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இைணப்பு

்ை வரலாற்றில் ளின் தனித்துவ பதசியப் ள் அபிமான தினகரன்

இைணப்புஇைணப்புஇைணப்புஇைணப்புஇைணப்புஇைணப்புஇைணப்புஇைணப்புஇைணப்புஇைணப்பு
இலவச

இலங்ைகயும் இந்�யாவும் ெநருங்�ய நாடுகளாக இருக்-
�ன்ற ேபா�லும் இருநாடுகளுக்கும் இைடேய ஓயாத �ரச்�-
ைனகளும் இருக்கேவ ெசய்�ன்றன. முன்னர் இந்�யா�ல் 
இருந்து இலங்ைகக்கு த�ழ் வர்த்தகர்கள் தற்கா�க வ��ட 
�சா ெபற்று வருவது நாட்ைடச் சுரண்டுவதற்காகேவ என்பது 
இலங்ைக அர�ய�ல் ஒரு இனவாத பார்ைவயாகேவ இருந்-
தது. இருந்தேதாடு எழுபதுக�ல் பத�க்கு வந்த �மாேவா 
அம்ைமயார் தற்கா�க வ��ட �சாைவ இரத்து ெசய்து 
அந்த வார்த்தகர்கைள இந்�யாவுக்கு அனுப்� ைவத்தார்.

அதன் �ன்னர் இரு நாடுகளுக்கு இைட�லும் பல �ரச்-
�ைனகள் ேதான்� மைறந்�ருந்தாலும் இரு தரப்பு நல்லு-
றவுக்கும் பரஸ்பர நம்�க்ைகக்கும் பங்கம் ஏற்பட்ட�ல்ைல 
என்பது கு�ப்�டத்தக்கது. தற்ேபாது இவ்�ரு நாடுகளும் 
இரண்டு வைகயான �ரச்�ைனகளுக்கு முகம் ெகாடுத்-
துள்ளன. முதலாவது இராஜதந்�ர ��யான அர�யல் �ர்வு 
ெதாடர்பானது. இரண்டாவது, இரு தரப்பு மக்கள் ெதாடர்பா-
னது, அதாவது இலங்ைக -- இந்�ய �னவர்கள் ெதாடர்�-
லான �ரச்�ைன.

கச்ச�வு இந்�யாவுக்கு ெசாந்தமானதாக இருந்தேபாது 
த�ழக �னவர்கள் கச்ச�ைவயும் தாண்� வந்து �ன் 
��த்தனர்.  ஒரு அர�யல் தந்�ேராபாய நகர்வாகக் கரு� 
அன்ைறய பாரதப் �ரதமர் இந்�ரா காந்� இலங்ைகக்கு 
கச்ச�ைவ அன்ப�ப்பாக வழங்�னார். இதனால்தான் கச்ச-
�ைவ தமது பாரம்ப�ய �ன்��க்கும் பகு� எனவும் 
அந்த மட்டத்�ல் எமக்கு இலங்ைக எல்ைலக்குள் 

எங்கள் ்கருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்து
கச்சதீவு ேபச்சுவார்த்ைத அடுத்த 
கட்டத்ைத எட்ட ேவண்டும்
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24
விைடெபற்றார்

ேஷன் ேவார்ன்!

27
சம்பளத்ைத அதிரடியாக 

உயர்த்திய நயன்தாரா 
உலக ெபாருளாதார ெநருக்கடி;

எதிரணிக்கு புரிய ேவண்டும்!

சீனாவில் மீண்டும் முழு ஊரடங்கு   
சாங்சுன் நகரில் புதிய ைவரஸ் பரவல்

�னா�ன் சாங்சுன் நகர் முழுவதும் 
ஊரடங்கு �றப்�க்கப்பட்டுள்ளதாக 
ெத��க்கப்படு�றது.

பு�ய ைவரஸ் பரவேல காரணெமன    
ஏ.�. ெசய்� �றுவனம் ெத��த்-
துள்ளது.

�னா�ன் வூகான் நக�ல் 2019ஆம் 
ஆண்டு கண்டு��க்கப்பட்ட 
ெகாேரானா ைவரஸ் 221 க்கும் ேமற்-
பட்ட உலக நாடுக�ல் பர� தற்ேபாது 
வைர பா�ப்ைப ஏற்படுத்� வரு�றது.

ெகாேரானாைவ கட்டுப்படுத்-
தும் வைக�ல் தடுப்பூ� ெசலுத்தும் 

ப�கள் ��ரமாக நைடெபற்றும் 
வரு�றது. ெகாேரானா ைவரஸ் 
பல்ேவறு வைக�ல் உருமாற்றம-
ைடந்து ெதாடர்ந்தும் பா�ப்ைப ஏற்ப-
டுத்� வரு�றது.   

உலகம் முழுவதும் தற்ேபாது 45.50 
ேகா� ேபருக்கு ெகாேரானா ைவரஸ் 
ெதாற்று உறு� ெசய்யப்பட்டுள்ளது.  

�ைலைம இவ்வா�ருக்க, �னா�ல் 
அடுத்த ைவரஸ் கண்டு��க்கப்பட்-
டுள்ளதுடன் அது �கப் ெப�ய ��ைய 
ஏற்படுத்� உள்ளது.  

�னா�ன் வட�ழக்�ல் 

நாட்�ல் �லவும் எ�ெபாருள் ெநருக்க�ைய 
�வர்த்� ெசய்வதற்கு ஒத்துைழப்பு வழங்கும் 
வைக�ல் 500 �ல்�யன் ெடாலர் கடனுத-
�ைய வழங்க இந்�யா நடவ�க்ைக எடுத்-
துள்ளது. இந்�ய எக்�ம் வங்� இந்த கடன் 
ெதாைகைய இலங்ைகக்கு வழங்கவுள்ளது.  

இவ்வாறு �ைடக்கும் கடன் ெதாைக�-
�ருந்து ெகாள்வனவு ெசய்யப்படவுள்ள 

முதலாவது எ�ெபாருள் ெதாைக எ�ர்வரும் 
ெசவ்வாய்க்�ழைம �ைடக்குெமன 
ெத��க்கப்பட்டுள்ளது.   

நிபந்தைனகளுடன் 500 மில். ெடாலர்  
இலங்ைகக்கு கடன் வழங்கும் இந்தியா  

 நாட்�ல் �லவும் எ�ெபாருள் ெநருக்க�;

இலங்ைக ெபற்ேறா�ய 
கூட்டுத்தாபனமும் எ�ெபா-
ருள் �ைலைய அ�க�த்துள்-
ளதால் பஸ் கட்டணங்கைள 
அ�க�க்கேவண்�ய �ைல ஏற்-
பட்டுள்ளதாக த�யார் பஸ் உ�-
ைமயாளர்கள் சங்கம் 
அ��த்துள்ளது.  

பஸ் கட்டணம் 50 வீதம்   
அதிகரிக்க ேவண்டும்   

எ�ெபாருள் �ைல உயர்வு  

த�யார் பஸ் உ�ைமயாளர் சங்கம்

ஒரு ெநருக்க�யான கால கட்டத்�-
லும்   சைமயல் எ�வாயு ��ேயாக 
ெபா�முைறைய வழைமப்படுத்து-
வதற்கு மு�ந்தவைர பல நடவ�க்ைக-
கைள எடுத்து வருவதாக �ட்ேரா ேகஸ்

�றுவனம்    அ��த்துள்ளது.தற்ேபாது   
1,20,000 எ�வாயு ��ண்டர்கள் ேநற்று

 முன்�னம்   சந்ைதக்கு ெவ��டப்-
பட்டதுடன்   நாளாந்த ேதைவக்கு ஏற்ப 

எ�வாயு ��ண்டர்க�ன் அளைவப் 
ெபற்று வருவதாக �றுவனம் 
ெத��த்துள்ளது.

ேதர்தல்க�ல் வாக்க�த்து அரசாங்-
கத்ைத அைமப்பவர்கள் அந்த அரசாங்-
கங்கைள பலப்படுத்� அ��ருத்�க்கு 
பங்க�க்க ேவண்டும் எனவும், தவறுகள் 
இருப்�ன் அவற்ைற �மர்சன ��யாக சுட்-
�க்காட்� வாக்காளர்கள் ெபாறுப்புள்ள 
�ரைஜயாக மாற மு�யுெமன ேதர்தல்கள் 
ஆைணக்குழு�ன் தைலவர் �மல் �. புஞ்�ேஹவா ெத��த்துள்-
ளார்.  

வருடாந்த வாக்காளர் �னக் ெகாண்டாட்டத்�ன் 

1,20,000 GAS சிலிண்டர்கள்   
சந்ைதக்கு விநிேயாகம்   

வாக்காளர்கள் ெபாறுப்புள்ள  
பிரைஜகளாக மாறேவண்டும்  

�ட்ேரா ேகஸ் அ��ப்பு

அர�டம் தவ�ருப்�ன் சுட்�க்காட்�  

-�மல் �. புஞ்�ேஹவா

ெபற்ேறா�ய கூட்டுத்தாபனமும்

 இலங்ைக ெபற்ேறா�ய கூட்டுத்தாபனமும் 
ேநற்று முன்�னம் ெவள்�க்�ழைம நள்�-
ரவு முதல் அமுலாகும் வைக�ல் எ�ெபாருள் 
�ைலைய அ�க�த்துள்ளது.   

அதற்கைமய ஒக்ேடன் 92 ெபற்ேறா�ன் �ைல 
77 ரூபாவால் அ�க�க்கப்பட்டுள்ளது. �ைல அ�-
க�ப்�ன் �ன்னர் இதன் பு�ய �ைல 254 ரூபாவா-
கும். இேத ேபான்று ஒக்ேடன் 95 ெபற்ேறா�ன் 

�ைல 76 ரூபாவால் அ�க�க்கப்பட்டுள்ளது.  
அதற்கைமய இதன் பு�ய �ைல 283 ரூபாவா-

கும். ஒட்ேடா �ச�ன் �ைலைய 55 ரூபாவால் 
அ�க�த்துள்ளது. அதற்கைமய இதன் பு�ய 
�ைல 176 ரூபாவாகும். சுப்பர் �ச�ன் �ைல 
95 ரூபாவால் அ�க�க்கப்பட்டுள்ளது. �ைல 
அ�க�ப்புக்கைமய இதன் பு�ய �ைல 254 
ரூபாவாகும். 

உக்ைர�லுள்ள ெம�ேடாேபால் ேமயர் இவான் 
ஃெபேடாேராைவ ரஷ்யப் பைடகள் கடத்�ச் ெசன்-
றதாக உக்ைரன் பாராளுமன்றம்ேநற்று ெத��த்துள்-
ளது.

உக்ைரன் �தான ரஷ்ய இராணுவத்�ன் தாக்குதல் 
ேநற்று 17ஆவது நாளாக ��க்�றது. தைலநகர் �வ், 
கார்�வ், ம�யுேபால், சு� உள்�ட்ட 
முக்�ய நகரங்கள் �து ரஷ்ய பைடகள் 

உக்ைரன் �து 17 ஆவது நாளாக தாக்குதல்  

ஜனாதிபதியுடன் கலந்துைரயாடிய   
பின்னர் ேம மாதம் ேபச்சுவார்த்ைத
அைமச்சர் டக்ளஸ் கச்ச��ல் ெத��ப்பு   

இலங்ைக -- இந்�ய �னவர் �ரச்�ைன   

இழுைவ மடித்ெதாழிைல அனுமதிக்க முடியாது;  
இலங்ைக மீனவர்கள் திட்டவட்டமாக ெதரிவிப்பு   

கச்ச ���ருந்து ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்   

இலங்ைக - இந்�ய �னவர்க�ன் �ரச்-
�ைனகளுக்கு �ர்வு காணும் வைக�ல் 
எ�ர்வரும் ேம மாதத்�ல் இரு தரப்�னைர-
யும் இைணத்து ேபச்சுவார்த்ைத ஒன்ைற 

ஆரம்�ப்பதற்கான நடவ�க்ைககள் ேமற்-
ெகாள்ளப்படுெமன கடற்ெறா�ல் அைமச்சர் 
டக்ளஸ் ேதவானந்தா கச்ச��ல் ெத��த்தார்.   

ெகாழும்�ல் ஜனா�ப� ேகாட்டாபய ராஜ-
பக் ஷைவ சந்�த்து கலந்துைரயா�ய �ன்னர் 
அதற்கான நடவ�க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்ப-
டுெமன்றும் அவர் ெத��த்தார்.   

அேதேவைள இலங்ைக - 

இனிவரும் ேபச்சுவார்த்ைத 
இராஜதந்திர மட்டத்தில் நடத்தப்பட 

ேவண்டும். இரு தரப்புேம வலியுறுத்து   

04

04 04

04

04 0404

04

கச்ச�வு பு�த அந்ேதா�யார் ஆலயத்�ன் வருடாந்த �ரு�ழா ேநற்று இலங்ைக 
இந்�ய பக்தர்க�ன் பங்ேகற்புடன் பக்� பூர்வமாக ெகாண்டாடப்பட்டது. யாழ். மைற-
மாவட்ட குருமுதல்வர் அருட்�ரு ெஜபரட்ணம் அ�களா�ன் தைலைம�ல் இலங்ைக - 
இந்�ய அருட்தந்ைதயர்க�ன் பங்ேகற்புடன் �ரு�ழா கூட்டுத் �ருப்ப� ஒப்புக் ெகாடுக்-
கப்படுவைத படங்க�ல் காணலாம். (படம்: கச்ச���ருந்து ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்)

எரிெபாருள் விைலைய
ேநற்றுமுதல் அதிகரித்தது 

ெமலிேடாேபால் ேமயைர  
கடத்திய ரஷ்யப் பைடகள்  

உக்ைரன் பாராளுமன்றம் அ��ப்பு
பாடசாைலகைள 

நாைள 14 ஆம் �க� 
� ங் க ட் � ழ ை ம 
வழைம ேபான்று 
நடத்�ச் ெசல்வதற்-
கான  சுற்ற�க்ைக 
ஒன்ைற கல்� அைமச்�ன் ெசயலா-
ளர் ெவ��ட்டுள்ளார்.  முன்னதாக, 
ெகா�ட் -19 ெதாற்று ேநாையக் கருத்�ல் 
ெகாண்டு மாணவர்க�ன் எண்-
�க்ைக�ன் 

அைனத்து மாணவர்கைளயும்  
அைழக்குமாறு அறிவுறுத்தல்  

நாைள முதல் பாடசாைலகளுக்கு

கல்வி அைமச்சு சுற்றறிக்ைக 
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தினகரன் தினகரன் வாரமஞ்சரி ஊடக அனு்சரணையில் இந்தியா ச்சன்ணன மாநகரில் நணடசெற்ற உலகத் தமிழ் வம்சாவளி அணமப்பின் 8ஆவது ஆண்டு விழா சவள்ளிக்கிழணம (11) காணல ச்சன்ணன நந்தமொக்கம வரத்தக ணமயத்தில் நணடசெற்றபொது 
எடுக்கப்ெடட சில நிகழ்வுகளின் ெதிவுகள்....

சராஷான் அஷரப் அஸீஸ் நமபிக்ணக நிதியத்தினால் 170 மாைவ மாைவிகளுக்கு அப்பியா்சப் புத்தகஙகள் 
வழஙகும நிகழ்வு, சகாழுமபு 12, ஆமர வீதி, ணமத்திரி பொதிராஜ மாவத்ணதயில் நணடசெற்றது. அஸீஸ் 
மன்்றத் தணலவர அஷரப் அஸீஸ் ஏறொடடில் நணடசெற்ற இந்நிகழ்வில், முஸ்லிம கல்வி மாநாடடின் சொதுச்
ச்சயலாளர சிபரஷட ்சடடத்தரணி ரஷீத் எம இமதியாஸ் அப்பியா்சப் புத்தகஙகள் வழஙகுவணதயும, புதிய 
அணல கணல வடடத் தணலவர ராதா பமத்தா, நிகழ்ச்சி ஒருஙகிணைப்ொளர கணலஞர ஏ. எச். எம. லாஹிர 
ஆகிபயாணரயும ெடத்தில் காைலாம.

106 ஜீ 1 லயன் கழகத்தின் கிணள நுணழவாயில் லயன் கழகத்தால் ்சரவபத்ச மகளிர தினத்ணத முன்னிடடு 
யாழ். மணியம பதாடடத்தில் அணமந்துள்ள பதவாலயசமான்றில் கத்பதாலிக்க மதப் செரியாரகள் ்சகிதம 
மகளிர தினம சகாண்டாடப்ெடடது. அதன்பொது அந்தக் கிராமத்தில் வாழும குடுமெத்தினருக்கு மரமுந்திரிணக 
மரக்கன்று வழஙகியபொது எடுக்கப்ெடட ெடம.                                            (வேலணை குறூப் நிருபர்)

இலஙணக ப�ாக்கி அணி தனது முதலாவது பொடடியில் உஸ்செகிஸ்தான் அணியிணன  5-0 என்்ற பகால்  
வித்தியா்சத்தில் சவறறி செற்றது. இந்பதாபனசியா ஜகாரத்தா நகரில் நணடசெறும ஆசிய ப�ாக்கி ்சமபம-
ளன கிண்ைத்திறகான இப்பொடடியில் அடுத்த பொடடியில்தாயலாந்து அணியுடன் பமாதவுள்ளது. உஸ்ச -
ெகிஸ்தானுடனான பொடடியில் முதல் காற ெகுதியில் 3-0 வித்தியா்சத்திலும இரண்டாவது காற ெகுதியில் 
4-0, இறுதியில் 5--0 வித்தியா்சத்தில் சவறறி செற்றது.

இலஙணக
ஒலிெரப்புக்
கூடடுத்தாெனத்தின்
ஆபலா்சகராக
நியமிக்கப்ெடட
முன்பனாடி
இண்சயணமப்ொளர
கலாபூஷைம
ஏ. மபகந்திரன்,
இலஙணக
ஒலிெரப்புக்
கூடடுத்தாெனத்தின் 
தணலவர �ட்சன்
்சமரசிஙகவிடமிருந்து 
நியமனக் கடிதத்ணதப் 
செறறுக்சகாள்கி்றார.

தினகரன் அனுசரணையில் சசன்ணனயில்
நணைசெற்ற உலக தமிழ் வமசசாவளி விழசா  
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பற்றாக்குற்கள் ஏறபடும் பபறாது 
பேலிகள் பபறாடபபடும். இருபபேர்-
களுக்கும் இல்றாதேர்களுக்கும் 

இறடபேேறான இறடவேளிக்கு அறைேபே 
தறடகள் உருேறாகின்ன. சறாதறாரண ைக்களுக்கு 
அதுேறர கிறடதத சநதர்பபஙகள் கட்டுபபடுத-
தபபடுகின்ன.

தறபபறாது நறாட்டில கறாணபபடும் வபறாரு -
ளறாதறார நிற்றைக்கு ஏறப ப்விதைறான 
மூப்றாபறாே பேறாசறனகள் கறாணபபடுகின்ன. 
ேளஙகளின தட்டுபபறாட்றட கருததிற வகறாண்டு 
சிக்கனைறாக வசேலபடுேது தேறிலற். கட் -
டுபபறாட்டு வநறிமுற்கறள பினபறறும் பபறாது 
அறனேருக்கும் நிேறாேைறான முற்கபள 
மிகவும் நல்து.

இ்க்குைதி கட்டுபபடுததபபட்டுள்ளது. ேறாக-
னஙகள் இ்க்குைதி நிறுததபபட்டுள்ளது. வேளி-
நறாட்டு பேணஙகள் கட்டுபபடுததபபடுேதறாகத 
வதரிகி்து. பலகற்க்கழகஙகளில நுறழே 
சநதர்பபம் கிறடக்கறாத பிள்றளகளுக்கு வேளி-

நறாடுகளுக்குச் வசனறு கலவி கறக சந-
தர்பபம் கறாணபபட்டது.

சி் பிரிவுகள் ஆப்றாசறன ேழஙகுேது 
பபறானறு வேளிநறாட்டுக் கலவிறே தறட 
வசயே பேண்டும். அபபிள், திரறாட்றச பபறான -
்ேறற் இ்க்குைதி வசயேது நிறுததபபட 
பேண்டும் எனறு கூறுகின்ன. வசறாகுசறானறே 
எனக் கூ்பபடும் ப்ேறற் முற்றாக இ்க்கு-
ைதி வசயேறத தறட வசயேபதறாடு அேறற் 
உள்நறாட்டிப்பே உறபததி வசயே நடே -
டிக்றக எடுக்க பேண்டும் எனக் கூ்பபடுேது 
இனவனறாரு விடேைறாகும்.

கட்டுபபறாடு தேறிலற். ஆனறால அதிகறாரம் 
ைறறும் பணமுள்ள ைக்கள் பிரிவினருக்கு எநத 
ஒரு கட்டுபபறாடும் பறாதிபறப ஏறபடுததறாது.

சநதிரபறாபு நறாயுடு முத்றைச்சரறாக இநதி-
ேறாவின ஆநதிர பிரபதசததில ஆட்சி வசயத 
கறா்ததில ஒரு அறைச்சர்   ஒரு பேறாசறன -
றேக் வகறாண்டு ேநதறார். பிரறாநதிேததில உள்ள 
ைறாணேர்கள் கலவி கறபதறகறாக வேளிநறாடு 
வசலேறதத தறட வசயே பேண்டும் எனக் 

கூ்பபட்டது. "தறபபறாது உஙகள் பிள்றளகளில 
ேறாபரனும் வேளிநறாடுகளில கலவி கறபேர்கள் 
இருபபறார்களறானறால அேர்கள் றகறே உேர்த -
துஙகள்" என அபபபறாது  ைக்களின பிரதிநிதிக -
ளிடம் பேண்டுபகறாள் விடுக்கபபட்டது. அபநக -
ைறாபனறாரின றககள் உேர்நதன.

"முதலில உஙகள் பிள்றளகறள திரும்ப 
அறழயுஙகள். நீஙகள் அறனேரும் அதறகு 
ஒபபுதல அளிததறால ைறாததிரபை வேளிநறாட்டுக் 
கலவிறே தறட வசயே முடியும்" என அஙகு 
அேர் கூறினறார்.

ஆட்சிேறாளர்களறால பினபற் முடிேறாத முடி-
வுகறள ைக்கள் மீது ைறாததிரம் சுைததுேது சரி-
ேல். சமூகததுக்கு எடுததுக்கறாட்டறாக திகழ 
பேண்டிேேர்கள் ஆட்சிேறாளர்கபள. உேர்ே-
குபபறார் தஙகளுறடே அர்பபணிபறப கறாட்ட 
பேண்டும். அேர்கள் பறாதுகறாபபறாக இருபப-
பதறாடு ைததிேதர ேகுபபறார் ைறறும் உேர்நத 
இடதறத அறடே விரும்பும் கீழைட்ட தரபபறாருக்-
கும் தறடகறள ஏறபடுததுேது நல்தல்.

வபறாருளறாதறார முற்களில உேர்வு தறாழவு ஏற-

பட்றாம். பிரச்சிறனகள் ஏறபட்றாம். ேளஙகள் 
குற்ேறடயும் சநதர்பபஙகள் ஏறபடும். இறே 
சிக்க்றான பிரச்சிறனகள் என ஏறறுக் வகறாள்ள 
பேண்டும். பிரச்சிறனகறள தீர்பபதறகு எடுக்-
கக் கூடிே நல் நடேடிக்றககறள வதரிவு 
வசயே பேண்டும். அநத நடேடிக்றகறே சமூ -
கததில அறனேரும் பிரதிநிதிததுேம் வசயேக் 
கூடிே வகௌரேைறான ஒன்றாக ைறாற் பேண்டி-
ேது ஆட்சிேறாளர்களின வபறாறுபபறாகும். ேறிே -
ேர்கள் அனுபவிக்கும் கஷடஙகறள கருததிற 
வகறாள்ளறாது முடிவேடுபபது தே்றாகும். ேகுபபு 
இறடவேளிறே அதிகரிக்கும் நிேறாேைறான சந-
தர்பபஙகறள இல்றாவதறாழிக்கும் பினனணி-
யில ஏறபட்ட நி்றைகறள ை்க்கக் கூடறாது. 
கடநத சி் தசறாபதஙகளறாக இடம்வபற் 
பைறாதலகள், பபறாரறாட்டஙகள், பேஙகரேறாத நட-
ேடிக்றககள் எைக்கு நிற்ே பறாடஙகறள கற-
பிக்கின்ன. அநத அனுபேஙகறள ை்க்கக் 
கூடறாது.

நறாட்டுக்குத பதறே புதிே புததுயிர்பபு என-
பபதறாடு சமூகதறத இறணததுக் வகறாண்டு 

பேணதறத விறரவுபடுதத வபறாருததைறான தீர் -
வுகள் அேசிேம். வபறாருளறாதறாரதறத நிற்ப -
படுதத நடேடிக்றககள் எடுக்க பேண்டும். 
வபறாருளறாதறார சீர்திருததம் அேசிேம். இதுேறர 
பினபறறிே கட்டறைபறப ைறாறறுேதில தே -
றிலற்.

அறைச்சர்கள் பறாரறாளுைன் உறுபபினர் -
கள் உள்ளிட்ட பிரபுக்களுக்கு கிறடக்கும் ேரப -
பிரசறாதஙகள் பறறி சமூகததில கேற்கள் 
உள்ளன. அரசிேல முற்கள் பறறிே அரு -
ேருபபுள்ளது. வபறாதுைக்களின பிரதிநிதிகள் 
கூறும் ைறறும் வசேலபடும் விதம் குறிதது 
நல் அபிபபிரறாேஙகள் இலற். நறாட்டிறகு 
இறணபபும் ைறறும் ஒறறுறையும் அேசிேைறா -
கும். தறபபறாதுள்ள சநதர்பபதறத இழபபதறகு 
பதி்றாக அேறற் நறடமுற்பபடுததுேதறகு 
சரிேறான வபறாருததைறான நறடமுற்பே அே -
சிேைறாகும்.

தமிழில: வீ.ஆர்.ேே்ட் ...

பிரச்சினைகனைத் தீர்த்து னைப்பதறககாை
ப்பகாருத்தமகாை நனைமுனைகளை அைசியம்

மிலிந்த ம�ொரம�ொட  

மலரும் யுகத்திறகு 
புதியளதகார் ைடிைம்

ளக: அனைத்து அரச நிறுைை-
ஙகளிலிருந்தும் வினை-

த்திைைகாை ப்பகாதுச் ளசனைனய 
ைழஙகுைதில் நம்பிகனக பககாண்டி-
ருப்பதகாக ஜைகாதி்பதி அண்னமயில் 
கூறியிருந்தகார். இது ்பறறி உஙகள் 
நினலப்பகாடு எனை?

பதில்: குறிப்பிட்ட சில பகுதிகளில் அரச 
துமையின் சசயற்பாடுகள் எதிர்பார்்த்த 
அளவில் இல்மல என்பம்தக் கூறுவதில் 
வரு்த்தமளிக்கிைது. எனவவ்தான் க்டமம-
கமள சரியாக நிமைவவற்றுமாறு அரச அதி-
காரிகளுக்கு ஜனாதிபதி பணிப்புமர விடு்த -
்தார். அரசு துமையில் சீர்சசயய வவண்டிய 
பல பிரச்சிமனகள் உள்ளன. இ்தமன எனது 
அமமச்சிலும் பார்க்க முடிகிைது. சில சமயங் -
களில் அரச அதிகாரிகள் சசயய வவண்டிய 
க்டமமகளில் அமமச்சர்கள் ஈடுப்ட 
வேரிடும். இ்தனால் சபரும்பாலான பகுதிக -
ளில் அரசு்த துமை திைமமயற்ை்தாகிவிட்டது.

ளக: ஸ்திரமகாை பககாள்னகக-
ளில் கைைம் பசலுத்தகாமல், 

தமது தனலைர்களுககுத் பதகால்னல 
பககாடுப்பதறகு முயறசிகள் ளமறபககா-
ள்ைப்படுைதகாக ஸ்ரீலஙககா சுதந்திரக 
கட்சியின ப்பகாதுச் பசயலகாைரும், 
இரகாஜகாஙக அனமச்சருமகாை தயகாசிறி 
ஜயளசகர பதரிவித்திருந்தகார். 
இதனை நீஙகள் எவைகாறு ்பகார்ககி-
னறீர்கள்?

பதில்: ஸ்ரீலங்கா சு்தந்திரக் கடசி்த ்தமலவர்-
கள் மற்றும் ஏமனய ்தமலவர்கமள ச்தால்-
மலக்கு உடபடு்த்த வவண்டிய வோக்கம் 
என்ன? சு்தந்திரக் கடசியின் ்தமலவர் மம்த-
திரிபால சிறிவசன உள்ளிட்ட ஏமனயவர்-
கமள உப்ததிரவம் சசயயும் எண்்ணம் எமக்கு 
இல்மல. மக்களால் நிராகரிக்கப்பட்ட 
்தமலவர் அவர். எனவவ, அ்த்தமகய ்தமலவ-
மர்த ்தாக்கிவயா துன்புறு்ததிவயா என்ன பயன்?

ளக: இலஙனக உணவு பநருகக-
டினய ளநகாககிச் பசல்ைதகாக 

சர்ைளதச ஊைகஙகளில் பைளியகாகும் 
பசய்திகளில் உண்னம உள்ைதகா?

பதில்: அரசாங்கம் ்தனது க்டமன்த தீர்க்க 
முடியா்த்தால் ஜனவரியில் ோடு பாரிய 
சவால்களுக்கு முகங்சகாடுக்கும் என்று 
முன்னர் ஒரு ்தரப்புக் கூறி வந்்தது. ஜன-
வரியில் உ்ணவுப் பற்ைாக்குமை ஏற்படும் 
என்றும், உரம் இல்லா்த்தால் விவசாயிகள் 
சாகுபடிமய மகவி்ட வவண்டிய நிமல 
ஏற்படும் என்றும் கூைப்பட்டது. ்தற்வபாது 
சேல்லுக்கு ேல்ல விமல கிம்டப்பது உறுதி 
சசயயப்படடுள்ள்தால் விவசாயிகள் ்தமது 
உற்ப்ததிகமள்த ்தம்டயின்றி விற்பமன 

சசயது வருகின்ைனர். ்தற்வபாது சேல்லுக்கு 
உ்த்தரவா்த விமல கிம்ட்ததுள்ள்தால் விவசா-
யிகள் மகிழ்ச்சியம்டந்துள்ளனர். ்தற்வபாது, 
ோடடில் உ்ணவுப் பற்ைாக்குமை இல்மல, 
அரசாங்கம் அ்தன் க்டமமமயச் சசயதுள்-
ளது. எனவவ, குறிப்பிட்ட பிரிவினர் கணி்த்த -
படி எதுவும் ே்டக்கவில்மல.

ளக: கைந்த ஜைகாதி்பதித் ளதர்தல் 
மறறும் ப்பகாதுத் ளதர்தல்களில் 

அளமகாகமகாை ஆனண ப்பறை அரசகா-
ஙகம் ஒனைனர ைருை குறுகிய ககால-
த்திறகுள் மககளின நம்பிகனகனய 
இழந்துள்ைதகாக எதிர்ககட்சி கூறுகிைது. 
இது ்பறறி நீஙகள் கூறுைது எனை?

பதில்: இது ேமது ோடடிற்கு மா்ததிரம் 
மடடுப்படு்த்தப்பட்ட பிரச்சிமனயல்ல, 
உலகளாவிய சபாருளா்தார சேருக்கடியால் 
ஏற்பட்ட நிமலமம இது என்பம்த அரசாங்-
க்தம்த குமை கூறுபவர்கள் உ்ணர வவண்டும். 
்தற்வபாது உலக சந்ம்தயில் ஒரு பரல் மசகு 
எண்ச்ணயின் விமல கணிசமாக உயர்ந்துள்-
ளது. ோசளான்றுக்கு எரிசபாருளுக்காக அர -
சாங்கம் 500 மில்லியன் ரூபா ேட்ட்தம்தச் 
சந்திக்கிைது. மின்சாரம் மற்றும் ்தண்ணீருக்கு 
மா்தம் ஒன்றுக்கு அரசுக்கு ஏற்படும் இழப்பு 
ரூ. 14 பில்லியன் மற்றும் ரூ.12 பில்லியன் 
ஆகும். அப்படிசயனில், எரிசபாருள், மின் -
சாரம், ்தண்ணீர் ஆகியவற்றின் விமலமய 
உயர்்ததினால் அது சரியாகி விடுமா? எரி -
சபாருள், மின்சாரம், ்தண்ணீர் ஆகியவற்றின் 
விமலகமள உயர்்த்தப் வபாவதில்மல என்ை 
அரசாங்க்ததின் முடிவு பற்றி எவரும் வபசுவ -
தில்மல.

இலங்மகயில் ச்டாலர் சேருக்கடி ஏற்பட-
டுள்ள்தாகவும் கூைப்படுகிைது. சவளிோடுக -
ளில் வசிக்கும் சுமார் 1.4 மில்லியன் இலங்-
மகயர்கள் ச்டாலர்கமள அனுப்புவதில்மல. 
இ்தன் விமளவாக, 400 மில்லியன் அசம -
ரிக்க ச்டாலர்கள் ோடடுக்கு வரவில்மல. 
இலங்மகயில் உள்ள முக்கிய ஏற்றுமதி 
சார்ந்்த நிறுவனங்கள் ்தங்கள் ச்டாலர்கமள 
இலங்மகக்கு சகாண்டு வருவதில்மல, எப் -

படியாவது ்தங்கள் ச்டாலர்கமள சவளியில் 
மமைக்க முயல்கின்ைனர். ஆனால் இலங் -
மகக்கு ச்டாலர்கமள சகாண்டு வரவில்மல 
என்று யார் வபசுகிைார்கள்? அரசாங்கம் 
விரும்பினால் ோமள எரிசபாருள் விமலமய 
உயர்்த்தலாம். ஆனால் மக்கள் சார்பாக சசய்த 
இந்்த தியாகம் பற்றி யாரும் வபசுவதில்மல.

ளக: மினபைட்டுககு எதிரகாக 
கைந்த ைகாரம் ஐககிய மககள் 

சகதியின ்பகாரகாளுமனை உறுபபி-
ைர்கள் தீப்பந்தஙகனை ஏந்திய-
ைகாறு ள்பகாரகாட்ைம் நைத்தியிருந்தைர். 
இதனை நீஙகள் எவைகாறு ்பகார்ககி-
னறீர்கள்?

பதில்: ஜனாதிபதி வகாட்டாபய ராஜபக்ஷ 
வ்தால்வியுற்றிருந்்தால், அவர் ப்தவிவயற்று 
ஒன்பது மா்தங்களுக்குப் பிைகு சபாது்த வ்தர்-
்தலில் மக்கள் அவருக்கு மூன்றில் இரண்டு 
சபரும்பான்மமமய எவவாறு வழங்கினார் -
கள்? சகாவிட-19 ச்தாற்றுவோய சவளிப்ப -
டுவ்தற்கு முன்னர் ப்தவியில் இருந்்த அந்்த 
ஒன்பது மா்தங்களில், ஜனாதிபதியின் நிர்-
வாகம் எவவளவு சவற்றிகரமாக இருந்்தது 
என்பம்த மக்களால் பார்க்க முடிந்்தது. அ்த -
னால்்தான் அவருக்கு மூன்றில் இரண்டு 
சபரும்பான்மம அளி்த்தார்கள். ஜனாதிப -
தியின் நிர்வாகம் சவற்றியம்டயவில்மல 
என்ைால், சபாது்த வ்தர்்தலில் அவருக்கு 
மூன்றில் இரண்டு சபரும்பான்மமமய 
வழங்கியிருக்க மாட்டார்கள் என்பம்த 
மக்கள் உ்ணர வவண்டும்.

இலங்மகயில் இந்்த சேருக்கடியான சூழ் -
நிமலகள் அமன்ததும் சகாவிட-19 ச்தாற்று -
வோய கார்ணமாக எழுந்துள்ளன, ஆனால் 
சிலர் இந்்த அடிப்பம்ட ய்தார்்த்த்தம்த புரிந்து 
சகாள்ளவில்மல. உலகப் சபாருளா்தார மந்-
்தநிமலயின் ம்ததியில் ோம் இருக்கிவைாம். 
இங்கிலாந்தில் கூ்ட, மக்கள் எரிசபாருள் வரி-
மசயில் நிற்க வவண்டும். மற்ை ோடுகளிலும் 
எரிசபாருள் பிரச்சிமனகள் இருந்்தன. அசம-
ரிக்காவிலும் சபரும் ச்தாமக ோ்ணயங்கள் 
அச்சி்டப்பட்டன. எனவவ, இந்்த நிகழ்வு ேம் 

ோடடில் மடடுமல்ல. துரதிர்்ஷ்டவசமாக, 
அனுபவமுள்ள அரசியல்வாதிகள் சிலர் 
சகாவிட-19 ச்தாற்றுவோய மற்றும் உலகப் 
சபாருளா்தார சேருக்கடிமயப் புைக்கணி்தது 
பல்வவறு சபாறுப்பற்ை அறிக்மககமள 
சவளியிடுகின்ைனர்.

ளக: உயிர்த்த ஞகாயிறு ்பயஙகர-
ைகாதத் தகாககுதலில் ்பகாதி-

ககப்பட்ைைர்களுககு நீதி கினைப்பனத 
உறுதி பசய்ய சர்ைளதச உதவினய 
ளககார ளைண்டியதன அைசியத்னத 
ள்பரகாயர் கர்திைகால் மல்கம் ரஞ்சித் 
ஆண்ைனக ைத்திகககானில் சுட்டிக 
ககாட்டியுள்ைகார். இது ்பறறி எனை 
கூறுகினறீர்கள்?

பதில்: சர்வவ்தச்ததின் ஆ்தரவு எதுவாக 
இருந்்தாலும், ோடடில் ்தற்வபாதுள்ள சட -
்ட்தம்த ேம்டமுமைப்படு்த்த வவண்டும். 
சவளிோடடில் இருந்்தவர்கள் மற்றும் சம் -
பவ்தது்டன் ச்தா்டர்பும்டயவர்கள் இலங் -
மகக்கு அமழ்தது வரப்பட்ட நிமலயில், 
்தற்வபாது குற்ைவாளிகளுக்கு எதிராக வழக் -
குகள் ்தாக்கல் சசயயப்படடுள்ளன. வழக் -
குகமள விசாரி்தது குற்ைவாளிகளுக்கு்த 
்தண்்டமன வழங்குவது நீதி்ததுமையின் 
மகயில்்தான் உள்ளது. எவவாைாயினும், 
ரணில் விக்கிரமசிங்கவின் அரசாங்க்ததின் 
ஆடசிக் கால்ததில் சசய்தது வபான்று ஜனா -
திபதி, சட்டமா அதிபர் மற்றும் நீதிபதிக -
ளு்டன் வபசி சந்வ்தகேபர்கமள சிமையில் 
அம்டப்பார் என சில ்தரப்பினர் எதிர்பார்க் -
கின்ைனர்.

ோங்கள் அம்தச் சசயயக் கூடிய நிமலயில் 
இல்மல, எனினும், ோமும் இதுவபான்ை 
வி்டயங்கமளச் சசயய வவண்டும் என சிலர் 
கருதுகின்ைனர். நீதி்ததுமை விவகாரங்களில் 
அரசாங்கம் ்தமலயி்டாது என ஜனாதிபதி 
கூறியுள்ள்தால், நீதி்ததுமை ே்டவடிக்மககள் 

்தம்டயின்றி ச்தா்டர்வ்தற்கு பூர்ண சு்தந்திரம் 
வழங்கப்படடுள்ளது.

ளக: தறள்பகானதய பநருககடி-
யகாை சூழ்நினலயில் இருந்து 

நகாட்னை விடுவிப்பதறகு புதிய அரசி-
யல் சகதினயயும் அரசியல் கலகாசகார-
த்னதயும் உருைகாகக ளைண்டும் எனை 
எண்ணத்னத மககள் மத்தியில் 
ஏற்படுத்துைதறகு ளஜ.வி.பி முயறசி-
ககிைது. இதனை நீஙகள் எவைகாறு 
்பகார்ககினறீர்கள்?

பதில்: வஜ.வி.பியால் அழகாகப் வபசவும் 
பல்வவறு வா்தங்கமள முன்மவக்கவும் 
முடியும். இருப்பினும், வ்தர்்தல் ே்டந்து 
வாக்குகள் எண்்ணப்படும் வபாது, அவர்க -
ளி்டம் வபாதுமான வாக்குகள் இருக்காது. 
குழந்ம்தகளுக்கு விசி்ததிரக் கம்தகமளச் 
சசால்ல அவர்கள் சிைந்்தவர்கள். எதிர்கால்த 
வ்தர்்தலில் வாக்குகள் எண்்ணப்படும் வபாது 
அவர்களின் பலம் என்ன என்பம்தப் பார்க்க 
முடியும்.

உலக ப�ொருளொதொர பெருககடியை
எதிரணி புரிந்து பகொளள வேண்டும்!

சுதந்திரக
கட்சியினருககு
உ�த்திரேம்
பெய்யும்
எண்்ணம்
எமககு இலயல

அரசியல்
ரங்கம்

அர்ஜூன்

உலகைகாவிய ரீதியில்
ஏற்பட்டுள்ை ப்பகாருைகாதகார 
பநருககடியகாளலளய

நகாட்டிலும் சில பினைனைவுகள்
ஏற்பட்டுள்ைை என்பனத அரசகாஙகத்னத
விமர்சிப்பைர்கள் உணர்ந்து பககாள்ை
ளைண்டும் எை கமத்பதகாழில் அனமச்சர்
மஹிந்தகாைந்த அளுத்கமளக
பதரிவித்தகார். நகாட்டின தறள்பகானதய
நினலனமகள் குறித்து அனமச்சர் எமககு
ள்பட்டிபயகானனை ைழஙகிைகார்.

அனமச்சர் மஹிந்தகாைந்த அளுத்கமளக ள்பட்டி

ளஜ.வி.பியிைகால் அழககாகப ள்பசவும்
்பல்ளைறு ைகாதஙகனை முனனைககவும்
முடியும். இருபபினும், ளதர்தல் நைந்து
ைகாககுகள் எண்ணப்படும் ள்பகாது, அைர்களிைம் 
ள்பகாதுமகாை ைகாககுகள் இருகககாது!'
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எம்.எம்.ந�யா�ன்... (13ஆம் பக்கத் ெதாடர்)

ெஹாக்�  �ைளயாட்டு ஷா�ம�க்கார் 
காலத்�ேலேய 1968இல் கல்லூ��ல் 
முதன் முதல்  அ�முகப்படுத்தப்பட்டது. 
�கக்குறு�ய காலப்���ல் அது து�த  
வளர்ச்�ையக் கண்டு �ரபல ெஹாக்� 
�ைளயாட்டு �ரர்கைள உருவாக்�யது.  

1967இல் ஷா�ம�க்கார் அ�பரான-
தும் கல்லூ��ன் 75வது ஆண்டு  �ைறவு 
�க எ�ைமயான முைற�ல் ெகாண்டா-
டப்பட்டது. 75ஆம் ஆண்டு �றப்பு  மல-
ெரான்று பைழய மாணவர் சங்கத்�னால் 
ெவ�யடப்பட்டது. ஸா�ராக் கல்லூ� 
அதன்  85வது ஆண்டு �ழா�ல், 'உலகப் 
�ரச்�ைனகளுக்கு இஸ்லாத்�ன் முக்�ய  

�ர்வு’ என்ற ெதா�ப்ெபாரு�ல் ெகாழும்பு 
ஸா�ரா�ல் ஒரு சர்வேதச இஸ்லா�ய  
மாநாடு நைடெபற்றது.

 உலக இஸ்லா�ய நாடுக�ன் �ர��-
�கள், சர்வேதச இஸ்லா�ய  அைமப்புக-
�ன் �ர���கள் இ�ல் கலந்துெகாண்-
டனர். பலமுக்�ய �்ர்மானங்கள்  இ�ல் 
�ைறேவற்றப்பட்டன. 

ெகாழும்பு ஸா�ராக் கல்லூ��ன் நுற்-
றாண்டு  �ழா�ற்கான ஏற்பாட்டுக்குழு�-
லும் ஷா�ம�க்கார் பங்ேகற்றார். அதன் 
ெதாடக்க  �ழா�ல் one Hundred years 
of Zahira என்ற தைலப்�ல் அவர் ஒரு 
கட்டுைர  ப�த்தார்.

�ன் ��க்கும் அனும� வழங்கப்பட ேவண்டும் என்றும் 
இந்�ய �னவர்கள் தம்பக்க �யாயத்ைத முன்ைவக்�ன்-
றனர். இந்த பாரம்ப�ய உ�ைம வாதத்ைத ஏற்க மறுக்-
கும் இலங்ைக �னவர்கள், இந்�ய �னவர்கள் தமது 
ம�வைல �ன் ��த்தைலக் ைக�ட்டு நாட்டுப்படகு �ன் 
��த்தலுக்கு மாற ேவண்டும் என்�ன்றனர்.

இரு தரப்�னரும் இந்த இருேவறு �ைலப்பாடுக�ல் 
இருந்து அைசந்து ெகாடுக்க மறுப்பேத �ரச்�ைன ��ப்-
பதற்கான ைமயப் புள்�. இைத ெவ��ல் இருந்து 
பார்ப்பதற்கு எ�ய �ரச்�ைன ேபாலத் ேதான்�னாலும் 
இது புைரேயா�ப்ேபான ஒன்று என்பைத �ன்��த்துைற 
அைமச்சர் டக்ளஸ் ேதவானந்தாவும் பு�ந்து ைவத்துள்-
ளார். கடந்த ச�க்�ழைம கச்ச�வு ெசன்�ருந்த அைமச்-
சர் இரு தரப்பு �னவ �ர���க�டமும் கலந்துைரயா-
�ய �ன்னர் தமது �ைலப்பாடுக�ல் இருந்து அைசந்து 
ெகாடுக்க மறுக்கும் �னவர்க�ன் வாதங்கைள உன்�ப்-
பாக அவதா�த்த �ன்னர் தான் நடு�ைல வ�ப்பதாக-
வும், �னவர் மத்��ல் உள்ள �ரச்�ைனைய இராஜாங்க 
மட்டத்�ல் முன்ெனடுக்க ேவண்�ய அவ�யம் ஏற்பட்�ருப்-
பதாகவும் ெத��த்துள்ளார். இ�ல் உள்ள ஆழ அகலங்-
கைள அைமச்சர் ெத�வாகேவ பு�ந்து ைவத்துள்ளார்.

த�ழக �னவர்கள் இழுைவப்படகு முைறக்கு பழ�ப் 
ேபா�ருக்�றார்கள். அவர்களுக்குப் �ன்னால் ெபரும் 
பணக்காரர்களும் �ன் ஏற்றும�யாளர்களும் உள்ளனர். 
அர�யல்வா�களும் தான். எனேவ இப்�ரச்�ைனக்கு ஒரு 
இராஜதந்�ர ��யான மு�ைவ எட்ட ேவண்டும். இந்தப் 
�ரச்�ைன த�ழக அர�யல் மட்டத்�லும் �ல்� மட்டத்�-
லும் �வா�க்கப்பட்டு ஒரு �ர்வு எட்டப்பட ேவண்டும். இது 
உடன�யாகவும் நைடெபற்றாக ேவண்�யது அவ�யம். 
ஏென�ல் ேமா�க்ெகாள்வது இரு தரப்பு த�ழ் �னவர்-
கள். இரு நாடுகளுக்கும் இைட�லும் நல்லுறவு �லவு-
வது ேபாலேவ இரு தரப்பு த�ழ் சமூகங்களுக்கு மத்�-
�லும் ெதாப்புள்ெகா� உறவு உள்ளது. இந்த உறவுக்கு 
பங்கம் ஏற்பட்டு�டக்கூடாது. உடன�யாக குறு�ய கால 
�ர்வும் �ண்ட கால �ர்வும் ஏற்படுத்தப்பட ேவண்�யது 
அவ�யம்.

கச்சதீவு ேபச்சுவார்த்ைத அடுத்த 
கட்டத்ைத எட்ட ேவண்டும்...

எங்கள் கருத்து...

நாம் ஒவ்ெவாருவரும் இைறவ�ன் �ள்ைளகளாக மாற ேவண்டெமன �ரும்பு-
�ேறாம். அதற்காக பல முயற்�கைள நாம் ேமற்ெகாள்�ேறாம். �லர் தான தர்மம் 
ெசய்�ேறாம், இன்னும் �லர் ஒருத்தல் முயற்�கைள ெசய்�ேறாம் இவ்வாறு பல 
வ�க�ேல நாம் முயற்� ெசய்�ேறாம். இேயசு இைறவ�ன் �ள்ைளகளாக மாறுவ-
தற்கான ச�யான ஒரு வ�ைய நமக்குச் ெசால்�த்தரு�றார். 

'உங்கள் பைகவ�டமும் அன்பு கூறுங்கள் உங்கைள துன்புறுத்துேவாருக்காக 
இைறவ�டம் ேவண்டுங்கள், இப்ப�ச் ெசய்வதால் �ங்கள் �ண்ணக தந்ைத�ன் 
மக்கள் ஆ�ர்கள்' (மத்ேதயு 5: 44- 45) 

என்ைன அன்பு ெசய்யக்கூ�யவர்கைள அன்பு ெசய்யேவ எனக்கு ேநரம் இல்ைல. 
என்ைன ேந�த்து எனக்கு உத� ெசய்பவர்களுக்காக ெச�க்கக்கூட என்னால் இய-
ல�ல்ைல. இப்ப�ப்பட்ட சூழ�ேல நான் எப்ப� பைகவைர அன்பு ெசய்ய மு�யும்? 
எப்ப� துன்புறுத்துேவாருக்காக ெச�க்க மு�யும்? எனும் �னா நம்�ல் எழலாம். 
இது �ச்சயமாக சாத்�யமான ஒன்று. ஏெனன்றால், இேயசு தம்�து ப�ைய சுமத்� 
�லுைவைய ப�சாகத் தந்த பைகவர்கைள ேந�த்தார். இக்கட்டான சூழ�ேலேய 
தன்ைம உத�ச்ெசன்ற �டர்கைள அவர் ெவறுக்காமல் அவர்கள் �து அன்பு கூர்ந்-
தார். அது ேபால மூன்று ஆ�களால் �லுைவ�ேல அவைரத் ெதாங்க �ட்டார்கள், 
அவ்வாறு ெசய்தவர்களுக்காக அந்த �லுைவ�ேல ெதாங்�க்ெகாண்ேட ' தந்ைதேய 
இவர்கள் ெசய்வது இன்னெதன்று ெத�யாமல் ெசய்�றார்கள். 

இவர்கைள மன்�யும்' என்று தன்ைன துன்புறுத்�ேயாருக்காக அந்த �லுைவ-
�ல் இருந்ந்து ெகாண்டு ெச�த்தார். நாமும் இைறவ�ன் �ள்ைளகளாக மாற 
ேவண்டும் என்றால் நம் பைகவருக்கும் அன்பு காட்ட ேவண்டும். நம்ைம துன்புறுத்து 
ேவாருக்காக நாம் ெச�க்க ேவண்டும். 

இைறவனின் பிள்ைளகளாக...

தவக்கால சிந்தைன

அருட் தந்ைத அருண்ெரக்ஸ்...

ஏ.எஸ்.எம்.ஜா�த்   
�லங்கா முஸ்�ம் ��யா ேபாரத்-

�ன் 25 ஆவது ேபராளர் மாநாடு ேநற்று  
மருதாைன அல் �தாயா பாடசாைல 
எம்.�.பகவு�ன்  ேகட்ேபார் கூடத்�ல் 
முஸ்�ம் ��யா ேபாரத்�ன் தைலவர் 
என்.எம்.அ�ன் தைலைம�ல் நைட-
ெபற்றது.

�கழ்�ல் �ரதம அ��யாக ஊடகத்-
துைற அைமச்சர் டளஸ் அலகப்ெபரும 
கலந்துெகாண்டார்.அத்ேதாடு �ரதம 
ேபச்சாளராக கலா�� எம்.�.ரஸ்�ன்  
கலந்து ெகாண்டார். �றப்பு அ��யாக 
இந்�ய ேலாக்சபா உறுப்�னர் நவாஸ் 
க�யும் கலந்து ெகாண்டார்.

இதன்ேபாது ��யா �ரக்� மற்றும் 
வருடாந்த  அ�க்ைக என்பன ஊடக 
அைமச்ச�டம் ��யா ேபாரத்�ன் 
தைலவர் என்.எம்.அ�ன் வழங்� 

ைவத்தார்.தைமயுைரைய தைலவர் 
என்.எம்.அ�ன் �கழ்த்�னார். �ரதம 
ேபச்சாளராக கலந்து �றப்�த்த 
கலா�� எம்.�.ரஸ்�ன் �ேசட 
உைர�கழ்த்�னார். �றப்ப��யாக 
கலந்து �றப்�த்த இந்�ய ேலாக்சபா 
உறுப்�னர் நவாஸ் க�யும் �ேஷட  
உைரயாற்�னார்.�கழ்�ல் கலந்து 
�றப்�த்த அ��கள் ெபான்னாைட-
ேபார்த்� �ைனவுச் �ன்னம் வழங்� 
ெகளர�க்கப்பட்டனர். பு�ய �ர்-
வாகக்குழு உறுப்�னர்கள் ெத�வும் 
இடம்ெபற்றது.ேபாரத்�ன் ெபாதுச் 
ெசயலாளர் சா�க் �ஹான் நன்�யுைர 
�கழ்த்�னார்.ேபாரத்�ன் பு�ய தைல-
வராக முதல் முதலாக இம்முைற 
�ேரஷ்ட ஊடக�யாலளர்  புர்ஹான்� 
இஸ்�கார் ெத�வு ெசய்யப்பட்டைம 
கு�ப்�டத்தக்கது.

�லங்கா முஸ்லிம் மீடியா 
ேபாரத்தின் ெவள்ளி விழா

பருத்�த்துைற �ேசட �ருபர்

இந்�ய அர�ன் ��யுத�யுடன், 
யாழ் இந்�யத் துைணக் தூதரகத்�ன் 
ஏற்பாட்�ல் Òெஜய்ப்பூர் ெசயற்ைக 
கால் ெபாருத்தும் முகாம்Ó யாழ். 
மாவட்டத்�ல் இன்று முதல் 30ம் 
�க� வைர, யாழ். மாவட்ட முகா-
ைமத்துவ �றன் அ��ருத்� ப�ற்� 
�ைலயத்�ல் நைடெபறவுள்ளது.

வலு�ழந்ேதாருக்கு ேசைவ 
ெசய்யும் பகவான் மகா �ரர் சஹயட 
ச�த்� (BHAGWAN MAHAVEER 
VIKLANG SAHAYATA SAMITI) 
ெதாண்டு �றுவனமும், யாழ். 
மாவட்ட அ��ருத்� ஒருங்�ைணப்பு 
குழு அலுவலகமும் இைணந்து இம்மு-
காைம நடாத்து�ன்றனர்.

இது ெதாடர்பான கலந்துைரயா-
டல் கடந்த ெபப்ரவ� மாதம் யாழ். 
மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்�னரும், 
பாராளுமன்ற குழுக்க�ன் �ர�த் 
த�சாளரும், யாழ். மாவட்ட ஒருங்�-
ைணப்புக் குழு�ன் தைலவருமான 

அங்கஜன் இராமநாதன், பகவான் 
மகா �ரர் சஹயட ச�த்� (Bhagwan 

Mahaveer Viklang Sahayata Samiti) 
ெதாண்டு �றுவனத்�ன் சர்வேதச �வ-
காரங்களுக்கான ப�ப்பாளர் ச�ஷ் � 
ேமத்தா ஆ�ேயாருக்�ைட�ல் நைட-
ெபற்�ருந்தது.

இ�ல், வடக்�ல் ேபா�னால் அங்-
கங்கைள இழந்த மற்றும் இதர கார-
ணங்களால் அங்கங்கைள இழந்த 
வறுைமப்பட்ட மக்கைள கருத்�ல்-
ெகாண்டு ெஜய்பூர் ெசயற்ைக கால் 
ெபாருத்தும் முகாைம யாழ். மாவட்-
டத்�ல் நடாத்துவது ெதாடர்�லும், 
யாழ் மாவட்டத்�ல் Jaipur Foot �று-
வனத்�ன் �ைளெயான்ைற �றுவுவது 
ெதாடர்பாகவும் கலந்துைரயாடப்-
பட்டது. அதன�ப்பைட�ல் முதற்-
கட்டமாக, ெஜய்பூர் ெசயற்ைக கால் 
ெபாருத்தும் முகாம் இன்று அரம்பமா-
�றது.

இம்முகா�ல் கலந்து ெகாள்ளும் 
பயனா�கள் தமது ப�வுகைள தத்த-
மது �ரேதச ெசயலகங்கள் ஊடாக 
ேமற்ெகாள்ள மு�யும்.

யாழ். மாவட்டத்தில் ெஜய்ப்பூர் 
ெசயற்ைக கால் ெபாருத்தும் முகாம்

அ�ல இலங்ைக �ரா�ய கைல ஒன்�யம் அண்ைம�ல் அ�சாவைள ��ப் குணவர்-
தன ைமதானத்�ல் நடத்�ய ��க்ெகட் �ரு�ழா�ல் ெவற்�ெபற்ற அ�க்கு சங்க� 
��ம்ஸ் �றுவனத்�ன் ப�ப்பாளர் துைரராசா சுேரஷ் ெவற்�க்�ண்ணத்ைத வழங்குவ-
ைதப் படத்�ல் காணலாம்.             (படம்: எம்.நஸார்)

ஜனா�ப�யுடன் கலந்துைரயா�ய ...  
இந்�ய �னவர்க�ன் �ரச்�ைனகள் ெதாடர்-

�ல் தாம் நடு�ைலயாக ெசயற்படுவதாகவும் 
அவர் ெத��த்தார்.   

கச்ச�வு பு�த அந்ேதா�யார் ஆலய �ரு�ழா-
�ல் கலந்து ெகாண்�ருந்த இலங்ைக, இந்�ய 
�னவர்களுக்�ைட�லான �ேநகபூர்வ ேபச்சு-
வார்த்ைதெயான்று அைமச்சர் டக்ளஸ் ேதவானந்-
தா�ன் தைலைம�ல் கச்ச��ல் நைடெபற்றது.   

இதன் ேபாேத அைமச்சர் இவ்வாறு ெத��த்-
தார்.   இங்கு கருத்து ெத��த்த இலங்ைக �ன-
வர்கள்,   

இந்�ய �னவர்கள் இழுைவப் படகு மூலமாக 
ேமற்ெகாள்ளும் நடவ�க்ைககைள முற்றாக 
�றுத்த ேவண்டும் என்றும் ேகட்டுக் ெகாண்ட-
னர்.   

அதற்கான கால அவகாசத்ைதப் தமக்கு வழங்-
குமாறு இந்�ய �னவர்கள் ேகா�ய ேபாதும் 
எந்த �தத்�லும் அதற்கான அவகாசம் வழங்க 
மு�யாெதன்றும் உடன�யாக இழுைவப்படகு 
மூலமான ெதா�ல் நடவ�க்ைககைள �றுத்த 
ேவண்டுெமன்றும் வ�யுறுத்�க் கூ�னர்.   

அவ்வாறு இழுைவப்படகு நடவ�க்ைககள் 
முற்றாக �றுத்தப்பட்டால் நாட்டுப் படகு மூலம் 
�ன் ��ப்பது ெதாடர்�ல் ப��லைன ெசய்யப்ப-
டுெமன்றும் இலங்ைக �னவர்கள் இதன்ேபாது 

வ�யுறுத்�க் கூ�னர்.   
இழுைவப்படகு மூலம் இலங்ைக கடற்பரப்-

�ல் ேமற்ெகாள்ளப்படும் அ�வுகள் ெதாடர்�ல் 
அவர்கள் இங்கு ெத�வுபடுத்�னர்.   

�னவர்களுக்�ைட�லான பல ேபச்சுவார்த்-
ைதகள் ெதாடர்ச்�யாக நைடெபற்று வந்துள்ள-
துடன் இ�வரும் ேபச்சுவார்த்ைத இராஜதந்�ர 
மட்டத்�ல் நடத்தப்பட ேவண்டும் என்பைத 
இரு தரப்புேம வ�யுறுத்�னர்.   

இந்�ய �னவர்கள் கருத்து ெத��க்ைக�ல்,..   
பரம்பைர பரம்பைரயாக தாம் இலங்ைக கடற்-

பரப்�ல் ெதா�ல் ெசய்து வருவதாகவும் உடன�-
யாக அைத �றுத்த மு�யாததால் அதற்கான கால 
அவகாசெமான்ைறப் ெபற்றுத்தருமாறு ேகட்டுக் 
ெகாண்டனர்.   

எவ்வாெற�னும் ேபச்சுவார்த்ைத�ன் இறு�-
�ல் கருத்து ெத��த்த அைமச்சர் டக்ளஸ் ேதவா-
னந்தா,   

இருதரப்பு �னவர்களுக்�ைட�ல் நடு�ைல-
யாக தான் ெசயல்படுவதாகவும் எ�ர்வரும் ேம 
மாதத்�ல் ேபச்சுவார்த்ைத ஒன்ைற ேமற்ெகாள்-
வதற்கான நடவ�க்ைககள் முன்ெனடுக்கப்படும் 
என்றும் ேமலும் ெத��த்தார்.   

ேமற்ப� இரு தரப்�னரும் த�ப்பட்ட ���-
லும் கருத்துக்கைள ப�ர்ந்து ெகாண்டனர். (ஸ) 

ெம�ேடாேபால் ேமயைர  கடத்�ய...
ெதாடர்ந்து தாக்குதைல நடத்� வரு�ன்றன.  
 உக்ைர�ன் �ல நகரங்கைள ர�ய பைடகள் 

தங்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் ெகாண்டு வந்து-
�ட்டன. அேதேபால் அந்நாட்�ன் முக்�ய 
அணு�ன் �ைலயங்களும் ர�யா வசம் உள்ளது. 
ஆனால் தைலநகர் �வ், 2ஆவது ெப�ய நகர-
மான கார்�வ் ஆ�யவற்ைற ர�ய பைடயால் 
இன்னும் ைகப்பற்ற மு�ய�ல்ைல.  

 ரஷ்ய பைடகளுக்கு எ�ராக உக்ைரன் 
இராணுவ �ரர்களும் கடுைமயாக ேபா�ட்டு 
வரு�றார்கள். இதனால் தைலநகர் �வ் �தான 
தாக்குதைல ரஷ்யா அ�கப்படுத்�யப�ேய 
இருக்�றது. ம�தா�மான அ�ப்பைட�ல் �வ் 
உள்�ட்ட 05 நகரங்க�ல் தற்கா�க ேபார் �றுத்-
தத்ைத ரஷ்யா அ��த்தாலும், அைதயும் �� 
தாக்குதல் நடத்� வருவதாக உக்ைரன் குற்றம்-
சாட்�யுள்ளது.  

 இதனால் உக்ைர�ல் ரஷ்யா�ன் தாக்குதல் 
இைட�டாமல் ெதாடர்ந்தப� இருப்பதாக 
ெத��க்கப்பட்டுள்ளது.  

 இந்�ைல�ல்,ெதாடர்ந்து ெதற்கு உக்ைர�ன் 
ெம�ேடாேபால் நைகைர ரஷ்ய பைட ஆக்�-
ர�த்துள்ளது. அங்கு, 10 ேபர் ெகாண்ட குழு 
ேமயர் இவான் ஃெபேடாேராைவ கடத்�ச் ெசன்-
றுள்ளது. ஆயுத ��ேயாகப் �ரச்�ைனையக் 
ைகயாளும்ேபாது ேமயர் ரஷ்யப் பைடகளுடன் 
ஒத்துைழக்க மறுத்து�ட்டதால் சுற்� வைளத்து 
கடத்�யதாக உக்ைரன் பாராளுமன்றம் ெத��த்-
துள்ளது.

 ேமலும், ேமயர் கடத்தைல ெஜெலன்ஸ்� 
��ேயா ப�வு ஒன்�ன் மூலம் உறு�ப்படுத்-
�னார். அ�ல், ெவ�ப்பைடயாக ரஷ்யப் 
பைடெயடுப்பாளர்க�ன் பல�னத்�ன் அ�கு-
�யாகும். ரஷ்யப் பைட அடுத்தகட்ட பயங்கர-
வாதத்�ற்கு நகர்ந்துள்ளனர்.  

 ெம�ேடாேபால் ேமயர் ��பட்டது ஒரு 
கு�ப்�ட்ட நபருக்கு எ�ரானது. ஒரு கு�ப்-
�ட்ட சமூகத்�ற்கு எ�ரானது. உக்ைரனுக்கு 
எ�ரானது மட்டுமல்ல. இது ஜனநாயகத்�ற்கு 
எ�ரான குற்றம் என்று அவர் கூ�னார். 

1,20,000 GAS ��ண்டர்கள்...
கடந்த �ல நாட்களாக ெகரவலப்�ட்-

�ய கடற்பரப்�ல் பல கப்பல்கள் நங்-
கூர�டப்பட்�ருந்தனபணம் ெசலுத்து-
வ�ல் ஏற்பட்ட �ரச்�ைன காரணமாக 
அைவ நங்கூர�டப்பட்�ருந்தன. 
எ�னும் பணம் ெசலுத்துவ�ல் �க்கல்-
கள் �ர்க்கப்பட்டவுடன் எ�வாயு இருப்-
புக்கைள இறக்கும் ப� ஆரம்�க்கப்-
படுெமன �ட்ேரா �றுவனத் தைலவர் 
உறு�ய�த்தார். 

அத்துடன் �சல் �வாரணத்ைத 
வழங்க நடவ�க்ைக எடுக்கா��ன் 
அல்லது பஸ் கட்டண அ�க�ப்ைப 
ேமற்ெகாள்ளா��ன், நாைள �ங்கட்-
�ழைம முதல் த�யார் பஸ் ேபாக்கு-
வரத்ைத �றுத்த ேவண்�ய �ைலைம 
ஏற்படுெமன பஸ் சங்கங்கள் ெத��க்-
�ன்றன.  

எ�ெபாருள் �ைல அ�க�க்கப்பட்-
டைத அடுத்ேத, இந்த �ைலைம ஏற்-
பட்டுள்ளது.  

 குறு�ய தூர பஸ் ேசைவகைள 
ேசைவ�ல் ஈடுபடுத்தும் பட்சத்�ல், 
நாெளான்றுக்கு 5,500 ரூபா நட்டம் 

ஏற்படுவதாக அைனத்து இலங்ைக 
த�யார் பஸ் உ�ைமயாளர்கள் சங்கத்-
�ன் �ரதம ெசயலாளர் அஞ்சன ��-
யஞ்�த் ெத��க்�ன்றார்.  

�சல் �ைல அ�க�க்கப்பட்டைத 
அடுத்து,ேநற்று 80 �தமான பஸ்கள் 
ேசைவ�ல் ஈடுபட�ல்ைலெயன 
ெத��த்த அவர் 20 �தமான பஸ்கேள 
ேசைவ�ல் ஈடுபட்டதாகவும் கு�ப்-
�ட்டார்.  

அத்துடன், இந்தப் �ரச்�ைனக்கு 
�ர்வு வழங்காத பட்சத்�ல் த�யார் 
பஸ் ேபாக்குவரத்து முடங்கும் 
�ைலைம ஏற்படுெமன அவர் கூ�யுள்-
ளார்.  

இேதேவைள, பஸ்களுக்கு பைழய 
�ைல�ல் எ�ெபாருள் வழங்கப்ப-
டும் பட்சத்�ல், ஏைனய எந்த ெபாருட்-
க�ன் �ைல அ�க�த்தாலும் பஸ் 
கட்டணத்ைத அ�க�க்க நடவ�க்ைக 
எடுக்கப்படாெதன த�யார் பஸ் உ�-
ைமயாளர்கள் சங்கத்�ன் தைலவர் 
ெகமுணு �ேஜரத்ன ெத��க்-
�ன்றார்.

பஸ் கட்டணம் 50 �தம்  அ�க�க்க...
 அத்�யாவ�ய ெபாருட்கள் �ைல 

அ�க�புக்கு அரசாங்கம் உடன� 
�ர்ைவ காணேவண்டுெமன அந்த சங்-
கங்கள் ேவண்டுேகாள் �டுத்துள்ளன.  

 �சல் �ைல அ�க�த்துள்ளதால் 
ஐ.ஓ.��ன் எ�ெபாருள் �ரப்பு �ைல-
யங்கைள தங்களால் பயன்படுத்த 
மு�யாத �ைல  ஏற்பட்டுள்ளதாக 

த�யார் பஸ் உ�ைமயாளர்கள் சங்கங்-
கள் ெத��த்துள்ளன. 

அேதேபான்று இலங்ைக ெபட்-
ேரா�ய கூட்டுத்தாபனமும் �சல் 
�ைலைய அ�க�த்துள்ளதால் பஸ் 
கட்டணங்கைள 50 �தம் அ�க�க்க 
ேவண்�ய �ைலேயற்பட்டுள்ளதாக 
சங்கங்கள் ெத��த்துள்ளன.

�பந்தைனகளுடன் 500 �ல். ெடாலர்...
ெபற்ேறா�ய ெபாருட்கைள இறக்-

கும� ெசய்வதற்காக கடந்த ெபப்ரவ� 
02 ஆம் �க� இலங்ைக அரசாங்கத்து-
டன் இந்�ய எக்�ம் வங்� 500 �ல்�-
யன் ெடாலர் கடனுத�க்கான ஒப்பந்-
தத்ைத ைகச்சாத்�ட்டது.  

அந்த ஒப்பந்தத்துக்கைமய இந்த 500 
�ல்�யன் ெடால�ல் 75 �தத்ைத இந்-
�யா�ட�ருந்து எண்ெணய் ெகாள்-
வனவு ெசய்வதற்கு பயன்படுத்த 

ேவண்டும் என்றும் , 25 �தத்ைத மூன்-
றாவது தரப்�ட�ருந்து எண்ெணய் 
ெகாள்வனவு ெசய்வதற்கு பயன்ப-
டுத்த மு�யெமன்றும் இந்�ய எக்�ம் 
வங்� �பந்தைன ��த்துள்ளது. 
அத்துடன் இந்த கடைன �ள ெசலுத்-
துவதற்கான கால அவகாசத்ைத 12 
மாதங்கைள �ட ��க்க மு�யாெதன-
வும் இந்�ய எக்�ம் வங்� ெத��த்-
துள்ளது. 

�னா�ல் �ண்டும் முழு ஊரடங்கு...   
ெதா�ற்சாைலகள் �ைறந்த சாங்சன் 

பகு� உள்ளது. இந்த நக�ல் சுமார் 90 
இலட்சம் மக்கள் வ�த்து வரு�ன்ற-
னர். இந்த நக�ல் தான் பு�ய ைவரஸ் 
மக்களுக்கு பர� வரு�றது.  

இைதயடுத்து, இந்த சாங்சன் நகர் 
முழுவதும் ஊரடங்கு �றப்�க்கப்பட்-

டுள்ளதாக ஏ.�. ெசய்� �றுவனம் 
ெத��த்துள்ளது.   �னா�ல் கண்டு�-
�க்கப்பட்டுள்ள ைவரஸ் எந்த மா��-
யானது, அதன் பரவும் ேவகம் என்ன, 
எப்ேபா�ருந்து ஊரடங்கு �றப்�க்கப்-
பட்டுள்ளது என்பது ெதாடர்பான �வ-
ரங்கள் ெவ�யாக�ல்ைல. 

வாக்காளர்கள் ெபாறுப்புள்ள...  
ேத�ய �கழ்வு ஜனா�ப� ேகாட்-

டாபய ராஜபக் ஷ மற்றும் �ரதமர் 
ம�ந்த ராஜபக் ஷ தைலைம�ல் (11) 
ெகாழும்�ல் நைடெபற்றது.  இ�ல் 
கலந்துெகாண்டு ேபசும்ேபாேத அவர் 
இவ்வாறு ெத��த்தார்.  அத்துடன் 
ேதர்தல் காலங்க�ல் ஆைணக்குழு 

அ�முகப்படுத்�ய அளவுேகால்கைள 
நைடமுைறப்படுத்துவதற்கு அரச 
ஊடகங்கள் மட்டுமன்� த�யார் 
மற்றும் சமூக ஊடகங்களும் ெசயற்பட 
ேவண்டும். இல்ைல என்றால், ஊட-
கங்கைள ஒழுங்குபடுத்த ேவண்டும் 
என்றும் அவர் சுட்�க்காட்�னார். 

அைனத்து மாணவர்கைளயும்...
அ�ப்பைட�ல் மாணவர்கைள 

பாடசாைலக்கு அைழக்க ேவண்டு-
ெமன்று கல்� அைமச்சு அ��த்�-
ருந்தது.  

எவ்வாறா�னும், நாைள 14ஆம் 
�க� முதல் அைனத்து மாணவர்க-
ைளயும் வழைம ேபான்று பாடசா-
ைலகளுக்கு அைழக்குமாறு கல்� 
அைமச்�ன் ெசயலாளர் ேபரா��யர் 

க�ல ெபேரரா பு�ய சுற்ற�க்ைக�ன் 
ஊடாக அ��த்துள்ளார்.   ெகா�ட் 
19 ெதாற்று காரணமாக பாடசாைல-
கைள நடத்�ச் ெசல்வ�ல் �க்கல் 
ஏற்பட்டால் வலயக் கல்�ப் ப�ப்-
பாள�ன் அனும�யுடன் ேமல�க 
நடவ�க்ைககைள எடுக்க சந்தர்ப்பம் 
உள்ளதாகவும் சுற்ற�க்ைக�ல் கு�ப்-
�டப்பட்டுள்ளது.

அரச மரக் கூட்டுத்தாபனம் 2021ஆம் 
ஆண்�ல் 6149 �ல்�யன் ரூபாைவ 
வருமானமாக ஈட்�யுள்ளதாக அரச 
மரக் கூட்டுத்தாபனெபாது முகாைம-
யாளர் ெத��த்துள்ளார்.

2020 ஆம் ஆண்ைட ஒப்�டும்-
ேபாது 2021 இல் வருவா�ல் 43% அ�-
க�த்துள்ளது. 2020 ஆம் ஆண்ைட 
�ட 2021 ஆம் ஆண்�ல் தளபாடங்-
கள் �ற்பைன 62% அ�க வருமான 
வளர்ச்�ைய எட்�யுள்ளது. ேமலும், 
�றுவனத்�ன் ெசலவுக் குைறப்பும் 
அரச மரக் கூட்டுத்தாபனத்�ற்கு 1496 
�ல்�யன் ரூபா இலாபத்ைத ஈட்�-
யுள்ளது.

இதன்ப�, கடந்த இரண்டு மாதங்க-
ளுக்கும் ேமலாக ெகாரானா ெதாற்று 
காரணமாக கல்� �றுவனம் மூடப்-
பட்டுள்ள �ைல�ல் அைமச்சர் 
முதல் களப்ப�யாளர்கள் வைர 
அைனவ�னதும் அர்ப்ப�ப்�னால் 
இந்த சாதைன சாத்�யமா�யுள்ளதாக 
ெபாது முகாைமயாளர் ேமலும் ெத�-
�த்தார்.

அரச மரக் கூட்டுத்தாபனம் 
கடந்த வருடத்தில் 
ரூ. 1496 மில். இலாபம்

ஹற்றன் �ேசட �ருபர்

�வெனா�பாதமைல யாத்�ைர 
ெசன்று �டு �ரும்�ெகாண்�ருக்கும் 
ேவைள�ல் நண்பர்கள் உடன் �ராடச் 
ெசன்ற இைளஞர் ஒருவர் ப�யான 
சம்பவம் ��கத்ேதைன பகு��ல் 
இடம்ெபற்றுள்ளதுஇச் சம்பவம் ��-
கத்ேதைன ெபா�ஸ் ��வுக்குட்பட்ட 
��கத்ேதைன நகருக்கு அரு�ல்  
உள்ள அம்பகமுவ ஆற்�ல் ேநற்று முன்-
�னம் மாைல 4.00 ம� அள�ல் சம்ப-
வம் இடம்ெபற்றுள்ளது.

சம்பவத்�ல் உ��ழந்தவர் ஆண-
மடுவ �ரேதசத்ைதச் ேசர்ந்த க�ந்து 
�சார வயது 22 என அைடயாளம் 
காணப்பட்டுள்ளார்.

இைளஞர் �ரா�க் ெகாண்�ருக்கும் 
ேபாது ��ல் இழுத்துச் ெசல்லப்பட்டு 
கற்குைக�ல் இறு�யதன் காரணமாக 
இந்த அனர்த்தம் இடம்ெபற்றுள்ளதாக 
ெபா�ஸார் ேமற்ெகாண்ட ஆரம்ப 
கட்ட �சாரைண�ல் ெத�யவந்துள்-
ளது. கு�த்த நப�ன் சடலத்�ைன 
ெக�ல்ேவத் ேதாட்ட மக்கள் மற்றும் 
ெபா�ஸார் இைணந்து �ட்டுள்ளனர்.

சடலம் �ேரத ப�ேசாதைனக்காக 
��கத்ேதைன ைவத்�யசாைல�ல் 
ைவக்கப்பட்டுள்ளது

சம்பவம் ெதாடர்பான ேமல�க 
�சாரைணகைள ��கத்ேதைன 
ெபா�ஸார் ேமற்ெகாண்டு வரு�ன்-
றனர்

சிவெனாளிபாதமைல யாத்திைர ெசன்ற 
இைளஞன் நீரில் மூழ்கி பலி

வலம்பு� க�தா வட்டத்�ன் 78 
ஆவது க�யரங்கம்   ெகாழும்பு பைழய 
நகர மண்டபத்�ல் 17 ஆம் �க� �யா-
ழக்�ழைம காைல 10 ம�க்கு உலக 
க�ைத �ன க�யரங்காக நைடெப-
றும்.

க�ஞர் கம்பைள ரா. ேசகர் க�ய-
ரங்�ற்கு தைலைம வ�ப்பார்.வகவ 

�ேரஷ்ட ஸ்தாபகர் கலாபூஷணம் 
சத்�ய எழுத்தாளர் எஸ். ஐ. நாகூர் க� 
முன்�ைல வ�க்�றார்.

ெதாடர்புகள் - என். நஜ்முல் 
ஹ�ைசன் (தைலவர்) - 0741438447இள-
ெநஞ்சன் முர்��ன் (ெசயலாளர்) 
-0777388149, ஈழகேணஷ் (ெபாருளா-
ளர்) - 0717563646

வலம்புரி கவிதா வட்டத்தின் 78ஆவது கவியரங்கம்

அநுராதபுரம் �னகரன் �ருபர்      

ஒரு வயது ம�க்கத்தக்க தனது குழந்-
ைதெயான்றுடன் தாய் ஒருவர் �ணற்-
�ல் கு�த்து தற்ெகாைல ெசய்வதற்கு 
முயற்�த்த�ல் குழந்ைத ப�தாபகர-
மான முைற�ல் உ��ழந்த சம்பவ-
ெமான்று வன்�யங்குளம் பகு��ல் 
இடம்ெபற்றுள்ளதாக அநுராதபுரம் 
ெபா�ஸார் ெத��த்தனர்.

இச்சம்பவம் ேநற்று முன்�னம் அநு-
ராதபுரம் ெபா�ஸ் ���லுள்ள வன்-
�யங்குளம் பகு��ல் இடம்ெபற்றுள்-
ளதாக �சாரைணகைள ேமற்ெகாண்டு 
வரும் ெபா�ஸார் ெத��த்தனர்.

சம்பவத்�ல் அநுராதபுரம் வன்�-

யங்குளம் பகு�ைய வ�ப்�டமாக 
ெகாண்ட ஒரு வயதும் மூன்று மாதமும் 
வயதான குழந்ைதெயான்ேற இவ்வாறு 
உ��ழந்துள்ளது என ெத�யவந்-
துள்ளது.

சம்பவத்�ல் படுகாயமைடந்த தாய் 
அநுராதபுரம் ேபாதனா ைவத்�ய 
சாைல�ல் ��ச்ைசக்காக அனும�க்-
கப்பட்டுள்ளார். உ��ழந்த குழந்ைத-
�ன் சடலம் அநுராதபுரம் ேபாதனா 
ைவத்�ய சாைல�ன் �ேரத அைற�ல் 
ைவக்கப்பட்டுள்ளது.சம்பவம் ெதாடர்-
பான ேமல�க �சாரைணகைள அநுரா-
தபுரம் ெபா�ஸார் ேமற்ெகாண்டு வரு-
�ன்றனர்.

கிணற்றில் விழுந்து குழந்ைத பலி 
தாய் உயிர் தப்பினார்
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“யு த்தம் முடிந்து விட்டது. இனிப் பிரச்சி-
னையிலனலை. வருவது நலலை காலைம்-
்தான்” என்று நம்பியவரகளின் 

கைவில மண் விழுந்துள்ளது.   
யுத்தம் முடிந்்த பிறகு “கைவுச் சுற்றுலைா”வில 

யுத்தம் ந்டந்்த பிரத்தசம் உள்ப்ட நாடு முழுவ்தற்-
கும் சுற்றுலைாச் சசன்றவரகளின் மகிழ்ச்சிக்கும் 
முடிவு வந்து விட்டது. 

இப்ச்பாழுது அடுப்ன்ப மூட்ட முடியா்த அ்ள -
வுக்கு நாடடிலும் வீடடிலும் நினலைனம வந்துள -
்ளது. 

ஒவசவாரு நாளும் சகட்ட தசதிகத்ள கின்டக் -
கும் காலைமாகி விட்ட்தா? என்று எண்ணும் அ்ள -
வுக்கு திைமும் ச்பாருடகளின் வினலை ஏறிக் 
சகாண்டிருக்கிறது. வினலைதயற்ற அறிவிப்பு 
வருவ்தற்கு முன்பு ச்பாருடகள ்தனலைமனறவாகி 
விடுகின்றை. எலலைாதம ்பதுக்கப்்படுகிறது. ்பதுக்-
கனலைக் கடடுப்்படுததுவ்தற்கு வழியிலனலை. ்பதுக் -
குவ்தன் தநாக்கதம சசயற்னகத ்தடடுப்்பாடன்ட 
உருவாக்கி, டிமாண்ன்ட அதிகரிப்்பது. இ்தன் 
மூலைம் ஒரு சிறிய ்தரப்பு ச்பரும் லைா்பம் சம்்பாதிக் -
கிறது. இந்்தப் ்பதுக்கல மாஃபியாக்களின் னகக-
ளிதலைதய இன்று அனைவருன்டய வாழ்க்னகயும் 
தீரமானிக்கப்்படும் நினலை உருவாகியுள்ளது. 

இந்்த மாதிரியாை சூழலில அரசாஙகதம மக் -
கன்ளப் ்பாதுகாக்கும் ந்டவடிக்னகயில, ச்பாறுப் -
பில, க்டனமயில, வழிமுனறனயக் காண்்பதில 
இருக்க தவண்டும். 

ஆைால, அரசாஙகதமா என்ை சசயவச்தன்று 
ச்தரியா்த நினலையிதலைதய உள்ளது. 

இன்தச் சரியாகச் சசான்ைால, ஏறக்குனறய 
அரசாஙகம் கடடுப்்பாடன்ட இழந்து வருகிறது 
எைலைாம். இன்த நிரூபிக்கின்ற வி்தமாகதவ நிதி 
அனமச்சர உள்ப்ட அரசாஙகத ்தரப்பில உள்ள 
அத்தனை பிர்தானிகளின் த்பச்சும் உள்ளது. 

உ்தாரணமாக, “நாடடில ஏற்்படடுள்ள ச்பாரு -
்ளா்தார சநருக்கடி நினலைனம எப்த்பாது தீரும்? 
என்்ப்தற்கு இப்ச்பாழுது ்பதிலைளிக்க முடியாது. 
ஆைால, அரசாஙகம் தீரவு காணும் முயற்சி -
யில ஈடு்படடுள்ளது” என்று கூறியிருக்கிறார நிதி 
அனமச்சர ்பஸில ராஜ்பக்்ஸ. 

ஆைால, இந்்தப் ச்பாரு்ளா்தார சநருக்கடி 
எப்்படி ஏற்்பட்டது? இன்தத தீரப்்ப்தற்காை உண்-
னமயாை, சரியாை வழிமுனறகள என்ை? 
இப்ச்பாழுதுள்ள உண்னமயாை நினலைனம 
என்ை என்்பன்தக் குறிதச்தலலைாம் அரசாஙக மட -
்டததிலும் சரி, அரசுக்கு சவளிதய எதிரகடசிகள, 
அரசியல ்தனலைவரகள ச்தா்டக்கம் நாடடிலும் 
நாடடிற்கு சவளியிலும் உள்ள ச்பாருளியல நிபு-
ணரகள வனரயில யாருதம ்தயாரிலனலை என்தற 
ச்தரிகிறது.

்பதிலைாக எலலைாத ்தரப்பிைரும் அதிரச்சியில 
உனறந்து த்பாயிருக்கிறாரகள. கவிஞர முருனக -
யனுன்டய கவின்த ஒன்றில சசாலலைப்்படடுள்ள -
ன்தப்த்பாலை “வாயன்டததுப் த்பாச்சுது நண்்பா, 
வரா்தாம் ஒரு சசாலலும்.” என்ற நினலையில்தான் 
எலதலைாரும் உள்ளைர. 

விலைக்காக, அண்னமயில முன்ைாள பிர்தமர 
ரணில விக்கிரமசிஙக மடடுதம இந்்த நினலைனம-
னயக் குறிதது ஓர்ளவுக்குப் த்பசியிருக்கிறார. 
உலைக்ளாவிய ரீதியில ஏற்்படடு வரும் ச்பாரு -
்ளா்தார வ்ளரச்சிப் த்பாக்னக னமயப்்படுததிப் 
த்பசியுள்ள ரணில விக்கிரமசிஙக, ஆசியப் 
ச்பாரு்ள்தாரததின் இன்னறய – எதிரகாலை நினலை -

னமனயக் குறிதது ச்தளிவூடடுகிறார. இதில 
இலைஙனக தமற்சகாள்ளக் கூடிய அவ்தாைஙக-
ன்ளச் சுடடுகிறார. 

ரணிலின் ்பாரனவக்கு மறு்பாரனவனய தவறு 
யாரும் முன்னவக்கக் கூடும். ஆைால,  அடிப் -
்பன்டயில ஒன்று மடடும் உண்னம, ரணில 
இன்னறய நினலைனமனயக் குறிதது ஆழமா -

கச் சிந்திக்கிறார. ்தற்த்பான்தய நினலைனமயக் 
குறித்த புரி்தல அவருக்குண்டு. 

இத்ததவன்ள இன்னறய ச்பாரு்ளா்தார சநருக் -
கடி உள்ப்ட இைப்பிரச்சினை அ்தன் வின்ளவாக 
நீண்டு சகாண்டிருக்கும் அரசியல சநருக்கடி 
த்பான்றவற்றில ரணில விக்கிரமசிஙகவுக்குப் 
ச்பாறுப்புண்டு. ்தவறுகளில அவருன்டய ்பாததி -
ரமும் முக்கியமாைது. 

ஆைால இன்று இந்்தப் பிரச்சினைக்குத 
தீரவு காண தவண்டும் என்று அவர சிந்திக்கி -
றார. இன்தப்த்பாலை க்டந்்த ஆண்டு சகாதராைா 
சநருக்கடி தீவிரமாகியிருந்்த த்பாதும் “இது ஒரு 
த்தசிய சநருக்கடி. இ்தற்கு அரசியல தவறு்பாடு, 
கடசி தவறு்பாடுகளுக்கு அப்்பால அனைவரும் 
ஒருஙகினணந்து தீரவு காண தவண்டும்” என்று 
கூறியிருந்்தார. 

ஏறக்குனறய இப்ச்பாழுதும் அப்்படியாை 
ஒரு மைநினலையிலும் கருததிலும்்தான் ரணில 
உள்ளார. 

ஏற்்படடிருக்கும் இந்்தப் ச்பாரு்ளா்தார சநருக் -
கடிக்கு வினரவாகத தீரனவக் காணவிலனலை 
என்றால அது நாடன்ட மிகக் கீதழ சகாண்டு 
த்பாய விடடு விடும். இன்ததய அவர தகாடி காட -
டுகிறார. ஆைால, இந்்தச் சமிக்னஞ எவவாறு 
புரிந்து சகாள்ளப்்ப்டப் த்பாகிறது என்்பது 
தகளவிதய. 

ஆைால, ஒரு உண்னமனய அரசாஙகமும் மக்-

களும் புரிந்து சகாள்ள தவண்டும். குறிப்்பாகச் 
சிஙக்ள மக்கள புரிந்து சகாளவது அவசியம். 

உளநாடடுப் த்பாரில புலிகன்ளயும் ்தமிழரக -
ன்ளயும் சவற்றி சகாண்்ட அரசாஙகம் ச்பாரு -
்ளா்தார சநருக்கடியில அந்நியச் சக்திகளி்டம் 
த்தாற்றுச் சரணன்டந்து ்பலியாகி விடும். 

இப்ச்பாழுது அவவாறாைச்தாரு நினலைதய 
காணப்்படுகிறது. 

ஆைாலும் இந்்த 
ஆ்பத்தாை நினலைனயக் 
குறிதது எவரி்டததிலும் 
சரியாை ்பாரனவகள, 
தயாசனைகள, விமரச-
ைஙகள சவளிப்்படுவ-
ன்தக் காண முடியாதுள-
்ளது. 

இதில தவடிக்னக என் -
ைசவன்றால, த்தசிய 
்பந்த்தா்பஸ்தில ்பலைரும் 
கவைம் சசலுததுகின்ற 
அ்ளவுக்கு த்தசியப் 
ச்பாரு்ளா்தா ரததில , 
த்தசியப் ச்பாரு்ளா்தாரக் 
சகாளனகயில கவைம் 

சசலுததுவதிலனலை. 
இ்தன் வின்ளதவ இன்னற நினலை. இ்தற்கு ஒரு 

எளிய உண்னமனய – உ்தாரணதன்த இஙதக 
கூறலைாம்.

நாடடில ஏற்்படடுள்ள ச்பாரு்ளா்தார சநருக்கடி -
னயப் ்பற்றிப் த்பசிக் சகாண்டிருந்்த த்பாது ஒரு 
நண்்பர சசான்ைார, “கிளிசநாச்சியில இரண்த்ட 
இரண்டு ச்தாழிற்சானலைகள (ஆன்ட உற்்பததி 
நினலையஙகள) மடடுதம உண்டு. ஆைால, 25 
்பன்டமுகாம்கள உள்ளை. 

உண்னமயில இரண்டு ்பன்ட முகாம்களும் 
(அது கூ்டத த்தனவயா என்று ்பாரக்க தவண்டும்) 
25 க்கு தமற்்பட்ட ச்தாழிற்சானலைகளுமலலைவா 
இருக்க தவண்டும். அப்ச்பாழுது்தாதை, ச்பாரு-
்ளா்தார வ்ளரச்சி ஏற்்படும். இப்பிடி எலலைா 
இ்டஙகளிலும் மாற்றதன்தக் குறிததுச் சிந்திக்க 
தவணும்” எை.

“யாருக்சகலலைாதமா வி்ளஙகுகிற விசயங-
கள, வி்ளஙக தவண்டியவரகளுக்கு வி்ளஙகுதில -
னலைதய!” என்று சசாலலிக் கவனலைப்்படுகிறார 
இன்சைாரு நண்்பர. 

உண்னம இது்தான். நம்முன்டய நாடடின் 
த்தசிய உற்்பததில க்டந்்த 50 ஆண்டுக்ளாக ஒரு 
ச்தாகுதி இன்ளய ்தனலைமுனறயிைர ்பஙகளிக்க -
விலனலை. 

நாடடில ஏற்்பட்ட அரசியல சநருக்கடிகளின் 
காரணமாக ்பன்டகளிலும் அரசுக்கு எதிராை 

த்பாராட்டஙகளிலும் ஈடு்பட்ட்தன் வின்ளவாக 
இந்்தப் ்பஙகளிக்கா நினலை ஏற்்பட்டது. 

யுத்தம் முடிந்்த க்டந்்த ்பதது ஆண்டுகளில 
ஓர்ளவுக்கு த்தசிய உற்்பததியின் வ்ளரச்சினயக் 
குறிததும் த்தசியப் ச்பாரு்ளா்தா விருததினயக் 
குறிததும் சிந்திததிருக்க தவண்டும். 

ஆைால, அப்்படிச் சிந்திக்கவிலனலை. 
்பதிலைாக ்பாதுகாப்புக்காை நிதி ஒதுக்கீடன்ட 

அதிக்ளவில சசயவதிலும் இைமுரண்்பாடன்டக் 
கூரனமப்்படுததுவதிலுதம அனைததுத ்தரப்பிை -
ரும் ஈடு்பட்டைர. நாடன்டக் க்டன் ்படடு நிரவாக 
்பரி்பாலைைம் சசய்தைர. 

இன்ைமும் அப்்படியாை ஒரு நினலைதய – 
சூழதலை காணப்்படுகிறது. 

இன்டயில சுற்றுலைாததுனறனய தமம்்படுததுவ -
திதலைதய ச்பரிய கவைம் எடுக்கப்்பட்டது. 

நாடடில த்பார ஓயவுக்கு வந்்த பின்  கின்டத்த 
அனமதிச் சூழலில சுற்றுலைாததுனறக்காை சாததி-
யஙகள அதிகமாக உண்ச்டை சிலை ச்பாரு்ளா்தார 
நிபுணரகள வழிகாடடிைர.

ஆைால, சுற்றுலைாததுனற என்்பது ஏறக்கு -
னறய ஒரு சூன்தப் த்பான்றத்த.

எந்்த தநரததில தினச மாறும் என்று சசாலலை 
முடியா்தது.

அது ஒரு அனலைனயப் த்பான்றது. 
எந்்தப் ்பக்கமாகக் காற்று வீசுகிறத்தா அந்்தப் 

்பக்கமாக அனலைகள உயரும். அன்தப்த்பாலை 
இன்சைாரு நாடடில புதிய அம்சஙகள, கவரச்சித 
்தன்னமகள, புதிய நன்னமகள உண்ச்டை சுற்று -
லைாப் ்பயணிக்ளால உணரப்்படுமாைால அவர-
கள அந்்தத தினசதநாக்கிதய ்பயணிப்்பர. அனலை 
மாறி அந்்தப் ்பக்கமாகதவ வீசும். 

இ்தைால்தான் சுற்றுலைாவு்டன் த்தசிய உற்்பத-
தித துனறயிலும் 60 வீ்தமாை கவைதன்தச் 
சசலுததுஙகள என்று தகாரப்்பட்டது. 

த்தசிய உற்்பததிக்காை மு்தலீடுகன்ள – மு்த-
லீட்டா்ளரகன்ள ஊக்குவிக்க தவண்டும் என்ற 
நியாயஙகளும் முன்னவக்கப்்பட்டை. 

இனவ ்பற்றிய உனரயா்டல ந்டந்்ததுண்டு. 
மறுப்்ப்தற்கிலனலை. அரசாஙகமும் ச்பாது 
அனழப்ன்ப விடுததுக் சகாண்டிருந்்ததுண்டு. 
ஆைால, அ்தற்கப்்பால இன்தக் கரிசனைப்்படுததி 
உரிய சசயல வடிவம் சகாடுததிருக்க தவண்டும். 

அப்்படிச் சசயதிருந்்தால இன்று த்தசிய உற் -
்பததிகளிலும் வ்ளரச்சி ஏற்்படடிருக்கும். வ்ளப்்ப -
யன்்பாடுகளும் ந்டந்திருக்கும். அதில ஒன்றாை 
மனி்த வ்ளமும் உரிய முனறயில ்பயன்்படுத -

்தப்்படடிருக்கும். இ்தன் மூலைம் தவனலை வாயப்-
பின்னம குறித்த சநருக்கடியும் தீரந்திருக்கும். 

இன்தச் சசயயத ்தவறியது ்தப்பு.
இது ஒரு புறமிருக்க சுற்றுலைாததுனற எதிர-

்பாரத்தன்த வி்ட தமாசமாை அடினய வாஙகியது 
சகாதராைாவிைால.   

சகாவிட 19 உண்்டாக்கிய உலைக்ளாவிய மு்டக் -
கமும் இலைஙனகயில நிகழ்ந்்த அசா்தாரணச் 
சூழலும் இந்்தததுனறனய ்படுக்னகயில ்தளளி -
யது. 

ஆகதவ எதிர்பாரக்கா்த அ்ளவுக்குப் ச்பாரு்ளா -
்தார மு்டக்கம் ஏற்்பட்டது. 

கூ்டதவ, இலைஙனகயில அரசியல தீரவு காணப்-
்படடு அனமதி எட்டப்்ப்ட தவண்டும் என்ற சரவ -
த்தச விருப்்பதன்த இலைஙனக நினறதவற்றத ்தவ -
றியது இன்சைாரு காரணம். 

இ்தைால ்பலை நாடுகள இலைஙனக ஒரு சசாற் -
தக்ளா்த நாடு என்ற எண்ணததுக்கு வந்்தை. 
சா்தாரணமாகதவ சசாலவழி தகடடு ந்டக்கின்ற 
பிளன்ளக்தகா நண்்பரகளுக்தகா, அனமப்புக-
ளுக்தகா்தான் உ்தவியும் ஆ்தரவும் கின்டக்கும். 
அ்தாவது ஒரு நற்த்பர, நன் மதிப்பின் அடிப்்பன்ட -
யில்தான் ஆ்தரதவா உ்தவிதயா வழஙகப்்படுவ-
துண்டு. 

அன்த இழந்்தால  ஆ்தரவும் உ்தவியும் கின்டக்-
காது என்்பது உலைக நன்டமுனற. 

த்பாரின் முடிவுக்குப் பின்ைர சரவத்தசம் எதிர-
்பாரத்ததும்  ்பரிந்துனரத்ததும் நலலிணக்கம், 
்பனக மறப்பு, அனமதிததீரவு, மக்களுன்டய சுபீட -
சமாை எதிரகாலைம் த்பான்றனவதய. 

இன்தச் சசயயதவ இலனலை. ்பதிலைாக இன்தச் 
சசயவன்தப் த்பாலை ்பாவனை சசயயப்்பட்டது. 
்பதிலைாக இைமுரண்்பாடு முன்ைனர வி்டக் கூர -
னமப்்படுத்தப்்பட்டது. 

இதில அனைவருக்கும் ச்பாறுப்புண்டு. 
இது ஒரு மூ்டத்தைம் என்்பது கூ்டப் ்பலை-

ருக்கு வி்ளஙகவிலனலை. க்டந்்த காலைததிலிருந்து 
என்தயும் ்படிததுக் சகாள்ளா்த – வாழ்விலிருந் -
தும் வரலைாற்றிலிருந்தும் கற்றுக்சகாள்ளா்த 
மந்ன்தக் கூட்டமாக இலைஙனகயரக்ளாகிய நாம் 
இருந்திருக்கிதறாம். 

மீண்டும் இரததிததிலும் க்டனிலும் கண்ணீரி -
லும் வாழ்க்னகனய ந்டததுவ்தற்காக கஙகணம் 
கடடிக் சகாண்டிருந்த்தாம். 

இந்்தக் கூடடுத  ்தவறுக்குக் கின்டத்த கூடடுத 
்தண்்டனைதய இதுவாகும்.

இ்தற்கு இன்று உண்னமயில அவசியமாகத 
த்தனவப்்படுவது மாற்று சிந்்தனை ஒன்தற. 
அது்தான் சரியாை வழினயத திறக்கக் கூடியது. 

அது மாற்று வழியாகும். அன்தச் சசயயக் கூடி-
யவரகள மாற்றா்ளரகத்ள!

வரலாற்றிலிருந்தும் கற்றுக்காள்ாத 
மந்்தக கூட்டமாக இலங்கயரகள

கருணாகரன்...?
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இலஙமகை பற்றிய கைலந்துமையா-
டலகைளில கைலந்து ககைாண்டிருந்்த 45 
நாடுகைளில, 31 நாடுகைள் இலஙமகை 
அைசாஙகைத்தின் நிமலபபாடமட 
நநைடியாகை ஏற்றுக் ககைாண்டிருபப -
்தாகை அவர் குறிபபிடடார். மனி்த 
உரிமம விடயம் மற்றும் நலலிணக்கை 
கசயற்பாடு உள்ளிடடவற்றில அை -
சாஙகைம் நமற்ககைாண்டுள்்ள நடவடிக் -
மகைகைளின் முன்நனேற்்றம் குறித்து சர்-
வந்தசத்துக்கு முன்மவத்்த வி்ளக்கைம் 
மற்றும் இலஙமகை அைசாஙகைத்தின் 
நிமலபபாடு க்தளிவாகை எடுத்துக் 
கூ்றபபடடது. இ்தமனே கபரும்பா-
லானேவர்கைள் அஙகீகைரித்திருபப்தாகை 
அமமச்சர் நபைாசிரியர் பீரிஸ் குறிப -
பிடடார்.

சடடச் சீர்திருத்்தஙகைள் உடபட 
ந்தசிய கசயன்மும்றகைளின் மூலம் 
நலலிணக்கைம் மற்றும் மனி்த உரி-

மமகைம்ள நமம்படுத்துவ-
தில இலஙமகையின் அர்பப-
ணிபபு மற்றும் ககைாவிட-19 
க்தாடர்பானே சவாலகைம்ளப 
கபாருடபடுத்்தாமல இந்்த 

விடயத்தில இலஙமகை 
அமடந்து ககைாண்டுள்்ள 
முன்நனேற்்றம் ஆகிய-

வற்ம்ற உலகை்ளாவிய அைசு-
கைள் பாைாடடியுள்்ளனே.

்தன்னோர்வ ந்தசிய 
கசயலமும்றகைம்ள 
ஆ்தரிபப்தன் முக்-
கி ய த் து வ த் ம ்த 

சு ட டி க் கை ா ட டி ய 
மனி்த உரிமம-

கைள் நபைமவ 
ம ற் று ம் 

ச ர் வ -

ந்தச சமூகைம் பாைபடசமற்்ற ்தன்மம, 
ந்தர்ந்க்தடுக்கைா்த ்தன்மம 
மற்றும் அைசியலமயமாக்-
கைாமம நபான்்ற அடிபபமடக் 
ககைாள்மகைகைம்ள நிமலநிறுத்-
தியிருபப்தாகை கவளிவிவகைாை 
அமமச்சு சுடடிக்கைாடடுகி்றது.

ஐ.நா மனி்த உரிமமகைள் 
நபைமவயில கிமடத்திருக்கும் 
இந்்த கவற்றிக்கு அமனேத்துத் 
்தைபபினேரும் ஒன்றிமணந்து 
கசயற்படடமமநய கைாைணம் 
என்று அமமச்சர் பீரிஸ் க்தரி-
வித்்தார். குறிபபாகை ்தன்னுடன் 
கசன்்ற இலஙமகைப பிைதிநி -
திகைள், கெனீவாவில உள்்ள 
இலஙமகைக்கைானே வதிவிடப 
பிைதிநிதி மற்றும் ஏமனேய 
நாடுகைளில உள்்ள இலஙமகை 
இைாெ்தந்திைகைள் எனே அமனேவ-

ரும் ஒன்றிமணந்்த நிமலபபாடடில 
கசயற்படடமமயால சர்வந்தச அைங -
கில எமது நாடடுக்கைானே ஆ்தைமவப 
கப்ற முடிந்்தது எனே அமமச்சர் குறிப -
பிடடார்.

ஐ.நா மனி்த உரிமமகைள் ஆமண-
யா்ளர் நாயகைத்தின் இலஙமகை 
குறித்்த அறிக்மகை மீ்தானே ஊடாடும் 
கைலந்துமையாடல கைடந்்த நான்கைாம் 
திகைதி நமடகபற்்றது. 46/1 தீர்மா-
னேத்ம்த இலஙமகை நிைாகைரிக்கின்்ற 
நபாதும் மனி்த உரிமமகைள் குறித்்த 
சர்வந்தச பணிபகபாறுபபுக்கைம்ளத் 
்தன்னோர்வத்துடன் நிம்றநவற்றுவ-
்தற்கு சர்வந்தசத்துடன் க்தாடர்ந்தும் 
கசயற்படடு வருவ்தாகை இஙகு உமை -
யாற்றிய அமமச்சர் பீரிஸ் சுடடிக் 
கைாடடியிருந்்தார்.

மனி்த உரிமமகைள் ஆமணயா்ளர் 
மிச்நசல முன்மவத்்த அறிக்மகையா-
னேது பலவீனேஙகைம்ளக் ககைாண்ட்தாகை 
அமமந்துள்்ளது எனேக் குறிபபிட -
டிருந்்த நபைாசிரியர் பீரிஸ், அ்தன் 
ஊடுருவும் ்தன்மம சகிக்கை முடியா -
்தது எனேச் சுடடிக் கைாடடியிருந்்தார். 
ஆமணயா்ளரினோல பயன்படுத்்தப-
படும் ்தைநிமலகைளின் சீைானே ்தன்மம 
மற்றும் நிமலத்்தன்மம ஆகியமவ 
ஐக்கிய நாடுகைளின் சநகைா்தைத்துவத்-
தின் அமனேத்து உறுபபினேர்கைளின் 
இம்றயாண்மம சமத்துவம் க்தாடர்-
பானே அத்தியாவசியக் ககைாள்மகையு-
டன் இறுதியானே இணக்கைமும் இந்்த 
அறிக்மகையில உள்்ள பல பகுதிகைளில 
கும்றகைண்டுபிடிக்கும் ்தன்மமயில 
அத்துமீ்றபபடடுள்்ளனே என்றும் 
அவர் க்தரிவித்்தார்.

அந்தநநைம், ஆ்தாைமற்்ற குற் -

்றச்சாடடுகைள் மற்றும் உண்மம-
யாகை நடந்்தவற்றின் சிக்கைலானே 
்தன்மமமய உணைாமல, நமகல-
ழுந்்தவாரியானே முடிவுகைள் பல இந்்த 
அறிக்மகையில இடம்கபற்றிருப-
பது வருத்்தத்துக்கு உரியது எனேவும் 
இலஙமகை, ஐ.நா மனி்த உரிமமகைள் 
நபைமவக்கு வி்ளக்கிக் கூறியுள்்ளது.

இலஙமகை ்தனேது நிமலபபாட-
மடத் க்தளிவாகைக் கூறியிருந்்த 
நிமலயில சவுதி அநைபியா, சீனோ, 
மாமலதீவு, ெபபான், ஈைான், பஙகை-
்ளாந்தஷ், மாமலதீவு பிலிபமபன்ஸ் 
உள்ளிடட 31 நாடுகைள் இலஙமகைக்கு 
ஆ்தைவாகைத் ்தமது கைருத்துக்கைம்ள 
முன்மவத்துள்்ளனே. கைடந்்த கைால 
அமர்வுகைளிலும் ஒரு சில நமமலத்-
ந்தய நாடுகைள் இலஙமகைக்கு எதிைா-
கைக் கைடுமமயானே நிமலபபாடமட 
எடுத்திருந்்தாலும் இலஙமகையின் 
நடபு நாடுகைள் கைைம் ககைாடுத்திருந் -
்தனே. இவவா்றானே பின்னேணியில 
ைஷ்யாவுக்கும் உக்மைனுக்கும் 
இமடயிலானே நமா்தலகைள் மனி்த 
உரிமமகைள் நபைமவயில விநசட 
கைவனேம் கசலுத்்தபபடும் விடயமாகை 
இருக்கின்்ற நிமலயில, இலஙமகை -
யின் விவகைாைமும் ஓை்ளவுக்கு அை-
சுக்கு சா்தகைமாகை அமமந்துள்்ளது 
என்பந்த உண்மமயாகும்.

நமமலத்ந்தய நாடுகைள் ்தமக்கு 
சா்தகைமானே ஆடசியா-

்ளர்கைள் அமமயா்த நாடுகைளில 
எபகபாழுதும் கநருக்கைடிகை-
ம்ளக் ககைாடுபபம்த வழக்கைமா-
கைக் ககைாண்டுள்்ளனே. இந்்த வரி -
மசயிநலநய இலஙமகை மீ்தானே 
அழுத்்தத்ம்தயும் பார்க்கை 
முடியும். கைடந்்த நலலாடசி 
அைசாஙகைத்தின் கைாலத்தில 
இலஙமகை மீது சர்வந்தசத்தின் 

நிமலபபாடடிலும், ்தற்நபாம்தய 
நிமலநாடடிலும் வித்தியாசம் இருப-
பம்தக் கைாண முடியும்.

இது இவவி்தமிருக்கை, உயிர்த்்த 
ஞாயிறு ்தாக்கு்தல விசாைமணகைள் 
குறித்்த அதிருபதி க்தாடர்பில கைர்-
தினோல கமலகைம் ைஞ்சித் 
ஆண்டமகை ஐ.நா மனி்த 
உரிமமகைள் ஆமண-
யா்ளரிடம் வி்ளக்-
கிக் கூறியுள்்ளார். 
உயிர்த்்த ஞாயிறு ்தாக்-
கு்தலகைள் அடிபபமட-
வா்தக் குழுவினோல 
நமற்ககைாள்்ளபபடட 
்தாக்கு்தல எனே ஆைம்-
பத்தில கைருதிய நபாதும், 
இ த் ்த ா க் கு ்த ல கை -
ளின் பின்-
னே ணி யி ல 
அ ை சி ய ல 
ரீ தி ய ா னே 
தி ட ட ம் 
இருப -

பது ்தற்கபாழுது புலபபடடுள்்ளது 
எனே அவர் கூறியுள்்ளார். விசாைமண 
நடவடிக்மகைகைள் திருபதி ்தரும் 
வமகையில இலமலகயன்று அவர் 
சுடடிக்கைாடடியுள்்ளார்.

இந்தநவம்ள, நீ்தமன்்றத்ம்த 
அவமதித்்த குற்்றத்துக்கைாகை கைடூழி-
யற் சிம்றத்்தண்டமனே விதிக்கைப-
படடுள்்ள முன்னோள் பாைாளுமன்்ற 

உறுபபினேர் ைஞ்சன் ைாமநாயக்கைமவ 
விடு்தமல கசயவ்தற்கு ஐக்கிய 
மக்கைள் சக்தி கைடுமமயானே முயற் -
சிகைம்ள நமற்ககைாண்டுள்்ளது. 
ெனோதிபதியின் கபாதுமன்னிபபு 
வழஙகைபபட நவண்டும் என்்ற 

நகைாரிக்மகைகைள் முன்மவக்கைப -
படடு வரும் நிமலயில, 

ைஞ்சன் ைாமநாயக்கைவுக்கு 
அநீதி இமழக்கைபபடடிருப-
ப்தாகை ஐ.நா மனி்த உரிமம -
கைள் நபைமவயிலும் குைல 
ககைாடுக்கைபபடடுள்்ளது. 
ஐக்கிய மக்கைள் சக்தியின் 
பாைாளுமன்்ற உறுபபி-

னேர்கை்ளானே ஹரீன் கபர்-
னே ாந் து 

மற்றும் மனுஷ நாணயக்கைாை 
ஆகிநயார் கெனீவா கசன்று 
இ்தற்கைாகைக் குைல ககைாடுத்து வரு-
கின்்றனேர். ஐ.நா மனி்த உரிமம-
கைள் நபைமவக் கூடடத் க்தாடரில 
ஹரீன் கபர்னோந்து ்தனேது கைருத் -
துக்கைம்ள முன்மவத்திருந்்தார். 
ைாமநாயக்கைவுக்கு அநீதி இமழக்-
கைபபடடுள்்ள்தாகை அவர் குைல 
எழுபபியிருந்்தார்.

ஐ.நா மனி்த உரிமமகைள் நபை-
மவயில இலஙமகை விவகைாைம் 
க்தாடர்பில கைவனேம் கசலுத்்தப -
படடுள்்ள நிமலயில, நபைாயர் 
மலகைம் ைஞ்சித் ஆண்டமகை 

மற்றும் பாைாளுமன்்ற உறுபபினேர்கைள் 
ஹரீன், நாணயக்கைாை ஆகிநயாரின் 
கெனீவா சந்திபபுக்கைள் இலஙமகை 
க்தாடர்பானே சர்வந்தசத்தின் பார்மவ-
யில ்தாக்கைத்ம்தச் கசலுத்துவ்தற்கைானே 
வாயபபுக்கைளும் கைாணபபடுகின்்றனே.

உக்மைன்_ைஷ்யா இமடநய நபார் இன்னும் 
நீடித்து வருகி்றது. இரு ்தைபபிலும் நூற்றுக்கை-
ணக்கைானே உயிர்கைள் பலியாகியிருக்கின்்றனே. 
இந்்தப நபார் நிறுத்்தபபட நவண்டும் எனே 
உலகை நாடுகைள் வலியுறுத்தி வருகின்்றனே.

நமலும், ைஷ்யாமீது கபாரு்ளா்தாைத் ்தமடகை-
ம்ளயும் விதித்து வருகின்்றனே.

இந்்த நிமலயில ைஷ்யாவுக்கும் உக்மைனுக்-
கும் இமடயில சமா்தானேத்ம்த ஏற்படுத்்த நநைந்-
திை நமாடி முயற்சி நமற்ககைாண்டு வருவம்த 
பலரும் பாைாடடியுள்்ளனேர். ைஷ்யா_ - உக்மைன் 
நபார் க்தாடர்பாகை ைஷ்ய ெனோதிபதி புடடி-
னுடன், பிை்தமர் நமாடி சில தினேஙகைளுக்கு 
முன்னேர் க்தாமலநபசியில க்தாடர்பு ககைாண்டு 
நபசியுள்்ளார். அபநபாது இரு நாடுகைளுக்கு 
மத்தியில நபச்சுவார்த்ம்தகைள், நமா்தல க்தாடர்-

பானே விவைஙகைள் குறித்து ஆநலாசிக்கைபபட-
டது. அ்தன் பி்றகு புடடினிடம் நபசிய பிை்தமர் 
நமாடி, மனி்தாபிமானே பிைச்சிமனேகைள் குறித்து 
வருத்்தஙகைம்ளத் க்தரிவித்்தார். நமலும், 
இைண்டு நாடுகைளுக்கும் மத்தியில அமமதிப 
நபச்சுவார்த்ம்தக்கு இந்தியா எபநபாதும் ஆ்த-
ைவாகை இருக்கும் எனேத் க்தரிவித்திருக்கி்றார்.
நமாடியின் இந்்த முயற்சிக்கு இந்திய மக்கைள் 
பலரும் பாைாடடுத் க்தரிவித்துள்்ளனேர்.

அந்தநபால, உக்மைன் ெனோதிபதி கெலன்ஸ்-
கியுடனும் பிை்தமர் நமாடி க்தாமலநபசியில 
உமையாடியிருக்கி்றார். சுமார் 35 நிமிடமாகை 
இந்்த உமையாடல நீடித்்தது. உக்மைனிலிருந்து 

இந்தியக் குடிமக்கைம்ள அமழத்து வை 
வசதி கசய்த்தற்கைாகை கெலன்ஸ்கியிடம் 
பிை்தமர் நமாடி நன்றி க்தரிவித்்தார்.

இன்னேமும் உக்மைனில இருக்கும் 
இந்திய மாணவர்கைம்ளப பாதுகைாபபாகை, 
இந்தியாவுக்கு அனுபபத் க்தாடர்ந்து 
உ்தவ நவண்டும் எனேவும் நமாடி நகைடடுக் 
ககைாண்டார்.

உக்மைன்_ ைஷ்யாவிற்கு இமடநய 
நடந்து வரும் நபாைால மாணவர்-
கைள் உள்பட ஏைா்ளமானே இந்தியர்கைள் 
கவளிநய்ற முடியாமல ்தவித்து வருகின்-
்றனேர். இ்தனோல இந்திய மத்திய அைசு 
'ஒபநைஷன் கைஙகைா' என்்ற திடடத்தின் கீழ் 
சி்றபபு விமானேஙகைள் மூலம் மாணவர்-
கைம்ள மீடடு வருகி்றது. இருபபினும், உக்-
மைனில இருந்து ்தபபித்து வை முடியா்த 
சூழ்நிமலயில பல இடஙகைளில இந்தியர்-
கைள் சிக்கியுள்்ளனேர்.

உக்மைன் எலமலமய விடடு இதுவமை 

20 ஆயிைத்திற்கும் நமற்படட இந்தியர்கைள் 
கவளிநயறியுள்்ளனேர். இதுவமை 10,400 இந்தி-
யர்கைள் மீடகைபபடடுள்்ளனேர். உக்மைன்_ ைஷ்யா 
நபார் க்தாடர்ந்து நமடகபற்று வருவ்தால 
இந்தியர்கைம்ள மீடபதில இந்திய அைசு கைடுமம-
யானே முயற்சிகைம்ள நமற்ககைாண்டு வருகின்்றது. 
இருபபினும், உக்மைனில இருந்து ்தபபித்து வை 
முடியா்த சூழ்நிமலயில பல இடஙகைளில இந்தி-
யர்கைள் சிக்கியுள்்ளனேர்.

உக்மைன்_ ைஷ்யா இமடநயயானே நமா்தல 
க்தாடர்வ்தால மீடபுப பணியில சிக்கைல க்தாடர்-
கி்றது.

உக்மைனில சிக்கியுள்்ள இந்திய மாணவர்-
கைள் குறித்து கைவமல க்தரிவித்துள்்ள இந்திய 
உச்சநீதிமன்்றம், அவர்கைம்ள மீடகும் மத்திய 
அைசின் முயற்சிக்கு பாைாடடு க்தரிவித்துள்-
்ளது. உக்மைனில சிக்கியுள்்ள இந்திய மாணவர்-
கைம்ள மீடபது க்தாடர்பானே வழக்கு ்தமலமம 
நீதிபதி ைமணா, நீதிபதிகைள் நபாபண்ணா, 
ஹிமா நகைாஹ்லி அமர்வு முன்பு விசாைமணக்கு 
வந்்தது.

அபநபாது மத்திய அைசின் சார்பில ஆெைானே 
அடடர்னி கெனேைல நவணுநகைாபால "மத்திய 
அைசின் விமைவானே நடவடிக்மகைகைள் கைாைண-
மாகை உக்மைனில இருந்து ஏைா்ளமானே இந்தி-
யர்கைள் அமழத்து வைபபடடனேர். எஞ்சியுள்்ள 
7 ஆயிைம் நபமை மீடகை நடவடிக்மகை எடுக்-
கைபபடுகி்றது. விமைவாகை மீடபது க்தாடர்பாகை 
அமமச்சர்கைளுடன் பிை்தமர் ஆநலாசமனே 
நடத்தி வருகி்றார். இந்தியர்கைம்ள பத்திைமாகை 

அமழத்து வருவ்தற்கு எந்்த வாயபமப-
யும் மத்திய அைசு ்தவ்ற விடாது. இந்்த 
விவகைாைத்ம்த அைசிடம் விட நவண்டும். 
குமவத் நபாரின் நபாது இலடசகைணக்-
கைானே இந்தியர்கைள் ்தாயகைம் அமழத்து வைப-
படட முந்ம்தய வைலாறும் உண்டு" எனேக் 
கூறினோர்.

இ்தமனே க்தாடர்ந்து நீதிபதிகைள் கூறுமகை-
யில "மத்திய அைசு குறித்து எந்்த ஒரு வார்த்-

ம்தயும் கூ்ற விரும்பவிலமல. மத்திய அைசின் 
நடவடிக்மகைகைளுக்கு பாைாடடு க்தரிவிக்கி-
ந்றாம். ஆனோல, அஙகு சிக்கியுள்்ள மாணவர்-
கைள் குறித்து கைவமல ககைாள்கிந்றாம்" என்்றனேர்.

இ்தன் பின்னேர் ்தமலமம நீதிபதி கூறுமகை-
யில, "கைடந்்த கைால நபார் துயைஙகைளில இருந்து 
மனி்தர்கைள் எம்தயும் கைற்றுக் ககைாள்்ளா்தது 
கைவமல அளிக்கி்றது. ்தவறுகைள் குறித்தும் பாடம் 
கைற்று ககைாள்்ளாமல, ்தற்நபாது நபாமை நடத்தி 
வருகின்்றனேர். அதிகைம் கசாலவ்தற்கு எதுவும் 
இலமல. ஆனோல, மாணவர்கைள் குறித்து கைவ-
மலயாகை உள்்ளது" என்று கூறினோர்.

பி.ஹர்ஷன்...?

ஜெனீவாவில் நடைஜெற்று வரும் ஐக்கிய நாடுகள் சடெ மனித உரிடமகள்
பெரடவயின் கூடைத் ஜதாைரில் இலஙடக விவகாரம் குறித்த கலந்துடரயாைல்கள்
முடிவடைந்துள்்ளன. இக்கலந்துடரயாைல்களில் இருதரப்புகளின் கருத்துகளும் 

முன்டவக்கப்ெடடிருந்தன. இலஙடக குறித்த கலந்துடரயாைல்களில் தமக்கு ஜவற்றி கிடைத்தி-
ருப்ெதாக ஜவளிவிவகார அடமசசர் பெராசிரியர் ஜீ.எல்.பீரிஸ் ஜகாழும்பில் ஜதரிவித்துள்்ளார்.

மனித உரிமமகள்
ஆமையாளர் மிச்சேல்
முனமவைதத அறிகமகயில்
பலவீனஙகள்!

இந்தியர்கட்ள மீடெதில்
நபரந்திர பமாடி அரசு
அதிகூடிய கரிசடன

உக்டரன்- ரஷயா 
பிரசசிடனயில் இரு 
நாடுகளுக்கும்

மத்தியில் அடமதிப் பெசசுவார்த்டத 
க்கு இந்தியா எப்பொதும் ஆதரவாக 
இருக்கும் எனப் பிரதமர் நபரந்திர
பமாடி ஜதரிவித்துள்்ளடம
ஜதாைர்ொக உலஜகஙகும் இருந்து 
சமாதான விரும்பிகள் ொராடடுத் 
ஜதரிவித்துள்்ளனர்.

இலஙடக அரசின் நிடலப்ொடடுக்கு
உலகில் ஜெரும்ளவு நாடுகள் ஆதரவு

பமடலத்பதயத்தின் சில நாடுகள் 
இலஙடகக்கு எதிராகக் கடுடமயான
நிடலப்ொடடை எடுத்திருந்தாலும், 
இலஙடகக்கு நடபு நாடுகள் முழு ஆதரவு

உக்டரன்-ரஷயா இடைபய
சமாதானத்டத ஏற்ெடுத்த
இந்திய அரசு பமற்ஜகாள்ளும் 
முயற்சிக்கு புகழாரம்

உசசநீதிமன்்றமும்,
மனிதபநய
ஆர்வலர்களும்
ொராடடு
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ப�ாதுஜன ப�ரமுன கட்சிமைப் 
பிரதானமாகக் பகாண்ட அரசாங்-
கத்தில் �ல்்வேறு கட்சிகள் �ங்-
காளிகளாக உள்ளன. �ங்காளிக் 
கட்சிகளுக்கிம்டயில் க்டநத சில 
மாதங்களாக்வே கருத்து ்வேறு�ா-
டுகள் நிலவி வேநத நிமலயில் கட்சி -
களின் தமலவேர்கள் இருவேரும்டை 
அமமச்சுப் �தவிகள் �றிக்கப்�ட்-
டுள்ளன. இதற்கு முன்னர் இரா -
ஜாங்க அமமச்சராகவிருநத சுசில் 
பி்ரம ஜைநத அமமச்சுப் �தவியில் 
இருநது ஜனாதி�தியினால் அகற்்றப்-
�ட்டிருநதார்.

இது மாத்திரமன்றி, அரசாங்கத்தில் 
அங்கம் வேகித்த ்தசிை சுதநதிர முன் -
னணியின் உறுப்பினரான ஜைநத 
சமரவீர தனது இராஜாங்க அமமச்-
சர் �தவியிலிருநது விலகியுள்ளார். 
அது மாத்திரமன்றி, அரசாங்கத்தின் 
�ங்காளிக் கட்சிைான ஜனநாைக 
இ்டதுசாரி முன்னணியின் தமலவேர் 
அமமச்சர் வோசு்தவே நாணைகார 
அமமச்சரமவேக் கூட்்டங்களில் �ங்-
பகடுக்கப் ்�ாவேதில்மலபைன 
அறிவித்திருநதார். இவவோ்றான அர-
சிைல் ந்டவேடிக்மககளால் ஆளும் 
கூட்்டணிக்குள் காணப்�ட்்ட கருத்து 
முரண�ாடு உச்ச நிமலக்குச் பசன்-

றிருப்�தாக அரசிைல் அவேதானிகள் 
சுட்டிக் காட்டுகின்்றனர்.

அமமச்சுப் �தவிகள் �றிக்கப் -
�ட்்ட விவேகாரம் திடீபரன முன்பன-
டுக்கப்�ட்்டபதான்்றல்ல. க்டநத 
சில மாதங்களாக அரசாங்கத்தில் 
அங்கம் வேகிக்கும் உறுப்பினர்-
க்ள அரமச விமர்சித்து வேந -
தனர். குறிப்�ாக பகரவேலப் -
பிட்டிை அனல் மின்நிமலை 
அபிவிருத்தித் திட்்டத்மத 
அபமரிக்க நிறுவேனபமான்-
றுக்குக் மகைளிப்�தற்கு அரசு 
எடுத்த தீர்மானத்மத விமல் 
வீரவேன்ச, உதை கம்மன்பில 
மற்றும் வோசு்தவே நாணைக் -
கார ஆகி்ைார் �கிரங்கமாக 
விமர்சித்திருநதனர். அமமச்-
சரமவேக் கூட்்டத்திலும் தமது 
எதிர்ப்பிமன பவேளியிட்டி -
ருநதனர்.

அவேர்களுக்கிம்டயில் ஏற்க-
ன்வே இருநது வேநத கருத்து 
முரண�ாடு இதன் மூலம் �கி -
ரங்கமானது. அன்றிலிருநது 
அவேர்கள் ப�ாது இ்டங்களில் 
அரசாங்கத்தின் சில பசைற் -
�ாடுகமள விமர்சிக்கத் பதா்டங் -
கினர். இதனால் ப�ாதுஜன 
ப�ரமுனவின் �ாராளுமன்்ற 
உறுப்பினர்கள் இவேர்களுக்கு எதி-
ராகப் ்�ார்க்பகாடி தூக்கியிருந -
தனர். குறிப்�ாக ப�ாதுஜன ப�ர-
முனவின் ப�ாதுச் பசைலாளர் 
சாகர காரிைவேசம் விமல் வீரவேன்ச 
உள்ளிட்்டவேர்கமளக் கடுமம-
ைாக விமர்சித்து வேநதார். அரசாங் -
கத்திற்குள் இருநது பகாணடு 
விமர்சிப்�மத வி்ட, பிடிக்கவில் -
மலபைனில் அரசிலிருநது உ்டன-
டிைாக விலக ்வேணடும் என்றும் 
அவேர் பதா்டர்ச்சிைாக வேலியு-
றுத்தி வேநதார்.

சாகர காரிைவேசம் மாத்திர -
மன்றி, அமமச்சர்கள் பிரசன்ன 
ரணதுங்க ்�ான்்றவேர்களும் 
விமர்சனங்கமள முன்மவேத்து 

வேநதனர். இவவோ்றான பின்னணி-
யில் ப�ாதுச் சநமதபைான்றுக்குச் 
பசன்றிருநத சுசில் பி்ரமஜைநத 
விமலவோசி அதிகரிப்புத் பதா்டர்பில் 
ஊ்டகங்களுக்குக் கருத்துத் பதரிவிக்-
கும் ்�ாது அரசின் பகாள்மககமள 
விமர்சித்திருநதார். இவேர் கருத்துத் 
பதரிவித்து ஓரிரு தினங்களில் அவேர் 
அமமச்சுப் �தவியிலிருநது அகற்்றப்-
�ட்்டார்.

அரசாங்கத்மத விமர்சிக்கும் ஏமன-
ைவேர்கமளயும் அமமச்சுப் �தவிக-

ளிலிருநது விலக்க ்வேணடும் என்்ற 
்காரிக்மக பதா்டர்ச்சிைாக முன்-
மவேக்கப்�ட்டு வேநதது. இநத வேரிமச-
யி்ல்ை க்டநத வோரம் நம்டப�ற்்ற 
அமமச்சரமவே மாற்்றத்தில் விமல் 
வீரவேன்ச மற்றும் உதை கம்மன்பில 

ஆகி்ைாருக்கு அமமச்சுப் �தவிகள் 
வேழங்கப்�்டவில்மல.

அ்த்நரம், அரசாங்கத்து்டன் 
கருத்து முரண�ாடுகள் ஏற்�்டத் 
பதா்டங்கிைதிலிருநது அரசில் 
அங்கம் வேகிக்கும் 11 �ங்காளிக் கட்-
சிகளின் தமலவேர்கள் �ல த்டமவே-
கள் கூடிக் கலநதுமரைாடியிருநதனர். 
இவேர்கள் இறுதிைாகக் கூடி மாநா -
ப்டான்ம்ற ந்டத்திைது்டன், நாட்ம்ட 
சரிைான �ாமதயில் பகாணடு பசல்-
வேதற்கான ்ைாசமனத் திட்்டபமான்-

ம்றயும் முன்பமாழிநதிருநதனர். 
இது்வே விமல், கம்மன்பில ் �ான்்ற-
வேர்களுக்கு எதிராக ஜனாதி�தி திடீர் 
ந்டவேடிக்மக எடுப்�மத துரிதப்� -
டுத்தியிருநதது.

நாடு எதிர்்நாக்கியுள்ள பிரச்சிமன-
களுக்குத் தீர்வு காண�மத 
விடுத்து தமது அமமச்சுப் �த -
விகமளப் �றிப்�தில் எவவித 
�ைனும் இல்மல. தமது 
அமமச்சுப் �தவிகமளப் 
�றித்தமமைால் நாட்டில் ஏற்-
�ட்டுள்ள பிரச்சிமன தீரும் 
என்்றால் அது குறித்து தாம் 
மகிழ்ச்சிைம்டவேதாக விமல் 
வீரவேன்ச மற்றும் உதை கம் -
மன்பில ஆகி்ைார் ந்டத்திை 
ஊ்டகவிைலாளர் சநதிப்பில் 
குறிப்பிட்டிருநதார்.

நிதி அமமச்சர் �சில் ராஜ-
�க்ஷவின் பசைற்�ாடுகளால் 
தாம் அதிருப்திைம்டநதிருப்-
�தாக அவேர்கள் இநத ஊ்டக-
விைலாளர் மாநாட்டில் பதரி -
வித்திருநதனர். அரசு தரப்பு 

மீது �லவிதமான விமர்சனங்கமள-
யும் அவேர்கள் முன்மவேத்திருநதார். 
அமமச்சர் �சில் ராஜ�க்ஷவுக்கு ஆத -
ரவோன குழுவினருக்கும், அதற்கு 
எதிரான குழுவினருக்கும் காணப்-
�ட்்ட இழு�றி நிமலயின் பவேளிப்-
�ா்டாக்வே இது அமமநதுள்ளது 
என அரசிைல் அவேதானிகள் சுட்டிக் 
காட்டுகின்்றனர்.

இநத நிமலயில் க்டநத சில 
நாட்களுக்கு முன்னர் ப�ாதுஜன 

ப�ரமுன கட்சியின் பின்வேரிமச 
�ாராளுமன்்ற உறுப்பினர்களுக்கான 
கூட்்டபமான்று நிதி அமமச்சர் �சில் 
ராஜ�க்ஷ தமலமமயில் �ாராளுமன்-
்றத்தில் நம்டப�ற்றிருநதது. இதில் 
அரசாங்கம் முன்பனடுக்கும் பசைற்-
றிட்்டங்களுக்கு தமது ஒத்துமழப்பு 

வேழங்கப்�டும் என்�மத பின்வே-
ரிமச �ாராளுமன்்ற உறுப்பினர்-
கள் வேலியுறுத்தியுள்ளனர்.

க்டநத காலத்தில் தமக்கு ஒத்து -
மழப்பு வேழங்கிை அமனவேமர-
யும் ஒன்றிமணத்துக் பகாணடு 
�ைணிக்க ்வேணடும் என்்ற 
நிமலப்�ாட்ம்ட நிதி அமமச்-
சர் வேலியுறுத்தியிருநத ்�ாதும், 
அவேர்களு்டன் �ைணிக்க முடிைா-
விட்்டால் அதற்கு எதிரான ந்ட-
வேடிக்மககமள முன்பனடுக்கத் 
தைங்கப் ்�ாவேதில்மலபைன் -
றும் இக்கூட்்டத்தில் கலநது 
பகாணடிருநத �ாராளுமன்்ற 
உறுப்பினர் திஸ்ஸ குட்டிைா-
ராச்சி ஊ்டகங்களுக்குக் கூறியி-
ருநதார்.

அ்த்நரம், அரசாங்கத்தின் 
�ங்காளிக் கட்சிகளுக்கிம்டயில் 
ஏற்�ட்டுள்ள கருத்து முரண�ாடு-
கமளக் கமளநது ஒற்றுமமமை 

ஏற்�டுத்துவேதற்கான முைற்சிகளும் 
்மற்பகாள்ளப்�டுகின்்றன. இதற்-
கிம்டயில் தற்்�ாமதை அரசாங்-
கத்துக்கு மூன்றில் இரணடு ப�ரும்-
�ான்மம கிம்டப்�தற்கு அதிக 
ஒத்துமழப்ம� வேழங்கி வேரும் கட் -
சிைான சுதநதிரக் கட்சி, ஜனாதி�தி 
்காட்்டா�ாை ராஜ�க்ஷமவே சில 
தினங்களுக்கு முன்னர் சநதித்திருந-
தது. சுதநதிரக் கட்சியின் தமலவேர் 
முன்னாள் ஜனாதி�தி மமத்திரி-
�ால சிறி்சன தமலமமயில் சுதந-
திரக் கட்சியின் பிரமுகர்கள் கலநது 

பகாணடிருநதனர். இதில் சுதநதிரக் 
கட்சியினால் முன்மவேக்கப்�ட்்ட 
15 அம்சக் ்காரிக்மகமை ஜனாதி-
�தி ஏற்றுக் பகாணடிருப்�து்டன், 
சர்வேகட்சி மாநாப்டான்ம்றக் கூட் -
டுவேதற்கு இணக்கம் பதரிவித்ததாக 
மமத்திரி�ால சிறி்சன குறிப்பிட்டி -
ருநதார்.

கருத்து முரண�ாடுகள் இருந-
தாலும் அரசாங்கத்மத விட்டு 
பவேளி்ைறி எதிர்க்கட்சியு்டன் 
இமணநது பசைற்�டும் எநத எணண-
மும் தமக்குக் கிம்டைாது என விமல் 
வீரவேன்ச மற்றும் உதை கம்மன்பில 
ஆகி்ைார் திட்்டவேட்்டமாகக் கூறி -
யுள்ளனர். அமமச்சுப் �தவிகமள 
இழநதமமைால் வீரவேன்சவுக்கும், 
உதை கம்மன்பிலவுக்கும் �ாராளு-
மன்்றத்தில் ஒதுக்கப்�ட்டிருநத முன்-
வேரிமச ஆசனங்களில் மாற்்றம் ஏற் -
�ட்டுள்ளது. அவேர்கள் சாதாரண 
எம்.பிக்களுக்கான ஆசனங்களில் 
அமர்நதிருநதமதயும் காணக் கூடிை-
தாகவிருநதது.

எதுவோக இருநதாலும் �ாராளுமன் -
்றத்தில் அரசாங்கத்துக்குக் காணப்�-
டும் ப�ரும்�ான்மமயில் எவவித 
�ாதிப்பும் ஏற்�்டவில்மல. ஒருசிலர் 
அரசாங்கத்துக்கு எதிரான நிமலப்-

�ாட்ம்ட எடுத்திருநதாலும் மூன்றில் 
இரணடு ப�ரும்�ான்மம �லத்து-
்டன் அரசாங்கம் இன்னமும் காணப் -
�டுகி்றது. மறு�க்கத்தில், பிரதான 
எதிர்க் கட்சிைான ஐக்கிை மக்கள் சக் -
தியின் தமலவேர்களுக்கிம்டயிலான 
கருத்து ்வேறு�ாடுகளும் வேலுவே -
ம்டநது காணப்�டுகின்்றன. ஐக்கிை 
மக்கள் சக்தி மீணடும் மறுசீரமமக்-
கப்�்ட ்வேணடும் என சம்பிக்க ரண -
வேக்க கூறியுள்ளார்.

அரசிைல் கட்சிகள் தமக்கிம்ட-
யிலான முரண�ாடுகள் குறித்து 

அக்கம்ற பசலுத்தியிருக்கும் 
நிமலயில் பகாவிட்-19 பநருக்கடி -
ைால் ஏற்�ட்்ட ப�ாருளாதார சவோல் -
களின் மத்தியில் மக்கள் �ல்்வேறு 
சிரமங்கமள எதிர்பகாணடுள்ளனர். 
தற்்�ாமதை நிமலயில் அரசாங்கம் 
ஐக்கிை ்தசிைக் கட்சியின் தமலவேர் 
ரணில் விக்கிரமசிங்கமவேயும் 
இமணத்துக் பகாணடு ்தசிை அர-
சாங்கபமான்றுக்குச் பசல்லவிருப்-
�தாகவும் தகவேல்கள் பவேளிைாகியி-
ருநதன. எனினும், இமவே பவேறும் 
வேதநதிகள் என ரணில் விக்கிரமசிங்க 
கூறியுள்ளார். தற்்�ாமதை சூழ்நி-
மலயில் அரசிைல் கட்சிகள் ைாவும் 
ஒன்்றாக இமணை ்வேணடு்ம தவிர 
்தசிை அரசாங்கம் அமமப்�து முக் -
கிைமானது அல்ல என்றும் அவேர் 
கூறியுள்ளார்.

மக்கள் எதிர்பகாணடுள்ள 
�ல்்வேறு பிரச்சிமனகளுக்கு எநத-
பவோரு தரப்பினரும் தனித்தனிைாக 
நின்று தீர்வுகமள வேழங்க முடிைாது 
என்�தால் அமனவேரும் தமது அரசி -
ைல் ்�தங்கமளக் மகவிட்டு ஒன்-
றிமணநது நாட்ம்ட முன்்னாக்கிக் 
பகாணடு பசல்ல ஒத்துமழப்பு்டன் 
பசைற்�்ட ்வேணடும் என்�்த மக்க-
ளின் கருத்தாக உள்ளது.

ஜனாதிபதி க�ாட்ாபய ராஜபக்ஷ
தலைலையிைான அரசாங�ம் �்நத வாரம்
கைற்�ாண் அலைசசரலவ ைாற்றத்தில்

கதசிய சுதநதிர முனனணியின தலைவர் விைல்
வீரவனச ைறறும் பிவித்துரு ்ெை உறுையவின
தலைவர் உதய �ம்ைனபிை ஆகிகயார் அலைசசுப் 
பதவி�ளில் இருநது அ�ற்றப்படடுள்ளனர். அதலனத்
்தா்ர்நது ்�ாழும்பு அரசியலில் பரபரப்பு ஏறபட்து.

மூனறிலிரணடு ்பரும்பானலை பைத்து்ன
்தா்ர்நதும் ஸ்திரைான நிலையில் அரசாங�ம்!

பிரதான எதிர்க் �டசியான 
ஐக்கிய ைக்�ள சக்தியின 

தலைவர்�ளுக்கில்யில் 
�ருத்து கவறுபாடு�ள தீவிரம்; 
ஐக்கிய ைக்�ள சக்தி மீணடும் 
ைறுசீரலைக்�ப்ப் கவணடு்ைன
சம்பிக்� ரணவக்� வலியுறுத்தல்

சுதநதிரக் �டசியின தலைவர் ஜனாதிபதி
லைத்திரிபாை சிறிகசன தலைலையில் சுதநதிரக்
�டசியின பிரமு�ர்�ள ஜனாதிபதியு்ன சநதிப்பு; சு.�-
வினால் முனலவக்�ப்பட் 15 அம்சக் க�ாரிக்ல�லய
ஜனாதிபதி ஏறறுக் ்�ாணடிருப்பது்ன, சர்வ�டசி 
ைாநா்்ானல்றக் கூடடுவதறகு இணக்�ம்

கருத்து முரண்பாடுகள்
இருந்பாலும், அரசபாஙகத்்்

விட்டு வெளியேறி எதிர்ககட்சியுடன்
இ்ைநது வசேற்டும் எந்
எணைமும் விமல் வீரென்ச மறறும்
உ்ே கம்மன்பிலவிடம் கி்டேபாது!
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இரா. சிவலிங்கம்...?

பன். பாலா  ...?

2015ஆம் ஆண்டு பாரளுமன்றத்-
தில் கல்வி அமமச்சு மீதான 
வரவு செலவு திட்ட விவா-

தத்தின பபாது அபபபாமதய நுவசரலியா 
மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுபபினர் மயில்வா-
கனம் திலகராஜ் மமலயக ெமூகம் பல்கமலக் 
கழகம் ஒனம்றப சப்ற பவண்டிய அவசியம் 
பற்றி அக்கு பவறு ஆணி பவ்றாக விளாசித் 
தள்ளியிருநதார். அவர் சவறும் வாய் வீச்சுக் 
காட்டவில்மல. ஆதாரஙபளாடு பபசினார்.   

அதில் அவர் முக்கிய வி்டயம் ஒனறிமனச் 
சுடடிக் காடடியிருநதார். அதுதான பல்க -
மலக்கழக கல்லூரி பகாரிக்மக. அபபபாது 
பல்கமலக் கழகமா? பல்கமல கழக கல்லூ-
ரியா? எனறு எதிர் அணியினர் எள்ளி நமக-
யா்டபவ செய்தனர். ஆனால் பல்கமலக்கழக 
கல்Âரி பினனர் பல்கமலக் கழகமாக மாற்்ற -
மம்டநத வரலாறு குறித்து திலகராஜ் சுடடிக் 
காடடியிருநதார். அதுவும் ஒரு மருத்துவ 
கல்லூரி எபபடி இபபடி பல்கமலக் கழகமா-
னது எனனும் விபரம் அவர் சொல்லிபய பல -
ருக்கும் சதரிநதது. அதுவமர இவ்வி்டயம் 
சபரிய வி்டயமாக காணபப்டவில்மல.   

1870களில் ஆஙகிபலய அரொஙகம் மருத்-
துவ தும்றொர் பா்டொமலயாகபவ இதமன 
ஆரம்பித்தது.1881இல் மருத்துவ கல்லூரி -
யாக தரமுயர்த்தபபட்டது. இஙகு கற்்றவர்-
கள் பிரித்தானியாவில் பயிற்சிப சப்ற தகுதி 
கண்்டார்கள். 1913ஆம் ஆண்டு பிரித்தானிய 
ஆடசி ஒரு பல்கமலக் கழக கல்லூரிமய 
ஸதாபிக்க முடிசவடுத்தது. அதன படி இம் 
மருத்துவ பா்டொமல கல்லூரியாக மாற்-
்றபபட்டது.1942ஆம் ஆண்டில் சகாழும்பு 
பல்கமலக் கழகம் எனறு அநதஸது உயர்வு 
கண்்டது. இது பற்றி ெமபயில் பிரஸதா-
பித்த திலகராஜ் இலஙமகயில் முதலாவது 
பல்கமலக் கழக கனவு ஒரு தமிழராபலபய 
பதாற்்றம் சபற்்றது. அநத தமிழர் தான பெர் 
சபானனம்பலம் இராமநாதன எனறு கூறி 
மவத்தார்.   

க்டநத நல்லாடசிக் காலத்தில் இது ெம்பந -
தமான நகர்வுகள் இ்டம் சபறுவது பபால 
ஒரு பதாற்்றபபாடு இருக்கபவ செய்தது. 
பல்கமலக்கழக கல்லூரி அமமபபதற்கான 
சபாருத்தமான இ்டம் பத்டபபடுவதாக 
கூ்றபபட்டது. அமமச்ெர்கள் பல இ்டங -
கமளப பார்மவயி்டவும் செய்தார்கள். 
ஆனால் எதுவுபம ஆரம்பிக்கபப்டவில்மல 
எனபதுதான அபத்தம். இபத பபாது சபருந -
பதாட்டப பா்டொமலகளில் நிலவும் ஆசிரியர் 
பற்்றாக்கும்ற,,வளக்கும்றவு,பபான்ற அடிப -
பம்டப பிரச்சிமனகள் கூ்ட முற்்றாக கமள -
யபப்டவில்மல எனபமதயும் திலகராஜ் 
அபபபாது பகாடிடடுக் காடடியிருநதார்.   

நாடு 1948இல் சுதநதிரம் அம்டநதது.. 
அமர நூற்்றாண்டுகமளக் க்டநது பி்ற ெமூக 
மாணவர்கள் இலவெ கல்விமயப சபற்று 
வருகின்றனர். ஆனால் காலம் தாழ்த்தி தான 
மமலயக மாணர்வர்களுக்கு அநத வாய்பபு 
கிம்டக்கலானது.1972களில் அமனத்து 
பதாட்ட பா்டொமலகளும் அரசும்டமம 

ஆக்கபபட்டதினால் இச் ெநதர்பபம் கிடடி -
யது. சபருநபதாட்டப பா்டொமலகளுக்கான 
தனிப பிரிவு ஒனறு இயஙகி வருகின்றது. 
எனினும் பதசிய ரீதியாக வளஙகள் சபற்றுக் 
சகாடுக்கும் பபாது விகிதாொர மும்றமமப 
பினபற்்றபபடுவது கிம்டயாது. உதாரண-
மாக ஒரு கல்வி வலயத்தில் 75ெத வீதமான 
தமிழ்ப பா்டொமலகளும் 25ெத வீதாமான 
சிஙகள பா்டொமலகளும் இயஙகும் படெத்-

தில் வளபபகிர்வின பபாது 25 ெத வீதமான 
சிஙகள பா்டொமலகளுக்பக முனனுரிமம 
வழஙகபபடுவபத நம்டமும்றயில் உள்ளது.   

இத்தமனக்கும் சபருநபதாட்டக் கல்வி 
வரலாறு நீண்்ட பதிவுகமளக் சகாண்டிருக் -
கின்றது. 1820களிபல இஙகு கட்டாயக் 
கல்விச் ெட்டம் நம்டமும்றயில் இருநத-
து.1839ஆம் ஆம் ஆண்டு பதாட்டப பா்ட -
ொமலகளின பா்டத்திட்டம் சுபதெ கல்விக்கு 
அபபாலும் விரிவுபடுத்தபபட்டது.1947இல் 
கூ்ட மமலயக கல்வி பமம்பாடு ெம்பநத -
மான ஒரு ெட்டம் சகாண்டு வரபப்டலானது. 
இதனபடி பதாட்டத் சதாழிலாளரது பிள்மள-
கள் கல்வி கற்பதற்காக தரமான கடடி்டம் 
வழஙகல், தமலமம ஆசிரியருக்கான விடுதி, 
பா்டொமல பதாட்டத்துக்குத் பதமவயான 
இ்டம், விமளயாடடு மமதானத்துக்காக ஒரு 

ஏக்கருக்கும் கும்றயாத காணி ஒதுக்கி்டல் 
பபான்ற அம்ெஙகள் உள்வாஙகபபடடிருந-
தன. எனினும் இதமன நம்டமும்றபபடுத்த 
பதாட்டத் துமரமார் ெஙகம் மறுத்துவிட -
்டது. இபத பபான்றசதாரு இம்டத் தம்ட 
நிமலமமபய இபபபாதும் கூ்ட மமலயக 
கல்வி அபிவிருத்தி ெநதித்துக் சகாண்டிருக்-
கின்றது.   

சபௌதீக வளம் பூரணபபடுத்தாமம, 

ஆசிரியர் பற்்றாக்கும்ற எனபன கற்்றல் ,கற்-
பித்தல் ந்டவடிக்மககளில் குநதகம் ஏற்ப-
டுத்துகின்றது. தவிர உளவியல் ரீதியிலான 
தாக்கஙகமளயும் உற்பவிக்கின்றது. இதன 
காரணமாகபவ ஒபபீட்டளவுவில் பி்ற ெமூக 
இன மாணவர்கள் சபறும் கல்வி பதர்ச்சி 
மட்டத்மத அம்டய முடியாத படி தம்ட ஏற் -
படுகின்றது. இனறும் கூ்ட மமலயக பா்டொ-
மலகமள பதாட்டப பா்டொமலகளாகபவ 
எம்டபபாடும் கல்வி தும்றொர் அதிகாரிகள் 
சிலர் இருக்கபவ செய்கின்றார்கள்.   

மமலயகத்தில் அரசியல் செயற்பாடுகள் 
ஆரம்பமாகி வரு்டஙகள் பல ஆகின்றன. 
பதர்தல் காலத்தில் பபரம் பபசும் அரசியல் 
தமலமமகள் இருக்கின்றன. மமலயக கல்வி 
குறித்து பபாதிய அக்கம்றயினறி காணபப-
டும் அரசியல் பிரமுகர்கள் தானபதானறித்தன-

மாக இயஙகுவதால் அரொஙகத்தில் அரசியல் 
அதிகாரம் சபறும் நிமலயிலும் மகயாலாகாத-
வர்களாகபவ காலத்மத வீணடித்துக் சகாண்-
டிருக்கி்றார்கள். உயர் கல்விக்கான ஒரு நிறுவ-
னத்தின பதமவமய அரசியல் மயபபடுத்தி 
ஆதாயம் காண எத்தனிக்கின்றார்கள்.   

மமலயகததுக்கு ஒரு பல்கமலக் கழகம் 
அவசியம் எனபதில் தமிழ் முற்பபாக்குக் கூட-
்டணிக்கும் இ.சதா.காவுக்கும் இம்டயில் 

ஏபகாபித்த கருத்பத 
இ ரு க் கின ்ற து . 
எனினும் எஙபக 
அமமபபது எனனும் 
இ்டத் சதரிவில் அர-
சியல் ஊெலாடுகின-
றுது. முனமனய 
ஆடசியில் முடியா-
மற் பபானமம இநத 
ஆடசியில் இதுவமர 
சமௌனம் காத்தமம 
எல்லாம் ஏமாற்்றத்மத 
தரபவ செய்தது.   

அதமன ஆசுவா-
ெபபடுத்துவது பபால 
இராஜாஙக அமமச்ெர் 
ஜீவன சதாண்்டமான 
பாராளுமன்றத்தில் 
குரல் பதிவிடடுள்-
ளார். மமலயகத்துக்கு 

தனியான பல்கமலக் கழகம் அமமபபதற்குப 
சபாருத்தமான காணிமயத் பதடிக் சகாண்டி-
ருக்கிப்றாம். நாஙகள் நிமனத்திருநதால் எங-
காவது கடடி்டத்மத, பல்கமலக் கழகத்மத 
அமமத்திருக்கலாம். ஆனால் எமது பநாக்கம் 
அதுவல்ல. அமனத்து வெதிகமளயும் சகாண்்ட 
பல்கமலக் கழகத்மத அமமபபபத எமது 
பநாக்கம். அதமன நிம்றபவற்றிபய தீருபவாம். 
மமலயகத்துக்குப பல்கமலக்கழகம் வரும். 
அது இ.சதா.காவினாபலபய உருவாக்கபபடும். 
அதமனத் தடுக்க முடியாது எனறு கூறியிருநதார் 
ஜீவன சதாண்்டமான.   

இது ொத்தியமாகும் படெத்தில் எவருக்-
கும் தடுக்க பவண்டிய பதமவ இருக்காது. 
ஏசனனில் மமலயக ெமூகத்தின ஆய்வுக்குரிய 
உயர் கல்வி நிறுவனமாக பல்கமலக் கழகம் 
அவசியம் எனபமத ஆணித்தரமாக வலியுறுத்-

திய அபபபாமதய பாராளுமன்ற உறுபபின-
ரும் இபபபாமதய மமலயக அரசியல் அரஙக 
தமலமம ஒருஙகிமணபபாளருமான எம். தில-
கராஜ் முதலில் பல்கமலக்கழக கல்லூரியிலிருந-
தாவது அநத வாய்;பமபப சபற்றுத் தாருஙகள் 
என பவ்வியமாகபவ பவண்டுபகாள் விடுத்தி-
ருநதார்.   

மனம் இருநதால் இ்டம் ஒரு பிரச்சிமனயாக 
இருக்க முடியாது. இபதபவமள மமலயக பா்ட-

ொமலகளில் அபிவிருத்திக்கு ஆபபு மவக்கும் 
ெமாச்ொரஙகமள கமளய ஆவன செய்ய பவண்-
டியது மமலயக பிரதிநிதிகளின க்டபபாடு. 
ஒரு சிலமரத் தவிர பல பிரதிநிதிகள் சமௌன 
விரதிகளாகபவ பாராளுமன்ற பநரத்மதச் செல-
விடுகின்றார்கள். மாகாண தமிழ் கல்வி அமமச்-
சுகமள மத்திய மாகணத்திலும் ஊவா மாகாணத்-
திலும் ஏற்படுத்தி மமலயகக் கல்வி நிமலமய 
உயர்த்தும் வாய்பபுகள் முனனர் கிம்டத்திருந-
தன.   

1988ஆம் ஆண்டு முதல் மாகண ெமப நிர்வா-
கத்தின கீழ் மத்திய, ஊவா, ெபபரகமுவ மாகா-
ணஙகளின தமிழ் சமாழி மூல பா்டொமலகள் 
மாகாண தமிழ் கல்வி அமமச்சு எனச்றாரு 
தனிபபிரிவின மூலபம இயஙகி வநதன. 
ஆனால் அண்மமக் காலஙகளில் அநத வாய்பபு-
கள் பறிக்கபபடடுள்ளன.   

இவ்வா்றான பினபுலத்திபலபய மமலயக 
பல்கமலக்கழக கனவு இனனும் நனவாகா-
மபலபய இருநது வருகின்றது. உ்டனடியாக 
ஒரு பல்கமலக் கழகத்மத உருவாக்குவதில் 
சிரமஙகள் இருக்குமாயின தமிழ் முற்பபாக்குக் 
கூட்டணியின பயாெமனபபடி ஒரு பல்கமலக்-
கழக கல்லூரிமயயாவது அமமத்து தர ஆவன 
செய்வாரா ஜீவன சதாண்்டமான? காரணத்-
மதக் கற்பித்துக் காலத்மதக் க்டத்துவமத வி்ட 
கிம்டத்தமத வாஙகி வளர்ச்சிமய பநாக்கி வீறு 
நம்ட பபா்டலாபம! அல்லது முழுமமயான 
ஒரு பல்கமலக் கழகத்மத மும்றயாக சபற்றுத் 
தநது அரசியலில் சவற்றி வாமக சூ்டலாபம!   

பநது எனனபவா ஜீவன பக்கம். பார்ப-
பபாம் சபாறுத்திருநது ஆட்டநாயகன அவரா 
எனறு!     

மமலயகத்தில் காணபபடும் ெமூக 
சபாருளாதார பிரச்சிமனகளுக்கு 
அடிபபம்டக் காரணம் மக்களின கல் -

வியறிவும், அடிபபம்ட அரசியல் விழிபபு -
ணர்வும் பபாதாமமயாகும். 

மமலயக மக்களுக்குத் பதமவயான 
வி்டயஙகமள அரொஙகத்தி்டம் இருநதும், 
பதாட்டக் கம்பனிகளி்டம் இருநதும் சபற் -
றுக்சகாள்ள பவண்டிய ெலுமககள், உரி -
மமகமள சபற்றுக்சகாள்வது சதா்டர்பாக 

இதுவமரகாலமும் மும்றயான வழிகாட்டல் 
ஆபலாெமனகமள இம்மக்களுக்கு பபாதிய -
ளவு வழஙகபப்டவில்மல.

ஒரு அடிமமச் ெமூகமாக சதா்டர்நது பநாக்-
கபபடடு வநதாலும், இவர்களுக்கு ெலுமக -
கள், கல்வி வாய்பபுக்கள், அடிபபம்ட 
வெதிகள் பபான்றவற்ம்றப சபற்றுக் 
சகாடுத்தால் சில சதாழிற்ெஙகளுக் -
கும், அரசியல் கடசிகளுக்கும், கம்பனி -
களுக்கும் எதிர்காலத்தில் தஙகளும்டய 

சதாழிற்ெஙக, அரசியல் வி்டயஙகமள 
பதாட்டஙகளில் சதா்டர்ச்சியாக சகாண்டு 
ந்டத்துவதில் பாதிபமப ஏற்படுத்தி 
விடுபமா என்ற ஐயபபாட்டாலும், அபநக 
வி்டயஙகளில் காலம் காலமாக மமலயக 
மக்களும்டயப பிரச்சிமனகமள ஒரு 
ெமூகப பிரச்சிமனயாக யாரும் முனசன -
டுக்க முயற்சிபபதில்மல.

காலத்துக்கு காலம் சிலர் மாற்றுவதற்கு 
முயற்சி செய்தபபாதும் அதமன பல்பவறு 

வழிகளில் அல்லது வடிவஙகளில் மழுஙக -
டித்த வரலாறுகளும் மமலயகத்தில் இல் -
லாமல் இல்மல. 

ஒரு கடசி நல்ல வி்டயத்மத செய்ய 
முயற்சிக்கும்பபாது அதற்கு ஏமனயக் கட -
சிகள் இம்டயூ்றாக இருபபதும், ஏமனய 
கடசிகள் ஒனறிமணநது பல நல்ல வி்டயங-
கமள செய்யும்பபாது அதற்கு ஒனறு, இரண்டு 
கடசிகள் இம்டயுூ்றாக இருபபதும் மமலய-
கத்துக்பகயுரிய ொபக்பக்டாக சதா்டர்கி்றது.

மமலயக மக்கள் கல்வி கற்க பவண்டும், 
சுயமாக சிநதிக்க பவண்டும். நானகு பரம்பமர-
யாக லயத்து காம்பிராக்களில் எவ்வித அடிப-
பம்ட வெதிகளும், விபமாெனமும் இனறி 
வாழுகின்ற இவர்களுக்கு அரசியல் ரீதியான 
வழிகாட்டல் ஆபலாெமனகமள செய்வது 
யார்?.

மலையக பலகலை கழகம்   
ஜீவனின் சூளுலை வாலக சூடுமா?   

மலையக மககள் அரசியல் ரீதியாகவும் 
விழிப்புணர்வு பெறககூடியவர்களே 

அரசியல்வாதிகள் இலை 
புரிந்துபகாள்ே ளவண்டும்

பெருந்தோட்டத் ததோழிலோளர்களுக்கு 
வீடு்களள நிர்ோணிக்்க குடும்ப-
த்ோன்றுக்கு தலோ ஏழு ்்பரச் ்கோணி 

வழங்கப்படும என ஜனோதி்பதி ்்கோட்டோ்பய ரோஜ-
்பக் ஷ தீர்ோனித்துளளதோ்க விவசோய அள்ச்சர 
்ஹிநதோனநத அலுத்்க்்்க ததரிவித்திருக்கி-
றோர.   

தற்்போளதய அரசோங்கத்தில் ்தோட்ட வீ்ட-
ள்பபு இரோஜோங்க அள்ச்சரோ்க இ.ததோ.்கோ.வின் 
த்போதுச் தசயலோளர ஜீவன் ததோண்ட்ோன் இருக்-
கிறோர. பிரத்ர ்ஹிநத ரோஜ்பக் ஷவின் த்போறுப-
பி்ல்ய ்தோட்ட வீ்டள்பபு இருக்கிறது. இநத 
நடபுறளவப ்பயன்்படுத்தி ்ளலய்க ்க்்களின் 
்கோணிபபிரச்சிளனக்கு உரிய தீரளவ த்பறறுக் 
த்கோடுக்்க ்வணடும .   

1999ம ஆணடு ஒ்கஸ்ட 16ஆம தி்கதி நள்ட-
த்பறற த்போதுத் ்தரதலில் முன்னோள ஜனோதி்பதி 
சநதிரி்கோ ்பண்டோரநோயக்்க கு்ோரதுங்க தளலள -்
யிலோன ஐக்கிய ்க்்கள முன்னணி தவறறியீடடி 
அரசோங்கம அள்க்்க ்ளலய்க ்க்்கள முன்-
னணியின் தளலவர த்ப. சநதிர்ச்கரனின் ஒரு 
ஆசன்் உதவியது.   

அநத ஒரு ்கோரணத்திற்கோ்க்வ ் .்.மு தளலவர 
சநதிர்ச்கரனுக்கு ்தோட்ட வீ்டள்பபு பிரதியள்ச்-
சர ்பதவி வழங்கப்பட்டது. இநத வோயபள்ப ்பயன்-
்படுத்திக்த்கோண்ட அவர ் தோட்டத் ததோழிலோளர்கள 
தனித்தனி வீடு்கள அள்க்்க ஏழு ்்பரச் ்கோணி 
வழங்கப்ப்ட ்வணடும என்னும ்்கோரிக்ள்களய 
முன்ளவத்தோர. அவரது ்்கோரிக்ள்களய ஏறறுக்-
த்கோண்ட சநதிரி்கோ கு்ோரதுங்க அதளன தசயல்்ப-
டுத்தினோர.   

அதன் பின்னர ்பதவிக்கு வநத அரசோங்கங்கள 
இது்கோலவளர அநத நள்டமுளறளய பின்்பறறி 
வநத்்போதிலும ்தோட்டத் ததோழிலோளர்களின் 
வீடடுப பிரச்சிளன தீரக்்கப்ப்டோத ஒன்றோ்க்வ 
இருநதுவருகிறது.   

த்பருந்தோட்டத் ததோழிலோளர்களின் ்கோணிப 
பிரச்சிளன ததோ்டர்போ்க ததோழிறசங்கங்கள, 

சமூ்கநல அள்பபு்கள ்றறும புத்திஜீவி்களி-
னோல் நீண்ட்கோல்ோ்க ்்கோரிக்ள்க விடுக்்கப்படடு 
வருகிறது. எனினும இன்றுவளர அநத ்க்்க-
ளுக்கு இன்னும தீரவு கிள்டக்்கவில்ளல. ்பல 
்தரதல்்கள வநதுவிட்டன. ்தரதல் ்கோலங்களில் 
்பல்்வறு வோக்குறுதி்களள வழஙகிய ததோழிற-
சங்க அரசியல் பிரதிநிதி்கள ்பதவிக்கு வநததும 
அவறளற ்றநதுவிடுவது்ோ்க ்கோலம ஓடிக்-
த்கோணடிருக்கிறது. ்ோறி ்ோறி ்பதவிக்கு வநத 
ஆடசியோளர்களின் சிநதளனக்கு இநத ்க்்களின் 
பிரச்சிளன்கள உரியமுளறயில் த்கோணடு தசல்-
லப்ப்டோள்யும ்கோரண்ோ்க இருக்்கலோம.   

அவிசோவளள த்பன்ரித் ்தோட்ட கீழ்பபிரிவில் 
்தோட்டத் ததோழிலோளர குடும்பத்ோன்றிறகு ஏழு 
்்பரச் ்கோணி ்தோட்ட நிரவோ்கத்தினோல் ்ளலய்க 
்க்்கள முன்னணியின் ஸ்தோ்ப்கர த்பரியசோமி 
சநதிர்ச்கரன் ்தோட்ட வீ்டள்பபு பிரதியள்ச்-
சரோ்க ்பதவி வகித்த ்கோலத்தில் வழங்கப்பட்டது. 
அவவோறு வழங்கப்பட்ட ்கோணி்களில் முப்பத்-

ளதநது ்தோட்டத் ததோழிலோளர குடும்பங்கள 
த்து வசதி்களுக்்்கறறவோறு வீடு்களள நிர்ோ-
ணித்து சுதநதிர்ோ்க வோழ்கிறோர்கள.   

ஒருசிலர ்தசிய வீ்டள்பபு அதி்கோர சள்ப, 
ஊழியர ்ச்லோ்ப நிதி, வஙகி்கள ்்போன்ற நிறுவ-
னங்களின் நிதி உதவி்களளப த்பறறு வீடு்களள 
நிர்ோணித்துக் த்கோண்டனர.   

ஆனோல் ்கணடி, ்ோத்தளள, இரத்தினபுரி ்பகுதி 
தனியோர ்தோட்டங்களில் இவவோறோன நிளலள -்
்கள இல்ளல. ்கோணிப்பகிரவு வி்டயத்தில் ்போர்பட-
சம ்கோட்டப்படுவது்டன் ததோழிலோளர்களின் வீடடு 
நிர்ோணத்திற்கோன ்கோணி்கள ்தோட்டக் ்கம்பனி-
்களினோல் சரிவர ஒதுக்்கப்ப்டோள்யும ்பதவிக்கு 
வநத அரசோங்கங்களும ்்போது்ோன நிதிளயயும 
ஒதுக்்கவில்ளல என கூறப்படுகிறது.   

இநதிய அரசோங்கம ்தோட்டத் ததோழி-
லோளர்களுக்கு நோலோயிரம வீடு்களள 
அள்ப்பதற்கோன நிதிளய ஒதுக்கியிருந-
தது. அநத நிதிளயக்த்கோணடு நிர்ோ-
ணிக்்கப்பட்ட வீடு்கள ததோழிலோளர்களி-
்டம ள்கயளிக்்கப்பட்டன. அதன் பின்னர 
்பத்தோயிரம வீடு்களள நிர்ோணிப்பதற-
்கோன நிதிளய ஒதுக்கியது இநதிய அர-
சோங்கம. அநத நிதிளய ்பயன்்படுத்தி 
முழுள்யோ்க வீடு்கள நிர்ோணிப்ப-
தில் ்பல்்வறு பிரச்சிளன்கள. வீடு்கள 
முளறயோ்க ்கட்டப்ப்டவில்ளல எனவும உட்கட்ட-
ள்பபு வசதி்கள எதுவும தசயயப்ப்டவில்ளல   

ஆஙகி்லயர ்கோலத்தில் ்தயிளல உற்பத்-
திக்்கோ்க ததன்னிநதியோவிலிருநது அளழத்து-
வரப்பட்ட ்க்்களில் ஒரு சிலர த்பருந்தோட்ட 
ததோழிலில் ஈடு்ப்டோது வியோ்போரம ்றறும 
்கள்ட்களள ஆரமபித்து ந்டத்தியவர்கள ஓரளவு 
அபிவிருத்தி அள்டநத நிளலயில் தங்களுக்த்கன 
தசோநத்ோ்க நிலங்களள த்கோளவனவு தசயதும 
வீடு்களள நிர்ோணித்துக்த்கோணடும உளளனர.   

அ்த ் ்போல் இபபிர்தசத்திலிருநது ்கல்வி ்கறற-
வர்களில் சிலர தவளியி்டங்களுக்கு தசன்று த்க்-
த்கன தசோநத்ோன நிலம வீடு்களள த்கோளவனவு 
தசயதுளளள்யும ்கோணமுடிகிறது. ஆனோல் 
இவர்களில் இன்றுவளர ்தோட்டத் ததோழிலில் ஈடு-
்படடுவரும ்க்்களினது நில வீடடுரிள்்கள ்்கள-
விக்குரியோ்க்வ உளளது.   

அநத வள்கயில் முதலில் ்கோணி உரிள் வி்ட-
யத்தில் இவர்களுக்கு ்தோட்டபபுற நிலங்களள 
த்கோளவனவு தசயவதற்்கோ விற்பளன தசய-
வதற்்கோ நிளலயோன தசோநதம த்கோண்டோடுவ-
தற்்கோ எவவித ்கோணி உரிள்யும இல்ளல.   

ஆரம்பத்தில் ்தோட்டத் ததோழிலோளர்களள தங-
்களின் ்கடடுப்போடடின் கீழ் ததோ்டரச்சியோ்க ளவத்-
திருக்கும ்நோக்கில் பிரித்தோனியர்களோல் லயன் 
முளறயிலோன தஙகுமி்ட வசதி்கள ்ோத்திர்் 
வழங்கப்படடிருநதது. எனினும நில உரிள் 

்றுக்்கப்படடிருநதது. தற்்போதும ்தோட்ட மு்கோ-
ள்த்துவத்தினோல் ்தோட்ட ததோழிலோளர்களுக்கு 
அ்த ்பழள்யோன வசதி்களறற 400 சதுர மீட்டர 
அடி த்கோண்ட லயன் வீடு்க்ள வழங்கப்படடுள-
ளது.   

ஆரம்பத்தில் ‘இலஙள்க பிரளஜ்கள’ என்ற 
அஙகீ்கோரத்திளனயும பிரித்தோனியர்கள இவர-
்களுக்கு வழஙகியிருக்்கோததன் ்கோரண்ோ்க 
நோடடின் ஏளனய பிரளஜ்கள ்்போல இவர்களோல் 
த்க்த்கன தசோநத்ோ்க ஒரு நிலத்ளத த்கோளவ-
னவு தசயவதற்்கோ வீடு ்கடடுவதற்்கோ வோயப-
பில்லோ்ல் ்்போயிருநதது.   

்்லும ஆரம்ப ்கோல்கட்டத்தில் தனியோர 
வச்ோ்க த்பருந்தோட்டங்களில் மூன்று நோன்கு 
தளலமுளற்களுக்கு ் ்லோ்க இருநத ் க்்களினது 
்கோணி்கள 1972இல்; அரசு்டள்யோக்்கப்பட்டது-
்டன் ்பல ்தயிளல ்தோட்டங்கள துண்டோ்டப்படடு 
சிங்கள ் க்்களுக்கு அளவ ்பகிரநதளிக்்கப்பட்டன. 
அவவோறு வழங்கப்பட்ட நிலங்களில் ஒரு நிலம 
கூ்ட தமிழ் ்தோட்டத் ததோழிலோளர ஒருவருக்்்க-
னும வழங்கப்ப்டவில்ளல.   

1972ஆம ஆணடின் 1ஆம இலக்்க நிலச் சீர-
திருத்தச் சட்ட பிர்கோரம நிலச் சீரதிருத்த ஆளணக்-
குழு உருவோக்்கப்படடு தனியோர ்கோணி உரி-
ள்க்கு உச்ச வரமபு த்கோணடுவரப்பட்டது்டன் 
இதற்கள்ய 18 வயதுக்கு ்்ற்பட்டவர்களுக்கு 
த்பருந்தோட்ட ்கோணியோயின் 50 ஏக்்கர எனவும 

்றளறய நில்ோயின் 25 ஏக்்கர எனவும உச்ச 
வரமபு நிரணயிக்்கப்பட்டது.   

இநத நிளல இன்னும ததோ்டரகிறது. ்ளலய-
்கத்தில் ்கல்வி ரீதியில் ஓரளவு வளரச்சியள்டநதி-
ருப்பதோ்க நோ்் கூறிக்த்கோளகின்்றோம. ஆனோல் 
ந்க்த்கன உரிள்்்கோர ஒரு ்கோணித்துணள்ட-
்யனும தசோநத்ோ்க ளவத்திருக்்க முடிகிறதோ 
என்றோல் இல்ளலதயன்்ப்த உணள்யோகும.   

அன்றிலிருநது இன்றுவளர ததோழிலோளரோ-
்க்வ ் தோட்டக் ்கம்பனி்களளயும ் ோறி்ோறி வரும 
அரசோங்கங்களளயு்் நமபியிருக்்க ்வணடிய 
நிளலயி்ல்ய ்ளலய்கம இருக்கிறது.   

மூன்று நோன்கு தளலமுளற்களோ்க வோழ்நது 
வரும இநத ்க்்களுக்்கோ்க குரல்த்கோடுக்கும 
ததோழிறசங்க அரசியல் தளலள்்கள த்து 
இருபபுக்்கோ்கவும வோக்கு வஙகி்களுக்்கோ்க ் டடு்் 
தசயற்படுகின்றன.   

இநத நிளலயில் இளளய சமூ்கத்தினர இவ-
வி்டயத்தில் கூடிய ்கரிசளனயு்டன் தசயற்படுவது 
அவசிய்ோகும. இநதிய அரசின் நிதியுதவியு்டன் 
நிர்ோணிக்்கப்படும வீடடுத்திட்டத்ளத ததோ்டரநது 
முன்தனடுக்கும அ்த்வளள ததோழிலோளர 
குடும்பத்ோன்றிறகு ஏழு ் ்பரச் ்கோணிளய ஒதுக்கி 
அவர்களின் வோழ்வோதோரத்ளத ்்ம்படுத்த அர-
சோங்கம ந்டவடிக்ள்க எடுக்்க ் வணடும.     ததோழி-
லோளர்களுக்கு ்கோணி வழஙகி தசோநத வீடு்களில் 
சுதநதிர்ோ்க வோழ வழிவகுக்்க ்வணடும.

பைாழிைாேர்கள் ப�ாந்ைக காணியில்
வீடலமத்து வாழவது எப்ளொது?

இவதன்...?



9தினகரன் வாரமஞ்சரி Thinakaran vaaramanjarysunday marCh 13, 20222022 மார்ச் 13 ஞாயிற்றுக்கிழமம



10 தினகரன் வாரமஞ்சரிThinakaran vaaramanjary sunday marCh 13, 2022 2022 மார்ச் 13 ஞாயிற்றுக்கிழமம

xjgpar

xslj cw;gj;jpfs;> toq;Fiffs; kw;Wk; 
xOq;FWj;Jif ,uh[hq;f mikr;R

mDuhjGuk; xahkLt ~njal;lfpUy| eilngw;w tstpy; 

];jhgpf;fg;gl;Ls;s Nkw;fj;ija xsljq;fis cw;gj;jp 

nra;Ak; cs;@H KjyPl;lhsh;fSf;F ~RtrphpGu xslj 

cw;gj;jp tyak;| ,w;Fs; xslj cw;gj;jpf;fhf KjyPL 

nra;tjw;F Mh;tk; fhl;Lfpd;w jifikahd rhuhhplkpUe;J 

MHtj;ij ntspg;gLj;jy; MNyhridfSf;fhf xslj 

cw;gj;jp toq;fy;fs; kw;Wk; xOq;FWj;Jif ,uh[hq;f 

mikr;R miog;G tpLf;fpd;wJ.

MHtk; fhl;Lfpd;wth;fSf;F jkJ MNyhridfis 

nghwpaplg;gl;l ciwapy; ,l;L nrayhsh;> xslj cw;gj;jp 

toq;fy;fs;  kw;Wk; xOq;FWj;Jif ,uh[hq;f mikr;R> 

~xRgpar| ,y. 464/A> b. gp. [hah khtj;ij> nfhOk;G -10 

(HQ fl;blk; - 5Mk; khb) vd;w Kfthpf;F gjpTj; jghypy; 

mDg;gyhk;. my;yJ Nehpy; ifaspg;gjd; %yk; 2022 khh;r; 

28 K.g. 10.30 ,w;F Kd; fpilf;fr; nra;jy; Ntz;Lk;. Fwpj;j 

ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~RtrphpGu xslj 

cw;gj;jp tyaj;jpw;Fs; xslj cw;gj;jpf;fhf MHtj;ij 

ntspg;gLj;Jjy;| vd;W Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

nrayhsh;>

xslj cw;gj;jp> toq;fy;fs; kw;Wk; 

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

~xRgpar|>

,y. 464/A> b. gp. [hah khtj;j>
nfhOk;G -10.

(HQ fl;blk; - 5Mk; khb).

njhiyNgrp: +94 112103219
kpd;dQ;ry;: psrp.scc@health.gov.lk

Mh;tj;ij ntspg;gLj;Jtjw;fhd 
miog;G (EOI)

ngWif mwptpj;jy;

ngUe;Njhl;l mikr;R
epWtdj; Njhl;lq;fspd; kWrPuikg;G> Njapiy kw;Wk; ,wg;gh; 

Njhl;lk; rhh;e;j gaph;r;nra;if kw;Wk; njhopw;rhiyfis 
etPdkag;gLj;Jjy; kw;Wk; Njapiy kw;Wk; ,wg;gh; Vw;Wkjp Nkk;ghl;L 

,uh[hq;f mikr;R

Njapiy rpW gw;Wepy mgptpUj;jp mjpfhu rig

cah;e;j epoy; fd;Wfis nfhs;tdT nra;tjw;fhd 
tpiyf;Nfhuy; - 2022Mk; tUlk;

1. my;gPrpah KYf;fhdd; (Albizzia Moluecana) -  fd;Wfspd; 

   Njitg;ghL - 950>000

2. fpuntypah nuhG];lh (Grevilliea Robusta ) -  fd;Wfspd; 

   Njitg;ghL - 250>000

Njapiy rpW gw;Wepy mgptpUj;jp mjpfhu rigahy; Njapiyf; fhzpfspy; mjpAr;r 

nghUshjhu tpisr;riyg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf cah;e;j epoy; epfo;r;rpj; jpl;lj;jpd; fPo; 

cah;e;j epoy; fd;Wfis gpd;tUk; tifapy; nfhs;tdT nra;tjw;F jPh;khdpf;fg;gl;Ls;sJ.

Nkw;Fwpg;gplg;gl;l cah;e;j epoy; fd;Wfis Nkw;Fwpg;gplg;gl;l mstpy; nfhs;tdT 

nra;tjw;fhf cah;e;j epoy; fd;Wfis toq;Ftjw;F Mh;tk; fhl;Lk; jug;gpdhplkpUe;J 

tpiyfs; Nfhug;gLfpd;wd. ,jd; gpufhuk; gpd;tUk; rfy Njitg;ghLfSk; g+h;j;jpahFk; 

tifapy; jk;khy; jahhpj;Jf;nfhs;sg;gl;l khjphpg; gbtj;jpd; %yk; tpiykDf;fisr; 

rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

1.  9x5 / 7x5 mq;Fyj; njhl;bahfTk; 150 Nf[; nghypj;jPd; ciwahfTkpUj;jy; 

Ntz;Lk;.

2.  tsUtjw;Fg; nghUj;jkhd kz; fyitAld; njhl;b epug;gg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

3. fd;W Fiwe;jgl;rk; 08-10 mq;Fyk; tsh;e;jpUf;f Ntz;Lk;.

4. Neha; gPilfs; mw;wjhftpUj;jy; Ntz;Lk;.

5.  Nghf;Ftuj;J nra;aNtz;ba ,lj;jpw;F tpiykDf;fis ntt;Ntwhfr; rkh;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;.

(fhyp> khj;jiw> fSj;Jiw> ,uj;jpdGhp> Nffhiy> fz;b> Etnuypah> gz;lhutis 

vDk; ,lq;fSf;F Nghf;Ftuj;J nra;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; me;jg; gpuNjrj;jpw;fhd 

Nghf;Ftuj;jpw;fhf ntt;Ntwhf tpiyfisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;)

NkNy fhl;lg;gl;Ls;s tplaq;fspd; gpufhuk; tpiykDf;fisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

tpiykDf;fs; 2022-03-13Mk; jpfjp 2022-03-28Mk; jpfjp tiu tpiykDf;fs; Nfhug;gLk;. 

rkh;g;gpf;fg;gLk; tpiykDf;fis 2022-03-28Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F Kd; Kj;jpiuf; 

Fwp nghwpf;fg;gl;l ciwapDs; ,l;L mjd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; cah;e;j epoy; 

fd;WfSf;fhd tpiykDf;fisr; rkh;g;gpj;jy; - 2022 vdf; Fwpg;gpl;L gjpTj; jghypy; 

mDg;gyhk; my;yJ gpd;tUk; Kfthpapy; mike;Js;s mjpfhu rigapd; Nrit gphptpy; 

itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk; vd;gJld; tpiykDf;fs; 2022-

03-28Mk; jpfjp gp.g. 2.30 kzpf;;Fj; jpwf;fg;gLk;.

tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; Ntisapy; tpiykDf;fisr; rkh;g;gpf;Fk; NghJ tpiyf;Nfhuy; 

gpiz Kwpahf kPsspf;fg;gLk; 5>000.00 &gh njhifia ,e;j mjpfhu rigapd; epjpg; 

gphptpw;F nrYj;jp tpiykDf;fSld; me;jg; gw;Wr;rPl;bd; ,uz;lhk; gpujpia ,izj;J 

mDg;Gjy; Ntz;Lk;. NkYk; xg;ge;jk; ifaspf;fg;gl;ljd; gpd; ntw;wpfukhd tpiykDjhuh; 

,e;j mjpfhu rigAld; Kiwahd cld;gbf;if xd;Wf;F tUjy; Ntz;Lk; vd;gJld; 

mjpfhu rigapdhy; mwptpf;fg;gLk; mstpd; gpufhuk; Nkw;gb fd;WfSf;fhd fl;lisia 

toq;Fjy; Ntz;Lk;. Nkyjpf tprhuidfis 076-3598695/011-7909039 vDk; njhiyNgrp 

,yf;fj;jpy; tphpthf;fy; cjtp Kfhikahsiuj; njhlh;Gnfhz;L ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

jiyth;>

Njapiy rpW gw;Wepy mgptpUj;jp mjpfhu rig>

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

gj;juKy;y.

Kd;nkhopTfSf;fhd miog;G

Njrpa mUq;fhl;rpaf jpizf;fsk;

xy;yhe;j mUq;fhl;rpaf kPs;xOq;fikj;jy; nraw;wpl;l cj;Njrpf;fg;gl;l 

fz;fhl;rpf;fhd cs;sf tbtikg;G Nritfs; toq;fy;> tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzq;fs; kw;Wk; xg;ge;j Kfhikj;Jtj;ij jahhpj;jy;

1.  NkNyAs;s gzpf;fhf jFjpAs;s crhj;Jizahsh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l 

Kd;nkhopTfis Njrpa mUq;fhl;rpaf jpizf;fskhdJ miof;fpd;wJ. 

2.  Kd;nkhopTfs; ,yq;ifapd; jhgpf;fg;gl;Ls;s jifikAs;s crhj;Jiz epWtdk; 

xd;wpypUe;J rkh;g;gpf;fg;glyhk;. crhj;Jiz epWtdkhdJ Mff; Fiwe;jJ 5 tUl 

mDgtj;ij epfuhd jd;ikAila Ntiyfspy; nfhz;Ls;sjhfTk; fle;j 5 tUlq;fspy; 

,U (2) epfuhd jd;ikAila crhj;Jizfis rpj;jpfukhf g+h;j;jp nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;. 

3.  Kd;nkhopT Mtzq;fs; ,ytrkhf ghPl;rpf;fg;glyhnkd;gJld; Mh;tKs;s crhj;Jiz 

epWtdq;fs; 2022 khh;r; 14 Mk; jpfjpapypUe;J 2022 Vg;uy; 04 Mk; jpfjp tiuAk; mYtyf 

ehl;fspy; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 2>000 ,yq;if &ghit K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 

kzp tiuAk; nrYj;jpa gpd;dh;> nfhOk;G-07> =kj; khh;f;f]; ngh;zhz;Nlh khtj;ij> 53 

Mk; ,yf;fj;jpYs;s Njrpa mUq;fhl;rpaf jpizf;fs fzf;fply; gphptpypUe;J Kd;nkhopT 

Mtzq;fis nfhs;tdT nra;ayhk;. 

4.  Kj;jpiuaplg;gl;l Kd;nkhopTfs; gpujpj; njhFjpnahd;Wld; jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; 

%iyapy; ‘Providing Interior Design Services, preparation of Bidding Documents and Contract 
Management for the proposed Exhibition re-arrangement Project of Dutch Museum” vd 
Fwpg;gplg;gl;L gjpTj; jghypy; my;yJ Neubahf nfhOk;G-07> =kj; khh;f;f]; ngh;zhz;Nlh 

khtj;ij> 53 Mk; ,yf;fj;jpYs;s Njrpa mUq;fhl;rpaf jpizf;fs fzf;fply; gphpT 

mYtyfj;jpy; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. crhj;Jizahsh;fs; Kd;nkhopTfis 2022 

Vg;uy; 5 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf rkh;g;gpf;fg;gly; 

Ntz;Lnkd;gJld; Kd;nkhopTfs; mtw;iw Vw;Wf; nfhs;siy %ba gpd;dh; tpiuthfNt 

jpwf;fg;gLk;. 

5.  crhj;Jizahsh;fs; my;yJ mth;fspd; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; epjpaply; 

Kd;nkhopTfis jpwf;Fk; Ntisapy; rKfkspf;FkhW Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfpd;wdh;. 

Njrpa mUq;fhl;rpaf jpizf;fs crhj;Jizahsh;fs; ngWiff; FOj; jiyth; epjpaply; 

Kd;nkhopTfis jpwf;Fk; Neuk; kw;Wk; jpfjp Mfpatw;iw mwptpg;ghh;. 

6.  Nkyjpf tpguq;fSf;F> jaT nra;J 011-2667750 vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;jpD}lhf 

fyhr;rhuj;jpw;fhd gzpg;ghsh; jpU. nrduj; tpf;fpukrpq;`Tld; njhlh;G nfhs;sTk;. 

7. 2022.04.01 Mk; jpfjpad;W tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lk; eilngWk;. 

jiyth;>

jpizf;fs crhj;Jizahsh;fs; ngWiff; FO>

Njrpa mUq;fhl;rpaf jpizf;fsk;>

,y. 53> =kj; khh;f;f]; ngh;zhz;Nlh khtj;ij>

nfhOk;G-07.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
uhfk> ntypru th;j;jf ntb nghUl;fs;> 

Jg;ghf;fpfs; kw;Wk; uitfis nfhs;tdT nra;Ak; 

gphptpw;F uitfisg; ngw;Wf;nfhs;sy;

1.  cs;ehl;L kw;Wk; ntspehl;L toq;Feh;fsplkpUe;J th;j;jf ntb nghUl;fs;> Jg;ghf;fpfs; kw;Wk; 

uitfisf; nfhs;tdT nra;Ak; gphptpw;F (CEFAP  Unit) gpd;tUk; ntb nghUl;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf 

tpiykDg; gbtj;jpd; %d;whk; gphptpy; (Section III) Fwpg;gplg;gl;Ls;s jifikfisg; g+h;j;jp nra;af;$ba 

toq;Feh;fsplkpUe;J kl;Lk; Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

  xg;ge;j ,y. 

  CEFAP/PRT/09/2021

  a. Cartridges 12 SG - 250,000 No’s

  b. Cartridges 12 / 4 - 200,000 No’s

  c. Cartridges 16 SG - 9,000 No’s

  d. Cartridges 16 / 4 - 8,000 No’s

  e. .177 Air Pallets - 500,000 No’s

2. tpiyf;Nfhuy; rh;tNjr Nghl;b tpiyf;Nfhuy; eilKiwf;fika nraw;gLj;jg;gLk;.

3.  ,jpy; Mh;tk; fhl;Lk; cs;ehl;L kw;Wk; ntspehl;L toq;Feh;fs; Njitahd Nkyjpfj; jfty;fis 

ntypru> uhfkapy; mike;Js;s th;j;jf ntbnghUl;fs;> Jg;ghf;fpfs; kw;Wk; uitfisf; nfhs;tdT 

nra;Ak; gphptpd;  nfhs;tdT mjpfhhpaplkpUe;J  njhiyNgrp ,y. 0112958227  my;yJ th;j;jf 

ntbnghUl;fs;> Jg;ghf;fpfs; kw;Wk; uitfisf; nfhs;tdT nra;Ak; gphptpd; gzpg;ghsh; (njhiyNgrp 

,y. 0112955514) mth;fsplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

4. xt;nthU xg;ge;jj;jpw;Fk; ntt;Ntwhf tpiykDf;fisf; nfhs;tdT nra;jy; Ntz;Lk;. 

5.  uhfk> ntypru> th;j;jf ntbnghUl;fs;> Jg;ghf;fpfs; kw;Wk; uitfisf; nfhs;tdT nra;Ak; 

gphptpd; gzpg;ghsUf;F vOj;J %ykhd Nfhhpf;ifnahd;iwr; nra;tjd; Nghpy; xU tpiykDtpw;F 

kPsspf;fg;glhj 4500.00 &gh tPjk; fl;lzj;ij nuhf;fg; gzkhfr; nrYj;jp 2022 khh;r; khjk; 14Mk; 

jpfjp Kjy; 2022 Nk khjk; 04Mk; jpfjp tiuahd thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; 

gp.g. 4.00 kzp tiu tpiykD Mtzq;fisf; nfhs;tdT nra;ayhk;. (ntspehl;L toq;Feh;fshy; 

,jw;fhf cs;ehl;L Kfth;fs;  epakpf;fg;gly; Ntz;Lk;)

6.  tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; ehs; Kjy; 120 ehl;fSf;F tpiykDf;fs; nry;YgbahFk; jd;ikapy; 

,Uj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; rfy tpiyf;NfhuYf;Fk;  epge;jidaw;w tpiykDg; gpiz Kwpnahd;iwr; 

(Bid Bond) rkh;g;gpj;jy;; Ntz;Lk;. Fwpj;j tpiykDg; gpiz Kwp tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; ehs; Kjy; 

150 ehl;fs; tiuapy; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;. (mt;thW toq;fg;gLk; tpiykDg; gpiz Kwpia 

cs;ehl;L th;j;jf tq;fpnahd;wpd; %ykhf toq;Ftjw;F eltbf;iffis Nkw;nfhs;Sjy; Ntz;Lk;)

7.  jUtpj;jw; fl;lis gbtk; ifaspf;fg;gl;lTld; ,iaGila toq;Feuhy;; thpapd;wp tpiyf;Nfhuy; 

ngWkjpapd; 10% ngWkpf;Fr; rkkhd epge;jidaw;w nrayhw;Wif gpiz Kwpnahd;W (Performance 
Bond) toq;Fjy; Ntz;Lk;.

8.  2022 Nk khjk; 05Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp tiu nfhOk;G-01> nfhbf` tPjpapYs;s ,yq;if 

flw;gil jiyikafj;jpd; Nfs;tpr; rigj; jiytUf;F ,U efy;fspyhd Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fis xg;gilf;fyhk; my;yJ mk;Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; my;yJ 

flw;gil jiyikaj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk; vd;gJld; tpiykDf;fs; 

Vw;Wf;nfhs;sg;gl;L Kbtile;j cldLj;J tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;  Ntisapy; fye;J nfhs;Sk; 

tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; mitfs; jpwf;fg;gLk;.

9.  ,e;j tpiyf;Nfhuy; njhlh;ghd Nkyjpf tpguq;fis flw;gilapy; www.navy.lk vDk; ,izajsj;jpd; 

Clhf ngw;Wf;nfhs;syhk;.

gzpg;ghsh;>

th;j;jf ntbnghUl;fs;> Jg;ghf;fpfs; kw;Wk; uitfisf; nfhs;tdT nra;Ak; gphpT>

murhq;f ntbkUe;Jfs; fsQ;rparhiy>

ntypru> uhfk.

,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fofk;
kp`pe;jiy

gjtp ntw;wplq;fs;

gpd;tUk; gPlq;fSf;fhf epue;ju fy;tprhh; kw;Wk; fy;tprhh; 

MjuT mYtyh;fsplkpUe;J nghUj;jkhd jifikAs;s 

tpz;zg;gjhhpfsplkpUe;J tpz;zg;gq;fis ,yq;if u[ul;l 

gy;fiyf;fofkhdJ Vw;Wf; nfhs;Sk;. 

1. kUj;Jtk; kw;Wk; ,ize;j tpQ;Qhdq;fs; gPlk;.

2. Kfhikj;Jt  fw;ifnewpfs; gPlk; 

3. gpuNahf tpQ;Qhdq;fs; gPlk;

4. tptrha gPlk;

5. njhopy;El;gtpay; gPlk;

6. gpujhd E}yfk;.

tpz;zg;gq;fs;:

http://www.rjt.ac.lk/news/?cat=2  vd;w gy;fiyf;fof 

,izajsj;jpypUe;J tpz;zg;gg;gbtq;fs; kw;Wk; chpj;jhd 

jftiy gjptpwf;fk; nra;J nfhs;syhk;. ,izajsj;jpy; 

toq;fg;gl;Ls;s cUkhjphpapy; khj;jpuNk tpz;zg;gq;fs; 

mDg;gg;gly; Ntz;Lk;.

mur Nrit> $l;Lj;jhgdq;;fs;> epajpr;rl;l rigfs; kw;Wk; 

gy;fiyf;fofq;fspd; epue;ju gjtpepiy tpz;zg;gjhhpfs; 

mth;fspd; tpz;zg;gq;fis chpj;jhd epWtdq;;;;;;;;;;;;fspd; 

jiyth;f@lhfNt mDg;Gjy; Ntz;Lk;. 

fy;tprhh;/ njhopy;rhh;> Nrit rhd;wpjo;fs; Nghd;wtw;wpd; 

cWjpg;gLj;jg;gl;l epow;glgpujpfs; tpz;zg;gj;Jld; mDg;gg;gly; 

Ntz;Lk;. 

tpjpf;fg;gl;l gbtq;fspy; chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l 

tpz;zg;;gq;fs; chpj;jhd Mtzq;fspd; rhd;wspf;fg;gl;l 

gpujpfs; (gl;lg;gbg;G rhd;wpjo;fs;> gl;lg;gbg;gpd; tpgukhd 

rhd;wpjo;> Nrit rhd;wpjo;fs; Nghd;wit) Mfpad gjpTj; 

jghypy; 2022 Vg;uy; 11 Mk; jpfjpad;W gp.g. 4.30 kzpf;F my;yJ 

mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; gpujp gjpthsh;/ fy;tprhh; 
jhgdf; fpis> ,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fofk;> kp`pe;jiy 

vd;w Kfthpf;F mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. %Lk; jpfjpf;F gpd;dh; 

ngw;Wf; nfhs;Sk; tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.  

tpz;zg;gq;fspd; %Lk; jpfjpf;F gpd;dh;> ve;jnthU 

tpz;zg;gj;jpd; Mjutpw;fhf mDg;gg;gLk; Nkyjpf  

Mtzkhf;fy; Vw;Wf; nfhs;sg;glkhl;lhJ. 

tpz;zg;gq;fis %Lk; jpfjpad;W mjw;F Kd;duhf gjtpapd; 

xt;nthU mk;rj;jpw;Fkhd  Njitg;gLk; jifikfis 

tpz;zg;gjhhpfs; g+h;j;jp nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;. 

g+h;j;jp nra;ag;glhj tpz;zg;gq;fs;> MjuT toq;fg;glhj 

Mtzq;fspd; tpz;zg;gq;fs; (gl;lg;gbg;G rhd;wpjo;fs;> gl;lg; 

gbg;G tpgukhd rhd;wpjo;fs;> Nrit rhd;wpjo;fs; Nghd;wit) 

kw;Wk; %Lk; jpfjpf;F gpd;dh; ngw;Wf; nfhs;sg;gLk; 

tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. fhzhkw; Nghd my;yJ 

jghypy; gpe;jptUk; tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;glkhl;lhJ. 

jFjpAs;s tpz;zg;gjhhpfis njhpT nra;aTk;  mg;gbahd 

th;fis khj;jpuk; Neh;Kfg;ghPl;irf;F miog;gjw;fhd 

chpikia gy;fiyf;fofkhdJ nfhz;Ls;sJ. 

Nkyjpf tpguq;fSf;F http://www.rjt.ac.lk/news/?cat=2 vd;w 
gy;fiyf;fof ,izajsj;ij ghh;itaplTk;.

gjpy; flikahw;Wk; gjpthsh;>

,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fofk;>

kp`pe;jiy.

jpfjp: 13.3.2022
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முதலாவது, ரஷ்ய -உக்ரன் ப�ார் ஒப்பீட்-
டடிப்�்டயில் நிதானமாகக ்க்யாளப்�டு-
கிறது. ஆப்கானிஸதான் மற்றும் ஈராக மீதான 
ப�ா்ர தரிசிதத உலகததிற்கு ரஷ்யாவின் 
நகர்வு நிதானமாகபவ ததரிகிறது. த�ரும் 
ஆகபராசமான ப�ாராக அ்ம்யா்ம �ற்றி்ய 
உ்ர்யாடல்கள் �ல தளததில் அதிக சநபத-
கஙக்ள உருவாகக ஆரம்பிததுள்ளது. விளா-
டிமிர் புடின் ப�ா்ர பமற்தகாள்வது �ற்றி 
நீயூப்யார்க ்ரம்ஸ குறிப்பிடுவ்த அவதா-
னிப்�து அவசி்யமானது. ரஷ்யா இப்ப�ா-
ரின் மூலம் �லமான கட்ட்மப்புகக்ள 
ஈபராசி்யன் பிராநதி்யததில் விருததி தசயவ-
தில் மு்னப்புக தகாள்கிறது. அதன் அடுதத 
�டி பூபகாள அரசி்யலாகபவ ததரிகிறது. 
அது புவிசார் அரசி்யலாக மட்டுமல்லாது 
இராணுவ ரீதியிலும் அதன் இருப்பி்யல்வாத 
அணுகுமு்ற்்ய விருததி தசயவதுடன் 
அதில் தனது தவளிப்�ாட்்ட அ்ட்யாளப்-
�டுதத மு்னகிறது. அது மட்டுமன்றி அத-
த்க்ய இருப்பி்யல்வாதம் அல்லது ்யதார்த-
தவாதமானது ந்டமு்றசார் நி்ல்்ய 
மட்டும் உள்ளடககி்யதல்ல. அது அடிப்�-
்டவாதத்தயும் புரட்சிகரமான மாற்றத-
தின் வரலாற்்றயும் பிரதி�லிககக கூடி்யது  
என இவ்விதழ் குறிப்பிடுகிறது.

இரணடாவது, ரஷ்யா ப�ா்ரயும் 
சமாதான மு்யற்சி்்யயும் ஒபர பநரததில் 
பிரப்யாகப்�டுததிவருகிறது. ஆரம்�த-
தில் த�லாரஸல் மூன்று சுற்றுப் ப�ச்-
சுகக்ள நிகழ்ததி்ய இரு நாடுகளும் 
தற்ப�ாது முதலாவது கட்டப் ப�ச்சு-
வார்த்த்்ய துருககியில் நிகழ்ததியுள்-
ளன. அ்னததுப் ப�ச்சுககளும் பதால்-
வியில் முடிநத ப�ாதும் ரஷ்யா அத்ன 
ஒரு இராஜதநதிர நகர்வாக பமற்-
தகாணடுள்ளது. அதற்கான காரணஙகள் 
எதுவாக அ்மநதாலும் பமற்குலகத-
தின் தசயமு்ற்்ய ்க்யாளும் உததி-
்யாகபவ �ார்ககப்�டுகிறது. இதனூடாக 
இப்ப�ாரின் அதீத தநருககடி்்ய உலக-
ளாவி்ய ரீதியில் ஏற்�டுததுவ்த தவிர்கக 
முடியும் எனக கருதுகிற நி்ல ஏற்�ட்-
டுள்ளது. 

மூன்றாவது, ரஷ்யா மீதும் ரஷ்ய அதி-
காரவர்ககம் மீதும் அதமரிககா த்ல்ம-
யிலான பமற்குலகம் பமற்தகாணடுவ-
ரும் த�ாருளாதாரத த்டகள் ரஷ்யா்வ 
�ாதிப்�தாகபவ உள்ளது. அபதபநரம் 
மறு�ககததில் ரஷ்யாவினது ஐபராப்�ா 
பநாககி்ய த�ற்பறாலி்ய எரிவாயு ஏற்று-
மதிகள் மற்றும் ஆயுத தள�ாடஙகளுககான 
மூலப்த�ாருட்கள் ஏற்றுமதி என்�ன ஐபராப்-
�ா்வயும் இதர நாடுக்ளயும் �ாதிககும் 
ஒன்றாக மாறியுள்ளது. உலகளாவி்ய த�ற்-
பறாலி்ய உற்�ததியில் மூன்றாவது நி்ல்்ய 
தகாணட ரஷ்யாவின் ஏற்றுமதி ஐபராப்-
�ா்வ �ாதிப்�தற்கான உ�ா்யத்த ரஷ்யா 
தகாணடிருககிறததன்�்த ப�ார் தவளிப்�-
டுததுகிறது. இப்ப�ா்ர காலநீடிப்பு தசயவ-
தன் மூலம் ஐபராப்�ா்வ அதமரிககாவிட-
மிருநது பிரிகக முடியுமா என்�்த ரஷ்யா 
�ரிசீலிகக மு்யலுகிறது. அதமரிககாவிடம் 
த�ற்பறாலி்யம் காணப்�ட்டாலும் ரஷ்யா-
வுககு நிகரானதாக இல்்ல என்�துவும் அர-
புலகததில் தஙகியிருககும் ப�ாது பமற்குககு 
அதிக �ாதிப்பு ஏற்�ட வாயப்புள்ள்தயும் 
புரிநது தகாள்வது அவசி்யமானது. அரபு 
உலகததின் த�ற்பறாலி்ய வளமுள்ள நாடுக-
ளிலும் ரஷ்யாவின் தசல்வாககு வளர்நதுள்-
ளது என்�்தயும் நிராகரிததுவிட முடி்யாது. 

நான்காவது, ப�ாரின் நீடிப்புககு பமற்-
குலகம் குறிப்பிடும் காரணஙக்ள விட 
ரஷ்யர்கள் திட்டமிட்டுள்ள காரணம் தனித-
துவமானது. உக்ரன் என்�து ரஷ்யாவின் 
அ்யல் நாடு மட்டுமல்ல �ண�ாட்டு உறவும் 
வளமும் உ்ட்ய பதசமாகும். அத்ன 
தவற்றி தகாள்வததன்�து அதமரிககா ஆப்-
கானிஸதா்னப்யா ஈராக்கப்யா ்கப்�ற்-

றி்யது ப�ாலல்ல. அது எதிரி்்ய அழிதது-
விட்டு ஆதிககத்த நி்லப்�டுததி்ய ப�ார். 
உக்ரன் மீதான ப�ார் அப்�டி்யானதல்ல. 
உக்ரனி்யர்கள் ரஷ்யர்களின் தமாழிவளத 
ததாடர்பும் கலாசார தநருககமும் தகாணட 
மககள் கூட்டமாகும். அது மட்டுமன்றி 
உக்ரனில் இருககும் ரஷ்ய மகக்ளயும் 
அவர்களது வாழ்வி்ய்லயும் ப�ார் கவ-
னததில் தகாள்கிறது. உக்ரனின் புதி்ய 
ஆட்சி அல்லது ரஷ்யாவுககு எதிரான ஆட்சி 
அல்லது பமற்குலகததிற்கு விசுவாசமான 
ஆட்சி உக்ரனில் வாழ்நத ரஷ்யர்க்ளயும் 
அவர்களது வாழ்்வயும் அழிதததாழிப்�-
தில் கடநத காலம் முழுவ்தயும் �்யன்�-
டுததியுள்ளது. உக்ரனிலுள்ள ரஷ்ய மககள் 
அழிககப்�ட்டதுடன் அவர்களது அ்ட-
்யாளத்த இல்லாமல் தசயவதற்கான நகர்-
வுக்ள உக்ரன் ஆட்சி்யாளர்கள் பமற்-
தகாணடுள்ளனர். கனடா உட்�ட பமற்கு 
நாடுகள் உக்ரனி்ய இராணுவத்த ரஷ்யா-
வுககு எதிராக வளர்ப்�தில் கவனம்தசலுததி-
யுள்ளன. ப�ார் ததாடஙகி்ய ப�ாபத கனடி்ய 
இராணுவப் �யிற்சி்யாளர்கள் உக்ர்ன 
விட்டு தவளிப்யறி்யதாக ஊடகஙகள் தசயதி 
தவளியிட்ட்ம குறிப்பிடததககதாகும். 
எனபவ தான் ரஷ்ய �்டத்யடுப்பின் அவசி-
்யமும் அதன் நிதானிப்பும் காணப்�டுகிறது. 

ஐநதாவது, பமற்கு ஊடகஙகளது பிரதான 

பிரசாரததில் ஒன்றாக அ்மநதிருப்�து 
உக்ர்ன அடுதது முன்னாள் பசாவி்யத 
குடி்யரசுக்ள பநாககி்யதாக ரஷ்யப் ப�ார் 
அ்மயும் என்�தாகும். அதனால் ஏ்ன்ய 
முன்னாள் குடி்யரசுக்ள பமற்குடன் 
இ்ணததுகதகாள்ள முடியுதமன பமற்கு 
திட்டமிடுகிறது. அது மட்டுமன்றி ரஷ்ய 
ஜனாதி�தி ஒரு சர்வாதிகாரி என்�்த நிறுவு-
வதில் கவனம் தகாணடிருநதது. அத்னக 
கவனிதத ரஷ்யா ப�ாரில் ஏற்�டககூடி்ய 
இழப்புகக்ள கட்டுப்�டுததுவது பிரதான 
உததி்யாக அ்மநதுள்ளது. அதனால் தகால்-
லப்�டும் உகபரனி்யரது எணணிக்க்்ய 
மட்டுப்�டுததுவதுடன் பமற்குலகம் குறிப்-
பிடுவது ப�ால் ரஷ்யா ப�ா்ர தகாடூரமான-
தாக நிகழ்ததவில்்ல என்�துவும் முன்னாள் 
குடி்யரசுகள் இலககல்ல என்�்தயும் ததளி-
வு�டுததுகிறது. அததுடன் இப்ப�ார் உலக-
ளாவி்ய ப�ார் அல்ல என்�்தயும் ரஷ்யா 
நிறுவ மு்யலுகிறது. 

ஆறாவது, ப�ாரில் முழு்ம்யாக 
உக்ர்ன ்கப்�ற்றுவ்த விட ரஷ்யா-
வுககு ஆதரவான சகதிகளிடம் உக்ர்ன 
ஒப்�்டப்�தற்கான ்கப்�ற்ற்லப்ய 
பிரதான பநாககமாக ரஷ்யா தகாணடுள்-
ளது. அதற்கு அ்மவாகபவ ப�ா்ர ரஷ்யா 
பமற்தகாள்கிறது. உக்ரன் மககளும் ரஷ்ய 
மககளும் ரஷ்யாவுககு ஆதரவானவர்களாக 

இருககும் ஆட்சியுபம ரஷ்யாவின் �ாது-
காப்புககும் எதிர்காலததிற்கும்  அவசி-
்யமானதாக உள்ளது என்�்த ப�ாரின் 
நகர்வு ததளிவு�டுததுகிறது. எனபவ 
ப�ாரின் இழப்பீடுக்ள மட்டுப்�-
டுதத பவணடுமாயின் அதன் பவகத்த 
மட்டுப்�டுததுவது அவசி்யமானது 
என்�்த ரஷ்யா தவளிப்�டுததுகிறது. 
குறிப்�ாக கீவ் நகரததிற்கு 60 கீ.மீ. 
அப்�ால் ரஷ்யாவின் கவச வாகனஙக-
ளும் அதன் �்ட்யணிகளும் நான்கு 
நாட்கள் வீதிப்யாரததில் காணப்�ட்ட-
தாகவும் தசயதித்யான்று தவளி்யாகியி-
ருநதது. அப்ப�ாது எநத விமானத தாக-
குதபலா அல்லது பீரஙகித தாககுதபலா 
நிகழ்நததாக தகவல் இல்்ல என்�்த-
யும் அவ்வாபற ரஷ்ய பீரஙகிகள் எநத 
தாககுத்லயும் பமற்தகாள்ளவில்்ல 
என்�்தயும் அச் தசயதிச்பச்வ 
தவளிப்�டுததியுள்ளது.

ஏழாவது, ரஷ்யா ப�ா்ர தாமதப்�-
டுததுவதன் மூலம் உக்ரன் தற்ப�ா-
்த்ய ஜனாதி�தி்்ய பமற்குலகததிற்கு 
தப்பிப்யாட ்வகக திட்டமிடுகிற்தக 
காணமுடிகிறது. காரணம் ரஷ்யாவுககு 

ஒரு ஆட்சி மாற்றபம பத்வப்�டுகிறது. 
அத்ன ஒரு புரட்சியினூடாக சாததி்யப்�-
டுததியிருகக முடியுதமன ்யாரும் வாதிகக-
லாம். ஆனால் அதற்கான சூழ்ல பமற்கு 
வழஙகாத நி்ல்்ய உருவாககியிருநதது. 
காரணம் உக்ரன் பநட்படாவுககுள் பசரு-
மாயின் ரஷ்யாவின் �ாதுகாப்பும் இருப்பும் 
பமற்கினால் அழிககப்�டுவது இலகுவான-
தாக அ்மநதிருககும். ரஷ்யா உலகததின் 
இருத்ய நிலம் என்�்த ரஷ்யர்கள் மட்டு-
மல்ல பமற்குலகம் தற்ப�ாது ஏற்றுக தகாண-
டுள்ளது. அதனாபலப்ய ரஷ்யா்வ பநாககி 
நகர்வதில் பமற்குலகம் கரிச்ன தகாண-
டுள்ளது. 

எனபவ ரஷ்யா ப�ா்ர தனது திட்மிடலுக-
குள் ்வதது நகர்ததுகிறது. உலக நாடுகளது 
த�ாருளாதாரத த்டக்ளயும் விமானப் 
ப�ாககுவரதது த்டக்ளயும் ஏற்றுமதி 
இறககுமதி த்டக்ளயும் கடநது நிதா-
னமாக நகர்ததுகிறது. எநத தநருககடியும் 
இன்றி ப�ார் ்க்யாளப்�டுகிறது.

தற்ப�ாது உக்ரனுககு ரஷ்ய நட்பு 
நாடான சீனா மனிதாபிமான உதவி தசய்ய 
முன்வநதுள்ள்ம குறிப்பிடததககதாகும். 
ப�ாரில் பமற்கு ரஷ்யாவிடம் பதாற்�து 
என்�்த விட ரஷ்ய ப�ாரி்யல் தநதிரததற்-
குள் பதாற்கிறதாகபவ விமர்சனஙகள் எழுந-
துள்ளன.
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அபதபவ்ள நாட்டில் எரித�ாருள் தநருக-
கடி காரணமாக மின் தவட்டு ததாடர்நது 
தசல்லுகிறது. தடாலருககு எதிரான 
ரூ�ாவின் த�றுமதி்்ய தச்யற்்க்யான 203 
ரூ�ா என்ற மட்டததில் கடநத ஒருவருட 
காலமாக கட்டி்வததிருநத மததி்ய வஙகி 
திடீதரன அத்ன அவிழ்ததுவிட்டு 230 
ரூ�ா உச்ச எல்்லககு உட்�ட்டு ரூ�ாவின் 
த�றுமதி சந்தயில் பகள்வி நிரம்�ல் சகதி-
களுககு அ்ம்ய நிர்ணயிககப்�டுதமன அறி-
விததது.  

அதாவது �ட்டினி ப�ாட்டு கட்டி ்வத-
திருநத ஒரு எரு்த அவிழ்தது விட்டால் 
என்ன நடககுபமா அதற்தகாப்�ான நடவ-
டிக்க சந்தயில் அவதானிககப்�ட்டது. 
தடாலரின் த�றுமதி எகிறிச் தசன்று 260 
ரூ�ாவாக அதிகரிததது. 230 ரூ�ா உச்ச 
எல்்ல மததி்ய வஙகியினால் நிர்ணயிக-
கப்�ட்ட ப�ாதிலும் வி்ல அத்ன மீறிச் 
தசன்ற ப�ாது அத்னத தடுககும் வல்ல்ம 
வஙகிககு இல்்ல.  

ஒவ்தவாரு வணிக வஙகியும் தவவ்பவறு 
நாண்ய மாற்று வீதஙக்ளப் பின்�ற்றி்ய்ம 
கடநத வி்யாழன் மற்றும் தவள்ளிககிழ்ம 
ஆகி்ய பவ்ல  நாட்களில் அவதானிககப்-
�ட்டது. அது சந்தயில் தளம்�லான நி்ல-
்்யயும் நிச்ச்யமற்ற தன்்ம்்யயும் ஏற்�டுத-
தி்யது.   

எதிர்வரும் வாரநாட்களில் இடம்த�றும் 
தடாலர் உட்�ாயச்சல்கள் மற்றும் தவளிப்-

�ாயச்சல்களின் அள்வப் த�ாறுதது 
தடாலரின் வி்லயில் மாற்றஙகள் ஏற்�ட்டு 
சந்த ஒரு நி்லதத தன்்மககு திரும்�க 
கூடும். ஆனால் முன்னறிவிககப்�டாத இநத 
நடவடிக்க ந்டத�றக கூடுதமன �லரால் 
எதிர்வு கூறப்�ட்டிருநத ப�ாதிலும் த�ாரு-
ளாதாரததில் மின்சார அதிர்ச்சி ஏற்�ட்டது 
ப�ான்ற நி்ல்்ய ஏற்�டுததி்யது.   

த�ற்பறால் மற்றும் டீசல் என்�வற்றின் 
வி்லகள் IOC நிறுவனததால் ஏற்தகனபவ 
அதிகரிககப்�ட்டிருநத ப�ாதிலும் இலங-
்கப் த�ற்பறாலி்யக கூட்டுத-
தா�னம் வி்லக்ள அதிக-
ரிககவில்்ல. அதனால் கடநத 
வி்யாழன் மற்றும் தவள்ளிககி-
ழ்ம CPC எரித�ாருள் நிரப்பு 
நி்ல்யஙகளின் முன் வாகனஙகள் 
மிக நீணட வரி்சகளில் காதது 
நின்றன.   

ஆனால் தவள்ளி்யன்று நள்ளிர-
விலிருநது எரித�ாருள் வி்லகள் 
அதிகரிககப்�ட்டுள்ளன. ஒரு 
லீற்றர் 92 ஒகபடன் த�ற்பறாலின் 
வி்ல 254 ரூ�ாவாக 77 ரூ�ாவி-
னால் அதிகரிககப்�ட்டுள்ளது. 
டீசலின் வி்ல லீட்டர் ஒன்று 55 
ரூ�ாவினால் அதிகரிககப்�ட்டு 
176 ரூ�ாவாக விற்கப்�டுகிறது. 
தவகு வி்ரவில் எரிவாயுவின் 
வி்லகளும் அதிகரிககப்�டலாம்.   

தடாலரின் வி்ல அதிகரிப்பும் 
உகபரன் ரஷ்ய பமாதலும் உலக 
எரித�ாருள் வி்ல்்ய ஒரு பீப்�ாய மச-
தகணதணய 106 அதமரிகக தடாலர்கள் 
வ்ர அதிகரிததுள்ள காரணததால் எரித�ா-
ருள் வி்லகள் உ்யர்ததப்�டுவதாக அறிவிக-
கப்�ட்டது. ஆனால் உள்நாட்டு எரித�ாருள் 
வி்லயில் அரசாஙகம் அறவிடும் வரிகளும் 
முககி்யமான சதவீதம் என்�்தயும் கவ-
னததிற் தகாள்ள பவணடும். மறுபுறம் மிக 
நீணடகாலமாக ஒரு லீட்டர் த�ற்பறாலின் 
வி்ல 117 ரூ�ாவாக இருநது வநதது.   

இப்ப�ாது ஏற்�ட்டுள்ள அதிகரிப்பின்�டி 
பநாககுமிடதது மிகக குறுகி்ய காலததிற்குள்-
ளாக அதன் வி்ல 117 சதவீததகினால் இரு-
மடஙகிற்கும் அதிகமான உ்யர்நதுள்ளது. 
எரித�ாருள் வி்ல அதிகரிப்பும் தடாலரின் 
வி்ல அதிகரிப்பும் ஒன்றி்ணநது த�ாரு-
ளாதாரததில் அதிர்ச்சி அ்லக்ள உரு-
வாககியுள்ளன. உடனடி்யாகபவ எல்லாப் 
த�ாருள்களின் வி்லகளும் அதிகரிததுள்-
ளன.   

பகாது்ம மாவின் வி்ல 30 ததாடககம் 
45 ரூ�ாவால் அதிகரிககப்�டுவதாக அறிவிக-
கப்�ட்டது. ஒரு இறாததல் �ாணின் வி்ல 
30 ரூ�ாவாலும் ப�ககரி உற்�ததிகள் 10 
ரூ�ாவாலும் அதிகரிகக�ட்டுள்ளன. மருநது-
களின் வி்லகள் 29 சதவீதததால் அதிகரிக-
கப்�டுவதாகவும் ஒரு பசாற்றுப்�ார்சலின் 
வி்ல 20 ரூ�ாவினாலும் கு்றநத�ட்ச �ஸ 
கட்டணஙகள் 35 ரூ�ாவாகவும் கு்றநத 
�ட்ச முச்சககர வணடிக கட்டணஙகள் 80 
ரூ�ாவாகவும் அதிகரிககப்�ட பகாரிக்க-

கள் முன்்வககப்�ட்டுள்ளன.  
மின்சாரக கட்டணஙகளும் தவகு 

வி்ரவில் அதிகரிககப்�டுவதற்கான 
எல்லாச் சாததி்யஙகளும் உள்ளன. மறு-
புறம் ஏற்தகனபவ இறககுமதி தசய்யப்-
�ட்டு களஞ்சி்யஙகளில் ்வககப்�ட்டுள்ள 
த�ாருள்களின் வி்லக்ளயும் அதிகரிதது 
சநதர்ப்�த்தப் �்யன்�டுததி தகாள்்ள 
இலா�ம் �ார்ககும் பநாககில் மிகப்த�ரி்ய 
இறககுமதி்யாளர்கள் கடநத தவள்ளி்யன்று 
தகாள்வனவுக கட்ட்ளக்ள த�றுவதில் 
த்யககம் காட்டினர். ஏற்தகனபவ இறககுமதி 
தசய்யப்�ட்டுள்ள த�ாருள்களின் வி்ல 
அதிகரிப்�்த தடுகக அரசாஙகம் எ்தயும் 
தசயததாகத ததரி்யவில்்ல. தவிதத மு்யல் 
அடிககும் இநதக கூட்டம் கபள�ரமான 
இநத சநதர்ப்�த்த நன்கு �்யன்�டுததிக 
தகாள்ள மு்னகிறது.   

நாட்டில் ஏற்�ட்டுள்ள இநத நிச்ச்யமற்ற 
நி்ல காரணமாக மககளின் வருமானம் அதி-

கரிககாத நி்லயில் முன்னர் 100 ரூ�ா்வக 
தகாணடு தகாள்வனவு தசயத த�ாருள்கள் 
பச்வக்ள 160 ரூ�ாவுககு பமல் தசலவு 
தசயது தகாள்வனவு தசய்ய பவணடி்ய 
கட்டா்ய சூழல் பதான்றியுள்ளது.   

பவறு வ்கயில் கூறுவதானால் இப்ப�ா-
்த்ய த�ாருளாதார அதிர்ச்சி மககளின் தமய-
வருமானத்த அ்ரவாசிககும் பமலாகக 
கு்றதது விட்டிருககிறது. இது மககளின் 
வாழ்க்கததரததில் மிக பமாசமான �ாதிப்-
புக்ள ஏற்�டுததும். குறிப்�ாக இலகுவில் 
�ாதிககப்�டும் நி்லயில் உள்ள முதி்ய-
வர்கள் த�ணகள் கு்றநத வருமானம் 
த�றும் விளிம்பு நி்லயில் உள்ள மககளின் 
வாழ்க்க பகள்விககுறி்யாக மாறும்.   

நிரநதர வருமானம் த�றும் நடுததட்டு 
மககள் தமது அன்றாட தசலவுக்ள தசயது 
தமது சமூக அநதஸ்தப் ப�ணிச் தசல்வ-
தில் மிகப்த�ரி்ய பிரச்சி்னக்ள எதிர்-
பநாககுவர். இதனால் அததி்யாவசி்ய பத்வ-

களான உணவு ப�ான்றவற்்ற 
கு்றதது நுகர்வர். எனினும் 
மிக அததி்யாவசி்யமான பச்வ 
வழஙகும் ்வததி்யர்கள் மற்றும் 
வககீல்கள் ப�ான்பறாரும்  எந-
திரிகள் ததாழினுட்�வி்யலாளர்-
கள் ப�ான்ற சிறப்புச் பச்வ 
வழஙகுநர்களும் இநநி்ல்ம-
யினால் அதிக இலா�ம் உ்ழக-
கலாம்.  

ஏற்தகனபவ மருநதுப் 
த�ாருள்களின் வி்லக்ள 29 
சதவீதம் அதிகரிப்�தற்கு ஆபலா-
ச்கள் முன்்வககப்�ட்டுள்ள 
நி்லயில் மருததுவ பச்வக-
கட்டணஙகளும் த�ரி்யளவில் 

உ்யர்வதற்கான சாததி்யஙகள் உணடு. கட்ட-
டப்த�ாருள்களின் வி்லகள் ஏற்தகனபவ 
ம்ல ப�ால் உ்யர்நது விட்டன. தற்ப�ாது 
ஏற்�ட்டுள்ள வி்ல அதிர்ச்சியினால் அ்வ 
பமலும் கட்டுககடஙகாமல் அதிகரிததுச் 
தசல்கின்றன. ஒரு சாதாரண குடிமகனால் 
தனது த்லககு பமல் ஒரு நிழற்கு்ட்்ய 
அ்மததுக தகாள்ள முடி்யாத ஒரு அவலச் 
சுூழல் ஏற்�ட்டுள்ளது.   

இநநி்லயில் மககள் தசயவதறி்யாது 
்கக்ளப் பி்சநது தகாணடு நிற்கின்-
றனர் பகாவிட் வநதது. உலக சந்தயில் 
எணதணய வி்ல அதிகரிததது அதற்கு நாம் 
என்ன தசயவது என்று அரசி்யல் வாதிகள் 
காரணஙகூறுகின்றனர். ஆனால் தசய்ய 
பவணடி்ய்த தசய்ய பவணடி்ய பநரத-
தில் தசய்யாமல் விட்டு த�ாருளாதாரததில் 
அதிர்ச்சி ஏற்�ட அனுமதிதத்ம ்யாரு்ட்ய 
கு்ற�ாடு என்�்தயும் பதடிப்�ார்ப்�து 
நன்று.

கடந்த வாரம் இலங்கப் ப�ாருளா-
்தாரத்திற்கு ச�ா்த்ை மிகக ஒரு 
வாரமாக அ்மந்தது. நாட்டில் 

ப்தாடர்ச்சியாக ஏற்�ட்டிருந்த ப�ற்சறால், 
டீ�ல், எரிவாயு ச�ானற எரிப�ாருளகள 
மற்றும் �ால்மா உளளிட்ட அத்தியாவசி-
யப் ப�ாருளகளுககாை ்தட்டுப்�ாடுகள 
ப்தாடர்ச்சியாக நீடித்திருந்த அச்தசவ்ள 
இவற்்றப் ப�ற்றுகபகாளள மககள நீணட 
வரி்�களில் காத்திருககும் நி்ல்மயும் 
ப்தாடர்ந்தது.

உக்ரன-ரஷய ச�ார், தீவிரத்தின 
எல்்ல்ய சநாககி நகர்கிறது.
ஏறககு்றய கீவ் நக்ர 

ரஷயப் �்டகள பநருஙகிவிட்ட்தாக 
்தகவல்கள பவளியாகியுளளது. ஆைால் 
ரஷயாவின ்தாககு்தலின ்தாம்தமும் அ்தன 
ச�ாககில் காணப்�டும் நகர்வுக்ளயும் 
்தற்ச�ா்்தய ஊடக உலகம் ச்தட ஆர-
ம்பித்துளளது. அபமரிகக புலைாய்வுத் 
்தகவல்�டி 96 மணித்தியாலத்தில் ்க-
ப்�ற்றக கூடிய உக்ர்ை ஏன ரஷயா 
இரணடு வாரஙக்ளயும் கடநதும் ்கப்�-
ற்றாதுளளது என�ச்த பிர்தாை குழப்�மாக 
சமற்கு ஊடகஙகளுககும் நாடுகளுககும் 
ஏற்�ட்டுளளது. இககட்டு்ரயும் ர ஷயா
விைது நகர்வில் உளள உ�ாயஙக்ள
ச்தடுவ்தாகசவ அ்மயவுளளது.

கலாநிதி 
கக.ரீ.ககேசலிஙகம் 
யாழ். பலகலலககழகம்

ரஷயாவின் கபார் தந்திரமும்
கேற்குலக ஊடகப் கபார் கதாலவியும்

ட�ொலர் விலல அதிகரிப்பு தந்திருக்கும்  
ட�ொருளொதொர அதிர்ச்சி!

பட்டினி கபாட்டு கட்டி லைத்திருந்த ஒரு எருலத அவிழ்த்து 
விட்டால என்்ன நடககுகோ அதற்்காப்பா்ன நடைடிகலக
சந்லதயில அைதானிககப்பட்டது. ்டாலரின் ்பறுேதி
எகிறிச் ்சன்று 260 ரூபாைாக அதிகரித்தது. 230 ரூபா
உச்ச எலலல ேத்திய ைஙகியி்னால நிர்ேயிககப்பட்ட 
கபாதிலும் விலல அதல்ன மீறிச் ்சன்்ற கபாது
அதல்னத் தடுககும் ைலலலே ைஙகிககு இலலல.
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சர்வதேச  மகளிர தினம் கடநே மாரச் 
08ம் திகதி அனுஷ்டிககப்படடது. 
அன்றைய  தினத்தில் ஏற்பாடு சசயயப-

்படும் விழாககள், ்்வ்ப்வஙகளில் ச்பணகளின  
உரி்மகள், சமூக ரீதியில் அ்வரகள் முகஙசகா-
டுககும் பிரச்சி்னகள் உள்ளிடட  அதனக விட -
யஙகள் அதிகமாக த்பசப்படும்.

அவ்வாறு மகளிர தினம்  அனுஷ்டிககப்படும் 
சநேரப்பத்தில் இளம் ்பரு்வத்தில் காலடி எடுத்து  
்்வத்திருநே  ்பது்ள மா்வடடத்தின ஹாலிஎல 
ச்பாலிஸ் பிரிவுககுட்படட, உடு்வர  தோடடத்தின 
கீழ் பிரிவில் ்வசிககும் இளம் யு்வதி ஒரு்வர தகாட-
ரியால்  குத்ேப்படடு ்படுசகா்ல சசயயப்படடார.

இவ்வாறு ்படுசகா்ல  சசயயப்படட்வர 18 
்வய்ேயு்டய ேரமராஜா லிதியா எனறை மாண -
வியாகும். சேதமாேர,  ஏழாம் கட்ட, உடு்வர 
தோடடத்தின கீழ் பிரிவில் உள்ள ்லன வீடடுத்  
சோகுதியில் ்வசித்ே லிதியா, ஹாலிஎலவில்  
12ம் ேரத்தில் கல்வி கறறுக  சகாணடிருந -
துள்ளார. இம்மாணவி சர்வதேச மகளிர தினத் -
ேனதறை சகாடூரமான மு்றையில்  சகா்ல சசய -
யப்படடிருநோர. லிதியா்்வ ்படுசகா்ல சசயே 
சகா்லயாளி அ்வளது  வீடடுககு இரணடு வீடுக-
ளுககு அப்பால் அ்மநதுள்ள வீடடில் ்வசிககும் 
32  ்வயது்டய ரா்மயயா தி்வாகரன என்ப்வ -
னாகும். இச்சநதேக ந்பர லிதியா்்வக   காே -
லிகக முயறசித்ே த்பாதும் அேறகு லிதியாவும், 
அ்வளது குடும்்பத்தினரும்  கடும் எதிரப்்ப சேரி -
வித்ேனர. காரணம்  லிதியா ்பாடசா்ல மாணவி 
என்போலாகும்.  

லிதியாவின ோய முத்துராஜ் மலராகும். 
ேந்ே 56 ்வயது்டய  கருப -
்்பயயா ேரமராஜா என்ப-
ராகும். அ்வரகள் இரு்வரும் 
உடு்வர தோடடத்தின   தேயி்ல 
தோடடம் ஒனறில் சோழிலாளரக -
ளாக ்பணியாறறி ்வரு்ப்வரகளா-
கும்.  லிதியாவுககு மூத்ே சதகா-
ேரர ஒரு்வரும் உள்ளார. அ்வர 
்பது்ள நகரில்  அ்மநதுள்ள 
தஹாடடல் ஒனறில் ்பணியாறறி 
்வருகிறைார.  லிதியா ்படிபபில்  
மிகுநே ஆர்வம் காடடு்ப்வராகும். 
அத்துடன லிதியா ேனது ்பாடசா -
்லயில் மகளிர  மாண்வர தக 
தடட குழுவி்னப பிரதிநிதித்து -
்வப ்படுத்தினார. 12ம் ேரத்தில்  
கறறுக சகாணடிருநே லிதியா 
அடுத்ே ்வருடம் உயர ேரப ்பரீட-
்சககுத்  தோறறு்வேறகும் ஆயத்ேமாக இருந-
துள்ளார. அ்வளது ஒதர எதிர்பாரப்பாக இருநேது  
உயர ேரத்தில் சித்திய்டநது ்பல்க்லககழ-
கம் சசல்்வோகும்.  ்பாடசா்ல  மாணவியாக 
இருநே த்பாதிலும் லிதியா அழகிய தோறறைத்-
்ேக யு்வதியாகும். 

உயர  கல்வி்யத் சோடராே ரா்மயயா 
தி்வாகரன 32 ்வயது்டய இ்ளஞராகும். 
லிதியாவின  வீடடுககு இரணடு வீடுகளுககு 
அப்பால் அ்மநதுள்ள வீடடில் ்வசிககும்  தி்வா-
கரன, ஹாலிஎல 7ம் கட்டயில் அ்மநதுள்ள 
தஹாடடல் ஒனறில் சோழிலாளியாக  ்பணி -
யாறறி ்வநதுள்ளார. அ்வனது ச்பறதறைாரும் 
தேயி்லத் தோடடத்தில் ்பணியாறறும்  சோழி-
லாளரகளாகும்.  அத்துடன தி்வாகரனுககு இளம் 
சதகாேரர ஒரு்வருமுள்ளார. 

அழகிய  தோறறைத்்ேக சகாணட லிதியா -
்்வக காணும் த்பாசேல்லாம்  லிதியா்்வ எப -
்படியா்வது  காேலிகக  த்வணடும் என்பதே தி்வா -

கரனின எணணம்.  இேறகாக கடநே ஒரு ்வருட  
காலமாக இருநதே தி்வாகரன எடுககாே  முயற-
சிகதள இல்்ல.  இரு்வருககுமி்டயிலான  15 
்வருட ்வயது வித்தியாசத்்ே தி்வாகரன நி்னத்-
துப ்பாரககவில்்ல. எனினும்  லிதியா    சாே-
கமாக  ்பதில் அளிககவில்்ல. லிதியா தி்வாகர-
னுககு எவவிே  விருப்பத்்ேயும் காடடவில்்ல.

  தி்வாகரன ேன்னக காேலிககுமாறு கடடா -
யப்படுத்து்வோக ஒருநாள் லிதியா ச்பறதறைாரிடம் 
மு்றையிடடுள்ளார. 

“அம்மா....  எனனால் தி்வாகரனிடமிருநது 
ேப்ப முடியாதுள்ளது. நான த்பாகும் எல்லா  
இடத்திறகும் என பினனாதலதய ்வருகிறைான.... 
எனககு ச்வடகமாக உள்ளது.... சில  நாடகளில் 
்பாடசா்லககும் ்வருகினறைான...”

அே்னயடுத்து லிதியாவின  ச்பறதறைாரும் 
தி்வாகரனுககு கடும் எதிரப்்பக காடடினார. 
முககியமாக லிதியா  இனனமும் கல்வி கறகும் 

பிள்்ளயாக இருப்போல் அநே எதிரபபு சமன -
தமலும்  தீவிரம்டநேது. 

2021 ஆகஸ்ட மாேத்தில் ஒரு நாள் லிதி-
யாவின  ச்பறதறைாருககும் தி்வாகரனுககும் 
இ்டயில் பிரச்சி்ன ஏற்படடிருநேது. அது  
தி்வாகரன லிதியாவின பினனால் சசனறைேன 
வி்ள்வாக்வாகும். அன்றைய தினம்  தி்வாக-
ரன  லிதியாவின ேந்ேககும், சதகாேரனுககும் 
கத்தியால்  குத்தியிருநோன. இது சோடரபில் 
ஹாலிஎல ச்பாலிஸ் நி்லயத்தில் மு்றைப -
்பாடும்  சசயயப்படடது. அநே மு்றைப்பாடு 
சோடரபில் ஹாலிஎல ச்பாலிஸாரால் ்பது்ள  
நீதிமனறைத்தில் அறிக்க சமரபபித்து ்வழககு 
விசார்ணகளும் இடம்ச்பறறைன. 

அநே  ்வழககு விசார்ணகளுககுப பினனர 
ஹாலிஎல இணகக ச்்பககு அவ்வழககு  மாற-
றைப்படடு இணகக ச்்பயால் இரு ேரப்பா்ரயும் 
சமாோனப ்படுத்தி 50 ஆயிரம்  ரூ்பாய இழப-
பீட்ட லிதியாவின ேந்ேககும் சதகாேரனுக-

கும் சசலுத்து்வேறகும்  தி்வாகரனுககு உத்ேர-
விடப்படடது. அப்பணத்்ே இரு ே்வ்ணகளாக 
்வழஙகவும்  உத்ேரவிடப்படடது. அேன முேலா-
்வது ே்வ்ணப ்பணம் மாரச் 13ம் திகதி ஞாயிற -
றுக  கிழ்ம சசலுத்ேப்பட த்வணடியிருநேது 

இேறகி்டதய லிதியா ்பாடசா்ல  நண்பர 
ஒரு்வ்ரக காேலிப்போக தி்வாகரன சநதேகம் 

சகாணடான. அநே காேல்  சோடரத்ப தி்வா -
கரனுககு லிதியா்்வக காேலிகக ச்பரும் 
ே்டயாக இருப்போக  அ்வன  நி்னத்ோன.  

அது கடநே 8ம் திகதி  அதிகா்ல 6.30 
மணியளவில் லிதியா  வீடடிலிருநது புறைப-
்படடது வீடடிலிருநது ஆறு கிதலா மீறறைர 
சோ்லவில்  ஹாலிஎல நகர மத்தியில் 
அ்மநதுள்ள ்பாடசா்லககுச் சசல்்வேறகா-
கும். ்பகல் 1.30  மணியளவில் ்பாடசா்ல 
முடி்வ்டநது லிதியா ்பது்ள - ்பணடார்வ்ள 
்பஸ்ஸில் ஏறினார.   லிதியா ்வழ்ம 
த்பானறு ்பஸ்ஸிலிருநது  உடு்வர 

தோடடத்தின, ஏழாம் கட்ட ்பஸ்  
ேரிபபிடத்தில் இறைஙகினார. 

பினனர லிதியா ேனது 
வீட்ட தநாககிச்  சசல்-
்வேறகாக இருககும் 
தோடட வீதியான ்வலஸ்-
ச்பத்ே வீதியில் கால்ந-
்டயாக நடகக  ஆரம் -
பித்ோர. ்பஸ்ஸிலிருநது 
இறைஙகி வீடடுககு சுமார ஒரு 
கிதலா மீறறைர  தூரம் நடகக 
த்வணடும். அன்றைய தினம் 

துரதிரஷ்ட்வசமாக அவ-
வீதியில் லிதியா  மாத்திரதம நடநது 
சசனறு சகாணடிருநதுள்ளார. வீதியின 
இரு புறைத்திலும்  தேயி்லச் சசடிகளால் 
நி்றைநே தேயி்லத் தோடடம் உள்ளது.  
லிதியா 400 மீறறைர  தூரம் மாத்திரதம ்பய-
ணிகக த்வணடும். 

லிதியா்்வக சகால்்வேறகு   
சகா்லயாளி வீதியில்  காத்துக சகாணடி-
ருநதுள்ளான. தேயி்லச் சசடிகளுககுள்  
ம்றைநதிருநே சகா்லயாளி த்வறு யாரு-
மில்்ல, தி்வாகரனோன. அ்வன லிதியா  
எதிர்பாரககாே்வாறு திடீசரன ்கயில் 
தகாடரி ஒனறுடன லிதியாவின முனனால்  
்பாயநதுள்ளான.  அநதநரம் இரு்வருககுமி-
்டயில் ்வாயத்ேரககமும்  ஏற்படடுள்ளது. 
அநே ்வாயத்ேரககம் முறறிப த்பான்ேத் 
சோடரநது தி்வாகரன  ்கயிலிருநே கூரிய 

ஆயுேத்தினால் லிதியாவின  ே்லயில் ்பல-
மாகத்  ோககியுள்ளான. ்பாடசா்லச் சீரு்ட -
யில் இருநே லிதியா சிறு ்வயது முேல் ோன  
சசனறு ்பழகிய  வீதியில் இரத்ே ச்வள்ளத்தில் 
வீழ்நோர. இரு்வருககுமி்டயில்  இடம்ச்பறறை 
்வாயத்ேரககத்தின த்பாது லிதியாவின புத்ேகப 
்்பயும் வீதியில்  வீழ்நதுள்ளது. லிதியாவின 
கழுத்திலும் ே்லயிலும் கடு்மயாகத் ோககிய  
சகா்லயாளி சகா்லககுப ்பயன்படுத்திய 
கூரிய ஆயுேத்்ே தேயி்லத் தோடடத்தினுள்  
வீசிவிடடு அஙகிருநது ேபபிதயாடியுள்ளான. 

 மா்ல 2.30 மணியளவில்  உடு்வர தோட -
டத்தின 13ம் இலகக லயத்தின கஙகாணியான 
த்வலு ச்பரியசாமி என்ப்வர  அவவிடத்ோல் 
்பகல் உணவுககாகச் சசனறு சகாணடிருநதுள்-
ளார. அ்வர கணட  காடசி அ்வ்ர அதிரச்சிககுள்-
ளாககியது. இரத்ே ச்வள்ளத்தில் மிேநே  லதி-
யாவுககு அருகில் சசனறை ச்பரியசாமியால் அது 
லதியா என்ப்ே இனஙகணடு  சகாள்்வேறகு 

நீணட தநரம் 
எடுககவில்்ல. 
அந ே ள வு க கு 
லிதியா உடு்வர  
த ே ா ட ட த் தி ல் 
அ்ன்வர மனதி -
லும் நனமதிப்்ப 
ச்பறறிருநே ்பாடசா்ல 
மாணவியாக  பிர்பலமாகி-
யிருநோள். 

“ஐதயா கடவுதள..... இது கருப்்பயாவின  மக-
ளாச்தச.....” அ்வரின ்வாயிலிருநது ்வநேது இநே 
்வாத்்ேகள் மாத்திரதம.  ச்பரியசாமி உடதன லிதி-
யாவின மரணத்்ேப ்பறறி லிதியாவின ேந்ே  
கருப்்பயாவுடன த்வ்ல சசயயும் கருப்்பயா-
வின நண்பரிடத்தில் கூறியுள்ளார. 

உடு்வர  தோடடத்தின கீழ் பிரிவு  வீதியில் 
்பாடசா்ல மாணவியான லிதியா, 

்பாடசா்ல  சீரு்டயுடதனதய  
்படுசகா்ல சசயயப்படடுள்ள 

விடயம் காடடுத் தீ த்பால ஒரு  
நிமிடத்திதலதய ஊர முழுதும் 
்பரவியது.  ஒரு சில நிமி-
டஙகளுககுள் லிதியாவின  
சடலம் காணப்படட இடத்தில் 
உடு்வர தோடடத்து மககள் 
மாத்திரமினறி,  ்பககத்துக 
கிராமஙக்ளயும் தசரநே 

நூறறுககணககான மககள் 
ஒனறு கூடி  “ஐ்யதயா.....”  

என கத்தினர. 
இேறகுள் 119 எனறை 

ச்பாலிஸ் அ்வசர  சோ்லத்பசி இலககத் -
தின ஊடாக ஹாலிஎல ச்பாலிஸ் நி்லயத்திறகு 
லிதியாவின ்படுசகா்ல  சோடர்பான சசயதி 
கி்டத்ேது. அநே ேக்வல் கி்டத்ே உடதனதய 
ஹாலிஎல ச்பாலிஸ்  நி்லய ச்பாறுப்பதிகாரி 
ச்பாலிஸ் ்பரிதசாேகர று்வன குணதிலகவின 
்வழிநடாத்ேலில்  ச்பாலிஸ் நி்லய குறறை விசா -
ர்ணப பிரிவின ச்பாறுப்பதிகாரி டபளிவ. எம்.  
ேயானநே ே்ல்மயிலான ச்பாலிஸ் குழுவி -
னர அவவிடத்திறகு வி்ரநது விசார்ணக்ள  
ஆரம்பித்ேனர. ஹாலிஎல ச்பாலிஸ் நி்லய 
ச்பாறுப்பதிகாரி ச்பாலிஸ் ்பரிதசாேகர று்வன  
குணதிலகவினால் ்பது்ள பிரிவுககுப ச்பாறுப-
்பான சிதரஷ்ட ச்பாலிஸ் அத்தியடசகர  சுஜித் 
ச்வேமுல்லவுககும் இவவிடயம் சேரிவிககப்படடு 
அ்வரது ஆதலாச்னயின  பிரகாரம் சகா்லயாளி-
்யத் தேடிக ்கது சசய்வேறகான விசார்ணகள் 
ஆரம்பிககப்படட  அதேதநரம், சிதரஷ்ட ச்பாலிஸ் 
அத்தியடசரினால் லிதியாவின சகா்ல சோடர்பான  
விசார்ணகளுககாக சசாதகா அதிகாரிகள் உள்ளிடட 
விசார்ணக குழுககள்  சில்வற்றையும் ஈடு்படுத்து-
்வேறகான உத்ேரவு ்வழஙகப்படடது. லிதியாவின 
சகா்ல  தி்வாகரனினால் தமறசகாள்ளப்படடுள்ள 
விடயம் ச்பாலிஸாரினால்  ஊரஜிேப்படுத்ேப்படட-
்ேத் சோடரநது அ்வன ே்லம்றை்வாகியிருநே 
இடத்்ேத் தேடி  ச்பாலிஸ் குழுககள் விரி்வான நட்வ-
டிக்கக்ள ஆரம்பித்ேனர.

 இேனி்டதய  ்படுசகா்லச் சம்்ப்வம் இடம்-
ச்பறறை மறுநாள் அோ்வது 9ம் திகதி கா்லயில் 
சகா்லயாளி  ்பது்ள - சகாழும்பு பு்கயி-
ரே வீதியில் நடநது சசனறு சகாணடிருப்ப-
ோக  ச்பாலிஸாருககு ேக்வல் கி்டத்துள்ளது. 
அ்வ்னக ்கது சசய்வேறகு ச்பாலிஸ் குழு  
ஒனறு ஆயத்ேமான அதேத்வ்ள  ஹாலிஎல 
ச்பாலிஸ் நி்லயத்திறகு ்வநதுள்ள லிதியா்்வக  
சகா்ல சசயே சகா்லயாளி ேனனால் இனி 

ேபபிக சகாள்ள முடியாது  என்ப-
்ேப  புரிநது சகாணடு ச்பாலிசா-
ரிடம் சரண்டநோன. 

“நான ேணட்வாளத்தில்  
ே்ல்ய ்்வகக ஆயத்ேமா-

தனன தசர..... எனினும் ச்பாலிஸில் 
சசனறு சரண்டத்வாம் என  பினனர 

தயாசித்தேன....” என அ்வன ச்பாலிஸா-
ரிடம் சேரிவித்துள்ளான. 

லிதியா்்வக  சகா்ல சசயே சகா்லயாளி 
ச்பாலிஸாரிடம் சரண்டநே த்பாதே அ்வன 
ச்பாலிஸாரிடம்  தமறகணட்வாறு சேரிவித்துள்-
ளான. ஹாலிஎல ச்பாலிஸாரினால் ்கது சசய-
யப்படட  தி்வாகரனிடம் ச்பாலிஸார சோடரச்சியாக 
விசார்ணக்ள தமறசகாணடனர. 

“தசர....  நான அ்வ்ள ஒருே்லப்படசமாகக 
காேலித்தேன.... இே்ன அ்வளிடம் ்பல ேட்்வ-
கள்  சேரியப்படுத்தி காே்ல ஏறறுக சகாள்ளு-
மாறு கூறிதனன..... எனினும் லிதியா  விருப்பம் 
சேரிவிககவில்்ல..... அ்வள் என்ன விரும்-
்பாேோல் நான கடநே  காலஙகளில் ்்பத்தியம் 
பிடித்ே்வ்னப த்பால இருநதேன தசர.... அ்வள் 
எனககு  கி்டககாமல் த்பா்வ்ே எனனால் 
ோஙகிக சகாள்ள முடியவில்்ல.... அதுனால்-
ோன  தசர  இது நடநேது....”

 லிதியாவின சகா்லயுடன சோடரபு்டய 
தி்வாகரன  ்கது சசயயப்படட தினதம அ்வ்ன 
்பது்ள  நீதிமனறைத்தில் ஆஜர்படுத்து்வேறகு  
ஹாலிஎல ச்பாலிஸார நட்வடிக்க தமறசகாண-
டனர. இவ்வாறு நீதிமனறைத்தில்  ஆஜர்படுத்ேப்படட 
சநதேக ந்ப்ர அ்டயாள அணி்வகுபபுககு உட்ப-
டுத்தும் ்வ்ர  இம்மாேம் 18ம் திகதி ்வ்ரககும் 
விளகக மறியலில் ்்வககுமாறு ்பது்ள ்பதில்  
நீே்வான சடடத்ேரணி சரானாலி அத்பவிகரமவி-
னால் உத்ேரவிடப்படடுள்ளது.

ேனது  எதிரகாலத்்ே ச்வறறி சகாள்்வேறகான 
முயறசியில் கல்வி்யக கடு்மயாக கறறுக  
சகாணடிருநே லிதியாவின விதிப ்பயணம் சர-
்வதேச மகளிர தினம் சகாணடாடப்படும்  தினத்-
தில் மிகவும் தசாகமான மு்றையில் முடி்வ்டந-
திருககினறைது. மனிே  சமூகத்தில் இவ்வாறைான 
்பாவிகளின காரணமாக இளம் ்பராயத்தினருககு 
ஏற்படும்  ்பரிோ்பகரமான முடிவு மிகவும் துயர மிக-
கோகும். எனத்வ சமூகத்தில் தமலும்  இவ்வாறைான 
குறறைஙகள் சோடர்பான சசயதிக்ளக தகட்ப-
ேறதகா அல்லது ்பாரப்பேறதகா  இடம் ்வாயககாே 
்வ்கயில் இவ்வாறைான ்பாவிகளுககு சடடத்தி-
னால் ்வழஙகப்படக  கூடிய அதிகூடிய ேணட்ன 
்வழஙகப்பட த்வணடும். 

இது சோடரபில் ்பது்ள  பிரிவுககுப ச்பாறுப்பான 
சிதரஷ்ட ச்பாலிஸ் அத்தியடசகர சுஜித் ச்வேமுல்ல-
தகவின  ஆதலாச்னயின பிரகாரம் ஹாலிஎல 
ச்பாலிஸ் நி்லய ச்பாறுப்பதிகாரி ச்பாலிஸ் ்பரி-
தசாேகர  று்வன குணதிலகவின ்வழிநடாத்ேலில், 
ஹாலிஎல ச்பாலிஸ் நி்லயத்தின குறறை  விசார-
்ணப பிரிவின ச்பாறுப்பதிகாரி டபளிவ. எம். ேயா-
னநே ே்ல்மயில் ச்பாலிஸ்  சாரஜனடகளான 
ஜயசிஙக (1477), ரத்ன்பால (19803), ஜயபி-
ரகாஷ் (59200), கஷீர  (54262), ச்பாலிஸ் 
கானஸ்டபில்களான எதிரிசிஙக (40922), ஏகநா-
யககா (74708)  மறறும் ராஜ்பக ஷ (78779) 
ஆகிதயார சகாணட குழுவினரால் தமலதிக விசா-
ர்ணகள்  தமறசகாள்ளப்படடு ்வருகினறைன. 

சர்வதேச மகளிர தினதேன்று 
பதுளையில் இடம்பற்ற 

்ெஞளச உருக்கும தசோக சமப்வம
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அமில மலவிசூரிய...?
ேமிழில் -: எம். எஸ். முஸபபிர

(புத்ேளம் விதசட நிரு்பர)

'இலங்கயில் முஸ்லிம் கல்வி - ஷாபி-
மரிககார சிநே்னயும்  ்பஙகளிப-
பும்' எனனும் ச்பயர ோஙகிய எனது 

நண்பர ஏ. எம். நஹியாவின  நூலுககு மதிப-
பு்ர ்வழஙகு்வதில் ச்பரு மகிழ்ச்சி அ்டகி -
தறைன. ஏ.எம். நஹியா  ்பனனூலாசிரியர- மிகச் 
சிறைநே ஆய்வாளர. ‘அஸிஸும் ேமிழும்’, 
முஸ்லிம் தநசர  சு்வாமி விபுலானநேர, இலங-
்கயில் முஸ்லிம் கல்வி, யாமறிநே த்பராசான  
காரத்திதகசு சி்வத்ேம்பி த்பானறை அ்வரின ஆக -
கஙகளும் அ்வர எழுதிக குவித்ே  ஆயவுக கட-
டு்ரகளும் நஹியாவின சிறைநே ்வாசிபபு, 
்பகுப்பாயவு,  ேரககரீதியான அணுகுமு்றை என -
்பன்வற்றைப பிரதி்பலிககினறைன.   

நஹியாவின அறிவு, ஆயவுப ்பஙகளிப்்ப 
அஙகீகரிககும் ்வ்கயில்  அண்மயில் சிறைநே 
புல்மத்து்வ மறறும் ஆயவுசார ்ப்டபபிற-
கான 2018 ஆம்  ஆணடின அரச சாஹித்திய 
விருது ்வழஙகப்படடு சகௌரவிககப்படடார.  

'இலங்கயின முஸ்லிம் கல்வி - ஷாபிம-
ரிககார சிநே்னயும்  ்பஙகளிபபும்' எனனும் 
ே்லபபிலான நூல் இலங்க முஸ்லிம் 
சமூகத்தில்  ஆரா்வராமினறி, அ்மதியாக - 
ஆனால், ஆககபூர்வமாக கல்விப ்பணிபுரிநே 
ஸாஹிரா  கல்லூரியின முன்ன நாள் அதி்பர 

ஷாபிமரிககாரின கல்விப ்பணிக்ள 21  அத் -
தியாயஙகளில் விரி்வாக விளககுகினறைது. இந-
நூ்லப ்படித்து முடிககும்  எ்வரும் ஷாபிமரிக-
கார ச்வறும் ஓர அதி்பர மடடுமல்ல. அ்வர தூர 
தநாககும்  ஆழமான சிநே்னயும் சகாணட ஒரு 
சிறைநே கல்வியாளர எனறை உணர்்வப ச்பறறை-
்வர.  

ஷாபிமரிககார அதி்பராகப ்பணிபுரிநே காலப 
பிரிவில் ஸாஹிராவில் ஆசிரியராக  நஹியா 
இ்ணநோர. ஸாஹிராவின ஆசிரியர குழாத்-
தில் ஒரு்வர எனறை ்வ்கயிலும்,  ஷாபிமரிககார 
ே்ல்வராகப ்பணிபுரிநே இலங்க முஸ்லிம் 
கல்வி மாநாடடின  து்ணச் சசயலாளராக 
்பணிபுரிநே்வர எனறை ்வ்கயிலும் ஷாபிமரிக-
காரின ஆளு்ம  சிநே்னப ்பாஙகு, கல்விக 
சகாள்்க ்பறறிய ்பரிச்சயத்்ே நஹியா  ச்பற-
றிருநோர. இநே ்வ்கயில் ஷாபிமரிககார எனறை 
ஆளு்மயின இது்வ்ர  சேரியப்படாே ்பல ்பக-
கஙக்ளயும் அ்வரின ்பணிகளில் அறியப்படாே 
்பல விடயஙக்ளயும்  இநநூல் தகாடிடடுக காட-
டுகினறைது.   

சமூகப ்பணிகள் மூலம் ேஙகள் சமூக நீதராட-
டத்தோடு  இ்ணத்துகசகாணடு சஙகமமாகிய-

்வரகள் அேன ்வரலாறறில் பிரிகக முடியாே ஒர  
அஙகமாக மாறிவிடுகிறைாரகள். நண்பர நஹியா 
ஷாபிமரிககாரின கல்விப ்பணிக்ள  விளககும் 
்வ்கயில் ஷாபிமரிககார ஆளு்மயின இநே 
அம்சத்்ே மிகச் சிறைப்பாக  விளககியுள்ளார. 'ஒரு 
ேனிப்படட ச்பருநே்கயின கல்விப ்பணியின 
ஊடாக அ்வர  சாரநே சமூகத்தின ்வரலாற்றை 
எவ்வாறு கடட்மககலாம் என்பேறகு இநநூ்ல  
உோரணமாககியிருககினதறைன' என நூலாசிரியர 
நஹியா குறிபபிடுகினறைார.  

சித்திசலப்்ப சோடககம் ஷாபிமரிககார ்வ்ர 
ஸாஹிறைாவில்  நி்லசகாணடிருநே கல்விப 
்பாரம்்பரியத்தின இறுதி ்வாரிசாக ஷாபிமரிககா்ர  
நஹியா தநாககுகினறைார. இநே ்வ்கயில் அ்ர 
நூறறைாணடுககு தமலாக முஸ்லிம்  சமூகத்-
தில் கல்வி தமம்்பாடடிறகுத் ேன்ன முழு்ம-
யாக அரப்பணித்ே  ஷாபிமரிககாரின குடும்்பப 
்பாரம்்பரியம், கல்விப பினனணி, கல்விப  ்பங-
களிபபு, சமூகப ்பணிகள் என்பன இநநூலில் 

மிக விரி்வாக ஆராயப்படடுள்ளன.  யூனானி 
்்வத்தியப ்பாரம்்பரியம், இஸ்லாமிய இலககியப 
்பாரம்்பரியம் ஆகிய  இரணடும் ஷாபி-
மரிககாரின குடும்்பப ்பாரம்்பரியத்தில் 
இ்ணகினறைன.  

ஷாபிமரிககார ஜாயாவின கால 
ஸாஹிராவில் கல்வி கறறை பினனர  
சகாழும்பு ஸாஹிராவின கி்ளப 
்பாடசா்லயாக நிறு்வப்படட அளுத்-
கம ஸாஹிராவில்  ஏறைககு்றைய 
14 ்வருடஙகள் அதி்பராகப ்பணி-
புரிநோர. ்படடப்படிப்்ப  முடித்-
துகசகாணடு சடடக கல்லூரியில் 
தசரநது சடடக கற்க்ய ஆரம்-
பித்ே  நி்லயில் ஜாயாவின 
த்வணடுதகாளின த்பரில் சடடக 
கல்வி்ய இ்டநிறுத்திவிடடு  
ேரகாநகர ஸாஹிராக கல்லூரி-
யின அதி்பராகப ்பேவிதயறறை ஷாபிமரிககாரின 
காலப  பிரிவில் (01.07.1948 - 31.12.1961) 
அககல்லூரி கல்வித் து்றையிலும்  வி்ளயாட-
டுத் து்றையிலும் கணிசமான ்வளரச்சி்யக 
கணடது. ஷாபிமரிககார  01.01.1967 இல் 

சகாழும்பு ஸாஹிராவின அதி்பராகப ்பேவி -
தயறறைார. சகாழும்பு  ஸாஹிரா கல்வித் து்றை -

யிலும் ்பரி்பாலனத் து்றையிலும் ்பல்த்வறு 
ச்வால்க்ள  எதிரசகாணட 
காலப பிரிவில் ஷாபிமரிககார 
சகாழும்பு ஸாஹிராவின அதி-
்பராகப  ்பேவிதயறறை காலபபிரி-
வில் அேன பினன்டவு நி்ல, 
அேறகான ்வரலாறறுப பினனணி  
்பறறி நஹியா மிக விரி்வாக விளக-
கியுள்ளார. 01.01.1967 முேல் 
30.06.1982  ்வ்ரயிலான 
ஷாபிமரிககார ஸாஹிராவின அதி-
்பராகப ்பணிபுரிநே காலபபிரிவில்  
ஸாஹிரா்்வ மீளக கடடி எழுப்ப-
ேறகு அ்வர தமறசகாணட அ்பார 
முயறசி்ய நஹியா  விளககுகின-
றைார. ஷாபிமரிககாரின முயறசியினால் 
கல்வித் து்றையிலும்  வி்ளயாடடுத்து-

்றையிலும் ஸாஹிரா மிகக காத்திரமான ்வளரச்சி-
க்ளக கணடது.  ்பல்க்லககழகத்திறகுக கணி -
சமான மாண்வரகள் பிரத்வசம் ச்பறறைனர. 

(04ஆம் ்பககம் ்பாரகக)

எம்.எம்.நஹியாவின் இலங்கையில் முஸ்லிம் கைல்வி; 
ஷாபி மரிககைார் சிந்த்ையும் பஙகைளிப்பும்  

த்பரு்வ்ள, ஜாமிஆ நளீமியயா 
கலாபீடத்தின முனனாள் ்பணிப்பாளர
கலாநிதி மரஹும் எம்.ஏ.எம். சுகரி 
மரணம்ட்வேறகு முனனர 
இறுதியாக எழுதிய கடடு்ர இது'.

கலாநிதி எம் ஏ. எம் சுக்ரி...?

நூலாய்வு

ச்பறதறைார

மாணவியின 
்கப்்ப

சகா்ல ஆயுேம்

அழுது அரறறும் ோயார
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தூக்கி எறிந்தவர்கள் முன்னாடி;
ஒரு தூணாக இருக்க ேவண்டும் அவ்வளவுதான்...

தட்டிக்கழித்தவர்கள் முன்னாடி;
தைலநிமிர்ந்து நிற்க ேவண்டும் அவ்வளவுதான்...

உன்னால் முடியுமா என்ேறார் முன்னாடி;
அவர்களுக்ேக உரமாக இருக்க ேவண்டும் அவ்வளவுதான்...

இைத நிறுத்து என்றவர்கள் முன்னாடி;
ெதாடர்ந்து நிற்க ேவண்டும் அவ்வளவுதான்...

முடியாது நிறுத்து என்ேறார் முன்னாடி;
எதிர்நீச்சலில் அவர்கள் முன் நிற்கணும் அவ்வளவுதான்...

விழிப்புணர்வுகள் ேபாதும் என்ேறார் முன்னாடி;
அவர் விழி பிதுங்கி நிற்பைத பார்க்கணும் அவ்வளவுதான்...

முடக்க நிைனத்தவர்கள் முன்னாடி;
முள்ளாக இருக்க ேவண்டும் அவ்வளவுதான்...

தடுக்க வந்தவர்கள் முன்னாடி;
அவர்கைள தடுமாறச் ெசய்யணும் அவ்வளவுதான்...

ெவறுப்ைபத் தந்ேதார் முன்னாடி;
ைவராக்கியமாக இருக்க ேவண்டும் அவ்வளவுதான்...

கவைலகைளத் தந்ேதார் முன்னாடி;
கலகலப்பாக இருக்கணும் அவ்வளவுதான்...

கஷ்டத்ைத தந்ேதார முன்னாடி;
கம்பீரமாக இருக்கணும் அவ்வளவுதான்...

தனிைமைய தந்ேதார் முன்னாடி;
தன்மானம் காக்க ேவண்டும் அவ்வளவுதான்...

நம்பிக்ைகயூட்டிேயார் முன்னாடி;
நம்பகரமாக ேவண்டும் அவ்வளவுதான்...

இது நீயா என்று ேகட்ேடார் முன்னாடி;
நான் நானாகேவ இருப்ேபன் அவ்வளவுதான்...

இத்ெதாைலயாத துயரங்கைள
தூரமாக வீச ேவண்டும் அவ்வளவுதான்...

இதயக் ெகாதிப்ைப அடக்க பழக ேவண்டும் அவ்வளவுதான்...

இவற்ைற தாண்டி
ஆசுவாசமாக நிகழ்கால வாழ்க்ைகையக் கடந்து, 
எதிர்காலத்தில் சிறப்பாக வாழ ேவண்டும் அவ்வளவுதான்...

பலரின் ேகள்விக்கு விைடயாகவும்,
சிலருக்கு விைடக்கு ேகள்வியாகவும் 
இருக்க ேவண்டும் அவ்வளவுதான்!!!..

ஷஹ்னா ஸப்வான், தர்கா நகர்

அவ்வளவுதான்

த�த்�ருந்த காலம்
த�ைம என்ைன அைழக்க
த�ேய நானும் ெசன்ேறன்
தயங்காமல் என்ைன 
தன்ம��ல் வாங்� ெகாண்டது 
அந்த த�ைம

தனக்ெகன ஓர் உறவு
தன்வசமானைத அடுத்து 
தற்ெபறுைம ெகாண்ேடன் நானும்

ேகா� உறவுகள்
கூ� இருந்தாலும்
த�ைம ேபால் ஓர் உறவு 
�ைடப்பது வரம்

பைடத்தவேனாடு
ேபசும் ேபாது
துைண �ற்பதும் த�ைமதான்

�� �ைறந்து 
வ�யும் ேபாது
ஆறுதல் அ�ப்பதும்
த�ைமதான்

ஆழ்ந்த �ந்தைன 
சூழ்ந்�ருந்தாலும்
என்ைன சுற்� இருப்பதும்
த�ைமதான்

மனங்கவரும் காட்��ைன
இர�த்து பார்கும் ேபாது
என்னரு�ல் இருப்பதும்
த�ைமதான்

என் புன்முறுவ�ன்
�ன் ஒ�ந்�ருப்பதும்
த�ைமதான்

என் கவைல�ன் �ன்
துைண �ற்பதும்
த�ைமதான்

ெமாத்தத்�ல் நாேன 
ஒரு த�ைமதான்

கறுப்பு ெவள்ைள 
ெதாைலக்காட்சி ெபட்டியும்
கறுப்பு நிற மின்கல ெபட்டியும்
கறுப்பாயி அக்கா வீட்டிலும்
மூக்கன் தாத்தா
வீட்டிலுேம காண கிைடக்கும்
அது ஓர் கனாக்காலம்

ஞாயிற்றுக்கிழைம 
மதியம் இரண்டு மணிக்கு முன்பாக 
மூக்கன் தாத்தா லயத்து வீட்டின் 
இஸ்ேதாப் அைறக்குள் 
இைளேயார் நாம்  இன்முகத்துடன்
லயித்திருப்ேபாேம!

இைடயிைடேய ஒலிெயாளியில் 
மின்னும் அம்பிகா ஜூவல்லரி 
விளம்பரத்தில் ஒலிக்கும்
காந்தக்குரேலான்களின்
குரேலாைசயும் எம்ைம வசப்படுத்தும்
நான்ேகா ஐந்ேதா தமிழ்ப்பாடல்கள் 
எம்ைம பரவசப்படுத்தும் 

ெசந்தாழம்பூவில் வந்தாடும் ெதன்றல்
ெதன்மதுைர ைவைக நதி
குழலூதும் கண்ணனுக்கு
குயில புடிச்சு கூட்டிலைடச்சு
கல்யாண மாைல ெகாண்டாடும் ெபண்ேண...
அதிசய ராகம் ஆனந்தராகம்
இப்படி சில இைடக்காலப் பாடல்கள்
எம்ைம இதப்படுத்தும்

இைளேயார் கூடி மகிழும்
ெபான்மாைலப் ெபாழுைத

இன்ைறய  தைலமுைற
அனுபவிக்க வாய்ப்பில்ைல

ெபாலச்சி பாட்டி வீட்டடி மாமரத்தின் 
வடு மாங்காயுடன் உப்பும் மிளகாய் ெபாடியும்
தந்திடுேம அமிர்த ருசிைய

இத்தைன இன்பம் கண்ட 
இைளேயார் நாம்
வளர்ந்து வாலிபம் கடந்து
இன்று இப்பாைத வழிேய
கடந்து ெசல்கின்ேறாம்

மூக்கன் தாத்தாவும்
ெபாலச்சி பாட்டியும்
மாமரமும் பலாமரமும்
இங்கில்ைல

மகிழ்வு தந்த கறுப்பு ெவள்ைள 
ெதாைலக்காட்சி ெபட்டியுமில்ைல
ஒன்றுகூடும் இைளேயாரும் இங்குமில்ைலேய!

மாறாத அந்தநாளின் 
ெபான்மாைலப் ெபாழுதில்
அனுபவித்த நிைனவைலகள்
இன்றும்எம் மனதில் நின்று சுகம்
தருேம நித்தமும்

வலிைம மனம் ெகாண்டு - தம்
வலிைம உணர்ந்தவர்கள்
வலிகைள சாதைனயாக்கினர்
வலிகைள வழிகளாக்கினர்

இைணய உலகினில் இன்னல்கள் பல
இைணந்த கரங்கள் ெகாண்டு

இனிெயாரு விதி ெசய்யெவன
இன்னல்கள் விலக்கினர் மகளிர் 

பாலின சமத்துவத்தில் சமமானார்
பாராளும் மன்ற உறுப்பினரானார்
பாைவயின் மாண்பிைன கூறிடேவ
பாெரல்லாம் அணி திரட்டினர்

கவைல உனக்கு வரும்ேபாது
யாவருக்கும் கவைல வருமா�ன்
உணர மாட்டாய் �
கவைல என்ற ஒன்ைற
வாழ்�ன் �ய� இது என
ேதற்�க் ெகாள்ேவாம் நாேம நம்ைம

இருக்காது இங்கு உலக இயக்கம்
இயற்ைக ��த்தது ேவறுபாடுகைள
உலகம் இயங்குவதற்காக
இரண்டு பக்கங்கள்
எல்லாவற்றுக்கும் உண்டு
நன்ைம �ைம இன்பம் துன்பம்

இறப்பு �றப்பு இரவு பகல்
எல்லாவற்�லும் காண்பாய் �
இரு பக்கங்கைள

உணர்ந்துெகாள் �
இது இயற்ைக �ய�ெயன

நன்ைமைய � உணர்வதற்கு
அவ�யமா�ன்றது
இன்ெனாரு �ைம
நன்ைமயால் இன்று
ம�ழ்வுறும் � �ைமயால்
நாைள துன்பமைடவாய்
�ைமயால் இன்று
துன்புறும் � நன்ைமயால்
நாைள ம�ழ்வுறுவாய்

�ளங்�க் ெகாள் �
இயற்ைக�ன் �ய�ைய
சம�ைலைய என்றும்
மன�ல் உணர்ந்துெகாள்
சம�ைலப்படுத்து உன் மனைத
வாழ்வாங்கு வாழ்வாய்
என்றும் � சுகமாக

ெமௗனம்
என். பாரத், மா�ப்பாய்

உன்ேனாடு
ேபசு�ன்ற
ஒவ்ெவாரு ��ஷமும்
என் தாய்ெமா�ைய
நான் மறந்து �ட்ேடன்
ஆனால்
உன் தாய்ெமா�யான
ெமௗனத்ைத 
கற்றுக்ெகாண்ேடன்
இதுதான் காதலா

ெபண்ேண தமிழில் உனக்கு 
ஒத்த கருத்துக்கள் அதிகம்
ஆனால் இந்த சமூகத்தில் உனக்கு
ஒவ்வாத கருத்துக்கள் அதிகம்
உயிர் ெகாடுப்பவள் நீ
உணவளிப்பவள் நீ
தாய்ைம ெகாண்ட உன் ெபருைம
தரணி எல்லாம் அறியும்
பக்கம் இருக்கும் ெசார்க்கம் நீ -  உண்ைமப்
பாசம் ெகாண்ட ெசாந்தம் நீ
மகளாகத் 
தங்ைகயாக
மைனவியாக
அக்காவாக
அன்ைனயாக 
பருவத்துக்கு ஏற்ப நீ
ெகாள்ளும் பரிணாமம் வியப்பானது
மண்ேணாடு உன்ைன ஒப்பிடுவது
மகா தவறு
உன்ேபால எதுவுமில்ைல என்று
உணர்கிறது எனது மனது
ஐந்து பூதங்களும் உனக்குள்ேள
அடங்கி இருக்கிறது
அன்பு ஒன்றிேல உனது உலகின்
இயக்கம் இருக்கிறது
விருந்தும் ஊட்டுகிறாய்
விமானமும் ஓட்டுகிறாய்
விண்ேணாடு ஆய்வுகள் ெசய்யும்
விந்ைதயும் நீதான் நிைலநாட்டுகிறாய்
கூட்டுப் புழுவாய்
வீட்டுக்குள் இருப்பதுதான் ெபண்ைம என
தீட்டாக உைனக் கருதியவைரத்
திரும்பிப் பார்க்க ைவத்தவள்
ெவற்றி மாைலகள் உன் கழுத்தில்
ெவளிப்பட்டு நின்றாலும்
ெவட்கத் திைர கிழிக்காத
ெவள்ளி நிலாேவ
ஆலமரமாய் நிழல் பரப்பி
குடும்பத்ைத
ஆளுவேதா உன் திறைம
ஓய்வில்லா இயந்திரத்ைத
வருடத்தில்
ஒருமுைற ஞாபகம் ெசய்வதா
எதிர்பார்ப்பு இல்லாத
எளிைமக் குணம் ெகாண்டாய்
அதில்தாேன உனக்ெகாரு
ஆறுதலும் நீ கண்டாய்
உைன வாழ்த்துவதற்கு
உள்ள வார்த்ைதகள் ேபாதாது
நீடுபுகழ் ெகாண்டவேள
உனக்கிங்ேக ஈேடது

தாவணி 
சிறகுகள்

ெப�யமடு �ஹ்�

க�க்�றுக்கன், இணு�ல்

குப்�ளான் குமரன் இக்பால் அ�

நடராஜா மலர்ேவந்தன்

��வு வரும்
என்ற நம்�க்ைக�ல்
�டாது ேபார் பு�ந்ேதாம்
நாைள சூ�யன் 
உ�ப்பதற்குள் நாங்கள்
�ழ்ந்தாலும் இன்னும்
ஆ�ரம் சூ�யன்கள்
உ�க்கத்தான்  ேபா�ன்றனவி

டி
வு
 வ

ரு
ம்

அது ஒரு கனாக் காலம்

வலிைம
இணு�ல் வா�சன்

மகத்துவமிக்க மங்ைக
பாரதி பக்குவமாய்
ெசால்லி ைவத்த பால பாடம்
ேவண்டும் மகளிருக்கு
சுதந்திரம் என்பதும்
அைத தூண்டும் துணிவும்

இன்று உலகம் வைரப்பின்னலுக் கூடாக
வைளத்துப் ேபாடப்பட்டுள்ளது
இங்கு மகளிர் மகத்துவம்
மைலக்க ைவக்கிறது

பூமி ெவளி ெதாடங்கி அண்ட ெவளிவைர
அவள் தாண்டாத துைற இல்ைல
தீண்டாத கருவி இல்ைல

அற்பமாக அன்று எண்ணப்பட்டவள்

நுட்பமாக இன்று நுைழவைதப் பார்த்து
பிரமிப்பு இைழேயாடுகிறது

ெபண்ணியம் ேபசுபவர்கள் எல்லாம்
ெபண்கள் தனித்து நிற்பதாக
பச்சதாபப்படுகிறார்கள்

அன்ைன திேரசா அப்படி எண்ணியிருந்தால்
பின்ைன நாளில் அவர் ெவறும்
திண்ைணத் தூங்கியாக
மட்டுேம இருந்திருப்பார்
அவைர சுற்றி ஆேராகனித்திருந்த

அப்பாவி சீவன்களுக்கு ஆதரவு இல்லாமல்
ேபாயிருக்கும்
ெபண்கைள ெபருைம படுத்துவதாக
என்னி ஆற்றல்கைள சிதறடிக்க ேவண்டாம்

அவர்களின் அறிவியல் ேவட்ைகைய
அலட்சிய படுத்த ேவண்டாம்

பாரதி ெசான்னது ேபால்
ெபண்என்றும் சுடர்தான்
முடிந்தால் தூண்டி விடுங்கள்
முடியா விட்டால் தாண்டி நில்லுங்கள்
ெவறும் விமர்சனங்களுக்குள் மட்டும்
ைவத்து ெபண்ைண
வீணடித்து விடாதீர்கள்
வருடம் ேதாறும் வரும்
மகளிர் தினம்
ஒவ்ெவாரு வீட்டுக்குள்ளும்
மகத்துவம் மிக்க மாதர்கள் இருப்பைத
மறக்காமல் இருந்தால் இதுேவ
நன்றி மிக்க குணம்

பதுைளயூர் ப்�யவதனா

த
னி

ை
மய

ான
 

க
ாத

ல்
 பூ

க்க
ள் ஒத்தப் பூ

�த்தம் உன்
�ைனப்பு

உன்தன் �ைனப்பு
என் த�ப்பு
கவைல �ராத
�ைகப்பு காலம்
கடந்து வரப்ேபாகுது

மாைல ேபாட
�ைனத்த மனம்
இவ் ேவைள
எப்ேபாது என
�ட்டும் என
�டக்கு

மறந்தும் இழந்தும்
�ைனத்தும் ௮ழதப�
௨ன் �ைனப்பும்

நம் �ைணப்பும்
காலம் மைறந்தாலும்
நம் காதல்
மைறயா�௫க்க
ேப�ப் ேபாகு�றது
இந்த த�ப்பு

ெபாத்து�ல் அஜ்மல்கான்

தனிைம அ�லா ஜவுபர்
ஏத்தாைள புத்தளம்

இருைளத் �ண்�
�சத்ைத ஏற்�
ெவ�த்தனத்துடன்
வாக்கு ேவட்ைடயா�
ெவற்� வாைக சூ�ய
கறுப்பு �லா
பட்��யால் வாடு�றது

சுழலும் சூழ�ன் ேம��ல்
க� �ற ைமைய அப்�
புைகையயும் �ச்�
ஊர்வலமாய்
நகர்ந்து ெசல்லும் வண்�கள்
கடும் வ�ற்று வ�யால்
��ன்�
இைட�ல் த�த்து �ற்�ன்றன

ெநற் க�ர்கள்
ெகாைல ெவ�யாட்டத்�ற்கு அஞ்�
குடைல�ேலேய
துவண்டு படுத்து
ெவ��ல் ெவம்� ெவதும்�
கரு� ெசத்துக் �டக்�றது

கட�ல்
ைக�டப்பட்ட �ன்கள்
ஆயுள் ைக�யாக
நங்கூர�ட்டு �ற்�ன்றன

ேநான்பு இருப்ேபாம்
சா�ல்ைல
ம�தர் வாழும் உல�ல்
�ருகங்கள்; வாழ்ந்தால் ேபாதும்
ெராேபாக்களாய் மாறுேவாம்
யாரும் ேதைவ�ல்ைல
மண்ைண ெவட்� புறட்�
தங்கம் ெசய்ேவாம்
ப�ர் பச்ைச ேதைவ�ல்ைல

ேவதம் ஓ�
கடதா��ல் �ன்று
�ண்ைணத் ெதாடுேவாம் 
வா எனக் கூ�
மார்தட்�
கு� ெசான்ன
அைடயாளங்கெளல்லாம்
ஒரு
ெகாேரானாக் காற்றுக்கு
அ�ந்து ேபாய் �டக்�றது

 
��த்த ேதாசம் �ங்�ட
மைடகைள ைவத்து
�றப்ெபடுத்துள்ள ேபய் �சாசுகைள
கட்�ப் ேபாட்டு மந்�ரம் ஓத
ம�த குணமுள்ள
�சா�கைள காவல் காரனாய்
ஆக்க மந்�ரம் ஓதுேவாம் வாருங்கள்

கறுப்பு 
நிலா



15தினகரன் வாரமஞ்சரி Thinakaran vaaramanjarysunday marCh 13, 20222022 மார்ச் 13 ஞாயிற்றுக்கிழமம

Prime wish Garment (Pvt) Ltd
(fPs;]; ,w;F mz;ikapy; 

kl;lf;Fspa> nfhOk;G-15)

Milj; njhopw;rhiy Ntiy 
tha;g;Gf;fs; 

[{fp xg;gNul;lH]; - Mz;/ ngz; 

nfhypl;b nrf;fH]; (QC) Mz;/ ngz; 

nkf;fhdpf;/ nlf;dP\pad;]; fl;lH];

kh];f;/ngf;lhp 
Ntiytha;g;Gf;fs;

nk\pd; xg;gNul;lH];> nkf;fhdpf;/ 
nlf;dP\pad;]; ];NlhfPg;gH> 

njhopyhsHfs; rhujpfs;

457> /gHf]d; tPjp> nfhOk;G - 15

njh.Ng. 0771666919> 0767935537

Email: hr@primewish.com

,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR

tptrhaj; Jiwia etPdkakhf;Fk; nraw;wpl;lk; - fkj;njhopy; mikr;R

IDA Credit No.: 5873 LK

ngWif mwptpj;jy;

gJis kw;Wk; mk;ghiw khtl;lq;fspd; cyh;e;j kpsfha; cw;gj;jp epfo;r;rpj; jpl;lj;jpw;F 

nghypj;jPd; kiwg;Gfs;; (Polythene Mulch)  kw;Wk; fy;tid];l; ,Uk;Gf; Foha;fis 

toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;

1.  fkj;njhopy; mikr;rpd; tptrhaj;Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;l (ASMP) fpuar; nrytpw;fhf 58.63 
kpy;ypad; If;fpa mnkhpf;f nlhyUf;F epfuhd njhifia gytpjkhd gzj;njhiffspy; flndhd;iw 

rh;tNjr mgptpUj;jp rq;fj;jplkpUe;J (IDA) ,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbaurhdJ ngw;Ws;sJld; 

,f;fldpd; ngWiffspd; gFjpnahd;iw gJis kw;Wk; mk;ghiw khtl;lq;fspd; cyh;e;j kpsfha; cw;gj;jp 

epfo;r;rpj; jpl;lj;jpw;F nghypj;jPd; kiwg;Gfs;; kw;Wk; fy;tid];l; ,Uk;Gf; Foha;fis toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy; 

vd;gtw;wpw;F xg;ge;jj;jpd; fPOs;s jFjpAs;s gzf;nfhLg;gdTfSf;fhf nrytpLtjw;F cj;Njrpj;Js;sJ. 

2.  gJis kw;Wk; mk;ghiw khtl;lq;fspd; cyh;e;j kpsfha; cw;gj;jp epfo;r;rpj; jpl;lj;jpw;F nghypj;jPd; kiwg;Gfs;; kw;Wk; 

fy;tid];l; ,Uk;Gf; Foha;fis toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy; vDk; ngWiff;fhf jFjpAk; jifikAKs;s 

tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwpaplg;gl;l tpiykDf;fis fkj;njhopy; mikr;rpd; tptrhaj;Jiw 

etPdkakhf;fy; nraw;wpl;lj;jpd;> nraw;wpl;l ngWiff;FOtpd; jiyth; miof;fpwhh;.

tpguq;fs; xg;ge;j ,yf;fk;
vz;zp 

f;if

tpiykDg; 

gpiz 

Kwpapd; 

ngWkjp 

(&gh)

kPsspf;fg; 

glhj 

fl;lzk; 

(&gh)

gJis khtl;l kpsfha; jpl;lj;jpw;F 

GI Foha;fis toq;Fjy; kw;Wk; 

tpepNahfpj;jy; 

LK-MOA- PMU-274156-GO-RFB 11,400 
Nos

1,162,800.00 20,000.00

mk;ghiw khtl;l kpsfha; 

jpl;lj;jpw;F GI Foha;fis 

toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;

LK-MOA- PMU-273417-GO-RFB 5700 Nos 580,000.00 15,000.00

mk;ghiw khtl;l kpsfha; 

jpl;lj;jpw;F nghypj;jPd; kiwg;Gfis 

toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;

LKA-MOA-PMU-273418-GO-RFB 480,000
L.M

260,000.00 7,500.00

fpspnehr;rp khtl;l kpsfha; 

jpl;lj;jpw;F nghypj;jPd; kiwg;Gfis 

toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;

LKA-MOA- PMU-273694-GO-RFB 480,000
L.M

260,000.00 7,500.00

Ky;iyj;jPT khtl;l kpsfha; 

jpl;lj;jpw;F nghypj;jPd; kiwg;Gfis 

toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;

LKA-MOA- PMU-277230-GO-RFB 360,000
L.M

200,000.00 5,000.00

gJis khtl;l kpsfha; jpl;lj;jpw;F 

nghypj;jPd; kiwg;Gfis toq;Fjy; 

kw;Wk; tpepNahfpj;jy;

LKA-MOA- PMU-274157-GO-RFB
506,000

L.M 270,000.00 7,500.00

 

3.  tpiykDf;NfhuyhdJ cyf tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; 

eilKiw %yk; elhj;jg;gLk;. 

4.  Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fis fkj;njhopy; mikr;R> tptrhaj;Jiw 

etPdkakhf;fy; nraw;wpl;l> ngWifj; jpizf;fsj;jpd; ngWifg; gphptpypUe;J  0777419521 vDk; njhiyNgrp 

,yf;fj;jpD}lhf ngw;Wf;nfhs;syhk; kw;Wk; 2022-03-14Mk; jpfjpapypUe;J 2022-04-04Mk; jpfjp tiuapyhd 

fhyg;gFjpapy; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzpapypUe;J gp.g. 2.00 kzp tiuapy;; tpiykD Mtzq;fisg; 

ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

5.  kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpa gpd;dh;> gpd;tUk; Kfthpf;F vOj;JUtpyhd tpz;zg;gnkhd;iwr; 

rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iw 

Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; nfhs;tdT nra;ayhk;. gzf;nfhLg;gdthdJ nraw;wpl;lj;jpd; epjpaply; 

KfhikahsUf;F nuhf;fg; gzj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;. 

6.  2022-04-04Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; gpd;tUk; Kfthpf;F 

tpiykDf;fs; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. ,yj;jpudpay; tpiykDf;fs; mDkjpf;fg;;glkhl;lhJ. jhkjkhd 

tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;glkhl;lhJ. 

7.  g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fis ,U gpujpfspy; %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujp vd rkh;g;gpf;fg;gly; 

Ntz;Lk;. %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujp vd;gd jdpj;jdpahd ciwfspy; ,lg;gl;L ~%yg;gpujp| kw;Wk; 

~efy;gpujp| vd jghYiwfspy; Fwpf;fg;gly; Ntz;Lk;. mjd; gpd;dh; ,t;tpuz;L jghYiwfSk; NtnwhU 

jghYiwapy; ,l;L Kj;jpiuf;Fwp nghwpj;J mjd;  ,lJ gf;f Nky; %iyapy; xg;ge;j ,yf;fk; kw;Wk; 

~~gJis kw;Wk; mk;ghiw khtl;lq;fspd; cyh;e;j kpsfha; cw;gj;jp epfo;r;rpj; jpl;lj;jpw;F nghypj;jPd; kiwg;Gfs;; 

kw;Wk; fy;tid];l; ,Uk;Gf; Foha;fis toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;|| vdf;  Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. 

8. Nkw;Fwpg;gplg;gl;l KfthpahdJ:

 jiyth;>

 nraw;wpl;l ngWiff;FO>

 tptrhaj;Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;lk;>

 ,y. 123/2, gd;dpgpl;ba tPjp>
 gj;juKy;y. 

 njhiyNgrp: 0112696086 my;yJ 0777419521

   jpfjp: 2022-03-13.

mwptpj;jy;
kjpg;Gf;Fhpa thbf;ifahsHfNs> 

,y. 5 MH V. b. nky; khtj;ij> 

nfhOk;G 4 ,y; mike;Js;s 

];tHzk`hy; epjpr; Nritfs; 

epWtdk; 01/03/2022 Kjy; 

nfhOk;G 7> ,y. 69/V> MH. [p. 

Nrdhehaf;f khtj;ijf;F (fpwfhp 

khtj;ij)> vDk; Kfthpf;F 

,lkhw;wk; nra;ag;gl;Ls;sJ vd;gij 

cq;fSf;F mhpaj;jUfpNwhk;. 

,jdhy; Vw;glf;$ba rpukj;jpw;F 

ehq;fs; tUe;JfpNwhk;. 

0117534800

vy;gpl;ba ngUe;Njhl;lq;fs; PLC

tpiykD mwptpj;jy;
fPo;f;fhzg;gLk; cgNahfpj;j Nkhl;lhh; thfdj;ij tpw;gid nra;tjw;fhf 

Kj;jpiuapl;l tpiykDf;fis ngWiff;FOthdJ miof;fpd;wJ.

ngah; kw;Wk; 

Kfthp

njhiyNgrp 

,yf;fk;

th;j;jf ehkk; thfdj;jpd; 

,yf;fk;

jiyik 

mYtyfk;

011-4693000 KIA Sorento Jeep 
(Bry;)

WP KS-4XXX

midj;J tpiykDf;fSk; 2022 khh;r; 25 md;W gp.g. 3.30 ,w;F my;yJ mjw;F 

Kd;dh; fpilf;ff; $bathW Kj;jpiuaplg;gl;l ciwfspy; Nrh;j;J mtw;wpd; 

,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~cgNahfpj;j thfdq;fspd; tpw;gid| vdf;Fwpg;gpl;L 

gpujhd epiwNtw;W mYtyh; vy;gpl;ba ngUe;Njhl;lq;fs; PLVCf;Ff; fpilf;ff; 

$bathW rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

kPsspf;fg;glhj 1>000/- kw;Wk; kPsspf;fg;gl;Lk; &gh 5>000/- ,w;fhd njhifia 

itg;Gr; nra;J 2022 khh;r; 25 tiu jiyik mYtyfj;jpy; K.g. 8.30 Kjy; 

gp.g. 3.30 tiu thu Ntiy ehl;fspy; ,jw;fhd tpiykDg; gbtq;fisg; 

ngw;Wf; nfhs;syhk;.

jiyik mYtyf nghJ Kfhikahsh; (epUthfk;/ rl;lk;) cld; thu Ntiy 

ehl;fspy; K.g. 8.30 Kjy; gp.g. 3.30 tiu Kd;Ndw;ghL nra;J nfhz;L Nkw;gb 

thfdj;ijg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

tpiykDf;fs; nfhOk;G 2 nthf;N\hy; tPjp> 1>315> mapl;fd; ];ngd;]; NfhGuk;> 

9Mk; khb> vy;gpl;ba ngUe;Njhl;lq;fs; PLCapd; jiyik mYtyfj;jpy; 

itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;glyhk; my;yJ gjpTj;jghypy; 

mDg;gg;glyhk;.

tpykDf;fis Vw;Wf; nfhs;Sk; my;yJ VjhtJ my;yJ midj;J 

tpiykDf;fisAk; fhuzk; vJTk; Kd;itf;fhky; epuhfhpf;Fk; chpik 

vy;gpl;ba ngUe;Njhl;lq;fs; PLCf;F chpj;jhFk;.

gpujk epiwNtw;W mYtyh;>

vy;gpl;ba ngUe;Njhl;lq;fs; PLC
9Mk; khb> mapl;fd; ];ngd;]; lth; 01>

315> nthf;N\hy; tPjp> 

nfhOk;G -02.

njh.Ng. 011-4 693000.

Y¯}‹YMv Rv£l³£¹|x
fkj;njhopy; mikr;R

Ministry of  Agriculture

     

ngWif mwptpj;jy;
ru;tNjr mgptpUj;jp rk;Nksdj;jpdhy; epWtg;gl;lJ - CREDIT NO.

CR 5873 LK PROJECT ID NO. P156019

Xu; Mz;L fhyj;jpw;fhf ASMP Kd;Ndhb 
nraw;jpl;lq;fSf;fhd tptrha epWtdq;fis epWTjy; kw;Wk; 
nraw;gLj;Jtjw;F Nrit toq;Feu; xUtiu gzpaku;j;jy;

ngWif ,y. LK-MOA-PMU-277937-NC-RFB

tptrhaj; Jiwia etPdg;gLj;Jk; jpl;lj;jpw;fhf (ASMP) ru;tNjr mgptpUj;jp rk;Nksdj;jplk; (IDA) ,Ue;J 125.00 kpy;ypad; 
nlhyUf;F epfuhd gy;NtW ehzaq;fspy; ,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauRf;F fld; xd;W fpilf;fg;ngw;wpUg;gNjhL> 

mjpy; 58.63 kpy;ypad; nlhyu; fkj;njhopy; mikr;Rf;F (MOA) xJf;fg;gl;Ls;sJ. ,e;j 58.63 kpy;ypad; nlhyupy; Njhuhakhf 
6.20 kpy;ypad; nlhyu; tptrha gapw;rp kw;Wk; jpwid fl;bnaOg;Gtjw;fhd KjyPLfSf;F xJf;fPL nra;ag;gl;Ls;sJ. Xu; 

Mz;L fhyj;jpw;fhf ASMP Kd;Ndhb nraw;jpl;lq;fSf;fhd tptrha epWtdq;fis epWTjy; kw;Wk; nraw;gLj;Jtjw;F 

Njrpa mstpy; FWfpafhy Nrit toq;Feu; xUtiu gzpaku;j;Jtjw;F ,e;j fldpy; xU gFjpia nraw;gLj;j fkj;njhopy; 

mikr;R cj;Njrpj;Js;sJ. 

1.  Xu; Mz;L fhyj;jpw;fhf ASMP Kd;Ndhb nraw;jpl;lq;fSf;fhd tptrha epWtdq;fis epWTjy; kw;Wk; 

nraw;gLj;Jtjw;F nghUj;jkhd kw;Wk; jpwd; nfhz;l FWfpafhy Nrit toq;Feu; xUtiu ASMP-MOA NjLfpwJ.

  https://www.asmp.lk/advertisement/ vd;w ,izajs Kftupapy; jug;gl;Ls;s Fwpg;G tpjpKiwfis (TOR) ghu;f;fTk;.  

2.  Xu; Mz;L fhyj;jpw;fhf ASMP Kd;Ndhb nraw;jpl;lq;fSf;fhd tptrha epWtdq;fis epWTjy; kw;Wk; 

nraw;gLj;Jtjw;F FWfpafhy Nrit toq;Feu; xUtiu gzpaku;j;Jtjw;F nghUj;jkhd kw;Wk; jFjpAila 

tpiykDjhuu;fsplk; ,Ue;J fkj;njhopy; mikr;R> tptrhaj; Jiwia etPdg;gLj;Jk; jpl;lk;> jpl;l ngWiff; FOtpd; 

jiytupdhy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; jw;NghJ Nfhug;gLfpd;wd. 

tpguk; tpiykD gpizapd; ngWkjp (&gh)

Xu; Mz;L fhyj;jpw;fhf ASMP Kd;Ndhb nraw;jpl;lq;fSf;fhd 

tptrha epWtdq;fis epWTjy; kw;Wk; nraw;gLj;Jtjw;F 

FWfpafhy Nrit toq;Feu; xUtiu gzpaku;j;jy;

1>200>000.00

3.  cyf tq;fpapdhy; mq;fPfupf;fg;gl;l Njrpa Nghl;buPjpahd tpiykD (NCB) eilKiw %yk; tpiyf;Nfl;G elj;jg;gLk;. 

4.  Mu;tk; nfhz;l jFjpAila tpiykDjhuu;fs; fkj;njhopy; mikr;R> tptrhaj; Jiwia etPdg;gLj;Jk; jpl;lk;> 

ngWif epGzuplk; ,Ue;J Nkyjpf tpguq;fis ngwyhk; vd;gNjhL 2022.03.14 Mk; jpfjp njhlf;fk; 2022.04.04 Mk; 

jpfjp tiu Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 njhlf;fk; gp.g. 2.00 tiu fPOs;s Kftupapy; tpiykD Mtzq;fis guPl;rpf;f 

kw;Wk; thq;fyhk;. 

5.  tpiykDTf;F Ke;jpa re;jpg;G tptrhaj; Jiwia etPdg;gLj;Jk; jpl;lj;jpd; jpl;l mjpfhupapd; mYtyfk;> 123/2> 
gd;dpg;gpl;ba tPjp> gj;juKy;iy vd;w Kftupapy; 2022 khu;r; 24 Mk; jpfjp K.g. 11.00f;F ,lk;ngWk;.  Nrit 

toq;Feupd; jifik kw;Wk; mDgtk;:

 •  rpwe;j gapw;rp Kfhikj;Jt gjpT xd;Wld; tptrha njhopy;El;gk;> re;ij ,izg;Gfs; kw;Wk; njhopy;Kaw;rp 

Nkk;ghl;L gapw;rpfSld; njhlu;Ggl;l gFjpfspy; njhopy;El;g kw;Wk; Kfhikj;Jt Nritfis toq;fpajpy; 

Fiwe;jJ 10 Mz;Lfs; mDgtk;

 •  epWdq;fis cUthf;Fjy; kw;Wk; mitfis Kfhikj;Jtk; nra;jypy; mDgtj;Jld; tptrhaj;jpy; njhopy;El;g 

gupkhw;w jpl;lq;fs; kw;Wk; re;ij ,izg;Gfis epWTjypd; gue;j mstpyhd mDgtk;

 •  epGzj;Jtj;jpd; njhlu;Gila gFjpfspy; ey;y mDgtk; ngw;w njhopy;Kiwahsu;fspd; FO xd;iw 

gzpaku;j;jf;$ba epiyapy; Nrit toq;Feu; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

 •  njhlu;Gila Jiwapy; mur epu;thfj;jpdhy; toq;fg;gl;l tu;j;jfg; gjptpd; rhd;wpjio tpiykDjhuu; nraw;gLj;jy; 

Ntz;Lk;. 

 •    fle;j Ie;J Mz;LfSf;fhd ruhrup Mz;L Gus;T 50 kpy;. &gh ,Uj;jy; Ntz;Lk;.    

B. Nju;T msTNfhy;:

 i.  tptrha njhopy;El;gk;> re;ij ,izg;G kw;Wk; njhopy;Kaw;rp Nkk;ghl;L gapw;rpfs; njhlu;gpyhd gFjpfspy; 

njhopy;El;g kw;Wk; Kfhikj;Jt Nritfis toq;fpajpy; mDgtk; - Mz;Lfspd; vz;zpf;if  

 ii. xg;gilia nraw;gLj;Jtjd; Ntiyj;jpl;lk; kw;Wk; Kiw 

 iii. Kf;fpa Copau;fspd; jpwd;fs; kw;Wk; jFjpfs;

 iv.  thbf;ifahsu; Fwpg;G – thbf;ifahsu; njhlu;G tpguq;fSld; Nkw;nfhs;sg;gl;l gzp   

(Mjhu Mtzq;fs; %yk; mDgtq;fs; toq;fg;gly; Ntz;Lk;) 

C.  jpl;lj;jpd; rpwhg;gUf;F nuhf;fg;gzkhf 20>000 &gh kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij nrYj;jp fPo; jug;gl;Ls;s Kftupf;F 

vOj;J%y tpz;zg;gk; xd;iw rku;g;gpj;J Mu;tKila tpiykDjhuu;fs; %yk; Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD 

Mtzq;fspd; KOikahd njhFjp xd;iw nfhs;tdT nra;ayhk;. 

D.  tpiykDf;fis 2022 Vg;uy; 04 Mk; jpfjp gp.g. 2.00 my;yJ mjw;F Kd;du; fPOs;s Kftupf;F rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

kpd;dZ tpiykDTf;F mDkjp ,y;iy. jhkjpf;Fk; tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;glkhl;lhJ. Neubahf gq;Nfw;f 

tpUk;Gk; tpiykDjhuu;fspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; 2022.04.04Mk; jpfjp gp.g. 2.00 f;F fPOs;s Kftupapy; 

tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;.  

Kiwahf g+u;j;jp nra;ag;gl;l Mtzq;fis mry; kw;Wk; efy; vd ,U njhFjpfspy; rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. mit ,uz;Lk; 

,U fbj ciwfspy; ntt;Ntwhf %lg;gLjy; Ntz;Lk; vd;gNjhL KiwNa mry; kw;Wk; efy; vd Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. 

me;j ,U fbj ciwfSk; xw;iw fbj ciwapy; ,l;L mjd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; LK- MOA-PMU-277937-NC-RFB 
vd;w xg;ge;j ,yf;fj;ij Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. Nky; Fwpg;gplg;gl;l KftupahdJ:

jiytu;

jpl;l ngWiff;FO

tptrhaj; Jiwia etPdg;gLj;Jk; jpl;lk;

fkj;njhopy; mikr;R> ,y.: 122/2> 
gd;dpg;gpl;ba tPjp> 

gj;juKy;iy.

Funded by 
The European Union

Njrpa kUe;Jfs; xOq;FgLj;jy; mjpfhu rig

tpiykD mioj;jy;
Tender Document for Supply of Microso   So  ware to the Na  onal 

Medicines Regulatory Authority (NMRA)
1.  Njrpa kUe;Jfs; xOq;FgLj;jy; mjpfhu rigf;F Microso   So  ware I 

toq;Ftjw;fhf Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis mq;fPfhpf;fg;gl;l KftHfs; 

my;yJ toq;FeHfsplkpUe;J Njrpa kUe;Jfs; xOq;FgLj;jy; mjpfhu rigapd; 

jiytH miof;fpd;whH.

2.  tpiykDf;fs;> Njrpa Nghl;b uPjpapyhd tpiykDf; NfhUk; Kiwikapdbg;gilapy; 

(NCB) Nkw;nfhs;sg;gLk;.
3.  Njrpa kUe;Jfs; xOq;FgLj;jy; mjpfhu rigapd; jiythpd; ngahpy; ,yq;if tq;fp 

uP[z;l; tPjp fpisapd;  fzf;F ,yf;fk; 78088835 ,w;F> kPsspf;fg;glhj fl;lzk; 

&gh 3>500.00 ,w;fhd njhifiar; nrYj;jp vOj;JUt tpz;zg;gnkhd;iwAk; 

rkHg;gpj;J 2022.03.14 Kjy; 2022.04.01 tiu> thu Ntiy ehl;fspy; K.g. 09.30 

gp.g. 03.00 tiu> nfhOk;G 02. W.A.D. uhkehaf;f khtj;ij> ,yf;fk; 47> Njrpa 

kUe;Jfs; xOq;FgLj;jy; mjpfhu rigapd; fzf;Fg; gphptpy; ,jw;fhf MHtKs;s 

tpiykDjhuHfs; Mq;fpy nkhopapy; jahhpf;fg;gl;Ls;s KOikahd tpiykDg; 

gbtj; njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT nra;J nfhs;syhk;.

4.  tpiykDf;fs; 60 ehl;fSf;Fr; nry;YgbahFjy; Ntz;Lk;.

5.  ,jw;fhf MHtKk; jFjpAk; ngw;Ws;s tpiykDjhuHfs;> nfhOk;G 02 W.A.D. 
uhkehaf;f khtj;ij> ,yf;fk; 47 ,Ys;s Njrpa kUe;Jfs; xOq;FgLj;jy; mjpfhu 

rigapd; fzf;fhshplk;> thu Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kw;Wk; gp.g. 3.30 - 

,w;fpilg;gl;l fhyj;jpy; njh.Ng. ,yf;fk; 0112303157 %yk; Nkyjpf jfty;fisg; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

6.  tpiykDf;fs;> Kj;jpiuaplg;gl;l ciwfspy; NrHj;J> mjd; ,lJ gf;f Nky; 

%iyapy; ~Supply of Microso   So  ware’ vdj; njspthff; Fwpg;gpl;L> nfhOk;G -02 

W.A.D. uhkehaf;f khtj;ij> ,yf;fk; 47> Njrpa kUe;Jfs; xOq;FgLj;jy; mjpfhu 

rig> gpujhd epiwNtw;W mYtyH| vd;w Kfthpf;F 2022.04.04 md;W gp.g. 2.00 

,w;F my;yJ mjw;F Kd;dH fpilf;ff;$bathW> jghypy; NrHj;jy; my;yJ mNj 

Kfthpapd; fzf;Fg; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapw; NrHj;jy; Ntz;Lk;.

7.  midj;J tpiykDf;fSlDk;> 60 ehl;fs; nry;YgbahFk;> ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; 

mq;fPfhpf;fg;gl;l> ,yq;ifapy; eilKiwg;gLj;jg;gLk; tzpf tq;fpnahd;wpdhy; 

toq;fg;gl;l ,yq;if &gh 100>000.00 ,w;fhd tpiykDg;gpizankhd;W 

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

8.  jhkjkhff; fpilf;fg; ngWk; Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLk;. 2022.04.04 md;W gp.g. 2.00 

,w;F fzf;Fg; gphptpy; tpiykDf;fs; %lg;gl;L cldbahf mit jpwf;fg;gLk; 

mt;Ntisapy; tpiykDjhuH my;yJ mtHfspd; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpnahUtH 

miof;fg;gLthH.

jiytH>

Njrpa kUe;Jfs; xOq;FgLj;jy; mjpfhu rig>

,y. 47> W.A.D. uhkehaf;f khtj;ij> 

nfhOk;G 02
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kUe;jhf;fy;> tpepNahfk; kw;Wk; xOq;FgLj;jy; ,uh[hq;f mikr;R

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

Fkpo; nghjpaply; (Blister Packing) nghUl;fSf;fhf 
toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy;

mur kUe;jhf;fy; cw;gj;jpf; $l;Lj;jhgdj;jpYs;s ACG BP-102, HOONGA HM400P, IMA 
ROTOVAC 210 PLUS ,ae;jpuq;fSf;F ,zq;ff;$ba Aluminum Foil, PVC foil, PVDC foil 
kw;Wk; Alu/Alu foil vd;gtw;iw toq;Ftjw;fhf jk;ikg; gjpT  nra;J nfhs;s tpUk;Gk; 

rhj;jpakhd cw;gj;jpahsh;fs;/toq;Feh;fs;/cs;ehl;L Kfth;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; 

miof;fg;gLfpd;wd.

fPNo jug;gl;Ls;s khjphpf;fikthf rfy tpz;zg;gq;fSk; jahhpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

khjphpg; gbtk;
Fkpo; nghjpaply; (Blister Packing) nghUl;fSf;fhf toq;Feh;fisg; gjpT nra;tjw;fhd 

tpz;zg;gk;

01. tpahghuj;jpd; ngah; kw;Wk; Kfthp : 

02. gjptpyf;fk; kw;Wk; jpfjp :

03. toq;Feh; / cs;ehl;L Kfthpd; ngah; kw;Wk; Kfthp :

04. njhiyNgrp> njhiyefy; ,yf;fq;fs; kw;Wk; kpd;dQ;ry; Kfthp :

05. jahhpg;Gfs;; (cw;gj;jpahf;fy; / toq;fy;) :

06. nfhs;tdthsh;fspd; gl;bay; (rh;tNjrk; kw;Wk; cs;ehL) :

jpfjp:..................................  ifnahg;gk;: ........................................  gjtp:...................................

rfy tpz;zg;gq;fisAk; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~Fkpo; 

nghjpaply; (Blister Packing) nghUl;fSf;fhf toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy;|| vdf; Fwpg;gpl;L 

2022 khh;r; 31Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd; gjpTj; jghypy; jiytUf;Ff; fpilf;fr; nra;jy; 

Ntz;Lk;. 

tpz;zg;gq;fSld; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l jfty;fis cWjp nra;tjw;fhd mbg;gil 

Mtzq;fs; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; fpilf;fg;ngw;Ws;s tpz;zg;gq;fis 

kPsha;T nra;tjw;F mur kUe;jhf;fy; $l;Lj;jhgdj;jpdhy; Ntz;lg;gLk; NghJ khjphpfisr; 

rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

Nkyjpf tpguq;fis 2623298/ 2637574/ 2635353 vDk; njhiyNgrp ,yf;fq;fspd; Clhf 

gpujpg; nghJ Kfhikahsh; - jpl;lkply; kw;Wk; ngWiffs; mth;fsplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiyth;>

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

,y. 11> Nrh; N[hd; nfhj;jyhty khtj;ij> fe;jty Njhl;lk;>

,uj;kyhid.

Mh;tj;ij ntspg;gLj;Jtjw;fhd Ntz;LNfhs;

,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR

ePh;g;ghrd mikr;R

xUq;fpize;j ePNue;J gpuNjrq;fs; kw;Wk; 

ePh; tsq;fs; Kfhikj;Jt nraw;wpl;lk; (IWWRMP)

nraw;wpl;l Kfhikj;Jt gzpkid

(fld; ,y. : IDA-66210)

IWWRMP nraw;wpl;lj;jpw;F Kfhikj;Jt jfty; 

Kiwikiaj; (MIS) jahhpg;gjw;fhd MNyhridr; Nrit

xg;ge;j ,yf;fk; : LK-MOMDE-121717-CS-CQS

1.0  ,yq;if rdehaf> Nrh\yprf; FbaurhdJ cyf tq;fpaplkpUe;J  xUq;fpize;j 

ePNue;J gpuNjrq;fs; kw;Wk; ePh; tsq;fs; Kfhikj;Jt nraw;jpl;lj;jpw;fhd fpuar; 

nryTfSf;fhd epjp trjpiag; ngw;Ws;sJ. ,jd; xU gFjpia MNyhrid 

NritfSf;fhf nryT nra;tjw;F cj;Njrpj;Js;sJ.

2.0  IWWRMP jpl;lj;jp;w;fhd Kfhikj; jfty; Kiwikia jahhpg;gNj MNyhridr; 

Nritapd; Nehf;fkhFk;. kjpg;gPL nra;ag;gl;l nraw;gLj;jy; fhyk; %d;W (03) 

khjq;fs; vd;gJld; vjpu;ghu;f;fg;gLk; gzpapd; njhlf;f fhyk; 2022 Nk khjkhFk;. 

,e;j Nritapd; Nkyjpf tptuq;fs; Fwpg;G tpjpKiwfspy; (TOR) tptupf;fg;gl;Ls;sd.

3.0  gzpf;fhd Fwpg;G tpjpKiwfis www.iwwrmp.lk/advertisements vDk; 

,izajsj;jpy; ghHitaplyhk;.

4.0  xUq;fpize;j ePNue;J gpuNjrq;fs; kw;Wk; ePh; tsq;fs; Kfhikj;Jtj; jpl;lk; 

,g;NghJ Nritfis toq;Ftjpy; Mu;tk;fhl;l jFjpahd MNyhrid epWtdq;fis 

miof;fpwJ. Mu;tKs;s MNyhrid epWtdq;fs; Nritfisr; nra;tjw;Fj; 

Njitahd jFjpfs; kw;Wk; nghUj;jkhd MNyhrid epWtdq;fs; mDgtk; 

,Ug;gij ep&gpf;Fk; jftiy toq;f Ntz;Lk;.

5.0  Mu;tKs;s MNyhrfh;fs;> Nritfisr; nra;tjw;Fj;; Njitahd jFjp kw;Wk; 

nghUj;jkhd mDgtj;ijg; ngw;wpUg;gij ep&gpg;gjw;fhd jfty;fis toq;Fjy; 

Ntz;Lk; kw;Wk; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. (m) MNyhrid epWtdj;jpd; Ratpguk;;>  

epWtdj;jpd; Kf;fpag; gzpahsu;fspd; ngau;fs; kw;Wk; mtHfspd; fle;j fhy 

mDgtj;ij cs;slf;fpa FWfpa Ra juTfs; (CV) (jaTnra;J fhyk; 

KOtJk; Kf;fpa Copau;fs; ,Ug;gij cWjpnra;f)> gpuRuq;fs; kw;Wk; gy> (M)  

fle;j 5 Mz;Lfspy; ntspehl;L epjpAjtp jpl;lq;fspy; epiwNtw;wg;gl;l xg;ge;jg; 

gzpfspd; gl;bay;> kdpj khjj;jpd; ,ize;j MNyhrid xg;ge;jq;fspd; msT 

kw;Wk; mnkhpf;f nlhyh;fSf;F ,izahd xg;ge;jfhy msT (thbf;ifahsiuj; 

njhlh;Gnfhs;Sk; tpguq;fs; rfpjk;) (,) fle;j Ie;J tUlq;fSf;fhd fzf;fha;T 

nra;ag;gl;l epjp mwpf;iffs;> (<) fpilf;fj;jf;f Vida tsq;fs; kw;Wk; Gjpa 

njhopy;El;g cj;jpfs;.

6.0  MNyhrfu;fs; jq;fs; jFjpfis Nkk;gLj;j Vida epWtdq;fSld; $l;lhf 

Kaw;rpf;fyhk;. Mdhy; Nkw;gb Kaw;rp xU $l;L kw;Wk; / my;yJ 

cg-MNyhridapd; tbtj;jpy; cs;sjh vd;gij njspthff; Fwpg;gpl Ntz;Lk;. 

xU $l;L Kaw;rpiag; nghWj;jtiu> $l;L epWtdj;jpy; cs;s midj;J 

gq;fhsHfSk; Nju;e;njLf;fg;gl;lhy;> KO xg;ge;jj;jpw;Fk; $l;lhfTk; 

jdpj;jdpahfTk; nghWg;ghdtu;fshth;. xU epWtdk; / mikg;G xU jdp 

MNyhrfiu $l;L Kaw;rpapd; gq;fhsH my;yJ Jiz MNyhrfuhf xU 

jpl;lj;jpy; kl;LNk gq;Nfw;f mDkjpf;fpd;wJ vd;gij jaT nra;J ftdj;jpw; 

nfhs;sTk;.

7.0  2016 [_iy khjk; jpfjpaplg;gl;l 2017 etk;th; kw;Wk; 2018 Mf];l; khjq;fspy; 

jpUj;jg;gl;l cyf tq;fpapd; “IPF fld; thq;Fgtu;fSf;fhd ngWif 

tpjpKiwfs;”  gpupT III> gj;jpfs;> 3.14> 3.16 kw;Wk; 3.17 kw;Wk; cyf tq;fpapd; 

Mh;t Kuz;ghl;Lf; nfhs;if vd;gtw;iw Mh;tKs;s MNyhrfh;fspd; ftdj;jpw;F 

Kd;itf;fpd;wJ.

8.0  2016 [_iy khjk; jpfjpaplg;gl;l 2017 etk;gh; kw;Wk; 2018 Mf];l; khjq;fspy; 

jpUj;jg;gl;l cyf tq;fpapd; 'IPF fld; thq;FgtHfSf;fhd ngWif 

tpjpKiwfs;" topfhl;bapd; gpufhuk; MNyhrfupd; jFjpj; Nju;T (CQS) Kiwf;F 

Vw;g ngWif xOq;Ftpjpfspd; gpufhuk; xU MNyhrfh; njhpT nra;ag;gLthh;.

9.0  Mh;tKs;s MNyhrfh;fs; Nkyjpf jfty;fis rpNu\;l nraw;wpl;l epGzh; 

(ngWiffs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs;) mth;fsplkpUe;J gpd;tUk; Kfthpapy; K.g. 9.00 

kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuapy; (+94 112691163) njhiyefy;: 0094-11-2691163  
kpd;dQ;ry;: iwwrmp@sltnet.lk %yk; Ntiy ehl;fspy; kl;Lk; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

10.0  Mu;t ntspg;ghLfis vOj;J tbtpy; efy; gpujpAld; gpd;tUk; Kfthpf;F 2022 

Vg;uy; 4Mk;; jpfjp gp.g. 2.00 kzp (cs;@h; Neuk;) my;yJ mjw;F Kd; 

xg;gilj;jy; Ntz;Lk;.

nraw;wpl;lg; gzpg;ghsh;>

xUq;fpize;j ePNue;J gpuNjrq;fs; kw;Wk; ePh; tsq;fs; Kfhikj;Jt nraw;wpl;lk;>

2 tJ khb> kfhtyp epiyak;>

,y. 96> Mde;j Fkhurhkp khtj;ij>nfhOk;G 07> ,yq;if.

njhiyNgrp : + 94-112691163
njhiyefy; : + 94-112691163
kpd;dQ;ry; : iwwrmp@sltnet.lk
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இலங்ைக�ல் சுற்றுலா துைறைய 
ஊக்கு�த்து ேமம்படுத்தும் வைக�ல் 
கு�ப்பாக ெவ�நாட்டு உல்லாசப் 
பய�கைள இலக்காக ெகாண்டு 
இலங்ைக புைக�ரத �ைணக்களத்-
�ன் ஏற்பாட்�ல் மத்�ய மைலநாட்�ன் 
வரலாற்று புகழ் ெபற்ற கண்� மாநக-
�ல் இருந்து அந்�யர் ஆட்�க்கு எ�ராக 
பல புரட்�கைள ேமற்ெகாண்டு ச�த்�ர 
முக்�யத்துவம் வாய்ந்த ஊவா (ெவல்-
லஸ்ஸ) மாகாணத்�ல் அைமந்துள்ள 
ெதேமாதைர வைர�லான "எல்ல ஒ��" 
(The Ella Odyssey, �ண்ட வரலாறு 
சாகச பயணம்) என்ற கருப்ெபாரு�ல் 
கு�ரூட்டப்பட்ட நாளாந்த அ� ெசாகுசு 
சுற்றுலா புைக�ரத ேசைவ கடந்த ெபப்-
ரவ� மாதம் ஐந்தாம் �க� காைல 7 
ம�யள�ல் கண்� புைக�ரத �ைல-
யத்�ல் இருந்து ேபாக்குவரத்து அைமச்-
சர் �லும் அமுணுகம தைலைம�ல் 
தனது கன்�ப் பயணத்ைத ஆரம்�த்-
தது ஆங்காங்ேக ெபரும் வரேவற்பு ஆர-
வாரங்களுக்கு மத்��ல் ெதேமாதைர 
புைக�ரத �ைலயத்ைத ெவற்�கரமாக 
ெசன்றைடந்தது.

கண்� புைக�ரத �ைலயம் ஆங்�-
ேலயர் காலத்�ல் இற்ைறக்கு 155 வரு-
டங்களுக்கு முன் அதாவது 1867ஆம் 

ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 30ஆம் �க� 
முதல் முைறயாக ெபருந்ேதாட்ட உற்-
பத்� ெபாருட்கைள ெகாழும்புக்கு 
ெகாண்டு ெசல்லவும் அேத ஆண்�ல் 
ஆகஸ்ட் மாதம் முதலாம் �க� முத-
லாவது பய�கள் ேபாக்குவரத்து 
ேசைவயும் உத்�ேயாகபூர்வமாக ஆரம்-
�க்கப்பட்டது. 

ெதேமாதைர புைக�ரத �ைலயம் 
1923ஆம் ஆண்�ல் ெபப்ரவ� மாதம் 
5ஆம் �க��ல் இருந்து தனது ேபாக்கு-
வரத்து நடவ�க்ைககைள ேமற்ெகாண்டு 
கடந்த ெபப்ரவ� மாதத்துடன் 99 ஆண்-
டுகைள பூர்த்� ெசய்துள்ளது. தற்ேபாது 
நூறாவது ஆண்�ல் கால் ப�ந்து 
இலங்ைக ேபாக்குவரத்து துைற�ல் 
மாெபரும் புரட்�ைய ஏற்படுத்�யுள்ளது. 

அேதேபால் கண்� புைக�ரத 
�ைலயம் ந�ன �க்ேடா�யன் 
கைல வ��ல்

�ர்மா�க்கப் பட்டுள்ளதுடன் 
ெதேமாதைர புைக�ரத �ைல-
யமும் �ல �றப்பம்சங்கைள 
ெகாண்டுள்ளது எனலாம். உதா-
ரணமாக எல்ல (Ella) பகு��ல் 
இருந்து பதுைள ேநாக்� பய�க்-
கும் புைக�ரதமானது கு�த்த புைக�-
ரத �ைலயத்�ல் த�த்து �ண்டும் பய-
ணத்ைத ஆரம்�க்கும் ேபாது ஒரு ��ய 
மைலக் குன்ைற சுற்� வந்து �ண்டும் 
புைக�ரத �ைலயத்�ற்கு �ழ் தளத்-
�ல் அைமந்துள்ள சுரங்கப் பாைத�ன் 
ஊடாக ெவ�ேயறும்ேபாது சுரங்கத்-
�ற்கு ெவகு அருகாைம�ல் வான�ல் 
வ��லான வைளவு பாலம் ஒன்றும் 
அைமந்துள்ளது. இதனூடாக புைக�ர-
தம் ெசல்லும் ேபாது தைலப்பாைக கட்-
டுவது ேபான்ற வ�வைமப்ைப ெகாண்-
டுள்ளைத காணலாம். 

 காைல ஏழு ம�க்கு கண்� புைக-
�ரத �ைலயத்�ல் இருந்து இரு "பவர் 
ெசட்" S14 எஞ்�ன்களுடன் கூ�ய 
இலக்கம் 1041 புைக�ரதம் நான்கு 
முதலாம் வகுப்பு ெபட்�கைளயும் மூன்று 
இரண்டாம் வகுப்பு ெபட்�கைளயும் ஒரு 
உணவு வண்�ையயும் இைணத்துக் 
ெகாண்டு தனது பயணத்ைத ஆரம்�க்-
கும் "எல்ல ஒ��" சுற்றுலா புைக�ரதம் 
ேபராெத�ய சந்� 7.15, ெக�ஓயா 

7.28, நாவலப்�ட்� 8.05, ஹட்டன் 
9.12, �ேரட் ெவஸ்டர்ன் 10.18, 
நானுஓயா 10.40, பட்�ெபால, ஒ�ய, 
இதல்கஸ்�ன்ன 12.40, ஹப்புதைள 
12.45 மற்றும் எல்ல 2.10 ேபான்ற 
�ரதான புைக�ரத 

�ைலயங்க�ல் த�த்து �ன்ற 
�ன்னர் இறு��ல் �ற்பகல் 2.45 
ம�யள�ல் ெதேமாதைர புைக�ரத 
�ைலயத்ைதச் ெசன்றைடயும். இத�-
ைடேய இப் புைக�ரத �ைலயங்கைள 
த�ர புைக�ரத �ைலயங்கள் அல்லாத 
ெஹாஸ்ேடல் �ர்�ழ்ச்�, �வெனா�-
பாதமைல, ெசன் �ேளயர் �ர்�ழ்ச்�, 
எல்�ன் �ர்�ழ்ச்�, இலங்ைக�ன் 
புைக�ரத ���ல் 6228அ� உயரத்-
�ல் அைமந்துள்ள ச�ட் சமெவ�, 
18ஆம் இலக்க சுரங்கம், இதல்கஸ்-
�ன்ன மற்றும்

ஹப்புத்தைளக்கு இைட�-
லான கவாய், �தல் �ர்�ழ்ச்� 
மற்றும் மரபு�ைம ெதேமாதைர 
ஒன்பது வைளவு பாலம், 
ெதெமாதைர கருப்பு பாலம் 
மற்றும் சுரங்கம் ேபான்ற சுற்றுலா 
பய�கைள கவர்ந்�ழுக்கும் �ர-
�த்� ெபற்ற சுற்றுலா தலங்கைள 
கண்டுக�க்க கூ�ய வைக�லும் 
புைகப்படங்கள் எடுத்துக் ெகாள்ளக்-
கூ�ய வைக�லும் 2 ெதாடக்கம் 

15 ��டங்கள் வைர �றுத்� ைவக்கப்-
படும் என்பதும் கு�ப்�டத்தக்கது.

இவ்வாறு ெதேமாதைரையச் ெசன்-
றைடந்த 1041 புைக�ரதமானது 
�ற்பகல் 3.40 ம�யள�ல் 1042 

இலக்க புைக�ரதமாக �ண்டும் 
கண்�ைய ேநாக்� பய�க்கும் 
இதன் ேபாது எல்ல 3.56, பண்டா-
ரவைள 4.30, இதல்கஸ்�ன்ன 
5.20, நானுஓயா 6.30, ஹட்டன் 
7.20, நாவலப்�ட்� 8.45, ேபரா-
தைனச் சந்� 9.25 ேபான்ற 
�ரதான புைக�ரத �ைலயங்-
க�ல் மட்டும் �றுத்தப்படுவது-
டன் அேத �னம் இரவு 9.35 
ம�க்கு கண்�ைய வந்தைட-
யும் வைக�ல் ேநரசு� வ�வ-
ைமக்கப்பட்டுள்ளது.

இதற்கான சகல ஆசனங்களும் 
முன்கூட்�ேய ப�வு ெசய்து ெகாள்வது-
டன் அதற்கான முதலாம் வகுப்பு ப�வு 
கட்டணமாக கண்��ல் இருந்து எல்ல 
மற்றும் ெதேமாதைர வைர�லான பய-
ணத்�ற்கு 5000 ரூபாயும், நானுஓயா-
�ல் இருந்து எல்ல ெதேமாதைர வைர-
�லான பயணத்�ற்கு 4000 ரூபாயும், 
கண்��ல் இருந்து நானுஓயா வைர�-
லான பயணத்�ற்கு 2000 ரூபாயும் 
அற�டப்படு�ன்றது. 

ேமலும் இரண்டாம் வகுப்பு ப�வு 
கட்டணமாக கண்��ல் இருந்து எல்ல 
ெதேமாதைர வைர�லான பயணத்-
�ற்கு 4000 ரூபாயும், நானுஓயா எல்ல 
மற்றும் ெதேமாதைர வைர�லான பய-
ணத்�ற்கு 3000 ரூபாயும், கண்�க்-
கும் நானுஓயாவுக்கும் இைட�லான 

பயணத்�ற்கு 1000 ரூபாயும் அற-
�டப்படும் எ�னும் இக் கட்டணங்-
கள் ெதாடர்�ல் பய�க�ைடேய 
பல்ேவறு கருத்து ேவறுபாடுகள் 
�ல�வரும் காரணத்�னால் எ�ர்-
வரும் காலப்பகு��ல் புைக�ரத 
�ைணக்களம் இக் கட்டணங்கள் 
மற்றும் ேநரங்க�ல் ெதாடர்�ல் 
�ல மாற்றங்கைள ேமற்ெகாள்ள-
லாம் எனவும் எ�ர்பார்க்கப்படு�றது.
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ேகள்வி: சினிமாத்துைறயில் 
உங்கள் அனுபவம் பற்றி நீங்கள் 
ெசால்ல விரும்புவது என்ன?

பதில்: நான் 12 வய�ல் இருந்து 
��மா�ல் இருக்�ன்ேறன். 40 
வருடம் இ�ல் இருக்�ன்ேறன். �ட்-
டத்தட்ட 4000 பாடல்களுக்கு நடன 
அைமப்புச் ெசய்துள்ேளன்.. ேத�ய 
�ருது, மா�ல �ருது, ��ம் ெபயார் 
�ருது என்பவற்ைற ெபற்றுள்ேளன். 
மானாட ம�லாட �கழ்ைவ தயா�த்து 
நடுவராக இருந்துள்ேளன்.

மானாட ம�லாட �கழ்ைவ 10 �சன் 
வைர ெசய்து �ன்னஸ் �ருதும் வாங்-
��ருக்�ன்ேறன். ��மா துைற�ல் 
பா��ருக்�ன்ேறன். ெதாைலக்காட்�-
�ல் பல �கழ்ச்�கள் ெசய்துள்ேளன். 
தற்ேபாது ��மா�லும் ந�த்து வரு-
�ன்ேறன். �ஜய் ேசதுப�, நயன்தாரா, 
சமந்தா படத்�ல் இைணந்து ந�க்கும் 
காத்து வாக்�ல் ெரண்டு காதல் படத்-
�ல் ந�த்� வரு�ன்ேறன். எனக்கு 
எல்லா துைற�லும் �ைறய சா�க்க 
ேவண்டும் என்ற ஆைச. பல �கழ்ச்�-
கைள வழங்�யுள்ேளன்.

ேகள்வி: இலங்ைகக்கு வந்-
துள்ளீர்கள். இலங்ைக எவ்வாறு 
உள்ளது?

பதில்: ெராம்ப சந்ேதாசமாக இருக்-
�றது. கனடா�ல் உள்ள அம்�கா 
ஜ�வல� உ�ைமயாளர்க�ன் ேவண்-
டுத�ன் ேப�ேலேய இலங்ைக வந்து 
வவு�யா உள்�ட்ட பல்ேவறு பகு-
�களுக்கு ெசன்றுள்ேளன். �ைறய 
இடங்கைள பார்த்துள்ேளன். இராமர், 
இராவணன் இருந்த இடங்கள், த�ழர்-
களுைடய கடவுள் முருகன் வள்� 
வாழ்ந்த இடம் என பல இடங்-
கள் இலங்ைக�ல் உள்ளன. 
அவற்ைற எல்லாம் நான் 
பார்க்க ேவண்டும். படப்��ப்-
புக்காக வரும்ேபாது படப்��ப்பு 
மு�ந்ததும் நாங்கள் இந்�யா 
ேபாய் �டுேவாம். நல்ல கைதயுள்ள 
இடங்கைள பார்க்க�ல்ைல. இராமர் 
வாழ்ந்த இடங்கள் பார்க்க ேவண்டும். 
அத்துடன் இலங்ைக த�ழர்கைளயும் 
பார்த்து பழக �ைடத்�ருக்�றது. இங்கு 
வந்து இவ்வாறு பழகுவது நல்ல சந்-

ேதாசத்ைத தந்துள்ளது. 

ேகள்வி: இலங்ைகயில் தமிழர்-
களுைடய கைல ஆர்வம் எவ்வாறு 
உள்ளது?

பதில்: இலங்ைக த�ழர்க�டம் 
�ைறய �றைம இருக்�றது. நடனம், 

பாடல் என பல �றைமகள் உண்டு. 
அவர்கைள முன்னுக்கு ெகாண்டு 
வரேவண்டும். கனடா�ல் உள்ள 
ெபண் ஒருவர் உலக அழ�ப் 
ேபாட்�க்காகத் தன்ைன தயார்ப்-

படுத்� வரு�ன்றார். அவருக்கு 
நான் நடன வகுப்பு எடுத்துள்-
ேளன். அது ம�ழ்ச்�. இலங்ைக 
த�ழர்க�டம் �ைறய �றைம-
கள் உள்ளன. ெலாஸ்�யா 
எல்லாம் இலங்ைக�ல் இருந்து 
வந்து இந்�யா�ல் �ரபல்-
யமாக உள்ளார். இலங்ைக 
த�ழர்க�ன் �றைமகைள 
ெவ�க்ெகாண்டு வர களங்க-
ளும், ஆட்களும் இல்ைல. இலங்-
ைக�ல் இருந்து பலர் நடனக் 
கைலைய ஒன் ைல�ல் கற்�றார்-
கள். எ�ர்காலத்�ல் இலங்ைக�-
லும் நடனம், ேயாகா என்பவற்ைற 
கற்�க்கும் �ட்டம் என்�டம் 
உள்ளது.

ேகள்வி: அண்ைமக்கா-
லமாக இந்தியாவின் சின்-
னத்திைர மற்றும் சினிமா 
துைறயில் இலங்ைக கைல-
ஞர்கள் பங்கு பற்றும் ஆர்வம் 
அதிகரித்துள்ளது. இது எதிர்-
காலத்தில் எவ்வாறு அைமயும் 
என எதிர்பார்க்கிறீர்கள்?
பதில்: தற்ேபாது ெகாஞ்சம் ெகாஞ்-

சமாக வந்�ருக்�றார்கள். இதைன 
�ரந்தரமாக மாற்ற ேவண்டும். அவர்-
களுைடய �றைமைய முழுைமயாக 
ெகாண்டு வருவதற்கு முயற்� ெசய்ய 
ேவண்�யுள்ளது. அது தான் என்னு-
ைடய மனத்�ல் உள்ளது. கனடா, 
லண்டன், அெம�க்கா, அவுஸ்ேர�யா 
ேபான்ற நாடுக�ன் எனது நடன வகுப்-
புக்க�ல் அ�கமாக இலங்ைக த�ழர்-
கேள பங்குபற்று�றார்கள்.

அவர்க�டம் �ைறய �றைம இருக்-
�றது. அவர்கள் �ச்சயமாக முன்னுக்கு 
வருவார்கள்.

ேகள்வி: நீங்கள் ஒரு 
ெபண்ணாக இருந்து சினிமா 
துைறயில் சாதித்துள்ளீர்கள். 

ெபண்களின் நிைல குறித்து 
உங்கள் கருத்து என்ன?

பதில்: நடன கைலஞர்க�ல் ெபண்-
களுக்கு எது க�னம் எ�ல் குடும்ப 
ஆதரவு இருக்காது. �றைம ெவற்�-
யைடயும் வைர குடும்பத்�னர் ஆதர-
ைவக் ெகாடுக்கமாட்டார்கள். அைதயும் 
�� நாங்கள் ெவற்�யைடவது தான் 
ெபண்க�ன் �றைம. ஏென�ல் நட-
னத்துக்கு ேதைவயான ஒழுக்கம், 
ேநர்ைம, �றைமைய ெவ�ப்படுத்-
�னாேல நமக்கு ெவற்� �ச்சயம். 
அவ்வாறு சா�த்து தான் நான் இந்த 
�ைலைய அைடந்ேதன். ெபண்கள் �ட்-
டுக்குள் மட்டும் தான் நடனம் ஆடுேவன். 
ெவ��ல் ஆ�னால் 
�ைறயேபர் பார்ப்-
பார்கள் என்று 
ெ வ ட் க ப் ப டு வ ா ர் -
கள். இதைன �� 
ெவ��ல் வாருங்-
கள் ெபண்களால் 
சா�க்க மு�யாது 
என எதுவு�ல்ைல. 
எைதயும் சா�க்க-
லாம். நடன கைல-
ஞர்களுக்கு எனது 
��ய அ�வுைர மன 
ைத�யம் ேவண்டும். 
எந்த தைடையயும் 
தகர்த்து ெவ��ல் 
வந்து ெவற்�யைட-
வது தான் ெபண்-
க�ன் �றைம. 
எல்லாப் ெபண்க-
ளுக்கும் நான் கூற 
ேவண்�யது என்-
னெவ�ல் நாம் 
ைத�யமாக இருக்க 
ேவண்டும். எங்க-
ளால் மு�யாதது 
எதுவுேம இல்ைல. 
எைதயும் சா�க்க 
மு�யும். ஆரம்-
பத்�ல் ெபண்கள் 
முன்வருவது குைறவாக இருந்தது. 
தற்ேபாது ஆண்களுக்கு ச��கராக 
ெபண்கள் முன்வரு�ன்றார்கள். எமது 
��மா துைற�ல் ஆரம்பத்�ல் ஓ�ரு-
வர் தான் ெபண்கள். ஆனால் தற்ேபாது 
50 �தம் ெபண்கள் இருக்�றார்கள். 

சா�க்க ேவண்டும் என �ைனக்கும் 
ெபண்கள் சா�த்து காட்டுங்கள். உங்கள் 
இலக்குக�ல் ெவற்�யைடயுங்கள். 
வாழ்க்ைக என்பது ஒரு முைறதான் 
அ�ல் நாம் ெவற்�யைடந்து ��ர்ந்து 
�ன்று நாம் யார் என்பைத காண்�க்க 
ேவண்டும்.

ேகள்வி: இலங்ைக விஜயத்தில் 
வடக்கு - கிழக்கு ெசன்ற அனுப-
வம் பற்றி ெசால்லுங்கள்?

பதில்: எனக்கு வடக்கு - �ழக்கு என்ற 
ேவறுபாடு இல்ைல. இலங்ைக த�ழர்-
களுக்கு என்ன ெசய்யலாம் என்பேத 
ேநாக்கம். என்ைன அைழத்தைமயால் 

இங்கு வந்ேதன். �ைறய மாணவர்-
கைள சந்�த்ேதன். யாழ்ப்பாணம் கூட 
ெசன்று வந்ேதன். த�ழர்களுக்காகேவ 
இதைன ெசய்�ன்ேறன்.

ேகள்வி: இலங்ைகயின் நிiல-

ைமகள் தற்ேபாது எப்படி உள்ளது?
பதில்: �ைறய ேபர் எங்கு ேபா�ர்-

கள் எனக் ேகட்டார்கள். ெகாழும்பு 
ேபாய் வடக்�ற்கு ேபாேறன் என்ேறன். 
வவு�யா, யாழ்ப்பாணம் என்றால் 
ேபாக பய�ல்ைலயா என்றார்கள். 
வடக்கு - �ழக்கு ெதாடர்�ல் தப்பான 
எண்ணம் எல்ேலார் மன�லும் 
உள்ளது. ஆனால் அவர்கள் �ைனப்-
பது ேபால் இங்கு ேபாய் வர எந்தப் 
�ரச்�ைனயும் இல்ைல. எல்ேலா-
ரும் வர மு�யும். அவர்கள் வந்து பல 
இடங்கைள பார்க்கலாம். இங்குள்ள 
த�ழ் மக்களுடன் ேபசலாம். பார்க்க 
ேவண்�ய நல்ல இடங்கள் உள்ளன. 
முருகன் வள்�ைய சந்�த்த இடமும் 
இலங்ைக�ல் உள்ளது. இராமர், இரா-
ணவர் வாழ்ந்த இடம் என எல்லாவற்-
ைறயும் பார்க்க மு�யும். இங்ைகக்கு 
வரும் ேபாது மனசு �கவும் ம�ழ்ச்�-
யாகவுள்ளது. எனது ெசாந்த ஊருக்கு 
ேபான மா�� ஒரு ம�ழ்ச்� இருக்�றது. 
வட இந்�யா�ல் இருந்து வந்தால் 
கூட இங்கு பல இடங்கைள அவர்கள் 
பார்க்க மு�யும். அவர்களுக்கும் இராமர் 
பக்� இருக்�றது. ெசன்ைன�ல் உள்ள 
பலர் ��லங்கா வந்து பல இடங்கைள 
பார்க்க ேவண்டும் என்ற அவா�ல் உள்-
ளார்கள்.

ேகள்வி: வடக்கு - கிழக்கு 
மக்கள் யுத்தத்தால் பாதிப்பைடந்-
துள்ளார்கள். அவர்களது பாதிப்பு 
ெதாடர்பில் உங்கள் கருத்து 
என்ன?

பதில்: யுத்தம் காரணமாக இலங்ைக 
த�ழர்கள் பா�க்கப்பட்டைம பற்� 
எனக்கு �ைறய கைதகள் ெத�யும். 
அவற்ைற ேகட்டு நான் ேவதைனய-
ைடந்து இருக்�ன்ேறன். ேந�ல் பார்க்-
கும் ேபாது கவைலயாக இருந்தது. 
�ல இடங்க�ல் நான் கண்�ர் �ட்டு 
அழுது கூட இருக்�ன்ேறன். இந்த 
உலகத்�ல் எல்ேலாருக்கும் சுதந்�ரம் 
உண்டு. யாரும் யாருக்கும் அ�ைம 
�ைடயாது. கனடா, லண்டன் என பல 
நாடுக�ல் த�ழர்கள் ேகா�ஸ்வரர்க-
ளாக இருக்�றார்கள். அந்த நாடுகள் 
அதற்கு உ�ைம ெகாடுத்துள்ளது. நான் 
எப்ேபாதும் இலங்ைக த�ழர்களுக்கு 
ஆதரவாக இருப்ேபன்.

நான் எப்ேபாதும் இலங்ைக 
தமிழர்களுக்கு ஆதரவானவள் 

எல்ல ஒடிசி-சுற்றுலாவுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி ரயில்

இலங்ைக தமிழர்கள் குறித்து மனம் திறந்து ேபசிய 
தமிழக திைரப்பட நடன இயக்குன் கலா மாஸ்ரர்ேநர்காணல்-

�.வசந்தரூபன்
(வவு�யா �ேசட �ருபர்)

இலங்ைக வந்து த�ழர்-
களுடன் ேப�ப் பழ�யது 
சந்ேதாஷம் தரு�றது. அவர்-
க�டம் நல்ல �றைம இருக்-
�றது என இந்�ய �ைரப்-
பட நடன இயக்குனரும், 
மானாட ம�லாட �கழ்ச்� 
நடுவருமான கலா மாஸ்டர் 
ெத��த்துள்ளார். �னகரன் 
வாரமஞ்ச�க்கு வழங்�ய 
�ேசட ேபட்��ேலேய அவர் 
இவ்வாறு ெத��த்தார். அவர் 
ெத��த்த கருத்துக்கள் முழு-
ைமயாக...

நாராயணசா� ெஜயரட்னம்
 களுத்துைற சுழற்� �ருபர்

கணவர் மற்றும் மகனுடன்
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#upa rf;jp fl;likg;ig nghUj;Jtjw;F 
Kd; gpd;gw;w Ntz;ba topfhl;b

,t;thwhd fl;likg;ig 
Muk;gpg;gJ vt;thW? 
jfty;fis 
ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf 
VNjDk; mur epWtdk; 
xd;W cs;sjh?

,yq;if epiyngWjF tY 
mjpfhurig> kpd;tY kw;Wk; 
vuprf;jp mikr;Rld; 
njhlu;Ggl;l GJg;gpf;fj;jf;f 
tYrf;jpia Nkk;gLj;Jtjw;F 
nghWg;ghd mur epWtdkhFk;. 
vkJ mjpfhurig nghOk;G 

7> ,yf;fk; 72> Mde;j 
Fkhurhkp khtj;ijapy; 
mike;Js;sJ. Nkyjpf 

tpguq;fSf;F 011 2575203 
Clhf vk;ik mioAq;fs;. 
www.energy.gov.lk vd;w vkJ 
,izajs gf;fj;jpw;F 
gpuNtrpj;J Nkyjpf 
tpguq;fis ngw;Wf;nfhs;s 
KbAk;.

$iu kPJ nghUj;Jfpd;w 
#upa rf;jp 
fl;likg;Gf;fhf 
,aYik Ma;Tf;F 
rupahd jfty;fis 
ngw;Wf;nfhs;tJ 
vt;thW?

khjhe;j tUkhdk;> nryT> 

kPsspg;gjw;F ngw;Wj; je;Js;s 
fhyk;> #upa rf;jp fl;likg;G 
tiffs; Nghd;w jfty;fis 
ePq;fs; Nrit toq;Fk; 
epWtdq;fshy; 
ngw;Wf;nfhs;Sq;fs;. 
,e;j jfty;fis Ma;T 

nra;tjw;fhf ,yq;if 
epiyngWjF tY 
mjpfhurig ,izajsj;jpd; 
#uparf;jp rku; ,izag; 
gf;fj;ij ghu;f;fTk;. 

#u;a rf;jp fl;likg;ig 
toq;Fgtu;fspd; 
ek;gpf;ifia guPl;rpg;gJ

 ,yq;if epiyngWjF tY 
mjpfhurig> nkhul;Lit 
gy;fiyf;fofk;> NtW 
njhopy;Kiw epWtdq;fs;> 
cgfuzq;fis toq;Fk; 
NtW epWtdq;fs; Mfpa 
epWtdq;fs; %yk; #upa 
rf;jp fl;likg;ig 
nghUj;Jtjw;fhf me;j 
epWtdj;jpd; gzpf; FO 
ngw;wpUf;Fk; mDgtk;.

 epWtg;gl;Ls;s xl;Lnkhj;j 
jpwd; (kWp) vt;tsT?

 tu;j;jfr; nraw;ghLfspy; 
vt;tsT fhyk; 
<Lgl;Ls;sdu;?

 fl;likg;ig nghUj;Jk; 
Ml;fs; fhg;GWjp 
ngw;Ws;sdu; vd;gJ gw;wp.

 #upag; gdy; fl;likg;ig 

epWtpa ,lq;fspy; 
jfty;fis 
njupe;Jnfhs;sy;.

 Ml;fs; ntspapLk; 
jfty;fspy; 
MNyhridfis 
ngw;Wf;nfhs;sy;.

 cgfuzq;fis 
ngw;Wf;nfhs;Sk; 
epWtdq;fs; ngw;wpUf;Fk; 
mjpfhuk; ngw;w 
rhd;wpjo;fs;.

 Nkw;nfhz;l jpl;lq;fs; 
njhlu;gpy; Njbg; ghu;j;jy;. 

 #upag; gdy; fl;likg;ig 
nghUj;jpAs;s tPLfspd; 
vz;zpf;if.

fl;likg;G njhlu;gpy; 
tpiyia xg;gpl;Lg; 
ghu;g;gjw;F Fiwe;jJ 
%d;W epWtdq;fsplk; 
,Ue;J tpguq;fis 
ngw;Wf;nfhs;Sq;fs;.  

cq;fsJ KbTf;F Fiwe;j 
tpiyapy; toq;Fk; gjpT 
nra;ag;gl;l toq;Feu;fspy; 
jq;fp ,Uq;fs;. mjw;fhf 
fPOs;s rpy MNyhridfis 
gpd;gw;Wq;fs;:
 gjpT nra;ag;gl;l #upa 

rf;jp fl;likg;Gfis 
toq;Ffpd;w mYtyfk; 
kw;Wk; tu;j;jf Kftupia 
Nrhjpf;fTk;. 

19 gf;fk; ghu;f;f...

Njrpa kpd;rhu fl;likg;gpy; ,Ue;J tPl;Lf;F 

fpilf;Fk; kpd;rhu myFfspd; msT kw;Wk; 

#upa rf;jp fl;likg;gpdhy; kPsspf;fg;gLk; 

kpd;rhu myFfspd; msit fzf;fpLk; b[pl;ly; 

njhopy;El;gj;ijf; nfhz;l kPl;lu;

#upa gdy; %yk; #upa xsp> Neu; kpd;Ndhl;l (DC) 
kpd;rhukhf khw;WfpwJ.

,d;tu;lu; %yk; Neu; kpd;Ndhl;lk; (DC) khWjpir 

kpd;Ndhl;lkhf (AC) khw;wg;gLfpwJ. 

#upa rf;jpf; fl;likg;G %yk; cw;gj;jp nra;ag;gLfpd;w 

Nkyjpf kpd;rhuj;ij mfw;WtJ kPl;lu; Clhf 

Njrpa fl;likg;Gf;F ,ize;J Fwpj;j ngWkjp 

thbf;ifahsupd; fzf;fpw;F Nru;j;jy;.

Njrpa kpd;rhu fl;likg;G

Nj
rpa kpd;rhu tpepNahfj;jpy; 
,yq;ifapd; GJg;gpf;fj;jf;f 
vuprf;jpj; JiwahdJ> tUlhe;j 

kpd;rhu cw;gj;jpapy; Rkhu; 35-40% 
gq;fspg;ig toq;Ffpd;wJ. kuGrhuh 
GJg;gpf;fj;jf;f vuprf;jp (NCRE) vd 
fUjg;gLk; rf;jp %yq;fs;; kpdp i`l;Nuh> 
fhw;W> capupay;> R+uparf;jp  kw;Wk; 
tptrha kw;Wk; njhopy;Jiw fopTfs; 
cl;gl vuprf;jp jpl;lq;fs; Njrpa 
tpepNahfj;jpy; 10% gq;fspg;ig 
toq;Ffpd;wJ.
,j;Jiwapd; Kd;Ndhb epjpahsuhd 

DFCC tq;fp> Fwpg;ghf fle;j 25 
Mz;Lfshf jdpahu; Jiwapy; 
GJg;gpf;fj;jf;f vuprf;jp Kaw;rpfSf;F 
Mjutspg;gjpy; Kd;dzpapy; cs;sJ. 
"gRik epjpf;fhd tq;fp" vd;gJ mjd; 
epiyj;jd;ikf;fhd cj;jpapd; fPo; 
tq;fpapd; Kf;fpa Nehf;fq;fspy; 
xd;whFk;. 
vdNt> vjpu;fhyj;jpYk; GJg;gpf;fj;jf;f 

vuprf;jp Jiwf;F njhlu;e;J 
Mjutspg;gjpy; DFCC Kf;fpa gq;F 
tfpf;f Mu;tkhf cs;sJ.

DFCC ,e;j Kf;fpakhd iky;fy;iyf; 
nfhz;lhLk; Ntisapy;> fle;j 25 
tUlq;fshf ,j;Jiwf;F epWtdk; 
Mw;wpa gq;fspg;G Fwpj;J DFCC 
tq;fpapd; %j;j Jizj; jiytu; kw;Wk; 
$l;lhz;ik tq;fpapaypd; jiytuhd  
nrh`e;j tpN[rpq;ftplk; NgrpNdhk;...

DFCC epjpaspj;j Kjy; jdpahu; 
Jiw kpd; jpl;lk; vJ?

DFCC  MdJ GJg;gpf;fj;jf;f 
rf;jp;f;fhd epjpAjtp toq;fiy 1988Mk; 
Mz;L R+upa PV khl;A+y; mnrk;gpsp 
Miyf;F epjpaspj;Jjd; %yk; 
Muk;gpj;jJ.  GJg;gpf;fj;jf;f vuprf;jp 
njhlu;ghd Kaw;rpfSf;F epjpaspg;gjpy; 
<Lgl;Ls;s mNj Ntisapy;> vq;fsJ 
Kf;fpa <Lghl;il 'Hydrotech Lanka Dick 
%yk; kpd;Dw;gj;jpf;F 0.96 MW  
,izf;fg;gl;ljd; %yk;  fhz;gpj;Njhk;. 
,jw;fhd  epjp kw;Wk; gq;F 
%yjdj;ijAk;; toq;fpNdhk;. ,e;j jpl;lk; 
1996 ,y; ntw;wpfukhf Muk;gpf;fg;gl;lJ. 
,J ,yq;ifapd; KjyhtJ gad;ghl;L 
mstpyhd Njrpa kpd;jpl;lj;Jld; 
,izf;fg;gl;l jdpahu; Jiwapd; 
rpwpastpyhd ePu; kpd; jpl;lkhf MdJ.
,e;j jpl;lj;jpy; DFCC ,d; gq;F fld; 

toq;FtNjhL kl;Lg;gLj;jg;gl;ljy;y. 
nfhs;if kw;Wk; xOq;FKiw 
eltbf;iffis cUthf;f ,e;j 
epWtdq;fSld; neUf;fkhf 
xj;Jiog;gjd; %yk;> Njrpa gad;ghL 
kw;Wk; gpw njhlu;Gila muR 
epWtdq;fSf;F ,e;j mw;Gjkhd 
jpl;lj;ij Nkk;gLj;j cjtpNdhk;. ,e;j 
Kd;Ndhb Kaw;rpfs; 1997 ,y; 
jug;gLj;jg;gl;l kpd; nfhs;Kjy; 
xg;ge;jq;fis mwpKfg;gLj;j 
toptFj;jJ> ,J GJg;gpf;fj;jf;f vuprf;jp 
Jiwapy; jdpahu; KjyPl;il 
vspjhf;Ftjw;fhd Kf;fpa fhuzpahFk;.

GJg;gpf;fj;jf;f vuprf;jpj; Jiwapy; 
DFCCf;fhd Vida gzpfs;; 
vit?

DFCC ,yq;ifapd; Kjy; jdpahu; Jiw 
fhw;whiy kpd;rhuk;> R+upa rf;jp kw;Wk; 
fopTfspypUe;J rf;jp jpl;lq;fSf;F 
,iz epjpaspj;jJ. 10 nkfhthl; 
nrNdhf; fhw;whiy kpd; jpl;lk; 2010 ,y; 
njhlq;fg;gl;lJ kw;Wk; 10 nkfhthl; 
rhfh Nrhyhu; gtu; jpl;lk; 2017 ,y; 
njhlq;fg;gl;lJ.; efurig fopT %ykhf 
10 nkfhthl vuprf;jp jpl;lk;> nt];lu;d; 
gtu; fk;ngdpahy; 2021,y; 
njhlq;fg;gl;lJ. R+u;ajdtp ypkpnll;bd; 
Njrpa kpd;dpizg;Gf;F ,izf;fg;gl;l  
Kjy; fl;l  11.4MW mstpyhd $iu 
R+upa kpd;rf;jpj; jpl;lj;Jf;Fk; DFCC 
epjpaspj;jJ. 2017 ,y; Muk;gpf;fg;gl;l 
,yq;ifapd; Kjy; capupay; 
mbg;gilapyhd 4MW xUq;fpize;j 
ntg;gk; kw;Wk; rf;jpj; jpl;lj;Jf;Fk;  
tq;fp epjpaspj;jJ.
2007 Mk; Mz;L ,yq;ifapd; 

KjyhtJ ePu; kpd; tpirahop cw;gj;jp 
epiyakhd VS Turbo (Pvt) Ltd f;F 
epjpaspj;J> ,yq;ifapy; GJg;gpf;fj;jf;f 
vuprf;jp ngWkjpr; rq;fpypia 
tYg;gLj;jTk; cjtpAs;sJ. ,e;j 
,yq;if N[u;kd; $l;bizthdJ> kpd; 
nghwpapay; cgfuzq;fis 
Mgpupf;fhtpw;Fk; Vw;Wkjp nra;fpwJ. DFCC 
MdJ 2006 ,y; rf;jp; cw;gj;jpahsuhd 
Vallibel Power Erathna 
PLC ,d;; Kjy; Muk;g 
nghJ toq;fiy (IPO) 
,ize;J epu;tfpj;jJ.
fpuhk ePu;kpd; 

jpl;lq;fSf;F 
epjpaspg;gjpy; DFCC 
<Lgl;Ls;sJ> ,J 
Njrpa toq;fypy; 
,y;yhj r%fq;fSf;F 
ePu;kpd;rhuj;ij 
toq;fpaJ kw;Wk; 
R+uparf;jp tPl;L 
mikg;Gfspd; 
thbf;ifahsu;fSf;F 
fld; toq;Ftjw;fhf 
ikf;Nuh/igdhd;]; 

epWtdq;fSf;F nray;ghl;L %yjd 
trjpfis toq;fpaJ.
,yq;ifapy; GJg;gpf;fj;jf;f vuprf;jpj; 

JiwahdJ xU Kd;khjpupj; njhopyhf 
milahsk; fhzg;gl;Ls;sJld;> mwpT 
kw;Wk; mDgtg; gfpu;Tf;fhf fk;Nghbah> 
fhdh> ,e;jpah> nkhrhk;gpf;> Neghsk;> 
gpypg;igd;]; kw;Wk; cfhz;lh cs;spl;l 
ehLfspy; ,Ue;J Vuhskhd Ma;Tf; 
FOf;fis DFCC mioj;J te;Js;sJ. 
DFCC Copau;fs; GJg;gpf;fj;jf;f vuprf;jp 
Nkk;ghl;by; jq;fs; mDgtj;ij ru;tNjr 
kd;wq;fspy; toq;f miof;fg;gl;Ls;sdu; 
cfhz;lh kw;Wk; Neghsk; cl;gl 
ntspehLfspy; GJg;gpf;fj;jf;f rf;jp 
MNyhridg; gzpfSf;fhfTk; 
Nju;e;njLf;fg;gl;Ls;sdu;.
cyf tq;fpapd; epjpAjtpapd; fPo; 

cfhz;lhtpy; cs;s Ez;epjp 
epWtdq;fSf;F Vw;w R+upaf; fld; 
trjpfis toq;f cfhz;lh vuprf;jp 
fld; %yjd epWtdj;jpw;F (UECCC) 
mjd; epGzj;Jtj;ij toq;FfpwJ.
 

GJg;gpf;fj;jf;f rf;jpia 
Cf;Ftpf;Fk; gy;NtW epjp 
epWtdq;fSldhd DFCC apd;; 
njhlu;ig tpsf;f KbAkh?

,e;jj; Jiwapy; vq;fspd; ePz;lfhy 
<LghLk; epGzj;JtKk;> ehl;bw;fhd 
GJg;gpf;fj;jf;f vuprf;jp fld; 
tupfSf;fhd DFI ,d; tpUg;gkhd 
gq;fhspahf vq;fis epiyepWj;jpAs;sJ. 
1997,y;> cyf tq;fp kw;Wk; cyfshtpa 
Rw;Wr;R+oy; trjp (GEF) %yk; 
epjpaspf;fg;gl;l vuprf;jp Nritfs; 
tpepNahfj; jpl;lj;ij epu;tfpg;gjw;F 
,yq;if murhq;fj;jhy; DFCC 
epakpf;fg;gl;lJ. cyf tq;fpahy; 'kpfTk; 
ntw;wpfukhdJ' vd mq;fPfupf;fg;gl;l 
jpl;lj;jpd; nray;gLj;jy;> fpuhkg;Gw 
nghUshjhu Nkk;ghl;Lf;fhd 
GJg;gpf;fj;jf;f vuprf;jp (RERED) jpl;lk; 
kw;Wk; mjd; $Ljy; epjp $W (2002-11) 
Mfpatw;iw epu;tfpg;gjw;F DFCC 
epakpf;fg;gl;lJ.
,e;j ,uz;L jpl;lq;fSk; ,yq;ifapy; 

GJg;gpf;fj;jf;f vuprf;jp epiyikfis  
khw;wpaikj;jJld;> ehl;by; kpd; 
cw;gj;jpf;fhd rhj;jpakhd epiyikia 
cWjpahf epWtpaJ.
2013 ,y;> INuhg;gpa KjyPl;L tq;fp 

(EIB) epjpAjtpAld; SME & Green Energy 
f;fhd A+Nuh 90 kpy;ypad; fld; 
cjtpia nray;gLj;j DFCC tq;fp 
epakpf;fg;gl;lJ. 
2018Mk; Mz;by;> DFCC MNyhridg; 

gpupT - DFCC fd;ry;bq; (gpiuNtl;) 
ypkpnll;> Mrpa mgptpUj;jp tq;fpapd; 
epjpAjtpAld; $ba Nkw;$iu R+upa kpd; 
cw;gj;jpf; flDf;fhd (RSPGLOC) 
njhopy;El;g Mjuit toq;Ftjw;fhd 
jpl;l mkyhf;fg; gpupit mikj;J 
epu;tfpj;jJ. Nkyjpfkhf DFCC MdJ 
RSPGLOC ,d; fPo; 261 Jizj; 
jpl;lq;fSf;F epjpaspj;jJ> rpwpa 
mstpyhd FbapUg;G kw;Wk; tzpf 
$iuj; jpl;lq;fspy; ,Ue;J 5 nkfhthl; 
jpwidf; kpd;rhuj;ij  kpd;tpepNahfj;jpy; 
,izj;jJ
,e;j nray;ghLfis epiwNtw;Wtjpy;> 

DFCC tq;fp ,yq;if murhq;fj;jpw;fhd 
ru;tNjr mgptpUj;jp Kftu; fld; 
jpl;lq;fspd; kpfTk; jpwikahd kw;Wk; 
ntw;wpfukhd epu;thfpahf ew;ngaiug; 
ngw;Ws;sJ.

GJg;gpf;fj;jf;f vuprf;jp Jiwapd; 
vjpu;fhyk; vd;d?

2030Mk; Mz;lstpy; ,yq;if jdJ 
kpd;rhu cw;gj;jpj; Njitia 70% 
GJg;gpf;fj;jf;f %yq;fs; %yk; eptuj;jp 
nra;a cWjpaspj;Js;sJ. jw;Nghija 
vupnghUs; neUf;fbahdJ> cs;ehl;L 
GJg;gpf;fj;jf;f vuprf;jp Mjhuq;fspy; 
mjpf ek;gpf;ifAld; RahjPdkhf 
,Ug;gjd; Kf;fpaj;Jtj;ij NkYk; 
vLj;Jf;fhl;LfpwJ. ,J re;Njfj;jpw;F 
,lkpd;wp kpfg;ngupa rthyhf ,Ue;jhYk;> 
ehl;by; GJg;gpf;fj;jf;f vuprf;jpj; 
Jiwia Cf;Ftpg;gjpy; murhq;fj;jpd; 
mu;g;gzpg;igf; fUj;jpy; nfhz;L> 
njhopy;Jiwf;fhd tha;g;Gfs; Fwpj;J 
ehq;fs; ek;gpf;ifAld; ,Uf;fpNwhk;.

,yq;ifapy; GJg;gpf;fj;jf;f vuprf;jp 
Jiwapy; DFCC tq;fpapd; gq;F

,yq;if epiyngWjF rf;jp mjpfhurig

GJg;gpf;fj;jf;f rf;jpf;fhd Njly;



192022> khu;r; 13 Qhapw;Wf;fpoik

 gjpT nra;ag;gl;l #upa rf;jp 

fl;likg;Gfis toq;Ffpd;w 

epWtdq;fSf;fhd jha; epWtdk; xd;W 

,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

 gpujhd cgfuzq;fspy; cs;s juk; 

njhlu;gpy; Njbg;ghUq;fs;. cjhuzkhf 

#upa gdy; fl;likg;Gfs; kw;Wk; 

,d;tu;lu;fspd; ru;tNjr jur;rhd;wpjo; 

xd;whd IEC rhd;wpjio ngw;wpUj;jy; 

Ntz;Lk; vd;gNjhL me;j Mtzq;fis 

epWtdj;jpd; %yk; ngw;Wf;nfhs;Sq;fs;.

 #upa gdy; fl;likg;Gf;fhf vt;tsT 

fhyk; cj;juthjk; ,Uf;Fk;? Nfhshww;w 

#upa gdy; cgfuzq;fSf;fhd 

cj;juthjf; fhyk; 10 Mz;LfshFk;. gdy; 

nraw;ghl;Lf;F mika 25 Mz;Lfs; 

ePbg;gNjhL 25 Mz;Lfs; Kbtpy; 

nray;jpwd; 20% msTf;Ff; Fiwe;J 

nry;yyhk;. Nfhshww;w ,d;tu;lUf;fhd 

cj;juthjf; fhyk; 5 - 10 Mz;lhFk;.

 xl;Lnkhj;j fl;likg;Gf;fhd cj;juthjf; 

fhyk; vt;tsT? Fiwe;jJ %d;W Mz;L 

fhyk; vd;gNjhL ngUk;ghYk; Nrit 

toq;FeUld; Ngrpa gpd; ,jid 

khw;wpf;nfhs;s KbAk;.

 khjhe;jk; kw;Wk; tUlhe;j mbg;gilapy; 

cq;fsJ #upa gdy; fl;likg;G %yk; 

vjpu;ghu;f;fg;gLk; Mw;wy; cUthf;fj;ij 

khj;jpuk; NfSq;fs;. Mw;wy; cUthf;fj;ij 

mstpLtJ kWh myFfspyhFk;. fhyepiy 

mbg;gilapy; cUthf;fg;gLk; myFfspd; 

msT khWgl KbAk;. 

 ,ytrkhf Fiwe;jJ %d;W Mz;Lfs; 

tpw;gidf;F gpd; Nritia ngWq;fs;.

 kjpg;gplg;gl;l khjhe;jk; fpilf;f Ntz;ba 

kjpg;gplg;gl;l ngWkjp xd;iw guPl;rpf;fTk;.

 cgfuzq;fs; njhlu;ghd cj;juthj 

rhd;wpjio ngw;Wf;nfhs;Sq;fs;. 

jtwhf topelj;Jk; jfty;fs; 

njhlu;gpy; mtjhdj;Jld; ,Uq;fs;

tpw;gidahsu; %yk; jtwhf topelj;Jk; 

jfty;fis ju KbAk;. cjhuzkhf>

 fl;likg;Gf;F mjpf ed;ik kw;Wk; mjpf 

thf;FWjpfis ngw;Wj;jUjy;.

 re;ij tpiyia tplTk; Fiwe;j tpiy 
Kd;itj;jy;.

 #upa gdy; fl;likg;Gf;fhf vg;NghJk; 

guhkupg;G Nrit xd;W Njitapy;iy. 

Fwpg;gpl;l fhy vy;iyf;F ghuhkupg;G 

nra;tNj mtrpakhFk;. ehk; gupe;Jiug;gJ 

xl;Lnkhj;j fl;likg;gpdJk; nray;jpwid 

mjpfupg;gijahFk;. gbe;J epw;Fk; J}rp 

#upa gdypd; Nkw;gug;gpy; ,Ug;gjhapd; 

kw;Wk; epoy; gLtjhapd; mt;thwhd 

jlq;fy;fis mfw;w Ntz;Lk;. 

 vg;NghJk; epoy; gLfpd;w ,lk; xd;W 
,Ug;gjhapd; #upa rf;jp fl;likg;ig 

nghUj;Jtjw;F nghUj;jkhf ,Uf;fhJ.   

,e;j nraw;ghl;Lf;fhf ,iztJ 

vt;thW?

 ,yq;if kpd;rhu rig kw;Wk; ,yq;if 
kpd;rhu jdpahu; epWtdj;jpd; gpuhe;jpa 

nghwpapayhsu; mYtfyj;jpy; tpz;zg;gg; 

gbtj;ij ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. ,J 

cq;fsJ Nrit toq;Feu; mbg;gilapy; 

jq;fpAs;sJ. mtu;fSf;F Kiwahd 

jfty;fSld; tpz;zg;gj;ij rku;g;gpf;fTk;. 

Nkyjpf tpguq;fSf;F ,yq;if kpd;rhu 

rig my;yJ ,yq;if kpd;rhu jdpahu; 

epWtdj;jpd; ,izajsg; gf;fj;jpw;F 

gpuNtrpf;fTk;. 

#upa rf;jp fl;likg;ig 

nghUj;Jtjw;F vt;tsT fhyk; 

vLj;Jf;nfhs;Sk;?

 fhyepiy mbg;gilapy; 1-2 thuq;fs; 

msT vLj;Jf;nfhs;syhk;. (nfhs;jpwd; 

mbg;gilapy; ,J khw;wkilAk;)

fl;likg;Gf;fhd MAs; fhyk; 

vt;tsT?

 #upa gdy; fl;likg;Gf;fhf 25 - 30 

Mz;LfSk;> ,d;tu;lUf;F 8 - 12 

Mz;LfSk; ,Uf;Fk;. 

xg;ge;jk; kw;Wk; nfhLg;gdT

 tbf;ifahsu;fSf;F xJf;fg;gl;l xg;ge;j 

tiuT xd;iw ngw;Wf;nfhs;Sq;fs;. 

mjd;gb xg;ge;jk; xd;Wf;F thUq;fs;.

 gjpT nra;ag;gl;l #upa gdy; 

toq;Feu;fsplNk xg;ge;jk; ifr;rhj;jply; 

Ntz;Lk; vd;gNjhL jdpahu; tpw;gid 

Kftu;fs; my;yJ jdp egu;fSld; 

xg;ge;jq;fs; nra;J nfhs;tij 

jtpu;j;Jf;nfhs;Sq;fs;. 

 cq;fsJ Nrit toq;FeUld; xg;ge;jj;jpy; 

ifnaOj;jpLtjw;F Kd; mjpy; cs;s 

tplaq;fspy; mtjhdk; nrYj;j Ntz;Lk;. 

VNjDk; khw;wk; nra;tjhapd; ,U jug;G 

xg;GjYld; Nkw;nfhs;Sq;fs;. 

 Kf;fpak; - ve;j xU nfhLg;gditAk; 

gzkhf tpw;gidahsUf;F toq;f 

Ntz;lhk;. nfhLg;gdTf;fhf tq;fp %yk; 

(fhNrhiy my;yJ NtW Kiwfs; %yk;) 

Neubahf Fwpj;j epWtdj;jpw;F 

nrYj;Jq;fs;.

epWTk;NghJ Kd;Ndw;wk; njhlu;gpy; 

fz;fhzpf;fTk;.

 epWTtjd; Kd;Ndw;wk; kw;Wk; #upa gdy; 

fl;likg;gpd; juj;ij guPl;rpf;fTk;.

 cq;fsJ epWtg;gl;l fl;likg;G 

toq;fg;gl;Ls;s jur;rhd;wpjOf;F 

cl;gl;ljhf vd;gJ> nra;a Ntz;bait> 

njhlf;$lhjit Nghd;w Kf;fpakhd 

tpguq;fis ngw;Wf;nfhs;sy;> xw;iw tup 

tiuglk; (single line diagram) kw;Wk; 
nraw;ghL kw;Wk; guhkupg;G nraw;ghLfs; 

epWtg;gl;l ,Wjpapy; ifNal;il 

cq;fsplk; xg;gilj;jy; Ntz;Lk;.

 epWTk;NghJ ,yq;if juepu;za 

fl;lisfs; epWtdj;jpd; SLS:1522 ju 
tiuTf;F cl;gl;L ,Uj;jy; Ntz;Lk;.       

 midj;J fl;likg;GfSk; gl;la kpd; 

nghwpapayhsu; xUtupdhy; cWjp nra;jy; 

Ntz;Lk;. 

,Wjpf; nfhLg;gdT kw;Wk; ,Wjpahf 

Nrhjid

 ,Wjpf; nfhLg;gdit tpLtpg;gjw;F Kd;> 

KOikahd Nrit gw;wp ePq;fs; jpUg;jp 

miltJ gw;wp cWjp 

nra;Jnfhs;Sq;fs;. cq;fsJ mbg;gil 

mwpTf;F cl;gl;L fl;;likg;G 

epWtg;gl;Ls;sjh vd;gij guPl;rpj;Jg; 

ghUq;Fs;. (Fwpg;G: cq;fshy; 

guhkupg;gjw;F nra;a Ntz;baJ? 

cq;fsJ fl;likg;G vjpu;ghu;j;j tifapy; 

nraw;glhtpl;lhy; my;yJ nfhLg;gdtpy; 

jhkjk; Vw;gl;bUe;jhy; mJ njhlu;gpy; 

njhlu;Gnfhs;s Ntz;batu;fs; ahu;? 

Nghd;w tpguq;fs; ,q;F Kf;fpakhdJ.)

cq;fsJ xg;ge;jk; my;yJ 

fl;likg;ig epWTk; Mtzq;fis 

fhzhkyhf;f Ntz;lhk;.

 xJf;fg;gl;l Mtzq;fis ,jw;fhf 

gad;gLj;jTk;. ,q;F ,U jug;gpy; xUkpj;j 

xg;ge;jk;. vOjg;gl;l khw;wq;fs;> fl;lzr; 

rPl;L kw;Wk; nghUl;fspd; Mtzk;> 

fl;lzk; nrYj;jpa gw;Wr;rPl;Lfs; kw;Wk; 

#upa gdy; toq;Feupd; Mtzq;fs; 

cs;slq;Fk;. NkYk; ,q;F epWtdg;gl;l 

fl;likg;gpy; Gifg;glq;fs; kw;Wk; 

epWTtjd; Kd;Ndw;w mwpf;if 

cs;slf;fg;gLjy; Ntz;Lk;. 

Nrit toq;Feu;fs; %yk; #upa rf;jpia 

epWTtjw;F cq;fSf;Fj; Njitahd cjtp 

kw;Wk; epjp Njitfis g+u;j;jp nra;a 

KbAkhd tifapy; cjtpfs; toq;fg;gLk;. 

mjdhy; #upa rf;jp fl;likg;ig epWTtjw;F 

Kd;du; nghUj;Jfpd;w epWtdq;fs; rpyJld; 

epWty; Kiw kw;Wk; tpiyia xg;gpLq;fs;. 

,J jtpu Fwpj;j cgfuzq;fspd; jahupg;G 

epWtdq;fspd; ,izajsk; Clhf 

jfty;fis Njbg; ghUq;fs;. mjd; %yk; 

cq;fSf;F kpfTk; cau; juj;jpyhd #upa 

rf;jp fl;likg;G xd;iw ngw;Wf;nfhs;s 

KbAkhFk;. #upa rf;jpr; rkupd; 

Kd;Ndw;wfukhd jpUg;gj;jpw;F ePq;fs; ,d;Nw 

,izAq;fs;.

,yq;if epiyngWjF tY mjpfhurig

,y. 72> Mde;j Fkhurhkp khtj;ij> 

nfhOk;G 07.
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`u;\ tpf;fpukrpq;f> miog;ghsu;> kpd; 
mstPl;L jpl;lj;ij epfu fzf;fpay; 
jpl;lkhf Nkk;gLj;Jtjw;fhd FO
,yq;if epiyahd vuprf;jp 
mjpfhurig (gpd;D}l;lk; harsha@
energy.gov.lk)

ePq;fs; kpd;rhuk; gad;gLj;Jgtuhf 
,Ue;jhy;> ve;jnthU ,yq;ifaiug; 
NghyTk;> tUlk; KOtJk; mjpf R+upa 
xspiag; ngWk; $iuiag; 
ngw;wpUe;jhy;> cq;fSf;F xU ey;y 
vjpu;fhyk; cs;sJ. R+upad; 
gpufhrpf;fl;Lk;> R+upad; cq;fSf;fhf 
Ntiy nra;al;Lk;> kpf Kf;fpakhf 
R+upad; cq;fSf;fhf rk;ghjpf;fl;Lk;. 
2010 ,y; njhlq;fg;gl;l epfu khdpj; 
jpl;lj;jpd; tpupthf;fkhd R+upa ghy 
rq;f;uhkahtpy; (R+upa rf;jpf;fhd Nghu;) 
,Jjhd; toq;fg;gLfpwJ. ,uz;Lk; 
kpd;rhug; gad;ghLfs;; ,yq;if kpd;rhu 
rig (CEB) kw;Wk; Lanka Electricity 
Company (LECO) Mfpait ,g;NghJ 
%d;W ntt;NtW jpl;lq;fis 
toq;Ffpd;wd> ,jpy; thbf;ifahsu;fs; 
jq;fs; $iufisg; gad;gLj;jp 
kpd;rhuj;ij cw;gj;jp nra;ayhk; 
kw;Wk; cw;gj;jp nra;ag;gLk; 
kpd;rhuj;ijf; nfhz;L gy tp\
aq;fisr; nra;ayhk;. ,e;j tUl 
,Wjpf;Fs; $iu R+upa kpd;rf;jp %yk; 
500 nkfhthl; jpwd; Njrpa kpd; 
tpepNahfj;Jld; ,izf;fg;gl  
,yq;if jahuhfp tUfpwJ.
,uz;L Gjpa jpl;lq;fSk; epfu 

khdpj; jpl;lj;jpw;fhd ePbg;GfshFk;> 
NkYk; thbf;ifahsu;fSf;F 
toq;fg;gLk; $Ljy; ed;ikfisf; 
Fwpf;Fk; tifapy; epfu fzf;fpay; 
kw;Wk; nel; gps]; vd;W 
ngauplg;gl;Ls;sd. ,e;j %d;W 
jpl;lq;fSk; xd;Wf;nfhd;W xj;jjhfj; 
njupahjtu;fSf;Fj; Njhd;wyhk;> 
Mdhy; tzpff; fl;likg;gpd; 
mbg;gilapy; fzprkhf NtWgLfpd;wd.
epfu mstPL - 2010 [_d; 30 Kjy; 

toq;fg;gl;l mNj jpl;lk; njhlu;e;J 
toq;fg;gLk;. ,e;jj; jpl;lj;jpy;> khjk; 
xd;Wf;F 160 A+dpl;LfSf;F Nky; 
kpd;rhuk; gad;gLj;Jk; tPLfSf;F 
rpwe;j KjyPl;L tha;g;G 
fhzg;gLfpd;wJ> mq;F KjyPL nra;j 
gzk; Ie;jhz;L fhyj;jpw;Fs; jpUg;gpr; 
nrYj;jg;gLk; (Nrkpf;fg;gl;l kpd; 
fl;lz tbtpy;). ,e;j tPLfspy; Njrpa 
kpd; tpepNahfj;jpy; ,Ue;J ngwg;gLk; 
kpd;rhuj;ij  xU jpirapy; 
mstpLtjw;Fk;> Nkw;$iu Nrhyhu; gptp 
n[dNul;lupy; ,Ue;J Njrpa 
kpd;Ndhl;lj;Jf;F toq;fg;gLk; 
kpd;rhuj;ij mstpLtjw;Fk; ,U 
jpirtop Mw;wy; nfhz;l kPl;liu 
epWt Ntz;Lk;. thbf;ifahsuhy; 
toq;fg;gLk; kpd;rhuj;jpd; msit tpl 
ngwg;gLk; kpd;rhuj;jpd; msT 
Fiwthf ,Ue;jhy;> thbf;ifahsUf;F 
ve;jtpjkhd fl;lzKk; nrYj;jg;glhJ> 
Mdhy; mtu;fs; gj;J tUl 
fhyj;jpw;F  flid Kd;Ndhf;fp 
nfhz;L nry;y mDkjpf;fg;gl;ldu;. 
,e;j gj;J tUl fhyj;jpw;Fs;> 
thbf;ifahsu; rf;;jpf;fhd flidg;; 
gad;gLj;jyhk;. thbf;ifahsu; 
toq;Fk; kpd;rhuj;ij tpl ngWk;  
kpd;rhuj;jpd; msT mjpfkhf 

,Ue;jhy;> ngwg;gl;l njhifapy; 
,Ue;J toq;fg;gl;l njhifia fopj;J 
kPjKs;s njhifapy; khjhe;jpu gpy; 
jahupf;fg;gLfpwJ. ,e;j jpl;lk; Ez; 
ePu;kpd; kw;Wk; rpwpa fhw;whiy Nghd;w 
midj;J tifahd GJg;gpf;fj;jf;f 
Mw;wy; tsq;fSf;Fk; fpilf;fpwJ. 
nel; gps]; - ,e;j jpl;lj;jpy;> 

cq;fs; tPl;bw;fhd rhjhuz kpd;rhu 
,izg;G mg;gbNa ,Uf;Fk;> NkYk; 
cq;fs; kpd; fl;lzq;fs; tof;fk; 
Nghy; fzf;fplg;gLk;. xU jdp 
Rw;Wtl;lj;jpy;> Nkw;$iu Nrhyhu; PV 
n[dNul;lupy; ,Ue;J cw;gj;jp 

nra;ag;gLk; nkhj;j kpd;rhuk; Njrpa 
kpd; tpepNahfj;Jf;F toq;fg;;gLk;. 
NkNy cs;s epfu fzf;fpay; 
jpl;lj;ijg; NghyNt> Kjy; VO 
Mz;LfSf;F &.22.00 ck; mjd;gpd; 
,UgJ Mz;L tiu xU A+dpl; 
kpd;rhujJf;F &.15.50 nrYj;jg;gLk;. 
gad;ghL cq;fspd; kpd;rhuf; 
fl;lzj;ijAk;> toq;fYf;fhf ePq;fs; 
nrYj;j Ntz;ba njhifiaAk; 
fzf;fpl;L> cq;fSf;F xU fl;lzg; 
gl;lbay; (cq;fs; kpd;rhuf; fl;lzk; 
cq;fs; kpd; toq;fy; tUthia tpl 
mjpfkhf ,Ue;jhy;) my;yJ epfu 
NtWghl;bw;F cq;fsJ Kd;Ng 
epakpf;fg;gl;l fzf;fpy; tuT itf;Fk;. 
toq;fy; tUkhdk; cq;fs; 
fl;lzj;ij tpl mjpfkhf cs;sJ). 
,e;j jpl;lk; njhopy;Jiw 
thbf;ifahsu;fSf;F (tPLfis tpl 
kpd; tpepNahf kpd;rhuj;jpw;F kpff; 
Fiwthff; fl;lzk; nrYj;Jk;) epfu 
khdp jpl;lj;jpd; fPo; Nghl;bNghl  
tha;g;gpy;iy> ngupa $iufspd; 
cupikahsu;fshf ,Ue;jhYk;.

Nrhyhu; PV $iu mikg;Gfs; 101
 Ngdy;fs;> ,d;ntu;l;lu;fs; kw;Wk; 

gpw ghfq;fisf; nfhz;l R+upa PV 
$iu cw;gj;jp KiwahdJ 
,yq;ifapy; xU fpNyh thl; (kW) 
nfhs;sstpw;F ,y & 105, 000 
Kjy; 250>000 tiu nrythFk;> 
,J tu;j;jf ehkk; cgfuzq;fs; 
kw;Wk; cs;Shu; epWtpapd; 
miktplj;ijg;  nghWj;J.

 cgfuzq;fspd; tif kw;Wk; juk; 
kw;Wk; epWtypd; msT 
Mfpatw;Wld; tpiy gutyhf 
khWgLfpwJ> rk;ge;jg;gl;l Nrit 
toq;Feiuf; Fwpg;gpltpy;iy. 
jw;NghJ ,yq;ifapy; 400f;Fk; 
Nkw;gl;l Nrit toq;Feu;fs; 
cs;sdu;.

 Nrhyhu; PV mikg;Gfspd; jpwd; 
kWp (fpNyh thl; gPf;) ,y; 
Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ> ,J xU 
Ngdypy; ,Ue;J cz;ikahd kpd; 
cw;gj;jpia ghjpf;ff;$ba gy 
khwpfisf; Fwpf;fpwJ. 36 
nry;fisf; nfhz;l xU rhjhuz 
xw;iwf; FO 0.35kW (my;yJ 350 
thl;];) epiyahd fjpu;tPr;R epiy 
kw;Wk; ntg;gepiyapd; fPo; 

cUthf;f KbAk;. Mdhy; ,g;NghJ 
re;ijapy; 0.75kW (my;yJ 750 
thl;];) $l cw;gj;jp nra;Ak; 
jpwd; nfhz;l Ngdy;fs; cs;sd.

 nghJthf xU $iuapy; 1kWp 
mikg;ig epWt 6.5 kPw;wu; gug;gsT 
nfhz;l  ,lk; Njitg;gLfpwJ. 
nfhOk;gpw;F Vw;w Nfhzk; njw;F 
jpirapy; 7 rha;thf cs;sJ. 
,Ug;gpDk;> 10-15 nrq;Fj;jhd 
Nfhzk; J}rp gbtijf; 
Fiwf;fTk;> Ngdy;fis jhdhff; 
fOtg;gLtij vspjhf;fTk; 
gupe;Jiuf;fg;gLfpwJ.

 Ngdy;fspd; njhFg;G (1kWp jpwd;;) 
Njhuhakhf 80kg vilAs;sjhf 
,Uf;Fk;. NkYk; ,J $iuapy; 
tpepNahfpf;fg;gLk;. ,yq;ifapy; 
cs;s ngUk;ghyhd $iuf; 
fl;likg;Gfs; ,e;j $Ljy; 
vilf;F ghJfhg;ghf ,lkspf;f 
KbAk;. gioa $iufspy; nghUj;j 
cq;fs; $iuia xU nghwpahsupd; 
cjtpAld; rupghu;g;gJ vg;NghJk; 
ey;yJ.

 re;ijapy; gue;j mstpyhd 
msTfs; cs;sd> NkYk; ,uz;L 
mbg;gil tiffs; cs;sd; ghyp-
fpup];lypd; rpypf;fhd; kw;Wk; 
NkhNdh-fpup];lypd; rpypf;fhd; 
Nrhyhu; PV Ngdy;fs;. ,it 
,uz;bYk; NkhNdh-fpup];lypd; 
Ngdy;fs; ePz;l fhyk; ePbf;Fk; 
kw;Wk; mjpf tpiy nfhz;lit.

 kpd;rhuk; nraypoe;jhy; ,e;j 
mikg;G cq;fs; tPl;bw;F kpd;rhuk; 
toq;f KbAkh? ,y;yNt ,y;iy. 
,e;jr; rhjdq;fs; Njrpa kpd; 
tpepNahfj;jpy; ,Ue;J Fwpg;gpl;l 
mjpu;ntz; rkpf;iQfisg;; 
ngWfpd;wd kw;Wk; gad;ghl;L 
tpepNahfj;jpy; kpd;rhuk; ,Ue;jhy; 
kl;LNk cw;gj;jp nra;Ak;. 
njhiyJ}u gad;ghl;bw;fhf 
kw;nwhU tif Nrhyhu; n[dNul;lu; 
cs;sJ (fpupl; Nkf;fpq; 
,d;ntu;l;lu;fs; vd mwpag;gLfpwJ) 
,J Njrpa kpd; tpepNahfk; 
fpilf;fhtpl;lhYk; cq;fSf;F 
kpd;rhuk; nfhLf;f KbAk;. 
mj;jifa ,d;ntu;l;lu;fs; ,g;NghJ 
Njitahd njhopy;El;g 
ghJfhg;GfSld;> kpd; 
tpepNafj;Jld;  ,izf;f 
mDkjpf;fg;gLfpd;wd. 

 ey;y (epoy; Fiwe;j) epiyikfs; 
kw;Wk; rupahd Nehf;Fepiyapd; fPo;> 
nfhOk;gpy; epWtg;gl;l 1kWp 
mikg;G 30 ehl;fSf;Fs; 116 kWh 
(A+dpl;) kpd;rhuj;ij toq;Fk;. ,J 
mikg;gpd; MAl;fhyj;jpd; Kbtpy; 
(,Ugjhk; Mz;by;) 98 
myFfshff; Fiwf;fg;glyhk;. 
Ngdy;fs; rpwe;j Nehf;Fepiyapy; 
,y;yhtpl;lhy; my;yJ epoy; 
tpOe;;jhy;;> mjd; tpisthf ghupa 
,og;G Vw;gLk; vd;gij epidtpy; 
nfhs;Sq;fs;.

Nrhyhu; $iufs;: Njrpa kpd;rhu 
tpepNahfj;jpy;  typikahd rf;jp

Black   - 100

White 

Black   - 50

Magenta  -  100
Yellow  - 100

Cyan  - 100
Magenta   - 20
Yellow   - 100
Black  - 10

Cyan  - 100
Magenta   - 75

Logo appearance with relevant background colours

Advertising Supplements Department
 : 0112 429 339, 0777 270 076

Coordinated by  Yazeer Mumthaz

,yq;if epiyngWjF rf;jp mjpfhurig

GJg;gpf;fj;jf;f rf;jpf;fhd Njly;



20 தினகரன் வாரமஞ்சரிThinakaran vaaramanjary sunday marCh 13, 2022 2022 மார்ச் 13 ஞாயிற்றுக்கிழமம

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

Advertise Here

adzsuo@gmail.com

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

GLOBAL START UP CONSULTANTS
mD\h - 076 936 62 46 / 011 3 462 634

E-Mail - info.anusia@gmail.com

IMMIGRATE TO CANADA NEWS
WEBINARWEBINAR

GLOBAL START UP CONSULTANTS

- 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;.

114> md;lh;rd; tPjp> fSNghtpy> nj`ptis.

0779 341 331 / 0759 288 949
0766 100 445

Vg; kpdp

,ul;il Nehf;fk;

nfg;

441 rprp Bry;

2012 Gj;jk; GjpJ

gphp-xxxx

thfdq;fs; tpw;gidf;F
gpah[pNah Vg; rpl;b

Kr;rf;fu tz;b
2015
nkhly; Vg;

xba J}uk;

12000fpkP VVN[ - xxxx 4 ];Nuhf;

ngw;Nwhy;> 1 Mk; chpikahsh;

SUITS FOR ALL SEASONS AND FUNCTIONS

SIZES FROM SMALL TO EXTRA LARGE

DESIGNERS & CUSTOM TAILORS

SUITS IN MODERN COLOURS AND DESIGNS
AVAILABLE IN READY-MADE OR TAILOR TO SUIT YOU

SUITS FOR ALL SEASONS AND FUNC

SUITS IN MODERN COLOURS AND DESIGNS
AVAILABLE IN READY-MADE OR TAILOR TO SUIT YOUAVAILABLE IN READY-MADE OR TAILOR TO SUIT YOU

WEDDING, PARTY, MEETINGS, 
OFFICE, WINTER, SUMMER

- PARKING AVAILABLE
- OPEN ON SUNDAYS & HOLIDAYS

MAIN SHOWROOM & OFFICE - 525, GALLE ROAD, BAMBALAPITIYA.
BRANCHES - BAMBALAPITIYA  / 291, GALLE ROAD, MT.LAVINIA.

HOTLINE : 
072 700 00 23

SUITING AND 
SHIRTING 

FABRICS
EXCLUSIVELY FROM

ITALY, UK, INDIA AND 
BANGKOK

VARIOUS 
SHIRTING 

STYLES
CHECK, PLAIN AND 

PRINTED

Old  Items

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

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

Jewellery, Old Silver Caps buy at the 
highest value.

Redeem your Pawned Jewellery and 
buy at the highest value.

With Torch

20W SOLAR
INDOOR BULB

Rs. 8,500

0777 806 542
96 New Moor Street, Col 12

1
YEAR
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mwptpj;jy;
ifj;njhopy; mikr;R

,yq;if fdpg;nghUs; kzy; ypkpl;ll; 

tpiykD ,yf;fk; : LMSL/SUP/PR/WDA/2022/48/I

epWtdj;jpd; xOq;fikf;fg;gl;l 

fl;likg;G kw;Wk; Ml;NrHg;G tpjpKiwfs; 
(SOR) jahhpg;gjw;fhd tpiykDf; Nfhuy; 

KOikahf muRf;F chpj;jhd fk;gdpahd ,yq;if fdpg;nghUs; kzy; ypkpl;ll; 

epWtdkhdJ> ifj;njhopy; mikr;rpd; fPo; eltbf;iffis Nkw;nfhs;Sk;> jpiwNrhpf;F 

chpj;jhd fk;gdpnahd;whFk;. ,e;epWtdj;jpd; gpujhd mYtyfkhdJ> uh[fphpatpy; 

mike;jpUg;gJld; fzpg;nghUs; kzy; cw;gj;jpf;fhd ,ae;jpu ciyahdJ 

jpUNfhzkiy khtl;lj;jpd; Gy; %il gpuNjrj;jpy; mike;Js;sJ. epWtdj;jpd; 

mq;fPfhpf;fg;gl;l gzpf;Fohkpfs; 842 MFk;. ,e;epWtdj;jpd; eilKiwapYs;s 

xOq;fikf;fg;gl;l fl;likg;G> Kd;tUk; 10 Mz;LfSf;F ,irthFk; tz;zk; 

,w;iwtiug;gLj;Jjy; kw;Wk; mjw;fpirthf Ml;NrHg;G tpjpfis jahhpj;jy;fspw;fhfj; 

jifikAs;s egHfs; kw;Wk; my;yJ jghdq;fsplkpUe;J tpiykDf; Nfhug;gLfpd;wJ. 

mjw;fhf MHtKs;s jug;gpdH> jk; fy;tpj; jifikfs;> njhopy;Jiwj; jifikfs;> 

chpj;jhd tplag;gug;gpd; Nrit mDgtq;fs; (Experience) kw;Wk; xOq;fikf;fg;gl;l 

fl;likg;G kw;Wk; Ml;NrHg;G tpjpKiwfisj; jahhpg;gjw;fhf> tpiykDf;fs; 

jdpj;jdpahf 2022.03.28 md;Wk; gp.g. 02.00 ,w;F Kd;dH> 'jiytH> ,yq;if fdpg;nghUs; 

kzy; ypkpl;ll; ,yf;fk; 341/21> ruz khtj;ij> ,uh[fphpa" vd;w Kfthpf;Fg; 

gjpTj; jghypy; NrHj;jy; my;yJ ,uh[fphpa gpujhd mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s 

ngWifg; ngl;bapy; Neubahfr; NrHj;jy; Nkw;nfhs;syhk;. 2022.03.28 md;W 

gp.g. 02.00 ,w;F ,uh[fphpa gpujhd  mYtyfj;jpy; tpiykDj;jpwf;fg;gLk; Ntisapy; 

MHtKs;s tpiykDjhuH my;yJ mthpd; mjpfhuk; toq;fg;gl;l gpujpepjpnahUtH 

rKfkspj;jpUf;fyhk;. 

,jw;fhd Nkyjpf jfty;fis> 2022.03.16 md;W K.g. 09.00 Kjy; ez;gfy; 12.00 

tiuahd fhyg;gFjpapy; ,yq;if fdpg;nghUs; kzy; ypkpl;ll; epWtdj;jpd;> 

,uh[fphpapYs;s gpujhd mYtyfg; nghJ Kfhikahsiu mZfpj; Njitahd 

jfty;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

jiytH> 

,yq;if fdpg;nghUs;> 

kzy; ypkpl;ll;.

mwptpj;jy;
ifj;njhopy; mikr;R

,yq;if fdpg;nghUs; kzy; ypkpl;ll; 

tpiykD ,yf;fk; : LMSL/SUP/PR/WDA/2022/48/2

epUthfk;> epjpapay; kw;Wk; 
xOf;fhw;W tpjpKiwfisj; 

jahhpg;gjw;fhd tpiykDf; Nfhuy; 
KOikahf muRf;F chpj;jhd fk;gdpahd ,yq;if fdpg;nghUs; kzy; ypkpl;ll; 

epWtdkhdJ> ifj;njhopy; mikr;rpd; fPo; eltbf;iffis Nkw;nfhs;Sk;> jpiwNrhpf;F 

chpj;jhd fk;gdpnahd;whFk;. ,e;epWtdj;jpd; gpujhd mYtyfkhdJ> ,uh[fphpatpy; 

mike;jpUg;gJld; fzpg;nghUs; kzy; cw;gj;jpf;fhd ,ae;jpu ciyahdJ 

jpUNfhzkiy khtl;lj;jpd; Gy; %il gpuNjrj;jpy; mike;Js;sJ. epWtdj;jpd; 

mq;fPfhpf;fg;gl;l gzpf;Fohkpfs; 842 MFk;. epWtdj;jpd; epUthfk; kw;Wk; epjpapay; 

eltbf;iffis eilKiwg;gLj;Jtjw;Fj; Njitahd> epUthf tpjpKiwfs;> epjpapay; 

tpjpfs; kw;Wk; xOf;fhw;WtpjpKiwfisj; jahhpj;jy;fspw;fhfj; jifikAs;s egHfs; 

kw;Wk; my;yJ jhghdq;fsplkpUe;J tpiykDf; Nfhug;gLfpd;wJ. 

mjw;fhf MHtKs;s jug;gpdH> jk; fy;tpj; jifikfs;> njhopy;Jiwj; jifikfs;> 

chpj;jhd tplag;gug;gpd; Nrit mDgtq;fs; (Experience) kw;Wk; xt;nthU fUkj;jpdJk; 
tpjpKiwfisj; jahhpg;gjw;fhd tpiyfs; jdpj;jdpahf 2022.03.28 md;Wk; gp.g. 02.30 

,w;F Kd;dH> 'jiytH> ,yq;if fdpg;nghUs; kzy; ypkpl;ll; ,yf;fk; 341/21> ruz 

khtj;ij> ,uh[fphpa" vd;w Kfthpf;Fg; gjpTj; jghypy; NrHj;jy; my;yJ ,uh[fphpa 

gpujhd mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapy; Neubahfr; NrHj;jy; 

Nkw;nfhs;syhk;. 2022.03.28 md;W gp.g. 02.30 ,w;F ,uh[fphpa gpujhd  mYtyfj;jpy; 

tpiykDj;jpwf;fg;gLk; Ntisapy; MHtKs;s tpiykDjhuH my;yJ mthpd; mjpfhuk; 

toq;fg;gl;l gpujpepjpnahUtH rKfkspj;jpUf;fyhk;. 

,jw;fhd Nkyjpf jfty;fis> 2022.03.16 md;W K.g. 09.00 Kjy; ez;gfy; 12.00 

tiuahd fhyg;gFjpapy; ,yq;if fdpg;nghUs; kzy; ypkpl;ll; epWtdj;jpd;> 

,uh[fphpapYs;s gpujhd mYtyfg; nghJ Kfhikahsiu mZfpj; Njitahd 

jfty;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

jiytH> 

,yq;if fdpg;nghUs;> 

kzy; ypkpl;ll;.

ப�ொலேல�ொ,  டொடொ,
ல�ொன்ற பெப் , Toy-
ota,  Nis sa n,  Mazda 
ல�ொன்றVANெள்058-
லேற�டடசொ�திஉடல�ொ
சொ�திஅலேொேலேொஅ�-
சொ ஙெ லேலேெளுக்கு
சொ�தி ெ ளும் லேலே.
0771 9 8 0654,
0722 2 5 3545
 018708

பேொம்ப� நெரிறெணலே-
யிே நீர் மினசொ�ம்
உள்்ள புதிேொெ நிர்ேொ-
ணிக்ெப்�டட ேர்்தேெக்
ெடடிடம் விற�ல�-
க்கு உணடு. 077
9070730. 017974

Colombo -06 Kiru-
lapoane Main Road 
Facing Commercial 
Property for Sale 1600 
sq ft Contact 071 
5454114. 019373

பெொழும்பு-06WA சிலேொ
ேொே்தலேக்கு முெ-
ப்�ொெ வியொ�ொ� இடம்.
1ஆம் ேொடி ேொடலெ-
க்கு. பேொடர்பிேக்ெம்.
0777 537555.
 019464

ப ே ஹி ே ல ்ள
நவீ� விற�ல�
நிலேய்ததிறகு �யிறசி
ப�ற்ற/ ப�்றொே ஊழி-
யர்ெள்  லேலே. ெே-
ர்ச்சியொ� சம்�்ளம்.
பெொடுப்��வுெள்.077-
1781786 018754

ே்தேல்ளயில அலே-
ந்துள்்ள எேது நிறு-
ே�்ததில �ணியொற்ற
ெ.ப�ொ.ே. உயர்ே�ம்
சி்ததியலடந்ே ெணக்கி-
யல (Accounts) �ொட-
ஙெளிலலேர்ச்சிப�ற்ற
ஆஙகிேம் ேறறும்
ெணனிெலவியறிவுள்்ள
எ ழு ்த ே ொ ்ள ர் ெ ள்
(Clerk) லேலே.
இேேசேொெ ேஙகு-
மிட ேசதியும் செொய
விலேயில மூனறு
லந� உணவும் ேழ-
ஙெப்�டும். இே. 18,
பேளிஅமு� வீதி,
லேகி்தே,  ே்தேல்ள.
பேொலேல� சி
0 7 6 - 6 2 0 0 3 0 0
மின � ஞ ச ல
h r @ c l i f t e x t i l e s . c o m 
 019375

இயந்தி�ொதிெள் உற�்ததி
நிறுே�்ததிறகு அனு�-
ேமுள்்ள தி்றலேயொ�
லே்தலேன,  உேவி-
யொ்ளர்ெள் . ேடடன
ேறறும்இ�்ததி�புரிக்கு
அருகில லேலே. 070-
2705363 - இ�்ததி�-
புரி. 077-3044000
-ேடடன 018582

ெம்�ேொடயர்லேலேக்கு
அனு�ேமுள்்ள/ அனு-
�ேேற்ற ஊ ழியர்
லேலே. �யிறசி தி-
�்ததில சம்�்ளம்
ரூ.3000/-அலழயுஙெ-
ள். 076 0 685625,
077-7717 539.
 017899

�ொணந்துல்ற முேலே�
ெ�ொஜ் இறகு டிஙெர்,
ப�யினட பேக்ெொனி-
க் �ொஸ், உ ேவியொ்ள-
ர் லேலே . கூடுேல
சம்�்ள ம் - பெொடுப்��-
வுெளுடன. நி�ந்ே�
தி்ற லேயொ� ஒப்�ந்ே
�ொஸ் விரும்�்தேக்ெ-
து. 0777177500,
0 7 5 5 3 7 7 8 6 0
 018755

Folding பேஷீன இய-
க்குநர்ெள் ேறறும் உே-
வியொ்ளர்ெள் லேலே.
குசும்சிரி பிொினட-
ர்ஸ் ெம்�ேொ. 033-
2228015/  0777
271297. 019015

நீர்பெொழும்புபி�லேச்ததில
சீபேந்து விநிலயொகி-
க்கும் நிறுே�்ததிறகு
அனு�ேமுள்்ள ெ��ெ
ேொெ� சொ�திெள்
சீபேந்துஇ்றக்குேேறகு
பேரிந்ே உேவியொ்ளர்ெ-
ள் லேலே. பேொடர்பு-
077 - 1200537
 018426

உணவு சலேப்�ேறகு
வீடடு லேலேக்கு
ப�ணஊழியர்அலேது
ஆணஊழியர்லேலே.
35 - 55 இலடயில
ரூ. 30, 000/
- (சி ஙெ்ளம் ல�சக்கூடி-
யேர்)0711307233
 018649

பெொழும்பு-05 Flats 
ஒனறில உள்்ள இ்ளம்
லே்ததிய ேம்�தியி�ர்
வீடடிறகு வீடு சு்தேம்
பசயேல, துணிதுலே-
்தேல ேறறும் Iron-
ing லேலேக்கு 18
- 25ேயதிறகுஉட�டட
�ணி ப்ப�ண லேலே.
07777 77275
 019381

சலேய ல ேறறும் வீடடு
லேலேக்கு ஊழியர்
லேலே.பெொழும்பில�
ேசிப்பிடேொெ பெொணட
இயக்குநர் ஒருேரி-

ன வீடு ஒனறிறகு
சலேயலேறறும்வீடடு
லேலேெல்ள பசயே-
ேறகு ஊழியர் ஒருேர்
லேலேப்�டுகின்றொர்.
சம்�்ளேொ�து ல�சி்ததீ-
ர்ேொனிக்ெப்�டேொம் .
contact - 0777-703050
 018341

வீடடுப் �ணிப்ப�ணெ-
ள்,  அடபடனடணெள்
லேலே.ேயது16இலி-
ருந்து 45 ேல� அனு-
�ேம் லேலேயிலலே.
நலே சம்�்ளம். லே-
லேக்ெொ� நி�ந்ேல�-
ெளுக்குணடு. பேொடர்பு
75/1, W.A. சிலேொ
ேொே்தலே , பெொழும்பு
-6. பேொலேல�சி
2591169 ,   075
5091379. 019232

ெதிர்ெொேம் விடுமுல்ற
இலே்ததில ேஙகி
லேலே பசயேேறகு
ஊழியர்ெள் லேலே.
சு்ததிெரிப்பு/  உணவு
சலே்தேல.  அல்றெள்
ேயொர்� டு்தேல.
0 7 7 0 2 3 0 2 1 0 /
0 7 1 3 3 6 4 1 2 3
 018893

ப ெ ொ ழு ம் பு - 0 5 ,

பேவபேொக் வீ தியில

இல ஓர் சீ�உணேெ-

்ததில பேறறிடஙெள்.

� யிலுநர்/  �யிறசி

ப�ற்ற பேயிடடர்ெ-

ள், கிச்சன பேல�ர்,

டி ஷ் பேொஷர்ஸ்

ேறறும் பேயிடடர்/

ல�டர்ெள். பேொடர்பு

0 7 0 5 3 2 3 2 7 3 ,

0 7 6 5 7 1 8 2 4 0 .

 016128

அ�ச விடுதியில பூஙெொ

லேலேக்குபேொழிேொ்ள-

ர்லேலே.உணவுேஙகு-

மிடம் ேழஙெப்�டும்.

சம்�்ளம் ல�சி்த தீர்க்ெ-

ேொம். 0777-346445

 018590

லேொடட லேலேக்கு

இல்ளஞர்ெள் லேலே.

உணவு,  ேஙகுமிடம்

சகிே ம். ெடுேல்ள.

0 7 7 7 2 3 0 3 3 0 ,

0 7 7 7 7 2 8 1 2 5

 018753

லேசன �ொஸ்ேொர்

லேலே. அலழக்ெவு-

ம் .  0777724178.

T.Pratheep. 017837

எேது லேொடட்ததிலலெட�-

க்டர் அலேது ட�க்டர்

லேர்ச்சியுள்்ள ஆப்ளொ-

ருேர்/  குடும்�பேொ-

னறு �யிர்ச் பசயலெ-

யி ல உேவுேேறெொெ

ேறறும் ெொேேொ்ளர்

ஒருேர் லேலே. 077

6060692. 018009

சிப்பிங (Shipping) நிறு-
ே�்ததில சி்றந்ே அனு-

�ேமுள்்ளந�ர்லேலே.

இந்ே இேக்ெ்தலே

அலழயுஙெள். 0777

671156. 017911

ேஙபெொடுலேயில அலே-
ந்திருக்கும்எேதுதுணி
உற�்ததி்த பேொழிறசொ-
லேக்குஅனு�ேமுள்்ள
லேற�ொர்லேயொ்ளர்ெள்
(Supervisors) லேலே.
இேேச ேஙகுமிட
ேசதி ேறறும் செொய
விலேயில மூனறு
லந�மும் உணவு பெொ-
டுப்��வு. லேேதிெ
வி��ஙெளுக்கு கீ-
ழக்ெணட முெேரிக்கு
லநரில ே�வும். இே.
08,  லெ்தபேொழில
ல�டலட,  ேஙபெொடு-
லே. பேொடர்புெளுக்கு.
072-3621691/077-
2884959. 019380

துல்றமுெதீ ர்லே (clear-
ing) நிறுே�்ததிறகு
அனு�ேமுள்்ள ெண-
க்ெொ்ளர் (Accountant) 
லேலே. லேலும் Mar-
keting அறிவு உலடய
�ேபேொழிெல்ளக்ெலே-
க்ெக் கூடிய ஒருேர்
லேலே. இந்ே இேக்ெ-
்தலே அலழயுஙெள்.
0777 671156.
 017908

மும்பேொழிெளும் ஓ�்ளவு
பேரிந்ேே�ொெ ெணனி
அனு�ேமும் இருக்ெ
லேணடும். ஆண,
ப�ண இரு�ொேரும்
லேலே. ேஙகுமிடமும்,
உணவும் ேழஙெப்�-
டும். சம்�்ளம் ல�சி்த
தீர்க்ெேொம். பேொடர்புெ-
ளுக்கு BABA Nation 
Lanka PVT LTD 074 
2366255. 018116

ே்தேல்ளயில அலேந்து-
ள்்ளஎேதுதுணிஉற�-
்ததி பேொழிறசொலேக்கு
�யிறசிப�ற்ற/ �யிறசி
ப�்றொேஆண,  ப�ண
ஊழியர்ெள்  லேலே.
ஒரு நொ ள்  சம்�்ளம்
ரூ. 1 2 00/- 1500/
-ரூ. 2000(ேொேொந்ே
ச ம்� ்ளம்)  ேழஙெப்�-
டு ம். இேேச ேஙகுமிட
ேசதி  ேறறும் செொய
வி லேயில மூனறு
லேல்ள உணவு ப�-
ற று க் ப ெ ொ ள் ளு ம்
ேசதி. லேேதிெ வி��-
ஙெளுக்கு கீழக்ெணட
முெேரிக்கு. லநரில
ே�வும். இே. 18,
பேௌிஅமு� வீதி,
லேகி்தே,  ே்தேல்ள.
பேொலேல� சி - 076-
6200300. 019377

ே்தேல்ளயில அலேந்து-
ள்்ள பேொழிறசொலேக்கு
அலுேேெ்ததிலலேலே
பசயய அலுேேெ
உேவியொ்ளர் லேலே.
இேேச ேஙகுமிடேசதி-
யுடனசெொயவிலேயில
மூனறு லந�மும்
உணவும் ேழஙெப்�டு-
ம்.லநரிலே�வும்.இே.
18,பேௌிஅமு�வீதி,
லேகி்தே,  ே்தேல்ள.
பேொ லேல� சி 076-
6200300. 019376

077 9975547, 071
86537 7 8 நடச்ததி�
ே� லே ொடடலுக்கு
சிவி ல  உலடயில �ொ-
து ெொப்பு ஊழியர்ெள்
உட� டியொெ லசர்்ததுக்
பெொள்்ளல உணவு
இேேசம். (12 ேணி
லந�ம்) இறகு 1750,
1450பெொழும்பு071
8653780 அலுேே-
ெம் 071-3155331,
0706655331,070
0989129. 018995

Wellawatte Marine 
Drive Full Furnished 
Apartment 3B/ R,  3.5 
Bathroom,  147 0 S Q 
ft 3rd Flo or,  Sw im-
ming pool,   Gy m,  
Clear Deed 40 Million 
Call/ what s app  07 1 
5454114. 019383

கிஙஸ் லெொர்ட அப்�ொ-
ர்டேனட,  பெொழும்பு
5 மூன று �டுக்லெ
அல்றெள்,  இ�ணடு
குளியே ல்றெள் ரூ�ொ
45 மிலலியன, c s u 
b u r b a n 7 4 @ g m a i l . c 
o  077 3864644 ே�ெர்
லேணடொம். 019023

பெொழும்பு  - 05  எலவிடடி-
ெேவீதிேர்்தேெ/குடியி-
ருப்புக் ெடடிடம்.14.5
ல� ர்ச். ல�ர்ச் ஒனறு
19 மிலலியன. c s u b 
u r b a n 7 4 @ g m a i l . c o 
m  077 3864644 ே�ெர்
லேணடொம். 019001

பெொழும்பு-05,நொ�ொலே-
னபிடட3 ல�ர்ச்உடன
மு ழு லே யொ �  வீடு
விற� ல�க்கு. 077
14813 5 ,  0711
055269. 018309

பேஹிே ல்ள ெவுடொ�
ப�ொக்கு � ல�ொட இே.
22/1 , 8.75 ல�ர்ச்
�லழய  வீடு. ஒரு
ல� ர்ச்  45 இேடசம்.
ெொணியின ப�றுேதி-
க்கு.0715306699,
0766 476489
ே�ெர்ெள் லேணடொம்.
 018198

மீபெொலட ப�ொரு்ளொேொ�
நிலேய்ததிறகு அருகில
செே ேசதிெளுடன 6
ல�ர்ச் வீடு விற�ல�-
க்கு. சிஙெ்ள்ததில
அலழக்ெவும். 075
6497433,  075
9154665. 018400

பெொழும்பு  -10 லேேந-
ம்பிய திஸ்்ஸ ேொே்தே
11/2ல�ர்ச்வீடு50
இேடசம் தூய உறுதி.
076-2065272/075
-2222512. 019086

617

ெந்ேொ�,30ல��ச்ெொணி
3 �டுக்லெயல்ற வீடு
ேறறும் அப�க்ஸ்
உடன ெந்ேொ� நெ�
எலலேயில - தூய
கிணறறு நீர்,  குழொய
நீர் = 0715101015
 018437

ெம்�ேொ-�ொெேேலப�ொே
முழுலேயொ� வீடு
சகிே ம் 62 ல�ர்ச் வி-
ற�ல�க்கு ேலப�ொே
� யில நிலேய்ததிறகு
20 0m 04 அல்றெள்
சுறறுேதில ேொயிறெே-
வுடன38/-மிலலியன.
076-2800093,070-
3880243. 018989

ெொணி,ெடடிடம்விற�ல�-
க்கு.  �ொணந்துல்றயி-
ல ெடடிடம் ேறறும் 2
ஏக்ெர் (�ணடொ�ெே)
விேசொயக்ெொணி.071
4537121,  071
4537125. 018159

0777 114253 ெடடு-
ெஸ்பேொடட ெடயொே
பேன� ேணிக்கூடடு
லெொபு�்ததிறகு அருெொ-
லேக்கு 500 மீற்றர்
20 ல�ர்ச் 1 ல�ர்ச் 5
1/2ேடசம். லேேலே
அ ம்�ே்ததிறகு அருெொ-
லேக்கு 500 மீற்றர்
15 ல�ர்ச் -1 ல�ர்ச் 3
1/ 2 ேடசம். ேமுனு-
ெே ேடேே பி�ேொ�
வீ திக்கு 500 மீற்றர்
இலடநிலே �யிர்ச்
பசயலெயுடன புதிய
வீடு (3 �டுக்லெயல்ற-
ெள்) 21 ல�ர்ச் செே
ேசதிெளுடன விலே
95 ேடசம். விலேெள்
ல�சி்த தீர்க்ெேொம்.
0777 114136.
 012132

641

பேஹிேல்ளயில வீடு
ேொடலெக்கு - இ�ணடு
�டுக்லெயல்றெள், சொ-
ப்�ொடடு அல்ற , சலே-
யேல்ற, ெழிப்�ேல்ற,
குளியல்றஇலணந்ேது
ரூ. 35,000,   10
ேொே முற�ண ம்
பேஹிேல்ள சந்திக்கு
05நிமிடஙெள்.ேொெ�
நிறு ்ததுமிடம் இலலே.
ே�ெர்ெள் லேணடொம்.
0 7 1 5 3 0 6 6 9 9 ,
0766476489 இ ே.
24/3 சேகி ேொே்தே,
ெவு டொ� பேஹிேல்ள.
 018194

பசொந்ே வீடுள்்ள எெலிய
பெொலடலயச் லசர்ந்ே
32 ேயதுலடய
ேொணிக்ெ ேர்்தேெர்
நலே ேொர்க்ெப் �றறு-
ள்்ளேல�விலயஎதிர்
�ொர்க்கி்றொர். பேொடர்பு-
க்கு: 0368333360,
0 7 5 5 4 7 4 1 9 9 .
 G177607

ே்தேல்ள அலவிஸ்
டவுனிலலடல�திக்ெப்�-
டட02�டுக்லெஅல்ற
வீடு ேொடலெக்கு/  கு-
்தேலெக்கு 40 00/
- PM 0703 284433/  
0706604433 018791

Nritfs;
gytUlq;fshf ek;gpf;ifAs;s Nrit

jpUkz

000000377
*
*

100/-

Nritfs;
jpUkz

cq;fs; vjph;fhy fdTfis g+h;j;jp 

nra;tjw;fhd rpwe;j top.

cq;fs; gzf;nfhLg;gdit nrYj;Jtjw;fhd 
,yFthd top.

Kjy; 15 nrhw;fSf;F

xd;iyd; %ykhfTk; 
nrYj;jyhk;.

,yq;if tq;fp – 
fzf;fpyf;fk; 

xt;nthU Nkyjpf nrhy;Yf;Fk; 10 &gh 

Mff;$ba nrhw;fspd; vz;zpf;if 65

(Nyf;`T]; fpis)
&gh  - 077 7 278 948

    - 011 2 429 383
 - 011 2 129 347
 - 011 2 429 342/343

classified@lakehouse.lk

Nritfs;
jpUkz

cq;fs; tpsk;guq;fis gpd;tUk; 
kpd;dQ;rYf;F mDg;gTk

tprhuizfSf;F gpd;tUgth;fSld; njhlh;G nfhs;sTk;

mD\h ukzp

gpAkp fadp

rpW tpsk;gujhuHfspd; ek;gpf;ifahd re;ij

rpW tpsk;guq;fs;

Hotline - 011 2 429 342 / 011 2 429 343
Fax - 011 2 429 375 / 011 2 429 380 | E-mail - classifi ed@lakehouse.lk
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mur <l;L kw;Wk; KjyPl;L tq;fp

SMIB, Njrj;jpd; Kjd;ikahd tPlikg;G tq;fpahf> tq;fpapd; nray;ghl;il kWrPuikf;Fk; gzpapy; 

<Lgl;Ls;sJ> ,J thbf;ifahsh;fSf;F kpfTk; jpUg;jpfukhd kw;Wk; gy;NtW Nritfis toq;Fk; 

epWtdkhFk;. mJNghy> gpd;tUk; jiyikj;Jtg; gjtpfSf;fhd nghUj;jkhd jFjpfs; kw;Wk; mDgtj;Jld; 

tzpf ,yf;Ffis miltjw;F Mw;wy; kpf;f jiyikg; ghj;jpuq;fis ntspg;gLj;jp KO mu;g;gzpg;Gld; 

nray;gLk; mNgl;rfh;;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fis ehq;fs; miof;fpNwhk;.

cjtpg; nghJ Kfhikahsh;; - kdpj tsq;fs; kw;Wk; nghUs;tsk; 

(HUMAN RESOURCES AND LOGISTICS)
Kf;fpa nghWg;Gfs;:

•  epWtd Nehf;fq;fSf;F Vw;g kdpj ts Nehf;fq;fis epWTjy;. jpwik ifafg;gLj;jy;> gzpahsu;fs;> 

Ntiytha;g;G nrayhf;fk;> ,og;gPL> Rfhjhuk; kw;Wk; eyd;Gup eyd;fs;> gapw;rp kw;Wk; Nkk;ghL> Mtz 

Kfhikj;Jtk;> ghJfhg;G kw;Wk; Rfhjhuk;> gzpahsu; cwTfs; kw;Wk; njhopyhsu; rl;lq;fs; cl;gl 

Jiw nghWg;Gfis epWTtjd; %yk; kdpj ts cj;jpfis nray;gLj;Jjy;.

•  gzpahsu;fis Ml;Nru;j;;jy;> njhpT nra;jy;> Nehf;F epiyg;gLj;Jjy;> gapw;rp> gapw;rpaspg;G> MNyhrid 

kw;Wk; xOq;FgLj;Jjy;> jpl;lkpLjy;> fz;fhzpg;G> kjpg;gPL nra;jy; kw;Wk; gzpahsu;fspd; gzp 

gq;fspg;Gfis kjpg;gha;T nra;jy; %yk; kdpj ts nray;ghLfis epu;tfpj;jy;; ,og;gPL guhkupj;jy;> 

thbf;ifahsu;-Nrit cj;jpfis jPu;khdpj;jy;> Kiwikfis tbtikj;jy;> tsq;fis NrHj;jy;;> 

gpur;ridfis jPu;j;jy;.

•  Njitfs;> Nghf;Ffs; kw;Wk; khWghLfis kjpg;gpLjy;> Kd;dwptpj;jy; kw;Wk; vjpu;ghu;g;gpd;; %yk; kdpj 

ts nray;ghLfspd; epjp cj;jpfis cUthf;Fjy;;> gz tsq;fis rPuikj;jy;; nray; jpl;lq;fis 

cUthf;Fjy;;> KbTfis mstpLjy; kw;Wk; gFg;gha;T nra;jy;;> rPh;nra;jy; eltbf;iffisj; njhlq;Fjy;; 

khWghLfspd; jhf;fj;ij Fiwj;jy;.

•  nfhs;iffs;> eilKiwfs;> Kiwfs; kw;Wk; topfhl;Ljy;fis Muha;r;rp nra;jy;> cUthf;Fjy;> 

vOJjy; kw;Wk; GJg;gpj;jy; %yk; Kfhikj;Jtk; kw;Wk; gzpahsu; eltbf;iffis topfhl;Ljy;: epWtd 

kjpg;Gfisj; njhlu;Gnfhs;tJ kw;Wk; nray;gLj;Jjy;.

•  Vw;fdNt cs;s kw;Wk; Gjpa rl;lq;fisg; gbg;gjd; %yk; khepy kw;Wk; cs;@u; rl;lj; NjitfSf;F 

,zq;Fjy;; rl;lj;ij vjpu;Nehf;Fjy;: Njitfis filgpbj;jy;: Njitahd nray;fspy; Nkyhz;ikf;F 

MNyhrid toq;Fjy;.

•  rupahd Neuj;jpy; kw;Wk; ed;F fl;likf;fg;gl;l tq;fpapd; nray;ghl;Lj; Njitfis Mjupf;Fk; nghUs;ts 

nray;ghl;ilf; fz;fhzpj;jy;.

jifikfs;

mq;fPfhpf;fg;gl;l gy;fiyf;fofj;jpypUe;J ngw;Wf;nfhz;l gl;lk;.

mj;Jld;

,yq;if my;yJ If;fpa ,uhr;rpa Mszp Kfhikj;Jt epWtdj;jpd; ,iz mq;fj;Jtk; my;yJ NIBM 

my;yJ IPM epWtdj;jpypUe;J ngw;Wf;nfhz;l Mszp Kfhikj;Jt bg;Nshkh

mDgtk;

tq;fp my;yJ mq;fPfhpf;fg;gl;l epWtdj;jpy; kdpjts Kfhikj;Jtj;jpy; Fiwe;jgl;rk; VO (07) Mz;Lfs; 

mDgtj;ijg; ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;. ,jpy; Fiwe;jgl;rk; Ie;J (05) Mz;Lfs; jifikf;Fg; gpd;duhd 

Kfhikj;Jt kl;lj;jpy; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

rk;gsk;

rk;gs msT: &gh 203,930 - 6,120 x 12 - 277,370 xU khjj;jpw;F tq;fpapdhy; mq;fPfupf;fg;gl;l nfhLg;gdTfs; 

rfpjk;. (10% nfhLg;gdT> tho;f;ifr; nryTg; gb kw;Wk; thliff; nfhLg;gdT) ,jd; gpufhuk; khjhe;j 

nkhj;jr; rk;gsk; mz;zsthf ,Uf;Fk;.

taJ: 45 tajpw;F Nkw;glhky; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. (Vw;fdNt xU muR Jiw epWtdj;jpy; Ntiy nra;gtu;fSf;F 

cr;r tanjy;iy Vw;Gilajy;y.)

nghJ epge;jidfs;

Nju;T Kiw - tq;fpapd; Ml;Nru;g;G nfhs;if kw;Wk; eilKiwf;F Vw;g tpz;zg;gq;fs; miof;fg;gLk;.

Neh;Kfg; ghPl;irapd; %yk; njhpT nra;ag;gLth;.

gpw ed;ikfs;

•  Copah; Nrkyhg epjpaj;jpw;F 15% njhopy; toq;Feuhy; gq;fspg;Gr; nra;ag;gLk; kw;Wk; gzpahsuhy; 10% 

gq;fspg;Gr; nra;jy; Ntz;Lk;. tq;fp Copah; ek;gpf;if nghWg;G epjpaj;jpw;F (ETF)  gq;fspg;Gr; nra;Ak;.
• tUlhe;j Nghd]hf ,uz;L khj rk;gsk;.

• Nritapy; cWjpg;gLj;jg;gl;l gpwF rYif tpfpjj;jpy; tPlikg;Gf; fld;fs;

• tq;fpapd; kUj;Jtj; jpl;lj;jpd; fPo; ed;ikfs;

• gad;gLj;jg;glhj kUj;Jt tpLKiwf;fhd nfhLg;gdTfs;

tpz;zg;gq;fisr; rkh;g;gpg;gjw;fhd ,Wjp ehs; - 28/03/2022

tpz;zg;gpf;Fk; Kiw

Mu;tKs;s jFjp tha;e;j tpz;zg;gjhuu;fs; jq;fs; fy;tp/njhopy;rhh; rhd;wpjo;fspd; gpujpfs;  kw;Wk; ,uz;L 

njhopy;rhh; cwtpduy;yhj rhd;Wgfh;Nthhpd;; ngau;fs;> Kftupfs; kw;Wk; njhlu;G vz;fis mDg;g Ntz;Lk;. 

tpz;zg;gpf;Fk; gjtpapd; ngaiu fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

midj;J tpz;zg;gq;fSk; kpfTk; ,ufrpakhfg; Ngzg;gLk; vd;gJld; ve;j tpjkhd MjuT ngw Kay;jy; 

jFjpaw;wjhf fUjg;gLk;. Ml;Nru;g;G njhpit xj;jpitj;jy; my;yJ ,uj;Jr; nra;jy; my;yJ NtW ve;j 

eltbf;ifAk; kw;Wk;/my;yJ ,e;j Ml;Nru;g;Gf;fhd Nju;T jfTj;jpwd;fis khw;Wk; cupikia tq;fp 

jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ. gzpg;ghsh; rigapd; jPh;khdk; ,WjpahdjhfTk; kw;Wk; cWjpahdjhfTk; ,Uf;Fk;.

tpz;zg;gq;fis Careers@smib.lk %ykhf kl;LNk mDg;gg;gly; Ntz;Lk;.

mur <l;L kw;Wk; KjyPl;L tq;fpapy; njhopy; tha;g;Gfs;

,yq;if jfty; kw;Wk; njhlu;ghly; njhopy;El;g Kftufk; (ICTA)

tpiyf;NfhuYf;fhd miog;G (IFB)

,yq;if mur fpsTl; (Nkff; fzpik) 

(LGC 2.0) njhFjpf;fhd tiyaikg;G ghJfhg;G 

kjpg;gPl;L fUtp kw;Wk; ,izajs gad;ghl;L 

fUtp epWty; fl;likg;Gf;fhd ngWif

ICTA/GOSL/GOODS/NCB/2022/02

1.  jfty; kw;Wk; njhlu;ghly; njhopy;El;g Kftu; epiyaj;jpdhy; (ICTA) ,yq;if murhq;f fpsTl; 

(Nkff; fzpik) murhq;fj;jpw;F KOikahf nrhe;jkhd gpujhd cl;fl;likg;ghf ];jhgpf;fg;gl;lJ.  

800 vz;zpf;iff;Fk; Nkw;gl;l ,iza gad;ghLfis toq;fpAs;sJ. jfty; njhopy;El;g cl;fl;likg;G 

trjpfis tp];jug;gjw;fhf ghJfhg;G Nrhjid fUtpfis epWtjw;F rfy Vw;ghLfisAk; nra;Js;sJ. 

ghJfhg;G kjpg;gPl;L fUtp kw;Wk; ,izajs gad;ghl;L fUtp epWty; fl;likg;Gig nfhs;tdT 

nra;tjw;F jpl;lkpl;Ls;sJ.

2.   ,yq;if mur fpsTl; (Nkff; fzpik) (LGC 2.0) njhFjpf;fhd tiyaikg;G ghJfhg;G kjpg;gPl;L 

fUtp kw;Wk; ,izajs gad;ghl;L fUtp epWty; fl;likg;Gf;fhd ngWiff;fhf jFjp kw;Wk; 

jifik tha;e;j tpiykDjhuu;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis ICTA 
rhu;gpy; jpizf;fs ngWiff; FOj; jiytu; NfhUfpd;whu;.

3.  midj;J tpiykDf;fSlDk; tpiykD Mtzj;jpy; jug;gl;Ls;s tbtj;ijg; gad;gLj;jp tq;fp 

cj;juthjj;jpd; tbtj;jpy; xU ,yl;rj;J ,Ugjhapuk; &gh (&gh 120>000.00) ngWkjpahd tpiykDg; 

gpiz Kwpnahd;W ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

4.  tpiyf;Nfhuy;fs; ,yq;if murhq;fj;jpd; ngWif topfhl;Ljy;fshy; epu;tfpf;fg;gLk; Njrpa Nghl;b 

tpiyf;Nfhuy; (NCB) eilKiwiag; gad;gLj;jp elhj;jg;gLk; vd;gJld; tpiykD Mtzj;jpy; 

jug;gl;Ls;s jFjp kw;Wk; jFjpj; Njitfisg; G+u;j;jp nra;Ak; midj;J jFjpahd tpiykDjhuu;fSk; 

tpiyf;Nfhuy; jpwf;fg;gl;bUf;Fk;.

5.  Mu;tKs;s tpiykDjhuu;fs; nfhOk;G-03. ,y. 490> Mu;.V. b nky; khtj;ij> 6 Mk; khb> ICTA 
ngWifg; gpuptpy; 2022 khu;r; 14Mk; jpfjp Kjy; Ntiy ehl;fspy; flik Neuq;fspy; tpiykD 

Mtzq;fisg; guPl;rpj;Jg; ghu;f;fyhk;. njhiyNgrp: 2369099> kpd;dQ;ry;: procurement@icta.lk tpiykD 

Mtzq;fs; ghu;itapLtjw;fhf kl;Lk; (https://www.icta.lk/procurement/)  ICTA ,izajsj;jpy; 

fpilf;fpd;wd.

6.  Mu;tKs;s tpiykDjhuu;fs; 2022 khu;r; 14Mk; jpfjp Kjy; Ntiy ehl;fspy; mYtyf Neuq;fspy; 

Ie;jhk; ge;jpapy; jug;gl;Ls;s Kftupf;F kPsspf;fg;glhj %thapuk; &gh 3>000.00 &gh fl;lzj;ij 

nrYj;jpAk; kw;Wk; vOj;J %ykhd Ntz;LNfhs; xd;iwAk; rku;g;gpg;gjd; Ngupy; Mq;fpy nkhopapyhd 

KOikahd tpiykD Mtzj; njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT nra;ayhk;.

7.  tpiykDf;fs; Ie;jhk; ge;jpapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s Kftupf;F 2022 khu;r; 28Mk; jpfjp gp.g. 3.00 kzp 

my;yJ mjw;F Kd; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. rKfk; je;Js;s tpiyf;Nfhuy; fye;Jnfhs;s njupT 

nra;ag;gl;l tpiykDjhuu;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; rkHg;gpg;gjw;fhd ,Wjp 

Neuj;jpd; gpd; jpwf;fg;gLk;. rfy tpiykDf;fSlDk; 3 Mk; ge;jpay; Fwpg;gplg;gl;Ls;s njhiff;F 

tpiykD Mtzj;jpy; jug;gl;Ls;s tbtj;ijg; gad;gLj;jp tq;fp cj;juthj tbtj;jpy; tpiykDg; 

gpiz Kwpnahd;W ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

8.  tpiykDjhuu;fSf;Fk; jq;fs; tpsf;fj;ij tpiykDf;fs; KbTWj;jg;gLk; 5 ehl;fSf;F Kd; 

Procurement@icta.lk vDk; kpd;dQ;ry; Clhf mDg;GkhW miog;G tpLf;fg;gLfpd;wJ.

jiytu;>

jpizf;fs ngWiff; FO. 

,yq;if jfty; kw;Wk; njhlu;ghly; njhopy;El;g Kftufk; (ICTA), 
,y. 490> 6 tJ jsk;> Mu;.V.b. nky; khtj;ij> 

nfhOk;G-01.

khu;r; 13> 2022
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எம். ஜெயப்பிரகாஷ் -- ராஹினி ,
ஜெளிமடை.     

ஜே. லினுேன்,  

இவ்வார 
மழலை
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விடைகள்
இடமிருந்து வலம்
01. விபத்து  07. ஏமழ  09. விம்பம் 
14. பகல்  17. தும்பு  20. விண் 
23. பமக   

மமலிருந்து கீழ்   
02. பம்பரம்  05. வாமழ  12. வில் 
15. கவி  16. பண்மணை  17. மாது 
19. புமக  

குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி இல. 01

ஆர். அம்ரி�ா,  
�ரம் 05, ஜகா/இராமநா�ன் இந்து மகளிர் கல்லூரி,  
ஜகாழும்பு 04.

டகஸ் ஜசஷா டசனப்,  
தி/கிண்/ெதுல் ொைர் ொைசாடை,  
கிண்ணியா.

 எம்.பக. அப்டில்,  
�ரம் 10 பி, தி/கிண்ணியா மத்திய கல்லூரி,  
கிண்ணியா.

டஷனி நிரஞசன்,  
�ரம் 01, ஜகா/ டசெமஙடகயர் கழகம்,  
ஜெௌ்ளெத்ட�.

குறுக்ெகழுத்துப் ப�வாட்டி இை. 02
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இடமிருந்து வலம்   

(01)  உலகின் பிரதான சக்தி முதல். உஙகள் அபிமா-
னப் பத்திரிமகயின் பபயரும் இதுதான்.   

(08)  பபாருடகள் விற்பமன பசயயப்படும் இடம்.   
(10)  மடபாண்டஙகள் தயாரிப்பதற்கான மூலப் 

பபாருள் இது. எமது நாடடில் தாராளமாயக் 
கிமடக்கின்்றது.   

(12)  கருஙகல் படிவத்மத இவவாறு குறிப்பிடலாம். 
அதாவது சிறிய கருஙகல் குன்று. 

        (தமலகீழான பசால்)  
(14)  பபண்மணைக் குறிக்கின்்ற பசால். ஒருமம, 

பபண்பால், படர்க்மக பசால். (தமலகீழான 
பசால்)  

(19)  ஏமதாபவாரு பபாருளின் அமசவின் மவகத்மத 
இச்பசால்லால் குறிப்பிடலாம். தூரமும், 
மநரமும் பதரிந்தால் இதமனக் கணிக்க 
முடியும். (தமலகீழான பசால்)  

(21) அரிச்சந்திரனின் மமனவி.   

மமலிருந்து கீழ்   
(01)  சந்திரன், மாதம் மபான்்றவற்ம்றக் குறிக்கும் 

பசால்.   
(03) ஆழ்ந்த உ்றக்கத்தில் வருவது.   
(05)  யாமனமயப் பராமரிப்பவன் இவன்.                            
        (தமலகீழான பசால்)  
(11)  புவிமயச் சூழ்ந்திருப்பது. திணிவும், இடத்மத 

அமடக்கும் தன்மமயும் பகாண்ட சடப்பபா-
ருள். ஆனால் கண்களால் பார்க்க முடியாதது. 
(தமலகீழான பசால்)  

(16)  மாமலப் பபாழுமதக் குறிக்கும் பசால்.   
(17)  இருப்பிடமும், உமடமமகளும் இழந்து நிர்க்க-

தியானவர் இவர்.   
(19)  நிலவுக்கு இவவாறும் ஒரு பபயர் உண்டு. 

(தமலகீழான பசால்)  

ப�ோட்டி இல. 02
சிறுவர் உலகம்

தினகரன் வோரமஞ்சரி 
த.ப�.இல.834. 

பகோழும்பு

ெகுப்ொசிரியர்  ஜெறபறார் டகஜயாப்ெம்

குறளமுதம் : குறளமுதம் : 
அடெஅறிந்து ஆராய்ந்து ஜசால்லுக ஜசால்லின்  
ஜ�ாடகஅறிந்து தூய்டம யெர்.  

தெளிவுரை :  
த�ொற்களின் தெொகுதி அறிநெ தூயரமை உரையவர், 

அரவக்களத்தின் ென்ரமை அறிநது ஏற்ற த�ொற்கரள 
ஆைொயநது த�ொல்ல வவண்டும். 

உலகில் மிகவும் பயன்தரக்கூடிய சூழல் பதாகு -
தியாக முருமகக் கற்பாம்றகள் உள்ளன. 

அதனால் நாம் முருமகக் கற்பாம்றகமளப் பாது-
காக்க மவண்டும்.   

முருமகக் கல் என்்றால் என்ன?  
கடற்கமரக்குச் பசன்று மணைமல எடுத்துப் பரிமசா-

தித்துப் பாருஙகள். அதில் 'சிலிக்கா' எனும் மணைலுக்-
குப் பு்றம்பாக பவண்ணி்றமான சின்னஞ்சிறு துண் -
டுகமளக் பகாண்ட மணைமலக் காணைலாம். இந்த 
பவண்ணி்றத் துண்டுகள்தான் முருமகக் கற்கள்.   

சிறுசிறு துண்டுகளாக உமடவதற்கு முன்பாக 
இமவ பபரிய அளவிலான துண்டுகளாக உமடந்து 
கமர ஒதுஙகுவதும் உண்டு. முருமகக் கற்கள் மிகச் 
சிறிய விலஙகுக் கூடடத்தின் பு்ற கடின கூடுகள் 
ஒன்றுமசர்ந்து உருவானமவயாகும். மிகவும் சிறி -
யபதாரு வமக விலஙகு 'பபாலிப்' (Polyp) என 
அமழக்கப்படும்.   

பபாலிப் எனும் இந்த உயிரி மிகவும் 
மிருதுவான ஊடு புகவிடும் விலஙகாகும். 
அது தனது உடமல மூடி ஒரு பு்ற கடின 
கூடுகமள உருவாக்கிக் பகாள்ளக்கூடியது. 
இது முள்ளந்தண்டு அற்்றமவயானதால் 
அதமன ஒரு முள்ளந்தண்டிலி எனவும் 
அமழக்கப்படுகி்றது. ஆயிரக்கணைக்கான 
இவவிலஙகுகள் மசர்ந்து உருவாக்கும் பு்ற 
கடின கூடுகமள நாம் மகா்றல் கற்பாம்ற 
என்கிம்றாம். 'பபாலிப்' அஙகி முருமகக் 
கல்லின் மகாப்மப வடிவிலான கடினமான 
கூடடில் வாழ்கின்்றது.   

முருமகக் கற்பாம்றயின் முக்கியத்துவம்  
பல்மவறு மீன் இனஙகள், இ்றால், சிஙகி இ்றால் 

உடபட பல்மவறுபடட நீர்வாழ் உயிரினஙகளுக்கு 
உணைவு மற்றும் வாழ்விடத்மத வழஙகும் முக்கிய 
பதாகுதியாக பதாழிற்படுகின்்றது.   

மீன் உடபட பல்மவறு அஙகிகளின் இனப்பபருக்-
கத்துக்குப் பபாருத்தமான சூழலாக பசயற்படுகின்-
்றது.   

இது கடலரிப்மபத் தடுக்கும் ஒரு இயற்மகக் கார-
ணியாகும்.   

இயற்மக அழமகத் தருகின்்றது. அதனால் சுற்று -
லாப் பயணிகமளக் கவரக்கூடியதாக இருக்கி்றது.   

மண்ணின் அமிலத்தன்மம-
மயக் கும்றக்கும் ஒரு இரசாய-
னப் பபாருளாகப் பயன்படுகி-
்றது.   

லியுக்மகமியா மற்றும் புற் -
றுமநாமயக் கடடுப்படுத்தும் 
பபாரும்பாலான மருந்துகமளப் 
பப்ற உதவும் மூலப் பபாருளாக-
வும் பயன்படுகின்்றது.   

கடடிடஙகளுக்குத் மதமவயான 
சுண்ணைாம்பு பப்றப்படுகின்்றன.   

முருமகக் கற்பாம்ற 
மசதமமடவதற்கான காரணிகள்  
மனித பசயற்பாடுகளினால் 

முருமகக் கற்பாம்றகளுக்கு ஏற்-

படும் பாதிப்புக்கள் மிக அதிகமாக உள்ளது.   
டிஸமகா வமலமய பயன்படுத்துதல்  
கடலடிப் பரப்மப வாரிக்பகாண்டு பசல்லக்கூடிய 

வமலகமளப் பயன்படுத்துதல்.  
பமாக்ஸி வமல பயன்படுத்துதல். 

(அலஙகார மீன்கமளப் பிடிப்பதற்காக 
இந்த வமலமயக் பகாண்டு முருமகக் கற்-
பாம்றமய மூடுவது)  பவடிப் பபாருடக-
மளப் பயன்படுத்தி மீன் பிடித்தல்.   

சுண்ணைாம்பு பபறுவதற்காக முருமகக் 
கற்பாம்றமய உமடத்தல்.   

நிமனவுச் சின்னமாக மவத்துக்பகாள்ள 
முருமகக் கற்பாம்றமய உமடத்பதடுத்-
தல்.   நீமர மாசமடயச் பசயதல்.   

நஙகூரமிடுதல்   
மனிதனுக்கு வாழ்வாதாரம் பபற்றுக் 

பகாள்ளவும் இயற்மகமயப் பாதுகாக்க-
வும் பல்லுயிர்த்தன்மமக்கு உயிரூடடவும் 

உதவும் இந்த இயற்மகயின் பகாமடமய பாதுகாக் -
காவிடடால் மனித சமூகம் பாதிப்பமடய மநரிடும்.  

 

ஏ.எச். அப்துல் அலீம்,  
தரம் 08 சி, அலிகார் மதசியக்கல்லூரி,  

ஏ்றாவூர்.   

முருகைக் ைல் பாகைைகைப் பாதுைாக்ை 
ஜேண்டியதன் முக்கியத்துேம்  

ெதுடள, ஜ�ளிெத்ட� ப�ாடை ஜெண்ணரசிகள் சமூக அபிவிருத்தி நிருெகத்தின் ஏறொடடில் கிளிஜநாச்சிடய �ளமாகக் ஜகாண்டியஙகும் ஜசரண்டிப் சிறுெர் இல்ைத்தினால் ஜ�ளிெத்ட� 
இை. 01 �மிழ் வித்தியாையம், ெசடற எல்ைப் இை.01 �மிழ் வித்தியாையம் ஆகியெறறில் கல்வி ெயிலும் சுமார் 60 மாணெர்களுக்கு ஈஷா அடிப்ெடையிைான இைெச பயாகாசனப் 
ெயிறசி முகாம் மணெளக் கடைத் துடணப் பெராசிரியரும், ஜசரண்டிப் சிறுெர் இல்ை இடணப்ொளருமான பு. பிரணெனால் நைத்�ப்ெடடு ெயிறசிடயப் பூர்த்தி ஜசய்� மாணெர்களுக்கு 
சான்றி�ழ்களும் ெழஙகப்ெடைன. நிகழ்வின் முக்கிய காடசிகடளப் ெைஙகளில் காணைாம்.                                       (�கெலும் ெைஙகளும் : ஆ. புவியரசன்)    

பரிசு பபறுபவர்களின் பபயர விபரங்கள் 
அடுத்தவாரம் அறிவிக்கபபடும்  

பொடடிக்கான வினாக்களுக்கு சரியான விடைகடள 
எழுதி அனுப்ெ பெண்டிய முகெரி:  

ஜ�ாைர்புகளுக்கு  :  0112429294   
மின்னஞசல்  :  editor.vm@lakehouse.lk   

சிறுேர் உலைம்   
தினகரன் ொரமஞசரி  

�.ஜெ.இை : 834  
ஜகாழும்பு.  

படடாம்பூச்சிகளுக்குத் 
தூக்கம் என்று ஒன்று 

இல்மல. ஆனாலும் 
சுற்றிச் சுற்றி அழகாகச் 
சி்றமக விரித்து கண்மணைக் 
கவரும் வண்ணைம் ப்றந்து-
பகாண்மட இருக்கும்.   

இந்தப் பூச்சிகளுக்கும் ஓயவு மதமவ என்பதால் 
ஏதாவது கிமளயிமலா அல்லது இமலயிமலா இருந்-
தபடிமய கண்மணை மூடிக்பகாள்ளுமாம். அப்படிமய 
மயக்கம் மபாடடது மபால உணைர்வின்றிச் சிறிது 
மநரம் இருப்பமதமய அது தூஙகுவதாக பசால்கி்றார்-
கள்.   இந்தச் சமயத்தில், அதன் குடடி உடம்பிலுள்ள 
சிறிய பாகஙகள் அலுப்பினால் சற்ம்ற ஓயவு எடுத்துக் 
பகாள்ளுமாம். 

இது அத்தமனயும் பபரும்பாலும் இரவு மநரஙக -
ளில்தான் நடக்கும். உணைவு என்று எமதயும் சாப்பி -
டுவதில்மல. 

இந்தப் பூச்சிகள். ஏபனனில் இவற்றுக்குப் பற்கள் 
கிமடயாது. ஆகமவ சாப்பிட முடியாது. ஆனால் 

குடிக்கும் நிம்றய நிம்றயத் மதமன. பூவிலுள்ள 
மதமனக் குடித்துத்தான்  இமவ உயிர் வாழ் -
கின்்றன.   

சுொனி திருஆைன்,  
வ/ மகளிர் மகா வித்தியாலயம்,  

வவுனியா.  

�ட்்வாம்பூச்சிகள் 
தூங்குமவா?  



இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 மார்ச் மா்தம 13ம திைதி ஞாயிற்றுக்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.

24 THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY MARCH 13, 2022
2022 மார்ச் 13 ஞாயிற்றுக்கிழமம

2022 சர்வே்தச மைளிர் தின கைாண்டாட்டஙை-
ளுக்ைாை க்டாரிங்டன் கம்தானத்தில்  அணகம-
யில் நக்டக்பற்்ற ைரப்பந்தாட்ட ே்பாடடியின் ஆரம்ப 
நிைழ்வில் ை�நது கைாண்ட ே்பாே்த அகமச்சர் 
இ்தகனத் க்தரிவித்்தார்.

Òநாடு, ே்தசம, உ�ைம அவளÓ என்னும 
க்தானிப க்பாருக்ள முன்னிக�ப்படுத்தி மார்ச் 
8ஆம திைதி இ்டமக்பற்்ற சர்வே்தச மைளிர் தினத்-
திற்ைாை விக்ளோடடுத் துக்றயில் ஈடு்படும 
க்பணைக்ள ஊக்குவிப்ப்தற்கும அவர்ைக்ள கைௌர-
விப்ப்தற்க்கும இக்ளஞர் மற்றும விக்ளோடடு 
துக்ற அகமச்சர் நாமல் ராஜ்பக்சவின் ்தக�கம-
யில் விக்ளோடடு அபிவிருத்தித் திகைக்ை்ளத்-
்தால் இந்த ேமல்மாைாை மாவட்டஙைளுக்கு இக்ட-
யி�ான ைரப்பந்தாட்ட ே்பாடடித் க்தா்டரும அ்தற்கு 
இகைந்த்தாை நக்டக்பற்்ற ைணைாடசி ைரப்பந-
்தாட்ட ே்பாடடியும ஏற்்பாடு கசயேப்படடிருந்தது. 

இபே்பாடடிைளில் கைாழுமபு, ைளுத்துக்ற மற்றும 
ைம்பஹா மாவட்டஙைக்ளேசர்ந்த ்த�ா இரணடு 
அணிைள வீ்தம 6 அணிைள ்பஙகு்பற்றின.

ே்பாடடித் க்தா்டரில் கவற்றிகே ைம்பஹா மாவட-
்டத்க்த பிரதிநிதித்துவம கசய்த சஙைமித்்த அணி 
க்பற்றுக் கைாண்டே்தாடு, இரண்டாம இ்டத்க்த ைம்பஹா 
மாவட்டத்க்த பிரதிநிதித்துவம கசய்த ேைால்்டன் 
்பர்டஸ்ஸ் அணி க்பற்றுக்கைாண்டது. மூன்்றாம 
இ்டத்க்த க்டாரிங்டன் விக்ளோடடுக்ைழைம க்பற்்றது.

இ�ஙகை விமானப்பக்ட அணி மற்றும 
இ�ஙகை ராணுவ ்பக்ட அணி இக்டேே நக்ட-
க்பற்்ற ைணைாடசி ே்பாடடியில் கவற்றிகே 
இ�ஙகை விமானப்பக்ட அணி க்பற்றுக் கைாண-
்டே்தாடு இரண்டாம இ்டத்க்த இ�ஙகை ராணுவ 
்பக்டயின் அணி ்தன்தாக்கி கைாண்டது.

ே்பாடடித் க்தா்டரில் மு்த�ாவது இரண்டாவது 
மற்றும மூன்்றாவது இ்டஙைக்ள க்பற்்ற அணி-
ைளுக்கு கிணைத்து்டன் முக்றேே ரூ்பாய 25 
ஆயிரம ரூ்பாய 20 ஆயிரம ரூ்பாய 10 ஆயிரம 
வீ்தமும ைணைாடசி ே்பாடடிைளில் மு்தலி்டத்க்த 
க்பற்்ற அணிக்கு ரூ்பாய 25,000 ரூ்பாயும இரண-
்டாம இ்டத்க்த க்பற்்ற அணிக்கு ரூ்பா 20,000 
ஆயிரம ரூ்பாயும ்பரிசாை வழஙைப்பட்டது்டன் கிண-
ைமும வழஙைப்பட்டது.

ே்பாடடித் க்தா்டரில் தி்றகமோன வீராஙை-
கனக்கு ்பைப்பரிசும மற்றும மூன்று மாவட்டஙை-
க்ளயும பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி ்பஙகு ்பற்றிே ஆறு 
அணிைளுக்கும ்பைப ்பரிசும வழஙைப்பட்டது.

அஙகு உகரோற்றிே அகமச்சர் பின்வருமாறு 
கூறினார் எமது நாடடிற்கு க்பரும புைகழ ஈடடித் 
்தந்த வீராஙைகனைள அேநைமாேனார் எமது 
நாடடில் இருக்கின்்றார்ைள. எமது நாடடில் ்த்டை்ள 
ே்பாடடிைளில் அேநைமான ்ப்தக்ைஙைக்ள கவன்று 
்தந்தவர்ைள சுசநதிை ஜேசிஙை,சிறிோனி கு�வன்ச 
ே்பான்்ற க்பண வீராஙைகனைே்ள ஆவார்ைள.

அே்தே்பான்று கிரிக்கைடடிலும எமது க்பணைள 
உ�ைத்்தரத்திற்கு விக்ளோடி வருகின்்றார்ைள. 

விேே்டமாை  உ�ை மைளிர் தினத்க்த கைாண-
்டாடும இச்சந்தர்ப்பத்தில் விக்ளோடடுத்துக்றயில் 
நாடடுக்கு க்பருகம ேசர்த்்த வீராஙைகனைக்ள 
கைௌரவிக்ை ேவணடும என்்பது எமது நமபிக்கை 
ஆகும. அ்தகன இந்த மைளிர் தின நிைழ்வில் 
ேமற்கைாள்ள ேவணடும.

க்பணைள கிரிக்கைட அணி க்தா்டர்பில் விேச்ட 
ைவனம கசலுத்தி வருகின்ே்றாம. 

அ்தற்ைாை புதிே திட்டஙைக்ள ்தோரித்-
துளே்ளாம. புதி்தாை ே்பாடடிைக்ள 

க்பற்றுக்கைாடுக்ை ந்டவடிக்கை எடுத்துளே்ளாம. 
அே்தே்பான்று ே்தசிே மற்றும சர்வே்தச ே்பாடடிை-
ளில் அவர்ைக்ள இகைக்ைவும.எல்பிஎல் ே்பாடடி-
ைள ஊ்டாை க்பணைள கிரிக்கைட ே்பாடடித் க்தா்டகர 
ஏற்்பாடு கசயவ்தற்ைான ை�நதுகரோ்டல்ைளில் 
ஈடு்படடு வருகின்ே்றாம. இந்த வரு்டம அல்�து 
அடுத்்த வரு்டம அ்தகன ஆரமபிக்ை முடியுகமன 
நான் நமபுகிே்றன்.

 அத்து்டன் க்பணைள அணிக்கு ்பயிற்சி ஆே�ாச-
ைராை உள்ள மேஹ� கஜேவர்்தன க்பணைள கிரிக்-
கைட அணிக்ைாை ைட்டகமபபு ஏற்்பாடுைக்ள ்தோ-
ரித்து உள்ளார். கிரிக்கைட குழுவும அது க்தா்டர்்பாை 
ைவனம கசலுத்தி வருகின்்றது என நமபுகின்ே்றாம. 
எதிர்ைா�த்தில் க்பணைள கிரிக்கைட அணிகே 
கவற்றிகே ேநாக்கி கைாணடு கசல்� முடியும. 

க்பணைள கிரிக்கைட ே்பாடடிைளில் சர்வே்தச 
்தரப்படுத்்தலில் உேர்ந்த இ்டத்தில் உள்ள வீராஙை-
கனைள எமது நாடடில் உள்ளார்ைள. அவர்ைளின் 
அனு்பவத்க்தயும க்பற்றுக்கைாணடு ்பா்டசாக� 
மட்டத்தில் புதி்தாை பிளக்ளைக்ள விக்ளோடடில் 
இகைத்துக்கைாள்ள எதிர்- ைா�த்தில் 
எதிர்்பார்த்துளே்ளாம.

அ்தற்ைாை அண-
கமயில் நாம Talent 
Search ஒன்க்ற 
ே ம ற் க ை ா ண -
ே்டாம. அவற்று்டன் 
எதிர்ைா�த்தில் நல்� 
கவற்றிகே ேநாக்கி கசல்� 
முடியும என எணணுகிே்றன். ்பா்ட-

சாக�ைளில் விக்ள-
ே ா ட டு 

விழாக்ைக்ள ந்டத்துவது க்தா்டர்்பாை அதி்பர்ைக்ள 
அறிவுறுத்தி உளே்ளாம. ்பா்டசாக�ைள அவற்க்ற 
ஏற்்பாடு கசயதுள்ளன. சி� ்பா்டசாக�ைளில் 
இன்னும ஏற்்பாடு கசயேப்ப்டவில்க�. ைல்வி 
அகமச்சரு்டன் விேச்ட ை�நதுகரோ்டலின் பின்னர் 
ைல்விேகமச்சின் ேநரடி ்தக�யீடக்ட க்பற்றுக்கைா-
டுக்ை எதிர்்பார்த்துளே்ளாம .

்தற்ே்பாது ைாைப்படும நிக�கமயில் ே்பாட-
டிைக்ள ந்டத்துவது அதி்பர்ைளின் முேற்சியின் 
ே்பரில் முடிவு கசயேப்படும. நாம ்த்டை்ள ே்பாட-
டிைளுக்கு க்ைான க்தரிவு ே்பாடடிைக்ள சுை்த்தாச 
கம்தான அணி என்்ற ரீதியிே�ேே ந்டத்திேனாம. 
்தற்ே்பாது உ�ை கசல்லும நிக�கம அதுவாகும. 
எவவா்றாயினும முற்றுமுழு்தாை விக்ளோடக்ட 
கைவி்ட முடிோது. அ்தனால் ஒவகவாரு ்பா்டசா-
க�ைளிலும உள்ள பிளக்ளைளின் எணணிக்கை 
மற்றும விக்ளோடடுைளுக்கு ஏற்்ப அணிைக்ள 
ஏற்்படுத்தி ே்பாடடிைக்ள ந்டத்்த முடியும. 

இக்ளஞர் மற்றும விக்ளோடடுத்துக்ற அகமச்-
சின் கசே�ா்ளர் அனுரா்த விேஜேைான் , விக்ள-
ோடடு அபிவிருத்தி திகைக்ை்ள ்பணிப்பா்ளர் 
நாேைம அமல் எதிரிசூரிே ஆகிேோரு்டன் கைாழுமபு 

,ைளுத்துக்ற மற்றும ைம்பஹா மாவட-
்டத்க்த பிரதிநிதித்துவம கசயயும 

வீராஙைகனைள,்பயிற்சிோ -
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1969ம ஆணடு கசபக்டம்பர் 13ம திைதி பி்றந்த 
ேேன் ேவார்ன் ை்டந்த 4ம திைதி ்தாய�ாநதிலுள்ள 
சுற்று�ாத்தீவான ேைசாமூயிலுள்ள உல்�ாச விடு-
திகோன்றில் விடுமுக்றகேக் ைழிக்ை வந்த ேநரத்-
தில் திடீகரன ஏற்்பட்ட மாரக்டப்பால் உயிரிழநதுள-
்ளார்.

திடீகரன உயிரிழந்த்தால் ஆரம்பத்தில் அவரது 
உயிரிழபபு சம்பந்தமாை சநே்தைஙைள எழுந-
்தாலும, ்தாய�ாநது அரசின் உத்்தரவுக்ைகமே 
அவரது உ்டல் பிேர்த ்பரிேசா்தகனக்கு உட்படுத்-
்தப்படடு, அவர், அஸ்துமா ே்பான்்ற ேநாயினால் 
அவதிப்படடிருந்த்தாலும, அதிைமாைப புகைப்பது, 
மது அருநதுவது ே்பான்்ற ைாரைத்்தால் ஏற்்பட்ட 
திடீர் மாரக்டப்பால் ஏற்்பட்ட மரைம என உறுதி 
கசயேப்பட்டது. எனேவ அவரது பூ்தவு்டல் ்தாய�ாந-
திலிருநது அவுஸ்திேரலிோவுக்குக் கைாணடு கசல்-
வ்தற்ைான ஏற்்பாடுைள கசயேப்படடு வருகின்்றன. 
இவரது பூ்தவு்டல் எதிர்வரும 30ம திைதி கமல்-
ே்பார்ன் கிரிக்கைட கம்தானத்தில் அரச மரிோக்தயு-
்டன் நக்டக்ப்ற ஏற்்பாடுைள நக்டக்பறுவ்தாை விக்-
ே்டாரிோ மாநி� அரசு அறிவித்துள்ளது.

1980ைளில் துடுப்பாட்ட வீரர்ைளுக்கு ்தக�-
யிடிகேக் கைாடுத்்த ்பாகிஸ்்தான் சுழற்்பநது வீச்-
சா்ளர் அபதுல் ைதீரின் கிரிக்கைட வாழ்வு முடிவ-
க்டந்தவு்டன் அே்த ்பானியி�ான ்பநதுவீச்சுக்கு 
உயிர் கைாடுத்்தவர்்தான் ேேன் ேவார்ன். 1992ம 
ஆணடு ஜனவரி 2ம திைதி சிடனி நைரில் இநதிோ-
வுக்கு எதிரான ே்பாடடியு்டன் கிரிக்கைட உ�குக்கு 
அறிமுைமான அவர் இரு ்தசாப்த ைா�ஙை்ளாை 
க�க் ஸ்பின் ்பநதுவீச்சின் மூ�ம துடுப்பாட்ட வீரர்ை-
ளுக்கு சிமமகசாப்பைமாைத் திைழ்ந்தார்.

சிடனியில் விக்ளோடிே மு்தல் ே்பாடடியின் பின் 
அவர் ஏழு மா்தஙை்ளாை அக்டோ்ளம க்தரிோம-
லிருந்தார். 1992ம ஆணடு கசப்டம்பர் மா்தம 
கைாழுமபு எஸ். எஸ். சி. கம்தானத்தில் நக்டக்பற்்ற 
இ�ஙகை அணிக்கைதிரான ே்பாடடிேே அவரது 
இரண்டாவது க்டஸ்ட ே்பாடடிோகும.

அபே்பாடடியில் மு்த�ாவது இனிஙஸில் குரு-
சிஙை, அர்ஜஜுன, ைளுவி்தாரை ஆகிேோரின் அதிர-
டிக்கு ஆ்ளான ேேன்ேவார்ன் மு்தல் இன்னிஙசில் 
22 ஓவர்ைள ்பநது வீசி 107 ஓட்டஙைக்ள விட-
டுக்கைாடுத்து விக்கைட எ்தகனயும கைப்பற்றியி-
ருக்ைவில்க�. ஆனால் ே்பாடடியின் இறுதி நாளில் 
இ�ஙகை அணிக்கு 176 ஓட்டஙைள கவற்றி 
இ�க்ைாை நிர்ையித்திருந்த நிக�யில், இறுதி-
யில் இ�ஙகை அணிக்கு கவற்றி க்ப்ற இன்னும 
34 ஓட்டஙைே்ள ே்தகவோைவிருந்தது. அச்சமேத்-
தில் ்தக�வர் அ�ன் ே்பா்டர் ்பநது வீச புதிே வீரர் 
ேேன் ேவார்கன அகழத்்தார். அதுவகர கவற்றி-
யின் விளிமபிலிருந்த இ�ஙகை அணிகே 16 
ஓட்டஙை்ளால் ே்தால்விேக்டே ேேன் ேவார்னின் 
்பநது வீச்ேச ைாரைமாேகமந்தது. மீணடும அவ-
வரு்ட இறுதியில் ேமற்கிற்திேத் தீவுக்கு எதிராை 
நக்டக்பற்்ற க்தா்டர் அவருக்கு திருபபுமுகனோை 
அகமந்தது. அவர் அஙகு நக்டக்பற்்ற இரண்டா-
வது க்டஸ்ட ே்பாடடியில் 52 ஓட்டஙைக்ள விடடுக்-
கைாடுத்து 7 விக்கைடக்டக் கைப்பற்றினார். அது 

மு்தல் ேவார்னின் ்பநது வீச்சு ஏறுமுைமாைேவ 
இருந்தது.

அதுமு்தல் அவர் ஓயவுக்பறும வகர உ�கில் 
உள்ள அகனத்து வீரர்ைளுக்கும சவா�ாைேவ 
வி்ளஙகினார். 2007 ஜனவரி 2ம திைதி இஙகி-
�ாநது அணிக்கு எதிரான ே்பாடடிேே அவரது 
ைக்டசிப ே்பாடடிோை அகமந்தது. அதுவகர அவர் 
145 ே்பாடடிைளில் விக்ளோடி 40,705 ்பநது-
ைக்ள வீசி, 17995 ஓட்டஙைக்ளக் கைாடுத்து 
708 விக்கைடடுைக்ளக் கைப்பற்றியுள்ளார். இ்தன் 
சராசரி 25.41 ஆகும. அவரது சி்றந்த ்பநதுவீச்-
சாை இஙகி�ாநதுக்கு எதிராை 81 ஓட்டஙைளுக்கு 
8 விக்கைடடுைக்ளயும, ஒரு ே்பாடடியில் சி்றந்த 

்பநது வீச்சாை இஙகி�ாநதுக்கு எதிராை 128 ஓட-
்டஙைளுக்கு 12 விக்கைடடுைக்ளயும கைப்பற்-
றியுள்ளார். ஒரு இன்னிஙஸில் 37 முக்ற 5 
விக்கைடடுக்கு ேமல் கைப்பற்றியுள்ளது்டன், ஒரு 
ே்பாடடியில் 10 விக்கைடடுக்கு ேமல் 10 முக்ற 
கைப்பற்றியுள்ளார். இவர் க்டஸ்ட ே்பாடடிைளில் 
சி� சமேஙைளில் துடுப்பாட்டத்தில் அவுஸ்திேர-
லிே அணியின் கவற்றிக்கும கைகைாடுத்துள்ளார். 
கமாத்்தம 199 இன்னிஙஸ்ைளில் 12 அகரச்ச்தங-
ைளு்டன் 3154 ஓட்டஙைக்ளப க்பற்றுள்ளார். ஒரு 
இன்னிஙஸில் கூடிே ஓட்டஙை்ளாை 81 ஓட்டஙை-
க்ளப க்பற்றுள்ளார். கமாத்்தமாை 125 பிடிைக்ள 
எடுத்து ை்ளத்்தடுபபிலும அவுஸ்திேரலிே அணிக்கு 
முக்கிே ்பஙைாற்றியுள்ளார். உ�கின் 700 விக்கைட 
என்்ற கமல்ைல்க� மு்தன் மு்தலில் ை்டந்த வீரராை-
வும ேேன் ேவார்ன் சா்தகன ்பக்டத்துள்ளார்.

ஒரு நாள ே்பாடடிைளில் 1993ம ஆணடு மார்ச் 
24மதிைதி நியூசி�ாநது அணிக்கு எதிராை கவளிங-
்டனில் அறிமுைமானார். 2005 ஜனவரி மா்தம 
10 திைதி கமல்ே்பார்ன் நைரில் ஆசிேன் க�வன் 
அணிக்கு எதிராை நக்டக்பற்்ற அவரது ஓயவுப 
ே்பாடடிவகர 194 சர்வே்தச ஒருநாள ே்பாடடிை-
ளில் விக்ளோடியுள்ள அவர் கமாத்்தமாை 25.73 
என்்ற சராசரியு்டன் 293 விக்கைடடுைக்ளக் கைப-
்பற்றியுள்ளார். சி்றந்த ்பநது வீச்சாை 33 ஓட்டஙை-

ளுக்கு 5 விக்கைடடுைக்ளக் கைப்பற்றியுள்ளார். 
4 விக்கைடடுக்கு ேமல் 13 முக்ற கைப்பற்றியுள-
்ளார். ஒரு ஓவருக்கு 4.25 வீ்தம ஓட்டஙைக்ள 
வழஙகியுள்ளார். ஒரு நாள ே்பாடடி துடுப்பாட்டத்தில் 
107 இன்னிஙஸில் 29 முக்ற ஆட்டமிழக்ைாமல் 
13.04 சராசரியு்டன் 1018 ஓட்டஙைக்ளப க்பற்-
றுள்ளார். கூடிே ஓட்டஙை்ளாை 55 ஓட்டஙக்ளக் 
க்பற்றுள்ளார். 80 பிடிைக்ள எடுத்து ை்ளத்்தடுப-
பிலும சி்றநது வி்ளஙகியுள்ளார். சர்வே்தச அரங-
கில் இரு வீரர்ைே்ள சர்வே்தச ே்பாடடிைளில் 1000 
விக்கைடடுக்ைக்ளக் கைப்பற்றியுள்ளனர். ேேன் 
ேவார்னும அதில் ஒருவர்.

இவர் ஓயவு க்பற்்ற ைா�ஙைளிே�ேே ரி/20 

ே்பாடடிைள அறிமுைமானது. எனேவ ரி/20 ே்பாட-
டிைளில் க்பரி்தாை ஈடு்பாடு இல்�ாவிட்டாலும, இந-
திோவில் 2008 ஆம ஆணடு ஆரம்பமான ஐ. பி. 
எல். ரி/20 க்தா்டரில் ராஜஸ்்தான் ேராேல் அணிக்-
குத் ்தக�வராைவும, ்பயிற்சிோ்ளராைவும க்பாறுப-
ே்பற்று அவவணி கிணைம க்ப்ற ்தனது ்பஙை-
ளிபக்ப உச்ச்ளவில் வழஙகினார்.

வ�து கை ‘க�க் ஸ்பின்’ ்பநதுவிச்சா்ளரான 
இவர்

துடுப்பாட்ட வீரர்ைள எதிர்்பாரா்த வி்தமாை ்பநக்த 
வீசி, சரிோை விக்கைடடுக்கு ்பநக்த சுழ� விடு-
வதில் வல்�வராைத் திைழ்ந்தவர். அவவா்றான 
்பநதுைக்ள துடுப்பாட்ட மடக்டோல் ்தடுைக்ைாமல் 
விடுவது ்தற்கைாக� கசயது கைாளவ்தற்கு சமம 
என்று கிரிக்கைட வர்ைகனோ்ளர்ைள கூறும்ள-
வுக்கு அவரது மாேஜா� ்பநது வீச்சு அகமந்தது. 
இஙகி�ாநது வீரர் அணடரு ஸ்டேராஸ், கமக் 
கைடிங, ்பாகிஸ்்தான் வீரர் ்பாசித் அலி, ேமற்கிநதி-
ேத் தீவுைளின் சந்தர்ே்பால் இப்படிோை ்ப� முக்ற 
ஆட்டமிழநதுள்ளனர்.

்பழுபபு நி்றத்தினா�ான சிகை அ�ஙைாரம, 
ைாதில் அணியும ைடுக்ைன், ்தஙைமாக� ே்பான்்ற 
அ�ஙைாரஙை்ளால் அதிை க்பண ரசிைர்ைளி்டம 
பிரசித்தி க்பற்்ற ேேன்ேவார்ன், ஆடுை்ளத்தில் 
எதிரணி வீரர்ைளு்டன் முடடி ேமாதிவதிலும பிர்பல்-

ேம க்பற்றிருந்தார். இ்தனால் ்ப� சர்ச்கசைளில் 
சிக்கியிருந்த ேேன் ேவார்ன் ்ப� முக்ற ே்பாடடித் 
்தக்டைளுக்கும உள்ளாகியிருந்தார். அதில் அவரது 
வாழ்க்கைகேப புரடடிப ே்பாட்ட ்ப� சந்தர்ப்பஙை-
ளும உள்ளன.

2003ம ஆணடு உ�ைக் கிணைத் க்தா்டர் ஆரம-
்பமாைவிருந்த சமேத்தில் அவரது உ்டற்்தகுதி ே்பாட-
டிக்கு உைந்த்தாை இல்க� என்்ற சர்ச்கச அபே்பாது 
எழுந்த்தால் அவகர உ�ைக் கிணை அணியிலி-
ருநது நீக்ைப்ப்ட வாயபபு அதிைமாை இருந்தது. 
அந்த சமேத்தில் உ்டக�க் ைடடுக்ேைாப்பாை கவத்-
திருக்ை சி� ்தக்ட கசயேப்பட்ட ஊக்ைமருநதுைக்ள 
எடுத்துக்கைாண்டார். இந்த உணகம க்தரிேவந-
்ததும ஒருவரு்ட ்தக்டக்குள்ளானார். என்்றாலும 
சக்ளக்ைா்த ேேன் ேவார்ன் அந்த ஒரு வரு்டத்க்த-
யும கிரிக்கைட வர்ைகனோ்ளராை ்தன்கன பு்டம 
ே்பாடடுக்கைாண்டார். பின்னாளில் ஓயவின் பின் 
முழுேநர வர்ைகனோ்ளராை மிளிர இது உ்தவிே-
்தாை அவர் ஒரு ே்படடியின்ே்பாது கூறியிருந்தார்.

அவுஸ்திேரலிே அணியில் ்தவிர்க்ை முடிோ்த 
வீரராை இருநது 1999ஆம ஆணடு ைா�ைட்டத்தில் 
ேமற்கிநதிேத் தீவுைளில் சுற்றுப்பேைம ேமற்-
கைாண்ட ே்பாது அணித் ்தக�வர் ஸ்டீவ ேவாவு்டன் 
ஏற்்பட்ட பிரச்சிகனோல் நீக்ைப்பட்டார்.

இவர் அநநாளில் ்ப� க்பணைளு்டன் க்தா்டர்பு 
கைாணடு சல்�ா்பஙைளிலும ஈடு்பட்ட்தாலும சர்ச்-
கசயில் சிக்கியுள்ளார். அவர் மீது 2000ஆம 
ஆணடு இஙகி�ாநது நாடக்டச் ேசர்ந்த ்தாதி ஒருவர் 
்தனக்கு குறுஞகசயதிைளில் ்பாலிேல் ரீதிோை கசய-
திைக்ளத் க்தா்டர்நது அனுபபிக் கைாணடிருக்கி்றார் 
என்்ற குற்்றச்சாடக்ட முக்றோன ஆ்தாரத்து்டன் 
கவளியிடடு க்பரும ்பர்பரபக்ப ஏற்்படுத்தியிருந-
்தார். இது ்பற்றி ேவான் கூறுகையில்: ே்பாக்தயில் 
இருந்த ே்பாது அப்படி அனுபபியிருக்ை�ாம என்று 
க்தரிவித்்தார். இ்தனால் அதிருபதிேக்டநது அவுஸ்-
திேரலிே கிரிக்கைட அணியின் உ்ப ்தக�வர் ்ப்தவி-
கேப ்பறித்்தது அவுஸ்திேரலிே கிரிக்கைட சக்ப.

அரவிந்த டி சில்வா, ஜேசூரிே, ைளுவி்தாரை 
ே்பான்்ற இ�ஙகை அணி வீரர்ைள இவரின் ்பநது 
வீச்கச அடித்்தாடுவதில் வல்�வர்ைள. இ்தனால் 
ேைா்பப்படும ேேன்ேவார்ன் இ�ஙகை அணியின-
ரு்டனும, முக்கிேமாை ்தனது ்பநது வீச்சுப ே்பாடடி-
ோ்ளரான முரளியு்டனும ஆடுை்ளத்தில் ்ப�முக்ற 
ேமா்தலில் ஈடு்படடுள்ளார். ஆனால் ஆடுை்ளத்துக்கு 
கவளிேே எல்ே�ாரு்டனும சுமுைமாைப ்பழக்கூடிே-
வர். 2006ஆம ஆணடு சுனாமிோல் ்பாதிக்ைப்பட்ட 
சமேத்தில் இ�ஙகைகு விஜேம கசயது ்பாதிக்ைப-
்படே்டாருக்கு ஆறு்தலும, ஆ்தரவும அளித்து சமூை 
ேசகவயில் ஈடு்பட்ட மு்தல் கிரிக்கைட வீரர் இவரா-
வார்.

கிரிக்கைட உ�கில் ்ப� சா்தகனைக்ளப புரிந்த 
சி்றந்த வீரராை ேேன் ேவார்ன் இருந்தாலும 
அவரது சல்�ா்ப ந்டத்க்த ைாரைமாை ்ப�முக்ற 
ே்பாடடித் ்தக்டக்குள்ளானார்.

எம்.எஸ்.எம்.ஹில்மி...?

விக்ளோடடுத்துக்ற அகமச்சர் நாமல் ராஜ்பக் ே
சம்பியனை
வீழ்த்திைார் 
புவிதரன்

க�ோலூன்றி 
போய்தல்

ஆசிே விக்ளோடடு விழாகவ இ�க்ைாைக் 
கைாணடு ந்டத்்தப்படுகின்்ற ே்தசிே கமயவல்லுநர் 
்தகுதிைாண ே்பாடடிைளின் இரண்டாவது அத்திோ-
ேம திேைம மஹிந்த ராஜ்பக் ே கம்தானத்தில்  
(10) ஆரம்பமானது.

கைாேரானா கவரஸ் அச்சுறுத்்தல் ைாரைமாை 
மடடுப்படுத்்தப்பட்ட வீரர்ைளின் ்பஙகு்பற்்றலு்டன் 
நக்டக்பறுகின்்ற இந்தப ே்பாடடித் க்தா்டரில் அண-
கமக்ைா�மாை ே்தசிே ரீதியில் தி்றகமைக்ள 
கவளிப்படுத்திே முன்னணி கமயவல்லுநர்ைள ்பங-
கு்பற்றியுள்ளார்ைள.

ே்தசிே கமயவல்லுநர் ்தகுதிைாண ே்பாடடிைளின் 
இரண்டாவது அத்திோேத்தின் மு்தல் நாளில் நக்ட-
க்பற்்ற ஆணைளுக்ைான ேைாலூன்றிப ்பாய்தலில் 
வ்டக்கின் இ்ளம கமயவல்லுனரான அருந்தவராசா 
புவி்தரன் மு்தலி்டத்க்தப பிடித்்தார்.

இந்தப ே்பாடடியின் மு்தல் முேற்சியில் 4.80 
மீற்்றர் உேரத்க்தத் ்தாவிே புவி்தரன், அ்தன்பி்றகு 
4.90 மீற்்றர் உேரத்க்த 2 ஆவது முேற்சியிலும 
்தாவி அசத்தினார். மறுபு்றத்தில் இ�ஙகையின் 
ேைாலூன்றிப ்பாய்தல் சமபிேனான இோர சந்த-
ருவன், 4.80 மீற்்றர், 4.90 மீற்்றர் உேரஙைக்ளத் 
்தாவி புவி்தரனுக்கு சவால் அளித்்தார்.

இ்தகனேடுத்து வழஙைப்பட்ட 5.00 மீற்்றர் உே-
ரத்க்த புவி்தரன் இரண்டாவது முேற்சியில் ்தாண்ட, 
இோர சந்தருவன் மூன்று முேற்சியிலும ே்தால்வி 
ைணடு இரண்டாவது இ்டத்க்தப பிடித்்தார்.

அ்தகனத் க்தா்டர்நது, ்தனது அடுத்்த ைட்ட 
நைர்கவ முன்கனடுத்்த புவி்தரன், 5.10 மீற்்றர் 
உேரத்க்த மு்தல் முேற்சியிே�ேே ்தாவி மு்தலி-
்டத்க்த உறுதி கசய்தார். எனினும, 5.12 மீற்்றர் 
உேரத்க்தத் ்தாவுவ்தற்கு புவி்தரன் ேமற்கைாண்ட 
மூன்று முேற்சிைளும ே்தால்வியில் முடிவக்டந்தது.

ஆணைளுக்ைான ேைாலூன்றிப ்பாய்தலில் 
இ�ஙகை சா்தகனக்கு கசாந்தக்ைரராகிே இோர 
சந்தருவகன அவர் இரண்டாவது முக்றோை வீழ்த்-
தியிருந்தகம மற்றுகமாரு சி்றப்பமசமாகும.

முன்ன்தாை ை்டந்த ஆணடு ஒக்ே்டா்பர் மா்தம 
நக்டக்பற்்ற 99 ஆவது ே்தசிே கமயவல்லுனர் சம-
பிேன்ஷிப க்தா்டரின் இரண்டாவது அத்திோேத்தில் 
இோர சந்தருவகன மு்தல் முக்றோை புவி்தரன் 
வீழ்த்தியிருந்தகம குறிபபி்டத்்தக்ைது.

4.90 மீற்்றர் உேரத்க்தத் ்தாவிே எரஙை ஜனித் 
மூன்்றாவது இ்டத்க்தப க்பற்றுக்கைாண்டார்.

ஆணைளுக்ைான 1500 மீற்்றர் ஓட்டப ே்பாட-
டியில் ்பஙகுகைாண்ட கமாஹமட நிபராஸ், 
ே்பாடடிகே 3 நிமி்டஙைளும 59.1 கசக்ைன்ைளில் 
நிக்றவுகசயது இரண்டாவது இ்டத்க்தப பிடித்்தார்.

இறுதிோை ை்டந்த ஆணடு டிசம்பர் மா்தம நக்ட-
க்பற்்ற 33 ஆவது ே்தசிே இக்ளஞர் விக்ளோடடு 
விழாவில் ஆணைளுக்ைான 800 மீற்்றர் மற்றும 
1500 மீற்்றர் ஓட்டப ே்பாடடிைளில் நிபராஸ் ்தஙைப 
்ப்தக்ைஙைக்ள சுவீைரித்திருந்தகம மற்றுகமாரு 
சி்றப்பமசமாகும.

ஆணைளுக்ைான 100 மீற்்றர் ஓட்டப ே்பாடடி-
யில் ்பஙகுகைாண்ட இ்ளம குறுநதூர ஓட்ட வீரரான 
கமாஹமட ச்பான், 10.94 கசக்ைன்ைளில் ே்பாடடிகே 
நிக்றவுகசயது மூன்்றாவது இ்டத்க்தப பிடித்்தார்.

முன்ன்தாை இன்று ைாக� நக்டக்பற்்ற ஆணை-
ளுக்ைான 100 மீற்்றர் ்தகுதிச் சுற்றுப ே்பாடடியில் 
அவர் மு்தலி்டத்க்தப பிடித்்தார்.

ை்டந்த மா்தம கைாழுமபு சுை்த்தாச விக்ளோட்டரங-
கில் நக்டக்பற்்ற ே்தசிே கமயவல்லுநர் ்தகுதிைாண 
ே்பாடடிைளின் மு்த�ாவது அத்திோேத்தில் ச்பானுக்கு 
5 ஆவது இ்டத்க்தேே க்பற்றுக்கைாள்ள முடிந்தது.

ஆணைளுக்ைான முப்பாயச்சலில் ்பஙகுகைாண்ட 
சபரின் அஹமட, 15.27 மீற்்றர் உேரத்க்தப 
்பாயநது 7 ஆவது இ்டத்க்தயும, ஆணைளுக்ைான 
ஈடடி எறி்தலில் ்பஙகுகைாண்ட ஆர். ரதுோன் 6 
ஆவது இ்டத்க்தயும க்பற்று ஏமாற்்றம அளித்்தனர்.

ஆணைளுக்ைான 400 மீற்்றர் ்தகுதிச் சுற்றுப 
ே்பாடடியில் ்பஙகு கைாண்ட சிதும ஜேசுந்தர, 
ே்பாடடித் தூரத்க்த 55.84 கசக்ைன்ைளில் நிக்ற-
வுகசயது மு்தலி்டத்க்தப பிடித்்தார். இ்தன் மூ�ம 
இந்த ஆணடு நக்டக்ப்றவுள்ள உ�ை ைனிஷ்ட 
கமயவல்லுனர் சமபிேன்ஷிப க்தா்டரில் ்பஙகு்பற்-
றும வாயபக்ப அவர் உறுதி கசய்தார்.

ஆணைளுக்ைான 400 மீற்்றர் இறுதிப 
ே்பாடடிகே 47.33 கசக்ைன்ைளில் நிக்றவு கசய்த 
சிதும, 2 ஆவது இ்டத்க்தப பிடித்்தார். குறித்்த ே்பாட-
டியில் இ�ஙகையின் இ்ளம வீரர் அருை ்தர்ேன 
மு்தலி்டத்க்தப க்பற்றுக்கைாண்டார்.

க்பணைளுக்ைான 400 மீற்்றர் ்தகுதிச் சுற்றுப 
ே்பாடடியில் ்பஙகுகைாண்ட வ�� ஏ ரத்னாேக்ை 
ைல்லூரிகேச் ேசர்ந்த ்தருஷி ைருைாரத்ன, 
ே்பாடடித் தூரத்க்த 54.36 கசக்ைன்ைளில் நிக்ற-
வுகசயது மு்தலி்டத்க்தப பிடித்்தார். இ்தன் மூ�ம 
இந்த ஆணடு நக்டக்ப்றவுள்ள உ�ை ைனிஷ்ட 
கமயவல்லுனர் சமபிேன்ஷிப க்தா்டரில் ்பஙகு்பற்-
றும வாயபக்ப அவர் உறுதி கசய்தார்.

க்பணைளுக்ைான 400 மீற்்றர் இறுதிப 
ே்பாடடிகே 54.29 கசக்ைன்ைளில் நிக்றவு கசய்த 
்தருஷி, ே்தசிே சமபிேனான நதீோ ராமநாேக்-
ைகவ பின்்தளளி மு்தலி்டத்க்தப பிடித்்தார்.

நாட்டிற்கு பெருனை சசர்த்த
வீராங்கனை்கனை
ப்கௌரவிக்க சேண்டும்

விடைபபற்ோர்
கேன் க�ோர்ன்!
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சிக்கனமா்க வாழவது  இன்றைய முககிய 
தே்வயாகும். அ்ேப்பற்றிதோன 
இன்றைய அரசாங்கமும் ்பலப்பல 

தி்ைக்களங்களும் வற்புறுததிக க்காண்டிருககின-
றைன. முககியமா்க மினசாரம். இன்றைய மினகவட்-
டு்கள் எமககு ்கட்்ாய ஓய்வ வழஙகிக க்காண்டி-
ருககினறைன.  

 எநே தவ்லககும் மினசாரம் இலலாமல ஆ்காது 
எனறு ்பழகியிருககிதறைாம். எப்படி க்பாலிததீன இல-
லாமல வாழக்்க அ்மயாதோ அதேத்பால மின-
சாரம் இலலாமலும் முடியாது. தினசரி ஒரு சாோரை 
குடிம்கனின வீடு ்கா்ல எட்டுமணிககு மினசாரம் 
த்பாயவிட்்து. சரி தோட்் தவா்ல்யப ்பார்ப-
த்பாம் எனறைால நீர் ்பாசச தமாட்்ார் த்பா் தவண்டும் 
எனதவ அது இயலாது. சரி ச்மய்லயாவது 
தேரததுககு ஆரம்பிபத்பாம் எனறைால ்ரஸ் குக்கர் 
த்பா்தவா 'இன்க்ஸன அடுப்்ப' ்பற்றை ் வக்கதவா 
முடியாது சரி மிகஸி இலலாமல எ்ேயும் அ்ரக்க 
முடியாது. அம்மி குழவி உரல உலக்்க என்பன 
எபத்பாதோ ்காைாமல த்பாய விட்்ன. சரி ஏோவது 
்ப்ம் ்பார்க்கலாம் எனறைால ்கைனிதயா கோ்லக-
்காட்சிதயா இயங்காது. சரி த்பானில ்பார்க்கலாம் 
எனறைால த்ற்றைா ்காட் இலலாமல ரவுட்்்ர மட்டும் 
ேம்பியிருநேோல அதுவும் இல்ல அ்ேவிட்்ா-
லும் த்பான சார்ஜ் ஆ்க தவண்டுதம. 

நிம்மதியா்க க்காஞசம் ்படுததிருக்கலாம் எனறைால 
கவயில புழுக்கம் சக்்க த்பாடு த்பாடுகிறைது. எனதவ 
விசிறி சுற்றைாமல வீட்டுககுள் இருப்பது ்கஷ்ம் முன-
க்பனறைால மாமர நிழலும் தவப்பமரதது நிழலும் 
இருககும். இபத்பாது வீடுோன க்பரிோ்க தவண்டும் 
எனறை எண்ைததில மரங்க்ள மட்டுமா ேறித-
தோம். கூ்தவ தவலியில கூ் ்பச்ச கேரியககூ்ாது 
எனறு மதில்க்ள ்கட்டி ்வததிருககிதறைாம். சில 
வீடு்களுககு முற்றைததிலும் ்கல ்பதிதது புல மு்ளப-
்ப்ே ேடுதது விட்்னர். அவர்்கள் சுவாசிககும் 
்காற்தறை கசயற்்்கயா்க கசயவதுோன. அ்ேயும் 
க்கடுதது 'எயார் க்காண்டிச'னும்.  வாழக்்க்ய 
எப்படி மாற்றியிருககிதறைாம். இபத்பாது மினகவட்டு 
எப்படி வாழவது. 

 அண்்மயில ஓரு ்வததியசா்லககுச கசன-

றிருநதேன. அது ஓரு சினன ்வததியசா்ல-
ோன. ஆனால தோயாளர்்கள் ேங்க விடுதி்கள் 
க்காண்டுள்ளது. கவளிதோயாளர் ்பகுதியில 

ோனகு மின விசிறி்கள் சுழனறு க்காண்டிருந-
ேன. மினவிளககு்களும் ்பட்்ப்ப்கலில ஒளிர்நது 
க்காண்டிருநேன. ஆனால அஙகு மனிேர்்கள் 

யாரும் இல்ல. தவ்ல தேரமுமில்ல. ்க்நது 
த்பானால ்வததியசா்லயின அ்னதது அ்றை்க-
ளிலும் இதே நி்ல. ்பனனிரண்டு ்கட்டில்கள் உள்ள 
விடுதியில ஒதரகயாரு தோயாளி இருநோர். அவ-
ருக்கா்க ோனகு மின விசிறி்களும் மூனறு மின 
விளககு்களும் இயஙகிக க்காண்டிருநேன. ஒரு 
்பராமரிப்பாளர் கோ்லக்காட்சி ்பார்ததுக க்காண்டி-
ருநோர். இதில தவடிக்்க எனனகவனறைால அனறு 
்வததியர்்கள் தவ்ல நிறுதேததில இருநேனர். 

     ச்கல அரச அலுவல்கங்களிலும் இரு்பதது 
ோனகு மணிததியாலங்களும் மினகவட்டி்ன 
ேவிர்தது ச்கல மின சாேனங்களும் இயஙகிக 
க்காண்டிருககினறைன. ஏசி உட்்ப .் ஆட்்கதள இலலாே 
கூட்் அரங்கங்களில மினவிசிறி்கள் யாருக்கா்க. 
உோரைமா்க கிளிகோசசியில சில கசயல்கங்கள் 
மாடி அலுவல்கம் குளததுநீ்ரயும் மரங்க்ளயும் 
ே்வி வரும் குளிர் ்காற்று. யனனதலார இருக்்க-
்கள். எப்படி இருககும். ஆனால அஙத்க ்கேவு்கள் 

அ்னத்ேயும் அ்்ததுவிட்டு உள்தள குளிர்்ப-
ேன வசதி்க்ள எற்்படுததி அேற்குள்ோன தவ்ல 
கசயய முடிகிறைது. 

 இநே நி்ல அலுவல்கங்கள் ்வததிசா்ல்கள் 
என எஙகும் ே்ககிறைது ்காரைம் அஙகு தவ்ல 
கசயயும் எவரும் ேமது கசாநேப்பைததில மின 
்கட்்ைம் ்கட்்ப த்பாவதில்ல. ஆததில த்பாறை 
ேண்ணி அண்்ைகுடி ேம்பி குடி எனறு த்பாகிறைது. 

கேருவில முககியமான இ்ங்களுககு மின 
விளககு்கள் க்பாருதேப்ப்வில்ல. ஆனால ்க்் 
்வததிய நி்லயம் த்பானறை நிறுவன விளம்்பரங-
்கள். இரவும் ்ப்கலும் ஒளிர்நது க்காண்டிருககினறைன. 

முககியமா்க மின தே்வயுள்ள இ்ங்களில 
சூரிய சகதியில இயஙகும் மின்கலங்கள் உள்ளன. 
குறிப்பா்க  சில வஙகி்களின கூ்ர்கள் இநே மின-
ேட்டி்களால நிரம்பியிருப்ப்ே ்காை முடிகிறைது.  
மினசாரம் இலலாே ்காலததில வனனியில க்பரும்-
்பாலான மக்களி்ம் இநே தசாலார் இருநேது. 
முள்ளிவாயக்கால நிலத்ேதயா க்பாக்க்ை 
்க்ற்்க்ர்யதய உழுது கிளறினால இததுப-
த்பான தசாலார்்க்ளயும் இனனும் ்பல யநதிரங-
்க்ளயும் ்காைலாம். பு்ேக்க முடியாே க்பரும் 
யநதிரங்கதள கவளியில வி்ப்பட்்ன. 

   மினசாரதம இலலாே மூனறு ேசாபேங்க்ள 
்க்நே வநேவர்்கள் ோங்கள். அபத்பாது எங்களி-
்ம் கோ்லக்காட்சிப க்பட்டி்கள் இல்ல மிகஸி 
கி்ரண்்ர் இல்ல மின விசிறி்கள் இல்ல. நீர் 

இ்றைக்க ்பம்பி்கதள இருநேன. வா்கனங்களுககு 
எரிக்பாருளா்க மண்கைண்்ைதய இருநேது. 
மினசாேனங்கள் இயங்காே த்பாது மினபிறைப்பாக-
கி்கள் ்பரவலா்க வீடு்களில இருநேன. ேனிதய 
அ்வ தி்ரப்ப்ங்கள் ்பார்க்க மட்டுதம ்பயன-
்பட்்ன. ஒவகவாரு க்பாருளின உற்்பததிககும் 
ேனிதேனி தே்வ்கள் இருநே த்பாதுோன அ்வ 
்கண்டு பிடிக்கப்பட்்ன. ஆனால அ்வ ்பயன்பாட்-
டுககு வநேத்பாது...? உோரைமா்க வீடிதயாக-
்கருவி எவவளவு சரிததிர முககியததுவம் ்கருதி 
ேயாரிக்கப்பட்்து. இபத்பாது ே்்மு்றையில 
அது எவவளதூரம் ேன்ன மாற்றிக க்காண்டு 
்கலியாைம் பூபபுனிே நீராட்டு பிறைநே ோட்்கள் 
எனறு தவ்ல கசயயும்்படி மாறிவிட்்து. அேற்-
கும் இபத்பாது மினசாரம்ோன தே்வ. 

  கோழிற்சா்ல்களில சிரட்்்க்கரி க்காண்டு 
மினசாரம் உருவாக்கப்பட்்து. ஒரு அ்ர 
'க்பரலில'' அரிக்கனலாம்பு  ஒன்றை ்வததுக 
க்காண்டு த்காழி முட்்்்களில குஞசு்க்ள 
க்பாரிக்க்வதோர் எமது உள்ளூர் விவசாயி. 
மண்கைண்்ை்ய ்வததுப க்பற்தறைாலுககு 
நி்கரான எரிக்பாரு்ள ேயாரிதேனர். அேற்கு வடி 
எனறு க்பயர். இயநதிரங்க்ள இயக்க, கோ்ங்க 
கசாட்டுப க்பற்தறைாதல தே்வ. அ்ே சினன 

சிங்கர் கவற்று ஒயில்ப்பாவில ்வததிருநது 
தோயாளர்்களுககு தச்லன ஏற்றிய ்கழிவு வயர் 
ஊ்ா்க தேரடியா்க இரண்டு மூனறு துளி்க்ள 
அதில விட்டு வாயால ஊதி ்கா்பதரட்்ருககுள் 
கசலுததி இயங்கத கோ்ங்க அ்ே ஏமாற்றி 
கமதுவா்க மண்கைண்்ைககு மாற்றிவி் 
அதுவும் த்பசாமல ஓடியது. 

   முப்பது ஆண்டு்கள் ேனிததுவ வாழக்்க 
வாழநே ோம் மினசாரத்ே ்கண்்தும் '்காஞ-
சமாடு ்கம்பில விழுநேது'த்பால மினசாேனங-
்க்ள வாஙகிக குவிதது விட்த்ாம். வசதியா்கவும் 
வாழநது ்பழகி விட்த்ாம். இனி ோம் ்ப்ழய 
வாழக்்கககு திரும்்ப முடியாது.

 முடியதவ முடியாது. இருககிறை மினசாரத்ே 
்கசசிேமா்க சிக்கனமா்க ்பாவிதோ்க தவண்டும் 
ேமககு எதிரில மினசாரத்ே தே்வயற்று கசல-
வழிப்பவ்ர சற்தறை அறிவுறுததி எசசரிப்பது ேவ-
றைலல எலி்களுககு ்பாசாைம் இருககு மினசாரம் 
தே்வயில்ல. அரச அலுவல்கங்கள் வழி்காட்டி-
யா்க இருக்க  தவண்டும். அ்ே நிசசயம் மக்கள் 
பின்பற்றுவார்்கள்.    'மிளகு த்பாறை இ்ம் கேரியாது 
்கடுகு த்பறை இ்ம் ்கண்டு பிடிககிறிங்க' எனறு 
நீங்கள் அலுததுக க்காள்வது த்கட்கிறைது. ோம் 
அனு்பவிககும் துயரங்களுக க்கலலாம் ோதம 
்காரைம். அ்ே ஒரு த்பாதும் மறுக்க முடியாது. 
'தீதும் ேனறும் பிறைர் ேர வாரா'  தே்வோன ்கண்டு 
பிடிபபு்களுககு ்காரைம்.

மண்ணெண்ணெய்  விளக்கில் இருந்து 
எழும் புமையும் நாற்்றமும் அம்ற 
முழுக்ைச் சுற்றி வந்்தது;  ைாற்றில் 

எப்படி வாசம் நிரம்பி இருந்்தாலும் ஆழந்்த 
நித்திமரயில் எதுவும்  ்்தரிவதில்மலை.  
உம்மா சிமிழி விளக்கின் ஒளி அளமவக் 
கும்றத்து மவக்கும்்்பாது  வாப்பா 
ைால்ைமள நீட்டிச் சுவரில் ்தமலை சாய்த்து 
அணணொர்ந்து விட்்டத்ம்தப  ்பார்த்துக் 
்ைாணடிருப்பார்...

"ஏன் தூக்ைம்  வரலியா? "எஙை ைணணெ 
மூ்ட முடியுது? ்பசு ைாணெத்து ஆறு நாள்; 
இணம்டக்கும்  வர்லைன்்ா..", வாப்பா 
்்பசி நிறுத்துவற்குள் உம்மா ்தமலைமய 
உயர்த்தி, "நரி  ்ைாணடு ்்பாயிருக் -
குமா?", என்்பார்; 
இருவரும் ஒவ்வாரு 
நாளும் தூஙைப  
்்பாகும்முன், தீவிர -
மாை ்யாசிப்பார்ைள்; 
ஆ்ால் எந்்த முடிவும் 
எடுக்ை முடியாமல்  
உ்றஙகிப ்்பாவார் -
ைள்..

எஙைள் வளவில் 
ஐந்து ்பசு  மாடுைள் 
இருந்்த்; மடி 
நிம்றந்து கி்டந்்த ்பசுக் -
ைள் ்பாத்திரம் நிரம்பி 
வழியப  ்பால் ்தரும்; 
அந்்த ஐந்து ்பசுக்ை -
மளயும் குளிப்பாட்டு -
வதிலிருந்து தீவ்ம்  
மவப்பது, ்்தாழுவத் -
ம்தச் சுத்்தம் ்சய்வது 
சாணெம் அள்ளி ்வறு 
ஒரு மூமலையில் ஒ்ர  இ்டத்தில் குவித்து 
மவப்பது ்பட்டிக்ைார மாமா்தான்; அவர் 
அன்்றா்ட வாழக்மை  மாடுை்ளாடு இருந் -
்தது; ்பால், சாணெம், ்ைாமியம் எல்லைாம் 
ைலைந்்த ஒருவி்த வாசம் அவர்  உ்டம்பில் 
எப்்பாதுமிருக்கும்..   

்பட்டிக்ைார  மாமா வாப்பாவின் தூரத் -
துச் ்சாந்்தக்ைாரர்்தான்; ்ைாஞச வருச -
மாை எஙைள்  வளவில்்தான் ்பசு வளர்த் -
்தார்; ைறுபபுக்கு அதிை இ்டமில்லைாமல் 
்பழுபபு, ்வள்மள,  ்சவமலை என்று 
வணணெஙைளாய் ந்டமாடிய ்பசுக்ைளில் 
்வள்மளயில் ைறுபபு மம்ற ்்பாட்்ட 
்பசு்தான் ைாணொமல் ்்பா்து; வாப -
்பாவின் மு்தலீட்டில் வாஙைப்பட்்டது;  
அவர் ்சல்லைமும் அது்தான்; சந்ம்த -
யிலிருந்து வரும்்்பாது, மசக்கிள் 
கூம்டயின்  ்பக்ைம் முைத்ம்தத் திருபபிக் 
்ைாணடு நிற்கும்; அ்தற்்ைன்று ்தரம் -
வாய்ந்்த  கிராமத்து இமலை வமைைள் 
்்தடித் ்்தடி வாஙகியிருப்பார்; பூம்க் 
ைணைள்,  ்சம்்பழுபபு நி்ற ்ராமங -
ைள் ்ப்டர்ந்திருக்கும் "்ேசு" என்்ற நம் 
நாட்டு மாடு;  ்ைபம்ப மாடு என்்பது 
"்ேசு" மாடுைளுக்குச் சம்்பந்்தமில்லைா்த 
்பாம் மாடுைள்; ்பணி  என்்றால் ்பணியும்; 
ந்ட என்்றால் ந்டக்கும்; ்சால்லுப்படி 
்ைட்கும்;  முக்கியமாைப ்பாலுக்ைாை்வ 
இமவைமள வளர்ப்பார்ைள்; ஊர்ப ்பசுக் -
ைள் அப்படியல்லை  அ்தன் சாம்்பல் ைழுத் -
தில் ்தன் நீண்ட நாக்கி்ால் அடிக்ைடி 
நீவிக் ்ைாள்ளும்...

இருள்  பிரிவ்தற்கு முன்்்ம, எரு -
மமைளுக்கு மவக்்ைாலும் ்பசுக்ைளுக்கு 
்தவிட்டுப  புணணொக்கும் மவத்துப 
பிணெஙகிய மாடுைமள அடித்தும் சுணெங -
கிய மாடுைமள  அ்தட்டியும் அம்த்ம்த -
யும் ்தன் விமசக்குள் அ்டக்கி ஆற்றுப்படு -
மைக்குச்  சாய்த்துச் ்சல்லும் ்பட்டிக்ைாரர் 
அவர் ்வைத்துக்கு மாடுைள் விமரவது  
்தாமதிபபின் "்�ாவ..்�ாவ.. ஆவ.. 
ஆவ.."  சத்்தம் ்்பாடுவார்;  வரா்த 
மாட்டின்  ையிற்ம்றத் ்தர்தர்வன்று 
இழுத்துக் ்ைாணடு ்்பாை இன்்்ா -
ருவர் பின் ்்தா்டர்ந்து  ்சன்று ையிற் -
றின் பிடிமயப ்பற்்ற மும்வார்; ைன்று 
துள்ளிக் கும்டந்து  ்ைாணடிருக்கும்...

்பணமணெ வீடுைளில் மனி்தர்ைள்  
்்பாலை்வ மிருைஙைளும் ்ப்றமவைளும் 
இயக்ைத்தில் ்தா்ாைத் திரியும்; மாமலை 
ஆறு  மணிக்கு எல்லைாப ்பகுதிைளிலும் 
இருக்கும் விளக்குைமளப ்்பாடுவார் -
ைள்;  ைட்்டப்பட்டிருக்கும் நாய்ைமள 
அவிழத்து விடுவார்ைள்; அந்்த நாய்ைள்  
ஒன்றுக்கும் பிர்யாச்ம் இல்லைா -
்தமவ; ஏ்தாவது ஒரு திமசமயப 
்பார்த்துத் ்தமலைமய  உயர்த்திக் குமரத் -
துக் ்ைாணடுருக்கும்; கிமள விட்்ட 
்்பரிய மரஙைளில்  ஆந்ம்தைள் 
்மல்லைத் ்்தா்டஙகிப ்படிப்படியாைக் 
குரல் எழுபபுவது, கிள்ளி  மவத்்தால் 
குழந்ம்த விம்மி விம்மி அழு்ம அது 
மாதிரித்்தான், ்தனியாை ஆந்ம்த  இருப -
்பதில்மலை; எப்்பாதும் ஒன்றுக்கு 
்மற்்பட்்டமவ ்சர்ந்து ்தானிருக்கும்;  
எந்்தப ்பணமணெயிலும் மரஙைளின் 

கீழ கிமளயில் ்பசுக்ைள் ்தஙகுமா்ால் 
்மல்  கிமளயில் ்ப்றமவைள் வருவ -
தில்மலை; இரவில் ்பசு விழித்திருப்பது 
்ப்றமவைள் சந்்்தாசம்  ்ைட்டு விடுவ -
்தாை நம்புகின்்ற்...      

இரவு  முழுக்ைப ்பணமணெைமளச் 
சுற்றி வரும் ைாவலைர்ைள் மைைளில் 
்்டாச்மலைட்  மவத்திருப்பார்ைள். ்பக் -
ைத்தில் மாட்டுக் குடில்; ்பால்க் ைாரர் -
ைள், ைாய் ைறிச்  சந்ம்த வியா்பாரிைள் 
கூடும் ்நரஙைள் ்தவிரப புது மனி்தர் -
ைமள அஙகு  ்பார்க்ைவும் ்பழைவும் 
வாய்ப்்ப இல்மலை; சுற்றிவர மண 
்பாம்தைள்; நுமழவாயில்  ைாட்டுக் ைம் -
புைளால் வரிந்்த ்்பரிய இரு ்தட்டிைள் -

்தான்.  ்மற்குப ்பக்ைம் எட்டு  மட்டும் 
்்தரிந்்த வயல் ்வளிைமளப ்பார்த்்தால் 
ைரும் ்பச்மச ்்பார்த்திய  உளுந்துச் 
்சடிைள் அறுவம்டக்குப பின்்ர் ஒட்டு -
ைள் விட்டிருக்கும்; "இஙை  ் மய்கி்ற ்பசு 
மாடுைள், ஈத்துக்கு ்ரணடு ்்பாடும்; 
ை்றந்்தா ஏழு லீ்ட்டர்்தான்;  ்பச்சப புள்ள 
கூ்டக் ை்றக்ைலைாம்; மடி இறுக்ைாது.." 
இப்படிச் ்சால்லும்்்பாது  அவர் 
ஒரு பு்ற மீமச கீழ ்நாக்கித் ்தாழந் -
தும் மறு பு்றம் முறுக்கி ்மல்  ்நாக் -
கியும் அமசயும்; என் வி ரம லை ப  ்ப ற் றி 
அ ங கு  அ ம ழ த் து வந் ்த  ம ா ம ா  கு ழ ப ்ப -
மு ம்   ம கி ழ ச் சி யு ம்  ் ை ா ண ்ட வ ர ா ை ச் 
சி லை  நி மி ்ட ங ை ள்  ஸ ்த ம் பி த் து  நிற் ்ப ா ர், 
்்தாளில்  ்்தாஙகிய ஈர ்வட்டிமய 
இடுபபில் ைட்டிக் ்ைாணடு கீற்றுக் 
்ைாட்்டமைக்ைருகில்  நின்்ற ்பசுவின் 
முதுகில் ்சல்லைமாைத் ்தட்டி விடுவார்; 
்பசு ்தா்ாைக் ைால்ைளில்  ஒன்ம்ற 
ம்டக்கித் ்தன் ்்பரு்டமலை வமளத்துக் 
்ைாடுக்கும்; அப்்பாது, மையிலுள்ள  
்சம்புக் கு்டத்ம்த மவத்து மடிமய 
வருடிப ்பால் ை்றக்கும் அழமை ஓரக் 
ைணணொல்  ரசித்து நிற்்்பன்...  

்ைால்மலைப பு்றம் ்தாணடி  இ்றங -
கும் ்்தாழுவத்தில் ்சாமையாய் 
எரிந்து ்ைாணடிருக்கும் சிமிழி விளக் -
குக்  ைாற்றில் ஆடியது; ்தன் உ்டம்்்பாடு 
அச்சாய் ்பதிந்து்்பா் ்பாயின் அம்ட -
யாளம்  ்பட்டிக்ைார மாமா திரும்பி 
முதுமைக் ைாட்டி எழுந்திருக்கும்்்பாது 
்்தரிந்்தது;  ்பசுவின் தி்மா் ை்த்றல் 
்தாஙை முடியா்த்தாயிருந்்தது; ைால் மாறி 
நின்று ்மய  முடியாமல் எழும் குரல்்தான் 
அது்வன்று உம்மா சத்்தம் ் ்பா்டவும் ்பட் -
டிைாரர்  ்ப்றந்து ்்பா்ார்; அவர் மைைள் 
்பசுவின் வயிற்ம்றத் ்த்டவிப ்பார்த்்த்;  
விடிவ்தற்குள் ைன்று ஈன்றுவிடும் என்று 
மவத்தியமர அமழத்துவர ்வைமாை  
அஙகிருந்து விலைகி்ார்...

்பசு  மூத்திரம் ்்பய்வதும் சாணெம் இடு -
வதுமாய் உழன்்றது; "நிம்ற மா்தக் குட் -
டித்்தாச்சி  குளிர் ்தாஙைாது" இப்படிச் 
்சால்லிச் ்சால்லி்ய குதிமரவாலி 
எண்ணெய்மய ஒரு  ்்பரியைரணடியில் 
ஊற்றி எடுத்துக்்ைாணடு ஒரு மி்டரா -
வது ்பருக்கி வி்டலைா்மன்று  பிரயத்்த -
்ம் ்சய்்தார்; முடியவில்மலை; ்பசுவின் 
சுவாசம் உரத்துக் ்ைட்்டது; நான்  
மையில் மீதி எண்ணெய் ்்பாத்்தலு்டன் 
தூர நின்றிரு்்தன்; ைமளபபு ்மலி்ட 
உ்றக்ைம்  ைணைமள இழுத்்தது...

அதிைாமலைப ்ப்றமவைள் கூட்்டமாை  
வானில் ்ப்றந்து ்சன்்ற ஓமச கும்றவ -
து்்பாலை்வ அது நிைழந்்தது; வழுக்கிக் 
்ைாணடு  ்வளி்ய விழுந்்த ்பசுமவ ்பட் -
டிக்ைார மாமா மையில் ஏந்தி ்மல்லைப 
பூமியில்  இ்றக்கி்ார்; ைன்றின் பிசு பிசுப -
பும் மணெமும் ைாற்றில் ஒட்டிக் ைலைந்்தது;  
இமமக்ைாமல் ்பார்த்துக் ்ைாணடிருந்்த 
எ்க்கு ்பசுக்ைன்றின் சுருஙகிய ்ராமங -
ைள்  மீது விருப்பம் ஏறியது; அ்தன் ்பால் 
நைஙைள் ்நஞசில் அப்படி்ய ்பதிந்து  
விட்்ட்; ைணைமள மூடி்ால் ்பலை 
நாட்ைள் வமர ஞா்பைம் இருந்்தது.  

காணாமல்பான  பசு
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தமிழக் கவி
சேசுகின்ார்

மின்வெட்டும் மின்சாரமற்ற 
அன்்றய ்�சாழுதுகளும்...

எஸ். என். உதயநாயகம் ...?
சீரடி சாயி மததிய நி்லயம் இலங்்க.

த்காபுர ேரிசனம் த்காடி புண் -
ணியம். அதிலும் சீரடி-
சாயி இராஜ த்காபுர ேரி-

சனம் ்பலத்காடி புண்ணியம். சாோரைமா்க 
த்காவில இராஜ த்காபுரங்களின அ்மபபு ்பல 
ேளங்க்ளயும், எண்த்காை வடிவங்க்ளயும் 
க்காண்்து. ஆனால சீரடிசாயி இராஜ த்காபுரத-
தின அ்மபபு சற்று விததியாசமானது. அதிலும் 
இஙகு அ்மநதுள்ள இராஜத்காபுரம் ஒரு புது -
்மயா்க, வியக்கதேக்கோ்க அ்மநதுவிட்்து. 
அோவது ோனகு  தி்ச்களுககு அதி்பதியா்க, 
ோனகு சிறிய த்காபுரங்கள் ்பக்கவாட்டில இருக -
்கதேக்கோ்க  ே்ரயிலிருநது 45 அடி உயரத -
தில நிறுவப்பட்டுள்ளது.  சீரடி சாயி ்பா்பாவுககும் 
'ஒன்பது' எனறை எண்்கைககிற்கும் நி்றைய ஒற்-
று்மயுண்டு. அவரது சரிேத்ேப ்படிதேவர்-
்களுககு இது புரியும். க்பாதுவா்க இராஜத்காபு-
ரத்ே 'ஸ்ேலலிங்கம்' எனறு கூ் கூறுவார்்கள். 
இஙகுள்ள சாயிமநதிர்  மூலஸ்ோனததில துவா-
ர்காமாயி தோற்றைததில, சற்குருோேர் ்கா்ல 
மடிததிருககும் ்காட்சிகூ், சிவலிங்கத்ேப பிரதி-
்பலிப்போ்க இயற்்்கயா்கதவ அ்மநதுவிட்்து. 

இஙகுள்ள த்காபுரததினூள்தள வாஸ்து சாஸ்-
திரம் ்பார்க்கப்பட்டு,  சீரடியநதிர கசபபுதே்கடு, 
ஒன்பது ோையங்கள்,சீரடி திருவுருவம், ேவோ-
னியம், கசபபுதே்கட்டில ்பதியப்பட்் சீரடி தவே மந-
திரயநதிரம், உதி, வி்லயுயர் க்பாருட்்கள் என்பன 
பிரதிட்்ச கசயயப்பட்டுள்ளன. கிழககில உதிககும் 
்கதிரவனின முேல ஒளிக்கதிர், இநேகத்காபுரததில 
்பதியப்பட்் ்கண்ைாடித துவாரததினூ்ா்க, தமலகு-
றிபபிட்் ்வடூரிய க்பாககிஷங்களில ்பட்டுதகே-
றிதது கவளியுலகிற்கு ்பா்பாவின சகதி்யப ்பரப-
புகிறைது. சீரடிசாயியின கூர்்மயா்க த்காபுரததின 
ேததுவதம இதுோன. எநேப க்பாருளும் ்வதோ-
லும் ்பழுே்்யமுடியாே த்காட்்பாட்்்க க்காண் ,் 
கிதரக்கோட்டு பிரமீட் அ்மப்்பயும் ஒததுநிற்-
கிறைது.

த்காபுரம் உயர்நதிருப்போல, கேடுநதூரததிற்கு 

அப்பால இருநது த்காபுரத்ே வைஙகு்பவர்்கள், 
சீரடிசாயி்ய கேயவ கசாரூ்பமா்க எண்ணி வைங-
குவார்்கள். தூரததிலிருப்பவர்்களுககு சீரடிசாயியின 
்பார்்வ்ப்ரதவ இராஜத்காபுரம் அ்மக்கபக்பற்-
றைது. ஒரு இராஜத்காபுரததின ேததுவம் ோட்டிற்கு 
அரசன ஒருவன முேன்மயானவனா்க இருககி-
றைாதனா, அதேத்பால ஒர் ஆலயததுககு த்காபுரம் 
இனறிய்மயாேோ்க அ்மகிறைது.

'சீரடி சாயி்பா்பா மததியநி்லயம் ஸ்ரீ லங்கா' 
எனறை சாயி ஸ்ோ்பனம், சாயிநி்லயமா்க 1966ம் 
ஆண்டில ஆரம்பிக்கப்பட்டு, 55 வரு்ங்க்ளக 
்க்நதுள்ளது, இஙகு நிறுவப்பட்டுள்ள சீரடிசாயி 
இராஜத்காபுரம், இலங்்கத திருோட்டிதலதய   உய-
ரமானோகும். ே்லே்கரில அ்மயப்பட்டுள்ள 
இநேகத்காபுரம், கேன இநதியா  பூம்பு்கார் சிற் -
்பக்க்லஞர் பிரசிததிக்பற்றை ஸ்ே்பதி; ்பாவா்் 

கசலவராசுகுழுவினர் ்்கவண்ைததில, ்கட் -
டி்க ்க்லஞர் திருமதி சு்பாஸினி க்கௌசி்கன 
அவர்்களின வழி்காட்்லில, ஆர்.சிவகுமா -
ரின ்கட்டி்நிறுவனமான CIVZCONN(PVT)
LTD இனால எழுப்பப்பட்டுள்ளது. வ்இந-
தியா சீரடிசமஸ்ோன ே்லவர் Sri. Kanhuraj 
Bagate,  கேனனிநதியா ்மலாபபூர் அகில 
இநதிய சாயிசமாஜம் ே்லவர்  த்க.ேங்கரா-
ஜின ஆதலாச்னயு்ன, அவரது ே்ல்ம-
யில சீரடி இராஜத்காபுர மஹாகும்்பாபிதஷ்கம், 
மார்ச மாேம் ்பஙகுனி உததிர தினமான  18ம் 
தி்கதி, கவள்ளிககிழ்ம ்கா்ல 10 மணிமுேல 
10.41 வ்ரயுள்ள சு்பதேரததில, ஸ்ரீ சாயி-
விஷணு த்காவில ஆதீன்கர்தோ பிரேமகுரு 
பிரதிஷ்ாவிதே்கர், கிரியாகரமதஜாதி, பரம்மஸ்ரீ 
இலஷமீ்காநத கஜ்கதீசககுருக்கள் ே்ல்ம-
யில, இலங்்கத திருோட்டில பிர்பலமான 
சீரடிசாயி சிவாசசாரியார்்கள் சகிேம், முேல 
மு்றையா்க முககிய பிரமு்கர்்களா்க ்கஜமு்க 
பிரதவசமா்க யா்ன இராஜத்காபுர வாச்லத 
திறைநது ்வக்க, த்காமாோ ேரிசனமா்க ்பசுமாடு 
்கனறு்ன வரவுள்ளது. 

முனதனாட்்மா்க முேலமு்றையா்க 'சீரடி சாயிதீ்ப 
விளககுபூ்ஜ' சுமங்கலிப க்பண்்களால, 17.3.22 
வியாழககிழ்ம, க்பௌைமிதினதேனறு மா்ல 
ே்்க்பறை ஒழுஙகு கசயயப்பட்டுள்ளது.  மார்ச  
19ம் தி்கதி கோ்க்கம் 27ம் தி்கதி வ்ர ஒன்பது 
ோட்்கள் மண்்லாபூ்ஜ இ்ம்க்பறும். ்கா்லயும் 
மா்லயும் யா்கம், அபிதஷ்கம், சாயி்பஜன. 
ோனகு ்காலஆராததி்கள், ்பலலககு ்பவனி என்பன 
ே்்க்பறும். 48வது ோள் (5.5.2022) 
சிறைபபு பூ்ஜயா்க சங்காபிதஷ்கம், சிததிரததேர் 
த்பானறை நி்கழவு்கள் ஒழுஙகு கசயயப்பட்டுள்-
ளது.          

க�ோபுர தரிசனம்: சீரடிசோயி இரோஜக�ோபுரம்
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இரும்பு உ ற்்பத்தி மற்றும் ஏற்றுமதியில் 
இலஙமகையின் முன்்னணியாளராகைத் திகைழும் சிலலான் 
ஸ்டீல் லகைாபலரஷன் லிமிடட் (லங்ா) நிறு்்னம் 
மிரிஜ்ஜவில ஏற்றுமதி செயற்்பாட்டு ்லயத்தில் உளள 
லங்ா ென்ஸ்்ா ச்ாழிற்துமை ்ளாகைத்தில்; இரும்பு 
மற்றும் கூமரத்்கைடுகைமள உற்்பத்தி செய்்ற்கைா்ன 
இரு அதிநவீ்ன உற்்பத்தி ்ெதிகைளுக்கு அணமமயில் 
அடிக்கைல் நாட்டியிருந்து. ச்ாற்றுலநாயக்குப 
பின்்னரா்ன சூழலில் மூலபச்பாருட்கைமளக் 
கிமடக்கைச் செயது உளநாட்டு கைட்டுமா்னத் துமையில் 
மறுமலர்ச்சிமய ஏற்்படுத்து்து இத்திட்டத்தின் 
லநாக்கைமாகும்.

்ஜ்னாதி்பதி லகைாட்டா்பய ரா்ஜ்பக்ஷ பிர்மர் மஹிந் 
ரா்ஜ்பக்ஷ மற்றும் ஏம்னய அமமச்சுப பிரதிநிதிகைளின் 
்பஙகைளிபபுடன் இந்ப புதிய இரும்பு உற்்பத்தி 
்ெதிக்கு அடிக்கைல் நாட்டப்பட்டது.

இைக்குமதி செயயப்பட்ட விமலயுயர்ந் 
இரும்பு உலலாகைக் குற்றிகைமளப ்பயன்்படுத்தும் 
்ழக்கைத்திலிருநது விலகி இரும்புத் துணடுகைள 
கைம்பிகைள மற்றும் கைம்பி ்யாரிப்ப்ற்கைா்ன 
மு்ன்மம மூலபச்பாருட்கைமளப ்பயன்்படுத்தி 

புத்திொலித்்்னத்ம் இலஙமகைக்குக் 
சகைாணடு்ரும் இரும்புத் ச்ாழிற்ொமலயாகை 
இது விளஙகும். இந்ப பின்்ஙகிய 
ஒருஙகிமைப்பா்னது ்ற்ல்பாம்ய லநரத்தில் 

பில்லியன் கைைக்கைா்ன 
சடாலர்கைமள உளநாட்டுக் 
ச்பாருளா்ாரத்துக்கு லெமிப்ப்ாகை 
அமமயும்.

சுற்ைாடல் ்பாதுகைாபம்ப 
உறுதிப்படுத்து்தில் உளநாட்டு 
மற்றும் ெர்்ல்ெ நமடமுமைகைள, 
்ழிமுமைகைமளப பின்்பற்று்்ால் 
இந் உற்்பத்தி ்ெதியா்னது 
நீடித்து நிமலப்ப்ாகை இருக்கும். 
இ்ன் உற்்பத்திச் செயற்்பாடுகைள 
ஆ ர ம் பி க் கை ப ்ப ட் ட து ம் 
்ருடசமான்றுக்கு 600,000 
சமற்றிக்ச்ான், இருபபுத் துணடுகைள 
உலலாகை உருமளகைள மற்றும் இரும்பு 
்யர்கைள உற்்பத்தி செயயப்படும். 
இது எதிர்கைாலத்தில் இலஙமகைமயத் 
்ன்னிமை்மடயச் செயயும் எ்ன 

எதிர்்பார்க்கைப்படுகிைது. லமலதிகைமா்ன உற்்பத்திகைள 
ஹம்்பாநல்ாட்மட ெர்்ல்ெ துமைமுகைத்தின் ஊடாகை 
ஏற்றுமதி செயயப்படும்.

இலங்கையின் கைட்டுமானத் து்ையின் 
மறுமலர்ச்சிக்கு வித்திட்டுள்ள லங்ா 2022 ்ஜ்ன்ரி மா்த்தில் இலஙமகையின் 

ஆமட ஏற்றுமதி கைடந் ஐநது ்ருடஙகைளில் 
அந் மா்த்திற்கைா்ன அதிகூடிய எல்மலமய 
எட்டியுளளது. இந் செயல்திைன் கைடந் 
இரணடு ஆணடுகைளில் ச்ாற்றுலநாயி்னால் 
ஏற்்பட்ட ்ாக்கைத்தில் இருநது நீணடகைால 
விமளவுகைளிலிருநது மீணடு ்ரும் நிமலயில், 
ச்ாழில்துமையின் அடிப்பமட ்லிமமமய 
இது நிரூபிக்கிைது.

இலஙமகையின் ஆமட ஏற்றுமதி ்ருமா்னம் 
2022 ்ஜ்ன்ரியில் 487.6 மில்லியன் அசமரிக்கை 
சடாலர்கைளாகை அதிகைரித்துளளது, இது 
ச்ாற்றுலநாயக்கு முன்்னர் 2019 ்ஜ்ன்ரியில் 
்பதிவு செயயப்பட்ட 452 மில்லியன் அசமரிக்கை 
சடாலர்கைமள 8%ஆல் அதிகைரித்துளளது. 
இ்ன்்படி ்ஜ்ன்ரி 2021 ஏற்றுமதி ்ரு்ாய 23% 
அதிகைரிப்பாகும்.

"குறிபபிடத்்க்கை குழப்பகைரமா்ன 
சூழ்நிமலகைளுக்கு மத்தியில், இந் 
்லு்ா்ன செயல்திைன் இலஙமகையின் 
ஆமடத் ச்ாழிற்துமையின் பின்்னமடவுக்கு 
ொன்ைாகும், லமலும் 2025ஆம் ஆணடிற்கைா்ன 
அ்ன் இலக்குகைமள அமட்்ற்கைா்ன 
ச்ாழில்துமையின் முன்ல்னற்ைத்திற்கு இது 
நல்லச்ாரு ொன்ைாகும்" எ்ன, ஒன்றிமைந் 
ஆமட ெஙகைஙகைளின் மன்ைத்தின் (JAAF) 
செயலாளர் நாயகைம் சயாஹான் லலாரன்ஸ் 
ச்ரிவித்்ார்.

ச்ாழில்துமையின் 2030 ச்ாமலலநாக்கு 
அந் ்ருடத்திற்குள இலஙமகைமய உலகைளாவிய 
ஆமட மமயமாகை மாற்று்து; 2025ஆம் 
ஆணடிற்குள ஆமடயிலிருநது ்ருடாந் 
ஏற்றுமதி ்ரு்ாமய 8 பில்லியன் அசமரிக்கை 
சடாலர்கைளாகை அதிகைரிப்பல் இமடநிமல 
இலக்கைாகும்.

"அம்னத்து முக்கிய 
்பஙகு்ாரர்கைளுக்கிமடயிலா்ன சநருக்கைமா்ன 
ஒத்துமழபபின் மூலம், ல்சியப 

ச்பாருளா்ாரத்தில் ஏற்கை்னல் உளள 
்லு்ா்ன ்பஙகைளிபம்ப, அநநியச் செலா்ணி 
மற்றும் உயர்்ர ல்மல்ாயபபின் முக்கிய 
உற்்பத்தியாளராகை, ஆமடத் ச்ாழில்துமை 
லமலும் அதிகைரிக்கை முடியும்" எ்ன லலாரன்ஸ் 
லமலும் கூறி்னார்.

ச்ாழில்துமையின் ்ஜ்ன்ரி 2022 
செயல்திைன், ஊழியர்கைளிமடலய ச்ாற்றுலநாய 
்பரவு்ம் நன்ைாகைக் குமைக்கை, சுகைா்ார 
அதிகைாரிகைளுடன் சநருக்கைமா்ன ஒத்துமழபபுடன், 
துமையால் பின்்பற்ைப்பட்ட கைடுமமயா்ன 
்பாதுகைாபபு நட்டிக்மகைகைளின் ச்ற்றிமயப 
பிரதி்பலிக்கிைது. லமலும், ல்சிய ்டுபபூசி 
செயற்்பாட்டுடன், இலஙமகையின் ஆமடத் 
துமையில் 65% ஊழியர்கைள இபல்பாது இரு 
்டுபபூசிகைள மற்றும் பூஸ்டர் ஆகிய இரணமடயும் 
ச்பற்றுளள்னர், அல் லநரத்தில் 95% ஊழியர்கைள 
குமைந்து இரணடு ்டுபபூசிகைமளயும் 
ச்பற்றுளள்னர். Omicron ச்ாற்று இலஙமகைக்கு 
்ரு்்ற்கு முன்்னலர, ஆமட ஏற்றுமதியாளர்கைள 
கூடு்லா்ன ்பாதுகைாபபு நட்டிக்மகைகைமள 
முன்ச்னடுத்்்னர்.

சாத்ன ப்ைத்துள்ள 
ஆ்ை ஏற்றுமதி

அழகுக்கைமல ொ்்னஙகைமள உற்்பத்திசெயது 
விற்்பம்ன செய்தில் ெர்்ல்ெ அஙகீகைாரத்ம் 
ச்ன்ை இலஙமகை நாமமாகை விளஙகும் 
பிரிட்டிஷ் சகைாஸ்சமட்டிக்ஸ் ்னியார் 
நிறு்்னம், மகைத்ச்ாழில் அபிவிருத்தி 
ெம்பயி்னால் (IDB) ஏற்்பாடு செயயப்பட்ட 
சிைந் மகைத்ச்ாழில்கைளுக்கைா்ன விருது ்ழஙகும் 
விழாவில் அழகுகைமலத் துமை மற்றும் அதுொர்ந் 
உற்்பத்திப பிரிவின் ்ஙகைப்ப்க்கை விரும் 
ச்ன்றுளளது.

லமற்்படி விருது ்ழஙகும் விழா அணமமயில் 
்ஜ்னாதி்பதி லகைாட்டா்பய ரா்ஜ்பக்ஷ மற்றும் 
மகைத்ச்ாழில் அமமச்ெர் விமல் வீர்ன்ெ 
ஆகிலயாரின் ்மலமமயில் ல்ாட்டர்ஸ் எட்ஜ 
லஹாட்டலில் ச்குவிமரிமெயாகை நமடச்பற்ைது.

இது குறித்து கைருத்து ச்ரிவித்் நிறு்்னத்தின் 
்மலமம நிமைல்ற்று அதிகைாரி திருமதி 
நிலராஷா ்ஜாசகைாட ஆராச்சி நாம் எபச்பாழுதும் 

உயர் ்ரத்திலா்ன ச்பாருட்கைமள உற்்பத்தி 
செய்ல்ாடு அ்ற்மை ்ாடிக்மகையாளர்கைளுக்கு 
இலகுவில் சகைாணடு லெர்ப்ப்ற்கைா்ன சிைந் 
ெநம்ப்படுத்்ல் ல்மலத் திட்டசமான்மையும் 
நமடமுமைப்படுத்துகின்லைாம். இந் ச்ற்றி 
்ருைத்தில் எமது ச்பறுமதிமிக்கை ் ாடிக்மகையாளர் 
ச்பருமக்கைளுக்கும் ஊழியர்கைளுக்கும் 
நாசடஙகிலுமுளள எமது விற்்பம்ன 
முகை்ர்கைளுக்கும் நன்றிமய ச்ரிவித்துக் 
சகைாளகின்லைன் என்ைார்.

இ்ர் Career & Professional Woman Awards 
2019 விருது விழாவில் சிைந் 50 ச்பணகைளில் 
ஒரு்ராகைவும் ச்ரிவு செயயப்பட்ட்ர் என்்பது 
குறிபபிடத்்க்கைது. 1993ஆம் ஆணடில் மிகைச் 
சிறியளவில் ச்ாடஙகைப்பட்ட பிரிட்டிஷ் 
சகைாஸ்சமட்டிக்ஸ் நிறு்்னம் ்ற்ச்பாழுது 
சுமார் 300 ஊழியர்கைள ்பணியாற்றுகின்ை 
ச்பரும் நிறு்்னமாகை ்ளர்ச்சியமடநதுளளது. 

DSI Tyres நிறு்்னம், SLIM Brand Excellence 
2021 விருது விழாவில் மகைத்ச்ாழில் மற்றும் 
இ்ர ்பலதுமைகைமளச் ொர்ந் முன்்னணி 
நிறு்்னஙகைளுடன் ல்பாட்டியிட்டு Local Brand of 
The Year ச்ளளிப்ப்க்கை விரும்யும் Product 
Brand of The Year ச்ஙகைலப ்ப்க்கைவிரும்யும் 
SLIM DIGIs 2021 விருது விழாவில் Best SEO/
SEMCampaign ச்ளளிப்ப்க்கை விரும்யும் 
Best digital marketing campaignin Auto motive/
Industrial Manufacturing ச்ஙகைலப ்ப்க்கை 
விரும்யும் ச்ன்று ்ரலாற்றுச் ொ்ம்ன 
்பமடத்துளளது.

SLIM Brand Excellence மற்றும் SLIM 
DIGIs விருது விழாக்கைள இலஙமகையில் 
நடாத்்ப்படுகின்ை அதீ் ்ரல்ற்ம்பயும் 
ல்பாட்டித்்ன்மமயும் சகைாணட ்ர்த்்கைநாம 
விருது விழாக்கைளாகை கைரு்ப்படுகின்ைது.

சகைாழும்பு சமா்னார்ச் இம்பீரியல் லஹாட்டலில் 
அணமமயில் நமடச்பற்ை லகைாலாகைல 
விருது விழாவில் DSI Tyres நிறு்்னத்தின் 

முகைாமமத்து்ப ்பணிப்பாளர் கைாவிந் ரா்ஜ்பக்ெ 
விருதுகைமள ச்பற்றுக்சகைாணடார்.

DSI Tyres ்ாடிக்மகையாளர்கைளின் 
ல்ம்கைமள ெரியாகை புரிநதுக் சகைாணடு 
நவீ்ன ச்ாழில்நுட்்பத்தின் துமையுடன் 
ச்ாடர்ச்சியா்ன ஆராயச்சி மற்றும் 
அபிவிருத்திச் செயற்்பாடுகைள ஊடாகை சுூழல் 
லநயமிக்கை முமையில் ்மது ்ர்த்்கை நாமத்ம் 
ஊக்குவிக்கும் முன்்னணி டயர் உற்்பத்தி 
நிறு்்னமாகை விளஙகு்ல் அ்ன் ச்ாடர் 
ச்ற்றிக்கு கைாரைமாகும்.

“DSI Tyres நிறு்்னம் ்ர்த்்கைநாமத்தின் 
்ரம் ச்ாடர்்பாகைவும் டிஜிட்டல் மயம் 
ச்ாடர்்பாகைவும் தீவிர கை்்னம் செலுத்துசமாரு 
நிறு்்னமாகும். நவீ்ன ச்ாழில்நுட்்பம் 
மற்றும் நவீ்ன ெநம்ப்படுத்்ல் எணைக் 
கைருவிற்கைமமய செயற்்படு்தும் ல்சிய 
மற்றும் ெர்்ல்ெ ெநம்கைமள ச்ல்்்ற்கு 
ஏது்ாகை அமமநதுளளது எ்ன முகைாமமத்து்ப 
்பணிப்பாளர் கைாவிந் ரா்ஜ்பக்ெ ச்ரிவித்்ார். 

சிைநத ்கைத்்தாழிலுக்கைான தஙகைப் 
பதக்கைத்்த ்்ன்ை  பிரிட்டிஷ் 
்கைாஸ்மட்டிக்ஸ நிறு்னம்

SLIM விருது விழாவில் விருதுகை்்ள 
அளளிக்குவித்த ‘DSI Tyres’

மட்டக்கைளபபிலுளள Brandix ஆமட உற்்பத்தித் 
ச்ாழிற்ொமல ்பற்றிய குறும்்படம் ஒன்மை 
BBC StoryWorks சகைாமர்ஷல் புசராடக்ஷன்ஸ் 
முன்ச்னடுத்திருந்து. ‘Enriching the fabric of 
community’ எனும் ்மலபபில் அமமந் இந் 
குறும்்படம், World Green Building Council இன் 
‘Building a Better Future’ ச்ாடரின் ஒரு அஙகைமாகை 

அமமநதுளளது. இது மக்கைளின் ்ாழ்க்மகை ்ரத்தில் 
கைட்டடஙகைள சகைாணடிருக்கும் ்ாக்கைஙகைமள 
விளக்கு்்ாகைவும், கைாலநிமல மாற்ைத்தில் சூழலுக்கு 
நட்்பா்ன கைட்டட நகைர்வுகைள ஆற்றும் ்பஙகைளிபபுகைள 
ச்ாடர்பிலும் விளக்கைமளிப்ப்ாகை அமமநதுளளது.

2019 ஆம் ஆணடில் உலகின் மு்லா்து 
Net Zero Carbon ொன்ைளிக்கைப்பட்ட ஆமட 

உற்்பத்தி ்ெதி எனும் நிமலமய 
Brandix Essentials மட்டக்கைளபபு 
எயதியிருந்து. ச்ாழிற்ொமலயி்னால் 
சூழலில் மாெமடந் ்ாயுக்கைளின் 
ச்ளிலயற்ைத்ம்க் குமைத்து அ்னூடாகை 
ஏற்்படக்கூடிய எதிர்மமையா்ன ்ாக்கைத்ம் 
குமைத்துக் சகைாள்தில் ச்பருமளவு 
்பஙகைளிபம்ப ஆற்றியிருந்துடன், 
கைாலநிமல மாற்ைத்துக்கு ெ்ால் விடுப்பது 
என்்பதிலும் முக்கிய ்பஙகைாற்றியிருந்து. 
U.S. Green Building Council (USGBC) 

இன் Leadership in Energy and Environmental Design 
(LEED) சூழலுக்கு நட்்பா்ன கைட்டட ்ரப்படுத்்ல் 
கைட்டமமபபில் இந் ச்ாழிற்ொமல பிளாட்டி்னம் 
்ரப்படுத்்மலப ச்பற்றுளளமமயும் விலெட 
அம்ெமாகும்.

சூழமல ்பாதுகைாக்கை ல்ணடிய ல்ம் மட்டுமன்றி, 
ஆமடத் ச்ாழிற்ொமலத் துமையில் உணமமயில் 
மாற்ைத்ம் ஏற்்படுத்்க்கூடிய சூழல் நிமலல்பைாணமம 
என்்பதிலும் Brandix கை்்னம் செலுத்துகின்ைது. 
ஊழியர்கைள மற்றும் ெமூகைத்ம்ச் லெர்ந் இ்ர 
அஙகைத்்்ர்கைளுக்கு ஆலராக்கியமா்ன ்ாழ்க்மகைமய 
முன்ச்னடுப்ப்ற்கு ்பஙகைளிபபு ்ழஙகும் ்மகையில், 
தூய குடிநீர் ்ெதிமய ஏற்்படுத்திக் சகைாடுக்கும் ்பல 
‘Care for Our Own’ திட்டஙகைமளயும் நிறு்்னம் 
முன்ச்னடுத்திருந்து. ்ற்ல்பாது சுமார் 4500 க்கும் 
அதிகைமா்ன குடும்்பஙகைளுடன், ்பாடொமலகைள மற்றும் 
ம்த்தியொமலகைளும் இந் தூய குடிநீர் விநிலயாகைத் 
திட்டத்தினூடாகை அனுகூலம் ச்பறுகின்ை்ன.  

Brandix  பற்றிய குறுமபடம தயாரிப்பு

இலஙமகையின் முன்்னணி Industrial 4.0 மாற்ைத்ம் 
நமடமுமைப்படுத்துகின்ை மற்றும் ச்ாழில்துமை ்ன்னியக்கை 
(Industrial Automation) தீர்வுகைளின் ்ழஙகுநருமா்ன UTECH 
Technologies (Pvt) Ltd. ஆ்னது, National Best Quality 
Software Awards (NBQSA) 2021 (சிைந் ல்சிய ்ரம் ்ாயந் 
சமன்ச்பாருள விருதுகைள) விழாவில், ்ஙகைளது புதுமமயா்ன 
்ன்ச்பாருள மற்றும் சமன்ச்பாருளுக்கைாகை 2 ்ஙகை விருதுகைமள 
ச்ன்றுளளது.

இந் ல்சிய ICT விருதுகைமள ச்ன்ை்ன் மூலம், UTECH 
ஆ்னது, ஆசியா ்பசுபிக் ICT ெஙகை விருதுகைள 2020/21 
இல் இலஙமகைமயப பிரதிநிதித்து்ப்படுத்தும் அரிய 
்ாயபம்பயும் ச்பற்றுளளது. அத்துடன் 'Internet of Things' 
ஆணடின் ச்ாழில்நுட்்பத்திற்கைா்ன ஒட்டுசமாத்் ்ஙகை 

விரும் ச்ன்றுளள்ன் மூலம் இலஙமகைக்கு ச்பருமமமய 
சகைாணடு ்ந்தில் நிறு்்னம் ச்பருமம சகைாளகிைது. 
ச்ாழில்நுட்்பத்தில் முன்ல்னாடியா்ன சீ்னா, அவுஸ்திலரலியா, 
சிஙகைபபூர் உளளிட்ட ்பல்ல்று ஆசிய ்பசிபிக் நாடுகைளுடன் 
ல்பாட்டியிட்டு ்ருடத்திற்கைா்ன ச்ாழில்நுட்்ப விருதுகைமள 
அது ச்ன்றுளளது.

்ன்ச்பாருள மற்றும் சமன்ச்பாருள உளளிட்ட அம்னத்து 
IoT ொர்ந் ச்ாகுதிகைமளயும் ்டி்மமத்து, லமம்்படுத்தி, 
உற்்பத்தி செயயும் இலஙமகையில் உளள ஒலர ச்ாழில்நுட்்ப 
நிறு்்னமாகை UTECH திகைழ்கின்ைது. இது ்ாடிக்மகையாளர்கைள 
்ஙகைளுக்கு அ்சியமா்ன பிரத்திலயகை ல்ம்கைமளப பூர்த்தி 
செயயும் ்மகையில் ்னிப்பய்னாக்கைக்கூடிய ்பாதுகைாப்பாகை ஒரு 
மும்னயிலிருநது மறு மும்னக்கு இறுதித் தீர்ம் ் ழஙகுகிைது.

UTECH இன் கைாபபுரிமம ச்பற்ை ச்ாழில்நுட்்பமா்ன 
Blackbox உளளிட்ட ஏம்னய புத்்ாக்கைமா்ன ்யாரிபபுகைளா்ன 
Smartnode, Coollink மற்றும் Smart Energy Meter ஆகிய்ன 
்னிப்பய்னாக்கைக்கூடிய மற்றும் செலவு குமைந் telematic 
gateways (ச்ாமலதூர இயக்கைத்திற்கைா்ன ்பாம்கைள) ஆகும். 
அம் ்பரந் அளவிலா்ன ச்ாழில்துமை ்ன்னியக்கைம் 
மற்றும் பிர்ா்ன, துமை ச்ாழில்துமை இயநதிரஙகைளின் 
உற்்பத்தித்திைம்னக் கைணகைாணிக்கும்.

UTECH ்ழஙகும் தீர்வின் ்னித்து்மா்ன அம்ெம் 
யாச்னில், இயநதிர சென்ெர்கைள, இயநதிரக் கைட்டுப்படுத்திகைள 
அல்லது இயநதிரத்தின் PLCக்கைளில் லநரடியாகை ச்ாடு்்ன் 
மூலம் இயநதிரஙகைளில் ்மடயற்ை ஒருஙகிமைபம்ப 
ஏற்்படுத்து்்ாகும்.

 ASIA PACIFIC ICT விருதுகளில் UTECH – IoT பிரகாசிப்பு!

ல்ஜான் கீல்ஸ் லஹால்டிஙஸ் பிஎல்சி (ல்ஜலகைஎச்) 
ல்ஜான் கீல்ஸ் குழுமத்தின் அம்னத்து ச்பண 
ஊழியர்கைளுக்கும் 'ஃச்பம்ஸ் அ்ள' ொனிட்டரி 
நாபகின்கைமள இல்ெமாகை ்ழஙகு்்ற்கைா்ன 
ஒப்பந்த்தில் 2022 மார்ச் 9 ஆம் திகைதி லஹமாஸ் 
நுகைர்ல்ார் ்ர்மகைகைளுடன் மகைசயழுத்திட்டது. 
மா்விடாய ஆலராக்கியம் என்்பது மிகைவும் 
இழிவு்படுத்்ப்பட்ட ்மலப்பாகும், லமலும் 
மா்விடாய ஆலராக்கியம் குறித்் கைல்வியின் 
்பற்ைாக்குமை மற்றும் அத்தியா்சிய 
சுகைா்ாரத்திற்கைா்ன ்மரயறுக்கைப்பட்ட அணுகைல் 
ஆகியம் ்னிந்பர்கைளின் உடல் மற்றும் ம்ன 
நலனில் மட்டுமல்ல, ச்பண ்பணியாளர்கைளின் 
உற்்பத்தித்திைனிலும் எதிர்மமையா்ன 
்ாக்கைத்ம் ஏற்்படுத்்க்கூடும். குழுவின் 

்பன்முகைத்்ன்மம, ெம்பஙகு மற்றும் உளளடக்கைம் 
(டிஈஐ) முன்முயற்சிகைளுக்கு ஏற்்ப, '்ன் 
ல்ஜலகைஎச்' என்ை ்ர்மகையின் கீழ் இந் ்ெதி 
ச்ாடஙகைப்பட்டுளளது. இந் கூட்டாணமம, 
மா்விடாய ச்ாடர்்பா்ன உடல்நல அ்பாயஙகைள 
மற்றும் ்ப்ட்டஙகைமள குமைக்கும் லநாக்கைத்துடன் 
லஹமாஸ் மூலம் மா்விடாய ஆலராக்கியம் குறித்் 
ச்ாடர்ச்சியா்ன விழிபபுைர்வு அமர்வுகைமள 
்ழஙகுகிைது.

ல்ஜான் கீல்ஸ் குழுமத்தின் ்மல்ர் கிருஷான் 
்பாலலநதிரா கூறுமகையில், 'எஙகைள ்ன் ல்ஜலகைஎச் 
முயற்சியின் ஒரு ்பகுதியாகை, இந் ென்நாப 
நிகைழ்ச்சியா்னது, மா்விடாய ஆலராக்கியத்ம் 
முன்னுரிமமப்படுத்து்துடன் மா்விடாய 
ெம்்பந்மா்ன இழிவு்படுத்்மல அகைற்று்ம் 

ஆ்ரிப்பல்ாடு மட்டுமல்லாமல், இது அம்னத்து 
ச்பணகைளுக்கும் அடிப்பமடத் ல்ம் என்்பம் 
அஙகீகைரிப்பம் லநாக்கைமாகைக் சகைாணடுளளது. 
ென்நாப திட்டத்தின் மு்ல் கைட்டம் எஙகைள 
்பணியாளர்கைள உட்்பட, அம்னத்து ச்பண 
ஊழியர்கைளுக்கும் ொனிட்டரி நாபகின்கைமள 
இல்ெமாகை ்ழஙகும் அல் ல்மளயில், 
இரணடா்து கைட்டத்தில் ்ஙகைள குடும்்பத்தில் 
ஒரு ச்பண உறுபபி்னருக்கு ்ஙகைள ஒதுக்கீட்மட 
்ழஙகை விரும்பும் அம்னத்து ஊழியர்கைளுக்கும் 
இந் ்ெதிமய விரிவு்படுத்துகிைது. இ்ன் மூலம் 
லமலும் விழிபபுைர்ம் அதிகைரித்து, ல்ஜான் 
கீல்ஸ் குடும்்பத்தி்னமர ொர்ந்்ர்கைளுக்கும் 
ஆ்ர்ளிக்கிைது.

இநநிகைழ்வில் லஹமாஸ் நுகைர்ல்ார் 
்ர்மகைகைளின் முகைாமமத்து்ப ்பணிப்பாளர் 
சிரியான் டி சில்்ா வி்ஜயரத்்ன கைருத்துத் 
ச்ரிவிக்மகையில், 'ஒரு ்ருடத்திற்கு முன்்னர் 
ஃச்பம்ஸ் அ்ள ஊடாகை லஹமாஸ் நுகைர்ல்ார் 
இலஙமகையில் மு்ன்முமையாகை ்பல-்பஙகு்ாரர் 
முயற்சிமய ஆரம்பித்்துடன், இலஙமகை 
முழு்தும் உளள ச்பணகைளுக்கு மா்விடாய 
குறித்து ்பயிற்றுவிப்ப்ற்கும் ்பயிற்சியளிப்ப்ற்கும் 
உடல்நலம் மற்றும் சுகைா்ாரம் மற்றும் மலிவு 
விமலயில் ொனிட்டரி நாபகிம்னப ச்பறு்்ற்கைா்ன 
அணுகைமல ்ழஙகு்்ற்கும் முன்்ந்து. இந் 
திட்டம் ஏற்கை்னல் ஆயிரக்கைைக்கைா்ன்ர்கைமள 
ச்ாட்டுளளது 

ஜ�ான் கீல்ஸ அறிமுகைப்படுத்தும் 'சன்்ாப் திட்ைம்' 

சகைாழும்பு நகைரின் மமயத்தில் நவீ்ன ்ெதிகைமளக் 
சகைாணட, நாட்டிலுளள முன்்னணி உயர் கைல்வி 
நிமலயஙகைளில் ஒன்ைா்ன Saegis கைம்்பஸ், டிஜிட்டல் 
புத்்ாக்கை ச்பாறியியல் முன்ல்னாடியா்ன Virtusa 
பிமர்ட் லிமிசடட் உடன் அணமமயில் புரிநதுைர்வு 
உடன்்படிக்மகைசயான்றில் மகைச்ொத்திட்டிருந்து. 
அ்னூடாகை, ்பட்ட்ாரிகைளுக்கு எதிர்கைாலத்தில் ்பரந்ளவு 
ச்ாழில் ்ாயபபுகைமள ஏற்்படுத்திக் சகைாடுக்கை 
நட்டிக்மகைகைமள லமற்சகைாணடுளளது.

இலஙமகையின் ்கை்ல் ச்ாடர்்பாடல் ச்ாழில்நுட்்பம் 
என்்பது ச்பருமளவு ்ளர்ச்சிமயப ்பதிவு செய் 
்ணைமுளளதுடன், இந் ஆணடின் இறுதியின் துமையின் 
்ருமா்னம் 1.8 பில்லியன் அசமரிக்கை சடாலர்கைமள 
எயதும் எ்ன JLL ஸ்ரீ லஙகைா மற்றும் ICTA ஆகிய்ன 
எதிர்வுகூரியுளள்ன. 2024 ஆம் ஆணடளவில் இந்ப 
ச்பறுமதி 3 பில்லியன் அசமரிக்கை சடலர்கைளாகை அதிகைரிக்கும் 
எ்னவும் எதிர்்பார்ப்ப்ாகை ச்ரிவித்துளள்ன. 2021 ஆம் 
ஆணடின் இரணடாம் கைாலாணடில் இந்த் துமை 7 ெ்வீ் 

்ளர்ச்சிமயப ்பதிவு செயதிருந்துடன், 150,000 க்கும் 
அதிகைமா்ன ஊழியர்கைமளக் சகைாணடிருந்்ாகை இலஙமகை 
IT-BPM ச்ாழிற்துமை அறிக்மகை ச்ரிவித்துளளது.

அதிகைரித்துச் செல்லும் இன்மைய ச்ாழில்நுட்்ப 
உலகில் ச்ாழில் ்ாயபபுகைமள ஏற்்படுத்திக் 
சகைாள்்ற்கு ்பட்ட்ாரிகைளுக்கு உ்வும் ்மகையில் 
Saegis கைம்்பஸ் அமமநதிருப்பதுடன், திைன்கைளில் 
கைாைப்படும் இமடச்ளிமய நி்ர்த்தி செயது சகைாளள 
உ்வு்துடன், ஒன்றிமைநது துமைமய லமம்்படுத்தும் 
்பணிகைமள முன்ச்னடுத்து, உலகைளாவிய ரீதியில் ்கை்ல் 
ச்ாழில்நுட்்பத் துமைக்கு அதிகைளவில் நாடும் ்பகுதியாகை 
திகைழச் செயயும் முயற்சிகைமள லமற்சகைாளகின்ைது. Saegis 
கைம்்பஸ் உ்ப ல்ந்ர் ல்பராசிரியர் நாலகை ்ஜயசகைாடி, Virtusa 
சிலரஷ்ட ்பணிப்பாளர் ெம்்பத் திரிமாவி்ா்ன இமடலய 
இந் புரிநதுைர்வு உடன்்படிக்மகை மகைச்ொத்திடப்பட்டது.

BSc (Hons) in Computer Science, BSc (Hons) in 
Software Engineering, BSc (Hons) in Information 
Technology மற்றும் Bachelor of Information Technology 

ல்பான்ை கைற்மகைகைமள Saegis கைம்்பஸ் ்ழஙகுகின்ைது. 
இ்ற்மை கைல்வி அமமச்சு அனுமதியளித்துளளதுடன், 
்பல்கைமலக்கைழகைஙகைள மானியஙகைள ஆமைக்குழுவின் 
அஙகீகைாரத்ம்யும் ச்பற்றுளள்ன. 

்தாழில் ்ாயப்்ப அதிகைரிப்பதற்கு Virtusa உைன்  Saegis 
கைம்பஸ புரிநதுணர்வு உைன்படிக்்கை
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ரமரப்பாற்று படத்தின் வெற்றிக்கு பிறகு 
சுதா வ�ாங�ரா இயக்�த்தில் சூர்யா நடிக்� 
இருபபதா�  இமையமமபபாளர் ஜி.வி.பிர�ாஷ் 
வதரிவித்துளளார்.                             

சூர்யா - சுதா வ�ாங�ரா  சூர்யா நடித்த வெய்பீம்  படத்-
தின் வெற்றிமய வதாடர்ந்து தற்்பாது வெளிெரவி-
ருக்கும் படம் எதற்கும்  துணிந்தென். பாண்டிராஜ் 
இயக்கிருக்கும் இபபடம் ெரும் 10-ஆம் தி�தி  திமரய-
ரஙகு�ளில் வெளியா� இருக்கிறது. அதன் பின் பாலா 
மற்றும் வெற்றிமாறன்  ஆகி்யாரின் படங�ளில் நடிக்�-
வுளளார். இதமை வதாடர்ந்து மீண்டும் சுதா வ�ாங�ரா-
வுடன் சூர்யா இமையவுளளதா� இமையமமபபாளர் 
ஜி.வி பிர�ாஷ்  வதரிவித்துளளார்.

ஏபரல்  1ஆம் தி�தி வெளியா�விருக்கும் 'வைல்ஃபீ' 
படத்தில் வ�ளதம் ்மைன் மற்றும்  ஜி.வி பிர�ாஷ் இரு-
ெரும் இமைந்து நடித்துளளைர். 

இபபடம் குறித்து ைமூ�  ெமலத்தள பக்�த்தில் ரசி-
�ர்�ளுடன் ஜி.வி பிர�ாஷ் �லந்துமரயாடிைார். 

அப்பாது  ரசி�ர் ஒருெர் சூர்யா-சுதா 
வ�ாங�ரா இருெரின் அடுத்த 

படம் குறித்து ் �ளவி  எழுபபிைார். 
இதற்கு பதிலளித்த ஜி.வி பிர�ாஷ், 
"�ண்டிபபா� இருெரும்  இமை-
கிறார்�ள, இந்தாண்டின் இறுதியில் 
இபபடத்திற்�ாை அறிவிபபு ெரலாம்,  
அதற்�ாை ்ெமல�ள நடந்து ெருகி-
றது" எைத் வதரிவித்துளளார். இது 
சூர்யா  ரசி�ர்�ளின் மத்தியில் 
மெரலா� பரவிெருகி-
றது.

ன்னிந்தியாவின் லேடி சூப்பர் 
ஸ்ார் என்்ற ்பட்த்து்ன்  
முன்்னணி நடிகையாை வேம் 

வரு்பவர் நடிகை நயன்்ாரா. 
இவர் ்றல்பாது ்மிழ், ஹிந்தி  உள்ளிட் ்பே 

ம�ாழிைளில் ்படு பிஸியாை நடித்து வருகி்றார். 
இவரின் நடிபபில் அடுத்்டுத்து திகரப்ப்ஙைள் 

மவளியாை இருக்கி்றது.
ல�லும் பிர்பே நடிகைைளில் அதிை ்பட்ச�ாை ்சம்-

்பளம் வாஙகும் நடிகையாை இவர்  இருக்கி்றார். ஹீலரா-
வுக்கு இகையாை ்சம்்பளம் வாஙகும் இவகரப ்பார்த்து �ற்ற  நடிகைைள் 
அக்னவரும் ம்பா்றாக�்படடு வருகின்்ற்னர். இந்நிகேயில் இவர் ்ன்னு -

க்ய  ்சம்்பளத்க் இன்னும் அதிை�ாை உயர்த்தி இருக்கி்றார்.
இயக்கு்னர் ரவிச்சந்திரன் அடுத்து நயன்்ாராகவ கவக்ை ஒரு திகரப்ப-

்த்க்  இயக்ை இருக்கி்றார். அந்்ப்ப்ம் ம்பணைகள க�யப்படுத்தி எடுக்-
ைப்படும் ஒரு  ்சமூை ைருத்து திகரப்ப்�ாகும். இந்் �ாதிரி ைக்ைளில் 
நடிப்பதில் நயன்்ாரா  தி்றக�யா்னவர்.

ஏறை்னலவ அவர் இதுல்பான்று ைக்யின் நாயகியாை ்பே திகரப்ப-
்ஙைளில் நடித்து  ்பாராடடுக்ைகள ம்பறறிருக்கி்றார். அ்்னால் இந்் 
்ப்த்திறகும் அவர்  நடிப்ப்றகு ்சம்�்ம் ம்ரிவித்திருக்கி்றார். ஆ்னால் 
இந்் ்ப்த்தில்  நடிப்ப்றகு அவர் அதிை்பட்ச ்சம்்பள�ாை 10 லைாடி 
லைடடு இருக்கி்றார்.

ரவிச்சந்திரன் இயக்கு்னர் அடலிக்கு மிைவும் மநருக்ை�ா்னவர். 
அந்் வகையில்  நயன்்ாராவுக்கும் இவர் ்பழக்ைம் ்ான். அந்் 
நடபின் அடிப்பக்யில் ்ான் இவர் நயன்்ாராகவ கவத்து 
்ப்த்க் இயக்ை திட்மிடடு இருக்கி்றார். ஆ்னால் இவர்  ஒலரய-
டியாை ்ன்னுக்ய ்சம்்பளத்க் அதிைப்படுத்தி இருப்பது  அவ -
ருக்கு ்சறறு அதிர்சசிகய மைாடுத்திருக்கி்றது.      

ஏறை்னலவ நயன்்ாரா லைாலிவுட, ்பாலிவுட என்று கைவ்சம் 
ஏராள�ா்ன திகரப்ப்ஙைகள கவத்துக்மைாணடு அதிை ோ்பம் 
்பார்த்து வருகி்றார். இது்விர  ்யாரிபபிலும் ஈடு்படடு வருகி்றார். 
இந்நிகேயில் இவவளவு ைாசு வாஙகி அவர்  என்்ன ம்சயவார் 
என்று ரசிைர்ைள் அவகர ைோயத்து வருகின்்ற்னர்.

வலிமம படத்திற்கு பிறகு அஜித் 
நடிக்�விருக்கும் அடுத்த 
படத்தின் தமலபபு மெரலாகி 

ெருகிறது.                       
 அஜித் நடித்த ’ெலிமம’  படத்திற்கு 

ரசி�ர்�ள பலத்த ெர்ெற்மபக் 
வ�ாடுத்திருந்தாலும் சிலர் 

�டுமமயா�  விமர்ை-
ைத்மத மெத்திருந்தார்-
�ள. படத்தின் நீளம் அதி�மா� 
இருக்கிறவதன்று  �ருத்து முன் 

மெக்�பபடடது. இதைால் 
படம் வெளியாை இரண்டாம் 

நா்ள இருபது  நிமிடங�ள குமறக்�பபடடது. நல்ல ெசூல் வைய்-
திருந்த்பாதும் படத்மதப பற்றி  எதிர்மமறயாை �ருத்து ஏன் ெரு-
கிறது என்று அஜித் �ண்�ாணிக்� ஆரம்பித்தார்.  அதன் குமற�ள 
எடுத்து மெக்�பபடடது. 

இந்நிமலயில்  தைது அடுத்த படத்மத ்பானி �பூர் 
நிறுெைத்திற்்� நடிக்� இருக்கிறார். அந்தப  படத்மத 

வி்ைாத் இயக்குகிறார். இதற்�ாை பணி�ள 
்ெ�மா� நடந்து ெருகிறது.  ஆந்திராவில் இருக்-
கும் ரா்மாஜிராவ் பிலிம் சிடடியில் வைன்மை 
அண்ைாைாமல ்பால்  பிரமாண்ட வைட 

்பாடபபடடிருக்கிறது. இந்தப படத்தில் 
�தாநாய�ைா�வும்  வில்லைா�வும் அஜித் 

இரடமட ்ெடத்தில் நடிக்� இருக்கி-
றார். படத்திற்குப  பாரதியாரின் �வி-
மத�ளிலிருந்து 'ெல்லமம' என்ற 

வைால்மல  ்தர்ந்வதடுத்திருக்-
கிறார்�ள. இந்த ஆண்்ட 

’ெல்லமம’ படம் வெளி-
யாகும் என்று  அஜித் 
தரபபில் கூறபபடு-
கிறது.

அஜித்தின் நடிபபில் மவளிவந்் வலிக� திகரப்ப்ம் 
்றல்பாது  திகரயரஙகுைளில் மவறறிைர�ாை ஓடிக்-
மைாணடிருக்கி்றது. இக்யடுத்து மீணடும்  வலிக� ்ப் 

கூட்ணி அடுத்் ்ப்த்தில் இகைகி்றார்ைள். இந்் ்ப்த்தின் பூகை 
ஆரம்்ப�ாை இருக்கி்றது.      

ல்பானி ைபூர் ்யாரிபபில் வில்னாத் இயக்கும் இந்் திகரப்ப்த்-
தில்  அஜித்திறகு லைாடியாை யார் நடிப்பார்ைள் என்்ற எதிர்்பார்பபு 
அக்னவருக்கும்  இருந்்து. அஜித்தின் ை்ந்் சிே ்ப்ஙைளில் 
்பாலிவுட நடிகைைள் அவருக்கு  லைாடியாை நடித்து வந்்்னர். 

அ்்னால் இந்் திகரப்ப்த்திலும் ்பாலிவுட ஹீலராயின்  ் ான் 
நடிப்பார் என்்ற ஒரு ல்பசசு இருந்்து.

ல�லும் அஜித்து்ன் ைணடுமைாணல்ன் ைணடுமைாண-
ல்ன் திகரப்ப்த்தில் நடித்்  நடிகை ் பு மீணடும் இந்் 
்ப்த்தின் மூேம் இகைகி்றார் என்்ற ஒரு ்ைவலும்  
மவளிவந்்து. இந்நிகேயில் ்றல்பாது அஜித்துக்கு 
லைாடியாை நடிகை அதிதி ராவ  நடிக்ை இருப்ப்ாை 
ம்சயதிைள் கிக்த்துள்ளது.

்சமீ்பைாே�ாை அஜித்தின் ்ப்ஙைகள ல்பானிை-
பூர் ் யாரிப்ப்ால் இந்தி நடிகைைகள  ் ான் அவர் 
ஹீலராயி்னாை நடிக்ை கவக்ை ஆர்வம் ைாடடி 
வருகி்றார். அந்் வரிக்சயில்  இந்் திகரப்ப்த்-
திலும் அதிதி ராவ உட்ப் �றம்றாரு ்பாலிவுட 
ஹீலராயினும்  இருக்கி்றார்.

ஆ்னால் இன்னும் அந்் ்பாலிவுட நடிகை யார் 
என்று முடிவாைவில்கே அலநை�ாை  நடிகை ் பு 
அந்் லைரக்்ரில் நடிக்ைோம் என்று எதிர்்பார்க்-
ைப்படுகி்றது. இது  ்விர நடிைர் பிரைாஷராஜ் 
உட்ப் சிே முக்கிய நட்சத்திரஙைளும் இந்் 
்ப்த்தில்  இகைய இருக்கின்்ற்னர்.  ல�லும் 
இந்்ப்ப்த்தில் அஜித் �ஙைாத்்ா திகரப்ப-
்த்தில் வந்்து ல்பாே ஒரு  மநைடடிவ 
லராலில் நடிக்ை இருப்ப்ாை வில்னாத் 
ஏறை்னலவ குறிபபிடடிருந்்ார்.  இந்-
நிகேயில் இந்்ப ்ப்த்தில் இரணடு 
்பாலிவுட ஹீலராயின்ைளும் இருப்ப-
்ால்  ்ப்த்தின் மீ்ா்ன எதிர்்பார்பபு 
அதிைரித்துள்ளது

நடிைர் சிவைார்த்திலையக்ன 
அரபிக்  குத்து ்பா்லுக்-
ைாை விைய ்பாராடடிய்ாை 

்சமீ்பத்திய நிைழ்சசியில்  ்பகிர்ந்துள்-
ளார்.                          
சிவைார்த்திலையன் விைய நடிபபில் 

மநல்்சன்  இயக்கியுள்ள திகரப்ப-
்ம் பீஸட. இப்ப்த்தில் விையயு்ன் 
இகைந்து  ம்சல்வராைவன், பூைா 
மெக்ல், லயாகி ்பாபு, கிஙஸலி உள்-
ளிட் ்பேர் நடித்து  வருகின்்ற்னர். ்ப்த்-
தின் ்பணிைள் விறுவிறுப்பாை ந்ந்து 
வருகி்றது. பீஸட ்ப்ம்  ஏபரல் 14-ம் 
திைதி மவளியாைவுள்ளது. 
பீஸட  ்ப்த்தில் இ்ம்ம்பற்ற 

‘அரபிக்குத்து’  ்பா்ல் அக்னவ-
கரயும் ைவர்ந்து ்பே  ்சா்க்ன-
ைகள முறியடித்்து. வித்யா்ச-

�ா்ன வரிைள் இ்ம்ம்பற்ற இந்் 
்பா்கே நடிைர்  சிவைார்த்திலையன் 
எழுத்தியுள்ளார். இப்பா்லுக்கு திகர-
துக்றயி்னர், ரசிைர்ைள்  எ்ன ்பேரும் 
ந்்ன�ாடி ்பதிவிடடு வருகின்்ற்னர்.

இந்நிகேயில்  ்சமீ்பத்தில் ந்ந்் 
நிைழ்சசியில் ைேந்து மைாண் 
சிவைார்த்திலையன் இப்பா்ல்  
குறித்தும் விைய குறித்தும் சிே 

விஷயஙைகள ்பகிர்ந்துள்ளார். இப்பா்கே  லைடடு 
விைய ்சார் உஙைளி்ம் என்்ன ம்சான்்னார் என்்ற 
லைள்விக்கு, இந்் ்பா்கே  முன்ல்ப ்ப்�ாக்கி-
விட்ார்ைள். அ்்னால் விைய ்சார் இந்் ்பா்ல் 
குறித்து என்்ன  நிக்னத்்ார் என்று ம்ரியவில்கே, 
்சமீ்பத்தில் ்ான் இ்ன் புலரால�ா வீடிலயா ஷுட  
ம்சயல்ாம். அபல்பாது ்ான் விைய ்சார் ம்ாகேல்ப-
சியில் “சூப்பர் ்பா. எழுதிக்  மைாடுத்்திறகு மராம்்ப 
ல்ஙக்ஸ ்பா. அரபிக் எல்ோம் ்பயஙைர�ா எழுது-
றிலய”  என்று கூறி்னார்.

தமிழ் திமரயுலகின் முன்ைணி  
நடிம�யா� ெலம் ெரும் 
ஐஸெர்யா ரா்ெஷ் புதிய பட-

வமான்றில் நடிக்�  ஒபபந்தமாகியுள-
ளார்.                             

ஐஸெர்யா ரா்ெஷ் �ாக்�ா முடமட 
படத்தில்  தைது நடிபபுத் திறமம-
யின் மூலம் அமைெமரயும் ஈர்த்-
தெர் நடிம� ஐஸெர்யா  ரா்ெஷ். 
வதாடர்ந்து ெடவைன்மை, �ைா, நம்ம 
வீடடு பிளமள, தர்மதுமர, வைக்�  
சிெந்த ொைம், ொைம் வ�ாடடட-
டும், �ா/வப ரைசிங�ம் ்பான்ற 
படங�ளில்  வித்தியாைமாை �தாபாத்-
திரங�மள ஏற்று நடித்து முன்ைணி 
நடிம�யா� உயர்ந்தார்.

்�ாலிவுடடில்  பிசியாை நடிம�-
யா� ெலம்ெரும் இெர், துருெ நட-
ைத்திரம், டிமரெர் ெமுைா, தி  கி்ரட 
இந்தியன் கிச்ைன் ரீ்மக், ்மா�ன் 
தாஸ ்பான்ற படங�மள ம�ெைம்  
மெத்துளளார். 

இெர் தற்்பாது புதிய படவமான்-
றில் ஒபபந்தமாகியுளளார். இதமை  
லாக்�ப படத்மத இயக்கிய எஸ.
ஜி.ைார்லஸ இயக்�வுளளார். 

ஐஸெர்யா ரா்ெஷுடன்  
இமைந்து லடசுமி பிரியா, சுனில் 
வரடடி, �ருைா�ரன், மமம் ்�ாபி, 
தீபா  ஷங�ர், கிஙஸலி உளளிடட 
பலர் நடிக்கிறார்�ள. இபப-
டத்மத ஹியூபாக்ஸ  
ஸடுடி்யாஸ 
மற்றும் 

ஹம்சினி என்டர்மடன்வமன்ட என்ற 
பட நிறுெைங�ள இமைந்து  'புவரா-
டக்ஷன் நம்பர் 1' என்ற வபயரில் தயா-
ரிக்கின்றைர்.

இபபடத்தின்  படபபிடிபபு வைன்-
மையில் பூமெயுடன் துெஙகியுள-
ளது. 

படத்தில் பணியாற்றும்  பிற 
நடி�ர்�ள மற்றும் வதாழில்நுடப 
�மலஞர்�ள பற்றிய அதி�ாரபூர்ெ-
மா�  அறிவிபபு விமரவில் வெளி-
யாகும் என்று அறிவிக்�பபட-
டுளளது.

ஐஸ்வர்யா ரயாஜேஷ் 
நடிக்கும் புதி் படம் அஜித்தின் 

அடுத்த படம்

சம்பளத்தை 
அதிரடியாக 

உயர்ததிய 
நயனதைாரா.. 

தெ

மீண்டும் 
சுதா க�ாங�ரா 
இயக�த்தில் 
சூரயா     

சூ

அஜித்துக்கு ஜ�ோடியோகும் 
2 போலிவுட் ஹீஜ�ோயின்..

சிவகார்த்திககயனை 
பாராட்டிய விஜய்
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அழகிற்்ா் ஆயிரம் சிகிச்மசை்ள் மமற்்்ாள்்வமை விட சில மாைங்ள் 
்ைாடர்ந்து மீன் எண்ணெய் மாத்திமர எடுத்து ்வந்ைால் உங்ள் சைருமம் 
்�ாலிவு ்�றும். ்�ாது்வா் மீன்்மை உணெவில் அதி்மா் மசைர்த்து 
்்ாள்�்வர்்ளுக்கு மு்ம் ்�ாலி்வா்வும் மாசு மரு அற்றும் இருப�மை 
�ார்த்திருபபீர்்ள். ஆ்ம்வ மீன்்ளிடம் சைருமத்மை ்�ாலி்வா் ம்வத்திருக்-
கும் ைன்மம இருக்கிறது என்�மை உணெர்ந்திருபபீர்்ள். 

மீன் எண்ணெயில் இருக்கும் ஒமம்ா 3 உங்ள் இையத்மை �ாது்ாக்கி-
றது. ஜப�ான் மக்்ளுக்கு இைய ம�ாய்்ள் ்வராமல் இருப�ைற்்ான ் ாரணெம்-
அ்வர்்ள் உணெவில் மீன் அதி் அைவில் இருப�துைான் என ஆய்வு்ைால் 
்ணடறியப�ட்டுள்ைது. ஆ்ம்வ, தினம் ஒரு மீன் எண்ணெய் மாத்திமர  
உங்ள் ்வாழம்வ அதி்ரிக்கும்.

மீன் எண்ணெயில் இருக்கும் விட்டமின் டி சைத்துக்்ள் உங்ள் மன அழுத் -
ைங்மை ்ட்டுக்குள் ்்ாணடு ்வருகிறது. மூமையில் ்சைமராட்டனின் 
அைவு குமற்வா் இருப�ைாமலமய மன அழுத்ைங்ள் உரு்வாகின்றன. 
இைமன மீன் எண்ணெய் மாத்திமர சைரி ்சைய்கிறது. மீன் எண்ணெய் மாத்-
திமரயில் உள்ை ஒமம்ா 3 ்்ாழுபபு அமிலங்ள், விட்டமின் டி சைத்து 
மூமையில் ்சைரட்மடானின்  மஹாமமான்்ளின் உற்�த்திமய அதி்ரித்து 
மன அழுத்ைத்மை கு மறக்கிறது. �ரம்பு்ளில் உணடாகும் �ாதிபபு்மை 
ம�ாக்கி மனமை அமமதியாக்கி �ட�டபபு ைன்மமமய குமறப�ைா் ஆய்-
வு்ள் ்ைரிவிக்கின்றன.

குழந்மை்ளுக்கு எலும்பு்ள் சைம்�ந்ைமா் ஏற்�டும் ம�ாயான ரிக்்்ட்ஸ் 
ம�ாமய ம�ாக்் மருத்து்வர்்ள் மீன் எண்ணெய் மாத்திமரமய �ரிந்துமர 
்சைய்கின்றனர். மமலும் மருத்து்வர்்ள் �ரிந்துமரமயாடு குழந்மை்ளுக்கு 
மீன் எண்ணெய் மாத்திமர ்்ாடுத்து ்வந்ைால் மூமை ்வைர்ச்சி மமம்�டும். 
இதில் உள்ை �ன்மம ைரும் ்்ாழுபபு்ள் இரத்ைத்மை ைமடயின்றி உடல் 
முழுதும் ஓட ்சைய்கிறது. இைனால் மூமை மசைார்்வமடயாமல் ்ாக்கிறது. 
எபம�ாதும் சுறுசுறுபம� ைக்் ம்வக்கிறது.

்ண�ார்ம்வ குமற�ாடு உள்ை்வர்்ள் மீன் எண்ணெய் மாத்திமர உட் -
்்ாள்்வது மி் �ன்மம ைரும். ஊட்டச்சைத்து குமற�ாட்டின் ்ாரணெமா்ம்வ 
்ண�ார்ம்வ திறன் குமறகிறது.இதில் உள்ை ம்வட்டமின் ஏ ்ண்ளில் 
திசு ்வைர்ச்சிமய ்ட்டுப�டுத்தி ்ண�ார்ம்வமய �ாது்ாக்கிறது. �ரம்பு் -
ளின் அழுத்ைங்ைால் ஏற்�டும் ்ண அழுத்ை ம�ாமயயும் ்ைாடர்ந்து மீன் 
எண்ணெய் மாத்திமர சைாபபிடு்வைால் ம�ாக்கி விட முடியும்.

அல்சைர் எனப�டும் ்வயிறு அழற்சிமய சைரி ்சைய்ய மீன் எண்ணெய் மாத்-
திமர்ள் உைவுகின்றன. ஆரம்�த்தில் ்வயிறு எரிச்சைலுடன் ்ாணெப�டும் 
அல்சைர் ம�ாய் ம�ா் ம�ா் ்வாந்தி உணெம்வ உணணெ முடியாை 
நிமலமம ்வமர ்்ாணடு ்சைன்று விடு -
கிறது. ்ைாடர்ந்து மீன் எண்ணெய் 
மாத்திமர உட்்்ாணடால் உங்ள் 
்வயிற்றில் உள்ை �ாள் -
�ட்ட புண்மை ஆற்றி 
உங்ளுக்கு உணெவின் 

சும்வமய அறியும் ைன்மமமயயும் அதி்ரிக்-
கிறது.

இத்ைமன �ன்மம்ள் ்்ாணட மீன் 
எண்ணெய் மாத்திமர்மை மருத்து்வர் அனு-
மதியுடன் கூறப�ட்ட அைவு்ளில் எடுத்துக் 
்்ாள்ளுங்ள். 

இன்றைய த்ைமு்றையினர் பைர் 
இளம் வயதிலைலய ந்ைமுடி பிைச்சி-
்ன்ய சந்திக்கிறைார்்கள். இந்த ந்ைமு-
டி்ய ம்றைக்்க சிைர் க்கமிக்்கல் ்கைந்த 
்ை பயனபடுத்தினாலும், த்ைமுடி பிைச்சி-
்ன்கள் வரும் எனபதால் சிைர் தங்களின 
த்ைமுடிக்கு கெனனா்வ பயனபடுத்துகி-
றைார்்கள். ஆனால் பைருக்கு அ்த சரியான 
வழியில் பயனபடுத்த கதரிவதில்்ை. 
இதனால் த்ைக்கு கெனனா லபாட்டும், 
அ்த அைசிய பின பைைது த்ைமுடி 
லமலும் ந்ைத்து தான ்காணபபடுகினறைன. 
இதற்கு ்காைணம், கெனனா பயனபடுத்-
தும் லபாது நாம் கசய்யும் சிறு தவறு்கள் 
தான.

த்ைக்கு கெனனா லபாடும் லபாது, 
அதில் ஏதாவது ்கைந்தால் இனனும் 
நல்ை பைன கி்ைக்கும் எனறு பைர் 
நி்னபபதுண்டு. அதனால் சிை சம-
யங்களில் கெனனா்வ ஊறை 
்வக்கும் லபாது, அதில் சிைர் 

தயி்ை லசர்த்துக் க்காள்கிறைார்-
்கள். இபபடி தயி்ை லசர்ப-

பதால், அது எதிர்பார்க்-
கும் பை்னத் தைாது. 

ஏகனனில் கென-
னாவுைன தயி்ை 

ல ச ர் க் கு ம் 
ல ப ா து , 

அதில் 

உள்ள புலைாட்டீன்களுைன ஒரு பி்ணப்ப 
உருவாக்கி, அதன ்காைணமா்க முடிக்கு 
புலைாட்டீன கி்ைக்்காது. ஆ்கலவ இத்தவ்றை 
கசய்யாதீர்்கள்.

*கெனனா்வ நீரில் ்கைந்த பின அ்த 
லபாதுமான அளவு ஊறை ்வக்்க லவண்டும். 
அபபடி ஊறை ்வத்தால் தான அது த்ைமு-
டிக்கு நல்ை நிறைத்்தக் க்காடுக்கும். அவசை 
அவசைமா்க நீரில் ்கைந்து, த்ைக்கு பயன-
படுத்தினால், கெனனாவின நிறைம் முடியில் 
லசைாது. எனலவ கெனனா்வ நீரில் ்கைந்த 
பின சுமார் 10 முதல் 12 மணிலநைம் ஊறை 
்வத்து, பினனர் பயனபடுத்துங்கள்.

*கபரும்பாைான மக்்கள் கெனனா 
பயனபடுத்தவதற்கு முன த்ைமுடிக்கு 
எண்கணய் தைவிக் க்காள்வார்்கள். ஆனால் 
இபபடி எண்கணய் தைவுவதால், த்ைமுடி-
யில் ஒரு லைய்ை எண்கணய் உருவாக்கு-
கிறைது. இதன ்காைணமா்க கெனனாவின 
நிறைம் முடியில் ஒட்ைாமல் இருக்கும். ஆ்கலவ 
உங்கள் முடியின நிறைம் மாறை லவண்டு-
கமனறு நி்னத்தால், எண்கணய் தைவு-
வ்த நிறுத்துங்கள்.

*கெனனா்வ சாதாைண நீரில் பயன-
படுத்தினாலும் த்ைமுடியில் நிறைம் ஒட்டு-
வதில்்ை எனறு பைர் கூறுவதுண்டு. அப-
படிபபட்ைவர்்கள் சாதாைண நீருக்கு பதிைா்க 
லதயி்ைச் சாற்்றைப பயனபடுத்தைாம். 
அதுவும் டீ தூ்ள நீரில் லபாட்டு க்காதிக்்க 

்வத்து இறைக்கி குளிை ்வத்து, வடி்கட்டி 
அந்நீைால் கெனனா்வ லபஸ்ட் 

கசய்து ஊறை ்வக்்க 
லவண்டும்.

் ்வ கு தூ ர த் து க் கு 
்சைல்ல மமடு �ள்-

ைங்மைக் ்டக்் 
மி்வும் சுல�மா் 

�மக்கு மைாள் 
்்ாடுத்ை மசைக்கிள் 

ைான் இன்று �ம் உடல் 
ஆ ம ர ா க் கி ய த் ம ை யு ம் 

்ாக்கும் உற்ற �ண�னா் 
ம்்்ாடுக்கிறது என்�மை 

�ல்ம்வறு ஆய்வு்ளும் நிரூபித்து-
்வருகின்றன.
உடற்�யிற்சிமயத் ்ைாடர்ந்-

து்சைய்ைால் ைான் உடமல 
ஆமராக்கியமா் ம்வத்தி-

ருக்் முடியும். ஆனால் 
தினமும் மசைக்கிள் ஓட்-

டினாமல ம�ாதும் உடல் 
ஆமராக்கியம் ்�றும். ஜிம் -
மிற்கு ்சைன்று மணிக்்ணெக்கில் 

�யிற்சி ்சைய்்வமை விட சில 
மணிம�ரங்ள் மசைக்கிள் ஓட்டி -
னால் ஃபிட்னஸ் உடமல விரும்பிய�டி ்�றலாம்.

மசைக்கிள் ஓட்டினால் ்ால் �ாைம் மட்டும் அல்ல. உடலின் 
அத்ைமன உறுபபு்மையும் இயங் ம்வக்கும். அமர மணிம�-
ரம் மசைக்கிள் ஓட்டினால் 300 ்மலாரி ்்ாழுபபு எரிக்்ப�டு-
கிறது. மசைக்கிள் ஓட்ட ்ைாடஙகிய முைல் 10 நிமிடங்ளில் 
உடலில் இருக்கும் ்்ட்ட நீர் ்்வளிமயறுகிறது. அடுத்ை 20 
நிமிடங்ள் ்ைாடரும் ம�ாது குளுக்ம்ாஸ் எரிக்்ப�டுகிறது. 
30 நிமிடங்ளில் உடலில் இருக்கும் ்்ட்ட ்்ாழுபபு்ள் 
குமறயத்்ைாடஙகுகிறது.

உடற்�யிற்சிமய எத்ைமன மணி ம�ரம் ்ைாடர்ந்து ்சைய்ைா-
லும் அம்வ ்மாத்ை உறுபம�யும் இயங் ம்வக்்ாது. குறிப-
பிட்ட �யிற்சி்ள் குறிபபிட்ட ைமசை்மை மட்டுமம அமசைய 
ம்வக்கும். உைாரணெத்துக்கு �மட �யிற்சி ்ால் ைமசை்ள் 
மட்டுமம ்வலுப்�றும்.

நீட்டி மடக்கும் உடலுக்்ான �யிற்சி்ள் மூட்டு்ள் அமை 
சுற்றியுள்ை ைமசை�ார்்மை ்வலு்வாக்கும். ஆனால் மசைக்கிள் 

ஓட்டு்வைன் மூலம் அமனத்து �யிற்சி்மையும் ்சைய்ை 
�லமன ்�ற்றுவிடலாம்.

* என்ன ் சைய்தும் உடல் �ருமன் மட்டும் குமறய-
வில்மல என்று நிமனப�்வர்்ளுக்கு கிமடத்ை 
்வரபபிரசைாைம் ைான் மசைக்கிள். ்்ாழுபபு 
நிமறந்ை உடலிலிருந்து ் ்ாழுபம�க் குமறக்் 

எடுக்கும் முயற்சி்ள் சைமயங்ளில் 
�லனளிக்்ாமல் ம�ா்வதுணடு 

்டுமமயான உணெவு ்ட்டுப-
�ாட்மடக் ்மடபபிடிக்் 

முடியாமல் ம�ா்வது 
இைற்கு ்ாரணெம் என்றா-
லும் குமறயாை ் ்ாழுப-
ம�யும் குமறக்கும் 
ஆற்றல் மிதி்வணடிமய 
மிதிக்கும் ம�ாது ்�ற்று -

விடலாம். மசைக்கிள் �ய-
ணெத்மைத் ்ைாடர்ந்ைால் 

உடல் எமட உங்ள் ்ட்டுக்-
குள் ்வரும் என்�தும் மகிழச்சிக்குரியமை.

* மனம் மகிழச்சியா் இருந்ைால் ஆமராக்கியம் அதி்மா-
கும் ஆமராக்கியம் அதி்மானால் ஆயுள் அதி்ரிக்கும் என்�-
ைற்ம்ற்� தினமும் ஒரு மணிம�ரம் மசைக்கிள் ஓட்டினால் �மது 
ஆயுளில் ஒரு மணிம�ரம் அதி்ரிக்்் கூடும் என்று ் �ைர்லாந்து 
�ாட்டில் உள்ை ஒரு �ல்்மலக்்ழ்ம் குறிபபிட்டுள்ைது.

* ்வயது ம�ைமில்லாமல் ்வரத்்ைாடஙகியிருக்கும் மூட்டு்வ-
லிமய ்ைாடர்ச்சியான மசைக்கிள் �யிற்சியின் ்வழியா் குமறக் -
்லாம். உடம்பில் உள்ை அமனத்து மூட்டு்ளும் இறுகும் 
ைன்மம மாறி ்வலு்வான மூட்டா் மாறுகிறது. ம் ்ைாமட, 
முதுகு ைணடு்வடம், இடுபபுப �குதி, ்ால் ைமசை்ள் ்வலு்வாகி -
றது. �ாைங்ல் ்வலு்வாகிறது. உடலில் இருக்கும் எலும்பு்மை 
உறுதியா் ம்வக்கிறது.

* உடமலக் ்ட்டுக்ம்ாப�ா் ம்வக்் ை்வறிய்வர்்ள் உடல் 
�யிற்சியின்றி உமழபபின்றி உடல் �ருமமனக் ்்ாணடி-

ருப�்வர்்ளுக்கு புற்றும�ாய் ்வரு்வைற்்ான ்வாய்ப-
பு்ள் உணடு. ஆனால் மசைக்கிள் �யன்�டுத்து 

�்வர்்ளுக்கு புற்றும�ாய்க்்ான ்வாய்பபு 
குமறகிறது என்�து ஆய்வில் ்ணடறி-

யப�ட்டுள்ைது.

சைக்கிளிங்
மைங்ாய் �ால் 

மைம்வயான அைவு 
எடுத்துக் ்்ாணடு, அதில் �ாதி 

அைவு ்டமல மாவு ்லந்து ்்ாள்ைவும். 
இம்வ இரணமடயும் ம�ஸ்ட் ம�ால் ையாரித்து மி்த்தில் 

பூசி அந்ை ம�ஸ்ட் ்ாயும் ்வமர ்ாத்திருக்்வும். பின்பு ைண-
ணீரால் ்ழு்வ இமைம�ால் ்வாரத்திற்கு இருமுமற ்சைய்து 
்வந்ைால் மு்த்தில் ்ருமம நீஙகிவிடும்.

முகத்தில் கருமைமை 
நீக்கும் தேஙககாய்ப்கால்

Henna

மைம்வயான ்�ாருட்்ள்:

�ாண – 6 துணடு்ள்
்லரிங – 1/4 ஸ்பூன்
சிக்்ன் – 250 கிராம்
இஞ்சி பூணடு விழுது – 3/4 ஸ்பூன்
மசைாயா  மசைாஸ் – 1 ஸ்பூன்
மிைகு தூள் – 1/2 ஸ்பூன்
மிை்ாய்த்தூள் -1/2 ஸ்பூன்
உபபு – மைம்வயான அைவு
எண்ணெய் 1/2 லீட்டர்
முட்மட --–1
�ால் -–1/2 ஸ்பூன்
ம்ான்பிை்வர் மாவு – 1 ஸ்பூன் 
(்மரத்து ம்வத்துக் ்்ாள்ைவும்)

்சைய்முமற 1
4 �ாண துணடு்மை எடுத்து 

அைமன சுற்றி உள்ை ஓரங்மை அ்ற்-
றவும். பின் அைமன �ான்கு �ாதியா் 
�றுக்கி சிறு சைதுரமா் ்்வட்டிக்்்ாள்-
ைவும்.  �றுக்கி ம்வத்ை �ாமணெ மிக்சி -
யில் ம�ாட்டு அதில் ்லரிங மசைர்த்து 
அமரக்்வும்.

்சைய்முமற 2
அைமன ்வாணெலியில் ம�ாட்டு 

சிறிது ம�ரம் ்வறுக்்வும்.
2 �ாண துணடு்மை எடுத்து அை -

மனயும் அமரத்து அதில் 250 கிராம் 
சிக்்ன் மசைர்த்து அதிமல இஞ்சி 

பூணடு விழுது மசைாயா  
மசைாஸ், மிைகு தூள், 
மிை்ாய்த்தூள் ்மடசியா் 
மைம்வயான அைவு உபபு மசைர்த்து 
அமரக்்வும்.

அமரத்து ம்வத்ை மசைாலாவில் சிறி -
ைைவு எண்ணெய் விட்டு சைப�ாத்தி 
மாவு ம�ால பிமசைந்து ்்ாள்ைவும்.

அமரத்ை மாம்வ சிறு சிறு துணடு -்
ைா் எடுத்துக்்்ாள்ைவும்.

்சைய்முமற 3
1 முட்மடமய உமடத்து அதில் 

மைம்வயான அைவு உபபு மசைர்த்து 
�ன்கு அடித்து ம்வத்து ்்ாள்ைவும். 
பின்பு அதில் மிைகு தூள், �ால் மசைர்த்து 
�ன்கு ்லந்து ம்வத்துக் ்்ாள்ைவும்.  
ம்ான்பிை்வர் மாம்வயும் ்மரத்து 
ம்வக்்வும்.

்சைய்முமற 4
்லந்து ம்வத்ை முட்மட, அமரத்து 

ம்வத்ை �ாண, �றுக்கி ம்வத்ை சிக்்ன் 
�்்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்்்ாள்ை-
வும். முைலில்  ம்ான்பிை்வர் மாவில் 
�மனத்ை பின் முட்மடயில் �மனத்து 
பிறகு அமரத்து ம்வத்ை �ாண ்ல -

ம்வயில் �ான்கு �க்்மும் 
பிரட்டி எடுத்துக்்்ாள்-
ைவும்.

்சைய்முமற 5
்வாணெலியில் எண்ணெய் 

ஊற்றி மிைமான சூட்டில் ம்வக் -்
வும். சூடான பிறகு பிரட்டி ம்வத்ை 
சிக்்ன் �்்ட்மஸை எணமணெயில் 
ம�ாட்டு ்�ாறித்து எடுக்்வும். 
மிைமான சூட்டில் ம்வத்ைால் ைான்  
சிக்்ன் �ன்றா் ்்வந்து சும்வமய 
ைரும். 

Chicken நககட்ஸ்

எவ்வாறு பயனபடுத்து்து? 
மீன எண்ணெய் 
தரும் பலன்கள்
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Gj;jrhrd> rka kw;Wk; fyhrhu mYty;fs; mikr;R 
 

Njrpa fyhrhu nfhs;ifia ,w;iwg;gLj;jy; 

nghJ kf;fspd; fUj;Jf;fis Nfhuy; 
 

epfo;fhy r%f> nghUshjhu> murpay; kw;Wk; fyhrhu epiyikfSf;F Vw;GilathW ,yq;ifapd; Njrpa 

fyhrhu nfhs;ifia ,w;iwg;gLj;Jtjw;F mikr;ruitapdhy; cWg;gpdh;fs; gjpdhd;F (14) Ngh; nfhz;l 

FO epakdk; nra;ag;gl;Ls;sJ. 

fPNo Fwpg;gplg;gl;bUg;gJ nghUl;Nfhly;/tifg;gLj;jYf;Fg; gad;gLj;jpf; nfhs;sf;$ba xU rpy $WfshFk;.  

fyhrhu kuGHpik 

kpfTk; gue;jstpyhd mh;j;jj;Jld; fUJk; NghJ> vjph;fhy guk;giuapdhpd; eyDf;fhf mth;fsplk; 

ifaspf;fg;gLfpd;w rdr%fj;jpw;F chpj;jhdjhff; fhzg;gl;l tiuaiwaw;w tsq;fs; kw;Wk; ,d;iwa 

eph;khzpg;Gf;fs; kw;Wk; mtw;wpd; eph;khz nraw;ghLfSk; fyhrhu kuGhpikfshff; fUjg;gLfpd;wd. 

fyhrhuf; ifj;njhopy; 

njhopy;rhh; fiyQh;fs;> khzth;fs; kw;Wk; uridf;fhd Mf;fq;fis Nkw;nfhs;tjpy; <Lgl;Ls;sth;fspdhy; 

Nkw;nfhs;sg;gLk; ,ir> ,yf;fpak;> fiy kw;Wk; fw;Gy fiy Mf;fq;fs; fyhrhu ifj;njhopy;fs; 

vd;wiof;fg;gLk;. fiyafk;> E}yfk;> ehlf muq;fk;> fyhrhu tha;g;Gf;fs; kw;Wk; gapw;rpaspf;Fk; 

epWtdq;fs; Clhf nghJ kf;fSf;F neUf;fkhdjhf;fg;gLfpd;w Fwpj;j ikaf; fiyfs;> fiyf; fy;tp> 

fiyfspd; jpul;L kw;Wk; epfo;r;rpfSf;fhd mbg;gilia cUthf;fpf; nfhLg;gJld;> mjw;F ,d;W 

rpyNtis ,yj;jpudpay; xspgug;G Kiwfs; kw;Wk; xd;iyapd; njhopy;El;g KiwfSk; gad;gLj;jg;gLfpd;wd. 

Mf;fG+h;tkhd ifj;njhopy;fs; 

tzpf jahhpg;Gf;fSf;F fiyQh;fsplKs;s Mf;fG+h;tkhd jpwikfs; kw;Wk; tpahghu Mw;wy;fs; Mfpa 

,uz;Lk; fye;jjhf Nkw;nfhs;sg;gLk; eltbf;iffs; ,t;tifapy; cs;slq;Fk;. rpyNtis ghhpastpy; 

Nkw;nfhs;sg;gLk; jahhpg;Gf;fs; kw;Wk; tpepNahf eltbf;iffSf;F NtW cjtp mk;rq;fs; kw;Wk; 

njhlh;ghly; njhopy;El;gKk; gad;gLj;jpf; nfhs;sg;gLk;. njhiyf;fhl;rp jahhpg;Gf;fs;> thndhyp xspgug;Gf; 

fiy> ,yj;jpudpay; tpisahl;Lf;fs;> fl;blf; fiy> jpl;lkply;> tbtikg;Gf; fiy> E}y; ntspaPL> Clff; 

fiy> tpahghu tpsk;guk; Nghd;w eltbf;iffs; ,jw;F cjhuzkhFk;. 

mjw;fika> Nkw;gb FO gpd;tUk; Jiwfspy; jhk; epGzj;Jtj;ijf; nfhz;Ls;s my;yJ Cf;fk; 

nfhz;Ls;s Jiw/Jiwfs; njhlh;gpyhd fUj;Jf;fs; kw;Wk; gpNuuizfis rkh;g;gpf;FkhW nghJ kf;fSf;F 

miog;G tpLf;fpd;wJ. 

01. Njrpa fyhrhu nfhs;ifia ,w;iwg;gLj;Jk; gzpf;Fg; gad;gLj;Jtjw;F cj;Njrpf;fg;gl;Ls;s fyhrhuj; 

Jiwfs; kw;Wk; cg Jiwfs;  

 Jiwfs;  cg Jiwfs;  

1. fyhrhuk; kw;Wk; ,aw;if kuGhpik E}jdrhiy> fyhrhu kuGhpik ,lq;fs;> 

fyhrhu epyg;gFjpfs;> ,aw;if kuGhpik 

,lq;fs;   

2. fiy epfo;r;rpfs; kw;Wk; itgtq;fs;  fiy mk;rq;fs;> ,ir> itgtq;fs;> tpohf;fs;> 

jpUkz itgtq;fs;  

3. fw;Gyf; fiy kw;Wk; fiyf; fy;tp Ez;fiy> Gifg;glf;fiy> mUq;fiy 

4. Mtzf; fiy kw;Wk; mr;Rf; fiy Gj;jfk;> gj;jphpif> rQ;rpif> NtW mr;R 

Mtzq;fs;. E}yfk;> Gj;jff; fz;fhl;rp 

5. fw;Gy> nrtpg;Gy kw;Wk; ,ilaPl;Lr; 

nraw;ghl;L Clfk; 
jpiug;glk; kw;Wk; tPbNah jahhpg;G> 

njhiyf;fhl;rp kw;Wk; thndhyp> ,izaj;js 

ika caph;g;gpg;G> ,izaj;js ika 

xypj;jahhpg;G Mf;fq;fs;> tPbNah 

tpisahl;Lf;fs; 

6. jpl;lkply; kw;Wk; Mf;fr; Nritfs;  Mil tbtikg;G> fpugpf; tbtikg;G> tPl;L 

cs;sf tbtikg;G> Njhl;lq;fis jpl;lkply;> 

fl;blf;fiyr; Nritfs;> th;j;jf tpsk;guk;  

7. mUit kuGhpikfisg; Ngzy;  

8. fyhrhuj;Jld; ,ize;j NtW Jiwfs;   
 
02.  jhq;fs; rkh;g;gpf;Fk; fUj;Jf;fis gpd;tUk; nghJ tplaq;fs; kw;Wk; mk;rq;fspypUe;J Vw;Gila 

jiyg;Gf;fspd; fPo; rkh;g;gpf;FkhW miog;G tpLf;fg;gLfpd;wJ. 

1 fy;tp

2.  murpay;> fiy kw;Wk; fyhrhu nraw;ghLfs;

3.  fiy kw;Wk; fyhrhu nraw;ghLfs; kw;Wk; Mf;fG+h;tkhd jd;ikf;F cfe;j #oiy fl;bnaOg;Gjy;.

4.  fiy fyhrhu fy;tp kw;Wk; Muha;r;rpia Nkk;gLj;jy;.

5.  kdpj chpikfs; (Njrpa kw;Wk; rh;tNjr)

6.  fiy fyhrhu Jiwfspy; r%f epahaj;ij cWjp nra;jy;.

7.  r%f njhlh;Gfs; kw;Wk; ngWkhdq;fs;

8.  fyhrhuj;jpd; mbg;gil mk;rnkhd;whf Njrpa nkhopfisg; ghJfhj;jy; kw;Wk; Nghrpj;jy;.

9.  nghUshjhu mgptpUj;jp

10.  Md;kPf> rka kw;Wk; cstpay; mgptpUj;jp

11.  ghypay;

12.  fyhrhuKk;> ,sikg;gUtKk;

13.  Mjpthrpfs; kw;Wk; gy;NtW ,dg; gphptpdh;fs; kw;Wk; Mjpthrpfspd; fyhrhuk;

14.  Rw;whly; kw;Wk; td rPtuhrpfisg; ghJfhj;jy;> kpUf tij

15.  ePh;g;ghrd fyhrhuk;

16.  RNjr kUj;Jtf; fiy

17.  czTf; fyhrhuk;

18.  ,d;iwa fyhrhug; ngWkhdq;fs; gw;wpa kjpg;gPL> fyhrhu Jiwapd; vjph;fhy khw;wq;fs; gw;wpa 

vjph;T$wy;

19.  fyhrhuj; Jiw njhlh;gpyhd epWtdf; fl;likg;ig nkd;NkYk; tpidj;jpwd;kpf;fjhf;fy;.

20.  fyhrhuj; Jiw njhlh;gpyhd rl;lq;fs;> ahg;Gfs;> rl;lq;fs;> xOq;Ftpjpfis ,w;iwg;gLj;jy;

21.  Gyikr; nrhj;Jf;fis ghJg;gjw;fhd eltbf;iffis Nkw;nfhs;sy;.

22.  fyhrhu epUthfj;ij Kiwg;gLj;jy;.

23.  gpuhe;jpa fyhrhu nraw;ghLfis Nkk;gLj;jy;.

24.  jukhd fyhrhu NritfSf;F kf;fSf;Fs;s gpuNtrj;ij tp];jhpj;jy;.

25.  fyhrhu eltbf;iffSf;F khw;W epjpaPl;ly; topKiwfis ,dq;fhzy;.

26.  rh;tNjr fyhrhu xj;Jiog;ig tsh;j;jy;.

27.  tuyhw;W kuGhpik rhh;e;j Rw;Wyh

28.  fyhrhu Nkk;ghl;Lf;Ff; fhuzkhfpd;w NtW tplaq;fs;.

tpNrl ftdj;jpw;F :-  

 gFg;gha;it ,yFgLj;Jk; tifapy; cq;fspd; fUj;Jf;fis mDg;gpitf;Fk; NghJ gpd;tUk; khjphpaikg;Gf;F 

mika rkh;g;gpf;FkhW jaTld; Nfhhpf;if tpLf;fg;gLfpd;wJ. 

Jiw (NkNy ,yf;fk; 01 ,d; Mtzj;jpw;fika Fwpg;gpLf.)     :-   .......................................................................

cg Jiw (NkNy ,yf;fk; 01 ,d; Mtzj;jpw;fika Fwpg;gpLf.) :-  ....................................................................

 fUj;Jf;fs; rkh;g;gpf;fg;gLk; mk;rq;fs; (NkNy ,yf;fk; 02 ,d; Mtzj;jpw;fika Fwpg;gpLf.):-.....................................         

 rkh;g;gpf;fg;gLk; fUj;Jf;fs;  :-  .......................................................................................................................................
  
(jhq;fs; gy Jiwfspd; fPo; fUj;Jf;fis rkh;g;gpg;gjhapd; Jiw/ cgJiw/ mk;rk; vd;w tifapy; 

jdpj;jdpahf fUj;Jf;fis rkh;g;gpf;FkhWk; jaTld; Nfhug;gLfpd;wPh;fs;.) 

cq;fspd; fUj;Jf;fis  2022 Vg;uy;  khjk;  11 Mk; jpfjpf;F Kd;dh; fpilf;ff;$bathW fPNo jug;gl;Ls;s 

Kfthpf;F jghy; %yk; my;yJ kpd;dQ;ry; %yk; mDg;gpitf;fTk;. 

fbjj;jpd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 'Njrpa fyhrhu nfhs;ifia ,w;iwg;gLj;Jtjw;fhf nghJ 

kf;fspd; fUj;Jf;fisf; Nfhuy;" vdf; Fwpg;gpLf. n

Kftup : nrayhsu; 

     Njrpa fyhrhu nfhs;ifia ,w;iwg;gLj;Jtjw;fhd FO> 

     Gj;jrhrd> rka kw;Wk; fyhrhu mYty;fs; mikr;R 

     08 Mk; khb> nrj;rpwpgha Kjyhk; fl;lk;>

     gj;juky;y.

kpd;dQ;ry; Kftup: 
culturalpolicy.ministry@gmail.com 
njhiyg;Ngrp ,yf;fk;; : 0112872002 
njhiyefy; ,yf;fk; : 011879088

$l;LwT Nritfs;> re;ijg;gLj;jy; mgptpUj;jp kw;Wk; 
Efh;Nthh; ghJfhg;G ,uh[hq;f mikr;R

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

xg;ge;j ,yf;fk;: HOMESHOP/MPC/02
,yq;ifapd; rfy fpuhk Nritahsh; gphpTfSk;  cs;slq;Fk; tifapy; kfsph; njhopy;Kaw;rpahsh;fspdhy; 

nraw;gLj;jg;gLk; rpwpa etPd gy;nghUs; tpw;gid epiya tiyaikg;ig epWTtjw;F gpd;tUk; nghUl;fis 

ngw;Wf;nfhs;tjw;F mikr;Rg; ngWiff; FOj; jiythpdhy; (MPC)   Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

tpiyf;Nfhuy; ,yf;fk;
cgfuzk;;/ 
nghUl;fs;

Njitahd msT

kPsspf;fg;glhj 

Nfs;tpf; fl;lzk; 

&gh

HOMESHOP/MPC/02 fhrhsh; Nkir Fiwe;jgl;rk; - 10>000

mjpfgl;rk; - 14>000
20>000.00

02.  ,yq;if [dehaf Nrh\yprf; Fbaurpd; ngWif topfhl;bapy; tpjpf;fg;gl;Ls;sjd; gpufhuk; Njrpa 

Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuy; nraw;ghl;L eilKiwapd; (NCB) Clhf tpiyfs; Nfhug;gLk; 

vd;gJld;> ,jw;fhd jpwd;fis g+h;j;jp nra;Js;s  rfy jFjpfisf; nfhz;lth;fSf;Fk;; tpiyf;Nfhuy; 

jpwf;fg;gl;Ls;sJ.

03.  ,jpy; Mh;tk; fhl;Lk; jFjptha;e;j tpiykDjhuh;fs; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l fhg;GWjpf;F kPsspf;fg;gLk; 

20>000.00 &gh njhifia $l;LwT Nritfs;> re;ijg;gLj;jy; mgptpUj;jp kw;Wk; Efh;Nthh; ghJfhg;G 

,uh[hq;f mikr;rpd;; fzf;fhsUf;Fr; nrYj;jp ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;ilr; rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; 

Mq;fpy nkhopapy; jahhpf;fg;gl;Ls;s tpguq;fs; cs;slf;fpa Mtzq;fis 2022-03-14Mk; jpfjp 

Kjy; 2022-04-04Mk; jpfjp tiuahd Ntiy ehl;fspy; gp.g. 2.00 kzp tiuapy; $l;LwT Nritfs;> 

re;ijg;gLj;jy; mgptpUj;jp kw;Wk; Efh;Nthh; ghJfhg;G ,uh[hq;f mikr;rpd; Nkyjpfr; nrayhsh; 

(eph;thfk;) mth;fsplk; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

04.  cq;fs; tpiykDf;fis 2022-04-05Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp my;yJ mjw;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; 

jiyth;> mikr;Rg; ngWiff; FO (MPC), $l;LwT Nritfs;> re;ijg;gLj;jy; mgptpUj;jp kw;Wk; 

Efh;Nthh; ghJfhg;G ,uh[hq;f mikr;R> 8Mk; khb> HQ nfhOk;G fl;blk;> ,y. 464A, uP.gp. [hah 
khtj;ij> nfhOk;G-10 vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; my;yJ Nkw;Fwpj;j Kfthpapy; Nkyjpf 

nrayhsh; (eph;thfk;) mth;fspd; cj;jpNahfg+h;t miwapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; 

cs;spl;L fpilf;fr; nra;jy; Ntz;Lk;.

05.  tpiykDf;fisr; rkh;g;gpf;Fk; NghJ Nkw;Fwpg;gplg;gl;lgb Njitahd mstpw;F my;yJ Njitahd 

mstpd; xU gFjpf;F tpiykDjhuh;fs; tpiykDf;fisr; rkh;g;gpf;fyhk;.

06.  tpiykDf;fis ~~%yg; gpujp|| kw;Wk; ~~efy; gpujp|| vd Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l ciwfspy; 

,l;L ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; HOMESHOP/MPC/02  vdf; Fwpg;gpl;L tpiykDf;fis 

xw;iwf; fl;l xU fbj ciwapy; kl;Lk; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

07.  jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ vd;gJld;> me;j 

tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fSld; tpiykD Mtzj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s tifapy; 

tpiyf;Nfhuy; juTg; gbtj;jpy;; (BDS) ghpe;Jiuf;fg;gl;l ,yq;if &ghapy; mq;fPfhpf;fg;gl;l th;j;jf 

tq;fpapdhy; toq;fg;gl;l 90 ehl;fs; tiuapy; nry;YgbahFk; tpiyf;Nfhuy; gpiz Kwpnahd;W 

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

08.  tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;L epiwtile;jJk; cldbahf 04Mk; ge;jpapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s 

Kfthpapy; cs;s mikr;rpw;F tUif je;J> ,e;j epfo;tpy; fye;Jnfhs;tjw;F Mh;tk; fhl;Lk; 

tpiykDjhuh;fspd; Kd;dpiyapy; fpilf;fg;ngw;Ws;s tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;.

08. mikr;Rg;  ngWiff; FOtpd; jPh;khdNk ,Wjpj; jPh;khdkhFk;.

09.  ,J njhlh;ghd Nkyjpf tpguq;fs; Njitahdhy; ,e;j mikr;rpd; Nkyjpf nrayhsh; (eph;thfk;) 

mth;fsplk; (njhiyNgrp: 0112684185/0741313697 my;yJ kpd;dQ;ry; info@coopmin.gov.lk) Clhf 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

jiyth;>

mikr;R ngWiff; FO>

$l;LwT Nritfs;> re;ijg;gLj;jy; mgptpUj;jp kw;Wk; Efh;Nthh; ghJfhg;G ,uh[hq;f mikr;R

$l;LwT Nritfs;> re;ijg;gLj;jy; mgptpUj;jp kw;Wk; 
Efh;Nthh; ghJfhg;G ,uh[hq;f mikr;R

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

xg;ge;j ,yf;fk;: HOMESHOP/MPC/03
,yq;ifapd; rfy fpuhk Nritahsh; gphpTfSk;  cs;slq;Fk; tifapy; kfsph; njhopy;Kaw;rpahsh;fspdhy; 

nraw;gLj;jg;gLk; rpwpa etPd gy;nghUs; tpw;gid epiya tiyaikg;ig epWTtjw;F gpd;tUk; nghUl;fis 

ngw;Wf;nfhs;tjw;F mikr;Rg; ngWiff; FOj; jiythpdhy; (MPC) Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

tpiyf;Nfhuy; ,yf;fk; cgfuzk;;/ nghUl;fs; Njitahd msT

kPsspf;fg;glhj 

Nfs;tpf; fl;lzk; 

&gh

HOMESHOP/MPC/03/I l;nuhyp (60L) Fiwe;jgl;rk; - 14>000

mjpfgl;rk; - 28>000
20>000.00

HOMESHOP/MPC/03/II gpsh];bf; Nuhyh; fil 

$ilfs;
Fiwe;jgl;rk; - 25>000

mjpfgl;rk; - 47>000
20>000.00

02.  ,yq;if [dehaf Nrh\yprf; Fbaurpd; ngWif topfhl;bapy; tpjpf;fg;gl;Ls;sjd; gpufhuk; Njrpa 

Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuy; nraw;ghl;L eilKiwapd; (NCB) Clhf tpiyfs; Nfhug;gLk; 

vd;gJld;> ,jw;fhd jpwd;fis g+h;j;jp nra;Js;s  rfy jFjpfisf; nfhz;lth;fSf;Fk;; tpiyf;Nfhuy; 

jpwf;fg;gl;Ls;sJ.

03.  ,jpy; Mh;tk; fhl;Lk; jFjptha;e;j tpiykDjhuh;fs; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l fhg;GWjpf;F kPsspf;fg;gLk; 

20>000.00 &gh njhifia $l;LwT Nritfs;> re;ijg;gLj;jy; mgptpUj;jp kw;Wk; Efh;Nthh; ghJfhg;G 

,uh[hq;f mikr;rpd; fzf;fhsUf;Fr; nrYj;jp ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;ilr; rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; 

Mq;fpy nkhopapy; jahhpf;fg;gl;Ls;s tpguq;fis cs;slf;fpa Mtzq;fis 2022-03-14Mk; jpfjp 

Kjy; 2022-04-04Mk; jpfjp tiuahd Ntiy ehl;fspy; gp.g. 2.00 kzp tiuapy; $l;LwT Nritfs;> 

re;ijg;gLj;jy; mgptpUj;jp kw;Wk; Efh;Nthh; ghJfhg;G ,uh[hq;f mikr;rpd; Nkyjpfr; nrayhsh; 

(eph;thfk;) mth;fsplk; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

04.  cq;fs; tpiykDf;fis 2022-04-05Mk; jpfjp gp.g. 2.30 kzp my;yJ mjw;F Kd; fpilf;Fk; 

tifapy; jiyth;> mikr;Rg; ngWiff; FO (MPC), $l;LwT Nritfs;> re;ijg;gLj;jy; mgptpUj;jp 

kw;Wk; Efh;Nthh; ghJfhg;G ,uh[hq;f mikr;R> 8Mk; khb> HQ nfhOk;G fl;blk;> ,y. 464A, up.gp. 
[hah khtj;ij> nfhOk;G-10 vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; my;yJ Nkw;Fpj;j Kfthpapy; Nkyjpf 

nrayhsh; (eph;thfk;) mth;fspd; cj;jpNahfg+h;t miwapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; 

cs;spl;L fpilf;fr; nra;jy; Ntz;Lk;.

05.  tpiykDf;fisr; rkh;g;gpf;Fk; NghJ Nkw;Fwpg;gplg;gl;lgb Njitahd mstpw;F my;yJ Njitahd 

mstpd; xU gFjpf;F tpiykDjhuh;fs; tpiykDf;fisr; rkh;g;gpf;fyhk;.

06.  tpiykDf;fis ~~%yg; gpujp|| kw;Wk; ~~efy; gpujp|| vd Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l ciwfspy; 

,l;L ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; xt;nthU nghUs; kw;Wk; cgfuzj;jpw;fhd tpiyf;Nfhuy; 

,yf;fj;ijf; Fwpg;gpl;L tpiykDf;fis xw;iwf; fl;l xU fbj ciwapy; kl;Lk; rkh;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;.

07.  jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ vd;gJld;> me;j 

tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fSld; tpiykD Mtzj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s tifapy; 

tpiyf;Nfhuy; juTg; gbtj;jpy;; (BDS) ghpe;Jiuf;fg;gl;l ,yq;if &ghapy; mq;fPfhpf;fg;gl;l th;j;jf 

tq;fpapdhy; toq;fg;gl;l 90 ehl;fs; tiuapy; nry;YgbahFk; tpiyf;Nfhuy; gpiz Kwpnahd;W 

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

08.  tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;L epiwtile;jJk; cldbahf 04Mk; ge;jpapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s 

Kfthpapy; cs;s mikr;rpw;F tUif je;J> ,e;j epfo;tpy; fye;Jnfhs;tjw;F Mh;tk; fhl;Lk; 

tpiykDjhuh;fspd; Kd;dpiyapy; fpilf;fg;ngw;Ws;s tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;.

08. mikr;Rg;  ngWiff; FOtpd; jPh;khdNk ,Wjpj; jPh;khdkhFk;.

09.  ,J njhlh;ghd Nkyjpf tpguq;fs; Njitg;gbd; ,e;j mikr;rpd; Nkyjpf nrayhsh; (eph;thfk;) 

mth;fsplk; (njhiyNgrp: 0112684185/0741313697 my;yJ kpd;dQ;ry; info@coopmin.gov.lk)   Clhf 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

jiyth;>

mikr;R ngWiff; FO>

$l;LwT Nritfs;> re;ijg;gLj;jy; mgptpUj;jp kw;Wk; Efh;Nthh; ghJfhg;G ,uh[hq;f mikr;R
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$l;LwT Nritfs;> re;ijg;gLj;jy; mgptpUj;jp kw;Wk; ghtidahsh; ghJfhg;G 
,uh[hq;f mikr;R

Mh;tj;ij ntspg;gLj;Jtjw;fhd miog;G (EOI)
nfhOk;G “COOP SQUARE” fl;blj;jpd; Mlk;gu tPl;L myFfSfspd; 

Kd; tpw;gidf;fhd re;ijg;gLj;jy; MNyhrid epWtdj;ijj; 
njhpT nra;jy;

Kw;wpYk; GJikahd/ Mf;fg+h;tkhd fz;Nzhl;lj;Jld; nfhOk;gpd; kj;jpa gFjpapy; mike;Js;s “COOP 
SQUARE” fl;blj;jpd; Mlk;gu tPl;L myFfSfspd; Kd; tpw;gidf;fhd re;ijg;gLj;jy; MNyhrid Nritfis 

toq;Ftjw;F gpd;tUk; jfTj; jpwd;fisg; g+h;j;jp nra;Js;s Gfo;ngw;w kw;Wk; mDgtk; tha;e;j MNyhrid 

epWtdq;fis jq;fsJ Mh;tj;ij ntspg;gLj;JkhW $l;LwT Nritfs;> re;ijg;gLj;jy; mgptpUj;jp kw;Wk; 

ghtidahsh; ghJfhg;G ,uh[hq;f mikr;rpd; rhh;gpy; mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l MNyhrid 

ngWiff; FO miof;fpd;wJ. ,e;jj; jpl;lj;jpw;F $l;LwT Jiz epWtdq;fs; / mgptpUj;jp epjpaq;fs; kw;Wk; 

Njh;e;njLf;fg;gl;l gjpT nra;ag;gl;l $l;LwTr; rq;fq;fs; epjpaspf;fpd;wd.

re;ijg;gLj;jy; MNyhrid epWtdj;jpw;fhd jFjpfs; (Mh;tj;ij ntspg;gLj;Jk; Kd;nkhopTfSld; ep&gpf;Fk; 

Mtzq;fisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;)

•  fle;j 3 Mz;Lfspy; ,J xU nraw;ghl;bYs;s re;ijg;gLj;jy; MNyhrid epWtdkhftpUj;jy; 

Ntz;Lk;. fk;gdpg; gjpthsUldhd gjpT 2018-07-01Mk; jpfjp Kjy; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; 

Ntz;Lk;.

•  Fiwe;jgl;rk; %d;W epue;ju / KO Neu rk;gsk; ngWk; gzpahsh;fs; ,Uj;jy; Ntz;Lk; kw;Wk; VNjDk; 

,iz epWtdq;fs; ,Ue;jhy; vOj;J %yk; cWjpg;gLj;Jjy; Ntz;Lk;. njhopy;rhh; re;ijg;gLj;Jk; 

epWtdj;jpdhy; Vw;Wf;nfhs;Sk; jFjpfisf; nfhz;l Mff;Fiwe;jJ ,uz;L KONeu epue;ju 

re;ijg;gLj;Jeh;fs; ,Uf;f Ntz;Lk;. ngah;> jifikfs; kw;Wk; EPF mwpf;iffisr; rkh;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;.

•  fle;j %d;W tUlq;fs; Kjy; Ie;J tUlq;fs; tiu Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;s re;ijg;gLj;jy; MNyhrid 

eltbf;iffspd; rhjhuz mstpd; ngWkjp 5 kpy;ypad; &ghTf;F Nkw;gl;ljhftpUj;jy; Ntz;Lk; 

vd;gJld; Fiwe;jgl;rk; xU MNyhridf;fhf njhif 7.5 kpy;ypad; &ghTf;F Nkw;gl;ljhftpUj;jy; 

Ntz;Lk;.

•  re;ijg;gLj;jy; MNyhrid mikg;gpw;F fle;j %d;W tUlq;fspDs; re;ijg;gLj;jy; MNyhrid 

Nrit toq;fpaik njhlh;ghf ep&gpf;ff;$ba mwpf;if ,Uj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; Fiwe;jgl;rk; 

1000 kpy;ypad; &ghtpw;Ff; Fiwahj nrhFR tPl;L myF Kd; tpw;gidapy; <Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

•  b[pl;ly; re;ijg;gLj;jiyg; gad;gLj;Jk; epWtdq;fs; Nkyjpf mD$ykhftpUf;Fk;.

•  epWtdk; mgfPh;j;jpahsh; gl;baypy; ,y;yhjjhfTk; kw;Wk; ve;jnthU mur epWtdq;fSlDk; ePjpkd;w 

tof;Ffs; mw;wjhfTk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

mLj;j %d;whz;L fhyj;jpy; fl;lg;gLk; Mlk;gu tPLfspd; Kd;tpw;gidNa re;ijg;gLj;jy; MNyhrid 

epWtdj;jpdhy; toq;fg;gLk; Nritapd; Nehf;fkhFk;. MNyhridf; fhyk; xU tUl fhyk; kl;LNkahFk;.

2007Mk; Mz;L Njrpa ngWif Kftufj;jpdhy; ntspaplg;gl;l MNyhrfh;fisj; Njh;e;njLg;gJ kw;Wk; 

gzpf;fkh;j;Jtjw;fhd topfhl;ly;fspy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s tpjpfspd; gpufhuk;> MNyhrid epWtdj;jpd; juk; 

kw;Wk; nryT mbg;gilapyhd Njh;thf (QCBS) njhpT nra;ag;gLk;. vdNt Mh;tj;ijf; fhl;Lgth;fSf;fpilapy; 

gl;bayplg;gl;l kw;Wk; ,iaGila jifikfisf; nfhz;l mjpfgl;rkhf VO MNyhrid epWtdq;fs; FWk; 

gl;bayplg;gLk;. tplhKaw;rp> kjpg;gPLfspd; Kf;fpa mk;rq;fspy; ,iaGila jFjpfs;> njhopy;El;g kw;Wk; 

eph;thfj; jpwd;fs;> Kf;fpa th;j;jf kw;Wk; th;j;jfj;jpy; <Lgl;Ls;s tUlq;fs;> Kf;fpa gzpahsh;fspd; 

jFjpfs;> thbf;ifahsh;fspd; Fwpg;Gfs; kw;Wk; eph;thfk; kw;Wk; epjp ];jpuj;jd;ik vd;gd ,jpy; mlq;Fk;.

FWk;gl;baypLtjw;F NkNyAs;s jfty;fis kpfj; njspthf RUf;fkhf Mh;tj;jpw;fhd ntspg;ghl;il (EOI) 
cq;fsJ nrhe;j tbtj;jpy; Mq;fpy nkhopapy; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. Mh;tj;jpw;fhd ntspg;ghl;il ~~jiyth;> 

mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l MNyhrid ngWiff; FO|| vd Kfthpapl;L 2022 Vg;uy; 04Mk; jpfjp 

jpq;fl;fpoik gp.g. 3.00 kzp my;yJ mjw;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; 

%iyapy; vdf; Fwpg;gpl;L Kj;jpiuf; Fwpapl;L nfhOk;G-10> ,y. 464A, B.gP. [hah khtj;ij> HQ nfhOk;G 

fl;blk;> 8Mk; khbapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;. Nkyjpf tpguq;fis thu 

ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 4.00 kzp tiuapy; rpNu\;l cjtpr; nrayhsh; jpU. cGy;rhe;j b rpy;th 

(njhiyNgrp: 011-2681186 / ifg;Ngrp: 0714457846) mth;fsplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiyth;>

mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l ngWiff; FO>

8Mk; khb> 

HQ nfhOk;G fl;blk;>

464A, B.gP. [hah khtj;ij>

nfhOk;G 10.

$l;LwT Nritfs;> re;ijg;gLj;jy; mgptpUj;jp kw;Wk; 
Efh;Nthh; ghJfhg;G ,uh[hq;f mikr;R

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

xg;ge;j ,yf;fk;: tPl;Lld; ,ize;j/MPC/01
,yq;ifapd; rfy fpuhk Nritahsh; gphpTfSk;  cs;slq;Fk; tifapy; kfsph; njhopy;Kaw;rpahsh;fspdhy; 

nraw;gLj;jg;gLk; rpwpa etPd gy;nghUs; tpw;gid epiya tiyaikg;ig fhg;GWjp nra;tjw;F ,iaghf 

mikr;Rg; ngWiff; FOj; jiythpdhy; (MPC) rpwg;G tpw;gid epiyaq;fspd; nghUl;fs;> cgfuzq;fs;> fil 

tshfk; kw;Wk; egh;fis fhg;GWjp nra;tjw;fhf Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

tpiyf;Nfhuy; 

,yf;fk;

cs;slf;fg;gl Ntz;ba Mjdk;/ 
nghUl;fs;/ egh;fs;

fhg;GWjpj; 

njhif 

&gh

Njitahd 

msT

kPsspf;fg; 

glhj Nfs;tpf; 

fl;lzk; &gh

HOMESHOP/MPC/01 tpw;gid epiya tshfk; 225>000.00

Fiwe;jgl;rk; 

- 10>000

mjpfgl;rk; - 

14>000

12>500.00

uhf;iffs; kw;Wk; Vida 

cgfuzq;fs;

500>000.00

jsghlq;fs; 300>000.00

kpd; cgfuzq;fs; (ciwepiy 

Fsph;rhjdk;> juhR> fzdp> 

Fsph;rhjdk;> Nghj;jy; Fsph;rhjdk;> 

ghh; Nfhl; ];Nfdh; Nghd;wd)

450>000.00

fhRg;; ngl;bapDs;s gzk; 25>000.00

nghJkf;fs; nghWg;;G fhg;GWjp (02 

egh;fSf;F)

1>000>000.00

gpuj;jpNaf tpgj;Jf; fhg;GWjp (02 

egh;fSf;F)

1>000>000.00

02.  ,yq;if [dehaf Nrh\yprf; Fbaurpd; ngWif topfhl;bapy; tpjpf;fg;gl;Ls;sjd; gpufhuk; Njrpa Nghl;b 

hPjpapyhd Nfs;tp tpiykDf; Nfhuy; nraw;ghl;L eilKiwapd; (NCB) Clhf tpiyfs; Nfhug;gLk; 

vd;gJld;> Fiwe;jgl;rk; Fwpj;j fhg;GWjpj; Jiwapy; 05 tUl mDgtk; cs;s kw;Wk; ,yq;if fhg;GWjp 

xOq;FgLj;jy; Mizf;FOtpd; (IRCSL) mDkjpg;gj;jpuj;ijg; ngw;w fhg;GWjp epWtdkhf (rhjhuz) gjpT 

nra;ag;gl;Ls;s rfy fhg;GWjp epWtdq;fSf;Fk; tpiyf;Nfhuy; miog;G tplg;gl;Ls;sJ.

03.  ,jpy; Mh;tk; fhl;Lk; jFjptha;e;j tpiykDjhuh;fs; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l fhg;GWjpf;F kPsspf;fg;gLk; 12>500.00 

&gh njhifia $l;LwT Nritfs;> re;ijg;gLj;jy; mgptpUj;jp kw;Wk; Efh;Nthh; ghJfhg;G ,uh[hq;f 

mikr;rpd; fzf;fhsUf;Fr; nrYj;jp ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;ilr; rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapy; 

jahhpf;fg;gl;Ls;s tpguq;fis cs;slf;fpa Mtzq;fis 2022-03-14Mk; jpfjp Kjy; 2022-04-04Mk; jpfjp 

tiuahd Ntiy ehl;fspy; gp.g. 2.00 kzp tiuapy; $l;LwT Nritfs;> re;ijg;gLj;jy; mgptpUj;jp kw;Wk; 

Efh;Nthh; ghJfhg;G ,uh[hq;f mikr;rpd; Nkyjpfr; nrayhsh; (eph;thfk;) mth;fsplk; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

04.  cq;fs; tpiykDf;fis 2022-04-05Mk; jpfjp gp.g. 3.00 kzp my;yJ mjw;F Kd;dH fpilf;Fk; tifapy; 

jiyth;> mikr;Rg; ngWiff; FO (MPC), $l;LwT Nritfs;> re;ijg;gLj;jy; mgptpUj;jp kw;Wk; Efh;Nthh; 

ghJfhg;G ,uh[hq;f mikr;R> 8Mk; khb> HQ nfhOk;G fl;blk;> ,y. 464A, up.gp. [hah khtj;ij> 

nfhOk;G-10 vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; my;yJ me;j Kfthpapy; Nkyjpf nrayhsh; (eph;thfk;) 

mth;fspd; cj;jpNahfg+h;t miwapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;spl;L fpilf;fr; nra;jy; 

Ntz;Lk;.

05.  tpiykDf;fis ~~%yg; gpujp|| kw;Wk; ~~efy; gpujp|| vd Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l ciwfspy; ,l;L 

ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; HOMESHOP/MPC/01  vdf; Fwpg;gpl;L tpiykDf;fis jdpj;jdp xU 

fbj ciwapy; kl;Lk; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

06.  jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ vd;gJld;> me;j tpiykDf;fs; 

epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fSld; tpiykD Mtzj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s tifapy; tpiyf;Nfhuy; juTg; 

gbtj;jpy;; (BDS) ghpe;Jiuf;fg;gl;l ,yq;if &ghapy; mq;fPfhpf;fg;gl;l th;j;jf tq;fpapdhy; toq;fg;gl;l 90 

ehl;fs; tiuapy; nry;YgbahFk; tpiyf;Nfhuy; gpiz Kwpnahd;W ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

07.  tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;L epiwtile;jJk; cld; 04Mk; ge;jpapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s Kfthpapy; 

cs;s mikr;rpw;F tUif je;J> ,e;j epfo;tpy; fye;Jnfhs;tjw;F Mh;tk; fhl;Lk; tpiykDjhuh;fspd; 

Kd;dpiyapy; fpilf;fg;ngw;Ws;s tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;.

08. mikr;Rg;  ngWiff; FOtpd; jPh;khdNk ,Wjpj; jPh;khdkhFk;.

09.  ,J njhlh;ghd Nkyjpf tpguq;fs; Njitahdhy; ,e;j mikr;rpd; Nkyjpf nrayhsh; (eph;thfk;) 

mth;fsplk; (njhiyNgrp: 0112684185/0741313697  my;yJ kpd;dQ;ry; info@coopmin.gov.lk)   Clhfg; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

jiyth;>

mikr;R ngWiff; FO>

$l;LwT Nritfs;> re;ijg;gLj;jy; mgptpUj;jp kw;Wk; Efh;Nthh; ghJfhg;G ,uh[hq;f mikr;R

$l;LwT Nritfs;> re;ijg;gLj;jy; mgptpUj;jp kw;Wk; 
Efh;Nthh; ghJfhg;G ,uh[hq;f mikr;R

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
xg;ge;j ,yf;fk;: HOMESHOP/CAPC/01

,yq;ifapd; rfy fpuhk Nritahsh; gphpTfSk;  cs;slq;Fk; tifapy; kfsph; njhopy;Kaw;rpahsh;fspdhy; 

nraw;gLj;jg;gLk; rpwpa gynghUs; tpw;gid epiya tiyaikg;ig epWTtjw;F gpd;tUk; nghUl;fs; kw;Wk; 

cgfuzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;F mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l ngWiff; FOj; jiythpdhy; 

(CAPC)   Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

tpiyf;Nfhuy; ,yf;fk; cgfuzk;;/ nghUl;fs; Njitahd msT
kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; 

fl;lzk; &gh

HOMESHOP/CAPC/01/I xU gf;f uhf;iffs;
Fiwe;jgl;rk; - 48>000

mjpfgl;rk; - 98>000
20,000.00

HOMESHOP/CAPC/01/II ,U gf;fk; rfpjkhd 

uhf;iffs;

Fiwe;jgl;rk; - 24>000

mjpfgl;rk; - 60>000
20,000.00

02. ,yq;if [dehaf Nrhryprf; Fbaurpd; ngWif topfhl;bapy; tpjpf;fg;gl;Ls;sjd; gpufhuk; Njrpa 

Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuy; nraw;ghl;L eilKiwapd; (NCB) Clhf tpiyfs; Nfhug;gLk; 

vd;gJld;> ,jw;fhd jpwd;fis g+h;j;jp nra;Js;s  rfy jFjpfisf; nfhz;lth;fSf;Fk;; tpiyf;Nfhuy; 

jpwf;fg;gl;Ls;sJ.

03. ,jpy; Mh;tk; fhl;Lk; jFjptha;e;j tpiykDjhuh;fs; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l xt;nthU nghUs; / 
cgfuzq;fSf;fhf kPsspf;fg;gLk; 20>000.00 &gh njhifia $l;LwT Nritfs;> re;ijg;gLj;jy; 

mgptpUj;jp kw;Wk; Efh;Nthh; ghJfhg;G ,uh[hq;f mikr;rpd; fzf;fhsUf;Fr; nrYj;jp ngw;Wf;nfhz;l 

gw;Wr;rPl;ilr; rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; Mq;fpy nkhopapy; jahhpf;fg;gl;Ls;s tpguq;fis cs;slf;fpa 

Mtzj; njhFjpnahd;iw 2022-03-14Mk; jpfjp Kjy; 2022-03-30Mk; jpfjp tiuahd Ntiy ehl;fspy; 

gp.g. 2.00 kzp tiuapy; $l;LwT Nritfs;> re;ijg;gLj;jy; mgptpUj;jp kw;Wk; Efh;Nthh; ghJfhg;G 

,uh[hq;f mikr;rpd; rpNu\;l cjtpr; nrayhshplk; ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; Nfs;tp tpiykD 

Mtzj;ijg; ghPl;rpj;Jg; ghh;g;gjw;Fj; Njitahdhy; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l jpfjp kw;Wk; Neuj;jpDs; 

,ytrkhf ghPl;rpj;Jg; ghhf;fyhk;.

04. cq;fs; tpiykDf;fis 2022-03-31Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp my;yJ mjw;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; 

jiyth;> mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l ngWiff; FO (CAPC), $l;LwT Nritfs;> re;ijg;gLj;jy; 

mgptpUj;jp kw;Wk; Efh;Nthh; ghJfhg;G ,uh[hq;f mikr;R> 8Mk; khb> HQ nfhOk;G fl;blk;> 

,y. 464A, hP. gP. [hah khtj;ij> nfhOk;G-10 vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; my;yJ Nkw;Fwpj;j 

Kfthpapy; Nkyjpf nrayhsh; (eph;thfk;) mth;fspd; cj;jpNahfg+h;t miwapy; itf;fg;gl;Ls;s 

Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;spl;L fpilf;fr; nra;jy; Ntz;Lk;.

05. tpiykDf;fisr; rkh;g;gpf;Fk; NghJ Nkw;Fwpg;gplg;gl;lgb Njitahd mstpw;F my;yJ Njitahd 

mstpd; xU gFjpf;F tpiykDjhuh;fs; tpiykDf;fisr; rkh;g;gpf;fyhk;.

06. tpiykDf;fis jhq;fptUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; xt;nthU nghUs; kw;Wk; 

cgfuzj;jpw;fhd tpiyf;Nfhuy; ,yf;fj;ijf; Fwpg;gpl;L tpiykDf;fis xw;iwf; fl;l xU fbj 

ciwapy; kl;Lk; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

07. jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ vd;gJld;> me;j tpiykDf;fs; 

epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fSld; tpiykD Mtzj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s tifapy; tpiyf;Nfhuy; 

juTg; gbtj;jpy;; (BDS) ghpe;Jiuf;fg;gl;l ,yq;if &ghapy; mq;fPfhpf;fg;gl;l th;j;jf tq;fpapdhy; 

toq;fg;gl;l 90 ehl;fs; tiuapy; nry;YgbahFk; tpiyf;Nfhuy; gpiz Kwpnahd;W ,izf;fg;gl;bUj;jy; 

Ntz;Lk;.

08. tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;L epiwtile;Jk; cldbahf 04Mk; ge;jpapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s 

Kfthpapy; cs;s mikr;rpw;F tUif je;J> ,e;j epfo;tpy; fye;Jnfhs;tjw;F Mh;tk; fhl;Lk; 

tpiykDjhuh;fspd; Kd;dpiyapy; fpilf;fg;ngw;Ws;s tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;.

09. ,J njhlh;ghd Nkyjpf tpguq;fs; Njitahdhy; ,e;j mikr;rpd; rpNu\;l cjtpr; nrayhshplk;; 

(njhiyNgrp: 0112681186/ 0714457846 my;yJ kpd;dQ;ry; info@coopmin.gov.lk)  Clhf ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

jiyth;>

mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l ngWiff; FO (CAPC)>
$l;LwT Nritfs;> re;ijg;gLj;jy; mgptpUj;jp kw;Wk; 

Efh;Nthh;; ghJfhg;G ,uh[hq;f mikr;R.



31தினகரன் வாரமஞ்சரி Thinakaran vaaramanjarysunday marCh 13, 20222022 மார்ச் 13 ஞாயிற்றுக்கிழமம

$l;LwT Nritfs;> re;ijg;gLj;jy; mgptpUj;jp kw;Wk; 
Efh;Nthh; ghJfhg;G ,uh[hq;f mikr;R

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
xg;ge;j ,yf;fk;: HOMESHOP/CAPC/03

,yq;ifapd; rfy fpuhk Nritahsh; gphpTfSk;  cs;slq;Fk; tifapy; kfsph; njhopy;Kaw;rpahsh;fspdhy; 

nraw;gLj;jg;gLk; rpwpa rpwg;G tpw;gid epiya tiyaikg;ig epWTtjw;F gpd;tUk; nghUl;fs; kw;Wk; 

cgfuzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;F mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l ngWiff; FOj; jiythpdhy; 

(CAPC)   Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

tpiyf;Nfhuy; ,yf;fk; cgfuzk;;/ nghUl;fs; Njitahd msT

kPsspf;fg;glhj 

Nfs;tpf; fl;lzk; 

&gh

HOMESHOP/CAPC/03/I ngah;g; gyif
Fiwe;jgl;rk; - 7>000

mjpfgl;rk; - 14>000 } 60,000.00
HOMESHOP/CAPC/03/II ngah;g; gyif (Lollipop Sing Board)

Fiwe;jgl;rk; - 7>000

mjpfgl;rk; - 14>000

02.  ,yq;if [dehaf Nrhryprf; Fbaurpd; ngWif topfhl;bapy; tpjpf;fg;gl;Ls;sjd; gpufhuk; Njrpa 

Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuy; nraw;ghl;L eilKiwapd; (NCB) Clhf tpiyfs; Nfhug;gLk; 

vd;gJld;> ,jw;fhd jpwd;fis g+h;j;jp nra;Js;s  rfy jFjpfisf; nfhz;lth;fSf;Fk;; tpiyf;Nfhuy; 

jpwf;fg;gl;Ls;sJ.

03.  ,jpy; Mh;tk; fhl;Lk; jFjptha;e;j tpiykDjhuh;fs; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l xt;nthU nghUs; / 
cgfuzq;fSf;fhf kPsspf;fg;gLk; 60>000.00 &gh njhifia $l;LwT Nritfs;> re;ijg;gLj;jy; 

mgptpUj;jp kw;Wk; Efh;Nthh; ghJfhg;G ,uh[hq;f mikr;rpd; fzf;fhsUf;Fr; nrYj;jp ngw;Wf;nfhz;l 

gw;Wr;rPl;ilr; rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; Mq;fpy nkhopapy; jahhpf;fg;gl;Ls;s tpguq;fis cs;slf;fpa Mtzj; 

njhFjpnahd;iw 2022-03-14Mk; jpfjp Kjy; 2022-03-30Mk; jpfjp tiuahd Ntiy ehl;fspy; gp.g. 2.00 

kzp tiuapy; $l;LwT Nritfs;> re;ijg;gLj;jy; mgptpUj;jp kw;Wk; Efh;Nthh; ghJfhg;G ,uh[hq;f 

mikr;rpd; rpNu\;l cjtpr; nrayhshplk; ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; tpiykD Mtzj;ijg; ghPl;rpj;Jg; 

ghh;g;gjw;Fj; Njitahdhy; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l jpfjp kw;Wk; Neuj;jpDs; ,ytrkhf ghPl;rpj;Jg; ghhf;fyhk;.

04.  cq;fs; tpiykDf;fis 2022-03-31Mk; jpfjp gp.g. 3.00 kzp my;yJ mjw;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; 

jiyth;> mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l ngWiff; FO (CAPC), $l;LwT Nritfs;> re;ijg;gLj;jy; 

mgptpUj;jp kw;Wk; Efh;Nthh; ghJfhg;G ,uh[hq;f mikr;R> 8Mk; khb> HQ nfhOk;G fl;blk;> ,y. 464A, 
B.gP. [hah khtj;ij> nfhOk;G-10 vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; my;yJ me;j Kfthpapy; Nkyjpf 

nrayhsh; (eph;thfk;) mth;fspd; cj;jpNahfg+h;t miwapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;spl;L 

fpilf;fr; nra;jy; Ntz;Lk;.

05.  tpiykDf;fisr; rkh;g;gpf;Fk; NghJ Nkw;Fwpg;gplg;gl;l gb Njitahd mstpw;F my;yJ Njitahd 

mstpd; xU gFjpf;F tpiykDjhuh;fs; tpiykDf;fisr; rkh;g;gpf;fyhk;.

06.  tpiykDf;fis jhq;fptUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; xt;nthU nghUs; kw;Wk; 

cgfuzj;jpw;fhd tpiyf;Nfhuy; ,yf;fj;ijf; Fwpg;gpl;L tpiykDf;fis xw;iwf; fl;l xU fbj 

ciwapy; kl;Lk; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

07.  jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ vd;gJld;> me;j tpiykDf;fs; 

epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fSld; tpiykD Mtzj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s tifapy; tpiyf;Nfhuy; 

juTg; gbtj;jpy;; (BDS) ghpe;Jiuf;fg;gl;l ,yq;if &ghapy; mq;fPfhpf;fg;gl;l th;j;jf tq;fpapdhy; 

toq;fg;gl;l 90 ehl;fs; tiuapy; nry;YgbahFk; tpiyf;Nfhuy; gpiz Kwpnahd;W ,izf;fg;gl;bUj;jy; 

Ntz;Lk;.

08.  tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;L epiwtile;j cldLj;J 04Mk; ge;jpapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s Kfthpapy; 

cs;s mikr;rpw;F tUif je;J> ,e;j epfo;tpy; fye;Jnfhs;tjw;F Mh;tk; fhl;Lk; tpiykDjhuh;fspd; 

Kd;dpiyapy; fpilf;fg;ngw;Ws;s tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;.

09.  ,J njhlh;ghd Nkyjpf tpguq;fs; Njitahdhy; ,e;j mikr;rpd; rpNu\;l cjtpr; nrayhshplk;; 

(njhiyNgrp: 0112681186/ 0714457846 my;yJ kpd;dQ;ry; info@coopmin.gov.lk)   ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

jiyth;>

mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l ngWiff; FO (CAPC)>
$l;LwT Nritfs;> re;ijg;gLj;jy; mgptpUj;jp kw;Wk; 

Efh;Nthh;; ghJfhg;G ,uh[hq;f mikr;R.

$l;LwT Nritfs;> re;ijg;gLj;jy; mgptpUj;jp kw;Wk; 
Efh;Nthh; ghJfhg;G ,uh[hq;f mikr;R

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
xg;ge;j ,yf;fk;: HOMESHOP/CAPC/02

,yq;ifapd; rfy fpuhk Nritahsh; gphpTfSk;  cs;slq;Fk; tifapy; kfspH njhopy; Kaw;rpahsh;fspdhy; 

nraw;gLj;jg;gLk; rpwpa gy;nghUs; tpw;gid epiya tiyaikg;ig epWTtjw;F gpd;tUk; nghUl;fs; kw;Wk; 

cgfuzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;F mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l ngWiff; FOj; jiythpdhy; 

(CAPC) Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tp tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

tpiyf;Nfhuy; ,yf;fk;
cgfuzk;;/  
nghUl;fs;

Njitahd msT kPsspf;fg;glhj 

Nfs;tpf; fl;lzk; 

&gh
yPw;wh; msT 

(L)
Mff;Fiwe;j 

msT

mjp$ba 

msT

HOMESHOP/CAPC/02/I ciwepiy 

Fsph;rhjdk;

140-180 1>500 6>000

20,000.00180-230 1>500 6>000

230-290 5>000 9>000

HOMESHOP/CAPC/02/II Fsph;rhjdk; 80-120 1>500 6>000

20,000.00120-170 1>500 6>000

170-230 5>000 9>000

HOMESHOP/CAPC/02/III Nghj;jy; 

Fsph;rhjdk;

120-200 1>500 6>000
20,000.00

200-300 5>000 9>000

02.  ,yq;if [dehaf Nrh\yprf; Fbaurpd; ngWif topfhl;bapy; tpjpf;fg;gl;Ls;sjd; gpufhuk; Njrpa 

Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuy; nraw;ghl;L eilKiwapd; (NCB) Clhf tpiyfs; Nfhug;gLk; 

vd;gJld;> ,jw;fhd jpwd;fis g+h;j;jp nra;Js;s  rfy jFjpfisf; nfhz;lth;fSf;Fk;; tpiyf;Nfhuy; 

jpwf;fg;gl;Ls;sJ.

03.  ,jpy; Mh;tk; fhl;Lk; jFjp tha;e;j tpiykDjhuh;fs; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l xt;nthU nghUs; / cgfuzq;fSf;fhf 

kPsspf;fg;gLk; 20>000.00 &gh njhifia $l;LwT Nritfs;> re;ijg;gLj;jy; mgptpUj;jp kw;Wk; Efh;Nthh; 

ghJfhg;G ,uh[hq;f mikr;rpd; fzf;fhsUf;Fr; nrYj;jp ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;ilr; rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; 

Mq;fpy nkhopapy; jahhpf;fg;gl;Ls;s tpguq;fs; cs;slf;fpa Mtzj; njhFjpnahd;iw 2022-03-14Mk; 

jpfjp Kjy; 2022-03-30Mk; jpfjp tiuahd Ntiy ehl;fspy; gp.g. 2.00 kzp tiuapy; $l;LwT Nritfs;> 

re;ijg;gLj;jy; mgptpUj;jp kw;Wk; Efh;Nthh; ghJfhg;G ,uh[hq;f mikr;rpd; rpNu\;l cjtpr; nrayhshplk; 

ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; Nfs;tp tpiykD Mtzj;ijg; ghPl;rpj;Jg; ghh;g;gjw;Fj; Njitahdhy; 

Nkw;Fwpg;gplg;gl;l jpfjp kw;Wk; Neuj;jpDs; ,ytrkhf ghPl;rpj;Jg; ghHf;fyhk;.

04.  cq;fs; Nfs;tp tpiykDf;fis 2022-03-31Mk; jpfjp gp.g. 2.30 kzp my;yJ mjw;F Kd;dH fpilf;Fk; 

tifapy; jiyth;> mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l ngWiff; FO (CAPC), $l;LwT Nritfs;> 

re;ijg;gLj;jy; mgptpUj;jp kw;Wk; Efh;Nthh; ghJfhg;G ,uh[hq;f mikr;R> 8Mk; khb> HQ nfhOk;G 

fl;blk;> ,y. 464A, hp.gP. [hah khtj;ij> nfhOk;G-10 vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; my;yJ Nkw;Fwpj;j 

Kfthpapy; Nkyjpf nrayhsh; (eph;thfk;) mth;fspd; cj;jpNahfg+h;t miwapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; 

ngl;bapy; cs;spl;L fpilf;fr; nra;jy; Ntz;Lk;.

05.  tpiykDf;fisr; rkh;g;gpf;Fk; NghJ Nkw;Fwpg;gplg;gl;l gb Njitahd mstpw;F my;yJ Njitahd 

mstpd; xU gFjpf;F tpiykDjhuh;fs; tpiykDf;fisr; rkh;g;gpf;fyhk;.

06.  tpiykDf;fis jhq;fptUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; xt;nthU nghUs; kw;Wk; 

cgfuzj;jpw;fhd tpiyf;Nfhuy; ,yf;fj;ijf; Fwpg;gpl;L tpiykDf;fis cw;iwf; fl;l xU fbj 

ciwapy; kl;Lk; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

07.  jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ vd;gJld;> me;j tpiykDf;fs; 

epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fSld; tpiykD Mtzj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s tifapy; tpiyf;Nfhuy; juTg; 

gbtj;jpy;; (BDS) ghpe;Jiuf;fg;gl;l ,yq;if &ghapy; mq;fPfhpf;fg;gl;l th;j;jf tq;fpapdhy; toq;fg;gl;l 

90 ehl;fs; tiuapy; nry;YgbahFk; tpiyf;Nfhuy; gpiz Kwpnahd;W ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

08.  tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;Ljy; epiwtile;j cldbahf 04Mk; ge;jpapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s 

Kfthpapy; cs;s mikr;rpw;F tUif je;J> ,e;j epfo;tpy; fye;Jnfhs;tjw;F Mh;tk; fhl;Lk; 

tpiykDjhuh;fspd; Kd;dpiyapy; fpilf;fg;ngw;Ws;s tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;.

09.  ,J njhlh;ghd Nkyjpf tpguq;fs; Njitg;gbd; ,e;j mikr;rpd; rpNu\;l cjtpr; nrayhshplk;; 

(njhiyNgrp: 0112681186/ 0714457846 my;yJ kpd;dQ;ry; info@coopmin.gov.lk)  Clha; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

jiyth;>

mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l ngWiff; FO (CAPC)>
$l;LwT Nritfs;> re;ijg;gLj;jy; mgptpUj;jp kw;Wk; 

Efh;Nthh;; ghJfhg;G ,uh[hq;f mikr;R.

mur <l;L kw;Wk; KjyPl;L tq;fp (SMIB)

mur <l;L kw;Wk; KjyPl;L tq;fpapy; 
njhopy; tha;g;G re;jh;g;gq;fs;

ehl;bw;fhd Kjd;ikahd tPlikg;G tq;fpahd mur <l;L kw;Wk; KjyPl;L tq;fpahdJ thbf;ifahsh; 

jpUg;jpahd kw;Wk; gue;jstpyhd gy;tifahd cah;kl;l Nritfis Kd;itg;gjw;fhf tq;fpapd; 

nraw;ghl;il kPs;fl;likg;G nra;Ak; gzpia Kd;ndLj;Jr; nry;fpd;wJ. vdNt> RWRWg;ghd jiyikj;Jt 

ghq;Ffis fhl;rpg;gLj;jpAs;s kw;Wk; th;j;jf ,yf;Ffis miltjw;fhf KOikahd flg;ghLila 

chpj;jhd jifikfs; kw;Wk; mDgtKs;s tpz;zg;gjhhpfsplkpUe;J gpd;tUk; gjtpf;fhd tpz;zg;gq;fis 

ehk; miof;fpd;Nwhk;. 

gpujhd Kfhikahsh; - rl;lk;

Kf;fpakhd nghWg;Gf;fs;;

• tq;fpapd; jiyikafk; kw;Wk; fpisfspy; rl;l gphpTfs; njhlh;ghd tplaq;fspd; xUq;fpizj;jy;.

• chpj;JWjp mwpf;iffs; ghPl;rpj;jy;> <l;L Kwpfis jahhpj;jy; kw;Wk; epiwNtw;wy;> fld;fis 

toq;fy;.

• Fj;jif xg;ge;jq;fs;/ Ghpe;Jzh;T xg;ge;jq;fs;> cWjpKwp> Fiwepug;G <l;L tpizaq;fs; kw;Wk; 

Vida Mtzq;fis tq;fpapd; rhh;ghf jahhpj;jy; kw;Wk; epiwNtw;wy;.

• Fw;wg;gj;jphpiffs;> rj;jpaf;fljhrpfs;> Kiwg;ghLfs; Mfpatw;iw tiuT nra;jy; kw;Wk; chpj;jhd 

ePjpkd;wq;fspy; tof;Ffis jhf;fy; nra;jy; kw;Wk; ePjpkd;w tof;Ffspy; Njitg;gLk;NghJ 

ePjpkd;w tof;Ffspy; gpurd;dkhfp SMIB  I gpujpepjpg;gLj;jy;.
• jw;NghJ mKyhf;fj;jpYs;s rl;l nraw;ghLfspd; thpirapy; njhlh;Gs;s tplaq;fs; my;yJ rl;l 

topfhl;b/ Kfhikj;Jtj;jpw;fhd kjpAiu xg;ge;jj;jpd; epajpfs; kw;Wk; tq;fpapYs;s cUkhjphpfs;> 

ghJfhg;G Mtzq;fs; my;yJ ,ilNeh; epfo;Tfis Kfhikj;Jtj;jpw;F toq;fy;.

• tq;fpapd; rl;lhPjpapyhd nraw;ghLfs; njhlh;ghf khjhe;j Kd;Ndw;w mwpf;iffs; kw;Wk; Vida 

tpN\l mwpf;iffis jahhpg;gjw;F ifNaw;wy; kw;Wk; rl;l tof;Ffspd; Kd;Ndw;wj;ij 

fz;fhzpj;jy; kw;Wk; ,w;iwtiuahf;fy; kw;Wk; ,itfis rigf;F mwptpj;jy;.

• cjtp nghJ Kfhikahsh; (rl;lk;) kw;Wk; rl;l mYtyHfSld; xUq;fpizj;jy; Mfpadtw;wpd; 

%ykhd mth;fs; midtUk; xOq;FWj;jy; Njitg;ghLfs;> Rw;wwpf;if gzpg;Giufs; kw;Wk; 

tq;fp nraw;ghLfSf;F mike;njhOFfpd;whh;fsh kw;Wk; tq;fpapd; cs;sf juepakq;fSf;F 

mike;njhOFfpd;whh;fsh vd;gij cWjpg;gLj;jy;.

jifikfs; kw;Wk; mDgtk;:

rl;lj;juzpnahUtuhf 12 tUl mDgtk; my;yJ mq;fPfhpf;fg;gl;l gy;fiyf;fofnkhd;wpypUe;J rl;lj;jpy; 

,sq;fiykhzp (LLB)  mj;Jld; Master of Laws (LLM) 8 tUl mDgtk; Nkyjpf jifikahf fUjg;gLk;. 

rptpy; rl;l ePjpkd;w nraw;ghl;L mDgtk; kw;Wk; chpj;J khw;wk; mj;Jld; rpNu\;l epUthf kl;lj;jpy; Mff; 

Fiwe;jJ %d;W (03) tUl mDgtk;. tq;fpj;Jiw epWtdnkhd;wpd; mDgtk; Nrh;f;fg;gl;l jifikahf 

fUjg;gLk;. 

Ntjdk; : 

rk;gs msTj;jpl;lk; - khjnkhd;wpw;F 158,315 - 4,390 x 12  &gh kw;Wk; tq;fpapdhy; mDkjpf;fg;gl;l gbfs; 

(10%  gbfs;> tho;f;ifr; nryT kw;Wk; thlif gb).,e;j mbg;gilapyhd khjhe;j jpul;ba rk;gskhdJ 

mz;zsthFk;. 

taJ : 50 tajpw;F Nkw;glhkypUj;jy; Ntz;Lk; (,Ug;gpDk;> Vw;fdNt mur Jiw mikg;nghd;wpy; 

gzpahw;WgtUf;F tanjy;iy gpuNahfpf;fg;glkhl;lhJ)

ePjpkd;w vOJtpidQh; - juk; II
jifikfs;:

fnghj rh/j ghPl;irapy; ,U mkh;TfSf;F Nkw;glhky; MW (06) ghlq;fspy; rpq;fsk;> Mq;fpy nkhop kw;Wk; 

fzpj ghlq;fspy; jpwikr; rpj;jp.

fnghj c/j ghPl;irapy; %d;W (3) ghlq;fspy; rpj;jp.

fzpdp mwpT.

mDgtk;:

mur epWtdnkhd;wpy; my;yJ mq;fPfhpf;fg;gl;l jhgdnkhd;wpy; Mff; Fiwe;jJ Ie;J (05) tUl ePjpkd;w 

Ntiy.

Ntjdk;:

rk;gs msTj;jpl;lk;: khjhe;jk; 44,810 – 440x20-53,610 &gh mj;Jld; tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l gbfs; 

(10%  gbfs;> tho;f;ifr; nryT kw;Wk; thlif gb) ,e;j mbg;gilapyhd khjhe;j jpul;ba rk;gskhdJ 

mz;zsthFk;. 

taJ : 50 tajpw;F Nkw;glhkypUj;jy; Ntz;Lk; (,Ug;gpDk;> Vw;fdNt mur Jiw mikg;nghd;wpy; 

gzpahw;WgtUf;F tanjy;iy gpuNahfpf;fg;glkhl;lhJ

nghJthd epge;jidfs;:

njhpT nra;Ak; Kiwik – tq;fpapd; Ml;Nrh;g;G nfhs;if kw;Wk; eilKiwapd; gpufhuk; tpz;zg;gq;fs; 

Nfhug;gly;. Neh;Kfg;ghPl;irnahd;wpd; %yk; njhpT Nkw;nfhs;sg;gLk;. 

Vida mD$yq;fs;:

• Nrkyhg epjpa gq;fspg;G – njhopy;toq;Fehpdhy; 15%  mj;Jld; 10%  Copahpdhy;.

tq;fpahdJ C e ep ,w;F gq;fspg;ig toq;Fk;. 

• ,U khjq;fSf;fhd jpul;ba rk;gsk; tUlhe;j kpifa+jpakhf toq;fg;gLk;. 

• Nritapy; cWjpg;gLj;jpa gpd;dh;> ,yF jtiz tpfpjj;jpy; tPlikg;G fld;.

• tq;fpapd; kUj;Jt jpl;lj;jpd; fPohd mD$yq;fs;

• ghtpf;fg;glhj kUj;Jt tpLKiwapw;fhd gzk; toq;fy;.

tpz;zg;gq;fspd; %Lk; jpfjp : 2022.03.28

tpz;zg;gpf;Fk; eilKiw:

Mh;tKk; jifikAKs;s tpz;zg;gjhhpfs; mth;fspd; RajuT kw;Wk; mth;fspd; fy;tprhh;/njhopy;rhh; 
Mtzq;fspd; gpujpfs; kw;Wk; ,U njhopy;rhh; cwtpduy;yhj ghpe;Jiuahsh;fspd;  ngah;fs;> Kfthpfs; 

kw;Wk; njhlh;G ,yf;fq;fs; Mfpatw;iw fPNoAs;s kpd;dQ;ry; Kfthpa+lhf mDg;Gjy; Ntz;Lk;. 

midj;J tpz;zg;gq;fSk; fLikahd ,ufrpakhd Kiwapy; ghprPyid nra;ag;gLtJld; vt;tifahd 

MjuT NjlYk; jifikia ePf;Ftjw;fhd topia tFf;Fk;. ,e;j Ml;Nrh;g;G njhlh;ghf njhpT nra;jiy 

jPh;khdpj;jy;> gpw;Nghly; my;yJ Ml;Nrh;g;ig ,uj;Jr; nra;jy; my;yJ nraw;ghl;il kw;Wk;/my;yJ njhpT 

nra;tjw;fhd jfTj; jpwid khw;Wtjw;fhd chpikia tq;fpahdJ nfhz;Ls;sJ. gzpg;ghsh; rigapd; 

jPh;khdNk ,WjpahdJk; KbthdjhFk;. 

careers@smib.lk   vd;w topahy; khj;jpuNk tpz;zg;gq;fs; mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. 

tiuaWf;fg;gl;l ,yq;if kpd;rhu (jdpahh;) epWtdk;
gFg;gha;thsh; jpl;lkpLgth;

,yq;ifapd; tpepNahf mikg;nghd;whd tiuaWf;fg;gl;l ,yq;if kpd;rhu (jdpahh;) epWtdkhdJ ePh;nfhOk;gpypUe;J 

fhyp tiuAkhd fiuNahu gpuNjrq;fis cs;slf;fpa VO fpisfisAk;  500>000 ,w;F Nkyhd thbf;ifahsh;fSf;F 

NritGhptJld; 1500 Copah;fSldhd njhopw;giliaAk; nfhz;Ls;sJld; gpd;tUk; gjtpf;fhd jifikAs;s 

egh;fis NjLfpd;wJ. 

fy;tpj; jifikfs; 

kw;Wk; mDgtk;

mq;fPfhpf;fg;gl;l Njrpa gy;fiyf;fofnkhd;wpypUe;J jfty; njhopy;El;gJiwapy; my;yJ fzdp 

tpQ;Qhdj;jpy; ngw;w gl;lk; mj;Jld; chpj;jhd Jiwapy; %d;W (3) tUl mDgtk;.

                   my;yJ

mq;fPfhpf;fg;gl;l Njrpa gy;fiyf;fofnkhd;wpypUe;J fzpjk; my;yJ ngsjPf tpQ;Qhdj;jpy; 

ngw;w gl;lk; mj;Jld; chpj;jhd Jiwapy; ehd;F (4) tUl mDgtk;.

Vida jifikfs; Programming knowledge in java, Net and C. with strong analytical skills in business processes. 
Effective Communication skills (both verbal & written) Strong leadership and teamwork abilities.

taJ 40 tajpw;F FiwthftpUj;jy; Ntz;Lk;.

Vida gy;tifahd ed;ikfSld; fth;r;rpfukhd rk;gsk; njhpT nra;ag;gl;l tpz;zg;gjhhpf;F toq;fg;gLk;. 

tpgukhd RajuT kw;Wk; rhd;wpjo;fspd; gpujpfs; mj;Jld; cwtpduy;yhj ,U ghpe;Jiuahsh;fspd; ngah;fs;> Kfthpfs; 

kw;Wk; njhlh;G njhiyNgrp ,yf;fq;fs; Mfpatw;iw fPNoAs;s Kfthpf;F 2022 khh;r; 23 Mk; jpfjpad;W my;yJ 

mjw;F Kd;duhf te;jilAk; jd;ikapy; mDg;gTk;. 

tpz;zg;gpf;Fk; gjtpg; ngauhdJ Ratpguj;jpYk; jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapYk; njspthf Fwpg;gplg;gly; 

Ntz;Lk;. 

Nkyjpf nghJ Kfhikahsh; - kdpj tsq;fs; kw;Wk; epUthfk;; 

tiuaWf;fg;gl;l ,yq;if kpd;rhu (jdpahh;) epWtdk;

1 Mk; khb> <.Vr;. FNu fl;blk;

411> fhyp tPjp>  nfhOk;G-03.
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அது ஒரு புதன்கிழமை.. வெள்ளி 
ைற்றும் வ�ௌர்ணமி தினங்க-
ளில் கூடும் ைக்கள் அளமெ 

ப�ோன்றில்்ோைல் எஙப்கோ தூரத்தில் ஓரிரு 
ந�ர்கள்.. யோருபை இல்்ோத தோர வீதியில் 
பெ்கைோய் மைககிள் முறுககும் ெோலி�ர-
்கள்.. ஒரு இருண்ட அமைதி.. இப�டி இருக்க 
தோர வீதியிலிருந்து புழுதி ைண மிதித்து மி்க 
வைதுெோ்க  ஒரு டிபயோ ம�க �துர ந்கர 
பநோககி வைன்று வ்கோணடிருந்தது.. வீதி 
விளககும் தோர வீதி ெமர தோன்.. இருளுக-
குள் மூழ்கிய அந்த மைககிளில் இருெர,  
இரு நண�ர்கள் ப�ோய்கவ்கோணடிருந்தனர.. 
ப்கோ்ணோெத்மதயின் சில்்மை ்கம்டயில் 
பெணடிய சிகரட் ெோ்கனம் ஓட்டிக வ்கோணடி -
ருககும் ைோஜித்தின் ைட்ம்டபம�யில் ஒளிந்து 
வ்கோணடிருந்தது.. ெோ்கனம் ஓட்டிக வ்கோணடி-
ருககும் ப�ோது அடிக்கடி ம�மயத் த்டவி சிக-
ரட்டின் இருபபிமன உறுதி வைய்து வ்கோணடு 
ெந்தோன்.. பின்னோல் இருககும் மில்்ோன் 
அென் ரவுைர ம�யிலிருந்த வநருபவ�ட்-
டிமய வெளிபய எடுத்து குலுககிக வ்கோணப்ட 
ெந்தோன்.. எப�டிபயோ �துர மைதோனம் ெமர 
ெந்தோகிட்டு இதற்கு பைப் எப�டியும் ை்ண -
லிற்குள் மைககிமள விட்்டோ்க பெணடும்.. 
அபப�ோதுதோன் ைோம்�ல் தீவின் பின்புைத்-
திற்கு இ்குெோ்க நுமழய முடியும்.. ைோம்�ல் 
தீவுதோன் குடியிருபபு்கள் ெோழும் ்கம்டசி 
எல்ம்.  ெறுமையின் முழுமை நிம்யில் 
இருந்தெர்களுககு ஊரின் ஸ்கோத் நிதியத்தி -
னோல் ்கட்டிகவ்கோடுக்கப�ட்்ட வீடு்கள் இருக-
கும் இ்டம்.. ைோஜித்தும் மில்்ோனும் அெர்க -
ளின் வீட்டு பிரபதைம் தோணடி விளககு்கபள 
இல்்ோத ைோம்�ல் தீவின் பின்புைைோய் ்கட்டிய 
குமையில் கி்டககும் வீவ்டோன்றிற்குள் ெந்து 
அைரந்தோர்கள்.

"அபம�யும் வைல்ைன் ப்கோ்ணோெத்மதயி-
ப்பய �த்திரிக்க்ோம் சும்ைோ அந்த சுருப-
புக்க ஏத்தி எைககினதுமில்்ோை இப� இந்த 
ைணணுககுள்ள எைககிரிககி.. ஒரு சிகரட் 
�த்த இெளவு �யவைன்்டோ என்ன ைண -
ணுககு அத அடிக்கோய்"

 தன் ெோ்கனத்தின் அெதிநிம் ்கணடு 
மில்்ோன் தனது ப்கோ�த்மத ைோஜித்தி்டம் 
வெளிப�டுத்தினோன்.. இருெரும் ஆளுக-
வ்கோரு பவளோக ்கல்ம் தூககி ஒரு இ்டத்தில் 
மெத்து அைரந்து சிகரட்ம்ட �ற்ை மெத்தோர -
்கள்...

"நீ வைல்ைதும் ைரிதோன்,  நோன் இெளவு 
்கனோட்டு �டுெம் எணடு வநமனக்கல்்.. ைரி 
ைரி மைககி் நோன் ்கழுவித்தோைன் ்கமதய 
உடு.. அது இரிக்கட்டும்,  மிசைத்துககு வ்டோபி 
பெணடினோய் தோபன"

"ஓம் ஓம்"  என்று தனது ெோ்கனத்மத 
சுத்தப�டுத்தி தருெதோ்க ைோஜித் உமரத்தது 
அென் ைனமத திருபதிப�டுத்தி ஒரு ைோதிரி -
யோ்க இருெரும் பும்கத்துக வ்கோணடிருந்தோர-
்கள்...  நோய் குமரத்தும்   ்க்டற்்கமர ்கோற்று 
ஓம் பெலி்களுககிம்டயில் ஊடுருவியும் 
சி் வைௌனைோன பும்க ஊதும்க்கமள 
கும்த்துகவ்கோணடிருந்தது..

இெர்கள் இருெரும் உயரதரம் எழுதி 
இரணடு ெரு்டங்கள் இருககும்.. ைரோைரியோன 
ெோலி�ர்களின் எண்ணம் ப�ோல்  A/L ல் 
்கணிதபபிரிமெ எடுத்தோல் தோன் ைரியோமத 
என்று   தன்னோல் இய்ோவதன்று வதரிந்தும் 
அமத எடுத்திருந்தனர.. எவ்வித தூரபநோக-
கும் இல்்ோைல் �ோ்டைோம், ெகுபபு்களுககு 
ஒழுங்கோ்க வைல்்ோைல் ஏபனோ தோபனோ 

என்று அந்த மூன்று ெரு்டத்மதயும் வை்வு 
வைய்து மூன்று �ோ்டத்திலும் வ�யில் ஆகி 
அதன் பின்பன என்ன வைய்ெவதன்ைறியோ-
ைல் ்கோ்ங்கமள ்கழித்தனர... இப�டி நோள் 
ைோதம் என்று இரணடு ெரு்டைோய் ப�ோனது.. 
வீட்டில் இருந்த ைரியோமதயும் நோளுககு 
நோள் குமைந்து வ்கோணப்ட ெந்தது..  இப�டி 
இருக்க மில்்ோன், ைோஜித்மத பநோககி

"நீ O/L  திரும்� ப�ோ்டப�ைன் என்்டோய் 
ஏன் எணடும் வைல்்்பய"

"அது ஒணடுமில்்  waterboard ்   
பெம் வைய்ை ஒரோள்்ட ைசைோனுககு  maths  
இல்ம்யோககும் அப� அதோன்"

" என்ன குதிமரயோ?? "
" வை குதிமர எணடில்்.. ஒரு வ்ல்ப.. 

இனி.. இபடித்தோபன.."
"அது இரிக்கட்டு அந்தோள எபடித் 

வதரியும் ஒனககு"
"சும்ைோ வதரியும் எபடி �ழகின 

எணடு வதரியோ...இனி இத 
வைஞைோ வதோழில் ஒணடு எடுத்தோ -
ைன் எணடு வைல்லிரிக்கோர.. அப� 
அதோன்.. நோை இரிககிர வந் -
மைககு பெை ெழியில்்"

" வதோழி்ோ!! என்ன ைோதிரி? "
" meter reader"
"meter reader" ஆ என்று ஏளன-

ைோ்க �ோரத்த மில்்ோமன பநோககி
"meter reader ஆ   எணடு 

வைோ்கஞசுளிகப்கப் அதுை 
ைம்�ளம் வதரியுைோ.. ைோைம் 
வ்கோமையோை எண�து எடுக்க -
்ோம்.."

"உணமையோெோ.. அப� 
என்ன பிரசசின, ஆனோ ்கோசி 
பெண்டோை எபடி எடுத்தோை எணடு 
வைன்னோன்"

"்கோசி எண்டோ இனி ்கனக்க 
இல்்.. அது ைட்டுமில்்ோை 
அெரும் ்கனக்க ஆக்கபளோ்ட 
இந்த  o/l  விையத்துககு வைவனக -
்கட்டிரிக்கோர ப�ோ் ஒத்தரும் 
அம்ணய்.. இனி ்கம்டசியோத் -
தோன் நைககிட்்ட ெந்தோர.. எபடியும் அடுத்த 
ெரிைம் ஜனெரி ைட்டு்  "க்கோ்டர"  ப்கோல் 
�ணணுெோனு்களோம்...  வதோழில் எடுத்தோர  
sure  எணடு வைல்லிரிக்கோர.. �ோப�பை"

" ஹ்ம் அப� ைரி.."
மீணடும் வைௌனம் குடிபயறியது....
மில்்ோனின் ைனதில் தோனும் ஏதோெது 

ெழி �ோரத்பத ஆ்க பெணடும் இல்ம்வயன்-
ைோல் நிம்மை பைோைைோகி விடும் என்று  
எணணி.. தனககுத் வதரிந்த உயர �தவியில் 
இருககும் ந�ர்கமள �ட்டியலிட்டுக வ்கோணடி-
ருந்தோன்.

அசைையம் அடிக்கடி ை் ை்ககும் ஓமை 
ப்கட்டுகவ்கோணடிருந்தது.. மில்்ோனும் 
ைோஜித்தும் ஒருெருகவ்கோருெர மு்கம் �ோரத்த 
பின் ைத்தம் ெந்த திமைமய பநோககிப �ோரத் -
தோர்கள் எதுவும் இல்ம்.

திடீர என்று நோம்ந்து வ�ரிய உருெ 
நிழல்்கள் தங்கமள பநோககி பெ்கைோ்க 
ெருெது ்கணடு எழுந்து திரும்புெதற்கிம்ட-
யில் ைோஜித்தின் ்கழுத்மத பிடித்து சுெரில் 
ைோய்த்து விட்டு...

"இந்த இருட்டுககுள்ள என்ன்டோ �த்து -
பைல்.. ்கஞைோ அடிக்க நல்் எ்டம் வ்க்டச -
சிரிககி இெனு்களுககு... பதென் , அென  
check  �ணணுஙப்கோ"

என்ை வ�ோலிஸ் அதி்கோரி்கள் நோன்கு ப�ர 
இருெமரயும் சுற்றி ெமளத்தனர..

�தற்ைத்தோலும் �யத்தோலும் ைோஜித்தும் 
மில்்ோனும் நடுஙகிக வ்கோணடிருந்தனர.. 
இருெருககும் வியரமெ தோறுைோைோ்க ெழிந்-
பதோடியது...

ஒரு வ�ோலிஸ் அதி்கோரி மில்்ோமன 
சுெரில் ைோய்த்து மெத்து அெனது ம�்கமள 

"எங்க்டோ ்கஞைோ"என்று கூறிகவ்கோணப்ட   
check   வைய்தோர..

�தற்ைைோன குரலில் ைோஜித், "பைர பைர 
்கஞைோ ஒணடும் அடிக்க் பைர, சிகரட் தோன் 
பைர �த்தின.. அது அண்ணோ வ்க்டககு" என்று 
சிகரட் விழுந்த இ்டத்மத ்கண்களோல் ்கோட்டி-
னோன்..

இருெமரயும்   check  வைய்து எதுவும் 
இல்ம் என்று வதரிந்த பின் அெர்கமள 
பிடியிலிருந்து விட்்டனர.. அதன் பின் அந்த 
நோன்கு ப�ோலீஸில் ெந்த வ�ரிய அதி்கோரி..

" இந்த ம்டம்் ஒனககு இஞைோ் என்ன 
பெ்.. எத்துன ெயசிரோ ஒங்களுககு.. நோககு-
ளுபபுழுக்கனக்கோ மைஸ் ஆனோ வைய்ர பெ் 
ைட்டும்.." என்று ப்கோ�ைோய் முமைத்தோர

"இனி இஞைோ் �க்கம் ெோை பெ் மெக-
்கபப�ோ்டோ..     ப�ோங்க்டோ நோய்்கோள்"  என்று 
இருெருககும் தம்யில் அமைந்து விரட்டி 
அடித்தனர.. இரணடு சிகரட்டின் முழுமைச 
ைோம்�லிற்குள் குடியிருந்த அமுக்க வைௌனம், 
�்டோர �்டோர என்று இரணடு நிமி்டங்களிற்கு 
வெடித்தது.. இருெரும் ப�ய் அமைந்தோற் 
ப�ோல் நடுஙகி நடுஙகி ஒருெருகவ்கோருெர 
ஏசிக வ்கோணப்ட மைககிமள முறுககினர.  
இந்த இரு�த்வதோரு ெயது ெமர ்கோ்ணோத 
அனு�ெம் தூக்கத்தில் இருந்து விழித்தவு்டன் 
அமை ெோஙகிய அதிரசசி ப�ோலிருந்தது ஒரு 

சி் ைணி பநரங்களுககு..
அந்த �தற்ைத்தில் முறுககிய மைககிள் பீச 

�ள்ளி அடிபயதோன் ெந்து நின்ைது.. இருெ -
ரும் �ள்ளி ெளவிற்குள் வைன்று மு்கம் ம்க 
்கோல்்கமள சுத்தப�டுத்தி �யத்தினோல் உ்டல் 
முழுதும் �ரவிய அனலிமன �தப�டுத்தி-
னர.. இருெரும் மு்கத்தில் இருந்த ஈரத்மத 
தனது பைரட்டினோல் தும்டத்து அமைதியோ்க 
ஒரு சி் நிமி்டங்களுககு மைககிளின் பைல் 
இருந்தோர்கள்... தணணீர மு்கத்தில் �டிந்-
ததும் �யம் �தற்ைம் எல்்ோம் �டிப�டிபய 
குமைந்தது.. ைோஜித் தனது ப�ோமன எடுத்து 
பநரம் �ோரத்தோன் இரவு 8.30.. ந்டந்தமத 
அத்தமனயும் ைைந்து மில்்ோமன பநோககி,

"ெோ �ோ்ப�ம் ைோபடுெம் ைோபடுவ�ோட்டு 
ஊட்்ட ப�ோெம்"  என்று கூை அெனும் தம -்
யமைத்து �ள்ளி முன்�ோய் இருந்த �ோ்ப� 
ெணடிலில் ஆளுககு இரணடு �ோ்ப-
�ம் பெணடினர.. தன்னோல் தோன் இந்த 
நிம்மை என்று வதரிந்த ைோஜித் அந்த 
அவைௌ்கரிய நிம்யிமன கும்ப�தற்்கோ்க 
்கமத வதோ்டஙகினோன்..

"யோரரோ அது"
" OIC  இல்் வ்கோஞை நோளோ ஊருக்க 

்கடுமைய குடு புடி �டுது அதுக்கோ்க ப�ோட்்ட 
டீம் எணடு வநமனக்கன்.. ஆனோ இென் 

வ்கோஞைம் வ�ரியென் ப�ோ்த்தோன் வெளங-
குது.."  என்று மி்க வைதுெோ்க ப்கோ�த்மத 
அ்டககிக வ்கோணடு �தி்ளித்தோன்...

"ஆ்ோ அபடி என" என்று ஒரு ெம்கயோ்க 
ைைோளித்த ைோஜித், பநரம் �ோரத்தோன் ைணி 
ஒன்�மத தோணடியிருந்தது.

" ைரி ெோ வீட்்ட ப�ோெம் ம்டம் வ�ய்த்து" 
என்று கூறி இருெரும் ெோய்ககுள்பள 
ஆளுகவ்கோரு வ்கஸ் வ்டோபிமய உமிழ்ந்து 
வ்கோணடு வீடு பைரந்தோர்கள்.

அடுத்த நோள் விடிந்தது. மில்்ோனின் 
உம்ைோ அெனது �டுகம்க அமைக ்கதமெ 
தம்ைட்்டம் அடிப�து ப�ோல் இம்டவி்டோது 
அடித்துக வ்கோணப்ட ்கத்தத் வதோ்டஙகினோர..

"பநரம் �த்து ைணியோகுது சு�்ும் 
இல்் அைரும் இல்்.. சும்ைோ தூங்க ைட்டுந் 
வதரியும்.. மில்்ோன்!!! மில்்ோன்!!! 
ஒழும்பு ்டக்கன.. முரஸலீன் ைோைோ ஒன்ன 
ெயலுக்க ப�ோ்க ெரசவைன்ன்ோ.. ஒழும்பு" 

அெைரப�ட்டு எழுந்து விட்ப்டோபை என்று 
அலுத்துகவ்கோண்டோன் மில்்ோன்.  தனது 
உம்ைோவின் பைல் எரிசைம் ஏற்�டுத்தி-
யென்.. அடுத்து அைர ெமரககும் என்ன 
வைய்ெவதன்று பயோசித்துகவ்கோணடிருந்-
தோன். ்கோம்யில் ைோபபிட்்ட இடியோப�மும் 
பநற்மைய இமைசசிக்கறியும் அெமன 
ைபபும் ைந்தோரமுைோககியது. இமைசசிக 
்கறியின் உமைபபு நோககில் வதோஙகிக-
வ்கோணப்ட இருந்தது.

 அெனுககு ஆ்கப பிடித்தைோன ்கறி இமைச -
சிதோன் வ�ோதுெோ்க இமைசசிக ்கறி ைோபபிட்்ட 
பின் ம்க ்கழுவும் ப�ோது மி்க ப்ைோ்கத்தோன் 
அ்சிக ்கழுவுெோன். ்கோர்ணம் இமைசசிக 
்கறியின் ை்ணம் மி்க வநடு பநரைோய் அந்தக 
ம்கயில் �டிந்திருப�தற்்கோகும்.  அமத அடிக-

்கடி மு்கரந்து �ோரப�தில் அெனுககு ஒரு ைந் -
பதோஷம்.

இப�டி ஒரு ைோதிரியோ்க பநரம் ்க்டத்தியென் 
அைர பநரம் ெந்ததும் ைோைோவிற்கு அெபன 
அமழபம� ஏற்�டுத்தி அெரின் ெரவுக்கோ்கக  
்கோத்துக வ்கோணடிருந்தோன். ஒரு �த்து நிமி்டம் 
்கழித்து மில்்ோனின் ைோைோ ெந்தோர.  

ைணவெட்டி, வ�ரிய ப்டோரச ம்ட்,  
இரணடு ப�ோத்தலில் வ�ற்பைோல், ஒரு 
அளெோன வ்கரியரில் ்கறி என்று அெரது 
மைககிள் முழுதும் வ�ோருட்்களோல் ்கட்டி  
வதோங்கவி்டப�ட்டும் நிரம்பியிருந்தது. 
பநரம் ஒரு 4.30 இருககும் ெழமை ப�ோல் 
இல்்ோைல் சூரியன் மி்க பெ்கைோய் ்க்டலிற் -
குள் மூழ்கிகவ்கோணடிருந்தது.  மில்்ோ -
னும் அெனது ைோைோவும் மைககிமள முறுக -
கினோர்கள் வ�ோத்தோமனககு.

ம்க மெத்துக வ்கோணடிருந்தோர்கள்.
வ�ோத்தோமன வீதிககு இைஙகி ஒரு �தி -

மனந்து நிமி்ட ஓட்்டத்தின் பின் முரஸலீன் 
ைோைோவின் பூமிககு ெந்து நின்ைது அந்த 
மைககிள். இருெரும் மைககிளில் இைஙகி 
ஒவ்வெோரு வ�ோருட்்களோ்க ்கட்ம்ட அவிழ்த் -
தோர்கள்.  அெர்கள் ்கட்ம்ட அவிழ்த்துக -
வ்கோணடிருககும் ப�ோது யோபரோ ஒருெர அெர -
்கள் இருெமரயும் பநோககி ப்டோரச ம்ட் 

அடித்துகவ்கோணடு அருகில் ெந்தோர, "என்ன 
முரைலீன்.... தம்பி ஆரு? "

"நம்மு்ட ைருை்கன் தோன்... அது வ்கவ்டக -
வ்கட்டும்..நீங்க   இண்டககி ெோரல்் எணடு 
வைன்ன்ோ... ப்கோவில்் ஒரு விபஷைம் 
எணடு வைன்ன என... வ�ோைகு இதுககுள்ள 
என்ன ப்டோரசசும் ம்கயுைோ நிககிர"

"ஓவ் அத ப்கக்கோத அய்யோ , எல்்ோத்த-
யும் ஆயத்தப�டுத்தி எடுக்க.. என்ை ைருைெ-
ளுககு ெயித்தபபுடிசசி வ�ோைகு எளுெட்்டோ-
மனககு ஏத்தின,  பிைகு ப்கோயிலும் அ்ஞசி 
�ய்ணமும் குளஞசி.... அபப�ோ!!!! அது 
வ�ரிய ்கதயப�ோ! "

எப�டிபயோ மூன்று ப�ரும் வ�ோமரககு 
ெந்தம்டந்தோர்கள். அந்தப வ�ோமர மில்-
்ோனின் ைோைோவின் �த்து ஏக்கர பூமிககு 
நடுவில் இருந்தது,  அந்த வ�ோமரககு நிழல் 
தர ஒரு" ைருத ைரம்" அந்த ைருத ைரத்மத 
ஒட்டி ஒரு வ�ரிய  ெோய்க்கோல் ஓடிகவ்கோணப்ட 
இருந்தது.  

இப�டி இருக்க சின்னத்தம்பி ைோைோ 
தனது ைோைமன ைடித்து முழங்கோல் ெமர 
ஏற்றிக்கட்டி அெர உடுத்திருந்த  "மைககிள் 
வஜக்கட்ம்ட"  ்கழற்றி �மழய வ�னியமன 
உடுத்தோர.  வ�ோமரககுள் வைன்று மீன் 
ெம் எடுத்து வெளிபய ெந்தமத �ோரத்த   
மில்்ோன்,

"என்ன ைோைோ மீன் புடிக்கயோ? "
"ஓம்்டோ தம்பி, இரு பிடிசசிட்டு ெோைன்"
"ைரி ைோைோ ைரி"
" ைோைோ.. ஒங்களுககு வதரிஞை ஆக்கள் 

ஒத்தரும் இல்ம்யோ.. "
இந்தக ப்கள்வியின் உள் அரத்தம் விளங-

்கோத அெர வ்கோள்ளிமய குவித்துகவ்கோணப்ட 
ஒரு புரியோத �ோரமெமய அென் மீது வைலுத்-
தினோர.

"வதரிஞை ஆக்கள் எண்டோ என்னத்த 
ப்ககப்கல் ைருை்கன்.. வதளிெோ சுத்தி ெமளக-
்கோை ெளக்கத்த வைல்லுஙப்கோ"

அென் சிரித்துகவ்கோணப்ட..
" இல்் ைோைோ.. வதோழில் ஒணடில்்ோை 

வ�ரிய �ோ்டோ இரிககி.. ஊட்்டயும் ைதிபபில்்..  
என்்ட கூட்்டோளி வதரியும் தோபன ஒங்க-
ளுககு? "

"ஆரு ைருை்கன்? .. நீங்க ஆரக ்கணடு 
்கோட்டினோலும் அென் கூட்்டோளி எணடுதோபன 
வைல்பைல் "

" இல்் ைோைோ.. எனககி கூ்ட எப�யும் 
உ்ோத்துெோபன. ைோஜித்.... ைரிபடீன்்ட ை்கன்"

" ஓ ஓ"
" அென் எபடிபயோ வதோழில் எடுத்துரு-

ெோன் ப�ோ்ோன் இரிககி.. ஆள் யோரபயோ 
�ோத்து புடிசசிட்்டோன்.. நோைளும் இனி சும்ைோ 
இருந்தோ நல்்துககில்் ப�ோ்ோன் வெளங-
குது..அதோன் ப்கக்கன் ஒங்களுககு வதரிஞை 
யோரும் இல்ம்யோ எணடு"

" ஆ்ோ.. அபடியோ ைருை்கன்.. ைோைோக-
கும் வதரிஞை ஆக்கள் இரிக்கோனு்கள் தோன்.. 
ஆனோ எெனுககிட்ம்டயும் ்கோை உசுப�ோை 
்கோரியம் ந்டக்கோபத ைருை்கன்.. அதுககு 
என்ன வைய்ர"

" ஓம் ைோைோ அத நோனும் பயோசிசை... உம்-
ைோட்்ட ்கமதப�ம் எணடிருக்கன் �ோப�ம்.. ெோப-
�ோபெோ்ட ்கமதககிைதும் இல்்.. நீங்களும் 
வ்கோஞைம் வ்ல்ப �ண்ணணும்

" ைருை்கன் வ்ல்ப �ணை பிரசசினல்்.. 
ஒங்களுககு �ணைது்ோன் பிரசசின.. வ�ோறுப-
புள்ள பிள்ள எண்டோ எப�பயோ �ணணிரிக்க-
்ோம்.. நீங்க �ோககுை பெம்ககி என்ன ைரு-
ை்கன் வைய்ர.. "

மில்்ோன் அெைோனத்தோல் அசிங்கப�ட்டு 
தம் குனிந்தோன்.. ப�சமை நிறுத்தியும் 
விட்்டோன்..

இந்த உமரயோ்டலுககிம்டயில் மில்்ோ-
னின் ைோைோ அடிக்கடி ெயல் பெலிமய �ோரத்-
தோர.. அஙப்க ஏபதோ அடிக்கடி அமைெமத 
அெதோனித்தோர.. அடுபபு மூட்டுெமத நிறுத்தி 
விட்டு.. எழுந்தோர

" எங்க ப�ோபைல் ைோைோ.."
"ெோஙப்கோ அெ்டத்த என்னபைோ அமையி-

ரோபப�ோ் இருககி அது என்ன எணடு �ோத்துப 
வ�ோட்டு ெருெம்" என்று கூறி அெமனயும் 
கூட்டிகவ்கோணடு ம்கயில் ஒரு தடியு்டன் 
வைன்ைோர..

அந்த இருட்டில் வ�ரிய ப்டோரச வெளிச-
ைத்மத �ரபபி.. அந்த குறிபபிட்்ட இ்டத்மத 
பநோககி அடித்தோர.. 

ைஞைரி குறுகவ்கழுத்துப ப�ோட்டி இ் :14

இடமிருந்து வலம்  

(01) ஆண்.  
(04) நீண்ட மமலுமடமை இப்படிச் ச�ாலவர்.  
(06) உணவு கிமடக்்ாத நிமல. (குழம்பியுள்ளது)  
(07)  உமைநமட.திமைப்படத்திற்்ா்வும் இது எழுதப்படுகிறது. 

(திரும்பியுள்ளது)  
(09) அமல்ள எழும் ச்பரும் நீர்ப்பைபபு. (குழம்பியுள்ளது)  
(11) �ாமலப ம்பாக்குவைத்துக்கு ்பைன்படுவது. (குழம்பியுள்ளது)  
(13) அம்பு எய்துவதற்கு இது மதமவ.   
(14) ்பயிர்்ளின வ்ளர்ச்சிக்கு ்பைன்படுத்தப்படும் ஊடடச் �த்து.  
(15) ்னமான ்பருத்த முறுக்குக் ்யிறு. (குழம்பியுள்ளது)  
(17) தும்ள.  
(19)  ்்ளவா்க் ்ாய்ச்�ப்படும் �ாைாைத்மத இப்படிச் ச�ாலவர். 

(திரும்பியுள்ளது)  
(21)  சவண்சணய், இமறச்சியிலிருந்து கிமடக்கும் ஓர் ஊடடச்�த்து. 

(குழம்பியுள்ளது)  
(22) மன உணர்வு.   

மமலிருந்து கீழ்  

(01) மமல மடடத்திலிருந்து அடிமடடம் வமையிலான அ்ளவு.   
(02) தீை உளமநாக்்ம்.  
(03)  மதமவைற்ற பிைச்சிமன அலலது த்ைாறு ஏற்்படுத்துவதற்கு                                  

்ாைணமானவன. (குழம்பியுள்ளது)  
(04) ம்பாலி அலலாதது, உண்மமைானது.   
(05)  ம்லி அலலது அவமதிபபு ச�ய்யும் வம்யில நம்ச்சுமவைா்ப 

ம்பசுவது.   
(08) குைங்கு குழம்பிவிடடமதா.  
(10) நம்ச்சுமவ. (குழம்பியுள்ளது)  
(12) ்ாடடில வாழு்பவர். (குழம்பியுள்ளது)  
(16) மமல உச்சி ்விழ்ந்துவிடடது.   
(17)  குற்றவாளிமைக் ்ண்டுபிடிப்பதற்கு உதவும் தடைம் அலலது 

த்வல.   
(18) ஒருவமை உயிரிழக்்ச் ச�ய்யும் வனமுமறச் ச�ைல.   
(19) ்பழுதமடந்த, ்ாய்்றி்ளில ்ாணப்படும் சிறு உயிரினம்.  
(20)  மைானத்தில �டலத்மத எரிப்பதற்கு ்பைன்படுத்தப்படும் விறகு-

்்ளால அடுக்்ப்படட அமமபபு.

விடைகள்

பரிசு பபறுவ�ோர்

பாராட்டு பபறுவ�ார்

இடமிருந்து வலம்   
01. வருமானம்  05. ்பம்  07. சினம் 
08. �ைனம்  09. ்பரிதி  10.மான 
12. மமமத  13. தம்பி  15. சீனி 
17. மதாணி  18. �்ா  20. ்மை 
22. ஊக்குவிபபு 24. பும்  25. வித்து  

மமலிருந்து கீழ்  
01. வனபபு  02. ருசி  03. மாம்்பழம்
 04. மமதினம்  05. ்பைன  06. ம்ம்மாறு 
12. சீமத  13. தணிக்ம் 14, பி�கு 
16. ்னி  17. மதாபபு  19.்ாவி 
21. துவமை  23. புவி

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல : 13

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல : 12

முதலாம் ்பரிசு  

எஸ். தன்க்ஷமி,  
211/17, ம்ாவில வீதி,  
நலலூர்,  ைாழ்ப்பாணம்.   

இைண்டாம் ்பரிசு  

பி. ரதிை்ர,  
209, மார்க்்ண்டு வீதி,  
்பாண்டிருபபு 01,  ்லமுமன.   

மூனறாம் ்பரிசு  

சி. ்ெனோரத்தன்,  
241/15, சைாக்ஹில,  
்பதும்ள.   

1 ்ஸ்தூரி ்ளிைச்பருமாள,  
2/27A, சவளிக்்ந்மத,  
்ண்டி  

2. ஆ. நபீலா,  
286, சதற்கு வீதி,  
நிந்தவூர் 05.  

3. மங்ம்ைற்்ைசி மமனா்ைன,  
53A, 
மலடிமனிங் டிமைவ்,  
மடடக்்்ளபபு.  

4. ்ன்�ம்ப நாம்ந்திைன,  
11-3/1, 
சநல�ன பிம்ளஸ்,  
சவள்ளவத்மத,  
ச்ாழும்பு 06.  

5. ஆர். ஜைந்திமாலா,  
இல. 17, ்பண்டாைநாைக்  ச்பதஸ்்ஸ,  
பு�லலாமவ.   

6. எஸ். தவநாைகி,  
24/41, ச�லவநாை்ம் வீதி,  

முதலாம் குறுக்குத்சதரு,  
மடடக்்்ளபபு.   

7. யுஸ்ரிைா அஹமட,  
236/1, குமாைதுங்் மாவத்மத,  
மாத்தமற.   

8. தக்கிைா நூரி,  
174/1, அல முனவ்வறா வீதி,  
அக்்மைப்பற்று 4.   
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          (ஆஙகி்த்தில் எழுதுெது விரும்�த்தக்கது)

மு்கெரி ...........................................................................

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

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

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

      தி்கதி                            ம்கவயோப�ம்

ைஞைரி குறுகவ்கழுத்து ப�ோட்டி 
இ்: 14

மஞ்சரி குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி
ப�ோட்டி இல. 14

த.ெ�.இல.834. ெகோழும்பு

(33ம் �க்கம் �ோரக்க)
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க�ொழும்பு ஸ்ரீ பொன்னம்ெலவாணேஸவரர் ண�ாவில் 
ப�ாழும்பின அடையாளங�ளில் ஒனறு. ப�ாச்-

சிக�டை சிவன ண�ாவில் எனறும் ெலரால் அறியபெடுகிற 
இகண�ாவில் வரலாற்று சிறபடெயும், �ட்டிைக �டலச் சிறபபு -
�டளயும் ப�ாணை பெரிய ண�ாவில்.  

ப�ாழும்புககு வரும் இந்து சமயத்தி்னர் நிச்சயம் ஒரு 
முடறயாவது இகண�ாவிலுககு பசல்லாமல் இருந்திருக� மாட் -
ைார்�ள். ப�ாழும்பு ந�ரில் சரித்திரப பு�ழவாயந்்த ண�ாயில்�-
ளுள் ஒனறா�வும் முககிய ஈழத்து சிவாலயங�ளில் ஒனறா-
�வும் இருபெதுைன இகண�ாவிலின திராவிைச் சிற்ெக �டல 
இனறும் வியபொ� ொர்க�பெடுகிறது.  

ப்தனனிந்தியாவிலுள்ள பிரமாணைமா்ன �ருங�ல் ஆல -
யங�ள் யாவும் மூணவந்்தராலும், நாயக�, ெல்லவ மன்னர்� -
ளாலுணம �ட்ைபெட்ை்ன. அண்த மாதிரியா்ன அடமபபில் இலங -
ட�யில் முற்றிலும் �ருங�ற்�ளில் பொளியபெட்ை சிற்ெ 

ணவடலபொடு�ள் நிடறந்்த அழகிய �டலக ண�ாவிடலத் ்தம் 
பசாந்்தப ெேத்தில் �ட்டி்னார் பொன்னம்ெல மு்தலியார்.  

இக �ட்டிைம், விஜயந�ர �ட்டிைக �டலடயத் ்தழுவிய்தா� 
�ட்ைபெட்டிருககினறது. இவவாலயத்தின தூண�ள், சிற்ெங-
�ள் கூடரயும் கூை , �ருங�ற்�ளால் பசதுக�பெட்டுக �ட்-
ைபெட்டிருககினற்ன. இக ண�ாயிலின �ட்ைை ணவடல�ளுககு 
ணவணடிய �ற்ொடற�ளில் சிலவற்டற இந்தியாவில் இருந்து 
ப�ாணடுவரபெட்டுள்ள்ன.  

இகண�ாயிடலக �ட்டியவர் அருோச்சலம் பொன்னம்ெல 
மு்தலியார் (1814 -1887).  

ெருத்தித்துடறடயச் ணசர்ந்்த ண�ட் மு்தலியார் ஆறுமு�ம்-
பிள்டள குமாரசுவாமி (Arumugampillai Coomaraswamy) 
1783இல் பிறந்்தவர். சண�ா்தரனின அடழபபின ணெரில் 
ப�ாழும்பில் குடிணயறி இஙண�ணய �ற்று பின்னர் ஆஙகி -
லய ஆளுநரின பிர்தா்ன பமாழிபெயர்பொளரா� நியம்னம் 
பெற்றார். 1815 ஆம் ஆணடில் �ணடி அரசன ஸ்ரீ விககி-
ரம ராஜசிங�ன பிரித்்தானியரால் சிடறபிடிக�பெட்ை ணொது 
குமாரசுவாமி பிரித்்தானியர்�ளின பமாழிபெயர்பொளரா�ப 
ெணியாற்றியிருந்்தார். பின்னர் 1833இல் சட்ை நிரூெ்ன 
சடெககு நியமிக�பெட்ைார். அவருககு முத்துககுமாரசுவாமி, 
பசல்லாச்சி ஆகிய இரு பிள்டள�ள், பசல்லாச்சிககும் பொன -
்னம்ெலம் மு்தலியாருககும் பிறந்்தவர்�ள் ்தான இராமநா்தன 
சண�ா்தரர்�ள் எனறு அடழக�பெட்ை, குமாரசுவாமி, இராமநா -
்தன, அருோச்சலம்.  

08.09.1854இல் பசல்லாச்சி இறந்துணொ்னதும் பொன -
்னம்ெலம் மு்தலியார் ்த்னது ெணியில் இருந்து இராஜி்னாமா 
பசய்தார். அ்தன பின்னர் �ருங�ல்லாலா்ன ண�ாவிடலக �ட் -
டிமுடிபெண்த அவரின இலட்சியமா� இருந்்தது. ஏற்ப�்னணவ 
அவர் ப்தனனிந்திய திருத்்தலங�ளுககு அடிக�டி யாத்திடர 
பசயது ண�ாவில்�ளின அடமபபு�ளால் வசீ�ரிக�பெட்ை -
வர். ணசாழ, ொணடிய ண�ாவில்�ளின அடமபபில் ்த்னது 
ண�ாவிடல அடமக� அவர் விரும்பி்னார்.  

அவரின பசாந்்த வீட்டில் ொல யந்திர பூடஜ நைத்தி வந் -
்தவர் அவர். அவர் வீட்டில் டவத்திருந்்த சிவ�ாமி அம்மன 
சிடலடய இபணொதும் சிவன ண�ாவிலில் �ாேலாம்.  

பொன்னம்ெலம் மு்தலியாருககு ப�ாழும்பிலும், மடலய -
�த் ண்தாட்ைப ெகுதி�ளிலும் பசாத்துக�ள் இருந்்த்ன. அது மட் -
டுமனறி பசட்டியார் ப்தருவில் வசித்து வந்்த அவர், பசட்டியார் 
ப்தருவில் முத்து விநாய�ர் ஆலயத்ட்தயும், ஜிந்துபபிட்டி �தி-
ணரசன ண�ாவிடலயும் அடமத்்தார்.  

ப�ாழும்புக ப�ாச்சிக�டைப ெகுதியில் ஐந்து ஏக�ர் 
�ாணிடய பொன்னம்ெலவாண்னஸவரர் ஆலயத்ட்தக �ட்டு-
வ்தற்�ா� 05.07.1856 இல் ஆஙகிணலய �பைன ணஜான 
ணொல்ஸைனிைம் (Captain John Foulstone - Ceylon Rifle 
Regiment) இருந்து வாஙகி்னார். இந்்தக �ாணியில் ஏற்ப� -
்னணவ மி�ப ெழடமயா்ன �ாலி ண�ாவில் ஒனறு இருந்்தது.  

ப்தன இந்தியாவிலிருந்து ண�ாயில் �ட்ைைக �டலஞர் -

�டள வரவடழத்து இரணடு வருைங�ள் இரவு ெ�லா� 
உடழத்துத் திருபெணி ணவடல�டள நிடறவு பசயது 
1857ம் ஆணடு மார்�ழி மா்தம் 12 ஆம் தி�தி ம�ாகும்-
ொபிணே�த்ட்த சிறபொ� நைாத்தி்னார். மூல மூர்த்தியா� 
22அஙகுல உயரங ப�ாணை சிவலிங�த்ட்தயும், ணொ�-
சகதிடயயும் மூலஸ்தா்னத்தில் பிரதிஷடை பசயவித்்தார். 
்தன வீட்டில் டவத்துப பூசித்து வந்்த ொலயந்திரத்ட்த 32 
அஙகுல உயரங ப�ாணை சிவ�ாமி அம்ொளின பீைத்-
திற்கு அடியில் டவத்தும் ஸ்ரீசக�ரத்ட்த அ்தன அருகில் 
டவத்தும் பிரதிஷடை பசயவித்து பொது மக�ள் வழிெடு-
வ்தற்கு ஒழுஙகு பசய்தார்.  

இகண�ாவிடல ப்தாைர்ந்து ெராமரித்து பூடச�டளயும் 
விழாக�டளயும் எதுவி்த ்தைங�லுமினறி ்தன சந்்ததியி-
்னர் பசயவ்தற்�ா்ன நிதி வருமா்ன ஏற்ொட்டுக�ா� நாத்-
்தாணடியாவில் ஒரு ஆயிரம் ஏக�ர் ப்தன்னந் ண்தாட்ைத் -
ட்தயும் ப�ாழும்பு மாந�ரில் ப்தாைர் �டை�டளயும் �ட்டி 
ஆலயபெராமரிபபுககு அவற்றிலிருந்து ெேத்ட்தப பெற 
வழிவகுத்்தார். இந்தியாவிலிருந்து வரும் யாத்திரி�ர்�-

ளும், ரிஷி�ளும் உேவுணடு ்தஙகுவ்தற்ண�ற்ற முடறயில் 
அன்ன்தா்ன மைத்ட்தயும் �ட்டி்னார். தி்னமும் அஙகு வரும் 
ஏடழ�ளுககும் யாத்திரி�ர்�ளுககும் உேவும், உடையும்அ -
ளித்்தார். இகண�ாவிடல ப்தாைர்ந்து நைாத்துவ்தற்கு ்தன சந்-

்ததியில் வரும் மூத்்த ஆணவம் சத்திற்கு அதி�ாரத்ட்த சாச்ன 
மூலம் வழஙகி்னார்.  

1887 ஆம் ஆணடு பொன்னம்ெலம் மு்தலியாரின 
மடறவின பின்னர் மூத்்த ம�ன பொன. குமாரசுவாமி 
பொறுபணெற்று 1905ம் ஆணடு அவர் மடறயும் வடர 
ஆலயத்ட்த நிர்வகித்து வந்்தார். இலஙட� டசவ ெரிொல்ன 
சடெயின ஆரம்ெ�ர்த்்தாக�ளில் ஒருவர் குமாரசுவாமியின 
ம�ன. அச்சடெயின இஙண� ்தான ஆரம்ெத்தில் ்தடலடமய-
�மும் இயஙகியது. குமாரசுவாமி 1889இல் அ்தன ்தடலவ-
ரா�வும் இருந்்தார்.  

குமார சுவாமி �ாலமா்னதும் பொன்னம்ெலம் மு்தலியா-
ரின இரணைாம் ம�்னா்னணசர். பொன, இராமநா்தன நிர்வா-
�ப பொறுபடெ ஏற்றார். ்தந்ட்தயாரால் �ல்லாலும், பசங-
�ட்டியாலும் சுணோம்புச் சாந்்தாலும் �ட்டிய ண�ாவிலுககுப 
ெதிலா� ்தற்ணொது உள்ள நிடலயிலிருககும் �ருங�ற் 
ண�ாவிடல புதி்தா�க�ட்ை 1907ஆம் ஆணடு ஆரம்பித்்தார். 
ப்தன இந்தியாவிலிருந்து சிறந்்த ண�ாயில் �ட்ைைஸ்தெதிடய -
யும், சிற்பி�டளயும் வரவடழத்்தார். ணவயஙப�ாடையிலி-
ருந்து �ருங�ற்�டள வருவித்்தார். நூறு வருைங�ளுககு 
முன்னணர இராமநா்தனுககு இரணடு லட்ச ரூொய பசலவழிந்-
்தது.  

1907 இல் ஆரம்பித்து 1912 ஆம் ஆணடு நவம்ெர் 21 
ஆம் தி�தி குைமுழுககு பசயவித்்தார். இகண�ாயிலின �ட்டி -
ைம் விஜயந�ரக �ட்ைைக�டலடயத் ்தழுவிக �ட்ைபெட்ைது. 
21.11.1912ம் ஆணடுமு்தற் கும்ொபிணே�ம் நைத்்தபெட்-

ைது.  இ்தன தூண�ள், சிற்ெங�ள், கூடர�ள் அட்னத்தும் 
�ருங�ற்�ளால் பசதுக�பெட்டுக �ட்ைபெட்ை்ன. இகண�ாயி-
லின �ட்ைை ணவடல�ளுககு ணவணடிய �ற்ொடற�ள் சில 
இந்தியாவில் இருந்து ்தருவிக�பெட்டுள்ள்ன. இக�ட்ைைத்தின 
தூண�ள் ஒணர �ல்லில் பசதுககி எடுக-
�பெட்ை்ன. 25 அடி நீளமும் 5 அடி அ� -
லமும் 1 அடி �்னமும் ப�ாணை உள்ள 

�ற்ொடறத் ்த�டு�ணள கூடர ணவய-
்தலுககு ெயனெடுத்்தபெட்ை்ன.  

இகண�ாயிலின இராசண�ாபுரம் 
�ட்டி முடிக�பெடுவ்தற்கு முன்ன -
ணரணய ணசர் பொன. இராமநா்தன 
�ாலமாகிவிட்ைார். அவர் இறந்து 
ெல ஆணடு�ளாகியும் இராசண�ா-
புரம் பமாட்டையா�ணவ இருந்்தது. 
பின்னர் இராசண�ாபுரத்ட்த மீள 
நிர்மாணிககும் ெணி�ள் 1965 
ஆம் ஆணைளவில் அவரது சந்்த-
தியி்னரால் ணமற்ப�ாள்ளபெட்ை்ன. 
ஆ்னாலும் இராசண�ாபுரத்ட்த 
�ருங�ற்�ளால் அவர்�ளால் 
அடமக� முடியவில்டல. ெதிலா� 
சீபமந்தி்னால் �ட்டி முடிக�பெட்ைது. 
கிழககு வாசலில் 65 அடி உயரஙப�ாணை ஐந்து நிடலக 
ண�ாபுரத்ட்தக ப�ாணை இராசண�ாபுரத்தில் 162 விககி-

ர�ங�ள் சிற்ெங�ளா�ச் பசதுக�பெட்டுள்ள்ன. ஒவபவாரு 
சிற்ெமும் ஒவபவாரு �ட்தடயச் பசால்லுகினறது.இந்்த 
ராசண�ாபுரம் வண்னம் தீட்ைபெைாது, �ருங�ற்�ளால் பசதுக-
கிய �ட்டிைம் ணொனறு அடமக�பெட்ைது. ப்தற்கு வாசலில் 
35 அடி உயரஙப�ாணை மூனறு ்தளங�டளக ப�ாணை 
ண�ாபுரமும் உள்ளது.  இந்்த ராஜண�ாபுரத்திற்கு வணேம் 
தீட்ைாது, அட்த, �ருங�ற்�ளால் பசதுககிய �ட்ைைம் ணொலணவ 
இனறும் ணெேபெட்டு வருவதும் ஒரு சிறபபு. �ட்ைைத்தின 
உள் ணவடல�ள் எல்லாம் �ருங�ற்�ளால் அடமந்திருபெ்த-
்னால் ராஜண�ாபுரமும் �ருங�ற்�ளால் ்தான அடமந்திருக� 

ணவணடும். ஆ்னால், அது அபணொது சாத் -
தியமற்ற்தா� இருந்்ததி்னால்,�ல்டலப 
ணொல் ண்தாற்றம் அளிககும் வட�யில் 
பசயது முடிக�பெட்டிருககிறது. வர்ேம் 
தீட்டி்னால் அது மஙகி அவலட்ச்ன-
மாகி விடும் எனறும், அ்தன இயல்டெ 

ணெணி்னால் ணொதுமா்னது எனறு அனடறய நிர் -
வா�ம் �ருதியது.  

இந்்தப பொன்னம்ெலவாண்னஸவார் ஆலயத்தின 
ராஜ ண�ாபுரத்ட்த இனனும் உயரமா�க�ட்டி எழுபபி 
இருக�லாணம எனகிற விமர்ச்னங�ளும் உணடு. ண�ாபு-
ரத்தின உயர அ�லம், ண�ாயிலின �ர்பெககிர�ம், சொ-
மணைெம் ஆகியவற்றின நீள அ�லத்தில் இருந்ண்த 
�ணிக�பெை ணவண டும் எனெண்த ஆலய சாஸதிர விதி. 
ஆ�ணவ, குறிபபிட்ை உயரத்துககு ணமல் எழுபபுவது 
ஆலய சாஸதிர விதிடய மீறும் எனகிற ஐதீ�ம் உணடு.  

ண�ாபுர உச்சியிலும், �ண�ளுகண� ப்தரியா்த இைங-
�ளிலும் சிற்ெங�ள் அடமக�பெட்ைடமககு அனணற 
விளக�ம் அளிக�பெட்டிருந்்தது. அ்தட்ன வடித்்த சிற்-
பி�ள்; ்தங�ள் �டலத்திறன �ைவுளுகண� பசாந்்தம் 
எனறும் �ைவுள் �ாோ்த இைணம கிடையாது எனெ்தால் 

சிற்ெங�டள மனி்தன �ாேமுடியா்த இைங�ளிலும் பசதுக�ப-
ெட்ை்ன எனறும் பிரெல அறிஞர் �லாணயாகி ஆ்னந்்த குமாரசாமி 
விளககியிருககிறார்.  

ஆலயத்தின அடமபபு, �ாலத்திற்குக �ாலம் ணவறுெட்டு வளர்ந்-
திருககிறது. ணமற்கு நுடழவாயில் அருகில் ெசுமைம் 
உள்ளது. ண�ாவில் �ாணிககுள் நுடழயும் இரு 
பிர்தா்ன வாயில்�ளில் ஒனறு ப�ாழும்புத் துடற-
மு�ம் அடமந்திருககிற �ைற்�டர ெக�மா� இருக-
கினற “இராமநா்தன வீதி” யில் ணமற்கு நுடழவா-
யில் உள்ளது. கிழககு வாயிலருகில் உயரமா்ன 
ண்தர் மணைெம் உள்ளது. அந்்த வாயில் பஜம்ெட்ைா 
ஒழுஙட�யின ெக�மா� அடமந்திருககிறது.  

ணசர் பொன இராமநா்தன இலஙட�யின பிரம்ம 
ஞா்ன சங�த்தின பசயற்ொடு�ளில் ஈடுெட்ைவர். 
இலஙட� முழுவதும் சுண்தசிய ொைசாடல�டள 
நிறுவ இராமநா்தன பெருமளவு நிதி�டளயும் 
அச்சங�த்துககு வழஙகியிருககிறார். ஆ்னால் 
அபெேம் சிங�ள பெௌத்்தப ொைசாடல�டள 
மட்டும் நிறுவ ெயனெடுத்்தபெடுவட்தக �ணை 
அவர் ப�ாழும்பிலும், யாழபொேத்திலும் டசவத் 
்தமிழப ொைசாடல�டள ஆரம்பித்்தார். 1909ஆம் 
ஆணடு அவர் பொன்னம்ெலவாண்னஸவரர் ்தமிழ 
ொைசாடல எனகிற ஒனடறயும் ண�ாவிணலாடு 

ணசர்த்து ஆரம்பித்திருககிறார். ஆ்னால் அது ஒரு சில ஆணடு�-
ளில் மூைபெட்டுவிட்ைது.  

27.11.1957 ஆம் ஆணடு பொன்னம்ெலம் மு்தலியாரின 
ணெரன அருோச்சலம் ம�ாண்தவாவும் அவரின ம�ன ணசாம-
சுந்்தரம் ம�ாண்தவாவும் அறங�ாவலர் சடெயில் இருந்்தெடி 
ண�ாவிலின நூற்றாணடு விழாடவக ப�ாணைாடி்னர்.  

ஆணடுண்தாறும் சிவராத்திரியனறு பெருமளவில் மக�ள் இஙகு 
கூடுவது வழக�ம். இரவிரவா� நி�ழத்்தபெடும் நி�ழச்சி�டளக 
�ாணெ்தற்�ா� ஏராளமாண்னார் கூடுவார்�ள்.  

ஒனறடர நூற்றாணடுககும் ணமற்ெட்ை �ால வரலாற்டறக 
ப�ாணை இந்்த சிவன ண�ாவில் ப�ாழும்பின அடையாளங�-
ளில் ஒனபற்னக கூற முடியும்.  

க�ொழும்பு ஸ்ரீ கெொன்னம்ெலவொன்னஸவரர் ன�ொவில்  

ெனறியாய பிேமாய... (32ஆம் ெக�த் ப்தாைர்)

பநற் �திர்�ள் அந்்த இைத்திற்கு பவளிச்சத்ட்த 
ெரபொமல் பிடித்து டவத்திருந்்தது.. இபெடி 
பமல்ல பமல்ல அந்்த இைத்ட்த வந்து அடைந்-
்தார்�ள்.. வயல் பூமிககு எல்டலயில் டவத்்த 
�ம்பி ணவலியில் �ட்ைபெட்ை "மந்தில்"  சிககுபெட்ை 
இரணடு ெனறி�ள் ணவலிடய அஙகுமிஙகுமா� 
உசுபபி அந்்த சிககிலிருந்து விடுவிக� முயனறு 
ப�ாணடிருந்்த்ன.. அட்தக �ணை மில்்ானின 
மாமா.. மில்்ாட்னப ொர்த்து..

"ைக�்ன ஓடிபணொய பொடரல எனை ணொ்ன 
எடுத்துககு வாஙண�ா"  எனறார்.. மில்்ான 
அவசர அவசரமா� வரம்பின வழிணய பொடரடய 
ணநாககி ஓடி்னான.. அவன பொடரககு வந்து 
ணொட்ன. எடுத்து பவளியில் வர. சின்னத்்தம்பி 
மாமா மீன பிடித்து விட்டு திரும்பியிருந்்தார்..

"என்ன ்தம்பி இபடி மூச்சிழுக� ஓடியாணறல்"
" ெணடி பரணடு மாட்டிரிககி.. மாமா்தான ணொ்ன 

எடுத்து வரட்ைாபமனைார் அ்தான.." எனறு நைந்து 
ப�ாணணை விடையளித்்தான.

"ெணடியா!" எனறு வியந்்த அவர் வடலடய-
யும் மீட்னயும் டவத்து விட்டு மில்்ானின 
பின்னால் அவரும் ஓடி்னார்..

ஓடிவந்்த மில்்ான மாமவின ட�யில் 
ணொட்ன ப�ாடுத்்தான அவசர அவசரமாய ணொன 
ணவணடிய அவர் சைபுைபவனறு ஒரு அடழபடெ 
விடுத்து.. சிங�ளத்தில் ணெசி்னார்..

இட்த அவ்தானித்்த மில்்ான சின்னத்்தம்-
பிடய ொர்த்து,

"ஆணராை இபடி அவசரமா �ட்தக�ார்"
"நான பநட்னக�ன ெணைாரணயாை எணடு.."
"ெணைாரயா? ஆரது"
"Forest officer"
" forest officer ஆ? ஏன என்ன விேயம்"
"அவன்தான இந்்த  ஏரியாககு  Forest officer.. 

அவன ஒங�  மாமாணவாை நல்ல ெழக�ம்,  அடிக-
�டி அவன ணவட்டைககி ணொற.. இந்்த  ணவலில " 
மந்து" வச்சதும் அவன்தான.. ஒரு நாளும் ெணடி 
மாட்டி்ன ொடில்ல.. அவனுககு ெணடி எணைா ணெய 
ணொல.. இவருககிட்ையும் அடிக�டி பசல்லிரிக�ார் 
இபடி ெணடி அம்புட்ைா பசல்லச் பசல்லி அ்தான 
எணடு பநட்னக�ன"

எபெடிணயா அந்்தப பெரிய ெனறிடய அறுத்து 
உரித்து முடிவ்தற்குள் இஙண� சின்னத்்தம்பி மீட்ன 
அறுத்து பசாதி �ாயச்சி ணசாற்டறயும் இறககி 
டவத்து விட்ைார்.. ெனறி அறுத்்தவர்�ள் இடறச்சி 
அட்னத்ட்தயும் சாககில் ணொட்டுவிட்டு.. �ழிவு-
�டள புட்தக� பெரிய குழி ண்தாணடி்னார்�ள்.. 
ஒரு மாதிரியா� நிலவு பவளிச்சத்திலும் குளிர்ந்்த 
�ாற்றிலும் இரத்்த வாடை வீச வீச எல்லா ணவடல-
�ளும் முடிந்்த்ன.. ெணைாரயும் வணடி ஏறி்னான...

அடுத்்த நாள் விடிந்்தது... மில்்ான எழுந்து 
மாமாடவ ண்தடி பொடரடய விட்டு பவளிணய 
வந்்தான.. மில்்ானின மாமா வயடல வடளத்து 
நைந்து ப�ாணடிருந்்தார்.. மில்்ாட்னக �ண-
ைதும் ட� அடசவால் கூபபிட்ைார்.. மு�ம் �ழுவி 
இணலசாய வாய ப�ாபெளித்து விட்டு.. மாமாடவ. 
ணநாககி நைந்்தான...

"என்ன மாமா"

"எ்னககி ப்தரிஞச ஒறாள் இரிக�ார் இபடி விசயம் 
பசன்னன ஒங�ளபெத்தி.. ொபெம் எணடிரிக�ான.

 இனைககி பவள்ளிகப�ழடம்தாண்ன!  அவன 
வாங�ாமத்துல இரிககிர அவணை வளவுளான 
இரிபொன ணொய சந்திஙண�ா" எனறார்.

ரிபபிள் ஏ றியாஸின �ட்தடய ண�ட்ை பின மில்-
்ானும் முர்்ஸலீன மாமாவும் பொடரககு நைந்-
்தார்�ள்..  மீ்தமிருந்்த மீன பசாதிடயயும் ணசாற்-
டறயும் இருவரும் உணைார்�ள்.. இபெடி இருக� 
சின்னத்்தம்பியும் அவர்�ணளாடு இடேந்்தார்.. 
சாபபிட்டுக ப�ாணடிருககும் ணொண்த முர்்ஸலீன 
மில்்ாட்ன ொர்த்து..

"ணொரத்துககு முந்தி ஸி்ாரத்துககு ணொவம்" 
எனறு கூறி்னார்.. மில்்ானும் அவரும் சாபபிட்டு 
முடித்து பொடரககுள் இருந்்த பெரிய ரஙகுப 
பெட்டிடய திறந்து சாம்புராணி எடுத்து இருவரும் 
வீடு பசல்ல முந்தி "ஆராச்சிர புட்டி" யில் இருககும் 
ஸி்ாரத்துககு பசனற்னர்.  அஙகு பசனறு சாம்-
புராணி ப�ாழுத்தி �ாணிகட� பசலுத்தி ஜும்ஆ 
ப்தாைஙகுவ்தற்கிடையில் வீடு வந்து ணசர்ந்்தார்-
�ள்..

ஜும்ஆ       முடிந்து ெ�ல் உேவும் �ழுத்து 
வடர உணடு ணநற்டறய நுளம்புக �டியில் 
தூங�ா்த தூக�த்ட்தபயல்லாம் ணசர்த்து தூங-
கி்னான மில்்ான.. 4.00 மணிககு அலாரம் 
டவத்்தவன அது அடித்து எழுந்து குளித்து மாஜித்-
திற்கு அடழபபு விடுத்்தான  றியாட்ஸ சந்திக� 
பசல்ல.  அடழபபு விடுத்்த அடர மணி ணநரத்திற்-
குள் மாஜித் அவன டசககிளில் வந்்தான. மில்-
்ானும் ஏறி்னான டசககிள் வீதி மிதித்து உருண-
ைது. இபெடி இருக� மாஜித் ண�ட்ைான

"எங�ைா ணொ�?"
"ஒறாள சந்திக�ணும் அ்தான"
"எங�"
"வாங�ாமத்துல"
"வாங�ாமத்துலயா?  அங� ஆர்ர சந்திக� 

ணொறாய.. என்ன?  ஆட்டு பிஸ்னஸ ஏ்தாச்சுமா?"
"பசஹ் இல்ல இல்ல.. பிஸி்னஸ விேயமாத்-

்தான ெட் பசல்ப பிஸி்னஸ"
"ப�ாளபொம ஒழுங�ா பசல்லு"
"ணநத்து நீ ப்தாழில் ெத்தி �்தச்சத்தில இருந்து 

நானும் ஒரு வழிய ொக�னும் எனடு ணயாசிச்ச.. 
ணநத்து முர்்ஸலீன மாமாட்ை அ்த ெத்தி  �்தச்ச 
அபெ அவர்்தான.. யாணரா றிபபிள் ஏ றியா்ஸாம் 
�டும் ெவர் இரிககிர ஆளாம் ணொய சந்திக�ட்ைாம் 
எணைார் அ்தான."

" ஆ்ா.. "
" எல்லாம் பசரி  "ஜுஸலாககு"  ப�ாஞசம் 

எடு மஸ�த் ணவணடிககு ணொவம்.. அந்்தாளுககு 
மஸ�த் விருபெமாம்"

" டறட் டறட்"
ஜுஸலா்தான அக�டரபெற்றில் மி�வும்  

famous  ஆ்ன ெழக�டை. அஙண� பெரும் ொல்ன 
இனிபபு ெணைங�ள்,  ெழ வட�,  ஜூஸ எனறு 
அட்னத்தும் இருககும்.  மாஜித்தும் மில்்ானும் 
�டைககுள்ணள பசனறு மஸ�த்  1/2  கிணலா ண�ட்-
டுவிட்டு   அது வரும் வடர �ாத்துக ப�ாணடிருந்-
்தார்�ள். இபெடி இருக� மாஜித்,

"பொத்துவிலான மஸ�த்துககு என்ன பசல்ற 
எனடு ப்தரியுமா?"

மில்்ான இல்டல எனறு ்தடலயாட்டி்னான.
"புதுக புதுக"
"என்னைா? புதுக புதுக�ா?" எனறு ண�ட்டுவிட்டு 

இருவரும் சிரித்்தார்�ள்.
"ஆ்னா உணடம என்ன எணைா.. அவனு�ள் 

அபடி பசல்றல்ல.. நம்ை ஊரான அறபெடிச்சவன 
்தாண்ன இவனு�ள் சும்மா அந்்த �்தய �ட்டுட்ைானு-
�ள்"..

இபெடி இருக� �டைக�ாரன மஸ�த்ட்த  
ப�ாணடு வந்்த ்தர இருவரும் வணடி முறுககி்னார்-
�ள் வாங�ாமத்திற்கு!

"ணநரம் 5.00 மணி இருககும்.. எபெடிணயா �டை-
சியா� றியாஸின வளவிற்குள் வந்்தடைந்்தார்�ள்.

அது ஒரு நீளமா்ன வளவு.. வளவின எல்டலப 
புறங�ளில் நீளும் மதில்�ள்.. மாட்டுபெணடே 
, புறாப ெணடே, ண�ாழி,  முயல்�ள், ப்தன-
ட்னமரம்,  மாமரம் எனறு ெல்ணவறு வட�யா்ன 
மிரு�ங�ள் ெறடவ�ள் மரங�ள் எனறு அந்்தப 
பிரம்மாணைமா்ன வளவு நீணடிருந்்தது.  அந்்த 
வளவின ஒரு ஓரத்தில் ஒரு சிறிய ெடழய வீட்டின 
விறாந்்தாவில் றியா்ஸும் சில நெர்�ளும் �ட்தத்-
துக ப�ாணடிருந்்தார்�ள்.. மில்்ானும் மாஜித்-
தும் அந்்த சிறிய வீட்டை ணநாககி நைந்து வந்்தார்-
�ள்.  அந்்த வீட்டிற்கு அருண� வர ஒருவர் ணவ�மா� 
ஓடி வந்து..

"எங� ்தம்பி ணொணறல் நாய உளுெட்ைாபணொல.. 
நாங� இவைத்்த இரிக�ம்.. ஏ்தாச்சும் ண�பெம் 
எனடு பவளஙகுறல்லயா?"

மில்்ான நிட்னத்து டவத்்த �ற்ெட்ன உருவத்-
திற்கு ணநர்மாறா� றியாஸ இருந்்தான. பெனியன, 
பமரி்னா பெல்ட், கிபலா சாறன, மூனறு விரல்�-
ளில் ணமாதிரம் எனறு ஒரு வட�யா� இருந்்தான.. 
இபெடி இருக� றியாஸ,

"பசால்லுங� ்தம்பி, முர்்ஸலீனை மரும�ன 
்தாண்ன.. என்ன விேயம்"

"இல்ல �ாக�ா, ப்தாழில் ஒணடு �டும் ண்தடவ.. 
அ்தான மாமாணவாை �்தச்சன.. ஒங�ள சந்திக� 
பசன்னார்.."

"ப்தாழில் ஆருககுத்்தான ண்தபவல்ல ்தம்பி.. 
்ம்ம்.. ஏ எல் இரிக�ா?"

"இல்ல �ாக�ா"
"ஏ எல் இல்ல..ஹ்ம்ம்ம்.. ஓ எல் இரிக�ா? "
" ஓம் �ாக�ா, 3A 2b மிச்சது C"
"சரி என்ன மாரி ப்தாழில் ணவனும்.. அதுககு ஏத்-

்தாபணொலான நாம ணெசி �்னக� ொக�னும்.."
"MC ல இல்லாட்டி water board, CEB  , RDA என-

்னத்துல எணைாலும் பிரச்சி்னல்ல.. ப�ாறஞசது 
மாசம் ஐம்ெது வாறாபணொல இருந்்தா நல்லம்.."

"ஏ எல் இல்ல.. ஆ்ன அம்ெது வாறாபணொல 
ப்தாழில்மட்டும் ணவணும் எ்ன.." எனறு இனொட்ஸ 
ொர்த்து றியாஸ சிரித்்தான.. அவனும் சிரித்்தான.. 
அவமா்னத்்தால் உருகி்னான மில்்ான..

" ப்தாழில் சும்மா எடுக� ஏலா ்தம்பி.. இபடித்-
்தான.. பமா்தல்ல க�ாைர் ண�ாள் ென்னனும்.. 
அதுககு அபடள ெணேனும் அ்த ணசார்ட் லிஸட் 
ெணணி.. இனைர்வியூ ெணணி �டைசியாத்்தான 

ப்தாழில் எடுக�லாம்.. ஏ எல் இல்லாம ஒணடும் 
பசயய ஏலா.. ஓ எல் றிசல்ட்டுககு பசககுரிட்டி �ார்-
ைாட�யும் ணொ� ஏலா.. அபெ ஒங�ள எல்லாத்துல 
இருந்தும் ்தபபி ணமல இழுத்து எடுக�னும் எணைா 
எல்லாருககும் �ாச. டவக�னும்.. "

மில்்ான இழுத்து ்தயக�த்துைன..
" எவவளவு வரும் �ாக�ா" எனறு ண�ட்�
" எவவளவு எ்ன... ஒரு ெத்து ெதி்னஞசி பசலவ-

ழிச்சா�னும் ்தம்பி"
" ெத்து ெதி்னஞசா"
" இல்லாட்டி �ாரியம் நைக�ாது.. இ்தான விசயம் 

பெஸட்ைா.. �ாசி ஒரு அஞசி பலட்சத்்த ப�ாணடு 
வாஙண�ா.. பொறகு மத்்த்த �ட்தபெம்" எனறு 
கூறிவிட்டு றியாஸ எழுந்து வீட்டிற்குள் பசனறுவிட்-
ைான.. மில்்ாட்னயும் மாஜித்ட்தயும் இனொஸ 
டசட� �ாட்டி ணொ�ச் பசான்னான.. மில்்ான 
வாஙகி வந்்த மஸ�த்ட்த இனொஸிைம் ப�ாடுக�

" என்ன இது"
" மஸ�த் �ாக�ா.. றியாஸ �ாக�ாககு விருபெ-

மாம் எணடு ண�ள்விபெட்ைன அ்தான"
"இஞசபொரு... பெஸட்ைா இந்்த றியாஸ �ாக�ா 

எணடு பசல்ற்த நிபொட்டு.. கூபபுர்ர எணைா 
றியாஸ ணசர் எணடு கூபபுைனும் அபடி இல்டலயா 
இனி இஞசால வரபணொைா.. பரணைாவது, இந்்த 
சாமான அள்ளிககு வாற ணவல டவக�பணொைா.. 
ஒஙகூட்ை யாராச்சும் ப�ாணடு வந்்தத்துர மிச்சத்்த 
அள்ளிககி இஞச வந்து அறபெடிச்ச ணவல ொக� 
வரபணொைா.. பவளஙகு்தா? "

" இல்ல �ாக�ா நான இபொன ணவணடிககி 
வாறன"

" இன்னா.. இவைத்்தான நமககு ண�ாவம் வாற.. 
ஒனண்னாை என்ன பசன்ன இபெ.. சரி �்னக� 
�ட்தக�ாம.. ஆள் மாறு.. பெஸட்ைா �ாச எடுத்-
துககு வா.. பொறகு �ட்தபெம்.. " எனறு �த்தி 
ஏசி மில்்ாட்னயும் மாஜித்ட்தயும் அனுபபி 
விட்ைான.  அவமா்னத்்தால் மில்்ானின மு�ம் 
இருணடு ணொய இருந்்தது.. இருவரும் டசககிளில் 
ஏறி வீடு பசனறார்�ள்..

வீட்டிற்கு வந்்த மில்்ான நைந்்த அவமா-
்னத்ட்தபயல்லாம் மறக�டிக� முயற்சி பசயது 
ப�ாணணை �ாடச திரட்டுவ்தற்�ா்ன வழி�டள 
ணயாசித்்தான....

"சீட்டு �ட்டுற எணைா ட�ல �ாசிம் இல்ல அவச-
ரத்துககும் எடுக� ஒன்னா.. �ைன ணவணடுற என-
ைாலும் நம்மள நம்பி ஆரு ்தரபணொரா? உம்மாட்ை 
நட�ய விக� ண�ட்ைா.. அந்்தாள் உடுமா எணடும் 
ப்தரியா... ணநத்து முர்்ஸலீன மாமாை �ட்தலயும் 
நம்மள ஒரு மாதிரியாத்்தான பந்னச்சி வச்சிரிக-
�ார் எணடு பவளஙகுது.. என்ன பசயர"

எனறு இபெடி ெல ண�ள்வி அடல�ள் அவன 
ம்னதில் சுற்றிக ப�ாணணை இருந்்தது.. இபெடி 
ணயாசித்துகப�ாணணை தூஙகி விட்ைான..

அடுத்்தநாள் மின்ான மாமா வீடு பசனறான
மில்்ான பமதுவா� " மாமா.. மாமா" எனறு 

கூபபிை.. அடரத்தூக�த்தில் இருந்்த அவர் முழித்து 
மில்்ாட்னக �ணைதும் சாயந்்தவர் எழுந்து 
இருந்்தார்.  மில்்ான அந்்த சாயமட்னககு 
அருகில் கிைந்்த �திடர ஒனடற இழுத்து இருந்து 

�ட்தடய ப்தாைஙகி்னான.."ணநத்து றியா்ஸ ணொய 
சந்திச்ச மாமா..  அவர் பசன்னார் ப்தாழில் எபடி 
எடுத்து ப�ாடுககுற.. க�ாைர் வளக�ம் எல்லாம் 
பசன்னார்.. பொறகு எவவளவு சம்ெளம் எதிர்ொக-
குர எணடு ண�ட்ைார்.. நான ஒரு அம்ெது வாராப-
ணொல எணடு பசன்னன.. எல்லாத்ட்தயும் ணயாசிச்-
சிபபொட்டு ெத்து  பசலவழிக�னும் எணைார்..
பெஸட்ைா அஞசி பலட்சம் ப�ாணடுவரட்ைாம் 
எனைார்.. அ்தான மாமா ணயாசிட்னயா இரிககி"

நித்திடர ெடிந்திருந்்த �ணடே �சககிக-
ப�ாணணை.." அபடித்்தான மரும�ன ப்தாழில் எடுக-
�னும் எணைா �ாசக �ாட்ைனும்...சரி இபெ என்ன 
முடிபவடுத்திரிகண�ல்"

" அ்தான மாமா நானும் ணயாசிக�ன.. எ்னக-
ப�ணடு  வாபொ ஒணடும் டவக�யும் இல்ல.. 
அபடி பவககிர அளவுககு நான நைக�ல்ல அது 
ணவற வழக�ம்... உம்மாட்ைா  �ட்தபெம் எனடி-
ரிக�ன.. நட�யத்்தான விக�னும். ஆ்னா அந்்த 
�ாசிம் அஞசி பலட்சத்துககு �ாோ மாமா... "

" அபெ மிச்சத்த்துககு என்ன பசயயபணொணறல் 
மரும�ன"

" அ்தான மாமா ணயாசிக�ன... ஒங�ள்ட்ைான 
ண�க�லாம் நான.. எ்னககி ணவற ஒத்்தரும் இல்ல"

" சரி.. இனி. நானும் ஒங�ளுககு மாமா 
எணடு ஒணடும் பசயயல்ல.. இ்த ஒரு உ்தவியாச் 
பசயரன.. என்னால மூணு பலட்சம் ்தான ்தரலாம்.. 
ஆ்னா ஒணடு.. பெஸட்ைா உம்மாை நட�ய விக-
�பபொணறல் எணணைல்.. நட�ய வித்ண்தா எபடிணயா 
எ்னககிட்ை �ாச �ணல �ாட்டுஙண�ா.. றியா்ஸ சந்-
திச்சி குடுககுற அணடு �ாச ்தாறன.. சரி்தாண்ன "

மில்்ான முர்்ஸலீன மாமா ெேம் ்தர முன-
வந்்தட்த எணணி மி�வும் மகிழச்சியடைந்்தான.. 
மாமா கூறிய �ட்ைடளககு ஒபபுகப�ாணடு வீடு 
திரும்பி்னான. இபெடி ஒரு வட�யா� நாட்�ள் 
மா்தங�ள் எனறு �ைந்்த்ன... மில்்ான ஒரு 
வட�யா� உம்மாவுைன ணெசி சம்மதிக� டவத்து 
வாபொவிற்கு ப்தரியாமல் உம்மாவின நட�-
��டள விற்று.. அண்த வடிவத்ட்த ஒத்்த ்தங� 
நிறம் ப�ாணை ணொலி நட��டள வாஙகி வாப-
ொவிற்கு சந்ண்த�ம் வராமல் இருக� உம்மாடவ 
அணியச் பசான்னான..  நட� ஒரு  மூனறு 
இலட்சத்ட்த புறட்ை உ்தவியது.  அந்்த மூனறு 
பலட்சம் ெேம்,  நட�டய விற்ற பில் அட்னத்-
ட்தயும் ப�ாணடு வந்து முர்்ஸலீன மாமாவிைம் 
மில்்ான ப�ாடுக� முர்்ஸலீன மாமாவும் ஒரு 
மூனறு பலட்சம் ப�ாடுத்து... அவரும் மில்்ா-
னும் ணசர்ந்ண்த றியாஸிைம் ணொய ெேத்ட்த 
ப�ாடுக� அவனின பீச் வளவிற்கு புறபெட்ைார்�ள். 
முர்்ஸலீன மாமா பவளியில் நிற்� மில்்ான 
இறஙகி வளவிற்குள் பசனறு றியாஸிைம் ெேம் 
நீட்டி்னான. அட்த இனொஸ ணவணடிபயடுத்து 
எணணி்னான ஆறு இலட்சம் இருந்்தது. அட்த 
அறிந்்த றியாஸ,

"இஞசபொருங� ்தம்பி.. நான அஞசி ்தான 
ண�ட்ை நீங� இன்னா ஆறு ்தந்திரிகண�ல்.. பிரச்சி-
்னல்ல நல்லம் ்தான... ஆ்னா ஒணடு. இந்்த ்தந்்த 
�ாச பொறகு மூட் மாறி ்தாஙண�ா எணடு ண�ட் -
டுககு நிக�பணொைா..  பவளஙகிச்சியாண்ன.

க�ொழும்பின 
கதை

என். சரவணன்
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உங்கள்  ராசிக்கு 3,6 ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதி -
யானவர் புதன். சக்காதர ச்காய ஸதானம்  மற்றும் ருண, 
கரா்க, சத்ரு ஸதானத்திற்க்கும் அதிபதியான புதன், -
மாசி 17ஆம்  தி்கதி (மார்ச் 1) உங்கள் ராசிக்கு லாப 
ஸதானத்தில் சஞசரிக்கின்்ார்.  உத்திகயா்க முன்கனற் -
்ம், ஊதிய உயர்வு கிமடக்்கலாம், நல்ல நிறுவனங்க -
ளில் இருந்து  கூடுதல் சம்பளத்துடன் அமழப்புக்்கள் 
வரலாம். கும்ப ராசியில் உள்ள சூரியன்  குருகவாடு 
இமணவதால் அரச வழி ஆதாயம் உண்டு. அரசாங்க 
கவமலக்்கா்க முயற்சி  சசய்து விண்ணப்பித்தவர்்க -
ளுக்கு அதுவும் கிமடக்்கலாம்.

மாசி  மாதம் 17ஆம் தி்கதி (மார்ச் 1) கும்ப ராசியில் 
புதன் சஞசரிக்கின்்ார். உங்கள்  ராசிக்கு 2,5 ஆகிய 
இடங்களுக்கு அதிபதியானவர் புதன். தன பஞசமாதி -
பதியான  அவர், சதாழில் ஸதானத்தில் சஞசரிக்கும் 
இந்த கநரத்தில் சதாழில் வளம்  சி்ப்பா்க இருக்கும்.
சதாடர்ந்துவரும் வாடிக்ம்கயாளர் கூடடம்  அதி்க -
ரிக்கும். புதிய ஒப்பந்தங்கள் அடுக்்கடுக்்கா்க வந்து 
கசரும். பூமி வாஙகும்  கயா்கம் உண்டு. உ்வினர்்கள் 
உங்கள் முன்கனற்்த்தமத ்கண்டு  ஆச்சரியப்படுவார் -
்கள்.பிள்மள்களின் ்கல்வி மற்றும் கவமலவாய்ப்பு 
சம்பந்தமா்க  எடுத்த முயற்சியில் சவற்றி கிமடக்கும். 
பூர்வீ்க சசாத்துக்்கமள பா்கப்பிரிவிமன  சசய்துச்காள் -
வதில் இருந்த தமட அ்கலும்.

உங்கள்  ராசி நாதனா்கவும் சு்க ஸதானாதிபதியா -
்கவும் விளஙகும் புதன் மாசி 17ஆம்  தி்கதி (மார்ச் 1)
கும்ப ராசியில் சஞசரிக்கி்ார். 9ஆம் இடத்தில் சஞச -
ரிக்கும்  புதனால் ஒரு சில நல்ல வாய்ப்புக்்கள் இல்லம் 
கதடி வரலாம். உத்திகயா்கத்தில்  உள்ளவர்்களுக்கு 
நீண்ட நாட்களா்க முயற்சித்தும் கிமடக்்காத கவமல 
இப்கபாது  கிமடக்கும். நி்கழ்கால கதமவ்கள் ஒவ் -
சவான்்ா்க பூர்த்தியாகும். தந்மதவழி உ்வில்  இருந்த 
பிரச்சிமனக்கு தீர்வு ்காண்பீர்்கள்.

மாசி  17ஆம் தி்கதி (மார்ச் 1) கும்ப ராசியில் புதன் 
சஞசரிக்கின்்ார். உங்கள்  ராசிக்கு 3,12 ஆகிய 
இடங்களுக்கு அதிபதியான புதன் அடடமத்தில் 

அடி எடுத்து  மவப்பது நன்மமதான். மம்விடத் -
துக்கு அதிபதியா்க உள்ள கிர்கங்கள் ஒவ்சவான்்ா்க  
இமணயும் சபாழுது நிம்வான பலன் கிமடக்கும்.
விபரீத ராஜகயா்க அடிப்பமடயில் இந்த  பலன்்கள் 
வந்து கசரும். சபாருளாதார நிமல உயரும். சதாழில் 
சவற்றி  நமடகபாடும். எதிரி்கள் பலம் கும்யும். 
புதிய ஒப்பந்தங்கள் கிமடக்கும். பூமி  வாஙகும் 
கயா்கம் முதல் ஆபரணம் வாஙகும் கயா்கம் வமர 
நிம்கவறும்.

உங்கள்  ராசிக்கு 2,11 ஆகிய இடங்களுக்கு அதிப -
தியானவர் புதன். தன லாபாதிபதியான அவர்  கும்ப 
ராசியில் மாசி 17ஆம் தி்கதி (மார்ச் 1) சஞசரிப்ப -
தன் விமளவா்க  மிதமிஞசிய சபாருளாதாரம் ஏற்ப -
டும். ஒரு சிலருக்கு கிமளத் சதாழில் சதாடஙகும்  
வாய்ப்பு உருவா்கலாம். தசாபுத்தி பலம் சபற்றிருப் -
பவர்்களுக்கு நடக்கும்  சதாழிமல விரிவு சசய்யும் 
முயற்சி ம்ககூடும். புதிய வா்கனங்கள் வாஙகும்  
கயா்கம் உண்டு. உடன்பி்ப்புக்்களுடன் இருந்த பம்க 
மம்யும்.

மாசி  17ஆம் தி்கதி (மார்ச் 1) கும்ப ராசியில் புதன் 
சஞசரிக்கி்ார். உங்கள்  ராசிக்கும்,10ஆம் இடத்திற் -
கும் அதிபதியா்க விளஙகும் புதன்,க்கந்திராதிபத்ய  
கதாஷம் சபற்்வர். அவர் 6ல் மம்வது கயா்கம்தான்.
எனகவ சபாருளாதாரத்தில் நிம்வு  ஏற்படும்.புதிய 
ஒப்பந்தங்கள் வந்துகசரும். எதிர்்காலத்மத பற்றிய 
பயம்  அ்கலும். இல்லம் ்கடடி குடிகய் கவண்டும் 
என்் ஆமச நிம்கவறும். பிள்மள்களின்  சுப்காரிய 
கபச்சு முடிவாகும்.

மாசி  17ஆம் தி்கதி  (மார்ச்1) கும்ப ராசியில் புதன் 
சஞசரிக்கி்ார்.உங்கள்  ராசிக்கு 9,12 ஆகிய இடத் -
திற்கு அதிபதியானவர் புதன். அவர் பஞசம  ஸதா -
னத்துக்கு வரும் சபாழுது பிள்மள்களின் சுப ்காரிய  
கபச்சுக்்கள்  ம்ககூடலாம். பூர்வீ்க சசாத்துக்்களில் 
இருந்த பிரச்சிமன அ்கலும். திடடமிடட  ்காரியங -
்கமள திடடமிடடபடி சசய்து முடிப்பீர்்கள். சதாழில் 
நடத்துபவர்்களுக்கு  புதிய ஒப்பந்தங்கள் வந்துகசரும்.
பிள்மள்களின் சுப ்காரியங்கமள நடத்த  முயற்சிப்பீர் -
்கள். அர்த்தாஷடம சனியின் ஆதிக்்கம் இருப்பதால் 
எமதயும்  கயாசித்து ஏற்றுக்ச்காள்வது நல்லது.

மாசி  17ஆம் தி்கதி (மார்ச் 1) கும்ப ராசியில் புதன் 
சஞசாரம் சசய்கி்ார்.  உங்கள்  ராசிக்கு அஷடம 
லாபாதிபதியா்க விளஙகுபவர் புதன். அவர் சு்க ஸ -
தானத்தில்  சஞசரிக்கும் சபாழுது வா்கன கயா்கம் 
ஏற்படும்.க்கடட இடத்தில் உதவி்கள்  கிமடக்கும். 
உ்வினர்்கள் உங்கள் முன்கனற்்த்மத ்கண்டு  ஆச்சரி -
யப்படுவர். உத்திகயா்கத்தில் உள்ளவர்்களுக்கு சவளி -
நாடடில் உள்ள  நிறுவனங்களில் இருந்து அமழப்புக் -
்கள் வரலாம்.

உங்கள்  ராசிக்கு 7,10ஆகிய இடங்களுக்கு அதிப -
தியான புதன் மாத சதாடக்்கத்தில் தன  ஸதானத்தில் 
சஞசாரம் சசய்கி்ார். மாசி 17ஆம் தி்கதி (மார்ச் 1) 
ச்காய  ஸதானத்திற்க்கு வந்து அஙகுள்ள சூரியன் குரு 
ஆகியவற்க்ாடு இமணந்து  சஞசரிக்கி்ார். உத்திகயா -
்கத்தில் உள்ளவர்்கள் விருப்ப ஓய்வு சபற்று ச்காண்டு  
சதாழில் சதாடங்கலாமா? அல்லது கவமலயில் இருந் -

தபடிகய சதாழிமல சதாடங்கலாமா? என்று  சிந் -
திப்பீர்்கள். வாழக்ம்க துமணக்கு கவமல கிமடத்து, 
உதிரி வருமானம் வந்து  கசரும்.  சூரியகனாடு புதன் 
இமணந்து புத ஆதித்ய கயா்கத்மத உருவாக்குவதால்  
்கல்வி சம்பந்தமா்க எடுத்த முயற்சி ம்ககூடும்.

உங்கள்  ராசிக்கு 6,9ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியா -
னவர் புதன். அவர் மாசி 17ஆம் தி்கதி   (மார்ச் 1) தன 
ஸதானத்தில் சஞசரிக்கி்ார். இக்்காலத்தில் இனிய சம் -
பவங்கள் பல  நமடசபறும். பிள்மள்களின் கவமல -
வாய்ப்பு ்கருதி எடுத்த முயற்சி  சவற்றிசபறும்.்கடன் 
சுமம இப்கபாது கும்யும். இல்லத்தில் மங்கல ஓமச 
க்கட்க வழி  பி்க்கும். தந்மதவழியில் இருந்த விரி -
சல்்கள் அ்கலும். தனவரவு திருப்தி  தரும். எதிரி்களின் 
சதால்மல கும்யும். ஏற்் இ்க்்கமான சபாருளாதா -
ரத்மத சரி சசய்ய  எடுத்த முயற்சி ம்ககூடும்.

மாசி  17ஆம் தி்கதி (மார்ச் 1 )கும்ப ரிசியில் புதன் 
சஞசரிப்பது  கயா்கம்தான். உங்கள் ராசிக்கு பஞசம 
அஷடமாதிபதியா்க விளஙகுபவர் புதன்.எனகவ  பிள் -
மள்கள் வழியில் பிரச்சிமன்கள் ஏற்படடு அ்கலும்.
பூர்வீ்க சசாத்துக்்கமள  பா்கப்பிரிவிமன சசய்துச்காள் -
வதில் தீவிரம் ்காடடுவீர்்கள்.உத்திகயா்கத்தில்  உள்ள -
வர்்களுக்கு ச்க பணியாளர்்களால் சதால்மல உண்டு.
மாமன் மமத்துனர்   வழியில்  நமடசபறும் மங்கல 
நி்கழச்சிமய முன்னின்று நடத்தி மவப்பீர்்கள்  கசமிப்பு  
்கமரயும் கநரம் இது.

மாசி  மாதம் 17ஆம் தி்கதி (மார்ச் 1 ) கும்ப ராசியில் 
புதன் சஞசாரம்  சசய்கி்ார். உங்கள் ராசிக்கு 
4,7ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியானவர்  புதன்.
க்கந்திராதிபத்ய கதாஷம் சபற்் கிர்கம் 12ல் 
மம்யும் சபாழுது நன்மம  சசய்யும் என்பார்்கள். 
எனகவ அந்த அடிப்பமடயில் சதாழில் வளர்ச்சி 
சி்ப்பா்க  இருக்கும். துமணயா்க இருப்பவர்்கள் 
கதாள் ச்காடுத்து உதவுவர். சுப ்காரியங்கள்  நமட -
சபறுவதற்்கான அறிகுறி்கள் சதன்படும். ்கல்வி சம் -
பந்தமா்க எடுத்த முயற்சி  ம்ககூடும். புத ஆதித்ய 
கயா்கம் சசயல்படும் இந்த கநரத்தில் சபரிய மனி -
தர்்களின்  சந்திப்பால் சில பிரச்சிமன்களில் இருந்து 
விடுபடுவீர்்கள்.
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 மேஷம்  

தெளிவத்ெ ஜ�ோசப்  ...?

தனது 82ஆவது அகவவயில் அேரத்துவம் 
அவைந்த கவைத்தூதுவர் நீ. ேரியமேவி-
யர் அடிகளாரின் (03.12.39_  -01.04- 

2021) நிவனவுகவளப் பகிர்நது ககாள்ளும் 
வண்ணம் அடிகளாரின் முன் அடவைப்பைத்துைன் 
்தனது 72ஆவது இ்தவை ேைரச் கேய்திருக்கிறது 
திருேவறக்கைாேன்றம்.

திருேவறக் கைாேன்றத்தின் ஸ்தாபகரும் 
இயக்குனருோன ேரியமேவியர் அடிகளார் 
1990 ஜனவரியில் ஆரம்பித்்த இ்தழகவைமு-
கம். அடிகளார் கவைமுகம் காைாணடி்தழின் 
பிர்தே ஆசிரியர். 32 ஆணடுகள் கவளிவந்த  
கவைமுகம் 33ஆம் ஆணடில் கால்பதிக்கும் 
மவவள பிர்தே ஆசிரியரின் ேவறவு நிகழந -
திருக்கிறது.

அவவர ேறக்காேல் ேனதில் சுேக்கும் வி்தத் -
திலும் அவர் வளர்த்க்தடுத்்த ேேய ேமூக, கவை 
இைக்கிய, பணபாடடுப் பணிகள் அவர் வீடடுச் 
கேன்ற ்தைஙகளிமைமய ்தைஙகலின்றி க்தாைரும் 
என்பவ்த உறுதி கேய்யும் வி்தத்திலும் ேைர்நதி-
ருக்கிறது இந்த இ்தழ.

உைக வரைாற்றில் ்தேக்ககன வாைாது ்தம் 
வாழவு முழுவவ்தயுமே அடுத்்தேனி்தர்களின் 
உயர்வுக்காக, ேமூகத்தின் முன்மனற்றத்துக்காக 
அர்ப்பணித்து வாழநது ேவறந்த உன்ன்தோன 
ேனி்தர்கள் பைவரநாம் கணடிருக்கின்மறாம். 
இன்றும் அத்்தவகய ேனி்தர்கள் நம்ேத்தியில் 
வாழநது ககாணடிருப்ப்தால் ்தான் நிவனத்துக்-
கூை பார்க்கமுடியா்த அழிவுகள் இைப்புகளுக்குப் 
பின்னரும் உைகம் இயஙகிக் ககாணடிருக்கிறது 
எனைாம். இத்்தவகய உயர்வான ேனி்தர்களின் 
ஒருவராக வாழநது ேவறந்தவர்்தான் ேரிய 
மேவியர் அடிகளார்!

'அடிகளாரின் வாழவிலிருநது நாம் கற்றுக் 
ககாள்ள மவணடியவவ ஏராளம். அவருைன் 
அவரது நிைலில் பயணித்்த ேணித்துளிகள் இனி 
மீளப்கபறமுடியா்த உற்ோகம் மிக்க அற்பு்தோன 
்தரு்ணஙகள். 

இ்தழின் பிர்தே ஆசிரியராகவும் இருநது 
வழிகாடடிய ேரியமேவியர் அடிகளாருக்கு கவை -
முகம் ்தனது ஆத்ோர்த்்தோன அஞேலிகவள 
க்தரிவித்துக் ககாள்கின்றது' என உருகித்்தனது 
்தவையஙகத்வ்த எழுதிக் கேல்கின்றார் கபாறுப் -
பாசிரியர் கேல்ேர் எமில். 

இ்தழ வடிவவேப்பும் கபாறுப்பாசிரியரு -
வையம்த! அைகும் மநர்த்தியும் அவேதியும் 

மிளிர  ஒளிபரப்பும் கேழுகுவர்த்திகளினடியில் 
'கவைத்தூது நீ. ேரியமேவியர் அடிகள் நிவன-
வுகள்' என்னும் வரிகள் அற்பு்தோன அஞேலிக் 
குறியீடு.

வைவேயான நூறு பக்கஙகளில் மு்தல் 
நாற்பது பக்கஙகள் அடிகளாரின் நிவனவுக-

வளப் பதிகின்றன. மபராசிரியர் அமுது மஜாேப் 
ேநதிரகாந்தன் 'கவையு்ணர்வும் ்தமிைறிவும் 
கைந்தளித்்த ஆோன்' என்னும் ்தனது கடடுவர -
யில் 'எஙகள் பைரின் புைவேத்்தள வாழவில் பா்தர் 
ேவரியின் இைப்பு ஏற்படுத்தியுள்ள இவைகவளி இை-
குவில் நிரப்பக்கூடிய்தல்ை. பை கவைஞர்கவள 
உருவாக்கிய கவைக்குரு அவர். கவைமய அவரது 
உ்ணவாக, பானோக கனவாக, நனவாக, வாழவாக, 
வலிவேயாக இருந்தது. இந்தப் கபருங கவைஞன் 
பை நூறு ஆணடுகளுக்கு நின்று நிவைத்திருப்பான் 
என்கறழுதுகின்றார்.

அடுத்்த கடடுவரவயத் ்தநதிருப்பவர் மு. புஷப-
ராஜன். குருே்ணைாைான கைற்கவரயூர் குருநக-
வரப் பிறப்பிைோகக் ககாணைவர் மு. புஷபராஜன். 
90களின் குருநகர் வாழபுைம் இைந்த துயருைன் 
ைணைன் வாசியானவர்! குருநகர் புனி்த யாகப்பர் 
ம்தவாையப் பஙகுத் ்தநவ்தயாக 70களில் ேரிய 
மேவியர் அடிகள் வந்த நாடகளில் இருநது அவரு-
ைன் இவ்ணநது நடபுைனும் ஊக்கத்துைனும் கேயற்-
படைவர் புஷபராஜன்.

கபாதுவாகமவ சுவாமிோர்கள் கவைோர்ந்த விை-
யஙகளில் ஆர்வம் காடடுவதில்வை. ஈஸைர் நாடக-
ளில் மகாவில் முன்றலில் மூத்்த ்தவைமுவறயினர் 
மேவைமயற்றும் கத்ம்தாலிக்க வரைாற்று நாைகங-
கள், ஊரில் ஆைப்படும் கூத்துக்கள் மபான்றவற்வற 
ஆ்தரித்து வரமவற்பார்கள். இவளஞர்களின் நாைக 
முயற்சிகவளக் கணடுககாள்வதில்வை. புதி்தாக 
வந்த இவமரா ஊரில் உள்ள நாைகேன்ற இவளஞர்-
கவளயும் அவைத்து உவரயாடினார். இந்த அவைப்-
பின் மூைம் ்தான் அவவர நான் ேநதித்ம்தன்.நாைக 
ேன்றஙகள் இருக்கின்றன. ஆனால் கவையரஙகம் 
என்று ஒன்று இல்வை. நேக்கான ஒரு கவையரங-

கத்வ்த நாம் கடடுமவாம் என்று கூறினார். என்னி-
ைம் ப்ணம் இல்வை்தான். ஊர் ேக்கவளக் ககாணமை 
அவ்த கேய்து முடிக்கைாம் என்றார். இவளஞர்கள் 
பைருைனான  கநருக்கோன உறவும் நடபும் குருந-
கர் ோர்ந்த அவர் முன்கனடுத்்த கேயற்பாடுகவள 
ோத்தியோக்கியது. வியக்கத்்தக்க வவகயில் இன்று 
கம்பீரோக எழுநது நிற்கும் குருநகர் கவையரஙகம்' 
அந்த ேக்கள் பால் அடிகளார் ககாணடிருந்த மநேத்-
தின் ோடசியம்' என்கறழுதிச் கேல்கின்றார் மு. புஷ-
பராஜன்.

ம்தசிய கவை இைக்கியப்மபரவவயின் மு்தல்வ-
ரும் மூைவருோன நாைகர் மோ. ம்தவராஜா ஒரு 
்தாய்க்மகாழிமபாை  திருேவறக்கைாேன்றக் கவை-
ஞர்கவள ்தனது சிறகால் மூடிக் காத்்தவர். அவர்க-
ளின் ஆளுவே விருத்திக்கான ேகை வழிகவளயும் 
திறநது விடைவர். இைஙவகத்்தமிழ இவளஞர்கள் 
இைடேக்க்ணக்கில் ப்ணம் கேைவழித்து புைம்கப-

யர்நது கவளிமயறிய நாடகளில் ேரிய மேவியர் 
அடிகளார் 19 கவைப்பய்ணஙகள் மேற்ககாணடு 
திருேவறக்கைாேன்றக் கவைஞர்கவள மேற்கு 
நாடுககளஙகும் கவைத்தூதுவர்களாக அவைத்துச் 
கேன்று ஆற்றுவககள் பை நிகழத்தி மீணடும் நாட-
டுக்கு அவைத்து வநது ்தனது கவைப்பய்ணஙகவள 
தூய்வேயாக்கியவர்.

்தனிநாயகம் அடிகளார் வரிவேயில் நீ. ேரியமே-
வியர் அடிகளாவரயும் வாழத்தி வ்ணஙகும் மோ. 
ம்தவராஜ் கடடுவரத் ்தவைப்பு 'ேேகாைத்தில் அதிேயங-
கள் நிகழத்தியவர்? என்பது.

கேல்வம் அருளானந்தம் காைம் இைக்கிய 
இ்தழின் ஆசிரியர் காைம் 50' சிறப்பி்தழில் 
(ஜனவரி 2017) அடிகளாவர அடவையிலிடடும் 
மநர்கா்ணவை கவளியிடடும் ககௌரவம் கேய்்தவர்.

'்தமிழப்பணபாடடுக் மகாைஙகவள அவையாளம் 
காடடியவர்' என்று அேரர் ேரியமேவியர் அடிகளா-
ருக்கு புகைாராம் சூடடுகின்றார் கைாநிதி கநவ்தயா 
ஸ்ரீகம்ணேன்.

ஞானம் இல்ைா்த உைகிற்கு ஞான  ஒளிவய 
ஏற்படுத்து்தல், அறியாவே நிவையிலிருநது விழிப்-
பு்ணர்வவ அவை்தல் என்பவ்தமய ்தனது கவைத்-
க்தாணைாக ேமூகம்ோர் இவறக்தாணைோக க்தாைர்ச்-
சியாக கேயற்படுத்தியவர் அடிகளார். ்தமிழமபசும் 
ேமூகஙகளிவைமய ஒற்றுவேக்கான ்தளத்வ்த பண-
பாடடினூைாக மேற்ககாணைவேயின் அடுத்்த காைடி-
்தான் கவைக்கூை அவேப்புக்கள் என்கறழுதுகிறார்.

நா. மயாமகநதிரநா்தன்,  குயின்ரன் துவரசிஙகம் 
ஆகிமயாரும் கவைத்தூது நீ ேரிய மேவியர் அடிக-
ளார். அவரவேத்்த திருேவறக்கைாேன்றம்:,  அவர் 
கவளியிடை கவையிைக்கிய ேமூக இ்தழ 'கவைமு-
கம்' மபான்ற ்தஙகளது ேறக்ககவாண்ணா நிவன-
வனுபவஙகவள கவைமுகம் வாேகர்களுைன் பகிர்-
கின்றனர்.

கவைமுகம் இ்தழகளின் ஆசிரியத்்தவையஙகங-
களின் க்தாகுப்பான 'காைத்தின் ்தைஙகள்' நூல் 
பற்றிய க்தாரு நீணை விரிவான சி. விேைனின் 
ஆய்வுக்கடடுவரயும் (கவைமுகத்தில் 11 பக்கங-
கள்) கவைமுகத்தின் அடிகளார் நிவனவி்தழ பக்கங-
கவள ஆைப்படுத்்தமவ கேய்கின்றது!

1990 ஜனவரி மு்தல் இ்தழிலிருநது 2019கேப்-
ைம்பர் வவரயிைான 68 ்தவையஙகளின் 
க்தாகுப்மப காைத்தின் ்தைஙகள்.'ஒரு பத்திரிவக 

அல்ைது சிற்றி்தழின் மநாக்கத்வ்தயும் கேல்கந-
றிவயயும் அறிநது ககாள்வ்தற்கு அதில் வரும் 
ஆசிரியர் ்தவையஙகம் முக்கியோனது. ஒரு இ்த -
ைாசிரியரின் கருத்து நிவை என்ன. காைப்மபாக்-
கில் அவர் எத்்தவகய கருத்தியல் ரீதியான ோற் -
றஙகளுக்கு ஆளாகின்றார் என்ப்தவன க்தரிநது 
ககாள்ள ஆசிரியத்்தவையகஙகமள துவ்ண புரி -
கின்றன. அந்த வவகயில் ேரிய மேவியர் அடிக -
ளாரின் கருத்து நிவைகவளப் புரிநது ககாள்ள 
ஏதுவாக இநநூல் அவேகிறது என்று க்தாைங -
கும் சின்னராோ விேைன் பத்துவவகப்படுத்்த -
லூைாக மேற்ககாள்ளும் இவவாய்வின் முடிவில் 
காைப்கபாருத்்தோன  கனதியான, ேேகாைத் -
துக்கும் எதிர்காைத்துக்கும் ஏற்ற்தான வழிகாட-
ைகவள வைஙகுகிறது' என்று எழுதிச் கேல்கின் -
றார்.

அவகரழுதிய நூல்கள்,  அவகரழுதிய நாைகங-
கள், அவரது ேவறவின்பின் அடவைப்பைமிடடுக் 
கனம் கேய்்த இ்தழகள் என்று நீ. ேரியமேவியர் 
அடிகளார் பற்றிய ்தகவல்கள்; புவகப்பைஙகள் 

அமரர் மரியசேவியர் அடிகளாரின் நினைவாக 
மலர்ந்துளள கனலமுகம் 72

இைஙவகயின் மிகப்கபரிய வருைாந்த 
ோகபரும் க்தாவைக்காடசி விைாவாக 
கரு்தப்படும் TELE'ES 2020 - 2021 

விருதுவிைா இம்ோ்தம் 26 ஆம் திகதி ககாழும்பு 
ேஙரிைா ம�ாடைலில் வரகம் நிறுவனத்தின் 
்தவைவர் ரவி லியனமக ்தவைவேயில் நவைகப-
றவுள்ளது.   

க்தாவைக்காடசித் துவறயில் வருைத்தின் மு்தல் 
காைாணடிமைமய முன்வனய ஆணடின் நிகழச்சி-
கள் க்தாைர்பான விருதுகவள உள்ளூரில் வைங-
கும் நிகழவாகும். வரகம் கைலீஸ விருது விைாவின் 
நியேன ோவை கைந்த ோ்தம் 26ஆம் திகதி இரவு 
மவாடைர்ஸ எடஜ் ம�ாடைலில் இனிம்த நவைகபற்-
றது. இதில் மபாடடிக்காக முன்கோழியப்படடுள்மளா-
ரின் கபயர் விபரஙகள் அறிவிக்கப்படைன.   

சிறந்த க்தாவைக்காடசி நிகழச்சிகளின் உருவாக்-
கம், சிறந்த க்தாவைக்காடசி நாைகம், சிறந்த பாைல், 
சிறந்த க்தாழில்நுடபம், சிறந்த கவ்தயம்ேம், 
சிறந்த ஒளிப்பதிவு, சிறந்த இவே, சிறந்த நடிகர் 
நடிவக, சிறந்த க்தாைர் நாைகம், சிறந்த க்தாவைக்-
காடசி நிகழச்சி, சிறந்த க்தாவைக்காடசி கல்வி 
நிகழச்சி, சிறந்த வர்்ணவன, சிறந்த மகள்வி பதில் 
நிகழச்சி, ேற்றும் சிறந்த கேய்தி வாசிப்பாளர் (சிஙக-
ளம், ்தமிழ, ஆஙகிைம்), சிறந்த க்தாகுப்பாளர் (சிங-
களம், ்தமிழ, ஆஙகிைம்), சிறந்த க்தாவைக்காடசி 
மேவவ, வருைத்திற்கான சிறந்த அவைவரிவே என 
பை விருதுகள் வைஙகப்பைவுள்ளன.   

்தமிழில் சிறந்த கேய்தி வாசிப்பாளர் 2020ம் 
ஆணடிற்கான மபாடடிக்கு முனியாணடி கவி்தா 
(வேந்தம் டி.வி), வனி்தா பரமேஸவரன் (ேக்தி 
டி.வி), விஜய் அபிநன்்தன் விஸவநா்தன் (மநத்ரா 
டி.வி) 2021ம் ஆணடிற்கான மபாடடிக்கு மநத்ரா 

டி.வி.யின் விஜய் அபிநந்தன் விஸவநா்தன், 
இர்ஷாட ஏ. கா்தர், ராதிகா வில்ேன் ஆகிமயாரின் 
கபயர்கள் பரிநதுவரக்கப்படடுள்ளன.   

்தமிழில் சிறந்த க்தாகுப்பாளர் 2020ம் ஆண-
டிற்கான மபாடடிக்காக சிறிமவல்ராஜ் ராஜபிரோநத் 
(ேக்தி டி.வி) குோரலிஙகம் ோம்பவி (வேந்தம் 
டி.வி), ஞானகுோரன் ஞானதீபன் (ேக்தி டி.வி) 
2021ம் ஆணடுக்கான எஸ. ராமகஷ ேர்ோ( -
ேக்தி டி.வி) கேல்வராஜ் நவநீ்தன் (ஸைார் டி.வி) 
எஸ. கிறிஸடினா (வேந்தம் டி.வி) ஆகிமயாரின் 
கபயர்கள் பரிநதுவரக்கப்படடுள்ளன.   

இைஙவகயில் விருது விைா கைாோரத்தில் ஒரு 
புதிய நவைமுவறவய விைா ஏற்பாடடுக் குழுவி-
னர் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளனர். அஙகீகரிக்கப்-
படை அதிக பார்வவயாளர்களால் பார்க்கப்படை 
க்தாவைக்காடசி நிகழச்சிகளுக்கு (க்தாவைக்-
காடசி நாைகம், ஊைக நிகழச்சிகள் ேற்றும் கேய்-
திகள் க்தாகுப்புகள்). கபாதுவாக மிகவும் பிரபைோன 
நிகழச்சிகள் குறுந்தகவல்கள் வாக்ககடுப்பில் அறிவிக்-
கப்படை பார்வவயாளர்களின் விருப்பத்தின் மபரில் 

தீர்ோனிக்கப்படுகின்றன.   ஆனால் க்தாவைக்காடசி 
பார்வவயாளர்களிவைமய அதிகம் ஊடுருவிய நிகழச்சி-
களாக இருக்காது. எனமவ கவளியிைப்படை ்தரவுகவள 
அறிவியல் முவறயில் பகுப்பாய்வு கேய்பவர்கவள 
அஙகீகரிக்க புதிய நவைமுவற அறிமுகப்படுத்்தப்பட-
டுள்ளது.   

ேர்வம்தே ரேவனயான ஒஸகார் விருது விைா-
வவப்மபான்று வரகம் கைலீஸ இறுதி விருது விைா-
விற்கு முன்ன்தாகமவ பரிநதுவரக்கப்படைவர்கவள 
அறிவிப்ப்தற்காக நியேன ோவைவய அறிமுகப்ப-
டுத்தியுள்ளது.   

கவை ேதிப்புகள், பவைப்பாற்றல் அல்ைது நடிப்புத் 
திறவேகவள ேதிப்பிடுவது மிகவும் ்தரம் வாய்ந்த-

்தாக அவேய மவணடும் என்ப்தற்காக பரிநதுவரக்-
கப்படும் மூவரும் ேேோக ேதிக்கப்படுவார்கள். பாரம்-
பரியோக ஒரு மவடபாளர் ேடடுமே கவற்றியாளராகப் 
பாராடைப்படைதுைன் ேற்ற மவடபாளர்கள் ்தஙகள் கபயர்-
கவளக் குறிப்பிடுவவ்தக் கடடுப்படுத்தினார்.   

வரகம் கைலீஸ இந்த புதிய பாரம்பரிய நியேனோ-
வைவய அறிமுகப்படுத்தி, நடேத்திர ம�ாடைலில் நைத்-
்தப்படும் விைாவில் கவற்றிக்காக பரிநதுவரக்கப்படை 
அவனவரும் பாராடைப்பைவுள்ளவே குறிப்பிைத்்தக்-
கது.   

வரகம் கைலீஸ விருது விைாவில் பரிசு 
கபறுமவார் ேற்றும் பாராடடு கபறுமவாருக்கு ஆண-
டுக்கு ரூ. 1,000,000/- ஆயுள் காப்பீடடுத் 

க்தாவகவயயும் ேருத்துவேவன காப்பீடடுத் 
க்தாவகயாக 100,000/- ரூபாவும் வைஙகப்-
படும் ஒமரகயாரு விருதுவிைா வரகம் கைலீஸ 
என்பது குறிப்பிைத்்தக்கது.   

அதுேடடுேல்ைாேல் இந்த ஆணடும் வரகம் 
கைலீஸ மபாடடியில் கவற்றி கபறுபவர்களுக்கு 
ரூ. 500க்கும் அதிகோன 3.0 மில்லியன் ரூபா 
கராக்கப் பரிசுகள் வைஙகப்படும் என அறிவிக்-
கப்படடுள்ளது.   

இந்த ோகபரும் விைாவிற்கு ேம்பத் வஙகி, 
கோபிகைல் நிறுவனம் ேற்றும் அலியான்ஸ 
காப்புறுதி நிறுவனம் ஆகியன அனுேரவ்ண 
வைஙகுகின்றவே குறிப்பிைத்்தக்கது.     

அடிகளார் காலம் தநத வரம்

எதிர்வரும் 26ஆம் 
திகதி ககாழும்பு ஷஙரிைா 

ம�ாடைலில்   

மாபெரும் ரைகம் TELE'ES விருது விழா இைடரடைக் பகாணடைாடடைம்   
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கசப்பு
  

ஐம்பது அறு்பதுகளில் ப்பனை அறிமு-
கப்படுத்தி னைத்்த இரு ஏறாவூர் னைந்-
்தர்கள் புரட்சிககைால் சாலிஹ், யூ.எல். 
்தாவூத்... முனனையைர் நான ைாழந்்த 
த்தருவிபேபய ைாடனக அனறயில் 

முடங்கி சட்டமபியாகக கடனை. ்தாவூத், 
தகாழுமபில் கற்பித்து விட்டு 'ஏரூர் 
அலிகார்' அரைனைபபிற்கு ஆளாைார்.   

இருைரில் ்தாவூத் மிக தநருககும. 
முககிய காரைைாக அனைந்்தது அைர், 
தசட்டியார் த்தரு 'நைேட்சு'மி புத்்தக-
சானே, பி.எம.எம. முஹிதீன அனுசர-
னையில் இேங்னகயின மு்தோைது 
முஸ்லிம சிறுகன்தத் த்தாகுபபு தைளி-
யிட்டப்த! நூலின த்பயர் முஸ்லிம கன்த 
ைேர்கள்'.  

இனனறயக கசபபு சிறுகன்தப பிரச-

ைங்கனளப ்பற்றியப்த. 'என, யூ.எல். 
்தாவூத் காேத்தின பினைால் ஒரு சிறு-
கன்தத் த்தாகுபபு - அ்தாைது, முஸ்லிம 
எழுத்்தாளர்கனள ஒனறினைத்து கன்தத் 
த்தாகுதி ஏரூரிலிருந்து ைரபை இல்னே?  

சரி, சற்பற த்தாகுதினய ைறந்து விட்டு 
்தனிப்பட்டைர்களின ்பனடபபுகள் கூட்டு 
தைாத்்தைாக ஒரு ஐம்பது ஆண்டுகளில் 
எத்்தனை ைந்திருககினறை...? எத்்தனை 
சிறுகன்தப ்பனடப்பாளிகள்?   

்பயங்கரைாை ஒரு ைரை, அடி விழுந்-
திருப்ப்தாகப ்படுகிறப்த...  

ஒரு ்பட்டியனே மிகச் சிரைத்தில் 
கவிஞர் ஏரூர் பக. தநௌஷாத் துனை 
தகாண்டு த்தாகுத்்தது இந்்த மூத்்த 
ப்பனை.  

காேஞ் தசனபறார் 
 புரட்சிக கைால் சாலிஹ்,  
 அதி்பர் யூ.எல். ்தாவூத்,   
எம.சி உசைார்,  
 டி.எல்.எம.உசைார்,  
 அனே பைந்து யூசுப,   
 யூ. எச். முஹமைத்  

வாழ்வார், 
 ஏறாவூர் ்தாஹிர்   
 எச்.எம. அபதுல் ஹலீம,   
 ஸர்மிோ னசய்யித்,   
 சித்தி அப்பாஸியா,  
 ைருதூர் ஜைால்தீன,   
 ஏ.சி. அபதுல் ரகுைான,  
 ஏரூர் முனகதீன,   
 ஏரூர் ஜிபரியா,   
 எம.டி.எம. அனஸார்,  
 என.எம. ஆரிிஃ்பா,   
 கவித் த்தனறல் ராிஃபிசுன்பர்,   
 ஏரூர் யூைனைா,   

 ஆசிரியர் ஸிஃபரான,   
 ஏரூர் பக. தநௌஷாத்,   
 ஏரூர்ககவி எச்.எம.எம. ரஹீம,  
 ஏரூர் முஆத்,   
 உசைார் எம. ்பஷீர்,   
 எம.ஐ.எம. சுன்பர்,   
 எம.என.எம. சுன்பர்,   
 முகமைது நியாஸ்,  
 ஏ. றியாஸ்,   
 ஏரூர் முகம அனசார்,   
 சபீர் ஹாிஃபிஸ்,  
 பசகு்தாவூத்,   
 அபதுல் ரஸ்ஸாக,   
 அல் - ஆஸாத்,   
 என.எல். அம. ைனசூர்,   
 எச்.எஸ். றிிஃ்பாஸ்   
 ைருத்துைர் ஜலீோ முஸ்ஸமமில்,   
 நஸீரா ஆபதீன,   
 ரீஸா ஹானி,   
  இஷா முகமைத் (ஏரூர் கவிதைாழி),   
  ிஃ்பாத்திைா அஸ்கியா முகமைது 

(ஏரூர் நிோ ப்தாழி),   
  ஏரூர் எம. அஷறப (கவித் த்தனறல்)   
 சீனி முகமைது ஸாலிஹ்.  
தகாஞ்சம மூச்சுவிட்டுக தகாள்ளுங்-

கள். தைாத்்தம 41 ப்பர். சிேர் ப்தடலில் 
அகப்படாைல் ்தபபி இருககோம. ைன-
னிபபு.  

இைர்களில் ்பேர் எந்்தத் துனறயில், 
'ஓடிவினளயாடுகிறார்கள்' எைப ்பார்த்-
்தால் ்படுகசபபு கசபபு!  

"அடப்பாவிபய" எனப்பாரும இருபபீர்-
கள். ்பரைாயில்னே.  

ஏற்றமிகு ஒரு ப்தைக ஊரில் இப்படி 
கவின்தப பிட்டணியில் ைட்டும க்படி 
வினளயாடோைா என்பப்த பிரச்சினை.  

கன்த, கட்டுனர, நவீைம, நாடகம, 

நல்ோய்வு அனைத்தும ்பககத்து ஓட்-
டைாைடி, ைஜைா நகர் ைண்ணுககுள் 
தகாபராைா பநாயாளி ப்பால் அடககைா-
கிவிட பைண்டுைா? (அங்பகயும இடம 
இல்னேயாபை!)  

நாபளடுகள், அ்தன இனைபபுகள், 
ைா்தச் சிற்றி்தழகள், ஆகியைற்றில் 
'ைரிககுதினர'ச் சைாரி, பஜார்! பஜார்! 
நானேந்து ப்பர்ைழிகள் முகநூலில் 
ைட்டும! கவி ைணிகள் பகைேம.  

ஏறாவூரின இேககிய முனபைாடிகள் 
புரட்சிககைால், ்தாவூத் ப்பானபறார் 
கவின்த ்பாடிைாலும, கட்டுனரயும 
கன்தயும ப்பசியைர்கள் ்தாபை? அைர்-
கள் ைழித்்தடத்தில், ஏரூர் யூைனைா, 
எச்.எம. ஹலீம, ஏ.சி. அபதுல் ரகுைான, 
ைருதூர் ஜைால்தீன, உசைார் எம. ்பஷீர், 
சித்தி அப்பாஸியா ஆபற ஆறுப்பபர 
கண்ணில் ்படுகிறார்கள். ஏரூர் பக. 
தநௌஷாத் இரண்டு மூனறு சிறுகன்த-
கள் எழுதி ப்பாட்டிககு அனுபபி விட்டு 
"சிறுைர் ்பாடல்கள்" ்பாடிக தகாண்டிருக-
கிறார்!  

ஒபரதயாரு த்பண்ைணி ஸர்மிோ 
தஸய்யித் ைட்டுபை கன்த, உளவியல் 
கட்டுனர, நவீைம எை உோ ைந்திருக-
கிறார்.  

இனி பைண்டபை பைண்டாம ைரிககு -
தினரச் சைாரி ஏரூர் இேககிய தநஞ்சங்-
கபள...!  

  இனிப்பு 2
கடந்்த ைா்தத்தில் ்தமிழநாட்டு இரு -

்பத்திதயாரு ைாநகராட்சிகனளயும 

னகப்பற்றி, நகரம, ப்பரூர்கள் சன்ப-
களில் அதிக இடங்கனளப பிடித்தும 
அசுர சா்தனை புரிந்்தைர் கனேஞர் 
முத்துபைல் கருைாநிதியின ைகைார் 
ஸ்டாலின.  

ப்தர்்தல் முடிவுகளில் சிே ப்பரதிச -
யங்கள் நடத்திருப்பன்த இரு கிழனைக-
ளுககு முன த்தரிவித்திருந்்த ப்பனை 
சற்று ்தாைதித்து விைரங்கனள இனறு 
ைழங்குகிறது.  

கடந்்த 08ம திகதி தகாண்டாடப -
்பட்ட அனைத்துேக ைகளிர் திைத்திற்கு 
ைகினை பசர்ககும வி்தைாக அ்தற்கு 
முனை்தாகபை த்பண்ைணிகள் ்பே -
ருககு சாதி வித்தியாசங்கனளக குபன்ப-
யில் ப்பாட்டு அதிசயப்படும ைனகயில் 
உயர் ்ப்தவிகனள 
ைழங்கியுள்ளார் 
மு ்த ே ன ை ச் ச ர் 
ஸ்டாலின. அது-
ைட்டுைல்ே, கீ்ழ 
ைட்டப த்பண்க-
ளுககும ்ப்தவி-
கள்.  

்த மி ழ ந ா ட் டு 
உ ள் ள ா ட் சி ச் -
பசனை அங்கத்-
துைப ்ப்தவிக-
ளுககு ஐம்பது 
விழுககாடு இடம 
த ்ப ண் க ளு க கு 
ஒதுககப்பட்ட்தால் 
ஆண்களுககு சரி சைைாகப த்பண்கள் 
ப்பாட்டியிட்டு தைற்றி! தைற்றி!   

"சிேருககு'க கல்வி அறிவு மிகக 
குனறவு. எழுத்துக கூட்டிபய ைாசிகக 
இயலும, அது ப்தர்வுககு ஒரு த்பாருட்-
டாக இருககவில்னே! இது எப்படி?  

கரூர் (திருச்சிப்பககம) நகரத்தில் 
ப்பாட்டியினறித் ப்தர்ைாை த்பண் ்ப்தவி 
ஏற்பில், அழுது தகாண்பட இருந்்தார்! 

( ஆ ைந் ்த க 
கண்ணீர்?)  

மு்தேனைச்சர் 
ஸ்டாலின கசப -
புத் ்தனையாைர் 
மு.க. அழகிரி 
ஆ்தரவில் ைது-
னரயில் ்பானு 
மு்பாரக அ்பார 
தைற்றி!  

த சன -
ன ை யின 
3 4 0 ஆ ண் டு 
ைாநகராட்சி ைர-
ோற்றில் மு்தன 
முனறயாக இரு-
்பத்த்தட்டு ையது 

இளநங்னக ஆர். பிரியா ைாநகராதி்பதி 
பையர்!  

இப்தப்பால், 'நான ைாடக கூடல்' 
எனகிற தூங்கா ைதுனரைாநகரின 
பையராக இந்திராணி.

பைலூரில் ஓர் அங்கத்்தைராக கங்கா-
நாயக எனற திருநங்னக ப்தர்வு! இப்த 
ஊரில் 21 ையது பரைதியும ப்தர்வு!  

சட்டககல்லூரி 03ஆம ஆண்டு 
ைாைவி யஸ்வினி, (22ையது), த்பாறி -
யியல் ்பட்ட்தாரி சிபைகா (இைரும 
22!) தசனனையின ஒரு பிரிவில் நிே -
ைரசி எனதறல்ோம ்பே இனளய ்தனே -
முனறகள்.  

இைர்களுடன, குடும்பங்களின 
தைற்றி' ்படுபஜார்!  

அத்தனை குடும்பங்களின தைற்றி? 
்பேத்தாகுதிகளில் கைைன - ைனைவி, 
ைாமி - ைருைகள், அண்ைன - ்தங்னக!  

"குடும்பப த்பாறுபபுகளுடன ஊர் 
ைளர்ச்சிப த்பாறுபபும உங்களுகபக" 
எனறு அறிவுறுத்தி உள்ளார் மு்தே-
னைச்சர். இனனுதைாரு இனிபபுடன 
இன்த நிறுத்்த அனுைதியுங்கள்.  கும-
்பபகாைம ைாநகராட்சியில் பையர் 
்ப்தவினய காங்கிரஸ் கட்சிககு தி.மு.க. 
்தனேனை ஓதுககீடு தசய்்தது. இன்த-
யடுத்து காங்கிரஸ் கட்சியின சார்பில் 
தைற்றி த்பற்ற ஆட்படா டினரைர் சரை-
ைன (42), பையர் பைட்்பாளராக காங் -
கிரஸ் கட்சியின ்தனேனையால் அறி -
விககப ்பட்டார்.  

பைறுயாரும,  
பையர் ்ப்தவிககு ப்பாட்டியிடா்த்தால், 

ப்பாட்டியினறி ப்தர்வு தசய்யப்பட்ட்தாக 
ஆனையர் அறிவித்்தார். பினைர், 
பையருககாை இருகனகயில் அைர-
னைத்து, அைருககு தைள்ளியால் ஆை 
தசங்பகானே ைழங்கி ைாழத்து த்தரிவிக-
கப்பட்டது.  எப்படிப்பட்ட ப்பரதிசயம, ்தமிழ-
நாட்டில், கும்பபகாைத்தில் அறுசுனை 
உைவுககுப புகழத்பற்ற அந்நகருககு 
இனி ஆட்படா, சாரதிபய பையர்! ஆஹா!  

ஓர் அடிககுறிபபு   
்பே முஸ்லிம த்பண்ைணிகளும 

முககிய இடங்களில் ப்தர்வு..  

முதலில் வந்து நின்ற பிரியாவி-
டமதான,   

தனது விசாரமைமய ஆரமபித் -
தார். இன்ஸ்பெக்டர் ராகவன.   

"ம... பிரியா... அனறு நான உஙக-
ளிடம விசாரித்த்பொது தீபிகாமவ 
காதலித்த இரண்டு மூனறு ்பெர் 
இந்த  ் கமபெஸில் இருந்தார்கள் 
எனறு நீஙகள் ்சானனது உண்மம-
தா்ன...?"   

இன்ஸ்பெக்டர் ராகவன இபபெ-
டிக் ்கடடதும,   

கனனத்மத வருடிய பெடி்ய, சிந்-
தமனயுள் மூழகினாள் பிரியா.   

மீண்டும இன்ஸ்பெக்ட்ர ்பெச 
ஆரமபித்தார்.   

"இத பொருஙக பிரியா... உஙக 

மூனறு ்பெருமடய ்சாந்த விஷ-
யஙகமைப பெற்றி்யன்றால் நான 
ஆராய வரவில்மலை... எஙகளுக்கு 
்தமவயான்தல்லைாம தீபென - 
தீபிகா இருவமரயும ்காமலை 
்சயதவமன கண்டு பிடிபபெது மட-
டுமதான. அமத ்பொலிசாரினால் 
தனியாக ்சயய முடியாது. உஙக-
ளுமடய ஒத்துமழபபும எஙகளுக்-
குத் ்தமவ. அதனால் உஙகளுக்கு 
்தரிந்த எல்லைா உண்மமகமையும 
மம்றக்காமல் எஙகளிடம ்சல்-

லுஙகள். இமதத்தான அனறும 
்சான்னன இனறும ்சால்லுகி-
்்றன.   

"ஆகடடும இன்ஸ்பெக்டர் தீபி-
காமவபபெற்றி எனக்குத் ்தரிந்த 
எல்லைா உண்மமகமையும உஙகளி-
டம ்சால்லி விடுகி்்றன"   

"ஆமாம... அமதத்தான நாஙக-
ளும எதிர்பொர்க்கி்்றாம..."   

"தீபிகா எவவைவு அழகான-
வ்ைா அ்த்பொல் பெயஙகர தி்ற-
மமசாலியுமகூட. தீபிகா ்கமபெ-
சுக் வந்த நாளில் இருந்து அவமை 
எதிர்பொர்த்திருந்தவர்கள் இரண்டு 
மூனறு்பெர் இருந்தார்கள். அது 
ஒவ்வாரு வருடத்திலும நடந்-

தது!"   
"இரண்டு மூனறு ்பெர் என்றால் 

சரியாக எத்தமன ்பெர் எனறு உஙக-
ைால் ்சால்லை முடியாதா பிரியா?"   

"முடியும இன்ஸ்பெக்டர் 
நாலு்ர் இருந்தார்கள்!"   

"அந்த நாலு ்பெரும இப்பொதும 
இந்த ்கமபெஸில் இருக்கி்றார்கைா 
பிரியா?"   

"மூனறு ்பெர் இருக்கி்றார்கள் 
ஒருவர் விலைகி விடடார்!"   

'அபபெடி விலைகிச் ்சன்றவனின 

்பெயர் எனன?"   
"அவன ்பெயர் பிரபொகரன. 

இப்பொது கம்பெனி ஒனறில் 
்வமலை ்சயகி்றான!"   

"சரி... மற்்ற மூவமரப பெற்றியும 
்சால்லுஙகள்?"   

"அந்த மூவரில் இரண்டு்பெர் எங-
க்ைாடு பெடித்தவர்கள். மற்்றவன 
ஐந்தாம வருடம அவன ்பெயர் 
அமுதன.   

"சரி உஙக்ைாடு பெடித்த மற்்ற 
இருவரும யார்?"   

"அவர்களில் ஒருவனுமடய 
்பெயர் கமல். மற்்றவனுமடய 
்பெயர் விமல்!"   

"தீபிகா ்காமலை ்சயயப-
பெடுவமர இவர்களில் யாராவது 
அவமை எதிர்பொர்த்திருந்தார்-
கைா?"   

"ஆமாம... இன்ஸ்பெக்டர் 
அபபெடி எதிர்பொர்பபுடன இருந்-
தவனதான அமுதன!... அவன 
புதுமமயான மும்றயில் தீபிகா 
மீது அனபு மவத்திருந்தான. 
தீபிகா பெள்ளி ்சல்லும காலைத்-
தில் இருந்்த தீபென மீது அனபு 
மவத்திருந்த ்பொதிலும அமுதன 
அமத எல்லைாம கண்டு்காள்ை்வ 
இல்மலை!   

"இத் ்தாடர்பு சமபெந்தமாக 

தீபிகா ஏதாவது ்சானனாைா?"   
"தீபிகாவால் முடிந்தவமரயில் 

அவனுக்கு எடுத்துச் ்சானனாள் 
அவள் அமத ஏற்றுக் ்காள்ை-
வில்மலை!"   

"அபபெடீனனா இறுதி நாடகளில் 
அவன தீபிகாவின மீது ்காபெத்தில் 
இருந்தானா?"   

"இல்மலை.. அபபெடி அதுவும 
நடக்கவில்மலை. ஆனாலும 
தீபிகாமவ நிமனத்து அமுதன 
மிகவும மனமுமடந்து ்பொயிருந்-
தான.   

"பெள்ளி ்சல்லும காலைத்தில் 

இருந்்த தீபிகா, தீபென மீது 
பொசமாக இருக்கி்றாள் எனபெமத 
புரிந்து ்காண்ட பினபும அமுதன 
ஏன இபபெடி நடந்து ் காண்டான?"   

"எஙகைாலும அமதத்தான 
இன்ஸ்பெக்டர் புரிந்து ்காள்ைமு-
டியாமல் இருக்கி்றது. ஆனாலும 
மல்லிகாவிடம அவன இபபெடி 
ஒரு கமதமயச் ்சால்லியிருக்கி-
்றான?"   

"அது எனன கமத?"   
இன்ஸ்பெக்டர் இபபெடிக் ்கட-

டதும,   
அமுதன ்சானன அந்த 

கமதமய ்சால்வதற்கு,   
மல்லிகா முனவந்தாள்.   

"தீபிகாமவ ்தால்மலைப பெடுத்த 
்வண்டா்மனறு நான பெலை தட-
மவகள் அமுதனிடம ்சால்லி-
யிருக்கி்்றன. ஆனாலும அவன 
அமத ்கடகவில்மலை. அப்பொது 
நான அவனிடம ்கட்டன. 
அவள்தான விருபபெம இல்மலை 
எனறு ்சால்லுகி்றா்ை. பெலைாத்-
காரமாக ஏன அவளுமடய அனபெ 
்கடகி்றாய எனறு?"   

"அதற்கு அவன எனன 
்சானனான?"   

"அவன புதுமமயான கமத 
ஒனம்றச் ்சானனான. ஆனாலும 

அந்தக் கமதமய நான நம-
பெவில்மலை இன்ஸ்பெக்-
டர்?"   

" ் ச ா ல் லு ங க ள் 
்கட்பொம!"   

"தீபிகா காதலிக்கும தீபென அவ-
வைவு நல்லைவன இல்மலை. அவன 
கல்லூரியில் பெடிக்கும பிரியந்தி 
என்ற ஒரு ்பெண்மைக் காதலிக்கி-
்றான. பிரியந்தி எனபெவள். நன்றாக 
பெடிக்கக் கூடிய ரதிமயப ்பொன்ற 
அழகுள்ை ஒரு ்காடீ்ஸவரனின 
மகள் எனறு ்சானனான!"   

"ம... இது ்காஞசம வித்தியா-
சமான கமதயாகத்தான இருக்கி-
்றது!" எனறு ்பெருமூச்சுவிடடுக் 
்காண்டார். இன்ஸ்பெக்டர் 
ராகவன.   அடுத்து,   

சார்்ஜன வசந்த் ்பெச ஆரமபித்-
தார்.   

"இவர்கள் ்சால்வமதப பொர்த்-

தால் தீபிகா இ்றந்து்பொகும. 
வமரயில் கூட அமுதன அவள் மீது 
காதலுடன தான இருந்திருக்கி்றான 
எனபெது புரிகி்றது. இல்மலையா ் சர்"   

"ஆமாம அபபெடித்தான ்தரி-
கி்றது!" என்றார் இன்ஸ்பெக்டர் 
ராகவன.   

"அதனால் ்சர் அமுதனுடன 
்பெசினால் ஏதாவது புதிய தகவல் 
கிமடக்கும எனறு நிமனக்கி-
்்றன!"   

"ம... எபபெடியும அமுதனு-
டன ்பெசித்தானாக ்வண்டும. 
ஆனாலும இனபெராஜ் ்சர் 

எஙகளுக்கு இனனும 
அமதப பெற்றிச் ்சால்லை 
வில்மலை்ய...   

"அதுவும உண்மமதான... 
சரி்சர் நாம இப்பொது 
எனன ்சயய ்வண்டும?" 
எனறு ்கடடார் வசந்.   
"சரி... நீஙகள் மூவரும 
இப்பொது ்பொகலைாம. 
தகவல்கள் ்காடுத்தற்கு 
நனறி. மீண்டும ்தமவ ஏற்-
பெடடால் உஙகமை வந்து 
சந்திக்கி்்றாம.   

"்ராமபெவும நனறி 
இன்ஸ்பெக்டர்!" எனறு 
குமபிடடு விடடு அந்த 
மூனறு்பெரும விமட ்பெற்-
்றார்கள்.   

அஙகிருந்து இன்ஸ்பெக் -
டரும சா்ஜன வசந்தவரும 
்சன்ற ்பொது இரவு எடடு 
மணியாகி விடடது.   

்பொலி்ஸ நிமலையம 
்சன்ற அவர்கள்,   

விசாரமையில் கிமடத்த 
தகவல்கமை எல்லைாம 
்சர்த்து ஒரு அறிக்மக தயா -
ரித்தார்கள்.   

நாமை அமத,   
துபபெறியும இன்ஸ 

்பெக்டர் இனபெராஜிடம 
்காடுத்தாக ்வண்டும.   

எ ல் லை ா வ ற் ம ்ற யு ம 
முடித்து விடடு,   

இருவரும,   
மீண்டும கமதக்க ஆரமபித்தார்-

கள்.   
"்சர்... அந்த ்பெண்கள் ்சான-

னமதப ்பொல் இந்த தீபெனுக்கு 
ஒரு ்பெண்ணின மீது ்தாடர்பு 
இருந்திருக்கலைாம அல்லைவா?"   

"அமதபபெற்றி விசாரிக்கா -
மல் எஙகைால் ஒரு முடிவிற்கு 
வர முடியாது வசந்தன!"   

"அமத விசாரிபபெதற்கு 
நாம ்காழுமபுக்கு அல்லைவா 
்பொக ்வண்டும?"   

"துபபெறியும இலைாகாவில் 
உள்ை அதிகாரிகள் நாமை அங்க 
்பொகி்றார்கள். விசாரமை ்சயவ-
தற்காக!'   "அங்க ்பொய தீபெனின 
நண்பெர்களிடம விசாரித்தால் சிலை 
உண்மமகள் கிமடக்கலைாம.!"  

(்தாடரும)

வந்து விட்டாளே புதிய கடாதலி பிரியந்தி   

ககடாலைகடாரி அவகேன பரவுகிறளத வதந்தி18

ஏறாவூர் இேககிய முனபைாடி காே-
ஞ்தசனற யூ.எல். ்தாவூத்.   

ைதுனர ைாநகராட்சி பையராக இந்திராணி  

தசனனையின 340 ஆண்டு காேத்தில் மு்தோைது த்பண் பையராக 
தசல்வி ஆர். பிரியா.  
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அரசியலில் இளைஞர் தளைளைத்துவம்
இளைஞர்களை எதிர்ககால தளலவர்கைகா்க 

உருவகாக்குவதற்ககான மி்க முக்கிய ்கைம் அரசியலல 
எனலகாம். குடும்்பம், ்பகாடசகாளல, இளைஞர 
இயக்்கங்கள், விளையகாட்டுக் ்கழ்கங்கள் என எவறறில் 
தளலளைத்துவத்திற்ககான ்பயிறசி்களை ப்பற்காலும், 
இளைஞர்களுக்கு மி்க முக்கியைகானது அரசியல் 
தளலளைத்துவப் ்பயிறசிலய என்று அரசியல் அறிஞர்கள் 
பதரிவித்துள்ைனர.

அரசியலில் ஈடு்படுகின்் இளைஞர்கலை ைக்்களுக்கு 
கூடுதலகான லசளவயகாற்க்கூடிய வகாய்ப்பு்களை 
ப்பறுகின்்னர. அத்துடன் ்பரநத அைவிலகாலனகாருக்கு 

த ள ல ள ை த் து வ த் ள த 
வழங்கவும் வகாய்ப்பு 
்களும் அவர்களுக்கு 
கிளடக்கி்து.

 நிளலளை இவவகாறு 
இ ரு ப் பி னு ம் , 
அரசியலில் இளை 
ஞர்களுக்கு உரிய இடம் 
அல்லது ல்பகாதியைவு 

இடம் வழங்கப்்படுவதில்ளல என்் குற்சசகாட்லட 
நீணட ்ககாலைகா்க நிலவுகி்து. அரசியல் ்கட்சி்களில் உரிய 
இடம் இளைஞர்களுக்கு வழங்கப்்படு-வதற்ககான சரியகான 
ஏற்பகாடு்கள் இல்லகாளைலய இதறகுக் ்ககாரணபைனலகாம். 

அரசியல் ்கட்சி்களில் தீரைகான்களை எடுக்்கக்கூடிய 
நிள்லவறறு சள்ப்களில் ல்பகாதியைவு 
அல்லது குறிப்பிடத்தக்்க அைவு இளைஞர்கள் 
உள்வகாங்கப்்படுவதில்ளல. இலஙள்களய 
ப்பகாருத்தைட்டில் ப்பரும்்பகாலும் எல்லகா அரசியல் 
்கட்சி்களிலும் தளலவர்கைகா்க, பசயைகாைர்கைகா்க, 
ப்பகாருைகாைர்கைகா்க, நிள்லவறறுச சள்ப 
உறுப்பினர்கைகா்க வயதில் மி்கக் கூடியவர்கலை 
இருப்்பளத அவதகானிக்்கலகாம். குள்நத ்பட்சம் 35 
வயதுக்குட்்பட்டவர்களுக்கு இத்தள்கய ்பதவி்கள் 
வழங்கப்்படுவதில்ளல என்்பலத யதகாரத்தைகாகும். 

இதற்ககான ஏற்பகாடு்களும் அவவரசியல் ்கட்சி்களின் 
யகாப்பு்களில் இருப்்பதகா்க பதரியவில்ளல. அதற்ககான 
ஏற்பகாடு்களைச பசய்வதறகும் முயறசிக்கி்கார்களில்ளல. 
இளைஞர்களை எதிர்ககால தளலளைத்துவத்துக்கு 
்பயிறசியளிக்கும் வள்கயில் ப்பகாருத்தைகான ்பதவி்களை 
வழஙகுவதறகு ஏற் விதத்தில் இக்்கட்சி்களின் யகாப்பு்கள் 
உடனடியகா்க ைகாறறியளைக்்கப்்பட லவணடும். 

வயதில் மூத்தவர்கள் தகாலை ்கட்சி்களின் உயர்பதவி்களை 
்கட்டிப்பிடித்துக் ப்ககாணடு இருக்்கைகால் இளைஞர்களுக்கு 
அவறள் வழங்க முன்வர லவணடும். இத்தள்கய 
மூத்தவர்கள் பின்னணியில் இருநதுப்ககாணடு, தைது 
அனு்பவத்தினூடகா்க இளைஞர்களை சரியகா்க வழி நடகாத்தி, 

அவர்களை பவறறிப்்பகாளதயில் தளலளைத்துவத்ளத 
லநகாக்கி அளழத்துச பசல்ல லவணடும்.

இளைஞர்கள் தளலளைத்துவத்துக்கு முன்லன் 
மூத்தவர்கள் ஒத்துளழக்்க லவணடும். இது விடயத்தில் 
இலஙள்கயிலுள்ை அளனத்து அரசியல் ்கட்சி்களும் 
்கவனபைடுத்து, ஆரவத்லதகாடு பசயற்படுதல் 
அவசியைகாகும்.

  

“பாரம்பரியம்”, நூறாவளத ந�ாக்கி... 
இலஙள்க ஒலி்பரப்பு கூட்டுத்தகா்பன முஸ்லிம் 

லசளவயில், ைகாதமிருமுள் மி்க ஜனரஞச்கைகா்க 
ஒலி்பரப்்பகாகும் நி்கழ்சசியகா்க “்பகாரம்்பரியம்” 
பிர்பல்யைளடநதுள்ைது. முஸ்லிம் லசளவக்கு ்பங்களிப்பு 
பசய்த ்களலஞர்கள், ்கவிஞர்கள், எழுத்தகாைர்கள், 
நிரவகாகி்கள் என ்பலதரப்்பட்ட ஆளுளை்களையும் 
அறிமு்கப்்படுத்தி, அவர்கைது லசளவ்களை இது மீள் 
நிளனவூட்டுகி்து. 

 2017.02.28ம் தி்கதி சத்திய 
எழுத்தகாைர எஸ். ஐ. நகாகூர ்கனி 
அவர்கைது ்பஙகு்பறறுதலைகாடு 
முதல் நி்கழ்சசி 
ஒலி்பரப்்பகானது. அன்றிலிருநது 
இன்றுவளர எழு்பதுக்கும் 
லைற்பட்ட ஆளுளை்கள் 
“்பகாரம்்பரியம்” நி்கழ்சசி்களை 
அலங்கரித்துள்ைனர. 

அவர்களில், மூத்த ைகாரக்்க 
அறிஞர எம்.எம்,ஏ, மு்பகாரக், 
ல்பரகாசிரியர, எம்,எஸ்.எம்.
அனஸ், லைல் நீதிைன்் 

முன்னகாள் நீதி்பதி யூ.எல்.ஏ. ைஜீத், உல்க அறிவிப்்பகாைர, 
பீ.எச.அப்துல் ஹமீத், சகாத்தகான் குைம் எஸ். எம், ஏ. ஜப்்பகார, 
நவைணி ஆசியர என். எம், அமீன், ஒலி்பரப்்பகாைர்கைகான 
குலகாம் ரஷீத், ஆயிஷகா ஜூளனதீன், ஆமினகா ல்ப்கம் ்பகாருக், 
ைஹதி ஹசன் இப்ரகாஹிம், பிர்பல இலக்கியவகாதி்கைகான 
அல் அஸுைத், திக்வல்ளலக் ்கைகால், ஜவகாத் ைளரக்்ககார, 
்களலவகாதி ்கலீல், ஜுளனதகா ஷரீப், லைைன்்கவி, நஜ்முல் 
ஹுளஸன் ஆகிலயகார என் நிளனவுக்கு வருலவகாரில் சிலர.

 அல்லகாைகா உளவஸ், ்ககாமில் ைளரக்்ககார, வீ. ஏ. ்கபூர, 
எம். எச. குத்தூஸ்,  இஸட்.எல்.எம். முஹம்ைத், முஹம்ைத் 
ைகாஸ்டர, எம்.எம். இர்பகான், இளசக்ல்ககா நூரதீன் 
உட்்பட சுைகார இரு்பது ்ககாலஞபசன்் ஆளுளை்களின் 
நிளனவு்களை மீட்டியும் நி்கழ்சசி்கள் ஒலி்பரப்்பகாகின. 

்கடல் ்கடநது வகாழுகின்் சட்டத்தரணி அபுல்்கலகாம், 
நகாட்கவியலகாைர எம். 
அஷரப் ்ககான், டகாக்டர ைரீனகா 
இல்லியகாஸ், ல்பகான்ல்கார 
இளணயத்தைம் மூலைகா்க 
்பஙகு்பறறினர. அதி்பர எஸ். 
ஏ. எம். எம். அஷரப், முதல் 
முஸ்லிம் ப்பண தமிழ் 
்பணடிதர ஹம்ஸகா ஆரிப். 
அறிவுக்்கைஞசியம் ஏ, ஸீ. 
ரகாவுத்தர பநய்னகா முஹம்ைத் 
ல்பகான்ல்காரது நி்கழ்சசி்கள் 
அவரவரது இல்லங்களிலலலய 
ஒலிப்்பதிப்பு பசய்யப்்பட்டு 
ஒலி்பரப்்பகானது.

 ஒலி்பரப்்பகாைர வீ. என், ைதியழ்கன், நடி்கர 
சநதிரலச்கரன், முஸ்லிம் லசளவயில் ்பணியகாறறிய 
புஷ்பரகாணி சிவலிங்கம் ல்பகான்் முஸ்லிம் அல்லகாலதகாரும் 
்பகாரம்்பரியத்தில் இளணநது சில ஆளுளை்களைப் 
்பறறிய ்கருத்துக்்களைப் ்பரிைகாறினர. இதில் ைறறுபைகாரு 
திருப்புமுளனயகா்க முஸ்லிம் நி்கழ்சசியில் ்பங்களிப்பு 
பசய்த முஸ்லிம் அல்லகாத பிர்பல ்பகாடகி சுஜகாதகா 
அத்தநகாயக்்க ்பஙகு்பறறிய நி்கழ்சசி ்கடநத ைகாரச 01ம் தி்கதி 
92வது  நி்கழ்சசியகா்க ஒலி்பரப்்பகாகி ்பலரகாலும் சிலகாகித்துப் 
ல்பசப்்பட்டது. 

இலஙள்க வகாபனகாலியின் 96வது ஆணடு 
நிள்ளவபயகாட்டி, விலசட நி்கழ்சசியகா்க, ‘அன்ள்ய 

முஸ்லிம் லசளவயின் 
்பகாரம்்பரிய ்கணலணகாட்டம்’ 
இரவு முஸ்லிம் லசளவயின் 
முழு லநர நி்கழ்சசியகா்க 
ஒலி்பரப்்பகாகியது. ்கலகாநிதி 
ஏ. சீ. ரஸ்மின், சிலரஷட 
சட்டத்தரணி ரஷீத் எம். 
இம்தியகாஸ் ்பஙகு்பறறி, 
்பலரும் அறியகாதிருநத 
முஸ்லிம் லசளவயின் ஆரம்்ப 
்ககாலத்தின் ைறு்பக்்கத்ளத 
நிளனவூட்டினர. ,

இவவகாறு ்பல சி்ப்பு்களைப் ப்பற் 
“்பகாரம்்பரியம்” முஸ்லிம் லசளவ முன்னகாள் 
்பணிப்்பகாைர ஹகாபிஸ் எஸ். எம். ஹனி்பகாவினகால் 
வடிவளைக்்கப்்பட்டு ஆரம்பிக்்கப்்பட்டதகாகும். 
ஆரம்்பம் முதல் இநநி்கழ்சசிளய, பதகாடரநது பதகாகுத்து 
வழஙகுகின்் ்களலஞர எம்.எஸ்.எம். ஜின்னகாவின் 
முயறசியும்,அரப்்பணிப்பும் இதன் பவறறிக்கு 
அடிப்்பளட என்்கால் மிள்கயல்ல. தறல்பகாது இதளன 
தயகாரித்து வழஙகுகின்் ்பணிப்்பகாைர ்பகாத்திைகா ரினூசியகா 
பஜௌ்பரின் ்பங்களிப்பு அ்பகாரம். 

‘்பகாரம்்பரியம்’ நி்கழ்சசிளய ஆரம்பித்த ஹகாபிஸ் எஸ். 
எம். ஹனி்பகாளவயும், அதளன நூ்காவளத லநகாக்கி 
பவறறி்கரைகா்க அளழத்துச பசல்லும் எம். எஸ். எம். 
ஜின்னகா, ்பகாத்திைகா ரினூசியகா இருவளரயும் ைனதகார 
்பகாரகாட்டுகின்ல்காம். இத்தள்கய நல்ல நி்கழசசி்களில் 
ஆரவத்லதகாடு ்பங்களிப்பு பசய்லவகாளர வகாழ்த்துகில்காம். 

ஒரு த்கவல்: நூ்காவது நி்கழ்சசிலயகாடு 
்பகாரம்்பரியத்திலிருநது தகான் நின்றுவிடப்ல்பகாவதகா்க சில 
ைகாதங்களுக்கு முன்னலரலய என்னிடம் பதரிவித்தகார எம். 
எஸ். எம். ஜின்னகா.

விைாடிமிர் புட்டின்
இரணடகாம் உல்கப் ல்பகார முடிநது, சில வகாரங்களுக்குப் 

பி்கு, ஒரு வீரருக்கு வீட்டிறகுச பசன்றுவர விடுமுள் 
கிளடத்தது. அநத வீரர தனது வீட்டின் அருல்க உள்ை 
பதருளவ அளடநதகார. அஙகு நிறுத்தப்்பட்டிருநத இரகாணுவ 
வகா்கனங்களில் சடலங்கள் ஏற்ப்்பட்டிருப்்பளதப் 
்பகாரத்ததும், எதிரி்கள் தனது ந்கரத்தில் குணடு வீசியுள்ைனர 
என்்பளதப் புரிநதுப்ககாணடகார.

ப்பருைைவு சடலங்கள் ப்பகாதுக் ்கல்லள்க்கு எடுத்துச 
பசல்லப்்பட தயகார நிளலயில் இருநதன. அடுக்்கப்்பட்டிருநத 
சடலங்களின் முன்னகால் அநத 
சிப்்பகாய் சறறுலநரம் நின்்கார.

ஒரு ப்பணணின் ்பகாதத்தில் 
இருநத ்பகாதணிமீது அவரது 
்பகாரளவ பசன்்து.. முன்பு தனது 
ைளனவிக்்ககா்க வகாஙகி வநத 
்பகாதணி ல்பகால் அது இருநதது. 
உடலன வீட்டுக்கு ஓடினகார. 
வீட்டில் யகாரும் இல்ளல. 
லவ்கைகா்கத் திரும்பிச வநது 
வகா்கனத்தில் இருநத அநத 
உடளலப் ்பரிலசகாதித்தகார. அது 
அவரது ைளனவிலய என்்றிநது 
அதிரசசியளடநதகார.

 ப்பகாதுக் ்கல்லள்யில் தனது ைளனவிளயப் புளதக்்க 
விரும்்பவில்ளல என்றும் தனிக் ்கல்லள்யில் புளதக்்க 
விரும்புவதகா்கவும் கூறி உடளலத் தருைகாறு லவணடினகார. 
அதறகு அனுைதி கிளடத்தது.

வகா்கனத்தில் இருநது உடளல பவகு சிரைத்துடன் 
பவளிலய எடுக்கும்ல்பகாது ைளனவி இன்னும் உயிருடன் 
இருப்்பளதப் ்பகாரத்து மீணடும் அதிரநதகார. உடலன 
அவளை ைருத்துவைளனக்கு ப்ககாணடு பசன்்னர. அஙகு 
லதளவயகான சிகிசளச லைறப்ககாள்ைப்்பட்டு, மீணடும் உயிர 
ப்பற்காள் அநத வீரரின் ைளனவி. இநத வி்பத்து நடநது 
்பல வருடங்களுக்குப் பி்கு, கிட்டத்தட்ட உயிருடன் 
புளதக்்கப்்பட இருநத அநத ைளனவி ்கரப்்பமுற்காள். 
அவளுக்கு ஒரு ஆண குழநளத பி்நதது. பிரசவம் 
்பகாரத்தவர்கள் ள்பயனுக்கு ப்பயர சூட்டினர. அநதப் ப்பயர 
என்ன பதரியுைகா..?

‘’விைகாடிமிர புட்டின். அவரதகான் இன்று உல்கபைல்லகாம் 
ல்பசப்்படும் ரஷயகாவின் தறல்பகாளதய ஜனகாதி்பதி. 

 ைற்வர்கள் உங்களை எவவகாறு லநகாக்குகி்கார்கள் 
என்்பது முக்கியைல்ல. உங்களை நீங்கலை எவவகாறு 
்பகாரக்கிறீர்கள் என்்பதிலலலய உங்கள் வகாழ்க்ள்கயில் 

எல்லகாம் தஙகியுள்ைது. 

 

       அதிசயம்! ஆனால் உண்மை!!

உன் கணகளை நன்்றாகத் தி்ந்து  ெகறாள்
நின் சூழவும் நடப்பளை புரிந்து ெகறாள்

உணளமைகளை சரியறாகத் ெைரிந்து ெகறாள்
நன்ளமைகள்  ெசய்திடவே உறுதி ெகறாள்
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நல்்ல்ை சசால்கிற�ாம்

பாராட்டுற�ாம்! வாழ்த்துகிற�ாம்!!

சநஞ்சுக்கு நீதி

 இலஙள்கயில் ஏ்த்தகாழ 
அளரநூற்காணடு ்ககாலைகா்க 
்பத்திரிள்கத் துள்யில் 
ஜகாம்்பவகானகா்க வலம் வநது, 
முத்திளர ்பதித்த அைரர 
எ ஸ் . டி . சி வ ந கா ய ்க த் து க் கு 
ஞகா்ப்ககாரத்த முத்தி 
ளரபயகான்ள் பவளியிடுவது 
சகாலப் ப்பகாருத்தைகானதகாகும். 
இதற்ககான அனுைதிளய 
வழஙகி, அைரரின் 50 
ஆணடு்ககால ஊட்கப் ்பணிளய 
ப்கௌரவிக்கும் மு்கைகா்கவும் 
25 வருட ்ககாலைகா்க சத்திய 
சகாய்்பகா்பகா நிளலயத்தின் 
ஸ்தகா்ப்கத் தளலவரகா்க 
இருநது அளத வழிநடத்தியளைக்்ககா்கவும் 
அரசகாங்க ரீதியகா்க அஙகி்ககாரத்ளத 
வழஙகிய ஊட்கத் துள் அளைசசர 
டலஸ் அல்கப்ப்பருைவுக்கு நன்றிளயத் 
பதரிவித்துக்ப்ககாள்கின்ல்ன். 

இம் முத்திளர பவளியீட்டு முயறசியில் 
முன்னின்று உளழத்தவர்கள் இருவர. 
ஒருவர முன்னகால் ்கல்வி இரகாஜகாங்க 
அளைசசர லவ.இரகாதகாகிருஸ்ணன். 
ைற்வர மூத்த ஊட்கவியலகாைரகான எச.
எச.விக்கிரைசிங்க . பவளியீட்டு நி்கழ்ளவ 
அதி்ககாரபூரவைகா்க    நடத்தி ளவக்்க இன்று 
வநதிருப்்பவர அஞசல் திளணக்்கை 
லைல்ைகா்ககாண பிரதி ்பணிப்்பகாைர நகாய்கம் 
திஸகாநகாயக்்ககாவுக்்ககும் அவருளடய ச்க 
அதி்ககாரி்களுக்கும் எைது வகாழ்த்துக்்களும் 
்பகாரகாட்டுக்்களும்.

மூத்த ்பத்திரிள்கயகாைரகா்க நகாட்டின் 
அரசியல், ப்பகாருைகாதகார, சமூ்கத் 
துள்்களில் ப்பரும் ்பணியகாறறியவர 
அைரர சிவநகாய்கம். ்பத்திரிள்கத்துள்யில் 
ஏளனய இைம் ்பத்திரிள்கயகாைருக்கு 
ஒரு குருவகா்க, ஞகானியகா்க விைஙகியவர 
என்் ்பகாரகாட்டு அவருக்கு உணடு. தரவு, 
த்கவல், அறிவு, ஞகானம் என்் அறிவின் 
்படிமுள் வரிளசயில் உசச ்கட்டத்தில் 
இருப்்பது ஞகானம். ்பத்திரிள்கத்துள்யில் 
அளனத்ளதயும் உணரநதவர்களுக்கு 
கிட்டுவது ஞகானம். இதனகால் அைரர 
அவர்கள் ்பத்திரிள்கத்துள் ஞகானி என்் 
்பகாரகாட்ளடப் ப்பறுகின்்கார.

தின்கரன் ்பத்திரிள்கயின் பிரதை 
ஆசிரியரகா்க இருநதவர அைரர ஆர. 

சிவகுருநகாதன் மூத்த 
்பத்திரிள்கயகாைர டகாக்டர 
ஜின்னகா பசரிப்புத்தீன் 
்ககாப்பியக்ல்ககா ்பட்டம் 
ப்பற்வர,  ்பல்்ககாப்பி 
யங்களை ்பளடத்தவர. 
இ வ வி ரு வ ரு ல ை 
தைக்கு எழுத்துதுள் 
ஞகான குருவகா்க அைரர 
சிவநகாய்கத்ளத வரித்துக் 
ப்ககாணடவர்கள். நுணுகி 
லநகாக்கினகால் இப்்பட்டியல் 
மி்க நீணடது. 

்பத்திரிள்க அசசுத்து 
ள்யின் வரலகாறறில் 
மூன்று ்கட்டங்கள் ்பறறிக் 

குறிப்பிடுவர. அசசுக்்களை ல்ககாரத்தல், 
லிலனகா வள்க அசசு, ்கணினி Offset  அசசு 
எனப்்படும். மூன்று ்ககால்கட்டங்களிலும், 
்பத்திரிள்க துள்யில் ்பணியகாறறி வரலகாறு 
்பளடத்த ஒரு சிலருள் பிரதகானைகானவர 
அைரர எஸ்.டி.சிவநகாய்கம்.

அைரரின் பிள்ளை்கள் எவரும் 
்பத்திரிள்கத் துள்ளய நகாடவில்ளல. 
்பல ்பத்திரிள்கயகாைர்கள் அைரரிடம் 
இதற்ககான ்ககாரணத்ளத ல்கட்ட ல்பகாது 
'ச்கல ்பத்திரிள்கயகாைர்களுலை எனது 
பிள்ளை்கலை' என அவர ்பதில் 
வழஙகினகார என்்பது குறிப்பிடத் 
தக்்கதகாகும்.

இலஙள்கப் ்பத்திரிள்க 
வரலகாறறில் சுதநதிரைகா்க எழுத 
முற்பட்ட ்பல ்பத்திரிள்கயகாைர்கள் 
மீது சக்திவகாய்நதவர்கள் ்பகாய்நத 
சநதரப்்பங்கள் உணடு. அப்ல்பகாபதல்லகாம் 
அைரர சிவநகாய்கம் துணிநது நின்று 
அவர்களைப் ்பகாது்ககாத்தவர என 
நகாம் அறிநததுணடு. ்பத்திரிள்க்களில் 
உயரநத ்பணபுத் தரத்ளதயும் லநரளைத் 
தி்ளனயும் உயரநத ல்ககாட்்பகாடு்களையும் 
ல்பணி, முன்னுதகாரணைகா்க தி்கழ்நதவர 
ஆவகார.

தமிழரசுக் ்கட்சியின் சுதநதிரன் 
்பத்திரிள்கயின் ஆசிரியரகா்க இருநத 
்ககாலத்தில், ்பரநத பதகாளலலநகாக்குடன் 
தமிழ் ைக்்கள் ைறறும் விழிப்பு நிளல 
ைக்்களுக்்ககா்க குரல் ப்ககாடுத்தகார. 
சிநதகாைணியிலும் தின்பதியிலும் 
்பணியகாறறிய ்ககாலத்தில் அவருளடய 

்பத்திரிள்கப் ்பகாசள்யில் வைரும் 
வகாய்ப்பு ்பலருக்கு கிட்டியது.

சத்திய சகாயி்பகா்பகா எழுநதருளி 
அடியகார்களுக்கு அருள்்பகாலிக்கும் இநத 
புனித தலத்தில் இநத முத்திளர நி்கழ்வு 
நளடப்பறுவது அவருக்கு கிளடக்கும் 
அதி்க்பட்ச ப்கௌரவைகாகும். இன்ள்ய 
நி்கழ்வில் ்கலநது சி்ப்பித்த ப்ககாழும்பு 
ைகாவட்ட ்பகாரகாளுைன்் உறுப்பினரும், 
தமிழ் முறல்பகாக்கு கூட்டணியின் 
தளலவருைகான ைலனகா்கலணசனுக்கும் 
நன்றி கூ் ்கடளைப்்பட்டுள்லைகாம்.

்பத்திரிள்கத் துள்லயகாடு ைக்்களின் 
ஆன்மீ்க நலன் ்கருதி ஸ்ரீ சத்யசகாயி்பகா்பகாவின் 
ஆசியுடன், ப்ககாழும்பு சகாயி்பகா்பகா 
நிளலயத்ளத நிறுவி ்பல தசகாப்தங்கைகா்க 
ைக்்களுக்கு நல்வழி ்ககாட்டிய ப்பருளை 
ப்பற் ப்பருை்கனகாவகார அைரர 
சிவநகாய்கம் அவர்கள்.

                                    
ததாகுப்பு 

சிவா ராஜநஜாதி
உபதளைவர் சாய் ைத்திய 

நிளையம் - த�ாழும்பு

முன்னுதாரணைா� தி�ழ்நத 
அைரர் எஸ்.டி.சிவ�ாய�ம் 

றபசும் படம்

எஸ். எம். ஹனீ்பகா

எம். எஸ். எம். ஜின்னகா

்பகாத்திைகா ரினூசியகா

தி.ஞகானலச்கரன் தின்கரன் வகாரைஞசரியில் 
பதகாடரகா்க எழுதிய 'யகாவரும் ல்களிர' என்் பதகாடரின் 
பதரநபதடுக்்கப்்பட்ட ்கட்டுளர்களைக் ப்ககாணட ' 
யகாவரும் ல்களிர' என்் நூல் பவளியீட்டு விழகாவும், 
தி.ஞகானலச்கரனின் 80ஆவது அ்களவளய முன்னிட்டு 
ஞகானம் சஞசிள்க நடத்திய இலக்கியப் ல்பகாட்டி்களின் 
்பரிசளிப்பு விழகாவும் எதிரவரும் 19.03.2022 
சனிக்கிழளை ்ககாளல 9.ைணிக்கு ப்ககாழும்புத் தமிழ்ச 
சங்க சங்கரப்பிள்ளை ைணட்பத்தில் இடம்ப்பறும். 
லலக்ஹவுஸ் தின்கரன் ைறறும் தின்கரன் வகாரைஞசரி 
ஏற்பகாட்டில் இடம்ப்ப்வுள்ை இநநி்கழ்விறகு 
தின்கரன், தின்கரன் வகாரைஞசரி பிரதை ஆசிரியர 
லத.பசநதில்லவலவர தளலளை தகாங்கவுள்ைகார. 

இநநி்கழ்வில் பிரதை விருநதினரகா்க லலக்ஹவுஸ் 
நிறுவனத்தின் தளலவரும், நிள்லவறறுப் 
்பணிப்்பகாைருைகான ஜனகாதி்பதி சட்டத்தரணி டப்ளியு. 
தயகாரத்ன ்கலநது சி்ப்பிக்்கவுள்ைகார.

ப்கௌரவ விருநதினர்கைகா்க ப்ககாழும்பு ஈ பசகாப்ற 
வைகா்க துளணலவநதர ல்பரகாசிரியர லசகா. சநதிரலச்கரம் 
அவரளும் ப்ககாழும்புத் தமிழ்ச சங்கத் தளலவர 
சட்டதரணி ந. ்ககாணடீ்பனும் ்கலநது ப்ககாள்வகார்கள்.

இலக்கியப் புரவலர ஹகாசிம் உைர  நி்கழ்விறகு 
முன்னிளல வகிப்்பகார.

தமிழ்த்தகாய் வகாழ்த்திளன பசல்வி. லரகாகிணி ்பகாலசசநதிரன் ்பகாட வரலவறபுளரளய 
்கலகாபூஷணம் ல்க. ப்பகான்னுத்துளர நி்கழ்த்துவகார.

வகாழ்த்துளரளய ப்ககாழும்புத் தமிழ்ச சங்கப் ப்பகாதுச பசயலகாைர ஆழ்வகாப்பிள்ளை ்கநதசகாமி 
வழங்க, நூல் அறிமு்கத்ளத திருைதி ்பவகானி முகுநதன் நி்கழ்த்துவகார.

பதகாடரநது, ஞகானம் பிரதை ஆசிரியர தி. ஞகானலச்கரனின் 80ஆவது அ்களவளய முன்னிட்டு 
நடத்திய ைகாப்பரும் இலக்கியப் ல்பகாட்டியின் ்பரிசளிப்பும்,  ஞகானம் சஞசிள்க நடத்திய அைரர 
பசம்பியன் பசல்வன் ஞகா்ப்ககாரத்தச சிறு்களதப் ல்பகாட்டி 2021- ்பரிசளிப்பும் நளடப்பறும்.

நிள்வகா்க ஞகானம் சஞசிள்க பிரதை ஆசிரியர  தி. ஞகானலச்கரனின் ஏறபுளரயும் நன்றியுளரயும் 
இடம்ப்பறும்.

நூல் தவளியீட்டு விழா

வலம்புரி ்கவிதகா வட்டத்தின் 78 ஆவது ்கவியரங்கம்   
ப்ககாழும்பு ்பளழய ந்கர ைணட்பத்தில் 17/03/2022 
வியகாழக்கிழளை கிழளை ்ககாளல 10 ைணிக்கு உல்க 
்கவிளத தின ்கவியரங்ககா்க நளடப்பறும்.

 ்கவிஞர ்கம்்பளை ரகா. லச்கர   ்கவியரஙகிறகு 
தளலளை வகிப்்பகார.

வ்கவ சிலரஷட ஸ்தகா்ப்கர ்கலகாபூஷணம் சத்திய 
எழுத்தகாைர எஸ். ஐ. நகாகூர ்கனி அவர்கள் முன்னிளல 
வகிக்கி்கார.

ததாடர்பு�ள் -
என். �ஜ்முல் ஹுளசன் (தளைவர்) - 0741438447
இைத�ஞசன் முர்ஷிதீன் (தசயைாைர்) - 0777388149
ஈழ�நணஷ் (தபாருைாைர்) -
0717563646

வைம்புரி �விதா வட்டத்தின் 
78ஆவது �வியரங�ம்
உை� �விளத தின �வியரஙகு

ஞாபகார்த்த  மு்ததிரை வெளியீட்டு விழாவில் 
பபைாசிரியர ப�ா.�ந்திைப�கைன் புகழாைம்



 ஆவது ஆண்டில்  தினகரன்
(15.03.1932 - 15.03.2022)

  இவ்வா ர   சிறப்பிதழ்
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ANNIVERSARY

வவற்றிப் பயணத்தின்

இலங்கயின் ஒன்பது தசாப்த கால 
ஊடகத்து்ை வரலாற்றில் 

தமிழ் பபசும் மககளின் தனித்துவ பதசியப் 
பத்திரி்க உஙகள் அபிமான தினகரன்
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இலங்கையில் மிகை நீண்ட வரலாறு 
உ்்டய தமிழ்த் தினப் பத்திரி்கைகைள் 
இரணடு. ஒன்று தினகைரன், மற்றையது 

வீரககைசரி. தினகைரனுக்குத் ததாணணூறு வய-
தாகின்றைது. வீரககைசரிக்கு அ்த வி்ட இரணடு 
வயது அதிகைம். 

 1932 இல் ததா்டஙகைப்பட்ட தினகைரன் இன்று -
வ்ர ததா்டர்ச்சியாகை தவளிவரும் தினசரி என்றை 
வ்கையில் ஈழத்துப் பத்திரி்கை வரலாறறிலும் 
ஈழத்துக் கை்ல இலக்கிய வரலாறறிலும் முக்கிய 
இ்டம்தபறுகிறைது. 1950கைளிலிருந்து, குறிப்பாகை 
கபராசிரியர் ்கைலாசபதி ஆசிரியராகை இருந்த 
கைாலப் பகுதியில்  இருந்து ஈழத்து இலக்கிய 
வாலாறறில் ஒரு திருப்புமு்ன்ய ஏறபடுத்தி-
யதிலும் தினகைரனுக்கு ஒரு முக்கிய இ்டம் உணடு 
என்பது வரலாறு. 

இதுபறறிதயல்லாம் இஙகு விரிவாகைப் 
கபசாமல் எனது இலக்கிய வாழ்விலும் வளர்ச் -
சியிலும் தினகைரன் எனக்கு எவவாறு உதவியது 
என்ப்த மடடும் இஙகு சுருக்கைமாகைப் பதிவு 
தசயய விரும்புகிகறைன்.

1955 முதல் நான் இ்்டநி்லக் கைல்வி 
பயின்றை கைாலத்தில் என் வாசிப்புப் பழக்கைத்்தத் 
தூணடியதிலும் எனக்குள் இலக்கிய ஆர்வத்்த ஏற-
படுத்தியதிலும் தினகைரனுக்கும் ஒரு பஙகு உணடு. 
அக்கைாலத்தில் புதன்கிழ்ம கதாறும் 'புதன்மலர்' 
என்றை ஓர் இ்ளஞர் பகுதி 
தினகைரனில் தவளிவந்தது. 
பா்டசா்ல மாணவர்கைகள 
அதன் பிரதான வாசகைர்-
கைள். மாணவர்கைளின் கைவி-
்தகைள், கைடடு்ரகைளும் 
அதில் தவளிவந்தன. நான் 
ஏழாம், எட்டாம் வகுப்புப் 
படித்துக் தகைாணடிருந்த 
அக்கைாலத்தில் அதன் 
ததா்டர்ச்சியான வாசகை-
னாகை இருந்கதன். அக்கைா-

லத்தில் அதனால் தூண்டப்படடு நானும் சில  கைவி-
்தகைள் எழுதியிருக்கிகறைன். ஆனால் அவற்றைப் 
பத்திரி்கைக்கு அனுப்பியதாகை ஞாபகைம் இல்்ல. 
ஆயினும், அக்கைாலத்தில் தினகைரனில் வரும் 
ப்்டப்புகை்ள எல்லாம் நான் மிகுந்த ஆர்வத்து-
்டன் படித்திருக்கிகறைன். 

 அக்கைாலத்தில்தான் இளஙகீரனின் நாவல்கைள், 
நீதிகய நீ ககைள், இஙகிருந்து எஙககை, தசார்க்-
கைம் எஙககை முதலிய்வ தினகைரனில் ததா்டராகை 
தவளிவந்தன. மகைாகைவி, முரு்கையன், நீலா-

வணன், சில்்லயூர் தசல்-
வராசன் முதலிகயாரின் 
கைவி்தகைளும் அடிக்கைடி தவளி-
வந்தன. அ்வ என் வாசிப்-
புப் பசி்யத் தூணடின.

 1960இல் எனது இ்்டநி-
்லக் கைல்வி முடிந்த சூழலில் 
நீலாவணன், கைல்மு்ன எழுத்-
தாளர்கைள், எஸ். தபான்னுத்-
து்ர ஆகிகயாரு்டன் ஏறபட்ட 

ததா்டர்பு கைாரணமாகை நானும் 
இலக்கியத் து்றையில் கைாலடிப-
திக்கைத் ததா்டஙகிகனன். நான் 
எழுதத் ததா்டஙகிய ஆரம்ப 
கைாலத்திகலகய 1962, 1963 
ஆம் ஆணடுகைளில் என் எழுத்து-
கை்ளப் பிரசுரித்து என்்னயும் 
ஒரு எழுத்தாளன் ஆக்கியதில் 
தினகைரனுக்கும் முக்கிய பஙகு 
உணடு என்ப்த நான் இஙகு 
பதிவு தசயய கவணடும்.

எனது பதிதனட்டாவது வயதில் 
நான் எழுதிய 'பசி' என்றை 
சிறுகை்த 1962 நவம்பரில் 
தினகைரனில் ஒரு முழுப்பக்கைத்-
தில் பிரசுரமாகியது. பத்திரி்கை-
யில் பிரசுரமாகிய எனது முத-
லாவது சிறுகை்த அதுதான். 
அது எனக்குள் ஏறபடுத்திய 
பரபரப்பும் மகிழ்ச்சியும் மறைக்கை 
முடியாத்வ. எனது தகைப்ப -
னார் அந்தப் பத்திரி்கை்யக் 
்கையில் ்வத்துக் தகைாணடு 
"இவவள்வயும் என் மகைன்-
தான் எழுதியிருக்கிறைான்”  என்று 
தன் நணபர்கைளி்டம் கைாடடிப் 

தபரு்மப்பட்டது எனக்கு நி்னவிருக்கிறைது.  
அடுத்த ஆணடு ்வ.எம்.எம்.ஏ இயக்கைம் அகில 
இலங்கை ரீதியில் ந்டத்திய சிறுகை்தப் கபாடடி-
யில் முதல் பரிசு தபறறை 'வானவில்' என்றை எனது 
சிறுகை்த 1963 டிசம்பரில் தினகைரனில் தவளி-
வந்தது. அக்கைாலத்தில் பிரசித்தி தபறறை ஓவியர் 
மூர்த்தியின் ககைாடடுச் சித்திரஙகைள் இக்கை்தகை்ள 
அழகுபடுத்தின. இ்வ இரணடும்தான் பத்திரி்கை-
யில் தவளிவந்த எனது முதல் சிறுகை்தகைள். 

 

இகத கைாலப்பகுதியில் (1962 – 1963) எனது 
கைவி்தகைள் பலவற்றையும், உருவகைக் கை்த ஒன்-
்றையும் தினகைரன் பிரசுரித்தது. அவவ்கையில் 
எழுத்துலகில் நான் தவழத் ததா்டஙகிய கைாலத்தி-
கலகய என் ஆக்கைஙகை்ளப் பிரசுரித்து இலக் -
கிய உலகில் என்்ன எழும்பி ந்டக்கை ்வத்த -
தில் தினகைரனுக்கு ஒரு முக்கிய பஙகு உணடு 
என்ப்தப் பதிவு தசயவதில் மகிழ்ச்சி அ்்டகி -
கறைன். 

இகத கைாலப் பகுதியில் வீரககைசரியும் எனது 
கைவி்தகைள் பலவற்றைப் பிரசுரித்து என்்ன 
ஊக்கைப்படுத்தியது என்ப்தயும் நான் இஙகு 
குறிப்பி்ட கவணடும். 1970கைள் வ்ர தினகை-
ரனில் இ்்டயி்்டகய எனது கைவி்தகைளும் 
கைடடு்ரகைளும் தவளிவந்தன. அதன் பின்னர் 
பத்திரி்கைகைளுக்கு எழுதுவ்த நான் தபரும்-
பாலும் விடடுவிடக்டன். ஆயவுக் கைடடு்ரகைள் 
எழுதுவதில் தபரிதும் ஈடுபட்டது அதறகுக் 
கைாரணம் எனலாம். பத்திரி்கைகை்ள வி்ட ஆய-
விதழ்கைளும் இலக்கிய சஞ்சி்கைகைளும் அதறகு 
உகைந்ததாகை அ்மந்தன. எனினும், அரசியல் 
மாறறைஙகைளுக்கும் அதில் ஒரு பஙகு உணடு என்ப-
்தயும் நான் இஙகு குறிப்பி்டலாம்.   தினகைரனின் 
ததாணணூறைாவது வய்தக் தகைாண்டாடும் இச்-
சந்தர்ப்பத்தில் எனது வளர்ச்சியின் ஆரம்ப கைட-

்டத்தில் தினகைரன் ஆறறிய 
பங்கை நி்னவு கூர்-
வதில் நானும் மகிழ்ச்சி 
அ்்டகிகறைன். தனிம -
னிதர்கை்ளப் தபாறுத் -
தவ்ர ததாணணூறு 
வயது முது்ம்யச் 
சுடடும்,  ஆனால், ஊ்ட-

கைஙகைள், நிறுவனஙகைள், அ்மப்புகை்ளப் 
தபாறுத்தவ்ர அது முதிர்ச்சி்யச் சுடடும். அவ-
வ்கையில், தினகைரன் கை்டந்த ததாணணூறு 
ஆணடுகைளில் இலங்கையில் ஏறபட்ட சமூகை, 
பணபாடடு, அரசியல் மாறறைஙகைள், வளர்ச்சி -
கைளு்டன் தானும் வளர்ந்து வந்திருக்கின்றைது, 
அதில் தனது பஙகைளிப்புகை்ளயும் தசயதிருக் -
கிறைது. இச்சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு நூறறைாண்்டத் 
தாணடியும் அது இன்னும் வளர கவணடும், 
தன் பஙகைளிப்்பத் ததா்டர கவணடும் என்று 
வாழ்த்துகிகறைன்.

கபராசிரியர்

எம். ஏ. நுஃமான்...

இலக்கிய உலகில் என்னை எழுந்து 
நடக்்க ்்தத பததிரி்்க தினை்கரன

ஆவது அகவவயில்

எனது பதினனட்டாவது வயதில் நடான் எழுதிய 'பசி' என்்ற 
சிறுகதை 1962 நவமபரில்  தினகரனில் ஒரு முழுபபககத்தில் 
பிரசுரமடாகியது. பத்திரிதகயில் பிரசுரமடாகிய  எனது 
முைலடாவது சிறுகதை அதுைடான். அது எனககுள் ஏறபடுத்திய 
பரபரபபும  மகிழ்ச்சியும ம்றகக முடியடாைதவ

 1955 முைல் நடான் இத்நிதலக கல்வி பயின்்ற கடாலத்தில் 
என் வடாசிபபுப  பழககத்தைத் தூண்டியதிலும, எனககுள் 
இலககிய ஆரவத்தை ஏறபடுத்தியதிலும  தினகரனுககும 
ஒரு பங்கு உண்டு. தினகரன் ைனது னைடாண்ணூ்றடாவது 
வயதைக னகடாண்்டாடும இச்்சநைரபபத்தில் எனது  
வளரச்சியின் ஆரமப கட்த்தில் இபபத்திரிதக ஆறறிய பங்தக 
நிதனவு கூருவதில் மகிழ்ச்சி அத்கின்்்றன்  
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பேராசிரியர் 
ச�ா. �ந்திரச�கரன்
(துணைபேந்தர் ஈச�ாப்ட் ேளாகம்)

இவ்வாண்டு தனது 90 ஆ்து 
அகவ்வைக் ககவாண்்வாடும் 

தினகரனுக்கும் அதன் ஆசிரிைர் 
குழவாமுக்கும் எமது உளமவார்்நத 
்வாழ்த்துகவளத் கதரிவித்துக் 
ககவாள்கின்்றவாம். தினகரன் தனது 
க்்நத 90 ஆண்டுகவாலப் பத்திரிவகப் 
பணியின் சிறப்புக்கவளப் பற்றி 
ஆரவாய்்நது, அப்பின்புலத்தில் 
தனது எதிர்கவாலப் பணிகவள 
முன்கனடுத்துச் கெல்ல ்்ண்டும் 
என்பது எமது எதிர்பவார்ப்பு ஆகும்.

இலஙமகயில் தமிழ் நாசேடுகளின் 
வரலாற்றில் தினகரனுக்கு ஒரு பிரதான 
இடமுண்டு. அவவமகயில் அதமன ஒரு 
முன்சனாடிப் பத்திரிமகயாகக் ககாளே முடியும்.

யாழ். பாட�ாமல மாணவனாக நான் இருந்த 
காலத்திலிருந்சத தினகரன் பத்திரிமகமய 
நாோந்தம் வாசிப்பதுண்டு. அக்காலத்தில் 
கவளிவந்த 'புதன் மலர்' என்்ற பகுதி எம்சபான்்ற 
பாட�ாமல மாணவர்கமேப் கபரிதும் 
கவர்ந்திருந்தது. அதற்காகசவ தினகரமன 

நாடும் மாணவர்கள அக்காலத்தில் (1950 களின் 
இறுதியில்) ஏராேமாக இருந்தனர்.

க.மகலா�பதி (பின்னர் சபராசிரியர்), 
ஆர். சிவகுருநாதன் ஆகிசயார் பிரதம 
ஆசிரியர்கோகப் பணியாற்றிய காலம் அது. 
தமிழ்கமாழி இலக்கியம் என்றில்லாது தமிழ் 
எழுத்தாேர்களுக்கும் தினகரன் பத்திரிமக 
பரந்த அேவில் கேம் அமமத்துக் ககாடுத்த 
காலம். ஆரம்பத்தில் தமிழர் கமதப் பாணிமயப் 
பின்பற்றிய ஈழத்து இலக்கிய மரபு, புதிய சதசிய 
இலக்கிய மரபுகமேயும் மண்வா�மனமயயும் 
ககாண்டு பிரகாசிக்க தினகரன் ஒரு காரணமாக 
இருந்தது என்்றால் அதில் மகலா�பதி 
அவர்களின் பஙகளிப்பு பிரதானமானது.

1960களில் முற்சபாக்கு இலக்கிய 
இயக்கத்துக்கும் மரபுவாதிகளுக்குமிமடசய 
ஏற்படட இலக்கிய �ர்ச்ம� பற்றித் தமிழ் வா�கர் 
உலகம் சி்றப்பு்றப் புரிந்து ககாளேத் தினகரன் 
முக்கிய பஙகிமன ஆற்றியிருந்தது. முற்சபாக்கு 
அணியினர் �ார்பாக முகமது �பீமும், மரபு 

வழியின் �ார்பாக கலாநிதி ஆ.�தாசிவமும் 
தமது சிந்தமனகமேத் தினகரனுக்கூடாக முன் 
மவத்தனர். இலக்கியஙகளில் சபச்சுவழக்மகக் 
மகயாளவமத 'இழி�னல் வழக்கு' என 
மரபுவாதிகள �ாட, முற்சபாக்கு இலக்கிய 
அணியினர் இலக்கியத்தில் மண்வா�மன, 
மக்கள மயப்படட சதசிய இலக்கியம் என 

தமிழ் உலகுக்குப் புதிய இலக்கிய சிந்தமனகள 
அக்காலத்தில் முன்மவக்கத் தினகரன் கேம் 
அமமத்துக் ககாடுத்தது.

இவவணியினர் இந்த வமகயில் ஈழத்துத் 
தமிழ் இலக்கியம் ஏ்றத்தாழ கடந்த அமர 
நூற்்றாண்டுக்கும் சமலாக வீறுநமட சபாட 
அக்காலத்திசலசய தினகரன் வழிவகுத்துக் 
ககாடுத்தது என்பமத நிமனவுகூர 
விரும்புகின்ச்றாம்.

இலக்கிய உலகில் இன்னும் மறுக்கப்படாத 
பல எழுத்துலக ஆளுமமகள டானியல், 
கடாமினிக் ஜீவா, அ.ந.கந்த�ாமி, கதணியான், 
இேஙகீரன், என்.எஸ்.எம்.ராமமயா, சி.வி.
சவலுப்பிளமே, கதளிவத்மத ச�ா�ப், 
மு.சிவலிஙகம் எனப் பலரின் எழுத்துக்கு இந்த 
தமிழ் பத்திரிமக உலகம் கேம் அமமத்துக் 
ககாடுத்தகதன்்றால் அதற்குத் தினகரன் 
பஙகளிப்பும் பிரதானமானது.

தனிப்படட மும்றயில் இக்கடடுமரயாசிரியர் 
1976 களில் எழுதி முடித்த 'இலஙமக இந்தியர் 
வரலாறு' என்்ற ஆய்வுநூலின் பல ஆரம்ப 
அத்தியாயஙகமேத் தினகரன் கவளியிடடு 
என்மனத் தமிழ் கூறும் நல்லுலகுக்கு அப்சபாது 
அறிமுகம் க�ய்திருந்தமத கபருமமயுடன் 
குறிப்பிட விரும்புகின்ச்றன்.

மற்க்றாரு விடயம், பிரதம ஆசிரியர்களில் 
இருவர் எனது பல்கமலக்கழக வாழ்வில் 
தமிழ் விரிவுமரயாேர்கோக இருந்தவர்கள. 
சபராசிரியர்கோன மகலா�பதி, தில்மலநாதன் 
ஆகிசயாரிடம் கற்றுளே கபருமம எனக்குண்டு. 

சிவகுருநாதன் அவர்களும் ஓர் ஆசிரியர் சபான்று 
எனக்கு எழுத்துத் தும்றயில் கபரிதும் ஊக்கம் 
வழஙகியவர். தினகரனின் 90 ஆவது அகமவயில் 
அவர்கள அமனவமரயும் நிமனவு கூருகின்ச்றன்.

சிவகுருநாதன் அவர்கள பற்றிய ஒரு முக்கிய 
சி்றப்பு, தாம் பணியாற்றிய தினகரமனசய 
அக்காலத்தில் தனது முதுமாணிப் படடத்துக்கான 
ஆய்வுத் தமலப்பாகக் ககாண்டமமயாகும். 
('ஈழத்துத் தமிழ்ப் பத்திரிமக வேர்ச்சியில் 
தினகரன் - 1993') இது தினகரனின் மற்றுகமாரு 
சி்றப்பு.

தினகரனின் மற்றுகமாரு பிரதான அம்�ம், 
நாடடில் வாழ்கின்்ற 'பலதரப்படட' தமிழ் 
சபசும் மக்கமேக் கருத்தில் ககாண்டு 
க�யற்படுவதாகும். வடக்கு, கிழக்கு, மமலயகம் 

�ார்ந்த �கல தமிழ் 
மக்கமேயும் தமிழ் சபசும் 
முஸ்லிம் என அமனவரது 
�மூக, கபாருோதார, 
கலா�ார, நிமலமமகமே 
சமம்படுத்தும் முயற்சியில் 
தினகரன் க�யற்படடு 
வந்ததற்காக யாம் உேமாரப் 
பாராடட முடியும்.

ஆவது அகவவயில்

இலஙவகயின் 
புகழ்மிகு முன்்னவாடி

்தசிை தமிழ்ப் 
பத்திரிவக தினகரன்

தமிழ் இலக்கியம் 
வீறுநடை 
ப�வாடு்தற்கு
்ழி்குத்துக் 
க�வாடுத்த 
அபிமவானப் 
�த்திரிட�

90 ஆ்து 
அ�ட்யில் 
�வாலடி 
�தித்துள்ள 
தின�ரடனயும், 
அதன் 
�யணத்தில் 
இடணந்துள்ள 
குழவாடமயும் 
உ்ளமவார
்வாழ்த்துகின்பறன்
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காலபபகுதியில் வெளிெர ஆரமபமான 'தினகரன் 

வெய்திப பத்திரிகக' இந்ாடு சு்தநதிரமகைநது 74 
ெருைஙககைக் கைநதுளை சூழலிலும வ்தாைராக 
வெளிெந்தபடி 90 ெது அககெயில் ்தற்்பாது 
கால்பதிக்கின்்றது. இது மாவபரும ெரலாற்று 
ொ்தகனயாகும.

 
தமிமழத் தாய்மாழியாகக் ்காண்ட மக்கள் சிறுபானமமயினராக 
வாழ்கின்ற இலஙமகயில் தமிழ்்மாழிப் பத்திரிமக்யானறு ் தா்டராக 
90 வரு்டஙகள் ்வளிவருவ்தனபது இலகுவான காரியமல்ல. அது 
இமாலயச் சாதமனயய.

அவவா்றான சாதமனக்கும் இப்பத்திரிமக உறுதியயாடு நீடித்து 
நிமலப்பதற்கும் அதன ஆரம்பத்தில் இ்டப்பட்ட அடித்தளம் 
பினபுலமாக அமமந்திருக்கின்றது. அதன பயனாகயவ இப்பத்திரிமக 
ஒனபதாவது தசாப்தத்தில் த்டம்பதித்து இருக்கின்றது.

இந்்ாடடில் வாழும் தமிழ் யபசும் மக்களுக்காக அமரர் டி.ஆர் 
வியேவர்தன 1932.03.15 ஆம் திகதி தினகரன ்சயதிப் பத்திரிமகமய 
ஆரம்பித்தார். அவரது யலக் ஹவுஸ் நிறுவனத்தின ஊ்டாக 
ஆரம்பிக்கப்பட்ட இப்பத்திரிமகக்்கன ்தளிவான ய்ாக்கத்மதயும் 
இலக்மகயும் அவர் வமரயறுத்திருந்தார். அதமன இப்பத்திரிமகயின 
முதலாவது ்வளியீடடின ஆசிரியர் தமலயஙகம் ்தளிவாக 
்வளிப்படுத்தி நிற்கின்றது.

அதாவது 'இப்பத்திரிமக யாருக்காகப் பிரசுரம் ் சயயப்படுகின்றயதா 
அவர்கள் எம் மீது மவக்கும் ்ம்பிக்மகப் ்பாறுப்புக்கு ்ாம் 
பாத்திரஙகளாகவிருப்பதற்கு மனப்பூர்வமாக முயல்யவாம். 
இலஙமகயியலனும் யவ்்றந்த ் ாடடியலனும் உள்ள கடசியாளர்களில் 
எவராவது ஒரு கடசியினரின முகமமனப் ் பறுவது எமது ய்ாக்கமல்ல. 
எமது பத்திரிமக கடசி யபதஙகளுக்கு அப்பாற்பட்டதாகும். எவராவது 
ஒருவருக்கு மாத்திரம் பணியாற்றுவதற்கு அல்லாமல், ஏதாவது 
வியே்ட உரிமமகமளப் பாதுகாப்பதற்கும் இது யதானறியதனறு. 
தமிழ் பாமேமயப் யபசும் மக்கள் எவ்ரவயரா அவரவர்களின 
்லவுரிமமகமளப் பாதுகாப்பயத இப்பத்திரிமகயின ்பரும் 
பணியாகும். ஆகயவ எல்யலாருக்கும் ் பாதுவாக ் னமம பயக்கத்தக்க 
நீதியான வழியியலயய ்்டப்பது எமது ய்ாக்கமாகும்' எனறு 

்தரிவிக்கப்படடுள்ளது,
இதன ஊ்டாக தினகரன ்சயதிப் பத்திரிமகயின ய்ாக்கும் 

இலக்கும் மிகவும் ்தளிவானது. எல்லா விவகாரஙகமளயும் யதசிய 
கண்காணடு ய்ாக்கும் பாரம்பரியத்மதத் ்தா்டக்கி மவத்த 
இப்பத்திரிமக, யதசிய ஒற்றுமமமயயும் ்ாடடின சுபீடசத்மதயும் 
அடி்ாதமாகக் ்காணடுள்ளது.

இப்பத்திரிமகமய யக. மயில்வாகனம் (1932 _ 1934) எனபவமர 
முதலாவது ஆசிரியராகக் ்காணடு ்வளியி்டத் ்தா்டஙகிய 
டி.ஆர். வியேவர்தன, அனறு இந்்ாடடின சுதந்திரத்திற்காக 
முன்னடுக்கப்பட்ட யபாராட்டஙகள் ்்டவடிக்மககள் ்தா்டர்பான 
்சயதிகமளயும் தகவல்கமளயும் தமிழ் யபசும் மக்களுக்கு ்காணடு 
்சல்வமத முக்கிய ய்ாக்காகக் ்காணடிருந்தார்.

இப்பத்திரிமகயின முதலாவது ஆசிரியரான மயில்வாகனம் 
தமிழகத்மதச் யசர்ந்தவரான யபாதிலும் பத்திரிமக ஸ்தாபகரின 
எதிர்பார்ப்புக்கு அமமய இந்்ாடடின சுதந்திரப் யபாராட்ட 
்சயதிகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளித்தார். ஆனால் தமிழக 
எழுத்தாளர்களின பம்டப்புகள்தான தினகரனில் அதிகம் 
இ்டம்பிடித்தன.

அதனால் தினகரனின ஆரம்பம் முதலான ்சாற்ப காலம் 
இப்பத்திரிமகயின ் மாழி்ம்ட, வசன அமமப்பு, ் சாற்பிரயயாகஙகள் 
மற்றும் பம்டப்புகளில் தமிழகத்தின மணவாசமனயய ்பரிதும் 
பிரதிபலித்தன.

அதன காரணத்தினால் அமரர் டி.ஆர். வியேவர்தன ஒரு 
த்டமவ, 'உள்்ாடடு எழுத்தாளர்களின பம்டப்புகளுக்கு அதிகம் 
இ்டமளிக்குமாறும் இலஙமக தமிழ் யபசும் மக்களின மணவாசமன 
மிக்க பத்திரிமகயாக தினகரமன மிளிரச் ்சயயுமாறும்' ஆசிரியருக்கு 
ஆயலாசமன வழஙகினார். அதற்யகற்ப உள்்ாடடு எழுத்தாளர்களின 
ஆக்கஙகளுக்கு தினகரன அதிகம் இ்டமளித்தது.

இப்பத்திரிமக ஆரம்பிக்கப்பட்டது முதல் ்சயதிகளுக்கு 
அப்பால் கடடுமர இலக்கியத்திற்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளித்தது. 
அதற்கு அனம்றய சர்வயதச அரசியல் சூழல், இந்திய விடுதமலப் 
யபாராட்டத்தின தீவிரத்தனமம, ்்டானமூர் ஆமணக்குழுவின 
அரசியல் திருத்த யயாசமனகளுக்கு இலஙமகயர் காடடிய ்வறுப்பு, 

இலஙமகயரின சுதந்திர எதிர்பார்ப்பு உள்ளிட்டமவ முக்கிய 
வி்டயஙகளாக விளஙகின. அயதயபானறு கவிமத இலக்கியத்திலும் 
இயத வி்டயஙகள் பிரதிபலித்தன.

இந்தப் பினனணியில் இப்பத்திரிமகயில் ஆரம்பம் முதல் 
புத்திஜீவிகள், கல்விமானகள் உள்ளிட்ட எழுத்தாளர்கள் எழுதலாயினர். 
குறிப்பாக யபராசிரியர் கணபதிப்பிள்மள, சு.வித்தியானந்தன, 
பணடிதமணி கணபதிப்பிள்மள, புலவர்மணி ்பரியதம்பிப்பிள்மள, 
வித்துவான யவந்தனார், ்வாலியூர் யசாமசுந்தரப்புலவர், யசா. 
இளமுருகன, ்ல்லதம்பிப்பிள்மள, வித்துவான எப்.எக்ஸ். சி 
்்டராசா உள்ளிடய்டாரின கடடுமரகள் தினகரனில் அதிகம் 
இ்டம்பிடித்தன. அவர்களது பம்டப்புகள் வி்டயச் ்சறிவு 
்காண்டனவாக மாத்திரமல்லாமல் உமர்ம்ட இலக்கியத்திலும் 
புதிய பரிமாண்மான்ற யதாற்றுவித்தன. இவர்களது கடடுமரகள் 

எளிமமயானமவயாவும் ்தளிவான சிந்தமன ்காண்ட கருத்தாளம் 
மிக்கமவயாகவும், புதியன புகுதல் ்காண்டனமவயாகவும் 
விளஙகின.

இதன விமளவாக 1940 ஆகும் யபாது தமிழ் பத்திரிமகத் தும்றயில் 
முனயனற்்றகரமான ்காள்மககமளயும் யதசியத் தனமமமயயும் 
முன்னடுத்து ் சல்லும் முக்கிய பத்திரிமகயாக விளஙகியது தினகரன. 
1932 முதல் 1948 வமர இவவாறு ்வளிவந்தது இப்பத்திரிமக. 
இக்காலப்பகுதியில் வி. ராம்ாதன (1934 _ 1936), எஸ்.ஈஸ்வர 
ஐயர் (1936 _ 1938) , எஸ். கிருஸ்ண ஐயர் (1938 _ 1942) ரி.எஸ். 
தஙமகயயா (1942 _ 1948) யபானய்றார் தினகரன ஆசிரியர்களாகக் 
க்டமமயாற்றியுள்ளனர்.

இந்த நிமலயில் அகில இலஙமக தமிழ் காஙகிரஸுக்குள் ஏற்பட்ட 
முரணபாடு காரணமாக சமஷ்டி கடசி உதயமானது. அதனால் தமிழ்க் 
காஙகிரஸ் ஆரம்பித்திருந்த 'சுதந்திரன' எனும் பத்திரிமகயும் சமஷ்டி 
கடசிப் பக்கம் ்சன்றது. இதனால், தனக்கு தமிழ் பத்திரிமககளின 
ஆதரவு யதமவ எனபதற்காகவும் அரசுக்கு ஒத்துமழப்பு 
்ல்குவதற்காகவும் சுதந்திரனில் இருந்த வி.யக.பி. ்ாதன எனபவமர 
யலக் ஹவுஸுக்கு ்காணடு வந்தார் ஜி.ஜி. ்பானனம்பலம். 
அவரது தமலமமயில் தினகரன வாரமஞசரி 1948 யம மாதம் 5 ஆம் 
திகதி ஆரம்பிக்கப்பட்டயதாடு தினகரனின ஆசிரியராகவும் அவர் 
பணியாற்றினார். தினகரன வளர்ச்சிக்கும் ஈழத்து தமிழ் இலக்கிய 

பாரம்பரியத்துக்கும் கணிசமான பஙகளிப்மப அவர் ்ல்கினார்.
அதன பினனர் 1958 களில் யபராசிரியர் மகலாசபதி தினகரன 

ஆசிரியரானார். இவர் இரு வரு்டஙகள் தினகரன ஆசிரயராகப் 
பதவி வகித்த யபாதிலும் தினகரன வரலாற்றில் ்பாற்காலமாக அது 
இருந்தது. இலஙமகயின தமிழ் யதசிய கமல இலக்கியத்மத அவர் 
தினகரன ஊ்டாக உருவாக்கினார். யபராசிரியர் சு. வித்தியானந்தன, 
இளஙகீரன சுமபர், ்டானியல், ்ச. கயணசலிஙகன, யபராசிரியர் ம.மு. 
உமவஸ் உடப்ட அனம்றய பல எழுத்தாளர்கள் அவருக்கு பக்கபலமாக 
இருந்தனர். இவரது காலத்தில்தான ்டிகர் சிவாஜி கயணசன கலந்து 
்காண்ட மா்பரும் இலக்கிய விழாமவ தினகரன ்்டத்தியது.

யபராசரியர் மகலாசபதி பல்கமலக்கழகத்தில் பதவி கிம்டக்கப் 
்பற்று ்சன்றதும் ஆர். சிவகுரு்ாதன தினகரன ஆசிரியரானார். அவர் 
1994 வமர இப்பத்திரிமக ஆசிரியராகக் க்டமமயாற்றியயதாடு இவரது 
பதவிக் காலத்தில் மா்பரும் ்ா்டக விழாவும் ்்டாத்தப்பட்டது.

தினகரன உள்ளிட்ட யலக் ஹவுஸ் நிறுவனம் 1973 ஆம் ஆணடு 
ேுன மாதம் அரசு்டமமயாக்கப்பட்டது. அதன பினனரும் ்தா்டர்ந்தும் 
ஆசிரியராகக் க்டமமயாற்றிய சிவகுரு்ாதன, இந்்ாடடில் புதிய 
எழுத்தாளர்களும் இலக்கியவாதிகளும் தினகரன ஊ்டாக உருவாக 
களம் அமமத்துக் ்காடுத்தார்.

தற்யபாது தினகரன, தினகரன வாரமஞசரி மற்றும் வணணவானவில் 
பத்திரிமககளின ஆசிரியராாக யத.்சந்தில்யவலவர் க்டமமயாற்றுகின்றார். 
ஊ்டகத்தும்றயில் நீண்ட கால அனுபவம் ்காண்டவர் அவர். அயதசமயம் 
யலக்ஹவுஸ் நிறுவனத்திலும் அவர் நீண்ட காலம் பணியாற்றும் சியரஷ்்ட 
பத்திரிமகயாளராவார். தினகரன பிரதம ஆசிரியர் யத. ்சந்தில்யவலவரின 
பதவிக் காலத்தில் இப்பத்திரிமகயின யமம்பாடடின நிமித்தம் ்ாடடின 
பல பகுதிகளிலும் தினகரன வாசகர் வட்டஙகள் உருவாக்கப்பட்டன. 
யாழ்ப்பாணம், ஹட்டன, தர்கா ் கர், பதுமள உள்ளிட்ட பல பிரயதசஙகளில் 
இவவா்றான வாசகர் வட்டஙகள் அமமக்கப்பட்டன. அயதய்ரம் 
தினகரமன யமலும் ேனரஞசகப்படுத்தி மக்கள்மயப்படுத்துவதற்கான 
யவமலத்திட்டஙகமளயும் இவர் முன்னடுத்து வருகின்றார்.

இப்பத்திரிமகயானது தனது 90 வரு்ட கால வரலாற்றில் இந்்ாடடின 
சுதந்திரத்திற்கு மாத்திரமல்லாமல் ்ாடடின சமூக, கலாசார, 

்பாருளாதார, அரசியல் யமம்பாடடுக்கும் 
அளப்பரிய பஙகளிப்புக்கமள ்ல்கியுள்ளது. 
குறிப்பாக க்டந்த 25 வரு்ட காலப்பகுதியில் 
இப்பத்திரிமகயில் ்வளியான பல கடடுமரகள் 
யதசிய மட்ட விருதுகமள ்வற்றி ்பற்று 
தினகரனுக்கும் யலக் ஹவுஸ் நிறுவனத்திற்கும் 
்பருமம யசர்த்துள்ளமம மம்றக்க முடியாத 
உணமமயாகும்.

       மர்லின் மரிக்கார்

ஆவது அகவவயில்

த�ொண்ணூறு 
ஆண்டு கொல 

தெற்றிப் பயணம்
  ஊடகத்துறை 

ெரலொற்றில் 
தபரும் சொ�றை

ஒன்பது ்தொப்த கால ெரலாற்றில் இந்ாடடின் 
சு்தநதிரத்திற்கு மாத்திரமல்லாமல் ெமூக, கலாொர, 
வபாருைா்தார, அரசியல் ்மமபாடடுக்கும அைபபரிய 
பஙகளிபபுககை ்ல்கியுளைது தினகரன்

்பராசிரியர் சு. வித்தியானந்தன், இைஙகீரன் 
சுகபர், ைானியல், வெ. க்ேெலிஙகன், ் பராசிரியர் 
ம.மு. உகெஸ், ்பராசிரியர் கேபதிபபிளகை, 
பண்டி்தமணி கேபதிபபிளகை, புலெர்மணி 
வபரிய்தமபிபபிளகை, வித்துொன் ்ெந்தனார், 
்ொலியூர் ் ொமசுந்தரபபுலெர், ் ொ. இைமுருகன், 
புலெர் ் ல்ல்தமபிபபிளகை, வித்துொன் எப.எக்ஸ். 
சி ்ைராொ உடபை அன்க்றய பல எழுத்்தாைர்கள 
தினகரனின் ெைர்ச்சிக்கு பக்கபலமாக இருந்தனர்
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லெ.முருகபூபதி  ...
(எழுத்தாளர், சிரேஷ்ட ஊ்டகவியெதாளர்)   
அவுஸ்திரேலியதா

ஏரிககரே பததிரிரக (Lake House) என 
வர்ணிககபபடும் தினகேன் 1932 ஆம் 
ஆண்டு ல்தா்டககம் ்ர்டயற்ற சீேதான பய -

ணதது்டன் நதாளி்ழதாக லவளியதாகிக லகதாண்டி-
ருககின்்றது. 23.- 05. -1948 ஆம் திகதியன்று 
்னது மு்ெதாவது தினகேன் வதாேமஞ்சரிரய 
்மிழ் வதா்சகர்களுககு ரெக ஹவுஸ் அறிமு -
கபபடுததியது. ஆங்கிெ, சிங்கள ஏடுகரளயும் 
்சஞசிரககரளயும் லவளியிட்டு வரும் ஏரிகக-
ரேயிலிருந்து இயங்கும் Lake House என்்ற 
லபரிய நிறுவனததின் ஒரே ஒரு ்மிழ்த தின்சரி 
தினகேன்.   

 இ்ன் நிறுவனர் (அமேர்) டீ. ஆர். விரேவர்-

்ன அவர்கள், "நதாட்டின் ர்சிய அர்டயதாள-
மதாக உருவதாகிக லகதாண்டு வரும் ர்சியவதா் 
எழுச்சியின் வீச்ர்ச பததிரிரககள் கண்ணதாடி 
ரபதால் பிேதிபலிககும்" என்று ஏரிககரே 
ஏடுகள் ல்தா்டங்கபபட்்ட கதாெததில் 
ல்ரிவிததிருந்்தார்.   

இது இவ்வி்மிருகக 
(அமேர்) ரபேதாசிரியர்  க.ரக-
ெதா்சபதி அவர்களும், 
தினகேன் ஆசிரியேதாக 
ப்விரயற்ற கதாெபபகு-
தியில் “ர்சிய உணர்வு 
லவள்ளம் வடிந்் 
பின்னும் அந்் இெககி-
யம் அந்் நதாட்டில் மட்-
டுமன்றி, உெகலமங்கும் 
மதிககபபடுவ்றகு சிெ 
நிேந்்ே இெட்சியங்கரள 
உ்வுகின்்றன. அந்் நிேந்்ே 
உண்ரமகரள ர்சிய உணர்வு 
மூெம் கண்டு லகதாள்வர் ர்சிய 
இெககியம் பர்டபபவனின் 
லபருஞர்சதா்ரனயும் லபதாறுப-
புமதாகும்" என்று ல்ரிவிததிருந்-
்தார்.   

 இவர்களின் கூறறுகக-
ளிலிருந்து 90 ஆண்டுகள்                        
ப ரழரம வதாயந்் தினகேனின் 
க ரெ, இெககிய வகிபதாகம் 
இெங்ரகயில் எத்ரகய ்தாக-
கதர் ஏறபடுத் ல்தா்டங்கியி-
ருந்்து என்பது புெனதாகும்.   

 அமேர் ரகெதா்சபதி, தின -
கேரன லபதாறுபரபறப்றகு 
முன்னர் அதில் இந்திய எழுத-
்தாளர்களின் பர்டபபுகளுக-
குத்தான் பததிரிரகயில் முன் -
னுரிரம வழங்கபபட்்டது. 
அதது்டன் அவர்களுககு ்சன்மதா-
னமும் வழங்கபபட்்டது.   

 தினகேனில் அவ்ரவரளயில் கர்கள் 
பர்டத்வர்கள் ல்சன்ரன மவுண்ட் ரேதாட்ர்ட -
யும், லமரீனதா பீச்ர்சயும் பரகபபுெமதாகக 

லகதாண்டு எழுதினதார்கள். இ்னதால் அன்ர்றய 
இெங்ரகத ்மிழ்த ர்சிய பர்டபபிெககியம் 
ர்ககம் கண்்டது. அ்ரன உர்டதல்றிந்்வர்-
்தான் தினகேனின் அன்ர்றய புகழ் லபற்ற ஆசி-
ரியர் ரகெதா்சபதி.   

 அவர் இெங்ரக எழுத்தாளர்களுககு தினகே-
னில் களம் ்ந்து ஊககமளித்தார். ்மிழ்ப பததி-
ரிரகயின் ல்சல்லநறிரய வகுத்தார்.   

 ரகெதா்சபதிககுப பின்னர் தினகேன் ஆசிரி-
யேதாக லபதாறுபரபற்ற இ. சிவகுருநதா்ன் தினக-
ேனில் பர்டபபதாளிகளுககு களம் அரமததுக 
லகதாடுபபதில் பதாேதாட்்டபப்ட ரவண்டிய மறல்றதா-
ருவர் ஆவதார். யதாழ்.பல்கரெககழகததில் முது -
கரெமதாணிப பட்்டம் லபறுவ்றகதாக சிவகுரு -
நதா்ன் அவர்கள் ்சமர்பபித் ஆயவில், 'ர்சிய 

இெககியம் உருபலபறறு வளர்ச்சி கதாண 
ரகெதா்சபதி களம் அரமததுக லகதாடுத-
்தார்' என்று குறிபபிட்டுள்ளதார்.   

 ரகெதா்சபதி, ்தான் மதாததிேம் வள -
ேதாமல், ்ன்ரனச் சூழ இருந் -

்வர்கரளயும் வளர்த -
ல்டுத்தார். அவர்கள் 

பததிரிரகயதாளர்க -
ளதாயினும் பர்டப -
பதாளிகளதாயினும் 
க ர ெ ஞ ர் க ள் , 
ஓவியர்கள், கதார் -
டூனிஸ்ட்டுகளதாயி -
னும் சிறறி்ழ்கதாேர் -
களதாயினும் அவர்கள் 
அரனவரும் ்த்மது துர்ற -

களில் ஆரேதாககியமதாக வளர்வ-
்றகு உற்றதுரணயதாக விளங்கி -

யவர்.   
 தினகேன் பததிரிரகயின் மு்ெதா-

வது ஆசிரியேதாக ரக. மயில்வதாகனம் பணி-

யதாறறினதார். அவருககுப பின்னர்   வி.ேதாமநதா்ன், 
எஸ். ஈஸ்வே ஐயர், எஸ்.கிருஷண ஐயர், ரி. எஸ். 
்ங்ரகயதா, வீ. ரக. பீ. நதா்ன், ஆகிரயதாருக-
குப பின்னர்்தான் ரபேதாசிரியர் க. ரகெதா்சபதி 

அந்் ஆசிரிய பீ்டததிறகு 
வந்்தார்.   

 1959 ஆம் 
ஆண்டில் ரபேதாசி-
ரியர் க. ரகெதா-
்சபதி கதாெததில் 
லகதாழும்பில் தின -
கேன் பததிரிரக 
மதாலபரும் முத-
்மிழ் விழதாரவ 
ந்டததியது.   
 யதாழ்பபதாணத-

திலும் தினகேன் 
விழதா ந்டந்்து. இவ்-

விழதாவில் ரபேதாசிரியர் 
ல்.லபதா.மீனதாட்சிசுந்்ேம், 

எழுத்தாளர் அகிென், நடிகர் 
திெகம் சிவதாஜி கரண்சன் ஆகிரயர் கெந்து 
லகதாண்்டனர். சிவதாஜி கரண்சன் அந்் விழதா-
வில்்தான் 'கரெககுரிசில்' பட்்டமும் லபற்றதார்.   

 ்மிழ்த ர்சிய இெககியம், ரகதாட்பதாட்டு 
ரீதியதான ரபதாேதாட்்டங்களூ்டதாக முன் -
லனடுககபபட்்ட சூழலில் இெங்ரக 
்மிழ் இெககியததின் பதாேம்பரியதர -்
யும் அ்ன் வளர்ச்சி ரபதாககுகரளயும் 
லவளிகலகதாணரும் வரகயில் ஆகக 
இெககியங்களும், அது ல்தா்டர்பதான 
கட்டுரேகளும் லவளிவருவ்றகு ஏற்ற-
வதாறு தினகேன் லவளிவந்துள்ளது.   

 இெங்ரக ்மிழ் இெககியததின் 
்னிததுவதர் வலியுறுததிய அர்்சம-
யம், லபதாதுவதான ்மிழ் இெககியததின் 
வளர்ச்சிப ரபதாககிரனயும் கவனததி -
லெடுதது ல்சயறபட்்டரம தினகேனின் 
்னிததுவமதான சி்றபபதாகும்.   

 ர்சிய இெககிய ல்சல்லநறி கதாே -
ணமதாக ஒவ்லவதாரு பிேர்்சம் ்சதார்ந்் 
மண்வதா்சரனயும் மககளின் ்சமகதாெ 
பிேச்சிரனகளும் இெககியததின் பதாடு-

லபதாருள்களதாயின. அந்் வரகயில் வ்டககு 
கிழககு, ல்றகு, மரெயகம் ்சதார்ந்் இெககியப 
பர்டபபுகரள தினகேன் லவளிகலகதாணர்ந்துள் -
ளது.   

 சி.வி. ரவலுபபிள்ரளயின் வதாழ்வற்ற 
வதாழ்வு, எல்ரெபபு்றம், பதார்வதி, மு்லியன 
ல்தா்டர்கர்யதாக லவளிவந்்ன. இது ல்தா்டர் -
பில் ரபேதாசிரியர் சி.தில்ரெநதா்ன் பின் 
வருமதாறு கூறுகின்்றதார்.   

 “பெ புதிய அம்்சங்களும் பரிர்சதா்ரன -
களும் தினகேனில் இ்டம்லபற்றன. வதா்ச -
கர்கள் பங்லகடுககக கூடிய வரகயில் 
திங்கட்கிழரமகளில் திங்கள் விருந்தும், 
பு்ன்கிழரமகளில் பு்ன் மெர், லவள்ளிககி -
ழரமகளில் முஸ்லிம் மஞ்சரி, ்சனிககிழரம -
களில் மதாணவர் உெகம் என்பன இ்டம்லபற -
்றன."   

 மூத் ்ரெமுர்ற வதா்சகர்கள் ்சவதாரித்ம் -
பர், சின்னககுட்டி மு்ெதான பதாததிேங்கரள 
ம்றந்திருகக மதாட்்டதார்கள். இவர்கள் கூததுக 
கரெஞர்கரளதா, ரமர்ட நதா்டக நடிகர்கரளதா 
அல்ெர். கறபரனப பதாததிேங்கள்.   

அந்் ரகலிச்சிததிேங்களில் ந்டமதாடிய 
அவர்கள் வ்டபுெததின் ஆதமதாரவ பிேதிப -
லித்வர்கள்.   அவர்கரளப பர்டத்வர்்தான் 
பின்னதாளில் 'சிரிததிேன்' என்்ற மதாசிரகரய 
லவளியிட்்ட சிவஞதானசுந்்ேம்.   

 அககதாெததில் கதாரெயில் தினகேனில் 
கண்விழிககும் இெங்ரக, ்மிழ் முஸ்லிம் 
வதா்சகர்கள், மு்லில் பதார்ககும் பகுதி குறிப -

பிட்்ட ்சவதாரித்ம்பர், சின் -
னககுட்டி பதாததிேங்கள் 
என்ன ல்சதால்கின்்றன? 
என்பர் சிததிரிககும் 
பககம்்தான்.   

 கதாவலூர் இேதா்சதுரே, 
சுரபர் இளங்கீேன், 
ரபேதாசிரியர் கதா.சிவத-

்ம்பி, எச். எம். பி. லமதாஹிதீன், பி. ேதாமநதா்ன், 
சில்ரெயூர் ல்சல்வேதா்சன், இ.முருரகயன், ரக. 
கரணஷ, பிரேம்ஜி , அகஸ்தியதார் ஆகிரயதார் 
தினகேனில் கதாததிேமதான பங்களிபபுச் ல்சய-
்வர்கள்.    பதாேதி நூற்றதாண்டு (1982 – 
1983) கதாெததிலும் தினகேன் ல்தா்டர்ச்சியதாக 
பதாேதி ஆயவுக கட்டுரேகரள லவளியிட்டு இெக-
கியததிறகு வளம் ர்சர்ததுள்ளது.   

தினகேன் லபருவிருட்்சம். இந்் விருட்்சததின் 
நிழலில் இெங்ரக இெககியம் ஆரேதாககியமதாக 
வளர்ந்துள்ளது.   

ஆவது அகவவயில்

தினகரன் என்ற பெருவிருட்சத்தின் நிழலில்  
ஆரரவாக்கியமவாக ்ளர்நத ஈழத்து இலக்கியம்  

இெங்ரகயின் ்மிழ் பர்டபபிெககியததில்   
தினகேனின் வகிபதாகம் அழிகக முடியதா் வேெதாறு  

கைலாசபதிக்குப் பின்னர் தி்னைரன ஆசிரியராை 
பபாறுப்்பற்ற இ. சிவகுருநாதன  தி்னைரனில் 
பகைப்பாளிைளுக்கு ைளம் அகைத்துக் பைாடுப்பதில் 
பாராடைப்பை  ்வண்டிய ைறப்றாருவர் ஆவார். யாழ்.
பல்ைகலக்ைழைத்தில் முதுைகலைாணிப் படைம்  
பபறுவதறைாை சிவகுருநாதன அவர்ைள் சைர்ப்பித்த 
ஆய்வில், '்தசிய இலக்கியம்  உருப்பபறறு 
வளர்ச்சி ைாண கைலாசபதி ைளம் அகைத்துக் 
பைாடுத்தார்' எனறு  குறிப்பிடடுள்ளார் 
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தினகரன் த�ோன்றிய வரலோறு 
முக்கியமோனது. இலங்கயின் 
பிரபல பத்திரி்கயோளரோன டி.ஆர். 
விதேவர்�ன 'தினமின' என்்ற சிஙகளப் 
பத்திரி்க்ய வோஙகி நடத்தினோர். 
அவரது 32 வயதில் 1918 ஆம் ஆண்டு 
'சிதலோன் டடயிலி நியூஸ்' என்்ற 
ஆஙகிலப் பத்திரி்க்ய ஆரம்பித்�ோர். 
இப்பத்திரி்கக்கு ஆசிரியரோக 
ஏ.வி. குலசிஙகம் என்்ற �மிழ்ர 
நியமித்�ோர். இப்பத்திரி்கயின் வோர 
இ�ழோன 'சிதலோன் ஒப்தசேர்வர்' 1923 இல் 
ஆரம்பிக்கப்படடது, இப்பத்திரி்க்ய 
சிஙகளவர்களும் �மிழர்களும் 
முஸ்லிம்களும் வோசித்�னர். மூவின 
மக்களும் வோசிக்கும் பத்திரி்க அது.

 'இனவாதம் வளரக்கூடாது; தமிழ் 
பேசும் மக்்கமளயும் பதசிய அரசியலுக்கு 
இழுத்துவரபவண்டும்' என்ற ்கருத்துமடய 
டி.ஆர். விபேவர்தன, தமிழிலும் ேத்திரிம்க 
ஒனம்ற வவளியிடபவண்டும் எனறு 
விரும்பினார். அவரது எண்்ணம் 1932 
ஆம் ஆண்டு நிம்றபவறியது. தமிழரும் 
முஸ்லிம்்களும் வெய்தி்கமள வாசிக்்கபவண்டும் 
என்ற எண்்ணத்தில் அவர் வவளியிடட 'தின்கரன' 
தமிழ்ப் ேத்திரிம்க 1932 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 
15 ஆம் தி்கதி முதல் வவளிவரத் வதாடங்கியது.

 1958 ஆம் ஆண்டு ம்கலாெேதி தின்கரனின 
பிரதம ஆசிரியரா்க நியமிக்்கப்ேடடார். அவர் 
ஆசிரியரா்க வநதபின 'தின்கரன' இலங்ம்கயின 
ஒரு சுபதெ ேத்திரிம்கயா்க மா்றத் வதாடங்கியது. 
தனிபய வெய்தி்கள் மடடுமனறி இலக்கிய 
ரீதியான ்கடடுமர்கள், வோழுதுபோக்கு 
அம்ெங்்கள் எனறு ேலவற்ம்ற பெர்க்்க பவண்டிய 
பதமவ ேத்திரிம்க்களுக்கு ஏற்ேடடது. அநத 
அவசியம் தின்கரனுக்கும் வநதது.

 தின்கரனில் ஈழத்து எழுத்தாளர்்கள் ேலர் 
எழுதத் வதாடங்கினர். மண்வாெமனக் ்கமத்கள் 
ேல வவளிவநதன. பதசிய இலக்கியம் என்றால் 
எனன எனறு 'தின்கரன' விளக்்கம் கூறி ேல 
்கடடுமர்கமள வவளியிடடது. இளங்கீரன 
ஈழத்தின முற்போக்கு நாவலாசிரியர் எனேமத 
தின்கரன வவளிக்்காடடியது. இளம் தமிழ் 
எழுத்தாளர்்கள் மடடுமனறி முஸ்லிம் 
எழுத்தாளர்்கள் ேலர் முனனுக்கு வருவதற்கு 
தின்கரன ்களம் அமமத்துக் வ்காடுத்தது.

பி்றவமாழி இலக்கியங்்களின 
வமாழிவேயர்ப்பு்கள் தின்கரனில் இடம்வேற்்றன. 
கிராம இலக்கியங்்களுக்கு தின்கரன முதனமம 
வழங்கியது. கிராமியக் ்கமல்கள், கூத்துக்்கள் 
ேற்றி ேல ்கடடுமர்கள் வவளிவநதன.

ஈழத்து இலக்கிய வரலாற்றில் உத்பவ்கம் 
மிகுநத ்காலப் ேகுதியா்க அது மலர்நதது. 
தின்கரனின போக்ம்கக் ்கண்டு மற்ம்றய 
ேத்திரிம்க்களும் தனது போக்ம்க மாற்்ற 
பவண்டியிருநதது.

்கா. ம்கலாெேதி தின்கரனின ஆசிரியரா்க 
்கடமமயாற்றிய ்காலத்மத ஈழத்துப் 
ேமடப்ோளி்களின 'வோற்்காலம்' எனப்ற கூறி 
விடலாம். 1960 ஆம் ஆண்டு ்கா. ம்கலாெேதி 
ேல்்கமலக்்கழ்க ஆசிரிய பீடத்துக்கு மாறினார். 
அதன பினபு தின்கரனின ஆசிரியரா்க வநத 
சி.வி. ராேசுநதரம் சில ்காலம் ேணியாற்றிவிடடு 
இலங்ம்க வாவனாலி நிமலயத்துக்குச் வெனறு 
விடடார். 1961 ஆம் ஆண்டு தின்கரனுக்கு ஆர். 
சிவகுருநாதன ஆசிரியரா்க பெர்நதார். இவரும் 
ம்கலாெேதியின ோணிமய பினேற்றினார். 
சில மாற்்றங்்கமளயும் வெய்தார். முக்கியமா்க 
வெய்தி்களின வென அமமப்பு்கமள எடுத்துக் 
்காடடலாம்.

ேல்்கமலக்்கழ்கங்்களின,  பேராசிரி 
யர்்களின விடயதானங்்கமள தின்கரன தாங்கி 
வநதது. ெமய விடயங்்களுக்கு தின்கரனில் 
இடமளிக்்கப்ேடடது. ேல வருடங்்களா்கபவ 
திங்்கடகிழமம்களில் 'மெவமஞெரி' வவளிவநது 

வ்காண்டிருநதது. அதில் ேயனுள்ள இநதுெமயக் 
்கடடுமர்கள் ேல பிரசுரமாகின. அறிஞர் வெ. 
தனோலசிங்்கம் அவர்்களின ்கடடுமர்கள் இதற்கு 
நல்ல உதார்ணமாகும்.

 தமிமழ வளர்ப்ேதில் முஸ்லிம்்களுக்கு 
உள்ள வேரும்ேங்்களிப்பிமன தின்கரன எனறும் 
எடுத்துக்்காடடி வநதிருக்கி்றது. இதற்கு அறிஞர் 
உமவஸ் எழுதிய ேல ்கடடுமரத் வதாடர்்கள் 
சி்றநத உதார்ணங்்களாகும்.

தின்கரன வவள்ளிக்கிழமம்களில் 
'முஸ்லிம் மஞெரி'மயத் வதாடங்கிய பினபே 
மற்்றப் ேத்திரிம்க்கள் முஸ்லிம் ேகுதி்கமள 
ஆரம்பித்தன. தின்கரனில் சி்றநத ேல 
சிறு்கமத்கள் வவளிவநதன. அதற்கு பமலதி்கமா்க 

தமிழ்கத்தின ேழம்வேரும் எழுத்தாளர்்களின 
சிறு்கமத்களும் மறுபிரசுரம் வெய்யப்ேடடன. 
1980 ஆம் ஆண்டு ்காலப் ேகுதியில் எழுத்தாளர் 
வதளிவத்மத போெப் 'வாரம் ஒரு சிறு ்கமத 
விருநது' என்ற தமலப்பில் ேழம்வேரும் தமிழ்க 
எழுத்தாளர்்களின சிறு்கமத்கமள தநததுடன 
அவர்்கள் ேற்றிய அரிய அறிமு்கத்மதயும் 
தநதார். தமிழ்க எழுத்தாளர்்கமள மடடுமனறி 
ஈழத்தின ேழம்வேரும் எழுத்தாளர்்களின 
சிறு்கமத்கமளயும் அவர்்கள் ேற்றிய 
குறிப்பு்கமளயும் வழங்கினார்.

இபத எழுத்தாளர் வதளிவத்மத போெப் 1999 
ஆம் ஆண்டு ்காலப்ேகுதியில் 'மமலய இலக்கிய 
வரலாறு' என்ற வதாடர் ்கடடுமரமய தின்கரனில் 

எழுதினார். இது மமலய்க எழுத்தாளர்்களின 
ேணி்கமளயும் ேண்பு்கமளயும் இலங்ம்க 
வாெ்கர்்கள் அமனவருக்கும் எடுத்துக்்காடடியது.

இதழியல் ேற்றிய வளர்ச்சிக்கு தின்கரன ோரிய 
ேங்்களிப்பிமன வழங்கியிருநதது. எழுத்தாளர் 
வதளிவத்மத போெப் 2001 ஆம் ஆண்டுப் 
ேகுதியில் 'இருேதாம் நூற்்றாண்டின ஈழத்து 
இதழியலும் இலக்கியமும்' என்ற வதாடர் 
்கடடுமரமய எழுதினார்.

ஈழத்தில் அதுவமர வவளிவநத இதழ்்கள் 
ெஞசிம்க்கள் ேற்றிய விரிவான ஆராய்ச்சியா்க 
அது அமமநதிருநதது. இப்ேடியான விரிவான 
ஆராய்ச்சிக் ்கடடுமர்கள் அப்வோழுது பவறு 
ேத்திரிம்க்களில் வவளிவரவில்மல.

இவவம்கயான முயற்சி்கள் இலங்ம்கப் 
ேத்திரிம்க வரலாற்றில் தின்கரன ேத்திரிம்க 
வெய்த வேரும் ேங்்களிப்ோகும்.

தின்கரன சிங்்கள_ தமிழ் இலக்கிய முயற்சி்களுக்கு 
ோலமா்கவும் விளங்கியது. விளம்ேரங்்கள் ேற்றிய 
விேரக்்கடடுமர்களும் தின்கரனில் இடம்வேற்்றன. 

2000 ஆம் ஆண்டு ்காலப் ேகுதியில் ்காவலூர் 
ராேதுமர வதாடரா்க எழுதிய விளம்ேரத்தின மகிமம 
ேற்றிய ்கடடுமர வாெ்கர்்களுக்கு புதிய அனுேவத்மத 
தநதது.

வதளிவத்மத போெப், ்காவலூர் ராேதுமர 
ஆகிபயார் எழுதிய வதாடர் ்கடடுமர்கள் பினபு 
நூலுருப்வேற்்றன. நூலுருப் வேறும் அளவுக்கு 
இக்்கடடுமர்கமள வழங்கிய ஆசிரியர்்கமளவிட 
அக்்கடடுமர்கள் வவளிவநத தின்கரன ேத்திரிம்க 
வேரும்ேணியாற்றி இருக்கி்றது எனப்ற கூ்ற 
பவண்டும்.

இலங்ம்கயில் வாழுகின்ற தமிழ் பேசும் மக்்களின 
பேச்சு வமாழி பிரபதெ உ்ணர்வு ்கருத்துருவம் 
வேறுவதற்கு தின்கரன அதி்கமா்கபவ உதவியது. 
அநதநத பிரபதெ எழுத்தாளர்்களின ேமடப்புக்்கமள 
வவளியிடடு இநதக் ்கருத்தாக்்கத்மத உருவாக்கியது. 
இவவா்றான ெநதர்ப்ேம் புது எழுத்தாளர்்கள் ேலர் 
உருவாகுவதற்கு ்கார்ணமாகியது.

வோழுதுபோக்கு அம்ெமா்க சினிமா ெம்ேநதமான 
வெய்தி்கமள வவளியிடடது. அச்வெய்தி்கமள 
உடனுக்குடன வாெ்கர்்களுக்கு வழங்கியது. ஈழத்துச் 
சினிமாவுக்கு ஆதரவு வழங்கியது. 'குத்துவிளக்கு', 
'வோனமணி' போன்ற ஈழத்துத் திமரப்ேடங்்களுக்கு 
பநர்மமயான விமர்ெனங்்கமள வவளியிடடது. 
்கமலத்தும்றயில் ஈடுேடடவர்்கமள இனங்்கண்டு 
வ்கௌரவித்து பேடடிக் ்கடடுமர்கமள வவளியிடடது.

நடி்கர் தில்கம் சிவாஜி ்கப்ணெனுக்கு 
'்கமலக்குரிசில்' என்ற ேடடத்மத வழங்கியது 
தின்கரபன.

ேத்திரிம்க்களுக்கு ஆசிரிய தமலயங்்கங்்கள் 
முக்கியமானமவ. பநர்மமயான ஆசிரிய 
தமலயங்்கங்்கமள ஆசிரியர் ஆர். சிவகுருநாதன 
எழுதி வநதார். அமவ பதசிய ரீதியான ஆசிரியத் 
தமலயங்்கங்்களா்க அமமநதன.

இனங்்கமள சிண்டுமுடியும் ஆசிரியத் 
தமலயங்்கங்்களா்க அமவ அமமயவில்மல. 
இனங்்களுக்கிமடயில் ெமாதானத்மத ஏற்ேடுத்தும் 
தமலயங்்கங்்களா்க அமவ அமமநதன. ஆர். 
சிவகுருநாதன 25 வருடங்்கள் தின்கரன ஆசிரியரா்க 
சி்றப்ோ்கப் ேணியாற்றினார். இலங்ம்கப் 
ேத்திரிம்க வரலாற்றில் தின்கரனில் ஆசிரியரா்க 
்கடமமயாற்றிய சிவகுருநாதனின ேணி பமலானது; 
ோராடடத்தக்்கது. இநத அனுேவங்்கமளக் வ்காண்டு 
ஆர். சிவகுருநாதன, இதழ் இயல் ெம்ேநதமான 
புத்த்கவமானம்ற எழுதினார். அது இதழியல் 
ேயிலும் மா்ணவர்்களுக்கு வேரும் ேயன அளிப்ேதா்க 
அமமநதது.

தின்கரன 'வாரமஞெரி' 36 ேக்்கங்்களுடன புது 
வமருகுடன வவளிவருகி்றது. 'வெநதூரம்' என்ற 
இலவெ இதழ் மி்க நீண்ட நாட்களா்கபவ வவளிவநது 
வ்காண்டிருக்கி்றது. வர்த்த்க மஞெரியில் ேயனமிகு 
ேல ்கடடுமர்கள் இடம்வேறுகின்றன. வாராவாரம் 
சி்றநத சிறு்கமத்கள் பிரசுரமாகின்றன. புதுப்புது 
எழுத்தாளர்்கள் அறிமு்கமாவதுடன அவர்்களின 
ேமடப்பு்களும் புதுமமயானமவயா்க இருக்கின்றன. 
'்கவிமத மஞெரி' மூலமும் ேல ்கவிஞர்்கள் 
உருவாகி்றார்்கள். மற்ம்றய ேத்திரிம்க்கமள 
விட 'தின்கரன' ேத்திரிம்கயிபலபய அரொங்்க 
விளம்ேரங்்கள் அதி்கமா்க வவளிவருகின்றன. 
வதாழில் ெம்ேநதமா்கவும் ்கல்வி ெம்ேநதமா்கவும் 
ேல விளம்ேரங்்கள் இடம்வேறுகின்றன. இப்ேகுதி 
இமளஞர்்களுக்கும் யுவதி்களுக்கும் வாய்ப்புமள 
உருவாக்கித் தருகின்றது.

'தின்கரன' வெய்தி்கமள ஒரு நிமலயான 
மும்றயில் வவளியிட முயல்கி்றது. தின்கரன 
சி்றநத இலக்கிய விடயங்்களுக்கும் 

்கடடுமர்களுக்கும் 
முக்கியத்துவம் 
வ்காடுக்கி்றது.இலங்ம்க 
ேத்திரிம்க வரலாற்றில் 
தின்கரனின ேங்்களிப்பு 
மி்க அதி்கம் எனப்ற 
வொல்லலாம்.

தம்பிஐயா ததவதாஸ்

ஆவது அகவவயில்

 உள்நாட்டு இலக்கியப் 
படைப்பநாளிகடை

உருவநாக்கிய 
முதனவமைப் பத்திரிவக

தமிழ் இதழியல் 
வளர்ச்சிக்கு தினகரன் 

வழங்கிய பங்களிப்பு 
அளப்பரியது

இலங்்கப் பத்திரி்க 
வரலாற்றில் தினகரனில் 

ஆசிரியராக கட்ையாற்றிய 
அைரர் சிவகுருநாதனின் பணி 
மைலானது; பாராடடத்தக்கது. 

இநத அனுபவங்க்ளக் 
ககாண்டு ஆர். சிவகுருநாதன் 

இதழியல் சமபநதைான 
புத்தககைான்்றை எழுதினார். 

அது இதழியல் பயிலும 
ைாணவர்களுக்கு கபரும பயன் 

அளிப்பதாக அ்ைநதது
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கலாநிதி 

ஆர். மககஸ்வரன்...   
பிரதம நூலகர்   
கேராதனை ேலகனலககழகம்    

ஆவது அகவவயில்

எழுத்துத்துறறயில் எனறனை ்ளர்த்து
உரு்வாக்கிய  பேரவாசவான தினைகரன 

நான் எழுதிய சர்வதேச மாநாட்டு ஆய்வுக் கட்டுரைகள் 
தினகைனிதேதய  பிைசுரிக்கப்பட்்டன. நான் ்பஙதகற்ற ஆய்வு 
மாநாடுகள் ்பறறி ்பயணக் கட்டுரைகள்  தினகைனிலும், தேக் 
ஹவுஸ் நிறு்வனம் வ்வளியிடுகின்்ற '்வணண ்வானவில்'  
சஞ்சிரகயிலும் வோ்டைாக ்பே ்வாைஙகள் பிைசுரிக்கப்பட்்டன. 
இர்வ பிறகாேத்தில்  நூோக்கம் வ்பறறு வ்வளியி்டப்பட்்டன. 
தினகைனில் பிைசுரித்ே ேமிழ் ஆய்வுக்  கட்டுரைகரை 
வோகுத்து நூோக்கி 'நதி க்டநே கைம்' என்று நான் 
வ்வளியிட்்ட நூல்  மத்திய மாகாண சாகித்திய ்பரிசு வ்பற்றது

எமது ோடசானலக காலத்தில கண்டி 
புனித சில்்வஸடர் கலலூரியில 
கனிஷட தமிழ்ச் சஙகம், சிகரஷட 

பிரிவில சிகரஷட தமிழ்ச் சஙகம் என்ேை 
இருநதை. சிறு்வயதில கனிஷட தமிழ்ச் சங -
கத்தில ்சயலாளராக இருநத காலத்திகலகய 
திைகரனின் சிறு்வர் ேகுதிககு எழுதும் ஆர்்வம் 
காரணமாக எழுதத் ்தாடஙகிகைன்.   

அதன் பின்ைர் சிகரஷட தமிழ்ச் சஙகத் -
தின் ்சயலாளராகக கடனமயாற்றும் கோது 
கனலப் பிரிவில கலவி கற்்றதால எழுதும் 
ஆர்்வம் கமலும் அதிகரித்தது. அதற்குக களம் 
அனமத்து ்காடுத்தது திைகரன்.   

 கேராதனை ேலகனலககழக ேடடதாரி 
மாண்வைாக அரசியல விமர்சைஙகள், மனல -
யகம் சம்ேநதமாை கடடுனரகள், மனலயக 
அரசியல சமகாலப் பிரச்சினைகள், மாண -
்வர்களின் கலவிசார் பிரச்சினைகள் கோன்்ற -
்வற்ன்ற திைகரன் ்வாரமஞசரியின் மனலயகப் 
ேகுதியில எழுதத் ்தாடஙகிகைன்.   

 கேராதனைப் ேலகனலககழக தமிழ்ச்சங -
கச் ்சயலாளராக இருநத அனுே்வத்துடன் 
இலககியக கடடுனரகள், நூலவிமர்சைஙகள் 
எழுதத் ்தாடஙகியனதயடுத்து திைகரன் இலக -
கியப் ேகுதி, மனலயகப் ேகுதி, நூல அறிமுக 
ேகுதி கோன்்ற்வற்றில எழுதத் ்தாடஙகி -
கைன். எைது கடடுனரகள் சி்றநத முன்றயில 
முககியத்து்வம் ்வழஙகப்ேடடு திைகரனில 
பிரசுரிககப்ேடடை. மிகவும் அனுே்வம் ்ேற்்ற 
ேத்திரினக ஆசிரியர்கள், பிரதம ஆசிரியர்கள் 

திைகரனில ேணியாற்றி ்வருகின்்றைர். இ்வர் -
கள் ஏனைய ேத்திரினககளின் குழானம விட 
ஆற்்றல, அனுே்வமிகக்வர்களாகக காணப்ேட -
டைர்.   

 சி்றநத முன்றயில எைது ஆககஙகள் பிர -
சுரிககப்ேடடதால நான் ஓர் எழுத்தாளைாக 
என்னை கமலும் புடம்கோடடுக ்காள்ள 
முடிநதது. நான் எழுத்துத்துன்றயில நினலத்தி -
ருகக திைகரன் ்வழி்வகுத்தது. இநத ்வாய்ப்பு 
என்னை கமலும் எழுதத் தூண்டியது. நான் ேல -

கனலககழகத்தில உதவி நூலகராக நியமிககப் -
ேடடதிலிருநது பிரதம நூலகராக ேதவியுயர்வு 
்ேற்று ்வரும் ்வனரயில எைது அனைத்து 
்வளர்ச்சியிலும் திைகரனுககு முககிய ேங -
குண்டு. நூலகத் துன்ற மற்றும் ்வாசிப் -
பின் அ்வசியம் ேற்றிய எைது ேல கட -
டுனரகனள திைகரன் முககியத்து்வம் 
அளித்துப் பிரசுரித்துள்ளது.   

 இ்வற்றில மனலயக ்வாசிப்பு, ்வாசிப் -
பினை எப்ேடி ஊககுவிப்ேது கோன்்ற 

கடடுனரகள் மூலம் மனலயக சமூகத்தில ேலர் 
ேயன் ்ேற்்றனத என்ைால அறிய முடிநதது. 
ேலகனலககழகத்தில 'ராகிங' ேகிடி்வனதக 
்காடுனமகள் ேற்றிய எைது ேல கடடுனரகள் 
ஞாயிறு திைகரனில பிரசுரிககப்ேடடுள்-
ளை. மனலயக பிரஜா உரினமப் 
பிரச்சினை, ்வாககுரினமப் பிரச்-
சினை, வீடிலலாப் பிரச்சினை, 
கதாடடத் ்தாழிலாளர் சம்-
ேளப் பிரச்சினை, காணிப் 
பிரச்சினை, சிறு்வர் துஷபிர-
கயாக சீரழிவுகள், ோடசானல 
கலவியில இனடவிலகல, 
ஆனட்தாழிலசானலகளில 
்ேண் பிள்னளகளின் பிரச் -
சினை, மலசலகூட பிரச்-
சினை, குடிநீர்ப் பிரச்சினை, 
யுத்தகாலத்தில மனலயக 
மககள் எதிர்்காண்ட கதசிய 
அனடயாள அடனடப் பிரச்-
சினை கோன்்றன்வ குறித்து நான் 

எழுதிய கடடுனரகள் திைகரனில அதிகளவில 
பிரசுரமாகியுள்ளை.   

 நான் எழுதிய சர்்வகதச மாநாடடு ஆய்வுக 
கடடுனரகள் திைகரனிகலகய பிரசுரிககப்ேட -
டை. நான் ்சன்்ற ஆய்வு மாநாடுகள் ேற்றி 
ேயணக கடடுனரகள் திைகரனிலும், கலக 
ஹவுஸ நிறு்வைம் ்்வளியிடுகின்்ற '்வண்ண 
்வாைவில' சஞசினகயிலும் ்தாடராக ேல 
்வாரஙகள் பிரசுரிககப்ேடடை. இன்வ பிற்கா -

லத்தில நூலாககம் ்ேற்று ்்வளியிடப்ேடடை. 
திைகரனில பிரசுரித்த தமிழ் ஆய்வுக கடடுனர -
கனள ்தாகுத்து நூலாககி 'நதி கடநத களம்' 
என்று நான் ்்வளியிடட நூல மத்திய மாகாண 
சாகித்திய ேரிசு ்ேற்்றது.   

 லண்டன் தமிழியல ஆய்வு மாநாடு முடிநத 
பின்ைர் திைகரனில ்தாடராக எழுதிய 
லண்டன் ேணயக கடடுனர 'ஆண்ட ேரம்ேனர' 
என்்ற நூலாக ்்வளி்வநதது. மகலசியா இஸ -
லாமிய தமிழ் இலககிய மாநாடு, காயலேட -
டிை இஸலாமிய தமிழ் இலககிய மாநாடு 
ஆகிய்வற்றின் ேயணக கடடுனரகனள திைக -
ரனில ்தாடராக ்்வளியிட முடிநதது. அன்வ 
'அனமதி ்வழியும் மதுர ்மாழியும்' என்்ற 
்ேயரில நூலாககம் ்ேற்்றை.   

 தீோ்வளி, ்ோஙகல, புது்வருடப் பி்றப்பு 
மற்றும் விகசட நாடகளில எைது கடடுனரகள் 
திைகரனில ஏராளமாக ்்வளி்வநதுள்ளை. 
அரசியலில முககிய திைஙகள், குடியரசு திைம், 
சுதநதிரதிைம் கோன்்ற்வற்றிற்கும் எைது கடடு -

னரனய ககடடு ்ேற்று பிரசுரித்து எைது எழுத் -
துத்துன்றககு ஒரு உநது சகதினய அளித்தது 
திைகரன் ஆகும். எைது எழுத்துககு ஆககத் -
னதயும் ஊககத்னதயும் திைகரன் ஆசிரிய 

பீ ட த் தி லு ள் ள ்வ ர் க ள் 
தநதைர். எைக்வதான் 
'திைகரன் எைது எழுத் -
துகனள திைகரன் புடம் 
கோடடது' எைக கூறுகி -
க்றன். கண்டி ்சய்திக -
ளுககாக என்னை ஊட -

கவியலாளராககி, ்சய்திகள் எழுதத் தூண்டி 
பிரசுரித்து, இத்துன்றயில என்னை திைகரன் 
ஊககுவித்தது. இதனூடாகக்வ ஊடகவியலாள -
ராக என்ைால உரு்வாக முடிநதது.   

 திைகரனின் கசன்வ அளப்ேரியது. 90 
்வருடஙகனள எடடியுள்ள திைகரன் இலஙனக 
தமிழ் கேசுக்வார் மத்தியிலும், உல்கஙகும் 
்வாழும் தமிழ் கேசும் மககள் மத்தியிலும் 
்மன்கமலும் பிரகாசிகக க்வண்டும் எை 
மைமார ்வாழ்த்திப் பிரார்த்திககின்க்றன்.   

தினகைனின் தசர்வ அைப்பரியது. 
90 ்வரு்டஙகரை எட்டியுள்ை தினகைன் 

இேஙரக ேமிழ்  த்பசுத்வார மத்தியிலும், 
உேவகஙகும் ்வாழும் ேமிழ் த்பசும் 
மக்கள் மத்தியிலும்  வமன்தமலும் 

பிைகாசிக்க த்வணடும் என மனமாை 
்வாழ்த்திப பிைாரத்திக்கின்த்றன்

மாற்றமுறும் உலகுக்கு ஏற்ப
மாசற்ற ஊடக கலாசாரம்
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சூரிய உதயத்திற்கு முன்பே மக்களுக்ககா்க 
உலகின செய்தி்கள் அனைத்னதயும் 

தகாங்கிக ச்ககாண்டு ஓடிவரும் பேத்திரின்க்ய 
திை்கரன.

தமிழின் கமைகைாசார பணபாட்டு விழுமியஙகமை 
முன்னிறுத்தி, தமிழ் மக்களுக்குத் தகவமைக் ககாணடு 
சசர்க்கும் பணியில் 1932 ஆம் ஆணடு முதல் இன்று 
வமர பத்திரிமகத்துமையில் 90 ஆணடு காைமாக 
கவற்றியுடன் பயணிக்கின்ைது தினகரன்.

அரசியல், ஆன்மீகம், பணபாடு, பாரம்பரியம், 
சமூகம், கமைகள் என சமுதாயத்தின் பல்சவறு 
துமைகளுக்குமான காத்திரமான கசய்திகமைத் 
தாஙகிக் ககாணடு ஓசடாடி வந்து மக்களின் மனதில் 
தன்மனப் பதித்துள்ைது தினகரன்.

பத்திரிமகக்கு வாசகர்கள் முக்கியம். வாசகர்கமை 
மமயமாகக் ககாணடுதான் பத்திரிமகத்துமை 
இயஙகுகின்ைது. தினகரன் பத்திரிமகக்ககன்று 
தனிப்பட்ட வாசகர்கள் அன்று கதாடக்கம் இன்று 
வமர உள்ைனர். அதற்குக் காரணம் தமிழ் இைக்கிய 
வைர்ச்சியில் பாரிய தாக்கத்மத தினகரன் ஏற்படுத்தி 
உள்ைது. வாசகமர மமயமாகக் ககாணடு தமிழ் 
எழுத்தாைர்கமை வைர்த்து வந்துள்ைது தினகரன்.

சபராசிரியர் மகைாசபதி தினகரனில் பணியாற்றிய 
காைத்திற்கு முன்பிருந்சத தமிழ் இைக்கியம் சார்ந்த 

விடயஙகளுக்கு இப்பத்திரிமக முன்னுரிமம 
ககாடுத்து வந்துள்ைமம குறிப்பிடத்தக்கது. 1959 ஆம் 
ஆணடு ககாழும்பில் மா கபரும் முத்தமிழ் விழா 
நமடகபற்ைது. இவ்விழாவில் சதா.கபா.மீனாட்சி 
சுந்தரம்பிள்மை, நடிகர் திைகம் சிவாஜி கசணசன் 
சபான்ைவர்கள் கைந்து ககாணடவர்கள் என்ைால், 
இப்பத்திரிமகயின் வாசகர் வீச்கசல்மைமய உணர 
முடிகின்ைது.

வாசிப்பு மனிதமன பூரணப்படுத்தும். இந்த 
வாசிப்மப ஊக்குவித்த ஊடகமாக தினகரன் 
வைர்ந்து வந்துள்ைது. அந்தப் சபாக்கு இன்ைைவும் 
சபணப்பட்டு வருகின்ைது. அன்று மட்டுமல்ை 
இன்மைய பன்முகப்பட்ட ஊடக வைர்ச்சிமய 
தன்னகத்சத ஈர்த்து இயல், இமச, நாடகம் என்று 
முத்தமிழுக்கும் இடம் ககாடுத்தது மாத்திரம் 
அல்ைாமல் உணமமச் கசய்திகமை பக்கச் சார்பின்றி 
மக்களுக்கு கதளிவுபடுத்தும் பத்திரிமகயாக தமிழ் 
சபசும் மக்கள் மத்தியில் வைம் வந்து ககாணடு 
வருகின்ைது தினகரன்.

பத்திரிமககளினூடாக சமூகம் எதமன 
எதிர்பார்க்கின்ைது என்பமத அவதானித்து அதற்சகற்ப 
கசய்திகளின் முக்கியத்துவத்மத அறிந்து அவற்மை 
வரிமசப்படுத்தி பதிவு கசய்வதில் தினகரன் பத்திரிமக 
ஆசிரியர்கள் மிகவும் தகுதிபமடத்தவர்கைாக 
இருக்கின்ைார்கள்.

எனசவ எமது தமிழ் சபசும் சமுதாயத்தின் 
சதமவகளுக்கு ஏற்ப கசய்திகமை 
இனங கணடு பதிவு கசய்து 
மக்களின் மனதிற்குள் புகுந்து 
நிமைகபற்ை அச்சு ஊடகமான 
தினகரன் சமலும் பன்முக 
ஆளுமம ககாணட கசய்திகளுடன் 
கதாடர்ந்து தனது சசமவமய 
முன்கனடுக்க சவணடும் என்று 
வாழ்த்துகின்சைன்.

திை்கரனை இலங்ன்கயின தமிழ்த் ்தசியப் 
பேத்திரின்கயகாககிய சபேருனம ்பேரகாசிரியர்                                                

்க. ன்கலகாெபேதினய்ய ெகாரும். பேல்கனலக்கழ்கத்திலிருந்து 
தமிழ்ச் சிறப்பு பேட்டதகாரியகா்க அவர் முதல வகுப்பில 
சித்திசயய்திய பினைர், அனறு உயர்வகா்க மதிக்கப்பேட்ட 
அரெ நிர்வகா்கப் பேதவிசயகானறினைத் ்தடியிருக்க்வகா 
அலலது உயர்்கலவி ஆரகாய்ச்சித்துனறயில இந்்காடடி்லகா 
சவளி்காடு சென்றகா, உயர்நினலககு வந்திருக்க்வகா 
கூடும். ஆைகால, ன்கலகாஸ் அவவகாறு செய்யகாது 
பேத்திரின்கயுட புகுந்தகார். அதனை வருவகாய்ககு வழியகா்க 
அனறி, அதன வகாய்ப்பு்கனை உ்கந்தவகாறு பேயனபேடுத்துவதில 
ன்கலகாஸ் குறியகாயிருந்தனம சதளிவகாகும்.

மகைாஸ் பத்திரிமகத்துமையுட் புகுந்த காைம் சமமைத்சதய 
நாகரிகமும் ஆஙகிை கமாழியும் தம் ஆதிக்கத்மத இழக்கத் 
கதாடஙகிய காைம். கபாருைாதார அரசியல் துமைகளில் மட்டுமின்றிப் 
பணபாட்டுத் துமையிலும் அந்நிய ஆதிக்கம் தைரத் கதாடஙகிய காைம். 
சிஙகைம் மட்டும் அரசகரும கமாழியாக்கப்பட்டதன் விமைவாகத் 
தமிழ் சபசும் மக்கள் இந்நாட்டில் தஙகள் இருப்பு, வரைாறு, 
வருஙகாைம், தனித்துவம் முதைானமவ குறித்து உத்சவகத்துடன் 
உணர சிந்திக்கத் தமைப்பட்ட காைம்.

தமிழ்கமாழி உபசயாகச் சட்டம் நிமைசவற்ைப்பட்டமம, சுசதச 
கமாழி முக்கியத்துவம் கபைத் கதாடஙகியமம, புதிதாக உருவான 
கைாசார அமமச்சு தமிழ்க்கமை வைர்ச்சிக்கு ஊக்கமளித்தமம, 
அதுவமர ஆஙகிைப் பத்திரிமககசை கபற்றிருந்த அரசியல் 
கசல்வாக்மகயும் முக்கியத்துவத்மதயும் கபாதுமக்கமைப் பரவைாகச் 
கசன்ைமடந்த சிஙகை, தமிழ்ப் பத்திரிமககளும் கபைத்தக்க 
வாய்ப்புத் சதான்றியமம, கவளிநாட்டுச் கசைாவணிக் கட்டுப்பாடு 
காரணமாக இந்திய எழுத்தாைர்களுக்குப் பணம் அனுப்பும் வசதி 
கட்டுப்படுத்தப்பட்டமம — இமவ யாவும் கவனத்திற் ககாள்ைப்பட 
சவணடியமவ” என்று விரிவாக மகைாசபதியின் தினகரன் பிரசவசம் 
பற்றி சபராசிரியர் சி. தில்மைநாதன் பதிவுகசய்துள்ைார்.

இந்திய எழுத்தாைர்களுக்கு பிரசுரம் கைமும் ககாடுத்து அதற்காக 
பணமும் தினகரன் வழஙகியது தவைல்ை. எழுத்தாைர்களுக்கு 
சன்மானம் வழஙகத்தக்க மூைதனமும் வருவாயும் நிரம்பப் 

கபற்ைதுதான் சைக்்ஹ            
வுஸ் நிறுவனம்.

ப ா ர தி ய ா ம ர ச் 
சுற்றியும் எப்கபாழுதும் 
நணபர்கள் இருப்பா 
ர்கள். அவர்கள் இருக்கு 
மிடத்தில் வாதஙகளும் 
இடம்கபறும். யார் 
யார் என்ன எழுதியி 
ரு க் கி ை ா ர் க ள் 
என்பது பற்றிய 

கைந்துமரயாடல்கள் நிகழும். கமாழிகபயர்ப்புகள் கதாடர்பாக 
சபசப்படும். மகைாசபதியும் பாரதிமயப் சபான்சை தமக்கு 
கநருக்கமான இைக்கிய நணபர்களிடம் கருத்துப் பரிமாறி 
பணிகமையும் ஒப்பமடப்பார். யார் யார் தினகரனில் என்ன என்ன எழுத 
சவணடும் எத்தமன நாளில் அவற்மை ஆசிரிய பீடத்தில் ககாடுக்க 
சவணடும் என்று அந்த மின்னஞசல் யுகமில்ைாத காைத்திசைசய 
பத்திரிமக ஆசிரியர் பாரதிமயப்சபான்சை இயஙகியவர் அவர்.

மகைாசுக்குப் பின்னர், தினகரன் ஆசிரியப்கபாறுப்மப ஏற்ை 
இ.சிவகுருநாதன் மாத்திரசம இஙகு நீணட காைம் பணியாற்றிய 
மூத்த பத்திரிமகயாைராவார். இைஙமக உமழக்கும் பத்திரிமகயாைர் 
சஙகத்தின் தமைவராக 1981 இல் கதரிவான சிவகுருநாதன், 
அதன் பின்னர் 1983 – 84 காைப் பகுதியிலும் அந்தப் பதவிமய 
வகித்தவர். ஊடகத்துமையிலிருந்தவாசை சட்டமும் பயின்று, 
ககாழும்பு சட்டக்கல்லூரியில் பகுதிசநர விரிவுமரயாைராகவுமிருந்த 
சிவகுருநாதன், மற்றும் ஒரு பத்திரிமகயாைர் எஸ்.திருச்கசல்வம் 
கதாடஙகிய ககாழும்பு கமை இைக்கிய நணபர்கள் என்ை 
அமமப்பிலும் காைப்சபாக்கில் ககாழும்பு தமிழ்  சஙகத்திலும் 
தமைவராக இருந்தவர். சபராதமனப் பல்கமைக்கழகத்தில் பயின்ை 
காைத்தில் அஙகு கவளியான 'இைஙகதிர்' என்னும் இதழின் 

ஆசிரியராகவும் இயஙகியிருக்கும் இவர், அஙகு 'இந்து தர்மம்' என்னும் 
மற்றும் ஒரு இதழ் கவளிவருவதற்கும் முக்கிய பஙகாற்றியவர். ஈழத்து 
இைக்கிய உைமகயும் இஙகுள்ை பமடப்பாளிகமையும் நன்கு கதரிந்து 
மவத்திருந்த சிவகுருநாதன், தினகரனில் பை சந்தர்ப்பஙகளில் பாரதி 
கதாடர்பான ஆசிரியத் தமையஙகஙகளும் எழுதியுள்ைார்.

தினகரன் வாரமஞசரியும் காைத்துக்குக்காைம் பாரதி ஆய்வுகமை 
கவளியிட்டும் மறுபிரசுரம் கசய்தும் வந்திருக்கிைது. ருஷய எழுத்தாைர் 
ஏ. கெலிசெவ், மகைாசபதி, கச. கசணசலிஙகன், இைஙகீரன்,                                                      
சி. கமௌனகுரு, கசாக்கன், க. நவசசாதி, மு. கனகராசன்,                                                                                                                               
மு. சடாட்சரன், சவல் அமுதன், அராலி கவ.சு. நடராசா, அன்புமணி, 
க. கந்தசாமி, அந்தனிஜீவா, கபான்னி ஆனந்தன், சகுந்தைா நல்மையா, 
ஏ. இக்பால், தமிழக எழுத்தாைர் ராஜம் கிருஷணன் ஆகிசயாரின் 
பாரதி பற்றிய ஆக்கஙகளும் ஸ்ரீசதவகாந்தன், கெய்கு இஸ்்ஸதீன், மு. 
துமரசாமி, பாணடியூரான், வைமவ வைவன், சி. ஆறுமுகம் முதைான 
பைரின் கவிமதகளும் பாரதி நூற்ைாணடு காைத்தில் தினகரன் 
வாரமஞசரிமய அைஙகரித்திருக்கின்ைன.

தினகரன் ஆசிரியர் சிவகுருநாதன் காைம் அறிந்து அதற்குப் 
கபாருத்தமாகவும் பை விடயஙகமைச் கசய்திருப்பவர். 
பாரதி நூற்ைாணடு காைத்தில்தான் சபராசிரியர் மகைாசபதி 
ககாழும்பு அரசினர் மருத்துவமமனயில் 1982 டிசம்பர் மாதம் 
6 ஆம் திகதி காைமானார். அவர் அதற்கு சிை தினஙகளுக்கு 
முன்னர் மருத்துவமமனயில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார். அவர் 
மமைவதற்கு முதல்நாள் டிசம்பர் 5 ஆம் திகதி ஞாயிற்றுக்கிழமம 
தினகரன் வாரமஞசரியில் மகைாசபதி எழுதியிருந்த ‘பாரதியின் 
புரட்சி’ என்ை கட்டுமரமய சிவகுருநாதன் கவளிவரச் 
கசய்திருந்தார். மகைாசபதி மருத்துவமமனக்கட்டிலிலிருந்து 
அதமனயும் பார்த்துவிட்டுத்தான் நிரந்தரமாக கணகமை மூடிக் 
ககாணடார் என்பது துயரமான கசய்தி.

(முருகபூபதியின் பதிவுகள்...)

 கலாநிதி சண்முக சர்ா ஜெயப்பிரகாஷ்
பிரதிப் பணிப்பாளர
(தமிழ் நாடக அபிவிருத்திப் பிரிவு)
டவர ்ண்டப அரஙக ்ன்றம்
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ஆவது அகவவயில்

 காலத்தை வென்று 
என்றும் புது்ையுடன்

ொழும் ைனஙகெர் 
பததிரி்க - தினகரன்

திை்கரனின பேயணத்துக்ககாை உரிய பேகானதனய
வகுத்தவர்்களில பிரதகாைமகாைவர்்கள் இருவர்

  இவ்வா ர   சிறப்பிதழ்
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இலங்கையின் நீண்ட கைாலப் 
பெரு்ை வாய்ந்த ்தமிழ் 

த்தசியப் ெத்திரி்கையான தினகைரன் 
15.03.2022 அன்று ்தனது 90 
ஆவது வரு்ட பிற்ந்த தினத்்்தக் 
பகைாண்டாடுகின்றது. அைரர் டி.ஆர். 
விதேவர்்தன 1914 இல் 'தினமின' 
ெத்திரி்கை்ய பவளியி்டத் 
ப்தா்டஙகியத்தாடு சு்த்நதிரத்திற்கு 
ெத்திரி்கை்யப் ெயன்ெடுத்தும் 
ஒழுஙகை்ைக்கைப்ெட்ட நி்ல்ை 
இ்ந்ாடடில் உருவானது. சிஙகைள 
பைாழியிலான இப்ெத்திரி்கைக்கு 
கி்்டக்கைப் பெற்ற ஆ்தரவும் 
வரதவற்பும் ப�ாற்ெ கைாலத்தில் 
ஆஙகில பைாழிப் ெத்திரி்கை்ய 
ஆரம்பிக்கைவும் அவ்ர இடடுச் 
ப�ன்றது.

இவ்ாறான நிமையில், இந்ாட்டின் 
சுதநதிரத்தின் ததம்மையும், 
அதற்்ா் முன்்னடுக்்ப்படுகின்ற 
்ட்டிக்ம்்மையும் இந்ாட்டில் ்ாழும் 
தமிழ் த்பசும் மக்்ள் மத்தியிலும் ்்ாண்டு 
்ெல்ைவும், அதனூடா் சுதநதிரத்தின் 
முக்கிைத்து்த்மத முழு்ாட்டிலும் 
ஏற்்படுத்து்மதயும் ஒதர த்ாக்்ா்க் 

்்ாண்டு 1932.03.15 அன்று தின்ரன் 
தினெரிமை டி.ஆர். விதே்ர்தன 
ஆரம்பித்தார்.

தமிழ் த்பசும் மக்்ளின் ெமை, ்ைாொர 
்மாழிப ்பாரம்்பரிைங்ளின் ஊடா் 
இந்ாட்டின் சுதநதிரப த்பாராட்ட 
்ட்டிக்ம்்மைத் தமிழ் த்பசும் மக்்ளுக்கு 
்்ாண்டு ்ெல்்தத இப்பத்திரிம்யின் 
பிரதான த்ாக்்மா் இருநதது. 1932. 03. 15 
அன்று ்்ளிைான தின்ரனின் முதைா்து 
இதழில் ்பத்திரிம்யின் த்ாக்்த்மத டி.ஆர். 
விதே்ர்தன மி்த் ்தளி்ா்க் குறிபபிட 
ஏற்்பாடு ்ெயதார்.

ஆரம்்ப ்ாைப ்பகுதியில் ்ெயதி்ளுக்கு 
தமைதி்மா் ்ட்டுமர இைக்கிைத்திற்கு 
தின்ரன் அதி் முக்கிைத்து்ம் அளித்தது. 
சுதநதிரப த்பாராட்டச் ்ெயதி்ள், 
்ட்டுமர்ள் உட்்பட இைக்கிை 

்பமடபபுக்்மையும் தின்ரனில் 
்்ளியிட டி.ஆர். விதே்ர்தன அடிக்்டி 
ஊக்்மளித்து ்நதார்.

்விமத இைக்கிைத்திற்கும் தின்ரன் 
ஆரம்்பம் முததை இடமளிக்்த் 
த்றவில்மை. அதா்து 1932 இல் 
ம்ாத்மா ்ாநதி உண்்ாவிரதம் 
இருநதார். அது இநதிைாவில் 
மாத்திரமல்ைாமல் இைஙம்யிலும் 
தாக்்த்மத ஏற்்படுத்திைது. அதன் 
தாக்்த்தினால் மு. ்ல்ைதம்பி 
புை்ர் ்பத்துப ்பாடல்்மை எழுதினார். 
அப்பாடல்்மை ்்ளியிட்டு தின்ரன் 
அதமா் ்ரத்ற்ம்பப ்்பற்றது.

அத்ததாடு ்தாடர்்மத, சிறு்மத, 
உமர்மட இைக்கிைங்ளுக்கும் தின்ரன் 
இடமளித்தது. ்ாட்த்துமற ்ைர்ச்சிக்கும், 

ெமை இைக்கிை தமம்்பாட்டுக்கும் 
கூட தின்ரன் ஆரம்்ப ்ாைம் முதல் 
்பங்ளிபபு ்ல்கி ்நதுள்ைது. அதன் 
்பைனா் 1940 ்ாைப்பகுதியில் தமிழ்ப 
்பத்திரிம்த் துமறயில் முன்தனற்றக் 
்்ாள்ம்மையும், ததசிைத் தன்மமமையும் 

முன்்னடுத்துச் ்ெல்்தில் தின்ரனால் 
பிரதான ்பாத்திரம் ்கிக்் முடிநதது. 
இக்்ாைப்பகுதியில் இந்ாட்டு தமிழ் ்மாழி 
அறிஞர்்ளின் ்பமடபபு்ளுக்கும் தின்ரன் 
இடம்்்ாடுத்தது.

தமலும் சு. வித்திைானநதன் ைண்டன் 
்ென்று ்ைாநிதிப ்பட்டத்மதப ்்பற்றார். 
அ்ர் தம் ைண்டன் ்பை்ம் ்தாடர்்பா் 
எழுதிை ்பை்க் ்ட்டுமரமைத் தின்ரன் 
்்ளியிட்டது. அதுத் ்பை்க் ்ட்டுமர 
இைக்கிைத்திற்கு முன்தனாடிைா் 
விைஙகிைது.

ததசிை இைக்கிைமா் உரு்்டுத்த ஈழத்து 
இைக்கிைம், உை் இைக்கிைங்தைாடு 
தன்மனப ்பரிச்ெைம் ்ெயது ்்ாள்ை 
த்ண்டும்' என்ற சிநதமன ததாற்றம் ்்பற 
தின்ரன் ்ழி்குத்தது. அநத ்ம்யில் 
உைகின் சிறநத ்ா்ைாசிரிைர்்ளின் 
்பமடபபிைக்கிைங்ள் குறித்து இைஙம் 
எழுத்தாைர்்ள் தின்ரனில் ஆயவு்மை 
எழுதினர்.

மார்க்சிம் த்ார்க்கி, தேம்ஸ் ்ரயைர், 
்ெமிஙத், ஏ்னஸ்ட், எமிலி தோைா, 
்்ர்ஜினிைா வுல்ப, த்ழி ெங்ரபபிள்மை 
த்பான்ற பிற்மாழி எழுத்தாைர்்ள் 
குறித்தும், அ்ர்்ைது ்பமடபபு்ள் குறித்தும் 
1960 ்ாைப்பகுதியிதைதை ஆயவு ்ெயத 
ஒதர தினெரி தின்ரன்தான்.

இவ்ாறு இந்ாட்டின் தமிழ் த்பசும் 
மக்்ளின் ்மை இைக்கிை ்ைர்ச்சிக்கு 
்ான்கு தொபதங்ளுக்கும் தமைா்ப 
்பங்ளித்து ்நத தின்ரன் ்பத்திரிம்யும் 
அதன் ்்ளியீட்டு நிறு்னமா் விைஙகும் 
தைக் ெவுஸ் நிறு்னமும் 1973.06.23 
அன்று அரசுமடமமைாக்்ப்பட்டன.

ஆனாலும் எத்தமனதைா 
தமட்மை்ைல்ைாம் தாண்டி தின்ரன் 
இந்ாட்டின் ்மை இைக்கிை ்ைர்ச்சிக்கு 
்தாடர்நதும் தனது ்பங்ளிபம்ப ்ல்கி 
்ருகின்றது. இதன் ்பாெமறயில் ஆரம்்பம் 
முதல் இற்மற்மர நூற்றுக்்்க்்ான 
்மை, இைக்கிை ்பமடப்பாைர்்ளும் 
ஊட்விைைாைர்்ளும் உரு்ாகியுள்ைனர். 
அ்ர்்ள் ்தாடர்நதும் உரு்ாக்்ப்பட்டு 
்ருகின்றனர்.

ஆ்த் இந்ாட்டில் தமிழ் த்பசும் 
மக்்ளின் ்மை, இைக்கிை, ்ைாொர, 
அறிவிைல் தமம்்பாட்டுக்்ா் தின்ரன் 
அளித்துள்ை ்பங்ளிபபு்ள் இைஙம்யின் 
்மை, இைக்கிை, ஊட்த்துமற ்ரைாற்றில் 
அழிைாத் தடம் ்பதித்துள்ைன. அதனால் 
அம் என்றும் பிர்ாெமா் ஒளிர்்பம்தை.

_எம். எம்

ஆவது அகவவயில்

ததசிய இலக்கியமவாக 
உருவ்டுதத ஈழதது 
இலக்கியம், உலக 
இலக்கியஙகத�வாடு 
தன்னைப் பரிச்சயம் வ்சய்து 
வகவாள� த்ண்டும்' எனற 
சிநத்னை ததவாறறம் வபற 
தினைகரன ்ழி்குததது. 
அநத ்்கயில் உலகின 
சிறநத நவா்லவாசிரியரகளின 
ப்ைப்பிலக்கியஙகள 
குறிதது இலங்க 
எழுததவா�ரகள தினைகரனில் 
ஆய்வுக்� எழுதினைர

பிறம�ொழி எழுத்ொளர்களின் 
படைப்பு்கடள

60 வரு்டஙகைளுக்கு முன்னர் 
ஆயவு ப�ய்த தினகைரன்
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அறுபதைத் ைாண்டிய வடபகுதி மக்கள் 
உள்்ளத்தில் தின்கரனுக்்கன்று பசுதமயான 

இடமுண்டு. அவர்கள் ைமது இ்ளதமக்கால தின்கரன் 
அனுபவங்களில் அடிக்கடி மூழ்கிப் பபாவார்கள்.

“அனமறைய காலத்தில் விடியலில் யாழ். ரயில் 
நிமலயத்துக்கு தினகரன பார்்சல் வந்து விடும். ஆறு 
மணிக்்கல்லாம் யாழ். நகரத்தில் தினகரன விற்பமனக்குக் 
கிமைக்கும். அறுபதுகளின ஆரம்பத்தில் இலஙமகயில் 
பரபரபபாக விளஙகிய பத்திரிமக இது.

தினகரன நாளிதழ் 1932 மார்ச் 15 ஆம் திகதி 
ஆரம்பிக்கபபடை பபாது முதலாம் உலகப பபார் 
முடிவுற்றிருந்த காலம். 17 வருைஙகளுக்கு முனனபர 
பபார் முடிவுற்று உலக நாடுகள் தம்மமத்தாபன 
சீரமமத்துக் ்காண்டிருந்த காலம். அக்காலத்தில் 
சில பபரரசுகபள இவ்வுலமக ஆண்டு வந்தன. 
ஓடபைாமமான பபரரசு, பிரிடடிஷ் பபரரசு, ரஷ்ய 
பபரரசு, ஒஸைபரா – ஹஙபகரி பபரரசு ஆகிய பபரரசுகள் 
ஐபராபபிய நிலபபரபபில் ்்சல்வாக்கு ்்சலுத்தி வந்தன. 
பபாருக்குப பின இபபபரரசுகள் ஆடைக் காணத் 
்தாைஙகின. முதலாம் உலகப பபாரின பின விமளவுகள் 
உலமக இரண்ைாம் உலகப பபாமர பநாக்கி நகர்த்திக் 
்காண்டிருந்தன. 1933 இல் ்ெர்மனிய அதிபராக ஹிடலர் 
பதர்ந்்தடுக்கபபடுகிறைார். 1933 ெனவரி இதழில் தினகரன 
இச்்்சய்திமய ்வளியிடடிருந்தது.

எனபவ, ஒரு முக்கியமான காலக்கடைத்தில்தான 
தினகரன தமிழ் மக்களின ்்சய்தித் தூதுவனாக வருகிறைான. 
அடுத்துவரும் 15 ஆண்டுகள் முக்கியமான காலப பகுதி. 
இரண்ைாம் உலகப பபார் மூள்கிறைது. முதலாம் உலகப 
பபாரின பினனர் உலக்குக் அறிமுகமாகும் ்பாதுவுைமம 
அல்லது கம்யூனி்சம் ரஷ்யாவில் காலூனறுகிறைது. 
அ்மரிக்கா ஒரு புது உலக வல்லர்சாக உரு்வடுக்க 
உலக ்சக்கராதிபத்தியமாக விளஙகிய பிரிடடிஷ் பபரரசு 
படிபபடியாக வலுவிழக்க ஆரம்பிபபதும் இந்த 
17 வருை முடிவில்தான. அனமறைய நாளிதழ்களில் 
்சக்கரவர்த்தி, ்சக்கராதிபத்தியம் எனபறை பபரர்சர்கமளயும் 
பபரரசுகமளயும் குறிபபிடடு வந்தார்கள். இனமறைக்கு 
்சக்கரதிபத்தியம் எனறைால் எனன்வனறு மாணவர்களிைம் 
பகடைால் அவர்களுக்கு அதன ்பாருள் ்தரிந்திருக்க 
வாய்பபிருக்காது.

பத்திரிமக எனபது வரலாற்றின தைஙகள். வரலாற்று 
நிகழ்வுகமள ஆதாரஙகளுைன ்தரிந்து ்காள்வதற்கான 
ஒபர மார்க்கம் பமழய பத்திரிமககளாகபவ இருக்கினறைன. 
இதனால்தான ்்சய்திகள் நைந்தவற்மறை மடடும் எந்த 
வர்ணமனயும் யூகமும் அற்றைதாக எழுதபபை பவண்டும் 
எனபது மாறைாத இதழியல் பகாடபாைாக விளஙகி வருகிறைது. 
1933 ஆம் ஆண்டு தினகரமன புரடடிப பார்க்கும் பபாது 
இரண்ைாம் உலகப பபாருக்குத் தயாராகிக் ்காண்டிருக்கும் 
உலமகயும் மறுபுறைத்தில் விடுதமலக்காக பபாராடி வரும் 
இந்தியாமவயும் ்்சய்திகளினூபை தரிசிக்க முடிகிறைது.

பத்திரிமகமய நதியுைன ஒபபிைலாம். நதி 
நூற்றைாண்டுகளாக ஓடிக் ்காண்டிருக்கும். தனனில் 
விழுபவற்மறை அடித்துச் ்்சனறுவிடும். ஆனால் நதிமயச் 
சூழவுள்ள மண்ணில் ்தாைர்ந்து மாற்றைஙகள் நிகழ்ந்து 
்காண்பை இருக்கும். நதி அபபடிபய இருக்க அதமனச் 
சூழவுள்ளமவ மாறிக் ்காண்டிருபபதற்கு அந்த நதிபய 
்சாடசி. 90 ஆம் ஆண்டில் காலடி மவத்திருக்கும் தினகரன 
நாளிதமழயும் நதிபயாடைத்துைன ஒபபிைலாம். மநல் நதி 

இனமறைக்கும் ஓடிக்்காண்டிருக்க அது ஓடும் பகுதிகள் 
எத்தமனபயா மாற்றைஙகமளச் ்சந்தித்து விடைன. தினகரன 
பமழய ஏடுகமளப புரடடிப பார்க்கும் பபாது இந்தப 
்பருநதி எத்தமன மாற்றைஙகமளக் கண்டு வந்திருக்கிறைது 
எனபது புரிகிறைது.

தமிழ் பபசும் மக்களுைன அபத 
பமழய பா்சத்துைனும் பந்சத்துைன 
மகபகார்த்துச் ்்சல்கினறைது 
தினகரன. ஒரு பதசிய பத்திரிமகயாக 
ப்சமவயாற்றுகினறைது.

தினகரன பற்றி பூபாலசிஙகம் 
ஸ்ரீதர்சிஙகிைம் பபசிக் 
்காண்டிருந்த பபாது அவர் 
அறுபதுகளின நிமனவுகளில் 
மூழ்குகிறைார்.

“ஐயா, தினகரன அந்த காலத்தில் 
எஙகளுக்கு வாழ்வு அளித்தது 
எனறைால் அது மிமகயாகாது. 
யாழ்பபாணம் பூபாலசிஙகம் 
புத்தக ்சாமலதான பலக்ஹவுஸ 
நியுஸ ஏெண்ட, ்ைய்லி நியூஸ, 
ஒபப்சர்வர் மற்றும் தினகரன 
பபபபர்களுக்கு இஙகு நல்ல 
டிமாண்ட இருந்த காலம் அது. 
அதிகாமலயில் யாழ்பதவி 

வந்ததும் பத்திரிமககமள ்காண்டு வந்து விடுபவாம். 
தினகரன சுைச்சுை விற்றுத் தீர்ந்து விடும். இமவ தவிர 
வாரத்துக்கு ஐயாயிரம் ஆனந்த விகைனும் ஐயாயிரம் 
குமுதமும் எஙகளுக்கு ்காழும்பில் இருந்து வரும். 
ஆனந்த விகைன. குமுதம் மற்றும் பலக்ஹவுஸ புதினப 
பத்திரிமககள் விற்பமன மூலம் கிமைக்கும் வருவாய் 
அதிகம்" எனறு கூறுகிறைார் ஸ்ரீதர்சிங.

தின்சரிகமள ஆஙகிலத்தில் Heart beat of the Nation 
எனறு அமழபபார்கள். மக்களின நாடித்துடிபபாக 
்்சால்லபபடுவபத பத்திரிமககளின பணி. தினகரன 
அமத நீண்ை காலமாக ்்சய்து வந்திருக்கிறைது 
எனபதற்கு அது ஆற்றி வந்திருக்கும் கமல கலா்சார 
மற்றும் இலக்கியப பணிகபள ்சானறுகளாகும்.

அறுபதுகளில் ஒவ்்வாரு ெனவரி அல்லது சித்திமர 
மாதஙகளில் யாழ். முற்றை்வளியில் தினகரன விழா 
வருைா வருைம் நைந்து வந்திருக்கிறைது. இந்த 
தினகரன விழாக்களில் மாடடு வண்டி பபாடடி 
பிரசித்தம். யாழ்பபாணத்தின பல பகுதிகளில் இருந்து 
வண்டில்கள் வந்து பபாடடியில் கலந்து ்காள்ளும். 
மாறுபவைப பபாடடி, ஓடைப பபாடடிகள், கலா்சாரம் 
்சார்ந்த பபாடடிகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் வருைா வருைம் 
தினகரன விழாவில் நைத்தபபடடு வந்திருக்கினறைன.

தினகரன ்பாஙகல் மலர், நாைக விழா மலர் என 
அவ்வபபபாது ஏரிக்கமர நிறுவனம் புத்தக வடிவில் 
இம்மலர்கமள ்வளியிடடு வந்திருக்கிறைது. 1969 
இல் ்காழும்பில் தினகரன ஒரு நாைகப பபாடடிமய 
நைத்தி ்வற்றி ்பற்றைவர்களுக்கு ஆயிரம் ரூபா, 500 
ரூபா என பணப பரிசுகமளயும் வழஙகி இருக்கிறைது. 
அக்காலத்தில் ஆயிரம் ரூபா எனபது மிக உயர்ந்த 
்தாமக, ஒரு ஏக்கர் காணி வாஙகிப பபாைலாம்.

இவற்மறை எல்லாம் சீர்தூக்கிப பார்க்கும் பபாது ஒரு 
பத்திரிமகமய எபபடி வழிநைத்த பவண்டும், அதன 
்சமூக பஙகளிபபு எத்தமகயதாக இருக்க பவண்டும் 
எனபமத அனமறைய பலகஹவுஸ நிர்வாகமும் தினகரன 
ஆசிரியர்களும் மிகச் ்சரியாகப புரிந்து ்்சயலாற்றி 
வந்திருக்கிறைார்கள் எனபமத அறிந்து்காள்ள 
முடிகிறைது.

ஒரு நதியானது தான ்்சல்லுமிை்மல்லாம் 
வளமாக்கிப பயணிக்கும். இது நதியின இயல்பு, 
தினகரனின வரலாற்றுத் தைஙகமளப பார்க்கும் பபாது 
இப்பருநதியும் தான ்்சனறை இைஙகளில் எல்லாம் 
கமல கலா்சாரம் மற்றும் இலக்கிய எழுச்சிமயயும் 
மறுமலர்ச்சிமயயும் ஏற்படுத்தி இருக்கிறைது எனபதற்கு 
ஏராளமான ்சானறுகள் உள்ளன. ஏ்னனில் தினகரமன 
்வறும் ்்சய்திப பத்திரிமகயாக மடடும் தமிழ் 
பபசும் மக்கள் பார்க்கவில்மல. கலா்சார மற்றும் 
இலக்கியக் காவலனாகவும் ஆசிரியனாகவும் 
பார்த்தார்கள்; பநசித்தார்கள். அனமறைய பிரபல 
எழுத்தாளர்கள், நாைகாசிரியர்கள், புலவர்மார் 

மற்றும் ்பாதுவுைமம, சீர்திருத்த 
சிந்தமனயாளர்களுக்்கல்லாம் 
தினகரன களம் அமமத்துத் 
தந்திருக்கிறைது.

இனிபமலும் இந்தத் தைத்திபலபய 
இம்மகாநதி பயணிக்கும்.

     அருள் சத்தியநாதன்

ஆவது அகவவயில்

என்றும் 
வற்றாத
மகறாநதி 

தினகரன்

வடபகுதி மக்க்ளால் 
பபரபிமானத்துடன் 

பேசிக்கப்படட ோளிைழ்

ைமிழ் பபசும் மக்களுடன் 
பாசத்துடனும், பேசத்துடன் 

த்கப்காரத்துச் ்சல்கின்்றது 
தின்கரன். ஒரு பைசிய 

பத்திரித்கயா்க ்ைாடரந்தும் அது 
பசதவயாற்றுகின்்றது.இனிபமலும் 
இந்ைத் ைடத்திபலபய இம்ம்காேதி 

பயணிககும்



தமிழ் பேசும் மக்களுககு கிடைதத 
மி்கப் பேரும் ப்கொடை தின்கரன்
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பேராசிரியர்

எம்.எஸ்.எம். அனஸ் ...

தினகரன் அதன் 90 ஆம் ஆண்டு 
நிறைறைக் ககாண்்ாடும் இநதச் சந-
தர்்பேத்தில் எனது ைாழ்த்துக்கறைத் 

கதரிவி்பேதில் நான் கேரிதும் மகிழ்ச்சியற -்
கின்பைன். தமிழ் கமாழியூ்ான இலஙறகயின் 
பதசிய்ப ேத்திரிறககளில் தினகரன் எ்பபோதும் 

அதன் முக்கிய ோத்திரத்றத ைகித்து ைநதுள் -
ைது. இன, பிராநதிய பைறுோடுகள் இன்றி 
தமிழ் பேசும் அறனத்து மக்கறையும் தழுவி -
யதாக இன்றுைறர அது ஆற்றி ைரும் ஊ்க 
பசறை மக்களின் கைனத்றத்ப கேற்றுள்ைது. 
ேல்லின, ேல்சமய மக்கறைக் ககாண்் நமது 
நாட்டில் ஊ்கத்திற்கு 
தவிர்க்க முடியாத ேஙகும் 
கோறு்பபும் இருக்கின்-
ைது. எழுத்பேட்் மற்றும் 
எழுத்பே்ாத ேல்பைறு 
ஒழுக்க நியாயஙகள் பிர-
மாணஙகள் கருத்தில் 
ககாள்ை்பே் பைண்டிய 
சூழலில், அறதச் சரிைர 
நிறைபைற்றும் ேத்திரி -
றககறை நாம் ோராட் -
்ாது இருக்க முடியாது.  

 பதசிய மட்்த்தில் 
மக்கள் ஒன்றிறணை -
தற்கு அநத மக்கறை்ப 
பிரதிேலிக்கின்ை கசய்தி 
ஊ்கஙகள் தவிர்க்க 
முடியாதறை. ஜனநாயக ைழிமுறைகளுக் -
கும் ஜனநாயக உணர்வுகளுக்கும் ஊ்கஙக -
ளின் ேஙகளி்பபு மிக முக்கியமானது. கமாழி 
ைைர்ச்சி, அநத கமாழியில் ேஙபகற்கும் மக் -
களின் உணர்வுகள், ேண்ோடுகள், சாதறன -
கள், எதிர்ோர்்பபுகள், ஏக்கஙகள், துயரஙகள் 
பிரதிேலிக்க்பே் பைண்டும். எல்லா மக்களும் 
அதறன எதிர்ோர்க்கின்ைார்கள். மக்கள் கசய்-
தித்தாள்கறை ேணம் ககாடுத்து ைாஙகுைதில் 
இருக்கும் ஆர்ைத்தில் ஒரு முக்கிய ேகுதி இது -
ைாகும். 

 மக்களின் உணர்வுகறை நியாயமான 
முறையில் பிரதிேலிக்கும் கோறு்பறே ஊ்கங-
கள் ஏற்றுள்ைன. ஊ்கஙகள் இன்றி ஒரு ஜன-
நாயக நாட்டில் நாைாநத ைாழ்க்றகறயக் கூ் 
சரிைரக் ககாண்டு கசல்ல முடியுமா என்ை அை-
வுக்கு அறை எம்மு்ன் கநருஙகிய கதா்ர்புகள் 
ககாண்டு இருக்கின்ைன.  

 90 ைரு்ஙகள் என்ேது ஒரு நீண்் காலம். 
ேத்திரிறககறைத் கதா்ர்நது கைளியிடுை-

தும், அதன் தரத்றத்ப பேணுைதும், மக்கள் 
எதிர்்போர்்பறே நிறைபைற்றுைதும், நீதியான 
ோர்றையும் என்ை இலட்சியஙகளில் கைற்றி 
கேறுைதுதான் ஒரு ஊ்கத்தின் சாதறன.  ஒரு 
காலத்தில் ஆஙகிலத்தில் 'க்ய்லி நியூஸ்' சிங -
கைத்தில் 'தினமின' போன்ை ேத்திரிறககள் 
பகாபலாச்சி ைநதன. இைற்றுக்கு சறைக்காத 
ஒரு ோத்திரத்றத தினகரன் எடுத்திருநதது. 

அது தமிழ் பேசும் மக்களுக்குக் கிற்த்த மிக்ப 
கேரிய ககாற்யாகும். தினகரன் ைாரமஞசரி 
அதன் நீண்் ைரலாற்றில் கறல, இலக்கியம், 
விமர்சனம், சினிமா, ைாழ்க்றக, அரசியல், 
விறையாட்டு போன்ைைற்றை ஒரு ஆய்வு 
நிறல்பேடுத்தி கைளியிட்டு ைநத கட்டுறரகள் 

இலஙறகயின் தமிழ் இலக்கியத் துறைகளி -
லும், அறிவு மற்றும் ேண்ோட்டு பமம்ோட்டி -
லும் குறி்பபி்த்தக்க ேஙகளி்பபிறன ைழஙகி 
ைநதுள்ைது.  

  எவைைவுதான் நவீன சாதனஙகள் கசய்திச் 
சாதனஙகைாக மாறி இருநதாலும் ேத்திரிறக 
அதன் சக்திறய எநத நிறலயிலும் இழக்க -
வில்றல. இன்றும் மக்கள் ேத்திரிறகபயாடு 

கநருஙகிய கதா்ர்றே 
றைத்துள்ைனர். 

எநத ைழியில் பநாக்கினா -
லும் உலகில் ந்நத மிக்ப 
கேரிய புரட்சிகளில் கசய்தி்ப 
ேத்திரிறகயின் பதாற்ைமும் 
ைைர்ச்சியும் மிக்ப கேரிய 
மனித சாதறனயாகும். 
கசய்திகறை அறிைதற்கும் 
தகைல்கறை்ப ேரிமாறிக் 
ககாள்ைதற்கும் தடுமாற்ைத் -
தில் இருநத மனித குலம் 
கசய்தி்ப ேத்திரிறககள் 
மற்றும் ஊ்கஙகள் ஊ்ாக 
ஏற்ேடுத்திய தாக்கம் மிக்ப 
கேரியதாகும். 

 ஜனநாயக சுதநதிர 
ைைர்ச்சியிலும் ேத்திரிறக -
களின் தாக்கம் மிக முக்கி -
யமானதாகும். அதனால், 
ஒரு பதசம் அதன் ேத்தி -
ரிறக ைைர்ச்சியில் அைற் -
றுக்கு ைழஙகும் சுதநதிரத் -
தில் தாராைமாக ந்நது 
ககாள்ை பைண்டிய கேரிய 
பதறை இருக்கின்ைது. 

எநத நிறலயிலும் ேத் -
திரிறககளின் சுதநதிர -
மான கருத்து கைளியீடுகள் கா்போற்ை்பே் 
பைண்டும் என்ேதுதான் ஜனநாயக நியதி. 
எஙகள் ேத்திரிறககள் ஊ்ாகவும் இநத உணர்-
வுகறை நாம் கேற்றிருக்கிபைாம். 

 தினகரன், தினகரன் ைாரமஞசரி இரண்டும் 
தவிர்க்க முடியாத குடும்ே ரீதியான உைவுகறை 
எல்லாத் தர்பபு மக்களி்த்திலும் கேற்றிருந-

தது ைரலாறு. முஸ்லிம்கள், மறலயக மக்கள், 
பிராநதிய ரீதியான மக்களின் பதறைகள், கலா -
சாரஙகள், கசய்திகள் இைற்றை ோரேட்சமற்ை 
முறையில் கசய்திகைாகவும், கட்டுறரகைாக -
வும், கருத்துறரகைாகவும், காட்சி்பே்ஙகைா -
கவும் காட்டி ைருகின்ை அல்லது பிரசுரித்து 
ைருகின்ை கேருறம தினகரனுக்கும் அதன் 
சபகாதர இதழ்களுக்கும் உண்டு.  

 ஏரிக்கறர்ப ேத்திரிறக 
என்ை கேயரில் தினகரன் 
ஆற்றிய பசறைகள் ேசு -
றமயாக மனதில் இன்றும் 
உள்ைன. இலஙறகயின் 
தறலசிைநத தமிழ் அறி -
ஞர்கள், முஸ்லிம் அறி -
ஞர்கள், எழுத்தாைர்கள், 
விமர்சகர்கள், ஆய்வுறர -
யாைர்கள் ைழஙகிய ேஙக -
ளி்பபுக்கறை நாம் எவவி -
தத்திலும் மைக்க முடியாது. 
எத்தறனபயா அறிஞர்க -
றையும் எழுத்தாைர்கறை -

யும், விமர்சகர்கறையும் மக்கள் மனதில் 
ேதிய றைத்ததில் தினகரனுக்கு்ப கேரிய ேஙகு 
உண்டு.    இைம் எழுத்தாைர்கறை ஆதரி்ப -

ேதிலும், றகதூக்கி விடு -
ைதிலும் தினகரன் எ்ப -
போதும் முன்னணியில் 
இருநதுள்ைது. இன்று 
எம்றம அறியாமபல 90 
ைரு்ஙகறை தினகரன் 
நிறைவு கசய்துள்ைது. 
தினகரபனாடு க்நத 

காலஙகளில் நாஙகளும் எமது முன்பனார் -
களும் கேற்றிருநத இற்யைாத கதா்ர்பு 
நம் நிறனவுக்கு ைருகின்ைது. மக்கறை அரை -
றணத்து கசல்ைதும் மக்களின் நியாயமான 
உணர்வுகறைத் துணிபைாடு கசால்ைதும், தமிழ் 
பேசும் மக்கள் பிரிவினரிற்பய ஒருறம்போட்-
ற்க் கட்டிகயழு்பபுைதும் பதசிய நலன்களில் 
நம் அறனைரதும் ேஙகிறன கைளி்பேடுத்துை -
தும் கேரிய கோறு்போகும். இது ஒரு கேரிய 
ேயணம். இ்பேயணத்தில் தினகரன் கதா்ர்ந -
தும் சாதறனகள் புரிய பைண்டும் என்ேபத 
எனது அைா. 

ஆவது அகவவயில்

ஏரிக்கரைப் பத்திரிர்க என்ற பபயரில் தின்கைன ஆற்றிய 
சேரை்கள் பசுரையா்க  ைனதில் இனறும் உள்்ளன. 
இலஙர்கயின தரலசி்றநத தமிழ் அறிஞர்கள், முஸ்லிம்  
அறிஞர்கள், எழுத்தா்ளர்கள், விைரே்கர்கள், ஆய்வுரையா்ளர்கள் 
ைழஙகிய  பங்களிப்புக்கர்ள நாம் எவ்விதத்திலும் ை்றக்க 
முடியாது. எத்தரனசயா அறிஞர்கர்ளயும் எழுத்தா்ளர்கர்ளயும், 
விைரே்கர்கர்ளயும் ைக்கள் ைனதில் பதிய  ரைத்ததில் 
தின்கைனுககுப் பபரிய பஙகு உண்டு. இது ஒரு 
பபரிய பயணம். இப்பயணத்தில் தின்கைன பதாடரநதும் 
ோதரன்கள் புரிய சைண்டும் எனபசத எனது அைா

இ்ளம் எழுத்தா்ளர்கர்ள ஆதரிப்பதிலும், ர்கத்தூககி 
விடுைதிலும் தின்கைன  எப்சபாதும் முனனணியில் 
இருநதுள்்ளது. இனறு எம்ரை அறியாைசல 90 ைருடங்கர்ள  
தின்கைன நிர்றவு பேய்துள்்ளது. தின்கைசனாடு ்கடநத 
்காலங்களில் நாங்களும் எைது  முனசனார்களும் பபற்றிருநத 
இரடய்றாத பதாடரபு நம் நிரனவுககு ைருகின்றது
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 ண்ணும் எழுத்தும் இரு கண்்ணெனத் தகும்'
இரு கண்களான எண்்ணெயும், எழுத்்தயும் 
பு்கப்படத்்தயும் இ்ணெத்து மககளுககு 

்ெய்தி்ையும்; வாெகனுககு க்த்ையும், 
கட்டு்ை்ையும், நாவ்ையும்; ்்பாதுமககளுககு 
அறிவித்தலகளாக சுவ்ைாட்டிக்ளயும், 
துண்டுபபிைசுைஙக்ளயும் என வழஙகி ்பை வடிவஙகளில 
தறகாை அச்சுகக்ை வளர்ந்து நிறகின்றது.

அச்சுக்கலை
அச்சுக்்கமை என்பது, அச்சிடுவதற்்கான ஒரு ்பகுதி, ்கற்்பதற்கும், 

அமையாளம் ்காண்பதற்கும் ்கவர்ச்சியானதா்க இருக்கும் 
வம்கயில் அச்்செழுத்துக்்கமள ஒழுங்கு்படுத்தும் ஒரு ்கமையும் 
்தாழில்நுட்பமும் ஆகும்.

ஆரம்்பத்தில் ம்க்களால் எழுதப்படடு ஒரு சிை பிரதி்களுைன 
சுவ்ராடடி்களா்க மக்்களிமையய த்கவல்்கமள ்பரபபுவதற்்கா்க 
மாத்திரம் மடடுப்படுத்தப்படை த்கவல் ்பரிமாற்்றமானது, பினனர் 
்படிப்படியா்க வளர்்நத ்கல்வியறிவும், மக்்களிமையயயான 
த்கவமை ்்பறுவதற்கும் ்பரிமாறுவதற்குமான ்பல்யவறு 
யதமவப்பாடும் ்காரணமா்க, அச்சிடும் ்கமைமய ய�ாக்கி 
உை்கத்மத �்கர மவத்தது.

அச்சுக்்கமையின ஆரம்்பமானது, எழுதுவதற்்்கன ்பணமைய 
எகிபதியர்்களால் 4ஆம் நூற்்றாணடில் ்கணடுபிடிக்்கப்படை 
்கைதாசியின ஆரம்்பத்துைன ஆரம்்பமாகி, அதன பினனர் 8ஆம் 
நூற்்றாணடில் சீனர்்களால் ்கணடுபிடிக்்கப்படை ்�கிழ்வுத் தனமம 
்்காணை ்கைதாசி மூைம் உயிர் ்்பற்்றது.

அச்சிடல் ஆரம்பம
அச்சிடும் வரைாறு கிமு 3500 இல் ஆரம்்பமான ய்பாதிலும், அது 

ஆவணங்்கமள சொன்றளிக்கும் முத்திமர்கள் (சீல்) குத்துவதற்கும், 
�ாணயங்்கள், மட்பாணைங்்கள், துணி்களில் அச்சிடுதமை 
மமயப்படுத்தியா்க இரு்நதது.

அதமனத் ்தாைர்்நது, கி.பி. 220 இல் துணி்களில் அச்சிை 
்பயன்படுத்தப்படை Woodblock அச்சிடும் மும்றயானது, 
சீனாவில் 7 ஆம் நூற்்றாணடில் ்காகிதத்தில் அச்சிடுவதற்்கா்க 
்பயன்படுத்தப்படைது. இங்கு மரத்துணடு்களில் அச்சுக்்கான 
்வடடு்கள் மூைம் அச்சு தயாரிக்்கப்படடு அதில் மம தைவி 
அச்சிைப்படைது.

அதன பினனர், அமசெயும் வம்க ( Movable type) அச்சிைைானது 11 
ஆம் நூற்்றாணடில் சீன ம்கவிமன ்கமைஞர் பி ்ெங் என்பவரால் 
்கணடுபிடிக்்கப்படைது. ஆனால் இது Woodblock அச்சிைலுைன 
ஒபபிடும்ய்பாது மடடுப்படுத்தப்படை ்பயன்பாடமை 
்்காணைதா்க இரு்நதது. ஆயினும், இத்்தாழில்நுட்பமானது 
சீனாவிற்கு ்வளியய ்பரவியதுைன, உயைா்க அமசெயும் 
்செயற்்பாடடுைன ்மருகூடைப்படடு புத்த்கம் அச்சிடுவதற்கும் 
உதவியது. 1377இல் ்்காரியாவில் Jikji எனும் புத்த்கம் இதன 
மூ ை ம் அச்சிைப்படடிரு்நதது.

அச்சிடும இயந்திர ்கண்டுபிடிப்பு
அதன பினனர் அச்சுக்்கமையின த்நமத என வர்ணிக்்கப்படும் 

யேர்மனிமயச் யசெர்்நத ்ோஹனனஸ் குடைனய்பர்க் என்பவரால் 
15ஆம் நூற்்றாணடில் இய்நதிர வம்க அச்சு இய்நதிரம் 
்கணடுபிடிக்்கப்படைது. அதனுைன இமண்நதவாறு ஐயராபபிய 
மறுமைர்ச்சியும் ஏற்்படைது.

உருககி வார்த்த அச்சு
ஒவ்வாரு எழுத்து்களும் வார்க்்கப்படடு அமவ இைம் 

வைமா்க ்கணணாடி விம்்பம் ய்பால் உருவாக்்கப்படடு அதில் மம 
தைவப்படடு பினனர் மீணடும் மமயின பிரதி்பலிபம்ப யதான்றச் 
்செயவதன மூைம் அதிலுள்ள எழுத்து்கள் ்கைதாசியில் யதான்றச் 
்செயவயத ஆரம்்ப இய்நதிர வம்க அச்சிைலில் ்தாழில்நுட்பமா்க 
இரு்நதது.

இவவம்க அச்சிைைானது ்்பரும்்பாைான �ாடு்களில் ்பரவைா்க 
்பயன்படுத்தப்படை ஒரு அச்சிைல் மும்றயா்க ்காணப்படைது.

Movable type - அலையும வல்க (கிபி 1040)
அச்சிடும் ்கருவியிலுள்ள ்பா்கங்்களின அமசெவின மூைம் அச்சிைப்படும் 

மும்றயாகும். இதுயவ ்ோஹனனஸ் குடைனய்பர்க் ்கணடுபிடித்த அச்சு 
இய்நதிர வம்கயாகும். இது கி.பி. 1040ஆம் ஆணடில் அறிமு்கமானது.

Intaglio (கிபி 1430)
இது ்பள்ளம் யமடு என்பதன அடிப்பமையில் அச்சிடும் மம 

நிரப்பப்படும் ்பகுதி மற்றும் நிரப்பப்பைாத ்பகுதி எனும் வம்கயில் 
்வடைப்படடுள்ள அச்சு செடைத்தின மீது மம தைவப்படடு பினனர் 
அது துமைத்்தடுக்்கப்படடு பினனர் அதில் ்கைதாசியுைனான 
உருமள மிம்கயான அழுத்தத்தில் உருடைச் ்செயயப்படும், இதன 
மூைம் தவாளிபபு்களில் உள்ள மம ்கைதாசியில் அச்சிைப்படும்.

இம்மும்றயின மூையம ்பண ய�ாடடு்கள் அச்சிைப்படுகின்றன 
என்பது குறிபபிைத்தக்்கது.

Printing press (கிபி 1440) அச்ை்கம
இவவம்கயான அச்சிைல் கிராமபபு்றங்்களில்  இனனும் 

்காணப்படுகின்றன. ஈயம்-சொர்்நத ்கைபபுயைா்கத்தில் இரு்நது 
வார்க்்கப்படடு, துணடு துணைா்க தனித்தனியா்க இைம் வைமா்க 
மாறிய நிமையில் உள்ள தனித்தனி எழுத்து்கமள (எழுத்துப 
பிமழயினறி) செடை்க்மானறில் ய்கார்த்து அமவ அச்சு 
இய்நதிரத்தில் இமணக்்கப்படடு, வணணபபூச்மசெ வழங்கும் 
உருமளயினால் மமதைவப்படும். இவவாறு மம தைவப்படை 
எழுத்துச் செடை்கம் ்கைதாசியில் ்பதியச் ்செயயப்படடு அச்சு 
பிரதி ்செயயப்படும். இதனய்பாது அச்சிைப்படை ்கைதாசி 
உைனுக்குைன அ்கற்்றப்படும். இச்்செயற்்பாடு ்தாைர்ச்சியா்க 
இைம்்்பறுவதன மூைம் பிரதி்கள் உருவாக்்கப்படடு 
்்காணடிருக்கும்.

இதுயவ மி்கப பிர்பைமான அச்சிடும் மும்றயா்க 
இரு்நது வ்நதது. இமவ ம்க்களால் மற்றும் நீராவி மூைம் 
இயக்்கப்படையதாடு, மணிக்கு 240 முதல் 2,400 பிரதி்கமள 
வழங்கின.

இதில் ஒரு சிை மாற்்றங்்கள் யமற்்்காள்ளப்படடு ்பல்யவறு 
வம்கயான அச்சிடும் இய்நதிர வம்க்கள் உருவாகின.

Lithography (கிபி 1796)
லித்யதாகிராபி என்பது எண்ணய மற்றும் தணணீரின 

்கைப்பைமற்்ற தனமமமய அடிப்பமையா்கக் ்்காணடு 
அச்சிடுவதற்்கான ஒரு மும்றயாகும்.

இது தற்ய்பாதுள்ள ்கணனி மூைம் உருவாக்்கப்படும் அச்சு 
Plate இற்கு ஒத்ததாகும். அச்சிைப்படும் ்பகுதி மமமய தக்்க 
மவப்பதா்கவும், அச்சிைப்பைக் கூைாத ்பகுதி எண்ணயத் 
தனமமயானதா்கவும் இருக்கும். இத்தடடில் மமமய முழுமமயா்க 
பூசும்ய்பாது அதில் மமமய உறுஞ்சும் ்பகுதி அச்சிடடு 
்வளிவருவயதாடு, எண்ணயத் தனமமயான ்பகுதியில் மம 
உறுஞ்செப்படுவதில்மை என்பதால் அது ்வறுமமயா்க இருக்கும்.

Chromolithography (கிபி 1837)
குயராயமாலியதாகிராபி என்பது ்பை வணண அச்சிடடு்கமள 

உருவாக்குவதற்்கான ஒரு மும்றயாகும். இ்நத வம்க 
வணண அச்சிடுதல் லித்யதாகிராஃபி ்செயல்மும்றயிலிரு்நது 

உருவானதாகும்.

வாசிப்பு பழக்கத்தை உலகிற்கு 
அறிமு்கப்படுததிய அச்சுக்க்ல

  இவ்வா ர   சிறப்பிதழ்

'எ



Rotary press (கிபி 1843)
இங்கு நீர் எதிர்ப்புத் தன்மையின அடிப்்ப்ையில் 

்மை்ைக் க�ொணை ்பகுதி ்மை்ை க�ொணடிரொத ்பகுதி 
என்பதன அடிப்்ப்ையிலொன அச்சுத் த�டு, உரு்ையில் 
இ்ைக்�ப்்பட்டு, அது நேரடிைொ� அச்சிடும் ்மையில் 
து்ைக்�ப்்படும், அவைொறு ்மையில் து்ைக்�ப்்பட்ை உரு்ை 
நேரடிைொ� அச்சிடும் �ைதொசியில் அழுத்தப்்பை, அச்சிைல் 
இைம்க்பறுகின்றது.

இங்கு அச்சிடும் த�டு இைம் ைலம் மைொற்றமைொ� (�ணைொடி 
விம்்பம் ந்பொல்) �ொட்சிைளிக்கும்.

Offset printing (கிபி 1875)
இங்கு நீர் எதிர்ப்புத் தன்மையின அடிப்்ப்ையில் 

்மை்ைக் க�ொணை ்பகுதி ்மை்ை க�ொணடிரொத ்பகுதி 
என்பதன அடிப்்ப்ையிலொன அச்சுத் த�டு, உரு்ையில் 
இ்ைக்�ப்்பட்டு, அது நேரடிைொ� அச்சிடும் ்மையில் 
து்ைக்�ப்்படும், அவைொறு ்மையில் து்ைக்�ப்்பட்ை உரு்ை 
மைறக்றொரு உரு்ையில் ் மை ்பதிநத அச்்சை ்பதிவு கசையை, குறித்த 
உரு்ையின ஊைொ� இனனுகமைொரு உரு்ையிலிருநது ைரும் 
�ைதொசி அதில் அழுத்தப்்பை, அச்சிைல் இைம்க்பறுகின்றது.

இங்கு அச்சிடும் த�டு கைளிநை ைருகின்ற அச்்சை ந்பொனறு 
�ொைப்்படுைநதொடு, அது மைறக்றொரு உரு்ையில் ்பதிைதனொல் 
உருைொகும் இைம் ைலம் மைொற்றமை்ைநத அச்சு மைறக்றொரு 
உரு்ையில் ்பதிைதனொல் உருைொகும் அச்சு �ைதொசியில் ்பதிநது 
அச்்சை கைளிப்்படுத்துகி்றது.

Hot metal typesetting (கிபி 1884)
உருக்�ப்்பட்ை உநலொ�த்தில் ்பொரிை கேம்பின மூலம் 

(்ைப்்ரட்ைர் ந்பொனறு) நேரடிைொ� ்ைப் கசையது அத்ன 
ைொர்ப்பு�ைொ� ைசைனங்�ைொ� மைொறறி பினனர் அைற்்ற ந�ொர்த்து 
அச்சிடுதல்.

Mimeograph (கிபி 1885)
இது ஸகைனசில் அடிப்்ப்ையிலொன அச்சிடும் மு்்றைொகும். 

இது மி� இலொ்ப�ரமைொன மு்்றகைன �ருதப்்படுகின்றது. 
கமைல்லிை ஸகைனசில் தொ்ை பிரதிகைடுப்்பதன மூலம் இது 
அச்சிை்ல நமைறக�ொள்கி்றது.

�ைதொசி தவிர உநலொ�ங்�ள், சீரொன நமைற்பரப்பு�ள் உள்ளிட்ை 
கைவநைறு க்பொருட்�ளிலும் அச்சிடுைதறகு கைவநைறு 
மு்்ற�ள் ்பைன்படுத்தப்்பட்ைன.

Etching - க்பொறித்தல் (கிபி 
1515), Mezzotint (கிபி 

1642), Relief printing 
(கிபி 1690), Aquatint 

(கிபி 1772), Hectograph 
(கிபி 1860), Hot metal 

t y p e s e t t i n g 

(கிபி 1884), Daisy wheel printing (கிபி 1889), Photostat and 
rectigraph (கிபி 1907), Screen printing (கிபி 1911), Spirit 
duplicator (கிபி 1923), Dot matrix printing (கிபி 1925), Xerography 
(கிபி 1938), Spark printing (கிபி 1940), Phototypesetting (கிபி 
1949), Inkjet printing (கிபி 1950), Dye-sublimation (கிபி 1957), 
Laser printing (கிபி 1969), Thermal printing (கிபி 1972), Solid 
ink printing (கிபி 1972), Thermal-transfer printing (கிபி 1981), 3D 
printing (கிபி 1986), Digital printing (கிபி 1991)

இவைொறு ்பல்நைறு �ொல �ட்ைங்�ளில் ேவீனத்துைமை்ைநது, 
அச்சுக்�்லைொனது, ்பல்நைறு சைைொல்�ளுக்கு மைத்தியில் 
கதொழில்நுட்்பத்துைன இனறும் ந்பொட்டி ந்பொட்டு தன்ன 
நி்லநிறுத்திக் க�ொணடுள்ைது.

லேக் ஹவுஸ்
இவைொறு ்பத்திரி்�த் து்்றயின தொயவீைொன நலக் ஹவுஸ 

நிறுைனமும் ்பல்நைறு �ொல�ட்ைத்தில் �ொலத்திறந�ற்ப, 
ைொசை�ர்�ளின ைசைதிக்ந�ற்ப, ்பத்திரி்��்ை அச்சிடுைதறகு 

்பல்நைறு கதொழில்நுட்்பங்�்ை ்பைன்படுத்தி 
அச்சுக்�்ல்ையும், ்பத்திரி்�க் �்ல்ையும் ைொழ 
்ைத்துக் க�ொணடிருக்கின்றது.

அச்சிறலகே அங்கீகோரம்
'நதசைமைொனி' என்பது 'நசைதமைொனி' ஆைதும், 'தைொரொனொர்' என்பது 

'தொைொரொனொர்' ஆைதும், எழுத்து�்ை ந�ொர்க்கின்ற 
�ொலம் கதொட்டு தற�ொலம் ை்ர, கதொழில்நுட்்ப 
ைைர்ச்சி ஏற்பட்ை ந்பொதிலும் மைனிதப் பி்ழ�ைொல் 

ஏற்படும் தைறு�ைொல் அச்சும் அது சைொர்நத து்்ற�ளும் 
ந்பசுக்பொருைொ� மைொறுைதும், ்பொதிப்்்ப எதிர்நேொக்குைதும் ஒரு 
பு்றமிருக்�, மைறக்றொரு பு்றத்தில் அச்சுக்�்லயில் உயிர் ைொழும் 
்பத்திரி்��ளும், சைஞ்சி்��ளும்,  புத்த�ங்�ளும் மைொத்திரமைனறி 
ைணி�ம் முதல் சைட்ைம் ை்ர, �ொநசைொ்ல, �ொணிப் ்பத்திரம் 
எனறு ஆைைங்�ளும், அங்கீ�ொரமும் அச்சிறந� உணடு 
என்ப்த இனறும், உைர்த்திைைொறு, அது தன இைத்்த 
ை்ைநது க�ொடுக்�ொது நி்லத்து நிறகின்றது,

எனனதொன கதொழில்நுட்்பம் எம் ்��ளுக்குள் ்�ைைக்�த் 
கதொ்லந்பசிைொ� சிக்கிக் க�ொணடுள்ை ந்பொதிலும், விரல் 
நுனியில் கசையதி�ளும், த�ைல்�ளும் ைநது நசைர்கின்ற 
ந்பொதிலும், உறுதிப்்படுத்திை கசையதி�்ை ்பத்திரி்��ைொ�, 
இறுதிப்்படுத்திை விைைங்�்ை புத்த�ங்�ைொ� �ற்றறிைதறகு 
அச்சு ஓர் அச்சைொணிைொ� இருக்கின்றது.

அச்சிறகு தனியான வாசம்
புதிநதொ, ்ப்ழைநதொ ஒவகைொரு புத்த�மும் ஒவகைொரு 

்பத்திரி்�யும் க�ொணடுள்ை ைொசைம், அத்னத் கதொட்டு 
உைர்நது ைொசிக்கும் ந்பொது ஏற்படும் ஆனநதம், இ்ை ைொவும் 
எத்கதொழில்நுட்்பத்்தயும் நதொற�டித்து விடும் என்பநத 
உண்மை.

ஒரு நூற்றொணடுக்கு முனனர் இ்ைைத்தில் எழுதிை 
எழுத்திறகும், அ்தநை ஒரு நூலிநலொ, �ல்கைட்டிநலொ 
அச்சிட்ை எழுத்திறகும் க்பறுமைதி ஒன்றொகி விைொது என்பது, 
கதொழில்நுட்்பத்்த ்ப்்றசைொறறும் விஞ்்ொனமும், அ�ழ்வில் 
ஈடு்படும் ஆரொயச்சிைொைனும் உல�த்திறகு கசைொல்லும் 

உண்மைைொகும்.

அச்சுக்கலை நா்கரி்கத்தில் 
தின்கரனின் பரிணாமம்

152022 மைொர்ச் 13 ்ொயிறறுக்கிழ்மை  இவ்வா ர   சிறப்பிதழ்

றிஸ்வான் 
சேகு முகைதீன்

ஆவது அகவவயில்
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