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வன்முைறயாக்கும் குழுக்கள்!

50/-

                                  2022 ஏப்ரல் 10 ஞாயிற்றுக்கிழமை

இைணப்புஇைணப்புஇைணப்புஇைணப்புஇைணப்பு
இலவச

நாட்�ல் அைம�யற்றெதாரு சூழ்�ைல �லவு�ன்ற 
இன்ைறய சந்தர்ப்பத்�ல்,  ஊடகங்கள் தமக்கு�ய தார்�கப் 
ெபாறுப்ைப உணர்ந்து ெசயற்படு�ன்றனவா எனும் ேகள்� 
எழுந்துள்ளது.

‘ஒரு நாட்�ன் மூன்றாவது கண்’ அல்லது ‘காவலன்’ என 
அைழக்கப்படு�ன்ற ஊடகங்கள், தமது நாட்�ன் அைம-
�யான சூழலுக்கும் மக்களது �ம்ம�யான வாழ்வுக்கும்            
வ�யைமத்துக் ெகாடுக்க ேவண்�ய பா�ய சமூகப் ெபாறுப்-
ைபக் ெகாண்டுள்ளன.

ஆனால் இலங்ைக�ல் இன்று ேதாற்று�க்கப்பட்டுள்ள 
அசாதாரண சூழ்�ைலயானது ேமலும் ��ரமைடவதற்கு 
தூபம் இடும் வைக�ல் பல ஊடகங்கள் ெசயற்பட்டு வரு-
�ன்றைம ேவதைனக்கு�ய �டயமாக உள்ளது. ெதாைலக்-
காட்�கள், பத்��ைககள், வாெனா�கள் மற்றும் இைண-
யத்தளங்கள் ேபான்றவற்�ல் க�சமானைவ மாத்�ரேம 
தார்�கப் ெபாறுப்புடன் ெசயற்படுைக�ல், ஏைனய ஊடகங்-
கள் �ைலைமைய ேமாசமாக்கும் �தத்�ல் ெசயற்-
பட்டு வரு�ன்றன. அைவ உண்ைம �ைலைய

எங்கள் ்கருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்து
ஊடகங்கள் முன்பாக இன்றுள்ள
பாரிய  தார்மீகப் ெபாறுப்பு

040404

04

மலிங்கவின் சாதைனைய
முறியடித்த பிராேவா!

32பக்கங்கள்

அண்ேண,  நாட்டில எங்க பாத்தா-
லும் ஒேர ஆர்ப்பாட்டமும், ேபாராட்டமும்,  
வீதிமறியலுயுமா இருக்குேத நாடு எங்ேக 
ேபாகப்ேபாகுேதா....

நாட்ைட திருத்த எண்டு சிலர் புறப்பட 
அதில சிலர் அரசியல் ெசய்ய பாக்கினம்,  
அைவயிண்ட எண்ணம் ஒருநாளும் 
நிைறவுறாது பாரும்...!!!

�க்கல் �ராச்சா�

ஸஹர் மு�வு:  - 
 04.36
ேநான்பு துறக்கும் ேநரம்: - 
 06.20

நடிைகக்கு 
வைலதளங்களில் விமர்சனம்

07

அைனத்துக் கட்�கைள உள்ளடக்�ய 
இைடக்கால அரசாங்கத்ைத �றுவுவதற்கான 
ேயாசைன, ஜனா�ப� ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ-
வுக்கு அனுப்� ைவக்கப்பட்டுள்ளது.   

ஆளும் கட்���ருந்து ெவ�ேய�ய பாரா-
ளுமன்ற உறுப்�னர்கள் குழு�னால் இந்த 
ேயாசைன முன்ெமா�யப்பட்டுள்ளது.   ெபாது அைம��ன்-
ைமைய �ர்ெசய்யவும், மக்க�ன் வாழ்க்ைகைய �ட்-
ெடடுக்கவும், மக்கள் தங்கள் �ருப்பப்ப� 

இைடக்கால அரைச நிறுவ   
ஜனாதிபதிக்கு ஆேலாசைன   

11 கட்சிகள் இைணந்து ேயாசைன முன்ைவப்பு

நாட்டு மக்கள் ெபாறுப்புடன்   
நடந்து ெகாள்வது அவசியம்   

கஷ்டங்கள், துன்பங்கள் இல்ைல என்று இல்ைல;  

நாட்�ல் அண்ைமக்கா-
லமாக இடம்ெபற்றுவரும் 
அரசாங்கத்துக்கு எ�ரான 
ேபாராட்டங்கள், �� ம�-
யல்கள், ஆர்ப்-
பாட்டங்கள் 

சர்வேதச நாணய ��யத்துடன் ெதா�ல்நுட்ப கலந்-
துைரயாடல்கள் ஆரம்�க்கப்பட்டுள்ளதாகவும், ேநற்று 
முன்�னம் (08) இரவு முதல் அதன் ெசயற்பாடுகைள 
து�தப்படுத்த நடவ�க்ைக எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் 
மத்�ய வங்��ன் ஆளுநர் கலா�� நந்தலால் �ர�ங்க 
ெத��த்துள்ளார்.   அதன்ப� நாடு எ�ர்ேநாக்கும் ெபாரு-
ளாதார ெநருக்க�க்கு �ர்வு காண சர்வேதச 
நாணய ��யத்�ன் உத� ேகாரப்படும்.   

IMF உடன் ேபச்சுவார்த்ைதைய   
ஆரம்பிக்க துரிதமான ஏற்பாடு   
மத்�ய வங்� ஆளுநர் நந்தலால் ெத��ப்பு  

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்  

ஜனா�ப� ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ-
�ன் தைலைம�ல் ஸ்�ரமான அர-
ெசான்ைற அைமக்கும் ேநாக்குடன் 
பு�ய அைமச்சரைவ இந்த வாரத்�ல் 
�ய�க்கப்படவுள்ளதாக ஆளும் 
கட்� வட்டாரங்கள் ெத��க்�ன்றன.  

தற்ேபாது அைமச்சரைவ கைலக்கப்-
பட்டுள்ளைதயடுத்து அவ�ய ேதைவ 
கரு� முக்�யமான மூன்று அைமச்-

சர்கள் ஏற்கனேவ. ஜனா�ப��னால் 
�ய�க்கப்பட்டுள்ளேபாதும் அைமச்-
சரைவைய முழுைமப்படுத்தும் நட-
வ�க்ைககள் இந்த வாரம் முன்ென-
டுக்கப்படுெமன அந்த வட்டாரங்கள் 
ெத��த்தன.  

அேதேவைள, ஜனா�ப� ேகாட்-
டாபய ராஜபக்ஷ, இந்த வாரம் நாட்டு 
மக்களுக்கு �ேசட உைரெயான்ைற 
ஆற்றவுள்ளதாகவும் அந்த வட்டாரங்-
கள் ெத��க்�ன்றன.  

ஜனா�ப� நாட்டு மக்களுக்கு உைர-
யாற்றுவார் அல்லது ஊடக �றுவ-
னங்க�ன் தைலவர்கைள அைழத்து 

நாட்�ன் தற்ேபாைதய �ைல ெதாடர்-
�ல் அவர்களுக்கு ெத�வு படுத்துவா-
ெரன்றும் அந்த வட்டாரங்கள் ெத�-
�த்தன.  

இதன்ேபாது நாட்�ன் தற்ேபாைதய 
ெபாருளாதார ெநருக்க� �ைலைம 
மற்றும் அர�யல் ெநருக்க� �ைல-
ைமகள் ெதாடர்�ல் ஜனா�ப� கருத்-
துக்கைள ெவ��டுவாெரன்றும் 
அந்த வட்டாரங்கள் ெத�-
�த்தன.  

ஸ்திரமான அரைச அைமக்க   
இவ்வாரம் புதிய அைமச்சரைவ  

ஜனா�ப� நாட்டு மக்களுக்கு �ேசட உைரையயும் �கழ்த்துவார்  

அர�யல் வஞ்சகம் என்�றார் புலம்ெபயர் 
அர�யல் ஆய்வாளர் க�யழகன்   

சித்திைர புத்தாண்டு
சுபகிருது வருஷப் பிறப்பு  
வாக்�ய பஞ்சாங்க க�ப்�ன்ப� �த்�ைர 01ஆம் �க� 

(14.-04.-2022) �யாழ�ழைம காைல 7.50 ம�யள�ல் 
சுப�ருது வருஷம் �றக்�றது.  

�ருக்க�த பஞ்சாங்க க�ப்�ன்ப� �த்�ைர 01ஆம் 
�க� (14.-04.-2022) �யாழ�ழைம காைல 8.41 ம�யள-
�ல் சுப�ருது வருஷம் �றக்�றது.  

வாக்�ய பஞ்சாங்கத்�ன்ப� புத்தாைட �றம்  
நல்ல �வப்பு அல்லது மஞ்சள் �ற பட்டாைட 

அல்லது �வப்பு கைர அைமந்த பு�ய பட்டாைட 
அ�வது நல்லது.  

�ருக்க�த பஞ்சாங்கத்�ன்ப� புத்தாைட �றம்  
மஞ்சள் �ற பட்டு அல்லது மஞ்சள் கைர 

ெகாண்ட ெவள்ைள வஸ்�ரம்.  
வாக்�ய பஞ்சாங்கத்�ன்ப� ஆபரணம்  
பவளம்,புஸ்பராகம் ெகாண்ட ஆபரணம்.  

�க� (14.-04.-2022) �யாழ�ழைம காைல 8.41 ம�யள-

வாக்�ய பஞ்சாங்கத்�ன்ப� புத்தாைட �றம்வாக்�ய பஞ்சாங்கத்�ன்ப� புத்தாைட �றம்  
நல்ல �வப்பு அல்லது மஞ்சள் �ற பட்டாைட 

அல்லது �வப்பு கைர அைமந்த பு�ய பட்டாைட 

�ருக்க�த பஞ்சாங்கத்�ன்ப� புத்தாைட �றம் �ருக்க�த பஞ்சாங்கத்�ன்ப� புத்தாைட �றம் 
மஞ்சள் �ற பட்டு அல்லது மஞ்சள் கைர 

வாக்�ய பஞ்சாங்கத்�ன்ப� ஆபரணம்  வாக்�ய பஞ்சாங்கத்�ன்ப� ஆபரணம்  

வாசகர்களுக்கு புதுவருட வாழ்த்துகள்

எ�ெபாரு�ன் தரம் 
ெதாடர்பாக ெத��க்கப்ப-
டும் குற்றச்சாட்டுக்க�ல் 
எந்த உண்ைமயு�ல்ைல. 
தரம் ெதாடர்�ல் �ரச்-
�ைன இருந்தால் முைற�-
டலாெமன இலங்ைக ெபற்ேறா�ய கூட்டுத்தா-
பனத்�ன் ஆய்வு ��வு முகாைமயாளர் ந�ன் 
சந்�ர�� ெத��த்தார்.   ஜனா�ப� 
ஊடக ைமயத்�ல் (9) நைடெபற்ற 

எரிெபாருளின் தரம் குைறவா?   
குற்றச்சாட்டில் உண்ைமயில்ைல
CPC ஆய்வுப்��வு முகாைமயாளர்   
ந�ன் சந்�ர��அரசாங்கத்துக்கு எ�ராக 

ெகாண்டு வரப்படவுள்ள 
ந ம் � க் ை க � ல் ல ா ப் 
�ேரரைண இன்று ஐக்�ய 
மக்கள் சக்��ன் பாராளு-
மன்றக் குழு கூட்டத்�ல் 
முன்ைவக்கப்படவுள்ளதாக ெத��க்கப்பட்-
டுள்ளது.   

ஐக்�ய மக்கள் சக்��ன் �ேரஷ்ட பாரா-
ளுமன்ற உறுப்�னர் ஒருவர் இத் தகவைலத் 
ெத��த்துள்ளார்.அதன்ப� இன்று 
ஐக்�ய மக்கள் சக்��ன் 

அரசாங்கத்திற்கு எதிராக   
நம்பிக்ைகயில்லா பிேரரைண   
இன்று முன்ைவக்க ஐ.ம.ச. ஏற்பாடு

பு த் த ா ண் டு 
காலத்�ல், ெவ� 
மாகாணங்களுக்கு 
ேசைவ�ல் ஈடு-
படும் த�யார் 
ப ஸ் க ளு க் கு , 
இலங்ைக ேபாக்கு-
வரத்து சைப பஸ் �ைலய எ�ெபாருள் �ரப்பு 
�ைலயங்க�ல், �சைல வழங்கத் �ர்மா�த்-
துள்ளதாக, ேத�ய ேபாக்குவரத்து ஆைணக்-
குழு ெத��த்துள்ளது.  மட்டக்கு�, 
ெமாரட்டுைவ. தலங்கம, 

தனியார் பஸ்களுக்கு   
சலுைக விைலயில் டீசல்   
ேத�ய ேபாக்குவரத்து ஆைணக்குழு

அைனத்து உ�மம்-
ெபற்ற வங்�களும் 
நாைள 11 ஆம் �க� 
மற்றும் 12 ஆம் �க�-
யும் ெபாதுவான வங்�த் ெதா�ல்பாடுகளுக்-
காக �றக்கப்படுெமன அைனத்து ெபாதுமக்-
களுக்கும் மத்�ய வங்� அ��த்துள்ளது.

சர்வமதத் தைலவர்கள் �னயமாக ேவண்டுேகாள்  

(படம்: கயான் புஷ்�க்க)

    பண�க்கத்ைத குைறக்கும் ேநாக்கத்�ல்   

04

04
04

    ெவ�நாட்டைமச்சு அ��ப்பு  

ஜனாதிபதியுடன் கடந்த வாரம்   
ேபசிேயார் இந்தவாரம் ேகாஷம்   

04

04 0404 04

அைனத்து வங்கிகளும் 11,12ஆம் 
திகதிகளில் திறக்கப்படும்

அரசாங்க 
வட்டாரங்கள் 
ெதரிவிப்பு  

ேபாராட்டங்கள் 
சுற்றுலா பயணிகைள 
பாதிக்காது   

நாணய சைப வட்டி 
வீதத்ைத இறுக்கியது 
மத்திய வங்கி  

எமது ேகாரிக்ைககைள அரசு
ெபாருட்டாக ெகாள்ளவில்ைல
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நுவெர�யா மாநகர சைப�ன் 
ஏற்பாட்�ல் வருடந்ேதாறும் 

நடாத்தப்படும் ஏப்ரல் வசந்தக்கால 
ெகாண்டாட்டங்கள் இம் முைற 
கடந்த முதலாம் �க� ெவள்�க்�-
ழைம ஆரம்பமா�யது. இம்மாதம் 
முழுவதும் எ�ர்வரும் ஏப்ரல் 30 ஆம் 
�க� வைர ெகாண்டாடுவதற்கான 
ஏற்பாடுகள் ெசய்யப்பட்டுள்ளன. 

கடந்த முதலாம் �க� பாடசாைல 
மாணவ மாண�க�ன் ேபண்ட் 
வாத்�ய அ�வகுப்பு ம�யாைதயு-
டன் நுவெர�யா மாநகரசைப முதல்-
வர் சந்தனலால் கருணாரட்ன மற்றும் 
நுவெர�யா மாவட்ட ெசயலாளர் 
நந்தன கலபட ஆ�ேயார் ஏப்ரல் 
வசந்தகால �கழ்வுகைள ஆரம்�த்து 
ைவத்தனர். இந் �கழ் ஆரம்�த்து 
��து ேநரத்�ல் ��ெரன புகுந்த ஒரு 
குழு�னர் அரசாங்கத்�ற்கு எ�ராக 
ேகாஷ�ட்டு ெதாடர்ந்து �கழ்வு-
கைள நடத்த�டாமல் இைடயூறு 
�ைள�த்தனர். 

நுவெர�யா ஏப்ரல் வசந்தக்கால 
�கழ்வு ஆரம்ப ைவபவம் இைட�ல் 
�றுத்தப்பட்டாலும் என்ன எ�ர்ப்-
புக்கள் வந்தாலும் ஏற்கனேவ �ட்ட-
�ட்டப்ப� ஏப்ரல் வசந்தகால �கழ்-
வுகள் ஏப்ரல் 30 ஆம் �க� வைர 
நைடெபறும் என மாநகர சைப ெத�-
�த்துள்ளது. ஏப்ரல் வசந்த காலத்ைத 
முன்�ட்டு நுவெர�யா ெபாது 
ைமதானத்�ல் ��க்ெகட், கரப்பந்-
தாட்டம், கால்பந்தாட்டம் ேபாட்�க-
ளும், மாநகர �ைளயாட்டு உள்ளரங்-

�ல் ேமைச பந்து (ேடபல் ெட�ஸ்) 
பூப்பந்தாட்டம் (ெபட்�டன்) மற்றும் 
வைலப்பந்தாட்டப் ேபாட்�களும் 
நைடெபறும் என ஏப்ரல் வசந்தக்கால 
ஏற்பாட்டுக்குழு தைலவரும் நுவெர-
�யா மாநகர முதல்வருமான சந்தன-
லால் கருணாரட்ன ெத��த்துள்ளார். 

நுவெர�யா ஒரு சுற்றுலா நகரம் 
இங்கு 90 �தமாேனார் சுற்றுலா 
துைறைய நம்�ேய வாழ்க்ைக நடத்-
து�ன்றார்கள். இங்ேக வர்த்தக நடவ-

�க்ைககள் அைனத்தும் சுற்றுலாைவ 
ைமயப்படுத்�ேய இருக்கும். இவர்-
க�ன் வருடாந்த வருமானத்�ன் 
ெபரும்பகு�ைய ஏப்ரல் மாதேம 

ேத��டும் அவசரத்�ல் இவர்கள் 
இருப்பார்கள். இங்கு வாழும் மக்-
க�ன் நலன் கரு�ேய நுவெர�யா 
மாநகரசைப வருடம் ேதாறும் ஏப்ரல் 
வசந்த காலத்ைத ேகாலாகலமாக 

நடத்� வரு�ன்றது. இதைன குழப்� 
நுவெர�யா வாழ் மக்க�ன் வ�ற்-
�ல் அ�க்கக்கூடாது. 

ஏப்ரல் வசந்த காலத்�ல்தான் நுவ-

ெர�யா�லுள்ள சுற்றுலா �டு�-
கள், வாடைக �டு�கள், பழ �யா-
பா�கள், மரக்க� �யாபா�கள், நகர 
வர்த்தகர்கள் வாடைக வாகன சார�-
கள் மட்டக்கு�ைர சவா� ெதா�ல் 

ெ ச ய் ப வ ர் க ள் மற்றும் சுற்றுலா 
வ�காட்�கள் என அத்தைனத் துைற-
கைளச் சார்ந்தவர்களும் பணம் பார்க்-
கும் சந்தர்ப்பேம ஏப்ரல் �சன். 

நுவெர�யா கு�ைரப்பந்தய 
�ட�ல் எ�ர்வரும் 15, 23 ஆம் �க-
�க�ல் கு�ைரப்பந்தயப் ேபாட்�-
களும், அதைன சுற்�யுள்ள �ரதான 
பாைத�ல் வருடம் ேதாறும் நைடெப-
றும் ேமாட்டார் காேராட்டப் ேபாட்-

�யும் நுவெர�யா �றக� வா��ல் 
நைடெபறும் படேகாட்டப் ேபாட்�-
யும் இம்முைற நைடெபறாது, �றக� 
வா�க் கைர�ல் எ�ர்வரும் 23, 24 
ஆம் �க�க�ல் 4 * 4 �ப் ஓட்டப் 

ேபாட்�யும் ேமாட்டர் குேராஸ் 
ேமாட்டர்ைசக்கள் ஓட்டப்-
ேபாட்� எ�ர்வரும் 16, 17 ஆம் 
�க�க�ல் நைடெபறும். 

நுவெர�யா �க்ேடா�யா 
பூங்கா�ல் எ�ர்வரும் 17, 18 

ஆம் �க�க�ல் மலர் கண்க-
காட்� ேபாட்� நைடெபறும், 

�னந்ேதாறும் கா�ேவல் க�-
யாட்ட �கழ்வுகள் நுவெர�யா 
ெபாது �ைளயாட்டு ைமதானத்�-
லும் நுவெர�யா �றக� வா�க் 
கைர�லும் நைடெபறும். �னச� 
இைச �கழ்ச்�களும் நைடெபறவுள்-
ளது. 

நுவெர�யா�ற்கு வருைக 
தர�ருக்கும் சுற்றுலா பய�க-
ளுக்கு ேதைவயான அ�ப்பைட 
ேதைவகைள கவ�ப்பதற்காக 
நுவெர�யா மாநகரசைப ேமற்-
ெகாண்டுள்ளது. �ேசட பாதுக்காப்பு 
ஏற்பாடுகளுடன் நுவெர�யா ெபா�-
ஸாரும் இைணந்துள்ளனர். 

தற்ெபாழுது நுவெர�யா மாநகர 
ெபாது ைமதானத்�லும் நுவெர�யா 
�றக� வா�க்கைர�லும் கா�ேவல் 
க�யாட்ட �கழ்வுளும் ஆரம்பமா�-
யுள்ளன. �றக� வா��ன் கைர�ல் 

வசந்தக்கால தற்கா�க கைடகளும் 
அைமக்ககப்பட்டு வரு�ன்றன. 

கடந்த வருடங்கைள�ட இவ்வ-
ருடம் ெபருந்ெதாைகயான சுற்றுலா 
பய�கள் வருைக தருவார்கள் என 
வசந்தகால �கழ்வு ஏற்பாட்டு குழு�-
னர் எ�ர்பார்த்துள்ளனர். 

நுவெர�யா சுற்றுலா ேஹாட்டல்-
க�லும், சுற்றுலா �டு�க�லும், 
வாடைக �டுக�லும் தங்குவதற்காக 
பய�கள் முன்கூட்�ேய தம்ைம 
ப�வு ெசய்�ருப்பதாக ேஹாட்டல் 
வட்டாரங்கைள �சா�த்தேபாது 
ெத�ய வந்தது. 

தற்ெபாழுது நாட்�ல் �சல் 
ெபற்ேறால் மண்ெணண்ெணய் 
சைமயல் எ�வாயு தட்டுப்பாடு 
�லவுவதால் மக்கள் �னந்ேதாறும் 
காைல�ல் எழுந்தவுடன் ஏதாவது 
ஒரு வ�ைசக்கு ெசல்ல ேவண்�யுள்-
ளது. இந்த ஏப்ரல் மாதத்�லாவது 
நுவெர�யா�ல் தட்டுப்பாடு இல்-
லாமல் �சல், ெபற்ேறால், மண்-

ெணண்ெணய், சைமயல் எ�வாயு 
வழங்க சம்பந்தப்பட்டவர் நடவ-
�க்ைக எடுக்க ேவண்டும் என ஏப்ரல் 
வசந்தக்கால ஏற்பாட்டு குழு�னரும் 
நுவெர�யா வாழ் சுற்றுலாத் துைற�-
னரும் ேகா�க்ைக �டுத்துள்ளனர். 

நுவெர�யாவுக்கு �ட்�ல் 
லண்டன் என்ற ெபயரும் உண்டு. 
என்பது ஒரு உல்லாச வாசஸ்தலம். 
ெவள்ைளகாரர்கள் இந்த இடத்ைத 
கண்டு ��த்த�ல் இருந்து இந்த 
நுவெர�யா நகரம் உல்லாச பய�க-

ளுக்கான நகரமாகேவ இருந்-
து வந் து ள் ள து . 

இ ங் கு 

வ ா ழு ம் 
மக்க�ன் �ரதான 

வருமானம் மரக்க�ச் ெசய்ைக 
மற்றும் சுற்றுலாத் துைற ஆ�ய 
இரண்�ல் இருந்ேத ெபறப்படு�றது. 

ஏப்ரல் மாத வருமாம் ெப�ய 
ேஹாட்டல்க�ல் இருந்து 
பாைதேயார மரக்க� �ற்பைனயாளர் 
வைர ��ந்து ெசல்�ன்றது. 

கடந்த 2019 ஆண்டு ஏப்ரல் மாத 
குண்டுெவ�ப்பு சம்பவத்ைதத் 
ெதாடர்ந்து ஏப்ரல் வசந்தகாலம் 
படுத்து�ட்டது. அடுத்த வருடம் 
ெகாஞ்சம் ��ர முைனந்தேபாது 
ெகா�ட் ெதாற்�னால் ெதாடர்ந்து 
இரண்டு வருடங்களாக வசந்த காலத்-
�ல் ெவ�யார் அற்ற நகரமாக நுவெர-
�யா இருந்தது. 

இந்த வசந்தகாலத்�லும் இடர்-
கள் இல்லாமல் இல்ைல. இம்முைற 
எ�வாயு, எ�ெபாருள் தட்டுப்பாடு 
�லவு�ன்றது. இந்த சூழ்�ைல�ல் 
நுவெர�யா�ற்கு வருைக தரும் 
சுற்றுலா பய�க�டம் அ�க �ைல 
கூறாமல் ெபாருட்கைளயும், உணவுப் 
பண்டகைளயும், வாடைக அைற-
கைளயும் �யாயமான �ைல�ல் 
�ற்பைன ெசய்ய ேவண்டும் என 
வசந்தகால ஏற்பாட்டு குழு�னர் 
ேவண்டுேகாள் �டுக்�ன்றனர். 

2018ம் ஆண்டு வசந்தகாலம் 
என்று �ைனக்�ேறன். சுற்றுலா-
வுக்கு வந்தவர்கள் நுவெர�யாவுக்கு 
ெவ�ேய தங்� நுவெர�யாவுக்கு 
பகல் ெபாழு�ல் வந்து ெசன்றார்கள். 
ஏெனன்று ேகட்டால், நுவெர�யா-
�ல் அைனத்துேம �ைல அ�கம் 
என்று ெசான்னார்கள். அதற்கு முதல் 
வருடம் �ைல அ�கம்; எக்கச்சக்-
கம் என்று ெசால்� பல பய�கள் 
நுவெர�யா வருவைதத் த�ர்த்தார்-
கள். அைனத்துக்கும் ஒரு �ைல 
உண்டு. அைதத் தாண்� யாைன 
�ைல கு�ைர �ைலக�ல் ெபாருட்-
கைளயும், மரக்க�கைளயும் உணவுப் 
பண்டங்கைளயும் �ற்பைன ெசய்ய 
ேவண்டும். ஒரு கஷ்ட காலத்�ல்தான் 
இவ் வசந்த �ழா வந்�ருக்�றது. 
அவர்கைள அைழத்து அரவைணத்து 
புன்��ப்புடன் அனுப்� ைவயுங்கள்.   

நுவெரலியாவின் 
வசந்த விழா

யாழ்ப்பாணத்ைத த�ழரசர் 
ஆண்ட காலத்�ல் ைசவ-

சமயத்�ன் மகத்துவங்கைள �ைல-
நாட்�னார். இக்காலத்�ல் ஒரு 
தப�ேரஷ்டரானவர் த�ழரசர் �ற்-
காலத்�லும் பறங்�யர் யாழ்ப்பா-
ணத்ைத தம்வயப்படுத்�ய ெசாற்ப 
காலங்களுக்கு முன்னருமாய் 
மா�ப்பாய் மருத� �நாயகரால-
யத்�ல் �ஷ்ைட�ல் இருந்து சமா-
�யாய் �ட்டார். ேமற்ப� மகான் 
சமா� அைடந்த காலத்�ல் பறங்�-
யர் மருத� �நாயகர் ஆலயத்ைத 
இ�த்துச் சவக்காைலயாக்� �ட்ட-
னர்.

இந்நாட்க�ல் மக்கள் மகான் 
சமா�யைடந்த இடமும் இப்ெபா-
ழுது மூலஸ்தானத்�ற்கு �ழக்�ல் 
இருப்பதுமா�ய மருதமரத்�ன் �ழ் 
கண்களுக்கு புலப்படாத ேநரங்க-
�லும் ெபாங்க�ட்டு கற்பூரெம-
�த்து இவ்வாறாக பல இக்கட்டான 

�ைலகைளக் கடந்து வரும் கால-
கட்டத்�ல் நாற்பது வருடங்க�ன் 
�ன்னர் பறங்�யர் அரசு ஒல்லாந்-
தர் ைகக்கு மா�யது. இராக்காலங்-
க�லும் பறங்�யர் �நாயகைர 
வ�பட்டு வந்தார்கள். ஒல்லாந்தர் 
அரசு காலத்�ல் ெபாங்கல் வணக்-
கங்கள் மருத��ல் �ேசடமாகவும் 
ெவ�ெபாருளாயும் நடந்து வந்தன. 
இக்காலத்�ல் ெதாண்ைட மண்ட-
லத்�ல் இருந்து வந்த �யாகராசுக்-
குருக்கள் நவா� தூக்�� ேகா�ல-
��ல் தங்�னார். தூக்�� ைவரவ 
ேகா��ல் இருந்து ஒரு வருட-
மாக �வபூைச வணக்கம் ெசய்து 
வரும் நாட்க�ல் அங்கு ேவள்� 
நைடெபற ஆயத்தமா�யது. ெப�ய-
வர் இக்ேகா��ல் ெபருந்ெதாைக-
யான ஆடுகள் ெவட்டப்படுெமன்று 
ேகள்�ப்பட்டார். உடேன அவ்�-
டத்ைத �ட்டு மா� நக�லுள்ள 
மருதஞ்ேசாைலைய அைடந்தார்.

அங்கு எமது ெகாப்பாட்டன் சுவா-
�நாத முத�யா�ன் உத�ைய நா� 
�லம் ெபற்று �று �டு கட்��ருந்-
தார். அந்த நாட்க�ல் இவ்�டத்-
�ல் அேனக சனங்கள் ெபாங்கல் 
வணக்கஞ் ெசய்து வந்தைம கண்டு 
ஓர் �நாயகர் �ைல ைவத்துப் 
பூசாக்�ரமங்கள் ெசய்து வந்தார். 
�ன்னர் சுவா�நாத முத�யா�ன் 
உத�யுடன் மருதமரத்�ன் ேமற்குத் 
�ைசைய ேநாக்�க் கர்ப்பக் �ரக-
மும் அர்த்த மண்டபமும் கட்� 
மு�த்து எஞ்�ய பாகங்கைள மரந்-
த�களால் உருவாக்�ய பங்கு� 
மாசத்�ல் மேகாற்சவம் ஆரம்பஞ் 
ெசய்து �த்�ைர முதலாம் �க�-
�ல் ஆருஷம் ஆரம்பமாகும் ேபாது  
இரேதாற்சவமும் அடுத்த நாள் 
�ர்த்ேதாற்சவமும் நடத்� வந்தார். 
ஆலயம் உற்பத்�யான காலங்க�ல் 
ஒல்லாந்த அரசு மு�ந்து ஆங்�ேல-
யர் காலம் உதயமானது. 

ஆங்�ேலயர் காலத்�ல் மருத-
�யாலயம் அ� உன்னத மகத்துவ 
ேமம்பாட்டு �ைலக்குக் ெகாண்டு 
வரப்பட்டது. ேகா�ல் �ருப்ப� 
ேவைலகள் பல ெப�ேயார்க-
ளால் ெசய்யப்பட்டது. இத்�ருப்-
ப� ேவைலகைள ெப�யவர்கள் 
ஒவ்ேவார் காரணம் பற்�ச் ெசய்�த்-
தார்கள். உதாரணமாக இரகுநாத 
முத�யார் �ன்னத்தம்�  ஒருமுைற 
ெகா�ய �ஷம் �ண்டப்ெபற்று 
அவ்�ஷம் இறங்�னால் �நாய-
கருக்கு இரதஞ் ெசய்து ைவப்பதா-
கப் �ரார்த்தைன ெசய்ததாகவும் 
அதனால் அக்ெகா�ய �ஷம் �ங்� 
அவர் சுகம் ெபற்றதாகவும் அ�யக் 
கூ�யதாக உள்ளது. ைசவசமயத்ைத 
�ைல �ற்கெசய்து ஆலயங்க�ல் 
ஒன்று. இம் மருத� ஆலயேம தற்-
ெபாழுது தர்மகத்தா சைப�னர் ஆல-
யத்ைத �கர்வாகம் ெசய்�ன்றனர். 

புது வருடம் ஆரம்பமாகும் 
ேநரத்�ல் �நாயகப்ெபருமான் 
அ� உன்னத ��த்�ர அலங்கா-
ரம் அைமக்கப் ெபற்ற இரதத்�ல் 
ஏ� ��வலம் வரு�ன்ற அற்புதக் 
காட்�ைய எல்ேலாரும் கண்டு இன்-
புறு�ன்றனர். 

வருஷம் �றந்த இரண்டாம் நாள் 
�ர்த்ேதாற்சவம் நைடெபறு�றது. 
இத்தைகய �றப்பு வாய்ந்த மருத-
��ல் 22.03.2022. ெகா�ேயற்றம் 
ஆரம்பமா� வருஷப்�றப்பன்று 
இரேதாற்சவம் நைடெபறு�றது.

மானிப்பாய் மருதடி  
விநாயகராலய ேதர்த்திருவிழா

சுவாமிநாதன் தர்மசீலன் JP

து வந் து ள் ள து . 
இ ங் கு 

வ ா ழு ம் 

பயணிகைள 
அரவைணயுங்கள் 

அபகரிப்பதாக 
ேவண்டாம்

வசந்தத்தில் 
டீசல், ெபற்ேறால், 
எரிவாயு, 
மின்சாரம் 
தைடயின்றி 
கிைடக்குமா? 

நூரைளயூரான்
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ம�ோச�ோன ப�ோருளோதோரப் 
பிரச்சினனகளோல் �ோதிப் -
�னைந்துளள �ககள, 

�ோனதககு இறங்குவது ஒருவித�ோன திருப்புமு -
னனயோகும். ஆட்சி முனறககு எதிரோக எழுகினற 
சகதி, �த்திய தரப்�ோரின எழுச்சியோகும். சந்தர்ப்-
�ம் இல்்ோ�ல் ம�ோவது பதோைர்�ோன துயரத்தின 
ஒரு �ககம� அதுவோகும். �ககள மீது சுன�னய 
சு�த்தும் முனறனய தோங்கிக பகோளள சமூகம் 
தயோரில்ன். அதற்கு �ோற்றம் மதனவ. ப�ோரு -
ளோதோர �ற்றும் சமூகப் பிரச்சினனகள எம் 
அனனவருககும் ப�ோதுவோனனவ. நோட்டுககு 
ஏற்�டும் பிரச்சினனகனள குடி�ககளும் அனு�-
விகக மநரிடுகிறது. அதில் குனறகள, ச�த்துவ-
மினன� �ற்றும் அநீதிகளும் உளளன.

முனறகள �ற்றிய நம்பிகனக மிகவும் முககி-
ய�ோகும். தன்ன� குறித்த நம்பிகனக உயர்-
வோக இருகக மவண்டும். நம்பிகனக இழந்த 

சமூகத்தில் முடிவு �யங்கர�ோனதோகும். 
இ்ங்னகயோனது உ்கில் அதிர்்ஷை�ோன 

நோடுகளில் ஒனறோகும். துரதிர்்ஷைவச�ோக 
எம்மினைமய ஒற்றுன� இல்ன். நம்பிகனக 
�ழுதனைந்துளளது. சமூகத் தன்ன�, முன 
�ோதிரியோன �ோத்திரம், சிறந்த நைத்னத புறகக-
ணிககப்�ட்டுளளன. க்ோசோரம், �ரம்�னர �ரம் -
�னரயோக வரும் �ழககவழககங்கள �றந்து 
ம�ோய் விட்ைன. இதன பினனணிக கோரணம் 
�ற்றி புரிந்து பகோளள மவண்டியுளளது.

சந்தர்ப்�வோத அரசியல் யுத்தம் எ�து சிறப் -
�ோன தனித்தனன�னய �ழுதனையச் பசய்துள -
ளது. கு்ம், மகோத்திரம் என சமூகம் பிரிககப் -
�ட்டு அழிககப்�ட்டுளளது. இனம் ,�தம் தோண்டி 
�ோரிய நடுககம் ஏற்�ட்டுளளது.  ஒற்றுன� 
இல்ன். தீர்ககமுடியோத �ோதிப்புகளுககுக கோர -
ண�ோன பிரச்சினனகனள முடிவுககுக பகோண்டு 
வருவதற்குக கூை நோம் ஒனறினணயோதது 
அதன தீவிரத்னதக கோட்டுகினறது.

முனனர் குறிப்பிட்ைவோறு நம்பிகனக இழப்பு 
என�து நோட்டில் ஏற்�ட்டுளள ம�ோச�ோன பிரச்-
சினனயோகும். �தத்தன்வர்கள,மதசியத் தன் -
வர்கள �ற்றும் அரசியல் தன்வர்கள மீது 
உளள நம்பிகனக �ற்றும் பகௌரவத்னதப் �ற்றி 
எண்ணுங்கள. ஒருபுறம் அவர்கள அதனன 
இழந்துளளோர்கள. இனபனோருபுறம் சரியோன 
பகௌரவத்னத வழங்கி நம்பிகனகனய ஏற்�-
டுத்த ப�ரும்�ோனன�யோமனோர் தயோரில்ன். 
இந்த இரண்டு முனனகளும் எ�து சீரழினவ 
கோட்டுகினறன.

உ்கத்திற்குத் மதனவ மநர்ன� ஆகும். மநர்-
ன�யோக பசயற்�டுவதன மூ்ம் உறுதி பசய் -
யப்�ட்ை நம்பிகனக ஏற்�டும். சந்மதகத்னதத் 
தீர்ககும் பவளிப்�னையோன �ோத்திரங்களோல் 
சமூகத்தில் பகௌரவத்னதப் ப�ற முடியும்.

சரித்திரத்திம்மய இல்்ோத அளவு �ோரிய 
ப�ோருளோதோர �ோதிப்பினோல் �ககள ஆத்திரப் -
�டுவனத எதிர்�ோர்கக மவண்டும். ஜனநோயக 

சமூகத்தில் �ககளிைம் ஏற்�டும் அழுத்தத்னத 
பவளியிடுவதற்கோன ப�ோறிமுனறகள உளளன. 
�ககளின விருப்�ம் �ற்றும் முடிவுகனள 
மகட்கும் முனற உளளது. மதர்தல் �ற்றும் சமூக 
ஆய்வுகள அவற்றில் பிரதோன�ோனனவ.

�ககளிைம் பசனறு அவர்களுைன க்ந்துனர-
யோடுவதோல் அழுத்தம் குனறயும், எதிர்�ோர்ப்பு 
உண்ைோகும், நம்பிகனக அதிகரிககும். �ககளி -
ைம் இருந்து வி்கும் �த, சமூகத் தன்வர்கள 
�ற்றும் விமசை�ோக ப�ோது�ககளின பிரதிநிதி-
கள இனறு கோணப்�டும் துரதிரு்ஷைவச�ோன 
நின்வரத்துககு நோட்னை இட்டுச் பசனறுள -
ளோர்கள. இதிலிருந்து மீளவது எம் அனனவரி-
னதும் முயற்சியோகும். உ்கில் ஏனனய நோடு-
களிைம�ோ, ஏனனய தன்வர்களிைம�ோ புதிய 
ஒனனற எதிர்�ோர்கக முடியோது.

அடிப்�னைவோத சகதிகள, அவற்றின 
பினனோல் இருந்து பசயற்�டு�வர்கள ஏற்�டுத்-
தும் குழப்� நின்ன� �ற்றியும் குறிப்பிட்ைோக 

மவண்டும். அண்ன�க கோ்ம் வனர நோட்டில் 
இருகக மவண்டிய ப�று�தி வோய்ந்த �ற்றும் 
னதரிய�ோன இனளஞர்களின வோழனவ எ�ககு 
இல்்ோ�ல் பசய்தது ம�ோதல்கள �ற்றும் 
ம�ோரோட்ைங்கமள என�னத ஞோ�கப்�டுத்த 
மவண்டும். ம�ோரோட்ைம் பசய்ய மவண்டிய 
முனறகனள �ோற்ற மவண்டும். ந�ர்கனள விரட்-
டுவதன மூ்ம் முனறகள �ோற்றம் அனையோது. 
ந�ர்கனள விரட்டி புதிய தன்வர்கனள மிக 
உயரத்தில் னவத்து நோம் அனனவரும் தன் -
வர்களிைமிருந்து �ோயோஜோ் தீர்னவ எதிர்�ோர்க -
கினமறோம்.

'சிஸைம் மசஞ்ச்' ஒனறுககோன முயற்சி நோட்-
டுககு அவசிய�ோகவுளளது. �ககளுககு மசனவ 
பசய்யும், �ககளின மதனவகனள உைனடியோக 
நினறமவற்றக கூடிய முனறகனள புதிதோக உரு -
வோககுவது அவசிய�ோகும்.

தமிழில்: வீ.ஆர்.வய்ட் ...

மக்கள் தேவை்கவை உடன் நிவைதைறைக கூடிய
முவை்கவை புதிோ்க உருைாககுைது அைசியம்

மிலிந்த ம�ொரம�ொட  

மலரும் யு்கத்திறகு 
புதியதோர் ைடிைம்

த்க: ப�ாருைாோர பெருக்கடி 
ொளுககு ொள் தமாசமவடந்து 

ைருைோ்க எதிர்க்கட்சி்கள் குறைம் 
சாட்டுகின்ைன. இது �றறி உங்கள் 
நிவலப�ாடு என்ன?

பதில்: தற்்பாமதய அ்ரசாங்கத்தின் 
பபாருளாதா்ர ப்காளம்கயால் அல்்ல இநத 
நிம்லமை ஏற்பட்டுளளது. 2015 ஆம் 
ஆண்டு முதல் 2019 ஆம் ஆண்டு வம்ர 
அன்மறைய நல்்லாட்சி அ்ரசாங்கத்தினால் 
பபாருளாதா்ரம் சரியான முமறையில் நிரவகிக் -
்கபபட்டிருநதால், இன்று நாம் பநருக்்கடிமய 
எதிரப்காண்டிருக்்க ைாட்்டாம். ்கடநத 
அ்ரசாங்கத்தின் பசயற்பாடு்களினா்்ல்ய 
இன்று நாம் பி்ரச்சிமன்கமள எதிரப்காண்-
டுள்ளாம். ஹம்பாந்தாட்மட துமறைமு -
்கத்மத விற்று பபற்றை பணத்மத என்ன பசய்-
தார்கள? அ்ரசாங்கம் என்றை வம்கயில் நாம் 
அநதப பரிவரத்தமன்கள குறித்துக் ்கவனத் -
தில் ப்காளள ்வண்டும் என்ப்த உண்மை. 
்கடநத அ்ரசாங்கத்தின் தவறைான பபாருளா-
தா்ர மு்காமைத்துவத்தினால் நாம் இநதப 
பபாருளாதா்ர பநருக்்கடிமய எதிரப்காளள 
்வண்டியுளளது. உ்ல்கப பபாருளாதா்ர ைந-

தநிம்லயும் உளளது என்பமத நாம் ஒபபுக் 
ப்காளள ்வண்டும்.

த்க: ஜனாதி�தியால் கூட்டப�ட்ட 
சர்ை்கட்சி மாொடு ப�ாருைா-

ோர பெருக்கடிககு நிரந்ேரத் தீர்வு 
்காண உேவுமா?

பதில்: நிச்சயைா்க. முதலில் நாம் அமன-
வரும் அ்ரசியலில் ஈடுபட ஒரு நாடு இருக்்க 
்வண்டும். ஒரு பநருக்்கடி அல்்லது ்தசிய 
்பரிடரின் ்பாது, அ்ரசியல் ்வறுபாடு-
்கள இல்்லாைல் அமனவரும் ம்க்்காரக்்க 
்வண்டும். மியான்ைர முன்னாள அதிபர 
ஆஙசான் சுகி, ஆளுங்கட்சியினரின் 
அமனத்து விதைான பதால்ம்ல்கமளயும் 
சநதிக்்க ்வண்டியிருநதது. தனது நாடு 
ஒரு பநருக்்கடிமயயும் பதாற்று்நாமய-
யும் சநதித்த ்பாது, அவர்கள அமனவரும் 
தங்கள தாய்நாட்டின் சாரபா்க ஒன்றைா்க நிற்்க 
்வண்டும் என்றை பசய்திமய உ்லகுக்கு வழங -
கினார. இவவாறைான ்கடநத ்கா்ல அனுப-
வங்கள உ்லகில் இருக்கும் ்பாது, சி்ல பிரி -
வினர தங்களின் உள்நாக்்கத்மத உணரநது 
ப்காளள ்வண்டும். எபபடியாவது அதி-

்கா்ரத்மத ம்கபபற்றை ்வண்டுபைன்றை எண்-
ணத்மத ம்கவிட ்வண்டும்.

ைக்்களுக்கு பல்்வறு நிவா்ரணங்கமள 
வழஙகுவமத விடுத்து தைது குழநமத்க-
ளுக்்கா்க தாய்நாட்மடப பாது்காக்்க ்வண்-
டியதன் அவசியத்மத வலியுறுத்தும் சூழ்நி-
ம்லமய ைக்்களுக்கு முமறையா்கக் ்கற்பிக்்க 
்வண்டும். முதலில், சாதி, ைதம் ைற்றும் 
பிறை அ்ரசியல் ்வறுபாடு்கமளப பபாருட்-
படுத்தாைல் தாய்நாட்மடப பாது்காபப-
தற்கு நாம் அதி்க முன்னுரிமை ப்காடுக்்க 
்வண்டும். அதன் பிறைகு நம் அ்ரசியம்ல 
பசய்ய்லாம்.

த்க: பெருக்கடிககுத் தீர்வு ்காண 
அவனத்துத் ேரபபினரும் 

ஒன்றிவணந்து விவரவில் தேசிய 
இணக்கப�ாடு எட்டப�டும் என 
ஐககிய தேசியக ்கட்சியின் ேவி-
சாைர் ைஜிர அத�ைர்ேன பேரி-
வித்திருந்ோர். இேவன எப�டிப 
�ார்ககின்றீர்்கள்?

பதில்: இது ஒரு நல்்ல ்பாக்கு. சி்ல அ்ர -
சியல்வாதி்கள தங்கள நாட்மடயும் அதன் 
ைக்்கமளயும் உண்மையா்க ்நசிக்கிறைார-
்கள. எல்்லா அ்ரசியல்வாதி்கமளயும் ஒ்்ர 
்்காணத்தில் பாரக்்கக் கூடாது. நான் சுைார 
30 வருடங்களா்க பா்ராளுைன்றைத்மத பி்ரதி -
நிதித்துவபபடுத்தியுள்ளன். எனக்கு வாக் -
்களித்த அமனவரின் சாரபா்கவும் ஏதாவது 
பசய்ய ்வண்டும் என்பதில் உறுதியா்க 
இருக்்க ்வண்டும். நான் ஒரு ைக்்கள 
பி்ரதிநிதி. ைக்்களின் அபி்லாமச்கமள 
நிமறை்வற்றை ்வண்டும் என்றை எண்ணம் 
ப்காண்ட அ்ரசியல்வாதி்கள, தற்்பாது 

ஏற்பட்டுளள பநருக்்கடிக்கு தீரவு ்காண ஒன் -
றிமணய ்வண்டும் என்றை எண்ணத்தில் 
உளளனர. ைற்றைவர்களுக்கு முன்னுதா்ரண -
ைா்க நாம் முடிவு்கமள எடுக்்க ்வண்டும். 
நாட்டின் எதிர்கா்லம் ைற்றும் அதன் குழநமத -
்கள சாரபா்க நாம் நைது ்கடமைமய நிமறை -
்வற்றை ்வண்டும்.

த்க: இரட்வடக குடியுரிவம ப�றை 
எைரும் இலஙவ்கயின் �ாரா-

ளுமன்ை உறுபபினரா்கதைா அல்லது 
ஜனாதி�தியா்கதைா �ேவி ைகிக்க 
முடியாது என்�வே உறுதிப�டுத்தும் 
ைவ்கயில் அரசியலவமபபின் 22ஆைது 
திருத்ேத்வே ொடாளுமன்ைத்தில் 
ப்காண்டு ைரவுள்ைோ்க முன்னாள் 
அவமசசர் உேய ்கம்மன்பில பேரிவி-

த்திருந்ோர். இது �றறி என்ன 
கூறுகின்றீர்்கள்?

பதில்: குறுகிய அ்ரசியல் ்நாக்்கங்கமள 
நிமறை்வற்றை முயற்சிபபமத விட ைக்்கள 
சாரபா்க முடிவு்கள எடுக்்கபபட ்வண்டும். 
முதலில், பபாதுைக்்களுக்கு விழிபபு-
ணரவு ஏற்படுத்தி, நம் முடிவு்கமள எடுக்்க 
்வண்டும். இதமன விடுத்து இ்ரட்மடக் 
குடியுரிமை ்பான்றை பி்ரச்சிமன்கமள 
எழுபபி எநதப பயனும் இல்ம்ல. அவர்கள 

்ராஜபக்ஷ குடும்ப உறுபபினர்களின் இ்ரட்-
மடக் குடியுரிமை பி்ரச்சிமனமய ைாத்தி்ர்ை 
எழுபபுகின்றைனர. அபபடியானால் எத்தமன 
தமிழ் ்தசியக் கூட்டமைபபின் பா்ராளு-
ைன்றை உறுபபினர்கள இ்ரட்மடக் குடியுரிமை 
பபற்றைவர்கள?

த்க: மின்பைட்டு மறறும் எரிப�ா-
ருள், வசமயல் எரிைாயுத் 

ேட்டுப�ாடு ்காரணமா்க மக்கள் ்கடும் 
சிரமங்கவை எதிர்ப்காண்டுள்ைன-
ர். நிவலவமவய சமாளிக்க என்ன 
ெடைடிகவ்க எடுக்கப�ட்டுள்ைது?

பதில்: இபபி்ரச்சிமனக்கு விம்ரவில் தீரவு 
்காண அ்ரசு முயற்சித்து வருகிறைது. பபாருளா -
தா்ர பநருக்்கடிமயச் சைாளிக்்க இநதியாவும் 
தனது பதாடரச்சியான ஒத்துமழபமப நீடித் -
துளளது. சரவ்தச நாணய அமைபபு்களுடன் 
்க்லநதும்ரயாடிய பின்ன்்ர பநருக்்கடிமய 

சைாளிக்்க முடியும். சீனா, ஜபபான், இநதியா 
்பான்றை நாடு்கள எைக்கு பதாடரநது உதவி-
்கமள வழஙகுவதா்க உறுதியளித்துளளன. 
அண்மையில் முடிவமடநத பிம்்ஸபடக் உச்-
சிைாநாட்டின் ்பாது, பங்களா்தஷ் இ்லங -
ம்கக்கு தனது உதவி்கமள வழஙகுவதா்க 
உறுதியளித்திருநதது. உ்ல்க வஙகியும் நம் 
மீது ்கவனம் பசலுத்துகிறைது. ஒரு ைாத ்கா்லத் -

துக்குள இநத தற்்காலி்க பின்னமடமவக் 
்கடநது பசாநதக் ்காலில் நிற்கும் என்று 
நான் உறுதியா்க நம்புகி்றைன்.

த்க: உயிர்த்ே ஞாயிறு ோககுே-
லால் �ாதிக்கப�ட்டைர்்களு-

ககு நீதிவய உறுதிப�டுத்ே அரசா-
ங்கம் ேைறியவம குறித்து ப்காழும்பு 
மவைமாைட்ட ஆயர் ்கர்தினால் 
பமல்்கம் ரஞ்சித் ேனது ஏமாறைத்வே 
பைளிப�டுத்தியுள்ைார். இது �றறி 
உங்கள் ்கருத்து என்ன?

பதில்: உயிரத்த ஞாயிறு தாக்குதல்்கள 
பதாடரபான விசா்ரமண்கள சுயாதீனைா்க 
பதாடரகின்றைன. முன்னாள 'யஹபா்லன' 
அ்ரசாங்கத்மதப ்பான்று, அ்ரசியல் எதிரி -
்களுக்கு எதி்ரா்க வழக்குத் தாக்்கல் பசய்வ-
தற்கு, நாங்கள நீதிபதி்கமளயும், சட்டைா 
அதிபர திமணக்்கள அதி்காரி்கமளயும் 
அ்லரிைாளிம்கக்கு அமழபபதில்ம்ல. 
விசா்ரமணயில் தாைதம் ஏற்பட்லாம். 2019 
ஆம் ஆண்டு உயிரத்த ஞாயிறு தாக்குதல்-
்கள பதாடரபா்க ஏ்ராளைான ைக்்களிடம் 
வாக்குமூ்லம் பதிவு பசய்யபபட்டுளளது. 
அமனத்து குற்றைவாளி்களும் சட்டத்தின் 
முன் நிறுத்தபபடுவார்கள, ஆனால் அ்ர-
சாங்கம் விசா்ரமணயில் தம்லயிடாது.

மக்களின் நெருக்கடி்களுககுத்
தீர்வு ்காண அரசியல்ாதி்கள்

அனை்ரும் ஒன்றினணய வ்ண்டும்

'ொடு பசாந்ேக ்காலில் நிறகும்' என்கிைார் முன்னாள் அவமசசர் சி.பி. ரத்னாயக்க

2015ஆம் ஆண்டு முேல்
2019ஆம் ஆண்டு ைவர
அன்வைய ெல்லாட்சி
அரசாங்கத்தினால்

ப�ாருைாோரம் சரியான
முவையில்

நிர்ைகிக்கப�ட்டிருந்ோல்,
இன்று ொம்

பெருக்கடிவய
எதிர்ப்காண்டிருக்க

மாட்தடாம்.

இன்னறைய தற்காலி்க பின்ைனைவு
ஒரு மாத ்காலத்தினுள் நீங்கிவிடும்

அரசியல்
ரங்கம்

அர்ஜூன்

மக்களின் அபிலாவச்கவை 
நிவைதைறை தைண்டும் 
என்ை எண்ணம் ப்காண்ட 

அரசியல்ைாதி்கள் அவனைரும் 
ொட்டில் ஏற�ட்டுள்ை பெருக்கடிககுத்
தீர்வு ்காண ஒன்றிவணய 
தைண்டும் என்ை எண்ணத்தில் 
இருப�ோ்க முன்னாள் அவமசசர்
சி.பி.ரத்னாயக்க பேரிவித்ோர். 
ொட்டின் ேறத�ாவேய நிவலவம்கள் 
குறித்து எமககு ைழஙகிய பிரத்திதய்க
பசவ்வியிதலதய முன்னாள்
அவமசசர் இேவனக குறிபபிட்டார்.
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 சிந்தனை

ukohd;   

ukohd;   

ukohd;ukohd;

ம�தன் பல்ேவறு பண்புகைளயும் 
தன்னகத்ேத ஒருங்ேக ெபற்றுக்ெகாண்-
டுள்ள பைடப்பாவான். இப்பண்புக�ல் 
நல்லைவயும் உள்ளன. �யைவயும் 
இருக்�ன்றன. அதனால்  வைரயறுக்கப்-
பட்ட வாழ்வுக் காலத்ைத இவ் வுல�ல் 
ெபற்றுக்ெகாண்டுள்ள ம�தைன இம்-
ைமக்கும் மறுைமக்கும் ஏற்றவனாக 
புடம்ேபாட்டு பக்குவப்படுத்�ட ேவண்டும். 
அதற்கு இைறவ�காட்டலும் இைறயச்ச-
மும் இன்�யைமயாததாகும்.

ம�தைன இம்ைமக்கும் மறுைமக்-
கும் பயன்படக்கூ�ய நற்பண்புகள் 
�ைறந்தவனாக உருவாக்�க் கட்�ெயழுப்-
பத் தவறும் பட்சத்�ல் அவ�ல் காணப்-
படும் �ய பண்புகள் �ைகத்து அவைன 
ஈருல�லும் நஷ்டத்�ற்கும் ைகேசதத்�ற்-
கும் உள்ளானவனாக ஆக்��டும். 

அவ்வாறான �ைல��ருந்து ம�-
தைனப் பாதுகாப்பதற்கான ெத�-
வானதும் உ�ேராட்டமானதுமான 
ஏற்பாடாகேவ அல்லாஹ்தஆலா இைறவ-
�காட்டைல முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் 
ஊடாக உல�ற்கு அரு� இருக்�ன்றான். 
அவ்வ�காட்ட�ன் �ரதான கடைமக-
�ல் ஒன்றாக அல் குர்ஆன் அருளப்பட்ட 
மாதத்�ல் ேநான்பு ேநாற்பது கடைமயாக்-
கப்பட்டுள்ளது. அதாவது ஈருலக வாழ்�-

லும் ம�தன் �ேமாசம் ெபற்றுக்ெகாள்-
வதற்கான ஏற்பாடுக�ல் ஒன்றாகேவ 
அது உள்ளது. அதனால் தான் ந� 
(ஸல்) அவர்கள், 'ேநான்பு ஒரு ேகடயம்' 
என்றார்கள். (ஆதாரம்: புகா�). 

உண்ைம�ல் ேநான்பு ஒரு ேகடயேம-
யாகும். இ�ல் மாற்றுக் கருத்துக்கு இட-
�ல்ைல.  ேநான்ைப அதற்கு�ய ஒழுங்-
�ல் �ைறேவற்றும் ேபாது ம�த�ன் 
இம்ைம மறுைம வாழ்வுக்கு  �ங்காக 
அைமயக்கூ�ய எதுவும்  அவைன 
அணுக இட�ருக்காது. 

அத்ேதாடு 'ேநான்பு ேநாற்ற �ைல�ல் 
ெகட்ட ேபச்சுக்க�ல் ஈடுபட ேவண்டாம்' 
(ஆதாரம்: புகா�) என்றும் ந� (ஸல்) 
அவர்கள் கு�ப்பட்டுள்ளார்கள். 

ேநான்�ன் ஊடாக ம�தன் எவ்வாறு 
புடம்ேபாட்டு பக்குவப்படுத்த எ�ர்பார்க்கப்-
பட்டுள்ளான் என்பைத இந்த ந�ெமா�-
கள் ெத�வுபடுத்�க் ெகாண்�ருக்�ன்-
றன.  

ஆகேவ இைறவ�காட்டல்களுக்கு 
ஏற்ப ேநான்பு கடைமைய �ைறேவற்� 
ஈருல�லும் நன்ைமகள் ெபற்றுத் தரக்கூ-
�ய பண்புகைள வளர்த்துக் ெகாள்ேவாம். 

ேநான்பின் ஊடான எதிர்பார்ப்பு

மர்�ன் ம�க்கார்  ...

மைறத்து, ெபாய்கைள உரக்கக் 
கூறு�ன்றன. பல ஊடகங்கள் முற்று-
முழுதாக எ�ர்க்கட்� தரப்�ன் அர�யல் 
ஆதாயத்துக்கு வாய்ப்பாகேவ ெசயற்ப-
டு�ன்றன. இவ்வாறான பக்கச்சார்பான 
ேபாக்கு ஊடக தர்மத்�ற்கு எ�ரான-
தாகும். உண்ைமைய உண்ைமயாகக் 
கூறுவேத ஊடகங்க�ன் ப�யும், தர்-
மமும் ஆகும். அதைன �டுத்து கட்� 
சார்பாக ஒரு ெவகுஜன ஊடகம் ெசயற்-
படுேமயானால் அந்த ஊடகத்ைத 
நடு�ைல ஊடகமாக ஒருேபாதும் கருத 
மு�யாது.

நாட்�ல் மக்களுக்கு இன்று பல�த-
மான �க்கல்கள் உள்ளைம ெவ�ப்ப-
ைடயான உண்ைமயாகும். �ன்சாரம் 
பல ம� ேநரம் துண்�க்கப்படு�றது, 
சைமயல் எ�வாயு ேதைவக்ேகற்ற-
வாறு �ைடப்ப�ல்ைல, ெபாருட்க�ன் 
�ைலகள் அ�க�க்�ன்றன, எ�ெபா-
ருட்கள் கு�ப்பாக �சல், மண்ெணண்-
ெணய் ேபான்றைவ இன்றுவைர 
சாதாரண ேதைவக்குக் கூட �ைடப்பேத 
அறு�யாக உள்ளது.

எனேவ மக்கள் தமது அன்றாட 
வாழ்க்ைகைய ெகாண்டு ெசல்ல �ரமப்-
படுைக�ல், தமது ெவறுப்ைப அரசாங்-
கம் �து ெவ�ப்படுத்தேவ ெசய்வர். 
அதைன தவறு என்று கூற மு�யாது. 
ஆனால் மக்க�ன் ஆதங்கத்ைத �ல 
அர�யல் கட்�கள் தமக்கு சாதகமாகப் 
பயன்படுத்� அரசாங்கத்�ற்கு எ�ராக 
ெசயற்பட முைனவதும், அதற்கு �ல 
ஊடகங்கள் துைணேபாவதும் கண்�க்-
கத்தக்கதாகும்.

உண்ைம�ல் அரசாங்கம் அத்�யா-

வ�ய ெபாருட்கைள ேவண்டுெமன்ேற 
மக்களுக்குக் �ைடக்க �டாது ெசய்து, 
மக்கைள துன்புறுத்தலுக்கு ஆளாக்�-
�ருப்�ன் அதைன எ�ர்த்து எவரும் 
குரல் ெகாடுப்ப�ல் தவ�ல்ைல. அ�ல் 
மாற்றுக் கருத்துக்கு இட�ல்ைல.

ஆனால் முழு உலைகயுேம ஆட்�ப்-
பைடத்து �ட்ட ெகாேரானா ைவரஸ் 
ெபருந்ெதாற்�ன் தாக்கமானது எமது 
நாட்டுக்கும் ெபாருளாதார ��யாக �ன்-
னைடைவ ஏற்படுத்�யுள்ளது. ெபருந்-
ெதாற்றான ெகா�ட் தாக்கத்��ருந்து 
உலகம் �ண்ெடழுந்து வருைக�ல், 
ரஷ்யா- உக்ைரன் யுத்தம் �ண்டும் 
உலகப் ெபாருளாதாரத்ைத ெநருக்க�க்-
குள்ளாக்�யுள்ளது.

உலக நாடுகள் அத்தைனயுேம  ஏேதா  
ஒருவைக�ல் பா�ப்புக்கு முகங்ெகா-
டுத்து வருைக�ல், இலங்ைக ேபான்ற 
வளர்ச்� அைடந்து வரும் நாடுக�ன் 
�ைலைம பற்� நாம் இங்கு கூறத் 
ேதைவ�ல்ைல. இந்த உண்ைம 
�ைலைய சாதாரண பாமர மக்களுக்கு 
எடுத்துக் கூ� ெத�வுபடுத்துவது 
அைனவரதும் கடைமயாகும்.

ஆனால் எமது நாட்�ல்  அதைன 
�டுத்து அர�யல் பு�வ�ேலேய 
கவனம் ெசலுத்தப்படு�ன்றது. ஊடக 
�யாபாரம் நடத்தப்படு�ன்றது, அதன் 
மூலமாக இைளஞர், யுவ�கள் தூண்டப்-
படு�ன்றனர். இந்த ஒழுக்கெந�யற்ற 
ெசயைல �டுத்து ஆேராக்�யமான 
எ�ர்காலத்�ற்கு �த்�டும் வைக�ல் 
இ�ேமலாவது ஊடகங்கள் தமது 
ப�ைய �றப்பாக ேமற்ெகாள்ள 
ேவண்டும் என்பேத எமது கருத்தாகும்.

சித்திைர புத்தாண்டு
சுபகிருது வருஷப் பிறப்பு  
�ருக்க�த பஞ்சாங்கத்�ன்ப� ஆபரணம்  
புஸ்பராகம் ெகாண்ட ஆபரணம்.  
ேதாஷ நட்சத்�ரம்
பர�, மகம், பூரம் ,உத்தரம் 1ஆம் பாதம், பூராடம், உத்-

தராடம் 2ஆம் 3ஆம் 4ஆம் பாதம்,�ருேவாணம், அ�ட்டம் 
1ஆம் 2ஆம் பாதம்  

வாக்�ய பஞ்சாங்கத்�ன்ப� ைக�ேஷட சுப 
ேநரம்

�த்�ைர 1ஆம் �க� (14.-04-.2022) �யா-
ழ�ழைம பகல் 7.57 முதல் 8.47 வைர  

�த்�ைர 2 ஆம் �க� (15- .04-.2022) 
ெவள்�க்�ழைம பகல் 7.52 முதல் 9.51 
வைர  �த்�ைர 2 ஆம் �க� (15-.04-.2022) ெவள்�க்-
�ழைம இரவு 6.12 முதல் 8.12 வைர  

�ருக்க�த பஞ்சாங்கத்�ன்ப� ைக�ேஷட சுப ேநரம்
�த்�ைர 1ஆம் �க� (14.-04-.2022) �யாழ�ழைம 

பகல் 8.50 முதல் 9.42 வைர  
�த்�ைர 2 ஆம் �க� (15-.04.-2022) ெவள்�க்�-

ழைம பகல் 8.35 முதல் 9.50 வைர  
வாக்�ய பஞ்சாங்கத்�ன்ப� �ஷ_ புண்�ய காலம்
14-.04-.2022 அ�காைல 3.50 ம� முதல் முற்பகல் 

11.50 ம� வைர  
�ருக்க�த பஞ்சாங்கத்�ன்ப� �ஷ_ புண்�ய காலம்
14.-04.-2022 அ�காைல 4.41 இல் இருந்து பகல் 

12.41 வைர  
மருத்து �ர்
வாக்�ய பஞ்சாங்கத்�ன்ப� �ஷ� புண்�ய காலத்-

�ல் கு�ப்�ட்டுள்ள ேநரத்�ற்கைமய �ர�ல் கடப்பம் 
இைலயும் கா�ல் ெகான்ைற இைலயும் ைவத்து ஸ்நானஞ் 
ெசய்ய ேவண்டும்.  �ருக்க�த பஞ்சாங்கத்�ன்ப� �ஷ� 
புண்�ய காலத்�ல் கு�ப்�ட்டுள்ள ேநரத்�ற்கைமய �ர�ல் 
ெகான்ைற இைலயும் கா�ல் புங்கம் இைலயும் ைவத்து 
ஸ்நானம் ெசய்ய ேவண்டும்.  

தராடம் 2ஆம் 3ஆம் 4ஆம் பாதம்,�ருேவாணம், அ�ட்டம் 

வாக்�ய பஞ்சாங்கத்�ன்ப� ைக�ேஷட சுப வாக்�ய பஞ்சாங்கத்�ன்ப� ைக�ேஷட சுப 

�த்�ைர 1ஆம் �க� (14.-04-.2022) �யா-
ழ�ழைம பகல் 7.57 முதல் 8.47 வைர  

�த்�ைர 2 ஆம் �க� (15- .04-.2022) 
ெவள்�க்�ழைம பகல் 7.52 முதல் 9.51 
வைர  �த்�ைர 2 ஆம் �க� (15-.04-.2022) ெவள்�க்-
�ழைம இரவு 6.12 முதல் 8.12 வைர  

ஊடகங்கள் முன்பாக இன்றுள்ள
பாரிய  தார்மீகப் ெபாறுப்பு....ஸ்�ரமான அரைச அைமக்க...

நாட்�ன் தற்ேபாைதய �ைலைய 
கவனத்�ல் ெகாண்டு ஜனா�ப� 
ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ கடந்த வாரத்-
�ல் அைமச்சரைவைய கைலத்து 
இைடக்கால அரசாங்கம் ஒன்ைற 
அைமப்பதற்காக அைனத்து கட்�க-
ளுக்கும் அைழப்பு �டுத்�ருந்தார். 
அதற்கான வாய்ப்புகளும் வழங்கப்-
பட்�ருந்தன.  

அேதேவைள நாட்�ல் தற்ேபாது 
முன்ெனடுக்கப்பட்டு வரும் ஆர்ப்-
பாட்டங்க�ன் �ன்ன��ல் எ�ர்க்-
கட்�கேள உள்ளதாக ஜனா�ப� 
குற்றம் சாட்�யுள்ளார். மக்கள் ஆர்ப்-
பாட்டம் என்ற ேபார்ைவ�ல் குறு�ய 
அர�யல் ேநாக்கங்கைள �ைறேவற்-
�க் ெகாள்வதற்காக எ�ர்க்கட்�கள் 
�க ேமாசமாக ெசயல்பட்டு வருவதா-
கவும் மக்கைள ஆர்ப்பாட்டங்களுக்கு 
தூண்� வருவைதக் காண மு�வதாக-
வும் ஜனா�ப� கு�ப்�ட்டுள்ளார்.  

இைடக்கால அரசாங்கெமான்ைற 
அைமப்பது ெதாடர்�ல் பாராளு-
மன்றத்�லும் பாராளுமன்றத்துக்கு 
ெவ��லும் பல்ேவறு கருத்துக்-
கள் முன்ைவக்கப்பட்டனேவ த�ர 
இைடக்கால அரசாங்கம் அைமப்பது 
ெதாடர்�ல் கட்�கள் இைணந்து �ர்-
மானம் எதைனயும் இதுவைர முன்-
ைவக்க�ல்ைல.  

அேதேவைள, �ரதான எ�ர்க்கட்�-
யான ஐக்�ய மக்கள் சக்� இன்று கூ� 
முக்�யமான �ர்மானங்கைள ேமற்-
ெகாள்ளவுள்ளதாக அந்த கட்��ன் 
ேபச்சாளர் ஒருவர் ெத��த்தார்.

அரசாங்கத்�ற்கு எ�ராக ெகாண்-
டுவரப்படவுள்ள நம்�க்ைக�ல்-
லாப் �ேரரைண மற்றும் எ�ர்கால 
அர�யல் நடவ�க்ைககள் ெதாடர்-
�ல் இன்ைறய கூட்டத்�ல் முக்�ய 
கவனம் ெசலுத்தப்படவுள்ளதாக 
அந்த வட்டாரங்கள் ெத��த்தன.  

பாராளுமன்றத்�ல் ெகாண்டுவரப்-
படவுள்ள நம்�க்ைக�ல்லா �ேர-
ரைணக்கு அரசாங்கத்�ன் சுயா�ன 
குழுக்க�ன் ஒத்துைழப்ைபயும் ெபற்-
றுக்ெகாள்ள ேபச்சுவார்த்ைத நடத்-
தப்பட்டு வருவதாக அந்த கட்��ன் 
ேத�ய அைமப்பாளர் �ஸ்ஸ அத்தநா-
யக்க ெத��த்துள்ளார்.  

அேதேவைள, நாட்�ன் தற்-
ேபாைதய ெநருக்க� �ைலைய அர-
�யல்வா�கள் தமக்கு சாதகமாக 
பயன்படுத்துவதற்கு முயற்� ெசய்து 
வருவதாகவும் ஆட்�ைய ைகப்பற்-
றுவைத மட்டுேம ேநாக்கமாகக் 
ெகாண்டு நடவ�க்ைககள் ேமற்-
ெகாண்டு வரு�ன்றைம கவைல தரும் 
�டயமாகுெமன ெகாழும்பு பல்க-
ைலக்கழகத்�ன் சமூக �ஞ்ஞான 
கல்� ���ன் �ேரஷ்ட ��வுைரயா-
ளர் கலா�� ெமாகமட் ம�ஸ் ெத�-
�த்துள்ளார்.  

நாட்�ன் தற்ேபாைதய ெநருக்க� 
�ைலைய ேவறு �ைச�ல் முன்ென-
டுத்துச் ெசல்வதற்கு அர�யல்வா-
�கள் சுயநலத்துடன் ெசயற்பட்டு 
வரு�ன்றார்களா? என்ற சந்ேதகம் 
எழுவதாகவும் அவர் கு�ப்�ட்-
டுள்ளார். 

நாட்டு மக்கள் ெபாறுப்புடன்...
நாட்�ல் கஷ்டங்கைள எ�ர்ெகாண்-

டுள்ள மக்களது உணர்ைவ காட்டுவ-
தாக அைமந்துள்ளன. தமது மனக்கு-
முறல்கைள நாட்டு மக்கள் ெவ�க் 
காட்� வரு�ன்றனர். அது அவர்களுக்-
கு�ய ஜனநாயக உ�ைமயாகும்.   

 ஆனால் இந்த �டயத்�ல் நாட்டு 
�ைலைமைய கருத்�ல் ெகாண்டு 
ெபாறுப்பான முைற�ல் தமது ஆர்ப்-
பாட்டங்கைள வ�நடத்த ேவண்டும். 
எமது ேபாராட்டங்கள் ஆர்ப்பாட்-
டங்கள் ஏைனய நாடுக�ல் நைகப்புக்-
�டம் ஆ��டக்கூடாது. மக்களுக்கு 
துன்பங்கள், துயரங்கள், வாழ்�யல் 
கஷ்டங்கள் உள்ளன.  

 கு�ப்பாக அன்றாடம் சைமத்து 
உண்பதற்கு எ�வாயு இல்ைல, தமது 
பயணங்கைள, ெபாதுப் ேபாக்குவ-
ரத்துகைள ேமற்ெகாள்வதற்கு �சல் 
இல்ைல, பாடசாைலப் �ள்ைள-
கள் கல்� கற்பதற்கு இைடயூறாக 
�ன்தைட ேமற்ெகாள்ளப்படு�றது. 
இைவ கு�த்து மக்கள் தமது மன 
ஆதங்கத்ைத ெவ�ப்படுத்�ேயயாக 
ேவண்டும். ஆனால் மறுபுறம் இைவ 
எவற்ைறயும் அரசாங்கம் ேவண்டு-
ெமன்ேற மக்கள் �து ��க்க�ல்-
ைலெயன்பைதயும் ெபாதுமக்கள் 
உணர்ந்து ெகாள்ள ேவண்டுெமன 
சர்வ மதத்தைலவர்கள் ெத��த்துள்-
ளனர். உண்ைம�ல் இரண்டு வருட 
காலங்களுக்கு ேமலாக ெகாேரானா 
காரணமாகவும், இன்று ரஷ்யா 
உக்ேரய்ன் யுத்தம் காரணமாகவும் 
இந்த �ைல முழு உலகுக்கும் ஏற்-

பட்டுள்ளது. அ�ல் எமது நாடும் 
���லக்கல்ல. எ�னும் இத்த-
ைகய கஷ்ட �ைல வரும் என்பைத 
முன்கூட்�ேய அ�ந்து அதற்கான 
ஏற்பாடுகைள அரசாங்கம் �ச்சயம் 
ெசய்�ருக்க ேவண்டும். ஆனால் அர-
சாங்கத்�லுள்ள ஒரு �லரது தவறான 
வ�நடத்தல் இவற்றுக்கு �த்துட்டு 
இருக்கலாம். அதற்கான �ர்ைவ அர-
சாங்கம் உடன�யாகேவ ேமற்ெகாண்-
டுள்ளது. இன்று நைடெபற்று வரும் 
ஆர்ப்பாட்டங்கள் அரசாங்கம் ெபாரு-
ளாதார �டயத்�ல் தன்ைனத்தாேன 
�ள்ப��லைன ெசய்வதற்கு ஒரு சந்-
தர்ப்பமாக அைமந்துள்ளது. அதைன 
ஏற்படுத்�க் ெகாடுத்தது உண்ைம�-
ேலேய மக்களது ஆர்ப்பாட்டங்களும் 
ேபாராட்டங்களுேம என்றால் அ�ல் 
மாற்றுக் கருத்துக்கு இட�ல்ைல.   

எனேவ மக்கள் ேபாராட்டங்க�ல் 
ேவறு �லர் நுைழந்து தமது அர�யல் 
அ�லாைசகைள இந்த ஒரு இக்கட்-
டான சந்தர்ப்பத்�ல் �ைறேவற்�க் 
ெகாள்ள முயல்வைத எவ்வைக�-
லும் அனும�க்க மு�யாது.   

 அதற்கு ேபாராட்டக்காரர்கள் 
இடம் ெகாடுக்காது தமது ேபாராட்-
டங்கைள அைம�யாக முன்ெனடுக்க 
ேவண்டுெமன இந்து மத குருவான 
�ரம்ம� பாபு சர்மா இராமச்சந்�ர 
குருக்கள் முஸ்�ம் மத ெப�யார் 
கலா�� ஹசன் ெமௗலானா மற்றும் 
ெபௗத்த ��ஸ்தவ மதப் ெப�யார்-
களும் ெபாதுமக்கைள �னயமாக 
ேகட்டுள்ளனர்.  

எ�ெபாரு�ன் தரம் குைறவா?...
ெசய்�யாளர் சந்�ப்�ல் கலந்து-

ெகாண்டு கருத்து ெத��க்ைக�-
ேலேய இவ்வாறு கு�ப்�ட்டார்.   

அவர் அங்கு ெதாடர்ந்து ேபசுைக-
�ல்,..  

எ�ெபாருள் இறக்கும� ெசய்-
யும்ேபாேத எமது தரம் ெதாடர்�ல் 
நாங்கள் சம்பந்தப்பட்ட �றுவனங்க-
ளுக்கு அனுப்பு�ன்ேறாம்.   

அேதேபான்று எ�ெபாருள் கப்ப-
லுக்கு ஏற்றும்ேபாது அது ெதாடர்-
பான தரம் ப�ேசா�க்கப்பட்டு 
எமக்கு அ�க்ைக வழங்குவார்கள். 
அதன் �ன்னர் கப்ப�ல் வரும்ேபாது 
அதற்கு அந்த கம்ப� ெபாறுப்ேபற்-
�ன்றது.   

அேதேபான்று எ�ெபாருள் கப்பல் 
இங்குவந்து நங்கூர�ட முன்னர் 
அ�ல் இருக்கும் எ�ெபாரு�ன் தரம் 
ெதாடர்�ல் மா�� ெபற்றுக்ெகாள்-
ளப்படு�ன்றது. அதன் �ன்னேர 
எ�ெபாருைள இறக்குவதற்கு நடவ-
�க்ைக எடுக்கப்படு�ன்றது.   

ேமலும் எ�ெபாருள் களஞ்�யப்-
படுத்துவதற்கு முன்னர் �ண்டும் 
தரம் ெதாடர்பாக �ெபட்ேகா �று-
வனமும் எமது ஆய்வு ��வும் 

ப�ேசாதைன ெசய்ேத களஞ்�யப்-
படுத்து�ன்ேறாம். அேதேபான்று 
எ�ெபாருள் �ரப்பு �ைலயங்களுக்கு 
அனுப்புவதற்கு முன்னர் �ண்டும் 
அதன் தரம் ெதாடர்�ல் ஆய்வு 
ெசய்ேத ெவ��ல் அனுப்பு�ன்-
ேறாம்.   

இவ்வாறு இறக்கும� ெசய்யப்ப-
டும் எ�ெபாருள் ெதாைக 04 தடைவ-
கள் பகுப்பாய்வுக்குட்பட்டு அதன் 
தரம் உறு�ெசய்யப்பட்ட �ன்னேர 
எ�ெபாருள் �ரப்பு �ைலயங்களுக்கு 
��ேயா�க்கப்படு�ன்றது.   

அவ்வாறு இருந்தும் எ�ெபாருள் 
ெதாடர்பாக நுகர்ேவார் பாதுகாப்பு 
அ�காரசைபக்கு �ைடக்கப்ெபற்ற 
முைறப்பாட் டுக்கைமய அ�கார-
சைப எமது கூட்டுத்தாபனத்துக்கு 
வந்து, எமது ஆய்வு அ�க்ைககைள 
ப�ேசா�த்து பார்த்தது.   

ஆனால் அவ்வாறான எந்த 
தவறும் காணப்பட�ல்ைல. என்றா-
லும் எ�ெபாருள் �ரப்பு �ைலயங்-
க�ல் ஏதாவது ேமாச�கள் ேமற்-
ெகாள்வைத யாராவது கண்டால் 
அதுெதாடர்�ல் எமக்கு முைற�ட-
லாம்.  

இைடக்கால அரைச �றுவ...  
ஒரு அரசாங்கத்ைத ேதர்ந்ெதடுக்க-

வும் உதவும் சூழ்�ைலகள் உருவாக்-
கப்பட ேவண்டும் என்றும் இந்த ேயாச-
ைன�ல் சுட்�க்காட்டப்பட்டுள்ளது.   

�லங்கா சுதந்�ரக் கட்��ன் 
சார்�ல் முன்னாள் ஜனா�ப� ைமத்�-
�பால ��ேசன, 10 சுேயச்ைசக் கட்-
�கள் சார்�ல் முன்னாள் அைமச்சர் 
வாசுேதவ நாணயக்கார, �லங்கா 
ெபாதுஜன ெபரமுன�ன் பாராளு-
மன்ற உறுப்�னர்களான அனுர ��-
யதர்சன யாப்பா மற்றும் �ஜயதாச 
ராஜபக்ஷ ஆ�ேயார் இந்த ேயாசைன 
அடங்�ய ஆவணத்�ல் ைகெயாப்ப-
�ட்டுள்ளனர்.   

01.பாராளுமன்றத்ைத �ர���த்-
துவப்படுத்தும் அர�யல் கட்�க�ன் 
தைலவர்கைள உள்ளடக்�ய ேத�ய 
�ைறேவற்று சைபைய �றுவுதல்   

02.-இைடக்கால அரசாங்கத்ைத 
நடத்துவதற்கு குைறந்த எண்�க்-
ைக�லான அைமச்சர்கைள �ய-
�த்து ேத�ய �ர்வாக சைபயால் 
அவர்க�ன் கடைமகள் �ர்மா�க்கப்-
படும்.   

03. ேத�ய �ைறேவற்று சைப�ன் 
ப�ந்துைர�ன் ேப�ல் ஜனா�ப��-

னால் பு�ய �ரதமர் �ய�க்கப்படு-
வார்.   

04. ேத�ய �ைறேவற்று சைப�ன் 
அ�வுறுத்த�ன் ேப�ல் ஜனா�ப�-
யால் வைரயறுக்கப்பட்ட அைமச்சர்-
கள் ெகாண்ட அைமச்சரைவ �ய�க்-
கப்படும்.   

05. ேத�ய �ைறேவற்று சைப�ன் 
அ�வுறுத்த�ன் ேப�ல் ஜனா�ப��-
னால் குைறந்த எண்�க்ைக�லான 
அைமச்சு ெசயலாளர்கள் �ய�க்கப்ப-
டுவர்.   

06. அைமச்சர்கள் ேவதனம் 
ெபறாமல் ெசயல்பட ேவண்டும்.   

07 மருந்துகள், அத்�யாவ�ய உண-
வுகள், �ன்சாரம், ெபற்ேறா�யம், 
சைமயல் எ�வாயு, உரம், �வசாயம் 
மற்றும் ெதா�ல்துைற உள்�டுக�ன் 
ேபாதுமான ெதாடர்ச்�யான ��ேயா-
கத்ைத உறு� ெசய்தல்.   

 08.அர�யலைமப்�ன் 19ஆவது 
�ருத்தத்ைத �ருத்தங்களுடன் 
�ண்டும் அமுல்படுத்துதல் அரசாங்கம் 
மா�னாலும் மாறாத கல்�, சுகாதா-
ரம் மற்றும் எ�சக்� ேபான்ற துைறக-
ளுக்கு 06 மாத காலத்�ற்குள் ேத�ய 
ெகாள்ைகைய உருவாக்குதல்.  

IMF உடன் ேபச்சுவார்த்ைதைய...
இேதேவைள, ஜனா�ப��ன் 

ேகா�க்ைகக்கைமய கடன்கைள 
ெசலுத்துவதற்கு உடன�யாக நடவ-
�க்ைக எடுப்பதாக மத்�ய வங்��ன் 
ஆளுநர் கு�ப்�ட்டார்.   

அந்�யச் ெசலாவ� ெநருக்க�க்கு 
இரண்டு முக்�ய கூறுகள் இருப்பதா-
கவும், அ�ல் முதலாவது கடைனத் 
�ருப்�ச் ெசலுத்த �� வழங்குவெதன்-
றும், இரண்டாவது அத்�யாவ�ய 
உணவுப் ெபாருட்கைள இறக்கும� 
ெசய்வதற்கு ெவ�நாட்டு நாணயங்-
கைள வழங்குவெதன்றும் மத்�ய வங்-
��ன் ஆளுநர் கு�ப்�ட்டார்.   

ெபாருளாதாரத்ைத �ட்ெடடுக்க 

கடைனப் ெபறுவதற்கான சாத்�யக்-
கூறுகள் கு�த்து சர்வேதச நாணய ��-
யத்துடன் (IMF) �ைர�ல் கலந்துைர-
யாடல்கைள நடத்தவுள்ளதாக மத்�ய 
வங்� ஆளுநர் கு�ப்�ட்டார். சர்வேதச 
நாணய ��யத்துடனான ெதா�ல்நுட்ப 
கலந்துைரயாடல்கள் எ�ர்வரும் 18ஆம் 
�க� ஆரம்�க்கப்படுெமன தாம் எ�ர்-
பார்ப்பதாக கலா�� நந்தலால் �ர�ங்க 
ெத��த்தார்.   

2021ஆம் ஆண்டு வரலாற்�ல் �கப்-
ெபரும் வரவு - ெசலவுத் �ட்ட பற்றாக்-
குைற ேதைவயற்ற வ�க் குைறப்�னால் 
ஏற்பட்டுள்ளதாக மத்�ய வங்��ன் 
பு�ய ஆளுநர் சுட்�க்காட்�னார்.  

அரசாங்கத்�ற்கு எ�ராக...
பாராளுமன்றக் குழு கூட்டம் நைடெப-

றவுள்ளதாகவும் அவர் கு�ப்�ட்டார்.இப் 
�ேரரைண�ல் ைகெயாப்பங்கைள ெபற்றுக் 
ெகாள்ளும் நடவ�க்ைக தற்ேபாது ஆரம்�க்கப்-
பட்டுள்ளது.  

இந்த �ைல�ல் ைகெயழுத்துகள் ெபறப்பட்-
டதன் �ன்னர் அதைன சபாநாயகருக்கு ைகய-
�ப்பதற்கு நடவ�க்ைக எடுக்கப்படுெமன்றும் 
அவர் ெத��த்தார். நம்�க்ைக�ல்லாப் �ேர-

ரைணக்கு ஆதரைவ ெபற்றுக் ெகாள்வதற்காக 
பாராளுமன்றத்�லுள்ள ஏைனய அர�யல் கட்�-
களுடனும் கலந்துைரயாடல் நடத்தப்படுெமன 
ஐக்�ய மக்கள் சக்��ன் �ேரஷ்ட பாராளு-
மன்ற உறுப்�னர் ஒருவர் ெத��த்தார்.   பாரா-
ளுமன்றத்�ல் அரசாங்கத்�ற்கு 113 என்ற 
ெபரும்பான்ைம இல்ைல என்பைத ெவ�ப்-
படுத்துவேத தங்களது �ரதான ேநாக்கமாகு-
ெமனவும் அவர் கு�ப்�ட்டார்.  

த�யார் பஸ்களுக்கு...
மஹரகம முதலான இலங்ைக பஸ் 

மத்�ய ேபாக்குவரத்துச் சைப �ைலயத்-
துக்குச் ெசாந்தமான எ�ெபாருள �ரப்பு 
�ைலயங்க�ல், ஒரு �ற்றர் �சல் 125 
ரூபாவுக்கு வழங்கப்பட உள்ளதாக 
ேபாக்குவரத்து ஆைணக்குழு�ன் 

ப�ப்பாளர் �லான் �ராண்டா ெத�-
�த்துள்ளார்.   அத்துடன், ெவ�சைற 
கடற்பைட எ�ெபாருள் �ரப்பு �ைலயத்-
�லும், இவ்வாறு எ�ெபாருைள வழங்க 
கடற்பைடத் தளப� இணங்�யுள்ளதாக-
வும் அவர் கு�ப்�ட்டுள்ளார்.  

நாணய சைப வட்� �தங்கைள இறுக்கப்ப-
டுத்துவதற்கு மத்�ய வங்� நடவ�க்ைக எடுத்-
துள்ளது. இதன்ப�, துைண�ல் ைவப்பு �தம் 
13.50 சத�தமாகவும், துைண�ல் கடன் �தம் 
14.50 சத�தமாகவும் அ�க�க்கப்பட்டது. 
இதன்ப�, இந்த இரண்டு வட்� �தங்களும் 
700 அ�ப்பைட புள்�களால் அ�க�க்கப்பட்-
டது.   

 இந்த�ைல�ல் வட்� �தம் அ�க�ப்பு 
ெதாடர்�ல் கருத்துைரத்த, ெகாழும்பு பல்க-

ைலக்கழக ெபாரு�யல் துைற �ேரஷ்ட ��-
வுைரயாளர் கலா�� முருேகசு கேணசமூர்த்�,   

 நாட்�ல் ஏற்பட்டுள்ள பண�க்கத்ைத 
குைறக்கும் ேநாக்�ேலேய இலங்ைக மத்�ய 
வங்� நாணய சைப வட்� �தங்கைள இறுக்-
கப்படுத்�யுள்ளது. இந் நடவ�க்ைக, நாணய 
மாற்று ��தத்�ன் �ைலப்படுத்தலுக்கும் 
வ�வகுக்குெமன்றும் �ேரஷ்ட ��வுைரயா-
ளர் கலா�� முருேகசு கேணசமூர்த்� கு�ப்-
�ட்டுள்ளார்.  

நாணய சைப வட்டி வீதத்ைத   
இறுக்கியது மத்திய வங்கி  

பண�க்கத்ைத குைறக்கும் ேநாக்கத்�ல்   

இலங்ைக�ல் இடம்ெபறும் ச�பத்�ய அைம-
�யான ேபாராட்டங்கள் மூலம் சுற்றுலா பய�-
கள் அல்லது சுற்றுலா தளங்கள் இலக்கு ைவக்-
கப்பட�ல்ைலெயன ெவ�நாட்டலுவல்கள் 
அைமச்சு ெத��த்துள்ளது.   இலங்ைகக்கு வரு-
ைகதரும் அைனத்து சுற்றுலாப் பய�களும் நாடு 
முழுவதும் சுதந்�ரமாக பய�க்க மு�யுெமன்-
றும் ெவ�நாட்டலுவல்கள் அைமச்சு ெத��த்-
துள்ளது.   இந்த �டயம் ெதாடர்பாக அ�க்ைக 
ஒன்ைற ெவ��ட்டுள்ள அைமச்சு,   

இலங்ைக ெதாடர்பாக கடந்த 06 ஆம் �க� 
அெம�க்கா ெவ��ட்டுள்ள பயண வ�-
காட்டல்கைள �ளாய்வு ெசய்வ�ல் கவனம் 
ெசலுத்� வருவதாக ெவ��வகார அைமச்சு 
ெத��த்துள்ளது.   

ெகாேரானா ெதாற்றுடன், கடந்த ஆண்டு 
ஜ�ன் மாதம் முதல் இலங்ைக ெதாடர்பாக 

அெம�க்கா�ன் பயண எச்ச�க்ைக மூன்றாம் 
மட்டத்�ல் காணப்பட்டது. எ�னும் இது அண்-
ைம�ல் புதுப்�க்கப்பட�ல்ைலெயன்பைத 
ெவ�நாட்டலுவல்கள் அைமச்சு ெத��த்துக் 
ெகாள்�றது.   

அது த�ர உ�ர்த்த ஞா�று தாக்குதல்க�ன் 
�ன்னர் �டுக்கப்பட்ட அெம�க்க பயண 
ஆேலாசைன�ல் பயங்கரவாதம் பற்�ய 
கு�ப்பு, பயங்கரவாதம் இருந்த அல்லது ஆபத்-
�ல் இருக்கும் உல�லுள்ள நாடுகள் ெதாடர்�ல் 
அெம�க்க பயண ஆேலாசைன�ன் �ைலயான 
ெமா��ன் அ�ப்பைட�லானது என்றும் கூ�-
யுள்ளது,   இலங்ைக தனது தாயகத்துக்கு வருைக 
தருபவர்கைள ெதாடர்ந்து வரேவற்�றது மற்றும் 
அைனவருக்கும் அ�கபட்ச பராம�ப்பு மற்றும் 
ேசைவகைள வழங்க உறு�பூண்டுள்ளெதனவும் 
ெத��க்கப்பட்டுள்ளது.  

ேபாராட்டங்கள் சுற்றுலா   
பயணிகைள பாதிக்காது   

ெவ�நாட்டைமச்சு அ��ப்பு   

கடந்த வாரம் ஜனா�ப�ேயாடு ேபச்சுவார்த்-
ைதக்கு ேபானவர்கள் இந்தவராம் 'Go Home 
Gota' என்று ேபாராட அைழப்பது அர�யல் 
வஞ்சகம் என்றும், இப்ப�யான அர�யல்-
வா�க�டத்�ல் த�ழ் இைளஞர்கள் எச்ச�க்-
ைகயாக இருக்க ேவண்டுெமன்றும் �ரபல 
புலம்ெபயர் அர�யல் ஆய்வாளர் குணா க�-
யழகன் ேகா�க்ைக �டுத்துள்ளார்.  

த�ழ் அர�யல் தைலவர்கள் தங்கள் அர-
�யல் முத�டாக இன்ைறய ெநருக்க�ைய 
பயன்படுத்துவது ேநர்ைமயற்ற ெசயெலன்-
றும் அவர் சா�யுள்ளார் .  

இலங்ைக�ல் தற்ெபாழுது முன்ெனடுக்-
கப்பட்டு வரு�ன்ற அரசாங்கத்துக்கு எ�ரான 
ேபாராட்டங்கள் பற்� அவர் ெவ��ட்டுள்ள 
ஒரு காெணா��ேலேய அவர் இவ்வாறு 
கு�ப்�ட்டுள்ளார்.  

"த�ழ் இைளஞர்கள் அரசாங்கத்துக்கு 
எ�ரான ேபாராட்டத்�ல் கலந்துெகாள்வ�ல் 
அர்த்த�ல்ைல. அது ஆபத்தானதும் கூட. 
�ைர மைறவு �கழ்ச்� �ரலால் த�ழ் இைள-

ஞர்கள் ேபாராட தூண்டப்படு�றார்கள். �ங்-
களக் கட்�கள் ஆட்�ைய க�ழ்க்கவும் தமது 
ெசல்வாக்ைக உயர்த்தவும் ேபாராட்டம் நடத்-
துவார்கள். மக்கைள தூண்டுவார்கள். ெவ�-
நாட்டு சக்�களும் �ன் �ற்கும். அதற்கு 
த�ழர்கள் பயன்படுவது அர�யல் �ைச 
�ரும்பும் ஆபத்ைத உருவாக்கலாெமனவும் 
அவர் எச்ச�க்�றார் .   

இந்த அரசாங்கத்தால் இன்றுள்ள 
ெபாருளாதார ெநருக்க� ேமலும் ேமாச-
மைடந்து வன்முைற சூழல் நாட்�ல் உரு-
வாகுெமன்றும் த�ழ் மக்கள் பஞ்சத்ைத 
எ�ர்ெகாள்ள ேதைவயான உற்பத்� மற்றும் 
பங்�ட்டு ெபா�முைறகைள உடன் உரு-
வாக்க ேவண்டுேம த�ர அர�யல் வன்மு-
ைறக�ல் ப�யா��டக் கூடாெதன்றும் 
அவர் ேகா�க்ைக �டுத்துள்ளார்.   

சமூகத் தைலவர்கள் முன் வந்து இன்ைறய 
ெநருக்க� �ைலைமையக் ைகயாள ேவண்-
டுெமன்றும் அவர் ேகா�க்ைக �டுத்துள்-
ளார்.   

ஜனாதிபதியுடன் கடந்தவாரம்   
ேபசிேயார் இந்தவாரம் ேகாஷம்   
அர�யல் வஞ்சகம் என்�றார் ஆய்வாளர் க�யழகன்   

தர்கா நகர் �ரபல அ��ப்பாளரும் எழுத்-
தாளருமான எம்.பா� ஸ�ைப�ன் ைமத்து-
னர் முஹம்மத் 
இர்பான் (63) 
ேநற்று தர்கா நக�ல் 
காலமானார்,   

ஜ ன ா ஸ ா 
ேநற்று மாைல 
தர்கா நகர் ெதருவு 
�ரா ஜ�ம்மா 
பள்� ைமயவா�-
�ல் நல்லடக்கம் 
ெசய்யப்பட்டது. 

ஜனாஸா�ல் அர�யல் �ரமுகர்கள், 
சமூக ேசைவயாலர்கள், எழுத்தாளர்கள், 
உலமாக்கள், �னகரன் ஆ��யர்�ட 
உறுப்�னர்கள் என பலர் கலந்து ெகாண்-
டனர் .   

சமூக ேசைவயாளர் 
பாஸி ஸூைபரின்   

ைமத்துனர் காலமானார்  



கே: ஜனாதிபதி கோட்ாபயாவின் 
ஆடசியில் பஙோளி ேடசி-

யாகுவதற்கு முன்னகேகய ஏகதனும் 
உ்ன் படிக்ே செய்து சோண்டீ-
ரேளா?

தேரேலின் த�ோது நோம் �ல த�ோரிக்�-
�்ை முன்்வைததேோம். இ.தேோ.�ோ என்�து 
அரசியல் ரீதியோ�வும், தேோழிற்சங� ரீதியோ�-
வும் வைலி்ையோனது. எைது ைக�ளின் நலததி-
லும் ்சமூ� ைறறும் �ல்வி வைைரச்சிக�ோ�வும் 
�ல தியோ�ங�்ை தைறத�ோண்ட வைரலோறு 
இ.தேோ.�ோ வுககு உணடு.

நோம் ை்லய� த�ருநதேோட்ட ைக�ளின் 
ஒரு நோள் ்சம்�ைத்ே ஆயிரம் ரூ�ோவைோ� 
உயரததுைோறு த�ோரிதனோம். அது வைரதே-
ைோனி மூலம் தவைளியி்டப�ட்டது.

ை்லய� �ல்�்லக�ழ�ம், பிரதே்ச 
த்சயல� அதி�ரிபபு, தேோழிற �யிறசி 
�ல்லூரி அ்ைதேல், டிகத�ோயோ கிைங�ன் 
்வைததிய்சோ்ல்ய தேசிய ்வைததிய்சோ்ல 
�ட்ட்ைபபுககுள் உள்வைோஙகுேல் உள்ளிட்ட 
த�ோரிக்��்ை முன்்வைததேோம்.

கே: இ்்கோல அேசு ஒன்று 
அ்ையுைானால் அவவேசு்ன் 

இ்ைந்து செயல்படுவீரேளா?

இ்்டக�ோல அரசு அ்ைக�ப�டுைோனோல் 
இப த�ோருைோேோர வீழ்ச்சியிலிருநது மீண -
டுவைருவைேற�ோன ந்்டமு்ை ்சோததியைோன, 
தவை்லததிட்டங�ள் முன்்வைக�ப�டடுள்-
ைேோ என்�்ே �ோஙகிரசின் உயர ைட்டககுழு 
ஆரோய்நது �ோரககும். இநே ஆதலோ்ச்ன�ள் 
ஏறறுக த�ோள்ைப�டுைோனோல் அேன் பின்னர 
ஒரு முடிவுககு வைருதவைோம்.

கே: ஜனாதிபதி்ய பதவி விலேச் 
சொல்லி கபாோட்ம் ந்்-

சபறுகிறகத இது சதா்ரபாே என்ன 
சொல்ல விரும்புகிறீரேள்?

எநே நி்லயிலும் இ.தேோ.�ோ நோடடு ைக -
�ளின் �க�தை நிறகும். இரண்ட்ர த�ோடி 
ைக�்ை த�ோண்ட நோடு இது. ேறத�ோது 
ைக�ள் துன்�ததில் வைோழ்கின்ைனர. ைக�ளின் 
உணர்வை அரசு உணர தவைணடும். புரிேல் 
அவைசியம். இேன் அடிப�்்டயில் அரசு 
ேன் த்சயல்�ோடு�்ை ைோறறிக த�ோள்ை �்ட-
்ைப�டடுள்ைது. ைக�ளின் குரல் ஜனநோய� 
வைடிவைம் த�ோண்டது. அ்ே த�ோச்்்சப�-
டுதே கூ்டோது.

கே: அே்ெ விடடு இ.சதா.ோ 
சவளிகயறிய்ைககு ேபிசனட 

அ்ைச்ெே்வ அந்தஸ்து சோண்் 
அ்ைச்ெர பதவி வழஙேபப்ா்ைகய 
ோேைம் என சிலர சதரிவிககி-
ன்றனர. இதில் உண்்ை உண்்ா?

இது ேவைைோன �ருதது இ.தேோ.�ோ அ்ைச்்ச -

ர்வை அ்ைச்சு �ேவி த�ோரிக்�்ய 
அரசின் முன்்வைததிருககுைோயின் 
அரசும் அப�ேவி்ய வைழங�த ேயோ -
ரோ�தவை இருநேது. எைது அ்ைச்சு 
�ேவி்ய தேோட்ட உட�ட்ட்ைபபு 
அ்ைச்்சரோ� உயரதேவும் அரசு முன் -
வைநேது. ஆனோல் ைக�ள் த�ரும் 
பிரச்சி்ன�ளுககு மு�ம் த�ோடுக -
்�யில் நோம் அ்ைச்சு �ேவி்ய 
ஏற�து த�ோருதேைோனேோ� இருக-
�ோது. ைக�ள் இபபிரச்சி்னயிலி-
ருநது விடு�்ட த�ோருதேைோன வைழிமு -
்ை�ள் தே்வை. இன்்ைய சூழலில் 
நோம் அ்ைச்சுப �ேவி்ய ஏறறுக 
த�ோள்ைக கூடிய நி்லயில் இல்்ல. 

கே: சபாருளாதாே பிே-
ச்சி்ன்ய எவவாறு 

தீரகேலாம் எனக ேருதுகிறீ-
ரேள்?

இன்று நோடு ேோழமுடியோே �்டன் 
சு்ையில் ேதேளிககிைது. தவைளியில் 
த�ருைைவு �்டன்�்ைப த�றறு இந-
நோட்்ட ஆடசி த்சய்ேவைர�ள் த�ோணடுவைநே 

அபிவிருததிேோன் என்ன? இக 
�்டன் சு்ைககு அ்னதது 

ஆடசியோைர�ளும் த�ோறுப-
�ோைர�ள். ஒவதவைோரு 
ஆடசியோைரும் ேோம் 
�ேவி வைகிதே �ோலததில் 

த�றறுக த�ோண்ட �்டன்-
�ள் வைோயிலோ� தைறத�ோண்ட 
அபிவிருததியோல் கிடடிய 
இலோ�ம் என்ன? என்�்ே 

ஆய்வு த்சய்ய தவைணடிய 
அவைசியம் உள்ைது.

இநநோடடுககு நல்ல இலோ-
�த்ேயும் த்டோலர-
�்ையும் அளிதே 

நோன்கு து்ை�-
ைோன தேயி்ல 
உ ற � த தி , 

உல்லோ்ச �யணம், தவைளிநோடடு தவை்ல -
வைோய்பபு, ஆ்்டத தேோழில் என்�ன பின்ன-
்்ட்வை ்சநதிததுள்ைன. த�ோவிட தேோறறின் 
பின்னர சுறறுலோப �யணி�ளின் வைரு்� 
தவைகுவைோ�க கு்ைநதுவிட்டது. இர்சோயன 
உரம் �ோவை்ன நிறுதேப�ட்டேோல் த�ருந-
தேோட்டக ்�ததேோழில் த�ரும் வீழ்ச்சி்ய 
�ணடுள்ைது. த்டோலர த�றுைதி அதி�ரிப -
்�த ேடுதது நிறுதேத தே்வையோன ந்டவை-
டிக்��்ை எடுக�த ேவைறிவிட்டது. �்டன் 
சு்ை தேோ்டரநேேோல் அரசு த�ரிதும் �ோதிப-
்�்்டநதுள்ைது.

அரசு முன் கூடடிதய மு்ையோன முடிவு-
�்ை எடுக�ோ்ையினோல் மின்்சோரத ேடடுப-
�ோடு ஏற�ட்டது. பின்னர எரிவைோயு சிலிண்டர-
�ளில் சிக�ல் ஏற�ட்டது. பின்னர ்ச்ையல் 
எரிவைோயுககு ேடடுப�ோடு. பின்னர த்டோலர 
பிரச்சி்ன. அடுதேேோ� மின் தவைடடு. 

இவைறறுகத�ல்லோம் �ோரணம் திட்டமி்டல் 
இல்லோே நிரவைோ� �ட்ட்ைபத�. ஏ்னய 

நோடு�்ைப த�ோன்று முன்னதரதய எைது 
நோடடிலும் சூரிய்சகதி மின் �ோவை்ன்ய ைக -
�ளி்டம் எளிய வைழிமு்ை�ளின் ஊ்டோ� அறி-
மு�ம் த்சய்திருநேோல் இன்்ைய மின்தவைடடு 
பிரச்சி்ன எழுநதிருக�ோது. நோடடின் 
அ்னதது து்ை�ளிலும் மு்ையோன திட-
்டமி்டப�ட்ட �ட்ட்ைபபு த்சயற�ோடடில் 
இல்்ல. இேனோல் ேோன் நோடடின் த�ோருைோ -
ேோரம் வீழ்ச்சி்ய தநோககிதய ந�ரகிைது.

இன்று ்சரவைதே்ச நோணய ்ச்�யின் ஒதது-
்ழப்�க த�ோரி நிறகிைது அரசு. இச்்ச்�-
யின் ஆதலோ்ச்ன�ள் ைறறும் அவைறறுககு 
அ்ைவைோன த�ோருைோேோர வைைரச்சித திட்டங-
�்ை ந்்டமு்ைப�டுதே ஏழு, எடடு ைோேங-
�ைோவைது த்சல்லும். எதிரவைரும் ைோேங�ளில் 
நோடடில் த�ரும் த�ோருைோேோர �ஷ்டத்ே 
ைக�ள் அனு�விக� தவைணடியிருககும்.

இன்்ைய த�ோருைோேோர சிக�லிலி -
ருநது விடு�்ட அநநிய நடபு நோடு�ளி்டம் 
உேவி்ய த�ை தவைணடும். இன்று ைக�ள் 

ேடுைோறுகின்ைனர. எதிரவைரும் நோட-
�ளில் உணவுதேடடுப�ோடு ஏற�்ட-
லோம். கிதரக�ம், ேோய்லோநது ஆகிய 
நோடு�ள் த�ோருைோேோரததில் �்டநே 
�ோலததில் வீழ்ச்சி்ய �ண்டன. 
ஆனோல் அநநோடடு த�ோருைோேோர 
நிபுணர�ள் தைறத�ோண்ட �ல்தவைறு 
ைோறறுத திட்டங�ைோல் அநநோடு�ள் 
இன்று மீணடு வைநதுள்ைன.

இவைற்ை நோன் தநரடியோ� ஜனோ-
தி�தியி்டம் தேரிவிததுள்தைன். 
அதுைடடுைல்லோது, இவவிரு 
நோடடு த�ோருைோேோர நிபுணர�்ை-
யும் இஙகு வைரவை்ழதது ஆதலோ்ச -
்ன�்ை த�றதைோைோனோல் இப 
த�ோருைோேோர சிக�லிலிருநது விடு-
�டடு தவைறறித�ைலோம் எனவும் 
ஜனோதி�தியி்டம் தேரிவிததேன். 
எனினும் ்சோே�ைோன ்சமிக்ஞை -
�்ை எதுவும் கிட்டவில்்ல.

ஐ.நோவில் அங�ததுவைம் த�ோண-
டுள்ை எைது நடபு நோடு�ளின் 
உேவி்யயும் ஜனோதி�தி த�ை 

தவைணடும். எநேதவைோரு முடிவும் ஆக�பூர-
வைைோன முடிவைோ� இருக� தவைணடும். �ல 
நோடடுத ே்லவைர�ளு்டன் ஜனோதி�தி த�்ச 
தவைணடும். து�ோய் �ோ்லவைனப பிரதே்சம். 
இன்று எைககு உேவி வைழஙகுகிைது. எைது 
அரசின் அ்னதது ந்்டமு்ை�ளும் தேோல்-
விய்்டநதுள்ைன. இன்்ைய சூழலுககு ஏற-
ைவை்�யில் அ்வை ைோறைப�்ட தவைணடும். 

எைது நோடடில் உள்நோடடு உற�ததி த�ரு� 
தவைணடும். மூலேன அதி�ரிபபு ந்்டத�ை 
தவைணடும். த�ோருைோேோர அபிவிருததிதய 
எைது முேல் இலக�ோ� அ்ைய தவைணடும். 

கே: அண்்ையில் ெமூேவ்ல-
ததளஙேள் மு்கேபபட்ன. இது 

சதா்ரபாே ேருதது எவவாறானது?
்சமூ� வை்லதேைம் என்�து இன்று த�ரி-

யதேோர ஊ்ட�தது்ையோ� வைைரச்சிபத�றறு -
விட்டது. நோடடில் மின்்சோரம், எரிவைோயு, உரம் 
என ைக�ளின் அததியோவைசிய தே்வை�ளுககு 
ேடடுப�ோடு ஏற�டடுள்ைது. இேனோல் ைன -
ரீதியோ� ைக�ள் �ோதிக�ப�டடுள்ைனர. 
அதுதவை த�ோரோட்டைோ� ைோறியுள்ைது. தீரவு-
�ோணப�்டோே த�ோரோட்டங�ள் வைன்மு்ை 
வைடிதவைடுககும். இேன் எதிதரோலியோ�தவை 
்சமூ� வை்ைதேைங�ள் மு்டக�ப�டடு 
பின்னர த்சயல்�்டத தேோ்டஙகின. இது ஜன -
நோய� நோடு. இச் த்சய்ல எவவை்�யிலும் 
நியோயப�டுதே முடியோது. இன்று ைக�ள் சிந -
திதது த்சயல்�்ட ஆரம்பிதது விட்டனர.
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  இந்நாடடுககு நல்ல 
இலாபத்தயும் ச்ாலர-
ே்ளயும் அளிதத நான்கு 
து்றேளான கதயி்ல 
உற்பததி, உல்லாெ 
பயைம், சவளிநாடடு 
கவ்லவாய்பபு, ஆ்்த 
சதாழில் என்பன பின்ன-
்்்வ ெந்திததுள்ளன. 

  சோவிட சதா ற்றின் 
பின்னர சுற்றுலாப பய-
ணிேளின் வரு்ே 
சவகுவாேக கு்றந்து-
விட்து. 

  இேொயன உேம் பாவ்ன 
நிறுததபபட்தால் சபருந்-
கதாட்க ்ேத சதாழில் 
சபரும் வீழ்ச்சி்ய ேண்-
டுள்ளது. 

  ச்ாலர சபறுைதி அதிே-
ரிப்பத தடுதது நிறுததத 
கத்வயான ந்வடிக-
்ேே்ள எடுகேத தவ-
றிவிட்து. ே்ன் சு்ை 
சதா்ரந்ததால் அேசு 
சபரிதும் பாதிப்பய-
்்ந்துள்ளது.

  அேசு முன் கூடடிகய 
மு்றயான முடிவுே்ள 
எடுகோ்ையினால் மின்-
ொேத தடடுபபாடு ஏற்பட-
்து. பின்னர எரிவாயு 
சிலிண்்ரேளில் சிகேல் 
ஏற்பட்து. பின்னர 
ெ்ையல் எரிவா-
யுககு தடடுபபாடு. 
பின்னர ச்ாலர 
பிேச்சி்ன. 
அடுதததாே மின் 
சவடடு.

நேர்கண்டவர:

கே.பி.பி. புஷ்பராஜா...?

எைது கோரிக்ேே்ள அேசு
சபாருட்ாே சோள்ளவில்்ல
இ.சதா.ோவின் புதிய த்லவர செந்தில் சதாண்்ைான் வாேைஞெரிககு அளிதத கபடடி

இந்த அேொஙேம் ை்லயே ைகேளின் பிேச்சி்னேள் சதா்ரபாே எவவித முடிவுே்ளயும்
எடுகேவுமில்்ல; அ்வ சதா்ரபாே முன்சனடுகே எம்மு்ன் ேலந்து ஆகலாசிதது முடிவுே்ள 
எடுகேவுமில்்ல. இேொயன உேம் த்்செய்யபபட்கபாது எைது கோரிக்ேேளுககு ெரியானகதார 

முடி்வகயா பதி்லகயா ஜனாதிபதி வழஙேவில்்ல. நானும் இ. சதா.ோ சபாதுச் செயலாளர ஜீவன் 
சதாண்்ைானும் ைற்றும் பாோளுைன்ற உறுபபினர ைருதுபாண்டி ோகைஸ்வேனும்  பிேதைர ைஹிந்த
ோஜபக ஷ்ன் ேலந்து உ்ேயாடியதன் பின்னகே ை்லயே கதாட்ஙேளுககு ஜனாதிபதி உேம் வழஙே 
முடிசவடுததார. ை்லயே ைகேளின் கத்வே்ள ஜனாதிபதிககு அழுததம் சோடுதகத சபற்றுக சோள்ள 
கவண்டியிருந்தது. இவற்றின் வி்ளவாேகவ பாோளுைன்றததில் எைது இரு சதா.ோ. உறுபபின-
ரேளும் சுகயச்்ெயாே செயல்ப் தீரைானிததனர. ைகேளின் நலகன முககியம் 
என்ற நி்லயில் இ.சதா.ோ சுகயச்்ெயாே செயல்ப் ஆேம்பிததது.

தீரவுோைபப்ாத கபாோட்ஙேள் வன்மு்ற சவடிககும். 
இதன் எதிசோலியாேகவ ெமூே வ்ளததளஙேள் 
மு்கேபபடடு பின்னர செயல்ப்த சதா்ஙகின.

இது ஜனநாயே நாடு. இச் செய்ல
எவவ்ேயிலும் நியாயபபடுதத முடியாது.

அமைச்சரமை அமைசசு பதவி க�ோரிகம�மை 
அரசின் முன்மைத்திருககுைோயின் அரசும்
அபபதவிமை ைழங�த் தைோரோ�கை இருநதது.
எைது அமைசசு பதவிமை கதோட்ட உட�ட்டமைபபு 
அமைச்சரோ� உைரத்தவும் அரசு முன்ைநதது.
ஆனோல் ைக�ள் பபரும்பிரசசிமன�ளுககு
மு�ம் ப�ோடுகம�யில் நோம் அமைசசு பதவிமை
ஏறபது பபோருத்தைோனதோ� இருக�ோது.

ைனரீதிைோ� ைக�ள்
போதிக�பபடடுள்்ளனர.
அதுகை கபோரோட்டைோ�

ைோறியுள்்ளது.

ப்டங்கள்:
துஷ்மந்த ்மாயாதுன்ன
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இந்தச் சவால்்களுக்கு ைத்தியில் ப�ாரு -
ளா்தா்ரம் மைலும் வீழ்ச்சியமைவம்தத் 
்தடுத்து நாட்டில் மீண்டும் இயல்புநிமைமய 
ப்காண்டு வருவது மி்கவும் அவசியைாகும். 
நிமைமவற்று அதி்கா்ரம், சட்ைவாக்்கம், ஜனா-
தி�தித் ம்தர்தல் ைற்றும் ப�ாதுத் ம்தர்தல் 
ப்தாைரபில் அ்ரசியைமைபபில் ப்தளிவா்கக் 
குறிபபிைப�ட்டிருப�்தால் அ்தன் அடிப -
�மையிமைமய பி்ரச்சிமன்கள் தீரக்்கப�ை 
மவண்டும்.

எதி்ரணியின் தூண்டு்தல்்களின் ம�ரில் 
நாட்டில் ஆரப�ாட்ைங்கமள தீவி்ரப�டுத் -
துவ்தாமைா, வன்முமை்கமள நி்கழ்த்துவ-
்தாமைா இன்மைய பி்ரச்சிமன்களுக்கு தீரவு 
்காண முடியாது.

மு்தைாவ்தா்க, இைஙம்க அ்ரசியைமைப-
பில் இமைக்்காை ஜனாதி�தித் ம்தர்தலுக் -
்கான எந்த ஏற்�ாடும் இல்மை. ைற்மைய 
விையம்,  2024 ஒக்மைா�ர-நவம்�ர ைா்தங்க -
ளிமைமய ஜனாதி�தித் ம்தர்தலுக்குச் பசல்ை-
ைாம். அ்தற்கிமையில் எதி்ரணி கூறுவம்தப 
ம�ான்று ஜனாதி�தித் ம்தர்தமை நைத்்த வழி-
யில்மை. எதி்ரணியின் கூற்றுக்ம்கற்� அ்ரசிய-
ைமைபம� மீறி பசயற்�ை முடியாது.

எவவாைாயினும், �ா்ராளுைன்ைம் ்கமைக்-
்கப�டுவ்தற்கு சம� வாக்்களித்்தால் ப�ாதுத் 
ம்தர்தல் நைத்்தப�ைைாம். இருந்தம�ாதும் 
ப�ாருளா்தா்ர பநருக்்கடி, எரிசக்தி �ற்ைாக் -
குமை என்�ன ்கா்ரணைா்க ம்தர்தமை நைத்து -
வ்தற்குத் ம்தமவயான நிதி �ற்ைாக்குமையா-
்கக் ்காணப�டுகின்ைது.

�ாரிய நிதிப �ற்ைாக்குமை ்கா்ரணைா்க 
நாட்டில் ்தற்ம�ாம்தய சூழ்நிமை ம்தர்தமை 
நைத்துவ்தற்கு உ்கந்த்தா்க இல்மை என்று 
�ா்ராளுைன்ைத்தில் அமனத்து அ்ரசியல் ்கட்சி -
்களும் ப்தளிவா்கக் கூறியுள்ளன. ஒரு ம்தசிய 

ம்தர்தலுக்கு ப�ாதுவா்க ரூ�ா 800 மில்லி-
யன் பசைவாகும்.பைாைர �ற்ைாக்குமை 
உள்ளிட்ை �ல்மவறு பி்ரச்சிமன்களுக்கு ைத் -
தியில் ம்தர்தபைான்றுக்குச் பசல்வது ப�ாருத்-
்தைான்தா்கவும் இருக்்காது.

இந்த வா்ர ஆ்ரம்�த்தில் ஆளும் ்கட்சிமயச் 
மசரந்த 42 �ா்ராளுைன்ை உறுபபினர்கள் 
்தாம் சுமயச்மசயா்க பசயற்�ைப ம�ாவ்தா்க 
அறிவித்்தனர. எவவாைாயினும் அ்ரசாங-
்கம் �ா்ராளுைன்ைத்தில் மூன்றில் இ்ரண்டு 
ப�ரும்�ான்மைமய இழந்தாலும், ்தனிபப� -
ரும்�ான்மையுைமனமய  ்காணப�டுகிைது.

இவவாைான நிமையில் எதிரக்்கட்சியில் 
உள்ளவர்கள் ்தைக்குப �ைம் இருந்தால் 

ப�ரும்�ான்மைமய நிரூபிக்்க மவண்டும். 
முன்னர இருந்த அமைச்ச்ரமவ �்தவி 
விைகி, எதிரக்்கட்சியில் உள்ளவர்கள் விரும்-
பினால் 113 ம�ரின் ஆ்த்ரமவக் ்காண்பித்-
்தால் அவர்களுக்கு அ்ரசாங்கத்ம்த அமைக்்க 
வாயப�ளிப�்தா்க ஜனாதி�தி அறிவித்திருந-
்தார. இந்தச் சவாமை ஏற்றுக் ப்காள்வ்தற்கு 
எதிரக்்கட்சியினர எவரும் இதுவம்ர முன்வ-
்ரவில்மை. எதி்ரணி இன்னும் ்தயஙகுகின் -
ைது. ஆரப�ாட்ைத்துக்கு வநதுள்ள ைக்்களின் 
எண்ணிக்ம்கமயப �ாரத்து அ்ரசியல் ஆ்த்ரவு 
நிமைமய ைதிபபிை இயைாது.

இவவாைான நிமையில், ்கைந்த பசவ -
வாயக்கிழமை மு்தல் பவள்ளிக்கிழமை 
வம்ர �ா்ராளுைன்ை அைரவு்கள் நமைப�ற்-
ைன. நாட்டில் ்தற்ப�ாழுது ஏற்�ட்டுள்ள 

நிமைமை்கள் குறித்து ஆளும் ்கட்சி, எதிரக்-
்கட்சி உறுபபினர்கள் ்கருத்து்கமள முன்மவப-
�்தற்கு சந்தரப�ம் வழங்கப�ட்டிருந்தது.

எனினும், �ா்ராளுைன்ைத்தில் உம்ரயாற்-
றிய உறுபபினர்களில் ப�ரும்�ாைானவர்கள் 
்தற்ம�ாம்தய பி்ரச்சிமனக்்கான தீரவு �ற்றிய 
்கருத்து்கமள முன்மவக்்கவில்மை என்�து 
ப�ாதுைக்்களின் ைனக்குமையா்க உள்ளது. 
இது ப்தாைரபில் ச�ாநாய்கர சம�யில் 
விடுத்்த அறிவிபபிலும் ்கவமைமயத் ப்தரி-
வித்திருந்தார.

ச�ாநாய்கர ்தனது அறிவிபபில், 'ப�ாரு -
ளா்தா்ர பநருக்்கடி குறித்து நைத்திய விவா்தத்-
தில் ்கருத்து்கமளத் ப்தரிவித்்த ஆளும் ்கட்சி, 
எதிரக்்கட்சி உறுபபினர்களுக்கு நன்றிமயத் 
ப்தரிவிக்கின்மைன். இருந்தம�ாதும் இந்த 
விவா்தத்தில் ்தற்ம�ாம்த  பநருக்்கடிக்கு பவற் -
றி்க்ரைா்க மு்கம்ப்காடுப�து ப்தாைரபில் சா்த-
்கைான ்கருத்து்கமளா அல்ைது தீரவு்கமளா 

முன்மவக்்கப�ைாமை 
்கவமைக்குரிய்தாகும். 
விவா்தத்ம்த ஆ்ரம்-
பிப�்தற்கு ஒழுஙகுப 
�த்தி்ரத்துக்கு அமைய 
நைவடிக்ம்க எடுக்கும் 
ம�ாது அ்தமனக் குழப-
பியமை, இ்ரண்டு ்தை -
மவ்கள் சம�மய ஒத் -
திமவக்்க மநரந்தமை 
்தற்ம�ாம்தய சூழலில் 
இைம்ப�ைக் கூைா்த 
நி்கழ்வு்கள் என நான் 
�ாரக்கின்மைன்.

ஊை்கங்களில் பி்ர-
சா்ரம் வழங்கப�ைாவிட்ைாலும் �ா்ராளு -
ைன்ை உறுபபினர ்தயாசிறி ஜயமச்க்ர ைற்றும் 
�ா்ராளுைன்ை உறுபபினர விஜய்தாச ்ராஜ -
�க்ஷ ஆகிமயார முன்மவத்்த ்கருத்துக்்கள் 
மி்கவும் முக்கியைானமவ. சம� இது குறித் -
துக் ்கவனம் பசலுத்்த மவண்டும் என நான் 
்கருதுகின்மைன். நாம் ச்கைரும் ்கட்சி ம�்தங-
்கள் இன்றி அ்ரசியல்குறிக்ம்காள்்கமளப 
பின்்தள்ளி மவத்து விட்டு இந்த பநருக்்கடி-
யிலிருநது மீள்வ்தற்்கான திட்ைம் ்தயாரிக் -
்கப�ை மவண்டும் என அவர்கள் சுட்டிக்்காட்-
டியிருந்தனர.

(15ஆம் �க்்கம் �ாரக்்க)

உை்க நாடு்கமளப ப�ாறுத்்தவம்ர ஏமனய 
நாடு்களுக்கு அதி்க வட்டிக்கு ்கைன் வழங -
குகின்ை ஒரு நாைா்க சீனா உள்ளது. சீனா 
்கமைபபிடிக்கின்ை 'அதி்க வட்டி ப்காள்ம்க' 
்கா்ரணைா்கமவ அநநாடு ப�ாருளா்தா்ரத்-
தில் வளரச்சியமைநது நிற்கின்ைது. அது 
ஒருபுைமிருக்்க சீனாவிைம் அதி்க வட்டிக்கு 
்கைன் வாஙகிய �ை நாடு்கள் ்கைமன மீளச் -
பசலுத்தும் விையத்தில் அதி்க சி்ரைங்கமள 
எதிரப்காள்கின்ைன. கூடு்தல் வட்டிமய 
பசலுத்்த மவண்டியிருப�்தால் அநநாடு்கள் 

�ாதிக்்கப�டுகின்ைன. ஆனால் சீனாவுக்குத் 
ம்தமவ ்தனது ப�ாருளா்தா்ரத்ம்த உயரத்திக் 
ப்காள்ள மவண்டும் என்�து்தான்.

�ாகிஸ்தான், இைஙம்க உட்�ை �ை 
நாடு்களுக்கு சீனா அதி்க வட்டியில் ்கைன் 
ப்தாம்கமய வழஙகியுள்ளது. சீனாவிைம் 
்கைன் வாஙகிய நாடு்களில் வறிய நாடு்களும் 
அைஙகுகின்ைன. அதி்களவு வட்டிக்கு ்கைன் 
வாஙகிய இநநாடு்கள் வட்டியும் மு்தலுைா்க 
ப�ருநப்தாம்க நிதிமய பசலுத்்த மவண்டி-
யிருப�்தால், ்தைது நாட்டின் அபிவிருத்தித் 
திட்ைங்கமள நிமைமவற்ை முடியாைல் திண்-
ைாடுகின்ைன. சீனாவிைம் ்கைன் வாஙகிய 
நாடு்கள் எதிரப்காள்கின்ை முக்கியைான பி்ரச்-
சிமனமய இது்தான்.

இைஙம்கயில் ்தற்ம�ாது ப�ாருளா்தா்ர 
பநருக்்கடி நிைவுகின்ைது. �ாகிஸ்தானில் 

ப�ாருளா்தா்ர பநருக்்கடி ைாத்தி்ரைன்றி அ்ர-
சியல் நிமைமையும் சரியான்தா்க இல்மை. 
�ாகிஸ்தாமன ப�ாறுத்்த வம்ர பி்ர்தைர 
இம்்ரான் ்கானின் ஆட்சி ்கமைக்்கப�ட்டுள்-
ளது. ்தற்்காலி்க பி்ர்தை்ரா்க குல்சார அ்கைது 
நியமிக்்கப�ட்டுள்ளார.இநநிமையில் �ாகிஸ-
்தானில் எவ்ரது ஆட்சி வந்தாலும் சீனாவிைம் 
வாஙகிய ்கைமனத் திருபபிச் பசலுத்திமய 
ஆ்க மவண்டும் என்�ம்த உண்மை.

இமவபயல்ைாம் ஒருபுைமிருக்்க, 
இைஙம்க ப�ாருளா்தா்ர பநருக்்கடியில் 
�ாதிக்்கப�ட்டுள்ள இன்மைய நிமையில், 
இைஙம்கக்கு வழஙகிய ்கைனின் ஒரு 
�குதிமய சீனா மீளக் ம்காரியுள்ள்தா்க ்த்க -
வல்்கள் பவளியாகியுள்ளன. வழஙகிய 
்கைனின் ஒரு �குதிமய ஒருநாடு திருபபிக் 
ம்கட்கின்ை ம�ாது சிக்்கல்்கமள உருவாகும். 

்கைனுக்கு ஈைா்க ஏம்தனுபைான்மை 
அநநாடு ம்கட்�்தற்கு இைமிருக்கின்ைது.

இைஙம்க, �ாகிஸ்தான் ஆகிய நாடு்க-
ளுக்கு ைாத்தி்ரைன்றி உைகின் �ை நாடு -
்களுக்கு சீனா அதி்க ப்தாம்க ்கைமன 
வழஙகியுள்ளது. முக்கியைா்க ப்தற்்கா -
சிய நாடு்களுக்ம்க சீனா அதி்கைா்க ்கைன் 
ப்காடுக்கும் வழக்்கத்ம்த மவத்துள்ளது.

'ப�ல்ட் அண்ட் ம்ராட்' திட்ைம் மூைம் 
�ல்மவறு நாடு்களில் சீனா மு்தலீடு 
பசயவம்த வழக்்கைா்கக் ப்காண்டுள்ளது. 
இ்தற்ப்கன ்கைனா்க �ை மில்லியன்்கமள 
சீனா அந்த நாடு்களுக்கு ்கைனா்க ப்காடுப-
�து வழக்்கம். அந்த நாடு்கள் ்கைமன 
திருபபிக் ப்காடுக்்க முடியா்த நிமையில், 
அந்த நாடு்களின் �ல்மவறு வளங்கமள 
சீனா ைமைமு்கைா்கக் ்கட்டுப�டுத்தும் 
என்�து ப்தரிந்த விையம். சீனாவின் இந்தச் 
பசயமை debt trap policy என்று கூறுவர.

சீனாவின் இவவாைான ப�ாருளா்தா-

்ரக் ப்காள்ம்கமய மவத்துப 
�ாரக்கின்ை ம�ாது இைஙம்க, 
�ாகிஸ்தான் நாடு்கள் ்தற்ம�ாது 
எதிரப்காண்டுள்ள ப�ாருளா்தா்ர 
பநருக்்கடிக்கு சீனாவும் ஒருவம்க-
யில் ்கா்ரணபைன சரவம்தச ப�ாரு-
ளா்தா்ர நிபுணர்கள் ப்தரிவிக்கின்-
ைனர. �ை நாடு்கள் சீனாவிைம் 
்கைன் வாஙகி, அ்தற்கு வட்டி மைல் 
வட்டி ்கட்டி ்தற்ம�ாது ப�ாருளா-
்தா்ர ரீதியா்க ்கடுமையான �ாதிப-
பிற்கு உள்ளாகி உள்ளன.

இைஙம்கமயப ப�ாறுத்்தவம்ர ப�ாரு-
ளா்தா்ர பநருக்்கடியில் இருநது மீள்வ்தற்-
்கா்க இநதியாவிைம் உ்தவி ம்கட்டுள்ளது. 
்கைந்த ஜனவரியில் இருநது இைஙம்கக்கு 
இநதியா 2.4 பில்லியன் பைாைர ப்காடுத்து 
உ்தவி உள்ளது. அத்ம்தாடு 400 மில்லி-
யன் பைாைர �ரிைாற்ைத்ம்த மைற்ப்காண்-
டுள்ளது.மைலும் 500 மில்லியன் பைாைர 
்கைமன பின்பு பசலுத்தும்�டி ஒத்திமவத் -
துள்ளது. அ்தாவது இைஙம்கக்கு ப்காடுத்்த 
்கைமன இபம�ாது திருபபிச் பசலுத்்த 
மவண்ைாம் என்று இநதியா ப�ருந்தன்மை-

யா்கக் கூறியுள்ளது. இன்பனாரு �க்்கம் 1 
பில்லியன் பைாைருக்கு ைருநது, உணவு 
உட்�ை �ல்மவறு உ்தவி்கமள வழங்க -
வும் இநதியா முன்வநதுள்ள்தா்க ்த்கவல் -
்கள் ப்தரிவிக்கின்ைன.

ஆனால் இைஙம்கக்கு அதி்க ்கைன் 
ப்காடுத்து வந்த சீனா ்தற்ம�ாது ்கைமன 
மீளக் ம்கட்�்தா்க ்த்கவல் வநதுள்-
ளது. சீனாவிைம் இைஙம்க வாஙகிய 
பைாத்்தக் ்கைன் 8 பில்லியன் பைாைர. 
இைஙம்கயின் பைாத்்த ்கைமன 45 பில்-
லியன்்தான். இதில் ஆறில் ஒரு �ஙகு 
சீனாவிைம் வாங்கப�ட்ை ்கைன் ஆகும். 
இமவபயல்ைாம் பைாைரில் வாங்கப-
�ட்ை ்கைன். இவற்றில் பைாை்ரா்க 
ைட்டும் 6 பில்லியன் பைாைம்ர சீனா-
விற்கு இைஙம்க ப்காடுக்்க மவண்டும். 
அத்ம்தாடு ்தங்கநம்க �த்தி்ரைா்க 1 பில் -
லியன் பைாைம்ர ப்காடுக்்க மவண்டும்.

(15ஆம் �க்்கம் �ாரக்்க)

பி.ஹர்ஷன்...?

சாரங்கன்...?

நாட்டில் உருவாகியுள்ள அசாதாரண நிலைலைலை
முடிவுக்குக் க�ாண்டு வந்து அரசாங�த்தின்
ஸ்திரத்தன்லைலை உறுதிப்படுத்துவது ைற்றும்

ைக்�ளின் அன்்ாட வாழக்ல�க்கு அத்திைாவசிைைான
க்பாருட்�ள, சசலவ�ளின் விநிசைா�த்லத இைல்பு
நிலைக்குக் க�ாண்டு வருவது ஆகிை இரட்லட சவால்�ளுக்கு
ஜனாதி்பதி ச�ாட்டா்பை ராஜ்பக்ஷ, பிரதைர் ைஹிந்த ராஜ்பக்ஷ
தலைலையிைான அரசாங�ம் தற்ச்பாது மு�ஙக�ாடுத்துள்ளது.

எதிரணியின் சதலவக்ச�ற்்்படி
நாட்டின் அரசிைைலைபல்ப மீறி
கசைற்்படுவது சாத்திைமில்லை!

இைஙல�யில் ைாத்திரைன்றி, 
்பாகிஸ்தான் நாட்டிலும் 
தற்ச்பாது க்பாரு்ளாதார 

கநருக்�டி நிைவுகின்்து. இரு
நாடு�ளிலும் இவவா்ான
க்பாரு்ளாதார கநருக்�டிகைான்று 
சதான்றுவதற்கு சீனா �லடபபிடித்து 
வருகின்் �டுலைைான க்பாரு்ளாதார
க�ாளல��ளும் ஒருவிதத்தில்
�ாரணகைன்று சர்வசதச
க்பாரு்ளாதார நிபுணர்�ள விைர்சனம் 
கவளியிட்டுள்ளனர்.

இைஙல�க்குத் சதாள க�ாடுக்கும்
இந்திைாவுக்கு குவியும் ்பாராட்டு�ள!

�டன் வழஙகும் க�ாளல�யில்
கநகிழவுத் தன்லைலைக் �லடபபிடிக்கும் 
்பாரதம் இைஙல�யின் உற்் சதாழன்

இைஙல�, ்பாகிஸ்தான் 
உட்்பட ்பை நாடு�ளில் 
சதான்றியுள்ள க்பாரு்ளா 
தார கநருக்�டிக்கு 
சீனாவின் �டுலைைான
�டன் நலடமுல்யும் 
ஒரு �ாரணகைன
சர்வசதச க்பாரு்ளாதார 
நிபுணர்�ள �ருத்து

்பாராளுைன்் அைர்வின் ச்பாது
இருதரபபினரும் �டும் கசாற்ச்பார்!

ைக்�ள பிரச்சிலனலைத் தீர்ப்பதற்�ான
ஆசைாசலன�ல்ள முன்லவப்பதில்
்பைரும் அைட்சிைம்!

க்பாரு்ளாதார கநருக்�டிலை 
தைது அரசிைல் இைா்பத்துக்கு 
்பைன்்படுத்திக் க�ாளவதிசைசை
எதிரணியினர் தீவிர அக்�ல்!



ஆனால் மக்கள் ஆரம்பித்துள்்ள 
இப்பாராட்டங்கள்ள வன்முளைப   
்பாராட்டமா்க மாற்றுவதற்கு சில 
தரபபினர் முயற்சி்கள்ள ்மற்-
க்காண்டுள்்ளனர். அத்தரபபினர் அர -
சுககு எதிரான தரபபினகரன்பது உறு -
தியாகியுள்்ளது.

அரசியல் பின்னணியு்டன் கெயற்ப -
டும் சில ெகதி்கள் இன்ளைய ் பாராட -
்டங்கள்ள வன்முளை வடிவத்துககு 
மாற்றும் வள்கயில் கெயற்படுவது 
அவதானிக்கபபடடுள்்ளது. அதன் 
்காரணமா்க ஆர்பபாட்டங்களின் 
்பாது ஆங்காங்்க விரும்பத்த்காத 
ெம்பவங்கள் இ்டம்கபற்றுள்்ளன.

்க்டநத மார்ச் 31ஆம் தி்கதி மிரி -
ஹானவில் உள்்ள ஜனாதிபதியின் 
இல்லத்துககு அருகில் இ்டம்கபற்ை 
்பாராட்டம் இறுதியில் வன்முளை-
யா்க உருகவடுத்திருநதது. பாது -
்காபபுக ்க்டளமயில் ஈடுபடடிருநத 
கபாலிஸாரு்டன் முரண்பட்ட ஆர்ப -
பாட்டக்காரர்்கள், பாது்காபபுத் 
தள்ட்கள்ளயும் மீறிச் கெல்ல முற்-
பட்டளமயால் குழபபநிளலளம 
ஏற்பட்டது.

ஆர்பபாட்டக்காரர்்கள்ளக ்கட -
டுபபடுத்தும் ்�ாககில் கபாலிஸார் 
்கண்ணீர்பபுள்கக குண்டு மற்றும் 
நீர்த்தாளர பிர்யா்கம் ்மற்க்காண்-
டிருநதனர். இதளனத் கதா்டர்நது 
கபாலிஸாருககும் ஆர்பபாட்டக -
்காரர்்களுககும் இள்டயில் முறு்கல் 
நிளலளம ஏற்படடு வன்முளை 
உருகவடுத்தது. பாது்காபபுத் தரபபி -
னருககுச் கொநதமான பஸ், கபாலி-
ஸாரின் வா்கனங்கள் என கபாதுச் 
கொத்துக்கள் பலவற்றுககு ்ெதம் 
ஏற்படுத்தபபட்டது.

இநத வன்முளை்களினால் கபாதுச் 
கொத்து்களுககு ஏற்பட்ட ்ெதம் 39 
மில்லியன் ரூபா என மதிபபி்டபபட -
டுள்்ளது. கொத்துச் ்ெதங்களுககு 
அபபால் வன்முளை்கள்ளக ்கடடுப-
படுத்தும் ்�ாககில் கபாலிஸார் 

�்டத்திய பதில் �்டவடிகள்க்களில் 
பலரும் ்காயமள்டநதனர். ஆர்ப-
பாட்டத்தினுள் ்காணபபட்ட வன்-
முளையா்ளர்்களின் தாககுதல்்களில் 
கபாலிொரும் பலத்த ்காயங்களுககு 
உள்்ளாகினர்.

வன்முளை்களில் ஈடுபட்டார்-
்கள் என்ை ெந்த்கத்தின் ்பரில் 30 
இற்கும் அதி்கமானவர்்கள் ள்கது 
கெயயபபடடு நீதிமன்ைத்தில் நிறுத்-
தபபட்டனர். இநத ஆர்பபாட -
்டங்கள் மற்றும் வன்முளை்களின் 
பின்னணியில் சில அடிபபள்டவாத 
ெகதி்கள் ்காணபபடுவதா்க ஜனாதி-
பதி ஊ்ட்கப பிரிவு விடுத்த ஊ்ட்க 
அறிகள்கயில் சுடடிக ்காட்டபபட-
டிருநதது.

இளவகயல்லாம் ஒருபுைமி-
ருக்க, மக்கள் தமது உரிளம்கள்ளப 
கபற்றுக க்காள்வதற்்கா்க ஆர்ப -
பாட்டங்கள்ள ்மற்க்காள்வது 
இயல்பானது. ஆனால் அத்தள்கய 
ஆர்பபாட்டங்கள் ொத்வி்கமான 
முளையி்லகய அளமநதிருக்க 

்வண்டு்ம தவிர வன்முளையா-
்க்வா ்தசிய கொத்துக்களுககு 
்ெதங்கள் ஏற்படும் வள்கயி்லா 
அளமநதிருபபளத ஏற்றுக க்காள்்ள 
முடியாது என முன்னாள் அளமச்ெ -
ரான பிரென்ன ரணதுங்க கூறியிருந-
தார்.

‘குறுகிய அரசியல் ்�ாக்கங்கள்ள 
அள்டநது க்காள்வதற்்கா்க சில 
அடிபபள்டவாத ெகதி்க்ளா்ல்ய 
இநதத் தாககுதல் ்மற்க்காள்்ளப-
படடுள்்ளது. மக்கள்ள ப்கள்டக 
்காய்க்ளா்க பயன்படுத்தி அடிபபள்ட 
அரசியல்வாதி்கள் தமது 
்�ாக்கங்கள்ள இதன் 
மூலம் நிளை்வற்றிக 
க்காள்்ள முடிநதளத்ய 
்காண முடிநதது. �ாடடு 
மக்களுககு பிரச்சிளன்கள் 
உள்்ளன என்பளத �ாம் 
ஏற்றுக க்காள்கின்்ைாம்.

�ாடடில் எரிகபாருள், 
ெளமயல் எரிவாயு மற்றும் 
அத்தியாவசியப கபாருட -
்களுக்கான க�ருக்கடி 
நிளலளம ்காணபபடுகி -
ைது. எனினும் இவவா-

ைான ்மாெமான கெயற்பாடு்கள் 
மூலம் அதளனப கபற்றுக க்காள்்ள 
முடியாது. பிரச்சிளன்கள்ளத் தீர்ப -
பதற்்கன்றி அவர்்க்ளது அரசியல் 
்�ாக்கங்கள்ள நிளை்வற்றிக 
க்காள்்ள்வ சில தரபபினர் கெயற்-
பட்டனர் என்பளத உறுதியா்கக கூை 
முடியும்’ என பிரென்ன ரணதுங்க 
சுடடிக ்காடடியிருநதார்.

அது மாத்திரமன்றி, முன்னாள் 
அளமச்ெர்்கள் சிலருள்டய வீடு்கள்ள 
முற்றுள்கயிடுவதற்கும் அவர்்களின் 
கொத்துக்களுககு ்ெதம் ஏற்படுத்து -
வதற்கும் சில தரபபினர் கதா்டர்ந-
தும் முயற்சி்கள்ள ்மற்க்காண்டு 
வருகின்ைனர்.

குறிபபா்க முன்னாள் அளமச்ெர் 
்காமினி கலாககு்்க அவர்்களின் வீட-
டுககு அருகில் ளவக்கபபடடிருநத 
வி்ளம்பரப பதாள்க ஆர்பபாட்டக-
்காரர்்க்ளால் தீயி்டபபடடிருநதது. 
முன்னாள் இராஜாங்க அளமச்ெர் 
கராஷான் ரணசிங்கவின் கபாலன-
றுளவ இல்லத்துககுள் புகுநத விஷ-

மி்கள், கொத்துக்களுககுச் ்ெத்மற் -
படுத்தியிருநதனர். இது்பான்று 
பல ெம்பவங்கள் ஆங்காங்்க �ள்ட -
கபற்று வருகின்ைன.

அரொங்கத்தின் மீது மக்களுககு 
கவறுபபு இருககுமானால் மக்கள் 
அதளன அளமதியான முளையில் 
கவளிபபடுத்துவதில் எநதவிதமான 
தவறும் கிள்டயாது. இருநத்பாதும் 
கபாரு்ளாதார க�ருக்கடிககுத் தீர்வு 
்காணுமாறு ்்காரி மக்கள் ்மற்-
க்காண்டுள்்ள ஆர்பபாட்டங்கள்ளப 
பயன்படுத்தி, சில ெகதி்கள் அரசு 

மீதான தமது ்காழ்பபுணர்ச்சிளய 
கவளிபபடுத்துவதற்கு  முயற்சிக-
கின்ைன.

தமது வீடு்கள்ள இலககு ளவத்து முற்-
றுள்கயிட்டவர்்கள் கதா்டர்பில் பாரா-
ளுமன்ைத்தில் ஆளும் தரபபு பாராளு-
மன்ை உறுபபினர்்கள் ்கண்்டனங்கள்ள 
கவளியிடடிருநதனர். அநத ஆளும் 
தரபபு பாராளுமன்ை உறுபபினர்்கள், 
தமது வீடு்கள்ள இலககு ளவத்து முற்-
றுள்கயிட்ட �பர்்களில் தமககு எதிரான 
அரசியல் நிளலபபாடள்டக க்காண்்ட 
சிலர் இருககின்ைனர் என்பளதத் கதளி-
வா்கக கூறியிருநதனர்.

குறிபபா்க எதிர்க்கடசி்கள்ளச் 
்ெர்நத சில �பர்்கள் இவற்றுககுத் 
தளலளம வகித்ததா்கவும், அவவா -
ைான �பர்்கள்ள அள்டயா்ளம் ்காண 
முடிநதிருபபதா்கவும் அவர்்கள் கதரி-
வித்தனர். அரசியல் ரீதியான ்வறு-
பாடு்கள் இருநதால் அவற்ளைத் 
தீர்த்துக க்காள்வதற்கு இது ெரியான 
தருணம் இல்ளலகயன்பளத ெம்-
பநதபபட்டவர்்கள் முதலில் புரிநது 
க்காள்்ள ்வண்டும். அத்து்டன், 
அளமதியான முளையில் ஆர்பபாட-
்டங்கள்ள ்மற்க்காள்வதற்்கான 
உரிளம அரசியலளமபபின் ஊ்டா்க 
மக்களுககு வழங்கபபடடுள்்ளது. 
இருநத ்பாதும் இநத உரிளமளய 
தவைா்கப பயன்படுத்தி சில அரசி -
யல் ெகதி்கள் கெயற்படுகின்ைளம 
மி்கவும் ்கவளலககுரிய வி்டயம் என 
பலரும் கதரிவித்துள்்ளனர்.

‘அளமதியான ்பாராட்டம்' என்ை 
கதானிபகபாருளின் கீழ் மக்களின் 
ஜன�ாய்க உரிளம்களுக்கா்க இநதப 
்பாராட்டங்கள் ்மற்க்காள்்ளபபடுவ-
தா்கக கூைபபடுகின்ை ் பாதிலும், இவ-
வி்டயத்தில் இரண்டு குழுக்கள் கெயற்-
படுவளத அவதானிக்க முடிகிைது.

“ஒரு பிரிவினர் அளமதியான 
முளையில் ்பாராட்டம் �்டத்தி 
அளமதியா்கக ்களலநது கெல்கின்ை 

அ்த்வள்ள, மற்ளைய குழுவின்ரா 
கபாதுச்கொத்து்கள் மற்றும் தனியார் 
கொத்துக்களுககு ்ெதம் விள்ள -
வித்து வன்முளையில் ஈடுபடுகின்ை -
னர். முககிய வீதி்கள் மற்றும் கபாது 
இ்டங்களில் மக்களின் அன்ைா்ட 
வாழ்கள்களய சீர்குளலககும் 
வள்கயில் ஒழுங்களமக்கபபட்ட 
முளையில் வன்முளைப ்பாராட-
்டங்கள்ள ்வண்டுகமன்்ை �்டத்து-
வதா்கத் கதரிகிைது” என பாது்காபபு 
அளமச்சின் கெயலா்ளர் கஜனரல் 
்கமல் குணரடன கதரிவித்துள்்ளார்.

“அவெர்கால நிளல �ள்டமுளை -
யிலிருககும் நிளலயில், மக்களின் 
ஜன�ாய்க உரிளம்கள்ளப பாது -
்காககும் வள்கயில் அளமதியான 
்பாராட்டங்கள் �்டத்தபபடுவளத 
ஏற்றுக க்காள்்ளலாம். என்ைாலும், 
அளமதிப ்பாராட்டங்கள்ள 
�்டத்துவது என்ை ்பார்ளவயில் 
கெயல்படடு, அளமதிளய நிளல -
�ாடடுவதில் உறுதி பூண்டிருககும் 
பாது்காபபுப பள்டயினளர ஒரு 
ெங்க்டமான நிளலககு உடபடுத்தி 
தனியார் கொத்துக்கள்ள ்ெதபப -
டுத்தும் அ்த்வள்ளயில், இநத 
பிரொரம் வன்முளைத் தன்ளமயின் 

்காரணமா்க ஜன�ாய்கத்தின் ்கட்ட-
ளமபபுககு அபபால் கென்றுள்்ளது. 
சில பகுதி்களில், ்பாராட்டக்கா-
ரர்்கள் ்மாட்டார் ளெககிள்்களில் 
கென்று வீடு்கள் மற்றும் வர்த்த்க 
நிளலயங்கள் மீது ்கற்்கள் மற்றும் 
கபட்ரால் குண்டு்கள்ள வீசி தாககு-
தல் ்மற்க்காண்டுள்்ளனர். ்மலும், 
பல குழுக்கள் திட்டமி்டபபட்ட 
வள்கயில் க்காள்ள்ளயில் ஈடுபட-
டுள்்ளனர்” என கஜனரல் ்கமல் குண-
ரடன விடுத்துள்்ள அறிகள்கயில் 
குறிபபிடடுள்்ளார்.

“கபாதுமக்கள்ளப பாது்காபபதில் 
எபகபாழுதும் அர்பபணிபபு்டன் 
கெயற்படும் பாது்காபபு அளமச்சு, 
கபாதுமக்கள் பாது்காபபு அளமச்சு, 
முபபள்ட்கள் மற்றும் கபாலிஸார், 
இநத ்பாராட்டங்கள்ள கதா்டர்நது 
்கண்்காணித்து வருகின்ைனர். ஜன -
�ாய்க ரீதியில் �ள்டகபறும் அளம-
தியான ்பாராட்டங்கள் ஏற்றுக 
க்காள்்ளபபட்டாலும், வன்முளைச் 
கெயல்்கள்ளத் தடுக்க �்டவடிகள்க 
எடுப்பாம். ்மலும், அளமதிளய 
நிளல�ாட்ட பாது்காபபுப பள்ட-
யினர் கெயல்படும் அ்த்வள்ள, 
வன்முளையில் ஈடுபடுபவர்்களுககு 

எதிரா்க ெட்டத்ளத அமுல்படுத்த 
பள்டயினர் தயங்க மாட்டார்்கள் 
என்றும் �ான் ்மலும் வலியுறுத்து-
கி்ைன். �ாடடு மக்கள் ்தளவபபட-
்டால் தங்கள் ஜன�ாய்க உரிளமக்கா்க 
அளமதியான முளையில் ்பாராட-
்டங்கள்ள �்டத்த இ்டமுண்டு. கபாது 
மற்றும் தனியார் கொத்துக்களுககு 
்ெதம் விள்ளவித்தல், தீளவத்தல் 
்பான்ை கெயல்்களில் ஈடுப்டாமல் 
இருககுமாறு ்்கடடுக க்காள்கின் -
்ைாம்” என அவர் அநத அறிகள்கயில் 
்வண்டு்்காள் விடுத்துள்்ளார்.

இ்த்வள்ள வன்முளை்கள்ளக 
ள்கயில் எடுக்காது, அளமதியான 
்பாராட்டங்கள்ள முன்கனடுககு-
மாறு இலஙள்க ெட்டத்தரணி்கள் 
ெங்கம் உள்ளிட்ட பல அளமபபுக-
்களும் ்்காரிகள்க விடுத்துள்்ளன. 
தமது எதிர்பபிளன கவளிபபடுத்தும் 
்�ாககில் முன்கனடுககும் ஆர்ப-
பாட்டங்கள்ளக குறுகிய அரசியல் 
்�ாக்கங்களுககுப பயன்படுத்தி 
அவற்ளை வன்முளையா்க மாற்றும் 
முயற்சி்கள் ள்கவி்டபப்ட ்வண்டும் 
என்பதுதான் கபாதுவான ்்காரிக -
ள்கயா்க உள்்ளது.

எரிகபாருள் க�ருக்கடி மற்றும் 
விளலவாசி உயர்வுககுத் தீர்வு 
்காணுமாறு ்்காரி அரொங்க தரபபின-
ரின் கொத்துக்களுககுச் ்ெதம் விள்ள-
விபபளத ஏற்றுக க்காள்்ள முடியாது. 
அரொங்க முககியஸ்தர்்களின் வீடு -
்களுககுள் பலாத்்காரமா்கப பிர்வ-
சிக்க முற்படுவதும் ெட்டவி்ராத-
மான குற்ைச்கெயலாகும் என்பளத 
அளமதிளய விரும்புகின்ை அளனவ-
ரும் ஒபபுக க்காள்்ள ்வண்டும்.

எதிர்பபு ஆர்பபாட்டகமன்பதன் 
்பரில் அரெவி்ராத ெகதி்கள் வன்-
முளைளயத் தூண்டி �ாடடில் பதற்ை 
நிளலளமளய ஏற்படுத்த முயற்சிப-
பளத எநதகவாரு அரொங்கமும் 
ஏற்றுக க்காள்்ளப ்பாவதுமில்ளல.
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குறுகிய வழியில் அரசியல் 
இலாபங்களை அளைவதற்கு 
முற்படும் அரசவிரராத சக்தி்கள்! 
ஒரு தரப்பினர் அளைதியான 
ஆர்ப்பாடைத்தில் ஈடுபடுள்கயில், 
வன்முளைக் கும்பல்்கள்
பிரரவசித்து ்கலவரத்ளதத் 
தூண்டுவதற்கு சதித்திடைம்!

விளலவாசி அதி்கரிப்பு ைற்றும்
தற்்பாழுது எதிர்்்காண்டிருக்கும்
்பாருைாதார ்ெருக்்கடி்களுக்குத்

தீர்வு ்காணுைாறு வலியுறுத்தி ைக்்கள்
ஆரம்பித்துள்ை ஆர்ப்பாடைங்கள் ொடடின்
பல்ரவறு  பகுதி்களிலும் முன்்னடுக்்கப்படடு
வருகின்ைன.

ஆர்ப்பாடைங்களை வன்முளையா்க
ைாற்றுவதற்கு திடைமிடும் குழுக்்கள்!

ைக்்கள் ரபாராடை்ைன்பதன் ரபரில் 
்பாதுச்சாத்து்களுக்கும் அரசாங்க 
தரப்பினரின் உளைளை்களுக்கும் 
ரசதம் விளைவித்து, ்கலவரத்ளத 
உருவாக்குவதற்கு சதிமுயற்சி!

்பாதுச்சாத்து்களை
அழித்்தாழிப்பளதரயா, எநத்வாரு 
ெபரின் இல்லத்தினுள் நுளைநது 
உளைளை்களுக்குச ரசதம்
விளைவிப்பளதரயா அனுைதிக்்க 
முடியாது. ொடடினதும் ைக்்களினதும் 
பாது்காப்பு ்கருதி பளையினர் தைது 
்கைளைளய ஆற்றுவ்ரன்பளத 
ைைநது விைலா்காது!
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ஆர். நவராஜா  ...
படங்கள் : புசல்லாவ �னகரன் �ருபர்  

ந்�ய வம்சாவ� மைலயக மக்களது 
தார்�க ���லான வாழ்�யல் உ�ைம-
கள் சம்பந்தமான ஆவணம் ஒன்று 

இலங்ைக, இந்�யா, ��த்தா�யா, ஜப்பான், 
கனடா, அவுஸ்�ேர�யா, அெம�க்கா ேபான்ற 
நாடுக�ன் கவனத்துக்குச் சமர்ப்�க்கப்பட்டுள்-
ளதாக த�ழ் முற்ேபாக்குக் கூட்ட� கூ�யுள்-
ளது. அந்�ய நாடுகளுக்கு அனுப்� ைவப்ப-
தால் ஆகப்ேபாவது ஏது�ல்ைல. இந்�யா கூட 
இந்த ஆவணம் கு�த்து எதைனயும் ெசய்யு-
ெமன்று எ�ர்பார்ப்பதற்கு இல்ைல. இந்�யா 
தமது �ராந்�ய நலன் சார்ந்த ெசயற்பாடுக�-
ேலேய கவனம் ெசலுத்தும்.  

ஆனால் இவற்றுள் அடங்�யுள்ள அம்சங்கள் 
முக்�யமானைவ. கு�ப்பாக ேதாட்டக் கு��ருப்-
புப் �ரேதசங்கைள அரசு ெபாது �ர்வாக கட்ட-

ைமப்�ன் �ழ் ெகாண்டுவந்து ேதாட்ட �ர்வாகங்-
க�ன் ����ருந்து முற்றாக �டு�க்கப்பட 
ேவண்�யது அவ�யமானேத. இதன் மூலம் 
அரசு �றுவனங்க�ன் �ர்வாக மற்றும் �லவு-
�ைம ேசைவகைளப் ெபற வ��றக்கும் இேத-
ேநரம் இதற்கான முன்னகர்வுகளுக்கு முட்டுக் 
கட்ைடப் ேபாடும் இனவாத ேபாக்கு பற்� இங்கு 
ேபசாமல் இருக்க மு�யாது.  

�ங்களப் ேப�னவாதம் என்பது அர�யல் 
சார்ந்த அைடவுக�ன் இலக்�ைன மட்டும் உள்-
வாங்�க் ெகாண்டதல்ல. அ�ப்பைட�ேலேய 
அதற்கான முன்னூட்டல்கள் நுைழக்கப்பட்டு 
�டு�ன்றன. கு�ப்பாக, வடக்கு �ழக்கு மாகா-
ணங்க�ல் �ைலெபற்�ருந்த த�ழர்களுக்-

கான தாயக உ�ைமப் ப�வுகள் �ட்ட�டப்பட்ேட 
பாடசாைல வரலாற்று புத்தகங்க�ல் மைறக்-
கப்பட்டு புைனவுகள் புகுத்தப்பட்டுள்ளன. ஆங்-
காங்ேக உண்ைம �டயங்கைள ச�த்�ர சான்-
றுகளாக முன்ைவத்துள்ள மகாவம்சத்�ைனக் 
கூட �ைழயான தகவல்கைள தருவதாக �மர்-
�க்கும் �ைல இன்று ஏற்பட்டுள்ளது.   

ஆனால் ஒட்டுெமாத்த ெபரும்பான்ைம மக்-

க�ன் ஏேகா�த்த கருதுேகாளாக இந்த இன-
வாதம் இருக்க�ல்ைல. ஒரு�ல வங்குேராத்து 
அர�யல்வா�க�ன் சந்தர்ப்பவாத குரலாகேவ 
இனவாதம் ஒ�க்�ன்றது. ஆ�னும் ெபரும்-
பான்ைம�ன மக்க�ைடேய �ல தவறான 
உள்வாங்கல்கள் இல்லாமல் இல்ைல. அைதக் 
கைளயேவண்�ய த�ழ் அர�யல் தரப்பு தமது 
ெபாறுப்ைப ச�யாக ஆற்றுவதாக இல்ைல.   

இன்று மைலயகத்�ல் வாழ்வு�ைமைய 
வ�த்துக் ெகாண்டுள்ள இந்�ய வம்சாவ� 
த�ழர்கைள ஆங்�ேலய ஆக்�ர�ப்பாளர்-
க�ன் ைகக்கூ�களாக உருவ�க்கும் ஒரு 
மேனாபாவம் ெபரும்பான்ைம�ன மக்க�-
டம் �ைலெபற்�ருப்பது இதன் �ன்ன��ல் 
தான். இந்�யாைவ அண்ைட நாடு என்ற அந்-
�ேயான்யத்துடன் அணுகாது இலங்ைக�ன் 
வளங்கைள கப�கரம் ெசய்ய வரும் ஊடுருவல் 
காரர்கைளப் ேபால பார்ப்பதன் �ன்புலத்�ல் 
மைறந்�ருப்பது என்னேவா வக்�ரம்தான். இந்-
�யா��ருந்து வந்ேதறு கு�கள் என்ற க�ப்-
�ல் அவர்க�ன் வாழ்வாதாரத்துக்கும் வாழ்�ட 
வச�க்கும் வ�வகுக்கும் முன் ெமா�வுகைள 

ேத�ய பாதுகாப்�ற்கான அச்சுறுத்தல் என்ற 
���ல் கருத்துக்கைள முன்ைவக்கும் �ற்ேபாக்-
குவா�க�ன் முைனப்புகைள அலட்�யமாக 
ஒதுக்��டமு�யாது.  

அரசப் ெபருந்ேதாட்டக் கா�கைள ேதாட்டத் 
ெதா�லாளர்களுக்குப் ப�ர்ந்த�ப்ப�ல் பய-
�ல்ைல. ேதாட்டங்கைள சூழவுள்ள ெபாதுமக்-
களுக்கு வழங்க ேவண்டும். அல்லது த�யார் 

கம்ப�களுக்கு வழங்�னால் ெபருந்ேதாட்டத்-
துைறைய பாதுகாக்க மு�யும். ேதாட்டத் ெதா�-
லாளர்களுக்கு �ைறய �ரச்�ைனகள் உள்ளன. 
அைவ கட்டாயம் �ர்க்கப்பட ேவண்டும். முக்�ய-
மாக அவர்க�ன் லயன் ெதாகு�கள் மாற்றப்பட 
ேவண்டும். அதற்குப் ப�லாக ெபருந்ேதாட்டக் 
கா�கைள துண்டா� அவர்களுக்குப் ��த்துக் 
ெகாடுப்பதால் �ைலைம ேமலும் ேமாசமாக-
லாம்.   

இன்ெனாரு மைலயக ஈழத்துக்கு அதுவ� 
ேகாலும். கடந்தகால கசப்பனுவங்கள் ேபான்று 
பு�ய ப�மாணங்கள் உருவாகலாம். த�யா-
ருக்கு ேதாட்டங்கைள வழங்குவைத �ட துண்-
டாடுவது பயங்கரமானது. மைலநாட்��ருந்து 
த�ழ், �ங்கள, முஸ்�ம்கள் கா�கைள இழந்-
தைம மறந்�ருக்கும். இப்ப�யான �ைலைமக-
�ல் உடரட்ட ெகரல்ல எனப்படும் மைலநாட்டுப் 
புரட்� ஒரு காலத்�ல் ெவ�த்தது. 200 வருடங்-
களுக்கு முன் ெதன் இந்�யா��ருந்து ெதா�-
லாளர்களாக இங்கு வந்தவர்கள் பல தைலமு-
ைறகளாக வாழ்ந்தனர்.  

எ�னும் இவர்களுக்கு ேதாட்டக் கா�கைளப் 
��த்து வழங்�னால் ச�த்�ரத்�ல் மற்ெறாரு 
பயங்கரம் எழுதப்படும் �ைல உருவாகும் என 
�ல இனவா�கள் கடந்த காலங்க�ல் அரசுக்கு 
எச்ச�க்ைக �டுத்�ருந்தைம கு�ப்�டத்தக்கது. 
அவர்கள்  த�யார் என்று கு�ப்�டுவது ெபரும்-
பான்ைம�ன  �ராமத்தவர்கைளேய என்ப�ல் 
ஐய�ல்ைல. இைதத்தான் இதுவைர ஆட்�க்கு 
வந்த ஒட்டு ெமாத்த கட்�களும் பகு� பகு�யாக 
ெசய்து வரு�ன்றன. இற்ைறவைர ஆ�ரக் 
கணக்கான ெஹக்டயர் கா�கள் ெபரும்பான்-
ைம�னத்தவைர இலக்காக ெகாண்ட அ��-
ருத்�ப் ப�களுக்காக சு�க�க்கப்பட்டுள்ளன. 
ஆனால் இக்கா�கைள வளப்படுத்துவதற்காக 
நாைலந்து தைலமுைறகைளத் �யாகம் ெசய்-
துள்ள மைலயக மக்களுக்கு இம்�யளவு கா� 
தானும் ெசாந்தமாக்கப்பட�ல்ைல.   

இதுவைர காலமும் மைலயகத்�ல் இடம்-
ெபற்ற ேபாராட்டங்கள் எல்லாேம வாழ்வாதா-

ரத்ைத ைமயமாக ெகாண்டைவேய! அதுவும் 
அவ்வாறான ேபாராட்டங்கள் யாவும் அரச எ�ர்ப்-
புப் ேபாராட்டங்களாக இருக்க�ல்ைல. அேநக-
மானைவ ெபருந்ேதாட்டங்கைள அந்தந்தக் 
காலகட்டங்க�ல் �ர்வாகம் ெசய்த முகாைமத்-
துவங்களுக்கு எ�ரான ேபாராட்டங்களாகேவ 
இருந்தன.   

ேதாட்டக் கா�கள் அபக�க்கப்படுவைத 

எ�ர்த்து மைலயக மக்கள் நடத்�ய ேபாராட்டங்-
க�ன் ெதா� �ங்கள மக்களுக்கு எ�ரானதாக 
எப்ெபாழுதுேம இருந்த�ல்ைல. அது வாழ்வா-
தாரம் ப�ேபாகும் என்ற அச்சத்�னால் நடத்தப்-
பட்டைவ. இன்று வாழ்க்ைகைய நடத்�ச்ெசல்ல 
சம்பளம் ேபாதாத காரணத்�னால் அல்லலு-
றும் அவர்கள் சம்பளத்துக்காக ேபாராட்டங்கள் 
நடாத்� கைளத்துப் ேபாய் �ற்�ன்றார்கள்.   

எந்தெவாரு காலக்கட்டத்�லும் மைலநாட்-
டுக் �ராமத்தவர்க�ன் �லங்கைளப் ப�க்க 
மைலயக மக்கள் காரணமாக இருந்த�ல்ைல. 
ஏென�ல் �லங்க�ன் ேதைவ அவர்களுக்கு 
இருக்க�ல்ைல. த�ர இம்மக்க�ன் ெச�வுக்-
காக எந்தெவாரு �லமும் ைகயகப்படுத்தப்பட-
�ல்ைல. மாறாக வருமான �ட்டைல அ�க�க்க 
ஆங்�ேலய ஆட்� ப�ர்ச்ெசய்ைகைய ��வுப-
டுத்�யது. 

இதனால் ஏற்பட்ட ஆள�த் ேதைவைய 
ஈடுெசய்யேவ இந்�யா��ருந்து ெதா�லா-
ளர்கைள இறக்கும� ெசய்தது. ஒப்பந்த அ�ப்ப-
ைட�ல் இங்கு வந்த இந்�ய வம்சாவ��னர் 
ஒப்பந்தக்காலம் மு�ந்தும் இந்நாட்ைட ேந�த்-
ததன் காரணமாக தமது தாய்நாடு �ரும்பாது 
இங்ேகேய த�த்ததுதான் இச்சமூகம் ெசய்த 
ெப�ய தவறு.   

மைலநாட்டு புரட்��ன் இலக்கு அந்�யர் 
ஆட்�க்கு எ�ரான அணுகு முைறேய அன்� 
இந்�யா வம்சாவ� மக்கள் எ�ர்ப்பு அல்ல. 
ஆனால் தமது �லங்கள் ப�ேபாக இந்�ய 
வம்சாவ� மக்கேள காரணெமன பரப்புைர 
ெசய்யப்பட்டைத அப்பா� �ராம மக்கள் அப்ப-
�ேய நம்�னர.் ஆனால் அவ்வாறான முறுகல் 
�ைலைமக்கான ஏதுக்கள் �ங்கள �ராமத்தவர் 

மத்��ல் காணப்பட�ல்ைல என்பேத யதார்த்-
தம். இன்று ஸ்�ரத் தன்ைமயற்றதும் ெசாத்து-
�ைமயற்றதுமான வாழ்�யல் சுழற்�க்கு ஆட்-
பட்�ருக்�ன்றது மைலயக சமூகம். அத்துடன் 
சமூக அந்தஸ்துக்கான ேகாரல் வாழ்வாதார 
�ழ்ச்� என்பன �ண்டுெமாரு புலம் ெபயர்தலுக்-
கான தூண்டுைகைய உற்பத்� ெசய்யும் �ைல 
உருவாக்கம் ெபற்று வரு�ன்றது. இந்நாட்�ன் 

அரசாலும் ேத�ய இனங்களாலும் மைலயக 
மக்கள் அந்�யராகேவ க�க்கப்பட்டு வருவது 
அபத்தம்.   

ெபாருளாதார ேதைவக்காக ெபருந்ேதாட்ட 
மக்க�ன் இடப் ெபயர்வு உருவாக்கும் ெவற்�-
டம் அவர்க�ன் இருப்பு கு�த்ததான அச்சுறுத்-
தைல ஏற்படுத்தேவ ெசய்யும். எ�ர்கால இருப்பு 
இப்ப� ேகள்�க்கு�யாகும் பட்சத்�ல் வாழ்�-
யல் ���லான வரப்�ரசாதங்களுக்கு அர�யல் 
���லான �ர்வு பல�னமைடந்து ேபாகேவ 
ெசய்யும். 

ஏென�ல் 200 வருடங்களாக இருட்ட�ப்புச் 
ெசய்யப்பட்டுவரும் மைலயக மக்க�ன் அ�லா-
ைஷகள் ச�யான முைற�ல் அைடயாளப்படுத்-
தப்பட்டு சட்ட ��யாக உள்வாங்கப்படாமேலேய 
�டப்பட்டுள்ளது. இது �ட்ட�டப்பட்டு ெசய்யப்-
பட்டு வரும் புறக்க�ப்பு. 

ெவ�நாடுக�ன் தைல�டு ேகா�க்ைகக-
ளாக மட்டுேம அைமயும். அதனால் ஆகப்-
ேபாவது ஏது�ல்ைல. இந்�யா அதன் தார்�க 
ெபாறுப்ைப இதுவைர ச�யாக ஆற்ற�ல்ைல. 
மைலயக மக்களுக்கான இந்�யாவுடனான 
ஒப்பந்தங்கள் �ல ம�தா�மானம் அற்றைவ. 
த.மு கூட்ட��ன் �லவரம்பற்ற சமூக சைப 
ேயாசைன வரேவற்கக்கூ�யது. தமது ஆவணத்-
�ல் அடங்�யுள்ள அம்சங்களுக்கு இங்ேகேய 
�ா்வுகாணக்கூ�ய வைக�ல் அர�யல் காய் 
நகர்த்தைல த�ழ் முற்ேபாககுக்் கூட்ட� 
ேமற்ெகாள்வேத உருப்ப�யான கா�யமாக 
இருக்க மு�யும்..   

ெகாத்மைல �ரேதசத்�ன் புசல்லாவ 
ேநானாத் ேதாட்டம் புஸ்சலாவ நக�ல் 
இருந்து நுவெர�யா ெசல்லும் வ��ல் 

சுமார் 3 �ேலா �ற்றர்   தூரத்�ல் அைமந்துள்ளது. இத்-
ேதாட்டத்�ல் சுமார் 200க்கு ேமற்பட்ட குடும்பங்கள் வ�க்-
�ன்றன.   

இவர்கள் ேதாட்டத் ெதா�ைல மட்டும் நம்� �வனம் 
நடத்துபவர்கள். ஒரு�லர் மட்டுேம மாடு வளர்ப்�ல் 
ஈடுபட்டு வரு�ன்றனர். அ�ப்பைட�ல் வருமானம் 
குைறந்த மக்கள்.  

தற்ேபாது அ�க�த்துச் ெசல்லும் �ைலவா�க்கு ஈடு-
ெகாடுக்க மு�யாமல் ெபரும் �ரமத்துக்கு மத்��ல் 
வாழ்�ன்றனர். �ரதான பாைத�ல் இருந்து ேதாட்-
டத்துக்கு ெசல்லும் உள்�� சுமார் ஒரு �ேலா  �ற்றர்    
தூரம் குண்டும் கு�யுமாக உள்ளது

இத்ேதாட்டத்�ல் ஆங்�ேலயர் காலத்�ல் கட்டப்-
பட்ட ைவத்�யசாைல கடந்த 15 வருடங்களாக மூடப்-
பட்டு �டக்�றது.  

இந்த ைவத்�யசாைல�ல் தாய் 
ேசய் மற்றும் கர்ப்��ப் ெபண்க-
ளுக்கு மருத்துவம் பார்க்கப்பட்டது. 
இன்று இவ்ைவத்�யசாைல மூடப்-
பட்டுள்ளதால் த�மன் காச்சலுக்குக் 
கூட 9 �ேலா �ற்றர் தூரத்துக்கு அப்-
பாலுள்ள வகுகப்�ட்��ல் அைமந்-
துள்ள புசல்லாவ ைவத்�யசா-
ைலக்கு 1000 ரூபா ெசலவு ெசய்து 
ெசல்லேவண்�யுள்ளது   

ெபறும��க்க கட்�டத் ெதாகு� 
பயனற்று �டக்�ன்றது. ேதாட்ட 
�ர்வாகம் இ�ல் கவனம் எடுக்காது 
என்பதால் ேதாட்ட மருத்துவத்துக்-
குப் ெபாறுப்பான �ரஸ்ட் �றுவ-
னம் இந்த ஆஸ்பத்��ையத் �றந்து 
முதல் கட்டமாக �ஸ்ெபன்ச� 
ஒன்ைறயாவது இங்ேக ஆரம்�க்க 

முன்வர ேவண்டும். 
இலங்ைக�ல் மருந்து 
தட்டுப்பாடு தற்கா�க-
மானது. அைதக் காரண-
மாகக் கூறக்கூடாது. இத்-
தைகய �வகாரங்க�ல் 
�ரேதச சைப தைல�ட 
மு�யும் என்பதால் இத் 
ேதாட்ட மக்கள் �ரேதச 
சைப ஊடாகவும் 
முயற்� ெசய்யலாம்.   

ேநானா ேதாட்ட 
மக்கள் கடந்த 15 வருட-
காலமாக இந்த ைவத்�-
யசாைலைய �ளத்�றக்க 
ேதாட்ட �ர்வாகத்�டம் 
ேபாரா� வந்துள்ளனர். 
ஆனால் எந்த முயற்�-

யும் பயன்தர�ல்ைல.  ேதாட்ட மக்கள் தாம் அங்கம் 
வ�க்கும் ெதா�ற்சங்கங்கள் மற்றும் அர�யல் �ரமுகர்-
க�டம் �டுத்த ேவண்டுேகாள்களுக்கு எந்தப் பலனும் 

�ட்ட�ல்ைல. அவர்கள் வழங்�ய வாக்குறு�யும் 
காற்�ல் கலந்து�ட்டன.  

தற்ேபாது இவர்கள் இந்த ைவத்�யசாைலைய மறந்ேத 
�ட்டனர் என்றுதான் ெசால்ல ேவண்டும். ��ெரன 
ேநாய்வாய்ப்பட்ட �ைல�ல் பணம் ெசலவு ெசய்து தூர 
இடங்களுக்கு மருத்துவத்துக்காக ெசல்லும் ேபாதுதான் 
ேதாட்ட ைவத்�யசாைல பற்�ய �ைனவு இவர்களுக்கு 
வரு�றது. அரு�ல் இருக்கும் இந்த ைவத்�யசாைல 
இயங்குமாக இருந்தால் இவ்வளவு பணத்ைத ெசலவ-
�த்து ேநரத்ைத �ண�த்�ருக்க ேவண்�ய அவ�ய�-
ருந்�ருக்காேத என எண்ணு�ன்றனர்.   

நுவெர�யா மாவட்டத்�ல் த�ழ் அர�யல் வாழ 

இந்த ேதாட்ட மக்க�ன் பங்க�ப்பும் உள்ளது என்பைத 
அர�யல் �ரமுகர்கள் வச�யாக மறந்து �டு�ன்றனர்.  

நாட்�ல் நாளுக்குநாள் பு�ய ைவத்�யசாைலகள் 
�றக்கப்பட்டு மக்களுக்கான சுகாதார ேசைவகள் ��வு-

படுத்தப்பட்டு வரு�ன்றன.  
அேதேவேள ஆங்�ேலய 

�ர்வாகம் ெதா�லாளர் சமூகத்-
துக்கு ெசய்து ெகாடுத்த சுகாதார 
வச�கைள இப்ேபாைதய தைல-
வர்கள் இல்லாது ெசய்து �ட்ட-
னர்.

இந்த ைவத்�யசாைலக்கு 
�ரந்தர ேசைவ ைவத்�யர் 
ஒருவைர �ய�த்து அவைர 
�ரந்தர ேசைவ�ல் இைணத்து 
ைவத்�யசாைலைய �றக்க 
ேவண்டும் என்பது இவர்க�ன் 
ேகா�க்ைக. இப்பகு� மக்கள் 
பயன்படும் மருத்துவமைன புன-
ரைமக்கப்பட ேவண்டும் என்பது 
ேநானா ேதாட்ட மக்க�ன் 
ேவண்டுேகாள்.    

கண்��லுள்ள இந்�ய உத� உயர் ஸ்தா�கலா-
லயம் ேதாட்டத் ெதா�லாளர்க�ன் �ள்ைளக-

�ட�ருந்து புலைமப்ப��லுக்கான �ண்ணப்பங்க-
ைளக் ேகா�யுள்ளது.   

இலங்ைக ேதாட்டத் ெதா�லாளர் கல்� அறக்கட்-
டைள�ன் (CEWET) புலைமப் ப��ல் வழங்குவதற்-
காக ேதாட்டத் ெதா�லாளர்க�ன் �ள்ைளக�ட-
�ருந்து �ண்ணப்பங்கள் ேகாரப்படு�ன்றன. 

 1. இந்த புலைமப்ப��ல்கள் க.ெபா.த. உயர்-
தரம், இளங்கைலப் ப�ப்புகள் மற்றும் இலங்-
ைக�ல் உள்ள ேவறு எந்த அரச ெதா�ல்நுட்பக் 
கல்லூ�க�லும் ெதா�ற்கல்�/ெதா�ல்நுட்பக் 
கல்� ெபறும் மாணவர்களுக்கானைவ.  

2. க.ெபா.த சாதாரண தரம் (குைறந்தபட்சம் 6 
�றப்பு �த்�களுடன்) அல்லது உயர்தரப் ப�ட்ைச-
�ல் �த்�யைடந்த மற்றும் 25 வயதுக்கு குைற-
வானவர்கள் இந்த உத�த் ெதாைகக்கு �ண்ணப்-
�க்க தகு�யுைடயவர்கள். 

பூர்த்� ெசய்யப்பட்ட �ண்ணப்பப் ப�வங்க-
ளுடன் �றப்புச் சான்�த�ன் நகல், க.ெபா.த. 
சாதாரண தரம் அல்லது க.ெபா.த உயர்தர 
ெபறுேபற்று சான்�த�ன் நகல், ெபற்ேறா�ன் 
ச�பத்�ய சம்பளச் �ட்டு மற்றும் ெபற்ேறா-
�ன் ெதா�ல் ெதாடர்பான ேதாட்ட முகாைம-
யாள�ன் சான்�தழ் என்பவற்ைற இைணக்க 
ேவண்டும். 

�ண்ணப்பப் ப�வங்கைள கண்� இந்�ய 
உத� உயர்ஸ்தா�கராலயத்�ன் இைணயத்தள-
மான www.ahcikandy.gov.in மற்றும் ெகாழும்பு 
இந்�ய உயர்ஸ்தா�கலாலயத்�ன் இைணயத்தள-
மான www.hcicolombo.gov.in ஆ�யவற்��ருந்-
தும் ப��றக்கம் ெசய்துெகாள்ளலாம்.   

3. �ண்ணப்பப் ப�வங்கைள இந்�ய உத� 
உயர்ஸ்தா�கராலயம், இல. 01A, மஹமாய 
மாவத்ைத, கண்� மற்றும் இந்�ய உயர்ஸ்தா�-
கலாலயம் 36-38, கா� ��, ெகாழும்பு ஆ�ய 
இடங்க�லும் ெபற்றுக்ெகாள்ளலாம்.   

4. முைறயாகப் பூர்த்� ெசய்யப்பட்ட ப�வங்-
கள் ICE ��வு, இந்�ய உத� உயர்ஸ்தா�கரா-
லயம், இல. 01A, மஹமாய மாவத்ைத, த.ெப. 
இல. 47, கண்� அல்லது ெகௗரவ ெசயலாளர், 
�ெவட் C/O இந்�ய உயர் ஸ்தா�கராலயம், 
த.ெப.இல. 882, ெகாழும்பு 03. என்ற முகவ�க்கு 
ஏப்ரல் 30, 2022 அன்று அல்லது அதற்கு முன்னர் 
அனுப்பப்படல் ேவண்டும்.   

5. ேமல�க தகவல்/ெத�வுகளுக்கு தயவுெசய்து 
081-2222652/2223786 என்ற ெதாைலேப� இலக்-
கங்களுடன் ெதாடர்பு ெகாள்ளலாம் அல்லது ice.
kandy@mea.gov.in என்ற முகவ�க்கு �ன்னஞ்சல் 
ெசய்யலாம்.     

தவற ேவண்டாம் 
இந்த வாய்ப்ைப!  
ெதா�லாளர்க�ன் �ள்ைளகளுக்கு 
இந்�ய புலைமப்ப��ல்

புசல்லாவ ேநானாத் ேதாட்ட ைவத்தியசாைல  
மீண்டும் திறக்கப்பட ேவண்டும்  

தமிழ் முற்ேபாக்குக் கூட்டணியின் ஆவணம்:  
ேதைவ ெபாருத்தமான 
அரசியல் காய்நகர்த்தல்கள்  

 இதுவைர ஆட்சிக்கு வந்த ஒட்டு ெமாத்த 
கட்சிகளும் பகுதி பகுதியாக ெசய்து 
வருகின்றன. இற்ைறவைர ஆயிரக் 
கணக்கான ெஹக்டயர் காணிகள் 
ெபரும்பான்ைமயினத்தவைர 
இலக்காக ெகாண்ட அபிவிருத்திப் 
பணிகளுக்காக சுவீகரிக்கப்பட்டுள்ளன. 
ஆனால் இக்காணிகைள 
வளப்படுத்துவதற்காக நாைலந்து
தைலமுைறகைளத் தியாகம் ெசய்துள்ள 
மைலயக மக்களுக்கு இம்மியளவு காணி
தானும் ெசாந்தமாக்கப்படவில்ைல 

பன். பாலா    ...
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அ ்ரசியற் க�ாந்தளிபபு, க�ாருளா-
்தா்ர  கெருக்�டி என ொடு க�ரும் 
பி்ரச்சிமனச்  சூழலுக்குள் சிக்-

குண்டிருக்கிறது. �லரும் �ருதுவம்தப -
ப�ால இது இபக�ாழுது – இந்த ஆட்சியில் 
– ஏற்�ட்்ட திடீர் கெருக்�டியல்ல. அல்லது 
இந்த கெருக்�டிக்கு ்ராஜ�க்்ஸவினர் ைட்டும் 
�ா்ரணமும் அல்ல. ஆனால் இந்தத் ்த்ரபபுக்-
குக் கூடு்தல் க�ாறுபபுண்டு. இவர்�ள் முன்-
னரும் அதி�ா்ரத்தில் இருந்தனர் என்�ப்தாடு 
இபக�ாழுதும் ஆட்சியில் இருக்கும் ்த்ரப-
�ா� உள்ளனர் என்�்தால்  இந்தப க�ாறுப-
புக் கூடு்தலா�ச் பேருகிறது. இபக�ாழுது 
ஆட்சியில் இருக்கும் ்த்ரபபு என்�ப்த 
இஙப� �வனத்திற்குரியது. ஏகனன்றால் 
கெருக்�டிக்குத் தீர்வு �ாணபவண்டியவர்-
�ள் ஆட்சியில் இருப�வர்�பள. ஆ�பவ 
அவர்�ள் மீப்த �வனம் குவிகிறது. அதுபவ 
நி�ழ்நது க�ாண்டிருக்கிறது.   

�்டந்த �ாலத் ்தவறு�ள் என்�ம்தப �ட்டி -
யலிட்்டால் அதில் �ல �ா்ரணங�ள் வநது 
பேரும். இனபபி்ரச்சிமனக்குத் தீர்வு �ாணப-
�்டாமை, அ்தன் விமளவான 30 ஆண்டு�ா-
லப ப�ார், ப�ாரினால் ஏற்�ட்்ட ைனி்த வள 
இழபபு, க�ாருளா்தா்ர இழபபு, இயற்ம� 

வள இழபபு ப�ான்றமவ, நிமறபவற்று அதி-
�ா்ரமும்டய ஜனாதி�தி ஆட்சி முமறயில் 
ஏற்�ட்்ட ்தவறு�ள், திறந்த க�ாருளா்தா்ரக் 
க�ாள்ம�, வ்ரவு கேலவுத்திட்்டங�ளில் 
க்தா்டர்ந்த துண்டு விழும் க்தாம�, அ்தற்கு 
பைற்க�ாள்ளப�ட்்ட க்தா்டர் கவளிொட்டுக் 
�்டன்�ள், ஊழல், அ்ரசியல் நியைனங�ள், 
அளவுக்�தி�ைான நிவா்ரணைளித்்தல்�ளும் 
வரிச்ேலும��ளும் என க�ரியக்தாரு �ட்டி -
யல் நீள்கிறது.  

இந்தத் ்தவறு�ளில் �்டந்த 40 ஆண்-
டு�ளா� ஆட்சியில் இருந்த ஐ.ப்த.�, 
சு்தநதி்ரக் �ட்சி ஆகியவற்றுக்குக் 
கூடு்தல் �ஙகுண்டு. அப்தயளவுக்கு 
ைக்�ளுக்கும் இதில் க�ாறுபபுண்டு. 
க்தரிநது க�ாண்ப்ட ்தவறிமழக்கும் 
்த்ரபபு�ளாகிய இவற்மற ைக்�ள் ஆ்த-
ரித்து ஆட்சியில் அைர்த்தியிருக்கின்ற-
னர். இப்தயளவுக்கு அல்லது அ்தற்கும் 
கூடு்தல் க�ாறுபபு, இந்த ொட்டின் 
�டித்்த உயர் �்தவி�ளில் இருந்த – 
இருக்கின்ற புத்திஜீவ�ளுக்கும் உண்டு. 

ஒரு ொட்டின் நி�ழ்�ாலம், எதிர்�ா-
லம் இ்ரண்ம்டயும் �ற்றிச் சிநதிக்� பவண்-
டியவர்�ள் அறிஞர்�பள. அ்தற்�ா�த்்தான் 
அவர்�ளுக்கு உயர் �ல்விக்�ான வாய்பபு�-
ளும் ேலும��ளும் சிறபபு ஏற்�ாடு�ளும் 
அளிக்�ப�டுகின்றன. பைற்�டிபபு, கவளி-
ொட்டுக் �ற்ம�, வா�ன இறக்குைதிக்�ான 
வரிச்ேலும� எனப �லவும் வழங�ப�டுவது 
இவர்�ள் ொட்டுக்கு புத்திபூர்வைா� ஆற்றக்கூ-
டிய �ங�ளிபபு�ளுக்�ா�பவ. 

இப�டி உயர் வாய்பபு�மளயும் ேலும��-
மளயும் க�ற்ற – க�ற்றுக் க�ாண்டிருக்கின்ற 
அறிவுத்துமறயினரும் அறிவுோர் அமைபபு-
�ளும் இந்த ொட்டின் அ்ரசியல் கெருக்கும் 
(இனபபி்ரச்சிமன உள்�்ட) க�ாருளா்தா்ர 
கெருக்�டிக்கும் ஆற்றிய – வழஙகிய – �ங-

�ளிபபு என்ன) இபக�ாழுது ஏற்�ட்டுள்ள 
க�ாருளா்தா்ர கெருக்�டிமயப �ற்றி விழுந-
்தடித்துக் க�ாண்டு வநது �ல்பவறு அபிபபி-
்ராயங�மளயும் விைர்ேனங�மளயும் முன்-
மவக்கிறார்�ள். �திலா� க�றுைதியான 
ஆபலாேமன�மள மவப�்தற்கு இன்னும் 
்தயாரில்மல. அப�டி எம்தயாவது கோல்வ-
்தா� இருந்தாலும் ஐ.எம். எவ்வுக்குச் கேல்-
லுங�ள், கவளிொட்டுக் �்டமனப க�றுவ்தற்-
�ான இலகு வழி�ாட்டு்தல்�ள் என்ற ைாதிரி 
பிமழயான திமே�மளக் �ாட்டுவ்தா�பவ 
இருக்கிறது. 

ஆனால், இமவ எல்லாவற்றுக்கும் 
அப�ால் இலஙம�யில் நிமலயான, உறுதிப-
�ாடும்டய அ்ரோங�ம் அமையக் கூ்டாது 
என்�தில் “அயலவர்�ள்” மிகுந்த �ரிேமன-
யா� உள்ளனர். அவர்�ளும்டய கை�ா  
திட்்டத்தின்�டிபய இன,ை்த மு்ரண்�ளும் 
உள்ொட்டுப ப�ாரும் தீவி்ரைம்டந்தன. 
இனக்�லவ்ரங�மள உருவாக்குவதிலும் 
இனமு்ரண்�ாட்ம்ட வளர்ப�திலும் ப�ாருக்-
குத் தூண்டுவதிலும் ப�ாம்ர ெ்டத்தியதிலும் 
இந்த அயலவர்�ளுக்கிருந்த �ஙகு க�ரியது. 

இபக�ாழுது இன்கனாரு வடிவத்தில் 
இம்த கவற்றி�்ரைா�ச் கேய்து வருகின்ற -

னர். �்டந்த “ெல்லாட்சி” அ்ரோங�த்ம்த 
ொன்கு ஆண்டு�ளுக்குள் குமலத்்தனர். 
இந்த அ்ரோங�த்ம்த இ்ரண்்டாண்டு�ளுக்-
குள் ்தடுைாற மவத்துள்ளனர். 

ஆ� கைாத்்தத்தில் அவர்�ளும்டய 
நி�ழ்ச்சி நி்ரலின்�டி ஸ்தி்ரைற்ற இலஙம� 
ஒன்பற இருக்� பவண்டும். அந்தப �லவீ-
னைான இலஙம�யில்்தான் அவர்�ளால் 
நிமனத்்த எ்தமனயும் கேய்து க�ாள்ள 

முடியும். அ்தற்�மையபவ �ாய்�மள மி� 
நுட்�ைா� ெ�ர்த்திக் க�ாண்டிருக்கின்றனர். 

இந்த ்ராஜ்தநதி்ரப க�ாறிக்குள் நீண்்ட�ால-
ைா� இலஙம�யர்�ள் ை்டத்்தனைா�ச் சிக்கி 
விட்்டனர். இம்தக்குறித்து ெம்மும்டய 
்தமலவர்�பளா புத்திஜீவி�பளா அறிவுோர் 
அமைபபு�பளா அ்ரசியல் ஆய்வாளர்�பளா 
முன்னுணர்நது கோன்னதில்மல. அப�டி 
ஒருசில கு்ரல்�ள் அங�ஙப� எழுநதிருந்தா-
லும் அம்த எவரும் கேவிக�ாடுத்துக் ப�ட்-
்டதில்மல. 

ப�ட்கும் நிமலயில் யாரும் இருந்ததும் 
இல்மல. ஏன் இபக�ாழுது கூ்ட எந்தச் 
சிறிய அறிவும்ரயிலிருநது க�ரிய விேயங-
�ள் வம்ரயில் கோன்னாலும் அம்தக் �ாது 

க�ாடுத்துக் ப�ட்�்தற்கு யாருபை – எந்தத் 
்த்ரபபுபை இல்மல. 

எல்லாபை மூ்டத்்தனத்திலும் அதி�ா்ர ைை-
ம்தயிலும்்தான் உள்ளன. அதி�ா்ர ைைம்த 
என்�ப்த மூ்டத்்தனத்தின் மு்தல் அம்டயாளம்-
்தாபன!

ஆ� கைாத்்தத்தில் பிற ேக்தி�ள் விரித்்த �ண்-
ணி�ளில் – க�ாறி�ளில் இலகுவா� இலங-
ம�யர்�ள் அமனவரும் சிக்கி விட்்டனர். 

இந்தபக�ாறியில் முட்்டாள்்தனைா� ெைது 
்தமலமை�ளும் ைக்�ளும் விழுநதிருக்கின்ற-
னர் என்�ப்த மி�ப க�ரிய துய்ரம். 

இபக�ாழுது ொப்ட க்தருவில் நிற்கிறது. 
இருளில் மூழ்குகிறது. 

எம்த பொக்கி இலஙம�மய கவளிச்-
ேக்தி�ள் வழிெ்டத்தினபவா அம்த அமவ 
அம்டநது விட்்டன. இபக�ாழுது அந்த 
கவளிச்ேக்தி�ளின் ேநம்தயா�வும் �்டனாளி-
யா�வும் இலஙம� ைாறியுள்ளது. 

ஏறக்குமறய இது ொபை ெைக்�ான பும்தகு-
ழிமயத் ப்தாண்டிய்தற்குச் ேைம். 

இவ்வளவும் ெ்டந்த இப�டிகயாரு நிமல 
வந்த பிறகும் கூ்ட ெ்டந்த �்டந்த �ாலத் ்தவ-
று�ளுக்ப�ா ெ்டநது க�ாண்டிருக்கும் நி�ழ்-

�ாலத் ்தவறு�ளுக்ப�ா யாரும் க�ாறுபபுக் 
கூறவும் ்தயாரில்மல. க�ாறுபக�டுக்�வும் 
்தயாரில்மல. 

�திலா� பிறம்ர பொக்கி ம�மயக் �ாட்டித் 
்தம்மைச் சுத்்தப�டுத்திக் க�ாள்ள (்தம்மைக் 
�ாப�ாற்றிக் க�ாள்ளபவ) விரும்புகின்றனர். 

2009 இல் யுத்்தம் முடிந்த ப�ாது, இனிப 
பி்ரச்சிமனயில்மல. ொடு கைல்ல கைல்ல 
புதிய வளர்ச்சிமயப க�ற்று விடும் என்று �ல-
்ராலும் ெம்�ப�ட்்டது. அந்த ெம்பிக்ம�மய 
வலுப�டுத்்தக் கூடியைாதிரிபய “அபிவிருத்-

தித்திட்்டங�ள்” என்ற ப�ரில் �ல்பவறு புதிய 
திட்்டங�ள் பைற்க�ாள்ளப�ட்்டன. 

வீதி�ள் பைம்�டுத்்தப�ட்்டன. துமறமு-
�ங�ள் விருத்திகேய்யப�ட்்டன. �ா்டோ-
மல�ள், ைருத்துவைமன�ள் விரிவாக்�ம் 
கேய்யப�ட்்டன. ொடு முழுவதும் எல்பலா -
ருக்கும் மின்ோ்ரம் வழங�ப�டும் என்ற அறி-
விபப�ாடு அமனவருக்கும் மின்விநிபயா-
�ம் கேய்யப�ட்்டது. 

வாழ்வா்தா்ர உ்தவி�ள் வழங�ப�ட்்டன. 
இப�டி எல்லாபை முன்பனற்ற�்ரைா� 
இருந்தன. இந்த ைகிழ்ச்சியில் �லரும் சுற்று -
லாவில் ொடுலாவினர். 

ஆனால், இந்த ைகிழ்ச்சிக் �ாலத்துக்கு 
ஆயுள் நீடிக்�வில்மல. ஒரு �த்துப �ன்னி-
்ரண்டு ஆண்டுக்குள் �ண்�ட்்டம்தபப�ால 
எல்லாபை ொேைாகி விட்்டன. இபக�ாழுது  
ொளில் க�ரும்�குதியும் மின் கவட்்டாகி -
யுள்ளது. 

எரிக�ாருள் க்தா்டக்�ம் அத்தியாவசி -
யப க�ாருட்�மளப க�றுவ்தற்கு ைக்�ள் 
க்யூவில் நிற்� பவண்டியுள்ளது. ேனங�ளின் 
ெம்பிக்ம�யும் எதிர்�ார்பபு�ளும் க�ாய்த்து 

விட்்டன. அ்தனால்்தான் ைக்�ள் க்தருவில் 
இறஙகி ்தைது எதிர்பம� கவளிப�டுத்துகி -
றார்�ள். 

சிறு கெருக்�டி ஏற்�ட்்டாலும் அம்தயிட்டு 
்தைது எதிர்பம� கவளிப�டுத்துவது எதிர்க் -
�ட்சி�ளின் வழமை. ைக்�ளின் இயல்பு. 
இபக�ாழுது ஏற்�ட்டிருப�து க�ரியக்தாரு 
க�ாருளா்தா்ர கெருக்�டி. ஆ�பவ ைக்�ளின் 
க�ாதிபபுணர்வும் அ்தற்கு ஏற்றைாதிரி உச்ே-
ைா�பவ இருக்கும். 

இது்தான் இபக�ாழுது ெ்டநது க�ாண்டி-
ருக்கிறது. 

இந்தச் சூழலில் ைக்�ளும்டய உணர் -
வு�ளின் பின்னால் நின்று ்தைது அ்ரசியல் 
லா�த்ம்த அம்டவ்தற்ப� எதிர்க்�ட்சி�ள் 
முயற்சிக்கின்றன. ஏற்�ட்டிருக்கும் ப்தசிய 
கெருக்�டிக்குத் தீர்மவக் �ாண்�்தற்ப�ா 
ைாற்று உ�ாயங�மள முன்மவப�்தற்ப�ா 
்தயாரில்மல. 

ைட்டுைல்ல, இவ்வளவு கெருக்�டிச் 
சூழலில் நிற்கின்றப�ாது கூ்ட ைக்�ளும் 
ேரி அ்ரசியற் ்த்ரபபினரும் ேரி இனமு்ரமண 
எப�டித்தீர்த்துக் க�ாள்வது? ொட்டிலுள்ள 
அமனவரும் பேர்நது எப�டி இந்த கெருக்�-
டிமயக் �்டப�்தற்�ா� கேயற்�டுவது, அ்தற் -
குரிய �ன்மைத்துவச் சூழமல உருவாக்கு-
வது எப�டி, ஜனொய� அடிப�ம்ட�மள 
வலுவாக்�ம் கேய்து ப�ணுவது எவ்வாறு 
என்று சிநதிக்�வும் இல்மல. 

இக்தல்லாம் எம்தக் �ாட்டுகின்றன?
இன்னும் கைய்யான பி்ரச்சிமனமய 

உண்ரத்  ்தயாரில்மல என்�ம்தத்்தாபன!
இனியும் கெருக்�டி�ளிலிருநது மீளத் ்தயா-

ரில்மல என்�ம்தத்்தாபன!
அப�டிகயன்றால் கவளியாரின் க�ாறி�-

ளில் வீழத் ்தயார். உள்பள ெைக்குள் உ்டன் -
�ாடு �ாணவும் ஒன்று �்டவும் கெருக்�டி�ளி-
லிருநது மீளவும் ்தயாரில்மல என்�து்தாபன!

அப�டிகயன்றால் ொம் இன்னும் 
நீண்்ட �ாலத்துக்கு க்தருவில் நிற்�த்-
்தான் ப�ாகிபறாம். இருளில் மூழ்�த்-
்தான் ப�ாகிபறாம். �்டனில் ோ�த்்தான் 
ப�ாகிபறாம். 

வாழ்� இலஙம� ைணித் திருொப்ட!

கு டும்�கைான்று �யணிக்கும் 
ப்தாணியில்  ஓட்ம்டவிழுநது, மூழ்கும் 
ஆ�த்து ஏற்�ட்்டால் ப்தாணிமய �ம்ர-

பேர்ப�து்தான்  குடும்�ப க�ாறுப�ா� இருக்கும். அப-
�டியிருப�து்தான், உறவுக்கும்  இ்ரத்்தப  பிமணப-
புக்கும் அழகு. ஓட்ம்ட எப�டி ஏற்�ட்்டது என்ற 
ஆ்ராய்ச்சிபயா? அல்லது  ேர்ச்மேபயா? இச் -
ேந்தர்ப�த்தில் உயிர்�மளப �ாது�ாக்�ாது. 
இப�டிகயாரு  சிக்�லிபல எைது ொடும் ெட் -
்டாற்றில் நிற்கிறது. எனபவ, �ம்ரபயறுவ -
தில்்தான்  �வனங�ள் இருக்� பவண்டும். 
ொகைல்பலாரும் மூழபப�ாகும் ஆ�த்்தா� 
இம்த ொம்  ைாற்றிவி்டக்கூ்டாது. இந்த 
ஆ�த்து ஏற்�ட்்ட �ா்ரணம் இனி ஏற்�்டக் 
கூ்டாது  என்�தில் கேலுத்்தப�டும் �வனங -
�ள்்தான், ப்தேப�ற்மறத் ப்தாற்றுவிக்கும்.  
க�ாருளா்தா்ர �ா்ரணி�ளுக்கு பவறு

 ோயம்பூசும் முயற்சி�ள் எல்லாம், ொட் -
டுப�ற்றுக்கு எதி்ரான ெ�ர்வு�ளா�த்்தான் 
ைக்�ளால் பொக்�ப�டும். 

கவளிொட்டு ென்க�ாம்ட�ள், அநநியச்  
கேலாவணி வருைானம், �்டன் க�றும�, 
்தங�த்தின் இருபபு இன்னும் ஏற்றுைதி  வரு -
ைானங�ளுக்கு என்ன ெ்டந்தது?ொணயப 
க�றுைதி ஏன் ப்தய்நது ப�ாகிறது?  இமவ -
�ள்்தான் ஆ்ராயப�்ட பவண்டியமவ�ள். 
இந்த ஆ்ராய்ச்சி�ளில் எந்த ஆ்தாயங�ளும்  
இருத்்தலா�ாது. 

எல்பலாருபை இறக்குைதி க�ாருளா்தா -
்ரத்துக்கு �ழகிபப�ாயுள்ள இந்த  ொட்டில், 
உள்ொட்டு உற்�த்திமய சிநதிக்� எவரும் 
்தயா்ரா� இல்மல. 

எரிக�ாருள் இல்மல, எரிவாயு இல்மல  
ஏன்? மின்ோ்ரமும் குமறவு இவற்மறயா 
இவர் உற்�த்தி கேய்யச் கோல்கிறார். என்று  

ப�ட்�ாதீர்�ள். ெைக்குத் ப்தமவயான 
க்டாலம்ர அல்லது க�ாருமளப க�று -
வ்தற்கு ெைது  ப்தமவ�மள ேர்வப்தேத் -

தில் ஏற்�டுத்துபவாம். க்தம்பிலி, ப்தன், 
�ருவாடு, ்தயிர்,  தீன்�ண்்டங�ள் ைாம்�ழம், 
ைலர் வம���மள உற்�த்தி கேய்யலாம். 

இவற்மற ஏற்றுைதி  கேய்யாவிடினும் இவற்-
றுக்�ா�பவ கவளிொட்டினம்ர இஙகு வ்ர -
வமழக்�லாபை. இஙகு  வருபவார் இப-

க�ாருட்�மள க�ாள்வனவு கேய்யும் 
க�ாள்மள அழகு�மள ொம் �ண் -
்டதில்மலயா?  ைத்்தமள விைான 
நிமலயத்்தால் வரும் கவளிொட்டி -
னர் ொளாந்தம் �த்்தாயி்ரம்  "பயா�ட்" 
�மள வாஙகுவது �ற்றியும் ெைக்குத் 
க்தரியுபை!�ண்டி, �டு�ண்ணாமவ  
பி்ரப்தேப �ழங�ள், ம�ப�ணிப 
க�ாருட்�மளயும் இவர்�ள் வாஙகு-
கிறார்�பள! வ்ட  �குதியில், �மன 

உற்�த்தி க�ாருட்�ளின் கி்ராக்கி உயர்வ -
தும் கவளிொட்டுக்  ப�ள்வி�ளால்்தான். 
இவற்மற உற்�த்தி கேய்யபவ இன்று நில -
மில்மல.  அபிவிருத்திகயன்ற ப�ார்மவ -
யில் நிலங�ள் அழிக்�ப�டுவதும்,  அ� -
ழப�டுவதும்்தான், ெைது ஏற்றுைதி�மள 
இல்லாைல் கேய்துள்ளன. 

இது ப�ா்தாக்தன்று, ேர்வப்தே  ொடு�ளுக் -
குள்ள ெைது ொட்டின் மீ்தான ொட்்டங�ளும் 
ெைது க�ாருளா்தா்ரத்ம்த  ெலிவம்டயச் 
கேய்திருக்கிறது. மின் உற்�த்திக்கும், எண் -
கணய்க்கு்த  ஏற்�ாட்டுக்கும் கேய்யப�டும் 
வர்த்்த� ஒப�ந்தங�ள் �ல, ெைது ொட்டின் 
�ாதி  க�ாருளா்தா்ரத்ம்த கவளியில் �ாய்ச் -
ேச் கேய்கிறது. இந்த ொடு�ள் இ்தற்�ான  
க்தாழினுட்�த்ம்த வழஙகி, எைது ொட் -
டுக்ப� உற்�த்தி உரிமை�மளத் ்தருவது 
�ற்றிச்  சிநதிக்�வில்மலபய! 

ேவூதியில் சுப�ர் க�ற்பறால்  இருக் -

கிறது, ஆனால் அணுகுண்ம்ட உற்�த்தி 
கேய்யும் ஆற்றலில்மல. இ்தனால், சில  
ேக்தி�ளுக்கு முன்னால் இயலாைலாகிவிடு -
கிறப்த இநொடு. இப�டித்்தான் இஙகும்.  
இதுவும் ப�ா்தாக்தன்று இஙகு �டித்துத் 
ப்தர்ந்த மூமளோலி�ளும் க்டாலர்  ப்தேங -
�ளில்்தாபன க்தாழில்புரியச் கேல்கின் -
றனர். இ்தனால், இலஙம�யின் மூமள  
கவளிபயறுகிறது. ஆனால், வ்ரபவண்டிய 
க்டாலர் அஙப�பய சுழல்கிறது. இ்தற் -
�ா�த்்தான் இயற்ம� �ாணி�ள்  ைற்றும் 
வயல்�ாணி�மள �ாது�ாக்குைாறு ப�ா்ரப -

�டுகிறது. விவோய �ாணி�மள  ைண் -
ணிட்டு நி்ரபபுவம்த ்தடுக்� ேட்்டம் இயற் -
றப�ட்்டதும் இ்தற்�ா�த்்தாபன! இ்ரண்டு  
வரு்டங�ள் க�ாப்ரானாவால் ொம் மு்டங -
கியிருந்த �ாலத்தில், சு�ா்தா்ரத் துமறக்கு  
ொம் வழஙகிய ஒத்துமழபபுக்�ளின் அவசி -
யம்்தான் இபப�ாதும் ஏற்�ட்டிருக்கிறது.  
வீட்டிலிருநப்தாம் உணவு ்த்ரப�ட்்டது. 
பவமலக்குச் கேல்லாது ேம்�ளம்  வழங -
�ப�ட்்டது. �யநதிருநப்தாம் ைருநது�ள் 
்த்ரப�ட்்டன. அபப�ாது அ்ரோங�ம்  ்தந -
்தம்தப ப�ான்று இபப�ாது ைக்�ள் வழங� 
பவண்டி ஏற்�ட்டிருக்கிறது. 

எம்த? ஒத்துமழபபுக்�மளத்்தான்.  
�துக்�ல், �ற்றாக்குமற ஏற்�டுத்்தமல 
்தவிர்த்்தல், இன்னும் ய்தார்த்்தங�மள  
உணர்்தல்�பள! ைக்�ளால் வழங�க் 
கூடிய ஒத்துமழபபு. குளிர் நீர் ப்தமவயா?  
முட்டித் ்தண்ணீம்ர அருநதுபவாம், 
ஒவ்கவாரு மின்விசிறியில் தூங�ாது ஒப்ர  
மின்விசிறியில் தூஙகுபவாம், அங�ர் ்தட் -
டுப�ா்டா? ஒரு பவமள டீ குடிபப�ாம்.  
எரிவாயு குமற�ா்டா ஒற்மறச் ேமையலில் 
நிமறவு �ாண்ப�ாம். நிமலமை�ள் நீஙகும்  
வம்ர. 

கருணாகரன்  ...?

சுஐப் எம். காசிம்  ...?

மெய்யான பிரச்சினனன் 
உணரத் த்யாரயாவது எப்பயாது?

கடன்பொறியை யகவிட 
யகைொள்வது எயை

சர்வதேச  நாடுகளுக்குள்ள நமது நாட்டின் மீோன நாட்்டஙகளும் 
நமது ப�ாரு்ளாோரத்ே  நலி்வ்்டயச் பசய்திருக்கிறது. 
மின் உற�ததிக்கும், எணபணெய்க்கு  ஏற�ாட்டுக்கும் 
பசய்யப�டும் ்வரதேக ஒப�நேஙகள �ல, நமது நாட்டின் �ாதி  
ப�ாரு்ளாோரத்ே ப்வளியில் �ாய்ச்சச் பசய்கிறது. இநே 
நாடுகள இேறகான  போழினுட்�த்ே ்வழஙகி, எமது நாட்டுக்தக 
உற�ததி உரி்மக்்ளத ேரு்வது �றறிச்  சிநதிக்கவில்்லதய!

இபப�ாழுது நாத்ட பேருவில் நிறகிறது. இருளில் 
மூழ்குகிறது. எ்ே தநாக்கி இலங்க்ய ப்வளிச்சக்திகள
்வழிந்டததினத்வா அ்ே அ்்வ அ்்டநது விட்்டன. 
இபப�ாழுது அநே ப்வளிச்சக்திகளின் சந்ேயாகவும் 
க்டனாளியாகவும் இலங்க மாறியுள்ளது. 



58 வருடங்களின் பின்்னர் இன்று இந்தி-
யாவில் தேவவக்கு அதி்கமா்கதவ புலி்கள் 
்காடு்களில் உலவித் திரிகின்்ற்ன. 1400ஆ்கக் 
்காணப்படட எண்ணிக்வ்க இன்று ஐயா-
யிரத்வே ோண்டியிருக்கி்றது. அது மட-
டுமல்ல, இப புலிவைப ்பார்ப்பேற்கா்க 
இந்தியாவவஙகுமிருந்தும் வவளிநாடு்க-
ளில் இருந்தும் ஏராைமாத்னார் இந்தியக் 
்காடு்கவை தநாக்கி வருகின்்ற்னர். அேன் 
மூலம் இந்தியா த்காடிக்்கணக்கில் வவளி-
நாடடு ்பணத்வே சம்்பாதிக்கி்றது.

்காடு்கவையும் மிரு்கங்கவையும் ்பாது்காப -
்போல் சுறறுச் சூழல் தமம்்படும் என்்பது ஒரு 
பு்றம் இருக்்க, அேன் மூலம் வவளிநாடடு 
வசலாவணிவயயும் வ்பருமைவில் சம்்பாதிக் -
்கலாம் என்்பது ஊக்்கமளிக்கும் ஒரு வசய்தி. 
எ்னதவ அரசு மடடுமன்றி ேனியார் நிறுவ-
்னங்களும் இதில் ஈடு்படலாம். நாடடின் 
வ்பறுநிறுவ்னங்கள் ்பல சமூ்க தமம்்பாடடு 
நடவடிக்வ்க்களில் ஈடு்படுவவேக் ்கண்டி-
ருக்கித்றாம். அந் நிறுவ்னங்கள் ்காடு வைர்ப -
பிலும் மிரு்க ்பாது்காபபிலும் ்கடடாயம் 
ஈடு்பட தவண்டும். ஏவ்னனில் சுறறுச் சூழல் 
தமம்்பாடடுக்கும் வர்த்ே்க வசழிபபுக்கும் 
இவடதய வநருஙகிய வோடர்பு உள்ைது. 
சுவர் இருந்ோல்ோன் சித்திரம் வவரயலாம் 
என்்பது த்பான்்ற வோடர்பு இது.

இவவா்றா்ன திடடவமான்வ்ற இலஙவ்க 
சி்னமன் த�ாடடல்்கள் நிறுவ்னம் ேறத்பாது 
ஆரம்பித்துள்ைது. சி்னமன் மவழக்்காடு்கள் 
அவமக்கும் திடடம் எ்ன இேறகு வ்பயரி-
டப்படடுள்ைது. இலஙவ்க மரங்கவைக் 
்காபத்பார் சங்கம் (ருக்வரக்்க்கன்த்னா) என்்ற 
அவமபபுடன் இவணந்து இத்திடடத்வே 
த�ான்கீல்ஸ் ்பவுண்தடஷன் இலஙவ்க 

வ்னத்துவ்றயுடன் கூடடிவணந்து 
வசயல்்படுத்துகி்றது.

இரத்தி்னபுரி மாவடடத்தின் சுது-
வவலிவ்பாத்ே என்்ற ்பகுதியில் சரி -
யா்கச் வசான்்னால் சிங்கரா� வ்னப-
்பகுதியில் உள்ை ஒரு சீரழிக்்கப்படட 
வ்னப்பகுதிவய த�ான்கீல்ஸ்சின் 
சி்னமன் ்கா்ன்க மறுசீரவமபபு திடடக் 
குழுவி்னர் ேத்வேடுத்துள்ை்னர். இப 
்பகுதியில் ்காணப்படும் அவசிய-
மற்ற புேர்்கள் அ்கற்றப்படடு மரக் 
்கன்று்கள் நடப்படடு வருகின்்ற்ன. 
இது ஒரு ஐந்து வருட்கால திடடம். 
இக்்காலப்பகுதியில் ்பல்வவ்கயா்ன 
மர்கன்று்கள் நடப்படடு த்பாஷிக் -
்கப்படும். அவசியமா்ன ்பசவை்கள் 
இடப்படும். ஊக்்கமற்ற ்கன்று்கள் 
்கவையப்படடு புதிய ்கன்று்கள் நடப -
்படும். ஒரு மரக்்கன்று தவர் பிடித்து 
ஊக்்கமா்க வைர்வேறகு ஐந்து வரு-
டங்கள் பிடிக்கும். அேன் பின்்னர் 
ோ்னா்கதவ அவவ வைரத் வோடஙகி 
விடும். அோவது ஐந்து வருடங்களின் 
பின்்னர் மனிேனிடமிருந்து அம் மரக் -
்கன்று்கவை இயறவ்க வ்பாறுபவ்ப -
டுத்துக் வ்காள்ளும். அந்ே வவ்கயில் 
ோன் இந்ேத் திடடத்வே ஐந்து வருட 
்காலமா்க வவரயறுத்துள்ைார்்கள்.

மரங்கள், ்பழமரங்கள் வைரத் வோடஙகிய -
தும் அப ்பகுதிக்கு ்ப்றவவ்கள் வரத் வோடங-
கும். வவவதவறு திவச்களில் இருந்து வரும் 
்ப்றவவ்கள் ேமது வாதயாடு வ்காண்டுவ-
ரும் வ்காடவட்கள் ்பல்வவ்கயா்ன புதிய 
மரங்கவையும் வசடி்கவையும் உருவாக்கும். 
உண்வமயில் ்காடு்கவை உருவாக்குவது ்ப்ற-
வவ்கதை. அவவ மரங்கவையும் நிலத்வே-
யும் த்பாஷிக்கின்்ற்ன. இந்ே முேல் ஐந்து 
வருட ்காலத்தில் த�ான் கீல்ஸ் குழுமத்வேச் 
தசர்ந்ே ஊழியர்்கள் சுய விருபபின்த்பரில் 
இவவ்னப்பகுதியில் வோண்டு அடி்பவட -
யில் தசவவயாற்ற முன்வந்துள்ைார்்கள். 
அவர்்களுக்கு விதசட ்பயிறசியும் வழங்கப -
்படுகி்றது. விரும்பும் வவளியாரும் இத்திட-
டத்தில் இவணந்து ்கா்ன்க தசவவயாற்ற 
முடியும். இத் திடடத்தில் ஆர்வம் வ்காண்ட 
விருந்தி்னர்்கள் ோம் விரும்பும் மரக்்கன்று-
்கவை விவல வ்காடுத்துவாஙகி இவவ்னத் -
தில் நடுவேறகு வசதி வசய்யப்படடுள்ைது. 
இந்ே மறுசீரவமபபு ்பணி்கள் 2024ம் ஆண் -
டைவில் முடிவுக்கு வந்துவிடும் எ்ன எதிர்-
்பார்க்்கப்படுகி்றது. சீரழிக்்கப்படட வ்னப்ப-
குதிவய மீைவும் ்கா்ன்கமாகும் இத் திடடம் 
வோடர்்பா்ன விைம்்பரங்கள் ஏவ்னய வர்த் -

ே்க மறறும் சமூ்க நிறுவ்னங்களும் இந்ே-
வ்கய ்காடு வைர்பபுத் திடடங்கவை தமற-
வ்காள்ை ஒரு ஊக்குவிப்போ்க அவமயும். 

வ்காஙத்காவிலும் ருவாண்டாவிலும் மிரு -
்கங்களுக்கு ்பாது்காப்பற்ற நிவல ்காணப -
்படட த்பாது சிலர் தமறவ்காண்ட விழிபபு -
ணர்வு ்காரணமா்க அந் நிவலயில் மாற்றம் 
ஏற்படடது. ஐம்்பது வருடங்களின் பின்்னர் 
மிரு்கங்கள் நிவ்றந்ே நாடா்க அவவ மாறி்ன. 
வ்காஙத்கா, ருவாண்டா, உ்கண்டா நாடு்க-
ளுக்கு வவளிநாடடி்னர் மிரு்கங்கவை அவற-
றின் வாழ்விடங்களிதலதய ்பார்த்து ரசிப்ப -
ேற்கா்க ்பவடவயடுக்கின்்ற்னர். ்கா்ன்க சவாரி 
வசய்து மிரு்கங்கவை ஒரு மணித்தியாலயம் 
்பார்வவயிடுவேறகு 500 வடாலர் அ்றவி -
டப்படுகி்றது. அதுவும், ்படடியலில் வ்பயர் 
்பதிந்து ்காத்திருக்்க தவண்டுமாம்!

அவுஸ்திதரலியா humpback எ்னப்படும் 
திமிலங்கவை வர்த்ே்க ரீதியா்க ஏக்்கச் சக்்க-
மா்க தவடவடயாடியதில் அவவ வ்பரும -
ைவில் மடிந்ே்ன. பின்்னர் திமிஙகில தவட-
வடக்கு 1986இல் ேவட விதிக்்கப்படடோல் 
அத் திமிலங்களின் எண்ணிக்வ்க அதி்கரிக்-
்கத் வோடஙகியது. அத்திமிஙகிலங்கவைப 
்பார்ப்பேற்கா்க ஏராைமாத்னார் அவுஸ்திதர-
லியா வசல்கின்்ற்னர்.

இலஙவ்கயில் இந் நாடடுக்குரிய மரங-
்கள், மிரு்கங்கள், ்ப்றவவ்கள், வண்டி்னங -
்கள் உள்ை்ன. சிலவறவ்ற தவவ்றஙகும் 
்காணமுடியாது. யாவ்ன்கள் மி்கவும் சி்றப-
்பா்ன மிரு்கம், உலகின் 36 உயிரியல் ்பன்மு-
்கத்ேன்வம உயிர்பபுடன் இயஙகும் இடங-
்களில் இலஙவ்கயும் ஒன்று. இலஙவ்கயின் 
வேன்தமறகு பிரதேசம் இயறவ்க வசழிபபு-
டன் ்காணப்படுகி்றது. நாடடின் 90சேவீே-
மா்ன பிரதேசத்துக்குரிய உயிர்்களும் மரங்க -
ளும் இஙத்க ்காணப்படுகின்்ற்ன. ஈரலிபபு, 
வலய ்காடு்களில் மரதமறும் நண்டு்கள் மரத் 
ேவவை்கள் த்பான்்ற அரிய உயிரி்னங்கள் 
்காணப்படுகின்்ற்ன. இவவ வாழவும், வை-
ரவும் மறறும் இயல்்பா்ன இ்னப வ்பருக்்கம் 
வசய்யவும் ்கா்ன்கச் சூழல் அவசியம்.

சில விஷயங்கவை ேர்க்்க ரீதியா்கதவா 

அல்லது அவறறின் இன்றியவமயாத் 
ேன்வம்கவைதயா விலாவரியா்க 
விைக்கி்னாலும் ்பலரும் அவறவ்ற 
புரிந்துவ்காள்ை மாடடார்்கள். 
ஆ்னால் அந்ே விஷயமங்கவை ்பயன் -
்படுத்துவேன் அல்லது வ்கயாள்வ -
ேன்மூலம் வருமா்னம் வ்ப்ற முடியும் 
என்று கூ்றப்படுமா்னால் அவறவ்ற 
்பலரும் புரிந்து வ்காள்வார்்கள். 
்கா்ன்க வைர்பபு, ்பாது்காபபு என்்ப -
ேன் அவசியம், ஒக்சிசனின் அவசியம் 
என்்பவேப ்பறறிச் வசான்்னால் அலட -
சியமா்க இருந்து விடுவார்்கள். ்கா்ன்க -
மும் அஙகு வாழும் ்காடடுயிர்்களும் 
எமக்கு வருமா்னம் ேரும் என்்றால் 
்பலரும் புரிந்து வ்காள்வார்்கள்.

இலஙவ்கயில் யாவ்ன்கள் அடடூ-
ழியம் வசய்யும், வருமா்ன மறறும் 
வசாத்துக்்களுக்கு தசேம் இவழக்கும் 
மிரு்கம் என்த்ற ்பலரும் ்பார்கி்றார்-
்கள். ஒருபு்றம் வேய்வீ்க அந்ேஸ்வேக் 
வ்காண்டிருந்ோலும் மறு்பக்்கம் 'அக் -
்க்படடாஸ்' வவத்து வாவயக் கிழிக் -
்கவும் வசய்கி்றார்்கள். உண்வமயில் 
யாவ்ன சுறறுலா ்பயணி்களுக்கு 

ஒரு விருந்து. எமக்கு அந்நிய வசவாணி. 
்காடு்கவை ஒழுங்கா்கப ்பராமரிப்பேன் 
மூலமும் ்காடடுயிர்்களுக்கு த்பாதிய ்பாது -
்காபவ்பயும் சுேந்திரவாழ்க்வ்கவயயும் 
அளிபத்பாமா்னால் அேன் மூலம் வ்பறும-
ைவு சுறறுலாப ்பயணி்கவையும் வடாலர் 
வருமா்னத்வேயும் வ்ப்றமுடியும் என்்பேறகு 
இந்தியாவின் புலி்கள் ்பாது்காபபுத் திடட-
மும் வ்காஸ்த்கா ருவாண்டா அனு்பவங்க-
ளுக்கும் நமக்கு ்கறறுத் ேருகின்்ற்ன.

சி்னமன் மவழக்்காடு மறுசீரவமப புதிடட-
மும் இச் சிந்ேவ்னக்கு ஆக்்கமும் ஊக்்கமும் 
அளிக்கும் ஒரு திடடமா்கதவ ்பார்க்்கப்பட 
தவண்டும்.
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இதேதவவை இலஙவ்கயின் வறு-
வமயின் இரண்டாவது இடத்தில் 
உள்ை மாவடடமா்க முல்வலத்தீவு 
்காணப்படுகின்்றது.

இவவா்றா்ன மாவடடத்தில் 
த்பாரின் பின்்னரா்ன பின் விவைவு-
்கள் ்கலாசார சீரழிவு்களுக்கு வழிவ-
குத்துள்ை்ன.

மாவடட வசயல்க புள்ளிவி-
்பரத்தின் ்படி (அண்ணைவா்க) 
ஆ்றாயிரத்திறகு தமற்படட வ்பண் 
ேவலவமத்துவ குடும்்பங்களும், 
ஐந்ோயிரத்திறகும் தமற்படட பிரிந்-
துவாழும் குடும்்பங்களும், இரண்-
டாயிரத்து ஐநூறுக்கும்  தமற்படட 
அங்கவீ்னர்்களும் இஙகு வாழ்ந்து 
வருகின்்றார்்கள்.

இந்ே மக்்கள் 2009ஆம் ஆண்டு 
த்பாரின் பின்்னர் 2012 ஆம் ஆண்டு 
மீள்குடிதயற்றப்படட பின்்னதரா 
நவீ்ன வோவலத்பசி்கள்,வோவலக்-
்காடசி்கள் உள்ளிடட இலத்திரனியல் 
்பாவவ்னக்குள் வசன்்றார்்கள் என்்பது 
உண்வம.

இவவா்றா்ன நிவலயில் ேறத்பாது 
்பதின்ம ்பருவத்தில் வாழ்கின்்ற சிறு-
வர்்கள், சிறுமி்கள் ்பாலியல் ரீதியா்க 
மறறும் துஷ்பிரதயா்கங்களுக்கு 
ஆைாகி வருகின்்றார்்கள் என்்பது 
அண்வமய நாட்களில் கிவடக்்கப-
வ்பற்ற சம்்பவங்கள் ஊடா்க அறிய 
முடிகி்றது.

்கடந்ே ்காலங்களில் நாடடில் ஏற-
்படட அசாோரண வ்காதரா்னா நிவல-
யி்னால் வீடு்களில் இருந்து மாண-
வர்்கள் இவணயவழி ்கல்வியிவ்ன 
தமறவ்காண்டு சி்றந்ே வ்பறுத்பறறி-

வ்னயும் எடுத்துள்ைார்்கள். அவவாறு 
இவணய வழியிவ்ன ேவ்றா்க ்பயன்்ப-
டுத்திய சிலர் ்பாவே மாறி வசன்்ற சம்-
்பவங்களும் ்பதிவாகியுள்ை்ன.

அண்வமக் ்காலமா்க ்பாடசாவல 
சிறுவர்்கவைக் ்காணவில்வல 
என்றும் சிறுமி்கள் துஷ்பிரதயா்கம் 
என்றும் புதுக்குடியிருபபு, முல்-
வலத்தீவு, வ்பாலிஸ் நிவலயங்களில் 
முவ்றப்பாடு்கள் ்பதிவாகி வருகின்-
்றவம ்கவவலயளிக்கி்றது.

இவவாறுோன் முல்வலத்தீவு புது-
மாத்ேைன் ்பகுதியில் வசித்துவரும் 
இரண்டு ்பதின்ம வயது சிறுமி்கள் ்கடந்ே 
16.03.2022 மாவல ்கல்வி ்கற்பேற-
்கா்க வசன்்ற நிவலயில் இதுவவர வீடு 
திரும்்பவில்வல எ்ன வ்பறத்றார்்கைால் 
முல்வலத்தீவு வ்பாலிஸ் நிவலயத்தில் 
முவ்றப்பாடு வசய்யப்படடது. புதுமாத்-
ேைன் ்பகுதியிவ்ன தசர்ந்ே 14 மறறும் 15 
வயோ்ன இருவரும் ்காணாமல் த்பா்ன 
நிவலயில் 19.03.2022 அன்று மீட்கப-
்படடுள்ைார்்கள்.

இவவிரு சிறுமி்களும் ேந்வே-
யிவ்ன இழந்து  ோயின் அரவவணப-
பில் வாழ்ந்து வந்ேவர்்கள்.

்கல்விக்்கா்க வாஙகிக்வ்காடுத்ே 
வோவலத்பசியிவ்ன ்பயன்்படுத்தி 
ேவ்றா்ன வோடர்பு்கவை வைர்த்-
துள்ை இவர்்கள், மடடக்்கைபபு வசங-
்கலடிப்பகுதி இவைஞன் ஒருவருடன் 
வோடர்பில் இருந்திருக்கி்றார்்கள். 
வீடடில் இவர்்களுக்கு இருந்ே முரண்-
்பாடா்ன நிவலயி்னால் வீடடிவ்ன 
விடடு வவளிதய்றத் தூண்டிய ம்னம் 
மடடக்்கைபபு நண்்பவ்ன தநாக்கி 
அவழத்துச் வசன்்றது.

நண்்பன் வோவலத்பசியில் 
அவழத்து வாங்கள் என்று வசான்-
்னதும் இரண்டு சிறுமி்களும் எவ-
ருக்கும் வசால்லாமல் மாவலதநர 
்கல்விக்்கா்கச் வசல்வோ்கக் வசால்லி-
விடடு மிதிவண்டியிவ்ன ்பறவ்றக்-
்காடு ஒன்றில் த்பாடடுவிடடு மட-
டக்்கைபபு தநாக்கி த்பருந்தில் ஏறி 
வசன்றுள்ைார்்கள்.

அஙகு சிறுமி்கள் இருவவரயும் 
்கார் ஒன்றில் இரண்டு இவைஞர்்கள் 
அவழத்துச் வசன்று ஒரு வீடடில் விட-
டிருக்கி்றார்்கள். அந்ே வீடடில் வ்பண் 
ஒருவர் வசித்துவந்துள்ைார். இருவ-
வரயும் அஙகு ்பாலியல் துஷ்பிரதயா-
்கத்திறகு உட்படுத்திய இவைஞர்்கள் 
பின்்னர் இரவு தவவையில் அவர்-
்கவை முல்வலத்தீவு வசல்வேற்கா்க 
யாழ்ப்பாணம் த்பருந்தில் ஏறறிவிட-
டுள்ைார்்கள்.

யாழ்ப்பாணம் த்பருந்து நிவலயத்-
தில் அதி்காவலயில் வந்தி்றஙகிய 
சிறுமியர் ்கவட ஒன்றில் வ்பாருட-
்கவை  வாஙகியதவவை அஙகு 
நின்்ற இவைஞர்்கள் சிறுமி்களிடம் 
இந்ே தநரத்தில் எஙகு த்பாறீர்்கள் 
என்று த்கடடிருக்கி்றார்்கள். வீடு 
த்பா்க விரும்்பம் இல்வல எங்காவது 
த்பா்கப த்பாகின்த்றாம் ேஙகுவேறகு 
இடம் இருந்ோல் வசால்லுங்கள் 
எ்ன சிறுமி்கள் ்பதில் வசான்்னதும் 
இவைஞர்்களும் ேங்களுக்கு வேரிந்ே 
வீவடான்றுக்கு அவர்்கவை அவழத்து 
வசன்றுள்ைார்்கள். அந்ே வீடு யாழ் 
ந்கரப்பகுதியில் வ்பண் ஒருவர் வசித்-
துவந்ே வீடு. அந்ே வீடடின் ஆண் 
த்பாவேபவ்பாருள் வியா்பாரத்தில் 
வ்கோகி சிவ்றயில் அவடக்்கப்படடி-
ருப்பவர்.

இந்நிவலயில் அந்ே வீடடில் 
வவத்து இரண்டு சிறுமி்களும் 
துஷ்பிரதயா்கத்திறகு உட்படுத்ேப-
்படடுள்ைார்்கள். மறுநாள் ்காவல 
முல்வலத்தீவு த்பருந்தில் அவர்்கள் 
ஏறறிவிடப்படடுள்ைார்்கள்.

இந்ே இரண்டு சிறுமி்களும் துஷ்பி-
ரதயா்கத்திறகு உட்படுத்திய சம்்பவம் 
வோடர்பில் 7 த்பர் முல்வலத்தீவு 
வ்பாலிசாரால் வ்கதுவசய்யப்படடு 
்கடந்ே 27.03.2022 அன்று நீதிமன்-
றில் முன்னிவலப்படுத்தி விைக்்கமறி-
யலில் வவக்்கப்படடுள்ைார்்கள்.

இவவா்றா்ன சம்்பவங்களுக்கு 
யார் ்காரணம் எ்ன சமூ்கம் புரிந்து-
வ்காள்ை தவண்டும். வ்பறத்றார்்க-
ளின் சரியா்ன அரவவணபபு ்கண்்கா-
ணிபபு இல்லாே சிறுமியர் ேவ்றா்ன 
்பாவேக்கு வலிந்து இழுக்்கப்படு-
கின்்றார்்கள் என்்பவே இச்சம்்பவம் 
உணர்த்துகி்றது.

சில வ்பறத்றார்்களுக்கு 
வோவலத்பசி வோடர்பில் சரியா்ன 
புரிேல் கிவடயாது. வோவலத்பசி-
யில் ேங்கள் பிள்வை்கள் என்்ன வசய்-
கின்்றார்்கள் என்்பவே ்கண்்காணிப்ப-
தில்வல. இவணயவழி ்கற்றலுக்்கா்க 
அதி்க விவலவ்காடுத்து வோவல-
த்பசி்கவை வாஙகிக் வ்காடுக்கும் 
வ்பறத்றார் ேமது பிள்வை்கள்  
அவறவ்ற ேவ்றா்கவும் ்பயன்்படுத்ே 
முடியும் என்்பவே அறிந்திருப்ப-
தில்வல. இவவாறு ்பல சம்்பவங்கள் 
்பதிவாகிவருகின்்ற்ன. 

இேவ்ன விட மாணவர்்கள் மத்-
தியில் த்பாவேப ்பாவவ்னயும் 
அதி்கரித்துவருகி்றது. குறிப்பா்க 
ேறத்பாது முல்வலத்தீவு மாவட-
டத்தில் ்பாடசாவல மாணவர்்கள் 
்கஞசா, �ஸ், த்பான்்ற த்பாவேப 
வ்பாருள் ்பாவவ்னக்கு ஆைாகி உள்-
ை்னர். இவர்்களின் வ்பறத்றார் நன்கு 
்படித்ே அரச உத்திதயா்கத்தில் இருப-

்பவர்்கைா்கவும் ்காணப்படுகி்றார்்கள் 
என்்பது குறிபபிடத்ேக்்கது. 

மாணவர்்கள் வ்பறத்றார்்கள் மத்தி-
யில் சரியா்ன புரிந்துணர்வு, ்கவனிபபு, 
்கண்்காணிபபு என்்ப்ன இல்லாே 
நிவலதய இவறறுக்வ்கல்லாம் ்காரண-
மா்க அவமகின்்றது சில வ்பறத்றார்-
்கள் ே்னது ம்கன் என்்ன வசய்கின்்றான் 
என்்பவே அறியாதுள்ை்னர். 

வமாத்ேத்தில் வ்பறத்றார்்கள் மத்தி-
யில் த்பாதிய விழிபபுணர்வு இல்லாே 
நிவல வோடர்கின்்றது. 

முல்வலத்தீவு மாவடட புதுக்கு-
டியிருபபு பிரதேசத்திறகு உட்படட 
வ்பறத்றார்்கள் ேங்கள் பிள்வை்கள் 
மீது அக்்கவ்றயுடனும் ்கண்்காணிப-
புடனும் வசயற்படதவண்டும் எ்ன 
புதுக்குடியிருபபு பிரதேச வ்பாலிஸ் 
நிவலய வ்பாறுப்பதி்காரி எம்.டி.ஆர்.  
த�ரத் வேரிவித்துள்ைார்.

புதுக்குடியிருபபு பிரதேசத்தில் 
்பாடசாவல மாணவர்்கள் த்பாவேப-
வ்பாருள் ்பாவவ்னக்கு அடிவமயாகி வரு-
கின்்றவம ்பல்தவறு சந்ேர்ப்பங்களில் 
்கண்டறியப்படடுள்ைது.  ்பாடசாவல 
மாணவர்்கள் த்பாவேபவ்பாருள் ்பாவ-
வ்னயில் இருந்து விடு்படும் வவ்கயில் 
அது வோடர்்பா்ன விழிபபுணர்விவ்ன 
்பாடசாவல்கள் தோறும் வ்பாலிசார் 
எடுத்து வருகின்்ற்னர். அதேதவவை 
வணி்க நிவலயங்களில் 18 வயதுக்குக் 
குவ்றவா்னவர்்களுக்கு புவ்கத்ேல் மறறும் 
த்பாவேபவ்பாருளுடன் வோடர்புவடய 
எந்ே வ்பாருட்கவையும் விற்பவ்ன வசய்-
யதவண்டாம் எ்ன ஒலிவ்பாருக்கி மூலம் 
அறிவிக்்கப்படடுள்ைது.  

புதுக்குடியிருபபு மாணவர்்கள் 

வ்பறத்றாருக்கு வ்பாய்வசால்லி-
விடடு புதுமாத்ேைன் ்கடற்கவரக்கு 
வசன்று அஙகு த்பாவேவ்பாருள் ்பாவ-
வ்னயில் ஈடு்படடு வந்துள்ைவம 
்கண்டறியப்படடுள்ைது.

இவவாறு மாணவர்்கவை ேவ்றா்க 
வழிநடத்து்பவர்்கள் வோடர்-
பில் வ்பாலிசார் ்கண்்காணிபபில் 
ஈடு்படடுள்ை்னர். இதேசமயம் 
வ்பறத்றார்்கள் ேமது பிள்வை்கள் 
வோடர்பில் அக்்கவ்றயுடனும், ்கண்-
்காணிபபுடனும் வசயற்படதவண்-
டும் ்பாடசாவல தநரம், அேன் 
பின்்னர் மாவலதநர வகுபபு, பின்்னர் 
வீடு எ்ன மாணவர்்கள் ்காணப்படு-
கின்்றார்்கள் வ்பறத்றார்்களின் வமத்-
ே்னத்ோல் இறுதியில் வ்பாலிஸ் 
நிவலயம், வவத்தியசாவல, நீதி-
மன்்றமும் என்று அவர்்கள் அவலய 
தவண்டியோகி்றது. வசல்லதவண்டி 
நிவலக்கு ேள்ைப்படுகின்்றார்்கள் 
என்றும் அவர் வேரிவித்துள்ைார்.

ஒவவவாரு வ்பறத்றாரும் ேங்கள் 
பிள்வை்கவை சரியா்க ்கண்்காணித்து 
வைர்த்வேடுக்்கதவண்டும். வ்பற-
த்றார்்களும் ேமது பிள்வை்களின் 
்கல்வி நடவடிக்வ்க்கவையும் வவத்-
திருக்்க தவண்டும். வோழில்நுட்ப 
்கருவி ்பயன்்பாடடு வசயற்பாடு்கவை-
யும் அறிந்து உங்கள் பிள்வை்களுடன் 
நல்ல நண்்பரா்க ்பழகுங்கள். நல்லது 
எதுவ்கடடது எது என்்பவே வவளிப-
்பவடயா்க பிள்வை்களுக்கு வசால்-
லிக்வ்காடுக்்கதவண்டும். 

முல்லைக் கீதன்...?

அருள்...?

எழுபதுகளில் இந்தியாவின் 
பபருமைக்குரிய
சின்்னைாக விளங்கும் 

வங்காள வரிப்புலிகளின்
எண்ணிக்மக மிகவும் குமைவமை 
ந்திருப்பதாவும் இப்படியய விடைால் 
அமவ ைமைந்து விைலாம் எ்னவும் 
சூழலியலாளரகள் அரசுக்கு
அறிவிததயபாது அன்மைய பிரதைர 
இந்திராகாந்தி அதில்
தனிக்கவ்னம் எடுததார. அவர 
இயல்பியலயய ஒரு இயறமக 
ஆரவலர. எ்னயவ புலிகமளக் 
காதது எண்ணிக்மகமய
அதிகரிக்கும் திடைபைான்று
தயாரிக்கப்படைது. Project tiger எ்ன 
அதறகு பபயர சூடைபடைது. பாரதப் 
பிரதைரின் யேரடி கண்காணிப்பில் 
திடைம் பெயல்பைத பதாைங்கியது.

அந்நிய பெலாவணிமய ஈடடிததரும்
கா்னகமும் காடடுயிரகளும்

வைக்கில் யபாரால் பாதிக்கப்படை ைாவடைங்களில்
ஒன்ைாக காணப்படைாலும் கல்வியிலும்
பபாருளாதாரததிலும் வளரசிகண்டு வரும்

ைாவடைைாக முல்மலததீவு  காணப்படுகின்ைது.

முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில

அதிகரித்திருக்கும் 
சிறுவர் துஷ்பிரய�ாகம்!

50 ஏக்கர காணியில் காடு வளரக்கும் 
சி்னைன் ய�ாடைல் நிறுவ்னம்



இந்த எதிர்ப்பு ஆர்ப்்பாட்டத்்தத 
த்தபா்டர்நது கண்டி மற்றும் மபாத்த்ை 
மபாவட்டஙகளிலும் மககள் எதிர்ப்பு ஆர்ப்-
்பாட்டஙகள் இ்ைஞர் குழுககளின் 
்ஙகளிப்பு்டன் மமற்தகபாள்ைப்்ட்டன. 
வட்ஸப் ஊ்டபாக நபாடு முழுவதிலும் ஒமே 
சமயததில் ஆர்ப்்பாட்டத்்த முன்தன-
டுப்்்தற்கு இ்ைஞர் குழுககள் திட்டஙக-
்ைத தீடடிய ம்பாது அ்தற்குத ்த்ை்மத-
துவத்்த வழஙகுவ்தற்கு எதிர்ககடசி 
அேசியல் குழுககளும் சிை சிை முயற்சி-
க்ை எடுததிருந்தன. ஏப்ேல் மபா்தம் 02ம் 
திகதி மபா்ை 6.00 மணியிலிருநது 04ம் 
திகதி திஙகடகிழ்ம கபா்ை 6.00 மணி 
வ்ேககும் நபாடு முழுவதிலும் ஊே்டங-
குச் சட்டத்்த அமுல்்டுத்த அேசபாஙகம் 
ந்டவடிக்க மமற்தகபாண்்டது இ்தன் 
பிண்்ணனியிைபாகும். ஊே்டஙகுச் சட்டம் 
அமுல்்டுத்தப்்டடிருந்த ம்பாதும் மததிய 
மபாகபா்ணததின் ்பாரிய நிகழ்வு இ்டம்த்ற்்றது 
ம்ேபாத்தனிய ்ல்க்ைககழகத்்த ்மயப் -்
டுததியபாகும். மபா்ணவர் சஙகததின் ஏற்்பாடடில் 
ஆயிேத்ே ்தபாண்டிய ்ல்க்ைககழக மபா்ணவ 
மபா்ணவிகள் கண்டி்ய மநபாககி ஊர்வைமபாகச் 
தசல்வ்தற்கு முயன்்றனர். அநமநேததில் பி்றப்-
பிககப்்டடிருந்த நபாடு ்தழுவிய ஊே்டஙகுச் 
சட்டத்்தயும் த்பாருட்டுத்தபாமல் அவர்கள் 
அவவபாறு தசய்தனர். கைஹபா சநதியில் வீதித 
்த்்டக்ை ஏற்்டுததி புைனபாயவுத து்்றயி-
னேபால் ஏற்கனமவ வழஙகப்்ட்ட ்தகவலின் 
ஊ்டபாக இந்த ஊர்வைத்்தத ்தடுப்்்தற்கு 
த்பாலி்ஸபார் ந்டவடிக்க மமற்தகபாண்்டனர். 
ம்த்வப்்ட்டபால் கண்ணீர் பு்கப்  பிேமயபா-
கம் மற்றும் ்தண்ணீர் பிேமயபாகம் ம்பான்-
்றவற்்்ற மமற்தகபாள்வ்தற்கு த்பாலி்ஸபார் 
ஆயத்தமபாக இருந்தனர். ஆர்ப்்பாட்டததில் ஈடு-
்ட்ட மபா்ணவர்கள் வீதித ்த்்டககு அருகில் 
வநது அத்த்்டக்ை உ்்டததுக தகபாண்டு 
கண்டி்ய மநபாககிப் ்யணிப்்்தற்கு ்ை ்த்ட-
்வகள் முயற்சித்த ம்பாதிலும் அது அவர்க-
ைபால் முடியபாது ம்பானது. ்கல் 1.00 மணியை-
வில் சுமபார் 200 மபா்ணவர்கள் ஒமே அணியபாக 
வநது வீதித ்த்்டயி்ன உ்்டப்்்தற்கு முயற்-
சித்த ம்பாது அவர்க்ைக க்ைப்்்தற்கபாக 
த்பாலி்ஸபார் ்தண்ணீர் மற்றும் கண்ணீர் பு்கப் 
பிேமயபாகஙக்ை மமற்தகபாண்்டனர். அந்த ்தபாக-
கு்தலில் மபா்ணவர்கள் மபாததிேமின்றி த்பாலிஸ் 
அதிகபாரிகள் த்ண் த்பாலிஸ் அதிகபாரிகளும் 
்பாதிககப்்ட்டனர். 

மறுநபாள் கண்டி நகரில் ்தை்தபா வீதியும் யட-
டிநுவே வீதியும் இ்்ணயும் சநதியில் ஒன்று 
கூடிய ஆயிேகக்ணககபான த்பாது மககள் கபா்ை 
9.00 மணியிலிருநது மபா்ை வ்ேயிலும் அே-
சபாஙகததிற்கு ்தமது எதிர்ப்்் தவளிககபாடடி 
எதிர்ப்பு ந்டவடிக்கயில் ஈடு்ட்டனர். வீதிப் 
ம்பாககுவேததிற்கு ்பாதிப்பு ஏற்்்டபா்தவபாறும், 
சபா்தபாே்ண த்பாது மககளுககு எவவி்த த்தபாந்த-
ேவுகள் ஏற்்்டபா்தவபாறும் இ்டம்த்ற்்ற இந்த 
எதிர்ப்பு ஆர்ப்்பாட்டததில் கைநது தகபாண்்ட 
ஒரு இ்ைஞர் குழு வீதிப் ம்பாககுவேததிற்கு 
இ்்டயூறுக்ை ஏற்்டுததி அ்னத்்தயும் 
குழப்பியடித்தது. இ்தனபால் நகரில் த்ரும் 
வபாகன தநருககடி ஏற்்ட்டம்தபாடு, அ்த்னச் 
சீர் தசயவ்தற்கு த்பாலி்ஸபார் த்ரும் முயற்சி-
க்ை மமற்தகபாள்ை மவண்டிமயற்்ட்டது. 
எவவபா்றபாயினும் ்பாதிககப்்டடுள்ை மகக-

ைபால் ஏற்்பாடு தசயயப்்ட்ட எதிர்ப்பு ஆர்ப்-
்பாட்டததினபால் மகக்ை தமன்மமலும் 
கஷ்டஙகளுககு உள்ைபாககக கூ்டபாது எனத 
த்தரிவிதது இந்த ஆர்ப்்பாட்டத்்த ஏற்்பாடு 
தசய்த ்தேப்பினர் சிை அேசியல் மநபாககஙக-
ளுககபாகச் தசயற்்ட்ட இ்ைஞர் குழுவுககு 
்தமது எதிர்ப்பி்னத த்தரிவித்தனர். அன்்்றய 
தினம் இேவபாகும் வ்ேககும் அவர்கள் நகரிலி-
ருநது க்ைநது தசல்ைபா்த்தபால்  த்பாலி்ஸபாரும் 
த்தபா்டர்ச்சியபாக அவர்கள் த்தபா்டர்பில் அவ்தபா-
னதது்டன் இருந்தனர். 

நகரில் ஒன்று கூடிய இ்ைஞர் குழுவி-
னரி்்டமய இருந்த ்தேப்பினர் அ்மச்சர் 
தகதஹலிய ேம்புகதவல்ைவின் வீடடிற்குச் 
தசன்்றது இ்தனி்்டமயயபாகும். மபா்ை 7.00 
மணியைவில் இககுழுவினர் அஙகு தசல்லும் 
ம்பாது மின் துண்டிப்பு ந்்டமு்்றப் ்டுத-
்தப்்டடிருந்த்தன் கபாே்ணமபாக அப்பிேம்தசம் 
முழுவதும் இருளில் மூழ்கிப் ம்பாயிருந்தது. 
இருளிமைமய அவர்கள் அ்மச்சரின் வீட்்ட 
மநபாககி கற்க்ை வீசி ்தபாககு்தல் மமற்தகபாண்்ட-
்தபால் த்பாலி்ஸபாருககு த்பாலிஸ் விமச்ட அதிே-
டிப்்்்டயின்ே அ்ழகக மவண்டிய நி்ை 
ஏற்்ட்டது. அநமநேததில் தகதஹலிய ேம்புக-
தவல்ைவின் ்தனிப்்ட்ட ்ணியபாைர்கள் சிைர் 
வீடடில் இருநதுள்ைம்தபாடு, ஆர்ப்்பாட்டக-
கபாேர்க்ைக க்ைப்்்தற்கபாக த்பாலி்ஸபாேபால் 
கண்ணீர் பு்கப் பிேமயபாகமும் மமற்தகபாள்ைப்-
்ட்டது. மின்சபாேத துண்டிப்்பால் அப்பிேம்த-
சமம இருளில் இருந்த ம்பாது மமற்தகபாள்ைப்-
்ட்ட கல் வீச்சுத ்தபாககு்தலில் சிககுண்்ட ஐநது 
த்பாலி்ஸபார் கபாயஙகளுககு உள்ைபாகி கண்டி 
்வததியசபா்ையில் அனுமதிககப்்ட்டனர். 
அவர்களுள் ஒருவர் சததிே சிகிச்்சககும் உள்-
ைபாககப்்ட்டபார். 

அன்்்றய தினம் ்தம்புள்ை்ய ்மயப்்டுத-

தியும் த்ரும் எண்ணிக்கயபாமனபாரின் ்ஙகு-
்ற்்றலு்டன் அேச எதிர்ப்பு ஆர்ப்்பாட்டம் ஒன்று 
இ்டம்த்ற்்றம்தபாடு, ஆர்ப்்பாட்டககபாேர்கள் 
சுமபார் 3 கிமைபா மீற்்றர் தூேததிற்கு ஊர்வைமபாக 
அ்மச்சர் ஜனக ்ண்்டபாே த்தன்னமகபானின் 
வீடடிற்கு அருகில் தசன்று, அ்மச்சருககும் 
அவேது மகன் ்பாேபாளுமன்்ற உறுப்பினர் பிே-
மித்த ்ண்்டபாே த்தன்னமகபானுககு எதிர்ப்்்க 
கபாடடினபார்கள். அவர்கள் அ்மச்சரின் வீடடி-
னுள் பிேமவசிப்்்தற்கு மமற்தகபாண்்ட முயற்சி 
த்பாலி்ஸபாரினபால் ்தடுககப்்ட்டது. மபாத்த்ை 
நகே மததியிலும் எதிர்ப்பு ஆர்ப்்பாட்டம் ஒன்று 
இ்டம்த்ற்்றம்தபாடு, அதிலும் ஆயிேகக்ணக-
கபான த்பாது மககள் கைநது தகபாண்டிருந்தனர். 

மின்சபாேம் மற்றும் எரித்பாருள் இல்ைபா-
மல் ம்தயி்ை த்தபாழிற்சபா்ைகளின் இயந-
திேஙக்ை இயகக முடியபாதுள்ை்தபாகத 
த்தரிவிதது ம்தபாட்ட நிர்வபாகஙக்ைச் மசர்ந்த-

வர்களும் த்தபாழிைபாைர்களும் இ்்ணநது 
எதிர்ப்பு ந்டவடிக்கயில் ஈடு்ட்டனர். 
இம்தமவ்ை ்தவ்றபான த்பாருைபா்தபாே முகபா-
்மததுவததின் கபாே்ணமபாக ்தம்மபால் வர்த-
்தக ந்டவடிக்ககளில் ஈடு்்ட முடியபாதுள்-
ை்தபாகத த்தரிவிதது கண்டி சிஙகை, ்தமிழ் 
மற்றும் முஸ்லிம் வர்த்தக முன்னணியும் 
ஒன்றி்்ணநது அேசபாஙகததிற்கு எதிேபான 
ந்டவடிக்கயில் ஈடு்ட்டன. மல்வதது 
அஸ்கிரி மகபா விகபா்ேயின் மகபாநபாயக 
ம்தேர்கள் இருவரின் ஆசீர்வபா்தத்்தயும் 
த்ற்றுக தகபாண்டு நபாடடின் ்தற்ம்பா்்தய 
நி்ை த்தபா்டர்பில் அவர்களுககுத த்தளிவு 
்டுததிய்தன் பின்னர் கண்டி வர்த்தகர்கள் 
05ம் திகதி கபா்ை 10.00 மணியைவில் 
அ்னதது வர்த்தக நி்ையஙக்ையும் 
மூடி ்தமது ்ணியபாைர்களு்டன் கண்டி 
மஜபார்ஜ் ஈ டி சில்வபா பூஙகபாவின் முன்னபால் 
ஒன்று கூடி எதிர்ப்பு ந்டவடிக்கயி்ன 
முன்தனடுத்தனர். சுமபார் இேண்டு மணி 
மநேம் ஆர்ப்்பாட்டத்்த மமற்தகபாண்்ட 
அவர்கள் முகஙதகபாடுத்த பிேச்சி்ன-
யபாக இருந்தது அவர்கைது எதிர்ப்பு ந்ட-
வடிக்கயில் தவளித ்தேப்பினர் கைநது 
தகபாண்டு வீதிப் ம்பாககுவேததிற்கு இ்்ட-
யூறுக்ை ஏற்்டுததிய்தபாகும். வர்த்தகர்க-
ளும் அவர்கைது ்ணியபாைர்களும் குறித்த 
இ்டததிலிருநது அகன்று தசன்்றன் பின்னர் 
ஆசிரியர்கள், கண்டி ம்தசிய ்வததியசபா-
்ையின் ்ணியபாைர்கள், சட்டத்தேணிகள் 
உள்ளிட்ட ்தேப்பினர் அவவப்ம்பாது கடிகபா-
ேத தூணுககு அருகிலும், பூஙகபாவுககு முன்-
னபாலும் வநது அேசுககு எதிேபான ந்டவடிக-
்ககளில் ஈடு்ட்டனர். 

ஹட்டன் தகபாட்டகை நகரின் வர்த்தக 
சஙகம் 06ம் திகதி அ்னதது வர்த்தக 
நி்ையஙக்ையும் மூடிவிடடு கறுப்புக 
தகபாடிக்ை ஏநதியவபாறு தகபாட்டக்ை 
நகரில் எதிர்ப்பு ந்டவடிக்கயில் ஈடு-
்ட்டம்தபாடு, பின்னர் அவர்கள் தகபாட-
்டக்ை நகரில் அ்மநதுள்ை ஸ்ரீமுதது 
விநபாயகர் மகபாவிலுககுச் தசன்று அேசபாங-
கததிற்கு எதிேபாக ம்தஙகபாய உ்்டதது வழி-
்பாடுகளில் ஈடு்ட்டனர். இம்தமவ்ை 

மகபாநபாயக ம்தேர்கள் ஒரு வபாேததில் இேண்டு 
அறிக்கக்ை தவளியிட்ட்ம முககிய அம்-
சமபாகும். நபாடடில் ஆஙகபாஙமக இ்டம்த்றும் 
அேசபாஙகததிற்கு எதிேபான மககள் ஆர்ப்்பாட-
்டஙகள் கபாே்ணமபாக நபாடு ஸ்திேத ்தன்்ம-
யி்ன இழககும் நி்ையி்னத ்தடுப்்்தற்கபாக 
மமற்தகபாள்ை மவண்டிய ந்டவடிக்க்ை 
முன்தமபாழிநது மல்வதது, அஸ்கிரிய, அமேபுே 
மற்றும் ேபாமஞச நிகபாயபாகக்ைச் மசர்ந்த மகபா-
நபாயக ம்தேர்களின் ்கதயபாப்்தது்டன் இந்த 
அறிக்க ஜனபாதி்தி மகபாட்டபா்ய ேபாஜ்க்ஷ-
வுககு அனுப்பி ்வககப்்டடிருந்தது.
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முடிவின்றித் த�ொடரும்
எதிர்ப்பு ப�ொரொடடங்கள்

நுவரெலியா கிெரெரி 
குளத்திற்கு அருகில் 
இடமரபெறுவதற்கு 

ஏற்பொடு ரெயயபபெட்டிருநத வெநத 
ொல ரொணடாட்ட ஆெமபெ
நிெழ்வில் பிெததெ மகெள்
பெலவநதமாெ நுழைநது
பிெச்சிழைெழள ஏற்பெடுத்திைர்.
குறித்த நிெழ்வு இடமரபெற்்ற 
இடத்திற்கு அருகில் பொலர் 
பொடொழல ஒன்றில் இடமரபெற்்ற
புதுவருட ரொணடாட்டத்ழத 
அடிபபெழடயாெக ரொணடு 
இநத எதிர்பபு உருவாைததாடு, 
ஆர்பபொட்டகொெர்ெழள
ெழலபபெதற்கு ரபொலிஸ் ெலெம 
அடககும ரபொலிஸாரின்
உதவியும ரபெ்றபபெட்டது.

அசேல குருளுவஙே...?
தமிழில்: எம்.எஸ். முஸப்பிர்

(புத்தளம் விசேட நிருபர்)

ஆர்பபொட்டத்தில் ஈடுபெட்ட மாணவர்ெள் தழடெழள
உழடத்துக ரொணடு ெணடிழய த�ாககிப
பெயணிபபெதற்கு பெல தடழவெள் முயற்சித்த
தபொதிலும அது அவர்ெளால் முடியாது தபொைது.
பெெல் 1.00 மணியளவில் சுமார் 200 மாணவர்ெள்
ஒதெ அணியாெ வநது வீதித் தழடயிழை
உழடபபெதற்கு முயற்சித்ததபொது அவர்ெழளக 
ெழலபபெதற்ொெ ரபொலிஸார் தணணீர் மற்றும
ெணணீர் புழெப பிெதயாெஙெழள
தமற்ரொணடைர். அநத தாககுதலில் மாணவர்ெள்
மாத்திெமின்றி ரபொலிஸ் அதிொரிெள் ரபெண
ரபொலிஸ் அதிொரிெளும பொதிகெபபெட்டைர்.
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உக்ைரன்- ரஷ்யப் ேபார் மாறுபட்ட உத்�க-
ளுடன் நகர்வதாகேவ ெத��றது. இரண்-

டாவது மாதத்ைத ேநாக்�ய ரஷ்யப் பைடெயடுப்-
பானது உக்ைர��ன் இருப்ைப முழுைமயாகப் 
பா�க்கும் சூழைல ஏற்படுத்�யுள்ளது. உக்ைரன் 
ஜனா�ப��ன் கடும் �ரயத்தனத்ைதயும் கடந்து 
அ�வுகைள தடுத்து �றுத்த மு�யாத �ைல ஏற்-
பட்டுள்ளது. உக்ைர�ன் �ரதான நகரங்கள் 
அ�வைடந்த �ைல�ல் ரஷ்யப் பைடகள் �ன்-
வாங்�யுள்ள �ைலயானது ஒருபக்கம் அைமந்-
தாலும் �ழக்கு மற்றும் ெதற்குப் பகு�கைள 
ைமயப்படுத்� ரஷ்யா�ன் தாக்குதல் �கழப் 
ேபாவதாக உக்ைர�ன் ஜனா�ப� எச்ச�த்து வரு-
�றார். இக்கட்டுைரயும் உக்ைர�ன் புச்சாப் பகு-
��ல் �கழ்ந்த ம�தப் படுெகாைல ெதாடர்�ல் 
அ�கம் முதன்ைமப்படுத்தப்படும் �டயத்ைத 
ேதடுவதாக அைமயவுள்ளது.

உக்ைர��ன் �றப்புப் பைடய�யான அேசா 
���னைரயும்  அவர்களுக்கு ப�ற்� வழங்கு-
வதற்காக வருைகதந்த ெவ�நாட்டுப் பைடக-
ைளயும் உள்ளடங்�ய �ட்புப் ப� ேதால்��ல் 
மு�ந்ததாக ெத�யவரு�றது. கு�ப்பாக ம�யப்-
ேபால் நகைர பாதுகாக்கும் இவ்�ேசட பைடய-
�யானது ரஷ்யப் பைடகளால் சுற்�வைளக்-
கப்பட்டுள்ளது. அதைன �ட்பதற்காக உக்ைரன் 
�மானப் பைடய�ைய நகர்த்�யது. அத்த-
ைகய ப�க்கு முயன்ற உலங்குவானூர்�கள் 
ரஷ்யப் பைடகளால் சுட்டு�ழ்த்தப்பட்ட �ன்னர் 
அத்தைகய �ட்புப் ப�ைய ைக�ட்டதுடன் உக்-
ைரனுக்கு பா�ய ெநருக்க�யாக மா�யுள்ளது. 
அதைன அடுத்ேத பாதுகாப்புச் சைப�ல் காெண-
�மூலம் ேதான்�ய உக்ைரன் ஜனா�ப� பாது-
காப்புச் சைபைய கைலக்குமாறும் ரஷ்யாைவ 
ஐக்�ய நாடுகள் அைமப்��ருந்து �லக்குமா-
றும் உக்ைரன் மக்கைள தப்�க் ெகாள்ளுமாறும் 
அைறகூவல் �டுத்துள்ளார்.   அ�கம் உணர்ச்�-
வசத்ைத ெவ�ப்படுத்தும் உக்ைர�ன் ஜனா�ப� 
ரஷ்யா �தான குற்றச்சாட்டுக்கைள ஐேராப்�ய 
யூ�ய�லும் ஐ.நா. சைப�லும் ெவ�ப்படுத்� 
வரு�றார். தற்ேபாது புச்சாப் படுெகாைல ெதாடர்-
�ல் ேபார் குற்றத்ைத ரஷ்யா �து �ரகடனப்ப-
டுத்� வரு�றார். அத்தைகய படுெகாைல ெதாடர்-
�ல் முழுைமயான அவதா�ப்பு அவ�யமானது. 

முதலாவது  புச்சா நகைர�ட்டு ரஷ்யப் 
பைடகள் ெவ�ேய�ய �ன்னர் நடாத்தப்-

பட்ட ேதடுத�ல் 415 ேமற்பட்ட உடலங்கைள 
உக்ைரன் இராணுவம் �ட்டுள்ளதாக ஜனா�ப� 
ெஜலன்ஸ்�  அ��த்துள்ளார். அத்தைகய உட-
லங்கள் ைக கால் கட்டப்பட்ட �ைல�ல் காணப்-
பட்டதாகவும் தைல�து துப்பாக்�யால் சுடப்பட்டு 
ெகால்லப்பட்டதாகவும் பலர் உ�ருடன் �லத்�ல் 
புைதக்கப்பட்டு ெகால்லப்பட்�ருக்கலாம் எனவும் 
ெத�யவரு�றது. இதைன ரஷ்ய இராணுவம் 
ேமற்ெகாண்டதாக உக்ைரன் ஜனா�ப� குற்றம் 
சாட்�யுள்ளார். �க ேமாசமான படுெகாைல 
எனவும் ரஷ்ய இராணுவம் அப்பா� ெபாது 
மக்கைள ெகான்ெற�த்துள்ளதாகவும் இது 
இனப்படுெகாைல எனவும் அவர் ஐ.நா. சைப�ல் 
உைரயாற்றும் ேபாது ெத��த்�ருந்தார்.

இரண்டாவது அத்தைகய படுெகாைலைய 
�ராக�த்துள்ள ரஷ்யா தனது ெவ�ேயற்றத்-
�ற்கு �ன்ேப அத்தைகய சம்பவம் நைடெபற்ற-
தாகவும் ெத��த்துள்ளது. அேத ேநரம் புச்சா 
பகு��ல் இருந்து இந்�ய ரூேட ெசய்�யாளரது 
காட்�க�லும் ெசய்�க�லும் ரஷ்யப் பைடகள் 
ெவ�ேயறும் ேபாது இரு தரப்புக்கும் இைட�ல் 
�கழ்ந்த ஏவுகைணத் தாக்குதல்களால் அ�க 
ேசதம் ஏற்பட்டதாகவும் ரஷ்யப் பைடகள் �து 
உக்ைரன் இராணுவம் தாக்குதைல அப்�ரேத-
சத்�ல் �கழ்த்�யுள்ளதாகவும் கு�ப்�ட்டுள்ளது. 
அது மட்டுமன்� உடலங்கள் அழு�ய �ைல�ல் 
இல்லாதுள்ளன என்பைதயும் இந்�ய ரூேட ெசய்-
�யாளர்களது காட்�ப்படங்கள் காட்டு�ன்றன. 
இதன் மூலம் ரஷ்யப் பைடகள் ெவ�ேயறும் 
ேபாது ெகால்லப்பட்�ருக்க வாய்ப்புள்ளது. அேத 
ேநரம் இவர்கள் ெபாதுமக்களா அல்லது ப�ற்� 
ெபற்ற உக்ைர�ய பைட�னரா என்பைத உறு-
�ப்படுத்த ேவண்டும். 

இருதரப்பும் கூறு�ன்ற ெசய்�கைள பக்கச்சார்-
பற்ற �தத்�ல் உறு�ப்படுத்த ேவண்�ய �ைல 
ஏற்பட்டுள்ளது. அதைனேய இந்�யாவும் ஐக்�ய 
நாடுகள் சைப�ல் ெத��த்துள்ளது. பக்கச்-
சார்பற்ற �சாரைண ேவண்டும் என்பைத பல 
நாடுகள் ேகா�வரு�ன்றன.

மூன்றாவது இனப்படுெகாைலைய அடுத்து 
ெபரும் �ரசாரப் ப�ைய உக்ைரன் ஆரம்�த்-
துள்ளது. கு�ப்பாக உக்ைரன் ஜனா�ப� ஐக்�ய 
நாடுகள் சைப�லும் ஐேராப்�ய யூ�ய�லும் 
இதர ேமற்கு ஐேராப்�ய நாடுக�ன் பாராளு-
மன்றங்க�லும் காெண� மூலம் உைரயாற்� 
வரு�ன்றார். அது மட்டுமன்� அவரது ேகா�க்-
ைககள் அ���ரமாகவும் ஐேராப்�ய �றுவனக் 

கட்டைமப்புகைள �மர்�ப்பதாகவும் அைமந்-
துள்ளது. ரஷ்யா �தான ேபார்க் குற்றச்சாட்ைட 
முதன்ைமப்படுத்தும் உக்ைரன் அத்தைகய குற்-
றச்சாட்ைட ேமற்கு நாடுக�ன் சர்வேதச �றுவ-
னங்க�ன் உத�யுடன் ரஷ்யாைவயும் அதன் 
ஜனா�ப�ையயும் ெநருக்க�க்குள்ளாக்க முைன-
�ன்றது. இதன் மூலம் ரஷ்யா�ன் இருப்ைப முற்-
றாகேவ தகர்க்கும் நடவ�க்ைக�ல் ேமற்குடன் 
கூட்டுச் ேசர்ந்துள்ள ெஜலன்ஸ்� நைடமுைற�ல் 
�ராந்�ய அர�யைலேயா அதனால் உக்ைர�-
யர்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள பா�ப்�ைனேயா கருத்-
�ல் ெகாள்ள தயா�ல்லாத தைலவராக உள்ளார். 
மக்களுடன் களத்�ல் �ற்கும் தைலவராக இருந்-
தாலும் யாதார்த்தத்ைத உணரும் தைலவராக 
இல்லாத �ைலைய ெவ�ப்படுத்து�றார். அவர் 
ஒரு ��மா ந�கர் என்பைத மட்டுேம ெவ�ப்-
படுத்தும் தைலவராக உள்ளைம கவனத்�ற்கு�-
யதாகும். 

உக்ைர�ன் அ�வுக்கு �ன்னால் ெஜலன்ஸ்�-
�ன் அணுகுமுைற�லுள்ள தவேற �ரதான கார-
ணமாகக் ெகாள்ளப்படு�றது. ேமற்ைகயும் ரஷ்-
யாைவயும் சமதூரத்�ல் ைகயாண்�ருப்பதற்கு 
ெஜலன்ஸ்� முைனந்�ருந்தால் உக்ைரைன 
பாதுகாத்�ருக்க மு�யும். ஏறக்குைறய �ன்-

லாந்து மா���ல் உக்ைரன் பய�த்�ருக்க 
வாய்ப்�ருந்தது.  

நான்காவது உக்ைரன் ஜனா�ப� ெஜலன்ஸ்� 
ெதாடர்ந்தும் ரஷ்யாவுக்கு எ�ரான நடவ�க்ைக-
களுக்காக ேநட்ேடா�டம் ஆயுதங்கைள ேகா�-
வரு�றைதக் காணமு��றது. கு�ப்பாக அண்-
ைம�ல் ெபல்�யம் தைலநகர் �ேர�ல்�ல் 
நைடெபற்ற ேநட்ேடா அைமப்புக்க�ன் தைல-
வர்க�ன் மாநாட்�ல் கலந்து ெகாண்ட உக்ைரன் 
ெவ�யுறவுத்துைற அைமச்சர் ��ட்ேரா கு�பா 
கலந்து ெகாண்�ருந்தார். அவர் ேநட்ேடா நாடு-
க�ன் ெவ�யுறவுத்துைற அைமச்சர்களுடன் 
ேபச்சுவார்த்ைத நடாத்�னார். அவர் உைரயாடும் 
ேபாது, 'எனது ேநாக்கம் �க எ�ைமயானது. 
அது என்னெவன்றால், ஆயுதங்கள்' மூன்று 
தடைவ கு�ப்�ட்டார். 'எவ்வாறு சண்ைட�டுவது 
எவ்வாறு ெவற்� ெபறுவெதன்று எங்களுக்கு 
ெத�யும். ஆனால் உக்ைரன் ேகட்டுக்ெகாண்ட 
�ைலயான மற்றும் ேபாதுமான ஆயுதங்கள் 
வழங்கப்பட�ல்ைலெயன்றால் அந்தெவற்-
�ைய �கப்ெப�ய �யாகத்துடேனேய எட்ட 
மு�யும். அ�க ஆயுதங்கள் �ைடத்தால் புச்சா 
நக�ல் நடந்த அ�� ேபான்று �கழாமல் தடுக்க-
வும் ம�த உ�ர்கைள பாதுகாக்கவும் மு�யும்' 

என்றார். இ��ருந்து உக்ைரன் ேநட்-
ேடா�ல் ேசராத �ைல�ல் ேநட்ேடா அங்-
கத்துவ நாடாகேவ ேநட்ேடா �வகாரங்-
க�ல் பங்ெகடுத்து ெகாள்�றது. 

உக்ைரன் ஜனா�ப� ெஜலன்ஸ்� 
ேநட்ேடா�ல் இைணய�ல்ைல எனக்-
கு�ப்�ட்டாலும் நைடமுைற�ல் 
ேநட்ேடா�ன் ஆயுதங்களும், பைடக-
ளும், ஆேலாசைனகளும் உக்ைர�ன் 
ேபாருக்கான அ�ப்பைட என்பைத 
மறுக்க மு�யாது.

ஐந்தாவது, உக்ைர�ன் ம�யப்ேபா 
நக�ல் முற்றுைக�ட்டுள்ள ரஷ்யப்ப-
ைடகள் ேநட்ேடா�ன் பைடகள் �தான 
தாக்குதைல ேமற்ெகாள்வதாகவும், 
அவ்வாறு ம�யப்ேபா முற்றுைகக்குள் 
அகப்பட்டுள்ள அந்�யப்பைடக ைள �ட்-
ெடடுக்க உக்ைரன்  ேபாராடுவதாகவும் 
ெத�ய வரு�ன்றது. அத்தைகய பைட-

க�ன் உணவு மற்றும் அ�ப்பைட ேதைவகைள 
முதன்ைமப்படுத்�க் ெகாள்ளும் உக்ைரன் சர்வ-
ேதச ெசஞ்�லுைவ சங்கத்�னூடாக அங்�ருக்-
கும் உக்ைர�யர்களுக்கும் அந்�ய பைடகளுக்-
கும் உணவு மற்றும் அ�ப்பைட ேதைவகைள 
��ேயா�க்க முயற்�க்�றது.

ஏறக்குைறய ம�யப்ேபா சுற்� வைளப்பு 
என்பது உக்ேர�ல் உள்ள ேநட்ேடா இராணுவத்-
�ன் �தான தாக்குதலுக்கான நைடமுைறயா-
கேவ காணப்படு�ன்றது. இதுேவ ம�யப்ேபா 
நகரம் �தான முக்�யத்துவம் அ�க�க்க காரண-
மா�றது. 

எனேவ, உக்ைரன் ரஷ்யப்ேபார் ��ப்பதற்கான 
சூழைல ஏற்படுத்��ருக்�ன்ற அேதேவைள 
ேநட்ேடா நாடுகள் ரஷ்யா�ற்கு எ�ரான ெபாரு-
ளாதார தைடைய ��ரப்படுத்துவதன் மூலம் 
ரஷ்யாைவ ேதாற்க�க்க முயலு�றது. புச்சா 
படுெகாைல பற்�ய �ரசாரம் ரஷ்யா �தான 
பா�ய ெபாருளாதார தைடக்கு வ�வகுத்துள்ளது. 
இதன்மூலம் உலக நாடுகள் மத்��ல் ரஷ்யா 
தைலைம�லான அ�ெயான்�ன் உருவாக்க-
மும் அவற்றுக்கான ெபாருளாதார ஒத்துைழப்பும் 
அ�க�க்க வ�வகுத்துள்ளது. 

உக்ைரன் -ரஷ்ய ேபாருக்கு �ன்னர் ரஷ்யா�ன் 
உற்பத்�கள் இந்�யாைவயும் ஆ�ய, ஆ��க்க 
நாடுகைள ேநாக்�யும் அ�க�க்க வ�வகுத்துள்-
ளது. எனேவ புச்சா நக�ல் ஏற்பட்ட படுெகாைல 
சார்ந்த அர�யல் ரஷ்யா�ற்கு ெநருக்க�யாக 
அைமந்தாலும் அதுசார்ந்து பக்கசார்பற்ற �சா-
ரைணக்கான அைழப்ைப இந்�யா முன்ைவத்த-
தன் மூலம் ேநட்ேடா நாடுக�ன் உபாயம் ெநருக்-
க�க்குள் தள்ளப்பட்டுள்ளது. 

அதுமட்டுமன்� அெம�க்கா�ன் இராஜதந்��-
கள் குழு இந்�யாவுக்கு வருைக தந்த ேபாதும் 
அதற்கு �ன்பான அணுகுமுைறகளும் இந்�ய, 
ரஷ்ய ெபற்ேறா�ய இறக்கும�கைள ெடாலர் 
நாணயத்�ல் ேமற்ெகாள்வதற்கான வ�முைற-
கைள ெத��த்தேதாடு ருஷ்ய ரூ�ள் நாணயத்-
�ல் ப�மாற்றத்ைத ேமற்ெகாள்ளக்கூடாது என்ற 
வற்புறுத்தைல அெம�க்கா இந்�யா�ற்கு ��த்-
துள்ளது. ஆனால் ரஷ்யாேவா தனது ெபற்ேறா-
�ய ஏற்றும� ரூ�ள் நாணயத்�ேலேய ேமற்-
ெகாள்ளப்படுெமனவும், ேஜர்ம� ரஷ்யா�ன் 
ேகா�க்ைககைள ஏற்றுக்ெகாள்ளுெமன்ற ெசய்-
�களும் ரஷ்ய- உக்ைரன் ேபா�ன் மாற்றங்களாக 
ெகாள்ளப்படு�றது.

ேபராசிரியர் 
ேக.ரீ.கேணசலிங்கம் 
யாழ். பல்கைலக்கழகம்

புச்சா படுெகாைலயும்  
மரியப்ேபா முற்றுைகயும்

குடும்பம் ஒன்றுக்கு ெகாடுத்த 
கடன் காைச ெபற ெசன்ற 

ெபண்ைண, அக்குடும்பத்�னர் 
படுெகாைல ெசய்து, சடலத்ைதயும் 
அவரது ேமாட்டார் ைசக்�ைளயும் 
தமது �ட்டு வளவுக்குள் புைதத்து 
ைவத்த �ைல�ல் 40 நாட்க�ன் 
�ன்னர் ெபண்�ன் சடலமும் 
ேமாட்டார் ைசக்�ளும் �ட்கப்பட்-
டுள்ளன.

இச் சம்பவம் யாழ்ப்பாணத்-
ைதேய ெபரும் அச்சத்�ற்கு உள்ளா-
�யுள்ளது. ஒரு ெபண்ைண ெகாைல 
ெசய்து, ேமாட்டார் ைசக்�ளுடன் 
புைதத்து �ட்டு, சர்வ சாதாரண-
மாக அயலவர்களுடன் 40 நாட்கள் 
பழ�ய அந்த குடும்பத்�னைர 
�ைனத்து அயலவர்கள் உைறந்து 
ேபாய் உள்ளனர். 

யாழ். நகர் பகு��ல் இருந்து 
சுமார் 7 �ேலா �ற்றர் தூரத்�ல் 
அ�யாைல எனும் ெப�ய �ராமத்-
�ைன ஒட்�ய ஓர் ��ய �ராமேம 
ம�யந்ேதாட்டம்.

அக்�ராமத்�ன், உதயபுரம் 
எனும் பகு�ைய ேசர்ந்த �ர�பன் 

ெஜ�ந்தா (வயது 42) எனும் ெபண் 
அயலவர்கள் மற்றும் அயலூ�ல் 
உள்ளவர்களுக்கு வட்�க்கு பணம் 
வழங்குவைத ெதா�லாக ெசய்து 
வந்துள்ளார். இவர் கணவன் மற்றும் 
மகனுடனும் தனது ெபற்ேறாருட-
னும் வாழ்ந்து வந்தார். 

அந்�ைல�ல் கடந்த 
மார்ச் மாதம் 1ஆம் 
�க� தனக்கு பணம் தர 
ேவண்�யவர்கள் �ட்-
டுக்கு ெசன்று பணத்-
�ைன வாங்� வரு-
வதாக �ட்�ல் கூ�, 
தனது ேமாட்டார் ைசக்-
��ல் ெசன்றவர் �டு 
�ரும்ப�ல்ைல. 

பணம் வாங்� வருவதாக கூ� 
ெசன்ற ெபண்ைண காண�ல்ைல 
என ேத�ய குடும்பத்�னர் முத�ல், 
அவருக்கு பணம் ெகாடுக்க ேவண்�-
யவர்க�டம் அவர் ெதாடர்�ல் �சா-
�த்துள்ளனர். 

தமக்கு எதுவும் ெத�யாது 
என்ேற அவர்கள் ப�ல் அ�த்துள்-
ளனர். அதனால் அன்ைறய �னம் 
யாழ்ப்பாணம் ெபா�ஸ் �ைலயத்-
�ல் அவைர காண�ல்ைல என 
முைறப்படு ெசய்ய ெசன்ற ேபாது, 
ெபா�ஸார் "அவர் ஒன்றும் �ன்ன 
�ள்ைள இல்ைலத்தாேன... எங்கா-
வது ெசன்�ருப்பார் வந்து �டுவார் 
" என கூ� முைறப்பாட்ைடப் ப�ய 
தயக்கம் காட்�யுள்ளனர். 

அதற்கு குடும்பத்�னர் அவரது 
ெதாைலேப�யும் இயங்க�ல்ைல. 
அவர் எங்காவது ெசால்வதா�ன் 
�ட்�ற்கு அ��த்து �ட்ேட 
ெசல்வார். இன்னும் �ட்டாருடன் 
ெதாடர்பு ெகாள்ள�ல்ைல என்பத-
னால், அவருக்கு ஏேதனும் ஆபத்து 
�கழ்ந்து அவர் காணாமல் ேபா�ருக்-
கலாம் என வலுவான சந்ேதகம் ெத�-
�த்த �ன்னேர ெபா�ஸார் முைறப்-
பாட்�ைன ப�வு ெசய்தனர். 

முைறப்பாட்�ன் �ரகாரம் �சார-
ைணகைள முன்ெனடுத்து வந்தனர். 

அேதேவைள குடும்பத்�னரும், 
அப்ெபண்�டம் பணம் வாங்�ய 
நபர்கைள ெதாடர்பு ெகாண்டு 
அவைர பற்�ய தகவல் ெத�ந்தால் 
ெத��க்குமாறு ேகா� வந்துள்ளனர். 

ெபண் காணாமல் ேபாய் 40 
நாட்கள் கடந்த �ைல�ல், கடந்த 
7ஆம் �க� �யாழக்�ழைம, 

ம�யந்ேதாட்டம் 11ஆம் குறுக்கு 
ெதரு�ல் உள்ள �ட்�ல் வ�ப்ேபார் 
அப்ெபண்ைண  ெகாைல ெசய்து 
�ட்டு வளவுக்குள் புைதத்துள்ளதாக 
ெபா�ஸாருக்கு இரக�யத் தகவல் 
ஒன்று �ைடக்கப்ெபற்றுள்ளது. 

அது ெதாடர்�ல் ெபா�ஸார் 
��ர �சாரைணகைள முன்ென-
டுத்த ேவைள, கு�த்த �ட்�னர், 
தமது �ட்டு குப்ைபகைள புைதக்க 
ேவண்டும் என ேகா� கடந்த ெபப்-
ரவ� மாதமள�ல் ெப�யெதாரு 

�டங்�ைன தன்ைனக் ெகாண்டு 
ெவட்�னார்கள் என ஒருவர் ெபா�-
ஸாருக்கு வாக்குமூலம் அ�த்துள்-
ளார். 

அவரது வாக்குமூலத்�ன் அ�ப்ப-
ைட�ல், கு�த்த �ட்�ைன �யா-
ழக்�ழைம மாைல சுற்�வைளத்த 
ெபா�ஸார், �ட்டு வள�னுள் 
ேசாதைனகைள முன்ெனடுத்தனர். 

அதன்ேபாது , �ட்�ன் �ன் பகு-

��லும், முன் பகு��லும் �டங்கு 
ெவட்டப்பட்டு மூடப்பட்டுள்ள-
ைமக்கான தடயங்கைள கண்ட�ந்த-
னர். 

 �டங்�ைன �ண்டும் அகழ்வ-
தற்கு ��மன்ற அனும��ைன 
ெபறுவதற்கான நடவ�க்ைககைள 
முன்ெனடுத்த ெபா�ஸார் , �ட்�ல் 
இருந்த கணவன் மற்றும் மைன� 
ஆ�ேயாைர ைகது ெசய்ததுடன் , 
அவர்களுக்கு உத�ய குற்றச்சாட்-
�ல் மைன��ன் சேகாதரைனயும் 
ைகது ெசய்து �சாரைணகைள முன்-
ெனடுத்தனர். 

அேதேவைள �ட்�ைன ச்சுற்� 
அன்ைறய �னம் இரவு பாதுகாப்ைப-
யும் பலப்படுத்��ருந்தனர். 

மறுநாள் ெவள்�க்�ழைம யாழ்ப்-
பாண �தவான் ��மன்�ல் அைட-
யாளம் காணப்பட்ட இடத்�ல் 
�லத்�ைன அகழ்வதற்கான அனும-
��ைன ெபற்ற ெபா�ஸார், யாழ்.
�தவான் ��மன்ற �தவான் ஏ.ஏ. 
ஆனந்தராஜா மற்றும் யாழ்.ேபாதனா 
ைவத்�ய சாைல சட்ட ைவத்�ய 
அ�கா� ைவத்�யர் எஸ். �ரணவன் 
முன்�ைல�ல் அகழ்வு ப�கைள 
முன்ெனடுத்தனர். 

�ட்�ன் �ன்புறமாக மலசலகூடத்-
�ற்கு அரு�ல் சுமார் ஆற� ஆழத்-
�ற்கு ேமலாக ேதாண்டப்பட்ட 
�டங்�ல் சடலம் புைதக்கப்பட்டு , 
சடலத்�ன் ேமேல கற்கள் ேபாடப்-
பட்டு �டங்கு மூடப்பட்�ருந்த 
�ைல�ல் கடுைமயான முயற்��-
னால் சடலம் �டங்�ல் இருந்து �ட்-
கப்பட்டது. 

அேதேவைள �ட்�ன் முன் பகு-

��ல் ேதாண்டப்பட்ட பா�ய 
�டங்�ல் ெகாைல ெசய்யப்பட்ட 
ெபண்�ன் ேமாட்டார் ைசக்�ள் 
புைதக்கப்பட்�ருந்தது.

கு�த்த �ட்டாருக்கு அப்ெபண் 
5 இலட்ச ரூபாய் பணத்�ைன வட்-
�க்கு வழங்�யுள்ளதாக அப்ெபண்-
�ன் குடும்பத்�னர் ெபா�ஸா-
ருக்கு வாக்குமூலம் அ�த்துள்ளனர். 

அேதேவைள குப்ைபகைள 
புைதக்க என கு�த்த �ட்டார் 
கூ�க்கு ஒருவைர ��த்து ெபப்-
ரவ� மாதமள�ல் �டங்ெகான்-
�ைன ேதாண்�யுள்ளனர். ஆனால் 
அப்ெபண் மார்ச் மாதம் 1ஆம் 
�க�ேய �ட்�ல் இருந்து புறப்பட்ட 
�ைல�ல் காணாமல் ேபாயுள்ளார். 
அவ்வாெற�ல் அப்ெபண்ைண 
ெகாைல ெசய்து புைதப்பது என 
முன்னேர அக்குடும்பத்�னர் �ட்ட-
�ட்டுள்ளனரா? எனும் வலுவான 
சந்ேதகம் ெபா�ஸாருக்கு ஏற்பட்-
டுள்ளது. 

அத்துடன் அப்ெபண்�ன் �ல 
நைககள், ெதாைலேப� மற்றும் 
ஆவணங்கள் என்பைவ �ட்கப்ப-
டாத �ைல�ல் அவற்ைறயும் �ட்-
பதற்கான நடவ�க்ைககைள முன்-
ெனடுத்துள்ள ெபா�ஸார் ேமல�க 
�சாரைணகைளயும் ��ரமாக முன்-
ெனடுத்து வரு�ன்றனர். 

"கடன் அன்ைப மு�க்கும்" 
என்பார்கள். ஆனால் யாழ்ப்பா-
ணம் ம�யந்ேதாட்டத்�ல் கடன் 
உ�ைரேய ப�த்துள்ளது. அ�கள-
�லான கடன்கள் அதற்கான அ�-
கள�லான வட்� என்பவற்றால் 
தற்ெகாைலகள் ெகாைலகள் சமூ-
கத்�ல் அங்கங்ேக இடம்ெபற்ற 
வண்ணேம உள்ளன. அைவ �றுத்த-
பட ேவண்டும். ஆனால்   எவ்வாறு 
�றுத்துவது என்பேத அைனவருக்-
கும் முன்பாக உள்ள ெப�ய ேகள்-
�க்கு� ஆகும்.

ரஷ்ய- உக்ைரன் ேபாரில்

உயிைரப் பறித்த கடன்

மயூரப்��யன்
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வா க்கிய பஞ்ாங்க ்கணிபபினபடி 
சித்திம்ர 1ஆம் தி்கதி (14.-04.-2022) 
வியாழகிழமை ்காமை 7.50 ைணியள-

வில் சுபகிருது வருஷம் பிறக்கிறது.   
திருக்்கணித பஞ்ாங்க ்கணிபபினபடி சித்திம்ர 

1ஆம் தி்கதி (14.-04.-2022) வியாழகிழமை ்காமை 
8.41 ைணியளவில் சுபகிருது வருஷம் பிறக்கிறது.   

வாக்கிய பஞ்ாங்கத்தினபடி புத்தாமை நிறம்   
நல்ை சிவபபு அல்ைது ைஞ்ள் நிற படைாமை 

அல்ைது சிவபபு ்கம்ர அமைநத புதிய படைாமை 
அணிவது நல்ைது.   

திருக்்கணித பஞ்ாங்கத்தினபடி புத்தாமை நிறம்   
ைஞ்ள் நிற படடு அல்ைது ைஞ்ள் ்கம்ர 
க்காணை கவள்மள வஸ்தி்ரம்.   
வாக்கிய பஞ்ாங்கத்தினபடி ஆப்ரணம்   
பவளம்,புஸ்ப்ரா்கம் க்காணை ஆப்ரணம்.   
திருக்்கணித பஞ்ாங்கத்தினபடி ஆப்ரணம்   
புஸ்ப்ரா்கம் க்காணை ஆப்ரணம்.   

ததாஷ நட்த்தி்ரம்
ப்ரணி, ை்கம், பூ்ரம் ,உத்த்ரம் 1ஆம் பாதம், பூ்ராைம், உத்த-

்ராைம் 2ஆம் 3ஆம் 4ஆம் பாதம்,திருதவாணம், அவிடைம் 
1ஆம் 2ஆம் பாதம்   

வாக்கிய பஞ்ாங்கத்தினபடி ம்கவிதஷை 
சுப தந்ரம்
சித்திம்ர 1ஆம் தி்கதி (14.-04-.2022) வியாழகிழமை 

ப்கல் 7.57 முதல் 8.47 வம்ர   
சித்திம்ர 2 ஆம் தி்கதி (15- .04-.2022) கவள்ளிக்கி-

ழமை ப்கல் 7.52 முதல் 9.51 வம்ர   
சித்திம்ர 2 ஆம் தி்கதி (15-.04-.2022) கவள்ளிக்கி-

ழமை இ்ரவு 6.12 முதல் 8.12 வம்ர   

திருக்்கணித பஞ்ாங்கத்தினபடி ம்கவிதஷை 
சுப தந்ரம்
சித்திம்ர 1ஆம் தி்கதி (14.-04-.2022) வியாழகி-

ழமை ப்கல் 8.50 முதல் 9.42 வம்ர   
சித்திம்ர 2 ஆம் தி்கதி (15-.04.-2022) கவள்ளிக்கி-

ழமை ப்கல் 8.35 முதல் 9.50 வம்ர   

வாக்கிய பஞ்ாங்கத்தினபடி 
விஷ புணணிய ்காைம்
14-.04-.2022 அதி்காமை 3.50 ைணி முதல் 

முற்ப்கல் 11.50 ைணி வம்ர   

திருக்்கணித பஞ்ாங்கத்தினபடி 
விஷ புணணிய ்காைம்
14.-04.-2022 அதி்காமை 4.41 இல் இருநது 

ப்கல் 12.41 வம்ர   

ைருத்து நீர்
வாக்கிய பஞ்ாங்கத்தினபடி விஷு புணணிய 

்காைத்தில் குறிபபிடடுள்ள தந்ரத்திற்்கமைய சி்ரசில் 
்கைபபம் இமையும் ்காலில் க்கானமற இமையும் 
மவத்து ஸ்நானஞ க்யய தவணடும்.   

திருக்்கணித பஞ்ாங்கத்தினபடி விஷு 
புணணிய ்காைத்தில் குறிபபிடடுள்ள தந்ரத்திற்்க-
மைய சி்ரசில் க்கானமற இமையும் ்காலில் புங்கம் 
இமையும் மவத்து ஸ்நானம் க்யய தவணடும்.   

ைருத்து நீர் தயாரித்தல்
தாழம்பூ, தாைம்ரபூ,ைாதுளம்பூ, துளசி, விஷ்ணு-

கி்ராநதி, சீததவியார், க்ங்கழுநீர், வில்வம், அறுகு, 
பீர்க்கு, பால், த்கா்ைை, த்காையம், த்காத்ரா்மன, 
ைஞ்ள், மிளகு, திற்பலி, சுக்கு இமவ்கமள சுத்த 
ஜைத்திலிடடு ்காச்சிக்க்காள்்க.   

சுபகிருது வருை புத்தாணடின 
இ்ராசி்களுக்்கான வ்ரவு ைற்றும் க்ைவு
இ்ராசி ஆதாயம் வி்ரயம் பைன   
தைஷம் 14 14 ்ைசு்கம்   
ரிஷபம் 8 8 ்ைசு்கம்   

மிதுனம் 11 5 ைாபம்   
்கை்கம் 11 11 ்ைசு்கம்   
சிம்ைம் 8 14 நஷ்ைம்   
்கனனி 11 5 ைாபம்   
துைாம் 8 8 ்ைசு்கம்   
விருச்சி்கம் 14 14 ்ைசு்கம்   
தனுசு 2 8 நஷ்ைம்   
ை்க்ரம் 5 2 ைாபம்   
கும்பம் 5 2 ைாபம்   
மீனம் 2 8 நஷ்ைம்   

சுபகிருது வருஷ பைன
சுபகிருது தனனிதை த்ாழதத ்ம்பாழ்
அபைாம் விமைகுமறயு ைான்ாம் - சுபைாகு   

நாகைஙகு ைாரிமிகு நல்விமன வுணைாகுங   
த்ககைஙகு மில்மையிதிற் த்கள்   
இநத சுபகிருது எனும் வருஷத்தில் பூமியானது 

பல்தவறு விதைான விழாக்்களால் பி்ர்காசிக்கும் அ்ர-
்ர்்களும் ்கள்வர்்களிைமிருநது ( ைக்்களுக்கு) அபய-
ைளிபபவர்்களா்கவும் ்ணமையில் உற்்ா்கமுமை-
யவர்்களா்கவும் இருபபார்்கள்.   

வாக்கிய பஞ்ாங்கத்தினபடி 
புதுக்்கணக்கு ஆ்ரம்பித்தல்   
சித்திம்ர 28 ஆம் தி்கதி (11.-05-.2022) புதனகிழமை 

்காமை 6.10 முதல் 7.20 வம்ரயிைான தந்ரம். அல்ைது 
சித்திம்ர 30 ஆம் தி்கதி (13-.05.-2022) கவள்ளிக்கிழமை 
்காமை 6.03 முதல் ்காமை 8.03 வம்ரயிைான தந்ரம்.   

திருக்்கணித பஞ்ாங்கத்தினபடி 
புதுக்்கணக்கு ஆ்ரம்பித்தல்   
சித்திம்ர 08 ஆம் தி்கதி (21-.04-.2022) வியா-

ழக்கிழமை ப்கல் 10.00 முதல் 11.35 வம்ரயி-
ைான தந்ரம். 

அல்ைது சித்திம்ர 21 ஆம் தி்கதி (04-.05.-2022) 
புதனகிழமை ்காமை 7.35 முதல் ்காமை 8.30 
வம்ரயிைான தந்ரம். அல்ைது சித்திம்ர 30 ஆம் 
தி்கதி 13.-05-.2022 கவள்ளிக்கிழமை ்காமை 8.16 
முதல் ்காமை 10.04 வம்ரயிைான இமைபபடை 
தந்ரம்.   

தமிழ் - சிங்கள சித்திரை புத்ததாண்டு 
சுபகிருது வருஷம் - 2022   

இவவா்ரம் உதயைா்கவிருக்கும் 
சித்திம்ரப புதுவருைத்மத வ்ர-
தவற்பதற்கு இைஙம்கவாழ் 

தமிழ் - சிங்கள ைக்்கள் தயா்ராகி வருகி-
றார்்கள். ைக்்கள் ைனங்களில் ்முதாய 
உணர்மவயும், ஆனமீ்கப பற்மறயும் 
தூணடும் வம்கயில் ஒவகவாரு இனத்-
திற்கும், ைதத்திற்கும் கதாைர்புள்ள 
விழாக்்கள், மவபவங்கள், பணடிம்க-
்கள் எனபன ஒவகவாரு ைாதமும் வநது 
தபாகினறன. ஆனால், இரு இனத்தி-
னருக்கும், கவௌ;தவறு இரு ைதத்தி-
னருக்கும் உரித்தான ஒரு திருநாளா்க 
முக்கியத்துவம் கபறும் வம்கயில் 
அமைநதிருக்கிறது சித்திம்ரப புதுவரு-
ைம்.

இ ை ங ம ்க யி லு ள் ள 
பி்ரதான இரு இனத்-
தவர்்களான தமிழ் 
ைக்்களுக்கும் சிங்கள 
ைக்்களுக்கும் உரிய 
ப ண டி ம ்க ய ா த ை ா ல் 
இதமன தமிழ் - சிங்கள 
புதுவருைம் எனறு 
சிறபபித்துச் க்ால்ைப-
படுகிறது. எனினும் 
இநது ்ையத்மதச் 
த்ர்நத தமிழ் ைக்்க-
ளும் கபௌத்த ்ையத்-
மதச் த்ர்நத சிங்கள 
ைக்்களும் இநத புது-
வருைத் திருநாமள 
க்காணைாடி வருகி-
றார்்கள். தமிழ் ைக்்க-
ளுக்கும் சிங்கள ைக்்க-
ளுக்கும் இமையிைான 
பா்ரம்பரிய ்கைா்ா்ர 
கதாைர்பு்களுக்கு சித்-
திம்ரப புதுவருைம் 
்ானறா்க அமைநதிருப-
பமத குறிபபிைைாம்.

சித்திம்ரப புதுவரு-
ைைானது ஒரு ைங்கள-
்க்ரைான திருநாளாகும். 
பமழயன ்கழிதலும், 
புதியன புகுதலும் 
எனற ை்ரபிற்்கமைய 
புதிய எதிர்பார்பபு்கமளயும் பைவித நம்-
பிக்ம்க்கமளயும் மவத்து வ்ரதவற்்கபப-
டுகிறது. ைக்்களின வாழ்க்ம்கமய நல்வ-
ழியில் கநறிபபடுத்துவதுைன, இமளய 
தமைமுமறயினர் தைது முனதனார்்க-
ளின பா்ரம்பரியங்கமள அறிநதுக்காள்-
ளவும், இமறவழிபாடு, தானதருைம், 
ஆசிகபறுதல் எனபமவ்களினால் ைன-

நிமறவு க்காள்ளவும் உதவும் வம்கயில் 
சித்திம்ரப புதுவருைத் திருநாள் க்காண-
ைாைபபடுகிறது.

இம்முமற 'சுபகிருது' எனற கபயரில் 
உதயைாகும் சித்திம்ரப புதுவருைம், 
அறுபது தமிழ் வருைங்களின சுற்று-
வடைத் கதாைரில் 36ஆவது வருைைா-
கும். இநதப புதுவருைம் கபயருக்கு 
ஏற்றவம்கயில் நனமையானதா்கவும், 
ைங்கள்க்ரைானதா்கவும் அமைவது-
ைன, இதுவம்ர ்காைமும் பைவித இன-
னல்்கமளயும் துனபங்கமளயும் 
்நதித்த அமனத்து ைக்்களுக்கும் விதைா-
்னம் தருவதா்கவும் விளங்கதவணடும் 
எனபதத பை்ரது எதிர்பார்பபாகும்.

வாக்கிய பஞ்ாங்கத்தினபடி எதிர்-

வரும் 14ஆம் தி்கதி வியாழக்கிழமை 
்காமை 7 ைணி 50 நிமிைத்தில் பூர்வ-
பட் தி்ரதயாதசி திதியில், பூ்ரம் நட-
்த்தி்ரம் 4ஆம் பாதத்தில், சிங்க இ்ரா-
சியில், தைை ைக்னத்தில் புதுவருைம் 
பிறக்கிறது. 13ஆம் தி்கதி புதனகிழமை 
பினனி்ரவு ைணி 3.50 முதல் 14ஆம் 
தி்கதி ப்கல் ைணி 11.50 வம்ர விஷு 

புணணிய்காைைாகும். இநத புணணிய 
்காைத்தில் ்்கைரும் தமையில் ்கைம்-
பம் இமைமயயும், ்காலில் க்கானமற 
இமைமயயும் மவத்து ைருத்துநீர் 
ததயத்து ஸ்நானம் க்யயதவணடும். 
இதன பினனர் சிவபபு அல்ைது ைஞ்ள் 
நிற படைாமை, அல்ைது சிவபபுக்்கம்ர 
அமைநத புதிய படைாமை தரித்து, 
பவளம், புஷ்ப்ரா்கம் பதித்த ஆப்ரணத்-
மதயும் அணிநது க்காணடு ஆையத்திற்-
குச் க்னறு இமறவழிபாடு க்யதல் 
தவணடும் என வாக்கிய பஞ்ாங்கம் 
க்ால்கிறது.

திருக்்கணித பஞ்ாங்கத்தினபடி எதிர்-
வரும் 14ஆம் தி்கதி வியாழக்கிழமை 
்காமை 8 ைணி 41 நிமிைத்தில் பூர்வபட் 

தி்ரதயாதசி திதியில், 
பூ்ரம் நட்த்தி்ரம் 
4ஆம் பாதத்தில், சிங்க 
இ்ராசியில், இைப ைக்-
னத்தில் புதுவருைம் 
பிறக்கிறது. 14ஆம் 
தி்கதி அதி்காமை ைணி 
4.41 முதல் ப்கல் ைணி 
12.41 வம்ர தைை-
்ஙகி்ரைண அல்ைது 
விஷு புணணிய-
்காைைாகும். இநத 
புணணிய ்காைத்தில் 
்்கைரும் தமையில் 
க்கானமற இமை-
மயயும், ்காலில் 
புங்கம் இமைமய-
யும் மவத்து ைருத்து-
நீர் ததயத்து ஸ்நானம் 
க ் ய ய த வ ண டு ம் . 
இதன பினனர் 
ைஞ்ள் நிறபபடடு 
அல்ைது ைஞ்ள் ்கம்ர 
அமைநத கவள்மள 
புதுவஸ்தி்ரம் தரித்து, 
புஷ்ப்ரா்கம் இமழத்த 
ஆப்ரணம் அணிநது 
க்காணடு ஆையத்-
திற்குச் க்னறு இமற-
வழிபாடு க்யதல் 
தவணடும் என திருக்-

்கணித பஞ்ாங்கம் க்ால்கிறது.
ைை்ரவிருக்கும் சித்திம்ரப புதுவரு-

ைபபிறபபு ப்ரணி, ை்கம், பூ்ரம், உத்த-
்ரம் 1ஆம் பாதம், பூ்ராைம், உத்த்ராைம் 
2ஆம் 3ஆம் 4ஆம் பாதங்கள், திருதவா-
ணம், அவிடைம் 1ஆம் 2ஆம் பாதங-
்கள் ஆகிய நட்த்தி்ரங்களில் பிறநத-
வர்்களுக்கு ததாஷைாகும். எனதவ, 

இவர்்கள் அமனவரும் தவறாது 
ைருத்துநீர் ததயத்து ஸ்நானம் க்யவது 
அவசியம் என பஞ்ாங்கக் குறிபபில் 
கதரிவிக்்கபபடடுள்ளது.

புதுவருைம் பிறநதால் ம்கவித்ைம் 
பரிைாறிக்க்காள்வது பா்ரம்பரிய வழக்-
்கைாகும். ஒரு குடும்பத்மதச் த்ர்நதவர்-
்கள் தங்கள் குடும்பத் தமைவரிைமிருந-
தும், வயதில் மூத்தவர்்களிைமிருநதும், 
அலுவை்கங்கள், கதாழிை்கங்கள், 
விற்பமன நிமையங்கள் எனபனவற்-
றில் பணியாற்றுதவார் தங்கள் தவமை 
க்காள்தவாரிைமிருநதும் ம்கவித்ைம் 
கபற்றுக்க்காள்வார்்கள். இைஙம்கயி-

லுள்ள பை வர்த்த்க வஙகி்கள் க்காடுக்-
்கல் வாங்கல்்களில் ஈடுபடடிருக்கும் 
தங்கள் வாடிக்ம்கயாளர்்களுக்கு புதுவ-
ருைநாளில் ம்கவித்ைம் வழஙகுவது 
்கைநத பைவருைங்களா்க நி்கழ்நதுவ-
ரும் ஒரு சிறபபான மவபவைாகும்.

வாக்கிய பஞ்ாங்கத்தினபடி 14ஆம் 
தி்கதி வியாழக்கிழமை ்காமை ைணி 
7.57 முதல் 8.47 வம்ரயும், ைறுநாள் 
15ஆம் தி்கதி கவள்ளிக்கிழமை ்காமை 
ைணி 7.52 முதல் 9.51 வம்ரயும், அதத-
தினம் இ்ரவு ைணி 6.12 முதல் 8.12 
வம்ரயும், 17ஆம் தி்கதி ஞாயிற்றுக்கி-
ழமை ்காமை ைணி 7.45 முதல் 9.44 
வம்ரயும், அதததினம் இ்ரவு ைணி 6.05 
முதல் 8.05 வம்ரயும் ம்கவித்ைத்துக்கு-
ரிய சுபதந்ரங்களாகும்.

திருக்்கணித பஞ்ாங்கத்தினபடி 
14ஆம் தி்கதி வியாழக்கிழமை ்காமை 
ைணி 8.50 முதல் 9.42 வம்ரயும், 
ைறுநாள் 15ஆம் தி்கதி கவள்ளிக்கி-
ழமை ்காமை ைணி 8.35 முதல் 9.50 
வம்ரயும், 17ஆம் தி்கதி ஞாயிற்றுக்கி-
ழமை ்காமை ைணி 8.30 முதல் 9.40 
வம்ரயும் ம்கவித்ைத்துக்குரிய சுபதந-
்ரங்களாகும்.

உமழபமபதய தங்கள் வாழ்வின ஜீவ-
நாடியா்கக் க்காணடிருபபவர்்கள் புதுவ-
ருைத்தின பின சுபதந்ரம் பார்த்து தங்கள் 
கதாழிற் ்கருைங்கமள ஆ்ரம்பிபபதும், 
ைக்்கள் ஒவகவாருவரும் நல்ைநாள் 
பார்த்து உறவினர்்களினதும் நணபர்்களி-
னதும் வீடு்களுக்குச் க்னறு வாழ்த்துக்-

்கமளப 
ப ரி ை ா றி க் -
க்காணடு விருநது-
ப்ா்ரங்களில் ்கைநது 
க்காள்வதும், குரு ைற்றும் 
கபரிதயார்்கமள தரி்னம் க்யது 
ஆசிகபற்றுக் க்காள்வதும் பா்ரம்-
பரிய நமைமுமறயா்க நீணை்காைைா-
்கதவ இருநது வருகிறது. இதற்குரிய 
சுபதந்ரங்களா்க திருக்்கணித பஞ்ாங-
்கத்தில் 15ஆம் தி்கதி கவள்ளிக்கிழமை 
்காமை ைணி 8.35 முதல் 9.50 வம்ரயும், 
17ஆம் தி்கதி ஞாயிற்றுக்கிழமை ்காமை 
ைணி 8.30 முதல் 9.40 வம்ரயும் குறிப-

பிைபபடடுள்ளது. புதுவருைத்தில் 
வித்தியா்ரம்பம் ைற்றும் ்கல்வி ்ார்நத 
புதுக்்கருைங்கமள கதாைக்குவதற்்கான 
சுபதந்ரைா்க திருக்்கணித பஞ்ாங்கத்-
தில் 15ஆம் தி்கதி கவள்ளிக்கிழமை 
்காமை ைணி 8.35 முதல் 9.50 வம்ரயா-
கும் என க்ால்ைபபடடுள்ளது.

உதயைாகும் இநத சித்திம்ரப புது-
வருைத்தில் வ்ரவு-க்ைவு விையைா்க 
மிதுனம், ்கனனி, ை்க்ரம், கும்பம் 
ஆகிய இ்ராசி்களில் பிறநதவர்்களுக்கு 
இைாபம் எனறும், தைைம், இைபம், 
்கை்கம், துைாம், விருச்சி்கம் ஆகிய 
இ்ராசி்களில் பிறநதவர்்களுக்கு 
்ைநிமை எனறும் சிங்கம், தனுசு, 
மீனம் ஆகிய இ்ராசி்களில் பிறநதவர்-
்களுக்கு நஷ்ைம் எனறும் பஞ்ாங்கத்-
தில் கதரிவிக்்கபபடடுள்ளது. இநத 
சுபகிருது வருைத்தில் யாவற்மறயும் 
சீர்தூக்கி ்கணை நற்பைன இ்ரணடு 
பஙகும், தீயபைன மூனறு பஙகுைாம் 
என வாக்கிய பஞ்ாங்கக் குறிபபில் 
க்ால்ைபபடடுள்ளது.

நாடடு ைக்்கள் பைவிதைான தநாய-
்களின கதாற்றுக்கு ைத்தியில் வாழ்நது 
க்காணடிருக்கும் இனமறய நிமை 
ைைரும் புதுவருைத்தில் முற்றா்கதவ 
நீஙகி, அமனவரும் ைகிழ்ச்சியா்கவும் 
நிம்ைதியா்கவும் வாழ்வதற்கு இமறய-
ருமள தவணடிப பி்ரார்த்திபதபாைா்க!

தமிழ் - சிங்கள மக்களதால் 
க்கதாண்்தா்பபடும் 
சித்திரைப புதுவரு்ம்

 அ. கனகசூரியர் ...?

கலாநிதி சிவஸ்ரீ 

இராமச்சந்திரகுருககள் பாபு ்சர்மா...?  
சரவதேச இந்து மே பீட சசயலாளர   
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கிருஷாகிருஷாகிருஷா

சா� ேபாதங்கைளப்
பார்த்ேத என்ைனச்
சமுதாயம் ஒதுக்�
ைவக்கும் ேவைள�ேல
ேம���ல் சமத்துவத்ைத
�ரும்பும் உன்ைன
ெமச்சு�ன்ேறன்! மணம்
மு�க்க �ரும்பு�ன்ேறன்!

ெபான் ெபாரு�ல்
ஆைச ெகாண்ேட
பூைவயைர மணம் மு�க்கும்
ெபால்லா உல��ேல,
அன்ைப ம�க்�ன்ற
ஆடவாய் உைனக்கண்டு
ஆனந்தம் ெகாள்�ன்ேறன்!
அைடய �ைனக்�ன்ேறன்!

ெபாய்யும் புரட்டும்
�ைறந்த உல��ேல,
பு�ந்து என்ேனாடு
பழ�, ேமலும்
உய்ய ைவப்பாய்
என்ற நம்�க்ைக�ல்,
உ�ராகேவ உன்ைன
நான் ேந�க்�ன்ேறன்!
�ன்ைன சாண் என்று
�ைனத்து வந்ேதன்!
�ேய என் தைலவன் என்றும்
�ைனத்து வந்ேதன்!
என்னவேள! உன்ேனாடு
நான் க�ப்ேபன்!
என்றுேம அன்�லாய்
இைணந்ேத இருப்ேபான்!

மக�ர்�ன நா�ல்
மகேன!மனைத
உலுக்�யேத உன்ெகாைல
ஆ� எல உடுவரேதாட்டம�ல்
அன்றாடம் நடந்த உன்
ெசம் பாதங்கள் அடங்�யேதா
பட்டப்பக�ல் ஓர் முரடன்
வ��ல் வந்தாேனா காலன்
ெபண் �ள்ைளையப் ெபற்ற
அப்பா� 
முன்னரும் அதன் �ன்னரும்
சம்பவங்கள் ெதாடர்ந்து
வண்ண�ருக்ைக�ல்
��ப்�ல்லாது இருந்�ர்கேளா?
காலம் ெசய்யும் ேகாலம் பல
கண்களால் கண்டும்
காதுகளால் ேகட்டும்
காலன் அம்முரடன்

ைககளுக்கு இைரயாக
நாமும் காரணமானேமா?
யாைர ெநாந்ெதன்ன இ�
ஆகப் ேபா�றது?
காதல் எனும் ெபய�ல்
காம ெவ� ெகாண்ட
முரடன்கள்
எமது சமூகத்�ன் கரங்களால்
ஒ�க்கப்படப்ேபாவது என்று
என்ெறாரு ஏக்கேம
இறு��ல் எஞ்சு�றது
மனவுறு� ெகாள்ேவாம்
நாெமல்லாம் ஓர��ல்

வாழ்தல் அழகு
வாழும் கணங்கள் அழகு
கூடேவ ைகப்பற்� நடக்கும் 
ம�தக் குணங்கள் அழகு

ேபாட்� ேபாட்டு 
முன் ெமா�யப் படும் 
�றரது ெபாக்�ஷ வார்த்ைதகள்
அழகு

��த்தைத ெசய்து தரும்
உறவுகள் அழகு
அ�க்க� அல்லல் பட ைவக்கும்
நட்புக�ன் அன்புச் சண்ைடகள் அழகு

ஆங்காங்ேக தூசு தட்�க் ெகாள்ளும் 
அனுபவங்கள் அழகு
அ�க்ெகாரு முைற அைழக்கப்படும் 
ெதாைலேப� அைழப்புகள் அழகு

அணு�னமும் ெதாடரப் படும் 
இைற �ைனவுகள் அழகு
ஆக்ேராஷமாய் சண்ைட ெசய்�டும் 
குழந்ைதக�ன் முத்தங்கள் அழகு

ெமாத்தத்�ல் 
ஒன்றுக்குள் ஒன்றா� 
எனக்கு என்ைனேய
பு�ய ைவக்கும் 
இந்த ��டங்கள் அழகு...

வறுைம�னால் ஈர்க்கப்பட்டு
கண்�ரால் கைத
எழு� வாழ்க்ைக�ைன
களவு ெகாடுத்தவர்கள்
நாங்கள்

வரண்ட வ�று,
சுருண்ட ெதாப்ைப,
�துங்�ய கண்கள்,
ெவ�த்துப் ேபான
கால்கள், �ைதந்து
ேபான �ரல்கள்,
என்பன எங்கள்
வ�கைளக் கூறும்.

ம�தம் மைறந்த
உலகம் என்பதால்
எ�தாய் ஒன்றும்
�ைடத்துப் ேபாக�ல்ைல
எங்களுக்கு

வ�க�ல் ஓடும்
கறுப்பான �ர்
கூறும் இந்த
அழுக்கானவ�ன் கதறல்கைளப்
பற்�

இருண்ட ேநரத்�ல்
ஒதுங்க இட�ல்ைல
என்பதால் தூக்கம்
மறந்து ேபாய்
த�க்�ேறன் இன்று
வைர

பு�ைமயான உலகம்
என்பதால் பழைமயான
�ைனவுகைள �ட்�
கடந்து ெசல்�றது
உைடந்து ேபான
வாழ்க்ைக

ைகேயந்த மன�ல்ைல
இங்கு! ைக 
இரங்� தானம் 
ெகாடுக்க குண�ல்ைல
என்பதால்
 
ப�த்தும் ரு�த்தும்
உண்ண உண�ல்ைல 
இருந்தும் இன்பத்�ைன 
இர�த்தப� இரு�ன்ேறன் 
இன்று வைர

நல்ல நண்பன் நீ
நட்பின் அைடயாளம் நீ
ேநர்ைமயின் ெவளிச்சம் நீ!
வாண்ைமயின் ஒளிவிளக்கு நீ!

நான் மதிப்பவன் நீ
உணர்வுகைள புதுப்பித்து
உறைவ ெமய்ப்பித்து
உயிைர உயிர்ப்பிக்கும்
உந்து சக்தி நீ!

நிைனவுகைளச் ேசமித்து
இதயத்தில் குவித்தாய்!
ெசய்யும் ெதாழிைல
ேநசம் ெசய்தாய்!

வீம்ெபனும் குணம் நீக்கி
தீங்ெகனும் இருளகற்றி
மக்களின் மனங்களில்
ெவளிச்சம் ஏற்றினாய்!

ேதசத்தின் நற்பிரைஜ நீ
பல பிரைஜகளுக்கு

உறேவாடு உயிர் வாழ
பாதுகாவல் நீ ெசய்தாய்!!

பரிசாய் நட்சத்திரங்கள்
ேதாள்பட்ைடயில் குவிந்தன!
இத்தைன இள வயதில்
எத்தைன ெபரிய பதவி!

ேதாழைமேய ேதாள் ெகாடுப்பவேன
உந்தன் வாழ்வில் என்றும்
மகிழ்ச்சிப் பூக்கள் பூப்பதாக!
ஏகனவன் உைனப் பாதுகாப்பதாக!

நம்பிக்ைகயின் நாணயம் நீ
நல்லவர்கைள வாழைவப்பவன் நீ
தீயவர்கைள சீர் ெசய்பவன் நீ!
ஏைழகளின் ேதாழைம நீ!!

நீ ேதடும் நாடும் அைனத்தும்
உனக்கு என்றும் கிைடப்பதாக!
அழகிய வாழ்வின் பாைதயில்
சகலதும் உனக்கு அைமவதாக!!

�புலானந்தைன �ைனத்�டுேவாம்-எங்கள்
�த்தகன் புகைழ பைற சாற்�டுேவாம் 
அ�வால் உயர்ந்த ெபருந்தைகைய 
ஆண்டவன் என்ேற ேபாற்�டுேவாம் 

ம�ல் வாகனனாய் தான் �றந்து 
ம�த குலத்ைத ேந�த்தாய் 
து�ைலக் கூட தூரம் ைவத்து
தூய்ைமத் ெதாண்டுகள் பல ெசய்தாய் 

�ல்�ல் நாேணற்றும் ேவைள தன்�ல் 
�ருந்தாய் எழுவதும் யா�ைசேய என
ெசால்�ல் வந்த நம் த��ைசைய- பல
ேசாதைனகள் தாண்� �ரூ�த்தாய்

துற�க் ேகாலம் � ெகாண்டு- ஏைழக்
குழந்ைதகள் துயர்தைன � துைடத்தாய் 
உன் �ற�க் கருமம் �ர்ப்பதற்கு 
��யுடன் �யும் காத்�ருந்தாய்

ஒருநாள் 
 �ருநாள் 
உைனச் சந்�த்த 
ெபருநாள் 

 எைனேய 
மறந்து �ன்ேறன் 
உைனேய 
�ைனவாய்
ெகாண்ேடன் 

 அழேக! 
உன்கூந்தல் 
எ��ல்
��யல்கள்  
கண்ேடன் 

 உணர்வாக வந்தாய் 
உ�ராக �ன்றாய் 
எ�ர்காலத்ைத 
கனவாகச் ெசய்தாய் 

நட்பு என்றால் - அது
நம்ைமப் �ய்த்துத்
�ன்னவராது - அது
தன்ைனப்�ய்த்ேத
தந்�ருக்க வரும்- அந்தத்
தங்க மனங்க�ன்
தாராளமான அன்ேப
நட்புறவு!

கு�ைசைய மறந்தால்
உணவு
ேநாயாகும்

குங்கும் சூ�னால்
நாளும்
மைழயாகும்

�ைடகள் எழு�னால்
ேகள்�கள்
ெவற்�யாகும்

��யைல அைழத்தால்
க�ைதகள்
மஞ்ச�யாகும்

முதல் காலாண்ைட அடுத்து வருவது புத்தாண்டாம்
மூ�ன மக்களும் இைணவது அந்நாளாம்
நான்மைற மக்களும் நாட்டம் ெகாள்ளும் - அது
த�ழ் �ங்கள் �த்�ைரப் புத்தாண்டாம்

மருத்து �ர் ெகாடுத்து மருத்துவம் காட்�யதும்
எண்ெணய் ேதய்த்து எழும்புக்கு ஊக்கம் ெகாடுப்பதும்
பைழைம க�ந்து புதுைம மலர அடுப்பு மூட்�
பாற்ேசாறும் ஆக்� பலகாரமும் ெசய்து

புத்தாண்டு அன்று புத்தாைட அ�ந்து
புத்துணர்ேவாடு பு�தத் தலம் ெசன்று
ெபற்ேறாைர, ெப�ேயாைர �ழுந்து வணங்�
உற்றார் உற�னேராடு உல்லாசமாய் இருப்பதும்

�ராமத்து கைலேயாடு ெகாஞ்� ம�ழ்வதும்
வான ேவ�க்ைக வண்ணங்களாய் காட்டுவதும்
வாஞ்ைசேயாடு எல்லாம் வங்��ல் ைவப்பு ெசய்வதும்
வளமான நன் நாளாம் �த்�ைரப் புத்தாண்டு

வாஞ்ைசேயாடு வரேவற்க �த்�ைரப் புத்தாண்ைட
வ�யனுப்பும் ேநரமும் ெவகு தூரம் இல்ைல என்று
வழைமயான வாழ்வுக்கு வ�த்ேதடும் எல்ேலாரும்
வாழ்த்� வணங்� �ைடெபற்று ெகாள்�ன்றனர்

புத்தாண்டு
இரா. �வராஜா, ெத�ேயா�ற்ற

ெமா�

கலாபூஷணம்
�ழ்கரைவ 

�. குலேசகரன்

ெபாத்து�ல் 
அஜ்மல்கான்

ஷப்ரா இல்முத்�ன்
அட்டாைளச்ேசைன

நல்ைல அ�ழ்தன்

இர்ஷாத்,
வாைழச்ேசைன 

ெமா�வரதன்

பசைறயூர் 
மல்�கா பத்மநாதன்

ேதவந்� (சயூரன்), காைர�வு

முத்தமிழ் 
வளர்த்த வித்தகர்

விதியா!

இைணந்ேத 
இருப்ேபன்!

ஒன்றிய சந்திப்பு

காலன் அம்முரடன்

ெமா�

இல்ைல..
இல்ைல...
இல்ைல..!

ஓடு�ன்ற ந�கள் எல்லாம்
�ன்ேநாக்�ப் பாய்வ�ல்ைல
பாடு�ன்ற பறைவகள் எல்லாம்
வாத்�யாைரைவத்து
கற்றுக்ெகாள்வ�ல்ைல
ேதடு�ன்ற ��கள் எல்லாம்
ேதவைதகைள காண்ப�ல்ைல
கூடு�ன்ற கூட்டெமல்லாம்
இறு� வைர �ற்ப�ல்ைல...

அழகு

கவிைதகள் 
மஞ்சரியாகும்...

ஏைழயானவனின் 
கண்ணீர் மடல்

க�யர� 
எஸ்.ஏ.இஸ்மத் பாத்�மா

பஸ்யால

- பாண்�யூர் 
ெபான். நவ�தன்

ஏைழகளின் 
ேதாழைம நீ!!

நட்புறவு

கச்�தமாக வா
க��ைன அள்�த்தா
சுத்தமாய் சு�ர்தமாய்
சுற்றத்�ற்கு அ�ர்தமாய்
�த்தமும் �ைறவுமாய்
�ங்காத ெசல்வமாய்
பத்�யாய் பாசமாய்
படர்ந்�டும் நன்ைமயால்
�த்�கள் �ைறயேவ
�றப்புகள் ஓங்கேவ
எத்�க்கும் ேவதைன
சூழாமல் காக்கேவ
அ�லேம ேதடும்
�த்�ைர மகேள
அருைமயும் ெபருைமயும்
ேசர்ந்�ட வாராய்!

இயற்ைக�ன் பைடப்�ல்
எல்லாேமத ெபாது நலம்...!
ம�தன் மட்டுேம சுயநலம் - ம�தர்
தம் இருப்புக்காக மட்டும் வாழும்
சுயநலமாய்ப் ேபாய்�ட்டது
த�ம�த குழுவாழ்க்ைக...
�றப்பு முதல் இறப்புவைர
மூலதனேம ேதைவ என்ற
முதலா�த்துவ �த்தாந்தத்�ற்குள்
�க்�க் ெகாண்டது முழு உலகும்...
ம�தைர ம�தர் ேந�க்காத
சுயநல �ைளவாய் இன்று
எமக்கு �ைடத்ததுதான்
ெகாேரானா என்னும்
பண்பற்ற மாெபரும் ப�சு!..

 �. ெமௗேநஷ்,
மட்டக்களப்பு

சுயநலம் 
உலகம்!

சித்திைர 
மகேள 
வாராய்!



தைலநகரான ெகாழும்�ல் த�ழ் 
பாடசாைல இல்லாதைதக் கண்டு பல்ேவறு 
முயற்�க�ன்  �ன் ெகாழும்�ல் �ேவ-
கானந்த �த்�யாலயத்ைத ஆரம்�த்து 
த�ழ் கூறும்  நல்லுல�ற்கு முன்ேனா�யா-
னார். முதல் த�ழ் ேபரா��யர் 1921 ஆம் 
ஆண்டு  ெசன்ைனப் பல்கைலக்கழகத்�ன் 
அைழப்ைப ஏற்று ெசன்று இராமநாதபுரத்து  
அரசர் முன்�ைல�ல் �தம்பரத்�ல் பல்க-
ைலக்கழகம் கட்டாயம் ேதைவயானது என  
தக்க சான்றுகளுடன் எடுத்துக் கூ�னார். இவ்-
�சாரைணக் குழு�ல்  முதன்முத�ல் தக்க 
சான்றுகளுடன் எடுத்துக் கூ�ய ெபருைம 
சுவா�  �புலானந்தைரேய சாரும். இந்த 
�சாரைணக�ன் �ன்னர் பல்கைலக்கழகம் 
அைமக்க  ேவண்டும் என �ர்மா�க்கப்பட்-
டது. அதன் �ைளவாக �தம்பரத்�ல் அண்-
ணாமைலப்   பல்கைலக்கழகம் ேதாற்றம் 
ெபற இன்�யைமயாதவராக இருந்த ெசட்-
�நாட்டு அரசர்  அண்ணாமைல ெசட்�யார் 
பல்கைலக்கழகத்�ல்  

முதல் த�ழ் ேபரா��யர் பத�ைய ஏற்-
கும்ப� சுவா� அவர்கைள  ேகட்டுக்ெகாண்-
டதற்கு இணங்க 1931 ஆம் ஆண்டு சுவா� 
அவர்கள் த�ழ்ப் ேபரா��யர் ப�ைய ஏற்று 
ெகாண்டார் . 

த�ழ் �றந்த த�ழ்நாட்�ல் ெசன்ைன  பல்-
கைலகழகத்�ல் கூட அக்காலத்�ல் த�ழ்த்-
துைறப் ேபரா��யர் பத�  இருக்க�ல்ைல. 
எனேவ த�ழ்நாட்�ன் முதல் த�ழ்ப் ேபரா-
��யர் என்ற  ெபருைமயும் புகழும் நம் 
நாட்ைட ேசர்ந்த சுவா� �புலாநந்த�ற்ேக  
உ�யதாகும். 

யாழ் நூல் ேதாற்றம் இவ்வாறு தன்னு-
ைடய வாழ்க்ைகைய வாழ்ந்து  வந்த சுவா� 
அவர்களுைடய நாற்பத்� ஐந்து வருட கனவு 
யாழ்நூல். அவருைடய 45  வருட கனவும் 15 
வருட முயற்�யுேம இன்று நூலாக உருமா�-
யுள்ளது. த�ழ்  பக்� இலக்�ய மர�ல் முக்-
�யமான ஒன்றாகும். 

அத்ேதாடு த��ல்  த�ழர்க�ைடேய 
ேதான்�ய முதல் இைசக்கரு� யாழ் ஆகும். 
இந்த யாழ் வைககைள  கூறும் யாழ் நூல் 
உருவாக்கத்�ற்கு �புலானந்த�னது ஆரம்ப 
சூழல் �கவும்  முக்�யமானது . கு�ப்பாக 
அவரது ஆரம்ப ஆ��யர்க�ட�ருந்து கற்-
றுக்ெகாண்ட  த�ழ் அ�வும் அதேனாடு 
நாக�க பண்பாட்டு �ழு�யச் �ந்தைன 
�கவும்  அ�ப்பைடயாக இருந்தது. குடும்ப 
�ன்ன��ல் உள்ள �டயங்கள் இைச�ல்  
ஆர்வத்ைத இைணத்தது என்றால் �ைகயா-
காது. �று வய�ேல பாரதம், �ருக்குறள், 
சூடாம� �கண்டு ஆ�யவற்றுடன் ஆங்�-
லம் வடெமா� ஆ�யவற்ைற �ட்�ேலேய  
கற்கும் சூழ்�ைலயும் ஏற்பட்டது. அடுத்து 
அவரது தாய் தந்ைதய�ன் குல  ெதய்வமான 
கண்ண� வ�பாடு அங்கு காணப்பட்ட பக்� 
ெந�முைறகள், அத்ேதாடு  அங்கு வருடா-

வருடம் பாடப்படும் �லப்ப�கார �ளக்க 
உைரகள், அதன் மூலம்  த��ைச பற்�ய 
ஞானம் ேதாற்றம் ெபறுவேதாடு இச் �லப்ப-
�காரம் �க  முக்�யமானது என்பைத இள-
ைம�ேல உணர்வதற்கான சந்தர்ப்பமும், 
சூழலும்  ஏற்பட்டது. இவற்றுடன் தன்�-
டம் உள்ள அ�ைவயும், �ஞ்ஞான அ�ைவ-
யும்,  இரசாயன�யல் உணர்ைவயும் அ�ப்-
பைடயாகக் ெகாண்டு இயல், இைசைய 
அ�வதற்கு  முக்�யத்துவம் ெகாடுத்தது 
ஏென�ல் எமது நாக�கத்ைதயும் பண்பாட்-
ைடயும் இயல், இைச மூலம் அவர் ெவ�ப்-
படுத்த ேவண்டும் என்ற எண்ணம் காணப்-
பட்டைமேய ஆகும். 

அடுத்து சுவா� அவர்கள் �வானந்தா �த்-
�யாலயத்�ல் கற்�க்கும் ேபாது  அப்ேபாது 
இருந்த சூழல் �க முக்�யமான ஒன்றாக 
காணப்படு�ன்றது. அன்று  மட்டக்களப்பு 
பு�யந்�வு என அைழக்கப்பட்டது பு�யந்�-
��ருந்து அவர்  கற்�க்கும் பாடசாைலக்கு 
கல்ல� ெசல்வதற்காக கல்ல� ஆற்ைற 
கடக்க ேவண்டும்.  அவ்வாறு அவர் ஆற்ைற 
கடக்க பட�ல் ேபாகும் ேபாதும் ,  

வரும் ேபாதும் அந்த �ர் �ைலக�ல் 
ஓைசகள் ஒ�த்தன. அைவ  எங்�ருந்து 
வரு�ன்றன என்பைத பற்�ய ேதடல் அ�க-
ளாருக்கு எழுந்தது.  அதுதான் �ன்னர் �ன் 
பாடும் ேதன் நாடு மட்டக்களப்பு என்று  வர்-
�க்கப்பட்டது. இதுவும் யாழ்நூல் ேதாற்றம் 
காரணமாக இருந்தது. 

ஒரு இைசத்துைற ேபரா��யராக �யம-
னம் ெபற்ற  ேபாது ெசன்ைன பல்கைலக்க-
ழக ேமற்பார்ைவ ெசய்யுமாறு அன்னாருக்கு 
கூறப்பட்டது.  அத்துடன் அ�ந்து ேபான 
த�ழ் நூல்கைளப் பற்�ய ேதட�ல் நாட்டம் 
ஏற்பட்டது.  அ�லும் �லப்ப�காரத்�ல் 
�ைடக்கப்ெபறாத �ந்தைனகைளப் பற்�ய 
ேதட�ன்  ேபாது யா�ன் வைககள் அதன் 
முக்�யத்துவம் பற்� அ�ய சந்தர்ப்பம் 
�ைடத்தது. இவ்வாறான �ன்ன�ேய அவ-
ருைடய இைச ஆர்வம் ேதாற்றம் ெபற கார-
ணமாக அைமந்தது.  சுவா� �புலாநந்தர் 
காலமும் கருத்தும் என்ற நூ�ன் ஆ��யரான 
கலா��  �.ெமௗனகுரு அவர்கள் " யாழ் 
நூல் பற்� பல அ�ஞர்கள் ேபாற்�ப்  புகழ்ந்-
துள்ளனர் . 

எ�னும் முைறயான ம�ப்�டு ஒன்�ைன 
யாரும் இதுவைர ெசய்ய  முயன்ற�ல்ைல" 
என்று கு�ப்�டு�ன்றார். சுவா�கள் இயற்-
�ய யாழ்நூல்  என்னும் இைசத்த�ழ்நூல் 
ெசந்த�ழ்ப் ேபரன்பர் நச்சாதுப்பட்� 
ெப.ராம  �தம்பரம் ெசட்�யார் அவர்க�ன் 
ெபாருளுத� ெகாண்டு 1947 கரந்ைதத் 
த�ழ்ச் சங்கத்�ன் சார்�ல் ெவ��டப்பட்-
டது. 

சுமார் 45 வருட கன�னால் 15  ஆண்டுகள் 
ஆராய்ச்� ெசய்து பல இன்னல்க�ன் �ன் 
இைசத்த�ழ் நூல் ேதாற்றம்  ெபற்றது .   

யாழ் நூலார் கடந்த பாைதகள்   
 யாழ் நூல் ேதாற்றம் ெபறுவதற்கு அவ-

ருைடய ஆரம்ப சூழல் ஒரு  காரணமாக 
காணப்பட்டேதாடு அதற்கு அவர் பல துயரங்-
கைள சந்�த்தார், 1937 இல்  இமயமைலைய 
காண ேவண்டும் என்ற ஆவலால் அதைன 
காணச் ெசன்று ராம�ருஷ்ண �ஷன்  நடத்-
தும் மயாவ� என்ற ஆ�ரமத்�ல் தங்�-
னார். அங்கு இருந்தெபாழுது ஒரு  ஆங்�ல 
சஞ்�ைக எடுத்து நடாத்தும் ெபாறுப்பும் 
அவருக்கு ஏற்பட்டது. இயற்ைக  எ�ல் 
ெகாஞ்சும் அைம�யான சூழ்�ைல�ல் யாழ் 
நூல் பற்�ய ஆராய்ச்��ல்  ஈடுபட்டார். இந்த 
ஆராய்ச்�க்காக ஆ��யப் ப�ைய இழக்-
கும் �ைலயும்  ஏற்பட்டது. தன் ஆராய்ச்�க்-
காக த�ழ் நாட்�ன் பல பகு�களுக்கும் 
ெசன்று  அதன் ஆய்ைவ அவர் ேமற்ெகாண்-
டார். இவ்வாறு பல இன்னல்கைள கடந்து 
ப�ைனந்து  ஆண்டு காலம் ஆராய்ந்து கண்-
டுணர்ந்த யா�ைன கரந்ைதத் த�ழ்ச் சங்-

கத்�ன்  ஆதரவுடன் �ருக்ெகாள்ளம்பூதூர் 
�ருக்ேகா��ல் நாளும் ெசந்த�ழ் இைச  
பரப்�ய ஞானசம்பந்த�ன் சந்�தானத்�ல் 
1947 ஆம் ஆண்டு ஆ�த் �ங்க�ல்  அரங்-
ேகற்�னார். யாழ் நூல் அரங்ேகற்றத்�ற்கு 
முன்ேப உடல்�ைல  பா�ப்புற்றார். ைவத்�-
யர் �ண்ட தூரம் சுவா� அவ்கைள பய�க்க 
ேவண்டாம்  என்ற ேகா�க்ைக �டுத்தார். 45 
வருட கனவு �ைறேவறப் ேபா�றது என்ற  
அவா�னால் ைவத்�ய ஆேலாசைனைய 
�� அன்னார் �ருக்ெகாள்ளம்புதூர் யாழ்நூல்  
அரங்ேகற்றத்துக்கு கலந்து ெகாண்டார். 
அதன்�ன் உடல் �ைல �க ேமாசமாக  
பா�க்கப்பட்டு தன் நாடு �ரும்�னார். த�ழ் 
ெமா�க்கும்.  த�ழர்களுக்கும் ��ைவ 
ேத� ெதாைலதூரம் பய�த்த அன்னார் 
ஈழத்�ன் சுதந்�ர   �ழா�ற்கு முன்பு 1947 
ஆம் ஆண்டு ஜ�ைல மாதம் 19 ச�க்�ழைம 
தன் ெதாைல தூர   பயணத்�ல் �ளா து�ல் 
ெகாண்டார். அன்னா�ன் பூதவுடல் மட்டக்-

களப்�ற்கு  எடுத்துச் ெசல்லப்பட்டு சுவா� 
அவர்கள் உருவாக்�ய �வானந்த  �த்�யா-
லயத்�ன் முன்ற�லுள்ள மரத்�ன் �ழ் அடக்-
கம் ெசய்யப்பட்டது. அவர்  அடக்கம் ெபற்ற 
கல்லைற சமா� ேமல் அவர் எழு�ய உ�ர்த்-
து�ப்பு �க்க க�   வ�கள் ெபா�க்கப்பட்-
டுள்ளன. " ெவள்ைள �ற மல்�ைகேயா ? 
ேவெறந்த மாமலேரா ?  வள்ளல் அ��-
ைனக்கு வாய்த்த மலெரதுேவா? ெவள்ைள�-
றப் பூவுமல்ல ேவெறந்த  மலருமல்ல உள்ளக் 
கமலம� உத்தமனார் ேவண்டுவது இவ்வாறு 
அவருைடய க�வ�கள்  அவருைடய க�த்-
�ற�ற்கும். 

அவருைடய த�ழ்ப் புலைமக்கும் , அவரு-
ைடய  பக்�க்கும் �க முக்�ய ஓர் எடுத்துக்-
காட்டாக காணப்படு�ன்றது. அவருைடய  
130 ஆவது ஜனன �னத்ைத முன்�ட்டு 
அவருைடய வரலாற்ைற �ட்�ப்பார்ப்ப�ல்  
ெதன்�ழக்கு பல்கைலக்கழக நூலகம் ெபரு-
�தம் ெகாள்�ன்றது .
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இலங்ைகக்குத் ேதாள் ெகாடுக்கும்... (06ஆம் பக்கத் ெதாடர்)

எ�ர��ன் ேதைவக்ேகற்றப�... (06ஆம் பக்கத் ெதாடர்)

�புலானந்தரும் யாழ்நூலும்... (19ஆம் பக்கத் ெதாடர்)

இந்�யாைவப் ேபால �னா "இந்தக் 
கடைன �ன்பு ெசலுத்துங்கள்" என்று ெபருந்-
தன்ைம காட்டும் என்று எ�ர்பார்க்கேவ 
மு�யாது. இந்த �ைல�ல் இந்�யா�ன் 
ெபருந்தன்ைமைய இலங்ைக மக்கேள 
தற்ேபாது பாராட்� வரு�ன்றனர்.

�னா�டம் இருந்து இலங்ைக, பா�ஸ்தான் 
அ�கள�ல் கடன் வாங்�யதும், �னா�ல் 
இருந்து பரவத் ெதாடங்�ய ெகாேரானா 
ைவர�னால் உருவான ஊரடங்கும் இந்த 2 
நாடுகைளயும் ெபாருளாதாரத்�ல் �ழ்த்� 
�ட்டதாக �புணர்கள் கூறு�ன்றனர்.

பா�ஸ்தானும் �னா�டம் இருந்து அ�-
கள�ல் கடன்கள் ெபற்றுள்ளது. பா�ஸ்தா-
னுக்கு �ன EXIM வங்�, உள்கட்டைமப்பு 
�ட்டங்களுக்கு 1.6 சத�த வட்� �தத்�ல் 
11 �ல்�யன் அெம�க்க ெடாலைரயும், 
�னா -பா�ஸ்தா�ன் '�ன்ெகா�ேடார்' �ட்-
டங்களுக்கு 5-6 சத�த வட்� �தத்�ல் 15.5 
�ல்�யன் ெடாலைரயும் பா�ஸ்தானுக்கு 
கடனாக வழங்�யுள்ளன. இலங்ைக மற்றும் 
பா�ஸ்தானுக்கு வழங்கப்பட்ட அைனத்துக் 
கடன்களும் அெம�க்க ெடாலர் ம�ப்�ட்�ல் 
கு�ப்�டப்படு�ன்றன. இது கடன் வாங்கும் 
நாடுகளுக்கு �ரமத்ைத ஏற்படுத்தலாெமன 
ெபாருளாதார வல்லுநர்கள் கருத்துத் ெத�-
�க்�ன்றனர். தங்களது நாட்டு கரன்�க�ன் 
ம�ப்பு குைறயும்ேபாது ெடாலருக்கு �கரான 
ம�ப்பு அ�க�க்கும். இது �க்கைல ஏற்படுத்-
தும்.

பா�ஸ்தா�ல் ஆண்டுக்கு சராச�யாக 
ஆறு சத�தம் என்ற அள�ல் அந்தநாட்�ன் 
நாணயத்�ன் ம�ப்பு குைறந்து வரு�றது. 
இேதேபால் இலங்ைக கரன்��ன் ம�ப்பும் 
குைறந்துள்ளது. இதனால் இருநாடுகளுக்கும் 
�னா வழங்�ய கடன் ம�ப்பு ெதாடர்ந்து அ�-
க�த்து வரு�றது. இதனால்தான் இருநாடுக-
ளும் தற்ேபாது ெபாருளாதார ெநருக்க��ல் 
�க்� உள்ளன என ஒரு தரப்பு �புணர்கள் 
கூறு�ன்றனர்.

இைவ ஒருபுற�ருக்க, இலங்ைகக்கு 
இந்�யா ெதாடர்ச்�யாக உத�கள் ெசய்து 

வரு�றது. இந்�ைல�ல் மூத்த சேகாதராக 
இருந்து இலங்ைகக்கு உதவும் இந்�யாவுக்-
கும், �ரதமர் நேரந்�ர ேமா�க்கும் நன்� என 
இலங்ைக�ன் முன்னாள் ��க்ெகட் �ரர் 
சனத் ெஜயசூர்யா கூ�யுள்ளார்.

24 ம� ேநரத்�ல் 36,000 ெமட்�க் 
ெதான் ெபட்ேரால், 40,000 ெமட்�க் ெதான் 
�சல் ஆ�யவற்ைற இலங்ைகக்கு இந்�யா 
வழங்� உள்ளது என இலங்ைக�ல் உள்ள 
இந்�ய தூதரகம் ெத��த்துள்ளது. இலங்-
ைக�ன் ெபாருளாதார ெநருக்க�க்கு உதவும் 
வைக�ல் இந்�யா இலங்ைகக்கு வழங்�ய 
500 �ல்�யன் அெம�க்க ெடாலர் எண்-
ெணய்க் கட�ன் ஒரு பகு�யாக இது வழங்-
கப்பட்டுள்ளது. மார்ச் மாதம் 5 ஆம் �க� 
முதல் இந்�யா சார்�ல் இலங்ைகக்கு 5வது 
முைறயாக எ�ெபாருள் உத� ெசய்யப்பட்-
டுள்ளது.

இந்�ைல�ல் இந்�யா�ன் உத�க்கு 
இலங்ைக ��க்ெகட் அ��ன் �ரர்கள் இந்-
�யாவுக்கும், �ரதமர் நேரந்�ர ேமா�க்கும் 
நன்� ெத��த்து வரு�ன்றனர். அதன்ப� 
இலங்ைக ��க்ெகட் அ��ன் முன்னாள் 
கப்டனும், முன்னாள் அைமச்சருமான 
அர்ஜ�ன ரணதுங்க, அ�ர� ெதாடக்க ஆட்-
டக்காரரான சனத் ெஜயசூ�யா ஆ�ேயார் 
நன்� ெத��த்துள்ளனர்.

இது கு�த்து சனத் ெஜயசூர்யா கு�ப்-
�டுைக�ல் "மூத்த சேகாதரராக இந்�யா 
அண்ைட நாடாக உள்ள நமது நாட்டுக்கு 
உத� வரு�றது. இந்�ய அரசு மற்றும் 
�ரதமர் நேரந்�ர ேமா�க்கு நாங்கள் நன்-
�யுள்ளவர்களாக இருக்�ேறாம். நாங்கள் 
�ண்டு வருேவாம் என்று நம்பு�ேறாம். 
இந்�யா மற்றும் �ற நாடுக�ன் உத�யுடன் 
இந்தப் �ரச்�ைன�ல் இருந்து ெவ�ேயற 
ேவண்டும்" எனக் கூ�யுள்ளார்.

இலங்ைகக்கு ெநருக்க� ேவைள�ல் 
ைகெகாடுத்து உதவு�ன்ற இந்�யா�ன் நட்-
புறவுக்கு இலங்ைக�ல் பலதரப்பட்ட மக்க-
ளும் தற்ேபாது பாராட்டுத் ெத��த்து வரு-
�ன்றனர்.

 “ஆண்டவர் ெபயரால் வருபவர் 
ஆ� ெபற்றவர் உன்னதங்க�ேல 
ஓசான்னா”  தவக் காலத்�ன் இறு� 
வாரத்�ல் பாதம் ப�க்�ன்ேறாம். 
குருத்ேதாைல ஞா�றான இன்ைறய 
�னம் ப�சுத்த வாரத்�ன் ஆரம்பமாக-
வும் இந்த வாரம் முக்�ய �னங்கைள 
ெகாண்டதாகவும் அைம�ன்றது.

இேயசு ெவற்� �ரராய்  எருச-
ேல�ல் �ரேவ�த்த ேபாது மக்கள் 
அவைரச் சூழ்ந்து தா��ன் குமார-
னுக்கு ஓசன்னா என புகழ்பா�னர். 
குருத்ேதாைலகைள ைக�ல் ஏந்� 
ஓசான்னா பா�னர்.

இந்த ஓசன்னா பவ� இேயசு 
�லுைவப் பாைத�ல் பய�ப்ப-
தற்கு பு�ய எழுச்�யாக அைமந்தது-
டன் அதற்கான து�ைவயும் அவ-
ருக்கு வழங்�யது.

இன்ைறய இரண்டாம் வாசகம், 
“கடவுள் வ��ல் �ளங்�ய அவர் 
கடவுளுக்கு இைணயாய் இருக்கும் 
�ைலைய வ�ந்து பற்�க் ெகாண்-
�ருக்க ேவண்�யெதான்றாகக் கருத-
�ல்ைல.ஆனால் தம்ைமேய ெவறு-
ைமயாக்� அ�ைம�ன் வ�ைவ 
ஏற்று ம�தருக்கு ஒப்பானார்.ம�த 

உரு�ல் ேதான்� சாைவ ஏற்கும் 
அளவுக்கு அதுவும் �லுைவச் 
சாைவேய ஏற்கும் அளவுக்குக் �ழ்ப்-
ப�ந்து தம்ைமேய தாழ்த்�க் ெகாண்-
டார்.”எனத் ெதாடர்�றது.ப�சுத்த 
வாரத்�ல் அ�ெயடுத்து ைவக்கும் 
நாம் இேயசு�டம் காணப்பட்ட இலட்-
�ய ேவட்ைகையக் ெகாண்�ருக்க-
ேவண்டும். இேயசு�ன் ேபாதைன-
களுக்கு �ழ்ப்ப�யவும்  உண்ைம 
மற்றும் ��க்கு சான்று ப�ரவும் 
நாம் எப்ேபாதும் தயாராக இருக்க 
ேவண்டும்.நமக்காக தன்ைன ப�-
யாக்கும் அளவுக்கு இேயசு நம் �து 
அன்பு கூர்ந்தார். இருைள ெவற்-
�ெகாள்ளும் ஒ�ையப் ேபால 
�ைமைய ெவற்� ெகாள்ள நாம் 
நன்ைம ெசய்ய ேவண்டும்.அைதேய 
நம் ஆண்டவர் இேயசு ��ஸ்து நம்-
�டம் எ�ர்பார்க்�ன்றார். 

 எல்லாக் காலத்�லும் இேயசு�ன் 
துைணேயாடு ேசாதைனகைளயும் 
துன்பங்கைளயும் ெவற்�ெகாள்ள 
�சுவாசத்துடன் ஓசன்னா பவ��ல் 
பங்ெகடுப்ேபாம்.

எல்.ெசல்வா...

தவக்கால சிந்தைன
திருப்பாடுகளின் குருத்ேதாைல ஞாயிறு

அத்துடன், சகல உறுப்�னர்களும் 
சைப�ல் வழைம ேபான்று அர�யல் கு�த்த 
�ரச்�ைனைய முன்ைவத்தைம கவைல-
ய�க்�றது என்பைத �ண்டும் �ைனவு-
படுத்�, இன்ைறய�னம் இதைன அைன-
வரும் மனத்�ல் ெகாண்டு �வாதத்�ன் 
இறு��ல் அைனவரும் ஏற்றுக் ெகாள்ளக் 
கூ�ய ேவைலத்�ட்டெமான்ைற முன்ைவக்-
கும் வைக�ல் ெசயற்படுமாறு நான் உங்கள் 
அைனவைரயும் ேகட்டுக் ெகாள்�ன்ேறன்' 
எனக் கு�ப்�ட்�ருந்தார்.

இதுஒருபுற�ருக்க, இைடக்கால அரசாங்-
கெமான்ைற அைமப்பதற்கு முன்வருமாறு 
�டுத்த அைழப்ைபேயா அல்லது அரசாங்கத்-
ைதப் ெபாறுப்ெபடுக்குமாறு �டுத்த அைழப்-
ைபேயா ஏற்றுக் ெகாள்வதற்கு �ரதான 
எ�ர்க்கட்�யான ஐக்�ய மக்கள் சக்�, ேத�ய 
மக்கள் சக்� ேபான்ற எந்தெவாரு கட்�யும் 
முன்வர�ல்ைல.

அது மாத்�ரமன்� தற்ேபாைதய �ைல�-
�ருந்து �ள்வதற்கு ஆக்கபூர்வமான ேயாச-
ைனகைளயும் அவர்கள் முன்ைவத்�ருக்க-
�ல்ைல. இந்த �டயம் அர�யல்வா�கள் 
மத்��ல் மாத்�ரமன்� ெபாதுமக்கள் மத்�-
�லும் அ�ருப்�ைய ஏற்படுத்��ருப்பைதக் 
காண மு�யும்.

இேதேவைள, ெபாதுமக்கள் தமது �ரச்-
�ைனகைள முன்ைவத்து ேபாராட்டங்க-
ைளயும், ஆர்ப்பாட்டங்கைளயும் முன்ென-
டுத்து வரும் �ைல�ல், அவற்ைறத் தமக்குச் 
சாதகமாகப் பயன்படுத்�க் ெகாள்வதற்கு 
எ�ர்க்கட்�கள் முயற்�க்�ன்றன. கு�ப்பாக 
�ரதான எ�ர்க்கட்�யான ஐக்�ய மக்கள் 
சக்� எ�ர்க்கட்�த் தைலவ�ன் தைலைம-
�ல் தலவாக்கைல பகு��ல் அர�யல் கூட்-
டத்ைத நடத்��ருந்தது.

ெபாதுமக்கள் தமது �ரச்�ைனகைளயும் 
அ�ருப்�ையயும் ெவ�ப்படுத்துவதற்கு 
தாமாக முன்வந்த �ைல�ல், இதைனத் 
தமக்குச் சாதகமாகப் பயன்படுத்� அதைன 
அர�யல் கூட்டமாக அவர்கள் மாற்��ருந்த-
னர். ஆர்ப்பாட்டம் என்பது ���ல் அல்லது 
ெபாதுவான இடத்�ல் நடத்தபடுவேத வழ-
ைமயாக இருக்கும் �ைல�ல், ைமதான-
ெமான்�ல் இதைன நடத்�யைம கு�த்து 
‘ஒரு நாள் சம்பளத்ைதக் ைக�ட்டு உண்-
ைமயான ேநாக்கத்�ல் ேபாராட்டத்துக்கு 
வந்தவர்கள்’ அ�ருப்�யுடன் ெத��த்தனர். 
அர�யல்வா�கள் தம்ைமத் ெதாடர்ந்தும் 
ஏமாற்� வருவதாக அவர்கள் �மர்�த்து வரு-
�ன்றனர். இவ்வாறான �ைலைம நாட்�ன் 
பல்ேவறு பகு�க�ல் காணப்படு�றது.
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ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலான 
உறவு. ்பதுளுஓயா நதிக்கரை தீைத் -
தில்,  ம்பைாதரனயில், கண்டியில், 

ககாழுமபில், யாழ்ப்பாணத்தில், ேதுரை -
யில்,  கெனரனயில் எனறு ேணிக்கணக் -
கில், சூரியனுக்குக்கீழ அரனத்ரதயும 
ம்பசித்  தீரத்த க்பருேகன கொநதோய், 
ெமகாதைனாய், ஆொனாய், அரிய நண்்ப -
னாய்,  கல்விோனாய், எழுத்தாளனாய், 
வசீகை்ப   ம்பசொளனாய் 
இ்ப்படி ஓர அதிரசசி -
ரயத் தநதுவிட்டு்பம்பான 
மகாலம எனன?  விக் -
கிைேசிஙக காரலயில் 
அனு்பபி ரவத்த கெய்தி 
மகட்டு நிரலகுரலநது 
ம்பாமனன.  கண் கலஙகி -
மனன. அவரின எனறும 
புனனரக சிநதும முகம 
ேனத்திரையில் வநது  
ம்பாகிறது. ரத.தனைா -
ஜும ோ.கருணாநிதியு 
ம இனனும மநெரகளும  
ஒருஙகிரணநது இறுதிக் 
கிரிரயகரள சீைாக ஒழுஙகு  கெய்த காட் -
சிகரள ஒளித்தளத்தில் ்பாரத்தம்பாது 
கநஞெம ்பதறியது. 

நட்ப்பது  உண்ரேதானா? நடநதகதல் -
லாம  கேய்தானா?  அ்பக்பருேகன 
இருநத இடகேல்லாம அமயாத்திதான.  
அவர எஙகிருநதாலும அநத இடம பூ 
ேணக்கும; சிரி்பபு ேலரும; ொநதகேன  
கதனறல் வீசும; அரேதி ்பரிேளிக்கும; 
சிநதரன சிறகடிக்கும; விேரெனஙகள்  ெை-
கவடியாய்; அன்பான விொைரணகள்; 
ஆறுதல் தரும ம்பசசு; எரதயும எளிதாய், 
மிக  எளிதாய் கடநது ம்பாகும சித்தனின 
ம்பாக்கு; யார  எனன கொனனாலும உற்-
றுக்மகட்கும மநெம; எரதயும தன சுய்பரிசீ-
லரனயில்  உரைத்து்ப்பாரக்கும கெமரே; 
எளிரே இயல்பு;  ்பாைாட்டு வழஙகுவ-
தில் அவர வள்ளல்; தட்டிக்ககாடு்ப்பதில் 
அவர தநரத; ேத  ம்பதம அறியான; இன 
மவற்றுரே ்பாைான; அவன ெநநிதானம 
ெேத்துவத்தின  ம்பைைைசு; வாசி்பபு அவன 

மூசசு;எழுத்து அவனுக்கு இயல்்பாய் 
வநதது.  காற்றாய், இரெயாய், ஓரெயாய் 
இநத பிை்பஞெத்தில் அ்பம்பருயிர கரைநதது 
எனன? எல்லாம மதாற்ற ேயக்கஙகமளா?-
கநருநல் உளகனாருவன இனறில்ரல.  
ேனம எனனும ஆழியில் துள்ளித்துள்ளி 
எழும நிரனவுகள்.

உலக நட்பபுகள் அவன சிநதரன முைசில் 
மோதி எதிகைாலி்ப்பரத இனிக் மகட்க-

ோட்மடாோ?   நம சின-
ன்பக்பருரே எல்லாம 
கொல்லி ேகிழும மவ்ப்ப -
ேை நிழல் அது.   யாதும 
ஊமை, யாவரும மகளிர என 
வாழநதவன.  

எநத அரவக்கும 
அழகு மெரத்தவன.   ொந-
தாவின இனிய மநென.
அ்பக்பானேகரள நிரனத்-
தும அழுமதன.  வாழவு 
துயரின அவிழக்கமுடியாத 
முடிசொ?   

   இலஙரகயில் கல்வி 
எனும வானில் எனறும 

அவர ஒளிவீசும தாைரக.  லட்ெக்கணக் -
கான ஆசிரியரகளின உள்ளக்கேலத்தில் 
அவன எனறுமுரறவான. அவர ஒரு  
்பல்கரல்ப ம்பைாசிரியர. அவருக்காக 
இனறு கண்ணீர உகு்பம்பார ்பல்கரலக் -
கழக  வளாக ேதில்களுக்கு  கவளியில் 
உரறமவார.

இநத வசீகைத்ரத அவர க்பற்ற வைம  
எனன?   எ்பம்பாதும அவரின இல்லம 
இனிய ்பண்்பாளரகளால் நிரறநது வழிந -
தது.  ஒரு ோற்றுக்குரறயாத ேனனவன 
அவர.  

நம கல்வி்பபுலத்தில் ஆழோய் மவமைாடி 
நினற ஓர ஆலேைம ொய்நது விட்டது.    
நீஙகள் கெனறு விட்ட திரெ மநாக்கித் 
கதாழுகினமறன.  ெநதிரி! கெனறு வாருங -
கள்!                                

ச�ோ.�ந்திரச�கரம்:
கவி்பம்பைைசு கண்ணதாென ேனறத்ரத 

1980களில் ககாழுமபில் ஆைமபித்து 
்பல கவியைஙகுக ரள    நடாத்தி 

ககாழுமபு க ரலஞரகளுடன இரணநது,க -
ரலயாரவத்ரத ஏற்்படுத்தினார. அத்மதாடு 
ேரலயக    கவிஞர ெஙகம ஆைமபித்து ஒன-
றுகூடரல ஏற்்படுத்த முரனநதவர.   

 'கவின' 'ஜனமநென', 'ேட்டக்குளி-
யான' ஆகிய புரன்பக்பயரகளில் ்பத்திரி -
ரககளுக்கு கவிரதகரள    எழுதியுள்ள-
மதாடு, 2003ஆம ஆண்டில் வீைமகெரியில் 
கதாடைாக எழுதிய 'ேனித ஏணிகள்'    எனும 
ேரலயக காவியத்ரதயும மேலும சில 
கவிரத ரளயும கதாகுத்து 'ேனித ஏணிகள்' 
எனனும கவிரத    நூரல ேட்டக்குளி காக் -
ரகத்தீவு வைமவற்பு ேண்ட்பத்தில் கவளி-
யிட்டவர.   

 ேட்டக்குளியில் எழுநதருளி அருள்்பா-
லித்துவரும அருள்மிகு ஸ்ரீ ொமுண்டீஸவரி 
மதவிரய    ம்பாற்றித் துதித்து ஸ்ரீ ொமுண் -
டீஸவரி கவெம எழுதிய கவிஞரை ேட் -

டக்குளி அறகநறி 
ேனறம    'கவிோ-
ேணி' எனும சிற்ப-
பு்ப ்பட்டத்ரத 
வழஙகி ககௌைவித்த-
துள்ளது.   

 மேலும ்பல ெமூக 
ரக ரல இலக்கிய 
அரே்பபுக்கள் 'கவி-
வ ள்ளல்', 'கவிசசு-
டர ', 'கலாமொதி'    
ஆகிய சிற்பபு ககௌை-
வஙரள வழஙகியுள்-
ளன.   

தரலநகரில் இயங-
கிவநத கவிரத 
இயக்கோன 'வலம-
புரி கவிதா'(வகவம) வட்டத்தில் இரணநது 
இனறு வரை ்பல ்பணிகள் புரிநதுவரும கலா 
விஸவநாதன வலமபுரி கவிதா வட்டத்தின 
பிைொை    கெயலாளர, க்பாதுச கெயலாளர, 

தரலவர, மதசிய அரே்ப்பாளர 
என்ப ்பல ்பதவிகரள    அலஙக -
ரித்து இனறும வலமபுரி கவிதா 
வட்டத்தின வளரசசிக்கு தனது 
்பஙகளி்பபிரன   வழஙகிவருகின-
றார.   

 2013ல் மீண்டும ்பனைரேக்க்ப -
்பட்ட வலமபுரி கவிதா வட்டம 
தனது ஆண்டு விழாரவ    2015ல் 
ககாழுமபு தமிழசெஙகத்தில் 
நடாத்தியம்பாது கவிஞர கலா 
விஸவநாதன வகவத்தின    வளரச-
சிக்கு ஆற்றிய ்பணிகளுக்காக 
விருது வழஙகி ககௌைவிக்க்ப்பட்-
டார.   

 ககாழுமபு இலக்கிய வட்டம 
எனும ஓர அரே்பர்ப அரேத்து 

கரல இலக்கிய ெநதி்பபுகள் ஏற்்பாடு    கெய் -
ததுடன விேரென கருத்தைஙகுரள, அஞெலி 
நிகழவுகள் நடாத்தியதுடன மேல்ோகாண    
ொகித்திய விழா நரடக்பறுவதற்கும 

உநது ெக்தியாக விளஙகியவர.   
 மூனறு ஆண்டுகளாக 'கவின' 

எனும ெஞசிரகரய இது ஒரு 
ெமூகத்தின ெஞசிரக எனற  
கதானி்பக்பாருளில் கதாடரசசி -
யாக கவளியிட்டு கரல இலக் -
கிய ெமூக பிைமுகரகள் ்பலரை -
யும    கவின ெஞசிரகயில் ்பதிவு 
கெய்து வநத கலா விஸவநா -
தன காலத்தின கண்ணாடியாக 
விளஙகக் கூடிய    வீசசுள்ள 
்பல கவிரதகரளயும ்பரடத் -
துவருகினறார. இவைது ஆயிைக் -
கணக்கான கவிரதகள் ்பத்திரி -
ரககளிலும,    ெஞசிரககளிலும 
கவளிவநதுள்ளன.   

 'குனறம' எனும ெஞசிரகயின 
ஆசிரியைாகவும 'முகம'இ 'ேரலக்-
கண்ணாடி' ஆகிய   ெஞசிரகயின 
க்பாறு்ப்பாசிரியைாகவும இருந-
துள்ளார என்பதும குறி்பபிடத்தக்-
கது.   

 ்பத்து ஆண்டு காலோக சித்தர 
வழி்பாட்டில் ஈடு்பட்டுவரும 
பிறவிக் கவிஞர கலா விஸவநா-
தன    எழுதிய 'சித்தரஅமிரதம' 
எனனும காவியம தற்ம்பாது தமிழ-
கத்தில்    நல்வழி்ப்பதி்ப்பகத்தில் 
அசசில் உள்ளது.   

கலா விஸ்வநாதன் எனும் கலலஞன்   
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தவத்திரு மயாகர சுவாமிகள் 29.05.1872 
ஆம ஆண்டு ோவிட்டபுைத்தில் திரு 
அவதாைம கெய்தார. அவருரடய 

தநரதயார ககாழுமபுத்துரறரய மெரநத 
அம்பலவாணர அவருரடய தாயார ோவிட் -
டபுைத்ரத மெரநத சினனாசசி்பபிள்ரள சுவா-
மிகளின இளரே்பக்பயர ெதாசிவன.  

சுவாமிகளின நற்சிநதரன்ப ்பாடல்களி -
லிருநது அவருரடய க்பயர மயாகநாதன 
எனறு அறியமுடிகினறது. சுவாமிகளின 
சிறு வயதிமல தாயார இறக்க தநரதயா-
ரின ெமகாதரி முத்து்பபிள்ரள என்பவைால் 
வளரக்க்ப்பட்டார. தனது கல்விரய யாழ்ப-
்பாணம கெம்பத்திரிசியார கல்லூரியில் 
கற்றார. கல்விரய முடித்துக் ககாண்டு 
தநரதயாருடன ேஸககாலியாவில் உள்ள 
கரடக்குச கெனறார. ஆனால் அவருக்கு 
ஆனமீக நாட்டம அதிகரிக்க அதிகரிக்க ேஸ -
ககலியாவில் இருநது வநது கிளிகநாசசி 
இைரணேடுவில் களஞசிய்ப க்பாறு்ப்பாள -
ைாக கடரேயாற்றினார. இருநதும அவருக்கு 
ஆனமீக நாட்டம நல்லூர மதைடியில் ஞான 
உ்பமதெம புரிநத கெல்ல்ப்பா சுவாமிகளின 
மீது ஏற்்பட்ட குரு சீட ்பநதம காைணோக 
சுவாமி 46 ரேல் நடநது கிளிகநாசசியில் 
இருநது ஒரு நாள் நல்லூர மதைடிக்கு வநது 
தனது குருவிடம ெைணரடநதார.  

முதல் ெநதி்பபில் 'யாைடா நீ' எனறு சிஙகம 
கரசசி்ப்பது ம்பால் கெல்ல்ப்பா மூரத்தம .... 
சுவாமி தனது குருரவ நல்லூர மதைடியில் 
கண்ட க்பற்ற அனு்பவத்ரத   

'ஆொரனக் கண்மடன அருநதவர வாழ 
நல்லூரில்  

ம்பொதனகவல்லாம ம்பசினான - கூொேல் 
நினமறன  

நீ யாைடா கவனமற அதட்டினான  
அனமறயான க்பற்மறன அருள்'  
சுவாமிகரள கெல்ல்ப்பா குரு ்பல மொத -

ரனகளுக்கு உட்்படுத்தி ஆட்ககாண்டார.  
ஒரு க்பால்லா்பபும இல்ரல  
எ்ப்பமவா முடிநத காரியம  
நாம அறிமயாம  
முழுவதும உண்ரே  
எனற ேகா வாக்கியத்ரத உ்பமதசித்து 

நாற்்பது நாட்கள் மதைடியில் நிட்ரடயில்; 
இருநது பினனர கால் நரடயாக கதிரகாேம 
கெனறு கிழக்கிலஙரக வாயிலாக யாழ்ப்பா -
ணம வநது மெரநதார.  

அசெநதர்ப்பத்தில் மதைடியில் இருநத 
மயாகநாதரனக் காணாத அடியவரகள் 
கெல்ல்ப்பா சுவாமியிடம மயாகர சுவாமி 
எஙமக எனறு மகட்டனர. அதற்கு அவர 
'அவன கெத்து்ப ம்பாய் விட்டான' எனறு 
்பதில் அளித்தார.  

சுவாமிகள் ்பாத யாத்திரைரய முடித் -
துக் ககாண்டு 1911 ஆம ஆண்டு ககாழும -
புத்துரற இலு்பர்ப ேைத்தடியில் தனது 
துறரவ 1914 ஆம ஆண்டு வரை மேற் -
ககாண்டார. பினனர சுவாமிகளுக்கு ககாழும -
புத்துரறரயச மெரநத திரு திருேதி ெம்பந -
தன குடும்பத்தினர தேது காணியில் சிறு 
குடில் அரேத்து அஙமக வநது அேருோறு 
மவண்ட சுவாமிகளும அவரகளுரடய 
மவண்டுதரல ஏற்று அஙமக கெனறு அவ்வி -
டத்ரத ஒரு கதய்வீக இரு்பபிடோக ோற்றி -
னார.  

அஙமக கநதபுைாண்ப ்படி்பபு, க்பரிய 
புைாண்ப்படி்பபு மதவாை திருவாெம ஓதுதல் 
என்பன நரடக்பறும சுவாமி திருமுரற -
களில் மிகவும குறி்பபிடத்தக்க மகாளறு 

்பதிகம, இடரகரள்ப 
்பதிகம, திருத்தாண்ட -
க்ப ்பாடல்கரள அடி -
யாரகளுடன மெரத்து 
்பாடுவார.  

தேது குடும்ப்பபி -
ைசசிரனகரள கூறி 
வரும அடியவரக -
ளுக்கு தான ொத்திைம 
்பாரக்கும ொத்திைக் -
காைனல்ல நீஙகள் 
ம க ா ள று ்ப தி க ம , 
இடரகரள்ப ்பதிகங -
கரள ்பாடுள் எனறு 
கூறுவார.  

ககாழுமபுத் துரற 
ஆ ச சி ை ே த் தி ற் கு 
அனரறய நாட்க -
ளில் ொதி, இன, 
ேத, ம்பதஙகளுக்கு 
அ்ப்பால் சுவாமியி -
டம ஆனமீக வழி -
காட்டல்கரள்ப க்பற 
க்பருமதிைள் ேக்கள் 

கூடுவர.  சுவாமிகள் யாழ்ப்பாணம மக.மக.
எஸ வீதியில் சிவகதாண்டன நிரலயத் -
ரதயம, கெஙகலடியில் ஒரு நிரலயத்ரத -
யும நிறுவி. புைாண ்படி்பபு, தியானம, 
ம்பானறரவ அஙமக நரடக்பறச கெய்தார. 
சிவத்கதாண்டர ்பத்திரை 1935 ஆம 
ஆண்டில் கவளியிட்ப்பட்டது. இ்ப்பத்தி -
ரிரக உயர அனமீக ்பண்புகரளக் கவளிக் -
ககாணரவதாக அரேநதது.  

மேலும சுவாமிகளின நற்சிநதரன 
எனனும ்பாடல்கள் அடஙகிய நூல் மிகவும 
்பயனஉள்ள ்பாடல்கரளயும திருமுகஙக -
ரளயும ககாண்டுள்ளது. கநதபுைாண கலாச -
ொைம எனறு ம்பாற்ற்ப்படும வட்பகுதியில் 
உள்ள ோணவரகள் இநத நற்சிநதரன்ப 
்பாடல்கரள தினம மதாறும ்பாடொரலகள் 

வீடுகளில் ்பாடி வை மவண்டும.  இதரனக் 
கருத்திற் ககாண்டு யாழ ோவட்ட 
்பாடொரல ரெவெேய ஆசிரியரகளுக்கும, 
்பாடொரல நூல் நிரலயஙகளுக்கும நற்சிந -
தரன நூல்கள் வழஙக்ப்பட்டுள்ளன.  

இரத ோணவரகளும, ்பாடொரல நிர -
வாகஙகளும நல்ல முரறயில் ்பயன்படுத்தி 
ஒழுக்கம மிகுநத நல்ல ோண ெமுதாயம 
ஒனரற கட்டி எழு்பபுவமதாடு சுவாமிக -
ளின நல்ல சிநதரனகரள தினநமதாறும 
கெவிேடு்பம்பாம.  

ஈழத்து சித்தர ்பைம்பரை ஒனறு உண்டு 
என்பரதயும அரத நாம நம எதிரகாலச 
ெநததியினருக்கு அறிவிக்க மவண்டிய தாரமீ -
கக் கடரே எேக்குண்டு. அனறு சுவாமிகளி -
டம மொல்்பரி ஆளுனர ேகன ொநத சுவாமி 
அகேரிக்க ரெவ அதீன பீட சிவாய நே சு்ப -
பிைமுனி, ோர;கண்டு சுவாமி கெல்லத்துரை 
சுவாமி ம்பானகறாரகள் சுவாமிகள் மேல் 
அளவற்ற ்பக்தி உள்ளவரகளாக காண்ப்பட் -
டனர.  

ொநத சுவாமிகள் சுவாமியின நற்சிநத -
ரன்ப ்பாடல்கரள எனது குருவின வாெகம 
எனறு ஆஙகிலத்தில் கோழி க்பயரத்து எழு -
தியுள்ளார.  

எனது நண்்பர ஒருவர ஒரு கருத்ரத அண் -
ரேயில் கூறினார. தாஙகள் சிலர மெரநது 
வட இநதிய ரிஷிமகஷ் யாத்திரை ம்பாய் 
இருநமதாம. அஙகு ஒரு ேடாலயத்தில் 
தஙக ரவக்க்ப்பட்டு எஙகளுக்கு ெற்ெஙக 
வகு்பபுகள் நரடக்பற்றது. எஙகமளாடு 
வநத அன்பர ஒருவர வகு்பபு நடாத்தியவ -
ரைக் மகட்டார.  

எஙகளுரடய நாட்டில் ஏற்்பட்ட பிைச -
சிரனக்கு ஒரு தீரவு கிரடக்காதா எனறு 
அ்பம்பாது அவர கூறினார உஙகள்நாட் -
டில் உள்ள மயாகர சுவாமிகள் கூறிய ்படி 
வாழநதால் உஙகளுக்கு ஒரு பிைசசிரனயும 
இல்ரல எனறு எனமவ நாம நம குருநா -
தர சிவமயாகநாதர கூறிய வழியில் நடநது 

ஒழுக்கம உள்ள ஒரு ெமுதாயத்ரத உருவாக் -
குமவாம.  

சுவாமிகள் ்பல அற்புதஙகரள நிகழத்தி-
னார. முனனால் அைொஙக அதி்பர திரு சிறீ-
காநதா எழுதிய 'நான கண்ட க்பரியார' எனற 
நூலில் அற்புதோக எழுதியுள்ளார.  

சுவாமிகள் மதவாைம திருவாெகம என -
்பவற்ரற தானும ஓதி அன்பரகளுடனும 
மெரநது ஓதுவார. அன்பாரநத ரெவ்ப க்பற்-
மறாரகமள தஙகள் குழநரதகளுக்கு சிறுவயதி-
லிருநமத மதவாை திைவாெஙகரள ஓதுவதற்கு 
ெநதர்ப்பஙகரள ஏற்்படுத்தி ககாடுஙகள். 
சுவாமி மகாளறு திரு்ப்பதிகம, இடரகரளத் 
திரு்ப்பதிகம ம்பானறவற்ரற தினம மதாறும 
்பாைாயணம கெய்யும்படி கூறி உள்ளார.  

ஒருமுரற சுவாமிகள் காசியிலிருநது 
எழுதிய கடிதத்தில் நான 'யாழ்ப்பாணத்துக்கு 
கறுோதி கெய்துவிட்மடன'; எனறு எழுதியுள் -
ளார.  

நல்ரலக் கநத்ப க்பருோன மீது ககாண்ட 
அளவற்ற ்பக்தி காைணோக தனது நற்சிந -
தரன எனனும கதவிட்டாத அமுதத்தில் ்பல 
்பாடஙகரள நல்லூர கநத்பக்பருோன மீது 
்பாடியுள்ளார.  

சுவாமிகள் வாழநத யாழ்ப்பாணத்தில் 
ரெவ அன்பரகள் ஒவ்வருவரினதும இல்லத்-
தில் நற்சிநதரன எனற சுவாமிகள் ரக்ப்பட 
எழுதிய நூல் கட்டாயம இருக்க மவண்டும. 
சுவாமிகளின ஆனோ 1964ம ஆண்டு ்பங -
குனிோத ஆயிலிய நட்ெத்திைத்தில் இவ் 
கவற்றுடரல விட்டு நீஙகினாலும எமேத்தி-
யில் இனறும நினறு, உலாவி எமரேகயல்-
லாம வழ நடத்துகினறார என்பது உண்ரே. 
சுவாமி மயாகநாதர எனற நாேம இவ் 
ரவயகம இருக்கு ேட்டும ஓஙகி ஒலித்துக் 
ககாண்மட இருக்கும.  

ல�ோலேஸ்வரன்  ...?

மு.நித்தியோனந்தன்  ...?
லண்டன்

 வலம்புரி கவிதா வட்டம் ககாழும்புத் தமிழ்ச் சஙகத்தில் ஏற்ாடு கசயத ஆணடு விழாவில்    கவிமாமணி கலா வி -
ஸவநாதன் ககௌரவிககப்ட்ட ப்ாது கவிஞருககு அஸீஸ மன்்ற தலலவர்    அஸரப அஸீஸ மலர் மாலல அணிவிப -்
லதயும், 'நாவலர் மன்்ற' வணலணை    ஆனநதன்', இலககியப புலவர் ஹாசிம் உமர், முன்னாள் கலாசார அலமச்சின்    
்ணிப்ாளர் அனுஷா பகாகில ் ர்னாநது, வகவம் தலலவர் கவிமணி என்.நஜ்முல் உலசன்   ஆகிபயார் இநத நிகழ்வில் 
கலநதுககாண்டனர்.  

ஓர் ஆலமரம் �ோயந்்தது  

தவத்திரு சிவய�ோக சுவோமிகளின்
பங்குனி ஆயிலிய ஆண்டுக் குருபூலை 2022

பிரத்தியயக சலுலககலை அறிமுகபபடுத்துகிறது விசா
இலஙரகயில் தனது அட்ரடதாைர-

களுக்காக பிைத்திமயக விொ ெலு -
ரககரள காட்சி்ப்படுத்தும புதிய 

தளத்ரத அறிமுக்ப்படுத்தியுள்ளதாக விொ 
இனறு அறிவித்துள்ளது. சிஙகளம ேற்றும 
தமிழ புத்தாண்ரடக் ககாண்டாடுவதற் -
கான ்பண்டிரகக் காலம ஆைமபித்துள்ள 
நிரலயில் , க்பாதுவாக நுகரமவார தஙகள் 
அட்ரடகளில் ்பணத்திற்கான சிறநத 
ேதி்பபு ேற்றும சிற்பபுச ெலுரககரள எதிர -
்பாரக்கிறாரகள்; எனமவ, இநத புதிய தளம 
ககாள்வனவாளரகளுக்கு ஊக்கேளிக்கிறது.  

விொ Debit ேற்றும credit அட்ரட ரவத் -
திரு்ப்பவரகளுக்கான சிற்பபுச ெலுரககள், 

விொ எஸஎல் ஒ்ப ்பரகள் என்ப்படும பிைத் -
மயக தளத்தில் கிரடக்கினறன. இநதச ெலு -
ரககள் நுகரமவார (சில்லரற விற்்பரன) 
ேற்றும வணிக (வணிகம) விொ அட்ரட 
ரவத்திரு்ப்பவரகளுக்கும கெல்லு்படியா -
கும. மேலும, உள்நாட்டு ேற்றும ெரவ -
மதெ வணிகரகளுக்கு ஆண்டு முழுவதும 
்பல்மவறு ெலுரககள் வழஙக்ப்படவுள்ளன. 
அத்தரகய விொ அட்ரட ரவத்திரு்ப்பவர -
கள் இரணயத்தளத்தில் அல்லதுவிற்்பரன 
நிரலயஙகளில் இவற்ரற்ப.்பயன்படுத்த -
லாம.  

இலஙரக ேற்றும ோலத்தீவுகளுக்கான 
வதிவிட முகாரேயாளர அவநதி ககாலம -

்பமக, ெலுரககள் தளத்தின அறி -
முகம குறித்து கருத்து கதரிவிக் -
ரகயில், "ஏ்பைல் ோதம இலஙரக 
ேக்களின புத்தாண்டு காலத்ரதக் 
குறிக்கிறது, நுகரமவார சிறநத 
க�ா்பபிங ெலுரககரள எதிர -
்பாரக்கிறாரகள். எஙகள் வாடிக்ரக -
யாளரகளுக்கு பிைத்திமயக ெலுரக -
கரள வழஙகுவதன மூலம இநதத் 
மதரவரய்ப பூரத்தி கெய்வதில் 
நாஙகள் ேகிழசசியரடகிமறாம, 
எனமவ உஙகள் விொ அட்ரடகள் மூலம 
்பணம கெலுத்துமம்பாதுஅல்லது கெலவ -
ழிக்கும ம்பாது மெமிக்கலாம. தளம வழி -

கெலுத்துவதற்கு எளிதானது, விொ அட்ரட 
ரவத்திரு்ப்பவரகள் ்பல்மவறு வணிகரக -
ளில் ெலுரககரளத் மதடவும, மதரநகதடுக் -

கவும ேற்றும மீட்கடடுக்கவும அனுேதிக்கி -
றது. இநத தளத்தின மூலம வழஙக்ப்படும 
மெமி்பபுகள் ேற்றும தள்ளு்படிகள் மூலம 
எஙகள் அட்ரடதாைரகளுக்கு இநத புத் -
தாண்டு ்பண்டிரக காலத்ரத மிகவும ேகிழச-
சிகைோனதாக ோற்ற முடியும என நமபுகி-
மறாம.  

சில்லரற விற்்பரன, ஆமைாக்கியம, 
ம�ாட்டல்கள், ்பயணம, கதாரலத்கதாடரபு 
நிறுவனஙகள், ்பயன்பாடுகள், உடல்நலம, 
கா்பபுறுதி ம்பானற துரறகளில் உள்ள ெலுரக-
கரள நுகரமவார அனு்பவிக்கலாம. ேற்றும 
ஒனரலன ேற்றும ஓ்பரலன விற்்பரன நிரல -
யஙகளில் தள்ளு்படிகரள்ப க்பறலாம.  
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இரவு நேர சரும 
பராமரிப்பப பற்றிய 

விழிபபுணர்வு பலருக்கு 
இருபபது இல்ல. இரவு நேர 

சரும பராமரிபபு, சருமத்தில 
நேர்ம்ையான மாற்ைங்க்ை 

ஏற்படுத்தும்.
மாய்ஸ்சு்ரசர், சன்ஸ்க்ரீன் 

என ப்கல நேரத்தில சருமத்்தைப 
பாது்காபபதைற்்கா்க, பலநவேறு 
வேழி்க்ைக் ்்கயாளுகிநைாம். 

அநதைசமயத்தில, இரவு நேர சரும 
பராமரிப்பப பற்றிய விழிபபுணர்வு 
பலருக்கு இல்ல. மாசு, வவேபபம் 

நபான்ை சுற்றுச்சூழல சார்்நதை பாதிபபு்கள் 
இரவில இருக்்காது. எனநவே இரவு நேர 

சரும பராமரிபபு, சருமத்தில நேர்ம்ையான 
மாற்ைங்க்ை ஏற்படுத்தும்.

சரும ஆநராக்கியத்்தை அதி்கரிக்கும். 
நமலும், தூஙகி எழும்நபாது சருமம் 
புத்துணர்ச்சிநயாடு இருக்கும் என்பதைால, 
இரவு நேரத்தில சரும பராமரிப்ப 
அவேசியம் பின்பற்ை நவேண்டும். 
எத்தை்்கய சரும பராமரிபபு மு்ை்க்ை 
நமற்வ்காள்ைலாம் என இஙகு 
பார்க்்கலாம்.

இரவு நேர சரும பராமரிபபின் 
முதைல படி, மு்கத்தில நபாட்டிருக்கும் 
நமக்்கப்ப நீக்குவேதுதைான். 
எ்நதைவிதைமான நமக்்கப 
நபாட்டிருக்கிறீர்்கள் என்ப்தைப 
வபாறுத்து, தைண்ணீர் அலலது நமக்்கப 

ரிமூவே்ரக் வ்காண்டு மு்கத்்தை முழுவேதுமா்க 
து்ைக்்க நவேண்டும்.

மு்கம் ்கழுவிய பின்பு, நைானர் 
பயன்படுத்துங்கள். பிைகு உங்கள் சரும 
மருத்துவேரின் பரி்நது்ரநயாடு மு்கத்திற்கு 
இரவு நேரத்திற்்கான கிரீ்ம பயன்படுத்துங்கள். 

25 வேய்தை வேருஙகுபவேர்்கள், ஆண்டி-ஏஜிங 
உள்ை இரவு நேர கிரீ்ம உபநயாகிக்்கலாம். 
இது இரவு நேரத்தில சருமத்திற்கு நதை்வேயான 

ஊட்ைத்்தைக் வ்காடுக்கும். கிரீம் 
பயன்படுத்தை விருபபமிலலாதைவேர்்கள், 
இஙந்க குறிபபிைபபட்டுள்ை 
இயற்்்கயான வபாருட்்க்ைப 
பயன்படுத்தைலாம்.

வேைண்ை சருமம் வ்காண்ைவேர்்கள், 
இரவில தூங்கச்வசலலும் முன்பு, சில 
துளி்கள் பாதைாம் எண்வணய்்ய மு்கத்தில 
தைைவி மசாஜ் வசய்யலாம். இது மு்கத்தின் 

இை்ம்ய தைக்்க ்வேபபநதைாடு, 
சருமத்தின் வபாலி்வே அதி்கரிக்கும். 

பாதைாம் எண்வணய்யில உள்ை ்வேட்ைமின் 
‘ஈ’ சருமத்துக்குத் நதை்வேயான ஊட்ைத்்தையும் 

வ்காடுக்கும்.
எண்வணய் ப்ச அதி்கம் உள்ை சருமம் 

வ்காண்ைவேர்்கள், இரவு தைைவிய பாதைாம் 
எண்வணய்்ய நீக்குவேதைற்கு பச்்சபபயறு மாவு 
அலலது ்கை்ல மாவு வ்காண்டு ்கழுவேலாம். 
இ்தைத்தைவிர இரவில பன்னீர் அலலது நராஸ் 
நைானர் பயன்படுத்தைலாம்.

மு்கத்திற்கு மட்டுமிலலாமல, உதைட்டுக்கும் 
சிை்நதை மாய்ஸ்சு்ரசர் பயன்படுத்தை நவேண்டும். 
வவேண்வணய் உதைட்டுக்குப நபாதிய 
ஈரபபதைத்்தைக் வ்காடுக்்கக்கூடியது.

தை்ல முடியில தைைவி இருக்கும் 
எண்வணய்நயா அலலது வபாடுந்கா 
தை்லய்ணயில படி்நதிருக்கும். இது 
மு்கத்திலபடும்நபாது, கிருமி்களின் வதைாற்று 
்காரணமா்க மு்கபபரு உண்ைாகும். எனநவே 
தை்லய்ணயின் உ்ை்ய, வோரத்திற்கு ஒரு 
மு்ை மாற்ை நவேண்டும்.

இரவு நேர சரும பராமரிப்பு

அறி்வே விரிவு வசய்யவும், உல்க ேைபபு்க்ை 
வதைரி்நது வ்காள்ைவும், புதிய வதைாைர்பு்க்ை 
உருவோக்்கவும், ்கருத்து்க்ை வதைரிவிக்்கவும், 
பிரச்சி்ன்களுக்கு குரல வ்காடுக்்கவும் என சமூ்க 
வே்லத்தைைங்களின் ேன்்ம்கள் ஏராைம். வேயது 
வித்தியாசம் இலலாமல அ்னத்து தை்லமு்ை்ய 
நசர்்நதைவேர்்களும், இன்று சமூ்க வே்லத்தைைங்க்ை 
பயன்படுத்துகிைார்்கள்.

நவே்ல, குடும்பம், உைவு்கள் நபான்ைவேற்்ை 
தைவிர்த்து சமூ்க வே்லத்தைைங்கநை ்கதி எனும் நி்லக்கு 
மாறி விடுபவேர்்களும் உண்டு. 

இதில நி்ைய நபர் ஒரு ்கட்ைத்துக்கு நமல சமூ்க 
வே்லத்தைைங்க்ை ்கட்டுபபாநைாடு பயன்படுத்தைாமல 
அைவுக்கு அதி்கமா்க அதில மூழ்கும் நி்லக்கு 
தைள்ைபபடுகிைார்்கள். நவே்ல, குடும்பம், உைவு்கள் 
நபான்ைவேற்்ை தைவிர்த்து சமூ்க வே்லத்தைைங்கநை ்கதி 
எனும் நி்லக்கு மாறி விடுபவேர்்களும் உண்டு. இதில 

இரு்நது எவவோறு தைற்்காத்து வ்காள்ைலாம் என்று பார்பநபாம்.
்கவேன ஈர்பபு என்பநதை பல்ரயும் சமூ்க வே்லத்தைைங்களுக்கு 

அடி்மயா்க மாற்றுகிைது. எனநவே அவேற்றில எவவேைவு நேரம் 
வசலவிடுகிறீர்்கள்? எதைற்்கா்க உபநயா்கபபடுத்துகிறீர்்கள்- இதைனால 
உங்கைது மற்ை நவே்ல்கள் பாதிக்்கபபைாமல இருக்கிைதைா? 
என்ப்தை ்கவேனித்து பாருங்கள். அ்தை வபாறுத்து முடிவு எடுங்கள்.

சமூ்க வே்லத்தைைங்க்ை அதி்கம் பயன்படுத்துவே்தை தைவிர்க்்க 
முடியவில்ல என நி்னத்தைால ஒரு ோளில நீங்கள் அவேசியம் முடிக்்க 
நவேண்டிய வசயல்க்ை உங்களுக்கு நி்னவுபடுத்துவேதைற்்கான 
வசயலி்ய பதிவிைக்்கம் வசய்யுங்கள். இ்நதை வசயலி சரியான 
நேரத்தில உங்கள் அலுவேல்க்ை குறித்து நி்னவுபபடுத்தும். இதைன் 
மூலம் நீங்கள் சமூ்க வே்ரத்தைைங்க்ை உபநயாகிக்கும் நேரத்்தை 
கு்ைத்து உங்கள் பணி்க்ை வசய்ய முடியும்.

தைற்நபாது சமூ்க வே்லத்தைைங்கள் வபாழுது நபாக்கிற்்கான இைம் 
என்ப்தையும் தைாண்டி சுயவதைாழில வசய்யும் ேவீன தைைமா்கவும் மாறி 
வேருகிைது. குறிபபா்க வ்காநரானா ்காலத்தில வபண்்களுக்கு ஏற்ை 
எளிதைான வியாபாரத்தைைமா்க பல சமூ்க வே்லத்தைைங்கள் இரு்நதைன 

என்ப்தை மறுக்்க முடியாது. எனநவே நீங்கள் எதைற்்கா்க 
சமூ்க வே்லத்தைைங்க்ை பயன்படுத்துகிறீர்்கள் 
எவவோறு அ்தை ்்கயாளுகிறீர்்கள் என்ப்தை 
்கவேனித்து அதைற்கு ஏற்ைாற்நபால பயன்படுத்தை 
நவேண்டும்.

உங்கைது தைனிபபட்ை தை்கவேல்க்ை சமூ்க வே்லத்தைை 
்கணக்கு்கள் ஆரம்பிக்கும்நபாது பகிர்்நதைால அ்தை 
பாது்காபபான பகுதியில ்வேத்திருக்கிறீர்்கைா? 
என்ப்தை உறுதி வசய்து வ்காள்ளுங்கள்.

முன்நப வசான்னது நபால சமூ்க வே்லத்தைைம் என்பது 
வபாழுதுநபாக்கு என்ப்தையும் தைாண்டி, ்கவேன ஈர்பபு 
்கைமா்க மாறும் நபாதுதைான் வ்காஞசம் வ்காஞசமா்க 
அதைற்கு அடி்மயாகிநைாம். எனநவே வே்லத்தைைங்களில 
உங்களுக்கு வேரும் ்கவேன ஈர்பபு்கள் நிஜமா்கநவே உங்க்ை 
நமம்படுத்திக்வ்காள்வேதைற்்கான அடுத்தை நி்லக்கு 
வ்காண்டு வசலகிைதைா? என்ப்தை உணர்்நது ்கவேனத்துைன் 
்்கயாளுங்கள்.
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சமூக ஊடகஙகள் உஙகளை அடுத்த 
நிளைக்கு ககாண்டு கசல்கிற்தா?

இன் ் ை ய 
வ ப ா து ே ல ம் 

பதிவில வபண்்களுக்கு 
உதைட்டின் நமல வேைரும் 

நதை்வேயிலலாதை முடி்க்ை 7 ோளில 
அ்கற்ை சூபபர் வரமிடி தைான் இ்நதை பதிவில 

பார்க்்கபநபாகிநைாம். இ்நதை வரமிடி ேம் 
முன்நனார்்கள் பயன்படுத்தி வே்நதை அரு்மயான 

குறிபபுத்தைான். ஆனால இபநபாது உள்ை இைம் 
தை்லமு்ையினர் இ்நதை டிப்ஸை பயன்படுத்துவேதைற்கு 

மி்கவும் நயாசிக்கிைார்்கள். வசயற்்்கயான மு்ையில 
பயன்படுத்துவே்தைநய வபரும்பாலான வபண்்கள் வபரிதும் 

விரும்புகிைார்்கள். உதைட்டின் நமல உள்ை நதை்வேயற்ை முடி 
நீங்க நவேண்டும் என்று நி்னபபவேர்்கள் ்கண்டிபபா்க இ்நதை 

டிப்ஸை பாநலா வசய்தைால ஒநர வோரத்தில உதைட்டின் நமல வேைரும் 
நதை்வேயற்ை முடி நீஙகி மு்கம் பார்பபதைற்கு மி்கவும் அழ்கா்க 

நதைான்றும். சரி வோங்க இபநபாது உதைட்டின் நமல முடி நீங்க எபபடி 
இ்நதை டிப்ஸை வசய்யலாம் என்று படித்து வதைரி்நதுக்வ்காள்ைலாம்..!

நதை்வேயான வபாருள்:
கிழஙகு மஞசள் 
சுரசுரபபான இ்ழக்கும் ்கல 
உபபு 
தைண்ணீர் 

அவேற்றில அ்னத்து ோட்டு மரு்நது ்க்ை்களில கி்ைக்்கக்கூடிய 
கிழஙகு மஞசள்(பூசும் மஞசள்) எடுத்து வ்காள்ைவும். இ்நதை கிழஙகு 
மஞச்ை ோம் அ்ரத்து தைான் உபநயாகிக்்க முடியும்.

பாதைம் நதைய்க்கும் ்கல்ல எடுத்துக்வ்காள்ைவும். அ்நதை ்கலலில 
தைான் மஞச்ை இ்ழத்து பயன்படுத்தை முடியும்.

சுரசுரபபு ்கலலில சிறிதைைவு உப்ப எடுத்துக்வ்காள்ைவும். 
அ்நதை உபபில ஒன்று அலலது 2 வசாட்டு அைவிற்கு தைண்ணீர் 

நசர்த்துக்வ்காள்ைவும்.
உபபு மற்றும் தைண்ணீர் நசர்த்தை ்கலலில கிழஙகு 
மஞச்ை இ்ழக்்கவும். இபநபாது ்கலலில மஞசள் 

ேன்கு வவேளிபபை ஆரம்பிக்கும். ேன்ைா்க ்கலலில 
அ்ரத்தை பிைகு உதைட்டின் நமல வேைர்்நது இருக்கும் 

நதை்வேயிலலாதை முடி்களின் மீது அ்ரத்தை உபபு 
மஞச்ை தைைவி வேர நவேண்டும்.

உதைட்டின் நமல அப்ை வசய்தைால 
இரவு முழுவேதும் அபபடிநய 

்வேத்திரு்நது ்கா்லயில 
எ ழு்ந தை வு ைன் 

மு ்க த் ் தை 
வே ா ஷ் 
வ ச ய் து க் வ ்க ா ள் ை ல ா ம் . 
இல்லவயன்ைால 30 நிமிைம் 
்கழித்து எதிர்பக்்கமா்க ்வேத்து நதைய்த்தை 
பிைகு அ்நதை முடி்கள் உதிர வசய்யும்.

வசயலபடுத்தும் மு்ை:
இ்நதை டிப்ஸை வதைாைர்்நது 7 ோட்்கள் பாநலா 

வசய்து வே்நதைால நிர்நதைரமா்க உதைட்டின் நமல உள்ை 
முடி்கள் உதிர்்நது விடும்.

நமற்வ்காண்டும் உதைட்டின் நமல முடி வேைராமல இருக்்க 
நவேண்டும் என்ைால 20 முதைல 25 ோட்்கள் வே்ர வதைாைர்்நது 
அப்ை வசய்து வேர நவேண்டும்.

7 ோட்்கள் ்கழித்து 8ஆம் ோள் வதைாைர்்நது வசய்கிறீர்்கள் என்ைால 
உப்ப நசர்க்்காமல வசய்யலாம்.

்கஸ்தூரி மஞசள், விரலி மஞசளில அதி்கைவு சக்தி இருக்கிைது. 
வபண்்களுக்கு உதைட்டின் நமல நவே்கமா்க வேைரும் நதை்வேயிலலாதை 
முடியி்ன நீக்கும் சக்தி மற்றும் மீண்டும் வேைரவிைாமல தைடுக்்க 
வபரிதும் உதைவியா்க உள்ைது.

ேம் முன்நனார்்கள் அ்னவேரும் இ்நதை மஞச்ை மு்கத்தில 
பயன்படுத்தி வே்நதைதைால தைான் இது நபான்ை சரும பிரச்ச்ன்கள் வேராமல 
சருமத்்தை பாது்காபபா்க ்வேத்திரு்நதைனர். இபநபாது உள்ை அ்னத்து 
இைம் தை்லமு்ையினருக்கும் அ்னத்து சரும பிரச்ச்ன்களும் 
வேருகிைது.

இயற்்்கயான மு்ையில சருமத்்தை பாது்காபபா்க ்வேத்திருக்்க 
இ்நதை டிப்ஸை பாநலா வசய்து வேரலாம். சருமத்திற்கு ேலல மாற்ைம் 
கி்ைக்கும்.

சீஸ் பூரி

உ்தட்டின் நமல் உள்ை முடிளை நீக்க

ேளடப்பயிற்சிளை 
இைகுவாக்கும் 

வழிகள்
இன்்ைய ்கால்கட்ைத்தில உைலு்ழபபு இலலாதை வோழ்க்்்க 

மு்ையால ஏராைமான ஆநராக்கிய பிரச்சி்ன்க்ை தினமும் 
ச்நதித்துக் வ்காண்டுதைான் இருக்கின்நைாம். அதுவும் குறிபபா்க 
இன்று எ்நநேரமும் ்கம்பயூட்ைர், வமா்பல நபான்ைவேற்றின் 
முன் தைான் பலரும் இருக்கிநைாம். இதைன் வி்ைவோ்க நோய்்க்ை 
பரிசா்க வபறுகிநைாம்.

தைற்நபாது உைலுக்கு உ்ழபபு என்பது உைற்பயிற்சியின் மூலம் 
தைான் கி்ைக்கிைது. எனநவே உைலின் அ்னத்து உறுபபு்களுக்கும் 
பயிற்சி வ்காடுக்கும்படியான ஓர் சிைபபான உைற்பயிற்சி 
தைான் ே்ைபபயிற்சி. இ்தை ோம் சம தைைமான பா்தையில 
ே்ைபபயிற்சி நமற்வ்காள்ைாமல ்கரடு முரைான, நமடு, 
பள்ைமான வேழி்ய நதைர்வு வசய்யலாம். அது ே்ைபபயணத்்தை 
சுவோரசியமானதைா்கவும், சவோலானதைா்கவும் மாற்றும்.

* ஜிம்முக்கு வசன்று உைற்பயிற்சி வசய்ய முடியாதைவேர்்கள் 
ே்ைப பயிற்சி நமற்வ்காள்ளும்நபாது அதி்க எ்ை வ்காண்ை 
வபாருட் ்க்ைநயா அலலது ‘ைம்பவபலஸ்’ எனபபடும் 
உைற்பயிற்சி ்கருவி்யநயா ்்க்களில தூக்கியவோறு 
ே்ைபபயிற்சி வசய்யலாம். இது ஒநர நேரத்தில ்கார்டிநயா மற்றும் 
உைல வேலி்மக்்கான பயிற்சி்ய வசய்வேதைற்கு வேழிவேகுக்கும். 
ே்ைபபயிற்சி வசய்யும்நபாது அதி்க ஆற்ை்ல உற்பத்தி 
வசய்வேதைற்கும் வித்திடும்.

அவமரிக்்க வி்ையாட்டு மற்றும் மருத்துவேக்்கலலூரியின் 
ஆய்வின்படி, இதையத்்தை ஆநராக்கியமா்க 
்வேத்திருபபதைற்கு இ்நதை வே்்க எ்ை 
பயிற்சி சிை்நதைது. நமலும் 
வேைர்சி்தை மாற்ைக் ந்காைாறு 
்களின் அபாயத்்தையும் 17 
சதைவீதைம் கு்ைக்கும். 
அதி்க வ்காழுபபு, 
உயர் ரத்தை 

அழுத்தைம் மற்றும் நீரிழிவு நோய் பாதிபபுக்கு ஆைானவேர்்கள் 
ே்ைபபயிற்சி நமற்வ்காள்வேது சிை்நதைது.

* வவேறுமநன ேை்நதைபடி பயிற்சி நமற்வ்காள்ைாமல 
இ்ையி்ைநய நவேறு சில எளிய பயிற்சி்க்ையும் 
நமற்வ்காள்ைலாம். தை்ை தைாண்டும் நபாட்டிக்்கான ்கட்ை்மபபு 
நபால சில அடி உயரத்திற்கு வேரி்சயா்க தைடுபபு பல்்க்க்ை 
அ்மத்து ்கால்கைால தைாண்டி பயிற்சி வபைலாம்.

அதை்ன வசய்ய முடியாதை பட்சத்தில ஸ்கிபபிங வசய்யலாம். 
ே்ைபபயிற்சி வசய்துவிட்டு 50 மு்ை ஸ்கிபபிங பயிற்சி 
நமற்வ்காள்வேது சிைபபானது. அதைன்பிைகு சிறிது ஓய்வு 
எடுத்துவிட்டு ே்ைபபயிற்சி்ய வதைாைரலாம். இ்நதை 
பயிற்சி்க்ை வசய்யும்நபாது ்கணுக்்காலுக்கு அதி்க 
அழுத்தைம் வ்காடுக்்கக் கூைாது.

* உைலில உள்ை ்கநலாரி்க்ை எரிபபதைற்கு 
வேலி்மயான பயிற்சி்க்ைதைான் 
வசய்ய நவேண்டும் என்றில்ல. சம 
தைைமான பா்தையில ே்ைபபயிற்சி 
நமற்வ்காள்ைாமல ்கரடு முரைான, 
நமடு, பள்ைமான வேழி்ய நதைர்வு 
வசய்யலாம். அது ே்ைபபயணத்்தை 
சு வே ா ர சி ய ம ா ன தை ா ்க வு ம் , 
சவோலானதைா்கவும் மாற்றும்.

அத்துைன் ே்ைப பயிற்சிக்கு 
இ்ைநய ‘புஷ் அப’ எனபபடும் 
தைண்ைால பயிற்சியும் 
நமற்வ்காள்ைலாம். இத்தை்்கய 
பயிற்சி மு்ை்கள் வேழக்்கமா்க 
எரிக்்கக் கூடிய ்கநலாரி்க்ை 
இருமைங ்கா்க உயர்த்துவேதைற்கு 
உதைவும்.

உங்களுக்கு சீஸ் பூரி எபபடி வசய்வேவதைன்று 
வதைரி்நது வ்காள்ை நவேண்டுமா? கீநழ 

சீஸ் பூரி வரசிபியின் எளிய வசய்மு்ை 
வ்காடுக்்கபபட்டுள்ைது. அ்தைப படித்து வசய்து 

சு்வேத்து எபபடி இரு்நதைது என்று எங்களுைன் 
உங்கள் ்கருத்துக்்க்ைப பகிர்்நது வ்காள்ளுங்கள்.

நதை்வேயான வபாருட்்கள்:

பூரி மாவிற்கு...
 ந்காது்ம மாவு - 1 ்கப
* ர்வே - 2 நைபிள் ஸ்பூன்
* உபபு - சு்வேக்ந்கற்ப
* எண்வணய் - 1 நைபிள் ஸ்பூன்
* தைண்ணீர் - நதை்வேயான அைவு

* எண்வணய் - வபாரிபபதைற்கு நதை்வேயான அைவு
* சீஸ் - 1 ்கப (துருவியது)

* வவேங்காயம் - 1 (வபாடியா்க 
ேறுக்கியது)

* பச்்ச மிை்காய் - 1 
(வபாடியா்க ேறுக்கியது)

வசய்மு்ை:
* ஒரு வபௌலில 

ந்காது்ம மாவு, ர்வே, உபபு, 1 நைபிள் ஸ்பூன் எண்வணய் 
ஊற்றி, சிறிது நீர் ஊற்றி ேன்கு வமன்்மயா்க பி்ச்நது 
வ்காள்ை நவேண்டும்.

* பின் அ்நதை மா்வே ஈரத் துணியால மூடி 30 நிமிைம் ஊை 
்வேத்துக் வ்காள்ை நவேண்டும்.

* பின்பு உள்நை ்வேபபதைற்கு வ்காடுத்துள்ை வபாருட்்கள் 
ஒரு வபௌலில நபாட்டு ேன்கு ்கல்நது வ்காள்ை நவேண்டும்.

* பிைகு சிறிது மா்வே எடுத்து உருட்டி, அ்தை சபபாத்தி 
நபான்று நதைய்த்து, அதைன் ேடுநவே சிறிது சீஸ் ்கல்வே்ய 
்வேத்து மூை நவேண்டும்.

* பின் அ்தை மீண்டும் தைட்்ையா்க பூரி அைவிற்கு நதைய்த்து 
ஒரு தைட்டில ்வேத்துக் வ்காள்ை நவேண்டும். இநதைப நபான்று 
அ்னத்து மா்வேயும் நதைய்த்துக் வ்காள்ை நவேண்டும்.

* பின்னர் ஒரு வோணலி்ய அடுபபில ்வேத்து, அதில 
வபாரிபபதைற்கு நதை்வேயான அைவு எண்வணய் ஊற்றி 
சூைானதும், நதைய்த்து ்வேத்துள்ை பூரி்க்ை ஒவவவோன்ைா்க 
நசர்த்து வபான்னிைமா்க வபாரித்து எடுத்தைால, சீஸ் பூரி தையார்.

நாம் சாப்பிடும் உணவு நமது உடல் 
ஆர�ாக்கியத்தில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. 
ஆர�ாக்கியமான காயகறிகள் மற்றும் பழங்கள் ரபானற உணவுகளை 
சாப்பிடுவது நமக்கு பல ஆர�ாக்கிய நனளமகளை தருகிறது. அரதரந�த்தில், 
நாம் பசளசயாக சாப்பிடும் சில உணவுகள் நமக்கு பல உடல் நல பி�சசிளனகளை 
ஏற்படுத்தும்.பீனஸ், காயகறிகள், ரவர் காயகறிகள் ரபானற சில பபாதுவான 
உணவுகளை நாம் அனறாடம் பசளசயாக சாப்பிடுகிரறாம். ஆனால் இநத 
பபாதுவான உணவுகளை பசளசயாக சாப்பிடுவது நீணடகால விளைவுகளை 
ஏற்படுத்தக்கூடும் எனபளத அறிநதால் நீங்கள் அதிர்சசியளடவீர்கள். உங்கள் 
பசரிமானம் மற்றும் ஒட்டுபமாத்த ஆர�ாக்கியமும் இதனால் பாதிக்கப்படலாம். 

* காளல  உணவாக சுளவயான  பஹாட் 
ரடாக் சாப்பிடுவளத பலர் விரும்புகிறார்கள். 
ஆனால் மாமிச சத்துள்ை குளிர்சசியான 

பசளசயாக சாப்பிடுவது 
பசரிமானம் மற்றும் குடல் 
ஆர�ாக்கியத்தில் கடுளமயான 
விளைவுளை ஏற்படுத்தும் எனறு 
ஆ�ாயசசி காட்டுகிறது. பசளசயாக 
மற்றும் அளடக்கப்பட்ட பஹாட்  
ரடாக் சாப்பிடுவதால் லிஸ்டீரியா 
எனற பக்டீரியா உருவாகலம்.  இநத இளறசசி  பசாரசஜகள், வறுக்க 
அல்லது சூடாக்குவதன மூலம் பக்டீரியா பகால்லப்படலாம்.

* ஆப்பிள் மிகவும் எளிதான மற்றும் சுளவயான பழமாகும். 
உணளமயில், இது பபரும்பாலும் பசளசயாக உணணப்படுகிறது. 
ஆனால் நீங்கள் எப்ரபாதாவது தவறுதலாக ஆப்பிள் விளதகளை 
விழுங்கியிருக்கிறீர்கைா? இது உங்களுக்கு பி�சசிளனளய 
ஏற்படுத்தும். ஏபனனில், ஆப்பிள் விளதகளில் இ�சாயனங்கள் 
உள்ைன. அளவ பபரும்பாலும் சயளனடாக மாறும், பசரிமான 
பசயல்பாட்டின ரபாது தீங்கு விளைவிக்கும். எனரவ, சாப்பிடுவதற்கு 
முன விளதகளை அகற்றுவளத உறுதிப்படுத்திக் பகாள்ளுங்கள்.

உணவுகளை  
பசளசைாக சாப்பிடாதீரகள்
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�மா கல்�ங்கல் ேகரளா 
மா�லம் ெகாச்��ல் �ராந்-

�ய சர்வேதச �ைரப்பட 
�ழா (RIFFK) நைடெபற்று 
வரு�றது. இதன் ஒரு பகு-
�யாக நைடெபற்ற �றந்-
தெவ� அரங்�ல் கலந்து 
ெகாண்ட ந�ைக �மா கல்-
�ங்கல் குட்ைட பாவைட 
(�� ஸ்கர்ட்) அ�ந்து வந்து 
கலந்து ெகாண்டார். இது 
கு�த்து சமூக வைலதளங்-
க�ல் பல்ேவறு தரப்�னர் 
�மர்சங்கைள எழுப்�னர்.  

�ழா�ல் அவர் ேபசும் 
ேபாது ��மா துைற�ல் 
�லவும் பா�யல் துன்பு-
றுத்தல் கு�த்து ேப�னார். 
ேகரளா ேபான்ற ஒரு மா�-
லத்�ல் �ைரத்துைற�ல் 
ப�யாற்றுபவர்க�ன் 
புகார்களுக்கு �ர்வு காணும் 
அைமப்பு இல்ைல 
என்பது நம்ப-
மு�யாதது 
என்று அவர் 
கூ�னார்.  

�மா கல்�ங்கலுக்கு 
எ�ர்ப்புகள் இருந்தாலும் பல 
மைலயாள ந�ைககள் சமூக 
ஊடக ெசல்வாக்கு ெசலுத்து-
பவர்கள் மற்றும் �ற �ரப-
லங்கள் ந�ைகக்கு தங்களது 
ஆதரைவ ெத��த்து வரு-
�ன்றனர். த��ல் ‘யுவன் 
யுவ�’ படத்�ல் கதாநாய�-
யாக ந�த்து மைலயாளத்�ல் 
முன்ன� கதாநாய�யாக 
�மா கல்�ங்கல் உள்ளார். 
ேகரளா�ல் ந�ைக �தான 
பா�யல் ெதால்ைல சம்பவத்-
ைதயடுத்து ந�ைககள் �மா 
கல்�ங்கல், மஞ்சுவா�யர், 
பூ பார்வ�, ரம்யா நம்�ஸன் 
உள்�ட்ட பல ந�ைககள் 
இைணந்து ெபண்கள் பாது-
காப்பு அைமப்பு ஒன்ைற 
உருவாக்� ெசயல்பட்டு வரு-
�ன்றனர்.  

பிரபல நடிைக மீது 
சமூக வைலதளங்களில் 
விமர்சனம்  

கமல் ெதாகுத்து வழங்�ய �க்பாஸ்  
�கழ்ச்� மூலம் �கவும் �ரபலமான 

ந�ைக லாஸ்�யா, தற்ேபாது பல 
படங்க�ல்  ஒப்பந்தம் ஆ� வரு-
�றார். 

லாஸ்�யா �க்பாஸ் 
�கழ்ச்�  மூலம் �கவும் �ர-
பலமானவர் லாஸ்�யா. 
இவர் தற்ேபாது ‘அன்ன-
பூர்�’ என்ற  படத்�ல் 
ந�க்�றார். இவருடன் 
ெஜய்�ம் படம் மூலம் 
பலருைடய கவனத்ைத 
ஈர்த்த  �ேஜாேமால் 
ேஜாஸ், ந�க்�றார். 
ேமலும் இவர்களு-
டன் ெமட்ராஸ், 
ைரட்டர்  படங்-
க�ல் ந�த்த 
ஹ� �ருஷ்ணன் 
முக்�ய கதாபாத்-
�ரத்�ல் ந�க்�-
றார்.

ேக.எச்.�க்-
சர்ஸ்  சார்பாக 
தயா�ப்பாளர் 
ஹ� பாஸ்கர், 
ஓ�ஓ �க்சர்ஸ் 
சார்பாக தயா�ப்பாளர்  ேநதா� இைணந்து தயா-
�க்க, லேயானல் ேஜாசுவா இப்படத்ைத இயக்கு�றார்.

��ல்லர்  �ராமாவாக உருவாகும் அன்னபூர்� படத்-
�ற்கு �ரபல இைசயைமப்பாளர் ேகா�ந்த்  வசந்தா 
இைசயைமக்�றார். �ரபல பாடலா��யர் யுகபார� 
இப்படத்�ற்கு  வசனங்களும் பாடல்களும் எழுது�-
றார். ெசன்ைன மற்றும் அதன் சுற்று  வட்டாரங்க�ல் 
இப்படத்�ன் படப்��ப்பு நைடெபறு�றது.

�னய் பட தங்கச்� 
ப�ர் குற்றச்சாட்டு 

�ஜய் ேசதுப� கவர்ச்� ந�ைக சன்�  �ேயான், 
த��ல் தயாராகும் வரலாற்று �ன்ன��-

லான ேபய் படத்�ல்  ந�க்�றார். இ�ல் அவர் நைகச்-
சுைவ ேபய் ேவடத்�ல் வரு�றார். இந்த  படத்துக்கு, 
'ஓ ைம ேகாஸ்ட்' என்று ெபயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது. 
இந்த  �ைரப்படத்ைத இயக்குனர் யுவன் இயக்�யுள்-
ளார். இந்த படத்�ல் சன்�  �ேயானுடன் நைகச்-
சுைவ ந�கர் ச�ஷ், 'குக் �த் ேகாமா�' புகழ் தர்ஷா 
குப்தா,  சஞ்சனா, ேயா� பாபு, தங்கதுைர, �லக் 
ரேமஷ், �.�.முத்து உள்�ட்ேடார்  முக்�ய ேவடங்-
க�ல் ந�த்துள்ளனர். 

இந்த படத்ைத  வாவ் ��யா என்டர்ெட�ன்-
ெமன்ட் மற்றும் ஒ�ட் ஹார்ஸ் ஸ்டு�ேயாஸ் 
சார்�ல்  �ர சக்� மற்றும் ேக ச� குமார் இைணந்து 

தயா�த்துள்ளனர். இந்த 
�ைரப்படம் குடும்ப 
ெ ப ா ழு து ே ப ா க் கு 
படமாக இருக்கும் என 
எ�ர்பார்க்கப்படு�றது. 
இந்த  படத்துக்கு ஜாேவத் 
�யாஸ் இைசயைமத்துள்ளார். 
�பக் �.ேமனன் ஒ�ப்ப�வு  ெசய்துள்- ளார்.

இந்த �ைல�ல் படத்�ன் பர்ஸ்ட்லுக் ேபாஸ்டைர 
படக்குழு ெவ��ட்டுள்ளது. பர்ஸ்ட்லுக் 
ேபாஸ்டைர ந�கர் �ஜய் ேசதுப� மற்றும் இயக்கு-
னர் ெவங்கட் �ரபு  தங்களுைடய சமூக வைலதளங்-
க�ல் ெவ��ட்டனர். இந்த பர்ஸ்ட்லுக் ேபாஸ்டர்  
தற்ேபாது ைவரலா� வரு�றது.

இந்�ய அள�ல் முன்ன� ந�கராக உயர்ந்துள்ள 
�ரபாஸ் அடுத்து ஹா�வுட் படெமான்�ல் 

ந�க்க ஒப்பந்தம் ெசய்யப்பட இருப்பதாக தகவல் 
ெவ�யா� உள்ளது.�ரபாஸ்பாகுப� படத்�ல் ந�த்த 
�றகு இந்�ய அள�ல் முன்ன� ந�கராக உயர்ந்-
துள்ள �ரபாஸ் ந�க்கும் படங்கைள ெதலுங்�ல் மட்-
டுமன்� த�ழ், இந்�, கன்னடம், மைலயாளம் உள்-
�ட்ட ெமா�க�லும் ெவ��ட்டு வசூல் பார்க்�றார்கள். �ரபாஸ் சம்பளத்ைதயும் ரூ.100 
ேகா�யாக உயர்த்� இருப்பதாக கூறப்படு�றது.

�ரபாஸ், பூஜா ெஹக்ேட ேஜா�யாக ந�த்த ராேத �யாம் ச�பத்�ல் �ைரக்கு 
வந்தது. தற்ேபாது சலார், ஆ�புருஷ் ஆ�ய படங்க�ல் ந�த்து வரு�றார். 
சலார் படத்�ல் �ரபாஸ் ேஜா�யாக சுரு�ஹாசன் ந�க்�றார். ஆ�-
புருஷ் ராமாயண கைதைய ைமயமாக ைவத்து தயாரா�றது. இ�ல் 
�ரபாஸ் ராமராகவும், ச�ப் அ�கான் ராவணனாகவும் ந�க்�ன்றனர். 
�ருத்� சேனான் �ைதயாக வரு�றார்.

இந்�ைல�ல் ஹா�வுட் படெமான்�ல் ந�க்க �ரபாஸ் ஒப்-
பந்தம் ெசய்யப்பட இருப்பதாக தகவல் ெவ�யா� உள்ளது. 
இதற்கான இறு�க்கட்ட ேபச்சுவார்த்ைத மு�ந்து �ட்டதாக-
வும், �ைர�ல் ஒப்பந்தத்�ல் �ரபாஸ் ைகெயழுத்து ேபாடுவார் 
என்றும் கூறப்படு�றது. �ரபாஸ் ஹா�வுட் படத்�ல் ந�ப்பது 
அவரது ர�கர்களுக்கு ம�ழ்ச்�ைய ஏற்படுத்� உள்ளது.

 ெஹாலிவுட்டில் 
களம் இறங்கும் 
பிரபாஸ்

பிரபல நடிைகயுடன் 
இைணந்து நடிக்கும்  

ெலாஸ்லியா

சிம்பு ெதால்ைலயால்   
சினிமாைவ விட்டு 

விலகிேனன்..  

இளம் ந�கர் �ம்பு எப்ெபாழு-
தும் சர்ச்ைசகளுக்கு ெபயர் 

ேபானவர். தனக்ெகன ெப�ய ர�கர் பட்டா-
ளம் ெகாண்�ருந்தாலும், படங்க�ன் ெதாடர் 

ேதால்�, உடல் எைடக்கூ�யது, ந�ைககளுடன் 
காதல் சர்ச்ைச, ஷ�ட்�ங்�ற்கு ெசான்ன ேநரத்�ல் 

வருவ�ல்ைல என தயா�ப்பாளர்களுடன் உடன் 
�ரச்�ைன என ந�ப்பதற்கு ெரட் கார்டு ெபரும் வைர 
ெப�ய �க்கல்கைள எ�ர்ெகாண்டார். இருப்�னும் 
தற்ேபாது உடல் எைடைய குைறத்து மாநாடு படத்�ன் 
ெவற்�க்கு �றகு சுறுசுறுப்பாக படங்க�ன் �ண்டும் 
ந�த்து வரு�றார்.  

அவர் சர்ச்ைசகைள �ட்டு �ல� இருக்க �ைனத்-
தாலும் சர்ச்ைசகள் அவைர �டுவதாக இல்ைல. �ம்பு-
வால் தான் ந�ப்பைத ஒரு ந�ைக �ட்டு �ல�யதாக 
ெசய்�கள் ெவ�யா�யுள்ளன. �ம்பு�ன் ந�ப்�ல் 
2007ஆம் ஆண்டு உருவான �ைரப்படம் ெகட்டவன். 
ஆனால் இந்த படம் �ல காரணங்களால் ைக�டப்-
பட்டது. ஆனால் இந்த படத்�ல் தனக்கு ஏற்பட்ட 
கசப்பான சம்பவங்கைளேய தான் ��மாைவ �ட்டு 

�ல�யதாக இ�ல் ந�த்த ேலகா வா�ங்டன் கூ�-
யுள்ளார்.  

�ல த�ழ் மற்றும் ெதலுங்கு படங்க�ல் ந�த்�ருந்-
தாலும் ந�ைக , �னய் ந�ப்�ல் ெவ�யான ெஜயம் 
ெகாண்டான் �ைரப்படத்�ல் அவருக்கு தங்ைகயாக 
ந�த்தது மூலம் த�ழ் �ைர ர�கர்ளுக்கு ப�ட்சயம் 
ஆனார். �ன்னர் கு�ப்�டத்தக்க படங்க�ல் ந�க்க-
�ல்ைல என்றாலும் த�ழ், ெதலுங்கு, �ந்� ெமா� 
படங்க�ல் ந�த்துள்ளார்.  

ந�த்துக்ெகாண்�ருந்த ெபாது ��ெரன காணாமல் 
ேபான இவைர ேபட்� கண்டு �னா�யெபாழுது, 
ந�ப்�ல் தனக்கு ஆர்வம் இருந்தாலும், தான் ந�ப்-
பைத ைக�ட்டு �ட்டதாக கூறும் இவர் அதற்கு 
முக்�ய காரணமாக �ம்புவுடன் ந�த்த ெகட்டவன் 
படத்ைத கு�ப்�ட்டுள்ளார். ஆனால் என்ன சம்பவம் 
என்பைத அவர் கூற மறுத்து �ட்டார்.  

கைட�யாக �ரசன்னா�ன் கல்யாண சைமயல் 
சாதம் படத்�ல் ந�த்த இவர், தற்ேபாது மும்ைப-
�ல் �ற்பகைல கைலஞராக உள்ளார். 2017ஆம் 
ஆண்டு பாப்ேலா சட்டர்� என்பவைர �ருமண ெசய்-
துெகாண்டு ��யாக்க�ல் இருந்து �ல� வாழ்ந்து 
வரு�றார். இவ்வாறான சூழ்�ைலகளால் ெவ�மா-
�லத்து ந�ைககள் ஆக்�ர�க்கும் த�ழ் ��மாைவ 
த�ழ் ெபண் ஒருவர் �ட்டு �ல�யுள்ளது ேகட்ப-
தற்கு சங்கடமாக தான் உள்ளது. 

ெதன்னிந்திய படங்கைள பற்றி 
ேகவலமாக ேபசிய ராசி கண்ணா.. 

த�ழ், ெதலுங்கு, �ந்� ெமா�க�ல் 
படு ��யான ந�ைக என்றால்  அது 

ரா� கண்ணா. இவர் த��ல் இைமக்கா-
ெநா�கள், அடங்கமறு, துக்ளக் தர்பார்,  
அரண்மைன 3 ஆ�ய படங்க�ல் ந�த்-
துள்ளார். இந்�ைல�ல் ந�கர் தனுஷ்  
ந�ப்�ல் உருவா�யுள்ள �ரு�ற்றம்ப-
லம் படத்�லும் ரா� கண்ணா  ந�த்துள்-
ளார்.

தற்ேபாது இவருக்கு த�ழ், ெதலுங்கு 
படங்கைள காட்�லும் இந்� பட  வாய்ப்-
புகள் அ�கம் வரு�றது. இதனால் ச�பத்-
�ல் ேபட்� ஒன்�ல் ரா� கண்ணா  ெதன்-
�ந்�ய படங்க�ன் பற்� தன்னுைடய 
அனுபவங்கைளப் ப�ர்ந்து  ெகாண்டார்.
அ�ல் ெதன்�ந்�ய படங்க�ல் 
ெபண்கைள ேமாசமாக காட்டு�றார்கள்.

�ல்க் �யூட்�, லாஸ் என �ேரா�ன்-
கைள அைழப்பார்கள். அப்ப�ெயன்றால்  
ஒன்று �ளாமராக இருக்க ேவண்டும், 
இல்ைலெயன்றால் நன்றாக ந�க்க 
ேவண்டும்.  இது ெரண்டுேம ஒருவ�டம் 
இருக்க மு�யாது என �ைனப்பவர்கள். 
ேமலும் நான்  அழகாக இருப்பதாக கூ� 
பல பட வாய்ப்புகைள �ராக�த்து உள்ள-
னர் எனவும்  கூ�னார்.

இந்த ெசய்� இைணயத்�ல் ெவ�யா� 
பரபரப்ைப ஏற்படுத்�யது. ேமலும்  
ெதன்�ந்�ய ��மா�ல் உள்ள பலரும் 
இதற்கு கண்டனம் ெத��த்து வந்தனர்.  
இைதப்பார்த்த ரா� கண்ணா ெதன்�ந்-
�ய பட வாய்ப்புகள் ப�ேபாய்�டுேமா 
என்ற  பயத்�ல் தற்ேபாது ரூட்ைட மாத்-
�யுள்ளார்.

அதாவது நான் ெசான்னைத தவறாக 
பு�ந்து ெகாண்ட பலரும் பல �தமாக  
ேப�வரு�றார்கள். இப்ப� தவறான 
ெசய்�கைளப் பரப்புவது முத�ல்  �றுத்-
துங்கள். நான் பல ெமா�ப் படங்க�ல் 
ந�த்துள்ேளன், எனக்கு படங்கள்  �து 
ம�யாைத இருக்�றது என ரா� கண்ணா 
கூ�னார்.

ேமலும் இந்த ெசய்�ைய தவறாக 
பு�ந்து ெகாண்ட அல்லது �லர் ேவண்டு-
ெமன்ேற  ெபாய்யான தகவைல பரப்� 
வரு�றார்கள் என ரா�கன்னா குற்றம் 
சாட்�யுள்ளார்.  ஆனால், ஒரு �லர் ரா�க்-
கான பா�வுட்�ற்கு ெசன்றதால் ெதன்-
�ந்�ய  ��மாைவப் பற்� இப்ப� 
தரக்குைறவாக ேப�யுள்ளார் என கூ�வ-
ரு�ன்றனர்.

நடிைக சன்னி லிேயானின் ேபாஸ்டைர  
ெவளியிட்ட விஜய் ேசதுபதி



இனெமான்று உருவா� 
�ைலத்து வாழ்வதற்கும், அந்த 

இனம் அ�ந்து ேபாவதற்கும், அவர்-
கள் ேபசும் ெமா�யும், கலாசார-
மும் காரணமாகும். இதைன அ�ப்-
பைடயாக ைவத்து உலகத் த�ழ் 
மக்களுக்காக முத்த��ல் முழு 
மூச்சாக ப�பு�ந்து த�ழ் ெமா� 
அ�யாமல் இருக்க த�ம�தனாய் 
சாதைன பு�ந்தவர் சுவா� �புலா-
நந்த அ�கள். த�ழ் கூறும் நல்லுல-
கத்�ற்குப் ெபாதுவான த�ழ�ஞ-
ராக �புலானந்தர் மா�யைமக்கு 
அவரது பன்முகப்படுத்தப்பட்ட 
ப�கள் மட்டுமன்� அவரது மனுக்-
குல ேந�ப்பும் காரணமாகும். அவர் 
முத்த�ழ் �த்தகர் மாத்�ரமன்� 
பல்துைறப் ேபர�ஞராக ஆ��-
யராக, பண்�தராக. �ஞ்ஞானப் 
பட்டதா�யாக, பாடசாைலக�ன் 
முகாைமயாளராக, பல்கைலக்கழ-
கங்க�ன் த�ழ்த்துைறப் ேபரா��ய-
ராக, அ�ஞராக, ஆராய்ச்�யாளராக 
ெமா�ெபயர்ப்பாளராக, �ளங்�ய 
�புலானந்தர் துறவறம் பூண்டு துற-
�யாக வாழாமல் சமூகத் ெதாண்ட-
னாகவும் வாழ்ந்து பல ேசைவகள் 
ெசய்துள்ளார். 1892 மார்ச் 27 ஆம் 
�க� இந்து சமுத்�ரத்�ன் முத்தான 
இலங்ைகத் ��ல் �ன் பாடும் 
ேதன் நாடாம் மட்டக்களப்��-
ருந்து ெதன் �ழக்ேக அைமந்துள்ள 
காைர��ல் �ன்னத்தம்� �தாைன-
யாருக்கும், ராசேகாபாலப்�ள்ைள 
கண்ணம்ைமக்கும் புதல்வனாக 
ம�ல்வாகனன் என்ற நாமத்ேதாடு 

�றந்தார். �றுவயது முதல் ஒழுக்-
கம் , வாய்ைம, ேநர்ைம, ெதய்வ 
வ�பாடு , அ�சயத்தக்க ஞாபக சக்� 
ேபான்ற குணங்களுடன் �கழ்ந்த 
ம�ல்வாகன�ன் மரபுவ�க் கல்� 
காைர��ல் ஆரம்�க்�ன்றது. தந்-
ைதயா�ன் வ�காட்ட�ன் �ழ் 
அவர் கல்� ப�ல ஆரம்�த்தாலும் 
காைர�வு ைவத்�ய�ங்க ேத�கர், 
ெதன்ேகாைவ கந்ைதயா பண்�தர், 
த�ழ் கற்றார். ைகலாயப்�ள்ைள 
முத�ேயா�டம் �ன்பு �ஸ் பா��-
யா�ன் ெமத�ஸ்த பாடசாைல�ல் 
ஆங்�லக் கல்�ைய கற்ற சுவா� 
அவர்கள் 1904 ஆம் ஆண்டு மட்-
டக்களப்பு ெமத�ஸ்த ஆங்�லகு 
கல்லூ��லும் �ன்பு 1906 - ல் பு�த 
ைமக்ேகல் கல்லூ��லும் ஆங்�-
லம் ப�ன்றார் .

1916 இல் �ஞ்ஞான கல்� கற்று 
�ஞ்ஞான �ப்ேளாமா சான்�-
தைழ தனதாக்�ய அேத ஆண்�ல் 
மதுைரத் த�ழ்ச்சங்கம் நடத்�ய 
பண்�தர் ப�ட்ைச�ல் �த்�ய-
ைடந்ததன் மூலம் இலங்ைக�ல் 
முதற் பண்�தர் என்னும் ெபரு-
ைமக்கு உ�யவரானார். 1920 ஆம் 
ஆண்டு இலண்டன் பல்கைலக்கழக 
�ஞ்ஞான ( B.sc ) பட்டத்ைதயும் 
இவர் தனதாக்�க்ெகாண்டார். 

*கல்விச் ேசைவகள்*
1908 இல் ேகம்��ஜ் ��யர் ப�ட்-

ைச�ல் �த்�ெபற்றைத ெதாடர்ந்து 
அவருைடய கல்� ேசைவகள் 
ஆரம்பமா�ன்றது. 1910 ஆண்�ல் 

தான் கல்� கற்ற பு�த ைமக்கல் கல்-
லூ��ேலேய ஆ��யராக �ய�க்-

கப்பட்டார். 1911 இல் கல்முைன 
கத்ேதா�க்க �ஷன் பாடசாைல-

�ல் ஆ��யராக ப�யாற்�ய 
அவர்கள் ெகாழும்பு ஆ��ய ப�ற்-
�க் கல்லூ��ல் 1912 இல் ப�ற்-
�ைய மு�த்துக்ெகாண்டு �ண்டும் 
மட்டக்களப்பு பு�த ைமக்கல் கல்-
லூ��ல் ஆ��யராக ப�பு�ந்தார். 
1917 இல் அர�னர் ெபா��யற் கல்-
லூ��ல் உத� ஆ��யரா�, 1920 
இல் பு�த பத்���யார் கல்லூ�-
�ல் ேவ� நூல் ஆ��யராக ேசைவ-
யாற்�னார். " துறவு வாழ்க்ைக " 
1922 ஆம் ஆண்�ல் மா�ப்பாய் 
இந்துக்கல்லூ��ன் அ�பராக கட-
ைமயாற்�ய அ�களார் உைடய 
பு�தமான துறவற வாழ்வு 1922 
இல் ம�லாப்பூர் ராம�ருஷ்ண 
மடத்�ல் "�ரேபாதைசதன்யர்" 
என்னும் துறவறப்ெபயேராடு ஆரம்-
பமா�ன்றது. யாழ்ப்பாணம் ேயாகர் 
சுவா�களுைடய பழக்கம் துறவுள்-
ளம் பைடத்த ம�ல்வாகனைர �பு-
லாநந்தராக மாற்�யது 1974 ஆம் 
ஆண்�ல் ெசன்ைன ம�லாப்பூர் 
ராம�ருஷ்ண மடத்�ல் ஞாேனாப-
ேதசம் ெபற்று இராம�ருஷ்ண�ன் 
ேநர் �டரான சுவா� �வானந்த�-
னால் �புலாநந்தர் என்னும் நாமம் 
சூட்டப்பட்டு த�ழ் கூறும் நல்லு-
ல�ற்கு �புலானந்த அ�களார் 
என்னும் புதுப்ெபா�ேவாடு அ�மு-
கமானார். இவர் துறவு பூண்டு சமூ-
கத்ைத �ட்டும் ஒதுங்� வாழாமல் 
சா�, மத, ேபத�ன்� மக்கேளாடு 
ஒன்� வாழ்ந்தார். 1975 ஆம் ஆண்டு 
நாடு �ரும்�ய �புலானந்தர் மட்-
டக்களப்பு �ேவகானந்த சைப�ன் 

பாடசாைலக�ன் ேமற்பார்ைவ 
ெபாறுப்ைப ஏற்று �ழக்�லங்ைக-
�ன் கல்�த்துைறக்கு கலங்கைர 
�ளக்காக �கழ்ந்தார் 

ெமாழி அறிவு 
இவர் இந்துவாக �றந்து, 

ஆங்�ல பாடசாைல�ல் கல்� 
ப�ன்று த�ழ், ஆங்�ல ெமா�கள் 
மாத்�ரமன்� லத்�ன், �ேரக்-
கம், வங்காளம், பா�, �ங்களம், 
அரபு, சமஸ்�ருதம் (வடெமா�) 
ேபான்ற பன்ெமா� அ�வு ெபற்ற-
வராக காணப்படு�ன்றார். ெபௗத்த 
நாட்�ல் �றந்து, கண்ண� அம்மன் 
ேகா�லரு�ல் இந்து சமய பற்றுடன் 
வாழ்ந்து, தன் �ற்றூைர சூழவுள்ள 
முஸ்�ம் மக்களுடன் நல்லுறவு 
ெகாண்டு, வடெமா�ையயும் கற்றா-
லும் தாய்ெமா�யாம் த�ைழ முழு-
மூச்சாக ேந�த்தார். அவர் �று�ய 
கல்�க் கூடங்கள் "ஆங்�ேலய-
�ன் ஆட்��ன் �ைளவால் த�ழ் 
மைறந்து ேபாவைத கண்டு த�ழ் 
பல �றுவனங்க�ற்கு �த்�ட்டார். 
அந்த வைக�ல் இலங்ைக�ல் 
த�ழ் ெமா�ைய ேபாற்� வளர்க்க 
ஓர் அைமப்பு இல்லாதைதக் கண்டு 
தனது அயராத முயற்��னால் 
யாழ்ப்பாணம் ஆ�ய �ரா�ட 
பாஷா அ��ருத்�ச் சங்கம் 
என்னும் கழகத்ைத அைமத்து �ழக்-
�ல் �றந்து வடக்�ல் த�ழ் வளர்த்-
தார். தான் �றந்த காைர��ல் சாரதா 
�த்�யாலயத்ைத �று� �றந்த 
மண்�ற்கு தன் கடைம �ர்த்தார். 
கல்ல� உப்ேபாைட�ல் தனக்கு 
குருவாக �ன்று அ�ேஷகம் ெசய்த 
�வானந்த�ன் ெபய�ல் �வானந்த 
�த்�யாலயத்ைத �று�னார். 

 (15 ஆம் பக்கம் பார்க்க)
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ெவள்ளவத்ைத ைசவ மங்ைகயர் �த்�யாலயத்�ன் மாண�கள் தைல�க�னால் ஒழுங்கு ெசய்யப்பட்ட மாணவத் தைல�கள் �னம் ' hope' கல்லூ� மண்டபத்�ல் மாணவத் தைல� �லாதக்� ��யாதக்ஸன் தைலைம�ல் (05)ெசவ்வாய்க்�ழைம 
நைடெபற்றது.   இந் �கழ்வுக்கு �ரதம அ��யாக இலங்ைக ��க்ெகட் சைப�ன் முன்னாள் தைலவர் அர�ந்த � �ல்வா கலந்து ெகாண்டார். ெகௗரவ அ��யாக �ைறச்சாைலகள் , புனர்�ர்மாண அைமச்�ன் ேமல�கச் ெசயலாளர் ரஞ்ச� நடராஜா-
�ள்ைள கலந்துெகாண்டார்.  கல்லூ� அ�பர் அருந்த� ராஜ�ஜயன், கல்லூ��ன் முகாைமத்துவ ப�ப்பாளர் மாலா சபாரத்�ணம் மற்றும் ஆ��ையகள் ஆ�ேயாரும் ஏைனய பாடசாைலக�ன் மாணவத் தைல�களும் கலந்து ெகாண்டனர்.  இந் �கழ்-
�ல் மாண�களது சமூக நல உத�த் �ட்டங்கள், ேஹாப் எனும் ஆங்�ல சஞ்�ைக ெவ��டு, புைகப்படப் ேபாட்�கள். பரதநாட்�யம், இைச ,பாடல்கள் , ஏைனய பாடசாைலகளுக்�ைடேய நடாத்�ய சமூக நாடகங்கள், குறுந்�ைரப்படம் ஆ�ய ேபாட்�க�ல் 
ெவற்� ெபற்ற மாணவத் தைல�களுக்கு அ��க�னால் ப�சும் வழங்கப்பட்டது.   அஷ்ரப் ஏ சமத்  

டவர் ேஹால் ��யத்�ன் ஏற்பாட்�ல் 50 கைலஞர்களுக்கு 6000 ரூபாய் ெபறும�யான வாழ்வாதார உத� அடங்�ய பற்று�ட்ைட �ரதம அ��யாக கலந்து �றப்�த்த இரா-
ஜாங்க அைமச்சர் �துர �க்ரமநாயக்க தைலைம�ல் (ெவள்�க்�ழைம (8) காைல) வழங்� ைவக்கும் �கழ்�ல் அைமச்�ன் ெசயலாளர் �ரும� �சாந்� ஜய�ங்க மங்கள 
�ளக்ேகற்� ஆரம்�த்து ைவத்தார். �ைலயத்�ன் ப�ப்பாளர் நாயகம் கலா�� �சாநாயக்க ப�ப்பாளர் சைப உறுப்�னர் புரவலர் ஹா�ம் உமர் ஆ�ேயார் கலந்து �றப்�-
த்தனர். ராஜாங்க அைமச்சர் �துர �க்ரமநாயக்க வாழ்வாதார பற்றுச்�ட்டுகைள வழங்� ைவப்பைத படங்க�ல் காணலாம்.

 சுவா� �ேவ-
கானந்தா கலாசார 
ைமயம், ெகாழும்பு, 
மற்றும் இந்�ய உயர் 
ஸ்தா�கராலயம், 
என்பன இைணந்து 
"�ராம நவ�" 
�னமான இன்று 
டாக்டர். சுபா�� பத்-
மநாத�ன் முகநூல் 
ஊடான ெசாற்ெபா-
��ைன ஏற்பாடு 
ெசய்துள்ளன. இன்று 
ஞா�ற்றுக்�ழைம 
மாைல 6 ம�க்கு 
"இலங்ைக�ல் � 
ராம வ�பாடு" என்ற 
தைலப்�ல் அவர் 
ெசாற்ெபா�வு �கழ்த்-
து�றார். Facebook 
ேநரைல�ல். சுவா� 
�ேவகானந்தா 
கலாசார �ைலயத்�ன் 
ெகாழும்பு முகநூ�ல் 
வா�லாக பார்ைவயா-
ளர்கள் இந்த �கழ்ச்-
�ையப் பார்க்கலாம். 
WWW.facebook.
com/ICCRSriLanka. 
இந்�ய சுதந்�ரத்-
�ன் 75 வது ஆண்டு 
ெகாண்டாட்டங்-
கைளக் கு�க்கும் 
வைக�ல், இந்�-
யா�ன் @75 �கழ்-
வுக�ன் ெதாடர் 
�கழ்வுக�ல் இதுவு-
ெமான்றாகும். 

எம்.ஏ.எப் ந�ரா 
ெமா�த்துைற 

ெதன்�ழக்கு பல்கைலக்கழகம்

விபுலானந்தரும் யாழ்நூலும்
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Hot Line - 011 2 429 369 | 011 2 429 368 
Fax - 011 2 429 330 / E-mail - adzsuo@gmail.com

 Chamara -077 727 0067 / Umanga - 077 727 0845

14, Galle Road, Mount Lavinia  |  077 77 32 832 / 077 77 01 779

GLOBAL MOTOR
TRADING

RANGE ROVER SPORT 
AUTOBIOGRAPHY UNREGISTERED 

TOYOTA LANDCRUISER V8 2013

TOYOTA HARRIER GS

LAND ROVER DISCOVERY 4S

BMW X5 DIESEL

MAZDA RX8 SERIES 1

TOYOTA LANDCRUISER VX V8

RANGE ROVER VOGUE LONG 
WHEEL BASE AUTOBIOGRAPHY

NISSAN NAVARA OUTLAW 

Diesel, Parliament model, Double spare wheel, Year of 
manufacture- 2012, Mileage - 123,000(records available),  

Leather electric seats, Sunroof, Cool box, Cruise control

Year of manufacture - 2018, Long wheel base, White with tan 
interior, Company registered, Mileage -26,000 miles,  Fixed 

panaromic sunroof, Power boot, Rear entertainment

Unregistered, Mileage 43,000km, Diesel, Year of manufacture 
2008, Leather electric seats, Sunroof, Manual, Highest spec

Year of manufacture - 2010, Diesel, Height control, 7 seater, 
Very Econimical

YEAR OF MANUFACTURE- 2015, Mileage - 60,000, Leather electric 
memory seats, M sport body kit, 4 zone climate control,  Winker 

mirrors, Auto braking, Lane assit, Reverse camera with guidance

Year of manufacture - 2007, Year of registration - 2020, 1 owner, 
68,000kms, Bose sound system, Alloy wheels, Android setup with 

digital gauges, Bucket seats, Company maintained

Year of manufacture -2016, 3 litre diesel hybrid, Mileage 2800km, 
7 seater, Leather electric memory seats, massage seats, 3rd row 

electric seats, 2 tone interior, Ambient lighting, cool box

Mileage - 65,000km, Double spare wheel, Leather seats, 
4 way cam, Sound system

Only petrol, 2 owners, 82,000kms, Bucket seats, Electric seats, 
LED beams, 4 way camera, Sound system, In brand new condition

WHEEL BASE AUTOBIOGRAPHY

AUTOBIOGRAPHY UNREGISTERED 

vkJ midj;J thbf;ifahsh;fSf;Fk; 
tsKs;s rpq;fs kw;Wk; ,e;J Gjpa 
tUlj;jpw;F tho;j;Jf; $Wfpd;Nwhk;.

Succulent 
and Juicy 

dates!

Imported 
handpicked Dates in 
assorted varieties / 
packs

RamazanRamazanRamazanRamazanRamazan
Special

0773 228 990, 0112 573 290

Lanka Commodity Holdings (Pvt)Ltd,
No. 11A, Mile Post Avenue, Colombo 03.

Ball Bearings

0112 710 699, 0112 732 962, 
0112 150 669

Wijesuriya Marketing (Pvt) Ltd

Ball Bearing for 
all Metal Crushers
250x400, 250x1000, 150x750, 
600x900 with UCP Bearings, etc...

Exstock available

077 3 711 196
070 2 536 896

- Bandarawela

r…v¨ vƒz - x¨[z 
Y£vy 4 - Rv¨l‰lp‰ 8 

- y¥.10,000/-

ïK vƒz - ‡¥ñz‹ 
y¦K 4 - Rv¨l‰lp‰ 12 

- y¥.12,000/-

~Kr«Mj ë»Y‰lpxv 
y¥. 20,000/-

v¨†l¥p‰»[x ~v` YªY‰

tj‰h£y»{z p[yxf 
~ƒ ãKùxrzf 

Ã. ò. 2

victorianbungalow.lk

- Bandarawela- Bandarawela
Victorian Guest

…v¨p‰ ~qƒ£v {« pþp p£p lf£Yx

~Ü»xˆ n™p{z

x¨[z Y£vy -  y¥. 1,500/-
‡¥ñz‹ Y£vy - y¥. 2,200/-

Advertise Here

11.8cm (Height) x 8cm (Width)
Rs. 3,000/- +VAT

Contacts :- 
011 2 429 367 / 011 2 429 368

adzsuo@gmail.com
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Audit Trainee with A/ L Com-
merce O/ L Maths B Apply 
Agape Accounting Services,  
89-1/ 2,  Bankshall St reet,  
Colomb o-1 1. email: a g  a p 
e a c c s e r v i c e s @ g m a i l . c o m  
whatsapp: 0755030954,  Tel: 
0777239397. 021522

நிட்டம்புவ முதலீடடு சபையின் 

அனுமதிபைற்ற பதொழிறசொ-

பையில் கனரக வொகன சொரதி 

பவறறி்டஙகள் உண்டு. அடிபை -

ப்ட சம்ைளம். ரூ. 40, 000/ 

- முதல் மமைதிக பகொடுபைனவு-

கள் உண்டு. 0771531121

 025453

 மவபைக்கு ஆள் மதபவ. 
கண்டி கடடுகஸமதொடப்டயி-
ல்  வீடடுத் மதொட்டம் ஒன்றில் 
வசித்து மவபை பசயவதறகு 
வயது 45 -55 உடைட்ட ஆண் 
ஒருவர் மதபவ. * மொதச் 
சம்ைளம்: 25, 000/ = ரூைொய 
*  உணவுத் மதபவ க்கொக 7, 
000/ = ரூைொய வழஙகபைடு -
ம். மதசிய அப்டயொள அடப்ட 
மறறு ம்  பகொவிட அடப்ட 
அத்தியொவசியம் பகொண்டு வர-
பை்ட மவண்டும். (விடுமுப்ற 
இரண்டு மொதஙகளுக்கு 
ஒரு முப்ற). பதொ்டர்பு இை. 
0777459182. 024501

Mr. Burger உணவகத்தில் 

kitchen மறறும் Restaurant 
இல் ைணிபுரிய மவபையொ -

டகள் உ்டனடியொகத் மதபவ. 

தஙகுமி்டவசதி உண்டு. உ்டமன 

பதொ்டொ்பு பகொள்ளவும். 077 

1232227. 025603

கடடி்ட நிர்மொணிபபு நிறுவன -

பமொன்றிறகு அனுைவமுள்ள 

பதொழிைொளர்கள் மதபவ. 

தஙகுமி்டவசதி உண்டு தினசரி 

பசைவுக்குப ைணம் சம்ை-

ளம் ரூைொ 2000/ - அபழ-

க்கவும். 0112 793398,  

0702678611  125,  

புத்கமுவ வீதி,  ரொஜகிரிய 

18.04.2022 மேரில் வரவும்

 025252

071-8653781 - ைொதுகொபபு 

பவறறி்டஙகள். களுத்து-

ப்ற,  ைொணந்துப்ற,  கொலி,  

ப�ொரண ,  மகொணபைொை,   

பைொல்கஸ ஓவிட்ட,  பிலியந்த -

பை,  பைபபி லி யொன,  பைொ-

ரை ஸக முவ,  நுமகபகொப்ட,  

கல்கிபச,  பதஹிவபள,  பமொ -

ரடடுவ ,   பகொழும்பு,  க்டவத்த,  

வத்தபள,  பதொட்டைஙக,  மைலி-

யபகொ்ட,  ஒருபகொ்டவத்த,  கடடு -

ேொயக்க,  நீர்பகொழும்பு,  ரனொை,  

கடுவ பள ,   பவது ர ண்மு-

ல்ை,  ரொஜகிரிய,  பதொம்மை,  

அம்மைபுஸ்ஸ,  மதவொமைகம,   

களுத்துப்ற ,   070-

4545051  ப�ொரண 070 

251341 8 ,   ரத்மைொபன, 

071-8374981,  பகொழும்பு 

011-86 5 3 7 80 நீர்பகொழு-

ம்பு071-8653779 பதொம்மை 

071-2125238,  அலுவைக-

ம். 070 6655331. 025533

கடடுேொயக்க தளவத்துபகொ்ட,  
பகொட்டொவ ப�ொரண வில் 
அபமந்துள்ள சீனியர்  
சிடடிசன்ஸ விைொ முதிமயொர்  
இல்ைத்திறகு சிமரஷ்ட பிரபச-
களொன உஙகபள அபழக்கி-

ன்ம்றொம். 077 4298325.
 025574

பகொழும்பு 6   பவள்ளவத்த  
பைண்களு க்கொ ன  தளைொ்ட -
ஙகளு்டனொ ன  அப்றகள்,  
இபணந்த குளியை்ற,  உணவு 
அப்ற,  சபமயைப்ற குக்கர்,  
பவொசர் ,   குளிர்சொதனத்து்டன். 
75/ 1,  W.A. சில்வொ மொவத்த,  
பதொ. மை .  2591169,  075 
5091379. 022269

பவௌ்ளவத்பத பீட்டர்சன்  

மைன் பைரிய ைடுக்பகயப்ற, 

இபணந்த குளியைப்ற,  

ஓயவப்ற,  பைன்றியு்டன் வொ்ட -

பகக்கு.  பமரிமகொல்ட அபைொ-

டபமன்ட. 074-2153655.

 025667

ம�ொமொகபமயில் கைவிள வத்த-
யில்,  19 Perches கொணியில்,  
5 Be d Rooms உள்ள 
அழகொ ன வீடு விறைபனக்கு 
உ ண்டு ம�ொமொகம town 
க்கும் High way road க்கும் 
14m தூரத்திலும் Hospital,  
Main R.d என்ைவறறு க்கு 
10 நிமி்ட ேப்ட தூரத்திலும் 
Colombo Cityக்கு 23k.m. 
தூரத்திலும் அபமந்துள்ள-
து. மதபவயொனவர்கள் call 
ைண்ணவும் 1 Perches. 18½ 
ைச்சம் எதிர்ைொர்க்கபைடுகி்ற-
து. Te.No. 0763869319,  
0773844482 025455

rpW tpsk;gujhuHfspd; ek;gpf;ifahd re;ij

rpW tpsk;guq;fs;

Hotline - 011 2 429 342 / 011 2 429 343
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24/ 18/ 1/ 1 பவள்ளவத்த,  
பமனிங பிமளஸ முகவரியில் 
2 ைடுக்பகயப்றகளு்டன் வீடு 
வொ்டபகக்கு - பதொ.மை. 076-
1263828 025410

பதஹிவபள தபரமொடி 
அபைொடபமன்ட வி -
றைபனக்கு/  வொ்டபக -
க்கு 3 ைடுக்பக அப்ற 
பரயில்  நிபையத்தி-
றகு  அருகில் புைம் 
பை யர்வதொல் உ்டன்  
பதொ ்டர்பு பகொள்க. 
077 6051441
 023370

ச ர்வதேச  விண்்வளி நிமையத்துக்கு 
முேல் முமையாக முற்றிலும் ்வணிக 
ரீதியான பயணம்  ஒன்று ்ோடங்கியுள் -

ளது. இதில் ்சல்லும் 4 பயணிகளும் 8 நாள்க-
ளுக்கு சர்வதேச  விண்்வளி நிமையத்தில் ேங்-
கியிருபபாரகள். 

இநே நான்கு தபரும் Axiom-1  பணியாளரகள் 

என்று அமழக்கபபடு்வர. ஆக்சியம் என்பது 
்வணிக ரீதியான விண்்வளி  பயண நிறு்வனம். 
அடுத்ே சிை ஆணடுகளில் ேனக்்கன ேனியாக 
ஒரு விண்்வளி  நிமையத்மே கடட இநே நிறு -
்வனம் திடடமிடடுள்ளது. 

இநே  நான்கு தபம்ரயும் சுைநது்காணடு 
ஸதபஸ எக்ஸ நிறு்வனத்தின் ஃபால் -
கன் ்ராக்்கட அ்ைரிக்காவின் ்கன்னடி 
விண்்வளி நிமையத்தில் இருநது உள்ளூர  
தந்ரபபடி 11.17க்கு கிளம்பியது. ்ராக்்கட -
டில்  இநே 4 பயணிகள் இருக்கும் எணட்வர 
என்ை குமிழ் சனிக்கிழமை அன்று சர்வதேச  
விண்்வளி நிமையத்தோடு இமணயும் என்று 
எதிரபாரக்கபபடுகிைது. 

நாசாவின் முன்னாள் விண்்வளி வீ்ர்ரான 
மைக்தகல் தைாபஸ-அ்ைக்ரியா ேமைமை -
யில் இநே பயணக்குழு ்சல்கிைது. 

இ்வர ேவி்ர ைற்ை மூ்வரும் ்பரும் பணக்கா -
்ரரகள். அ்வரகள் ்ோழில்முமை விண்்வளி 

வீ்ரரகள் அல்ை. அ்ைரிக்க  ரியல் எஸதடட 
்ோழில் அதிபரும் ஏத்ராதபடிக் மபைடடு -
ைான தைரி கன்தனார,  இஸத்ரல் முேலீடடா -
ளரும் ்காமடயாளருைான எயடன் ஸடிபதப, 
கரீபியன் பகுதிமய  தசரநே ்ோழில் 
முமனத்வார, முேலீடடாளர, ்காமடயாளர 
ைாரக் பதி ஆகிதயாரோன்  மைக்தகல் ேமை -

மையில் ்சன்றுள்ள மூன்று 
பணக்கா்ரரகள். 

இ்வரகள் சர்வதேச 
விண்்வளி நிமையத்தில் 8 
நாடகள் ேங்கியிருநது அறிவி -
யல் ஆயவுகமள தைற்்காள் -
்வாரகள். 

விண்்வளியில் ேனியார 
பயணக் குழு

இநே  ஆக்சியம் நிறு்வனம் 
2016ல் உரு்வாக்கபபடடது. 
ோழ் புவி்வடடப பாமேயில்  
்வணிகரீதியான நட்வடிக் -
மகக்கு ்வாயபபு ஏற்படடிருப -
பமே கணித்து இநே நிறு்வனம்  
்ோடங்கபபடடது. சுற்றுைா 
முேல் ேயாரிபபு ்வம்ரயில் பல் -

த்வறுவிேைான  ்வாயபபுகள் இதில் அடக்கம். 
சர்வதேச  விண்்வளி நிமையத்துக்கு அடுத் -

ேடுத்து இது தபான்ை பை பயணங்கமள இநே 
நிறு்வனம்  திடடமிடடுள்ளது. இேன் அடுத்ே 
பயணத்துக்கு ஆக்சியம் 2 என்று ்பயர. இநே  
இ்ரணடா்வது பயணம் இநே ஆணடு இறு -
தியிதைா அல்ைது அடுத்ே ஆணடு ்ோடக் -
கத்திதைா  நடக்கும். ஒரு ்ோமைக்காடசி 
ரியாலிடடி த�ா மூைம்  தேரந்ேடுக்கபப -
டுகிை்வரகள் இநேப பயணத்தில் சர்வதேச 
விண்்வளி  நிமையத்துக்கு ்சல்்வாரகள். 

சர்வதேச  விண்்வளி நிமையத்தின் அ்ை -
ரிக்கப பிரிவுடன் ேனது விண குமிழ் ஒன்மை 
இமணக்க  நாசாவுடன் இநே நிறு்வனம் ஒப -
பநேம் தபாடடுள்ளது. சர்வதேச விண்்வளி 
நிமையம்  மகவிடபபடு்வேற்கு முன்பாக இநே 
விண குமிழிமய அடிபபமடயாக ்காணடு 
இநே  நிறு்வனம் ஒரு ேனியார விண்்வளி 
நிமையத்மேக் கடடமைக்கும். 

தே சத்துக்கு ்ோடரச்சியாக உயர 
ே்ரம் ்வாயநே ்பாறியியல் 
தீரவுகமள ்வழங்கு்வதிலும், 

ஒபபற்ை தசம்வ ஆே்ரம்வப ்பற்றுக் 
்காடுபபதிலும் 75 ்வருட காை துமைசார 
சிைபமப யுமனடடட டி்ராக்டர அன்ட 
இக்யுபைன்ட (பிம்ர்வட) லிமி்டட 
(UTE) 2022, ைாரச் 22ஆம் திகதி ்காண -
டாடியது. தேசத்தின் ்வளரச்சியின் பங்கா -
ளர எனும் ்ோனிப்பாருளுக்கமைய, 
சுேநதி்ர தேசைாக இைங்மக பை ஏற்ைத் 
ோழ்வுகமள சநதித்திருநே சகை சநேரப -
பங்களிலும், உடகடடமைபபு ்வசதி -
கமள தைம்படுத்து்வதில் நம்பிக்மகமய 
்்வன்ை பங்காள்ராக UTE விளங்குகின் -
ைது.   

UTE இநே முக்கியத்து்வம் ்வாயநே 
மைல்கல் சாேமனமய எயது்வேற்கு கா்ர -
ணகரத்ோ்வாக திகழ்நே ேைது பூடடனார 
டபிள்யு.டி. ்பரனான்தடாம்வ நிமனவு -
கூரநது, இநே மைல்கல் சாேமன ் ோடர -

பாக யுமனடடட டி்ராக்டர அன்ட 
இக்யுபைன்ட (பிம்ர்வட) லிமி்டட 
ேவிசாளர பி்ரசான் ்பரனான்தடா கருத் -
துத் ்ேரிவிக்மகயில், “75 ்வருட காை 
்வ்ரைாற்மைக் ்காணட நிறு்வனம் 
எனும் ்வமகயில், இைங்மக சுேநதி்ரை -
மடநேேன் பின்னர எதிர்காணடிருநே 
பல்த்வறு ஏற்ைத் ோழ்வுகள் நிமைநே 
சநேரபபங்களின் தபாதும் தேசத்தின் 
மீடசிக்காக மக்காடுத்திருநேதில் 
UTE ேனது பங்களிபமப ்வழங்கியி -
ருநேது. 

நாம் தசம்வயாற்றும் பல்த்வறு துமை -
களுக்கு சநமே ேமைமைத்து்வத்மே 
நாம் ்பற்றுக் ்காடுத்துள்தளாம். 
மிக முக்கியைாக, உைகின் இே்ர பை 
முன்னணி ்வரத்ேக நாைங்களுடன் பங் -
காணமைகமள நாம் ஏற்படுத்தியுள்ள -
துடன், ேற்தபாது சர்வதேச சநமேயில் 
முன்தனாடிகளாகத் திகழும் பை அம் -
சங்கமள எம்்வசம் ்காணடுள்தளாம். 
எைது ்வாடிக்மகயாளரகளின் பக்கம் 
நாம் ்ோடரநதும் சாரநதிருபபதுடன், 

அ்வரகளுடன் ்நருக்கைான உைவு -
கமள தபணுகின்தைாம். 'The Journey 
Continues...Long After the Sale”எனும் 
எைது ேன்தனற்புத்திடடத்துக்கமை -
்வாக எைது ்சயற்பாடுகமள நாம் முன் -
்னடுக்கின்தைாம்.” என்ைார.  

1947 ஆம் ஆணடு டபிள்யு.டி.்பர -
னான்தடாவினால் ஸோபிக்கபபடட 
UTE, கடடரபில்ைர (CAT) டி்ராக்டர 
கம்பனி சிதைானின் விற்பமனகள் 
ைற்றும் விற்பமனக்கு பின்ன்ரான 
தசம்வகமளப ்பற்றுக் ்காடுப -
பதில் க்வனம் ்சலுத்தியிருநேது. 
ேனது கூடடாணமை கைாசா்ரத்தினுள் 
உைவுகளுக்கு ்ோடரநதும் முன்னு -
ரிமையளிபபதில் ்வலுச் தசரக்கும் 
intergenerational powerhouse ஆக 
UTE திகழ்கின்ைது. ்ோழில்முயற்சி -
யாணமை உத்த்வகத்துடன் இயங்கும் 
UTE, குடும்ப உரிமையாணமையில் 
இயங்கு்வதுடன், ேனது வியாபா்ர 

கைாசா்ரத்தில் முக்கிய ஸோனத்தில் 
உைம்வ தபணுகின்ைது. நிறு்வனத் -
தின் ்பருைள்வான ்வாடிக்மகயாளர -
கள் ைற்றும் ஒபபநேக்கா்ரரகள் நீணட 
காைைாக நிறு்வனத்துடன் வியாபா்ர 
உைவுகமளப தபணு்வதுடன், உைகத் 
ே்ரம் ்வாயநே ்வாடிக்மகயாளர அனு -
ப்வத்மே ஏற்படுத்தும் நிறு்வனத்தின் 
இைக்மக எயது்வேற்கு அ்வரகள் 
்ோடரச்சியாக பங்களிபபு ்வழங்கி -
யுள்ளனர.  

NEM கன்ஸட்ரக்ஷன்ஸ ேவிசாளரும் 

முகாமைத்து்வ பணிபபாளருைான 
்ராஜா நானயக்கா்ர கருத்துத் ்ேரிவிக் -
மகயில், “இைங்மகயில் காணபப -
டும் முன்னணி நிரைாண நிறு்வனம் 
எனும் ்வமகயில், பரிபூ்ரண தீரவுக -
மளயும் சிைநே விற்பமனக்கு பின் -
ன்ரான தசம்வகமளயும் ்வழங்கும் 
சிைநே நிறு்வனத்திடமிருநது உயரநே 

்பாறியியல் தீரவுகமளப ்பற்றுக் 
்காள்்வது மிகவும் முக்கியைானோக 
அமைநதுள்ளது. இது்வம்ரயில், UTE 
உடனான எைது அனுப்வம் மிகவும் 
சிைபபானோக அமைநதுள்ளது. எதிர -
பாரபபுகமள விஞ்சும் ்வமகயிைான 
தசம்வகமள நாம் ்பற்றுள்தளாம். 
பணிகளின் தபாதும் அ்வச்ர நிமை -
களின் தபாதும் பணியாற்று்வேற்கு 
மிகவும் சுைபைான அணியாக அமைந -
துள்ளது. துமையில் UTE CAT இன் 75 
்வருட காை அனுப்வம் ைற்றும் நாம் 
்காணடிருக்கும் இயநதி்ரங்களுக்கு 
அ்வரகள் ்வழங்கும் சிைநே விற்ப -
மனக்கு பிநதிய தசம்வ கா்ரணைாக -
வும் NEM ஐச் தசரநே நாம் அ்வரகமள 
்ேரிவு ்சயதுள்தளாம். UTE இன் 
்வருட பூரத்தி சாேமனக்காக எைது 
நல்்வாழ்த்துகமள ்ேரிவித்துக் ்காள் -
்வதுடன், எைது உைம்வ ்ோடரநதும் 
சிைபபாக தபண எதிரபாரக்கின் -

தைாம்.” என்ைார.  கடடரபில்ைர உடன் 
UTE நீணட காை மகதகாரபமபக் 
்காணடுள்ளதுடன், ்ேற்காசிய பி்ராநதி -
யத்தில் ேற்தபாது காணபபடும் மிகவும் 
பழமை ்வாயநே CATவிநிதயாகத்ேரக -
ளில் ஒன்ைாகவும் கருேபபடுகின்ைது. 

அத்துடன் கடினைான நிரைாண இயந -
தி்ரங்கமள இைக்குைதி ்சயே இைங்மக -
யின் முேைா்வது நிறு்வனைாகவும் இது 
திகழ்கின்ைது. ்சயற்பாடடு சிைபபில் 
க்வனம் ்சலுத்து்வதுடன், அேன் சிைநே 
்வாடிக்மகயாளர தசம்வ ்ோடரபான 
தநாக்கத்துக்கமைய இயங்கும் நிறு -
்வனம், 'General Machinery' பிரிவில் 
Superbrandsக்கான ஒத்ர இைங்மகயின் 
விணணபபோரியாக அமைநதிருபபது-
டன், ஏழு ேசாபே காைபபகுதிக்கு தைைாக 
உயர ே்ரம் ்வாயநே ்பாறியியல் தீரவுகள் 
ைற்றும் ஒபபற்ை தசம்வ ஆே்ரம்வயும் 
்வழங்குகின்ைது. அேனூடாக, ஒற்மை ்வரத்-
ேக நாை இயநதி்ரங்கள் பைமே விநிதயா-
கிக்கக்கூடிய ஒத்ர நிறு்வனைாகவும் திகழ் -
கின்ைது.   

இலங்கை்ை கைட்டியைழுப்பும் தனது பணிகை்ை  
யதொடர்ந்தும் முனயனடுக்கும் UTE  

சர்வதேச விண்்வளி நிலையத்துக்கு 
முேல் முலையாக 4 ேனியார பயணிகலை 
ஏற்றிச்சல்லும்  ் ராக்்கட்

அ. கனகசூரியர் ...?
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mur <l;L kw;Wk; KjyPl;L tq;fp
mur <l;L kw;Wk; KjyPl;L tq;fpapy; njhopy; tha;g;Gfs;

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;.

gpujhd cs;sf fzf;fha;thsh; (CHIEF INTERNAL AUDITOR)

Ntiyapd; xl;Lnkhj;j Nehf;fk;> njhopy;El;g> nray;ghl;L> epjp kw;Wk; ,zf;f 

fzf;fha;Tfisj;  jpl;lkpLjy; kw;Wk; elhj;Jjy;> Nju;e;njLf;fg;gl;l nfhs;iffs;> 

eilKiwfs; kw;Wk; xOq;FKiwfSld; ey;y epWtd epu;thfj;ij 

Nkk;gLj;Jtjw;fhf tq;fpapd; nraw;ghLfs; kw;Wk; Nehf;fj;ij miltjw;fhf  

cs;sf fzf;fha;T fl;Lg;ghl;L mikg;Gfspd; nray;jpwd; kw;Wk; / my;yJ 

nray;jpwid Nkk;gLj;Jjy;.

Kf;fpa nghWg;Gfs;

•  tuyhw;W guptu;j;jidfis kjpg;gPL nra;jy;> Nghf;Ffis gFg;gha;T nra;jy; 

kw;Wk; tq;fpapd; guptu;j;jid nryTfisf; Fiwg;gjw;fhd nray;Kiwfspd; 

nray;jpwid Nkk;gLj;Jtjw;fhd gupe;Jiufis toq;Fjy;.

•  nfhs;if kw;Wk; nray;ghl;L KbTfs; rupahf nray;gLj;jg;gLtij cWjp 

nra;tjw;fhf mikg;Gfs; kw;Wk; fl;Lg;ghLfis epWTjy; kw;Wk; guhkupj;jy;.

•  epWtd mikg;Gfspd; midj;J mk;rq;fisAk; cs;slf;fpa gaDs;s kw;Wk; 

jpwikahd jfty; mikg;G mbg;gilapyhd fzf;fha;Tfis epWTtij 

cWjp nra;jy;.

•  jzpf;if vy;iyf;Fs; tUlhe;j/khjhe;j fzf;fha;Tfis jpl;lj;jpd;gb tq;fp 

nray;ghLfspy; tof;fkhd fzf;fha;it Nkw;ghu;itaply;;.

•  nfhs;iffs;> eilKiwfs;> mq;fPfupf;fg;gl;l tuT - nryTj; jpl;lk;> Kf;fpa 

Kfhikj;Jt KbTfs;> cs;sf Rw;wwpf;iffs; kw;Wk; gpw midj;J 

xOq;FKiwj; Njitfs; njhlu;ghf tq;fpapd; tzpfg; guptu;j;jidfspd; 

,zf;fj;ij rupghu;j;J mwpf;iffisj; jahupf;fTk;.

•  Nkhrbfs; kw;Wk; epjpia jtwhfg; gad;gLj;Jtijj; jLf;f cs;sf fzf;f-

ha;T fl;Lg;ghl;L mikg;Gfis cUthf;Fjy;.

•  tq;fp eltbf;iffspy; fzf;fpay; kw;Wk; fzf;fha;T juepiyfis epWTjy; 

kw;Wk; guhkupj;jy;.

•  tq;fpf;Fs; cUthf;fg;gl;l fzf;fpay; kw;Wk; gpw juTfspd; ek;gfj;jd;iki-

af; fz;lwpjy;.

•  fzf;fpay; gad;ghLfs;> epjp kw;Wk; nray;ghl;Lf; fl;Lg;ghLfspd; ngWNtW 

kw;Wk; NghJkhd jd;ikia kjpg;gha;T nra;jy; kw;Wk; kjpg;gpLjy;. 

jifikfs; kw;Wk; mDgtk;

,yq;if gl;la fzf;fpay; epWtdj;jpd; ,iz mq;fj;Jtk; kw;Wk; fzf;fha;tpy; 

10 tUl fhy mDgtk; ,jpy; Fiwe;jgl;rk; %d;W (03) tUl fhyk; rpNu\;l 

Kfhikj;Jt kl;lj;jpy;  ,Uj;jy; Ntz;Lk;. tq;fp / epjp epWtdnkhd;wpd; 

fzf;fha;T mDgtk; Nkyjpfj; jifikahFk;.

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) 

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; - 25/04/2022

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;. 

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;.

Vw;Wkjp epWtdj;Jf;F Ntiyf;fhf Mz; kw;Wk; ngz; 

Copau;fs; Njit.

mDgtk; tha;e;j nghjpahsu;fs;

18 - 35 taJila Mz;fSk; 

ngz;fSk;.

kuf;fwp kw;Wk; gok; tiffs; 

njupT nra;jy;> msT> kw;Wk; 

juk; Mfpatw;wpd; mbg;gilapy; 

tupirg;gLj;Jjy; kw;Wk; 

Nju;e;njLg;gjpy; mDgtk; 

cilatu;fs;.

kiyafj;ij Nru;e;jtu;fs; 

tpUk;gj;jf;fJ

Xl;Ldu;fs;

Xl;Leu;fs; 

- Mz;fs; 

35 taJf;F 

cl;gl;ltu;fshf 

,Uf;f Ntz;Lk;

fduf thfd 

(D Class) Xl;Leu; 
mDkjpg;gj;jpuk; 

Ntz;Lk;.

khjhe;j rk;gsk;> EPF / ETF> rk;gs cau;Tfs;> fhg;gPL kw;Wk; Cf;fj;njhif> 

gfy;/ ,uT gFjp Ntiy> jq;Fkpl trjpfs; nra;J jug;gLk;.

Nkyjpf jftYf;F

Shifan  - 0777 555 257 (Call / WhatsApp)

'Ntiytha;g;G"
mq;fPfhpf;fg;

gl;l epWtd

nkhd;wpy; 

nty;lh;fspw;

fhd Ntiy

tha;g;Gf;fs; 

cz;L.

mioAq;fs;

077 7809449.

077 7668183.

077 7809442>

077 7762198.

077 7809448

nty;lh;fspw;fhd 
Ntiy tha;g;Gf;fs;

2022 rpq;fs / jkpo; GJtUl tpLKiwf; fhyj;jpDs; vhpnghUs; tpepNahf 

nraw;ghLfs; gpd;tUk; tifapy; Nkw;nfhs;sg;gLk;

jpfjpfs;

fl;lisfis Vw;Wf;nfhs;sy; tpepNahfpj;jy;

nfhyd;dht epWty;>  

Kj;Juh[nty Kidak; kw;Wk; 

nkhj;j fsQ;rparhiy

nfhyd;dht epWty;>  

Kj;Juh[nty Kidak; 

kw;Wk; nkhj;j fsQ;rparhiy

2022-04-11 

(jpq;fl;fpoik)

12Mk; jpfjp nrt;tha;f;fpoik 

toq;Ftjw;Fs;s fl;lisfs; 

gp.g. 2.00 kzp tiu 

Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

rhjhuzkhf vhpnghUs; 

tpepNahf eltbf;iffs; 

,lk;ngWk;.

2022-04-12 

(nrt;tha;f;fpoik) 

13Mk; jpfjp Gjd;fpoik 

mj;jpahtrpa Nritf;fhf kl;Lk; 

toq;Ftjw;Fs;s fl;lisfs; gp.g. 

12.30 kzp tiu Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

rhjhuzkhf vhpnghUs; 

tpepNahf eltbf;iffs; 

,lk;ngWk;.

2022-04-13 

(Gjd;fpoik)

rpq;fs/jkpo; 
GJtUl jpdj;jpw;F 

Kd; jpdk;

15Mk; jpfjp nts;spf;fpoik 

toq;Ftjw;Fs;s fl;lisfs; gp.g. 

12.30 kzp tiu Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

mj;jpahtrpa NritfSf;fhd 

kw;Wk; vhpnghUs; tpepNahf 

eltbf;iffs;; ,lk;ngWk;

2022-04-14 

(tpahof;fpoik)

rpq;fs/jkpo; 
GJtUl

jpdk;

%lg;gl;bUf;Fk; %lg;gl;bUf;Fk;

2022-04-15 

(nts;spf;;fpoik)

nghpa nts;sp 

jpdk;

16Mk; jpfjp rdpf;fpoik 

toq;Ftjw;Fs;s fl;lisfs; gp.g. 

2.00 kzp tiu Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

rhjhuzkhf vhpnghUs; 

tpepNahf eltbf;iffs; 

,lk;ngWk;.

2022-04-16 

(rdpf;;fpoik)

gf;k` Nghah 

jpdk;

17Mk; jpfjp Qhapw;Wf;;fpoik 

toq;Ftjw;Fs;s fl;lisfs; gp.g. 

2.00 kzp tiu Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

rhjhuzkhf vhpnghUs; 

tpepNahf eltbf;iffs; 

,lk;ngWk;.

2022-04-17 

(Qhapw;Wf;fpoik)

%lg;gl;bUf;Fk; Kd;jpdk; kPjkhd vhpnghUs; 

fl;lisfSf;F toq;fg;gLk;.

                   nfhyd;dht Kj;Juh[nty

tpepNahf mYtyf 

njhiyNgrp 

,yf;fk;;: 0112572336> 

0112572158

njhiyefy; 

,yf;fk;: 0112572380

Nghf;Ftuj;J 

mYtyfk;: 

0112531324

fl;lisg; gphpT:

0112696542

0112532131

0115668472

0112531325

tpepNahf mYtyfk;:

0115668959

0113193926

0113193924

0115950136

tpepNahf Kfhikahsh;

rpNyhd; ngl;Nwhypak; ];NlhNu[; Nlh;kpdy;]; ypkpnll;.

rpNyhd; ngl;Nwhypak; ];NlhNu[; Nlh;kpdy;]; ypkpnll;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
Rfjjhr Njrpa tpisahl;L fl;blj;njhFjp mjpfhurig

1.  nfhOk;G-13> Rfjjhr Njrpa tpisahl;L fl;blj;njhFjp mjpfhurigapd; ePr;ry; jlhfk; ePh; Rj;jpfhp;g;G mikg;gpw;fhd 

cj;Njrpf;fg;gl;Ls;s Nkk;gLj;jy;fSf;fhf jFjpAs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J tbtikg;G kw;Wk; eph;khz 

xg;ge;jj;jpw;fhd njhopy;El;g kw;Wk; epjpaply; Kd;nkhopTfSf;fhf Rfjjhr Njrpa tpisahl;L fl;blj;njhFjp 

mjpfhurigapd; rhh;ghf Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis mikr;rpd; Nfs;tpr; rigahdJ miof;fpd;wJ. 

2. tpiykDf;NfhuyhdJ Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw %yk; elhj;jg;gLk;. 

3.  xg;ge;jj;ij toq;Ftjw;fhd jFjpf;fhf> rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; Nrh;f;fg;glhjtuhfTk; 

gpd;tUk; Njitg;gLj;jy;fis g+h;j;jp nra;gtuhfTk; eph;khz ifj;njhopy; kw;Wk; mgptpUj;jp mjpfhurigAld; gjpT 

ngw;wtuhfTkpUj;jy; Ntz;Lk;.

 

mk;r 

,y.

xg;ge;j 

,y.

nraw;wpl;lj;jpd; 

ngah;

eph;khzf; 

fhyk; 

(ehl;fs;)

tpiykD

jhuh;fspd; 

jFjpj;jd;ik

kPsspf;fg;

glhj 

fl;lzk; 

(&ghtpy;)

tpiykDg;

gpiz

(&ghtpy;)

kjpg;gPL 

nra;ag;gl;l 

mz;zsthd 

MFnryT 

(&ghtpy;)

1. SNSCA/
PRO/371/
2022

nfhOk;G-13> 

Rfjjhr Njrpa 

tpisahl;L 

fl;blj;njhFjp 

mjpfhurigapd; 

ePr;ry; jlhfk; 

ePh; Rj;jpfhpg;G 

mikg;gpw;fhd 

cj;Njrpf;fg;

gl;Ls;s 

Nkk;gLj;jy;fs;

180 ehl;fs; CIDA gjpT 
nra;jy;

fl;bl 

eph;khzj;jpw;fhf

 rp-5 my;yJ 

Nkw;gl;lJ

ePr;ry; 

jlhfj;jpw;fhd 

tpN\lj;JtKs;s 

eph;khz xg;ge;jf;

fhuh;fSf;fhf 

SP1 kw;Wk; 
kpd;dpay; 

kw;Wk; nghwpKiw 

Nritfspy; EM1
Nrh;f;fg;gl;l 

jifikahFk;.

fk;gdp gjpT 

nra;jy;:

,yq;if 

fk;gdp gjpT 

nra;jy; 

(Mff; Fiwe;jJ 

6 tUlq;fs; g+h;j;jp 

nra;ag;gl;bUj;jy; 

Ntz;Lk;.      

ngNrt 

mlq;fyhf 

16>000

810>000 ngNrt 

ePq;fyhf 81.0 

kpy;ypad;.

4.  xg;ge;jj;ij toq;Ftjw;fhd jifikj; Njitg;gLj;jy;fs; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspy; mlf;fg;gl;Ls;sd. 

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy nfhOk;G-13> Mh;jh; j rpy;th khtj;ij> j.ngl;b 2211> Rfjjhr Njrpa 

tpisahl;L fl;blj;njhFjp mjpfhurig> epUthf fl;blk;> ngWifg; gphptpypUe;J ngw;W (njhiyNgrp: 0112384385. 

njhiyefy: 0112445675) 2022.04.18 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.04.29 Mk; jpfjp tiuAk; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp 

tiuAk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;. 

6.  NkNyAs;s Kfthpapy; 2022.04.18 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.04.29 Mk; jpfjp tiuAk; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 2.30 kzp 

tiuAk; kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; fl;lzj;ij (NkNyAs;s ml;ltizapy; $wg;gl;lthwhdJ) nrYj;jpa gpd;dh;> 

Rfjjhr Njrpa tpisahl;L fl;blj;njhFjp mjpfhurig> epUthf fl;bl ngWifg; gphptpw;F vOj;J %ykhd 

tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk;> Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd 

njhFjpnahd;W Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. 

7.  2022.05.02 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; 

,U gpujpfspy; nfhOk;G-13> Mh;jh; j rpy;th khtj;ij> j.ngl;b 2211> Rfjjhr Njrpa tpisahl;L fl;blj;njhFjpapd; 

mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk; my;yJ gjpTj; jghypy; jiyth;> Rfjjhr 

Njrpa tpisahl;L fl;blj;njhFjp mjpfhurig> j.ngl;b 2211> Mh;jh; j rpy;th khtj;ij> nfhOk;G-13 vd;w Kfthpf;F 

mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

8.  tpiykDf;fs; mitfis %ba gpd;dh; tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfspd; 

Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 

9.  tpiykDf;fs; mitfis %Lk; jpfjpapypUe;J 91 ehl;fSf;F nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk; (2022.08.01 

Mk; jpfjp tiuAk;)

10.  midj;J tpiykDf;fSk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpd; V  Mk; gphptpy; toq;fg;gl;ljhfTk; Mh;jh; j rpy;th 

khtj;ij> j.ngl;b 2211> Rfjjhr Njrpa tpisahl;L fl;blj;njhFjp mjpfhurig> jiythpd; ngahpy; toq;fg;gl;ljhfTk; 

vl;L ,yl;rj;J gj;jhapuk; ,yq;if &gh njhiff;fhdJk; (810>000 ,.&gh) tpiykDf;fis %Lk; jpfjpapypUe;J 119 

ehl;fSf;F nry;YgbahdjhfTk; (2022.08.29 Mk; jpfjp tiuAk;) ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

11.  nfhOk;G-13> Mh;jh; j rpy;th khtj;ij> j.ngl;b 2211> Rfjjhr Njrpa tpisahl;L fl;blj;njhFjp mjpfhurigapd; 

epUthf fl;bl mYtyfj;jpy; 2022.04.28 Mk; jpfjpad;W K.g. 11 kzpf;F tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lkhdJ 

eilngwTs;sJ. tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lj;jpd; gpd;dh; js tp[ak; mDkjpf;fg;gl;Ls;sJ. 

jiyth;>

Rfjjhr Njrpa tpisahl;L fl;blj;njhFjp mjpfhurig>

j.ngl;b 2211> Mh;jh; j rpy;th khtj;ij>

nfhOk;G-13.

nfhOk;G-13> Rfjjhr Njrpa tpisahl;L fl;blj;njhFjp mjpfhurigapd; 
ePr;ry; jlhfk; ePh; Rj;jpfhpg;G mikg;gpw;fhd cj;Njrpf;fg;gl;Ls;s Nkk;gLj;jy;fs;
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K. ஹம்சயான்  

இவ்வார 
மழலை

வி. திவாகர்  
தரம் 07,  இதலகஸ்ஹின்ன தமிழ் வித்தியாலயம்,  
 ஹப்புத்தளை.  

எம்.எஸ். இம்ரா ஹா்னா,  
தரம் 03,  தி/கநதைாய் ஆயிஷா மகளிர் கலலூரி,  
கநதைாய்

அ. பவித்ரா,  
தரம் 10,  இதலகஸ்ஹின்ன தமிழ் வித்தியாலயம்,  
ஹப்புத்தளை.   

தனுஷாலனி,  
தரம் 11,  இதலகஸ்ஹின்ன தமிழ் வித்தியாலயம்,
ஹப்புத்தளை.

குறளமுதம் : குறளமுதம் : 
இனளமயுள் இனளம விருந்தாரால; வனளமயுள்  
வனளம மடவார்ப் ்பாளை.  

தெளிவுரை :  
வறுரையுள் வறுரை, விருந்தினரைப் ப�ோற்ோைல் நீக்-

குெல்; வல்்லரையுள் வல்்லரை என�து அறிவி்லோர் தீங்கு 
தெயெர்லப் த�ோறுதெ்லோகும்.

 

விளடகள்

இடமிருநது வலம்   
01. பாவலன  07. கணினி  10. அடககம்  18. மணம் 
23. நாணல   

மமலிருநது கீழ்   
01. பாலம்  04. பாடகன  05. பனி  08. அணி 
11. கர்ணன  17. நாகர்   

குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி இல. 05

இடமிருநது வலம்
(01)  இருபத்ளதநது வருட நிளைவில ் காணடாடப்படுகினை விழா.
(08)  நீரின ்பௌதிக வடிவஙகளில ஒனறு இது. நீர் இவவா-

ைா்ன ்பௌதிக வடிவ்மானளை அளடவத்னாமலமய, 
அது மமமல ்ெனறு மளழயாகப் ்பய்கினைது.                      
(தளலகீழா்ன ் ொல)

(10) ் தனமாகாண மாவடடஙகளில ஒனறு இது.
(15) சூரியன உதயமா்னதும் வருகினை ் பாழுது இது.
(21)  உயிரி்னஙகள் பலவற்றில உடலின பிரதா்ன அஙகம் 

இது. உடல இயககஙகள் அத்தள்னளயயும் கடடுப்படுத்-
துகினை உறுப்பு இதன உள்மைதான அளமநதுள்ைது. 
(தளலகீழா்ன ் ொல)

(23)  பணம், ்பாருள் இலலாத வறியவர் ஒருவளர இவவாறு 
குறிப்பிடலாம். (தளலகீழா்ன ் ொல)

(25)  கிழககு மாகாணத்தில, ்தனபகுதி முள்னயில அளமந-
துள்ை மாவடடம். (தளலகீழா்ன ்ொல)

மமலிருநது கீழ்
(01)  எமது உணவுப் ்பாருடகளில அனைாடம் மெர்ககப்ப-

டுகினை இயற்ளகச் சுளவயூடடி. இது இலலாமல கறி 
ெளமகக முடியாது.

(03)  நீளர அள்ளுவதற்குப் பயனபடுத்தப்படுகினை பாத்-
திரம். கிணற்றில தணணீர் அள்ளுவதற்கும் இது 
மதளவ. (தளலகீழா்ன ்ொல)

(05)  இதள்ன உற்ெவம் எனறும் ்ொலலலாம். ஆலய விமெ-
டஙகள் மற்றும் எமது பணடிளககளையும் இச்்ொல-
லால குறிப்பிடலாம். (தளலகீழா்ன ் ொல)

(09) தமிழ் மாதஙகளில ஒனறு.
(12)  தாவர்மானறின உறுப்புகளில மிக அவசியமா்னது 

இதுவாகும். இநத உறுப்பில பச்ளெயம் உள்ைதால, 
தாவரமா்னது ஒளித்்தாகுப்பு ்ெய்து உணளவத் 
தயாரித்துக ்காள்கினைது.

(15)  இரும்பு, நிககல, குமராமியம் மபானை உலகஙக-
ளைக கவரக கூடிய திரவியம்.

(20) முககனியில ஒனறு.
(21)   மணலும் மணல ொர்நத இடமும் இநத பிரமதெத்தி-

னுள் அடஙகும். (தளலகீழா்ன ்ொல)
(24)  எஙகாவது உயரத்தில ஏறிக ்காணடு ஏமதனும் 

மவளல ்ெய்ய மவணடுமா்னால இநத உபகரணம் 
மதளவயாகும்

்பயர்   ...........................................................

வகுப்பு  ...........................................................

்தாளலமபசி இல ...........................................................

பாடொளல ்பயர் ...........................................................

வதிவிட முகவரி ...........................................................

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

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

மாணவரின ்பயர் வகுப்பாசிரியர்  ்பற்மைார் ளக்யாப்பம்

்தாடர்புகளுககு  :  0112429294   
மின்னஞெல  :  editor.vm@lakehouse.lk   

குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி இல. 06
சிறுவர் உலகம்   
தினகரன் வாரமஞ்சரி  

த.பெ.இல : 834 பகாழும்பு.  

முதலாம் பரிசு   
ந. தனீஸ்குமார், 
தரம்  12, ப/ பணடாரவளை தமிழ் மத்திய கலலூரி,
இல. 14, மகாணமுடடாவ மதாடடம்,
ஹப்புத்தளை. 

இரணடாம் பரிசு   
எம்.ஏ.எப். அஸ்மா,   
தரம் 07B, க/பதிஉத்தீன மகளிர் பாடொளல,   
கணடி.   

மூனைாம் பரிசு   
ஸபியுர் ரஸ்மான,   
தரம் 07, ACE ெர்வமதெ பாடொளல,   
10F/3, மகாபுத்கமுவ,   ்காடடிகாவத்ளத.   

குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி இல: 04 
பரிசு பபறுவ�ார்  

பாராட்டு பபறுவ�ார் 
1. மக. மரபிககா,   

 த்ரம் 07E, ைட்/சென். சிசிலியா பாடொமை,   
 ைட்டக்்களபபு.   

2. தமீம் உஸ்மான ஹாமித்,   
 த்ரம் 06, 
 அக்/அல் முனவ்வறா ்கனிஷட ்கல்லூரி,   
 அக்்கம்ரபபற்று 04.   

3. சுஷ்மிதன ஆ்னநதன,   
 த்ரம் 07, 
 ந�ார்வூட் தமிழ் ை்கா வித்தியாையம்,   
 ந�ார்வூட்.   

4. ளஸத் இப்திகார்,   
 த்ரம் 4,  ந்க/ைா/ொஹி்ரா நதசியக்்கல்லூரி,   
 ைா்வனல்ை.   

5. பிரணுகா பிரொநத்,   
 த்ரம் 3G, ைட்/வின்ென்ற் ை்களிர் பாடொமை,   
 ைட்டக்்களபபு.   

மகதீஸ்வரன - சியாமைா  
  இரடளடப்பாளத, புஸ்ஸலலாவ.  
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ஹடடன கலவி வலயத்துககுடபடட 
மநார்வூட தமிழ் மகா வித்தியாலய மதசிய 
பாடொளலயின உயர்தர மாணவர்களின 
்ெயற்றிடடத்திற்கு அளமய பாடொளல 
வைாகத்தில ஸ்தாபிககப்படட திருவள்ளு-
வர் சிளல கடநத 06ஆம் திகதியனறு பா-
டொளலயில அதிபர் சித்தார்த்தன ராஜன 
தளலளமயில அஙகுரார்ப்பணம் ்ெய்து 
ளவககப்படடது. இநநிகழ்வினமபாது 
பாடொளலயின ஆசிரியர்கள், மாணவ-
ர்கள் ்பற்மைார் உடபட பலர் கலநது                 
்காணட்னர்.   (ஹடடன விமெட நிருபர்)    

சிறுவர் முதல முதியவர் வளர எனள்ன எழுதப் 
பயனபடுத்துகிைார்கள். என ்பயர் 2B. 

எனள்னப் ்பாதுவாக ்பனசில எனறு குறிப் -
பிடடாலும் எ்னககுச் சிைப்பாகப் பல ்பயர்கள் 
இருககினை்ன.  

நான ்ஜர்மனி நாடடுத் ்தாழிற்ொளல 
ஒனறில பிைநமதன. எனள்னப் மபாலமவ 
ஆயிரககணககா்னாவர்கள் அஙமக தயாராகி 
உல்கஙகிலும் வலம் வநது ்காணடிருக-
கிைார்கள். நானும் அஙகிருநது கப்பல 
வழியாக ்காழும்பு துளைமுகத்ளத வந-
தளடநமதன.  

ஒரு வியாபாரி எனள்னயும் என 
உடன பிைப்புகளையும் வரவளழத்தி-
ருநதார். 

எஙகளை அவரது களடகமக 
்காணடு வநது வாடிகளகயாைார்- க ளி ட ம் 
மபரம் மபசி விற்று விடடார். ்காழும்பு ்மலிபன வீதி-
யிலுள்ை ஒரு களடயில பல நணபர்களுடன மெர்த்து 
விற்பள்னககு ளவத்துவிடடார். பல இ்னத்தவர்கள் 
அனைாடம் எஙகளைப் பார்த்துப் பூரிப்பளடவர்.  

ஒரு நாள் ஒருவர் எனள்ன வாஙகி படிககும் தன 

மகனுககு பரிொகக ்காடுத்தார். அச் -
சிறுவன எனள்ன மிகவும் மகிழ்ச்சியுடன 
்பற்றுக ் காணடான. ஒவ்வாரு நாளும் 
எனள்னப் பயனபடுத்தி வநதான.   

ஒரு நாள் அச்சிறுவன கவ்னக 
குளைவாக எனள்னத் தன மமளெ 
மீது ளவத்து விடடு ்வளிமய ்ெனறு 
விடடான. அச்ெமயம் தற்்ெயலாக அஙகு 
வநத நபர் மமளெ மீதிருநத புத்தகத்ளத 
எடுகக முயனைமபாது நானும் அமதாடு 
உருணடு வநது கீமழ விழுநமதன. கவ-
னிப்பாரற்று கிடநத என உடம்பில பல 
காயஙகள் ஏற்படடு நான விகார -
மாகக காடசியளித்மதன. சிறுவம்னா 
எனள்னப் பார்த்து முகம் சுழித்தான. 
்பருமூச்சு விடடான. அருகிலிருநத 
குப்ளபககூளடயில எனள்னத் தூககி 
மபாடடுவிடடான.  

 சுஜானி திருஆலன,  
வவுனியா.  

மைகக முடியாத நணபர்கள் அழியாத நிள்னவுகள் 
எ்ன அள்னத்ளதயும் தநதது எ்னது பாடொளல 

தான. எனனுளடய பாடொளல மிகவும் அழகா்னது. 
அதனுளடய சூழல கலவி கற்க ்ெலகினை எஙகளை 
மமலும் மகிழ்ச்சியளடய ்ெய்தது.  

அஙமக அழகிய மரஙகளின நிழல எம்ளம மகிழ்-
விககினை்ன. அதன கீழ் நாஙகள் மகிழ்ச்சியாக 
விளையாடுமவாம். நாஙகள் விளையாட அழகிய 
ளமதா்னம் அளமநதிருககினைது. அது பச்ளெ பமெ-
்லனை அழகா்ன ளமதா்னம் ஆகும்.  

அழகா்ன முளையில கடடஙகள் வடிவளமககப்படடு 
காணப்படுகினை்ன. அஙமக தான எமது வகுப்பளை 
காணப்படுகினைது. எமது வகுப்பளைகள் தூய்ளம-
யாகவும் அழகாகவும் காடசி தரும். காளலயில பாட-
ொளலககு ்ெனறு அஙமக அமருகினை மபாது அநத 
மகிழ்ச்சிளய எம்மால உணர முடியும்.  

பினபு நாஙகள் ஓய்வு மநரஙகளில ்ெனறு பார்கக 
அழகா்ன பூஙகா ஒனறு அளமககப்படடிருககினைது. மநரம் 
கிளடககினை மபா்தலலாம் அஙமக ்ெனறு நணபர்க-
மைாடு உளரயாடுமவாம்.  

மற்றும் காளல பிரார்த்தள்ன ்ெய்வதற்்க்னமவ 
அழகா்ன வழிபாடடு மணடபம் மற்றும் ஒரு ஆலயம் எமது 
பாடொளல வைாகத்தினுள்மைமய அளமககப்படடிருககின-
ைது. மற்றும் நாம் ்ெனறு நலல புத்தகஙகளை வாசிகக-
்வ்ன அழகா்ன ஒரு நூலகம் அளமககப்படடிருககினைது.  

விஞ்ா்ன ஆய்வு கூடம், தகவல ்தாழிலநுடபகூடம் 

எ்ன எலலா வெதிகளும் நிளைநத ஒரு அழகா்ன பாடொ-
ளலயாக எ்னது பாடொளல விைஙகுகிைது.  

எ்னது பாடொளலககு ்ெலலும் வீதியின இருமருங-
கிலும் அழகா்ன மரஙகள் மநராக நடப்படடிருப்பதள்ன 
பார்கக மிகவும் அழகாய் இருககும் இவவாறு எ்னது பாடொ-
ளலயினுளடய அழளக ்ொலலி ்காணமட ்ெலலலாம் 
அது நீணடு ்காணமட இருககும்.  

ஆர். விஷாலினி,  
்காடடகளல.  

 நவான் ஒரு ெ�ன்சில்  

எனது பாடசாலை அழகானது   

கழுலை  
்கழுமத என்றால் ஏளனம்  
்காணும் ைனிதர் சொல்லு்வர்  
்கழுமத ்காட்டும் சபாறுமைமய  
்கற்ற சிைரும் ச்காண்டிைர்  
  
பிளமள செய்யும் குறும்பிமன  
பார்த்து ச�ஞ்சு குமுறிநய  
சதால்மை ஏதும் செய்திடா  
ச்வளமள மூக்குக் குதிம்ர்கள  
 
அழுக்கு நிறக் ்கழுமத்கள  
ச்வளுக்்கத் துணிமயச் சுைந்திடும்  
பழுபபுச் செய்தித் தாள்கமள  
சும்வத்துப பசியும் ஆறிடும்  
 
விதிமய ச�ாந்து ைனிதர்்கள  
ெதி்கள சுைந்து ்வாழ்தல் நபால்  
சபாதிமயச் சுைந்து சென்றிடும்   
சபாறுமை மிக்்க ்கழுமத்கள!  

கல்லாளுளவ பாரிஸ்,  
மள்வாள்ன.   

்கனடா  -  சடாைர்  
இந்தியா  -  ரூபாய்  
பிந்ரசில்  -  குருசிந்ரா  
ஈ்ரான்  -  ரியால்  
கியூபா  -  பிநொ  
இஸந்ரல்  -  சிச்கல்  
இத்தாலி -  லி்ரா  
ஜபபான்  -  சயன்  
ச்கன்யா  -  ஷில்லின்  
இைஙம்க  -  ரூபாய்  
ைநைசியா -  ரிஙகிட்  
கும்வத்  -  தினார்  
அஙந்காைா  -  நியூகு்வான்ொ  
அசைரிக்்கா  -  சடாைர்  
ஆப்கானிஸதான்  -  ஆப்காசி  
ஈ்ராக்  -  ஈ்ராக்தினார்  
ந�ார்ந்வ  -  கீந்ரான்  
தாய்்வான்  -  புதிய தாய்்வான் சடாைர்  
ஒைான்  -  ஒைானியா ரியால்  
இஙகிைாந்து  -  பவுண்  

அ.ை. பாத்திமா அ்னா,  
தரம் 05, மட/மம/ஸாவியா மகளிர் வித்தியாலயம்,  

உலக நாடுகளின 
நாணயஙகள்  

அக்்கம்பக்்கம்  -  அண்மட, அயல்   
அக்கினி -  ச�ருபபு  
அங்கத்து்வம்  -  உறுபபுரிமை  
அ்கம்பா்வம்  -  தற்சபருமை  
அடர்த்தி  -  செறிவு  
அதிதி -  விருந்தினர்  

அண்்ணம்  -  நைல் ்வாய்  
அடவி  -  ்காடு  

நி. இலககியா,  
தரம் 06,  ்கா/ ளெவமஙளகயர் மகளிர் 

பாடொளல,  ்காழும்பு 06.  

ஒத்த கருததுச் ச�ொறகள்  



டென்னிஸ் சூப்பர் ஸ்ெடார் ஆஷ்லி ்படார்டி தனது 
அதிர்ச்சி ஓய்வு ்பற்றிய டெய்தி டெளியடான பின்னர் 
தனது முதல் ட்படாது நிகழ்வு ஒன்றில் தனது உள்ளூர் 
கடெகளுக்கு ஒரு ்பயணத்திற்கடாக சுறுசுறுப்படான 
ஆடெகடை அணிந்துள்ைடார்.

விம்பிள்ெனில் ்படெம் டென்்ற ஆறு மடாதஙக-
ளுக்குப பி்றகு, ஒரு ெடாரத்திற்கு முன்புதடான் 25 
ெயதடான அெர் தனது ரடாக்டகடடெ 'மற்்ற கனவுக-
டைத் துரத்த' கீழே ழ்படாெபழ்படாெதடாக அறிவித்தடார்.

'மற்்ற கனவுகடைத் துரத்த' விரும்புெதடாக அெர் 
டெளிப்படுத்தியதடால் தெகை வீரர் ெருத்தமடெந்த-
தடாகத் ழதடான்றியது. 

'நடான் அடத ெத்தமடாகச் டெடால்ெது இதுழெ முதல் 
முட்ற, எனழெ டெடால்ெது கடினம், ஆனடால் நடான் 
மிகவும் மகிழ்ச்சியடாக இருக்கிழ்றன், நடான் மிகவும் 
தயடாரடாக இருக்கிழ்றன்', என்று அெர் வீடிழயடாவில் 
விைக்கினடார், அதில் முன்னடாள் இரடடெயர் கூடெடா-
ளியும் நல்்ல நண்பருமடான ழகசி டெல்்லடாக்குெடாவு-
ென் இடணந்தடார்.

நடான் இதற்கு முன் இடதச் டெய்திருக்கிழ்றன் 
என்று எனக்குத் டதரியும், ஆனடால் மிகவும் வித்தி-
யடாெமடான உணர்வில், டென்னிஸ் எனக்கு அளித்-
ததற்கு நடான் மிகவும் நன்றியுள்ைெனடாக இருக்-
கிழ்றன், எனது கனவுகள் அடனத்தும் பிைஸ் 
ழமலும், ஆனடால் நடான் வி்லகிச் டெல்்லவும், ழமடாெ-
டிகடை வீழ்த்தவும் இபழ்படாது ழநரம் ெந்துவிடெது 
என்று எனக்குத் டதரியும். 

ஜூன் 24, 2019 அன்று ்படார்டி உ்லகின் முதல் 

இெத்டதப பிடித்தடார், ழமலும் 
அடுத்த இரணெடர ஆணடுகளுக்கு 
கிரடாணடஸ்்லடாம் ழ்படாடடிகளில் அதிக 
முடிவுகளுென் அடத ஒருழ்படாதும் 
டகவிெவில்ட்ல. 

25 ெயதடான அெர் ெமீ்பத்தில் 
தனது டெடாந்த ஊரடான இபஸ்விச்-
சுக்கு தனது ெருஙகடா்ல கணெர் 
டகடால்ஃப வீரர் ழகரி கிஸ்சிக்குென் 
திரும்பினடார், அெடர 2022 ஆம் 
ஆணடின் பிற்்பகுதியில் திரும-
ணம் டெய்து டகடாள்ை திடெமிட-
டுள்ைடார்.

'நடான் ஸ்பிரிஙஃபீல்ட ்பகுதியில் 
என் ெடாழ்நடாள் முழுெதும் ெடாழ்ந்-
திருக்கிழ்றன், அம்மடாவும் அப்படா-
வும் தஙகள் ெடாழ்நடாள் முழுெதும் 
அஙழகழய ெடாழ்ந்திருக்கி்றடார்கள். 
என் ெழகடாதரிகள் டெகுடதடாட்ல-
வில் இல்ட்ல. நடாஙகள் எஙகள் 
புதிய இெத்தில் இருக்கிழ்றடாம் என்-
்பதில் நடாஙகள் மகிழ்ச்சியடெகி-
ழ்றடாம். அது அேகடாக இருக்கி்றது,' 
என்று ்படார்டி ெமீ்பத்தில் கூரியர் 
டமயிலிெம் கூறினடார். 

்படார்டடி 23.8 மில்லியன் அடம-
ரிக்க டெடா்லர்கடை (அவுஸ். 37. 
75 மில்லியன்) ்பரிசுத் டதடாடக-

யடாகவும், மில்லியன் கணக்கடான 
அனுெரடணகடையும் ெம்்படா-
தித்து, ெர்லடாற்றில் 14 ெது 
சி்றந்த ெம்்பைம் ட்பறும் ட்பண 
வீரடாஙகடன என்்ற ட்பருடம-
டயப ட்பற்்றடார்.

அெர் கெந்த ஆணடு  3 மில்லி-
யன் அடமரிக்க டெடா்லர்கடை ெம்-
்படாதித்தடார், ழமலும் 2021 ஆம் 
ஆணடில் எடெடாெது அதிக ெம்்ப-
ைம் ட்பறும் ட்பண தெகை வீரடாங-
கடனயடாக இருந்தடார், இது 6.9 
மில்லியன் அடமரிக்க டெடா்லர்-
கடை தன்ெெம் டெத்திருந்தது 
என்று ஃழ்படார்பஸ் டதரிவித்துள்-
ைது. அெரது டமடாத்த ெருமடானம் 
சுமடார் 53 மில்லியன் அடமரிக்க 
டெடா்லர்கள் (AU$70 மில்லியன்) 
என மதிபபிெப்படடுள்ைது. 

்படார்டி தடான் சிறிது கடா்லம் ஓய்வு ட்பறுெடதப ்பரி-
சீலிப்பதடாகவும், கெந்த ஆணடு விம்பிள்ென் டெற்றி 
ட்ப்ற ழெணடும் என்்ற தனது குேந்டத ்பருெ 
கனடெ அடெய 'குெல் உணர்வு' டகடாணடிருந்ததடா-
கவும் கூறினடார்.

'இது ்பற்றி நடான் நீணெ கடா்லமடாக ழயடாசித்து 
ெருகிழ்றன், என் ெடாழ்க்டகயில் நம்்பமுடியடாத தரு-
ணஙகள் நிட்றய இருந்தன, அடெ முக்கியமடான 
தருணஙகைடாக இருந்தன,' என்று அெர் கூறினடார்.

'என் ெடாழ்க்டகயில் நம்்பமுடியடாத ்ப்ல தருணங-
கடை நடான் அனு்பவித்திருக்கிழ்றன், அடெ முக்கி-
யமடான தருணஙகைடாக இருந்தன. கெந்த ஆணடு 
விம்பிள்ென் ஒரு ந்பரடாகவும், ஒரு விடையடாடடு 
வீரரடாகவும் எனக்கு நிட்றய மடாற்்றஙகடை ஏற்்ப-
டுத்தியது, நீஙகள் மிகவும் கடினமடாக உடேக்கும் 
ழ்படாது, ஒரு இ்லக்குக்கடாக உஙகள் ெடாழ்நடாள் முழு-
ெதும், நடான் அடத ்ப்ல நம்்பமுடியடாத ந்பர்களுென் 
்பகிர்ந்து டகடாள்ை முடிந்தது.

ஆனடால் விம்பிள்ெனில் டெற்றி ட்ப்ற முடியும், 
இது என் கனெடாக இருந்தது. டென்னிஸில் நடான் 
விரும்பிய ஒரு, உணடமயடான கனவு - அது உண-
டமயில் என் கணழணடாடெத்டத மடாற்றியது. விம்-
பிள்ெனுக்குப பி்றகு எனக்கு அந்த குெல் உணர்வு 
இருந்தது, அடதப்பற்றி என் அணியுென் நிட்றய 
ழ்பசிழனன்.

என் டென்னிஸ் ெடாழ்க்டக எவெைவு அற்புத-
மடான ்பயணமடாக இருந்தது என்்படதக் டகடாணெடா-
டுெதற்கடான ெரியடான ெழி - எனது ெரியடான ெழி - 
எனக்கு இது ழ்படால் உணர்கிழ்றன்.'

குயின்ஸ்ழ்லணெர் ழெறு சி்ல ெடாழ்நடாள் கனவுக-
டைத் துரத்த விரும்புெதடாகவும், தனது ெடாழ்க்டக-
யின் அடுத்த அத்தியடாயத்டதப ்பற்றி 'மிகவும் உற்-
ெடாகமடாக' உணர்ந்ததடாகவும் முடித்தடார். 

2016 ஆம் ஆணடின் பிற்்பகுதியில் 18 மடாத 
இடெடெளிக்குப பி்றகு, மன ஆழரடாக்கியத்துெனடான 
அெரது ழ்படாரடாடெஙகைடால் தூணெப்படெ பின்னர், 
2016 ஆம் ஆணடின் பிற்்பகுதியில் விடையடாட-
டுக்கு திரும்பியடதத் டதடாெர்ந்து, ட்பணகள் உ்லகின் 
முதனிட்ல வீரடாஙகடன ஆக டதடாெர்ந்து மூன்று 
ஆணடுகளுக்குப பி்றகு தடான் 'உெல் ரீதியடாக டெ்ல-
விெப்படெதடாக' ்படார்டி டெளிப்படுத்தினடார்.

'என் ெடாழ்க்டகயின் இரணெடாம் கடெத்தில் 
என்னுள் ஒரு முன்ழனடாக்கு மடாற்்றம் ஏற்்படெது, 
எனது மகிழ்ச்சி முடிவுகடைச் ெடார்ந்திருக்கவில்ட்ல,' 
என்று ்படார்டி கூறினடார். டென்னிஸ் சூப்பர் ஸ்ெடார் 
தனக்கு உெல் உந்துதல் அல்்லது உயர்மடெத்தில் 
தன்டன ெெடால் டெய்ெதற்கடான உணர்ச்சி விருப்பம் 
இல்ட்ல என்று விைக்கினடார். 

'மக்கள் அடத புரிந்து டகடாள்ை மடாடெடார்கள் 
என்று எனக்குத் டதரியும். அது ெரி, நடான் அடத ெரி 
என்று எனக்கு டதரியும், ஆஷ் ்படார்டி, ந்பர் அெள் 
துரத்த ழெணடும் என்று ்ப்ல கனவுகள் ழெணடும் 

என்று அெசியம் இல்ட்ல உ்லக ்பயணம் 
ஈடு்படுத்த ழெணெடாம், என் வீடடில் 
இருந்து வி்லகி இருப்பது, நடான் எப-
ழ்படாதும் இருக்க ழெணடும் எஙழக இது.

இபழ்படாது நடான் ஆஷ்லி ்படார்டி என்்ற 
ந்பரடாக என் ெடாழ்க்டகயின் அடுத்த கடெத்டத அனு-
்பவிப்பது முக்கியம் என்று நிடனக்கிழ்றன், ஆஷ்லி 
்படார்டி என்்ற தெகை வீரரடாக அல்்ல.'

2014-16 ஆம் ஆணடில் கிரிக்டகட விடையடாெ 
விடையடாடடிலிருந்து நீணெ இடெடெளி எடுத்த 
ழ்படாதிலும், 2019 ஆம் ஆணடில் பிடரஞ்சு ்பகி-
ரஙகத்திலும், 12 பி்ற ்படெஙகளிலும் 13 ெயதில் 
ெடார்புநிட்லயடாைரடாக மடாறிய ்படார்டடி, 2019 ஆம் 
ஆணடில் பிடரஞ்சு  ்பகிரஙகம், 12 பி்ற ்படெஙகடை-
யும் டென்்றடார்.

ழரடா்லணட-கடாழரடாஸில் தனது முதல் கிரடாணட 
ஸ்்லடாம் ழ்படாடடிக்குப பி்றகு, ்படார்டி தனது ெடாழ்க்-
டகடய அச்சுறுத்தும் மனந்லப ழ்படார் குறித்து 
மனம் தி்றந்தடார், இது அெர் தற்கடாலிகமடாக டென்னி-
ஸில் இருந்து வி்லகியடதக் கணெது.

விம்பிள்ென் ஜூனியர் கிரீெத்டத டெறும் 15 
ெயதில் டென்்ற பின்னர் விடையடாடடின் அடுத்த 
ட்பரிய விஷயம் என்று கூ்றப்படுெதன் அழுத்-
தத்டத ெமடாளிக்க ழ்படாரடாடுெதடாக அெர் கூறினடார்.

மனச்ழெடார்ெடெந்து, வீடடிழ்லழய முெஙகிய 
்படார்டி, முதல் சுற்று அடமரிக்க ்பகிரஙக ழதடால்விக்-
குப பி்றகு அடத நிரபபினடார்.

ஜனெரி மடாதம் டமல்ழ்படார்னில் டெற்றி ட்பற்்ற 
பின்னர் இந்தியன் டெல்ஸ் மற்றும் மியடாமி ்பகி-
ரஙகத்தில் இருந்து வி்லகிய அெர், 'அவுஸ்திழரலிய 
்பகிரஙகத்டத டென்்ற பி்றகு டதடாெர்ந்து மீணடு 
ெர ழெணடிய அெசியம் உள்ைது' என்று குறிபபிட-
ெடார். டென்னிஸ் ெம்பியன் மூன்று டெவழெறு ெந்-
தர்ப்பஙகளில் ்படெத்டத டென்்ற எடெடாெது ட்பண 
ஆெடார். 

்படார்டி மற்றும் அெரது நம்்பமுடியடாத ெடாழ்க்டக 
ட்பணகள் டென்னிஸ் ெஙகத்தின் தட்லடம நிர்ெடாகி 
ஸ்டீவ டெமனடால் அெரது அறிவிபபுக்கு சி்ல நிமி-
ெஙகளுக்குப பி்றகு ்படாரடாடெப்படெது.

'இறுதி ழ்படாடடியடாைரடாக இருப்பதன் மூ்லம் தனது 
டகடயடாப்பம் டகடாணெ ழ்பக்ழஹேணட ஸ்ட்லஸு -
ென் ஆஷ்லி ்படார்டடி, ஒவடெடாரு ழ்படாடடிக்கும் அெர் 
டகடாணடு ெந்த அடெக்க முடியடாத டதடாழில்முட்ற 
மற்றும் விடையடாடடுத்தி்றன் ஆகியெற்றின் மூ்லம் 
எபழ்படாதும் முன்னுதடாரணமடாக ெழிநெத்துகி்றடார்' 
என்று அெர் கூறினடார்.

WTA வின் மகத்தடான ெடாம்பியன்களில் ஒருெரடாக 
அெர் தன்டன நிட்லநிறுத்திக் டகடாணடுள்ைடார்.

'@ashbarty மகிழ்ச்சியடாக இருக்கி்றது, டென்னி-
ஸுக்கடாக டெடெப்படெது, என்ன ஒரு வீரர்' என்று 
ஆன்டி முர்ழர டவீட டெய்துள்ைடார்.

ெக அவுஸ்திழரலிய நடெத்திரம் தடானடாசி டகடாக்கி-
னடாகிஸ், ்படார்டியின் அதிர்ச்சியடான முடிவுக்கு ்பதி்ல-
ளிக்கும் விதமடாக 'அடத மதிக்கவும்' என்று டவீட 
டெய்தடார்.

முன்னடாள் உ்லகின் முதனிட்ல வீரடாஙகடன 
கழரடாலினடா பிளிஸ்ழகடாெடா, ்படார்டிக்கு எதிரடான சி்ல 
கடாவியப ழ்படார்கடை அனு்பவிப்பது ்படாக்கியம் என்று 
கூறினடார். 'ஒரு நம்்பமுடியடாத டென்னிஸ் வீரர், ஆனடால் 
மிக முக்கியமடாக சுற்றுப்பயணத்தில் உள்ை மிகச்சி-
்றந்த ந்பர்களில் ஒருெர்,' என்று அெர் கூறினடார்.

ஆஷ் ்படார்டி: ஒரு குறுகிய ஆனடால் ்பை்பைப்படான 
டென்னிஸ் ெடாழ்க்டக

ஏபரல் 2010 - ஆஷ் ்படார்டி தனது 14 ெயதில் 
டதடாழில்முட்ற ழ்படாடடியடாைரடாக மடாறினடார், தனது 
டெடாந்த ஊரடான இபஸ்விச்சில் நெந்த ஐ.டி.எஃப 
ட்பணகள் ெர்க்யூட ழ்படாடடியில் விடையடாடினடார்

ஜூன் 2011 - விம்பிள்ெனில் ட்பணகள் ஒற்ட்ற-
யர் ்படெத்டத டென்்றடார் - அெரது முதல் ஜூனியர் 
கிரடாணட ஸ்்லடாம்

ஜனெரி 2012 அவுஸ்திழரலிய ்பகிரஙத்தில் 

டெல்டகடார்ெடாக டெறும் 16 ெயதில் தனது முதல் 
டதடாழில்முட்ற கிரடாணடஸ்்லடாம் ழ்படாடடியில் அறிமு-
கமடானடார்.

ஜனெரி 2013 அவுஸ்திழரலிய ்பகிரஙகத்தில் 
மற்ட்றடாரு டெல்டகடார்டெ ட்பற்்றடார்

ட்பபரெரி 2013 - மழ்லசிய ்பகிரஙகத்தில் முதல் 
ெபிள்யு.டி.ஏ டூர் டெற்றி

ழம 2013 பிடரஞ்சு ்பகிரஙகத்தில் முதல் 
கிரடாணடஸ்்லடாம் ழ்படாடடியில் டெற்றி

ஜூன் 2013 ்பர்மிஙஹேடாம் ்பகிரஙகத்தில் ழகசி 
டெ்லடாக்குெடாவுென் இரடடெயர் பிரிவில் முதல் 
ெபிள்யு.டி.ஏ ்படெத்டத டென்்றடார்

டெபெம்்பர் 2014 டதடாழில்முட்ற டென்னிஸில் 
இருந்து ஓய்வு ட்பறுகி்றடார், ஏடனனில் அெர் ஒரு 
'ெடாதடாரண டீன் ஏஜ் ட்பணணடாக இருக்க விரும்-
பினடார் மற்றும் சி்ல ெடாதடாரண அனு்பெஙகடைக் 
டகடாணடிருக்க ழெணடும்'

ஜூட்ல 2015 பிரிஸ்ழ்பன் ஹீட டதடாெக்க மகளிர் 
பிக் ்படாஷ் லீக்கில் விடையடாடுெதற்கடான அறிகுறிகள்

ட்பபரெரி 2016 - WBBL ்பருெத்தின் ழ்படாடடி-
டயத் டதடாெர்ந்து டென்னிஸுக்குத் திரும்புெதடாக 
அறிவித்தடார்.

ட்பபரெரி 2017 - மழ்லசிய ்பகிரஙகத்தில் முதல் 
ெபிள்யு.டி.ஏ ்படெத்டத டென்்றது

ஜனெரி 2018 - அவுஸ்திழரலிய ்பகிரஙகத்தில் 
முதல் 18 இெத்டதப பிடித்த முதல் கிரடாணடஸ்்லடாம் 
்படெம் டென்்றடார்

டெபெம்்பர் 2018 - அடமரிக்க ்பகிரஙகத்தில் 
ழகடாழகடா ெந்ழதழெழகவுென் இரடடெயர் பிரிவில் 
முதல் கிரடாணடஸ்்லடாம் ்படெத்டத டென்்றடார்

ஜூன் 2019 - பிடரஞ்சு ்பகிரஙகத்தில் முதல் 
கிரடாணடஸ்்லடாம் ஒற்ட்றயர் ்படெத்டத டென்்றது 
- 1973 இல் மடார்கடரட ழகடார்டடுக்குப பி்றகு 
ழரடா்லணட கழரடாஸில் டென்்ற முதல் அவுஸ்திழர-
லியர்

ஜூன் 2019 - எழெடான் கூ்லடாகடாஙகிற்குப பி்றகு 
உ்லகின் முதல் இெத்டதப பிடித்த முதல் அவுஸ்திழர-
லியப ட்பண ஆனடார்.

ஜூட்ல 2021 - முதல் விம்பிள்ென் ்படெத்டத 
டென்்றடார், 1980 ஆம் ஆணடில் கூ்லடாகடாஙகிற்குப 
பி்றகு முதல் அவுஸ்திழரலிய ட்பண

ஜூட்ல 2021 ழெடாக்கிழயடாவில் நடெட்பற்்ற 
ஒலிம்பிக் ழ்படாடடியில் க்லபபு இரடடெயர் பிரிவில் 
ஜடான் பீர்ஸுென் டெணக்லப ்பதக்கம் டென்்றடார்

ஆகஸ்ட 2021 ஆஸி ்பகிரஙகத்தில் கெனம் 
டெலுத்த மீதமுள்ை ்பருெத்திலிருந்து டெளிழயறுகி்றது.

ஜனெரி 2022 - முதல் அவுஸ்திழரலிய ்பகிரஙக 
்படெத்டத டென்று, மூன்று டெவழெறு தைஙகளில் 
டென்்ற எடெடாெது ட்பணமணி ஆனடார்

மடார்ச் 2022 - டென்னிஸில் இருந்து அதிர்ச்சியடாக 
ஓய்வு ட்பறுெதடாக அறிவித்தடார்

இப்பத்திரிடக அழஸடாஸிழயடெட நியூஸ் ழ்பப்பர்ஸ் ஒப சிழ்லடான் லிமிெட கம்்பனியரடால் டகடாழும்பு இ்ல. 35, டி ஆர். விஜயெர்தன மடாெத்டதயிலுள்ை ழ்லக் ஹேவுஸில் 2022 ஏபரல் மடாதம் 10ம் திகதி ஞடாயிற்றுக்கிேடம அச்சிடடுப பிரசுரிக்கப்படெது.
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மலிங்கவின் சாதனைனை
முறிைடிதத பிராவ�ா!

கிரிக்்கெட் உலகின் பி்ரபல்்யைான பிரி-
மி்யர் லீக் ரி/20 கிரிக்்கெட் ்�ாடர்கெளில் 
முன்னிமல ்பற்்ற ்�ாட்ராகெ கெடந� ைா�ம் 
ஆ்ரம்பைான இநதி்யன் பிரிமி்யர் லீக் ்�ாடர் 
உள்ளது. அத்�ாடரில் லசித ைலிஙகெ பமடத-
திருந� அதிகெ விக்்கெட் வீழ்ததி்ய (170) 
சா�மனம்ய மைற்கிநதி்யத தீவுகெளின் வீ்ரர் 
டு்�ான் பி்ராம�ா முறி்யடிததுள்ளார்.

2022ம் ஆண்டுக்கொன ஐ. பி. எல். ்�ாடர் 
கெடந� ைா�ம் ஆ்ரம்பைாகித ்�ாடர்நது 
மகொலாகெலைாகெ நமட்பற்று �ருகி்றது. இத 
்�ாடரில் ்சன்மன சுபபர் கிஙஸ் அணியும் 
்கொல்்கொத�ா மநட் ம்ரடர்ஸ் அணியும் 
மைாதிக்்கொண்ட மு�ல் மபாட்டியிமல இரு 
அணிகெளிலும் இடம்்பறும் இலஙமகெ வீ்ரர்-
கெள விம்ள்யாடாவிட்டாலும் இது�ம்ர ஐ.பி.
எல். ்�ாடர்கெளில் பநது வீச்சில் சா�மனப-
மடத� இலஙமகெ ம�கெபபநது வீச்சா்ள்ரான 
லசித ைலிஙகெவின் சா�மனம்ய சைபபடுத-
தி்ய மபாட்டி்யாகெ அது அமைந�து.

இது�ம்ர ஐ. பி. எல். �்ரலாற்றில் அதிகெ 
விக்்கெட் வீழ்ததி்ய வீ்ர்ராகெ இலஙமகெ ம�கெப-

பநது விச்சா்ளர் லசித ைலிஙகெ சா�மனப-
மடததிருந�ார். மகெ.மகெ. ஆர். அணியுடனான 
மபாட்டியில் ்சன்மன அணிக்கொகெ விம்ள-
்யாடும் மைற்கிநதி்யத தீவின் வீ்ரர் டும�ான் 
பி்ராம�ா அபமபாட்டியில் 20 ஓட்டஙகெளுக்கு 
3 விக்்கெட் வீழ்ததி்ய�ன் மூலம் லசித ைலிங-
கெவின் 170 விக்்கெட்்கெடுகெம்ள என்்ற மைல்-
கெல்மல சைபபடுததினார்.

பி்ராம�ா- ைலிஙகெ ஆகி்ய இரு பநது வீச்சா-
்ளர்கெம்ளயும் ஒபபீட்டுப பார்க்கும் மபாது 
பி்ராம�ாம� விட லசித ைலிஙகெ முன்னிமல-
யில் உள்ளம� அ�ர்கெ்ளது புளளி விப்ரஙகெளி-
லிருநது அறி்ய முடிகி்றது.

லசித ைலிஙகெ 2009ம் ஆண்டு மு�ல் 2019ம் 
ஆண்டு �ம்ர 122 மபாட்டிகெளில் மகெபபற்றி்ய 
170 விக்்கெட்டுகெம்ளம்ய பி்ராம�ா 2008ம் 
ஆண்டிலிருநது இது�ம்ர ஐ. பி. எல். ் �ாடர்-
கெளில் 152 மபாட்டிகெளில் 149 இன்னிஙஸ்-
கெளில் விம்ள்யாடி்ய�ன் மூலமை மைற்படி 
சா�மனம்ய  பி்ராம�ா சைபபடுததியு்ள்ளார். 
ைலிஙகெ பி்ராம�ாம� விட 30 மபாட்டிகெள 
கும்ற�ாகெ பஙகுபற்றிம்ய 170 விக்்கெட்டு-

கெம்ளக் மகெபபற்றியுள்ளார். மைலும் அ�ர் 
இந� விக்்கெட்டுகெம்ள மகெபபற்று��ற்கு 
471.1 ஓ�ர்கெள வீசியுள்ளதுடன் பி்ராம�ா 
489.3 ஓ�ர்கெள விசியுள்ளார். ஓட்டஙகெள 
விட்டுக்்கொடுக்கொ� ஓ�ர்கெ்ளாகெ ைலிஙகெ 8 
ஓ�ர்கெள வீசியுள்ளதுடன் பி்ராம�ா 2 ஓ�ர்கெ-
ம்ளம்ய ஓட்டைற்்ற ஓ�ர்கெ்ளாகெ வீசியுள்ளார்.

எதி்ரணியினர்கெளுக்கு ஓட்டஙகெள விட்-
டுக்்கொடுபபதில் லசித ைலிஙகெ ்ைாத�-
ைாகெ 3365 ஓட்டஙகெள ்கொடுததுள்ளதுடன், 
பி்ராம�ா 4081 ஓட்டஙகெம்ள விட்டுக்்கொடுத-
துள்ளார்.

லசித ைலிஙகெவின் சி்றந� பநதுவீச்சாகெ 13 
ஓட்டஙகெளுக்கு 5 விக்்கெட்டுக்கெள பதி�ாகி-
யுள்ளதுடன், பி்ராம�ா 22 ஓட்டஙகெளுக்கு 
4 விக்்கெட்டுகெம்ள வீழ்ததி்யம� சி்றந� 
பநதுவீச்சாகும். பி்ராம�ா இது�ம்ர நமட-
்பற்்ற ்�ாடர்ளில் 2017ம் ஆண்டு ஐ. 
பி. எல். பரு�ததில் முழு-
மை்யாகெ விம்ள்யாட முடி-
்யாைல் மபாயுள்ளதுடன் 
2014ம் ஆண்டு கொ்யம் 

கொ்ரணைாகெ ஒரு மபாட்டியில் ைாததி்ரம் பங-
கு்கொண்டார். லசித ைலிஙகெ 2019ம் ஆண்டு 
�ம்ர நமட்பற்்ற ்�ாடர்கெளில் 2016ம் 
ஆண்டு ்�ாடம்ரத �வி்ர ைற்ம்ற்ய எல்லாப 
்�ாடர்கெளிலும் விம்ள்யாடியுள்ளார்.

லசித ைலிஙகெ 9 ்�ாடர்கெளில் பமடத� 
சா�மனம்ய ்நருக்கு��ற்கு பி்ராம�ா 
14 ்�ாடர்கெளில் விம்ள்யாடியுள்ளார். 
்�ாடர்நது ஐ.பி.எல்இல் விம்ள்யாடி �ரும் 
பி்ராம�ா கெடந� �ா்ரம் லக்மனா அணிக்கு 
எதி்ரான மபாட்டியில் ஒரு விக்்கெட்மடக் 
மகெபபற்றி்ய�ன் மூலம் லசித ைலிஙகெவின் 
சா�மனம்ய முறி்யடிததுள்ளார். அ�ர் இத-
்�ாடர் முழு�தும் விம்ள்யாடினால் மைலும் 

முன்மனாக்கி ்சல்ல அதிகெ �ாய்பபு பி்ரா-
ம�ாவுக்கு உள்ளது.

டநஸ்ழ்ல-டமழ்லடா, இ்லஙடகயிலுள்ை 
Barcelona கடால்்பந்து அக்கெமியின் 5 ஆெது 
ஆணடு நிட்றவு விேடாடெக்டகடாணெடாடுெதற்கடாக 
அதனுென் டகழகடார்த்துள்ைது. குதிடர ்பந்தயதி-
ெல் டமதடானத் தில் மடார்ச் 12 அன்று நடெட்பற்்ற 
இந்த கடால்்பந்து ழ்படாடடியில் ்பல்ழெறு ெயதுப 
பிரிவுகளில் இருந்து 500 க்கும் ழமற்்படெ தி்றடம-
யடான சிறுெர்கள் மிகுந்த ஆர்ெத்துென் க்லந்து 
டகடாணெனர். டநஸ்ழ்ல டமழ்லடா விடையடாடடு 

மற்றும் உெல் ரீதியடான டெயல்்படாடுகளுென் நீண-
ெகடா்லமடாக டதடாெர்புடெய ஒரு ெர்த்தக நடாமமடாக 
இருப்பதடால், சிறுெர்கடை அெர்கள் ழநசிக்கும் 
விடையடாடடுகடை டதடாெர்ந்து முன்டனடுக்க 
ஊக்குவிப்பது மற்றும் உெல்ரீதியடான டெயல்்படாடு-
கள் நிட்றந்த ெடாழ்க்டக முட்றடய ழமம் ்படுத்-
துெடத ழநடாக்கமடாகக் டகடாணடுள்ை அழத ழநரத் 
தில், இந்த ஒத்துடேபபின் மூ்லம் ெடாழ்க்டகயில் 
ழமலும் முன்ழன்ற அெர்களுக்கு ஊக்கமளிக்கி்றது.

நெஸ்லே-மை்லேோ இலேஙமகையில் Barcelona
கைோல்்பந்து அககைடமியுடன் மகை்கைோர்ப்பு

ெோன் ைகிழ்ச்சியோகை
இருககி்ேன் -ஆஷ்லி

்போர்டி
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'மையில வாங்கினேன் மையில னைாடனல 
ைாசு னைாே இடம் தெரியனல 

    ைாெலி ைாபைா ைா்ரணம் னைபைா என்ே 
த�ால்வதென்று தெரியனல'

' அஞ்சு ரூவா ன�ாடட தைாஞ்� முன்ேம் 
ைாத்தி  மிச�மில்ல ைாசு மிச�மில்ல'

' ைான�ொன் ைடவுளடா...அநெ ைடவுளுக்-
கும் இது தெரியுைபைா.'

 இபைடி எத்ெமே எத்ெமே ைாடல்-
ைள், எத்ெமே எத்ெமே னைா்ராடடங்ைள். 
எல்லானை ைாலத்துக்கு ைாலம் தெறிக்ை விட -
டாலும், ஏறிே தைாருள் ஏறிேதுொன். எேது 
ைாடடோர் ஒரு மூமட த�ல்மல �ாலு �ெத் -
துக்கு வாங்கியொை த�ால்வார். என்ெநமெ 
இருைது ரூைாவாை வாங்கிோர் எனினும் 
அென்பின் அவரும் ஒரு விவ�ாயி ஆகி அது 
முபைத்மெநது ரூைாவாகிவிடடொை அலுத் -
துக் தைாள்வார். �ான் எேது விவ�ாய முயற்-
சியில் முெல் அறுவமட த�ல்மல மூமட 
ஒன்று முபைத்ொறு ரூைாவுக்கு விற்னறேன். 
அபனைாது அளவுைள் பு�ல் தைாத்து எே 
இருநெது. பின்ேர் ஒரு ைத்து வருடத்தில் 
ஐம்ைத்ொறு ரூைாவுக்கு மூன்று பு�ல் த�ல். 
அொவது ஒரு மூமட த�ல் வநெது. அது 
சிறிைானவா அம்மையாரின் அம்ரக்தைாத்ெ-
ரிசி திடடம் �டநெனைாது. இநெ ஒரு மூமட 
த�ல்லாேது அளவுக்ைணக்கில் கினலாவாகி, 
ஒரு மூமட எழுைத்தி்ரண்டு கினலா எே விற்-
ைபைடடாலும் அென் விமல எடடாயி்ரத்மெ 
எடடியுள்ளது. 

  அது�ரி அதென்ே சிறிைா அம்மையா-
ரின் அம்ரக் தைாத்ெரிசித் திடடம். எங்ைள் 

ெமலமுமறே ைடநெ விடயம் அல்லவா. 
எைது �ாடடில் கூபைன் அரிசித்திடடம் 
இருநெது. அதில் இ்ரண்டு தைாத்து அரிசி 

ஒரு �ைருக்கு ஒரு வா்ரத்தில் கிமடத்ெது. ைட-
டுபைாடடு விமலயாே இருைத்மெநது �ெம் 
ஒரு தைாத்ெரிசி. ைற்றே ஒருதைாத்ெரிசி இல-
வ�ம். சிறிைானவா அம்மையார் ைெவினயற்றே 
னைாது சுய தைாருளாொ்ரத்மெ வளர்பைொை 
கூறி அம்ரக்தைாத்ெரிசினய ஒரு �ைருக்கு வழங்-
கிோர். �ம்புங்ைள். 

அபனைாது குடும்ைக்ைடடுபைாடடு திடடம் 

எதுவும் எைது ைண்ணில் இல்மல. ஆை எநெ 
வீடடிலும் பிள்மளைள் அதிைைாைனவ இருந-
ொர்ைள். இநெ ஒரு தைாத்ெரிசி கிமடத்ெ னைானெ 
வா்ர முெல்�ாளாே திங்ைடகிழமைைளில் எநெ 
ஏமழ வீடடிலும் இ்ரண்டு னவமளக்கு ன�ாறு 
�ாபபிட முடிநெது. அது அம்ரக் தைாத்ொே-
னைாது ைக்ைள் ைடடினி கிடக்ை னவண்டிய-
ொயிற்று. ைாண் னைாதுமைைா என்ைேவும் 
த�த்ெல்மிளைாய், ைல்லி, இன்னும் இறேக்குை-
தியாகிக் தைாண்டிருநெ ைல தைாருடைள் இல்-
லாைல் னைாயிற்று. ைக்ைள் �ள்ளி்ரவுக்ைாடசி 
சினிைா ைார்த்துவிடடு அபைடினய ஓடிபனைாய் 
னைக்ைரி வா�ல்ைளில் ைடுத்து உறேங்கிோர்ைள் 
அதிைாமலயில். ைாண் னைாறேமணைளில் ஒரு-
வருக்கு ஒரு றோத்ெல் ைாண் வழங்கிோர்ைள். 
அெற்ைாைனவ அநெபைடுக்மை. றோத்ெல் எட-
டுச�ெம் விற்றே ை்ரவள்ளிக்கிழங்கு எண்ைது-
�ெைாை விமலனயறியது. அமெயும் அவித்து 
உண்ணபனைாொைல் ையங்கிேர். சீனி கூபை-
னுக்கு ைடடும், �க்ைம்ர சிறிது னைரீச�ம்ைழம், 
னெங்ைாய்சத�ாடடு வாமழபைழம் இவற்று-
டன் னெநீர் அருநதினோம். னெநீர்க்ைமடைளில் 
'ைாடட' எே தவறும் ைறுபபுத் னெநீர் கிமடக்-
கும். ைத்துச�ெம். ஒரு இனிபபு வாங்கி அமெ 
வாயில் னைாடடுக் தைாண்டு குடிபைர்.  பிள்-
மளைள் ைபைாசிக்ைாய்ைமள அவித்து உண்டு-
விடடு ைாட�ாமலக்குப னைாோர்ைள். ைக்ைள் 
ைடடினியால் இறேக்கும் நிமலவம்ர வநெது. 
த�ால்லுங்ை இபை வநதிருக்கிறேது ைஞ்�ைா?

   ஒரு வருடம் முடிமையில் விவ�ாயிைள் 
தைரும் த�ல்வநெ்ராை ைாறேக்கூடிய அளவு 
உள்ளூர் உற்ைத்திைள் தைருகிே. ஆோலும் 
நிலைற்னறோர் துய்ரபைடடேர்.

   ஒவதவாரு ெடமவ விமல ஏறும் 
னைாதும் விவ�ாயிைள் ைகிழ, இமடத்ெ்ரைன் 
குளிர்சசியாைவும் ைாறே, நுைர்னவான் அயர்சசி 
அமடவனெ வழக்ைம். அநெ வமையில் 
மிளைாய் ையிரிடடவர்ைள், உழுநது ையிரிட-
டவர்ைள் தைருகிேர் வளமும் அதிைரித்ெது. 
ஆோல் இன்மறேய நிமல னவறு. 

விவ�ாயிைள் குளி்ர முடியாவிடடாலும் 
தைாதிக்கின்றே தவய்யிலில் டீ�லுக்ைாை ைாத்-
திருக்கிறோர்ைள். உழவு யநதி்ரங்ைள் ைெற்றேத் -
துடன் நிற்கின்றேே. நிலத்தின் ஈ்ரம் ைாயுமுன் 

உழது விடத் துடிக்கிறோன் விவ�ாயி. 
ஆம், உலைத்துக்கு ைடியளக்ை னவண்டி-
யது அவன்ொன். என்ே ைஸடதைன்றோ-
லும் அவன் நிலத்தில் ஏர் ைாசசினய ஆை 
னவண்டும்.  அனெ�ையம் ைணல், ைாட-
டுை்ரம். ைல் ைடடடபதைாருடைமள ஏற்-
றேவும் டிபைர் வாைேங்ைள் ஒவதவாரு 
எரிதைாருள் நி்ரபபுநிமலயங்ைளிலும் 
நீண்ட வரிம�யில் ைாத்திருபைமெ ைாண 
முடிகிறேது. 

எநெபதைாருளிலும் இமடத்ெ்ரைர்-
ைனள அைா்ரைாை �ம்ைாதிக்கிறோர்ைள். 
நுைர்னவார் என்ேொன் திடடிோலும். 
அவர்ைளது முைத்தில் எநெ �லேமும் 
இல்லாைல் ைல்லாப தைடடியில் ைவே-
ைாை இருக்கிறோர்ைள். எது எெற்கு விமல 
ஏறியிருக்கிறேது என்று த�ால்ல முடிய -
வில்மல. ஒவதவாரு தைாருடைளும் 
ன�மவைளும் கூட ஒன்றேம்ர இ்ரண்டு ைடங்கு 
விமல அதிைரித்துள்ளது. ஏனொ �ாேறிநெவ -
ம்ரயில் இன்னும் ஏறோெ தைாருடைள் ைசிபபு 
ைஞ்�ா ைதுைாே வமைைள். த�ல்னைசிக்ைாே 
ைடடணங்ைள் என்றே வமைக்குள் வருகிறேது. 
அமவ அதிைரித்ொலும் அட னைாபைா என்று 
ெடடிவிடடுப னைாகும் துணிவும் குடிைக்ை -
ளுக்கு உண்டு. 

   எவவளவுொன் ெடடுபைாடாோ -
லும் த�ல்னைசிைள் ஓயவில்மல. னைலும் 
மின்ெமட ைா்ரணைாை. னடடடா ைாடடுை -
ளின் விற்ைமே அதிைரித்துள்ளொை த�ால் -
கிறோர்ைள். ஊகும் இெற்ைாைதவல்லாம் 
�ாங்ைள் �லித்துக் தைாள்ளப னைாவதில்மல. 
அதெபைடி மையில் னைானில்லாைல் இருப -

ைது. சினிைா தொமலக்ைாடசி �ாடைங்ைள் 
எே எமெ னவண்டுைாோலும் ைவனியுங்ைள் 
ஆலயத்தில் வழிைடும் மைைளுக்குள்ளும் 
த�ல்னைான் இருக்கும். இவற்றின் ைாவ -
மேைளும் அவசியைாே னெமவைளுக்ைாை 
என்ைது னைாய் ைடம்ைார்க்ை, யூரியூபபில் 
னைளிக்மைைமள ்ரசிக்ை எே தைாழுது னவடிக்-
மையாைப னைாகிறேது.

   அடுத்ெொை �ாம் ைவமலபைடாைல் த�ல -
வழிபைது ஆமட அணிைணிைள். உள்ளுர் 
ெயாரிபபில் உருவாே ஆமடைமள அணிவது 

ைண்ணியமில்மல என்றோகிவிடடது. 
திருவிழா �டங்கு �ாங்கியங்ைள் னைாவில்-
விழாக்ைள் என்ைதெல்லாம் இெோல் ையப -
ைடுவதில்மல. திருைணைா? ஒருெடமவ 
த்ரங்ை�ாென் தெருவுக்குப னைாய் னெமவயா-
ேதெல்லாம் அங்னை வாங்கி வநொல்ொன் 
தைருமை என்றிருக்கிறேது. இது ெமிழர்ைளின் 
�ற்ைண்புைளில் ஒன்றோை உள்ளது. ஏதேன்-
றோல் லண்டன் அவுஸன்ரலியா பி்ரான்ஸ 
னைான்றே �ாடுைளில் வாழும் ெமிழர்ைள் அப -
ைடித்ொன் த�ய்கிறோர்ைள் பின்னே �ாங்ைள் 
குமறேவா? �ாம் எபைடி இங்னைனய தைாருட -
ைள் வாங்குவது.

 இன்மறேய தைாருளாொ்ர நிமல அநெ 
�ாடுைமளயும் விடடுமவக்ைவில்மல. அங்-

கிருநது வரும் த�ய்திைளும் அவவளவு திருப -
தியாை இல்மல. ைண் தைடடபிறேகு சூரிய 
�ைஸைா்ரம் என்றே ைமெயாகிவிடடது. 

உமழபபு ஒன்றுொன் இநெ நிமலமய 
ைாற்றும் என்று த�ால்ல முடியவில்மல. 
ஏ்ராளைாே ைணியாளர்ைள் தைா ன்ராோ 
ைாலத்தில் �ாடு திரும்பிவிடடார்ைள். ைத்திய 
கிழக்கில் ைணியாற்றிய ஏமழைமள �ாம் 
எபைடிப ைார்த்னொம். அவர்ைளது தைறுைதி 
இபனைாது தெரிகிறேது. 

ஒரு னைா வி லின் னெர் ைடடுைாேம் என்-

ைவற்மறே நிர்ைாணிக்ை யாழபைாணத்தில் 
அற்புெைாே ைமலஞர்ைள் இருக்ை, இந -
தியா விலிருநது த்ரண்தடாரு ஆ�ா(மி)
ரிைள் வ்ரனவண்டி இருக்கிறேது.. அெற்ைாே 
த�லவும் அபைாவி ைக்ெர்ைள் த�லுத்துவார் -
ை ள். அோல் அது ொம் தைாடுத்ெ ைணம் 
எேைனெ அவர்ைளுக்கு தெரியாைல் அவர் -
ைமள அமழத்துவ்ர இநதியாவம்ர த�ன் -
றுவநெ யான்ரா ஒ்ர பி்ரமுைர் தைருமைமய 
ெடடிசத�ல்வார். ஆம் இங்கும் இமடத்ெ்ர -
ைர்ொன்.

இநெ ெ்ரகு முமறே ஒழிநொல் நுைர்னவானுக்-
கும் உற்ைத்தியாளனுக்கும் ன�்ரடி தொடர்பு 
வநொல்... இது ைேவுொன் �டநொல் ைார்க் -
ைலாம்.

‘#NO ගුටි சிறுவர்களுக்கு 
எதிரான வன்முறை்கறை 
நிறைவுக்கு க்காண்டு வரும் 
தேசிய திட்டம்” இரண்்டாம் 
்கட்டம் ஏபரல் 1 ஆம் 
தி்கதி ்காலியிலிருந்து 
க்காழும்புக்கு யாத்திறர-
யா்க வருற்க ேந்ேது. 
இலஙற்கயில் முேன் 
முறையா்க “சிறுவர பாது -
்காபபு யாத்திறர” எனும் 
நாமத்தில் இந்ேத் திட்டம் 
அறமயவுளைது.  சிறுவர்களுக்கு எதிரான 
வன்முறைறய நிறுத்தும் அறமபபு (Stop 
Child Cruelty Trust) மற்றும் சிறுவர பாது-
்காபபு ஒன்றியம் (CPA) ஆகியன இறைந்து 
ஏபரல் 2ஆம் தி்கதி அது க்காழும்பு சுேந்திர 
சதுக்்கத்றே வந்ேற்டந்ேது. 

்க்டந்ே 18 மாே ்காலபபகுதியில் துஷ்பிர -
தயா்கத்துக்குடபடுத்ேபபடடு க்காறல கசய்-
யபபடடிருந்ே 12 சிறுவர்களின் நிறனவா்க, 
ஏபரல் 1ஆம் தி்கதி, பன்னிரண்டு சவப கபட-
டி்களும் ்காலியிருந்து தபருவறை முேல் 
்களுத்துறை ஊ்டா்க க்காழும்பு த்காடற்டறய 
வந்ேற்டந்ேன,  இலஙற்கயின் முேலாவது 
சிறுவர பாது்காபபு நலன்தபைல் தூதுவர்க -
ைான சாரங்க திசாதச்கர, தினக்ஷி பிரியசாத், 
உமார சின்்ஹவன்ச, ்ஹரித் விதேரத்ன, 
ஆதித்யா கவலிவத்ே, ்கலாநிதி. விசாத்கச 

சந்திரதச்கரம், ்கலாகீரத்தி நிரஞசனி சண்மு -
்கராோ, அபிதே்கா கபரனான்த்டா மற்றும் 
ஒ்டாரா குைவரேன ஆகிதயார இந்ே யாத் -
திறரயில் பஙத்கற்ைனர. சிறுவர பாது்காபபு 
ஒன்றியத்தின் இறை அறைபபாைரும், 
சிறுவர்களுக்கு எதிரான வன்முறைறய 
நிறுத்தும் அறமபபின் ஸோப்க ேறலறம 
கசயற்பாட்டாைருமான றவத்தியர துஷ் 
விக்ரமநாயக்்க ்கருத்துத் கேரிவிக்ற்கயில், 
“சிறுவர பாது்காபபு என்பது தேசிய மட்டத் -
தில் இ்டரநிறலறய எதிரக்காண்டுளைது. 
உங்கள பிளறை வீடடிலிருந்து கவளிதய 
கசன்று திரும்பி வரும் தபாது சவப கபடடி-
யில் வருவறேப தபான்று தமாசமான சம் -
பவம் இ்டம்கபை முடியாது. இந்ே நிறல 
கோ்டரபில் நம் நாடற்டச் தசரந்ே அறனவ-
ரும் ஒன்றிறைந்து குரகலழுபப தவண்டும். 

 இரண்டாம் கட்மடாக 
சிறுவர் படாதுகடாப்பு யடாத்திரர
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தமிழக் கவி
சேசுகின்ார்

2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான ேரம்- 5 புலறமபபரிசில் பரீடறசயில் மட/ மம / ்காத்ோன்குடி ோமியுழைாபிரீன் வித்தியாலயத்தில் ேகுதியற்டந்ே 
மாைவர குழு எடுத்துக்க்காண்்ட ப்டத்தின் முேலாம் வரிறசயில் இ்டமிருந்து வலமா்க - எம்.எப. ்ஹதீோ பர்ஹத்(147), திருமதி தேஎம். மஸஊ -
த்(ஆசிரிறய), எஸஏஎம். பதுரதீன் (ஆசிரிறய), திருமதி எம்எம். பிரேவ்ஸீ (பிரதி அதிபர),்டாக்்டர கசய்யித் உமர கமௌலானா (வலயக்்கல்விபப-
ணிபபாைர). ஏஎல்எம். பாறூக் (அதிபர), ஏ.ஜீ.எம். ்ஹக்கீம் (உேவிக் ்கல்விபபணிபபாைர) மற்றும் எம்யூஎப. றைனப (170).  இரண்்டாம் வரி-
றசயில் இ்டமிருந்து வலமா்க - எம்.எச். உமர (181), எம்ஆர. ்ஹாஷிக் அ்ஹமட (170), எம்எம். ்ஹாதிக் அலி (152), எம்எம்எம். சிைாஸ அல் 
முுஃயி (159), எம்.ஐ.ஐ. இஸஸி (156), எம்என். இைட. ஆயிோ (157), எம்.ஆர.எம். ்ஹசன் (164), எம்தே. ேைப ைஹமான் (151), எம்.
எப.எப. ்ஹமீ (154) மற்றும் எம்என்ஏ. நுைாஸ (154) ஆகிதயார ்காைபபடுகின்ைனர.                                      (ஏைாவூர நிருபர நாைர) 

2021 ஆம் வரு்டத்திற்்கான ேரம்- 5 புலறமபபரிசில் பரீடறசயில் ஏைாவூர-  ்டாக்்டர பதியுதீன் மஹமூத் வித்தியாலயத்தில் கவடடுபபுளளி-
்களுக்கு தமல்  புளளி்கறைபகபற்ை மாைவர்கள எடுத்துக்க்காண்்ட குழு ப்டத்தில் 1ஆம் வரிறசயில் இ்டமிருந்து வலமா்க- எம்எல். சபூர 
(தசறவக்்கால ஆசிரிய  ஆதலாச்கர), எம்.எச்.எம். ைமீஸ (பிரதிக் ்கல்விபபணிபபாைர), எம்எம். ேலால்தீன்  (பா்டசாறல அதிபர), எஸ. 
நஸீர அ்ஹமட (ஆசிரியர),   மற்றும்  திருமதி சித்தி ைவூப  (ஆசிரிறய) , 2 ஆம் வரிறசயில் இ்டமிருந்து வலமா்க- எம்என். பாத்திமா 
மீபா (171), எம்என். பாத்திமா திக்ைா (190), எம்த்க. பாத்திமா சஹதியா (150), 3  ஆம் வரிறசயில் இ்டமிருந்து வலமா்க- எம்எஸ. 
அ்ஹமட அபீப (166), எம்ஆர.எம்.  ரிஹமி (151), எம்.மு்ஹமட சுறேத் (158),  என். ்ஹன்பி (157), எம்.எஸ.எம். சிமாஸ (162),    
எம்எம். அப்ஹம் (158) மற்றும் எம்த்கஎம். ்ஹாரீஸ (148) ஆகிதயார  ்காைபபடுகின்ைனர.             (ப்டம்: ஏைாவூர நிருபர நாைர) 

அண்றமயில் கவளியி்டபபட்ட ேரம்- 5 புலறமபபரிசில் பரீடறச முடிவு்களின் பிர்காரம் கவடடுபபுளளி்களுக்குதமல் புளளி்கறைபகபற்று ேகுதியற்டந்துளை மட /மம/ 
்காத்ோன்குடி ஹிழுறிய்யா வித்தியாலய மாைவர்கள எடுத்துக்க்காண்்ட குழுபப்டத்தில் 1ஆம் வரிறசயில் இ்டமிருந்து வலமா்க - எம்பிஎம். நதீர (உறுபபினர- பா்டசாறல 
அபிவிருத்தி நிறைதவற்றுக்குழு), எபஎம். முனீர (உறுபபினர- பா.அ.நி.குழு), எம்எம்எம். சபறி (கபாறியியலாைர), எம்.ஏ.சீ.எம். கநௌபல் (கபாறியியலாைர), எம்.ஐ.எம். 
ேவ்பர (கசயலாைர- பா.அ.நி.குழு), எஸஎச்எம். இனாமுல்லாஹ (கிடஸ இறைபபாைர), எஸஐ. யஸீர அைபாத் (பா்டசாறல அதிபர), ்டாக்்டர எஸ.எம்.எம்.எஸ. கசயித் உமர 
கமௌலானா (வலயக்்கல்விப பணிபபாைர-மட்டக்்கைபபு மத்தி), எம்எம். ்கலாவுதீன் (பிரதேச ்கல்விப பணிபபாைர), எம்ஏ. ோபிர ்கரீம் (உேவிக் ்கல்விபபணிபபாைர), ஐஎம். 
மரசூக் (தசறவக்்கால ஆசிரிய ஆதலாச்கர), எஸஏத்க. பழீலுர ரஹமான் ( உறுபபினர-பா.அ.நி.குழு), எம்ஐ. நஜிபுளைாஹ (உறுபபினர- பா.அ.நி.குழு), எம்எல். அலாவுதீன் 
(தசறவக்்கால ஆசிரிய ஆதலாச்கர -ஆரம்ப கநறி).   2 ஆம் வரிறசயில் இ்டமிருந்து வலமா்க- எம்ஐஎம். இஹைான் (ஆசிரியர), திருமதி ஐஎச்ஏ. ்கரீம் (பகுதித்ேறலவர), 
திருமதி எம். சமீம் (பிரதி அதிபர), திருமதி த்கஎஸ. ைானாஸ பரவின் (பகுதித் ேறலவர), திருமதி எஸஎன்எம். சாபி (பகுதித் ேறலவர), எம்என்எப. ேனா (147), எம்என்எப. 
நிஸபா (157), எம்தே. ேமீைா மனால் (156), எம்எம். மரயம் (153) எம்ரீஎப. பக்ைா (170), எம்எஸ. ேஹமா (187),ஏஎப. அஹனா (177), திருமதி எம்எம். ேலால்தீன் 
(ஆசிரிறய), திருமதி ஆர. ோேுதீன் (ஆசிரிறய), திருமதி ஆர. அலாவுதீன் (ஆசிரிறய).   3 ஆம் வரிறசயில் இ்டமிருந்து வலமா்க- எம்ஆரஎம். அமான் (167), எம்எம். மஷ்ரிக் 
அ்ஹமட (151), ரீஎம். உமர ்ஹனீப (153),எம்தேஎம். யூசுப (157), எம்இைட. கைய்த் மு்ஹம்மத் (162), எம்பி. அபதுல்லாஹ (160), எம்.எம்.எம். உஸமான் ை{ம்றி 
(151), எம்தேஏ. சமீஹ (175)எபஎம். யூசுபஅலி (158), எம்ஆர. றைத் அ்ஹமட (164), த்கஆர. உஸமான் (151), எம்தே. கைய்ட ்ஹனி (165), ஏ.ஏ. அபதுல்லாஹ ஆரிஸ 
(175), தே. அபதுர ரஹமான் (154), எம்எஸ. அபதுல்லாஹ ைம்்ஹான் (148), ரீதேஎம். ோமிக் (148), எம்றவ. ்ஹாபி ்ஹ_றைன் (151), ஏ. அபழீலத் அ்கமட (161) 
ஆகிதயாறரக்்காைலாம்.                                             (ஏைாவூர நிருபர- நாைர)  

தரகு முரை ஒழிநதடால் தடான் நுகர்்வடாருக்கும் 
உறபத்தியடாளருக்கும் விடிவு
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சுற்றுலா ைற்றும் 
விருந்தாம்்பல் ்ேமைத் 
துமையில் புத்தாக்்க அபிவிருத்தி 
ைற்றும் ்களக் ்கட்டமைபபு்கமள 
ைலுப்படுத்துைதற்்கான 
இரு த்ரபபு ஒத்துமழபபு 
உ்டன்படிக்ம்கய�ானறில் 
திைன்கள் அபிவிருத்தி,யதாழில் 
்கல்வி, ஆ்ராய்ச்சி ைற்றும் 
புத்தாக்்கல் இ்ராஜாங்க 
அமைச்சின யே�லாளர் 
திருைதி தீ்பா லி�ன்்கயும் 
இலஙம்கக்்கான அவுஸ்தி்்ரலி� 
உ�ர்ஸ்தானி்கர் ்்டவிட 
்�ாலியும் அணமையில் 
ம்கச்ோத்திடடுள்ளனர்.

இலஙம்கக்கும் 
அவுஸ்தி்்ரலி�ாவுக்குமிம்ட்� 
உத்தி்�ா்கபூர்ை இ்ராஜதநதி்ர 
உைவு்கள் ஆ்ரம்பிக்்கப்படடு 
75 ஆணடு்கள் பூர்த்தி�ாைமத 
முனனிடடு இநத ந்டைடிக்ம்க 

்ைற்ய்காள்ளப்பட்டது. 
திைன்கள் அபிவிருத்தி, 
யதாழில் ்கல்வி, ஆ்ராய்ச்சி 
ைற்றும் புத்தாக்்கல் இ்ராஜாங்க 
அமைச்சு்டன இமைநது 
அவுஸ்தி்்ரலி� உதவித் 
திட்டம்  இலஙம்கயில் சுற்றுலா 
ைற்றும் விருந்தாம்்பல் 
துமையின ஸ்தி்ரதனமைக்கும் 
அபிவிருத்திக்கும் ்தமை�ான 
திைன்கமள விருத்தி யேய்யும் 
்நாக்்கத்து்டன 2020 - 2030 திைன 
அபிவிருத்தி தோபதத்துக்கு 
இமை�ா்க இத் திட்டத்திமன 
முனயனடுக்கினைது.

சுற்றுலாத்துமைக்கு ஏற்பும்ட� 
ய்காள்ம்க�ாக்்கம், ஆண ய்பண 
ேைத்துைம், ஆற்ைல் அபிவிருத்தி, 
ய்பாருளாதா்ர ைளர்ச்சி ்்பானை 
வி்ட�ங்கள் யதா்டர்்பா்க 
துமைோர்நத ே்கலரு்டனும் 
்ப்ரநது்பட்ட ஒத்துமழபபு்டன 

்பணி�ாற்றுைதற்கு இத்திட்டம் 
ய்பரும் ்பங்காற்றுைதா்க 

சிைபபு ைருத்துை நிபுைர்  சீதா 
அ்ரம்்்பய்பால யதரிவித்தார். 

்தயிமல ய்பாதியி்டல் ோர்நத 
உற்்பத்தியில் முதனமை நிறுைனைா்க 
விளஙகுகினை அமனத்து த்ரபபினரும் ்கருத்து 
்ைறு்பாடு்கமள ஒதுக்கி மைத்துவிடடு 
யநருக்்கடிம� தீர்க்்க ஒனறிமைநது யே�ல்்ப்ட 
்ைணடும்

ேமீ்பத்தி� அறிக்ம்கயின்படி, ைக்்கள் 
மீது ்கடுமை�ான ்கஷ்டங்கமளத் திணித்து, 
ய்பாருளாதா்ரத்திற்கு இம்டயூைா்க இருக்கும் 
தற்்்பாமத� யநருக்்கடிம�த் தீர்க்்க அமனத்து 
்பஙகுதா்ரர்்கமளயும் ்ைறு்பாடு்கமள ஒதுக்கி 
மைத்துவிடடு ஒனறிமைநது யே�ல்்படுைாறு 
ஆம்டத் யதாழில்துமை ைலியுறுத்தியுள்ளது. 
தற்்்பாமத� ய்பாருளாதா்ர யநருக்்கடிம� 
தீர்க்்க அைே்ர ந்டைடிக்ம்க எடுக்்காைல் 
நீண்ட ்காலம் நீடித்துக் ய்காணடு யேனைால், 
இலஙம்க ைக்்கள் மீது சுைத்தப்படும் ேமூ்க 
ைற்றும் ய்பாருளாதா்ர விமளவு்கள் ்கைக்கி்ட 
முடி�ாததா்க இருக்கும் எனறு யதாழில்துமை 
எச்ேரிக்ம்க விடுக்கினைது.

்பல தோபதங்களில் ைளர்ச்சிம� அழித்த 
்ைாேைான யதாற்று்நாயின ்பாத்கைான 
விமளவு்களிலிருநது நாடு இனனும் மீணடு 
ைநதுய்காணடிருக்கிைது.

தற்்்பாமத� யநருக்்கடிக்கு 
ஆக்்கபூர்ைைான தீர்மைக் ்கண்டறிநது 
அமுல்்படுத்துைதில் அ்ரோங்கத்தின 
அேைநதப ்்பாக்்கானது, நீண்ட்காலைா்க 
நாடு யதா்டர்நது யேலுத்தக்கூடி� ்பாரி� 

யேலவினங்கமளத் திணிக்கும் அ்பா�த்மத 
ஏற்்படுத்துைதா்க இலஙம்கயின ஆம்டத் 
யதாழில்துமையின ்பாரி� அமைப்பான 
கூடடு ஆம்ட்கள் ேங்கங்களின ைனைம் 
(JAAF) சுடடிக்்காடடியுள்ளது்டன, இதில் 
நீண்ட ்கால, உல்களாவி� ேநமத்களுக்்கான 
அணு்கல்்களும் உட்படடுள்ளதா்க ைனைம் 
சுடடிக்்காடடியுள்ளது.

ஆம்ட யதாழிற்துமை இலஙம்கயின 
மி்கபய்பரி� யைளிநாடடு ைருைானம் ஈடடும் 
துமை�ாகும், இது நாடடின யைாத்த உள்நாடடு 
உற்்பத்தியில் 6% ்பங்களிபம்ப ைழஙகுகிைது. 
இத்துமை 350,000 ்்பருக்கு ்ந்ரடி�ா்கவும் 
700,000 ்்பருக்கு ைமைமு்கைா்கவும் ்ைமல 
ைாய்பபுக்்கமள ைழஙகுகிைது.

"தற்்்பாமத� யநருக்்கடி நிமல ்பல 
ைாதங்களா்க உருைாகி ைருகிைது, ்ைலும் 
அ்ரோங்கத்தின தாைதம் ய்பாது ைக்்களுக்கு 
்கணிேைான ்கஷ்டங்கமள உருைாக்கியுள்ளது" 
எனறு JAAF ்்பச்ோளர் கூறினார். "மினோ்ரம் 
ைற்றும் எரிய்பாருள் யே�லிழபபு ஏற்்கன்ை 
்பல சிறி� நிறுைனங்கமள இழுத்து 
மூடுைதற்கு ைழிைகுத்துள்ளது ைற்றும் 
உற்்பத்தி யேலமையும் அதி்கரித்துள்ளது." 
அமைதி�ான ்்பா்ராட்டங்கமள தடுத்து 
நிறுத்துைதற்்கான மு�ற்சி்கள் ஒரு அ்ரசி�ல் 
யநருக்்கடிம�த் ஏற்்படுத்தி, நிமலமைம� 
்ைலும் சிக்்கலாக்கியுள்ளது, என JAAF ் ைலும் 
யதரிவித்துள்ளது.

சுற்றுலாத் துறையின் 
வளர்ச்சி கருதி இலஙறகக்கும் 
அவுஸ்திரேலியாவுக்குமிறைரய 
உைன்்படிக்றக றகச்்ாத்து

Union Bank PLC யின துமை நிறுைனைான 
UB Finance Co Limited, தனது எதிர்்கால 
ைளர்ச்சி ைற்றும் விரிைாக்்கத்திற்்கான 
தீவி்ரைான திட்டத்மத ேமீ்பத்தில் அறிவித்தது. 

இநநிறுைனம் அதன தாய் நிறுைனத்தினூ்டா்க 
ய்பற்ை 1.98 பில்லி�ன ரூ்பாய் 
உடயேலுத்துதல் மூலம் அதன மூலதனத்மத 
ைலுப்படுத்தி�து. இதன மூலம் UB Finance 
Co Ltd நிறுைனம் இலஙம்கயின அதி்க 
மூலதன உரிைம் ய்பற்ை நிதி நிறுைனங்களில் 
(LFCs) ஒனைா்க ைாறியுள்ளது. UB Finance 
தனது ைாடிக்ம்க�ாளர்்களுக்கு தனித்துைைான 
ைாடிக்ம்க�ாளர் அனு்பைத்மத ைழஙகுகிைது. 
இநநிறுைனைானது, இலஙம்கயின முதனமை 
ைஙகி்களில் ஒனைான Union Bank PLC யினால் 
்பலப்படுத்தப்படும், ்பல்துமைத்திைமன 
்ைம்்படுத்தும் நிதி த�ாரிபபு்கள் ைற்றும் 
்ேமை்களின விரிைான யதாகுப்பால் 
ஆதரிக்்கப்படுகிைமை குறிபபி்டத்தக்்கது.

UB Finance இன தீவி்ரைான ைளர்ச்சி 
உத்திம�ப ்பற்றி DGM Credit & Operations, 

ஹிைாலி ய்ப்்ர்ரா ்கருத்து யதரிவிக்கும் 
்்பாது, "எங்கள் ைளர்ச்சியின குறிக்்்காள்்கள் 
ைற்றும் ைாடிக்ம்க�ாளர் எதிர்்பார்பபு்களு்டன 
ஒத்திமேயும் விதைா்க எங்கள் உள்ள்க 
ைளங்கமள நாங்கள் முதனமை�ா்க 
சீ்ரமைக்கி்ைாம். புதி� ைாடிக்ம்க�ாளர் 
ம்க�்கப்படுத்தல் ைற்றும் ய்பாதுைக்்களின 
்பங்்கற்ம்ப அதி்கரித்தல் ஆகி�மை நைது 
எதிர்்கால ைளர்ச்சி உத்தியில் முக்கி� ்பஙகு 
ைகிக்கும். எங்களது திட்டமிட்ட மூ்லா்பா� 
ேநமதப்படுத்தல் மு�ற்சி்கள், உ�ர்நிமல 
ைாடிக்ம்க�ாளர் ்ேமை ைற்றும் பிை 
திட்டங்கள் மூலம், UB Finance ஒரு ைலுைான 
ேக்தி�ா்க யைளிைரும் எனறு நம்புகி்ைாம். UB 
Finance இல் நாம் யேய்யும் எல்லாைற்மையும் 
்்பால்ை, எைது புதி� விரிைாக்்கம் ைற்றும் 
ைளர்ச்சி மூ்லா்பா�மும், அமனத்து 
இலஙம்க�ர்்களுக்கும் ஒரு தனித்துைைான 
ய்பாருளாதா்ர ைற்றும் ேமூ்க ைதிபபு 
முனயைாழிமை ைழஙகுைதற்்கான எங்கள் 
அர்ப்பணிப்பால் ைழிந்டத்தப்படுகிைது."

தீவிே வளர்ச்சிக்கு 
தயாோகிைது UB Finance

எேடமலன லீசிங ்கம்்பனி 
லிமி்டட  நிறுைனம் தனது 
55ைது கிமளம� 2022 ைார்ச் 
28ஆம் தி்கதி நு்்கய்கா்டவில் 
திைநதுமைத்தது.

இல 189, ஸ்்டானலி 
தில்க்ரத்ன ைாைத்மத எனை 
மு்கைரியில் புதி� கிமள 
அமைநதிருப்பது்டன, லீசிங 
ைற்றும் நிதி உற்்பத்தி்கள் ைற்றும் 
்ேமை்கள் அமனத்மதயும் இது 
ைழஙகும்.

இநதக் கிமள யதா்டர்பில் 
்கருத்துத் யதரிவித்த எேடமலன 
லீசிங ்பணிப்பாளரும், பி்ரதை 
நிமை்ைற்று அதி்காரியுைான திரு.அஷான 
நிேங்க, 'நு்்கய்கா்ட மி்கவும் முக்கி�ைான 
ைர்த்த்க ்்கநதி்ர நிமல�ைா்கக் 
்காைப்படுைது்டன, சிறி� ைற்றும் 
நடுத்த்ர யதாழில்மு�ற்சி�ாளர்்களுக்குத் 
தா�்கைா்க விளஙகுகிைது. நாடு 
முழுைதிலும் ்பாரி� கிமள 
ைமல�ைபபுக் ்காைப்பட்ட்்பாதும் 
துடிபபுள்ள ேமூ்கத்தில் எைது 
பி்ரேனனம் இருக்்கவில்மல. இது 
தற்ய்பாழுது தீர்க்்கப்படடிருப்பது்டன, 
நு்்காய்கா்டவில் உள்ள ைக்்கள் ALCL 
ஊ்டா்க தைக்்கான தனிப்ப�னாக்்கப்பட்ட, 

யநகிழைான, யநறிமுமை ைற்றும் 
யதாழில்முமை ்ேமைம� அனு்பவிக்்க 
முடியும்' எனைார். 

்்டவிட பீரிஸ் குழுைத்தின நிதிச் 
்ேமை ய்காத்தணியின முதனமை 
நிறுைனைா்க இது விளஙகுைது்டன, தனது 
உற்்பத்தி்கமள விஸ்தரித்து யதா்டர்நதும் 
விம்ரைான ைள்ரச்சி்கணடு ைருகிைது. 
சில ைாதங்களுக்கு முனனர் ய்பா்ரள்மள 
கிமள திைநதுமைக்்கப்படடுத்டன, 
இலஙம்கயில் உள்ள ய்பண்கமளப 
்பலப்படுத்தும், அைர்்களுக்்கான 
இ�க்்கத்மத ைழஙகும் ைம்கயில் லி� 
திரி� அணமையில் அஙகு்ரார்ப்பைம் 
யேய்�ப்பட்டது.

55வது கிறளறய நுரகககாைவில் 
திைநதது  எ்டறலன் லீசிங 

அே்ாஙகத்தின் இழு்பறி நிறலக்கு 
உைனடி தீர்றவக் ரகாருகிைது JAAF

Softlogic Holdings PLC இன 
ய்காழும்பு, இலஙம்க, முழுமை�ான 
உரிமை�ாணமையின கீழான ஒரு 
துமை நிறுைனைான Softlogic 
Retail (Pvt) Ltd தனது MAXMO 
ைர்த்த்கநாைத்தின கீழ, முற்றிலும் 
புதி� ைம்கப்பட்ட ்பார்ப்பதற்கு 
்கைருகினை ைற்றும் எரிேக்தி 
திைன ய்காண்ட குளிரூடடி்கமள 
அ றி மு ்க ப ்ப டு த் தி யு ள் ள து . 
குழுைத்தின இமை� ைழி 
சில்லமை விற்்பமன நிமல�ைான 
mysoftlogic.lk ைழி�ா்க இமை� 
ைழி உட்ப்ட நா்டளாவி� ரீதியில் 
உள்ள அமனத்து Softlogic ைற்றும் 
Softlogic Max ்காடசி�மை்களிலும் 
2022 ய்பப்ரைரி 27 முதல் தற்்்பாது 
கிம்டக்்கபய்பறுகினைது.

Softlogic Retail (Pvt) Ltd இன 
தமலமை நிர்ைா்க அதி்காரி�ான  
யைா�ைட ரிஸ்வி ்கருத்து 
யைளியிடும்கயில்: “MAXMO 
ைர்த்த்கநாைத்தின நிமல�ான 
ைளர்ச்சி, வீடடு உ்ப்�ா்கப 
ய்பாருட்கள் ைற்றும் ோதனங்களுக்கு 
அபிைானம் ய்பற்ை யதரிைா்க 
ைாறி�தற்கு, Softlogic மீதான 
ைாடிக்ம்க�ாளரின நம்பிக்ம்கம� 
்ந்ரடிக் ்கா்ரைைா்கக் கூைலாம். 
இலத்தி்ரனி�ல் ைர்த்த்கத் துமையில் 
எங்களின ்ப்ரநத அளவிலான 
ைணி்க யதாழிற்்பாடு்களு்டன, 
ைலுைான ைற்றும் விசுைாேைான 
ைாடிக்ம்க�ாளர் தளத்மத நாங்கள் 
்க ட டி ய � ழு ப பி யு ள் ் ள ா ம் . 
MAXMO என்பது அத்தம்க� 

ஒரு ைர்த்த்கநாைைாகும். இதன 
மீது ை்கத்தான ஈர்பம்ப நாம் 
்கண்்டாம். நாங்கள் தற்்்பாது 
MAXMO ைர்த்த்கநாைத்தின கீழ 
ேலமை இ�நதி்ரங்கள் முதல் 
சிறி� அளவிலான ோதனங்கள் 
ைம்ர ்பல வீடடு உ்ப்�ா்கப 
ய்பாருட்களின விற்்பமனம� 
்ைற்ய்காணடு ைருகி்ைாம். இனறு 
MAXMO குளிரூடடி்கமள MAXMO 
குடும்்பத்தில் புதி� ை்ரைா்க 
அறிமு்கப்படுத்துைதில் நாங்கள் 
ைகிழச்சி�ம்டகி்ைாம்,” எனறு 
குறிபபிட்டார்.

MAXMO இ்ரணடு 
ைம்க�ான குளிரூடடி்கமள 
அ றி மு ்க ப ்ப டு த் தி யு ள் ள து . 
Inverter ைம்க குளிரூடடி்கள் 
(3 BTU திைன யதரிவு்களு்டன - 
12000/18000/24000) ைற்றும் Inverter 
அல்லாத ைம்க குளிரூடடி்கள் 
(4 BTU திைன யதரிவு்களு்டன – 
9000/12000/18000/24000). 12000 
BTU யதரிவு ஒரு சிறி� ை்ர்ைற்்பமை, 
ைகுப்பமை அல்லது ோப்பாடடு 
அமைக்கு (500-600 ேது்ர அடி) 
உ்கநதது. 

Softlogicஇன் MAXMO வர்த்தகநாம குளிரூட்டிகள்  
இலங்கயில் அறிமுகம்

ைா்கன  உற்்பத்தி, ஒருஙகு்ேர்த்தல்  யதாழில்துமை 
ைற்றும் ைா்கன உதிரிப்பா்க உற்்பத்தித் 
யதாழில்துமைக்கு ம்கத்யதாழில் அமைச்சினால் 
இலஙம்கயில் அறிமு்கப்படுத்தப்பட்ட நிமல�ான 
யே�ற்்பாடடு நம்டமுமையின கீழ உள்நாடடில் 
ய்பறுைதி ்ேர்க்்கப்பட்ட ்ைாட்டார் மேக்கிமள 
அறிமு்கப்படுத்தி� முதலாைது நிறுைனைா்க 
்்டவிட பீரிஸ் ்ைாட்டார் ்கம்்பனி (லங்கா) 
லிமி்டட விளஙகுகிைது.

20 ைரு்டங்களுக்கும் ்ைலா்க இலஙம்கயின 
விருப்பைான ்ைாட்டார் மேக்கிள்்களா்கத் 
தி்கழும்  ்பஜாஜ் CT  100 இ்ரணடு ைரு்ட ்கால 
இம்டயைளிக்குப பினனர் மீணடும் புதிதா்க 
ேநமதயில் அறிமு்கப்படுத்தப்பட்டது. ்பஜாஜ் 
குடும்்பத்தில் அதி்கம் விற்்பமன�ாகும் ்ைாட்டார் 
மேக்கிள்்களில் ஒனைான ்பஜாஜ் CT  100, அதன 
எரிய்பாருள் திைன, நீடித்துமழபபு ைற்றும் 
யே�ல்திைனுக்்கா்க பு்கழய்பற்றிருப்பது்டன, 
இது தற்்்பாமத� ய்பாருளாதா்ர சூழலில் சிைநத 
ைா்கனைா்கவும் உள்ளது. 

புதி� ்பஜாஜ் CT  100 யதாழில்நுட்ப ரீதி�ா்க 
்ைம்்படுத்தப்பட்ட புதி� 102CC இ�நதி்ரம் 
உள்ளிட்ட புதி� அம்ேங்களு்டன கூடி�தா்க 
அமைநதிருப்பதால் எரிய்பாருள் சிக்்கனம் 
உறுதிப்படுத்தப்படடிருப்பது்டன, ்கைர்ச்சி�ான 
அ்லாவீல், எலக்ரிக்ஸ் ஸ்்டார்ட ைற்றும் 

யூஎஸ்பி ோர்ஜர் உள்ளிட்ட வி்ட�ங்கள் இதில் 
உள்ள்டஙகியுள்ளன.

இலஙம்கயின ்பாரி� ைா்கன நிறுைனைான 
்்டவிட பீரிஸ் ்ைாட்டார் ்கம்்பனி (பிம்ரைட) 
லிமி்டட நிறுைனம் ்பஜாஜ் த�ாரிபபுக்்களின 
இலஙம்கக்்கான ஏ்க விநி்�ா்கஸ்த்ராகும்.

்பஜாஜ் ைாடிக்ம்க�ாளர்்களுக்கு CT 
100 ்ைாட்டார் மேக்கிள்்களுக்கு ்்டவிட 
பீரிஸ் ்ைாட்டார் ்கம்்பனியி்டமிருநது 
ஒபபி்ட முடி�ாதளவு விற்்பமனக்குப 

பினன்ரான ்ேமை ைழங்கப்படுகிைது.  நாடு 
முழுைதிலும் உள்ள DPMC  ்ைர்ய்ாப, 
DPMC ்ைர்ய்ாப எக்பி்ரஸ் ைற்றும் ்பஜாஜ் 
அேல் உதிரிப்பா்கங்கள் ைற்றும் ்ேமை 
மு்கைர் ைமல�மைபபுக்்களின ஊ்டா்க 
இநத ்ேமை ைழங்கப்படுகிைது. இதன 
ஊ்டா்க ைாடிக்ம்க�ாளர்்கள் நாடடின எநதப 
்பகுதியில் ைசித்தாலும், எநதப ்பகுதிக்குப 
்ப�ைம் யேய்தாலும் இலகுைான அணு்கமல 
இது உறுதியேய்கிைது.

 மீண்டும் வந்துவிட்டது  பஜாஜ் CT100 

இலஙம்கயின முனனணி ஆம்ட உற்்பத்தி�ாளர் 
எனும் ைம்கயில், அல்ஃ்பா அப்ப்ரல்ஸ், 
“ஆம்ட உற்்பத்தி ைற்றும் யலதர் த�ாரிபபு்கள் 
உற்்பத்திப பிரிவு” என்பதன யைற்றி�ாள்ரா்க 
யதரிவு யேய்�ப்படடுள்ளது. இலஙம்க ்தசி� 
ைர்த்த்க ேம்்ைளனத்தினால் (NCCSL) ஏற்்பாடு 
யேய்�ப்படடிருநத ைர்த்த்க சிைபபு விருது்கள் 2021 
இல் இநத ய்கௌ்ரவிபம்ப அல்ஃ்பா அப்ப்ரல்ஸ் 
ய்பற்றுக் ய்காண்டது.

நிறுைனத்தின ஆம்ட உற்்பத்தித் துமை 
ைற்றும் ய்பாருளாதா்ரத்தில் அல்ஃ்பா அப்ப்ரல்ஸ் 
்காணபிக்கும் அர்ப்பணிபபு ைற்றும் எழுச்சி 
ஆகி�ைற்மை மீள உறுதி யேய்யும் ைம்கயில் 
இநத ோதமன அமைநதுள்ளது. ்க்டநத ஆணடின 
இறுதியில், 24 ஆைது ஜனாதி்பதி ஏற்றுைதி 
விருது்கள் ைழஙகும் நி்கழவில், 2019/20 ஆம் 
ஆணடு ்காலப்பகுதியின ‘நடுத்த்ர” பிரிவில் 
“சிைநத ஆம்ட உற்்பத்தி ஏற்றுைதி�ாளர்” எனும் 
ய்கௌ்ரவிபம்பயும் ய்பற்றுக் ய்காண்டது.

உள்நாடடு ைற்றும் ஏற்றுைதி ய்பாருளாதா்ரத்தில் 
ய்பருைளவு ்பங்களிபபு ைழஙகுைதில் 
முன்னாடி�ா்க ஒயை்கா மலன குழுைத்தின, 

அல்ஃ்பா அப்ப்ரல்ஸ் தி்கழகினைது. நிறுைனத்தின 
ே்கல உள்நாடடு இமை நிறுைனங்கள் ைத்தியில் 
13,000 க்கும் அதி்கைான யைாத்த ்பணி�ாளர்்கமளக் 
ய்காணடுள்ளது்டன, ்பல ேைால்்களுக்கு 
ைத்தியிலும் அதி்களவு மீணய்டழுந தனமைம� 
யைளிப்படுத்துகினைது. 

2006 ஆம் ஆணடில் ஸ்தாபிக்்கப்பட்டது முதல், 

அல்ஃ்பா அப்ப்ரல்ஸ் யதா்டர்நதும் 2400க்கும் 
அதி்கைான இமளஞர்்களுக்கு தைது திைன்கமள 
யைளிப்படுத்தி தைது ்கனவு்கமள நிமை்ைற்றிக் 
ய்காள்ைதற்்கான ்கட்டமைபம்ப ஏற்்படுத்திக் 
ய்காடுத்த ைணைமுள்ளது. இதனூ்டா்க ‘உங்கள் 
்கனவு்கமள நனைாக்குைதற்கு சிைநத இ்டம்” 
எனவும் அறி�ப்படுகினைது. 

அல்ஃ்பா அப்பேல்ஸ் ரதசிய வியா்பாே சிைபபு 
விருதுகள் 2021 கவற்றியாளோகத் கதரிவு
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உங்கள்  நண்பர் ம�ௌனகுரு  ...?

ந ண்பர்   ப்பராசிரியர்  சந்திரபச்கரனின்  
மறைவு  மறையின்  ்பாரம் ப்பாை 
மனறைத்  அழுத்துகிைது.   இன்று 
்காறையில்  குமரன் ப்பான் ்பணணி இச்-

சசய்தி கூறினார்.  மரணம் நிரந்ைர  உணறம. 
அதிலும் முதுறம  மரணத்தின் வாசற்படி  என்்ப -
தும்  நாம்  அறிபவாம். எனினும்  மி்க சநருக்க -
மானவர்்களின்   மரணம்  மனறை ஒரு ைடறவ   
ஸைம்பிக்க றவத்துவிடுகிைபை   ஏன்?

நானும்  அவரும்  ப்பராைறனப் ்பல்்கறைக்கழ -
்கத்தில்  முன் பின்னா்கப் ்பயின்ைவர்்கள்.  1960 
்களின் முற்பகுதி அது இறறைககு 60 வருடங்க -
ளுககு  முந்திய  ்கறை அது  நான்   அவருககு  
இரணடு  வகுப்பு்களுககு  மூத்ைவன்.   எனககு   
மறைய்கம்  ்பறறிய  அறிமு்கமும்   மறைய்க  
மாணவருடனான   அறிமு்கம் கிறடத்ைது ப்பரா-
ைறனப் ்பல்்கறைக்கழ்கம்  சசன்ை பின்ைான் 
1961  இல் நான்  அஙகு  சசல்கிபைன்  என்னு-
டன் மறைய்க மாணவர்்களான  ்காைம் சசன்ை  
சின்னத்ைம்பி, ைம்ற்பயா,   ைா்கை சந்திரன்    
ரங்கன்,   ைலிைா     ஹம்சவல்லி,   முத்து -
ைகசுமி  ஆகிபயார்    உடன் ்கறைனர். இவர்்கள்   
மறைய்க  மாணவர்்கள் அைன்பின்னர்  வந்து   
்க.பி முருப்கசு,   சணமு்கம்    ப்பான்ை  மறைய்க  
மாணவர்  வருகின்ைனர்.  

  மூன்ைாவது  சைாகுதியா்க    அைன்பின் 
வந்ை   மறைய்க  மாணவர்்களுள்  ஒருவர்ைான்  
நமது  இந்ைச் சந்திரபச்கரன்.

அவரும்  ச்பா  செயராொவும்    ப்பராைறனப்  
்பல்்கறைக ்கழ்கத்தில்  ஒரு   சாறை மாணாக்கர் 
இருவரும்  ஒரு  அறையில்  வாழந்ை   பைாழர் -
்கள்    சந்திரபச்கரனின்  ்கை்கைப்பும்  அழ்கா்க  
அவர் ்பாடும்  சினிமாப்்பாடல்்களும்  எவருட -
னும்  உடன்  சநருக்கமா்க  இறணந்து விடும்  
்பாஙகும்  அவறர  மாணவர்  மத்தியில்   பிர-
்பல்யமாககின.

சந்திரபச்கரன்  இருககும் இடத்தில் ஒரு மகிழச் -
சியும் ்கை்கைப்பும்  நிறைந்திருககும்.  

ச்பரிய  ச்பரிய கூடடங்களின் ப்பாது  சற்பயி -
லிருந்து  திடீசரனப் பீறிடடு  உரத்ை   ைனிகுரலில்  
ப்கடகும்   அவர்  ச்காமன்ட  சற்ப முழுவதும் 
சிரிப்்பறைறய   ஏற்படுத்தும்,  ஆனால்  அவர் 
கிணடல்்கள் நா்கரீ்கமான  புத்திசாலித்ைனமான  
கிணடல்்கள்.   அறவ யாறரயும்  மனம் பநா்கப் -
்பணணாது , அது  அவரது ்பாணி.

இருவரும்     ப்பராைாறனப்  ்பல்்கறைககழ -
்கத்தில்    மாகஸிஸ  சிந்ைறன்களினால்   ்கவ -
ரப்்படபடாம்.     இன்னும் ்பைரும்    அந்ைப்  
்படிப்பு வடடத்தில்     இறணந்திருந்ைனர்   
மாகஸிஸ  நூல்்கறள  வாசித்ைல், வாசித்ைவற-
றைப்  ்பகிர்ந்து ச்காள்ளல்    ்கருத்துப் ்பரிமாைல்  
சசயற்படுைல்   என  ்பல்்கறைக்கழ்க  மாணவ 

வாழவு  ்கழிந்ைது’. ச்பா   செயராொ    இடது -
சாரி சநறியின் ்பால்  ஈர்க்கப்்பட  சந்திரபச்கரன்   
எனும்   அவரது  இந்ை   அறைத் பைாழர்்களாயி-
ருந்ைார்  என நிறனககிபைன்.

அக்காைத்தில்   மாணவரின்  அதி்கமான  
ச்பாழுது்கள்  நூல் நிறையத்திலும்  விரிவுறர  
மணட்பங்களிலும்  ்கழியும்  அப்்படி  அறமக-
்கப்்படிருந்ைது  ப்பராைறனப் ்பல்்கறைக  ்கழ்க  
வளா்கமும் சூழலும் ,  அன்றைய  எமது   விரிவு-

றரயாளர்்களும்    நாம்  ்கணமுன்  ்கணட  நம் 
முன் நடமாடிய  அத்ைறன   விரிவுறரயாளர்்க-
ளும்  ப்பராசிரியர்்களும்  மி்க மி்க  ஆழமான-
வர்்கள்  ைத்ைம் துறையில்  துறைப்பானவர்்கள். 

அவர்்கள்  அதி்கம் ்காடசி ைருவது  விரிவுறர  
மணட்பங்களிலும்  ்பல்்கறைககழ்க  நூல் 
நிறையத்திலும் ைான் அவர்்கறளப் ்பார்த்பை  
அன்றைய ைறைமுறை  வளர்ந்ைது  சந்திரபச்கர-
னும்  இவவாறு  அஙகு வளர்ந்ைார். 

 நூல் நிறையத்துள்  அவரும் கிடந்ைார் அவர் 
்பதுறளயில் ்படித்து  பின்னர்   யாழப்்பாணம் 
சைல்லிப்்பறள      மஹாெனக ்கல்லூரில் 
்படித்து  அஙகிருந்து ்பல்்கறைககழ்கம்  வந்ைவர் 
இைனால் அவர்  ்பை பிரபைசப் ்பண்பாடு்களுக-
கும்  ்பழக்கப்்படடிருந்ைார்  

அன்றைய   ்பல்்கறைககழ்கக ்கல்வி அவறரப்    
புடமிடடது.

அப்ப்பாது  நான்  ப்பராசிரியர்  வித்தியானந்ை-

னின் நாட்கங்களில்  நடித்துகச்காணடிருந்பைன்   
இராவபணசன்   நாட்கம் முககியமா்கப்  ப்பசப்-
்படட ்காைம் அது.      நாட்கம் ்பார்த்து   விடடு  
யூனியரான  சந்திரபச்கரம் ைரும்    உறசா்க  
வார்த்றை்கள்   எமககு  மகிழச்சிைரும்   அவரது  
விமர்சனங்கள்  சிந்திக்க றவககும்.

 அவருள் ஒரு ்கறைஞன்  இருந்ைான் ஒரு 
ச்பரும் ரசி்கன்  இருந்ைான்

சீனியர்ஸ  மீது  மிகுந்ை  மதிப்புக ச்காணடவர்  
அவர்,  ்பழகுவைறகு இனியர்   ்பண்பாளர்.  அைச்-
சீறைம் மிக்கவர்.    அன்று   மாணவர்  மத்தியில்  
இடதுசாரிச்  சிந்ைறன்கள்  பிர்பல்யமாகியிருந்-
ைன. மாகஸிசத்தில் ஆழந்ை  புைறமயுள்ள ்பல்  
விரிவுறரயாளர்்கள் அஙகு  இருந்ைனர் . 

அன்றைய  இறளஞரான  சந்திரபச்கரம்     

மாகஸிஸ  சிந்ைறன்களால்  ்கவரப்்படடிருந்ை-
றமயினால்  சைாழிைாளர்  வர்க்கம் சைாழிைா -
ளர்  வர்க்கம்    என  எப்ப்பாதும்      அவர்  
ப்பசுவார்.

ஒரு  நாள்   இரவு பநரம்   நூல்  நிறையம் மூடி -
யபின்    நூல் நிறையத்திலிருந்து     இன்பனார்  
சுப்்பர்  சீனியர்  நண்பர்   ைனது  விடுதிககுத்  
திரும்பிக  ச்கான்டிருந்ைார் அவர்  சந்திரபச்க-
ரத்றை  நன்கு  அறிந்ைவர்

  அன்று   சந்திரபச்கரனின்  Batch  மாணவர் 
குழாம்  ஒரு ்பார்டடி  றவத்திருந்ைது,்பார்டடி  
என்ைால் சைரியும்ைாபன 

  ்பார்டடி முடிய  சிைர் நிறை   ைடுமாறும் 
நிறை  வறர சசன்று விடடனர்.  இந்ை நிறை 
ைடுமாறைம்   அஙகு ச்பரிைா்க  எடுக்கப்்படுவ-
தில்றை  ்காரணம் அது  ச்கெம்   சீனியர்  நண-
்பருககு  ்பார்டடி  நடந்ைது  எல்ைாம்   சைரியாது.

 அந்ை   நண்பர்   pillaring  section  னுக -
கூடா்க  அைாவது  தூண்கள்  சைாகுதிககூடா்க  
வருற்கயில்   சந்திரபச்கரன்  எனும் இம்மாண-
வன்    ஒரு தூணில் முடடிச்காணடு   நின்ைான் 
சந்திர  பச்கரத்திறகு  என்னபவா  ஏபைா   எனப்  
்பைறிப்ப்பான  வந்ை   சீனியர்  நண்பர்  சந்தி -
ரபச்கரன்  அருகில்  சசன்று   அவன் முதுகில்   
ற்கறவத்து  சந்திரபச்கரம்   என்ன விடயம்  
என்ன நடந்ைது  என்றிருககிைார்.

தூபணாடு முடடிச்காணடு  

நின்ை     சந்திரபச்கரம் 
ைறைறய  நிமிர்த்ைாமல் ைனககுள் சைாழிைாளி  
வர்க்கம் இப்ப்பாது  நல்ை   நிறையில்  இல்றை 
என்றிருககிைார்.

அக்காை்கடடத்தில்  இைஙற்கயில்  சைாழிைாள 
வர்க்கத்தின்    வாழவு நிறையும்  அதுைான் ைன்-
நிறைறயயும்     அன்றைய  சைாழிைாளி  வர்க -
்கத்றையும் உள்ளடககி    நானும் சைாழிைாள   
வர்க்கமும்  நல்ை  நிறையில் இல்றை  எனக-
கூறிய  இந்ை வார்த்றை  அவரின் அதி  புத்தி 
சாலித்ைனத்திறகு  ஓர் உைாரணம் என அந்ை  
நண்பர்  அன்று  சசான்னார்.

சந்ைர்ப்்பம்   அறிந்து  witty யா்கப்பசும்  இந்ை  
ஆறைல்   எல்பைாருககும்  வாய்ப்்பதில்றை அந்ை  
நண்பரும்  இன்று  சவளிநாடடுப்்பல்்கறைக ்கழ-
்கசமான்றின்  ஓய்வு  ச்பறை ப்பராசிரியர்  சந்தி-

ரபச்கரனின் இந்ை  அங்கை  வார்த்றை   அன்று  
பைாழர்்களிறடபய  சவகு பிர்பல்யமாகிவிடடது 
எப்ப்பாதும்  நான்  அவறரக ்கணடதும் அவரிடம்  
சைாழிைாளவர்க்கம் என்ன  நிறையிலுள்ளது? 
என்று   இன்று  வறர  ப்கட்பதும்    அவர் அட-
ட்காசமா்கச்  சிரிப்்பதும்  நான் ப்கட்க  மைந்ைா-
லும்  அவபர  அைறனச்  சசால்லி   சைாழிைாள  
வர்க்கம் இப்ப்பாது  நல்ை  நிறையில்  இருகி-
ைது  என்று   கூறி  அட-

ட்காசமா்கச்    சிரிப்்பதும் 
்காதில் ப்கடட்படி  இருககிைது.

நான்   ்பல்்கறைக்கழ்கம்  விடடுப்  புைப்்படடதும்  
ஆசிரியராகிவிடுகிபைன்  அவர்   அஙகும்    

இஙகும்  ்பை   ்பணி்கள்  புரிந்து   இறுதி -
யில்   ச்காழும்பு  ்பல்்கறைக்கழ்கத்திறகு  
்கல்வித் துறை  உைவி  விரிவுறரயாளரா-
னார், ்கல்வி  டிப்பளாமா  சசய்யும் ்படட -
ைாரி  ஆசிரியர்்கள் அவரின் கீழ ்பயிலும்  
சந்ைர்ப்்பம்  வாய்ககிைது

சைாழில்   நிமித்ைம் நானும்  டிப்பளாமா  
சசய்ய  பவணடும்,  ச்காழும்புககுத்  
சைரி்படுகிபைன். ச்காழும்புப் ்பல்்கறைக-

்கழ்கத்தில்  வகுப்புககுப் ப்பாகிபைன் வகுப்பு  
எடுக்க ஆசிரியரா்க  வருகிைார்  இறளஞர்  சந் -
திரபச்கரர், 

எங்கள் வகுப்பில் இருந்பைாரில்  ்பைர் வயது 
ப்பான ஆசிரியர்்கள் இப்ப்பாது அவர்்களில் மி்க 
அதி்கமாபனார்  இைந்தும்  விடடனர்.

வகுப்புககு வந்ை  சந்திரபச்கரம்  என்றனப் 
்பார்ககிைார்   சடாசரன   வந்ை வழிபய  சசன்று  
வாசலில்  நின்று  என்றனக ்காடடி   என் 
ச்பயறரக  குறிப்பிடடு இவர்  எமகச்கல்ைாம்  
சீனியர்  இவருககு  நான்  ்படிப்பிப்்பைா   என 
நாட்கத்    ைன்றமயுடன்  ப்கடகிைார். 

உடபன    அவர்  என்றனக்கணடு   ஓடிய -
தும்  ஓடி நின்று கூறியதும்  அவரது  நற்கச்சு-
றவ்பாணி நிறனக்க  நிறனக்க  அவர்  ்பகிடி்கள் 
சசயல்்கள் ஒன்ைன்பின் ஒன்ைா்க ஞா்ப்கம் வரு -

கின்ைன. ஒரு நாள்  சசன்றன  விமான நிறை-
யத்திறகு  வந்து இைஙகுகின்ைார்.

 டா்கஸி  கிறடக்கவில்றை  ஒர் ஆடபடா  
அமர்த்திகச்காள்கிைார்  ப்பரம் ப்பசியதில் அவன் 
350 ரூ்பா  என்கிைான். 

  சைாற்கறயக குறைக்க  அவர் ஆடபடாக்கா-
ரனிடம்  உறரயாடுகிைார். 

அவபனா  ைன்   ்கடடணத்தில்  ்கைாரா்க  இருக -
கிைான்,  உறரயாடுவதில் ்பைன் இல்றை  எனக-
்கணடு   உறரயாடறை நிறுத்திச்காள்கிைார், 

வரும்ப்பாது   வழறமப்பாை அவர்   சத்ை -
மிடடுப் ்பாடிகச்காணபட வருகிைார். அவ-

ருககுக குசி  என்ைால்  ்பாட ஆரம்பித்து  
விடுவார். 

அவர்   பசர பவணடிய  இடம் 
வந்து  விடடது. ஆடபடாவிலிருந்து  
இைஙகியதும்   அவனுககு  400  
ரூ்பா ச்காடுககிைார், அவபனா 
50 ரூ்பாறவத் திருப்பித் ைருகி -
ைான்  அவர்  மீதி  உனககுத் -
ைான் என் ்பாடறடக ப்கடடு-
ச்காணடு  வந்ைறமககு  எனக 
ச்காடுககிைார் அவபனா இந்ை  
விந்றை மனிைறனப் ஆச்சரி -
யத்துடன்  ்பார்ககிைான் இந்நி -
்கழறவ  என்னிடம் அவர் கூறி   

நமககு  50ரூ்பா சமௌனகுரு.   
ஆனால் அவனுகப்கா  அது ச்பரும்   

ஆச்சரிய மகிழச்சி   என்று  கூறுகி -
ைார். இதுைான்  சந்திரபச்கரம் 
 ்பகிடியான   சிரிப்பு விறழவிககும் 

ஒன்ைா்க இந்நி்கழவு பைான்றினும்  இந்ைப் 
்பகிடிககுப்  பின்னாலுள்ள  ைத்துவம் அைன் பின்-
னாலுள்ள  மனிைபிமானம் நிறனந்து   மகிழ-
ைறகுரியது.

ஒருவரின் வார்த்றை்களும்சசயல்்கலும்ைாபன  
அவறர  எமககு ்காடடுகின்ைன.

 அவர்  பின்னால் பீடாதி்பதியானதும்  ்கல்வி-
சார்  நிறையங்களில்  உயர்  நிறையிலிருந்ை-
தும்  என அவர் உயர்ச்சி்கள்  அதி்கம்  அவறறை  
எழுைப்்பைர்  உணடு.

  ஆனால்  அவரது ்படடம் ்பைவி  உயர்ச்சி்க-
ளுககும்  அைற்கப்்பால்  அவர் வாழவும்  அவர் 
வார்த்றை்களும்ைாபன    அவரது  உணறமயான 
உளத்றை எமககுக ்காடடுகின்ைன, ப்பாலித்ைனம்  
சிறிதும் இல்ைாைவர்  அவர் எைறனயும் புை 
நிறை  நின்று ்பார்த்து ஒரு கிணடல் அடிப்்பது  
அதுவும் பநா்காமல் கிணடல் அடிப்்பது அவரது 
்பாணி இத்ைற்கய அனு்பவங்கள்  ்பைருககுக 
கிறடத்திருக்கககூடும். 

அறவ  எழுைப்்படுற்கயில்  அவரது முழுக 
குணாம்சத்றையும்  ைரிசிககும் வாய்ப்பு  எமக -
குக கிறடககும்.

நண்பபர  
சசன்று  வாருங்கள்  
வரிறசயில் நிறப்பார் ஒவசவாருவரா்கப் 

ப்பாகிைார்்கள் 
நீங்களும் ப்பாய் விடடீர்்கள்  அதுைாபன  நிய-

தியும் கூட.

ப�ோலித்தனபே அற்ற ப�ரிய ேனி்தர்

நண்பர் ப்பராசிரியர்  சந்திரபசகரன் ்பற்றிய   
ம�ௌனகு ரு ்பலகலைககழக  ஞா்பகஙகள்

அவருடனான பநர்்காணல் வருமாறு.  
ப்கள்வி : இளவயது மரணங்கள் அதி -

்கரிப்்பைற்கான பிரைான பின்னணி ?  
்பதில் : முைற ்காரணம் உடற்பருமன். 

இைய பநாய்்கள், ்பாரிசவாைம், புறறு-
பநாய், நீரிழிவு ப்பான்ை பநாய்்களுககு 
உடற்பருமன் ்காரணமா்க இருந்து 
்பல்பவறு ்பாதிப்பு்கறள ஏற்படுத்துகிை-
சைன்்பது ஆய்வு்களின் மூைம் உறுதிப் -
்படுத்ைப்்படடுள்ளைனால் பநாய்்களுககு 
்காரணமான ஒரு ஆரம்்ப நிறையா்க 
உடல்்பருமன் ்கருைப்்படுகிைது.  

உடற்பருமன் ்பல்பவறு ்பாதிப்பு்கறள 
ஏற்படுத்துவைனால் உடல் ்பருமன் ஒரு 
பநாயா்க ்கருைப்்படுகிைது. உை்களாவிய 
ரீதியில் சுமார் 40 இைடசம் ப்பரிடம் 
பமறச்காள்ளப்்படட ஆய்வு முடிவு்க-
ளின்்படி, 30 சைாடக்கம் 70 வயைான 
ஆண்களின் உயிரிழப்புககு 30 சைவீை-
மும் ச்பண்களுக்கான உயிரா்பத்து15 
வீைமுமான உடற்பருமன் அதி்கரிப்ப்ப 
்காரணசமன உறுதிப்்படுத்ைப்்படடுள்-
ளது. ஒரு சராசரி  மனிைனின் ஆயுட்கா-
ைம் உடல் ்பருமனா்க இருந்ைால் ஆயுள் 
மூன்று வருடமா்க குறையும் என ஆய்வு -
்களில் உறுதிப்்படுத்ைப்்படடுள்ளது.  

ப்கள்வி : இைஙற்கயில் உடற்பருமன் 
பநாயின் ்பாதிப்பு எவவாறுள்ளது ?  

்பதில் : இறுதியா்க பமறச்காள்ளப்-
்படட ஆய்வு்களின் அடிப்்பறடயில் 
இைஙற்கயில் இளம் மறறும் நடுத்ைர 
வயைாபனாரில் 25 சைவீை ஆண்களும் 
34 சைவீை ச்பண்களும் உடற ்பருமன் 
பநாயால் ்பாதிக்கப்்படடிருப்்பது அறியப் -
்படடுள்ளது. இைனால் இன்று, உடற்பரு -
மனால் நடுத்ைர வயதினர் மத்தியில் சடு -
தியான மரணங்கள்  அதி்கரித்துள்ளது.  

ப்கள்வி : உடல் ்பருமனா்க இருப்்பறை 
எவவாறு அறிந்து ச்காள்ளமுடியும் ?  

்பதில் : உடறதிணிவு சுடடி (BMI) 
எனும் முறை இருந்ைப்பாதிலும் மி்க 
இைகுவான முறை வயிறறின் சுறைளவு 
்கணிப்பீடாகும். ஆணா்க இருந்ைால் 
சைாப்புள் ஊடான வயிறறின் சுறைளவு 
90 சசன்றிமீறைறர விட அதி்கமா்க 
இருந்ைாபைா ச்பண்களா்க இருந்ைால் 
80 சசன்றிமீறைறர விட அதி்கரித்து 
இருந்ைாபைா உடற்பருமன் பநாய் உள் -
ளசைன்று இைகுவா்க உறுதிப்்படுத்திக -
ச்காள்ள முடியும்.  

ப்கள்வி : அப்்படியானால் சமலிந்ை 
உடலுடன் இருப்்பவர்்களுககு எந்ை 
ஆ்பத்தும் வராைா ?  

்பதில் : சாைாரணமா்க உடறதிணி-
வுச் சுடடி குறைவான சமலிந்ை உடல் 
பைாறைம் உறடயவர்்களில் அைாவது 
சுமார் 25 சைவீைமாபனார் அதி்க 
ச்காழுப்பு்கறள உடலில் ச்காணடவர்்க-
ளா்க இனங்காணப்்படடுள்ளனர்.  

உடல் சமலிவா்க இருந்ைாலும், 
ஒப்பீடடளவில் அதி்க ச்காழுப்பு உள் 
உறுப்பு்களிறன சுறறி ்படிந்திருப்்ப -
ைனால் உள்ளுறுப்பு்களில் ஒடடியி -

ருககும் ச்காழுப்பு்கள் (visceral fat) 
சவளித்பைாலின் கீழ ்காணப்்படும் 
ச்காழுப்பிறன விட உருவ அறமப்பி -
லும் சசயற்பாடடிலும் வித்தியாசமா்க 
இருப்்பைால் அறவ ஏற்படுத்தும் ்பாதிப் -
பு்கள் சறறு வீரியம் ச்காணடறவயா்க 
இருககும். எனபவ, சவளியில் இருக -
கும் ச்காழுப்பு்கள் சசய்யும் தீஙகு 
சமல்லிய உடைறமப்பு உள்ளவர்்க -

ளுககும் ஏற்படும். அைாவது சமல்லிய 
உடல் இருந்தும் நான்கில் ஒருவர் அதி்க 
உடற்பருமறன ஒத்ைவருககு நி்கரான 
்பாதிப்பு்கறள  எதிர்ச்காள்கிைார்்கள்.  

என்ன சாப்பிடடாலும் எனககு பிரச் -
சிறன கிறடயாது எனும் ்கணபணாட -
டத்தில் சமல்லிய உடைறமப்ற்ப 
ச்காணடவர்்கள், அதி்க ச்காழுப்பு 
அதிலும் குறிப்்பா்க transfat ப்பான்ை 
உருமாறைப்்படட, உடலுககு அதி்கம் 
்பாதிப்ற்ப ஏற்படுத்ைககூடிய ச்காழுப் -
பு்கள், நார்ச்சத்து நீக்கப்்படட மாப் -
ச்பாருள்்கள், துரிை உணவு்கள், அதி்க 
சீனி என உடலுககு ்பாதிப்ற்ப ஏற்படுத் -
தும் உணவு்கறள எந்ைக ்கடடுப்்பாடும் 

இன்றி உண்பதும், உடலுககு ஆபராக -
கியத்றை ைரும் ஆன்டி-ஆகஸிடன்ட்கள் 
நிறைந்ை உடலில் ஏற்படும் டாகசின் 
்பாதிப்பு்கறள  குறைக்கககூடிய 
இறைவற்க்கள், ைாவர உணவு்கள், 
்பழங்கள், நல்ை எணசணய், நல்ை  
ச்காழுப்பு்கள் மறறும் நல்ை புரைங்கள் 
ப்பான்ைவறறை குறைவா்க உண்பதும் 
தீஙகு்கறள பமலும் அதி்கரிககிைது.  

சாைாரண, சமலிைான குறைவான 
உடல் எறட ச்காணட 25 வீைமானவர்்கள் 

உயர்குருதி அமுக்க, இைய மாரறடப்பு 
பநாய்்களுககும் புறறுபநாயின் ்பாதிப்-
பிறகும் உள்ளாவதுடன் ்பத்து வீைமான-
வர்்கள் அதி்க உடல் ்பருமனால் ஏற்படும் 
நீரிழிவு என ்கருைப்்படும் இரணடாவது 
வற்கயான நீரிழிவு பநாய்ககும் ஆட்படு-
கின்ைர்.  

உயர் குருதி அமுக்கம் மறறும் பமலும் 
்பை பிரச்சிறன்களுககு மன அழுத்ைம் 
பநரடிக ்காரணமா்க இருப்்பதுடன், புற்க-
பிடித்ைைானது மாரறடப்பு, புறறுபநாய், 
உயர் குருதி அமுக்கம் என எல்ைா  பநாய்-
்கபளாடும் பநரடியா்கத் சைாடர்பு்படடைா்க 
்காணப்்படுகிைது.  

சமல்லிய உடல் இருந்ைாலும் புற்கப்பி-
டித்ைல் மறறும் மது்பான ்பாவறன உறட-
யவர்்களால் சைாறைா பநாய்்களிலிருந்து 
்பாது்காப்புப் ச்பறுவது சிரமமா்க இருப்்ப-
துடன் உடற்பயிறசி குறைவும் இந்பநாய் 
நிறைறமககு ்காரணமாகிைது.  

எனபவ இறுதியா்க, உடல் எறடறய 
்கடடுககுள் றவத்ைால் ச்பருமளவு இளவ-
யது மரணங்கறள ைவிர்க்கைாம். ஆனால் 
உடைறமப்பு சமல்லியைா்க இருககின்ைது 
எனும் ஒபர ்காரணத்துக்கா்க ஆபராககிய 
வாழகற்க முறைறய ைவிர்த்ைால் ஏற-
்படும் சைாறைா பநாய்்களும் அைனால் 
ஏற்படும் மரணமும் ைவிர்க்க முடியாை-
சைான்ைாகும்.  

யாழப்்பாணத்தில் ்பாத்தீனியம் சசடி மி்க பவ்கமா்க 
விவசாய நிைங்களில் ்பரவி , விவசாய நிைங-

்கறள ஆககிரமித்து வருகின்ைன.   
குறிப்்பா்க யாழப்்பாணம் இராச வீதியில் இரு்பாறை 

சைாடக்கம் அச்சுபவலி வறரயிைான சுமார் 10 கிபைா 
மீறைர் தூரமான வீதியின் இரு மருஙகிலும் ்பாத்தீனிய சசடி 
அதி்களவில் ்காணப்்படுகின்ைன.   

்கடந்ை சிை மாைங்களா்க சிைர் ைமது விவசாய நிைங்க -
ளில் விவசாயம் சசய்யாது ற்கவிடடுள்ள நிறையில் அவர் -
்களின் விவசாய ்காணி்கள் முழுவதும் ்பாத்தீனிய சசடி்கள் 
ஆககிரமித்து வளர்ந்துள்ளன.   

இவவாறு ஆககிரமித்துள்ள ்பாத்தீனிய சசடி்கறள 
அழிப்்பைறகு ைறப்பாது எவரும் ்கவனம் சசலுத் -
ைாது இருப்்பது ்கவறைககுரியபை..   

வடமா்காண சற்பயின் முன்னாள் விவசாய 
அறமச்சர் ச்பா. ஐங்கரபநசன் ்பாத்தீனியம் 
சசடி்கறள அழிப்்பைற்கான பவறை திடடங்கறள 
அவர் அறமச்சரா்க இருந்ை ்காை ்பகுதியில் முன் -
சனடுத்து இருந்ைார்.   

்பாத்தீனிய சசடி்கறள பவருடன் புடுஙகி வரு்ப -
வர்்களுககு அவறறின் கிபைாவிறகு ஏறைவாறு 
ஊக்க சைாற்க்கறள வழஙகியும், ்பாத்தீனியம் 
சைாடர்பிைான விழிப்புணர்வு்கறள மக்கள் மத் -
தியில் ஏற்படுத்தும் விைமா்க, ்பாத்தீனிய ஒழிப்பு 
சசயறதிடடங்கறளயும் முன்சனடுத்து வந்திருந் -
ைார்.   

ைறப்பாது இவவாைான சசயற்பாடு்கள் முன்சனடுக்கப் -
்படாை நிறையில், யாழில் மீணடும் ்பாத்தீனிய ்பரவல் மி்க 
பவ்கமா்க அதி்கரித்துள்ளது.   

ைமைமைம்பச்றச இராணுவம்? 
”்பார்த்தீனியம் எங்களுறடய மணணுககு உரித்ைான 

ஒரு சுபைசிய இனமல்ை. இந்தியாவிலிருந்து இந்திய இரா -
ணுவம் இைஙற்கககு வந்ைப்பாது, ச்காணடுவரப்்படட 
அல்ைது ்பரவிய ஒரு இனம்.  

 எங்களுறடய விவசாய சூழலில் இைறன ஏன் ஆககி -
ரமிப்பு இனசமன்று நான் சசால்லுகின்பைன் என்ைால், 
எல்ைா ்கறள்கறளயும் ப்பாைபவ எங்களுறடய ்பயிர்்க -
ளுடன் உணவுக்கா்க ஒளிக்கா்க வாழிடத்திற்கா்க ்கனியுப் -
புக்கா்க ப்பாடடிப்பாடடு, மறறைய ்பயிர்்களிலும் ்பார்க்க 
மி்க விறரவா்க வீறுடன் எங்களுறடய ்பயிர்்கறள அழிப் -
்பைன் மூைம், எங்களுறடய ்கணணுககு சைரியாை மி்கப் -
ச்பரும் ச்பாருளாைார இழப்ற்ப விவசாயத்தில் ஏற்படுத் -
திகச்காணடிருககின்ைது.  

 எங்களுறடய விறளநிைங்களிலிருந்தும் இராணு -
வத்றை சவளிபயை சசால்லுகின்ை நாம், ஒரு ்பச்றச 

இராணுவமா்க எங்களுறடய வயல்்களிலும் சைருக்களி -
லும் ஆககிரமித்துகச்காணடிருககும் இந்ை ்பார்த்தீனியத் -
றையும் அ்கறை பவணடிய ்கடடாய நிறையில் நாங்கள் 
இருககின்பைாம்” என வடமா்காண சற்பயின் முன்னாள் 
விவசாய அறமச்சர் ஐங்கரபநசன் நி்கழசவான்றில் சைரி -
வித்து இருந்ைார்.   

்பாத்தீனியத்ைால் சுவாச பநாய்.
்பாத்தீனியம் சவளியிடும் ம்கரந்ைம் மறறும் வித்துக -

்கள் விைஙகு்கள் மறறும் மனிைர்்களுககு சுவாசகப்காளா -
று்கறளயும், ஒவவாறம்கறளயும் ஏற்படுத்ைககூடியறவ.  

அறவ எமது உடலில் ்படடால், ஒருவிைமான அரிப்பு 
ஏற்படடு , சிைருககு பைால் வியாதி்கள் ஏற்படவும் வாய்ப் -

புணடு.   
அவறறை உணவா்க உணணும் ்பசுக்கள் 

, ஆடு்களின் ்பால் ஒரு விை ்கசப்புத்ைன்றம -
றயயும், மறைமு்கமான நச்சுத்ைன்றமறய -
யும் ச்காணடைாகும்.  

இந்தியாவில் இருந்பை ்பாத்தீனியம் 
வடககில் இந்திய இராணுவம் நிறை 

ச்காணடிருந்ை ்காை ்பகுதியில், இந்திய 
இராணுவத்திைகு உணவு வழஙகுவைற்கா்க 

ச்காணடுவரப்்படட ஆடு்கள் 
மூைபம வடமா்காணத்திற -
குள் ்பார்த்தீனிய சசடி ்பர -
வியது என்ை குறைச்சாடடு 

உள்ளது.   
இந்திய இராணுவத்தினரின் உணவு பைறவக்கா்க இந் -

தியாவில் இருந்து ச்காணடுவரப்்படட ஆடு்களின் உடல்்க -
ளில் ்பாத்தீனிய சசடி்களின் விறை்கள் ஒடடியும் , ஆடு -
்களின் புழுகற்க்களில் விறை்கள் ்காணப்்படடு அைனில் 
இருந்து சசடி்கள் முறளத்ைது என கூைப்்படுகிைது.   

ஒரு ்பார்த்தீனிய சசடி சுமார் 2000 முைல் 5000 
வறரயான விறை்கறள உருவாககும் என்றும் இைனா -
பைபய அது மி்க பவ்கமா்க ்பரவுகிைது என்றும் விறை்கள் 
20 ஆணடு்கள் வறர உைக்கத்தில் இருந்து முறளக்கக 
கூடியறவ எனவும் சைரிவிக்கப்்படுகிைது.   

இறவ வளர கூடிய நிைங்களில் பவறு ்பயிர்்கள் வளர 
முடியாை அளவுககு நிைத்தில் உள்ள ்கனியுப்புக்கள் உள் -
ளிடட சத்துக்கறள இறவபய உறிஞ்சி விடும். இபைபவறள 
நச்சு பவதி ச்பாருட்கறள உருவாக்க கூடிய சசடியாகும்.   

்பை ஆ்பத்துக்கறள ைன்ன்கத்பை ச்காணட இச்சசடி 
மணணில் இருந்து முறைா்க அ்கறைப்்பட பவணடும். 
இைற்கான சசயறதிடடங்கறள விவசாய அறமச்சுக்கள் , 
திறணக்கள அதி்காரி்கள் ்கவனம் சசலுத்தி முன்சனடுக்க 
பவணடும்.   

நடுத்தர வயதினர் மததியில் அதிகரிததுள்ள 
சடுதியான மரணஙகள   

அம்பாறை றைத்தியசபாறையின் 
திட்டமி்டல் ப்பாறுப்திகபாரியும 

ப்பாது சுகபாதபார அதிகபாரியும சமூக 
மருத்துைருமபான ்டபாக்டர் ச.ைைபபிரதன். 

சாதாரண, மெலிதான குறைவான 
உடல் எறட ம�ாணட 25 வீதொனவர�ள் 
உயரகுருதி அமுக�, ொரறடப்பு நநாய�ளுககும்
 புற்றுநநாயின் பாதிப்பிற்கும் உள்்ாவதுடன் 
பத்து வீதொனவர�ள் அதி� உடல் பருெனால்
 ஏற்படும் நீரிழிவு எனக �ருதப்படும் இரணடாவது 
வற�யான நீரிழிவு நநாயககும் ஆடபடுகின்ைர 
என  அம்பாறை றவத்தியசாறையின் 
திடடமிடல் மபாறுப்பதி�ாரியும் மபாது சு�ாதார 
பிரிவு அதி�ாரியும் சமூ� ெருத்துவருொன 
டாகடர ைவப்பிரதன் (MBBS, M.Sc) 
வாரெஞசரிககு  அளித்த 
நநர�ாணலில் மதரிவித்தார.  

பநர்்கணடவர்:  

பாக்கியராஜா ம�ாகனதாஸ் 

�யூரப்பிரியன் ...

வடக்கில் பவகேோகப் 
�ரவும் நச்சுச்பசெடி
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1948 பெப்ரவரி 4 ஆம் திகதி இலங்கக்கு 
சுதந்தி்ரம் கி்ைத்துவிடைடாலும். 1948 

ஆம் ஆண்டு பெப்ரவரி 10 ஆம் திகதி தடான் உத்திய�டாகபூரவ 
அறிவிபபு ஒரு சைஙகடாக நிகழந்தது சுதந்தி்ர சதுக்கத்தில், 
(பைடாரிஙைன் சதுக்கத்தில்) க்ளூபசஸைர பி்ரபுவும், ஆறடாம் 
ய�டாரஜ் மன்்னரின் சயகடாத்ரருமடா்ன இளவ்ரசர பென்றி 
(Prince Henry, Duke of Gloucester) சம்பி்ரதடா�பூரவமடாக 

ெடா்ரடாளுமன்றத்்த மு்றபெடி இந்த சுதந்தி்ர சதுக்கத்தில் 
்வத்துத் தடான் பிரித்தடானி� ஆடசியிலிருந்து இலங்க, 
சுதந்தி்ரம் பெறறதடாக அறிவித்த்னர இலங்கமுதல் 
அமர்வ ஆ்ரம்பித்தும் ்வத்த்னர.

ஆ்ரம்ெத்தில் இது விமடா்னஙக்ள உளயள ்வத்து ெடாது -
கடாக்கும் ஒரு கூைடா்ரமடாகயவ கடாணபெடைது. எ்னயவ அது 

கறகளடால் கடைபெடை ஒரு கடைைமடாக கடாணபெைவில்்ல. 
இ்ரண்ைடாம் உலக யுத்த கடாலத்தில் விமடா்னபெ்ை இத்்ன இப-
ெடித்தடான் ெ�ன்ெடுத்தி�து. ெடாரி� இ்ரண்டு விமடா்னக் கூைடா-
்ரஙகள இஙயக இருந்த்ன. சுதந்தி்ர சதுக்கத்தின் முன்்னடால் 
இன்றும் இருக்கின்ற “சுதந்தி்ர அயவனியு” (Independence 
Avenue) அன்று ஒரு விமடா்ன ஓடுபெடா்த! 

இந்த நிகழவு அவச்ரமடாக ஏறெடாடு பசய� யவண்டி இருந் -
தது. ஒரு வடா்ரத்துக்கும் கு்றவடா்ன நடாடகயள இருந்ததடால் 
அந்த மகடா ெணி எச்.ஆர.பிய்ரம்ரத்்ன (Hapugoda Rankothge 
(H R) Premaratne) என்கிற பி்ரெல கடைைக் க்லஞரிைம் ஒப-
ெ்ைக்கபெடைது.

யசதம்ைந்திருந்த அந்த விமடா்ன கூைடா்ரத்்த பெரி� மண்-

ைெமடாக ஆக்கி்னடார பிய்ரம்ரத்்ன. இரும்புப 
ெடாளஙகளடால் ஆ்ன கூ்்ர்� இருெதி்னடா-
யி்ரம் �டார பவள்ளத் துணி�டால் யெடாரத் -
தியும் வரண நிறஙகளில் யசடாை்்னக்ள 
பசயது, சிஙகளவரகளின் சிஙகக் பகடாடி, 
தமிழரகளின் நந்திக் பகடாடி, முஸலிம்-
களின் அலஙகடா்ர ஓவி�ஙக்ளயும் 
(motifs) அதறகுப ெ�ன்ெடுத்தி்னடார. 
மிகப பி்ரமடாண்ைமடா்ன அந்த கடைைத்தில் 
நிகழந்த வ்ரலடாறறு முக்கி�த்துவமடா்ன 
நிகழ்வ பிய்ரம்ரத்்ன வ்்ரந்தடார. அந்த 
ஓவி�ம் தடான் நமக்கு முக்கி� சடான்றடாக 
இன்றும் எஞ்சியிருக்கிறது.

சுதந்தி்ர தி்னப பி்ரகை்ன நிகழவின் யெடாது 
இஙயக முதலில் இளவ்ரசர பென்றி வந் -
தமரந்தடார. பின்்னர இலங்கக்கடா்ன 
ஆஙகியல� ஆளுநரின் வ்ரயவறபு உ்்ர நிகழத்தபெடைது. 
பின்்னர பி்ரதமரும் உ்்ர�டாறறி்னடார. புதிதடாக அ்மக்கப-
ெடை இந்த சதுக்கத்தில் சுமடார 20,000 யெர கலந்து பகடாண்-
டிருக்கிறடாரகள. சுமடார 5000யெர சுதந்தி்ர மண்ைெத்தியலய� 
அமரந்திருந்த்னர.  விழடா்வத் பதடாைரந்து, பி்ரதமர டீஎஸ.

யச்னநடா�க்க, நடாடு புதிதடாக சுதந்தி்ரம் பெறற்தக் பகடாண்-
ைடாடும் வ்கயில், அருகில் உளள பகடாடி ம்ரத்தில் சிஙகக் 
பகடாடி்� ஏறறி்னடார.

சுதந்தி்ர இலங்கயின் முதலடாவது பி்ரதம்ரடா்ன யச்னநடா -
�க்க இலங்க சுதந்தி்ரம் பெறறதன் நி்்னவடாக இஙயக ஒரு 
நி்்னவுச் சின்்னத்்த எழுபபி�டாக யவண்டும் என்று தீரமடா -

னித்தடார. அபபெடாறுப்ெ யெடாக்குவ்ரத்து 
அ்மச்ச்ரடாக இருந்த ய�டான் பகடாத்த -
லடாவலவிைம் ஒபெ்ைத்தடார. ஆ்னடால் 
அந்தக் கடாணி குதி்்ரபெந்த� கழகத்-
துக்கு பசடாந்தமடாக இருந்தது. அதில் ஒரு 
ெகுதி்�த் தடான் விமடா்னபெ்ையும் தற-
கடாலிகமடாக ெ�ன்ெடுத்தி வந்தது. இறு -
தியில் ஐந்து லடசம் ரூெடா்வ பசலுத்தி 
அக்கடாணி்� அ்ரசடாஙகம் வடாஙகி�து.

இக் கடைைத்்த கண்கவரும் 
வ்கயில் ெண்ெடாடடு க்ல�ம்சஙகள 
பகடாண்ைதடாகவும் அ்மக்கயவண்டும் 
என்ெ்தக் கருத்தில் பகடாண்டு எடடு கட -
டுமடா்னக் க்லஞரக்ளக் பகடாண்ை ஒரு 
குழு உருவடாக்கபெடைது. டீ.  என். விய்ன 
ய�டான்ஸ அந்தக் குழுவின் த்லவ்ரடாக 
இ�ஙகி்னடார. எஃப. எச்.  பிலியமடாரி�டா, 
ஷரலிதஅல்விஸ, ஒலிவரவீ்ரசிஙக, எச்.  
ய�. பிலியமடாரி�டா, ய�.சம்ரயசக்ர,எம்.  
பி.யமடாய்ர்னடா ஆகிய�டார அந்தக் குழுவில் 
அஙகம் வகித்த்னர.  அவரகள உத்யதச 
மடாதிரி வ்்ரெைஙக்ள ்க�ளித்த்னர. 
டீ.எஸ.யச்னநடா�க்க்வக் கவரந்த கடைை 
அ்மபெடாக கண்டி 'மகுல் மடுவ' விளங-

கி�தடால் அ்த ஒத்த க்லத்துவமடா்ன வ்்ரெைத்்த அவர 
விரும்பி்னர.

கண்டியின் க்ைசி மன்்னன் ஸ்ரீ விக்கி்ரம ்ரடா�சிஙகனின் 
சிம்மடாச்னம் அ்மக்கபெடடிருக்கும் 'மகுல் மண்ைெ�' எ்னப-
ெடும் மண்ைெத்தின் வடிவத்்த நி்்னவுெடுத்தும் கடைை 
அ்மபபு இது. ஆஙகியல�ரகளின் கண்டி இ்ரடாச்சி�த்்த 
தமது கடடுெடாடடுக்குள பகடாண்டுவரும் 1815 கண்டி ஒபெந்-
தம் இந்த 'மகுல் மண்ைெத்தில்தடான்' பசயது பகடாளளபெடைது.

1949 ஆண்டு முதலடாவது சுதந்தி்ர தி்ன நிகழ்வ இஙகு 
பகடாண்ைடாடி� யெடாது தடான் இந்த மண்ைெத்துக்கடா்ன அடிக் -
கல்லும் நடாடைபெடைது. ஆ்ரம்ெத்தில் இது “பைடாரிஙைன் சதுக் -
கம்” என்யற அ்ழக்கபெடைது. இ்தப ெறறி ெதிவு பசயத 

ெத்திரி்ககள அபெடித்தடான் குறிபபிடடுளள்ன. 
அ்ழபபிதழிலும் அபெடித்தடான் குறிபபிைபெட-
டுளளது.

1949ஆம் ஆண்டு இலங்கயின் முதலடா-
வது சுதந்தி்ர தி்னத்்தக் பகடாண்ைடாடி�து எபெடி 
என்ெது ெறறி அடுத்த நடாள 05.02.1949 
தி்னமி்ன ெத்திரி்க இபெடி எழுதி�து.

“மடா்ல 4 மணிக்கு பி்ரதமர வந்த்ைந்-
ததும் தமிழில் யதசி� கீதம் ெடாைபெடைது... 
நடாடடின் பவவயவறு ெகுதிகளிலிருந்து வந்த 
இ்ளஞரகள சிஙகளத்திலும், அ்ரபி பமடாழி -
யிலும், ஆஙகிலத்திலும், தமிழிலும் யதசத்தின் 
பசயதி்� வடாசித்தடாரகள. அதன் பின்்னர சுதந்-
தி்ர சதுக்கத்திறகடா்ன அடிக்கல் நடாடைபெடைது. 
133 வருை கடாலனித்துவத்்த நி்்னவுெடுத்-
தும் வ்கயில் 133 புறடாக்கள ெறக்கவிைபெட -

ை்ன. பின்்னர பி்ரதமர டீ.எஸ.யச்னநடா�க்கவின் உ்்ர்�த் 
பதடாைரந்து அணிவகுபபுகள நிகழந்த்ன. பிறெகல் 5.15க்கு 
சிஙகளத்தில் யதசி� கீதம் ெடாடி நி்றவு பசய�பெடைது.”

ஆ்னடால் அந்த கடைைத்்த பி்ரதமர யச்னநடா�க்க கடாண்ெ -
தறகு முன்்னய்ரய� திடீப்ர்ன கடாலமடா்னடார. பின்்னர 1956 

ஆம் ஆண்டு ெண் -
ைடா்ரநடா�க்க அந்தப 
ெணி்� பூரத்தி 
பசயதடார. மகுல்மடு-
வ்வ்� ்வ விை 
பி்ரமடாண்ைமடாக  கருங-
கறக்ளக் பகடாண்டு 
இது அ்மக்கபெடைது. 
சுதந்தி்ர மண்ைெத்தின் 
த்்ரத் தளத்தின் ெ்ரபெ -
ளவு மடாத்தி்ரம் 10,000 
சது்ர அடிக்ளக் 
பகடாண்ைது. சுறறிலும் சுவரகள இல்லடாமல் திறந்த வடிவத்தில் 
அ்மக்கபெடடுளளது. ெல ெடா்ரம்ெரி� சிறெ யவ்லபெடாடுக -
்ளக் பகடாண்ை ெல கருஙகற தூண்கள உளயள உளள்ன. 
பவளியில் சிஙகச் சி்லகளும் உளள்ன. இ்வ 13ஆம் 
நூறறடாண்்ைச் யசரந்த �டாபெெுவ ஆடசிக்கடாலத்து க்ல 
நுடெத்்தக் பகடாண்ை்வ. மிக உ�்ரமடா்ன பகடாடிக்கம்ெமும் 
அருகில் யதசபிதடா டீ.எஸ.யச்னநடா�க்கவின் பெரி� சி்லயும் 
உளள்தக் கடாணலடாம்.

இம்மண்ைெத்துக்கு அருகியலய� ஒரு பெரி� ்மதடா்னமும் 
அ்மக்கபெடைது. மண்ைெ நிகழவுகள பெரி� அளவில் நிகழ-
கிற யெடாது கலடாசடா்ர ெண்ெடாடடு நிகழவுக்ள நைத்துவதறகு 
அ்தப ெ�ன்ெடுத்திக் பகடாளளலடாம் என்கிற யநடாக்கத்தில் 
அன்று அது கடைபெடைது. பிறகடாலத்தில் அந்த ்மதடா்னம் 
வி்ள�டாடடுத்து்ற அ்மச்சின் யதசி� ஓடைபெந்த� 
ெயிறசிக்கடா்ன ்மதடா்னமடாக மடாறறபெடைது. ஆ்ரம்ெத் -
தில் மண்ைெமும், ்மதடா்னமும் ஒன்றடாகத் தடான் இருந் -
த்ன. பிறகடாலத்தில் தடான் நடுவில் ெடா்த யெடாைபெடைதடால் 
இ்ரண்டும் தனி�டாக ஆகி்ன. தறயெடாதுளள பூ்ரணபெடுத்த -
ெடை அ்மபபு 1957 இல் தடான் பி்ரதமர ெண்ைடா்ரநடா�க் -
கவடால் திறக்கபெடைது. அன்்ற� நிகழவில் சீ்னப பி்ரத -
மர பசௌ என் லடாய கலந்து பகடாண்ைடார.

ஸ்ரீ ப��வரத்த்னபு்ர யகடாடயையில் புதி� ெடா்ரடாளுமன் -
றக் கடைைம் திறக்கபெடும் வ்்ர இது தடான் பச்னட ச்ெ, 
அ்ரசடாஙக ச்ெ மறறும் என்ெவறறின் சம்பி்ரதடா�பூரவ -
மடா்ன நிகழவுக்ள நைத்தும் மண்ைெமடாக திகழந்தது.

இலங்கயின் வருைதடாந்த சுதந்தி்ர தி்ன ்வெவங -
கள பி்ரதடா்னமடாக மூன்று இைஙகளில் பகடாண்ைடாைபெ -
டுவது வழக்கம். ெ்ழ� ெடா்ரடாளுமன்றத்தின் அருகில் 
உளள கடாலிமுகத்திைல், சுதந்தி்ர சதுக்கம், கண்டி தலதடா 
மடாளி்க ெத்திருபபு ஆகி� இைஙகளில் விழடா ந்ை -

பெறறடாலும் அதிக தை்வகள சுதந்தி்ர சதுக்கத்தில்தடான் 
நிகழந்ததிருக்கின்ற்ன.

கலடாசடா்ர தி்ணக்களம் தரும் இ்ண�த்தள தகவலின் -
ெடி, பி்ரதடா்ன சுதந்தி்ர சதுக்கக் கடைை வளடாகம் பி்ரதமர 
அ்மச்சரகள, யமறச்ெ, கீழச்ெ ஆகி�வறறின் உறுப -

பி்னரகள எ்ன 224 யெர உளயள இருக்கக் கூடி� வ்க -
யிலும், திறந்த பவளியில் சுமடார 25,000 யெர அமரந்தி -
ருந்து ெடாரக்கக் கூடி�வ்கயிலும், சூழ ஒரு லடசம் யெர 
கூடியிருக்கக் கூடி� வ்கயிலும் நிரமடானிக்கபெடைது. 
உளயள யமற சுவரில் இலங்கயின் முக்கி� வ்ரலடாறறு 
நிகழவுக்ள பவளிபெடுத்தும் சித்தி்ரஙகள வரி்ச�டாக 
இருபெ்த இன்றும் கடாணலடாம். வி��னின் வரு்கயிலி -
ருந்து சுதந்தி்ரம் வ்்ரயிலடா்ன ஓவி�ஙகள அ்வ.

20 ஏப்ரல் 1983 ஆம் ஆண்டு ய�.ஆர அ்ரசடாஙக 
அ்மச்ச்ர்வ எடுத்த முடிவின் பி்ரகடா்ரம் இது கலடாசடா்ர 
அ்மச்சின் கீழ பகடாண்டுவ்ரபெடைது. இன்று நக்ர அபி -
விருத்தி அதிகடா்ரச்ெயின் ெ்ரடாமரிபபில் அது இருக்கிறது. 
உல்லடாசப பி்ர�டாணிக்ள கவரும் பகடாழும்பின் முக்கி� 
யதசி�ச் சின்்னஙகளில் ஒன்றடாக இத்்னக் குறிபபிை -
லடாம்.

பின்ய்ன்ரஙகளில் இ்ளபெடாறிச் பசல்லவும், அ்மதி�டாக 
தி�டானிக்கவும், உைற ெயிறசி பசய�வும் நடாளடாந்தம் ெலர 
இஙகு வந்து பசல்கின்ற்னர. இலங்கயின் பசல்வந்த பி்ரயத -
சமடாக அறி�பெடுகிற கறுவடாத் யதடாடை ெகுதியில் (பகடாழும்பு 
7இல்) அ்மந்திருபெது அதன் இன்ப்னடாரு சிறபபு எ்னலடாம்.

்மத்திரிெடால சிறியச்ன இஙயகதடான் �்னடாதிெதி�டாக சத்தி -
�பபி்ரமடாண பசயது பகடாண்ைடார. 

்ரணசிஙக பிய்ரமதடாச, கடாமினி திசடாநடா�க்க, லக்மன் 
கதிரகடாமர, ைபிளயு.டீ. அம்ரயதவ, வி��குமடா்ரதுஙக, 
பலஸைர ய�ம்ஸ பீரிஸ, கஙபகடாைவில யசடாம யத்ரர 
யெடான்யறடாரின் இறுதிச் சைஙகுகள இவவளடாகத்தியலய� 
ந்ைபெறற்ன.

இம்மண்ைெத்தின் கீழ உளள உள அ்ற ஒரு நூத்னசடா்ல-
�டாக இ�ஙகிவருகிறது. வடா்ர நடாடகளில் அத்்ன ெடார்வை-
முடியும்.

சுதந்திர சதுக்கமா்க மாறிய விமான கூடாரம்

க�ொழும்பின் 
கதை

என். சரவணன்
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தறயெடாது  பிளடாஸடிக் பெடாருடகளின் 
ெடாவ்்ன அதிகமடாகக் கடாணபெடும் 
யெடாதிலும், அ்வ  ஒருவ்கயில் மனித 

ஆய்ரடாக்கி�த்திறகு தீஙகு ெ�பெ்வய�. ஆ்னடால் 
ெ்்னசடார  மூலபபெடாருடக்ளக் பகடாண்டு த�டா-
ரிக்கபெடும் ்கபெணிப பெடாருடகள என்்றக்-
கும்  மனித ஆய்ரடாக்கி�த்திறகு நன்்ம ெ�ப -
ெ்வ�டாக கடாணபெடுகின்ற்ன எ்ன, ெ்்னசடார  
்கபெணி யெடாத்னடாசிரி�ர திருமதி யமரி உத� -
குமடாரி ெறறிக் பதரிவித்துளளடார.  

ெழந்தமிழர  வடாழவில் கறெக விருடசமடாகக் 
பகடாளளபெடும் ெ்்னம்ரத்தின் மூலபபெடாருடக-
்ளக்  பகடாண்டு த�டாரிக்கபெடும் ்கபெணிப 
பெடாருடகளி்னடால் கி்ைக்கும் நன்்மகயளடா  
ஏ்ரடாளமடா்ன்வ, ஆய்ரடாக்கி�மடா்ன்வ, இ�ற-
்க�டா்ன்வ. ெ்்னயின் மூலபபெடாருடகள 
யதக  ஆய்ரடாக்கி�த்திறகு ஊடைத்்த அளிப-
ெது, குளிரச்சி தருவது, பவபெத்்த  தணிபெது 
என்று ெ்்னயின் பெரு்மக்ள அவர அடுக்-

கிக்பகடாண்யை யெடாகின்றடார. 
அத்துைன்,  பிளடாஸடிக் பெடாருடகள ெழுத்ை-

யும் ெடசத்தில் சூழல் மடாச்ையும் நி்ல  கடாணப-
ெடுகின்றது. ஆ்னடால், ெ்்னசடார ்கபெணிப 
பெடாருடகள ெழுத்ையும்  ெடசத்தில் அ்வ 
நிலத்திறகு உ்ரமடாக மடாறுவதடாகவும் அவர கூறு-
கின்றடார. 

மடைக்களபபு,  தடாழஙகுைடாக் கி்ரடாமத்்தச் 
யசரந்தவ்ரடா்ன திருமதி யமரி உத�குமடாரி ெறறிக்,  
பெறயறடாருைன் இருந்த கடாலகடைத்தில் குடும்ெ 
வறு்ம கடா்ரணமடாக, த்னது க.பெடா.த.  உ�ர -
த்ரக் கல்வி்� இ்ைநடுவில் ்கவிடைதுைன், 
பதடாழில் வடாயப்ெ  நடாடிச்பசல்ல யவண்டி� 
நி்லக்கு தளளபெடைடார. அபயெடாது அவ்ரது 

19ஆவது வ�தில்  ெ்்னசடார ்கபெணி உறெத்-
திக்ள ெழகுவதறகடா்ன வடாயபபுக் கி்ைத்தது. 
அபெ்்னசடார  ்கபெணி உறெத்திக்ள ெழகி, 
த்னது வடாழவடாதடா்ரத்திலும் பதடாழிலிலும் முன்-
ய்னறி�  விதம் ெறறி அவர தி்னக்ரன் வடாசகரக -
ளுைன் ெகிரந்துபகடாளகிறடார. 

1989இல்  ெ்்ன அபிவிருத்திச் ச்ெயின் 
ஏறெடாடடில், ெ்்னசடார ்கபெணி யவ்ல 
பதடாைரெடா்ன 6  மடாத இலவச ெயிறசிபநறி 
தடாழஙகுைடாவில் 20 பெண்களுக்கு வழங-
கபெடைதுைன்,  அதில் நடானும் ஒருவ்ரடாக 
இ்ணந்துபகடாண்யைன். இபெயிறசியி்னடால் 
ெ்்னசடார  ்கபெணிக்ள த�டாரிக்கத் 
பதடாைஙகி�துைன், அதன் மூலம் வருமடா-
்னம் ஈடடி, எ்னது  பெறயறடாருக்கு ெண 
ஒத்தடா்ச புரிந்யதன்.  

பின்்னர திருமண  ெந்தத்தில் 
இ்ணந்த நடான், ெ்்னசடார ்கபெணி 
யவ்ல்� ்கவிைடாது பதடாைரந்யதெ -
்்னசடார ்கபெணி உறெத்திக்ள த�டா-
ரிபெதில் நன்கு யதரச்சி பெறற நடான்,  
அ்ரசசடாரெறற நிறுவ்னஙகளின் உதவியு-
ைன் ஏ்்ன� பெண்களுக்கு ெ்்னசடார 
்கபெணி  யவ்ல்� ெழகத் பதடாைங -
கிய்னன். 

இவவடாறிருக்்கயில், கைந்த1994-
ஆம் ஆண்டில்  ெ்்னசடார ்கபெணி 
யெடாத்னடாசிரி�்ரடாக ெ்்ன அபிவிருத்திச் 
ச்ெ�டால் நடான் பதரிவு  பசய�பெட-
யைன். இந்நி்லயில் நடான் நி்ரந்த்ர வரு -
மடா்னத்்த ஈடைத் பதடாைஙகிய்னன். 

யமலும்,  கைந்த 2015ஆம் ஆண்டில் 
ெடடிபெ்ளப பி்ரயதச பச�லகப பிரிவுக் -
குடெடை  பகடாக்கடடிச்யசடா்ல, மு்்னக் -

கடாடு, ெண்ைடாரி�டாபவளி, கடுக்கடாமு்்ன, வடாள -
கடடு ஆகி�  ெகுதிகளில் ெ்்னசடார ்கபெணி 
யவ்ல பதடாைரெடா்ன ெயிறசி நி்ல�ஙகள  
அ்மக்கபெடைதுைன், அந்நி்ல�ஙகளில் 
யெடாத்னடாசிரி�்ரடாக கை்ம�டாறறும் வடாயபபு  
எ்னக்கு கி்ைத்தது என்கிறடார அவர. 

கடுக்கடாமு்்ன ெயிறசி நி்ல�த்தில்  
ெ்்னசடார ்கபெணி உறெத்திகள அதிகள -
வடாக கடாணபெடுவதடால், கைந்த 2021ஆம் 
ஆண்டு  அபெயிறசி நி்ல�மடா்னது பசௌெடாக் -
கி�டா யவ்லத்திடைத்தின் கீழ  பதரிவுபசய -
�பெடைது. தறயெடாது அந்நி்ல�த்தில் 120 
பெண்கள மடாதபமடான்றுக்கு  சுமடார 200,000 
ரூெடாய பெறுமதி�டா்ன ெ்்னசடார ்கபெணிப 

பெடாருடக்ள த�டாரிக்கின்றடாரகள.ெ்்னசடார  
்கபெணி உறெத்திகளுக்கு யகளவி அதிகம் 
இருபெதுைன், உளளுர மறறும்  பவளியூரவடா -
சிகள விரும்பி வடாஙகுகின்றடாரகள. அ்்னத்து 
வ்க�டா்ன பிளடாஸடிக்  பெடாருடகளுக்கும் ஈடி -
்ண�டாக ெ்்னசடார ்கபெணிக்ள நவீ்ன -
மு்றயில் நடாம்  த�டாரிக்கின்யறடாம். பெடடி, 
கைகம், ெடாய, மூடுபெடடி, சுளகு, இடி�பெத் -
தடடு,  பதடாபபி, பூச்பசண்டு, உணவுபபெடடி, 
கூ்ை உளளிடை ஏ்ரடாளமடா்ன ்கபெணிப 
பெடாருடக்ள நடாம்  த�டாரிக்கின்யறடாம் என்கி -
றடார அவர. 

தஙகளது குடும்ெ  வடாழவடாதடா்ரத்்தக் 
பகடாண்டு பசல்வதில் சி்ரமபெடை பெண்கயள, 

இபெ்்னசடார ்கபெணி  யவ்ல்� என்னி -
ைம் ெழக வந்தடாரகள. தறயெடாது அவரகள தங -
களது வடாழவடாதடா்ரத்தில்  ஓ்ரளயவனும் முன் -
ய்னறியுளளடாரகள. 

பெண்களடாகி� நடாம் என்்னதடான் ெடித்து  
உத்திய�டாகத்திறகு பசன்றடாலும், ஏயதடாபவடாரு 
்கத்பதடாழி்ல ெழகியிருக்க யவண்டும்.  அவ -
வ்கயில் இ�ற்கய�டாடி்ணந்த ெ்்னசடார 
்கபெணிக்ள நடாம் ெழகி, அவறறின்  தடாற-

ெடாரி�ஙக்ள எதிரகடால சந்ததியி்ன-
ருக்கு எடுத்துச் பசடால்யவடாம் என்கி -
றடார த.வி��ன்.

கிழக்கு  மடாகடாணத்தில் 4,000 
இறகும் யமறெடை பெண்கள, 
ெ்்னசடார ்கபெணி யவ்ல்�  
தஙகளது வடாழவடாதடா்ரத் பதடாழிலடா -
கக் பகடாண்டுளளதடாக, ெ்்ன அபி -
விருத்தி ச்ெயின்;  மடைக்களபபு, 
அம்ெடா்ற மடாவடைஙகளுக்கடா்ன 
முகடா்ம�டாளர த.வி��ன்  பதரி -
வித்துளளடார. 

ெ்்னசடார ் கபெணி யவ்லயில்,  
மடைக்களபபிலும் அம்ெடா்றயிலும் 

சுமடார 3,500 பெண்கள; ஈடுெடுகின்ற்ம  பதரி -
�வந்துளளது. இதில் மடைக்களப்ெச் யசரந்த 
பெண்கயள அதிகபம்னவும் அவர  பதரிவித் -
துளளடார.  ெ்்னசடார ்கபெணியில் மடைக்களப-
பில் சுமடார 1,500 பெண்களும் அம்ெடா்றயில் 
சுமடார 500 பெண்களும் ஈடுெடுகின்றடாரகள. 

இது பதடாைரெடாக அவர யமலும் பதரிவிக்்க-
யில்,வைக்கு,  கிழக்கு மடாகடாணஙகள ெ்்ன -
வளம் மிக்க மடாகடாணஙகளடாகக் கடாணபெடும் 
நி்லயில்,  வைமடாகடாணமடா்னது ெ்்னசடார 
உணவு உறெத்தியில் முன்்னணியில் திகழவ-
துைன், கிழக்கு  மடாகடாணமடா்னது ெ்்னசடார 
்கபெணி யவ்லயில் முன்்னணியில் திகழகின் -
றது. 

வைமடாகடாணத்தில்  ெ்்னசடார உணவு உறெத் -
திகள, ெ்்ன அபிவிருத்தி ச்ெயின் ஏறெடாடடில்  
அ்மக்கபெடை சஙகஙகள மூலம் முன்ப்னடுக்-
கபெடுவதுைன், அஙகு ஆண், பெண் எ்ன  இரு-
ெடாலடாரும் ெ்்னசடார உணவு உறெத்திகளில் 
ஈடுெடுகின்றடாரகள. இபெ்்னசடார  உணவு உற-
ெத்திகளி்னடால் வைமடாகடாணத்தில் அதிகளவு வரு-
மடா்னமும் ஈடைபெடுகின்றது. 

ஆ்னடால்,  கிழக்கு மடாகடாணத்தில்; ெ்்ன அபி-
விருத்தி ச்ெயின் ஏறெடாடடிலடா்ன சஙகஙகள  

இன்்ம�டால், ெ்்னசடார உணவு உறெத்திகள 
மிகக் கு்றவடாக கடாணபெடுகின்ற்ன.  அவவ-
்கயில் இம்மடாகடாணத்தில் ெ்்னசடார உணவு 
உறெத்திக்ள அதிகரிபெதறகடா்ன  யவ்லத் -
திடைஙகள எமது ச்ெ�டால் இவவருைத்தில் 
(2022)  முன்ப்னடுக்கபெைவுளள்ன. அத்து -
ைன், ெ்்னசடார உணவு உறெத்திகள மறறும்  
ெ்்னசடார ்கபெணி யவ்லக்ள வலுவூடடு -
வதறகடாக கிழக்கு மடாகடாணத்தில் ெ்்ன  அபி -
விருத்தி ச்ெயின் ஏறெடாடடில் சஙகஙக்ள -
யும் நிறுவவுளயளடாம். யமலும்,  பசௌெடாக்கி�டா 
யவ்லத்திடைத்தின் கீழ, ெ்்னசடார உறெத்தி -
க்ள பெருக்குவதறகடாக  மடைக்களபபில்; 
ெடடிபெ்ள மறறும் மண்மு்்ன வைக்கு பி்ர -
யதசபச�லகப  பிரிவுகளும் அம்ெடா்றயில் 
நடாவிதன்பவளி பி்ரயதச பச�லகப பிரிவும் 
பதரிவு  பசய�பெடடுளள்ன. 

இதறகுரி� ெணிகளில் ஈடுெடுவதறகடாக  
மண்மு்்ன வைக்கில்; 127 
பெண்களும் ெடடிபெ்ளயில் 
120 பெண்களும்;  நடாவி-
தன்பவளியில்; 300 பெண்க-
ளும்; பதரிவு பசய�பெடடுள-
ளடாரகள. 

(30ஆம் ெக்கம் ெடாரக்க)

ஆர்.சுகந்தினி...?

 1949ம் ஆண்டு சுதந்திர விழாவில் 
பிரதமர் வந்ததும் தமிழில் ததசிய கீதம் 
பாடபபடடததாடு ததசத்தின் சசய்தி 
சிங்களம், தமிழ், அரபு மற்றும் ஆஙகில 
சமாழி்களில் வாசிக்கபபடடது. விழா நிறைவில் 
ததசிய கீதம் சிங்களத்தில் இறசக்கபபடடது' 
்கண்டி ்கறடசி மன்்னனின் மகுல் மடுறவறய 
அடிசயாற்றிதய ்கடடடம் அறமக்கபபடடது 

பனைசார் உறபத்திகனை எதிர்கால 
சந்ததியிைருக்கு அறிமுகபபடுத்துவ�ாம் 

 
பற்னசார் ற்கபபணி 

தபாத்னாசிரியர் திருமதி 
தமரி உதயகுமாரி பற்றிக
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fsdpg; gy;fiyf;fofk; - ,yq;if

ntw;wplq;fs;
gpd;tUk; gjtpfSf;fhf 2022-04-30Mk; jpfjp tiu vd;dhy; tpz;zg;gq;fs; 

Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

kUj;Jt gPlk;

kfg;NgW kw;Wk; ngz; Nehapay; fy;tpg; gphpT

tphpTiuahsh; (gapYeh;) / tphpTiuahsh; (Nrit cWjpg;gLj;jg;glhj) / rpNu\;l 

tphpTiuahsh; II/I
%yf;$W kUj;Jtg;; gphpT

tpQ;Qhdk; rhh; cjtpahsh; II
kUj;Jt epiyak;

kUj;Jt mjpfhhp

gy; kUj;Jt mjpfhhp

Nkw;Fwpg;gplg;gl;l xt;nthU gjtpf;fhfTk; Nrh;j;Jf;  nfhs;tjw;fhd jifikfs; kw;Wk; 

,iaGila rfy jfty;fisAk; https://www.kln.ac.lk/vacancies Clhf ngw;Wf;nfhs;syhk;.

rk;gs msT

1. tphpTiuahsh; (gapYeh;) 

  &gh 54,600 – 10 x 1,335 - 67,590 (U-AC 3 (IV) (mz;zsthd nkhj;jr; rk;gsk; 

&gh 141,110.00)
2. tphpTiuahsh; (Nrit cWjpg;gLj;jg;glhj)

  &gh 69,580 – 5 x 1,630 – 77,730 p.m. (U-AC 3 (II) (mz;zsthd nkhj;jr; 

rk;gsk; &gh 187,445.00)
3. rpNu\;l tphpTiuahsh; - II 
  &gh 79,360 – 11 x 1,630 – 97,290 p.m.  (U-AC 3 (II)) -  (mz;zsthd nkhj;jr; 

rk;gsk; &gh 227,865.00)
4. rpNu\;l tphpTiuahsh; - I 
  &gh 91,310 – 7 x 2,170 – 106,500 p.m.  (U –AC 3 (I)) - (mz;zsthd nkhj;jr; 

rk;gsk; &gh 260>250.00)

5. tpQ;Qhdk; rhh;e;j cjtpahsh; 

  &gh 48,385 – 19 x 690 – 61,495 p.m. U-AS 1 (I) - (mz;zsthd nkhj;jr; rk;gsk; 

&gh 92,635.00)
6. kUj;Jt mjpfhhp / gy; kUj;Jt mjpfhhp

  &gh 55,350 – 10 x 1,335 – 10x1,630 – 85,000 p.m. U-MO 1 (II) - (mz;zsthd 

nkhj;jr; rk;gsk; &gh 123,500.00)
tpz;zg;gpf;Fk; Kiw

,e;j gjtpapd; nghUl;lhd tpz;zg;gq;fs; kw;Wk; tpguq;fis mYtyf Neuj;jpDs; 

rpNu\;l cjtpg;; gjpthsh;/ fy;tp epWtdq;fs; mth;fsplkpUe;J  ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

mt;thNw https://www.kln.ac.lk/vacancies vDk; gy;fiyf;fof ,izajsj;jpw;Fg; 

gpuNtrpj;J chpa tpz;zg;gq;fs; kw;Wk; tpguq;fis jutpwf;fk; (Downloads) 
nra;Jnfhs;syhk;. tpz;zg;gq;fs; kw;Wk; tpguq;fis jghypy; ngw Ntz;Lkhdhy; 

mjw;fhd Ntz;LNfhnshd;Wld; Kfthp vOjg;gl;L Kj;jpiu xl;lg;gl;l 23x10 nr.kP. 
msthd fbj ciwnahd;iw mDg;Gjy; Ntz;Lk;. tpz;zg;gjhuh;fs; xt;nthU gjtpapd; 

nghUl;Lk; jdpj;jdpahd tpz;zg;gj;ijr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. tpz;zg;gjhuh; chpa 

rhd;wpjo;fspd; gpujpfSld; 2022-04-30Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd; rpNu\;l cjtpg;; 

gjpthsh; / fy;tp epWtdq;fs;> fsdpg; gy;fiyf;fofk;> fsdp vDk; Kfthpf;Ff; fpilf;Fk; 

tifapy; gjpTj; jghypy; my;yJ gpd;tUk; kpd;dQ;ry; Kfthpf;F mDg;Gjy; Ntz;Lk;. 

tpz;zg;gq;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; tpz;zg;gpf;Fk; 

gjtp> jpizf;fsk; kw;Wk; kpd;dQ;ry; Clhf tpz;zg;gj;ij mDg;Gk;NghJ jiyg;G 

(Subject) Fwpg;gplg;gLk; epuypy; tpz;zg;gpf;Fk; gjtp kw;Wk; jpizf;fsk; vd;gd 

Fwpg;gply; Ntz;Lk;. g+uzkw;w> njsptw;w kw;Wk; tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; 

jpfjpf;Fg; gpd;dh;; fpilf;Fk; tpz;zg;gq;fs;  epuhfhpf;fg;gLk;.

kUj;Jt gPlk; - applyme@kln.ac.lk
tpQ;Qhdk; rhh;e;j cjtpahsh; - aead@kln.ac.lk 
kUj;Jt mjpfhhp / gy; kUj;Jt mjpfhhp - applycm@kln.ac.lk

mur $l;Lj;jhgdk;> epajpfs; rl;lr;rig> gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FO 

kw;Wk; cah;fy;tp epWtdq;fspd; tpz;zg;gjhuh;fs; jkJ tpz;zg;gq;fis epWtdj; 

jiyikapD}lhf rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. tpz;zg;gg;gbtq;fis FWk;gl;baypLk; 

KOikahd chpikia gy;fiyf;fofk; jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

gjpthsh;

fsdpg; gy;fiyf;fofk;> fsdp.

2022-04-04

tiuaWf;fg;gl;l ,yq;if kpd;rhu (jdpahh;) epWtdk;

Ntiytha;g;G re;jh;g;gq;fs;
,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; 

njhpT nra;ag;gl;l tpepNahf gpuNjrq;fspy; vjph;fhy kpd;rhu Njitia g+h;j;jp nra;tJld; Kiwik 

ek;gfj;jd;ik kl;lq;fis Nkk;gLj;JtJld; Mrpa mgptpUj;jp tq;fpapdhy; epjpaplg;gl;l rf;jp ek;gfj;jd;ik 

tYg;gLj;jy; nraw;wpl;lj;jpy; (PSRSP)  <LgLtjw;fhf gpd;tUk; gjtpf;fhf xg;ge;j mbg;gilapy; jifikAs;s 

Mszpapdiu NjLfpd;wJ. 

1. nraw;wpl;l fzf;fhsh;:
fy;tprhh; jifikfs;                     ,skhzpg;gl;lk; my;yJ  epfuhdJ

mDgtk; • gjtpf;F chpj;jhd tpN\lj;JtKs;s Mff;Fiwe;jJ 4 tUl mDgtk; 

my;yJ

• nraw;wpl;l epjpaply;> fzf;fha;T nra;jy;> fhg;GWjp gj;jpuq;fs;> ehzag; 

gj;jpuq;fis ifahSjy;> jug;gLj;jpa xg;ge;j epajpfs; kw;Wk; tpiyg;gl;bay; 

nraw;ghL.

kw;Wk;

• Mff; Fiwe;jJ gpd;tUk; Jiwnahd;wpy; gzpahw;wpa mDgtk;: tY> 

njhlh;ghly;> Rw;whly;; cl;fl;likg;G> ePh; kw;Wk; fopTePh; kw;Wk; Nghf;Ftuj;J.

Vida jifikfs; • Mq;fpyj;jpy; tha;%y kw;Wk; vOj;J %ykhd kpfr;rpwe;j njhlh;ghly; 

jpwd;fs;.

• RWRWg;ghd Rw;whlypy; ,Wf;fkhd ,Wjp jpfjpfis g+h;j;jp nra;tjw;fhf 

mzpnahd;whf Ntiy nra;Ak; Mw;wy;.

• Rje;jpukhf gzpahw;wy;> Kaw;rp vLj;jy;> Kd;Dhpikfis mikj;jy; kw;Wk; 

nraw;wpl;lq;fis tpiuthf g+h;j;jp nra;jy;.

 

nghJthd rYiffs;:
• njhpT nra;ag;gl;l tpz;zg;gjhhp 2 tUl Muk;g fhyj;jpw;F epakpf;fg;gLthh;. 

• njhpT nra;ag;gl;l jdpeghpd; jifikfs; kw;Wk; mDgtj;jpd; mbg;gilapy; Nghl;bhPjpapYk; jpul;ba Ntjd 

nghjpnahd;W  toq;fg;gLk;.

• LECO  MdJ xt;nthUtUk; nfsutj;JlDk; rpwe;j Rw;whlypy; rkkhd  tha;g;Gf;fSlDk; gzpGhptjw;fhf 

LECO  MdJ Copah;fs; midtiuAk; ,d> kj kw;Wk; fyhr;rhu gpd;Gyk;> ghy;epiy> ghy;epiy Nehf;fy; 

kw;Wk; Mw;wypd;ik Mfpad ePq;fyhf gzpGhptjw;fhf Cf;Ftpf;fpd;wJ. 

• 2022 Vg;uy; 20 Mk; jpfjpad;W my;yJ mjw;F Kd;duhf te;jilAk; jd;ikapy; cq;fs; tpgukhd RajuT 

mj;Jld; rhd;wpjo;fspd; gpujpfs; mj;Jld; ,U cwtpduy;yhj ghpe;Jiuahsh;fspd; ngah;fs;> Kfthpfs; 

kw;Wk; njhlh;G njhiyNgrp ,yf;fq;fSld; jaT nra;J mDg;Gq;fs;. 

• tpz;zg;gpf;Fk; gjtpahdJ cq;fs; RajutpYk; 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.

,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauR

tptrhaj;Jiw etPdkakhf;;fy; nraw;wpl;lk; - 
fkj;njhopy; mikr;R -  IDA Credit No.: 5873 LK

ngWif mwptpj;jy;

tl khfhzk;> aho;g;ghz khtl;lj;jpw;F rpd;d ntq;fha

500 fp.fp. cz;ikahd tpijfis toq;fy; kw;Wk; xg;gilj;jy;

1.  fkj;njhopy; mikr;rpd; tptrhaj;Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;l (ASMP MFnrytpw;fhf) 58.63 kpy;ypad; 
mInlh ,w;F epfuhd njhifia gy;NtW ehzaq;fspy; rh;tNjr mgptpUj;jp rq;fj;jplkpUe;J (IDA)  
flndhd;iw ,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbaurhdJ ngw;Ws;sJld; ,f;fld; ngWiffspd; gFjpnahd;iw 

tl khfhzk;> aho;g;ghz khtl;lj;jpw;F rpd;d ntq;fha (Red Onion) 500 fp.fp. cz;ikahd tpijfis 

toq;fy; kw;Wk; xg;gilj;jYf;fhd xg;ge;jj;jpd; fPohd jFjpAs;s gzf;nfhLg;gdTfSf;fhf nrytpl 

cj;Njrpj;Js;sJ.

2.  tl khfhzk;> aho;g;ghz khtl;lj;jpw;F rpd;d ntq;fha 500 fp.fp. cz;ikahd tpijfis toq;fy; 

kw;Wk; xg;gilj;jYf;fhf jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J fkj;njhopy; mikr;R> 

tptrhaj;Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;l> nraw;wpl;l ngWif FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l 

tpiykDf;fis ,g;NghJ miof;fpd;whh;. 

tpsf;fk; xg;ge;j ,yf;fk; msT tpiykDg; 

gpizapd; 

ngWkjp 

(&ghtpy;)

kPsspf;fg;glhj 

fl;lzk; 

(&ghtpy;)

tl khfhz> aho;g;ghz khtl;lj;jpw;F 

rpd;d ntq;fha cz;ikahd tpijfis 

toq;fy; kw;Wk; xg;gilj;jy;

LK-MOA-PMU-
277320-GO-RFB

500 fp.fp. 180>000.00 5>000.00

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

elhj;jg;gLk;. 

4.  Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy 2022.04.11 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.05.02 Mk; 

jpfjp tiuAk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 2 kzp tiuAk; 0777419521 vd;w njhiyNgrp 

,yf;fj;jpD}lhf tptrha mikr;R> tptrhaj;Jiw etPdkakhf;fy; ngWif jpizf;fsj;jpypUe;J ngw;Wf; 

nfhs;syhk;. 

5.  kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpa gpd;dh; fPNo toq;fg;gl;Ls;s Kfthpf;F vOj;J %ykhd 

tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk;> Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; 

KOikahd njhFjpnahd;W Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. nraw;wpl;lj;jpd; 

epjp Kfhikahshplk; nuhf;fg; gzj;jpy; gzf;nfhLg;gdT Kiwik ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

6.  2022.05.02 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fPNoAs;s Kfthpapy; tpiykDf;fs; 

xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. ,yj;jpudpay; tpiykDf;Nfhuy; mDkjpf;fg;gl khl;lhJ. jhkjkhd 

tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;glkhl;lhJ. 2022.05.02 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F fPNoAs;s Kfthpapy; 

Neubahf rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. 

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

%yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujpahdJ jdpj;jdpahf mlf;fg;gl;L KiwNa ~%yg;gpujp| kw;Wk; ~efy;gpujp| 

vd milahskplg;gl;L Kj;jpiuaplg;gly; Ntz;Lk;. ,e;j ,U jghYiwfSk; jdpnahU jghYiwapy; 

mlf;fg;gl;L xg;ge;j ,yf;fk; kw;Wk; “Supply and Delivery of 500 kg of Red Onion True Seeds to Jaffna 
District Northern Province”  Mfpad Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. 

8. NkNy FwpaPL nra;ag;gl;Ls;s KfthpahdJ gpd;tUkhW:

  jiyth;>

  nraw;wpl;l ngWiff; FO>

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

  ,y. 123/2, gd;dpg;gpl;ba ghij> gj;juKy;y.

  njhiyNgrp: 011-2696086 my;yJ 0777419521

  jpfjp: 10.04.2022.

,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauR

tptrhaj;Jiw etPdkakhf;;fy; nraw;wpl;lk; - 
fkj;njhopy; mikr;R -  IDA Credit No.: 5873 LK

ngWif mwptpj;jy;

fpof;F khfhz kl;lf;fsg;G khtl;l fha;e;j kpsfha; cw;gj;jp

jpl;lj;jpw;fhf 1900 Kyhkplg;gl;l ,Uk;G Foha;fis

toq;fy; kw;Wk; xg;gilj;jy;

1.  fkj;njhopy; mikr;rpd; tptrhaj;Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;l (ASMP MFnrytpw;fhf) 58.63 kpy;ypad; 
mInlh ,w;F epfuhd njhifia gy;NtW ehzaq;fspy; rh;tNjr mgptpUj;jp rq;fj;jplkpUe;J (IDA)  
flndhd;iw ,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbaurhdJ ngw;Ws;sJld; ,f;fld; ngWiffspd; gFjpnahd;iw 

fpof;F khfhz kl;lf;fsg;G khtl;l fha;e;j kpsfha; cw;gj;jp jpl;lj;jpw;fhf 1900 Kyhkplg;gl;l ,Uk;G 

Foha;fis toq;fy; kw;Wk; xg;gilj;jYf;fhd xg;ge;jj;jpd; fPohd jFjpAs;s gzf;nfhLg;gdTfSf;fhf 

nrytpl cj;Njrpj;Js;sJ.

2.  fpof;F khfhz kl;lf;fsg;G khtl;l fha;e;j kpsfha; cw;gj;jp jpl;lj;jpw;fhf 1900 Kyhkplg;gl;l ,Uk;G 

Foha;fis toq;fy; kw;Wk; xg;gilj;jYf;fhf jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J 

fkj;njhopy; mikr;R> tptrhaj;Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;l> nraw;wpl;l ngWif FOj; jiyth; 

Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ,g;NghJ miof;fpd;whh;. 

tpsf;fk; xg;ge;j ,yf;fk; msT

tpiykDg; 

gpizapd; 

ngWkjp (&ghtpy;)

kPsspf;fg;glhj 

fl;lzk; (&ghtpy;)

kl;lf;fsg;G khtl;lj;jpw;fhf 

Kyhkplg;gl;l Foha;fis 

toq;fy; kw;Wk; xg;gilj;jy;

LK-MOA-PMU-
252040-GO-RFB

1900 

vz;zpf;iffs;

350>000.00 10>000.00

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

elhj;jg;gLk;. 

4.  Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy 2022.04.11 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.05.02 Mk; 

jpfjp tiuAk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 2 kzp tiuAk; 0777419521 vd;w njhiyNgrp 

,yf;fj;jpD}lhf tptrha mikr;R> tptrhaj;Jiw etPdkakhf;fy; ngWif jpizf;fsj;jpypUe;J ngw;Wf; 

nfhs;syhk;. 

5.  kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpa gpd;dh; fPNo toq;fg;gl;Ls;s Kfthpf;F vOj;J %ykhd 

tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk;> Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; 

KOikahd njhFjpnahd;W Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. nraw;wpl;lj;jpd; 

epjp Kfhikahshplk; nuhf;fg; gzj;jpy; gzf;nfhLg;gdT Kiwik ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

6.  2022.05.02 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fPNoAs;s Kfthpapy; tpiykDf;fs; 

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

Vw;Wf; nfhs;sg;gl khl;lhJ. 2022.05.02 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F fPNoAs;s Kfthpapy; Neubahf 

rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. 

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

%yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujpahdJ jdpj;jdpahf mlf;fg;gl;L KiwNa ~%yg;gpujp| kw;Wk; ~efy;gpujp| 

vd milahskplg;gl;L Kj;jpiuaplg;gly; Ntz;Lk;. ,e;j ,U jghYiwfSk; jdpnahU jghYiwapy; 

mlf;fg;gl;L xg;ge;j ,yf;fk; kw;Wk; “Supply and Delivery of 1900 Nos. of Galvanized Iron Pipes for Dry Chilli 
Production Program in Batticaloa District, Eastern Province” Mfpad Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. 

8. NkNy FwpaPL nra;ag;gl;Ls;s KfthpahdJ gpd;tUkhW:

  jiyth;>

  nraw;wpl;l ngWiff; FO>

  tptrhaJiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;lk;>

  ,y. 123/2, gd;dpg;gpl;ba ghij> gj;juKy;y.

  njhiyNgrp: 011-2696086 my;yJ 0777419521

  jpfjp: 10.04.2022.
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2022 ஏப்ரல் 10 ஞாயிற்றுக்கிழமை

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல :18

இடமிருந்து வலம்  

(01) இம்ைாதம் வரும் தமிழ், சிங்கள ைக்்களுக்குரிய திருநாள்.   
(04) இன்னாருவரிடமிருந்து ்ெறவவண்டிய ெணம்.   
(08) உய்ரம் குமறந்த ைமல. (திரும்பியுள்ளது)  
(09) பும்கயிமலயிலிருந்து தயாரிக்்கபெடுவது. (குழம்பியுள்ளது)  
(10) இதுவும் ஒரு நிறம். (குழம்பியுள்ளது)  
(12) ஒரு ்கருைதமத ்தாடர்ந்து முன்னடுக்்காைல் ்ெயவது.  
(13) ஒருவம்க மீன. (திரும்பியுள்ளது)  
(16) ்ெண் குழம்பிவிடடாள்.   
(19) ொக்கு ை்ரம்.  
(21) எதிர்ொர்பபுடன கூடிய விருபெம். (திரும்பியுள்ளது)  
(23) இதுவும் ஓர் உறவுமுமற.  (திரும்பியுள்ளது)
(24) வியாொ்ரம். (குழம்பியுள்ளது)  
(25) 1961ஆம் ஆண்டில் ்வளிவந்த திம்ரபெடம். (குழம்பியுள்ளது)  
(26) ொமத. (திரும்பியுள்ளது)  

வைலிருந்து கீழ்  

(01) விருபெம் இனமை.   
(02) ஆதா்ரம்.  
(03) இருைல் -- இபெடியும் ்ொல்வர். (குழம்பியுள்ளது)  
(04) தழும்பு.  
(05) அததாடசி.  
(06) வயலும் வயல்ொர்ந்த இடமும்.   
(07) ெற்று வைடா்கத ்தரியும் ெகுதி.   
(11) வவ்கம் மிகுந்த ்காற்று.   
(14) உம்ரயாடுவமதயும் குறிக்கும்.   
(15) அஞெல் தமல. (குழம்பியுள்ளது)  
(17) ்நல் ெயிரிடும் இடம். (குழம்பியுள்ளது)  
(18)  ெைய அல்லது ்ொது ஒழுக்்கததுக்்கான ்நறிமுமற.                                               
       (குழம்பியுள்ளது)  
(19) நாற்்காலி.  
(20) ெமையல் அமற.   
(22) ைனவருததம். (குழம்பியுள்ளது)  
(24) வவமல அல்லது வெமவ. (தமலகீழ்)  

விடைகள்

பரிசு பபறுவ�ோர்

பாராட்டு பபறுவ�ார்

இடமிருந்து வலம்   
01. புததாண்டு  05. அனு  06. ைகிழ்ச்சி 
08. திண்மை  11. குறும்பு  12. ைணி 
13. ெததி  14. அததி  16. வாமத 
17. வாயமை  18. ஏரி  19. வ்காதுமை  

    21. கூழ்  22. ஆடி  23. தனிமை  

வைலிருந்து கீழ்  
01. புததிைதி  02. தாழ்மை  03. ைண் 
04. கிடுகு  05. அச்ெம்  07. சிறுதமத  
09. அண்ணி  11. புததிரி  15. வாதது 
16. வாய  18. ஏழ்மை 19. வ்காடி
20. ஆமை  21. கூனி  

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல : 17

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல : 16

முதலாம் ெரிசு  

ஸோஹிரோ �ோனு லியோவுடீன்,  
இல. 12/6, ் ென. பீற்றர்ஸ் வலன,  

நிந்தனி, புததளம்.   

இ்ரண்டாம் ெரிசு  

்மோஹமட் பிலோல்,  
ைதார் ெதுக்்கம்,  
ெழந்கர், மூதூர்.   

மூனறாம் ெரிசு  

த. சிவ�ோககியவதி,  
435/36, 3ம் குறுக்கு,  

ெம்பு்கார், ைடடக்்களபபு.   

1. எஸ்.ஏ. நுஹா,  
வ்க/ைா/ொஹி்ரா வதசியக் ்கல்லூரி,  
ைாவ்னல்மல.   

2. ெடாட அஹைட,  
337, ைங்்கத்ர,  
துல்ஹிரிய.  

3. வி. இ்ராவேந்தி்ரன,  
88, விபுலானந்த வீதி,  
்காம்ரதீவு 01.  

4. என. ொததிைா ஹனா,  
155, அம்ொமற வீதி,  
அக்்கம்ரபெற்று 19.   

5. சி. அருந்ததி,  
241/15, ்்ராக்ஹில்,  
ெதுமள.   

6. ஏ.ஆர்.எம். அபூெக்்கர்,  
411, அலுதவீதிய,  
்வலி்கை.   

7. நி. விவனாைதிவதனி,  
லுனு்கமல ெஸார்,  
லுனு்கமல.  

8. எஸ். உைாவதவி,  
்கடடுக்்கமல வைற்பிரிவு,  
தலவாக்்கமல. 
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திரு/திருமதி.்்சல்வி ......................................................

          (ஆங்கிலத்தில் எழுதுவது விரும�த்தககெது)

முகெவரி ...........................................................................

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

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

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

      திகெதி                            ககெ்யோப்�ம
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த.ெ�.இல.834. ெகோழும்பு

சு ப்�ன் ஒரு சிறநத உகைப்�ோளி. 
சுப்க�யோ என்ற அவனது ்�யகர 
சிறுவயதில் சுப்பு, சுப்பு என்று 

அகைத்தோரகெள். இளவயதில் சுப்பு சுப்�ன் 
ஆனோன். அவனது ்�றபறோரகெள் ஏகைகெ-
ளோகெ இருநதனர. ஆனோல் மன்சோட்சிபயோடும 
பேரகமயோகெவும ்சமூகெத்தில் வோழநதோரகெள். 
்�றபறோரது இரககெகுணமும,  விட்டுக்கெோ-
டுககும மனப்�ோன்கமயும சுப்�னின் மனதி -
லும ஆைமோகெப் �திநதிருநதது. சிறுவயதில் 
அவன் �ோட்சோகலககுச் ்்சன்றோன். ஆனோல் 
�டிப்பு என்னபவோ அவன் மணகடககுள் ஏற -
வில்கல. அதனோல் ஆசிரியரகெளின் ஏச்சுக-
கெளுககும,  ப�ச்சுககெளுககும ஆளோனோன். 
்சகெமோணவர பகெலிககும கிணடலுககும 
ஆளோனோன். �ோட்சோகல ்்சல்வதறபகெ அஞ -
சினோன். அதனோல் 5ம வகுப்புடபனபய �ள்-
ளிககு ்்சல்வகத நிறுத்தினோன். ஆனோல் 
�ள்ளி ்்சல்லும கெோலத்தில் எழுதுவதறகும 
கெணககுப் �ோரப்�தறகும ்தரிநது்கெோண -
டோன். கெல்வியறிவறற ்�றபறோரும அவன் 
�ோட்சோகல ்்சல்லோதகதயிட்டு அலட்டிக 
்கெோள்ளவில்கல.

சுப்�ன் திடகெோத்திரம ்கெோணடவனோகெவும, 
சிவநத நிறம ்கெோணடவனோகெவும, அைகெோ-
கெவும இருநதோன். சிறநத பேரகமயோன 
உகைப்�ோளி என்�தோல் அவனுககு ஒவ்-
்வோருேோளும கூலிபவகலகெள் கிகடத்தன. 
பவகல முடிநததும ்சம�ளம ்கெோடுத்தோர-
கெள். சுப்�ன் �ணத்கத விரயம ்்சய்யும 
புககெத்தல்,  மது, மோது ப�ோன்ற தீய �ைக-
கெங்கெளிலிருநது விலகியிருநதோன். இதனோல் 
அவன் தன் உகைப்பில் ்�ரும �குதிகய 
தனது ்�றபறோரகெளுககு வைங்கினோன். 
சுப்�னின் குடும�ம தோய், தநகத, ்சபகெோத-
ரரகெள் ்சபகெோதரிகெள் என ்�ரிய குடும�மோகெ 
இருநதது. ்�றபறோரின் வருமோனம குடும� 
்்சலவுகெளுககு ப�ோதவில்கல. அவனது தந-
கதயும பேோயோளியோகெ இருநதோர. இதனோல் 
சுப்�ன் ்கெோடுககும �ணம குடும�த்திறகு 
்�ரும நிமமதிகய தநதது. 

சுப்�னின் அைகில் மயங்கிய �ல ் �ணகெள் 
அவகனச் சுறறி சுறறி வநதனர. அவன் 
தனது குடும� நிகலககெோகெ எல்லோவறகற-
யும தவிரத்து வநதோன். ஆனோலும ்சரணயோ 
என்ற ்�ண ஏபனோ அவன் மனகதக 
கெவரநதிருநதோள். ்சரணயோவும மிகெ ஏகைக 
குடும�த்தில் பிறநத ்சரோ்சரி அைகு நிகறநத 
்�ணணோகெ இருநதோள். ஆனோல் அவள் 
மனதில் எப்�டியோவது சுகெப�ோகெங்கெகள அனு-
�விககெ பவணடும என்ற ப�ரோக்ச இருநதது. 
அவள் 10 ம வகுப்புவகர �டித்திருநதோள். 
சுப்�னும ்சரணயோவும பகெோயில்கெளிலும வீதி-
கெளிலும ்சநதித்து கெகதத்தோரகெள். ்சரணயோ 
தன் ஏழகம நிகலயோல் சுப்�கன விருமபி-
னோள். ஆனோல் அவளது ஆழமனது அவனி -
லும பமலோன வ்சதியுகடயவகனபய விரும-
பியது. அப்�ோவியோன சுப்�ன் ்சரணயோவின் 
ேடிப்க� உணகமயோனது என ேமபினோன். 

்சரணயோவின் ்�றபறோர தமது மகெகள 
கமத்துனன் ஒருவருககு மணமுடித்துக 
்கெோடுககெ விருமபினர. அவன் பவகல ்்சய் -
வதில் ப்சோமப�றியோகெவும, புககெத்தல் மதுப்-
�ைககெம ்கெோணடவனோகெவும இருநதோன். 
இதனோல் அவகன ்சரணயோ கெணவனோகெ 

ஏறறுக ்கெோள்ள விரும�வில்கல. ஆனோல் 
அவளது ்�றபறோர ்சரணயோ சுப்�னுடன் 
கெோதல் ்கெோணடகத அறிநது, கமத்துனன் 
உடனோன திருமணத்கத உடனடியோகெ ேடோத்த 
ஏற�ோடுகெள் ்்சய்தனர. இதகன ்சரணயோ 
அறிநது்கெோணடோள். சுப்�கன ்சநதித்து 
தனது நிகலகய எடுத்துச் ்்சோன்னோள். 

சுப்�னுககு மனதுககுள் ் �ரும ப�ோரோட்டம 
ஏற�ட்டது. ஏகைகெளோன தனது ்�றபறோகர 
�ோரப்�தோ அல்லது கெோதலுககெோகெ ்சரண-
யோகவ ஏறறுக்கெோள்வதோ என்று திணறி-
னோன். இறுதியில் தனது உயிருககுயிரோன 
ேண�ன் ரோ்சனிடம ்்சன்றோன். அவனது 
ஆபலோ்சகனயுடன் யோழப்�ோணத்தில் வசித்த 

சுப்�ன் வன்னிககு ்சரணயோகவ அகைத்துச் 
்்சல்வதோகெவும,  அங்கு �திவுத் திருமணம 
்்சய்து்கெோள்வதோகெவும தீரமோனித்தோன். 
பமலும வன்னியிலிருநது ்�றபறோரகெ-
ளுககு �ணம அனுப்புவதோகெவும தீரமோனித்-
தோன். அன்று இரபவ ேண�னின் உதவியு-
டன் இரகெசியமோகெ ்சரணயோகவ அகைத்துச் 
்்சன்றுவிட்டோன்.

அடுத்த ேோள் யோழப்�ோணத்தில் ்சரண -
யோவின் வீட்டில் அவகள கெோணோத தோய் 
்சத்தம ப�ோட்டு அழுது குளறி ஆரப்�ோட்டம 
்்சய்தோள். இதகனயறிநத தநகதயும ்சபகெோ-
தரரகெளும ்சரணயோகவ உறவினர வீடுகெ-
ளிலும அவளது ேணபிகெள் வீடுகெளிலும 
பதடினர. ்�ோலிசில் முகறப்�ோடு ்்சய்வ-
தறகும �யநதனர. உள்ேோட்டு யுத்தகெோல-

மோகெ இருநததோல் இநநிலகம ஏற�ட்டது. 
திடீர �தறறத்தோல் ்சரணயோவின் தோய் தந-
கதயருககு என்ன ்்சய்வ்தன்பற ்தரிய-
வில்கல. திடீ்ரன்று ்சரணயோவின் தோய்ககு 
மின்னல் ்வட்டியது ப�ோல சுப்�னுடனோன 
்தோடரபு நிகனவுககு வநதது. உடனடியோகெ 
தோயும தநகதயும ்சயிககிளில் சுப்�னின் வீட்-
டுககு ்்சன்றனர. 

சுப்�ன் தனது தோய் தநகதயரிடம தோன் 
பவகல விடயமோகெ மன்னோருககுச் ்்சல்-
வதோகெ கூறியிருநதோன். வருவதறகு �த்து 
ேோட்கெள் ்்சல்லும எனவும கூறியிருநதோன். 
இகத ேம�ோத ்சரணயோவின் தநகதயுமதோ -
யும கூச்்சலிட்டனர. சுப்�னின் ்�றபறோகர 

ஆயுதங்கெளோல் தோககெ முற�ட்டனர. இருதய 
பேோயினோல் சுப்�னின் தநகத �ோதிககெப்�ட்டி-
ருநதோர. இவரகெளது ஆரப்�ோட்டம தோங்கெோது 
சுப்�னின் தநகத மயககெ முறறுக கீபை 
விழுநதோர. இநத நிகலயில் பமலும சிறிது 
பேரம ஆரப்�ோட்டம ்்சய்த ்சரணயோவின் 
்�றபறோர அவ்விடத்கத விட்டு அகென்றனர.

மயககெமகடநது கீபை விழுநத சுப்�னின் 
தநகதகய உடனடியோகெ யோழப்�ோணம 
்�ரியோஸ�த்திரிககு ்கெோணடு ்்சன்ற -
னர. அங்கு அவரது உடகல �ரிப்சோதகன 
்்சய்த ்டோகடர அவர இறநதுவிட்டோர எனக 
கூறினோர. பின்னர சுப்�னின் தநகதயின் 
பூதவுடல் அவரது கிரோமத்தில் அடககெம ்்சய்-
யப்�ட்டது. சுப்�னுககு தநகதயின் மரணம 
குறித்து அறிவிககெ முடியவில்கல. சுப்�கன 

அனுப்பிகவத்த ேண�னுககும அவன் 
்்சன்ற இடம �றறி எதுவும ்தரியவில்கல.  

இது இவ்வோறு இருககெ வன்னிககு ்்சன்ற 
சுப்�னுககும ்சரணயோவுககும ்�ரியவர 
ஒருவரின் உதவி கிகடத்தது.  சுப்�ன் தன் 
கெகதகய அவருககு கூறினோன். அவர 
எல்லோபம இயறககெபய தீரமோனித்தது 
என்றும, இயறககெயின் ்சகதிபய உங்கெகள 
இகணத்து கவத்தது என்றும கூறினோர.  
அவரது ஆபலோ்சகனப்��டி இருவரும 
அடுத்த ேோள் �திவுத் திருமணம ்்சய்து 
்கெோணடனர. அப் ்�ரியவபர தனது 
்தன்னந பதோட்டத்தில் சுப்�னுககும ்சரண-
யோவுககும பவகல வைங்கினோர. சுப்�னுககு 

தனது ்�றபறோகர நிகனத்து மனம கெலங்-
கியது. ்சரணயோவும தனது ்�றபறோரகெள் 
்சபகெோதரகெகளயிட்டு கெவகல ்கெோணடோள். 
குறித்த ்�ரியவரின் ஆபலோ்சகனகெள் இரு -
வருககும ஆறுதல் தநதது. 

பிறநத வீட்டுக கெவகலகெளுககு மத்தியி -
லும சுப்�னதும ்சரணயோவினதும வோழகககெ 
மகிழச்சியோகெ ்்சன்று ்கெோணடிருநதது. 
இநத ேோலு ஆணடுகெளில் ்சரணயோ ஒரு மகெ-
கனயும ஒரு மகெகளயும ்�ற்றடுத்திருந-
தோள். சுப்�ன் தனது வீட்டுககு மோதோமோதம 
மணிபயோடர மூலமோகெ �ணம அனுப்பிவந-
தோன். தனது முகெவரிகய அவன் ்தரிவிககெ-
வில்கல. 

இநத ேோலு ஆணடுகெளின் பின்னர சுப்�ன் 
தனது பிரபத்சமோன  முைங்கெோவலில் இருநத 
்சநகதககுப் ப�ோனப�ோது தன்னுடன் சிறுவய-

தில் �டித்த ேண�ன் ஒருவகனக கெணடோன். 
அவனிடம ஊர நிலகமகெகளப் �றறி 
வி்சோரித்தோன். அப்ப�ோது அநத ேண�ன் 
அவனது தநகத உயிரிைநத ்்சய்திகய 
்தரிவித்தோன். சுப்�ன் மன முகடநது அவ்-
விடத்திபலபய அைத் ்தோடங்கினோன். அப்�ோ 
ேோபன உங்கெளுககு எமனோகி விட்படன் என 
கெதறினோன். வீட்டுககு வநத சுப்�ன் ்சரண-
யோவிடம தனது தநகத இறநத ்்சய்திகய 
்்சோல்லவில்கல.  அவளும மனபவதகனப்-
�டுவோள் என்ற இரககெத்தினோல் அதகன 
்வளியிடவில்கல. ஆனோலும ்�ரியவரிடம 
தனது துன்�த்கத �கிரநது ்கெோணடோன். 
அவர அவனுககு ஆறுதல் ்்சோன்னோர. உல-
கெத்தில் பிறநத எநத உயிரும ஒரு ேோள் 
இறககெ பவணடியபத எனவும, இயறககெ-
யின் நியதிகய யோரோலும ்வல்ல முடியோது 
எனவும கூறினோர. ்�ரியவர அவ்வப்ப�ோது 
கூறும கெருத்துககெளோல் சுப்�ன் ஆறுதல-
கடநது வநதோன். 

சுப்�ன் முைங்கெோவிலுககு வநது ஆறோவது 
வருடத்தில் அவனும மகனவியும உகைத்-
ததன் மூலமோகெ ஓரளவு ப்சமிப்க� பமற -
்கெோள்ள முடிநதது. அகத கவத்து ்�ரியவ-
ரின் உதவியுடன் ்்சோநதமோகெ ஒரு ்தன்னந 
பதோப்க� வோங்கினர. அதன் மூலம அவரகெ-
ளுகடய வருமோனம பமலும அதிகெரித்தது. 
இதன் பின் ்சரணயோ சுப்�னுடன் வோதிட்டு 
பிள்களகெகள ஆங்கில ்சரவபத்ச �ோட்சோ-
கலயில் ப்சரத்தோள். பிள்களகெள் கெல்வியில் 
்�ருமளவு முன்பனறோத ப�ோதும அவரகெ-
ளது ்்சலவுகெள் அதிகெரித்தன. இநநிகலயில் 
வங்கிக கெடன் ்�றறு தங்கெளது ்தன்னந 
பதோப்பில் வீடு ஒன்கறயும கெட்டினர. 

சுப்�ன் தனது உகைப்பு முழுவகத-
யும ்சரணயோவிடபம ்கெோடுத்து வநதோன். 
அவபள வீட்டுச் ்்சலகவ முழுகமயோகெ நிரவ -
கித்து வநதோள். வங்கிக கெடனுககும வட்டிககு -
மோகெ ்�ருந்தோககெகய ்்சலவிட பவணடி 
ஏற�ட்டது.  ்்சலவுகெகள ்சமோளிககெ முடியோத 
்சரணயோ தனது பிகையோன தீரமோனத்தி -
னோல் தோன் இநநிகல ஏற�ட்டது என்�கத 
மகறத்து சுப்�ன் மீது குறறம்சோட்டி ேோளோந-
தம ்சணகடயிட்டோள். சுப்�ன் ஏதுமறியோது 
அகமதிகெோத்து வநதோன். 

இநநிகலயில் உள்ேோட்டு யுத்தத்தினோல் 
�லர �ோதிககெப்�ட்டு இருநதனர. சுப்�ன் 
தனது பதோப்பிலுள்ள பதங்கெோய்கெகள ்சந-
கதககு ் கெோணடு ் ்சன்று விறறு விட்டு திரும-
பும பவகளயில் அவனுககு அருகில் ்்சல்-
்லோன்று விழுநது ்வடித்து சிதறியதோல் 
�டுகெோயமகடநது ஆஸ�த்திரிககு ்கெோணடு 
்்சல்லப்�ட்டோன். அவன் உயிர தப்பியபத 
தவிர, ஒருககெகயயும கெோகலயும இைந-
தோன். ஆஸ�த்திரியோல் மீணடு வநத சுப்�ன் 
ஊன்று பகெோலின் துகணயுடன் வீட்டில் ேட -
மோடினோன். வீட்டுச் ்்சலவுககு ்சரணயோ�டும 
துன்�ங்கெகளக கெணடு ஒருேோள் ஊன்று 
பகெோலுடன் ்்சன்று ்சநகதககு அணகமயில் 
இருநதோன். அவனது �ரிதோ� நிகலகய 
கெணட �லர சில்லகறகெகளயும தோள் கெோசு -
கெகளயும ப�ோட்டு விட்டு ்்சன்றனர. பிச்க்ச 
எடுப்�கத ்வறுத்த சுப்�ன் தனது இயலோ -
கமகய எணணி வருநதினோன். 

அடுத்த ேோள் அவன் உடல் நிகல ்சரியில் -
லோததோல் �டுகககெயில் �டுத்த�டிபய இருந-
தோன். இபதபவகள பேறறு சுப்�ன் ் கெோணடு 
வநத கெோக்ச ்சரணயோவிடம ்கெோடுத்தி-
ருநதோன். அதில் 1240  ரூ�ோ இருநதது.  
ப�ரோக்ச ்கெோணட ்சரணயோ சுப்�கன வறபு-
றுத்தி ஒவ்்வோரு ேோளும பிச்க்ச எடுத்து வர-
்்சய்தோள். பிச்க்ச்யடுககெ ்்சல்லோவிட்டோல் 
்சோப்�ோடு பதநீர எதுவும சுப்�னுககு கிகடப்�-
தில்கல. இதனோல் விரகதியகடநத சுப்�ன் 
மதுவிறகு அடிகமயோனோன். குடும�த்தில் 
எல்லோ ேோளும ஒபர ்சணகடயோகெ இருநதது. 
பிள்களகெளும விரகதியகடநதிருநதனர. சுப்�-
னும இவறறுககு முடிவு ஒன்று பதகவ்யன்று 
எணணினோன். அவனது எணணத்கத பிர-
�ஞ்சம ஏறறுக்கெோணடது. அடுத்த ேோள் 
மது ப�ோகதயில் வீதியோல் ்்சன்ற சுப்�கன 
கெனரகெ வோகெனம ஒன்று பமோதியது. பிர�ஞ -
்சத்தின் ்சகதியுடன் அமபுலன்ஸ வோகெனம 
ஒன்று அவனது உயிரறற உடகலச் சுமநது 
்்சன்றது.              

அமைதியின் முடிவு

குப்பிளோன்

ஆ.ம�ோகனசுந்தரம் ...?

  

மனிதநேயம் க�ொண்ட தலைவர�லை வைர்தகதடுக்கும் 
இைஙல� ரிந�ொலவரஸ் �ழ�ம் 
ஆசியா ெசுபிக் இனஸ்டிடயூட ஒஃப இனவொர்-

வைென ்டக்வனா்லாஜி  ஸ்ரீலங்கா ்கல்விய-
்கததின ைாணவர்்களால் உருவாக்்கபெடடு நமடமு-
மறபெடுததபெடும் ்ெயலூக்்கமுள்ள ஒரு சுயாதீன 
ைாணவர் இயக்்கைா்க தி்கழும் ரிவொல்வர்ஸ் ்கழ்கம் 
இமளய தமலமுமறயினர் ைததியில் இ்ரக்்கம், ைற்-
றவரின உணர்வறிந்து ்ெயற்ெடல் ைற்றும் ெமூ்க 
்கலாொ்ர நல்லிணக்்கம் ஆகியவற்மற ்கடடி்ய-
ழுபபுவதில் அதி்க ்கவனம் ்ெலுததிச் ்ெயற்ெடு-
கினறது.

்கடந்த ஒரு வருடததிற்கும் வைலா்க இயஙகி வரு-
கினற இந்தக் ்கழ்கைானது 2022 ைார்ச் 10ஆம் தி்கதி 
உததிவயா்கபூர்வைா்க அஙகு்ரார்பெணம் ்ெயது 
மவக்்கபெடடதுடன, இதனவொது ரிவொல்வர்ஸ் 
்ெயற்குழாமும் நியைனம் ்ெயயபெடடது. 

இக்்கல்விய்கததின ்ெறுைதி்கமள உல்க அ்ரங-
கிற்கு ொரியளவில் ்்காண்டு ்ெல்வதில் அர்ப-
ெணிபபுடன உள்ள   அதி்காரி்களா்க தி்கழும் 
்்கௌஷாலி அை்ரதிவா்க்ர, ஹர்ஷ விதானெததி்ரண 
ைற்றும் ்தஹானி ்ெனடிகி்ரஸ்ட ஆகிவயாரினால் 
வழிநடாததெடும் - அதீத ஆர்வமுமடய 10 தமல-
வர்்கமள இந்த ்ெயற்குழாம் உள்ளடக்கியுள்ளது.  

இந்த ைாணவ தமலவர்்கள் தங்களால் வடிவமைக்-
்கபெடடு முன்னடுக்்கபெடுகினற வவறுெடட 
ஆறு விடயதானத துமற்களில் தமலமைததுவதமத 
வழஙகுவார்்கள். ்தாமலத்தாடர்பு ைற்றும் ்கருவி-
்கள், உள்ளடக்்கம் ைற்றும் ்காடசிததனமை, நி்கழ்ச்சி 
விவ்கா்ரங்கள், புதுமையான தீர்வு்கள், உறுபபுரிமை 
ைற்றும் டிஜிடடல் வெமவ்கள் ஆகியமவவய அந்த 
துமற்கள் ஆகும். 

�கன்சோர உற�த்திகெகள... (28ஆம �ககெத்  ்தோடர)

கிைககு  மோகெோணத்தின் மட்டககெளப்பிலி-
ருநபத அதிகெளவோன �கன்சோர ககெப்�ணி 
்�ோருட்கெள்  ஏகனய மோவட்டங்கெளுககு 
�கன அபிவிருத்தி ்சக�யோல் ஏறறுமதி 
்்சய்யப்�டுகின்றன. 

கிைககு  மோகெோணத்தில் �கன்சோர உற -
�த்திகெளில் ஈடு�டும ்�ணகெளுககெோகெ 
�கன அபிவிருத்தி  ்சக�யோல் 6 மோத 
�யிறசி வைங்கெப்�டுவதுடன், அவரகெளின் 
உற�த்திகெளுககு ்சநகத  வோய்ப்க�யும 
்�றறுக்கெோடுககின்பறோம. �கன அபிவி -
ருத்தி ்சக�யின் ஊழியரகெள்,  �கன்சோர 
உற�த்திகெளில் ஈடு�டும ்�ணகெளின் 
வீடுகெளுககுச் ்்சன்று அவரகெளின்  உற-
�த்திகெகள ்கெோள்வனவு ்்சய்வதுடன், 
அவரகெளுககெோன ்கெோடுப்�னகவ அவரகெ-
ளின்  வங்கிக கெணககில் கவப்பிலிடுகின்-
றோரகெள். 

பமலும,  கிைககு மோகெோணத்தில் �கன 
வளத்கத அதிகெரிப்�தறகெோகெ �கன 

விகத ேடுககெ  பவகலத்திட்டமும; எமது 
்சக�யோல் முன்்னடுககெப்�ட்டுள்ளது. 
அவ்வககெயில் �கன  வளம குகறவோகெ-
வுள்ள மோவட்டங்கெளிலும �கன வளத்கத 
அபிவிருத்தி ்்சய்ய  எணணியுள்ள மோவட்-
டங்கெளிலும �கன விகதகெகள ேடுகின் -
பறோம. கெடநத வருடத்தில்;  மட்டககெளப்பில் 
195,000 �கன விகதகெகளயும அம�ோ -
கறயில் 50,000 �கன  விகதகெகளயும 
ேடுககெ ்்சய்துள்பளோம. 

இதகனத் தவிர,  இவ்வருடத்தில் �னங் -
கென்றுகெகள ேடுவதறகு �கன அபிவிருத்தி 
்சக�  உத்பதசித்துள்ளது. அவ்வககெயில் 
மட்டககெளப்பு, அம�ோகற மோவட்டங்கெள் 
பதோறும  20,000 �னங்கென்றுகெகள ேடு -
வதறகு உத்பதசித்துள்பளோம. இதறகெோகெ  
�யனோளிகெளிடமிருநது தலோ �னங்கென்று 
40 ரூ�ோய்ககு ்கெோள்வனவு ்்சய்யவுள் -
பளோம. 

இலங்ககெயில்  �கன்சோர உற�த்தி-

கெளுககு அதிகெளவோன பகெள்வி இருக-
கின்றது. ஆனோல் அதன்  உற�த்திகெள் 
ப�ோதோமல்; உள்ளன. உற�த்திகெகள அதி -
கெரிககெ பவணடும என்�பத எனது  எதிர-
�ோரப்�ோகும என்கிறோர அவர. 

�கன்சோர உணவு  உற�த்தி மறறும 
ககெப்�ணி பவகலகெகள �ைகி அத்்தோ -
ழில்கெளில்; ஈடு�டுவதறகு  ்�ணகெள் 
முன்வர பவணடு்மன்று அகைப்பு விடுக-
கின்பறன். ்�ணகெள் தங்கெளது  வீடுகெளி -
லிருநதவோபற �கன்சோர உணவு உற�த்-
திகெள் மறறும ககெப்�ணி பவகலகெளில்  
ஈடு�ட்டு வருமோனத்கத ஈட்ட முடியும என் -
கிறோர அவர. 

�கன்சோர  உற�த்திகெளில் ஈடு�ட விரும-
பும ்�ணகெள், �கன அபிவிருத்தி ்சக� -
யுடன்  ்தோடரபு்கெோள்ளும �ட்்சத்தில் 
அவரகெளுககெோன வ்சதிகெகள எமது ்சக� 
்்சய்து  ்கெோடுககும எனவும அவர ்தரி-
வித்துள்ளோர. 



THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY APRIL 10, 2022 312022 ஏப்ரல் 10 ஞாயிற்றுக்கிழமை

மூத்த எழுத்ததாளர் தி. ஞதாசேகரன்

ஈழத்து நவீன 
இலக்கிய முன்னோடிகள்

1

சி றிதுநே்ரம் அவமைப்ார்த்-
துக் க�ாண்டிருந்து "வரு-
கிநேன்... ஆைால் எந்்த 

இடம் என்று க�ால்லுங�நேன் 
்ார்பந்ாம்?" என்று க�ால்லி-
விட்டு,   

ஆ்தா்ரங�மே ஒரு ைாதிரி 
குவித்்தாள் ைதுமி்தா.   

"எல�ந்ம்தயில் இருந்து 

ஆற்நோ்ரைா� ேடந்து க�ல்லும் 
ந்ாது '்ள்ளிய வத்்த' ்ாலம் 
வரும். அந்்தப ்ாலத்துக்கு 
முன்ைால் இருக்கிேது ஒரு க்ரிய 
ந்தாட்டம். 

அந்்த ந்தாட்டத்திற்கு ேடுவில் 
இருக்கிேது ஓர் ஓட்டல்... ந்தாட் -
டத்தின் ை்ரநிழலில் ஆங�ாஙந� 
க்ரிய ோற்�ாலி�மேப ந்ாட்டு 
மவத்திருக்கிோர்�ள். அஙந� 
ந்ாைால் ோம் நிம்ைதியா�ப 
ந்சிக் க�ாண்டிருக்�லாம்...!"   

அவன் ந்சி முடிப்்தற்குள், 
கூட 'பிநயா �ார்டன் என்று 
நிமைக்கிநேன்...!" என்ோள் 
ைதுமி்தா,   

அவள் இப்டிச் க�ான்ைதும்,   
பி்ர�ன்ைாவின் விழி�ள் 

விரிந்து,   
அவன் வியபபினுள் விழுந்-

்தான்.   
"ஓ... அப்டீன்ைா நீங� 

இதுக்கு முந்தி அங� ந்ாயிருக்-
கீங�... யார் கூட ந்ானீங�? 
எதுக்கு ந்ானீங�?" ்ட்ட -
கவன்று ்ட்டாம�பந்ால்,   

வார்த்ம்த�மே கவடிக்� 
விட்டான் பி்ர�ன்ைா!   

"ைண்்ாங�ட்டி... நீங� 
கேமைக்கிேைாதிரி அப்டி 
யாந்ராமடயும் ோன் ந்ா� -
வில்மல. ்தங�ச்சி உேவு முமே -
யுள்ே ஒருத்திக்கு அங�்தான் �லி -
யா்ம் ேடந்திச்சி... ோன் அப்ா 

கூடத்்தான் ந்ாயிருந்-
ந்தன்...!" ம்... அதுக்குள்ே �ற்் -
மைக் குதிம்ரமய எஙக�ல்லாநைா 
ஓட விட்டீங�நே பி்ரச்�ன்ைா!" 
என்ோல்,   

அ்த்ரங�ளில் புன்ைம�மய ஓட 
விட்ட ்டிநய!   

"ஓ... அப்டியா... அப் ்்ரவா-
யில்ல...?" என்று நிம்ைதி மூச்க்-
ருமூச்சு விட்டான் பி்ர�ன்ைா,   

"ம்... அது�ரி... உங�-
ளுக்கு எப்டி அந்்த ஓட்டல் 
க்தரியும்...? யாம்ரயாவது கூட் -
டிக்கிட்டு ந்ானீங�ோ?" அவன் 
ந�ட்ட ந�ள்விமய, இபந்ாது 
அவன் ்க்�நை திருபபி விட்டாள் 
ைதுமி்தா!   

ஆைாலும்,   
பி்ர�ன்ைா என்்வன்,   
க�ௌ்ரவைாை,   
நேர்மையாை உ்ர்வு�மேக் 

க�ாண்ட ைனி்தன் என்்ம்த 
ைதுமி்தா புரிந்து க�ாண்டிருக்�-
வில்மல!   

"ஓட்டலின் க்யம்ரத் க்தரிந்து 
க�ாள்வ்தற்கு குட்டி�மே 
கூட்டிக்க�ாண்டு்தான் ந்ா� 
நவண்டுைா என்ை... ம் அப்டி 

ந்ாகிேவர்�ளும் இருக்� -
லாம்... ஆைால் பி்ர�ன்ைா 
என்்வன் அப்டிப்ட்டவன் 
அல்ல... அவன் க்ராம்்வும் 
வித்தியா� ைாைவன் அவன் அப -
்டிகயல்லாம் ந்ா� ைாட்டான் 
க்தரியுைா ைதுமி்தா?" ந�ட்டு -

விட்டு,   
்தமலமய ஒரு்க்�ைா� 

�ாய்த்து,   
ைதுமி்தாமவப ்ார்த்்தான்.   
"ஓ... ்ராைர் ்்ரம்்ம்ர ந்ாலி -

ருக்கிேது... �ரி... �ரி... அந்்த ஓட் -
டமலப ்ற்றி எப்டி க்தரிந்து 
க�ாண்டீர்�ள் என்று க�ால் -
லுங�நேன் ்ார்பந்ாம்...!"   

"எங�ள் �ம்க்னியில் 
உள்ே ஏரியா கைநைஜர்� -
ளுக்கும் முக்கியைாை �ஸட -
ைர்�ளுக்கும் அந்்த ஓட்டலில் 
்தான். 

்ார்ட்டி மவபந்ாம்... 
அ்தைால் ்தான் எைக்கு அந்்த 

ஓட்டமலப்ற்றி ேன்ோ�த் 
க்தரியும், ந்ாதுைா... இபந்ாது 
தீர்ந்்த்தா உங�ள் �ந்ந்த�ம்?"   

அவன் இப்டி க�ான்ைதும், 
அவள் சிந்ம்தயுள் மூழ்கிைாள்.   

'இவனுடன் ந்ாவ்தா 
நவண்டாைா' என்்ம்தப ்ற்றிய 
சிந்்தமை ்தான் அது!   

அவள் சிந்திப்ம்தப ்ார்த்்த -
தும்,   

"ம்... �ரி... ைது உங�ளுக்கு 
விருப்ம் இல்மலகயன்ோல் 
நீங�ள் வ்ரநவண்டாம்... �ரி 

அப் ோன் புேப்டுநேன்!" 
க�ால்லிய்டிநய,   

கைல்ல ே�ர்ந்்தான் பி்ர�ன்ைா,   
"இல்மல...இல்மல அதில் 

ஒன்றும் பி்ரச்சிமை இல்மல. 
ோன் வர்நேன்... அபந்ா எங�ள் 
�ாமல �ாப்ாட்மடயும் அந்்த 
ஓட்டலிநலநய மவத்துக் க�ாள் -
ேலாம் ்தாநை பி்ர�ன்ைா?"   

"ம்... ேல்ல நயா�மை ்தான் �ரி 
அப் ோம் கிேம்புநவாம்!"   

"ஆ�ட்டும்!"   
அடுத்து,   
இருவரும் க�ன்று,   
்தங�ள் �ாரில் ஏறிக்க�ாண்டார் -

�ள்.   
பிேகு,   
�ார்�ள்,   
ஊர்ந்து ்யணித்்தை.   
சிறிது நே்ரத்தில்   
எல�ந்ம்தயில் இருந்து பிநயா -

�ார்டன் ஒட்டலில்   
�ங�மித்்தார்�ள்.   
ஓட்டலுக்கு வந்்த அவர்�ள்,   
ந்தாட்டத்தில் ந்ாடப்ட்டி -

ருந்்த ோற்�ாலி�ளில் அைர்ந்து 
க�ாண்டார்�ள்.   

சு்தந்தி்ரைா� ைைம் விட்டுப-
ந்� நவண்டும் என்ே அவர்�ள் 
எண்்ம் நிமேநவறுைா?   

அவர்�ள் க�ன்று அைர்ந்்த சிறி -
துநே்ரத்தில்,   

நவட்டர்வந்து,   
அவர்�ளிடம் உ்வு 

அட்டவம்மய க�ாடுத்்தான்!   
பி்ர�ன்ைா அம்த வாஙகிப்ார்த்-

்தான்.   
"ம்... ைது என்ை �ாபபிடு -

றீங�?"   
"�ாமல �ாப்ாடு்தாநை எைக்கு 

இடியப்ம் ்ால் க�ாதி.....   
"�ரி... எங� க்ரண்டு ந்ருக் -

குநை அ்த க�ாண்டு வாங�... 
அது்தவி்ர க்ரண்டு �ட்லட்டும் 
க்ரண்டு ந்ராலும் க�ாண்டு 
வாங�....!"   

"குடிப்்தற்கு என்ை ந�ர் 

?நவண்டும்?" நவட்டர் ்தான் 
ந�ட்டான்   

"க்ரண்டு டீ க�ாண்டு வாங�!   
"ஆ�ட்டும் ந�ர்!"   
 நவட்டர் ந்ாை பிேகு,   
இருவரும் ந்சுவ்தற்குத் 

்தயா்ராை ந்ாது,   
ைதுமி்தாவின் க்தாமலந்சி 

அலறியது.   
எடுத்்தாள்,   
்ார்த்்தாள்,   
அவள் அப்ா   
ந்சிைாள்,   

"அப்ா...எைப்ா..?"   
"ைது உன்னுமடய �ாரின் 

ஸக்யா விலும் கஜக்கும் என்னு-
மடய �ாரில் இருக்கிேது!"   

"ஆைா அப்ா அம்த எடுக்� 
ோன் ைேந்து ந்ாயிட்நடன்!"   

"இந்்த வயசிநலநய உைக்கு 
ஞா்� ைேதியா...திடீக்ரன்று 
டயர் க்ச்�ாைால் என்ை க�ய்கி-
ேது...?"   

"இல்மல அப்ா... �டவுள் 
புண்ணியத்தில் ோன் வீட்டுக்கு 
வரும்வம்ர அப்டி எதுவும் ேடக்-
�ாது.   

அப்டி ேடந்்தால் �ரி... திடீ -
க்ரன்று டயர் ்ஞ�்ராைால் 
அம்த ஓட்டித்்தருவ்தற்கு 
�டவுள் வ்ரைாட்டார் என்ை 
புரிந்்த்தா...?"   

அவள் அப்ா இப்டிச் க�ான்-
ைதும்,   

ைது கைல்லத் திரும்பி பி்ர�ன்-
ைாமவ ்ார்த்்தாள்!   

துப்பறியும் கதையில் காைலும் வருகிறைா?

ககாதைக்கும் இவரகளுக்கும் சம்்பநைம் இருக்கிறைா?20

க�ொல்லுவத�ொ இளமை க�ொடர�ம�மை வொசித்துக் க�ொண்டு 
வரும் வொச�ர�ளுக்கு ஓர இன்ப அதிரச்சி.   

ஆைொம்,   
இந� துப்பறியும் �ம�யில் க�ொமை�ொரன ைொர எனறு �ண்டு 

பிடித்து எழுதும் வொச�ர�ளில் மூனறு த்பருக்கு நம் நொட்டு 
எழுத்�ொளர�ளின விமை ைதிபபுளள நூல்�ள ்பரிசொ� வழங�ப்படும்.   

நீங�ள கசயை தவண்டிைது க�ொமை�ொரன ைொர எனறு 
�ண்டுபிடித்து எழுதி அனுபபுவது ைட்டும்�ொன. ஒருவர ஒரு 

்பதிமை ைட்டும்�ொன எழு�முடியும். 

க�ொலை�ொரலைக் 
�ண்டுபிடித்ொல்  பரிசு!   

க�ொலை�ொரலை �ண்டுபிடியுங�ள் நூல�லை 
பரிசொ� கெலலுங�ள்

க�ொல்லுவத�ொ இளமை 
தின�ரன் வொரைஞ்சரி, தேக்ஹவுஸ் 

க�ொழும்பு--10.

அனுப்பவேண்டிய முகேரி:

ஈழத்தின் முதலாேது இலக்கியச் 
சுஞ்சிகக ்பாரதி 1946ஆம் 
ஆண்டு ஜனேரியில் வேளியாகி-

யது. இநத இதகழ முதுவ்பரும் எழுத்தா-
ளர் வக. கவேஷ் தமது நண்்பரான வக. 
ராமநாதனுடன் இகேநது வேளிக்-
வகாேர்நதார். இச்்சஞ்சிககவய ஈழத்-
தின் முதலாேது சிறு்சஞ்சிககயாகும்.  
இதற்கு மூலதனம் வேண்டியவ்பாது 
தநகத இேருக்குக் வகாடுத்த தலாத்து-
ஓயா இடத்கத விற்று அதகன மூலத-
னமாகக் வகாண்வட இச்்சஞ்சிகககய 
ஆரம்பித்தார்.   பீற்்றர் வகனமன் 
அேர்களது வீடகடவய வ்சயலகமா-
கக் வகாண்டு இச்்சஞ்சிகக வேளிேந-
தது. 1946 ஜனேரி முதல் 1946 
ஆகஸ்ட ேகரயான எடடு மாதஙகளில் 
ஐநது இதழகள் மடடுவம வேளிேந-
தன. வக. ராமநாதன் இநதியா வ்சன்-
்றபின் இரண்டு ஆண்டுகள் கழித்து 
1948 ஜனேரியில் அ.ந. கநத்சாமி-
யுடன் இகேநது ஆ்றாேது இதகழ 
வேளிக்வகாேர்நதார் க வேஸ் முற் -
வ்பாக்கு  எழுத்தாளர்கள் ஓரணியில் 
திரண்டு ்பணிபு ரிய கேத்தது ்பாரதி 
இதழ. ்பா ரதியில் வேளிேநத கடடுகர -
கள் ஈழத்தமிழ இலக்கிய ேளர்ச்சியில் 
குறிபபிடத்தக்க மாறுதல்ககள ஏற்்படுத்-
தியிருக்கின்்றன. முதலாேது இதழின் 
ஆசிரியத் தகலயஙகம் பின்ேருமாறு 
அகமநதுள்ளது:

'விஞ்்ான முடிவுகளில் புரடசி ஏற் -
்படுத்திய அணு்சக்திவ்பால தமிழ-
வமாழிக்குப புதுகமப வ்பாக்களித்த 
மகாகவி ்பாரதியின் வ்பயர்தாஙகி ேரு-
கி்றது இநத இதழ. மகாகவி ்பாரதி தமி -
ழுக்கப புதுேழி காடடியது வ்பாலவே 
எமது ்பாரதி இதழும் கண்டதும் காதல் 
ககதகள் மலிநதுவிடட இன்க்றய 
தமிழிலக்கியப வ்பாக்கிற்கும் புதுேழி 
காடடும்.

ஏகாதி்பத்தியத்கத அழிக்க கவி்பாடிய 
்பாரதியார் முப்பதுவகாடி ஜனஙகளின் 
்சஙக முழுகமக்கும் வ்பாதுவுடகமயான 
ஒபபில்லாச் ்சமதாயத்கத ஆக்கவும் 
கவி ்பாடினார். அேர் காடடிய அநதப 
்பாகதயில் ்பாரதி யாத்திகர வதாடங-
குகி்றது. இநதப ்பணிக்கு வேண்டியது 
தமிழர் ஆதரவே.' 

 கவேஷ் கண்டிகய 
அடுத்துள்ள அம்பிட-
டிய என்னும் இடத்-
தில் உள்ள 'தகலப-
பின்னாே' என்னும் 
வதாடடத்தில் கருப-
்பண்ேபிள்களக்கும் 
வ ே ளூ ர ம் ம ா ளு க் கு ம் 
ஏக புத்திரனாக 02-.03-
.1920இல் பி்றநதார். 
இேரது வ்பற்வ்றாரும் 
மூதாகதயரும் திருச்சி 
மாேடடத்கதச் வ்சர்நத 
தத்தமஙகலம் என்னும் 
சிற்றூரில் இருநது இலங-
ககக்கு ேநது தலாத்துஓ-
யாவில் குடிவயறியேர்கள். 
கவேஷு க்குத் தாய் தநகதயர் இட-
டவ்பயர் சித்தி விநாயகம். ஆனாலும் 
வீடடுப வ்பயராகிய  கவே்சன் என்்பவத 
எழுத்துலகில் கவேஷ் ஆகி நிகல-
வகாண்டுவிடடது.

வக.கவேஷ்  தனது ஆரம்்பக் 
கல்விகய தலாத்துஓயா ்பாட்சாகலயி-
லும் இகடநிகலக் கல்விகய கண்டி 
புனித அநதனீஸ் கல்லூரியிலும் 
கற்்றேர். பின்னர் தமிழகம் வ்சன்று 
மதுகரத் தமிழச்்சஙகத்திலும் திருகே-
யாறு ராஜாக்கல்லூரியிலும் ்பயின்்ற -
ேர். தமிழகத்தில் கல்விகற்்றவ்பாது 
இேருக்கு இடது்சாரிகளின் வதாடர்புகள் 
ஏற்்படடன.

 1939இல் அேர் தமிழநாடடில் இருக்-

கும்வ்பாது மணிக்வகாடி ்சஞ்சிககயில் 
எழுதத் வதாடஙகினார். அேர் எழுதிய 
ஆ்சா்பா்சம், அதிர்ஷ்ட்சாலி ஆகிய சிறு -
ககதகளும் வமாழிவ்பயர்பபுகளும், 
மணிக்வகாடியில் வேளியாகியுள்ளன. 
கவேஷின் சுய ஆக்கஙகளாக ஏழு சிறு-
ககதகளும், ்பல கவிகதகளும், கடடு-
கரகளும் வேளியாகியுள்ளன.

1934இல் கல்விகற்க இநதியா 

வ்சன்்ற வக.கவேஷ் அஙகு கம்யூனி்ச 
சித்தாநத அறிகேயும் இநதிய சுதந-
திர வீரர்களின் வதாடர்க்பயும் தமிழ 
அறி்ர்கள், எழுத்தாளர்கள் ஆகிவயா-
ரின் நடக்பயும் வ்பற்று 1938இல் 
இலஙகக திரும்பினார். 

1940இல் உலகப புகழவ்பற்்ற  
எழுத்தாளரான டாக்டர் முல்க்ராஜ் 
ஆனநத் இலஙகக ேநதவ்பாது அேர் 

முன்னிகலயில் அகில இலஙகக 
எழுத்தாளர் ்சஙகத்கத வக.கவேஷ் 
உருோக்கினார். அநதச் ்சஙகத்திற்கு 
சுோமி விபுலானநதர் தகலேராகவும், 
மார்டடின் விக்கிரமசிஙக உ்பதகலேரா-
கவும் வதரிவுவ்சய்யப்படடனர். டாக்டர் 
்சரத்்சநதிரவும் வக.கவேஷும் இகேச் 
வ்சயலாளர்களாகவும் பி.கநகதயா 
வ்பாருளாளராகவும் வதரிவு வ்சய்யப்பட-

டார்கள். 1946இல் 
தனது  நண்்பர் 
வக.இராமநாதனு -
டன் இகேநது 
இலஙகக முற்-
வ்பாக்கு எழுத்தாளர் 
்சஙகத்கத உருோக்-
கினார்.

வ்பரியார் ஈவேரா-
வுடன் வ்சர்நது கம்யூ-
னிஸ இயக்கத்கதக் 
கடடிவயழுபபிய ்ப.ஜீ-
ோனநதத்துடன் மிக-
வநருஙகிய வதாடர்பு 
கேத்திருநதார் வக.க-
வேஷ்  கம்யூனிஸ்ட 
கடசி தமிழகத்தில் 

தகடப்படட காலத்தில் 1950இல் ்ப.ஜீோ-
னநதம்  இலஙககயில் தகலமக்றோக 
இருநதார். அபவ்பாது இலஙககயின் ்பல-
்பாகஙகளுக்கும் யாழப்பாேத்துக்கும் 
வ்சன்று கம்யூனி்ச வகாள்ககப பிர்சா-
ரஙகளில் ஈடு்படடார். ஜீோனநதத்துடன் 
கவேஷ் ்பல இடஙகளுக்கும் வ்சன்்றார்.

யாழப்பாேத்தில் ்ப.ஜீோனநதமும் 
வக.கவேஷும் தஙகியிருநத காலத்தி-
வலதான், வடாமினிக்ஜீோ, எஸ்.வ்பா. 
தி.ராஜவகா்பால் வ்பான்்றேர்கள் ்ப.ஜீோ-
னநதத்துடன் கலநதுகரயாட ோய்ப-
புக் கிகடத்தது. ஜீோனநதத்தின்மீது 
வகாண்ட அபிமானத்தால் வடாமினிக் 
தனது வ்பயகர ஜீோ என்்ற வ்பயருடன் 
இகேத்துக்வகாண்டார். பின்னர் ்ப.ஜீோ-

னநதம் இநதியா திரும்பிச் வ்சல்ேதற்கு 
்பாதுகாபபுக்கருதி கவேஷ் அேருடன் 
கூடவேவ்சன்்றார். ேல்வேடடித்துக்ற-
யில் இருநது ஒரு இரவில் மீனேர்களின் 
விக்சப்படவகான்றில் வ்சன்று நாகப்படடி-
னம் ககரயில் வகாண்டுவ்சர்த்ததும் வக.க-
வேவஷ..

கவேஷின் எழுத்து முயற்சிகளில் மிக 
முக்கியமானது சி்றநத பி்றநாடடு இலக்-

கியஙககள தமிழ வமாழியில் வமாழி-
வ்பயர்த்தகமயாகும். உலக இலக்கியங-
கள் ்பலேற்க்ற வமாழிவ்பயர்த்து 22 
நூல்ககள அேர் வேளியிடடுள்ளார். ்பார-
தத்தில் வேளிேநத தலித் இலக்கியத்தின் 
முதல் நாேலாகக் கருதப்படும் முல்க்ராஜ் 
ஆனந எழுதிய தீண்டத் தகாதேர்கள் 
என்்ற நாேகல முதன்முதலாக வமாழி-
வ்பயர்த்து தமிழுக்கு அறிமுகப்படுத்திய-
ேர் வக. கவேஷ்.

1958இல் ஜப்பான் ்சக்கரேர்த்தியின் 
பி்றநத தினத்கதவயாடடி உலகரீதியில் 
நடத்தப்படட கவிகதபவ்பாடடியில் வமகங-
கள்| என்்ற கவிகதகய எழுதி ஜப்பானிய 
்சக்கரேர்த்தியின் ஹீராஹிடவடாவின் அர-
்சகேக் கவி்ர்களின் ்பாரடடு விருகதப 
வ்பற்்றார்.

உக்வரனிலும் ்பல்வகரியாவிலும் நகட-
வ்பற்்ற உலக வமாழிவ்பயர்ப்பாளர் மாநா-
டுகளில் 1984இலும் பின்னரும் இருத-
டகேகள் இலஙககயின் பிரதிநிதியாகக் 
கலநதுவகாண்டார்.

இஙகு குறிபபிடட தகேல்களில் அவன-
கமானகே  வக.கவேவஷாடு உகரயா-
டிப  வ்பற்்றகே. ்ானம் 31ஆேது 
இதழ எழுத்தாளர் வக.கவேஷ் சி்றபபு-
மலராக வேளிேநதது என்்பதும் இஙகு 
குறிபபிடத்தக்கது.

வக. கவேஷுக்கு கனடா இலக்கியத் 
வதாடடத்தின் இயல்விருது 2003ஆம் 
ஆண்டில்  ேழஙகபவ்பற்்றது.

 அேர் தனது 86ஆேது ேயதில் 5.-
04.-2004 அன்று அமரரானார்.

ஈழத்தின் முதலாவது சஞ்சிகை 
'பாரதிகை' வவளியிட்ட கை. ைகேஷ்
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முஸ்லிம்களின் உபவாச மாதம
முஸ்லிம்களின் உபவாச நாட்களான ரமழான் நநான்பு 

மாதம ஆரமபித்துளளது. முஸ்லிம்கள ஆரவத்நதாடு 
இநநநான்பு ்காலத்தில் நற்சயல்்களில் ஈடுபடடு 
வருகின்்றனர. 

 மனிதர்களள புனிதர்களாக்க, ்்கட்டவர்களள 
நல்லவர்களாக்க, சி்றநதவர்களள நமலும 
சி்றநதவர்களாக்க, எண்ணங்களள தூயளமயாககி இள்ற 
நமபிகள்களய அதி்கரிக்க என பல ்கார்ணங்களள 
அடிபபள்டயா்கக ்்காணடு இநத ரமழான் மாதம 
முஸ்லிம்களுககு வழங்கபபடடிருககி்றது. இமமாதத்தில் 
நநான்பு நநாறபவர்கள ப்கல் முழுதும சுமார 14 
மணித்தியாலங்கள உண்ணாமலும, ஒரு ்சாடடு 
நீர கூ்ட பரு்காமலும பசிநயாடும தா்கத்நதாடும 
பககுவமா்க இருககின்்றனர. தீளமயான எண்ணங்கள, 
தீய பாரளவ்கள, ந்கட்ட ந்களவி்கள, பாவச்சயல்்கள 
என்பவறள்ற முற்றா்க தவிரககின்்றனர .

ஏளனய ்காலங்களளவி்ட அதி்க அளவில் இள்ற 
வ்ணக்கங்களில் ஈடுப 
டுதல், ஏளழ்களுககும, 
நதளவயுளளவர்களு 
ககும தாராளமா்க 
தான தருமங்களள 
வ ழ ங கு த ல் , 
உ ்ற வி ன ர ்க ந ள ா டு 
நசரநது ந்டத்தல் 

நபான்்ற புணணிய பணி்களில் அதி்க அளவில் ஆரவம 
்சலுத்துகின்்றனர.

ரமழான் ‘அல் குரஆன்’ அருளபபட்ட மாதம என்பதால் 
இமமாதத்தில் விநச்டமா்க அல் குரஆளன முள்றபபடி 
ஓதவும, அதளன சரியாக விளங்கவும, அதன்படி 
ந்டக்கவும, மற்றவர்களளயும அது ்காடடும சீரிய வழியில் 
ந்டக்கச ்சயயவும அதி்க அக்களர எடுககின்்றனர..

 இவவாறு ்தா்டரசசியா்க ஒரு மாதம பயிறசி 
்பறுபவர்கள ஏளனய நாட்களிலும அவறள்ற 
்கள்டபிடித்து நல்லவர்களா்க வாழும தகுதிளய 
்பறுகின்்றனர. பசிநயாடு இருநது பசியின் பிணி 
உ்ணரநதவர்கள மற்றவர்களின் பசி நபாககும 
பநராப்காரி்களா்க மாறுகின்்றனர. மற்றவர்களளப 
பறறி தவ்றா்க ஒரு வாரத்ளதநயனும நபசாது 
பழகியவர்கள பி்றர நலன் நப்ண முன்வருகின்்றனர. 
இவவாறு ஒவ்வாரு வி்டயத்திலும நற்சயல்்களில் 
பயிறசி ்பரும மாதமா்கநவ இநத உபவாச மாதம 
தி்கழ்கின்்றது. 

இமமாதம முழுதும நநான்பிருநத பின்பும இத்தள்கய 
மாற்றங்கள ஒருவரில் ஏறப்டவில்ளலயாயின் அவர 
பிடித்த நநான்பு்களின் பிரதிபலன் முழுளமயா்க 
கிள்டக்கவில்ளல என்ந்ற அரத்தமாகி்றது. இவறள்ற 

உ்ணரநது நற்சயல்்களுககு பயிறசியளிககும 
நநான்பு மாதத்தில், அதன் உணளமயான, சரியான 
தாத்பரியத்ளத ்தளிவா்கப புரிநது, அதன் நநாகள்க 
நிள்றநவறறும வள்கயில் ்சயல்ப்ட நவணடியது 
ஒவ்வாரு முஸ்லிமினதும ்க்டளமயாகும.

பபராசிரியர் பசா. சந்திரபச்கரம
எனது பல்்களலக ்கழ்க ஆசான், இலஙள்கயின் பிரபல தமிழ் 

்கல்விமான், இலககியவாதி்களின் நணபன், தமிழ் முஸ்லிம 
நல்லு்றவின் பாலம, பல்துள்ற ஆளுளம நபராசிரியர நசா. 
சநதிரநச்கரம அவர்கள, ்க்டநத 2022.04.04ம தி்கதியன்று 
இவவுலள்கப பிரிநதார. ்காணுமி்ட்மல்லாம அன்நபாடும, 
்கனிநவாடும உளரயாடும அவரது பணிவும, நடபும, 
ஆதரவும, எபநபாது எதற்கா்கப நபசினாலும தயங்காது 
உதவிடும பாஙகும என்றும எம ்நஞ்சில் பசுளமயா்கநவ 
இருககி்றது.

 மளலய்கத் தமிழராய பி்றநது, ்தல்லிபபளள ம்காஜனா 
்கல்லூரியிலும இலஙள்க, ஜபபான் பல்்களல்கழ்கங்களிலும 
்கல்வி ்கறறு, ்கல்வியிநல உசசம்தாடடு, முழு இலஙள்க 
நாடடு மக்களினதும அபிமானத்ளத ்வன்்ற மூத்த 
்கல்விமானா்க  சரித்திரம பள்டத்தவர நபராசிரியர நசா. 
சநதிரநச்கரம. 

பல்்களல்கழ்கங்களிநல 
விரிவுளரயாளர, நபராசிரியர, 
பிரிவுத் தளலவர என்று 
பல்நவறு பதவி்களள 
வகித்து, எண்ணற்ற 
்க ல் வி ம ான் ்க ள ள யு ம , 
துள்றசார நிபு்ணர்களளயும 
உருவாககிய இவர, 
்க்ணககி்ட முடியாத 

அளவில் ஆயவுக்கடடுளர்கள, நமள்டப நபசசுக்கள, 
்கலநதுளரயா்டல்்கள, பத்திரிள்க ஆக்கங்கள, இருபதுககும 
நமறபட்ட நூல்்கள என சமூ்கத்துக்கா்க அளளி வழஙகியுளளார. 

பல்நவறு உயர பதவி்களள அலங்கரித்து, குறிபபா்க 
தமிழ் மக்களுககும, விநச்டமா்க மளலய்கத் தமிழருககும, 
்பாதுவா்க முழு நாடடுககும பாரிய நசளவ்களள 
்சயதுளளார. எத்தள்கய உயர பதவி்களள வகித்தநபாதிலும, 

எநதவித ப்கடடும, பநதாவும இல்லாமல் எல்நலாரு்டனும 
நடநபாடு பழகிய பணபாளர.

முஸ்லிம்களின் உயர்கல்வி பறறியும அதி்க அக்கள்றநயாடு 
்சயல்பட்ட நபராசிரியர,  முஸ்லி்களின் ்கல்வி ்தா்டரபான 
நி்கழ்வு்களில் தவ்றாது பஙகுபறறி ஆக்கபூரவமான 
பங்களிபபு்களளச ்சயதுளளார. ்காலத்துகந்கற்ற வள்கயில் 
்பாருத்தமான ஆயவுக ்கடடுளர்களளயும எழுதி 
வழி்காடடியுளளார.

்்காழுமபு தமிழ் சங்கத்தின் சிநரஷ்ட உறுபபினரான 
நபராசிரியர நசா. சநதிரநச்கரம, அதன் தளலவரா்கவுமிருநது 
நசளவயாறறியுளளார. இலககிய நி்கழ்வு்களிலும, புத்த்க 
்வளியீடு்களிலும இவரது பங்களிபபு்கள அளபபரியன.

அன்னாரது மள்றவு இலஙள்க வாழ் தமிழ்நபசும 
மக்க்களுககு ஈடு ்சயய முடியாத  நபரிழபபு என்பநதாடு, 
தமிழ் மக்களின் ்கல்வித்துள்றயில் இலகுவில் நிரபப 
முடியாத பாரிய இள்ட்வளிளய ஏறபடுத்தியுளளது என்்றால் 
மிள்கயல்ல.

்கடனும பிள்ளை்களும 
ஒரு முதியவர மர்ணமள்டநதார. அவர வீடடில் அவளர 

அ்டக்கம ்சயய ஏறபாடு ்சயது ்்காணடு இருநதார்கள.
அவநவளளயில் அஙந்க ஒருவர வநதார. அவர மர்ணம 

அள்டநதவளரக ்காடடி  “இவர என்னுள்டய நணபர. 
இவர எனககு பத்து லடசம ரூபாய தரநவணடும. அதளன 
தநதால்தான் உ்டளல அ்டக்கம ்சயய இ்டம தருநவன்.”  
என்்றார. ‘யார அநத ப்ணத்ளத வழஙகுவது’ என்று விவாதங்கள 
ந்டநதது. அவரது மூன்று ம்கன்்களும “நாங்கள ப்ணம தர 
மாடந்டாம. எங்கள தநளத இளதப பறறி எதுவும எங்களி்டம 
்சால்லவில்ளல. நமலும அதறகு நாம ் பாறுபபல்ல.” என்று 
கூறி ஒதுஙகி விட்டார்கள.

அஙகு இருநத  ஏளனய உ்றவினர்கள, ‘ம்கன்்கநள 
்்காடுக்காதநபாது எங்களால் ஒன்றும ்சயய முடியாது’ 
என்று ்சால்லநவ, அஙந்க பதட்டம அதி்கரித்து ்்காணந்ட 
நபானது. எநத்வாரு தீரவும வநததா்க இல்ளல.

இ்றநதவருககு ஒநர ஒரு ம்கள இருநதாள. அவளுககு 
திரும்ணம ஆ்கவில்ளல,

அவள ஓடி வநது தன் ்கழுத்தில், ள்கயில் என இருநத எல்லா 
நள்க்களளயும ்கழடடி, அநத ்பரியவரி்டம நீடடி, “ஐயா 
இளத ளவத்துக ்்காளளுங்கள. மீதி ப்ணத்ளத நான் பின்னர 
தருகிந்றன். அபபாளவ அ்டக்கம ்சயய விடுங்கள” என்று 
்சான்னாள.

உ்டநன அநதப ்பரிய மனிதர, “நவண்டாம தாநய! நீ 
ஒன்றும தரத் நதளவயில்ளல. நான் தான் உன் தநளதககு பத்து 
லடசம ரூபாய ்்காடுக்க நவணடும. உன் தநளத தன்னுள்டய 
மர்ணத்துககுப பி்றகு உணளமயில் யார என்ளன உணளமயா்க 
நநசிககி்றார்கநளா, அவர்களி்டநம இநத ப்ணத்ளதக ் ்காடுக்க 
நவணடும என்று ்சான்னார. அதனால் தான் இபபடி ஒரு 
நா்ட்கம ஆடிநனன். என்ளன மன்னித்து விடுங்கள”. என்று 
்சால்லி தனது ள்கயிலிருநத பத்து லடசம ரூபாய ப்ணத்ளத 
அநத ்பணணி்டம ்்காடுத்தார.

‘உணளமயில் ்பண பிளளள்களளப ்பற்றவர்கள 
பாககியசாலி்களதாம.’ என்று அஙகு வநதிருநதவர்கள 
நபசிக்்காண்டார்கள.

குடிபபயரும ்கனவு்கள
 மினுவாங்்காள்ட, ்கல்்லாளுளவ றுளவதா மதீன் 

எழுதியுளள ்கவிளத்களின் ்தாகுபபு நூல் ‘குடி்பயரும 
்கனவு்கள’. 

நவளல, ஆசிரியர, ்பண, நிமமதி, மனிதம, சுளம, புள்க 

நபான்்ற சிறிய, சிறிய தளலபபு்களில் 
ஐமபது ்கவிளத்கள இநநூலில் 
இ்டம்பறறுளளன. இவறறில் சில 
நவமணி, எங்கள நதசம, தின்கரன் 
பத்திரிள்க்களில் பிரசுரமானளவ. 
‘்காவியாபிமானி’ ்களலவாதி ்கலீல் 
நூலாசிரியளர அறிமு்கம ் சயதுளளார. 

‘ஈழத்து நூன்’ எம.ஏ.எம. நிலாம, 
‘குடி்பயரும ்கனவு்கள’ நூல் பறறி 
இபபடி கூறியுளளார, “பா்டசாளல 
ஆசிரியரா்க இருபபதாலும, 

பலரு்டனும பழகும தன்ளம 
இருபபதனாலும சமூ்கத்தின் அவலங்களள நன்கு அறிநது 
ளவத்திருபபதாலும அவரது அளனத்துக ்கவிளத்களும 
்வகு சி்றபபா்கநவ அளமநதுளளன. இவறள்ற ்வறுமநன 
்கவிளத்கள என்பளதவி்ட “்காலத்தின் ்கண்ணாடி” என்றும 
வரணிக்கலாம.”.

நூல்:- குடி்பயரும ்கனவு்கள, ஆசிரியர:- றுளவதா மதீன், 
பக்கங்கள:- viii + 60, விளல:- ரூபா. 200/=, ்வளியீடு:- 
மக்கள பதிபப்கம, ்கல்்லாளுளவ மினுவாங்்காள்ட, 
்தா்டரபு்களுககு:- --------------077 6556852

்காலச் சக்கரம!
்கவிஞர வாலியின் வாழ்வில் நி்கழ்நத ஒரு சமபவம இது. 

அவநர பதிநது ளவத்திருநதது:
அது ்சன்ளன எழுமபூர ரயில் நிளலயம. அஙகிருநத 

சி்மணட ்பஞ்சில் ஒருவர அமரநதிருககி்றார. நான் அவளரக 
்கவனித்து விடந்டன். எத்தளன பு்கழ் ் பற்ற மனிதர. இன்ள்றய 
தளலமுள்றககு அவளரத் ்தரியவில்ளல நபாலும. 

ஓடிப நபாய அவரருந்க ்சன்று, 
“நமஸ்்காரம அண்ணா! நானும உங்க மாதிரி 
திருசசிக்காரன்தான். இபநபா, சினிமாவில 
பாடடு எழுதிணடிருகந்கன். என் நபரு 
வாலி’' என்று என்ளன அறிமு்கபபடுத்திக 
்்காணடு, அவளர வ்ணஙகுகிந்றன்.

 உ்டநன அவர,  'ஓ! நீங்கதான் அநத 
வாலியா..?’ என்று என் ள்க்களளப 
பறறுகி்றார. அவர எமளமத் ்தா்ட 
மாட்டாரா என்று தமிழர்கள ஏஙகித் 
தவமிருநத ்காலம ஒன்று இருநதது. இன்று 

அவர என்ளனத் ்தாடுகி்றார. நான் சிலிரத்துப நபாகிந்றன்.
அவர ்தாட்டதால் அல்ல. எநத ரயில் நிளலயத்தில் 

அவளர ரயிலிருநது இ்றங்கவி்டாமல் மக்கள ஆரவம 
மிகுதியால் முணடியடித்துக்்காணடு அளல நமாதினார்கநளா 
அநத ரயில் நிளலயத்தில் இன்று ்கவனிக்க ஆளில்லாமல் 
தனியா்க அவர அமரத்திருநத நிளலளய பாரத்து நான் நான் 
சிலிரத்துப நபாகிந்றன். எழுமபூர ரயில் நிளலயத்தில் 
எவரது ்கவனத்ளதயும ஈரக்காமல் அஙந்க அமரநதிருநதவர 
நவறு யாருமல்ல! தமிழ் சினிமாவின் முதல் சூபபர ஸ்்டார 
எனப பு்கழபபட்ட மா்பரும சினிமா நடி்கர திரு. எம. ந்க. 
தியா்கராஜ பா்கவதர அவர்கள.

பா்கவதர பறறிய ஒரு குறிபபு: எம. ந்க. தியா்கராஜ பா்கவதர 
நடித்து, 1944ம ஆணடு தீபாவளி தினத்தன்று ்சன்ளன ‘சன்’ 
திநயட்டரில் திளரயி்டபபட்ட ‘ஹரிதாஸ்’ என்்ற திளரபப்டம 
அநத திளரயரஙகில் 100 வாரங்கள ்தா்டரநது ஓடி சாதளன 
பள்டத்தது. 1946 தீபாவளி வளர ்தா்டரநது ஓடியது. பி்ற 
திளரயரஙகு்களளயும நசரத்து ்மாத்தம 130 வாரங்கள ஓடி 
இருககி்றது.

    பிரிந்தார் பெருமை

      சரித்திரத்தில் ஒரு சமெவம
ச�ோதனைகள் வருவததல்ோம் வோழ்வில �கஜம்

சவதனைகள் தெறுவதோச் இனெத்தில ெஙகம் 

செோதனைகள் ஏறெதோலதோம் துயரஙகள் நீஙகும்

�ோதனைகள் த�யவதோத்ம் வோழ்சவ சிறக்கும்!
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நல்்லம் பசதால்கிற�தாம

சிந்மை பசய் ைைறை
பநஞ்சுக்கு நீதி

புது வரவு

திருவளளுவம எனும பதய்வீ்கத் திரவியம
அக்காலத்தில் 

நிலவிய 
சாதி, சமூ்க, சமயக 
்கருத்துக்க்ளை எதிர்த்து 
பல குறடபாக்க்ளை 
திருவளளுவர் 
எழுதியுளளை 
்காரணத்தால் பல 
எதிர்ப்பு்க்ளை 
எதிர்பநாககி இருந்தார் 
என்ப்த    திருவளளுவ 
மா்லயின் 
கீழவரும பாடல் 
எடுத்துக்காடடுகிறது.

“ஆற்றல் அழியு்மன்று 
அநத்ணர்கள நான்மள்றளயப

நபாறறி உளரத்து ஏடடின் 
பு்றத்தில் எழுதார – ஏடள்ட 
எழுதி

வல்லுநரும அல்லாரும 
வளளுவனார முபபாளலச

்சால்லிடினும ஆற்றல் 
நசாரவின்று.”

சாதி, சமூ்கம ,சமயம 
்தா்டரபான ்சயதி்களள  
சூழ்சசி்களள யாரும அறிநது 
்தளிவு ்ப்றககூ்டாது என்று 
ரிக, யசூர, சாம, அதரவ்ணம 
என்கி்ற நான்கு மள்ற  நூல்்களள 
பிராம்ணர்கள  மள்றத்து 
விட்டார்கள. ஆனால் 
வளளுவநரா அநத நூல்்களுககு 
எதிரா்க மூன்று வள்கயான 
வாழ்வின் ்நறி்களளச 
்சால்லும திருககு்றளள 
எழுதினார என்பதுதான் 
இபபா்டலின் ்பாருள. 
திருககு்றளளப படித்து புரிநது 
்்காளளுமநபாது, திருவளளுவர 
எத்தள்கய சமூ்க சீரத்திருத்தவாதி 
என்பளத அறிநது ்்காளளலாம 
. இத்தள்கய எதிரபபின் 
்கார்ணமா்க மதுளரத் 
தமிழ்சங்கத்தில் ஒளவயாரின் 
உதவியு்டநனநய திருவளளுவர 
தனது திருககு்றளள 
அரஙந்கற்றம  ்சயதார என்்ற 
்சயதி ஒன்றும இருககி்றது . 

இத்தள்கய திருககு்றளுககு 
பழங்காலத்திலும 

தற்காலத்திலுமா்கப பலர  
உளர எழுதியுளளனர. 
பழங்காலத்தில் 
திருககு்றளுககு பத்து 
அறிஞர்கள உளர 
எழுதியுளளார்கள என்்ற  
்சயதிளய கீழ்வரும பா்டல் 
தருகின்்றது .

“தருமர ம்ணககு்டவர 
தாமத்தர நசசர

பரிதி பரிநம 
லழ்கர-திருமளலயர

மல்லர பரிப்பருமாள 
்காலிங்கர வளளுவரநூறகு

எல்ளலயுளர ்சயதார இவர”
இவர்களுள  ்காலத்தால் 

முநதியவரா்க  தருமர 
்்காளளபபடும அநதநவளள 
பிநதியவரா்க பரிநமழல்கர 
்்காளளபடுகின்்றார 
இவர்களில் பரிநமலழ்கர, 
ம்ணககு்டவர, ்காலிங்கர, பரிதி, 
பரிப்பருமாள ஆகிய ஐவர 
உளர்கள ்வளிவநதுளளன. 
தருமர, தாமத்தர, நசசர 
ஆகிய மூவரின் உளர்கள சில 

கு்றடபாக்களுககு மடடும 
கிள்டத்துளளன. திருமளலயர, 
மல்லர ஆகிய இருவர உளர 
கிள்டக்கவில்ளல.

கிள்டத்துளள உளர்களில் 
்காலத்தால் பிநதிய 
பரிநமலழ்கர உளர 13 ஆம 
நூற்றாணடில் நதான்றியதா்கவும  
பரிப்பருமாள ்காலம 11 ஆம 
நூற்றாணடு எனவும தமிழ் 
அறிஞர்கள கூறுகி்றார்கள. 
நமலும பரிப்பருமாள உளர 

ம்ணககு்டவர உளரளயத் தழுவி 
எழுதபபடடுளள ்கார்ணத்தால்  
ம்ணக கு்டவர ்காலம 10 ஆம 
நூற்றாணடு என்பதாகி்றது என 
தமிழ் அறிஞர்கள வளரயள்ற 
்சயதுளளார்கள  .  ஏளனய மூவர 
உளர்களளக ்காலிங்கர, பரிப 
்பருமாள, பரிநமலழ்கர எனக 
்கால வரிளசப படுத்தியுளளார்கள.
நமலும  பரிதியார உளர ்காலிங்கர 
உளரளயத் தழுவிச ்சல்கி்றது 
என்றும கூறுகி்றார்கள .

திருககு்றளுககு நநநர உளர 
எழுதியவர்கநள அல்லாமல் 
இளஙந்காவடி்கள, சீத்தளலச 
சாத்தனார, நசககிழார, 
்கமபர நபான்்றவர்கள தம 
நூல்்களில் ஆங்காஙந்க 
திருககு்றளள எடுத்தாணடு 
விளக்கமும கூறியுளளனர. 
அபபகுதி்களள எல்லாம 
ஒன்றுநசரத்துப பாரத்தால் 
அவர்கள  திருககு்றளுககுச 
்சயயுள வடிவில் உளரவிளக்கம 
கூறி இருபபது ்வளிபபடும 
என்கி்றார்கள அறிஞர்கள . 
பிற்காலத்தில் நீதி நூல்்களள 
இயறறிய புலவர்களும கூ்ட  
திருககு்றளுககுச ்சயயுள 
வடிவில் உளர இயறறியுளளனர 
என்பது இவவறிஞர்களின் 
்கருத்து.

திருககு்றளுககு உளர 
எழுதாமல் நவறு நூல்்களுககு 
உளர எழுதியவர்கள கூ்ட  
தம உளர்களில் நதளவயான 
இ்டங்களில் திருககு்றடபாக்கள 
சிலவறறிறகு உளர 
எழுதியுளளதளனக ்கா்ண 
முடியும என்றும இவவறிஞர்கள 

கூறுகி்றார்கள. 
உதார்ணமா்க 
சிலபபதி்காரத்தின் 
அருமபதவுளரயாசிரியர, 
அடியாரககு நல்லார, 
நசசினாரககினியிர, 
மயிளலநாதர, சங்கர 
நமசிவாயர ஆகிநயார 
தம உளர்களில் வாயபபு 
கிள்டத்த நபாது எல்லாம  
திருககு்றள சிலவறறிறகு 
உளர ்கணடுளளனர 
என்பது இவவறிஞர்களின் 
்கருத்தாகும .

்கமபர ்காலத்தில் 
திருககு்றளுககுச சில உளர்கள 
வழங்கபபடடுளளன  என்று 
அறிஞர்கள சிலர ்கருதுகி்றார்கள . 
அதறகு ஆதாரமா்க அவர்கள 

    “அன்நபாடு இளயநத 
வழக்்கன்ப ஆருயிரககு

    என்நபாடு இளயநத 
்தா்டரபு”

என்்ற கு்றளுககுத் தம ்காலத்தில் 
வழஙகிய நவறு உளர்களளப 
பின்வரும

பா்டலில் ்கமபர 
குறிபபிடுகின்்றார என்று 
குறிபபிடுகி்றார்கள.

   “என்்பன்பது யாகள்கஎன்பது 
உயிரஎன்பது இளவ்க்ளல்லாம

   பின்்பன்ப அல்லநவனும 
தமமுள்ட நிளலயிறநபரா”

  “ முன்்பன்ப உளஎன்னும 
முழுவதும ்தரிநதவாற்றால்

   அன்்பன்பது ஒன்றின்தன்ளம 
அமரரும அறிநததன்்றால்”

       (யுத்த-மருத்துமளல-4)
பிற்காலத்தில் மு.வரதராசன், 

நாமக்கல்்கவிஞர, புலவர 
குழநளத, நதவநநயபபாவ்ணர, 
்களலஞர ்கரு்ணாநிதி,நாவலர 
்நடுஞ்்சழியன், ்சாலமன் 
பாபளபயா நபான்ந்றாரும 
உளர எழுதியுளளனர. எனினும 
தமிழறிஞர்களால் பரிநமலழ்கர 
உளரநய முதன்ளமயானதா்கக  
்்காளளபபடுகி ்றது.

திருககு்றளுககுப பல 
உளர்கள நதான்றியதறகு உரிய 
்கார்ணங்களள ஆராயநத அறிஞர 
்டாக்டர வ.சு.ப.மாணிக்கம 
பின்வரும ்கார்ணங்களளக 
கூறுகின்்றார:

 பா்ட நவறறுளமயால் 
சில உளர நவறறுளம்கள 
்கா்ணபபடும. இளவ 
ஆராயநது ஏற்கத்தக்கன.

 பா்டம ்கறபித்துக்்காணடு 
ஓரிருவர புதுப ்பாருள 
்காடடியுளளனர. இவர்கள  
்பாறுக்கத்தக்கவர்கள 
அல்லர , மக்கள 
்கணடிக்கவும அரசு 
தணடிக்கவும 
தகுநதவர்கள .

 இலக்க்ண வறுளமயாலும 
இலக்க்ணச 
்சருக்காலும எழுநத 
உளரநவறறுளம்களும 
உளளன . இளவ பழிக்கத் 
தகுநதளவ ஆகும .

 முன்நனான் எழுதிய 
உளரப்பாருளளப 
்பரிதும தழுவககூ்டாது.
தாம ஒரு தனியுளர எழுதத் 
துணிநததறகுச சான்்றா்க 
எங்ஙனநமனும பல 
கு்றள்களுககு  புத்துளர 
்சால்ல நவணடும 
என்னும முளனபபு.

என்று அவர ்கார்ணங்களளக 
கூறுகி்றார .

திருககு்றள உளர 
நவறறுளம்களள நன்கு 
ஆராயநது ்வளியிட்ட 
்டாக்டர இரா. சாரங்கபாணி 
உளர நவறறுளமககு உரிய 
்கார்ணத்ளதப பின்வருமாறு 
உளரககின்்றார.

 “ஏ்்டதுநவார பிளழயால் 
புகுநத பா்ட நவறுபாடு்களும, 
கு்றளளபபிரிககும முள்ற்களும 
்சாற்களளக ்்காணடு கூடடும 
்நறி்களும, ்காலத்தால்்சாற்கள 
எயதிய ்பாருள 
நவறுபாடு்களும சமுதாயத்தின் 
பழக்க வழக்கமாறுபாடு்களும 
இயல்பா்கநவ உளர 
நவறறுளம்கடகு 
இ்டங்்காடுத்து விட்டன.பு்ற 
நா்கரி்கச சாரபும சமயச சாரபும 
அரசியற சாரபும முன்னிற்க, 
வலிநதுநவறுபட்ட உளர்களள 
எழுதிநனாரும உளர.”

(பதாடரும ) 

முகாமையாளர் ப்க. பத்மானந்தன்

திருவள்ளுவர் எனும் தெய்வீக
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mg+u;t Njthyak;

g+kpf;F jw;NghJ taJ 4.6 
gpy;ypad; Mz;Lfs; MfpwJ. ,e;j 
xl;Lnkhj;j g+kpapd; tuyhw;iwAk; 
24 kzp Neuj;Jld; xg;gpl;lhy; 
kdpjd; vg;NghJ g+kpapy; 
Njhd;wpdhd; njupAkh? mjhtJ 
g+kp es;sputpy; Njhd;wpJ vd;W 
itj;Jf;nfhs;NthNk mLj;j 
es;spuTf;F rw;W Kd;du; jhd; 
kdpjd; Njhd;wpdhd;. xl;Lnkhj;j 
g+kpapd; tuyhw;iw ,e;j 24 kzp 
Neuj;Jld; xg;gpl;Lg; ghu;g;Nghk;> 
mg;NghJ ,J ed;whfg; GupAk;.

0:00 – epAldpd; GtpaPu;g;G 
tpjpapd; mbg;gilapy;> #upa 
FLk;gj;jpy; cs;s thAf;fs; 
xd;Wld; xd;W Nru;j;J 
mOj;jg;gl;L fpufk; gpwe;jJ. 

K.g. 05:00 njhlf;fk; 06.00 
tiu – epyg;gug;Gfs; cUthfp> 
fz;lq;fs; Njhd;wpd. 

K.g. 06.00 – capu;fs; Njhd;wpd!

K.g. 6 njhlf;fk; 22:00 kzp 
tiu 16 kzpj;jpahyq;fs; 
(Rkhu; 3 gpy;ypad; Mz;Lfs;!) – 
midj;J capu;fSk; jz;zPupy; 
,Ue;jd! 

22:00 – my;yJ mjw;Fg; gpd;: 
jhtuq;fs; Njhd;wpd. 

22:45 – ilNdhru;fs; g+kpapy; 
cyht Muk;gpj;jd. 

23:23 – es;spuit njhLtjw;F 
37 epkplq;fs; ,Uf;Fk;NghJ 
Mgpupf;fh Njhd;wpaJ. 

23.30 – es;spuTf;F 30 
epkplq;fs; ,Uf;Fk;NghJ> ghY}
l;bfs; cUthfpd.

  

23:40 – midj;J 

ilNdhru;fSk; g+kpapy; 

,Ue;J mope;jd. (g+kp kPJ 

tpz;fy; Nkhjpaij mLj;J 

Vw;gl;l fhyepiy khw;wj;jhy; 

,J epfo;e;jpUf;ff; $Lk;)  

 

23:58 – es;spuTf;F 2 

epkplq;fs; ,Uf;Fk;NghJ> kdpj 

%jhijau;fs; g+kpapy; vOe;J 

elf;f Muk;gpj;jhu;fs;.     

23:59:59 kw;Wk; 999 kpy;yp 

tpehbfs; – mjhtJ xU kpy;yp 

tpehbf;F Kd;du; kdpjd; epytpy; 

fhy; gjpj;jhd; (1969 Mk; Mz;L). 

nry;nlf; xRthup vd;w 
Njthyak; nrf; Fbaurpy; 

,Uf;fpwJ. me;j ehl;by; mjpf Rw;Wyh 
gazpfs; tUk; ,lk; ,Jjhd;. ,e;j 
Njthyaj;ij vYk;G Njthyak; vd;Wk; 
miog;ghu;fs;. fy;yiw xd;Wf;Ff; 
fPNoNa ,e;j Njthyak; ,Uf;fpwJ. 
mg;gb vd;d ,e;j Njthyhaj;jpy; 
,Uf;fpwJ vd;why; ghu;f;Fk; jpir 
vy;yhk; cz;ikahd kdpj vYk;Gfis 
fhzyhk;. kz;ilNahL njhlf;fk; 
clypd; midj;j vYk;GfSk; mofhf 
myq;fupf;fg;gl;bUf;Fk;. ,q;Nf 40>000 

njhlf;fk; 70>000 vYk;Gf; $Lfs; 
,Ug;gjhf fzf;F.  
mjhtJ 1278 Mk; Mz;L 

fhythf;fpy; n[&ryj;jpy; ,Ue;J Gdpj 
kz;iz nfhz;Lte;J ,e;jf; fy;yiw 
g+kpapy; J}tpajhf Ngr;R. mJ gpuhe;jpak; 
vq;Fk; gutpaij mLj;J ,q;Nf 
mlf;fk; nra;ag;gLtij tpUk;gpajhy; 
15 Mk; E}w;whz;lhFk;NghJ 
me;jf; fy;yiw fl;Lf;flq;fhky; 
tsu;e;Jtpl;lJ. ,jdhy; vYk;Gfis 
njhz;b vLj;J ,g;gb myq;fhukhf 
njhq;ftpl;bUf;fpwhu;fs;.  

24 kzp Neuj;jpy; 
g+kpapd; tuyhW! 

பிர்தௌஸ்
சஞசசாரம்
பூக�சாள
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பரீட் இகபபால்
யபாழ்பபபாணம்

இந்தியபாவில் தஞ்சமடைந்து 63 
ஆண்டுகள் கைந்த நிடையிலும் 
தைபாய் ைபாமபாவின் திபபத்திய 
கனவு நிடைவேறுமபா? தைபாய் 
ைபாமபா என்பது இேரது பபயரல்ை. 
திபபத் நபாட்டின் பபௌத்தரகளின் ஆத்மீக 
தடைேர, தைபாய்ைபாமபா என்ை பதவி்ப 
பபயரபால் அடைகக்பபட்டு ேருகின்ைனர. 
தைபாய்ைபாமபா வதரவு ப்சய்ய்பபடுேதில்டை; 
கண்டுபிடிகக்பபடுகிைபாரகள். திபபத்தின் 
முதைபாேது தைபாய் ைபாமபாேபாக பகண்டுன் 
ட்ரு்ப (1391-–1474) பதவி ேகித்தபார. 
13 ஆேது தைபாய் ைபாமபாேபாக து்படீன் 
கியபாட்வஸபா (1876-–1933) பதவி 
ேகித்தபார. 14 ஆேது தைபாய்ைபாமபாேபாக 
தறவபபாதிருககும் தைபாய் ைபாமபாவிறகு 
பபறவைபார இட்ை பபயர ைபாவமபா பதபாண்டு்ப 
(தைபாய் ைபாமபாேபாக இனஙகபாண்பபட்ைதன் 
பின் பைன்ஸின் கியபாட்வஸபா). 

லாம�ா த�ாண்டு 1935 ஆம் ஆண்டு ஜூலல �ா�ம் 
6 ஆம் திகதி டக்ஸடர் எனும் கிரா�த்தில் லைகமகால் 
பரபபபபடட அழுககான �லரயில் ம�ாக்ாங் 
த�ரின், ம�ானம் ம�ாம�ா எனும் �ம்பதியினருககு 16 
குழநல�களில் ஒருைராக பிறந�ார். ஏழு குழநல�கள் 
�டடும� உயிர் பிலழத்�ன. �ா்ார் குழநல�கலைப 
தபறதறடுத்� மபாது த�விலி்ர்கள் ்ாரும் 
உடனில்லல. த�ாபபுள் தகாடில்க கூட �ாமன 
அறுத்த�றி் மைண்டி் நிலல. பிர�ைம் முடிநது 
சில தினங்களில் வீடடு மைலலகலையும் கைனிககத் 
த�ாடங்கிவிடடார். அந�ைவுககு அ�ாத்தி்�ான 
�னவுறுதியும் திட�ான �னநிலலயும் தகாண்டைர். 

�லாய் லா�ாககள் புத்� தபரு�ானின் அை�ாரங்கள் 
என்மற திதபத் �ககள் நம்புகின்றனர். ஆனால் 
புத்� ��த்தில் இது மபான்ற நம்பிகலககளுககு 
இடமில்லல. ஒரு �லாய் லா�ா இறந�தும் அைரது 
ஆத்�ா புதி�ாக பிறந� குழநல�த்ான்றின் உடலினுள் 
புகுநதுதகாள்ை�ாக அைர்கள் நம்புகின்றனர். 
பல்மைறு ம�ா�லனகளின் ஊடாக இந�க குழநல� 
இனங்காணபபடட பின் ஊர்ைல�ாக லாஸா நகருககு 
எடுத்துச் த�ல்லபபடடு �ம்பிர�ா் முலறயில் �லாய் 
லா�ா என்ற புனி�ப ப�வியில் அ�ர்த்�பபடும். 
லாஸாவிலுள்ை ஆயிரம் அலறகலைக தகாண்ட 
தபா�ாலா அரண்�லனம் �லாய் லா�ாவின் 
ைா�்ஸ�ல�ாகும். ஒவதைாரு அலறயிலும் 
பழங்காலப தபாருடகள் நிலறநதிருககும். ஒரு சில 
அலறகளில் தைள்ளியும் �ங்கமும் விலலயு்ர்ந� 
கறகளும் இருந�ன. மைறு சில அலறகளில் அந�க 
காலத்தில் ப்ன்படுத்தி் ைாள், கத்தி, கை�ம், ஈடடி 
ஆகி்ைறறுடன் துபபாககிகளும் ம�ாடடாககளும் 
குவித்து லைககபபடிருககின்றன. பலழ் �லாய் 
லா�ாககளின் �னிபபடட தபாருடகள் புத்�கங்கள் 
ஆகி்லை சில அலறகளில் காணபபடுகின்றன. 

�லாய் லா�ாவுககு அடுத்� அந�்ஸதுள்ை 
ப�வி பஞ�ன் லா�ா ஆகும். திதபத்தி்ர்கலைப 
தபாருத்�ைலர இைர்கள் இருைரும� அரசி்ல், 
ஆன்மீகம் இரண்டிலும் தகௌரை�ான உ்ர்ப�வி 
ைகிபபைர்கள். ஒரு பஞ�ன் லா�ா அடுத்� �லாய் 
லா�ாலை ம�ர்நத�டுபபதும், அந� �லாய் லா�ா 
அடுத்� பஞ�ன் லா�ாலை ம�ர்வு த�ய்ைதும் �ங்கிலித் 
த�ாடர் மபால் பலநூறு ஆண்டுகைாகத் த�ாடர்நது 
நலடதபறறு ைருைது பாரம்பரி் விட்�ாகும். 

�றமபாது ப�வியிலிருபபைர் �லாய் லா�ா என 
இனங்காணபபடட முலறல்ப பறறி அலசுமைாம். 
இந�த் ம�டல் தி்ானத்தில் த�ாடங்குகிறது. 
திதபத்திலுள்ை புனி� ஏரியின் தப்ர் லாம�ா லாடம�ா. 
இந� ஏரில் பால்டன் லாம�ா எனும் ம�ைல� 
பாதுகாபப�ாக நம்பபபடுகிறது. �லாய் லா�ா 
இனங்காண முன்பு இந� ஆறறங்கலரயில் அ�ர்நது 
தபௌத்� �ர்�கர்த்�ாககள் தி்ானம் த�ய்ைது ைழககம். 
தி்ானம் த�ய்பைரின் கனவில் ம�ைல� ம�ான்றி 
அடுத்� �லாய் லா�ாலை அலட்ாைம் காடடுை�ாக 
நம்பபபடுகிறது. குறித்� இடத்தில் அைர் ைசிககிறார் 
என்று ம�ைல�கள் லககாடடுைதில்லல. �ாறாக சில 
குறிபபுகலை ம�ைல�கள் அளிககும். �ங்மக� ைடிவில் 
அலை அல�நதிருககும். உ�ாரணத்திறகு ஏரிககருகில் 
ஒரு பள்ைம் ம�ான்றி அ�றகு ம�மல ம�கங்கள் 
பல ைடிைங்களில் ம�ான்றும். இந� ைடிைங்கள் 
அலனத்தும் �ங்மக�க குறிபபுகள். அடுத்� �லாய் லா�ா 
்ார் என்ப�றகான விலட இதில் அடங்கியிருககும். 
இந�க குறிபபுகலை �ரி்ான முலறயில் உள்ைாங்கிக 
தகாண்டால் விைககங்கள் கிலடககத் த�ாடங்கும். 
ஒவதைாரு �லாய் லா�ாவும் ஒவதைாரு வி��ாக 
அலட்ாைம் காடடபபடுைார். பீடத்தில் இருககும் 
�லாய் லா�ா இறநதுவிடடால் அைலர எரிககும் புலக 
எந�த் தில�யில் த�ல்கிறது என்பல� குறித்து லைத்துக 
தகாள்ைார்கள். குறிபபிடட தில�யில் உள்ை பகுதிகலை 
ஆராய்ைார்கள். அங்மகயுள்ை குழநல�கலை 
உன்னிபபாக பார்லையிடுைார்கள். ம�ா�லனகள் 
த�ய்து பிறகு முடிதைடுபபார்கள். 

�றமபாதுள்ை �லாய் லா�ாலை இனங்காண்ப�றகு 
அலனத்து திறல�கலையும் தகாண்ட தரடிங் 
ரின்மபாம� இந�ப பணிககு ம�ர்வு த�ய்்பபடடார். 
�ம்பிர�ா்பபடி மு�ல் குறிபலப தபற இைர் லாம�ா 
லாடம�ா ஏரிககு த�ன்று தி்ானத்ல� ஆரம்பித்�ார். 

அபமபாது பலத்� காறறு 
வீசி்து. நீல நிற �ண்ணீர் 
தைள்லை நிற�ாக �ாறி 
கறுபபு நிறத்தில் தபரி் 
பள்ைம் ம�ான்றி்து. அ�ன் 
ம�மல கரும�கங்கள் பல 

ைடிைங்களில் விரிந�ன. அைர் 
கண்களுககு �டடும் த�ரியும் 

ைலகயில் அ, க, � எனும் மூன்று 
திதபத்தி் எழுத்துககள் ம�ான்றி �லறந�ன. 

கூடமை பல காடசிகள் அடுத்�டுத்து கண்முன் 
விரிந�ன. அலை்ாைன மூன்று அடுககுகள் 
தகாண்ட தபாறகூலர மைய்ந� தபௌத்� ஆல்ம், 
ஒரு கிரா�பபுற வீடு, �லழ நீர் இறங்கும் கால்ைாய், 
�லலப பால�, தகாடி �ரம், வீடடு ைா�லில் ஒரு 
கறுபபு, தைள்லை நாய். தரடிங் இந�க காடசிகலை 
த�ாகுத்துக தகாண்டார். 13 ஆம் �லாய் லா�ா 
இறந� மபாது அைர் �லல திரும்பி் கிழககுத் 
தில�ல் குறித்துக தகாண்டார். அலனத்ல�யும் 
ஒன்றிலணத்துப பார்த்�ார். சில விட்ங்கள் புரிந�ன. 
அ என்பது ஆம்ம�ா என்ற பகுதில்க குறிககும், 
க என்பது மூன்றடுககு தகாண்ட கும்பம் தபௌத்� 
ஆல்ம், � என்பது கர்�ா மரால்பாய் ம�ார்மஜ எனும் 
இடத்ல�க குறிககிறது. இந� அலட்ாைங்கலை 
லைத்துகதகாண்டு �லாய் லா�ாலை ம�ட 
ஆரம்பித்�ார்கள். 

பஞ�ன் லா�ா அைர்கைால் நி்மிககபபடட 
தரடிங் ரின்மபாம� 13 ஆம் �லாய் லா�ா லைத்திருந� 
சில தபாருடகலை �ன்னுடன் எடுத்துச் த�ன்றார். 
அந�ப தபாருடகலைப மபால உருைாககபபடடிருந� 
மபாலிகலையும் உடன் தகாண்டு த�ன்றார். 
அைர் தகாண்டு த�ன்றலை தி்ானத்தின் மபாது 
ப்ன்படுத்�பபடும் �ஞ�ள் �றறும் கறுபபு �ணிகள் 
தகாண்ட இரண்டு தஜப �ாலலகள், இரண்டு 
லகத்�டிகள், இரண்டு உடுகலககள் என்பனைாகும்.

பஞ�ன் லா�ா அைர்களினால் தரடிங் ரின்மபாம� 
மூல�ாக மூன்று குழநல�கள் ம�ர்வு த�ய்்பபடடனர். 
மூைரும் ஆம்ம�ா பகுதில் ம�ர்ந�ைர்கள். 
அலனைரும் கும்பம் தபௌத்� ஆல்த்திறகு அருமக 
ைசித்�ைர்கள். இைர்களில் ஒருைமர அடுத்� �லாய் 
லா�ா என கணிககபபடடார்கள். ம�டல் த�ாடங்கி்து. 
ஆரம்பிககும் மபாம� மூைரில் ஒரு சிறுைன் இறநது 
மபாயிருந�ான். அடுத்� சிறுைமனா இைர்கலைப 
பார்த்�தும் ஓடடம் பிடித்�ான். எனமை மூன்றாைது 
சிறுைன் இருககுமிடத்ல� மநாககிச் த�ன்றனர். 
நம்பிகலகயுடன் முன்மனறி் குழு ரின்மபாம�வின் 
குறிபபுகளின் அடிபபலடயில் வீடு வீடாத் 
ம�டினார்கள். இறுதியில் ஒரு வீடலட அலடந�னர். 

கிரா�பபுற வீடு, �லழநீர் இறங்கும் �ரிவுக 
கால்ைாய், �லலப பால�, தகாடி �ரம், ைா�லிமல ஒரு 
நாய் ஒன்றுவிடா�ல் அலனத்தும் தபாருநதியிருந�ன. 

ரின்மபாம� �ன்லன அலட்ாைம் த�ரி்ா�ைாறு 
உலடகலை �ாறறிகதகாண்டு �ாறுமைடத்தில் அந�ச் 
சிறுைன் வீடடிறகுள் நுலழந�ார். கடுல�்ான பனிப 
தபாழிைால் இரவு �ங்க மைண்டுத�ன்று அந� 
வீடடினரிடம் அனு�தி மகாரினார். அனு�தி கிலடத்�து. 
சுலை்ான ம�நீர், தராடடி ஆகி்லை பரி�ாறபபடடன. 
ம�நீர் குடித்துக தகாண்டிருந� மபாது லாம�ா த�ாண்டுப 
(இன்லற் �லாய் லா�ா) திடீதரன்று ஓடி ைந�ான். 
ரின்மபாம� லகயிலிருந� தஜப �ாலல �ணிகலை 
சில நிமிடம் உறறுப பார்த்�ான். பிறகு பரபரபபுடன் 
த�ான்னான். “இது என்னுலட்து. இல� ஏன் நீங்கள் 
லைத்திருககிறீர்கள்? அல� என்னிடம் �ாருங்கள்” 
என்றான். ரின்மபாம� �ன் திலகபலப �லறத்�படி “இது 
பலழ்து. மைண்டு�ானால் மைறு �ருகிமறாம்” என்று 
கூறினார். அந�ச் சிறுைன் 
ஒபபுகதகாள்ைா�ல் “புதி்து 
மைண்டாம். எனககு இது�ான் 
மைண்டும்” என்றான். 
இது�ான் �ருணம் என்று 
ரின்மபாம�வுககு த�ரிநது 
மபானது. �ா�திககா�ல் 
பரிம�ா�லனகலை 
ஆரம்பித்துவிட 
மைண்டி்து�ான் என 
நிலனத்து லபயிலிருந� 
தபாருடகலை ஒவதைான்றாக 
எடுத்து ம�ல�யில் லைத்�ார். 
சிறுைலன அருகில் 
அலழத்�ார். 
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kJud; 
G+idnahd;iw 
tiuaj;njhlq;fpdhd;.Kd;dk; mtd; 
tiue;j vypnahd;W gj;Jehl;fspNyNa 
ngUfptpl;bUe;jd. Mdhy; mtw;wpd; 
XL ghij mtd; tiue;jjy;y.
mitahf tiue;J nfhz;lghijaJ. 
,jw;F Kd; nghq;Fk; ghw;rl;b xd;iw 
tiue;jpUe;jhd;. mJnghq;fpagbNa 
,Uf;fpwJ. ghw;;Nghr;rpiaNah> 
vypg;nghwpiaNah tiutjw;F kJud; 
tpUk;gtpy;iy. my;yJ me;jNahrid 
mtDf;F tutpy;iy.
,g;NghJjhd; G+idia tiuaj; 

njhlq;fpapUf;fpwhd;. mjw;nfdkpUJthd 
fhy;fs; gw;wpAk;> fhy;efq;fs; 
gw;wpAk;> czu; kPirgw;wpAk;> fz;fs; 
vg;gbahdit vd;Wk; Njbg;gbj;jpUe;jhd; 
kJud;.
Kjypy; ,uz;LfhJfisAk; jiyapd; 

Nkw;gFjpiaAk; NfhLfshy; mikj;jhd;. 
gpd; Ks;se;jz;NlhL Nru;j;Jthy;tiu 
,Oj;jhd;.G+idapd; Njhw;wk; 
ntspg;glj;njhlq;fpaJ.
mtDf;Fk; Kd; tPl;L tPkpf;Fkpilapy; 

fdehs; cwT ,Uf;fpwJ. ,td; 
gs;spahy;  tUk;NghJ fhiyr; 
Rw;wpr;Rw;wp tuNtw;gJ tPkpjhd;. mjd; 
nkJnkJg;ghd tUly; mjd; kPjhd 
md;ig mtDf;Fs; tsu;j;jpUe;jJ.
mtidg;Nghy; tPkpAk; nghupj;jkPd; 
gpupau;.xUehs; kJudpd; kPd; kPJ tPkp 
gha;e;jNghJ $u;efk; ,tdJ nkd; 
ifapy; tLit Vw;gLj;jpw;W. md;iwf;F 
tpl;Lg;NghdJ kJud; - tPkp cwT.
ePz;l ehl;fSf;Fg;gpwF G+idak; kPJ 

,tDf;Fk; gpupakhapw;W. mjd; mf 
milahsk;jhd; ,e;jtiuT Kaw;rp.
tiuT epiwTWtjw;F Kd; ehkk; 

R+l;bf; nfhz;lhd;. tPup. Vndd;W 
Nfl;f tPkpapd; jk;gp vd;fpwhd;. tPup 

,tidg;Nghy 
tPuKilaJ jhd;.

tiutpypUe;J vOe;Jgha;e;J vyp 
tUghijiaf; $u;e;jJ. mg;NghJjhd; 
Ngnuypnahd;W kiwAk; thy; njupe;jJ. 
,J XL Kd; mJ eOtpw;W.
kPz;Lk; tiufpwhd; G+idak;. 

rl;bapy; nghq;Fk; ghiyf; fhg;ghw;Wk; 
nghUl;L G+id kPiria Ntz;Lnkd;Nw 
tiuahJtpl;lhd;.MdhYk; tiutpypUe;j 
g+idnghq;Fk; ghw;rl;biagjk; 
ghu;j;Jtpl;lJ. ,g;NghJ kJud; tiue;j 
nghq;Fk; ghw;rhl;b jPu;e;JNghdJ. 
rpyehl;fs; ,td; tiutij epWj;jpdhd;. 
mjw;Fs; vypak; ngUj;Jtpl;lJ. 
gpd;ndhUehs; kPz;Lk; g+idtiuigj; 
njhlu;e;jhd;. mjd; fhy;fis kpUJthf 
tiue;jhd;.
G+id-tPup ,tNdhL cyhj;jj; 

njhlq;fpaJ. mjd; fz;fspy; 
,td; fz;fis itj;J G+idf;fz; 
ghu;itghu;j;jhd;. mjd; nkd;ikahd 
ghjq;fNshL nkJ nkJf;f 
ele;jhd;. Frpdpapy; nghupj;j kPidg; 
gjKk; ghu;j;jhd;. G+idapd; czu; 
kPirAkhdhd;.
,untd;wpy;yhJ gfypYk; jk; 

ghijia i`Ntahf;fpa vypfisg; 
gpbg;gnjd;gJ tPupf;F Vyhjfhupakhapw;W. 
njhlf;fj;jpy; vypg;nghwpahfp 
njhopw;gLnkd;w vjpu;ghu;g;gpy; ,td; 
tiuT mq;fPfupf;fg;gl;lJ vd;whYk; 
tPup mLg;gq;fiuapy; RUz;LgLf;Fk; 
fhl;rpgytw;iwj; jd; gpd; ehl;fspy; 
kJud; tiuaNtz;bajhapw;W.
mLg;gq;fiuapy; Eioe;j 

Ngnuypfspnyhd;W kJud; tiue;j 
G+idiaf;nfhQ;rk; nfhQ;rkhff; ft;tj; 
njhlq;fpaJ.
,g;NghJ G+idf;fz;NzhL 

kJud; kl;Lk; miyfpwhd;.

இருபத்தா்ராம் நூற்்ாண்டு 
இலக்கியவ்ரலாற்ம் எழுதுதல் 
அல்லது இற்ம்பபடுததல் ததாடர்பில் 
ைறுத�ால்லில் ்பசி வருகி்்ாம். இவ் 
விரிதளததில் தமிழில்,ஈழததில், மூன்ாம் 
த�ாபதததில்,கவிமதயில் எனசுருங்கிய 
ப்ரபபுக்குள் இவ் இற்ம்பபடுததமல 
அல்லது எழுதுவமதச் �ாததியைாக்குதல்; 
குறிதது �ாததியைான கருததாடமல 
நீங்களும் ததாட்ரலாம்.

உண்மையில் 21ஆம் நூற்்ாண்டின 
கவிமத எததிம�மய அவாவி 
நிற்கி்ததனபதும், அதன 
பயணபபாமத எவ்வாறு வமளந்து 
தெளிந்து த�ல்கி்ததனபதும், அதன 
பாயச்�ல் அல்லது திருபபம் குறிததும் 
இதுவம்ரயான பி்ரதிகமள முனமவதது 
இந்தக் கமதயாடமல நிகழததலாம்.

மூனறு த�ாபதததிலும் தவளிவந்த 
பி்ரதிகள் பட்டியல் அல்லது 
சுவடியாற்றுப பமடதயானறின 
உருவாக்கம் குறிததும் சிந்திபபதன 

வழி உட்ப்ரபமப உறுதிபபடுததவும் 
இயலுைாகும் எனபதனால் ''கவிமதயின 
வம்ரபடம்''எனகி் இப பததியில் 
இருபத்தா்ராம் நூற்்ாண்டுக்கவிமதகள் 
குறிததும் ்பசு்வாம்.

தமிழக்; கவிமத வ்ரலாறு தெடுகிலும் 
அதன ெதி்யாட்டமும் விரி கிமளகளும் 
குறிதத அவதானம் முக்கியைானது. 
பா்ரதியில் ததாடங்கி ெதிதயடுதத 
இப்பாக்குைாய ஜதார்ததவாதப 
புமனவில் ்வறுதிம�தயடுதது நிற்கி்து. 
இவ் இமடபபயணததில் விரி கிமளகள் 
பல ்தானறின. 21ஆம் நூற்்ாண்டு 
முதல் இரு த�ாபதங்களிலும் இப்பாதும் 
இவ் விரிகிமளகளின ்பாக்குகமள 
இக்காலப பனுவல்கள் ஊடாகவும் 
அமவ பற்றிதயழுந்த தி்னாயவு 
ஊடாகவும் வ்ரலாற்றுக் குறிபபுக்கள் 
ஊடாகவும் விரிவாகப்பசுவதன 
ஊடாகக்க விமதயின வம்ரபடதமத 
இற்ம்பபடுதது்வாம்.

பனி நிறை மறைகளின்
நடுவில் ஒரேய�ொரு சைனம்
கருங்குருவியின் கண்

 கவிமதயில் இயற்மகயின 
இடம் பி்ரதானைானது. 
கற்பமனயின ஊற்று 
மூலமும் இயற்மகதான.
�ங்கக் கவிமதகளில் இயற்மக 
கருவாகி நினறிலங்குவதமன 
ஐந்திமண ை்ரபில் காணுகி்்ாம். 
அவ்வவ் திமணயின 
இயற்மகக்காட்சிகளும், 
தபாருள்களும் கவிமதயில் 

இமழ்யாடிப தபாருளுணர்த;தும் 
பாங்கு அலாதியானது.
ஜபபானிய மைக்கூ கவிமதகளிலும் 
இயற்மக்யாடு இமயந்து நிற்கும் 
பண்பு அற்புதைானது. இயற்மகயின 
வனபபுகளில் அல்லது இயற்மகயின 
பமடபபுகளில் ைனமதப 
பறிதகாடுதது நிற்கும் உணர்வு நிமல 
ைனம் ததும்பு்ச் த�யவது.
ைாமலக் குளிரின அனுபவிபபு 
இதைானது.''அதற்தகாரு 
பி்வியும் ்வண்டுவ்த''எனகி் 
மைக்கூ கவிஞனின ைனம் 
இயற்மகலயிபபில் ஈர்பபுமடயது.

ைாமலக் குளிர்
எததுமண ைகிழச்சி  எனக்கு

ைனிதனாகப பி்ந்திருக்கி்்ன

The Evening Cool
How Glad I Am
I was Born a Man

ைானுடப பி்வியின 
தபருமை இது. இயற்மகயின 

அழகில் ஈடுபடும் ைனம் 
மைக்கூ கவிஞனுமடயது. 

இனதனாரு மைக்கூ

I Fell in love
With the Wings of The Birds
The Light of Spring on Them

காதல் வயபபட்்டன
வ�ந்தததின ஒளியில்

ப்மவகளின சி்குக்ளாடு

ப்மவகளின சி்கில் 
சிக்கிய ைனசின அழகு இது. 

இள்வனிலின இதைான 
தவளிச்�ம் ப்மவச் சி்குகளில் 
பட்டு மினனும் அழகுக் 

காட்சியில் இலயிபபுறும் 
கவி ைனம் மைக்கூ. மின 
தவட்டாகவரும் இவ் 
அழகுக்காட்சி இயற்மகயின 

இனபதமததைருகூட்டச் த�யவது.

காமலபபனியில் காகமும் 
அழகாக்வ ததரிகி்து.

How Beautiful 
The Usually Hatful Crow
This Morn of Snow

வழக்கைாய தவறுதததாதுக்கும் 
காக்மகயும்
எததுமணஅழகு
காமலபபனி
 மைக்கூவில் த�ர்ரிைலர்களும் 
்தவமதகளாகிவிடுகின்ன.

Cherry Blossoms at Night
Just Like Angels
Come Down From Heaven

த�ார்க்கததில் இருந்து
கீ்ழவந்த்தவமதகளா
இ்ரவில் த�ர்ரீைலர்க்தகாததுக்கள்

இ்ரவு்ெ்ரததின 
த�ர்ரிைலர்க்தகாததின 
அழகுக்காட்சிமயக் காண்பிக்கும் 
மைக்கூ இது. இபபடிததான 
ஜபபானியமைக்கூ ்தவமதகள் 
்பால அழகுரு எடுததுநிற்பன.

''பனிநிம்.....''எனகி் 
மைக்கூவின முதலிருவரியும் 
அழகிய ைமலக்காட்சிமய 
படம் பிடிக்கின்ன. கமடசிவரி 
அததுமண பி்ரம்ைாண்டைான 
பினனணியில் ஒரு சிறு குருவியின 
சினனஞ்சிறிய கண்களுக்கு 
அமழததுச் த�ல்கி்து 
கருங்குருவியின கண்கள். அவற்றின 
அம�வு அதனிமட தவளிபபடும் 
இச்ம� இம்ர்தடும்; இச்ம� 
உயிர் ்தடும்;;;;;; இச்ம� 
பரிதவிபபு, தனிமை, அழகு......
எல்லாம் அடக்கம். உண்மையில் 
மைக்கூ கவிமதயின   ஆகி்து. 
கருங்குருவியின கண்கள் ்பால.....

 மனம் ததும்பும் 
ஹைக்கூ 4

கவிதையின் 
வதைபடம்

G+idak;
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“தரகரர… நீஙக ஒரு பெரிய விஷயத்த 
ம்ைச்சிட்டீஙக.”

“என்ன ப�ொல்றீஙக?”
“பெண் அஞ�டி உயரம்னு ப�ொன்ன நீஙக, மூணு அடி 
அகலம் இருபெொள்னு ப�ொல்லரே இல்்லரய…”

 பூ�ொரி: �ொமி த்லயில் இருக்கிை 
கீரிடத்த  எதுக்கு எடுதத..?

ெக்தர் : என  எஜமொன  �ொமிக்கு பமொட்்ட 
ரெொடுைதொ ரேண்டிக்கிட்டொரு அதுதொன.

ெஸ் ஸ்டொண்ட்ல ெஸ் நிக்கும் . 
ஆட்ரடொ ஸ்டொண்ட்ல ஆட்ரடொ நிக்கும் . 

்�க்கிள் ஸ்டொண்ட்ல ்�க்கிள் நிக்கும். 
ஆ்னொ... பகொசுேததி ஸ்டொண்ட்ல பகொசு 

நிக்குமொ ?? ரயொசிக்கனும் ...!!



6 2022  ஏப்ரல் 10 ஞாயிற்றுக்கிழமை

தாஜ்மஹானுக்கு க�ாழும்பில் ்மாகெரும் ொராட்டு விழா
(எம்.எஸ்.எம்.ஸாகிர்)

37ஆவது கலாபூஷணம் 
அரச விருது 
வழங்கும் விழாவில் 

கலாபூஷணம் விருதைப் 
பெற்றுகபகாண்ட இலங்தக 
பொன்மனச் பசம்்மல், 
பொனைமிழககவிஞர் 
கலாபூஷணம் எம்.எஸ். 
ைாஜ்மஹான பகாழும்பில் 
ொராட்டி பகௌரவிககப்ெட்்டார்.

இந்நிகழ்வு கடந்்த (02) சனிக்கிழமை 
ைாமை ககாழும்பு பமழய நக்ர 
ைணடபத்தில் இடம்கபற்்றது.

 அக்ஷ்ரா இமசக்குழுவினரின் ஏற்பாட்டில், 
இைக்கியச் கசம்ைல் சட்டத்்த்ரணி ்ரஷீட் 
எம். இம்தியாஸ் ்தமைமையில் இடம்கபற்்ற 
இந்நிகழ்வுக்கு தினக்ரன் தினசரி ைற்றும் 
வா்ரைஞசரியின் பி்ர்தை ஆசிரியர் க்த. 

கசந்தில் வவைவர் பி்ர்தை அதிதியாகக் 
கைந்து ககாணடவ்தாடு,

வ்ரவவற்பும்ரமய இளகநஞசன் முர்ஷித், 
வாழ்த்தும்ரமய கமைஞர் கமைச்கசல்வன் 
ஆகிவயார் வழங்கியவ்தாடு, வகவத்்தமைவர் 
என்.நஜ்முல் ஹுமைன், கவித்க்தன்்றல் அலி 
அக்பர் ஆகிவயார் கவிவாழ்த்துப பாடினர். 
நிகழ்மவ கவிஞர் கிணணியா அமீ்ரலி 
சி்றபபாக க்தாகுத்து வழங்கினார்.

இந்நிகழ்வில், வகவம் ்தமைவர் 
என். நஜ்முல் ஹுமைன், கசயைாளர் 
இளகநஞசன் முர்ஷிதீன், கமைஞர் 
கமைச்கசல்வன், கவித்க்தன்்றல் அலி 
அக்பர், கமைவாதி கலீல், பா்ரம்பரியம் 
புகழ் கமைஞர் எம்.எஸ்.எம். ஜின்னா, 
அபூஉமப்தா கைௌஜுத், இம்்ரான் 
கநயனார், பாடகர் கவிக்கைல், வர்த்்தகப 
பி்ரமுகர் பஸ்லிரூமி, நூருல் ஐன் நஜ்முல் 
ஹுமைன், கமைஞரும் எழுத்்தாளருைான 
கைாழிவாணன், கைாபூஷணம் முஹம்ைட் 
அலி, ஊடகவியைாளர் எம்.எஸ்.எம்.
ைாகிர் என ஏ்ராளைாவனார் கைந்து 
ககாணடு கபான்னாமட வபார்த்தி ைாமை 
அணிவித்து அவம்ரக் ககௌ்ரவித்்தனர். 

புமகபடபபிடிபபாளர்களான சுவ்ரந்்தர், 
எஸ்.ஏ.கரீம் ஆகிவயாரும் இந்நிகழ்வில் 
கைந்து ககாணடனர்.

இ்தன்வபாது கைாபூஷண விருதின் வபாது 
கிமடத்்த பணபபரிமச வறிய குடும்பத்ம்தச் 
வசர்ந்்த, திருைணம் முடிக்கும் நிமையில் 
இருக்கும் ஒரு கபணணுக்கு ்தானைாக 
வழங்கியமை குறிபபிடத்்தக்கது.

நாட்டின் இக்கட்டான சூழ்நிமை கருதி 
குறிபபிட்ட வந்ரத்தில் பா்ராட்டு நிகழ்வு 
ஆ்ரம்பிக்கபபட்டு, மிகவும் சி்றபபான 
மும்றயில் நமடகபற்்றது.

”கொன்மனச் கெம்்மல்” �லாபூஷணம் 

இலங்தக பொன்மனச் பசம்்மல் 
பொன ைமிழ கவிஞர் எம்.எஸ்.

ைாஜ்மஹானுககு அக ஷரா 
இதசககுழுவினால் ந்டதைப்ெட்்ட 

ொராட்டு விழா இலககியச் 
பசம்்மல் சட்்டதைரணி ரஷீத 

எம் இம்தியாஸ் ைதலத்மயில் 
மிகக்காலாகல்மாக 

நத்டபெற்்றது.    
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கலையுடன் பயணிக்கும்போது மோத்திர்ம  நிலைய நிலைய விடயங்கலைக் ்கற்றுக் க்கோளைைோம.  
இவ்ோறு கூறுகிைோர் நடனக் ்கலைஞர்  ்கைோவிபூஷணன் ்ைணுஜோ சடோஈஸ்ரன்.

இைஙல்கயில் பரதநோட்டியக் ்கலையில் தனக்க்கன தனி இடத்லதப் பிடித்து ்கலைத்துலையில் 
்கலை்கட்டி ் ருப்ர்

்ைணுஜோ . முலையோ்க பரதநோட்டியக் ்கலைலய ்கற்றுத் ் தர்்நத்ர் அக்்கலைலய மற்ை்ர்்களுக்கும ்கற்றுக் 
க்கோடுத்து பை பரதநோட்டியக் ்கலைஞர்்கலை உரு்ோக்கி ் ருப்ர் இ்ர்.

இைஙல்கயின் கிழக்கு மோ்கோணத்தில் அமபோலை மோ்ட்டம திருக்்்கோவில் என்னும பகுதிலயச் ் ச்நத இ்ரது 
த்நலதயோரின் கபயர் சடோஈஸ்ரன். இ்லர ஈன்ை தோயோரின் கபயர் ் யோ்கரோணி.பரதநோட்டியக் ்கலையில் 

நோன் ் மன்லமப் கபை ் ்ண்டும என்ப்த எனது கபற்்ைோரதும நண்பர்்கைதும நன்்நோக்்கமோகும.
நோன் எனது ஆரமபக்்கல்விலய திருக்்்கோவில் கமதடிஸ தமிழ் ம்கோ வித்தியோையத்தில் ்கற்்ைன். நோன் 1ஆம ்குப்பு கதோடக்்கம 13ஆம 
்குப்பு ்லர இப்போடசோலையில் ்கற்்ைன்.

நோன் போடசோலையில் ்கற்று ்்நத ்கோைத்தில் நடனம சமப்நதமோன எ்நத ்போட்டியோ்க இரு்நதோலும ஆசிரியர்்கள கூப்பிட்டவுடன் எ்நத-
வித மறுப்பும கதரிவிக்்கோமல் கபற்்ைோர்்களிடமும ் ்கட்்கோமல் ்கை்நது க்கோளை சமமதம க்கோடுத்து விடு்்ன். பிைகு தோன் கபற்்ைோரி-
டம கூறி சமமதத்லதப் கபற்றுக் க்கோள்்ன். நடனக் ்கலையின் மீது எனக்கு அவ்ைவு ஆர்்ம இரு்நதது. எனது கபற்்ைோர்்களுக்கும 
பரதநோட்டியக் ்கலையில் அவ்ைவு ஆர்்ம இரு்நதது. அ்நத ஆர்்ம எனக்கு பரதநோட்டியத்துலையில் க்ற்றிக் க்கோடி ்கட்ட உறுது-
லணயோகியது. நோன் போடசோலைக் ்கல்வியின் முடிவுறுத்தி்தற்குரிய பரீட்லசயில் சித்தியலட்நது இரோமநோதன் பல்்கலைக்்கழ-
்கத்துக்குத் கதரி்ோகி அஙகு நோன் இப்்போது ்கல்வி ்கற்று ்ருகின்்ைன். முழு ்நரமும ்கலையுடன் ்ோழும ்ோய்ப்புக் கிலடத்-
தோல் ்ரமோ்க அலத நோன் ஏற்றுக் க்கோள்்ன். நோன் ்கற்றுக் க்கோண்டது க்றும ல்க மண் அை்். எனக்கு எப்கபோழுதும 

்கலைலய கமன்்மலும ்கற்றுக் க்கோளை ்்ண்டும என்ை ஆர்்ம இருக்கிைது.
எனக்கு மி்கச்சிறிய ்யதி்ை்ய பழனி மலைக்கு ்கோ்டி என்ை போடலுக்கு ஆடு்தற்்கோன ்ோயப்பு கிலடத்தது. அதுதோன் எனது 

முதைோ்து நடன அரங்்கற்ைம. அதலனத் கதோடர்்நது போடசோலை நி்கழ்ச்சி்களில்  ஆடு்தற்்கோன ்ோய்ப்பு்கள கிலடத்தன. 
இவ்ோறு க்கோழுமபு, யோழ்ப்போணம, மட்டக்்கைப்பு, ்கண்டி, அமபோலை ஆகிய பகுதி்களுக்கும கசன்று ஆமலட்களில்  நடனமோ-

டியக் கூடிய ்ோய்ப்பு்கள கிலடத்தன.
 பரதநோட்டியம மட்டுமன்றி கிரோமிய நடனம, ்கண்டிய நடனம ஆகிய நடனங்களும ஆடி எனது நடன ஆற்றுல்கலய 

க்ளிப்படுத்தி உள்ைன். இ்நதியோவுக்குச் கசன்று திரு்ோவூரில் உளை தியோ்கரோஜ சு்ோமி ஆையத்திலும 
நடனமோடி எனது நடன ஆற்றுல்கலய க்ளிப்படுத்தி 
உள்ைன்.க்ளிநோடு்களுக்கும கசன்று பரதநோட்டியம 
ஆடி எனது நடன ஆற்றுல்கலய க்ளிப்படுத்த ஆ்ைோய் 
உள்ைன். அதற்கு இலை்ன் விலரவில் திரு்ருள போலிப்-

போன் என்று எண்ணுகின்்ைன்.
க்கோழுமபு பண்டோரநோயக்்க சர்்்தச மோநோட்டு 
மண்டபத்தில் அண்லமயில் நலடகபற்ை ்கைோவி-
பூஷண விருது ்ழஙகும ல்ப்த்தில் நடன-
மோடியக்கூடிய ்ோயப்பு 
கிலடத்தது. இதற்கு 
சங்கவி பிலிமஸ நிறு-
்ைத்தின் பணிப்போ-

ைர் துலரரோசோ சு்ரஸுக்-
குத் தோன் நன்றி கசோல்ை 

்்ண்டும.

லேணுஜா சடாஈஸ்வரன்

கலேயுடன் பயணிகலகயில் நிலைய
விடயஙகலைக கற்றுக ககாளைோம்

நடனக் கலைஞர் கைாவிபூஷணன்

7

  ்்க. ஈஸ்ரலிங்கம...



காதலும் கவுந்து ப�ாகும்
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கிசுகிசு வந்தால் ஜதாலி...கிசுகிசு ஜதாலி...

எம். மலர்ராணி
க�ராழும்பு-13

கேள்வி:- நயன்ா்ரா சினிைா 
உலமே விடகடே விலேப 
க�ாகிறா்ராகை உணமையா?

�தில்:- ஒபபுக்்ோணடே சில 
�டேஙேளில் ைடடும் நடித்து விடடு 
நடிப�ம் நிறுத்திக் ்ோள்கிற 
முடிவுக்கு வந்து விடடோர் 
நயன்ா்ரா. சிறு 
�டேஙேமை 
நிமறய 
்யாரிக்கும் 
திடடேத்தில் 

நயன்ா்ராவும் 
விக்கனேஷ் 
சிவனும் 
இருக்கிறார்ேள். 
அவர்ேள் உடேனேடியாே திருைணம் 
்ெய்து ்ோள்ை கவணடு 
்ைனறு விக்கனேஷ் சிவனின 
்ாயார் விரும்புகிறார். அம்கய 
நயன்ா்ராவின அம்ைாவும் 
விரும்புகிறா்ராம். அ்னோல் அடுத்் 
வருடே ஆ்ரம்�த்தில் ேடடோயைாே 

திருைணம் ்ெய்து ்ோள்ை 
கவணடும் 

என�து்ான நயன்ா்ராவும் 
விக்கனேஷ் சிவனும் எடுத்திருக்கும் 
முடிவு.

 எல்.எம்.முபரா்க்
மராவனல்ல.

கேள்வி:- ேைலஹாெனின 
இ்ரணடோவது ைேள் அக்ஷ்ரா எனனே 
்ெய்து ்ோணடிருக்கிறார்?

�தில்:- மூனறு வருடேத்திற்கு ஒரு 
�டேத்தில் நடித்்ாலும்  ஈடு�ாடடு-

டேன நடிக்ே முயல்வர் அக்ஷ்ரா 
ஹென. அவம்ர ்�ண 
மையக் ே்ா�ாத்தி்ரைாேக் 
்ோணடு உருவாகியிருக்-
கும் �டேம் 'அசெம் ைடேம் 
நாணம் �யிர்பபு'. அதில் 
�ழமை வா்க் குடும்�த்ம்ச 

கெர்ந்் �வித்்ரா எனகிற 19 
வயதுப ்�ணணின 

நவீனே உலேப 
�ாடுேமை 
பி்ரதி �லிக்-
கும் ே்ா-
�ாத்தி்ரத்தில் 
நடித்திருக்கி-
றார் அக்ஷ்ரா.

இந்்ப 
�டேத்ம் 
எழுதி,இயக்கி-
யிருப�வர் ்ராஜா 

்ராமூர்த்தி. அக்ஷ-

்ராவுடேன உஷா உதுப, அஞெனோ 
்ஜயபி்ரோஷ் நடித்துள்ை இப�-
டேம் ேடேந்் ஞாயிற்றுக்கிழமை 
அகைென பம்ரம் வீடிகயாவில் 
்வளியாகியது.

" "கிடடேத்்டடே இது எனேக்்ோரு 
�ரீடமெ" எனறு கூறியிருக்கிறார் 
அக்ஷ்ரா.

ஆர. ்ராஜக�ராபரால்
மனனரார.

கேள்வி:- ைக்ேள் திலேம் எம். 
ஜி.ஆர்  ்�ண கவடேம் க�ாடடு 
ஏ்ாவது �டேத்தில் நடித்திருக்-

கிறா்ரா?

�தில். ஆைாம்...'ோ்ல் 
வாேனேம் 'எனற �டேத்தில் ்�ண 
கவடேத்தில் நடித்திருக்கிறார்.

ஏ. மராகி்ட்
எலபட�ம

கேள்வி:- நடிேர் 
்ேௌ்ம் ோர்த்திக்-
கின ோ்ல் மேகூடோ-
ைல் க�ாய் விடடே-
்ாகை..?

�தில்:-உணமை்ான.
ஆனோல் ைேன ோ்ல் 
மேகூடோைல் க�ாய்விடடே 
பிறகு ைேமனேவிடே அதிேம் ேவ-
மலயில் இருக்கிறார் அவர் அப�ா. 

நடிேர் ோர்த்திக்.
உடேகனே ்ொந்்த்தில் 
்�ண �ார்த்து திருைணம் 

்ெய்யும் ஏற்�ாடடில் 
அவர் தீவி்ரைாே ஈடு�ட-
டுள்ைார். அடுத்் ஆறு 

ைா்த்திற்குள் திருைணம் நடேக்ே 
கவணடும் என�தில் உறுதியாே 
இருக்கிறார் ோர்த்திக்.

 

எஸ்.எல். 
மணியன,
புத்தளம்.

கேள்வி:- பி்ர�ல 
இயக்குநர் ்ேௌ்ம் 
கைனேன இபக�ா்்ல்-
லாம் �டேஙேமை இயக்கு-
வம் விடடு விடடு வில்லனோே 
நடிக்ே ஆ்ரம்பித்து விடடோ்ராகை..!

�தில்:- ஆைாம் �டேத்ம் இயக்-
குவம் விடே இது மிே எளி்ாே 

இருக்கிற்ாம். அவர் 
வில்லனோே நடித்து 

அடுத்து ்வளிவ்ர 
இருக்கும் �டேம் 

'்ெல்ஃபி' 
இதில் ஜி.வி 
பி்ரோஷ், 
வர்ஷா 
்�ால்லம்ைா 

இருவரும் 
நாயேன நாயகி-

யாே நடித்திருக்-
கிறார்ேள். ்வற்றி 

ைாறனிடேம் உ்வி இயக்-
குனே்ராே  �ணி புரிந்் ைதி ைாறன 
�டேத்ம் இயக்கி இருக்கிறார்.

 எம்.எம்.புஹராரி,
 இபபரா�முவ.

கேள்வி:- இயக்குநர் ைணி்ரத்தி-
னேத்தின பி்ரைாணடே ்யாரிப-

�ானே '்�ானனியின 
்ெல்வன' எப�டி 

இருக்கிறான?

�தில்:- 
'்�ான-
னியின 
்ெல்வன'இ-
றுதிக்ேடடே 

�ணிேளில் 
மூழ்கி. விடடே-

்ால் ைணி்ரத்னேம் 
இபக�ாது யாம்ரயுகை 

அதிேம் �ார்ப�தில்மல. அய்ரா-
ைல் ோமலயில் இருந்து ைாமல 
வம்ர எடிடடிங,டரீம் ்ெய்வதில் 
தீவி்ரைாே இருக்கிறார். இந்் 
ைா்க்  ேமடேசியிகலகய மு்ல் பி்ர-
திமயப �ார்த்து விடும் திடடேத்தில் 
இருக்கிறார்.

கேள்வி பதில்

சினி பஜார்

ம�ொழிவொணன்

சினி பஜார் கேள்வி பதில், 
தின�்ன வரா் மஞ்சரி,

கலக் ஹவுஸ், க�ராழும்பு--10. 

ேமலய்ரென, ஆனேந்தி நடித்துள்ை 'மடேடடோனிக்' �டேத்தின ரிலீஸ் 
திேதி அறிவிக்ேப�டடுள்ைது.

நடிேர் ேமலய்ரென நடித்துள்ை 'மடேடடோனிக்: ோ்லும் ேவுந்து 
க�ாகும்' எனற திம்ரப�டேம் ரிலீசுக்கு ்யா்ராகி உள்ைது. இந்் திம்ரப-
�டேத்ம் அறிமுே இயக்குனேர் ஜானேகி ்ராைன இயக்கி உள்ைார். இவர் 
�ாலா, சு்ா ்ோஙே்ரா, �ாலாஜி கைாேன உள்ளிடடே இயக்குனேர்ேளிடேம் 
உ்வி இயக்குனே்ராே �ணிபுரிந்்வர்.

இந்் �டேத்தில் ஆனேந்தி, ஆஷ்னோ ெகவரி, ோளி ்வஙேட உள்ளிடடே 
�லர் நடித்துள்ைனேர். சி.வி.குைார் ்யாரிபபில் உருவாகியுள்ை இந்்ப 
�டேத்துக்கு நிவாஸ் கே.பி்ரெனனோ இமெயமைத்துள்ைார்.

மு்லில் இந்் திம்ரப�டேம் கந்ரடியாே ஓடிடி ்ைத்தில் ்வளியாே 
இருப�்ாே ்ேவல்ேள் ்வளியானேது. ஆனோல் ்ற்க�ாது கை 6-ம் திேதி 
ம்ரய்ரஙகுேளில் ்வளியாகும் எனறு �டேக்குழு அதிோ்ரபபூர்வைாே அறி-
வித்துள்ைது.

சினனேத்திம்ரயின 
நயன்ா்ரா எனே �டடேம் 
்�ற்று, சீரியல்ேளில் 

ேடடேம் ேடடி ேலக்கி, 
்ைருகேறிய அழகோடு ்மிழ் 
சினிைாவில் ேைமிறஙகி, ்ரசிேர் 
�டடோைஙேமை �்ரவெைாக்கும் 

க�்ரழகி நடிமே வாணி க�ாஜன ைனேம் 
திறக்கிறார்....

சினனேத்திம்ர டு ்�ரிய திம்ர வ்ரகவற்பு
்�ரிய திம்ர அப�டிகய ைாறியிருக்கு. எந்் 

வித்தியாெமும் இல்மல நிமறய க�ருக்கு 
எளி்ாே நடிக்ே வாய்பபு கிமடேக்கிறது. 
பிரியா �வானிக்கு பின எனேக்கு ஒரு 
அஙகீோ்ரம் கிமடேத்திருக்கு.. எனனே 
ைாதிரி இனனும் நிமறய க�ர் 
வ்ராஙே. ெந்க்ாஷைானே விஷயம்
்மிழ் க�சும் நடிமேேளுக்கு 

வாய்பபுேள்
்மிழ் க�சும் நடிமேேள் ்ஙேள் 
�டேஙேளுக்கு கவணடும் எனறு 
நிமனேப�வர்ேள், ேணடிப�ாே 

்மிழ் க�சும் நடிமேேளுக்கு வாய்பபு 
்்ராஙே. அவஙே ேம்யில் எனனே கயாசிக்கிறாஙேனு 
இயக்குனேருக்கு ்ாகனே ்்ரியும்.
டூயட �ாடேல்ேளுக்கு ைடடும் ஹீக்ராயினோ
நான சும்ைா வந்து டூயட �ாடிடடு க�ாோைல். அந்் 
�டேத்தில் எனேக்கு நடிக்ே வாய்பபுேள் இருக்ோனனு 
�ார்த்து நடிக்கிகறன. ேம் நல்லா இருந்்ாகல 
இயக்குனேரிடேம் ஏக்ா இருக்கு, ்ொனனே ைாதிரி 
�ணணிடுவார்னு நம்பிக்மே வரும். அம்யும் 
�ார்பக�ன
வாணி க�ாஜனின கநாக்ேம், குறிக்கோள்
வரிமெயா 10 �டேம் �ணணனும் அப�டிஙகிற் விடே 
ஒரு �டேம் �ணணினோலும் ைக்ேள் ைறக்ே கூடோது. 
அப�டி ஒரு ேம் உள்ை �டேைாே �ணணனும்னு 
ஆமெ..இபக�ா வம்ர 'ஓ மை ேடேவுகை' �டேத்ம் 
ைக்ேள் ்ொல்லிடகடே இருக்ோஙே.

வாணி ப�ாஜன்

நடி�ர விஜய் நடிபபில் ்தறகபராது உருவராகியுளள  திர்பபடம் பீஸ்ட். இபப-
டதர்த க�ராலமராவு க�ராகிலரா, டராக்டர கபரான்ற படங�ரள இயக்கிய கநல்்சன 
இயக்கியுளளரார . இதில் விஜய்க்கு கஜராடியரா� பூஜரா கஹக்கட நடிததுளளரார. 
அனிருத இர்ச-
யரமக்கும் 
இபபடதர்த ்சன 
பிக்்சரஸ்  நிறு-
வனம் ்தயராரித-
துளளது .  பீஸ்ட் 
திர்பபடம் ஏப்ல் 
மரா்தம் 13-ஆம் 
க்ததி திர்ய்ஙகில் 
கவளியராகும் என 
அறிவிக்�பபட்டுள-
ளது. இபபடதர்த 
க்தராடரந்து க்தராழரா 
உளளிட்ட படங-
�ரள இயக்கிய வம்சி ரபடிபபளளி இயக்கும் படததில் நடி�ர விஜய்  நடிக்�வுள-
ளரார. '்தளபதி 66' எனறு கபயரிடபபட்டுளள இபபடம் ்தமிழ் மறறும் க்தலுஙகு 
கமராழி�ளில் கந்டியரா� கவளியரா� உளளது. இபபடதர்தப பி்பல ்தயராரிபபராளர 
தில் ்ராஜு ்தயராரிக்�வுளளரார. இந்நிரலயில் இந்்த திர்பபடம் குறிதது புதிய 
அபகடட் கவளியராகியுளளது.  அ்தனபடி விஜய் 66 படததின லுக் கடஸ்ட் ஷூட் 
சில நராட்�ளுக்கு முனபு      முடிந்துளள்தரா�வும், படபபிடிபபு இந்்த வரா்ததில் 
க்தராடங�வுளள்தரா�வும்   ்த�வல் கவளியராகியுளளது.

 நடி�ர வினய் பி்பல நடிர�ரய �ரா்தலிதது வருகி்றரார. 
அவர�ளது திருமணம் விர்வில் நரடகபறும் என ்த�வல் 
கவளியராகி உளளது.

்தமிழில் �டந்்த 2007-ம் ஆண்டு கவளியரான உனனராகல 
உனனராகல படம் மூலம் ஹீக்ராவரா� அறிமு�மரானவர 
வினய் இர்தயடுதது அவர கமராதி விரளயராடு, மி்ட்டல், 
ஒனபதுல குரு என அடுத்தடுதது படங�ளில் நடித்தரார.

மிஷ்கின இயக்கிய துபபறிவராளன படததில் மி்ட்டலரான 
வில்லன கவடததில் நடிதது அ்சததினரார. அவ்து உய்த-
திறகும், க்தராற்றததிறகும் வில்லன கவடம் க்சட் ஆன்தரால் 
க்தராடரந்து அவவராக்ற நடிதது வருகி்றரார வினய். அண்ரம-
யில் இவர வில்லனரா� நடித்த டராக்டர, எ்தறகும் துணிந்்த-
வன ஆகிய படங�ள பிளராக்பஸ்டர ஹிட் ஆகின. ்தறகபராது 
்தமிழ் சினிமராவின முனனணி வில்லனரா� மராறியுளளரார.

இந்நிரலயில், வினய்க்கு விர்வில் திருமணம் நரடகப-
்றவுளளது எனறு ்த�வல் கவளியராகியுளளது. 42 வய்தராகும் 
நடி�ர வினய், 40 வய்தராகும் நடிர� விமலரா ்ராமரன �ரா்த-
லிதது வருகி்றரா்ராம். 

�டந்்த சில ஆண்டு�ளரா� �ரா்தலிதது வரும் இவர�ள ஒன்றரா� 
மராலததீவு உளளிட்ட நராடு�ளுக்கு சுறறுலராவும் க்சனறுளளனர. 
அபகபராது எடுத்த புர�பபடங�ளும் கவளியராகி ரவ்லராகி 
வருகின்றன.

விர்வில் இருவரும் திருமணம் க்சய்துக�ராளள கபராவ்தரா� 
அந்்த ்த�வலில் க்தரிவிததுளளனர. ஆனரால் அவர�ளின திரு-
மணம் குறித்த க்சய்தி�ரள நடி�ர�களரா அல்லது அவர�ளது 
குடும்பததினக்ரா உறுதிபபடுத்தவில்ரல.

நடிர� விமலரா ்ராமன ஆஸ்திக்லியராவில் வராழ்ந்்தவர . ‘பி்-
ணயரா�லம்’, ‘�ல்லூரி கும்ன’, ‘கந்ம்’, ‘ஒபபம்’, ‘க்ராமிகயரா’ 
உளளிட்ட மரலயராளப படங�ளின மூலம் பி்பலமரானரார. 

்தமிழ், க்தலுஙகு, �னனடம் ஆகிய கமராழி�ளிலும் நடிததுள-
ளரார. நடிர� விமலரா ்ராமன ்தமிழில் பரால்சந்்தர இயக்கிய 
கபராய், இயக்குனர க்ச்னுக்கு கஜராடியரா� ்ராமன க்தடிய சீர்த 
ஆகிய படங�ளில் நடிததுளளரார எனபது குறிபபிடத்தக்�து.

நடிகர் வினய் 
பிரபல நடிககயுடன் காதல்

 விஜய்யின் 66-வது படத்தின் புதிய 
அப்டட் வவளியாகியுள்ளது

கலையரசனின்
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மஜினா உமறு லெவ்வை
மாவைடிப்பள்ளி.

2022  ஏப்ரல் 10 ஞாயிற்றுக்கிழமை

தமிழ்ாட்டில் உள்்ள ததனி மாவைட்்டம் 
ஆண்டி்பட்டி்ைப பிறபபி்டமாகக் லகாண்்ட 

எழுததா்ளர் அன்புசலசெல்வி சுபபுராஜூ 
45 வைது வைைதில் எழுததுத து்றயில் 
த்டம்்பதிததார். இவைர்  ஆ்்டைெஙகாரம் 
மற்றும் வைடிவை்மபபு செம்்பநதமான 
்பயிற்சி ல்பற்றுள்்ளார்.   இவைர்   புெவைர் 
அழ.தமிழசலசெல்வைன், ்பஞசெவைர்்ணம் 
ஆகிதைாரின் புதல்வியும் மததிை அரசு 
அதிகாரிைாகப ்பணிைாற்றி ஓய்வு ல்பற்ற 
சுபபுராஜூ என்்பவைரின் ம்னவியுமாவைார். 
இவைருக்கு இருபிள்்்ளகள் உள்்ளனர்.   
இவைரது த்பததி சு.பிரவைநதிகா இ்ளம் 
வைைதிதெதை கவி்த, க்த எழுதி 
வைருகிறார்.

இவ்ரது அப்ா தமிழாசிரியர் என்தால் இயல்பிலேலய 
தமிழ் ஆர்வம் இவருக்கு இருநதது. குழநமதகள் வளர்நத 
பின்னர் நிமைய லே்ரம் கிமைததது. அப்்ாழுது 
முகநூலில் கணக்கு ்தாைங்கி "கூடைாஞலசாறு" எனும் 
முகநூல் குழுைததில் முதலில் எழுதத ்தாைங்கி்னார்.  
்ா்ராடடும், ஊக்கமும் கிமைக்கவும் ்தாைர்நது எழுத 
ஆ்ரம்பிததார்.   த்னது கவிமதயுேகம் இங்கு புதுக்கவிமத, 
மைக்கூ , ேவீ்னம்,  எ்ன விரிநதது. கவிமதகளுைன 
கமத, கடடும்ர, நூல் விைர்ச்னம் எ்ன எழுதி வரும் இவர் 
உேகத தமிழ் மைக்கூ கவிஞர்கள் ைனைம் நிர்வாகியாக 
மைக்கூ உேகிலும், தனமும்னக் கவிமத குழுைம் 
நிர்வாகியாக தனமும்னக்கவிமத உேகிலும் ்யணிதது 
வருகிைார். இதன ்தாைர்ச்சியாக தனமும்னக் கவிமத 
்மைப்ாளர்கள் ல்்ரமவ ைற்றும் அனபின சங்கைம் 
சிறுவர் உேகம் எனை இரு அமைபபுகமளத ்தாைங்கி 
ேைாததி வருகிைார். அனபின சங்கைம் சிறுவர் உேகில் 
குழநமதகளுக்கு தனமும்னக் கவிமதகள் எழுதும் ்யிற்சி 
அளிதது வருவலதாடு "அனபின சங்கைம் சிறுவர் உேகம்" 
ைற்றும் "சர்வலதச தமிழாழி ்தாமேகாடசி - க்னைா" 
அமைபபும் இமணநது ேைாததும் குழநமதகளுக்கா்ன 
"்ல்சுமவக்களம்" நிகழ்விம்ன 45 வா்ரங்களுக்கும் லைல் 
்தாைர்நது ேைாததி வருகிைார்.

 லைலும் முதனமுதலில் இவர்   குறுங்கவிமதக்காக 
"கூடைாஞலசாறு" குழுைம் வாயிோக சானறிதழ் 
்்ற்றுள்ளார். அனறு த்னக்கு ஏற்்டை ைகிழ்ச்சிக்கும், 
தன்னம்பிக்மகக்கும் அளலவ கிமையாது எ்ன கூறுகிைார். 
்தாைர்நது ்ே குழுைங்கள், தமிழ் அமைபபுகள், 
சங்கங்கள் வாயிோக கவிமதக்்க்ன நூற்றுக்கணக்கா்ன 
சானறிதழ்கள் ்்ற்றுள்ளார்.

எழுததுததுமையில் கிமைதத  விருதுகளாக
கவியுேகப பூஞலசாமே குழுைம் வாயிோகப ்்ற்ை 

"கவி லவநதர்" விருலத இவர்  ்்ற்ை முதல் விருது. 
்தாைர்நது ்ே குழுைங்கள்,  அமைபபுகளின வழியாக

"அபதுல் கோம் விருது"
"கவியருவி"
"கவிச்சாக்ரம்"
"அமுதகவி"
"கவியமுது"
"கவி இையம்"
"கவிய்ரசி"
்ன்னாடடு ்்ணகள் அமைபபு வழங்கிய 

"லதன்ைாழி விருது" தமிழ்ப்டைமை ைற்றும் 
உேகத தமிழா்ராய்ச்சி நிறுவ்னம் இமணநது வழங்கிய 
"கவிச்்சம்ைல் விருது "

அம்ைா தமிழ்பபீைம் வழங்கிய "்ாவ்ரசு விருது"

்தனனிநதியக் கமே ைற்றும் கோச்சா்ர மையம் 
வழங்கிய

" கவிமதக்கமே விததகி விருது" உள்ளிடை இனனும் 
்ே விருதுகமளப ்்ற்றிருநதாலும் கம்ல்ாடிய அ்ரசுைன 
இமணநது அங்லகார்வாட தமிழ்ச்சங்கம் அளிதத 
"சர்வலதச ்ா்ரதியார் விருது" ்்ற்ை தருணதமத ைகிழ்வின 
தருணைாக உணருகிைார்.

லைலும் இவர் கவிமதகள் முகநூல் வழியாக 
்சயல்்டும் கவிமதக் குழுைங்கள் ்ேவற்றில் 
்தியப்டடு வநத சூழலில் முதனமுதலில் "இனிய 

உதயம்" இேக்கிய இதழில் இவர் கவிமத ்வளிவநதது. 
இது த்னக்கா்ன ஊக்கைாக அமைநததாக கூறி்னார். 
்தாைர்நது பி்ரானஸ் ோடடில் இருநது ்வளிவரும் 
தமிழ் ்ேஞசம், ஈழததிலிருநது ்வளிவரும் முததமிழ்க் 
கேசம், ்்ாம்மி, ைகாகவி, ்வடசி உள்ளிடை ்ே 
இேக்கிய இதழ்களிலும், ேவீ்ன விருடசம், குவிகம், 
ஏமழ தாசன, நீேநிோ, ்்ாதிமக மின்னல், வளரி 
உள்ளிடை ்ே  சிற்றிதழ்களிலும் மைக்கூ திணமண, 
தனமும்னக்கவிமத, வல்லி்னச் சிைகுகள், உள்ளிடை 
்ே மினனிதழ்களிலும் இவர்  ்மைபபுகள் ்தாைர்நது 
்வளிவநது ்காணடிருக்கினை்ன.

ஏைக்குமைய ்திம்னநதிற்கும் லைற்்டை நூல்களுக்கு 
இமண ்தாகுப்ாசிரிய்ராக இருநதுள்ளார்.

இவர் இதுவம்ர  ்வளியிடை நூல்கள்

1)  லை 2017 ஆம் ஆணடு "அனபின கவிமதகள்" 
(புதுக்கவிமத)

2)  ஏப்ரல் 2018 "நிேலவாடு ோன" (குறுங்கவிமத)
3) லை 2018 "துளிர்க்கும் ை்ரம்" (மைக்கூ)
4)  2020 ம் ஆணடு ்வளிவநத "ைக்ரநதம் தூவும் 

ைேர்கள்" (தனமும்னக் கவிமத முதல் ்்ணகள் 
்தாகுபபு) ்ன்னாடடுப ்்ணகளின தனமும்னக் 
கவிமதகள் இைம் ்்ற்றுள்ள முதல் ்்ணகள் 
்தாகுபபு எனை சிைபம்ப ்்ற்ைது.

 ஏப்ரல் 2021 "ைக்ரநதததின லதைல்கள்"(புதுக்கவிமத) 
வல்லி்னச் சிைகுகள் மினனிதழ் ேைாததிய அை்ரர் 
ைருததுவர் ்ெ. அம்பிகாலதவி நிம்னவுப ்ரிசுப 
ல்ாடடியில் மூனைாவது ்ரிசு ்்ற்ை நூோகும்

 7)  ேவம்்ர் 2021 "இையம் ்தாடும் இமயபுகள்" 
(தமிழில் ்்ண ்மைப்ாளர்களின முதல்   
்தாகுபபு நூல்)

 9)  டிசம்்ர் 2021 " குடடி லைகங்கள் தூவிய தூைல்கள்" 
(சிறுவர் கமதகள், ்தாகுபபு நூல்)

10)  டிசம்்ர் 2021 "வாணடுகள் ்சான்ன கமதகள்" 
(சிறுவர் கமதகள், ்தாகுபபு நூல்)

 லைலும் இவர் எழுதிய தனமும்னக் கவிமதகள் 
"ோநதர் விளக்கின ்வளிச்ச சிதைல்கள்" நூோக 

அச்சிைப்டடுள்ளது. இவவாணடின முதல் நூோக 
்வளிவ்ரவுள்ளது.

 லைலும் கவிமத எழுதுவது ்ற்றி பினவருைாறு 
கூறுகிைார்.

எததகு சூழலிலும் மக்காள்ளும் ை்ன அமைதியா்னது 
ேம்மை ேைக்கு அறிமுகம் ்சய்யும். சுற்றுபபுைங்கமள 
உற்று லோக்கச் ்சய்யும். இயற்மகமய இ்ரசிக்கவும், 
சமூக அவேங்கமளக் கணடு ்வகுளவும், ்ல்லுயிர்கமள 
லேசிக்கவும், கனியவும், ்்ரௌததி்ரம் ்ழகவும், 
சிநதிக்கவும் தூணடும். ்ைௌ்னததின உள்ளீமையும், 
்்ருஞ சததததின அதிர்மவயும் ஒன்ை்ன லோக்கச் 
்சய்யும். ேம்மைச் சுற்றிலும் ேைக்கும் நிகழ்வுகளின 
லேர்ைமை ைற்றும் எதிர்ைமை  தாக்கங்கள், அமவ 
சார்நத  ேம்மின உணர்வுகமள எழுததின வழியாக 
வடிப்லத கவிமத எனல்ன.  காேததின கணணாடியாம் 
கவிமதகள் எழுது்வர் எச்சூழலில் எழுதி்னால்ரா அநதச் 
சூழமே   வாசிப்ாளம்ர உண்ரச் ்சய்ய லவணடும் எ்னக் 
கூறுகிைார்.

 லைலும் இததகு கவிமதகள் எவவளவு காேம் 
கழிதது வாசிததாலும் எழுதும் ்்ாழுது இருநத 
சூழமே உணர்ததும் வ்ரோற்றுப ்திவாக இருததல் 
சிைபபு.  எழுதுலவாருக்கும், வாசிபல்ாருக்கும் சிறு 
அதிர்மவ உணைாக்க மீணடும் மீணடும் வாசிக்கத 
தூணை லவணடும். வாசிக்கும் தாகதமத அதிகைாக்க 
லவணடும்.

  லைலும் ேைபபியல் நிகழ்வுகமள எளிய ்சாற்களில் 
உணர்வுகமளக் குமழதது மிக நீணைதாக இல்ோைல் 
குறுவடிவததில் எழுதும் கவிமதகள் வாசிப்ாளர்கமள 
ஈர்க்கும் எ்னவும் கூறுகிைார்.

 

இந்தியா  தேனி மாவட்டம்
அன்புச்செல்வி 

சுப்புராஜூ
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உலகில் அனைத்து ஜீவராசிகளும் 
பரிணமிக்கின்றை. சமகாலத்திய 

உயிரகள் அனைத்தும் பரிணாம கினைகளின 
த�ாடர சங்கிலியின �ற்பான�ய கண்ணி. 
பரிணாம த�ாடரச்சியில் �ற்பான�ய 
உயிரிைங்களில் மனி�னுக்கு தெருக்கமாைது 
சிம்பனசி. சுமார 65 லடசம் ஆண்டுகளுக்கு முன 
மனி�னுக்காை பரிணமித்� பான�யும் சிம்பனசி 
பயணித்� பான�யும் பிரிந�ை. இருநதும், 
ஒப்பீடடைவில் 98.8% மரபணு த�ாகுப்பு ஒனறு 
்பால் இருக்கும்.

அறிவியல் ரீதியாக ைனிதமை புரிந்து ககாள்ள, 
சிற்றிைம், பேரிைம், குடும்ேம் போன்ற சில அடிபேமை 
அறிவியல் வழங்கு வார்ததகம்ள நாம் கதரிந்துககாள்ள 
பவண்டும். உதா்ரணைாக Panthera எனும் ஒப்ர 
பேரிை்தமத பேரந்தமவதான சிங்கம் (leo), புலி (tigris), 
சிறு்தமத (pardus). அமவகளின சிற்றிை கேயம்ர 
அமைபபுக்குள ககாடு்ததுளப்ளன. இமவ மூனறும் 
பூமை (Felidae) குடும்ே்தமத ோரந்தமவ.

ஆக, புலியின அறிவியல் கேயர pandarus tigris, 
சுருக்கைாக P. tigris எைவும் கதாைரந்து குறிக்கலாம். 
சிங்கம் - P. leo, சிறு்தமத P. pardus.

ைனிதனின அறிவியல் கேயர Homo sapiens. Homo 
பேரிைம், sapiens சிற்றிைம். தற்போது உலகில் உள்ள 
ைனிதரகள அமைவரும் H. sapiens தான. இந்த H. sapiens 
எபபோது எங்பக எபேடி உருவாைாது, எபபோது, 
எபேடி ே்ரவியது?

Sahelanthropus tchadensis எனனும் 
ைனிதக்கு்ரங்குதான (Primate எனறு கூறுவர, முதனி 
எை தமிழேடு்ததுகின்றைர) தற்கால ைனிதனுக்கும், 
சிம்ேனசிக்குைாை கோதுவாை மூதாமதயின கநருங்கிய 
உ்றவாக கருதபேடுகி்றது. ஆபரிக்க கண்ை்ததின 
பைற்கு ேகுதியில் சுைார 70 லடேம் ஆண்டுகளுக்கு 
முன வாழந்திருக்கி்றது. இது எபபோதும் அல்லாைல், 
அவவபபோது ைடடும் நிமிரந்து நைந்திருக்கலாம் 
எைவும் கருதபேடுகி்றது.

அதாவது ைனிதன எனும் உயிரிைம் உருவாவதற்காை 
முதல் ேடிநிமல இந்த உயிரிை்ததினிைமிருந்து 
கதால்லியல் ஆதா்ர்ததில் அறியபேடுகி்றது.

பின ைனித ேரிணாை்ததில் ோமதயில் முக்கிய 
திருபபுமுமையில் இருந்த உயிரிைம் Orrorin tugenensis 
எனும் கிழக்கு ஆபரிக்காவில் வாழந்த பிம்ரபைட. 
அது கிடை்ததடை முழுவதுைாக நிமிரந்த நமை 
ககாண்டிருந்தது. இந்த O. tugenensis ைனிதனின 
மூதாமத வழியில் அல்லாைல், ஆைால் மூதாமத 
விலங்கின கநருங்கிய ேரிணாை கதாைரபு ககாண்ை 
உயிரியாக இருக்கலாம் எனறும் கரு்ததுகள உண்டு.

அதன கதாைரச்சியாக, 55 லடேம் ஆண்டுகளுக்கு 
முன கிழக்கு ஆபரிக்காவில் Ardipithecus kadabba 
எனும் விலங்கு இரு கால்கம்ளக் ககாண்டு நிமிரந்து 
நைக்கும்ேடியாை ஆற்்றல் கேற்றிருந்தமத அதன கதால் 
எலும்பு ேடிைங்கள மூலம் அறியபேடுகி்றது (Gobbons 
2009).

இதன கநருங்கிய உயிரிைைாக 44 லடேம் 
ஆண்டுகளுக்கு முன வாழந்த Ardipithecus ramidus 
எனும் விலங்கும் பநர நிமிந்து நை்ததுள்ளது. 

ஆைாலும், இந்த Ardipithecus பேரிை 

விலங்குகள, ை்ர்ததிமை ேற்றும் ேடியாை உள்ளங்மக 
உள்ளங்கால்கம்ள ககாண்டிருந்தை. இமவகளின மூம்ள 
அ்ளவும் 300 - 350cc (1cc எனேது ஒரு கை கேண்டிமீடைர) 
அ்ளவிபலபய இருந்தை.

இந்த Ardipithecus பேரிை்ததிலிருந்து தான 
Australopithecus பேரிைம் ேரிணமிக்கி்றது. இந்த 
நிகழவுைனித ேரிணாை்ததில் முக்கிய மைல்கல்.

சுைார 40 லடேம் ஆண்டு காலம் முன வாழந்த 
Australopithecis anamensis எனும் விலங்கின கதால் 
ேடிை்ததால் அறியபேடும் முக்கிய நிகழவு, அதன 
உள்ளங்மககள, உள்ளங்கால்கள ை்ர்ததில் ஏறும்ேடியாக 
இல்லாது இருந்தது, ேரிணாை்ததில் முக்கிய நிகழவு 
(Leakey et al.1995). 

பின 35 லடே ஆண்டுகளுக்கு முன ேலபேல 
Australopithecus பேரிை்ததின சிற்றிைங்கள, A. afarensis, 
A. bahrelghazali பதானறி, மிக முக்கியைாக 30 லடேம் 
ஆண்டுகளுக்கு முன, கதற்கு ஆபரிக்காவில் பதானறிய 
A. africanus மிக முக்கிய திருபபுமுமை உயிரியாக 
கருதபேடுகி்றது. 

இதன மூம்ள அ்ளவு 420 - 510cc ஆக அதிகரிக்கி்றது. 
இதன பின கால சுழற்சியில் ேரிணாை்ததில் 
Australopithecus பேரிைம் ேல பவறுேடை சிற்றிைங்கள 
எை, (உதா்ரணம் A. garhi) ேரிணமிக்கி்றது. இதன 
கிம்ளயாக paranthropus aethiopicus எனும் உயிரிைமும் 
வாழந்தது அறியபேடுகி்றது. இபத காலகடை்ததில்தான 
(25 - 27 லடேம் ஆண்டுகளுக்கு முன) கற்கம்ள 
கருவிக்ளாக இந்த விலங்குகள ேயனேடு்ததி 
இருக்கின்றை எை உறுதிேை கூ்ற முடியாவிடைாலும், 
அதற்காை ேமிக்மஞகள ேரிணமி்ததிருக்கும் எை 
கருதபேடுகி்றது.

இதன அந்திை கால்ததிபலபய (23 லடேம் 
ஆண்டுகளுக்கு முன) Homo habilis எனும் Homo 
பேரிை்தமத ோரந்த விலங்கும் பதானறுகி்றது. 
ைனிதைாை Homo sapiensஐயும், H. habilisஐயும் ஒப்ர 
பேரிை்தமத ோரந்தமவ எனேது குறிபபிை்ததக்கது. 

இனி, அது இது எை அஃறிமணயில் குறிக்காைல் 

உயரதிமணயிபலபய குறிபபோம். H. habilis 
கற்கம்ள குச்சிகம்ள கருவிக்ளாக ைாற்றி, அமத 
உேபயாகபேடு்ததியதும் கண்கூைாக, கதால் எச்ேங்கள 
மூலம் அறியபேடுகி்றது (இந்த கருவிககம்ள 
இதற்கு முனனும், இபத காலகடை்ததிலும் வாழந்த 
Australopithecus garhi, paranthropus aethiopicus 
விலங்குகள கேய்திருக்கலாம் எனும் வாதமும் உண்டு). 
Homo பேரிை்ததில் கவளிபபு்ற கதாற்்றம் தாண்டி, 
மூம்ள/அறிவு ோரந்த ேரிணாைமும் மிகபகேரிய 
ைாற்்றங்கம்ள உண்ைாக்கியுள்ளது. 

இவம்ர முதல் ைனிதன எனப்ற கோல்லும் அ்ளவுக்கு 
ைனிதனுக்காை ேண்புகள உருவாகிவிடடிருந்தை. 
இவர சுைார 23 லடேம் ஆண்டுகளுக்கு முன உருவாகி, 
16.5 லடேம் ஆண்டுகள வம்ர வாழந்துள்ளான. 
இவம்ர 'HANDY MAN' எனறு அமழக்கலாம். கா்ரணம் 
ஆயுதங்கம்ள கேய்ய கற்றுக்ககாண்ைார. 

அதமை ே்ததி்ரபேடு்ததி மீண்டும் மீண்டும் 
உேபயாகபேடு்ததிைார (இதற்கு முந்மதய விலங்குகள, 
தற்போதும் சில கு்ரங்குகள கற்ம்ள குச்சிகம்ள 
கருவிக்ளாக ேயனேடு்ததிைாலும், ே்ததி்ரபேடு்ததி 
மீண்டும் மீண்டும் உேபயாகி்தததில்மல). அதாவது, 
எதிரகால்ததில் பதமவ உண்டு எனும் சிந்தமை 
பைபலாங்க கதாைங்கிய காலம். குறிபபிை்ததகுந்த 
ைாற்்றைாக, இவ்ரது மூம்ளயின அ்ளவு 500 - 900cc 
வம்ர விரிவமைந்திருந்தது. இது மூம்ள/அறிவு 
ோரந்த ேரிணாை்ததின மிகபகேரிய லாங்்ஜம்ப 
எனப்ற கோல்லலாம். இந்த H. habilis, பி்ற Homo 
சிற்றிைங்களுக்கும், முந்மதய Australopithecus 
பேரிை்ததிற்குகாை இமைபேடை குணாதிசியங்களுைபை 
இருந்தார (Tobias 2006). கவளி்தபதாற்்றமும் ேற்ப்ற 
கு்ரங்கு ்ஜாமை இருந்தது.

Erectus என்றால் நிமிரந்த எனறு கோருள. இவம்ர 
'UPRIGHT MAN' எனறும் குறிபபிடுவதுண்டு. Homo 
erectus சுைார 20 லடேம் ஆண்டுகளுக்கு முன கிழக்கு 
ஆபரிக்காவில் பதானறியது. உைல்ரீதியாக ைனிதைாகபவ 
கதரிந்தார. H. habilisக்கு இருந்தது போல அல்லாைல், 
கு்ரங்கு முக்ஜாமை கேருை்ளவு ைம்றந்து ைனித 
முக்ஜாமை ககாண்டிருந்தார. இவ்ரது மூம்ள அ்ளவு 546 
- 1,251cc வம்ர விரிவமைந்திருந்தது. இவர ேயனோடு 
ோரந்த ேலத்ரபேடை வதவிதைாை கல் ஆயுதங்கம்ள 
கேய்தார. 

அதாவது, இனை பவமலக்கு இனை ஆயுதங்கள எை 
பிரி்ததறியும் அறிவு கேற்றிருந்தார. மிக முக்கியைாக, 
கநருபமே உண்ைாக்க கற்றுக்ககாண்ைா்ரா எனேதில் 
ஐயபோடு இருந்தாலும், கநருபமே ேயனேடு்தத 
கற்றுக்ககாண்ைார. இயற்மகயாக பதானறிய கநருபமே, 
கதாைரந்து எரிய விடடு ேயனேடு்ததிருக்கலாம் எனப்ற 
கருதபேடுகி்றது. ப�ாபைா எ்ரக்ைஸ் ைனிதரகள அறிவு 
ோரந்த ஆதிக்கம் கேலு்ததி ஆபிரிக்கா முழுவதும் 
ே்ரவிைர. 

அறிவியல் ச�ொல்லும் ரகசியம்

தமிழர்களுக்கு என தனியே 
மரபணு அமமப்பு உள்ளதா? 
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06 வித்தியாசங்களை
 ்கண்டுபிடியுங்கள் நிறம் தீட்டுங்கள்

வழி்காட்டுங்கள்

இளைவவளிளய நிரப்புங்கள்

எழுதிப் 
பழகுங்கள்
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பன்முக ஆளுமை ககொண்ட ஒருவமை 
கைொமப பிஸிககொக சந்தித்தேன்.
கவிதேொயினியும கபணணிய சமூக 
கசயறபொட்டொளருைொன  கவிைணி 
பொயிஷொ க�ௌபல்   உ்டனொன எைது 
்�ரகொணல்
்கள்வி: உங்கமை பற்றிய ஒரு அறிமு்கம் தாருங்கள்
 மீன்கள் ்காதல் பாடும் ைட்டக்்கைபபு ைாவட்டத்தில்  
மீ்ராவவாம்ட எனும் ஊரில் யாஸீனவாவா வேகுலெபமப. அ்கைது 
லெவமவ ்கதீஜா உம்ைா ஆகிவயாருக்கு ஆறு ஆண் மூனறுலபண் 
வாரிசு்கள். அவர்களில் ்கம்டசிப பிள்மையா்க பிறந்து அவத 
ஊரில் ்கல்வி ்கற்று யுத்த்காெத்தில் இ்டம்லபயரந்து மீ்ராவவாம்ட 
4 ஆலீம்வீதியில் ்கணவர ை்கள் ை்கன என இரு குழந்மத்களின 
தாயா்க வாழ்ந்து வருகிவறன.

்கள்வி:  நுடபம் குழுைத்தின ஐந்தாவது ஆண்ம்ட முனனிடடு 
1001 ஒரு ்கவிமத்கள் லதாகுபமப ல்காடுக்்க இருபபதா்க 
அறிந்வதாம் இது பற்றி
  ஆைாம் குழுைம் எனபமத வி்ட நாம் எனொம் இது 
இெஙம்கயில் பிறந்துவைரந்த எல்வொம்ரயுவை ோரந்தது 
இெஙம்கயின முதல் நூல் எனறாலும் இதன லபருமை. 
இெஙம்க ைக்்கமையும் ஒற்றுமைமயயும் வேரந்தமவவய உெகில் 
ப்ரந்துவாழும் இெஙம்க சிறந்த ்கவிஞர்கமை ஒனறு வேரத்து 
ஒவ்ர கூம்ரக்குள் எந்த பாகுபாடும் இனறி வேரபபவத எைது 
வநாக்்கம். படிக்கும் வபாது ைன ஒற்றுமை ைகிழ்ச்சி ேை்ரேம் என 
உருவா்கவவண்டும் எனற ஒரு சுயநெமும்தான ஏன எனறால் நான 
எனறுவை இதமனவய எதிரபாரக்கிவறன.

்கள்வி: இெஙம்கயில் மு்கநூலில் ஆ்ரம்பிக்்கபபட்ட 
முதொவது குழுைம் நுடபக் குழுைம் இதன லேயற்பாடு்கள் எனன 
இதமன நீங்கள் நிறுவிய வநாக்்கம் எனன?
 நான 2015 ்காெபபகுதில் மு்கநூலுக்குள் நுமழந்வதன அனறில் 
இருந்து என இெக்கிய பயணம் மு்கநூலில் லதா்டரந்தது அந்த 
வந்ரம் இந்தியாவில் மூனறு மு்கநூல் குழுைங்கள் ைடடுவை 
இருந்தது. அதனால் ந்டாத்தபபடும் வபாடடி்களில் பஙகு பற்றி 
ோனறுதல் பரிசு்கள் விருது்கள் என லபற்ற நான ்காெபவபாக்கில் 
அக்குழுங்களில் உறுபபினர, நிருவாகி, உபதமெவர 
என லபாறுபபு்கவைாடு லேயல்படவ்டன. பின 2017 நான 
அமுதசு்ரபி பூச்வோமெ எனும் விழாக்்களில் விருது லபறவும் 
எனது நூல்்கமை லவளியி்டவும் ்கவிபா்டவும் என லேனமன 
லேனறிருந்வதன. அபவபாதுதான லதரிந்தது எவவைவு ்கவிஞர்கள் 
ஆளுமை்கள் இெஙம்கயில் இருக்கிறார்கள் எனறு.139 விருது்கள் 
அந்தக்்காெபபகுதியில் இெஙம்கயருக்கு கிம்டத்திருந்தது . 

அமனத்மதயுவை நான ல்காண்டுவந்து ஓட்டைாவடியில் 
முபலபரும் விழா மவத்து அதில் முனனாள் முதெமைச்ேர 
நஸீர ஹாபீஸ் அவர்கைால் வழஙகி மவத்வதன. அபவபாது 
பெ ஆளுமை்கள் வவண்டிக்ல்காண்்டதற்கு அமையவவ நுடபக் 
குழுைத்மத ஆ்ரம்பித்வதன. அது இனறு ஐந்நுவரு்ட முடிமவ 
எதிரபாரத்திருபபமத நிமனத்தால் ஆச்ேரியவை இதனூ்டா்க 
வபாடடி்கமை ந்டாத்துகிவறாம். சிறந்த நடுவர்கமை ல்காண்டு 
லதரிவு லேய்து ோனறிதழும் வழஙகி வரு்ட இறுதியில் 
நிமனவுச்சினனம் வழஙகி மவக்கிவறாம். அத்வதாடு லதாகுபபு 
நூல்்கமையும் லவளியீடடுவருகிவறாம்..இெக்கிய வைரச்சிமயயும் 
தாண்டி ேமு்க ஒற்றுமை நல்லிணக்்கம் இரு உறவு்களி்டமும் நிெவ 
வவண்டும் எனபவத எனறுவை எனது வநாக்்கம். இவவாறான 
விழாக்்கள் லவளியீடு்களில் தான நாம் லதாமெத்த நம் பி்ரவதே ைத 
ஒற்றுமைமய ல்காண்டுவரும் எனற நடபாமே. .
 
்கள்வி: இவவாறுதான எழுதவவண்டும் என குறுகிய 

வட்டத்திற்குள்  விைரசிக்கும் ்கவிஞர்கமை பற்றி நீங்க எனன 
கூறவிரும்புகிறீர்கள்?
 என விம்டகூ்ட பெருக்கு பிடிக்்காைல் வபா்கொம். அமதபபத்தி 
எனக்கு ்கவமெவய இல்மெ. எனமனப லபாறுத்தவம்ர ்கவிமத 
ஒரு வவதவாக்வ்கா அல்ெது குரஆவனா, மபபிவைா, ப்கவத் 
கீமதவயா இல்மெ. தவறா்க எழுதிவிடவ்டாவை இமறவன 
குற்றம் எனறு அல்ெது.  எல்வொரும் பிறக்கும் வபாவத ை்ரபு, 
புதுக்்கவிமத, மஹக்கூ எனறு முழுவதும் ்கற்று வரும் ்கவிஞன 
அல்ெ. அவனும் படிபபடியா ்கற்றுத்தான வ்ரவவண்டும். அவன 
வருமுனனவ்ர பாமத்களில் பெதம்ட்கமைவபாடடு அவமன 
வ்கவெபபடுத்தி அசிங்கபபடுத்தி அவன நாைவை இல்ொைல் 
அழிந்துவி்ட நிமனபபது எந்தவம்க நியாயம். இதுதான உங்கள் 
்கவிமதத்துமற தரைைா ?நான ஒனறு வ்கடகிவறன. எழுத்மதவயா 
எழுத்தாைமனவயா சிமறபபடுத்துவதுதான உங்கமைபவபால் 

குறுகிய வட்ட சிந்தமனயாைர்கள் 
வநாக்்கைா பணிவாய் 
வவண்டுகிவறன. இதுவும் 
ஒருவம்க பாவம்தான அத்வதாடு 
துவ்ரா்கமும் கூ்ட. வைரந்துவரும் 
இமைய ேமுதாயத்மத அவர்கள் 
ைனங்களில் உள்ைமவ்கமையும் 
எழுத சுதந்தி்ரம் ல்காடுங்கள். 
முடிந்தால் தடடிக்ல்காடுங்கள். 
இல்மெவயல் ஒதுஙகி நினறு 
வவடிக்ம்கபாருங்கள்.
 
்கள்வி: நீங்கள்  
இெக்கியத்துமறக்கு ஆற்றும் 
ஆற்றிய பணி்கள் பற்றி வபேொவை?
என இெக்கியத்துமற்கள் பற்றி 
வபசுவதா்க இருந்தால் நுடபம் 

எனது ்கண்ணி நூல். நுடபம் சிறுவர பா்டல். நுடபக்குழந்மத்கள் 
இறுவடடு. நுடப பாக்்கள் ்கவிமத. நுடப துளிபபாக்்கள் 
‘மஹக்கூ’  எனறு நூல்்களும் ்கவிநுடபம் என புமனபலபயரிலும் 
்கவிைணி ்கவிநுடபம் எனறு மு்கநூல் பக்்கத்மதயும் நுடபம் 
குழுைம் எனறு இெக்கிய குழுைத்மதயும் அனபு்டன நுடபம் 
எனறு தனக்்கான யூடிப பக்்கத்மதயும் லேய்து வருகிவறன.

்கள்வி:  உங்கள் நூல்்கள் பற்றி கூறுங்கவைன.
 எனது நூல்்கள் எனறு லோல்ெபவபானால் நான முதலில் 
லவளியிட்டநூல்" நுடபம்" எனும் என ்கனனி நூல். மதயல் 
லையிண்டிங வம்ரதல் என இெகுபடுத்தல்நூல். அதனபின 
என நுடபக் குழந்மத்கள் எனும் சிறுவர பா்டல்்கள் நூல். 
அதனபின நுடபக் குழந்மத்கள் இறுவடடு. இதில் 19 பா்டல்்கள் 
உள்ைது. இதமன நாவன எழுதி நாவன லைட்டமைத்து நாவன 
பாடியுள்வைன. மூனறு வி்டயமும் நாவன லேய்வதன. 

்கள்வி: உங்கள் இெக்கிய பயணம் பற்றி கூறுங்கள்.
 எனது இெக்கியபபயணம் பற்றி கூறுவதா்க 

இருந்தால் நான சிறுவயதிமெவய இதற்குள் 
வந்துவிடவ்டன. இதற்கு ்கா்ரணம் முதலில் 

என தந்மத என பா்டோமெ ஆசிரியர்கள் 
என நடபு்கள் இவர்கவைாடு வேரத்து 
என்கணவர குழந்மத்கள் என இனறு 
நீண்டுல்காண்வ்ட லேல்கிறது. நான 
சிறுவயது இருக்கும் வபாவத என தந்மத 
என வாசிபபு திறனில் அதி்கம் அக்்கமற 

ல்காண்டிருந்தார. அதனால் எனமன 
அதி்கஅதி்கம் வாசிக்்க தூண்டினார. எனக்கு 
ம் வாசிபபது எனறால் அதி்க விருபபம். 
அவவாறான வாசிபபு திறன எனமன 

வைம்ட நி்கழ்ச்சி ்களுக்கு ஊக்்கபபடுத்தியது. 
அதனால் நான சிறு வயதுமுதவெ பா்டல், வபச்சு 
வபாடடி, ்கவிமத, ஓவியம், விமையாடடு எனறு ஒனபது 
வயது இருக்கும்வபாவத பா்டோமெயில் நி்கழ்ச்சி்களில் 
்கெந்துல்காண்வ்டன. அதில் பெ ோனறிதல் பரிசில்்கள் எனவும் 
சிறுவயதிமெவய பெர பா்ராடடு்கமையும் லபற்வறன. அனறு 
ஆ்ரம்பித்த ்கமெபபயணம் இனறுவம்ர பெ விருது்கள் 
பெவைம்ட்கள் பெ நூல்்கள் எனறு லதா்டரந்து ல்காண்வ்ட 
வபாகிறது.

்கள்வி: உங்கள் பம்டபபு்கள் அமனத்திலும் நுடபம் எனறு 
ஏதாவது ஒரு இ்டத்தில் இ்டம்பிடிக்கிறமத ்காணமுடிகிறது. அது 
பற்றி?
  நான ஆ்ரம்ப ்காெங்களில் பத்திரிம்க, வாலனாலி, 
லதாமெக்்காடசி எனறு என பம்டபபு்கமை ல்காடுத்துவந்தாலும் 
அமனத்தும் புமனபலபயரிவெ பதிவிடவ்டன. ஓட்டைாவடி 
ஸாயிபா, பிரிய நிொ என  குழந்மத்கள் லபயவ்ராடும் வேரத்து 
இனஷி்ரா லநௌபல், இன்ாப லநௌபல் எனறும்  எழுதிவனன. 
அபவபாது மதயல், ேமையல், லபயிண்டிங, அழகுக்்கமெ்களில் 
அதீத ஆரவம் ல்காண்டிருந்வதன. அதனால் இமவ்களின 
நுணுக்்கங்கமை ஆ்ராய்ந்து   ைாணவர்களுக்கும் எவவாறு 
இெகுவா்க ்கற்றுக்ல்காள்ை வழிவகுபபதற்்கான ஒரு நூமெ 
எழுத இருக்கிவறன. அந்தவந்ரத்தில் ைரஹஹும் ஆசிரியர பரீன 
அபதுல்்காதர வேர அவர்கைால் வாலனாலியில் ந்டாத்தபபடும்   
நி்கழ்ச்சியில் ்கெந்துல்காள்வவன.   அவர என எழுத்து்களுக்கும் 
என திறமைக்கும் ்கைம் அமைத்துக்ல்காடுத்தவர்களில் ஒருவர 
எனவபன.  அந்த ்காெபபகுதியில்தான வேர இவவாறு ஓர நூல் 
நான எழுதியுள்வைன எனறும் இதற்கு லபயர சூடும்படியும் 
வவண்டி அவருக்கு நான தபால் லேய்வதன. அவர நூலில் 
பி்ரதி்கமை படித்துவிடடு அதற்கு நுடபம் என லபயர சூடினார. 
நான உ்டவன ஆச்ேரியைா்கவும் சிரிபபா்கவும் எனன வேர இது 
நுடபைா எனவறன. லதாழில்நுடபம் எனற பாரமவயில் ்கா்ரணம் 
லதாழில் நுடபம் பற்றிய இபவபாமதய அறிவு அபவபாது 
இருந்ததில்மெ . இது நூலுக்கு எனபமதவி்ட உங்களுக்கு மி்க 
லபாருந்தும் எனறார.

இளைய சமுதாயதளத அவர்கள் மனங்களில்
உள்ைளவ்களை எழுத சுதந்திரம் க்காடுங்கள்

கவிதேொயினியும கபணணிய சமூக கசயறபொட்டொளருைொன
கவிைணி பொயிஷொ க�ௌபல்   உ்டனொன எைது ்�ரகொணல்

யு.எல்.எம. ஹரீஸ்
(வொமைச்சமன 
வி்ச்ட நிருபர)
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புதுமணத் 
தம்பதிகள் இநத 
உணவுகளை 
களைப்பிடித்ததால் 
கரு நிற்பதறகதான 
வதாய்ப்புகள் 
அதிகரிககலதாம. 
இன்று ்பல 
கணவர் 

மளனவிககு 
இருககும 
பிரச்சிளன குழநளத 
கருவுறுதலில் 
ஏற்படும 
சிககல்கள்ததான்.

 அதனால்தான் சமீப 
காலைாக லாபம் காண்கின்்றன 
கருததரிததல் மையஙகள். 

சில உணவுகமை 
தினமும் உட்காள்்வது 
கரு தஙகு்வதற்கான 

்வாய்பபுகமை அதிகரிக்கும். 
குறிபபாக புதுைணத 
தம்பதிகள் இநத உணவுகமை 
கமைபபிடிததால் கரு நிற்பதற்கான 
்வாய்பபுகள் அதிகரிக்கலாம்.

மதாதுளை :
ைாதுமை ஆண்களின் 

விநதணுக்களின் எண்ணிமகமய 
அதிகரிபபது ைடடுைன்றி 
இ்ரடடிபபாக்குகி்றது. 
கருபமபமயயும் ்வலுப்ப்றச் 
்சய்கி்றது.

்பதால் மறறும ்பதால் ப்பதாருடகள் :
பாலில் உள்ை ம்வடைமின்கள் 

ஆண் ைற்றும் ்பண்ணின் 
ஹார்ைான் உற்பததிமய 

அதிகரிக்கச் 
்சய்கி்றது. 
இதனால் 
்பண்கள் 

கருவுறு்வதற்கான 
்வாய்பபுகளும் 
அதிகரிக்கின்்றன.

ப்பரிடளசை :
்பரிடமச 

பழததில் 
உள்ை 
ம்வடைமின் 
ைற்றும் 
தாதுக்கள் 
கரபததின் 
ஆ்ரம்ப 
நிமலயிலிருந்த 
உதவுகி்றது. 
கருபமபயின் உறுதிமய 
பாதுகாபபது ைடடுைன்றி கரு 
நின்்ற பி்றகும் தக்க 
ம்வக்க உதவுகி்றது.

சிடரஸ் ்பழஙகள் :
ஆ்ரஞ்சு, சாததுகுடி என 

சிட்ரஸ் பழஙகமை 
சாபபிடு்வதால் 
இனப்பருக்க 
்சயல்பாடமை 
துரிதபபடுதத உதவும் 
என்பது ஆய்வுகளிலும் 
நிரூபிக்கபபடடுள்ைது. 
குறிபபாக இதில் 
உள்ை ம்வடைமின் சி 
்பண்களுக்கு மிகவும் 
உத்வக் கூடியது.

கருத்தரிகக நினைககும் பெணகளுககு 
கைகைொடுக்கும் உணவுைள்

பதளவயதான 
ப்பதாருடகள்
கைமல பருபபு - 250 கி்ராம்
பாதாம் (ஊ்ற ம்வததது) - 50 கி்ராம்
்தஙகாய் - அம்ர மூடி (துருவியது)
்கா்வா - 100 கி்ராம்
பால் - 3 கப
்ெய் - 1 கப
உலரநத தி்ராடமச - 50 கி்ராம்
ஏலக்காய் தூள் - அம்ர ்தக்க்ரண்டி
சரக்கம்ர - 350 கி்ராம்
மைதா - 250 கி்ராம்
உபபு - ்தம்வயான அைவு
எண்்ணய் - ்தம்வயான அைவு
தண்ணீர - ்தம்வயான அைவு

பசைய்முளை
கைமல பருபமப குக்கரில் 

்பாடடு தண்ணீர ஊற்றி குமழயும் 
்வம்ர ்்வக ம்வக்கவும்.

ஆறியதும் அமத மிக்சியில் 
்பாடடு ென்்றாக அம்ரதது 
்காள்ைவும்.

பி்றகு ஊ்றம்வதத பாதாமை 
விழுதாக தனி்ய அம்ரதது எடுதது 
்காள்ைவும்.

ஒரு ்வாணலியில் 2 ்ைபிள் 
ஸ்பூன் ்ெய் ஊற்றி அதில் உலரநத 
தி்ராடமசமய ்பாடடு ென்்றாக 
்வறுதது ்காள்ைவும்.

அ்த ்வாணலியில் 4 ்ைபிள் 
ஸ்பூன் ்ெய் ஊற்றி அதில் அம்ரதது 
ம்வததிருநத கைமல பருபபு 
விழுமத ்சரதது பச்மச ்வாசமன 
்பாகும் ்வம்ர கிை்றவும்.

பின்பு அதில் துருவிய ்தஙகாய், 

பாதாம் விழுது, ்கா்வா, பால், 
ஏலக்காய் தூள், சரக்கம்ர ்சரதது 
கலநது மிதைான தீயில் கிை்றவும்.

பி்றகு தீமய அமணதது ்வறுதது 
ம்வததிருநத தி்ராடமசமய கலநது 
ஆ்ற விைவும்.

மைதாம்வ பாததி்ரததில் ்பாடடு 
அதில் ்தம்வயான அைவு உபபு 
1 ்ைமசக்க்ரண்டி  ்ெய், அம்ர 
கப பால் ைற்றும் ்தம்வயான 
அைவு தண்ணீர 
ஊற்றி சபபாததி 
ைாவு பதததிற்கு 
பிமசநது அம்ர 
ைணி்ெ்ரம் 
ஊ்றம்வக்கவும். 
பி்றகு பிமசநது 
ம்வததிருநத 
ைாம்வ சபபாததி 
்பால் தி்ரடடி 
அதற்குள் கைமல 

பருபபு அல்்வாம்வ ம்வதது 
மூைவும்.

ஓ்ரஙகளில் தண்ணீர தைவி 
்சாைாஸ் ்பால் ைடிதது 
சூைான எண்்ணயில் ்பாடடு 
்பான்னி்றைாக ்பாரிதது 
எடுக்கவும்.

சூைான சும்வயான அல்்வா பூரி 
்்ரடி.

   அல்ொ ஸ்டஃப்டு பூரி
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ஆக்கம்:எஸ். ்கணேசன் 
ஆசசசாரி சதீஷ் ்கம்்பளை

நடி்கர் தில்கம் சிவசாஜி 
்கணேசனின் 162 வது 
்படமசான "ரசாஜ ரசாஜ ணசசாழன்"  
திளரப்படம் திளரககு 
வந்து (31.03.1973 
-_31.03.2022 )

கடந்த 31ஆம் திகதியுடன்  49 
ஆண்டுகள் நிமைவமடந்தது. "்ராஜ 
்ராஜ ச�ாழன் ஆண்ட நற்காலசை 
்தமிழகத்தின் ப�ாற்காலம் 
என்�து �ான்சைார் வாக்கு 
"அம் ைாைன்னின் வ்ரலாற்மை 
ப்தன்்னகத்தில் மு்தன்மு்தலாக 
அகலத்திம்ரயில் (சினிைாஸசகாப) 
அமைத்து, நடிபபுலக ைாசைம்த 
நடிகர் திலகம் சிவாஜி கசே�ன் 
ச�ாழச�க்்ரவர்த்தியாக நடித்து 
அசைாக பவற்றி கண்ட �டசை 
"்ராஜ  ்ராஜ ச�ாழன் ".

்ராஜ ்ராஜ ச�ாழன் 1973 
ஆம் ஆண்டு ைார்ச 31  
அன்று  பவளிவந்த ்தமிழ்த் 
திம்ரப�டைாகும். ்தமிழின் மு்தல் 
சினிைாஸசகாப திம்ரப�டமும் 
இதுவாகும். வண்ேத்தில் 
பவளியா்ன இப�டத்ம்த 
பி்ரைாண்ட இயக்கு்னர் 
அருடப�ல்வர் ஏ. பி. நாக்ராஜன் 
இயக்கி்னார். இத்திம்ரப�டத்தில் 
ச�ாழச�க்்ரவர்த்தியாக  சிவாஜி 
கசே�ன் வாழநது காடடி்னார்.

இப�டத்ம்த ்தயாரித்்தவர்  
ஜி.உைா�தி ஆவார். இவர் 
பின்்னாளில் ைணி்ரத்்னம் இயக்கிய 
"அக்கினி நட�த்தி்ரம் "�டத்தில் 
வில்ல்னாக நடித்்தார். "்ராஜ ்ராஜ 
ச�ாழன்" �டத்திற்கு குன்்னக்குடி 
மவத்தியநா்தன்  இம�யமைப�ாள்ராக 
�ணியாற்றி்னார். இவரின் அன்புக் 
கடடமளக்கிேங்கி �ழம்ப�ரும் �ாடகர் 
டி.ஆர்.ைகாலிங்கத்துடன் இமேநது 
"ப்தன்ைசலாடு உடன் பிைந்தாள் 
ப�ந்தமிழ்ப ப�ண்ோள்" என்ை 
ஜ்ன்ரஞ�க �ாடமல சிவாஜி கசே�ன் 
�ாடி்னார்.

இக்காவியத்தில் நம்பியாண்டார் 
நம்பியாக �ழம்ப�ரும் �ாடகர், நடிகர் 
சீர்காழிஎஸ. சகாவிந்த்ராஜன்   நடித்்தார். 
்ராஜ ்ராஜ ச�ாழனின் வாரிசு ்ராசஜநதி்ர 
ச�ாழ்னாக சிவகுைார் நடித்்தார். ச�ாழன் 
ைகள் குந்தமவ நாசசியா்ராக லடசுமி 
நடித்்தார். விைலாதித்்தன் சவடத்தில் 
நவ்ர�த் திலகம் முத்து்ராைனும், 
ச�ாழனின் அந்த்ரங்க நண்�ர் �ால 
ச்தவ்ராக எம்.என்.நம்பியாரும், 
அமைச�ர் ைது்ராந்தக்ராக எஸ.
வி.�ஹஷ்ர நாைமும், எதிரி நாடடு 
அ்ர�ன் �த்யாசிரிய்னாக ஆர்.எஸ. 
ைச்னாகரும்,  டி.ஆர்.ைகாலிங்கமும், 
சிவாஜிக்கு சஜாடியாக ச�ாழைாச்தவி 
சவடத்தில்  விஜயகுைாரியும், ச�ாழனின் 
அக்கா குந்தமவப பி்ராடடியாக 
எஸ.வ்ரலடசுமியும், ச�ாழனுக்கு 
உளவாளியாக பூங்பகாடி சவடத்தில் 
ைச்னா்ரைாவும்  மிக பி்ர்தா்ன 
�ாத்தி்ரங்களில் நடித்துள்ள்னர். இலங்மக 
கமலஞர் ஸ்ரீ�ங்கர் இப�டத்தில் 
ஈழத்துப புலவ்ராக பகௌ்ரவ சவடத்தில் 
நடித்துள்ளமை குறிபபிடத்்தக்கது.

நீண்ட வருடங்கள் ்தன்னுடன் 
நட�ாகவிருந்த ஸ்ரீ�ங்கம்ர ்தன் ப�ாந்த 
சி�ாரிசில் இப�டத்தில் நடிக்க வாய்பபு 
வழங்கி்னார் நடிகர்  சிவாஜி கசே�ன். 
ச�ாழைன்னின் �ரித்தி்ரங்கள் �ல 
இருபபினும், இப�டத்தில் அமவகள் 
குமைவாகவும், ச�ாழைன்்னன் 
குடும்�த்தில் இடம்ப�ற்ை  ஒரு சில 
வ்ரலாறுகளுக்கு ைடடுசை இப�டத்தில் 
முக்கியத்துவம் வழங்கப�டட்தாக 
�ல விைர்�்னங்கள் இப�டத்திற்கு 
எழுந்த்ன.இருபபினும் "்ராஜ 
்ராஜ ச�ாழன்" எனும் திம்ரப�ட  
அ்ரண்ைம்னயின் பி்ர்தா்ன தூோக 
இருநது ்த்னது சிம்ைக்கு்ரலில் 
துடிப�ா்ன நடிப�ாற்ைமல வழங்கி 
ைகத்்தா்ன வாமக சூடியமைக்கு 
கருவூலைாக இருந்தவர் நடிகர் திலகம் 
சிவாஜி கசே�ச்ன. சிவாஜி ச்தான்றும் 
ஒவபவாரு கடடங்களும் ்ரசிகர்கமள 
பைய்சிலிர்க்க மவத்்த்ன என்ைால் 
மிமகயாகாது. கங்மக பகாண்ட 
ச�ாழபு்ரம், ்தஞம� ப�ருவுமடயார் 
சகாவில், ச�ாழைன்னின் அ்ரண்ைம்ன, 

ச�ார்க்களம், ்தஞம�ப ப�ருவுமடயார் 
ஸ்ரீ பி்ரஹதீஷவ்ரர் ஆலயம், 
சகாவில் கும்�ாபிசேகம், சிற்பிகள் 
�ணியாற்றும் சிற்�க் கூடங்கள், 
தில்மலவாழ் அந்தேர்களின் 
தில்மலச சி்தம்�்ர ஆலய அமைபபுகள்  
ச�ான்ை அம்னத்து காடசிகமளயும் 
பி்ர�ாத், வாசு ஸடுடிசயாக்களில், 
அ்ரங்கம் (ப�ட)அமைத்து, நிர்ைா்ன 
கமலஞர்களா்ன சி.குபபு�ாமி, 
சுபம�யா ஆச�ாரி, பி.சுப்ரைண்யம் 
ச�ான்சைாரின் மகவண்ேத்தில் 
்தத்ரூ�ைாக  அமைக்கப�டடு 
இப�டத்தின் பி்ரைாண்டம் 
�மை�ாற்ைப�டடது.ச்தவா்ரம் 
அருளிய �ம்�ந்தர், அப�ர், சுந்த்ரர் 
ஆகிய மூவரும் சநரில் வந்தால் ்தான் 
அவர்கள் �ாடியருளிய திருமுமைகள் 
பகாண்ட ஓமலசசுவடிகள் இருக்கும் 
அமை திைக்கப�டும் என்ை ஓர் 
ஜதீகம் இருப�்தாக கூைப�டும் 
தில்மலவாழ் அந்தேர்களின் 
திருக்சகாவிலா்ன தில்மலச சிவசி்தம்�்ர 
ஆலயத்தின் கடடமளக்கிேங்கி, 

ச�ாழைன்்னன் ச்தவா்ரம் �ாடிய  
மூவம்ரயும் ப�ாற்சிமலயாக வடித்து 
�ல்லக்கில் எழுந்தருளச ப�ய்து, 
அமைமயத் திைக்கச ப�ய்து ச்தவா்ரச 
சுவடிகமள அமடயும் காடசி மிக 
அருமை. இ்தற்காக தில்மலவாழ் 
அந்தேர்களிடம் ச�ாழைன்்னன் 
கூறும் விளக்கம் பி்ரைா்தம். 
சிவாஜிமய ச�ாழ்னாக ைாற்றியமைத்்த  
சிைபபுக்குரியவர் சிவாஜியின் ஆஸ்தா்ன 
ஒப�ம்னயாளர்  ்ரங்க�ாமிசய   
கவிய்ரசு கண்ே்தா�ன், சக.டி.
�ந்தா்னம், பூமவ  ப�ங்குடடுவன், 
உளுநதூர்பச�டமட �ண்முகம் ச�ான்ை 
கவிஞர்கள் இப�டத்திற்கு �ாடல்கள் 
பும்னநதுள்ள்னர். திருநாவுக்க்ரசு 
நாய்னார் �ாடிய "ஓம� ஓலிபயலாம்" 
என்ை ச்தவா்ரமும் இப�டத்தில் சீர்காழி 
சகாவிந்த்ராஜ்னால் �ாடப�டடது.
இப�டத்தில் இடம்ப�ற்ை �ாடல்கள்: 
ப்தன்ைசலாடு உடன் பிைந்தாள் 
ப�ந்தமிழ் ப�ண்ோள், ்தஞம� ப�ரிய 
சகாவில் �ல்லாண்டு வாழ்கசவ, 
ையக்கும் ைன்்னன், நா்தம்னக் 
கண்சட்னடி, ைாப்தம்னப �மடத்்தான், 
ஏடு ்தந்தா்னடி தில்மலயிசல, உன் 
மகயில் என் பிள்மள உ்னக்சக...
ச�ான்ை்ன.

 நடிகர் முத்து்ராைனும் இப�டத்தில் 
ஒரு �ாடல் �ாடியுள்ளார். சிவாஜி 
கசே�னின் சினிைா வாழ்வில் "்ராஜ 
்ராஜ ச�ாழன் "ஓர் �காப்தம்.

இலங்மகயில் இப�டம் அசைாக 
பவற்றி ப�ற்ைது. பகாழும்பு, 
யாழ், திருைமல, ைடடுநகர் ைற்றும் 
ைமலயகபைங்கும் ஜ்னத்தி்ரள் 
காடசிகளாக ஓடி �ா்தம்ன �மடத்்த்த 
"்ராஜ ்ராஜ ச�ாழன்". இன்மைய 
காலம் ச�ால் அபச�ாது �ல 
திம்ரய்ரங்குகளில் சினிைாஸசகாப 
கண்ோடி வில்மலகள் (பலன்ஸ )
இல்லா்த்தால் �ா்தா்ரே கண்ோடி 
வில்மலகளால் ஆ்ன ஒளி�்ரபபில் 
இப�டம் காடசிப�டுத்்தப�டடது.

 இயக்கம், திம்ரக்கம்த: ஏ. பி. 
நாக்ராஜன் ்தயாரிபபு: ஜி. உைா�தி, 
ஆ்னநத் மூவீஸ கம்த, திம்ரக்கம்த: 
அரு. இ்ராைநா்தன். இம�: குன்்னக்குடி 
மவத்தியநா்தன் �டத்ப்தாகுபபு:டி.
விஜய்ரங்கம் ஒளிப�திவு: டபளியூ, ஆர், 
சுப�ா்ராவ. நடிகர்கள்: சிவாஜி கசே�ன்

(ச�ாழச�க்்ரவர்த்தி) 
விஜயகுைாரி(ச�ாழைாச்தவி)

முத்து்ராைன்(சவங்மக நாடடு ைன்்னன் 
விைலாதித்்தன்) சிவகுைார்(ச�ாழன் ைகன் 
்ராசஜநதி்ர ச�ாழன்) லடசுமி(ச�ாழன் 
ைகள் குந்தமவ) எம். என். நம்பியார் 
(ச�ாழனின் அந்த்ரங்க காரிய்தரிசி) ஆர். 
எஸ. ைச்னாகர் (ப்ரடட�ாதி நாடடின் 
அ்ர�ன்,ச�ாழனின் எதிரி)  டி. ஆர். 
ைகாலிங்கம்(கருவூர்த்ச்தவர்)

சீர்காழி சகாவிந்த்ராஜன் (நம்பியாண்டார் 
நம்பி) எஸ. வ்ரலடசுமி 
(ச�ாழனின் �சகா்தரி 
குந்தமவப பி்ராடடியார்) 
சுருளி்ராஜன் (அ்ரண்ைம்ன 
�ணியாளன்) ைச்னா்ரைா 
(ச�ாழனின் உளவாளி 
பூங்பகாடி).

 

"ரசாஜ ரசாஜ ணசசாழன்"

ணசசாழமன்னின் சரித்திரங்கள் ்பல இருபபினும், இப்படத்தில் 
அளவ்கள் குளைவசா்கவும், ணசசாழமன்னன் குடும்்பத்தில் 

இடம்்்பறை  ஒரு சில வரலசாறு்களுககு மட்டுணம இப்படத்தில் 
முககியத்துவம் வழங்கப்பட்டதசா்க ்பல விமர்சனங்கள் இப்படத்திறகு 
எழுந்தன. இருபபினும் "ரசாஜ ரசாஜ ணசசாழன்" எனும் திளரப்பட  
அரணமளனயின் பிரதசான தூேசா்க இருந்து தனது சிம்மககுரலில் 
துடிப்பசான நடிப்பசாறைளல வழஙகி ம்கத்தசான வசாள்க சூடியளமககு 
்கருவூலமசா்க இருந்தவர் நடி்கர் தில்கம் சிவசாஜி ்கணேசணன.
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