின் 
செண்டுச�ா்ள ஏறறுக் வ�ாண்ைான். 

பார்ெதி ரகுவின் �ம்ைதத்தால் மி�வும்  
ைகிழ்ச்சி  அ்ைநதார்.  ரகுவிறகும்  சுசீலா-
விறகும் ஒசர  தினத்திசலசய திருைணத்்த 
ேைாத்தி முடித்தார். தனது பிள்்ள�ள் தான் 
விரும்பியொறு திருைணம் வ�ய்ததால் 
பார்ெதி மி�வும்  திருப்தியுறறு தனது �ை-
்ை�ள் யாவும் நி்றவுவபறறு விட்ைதா� 
ைகிழ்நதிருநதார். ஆனால் இ்றெனின் 
ஏறபாடு என்ன என்ப்த அெரால் உணர 
முடியவில்்ல.  ரகு தாயினதும் தங்்�-
யினதும் �நசதா�த்திற�ா�வும், பாரதியின் 
ெறபுறுத்தலுக்�ா�வும் திருைணம் வ�ய்து 
வ�ாண்ைாசன தவிர அெனால் ை்னவியு-
ைன் முழுைனதுைன் ொை முடியவில்்ல.  
ை்னவி்யக்  �ாணும்வபாழுது பாரதியின் 
நி்னவு�ள் அெ்ன துயரத்தில் ஆழ்த்தின. 
இதனால் ரகு தனது கூடுதலான சேரத்்த 
தனது ்ெத்திய. வதாழிலிசலசய  வ�லவிட் -
ைான். இது அெனுக்கு சிறிது ஆறுத்லத் 
தநதது.            (28ஆம் பக்�ம் பார்க்�)

ைஞ்�ரி குறுக்வ�ழுத்துப் சபாட்டி இல :13

இடமிருந்து வலம்  

(1) உமழப்பு அலலது முயற்சியின் பேரால கிமடப்ேது.  

(5) விபராதம்.  

(7) ப�ாேம். (குழம்பியுள்ளது)  

(8) நித்திமர குழம்பிவிடடது.   

(9) சூரியன்.  

(10) �ாடடு மிரு�ம். (வலமிருந்து இடம்)  

(11) அறிஞன்.  

(13) இம்ளய சப�ாதரன்.  

(15) இதுவும் இனிமமயானது.   

(17) ஆற்மறைக் �டக்� உதவும்.   

(18) பதாழன்.  

(20) எலமல என்றும் சசாலலலாம்.   

(22) முன்பனற்றைத்திற்�ான தூண்டுதல.  (குழம்பியுள்ளது) 

(24) செருப்பிலலாமல இது வராது.   

(25) விமத.  

பமலிருந்து கீழ்  

(1) அழகு.  

(2) சுமவ.  

(3) முக்�னி�ளுள ஒன்று.  

(4) உல�த் சதாழிலா்ளர்�ளுக்குரிய ொள. (கீழிருந்து பமல)  

(5) ஒன்றிலிருந்து கிமடக்கும் ென்மம அலலது அனுகூலம்.   

(6) பிரதியுே�ாரம்.   

(12) �ம்ேராமாயண ொயகி. (கீழிருந்து பமல)  

(13)  ொடடின் அவசர �ாலங�ளில ேத்திரிம�ச் சசய்தி�ளுக்கு இது 

சசயற்ேடுத்தப்ேடுவது வழக்�ம்.   

(14) தவறு.  

(16) ேழம் தமலகீழா�த் சதாஙகுகிறைது.   

(17) ஒபர வம�யான மரங�ள வ்ளர்க்கும் இடம்.   

(19) இதுவும் ஒருவம� நிறைம்.   

(21) ேருப்பு வம�மயச் சார்ந்தது. (தமலகீழ்)  

(23) பூமி.   

விடைகள்

பரிசு பபறுவ�ோர்

பாராட்டு பபறுவ�ார்

இடமிருந்து வலம்    
01. சித்திரம்  05. பிதா  07. திடல 
08. �டி  09. தடம்  10. ேரதம் 
12. சேதம்  13. ேனி  14. வானம் 
16. மு�ாரி  19. மது  20. அமிர்தம்.
22. அம்மம.   

பமலிருந்து கீழ்  
01. சிந்தமன  02. திடம்   03. ரதி 
04. ேம்ேல  05. பிடிவாதம்  06. தா�ம் 
11. ரதம்  12. சனி   13. ேரி 
15. ஊனம்  16. முதுமம   17. �ாமம் 
18. திமிர்  21. தனி  

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல : 12

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல : 11

முதலாம் ேரிசு  

வ�. ஞானரா�ா,  
993, அன்புவழிபுரம்,  
திருப�ாணமமல.  

இரண்டாம் ேரிசு  

எம்.சி.எப். ஸீைா,   
2/B, பும�யிரத நிமலய வீதி,  
மருப�ான,  உக்குவம்ள.   

மூன்றைாம் ேரிசு  

பர்்ஹத் ரியாஸ்,  
122, மீ�ஹமுலல,  
அடடுளு�ம,  ேண்டார�ம.   

1. எஸ். சஞ்ஜனா,  
735, ெடுவிலதம்பி வீதி,  
வந்தாறுமூமல.  

2. திருமதி வி்ஜயா,  
84-B-3, பசதுவத்த,   
சவன்னவத்த,  
சவலலம்பிடடிய.  

3. ஆர். அஸ்லீம்,  
இல. 115, அன்னல வீதி,  

மாஞபசாமலச்பசமன,  
கிண்ணியா 3.  

4. எம்.ஏ. அத்தாஸ்,  
141/1, குமாரதுங� மாவத்த,  
மாத்தமறை.   

5. ஏ.எல. அப்துல ்ஜலீல,  
191/3, 
மூர் வீதி,  
மன்னார்.   

6. ே. குணபச�ரம்,  
வன்னியா வீதி,  
�ளுதாவம்ள,  
�ளுவாஞசிக்குடி.  

7. பி. சிவ�ாமி,  
அம்பி�ாவதி வீதி,  
சங�ாமன.   
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          (ஆங்கிலத்தில் எழுதுெது விரும்பத்தக்�து)

மு�ெரி ...........................................................................

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

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

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

      தி�தி                            ்�வயாப்பம்

ைஞ்�ரி குறுக்வ�ழுத்து சபாட்டி 
இல: 13

மஞ்சரி குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி
ப�ோட்டி இல. 13

த.ெ�.இல.834. ெகோழும்பு
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கசப்பு
  

 'பணக்்ாரர்' எனப் பபயர் பபற்-
றிருப்பவமர பணம் பமைத்தவர் 
என்றா, 'ஏமழ' எனப் பபயர் எடுத -
திருப்பவமர ஏமழ என்றா எண்ணி -
விை இயலா்த ஒரு ்ாலம் இது.   

பணக்்ாரப் ்பர் வழிமய 

்மாப்பம் பிடித்தால் பயங்ரக் 
்ைனாளி அல்லது அனறாைம் ்ாய்ச்-
சியா் இருப்பம்தக் ்ண்டு பிடிக்் -
லாம்.   

அ்்த ்பால் ஏமழ ஆசாமி ஒருவ -
மரத துப்பறிந்தால் அவர் பவளியில் 
்தான ஏமழ! மற்றபடி ப்ாழுத்த 
பணக்்ாரன!   

பரம ஏமழ்பால பாட்டுப்பாடி 
பஸ் பயணததில் யாச்ம் ்்ட்பவ-
மன்யா, ப்தருவில் நினறு பிச்மச 
்்ட்பவமன்யா அல்லது வீட் -
டிற்்் வநது ்்தமவத ்தட்டுகிற 
ஆசாமிமய்யா பாவம் பார்தது 
ஏ்்தா ப்ாடுதது அனுப்புகி்றாம்.   

பபரிய ஏமாளி்ள் நாம் எனபது 
இப்பபாழுது அடிக்்டி ஊர்ஜி்தம்!   

்ைந்த மா்தப் பிற்பகுதியில் ப்தன -
னிலஙம்யில் ஒரு சம்பவம்.   

மாத்தமற மாந்ரின ஹக்மமனப் 
பிர்்தசம். அங்் பல்ாலங்ளா் 
யாச்ம் ்்ட்டுப் பபற்று வாழநா -
மளப் ்பாக்கிக் ப்ாண்டிருந்த ஒரு 
மனி்தன. திருமண்ம பசய்யா்த 

்தனிக்்ட்மை. அவனுக்கும் 
அவமனப் பமைத்தவனிைமி -
ருநது ஒரு நாள் அமழப்பு. அது, 
2022 பபப்ரவரி 12, அப்பபா -
ழுது ஆசாமிக்கு அ்மவ அறு -
பதம்தநது ்தான பநடுங்ால -
மா் வசித்த சிறிய குடிலுக்கு 
பவளியி்ல்ய வீழநது பசததுக் 
கிைந்தவமன யாரும் பபாறுப் -
பபடுக்்்வா உரிமம்்ார்வா 
இல்லா்த நிமலயில் அரசு ்ாவ -
லர்்ள் (பபாலிஸார்) பாரம் 
எடுதது ்சர்க்் ்வண்டிய 

இைததிற்குக் ப்ாண்டு ்சர்த்தனர்.   
பபாது, மருததுவ மமனயின 

பி்ர்த அமற   
அப்புறம் சட்ைப்படி நைக்் 

்வண்டிய உைல் பரி்சா்தமன.   
உமை்மளக் ்மளந்தார்்ள்.   
இரு புறதது ்ால் சட்மைப் மப் -

ளிலிருநதும் பவளியில் வநது வீழந -
்தன பண ்நாட்டு்ள்! பண ்நாட் -
டு்ள்!   

நூறு இருநூறு இல்மல. ஆயிரம் 
ஆயிரமா் பமாத்தம் மூன்ற 
முக்்ால் இலட்சங்ளுக்கு ்மல்! 
(3,84860)   

ஏற்ப்ன்வ இந்தச் சங்தி ப்தரி -

யாமல் ்பானதில் அக்்ம் பக்்த்தா -
ருக்குக் ம் ்ச்தம்.   

அப்படியும் அரச பசலவில் ்தான 
பி்ர்தம் மண்ணுக்குள் ்பானது! 
அவன ்சர்த்த பணம் உ்தவ -
வில்மல. உ்தவ முடியாது. சட்ைம் 
அப்படி!   

ஆசாமி ்சர்த்த லட்சங்ள் அரச 
்ருவூலததில் ்சர்க்்ப்பட்டிருக்கும் 
எனறு நம்பு்வாம்!   

இந்த நி்ழவின ்பரதிசயம் ஒன -
றுண்டு:   

'ஏமழ' - 'பிச்மசக்்ாரன' 'யாச்ன' 
எனற பபயர்்ளில் ஒரு லட்சாதிபதி 
65 வயது வமர வாழநது வீதி்யாரத -
தில் பசததுக் கிைந்தது!   

  இனிப்பு 1
   ஒனப்்த மா்தங்ள் பூர்ததியான 

புதிய ்தமிழநாட்டு ஆட்சிபீைததில் 
மு்தல் அமமச்சரா் வீற்றிருக்கும் 
்மலஞரின ம்னாரின நி்ழவு்ள் 
ஒவபவானனுறும் இனிப்்ப!   

கிருமித ப்தாந்தரவு்ள் எதிர்க்்ட்-
சியினரின ஏைா கூைங்ள், இநதிய 
ஆட்சியின ்தமலமமப்பீைம் அளிக்் 
்வண்டிய ஆ்தரவில் ்்தக்்ங்ள் 
என எல்லாவற்மறயும் எதிர்ப்ாண்-
டிருக்கிற ஒரு மனி்தர் எழுத்தாள-
ராய், நூலாசிரியராய் பரிணமித்தது 
எப்படி? எப்படி?   

நைநது விட்ைது '்ைந்த திங்ட் 
கிழமம' 28ல்!   

இ்தற்கு பதது நாட்்ளுக்கு முனபு 
நைந்த உள்ளூராட்சி ந்ராட்சித 

்்தர்்தலில் பவற்றிக்்னி பறிததுச் 
சுமவத்தவாறு 'நான உங்ளில் 
ஒருவன" எனக் கூறாமல் கூறி, அ்்த 
்தமலப்பில், ்தனது 23 ஆண்டு்ால 
வாழக்ம் வரலாற்மற வழஙகி அதி-
சயப்பைச் பசய்திருக்கிறார் அவர்,   

மு்தல் பிரதி பவளியிட்டு, அதிதி 
உமரயாற்ற வி்சை விமானததில் 
ராஜீவ ் சானியா அருமந்தப் பு்தல்வர் 
ராகுல் ் ாநதி பறநது வருகிறார். சிறப் -
புப் பிரதி்ள் பபற்று நல்-
லாசி்ள் வழங் மமல-
யாளக் ்மர்யாரம் 
(்்ரளம்) மு்தலமமச் -
சர் பினராயி விஜயன, 
ஏழில் ப்ாஞசம் ்ாஷ்மீ -
ரின ்மனாள் மு்தல்வர் 
ஃபாறூக் அப்துல்லா, 
பீ்ாரின துமண மு்தல்-
வரா் இருந்த ்்தஜஸ்வி 
யா்தவ எனபறல்லாம் 
பல பிரமு்ர்்மள 
பசனமன ்ண்டு ்ளிப்-
புற்று திக்குமுக்்ா. 

ராகுல் ்ாநதி உதித்த 
உமரயில் ்தமிழநாடு 
எனபது பவறும் 2 
வார்தம்த்ள் இல்மல. 
3 ஆயிரம் ஆண்டு்ள் 

ப ்த ான ம ம ய ா ன து . 
்தமிழ் மக்்ளிைம் 
அன்பாடு ்பசினால் 
நீங்ள் எம்த ்வண்டு-
மானாலும்   பபறலாம். 
்ைந்த 3 ஆயிரம் ஆண்-
டு்ளா் யாராலும் 
எம்தயும் ்தமிழ்த-
தில் திணிக்் முடி -
யவில்மல" எனற 
பபாழுது பமய்சி-
லிர்ப்பு. விழாவின 
நிமறவா் மு்தல் 
அமமச்சர் மு.்.ஸ்ைா -
லின ஏற்புமர நி்ழத-
தி்பசிய ்பாது -   

"எத்தமன உயர் 
பபாறுப்புக்கு வந-
்தாலும் நான உங்-
ளில் ஒருவன ்தான. 
்ருணா நிதி்பால் 
எனக்கு எழு்தவும், 
்பசவும் ப்தரியாது. 

அவமர ்பால 
எழுதும் முயற்சி-
யில் ஒனறு்தான என 
சுயசரிம்த புத்த்ம். 
இநதி ஆதிக்்தம்த 
்தற்்பாதும் எதிர்தது 

ப்ாண்டு ்தான இருக்கி்றாம். 
்ருணாநிதி அமர்ந்த நாற்்ாலியின 
அமர்்வன எனறு நிமனதது கூை 
பார்க்்வில்மல.   

அரசியல் எனபது எனது இரத-
்தததில் ்லந்தது. எனது சிந்தமன. 
பசயல் அமனதது்ம ்ட்சி்தான 
எனபது என சுயசரிம்தமய வாசித-
்தால் ப்தரியும்.   

திராவிை ஆட்சி முமற்தான எங -

்ளது ்்ாட்பாடு திராவிைவியல் 
்்ாட்பாட்மை இநதியா முழுவதும் 
எடுதது பசல்ல ்வண்டும்.   

இவவாறு அவர் ்பசினார்.   
ஒரு நூல் மவபவம் வரலாறு 

்ாணா்த நி்ழவா் நைநது முடிந்த -
்தற்கு மறுதினம் (மார்ச் -01) அந்த மு்த-
லமமச்சர் ்தனமன பாராட்டி வாழத -

துச் பசானன அத்தமன ்பருக்கும்! 
இனிப்பு்மள அள்ளி வழஙகினார்!   

அ்தற்குக் ்ாரணம் உண்டு. 
'அவரது 69ஆம் அ்மவ ப்ாண்-
ைாட்ைம்! (1953 - மார்ச் -01).   

இந்த 69இல், 23 ஆண்டு்ால 
வாழக்ம்யில் அமைந்த இனப-
துனபங்மள'்ய "நான உங்ளில் 
ஒருவன" எனப் பிறந்த நாள் ்்தம்-
பமா்ச் சுமவக்்க் ப்ாடுததிருக்கி-
றார்.   

அவமரப் பாராட்டி வாழதது்ள் 
வழஙகி மகிழகிறது மூத்த ்பனா. 
ஒரு முக்கிய அடிக்குறிப்பு;   

இருவாரங்ளுக்குமுன நைந்த 
்தமிழ் ந்ர்ப்புற, மாந்ராட்சி, உள்-
ளாட்சித ்்தர்்தலில் நைந்த ஒரு ்பர-
திசயதம்த இனமறய இனிப்பில் 
வழஙகுவ்தா் இருந்்தன. இருப்-
பினும் ்ைந்த 04ம் தி்தி நைந்த 
்மயர், துமண்மயர் 'மமறமு்த 
்்தர்வு'்ளிலும், சில அதிசயங்ள்! 
இரண்மையும் அடுத்த இனிப்பில்்தர 
பபாறுமம ்ாக்் ்வண்டும் அபிமா-
னி்ள் நனறி .

ப�ொலிஸ் ்ானஸ்ைபிள் 
இப்ராஹிமின அருகில் 

ஓடிவந்த இனஸ்பபக்ைர் இனப-
ராஜ், அவர் ம்யில் மவததிருந்த 
பபாருமளப் பார்த்ததும் பரபரப்ப-
மைந்தார்.  

"ஓ... இது ஒரு ் பான அல்லவா?" 
எனறு ்்ட்ைபடி்ய  

அம்தக் ம்யில் வாஙகிப் பார்த-
்தார்.  

"ஆமாம் ்சர் உயர்ந்த ர்தம்தச் 
்சர்ந்த ஒரு பசல்்பான இது. சீ்ரா 
350எக்ஸ் எனற வர்த்த்தம்தச் 
்சர்ந்தது!" எனறார் இப்ராஹிம்.  

பிறகு,  
எல்்லாரும் வநது அந்த 

பசல்்பாமன ஆராய்நது பார்ப்ப -
தில் ஈடுபட்ைனர்.  

பசல்்பானின பசயல்பாடு 
நினறு ்பாயிருந்தது. அ்ந்மா் 
இந்த ்பான தீபி்ாவினுமைய-
்தா் இருக்்லாம் எனறு, இனஸ்-
பபக்ைர் இனபராஜ் யூகிததுக் 
ப்ாண்ைார்.  

இந்த பயணததின ்பாது, இது-
வமரயில் இரண்டு பபாருட்்ள் 
்தான அவர்்ளுக்குக் கிமைததிருக் -
கிறது.   

ஆனாலும்  
எதிர்்ால விசாரமண்ளின 

்பாது,  
அமவ பயனபடும் எனறு 

இனஸ்பபக்ைர் இனபராஜின 
மனம் எண்ணிக் ப்ாண்ைது.  

்தனக்குக்கிமைத்த ம்க்்டி்ா-
ரதம்தச் பசல்்பாமனயும் மி்வும் 
்வனமா் ்தனது மபக்குள் 
மவததுக் ப்ாண்ைார் இனபராஜ்.  

அந்த இைததி்ல்ய அமர்நது,  
எல்்லாரும் சாப்பாட்மை முடித-

துக் ப்ாண்ைார்்ள்.  
சிறிது ் நரம் ் மளப்பாரி விட்டு,  
அஙகிருநது,  

இரண்டு மணி அளவில் புறப்-
பட்ை பபாலிஸ் குழுவினர்,  

வட்ைவல வளமவ அமைந்த 
்பாது,  

இரவு எட்டு மணியாகி இருந-
்தது.  

மமக்்லுக்கும் சிவாவுக்கும் 
நனறி கூறிவிட்டு,  

பபாலிஸ் குழுவினர் பபாலிஸ் 
நிமலயம் ்சர்ந்த்பாது இரவு பத-
துமணியாகி விட்ைது!  

மறுநாள் ்ாமலயி்ல்ய அலு-

வல்ம் வந்த துப்பறியும் இனஸ்-
பபக்ைர் இனபராஜ்,  

வட்ைவல பா்தாளததில் இருநது-
கிமைத்த.  

ஆண்்ள் அணியும் ்டி்ாரதம்த-
யும்,  

பசல்்பாமனயும் பரிசீல-
மனக்கு எடுததுக் ப்ாண்ைார். 
இனஸ்பபக்ைர் அந்தக் ்டி்ாரம்,  

தீபனுமையது ்தான எனறு 
அவன அண்ணனும்,  

பசல்்பான,  
தீபி்ாவினுமைய்தான எனறு 

அவள் அம்மாவும் உறுதிப்படுததி-

னார்்ள்.  
இ்தனபடி,  
இனஸ்பபக்ைரின ஆய்வுக்கு,  
மு்தலில் இலக்்ானது,  
தீபி்ாவின அமல்பசி இரு -

பததி நாலுமணி ்நரததிற்கு முன -
புவமரயுள்ள ்ாலப்பகுதியில்,  

அவளுக்கு வந்த ப்தாமல்பசி 
அமழப்பு்ள் யார் யாரிைமிருநது 
வநதிருக்கினறன எனறு ஆராய்நது 
பார்த்தார்.  

அ்்த்நரம்,  
அவளுக்கு வநதிருந்த அமழப்-

பு்ளில், 11-6 2012 அனறு 
அதி்ாமல 4 மணிக்கு வந்த 
அமழப்பபானறும் இருந்தது.  

அது,   
23 நிமிைங்ளில் இருநது 8 

பசக்்ண்ட் வமரயில் நீண்டிருந -
்தது. MMS எனற பபயரில் ்தான 
அமழப்பு வநதிருக்கிறது.   

இ்தற்கு மு்தல் நாளும் அமழப் -
பு்ள் வநதிருக்கிறது.  

தீபி்ாவும் MMS எனற நபருக்கு 
அமழப்பபடுததிருக்கிறாள்.  

இனனும் பல அமழப்பு்ள் 
இருந்தாலும்,  

அ்தன மீப்தல்லாம் இனஸ் பபக் -
ைரின ்வனம் பதிய வில்மல,  

்ாரணம்,  
அது அவவளவு முக்கியமான்தா -

்த ப்தரியவில்மல!  
தீபன - தீபி்ா ப்ாமல நமை -

பபற்றிருப்பது  
2012ஆம் ஆண்டு ஜூன மா்தம் 

12ஆம் தி்தி அதி்ாமல 5 மணி 
அளவில்!  

இ்தனால்,  
அ்தற்கு ஒரு மணிததியாலத-

திற்குள் கிமைத்த ப்தாமல்பசி 
அமழப்பு்மள ்ண்டிப்பா் 
ஆராய்ந்்த ஆ் ்வண்டும்.  

அ்ந்மா்,  
அந்த அமழப்பு,  
இந்த ப்ாமல்ளுக்கு ப்தாைர்-

புமையவனிைமிருநது கூை வநதி-
ருக்்லாம்!  

ஆனாலும்  
MMS எனற பபயரில் ப்தாைர்பு 

ப ா்ண்ை,  அவமன்யா அவமள்வா 
்ண்டுபிடிப்பது மி்வும் சிரமமான 
ஒரு ்ாரியமாகும்.  

்ாரணம்,  
அந்தப் பபயர் மூனறு எழுததுக் -

்ளில் மட்டு்ம அைஙகி இருப்ப -
து்தான.  

ஆனாலும்,  
இந்த நவீன ப்தாழில் நுட்ப உல -

்ததில் அம்தக் ்ண்டு பிடிப்பது 
்டினமான ்ாரியமா் இருக்்ாது 
எனபது, இனஸ்பபக்ைர் இனபரா -
ஜுக்குத ப்தரியும்.  

குறிப்பிட்ை அந்த ப்தாமல்பசி 
நிறுவனததிற்கு,  

MMS எனற அந்த நபரின 
அமல்பசி எண்மணக் ப்ாடுத-
்தால், அது யார் எனறு ்ண்டுபி-
டிதது விைலாம்.  

அடுத்தபடியா்,  
தீபனின ம்க்்டி ்ாரதம்த 

ஆராய்நது பார்த்தார்.  
அது,  

5.45க்துக்கு பிறகு இயங் -
வில்மல.   

்டி்ாரம் மரததில் ்மாதியதி-
னால், அ்தன ்ண்ணாடி உமைநது 
்பாயிருக்கிறது.  

இ்தனால்,  
்டி்ாரததின முட்்ளின 

ஓட்ைம் ்தமைப்பிட்டிருக்கிறது.  
இதிலிருநது,  
ஒருவிஷயம் ப்தளிவா்த ப்தரி-

கிறது!  
அ்தாவது,  
தீபன - தீபி்ா இருவரது 

ப்ாமலயும் நமைபபற்றிருப்பது,  
5.30 - 5.45க்கு இமைப்பட்ை 

்நரததில் ்தான எனபது,  
துப்பறியும் இனஸ்பபக்ைர் 

இனபராஜூக்கு புரிநதுவிட்ைது.  
ப்தாமல்பசி அமழப்பு,  
ம்க்்டி்ாரம்.  
இந்த இரண்மைப் பற்றி ஆய்-

மவயும் மறுநாமளக்கு ்தள்ளி -
மவத்த இனஸ்பபக்ைர் ்வறு 
திமசயில் ்தனது சிந்தமனமயத 
திருப்பினார்.  

மறுநாள் ்ாமலயி்ல்ய,   
இனஸ்பபக்ைர் ரா்வமனயும், 

சார்ஜன வசநம்தயும் அமழத்த 
துப்பறியும் இனஸ்பபக்ைர்.  

"ம்... நீங்ள் இருவரும் 
மீண்டும் ஒரு முமற உை்ன -
்பாய் தீபி்ாவின ்்தாழி்மளக் 
சநதிதது பல்்மலக்்ழ்ததில் 
்வறு யாருைனாவது ்ா்தல் 
ப்தாைர்பு ஏ்தாவது இருந்த்தா 
எனறு விசாரிதது விட்டுவா -
ருங்ள். எனக்கு இப்்பாது 
புதி்தா் ஒரு சந்்த்ம் ஏற்பட் -

டிருக்கிறது. அம்த 
உறுதிப் படுததி ப்ாள்வ்தற்கு 
இந்தத ்த்வல் எனக்குத ்்தமவ!" 
எனறார்.  

அடுத்த நில நிமிைங்ளில்,  
இனஸ்பபக்ைர் ரா்வனும் 

சார்ஜன வந்தவும்.  
தீபி்ா ்ல்வி ்ற்ற பல்்மலக் -்

ழ்ததில் இருந்தார்்ள்.  
மீண்டும் ்தங்மள விசாரிப்ப-

்தற்்ா் பபாலிஸ் வநதிருக்கிறது 
எனறு ்்ள்விப்பட்ைதும்.  

தீபி்ாவின மூனறு ்்தாழி்ளின 
மு்ததிலும்,  

அச்சம்,  
ஆறா் ஓடியது!  

(இளமம வளரும்) 

கிடைத்திருக்கிறது  சிறப்பான தகவலகள்  இரண்டு! 

கண்டுபிடிக்க முடியுமபா ககபாடைகபாரடன அடதக்ககபாண்டு!17
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சர்வதேச மகளிர தினம்
மார்ச் 8ஆம் திகதி உலகமமங்கும் சர்்வதேச மகளிர் 

தினம் மகாண்ா்ப்படுகிறது. 1909 இல் அமமரிகக 
தசாசலிச கட்சியினர் ம்பப்ர்வரி 28 ஆம் திகதியை சர்்வதேச 
மகளிர் தினமாக பி்ரக்னப்படுத்தி மகாண்ாடினர். 
ஆயினும் 1917ல் சர்்வதேச மகளிர் அயமபபுகள் 
ஒன்று தசர்ந்து எடுத்ே தீர்மானத்தின்்படி இன்று்வய்ர 
மார்ச் 8 ஆம் திகதிதை சர்்வதேச மகளிர் தினமாக 
அனுஷ்டிககப்படுகிறது. 

ம்பணகயை மகௌ்ர 
வித்ேல், ம்பணகளின் 
மசைற்பாடுகயையும், 
சிறப்பான அய் 
வுகயையும் ்பா்ராட்டு 
ேல், அ்வர்கைது 
உ ரி ய ம க ய ை 
ம்பறறுக மகாடுத்ேல், 
அ்வர்களுககு சமு 

ோைத்தில் உரிை இ்த்யேப ம்பறறுகமகாடுத்ேல், 
்பரிசுபம்பாருட்கயை ்வழங்கியும் ்வாழ்த்துககள் 
மேரிவித்தும் அ்வர்கயை மகிழ்வித்ேல் த்பான்றய்வதை 
இத் தினத்தின் த�ாககங்கைாக மகாள்ைப்படுகின்றன. 
ஆயினும் இ்வறறில் எய்வ, எந்ே அைவில் �ய்முயறயில் 
சாத்திைமாகியுள்ைன என்்பது தகள்விககுறிைாகத்வ 
உள்ைது.

 ோைாக, ேங்யகைாக, அககா்வாக, அணணிைாக, 
மாமிைா்ராக, மருமகைாக, ்பாட்டிைாக, மயனவிைாக 
என குடும்்பத்தில் எத்ேயனதைா நியலகளில் இருந்து, 
குடும்்ப உறய்வ ்வைர்ப்பதிலும், குடும்்ப உறவுகளின் 
தேய்வகயை நியறத்வறறு்வதிலும், குடும்்ப இயைபய்பப 
த்பணு்வதிலும் ம்பணகள் ஆறறுகின்ற ்பணிகள் ஈடு 
இயனைறறய்வ.

விதச்மாக ஒரு மயனவிைாக கை்வனுககு மசய்கின்ற 
்பணிவிய்கள், ஒரு ோைாக பிள்யைகளுககு மசய்கின்ற 
தசய்வகள், ஒரு குடும்்பத் ேயலவிைாக குடும்்பத்யே ்வழி 
�்த்துகின்ற, கட்டிககாககின்ற மசைற்பாடுகள், அன்றா் 
வீட்டுப ்பணிகயை நியறத்வறறுேல் த்பான்ற்வறறுககு 
இயனைான மசைற்பாடுகயை ஆணகைால், அதே அைவுககு 
சிறப்பாக, மசம்யமைாக  மசய்துவி் முடிைாது என்்பதே 
உணயம நியலயமைாகும். 

பிறந்ேது முேல் இறககும் ்வய்ர ேம் ்வாழ்வின் ம்பரும் 
்பகுதியை பிறருககாகத்வ மசலவு மசய்கின்ற மகளிரின் 
திைாகத்துககு ஈடு இயை இல்லத்வ இல்யல. இத்ேயகை 
உைரிை நியலயிலுள்ை ம்பணகயை மகௌ்ர்வமாக 
�்ாத்து்வதும், அ்வர்கைது நிைாைமான உரியமகயை 
மனபபூர்்வமாக  ்வழங்கு்வதும், அககய்ரமைடுத்து 
அ்வர்கைது தேய்வகயை அறிந்து நியறத்வறறு்வதும், 
அ்வர்கைது விருப்பப்படி அ்வர்கள் ்வாழ்வில் உைர் 

நியலகயை அய்்வேறகு சகலவிேத்திலும் உேவு்வதும், 
அ்வர்கள் மீது எல்யலைறற அன்ய்ப ம்பாழி்வதும் ஆணகள் 
மீதுள்ை ேயலைாை க்யமகைாகும். 

இம்மகளிர் தினத்தில் ம்பணகளுககு ்வாழ்த்துககள் 
மேரிவித்ேல், ்பரிசுகயை ்வழங்குேல், ம்பருயமகயைப 
த்பசுேல் என்்ப்வறதறாடு நின்றுவி்ாமல் கட்்ாைமாக 
க்வனிகக த்வணடிை, முககிைமான இவ்வி்ைங்கயை 
கருத்தில் மகாணடு, ஆகக பூர்்வமாகவும், உைபபூர்்வமாகவும் 
மசைற்ப், ஒவ்ம்வாரு ஆணமகனும் முன்்வ்ர த்வணடும்.

உலக மாேர்கள் அயன்வருககும் முன்கூட்டிதை, உலக 
மகளிர் தின �ல்்வாத்துககள்.

 ‘கலீபத்துல் குலபா’  அப்துல் ஹமீத் (பஹ்ஜி)

பி்ர்பல மார்கக அறிஞர், ஷாதுலிய்ைா ேரீககாவின் 
இலங்யகத் ேயல்வர்,  ‘கலீ்பத்துல் குல்பா’ மமைலவி தே. 
அபதுல் ஹமீத் ஆலிம் (்பஹ்ஜி), 2022. 01. 09ம் திகதிைன்று  
காலமானார்

சுமார் �ான்கு ேசாபேங்கள், மகாழும்பு உம்மு ஸ்வாைாவின் 
பி்ரேம இமாமாகவும், 
கலீ்பா்வாகவும் சிறப்பாக 
தசய்வைாறறிை இ்வர், 
மகாழும்பு ம்பரிை ்பள்ளி்வாசல் 
உட்்ப் �ாட்டின் �ாலா 
்பாகங்களிலுமுள்ை மஸ்ஜிதுகளில் 
‘குத்்பா’ பி்ரசங்கங்கயை நிகழ்த்தி 
புகழ் ம்பறற்வ்ரா்வார். ்வரு்ாந்ேம் 
�பிகள் �ாைகம் பிறந்ே மாேத்தில், 
மகாழும்பு உம்மு ஸ்வாைாவில் 
இ்வர் ்வழங்கும் ‘சமாயிலுத் 
திர்மிதி’ எனும் �பிமமாழி 

விைககவுய்ர மிகபபி்ரசித்ேமானது. இலங்யக ்வாமனாலி 
முஸ்லிம் தசய்வயூ்ாக இது த�்ரடிைாக ஒலி்ப்ரப்பா்வதும் 
்வழககம்.  

 �ா்ைாவிை ரீதியில் மட்டுமல்லாது க்ல் க்ந்ே 
�ாடுகளிலும் மார்கக மசாறம்பாழிவுககாக இ்வர் விதஷ்மாக 
அயழககப்படு்வது இ்வ்ரது �ா்வன்யமககு சிறந்ே சான்றாகும்.

அகில இலங்யக ேம்ைதுல் உலமா நியறத்வறறுக குழு 

உறுபபினர், இலங்யக ஷரீஆ கவுன்ஸிலின் உ்ப ேயல்வர், 
காலி ்பஹ்ேதுல் இபறாஹிமிய்ைா கலாபீ் ்பணிப்பாைர், 
மகாழும்பு உம்மு ஸ்வாைா, அஜ்வாத் அல் ்பாஸி அ்ரபுக கல்லூரி 
என்்ப்வறறின் ்பணிப்பாைர், சீனன்தகாட்ய் ோமிைதுல் 
்பாஸிைதுஷ் ஷாதுலிய்ைா கலாபீ் ஆதலாசகர், மகாழும்பு 
மமஸன்ேர் வீதி இஸ்லாமிை �லன்புரி அயமபபின் ேயல்வர் 
என ்பலே்ரப்பட்் அயமபபுகயையும் பி்ரதிநிதித்து்வப்படுத்தி, 
்ப்ர்வலாக அரும் ்பணிகயை நியறத்வறறி மககள் மனதில் 
இ்ம்பிடித்ே்வர் இ்வர்.

இ்வறதறாடு, ோன் பிறந்து ்வைர்ந்ே கி்ராமமான புத்ேைம் 
மே்வாககுலத்தில், ஷ்ரபிய்ைா அ்ரபுக கல்லூரியை ஸ்ோபித்து 
அது ேய்யின்றி சிறப்பாக இைங்கவும் ்வழி மசய்துள்ைார். 
மகாழும்பு ம்பரிை ்பள்ளி்வாசலின் பி்ரேம கதீ்பாக சுமார் 
40 ்வரு்ங்கைாக க்யமைாறறிை இ்வர், மாேந்தோறும் 
�ய்ம்பறும் ேயலபபியற தீர்மானிககும் மாகா�ாட்டின் 
ேயல்வ்ராகவும் க்யமைாைாறறினார்.

சவூதி அத்ரபிைா, லிபிைா, ஈ்ராக, இந்திைா, ்பலஸ்தீன், 
குய்வத், கட்்ார், தோர்ோன்’ ்பாகிஸ்ோன் த்பான்ற ்பல 
�ாடுகளில் �ய்ம்பறற இஸ்லாமிை மா�ாடுகளிலும் 
கருத்ே்ரங்குகளிலும் இலங்யகயை பி்ரதிநிதிப்படுத்தி 
்பங்கு்பறறியுள்ைார். 2009ம், 2010ம் ஆணடுகளில் ஷாதுலிய்ைா 
இைககத்தின் தேசிை மகா�ாடுகயை ம்வறறிக்ரமாக 
�்ாத்தினார்.

எதிர்்பா்ராே த�்ரத்தில் ேனது 66்வது ்வைதில் இவ்வுலயகப 
பிரிந்ே மமைலவி தே. அபதுல் ஹமீத் ஆலிம், இஸ்லாமிை 
மார்கக அறிஞர் மத்தியில் இலகுவில் நி்ரப்ப முடிைாே 
இய்ம்வளியை விட்டுச் மசன்றுள்ைார் என்றால் மியகைல்ல.

அன்னா்ரது மறு உலக ்வாழ்வு ம்வறறிக்ரமாக அயமை 
எல்லாம் ்வல்ல இயறதைாயன பி்ரார்த்திககின்தறாம்.

எேனால் எது ககடும். ஔவ்வயார 
இன்னும் கசால்கிறார:
 பிரி்வால் இன்்பம் மகடும்.
 ்பைத்ோல் அயமதி மகடும்.
 சினமிகுந்ோல் அறமும் மகடும்.
 சிந்திககாே மசைலும் மகடும்.
 தசாம்பினால் ்வைர்ச்சி மகடும்.
 சுைமில்லா த்வயல மகடும்.
 தமாகித்ோல் முயறயம மகடும்.
 முயறைறற உறவும் மகடும்.
 அச்சத்ோல் வீ்ரம் மகடும்.
 அறிைாயமைால் முடிவு மகடும்.
 உழு்வாே நிலமும் மகடும்.
 உயழககாே உ்லும் மகடும்.
 இயறககாே கிைறும் மகடும்.
 இைறயகயை அழிககும் �ாடும் மகடும்.
 இல்லாலில்லா ்வம்சம் மகடும்.
 இ்ரககமில்லா மனிேம் மகடும்.
 தோயகயினால் துறவு மகடும்.
 துயையில்லா ்வாழ்வு மகடும்.
 ஓய்வில்லா முதுயம மகடும்.
 ஒழுககமில்லா ம்பணடிர் மகடும்.
 அைவில்லா ஆயச மகடும்.
 அச்சப்படும் தகாயழ மகடும்.
 இலககில்லா ்பைைம் மகடும்.
 இச்யசயினால் உள்ைம் மகடும்.
 உணயமயில்லா காேல் மகடும்.
 உைர்வில்லாே இனமும் மகடும்.

                                                              (இன்னும் ்வரும்)

நல்லாத�ாக்கியதம சிறநே கசல்்வம்!
கலாநிதி எம். எஸ். அனீஸ் ேனது பிறந்ே �ாளின்த்பாது 

ேனககு ்வாழ்த்துககள் மேரிவித்ே அயன்வருககும் 
்வழங்கியுள்ை ்பைனுள்ை ஆத்ராககிை ஆதலாசயன. 
நீங்களும் ்பைன்ம்பற இங்தக ்பகிர்கின்தறன்:

ஒத்ரமைாரு அன்்பான அறிவுய்ர. நீங்கள் எவ்்வைவு 
உைர்ந்ே ஸ்ோனத்தில் இருப்ப்வ்ராகவும் இருககலாம். கல்வி 
கறற்வ்ராக, உைர்ந்ே ்பேவி ்வகிப்ப்வ்ராக, ்பைககா்ர்ராக ஏன் 
அதிகா்ரத்தின் உச்சத்தில் இருப்ப்வ்ராகக கூ் இருககலாம். 
ஆனால்....உங்கள் ஆத்ராககிைம் உங்களு்ன் இருககும் 
்வய்ரோன் நீங்கள் மகிழ்ச்சிைாக இருகக முடியும். 
மறற்வர்களும் உங்களு்ன் மகிழ்ச்சிைாக இருப்பர். உங்கள் 
மகௌ்ர்வம்,மரிைாயே, புகழ் என எல்லாதம உங்களு்ன் 
இருககும். 

நீங்கள் எபத்பாது உங்கள் ஆத்ராககிைத்யே இழந்து 
த�ாைாளிைாக மாறுகிறீர்கதைா, அபத்பாதே உங்கள் 
மகிழ்ச்சி உங்கயை விட்டும் தூ்ரமாகிவிடும். உறவுகள் 
�ட்புகள் என எல்தலாரும் மகாஞசம் மகாஞசமாக உங்கயை 
விட்டு விலகத் மோ்ங்கு்வார்கள். ஈறறில் உங்கயை மறந்தே 
விடு்வார்கள். உங்கள் கல்வி,்பேவி,்பட்்ம்,்பைம்,அதிகா்ரம் 
என அத்ேயனயுதம ்பைனறறுப த்பாய்விடும். உயிரு்ன் 
இருககும் த்பாதே ம்ரணித்து விடுவீர்கள்.

எனத்வ எமககு ஆத்ராககிைமான ்வாழ்வு மிகமுககிைம். 
கல்விககு, ்பேவிககு, ்பைத்திறகு, அதிகா்ரத்திறகு எப்படி 
த�்ரம் ஒதுககுகின்தறாதமா அயேவி்வும் ்பலம்ங்கு 
�மது ஆத்ராககிைத்திறகு முன்னுரியம மகாடுகக இன்தற 
இபத்பாதே முடிம்வடுபத்பாம். உைவுககட்டுப்பாட்டு்ன் 
கூடிை மோ்ர் உ்ற்பயிறசி �மது ஆத்ராககிைத்யே 
்பாதுகாககும். என்ன விேமான ்பணிகள் இருந்ோலும் 
உ்ற்பயிறசிககாக த�்ரத்யே ஒதுககி விடுத்வாம். இேயன 
்வழயமைாககிக மகாண்ால் அேறகு �ாம் ்பழகி விடுத்வாம். 
த�்ரமில்யல, த�்ரமில்யல.என்்ப்வர்கள் த�ாயுறற பின்னர் 
நியறை த�்ரங்கயை என்ன மசய்்வமேன்தற மேரிைாமல் 
ேனியமயில் கழிகக த்வணடியிருககும்.

"Health is wealth" என்்பார்கள். ‘ஆத்ராககிைமான ்வாழ்த்வ 
சிறந்ே மசல்்வமாகும்’. ‘த�ாைறற ்வாழ்த்வ குயற்வறற 
மசல்்வம்’.

ஒரு சிறந்ே புத்ேகத்தினால் ஒரு்வரின் 
முழு ்வாழ்கயகயையும் மாறறிையமகக முடியும்!

     செந்தமிழ் அது த்தன் ்தமிழ்
இறைவன் பறைப்பில் உன்்னதம் பபண்கள்
அறிவவோம் பபண்கவே சமூ்கத்தின் ்கண்கள்
நிறைவோய் உணரவவோமவர ம்ன உ்னரவு்கள்
புரிவவோம் நன்றம்கள் மோதரபபை உயரவு்கள்
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பிரிந்தொர் செருதை

சநஞ்சுக்கு நீதி

    ந்லதை வொழ்தவொம்

ஷம்ஸ் பாஹிம் 

பி�பல மாோநே ்வணிக 
மற்றும் கசய்தி இேழான 

உலக ்வளரச்சி மன்ற இேழ், 
ஓமான் சுல்ோதனற்றுக்கான 
இலஙவகத் தூது்வர அமீர 
அஜ்வத்வே இ�ாஜேநதி�ம் மற்றும் 
இருே�ப்பு உறவுகளுக்காக '2021 
ஆம் ஆண்டின் சிறநே நபரகளில்' 
ஒரு்வ�ாக அண்வமயில்  
தேரநகேடுத்ேது.

உலக ்வைர்ச்சி மன்ற இேழ் 2021ஆம் ஆணடில் 
உலகின் த�ர்மயறைான ்வைர்ச்சிககு ஆககபூர்்வமான 
்பாத்தி்ரங்கயை ்வகித்ே ்பல்த்வறு துயறகயைச் 
தசர்ந்ே �்பர்கயைத் தேர்ந்மேடுத்துள்ைது்ன், 
'இ்ராேேந்தி்ரம் மறறும் இருே்ரபபு உறவுகளில் 
யமறகறகயை உரு்வாககுேல்' என்்பேறகாக 
2021ஆம் ஆணடின் உலக ்வைர்ச்சி மன்ற �்ப்ராக 
தூது்வர் அமீர் அஜ்வத் தேர்ந்மேடுககப்பட்்ார்.

இந்ே இேழ் ேனது ேன்வரி 2022 இேழில் 
தூது்வர் அமீர் அஜ்வாத்து்னான ஒரு பி்ரத்திதைக 
த�ர்காையல ம்வளியி்ப்பட்்து,

 அமீர் அஜ்வாத் நீண்காலமாக ்ராேேந்தி்ர 
்பணிகளில் ஈடு்பட்டு ்வரும் மூத்ே ்ராேேந்திரிைா்வார்.
இ்வரு்னான த�ர்காைல்.

                                            
தகள்வி: உங்கயை ்பறறி ...
�ான் ஓர் ஆங்கில ஆசிரிை்ராக 1992லிருந்து 

்பணிைாறறிதனன். 1998 ம் ஆணடு இலங்யக 
ம்வளி�ாட்டு தசய்வயில் (SLFS) இயைந்தேன். 
�ளீமிைா மறறும் த்ப்ராேயனப ்பல்கயலககழகம் 
ஆகி்வறறில் ்பட்்ம் ம்பறறு பின்னர் மகாழும்புப 
்பல்கயலககழகத்தில் சட்்மாணிப ்பட்்ம் (LLB) 
ம்பறதறன். தமலும் சர்்வதேச மனிே உரியமகள் 
சட்்த்தில் ஆய்வுக கட்டுய்ர சமர்பபித்து 
மகாழும்புப ்பல்கயலக கழகத்தில் 2018ல் சட்் 
முதுமாணிப ்பட்்ம் (LLM) ம்பறதறன். இலங்யக 
உச்ச நீதிமன்ற சட்்த்ே்ரணிைாக 1997 ம் ஆணடு 
சத்திைபபி்ரமானம் எடுத்துக மகாணத்ன். 

ஆங்கில ஆசிரிை்ராக ம்வைங்கல்ல வித்திைாலைம் 
மறறும் மகாழும்பு ஹமீத் அல்ஹஹுயசன் 
கல்லூரியிலும் ்பணிைாறறியுள்தைன். எனது 
இ்ராேேந்தி்ர தசய்வயில் சவுதி அத்ரபிைா, 
சுவிட்சர்லாந்து, இந்திைா, சிங்கபபூர், புரூயை 
ோறுஸ்ஸலாம் ஆகிை �ாடுகளிலும் ேறத்பாது 
ஓமான் மறறும் மைமன் குடிை்ரசுககான இலங்யகத் 
தூது்வ்ராகவும் ்பணிைாறறி ்வருகிதறன். 

ஊ்கத்துயறயிலும் �ான் ்பணிைாறறியுள்தைன். 
்பல ்வரு்ங்கைாக இலங்யக ்வாதனாலியில் 
“இயைஞர் இேைம்” என்ற நிகழ்ச்சியை மோகுத்து 
்வழங்கி்வந்தேன். 
தகள்வி:  ்ராேேந்தி்ர தசய்வயில் உங்கள் அனு்ப்வம் ?

�ான் இலங்யக இ்ராேேந்தி்ர தசய்வயில் க்ந்ே 
24 ்வரு்ங்கைாக ்பணிைாறறி ்வருகிதறன். முேலில் 
ம்வளிவி்வகா்ர அயமச்சில் மகான்சியூலர் மறறும் 
ம்பாருைாோ்ர வி்வகா்ரங்களுககான உேவிப 
்பணிப்பாை்ராக க்யமைாறறிதனன். பின்னர் 
முேன் முேலில் ம்வளி�ாட்டு தசய்வககாக சவுதி 
அத்ரபிைாவில் உள்ை இலங்யகத் தூே்ரகத்தில் 
இ்ரண்ாம் மசைலாை்ராகவும் தூே்ரகப 
பி்ரோனிைாகவும் க்யமைாறறிதனன். சவூதி 
அத்ரபிைாவில் புலம் ம்பைர்ந்து மோழில் புரியும் 
�ம் �ாட்்்வரின் �லன்கயைபத்பணி அ்வர்களுககு 
தசய்வ மசய்யும் அழகிை ்வாய்பபு எனககு 
அங்தக கிய்த்து. தமலும் சவுதி அத்ரபிைாவின் 
உேவி ம்பறறு �மது �ாட்டின் அபிவிருத்திககுப 

்பங்களிககும் �ல்ல ்வாய்பபும் எனககுக கிய்த்ேது. 
இலங்யகயின் மிக நீைமான கிணணிைா ்பாலம் 
மறறும் மகாழும்பு ம்பாது ய்வத்திைசாயலயில் 
இைங்குகின்ற  �்ரம்பிைல் பிரிவு (Neuroma 
Unit) ஆகிை்வறயற நிர்மாணிப்பேறகாக 
“அபிவிருத்திககான சவுதி நிதிைத்தின்” (Saudi Fund 
for Development) உேவியைப ம்பறறுகமகாள்ை 
ஆ்ரம்்பகட்் முன்மனடுபபுகயை தமறமகாள்ளும் 
்வாய்பபுகளும் எனககுக கிய்த்ேது. இ்வறறுககான 
இருே்ரபபு ஒப்பந்ேங்கள் யகச்சாத்திடு்வதிலும் 
்பங்களிபபுச் மசலுத்திதனன். 

பின்னர் 2005 மோ்ககம் 2009 ்வய்ரைான 
காலப்பகுதியில் மேனீ்வாவில் உள்ை 
ஐககிை �ாடுகள் சய்பககான இலங்யகயின் 
நி்ரந்ே்ர்வதிவி்த் தூே்ரகத்தில் ஐ.�ா. மனிே உரியம 
கவுன்சில் (HRC)  மறறும் சர்்வதேச மோழில் 
அயமபபு (ILO) மோ்ர்்பான வி்வகா்ரங்களுககான 
கவுன்சில்ராக தசய்வைாறறும் ்வாய்பபுக 
கிய்த்ேது. இககாலகட்்த்தில்ோன் முன்னாள் ஐ. 
�ா. மனிே உரியம கமிசன் (Commission on Human 
Rights) ஐ.�ா. மனிே உரியம கவுன்சிலாக ( Human 
Rights Council ) ஆக ே்ரம் உைர்த்ேப்பட்்து. இந்ே 

மனிே உரியம கவுன்சிலின் கட்்யமபபுகயை 
நிறுவு்வேறகாக தமறமகாள்ைப்பட்் ்பல குழுநியல 
சம்்பாயைகளில் (Institution Building Process) 
ஐ.�ாவின் ஆசிை �ாடுகளின் இ்ராேேந்திரிகள் 
குழுவின்  (Asian Group)  ஒருங்கியைப்பாை்ராகவும் 
அேன் த்பச்சாை்ராகவும் (spokesperson) ்பணிைாறறும் 
ஓர் அரிை சந்ேர்ப்பம் எனககுக கிய்த்ேது. 
தமலும் இன்வாேம் மோ்ர்்பான ்ர்்பன் ஐ.�ா. 
பி்ரக்னத்தின் மீைாய்வு மா�ாட்டிறகுரிை 
(Durban Review Conference) பி்ரக்னத்தின் 
ஓர் அத்திைாைத்யே, ஐ.�ா உறுபபு �ாடுகளின் 
பி்ரதிநிதிகளு்ன் கலந்ோதலாசித்து முடிம்வடுககும் 
சந்ேர்ப்பமும் எனககு ்வழங்கப்பட்்து. 

தமலும் ஐ. �ாவின் சர்்வதேச மனிே உரியமகள் 
பி்ரக்னத்தின் (UDHR) 60்வது ஆணய்த் மோ்ககி 
ய்வககும் ஐ.�ா. மனிே உரியம கவுன்சிலின் (HRC) 
மா�ாட்டில் இலங்யகயைப பி்ரக்னப்படுத்தி 
விதச் உய்ர நிகழ்த்தும் அரிை ்வாய்பபும் எனககுக 
கிய்த்ேது. 

மேனி்வாவில் ்பணிபுரியும்த்பாது ஐ.�ாவின் 
மனிே உரியமகள் மா�ாடு, சர்்வதேச மோழிலாைர் 
மா�ாடு, சர்்வதேச சுகாோ்ர மா�ாடு, சர்்வதேச கல்வி 
மா�ாடு மறறும் சர்்வதேச ்வளிமண்லவிைல் 
மா�ாடு, த்பான்ற்வறறில் இலங்யகப பி்ரதிநிதிைாக 

கலந்து மகாணடுள்தைன். 
மசன்யனயிலுள்ை இலங்யகயின் பி்ரதி 

உைர்ஸ்ோனிகர் அலு்வலகத்தில் 2011 முேல் 
2015 ்வய்ர ்பணிைாறறிதனன். இது ஒரு மிகச் 
ச்வால்மிகக காலப்பகுதி. இங்கு �ான் ்பதில் 
பி்ரதி உைர்ஸ்ோனிக்ராக க்யமைாறறிைத்பாது 
பி்ர்பல்ைமிகக “துகைக” சஞசியகயின் மயறந்ே 
ஆசிரிைர் தசா ்ராமசாமியின் த்வணடுதகாளுககு 
இைங்க துகைக சஞசியகயின் மசய்திைாைர் 
ஒரு்வய்ர இலங்யகககு அனுப்ப ஆ்வன மசய்தேன். 
பின்னர் இந்ே விேைத்தின் மசய்தித் மோகுபபு   
“இலங்யகயில் துகைக” என்ற நூலாக ம்வளி்வந்ேது. 

தமலும் சிங்கபபூர் மறறும் புரூயைககான 
இலங்யகயின் ்பதில் உைர்ஸ்ோனிக்ராகவும் 
்பணிைாறறியுள்தைன். இககாலப ்பகுதி எனது 
இ்ராேேந்தி்ர தசய்வயில் ்பல அனு்ப்வங்கயைக 
கறறுத் ேந்ேது. சிங்கபபூரின் குறுகிைகால 
்வைர்ச்சிககுக கா்ரைமான ்பல நிகழ்ச்சித் 
திட்்ங்கள் ்பறறி கறகும் ்வாய்பபுக கிய்த்ேது. 
இலங்யகககும் புரூயை �ாட்டுககுமான இருே்ரபபு 
உறவுகயையும் �ான் க்வனித்து ்வந்ேோல் புரூயை 

�ாட்டுககு விேைம் மசய்து உலகின் மிகநீண் 
காலமாக ஒரு �ாட்ய் ஆட்சி மசய்யும் (1967 
லிருந்து) மன்னர்களில் ஒரு்வ்ரான புரூயை  
சுல்ோயனயும் அ்வரின் ்பட்்த்து இை்வ்ரசய்ரயும் 
அ்வர்களின் இ்ராே குடும்்பத்யேயும் ஒன்றாக 
சந்திககும் ஓர் அரிை ்வாய்பபு எனககுக கிய்த்ேது. 
நீண்காலமாக புரூயையில் மோழில்புரிந்து்வரும் 
இலங்யகைர்களின் தசய்வகயை மகௌ்ரவித்து 
சிறபபுச் சான்றிேழ்கள் ்வழங்கிதனன். 

இலங்யக ம்வளிவி்வகா்ர அயமச்சில் 
கிழககாசிை மறறும் ்பசுபிக வி்வகா்ரங்களுககான 
்பணிப்பாைர் �ாைகமாக 2015 மோ்ககம் 2017 
்வய்ர ்பணிைாறறிதனன். இந்ே இரு்வரு் காலத்தில் 
G7 மா�ாடு மறறும்  ்பல இ்ராேரீக விேைங்களில் 
�ானும் ்பங்கு்பறறும் சந்ேர்ப்பம் கிய்த்ேது. 
இத்ேயகை விேைங்களின் த்பாது ்பல்த்வறு �ாட்டுத் 
ேயல்வர்கயை சந்திககும் ்வாய்பபு எனககுக 
கிட்டிைது. அவுஸ்தித்ரலிைா, நியூசிலாந்து, ேப்பான், 
மதலசிைா, இந்தோதனசிைா, பிலிபீன்ஸ், விைட்�ாம் 
த்பான்ற �ாடுகளின் ேயல்வர்கயை இககுறுகிை 
காலத்தில் சந்திககும் ்வாய்பபுக கிய்த்ேது. 
இ்வறறில் ்பல �ாடுகளு்ன் ்பல்த்வறு துயறகில் 
இருே்ரபபு ஒப்பந்ேங்கள் யகச்சாத்திடு்வேறகான 
ஏற்பாடுகயை தமறமகாணத்ன். 

தகள்வி:  ம்பறறுள்ை விருதுகள்.மகௌ்ர்வங்கள் 
மறறும் ்பா்ராட்டுகள்  ்பறறி

்பதில்: எனது இையமக காலங்களில் இலங்யக 
தேசிை இயைஞர் தசய்வகள் மன்றத்தினால் 
அகில இலங்யக ரீதியில் �்ாத்ேப்பட்் த்பச்சு 
மறறும் கட்டுய்ர த்பாட்டிகளில் ஒத்ர ஆணடில் 
(1989) எனககு ேனாதி்பதி இயைஞர் விருதுகள் 
கிய்த்ேன. இது ஒரு குறிபபி்த்ேகக சாேயன 
என நியனககிதறன். தமலும் முஸ்லிம் கலாசா்ர 
தியைககைத்தினால் �ா்ைாவிை ரீதியில் 
�்ாத்ேப்பட்் மீலாத் த்பாட்டிகளில் ஆங்கிலம், 
ேமிழ், மறறும் அ்ரபு மமாழியிலான த்பச்சுப 
த்பாட்டிகளில் முேலி்ங்கயைப ம்பறறுள்தைன். 
இத்ேயகை அனு்ப்வங்கள் ம்பறறுகமகாண் 
புலயமகள் எனது இ்ராேேந்தி்ர தசய்வயில் 
இபத்பாது த்பருேவிைாக இருககின்றன.

எனது இ்ராேேந்தி்ர தசய்வயில் �ான் சிங்கபபூரில் 
்பணிபுரிந்ேத்பாது 

“AsiaOne” என்ற பி்ர்பல சஞசியக 
“Knight of Honour -Diplomacy Award” என்ற 

விருயே ்வழங்கி என்யன மகௌ்ரவித்ேது. இதுவும் 

எனது இ்ராேேந்தி்ர தசய்வககுக கிய்த்ே 
குறிபபி்த்ேகக ஒரு மகௌ்ர்வமாக கருதுகிதறன்.

தகள்வி: இம்முயற கிய்த்ே உலக ்வைர்ச்சி 
மன்ற மேரிவு ்பறறி?

உலக ்வைர்ச்சி மன்றம் (World Growth 
Forum) 2021ம் ஆணடில் இ்ராேேந்தி்ரம் 
மறறும் �ாடுகளுககிய்யிலான இருே்ரபபு 
உறவுகளில் யமல்கறகயை  உரு்வாககு்வதில் 
்பங்களிபபுச் மசய்ேயமககாக  2021  ஆணடின் 
சிறந்ே  ஆளுயமகளில் ஒரு்வ்ராக “Person of the 
Year 2021” என்யனத் மேரிவு மசய்துள்ையம 
இ்ராேரீக உறவுகயை ்வைர்ப்பதில் எனது 
முைறசிகளுககு கிய்த்ே சர்்வதேச அங்கீகா்ரமாகக 
கருதுகிதறன். அதுவும் இலங்யக இ்ராேேந்திரி 
ஒரு்வருககு இந்ே மகௌ்ர்வம் கிய்த்ேயேயிட்டு 
இலங்யக ம்வளி�ாட்டு தசய்வயின் அங்கத்ே்வர் 
என்ற்வயகயில் இ்ரட்டிபபு மகிழ்ச்சிைய்கிதறன். 
தகள்வி: ஒமான் தூது்வ்ராக ்பணிைாறறிை அனு்ப்வம்.

 ஓமான் �ாடு �ாம் அதிகமாதனார் அறிந்தி்ராே ஓர் 
அறபுேமான தேசம். அ்ரபுலகில் ேனகமகன ேனிைான 
கலாசா்ரம், ்வ்ரலாறு புவியிைல் அயமபபு மகாண் 
ஓர் அழகிை �ாடு.  இலங்யகககும் ஓமானுககுமான 
உறவு ்வ்ரலாறறுத் மோன்யம மிககது. “மஸ்கட்” 
என்று இலங்யகயில் அயழககப்படும் 
ஹல்்வா ஓமான் �ாட்டுககுச் மசாந்ேமன 
இனிபபுப்பண்மாகும். இந்ே இனிபபும் ்பண்ம் 
ஓமான் �ாட்டிலிருந்து இலங்யகககு முறகாலத்தில் 
அறிமுகப்படுத்ேப்பட்்யமைாதலா என்னத்வா 
இந்ே இனிபபுப்பண்ம் ஓமான் ேயல�க்ரமான 
மஸ்கட் என்ற ம்பை்ரால் அயழககப்படுகிறது. 

ஓமான் �ாட்டில் 2019ம் ஆணடிலிருந்து 
இன்று்வய்ர இலங்யகத் தூது்வ்ராக �ான் 
்பணிைாறறி ்வருகிதறன். இககாலப்பகுதியில் 
்பல்த்வறு துயறகளில் இருே்ரபபு உறவுகயை 
்வைர்ப்பதில் ்பல காத்தி்ரமான முைறச்சியை �ாம் 
தமறமகாணத்ாம். அ்ரசிைல், ம்பாருைாோ்ர, 
கல்வி, கலாசா்ர மறறும் வியைைாட்டுத்துயறகளில் 
இருே்ரபபு உறவுகளுககான புதிை முன்மனடு 
பபுகயை தமறதகாணத்ாம். ்வர்த்ேகத்துயறயில் 
ஒப்பந்ேங்கயை தமறமகாணத்ாம். இலங்யகயின் 
்பல உற்பத்திப ம்பாருட்கயை ஓமானில் 
அறிமுகப்படுத்தி அ்வறயற அந்�ாட்டுககு 
ஏறறுமதி மசய்தோம். இருே்ரபபு ஒப்பந்ேங்களில் 
யகச்சாத்திட்த்ாம். இலங்யகககும் ஓமானுககுமி 
ய்யிலான   இ்ரேேந்தி்ர            உறவுகளின் 40 
்வது ஆணய் ்பல நிகழ்ச்சித் திட்்ங்கயை 
உரு்வாககி 2021 ம் ஆணடு ்பைனுள்ை்வயகயில் 
மகாண்ாடிதனாம். வி்வசாைம் மறறும் 
சுறறுலாத் துயறகளில் இருே்ரபபு ஒப்பந்ேங்கள் 
யகச்சாத்திடு்வேறகான இறுதிககட்் 
த்பச்சு்வார்த்யேகளில் ஈடு்பட்டுள்தைாம். 

தகாவிட் கட்டுப்பாடுகளுககு மத்தியிலும் 
முேலீடுகளுககான தூதுககுழுககளின் விேைங்கயை 
இரு �ாடுகளுககிய்யிலும் ஏற்பாடு மசய்தோம்.  
எனது இ்ராேேந்தி்ர தசய்வயில் தகாவிட் கால 
அனு்ப்வம் முன்மனபத்பாதுமில்லாே மிக ச்வால் 
மிககோகும். இககால கட்்த்தில் ம்வளி�ாட்டில் 
மோழில்புரியும் இலங்யகைரின் �லம் காப்பதில் 
�ாங்கள் முயனபத்பாடும் திட்்மிட்டும் மசைற்பட்டும் 
ம்வறறிக்ரமாக எமது ்பணிகயை தமறமகாணத்ாம்.

இருே�ப்பு உறவுகவள கட்டிகயழுப்பியவமக்காகக்
கிவைத்ே விருது _ தூது்வர அமீர  அஜ்வாத்

தெசும் ெடம்
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ஊடக அனுசரணை :

அருந்ததியின் மாற்று மமாதிரம் பிரமாணடமான
மைப்பெண அலஙகார கணகாட்சி

 யாழ் மணணில்  10.03.2022.



fy;yiwia jpwe;jtu;fSf;F 
epfo;e;jJ vd;d?

2 2022  மார்ச் 06 ஞாயிற்றுக்கிழமம

ij%upd; rhgk;

kuzj;ij fzpj;j vOj;jhsu;

,ul;il Foe;ijfspd; xw;iw tho;f;if

gpugy mnkupf;f vOj;jhsUk; 
eifr;RitahsUkhd khu;f; l;itd; jdJ 
kuzj;ij rupahff; fzpj;jJ> jw;nrayhdjh? 
mrhjhuzkhdjh? vd;gJ Gupatpy;iy. Mdhy; 
l;itd; gpwe;jJ 1835 Mk; Mz;L. rupahf 
`hyp thy; el;rj;jpuk; g+kpf;F mUfhy; fle;J 
nrd;W ,uz;L thuq;fspy; mtuJ gpwg;G 
epfo;e;jJ. 
`hyp thy; el;rj;jpuk; 75 my;yJ 76 
Mz;LfSf;F xUKiw g+kpf;F mUfhy; fle;J 
NghFk;. mLj;j Kiw ,e;j thy; el;rj;jpuk; 
g+kpf;F mUfhy; flf;Fk;NghJ jhk; kuzpg;gjhf 
mtu; $wpdhu;. 

~1835,y; `hyp thy; el;rj;jpuj;Jld; ehd; te;Njd;| vd;W 1909 
Mk; Mz;L mtu; $wpdhu;. ~mLj;j Mz;L mJ kPz;Lk; 
tug;NghfpwJ. mjDld; ehDk; Nghtjw;F vjpu;ghu;f;fpNwd;| 
vd;whu;. mnkupf;f ,yf;fpaj;jpd; je;ij vd;W 
miof;fg;gLk; me;j vOj;jhsu; rupahf tho; el;rj;jpuk; 
g+kpf;F mUfhy; nrd;W mLj;j ehshd 1910 Mk; 
Mz;L Vg;uy; 21 Mk; jpfjp khuilg;ghy; 
kuzk; mile;jhu;.  

x`pNah khepyj;jpy; gpwe;j 
,ul;il Foe;ijfs; gpwe;jNghNj 
gpupe;Jtpl;lhu;fs;. cz;ikapy; 
jk;NkhL ,d;NdhUtu; gpwe;jhu; 
vd;W njupahj msTf;F ,UtUk; 
ntt;NtW ngw;Nwhu;fshy; 
tsu;f;fg;gl;lhu;fs;. 
vd;d Mr;rupak; vd;why; ,UtuJ 

tho;f;ifAk; xNu khjpup ,Ue;jJ. 
,UtUf;Fk; itf;fg;gl;l ngau; 
N[k;];. ,UtUNk nghyp]py; 

Nru;e;jhu;fs;. ,UtuJ kidtpfspd; 
ngau; ypz;lh.  mJ kl;Lky;y> 
,UtUf;Fk; xU Mz; Foe;ij 
gpwe;jJ. xUtuJ ngau; N[k;]; myd;> 
kw;wtupd; ngaUk; N[k;]; myd; jhd;. 
,UtUf;Fk; ,Ue;jத ehapd; ngau; 
$l xNu khjpup Nlha; vd ngau; 
itj;jhu;fs;. ,U rNfhjuu;fSk; gpd;du; 
tpthfuj;J ngw;whu;fs;. gpd;du; kWkzk; 
Gupe;ju;fs;. ,U kidtpfsJk; ngau; 
ngl;b!  

ek;gpdhy; ek;Gq;fs;! 
neju;yhe;J irf;fpNshl;l 
tPuu; khu;ld; b n[hq; 
xd;wy;y ,U jlit 
cyif cYf;fpa ,uz;L 
tpkhd tpgj;Jfspy; ,Ue;J 
capu; jg;gpdhu;. 
jha;thdpy; ,Uf;Fk; 

irf;fpNshl;lg; 
Nghl;b xd;Wf;F nry;tjw;F 
Nfhyhyk;g+upy; ,Ue;J gP[pq; nry;Yk; tpkhdj;jpy; 
gazpf;f 2014 khu;r; 8 Mk; jpfjp tpkhdepiyak; 
nrd;whu; n[hq;. Mdhy; mg;NghJ jha;thDf;F 
Neuhf tpkhdk; ,Ug;gij fz;L mjpy; gazpf;f 
KbntLj;jhu;. jpl;lg;gb mtu; jha;thdf;Fk; 
Ngha;tpl;lhu;. Mdhy;> mtu; gazpf;ftpUe;j vk;.vr;370 
tpkhdk; 239 NgUld; eLthdpy; fhzhky;NghdJ. 
,d;W tiuapy; fz;Lgpbf;f Kbatpy;iy. 
ehd;F khjq;fs; fopj;J Nfhyhyk;g+upy; ,Ue;J 

Mk;];lu;lhk; nry;Yk; Neub tpkhdj;jpy; bf;nfl; gjpT 
nra;jhu;. Mdhy;> gpuhq;Nghu;l; nrd;W mq;fpUe;J 
Mk;];lu;lhKf;F tpkhdk; gpbj;jhy; nryit kpr;rk; 
gpbf;fyhk; vd;W mtUf;F njupe;jJ. vdNt thq;fpa 
bf;nfl;il NtW xUtUf;F tpw;whu;. 
n[hq;fpd; gazk; jpl;lkpl;lgb ,Ue;jJ. Mdhy; 

mtu; Kd;du; gazpf;f jpl;lkpl;l kNyrpa tpkhdk; 2014 
[_iy 17 Mk; jpfjp cf;iuDf;F Nkyhy; gwe;jNghJ 
Rl;LtPo;j;jg;gl;lJ. tpkhdj;jpy; ,Ue;j 298 NgUk; 
nfhy;yg;gl;lhu;fs;.   

kq;Nfhypa gilnaLg;ghsu; kw;Wk; 
ij%upag; Nguuir cUthf;fpa ij%u; 
14 Mk; E}w;whz;by; Mrpahtpd; ngUk; 
gFjpia jdJ fl;Lg;ghl;Lf;Fs; 
nfhz;Lte;jtu;. mtupd; Nghu;fspdhy; 
nfhy;yg;gl;ltu;fs; vz;zpf;if 17 

kpy;ypad; ,Uf;Fk;. 
mtuJ fy;yiw c];gfp];jhdpd; rku;fz;by; 

,Uf;fpwJ. c];gfp];jhd; Kd;du; Nrhtpal; 
xd;wpaj;jpd; fPo; ,Ue;jJ. ij%upd; fy;yiwia 
jpwg;gjw;F 1941 ,y; N[hrg; ];lhypd; njhy;nghUs; 
Ma;thsu; FO xd;iw mDg;gpdhu;. Mdhy; 
mjw;F cs;Su; kw;Wk; K];ypk; kjj; jiytu;fs; 
fLikahf vjpu;j;jdu;. mjidAk; nghUl;gLj;jhky; 
Muhr;rpahsu;fs; me;jf; fy;yiwia jpwe;jhu;fs;. 
Mdhy; mjpy; vr;rupf;if thrfk; xd;W 
vOjg;gl;bUe;jJ. ~vdJ fy;yiwia jpwg;gtu; 
vd;id tplTk; gaq;fukhd gilnaLg;ghsu; xUtiu 
tpLtpg;ghu;| vd;W Fwpg;gplg;gl;bUe;jJ.

fy;yiw jpwf;fg;gl;l rpy kzp Neuq;fNs 
fle;jd. mnlhy;g; `pl;yupd; eh[pg; gil u\;ahTf;F 
gilaLj;jJ. mjdhy; 26 kpy;ypad; Ngu; capupoe;jdu;. 

1942 ij%upd; cliy kPz;Lk; ,];yhkpa 
tof;fg;gb rku;fz;by; mlf;fk; nra;Ak;gb 
];lhypd; cj;jutpl;lhu;. mJ epfo;e;j tpiutpy; 
];lhu;ypq;fpNul;by; n[u;kdpg; gil ruzile;jJ. 
u\;ahtpd; eh[pg; gilapd; jhf;Fjy; KbTf;F te;jJ. 

gz;ila vfpg;J Nguuru; Jl;ld;fhkdpd; fy;yiw 1922 
Mk; Mz;L fz;Lgpbf;fg;gl;lJ. me;jf; fy;yiwapy; 
vr;rupf;if xd;W nghwpf;fg;gl;bUe;jJ. ~kd;dupd; 
mikjpiaf; Fiyj;jhy; mtUf;F kuzk; tpiuthd 
,wf;ifapy; tUk;| vd;W mjpy; $wg;gl;bUe;jJ. 

mjid nghUl;gLj;jhj njhy;nghUs; Muha;r;rpahsu;fs; 
n`hthu;l; fhl;lu; kw;Wk; Nyhu;l; fhu;dhu;nthd; 
fy;yiwia jpwe;jhu;fs;. Mdhy; mJ epfo;e;j FOfpa 
fhyj;jpNyNa tpjp tpisahl Muk;gpj;jJ. Nyhu;l; 
fhu;dhu;nthd; ehd;F khjq;fs; fopj;J Esk;gpdhy; Vw;gl;l 
itu]; njhw;wp vfpg;jpNyNa kuzpj;jhu;. fhu;dhu;nthd; 
,we;j rpy kzp Neuj;jpNyNa ,q;fpyhe;jpy; mtuJ 
md;Gf;Fupa eha; Fiwj;jgbNa ,we;jJ.

me;jf; fy;yiwf;Fr; nrd;w epjpahsu; N[hu;[; N[ 
fTy;l; MW khjq;fspd; gpd; fha;r;rypy; capupoe;jhu;. 
njd;dhgpupf;fhtpd; nry;te;j t+y;g; n[hNty; fy;yiwf;F 
nrd;W jpUk;gpa epiyapy; Rl;Lf;nfhy;yg;gl;lhu;. fhl;lupd; 
mfo;thuha;r;rpf; FOitr; Nru;e;j V.rp. Nk];> Mu;rdpf; 
tprj;jhy; nfhy;yg;gl;lhu;. 

fhl;lupd; gpuj;jpNahf 
nrayhsu; 1929,y; jdJ 
gLf;ifapy; capupoe;J 
fhzg;gl;lhu;.

Mdhy; Muha;r;rpahsu;fs; 
Jl;ld;fhkdpd; fy;yiwia 
jpwe;jNj ,e;j kuzq;fSf;F 
fhuzk; vd;W $Wk; fijia 
kWf;fpwhu;fs;. cz;ikapy; 
me;jf; fy;yiwia 

jpwg;gjpy; gy l[d; Ngu; 
rk;ge;jg;gl;bUf;fpwhu;fs;. 
mjpy; ngUk;ghyhdtu;fs; 
MNuhf;fpaj;Jld; ePz;l fhyk; 

tho;e;jhu;fs;. 
Mdhy; ,e;j kuzq;fSf;F 

tpQ;Qhd mbg;gilapy; 
fhuzk; $Wgtu;fs; kw;nwhU 
epahaj;ij nrhy;fpwhu;fs;. gy 
Mapuk; Mz;Lfshf %lg;gl;bUe;j 
fy;yiwia jpwe;jNghJ ntspg;gl;l 
er;R kw;Wk; gf;Bupah ,e;j kuzq;fSf;Ff; 
fhuzkhf ,Uf;fyhk; vd;gJ mtu;fspd; 
$w;W. 

பிர்தௌஸ்
சஞசசாரம்
பூக�சாள,U tpkhd tpgj;Jfspy; 

capu; jg;gpatu;
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நிருத்தா இந்தியன் பைன் ஆர்ட்ஸ் 

கல்லூரியின் ஸ்்தாைகர் மற்றும் , 
“நிருத்தாஞ்சலி” இயக்குனர் ஸ்ரீமதி. நிருத் 
ச்சதாரூபி ்ர்மகுலேந்திரனின்   சிஷபய 
ச்சல்வி. நிதயஸ்ரீ அண்தாமபேயின் 
ைர்நதாட்டிய அரஙலகற்்றம்   ஜனவரி 
23, 2022 அன்று சமல்ைனில் உள்ள  
வியூவலைஙக் கல்லூரி கபேக்கூடததில் 
சவகு சி்றபைதாக நடந்ல்றியது. இது 
ஸ்ரீமதி.நிருத்ச்சதாரூபியின் 23 ஆவது 
அரஙலகற்்றம் என்ைது குறிபபிடத்க்கது.

செல்வி.நித்யஸ்ரீ அண்ணாமலையின் செற்றணார் 
கணாலைக்குடில்ய ்ெர்்ந்தவர்கள். சென்லனையில் 
பிற்ந்த நித்யஸ்ரீ ்தற்ெணாது சமல்ெனில் ்தனைது 
குடுமெததுடன் வசிதது வருகின்றணார். 13 வ்ய்்த்யணானை 
நித்யஸ்ரீ அவுஸ்தி்ைலி்யணாவில் வணாழ்ந்தணாலும ்தனைது 
கைணாெணாைததின் அடிபெலட கலை்யமெஙகளில் ஒன்றணானை 
ெை்தநணாட்டி்யதல்த ெக்தியுடனும ெயின்றுள்்ளலமயும, 
ஆசிரி்யர் அர்ெணிபபுடன் ெயிறறுவித்தலமயும 
இவவைங்கறறததின் மூைம நணாம அறி்நது சகணாள்்ள 
முடிகிறது.

நிகழச்சியின் ஆைமெமணாக க்ெதி சகௌததுவம, 
ஆசிரி்யர் ஸ்ரீமதி நிருத்த செணாரூபி  எழுதி, ஆதி ்தணா்ளததில் 
ஹமெதவனி ைணாகததில் ஸ்ரீ.அகிைன் சிவணானை்ந்தனைணால் 
இலெ்யலமக்கபெட்டு, ெணாடபெட்டது.  ஸ்ரீமதி. 
நிருத்தசெணாரூபி மிக, ்நர்ததி்யணாக, சிறபெணாக நணாட்டி்ய 
வடிவலமபபு செய்திரு்ந்தணார்.

நித்யஸ்ரீ அண்ணாமலை ்தனைது  குருவணால் 
வடிவலமக்கபெட்ட ெஙகீர்்ஜணாதி ்தணா்ள அைணாரிபலெ 
அடுதது ்மலட்்யறறினைணார். "அைணாரிபபு" என்ெது 
மைர்்தலை குறிக்கும; நர்த்தகி ்தன்லனை மைைணாக 
இலறவனுக்கு அர்பெணிதது, குருவுக்கும 
ெலெயினைருக்கும வ்க்கம செலுததி  ஆடும நடனை 
அமெமணாகும. இதில் நித்யஸ்ரீ ்நர்ததி்யணானை அடவுகள் 
மறறும அட்டமிகளுடன் சவகு சிறபெணாக ்தனைது 
அைங்கறறதல்த ஆைமபிதது லவத்தணார்.

ஜதீஸ்வைம சிம்ஹ்நதிைமததிம ைணாகததில் 
மிஸ்ைஜமலெ ்தணா்ளததில் அலம்நதிரு்ந்தது. 
இவவைங்கறறததில் ெணாடபெட்ட வர்்மணானைது மிகச் 
சிறபெணானை ஒரு அமெமணாகும. ஏசனைனில், சமல்ெனில் 
உள்்ள குன்றதது  குமைன் ்கணாவிலில்  வீறறிருக்கும 
முருகலனை ்ெணாறறும இ்ந்த வர்்ததின் மு்தல் 
ெகுதி்யணானைது ஸ்ரீமதி. நிருத்தசெணாரூபியின் ்தணா்யணார் 

்தமிழ ெணடில்த ஸ்ரீமதி. ைக்ஷமி சிவெணா்தததினைணாலும 
மிகுதி ஸ்ரீமதி.நிருத்தசெணாரூபி ்தர்மகு்ை்நதிைனைணாலும 
எழு்தபெட்டது.

இவவர்்ததின் மு்தல் ெகுதி உைலக வைம வ்ந்த 
முருகபசெருமணான் எவவணாறு வள்ளில்ய ம்்ந்தணார் 

என்ெல்தயும இைணடணாம ெகுதி ்த்நல்தக்கு பிை்வ 
ம்நதிைதல்த கறறுக்சகணாடுத்த முருகபசெருமணானைணார் 
எவவணாறு ்த்நல்தக்கு குருவணானைணார் என்ெல்தயும 
வி்ளக்குகின்றது. ஆதி ்தணா்ளததில் அலம்ந்த இவவர்்ம 
ஒரு ைணாகமணாளிலக ஆகும.  நித்யஸ்ரீயின் நடனைம 
இவவர்்ததிறகு ்மலும  சமருகூட்டும வண்மணாக 
அலம்நதிரு்ந்தது. அழகு ்தமிழில், வண்ம்யமணாக 
வணார்தல்தகள் ்கணார்க்கபெட்டிரு்ந்தது, மிகவும சிறபெணாய் 
அலம்நதிரு்ந்தது.

இ்நநடனை ஆசிரி்யர் சிற்ந்த நடனை இ்யக்குனைர் 
மட்டுமல்ைணாது, சிற்ந்த ெணாடைணாசிரி்யர் என்ெதும 
அவருலட்ய ெலடபபுக்களில் இரு்நது ச்தரி்ந்தது.

"மஙக்ள மஙலக்யர் மைர் தூவ" ம்க்்கணாைததில் 
இரு்ந்த மதுலை மீனைணாட்சியின் அழகிலனை வர்ணிக்கின்ற 
ெ்தம நித்யஸ்ரீ்யணால் சவகு அழகணாக அைங்கறறபெட்டது.  
"கண்ன் வரும ்நைம, கண்ன் வரும ்நைம, 
மூஙகிலின் நணா்தம ச்தன்றலை ்தவழும “எனும 
கீர்த்தலனையில் கண்னின் உள்்ளஙகவரும ்வஙகுழல் 
நணா்ததல்த ்தன் அழகி்ய அபிந்யத்தணாலும அலெவுக்ளணாலும  
மிக ்ததரூெமணாக  எம கணமுன்்னை கணாட்சிபெடுததினைணார் 
நித்யஸ்ரீ.

்மறகூறி்ய இரு ெ்தஙகளும ஸ்ரீமதி நிருத்தசெணாருபி 
யினைணால் எழு்தபெட்டச்தன்ெது குறிபபிடத்தக்கது.

அடுத்த்தணாக ்மலட்்யறறபெட்ட "ஜடணா 
ஜடணா ஜடணா்தைணா" என்று சிவனின் அழகிலனையும, 
ஆைகணாை விஷதல்த விழுஙகி அவர்  நீைகணடன் 
ஆகி்யல்தயும சிவ்தணாணடவதல்தபெறறியும   
எழு்தபெட்டது. இக்கீர்த்தலனை்யணானைது  செல்வி.
நித்யஸ்ரீயின் அைங்கறறததிறகணாக அவைது குரு ஸ்ரீமதி. 
நிருத்தசெணாரூபியினைணால்   இவவைங்கறறததிறகணாக 
எழு்தபெட்டு சகௌஷிக் ெமெ்கெனைணால் 
இலெ்யலமக்கபெட்டது. இது ்்தணாடி ைணாகததில் ரூெக 
்தணா்ளததில் அலம்ந்தது.

அடுதது ்கணாவில் சிறெஙகள் எம கணமுன்்னை 
வ்நது நடனைமணாடி்யல்தப்ெணா்ை கணாணெவர் கணகல்ள 
கவரும வண்ம ்தனைஸ்ரீ ைணாகததில் அலம்ந்த 
தில்ைணானைணாவிறகு நடனைமணாடினைணார் நித்யஸ்ரீ. இ்நநிகழவில் 
மூத்த கலைஞர்கள், குடுமெ உறுபபினைர்கள், நணெர்கள் 
கை்நதுசகணாணடு உலை்யணாறறினைணார்.

நித்யஸ்ரீயின்  செற்றணார்   அண்ணாமலை, திருமதி 
மீனைணா அண்ணாமலை மறறும நித்யஸ்ரீ அண்ணாமலை 
ஆகி்்யணார் இ்நநிகழவின்்ெணாது அவைது குரு ஸ்ரீமதி. 
நிருத்தசெணாரூபி ்தர்மகு்ை்நதிைன், இலெக்கலைஞர்கள் 
மறறும மூத்த கலைஞர்களுக்கு செணான்னைணாலட 
்ெணார்ததி சகௌைவித்தனைர். குரு ஸ்ரீமதி நிருத்தசெணாரூபி 
்தர்மகு்ை்ந்தைனின் பு்தல்வி

செல்வி. இ்ளமதி ்தர்மகு்ை்நதிைன்  இவ அைங்கறற 
நிகழவிலனை  சவகுசிறபெணாக ச்தணாகுதது  வழஙகி 
இரு்ந்தணார்.

நிதயஸ்ரீ 
அண்தாமபேயின்
ைர்நதாட்டிய 
அரஙலகற்்றம்
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மாடு ப�ால சின்னதா இருக்கும்..! 
ஆ்னா அது மாடு இலல..!

அது என்ன?
ததரியலலயா?

அது கண்ணுக் குட்டி!

�றலைதயலலாம் ஏன தைளிநாட்டுல 
இருந்து இஙக �றந்து ைருது 

ததரியுமா???? ஏன?
ஏன்னா.... நடந்து ைந்தா 
பலட் ஆகும் அதான.....

ஸடனட் மாஸடலை கலயாணம் 
கட்டிகிட்டது தப�ா ப�ாச்சு... ஏன???

வீட்டுக்கு ைரும் ப�ாது கண்ணாடி 
ஜன்னலல எலலாம் உலடச்சிட்டு ைாைாரு....

ஒருைன 2 நீச்்சல குளஙகலள கட்டி்னான...
ஒரு குளத்தில தண்ணீர் நிைப�ாமபல 

விட்டான... 
ஏனனு பகட்டதற்கு... அது நீச்்சல 

ததரியாதைஙகளுக்குப�ா எனறான..!

இன்னக்கு லைக்கிற மீனு, நாலளக்கு 
கருைாடு ஆகும்,

ஆ்னா இனல்னக்கு லைக்கிற மீன குழம்பு,
நாலளக்கு கருைாட்டு குழம்பு ஆகுமா???

மும்தாஜின நில்னைாக ஷாஜகான 
தாஜமகாலல கட்டி்னாரு,

முட்டாப�யல, நா்னா இருந்தா அைள் 
தஙகச்சிய கட்டியிருபப�ன....!

திருடன 1 : ைாத்திரி எவைளவு திருடிப்னாம் 
எனறு என்னாமலலபய, �ணத்லத ஒளிச்சி 

ைச்சிட்படாபம.....?
திருடன 2 : கைலலபய �டாபத, நாலளக்கு 
ப�ப�ர்ல ைரும்ல, அப� �ார்த்துக்கலாம்.

கடவுபள! ஏன எனல்ன இவைளவு 
அறிைாளியா �லடச்ப்ச?

கடவுள்: மனிதா உ்னக்கு என்ன ைைம் 
பைண்டும் பகள்?

மனிதன: இந்தியாவிலிருந்து 
அதமரிக்காவுக்கு பைாடு ப�ாட்டு தகாடு ்சாமி!

கடவுள்: அது கஷடமாச்ப்ச... கடலல 
எப�டிப�ா பைாடு ப�ாடா முடியும் 

பைறு ஏதாைது பகள்...
மனிதன: அப� என மல்னவி என 

ப�ச்ல்ச குலறக்கணும், நான த்சாலறலத 
மட்டும்தான பகட்கணும், எதிர்த்து 

ப�்சக்கூடாது..!! அப�டி த்சய்யுஙக.. ்சாமி 
உஙகளுக்கு புண்ணியமா ப�ாகும்

கடவுள்: அதமரிக்காவுக்கு பைாடு 
சிஙகிளா, டபுளா..?

காதலன : அனப�, நம்ம கலயாணத்த எஙக 
குடும்�த்துல ஏத்துகிட மாட்படஙகுறாஙக..

காதலி : நம்ம கலயாணத்லத தடுத்து 
நிறுத்த அைஙக யாரு ?

காதலன : எனப்னாட மல்னவியும், 
மாமியாரும்....
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“பல்கலைக்கழ்கம் 
சென்ற ஒரு சிைர், 
நுண்கலை்களில 

பட்டங்கலைப் சபற்று 
ச�ொ்டர்பிலைொ� வல்கயில 
சவவ்வறு ச�ொழில துல்ற்களில 
ஈடுபடடுக ச்கொணடிருககின்றனர். 
அத்து்டன குறிப்பிட்ட சிைர் 
இத்ச�ய்வீ்கப் பர�க்கலை 
வி்டயமொ்க பண வருவொலய 
எதிர்பொர்த்து ்கற்றும், 
்கற்பித்தும் வருகின்றனர். இச் 
செயற்பொடு்கள் முல்றயற்்ற�ொகும். 
உணலமயி்ை்ய ்கலையின 
மீது ஆர்வமிருப்பவர்்கள் 
அ�லன இைக்கொ்கக ச்கொணடு 
பயிைவும், பயிற்றுவிக்கவும் 
அ்�்வலை புனி�த் �னலமயு்டன 
முனசனடுக்கவும் ்வணடும்”  
என சிகிவொகினி  லிங்கநொ�ன,  
�னது ்நர்்கொணலின ்பொது 
ச�ரிவித்�ொர்.

இறக்குவாமை பரிய�ாவான் 
தமிழ் யதசி� கல்லூரியின் பரத நடை 
ஆசிரிம�யும் , அபிந� கலாயகந்திர 
நாட்டி�பள்ளி இ�க்குைருமாை 
பரதநாட்டி� கலாவிததகர், 
நுணகமலமானி செல்வி சிகிவாகினி 
லிஙகநாதமை யநர்காணசலான்றில் 
ஈடுபடுததிக்சகாள்்ள அவமர அவரது 
இல்லததில் ெந்திதயதன். அவர் 
இன்முகததுடன் என்மை 
வரயவற்று யகட்கபபட்ட 
யகள்விகள் 
அமைததுக்கும் 
உணர்வுபூர்வமாகவும், 
சுவாரஸ�மாகவும் 
உள்்ளமத உள்்ள 
வமகயில் பதில் 
வழஙகிைார்.

யநர்காணலின் முழு விபரஙகள் 
பின்வருமாறு.

 �ங்களின ந்டனக்கலை ஈடுபொடு 
குறித்து விைககுவீர்்கைொ?

எைது சப�ர் செல்வி. சிகிவாகினி 
லிஙகநாதன். இரததிைபுரி 
மாவட்டததிலுள்்ள இறக்குவாமை எனும் 
ஊரிமை பிறபபிடமாக சகாணடவள். 
தந்மத லிஙகநாதன். தா�ார் மல்லிகாயதவி 
எைக்கு இருெயகாதரர்கள். மூததவர் 
தர்மராஜ் லிஙகநாதன். இம்ள�வர் ரஜீல் 
லிஙகநாதன். இருவருயம திருமணம் 
முடிதது தஙகள்மமைவி குழந்மதகளுடன் 
ஊரியலய� இருக்கிறார்கள். தந்மத 
ஒரு இந்து மதயபாதகராகவும், தாய்ஒரு 
இல்லததரசி�ாகவும் இருந்த யபாதிலும் 

அவர்கள் கமலயின் யமல் காட்டி� 
ஆர்வம் என்மை பரதநாட்டி�த 

துமறயில் ஆர்வம் காட்ட 
மவததது. எமது 

ஊரில் கமல ொர் 
பயிற்சிக்கு 

ஆரம்பததில் 

இருந்யத அடிபபமட வெதிகள் 
இருக்கவில்மல. ஆகயவ , 
பரதநாட்டி�தமத கற்க ஊர் விட்டு ஊர் 
செல்ல யவணடி இருந்தது. அபபடி நான் 
இக்கமலம� கற்கத சதரிவு செய்த இடம் 
எமது ஊரிலிருந்து ஒன்றமர மணிததி�ால 
ப�ண தூரம் இருக்கும் இடமாை 
பலாஙசகாமட.  எைது குரு என் சபரும் 
மதிபபிற்க்கும், மரி�ாமதக்குமுரி� 
திருமதி. லலிதாம்பிமக ெணமுகநாதன்.  
ஆரம்பகால பயிற்சிகம்ள இவரிடயம 
யமற்சகாணயடன்.  ஒரு குருமவ 
பின்பற்றி அவரிடயம முழுகமலம�யும் 
கற்கும் வாய்பபு எைக்கு அமம�வில்மல. 
சதாடர்ந்து நான் ஐந்து ஆறு நடை 
ஆசிரிம�களிடம் கற்க யவணடி இருந்தது.  

எைது ஆரம்பக் கல்விம� 
எைது ஊரியலய� அமமந்திருக்கும் 
பரிய�ாவான் யதசி� பாடொமலயியல 
கற்யறன். உ�ர்தரததில் நடை பாடதமத 
சதரிவு செய்து கற்க ஆசிரி�சராருவர் 
இல்லாததால் சகாழும்பு பம்பலபிட்டி 
இராமநாதன் இந்து மகளிர் கல்லூரியில் 
எைது உ�ர்தரதமத கற்யறன்.  வட 
இலஙமக ெஙகீத ெமபயின் கீழ் நடக்கும் 
நடை பரீட்மெகளுக்கு, உ�ர்தரததிற்கு 
சென்ற பின்ையர யதாற்றுவதற்கு வாய்பபு 
கிட்டி�து. உ�ர்தரததிற்காக சகாழும்பு 
சென்ற பின்ையர நாட்டி�ததில் அதிகப 
படி�ாை ஆர்வமும், விருபபமும் 
யமயலாஙகிை. இன்று நாட்டி�ச் 
துமறயில்  நானிருக்கும் நிமலக்கு 
வர முக்கி� காரணமாக இருந்தவர் 
எைக்கு உ�ர்தரததில் நடை பாடதமத 
கற்பிதத ஆசிரிம� முதுகமலமாணி 
திருமதி.துவாரகா செய்்ஷஙகர்.  
உ�ர்தரததில் சிறந்த சிததிம� சபற்றதால் 
பரதநாட்டி�ததில் நுணகமலமானி 
பட்டம் சபற யவணடும் என்ற 

யநாக்கததில் என் பட்டபபடிபபு கல்விம� 
�ாழ் பல்கமலக்கழகததில் சதாடர்ந்யதன். 
பின் நான்கு வருடப பட்டபடிபமப 
முடிதது விட்டு வரும் யபாது சதாழில் 
வாய்பபிற்காை யதடல் சதாடஙகி�து. 
அந்த யநரததில் ெபரகமுவ மாகாண 
பட்டதாரி ஆசிரிம� நி�மைதிற்காை 
விணணபபஙகள் யகாரபபட்ட நிமலயில் 
எைக்கு எைது ஊரியலய� நான் கல்வி 
கற்ற பாடொமல�ாை பரிய�ாவான் 
யதசி� பாடொமலயியல நடை 
ஆசிரிம�க்காை நி�மைம் கிமடக்க 
சபற்றது.  நி�மைம் சபற்று ஒரு வருடம் 
ஆகியுள்்ள நிமலயில் தற்யபாது ஊரில் 
“அபிந� கலாயகந்திர நாட்டி� பள்ளி” 
எனும் நிறுவைததிமையும் நடததி 
வருகியறன்.

 உங்களின ்கலை ெொர் குடும்பப் 
பினனணி எவவல்கயிலுள்ைது….?

கமலத சதாடர்பாை குடும்ப பின்ைணி 
பற்றி கூறுமிடதது , தந்மத ஒரு இந்து 
மத யபாதகர், அதமையும் தாணடி 
சிறந்த ஓவி�ர், கலா ரசிகர். அம்மா 
இல்லததரசி�ாக இருந்தாலும் கமல ொர் 
ஆர்வம் அதிகம் உள்்ளவர். பாடொமல 
காலததில் நாடக யபாட்டிகளில், 
விம்ள�ாட்டுப யபாட்டிகளில் யதசி� 
மட்டம் வமர சென்று ொதிததவர். மூதத 
ெயகாதரராை தர்்ஷன் தர்மராஜ் இலஙமக 
மக்களுக்கு அதிகமாக பரீட்ெ�மாைவர். 
இலஙமகயின் சிஙக்ள, தமிழ் திமரபபட 
உலகில் புகழ் பூதத நடிகர். இம்ள� 
ெயகாதரரும் ஓவி�ததுமறயிலும், 
மகவிமை அலஙகாரத சதாழிலிலும் 
மகதயதர்ந்தவர். ஆகயவ, நான் என் 
நாட்டி� துமறயில் ப�ணிக்க என் 
குடும்பம் காட்டி� ஆர்வமும் இஙகு 
குறிபபிட யவணடி� ஒன்று.

வருவாயை எதிர்ாரத்து 
்ரதக்கயையை ்கற்பிப்து முயைைற்ைது

அபிநய கலாககந்திர நாட்டியப்பள்ளி
இயக்குனர் சிகிவாகினி லிஙகநாதன்

்நர்்கொணல ்கண்டவர் : 
முரு்்கசுபிள்லை செலவரொஜொ
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 உங்களின் எதிர்ககால இலக்கு த�காடர்கா்க 
கூறுவீர்களகா?

எதிர்்ால இலக்கு பற்றி கூறும்பாது, பாடசாமல 
்ாலத்தில் இருந்தே நாட்டியத்தில் ஏதோவது 
சாதிக்்்வண்டும என்ற குறிக்்்ாள் இருநது வநதேது. 
ஆனால் ஆரமபத்தில் இருந்தே இதேற்்ான சரியான ்ளம 
அமமயவில்மல. பாடசாமல தேமிழ் தின ்பாட்டி்ளில் 
எல்லா பிரிவு்ளிலு்ம பங்குபற்றியுள்்ளன. ஆனால், 
சரியான நடன ஆசிரிய வழி்ாட்டி இருக்்வில்மல. 
தோ்யாடு ்வறு ஊர்்ளுக்கு சசனறு அங்கு நாட்டியம 
்ற்பிக்கும ஆசிரியர்்ளிடம ்பாட்டிக்்ான விடயங்்மள 
்ற்று பங்குபற்று்வன. அமனத்து பிரிவு்ளிலு்ம அகில 
இலங்ம் மட்டம வமர சசனறுள்்ளன. ஆ்்வ, 
எனனால் உருவாகின்ற சமுதோயத்தினருக்கு இநதே நிமல 
வரகூடாசதேன்ற எண்்ணம எனக்கு எப்பாதும உண்டு. 
நான ்ற்்ற ்மலயிமன, எனனால் முடிநதே வமர என 
மா்ணவி்ளுக்கு ்ற்பித்து, அவர்்ள் எனமன விடவும 
நாட்டிய ்மலயில் உயர்நதே மட்டத்மதே அமடய ்வண்டி 
பாடுபடு்வன. அதேமனயும தோண்டி எனது ஊரில் 
பரதேநாட்டிய ்மலக்ச்ாரு சி்றநதே அநதேஸ்து ஒனறிமன 
உருவாக்கி நல்ல பரமபமர ஒனறிமனயும உருவாக்கிக் 
ச்ாண்டு சசல்ல ்வண்டும எனபது எனது உறுதியான 
இலக்்ா் உள்ளது.

  ்ர�க்்கலல ்கற்�ன் த�லை என்்னதைன்று 
்கருதுகின்றீர்கள்?

பரதேக்்மல எனறு மட்டுமில்மல. எநதே 
தும்றயானாலும அநதே தும்றமய சதேரிவு சசய்து 
அதில் ஆர்வம ்ாட்டி அத்தும்றயில் சாதிக்் எண்்ண 
்வண்டும. பரதேக் ்மலமய பிரதோனபபடுத்தி சசால்ல 
்வண்டுமானால், வாழ்க்ம்மய சநறிபபடுத்தும ஒரு 
்மலயா்்வ நான பார்க்கி்்றன. பரதேநாட்டிய ்மலயில், 
தேனி்ய நடனத்தி னசதோனமமமய பற்றி மட்டும 
பம்றசாற்்றாமல் விஞஞானம, ்ணிதேம, இலக்கியம, 
தேமிழ், வரலாறு, நாட்ம, இமச, சமயம எனறு அமனத்து 
பாடங்்ளினதும சசல்வாக்கு இங்கு ்ம்லாங்கியுள்ளன. 
பரதே்மலயானது தேனன்த்்தே மருத்துவ அமசங்்மளயும 
ச்ாண்டுள்ளது. உடல் ரீதியான பிரச்சிமன்ள் 

எதுவாயிருநதோலும உடற்பயிற்சி 
மூலமா்வும ்யா்ாசனம 

மூலமா்வும நிவர்த்தி 
ஆகும ்பற்றிமன 

நாட்டியம 
ச்ாண்டுள்ளது.

்மல சார் 
ஈடுபாடு 

இநதே்ாலத்தில் கும்றநது ச்ாண்்ட ்பாகின்றது. 
அ்தே ்நரத்தில் ்மலசார் சதோழில் வாய்பபு்ள் 
அதி்ரித்திருநதோலும அதில் ஈடுபட யாரும 
முனவருவதில்மல. ்ட்டாயம வீட்டுக்ச்ாருவர் 
்மலயில் ஈடுபட ்வண்டும. ்மல சார் அழகியல் 
அமசங்்மள உ்ணர்வண்டும.

 ்ர� நட்ன ஆசிரிலை என்்ற ரீதியில் , இன்ல்றை இளம் 
த்ண்களுக்கு �காங்கள் கூறும் அறிவுலர்கள் என்்ன?

இனம்றய ்ாலத்தில் சபண்்ளின வளர்ச்சி 
நாளுக்கு நாள் பனமடங்்ாகிக்ச்ாண்்ட ்பாகின்றது. 
எநதேத் தும்றமயப பார்த்தோலும அதில் ்ட்டாயம ஒரு 
சபண் சாதித்து ச்ாண்்ட இருக்கி்றாள். ஆனால் 
சமூ்ம இனனு்ம சபண்்மள மட்டம தேட்டி பார்த்து 
ச்ாண்்டதோனிருக்கி்றது. சபண்்ளுக்ச்னறு விதி்மள 
்பாட்டு, சட்டங்்மள அமமத்து அதேன மூலமான 
்ண்்்ணாட்டத்தி்ல  பார்க்கி்றார்்ள். ஒரு சில 
சபண்்ளும இநதே சட்டங்்ளுக்கு கீழ் பணிநது தேங்்ளின 
விருபபங்்மள முடக்கிக்ச்ாள்கி்றார்்ள். நீங்்ள் ஒரு 
விருபபமான தும்றமய சதேரிவு சசய்தோல் அதில் ஏ்தேனும 
சாதிக்்்வண்டும எனறு நமபிக்ம் ச்ாள்ளுங்்ள். ்ல்வி 
்ற்கும ்ாலத்தி்ல்ய நான இதுவா்தோன வர்வண்டும 
எனறு ஒரு இலட்சியத்மதே, மனதி்ல விமதேயுங்்ள். 
அநதே இலட்சியத்மதே ்நாக்கி பயணியுங்்ள். சமூ்ம 
எனன சசால்லும எனபமதே ்யாசிக்்ாதீர்்ள். 
உங்்ளுக்்ான வாழ்க்ம்மய உங்்மளத் தேவிர இங்கு 
யாரும வாழ்நதுவிட்பாவதில்மல. உங்்ளுக்்ான 
சட்டங்்மளப ்பாட்டு ஒரு வட்டத்திற்குள் 
வாழாமல் சமூ்த்தில் உங்்மள அமடயாளபபடுத்திக் 
ச்ாள்ளுங்்ள்.

 அபிநை ்கலகாத்கந்திர நகாட்டிை ்ள்ளிலை 
உருைகாக்குை�ற்ககா்ன தநகாக்்கம் ைகாது? �றத்கால�ை 
நிலலயில் அம்்காணகாக்்கரின் ்கலல ஈடு்காடு எவைகாறு 
உள்ளது?

 இநதே நிறுவனமானது பரதேநாட்டியத்தும்றயில் 
ஆர்வமுள்ள இளம ்மலஞர்்மள சமுதோயத்தில் 
உருவாக்குவமதே ்நாக்்மா்க் ச்ாண்டு 
ஆரமபிக்்பபட்டது. ஐநது வயது முதேல் நிம்றய 
மா்ணவர்்ள் எனமன குருவா்க் ச்ாண்டு 
்ற்று வருகி்றார்்ள். சிறுவயது முதே்ல அவர்்ள் 
்மலயில் ச்ாண்ட பக்தியும ஆர்வமும எனன 
வியக்்மவக்கின்றது. அவர்்ளின சபற்்்றார்்ளும 

அவர்்ளுக்கு சரியான வழி்ாட்டியா் 
இருக்கி்றார்்ள்.பிள்மள்ளுக்கு பிடித்தேமதே 

்ற்றுச்ாள்வதேற்கு இடம தேருகி்றார்்ள். 
இவவம்யான சபற்்றார்்ள் 

வர்வற்்த்தேக்்வர்்ள்.

  நட்ன ்கலலத்துல்றயில் 
�ங்களின் அனு்ைங்கள் ்றறி 
கூறுவீர்களகா?

ஐநது வயது முதே்ல நடனம 
்ற்றுக் ச்ாண்டு வருகின்்றன.

பாடசாமல ்ாலங்்ளிலும, 
பல்்மலக்்ழ்த்தில் இருநதே 

்ாலத்திலும நிம்றய ்பாட்டி நி்ழ்வு்ளிலும, ்மல 
நி்ழ்ச்சி்ளிலும பங்குபற்றியுள்்ளன. சிறுவயதில் 
முனபள்ளியில் ்ற்கும்பாது ஒ்ர ்மமட நி்ழ்ச்சியில் 
பனனிரண்டு நடன நி்ழ்வில் ்லநதுச்ாண்்டன. 
பாடசாமல ்ாலத்தில் அமனத்து பிரிவு்ளிலும தேமிழ் 
சமாழி தின ்பாட்டி்ளில் ்லநது அகில இலங்ம் 
மட்டம வமர சசனறு சானறிதேழ்்மள சபற்றுள்்ளன. 

சசாநதே ஊரில் இருக்கும வமர பாடசாமல்ளிலும 
அதேமன அண்மித்தே பிர்தேசங்்ளில் மாத்திர்ம நடனக் 
்மல நி்ழ்வு்ளில் பங்குபற்்ற வாய்பபுக் கிமடத்தேது. 

உயர் தேரத்திற்கு ச்ாழுமபிற்கு சசனறு பி்றகு நிம்றய 
சவளிப பிர்தேசங்்ளில் சவளி மாவட்டங்்ளில் சசனறு 
்மல நி்ழ்வு்ளுக்கு பங்குபற்றுவதேற்்ான வாய்பபு 
கிமடத்தேது. அதிலும முக்கியமா், இலங்ம்யின 
ஜனாதிபதி்ளா் இருநதே  மமத்திரிபால சிறி்சன மற்றும 
மஹிநதே ராஜபக் ஷ அவர்்ள் முனனிமலயில் ்மல 
நி்ழ்வு்மள சசய்து பாராட்டு சபற்்றது ம்றக்் முடியாதே 
நி்ழ்வு்ளா் இருநதேன. ்மலும பல்்மலக்்ழ்ம 
சசன்ற பி்றகு நிம்றய நாட்டிய நாட்ங்்ள் சசய்வதேற்்ான 
வாய்பபு கிட்டியது. பல்்மலக்்ழ் ்மமட்ளா் 
இருநதோலும சரி ்வறு பிர்தேசங்்ளுக்கு சசனறு சசய்யும 
்மல நி்ழ்வு்ளா் இருநதோலும சரி நிம்றய நாட்டிய 
நாட்ங்்ள் சசய்வதேற்்ான வாய்பபு கிமடத்தேன. 
்மலத்தும்றமய சபாறுத்தேவமரயில் ்ற்பிபபமதே தோண்டி 
்மல நி்ழ்வு்மள ஆற்றும் சசய்து  அனுபவங்்மளப 
சபறுவது சாலச் சி்றநதே ஒனறு. ஒரு ்மலஞனுக்கு 
ஆ்ச்சி்றநதே பாராட்டு அக்்மல நி்ழ்வு்மளப 
பார்த்து ரசி்ர்்ள் மூலமா் சபற்றுக்ச்ாள்ளும 
ம்த்தேட்டல்்ளும, பாராட்டுக்்ளு்மயாகும. நாட்டிய 
நாட்ங்்ள் சசய்யுமசபாழுது ்நர்மம்ற ்தோபாத்திரமா் 
இருநதோலும எதிர்மம்ற ்தோபாத்திரங்்ளா் இருநதோலும 
அநதே ்தோபாத்திரமா் மாறி்ய அதேமன ஆற்றும் சசய்ய 
எத்தேனிக்் ்வண்டும. அவவாறு இநதிய சுதேநதிரப 
்பாராட்டம என்ற நாட்டிய நாட்த்தில் ஆங்கி்லயர் 
்வடமிட்டு சசய்யும சபாழுது ரசி்ர்்ளில் இருவர் 
எனமன சநதித்து சரமாரியா் திட்டினார்்ள். ்ார்ணம 
அநதே நாட்த்தில் ஆங்கி்லயர்்ள் எவவளவு இநதிய 
மக்்மள துனபுறுத்தினார்்ள் எனபது சசய்து ்ாட்ட 
்வண்டிய ஒரு ்ட்டாயம இருநதேது. 

எனமன வநது சநதித்தேவர்்ள் இநதிய சுதேநதிர 
்பாராட்டத்தில் ்லநது ச்ாண்டவர்்ள். ஆ்்வ 
அவர்்ள் அதேமன ஒரு ஆற்றும் நி்ழ்வா் பார்பபமதே 
ம்றநது உண்மமயி்ல்ய இது ஏ்தோ ்நரில் பார்பபது 
்பால் இருக்கின்றது எனக் கூறினார்்ள். ஆனால், அநதே 
விமர்சனம எனக்கு உண்மமயி்ல்ய சி்றநதே ஒரு மன 
நிம்றமவயும, மன மகிழ்ச்சிமயயும தேநதேது.்டநதே 
இரண்டு வருடங்்ளா் ச்ா்ரானா ்பரிடர் ்ாலமா் 
இருநதே படியினால் சவளி பிர்தேசங்்ளில் ்மல 
நி்ழ்வு்மள சசய்வதேற்்ான வாய்பபு கிட்டவில்மல.  
பாடசாமலக்கு ஆசிரிமய நியமனம சபற்று வநதே 
பி்றகு நிம்றய ்மலநி்ழ்ச்சி்ளில் மா்ணவர்்மள 
்மமட்யற்றி பார்க்கும சநதேர்பபம கிட்டியுள்ளது. ஒரு 
மா்ணவனா் பரதேநாட்டியத்மதே ஆற்றும் சசய்வதேற்கும 
குருவா் இருநது மா்ணவர்்மள ்மமட்யற்றி 
பார்பபதேற்கும நிம்றய வித்தியாசங்்ள் உள்ளன.  எமது 
பாடசாமலயில் இடமசபற்்ற ஒரு ்மல நி்ழ்வு ஒனறில் 
்ல்வியமமச்சர் ்லநது ச்ாண்டு சி்றபபித்தோர். அவர் 
்மமடயில் ்பசும சபாழுது கூட மா்ணவர்்ளின 
ஆற்றும் தி்றமனப பற்றி பாராட்டி, அவர்்்ளாடு 
பும்பபடம எடுத்து தேனிபபட்ட மும்றயில் வாழ்த்துக்்ள் 
கூறியது ம்றக்் முடியாதே நி்ழ்வு்ளில் ஒன்றா் 
அமமநதேது. 

்மலும நியமனம சபற்று வநதே ஒன்றமர 
வருடத்தில் உயர்தேரத்தில் ஒரு மா்ணவிக்கு ்ற்பித்து 
அநதே மா்ணவி பரதேநாட்டியத்தில் அதிவி்சட 
சித்திசபற்று இபசபாழுது நான பட்டம சபற்று 
சவளி்யறிய அ்தே பல்்மலக்்ழ்த்திற்கு 
சதேரிவாகியுள்ளமமயும, ்மலும பல  மா்ணவி்ள் 
பரதே  நாட்டியக்  ்மலயில் அதி உயர்  நிமலயில் 
இருநது வருவதும  குறிபபிடத்தேக்்து.



ஆர்.எஸ்.சந்தானம்.
நீர் க�தாழும்பு.

கேள்வி :- இலங்ே நடி்ே 
ஒருவர் தென்னிந்திய படம் 
ஒன்றில் நடிக்கிறாராகே..
அவர் யாதரன்று தெரியுோ..?

பதில் :- 
இலங்ே்ய 
பூர்வீேோேக் தோணட 
தபாலிவுட் நடி்ே 
கேக்குலின் தபர்்ாணடஸ் 
ொன் அவர். இவர் ெறகபாது 
'ெ்லவி'படத்ெ இயக்கிய 
இயக்குநர் ஏ.எல்.விேய் 
இயக்ேததில் ெயாராகி 
விருக்கும் தபயரிடபபடாெ 

படததில் ே்ெயின் 
நாயகியாே நடிக்ே 

ஒபபந்ெோகி 
இருக்கிறார். ெமிழ், 
தெலுஙகு, ஹிந்தி எ் 
மூன்று தோழிேளில் 
ெயாராகும் இந்ெப 
படததின் மூலம் 

நடி்ே கேக்குலின் 
தபர்்ாணடஸ் 

முென்மு்றயாே 
கநரடி ெமிழ்ப படததில் 

நடிக்கிறார்.

எஸ். மலர்விழி,
�ண்டி.

கேள்வி :- எம்ஜிஆர் 
நடிதெ தி்ரப படஙேளின் 
எணணிக்்ே எதெ்்? 

பதில் :- 136

�ணேசன்,
வட்டவளை
கேள்வி :- நடிேர் 

கோேனின் 
இயறதபயர் 

என்்?

பதில் :- கோேன் ராவ்

துவதான்,
க�தாழும்பு 10

கேள்வி :-படிதொல் 
ேட்டும் கபாதுோ' என்ற 
படததில் இடம்தபறற 
'நான் ேவிஞனுமில்்ல, 
நல்ல ரசிேனுமில்்ல'... 
என்ற பாடல்  யாரால் 
எழுெபபட்டது?

பதில் :- தி்ரபபடச் 
சூழலுக் ோே ேவியரசு 
ேண்ணொச்ால் 
எழுெபபட்டது
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கேள்வி பதில்

சினி பஜார்

ம�ொழிவொணன்

சினி பஜார் கேள்வி பதில், 
தின�ரன் வதார மஞசரி,

ணலக் ஹவுஸ், க�தாழும்பு--10. 
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தெலுஙகு தி்ரயுலகின் முன்்ணி நடி்ே ராஷ்மிோவுடன் 
திருே்ணம் என்று பரவிய ெேவலுக்கு நடிேர் விேய் 
கெவரதோணடா பதிலளிததுள்்ார்.

தெலுஙகில் தி்ரயுலகில் பிரபல ேொநாயகியாே இருபபவர் 
ராஷ்மிோ ேந்ெ்ா. ெமிழில் ோர்ததிக்கு கோடியாே சுல்ொன் 
படததில் நடிதது பிரபலோ்ார். தெலுஙகில் நடிதெ ”டியர் 
ோேகரட்” படம் ெமிழிலும் வந்ெது. அல்லு அர்ேஜுன் நடிபபில் 
ெமிழ், தெலுஙகு, இந்தி தோழிேளில் தவளியாகி வசூல் குவிதெ 
புஷ்பா படததிலும் ேொநாயகியாே வந்ொர்.

ராஷ்மிோவும், முன்்ணி தெலுஙகு நடிேர் விேய் 
கெவரதோணடாவும் ோெலிபபொேவும், திருே்ணம் 
தசய்துதோள்் முடிதவடுதது இருபபொேவும் ஏறே்கவ 
கிசுகிசுக்ேள் வந்ெ். இருவரும் கோடியாே சுறறும் 
பு்ேபபடஙேளும் தவளிவந்ெ். இெ்் ராஷ்மிோ ேறுதது 
இருந்ொர். ெ்க்கு திருே்ணம் தசய்து தோள்ளும் அ்வுக்கு 
கபாதிய வயது இல்்ல என்றும், திருே்ணத்ெ பறறி 
கயாசிக்ே கநரம் இல்்ல என்றும் கூறியிருந்ொர். இந்ெ 
நி்லயில் ராஷ்மிோவும், விேய் கெவரதோணடாவும் 
திருே்ணம் தசய்துதோள்் ெயாராகி இருபபொேவும், 
இவர்ேள் திருே்ணம் வி்ரவில் நடக்ே உள்்து என்றும் 
தெலுஙகு இ்்ணயெ்ஙேளில் தீயாே ெேவல் பரவியது. 
திருே்ண கெதி்ய ரேசியோே ்வததுள்்்ர் என்றும் 
கூறபபட்டது.

இந்நி்லயில் இெறகு பதிலளிக்கும் வ்ேயில் 
நடிேர் விேய் கெவரதோணடா சமூே வ்லதெ்ததில் 
பதிவிட்டிருக்கிறார். அதில், வழக்ேம் கபால் 
கிசுகிசுக்ேபபடுகிற தசய்தி ொன் இது. இந்ெ தசய்தி்ய 
நாஙேள் ரசிக்கிகறாம் என்று பதிவிட்டிருக்கிறார். 

 

இந்திய தி்ரயுலகில் முன்்ணி நடி்ேயாே வலம் வரும் 
ஹூோ குகராஷி வலி்ே படம் குறிததும், நடிேர் அஜித 

குறிததும் பகிர்ந்துள்்ார்.
நடிேர் அஜித நடிதது, இயக்கு்ர் எச். 
விக்ாத இயக்ேததில்  (24.02.2022) 

தவளிவந்துள்் தி்ரபபடம் 
'வலி்ே'. இதில் ஹஜுோ குகரஷி, 
தெலுஙகு நடிேர் ோர்ததிகேயா, 
கபான்ற பலர் நடிததுள்்்ர். 
யுவன் ஷஙேர் ராோ 

இ்சய்ேததுள்் இபபடத்ெ 
கபானி ேபூர் ெயாரிததுள்்ார். 

அஜித-எச்.விக்ாத-கபானி 
ேபூர் கூட்டணியில் 

'கநர்தோணட பார்்வ' 
படம் தவளியாகி 

வருோ் 
ரீதியாேவும் 
விேர்ச் 
ரீதியாேவும் 
நல்ல 

வரகவற்பப தபறறது. அென் பிறகு இவர்ேள் 
கூட்டணியில் தவளியாே இருக்கும் படம் இது. 

இந்நி்லயில், வலி்ே படததில் அஜிததுடன் 
இ்்ணந்து நடிதெ்ெ குறிதது நடி்ே ஹூோ குகரஷி 
பகிர்ந்துள்்ார். அவர் கூறியது, “வலி்ே எ்து சினிோ 
கேரியரில் மிேவும் சிறபபா் ஒரு படம், எ்து திற்ே்ய 
பரிகசாதிதது தோள்் இென் மூலம் எ்க்கு ஒரு 
அறபுெோ் வாய்பபு கி்டததுள்்து. இயக்கு்ர் விக்ாத 
சார் என்னு்டய கேரக்ட்ர கநர்்ேயா் கபாலீஸ் 
அதிோரியாே, நி்றய ஆக்சன் ோட்சிே்்க் தோணட 
பாததிரோே உருவாக்கியுள்்ார். ஒவ்தவாரு மு்றயும், 
நாஙேள் ஆக்சன் பி்ாக்குேள் என்றாகல, நான் உறசாேோே 
இருபகபன். தபாதுவாே, ஒரு ஆக் ஷன்-திரில்லர் 
தி்ரபபடததில் ஆண ேொபபாததிரஙேளுக்கு ேட்டுகே 
அதில் நடிக்கும் வாய்பபுேள் இருக்கும், ஆ்ால் விக்ாத 
சார் தபண ேொபாததிரஙே்் ே்ணம் மிகுந்ெ பாததிரோே 
உருவாக்கி தி்ரதது்றக்கு  முன்னுொர்ணோே திேழ்கிறார். 
குறிபபாே, எ்து பாததிரம் தி்ரயில் நி்றய இடத்ெப 
தபறறிருபப்ெக் ோ்ண மிே ேகிழ்ச்சியாே உள்்து.

நடிேர் அஜித பறறி அவர் கேலும் கூறு்ேயில், 
முன்்ொே “பில்லா 2 படததில் நாஙேள் இருவரும் 
இ்்ணந்து பணியாறற கவணடியது, 
ஆ்ால் சில ோர்ணஙே்ால் அது 

நடக்ேவில்்ல. வலி்ே 
படததிறோ் அ்ழபபு 
வந்ெகபாது, நான் இந்தியத 
தி்ரயுலகின் மிேப தபரிய 
நடிேர்ேளில் ஒருவருடன் 
தி்ர்யப பகிரப 
கபாகிகறன் என்பது, எ்க்கு 
மிேபதபரும் உறசாேத்ெ 
ெந்ெது. வலி்ே படததில் 
அஜிதகுோர் சாருடன் 
இ்்ணந்து நான் 
நி்றய ோட்சிேளில் 

வருகிகறன், எஙேள் 
ோட்சிே்் ரசிேர்ேள் ேணடிபபாே 

தோணடாடுவார்ேள் என்றார்.

ஹூமா  
குர�ோஷி 

நடிப்பில் அப்்ா அந்த மாதிரி 
ஆட்டம் ோட்டும் 

அந்நியன், அரவ்்ணக்கும் 
அம்பி, அசததும் தரகோ எ் 

தேரக்டர்ே்ாேகவ ோறி, 'என்் நடிபபுய்யா 
சும்ோ பட்்டய கி்பபுறாருய்யா' எ் ரசிேர்ே்் 

ஆரவாரோே ஆட்டம் கபாட ்வக்கும் விக்ரம் உடன் 
'ேோன்' படததில் நடிதெ அவரது ேேன் துருவ் விக்ரம் ே்ம் 
திறக்கிறார்....

ேோன் படம் பறறி 'ேோன்' படததில் அபபா விக்ரம் 
'ோந்தி ேோன்' என்ற தேரக்டரில் வருகிறார். அது சிறு 
வயது முெல் 65 வயது வ்ர கபாகும். அவர் சந்திக்கும் 
பிரச்சி்்ேள் என்் என்பது ே்ெ. அபபா ொன் ஹீகரா 
நான் அவருக்கு ேே்ாே சின்் தேரக்டரில் நடிச்சிருக்கேன். 
படததில் உ்வியல் ரீதியாே சிறிது சிரேபபட்டு நடிதகென்.

அபபாவிடம் ேறறது என்் 'ஆதிதயா வர்ோ' படததிறகு 
பின் அபபா உடன் நடிக்கிகறன். இந்ெ அனுபவத்ெ 
ேறக்ே ோட்கடன். தி்மும் தசட்டில் அவரிடம் ஏொவது 
ேறறுக்தோணகட ொன் இருந்கென். அவ்வ்வு 'எ்ர்ஜியா' 
இருக்ோரு. எபபடி அடுதெடுதது நடிக்கிறார்னு பார்தகென். 
இரணடு கேரக்டரும் விததியாசோ இருக்கும்

தவளிநாட்டில் படிக்ே கபானீஙே... மீணடும் நடிபபில்..
படிச்சு முடிச்சுட்கடன்... இபகபாது முழுகநரம் 

சினிோவில் ொன் ேவ்ம் தசலுததுகறன், மியூசிக் வீடிகயா 
ஆல்பம் பண்ணனும்னு ஆ்ச இருக்கு வி்ரவில் அதுவும் 
நடக்கும்

இயக்கு்ர் ோர்ததிக் சுபபராஜிடம் கவ்ல பார்தெது
10வது படிக்கும் கபாது அவர் படஙேள் பார்க்ே 

ஆரம்பிதகென். நான் அம்ோ எல்லாம் அவகராட 
'பீட்சா' ்நட் கஷா பார்தகொம். இரணடாவது படகே 
அவர் இயக்ேததில் நடிதெது சந்கொஷம் துபபாக்கி  
எல்லாம் பிடிச்சு பயஙேரோே சண்ட..

அபபாவின் 
'பீோ', 'சாமி' 
படஙேள் பார்தது ஒரு 
நாள் துபபாக்கி பிடிக்ேணும்னு 
ஆ்சபட்கடன். அந்ெ ஆ்ச 'ேோன்' படம் மூலோ 
நி்றகவறியது. இந்ெ படததில் அபபாவுக்ோே 'ரப 
வாய்ஸ் டபபிங' கபசியிருக்கேன்.

இரணடு கபரும் அண்ணன், ெம்பி ோதிரி இருக்கீஙே
நி்றய கபரு அபபடி ொன் தசால்றாஙே... பசிதொலும் 

சாபபிடாேல் உடம்்ப தேயின்தடய்ன் பணணுவார். 
'நீஙேள் தராம்ப ேடு்ேயாே உ்ழச்சிட்டிஙே 
கபாதும்பபா'னு தசால்லி இருக்கேன். அபபா 60 
படஙேளில் நடிததுள்்ார். ஆ்ால் 'ேோன்'னில் 60 
படஙேளில் நடிதெ அனுபவம் எ்க்கு கி்டதெது.

அபபாவிடம் இருந்து 
பின்பறற கவணடிய 
விஷயஙேள்

அபபா 
தசட்டுக்குள்் வரும் 
கபாகெ கபான் 
வச்சுட்டு, எல்லா 
விஷயத்ெயும் 
ேறந்துட்டு அந்ெ 
கேரக்டராே ோறி 
விடுவார். அவர் 
நடிபபில் ஒரு ேோன்; 
நான் தோஞசம் 
கசாம்கபறி, அவர்கிட்ட 
இருந்து ேடி் 
உ்ழப்ப நான் 
பின்பறற கவணடும்.

எ்க்கு தசாந்ெ ஊர் தசன்்். 
ஆ்ால் அஙகு உறவி்ர்ேள் அதிேம் 
இல்லாெொல் கோ்வ வந்ொச்சு. 
ரியாலிட்டி கஷாக்ேளில் டான்்ஸராே 
இருக்கிகறன். இகொடு பலவிெோ் 

ோடல், தபஷன் கபாட்கடா ஷூட்டும் 
பணகறன்.

என்் ோதிரி தோடலிங ஷூட் 
பணணுவீஙே?

மூன்று ஆணடுே்ாே 
ோடலிங து்றயில் 

இருக்கும் நான் பிரன்டட், 
ஆட், பியூட்டி பார்லர், 

ோன்சபட், ோஸ்ட்டியூம் 
டி்ச்ர் எ் பல 

து்றயி்ருடன் 
இ்்ணந்து 

கபாட்கடா 
ஷூட்ஸ் 
பணகறன்.

தபஷன், தோடலிஙகில் வாஙகிய 
விருதுேள்?

2019ல் தசன்்்யில் நடந்ெ மிஸ் தேட்கரா 
கபஷன்னில் ரன்்ர் அப, தபஸ்ட் ஆட்டியூட் 
இன் தேட்கராவில் ஒரு விருது, மிஸ் 
ேூலியட்டில் ்டட்டில் வின்்ர், 2018ல் 
ஈகராட்டில் நடந்ெ கபாட்கடாஜீனிக் ஆப 
ஈகராடில் ஒரு விருது வாஙகியிருக்கேன்.

உஙேள் தோடலின் ஸ்்டல் என்் ?
ஸ்்டல் எ் திட்டமிட்டு பணறது இல்்ல. 

பல ோடல்ேள் டிரடிஷ்ல் ஷூட் பணறாஙே. 
நான் ஷூட்டுக்கு ஏறப என்்் நாக் ோறறி 
விடுகவன். இன்ஸ்டாவில் ஒரு கபாட்கடா 
கபாஸ்ட் பணணி்ால் ரீச் ஆேணும். அெ்ால் 
ரிஸ்க் எடுதது ஷூட்ஸ் பணணுகவன். 
அடுதெவர்ேள் என்் நி்்்பபாஙேனு 
கயாசிக்ே ோட்கடன்.

தோடலிங, டான்ஸ் ெவிர கவறு 
திற்ேேள்?

ரியாலிட்டி கஷாவில் டான்ஸ் 
ஆடியிருக்கேன். இதுவ்ர 8 ஆல்பம் சாஙஸ், 
4 ்பலட் மூவி நடிச்சிருக்கேன் சமூேததில் 
சமூே வ்லெ் குறறஙே்் கபசும் தபய்ட் 
ோல் என்ற ்பலட் மூவி எ்க்கு தராம்ப 

பிடிக்கும். தோஞசம் கி்ாேர், திரில்லர் 
இருந்ெொல் ஆரம்பததில் பயந்கென். பிறகு 
கபால்டாே நடிததுவிட்கடன்

உஙேள் பிட்்ஸ் ரேசியஙேள் ஏொவது...?
அதெல்லாம் எந்ெ ரேசியஙேளும் இல்்ல... 

நல்லா சாபபிடுகவன் தவயிட் கபாட்டா 
ேட்டும் ொன் பிட்்ஸ் பணணுகவன். 
குறிபபாே எபபவும் சிரிச்சிகிட்கட 
இருபகபன். என்்் நான் தராம்ப லவ் 
பணகறன். இபபடி இருந்ொகல உடம்பும், 
ே்சும் ஆகராக்கியோே இருக்கும்.

ோடலிங து்றயில் சந்திதெ பிரச்சி்் ?
நி்றய பிரச்சி்்ே்் சந்திதது 

ொணடி ொன் கபாகறன். ெவறா் 
எண்ணம் தோணடவர்ே்் ஈஸியாே 
ேணடுபிடிச்சிடுகவன். 
வாய்பபுே்் கெடி அ்லய 
ோட்கடன். கி்டக்கிறது 
கி்டக்ேட்டும் எ் 
இருபகபன். ஒகர நாளில் 
யாரும் நயன்ொரா, திரிஷாவாே 
முடியாது ொக்...

காயத்ரி 
ச்ாவின் அறிமுகம் ?

நடிகக 
ராஷ்மிகாவுடன் 

திருமணம் 
்தகவலுக்கு  

ரேவ�ககோண்ோ பதில்

ோ்், பரகெசி உள்ளிட்ட பல்கவறு 
ெமிழ் படஙேளில் நடிதெ நடி்ே கவதிோ, 
பிகினி உ்ட அணிந்து பதிவிட்ட ேவர்ச்சி 
பு்ேபபடஙேள் சமூே வ்லதெ்ததில் 
்வரலாகி வருகிறது.

ராேவா லாரன்ஸ் இயக்கிய “முனி” 
படததின் மூலம் மிேவும் பிரபலோ்வர் 
நடி்ே கவதிோ. அென்பின் ோ்், 
பரகெசி, ோவிய ெ்லவன் உள்ளிட்ட 
பல்கவறு ெமிழ் படஙேளில் நடிதது 
ரசிேர்ே்் ேவர்ந்ொர். ே்லயா்ம், 
ேன்்டம், இந்தி உள்ளிட்ட பல 
தோழிேளில் நடிதது வருகிறார். கவதிோ 
சமூே வ்லெ்ஙேளில் அடிக்ேடி 
ெ்து ேவர்ச்சி படஙே்் தவளியிட்டு 
ரசிேர்ே்் ேவர்ந்து வருகிறார்.

இந்நி்லயில், நடி்ே ோலவிோ 
ோ ் லதீவில் எடுததுக்தோணட 
பு்ேபபடத்ெ சமூே வ்லதெ்ததில் 
பகிர்ந்துள்்ார். பிகினி உ்ட 
அணிந்துள்் படுேவர்ச்சியா் அந்ெ 
பு்ேபபடஙேள் சமூே வ்லதெ்ததில் 
்வரலாே பரவி வருகிறது.

மோலைதீவில் ரவதிகோ 
          படு கவர்ச்சி 
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நா தள தளத்து
நமை தடுமாறி
என் மனம் இன்று
பிதற்றிக் க�ாணைது.

என் க�ால்ல இமத.
எப்படி நநாக்கி நைக்�.
்பமை க�ாணடு ்பம�;
முடித்ததாய் உமைத்தமத.

்பசி ந்பாக்கி வாழ
கதாழில க�ய்து;
உமழத்து நாமுண்ண
வழி க�ாடுத்து விடைனநை!

வீதி திருத்தி ந்லம்
அவர் இன்று க�ய்தாைாம்.
வீதியில வா�னம் ஓடுமா?
இநத வளர்ச்சி எதற்�ப்பா?

்பயம் கதாம்லத்து நாம்
விரும்பிய இைம் ந�ை
தும்ண நின்்ானைாம்.
உமழத்திைக் கூை 
முடியம்லநய?

தமிமழ பின் தள்ளி
தாம் முன் வை ்பார்த்தனர்.
உ்லகில நிம்ல தம்லகீழாகி 
முடிவு�ள் தவ்ாகி ந்பாச்ந�?

அநநியச் க�்லவாணி 
�ளவாணி �ாவிப ந்பா�
�யவர் எல்லாம் கூடி வாழ
�ாய்நது ந்பாகி்ார் மக்�ள்.

நம்பி ஓடடுப ந்பாடடு
ஓடமை வீடடில �ாய்நது ந்பா�
நதாடைத்து ்பயிரும் நடைத்தில.
எப்படி நநாக்கி நைநதிை.

தீர்க்� தரி�னம் இலம்ல.
தீர்த்திடும் எண்ணமும் 
இவரிைம் இலம்ல. - நாமின்றும்
தீைாப பிைச்சிமனநயாடு.

புலி�ள் வாழநத நி்லத்தில
புற்�ள் வளைக் கூை 
வழியிலம்ல ்பாரும்.
புலி புலம்லத் தின்னாநத!

ந�தனம் என்று க�ாலலி
ந�ாதமன தநது ந்பாகி்ார்.
குளமும் �ாடும் தன் 
மீள் சுழற்சியற்றுப ந்பாகி்து.

அவன் நடை நதக்கும் 
அவன் �ாத்த �ாடும்
�ா்ணாமல ந்பாகி்து.
அவன் மீது ்பழி ஏநதா?

ந்பசிை என் நா
தள தளத்துப ந்பாகி்து.
எழுதிை என் உைல
நடுநடுங்கிப ந்பாகி்து.

தவக்ன உமைத்திை
ஊருக்குள் ்பயம்.
ஊனம் உள்ளவரும்
தம்மம உ்ணைாதிங்கு.

நாடு எப்படி நாமளயாகும்.
நா்ணம் எங்ந� ஓடி ஓழியும்.
்பாரில பு�ழ கதாம்லத்து
்பாவம் சுமநது நிற்குநமா?

 ... அன்புடன் நதுநசி.
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அன்புமைய ஆசிரியப க்பருநதம�நய!
உங்�ளுக்க�ன் ்பணிவுமைய சி்ல வார்த்மத.
எநதபபிள்மள எழுநதுயர்நது வாழக்ம�யிந்ல
உணமம விசுவா� உத்தமைாய் வாழுகமன
என்ன விளங்கி நீங்�ள் எக்�ாளமிடுகின்றீர்??

நூற்றுக்கு நூறு ஒருந்பாதும் உணமமயிலம்ல.
்பாதிக்கு நமல அநதப ்பாைாடமைப க்பற்்வர்�ள்.
வாழக்ம�த்தைத்தில தம் வாக்கு�மள
இழநதிடைார்.

மார்தடடி நீங்�ள் மதிபக்பணம்ணப ்பார்த்து
ந�ா்லம் வமையும்  ந�ாடு�மள மீடடிப ்பார்க்கிந்ன்.
்பாைாநதைம் க�ய்து ்பரீடம��ளில நதாற்றி
முத்லாமிைணைாம் பிள்மள�ளாய் வருநவாரின்
முதுகு�மள தைவி நீங்�ள் முத்திமை குத்துவதும்
ஒன்றுக்கு நூறுமும் அவர்  க்பயமைக்கூவுவதும்
என்ன ்பயன் தநது அ்த்மத நிம்ல நாடடிற்று???

முன்நன்த்துடிக்கும் வீ்ணவா ஓடைத்தில
ஈடடும் வமை  ஈடடி இமளத்துபந்பாய் வாழக்ம�யிந்ல
நதாற்றுத்தான் விடநைாமா எனத்நதம்பி அழும் மனதளவில
கமல்லநவா விழுங்�நவா முடியாத நவதமனயில
கநஞ்சுகதாடடு ந்ப�வல்ல கநஞ்�த்நதார்  உள்ளத்மத  
ஆய்வறிக்ம� க�ய்யுங்�ள் ஆழமாய்.

உைல விடடு ஆவி பிரிகின்் ந்பாதில
தர்மத்தின் ந்பரில நம் �்ணக்குச் ந�ர்த்த 
க�ாத்துக்�ள் ந்பாதவிலம்ல.
யாருநமயிமதச் க�ாலலித்தநதிைவுமிலம்ல.

ஆ�கமாத்தம்  வாழவாங்கு வாழநநதாமா என்்ால 
அது�ாறுமிலம்ல.

அரிசியில எழுதத் கதாைங்கி அரிவரியில ்படிக்ம�யிந்ல
அ்ம் க�யவிரும்பு என வலியுறுத்திச்
க�ாலலுங்�ள்.
எண எழுத்து இ�நழல என அறிவுறுத்தி க�ாலலுங்�ள்.
அதன் அர்த்தம் யார் ந�டைார்  நவணைா.
நதமவ வரும் ந்பாது புத்தி ந�ர்த்துக்க�ாள்ளும்
 அதன் அர்த்தத்மத.

ஆதலினால மதிபக்பண்ணால மார்தடடும் 
மா்ணவமை நீங்�ள்  பு�ழச்சி க்பருக்கி
நதாள்தடை நவணைாம்.
�மைசி வாங்குதனில �வம்லயாய் ஒருபிள்மள 
�டைாயம் இருக்கும்.
அதற்கு யார் க்பாறுபபு???

ஆதலினால அன்புமைய ஆசிரியநை
"மார்க்கு�மள"ப  க்பற்் மா்ணவமை மடடும்
"ந்பப்பரி்ல "ந்பாடடுப க்பருவிருநது 

அன்்பளிபபு
கூப்பாடு ந்பாடும் உங்�மளத்தான் 

ந�டகிந்ன்.

�மைசி வாங்குதனில �டைாயம் ஒருபிள்மள 
�டைாயம் இருக்கும் அதற்கு யார் க்பாறுபபு?

கலைஞானச்சுடர் ஸ்ரீமதி சுபாஷினி
தகாழும்பு

அதற்கு யார் ப�ாறுப்பு???

இ்லங்ம�யில ஜனைஞ்�� 
எழுத்தாளர் �்லாபூஷ்ணம் 
�ம்லஞர் கமாழிவா்ணனின் 

கநறியாள்ம�யில புதிய முயற்சியா� 
"�ாக்ணாளியில �டி நஜாக்ஸ்" என்னும் 
இறுவடடு (DVD) கவளியீடடு விழா 
எதிர்வரும் மார்ச் மாதம் 06ம் தி�தி 6.15 
மணிக்கு க�ாடைாஞ்ந�மன, ஐங்�ைன் 
மணை்பத்தில நமைக்ப்வுள்ளது.

தின�ைன், தின�ைன் வாைம்லர், வண்ண 
வானவில ஆகிய ்பத்திரிம��ளின் 
பிைதம ஆசிரியர் கத. க�நதிலநவ்லவர் 
தம்லமமயில நமைக்பறும் இவ்விழா, 
ஈஸ்வைன் பிைதர்ஸ் தம்லவர் ஈஸ்வைன் 
�ந்ணஷ் கதய்வநாய�ம் முன்னிம்லயில 
நமைக்பறும். முன்னாள் அமமச்�ரும் 
ஜனநாய� மக்�ள் முன்னணியின் 
தம்லவருமான மநனா �ந்ண�ன், 
முன்னாள் பிைதி அமமச்�ரும் ஜனநாய� 
மக்�ள் �ாங்கிைஸ் தம்லவருமான பிை்பா 
�ந்ண�ன் ஆகிநயார் பிைதம அதிதி�ளா� 
�்லநது க�ாள்வார்�ள்.

வீைந��ரி பிைதம ஆசிரியர் ��ஜன், 
ஜனநாய� மக்�ள் முன்னணியின் நதசிய 
அமமப்பாளர் பிை�ாஷ் �ந்ணஷன், 
ஆகிநயார் க�ௌைவ அதிதி�ளா� 
�்லநது க�ாள்ளும் இநநி�ழவில, 
சிவாஜி கஷய்ட ஓ. கமௌ்லானா, �மூ� 
ந�வகி க்பாம்மனச்க�லவி திருமதி 
க�ௌ�லயாநதவி ந�ாவிநதபபிள்மள 
�விஞர் ஏ. எல. ந�. தாஸிம் ஆகிநயார் 
விநஷை அதிதி�ளா� �்லநது 
க�ாள்வார்�ள்.

சிநைஷ்ை ஊை�விய்லாளர் எல.எஸ். 
விஸ்வநாதன், ரூ்பவாஹினியின் முன்னாள் 
க�ய்திப ்பணிப்பாளர் யூ. எல. யாக்கூப, 
க�ாழும்பு மாந�ை �ம்ப உறுபபினர் 
நஜா�ப க்பா்்ணான்நைா, கதாழில அதி்பர் 
ந�. ்பத்மநாதன், வத்தமள, மாக்பா்ல ந�ை 
�ம்ப உறுபபினர் எஸ். �சிகுமார், மித்திைன் 

வாைம்லர் ஆசிரியர் திருமதி க்பான்ம்லர் 
சுமன், வ�நதம் கதாம்லக்�ாடசி 
நி�ழச்சித் கதாகுப்பாளர் �மதி நா�பூ�ணி 
�ருபம்பயா, பூ்பா்லசிங்�ம் புத்த��ாம்ல 
அதி்பர் ஆர்.பி. �தர்சிங், கவௌ்ளவத்மத 
மக்�ள் வங்கி மு�ாமமயாளர் ஜி. 
எஸ். மணிமா்ன், �ங்�வி பிலிம்ஸ் 
தயாரிப்பாளர் துமைைா�ா சுநைஸ் 
ஆகிநயார் விநஷை அதிதி�ளா� �்லநது 
க�ாள்வார்�ள்.

�ர்வநத� இநதுமத குருபீைாதி்பதி � 
ஐயப்பதாஸ் �ாம்்பசிவ சிவாச்�ாரியாரின் 

ஆசியுமையுைன் ஆைம்்பமாகும் 
இவ்விழாவில ஜுனியர் விஜய் 
வைநவற்புமை ஆற்், �ம்லஞர் 
�ம்லச்க�லவன் இறுவடடுப ்பற்றிய 
அறிமு�வுமைமய ஆற்றுவார். 
சிநைஷ்ை ்பத்திரிம�யாளர் திருமதி 
அன்ன்லடசுமி இைாஜதுமையின் சி்பபு 
உமையும் �விதாயினி சு்பாஷினி 
பிை்ணவனின் �வி வாழத்தும் 
ஊை�விய்லாளர் ந�. ஈஸ்வைலிங்�த்தின் 
நன்றியுமையும் இைம்க்பறும். சிநைஷ்ை 
ஊை�விய்லாளர்�ள் சீதாைாமன், ைஞ்�னி 

ைாஜநமா�ன் ஆகிநயார் நி�ழச்சி�மள 
ஒருங்கிம்ணபபு க�ய்வார்�ள். 
இவர்�ளுைன் அதிதி�ளின் 
சி்பபுமை�ளும் இங்கு இைம்க்பறும்.
இறுவடடின் முதல பிைதிமய பிை்பா 

�ந்ணஷன் க்பற்று இறுவடமை 
கவளியிடடு மவப்பார். புன் + நம�யும் 
சுமவயும் �்லநத இநத நம�ச்சுமவ 
இறுவடடில இ்லங்ம�யிலுள்ள 
பிை்பலயமான �ம்லஞர்�ளாகிய பிை்பா 
�ந்ண�ன், சிதம்்பைம், ஹிப்லால, 
ஹந்லா க்பௌமி. ஷர்மிளா, நநதகுமார், 
விஜய், மாகிைட, முனிவர், ்பத்மநாதன், 
�ாளிதா�ன், தீனா, எைவர்ட, ஆர். 
ைவீநைன், முத்து குமார், ந��ர் ஆகிநயார் 
நடித்துள்ளனர்.

இதமன ஒளிப்பதிவு க�ய்து ,தயாரித்து, 
இயக்கி இருப்பவர் ஜனைஞ்�� எழுத்தாளர் 

�ம்லஞர் கமாழிவா்ணன்.

கலைஞர் 
தமாழிவாணனின்
"காதணாளியில் 

கடி ம�ாக்ஸ்"



112022  மார்ச் 06 ஞாயிற்றுக்கிழமம

re;jpupf;fh –  nfhl;lhQ;Nrid  ek;\he;j; fNz\;> `h\pk;  

gj;kh re;jpuNkhfd; rhuPf; mkPd; –  kltsg]hu;

கடந்த ஆண்டு இங்கிலாநதின் வின்ச்காம்ப் நகரில் விழுந்த 
விண்கல்லின் சிறிய பகுதி, அத்த எமட உள்ள ்தங்கத்தின் விமலமய 
விட 120 மடங்கு அதிகமாக ஏலத்தில் விற்கப்பட்டுள்ளது.

1.7 கிராம் உள்ள இந்த கறுப்பான பாமை வடிவப் பகுதி, அ்தன் 
விற்பமனக்கான மதிப்பீட்மட மிக அதிகமாக, ( 9,256 ) 12,600 டாலர் 
மதிப்பில் ஏலத்தில் விற்கப்பட்டுள்ளது.

இரண்டாவது பாகம் 20 ஆயிரம் பவுண்டு என்ை மதிப்புக்கு 
ஏலத்தில் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால், அ்தன் ஒரு கிராமின் மதிப்பு 
மு்தலாவம்த விட குமைவாகதவ இருந்தது.

பிரிட்டனில், வின்ச்காம்ப் விண்கல் இதுவமர மீட்கப்பட்ட 
மிக முக்கியமான விண்்வளிப் பாமையாக அறிவியல் ரீதியாகக் 
கரு்தப்படுகிைது.

சூரிய குடும்பத்தின் உருவாக்கக் காலத்தின் பழமம்தன்மம 
்காண்ட தவதியியமலக் (pristine chemistry) ்காண்டுள்ளது.

தகாட்்தவால்ட் ( Cotswold) நகரத்தில் விழுந்த இந்த விண்கல், 
லண்டன் ஏலமான கிறி்டிஸின் வருடாந்த அரிய மற்றும் அசா்தாரண 
விண்கற்கள ஏலத்தில் மிக முக்கிய ்பாருட்களில் ஒன்ைாகும். சில 
பாகங்கள அவற்றின் விற்பமனக்கான மதிப்பீட்மட விட அதிகமாக 
இருந்தன. மற்ைமவ அப்படி இருக்கவில்மல. 2013 ஆம் ஆண்டு, 
ரஷய நகரமான ்சல்யாபின்்க் (Chelyabinsk) மீது ்வடித்்த 
விண்கல்லில் இருநது விழுந்த சிறிய பாகங்களின் மதிப்பு கிட்டத்்தட்ட 
3,000 பவுண்ட் ஆகும். இந்த பாகங்களின் மதிப்பீட்மட விட 
இரண்டு மடங்கு அதிகமாகும். வானத்தில் உள்ள கண்கவர் ஒளிமய 
உண்டாக்கி, அதிலிருநது வரும் விண்கல்லுக்காக, ்சல்யாபின்்க் 
நகரம் நிமனவுகூரப்படுகிைது. இ்தமன அங்குள்ள எண்ணற்ை வாகன 
டாஷதகம் ்ரக்கார்டர்களில் (dashcam recorder) பதிவு ்சய்தது.

ஆனால், 2019 ஆம் ஆண்டு, தகா்டாரிகாவில் ஒரு விண்கல்லால் 
்தாக்கப்பட்ட நாயக்குடில் ஏல பார்மவயா்ளர்கம்ள ஏமாற்ைமமடயச் 
்சய்தது. இது 220,000 பவுண்டு ஏலத்தில் எடுக்கப்படலாம் என 
எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், இது 32,000 பவுண்டுக்கு சற்று 
அதிகமாக ஏலத்தில் எடுக்கப்படலாம். அதுதவ, தராக்கி என்ை தி 
்ெர்மன் ்ெப்பர்ட் குடிலின் ்தகரக் கூமரயில் தும்ளயிட்ட விண்கல் 
பாகம் பாதியாக 15,700 பவுண்டாக ஏலத்தில் எடுக்கப்பட்டது.

்சவவாய கிரகத்தின் தமற்பரப்பில் இருநது ்வடித்்த ஒரு 

விண்கல், பின்னர் வடதமற்கு ஆப்ரிக்கா பகுதியில் விழுந்தது. இது 
ஒரு ்்தாடக்க ஏலத்தில் கூட பதிவு ்சயயவில்மல. ்வறும் 300,000 
பவுண்டு குமைவாக ஏலத்ம்த ்்தாடங்குவ்தற்கு தகட்கப்பட்டது.

தகா்டாரிகாவில் உள்ள அ்தன் குடிலில் ஒரு வித்தியாசமான 
விண்கல் ்தாக்கியப்தபாது, ்ெர்மன் ்ெப்பர்ட்டான தராக்கிக்கு 
எந்த காயமும் ஏற்படவில்மல இங்கிலாநதின் ்்தற்கு பகுதியில், 
வானம் முழுவதும் ்நருப்பு பநதுகளின் பந்தயம் தபால் இருப்பம்த 
ஆயிரக்கணக்கான மக்கள பார்த்து கிட்ட்தட்ட ஒரு வருடமாகிைது.

இந்த விண்கல் கூ்ளம், இறுதியாக வின்ச்காம்ப் மற்றும் அம்தச் 
சுற்றியுள்ள பகுதியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.     'மரணம் ஏற்படும் 
கமடசி ்நாடியில் வாழக்மகயின் பி்ளாஷதபக் ்்தரியும்'

    குழநம்தகம்ள ஆபாச ்ட்ரிப் கி்ளப்களில் அனுமதிக்கும் 
்மடா்வர்் ்சயலி அங்கு வசிப்பவர்கள, த்தாட்டங்கள, பாம்தகள 
மற்றும் உளளூர் வயல்களில் இருநது எரிந்த எச்சங்கம்ள துமடத்து, 
லண்டனின் இயற்மக வரலாற்று அருங்காட்சியகத்தில் (NHM) த்தசிய 
தசகரிப்புக்கு பத்திரமாக வழங்கினர்.

அவர்கள ஒரு சாத்தியமான அதிர்ஷடகரமான ்பாருட்கம்ள 
விட்டுக்்காடுக்கிைார்கள என்பம்த அறிநத்த ்சய்தனர்.

இரண்டு சிறிய மாதிரிகளுக்கு பு்தன்கிழமமயன்று கிறி்டியில் ஏலம் 
எடுத்்த ஆயிரக்கணக்கான பவுண்டு அ்தன் மதிப்மப காட்டுகிைது.

வின்ச்காம்ப் விண்கல் என்பது CM2 கார்பதனசிய் காண்ட்மரட் 
(CM2 carbonaceous chondrite ) என்று அமழக்கப்படுகிைது. தமலும், 
இது 4.5 பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பூமி உட்பட கிரகங்கள 
எவவாறு உருவானது என்ப்தற்கான ்தடயங்கம்ள வழங்கும் என்று 
விஞஞானிகள கூறுகின்ைனர்.

வின்ச்காம்ப் அருதக தசகரிக்கப்பட்டவற்றில் ்பரும்பாலானமவ 
- 90 ச்தவீ்தத்திற்கு அதிகமானமவ - இப்தபாது ஒரு ்பாது ்சாத்்தாக 
உள்ளது. உலக்ளாவிய ஆராயச்சியா்ளர்கள ஆயவு ்சயய 
பயன்படுத்்தப்படுகிைது.

விண்கல்லின் 100 கிராம் எமடயுள்ள பாகம் பார்மவயா்ளர்கள 
பார்க்க, இயற்மக வரலாற்று அருங்காட்சியகத்தில் ஒரு கண்ணாடி 
்பட்டியில் மவக்கப்பட்டுள்ளது கிறி்டி் கடந்த 2014ஆம் ஆண்டு 
மு்தல் விண்கல் விற்பமனமய நடத்தி வருகிைது.

இந்த ஆண்டு நிகழவில் உள்ள பல விண்கற்கள மதகாவிச் 
(Macovich) தசகரிப்பில் இருநது வந்தமவ. அ்தன் கண்காணிப்பா்ளர் 
டாரில் பிட் இந்த ்பாருட்களின் அழமக பாதுகாத்்தார்.

அவற்றில் சில பார்ப்ப்தற்கு உண்மமயில், பிரமிக்க மவக்கின்ைன. 
அமவ இயற்மகயால் உருவாக்கப்பட்ட சிற்பங்கள.

"்பரும்பாலான விண்கற்கள, காலத்தின் ்்தாடக்கத்தில் உள்ள 
கமலப்்பாருட்கள; அழகியல் ரீதியாக உன்ன்தமான ஒரு விண்கல்மல 
விட வசீகரிக்கும் ்பாருளகள மிகக் குமைவு" என்று அவர் பிபிசி 
்சயதியிடம் கூறினார்.

ஏலத்தில் தங்கத்்த 
விட அதி்கமா்க 
வி்ல ப�ான 

விண்கல்லின் �ா்கங்கள்

ோோaJ\h utp jpahfuh[h
mf;fug;gj;jd 
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கட்டஙகளை
நிரப்புஙகள்

05 வித்தியாசஙகளை
 கண்டுபிடியுஙகள்

வழிகாடடுஙகள்

நிறம் தீடடுஙகள்

1

1.  இவனும் ஒரு பேபேர் 
தான்; ஆனால், மதிப-
போடு இருபோன். அது 
என்ன? 

ேணம் 
2.  டாக்டர் வநதாரு, ஊசி 

போடடாரு, காசு வாங்-
காமல் போனாரு. 

ககாசு 
3.  கன்று நிற்க கயிறு 

பமயுது அது என்ன? 
பூசனிக்ககாடி 

4.  எபபோதும் மமழயில் 
நமனவான் ஆனால் 
ஜுரம் வராது. எப-
போதும் கவயிலில் 
காயவான் ஆனால் 
ஏதும் ஆகாது. அவன் 
யார்? 

குமட 
5.  கதாடாமல் அழுவான், 

கதாடடால் பேசுவான். 
அவன் யார்? 

கதாமைபேசி 
6.  கேடடிமயத் திறநதால் 

பூடட முடியாது. அது 
என்ன? 

பதங்காய 
7.  தன் பமனி முழுவதும் 

கண்ணுமடயாள் தன்-
னிடம் சிக்கியபேமரச் 
சீரழிபோள் அவள் 
யார்? 

மீன் வமை 
8.  ேடேடக்கும்,ேளேளக்-

கும் மனதுக்குள் இடம் 
பிடிக்கும் அது என்ன? 

ேடடாசு 
9.  உயிரில்ைாதவனுக்கு 

உடம்கேல்ைாம் நரம்பு, 
அது என்ன? 

ோய 
10.  மாமா போடட ேநதல் 

மறுேடி பிரிச்சா கநதல் 
அது என்ன? 

 சிைநதி வமை

விடுகளைகள்



132022  மார்ச் 06 ஞாயிற்றுக்கிழமம

‘என்மகன வருவான! 
குறிச�ால்கிறவரகள் ச�ால்கிறாரகள் 

அவன உயிருடன இருக்கிறான எனறு’’. 86 
வயதுநிரம்பியதாயின நம்பிக்்க இது.

கணவன் இறந்துசரியாக ஒருமாதகாலத்தில் தனதுமகமன 
ததாமலத்த சுப்புதலட்சுமி பாட்டி ஊவாமாகாணத்தின் 
அப்புவமை ததாட்்டத்தில் வாழ்ந்துவருகிறார்.

1990 ஆம் வரு்டம் அவரது மகனுக்கு 19 வயது. 
ததாட்்டத்தில் அப்தபாது வாரத்திற்கு 2 நாட்களதான் 
தவமல. அந்தவருமானத்தில் தந்மதமய இழந்த 
குடும்பம் ஒன்மற சமாளிக்க முடியாது. இமைஞர்கள 
தவளியி்டஙகளுக்கு ததாழில் ததடிச் தசன்றனர். அவர்களில் 
சுப்புதலட்சுமிபாட்டியின் மகன் வசந்தராஜாவும் ஒருவர். 19 
வயதானஅவர் கரும்புதவட்டுவதற்காக சியம்பலாண்டுவ 
என்ற பகுதிக்குச் தசன்றுவருபவர். அன்றும் 1990 ஆம் 
ஆண்டு ஜனவரிமாத ஆரம்பத்தில் வழமம தபால் 
நண்பர்களு்டன் தசன்றவர் வீடுதிரும்பவில்மல.

1987இல் இலஙமகக்கு வந்த இந்திய 
அமமதிப் பம்டமய 1990 இல், இலஙமக அரசு 
திருப்பிஅனுப்பியது. விடுதமலப் புலிகளுக்கும் 
அரசாஙகத்திற்கும் இம்டதய மீண்டும் தமாதல் 
ததா்டஙகியது. அப்தபாதுதமிழ்,சிஙகைமக்கள மத்தியில் 
மீண்டும் வன்முமறதவடித்தது. இச்சந்தர்ப்பத்தில் 
தான் இந்தசம்பவம் ந்டந்துளைது. தமானறாகமல 
மாவட்்டத்தின் சியம்பலாண்டுவ பகுதிக்கு கரும்பு தவட்்டச் 
தசன்ற மமலயக இமைஞர்கள பலர் மீண்டும் வீடு 
திரும்பவில்மல.

அன்றும் தபானவர்களில்   ஒருவர் திரும்பி 
வந்திருக்கிறார். அவர் தஙகள முதலாளியின் கரும்பு 
ஆமலக்குள தசன்றதபாது,விரட்டியடிக்கப்பட்்டதா
கவும் பின்னர் காட்டுக்குள ஓடிவந்து பதுஙகியிருந்து 
ஒருவாரகாலத்தின் பின்னர் தசாந்தகிராமத்திற்கு 
வந்ததாகவும்  தமது உறவினர்களி்டம் கூறியுளைார்.
மற்றவர்களுக்கு என்ன ந்டந்தது என்பது அவருக்கு 
ததரியாது என்றும் கூறியுளைார்.

அவர்களில் ஒருவரான வசந்தராஜாமவத் தான் 
அவரதுதாய் அவர் திரும்பி வருவார் என்ற நம்பிக்மகயில் 30 
வரு்டஙகைாக காத்திருக்கிறார். தாயார் சுப்புதலட்சுமியின் 
மகயில் வசந்தராஜாவின் ஒருபுமகப்ப்டம் மட்டுதம 
அம்டயாைமாக இன்று உளைது.

இப்தபாது கண்பார்மவ குமறந்தநிமலயில் அந்ததாய் 
தனதுமகமன புமகப்ப்டத்திலும் பார்க்கமுடியவில்மல.
மகனது ப்டத்மதமகயால் த்டவிப்பார்த்து‘’இது தான் 
தபாஸ்’’என்கிறார்.வசந்தராஜாமவ அவர் தபாஸ் என்றுதான் 
அமழத்துளைார்.

மகனு்டன் அவர் வாழ்ந்த அந்தவீட்டிதலதய இன்றும் 
தஙகியுளைஅவர்,அவரது ஏமனய பிளமைகளின் 
வீடுகளுக்கும் தசல்வமத நிரந்தரமாக தவிர்த்துவிட்்டார். 
தன் பிளமைவாழ்ந்த அந்தவீட்டின் படிக்கட்டில் 
அமர்ந்திருந்த சுப்புதலட்சுமிபாட்டி,‘’1952ஆம் ஆண்டு 
இந்த வீட்டுக்குவந்ததன். இந்தவீட்டில்தான் என் பிளமை 
இருந்தான்’’என்கிறார்.

‘’என் மகன் அழகானவன்,பலசாலியும்கூ்ட. அவர் நன்றாக 
ஓடுவார், பந்தடிப்பார்” என்று கூறிப்தபருமமப்படுகிறார் 
அந்ததாய். ‘’இப்தபாது இருந்திருந்தால்....எனக்கு 
எவவைவு தபரியபலம். ”என்கிறார் ஏக்கத்து்டன்.

மமலயகத்தில் சுகயீனம் என்றால் கூ்ட மருந்து 

மாத்திமரக்கு முதல் குறிபார்க்கும் பழக்கம் உண்டு. 
இதமன‘சாமிபார்த்தல்’என்றுதான் கூறுவார்கள.இவவாறு 
சாமிபார்க்கும்; இ்டஙகளுக்குச் தசன்றுதன் பிளமை 
இருக்கின்றாரா,வருவாரா எனதகட்பதற்கு சுப்புதலட்சுமி 
பாட்டி தவறுவதத இல்மல.

பல இ்டஙகளில் இவவாறுபார்த்ததபாது,தன் மகன் 
உயிரு்டன் இருப்பதாகதவ கூறியுளைதாக கூறும் 
சுப்புதலட்சுமியின் பாட்டி மூன்று தசாப்தஙகள க்டந்த 
பின்னரும் தன் மகன் வருவார் என காத்திருக்கின்றார்.

அன்று என்னதான் ந்டந்தது?
‘நாட்டில் தபார் சூழல் இருந்த காலஙகளில் 

ததாட்்டப்பகுதிகளில் தவமல குமறவாகதவ இருந்தது. 
அதனால் தவளியி்டஙகளுக்கு தசல்வதற்கான அனுமதிமய 
ததாட்்டநிர்வாகம் வழஙகியது. ஆனால், அவர்கள 
திரும்பிவருகின்றனரா, என்னந்டந்தது என்பதுபற்றி 
ஒருதபாதும் அவர்கள அக்கமறகாட்்டவில்மல. இந்த 
சம்பவத்தின் தபாது கரும்புதவட்்ட தசன்றவர்கள 
திரும்பிவரவில்மல என்றுததாட்்ட நிர்வாகத்தி்டம் 
தசன்று முமறயிட்டும் எவவித பலனும் இல்மல’’என 
அப்தபாது ததாட்்டத் தமலவராக இருந்த தவலு ந்டராஜா 
குறிப்பிட்்டார். ததாட்்ட நிர்வாகத்தின் கட்்டமைகளுக்கு 
அமமய தபாலிஸிலும் இந்தமுமறப்பாடுகமை அப்தபாது 
தநரடியாகச் தசன்று தசய்ய முடியாது. நிர்வாகத்தின் ஊ்டாக 

முமறப்பாடு தசய்யப்பட்்டாதல தவிர, பயம் காரணமாக 
மக்களும் அந்தகாலத்தில்  தபாலிஸிற்கு தசல்வதில்மல 
என ஊர் மக்களும் ததரிவித்தனர். ஆனால், நிர்வாகமும் 
கவனத்தில் எடுக்கவில்மல. அதனால் இவவாறான 
இழப்புகள எஙகும் பதிவாக வில்மல. இதுபற்றி ந்டராஜா 
அவர்கள குறிப்பிடும்தபாது..

‘மமலயகத்தில் காணாமல் தபானவர்கள பற்றியதரவுகள 
முழுமமயாக பதிவாகவில்மல என்பது பாரிய 
குமறபா்டாகும். குறிப்பாக சியம்பலாண்டுவ சம்பவத்மதப் 
பற்றிஎவவித தரவுகளும் இல்மல.  ’என்றார்.

  சியம்பலாண்டுவ பகுதியில் கரும்புதவட்டும் ததாழில் 
அன்றுதபாலதவ இன்றும் இயல்பாக நம்டதபறுகின்றது. 
95 வீதம் சிஙகை தபரும்பான்மமமய தகாண்்ட அந்த 
பிரததசத்தில், இச்சம்பவம் ததா்டர்பில் தவளிப்பம்டயாக 
கருத்துத் ததரிவிக்க யாரும் முன்வரவில்மல.

எனினும்,அப்பகுதியில் அரச துமறயில் தபாறுப்புவாய்ந்த 
பதவி வகிக்கும் ஒருவரும் சமாதான ஏற்பாடுகள 
ததா்டர்பான அமமப்பில் முக்கியஅஙகம் வகிக்கும் 

ஒருவருமான பண்்டார (தபயர் மாற்றப்பட்டுளைது) 
இவவாறுகுறிப்பிட்்டார்.

‘’1990ஆம் ஆண்டு காலப்பகுதியில் 
இந்தபிரததசத்தில் தமிழ் மக்களுக்கு 
எதிரானவன் முமறகள கட்்டவிழ்த்து 
வி்டப்பட்்டன. அவர்கள பாரிய 
பிரச்சிமனக்கு முகங தகாடுத்துளைனர். 
பலர் ததாழிமல இழந்தனர். குறிப்பாக, 

ஹாலிஎல, பதுமை, பண்்டாரவமை 
இப்பிரததசஙகளில் இருந்து ததாழில் 
நிமித்தம் வந்தசிலர் காணாமல் தபாய் 
இன்றுவமர அவர்கமை கண்டுபிடிக்க 
முடியாத நிமல ஏற்பட்டுளைது.  
ஆனால், இன்றுதமிழ் மக்கள 

மட்டுமன்றி முஸ்லிம் மக்களும் ததாழில் மற்றும் வியாபார 
தநாக்கம் கருதி இப்பிரததசத்திற்கு வந்து தசல்கின்றனர். 
மமலயகத்தில் இருந்துமட்டுமன்றி கிழக்கில் இருந்தும் 
வருகின்றனர். ’ என்றார்.

ஆனால்,அந்தபிரததசத்தின் தபயமர தகட்்டாதல 
இன்றும் பலர் அஞ்சுகின்றனர். இதுஅந்தச் 
சம்பவத்தின் எதிதராலியாகும்.  ஊவாமாகாணத்தில் 
தபருந்ததாட்்டசமூகஙகளின் பல்தவறுபிரச்சிமனகள 
ததா்டர்பாக பணியாற்றும் ஊவாசக்தி அமமப்பின் 
தமலவர் சுதரஷ் நத்டசனி்டம் இதுபற்றி வினவிதவாம்.

ஊவா மாகாணத்மத தபாறுத்தவமரயில் 
இஙகுளைவர்கள யுத்தத்தால் தநரடியாக 
பாதிக்கப்ப்டாவிட்்டாலும், அதன் 
எதிதராலிகைாக பலபாதிப்புகளுக்கு மக்கள 
முகஙதகாடுத்துளைனர். குறிப்பாக சியம்பலாண்டுவ 
பகுதி தபரும்பான்மமயினர் அதிகமாக வாழும் 
பிரததசமாகும். மமலயக இமைஞர்கள அஙகு 

அடிக்கடிதவமலக்கு தசன்றுவரும் பழக்கத்தில் அஙகு 
தசன்றிருந்தாலும், அவர்களுக்கான பாதுகாப்பான சூழல் 
அஙகு உருவாக்கப்பட்டிருக்கவில்மல.  

இந்த இமைஞர்கமை இன்னும் அவர்களும்டய 
குடும்பத்தார் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர் என்றார்.

 தமது தரவுகளின் பிரகாரம் தமானறாகமல மாவட்்டத்தில் 
சுமார் 52 இமைஞர்கள இவவாறு காணாமல் தபாயுளைனர் 
என சுதரஷ் நத்டசன் கூறுகின்றார்.

இற்மறக்கு 30 வரு்டஙகள கழிந்ததபாதும் அவர்கள 
உயிரு்டன் திரும்பி 
வருவார்கள என 
சுப்புதலட்சுமி 
பாட்டி தபாலபலர் 
காத்திரு க்கின்றனர்.

30 வருடங்களா்க ம்கனுக்கா்க 
்காத்திருககும் சுப்புலெட்சுமி பாட்டி

கலாவர்ஷினி கனகரதனம்
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சில நேரங்களில் இந்த 
வெள்ளைப்படு்தல் 

மா்தவிடாய் ந்பான்றும் 
அவெபந்பாது வெளிநேறி 
மா்தவிடாய் ெநதுவிடடந்தா 
நி்ைக்கும் அளைவுக்கு 
ஏமாற்றும்.

பெண்களின் ொலுறுப்பிலிருந்து 
பெளியேறும் பெளமளை நிற திரெம்்ான் 
பெளமளைப்ெடு்ல் என்று கூறப்ெடுகிறது. 
இது எல்்ா யேரங்களிலும் 
பெளமளைோ்கயெ இருக்கும் என்று 
ப�ால்்முடிோது. அெர்்களின் உடல் 
ொதிப்புக்கு ஏற்ெ மஞ�ள, �ாம்ெல், 
ெச்ம� அல்்து ெழுப்பு நிறத்திலும் 
பெளியேறும். இமெ அதி்கமா்க 
பெளியேறினால் தீவிரமான ொதிப்மெ 
உணடாக்கும். உடல் ெ்வீனமமடயும். 
எனயெ இம் �ா்ாரணமா்க 
எடுத்துக்ப்காளளைாமல் மருத்துெமர 
அணு்க யெணடும்.

சி் யேரங்களில் இந்் 
பெளமளைப்ெடு்ல் மா்விடாய் 
யொன்றும் அவெப்யொது பெளியேறி 
மா்விடாய் ெந்துவிடடய்ா நிமனக்கும் 
அளைவுக்கு ஏமாற்றும். சி்ருக்கு 
மா்விடாய் ெரப்யொகிறது என 
உணர்த்தும் வி்மா்க மா்விடாய் ோட்கள 
ப்ாடஙகும் முன்பும், முடிந்் பின்பும் 
பெளமளைப்ெடும்.

இவொறு பெளியேறும் பெளமளை 
திரெத்்ால் யோய்த்ப்ாற்று உணடாகும். 
இது பெஜினா ெகுதிமே சு்கா்ரமற்ற்ா்க, 
சுத்்மற்ற்ா்க மாற்ற்ாம். துர்ோற்றமும் 
வீ�க்கூடும். அரிப்மெ உணடாக்கும். 
அப�ௌ்கரிேமா்க இருக்கும்.

இது ்ணணீர் யொன்று 
பெளியேறினால் அது பெரிே ொதிப்மெ 
உணடாக்்காது. இது பெண்களுக்கு 
எப்யொது யெணடுபமன்றாலும் 
ெரும். ்கடின உமழப்பு, பெவி ஒர்க் 
அவுட, அதி்க எமட தூக்கு்ல் யொன்ற 
�மேத்திலும் ெரும்.

உடல் ்கழிவும், பெஜினா 
்ன்மன சுத்்ம் ப�ய்து அ்ன் 
்கழிமெயும் பெளியேற்றுெய் 
இந்் பெளமளைப்ெடு்ல். 
்கருத்்மட மாத்திமர்கமளை அதி்கம் 
உடப்காணடாய்ா, அதி்கம் 
உணர்ச்சிெ�ப்ெடு்ல், மன அழுத்்ம், 
்கெம்்கள என இருந்்ாலும் அதி்கம் 

பெளமளைப்ெடும். ்கருத்்ரித்்லின் 
யொதும் அதி்கம் பெளமளைப்ெடும்.

எப்ெடியிருந்்ாலும் இந்் 
பெளமளைப்ெடு்ல் என்ெது உடலின் 
்கழிவு என்ெ்ால் அம் உடயன 
சுத்்ம் ப�ய்ெது அெசிேம். 
இல்ம்பேனில் அது 
ொக்டீரிோ ப்ாற்றா்க 
மாற்ாம். இது 
தீவிரமாகும்யொது ்கர்ப்ெப்மெ 
ொய் புற்றுயோோ்கவும் மாற்ாம். 
இ்ற்கு எந்் அறிகுறியும் இல்ம் 
என்றும் கூறப்ெடுகிறது. எனயெ 
ஒவபொரு ெருடமும் மருத்துெரிடம் 
சுேெரிய�ா்மன ப�ய்து ப்காளெ்ால் 
ஆரம்ெ நிம்யிய்யே ்கணடறிந்து 
�ரிப�ய்ே முடியும் என பெல்த் ம்ன் 
இமணே்ளைத்தில் கூறப்ெடடுளளைது.

* �ா்ாரண ்ணணீர் யொன்ற 
பெளமளைப்ெடு்ம் 
்கடடுப்ெடுத்் சி் வீடடுக் 

குறிப்பு்களும் 
பின்ெற்ற 
ப்ெடுகிறது. 

பேல்லிக்்காமே 
தினமும் 
�ாப்பிடடு ெர 

�ரி ப�ய்ே்ாம்.
* ப்காத்்மல்லி 

விம்்கமளை இரவு 
்ணணீரில் ஊற மெத்து 

அந்் ்ணணீமர ்காம்யில் 
குடித்துெர பெளமளைப்ெடு்ல் நீஙகும்.

* ப்காய்ோ இம்்கமளை ப்காதிக்்க 
மெத்து குளிர்ந்்பிறகு குடிக்்க்ாம்.

ந்த்ெோை்ெ:
ப�ம்ெருத்தி பூ - 1
்யிர் - 1 டீஸ்பூன்
முல்்ானி பமடடி - 2 டீஸ்பூன்
யராஜா பூ - 1

வெய்மு்ை :
மு்லில் யராஜா மற்றும் 
ப�ம்ெருத்தி இ்ழ்கமளை ய�ர்த்து 
அமரத்துக்ப்காளளைவும். பின்பு அதில் 
்யிர் மற்றும் முல்்ானி பமடடி ்க்ந்து 
மு்கத்தில் ்டெவும். 20 நிமிடம் ்கழித்து 

குளிர்ந்் 
நீரால் 
்கழுவினால் 
மு்கம் மிருது 
ொகும். 
்கரும்புளளி 
்கள, அழுக்கு்கள நீஙகி ‘ெளிச்’ என்று 
மாறும்.
ப�ம்ெருத்தி பூ. இம் இரணடுயம 
�ருமத்துக்கும் கூந்்லுக்கும் அழம்க 
்ருெதில் அதி்க ெஙகுெகிக்கின்றன. 

ப�ம்ெருத்தி பூமெ இ்ழ்கமளை ்னியே 
பிரிக்்காமல் அப்ெடியே ்காேமெத்து 
பொடித்து மெத்துப்காளளை யெணடும்.
ப�ம்ெருத்தி பூ பொடி - 3 டீஸ்பூன்
ொசிெேறு மாவு - 3 டீஸ்பூன்
ொல் - ய்மெக்கு
இந்் மூன்மறயும் ேன்றா்க ்க்ந்து 
யெஸ்ட யொல் குமழத்து மு்கம், 
்கழுத்து, ம்க, ்கால்்கள என்று அமனத்து 
இடங்களிலும் ய்ய்த்து 30 நிமிடங்கள 
ெமர ஊறமெக்்கவும். பிறகு 
மி்மான நீரில் மு்கத்ம் ்கழுவி 
ெந்்ால் மு்கத்தில் எணபணய் 
ெம� நீஙகும். ஈரப்ெ்ம் 
சீரா்க இருக்கும். �ருமம் 
புத்துணர்ச்சியுடன் இருக்கும். 

எப்யொதும் மு்கத்தில் ்னி ய்ஜஸ் 
இருக்கும்.

சருமத்தில் கரும்புள்ளிகளை 
நீக்கும் செம்்பருத்தி பூ ப்பஸ் ப்பக்

வெள்ளைப்படுதலால் 
ஏற்படும் ்பாதிப்புகள்...
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திரையுலகில் பல 
இரையரைபபபாளர்கள் 

பல வர்கயில் தங்களின் 
திறம் ்கபாட்டி இரையுலகினில் 
க்கபாகலபாச்சினர. இவர்களில் 
வவறும் வயலின் வபாத்தியத்ரத 
வபரும்பபாலும் உபகயபாகித்து 
கபர வபாஙகியவர அைைர. திரு. 
குன்னக்குடி ரவத்தியநபாதன் 
அவர்கள்.

1935.03.02 அன்று தமிழ்ாடு 
சிவகஙமக மாவட்டம் குன்்னக்குடியில் 
பிறநதார். இவரின் தநமத பெயர் ராமசாமி 
சாஸ்திரி.தாயார் மீ்னாடசியம்மாள். 
உ்டன் பிறநதவர்கள் மூன்று 
சககாதரிகள், மூன்று சககாதரர்கள். 
அம்னவரும் இமசத்துமறயில் கதர்ச்சி 
பெற்றவர்கள். இவரது தநமத சிறநத 
சஙகீத கமமத."சஙகீத ஸாஹித்ய 
ஹரிகதாபரவீணா "என்ற ெட்டம் 
பெற்றவர். குன்்னக்குடி மவத்திய்ாதன் 
இல்்லக்கூ்டத்தில் கச்கசரிகள் 
அடிக்கடி ்ம்டபெறும். குன்்னக்குடி 
மவத்திய்ாதம்னத் தவிர அம்னவருக்கும் 
இமசயில் ஆர்வம் அதிகம். ஒரு ்ாள் 
கச்கசரி ்்டக்கும் கொது வயலின் 
வாசிக்கும் கம்லஞரா்ன திருபெத்தூர்  
ஹரிதாஸ் ராமச்சநதிர ஆச்சாரி வரவில்ம்ல.

 இரண்டாவது ்ாள் வரகவ ராமசாமி 
சாஸ்திரிகள் ஏன் வரவில்ம்ல எ்னக்ககடக 
இவ்வூரில் ்ானில்்லாமல் கச்கசரி 
்்டக்காது எ்னக்கூறகவ உ்டக்ன சஙகீத 
வாம்டகய அறியாத மவத்திய்ாதம்ன 
ஒகர வரு்டத்தில் ெயிற்சி பகாடுத்து, 
குன்்னக்குடி முருகன் ஆ்லயத்தில் 
சககாதரிகளா்ன சுபபு்லடசுமி, 
சுநதர்லடசுமி ொ்ட, அணணன் கணெதி 
சுபரமணியம் மிருதஙகம் வாசிக்க, 
மவத்திய்ாதன் வயலின் வாசிக்க அகத 
திருபெத்தூர் ராமச்சநதிர ஹரிதாஸ் 
ஆச்சாரி தம்லமமயில் அவரது 12 வது 
வயதில்  அரஙககற்றம் ்ம்டபெற்றது. 
பின்்னர் தமிழ ்ாடு அரியக்குடி  "சஙகீத 
க்லாநிதி காயக்க சிகாமணி "ராமானுஜ 
அயயஙகார் என்ற இமசமாகமமதயின் 
கச்கசரியில் வயலின் வாசித்து ஒகர 
்ாளில் அம்னவரும் கெசும்ெடி பசயதார் 
குன்்னக்குடி மவத்திய்ாதன் அவர்கள். 
இவரின் 15 வது வயதில் தநமத ராமசாமி 
சாஸ்திரிகள் சுயநிம்னவிழநது  24 
்ாடகளாக ெடுத்த ெடுக்மகயா்னார்.

இவர்களது குடும்ெ மவத்தியரும் ஓர் 
இமசபபிரியகர, அவரின் அறிவுறுத்தலின் 
ெடி, இமசக்கும் மருத்துவ குணமுணடு 
எ்ன குன்்னக்குடி மவத்திய்ாதம்ன தநமத 
அருகில் மெரவி ராகத்தில் சுமார் 45 
நிமி்டஙகள் வயலின் வாசிக்கத் பசயதார், 
என்்ன ஆச்சரியம் உ்டக்ன சாஸ்திரிகள் 
எழுநது உடகார்நது விட்டார். அதன் 
பின் 8 ஆணடுகள் வாழநது மமறநதார்.
அக்கா்லத்தில் இநநிகழவு பெரிதாகப 
கெசபெட்டது. அநக்ரத்தில் எம்.
கக.தியாகராஜா ொகவதர், பி.யு.சின்்னபொ

கக.பி.சுநதராம்ொள் கொன்ற 
கம்லஞர்களின் ொ்டல்களில் குன்்னக்குடி 

மவத்திய்ாதனுக்கு 
கமாகம் அதிகம்,எ்னகவ 
சினிமாவில் இமசயமமக்க 
ஆர்வம் ஏற்ெ்டகவ, வீட்டார் 
அனுமதியு்டன் கச்லம் 
பமா்டர்ன் ஸ்டுடிகயா க்ாக்கி 
புறபெட்டார்.

அஙகக ெ்ட அதிெமர 
மிகவும் சிரமபெடடு சநதித்து 
இமசயமமபொளர் எஸ்.
எம்.சுபமெயா ்ாயுடுவி்டம் 
சாருககசி ராகத்தில் அமமநத 
அக்கா்லத்தில் மிகவும் 
பிரெ்லமாக விளஙகிய 
"மன்மத லீம்லமய 
பவன்றார் உணக்டா"என்ற 
ொ்டம்ல வயலினில் 
விளாசி்னார். அஙகக 
இருநத அம்னவருக்கும் 
ஒகர ஆச்சரியம், இபெடி 
வயலினில் அொரமாக 
வாசிக்கும் ஒரு கம்லஞம்ன 
தமிழகம் கண்டதில்ம்ல எ்ன 
குன்்னக்குடி மவத்திய்ாதம்ன 
புகழநத்னர். பின் 5 வரு்ட 
ம் எஸ்.எம்.சுபமெயா 
்ாயுடுவின் இமசக்குழுவில்  
ெணியாற்றி்னார்.பின் 
சூ்லமஙக்லம் சககாதரிகளின் கச்கசரிகளில் 
வாசிக்கும் அளவுக்கு உயர்நதார்.பசன்ம்ன 
இமசயு்லகில்  குன்்னக்குடி மவத்திய்ாதன் 
ெற்றிய கெச்சு அதிகமா்னது.

 அதன் பின் ஏவிபயம் பமயயபெ 
பசடடியாரின் பகா்லம்பியா சரஸ்வதி 
ஸ்க்டார்ஸ் இமசத்தடடு நிறுவ்னத்தில் 
இமசயமமபொளர் டீ.ஏ.கல்யாணம் 
அவர்களு்டன் இமணநது சுமார் 1200 
ொ்டல்கமள வயலின் ெஙகளிபபு்டன் 
உருவாக்கி்னார். 1969 இல் இவரின் 
திறமமமய அறிநத இயக்கு்னர் ஏ.பி.
்ாகராஜன் "வா ராஜா வா"என்ற 
ெ்டத்தில் இமசயமமபொளராக 
அறிமுகபெடுத்தி்னார்.ெ்டம் 100 ்ாடகள் 
ஓடி பவற்றி கண்டது. அதன் பின் இவர் 
இமசயமமத்த எல்்லாப ெ்டஙகளும் 
சில்வர் ஜுபிலி. ொனுமதி, ராமகிருஷணன், 
ஸ்ரீனிவாசன், ொ்லசுபரமணியம், கசகர், 
ஸ்ரீதர் எ்ன இவருக்கு ஆறு வாரிசுகள். இவர் 
இமசயமமத்த திமரபெ்டஙகளாவ்ன:

வா ராஜா வா, திருமம்லத்பதன்குமரி,
்ம்மவீடடுபதயவம், ,அகத்தியர், 

வாமழயடி வாமழ, பதயவம், 

அன்ம்ன அபிராமி, தமிழகத்தின் 
முதல் சினிமாஸ்ககாப ெ்டமா்ன ராஜ 
ராஜ கசாழன், திருமம்லத்பதயவம், 
காமரக்கால் அம்மமயார்,சிசுொ்லன்,குமா
ஸ்தாவின் மகள்,

மணிமண்டெம்,மனிதனும் 
பதயவமாக்லாம், கமல் ்ாடடு 
மருமகள்,்வரத்தி்னம்,கநதர் அ்லஙகாரம், 
ராகெநதஙகள்,கதாடிராகம், உ்லா வநத 
நி்லா(தயாரிபபு, இயக்கம்,இமச). 
கதாடிராகம் ெ்டத்தில் இவர் ொடிய 
"பகாட்டாம்ெடடி கராடடிக்ல குடடி கொற 
க�ாக்கிக்ல " இன்று வமர ஜ்னரஞசகமா்ன 
ொ்ட்லாக உள்ளது.

"ராஜ ராஜ கசாழன்" ெ்டத்தில் இவரின் 
பிடிவாதத்தால் சிவாஜி ககணசன் வச்னம் 
கெச டி.ஆர்.மகாலிஙகம் "பதன்றக்லாடு 
உ்டன் பிறநதால் பசநதமிழ  பெணணாள் 
"என்ற அருமமயா்ன ொ்டல் உருவா்னது.

"கமல் ்ாடடு மருமகள் "ெ்டத்தில் 
ஓர் ஆஙகி்ல ொ்டம்லப ொடுவதற்கு 
மும்மெப ொ்டகி உ�ா உதூப 
அமழக்கபெட்டார். குன்்னக்குடி 
மவத்திய்ாதனின் கதாற்றத்மத ொர்த்து 
இவரா என் ொ்டலுக்கு இமசயமமக்கிறார் 

எ்ன ஏள்னமாக பசால்்ல,ொ்டல் கமம்ல 
்ாடடுபொணியில் அருமமயாக உருவா்ன 
பின் குன்்னக்குடி மவத்திய்ாதனின் 
கால்களில் வீழநது மன்னிபபுக் ககட்டார் 
உ�ா உதூப. கம்லமாமணி, சஙகீத 
்ா்டக அக்க்டமி, ெத்மஸ்ரீ, கர்்ா்டக 
இமசஞானி, சஙகீத க்லாசிகாமணி, ராஜா 
சாணக்டா கொன்ற 240 ற்கும் கமற்ெட்ட 
உயர் விருதுகமள பெற்றவர் குன்்னக்குடி 
மவத்திய்ாதன். இவரின் கரஙகளில் 
வயலின் கெசி விமளயாடும். "பதயவம்" 
ெ்டத்தில் இவரின் இமசயில் உருவா்ன 
மதுமர கசாமு அவர்கள் ொடிய "மருத 
மம்ல மாமணிகய முருமகயா "ொ்டம்லக் 
ககடகும் கொது  முருகக்ன க்ரில் வநதது 
கொல் இருக்கும்.

இபெ்டத்தில் அதுவமரயில் சினிமாவில் 
ொ்டாத மதுமர கசாமு,பித்துக்குளி 
முருகதாஸ், ராதா பஜய்லடசுமி; 
பெஙகளூரு ரமணியம்மாள் கொன்ற 
கம்லஞர்கமள க்ரடியாக ொ்ட 
மவத்தவர் குன்்னக்குடி மவத்திய்ாதன் 
அவர்கள். எம்ஜிஆரின் "உ்லகம் 
சுற்றும் வாலிென் "ெ்டத்தில் முதலில் 
இவர்தான் இமசயமமக்க இருநதார், 
பின்்னர் கவியரசு கணணதாசனின் 
கயாசம்னக்கமமய எம்.எஸ்.விஸ்வ்ாதன் 
இமசயமமத்தார். இவரது இமசயில் 
உருவா்ன பூமவ பசஙகுடடுவன் எழுதிய  
"திருபெரஙகுன்றத்தில் நீ சிரித்தால் "என்ற 
ொ்டல் பின்்னாளில் திமரயிமசத்தி்லகம் 
கக.வி.மகாகதவனின் இமசயில் 
உருவா்ன "கநதன் கருமண"ெ்டத்தில் 
இமணக்கபெட்டது.

இமச ககட்டால் புவியமசநதாடும், 
மவத்திய்ாதன்  கரஙகளில் வயலின் 
விமளயாடும். இயக்கு்னர் ஏ.பி.
்ாகராஜன் ெ்டஙகளுக்கும்,சாணக்டா  
சின்்னபொ கதவர் ெ்டஙகளுக்கும்  
பெரும்ொலும் இமசயமமத்தவர்கள் 
குன்்னக்குடி மவத்திய்ாதனும், கக.வி.
மகாகதவனுமாகத்தான் இருபொர்கள். 
இமறவ்னால் இமச வரம் பெற்ற 
வயலின் கமமத குன்்னக்குடி 
மவத்திய்ாதன்.சி்ல கா்லம் சினிமாமவ 
விடடு தனியாக ெ்ல மாநி்லஙகளிலும், 
ெ்ல பவளி்ாடுகளிலும் கச்கசரி 
பசயதுள்ளார். இ்லஙமகக்கும் விஜயம் 
பசயது கச்கசரி வழஙகியுள்ளார்.
்டிபபிற்கு ஓர் சிவாஜி ககணசன் 
என்றால் வயலினுக்கு ஓர் 
மவத்திய்ாதன். இமசயால் மவத்தியம் 
பசயத மவத்திய்ாதன் 2008 பசப்டம்ெர்  
08 அன்று பசன்ம்னயில் உ்டல் 
்்லக்குமறவு  காரணமாக மவத்திய 
சிகிச்மச ெ்ல்னளிக்காமல்  த்னது 73 
வது வயதில் அமரரா்னார் குன்்னக்குடி 
மவத்திய்ாதன் அவர்கள். வயலிம்ன 
கணடுபிடித்தவர் கவபறாருவர் அதற்கு 
உயிர் பகாடுத்தவர்

குன்்னக்குடி 
மவத்திய்ாதக்ன.   
ஒபொரும், மிக்காரும் 
இல்்லாத இம்மகா 
கம்லஞம்ன 
இந்ாளில் 
கொற்றுகவாமாக....!

தமிழ்த்திரையிரையுலகின்  
கைரத "குன்னக்குடி 
ரவத்தியநபாதன்"

87 வது அ்கரவ இன்று..! 

ஆக்்கம்:எஸ். ்ககேைன் 
ஆச்ைபாரி ைதீஷ் ்கம்பரள
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