32பக்கங்கள்

வரு.74 இல. 15 
www.vaaramanjari.lk

50/2022 ஏப்ரல்

10 ஞாயிற்றுக்கிழ

மை

/ Thinakaran.lk

/ ThinakaranLK

REGISTERED AS A NEWSPAPER
IN SRI LANKA

இலவச
2022 ஏப்ரல் 10ஆம் �க� ஞா�ற்றுக்�ழைம

05

07

ஆர்ப்பாட்டங்கைள
வன்முைறயாக்கும் குழுக்கள்!

எமது ேகாரிக்ைககைள அரசு
ெபாருட்டாக ெகாள்ளவில்ைல
IMF உடன் ேபச்சுவார்த்ைதைய

ஆரம்பிக்க துரிதமான ஏற்பாடு
மத்�ய வங்� ஆளுநர் நந்தலால் ெத��ப்பு

18

நடிைகக்கு
வைலதளங்களில் விமர்சனம்

இைடக்கால அரைச நிறுவ
ஜனாதிபதிக்கு ஆேலாசைன
11 கட்சிகள் இைணந்து ேயாசைன முன்ைவப்பு
அைனத்துக்
கட்�கைள
உள்ளடக்�ய
இைடக்கால அரசாங்கத்ைத �றுவுவதற்கான
ேயாசைன, ஜனா�ப� ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷவுக்கு அனுப்� ைவக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆளும் கட்���ருந்து ெவ�ேய�ய பாராளுமன்ற உறுப்�னர்கள் குழு�னால் இந்த
ேயாசைன முன்ெமா�யப்பட்டுள்ளது. ெபாது அைம��ன்ைமைய �ர்ெசய்யவும், மக்க�ன் வாழ்க்ைகைய �ட்ெடடுக்கவும், மக்கள் தங்கள் �ருப்பப்ப�
04

சர்வேதச நாணய ��யத்துடன் ெதா�ல்நுட்ப கலந்துைரயாடல்கள் 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 ெபாருளாதார ெநருக்க�க்கு �ர்வு காண சர்வேதச
நாணய ��யத்�ன் உத� ேகாரப்படும்.
04

இைணப்பு
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மலிங்கவின் சாதைனைய
முறியடித்த பிராேவா!

கஷ்டங்கள், துன்பங்கள் இல்ைல என்று இல்ைல;

நாட்டு மக்கள் ெபாறுப்புடன்
நடந்து ெகாள்வது அவசியம்
சர்வமதத் தைலவர்கள் �னயமாக ேவண்டுேகாள்
நாட்�ல் அண்ைமக்காலமாக இடம்ெபற்றுவரும்
அரசாங்கத்துக்கு எ�ரான
ேபாராட்டங்கள், �� ம�யல்கள், ஆர்ப்பாட்டங்கள்
04

ஸ்திரமான அரைச அைமக்க
இவ்வாரம் புதிய அைமச்சரைவ

வாசகர்களுக்கு புதுவருட வாழ்த்துகள்

ஜனா�ப� நாட்டு மக்களுக்கு �ேசட உைரையயும் �கழ்த்துவார்

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்
ஜனா�ப� ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ�ன் தைலைம�ல் ஸ்�ரமான அரெசான்ைற அைமக்கும் ேநாக்குடன்
பு�ய அைமச்சரைவ இந்த வாரத்�ல்
�ய�க்கப்படவுள்ளதாக
ஆளும்
கட்� வட்டாரங்கள் ெத��க்�ன்றன.
தற்ேபாது அைமச்சரைவ கைலக்கப்பட்டுள்ளைதயடுத்து அவ�ய ேதைவ
கரு� முக்�யமான மூன்று அைமச்-

சர்கள் ஏற்கனேவ. ஜனா�ப��னால்
�ய�க்கப்பட்டுள்ளேபாதும் அைமச்சரைவைய முழுைமப்படுத்தும் நடவ�க்ைககள் இந்த வாரம் முன்ெனடுக்கப்படுெமன அந்த வட்டாரங்கள்
ெத��த்தன.
அேதேவைள, ஜனா�ப� ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ, இந்த வாரம் நாட்டு
மக்களுக்கு �ேசட உைரெயான்ைற
ஆற்றவுள்ளதாகவும் அந்த வட்டாரங்கள் ெத��க்�ன்றன.

அரசாங்க
வட்டாரங்கள்
ெதரிவிப்பு
ஜனா�ப� நாட்டு மக்களுக்கு உைரயாற்றுவார் அல்லது ஊடக �றுவனங்க�ன் தைலவர்கைள அைழத்து

நாட்�ன் தற்ேபாைதய �ைல ெதாடர்�ல் அவர்களுக்கு ெத�வு படுத்துவாெரன்றும் அந்த வட்டாரங்கள் ெத��த்தன.
இதன்ேபாது நாட்�ன் தற்ேபாைதய
ெபாருளாதார ெநருக்க� �ைலைம
மற்றும் அர�யல் ெநருக்க� �ைலைமகள் ெதாடர்�ல் ஜனா�ப� கருத்துக்கைள
ெவ��டுவாெரன்றும்
அந்த வட்டாரங்கள் ெத��த்தன.
04

ேபாராட்டங்கள்
சுற்றுலா பயணிகைள
பாதிக்காது

பண�க்கத்ைத குைறக்கும் ேநாக்கத்�ல்

ஸஹர் மு�வு:
04.36
ேநான்பு துறக்கும் ேநரம்: 06.20

எங்கள் ்கருத்து
ருத்து
ஊடகங்கள் முன்பாக இன்றுள்ள
பாரிய தார்மீகப் ெபாறுப்பு
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 ெபாறுப்ைபக் ெ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. ெதாைலக்காட்�கள், பத்��ைககள், வாெனா�கள் மற்றும் இைணயத்தளங்கள் ேபான்றவற்�ல் க�சமானைவ மாத்�ரேம
தார்�கப் ெபாறுப்புடன் ெசயற்படுைக�ல், ஏைனய ஊடகங்கள் �ைலைமைய ேமாசமாக்கும் �தத்�ல் ெசயற்பட்டு வரு�ன்றன. அைவ உண்ைம �ைலைய
04

நாணய சைப வட்டி
வீதத்ைத இறுக்கியது
மத்திய வங்கி

04

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

நம்பிக்ைகயில்லா பிேரரைண
இன்று முன்ைவக்க ஐ.ம.ச. ஏற்பாடு
அரசாங்கத்துக்கு எ�ராக
ெகாண்டு வரப்படவுள்ள
ந ம் � க் ை க � ல் ல ா ப்
�ேரரைண இன்று ஐக்�ய
மக்கள் சக்��ன் பாராளுமன்றக் குழு கூட்டத்�ல்
முன்ைவக்கப்படவுள்ளதாக
டுள்ளது.
ஐக்�ய மக்கள் சக்��ன்
ளுமன்ற உறுப்�னர் ஒருவர்
ெத��த்துள்ளார்.அதன்ப�
ஐக்�ய மக்கள் சக்��ன்

ெத��க்கப்பட்�ேரஷ்ட பாராஇத் தகவைலத்
இன்று

04

04

ெவ�நாட்டைமச்சு அ��ப்பு

ஜனாதிபதியுடன் கடந்த வாரம்
ேபசிேயார் இந்தவாரம் ேகாஷம்

அரசாங்கத்திற்கு எதிராக

(படம்: கயான் புஷ்�க்க)

04

அைனத்து வங்கிகளும் 11,12ஆம்
திகதிகளில் திறக்கப்படும்

அைனத்து உ�மம்ெபற்ற
வங்�களும்
நாைள 11 ஆம் �க�
மற்றும் 12 ஆம் �க�யும் ெபாதுவான வங்�த் ெதா�ல்பாடுகளுக்காக �றக்கப்படுெமன அைனத்து ெபாதுமக்களுக்கும் மத்�ய வங்� அ��த்துள்ளது.

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.
04

எரிெபாருளின் தரம் குைறவா?

தனியார் பஸ்களுக்கு
சலுைக விைலயில் டீசல்

CPC ஆய்வுப்��வு முகாைமயாளர்
ந�ன் சந்�ர��

ேத�ய ேபாக்குவரத்து ஆைணக்குழு

குற்றச்சாட்டில் உண்ைமயில்ைல

எ�ெபாரு�ன்
தரம்
ெதாடர்பாக ெத��க்கப்படும் குற்றச்சாட்டுக்க�ல்
எந்த உண்ைமயு�ல்ைல.
தரம் ெதாடர்�ல் �ரச்�ைன இருந்தால் முைற�டலாெமன இலங்ைக ெபற்ேறா�ய கூட்டுத்தாபனத்�ன் ஆய்வு ��வு முகாைமயாளர் ந�ன்
சந்�ர�� ெத��த்தார். ஜனா�ப�
ஊடக ைமயத்�ல் (9) நைடெபற்ற 04

பு த் த ா ண் டு
காலத்�ல், ெவ�
மாகாணங்களுக்கு
ேசைவ�ல்
ஈடுபடும்
த�யார்
ப ஸ் க ளு க் கு ,
இலங்ைக ேபாக்குவரத்து சைப பஸ் �ைலய எ�ெபாருள் �ரப்பு
�ைலயங்க�ல், �சைல வழங்கத் �ர்மா�த்துள்ளதாக, ேத�ய ேபாக்குவரத்து ஆைணக்குழு ெத��த்துள்ளது. மட்டக்கு�,
ெமாரட்டுைவ. தலங்கம,
04

�க்கல் �ராச்சா�

அண்ேண, நாட்டில எங்க பாத்தாலும் ஒேர ஆர்ப்பாட்டமும், ேபாராட்டமும்,
வீதிமறியலுயுமா இருக்குேத நாடு எங்ேக
ேபாகப்ேபாகுேதா....
நாட்ைட திருத்த எண்டு சிலர் புறப்பட
அதில சிலர் அரசியல் ெசய்ய பாக்கினம்,
அைவயிண்ட எண்ணம் ஒருநாளும்
நிைறவுறாது பாரும்...!!!
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மானிப்பாய் மருதடி
விநாயகராலய ேதர்த்திருவிழா

யா

ழ்ப்பாணத்ைத த�ழரசர்
ஆண்ட காலத்�ல் ைசவசமயத்�ன் மகத்துவங்கைள �ைலநாட்�னார். இக்காலத்�ல் ஒரு
தப�ேரஷ்டரானவர் த�ழரசர் �ற்காலத்�லும் பறங்�யர் யாழ்ப்பாணத்ைத தம்வயப்படுத்�ய ெசாற்ப
காலங்களுக்கு
முன்னருமாய்
மா�ப்பாய் மருத� �நாயகராலயத்�ல் �ஷ்ைட�ல் இருந்து சமா�யாய் �ட்டார். ேமற்ப� மகான்
சமா� அைடந்த காலத்�ல் பறங்�யர் மருத� �நாயகர் ஆலயத்ைத
இ�த்துச் சவக்காைலயாக்� �ட்டனர்.
இந்நாட்க�ல் மக்கள் மகான்
சமா�யைடந்த இடமும் இப்ெபாழுது மூலஸ்தானத்�ற்கு �ழக்�ல்
இருப்பதுமா�ய மருதமரத்�ன் �ழ்
கண்களுக்கு புலப்படாத ேநரங்க�லும் ெபாங்க�ட்டு கற்பூரெம�த்து இவ்வாறாக பல இக்கட்டான

நூரைளயூரான்

நு

வெர�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�யாைதயுடன் நுவெர�யா மாநகரசைப முதல்வர் 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 �கழ்வுகைள நடத்த�டாமல் இைடயூறு
�ைள�த்தனர்.
நுவெர�யா ஏப்ரல் வசந்தக்கால
�கழ்வு ஆரம்ப ைவபவம் இைட�ல்
�றுத்தப்பட்டாலும் என்ன எ�ர்ப்புக்கள் வந்தாலும் ஏற்கனேவ �ட்ட�ட்டப்ப� ஏப்ரல் வசந்தகால �கழ்வுகள் ஏப்ரல் 30 ஆம் �க� வைர
நைடெபறும் என மாநகர சைப ெத��த்துள்ளது. ஏப்ரல் வசந்த காலத்ைத
முன்�ட்டு நுவெர�யா ெபாது
ைமதானத்�ல் ��க்ெகட், கரப்பந்தாட்டம், கால்பந்தாட்டம் ேபாட்�களும், மாநகர �ைளயாட்டு உள்ளரங்-

வசந்தத்தில்
டீசல், ெபற்ேறால்,
எரிவாயு,
மின்சாரம்
தைடயின்றி
கிைடக்குமா?

�ைலகைளக் கடந்து வரும் காலகட்டத்�ல் நாற்பது வருடங்க�ன்
�ன்னர் பறங்�யர் அரசு ஒல்லாந்தர் ைகக்கு மா�யது. இராக்காலங்க�லும் பறங்�யர் �நாயகைர
வ�பட்டு வந்தார்கள். ஒல்லாந்தர்
அரசு காலத்�ல் ெபாங்கல் வணக்கங்கள் மருத��ல் �ேசடமாகவும்
ெவ�ெபாருளாயும் நடந்து வந்தன.
இக்காலத்�ல் ெதாண்ைட மண்டலத்�ல் இருந்து வந்த �யாகராசுக்குருக்கள் நவா� தூக்�� ேகா�ல��ல் தங்�னார். தூக்�� ைவரவ
ேகா��ல் இருந்து ஒரு வருடமாக �வபூைச வணக்கம் ெசய்து
வரும் நாட்க�ல் அங்கு ேவள்�
நைடெபற ஆயத்தமா�யது. ெப�யவர் இக்ேகா��ல் ெபருந்ெதாைகயான 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��ருந்தார். 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 �ரகமும் அர்த்த மண்டபமும் கட்�
மு�த்து எஞ்�ய பாகங்கைள மரந்த�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�ேலயர் காலம் உதயமானது.

சுவாமிநாதன் தர்மசீலன் JP

நுவெரலியாவின்
வசந்த விழா
ெ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�களுக்கான நகரமாகேவ இருந்து வந் து ள் ள து .
இ ங் கு

பயணிகைள
அரவைணயுங்கள்
அபகரிப்பதாக
ேவண்டாம்
வ ா ழு ம்
ேத��டும் அவசரத்�ல் இவர்கள்
இருப்பார்கள். இங்கு வாழும் மக்க�ன் நலன் கரு�ேய நுவெர�யா
மாநகரசைப வருடம் ேதாறும் ஏப்ரல்
வசந்த காலத்ைத ேகாலாகலமாக

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

�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

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

ெ ச ய் ப வ ர் க ள்
மற்றும் சுற்றுலா
வ�காட்�கள் என அத்தைனத் துைறகைளச் சார்ந்தவர்களும் பணம் பார்க்கும் 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 நைடெபறும் ேமாட்டார் காேராட்டப் ேபாட்-

ேபாட்�யும் ேமாட்டர் குேராஸ்
ேமாட்டர்ைசக்கள்
ஓட்டப்ேபாட்� எ�ர்வரும் 16, 17 ஆம்
�க�க�ல் நைடெபறும்.
நுவெர�யா �க்ேடா�யா
பூங்கா�ல் எ�ர்வரும் 17, 18
ஆம் �க�க�ல் மலர் கண்ககாட்� ே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 நைடெபறவுள்ளது.
நுவெர�யா�ற்கு
வருைக
தர�ருக்கும்
சுற்றுலா
பய�களுக்கு ேதைவயான அ�ப்பைட
ேதைவகைள
கவ�ப்பதற்காக
நுவெர�யா மாநகரசைப ேமற்ெகாண்டுள்ளது. �ேசட பாதுக்காப்பு
ஏற்பாடுகளுடன் நுவெர�யா ெபா�ஸாரும் இைணந்துள்ளனர்.

வசந்தக்கால தற்கா�க கைடகளும்
அைமக்ககப்பட்டு வரு�ன்றன.
கடந்த வருடங்கைள�ட இவ்வருடம் ெபருந்ெதாைகயான சுற்றுலா
பய�கள் வருைக தருவார்கள் என
வசந்தகால �கழ்வு ஏற்பாட்டு குழு�னர் எ�ர்பார்த்துள்ளனர்.
நுவெர�யா சுற்றுலா ேஹாட்டல்க�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�யுள்ளது. இந்த ஏப்ரல் மாதத்�லாவது
நுவெர�யா�ல் தட்டுப்பாடு இல்லாமல் �சல், ெபற்ேறால், மண்-

�ல் ேமைச பந்து (ேடபல் ெட�ஸ்)
பூப்பந்தாட்டம் (ெபட்�டன்) மற்றும்
வைலப்பந்தாட்டப் ேபாட்�களும்
நைடெபறும் என ஏப்ரல் வசந்தக்கால
ஏற்பாட்டுக்குழு தைலவரும் நுவெர�யா மாநகர முதல்வருமான சந்தனலால் கருணாரட்ன ெத��த்துள்ளார்.
நுவெர�யா ஒரு சுற்றுலா நகரம்
இங்கு 90 �தமாேனார் சுற்றுலா
துைறைய நம்�ேய வாழ்க்ைக நடத்து�ன்றார்கள். இங்ேக வர்த்தக நடவ-

�க்ைககள் அைனத்தும் சுற்றுலாைவ
ைமயப்படுத்�ேய இருக்கும். இவர்க�ன் வருடாந்த வருமானத்�ன்
ெபரும்பகு�ைய ஏப்ரல் மாதேம

ஆங்�ேலயர் காலத்�ல் மருத�யாலயம் அ� உன்னத மகத்துவ
ேமம்பாட்டு �ைலக்குக் ெகாண்டு
வரப்பட்டது. ேகா�ல் �ருப்ப�
ேவைலகள்
பல
ெப�ேயார்களால் ெசய்யப்பட்டது. இத்�ருப்ப� ேவைலகைள ெப�யவர்கள்
ஒவ்ேவார் காரணம் பற்�ச் ெசய்�த்தார்கள். உதாரணமாக இரகுநாத
முத�யார் �ன்னத்தம்� ஒருமுைற
ெகா�ய �ஷம் �ண்டப்ெபற்று
அவ்�ஷம் இறங்�னால் �நாயகருக்கு இரதஞ் ெசய்து ைவப்பதாகப் �ரார்த்தைன ெசய்ததாகவும்
அதனால் அக்ெகா�ய �ஷம் �ங்�
அவர் சுகம் ெபற்றதாகவும் அ�யக்
கூ�யதாக உள்ளது. ைசவசமயத்ைத
�ைல �ற்கெசய்து ஆலயங்க�ல்
ஒன்று. இம் மருத� ஆலயேம தற்ெபாழுது தர்மகத்தா சைப�னர் ஆலயத்ைத �கர்வாகம் ெசய்�ன்றனர்.
புது வருடம் ஆரம்பமாகும்
ேநரத்�ல்
�நாயகப்ெபருமான்
அ� உன்னத ��த்�ர அலங்காரம் அைமக்கப் ெபற்ற இரதத்�ல்
ஏ� ��வலம் வரு�ன்ற அற்புதக்
காட்�ைய எல்ேலாரும் கண்டு இன்புறு�ன்றனர்.
வருஷம் �றந்த இரண்டாம் நாள்
�ர்த்ேதாற்சவம் நைடெபறு�றது.
இத்தைகய �றப்பு வாய்ந்த மருத��ல் 22.03.2022. ெகா�ேயற்றம்
ஆரம்பமா�
வருஷப்�றப்பன்று
இரேதாற்சவம் நைடெபறு�றது.

நடத்� வரு�ன்றது. இதைன குழப்�
நுவெர�யா வாழ் மக்க�ன் வ�ற்�ல் அ�க்கக்கூடாது.
ஏப்ரல் வசந்த காலத்�ல்தான் நுவ-

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 இடர்கள் 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 அைறகைளயும் �யாயமான �ைல�ல்
�ற்பைன ெசய்ய ேவண்டும் என
வசந்தகால ஏற்பாட்டு குழு�னர்
ேவண்டுேகாள் �டுக்�ன்றனர்.
2018ம் ஆண்டு வசந்தகாலம்
என்று �ைனக்�ேறன். சுற்றுலாவுக்கு 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; எக்கச்சக்கம் என்று ெசால்� பல பய�கள்
நுவெர�யா வருவைதத் த�ர்த்தார்கள். அைனத்துக்கும் ஒரு �ைல
உண்டு. அைதத் தாண்� யாைன
�ைல கு�ைர �ைலக�ல் ெபாருட்கைளயும், மரக்க�கைளயும் உணவுப்
பண்டங்கைளயும் �ற்பைன ெசய்ய
ேவண்டும். ஒரு கஷ்ட காலத்�ல்தான்
இவ் வசந்த �ழா வந்�ருக்�றது.
அவர்கைள அைழத்து அரவைணத்து
புன்��ப்புடன் அனுப்� ைவயுங்கள்.

அ
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ரசியல்
ரங்கம்

ஏற்பட்டுள்ள நெருக்கடிக்கு தீர்வு காண ஒன்றிணைய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில்
உள்ளனர். மற்றவர்களுக்கு முன்னுதாரணமாக நாம் முடிவுகளை எடுக்க வேண்டும்.
நாட்டின் எதிர்காலம் மற்றும் அதன் குழந்தைகள் சார்பாக நாம் நமது கடமையை நிறைவேற்ற வேண்டும்.

கே:

இரட்டைக் குடியுரிமை பெற்ற
எவரும் இலங்கையின் பாராளுமன்ற உறுப்பினராகவ�ோ அல்லது
ஜனாதிபதியாகவ�ோ பதவி வகிக்க
முடியாது என்பதை உறுதிப்படுத்தும்
வகையில் அரசியலமைப்பின் 22ஆவது
திருத்தத்தை நாடாளுமன்றத்தில்
க�ொண்டு வரவுள்ளதாக முன்னாள்
அமைச்சர் உதய கம்மன்பில தெரிவித்திருந்தார். இது பற்றி என்ன
கூறுகின்றீர்கள்?

ம

க்களின் அபிலாசைகளை
நிறைவேற்ற வேண்டும்
என்ற எண்ணம் க�ொண்ட
அரசியல்வாதிகள் அனைவரும்
நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள நெருக்கடிக்குத்
தீர்வு காண ஒன்றிணைய
வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில்
இருப்பதாக முன்னாள் அமைச்சர்
சி.பி.ரத்னாயக்க தெரிவித்தார்.
நாட்டின் தற்போதைய நிலைமைகள்
குறித்து எமக்கு வழங்கிய பிரத்தியேக
செவ்வியிலேயே முன்னாள்
அமைச்சர் இதனைக் குறிப்பிட்டார்.

கே:

ப�ொருளாதார நெருக்கடி
நாளுக்கு நாள் ம�ோசமடைந்து
வருவதாக எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம்
சாட்டுகின்றன. இது பற்றி உங்கள்
நிலைப்பாடு என்ன?

பதில்:
தற்போதைய
அரசாங்கத்தின்
ப�ொருளாதார க�ொள்கையால் அல்ல இந்த
நிலைமை ஏற்பட்டுள்ளது. 2015 ஆம்
ஆண்டு முதல் 2019 ஆம் ஆண்டு வரை
அன்றைய நல்லாட்சி அரசாங்கத்தினால்
ப�ொருளாதாரம் சரியான முறையில் நிர்வகிக்கப்பட்டிருந்தால், இன்று நாம் நெருக்கடியை
எதிர்கொண்டிருக்க மாட்டோம். கடந்த
அரசாங்கத்தின்
செயற்பாடுகளினாலேயே
இன்று நாம் பிரச்சினைகளை எதிர்கொண்டுள்ளோம். ஹம்பாந்தோட்டை துறைமுகத்தை விற்று பெற்ற பணத்தை என்ன செய்தார்கள்? அரசாங்கம் என்ற வகையில் நாம்
அந்தப் பரிவர்த்தனைகள் குறித்துக் கவனத்தில் க�ொள்ள வேண்டும் என்பதே உண்மை.
கடந்த அரசாங்கத்தின் தவறான ப�ொருளாதார முகாமைத்துவத்தினால் நாம் இந்தப்
ப�ொருளாதார நெருக்கடியை எதிர்கொள்ள
வேண்டியுள்ளது. உலகப் ப�ொருளாதார மந்-

தநிலையும் உள்ளது என்பதை நாம் ஒப்புக்
க�ொள்ள வேண்டும்.

கே:

ஜனாதிபதியால் கூட்டப்பட்ட
சர்வகட்சி மாநாடு ப�ொருளாதார நெருக்கடிக்கு நிரந்தரத் தீர்வு
காண உதவுமா?

பதில்: நிச்சயமாக. முதலில் நாம் அனைவரும் அரசியலில் ஈடுபட ஒரு நாடு இருக்க
வேண்டும். ஒரு நெருக்கடி அல்லது தேசிய
பேரிடரின் ப�ோது, அரசியல் வேறுபாடுகள் இல்லாமல் அனைவரும் கைக�ோர்க்க
வேண்டும். மியான்மர் முன்னாள் அதிபர்
ஆங்சான்
சுகி,
ஆளுங்கட்சியினரின்
அனைத்து விதமான த�ொல்லைகளையும்
சந்திக்க வேண்டியிருந்தது. தனது நாடு
ஒரு நெருக்கடியையும் த�ொற்றுந�ோயையும் சந்தித்த ப�ோது, அவர்கள் அனைவரும்
தங்கள் தாய்நாட்டின் சார்பாக ஒன்றாக நிற்க
வேண்டும் என்ற செய்தியை உலகுக்கு வழங்கினார். இவ்வாறான கடந்த கால அனுபவங்கள் உலகில் இருக்கும் ப�ோது, சில பிரிவினர் தங்களின் உள்நோக்கத்தை உணர்ந்து
க�ொள்ள வேண்டும். எப்படியாவது அதி-

அனைவரும் ஒன்றிணைய வேண்டும்

ம�ோ

சமான
ப�ொருளாதாரப்
பிரச்சினைகளால் பாதிப்படைந்துள்ள
மக்கள்,
பாதைக்கு இறங்குவது ஒருவிதமான திருப்புமுனையாகும். ஆட்சி முறைக்கு எதிராக எழுகின்ற
சக்தி, மத்திய தரப்பாரின் எழுச்சியாகும். சந்தர்ப்பம் இல்லாமல் ப�ோவது த�ொடர்பான துயரத்தின்
ஒரு பக்கமே அதுவாகும். மக்கள் மீது சுமையை
சுமத்தும் முறையை தாங்கிக் க�ொள்ள சமூகம்
தயாரில்லை. அதற்கு மாற்றம் தேவை. ப�ொருளாதார மற்றும் சமூகப் பிரச்சினைகள் எம்
அனைவருக்கும் ப�ொதுவானவை. நாட்டுக்கு
ஏற்படும் பிரச்சினைகளை குடிமக்களும் அனுபவிக்க நேரிடுகிறது. அதில் குறைகள், சமத்துவமின்மை மற்றும் அநீதிகளும் உள்ளன.
முறைகள் பற்றிய நம்பிக்கை மிகவும் முக்கியமாகும். தலைமை குறித்த நம்பிக்கை உயர்வாக இருக்க வேண்டும். நம்பிக்கை இழந்த

ராஜபக்ஷ குடும்ப உறுப்பினர்களின் இரட்டைக் குடியுரிமை பிரச்சினையை மாத்திரமே
எழுப்புகின்றனர். அப்படியானால் எத்தனை
தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்பின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இரட்டைக் குடியுரிமை
பெற்றவர்கள்?

கே:

மின்வெட்டு மற்றும் எரிப�ொருள், சைமயல் எரிவாயுத்
தட்டுப்பாடு காரணமாக மக்கள் கடும்
சிரமங்களை எதிர்கொண்டுள்ளனர். நிலைமையை சமாளிக்க என்ன
நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது?

பதில்: இப்பிரச்சினைக்கு விரைவில் தீர்வு
காண அரசு முயற்சித்து வருகிறது. ப�ொருளாதார நெருக்கடியைச் சமாளிக்க இந்தியாவும்
தனது த�ொடர்ச்சியான ஒத்துழைப்பை நீடித்துள்ளது. சர்வதேச நாணய அமைப்புகளுடன்
கலந்துரையாடிய பின்னரே நெருக்கடியை

'நாடு ச�ொந்தக் காலில் நிற்கும்' என்கிறார் முன்னாள் அமைச்சர் சி.பி. ரத்னாயக்க

தீர்வு காண அரசியல்வாதிகள்

மிலிந்த ம�ொரக�ொட

அர்ஜூன்

இன்றைய தற்காலிக பின்னடைவு
ஒரு மாத காலத்தினுள் நீங்கிவிடும்

மக்களின் நெருக்கடிகளுக்குத்

மலரும் யுகத்திற்கு
புதியத�ோர் வடிவம்
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காரத்தை கைப்பற்ற வேண்டுமென்ற எண்ணத்தை கைவிட வேண்டும்.
மக்களுக்கு பல்வேறு நிவாரணங்களை
வழங்குவதை விடுத்து தமது குழந்தைகளுக்காக தாய்நாட்டைப் பாதுகாக்க வேண்டியதன் அவசியத்தை வலியுறுத்தும் சூழ்நிலையை மக்களுக்கு முறையாகக் கற்பிக்க
வேண்டும். முதலில், சாதி, மதம் மற்றும்
பிற அரசியல் வேறுபாடுகளைப் ப�ொருட்படுத்தாமல் தாய்நாட்டைப் பாதுகாப்பதற்கு நாம் அதிக முன்னுரிமை க�ொடுக்க
வேண்டும். அதன் பிறகு நம் அரசியலை
செய்யலாம்.

கே:

நெருக்கடிக்குத் தீர்வு காண
அனைத்துத் தரப்பினரும்
ஒன்றிணைந்து விரைவில் தேசிய
இணக்கப்பாடு எட்டப்படும் என
ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் தவிசாளர் வஜிர அபேவர்தன தெரிவித்திருந்தார். இதனை எப்படிப்
பார்க்கின்றீர்கள்?

பதில்: இது ஒரு நல்ல ப�ோக்கு. சில அரசியல்வாதிகள் தங்கள் நாட்டையும் அதன்
மக்களையும் உண்மையாக நேசிக்கிறார்கள். எல்லா அரசியல்வாதிகளையும் ஒரே
க�ோணத்தில் பார்க்கக் கூடாது. நான் சுமார்
30 வருடங்களாக பாராளுமன்றத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தியுள்ளேன். எனக்கு வாக்களித்த அனைவரின் சார்பாகவும் ஏதாவது
செய்ய வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக
இருக்க வேண்டும். நான் ஒரு மக்கள்
பிரதிநிதி. மக்களின் அபிலாசைகளை
நிறைவேற்ற வேண்டும் என்ற எண்ணம்
க�ொண்ட அரசியல்வாதிகள், தற்போது

பதில்: குறுகிய அரசியல் ந�ோக்கங்களை
நிறைவேற்ற முயற்சிப்பதை விட மக்கள்
சார்பாக முடிவுகள் எடுக்கப்பட வேண்டும்.
முதலில்,
ப�ொதுமக்களுக்கு
விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி, நம் முடிவுகளை எடுக்க
வேண்டும். இதனை விடுத்து இரட்டைக்
குடியுரிமை
ப�ோன்ற
பிரச்சினைகளை
எழுப்பி எந்தப் பயனும் இல்லை. அவர்கள்

2015ஆம் ஆண்டு முதல்
2019ஆம் ஆண்டு வரை
அன்றைய நல்லாட்சி
அரசாங்கத்தினால்
ப�ொருளாதாரம் சரியான
முறையில்
நிர்வகிக்கப்பட்டிருந்தால்,
இன்று நாம்
நெருக்கடியை
எதிர்கொண்டிருக்க
மாட்டோம்.

சமாளிக்க முடியும். சீனா, ஜப்பான், இந்தியா
ப�ோன்ற நாடுகள் எமக்கு த�ொடர்ந்து உதவிகளை வழங்குவதாக உறுதியளித்துள்ளன.
அண்மையில் முடிவடைந்த பிம்ஸ்டெக் உச்சிமாநாட்டின் ப�ோது, பங்களாதேஷ் இலங்கைக்கு தனது உதவிகளை வழங்குவதாக
உறுதியளித்திருந்தது. உலக வங்கியும் நம்
மீது கவனம் செலுத்துகிறது. ஒரு மாத காலத்துக்குள் இந்த தற்காலிக பின்னடைவைக்
கடந்து ச�ொந்தக் காலில் நிற்கும் என்று
நான் உறுதியாக நம்புகிறேன்.

கே:

உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதலால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நீதியை உறுதிப்படுத்த அரசாங்கம் தவறியமை குறித்து க�ொழும்பு
மறைமாவட்ட ஆயர் கர்தினால்
மெல்கம் ரஞ்சித் தனது ஏமாற்றத்தை
வெளிப்படுத்தியுள்ளார். இது பற்றி
உங்கள் கருத்து என்ன?

பதில்: உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல்கள்
த�ொடர்பான விசாரணைகள் சுயாதீனமாக
த�ொடர்கின்றன. முன்னாள் 'யஹபாலன'
அரசாங்கத்தைப் ப�ோன்று, அரசியல் எதிரிகளுக்கு எதிராக வழக்குத் தாக்கல் செய்வதற்கு, நாங்கள் நீதிபதிகளையும், சட்டமா
அதிபர் திணைக்கள அதிகாரிகளையும்
அலரிமாளிகைக்கு
அழைப்பதில்லை.
விசாரணையில் தாமதம் ஏற்படலாம். 2019
ஆம் ஆண்டு உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல்கள் த�ொடர்பாக ஏராளமான மக்களிடம்
வாக்குமூலம் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
அனைத்து குற்றவாளிகளும் சட்டத்தின்
முன் நிறுத்தப்படுவார்கள், ஆனால் அரசாங்கம் விசாரணையில் தலையிடாது.

மக்கள் தேவைகளை உடன் நிறைவேற்றக் கூடிய
முறைகளை புதிதாக உருவாக்குவது அவசியம்
சமூகத்தில் முடிவு பயங்கரமானதாகும்.
இலங்கையானது உலகில் அதிர்ஷ்டமான
நாடுகளில் ஒன்றாகும். துரதிர்ஷ்டவசமாக
எம்மிடையே ஒற்றுமை இல்லை. நம்பிக்கை
பழுதடைந்துள்ளது. சமூகத் தலைமை, முன்
மாதிரியான பாத்திரம், சிறந்த நடத்தை புறக்கணிக்கப்பட்டுள்ளன. கலாசாரம், பரம்பரை பரம்பரையாக வரும் பழக்கவழக்கங்கள் மறந்து
ப�ோய் விட்டன. இதன் பின்னணிக் காரணம்
பற்றி புரிந்து க�ொள்ள வேண்டியுள்ளது.
சந்தர்ப்பவாத அரசியல் யுத்தம் எமது சிறப்பான தனித்தன்மையை பழுதடையச் செய்துள்ளது. குலம், க�ோத்திரம் என சமூகம் பிரிக்கப்பட்டு அழிக்கப்பட்டுள்ளது. இனம் ,மதம் தாண்டி
பாரிய நடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது.
ஒற்றுமை
இல்லை. தீர்க்கமுடியாத பாதிப்புகளுக்குக் காரணமான பிரச்சினைகளை முடிவுக்குக் க�ொண்டு
வருவதற்குக் கூட நாம் ஒன்றிணையாதது
அதன் தீவிரத்தைக் காட்டுகின்றது.

முன்னர் குறிப்பிட்டவாறு நம்பிக்கை இழப்பு
என்பது நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள ம�ோசமான பிரச்சினையாகும். மதத்தலைவர்கள்,தேசியத் தலைவர்கள் மற்றும் அரசியல் தலைவர்கள் மீது
உள்ள நம்பிக்கை மற்றும் க�ௌரவத்தைப் பற்றி
எண்ணுங்கள். ஒருபுறம் அவர்கள் அதனை
இழந்துள்ளார்கள். இன்னொருபுறம் சரியான
க�ௌரவத்தை வழங்கி நம்பிக்கையை ஏற்படுத்த பெரும்பான்மையான�ோர் தயாரில்லை.
இந்த இரண்டு முனைகளும் எமது சீரழிவை
காட்டுகின்றன.
உலகத்திற்குத் தேவை நேர்மை ஆகும். நேர்மையாக செயற்படுவதன் மூலம் உறுதி செய்யப்பட்ட நம்பிக்கை ஏற்படும். சந்தேகத்தைத்
தீர்க்கும் வெளிப்படையான பாத்திரங்களால்
சமூகத்தில் க�ௌரவத்தைப் பெற முடியும்.
சரித்திரத்திலேயே இல்லாத அளவு பாரிய
ப�ொருளாதார பாதிப்பினால் மக்கள் ஆத்திரப்படுவதை எதிர்பார்க்க வேண்டும். ஜனநாயக

சமூகத்தில் மக்களிடம் ஏற்படும் அழுத்தத்தை
வெளியிடுவதற்கான ப�ொறிமுறைகள் உள்ளன.
மக்களின் விருப்பம் மற்றும் முடிவுகளை
கேட்கும் முறை உள்ளது. தேர்தல் மற்றும் சமூக
ஆய்வுகள் அவற்றில் பிரதானமானவை.
மக்களிடம் சென்று அவர்களுடன் கலந்துரையாடுவதால் அழுத்தம் குறையும், எதிர்பார்ப்பு
உண்டாகும், நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். மக்களிடம் இருந்து விலகும் மத, சமூகத் தலைவர்கள்
மற்றும் விசேடமாக ப�ொதுமக்களின் பிரதிநிதிகள் இன்று காணப்படும் துரதிருஷ்டவசமான
நிலைவரத்துக்கு நாட்டை இட்டுச் சென்றுள்ளார்கள். இதிலிருந்து மீள்வது எம் அனைவரினதும் முயற்சியாகும். உலகில் ஏனைய நாடுகளிடம�ோ, ஏனைய தலைவர்களிடம�ோ புதிய
ஒன்றை எதிர்பார்க்க முடியாது.
அடிப்படைவாத
சக்திகள்,
அவற்றின்
பின்னால் இருந்து செயற்படுபவர்கள் ஏற்படுத்தும் குழப்ப நிலைமை பற்றியும் குறிப்பிட்டாக

வேண்டும். அண்மைக் காலம் வரை நாட்டில்
இருக்க வேண்டிய பெறுமதி வாய்ந்த மற்றும்
தைரியமான இளைஞர்களின் வாழ்வை எமக்கு
இல்லாமல் செய்தது ம�ோதல்கள் மற்றும்
ப�ோராட்டங்களே என்பதை ஞாபகப்படுத்த
வேண்டும். ப�ோராட்டம் செய்ய வேண்டிய
முறைகளை மாற்ற வேண்டும். நபர்களை விரட்டுவதன் மூலம் முறைகள் மாற்றம் அடையாது.
நபர்களை விரட்டி புதிய தலைவர்களை மிக
உயரத்தில் வைத்து நாம் அனைவரும் தலைவர்களிடமிருந்து மாயாஜால தீர்வை எதிர்பார்க்கின்றோம்.
'சிஸ்டம் சேஞ்ச்' ஒன்றுக்கான முயற்சி நாட்டுக்கு அவசியமாகவுள்ளது. மக்களுக்கு சேவை
செய்யும், மக்களின் தேவைகளை உடனடியாக
நிறைவேற்றக் கூடிய முறைகளை புதிதாக உருவாக்குவது அவசியமாகும்.

தமிழில்:

வீ.ஆர்.வயலட் ...
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ஜனாதிபதியுடன் கடந்தவாரம்
ேபசிேயார் இந்தவாரம் ேகாஷம்

சித்திைர புத்தாண்டு
சுபகிருது வருஷப் பிறப்பு

அர�யல் வஞ்சகம் என்�றார் ஆய்வாளர் க�யழகன்
கடந்த வாரம் ஜனா�ப�ேயாடு ேபச்சுவார்த்ைதக்கு ேபானவர்கள் இந்தவராம் 'Go Home
Gota' என்று ேபாராட அைழப்பது அர�யல்
வஞ்சகம் என்றும், இப்ப�யான அர�யல்வா�க�டத்�ல் த�ழ் இைளஞர்கள் எச்ச�க்ைகயாக 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 ெசயெலன்றும் அவர் சா�யுள்ளார் .
இலங்ைக�ல் தற்ெபாழுது முன்ெனடுக்கப்பட்டு 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. �ங்களக் கட்�கள் ஆட்�ைய க�ழ்க்கவும் தமது
ெசல்வாக்ைக உயர்த்தவும் ேபாராட்டம் நடத்துவார்கள். 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 ேமாசமைடந்து வன்முைற சூழல் நாட்�ல் உருவாகுெமன்றும் த�ழ் மக்கள் பஞ்சத்ைத
எ�ர்ெகாள்ள ேதைவயான உற்பத்� மற்றும்
பங்�ட்டு ெபா�முைறகைள உடன் உருவாக்க ேவண்டுேம த�ர அர�யல் வன்முைறக�ல் ப�யா��டக் கூடாெதன்றும்
அவர் ேகா�க்ைக �டுத்துள்ளார்.
சமூகத் தைலவர்கள் முன் வந்து இன்ைறய
ெநருக்க� �ைலைமையக் ைகயாள ேவண்டுெமன்றும் அவர் ேகா�க்ைக �டுத்துள்ளார்.

பண�க்கத்ைத குைறக்கும் ேநாக்கத்�ல்

நாணய சைப வட்டி வீதத்ைத
இறுக்கியது மத்திய வங்கி
நாணய சைப வட்� �தங்கைள இறுக்கப்படுத்துவதற்கு மத்�ய வங்� நடவ�க்ைக எடுத்துள்ளது. 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�க்கப்பட்டது.
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 இறுக்கப்படுத்�யுள்ளது. இந் நடவ�க்ைக, நாணய
மாற்று ��தத்�ன் �ைலப்படுத்தலுக்கும்
வ�வகுக்குெமன்றும் �ேரஷ்ட ��வுைரயாளர் கலா�� முருேகசு கேணசமூர்த்� கு�ப்�ட்டுள்ளார்.

ரைணக்கு ஆதரைவ ெபற்றுக் ெகாள்வதற்காக
பாராளுமன்றத்�லுள்ள ஏைனய அர�யல் கட்�களுடனும் கலந்துைரயாடல் நடத்தப்படுெமன
ஐக்�ய மக்கள் சக்��ன் �ேரஷ்ட பாராளுமன்ற உறுப்�னர் ஒருவர் ெத��த்தார். பாராளுமன்றத்�ல் அரசாங்கத்�ற்கு 113 என்ற
ெபரும்பான்ைம இல்ைல என்பைத ெவ�ப்படுத்துவேத தங்களது �ரதான ேநாக்கமாகுெமனவும் அவர் கு�ப்�ட்டார்.

எ�ெபாரு�ன் தரம் குைறவா?...
ெசய்�யாளர் சந்�ப்�ல் கலந்துெகாண்டு கருத்து ெத��க்ைக�ேலேய இவ்வாறு கு�ப்�ட்டார்.
அவர் அங்கு ெதாடர்ந்து ேபசுைக�ல்,..
எ�ெபாருள் இறக்கும� ெசய்யும்ேபாேத எமது தரம் ெதாடர்�ல்
நாங்கள் சம்பந்தப்பட்ட �றுவனங்களுக்கு அனுப்பு�ன்ேறாம்.
அேதேபான்று எ�ெபாருள் கப்பலுக்கு ஏற்றும்ேபாது அது ெதாடர்பான
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�� ெபற்றுக்ெகாள்ளப்படு�ன்றது. அதன் �ன்னேர
எ�ெபாருைள இறக்குவதற்கு நடவ�க்ைக எடுக்கப்படு�ன்றது.
ேமலும் எ�ெபாருள் களஞ்�யப்படுத்துவதற்கு முன்னர் �ண்டும்
தரம் ெதாடர்பாக �ெபட்ேகா �றுவனமும் எமது ஆய்வு ��வும்

ப�ேசாதைன ெசய்ேத களஞ்�யப்படுத்து�ன்ேறாம்.
அேதேபான்று
எ�ெபாருள் �ரப்பு �ைலயங்களுக்கு
அனுப்புவதற்கு முன்னர் �ண்டும்
அதன் தரம் ெதாடர்�ல் ஆய்வு
ெசய்ேத ெவ��ல் அனுப்பு�ன்ேறாம்.
இவ்வாறு இறக்கும� ெசய்யப்படும் எ�ெபாருள் ெதாைக 04 தடைவகள் 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�காரசைப எமது கூட்டுத்தாபனத்துக்கு
வந்து, எமது ஆய்வு அ�க்ைககைள
ப�ேசா�த்து பார்த்தது.
ஆனால்
அவ்வாறான
எந்த
தவறும் காணப்பட�ல்ைல. என்றாலும் எ�ெபாருள் �ரப்பு �ைலயங்க�ல் ஏதாவது ேமாச�கள் ேமற்ெகாள்வைத யாராவது கண்டால்
அதுெதாடர்�ல் எமக்கு முைற�டலாம்.

நாட்டு மக்கள் ெபாறுப்புடன்...
நாட்�ல் கஷ்டங்கைள எ�ர்ெகாண்டுள்ள மக்களது உணர்ைவ காட்டுவதாக அைமந்துள்ளன. தமது மனக்குமுறல்கைள நாட்டு மக்கள் ெவ�க்
காட்� வரு�ன்றனர். அது அவர்களுக்கு�ய ஜனநாயக உ�ைமயாகும்.
ஆனால் இந்த �டயத்�ல் நாட்டு
�ைலைமைய கருத்�ல் ெகாண்டு
ெபாறுப்பான முைற�ல் தமது ஆர்ப்பாட்டங்கைள வ�நடத்த ேவண்டும்.
எமது ேபாராட்டங்கள் ஆர்ப்பாட்டங்கள் 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 ேபாக்குவரத்துகைள ேமற்ெகாள்வதற்கு �சல்
இல்ைல, பாடசாைலப் �ள்ைளகள் கல்� கற்பதற்கு இைடயூறாக
�ன்தைட ேமற்ெகாள்ளப்படு�றது.
இைவ கு�த்து மக்கள் தமது மன
ஆதங்கத்ைத ெவ�ப்படுத்�ேயயாக
ேவண்டும். ஆனால் மறுபுறம் இைவ
எவற்ைறயும் அரசாங்கம் ேவண்டுெமன்ேற மக்கள் �து ��க்க�ல்ைலெயன்பைதயும்
ெபாதுமக்கள்
உணர்ந்து ெகாள்ள ேவண்டுெமன
சர்வ மதத்தைலவர்கள் ெத��த்துள்ளனர். 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 இத்தைகய கஷ்ட �ைல வரும் என்பைத
முன்கூட்�ேய அ�ந்து அதற்கான
ஏற்பாடுகைள அரசாங்கம் �ச்சயம்
ெசய்�ருக்க ேவண்டும். ஆனால் அரசாங்கத்�லுள்ள ஒரு �லரது தவறான
வ�நடத்தல் இவற்றுக்கு �த்துட்டு
இருக்கலாம். அதற்கான �ர்ைவ அரசாங்கம் உடன�யாகேவ ேமற்ெகாண்டுள்ளது. இன்று நைடெபற்று வரும்
ஆர்ப்பாட்டங்கள் அரசாங்கம் ெபாருளாதார �டயத்�ல் தன்ைனத்தாேன
�ள்ப��லைன ெசய்வதற்கு ஒரு சந்தர்ப்பமாக 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 இக்கட்டான சந்தர்ப்பத்�ல் �ைறேவற்�க்
ெகாள்ள முயல்வைத எவ்வைக�லும் அனும�க்க மு�யாது.
அதற்கு ேபாராட்டக்காரர்கள்
இடம் ெகாடுக்காது தமது ேபாராட்டங்கைள 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�யார்களும் ெபாதுமக்கைள �னயமாக
ேகட்டுள்ளனர்.

சிந்தனை

ேநான்பின் ஊடான எதிர்பார்ப்பு

ukohd; சிந்தனை

ம�தன் பல்ேவறு பண்புகைளயும்
தன்னகத்ேத ஒருங்ேக ெபற்றுக்ெகாண்டுள்ள பைடப்பாவான். இப்பண்புக�ல்
நல்லைவயும் உள்ளன. �யைவயும்
இருக்�ன்றன. அதனால் வைரயறுக்கப்பட்ட வாழ்வுக் காலத்ைத இவ் வுல�ல்
ெபற்றுக்ெகாண்டுள்ள ம�தைன இம்ைமக்கும் மறுைமக்கும் ஏற்றவனாக
புடம்ேபாட்டு பக்குவப்படுத்�ட ேவண்டும்.
அதற்கு இைறவ�காட்டலும் இைறயச்சமும் இன்�யைமயாததாகும்.
ம�தைன இம்ைமக்கும் மறுைமக்கும் பயன்படக்கூ�ய நற்பண்புகள்
�ைறந்தவனாக உருவாக்�க் கட்�ெயழுப்பத் தவறும் பட்சத்�ல் அவ�ல் காணப்படும் �ய பண்புகள் �ைகத்து அவைன
ஈருல�லும் நஷ்டத்�ற்கும் ைகேசதத்�ற்கும் 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 கடைமயாக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது ஈருலக வாழ்�-

லும் ம�தன் �ேமாசம் ெபற்றுக்ெகாள்வதற்கான ஏற்பாடுக�ல் ஒன்றாகேவ
அது உள்ளது. அதனால் தான் ந�
(ஸல்) அவர்கள், 'ேநான்பு ஒரு ேகடயம்'
என்றார்கள். (ஆதாரம்: புகா�).
உண்ைம�ல் ேநான்பு ஒரு ேகடயேமயாகும். 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�ர்பார்க்கப்பட்டுள்ளான் என்பைத இந்த ந�ெமா�கள் ெத�வுபடுத்�க் ெகாண்�ருக்�ன்றன.
ஆகேவ
இைறவ�காட்டல்களுக்கு
ஏற்ப ேநான்பு கடைமைய �ைறேவற்�
ஈருல�லும் நன்ைமகள் ெபற்றுத் தரக்கூ�ய பண்புகைள வளர்த்துக் ெகாள்ேவாம்.

மர்�ன் ம�க்கார் ...

ைமத்துனர் காலமானார்

ேபாராட்டங்கள் சுற்றுலா
பயணிகைள பாதிக்காது

தர்கா நகர் �ரபல அ��ப்பாளரும் எழுத்தாளருமான எம்.பா� ஸ�ைப�ன் ைமத்துனர்
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 ெகாண்டனர் .

இலங்ைக�ல் இடம்ெபறும் ச�பத்�ய அைம�யான ேபாராட்டங்கள் மூலம் சுற்றுலா பய�கள் அல்லது சுற்றுலா தளங்கள் இலக்கு ைவக்கப்பட�ல்ைலெயன
ெவ�நாட்டலுவல்கள்
அைமச்சு ெத��த்துள்ளது. இலங்ைகக்கு வருைகதரும் அைனத்து சுற்றுலாப் பய�களும் நாடு
முழுவதும் சுதந்�ரமாக பய�க்க மு�யுெமன்றும் ெவ�நாட்டலுவல்கள் அைமச்சு ெத��த்துள்ளது. 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

சமூக ேசைவயாளர்

அரசாங்கத்�ற்கு எ�ராக...
பாராளுமன்றக் குழு கூட்டம் நைடெபறவுள்ளதாகவும் அவர் கு�ப்�ட்டார்.இப்
�ேரரைண�ல் ைகெயாப்பங்கைள ெபற்றுக்
ெகாள்ளும் நடவ�க்ைக தற்ேபாது ஆரம்�க்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த �ைல�ல் ைகெயழுத்துகள் ெபறப்பட்டதன் �ன்னர் அதைன சபாநாயகருக்கு ைகய�ப்பதற்கு நடவ�க்ைக எடுக்கப்படுெமன்றும்
அவர் ெத��த்தார். நம்�க்ைக�ல்லாப் �ேர-

�ருக்க�த பஞ்சாங்கத்�ன்ப� ஆபரணம்
புஸ்பராகம் ெகாண்ட ஆபரணம்.
ேதாஷ நட்சத்�ரம்
பர�, மகம், பூரம் ,உத்தரம் 1ஆம் பாதம், பூராடம், உத்தராடம் 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) �யாழ�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.

ukohd;

பாஸி ஸூைபரின்

ெவ�நாட்டைமச்சு அ��ப்பு

இைடக்கால அரைச �றுவ...
ஒரு அரசாங்கத்ைத ேதர்ந்ெதடுக்கவும் உதவும் சூழ்�ைலகள் உருவாக்கப்பட ேவண்டும் என்றும் இந்த ேயாசைன�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 பாராளுமன்ற உறுப்�னர்களான அனுர ��யதர்சன யாப்பா மற்றும் �ஜயதாச
ராஜபக்ஷ ஆ�ேயார் இந்த ேயாசைன
அடங்�ய ஆவணத்�ல் ைகெயாப்ப�ட்டுள்ளனர்.
01.பாராளுமன்றத்ைத �ர���த்துவப்படுத்தும் அர�யல் கட்�க�ன்
தைலவர்கைள உள்ளடக்�ய ேத�ய
�ைறேவற்று சைபைய �றுவுதல்
02.-இைடக்கால
அரசாங்கத்ைத
நடத்துவதற்கு குைறந்த எண்�க்ைக�லான அைமச்சர்கைள �ய�த்து ேத�ய �ர்வாக சைபயால்
அவர்க�ன் கடைமகள் �ர்மா�க்கப்படும்.
03. ேத�ய �ைறேவற்று சைப�ன்
ப�ந்துைர�ன் ேப�ல் ஜனா�ப��-

னால் பு�ய �ரதமர் �ய�க்கப்படுவார்.
04. ேத�ய �ைறேவற்று சைப�ன்
அ�வுறுத்த�ன் ேப�ல் ஜனா�ப�யால் வைரயறுக்கப்பட்ட அைமச்சர்கள் ெகாண்ட அைமச்சரைவ �ய�க்கப்படும்.
05. ேத�ய �ைறேவற்று சைப�ன்
அ�வுறுத்த�ன் ேப�ல் ஜனா�ப��னால் குைறந்த எண்�க்ைக�லான
அைமச்சு ெசயலாளர்கள் �ய�க்கப்படுவர்.
06.
அைமச்சர்கள்
ேவதனம்
ெபறாமல் ெசயல்பட ேவண்டும்.
07 மருந்துகள், அத்�யாவ�ய உணவுகள், �ன்சாரம், ெபற்ேறா�யம்,
சைமயல் எ�வாயு, உரம், �வசாயம்
மற்றும் ெதா�ல்துைற உள்�டுக�ன்
ேபாதுமான ெதாடர்ச்�யான ��ேயாகத்ைத உறு� ெசய்தல்.
08.அர�யலைமப்�ன் 19ஆவது
�ருத்தத்ைத
�ருத்தங்களுடன்
�ண்டும் அமுல்படுத்துதல் அரசாங்கம்
மா�னாலும் மாறாத கல்�, சுகாதாரம் மற்றும் எ�சக்� ேபான்ற துைறகளுக்கு 06 மாத காலத்�ற்குள் ேத�ய
ெகாள்ைகைய உருவாக்குதல்.

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�களுக்கும் அைழப்பு �டுத்�ருந்தார்.
அதற்கான வாய்ப்புகளும் வழங்கப்பட்�ருந்தன.
அேதேவைள நாட்�ல் தற்ேபாது
முன்ெனடுக்கப்பட்டு வரும் ஆர்ப்பாட்டங்க�ன் �ன்ன��ல் எ�ர்க்கட்�கேள உள்ளதாக ஜனா�ப�
குற்றம் சாட்�யுள்ளார். மக்கள் ஆர்ப்பாட்டம் என்ற ேபார்ைவ�ல் குறு�ய
அர�யல் ேநாக்கங்கைள �ைறேவற்�க் ெகாள்வதற்காக எ�ர்க்கட்�கள்
�க ேமாசமாக ெசயல்பட்டு வருவதாகவும் மக்கைள ஆர்ப்பாட்டங்களுக்கு
தூண்� வருவைதக் காண மு�வதாகவும் ஜனா�ப� கு�ப்�ட்டுள்ளார்.
இைடக்கால அரசாங்கெமான்ைற
அைமப்பது ெதாடர்�ல் பாராளுமன்றத்�லும் பாராளுமன்றத்துக்கு
ெவ��லும் பல்ேவறு கருத்துக்கள் முன்ைவக்கப்பட்டனேவ த�ர
இைடக்கால அரசாங்கம் அைமப்பது
ெதாடர்�ல் கட்�கள் இைணந்து �ர்மானம் எதைனயும் இதுவைர முன்ைவக்க�ல்ைல.
அேதேவைள, �ரதான எ�ர்க்கட்�யான ஐக்�ய மக்கள் சக்� இன்று கூ�
முக்�யமான �ர்மானங்கைள ேமற்ெகாள்ளவுள்ளதாக அந்த கட்��ன்
ேபச்சாளர் ஒருவர் ெத��த்தார்.

அரசாங்கத்�ற்கு எ�ராக ெகாண்டுவரப்படவுள்ள
நம்�க்ைக�ல்லாப் �ேரரைண மற்றும் எ�ர்கால
அர�யல் நடவ�க்ைககள் ெதாடர்�ல் இன்ைறய கூட்டத்�ல் முக்�ய
கவனம்
ெசலுத்தப்படவுள்ளதாக
அந்த வட்டாரங்கள் ெத��த்தன.
பாராளுமன்றத்�ல் ெகாண்டுவரப்படவுள்ள நம்�க்ைக�ல்லா �ேரரைணக்கு அரசாங்கத்�ன் சுயா�ன
குழுக்க�ன் ஒத்துைழப்ைபயும் ெபற்றுக்ெகாள்ள ேபச்சுவார்த்ைத நடத்தப்பட்டு வருவதாக அந்த கட்��ன்
ேத�ய அைமப்பாளர் �ஸ்ஸ அத்தநாயக்க ெத��த்துள்ளார்.
அேதேவைள,
நாட்�ன்
தற்ேபாைதய ெநருக்க� �ைலைய அர�யல்வா�கள் தமக்கு சாதகமாக
பயன்படுத்துவதற்கு முயற்� ெசய்து
வருவதாகவும் ஆட்�ைய ைகப்பற்றுவைத மட்டுேம ேநாக்கமாகக்
ெகாண்டு நடவ�க்ைககள் ேமற்ெகாண்டு வரு�ன்றைம கவைல தரும்
�டயமாகுெமன ெகாழும்பு பல்கைலக்கழகத்�ன் சமூக �ஞ்ஞான
கல்� ���ன் �ேரஷ்ட ��வுைரயாளர் கலா�� ெமாகமட் ம�ஸ் ெத��த்துள்ளார்.
நாட்�ன் தற்ேபாைதய ெநருக்க�
�ைலைய ேவறு �ைச�ல் முன்ெனடுத்துச் ெசல்வதற்கு அர�யல்வா�கள் சுயநலத்துடன் ெசயற்பட்டு
வரு�ன்றார்களா? என்ற சந்ேதகம்
எழுவதாகவும் அவர் கு�ப்�ட்டுள்ளார்.

அெம�க்கா�ன் பயண எச்ச�க்ைக மூன்றாம்
மட்டத்�ல் காணப்பட்டது. எ�னும் இது அண்ைம�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.

த�யார் பஸ்களுக்கு...
மஹரகம முதலான இலங்ைக பஸ்
மத்�ய ேபாக்குவரத்துச் சைப �ைலயத்துக்குச் ெ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�யுள்ளதாகவும் அவர் கு�ப்�ட்டுள்ளார்.

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 இருப்பதாகவும், அ�ல் முதலாவது கடைனத்
�ருப்�ச் ெசலுத்த �� வழங்குவெதன்றும், இரண்டாவது அத்�யாவ�ய
உணவுப் ெபாருட்கைள இறக்கும�
ெசய்வதற்கு ெவ�நாட்டு நாணயங்கைள வழங்குவெதன்றும் மத்�ய வங்��ன் ஆளுநர் கு�ப்�ட்டார்.
ெபாருளாதாரத்ைத
�ட்ெடடுக்க

கடைனப் ெபறுவதற்கான சாத்�யக்கூறுகள் கு�த்து சர்வேதச நாணய ��யத்துடன் (IMF) �ைர�ல் கலந்துைரயாடல்கைள நடத்தவுள்ளதாக மத்�ய
வங்� ஆளுநர் கு�ப்�ட்டார். சர்வேதச
நாணய ��யத்துடனான ெதா�ல்நுட்ப
கலந்துைரயாடல்கள் எ�ர்வரும் 18ஆம்
�க� ஆரம்�க்கப்படுெமன தாம் எ�ர்பார்ப்பதாக கலா�� நந்தலால் �ர�ங்க
ெத��த்தார்.
2021ஆம் ஆண்டு வரலாற்�ல் �கப்ெபரும் வரவு - ெசலவுத் �ட்ட பற்றாக்குைற ேதைவயற்ற வ�க் குைறப்�னால்
ஏற்பட்டுள்ளதாக மத்�ய வங்��ன்
பு�ய ஆளுநர் சுட்�க்காட்�னார்.

ஊடகங்கள் முன்பாக இன்றுள்ள
பாரிய தார்மீகப் ெபாறுப்பு....
மைறத்து, ெபாய்கைள உரக்கக்
கூறு�ன்றன. பல ஊடகங்கள் முற்றுமுழுதாக எ�ர்க்கட்� தரப்�ன் அர�யல்
ஆதாயத்துக்கு வாய்ப்பாகேவ ெசயற்படு�ன்றன. இவ்வாறான பக்கச்சார்பான
ேபாக்கு ஊடக தர்மத்�ற்கு எ�ரானதாகும். உண்ைமைய உண்ைமயாகக்
கூறுவேத ஊடகங்க�ன் ப�யும், தர்மமும் ஆகும். அதைன �டுத்து கட்�
சார்பாக ஒரு ெவகுஜன ஊடகம் ெசயற்படுேமயானால் அந்த ஊடகத்ைத
நடு�ைல ஊடகமாக ஒருேபாதும் கருத
மு�யாது.
நாட்�ல் மக்களுக்கு இன்று பல�தமான �க்கல்கள் உள்ளைம ெவ�ப்பைடயான உண்ைமயாகும். �ன்சாரம்
பல ம� ேநரம் துண்�க்கப்படு�றது,
சைமயல் எ�வாயு ேதைவக்ேகற்றவாறு �ைடப்ப�ல்ைல, ெபாருட்க�ன்
�ைலகள் அ�க�க்�ன்றன, எ�ெபாருட்கள் கு�ப்பாக �சல், மண்ெணண்ெணய்
ேபான்றைவ
இன்றுவைர
சாதாரண ேதைவக்குக் கூட �ைடப்பேத
அறு�யாக உள்ளது.
எனேவ மக்கள் தமது அன்றாட
வாழ்க்ைகைய ெகாண்டு ெசல்ல �ரமப்படுைக�ல், தமது ெவறுப்ைப அரசாங்கம் �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�க்கத்தக்கதாகும்.
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�ப்பைடத்து �ட்ட ெகாேரானா ைவரஸ்
ெபருந்ெதாற்�ன் தாக்கமானது எமது
நாட்டுக்கும் ெபாருளாதார ��யாக �ன்னைடைவ ஏற்படுத்�யுள்ளது. ெபருந்ெதாற்றான ெகா�ட் தாக்கத்��ருந்து
உலகம் �ண்ெடழுந்து வருைக�ல்,
ரஷ்யா- உக்ைரன் யுத்தம் �ண்டும்
உலகப் ெபாருளாதாரத்ைத ெநருக்க�க்குள்ளாக்�யுள்ளது.
உலக நாடுகள் அத்தைனயுேம ஏேதா
ஒருவைக�ல் பா�ப்புக்கு முகங்ெகாடுத்து 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 தூண்டப்படு�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.
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இ

ந்த அரசாங்கம் மலையக மக்களின் பிரச்சினைகள் த�ொடர்பாக எவ்வித முடிவுகளையும்
எடுக்கவுமில்லை; அவை த�ொடர்பாக முன்னெடுக்க எம்முடன் கலந்து ஆல�ோசித்து முடிவுகளை
எடுக்கவுமில்லை. இரசாயன உரம் தடைசெய்யப்பட்டப�ோது எமது க�ோரிக்கைகளுக்கு சரியானத�ோர்
முடிவைய�ோ பதிலைய�ோ ஜனாதிபதி வழங்கவில்லை. நானும் இ. த�ொ.கா ப�ொதுச் செயலாளர் ஜீவன்
த�ொண்டமானும் மற்றும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மருதுபாண்டி ராமேஸ்வரனும் பிரதமர் மஹிந்த
ராஜபக்ஷடன் கலந்து உரையாடியதன் பின்னரே மலையக த�ோட்டங்களுக்கு ஜனாதிபதி உரம் வழங்க
முடிவெடுத்தார். மலையக மக்களின் தேவைகளை ஜனாதிபதிக்கு அழுத்தம் க�ொடுத்தே பெற்றுக் க�ொள்ள
வேண்டியிருந்தது. இவற்றின் விளைவாகவே பாராளுமன்றத்தில் எமது இரு த�ொ.கா. உறுப்பினர்களும் சுயேச்சையாக செயல்பட தீர்மானித்தனர். மக்களின் நலனே முக்கியம்
என்ற நிலையில் இ.த�ொ.கா சுயேச்சையாக செயல்பட ஆரம்பித்தது.

கே:

ஜனாதிபதி க�ோட்டாபயாவின்
ஆட்சியில் பங்காளி கட்சியாகுவதற்கு முன்னரேயே ஏதேனும்
உடன் படிக்கை செய்து க�ொண்டீர்களா?

தேர்தலின் ப�ோது நாம் பல க�ோரிக்கைகளை முன்வைத்தோம். இ.த�ொ.கா என்பது
அரசியல் ரீதியாகவும், த�ொழிற்சங்க ரீதியாகவும் வலிமையானது. எமது மக்களின் நலத்திலும் சமூக மற்றும் கல்வி வளர்ச்சிக்காகவும்
பல தியாகங்களை மேற்கொண்ட வரலாறு
இ.த�ொ.கா வுக்கு உண்டு.
நாம் மலையக பெருந்தோட்ட மக்களின்
ஒரு நாள் சம்பளத்தை ஆயிரம் ரூபாவாக
உயர்த்துமாறு க�ோரின�ோம். அது வர்த்தமானி மூலம் வெளியிடப்பட்டது.
மலையக பல்கலைக்கழகம், பிரதேச
செயலக அதிகரிப்பு, த�ொழிற் பயிற்சி
கல்லூரி அமைத்தல், டிக்கோயா கிளங்கன்
வைத்தியசாலையை தேசிய வைத்தியசாலை
கட்டமைப்புக்குள் உள்வாங்குதல் உள்ளிட்ட
க�ோரிக்ைககளை முன்வைத்தோம்.

கே:

இடைக்கால அரசு ஒன்று
அமையுமானால் அவ்வரசுடன்
இணைந்து செயல்படுவீர்களா?

 இந்நாட்டுக்கு நல்ல
இலாபத்தையும் ட�ொலர்களையும் அளித்த நான்கு
துறைகளான தேயிலை
உற்பத்தி, உல்லாச
பயணம், வெளிநாட்டு
வேலைவாய்ப்பு, ஆடைத்
த�ொழில் என்பன பின்னடைவை சந்தித்துள்ளன.
 க�ொவிட் த�ொ ற்றின்
பின்னர் சுற்றுலாப் பயணிகளின் வருகை
வெகுவாகக் குறைந்துவிட்டது.
 இரசாயன உரம் பாவனை
நிறுத்தப்பட்டதால் பெருந்த�ோட்டக் கைத் த�ொழில்
பெரும் வீழ்ச்சியை கண்டுள்ளது.
 ட�ொலர் பெறுமதி அதிகரிப்பைத் தடுத்து நிறுத்தத்
தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்கத் தவறிவிட்டது. கடன் சுமை
த�ொடர்ந்ததால் அரசு
பெரிதும் பாதிப்பையடைந்துள்ளது.
 அரசு முன் கூட்டியே
முறையான முடிவுகளை
எடுக்காமையினால் மின்சாரத் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டது. பின்னர் எரிவாயு
சிலிண்டர்களில் சிக்கல்
ஏற்பட்டது. பின்னர்
சமையல் எரிவாயுக்கு தட்டுப்பாடு.
பின்னர் ட�ொலர்
பிரச்சினை.
அடுத்ததாக மின்
வெட்டு.

படங்கள்:

துஷ்மந்த மாயாதுன்ன
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மனரீதியாக மக்கள்

பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

அதுவே ப�ோராட்டமாக

மாறியுள்ளது.

இடைக்கால அரசு அமைக்கப்படுமானால்
இப் ப�ொருளாதார வீழ்ச்சியிலிருந்து மீண்டுவருவதற்கான நடைமுறை சாத்தியமான,
வேலைத்திட்டங்கள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை காங்கிரசின் உயர் மட்டக்குழு
ஆராய்ந்து பார்க்கும். இந்த ஆல�ோசனைகள்
ஏற்றுக் க�ொள்ளப்படுமானால் அதன் பின்னர்
ஒரு முடிவுக்கு வருவ�ோம்.

கே:

ஜனாதிபதியை பதவி விலகச்
ச�ொல்லி ப�ோராட்டம் நடைபெறுகிறதே இது த�ொடர்பாக என்ன
ச�ொல்ல விரும்புகிறீர்கள்?

எந்த நிலையிலும் இ.த�ொ.கா நாட்டு மக்களின் பக்கமே நிற்கும். இரண்டரை க�ோடி
மக்களை க�ொண்ட நாடு இது. தற்போது
மக்கள் துன்பத்தில் வாழ்கின்றனர். மக்களின்
உணர்வை அரசு உணர வேண்டும். புரிதல்
அவசியம். இதன் அடிப்படையில் அரசு
தன் செயல்பாடுகளை மாற்றிக் க�ொள்ள கடமைப்பட்டுள்ளது. மக்களின் குரல் ஜனநாயக
வடிவம் க�ொண்டது. அதை க�ொச்சைப்படுத்த கூடாது.

கே:

அரசை விட்டு இ.த�ொ.கா
வெளியேறியமைக்கு கபினெட்
அமைச்சரவை அந்தஸ்து க�ொண்ட
அமைச்சர் பதவி வழங்கப்படாமையே
காரணம் என சிலர் தெரிவிக்கின்றனர். இதில் உண்மை உண்டா?

இது தவறான கருத்து இ.த�ொ.கா அமைச்ச-

எமது க�ோரிக்கைகளை அரசு
ப�ொருட்டாக க�ொள்ளவில்லை
இ.த�ொ.காவின் புதிய தலைவர் செந்தில் த�ொண்டமான் வாரமஞ்சரிக்கு அளித்த பேட்டி
ரவை அமைச்சு பதவி க�ோரிக்கையை
அரசின்
முன்வைத்திருக்குமாயின்
அரசும் அப்பதவியை வழங்கத் தயாராகவே இருந்தது. எமது அமைச்சு
பதவியை த�ோட்ட உட்கட்டமைப்பு
அமைச்சராக உயர்த்தவும் அரசு முன்வந்தது. ஆனால் மக்கள் பெரும்
பிரச்சினைகளுக்கு முகம் க�ொடுக்கையில் நாம் அமைச்சு பதவியை
ஏற்பது ப�ொருத்தமானதாக இருக்காது. மக்கள் இப்பிரச்சினையிலிருந்து விடுபட ப�ொருத்தமான வழிமுறைகள் தேவை. இன்றைய சூழலில்
நாம் அமைச்சுப் பதவியை ஏற்றுக்
க�ொள்ளக் கூடிய நிலையில் இல்லை.

அமைச்சரவை அமைச்சு பதவி க�ோரிக்கையை

கே:

முகம் க�ொடுக்கையில் நாம் அமைச்சு பதவியை

ப�ொருளாதார பிரச்சினையை எவ்வாறு
தீர்க்கலாம் எனக் கருதுகிறீர்கள்?

அரசின் முன்வைத்திருக்குமாயின் அரசும்

அப்பதவியை வழங்கத் தயாராகவே இருந்தது.

தடுமாறுகின்றனர். எதிர்வரும் நாட்களில் உணவுத்தட்டுப்பாடு ஏற்படலாம். கிரேக்கம், தாய்லாந்து ஆகிய
நாடுகள் ப�ொருளாதாரத்தில் கடந்த
காலத்தில் வீழ்ச்சியை கண்டன.
ஆனால் அந்நாட்டு ப�ொருளாதார
நிபுணர்கள் மேற்கொண்ட பல்வேறு
மாற்றுத் திட்டங்களால் அந்நாடுகள்
இன்று மீண்டு வந்துள்ளன.
இவற்றை நான் நேரடியாக ஜனாதிபதியிடம்
தெரிவித்துள்ளேன்.
அதுமட்டுமல்லாது,
இவ்விரு
நாட்டு ப�ொருளாதார நிபுணர்களையும் இங்கு வரவழைத்து ஆல�ோசனைகளை பெற்றோமானால் இப்
ப�ொருளாதார சிக்கலிலிருந்து விடுபட்டு வெற்றிபெறலாம் எனவும்
ஜனாதிபதியிடம்
தெரிவித்தேன்.
எனினும் சாதகமான சமிக்ஞைகளை எதுவும் கிட்டவில்லை.
ஐ.நாவில் அங்கத்துவம் க�ொண்டுள்ள எமது நட்பு நாடுகளின்
உதவியையும் ஜனாதிபதி பெற
வேண்டும். எந்தவ�ொரு முடிவும் ஆக்கபூர்வமான முடிவாக இருக்க வேண்டும். பல
நாட்டுத் தலைவர்களுடன் ஜனாதிபதி பேச
வேண்டும். துபாய் பாலைவனப் பிரதேசம்.
இன்று எமக்கு உதவி வழங்குகிறது. எமது
அரசின் அனைத்து நடைமுறைகளும் த�ோல்வியடைந்துள்ளன. இன்றைய சூழலுக்கு ஏற்றவகையில் அவை மாற்றப்பட வேண்டும்.
எமது நாட்டில் உள்நாட்டு உற்பத்தி பெருக
வேண்டும். மூலதன அதிகரிப்பு நடைபெற
வேண்டும். ப�ொருளாதார அபிவிருத்தியே
எமது முதல் இலக்காக அமைய வேண்டும்.

எமது அமைச்சு பதவியை த�ோட்ட உட்கட்டமைப்பு
அமைச்சராக உயர்த்தவும் அரசு முன்வந்தது.
ஆனால் மக்கள் பெரும்பிரச்சினைகளுக்கு
ஏற்பது ப�ொருத்தமானதாக இருக்காது.

இன்று நாடு தாழமுடியாத கடன்
சுமையில் தத்தளிக்கிறது. வெளியில்
பெருமளவு கடன்களைப் பெற்று இந்நாட்டை ஆட்சி செய்தவர்கள் க�ொண்டுவந்த
அபிவிருத்திதான் என்ன? இக்
கடன் சுமைக்கு அனைத்து
ஆட்சியாளர்களும் ப�ொறுப்பாளர்கள்.
ஒவ்வொரு
ஆட்சியாளரும்
தாம்
பதவி வகித்த காலத்தில்
பெற்றுக் க�ொண்ட கடன்கள் வாயிலாக மேற்கொண்ட
அபிவிருத்தியால் கிட்டிய
இலாபம் என்ன? என்பதை
ஆய்வு செய்ய வேண்டிய
அவசியம் உள்ளது.
இந்நாட்டுக்கு நல்ல இலாபத்தையும் ட�ொலர்களையும் அளித்த
நான்கு
துறைகளான தேயிலை
உ ற ்பத் தி ,

உல்லாச பயணம், வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு, ஆடைத் த�ொழில் என்பன பின்னடைவை சந்தித்துள்ளன. க�ொவிட் த�ொற்றின்
பின்னர் சுற்றுலாப் பயணிகளின் வருகை
வெகுவாகக் குறைந்துவிட்டது. இரசாயன
உரம் பாவனை நிறுத்தப்பட்டதால் பெருந்த�ோட்டக் கைத்தொழில் பெரும் வீழ்ச்சியை
கண்டுள்ளது. ட�ொலர் பெறுமதி அதிகரிப்பைத் தடுத்து நிறுத்தத் தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்கத் தவறிவிட்டது. கடன்
சுமை த�ொடர்ந்ததால் அரசு பெரிதும் பாதிப்பைடைந்துள்ளது.
அரசு முன் கூட்டியே முறையான முடிவுகளை எடுக்காமையினால் மின்சாரத் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டது. பின்னர் எரிவாயு சிலிண்டர்களில் சிக்கல் ஏற்பட்டது. பின்னர் சமையல்
எரிவாயுக்கு தட்டுப்பாடு. பின்னர் ட�ொலர்
பிரச்சினை. அடுத்ததாக மின் வெட்டு.
இவற்றுக்கெல்லாம் காரணம் திட்டமிடல்
இல்லாத நிர்வாக கட்டமைப்பே. ஏனைய

நாடுகளைப் ப�ோன்று முன்னரேயே எமது
நாட்டிலும் சூரியசக்தி மின் பாவனையை மக்களிடம் எளிய வழிமுறைகளின் ஊடாக அறிமுகம் செய்திருந்தால் இன்றைய மின்வெட்டு
பிரச்சினை
எழுந்திருக்காது.
நாட்டின்
அனைத்து துறைகளிலும் முறையான திட்டமிடப்பட்ட கட்டமைப்பு செயற்பாட்டில்
இல்லை. இதனால் தான் நாட்டின் ப�ொருளாதாரம் வீழ்ச்சியை ந�ோக்கியே நகர்கிறது.
இன்று சர்வதேச நாணய சபையின் ஒத்துழைப்பைக் க�ோரி நிற்கிறது அரசு. இச்சபையின் ஆல�ோசனைகள் மற்றும் அவற்றுக்கு
அமைவான ப�ொருளாதார வளர்ச்சித் திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்த ஏழு, எட்டு மாதங்களாவது செல்லும். எதிர்வரும் மாதங்களில்
நாட்டில் பெரும் ப�ொருளாதார கஷ்டத்தை
மக்கள் அனுபவிக்க வேண்டியிருக்கும்.
இன்றைய
ப�ொருளாதார
சிக்கலிலிருந்து விடுபட அந்நிய நட்பு நாடுகளிடம்
உதவியை பெற வேண்டும். இன்று மக்கள்

தீர்வுகாணப்படாத ப�ோராட்டங்கள் வன்முறை வெடிக்கும்.
இதன் எதிர�ொலியாகவே சமூக வளைத்தளங்கள்
முடக்கப்பட்டு பின்னர் செயல்படத் த�ொடங்கின.
இது ஜனநாயக நாடு. இச் செயலை
எவ்வகையிலும் நியாயப்படுத்த முடியாது.

கே:

அண்மையில் சமூகவலைத்தளங்கள் முடக்கப்பட்டன. இது
த�ொடர்பாக கருத்து எவ்வாறானது?

சமூக வலைத்தளம் என்பது இன்று பெரியத�ோர் ஊடகத்துறையாக வளர்ச்சிப்பெற்றுவிட்டது. நாட்டில் மின்சாரம், எரிவாயு, உரம்
என மக்களின் அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கு
தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் மனரீதியாக மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
அதுவே ப�ோராட்டமாக மாறியுள்ளது. தீர்வுகாணப்படாத ப�ோராட்டங்கள் வன்முறை
வடிவெடுக்கும். இதன் எதிர�ொலியாகவே
சமூக வளைத்தளங்கள் முடக்கப்பட்டு
பின்னர் செயல்படத் த�ொடங்கின. இது ஜனநாயக நாடு. இச் செயலை எவ்வகையிலும்
நியாயப்படுத்த முடியாது. இன்று மக்கள் சிந்தித்து செயல்பட ஆரம்பித்து விட்டனர்.

நேர்கண்டவர்:

கே.பி.பி. புஷ்பராஜா...?
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ட்டில் உருவாகியுள்ள அசாதாரண நிலைமையை
முடிவுக்குக் க�ொண்டு வந்து அரசாங்கத்தின்
ஸ்திரத்தன்மையை உறுதிப்படுத்துவது மற்றும்
மக்களின் அன்றாட வாழ்க்கைக்கு அத்தியாவசியமான
ப�ொருட்கள், சேவைகளின் விநிய�ோகத்தை இயல்பு
நிலைக்குக் க�ொண்டு வருவது ஆகிய இரட்டை சவால்களுக்கு
ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ, பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ
தலைமையிலான அரசாங்கம் தற்போது முகங்கொடுத்துள்ளது.
இந்தச் சவால்களுக்கு மத்தியில் ப�ொருளாதாரம் மேலும் வீழ்ச்சியடைவதைத்
தடுத்து நாட்டில் மீண்டும் இயல்புநிலையை
க�ொண்டு வருவது மிகவும் அவசியமாகும்.
நிறைவேற்று அதிகாரம், சட்டவாக்கம், ஜனாதிபதித் தேர்தல் மற்றும் ப�ொதுத் தேர்தல்
த�ொடர்பில் அரசியலமைப்பில் தெளிவாகக்
குறிப்பிடப்பட்டிருப்பதால் அதன் அடிப்படையிலேயே பிரச்சினைகள் தீர்க்கப்பட
வேண்டும்.
எதிரணியின் தூண்டுதல்களின் பேரில்
நாட்டில் ஆர்ப்பாட்டங்களை தீவிரப்படுத்துவதால�ோ, வன்முறைகளை நிகழ்த்துவதால�ோ இன்றைய பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு
காண முடியாது.
முதலாவதாக, இலங்கை அரசியலமைப்பில் இடைக்கால ஜனாதிபதித் தேர்தலுக்கான எந்த ஏற்பாடும் இல்லை. மற்றைய
விடயம், 2024 ஒக்டோபர்-நவம்பர் மாதங்களிலேயே ஜனாதிபதித் தேர்தலுக்குச் செல்லலாம். அதற்கிடையில் எதிரணி கூறுவதைப்
ப�ோன்று ஜனாதிபதித் தேர்தலை நடத்த வழியில்லை. எதிரணியின் கூற்றுக்கேற்ப அரசியலமைப்பை மீறி செயற்பட முடியாது.
எவ்வாறாயினும், பாராளுமன்றம் கலைக்கப்படுவதற்கு சபை வாக்களித்தால் ப�ொதுத்
தேர்தல் நடத்தப்படலாம். இருந்தப�ோதும்
ப�ொருளாதார நெருக்கடி, எரிசக்தி பற்றாக்குறை என்பன காரணமாக தேர்தலை நடத்துவதற்குத் தேவையான நிதி பற்றாக்குறையாகக் காணப்படுகின்றது.
பாரிய நிதிப் பற்றாக்குறை காரணமாக
நாட்டில் தற்போதைய சூழ்நிலை தேர்தலை
நடத்துவதற்கு உகந்ததாக இல்லை என்று
பாராளுமன்றத்தில் அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் தெளிவாகக் கூறியுள்ளன. ஒரு தேசிய

எதிரணியின் தேவைக்கேற்றபடி
நாட்டின் அரசியலமைப்பை மீறி
செயற்படுவது சாத்தியமில்லை!

ப�ொருளாதார நெருக்கடியை
தமது அரசியல் இலாபத்துக்கு
பயன்படுத்திக் க�ொள்வதிலேயே
எதிரணியினர் தீவிர அக்கறை!

பாராளுமன்ற அமர்வின் ப�ோது
இருதரப்பினரும் கடும் ச�ொற்போர்!
மக்கள் பிரச்சினையைத் தீர்ப்பதற்கான
ஆல�ோசனைகளை முன்வைப்பதில்
பலரும் அலட்சியம்!

இ

லங்கையில் மாத்திரமன்றி,
பாகிஸ்தான் நாட்டிலும்
தற்போது ப�ொருளாதார
நெருக்கடி நிலவுகின்றது. இரு
நாடுகளிலும் இவ்வாறான
பொருளாதார நெருக்கடிய�ொன்று
த�ோன்றுவதற்கு சீனா கடைப்பிடித்து
வருகின்ற கடுமையான ப�ொருளாதார
க�ொள்கைகளும் ஒருவிதத்தில்
காரணமென்று சர்வதேச
ப�ொருளாதார நிபுணர்கள் விமர்சனம்
வெளியிட்டுள்ளனர்.
உலக நாடுகளைப் ப�ொறுத்தவரை ஏனைய
நாடுகளுக்கு அதிக வட்டிக்கு கடன் வழங்குகின்ற ஒரு நாடாக சீனா உள்ளது. சீனா
கடைப்பிடிக்கின்ற 'அதிக வட்டி க�ொள்கை'
காரணமாகவே அந்நாடு ப�ொருளாதாரத்தில் வளர்ச்சியடைந்து நிற்கின்றது. அது
ஒருபுறமிருக்க சீனாவிடம் அதிக வட்டிக்கு
கடன் வாங்கிய பல நாடுகள் கடனை மீளச்செலுத்தும் விடயத்தில் அதிக சிரமங்களை
எதிர்கொள்கின்றன. கூடுதல் வட்டியை
செலுத்த வேண்டியிருப்பதால் அந்நாடுகள்

நிலைமைகள் குறித்து ஆளும் கட்சி, எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் கருத்துகளை முன்வைப்பதற்கு சந்தர்ப்பம் வழங்கப்பட்டிருந்தது.
எனினும், பாராளுமன்றத்தில் உரையாற்றிய உறுப்பினர்களில் பெரும்பாலானவர்கள்
தற்போதைய பிரச்சினைக்கான தீர்வு பற்றிய
கருத்துகளை முன்வைக்கவில்லை என்பது
ப�ொதுமக்களின் மனக்குறையாக உள்ளது.
இது த�ொடர்பில் சபாநாயகர் சபையில்
விடுத்த அறிவிப்பிலும் கவலையைத் தெரிவித்திருந்தார்.
சபாநாயகர் தனது அறிவிப்பில், 'ப�ொருளாதார நெருக்கடி குறித்து நடத்திய விவாதத்தில் கருத்துகளைத் தெரிவித்த ஆளும் கட்சி,
எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்களுக்கு நன்றியைத்
தெரிவிக்கின்றேன். இருந்தப�ோதும் இந்த
விவாதத்தில் தற்போதை நெருக்கடிக்கு வெற்றிகரமாக முகம்கொடுப்பது த�ொடர்பில் சாதகமான கருத்துகள�ோ அல்லது தீர்வுகள�ோ
முன்வைக்கப்படாமை
கவலைக்குரியதாகும்.
விவாதத்தை
ஆரம்பிப்பதற்கு ஒழுங்குப்
பத்திரத்துக்கு அமைய
நடவடிக்கை எடுக்கும்
ப�ோது அதனைக் குழப்பியமை, இரண்டு தடவைகள் சபையை ஒத்திவைக்க நேர்ந்தமை
தற்போதைய சூழலில்
இடம்பெறக் கூடாத
நிகழ்வுகள் என நான்
பார்க்கின்றேன்.
ஊடகங்களில்
பிரசாரம் வழங்கப்படாவிட்டாலும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தயாசிறி ஜயசேகர மற்றும்
பாராளுமன்ற உறுப்பினர் விஜயதாச ராஜபக்ஷ ஆகிய�ோர் முன்வைத்த கருத்துக்கள்
மிகவும் முக்கியமானவை. சபை இது குறித்துக் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என நான்
கருதுகின்றேன். நாம் சகலரும் கட்சி பேதங்கள் இன்றி அரசியல்குறிக்கோள்களைப்
பின்தள்ளி வைத்து விட்டு இந்த நெருக்கடியிலிருந்து மீள்வதற்கான திட்டம் தயாரிக்கப்பட வேண்டும் என அவர்கள் சுட்டிக்காட்டியிருந்தனர்.
(15ஆம் பக்கம் பார்க்க)

பாதிக்கப்படுகின்றன. ஆனால் சீனாவுக்குத்
தேவை தனது ப�ொருளாதாரத்தை உயர்த்திக்
க�ொள்ள வேண்டும் என்பதுதான்.
பாகிஸ்தான், இலங்கை உட்பட பல
நாடுகளுக்கு சீனா அதிக வட்டியில் கடன்
த�ொகையை வழங்கியுள்ளது. சீனாவிடம்
கடன் வாங்கிய நாடுகளில் வறிய நாடுகளும்
அடங்குகின்றன. அதிகளவு வட்டிக்கு கடன்
வாங்கிய இந்நாடுகள் வட்டியும் முதலுமாக
பெருந்தொகை நிதியை செலுத்த வேண்டியிருப்பதால், தமது நாட்டின் அபிவிருத்தித்
திட்டங்களை நிறைவேற்ற முடியாமல் திண்டாடுகின்றன. சீனாவிடம் கடன் வாங்கிய
நாடுகள் எதிர்கொள்கின்ற முக்கியமான பிரச்சினையே இதுதான்.
இலங்கையில் தற்போது ப�ொருளாதார
நெருக்கடி நிலவுகின்றது. பாகிஸ்தானில்

தேர்தலுக்கு ப�ொதுவாக ரூபா 800 மில்லியன் செலவாகும்.ட�ொலர் பற்றாக்குறை
உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரச்சினைகளுக்கு மத்தியில் தேர்தல�ொன்றுக்குச் செல்வது ப�ொருத்தமானதாகவும் இருக்காது.
இந்த வார ஆரம்பத்தில் ஆளும் கட்சியைச்
சேர்ந்த 42 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள்
தாம் சுயேச்சையாக செயற்படப் ப�ோவதாக
அறிவித்தனர். எவ்வாறாயினும் அரசாங்கம் பாராளுமன்றத்தில் மூன்றில் இரண்டு
பெரும்பான்மையை இழந்தாலும், தனிப்பெரும்பான்மையுடனேயே காணப்படுகிறது.
இவ்வாறான நிலையில் எதிர்க்கட்சியில்
உள்ளவர்கள் தமக்குப் பலம் இருந்தால்

பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க வேண்டும்.
முன்னர் இருந்த அமைச்சரவை பதவி
விலகி, எதிர்க்கட்சியில் உள்ளவர்கள் விரும்பினால் 113 பேரின் ஆதரவைக் காண்பித்தால் அவர்களுக்கு அரசாங்கத்தை அமைக்க
வாய்ப்பளிப்பதாக ஜனாதிபதி அறிவித்திருந்தார். இந்தச் சவாலை ஏற்றுக் க�ொள்வதற்கு
எதிர்க்கட்சியினர் எவரும் இதுவரை முன்வரவில்லை. எதிரணி இன்னும் தயங்குகின்றது. ஆர்ப்பாட்டத்துக்கு வந்துள்ள மக்களின்
எண்ணிக்கையைப் பார்த்து அரசியல் ஆதரவு
நிலையை மதிப்பிட இயலாது.
இவ்வாறான நிலையில், கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை முதல் வெள்ளிக்கிழமை
வரை பாராளுமன்ற அமர்வுகள் நடைபெற்றன. நாட்டில் தற்பொழுது ஏற்பட்டுள்ள

பி.ஹர்ஷன்...?

ப�ொருளாதார நெருக்கடி மாத்திரமன்றி அரசியல் நிலைமையும் சரியானதாக இல்லை.
பாகிஸ்தானை பொறுத்த வரை பிரதமர்
இம்ரான் கானின் ஆட்சி கலைக்கப்பட்டுள்ளது. தற்காலிக பிரதமராக குல்சார் அகமது
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.இந்நிலையில் பாகிஸ்தானில் எவரது ஆட்சி வந்தாலும் சீனாவிடம்
வாங்கிய கடனைத் திருப்பிச் செலுத்தியே
ஆக வேண்டும் என்பதே உண்மை.
இவையெல்லாம்
ஒருபுறமிருக்க,
இலங்கை ப�ொருளாதார நெருக்கடியில்
பாதிக்கப்பட்டுள்ள இன்றைய நிலையில்,
இலங்கைக்கு வழங்கிய கடனின் ஒரு
பகுதியை சீனா மீளக் க�ோரியுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. வழங்கிய
கடனின் ஒரு பகுதியை ஒருநாடு திருப்பிக்
கேட்கின்ற ப�ோது சிக்கல்களே உருவாகும்.

இலங்கைக்குத் த�ோள் க�ொடுக்கும்
இந்தியாவுக்கு குவியும் பாராட்டுகள்!
ரக் க�ொள்கையை வைத்துப்
பார்க்கின்ற ப�ோது இலங்கை,
பாகிஸ்தான் நாடுகள் தற்போது
எதிர்கொண்டுள்ள பொருளாதார
நெருக்கடிக்கு சீனாவும் ஒருவகையில் காரணமென சர்வதேச ப�ொருளாதார நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். பல நாடுகள் சீனாவிடம்
கடன் வாங்கி, அதற்கு வட்டி மேல்
வட்டி கட்டி தற்போது ப�ொருளாதார ரீதியாக கடுமையான பாதிப்பிற்கு உள்ளாகி உள்ளன.

கடன் வழங்கும் க�ொள்கையில்
நெகிழ்வுத் தன்மையைக் கடைப்பிடிக்கும்
பாரதம் இலங்கையின் உற்ற த�ோழன்

கடனுக்கு ஈடாக ஏதேனும�ொன்றை
அந்நாடு கேட்பதற்கு இடமிருக்கின்றது.
இலங்கை, பாகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகளுக்கு மாத்திரமன்றி உலகின் பல நாடுகளுக்கு சீனா அதிக த�ொகை கடனை
வழங்கியுள்ளது. முக்கியமாக தெற்காசிய நாடுகளுக்கே சீனா அதிகமாக கடன்
க�ொடுக்கும் வழக்கத்தை வைத்துள்ளது.
'பெல்ட் அண்ட் ர�ோட்' திட்டம் மூலம்
பல்வேறு நாடுகளில் சீனா முதலீடு
செய்வதை வழக்கமாகக் க�ொண்டுள்ளது.
இதற்கென கடனாக பல மில்லியன்களை
சீனா அந்த நாடுகளுக்கு கடனாக க�ொடுப்பது வழக்கம். அந்த நாடுகள் கடனை
திருப்பிக் க�ொடுக்க முடியாத நிலையில்,
அந்த நாடுகளின் பல்வேறு வளங்களை
சீனா மறைமுகமாகக் கட்டுப்படுத்தும்
என்பது தெரிந்த விடயம். சீனாவின் இந்தச்
செயலை debt trap policy என்று கூறுவர்.
சீனாவின் இவ்வாறான ப�ொருளாதா-

இலங்கை, பாகிஸ்தான்
உட்பட பல நாடுகளில்
த�ோன்றியுள்ள ப�ொருளா
தார நெருக்கடிக்கு
சீனாவின் கடுமையான
கடன் நடைமுறையும்
ஒரு காரணமென
சர்வதேச ப�ொருளாதார
நிபுணர்கள் கருத்து

இலங்கையைப் ப�ொறுத்தவரை ப�ொருளாதார நெருக்கடியில் இருந்து மீள்வதற்காக இந்தியாவிடம் உதவி கேட்டுள்ளது.
கடந்த ஜனவரியில் இருந்து இலங்கைக்கு
இந்தியா 2.4 பில்லியன் ெடாலர் க�ொடுத்து
உதவி உள்ளது. அத்தோடு 400 மில்லியன் ெடாலர் பரிமாற்றத்தை மேற்கொண்டுள்ளது.மேலும் 500 மில்லியன் ெடாலர்
கடனை பின்பு செலுத்தும்படி ஒத்திவைத்துள்ளது. அதாவது இலங்கைக்கு க�ொடுத்த
கடனை இப்போது திருப்பிச் செலுத்த
வேண்டாம் என்று இந்தியா பெருந்தன்மையாகக் கூறியுள்ளது. இன்னொரு பக்கம் 1
பில்லியன் ெடாலருக்கு மருந்து, உணவு
உட்பட பல்வேறு உதவிகளை வழங்கவும் இந்தியா முன்வந்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
ஆனால் இலங்கைக்கு அதிக கடன்
க�ொடுத்து வந்த சீனா தற்போது கடனை
மீளக் கேட்பதாக தகவல் வந்துள்ளது. சீனாவிடம் இலங்கை வாங்கிய
ம�ொத்தக் கடன் 8 பில்லியன் ெடாலர்.
இலங்கையின் ம�ொத்த கடனே 45 பில்லியன்தான். இதில் ஆறில் ஒரு பங்கு
சீனாவிடம் வாங்கப்பட்ட கடன் ஆகும்.
இவையெல்லாம் ெடாலரில் வாங்கப்பட்ட கடன். இவற்றில் ெடாலராக
மட்டும் 6 பில்லியன் ெடாலரை சீனாவிற்கு இலங்கை க�ொடுக்க வேண்டும்.
அத்தோடு தங்கநகை பத்திரமாக 1 பில்லியன் ெடாலரை க�ொடுக்க வேண்டும்.
(15ஆம் பக்கம் பார்க்க)

சாரங்கன்...?

2022 ஏப்ரல் 10 ஞாயிற்றுக்கிழமை

THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY APRIL 10, 2022

7

வி

லைவாசி அதிகரிப்பு மற்றும்
தற்பொழுது எதிர்கொண்டிருக்கும்
ப�ொருளாதார நெருக்கடிகளுக்குத்
தீர்வு காணுமாறு வலியுறுத்தி மக்கள்
ஆரம்பித்துள்ள ஆர்ப்பாட்டங்கள் நாட்டின்
பல்வேறு பகுதிகளிலும் முன்னெடுக்கப்பட்டு
வருகின்றன.

ஆனால் மக்கள் ஆரம்பித்துள்ள
இப்போராட்டங்களை வன்முறைப்
ப�ோராட்டமாக மாற்றுவதற்கு சில
தரப்பினர்
முயற்சிகளை
மேற்க�ொண்டுள்ளனர். அத்தரப்பினர் அரசுக்கு எதிரான தரப்பினரென்பது உறுதியாகியுள்ளது.
அரசியல் பின்னணியுடன் செயற்படும் சில சக்திகள் இன்றைய ப�ோராட்டங்களை வன்முறை வடிவத்துக்கு
மாற்றும் வகையில் செயற்படுவது
அவதானிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்
காரணமாக
ஆர்ப்பாட்டங்களின்
ப�ோது ஆங்காங்கே விரும்பத்தகாத
சம்பவங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.
கடந்த மார்ச் 31ஆம் திகதி மிரிஹானவில் உள்ள ஜனாதிபதியின்
இல்லத்துக்கு அருகில் இடம்பெற்ற
ப�ோராட்டம் இறுதியில் வன்முறையாக உருவெடுத்திருந்தது. பாதுகாப்புக் கடமையில் ஈடுபட்டிருந்த
ப�ொலிஸாருடன் முரண்பட்ட ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள்,
பாதுகாப்புத்
தடைகளையும் மீறிச் செல்ல முற்பட்டமையால்
குழப்பநிலைமை
ஏற்பட்டது.
ஆர்ப்பாட்டக்காரர்களைக்
கட்டுப்படுத்தும் ந�ோக்கில் ப�ொலிஸார்
கண்ணீர்ப்புகைக் குண்டு மற்றும்
நீர்த்தாரை பிரய�ோகம் மேற்கொண்டிருந்தனர். இதனைத் த�ொடர்ந்து
ப�ொலிஸாருக்கும்
ஆர்ப்பாட்டக்காரர்களுக்கும் இடையில் முறுகல்
நிலைமை ஏற்பட்டு வன்முறை
உருவெடுத்தது. பாதுகாப்புத் தரப்பினருக்குச் ச�ொந்தமான பஸ், ப�ொலிஸாரின் வாகனங்கள் என ப�ொதுச்
ச�ொத்துக்கள் பலவற்றுக்கு சேதம்
ஏற்படுத்தப்பட்டது.
இந்த வன்முறைகளினால் ப�ொதுச்
ச�ொத்துகளுக்கு ஏற்பட்ட சேதம் 39
மில்லியன் ரூபா என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ச�ொத்துச் சேதங்களுக்கு
அப்பால் வன்முறைகளைக் கட்டுப்படுத்தும் ந�ோக்கில் ப�ொலிஸார்

ஆர்ப்பாட்டங்களை வன்முறையாக
மாற்றுவதற்கு திட்டமிடும் குழுக்கள்!
வேண்டுமே தவிர வன்முறையாகவ�ோ தேசிய ச�ொத்துக்களுக்கு
சேதங்கள் ஏற்படும் வகையில�ோ
அமைந்திருப்பதை ஏற்றுக் க�ொள்ள
முடியாது என முன்னாள் அமைச்சரான பிரசன்ன ரணதுங்க கூறியிருந்தார்.
‘குறுகிய அரசியல் ந�ோக்கங்களை
அடைந்து க�ொள்வதற்காக சில
அடிப்படைவாத சக்திகளாலேயே
இந்தத் தாக்குதல் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. மக்களை பகடைக்
காய்களாக பயன்படுத்தி அடிப்படை
அரசியல்வாதிகள் தமது
ந�ோக்கங்களை
இதன்
மூலம்
நிறைவேற்றிக்
க�ொள்ள முடிந்ததையே
காண முடிந்தது. நாட்டு
மக்களுக்கு பிரச்சினைகள்
உள்ளன என்பதை நாம்
ஏற்றுக் க�ொள்கின்றோம்.
நாட்டில் எரிப�ொருள்,
சமையல் எரிவாயு மற்றும்
அத்தியாவசியப் ப�ொருட்களுக்கான
நெருக்கடி
நிலைமை காணப்படுகிறது. எனினும் இவ்வா-

ப�ொதுச்சொத்துகளை
அழித்தொழிப்பதைய�ோ, எந்தவ�ொரு
நபரின் இல்லத்தினுள் நுழைந்து
உடைமைகளுக்குச் சேதம்
விளைவிப்பதைய�ோ அனுமதிக்க
முடியாது. நாட்டினதும் மக்களினதும்
பாதுகாப்பு கருதி படையினர் தமது
கடமையை ஆற்றுவரென்பதை
மறந்து விடலாகாது!
நடத்திய பதில் நடவடிக்கைகளில்
பலரும் காயமடைந்தனர். ஆர்ப்பாட்டத்தினுள் காணப்பட்ட வன்முறையாளர்களின் தாக்குதல்களில்
ப�ொலிசாரும் பலத்த காயங்களுக்கு
உள்ளாகினர்.
வன்முறைகளில்
ஈடுபட்டார்கள் என்ற சந்தேகத்தின் பேரில் 30
இற்கும் அதிகமானவர்கள் கைது
செய்யப்பட்டு நீதிமன்றத்தில் நிறுத்தப்பட்டனர்.
இந்த
ஆர்ப்பாட்டங்கள் மற்றும் வன்முறைகளின்
பின்னணியில் சில அடிப்படைவாத
சக்திகள் காணப்படுவதாக ஜனாதிபதி ஊடகப் பிரிவு விடுத்த ஊடக
அறிக்கையில் சுட்டிக் காட்டப்பட்டிருந்தது.
இவையெல்லாம்
ஒருபுறமிருக்க, மக்கள் தமது உரிமைகளைப்
பெற்றுக் க�ொள்வதற்காக ஆர்ப்பாட்டங்களை
மேற்கொள்வது
இயல்பானது. ஆனால் அத்தகைய
ஆர்ப்பாட்டங்கள்
சாத்விகமான
முறையிலேயெ
அமைந்திருக்க

றான ம�ோசமான செயற்பாடுகள்
மூலம் அதனைப் பெற்றுக் க�ொள்ள
முடியாது. பிரச்சினைகளைத் தீர்ப்பதற்கன்றி அவர்களது அரசியல்
ந�ோக்கங்களை
நிறைவேற்றிக்
க�ொள்ளவே சில தரப்பினர் செயற்பட்டனர் என்பதை உறுதியாகக் கூற
முடியும்’ என பிரசன்ன ரணதுங்க
சுட்டிக் காட்டியிருந்தார்.
அது மாத்திரமன்றி, முன்னாள்
அமைச்சர்கள் சிலருடைய வீடுகளை
முற்றுகையிடுவதற்கும் அவர்களின்
ச�ொத்துக்களுக்கு சேதம் ஏற்படுத்துவதற்கும் சில தரப்பினர் த�ொடர்ந்தும் முயற்சிகளை மேற்கொண்டு
வருகின்றனர்.
குறிப்பாக முன்னாள் அமைச்சர்
காமினி ல�ொக்குகே அவர்களின் வீட்டுக்கு அருகில் வைக்கப்பட்டிருந்த
விளம்பரப் பதாகை ஆர்ப்பாட்டக்காரர்களால்
தீயிடப்பட்டிருந்தது.
முன்னாள் இராஜாங்க அமைச்சர்
ர�ொஷான் ரணசிங்கவின் ப�ொலனறுவை இல்லத்துக்குள் புகுந்த விஷ-

மிகள், ச�ொத்துக்களுக்குச் சேதமேற்படுத்தியிருந்தனர்.
இதுப�ோன்று
பல சம்பவங்கள் ஆங்காங்கே நடைபெற்று வருகின்றன.
அரசாங்கத்தின் மீது மக்களுக்கு
வெறுப்பு இருக்குமானால் மக்கள்
அதனை அமைதியான முறையில்
வெளிப்படுத்துவதில் எந்தவிதமான
தவறும் கிடையாது. இருந்தப�ோதும்
ப�ொருளாதார நெருக்கடிக்குத் தீர்வு
காணுமாறு க�ோரி மக்கள் மேற்க�ொண்டுள்ள ஆர்ப்பாட்டங்களைப்
பயன்படுத்தி, சில சக்திகள் அரசு

குறுகிய வழியில் அரசியல்
இலாபங்களை அடைவதற்கு
முற்படும் அரசவிர�ோத சக்திகள்!
ஒரு தரப்பினர் அமைதியான
ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபடுகையில்,
வன்முறைக் கும்பல்கள்
பிரவேசித்து கலவரத்தைத்
தூண்டுவதற்கு சதித்திட்டம்!
மீதான தமது காழ்ப்புணர்ச்சியை
வெளிப்படுத்துவதற்கு
முயற்சிக்கின்றன.
தமது வீடுகளை இலக்கு வைத்து முற்றுகையிட்டவர்கள் த�ொடர்பில் பாராளுமன்றத்தில் ஆளும் தரப்பு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கண்டனங்களை
வெளியிட்டிருந்தனர். அந்த ஆளும்
தரப்பு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள்,
தமது வீடுகளை இலக்கு வைத்து முற்றுகையிட்ட நபர்களில் தமக்கு எதிரான
அரசியல் நிலைப்பாட்டைக் க�ொண்ட
சிலர் இருக்கின்றனர் என்பதைத் தெளிவாகக் கூறியிருந்தனர்.
குறிப்பாக
எதிர்க்கட்சிகளைச்
சேர்ந்த சில நபர்கள் இவற்றுக்குத்
தலைமை வகித்ததாகவும், அவ்வாறான நபர்களை அடையாளம் காண
முடிந்திருப்பதாகவும் அவர்கள் தெரிவித்தனர். அரசியல் ரீதியான வேறுபாடுகள் இருந்தால் அவற்றைத்
தீர்த்துக் க�ொள்வதற்கு இது சரியான
தருணம் இல்லையென்பதை சம்பந்தப்பட்டவர்கள் முதலில் புரிந்து
க�ொள்ள வேண்டும். அத்துடன்,
அமைதியான முறையில் ஆர்ப்பாட்டங்களை
மேற்கொள்வதற்கான
உரிமை அரசியலமைப்பின் ஊடாக
மக்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இருந்த ப�ோதும் இந்த உரிமையை
தவறாகப் பயன்படுத்தி சில அரசியல் சக்திகள் செயற்படுகின்றமை
மிகவும் கவலைக்குரிய விடயம் என
பலரும் தெரிவித்துள்ளனர்.
‘அமைதியான ப�ோராட்டம்' என்ற
த�ொனிப்பொருளின் கீழ் மக்களின்
ஜனநாயக உரிமைகளுக்காக இந்தப்
ப�ோராட்டங்கள் மேற்கொள்ளப்படுவதாகக் கூறப்படுகின்ற ப�ோதிலும், இவ்விடயத்தில் இரண்டு குழுக்கள் செயற்படுவதை அவதானிக்க முடிகிறது.
“ஒரு பிரிவினர் அமைதியான
முறையில் ப�ோராட்டம் நடத்தி
அமைதியாகக் கலைந்து செல்கின்ற

அதேவேளை, மற்றைய குழுவினர�ோ
ப�ொதுச்சொத்துகள் மற்றும் தனியார்
ச�ொத்துக்களுக்கு சேதம் விளைவித்து வன்முறையில் ஈடுபடுகின்றனர். முக்கிய வீதிகள் மற்றும் ப�ொது
இடங்களில் மக்களின் அன்றாட
வாழ்க்கையை
சீர்குலைக்கும்
வகையில்
ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட
முறையில் வன்முறைப் ப�ோராட்டங்களை வேண்டுமென்றே நடத்துவதாகத் தெரிகிறது” என பாதுகாப்பு
அமைச்சின் செயலாளர் ஜெனரல்
கமல் குணரட்ன தெரிவித்துள்ளார்.
“அவசரகால நிலை நடைமுறையிலிருக்கும் நிலையில், மக்களின்
ஜனநாயக உரிமைகளைப் பாதுகாக்கும் வகையில் அமைதியான
ப�ோராட்டங்கள் நடத்தப்படுவதை
ஏற்றுக் க�ொள்ளலாம். என்றாலும்,
அமைதிப்
ப�ோராட்டங்களை
நடத்துவது என்ற ப�ோர்வையில்
செயல்பட்டு, அமைதியை நிலைநாட்டுவதில் உறுதி பூண்டிருக்கும்
பாதுகாப்புப் படையினரை ஒரு
சங்கடமான நிலைக்கு உட்படுத்தி
தனியார் ச�ொத்துக்களை சேதப்படுத்தும் அதேவேளையில், இந்த
பிரசாரம் வன்முறைத் தன்மையின்

காரணமாக ஜனநாயகத்தின் கட்டமைப்புக்கு அப்பால் சென்றுள்ளது.
சில பகுதிகளில், ப�ோராட்டக்காரர்கள் ம�ோட்டார் சைக்கிள்களில்
சென்று வீடுகள் மற்றும் வர்த்தக
நிலையங்கள் மீது கற்கள் மற்றும்
பெட்ரோல் குண்டுகளை வீசி தாக்குதல் மேற்கொண்டுள்ளனர். மேலும்,
பல குழுக்கள் திட்டமிடப்பட்ட
வகையில் க�ொள்ளையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்” என ஜெனரல் கமல் குணரட்ன விடுத்துள்ள அறிக்கையில்
குறிப்பிட்டுள்ளார்.
“ப�ொதுமக்களைப் பாதுகாப்பதில்
எப்பொழுதும்
அர்ப்பணிப்புடன்
செயற்படும் பாதுகாப்பு அமைச்சு,
ப�ொதுமக்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சு,
முப்படைகள் மற்றும் ப�ொலிஸார்,
இந்த ப�ோராட்டங்களை த�ொடர்ந்து
கண்காணித்து வருகின்றனர். ஜனநாயக ரீதியில் நடைபெறும் அமைதியான ப�ோராட்டங்கள் ஏற்றுக்
க�ொள்ளப்பட்டாலும், வன்முறைச்
செயல்களைத் தடுக்க நடவடிக்கை
எடுப்போம். மேலும், அமைதியை
நிலைநாட்ட பாதுகாப்புப் படையினர் செயல்படும் அதேவேளை,
வன்முறையில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு

மக்கள் ப�ோராட்டமென்பதன் பேரில்
ப�ொதுச்சொத்துகளுக்கும் அரசாங்க
தரப்பினரின் உடைமைகளுக்கும்
சேதம் விளைவித்து, கலவரத்தை
உருவாக்குவதற்கு சதிமுயற்சி!

எதிராக சட்டத்தை அமுல்படுத்த
படையினர் தயங்க மாட்டார்கள்
என்றும் நான் மேலும் வலியுறுத்துகிறேன். நாட்டு மக்கள் தேவைப்பட்டால் தங்கள் ஜனநாயக உரிமைக்காக
அமைதியான முறையில் ப�ோராட்டங்களை நடத்த இடமுண்டு. ப�ொது
மற்றும் தனியார் ச�ொத்துக்களுக்கு
சேதம் விளைவித்தல், தீவைத்தல்
ப�ோன்ற செயல்களில் ஈடுபடாமல்
இருக்குமாறு கேட்டுக் க�ொள்கின்ற�ோம்” என அவர் அந்த அறிக்கையில்
வேண்டுக�ோள் விடுத்துள்ளார்.
இதேவேளை வன்முறைகளைக்
கையில் எடுக்காது, அமைதியான
ப�ோராட்டங்களை முன்னெடுக்குமாறு இலங்கை சட்டத்தரணிகள்
சங்கம் உள்ளிட்ட பல அமைப்புக்களும் க�ோரிக்கை விடுத்துள்ளன.
தமது எதிர்ப்பினை வெளிப்படுத்தும்
ந�ோக்கில் முன்னெடுக்கும் ஆர்ப்பாட்டங்களைக் குறுகிய அரசியல்
ந�ோக்கங்களுக்குப்
பயன்படுத்தி
அவற்றை வன்முறையாக மாற்றும்
முயற்சிகள் கைவிடப்பட வேண்டும்
என்பதுதான் ப�ொதுவான க�ோரிக்கையாக உள்ளது.
எரிப�ொருள் நெருக்கடி மற்றும்
விலைவாசி
உயர்வுக்குத்
தீர்வு
காணுமாறு க�ோரி அரசாங்க தரப்பினரின் ச�ொத்துக்களுக்குச் சேதம் விளைவிப்பதை ஏற்றுக் க�ொள்ள முடியாது.
அரசாங்க முக்கியஸ்தர்களின் வீடுகளுக்குள் பலாத்காரமாகப் பிரவேசிக்க முற்படுவதும் சட்டவிர�ோதமான குற்றச்செயலாகும் என்பதை
அமைதியை விரும்புகின்ற அனைவரும் ஒப்புக் க�ொள்ள வேண்டும்.
எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டமென்பதன்
பேரில் அரசவிர�ோத சக்திகள் வன்முறையைத் தூண்டி நாட்டில் பதற்ற
நிலைமையை ஏற்படுத்த முயற்சிப்பதை எந்தவ�ொரு அரசாங்கமும்
ஏற்றுக் க�ொள்ளப் ப�ோவதுமில்லை.
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கான தாயக உ�ைமப் ப�வுகள் �ட்ட�டப்பட்ேட
பாடசாைல வரலாற்று புத்தகங்க�ல் மைறக்கப்பட்டு புைனவுகள் புகுத்தப்பட்டுள்ளன. ஆங்காங்ேக உண்ைம �டயங்கைள ச�த்�ர சான்றுகளாக முன்ைவத்துள்ள மகாவம்சத்�ைனக்
கூட �ைழயான தகவல்கைள தருவதாக �மர்�க்கும் �ைல இன்று ஏற்பட்டுள்ளது.
ஆனால் ஒட்டுெமாத்த ெபரும்பான்ைம மக்-

ேத�ய பாதுகாப்�ற்கான அச்சுறுத்தல் என்ற
���ல் கருத்துக்கைள முன்ைவக்கும் �ற்ேபாக்குவா�க�ன் முைனப்புகைள அலட்�யமாக
ஒதுக்��டமு�யாது.
அரசப் ெபருந்ேதாட்டக் கா�கைள ேதாட்டத்
ெதா�லாளர்களுக்குப் ப�ர்ந்த�ப்ப�ல் பய�ல்ைல. ேதாட்டங்கைள சூழவுள்ள ெபாதுமக்களுக்கு வழங்க ேவண்டும். அல்லது த�யார்

ரத்ைத ைமயமாக ெகாண்டைவேய! அதுவும்
அவ்வாறான ேபாராட்டங்கள் யாவும் அரச எ�ர்ப்புப் ேபாராட்டங்களாக இருக்க�ல்ைல. அேநகமானைவ ெபருந்ேதாட்டங்கைள அந்தந்தக்
காலகட்டங்க�ல் �ர்வாகம் ெசய்த முகாைமத்துவங்களுக்கு எ�ரான ேபாராட்டங்களாகேவ
இருந்தன.
ேதாட்டக் கா�கள் அபக�க்கப்படுவைத

மத்��ல் காணப்பட�ல்ைல என்பேத யதார்த்தம். இன்று ஸ்�ரத் தன்ைமயற்றதும் ெசாத்து�ைமயற்றதுமான வாழ்�யல் சுழற்�க்கு ஆட்பட்�ருக்�ன்றது மைலயக சமூகம். அத்துடன்
சமூக அந்தஸ்துக்கான ேகாரல் வாழ்வாதார
�ழ்ச்� என்பன �ண்டுெமாரு புலம் ெபயர்தலுக்கான தூண்டுைகைய உற்பத்� ெசய்யும் �ைல
உருவாக்கம் ெபற்று வரு�ன்றது. இந்நாட்�ன்

ந்�ய வம்சாவ� மைலயக மக்களது
தார்�க ���லான வாழ்�யல் உ�ைமகள் சம்பந்தமான ஆவணம் ஒன்று
இலங்ைக, இந்�யா, ��த்தா�யா, ஜப்பான்,
கனடா, அவுஸ்�ேர�யா, அெம�க்கா ேபான்ற
நாடுக�ன் கவனத்துக்குச் சமர்ப்�க்கப்பட்டுள்ளதாக த�ழ் முற்ேபாக்குக் கூட்ட� கூ�யுள்ளது. அந்�ய நாடுகளுக்கு அனுப்� ைவப்பதால் ஆகப்ேபாவது ஏது�ல்ைல. இந்�யா கூட
இந்த ஆவணம் கு�த்து எதைனயும் ெசய்யுெமன்று 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��ருப்புப் �ரேதசங்கைள அரசு ெபாது �ர்வாக கட்ட-

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

ைமப்�ன் �ழ் ெகாண்டுவந்து ேதாட்ட �ர்வாகங்க�ன் ����ருந்து முற்றாக �டு�க்கப்பட
ேவண்�யது அவ�யமானேத. இதன் மூலம்
அரசு �றுவனங்க�ன் �ர்வாக மற்றும் �லவு�ைம ேசைவகைளப் ெபற வ��றக்கும் இேதேநரம் 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 உள்வாங்�க் ெகாண்டதல்ல. அ�ப்பைட�ேலேய
அதற்கான முன்னூட்டல்கள் நுைழக்கப்பட்டு
�டு�ன்றன. கு�ப்பாக, வடக்கு �ழக்கு மாகாணங்க�ல் �ைலெபற்�ருந்த த�ழர்களுக்-

இன்று மைலயகத்�ல் வாழ்வு�ைமைய
வ�த்துக் ெகாண்டுள்ள இந்�ய வம்சாவ�
த�ழர்கைள ஆங்�ேலய ஆக்�ர�ப்பாளர்க�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

கம்ப�களுக்கு வழங்�னால் ெபருந்ேதாட்டத்துைறைய பாதுகாக்க மு�யும். ேதாட்டத் ெதா�லாளர்களுக்கு �ைறய �ரச்�ைனகள் உள்ளன.
அைவ கட்டாயம் �ர்க்கப்பட ேவண்டும். முக்�யமாக அவர்க�ன் லயன் ெதாகு�கள் மாற்றப்பட
ேவண்டும். அதற்குப் ப�லாக ெபருந்ேதாட்டக்
கா�கைள துண்டா� அவர்களுக்குப் ��த்துக்
ெகாடுப்பதால் �ைலைம ேமலும் ேமாசமாகலாம்.
இன்ெனாரு மைலயக ஈழத்துக்கு அதுவ�
ேகாலும். கடந்தகால கசப்பனுவங்கள் ேபான்று
பு�ய ப�மாணங்கள் உருவாகலாம். த�யாருக்கு ேதாட்டங்கைள வழங்குவைத �ட துண்டாடுவது பயங்கரமானது. மைலநாட்��ருந்து
த�ழ், �ங்கள, முஸ்�ம்கள் கா�கைள இழந்தைம மறந்�ருக்கும். இப்ப�யான �ைலைமக�ல் உடரட்ட ெகரல்ல எனப்படும் மைலநாட்டுப்
புரட்� ஒரு காலத்�ல் ெவ�த்தது. 200 வருடங்களுக்கு முன் ெதன் இந்�யா��ருந்து ெதா�லாளர்களாக இங்கு வந்தவர்கள் பல தைலமுைறகளாக 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 ெபரும்பான்ைம�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 ெபரும்பான்ைம�னத்தவைர இலக்காக ெகாண்ட அ��ருத்�ப் ப�களுக்காக சு�க�க்கப்பட்டுள்ளன.
ஆனால் இக்கா�கைள வளப்படுத்துவதற்காக
நாைலந்து தைலமுைறகைளத் �யாகம் ெசய்துள்ள மைலயக மக்களுக்கு இம்�யளவு கா�
தானும் ெசாந்தமாக்கப்பட�ல்ைல.
இதுவைர காலமும் மைலயகத்�ல் இடம்ெபற்ற ேபாராட்டங்கள் எல்லாேம வாழ்வாதா-

எ�ர்த்து மைலயக மக்கள் நடத்�ய ேபாராட்டங்க�ன் ெதா� �ங்கள மக்களுக்கு எ�ரானதாக
எப்ெபாழுதுேம இருந்த�ல்ைல. அது வாழ்வாதாரம் ப�ேபாகும் என்ற அச்சத்�னால் நடத்தப்பட்டைவ. இன்று வாழ்க்ைகைய நடத்�ச்ெசல்ல
சம்பளம் ேபாதாத காரணத்�னால் அல்லலுறும் அவர்கள் சம்பளத்துக்காக ேபாராட்டங்கள்
நடாத்� கைளத்துப் ேபாய் �ற்�ன்றார்கள்.
எந்தெவாரு காலக்கட்டத்�லும் மைலநாட்டுக் �ராமத்தவர்க�ன் �லங்கைளப் ப�க்க
மைலயக மக்கள் காரணமாக இருந்த�ல்ைல.
ஏென�ல் �லங்க�ன் ேதைவ அவர்களுக்கு
இருக்க�ல்ைல. த�ர இம்மக்க�ன் ெச�வுக்காக எந்தெவாரு �லமும் ைகயகப்படுத்தப்பட�ல்ைல. மாறாக வருமான �ட்டைல அ�க�க்க
ஆங்�ேலய ஆட்� ப�ர்ச்ெசய்ைகைய ��வுபடுத்�யது.
இதனால் ஏற்பட்ட ஆள�த் ேதைவைய
ஈடுெசய்யேவ இந்�யா��ருந்து ெதா�லாளர்கைள இறக்கும� ெசய்தது. ஒப்பந்த அ�ப்பைட�ல் இங்கு வந்த இந்�ய வம்சாவ��னர்
ஒப்பந்தக்காலம் மு�ந்தும் இந்நாட்ைட ேந�த்ததன் 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

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 அச்சுறுத்தைல 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�லாைஷகள் ச�யான முைற�ல் அைடயாளப்படுத்தப்பட்டு சட்ட ��யாக உள்வாங்கப்படாமேலேய
�டப்பட்டுள்ளது. இது �ட்ட�டப்பட்டு ெசய்யப்பட்டு வரும் புறக்க�ப்பு.
ெவ�நாடுக�ன் தைல�டு ேகா�க்ைககளாக மட்டுேம அைமயும். அதனால் ஆகப்ேபாவது 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..

 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 

தமிழ் முற்ேபாக்குக் கூட்டணியின் ஆவணம்:
ேதைவ ெபாருத்தமான
அரசியல் காய்நகர்த்தல்கள்

புசல்லாவ ேநானாத் ேதாட்ட ைவத்தியசாைல
மீண்டும் திறக்கப்பட ேவண்டும்
ெகா
த்மைல
�ரேதசத்�ன்
புசல்லாவ
ேநானாத் ேதாட்டம் புஸ்சலாவ நக�ல்
இருந்து நுவெர�யா ெசல்லும் வ��ல்
சுமார் 3 �ேலா �ற்றர் தூரத்�ல் அைமந்துள்ளது. இத்ேதாட்டத்�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 ஈடுெகாடுக்க மு�யாமல் ெபரும் �ரமத்துக்கு மத்��ல்
வாழ்�ன்றனர். �ரதான பாைத�ல் இருந்து ேதாட்டத்துக்கு ெசல்லும் உள்�� சுமார் ஒரு �ேலா �ற்றர்
தூரம் குண்டும் கு�யுமாக உள்ளது

இத்ேதாட்டத்�ல் ஆங்�ேலயர் காலத்�ல் கட்டப்பட்ட ைவத்�யசாைல கடந்த 15 வருடங்களாக மூடப்பட்டு �டக்�றது.
இந்த ைவத்�யசாைல�ல் தாய்
ேசய் மற்றும் கர்ப்��ப் ெபண்களுக்கு மருத்துவம் பார்க்கப்பட்டது.
இன்று இவ்ைவத்�யசாைல மூடப்பட்டுள்ளதால் த�மன் காச்சலுக்குக்
கூட 9 �ேலா �ற்றர் தூரத்துக்கு அப்பாலுள்ள வகுகப்�ட்��ல் அைமந்துள்ள
புசல்லாவ
ைவத்�யசாைலக்கு 1000 ரூபா ெசலவு ெசய்து
ெசல்லேவண்�யுள்ளது
ெபறும��க்க கட்�டத் ெதாகு�
பயனற்று �டக்�ன்றது. ேதாட்ட
�ர்வாகம் இ�ல் கவனம் எடுக்காது
என்பதால் ேதாட்ட மருத்துவத்துக்குப் ெபாறுப்பான �ரஸ்ட் �றுவனம் இந்த ஆஸ்பத்��ையத் �றந்து
முதல் கட்டமாக �ஸ்ெபன்ச�
ஒன்ைறயாவது இங்ேக ஆரம்�க்க

முன்வர
ேவண்டும்.
இலங்ைக�ல் மருந்து
தட்டுப்பாடு தற்கா�கமானது. அைதக் காரணமாகக் கூறக்கூடாது. இத்தைகய �வகாரங்க�ல்
�ரேதச சைப தைல�ட
மு�யும் என்பதால் இத்
ேதாட்ட மக்கள் �ரேதச
சைப
ஊடாகவும்
முயற்� ெசய்யலாம்.
ேநானா
ேதாட்ட
மக்கள் கடந்த 15 வருடகாலமாக 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 �ரமுகர்க�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

ஆர். நவராஜா ...
படங்கள் : புசல்லாவ �னகரன் �ருபர்

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 ��வுபடுத்தப்பட்டு வரு�ன்றன.
அேதேவேள
ஆங்�ேலய
�ர்வாகம் ெதா�லாளர் சமூகத்துக்கு ெசய்து ெகாடுத்த சுகாதார
வச�கைள இப்ேபாைதய தைலவர்கள் இல்லாது ெசய்து �ட்டனர்.
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 புனரைமக்கப்பட ேவண்டும் என்பது
ேநானா
ேதாட்ட
மக்க�ன்
ேவண்டுேகாள்.

பன். பாலா ...

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

க

ண்��லுள்ள இந்�ய உத� உயர் ஸ்தா�கலாலயம் ேதாட்டத் ெதா�லாளர்க�ன் �ள்ைளக�ட�ருந்து புலைமப்ப��லுக்கான �ண்ணப்பங்கைளக் ேகா�யுள்ளது.
இலங்ைக ேதாட்டத் ெதா�லாளர் கல்� அறக்கட்டைள�ன் (CEWET) புலைமப் ப��ல் வழங்குவதற்காக ேதாட்டத் ெதா�லாளர்க�ன் �ள்ைளக�ட�ருந்து �ண்ணப்பங்கள் ேகாரப்படு�ன்றன.
1. இந்த புலைமப்ப��ல்கள் க.ெபா.த. உயர்தரம், இளங்கைலப் ப�ப்புகள் மற்றும் இலங்ைக�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 குைறவானவர்கள் இந்த உத�த் ெதாைகக்கு �ண்ணப்�க்க தகு�யுைடயவர்கள்.
பூர்த்� ெசய்யப்பட்ட �ண்ணப்பப் ப�வங்களுடன் �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 முகாைமயாள�ன் சான்�தழ் என்பவற்ைற இைணக்க
ேவண்டும்.
�ண்ணப்பப் ப�வங்கைள கண்� இந்�ய
உத� உயர்ஸ்தா�கராலயத்�ன் இைணயத்தளமான www.ahcikandy.gov.in மற்றும் ெகாழும்பு
இந்�ய உயர்ஸ்தா�கலாலயத்�ன் இைணயத்தளமான www.hcicolombo.gov.in ஆ�யவற்��ருந்தும் ப��றக்கம் ெசய்துெகாள்ளலாம்.
3. �ண்ணப்பப் ப�வங்கைள இந்�ய உத�
உயர்ஸ்தா�கராலயம், இல. 01A, மஹமாய
மாவத்ைத, கண்� மற்றும் இந்�ய உயர்ஸ்தா�கலாலயம் 36- 3 8, கா� ��, ெகாழும்பு ஆ�ய
இடங்க�லும் ெபற்றுக்ெகாள்ளலாம்.
4. முைறயாகப் பூர்த்� ெசய்யப்பட்ட ப�வங்கள் ICE ��வு, இந்�ய உத� உயர்ஸ்தா�கராலயம், 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� இலக்கங்களுடன் ெதாடர்பு ெகாள்ளலாம் அல்லது ice.
kandy@mea.gov.in என்ற முகவ�க்கு �ன்னஞ்சல்
ெசய்யலாம்.

2022 ஏப்ரல் 10 ஞாயிற்றுக்கிழமை

அ

ரசியற் க�ொந்தளிப்பு, ப�ொருளாதார நெருக்கடி என நாடு பெரும்
பிரச்சினைச் சூழலுக்குள் சிக்குண்டிருக்கிறது. பலரும் கருதுவதைப்ப�ோல இது இப்பொழுது – இந்த ஆட்சியில்
– ஏற்பட்ட திடீர் நெருக்கடியல்ல. அல்லது
இந்த நெருக்கடிக்கு ராஜபக்ஸவினர் மட்டும்
காரணமும் அல்ல. ஆனால் இந்தத் தரப்புக்குக் கூடுதல் ப�ொறுப்புண்டு. இவர்கள் முன்னரும் அதிகாரத்தில் இருந்தனர் என்பத�ோடு
இப்பொழுதும் ஆட்சியில் இருக்கும் தரப்பாக உள்ளனர் என்பதால் இந்தப் ப�ொறுப்புக் கூடுதலாகச் சேருகிறது. இப்பொழுது
ஆட்சியில் இருக்கும் தரப்பு என்பதே
இங்கே கவனத்திற்குரியது. ஏனென்றால்
நெருக்கடிக்குத் தீர்வு காணவேண்டியவர்கள் ஆட்சியில் இருப்பவர்களே. ஆகவே
அவர்கள் மீதே கவனம் குவிகிறது. அதுவே
நிகழ்ந்து க�ொண்டிருக்கிறது.
கடந்த காலத் தவறுகள் என்பதைப் பட்டியலிட்டால் அதில் பல காரணங்கள் வந்து
சேரும். இனப்பிரச்சினைக்குத் தீர்வு காணப்படாமை, அதன் விளைவான 30 ஆண்டுகாலப் ப�ோர், ப�ோரினால் ஏற்பட்ட மனித வள
இழப்பு, ப�ொருளாதார இழப்பு, இயற்கை
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களிப்பு என்ன) இப்பொழுது ஏற்பட்டுள்ள
ப�ொருளாதார நெருக்கடியைப் பற்றி விழுந்தடித்துக் க�ொண்டு வந்து பல்வேறு அபிப்பிராயங்களையும் விமர்சனங்களையும் முன்வைக்கிறார்கள். பதிலாக பெறுமதியான
ஆல�ோசனைகளை வைப்பதற்கு இன்னும்
தயாரில்லை. அப்படி எதையாவது ச�ொல்வதாக இருந்தாலும் ஐ.எம். எவ்வுக்குச் செல்லுங்கள், வெளிநாட்டுக் கடனைப் பெறுவதற்கான இலகு வழிகாட்டுதல்கள் என்ற மாதிரி
பிழையான திசைகளைக் காட்டுவதாகவே
இருக்கிறது.
ஆனால்,
இவை
எல்லாவற்றுக்கும்
அப்பால் இலங்கையில் நிலையான, உறுதிப்பாடுடைய அரசாங்கம் அமையக் கூடாது
என்பதில் “அயலவர்கள்” மிகுந்த கரிசனையாக உள்ளனர். அவர்களுடைய மெகா
திட்டத்தின்படியே இன,மத முரண்களும்
உள்நாட்டுப் ப�ோரும் தீவிரமடைந்தன.
இனக்கலவரங்களை
உருவாக்குவதிலும்
இனமுரண்பாட்டை வளர்ப்பதிலும் ப�ோருக்குத் தூண்டுவதிலும் ப�ோரை நடத்தியதிலும்
இந்த அயலவர்களுக்கிருந்த பங்கு பெரியது.
இப்பொழுது இன்னொரு வடிவத்தில்
இதை வெற்றிகரமாகச் செய்து வருகின்ற-

மெய்யான பிரச்சினையை
உணரத் தயாராவது எப்போது?

வள இழப்பு ப�ோன்றவை, நிறைவேற்று அதிகாரமுடைய ஜனாதிபதி ஆட்சி முறையில்
ஏற்பட்ட தவறுகள், திறந்த ப�ொருளாதாரக்
க�ொள்கை, வரவு செலவுத்திட்டங்களில்
த�ொடர்ந்த துண்டு விழும் த�ொகை, அதற்கு
மேற்கொள்ளப்பட்ட த�ொடர் வெளிநாட்டுக்
கடன்கள், ஊழல், அரசியல் நியமனங்கள்,
அளவுக்கதிகமான நிவாரணமளித்தல்களும்
வரிச்சலுகைகளும் என பெரியத�ொரு பட்டியல் நீள்கிறது.
இந்தத் தவறுகளில் கடந்த 40 ஆண்டுகளாக ஆட்சியில் இருந்த ஐ.தே.க,
சுதந்திரக் கட்சி ஆகியவற்றுக்குக்
கூடுதல் பங்குண்டு. அதேயளவுக்கு
மக்களுக்கும் இதில் ப�ொறுப்புண்டு.
தெரிந்து க�ொண்டே தவறிழைக்கும்
தரப்புகளாகிய இவற்றை மக்கள் ஆதரித்து ஆட்சியில் அமர்த்தியிருக்கின்றனர். இதேயளவுக்கு அல்லது அதற்கும்
கூடுதல் ப�ொறுப்பு, இந்த நாட்டின்
படித்த உயர் பதவிகளில் இருந்த –
இருக்கின்ற புத்திஜீவகளுக்கும் உண்டு.
ஒரு நாட்டின் நிகழ்காலம், எதிர்காலம் இரண்டையும் பற்றிச் சிந்திக்க வேண்டியவர்கள் அறிஞர்களே. அதற்காகத்தான்
அவர்களுக்கு உயர் கல்விக்கான வாய்ப்புகளும் சலுகைகளும் சிறப்பு ஏற்பாடுகளும்
அளிக்கப்படுகின்றன. மேற்படிப்பு, வெளிநாட்டுக் கற்கை, வாகன இறக்குமதிக்கான
வரிச்சலுகை எனப் பலவும் வழங்கப்படுவது
இவர்கள் நாட்டுக்கு புத்திபூர்வமாக ஆற்றக்கூடிய பங்களிப்புகளுக்காகவே.
இப்படி உயர் வாய்ப்புகளையும் சலுகைகளையும் பெற்ற – பெற்றுக் க�ொண்டிருக்கின்ற
அறிவுத்துறையினரும் அறிவுசார் அமைப்புகளும் இந்த நாட்டின் அரசியல் நெருக்கும்
(இனப்பிரச்சினை உள்பட) ப�ொருளாதார
நெருக்கடிக்கும் ஆற்றிய – வழங்கிய – பங்-

னர். கடந்த “நல்லாட்சி” அரசாங்கத்தை
நான்கு ஆண்டுகளுக்குள் குலைத்தனர்.
இந்த அரசாங்கத்தை இரண்டாண்டுகளுக்குள் தடுமாற வைத்துள்ளனர்.
ஆக
ம�ொத்தத்தில்
அவர்களுடைய
நிகழ்ச்சி நிரலின்படி ஸ்திரமற்ற இலங்கை
ஒன்றே இருக்க வேண்டும். அந்தப் பலவீனமான இலங்கையில்தான் அவர்களால்
நினைத்த எதனையும் செய்து க�ொள்ள

க�ொடுத்துக் கேட்பதற்கு யாருமே – எந்தத்
தரப்புமே இல்லை.
எல்லாமே மூடத்தனத்திலும் அதிகார மமதையிலும்தான் உள்ளன. அதிகார மமதை
என்பதே மூடத்தனத்தின் முதல் அடையாளம்தானே!
ஆக ம�ொத்தத்தில் பிற சக்திகள் விரித்த கண்ணிகளில் – ப�ொறிகளில் இலகுவாக இலங்கையர்கள் அனைவரும் சிக்கி விட்டனர்.

இப்பொழுது நாடே தெருவில் நிற்கிறது. இருளில்
மூழ்குகிறது. எதை ந�ோக்கி இலங்கையை வெளிச்சக்திகள்
வழிநடத்தினவ�ோ அதை அவை அடைந்து விட்டன.
இப்பொழுது அந்த வெளிச்சக்திகளின் சந்தையாகவும்
கடனாளியாகவும் இலங்கை மாறியுள்ளது.

கு

டும்பம�ொன்று
பயணிக்கும்
த�ோணியில் ஓட்டைவிழுந்து,மூழ்கும்
ஆபத்து ஏற்பட்டால் த�ோணியை கரைசேர்ப்பதுதான் குடும்பப்ப�ொறுப்பாகஇருக்கும்.அப்படியிருப்பதுதான், உறவுக்கும் இரத்தப் பிணைப்புக்கும் அழகு. ஓட்டை எப்படி ஏற்பட்டது என்ற
ஆராய்ச்சிய�ோ? அல்லது சர்ச்சைய�ோ? இச்சந்தர்ப்பத்தில் உயிர்களைப் பாதுகாக்காது.
இப்படிய�ொரு சிக்கலிலே எமது நாடும் நட்டாற்றில் நிற்கிறது. எனவே, கரையேறுவதில்தான் கவனங்கள் இருக்க வேண்டும்.
நாமெல்லோரும் மூழப்போகும் ஆபத்தாக
இதை நாம் மாற்றிவிடக்கூடாது. இந்த
ஆபத்து ஏற்பட்ட காரணம் இனி ஏற்படக்
கூடாது என்பதில் செலுத்தப்படும் கவனங்கள்தான், தேசப்பற்றைத் த�ோற்றுவிக்கும்.
ப�ொருளாதார காரணிகளுக்கு வேறு
சாயம்பூசும் முயற்சிகள் எல்லாம், நாட்டுப்பற்றுக்கு எதிரான நகர்வுகளாகத்தான்
மக்களால் ந�ோக்கப்படும்.
வெளிநாட்டு நன்கொடைகள், அந்நியச்
செலாவணி வருமானம், கடன் பெறுகை,
தங்கத்தின் இருப்பு இன்னும் ஏற்றுமதி வருமானங்களுக்கு என்ன நடந்தது?நாணயப்
பெறுமதி ஏன் தேய்ந்து ப�ோகிறது? இவைகள்தான் ஆராயப்பட வேண்டியவைகள்.
இந்த ஆராய்ச்சிகளில் எந்த ஆதாயங்களும்
இருத்தலாகாது.
எல்லோருமே இறக்குமதி ப�ொருளாதாரத்துக்கு பழகிப்போயுள்ள இந்த நாட்டில்,
உள்நாட்டு உற்பத்தியை சிந்திக்க எவரும்
தயாராக இல்லை.
எரிப�ொருள் இல்லை, எரிவாயு இல்லை
ஏன்? மின்சாரமும் குறைவு இவற்றையா
இவர் உற்பத்தி செய்யச் ச�ொல்கிறார். என்று

கேட்காதீர்கள்.
நமக்குத்
தேவையான
ட�ொலரை அல்லது ப�ொருளைப் பெறுவதற்கு நமது தேவைகளை சர்வதேசத்-
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முடியும். அதற்கமையவே காய்களை மிக
நுட்பமாக நகர்த்திக் க�ொண்டிருக்கின்றனர்.
இந்த ராஜதந்திரப் ப�ொறிக்குள் நீண்டகாலமாக இலங்கையர்கள் மடத்தனமாகச் சிக்கி
விட்டனர். இதைக்குறித்து நம்முடைய
தலைவர்கள�ோ புத்திஜீவிகள�ோ அறிவுசார்
அமைப்புகள�ோ அரசியல் ஆய்வாளர்கள�ோ
முன்னுணர்ந்து ச�ொன்னதில்லை. அப்படி
ஒருசில குரல்கள் அங்கங்கே எழுந்திருந்தாலும் அதை எவரும் செவிக�ொடுத்துக் கேட்டதில்லை.
கேட்கும் நிலையில் யாரும் இருந்ததும்
இல்லை. ஏன் இப்பொழுது கூட எந்தச்
சிறிய அறிவுரையிலிருந்து பெரிய விசயங்கள் வரையில் ச�ொன்னாலும் அதைக் காது

இந்தப்பொறியில் முட்டாள்தனமாக நமது
தலைமைகளும் மக்களும் விழுந்திருக்கின்றனர் என்பதே மிகப் பெரிய துயரம்.
இப்பொழுது நாடே தெருவில் நிற்கிறது.
இருளில் மூழ்குகிறது.
எதை ந�ோக்கி இலங்கையை வெளிச்சக்திகள் வழிநடத்தினவ�ோ அதை அவை
அடைந்து விட்டன. இப்பொழுது அந்த
வெளிச்சக்திகளின் சந்தையாகவும் கடனாளியாகவும் இலங்கை மாறியுள்ளது.
ஏறக்குறைய இது நாமே நமக்கான புதைகுழியைத் த�ோண்டியதற்குச் சமம்.
இவ்வளவும் நடந்த இப்படிய�ொரு நிலை
வந்த பிறகும் கூட நடந்த கடந்த காலத் தவறுகளுக்கோ நடந்து க�ொண்டிருக்கும் நிகழ்-

காலத் தவறுகளுக்கோ யாரும் ப�ொறுப்புக்
கூறவும் தயாரில்லை. ப�ொறுப்பெடுக்கவும்
தயாரில்லை.
பதிலாக பிறரை ந�ோக்கி கையைக் காட்டித்
தம்மைச் சுத்தப்படுத்திக் க�ொள்ள (தம்மைக்
காப்பாற்றிக் க�ொள்ளவே) விரும்புகின்றனர்.
2009 இல் யுத்தம் முடிந்த ப�ோது, இனிப்
பிரச்சினையில்லை. நாடு மெல்ல மெல்ல
புதிய வளர்ச்சியைப் பெற்று விடும் என்று பலராலும் நம்பப்பட்டது. அந்த நம்பிக்கையை
வலுப்படுத்தக் கூடியமாதிரியே “அபிவிருத்-

கருணாகரன் ...?
தித்திட்டங்கள்” என்ற பேரில் பல்வேறு புதிய
திட்டங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
வீதிகள் மேம்படுத்தப்பட்டன. துறைமுகங்கள் விருத்திசெய்யப்பட்டன. பாடசாலைகள், மருத்துவமனைகள் விரிவாக்கம்
செய்யப்பட்டன. நாடு முழுவதும் எல்லோருக்கும் மின்சாரம் வழங்கப்படும் என்ற அறிவிப்போடு அனைவருக்கும் மின்விநிய�ோகம் செய்யப்பட்டது.
வாழ்வாதார உதவிகள் வழங்கப்பட்டன.
இப்படி எல்லாமே முன்னேற்றகரமாக
இருந்தன. இந்த மகிழ்ச்சியில் பலரும் சுற்றுலாவில் நாடுலாவினர்.
ஆனால், இந்த மகிழ்ச்சிக் காலத்துக்கு
ஆயுள் நீடிக்கவில்லை. ஒரு பத்துப் பன்னிரண்டு ஆண்டுக்குள் கண்பட்டதைப்போல
எல்லாமே நாசமாகி விட்டன. இப்பொழுது
நாளில் பெரும்பகுதியும் மின் வெட்டாகியுள்ளது.
எரிப�ொருள் த�ொடக்கம் அத்தியாவசியப் ப�ொருட்களைப் பெறுவதற்கு மக்கள்
க்யூவில் நிற்க வேண்டியுள்ளது. சனங்களின்
நம்பிக்கையும் எதிர்பார்ப்புகளும் ப�ொய்த்து

கடன்பொறியை கைவிட
கையாள்வது எதை

விட்டன. அதனால்தான் மக்கள் தெருவில்
இறங்கி தமது எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்துகிறார்கள்.
சிறு நெருக்கடி ஏற்பட்டாலும் அதையிட்டு
தமது எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்துவது எதிர்க்கட்சிகளின் வழமை. மக்களின் இயல்பு.
இப்பொழுது ஏற்பட்டிருப்பது பெரியத�ொரு
ப�ொருளாதார நெருக்கடி. ஆகவே மக்களின்
க�ொதிப்புணர்வும் அதற்கு ஏற்றமாதிரி உச்சமாகவே இருக்கும்.
இதுதான் இப்பொழுது நடந்து க�ொண்டிருக்கிறது.
இந்தச் சூழலில் மக்களுடைய உணர்வுகளின் பின்னால் நின்று தமது அரசியல்
லாபத்தை அடைவதற்கே எதிர்க்கட்சிகள்
முயற்சிக்கின்றன. ஏற்பட்டிருக்கும் தேசிய
நெருக்கடிக்குத் தீர்வைக் காண்பதற்கோ
மாற்று உபாயங்களை முன்வைப்பதற்கோ
தயாரில்லை.
மட்டுமல்ல, இவ்வளவு நெருக்கடிச்
சூழலில் நிற்கின்றப�ோது கூட மக்களும்
சரி அரசியற் தரப்பினரும் சரி இனமுரணை
எப்படித்தீர்த்துக் க�ொள்வது? நாட்டிலுள்ள
அனைவரும் சேர்ந்து எப்படி இந்த நெருக்கடியைக் கடப்பதற்காக செயற்படுவது, அதற்குரிய பன்மைத்துவச் சூழலை உருவாக்குவது எப்படி, ஜனநாயக அடிப்படைகளை
வலுவாக்கம் செய்து பேணுவது எவ்வாறு
என்று சிந்திக்கவும் இல்லை.
இதெல்லாம் எதைக் காட்டுகின்றன?
இன்னும்
மெய்யான
பிரச்சினையை
உணரத் தயாரில்லை என்பதைத்தானே!
இனியும் நெருக்கடிகளிலிருந்து மீளத் தயாரில்லை என்பதைத்தானே!
அப்படியென்றால் வெளியாரின் ப�ொறிகளில் வீழத் தயார். உள்ளே நமக்குள் உடன்பாடு காணவும் ஒன்று படவும் நெருக்கடிகளிலிருந்து மீளவும் தயாரில்லை என்பதுதானே!
அப்படியென்றால்
நாம்
இன்னும்
நீண்ட காலத்துக்கு தெருவில் நிற்கத்தான் ப�ோகிற�ோம். இருளில் மூழ்கத்தான் ப�ோகிற�ோம். கடனில் சாகத்தான்
ப�ோகிற�ோம்.
வாழ்க இலங்கை மணித் திருநாடே!
கிறது, ஆனால் அணுகுண்டை உற்பத்தி
செய்யும் ஆற்றலில்லை. இதனால், சில
சக்திகளுக்கு முன்னால் இயலாமலாகிவிடுகிறதே இந்நாடு. இப்படித்தான் இங்கும்.
இதுவும் ப�ோதாதென்று இங்கு படித்துத்
தேர்ந்த மூளைசாலிகளும் ட�ொலர் தேசங்களில்தானே த�ொழில்புரியச் செல்கின்றனர். இதனால், இலங்கையின் மூளை
வெளியேறுகிறது. ஆனால், வரவேண்டிய
ட�ொலர் அங்கேயே சுழல்கிறது. இதற்காகத்தான் இயற்கை காணிகள் மற்றும்
வயல்காணிகளை பாதுகாக்குமாறு க�ோரப்-

சர்வதேச நாடுகளுக்குள்ள நமது நாட்டின் மீதான நாட்டங்களும்
நமது ப�ொருளாதாரத்தை நலிவடையச் செய்திருக்கிறது.
மின் உற்பத்திக்கும், எண்ணெய்க்கு ஏற்பாட்டுக்கும்
செய்யப்படும் வர்த்தக ஒப்பந்தங்கள் பல, நமது நாட்டின் பாதி
ப�ொருளாதாரத்தை வெளியில் பாய்ச்சச் செய்கிறது. இந்த
நாடுகள் இதற்கான த�ொழினுட்பத்தை வழங்கி, எமது நாட்டுக்கே
உற்பத்தி உரிமைகளைத் தருவது பற்றிச் சிந்திக்கவில்லையே!

தில் ஏற்படுத்துவ�ோம். தெம்பிலி, தேன்,
கருவாடு, தயிர், தீன்பண்டங்கள் மாம்பழம்,
மலர் வகைககளை உற்பத்தி செய்யலாம்.

இவற்றை ஏற்றுமதி செய்யாவிடினும் இவற்றுக்காகவே வெளிநாட்டினரை இங்கு வரவழைக்கலாமே. இங்கு வருவ�ோர் இப்-

ப�ொருட்களை க�ொள்வனவு செய்யும்
க�ொள்ளை அழகுகளை நாம் கண்டதில்லையா?
மத்தளை விமான
நிலையத்தால் வரும் வெளிநாட்டினர் நாளாந்தம் பத்தாயிரம் "ய�ோகட்"
களை வாங்குவது பற்றியும் நமக்குத்
தெரியுமே!கண்டி, கடுகண்ணாவை
பிரதேசப் பழங்கள், கைப்பணிப்
ப�ொருட்களையும் இவர்கள் வாங்குகிறார்களே! வட பகுதியில், பனை
உற்பத்தி ப�ொருட்களின் கிராக்கி உயர்வதும் வெளிநாட்டுக் கேள்விகளால்தான்.
இவற்றை உற்பத்தி செய்யவே இன்று நிலமில்லை. அபிவிருத்தியென்ற ப�ோர்வையில் நிலங்கள் அழிக்கப்படுவதும், அகழப்படுவதும்தான், நமது ஏற்றுமதிகளை
இல்லாமல் செய்துள்ளன.
இது ப�ோதாதென்று, சர்வதேச நாடுகளுக்குள்ள நமது நாட்டின் மீதான நாட்டங்களும்
நமது ப�ொருளாதாரத்தை
நலிவடையச்
செய்திருக்கிறது. மின் உற்பத்திக்கும், எண்ணெய்க்குத ஏற்பாட்டுக்கும் செய்யப்படும்
வர்த்தக ஒப்பந்தங்கள் பல, நமது நாட்டின்
பாதி ப�ொருளாதாரத்தை வெளியில் பாய்ச்சச் செய்கிறது. இந்த நாடுகள் இதற்கான
த�ொழினுட்பத்தை வழங்கி, எமது நாட்டுக்கே உற்பத்தி உரிமைகளைத் தருவது
பற்றிச் சிந்திக்கவில்லையே!
சவூதியில் சுப்பர் பெற்றோல்
இருக்-

படுகிறது. விவசாய காணிகளை மண்ணிட்டு நிரப்புவதை தடுக்க சட்டம் இயற்றப்பட்டதும் இதற்காகத்தானே! இரண்டு
வருடங்கள் க�ொர�ோனாவால் நாம் முடங்கியிருந்த காலத்தில், சுகாதாரத் துறைக்கு
நாம் வழங்கிய ஒத்துழைப்புக்களின் அவசியம்தான் இப்போதும் ஏற்பட்டிருக்கிறது.
வீட்டிலிருந்தோம் உணவு தரப்பட்டது.
வேலைக்குச் செல்லாது சம்பளம் வழங்கப்பட்டது. பயந்திருந்தோம் மருந்துகள்
தரப்பட்டன. அப்போது அரசாங்கம் தந்ததைப் ப�ோன்று இப்போது மக்கள் வழங்க
வேண்டி ஏற்பட்டிருக்கிறது.
எதை?
ஒத்துழைப்புக்களைத்தான்.
பதுக்கல், பற்றாக்குறை ஏற்படுத்தலை
தவிர்த்தல், இன்னும் யதார்த்தங்களை
உணர்தல்களே!
மக்களால்
வழங்கக்
கூடிய ஒத்துழைப்பு. குளிர் நீர் தேவையா?
முட்டித்
தண்ணீரை
அருந்துவ�ோம்,
ஒவ்வொரு மின்விசிறியில் தூங்காது ஒரே
மின்விசிறியில் தூங்குவ�ோம், அங்கர் தட்டுப்பாடா? ஒரு வேளை டீ குடிப்போம்.
எரிவாயு குறைபாடா ஒற்றைச் சமையலில்
நிறைவு காண்போம். நிலைமைகள் நீங்கும்
வரை.

சுஐப் எம். காசிம் ...?
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அதிகரித்திருக்கும்
சிறுவர் துஷ்பிரய�ோகம்!

வ

டக்கில் ப�ோரால் பாதிக்கப்பட்ட மாவட்டங்களில்
ஒன்றாக காணப்பட்டாலும் கல்வியிலும்
ப�ொருளாதாரத்திலும் வளர்சிகண்டு வரும்
மாவட்டமாக முல்லைத்தீவு காணப்படுகின்றது.

இதேவேளை இலங்கையின் வறுமையின் இரண்டாவது இடத்தில்
உள்ள மாவட்டமாக முல்லைத்தீவு
காணப்படுகின்றது.
இவ்வாறான
மாவட்டத்தில்
ப�ோரின் பின்னரான பின் விளைவுகள் கலாசார சீரழிவுகளுக்கு வழிவகுத்துள்ளன.
மாவட்ட
செயலக
புள்ளிவிபரத்தின்
படி
(அண்ணளவாக)
ஆறாயிரத்திற்கு மேற்பட்ட பெண்
தலைமைத்துவ
குடும்பங்களும்,
ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பிரிந்துவாழும் குடும்பங்களும், இரண்டாயிரத்து ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட
அங்கவீனர்களும் இங்கு வாழ்ந்து
வருகின்றார்கள்.
இந்த மக்கள் 2009ஆம் ஆண்டு
ப�ோரின் பின்னர் 2012 ஆம் ஆண்டு
மீள்குடியேற்றப்பட்ட
பின்னர�ோ
நவீன த�ொலைபேசிகள்,த�ொலைக்காட்சிகள் உள்ளிட்ட இலத்திரனியல்
பாவனைக்குள் சென்றார்கள் என்பது
உண்மை.
இவ்வாறான நிலையில் தற்போது
பதின்ம பருவத்தில் வாழ்கின்ற சிறுவர்கள், சிறுமிகள் பாலியல் ரீதியாக
மற்றும்
துஷ்பிரய�ோகங்களுக்கு
ஆளாகி வருகின்றார்கள் என்பது
அண்மைய நாட்களில் கிடைக்கப்பெற்ற சம்பவங்கள் ஊடாக அறிய
முடிகிறது.
கடந்த காலங்களில் நாட்டில் ஏற்பட்ட அசாதாரண க�ொர�ோனா நிலையினால் வீடுகளில் இருந்து மாணவர்கள் இணையவழி கல்வியினை
மேற்கொண்டு சிறந்த பெறுபேற்றி-

எ

னையும் எடுத்துள்ளார்கள். அவ்வாறு
இணைய வழியினை தவறாக பயன்படுத்திய சிலர் பாதை மாறி சென்ற சம்பவங்களும் பதிவாகியுள்ளன.
அண்மைக் காலமாக பாடசாலை
சிறுவர்களைக்
காணவில்லை
என்றும் சிறுமிகள் துஷ்பிரய�ோகம்
என்றும் புதுக்குடியிருப்பு, முல்லைத்தீவு, ப�ொலிஸ் நிலையங்களில்
முறைப்பாடுகள் பதிவாகி வருகின்றமை கவலையளிக்கிறது.
இவ்வாறுதான் முல்லைத்தீவு புதுமாத்தளன் பகுதியில் வசித்துவரும்
இரண்டு பதின்ம வயது சிறுமிகள் கடந்த
16.03.2022 மாலை கல்வி கற்பதற்காக சென்ற நிலையில் இதுவரை வீடு
திரும்பவில்லை என பெற்றோர்களால்
முல்லைத்தீவு ப�ொலிஸ் நிலையத்தில்
முறைப்பாடு செய்யப்பட்டது. புதுமாத்தளன் பகுதியினை சேர்ந்த 14 மற்றும் 15
வயதான இருவரும் காணாமல் ப�ோன
நிலையில் 19.03.2022 அன்று மீட்கப்பட்டுள்ளார்கள்.
இவ்விரு சிறுமிகளும் தந்தையினை இழந்து தாயின் அரவணைப்பில் வாழ்ந்து வந்தவர்கள்.
கல்விக்காக
வாங்கிக்கொடுத்த
த�ொலைபேசியினை பயன்படுத்தி
தவறான த�ொடர்புகளை வளர்த்துள்ள இவர்கள், மட்டக்களப்பு செங்கலடிப்பகுதி இளைஞன் ஒருவருடன்
த�ொடர்பில்
இருந்திருக்கிறார்கள்.
வீட்டில் இவர்களுக்கு இருந்த முரண்பாடான நிலையினால் வீட்டினை
விட்டு வெளியேறத் தூண்டிய மனம்
மட்டக்களப்பு நண்பனை ந�ோக்கி
அழைத்துச் சென்றது.

ழுபதுகளில் இந்தியாவின்
பெருமைக்குரிய
சின்னமாக விளங்கும்
வங்காள வரிப்புலிகளின்
எண்ணிக்கை மிகவும் குறைவடை
ந்திருப்பதாவும் இப்படியே விட்டால்
அவை மறைந்து விடலாம் எனவும்
சூழலியலாளர்கள் அரசுக்கு
அறிவித்தப�ோது அன்றைய பிரதமர்
இந்திராகாந்தி அதில்
தனிக்கவனம் எடுத்தார். அவர்
இயல்பிலேயே ஒரு இயற்கை
ஆர்வலர். எனவே புலிகளைக்
காத்து எண்ணிக்கையை
அதிகரிக்கும் திட்டம�ொன்று
தயாரிக்கப்பட்டது. Project tiger என
அதற்கு பெயர் சூட்டபட்டது. பாரதப்
பிரதமரின் நேரடி கண்காணிப்பில்
திட்டம் செயல்படத் த�ொடங்கியது.
58 வருடங்களின் பின்னர் இன்று இந்தியாவில் தேவைக்கு அதிகமாகவே புலிகள்
காடுகளில் உலவித் திரிகின்றன. 1400ஆகக்
காணப்பட்ட எண்ணிக்கை இன்று ஐயாயிரத்தை தாண்டியிருக்கிறது. அது மட்டுமல்ல, இப் புலிளைப் பார்ப்பதற்காக
இந்தியாவெங்குமிருந்தும்
வெளிநாடுகளில் இருந்தும் ஏராளமான�ோர் இந்தியக்
காடுகளை ந�ோக்கி வருகின்றனர். அதன்
மூலம் இந்தியா க�ோடிக்கணக்கில் வெளிநாட்டு பணத்தை சம்பாதிக்கிறது.
காடுகளையும் மிருகங்களையும் பாதுகாப்பதால் சுற்றுச் சூழல் மேம்படும் என்பது ஒரு
புறம் இருக்க, அதன் மூலம் வெளிநாட்டு
செலாவணியையும் பெருமளவில் சம்பாதிக்கலாம் என்பது ஊக்கமளிக்கும் ஒரு செய்தி.
எனவே அரசு மட்டுமன்றி தனியார் நிறுவனங்களும் இதில் ஈடுபடலாம். நாட்டின்
பெறுநிறுவனங்கள் பல சமூக மேம்பாட்டு
நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவதைக் கண்டிருக்கிற�ோம். அந் நிறுவனங்கள் காடு வளர்ப்பிலும் மிருக பாதுகாப்பிலும் கட்டாயம்
ஈடுபட வேண்டும். ஏனெனில் சுற்றுச் சூழல்
மேம்பாட்டுக்கும் வர்த்தக செழிப்புக்கும்
இடையே நெருங்கிய த�ொடர்பு உள்ளது.
சுவர் இருந்தால்தான் சித்திரம் வரையலாம்
என்பது ப�ோன்ற த�ொடர்பு இது.
இவ்வாறான திட்டம�ொன்றை இலங்கை
சினமன் ஹ�ோட்டல்கள் நிறுவனம் தற்போது
ஆரம்பித்துள்ளது. சினமன் மழைக்காடுகள்
அமைக்கும் திட்டம் என இதற்கு பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இலங்கை மரங்களைக்
காப்போர் சங்கம் (ருக்ரெக்ககன்னோ) என்ற
அமைப்புடன் இணைந்து இத்திட்டத்தை
ஜ�ோன்கீல்ஸ் பவுண்டேஷன் இலங்கை

நண்பன்
த�ொலைபேசியில்
அழைத்து வாங்கள் என்று ச�ொன்னதும் இரண்டு சிறுமிகளும் எவருக்கும் ச�ொல்லாமல் மாலைநேர
கல்விக்காகச் செல்வதாகக் ச�ொல்லிவிட்டு மிதிவண்டியினை பற்றைக்காடு ஒன்றில் ப�ோட்டுவிட்டு மட்டக்களப்பு ந�ோக்கி பேருந்தில் ஏறி
சென்றுள்ளார்கள்.
அங்கு சிறுமிகள் இருவரையும்
கார் ஒன்றில் இரண்டு இளைஞர்கள்
அழைத்துச் சென்று ஒரு வீட்டில் விட்டிருக்கிறார்கள். அந்த வீட்டில் பெண்
ஒருவர் வசித்துவந்துள்ளார். இருவரையும் அங்கு பாலியல் துஷ்பிரய�ோகத்திற்கு உட்படுத்திய இளைஞர்கள்
பின்னர் இரவு வேளையில் அவர்களை முல்லைத்தீவு செல்வதற்காக
யாழ்ப்பாணம் பேருந்தில் ஏற்றிவிட்டுள்ளார்கள்.
யாழ்ப்பாணம் பேருந்து நிலையத்தில் அதிகாலையில் வந்திறங்கிய
சிறுமியர் கடை ஒன்றில் ப�ொருட்களை
வாங்கியவேளை அங்கு
நின்ற இளைஞர்கள் சிறுமிகளிடம்
இந்த நேரத்தில் எங்கு ப�ோறீர்கள்
என்று கேட்டிருக்கிறார்கள். வீடு
ப�ோக விரும்பம் இல்லை எங்காவது
ப�ோகப் ப�ோகின்றோம் தங்குவதற்கு
இடம் இருந்தால் ச�ொல்லுங்கள்
என சிறுமிகள் பதில் ச�ொன்னதும்
இளைஞர்களும் தங்களுக்கு தெரிந்த
வீட�ொன்றுக்கு அவர்களை அழைத்து
சென்றுள்ளார்கள். அந்த வீடு யாழ்
நகரப்பகுதியில் பெண் ஒருவர் வசித்துவந்த வீடு. அந்த வீட்டின் ஆண்
ப�ோதைப்பொருள் வியாபாரத்தில்
கைதாகி சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருப்பவர்.
இந்நிலையில் அந்த வீட்டில்
வைத்து
இரண்டு
சிறுமிகளும்
துஷ்பிரய�ோகத்திற்கு
உட்படுத்தப்பட்டுள்ளார்கள். மறுநாள் காலை
முல்லைத்தீவு பேருந்தில் அவர்கள்
ஏற்றிவிடப்பட்டுள்ளார்கள்.

இந்த இரண்டு சிறுமிகளும் துஷ்பிரய�ோகத்திற்கு உட்படுத்திய சம்பவம்
த�ொடர்பில் 7 பேர் முல்லைத்தீவு
ப�ொலிசாரால் கைதுசெய்யப்பட்டு
கடந்த 27.03.2022 அன்று நீதிமன்றில் முன்னிலைப்படுத்தி விளக்கமறியலில் வைக்கப்பட்டுள்ளார்கள்.
இவ்வாறான
சம்பவங்களுக்கு
யார் காரணம் என சமூகம் புரிந்துக�ொள்ள வேண்டும். பெற்றோர்களின் சரியான அரவணைப்பு கண்காணிப்பு இல்லாத சிறுமியர் தவறான
பாதைக்கு வலிந்து இழுக்கப்படுகின்றார்கள் என்பதை இச்சம்பவம்
உணர்த்துகிறது.
சில
பெற்றோர்களுக்கு
த�ொலைபேசி த�ொடர்பில் சரியான
புரிதல் கிடையாது. த�ொலைபேசியில் தங்கள் பிள்ளைகள் என்ன செய்கின்றார்கள் என்பதை கண்காணிப்பதில்லை. இணையவழி கற்றலுக்காக
அதிக விலைக�ொடுத்து த�ொலைபேசிகளை வாங்கிக் க�ொடுக்கும்
பெற்றோர்
தமது
பிள்ளைகள்
அவற்றை தவறாகவும் பயன்படுத்த
முடியும் என்பதை அறிந்திருப்பதில்லை. இவ்வாறு பல சம்பவங்கள்
பதிவாகிவருகின்றன.
இதனை விட மாணவர்கள் மத்தியில்
ப�ோதைப்
பாவனையும்
அதிகரித்துவருகிறது.
குறிப்பாக
தற்போது முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் பாடசாலை மாணவர்கள்
கஞ்சா, ஜஸ், ப�ோன்ற ப�ோதைப்
ப�ொருள் பாவனைக்கு ஆளாகி உள்ளனர். இவர்களின் பெற்றோர் நன்கு
படித்த அரச உத்திய�ோகத்தில் இருப்-

பவர்களாகவும் காணப்படுகிறார்கள்
என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மாணவர்கள் பெற்றோர்கள் மத்தியில் சரியான புரிந்துணர்வு, கவனிப்பு,
கண்காணிப்பு என்பன இல்லாத
நிலையே இவற்றுக்கெல்லாம் காரணமாக அமைகின்றது சில பெற்றோர்கள் தனது மகன் என்ன செய்கின்றான்
என்பதை அறியாதுள்ளனர்.
ம�ொத்தத்தில் பெற்றோர்கள் மத்தியில் ப�ோதிய விழிப்புணர்வு இல்லாத
நிலை த�ொடர்கின்றது.
முல்லைத்தீவு மாவட்ட புதுக்குடியிருப்பு பிரதேசத்திற்கு உட்பட்ட
பெற்றோர்கள் தங்கள் பிள்ளைகள்
மீது அக்கறையுடனும் கண்காணிப்புடனும் செயற்படவேண்டும் என
புதுக்குடியிருப்பு பிரதேச ப�ொலிஸ்
நிலைய ப�ொறுப்பதிகாரி எம்.டி.ஆர்.
ேஹரத் தெரிவித்துள்ளார்.
புதுக்குடியிருப்பு
பிரதேசத்தில்
பாடசாலை மாணவர்கள் ப�ோதைப்ப�ொருள் பாவனைக்கு அடிமையாகி வருகின்றமை பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில்
கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
பாடசாலை
மாணவர்கள் ப�ோதைப்பொருள் பாவனையில் இருந்து விடுபடும் வகையில்
அது த�ொடர்பான விழிப்புணர்வினை
பாடசாலைகள் த�ோறும் ப�ொலிசார்
எடுத்து வருகின்றனர். அதேவேளை
வணிக நிலையங்களில் 18 வயதுக்குக்
குறைவானவர்களுக்கு புகைத்தல் மற்றும்
ப�ோதைப்பொருளுடன் த�ொடர்புடைய
எந்த ப�ொருட்களையும் விற்பனை செய்யவேண்டாம் என ஒலிப�ொருக்கி மூலம்
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
புதுக்குடியிருப்பு
மாணவர்கள்

பெற்றோருக்கு
ப�ொய்சொல்லிவிட்டு புதுமாத்தளன் கடற்கரைக்கு
சென்று அங்கு ப�ோதைப�ொருள் பாவனையில் ஈடுபட்டு வந்துள்ளமை
கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு மாணவர்களை தவறாக
வழிநடத்துபவர்கள்
த�ொடர்பில் ப�ொலிசார் கண்காணிப்பில்
ஈடுபட்டுள்ளனர்.
இதேசமயம்
பெற்றோர்கள் தமது பிள்ளைகள்
த�ொடர்பில் அக்கறையுடனும், கண்காணிப்புடனும்
செயற்படவேண்டும் பாடசாலை நேரம், அதன்
பின்னர் மாலைநேர வகுப்பு, பின்னர்
வீடு என மாணவர்கள் காணப்படுகின்றார்கள் பெற்றோர்களின் மெத்தனத்தால் இறுதியில் ப�ொலிஸ்
நிலையம், வைத்தியசாலை, நீதிமன்றமும் என்று அவர்கள் அலைய
வேண்டியதாகிறது. செல்லவேண்டி
நிலைக்கு
தள்ளப்படுகின்றார்கள்
என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
ஒவ்வொரு பெற்றோரும் தங்கள்
பிள்ளைகளை சரியாக கண்காணித்து
வளர்த்தெடுக்கவேண்டும்.
பெற்ற�ோர்களும் தமது பிள்ளைகளின்
கல்வி நடவடிக்கைகளையும் வைத்திருக்க வேண்டும். த�ொழில்நுட்ப
கருவி பயன்பாட்டு செயற்பாடுகளையும் அறிந்து உங்கள் பிள்ளைகளுடன்
நல்ல நண்பராக பழகுங்கள். நல்லது
எதுகெட்டது எது என்பதை வெளிப்படையாக பிள்ளைகளுக்கு ச�ொல்லிக்கொடுக்கவேண்டும்.

முல்லைக் கீதன்...?

அந்நிய செலாவணியை ஈட்டித்தரும்
கானகமும் காட்டுயிர்களும்
வனத்துறையுடன்
கூட்டிணைந்து
செயல்படுத்துகிறது.
இரத்தினபுரி மாவட்டத்தின் சுதுவெலிப�ொத்த என்ற பகுதியில் சரியாகச் ச�ொன்னால் சிங்கராஜ வனப்பகுதியில் உள்ள ஒரு சீரழிக்கப்பட்ட
வனப்பகுதியை
ஜ�ோன்கீல்ஸ்சின்
சினமன் கானக மறுசீரமைப்பு திட்டக்
குழுவினர் தத்தெடுத்துள்ளனர். இப்
பகுதியில் காணப்படும் அவசியமற்ற புதர்கள் அகற்றப்பட்டு மரக்
கன்றுகள் நடப்பட்டு வருகின்றன.
இது ஒரு ஐந்து வருடகால திட்டம்.
இக்காலப்பகுதியில் பல்வகையான
மரகன்றுகள் நடப்பட்டு ப�ோஷிக்கப்படும். அவசியமான பசளைகள்
இடப்படும். ஊக்கமற்ற கன்றுகள்
களையப்பட்டு புதிய கன்றுகள் நடப்படும். ஒரு மரக்கன்று வேர் பிடித்து
ஊக்கமாக வளர்வதற்கு ஐந்து வருடங்கள் பிடிக்கும். அதன் பின்னர்
தானாகவே அவை வளரத் த�ொடங்கி
விடும். அதாவது ஐந்து வருடங்களின்
பின்னர் மனிதனிடமிருந்து அம் மரக்கன்றுகளை இயற்கை ப�ொறுப்பெடுத்துக் க�ொள்ளும். அந்த வகையில்
தான் இந்தத் திட்டத்தை ஐந்து வருட
காலமாக வரையறுத்துள்ளார்கள்.
மரங்கள், பழமரங்கள் வளரத் த�ொடங்கியதும் அப் பகுதிக்கு பறவைகள் வரத் த�ொடங்கும். வெவ்வேறு திசைகளில் இருந்து வரும்
பறவைகள் தமது வாய�ோடு க�ொண்டுவரும் க�ொட்டைகள் பல்வகையான புதிய
மரங்களையும் செடிகளையும் உருவாக்கும்.
உண்மையில் காடுகளை உருவாக்குவது பறவைகளே. அவை மரங்களையும் நிலத்தையும் ப�ோஷிக்கின்றன. இந்த முதல் ஐந்து
வருட காலத்தில் ஜ�ோன் கீல்ஸ் குழுமத்தைச்
சேர்ந்த ஊழியர்கள் சுய விருப்பின்பேரில்
இவ்வனப்பகுதியில் த�ொண்டு அடிபடையில் சேவையாற்ற முன்வந்துள்ளார்கள்.
அவர்களுக்கு விசேட பயிற்சியும் வழங்கப்படுகிறது. விரும்பும் வெளியாரும் இத்திட்டத்தில் இணைந்து கானக சேவையாற்ற
முடியும். இத் திட்டத்தில் ஆர்வம் க�ொண்ட
விருந்தினர்கள் தாம் விரும்பும் மரக்கன்றுகளை விலை க�ொடுத்துவாங்கி இவ்வனத்தில் நடுவதற்கு வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்த மறுசீரமைப்பு பணிகள் 2024ம் ஆண்டளவில் முடிவுக்கு வந்துவிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சீரழிக்கப்பட்ட வனப்பகுதியை மீளவும் கானகமாகும் இத் திட்டம்
த�ொடர்பான விளம்பரங்கள் ஏனைய வர்த்-

அல்லது அவற்றின் இன்றியமையாத்
தன்மைகளைய�ோ
விலாவரியாக
விளக்கினாலும் பலரும் அவற்றை
புரிந்துக�ொள்ள
மாட்டார்கள்.
ஆனால் அந்த விஷயமங்களை பயன்படுத்துவதன் அல்லது கையாள்வதன்மூலம் வருமானம் பெற முடியும்
என்று கூறப்படுமானால் அவற்றை
பலரும்
புரிந்து
க�ொள்வார்கள்.
கானக வளர்ப்பு, பாதுகாப்பு என்பதன் அவசியம், ஒக்சிசனின் அவசியம்
என்பதைப் பற்றிச் ச�ொன்னால் அலட்சியமாக இருந்து விடுவார்கள். கானகமும் அங்கு வாழும் காட்டுயிர்களும்
எமக்கு வருமானம் தரும் என்றால்
பலரும் புரிந்து க�ொள்வார்கள்.
இலங்கையில் யானைகள் அட்டூழியம் செய்யும், வருமான மற்றும்
ச�ொத்துக்களுக்கு சேதம் இழைக்கும்
மிருகம் என்றே பலரும் பார்கிறார்கள். ஒருபுறம் தெய்வீக அந்தஸ்தைக்
க�ொண்டிருந்தாலும் மறுபக்கம் 'அக்கபட்டாஸ்' வைத்து வாயைக் கிழிக்கவும் செய்கிறார்கள். உண்மையில்
யானை சுற்றுலா பயணிகளுக்கு

தக மற்றும் சமூக நிறுவனங்களும் இந்தகைய காடு வளர்ப்புத் திட்டங்களை மேற்க�ொள்ள ஒரு ஊக்குவிப்பதாக அமையும்.
க�ொங்கோவிலும் ருவாண்டாவிலும் மிருகங்களுக்கு பாதுகாப்பற்ற நிலை காணப்பட்ட ப�ோது சிலர் மேற்கொண்ட விழிப்புணர்வு காரணமாக அந் நிலையில் மாற்றம்
ஏற்பட்டது. ஐம்பது வருடங்களின் பின்னர்
மிருகங்கள் நிறைந்த நாடாக அவை மாறின.
க�ொங்கோ, ருவாண்டா, உகண்டா நாடுகளுக்கு வெளிநாட்டினர் மிருகங்களை அவற்றின் வாழ்விடங்களிலேயே பார்த்து ரசிப்பதற்காக படையெடுக்கின்றனர். கானக சவாரி
செய்து மிருகங்களை ஒரு மணித்தியாலயம்
பார்வையிடுவதற்கு 500 ட�ொலர் அறவிடப்படுகிறது. அதுவும், பட்டியலில் பெயர்
பதிந்து காத்திருக்க வேண்டுமாம்!
அவுஸ்திரேலியா humpback எனப்படும்
திமிலங்களை வர்த்தக ரீதியாக ஏக்கச் சக்கமாக வேட்டையாடியதில் அவை பெருமளவில் மடிந்தன. பின்னர் திமிங்கில வேட்டைக்கு 1986இல் தடை விதிக்கப்பட்டதால்
அத் திமிலங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கத் த�ொடங்கியது. அத்திமிங்கிலங்களைப்
பார்ப்பதற்காக ஏராளமான�ோர் அவுஸ்திரேலியா செல்கின்றனர்.

50 ஏக்கர் காணியில் காடு வளர்க்கும்

சினமன் ஹ�ோட்டல் நிறுவனம்
இலங்கையில் இந் நாட்டுக்குரிய மரங்கள், மிருகங்கள், பறவைகள், வண்டினங்கள் உள்ளன. சிலவற்றை வேறெங்கும்
காணமுடியாது. யானைகள் மிகவும் சிறப்பான மிருகம், உலகின் 36 உயிரியல் பன்முகத்தன்மை உயிர்ப்புடன் இயங்கும் இடங்களில் இலங்கையும் ஒன்று. இலங்கையின்
தென்மேற்கு பிரதேசம் இயற்கை செழிப்புடன் காணப்படுகிறது. நாட்டின் 90சதவீதமான பிரதேசத்துக்குரிய உயிர்களும் மரங்களும் இங்கே காணப்படுகின்றன. ஈரலிப்பு,
வலய காடுகளில் மரமேறும் நண்டுகள் மரத்
தவளைகள் ப�ோன்ற அரிய உயிரினங்கள்
காணப்படுகின்றன. இவை வாழவும், வளரவும் மற்றும் இயல்பான இனப் பெருக்கம்
செய்யவும் கானகச் சூழல் அவசியம்.
சில விஷயங்களை தர்க்க ரீதியாகவ�ோ

ஒரு விருந்து. எமக்கு அந்நிய செவாணி.
காடுகளை ஒழுங்காகப் பராமரிப்பதன்
மூலமும் காட்டுயிர்களுக்கு ப�ோதிய பாதுகாப்பையும்
சுதந்திரவாழ்க்ைகயையும்
அளிப்போமானால் அதன் மூலம் பெறுமளவு சுற்றுலாப் பயணிகளையும் ட�ொலர்
வருமானத்தையும் பெறமுடியும் என்பதற்கு
இந்தியாவின் புலிகள் பாதுகாப்புத் திட்டமும் க�ொஸ்கோ ருவாண்டா அனுபவங்களுக்கும் நமக்கு கற்றுத் தருகின்றன.
சினமன் மழைக்காடு மறுசீரமைப் புதிட்டமும் இச் சிந்தனைக்கு ஆக்கமும் ஊக்கமும்
அளிக்கும் ஒரு திட்டமாகவே பார்க்கப்பட
வேண்டும்.

அருள்...?

2022 ஏப்ரல் 10 ஞாயிற்றுக்கிழமை

நு

வரெலியா கிரகெரி
குளத்திற்கு அருகில்
இடம்பெறுவதற்கு
ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த வசந்த
கால க�ொண்டாட்ட ஆரம்ப
நிகழ்வில் பிரதேச மக்கள்
பலவந்தமாக நுழைந்து
பிரச்சினைகளை ஏற்படுத்தினர்.
குறித்த நிகழ்வு இடம்பெற்ற
இடத்திற்கு அருகில் பாலர்
பாடசாலை ஒன்றில் இடம்பெற்ற
புதுவருட க�ொண்டாட்டத்தை
அடிப்படையாகக் க�ொண்டு
இந்த எதிர்ப்பு உருவானத�ோடு,
ஆர்ப்பாட்டக்காரர்களை
கலைப்பதற்கு ப�ொலிஸ் கலகம்
அடக்கும் ப�ொலிஸாரின்
உதவியும் பெறப்பட்டது.
இந்த எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டத்தைத்
த�ொடர்ந்து கண்டி மற்றும் மாத்தளை
மாவட்டங்களிலும் மக்கள் எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டங்கள் இளைஞர் குழுக்களின்
பங்களிப்புடன் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
வட்ஸப் ஊடாக நாடு முழுவதிலும் ஒரே
சமயத்தில் ஆர்ப்பாட்டத்தை முன்னெடுப்பதற்கு இளைஞர் குழுக்கள் திட்டங்களைத் தீட்டிய ப�ோது அதற்குத் தலைமைத்துவத்தை வழங்குவதற்கு எதிர்க்கட்சி
அரசியல் குழுக்களும் சில சில முயற்சிகளை எடுத்திருந்தன. ஏப்ரல் மாதம் 02ம்
திகதி மாலை 6.00 மணியிலிருந்து 04ம்
திகதி திங்கட்கிழமை காலை 6.00 மணி
வரைக்கும் நாடு முழுவதிலும் ஊரடங்குச் சட்டத்தை அமுல்படுத்த அரசாங்கம்
நடவடிக்கை மேற்கொண்டது இதன்
பிண்ணனியிலாகும். ஊரடங்குச் சட்டம்
அமுல்படுத்தப்பட்டிருந்த ப�ோதும் மத்திய
மாகாணத்தின் பாரிய நிகழ்வு இடம்பெற்றது
பேராதெனிய பல்கலைக்கழகத்தை மையப்படுத்தியாகும். மாணவர் சங்கத்தின் ஏற்பாட்டில்
ஆயிரத்ரை தாண்டிய பல்கலைக்கழக மாணவ
மாணவிகள் கண்டியை ந�ோக்கி ஊர்வலமாகச்
செல்வதற்கு முயன்றனர். அந்நேரத்தில் பிறப்பிக்கப்பட்டிருந்த நாடு தழுவிய ஊரடங்குச்
சட்டத்தையும் ப�ொருட்படுத்தாமல் அவர்கள்
அவ்வாறு செய்தனர். கலஹா சந்தியில் வீதித்
தடைகளை ஏற்படுத்தி புலனாய்வுத் துறையினரால் ஏற்கனவே வழங்கப்பட்ட தகவலின்
ஊடாக இந்த ஊர்வலத்தைத் தடுப்பதற்கு
ப�ொலிஸார் நடவடிக்கை மேற்கொண்டனர்.
தேவைப்பட்டால் கண்ணீர் புகைப் பிரய�ோகம் மற்றும் தண்ணீர் பிரய�ோகம் ப�ோன்றவற்றை மேற்கொள்வதற்கு ப�ொலிஸார்
ஆயத்தமாக இருந்தனர். ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவர்கள் வீதித் தடைக்கு அருகில்
வந்து அத்தடைகளை உடைத்துக் க�ொண்டு
கண்டியை ந�ோக்கிப் பயணிப்பதற்கு பல தடவைகள் முயற்சித்த ப�ோதிலும் அது அவர்களால் முடியாது ப�ோனது. பகல் 1.00 மணியளவில் சுமார் 200 மாணவர்கள் ஒரே அணியாக
வந்து வீதித் தடையினை உடைப்பதற்கு முயற்சித்த ப�ோது அவர்களைக் கலைப்பதற்காக
ப�ொலிஸார் தண்ணீர் மற்றும் கண்ணீர் புகைப்
பிரய�ோகங்களை மேற்கொண்டனர். அந்த தாக்குதலில் மாணவர்கள் மாத்திரமின்றி ப�ொலிஸ்
அதிகாரிகள் பெண் ப�ொலிஸ் அதிகாரிகளும்
பாதிக்கப்பட்டனர்.
மறுநாள் கண்டி நகரில் தலதா வீதியும் யட்டிநுவர வீதியும் இணையும் சந்தியில் ஒன்று
கூடிய ஆயிரக்கணக்கான ப�ொது மக்கள் காலை
9.00 மணியிலிருந்து மாலை வரையிலும் அரசாங்கத்திற்கு தமது எதிர்ப்பை வெளிக்காட்டி
எதிர்ப்பு நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டனர். வீதிப்
ப�ோக்குவரத்திற்கு பாதிப்பு ஏற்படாதவாறும்,
சாதாரண ப�ொது மக்களுக்கு எவ்வித த�ொந்தரவுகள் ஏற்படாதவாறும் இடம்பெற்ற இந்த
எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்து க�ொண்ட
ஒரு இளைஞர் குழு வீதிப் ப�ோக்குவரத்திற்கு
இடையூறுகளை ஏற்படுத்தி அனைத்தையும்
குழப்பியடித்தது. இதனால் நகரில் பெரும்
வாகன நெருக்கடி ஏற்பட்டத�ோடு, அதனைச்
சீர் செய்வதற்கு ப�ொலிஸார் பெரும் முயற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டியேற்பட்டது.
எவ்வாறாயினும் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மக்க-
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முடிவின்றித் த�ொடரும்

எதிர்ப்பு ப�ோராட்டங்கள்

ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவர்கள் தடைகளை
உடைத்துக் க�ொண்டு கண்டியை ந�ோக்கிப்
பயணிப்பதற்கு பல தடவைகள் முயற்சித்த
ப�ோதிலும் அது அவர்களால் முடியாது ப�ோனது.
பகல் 1.00 மணியளவில் சுமார் 200 மாணவர்கள்
ஒரே அணியாக வந்து வீதித் தடையினை
உடைப்பதற்கு முயற்சித்தப�ோது அவர்களைக்
கலைப்பதற்காக ப�ொலிஸார் தண்ணீர் மற்றும்
கண்ணீர் புகைப் பிரய�ோகங்களை
மேற்கொண்டனர். அந்த தாக்குதலில் மாணவர்கள்
மாத்திரமின்றி ப�ொலிஸ் அதிகாரிகள் பெண்
ப�ொலிஸ் அதிகாரிகளும் பாதிக்கப்பட்டனர்.

ளால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டத்தினால் மக்களை மென்மேலும்
கஷ்டங்களுக்கு உள்ளாக்கக் கூடாது எனத்
தெரிவித்து இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தை ஏற்பாடு
செய்த தரப்பினர் சில அரசியல் ந�ோக்கங்களுக்காகச் செயற்பட்ட இளைஞர் குழுவுக்கு
தமது எதிர்ப்பினைத் தெரிவித்தனர். அன்றைய
தினம் இரவாகும் வரைக்கும் அவர்கள் நகரிலிருந்து கலைந்து செல்லாததால் ப�ொலிஸாரும்
த�ொடர்ச்சியாக அவர்கள் த�ொடர்பில் அவதானத்துடன் இருந்தனர்.
நகரில் ஒன்று கூடிய இளைஞர் குழுவினரிடையே இருந்த தரப்பினர் அமைச்சர்
கெஹெலிய ரம்புக்வெல்லவின் வீட்டிற்குச்
சென்றது இதனிடையேயாகும். மாலை 7.00
மணியளவில் இக்குழுவினர் அங்கு செல்லும்
ப�ோது மின் துண்டிப்பு நடைமுறைப் படுத்தப்பட்டிருந்ததன் காரணமாக அப்பிரதேசம்
முழுவதும் இருளில் மூழ்கிப் ப�ோயிருந்தது.
இருளிலேயே அவர்கள் அமைச்சரின் வீட்டை
ந�ோக்கி கற்களை வீசி தாக்குதல் மேற்கொண்டதால் ப�ொலிஸாருக்கு ப�ொலிஸ் விசேட அதிரடிப்படையினரை அழைக்க வேண்டிய நிலை
ஏற்பட்டது. அந்நேரத்தில் கெஹெலிய ரம்புக்வெல்லவின் தனிப்பட்ட பணியாளர்கள் சிலர்
வீட்டில் இருந்துள்ளத�ோடு, ஆர்ப்பாட்டக்காரர்களைக் கலைப்பதற்காக ப�ொலிஸாரால்
கண்ணீர் புகைப் பிரய�ோகமும் மேற்கொள்ளப்பட்டது. மின்சாரத் துண்டிப்பால் அப்பிரதேசமே இருளில் இருந்த ப�ோது மேற்கொள்ளப்பட்ட கல் வீச்சுத் தாக்குதலில் சிக்குண்ட ஐந்து
ப�ொலிஸார் காயங்களுக்கு உள்ளாகி கண்டி
வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர்.
அவர்களுள் ஒருவர் சத்திர சிகிச்சைக்கும் உள்ளாக்கப்பட்டார்.
அன்றைய தினம் தம்புள்ளயை மையப்படுத்-

தியும் பெரும் எண்ணிக்கையான�ோரின் பங்குபற்றலுடன் அரச எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் ஒன்று
இடம்பெற்றத�ோடு, ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள்
சுமார் 3 கில�ோ மீற்றர் தூரத்திற்கு ஊர்வலமாக
அமைச்சர் ஜனக பண்டார தென்னக�ோனின்
வீட்டிற்கு அருகில் சென்று, அமைச்சருக்கும்
அவரது மகன் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பிரமித்த பண்டார தென்னக�ோனுக்கு எதிர்ப்பைக்
காட்டினார்கள். அவர்கள் அமைச்சரின் வீட்டினுள் பிரவேசிப்பதற்கு மேற்கொண்ட முயற்சி
ப�ொலிஸாரினால் தடுக்கப்பட்டது. மாத்தளை
நகர மத்தியிலும் எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் ஒன்று
இடம்பெற்றத�ோடு, அதிலும் ஆயிரக்கணக்கான ப�ொது மக்கள் கலந்து க�ொண்டிருந்தனர்.
மின்சாரம் மற்றும் எரிப�ொருள் இல்லாமல் தேயிலை த�ொழிற்சாலைகளின் இயந்திரங்களை
இயக்க
முடியாதுள்ளதாகத்
தெரிவித்து த�ோட்ட நிர்வாகங்களைச் சேர்ந்த-
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வர்களும் த�ொழிலாளர்களும் இணைந்து
எதிர்ப்பு நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டனர்.
இதேவேளை தவறான ப�ொருளாதார முகாமைத்துவத்தின் காரணமாக தம்மால் வர்த்தக நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட முடியாதுள்ளதாகத் தெரிவித்து கண்டி சிங்கள, தமிழ்
மற்றும் முஸ்லிம் வர்த்தக முன்னணியும்
ஒன்றிணைந்து அரசாங்கத்திற்கு எதிரான
நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டன. மல்வத்து
அஸ்கிரி மகா விகாரையின் மகாநாயக
தேரர்கள் இருவரின் ஆசீர்வாதத்தையும்
பெற்றுக் க�ொண்டு நாட்டின் தற்போதைய
நிலை த�ொடர்பில் அவர்களுக்குத் தெளிவு
படுத்தியதன் பின்னர் கண்டி வர்த்தகர்கள்
05ம் திகதி காலை 10.00 மணியளவில்
அனைத்து வர்த்தக நிலையங்களையும்
மூடி தமது பணியாளர்களுடன் கண்டி
ஜ�ோர்ஜ் ஈ டி சில்வா பூங்காவின் முன்னால்
ஒன்று கூடி எதிர்ப்பு நடவடிக்கையினை
முன்னெடுத்தனர். சுமார் இரண்டு மணி
நேரம் ஆர்ப்பாட்டத்தை மேற்கொண்ட
அவர்கள் முகங்கொடுத்த பிரச்சினையாக இருந்தது அவர்களது எதிர்ப்பு நடவடிக்கையில் வெளித் தரப்பினர் கலந்து
க�ொண்டு வீதிப் ப�ோக்குவரத்திற்கு இடையூறுகளை ஏற்படுத்தியதாகும். வர்த்தகர்களும் அவர்களது பணியாளர்களும் குறித்த
இடத்திலிருந்து அகன்று சென்றன் பின்னர்
ஆசிரியர்கள், கண்டி தேசிய வைத்தியசாலையின் பணியாளர்கள், சட்டத்தரணிகள்
உள்ளிட்ட தரப்பினர் அவ்வப்போது கடிகாரத் தூணுக்கு அருகிலும், பூங்காவுக்கு முன்னாலும் வந்து அரசுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டனர்.
ஹட்டன் க�ொட்டகல நகரின் வர்த்தக
சங்கம் 06ம் திகதி அனைத்து வர்த்தக
நிலையங்களையும் மூடிவிட்டு கறுப்புக்
க�ொடிகளை ஏந்தியவாறு க�ொட்டகலை
நகரில் எதிர்ப்பு நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டத�ோடு, பின்னர் அவர்கள் க�ொட்டகலை நகரில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீமுத்து
விநாயகர் க�ோவிலுக்குச் சென்று அரசாங்கத்திற்கு எதிராக தேங்காய் உடைத்து வழிபாடுகளில் ஈடுபட்டனர். இதேவேளை

மகாநாயக தேரர்கள் ஒரு வாரத்தில் இரண்டு
அறிக்கைகளை வெளியிட்டமை முக்கிய அம்சமாகும். நாட்டில் ஆங்காங்கே இடம்பெறும்
அரசாங்கத்திற்கு எதிரான மக்கள் ஆர்ப்பாட்டங்கள் காரணமாக நாடு ஸ்திரத் தன்மையினை இழக்கும் நிலையினைத் தடுப்பதற்காக
மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைளை
முன்மொழிந்து மல்வத்து, அஸ்கிரிய, அமரபுர
மற்றும் ராமஞ்ச நிகாயாக்களைச் சேர்ந்த மகாநாயக தேரர்களின் கைய�ொப்பத்துடன் இந்த
அறிக்கை ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷவுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருந்தது.

அசேல குருளுவங்ச...?
தமிழில்: எம்.எஸ். முஸப்பிர்
(புத்தளம் விசேட நிருபர்)
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ரஷ்ய- உக்ைரன் ேபாரில்

புச்சா படுெகாைலயும்
மரியப்ேபா முற்றுைகயும்

ேபராசிரியர்

ேக.ரீ.கேணசலிங்கம்
யாழ். பல்கைலக்கழகம்

உ

க்ைரன்- ரஷ்யப் ேபார் மாறுபட்ட உத்�களுடன் நகர்வதாகேவ ெத��றது. இரண்டாவது மாதத்ைத ேநாக்�ய ரஷ்யப் பைடெயடுப்பானது உக்ைர��ன் இருப்ைப முழுைமயாகப்
பா�க்கும் சூழைல ஏற்படுத்�யுள்ளது. உக்ைரன்
ஜனா�ப��ன் கடும் �ரயத்தனத்ைதயும் கடந்து
அ�வுகைள தடுத்து �றுத்த மு�யாத �ைல ஏற்பட்டுள்ளது. உக்ைர�ன் �ரதான நகரங்கள்
அ�வைடந்த �ைல�ல் ரஷ்யப் பைடகள் �ன்வாங்�யுள்ள �ைலயானது ஒருபக்கம் அைமந்தாலும் �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� வழங்குவதற்காக வருைகதந்த ெவ�நாட்டுப் பைடகைளயும் உள்ளடங்�ய �ட்புப் ப� ேதால்��ல்
மு�ந்ததாக ெத�யவரு�றது. கு�ப்பாக ம�யப்ேபால் நகைர பாதுகாக்கும் இவ்�ேசட பைடய�யானது ரஷ்யப் பைடகளால் சுற்�வைளக்கப்பட்டுள்ளது. அதைன �ட்பதற்காக உக்ைரன்
�மானப் பைடய�ைய நகர்த்�யது. அத்தைகய ப�க்கு முயன்ற உலங்குவானூர்�கள்
ரஷ்யப் பைடகளால் சுட்டு�ழ்த்தப்பட்ட �ன்னர்
அத்தைகய �ட்புப் ப�ைய ைக�ட்டதுடன் உக்ைரனுக்கு பா�ய ெநருக்க�யாக மா�யுள்ளது.
அதைன அடுத்ேத பாதுகாப்புச் சைப�ல் காெண�மூலம் ேதான்�ய உக்ைரன் ஜனா�ப� பாதுகாப்புச் சைபைய கைலக்குமாறும் ரஷ்யாைவ
ஐக்�ய நாடுகள் அைமப்��ருந்து �லக்குமாறும் 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 �ரகடனப்படுத்� 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 உடலங்கள் ைக கால் கட்டப்பட்ட �ைல�ல் காணப்பட்டதாகவும் 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 நைடெபற்றதாகவும் ெ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�ரேதசத்�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 பக்கச்சார்பற்ற �தத்�ல் உறு�ப்படுத்த ேவண்�ய �ைல
ஏற்பட்டுள்ளது. அதைனேய இந்�யாவும் ஐக்�ய
நாடுகள் சைப�ல் ெத��த்துள்ளது. பக்கச்சார்பற்ற �சாரைண ேவண்டும் என்பைத பல
நாடுகள் ேகா�வரு�ன்றன.
மூன்றாவது இனப்படுெகாைலைய அடுத்து
ெபரும் �ரசாரப் ப�ைய உக்ைரன் ஆரம்�த்துள்ளது. கு�ப்பாக உக்ைரன் ஜனா�ப� ஐக்�ய
நாடுகள் சைப�லும் ஐேராப்�ய யூ�ய�லும்
இதர ேமற்கு ஐேராப்�ய நாடுக�ன் பாராளுமன்றங்க�லும் காெண� மூலம் உைரயாற்�
வரு�ன்றார். அது மட்டுமன்� அவரது ேகா�க்ைககள் அ���ரமாகவும் ஐேராப்�ய �றுவனக்

மயூரப்��யன்

கட்டைமப்புகைள �மர்�ப்பதாகவும் அைமந்துள்ளது. ரஷ்யா �தான ேபார்க் குற்றச்சாட்ைட
முதன்ைமப்படுத்தும் உக்ைரன் அத்தைகய குற்றச்சாட்ைட ேமற்கு நாடுக�ன் சர்வேதச �றுவனங்க�ன் உத�யுடன் ரஷ்யாைவயும் அதன்
ஜனா�ப�ையயும் ெநருக்க�க்குள்ளாக்க முைன�ன்றது. இதன் மூலம் ரஷ்யா�ன் இருப்ைப முற்றாகேவ 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 இருந்தாலும் யாதார்த்தத்ைத உணரும் தைலவராக
இல்லாத �ைலைய ெவ�ப்படுத்து�றார். அவர்
ஒரு ��மா ந�கர் என்பைத மட்டுேம ெவ�ப்படுத்தும் தைலவராக உள்ளைம கவனத்�ற்கு�யதாகும்.
உக்ைர�ன் அ�வுக்கு �ன்னால் ெஜலன்ஸ்��ன் அணுகுமுைற�லுள்ள தவேற �ரதான காரணமாகக் ெகாள்ளப்படு�றது. ேமற்ைகயும் ரஷ்யாைவயும் சமதூரத்�ல் ைகயாண்�ருப்பதற்கு
ெஜலன்ஸ்� முைனந்�ருந்தால் உக்ைரைன
பாதுகாத்�ருக்க மு�யும். ஏறக்குைறய �ன்-

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

கு

டும்பம் 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 �ட்கப்பட்டுள்ளன.
இச்
சம்பவம்
யாழ்ப்பாணத்ைதேய ெபரும் அச்சத்�ற்கு உள்ளா�யுள்ளது. ஒரு ெபண்ைண ெகாைல
ெசய்து, ேமாட்டார் ைசக்�ளுடன்
புைதத்து �ட்டு, சர்வ சாதாரணமாக 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

என்றார். இ��ருந்து உக்ைரன் ேநட்ேடா�ல் ேசராத �ைல�ல் ேநட்ேடா அங்கத்துவ நாடாகேவ ேநட்ேடா �வகாரங்க�ல் பங்ெகடுத்து ெகாள்�றது.
உக்ைரன் ஜனா�ப� ெஜலன்ஸ்�
ேநட்ேடா�ல் இைணய�ல்ைல எனக்கு�ப்�ட்டாலும்
நைடமுைற�ல்
ேநட்ேடா�ன் ஆயுதங்களும், பைடகளும், ஆேலாசைனகளும் உக்ைர�ன்
ேபாருக்கான அ�ப்பைட என்பைத
மறுக்க மு�யாது.
ஐந்தாவது, உக்ைர�ன் ம�யப்ேபா
நக�ல் முற்றுைக�ட்டுள்ள ரஷ்யப்பைடகள் ேநட்ேடா�ன் பைடகள் �தான
தாக்குதைல
ேமற்ெகாள்வதாகவும்,
அவ்வாறு ம�யப்ேபா முற்றுைகக்குள்
அகப்பட்டுள்ள அந்�யப்பைடகைள �ட்ெடடுக்க உக்ைரன் ேபா ராடுவதாகவும்
ெத�ய வரு�ன்றது. அத்தைகய பைடக�ன் உணவு மற்றும் அ�ப்பைட ேதைவகைள
முதன்ைம ப்படுத்�க் ெகாள்ளும் உக்ைரன் சர்வேதச ெசஞ்�லுைவ சங்கத்�னூடாக அங்�ருக்கும் உக்ைர�யர்களுக்கும் அந்�ய பைடகளுக்கும் உணவு மற்றும் அ�ப்பைட ேதைவகைள
��ேயா�க்க முயற்�க்�றது.
ஏறக்குைறய ம�யப்ேபா சுற்� வைளப்பு
என்பது உக்ேர�ல் உள்ள ேநட்ேடா இராணுவத்�ன் �தான தாக்குதலுக்கான நைடமுைறயாகேவ காணப்படு�ன்றது. இதுேவ ம�யப்ேபா
நகரம் �தான முக்�யத்துவம் அ�க�க்க காரணமா�றது.
எனேவ, உக்ைரன் ரஷ்யப்ேபார் ��ப்பதற்கான
சூழைல ஏற்படுத்��ருக்�ன்ற அேதேவைள
ேநட்ேடா நாடுகள் ரஷ்யா�ற்கு எ�ரான ெபாருளாதார 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 உருவாக்கமும் அவற்றுக்கான ெபாருளாதார ஒத்துைழப்பும்
அ�க�க்க வ�வகுத்துள்ளது.
உக்ைரன் ர- ஷ்ய ேபாருக்கு �ன்னர் ரஷ்யா�ன்
உற்பத்�கள் இந்�யாைவயும் ஆ�ய, ஆ��க்க
நாடுகைள ேநாக்�யும் அ�க�க்க வ�வகுத்துள்ளது. எனேவ புச்சா நக�ல் ஏற்பட்ட படுெகாைல
சார்ந்த அர�யல் ரஷ்யா�ற்கு ெநருக்க�யாக
அைமந்தாலும் அதுசார்ந்து பக்கசார்பற்ற �சாரைணக்கான அைழப்ைப இந்�யா முன்ைவத்ததன் மூலம் ேநட்ேடா நாடுக�ன் உபாயம் ெநருக்க�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�முைறகைள ெத��த்தேதாடு ருஷ்ய ரூ�ள் நாணயத்�ல் ப�மாற்றத்ைத ேமற்ெகாள்ளக்கூடாது என்ற
வற்புறுத்தைல அெம�க்கா இந்�யா�ற்கு ��த்துள்ளது. ஆனால் ரஷ்யாேவா தனது ெபற்ேறா�ய ஏற்றும� ரூ�ள் நாணயத்�ேலேய ேமற்ெகாள்ளப்படுெமனவும், ேஜர்ம� ரஷ்யா�ன்
ேகா�க்ைககைள ஏற்றுக்ெகாள்ளுெமன்ற ெசய்�களும் ரஷ்ய- உக்ைரன் ேபா�ன் மாற்றங்களாக
ெகாள்ளப்படு�றது.

லாந்து மா���ல் உக்ைரன் பய�த்�ருக்க
வாய்ப்�ருந்தது.
நான்காவது உக்ைரன் ஜனா�ப� ெஜலன்ஸ்�
ெதாடர்ந்தும் ரஷ்யாவுக்கு எ�ரான நடவ�க்ைககளுக்காக ேநட்ேடா�டம் ஆயுதங்கைள ேகா�வரு�றைதக் காணமு��றது. கு�ப்பாக அண்ைம�ல் ெபல்�யம் தைலநகர் �ேர�ல்�ல்
நைடெபற்ற ேநட்ேடா அைமப்புக்க�ன் தைலவர்க�ன் மாநாட்�ல் கலந்து ெகாண்ட உக்ைரன்
ெவ�யுறவுத்துைற அைமச்சர் ��ட்ேரா கு�பா
கலந்து ெகாண்�ருந்தார். அவர் ேநட்ேடா நாடுக�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 தடுக்கவும் ம�த உ�ர்கைள பாதுகாக்கவும் மு�யும்'

முைறப்பாட்�ன் �ரகாரம் �சாரைணகைள 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,

�டங்�ைன தன்ைனக் ெகாண்டு
ெவட்�னார்கள் என ஒருவர் ெபா�ஸாருக்கு வாக்குமூலம் அ�த்துள்ளார்.
அவரது வாக்குமூலத்�ன் அ�ப்பைட�ல், கு�த்த �ட்�ைன �யாழக்�ழைம மாைல சுற்�வைளத்த
ெபா�ஸார், �ட்டு வள�னுள்
ேசாதைனகைள முன்ெனடுத்தனர்.
அதன்ேபாது , �ட்�ன் �ன் பகு-

�ட்�ன் �ன்புறமாக மலசலகூடத்�ற்கு அரு�ல் சுமார் ஆற� ஆழத்�ற்கு ேமலாக ேதாண்டப்பட்ட
�டங்�ல் சடலம் புைதக்கப்பட்டு ,
சடலத்�ன் ேமேல கற்கள் ேபாடப்பட்டு �டங்கு மூடப்பட்�ருந்த
�ைல�ல் கடுைமயான முயற்��னால் சடலம் �டங்�ல் இருந்து �ட்கப்பட்டது.
அேதேவைள �ட்�ன் முன் பகு-

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 முன்ெனடுத்த ேவைள, கு�த்த �ட்�னர்,
தமது �ட்டு குப்ைபகைள புைதக்க
ேவண்டும் என ேகா� கடந்த ெபப்ரவ� மாதமள�ல் ெப�யெதாரு

��லும், முன் பகு��லும் �டங்கு
ெவட்டப்பட்டு
மூடப்பட்டுள்ளைமக்கான தடயங்கைள கண்ட�ந்தனர்.
�டங்�ைன �ண்டும் அகழ்வதற்கு ��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 முன்ெனடுத்தனர்.
அேதேவைள �ட்�ைன ச்சுற்�
அன்ைறய �னம் இரவு பாதுகாப்ைபயும் பலப்படுத்��ருந்தனர்.
மறுநாள் ெவள்�க்�ழைம யாழ்ப்பாண �தவான் ��மன்�ல் அைடயாளம் 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.

��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�ஸாருக்கு வாக்குமூலம் அ�த்துள்ளனர்.
அேதேவைள
குப்ைபகைள
புைதக்க என கு�த்த �ட்டார்
கூ�க்கு ஒருவைர ��த்து ெபப்ரவ� 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 ஏற்பட்டுள்ளது.
அத்துடன் அப்ெபண்�ன் �ல
நைககள், ெதாைலேப� மற்றும்
ஆவணங்கள் என்பைவ �ட்கப்படாத �ைல�ல் அவற்ைறயும் �ட்பதற்கான நடவ�க்ைககைள முன்ெனடுத்துள்ள ெபா�ஸார் ேமல�க
�சாரைணகைளயும் ��ரமாக முன்ெனடுத்து வரு�ன்றனர்.
"கடன்
அன்ைப
மு�க்கும்"
என்பார்கள். ஆனால் யாழ்ப்பாணம் ம�யந்ேதாட்டத்�ல் கடன்
உ�ைரேய ப�த்துள்ளது. அ�கள�லான கடன்கள் அதற்கான அ�கள�லான வட்� என்பவற்றால்
தற்ெகாைலகள் ெகாைலகள் சமூகத்�ல் அங்கங்ேக இடம்ெபற்ற
வண்ணேம உள்ளன. அைவ �றுத்தபட ேவண்டும். ஆனால் எவ்வாறு
�றுத்துவது என்பேத அைனவருக்கும் முன்பாக உள்ள ெப�ய ேகள்�க்கு� ஆகும்.

உயிைரப் பறித்த கடன்

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

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�த்துள்ளனர். அதனால் அன்ைறய �னம்
யாழ்ப்பாணம் ெபா�ஸ் �ைலயத்�ல் அவைர காண�ல்ைல என
முைறப்படு ெசய்ய ெசன்ற ேபாது,
ெபா�ஸார் "அவர் ஒன்றும் �ன்ன
�ள்ைள இல்ைலத்தாேன... எங்காவது ெ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 என்பதனால், அவருக்கு ஏேதனும் ஆபத்து
�கழ்ந்து அவர் காணாமல் ேபா�ருக்கலாம் என வலுவான சந்ேதகம் ெத��த்த �ன்னேர ெபா�ஸார் முைறப்பாட்�ைன ப�வு ெசய்தனர்.
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தமிழ் - சிங்கள மக்களால்
க�ொண்டாடப்படும்

சித்திரைப் புதுவருடம்

இ

வ்வாரம் உதயமாகவிருக்கும்
சித்திரைப் புதுவருடத்தை வரவேற்பதற்கு
இலங்கைவாழ்
தமிழ் - சிங்கள மக்கள் தயாராகி வருகிறார்கள். மக்கள் மனங்களில் சமுதாய
உணர்வையும், ஆன்மீகப் பற்றையும்
தூண்டும் வகையில் ஒவ்வொரு இனத்திற்கும், மதத்திற்கும் த�ொடர்புள்ள
விழாக்கள், வைபவங்கள், பண்டிகைகள் என்பன ஒவ்வொரு மாதமும் வந்து
ப�ோகின்றன. ஆனால், இரு இனத்தினருக்கும், வ�ௌ;வேறு இரு மதத்தினருக்கும் உரித்தான ஒரு திருநாளாக
முக்கியத்துவம் பெறும் வகையில்
அமைந்திருக்கிறது சித்திரைப் புதுவருடம்.
இ ல ங ்கை யி லு ள்ள
பிரதான இரு இனத்தவர்களான
தமிழ்
மக்களுக்கும் சிங்கள
மக்களுக்கும்
உரிய
ப ண் டி கை ய ா த ல ா ல்
இதனை தமிழ் - சிங்கள
புதுவருடம்
என்று
சிறப்பித்துச் ச�ொல்லப்படுகிறது.
எனினும்
இந்து
சமயத்தைச்
சேர்ந்த தமிழ் மக்களும் ப�ௌத்த சமயத்தைச் சேர்ந்த சிங்கள
மக்களும் இந்த புதுவருடத்
திருநாளை
க�ொண்டாடி
வருகிறார்கள். தமிழ் மக்களுக்கும் சிங்கள மக்களுக்கும் இடையிலான
பாரம்பரிய
கலாசார
த�ொடர்புகளுக்கு சித்திரைப்
புதுவருடம்
சான்றாக அமைந்திருப்பதை குறிப்பிடலாம்.
சித்திரைப் புதுவருடமானது ஒரு மங்களகரமான திருநாளாகும்.
பழையன கழிதலும்,
புதியன
புகுதலும்
என்ற மரபிற்கமைய
புதிய எதிர்பார்ப்புகளையும் பலவித நம்பிக்கைகளையும் வைத்து வரவேற்கப்படுகிறது. மக்களின் வாழ்க்கையை நல்வழியில் நெறிப்படுத்துவதுடன், இளைய
தலைமுறையினர் தமது முன்னோர்களின் பாரம்பரியங்களை அறிந்துக�ொள்ளவும், இறைவழிபாடு, தானதருமம்,
ஆசிபெறுதல் என்பவைகளினால் மன-

நிறைவு க�ொள்ளவும் உதவும் வகையில்
சித்திரைப் புதுவருடத் திருநாள் க�ொண்டாடப்படுகிறது.
இம்முறை 'சுபகிருது' என்ற பெயரில்
உதயமாகும் சித்திரைப் புதுவருடம்,
அறுபது தமிழ் வருடங்களின் சுற்றுவட்டத் த�ொடரில் 36ஆவது வருடமாகும். இந்தப் புதுவருடம் பெயருக்கு
ஏற்றவகையில் நன்மையானதாகவும்,
மங்களகரமானதாகவும்
அமைவதுடன், இதுவரை காலமும் பலவித இன்னல்களையும்
துன்பங்களையும்
சந்தித்த அனைத்து மக்களுக்கும் விம�ோசனம் தருவதாகவும் விளங்கவேண்டும்
என்பதே பலரது எதிர்பார்ப்பாகும்.
வாக்கிய பஞ்சாங்கத்தின்படி எதிர்-

வரும் 14ஆம் திகதி வியாழக்கிழமை
காலை 7 மணி 50 நிமிடத்தில் பூர்வபட்ச திரய�ோதசி திதியில், பூரம் நட்சத்திரம் 4ஆம் பாதத்தில், சிங்க இராசியில், மேட லக்னத்தில் புதுவருடம்
பிறக்கிறது. 13ஆம் திகதி புதன்கிழமை
பின்னிரவு மணி 3.50 முதல் 14ஆம்
திகதி பகல் மணி 11.50 வரை விஷு

வா

க்கிய பஞ்சாங்க கணிப்பின்படி
சித்திரை 1ஆம் திகதி (14.-04.-2022)
வியாழகிழமை காலை 7.50 மணியளவில் சுபகிருது வருஷம் பிறக்கிறது.
திருக்கணித பஞ்சாங்க கணிப்பின்படி சித்திரை
1ஆம் திகதி (14.-04.-2022) வியாழகிழமை காலை
8.41 மணியளவில் சுபகிருது வருஷம் பிறக்கிறது.
வாக்கிய பஞ்சாங்கத்தின்படி புத்தாடை நிறம்
நல்ல சிவப்பு அல்லது மஞ்சள் நிற பட்டாடை
அல்லது சிவப்பு கரை அமைந்த புதிய பட்டாடை
அணிவது நல்லது.
திருக்கணித பஞ்சாங்கத்தின்படி புத்தாடை நிறம்
மஞ்சள் நிற பட்டு அல்லது மஞ்சள் கரை
க�ொண்ட வெள்ளை வஸ்திரம்.
வாக்கிய பஞ்சாங்கத்தின்படி ஆபரணம்
பவளம்,புஸ்பராகம் க�ொண்ட ஆபரணம்.
திருக்கணித பஞ்சாங்கத்தின்படி ஆபரணம்
புஸ்பராகம் க�ொண்ட ஆபரணம்.
த�ோஷ நட்சத்திரம்
பரணி, மகம், பூரம் ,உத்தரம் 1ஆம் பாதம், பூராடம், உத்தராடம் 2ஆம் 3ஆம் 4ஆம் பாதம்,திருவ�ோணம், அவிட்டம்
1ஆம் 2ஆம் பாதம்
வாக்கிய பஞ்சாங்கத்தின்படி கைவிஷேட
சுப நேரம்
சித்திரை 1ஆம் திகதி (14.-04-.2022) வியாழகிழமை
பகல் 7.57 முதல் 8.47 வரை
சித்திரை 2 ஆம் திகதி (15- .04-.2022) வெள்ளிக்கிழமை பகல் 7.52 முதல் 9.51 வரை
சித்திரை 2 ஆம் திகதி (15-.04-.2022) வெள்ளிக்கிழமை இரவு 6.12 முதல் 8.12 வரை
திருக்கணித பஞ்சாங்கத்தின்படி கைவிஷேட
சுப நேரம்
சித்திரை 1ஆம் திகதி (14.-04-.2022) வியாழகிழமை பகல் 8.50 முதல் 9.42 வரை
சித்திரை 2 ஆம் திகதி (15-.04.-2022) வெள்ளிக்கிழமை பகல் 8.35 முதல் 9.50 வரை

புண்ணியகாலமாகும். இந்த புண்ணிய
காலத்தில் சகலரும் தலையில் கடம்பம் இலையையும், காலில் க�ொன்றை
இலையையும் வைத்து மருத்துநீர்
தேய்த்து ஸ்நானம் செய்யவேண்டும்.
இதன் பின்னர் சிவப்பு அல்லது மஞ்சள்
நிற பட்டாடை, அல்லது சிவப்புக்கரை
அமைந்த புதிய பட்டாடை தரித்து,
பவளம், புஷ்பராகம் பதித்த ஆபரணத்தையும் அணிந்து க�ொண்டு ஆலயத்திற்குச் சென்று இறைவழிபாடு செய்தல்
வேண்டும் என வாக்கிய பஞ்சாங்கம்
ச�ொல்கிறது.
திருக்கணித பஞ்சாங்கத்தின்படி எதிர்வரும் 14ஆம் திகதி வியாழக்கிழமை
காலை 8 மணி 41 நிமிடத்தில் பூர்வபட்ச
திரய�ோதசி திதியில்,
பூரம்
நட்சத்திரம்
4ஆம் பாதத்தில், சிங்க
இராசியில், இடப லக்னத்தில் புதுவருடம்
பிறக்கிறது.
14ஆம்
திகதி அதிகாலை மணி
4.41 முதல் பகல் மணி
12.41 வரை மேடசங்கிரமண அல்லது
விஷு
புண்ணியகாலமாகும்.
இந்த
புண்ணிய காலத்தில்
சகலரும் தலையில்
க�ொன்றை
இலையையும்,
காலில்
புங்கம்
இலையையும் வைத்து மருத்துநீர் தேய்த்து ஸ்நானம்
செ ய ்யவேண் டு ம் .
இதன்
பின்னர்
மஞ்சள் நிறப்பட்டு
அல்லது மஞ்சள் கரை
அமைந்த வெள்ளை
புதுவஸ்திரம் தரித்து,
புஷ்பராகம் இழைத்த
ஆபரணம் அணிந்து
க�ொண்டு
ஆலயத்திற்குச் சென்று இறைவழிபாடு
செய்தல்
வேண்டும் என திருக்கணித பஞ்சாங்கம் ச�ொல்கிறது.
மலரவிருக்கும் சித்திரைப் புதுவருடப்பிறப்பு பரணி, மகம், பூரம், உத்தரம் 1ஆம் பாதம், பூராடம், உத்தராடம்
2ஆம் 3ஆம் 4ஆம் பாதங்கள், திருவ�ோணம், அவிட்டம் 1ஆம் 2ஆம் பாதங்கள் ஆகிய நட்சத்திரங்களில் பிறந்தவர்களுக்கு த�ோஷமாகும். எனவே,
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இவர்கள் அனைவரும் தவறாது
மருத்துநீர் தேய்த்து ஸ்நானம் செய்வது
அவசியம் என பஞ்சாங்கக் குறிப்பில்
தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
புதுவருடம் பிறந்தால் கைவிசேடம்
பரிமாறிக்கொள்வது பாரம்பரிய வழக்கமாகும். ஒரு குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் தங்கள் குடும்பத் தலைவரிடமிருந்தும், வயதில் மூத்தவர்களிடமிருந்தும்,
அலுவலகங்கள்,
த�ொழிலகங்கள்,
விற்பனை நிலையங்கள் என்பனவற்றில் பணியாற்றுவ�ோர் தங்கள் வேலை
க�ொள்வோரிடமிருந்தும் கைவிசேடம்
பெற்றுக்கொள்வார்கள். இலங்கையி-

களைப்
ப ரி ம ா றி க் க�ொண்டு விருந்துபசாரங்களில்
கலந்து
க�ொள்வதும், குரு மற்றும்
பெரிய�ோர்களை தரிசனம் செய்து
ஆசிபெற்றுக் க�ொள்வதும் பாரம்பரிய நடைமுறையாக நீண்டகாலமாகவே இருந்து வருகிறது. இதற்குரிய
சுபநேரங்களாக திருக்கணித பஞ்சாங்கத்தில் 15ஆம் திகதி வெள்ளிக்கிழமை
காலை மணி 8.35 முதல் 9.50 வரையும்,
17ஆம் திகதி ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை
மணி 8.30 முதல் 9.40 வரையும் குறிப்-

லுள்ள பல வர்த்தக வங்கிகள் க�ொடுக்கல் வாங்கல்களில் ஈடுபட்டிருக்கும்
தங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு புதுவருடநாளில் கைவிசேடம் வழங்குவது
கடந்த பலவருடங்களாக நிகழ்ந்துவரும் ஒரு சிறப்பான வைபவமாகும்.
வாக்கிய பஞ்சாங்கத்தின்படி 14ஆம்
திகதி வியாழக்கிழமை காலை மணி
7.57 முதல் 8.47 வரையும், மறுநாள்
15ஆம் திகதி வெள்ளிக்கிழமை காலை
மணி 7.52 முதல் 9.51 வரையும், அதேதினம் இரவு மணி 6.12 முதல் 8.12
வரையும், 17ஆம் திகதி ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை மணி 7.45 முதல் 9.44
வரையும், அதேதினம் இரவு மணி 6.05
முதல் 8.05 வரையும் கைவிசேடத்துக்குரிய சுபநேரங்களாகும்.
திருக்கணித
பஞ்சாங்கத்தின்படி
14ஆம் திகதி வியாழக்கிழமை காலை
மணி 8.50 முதல் 9.42 வரையும்,
மறுநாள் 15ஆம் திகதி வெள்ளிக்கிழமை காலை மணி 8.35 முதல் 9.50
வரையும், 17ஆம் திகதி ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை மணி 8.30 முதல் 9.40
வரையும் கைவிசேடத்துக்குரிய சுபநேரங்களாகும்.
உழைப்பையே தங்கள் வாழ்வின் ஜீவநாடியாகக் க�ொண்டிருப்பவர்கள் புதுவருடத்தின் பின் சுபநேரம் பார்த்து தங்கள்
த�ொழிற் கருமங்களை ஆரம்பிப்பதும்,
மக்கள் ஒவ்வொருவரும் நல்லநாள்
பார்த்து உறவினர்களினதும் நண்பர்களினதும் வீடுகளுக்குச் சென்று வாழ்த்துக்-

பிடப்பட்டுள்ளது.
புதுவருடத்தில்
வித்தியாரம்பம் மற்றும் கல்வி சார்ந்த
புதுக்கருமங்களை த�ொடக்குவதற்கான
சுபநேரமாக திருக்கணித பஞ்சாங்கத்தில் 15ஆம் திகதி வெள்ளிக்கிழமை
காலை மணி 8.35 முதல் 9.50 வரையாகும் என ச�ொல்லப்பட்டுள்ளது.
உதயமாகும் இந்த சித்திரைப் புதுவருடத்தில் வரவு-செலவு விடயமாக
மிதுனம், கன்னி, மகரம், கும்பம்
ஆகிய இராசிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு
இலாபம் என்றும், மேடம், இடபம்,
கடகம், துலாம், விருச்சிகம் ஆகிய
இராசிகளில்
பிறந்தவர்களுக்கு
சமநிலை என்றும் சிங்கம், தனுசு,
மீனம் ஆகிய இராசிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு நஷ்டம் என்றும் பஞ்சாங்கத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த
சுபகிருது வருடத்தில் யாவற்றையும்
சீர்தூக்கி கண்ட நற்பலன் இரண்டு
பங்கும், தீயபலன் மூன்று பங்குமாம்
என வாக்கிய பஞ்சாங்கக் குறிப்பில்
ச�ொல்லப்பட்டுள்ளது.
நாட்டு மக்கள் பலவிதமான ந�ோய்களின் த�ொற்றுக்கு மத்தியில் வாழ்ந்து
க�ொண்டிருக்கும் இன்றைய நிலை
மலரும் புதுவருடத்தில் முற்றாகவே
நீங்கி, அனைவரும் மகிழ்ச்சியாகவும்
நிம்மதியாகவும் வாழ்வதற்கு இறையருளை வேண்டிப் பிரார்த்திப்போமாக!

அ. கனகசூரியர் ...?

தமிழ் - சிங்கள சித்திரை புத்தாண்டு

சுபகிருது வருஷம் - 2022
வாக்கிய பஞ்சாங்கத்தின்படி
விஷ புண்ணிய காலம்
14-.04-.2022 அதிகாலை 3.50 மணி முதல்
முற்பகல் 11.50 மணி வரை

நாடெங்கு மாரிமிகு நல்வினை வுண்டாகுங்
கேடெங்கு மில்லையிதிற் கேள்
இந்த சுபகிருது எனும் வருஷத்தில் பூமியானது
பல்வேறு விதமான விழாக்களால் பிரகாசிக்கும் அரசர்களும் கள்வர்களிடமிருந்து ( மக்களுக்கு) அபயமளிப்பவர்களாகவும் சண்டையில் உற்சாகமுடையவர்களாகவும் இருப்பார்கள்.

திருக்கணித பஞ்சாங்கத்தின்படி
விஷ புண்ணிய காலம்
14.-04.-2022 அதிகாலை 4.41 இல் இருந்து
பகல் 12.41 வரை
மருத்து நீர்
வாக்கிய பஞ்சாங்கத்தின்படி விஷு புண்ணிய
காலத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள நேரத்திற்கமைய சிரசில்
கடப்பம் இலையும் காலில் க�ொன்றை இலையும்
வைத்து ஸ்நானஞ் செய்ய வேண்டும்.
திருக்கணித
பஞ்சாங்கத்தின்படி
விஷு
புண்ணிய காலத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள நேரத்திற்கமைய சிரசில் க�ொன்றை இலையும் காலில் புங்கம்
இலையும் வைத்து ஸ்நானம் செய்ய வேண்டும்.
மருத்து நீர் தயாரித்தல்
தாழம்பூ, தாமரைபூ,மாதுளம்பூ, துளசி, விஷ்ணுகிராந்தி, சீதேவியார், செங்கழுநீர், வில்வம், அறுகு,
பீர்க்கு, பால், க�ோசலம, க�ோமயம், க�ோர�ோசனை,
மஞ்சள், மிளகு, திற்பலி, சுக்கு இவைகளை சுத்த
ஜலத்திலிட்டு காச்சிக்கொள்க.
சுபகிருது வருட புத்தாண்டின்
இராசிகளுக்கான வரவு மற்றும் செலவு
இராசி ஆதாயம் விரயம் பலன்
மேஷம் 14 14 சமசுகம்
ரிஷபம் 8 8 சமசுகம்

வாக்கிய பஞ்சாங்கத்தின்படி
புதுக்கணக்கு ஆரம்பித்தல்
சித்திரை 28 ஆம் திகதி (11.-05-.2022) புதன்கிழமை
காலை 6.10 முதல் 7.20 வரையிலான நேரம். அல்லது
சித்திரை 30 ஆம் திகதி (13-.05.-2022) வெள்ளிக்கிழமை
காலை 6.03 முதல் காலை 8.03 வரையிலான நேரம்.

மிதுனம் 11 5 லாபம்
கடகம் 11 11 சமசுகம்
சிம்மம் 8 14 நஷ்டம்
கன்னி 11 5 லாபம்
துலாம் 8 8 சமசுகம்
விருச்சிகம் 14 14 சமசுகம்
தனுசு 2 8 நஷ்டம்
மகரம் 5 2 லாபம்
கும்பம் 5 2 லாபம்
மீனம் 2 8 நஷ்டம்

திருக்கணித பஞ்சாங்கத்தின்படி
புதுக்கணக்கு ஆரம்பித்தல்
சித்திரை 08 ஆம் திகதி (21- . 04- . 2022) வியாழக்கிழமை பகல் 10.00 முதல் 11.35 வரையிலான நேரம்.
அல்லது சித்திரை 21 ஆம் திகதி (04- . 05.- 2 022)
புதன்கிழமை காலை 7.35 முதல் காலை 8.30
வரையிலான நேரம். அல்லது சித்திரை 30 ஆம்
திகதி 13.-05-.2022 வெள்ளிக்கிழமை காலை 8.16
முதல் காலை 10.04 வரையிலான இடைப்பட்ட
நேரம்.
கலாநிதி சிவஸ்ரீ

சுபகிருது வருஷ பலன்
சுபகிருது தன்னிலே ச�ோழதே சம்பாழ்
அபமாம் விலைகுறையு மான்சாம் - சுபமாகு

இராமச்சந்திரகுருக்கள் பாபு சர்மா...?
சர்வதேச இந்து மத பீட செயலாளர்
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புத்தாண்டு
கிருஷா

இரா. �வராஜா, ெத�ேயா�ற்ற
முதல் காலாண்ைட அடுத்து வருவது புத்தாண்டாம்
மூ�ன மக்களும் இைணவது அந்நாளாம்
நான்மைற மக்களும் நாட்டம் ெகாள்ளும் - அது
த�ழ் �ங்கள் �த்�ைரப் புத்தாண்டாம்

விதியா!

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

முத்தமிழ்

வளர்த்த வித்தகர்
ேதவந்� (சயூரன்), காைர�வு

�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

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

�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

கலாபூஷணம்
�ழ்கரைவ
�. குலேசகரன்

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...

நட்புறவு

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

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

கவிைதகள்

மஞ்சரியாகும்...
நல்ைல அ�ழ்தன்
கு�ைசைய மறந்தால்
உணவு
ேநாயாகும்
குங்கும் சூ�னால்
நாளும்
மைழயாகும்

ெபாத்து�ல்
அஜ்மல்கான்

�ைடகள் எழு�னால்
ேகள்�கள்
ெவற்�யாகும்
��யைல அைழத்தால்
க�ைதகள்
மஞ்ச�யாகும்

ே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

ஏைழகளின்
ேதாழைம நீ!!

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...

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

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.

- பாண்�யூர்
ெபான். நவ�தன்

ஷப்ரா இல்முத்�ன்
அட்டாைளச்ேசைன

ெ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!

ஏைழயானவனின்
கண்ணீர் மடல்

ை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

ெமா�

அழகு

இைணந்ேத
இருப்ேபன்!

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

பசைறயூர்
மல்�கா பத்மநாதன்

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!

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

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

சித்திைர
மகேள
வாராய்!

ெமா�வரதன்

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

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

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

ைகேயந்த மன�ல்ைல
இங்கு! ைக
இரங்� தானம்
ெகாடுக்க குண�ல்ைல
என்பதால்

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

ப�த்தும் ரு�த்தும்
உண்ண உண�ல்ைல
இருந்தும் இன்பத்�ைன
இர�த்தப� இரு�ன்ேறன்
இன்று வைர

சுயநலம்
உலகம்!
�. ெமௗேநஷ்,
மட்டக்களப்பு
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!..

ஒன்றிய சந்திப்பு
இர்ஷாத்,
வாைழச்ேசைன
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

க�யர�
எஸ்.ஏ.இஸ்மத் பாத்�மா
பஸ்யால
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!!
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�புலானந்தரும் யாழ்நூலும்...
தைலநகரான
ெகாழும்�ல்
த�ழ்
பாடசாைல இல்லாதைதக் கண்டு பல்ேவறு
முயற்�க�ன் �ன் ெகாழும்�ல் �ேவகானந்த
�த்�யாலயத்ைத
ஆரம்�த்து
த�ழ் கூறும் நல்லுல�ற்கு முன்ேனா�யானார். முதல் த�ழ் ேபரா��யர் 1921 ஆம்
ஆண்டு ெசன்ைனப் பல்கைலக்கழகத்�ன்
அைழப்ைப ஏற்று ெசன்று இராமநாதபுரத்து
அரசர் முன்�ைல�ல் �தம்பரத்�ல் பல்கைலக்கழகம் 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�க்கப்பட்டது. அதன் �ைளவாக �தம்பரத்�ல் அண்ணாமைலப்
பல்கைலக்கழகம் ேதாற்றம்
ெபற இன்�யைமயாதவராக இருந்த ெசட்�நாட்டு அரசர் அண்ணாமைல ெசட்�யார்
பல்கைலக்கழகத்�ல்
முதல் த�ழ் ேபரா��யர் பத�ைய ஏற்கும்ப� சுவா� அவர்கைள ேகட்டுக்ெகாண்டதற்கு இணங்க 1931 ஆம் ஆண்டு சுவா�
அவர்கள் த�ழ்ப் ேபரா��யர் ப�ைய ஏற்று
ெகாண்டார் .
த�ழ் �றந்த த�ழ்நாட்�ல் ெசன்ைன பல்கைலகழகத்�ல் கூட அக்காலத்�ல் த�ழ்த்துைறப் ே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 தன்னுைடய 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 கற்றுக்ெகாண்ட 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 �ைகயாகாது. �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 இளைம�ேல உணர்வதற்கான சந்தர்ப்பமும்,
சூழலும் ஏற்பட்டது. இவற்றுடன் தன்�டம் உள்ள அ�ைவயும், �ஞ்ஞான அ�ைவயும், இரசாயன�யல் உணர்ைவயும் அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்டு இயல், இைசைய
அ�வதற்கு
முக்�யத்துவம் ெகாடுத்தது
ஏென�ல் எமது நாக�கத்ைதயும் பண்பாட்ைடயும் இயல், இைச மூலம் அவர் ெவ�ப்படுத்த ேவண்டும் என்ற எண்ணம் காணப்பட்டைமேய 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�களாருக்கு எழுந்தது. அதுதான் �ன்னர் �ன்
பாடும் ேதன் நாடு மட்டக்களப்பு என்று வர்�க்கப்பட்டது. இதுவும் யாழ்நூல் ேதாற்றம்
காரணமாக இருந்தது.
ஒரு இைசத்துைற ேபரா��யராக �யமனம் ெபற்ற ேபாது ெசன்ைன பல்கைலக்கழக ே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 அவருைடய இைச ஆர்வம் ேதாற்றம் ெபற காரணமாக அைமந்தது. சுவா� �புலாநந்தர்
காலமும் கருத்தும் என்ற நூ�ன் ஆ��யரான
கலா�� �.ெமௗனகுரு அவர்கள் " யாழ்
நூல் பற்� பல அ�ஞர்கள் ேபாற்�ப் புகழ்ந்துள்ளனர் .
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��டப்பட்டது.
சுமார் 45 வருட கன�னால் 15 ஆண்டுகள்
ஆராய்ச்� ெசய்து பல இன்னல்க�ன் �ன்
இைசத்த�ழ் நூல் ேதாற்றம் ெபற்றது .

எ�ர��ன் ேதைவக்ேகற்றப�...
அத்துடன்,
சகல
உறுப்�னர்களும்
சைப�ல் வழைம ேபான்று அர�யல் கு�த்த
�ரச்�ைனைய முன்ைவத்தைம கவைலய�க்�றது என்பைத �ண்டும் �ைனவுபடுத்�, இன்ைறய�னம் இதைன அைனவரும் மனத்�ல் ெகாண்டு �வாதத்�ன்
இறு��ல் அைனவரும் ஏற்றுக் ெகாள்ளக்
கூ�ய ேவைலத்�ட்டெமான்ைற முன்ைவக்கும் வைக�ல் ெசயற்படுமாறு நான் உங்கள்
அைனவைரயும் ேகட்டுக் ெகாள்�ன்ேறன்'
எனக் கு�ப்�ட்�ருந்தார்.
இதுஒருபுற�ருக்க, இைடக்கால அரசாங்கெமான்ைற அைமப்பதற்கு முன்வருமாறு
�டுத்த அைழப்ைபேயா அல்லது அரசாங்கத்ைதப் ெபாறுப்ெபடுக்குமாறு �டுத்த அைழப்ைபேயா 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 ேயாசைனகைளயும் அவர்கள் முன்ைவத்�ருக்க�ல்ைல. இந்த �டயம் அர�யல்வா�கள்
மத்��ல் மாத்�ரமன்� ெபாதுமக்கள் மத்��லும் அ�ருப்�ைய ஏற்படுத்��ருப்பைதக்
காண மு�யும்.

(19ஆம் பக்கத் ெதாடர்)

யாழ் நூலார் கடந்த பாைதகள்

யாழ் நூல் ேதாற்றம் ெபறுவதற்கு அவருைடய ஆரம்ப சூழல் ஒரு காரணமாக
காணப்பட்டேதாடு அதற்கு அவர் பல துயரங்கைள சந்�த்தார், 1937 இல் இமயமைலைய
காண ேவண்டும் என்ற ஆவலால் அதைன
காணச் ெசன்று ராம�ருஷ்ண �ஷன் நடத்தும் 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 இழக்கும் �ைலயும் ஏற்பட்டது. தன் ஆராய்ச்�க்காக த�ழ் நாட்�ன் பல பகு�களுக்கும்
ெசன்று அதன் ஆய்ைவ அவர் ேமற்ெகாண்டார். இவ்வாறு பல இன்னல்கைள கடந்து
ப�ைனந்து ஆண்டு காலம் ஆராய்ந்து கண்டுணர்ந்த 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 அரங்ேகற்�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�யாலயத்�ன் முன்ற�லுள்ள மரத்�ன் �ழ் அடக்கம் ெசய்யப்பட்டது. அவர் அடக்கம் ெபற்ற
கல்லைற சமா� ேமல் அவர் எழு�ய உ�ர்த்து�ப்பு �க்க க� வ�கள் ெபா�க்கப்பட்டுள்ளன. " ெ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 , அவருைடய பக்�க்கும் �க முக்�ய ஓர் எடுத்துக்காட்டாக காணப்படு�ன்றது. அவருைடய
130 ஆவது ஜனன �னத்ைத முன்�ட்டு
அவருைடய வரலாற்ைற �ட்�ப்பார்ப்ப�ல்
ெதன்�ழக்கு பல்கைலக்கழக நூலகம் ெபரு�தம் ெகாள்�ன்றது .

தவக்கால சிந்தைன
திருப்பாடுகளின் குருத்ேதாைல ஞாயிறு
“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 ஆரம்பமாகவும் இந்த வாரம் முக்�ய �னங்கைள
ெகாண்டதாகவும் அைம�ன்றது.
இேயசு ெவற்� �ரராய் எருசேல�ல் �ரேவ�த்த ேபாது மக்கள்
அவைரச் சூழ்ந்து தா��ன் குமாரனுக்கு ஓசன்னா என புகழ்பா�னர்.
குருத்ேதாைலகைள ைக�ல் ஏந்�
ஓசான்னா பா�னர்.
இந்த ஓசன்னா பவ� இேயசு
�லுைவப் பாைத�ல் பய�ப்பதற்கு பு�ய எழுச்�யாக அைமந்ததுடன் அதற்கான து�ைவயும் அவருக்கு 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 ெவறுைமயாக்� அ�ைம�ன் வ�ைவ
ஏற்று ம�தருக்கு ஒப்பானார்.ம�த

உரு�ல் ேதான்� சாைவ ஏற்கும்
அளவுக்கு
அதுவும்
�லுைவச்
சாைவேய ஏற்கும் அளவுக்குக் �ழ்ப்ப�ந்து தம்ைமேய தாழ்த்�க் ெகாண்டார்.”எனத்
ெதாடர்�றது.ப�சுத்த
வாரத்�ல் அ�ெயடுத்து ைவக்கும்
நாம் இேயசு�டம் காணப்பட்ட இலட்�ய ேவட்ைகையக் ெகாண்�ருக்கேவண்டும். இேயசு�ன் ேபாதைனகளுக்கு �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...

(06ஆம் பக்கத் ெதாடர்)

இேதேவைள, ெபாதுமக்கள் தமது �ரச்�ைனகைள முன்ைவத்து ேபாராட்டங்கைளயும், ஆர்ப்பாட்டங்கைளயும் முன்ெனடுத்து 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 கூட்டத்ைத 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��ருந்தனர். ஆர்ப்பாட்டம் என்பது ���ல் அல்லது
ெபாதுவான இடத்�ல் நடத்தபடுவேத வழைமயாக இருக்கும் �ைல�ல், ைமதானெமான்�ல் இதைன நடத்�யைம கு�த்து
‘ஒரு நாள் சம்பளத்ைதக் ைக�ட்டு உண்ைமயான ே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.

இலங்ைகக்குத் ேதாள் ெகாடுக்கும்...
இந்�யாைவப் ேபால �னா "இந்தக்
கடைன �ன்பு ெசலுத்துங்கள்" என்று ெபருந்தன்ைம 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�ஸ்தானுக்கு �ன EXIM வங்�, உள்கட்டைமப்பு
�ட்டங்களுக்கு 1.6 சத�த வட்� �தத்�ல்
11 �ல்�யன் அெம�க்க ெடாலைரயும்,
�னா -பா�ஸ்தா�ன் '�ன்ெகா�ேடார்' �ட்டங்களுக்கு 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 ஏற்படுத்தும்.
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 இருநாடுகளும் தற்ேபாது ெபாருளாதார ெநருக்க��ல்
�க்� உள்ளன என ஒரு தரப்பு �புணர்கள்
கூறு�ன்றனர்.
இைவ ஒருபுற�ருக்க, இலங்ைகக்கு
இந்�யா ெதாடர்ச்�யாக உத�கள் ெசய்து
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வரு�றது. இந்�ைல�ல் மூத்த சேகாதராக
இருந்து இலங்ைகக்கு உதவும் இந்�யாவுக்கும், �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. இலங்ைக�ன் ெபாருளாதார ெநருக்க�க்கு உதவும்
வைக�ல் இந்�யா இலங்ைகக்கு வழங்�ய
500 �ல்�யன் அெம�க்க ெடாலர் எண்ெணய்க் கட�ன் ஒரு பகு�யாக இது வழங்கப்பட்டுள்ளது. மார்ச் மாதம் 5 ஆம் �க�
முதல் இந்�யா சார்�ல் இலங்ைகக்கு 5வது
முைறயாக எ�ெபாருள் உத� ெசய்யப்பட்டுள்ளது.
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 ஆட்டக்காரரான 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 நட்புறவுக்கு இலங்ைக�ல் பலதரப்பட்ட மக்களும் தற்ேபாது பாராட்டுத் ெத��த்து வரு�ன்றனர்.
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வத்திரு ய�ோகர் சுவாமிகள் 29.05.1872
ஆம் ஆண்டு மாவிட்டபுரத்தில் திரு
அவதாரம் செய்தார். அவருடைய
தந்தையார் க�ொழும்புத்துறையை சேர்ந்த
அம்பலவாணர் அவருடைய தாயார் மாவிட்டபுரத்தை சேர்ந்த சின்னாச்சிப்பிள்ளை சுவாமிகளின் இளமைப்பெயர் சதாசிவன்.
சுவாமிகளின் நற்சிந்தனைப் பாடல்களிலிருந்து அவருடைய பெயர் ய�ோகநாதன்
என்று அறியமுடிகின்றது. சுவாமிகளின்
சிறு வயதிலே தாயார் இறக்க தந்தையாரின் சக�ோதரி முத்துப்பிள்ளை என்பவரால்
வளர்க்கப்பட்டார். தனது கல்வியை யாழ்ப்பாணம் செம்பத்திரிசியார் கல்லூரியில்
கற்றார். கல்வியை முடித்துக் க�ொண்டு
தந்தையாருடன் மஸ்கொலியாவில் உள்ள
கடைக்குச் சென்றார். ஆனால் அவருக்கு
ஆன்மீக நாட்டம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க மஸ்கெலியாவில் இருந்து வந்து கிளிந�ொச்சி
இரணைமடுவில் களஞ்சியப் ப�ொறுப்பாளராக கடமையாற்றினார். இருந்தும் அவருக்கு
ஆன்மீக நாட்டம் நல்லூர் தேரடியில் ஞான
உபதேசம் புரிந்த செல்லப்பா சுவாமிகளின்
மீது ஏற்பட்ட குரு சீட பந்தம் காரணமாக
சுவாமி 46 மைல் நடந்து கிளிந�ொச்சியில்
இருந்து ஒரு நாள் நல்லூர் தேரடிக்கு வந்து
தனது குருவிடம் சரணடைந்தார்.
முதல் சந்திப்பில் 'யாரடா நீ' என்று சிங்கம்
கர்ச்சிப்பது ப�ோல் செல்லப்பா மூர்த்தம் ....
சுவாமி தனது குருவை நல்லூர் தேரடியில்
கண்ட பெற்ற அனுபவத்தை
'ஆசானைக் கண்டேன் அருந்தவர் வாழ்
நல்லூரில்
பேசாதனவெல்லாம் பேசினான் - கூசாமல்
நின்றேன்
நீ யாரடா வென்றே அதட்டினான்
அன்றேயான் பெற்றேன் அருள்'
சுவாமிகளை செல்லப்பா குரு பல ச�ோதனைகளுக்கு உட்படுத்தி ஆட்கொண்டார்.
ஒரு ப�ொல்லாப்பும் இல்லை
எப்பவ�ோ முடிந்த காரியம்
நாம் அறிய�ோம்
முழுவதும் உண்மை
என்ற மகா வாக்கியத்தை உபதேசித்து
நாற்பது நாட்கள் தேரடியில் நிட்டையில்;
இருந்து பின்னர் கால் நடையாக கதிர்காமம்
சென்று கிழக்கிலங்கை வாயிலாக யாழ்ப்பாணம் வந்து சேர்ந்தார்.
அச்சந்தர்ப்பத்தில் தேரடியில் இருந்த
ய�ோகநாதனைக் காணாத அடியவர்கள்
செல்லப்பா சுவாமியிடம் ய�ோகர் சுவாமி
எங்கே என்று கேட்டனர். அதற்கு அவர்
'அவன் செத்துப் ப�ோய் விட்டான்' என்று
பதில் அளித்தார்.

தவத்திரு சிவய�ோக சுவாமிகளின்

பங்குனி ஆயிலிய ஆண்டுக் குருபூஜை 2022

சுவாமிகள் பாத யாத்திரையை முடித்துக் க�ொண்டு 1911 ஆம் ஆண்டு க�ொழும்புத்துறை இலுப்பை மரத்தடியில் தனது
துறவை 1914 ஆம் ஆண்டு வரை மேற்க�ொண்டார். பின்னர் சுவாமிகளுக்கு க�ொழும்புத்துறையைச் சேர்ந்த திரு திருமதி சம்பந்தன் குடும்பத்தினர் தமது காணியில் சிறு
குடில் அமைத்து அங்கே வந்து அமருமாறு
வேண்ட சுவாமிகளும் அவர்களுடைய
வேண்டுதலை ஏற்று அங்கே சென்று அவ்விடத்தை ஒரு தெய்வீக இருப்பிடமாக மாற்றினார்.
அங்கே கந்தபுராணப் படிப்பு, பெரிய
புராணப்படிப்பு தேவார திருவாசம் ஓதுதல்
என்பன நடைபெறும் சுவாமி திருமுறைகளில் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க க�ோளறு

பதிகம், இடர்களைப்
பதிகம், திருத்தாண்டகப் பாடல்களை அடியார்களுடன் சேர்த்து
பாடுவார்.
தமது குடும்பப்பிரச்சினைகளை
கூறி
வரும்
அடியவர்களுக்கு தான் சாத்திரம்
பார்க்கும்
சாத்திரக்காரனல்ல
நீங்கள்
க�ோ ள று ப தி க ம் ,
இடர்களைப் பதிகங்களை பாடுள் என்று
கூறுவார்.
க�ொழும்புத் துறை
ஆ ச் சி ரம த் தி ற் கு
அன்றைய
நாட்களில்
சாதி,
இன,
மத,
பேதங்களுக்கு
அப்பால்
சுவாமியிடம் ஆன்மீக வழிகாட்டல்களைப் பெற
பெரும்திரள் மக்கள்
கூடுவர். சுவாமிகள் யாழ்ப்பாணம் கே.கே.
எஸ் வீதியில் சிவத�ொண்டன் நிலையத்தையம், செங்கலடியில் ஒரு நிலையத்தையும் நிறுவி. புராண படிப்பு, தியானம்,
ப�ோன்றவை அங்கே நடைபெறச் செய்தார்.
சிவத்தொண்டர் பத்திரை 1935 ஆம்
ஆண்டில் வெளியிடப்பட்டது. இப்பத்திரிகை உயர் அன்மீக பண்புகளைக் வெளிக்க�ொணர்வதாக அமைந்தது.
மேலும்
சுவாமிகளின்
நற்சிந்தனை
என்னும் பாடல்கள் அடங்கிய நூல் மிகவும்
பயன்உள்ள பாடல்களையும் திருமுகங்களையும் க�ொண்டுள்ளது. கந்தபுராண கலாச்சாரம் என்று ப�ோற்றப்படும் வடபகுதியில்
உள்ள மாணவர்கள் இந்த நற்சிந்தனைப்
பாடல்களை தினம் த�ோறும் பாடசாலைகள்

வீடுகளில் பாடி வர வேண்டும். இதனைக்
கருத்திற்
க�ொண்டு
யாழ்
மாவட்ட
பாடசாலை சைவசமய ஆசிரியர்களுக்கும்,
பாடசாலை நூல் நிலையங்களுக்கும் நற்சிந்தனை நூல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
இதை மாணவர்களும், பாடசாலை நிர்வாகங்களும் நல்ல முறையில் பயன்படுத்தி
ஒழுக்கம் மிகுந்த நல்ல மாண சமுதாயம்
ஒன்றை கட்டி எழுப்புவத�ோடு சுவாமிகளின் நல்ல சிந்தனைகளை தினந்தோறும்
செவிமடுப்போம்.
ஈழத்து சித்தர் பரம்பரை ஒன்று உண்டு
என்பதையும் அதை நாம் நம் எதிர்காலச்
சந்ததியினருக்கு அறிவிக்க வேண்டிய தார்மீகக் கடமை எமக்குண்டு. அன்று சுவாமிகளிடம் ச�ோல்பரி ஆளுனர் மகன் சாந்த சுவாமி
அமெரிக்க சைவ அதீன பீட சிவாய நம சுப்பிரமுனி, மார்;கண்டு சுவாமி செல்லத்துரை
சுவாமி ப�ோன்றொர்கள் சுவாமிகள் மேல்
அளவற்ற பக்தி உள்ளவர்களாக காணப்பட்டனர்.
சாந்த சுவாமிகள் சுவாமியின் நற்சிந்தனைப் பாடல்களை எனது குருவின் வாசகம்
என்று ஆங்கிலத்தில் ம�ொழி பெயர்த்து எழுதியுள்ளார்.
எனது நண்பர் ஒருவர் ஒரு கருத்தை அண்மையில் கூறினார். தாங்கள் சிலர் சேர்ந்து
வட இந்திய ரிஷிகேஷ் யாத்திரை ப�ோய்
இருந்தோம். அங்கு ஒரு மடாலயத்தில்
தங்க வைக்கப்பட்டு எங்களுக்கு சற்சங்க
வகுப்புகள் நடைபெற்றது. எங்கள�ோடு
வந்த அன்பர் ஒருவர் வகுப்பு நடாத்தியவரைக் கேட்டார்.
எங்களுடைய நாட்டில் ஏற்பட்ட பிரச்சினைக்கு ஒரு தீர்வு கிடைக்காதா என்று
அப்போது அவர் கூறினார் உங்கள்நாட்டில் உள்ள ய�ோகர் சுவாமிகள் கூறிய படி
வாழ்ந்தால் உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சினையும்
இல்லை என்று எனவே நாம் நம் குருநாதர் சிவய�ோகநாதர் கூறிய வழியில் நடந்து

ஒழுக்கம் உள்ள ஒரு சமுதாயத்தை உருவாக்குவ�ோம்.
சுவாமிகள் பல அற்புதங்களை நிகழ்த்தினார். முன்னால் அரசாங்க அதிபர் திரு சிறீகாந்தா எழுதிய 'நான் கண்ட பெரியார்' என்ற
நூலில் அற்புதமாக எழுதியுள்ளார்.
சுவாமிகள் தேவாரம் திருவாசகம் என்பவற்றை தானும் ஓதி அன்பர்களுடனும்
சேர்ந்து ஓதுவார். அன்பார்ந்த சைவப் பெற்ற�ோர்களே தங்கள் குழந்தைகளுக்கு சிறுவயதிலிருந்தே தேவார திரவாசங்களை ஓதுவதற்கு
சந்தர்ப்பங்களை ஏற்படுத்தி க�ொடுங்கள்.
சுவாமி க�ோளறு திருப்பதிகம், இடர்களைத்
திருப்பதிகம் ப�ோன்றவற்றை தினம் த�ோறும்
பாராயணம் செய்யும்படி கூறி உள்ளார்.
ஒருமுறை சுவாமிகள் காசியிலிருந்து
எழுதிய கடிதத்தில் நான் 'யாழ்ப்பாணத்துக்கு
கறுமாதி செய்துவிட்டேன்'; என்று எழுதியுள்ளார்.
நல்லைக் கந்தப் பெருமான் மீது க�ொண்ட
அளவற்ற பக்தி காரணமாக தனது நற்சிந்தனை என்னும் தெவிட்டாத அமுதத்தில் பல
பாடங்களை நல்லூர் கந்தப்பெருமான் மீது
பாடியுள்ளார்.
சுவாமிகள் வாழ்ந்த யாழ்ப்பாணத்தில்
சைவ அன்பர்கள் ஒவ்வருவரினதும் இல்லத்தில் நற்சிந்தனை என்ற சுவாமிகள் கைப்பட
எழுதிய நூல் கட்டாயம் இருக்க வேண்டும்.
சுவாமிகளின் ஆன்மா 1964ம் ஆண்டு பங்குனிமாத ஆயிலிய நட்சத்திரத்தில் இவ்
வெற்றுடலை விட்டு நீங்கினாலும் எம்மத்தியில் இன்றும் நின்று, உலாவி எம்மையெல்லாம் வழ நடத்துகின்றார் என்பது உண்மை.
சுவாமி ய�ோகநாதர் என்ற நாமம் இவ்
வையகம் இருக்கு மட்டும் ஓங்கி ஒலித்துக்
க�ொண்டே இருக்கும்.

ல�ோகேஸ்வரன் ...?

பிரத்தியேக சலுகைகளை அறிமுகப்படுத்துகிறது விசா

இ

லங்கையில் தனது அட்டைதாரர்களுக்காக பிரத்தியேக விசா சலுகைகளை காட்சிப்படுத்தும் புதிய
தளத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளதாக விசா
இன்று அறிவித்துள்ளது. சிங்களம் மற்றும்
தமிழ் புத்தாண்டைக் க�ொண்டாடுவதற்கான பண்டிகைக் காலம் ஆரம்பித்துள்ள
நிலையில் , ப�ொதுவாக நுகர்வோர் தங்கள்
அட்டைகளில்
பணத்திற்கான
சிறந்த
மதிப்பு மற்றும் சிறப்புச் சலுகைகளை எதிர்பார்க்கிறார்கள்; எனவே, இந்த புதிய தளம்
க�ொள்வனவாளர்களுக்கு ஊக்கமளிக்கிறது.
விசா Debit மற்றும் credit அட்டை வைத்திருப்பவர்களுக்கான சிறப்புச் சலுகைகள்,

விசா எஸ்எல் ஒப் பர்கள் எனப்படும் பிரத்யேக தளத்தில் கிடைக்கின்றன. இந்தச் சலுகைகள் நுகர்வோர் (சில்லறை விற்பனை)
மற்றும் வணிக (வணிகம்) விசா அட்டை
வைத்திருப்பவர்களுக்கும் செல்லுபடியாகும். மேலும், உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச வணிகர்களுக்கு ஆண்டு முழுவதும்
பல்வேறு சலுகைகள் வழங்கப்படவுள்ளன.
அத்தகைய விசா அட்டை வைத்திருப்பவர்கள் இணையத்தளத்தில் அல்லதுவிற்பனை
நிலையங்களில் இவற்றைப்.பயன்படுத்தலாம்.
இலங்கை மற்றும் மாலத்தீவுகளுக்கான
வதிவிட முகாமையாளர் அவந்தி க�ொலம்-

ச�ோ.சந்திரசேகரம்:
ஓர் ஆலமரம் சாய்ந்தது

ஐ

ம்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலான
உறவு. பதுளுஓயா நதிக்கரை தீரத்தில், பேராதனையில், கண்டியில்,
க�ொழும்பில், யாழ்ப்பாணத்தில், மதுரையில், சென்னையில் என்று மணிக்கணக்கில், சூரியனுக்குக்கீழ் அனைத்தையும்
பேசித் தீர்த்த பெருமகன் ச�ொந்தமாய்,
சக�ோதரனாய், ஆசானாய், அரிய நண்பனாய், கல்விமானாய், எழுத்தாளனாய்,
வசீகரப்
பேச்சாளனாய்
இப்படி
ஓர்
அதிர்ச்சியைத் தந்துவிட்டுப்போன
க�ோலம் என்ன?
விக்கிரமசிங்க
காலையில்
அனுப்பி வைத்த செய்தி
கேட்டு
நிலைகுலைந்து
ப�ோனேன். கண் கலங்கினேன். அவரின் என்றும்
புன்னகை சிந்தும் முகம்
மனத்திரையில்
வந்து
ப�ோகிறது.
தை.தனராஜும்
மா.கருணாநிதியு
ம் இன்னும் நேசர்களும்
ஒருங்கிணைந்து இறுதிக்
கிரியைகளை சீராக ஒழுங்கு செய்த காட்சிகளை ஒளித்தளத்தில் பார்த்தப�ோது
நெஞ்சம் பதறியது.
நடப்பது உண்மைதானா? நடந்ததெல்லாம்
மெய்தானா?
அப்பெருமகன்
இருந்த இடமெல்லாம் அய�ோத்திதான்.
அவர் எங்கிருந்தாலும் அந்த இடம் பூ
மணக்கும்; சிரிப்பு மலரும்; சாந்தமென
தென்றல் வீசும்; அமைதி பரிமளிக்கும்;
சிந்தனை சிறகடிக்கும்; விமர்சனங்கள் சரவெடியாய்; அன்பான விசாரணைகள்;
ஆறுதல் தரும் பேச்சு; எதையும் எளிதாய்,
மிக எளிதாய் கடந்து ப�ோகும் சித்தனின்
ப�ோக்கு; யார் என்ன ச�ொன்னாலும் உற்றுக்கேட்கும் நேசம்; எதையும் தன் சுயபரிசீலனையில் உரைத்துப்பார்க்கும் செம்மை;
எளிமை இயல்பு; பாராட்டு வழங்குவதில் அவர் வள்ளல்; தட்டிக்கொடுப்பதில்
அவர் தந்தை; மத பேதம் அறியான்; இன
வேற்றுமை பாரான்; அவன் சந்நிதானம்
சமத்துவத்தின் பேரரரசு; வாசிப்பு அவன்

மூச்சு;எழுத்து
அவனுக்கு
இயல்பாய்
வந்தது. காற்றாய், இசையாய், ஓசையாய்
இந்த பிரபஞ்சத்தில் அப்பேருயிர் கரைந்தது
என்ன? எல்லாம் த�ோற்ற மயக்கங்கள�ோ?நெருநல் உளன�ொருவன் இன்றில்லை.
மனம் என்னும் ஆழியில் துள்ளித்துள்ளி
எழும் நினைவுகள்.
உலக நடப்புகள் அவன் சிந்தனை முரசில்
ம�ோதி எதிர�ொலிப்பதை இனிக் கேட்கமாட்டோமா?
நம் சின்னப்பெருமை
எல்லாம்
ச�ொல்லி மகிழும் வேப்பமர நிழல் அது.
யாதும்
ஊரே, யாவரும் கேளிர் என
வாழ்ந்தவன்.
எந்த
அவைக்கும்
அழகு சேர்த்தவன்.
சாந்தாவின் இனிய நேசன்.
அப்பொன்மகளை நினைத்தும் அழுதேன். வாழ்வு
துயரின் அவிழ்க்கமுடியாத
முடிச்சா?
இலங்கையில் கல்வி
எனும் வானில் என்றும்
அவர் ஒளிவீசும் தாரகை. லட்சக்கணக்கான ஆசிரியர்களின் உள்ளக்கமலத்தில்
அவன் என்றுமுறைவான். அவர் ஒரு
பல்கலைப் பேராசிரியர். அவருக்காக
இன்று கண்ணீர் உகுப்போர் பல்கலைக்கழக வளாக மதில்களுக்கு வெளியில்
உறைவ�ோர்.
இந்த வசீகரத்தை அவர் பெற்ற வரம்
என்ன?
எப்போதும் அவரின் இல்லம்
இனிய பண்பாளர்களால் நிறைந்து வழிந்தது. ஒரு மாற்றுக்குறையாத மன்னவன்
அவர்.
நம் கல்விப்புலத்தில் ஆழமாய் வேர�ோடி
நின்ற ஓர் ஆலமரம் சாய்ந்து விட்டது.
நீங்கள் சென்று விட்ட திசை ந�ோக்கித்
த�ொழுகின்றேன். சந்திரி! சென்று வாருங்கள்!

மு.நித்தியானந்தன் ...?
லண்டன்

பகே, சலுகைகள் தளத்தின் அறிமுகம் குறித்து கருத்து தெரிவிக்கையில், "ஏப்ரல் மாதம் இலங்கை
மக்களின் புத்தாண்டு காலத்தைக்
குறிக்கிறது, நுகர்வோர் சிறந்த
ஷ�ொப்பிங் சலுகைகளை எதிர்பார்க்கிறார்கள். எங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு பிரத்தியேக சலுகைகளை வழங்குவதன் மூலம் இந்தத்
தேவையைப் பூர்த்தி செய்வதில்
நாங்கள் மகிழ்ச்சியடைகிற�ோம்,
எனவே உங்கள் விசா அட்டைகள் மூலம்
பணம் செலுத்தும்போதுஅல்லது செலவழிக்கும் ப�ோது சேமிக்கலாம். தளம் வழி-

செலுத்துவதற்கு எளிதானது, விசா அட்டை
வைத்திருப்பவர்கள் பல்வேறு வணிகர்களில் சலுகைகளைத் தேடவும், தேர்ந்தெடுக்-

கவும் மற்றும் மீட்டெடுக்கவும் அனுமதிக்கிறது. இந்த தளத்தின் மூலம் வழங்கப்படும்
சேமிப்புகள் மற்றும் தள்ளுபடிகள் மூலம்
எங்கள் அட்டைதாரர்களுக்கு இந்த புத்தாண்டு பண்டிகை காலத்தை மிகவும் மகிழ்ச்சிகரமானதாக மாற்ற முடியும் என நம்புகிற�ோம்.
சில்லறை
விற்பனை,
ஆர�ோக்கியம்,
ஹ�ோட்டல்கள், பயணம், த�ொலைத்தொடர்பு
நிறுவனங்கள், பயன்பாடுகள், உடல்நலம்,
காப்புறுதி ப�ோன்ற துறைகளில் உள்ள சலுகைகளை நுகர்வோர் அனுபவிக்கலாம். மற்றும்
ஒன்லைன் மற்றும் ஓப்லைன் விற்பனை நிலையங்களில் தள்ளுபடிகளைப் பெறலாம்.

கலா விஸ்வநாதன் எனும் கலைஞன்

க

விப்பேரரசு கண்ணதாசன் மன்றத்தை
1980களில் க�ொழும்பில் ஆரம்பித்து
பல கவியரங்குகைள
நடாத்தி
க�ொழும்பு க லைஞர்களுடன் இணைந்து,கலையார்வத்தை ஏற்படுத்தினார். அத்தோடு
மலையக கவிஞர் சங்கம் ஆரம்பித்து ஒன்றுகூடலை ஏற்படுத்த முனைந்தவர்.
'கவின்' 'ஜனநேசன்', 'மட்டக்குளியான்' ஆகிய புனைப்பெயர்களில் பத்திரிகைகளுக்கு கவிதைகளை
எழுதியுள்ளத�ோடு, 2003ஆம் ஆண்டில் வீரகேசரியில்
த�ொடராக எழுதிய 'மனித ஏணிகள்' எனும்
மலையக காவியத்தையும் மேலும் சில
கவிதைைளயும் த�ொகுத்து 'மனித ஏணிகள்'
என்னும் கவிதை நூலை மட்டக்குளி காக்கைத்தீவு வரவேற்பு மண்டபத்தில் வெளியிட்டவர்.
மட்டக்குளியில் எழுந்தருளி அருள்பாலித்துவரும் அருள்மிகு ஸ்ரீ சாமுண்டீஸ்வரி
தேவியை
ப�ோற்றித் துதித்து ஸ்ரீ சாமுண்டீஸ்வரி கவசம் எழுதிய கவிஞரை மட்-

டக்குளி அறநெறி
மன்றம்
'கவிமாமணி' எனும் சிறப்புப்
பட்டத்தை
வழங்கி க�ௌரவித்ததுள்ளது.
மேலும் பல சமூக
கைைல இலக்கிய
அமைப்புக்கள் 'கவிவ ள்ளல்', 'கவிச்சுடர் ', 'கலாச�ோதி'
ஆகிய சிறப்பு க�ௌரவங்ளை வழங்கியுள்ளன.
தலைநகரில் இயங்கிவந்த
கவிதை
இயக்கமான 'வலம்புரி கவிதா'(வகவம்) வட்டத்தில் இணைந்து
இன்று வரை பல பணிகள் புரிந்துவரும் கலா
விஸ்வநாதன் வலம்புரி கவிதா வட்டத்தின்
பிரசார
செயலாளர், ப�ொதுச் செயலாளர்,

தலைவர், தேசிய அமைப்பாளர்
எனப் பல பதவிகளை
அலங்கரித்து இன்றும் வலம்புரி கவிதா
வட்டத்தின் வளர்ச்சிக்கு தனது
பங்களிப்பினை வழங்கிவருகின்றார்.
2013ல் மீண்டும் பனரமைக்கப்பட்ட வலம்புரி கவிதா வட்டம்
தனது ஆண்டு விழாவை 2015ல்
க�ொழும்பு
தமிழ்ச்சங்கத்தில்
நடாத்தியப�ோது கவிஞர் கலா
விஸ்வநாதன் வகவத்தின் வளர்ச்சிக்கு ஆற்றிய பணிகளுக்காக
விருது வழங்கி க�ௌரவிக்கப்பட்டார்.
க�ொழும்பு இலக்கிய வட்டம்
எனும் ஓர் அமைப்பை அமைத்து
கலை இலக்கிய சந்திப்புகள் ஏற்பாடு செய்ததுடன் விமர்சன கருத்தரங்குளை, அஞ்சலி
நிகழ்வுகள் நடாத்தியதுடன் மேல்மாகாண
சாகித்திய விழா நடைபெறுவதற்கும்
உந்து சக்தியாக விளங்கியவர்.
மூன்று ஆண்டுகளாக 'கவின்'
எனும் சஞ்சிகையை இது ஒரு
சமூகத்தின் சஞ்சிகை என்ற
த�ொனிப்பொருளில் த�ொடர்ச்சியாக வெளியிட்டு கலை இலக்கிய சமூக பிரமுகர்கள் பலரையும் கவின் சஞ்சிகையில் பதிவு
செய்து வந்த கலா விஸ்வநாதன் காலத்தின் கண்ணாடியாக
விளங்கக் கூடிய
வீச்சுள்ள
பல கவிதைகளையும் படைத்துவருகின்றார். இவரது ஆயிரக்கணக்கான கவிதைகள் பத்திரிகைகளிலும், சஞ்சிகைகளிலும்
வெளிவந்துள்ளன.
'குன்றம்' எனும் சஞ்சிகையின்
ஆசிரியராகவும் 'முகம்'இ 'மலைக்கண்ணாடி' ஆகிய சஞ்சிகையின்
ப�ொறுப்பாசிரியராகவும்
இருந்துள்ளார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
பத்து ஆண்டு காலமாக சித்தர்
வழிபாட்டில்
ஈடுபட்டுவரும்
பிறவிக்
கவிஞர்
கலா
விஸ்வநாவலம்புரி கவிதா வட்டம் க�ொழும்புத் தமிழ்ச் சங்கத்தில் ஏற்பாடு செய்த ஆண்டு விழாவில்
கவிமாமணி கலா விஎழுதிய 'சித்தர்அமிர்தம்'
ஸ்வநாதன் க�ௌரவிக்கப்பட்ட ப�ோது கவிஞருக்கு அஸீஸ் மன்ற தலைவர் அஸ்ரப் அஸீஸ் மலர் மாலை அணிவிப்ப- தன்
தையும், 'நாவலர் மன்ற' வண்ணை ஆனந்தன்', இலக்கியப் புலவர் ஹாசிம் உமர், முன்னாள் கலாசார அமைச்சின் என்னும் காவியம் தற்போது தமிழபணிப்பாளர் அனுஷா க�ோகில பர்னாந்து, வகவம் தலைவர் கவிமணி என்.நஜ்முல் உசைன் ஆகிய�ோர் இந்த நிகழ்வில் கத்தில்
நல்வழிப்பதிப்பகத்தில்
கலந்துக�ொண்டனர்.
அச்சில் உள்ளது.
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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

ே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.

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

ரிமூவே்ரக் வ்காண்டு மு்கத்்தை முழுவேதுமா்க
து்ைக்்க நவேண்டும்.
மு்கம் ்கழுவிய பின்பு, நைானர்
பயன்படுத்துங்கள். பிைகு உங்கள் சரும
மருத்துவேரின் பரி்நது்ரநயாடு மு்கத்திற்கு
இரவு நேரத்திற்்கான கிரீ்ம பயன்படுத்துங்கள்.

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

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

சமூக ஊடகஙகள் உஙகளை அடுத்த
நிளைக்கு ககாண்டு கசல்கிற்தா?
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
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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.

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.

சீஸ் பூரி

* உைலில உள்ை ்கநலாரி்க்ை எரிபபதைற்கு
வேலி்மயான
பயிற்சி்க்ைதைான்
வசய்ய
நவேண்டும்
என்றில்ல.
சம
தைைமான
பா்தையில
ே்ைபபயிற்சி
நமற்வ்காள்ைாமல
்கரடு
முரைான,
உங்களுக்கு சீஸ் பூரி எபபடி வசய்வேவதைன்று
நமடு, பள்ைமான வேழி்ய நதைர்வு
வதைரி்நது
வ்காள்ை
நவேண்டுமா?
கீநழ
வசய்யலாம். அது ே்ைபபயணத்்தை
சீஸ் பூரி வரசிபியின் எளிய வசய்மு்ை
சு வே ா ர சி ய ம ா ன தை ா ்க வு ம் ,
வ்காடுக்்கபபட்டுள்ைது. அ்தைப படித்து வசய்து
சவோலானதைா்கவும் மாற்றும்.
சு்வேத்து எபபடி இரு்நதைது என்று எங்களுைன்
அத்துைன் ே்ைப பயிற்சிக்கு
உங்கள் ்கருத்துக்்க்ைப பகிர்்நது வ்காள்ளுங்கள்.
இ்ைநய ‘புஷ் அப’ எனபபடும்
* ஜிம்முக்கு வசன்று உைற்பயிற்சி வசய்ய முடியாதைவேர்்கள்
தைண்ைால
பயிற்சியும்
ே்ைப பயிற்சி நமற்வ்காள்ளும்நபாது அதி்க எ்ை வ்காண்ை
நதை்வேயான வபாருட்்கள்:
ந்காது்ம மாவு, ர்வே, உபபு, 1 நைபிள் ஸ்பூன் எண்வணய்
நமற்வ்காள்ைலாம். இத்தை்்கய
வபாருட் ்க்ைநயா அலலது ‘ைம்பவபலஸ்’ எனபபடும்
ஊற்றி, சிறிது நீர் ஊற்றி ேன்கு வமன்்மயா்க பி்ச்நது
பயிற்சி மு்ை்கள் வேழக்்கமா்க
உைற்பயிற்சி
்கருவி்யநயா
்்க்களில
தூக்கியவோறு
பூரி மாவிற்கு...
வ்காள்ை நவேண்டும்.
எரிக்்கக் கூடிய ்கநலாரி்க்ை
ே்ைபபயிற்சி வசய்யலாம். இது ஒநர நேரத்தில ்கார்டிநயா மற்றும்
ந்காது்ம மாவு - 1 ்கப
* பின் அ்நதை மா்வே ஈரத் துணியால மூடி 30 நிமிைம் ஊை
இருமைங ்கா்க உயர்த்துவேதைற்கு
உைல வேலி்மக்்கான பயிற்சி்ய வசய்வேதைற்கு வேழிவேகுக்கும்.
* ர்வே - 2 நைபிள் ஸ்பூன்
்வேத்துக் வ்காள்ை நவேண்டும்.
உதைவும்.
ே்ைபபயிற்சி வசய்யும்நபாது அதி்க ஆற்ை்ல உற்பத்தி
* உபபு - சு்வேக்ந்கற்ப
* பின்பு உள்நை ்வேபபதைற்கு வ்காடுத்துள்ை வபாருட்்கள்
வசய்வேதைற்கும் வித்திடும்.
* எண்வணய் - 1 நைபிள் ஸ்பூன்
ஒரு வபௌலில நபாட்டு ேன்கு ்கல்நது வ்காள்ை நவேண்டும்.
அவமரிக்்க வி்ையாட்டு மற்றும் மருத்துவேக்்கலலூரியின்
* தைண்ணீர் - நதை்வேயான அைவு
* பிைகு சிறிது மா்வே எடுத்து உருட்டி, அ்தை சபபாத்தி
ஆய்வின்படி, இதையத்்தை ஆநராக்கியமா்க
* எண்வணய் - வபாரிபபதைற்கு நதை்வேயான அைவு
நபான்று நதைய்த்து, அதைன் ேடுநவே சிறிது சீஸ் ்கல்வே்ய
்வேத்திருபபதைற்கு இ்நதை வே்்க எ்ை
* சீஸ் - 1 ்கப (துருவியது)
்வேத்து மூை நவேண்டும்.
பயிற்சி
சிை்நதைது.
நமலும்
* வவேங்காயம் - 1 (வபாடியா்க
* பின் அ்தை மீண்டும் தைட்்ையா்க பூரி அைவிற்கு நதைய்த்து
வேைர்சி்தை மாற்ைக் ந்காைாறு
ேறுக்கியது)
ஒரு தைட்டில ்வேத்துக் வ்காள்ை நவேண்டும். இநதைப நபான்று
்களின் அபாயத்்தையும் 17
* பச்்ச மிை்காய் - 1
அ்னத்து மா்வேயும் நதைய்த்துக் வ்காள்ை நவேண்டும்.
சதைவீதைம் கு்ைக்கும்.
(வபாடியா்க ேறுக்கியது)
* பின்னர் ஒரு வோணலி்ய அடுபபில ்வேத்து, அதில
இன் ் ை ய மு ்க த் ் தை
அதி்க வ்காழுபபு,
வபாரிபபதைற்கு நதை்வேயான அைவு எண்வணய் ஊற்றி
வ ப ா து ே ல ம் வே
ா
ஷ்
உயர்
ரத்தை
வசய்மு்ை:
சூைானதும், நதைய்த்து ்வேத்துள்ை பூரி்க்ை ஒவவவோன்ைா்க
பதிவில
வபண்்களுக்கு வ ச ய் து க் வ ்க ா ள் ை ல ா ம் .
* ஒரு வபௌலில
நசர்த்து வபான்னிைமா்க வபாரித்து எடுத்தைால, சீஸ் பூரி தையார்.
உதைட்டின்
நமல
வேைரும் இல்லவயன்ைால 30 நிமிைம்
நதை்வேயிலலாதை முடி்க்ை 7 ோளில ்கழித்து எதிர்பக்்கமா்க ்வேத்து நதைய்த்தை
அ்கற்ை சூபபர் வரமிடி தைான் இ்நதை பதிவில பிைகு அ்நதை முடி்கள் உதிர வசய்யும்.
பார்க்்கபநபாகிநைாம். இ்நதை வரமிடி ேம்
வசயலபடுத்தும் மு்ை:
முன்நனார்்கள் பயன்படுத்தி வே்நதை அரு்மயான
இ்நதை டிப்ஸை வதைாைர்்நது 7 ோட்்கள் பாநலா
குறிபபுத்தைான். ஆனால இபநபாது உள்ை இைம் வசய்து வே்நதைால நிர்நதைரமா்க உதைட்டின் நமல உள்ை
தை்லமு்ையினர் இ்நதை டிப்ஸை பயன்படுத்துவேதைற்கு முடி்கள் உதிர்்நது விடும்.
மி்கவும் நயாசிக்கிைார்்கள். வசயற்்்கயான மு்ையில
நமற்வ்காண்டும் உதைட்டின் நமல முடி வேைராமல இருக்்க
பயன்படுத்துவே்தைநய வபரும்பாலான வபண்்கள் வபரிதும் நவேண்டும் என்ைால 20 முதைல 25 ோட்்கள் வே்ர வதைாைர்்நது
விரும்புகிைார்்கள். உதைட்டின் நமல உள்ை நதை்வேயற்ை முடி அப்ை வசய்து வேர நவேண்டும்.
நீங்க நவேண்டும் என்று நி்னபபவேர்்கள் ்கண்டிபபா்க இ்நதை
7 ோட்்கள் ்கழித்து 8ஆம் ோள் வதைாைர்்நது வசய்கிறீர்்கள் என்ைால
டிப்ஸை பாநலா வசய்தைால ஒநர வோரத்தில உதைட்டின் நமல வேைரும் உப்ப நசர்க்்காமல வசய்யலாம்.
நாம் சாப்பிடும் உணவு நமது உடல்
நதை்வேயற்ை முடி நீஙகி மு்கம் பார்பபதைற்கு மி்கவும் அழ்கா்க
ஆர�ாக்கியத்தில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.
்கஸ்தூரி மஞசள், விரலி மஞசளில அதி்கைவு சக்தி இருக்கிைது.
நதைான்றும். சரி வோங்க இபநபாது உதைட்டின் நமல முடி நீங்க எபபடி வபண்்களுக்கு உதைட்டின் நமல நவே்கமா்க வேைரும் நதை்வேயிலலாதை
ஆர�ாக்கியமான காயகறிகள் மற்றும் பழங்கள் ரபானற உணவுகளை
இ்நதை டிப்ஸை வசய்யலாம் என்று படித்து வதைரி்நதுக்வ்காள்ைலாம்..!
சாப்பிடுவது நமக்கு பல ஆர�ாக்கிய நனளமகளை தருகிறது. அரதரந�த்தில்,
முடியி்ன நீக்கும் சக்தி மற்றும் மீண்டும் வேைரவிைாமல தைடுக்்க
நாம் பசளசயாக சாப்பிடும் சில உணவுகள் நமக்கு பல உடல் நல பி�சசிளனகளை
வபரிதும் உதைவியா்க உள்ைது.
ஏற்படுத்தும்.பீனஸ், காயகறிகள், ரவர் காயகறிகள் ரபானற சில பபாதுவான
ேம் முன்நனார்்கள் அ்னவேரும் இ்நதை மஞச்ை மு்கத்தில
நதை்வேயான வபாருள்:
உணவுகளை நாம் அனறாடம் பசளசயாக சாப்பிடுகிரறாம். ஆனால் இநத
பயன்படுத்தி வே்நதைதைால தைான் இது நபான்ை சரும பிரச்ச்ன்கள் வேராமல
கிழஙகு மஞசள்
பபாதுவான உணவுகளை பசளசயாக சாப்பிடுவது நீணடகால விளைவுகளை
சருமத்்தை பாது்காபபா்க ்வேத்திரு்நதைனர். இபநபாது உள்ை அ்னத்து
சுரசுரபபான இ்ழக்கும் ்கல
ஏற்படுத்தக்கூடும் எனபளத அறிநதால் நீங்கள் அதிர்சசியளடவீர்கள். உங்கள்
இைம் தை்லமு்ையினருக்கும் அ்னத்து சரும பிரச்ச்ன்களும்
உபபு
பசரிமானம் மற்றும் ஒட்டுபமாத்த ஆர�ாக்கியமும் இதனால் பாதிக்கப்படலாம்.
வேருகிைது.
தைண்ணீர்
இயற்்்கயான மு்ையில சருமத்்தை பாது்காபபா்க ்வேத்திருக்்க
* காளல உணவாக சுளவயான பஹாட்
அவேற்றில அ்னத்து ோட்டு மரு்நது ்க்ை்களில கி்ைக்்கக்கூடிய இ்நதை டிப்ஸை பாநலா வசய்து வேரலாம். சருமத்திற்கு ேலல மாற்ைம்
ரடாக் சாப்பிடுவளத பலர் விரும்புகிறார்கள்.
கிழஙகு மஞசள்(பூசும் மஞசள்) எடுத்து வ்காள்ைவும். இ்நதை கிழஙகு கி்ைக்கும்.
ஆனால் மாமிச சத்துள்ை குளிர்சசியான
மஞச்ை ோம் அ்ரத்து தைான் உபநயாகிக்்க முடியும்.
பசளசயாக
சாப்பிடுவது
பாதைம் நதைய்க்கும் ்கல்ல எடுத்துக்வ்காள்ைவும். அ்நதை ்கலலில
பசரிமானம்
மற்றும்
குடல்
தைான் மஞச்ை இ்ழத்து பயன்படுத்தை முடியும்.
ஆர�ாக்கியத்தில்
கடுளமயான
சுரசுரபபு ்கலலில சிறிதைைவு உப்ப எடுத்துக்வ்காள்ைவும்.
விளைவுளை ஏற்படுத்தும் எனறு
அ்நதை உபபில ஒன்று அலலது 2 வசாட்டு அைவிற்கு தைண்ணீர்
ஆ�ாயசசி காட்டுகிறது. பசளசயாக
நசர்த்துக்வ்காள்ைவும்.
மற்றும் அளடக்கப்பட்ட பஹாட்
உபபு மற்றும் தைண்ணீர் நசர்த்தை ்கலலில கிழஙகு
ரடாக் சாப்பிடுவதால் லிஸ்டீரியா
மஞச்ை இ்ழக்்கவும். இபநபாது ்கலலில மஞசள்
எனற பக்டீரியா உருவாகலம். இநத இளறசசி பசாரசஜகள், வறுக்க
ேன்கு வவேளிபபை ஆரம்பிக்கும். ேன்ைா்க ்கலலில
அல்லது சூடாக்குவதன மூலம் பக்டீரியா பகால்லப்படலாம்.
அ்ரத்தை பிைகு உதைட்டின் நமல வேைர்்நது இருக்கும்
நதை்வேயிலலாதை முடி்களின் மீது அ்ரத்தை உபபு
* ஆப்பிள் மிகவும் எளிதான மற்றும் சுளவயான பழமாகும்.
மஞச்ை தைைவி வேர நவேண்டும்.
உணளமயில், இது பபரும்பாலும் பசளசயாக உணணப்படுகிறது.
உதைட்டின் நமல அப்ை வசய்தைால
ஆனால் நீங்கள் எப்ரபாதாவது தவறுதலாக ஆப்பிள் விளதகளை
இரவு
முழுவேதும்
அபபடிநய
விழுங்கியிருக்கிறீர்கைா?
இது
உங்களுக்கு
பி�சசிளனளய
்வேத்திரு்நது
்கா்லயில
ஏற்படுத்தும். ஏபனனில், ஆப்பிள் விளதகளில் இ�சாயனங்கள்
எ ழு்ந தை வு ைன்
உள்ைன. அளவ பபரும்பாலும் சயளனடாக மாறும், பசரிமான
பசயல்பாட்டின ரபாது தீங்கு விளைவிக்கும். எனரவ, சாப்பிடுவதற்கு
முன விளதகளை அகற்றுவளத உறுதிப்படுத்திக் பகாள்ளுங்கள்.
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உணவுகளை
பசளசைாக சாப்பிடாதீரகள்
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பிரபல நடிைக மீது
சமூக வைலதளங்களில்
விமர்சனம்
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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 �றந்தெவ� அரங்�ல் கலந்து
ெகாண்ட ந�ைக �மா கல்�ங்கல் குட்ைட பாவைட
(�� ஸ்கர்ட்) அ�ந்து வந்து
கலந்து ெகாண்டார். இது
கு�த்து சமூக வைலதளங்க�ல் பல்ேவறு தரப்�னர்
�மர்சங்கைள எழுப்�னர்.
�ழா�ல் அவர் ேபசும்
ேபாது ��மா துைற�ல்
�லவும் பா�யல் துன்புறுத்தல் கு�த்து ேப�னார்.
ேகரளா ேபான்ற ஒரு மா�லத்�ல் �ைரத்துைற�ல்
ப�யாற்றுபவர்க�ன்
புகார்களுக்கு �ர்வு காணும்
அைமப்பு இல்ைல
என்பது நம்பமு�யாதது
என்று அவர்
கூ�னார்.

�மா கல்�ங்கலுக்கு
எ�ர்ப்புகள் இருந்தாலும் பல
மைலயாள ந�ைககள் சமூக
ஊடக ெசல்வாக்கு ெசலுத்துபவர்கள் மற்றும் �ற �ரபலங்கள் 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 சம்பவத்ைதயடுத்து ந�ைககள் �மா
கல்�ங்கல், மஞ்சுவா�யர்,
பூ பார்வ�, ரம்யா நம்�ஸன்
உள்�ட்ட பல ந�ைககள்
இைணந்து ெபண்கள் பாதுகாப்பு அைமப்பு ஒன்ைற
உருவாக்� ெசயல்பட்டு வரு�ன்றனர்.

பிரபல நடிைகயுடன்

இைணந்து நடிக்கும்
ெலாஸ்லியா

க

மல் ெ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 �ரபலமானவர் லாஸ்�யா.
இவர் தற்ேபாது ‘அன்னபூர்�’ என்ற படத்�ல்
ந�க்�றார். இவருடன்
ெஜய்�ம் படம் மூலம்
பலருைடய கவனத்ைத
ஈர்த்த �ேஜாேமால்
ேஜாஸ், ந�க்�றார்.
ேமலும் இவர்களுடன் ெமட்ராஸ்,
ைரட்டர் படங்க�ல் ந�த்த
ஹ� �ருஷ்ணன்
முக்�ய கதாபாத்�ரத்�ல் ந�க்�றார்.
ேக.எச்.�க்சர்ஸ் 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.

இ

ளம் ந�கர் �ம்பு எப்ெபாழுதும் சர்ச்ைசகளுக்கு ெபயர்
ேபானவர். தனக்ெகன ெப�ய ர�கர் பட்டாளம் ெ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 �ைனத்தாலும் சர்ச்ைசகள் அவைர �டுவதாக இல்ைல. �ம்புவால் 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�டப்பட்டது. ஆனால் இந்த படத்�ல் தனக்கு ஏற்பட்ட
கசப்பான சம்பவங்கைளேய தான் ��மாைவ �ட்டு

சிம்பு ெதால்ைலயால்
சினிமாைவ விட்டு
விலகிேனன்..

�னய் பட தங்கச்�
ப�ர் குற்றச்சாட்டு

ெதன்னிந்திய படங்கைள பற்றி
ேகவலமாக ேபசிய ராசி கண்ணா..
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�ழ், ெதலுங்கு, �ந்� ெமா�க�ல்
படு ��யான ந�ைக என்றால் அது
ரா� கண்ணா. இவர் த��ல் இைமக்காெநா�கள், அடங்கமறு, துக்ளக் தர்பார்,
அரண்மைன 3 ஆ�ய படங்க�ல் ந�த்துள்ளார். இந்�ைல�ல் ந�கர் தனுஷ்
ந�ப்�ல் உருவா�யுள்ள �ரு�ற்றம்பலம் படத்�லும் ரா� கண்ணா ந�த்துள்ளார்.
தற்ேபாது இவருக்கு த�ழ், ெதலுங்கு
படங்கைள காட்�லும் இந்� பட வாய்ப்புகள் 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�ன்கைள 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 உள்ளனர் 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 �றுத்துங்கள். 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 ேவண்டுெமன்ேற ெபாய்யான தகவைல பரப்�
வரு�றார்கள் என ரா�கன்னா குற்றம்
சாட்�யுள்ளார். ஆனால், ஒரு �லர் ரா�க்கான பா�வுட்�ற்கு ெசன்றதால் ெதன்�ந்�ய ��மாைவப் பற்� இப்ப�
தரக்குைறவாக ேப�யுள்ளார் என கூ�வரு�ன்றனர்.

நடிைக சன்னி லிேயானின் ேபாஸ்டைர
ெவளியிட்ட விஜய் ேசதுபதி
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�ல�யதாக இ�ல் ந�த்த ேலகா வா�ங்டன் கூ�யுள்ளார்.
�ல த�ழ் மற்றும் ெதலுங்கு படங்க�ல் ந�த்�ருந்தாலும் 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�ப்பைத ை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 ெசய்துெகாண்டு ��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 ேகட்பதற்கு சங்கடமாக தான் உள்ளது.

ஜய் ேசதுப� கவர்ச்� ந�ைக சன்� �ேயான்,
த��ல் தயாராகும் வரலாற்று �ன்ன��லான ேபய் படத்�ல் ந�க்�றார். இ�ல் அவர் நைகச்சுைவ ேபய் ேவடத்�ல் வரு�றார். இந்த படத்துக்கு,
'ஓ ைம ேகாஸ்ட்' என்று ெபயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது.
இந்த �ைரப்படத்ைத இயக்குனர் யுவன் இயக்�யுள்ளார். இந்த படத்�ல் சன்� �ேயானுடன் நைகச்சுைவ ந�கர் ச�ஷ், 'குக் �த் ேகாமா�' புகழ் தர்ஷா
குப்தா, சஞ்சனா, ேயா� பாபு, தங்கதுைர, �லக்
ரேமஷ், �.�.முத்து உள்�ட்ேடார் முக்�ய ேவடங்க�ல் ந�த்துள்ளனர்.
இந்த படத்ைத வாவ் ��யா என்டர்ெட�ன்ெமன்ட் 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 இயக்குனர் ெவங்கட் �ரபு தங்களுைடய சமூக வைலதளங்க�ல் ெவ��ட்டனர். இந்த பர்ஸ்ட்லுக் ேபாஸ்டர்
தற்ேபாது ைவரலா� வரு�றது.

இ

ெஹாலிவுட்டில்
களம் இறங்கும்
பிரபாஸ்

ந்�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 உயர்ந்துள்ள �ரபாஸ் ந�க்கும் படங்கைள ெதலுங்�ல் மட்டுமன்� 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 ஒப்பந்தம் ெசய்யப்பட இருப்பதாக தகவல் ெவ�யா� உள்ளது.
இதற்கான இறு�க்கட்ட ேபச்சுவார்த்ைத மு�ந்து �ட்டதாகவும், �ை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.

2022 ஏப்ரல் 10 ஞா�ற்றுக்�ழைம
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டவர் ேஹால் ��யத்�ன் ஏற்பாட்�ல் 50 கைலஞர்களுக்கு 6000 ரூபாய் ெபறும�யான வாழ்வாதார உத� அடங்�ய பற்று�ட்ைட �ரதம அ��யாக கலந்து �றப்�த்த இராஜாங்க 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.
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சுவா� �ேவகானந்தா கலாசார
ைமயம், ெகாழும்பு,
மற்றும் இந்�ய உயர்
ஸ்தா�கராலயம்,
என்பன இைணந்து
"�ராம நவ�"
�னமான இன்று
டாக்டர். சுபா�� பத்மநாத�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 �கழ்த்து�றார். Facebook
ேநரைல�ல். சுவா�
�ேவகானந்தா
கலாசார �ைலயத்�ன்
ெகாழும்பு முகநூ�ல்
வா�லாக பார்ைவயாளர்கள் இந்த �கழ்ச்�ையப் பார்க்கலாம்.
WWW.facebook.
com/ICCRSriLanka.
இந்�ய சுதந்�ரத்�ன் 75 வது ஆண்டு
ெகாண்டாட்டங்கைளக் கு�க்கும்
வைக�ல், இந்�யா�ன் @75 �கழ்வுக�ன் ெதாடர்
�கழ்வுக�ல் இதுவுெமான்றாகும்.

ெ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

விபுலானந்தரும் யாழ்நூலும்
இ

னெமான்று
உருவா�
�ைலத்து வாழ்வதற்கும், அந்த
இனம் அ�ந்து ேபாவதற்கும், அவர்கள் ேபசும் ெமா�யும், கலாசாரமும் காரணமாகும். இதைன அ�ப்பைடயாக ை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� �புலாநந்த அ�கள். த�ழ் கூறும் நல்லுலகத்�ற்குப் ெபாதுவான த�ழ�ஞராக �புலானந்தர் மா�யைமக்கு
அவரது
பன்முகப்படுத்தப்பட்ட
ப�கள் மட்டுமன்� அவரது மனுக்குல ேந�ப்பும் காரணமாகும். அவர்
முத்த�ழ் �த்தகர் மாத்�ரமன்�
பல்துைறப் ேபர�ஞராக ஆ��யராக, பண்�தராக. �ஞ்ஞானப்
பட்டதா�யாக, பாடசாைலக�ன்
முகாைமயாளராக, பல்கைலக்கழகங்க�ன் த�ழ்த்துைறப் ேபரா��யராக, அ�ஞராக, ஆராய்ச்�யாளராக
ெமா�ெபயர்ப்பாளராக, �ளங்�ய
�புலானந்தர் துறவறம் பூண்டு துற�யாக வாழாமல் சமூகத் ெதாண்டனாகவும் 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� �தாைனயாருக்கும், ராசேகாபாலப்�ள்ைள
கண்ணம்ைமக்கும்
புதல்வனாக
ம�ல்வாகனன் என்ற நாமத்ேதாடு

�றந்தார். �றுவயது முதல் ஒழுக்கம் , வாய்ைம, ேநர்ைம, ெதய்வ
வ�பாடு , அ�சயத்தக்க ஞாபக சக்�
ேபான்ற குணங்களுடன் �கழ்ந்த
ம�ல்வாகன�ன் மரபுவ�க் கல்�
காைர��ல் ஆரம்�க்�ன்றது. தந்ைதயா�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 மட்டக்களப்பு ெ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�யைடந்ததன் மூலம் இலங்ைக�ல்
முதற் பண்�தர் என்னும் ெபருைமக்கு உ�யவரானார். 1920 ஆம்
ஆண்டு இலண்டன் பல்கைலக்கழக
�ஞ்ஞான ( B.sc ) பட்டத்ைதயும்
இவர் தனதாக்�க்ெகாண்டார்.
*கல்விச் ேசைவகள்*

1908 இல் ேகம்��ஜ் ��யர் ப�ட்ைச�ல் �த்�ெபற்றைத ெதாடர்ந்து
அவருைடய கல்� ேசைவகள்
ஆரம்பமா�ன்றது. 1910 ஆண்�ல்

தான் கல்� கற்ற பு�த ைமக்கல் கல்லூ��ே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 கல்லூ��ல் ஆ��யராக ப�பு�ந்தார்.
1917 இல் அர�னர் ெபா��யற் கல்லூ��ல் உத� ஆ��யரா�, 1920
இல் பு�த பத்���யார் கல்லூ��ல் ேவ� நூல் ஆ��யராக ேசைவயாற்�னார். " துறவு வாழ்க்ைக "
1922 ஆம் ஆண்�ல் மா�ப்பாய்
இந்துக்கல்லூ��ன் அ�பராக கடைமயாற்�ய அ�களார் உைடய
பு�தமான துறவற வாழ்வு 1922
இல் ம�லாப்பூர் ராம�ருஷ்ண
மடத்�ல்
"�ரேபாதைசதன்யர்"
என்னும் துறவறப்ெபயேராடு ஆரம்பமா�ன்றது. யாழ்ப்பாணம் ேயாகர்
சுவா�களுைடய பழக்கம் துறவுள்ளம் பைடத்த ம�ல்வாகனைர �புலாநந்தராக மாற்�யது 1974 ஆம்
ஆண்�ல் ெசன்ைன ம�லாப்பூர்
ராம�ருஷ்ண மடத்�ல் ஞாேனாபேதசம் ெபற்று இராம�ருஷ்ண�ன்
ேநர் �டரான சுவா� �வானந்த�னால் �புலாநந்தர் என்னும் நாமம்
சூட்டப்பட்டு த�ழ் கூறும் நல்லுல�ற்கு �புலானந்த அ�களார்
என்னும் புதுப்ெபா�ேவாடு அ�முகமானார். இவர் துறவு பூண்டு சமூகத்ைத �ட்டும் ஒதுங்� வாழாமல்
சா�, மத, ேபத�ன்� மக்கேளாடு
ஒன்� வாழ்ந்தார். 1975 ஆம் ஆண்டு
நாடு �ரும்�ய �புலானந்தர் மட்டக்களப்பு �ே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,
�ேரக்கம், வங்காளம், பா�, �ங்களம்,
அரபு, சமஸ்�ருதம் (வடெமா�)
ேபான்ற பன்ெமா� அ�வு ெபற்றவராக 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 கற்றாலும் தாய்ெமா�யாம் த�ைழ முழுமூச்சாக ே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 வளர்த்தார். 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)

எம்.ஏ.எப் ந�ரா
ெமா�த்துைற
ெதன்�ழக்கு பல்கைலக்கழகம்
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தினகரன் வாரமஞ்சரி

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

Ball Bearings

GLOBAL MOTOR
TRADING

Ball Bearing for
all Metal Crushers

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

TOYOTA LANDCRUISER VX V8

LAND ROVER DISCOVERY 4S

RANGE ROVER SPORT
AUTOBIOGRAPHY UNREGISTERED

250x400, 250x1000, 150x750,
600x900 with UCP Bearings, etc...
Exstock available

Wijesuriya Marketing (Pvt) Ltd
0112 710 699, 0112 732 962,
0112 150 669

Victorian Guest

- 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/-

~Ü»xˆ n™p{z
Diesel, Parliament model, Double spare wheel, Year of
manufacture- 2012, Mileage - 123,000(records available),
Leather electric seats, Sunroof, Cool box, Cruise control

RANGE ROVER VOGUE LONG
WHEEL BASE AUTOBIOGRAPHY

Year of manufacture - 2018, Long wheel base, White with tan
interior, Company registered, Mileage -26,000 miles, Fixed
panaromic sunroof, Power boot, Rear entertainment

NISSAN NAVARA OUTLAW

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

BMW X5 DIESEL

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

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

TOYOTA LANDCRUISER V8 2013
…v¨p‰ ~qƒ£v {« pþp p£p lf£Yx
victorianbungalow.lk

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

MAZDA RX8 SERIES 1

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

~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

077 3 711 196
070 2 536 896

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

TOYOTA HARRIER GS

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

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

Succulent Ramaezcainal

Sp

and Juicy

dates!
Imported

handpicked Dates in
assorted varieties /
packs

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

0773 228 990, 0112 573 290

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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இலங்கையை கட்டியெழுப்பும் தனது பணிகளை
த�ொடர்ந்தும் முன்னெடுக்கும் UTE
தே

சத்துக்கு த�ொடர்ச்சியாக உயர்
தரம் வாய்ந்த ப�ொறியியல்
தீர்வுகளை
வழங்குவதிலும்,
ஒப்பற்ற சேவை ஆதரவைப் பெற்றுக்
க�ொடுப்பதிலும் 75 வருட கால துறைசார்
சிறப்பை யுனைட்டட் டிராக்டர் அன்ட்
இக்யுப்மன்ட் (பிரைவட்) லிமிடெட்
(UTE) 2022, மார்ச் 22ஆம் திகதி க�ொண்டாடியது. தேசத்தின் வளர்ச்சியின் பங்காளர் எனும் த�ொனிப்பொருளுக்கமைய,
சுதந்திர தேசமாக இலங்கை பல ஏற்றத்
தாழ்வுகளை சந்தித்திருந்த சகல சந்தர்ப்பங்களிலும், உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்துவதில் நம்பிக்கையை
வென்ற பங்காளராக UTE விளங்குகின்றது.
UTE இந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்த
மைல்கல் சாதனையை எய்துவதற்கு காரணகர்த்தாவாக திகழ்ந்த தமது பூட்டனார்
டபிள்யு.டி. பெர்னான்டோவை நினைவுகூர்ந்து, இந்த மைல்கல் சாதனை த�ொடர்-

அவர்களுடன் நெருக்கமான உறவுகளை பேணுகின்றோம். 'The Journey
Continues...Long After the Sale”எனும்
எமது
தன்னேற்புத்திட்டத்துக்கமைவாக எமது செயற்பாடுகளை நாம் முன்னெடுக்கின்றோம்.” என்றார்.
1947 ஆம் ஆண்டு டபிள்யு.டி.பெர்னான்டோவினால்
ஸ்தாபிக்கப்பட்ட
UTE, கட்டர்பில்லர் (CAT) டிராக்டர்
கம்பனி சில�ோனின் விற்பனைகள்
மற்றும் விற்பனைக்கு
பின்னரான
சேவைகளைப் பெற்றுக் க�ொடுப்பதில் கவனம் செலுத்தியிருந்தது.
தனது கூட்டாண்மை கலாசாரத்தினுள்
உறவுகளுக்கு த�ொடர்ந்தும் முன்னுரிமையளிப்பதில் வலுச் சேர்க்கும்
intergenerational powerhouse ஆக
UTE திகழ்கின்றது. த�ொழில்முயற்சியாண்மை உத்வேகத்துடன் இயங்கும்
UTE, குடும்ப உரிமையாண்மையில்
இயங்குவதுடன், தனது வியாபார

ப�ொறியியல் தீர்வுகளைப் பெற்றுக்
க�ொள்வது மிகவும் முக்கியமானதாக
அமைந்துள்ளது. இதுவரையில், UTE
உடனான எமது அனுபவம் மிகவும்
சிறப்பானதாக அமைந்துள்ளது. எதிர்பார்ப்புகளை விஞ்சும் வகையிலான
சேவைகளை நாம் பெற்றுள்ளோம்.
பணிகளின் ப�ோதும் அவசர நிலைகளின் ப�ோதும் பணியாற்றுவதற்கு
மிகவும் சுலபமான அணியாக அமைந்துள்ளது. துறையில் UTE CAT இன் 75
வருட கால அனுபவம் மற்றும் நாம்
க�ொண்டிருக்கும்
இயந்திரங்களுக்கு
அவர்கள் வழங்கும் சிறந்த விற்பனைக்கு பிந்திய சேவை காரணமாகவும் NEM ஐச் சேர்ந்த நாம் அவர்களை
தெரிவு செய்துள்ளோம். UTE இன்
வருட பூர்த்தி சாதனைக்காக எமது
நல்வாழ்த்துகளை தெரிவித்துக் க�ொள்வதுடன், எமது உறவை த�ொடர்ந்தும்
சிறப்பாக
பேண
எதிர்பார்க்கின்-

சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்துக்கு
முதல் முறையாக 4 தனியார் பயணிகளை
ஏற்றிச்செல்லும் ெராக்கெட்

ச

ர்வதேச
விண்வெளி நிலையத்துக்கு
முதல் முறையாக முற்றிலும் வணிக
ரீதியான பயணம் ஒன்று த�ொடங்கியுள்ளது. இதில் செல்லும் 4 பயணிகளும் 8 நாள்களுக்கு சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தில் தங்கியிருப்பார்கள்.
இந்த நான்கு பேரும் Axiom-1 பணியாளர்கள்

பாக யுனைட்டட் டிராக்டர் அன்ட்
இக்யுப்மன்ட் (பிரைவட்) லிமிடெட்
தவிசாளர் பிரசான் பெர்னான்டோ கருத்துத் தெரிவிக்கையில், “75 வருட கால
வரலாற்றைக்
க�ொண்ட
நிறுவனம்
எனும் வகையில், இலங்கை சுதந்திரமடைந்ததன் பின்னர் எதிர்கொண்டிருந்த
பல்வேறு ஏற்றத் தாழ்வுகள் நிறைந்த
சந்தர்ப்பங்களின் ப�ோதும் தேசத்தின்
மீட்சிக்காக
கைக�ொடுத்திருந்ததில்
UTE தனது பங்களிப்பை வழங்கியிருந்தது.
நாம் சேவையாற்றும் பல்வேறு துறைகளுக்கு சந்தை தலைமைத்துவத்தை
நாம் பெற்றுக் க�ொடுத்துள்ளோம்.
மிக முக்கியமாக, உலகின் இதர பல
முன்னணி வர்த்தக நாமங்களுடன் பங்காண்மைகளை நாம் ஏற்படுத்தியுள்ளதுடன், தற்போது சர்வதேச சந்தையில்
முன்னோடிகளாகத் திகழும் பல அம்சங்களை எம்வசம் க�ொண்டுள்ளோம்.
எமது வாடிக்கையாளர்களின் பக்கம்
நாம் த�ொடர்ந்தும் சார்ந்திருப்பதுடன்,

கலாசாரத்தில் முக்கிய ஸ்தானத்தில்
உறவை பேணுகின்றது. நிறுவனத்தின் பெருமளவான வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் ஒப்பந்தக்காரர்கள் நீண்ட
காலமாக நிறுவனத்துடன் வியாபார
உறவுகளைப் பேணுவதுடன், உலகத்
தரம் வாய்ந்த வாடிக்கையாளர் அனுபவத்தை ஏற்படுத்தும் நிறுவனத்தின்
இலக்கை
எய்துவதற்கு
அவர்கள்
த�ொடர்ச்சியாக பங்களிப்பு வழங்கியுள்ளனர்.
NEM கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் தவிசாளரும்

அ. கனகசூரியர் ...?
முகாமைத்துவ
பணிப்பாளருமான
ராஜா நானயக்கார கருத்துத் தெரிவிக்கையில், “இலங்கையில் காணப்படும் முன்னணி நிர்மாண நிறுவனம்
எனும் வகையில், பரிபூரண தீர்வுகளையும் சிறந்த விற்பனைக்கு பின்னரான சேவைகளையும் வழங்கும்
சிறந்த நிறுவனத்திடமிருந்து உயர்ந்த

ற�ோம்.” என்றார். கட்டர்பில்லர் உடன்
UTE நீண்ட கால கைக�ோர்ப்பைக்
க�ொண்டுள்ளதுடன், தெற்காசிய பிராந்தியத்தில் தற்போது காணப்படும் மிகவும்
பழமை வாய்ந்த CATவிநிய�ோகத்தர்களில் ஒன்றாகவும் கருதப்படுகின்றது.
அத்துடன் கடினமான நிர்மாண இயந்திரங்களை இறக்குமதி செய்த இலங்கையின் முதலாவது நிறுவனமாகவும் இது
திகழ்கின்றது. செயற்பாட்டு சிறப்பில்
கவனம் செலுத்துவதுடன், அதன் சிறந்த
வாடிக்கையாளர் சேவை த�ொடர்பான
ந�ோக்கத்துக்கமைய இயங்கும் நிறுவனம், 'General Machinery' பிரிவில்
Superbrandsக்கான ஒரே இலங்கையின்
விண்ணப்பதாரியாக
அமைந்திருப்பதுடன், ஏழு தசாப்த காலப்பகுதிக்கு மேலாக
உயர் தரம் வாய்ந்த ப�ொறியியல் தீர்வுகள்
மற்றும் ஒப்பற்ற சேவை ஆதரவையும்
வழங்குகின்றது. அதனூடாக, ஒற்றை வர்த்தக நாம இயந்திரங்கள் பலதை விநிய�ோகிக்கக்கூடிய ஒரே நிறுவனமாகவும் திகழ்கின்றது.

என்று அழைக்கப்படுவர். ஆக்சியம் என்பது
வணிக ரீதியான விண்வெளி பயண நிறுவனம்.
அடுத்த சில ஆண்டுகளில் தனக்கென தனியாக
ஒரு விண்வெளி நிலையத்தை கட்ட இந்த நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளது.
இந்த நான்கு பேரையும் சுமந்துக�ொண்டு
ஸ்பேஸ்
எக்ஸ்
நிறுவனத்தின்
ஃபால்கன் ராக்கெட் அமெரிக்காவின் கென்னடி
விண்வெளி நிலையத்தில் இருந்து உள்ளூர்
நேரப்படி 11.17க்கு கிளம்பியது. ராக்கெட்டில் இந்த 4 பயணிகள் இருக்கும் எண்டவர்
என்ற குமிழ் சனிக்கிழமை அன்று சர்வதேச
விண்வெளி நிலையத்தோடு இணையும் என்று
எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
நாசாவின் முன்னாள் விண்வெளி வீரரான
மைக்கேல் ல�ோபஸ்-அலெக்ரியா தலைமையில் இந்த பயணக்குழு செல்கிறது.
இவர் தவிர மற்ற மூவரும் பெரும் பணக்காரர்கள். அவர்கள் த�ொழில்முறை விண்வெளி

வீரர்கள் அல்ல. அமெரிக்க ரியல் எஸ்டேட்
த�ொழில் அதிபரும் ஏர�ோபேடிக் பைலட்டுமான லேரி கன்னோர், இஸ்ரேல் முதலீட்டாளரும் க�ொடையாளருமான எய்டன் ஸ்டிப்பே,
கரீபியன் பகுதியை
சேர்ந்த த�ொழில்
முனைவ�ோர், முதலீட்டாளர், க�ொடையாளர்
மார்க் பதி ஆகிய�ோர்தான் மைக்கேல் தலைமையில் சென்றுள்ள மூன்று
பணக்காரர்கள்.
இவர்கள்
சர்வதேச
விண்வெளி நிலையத்தில் 8
நாட்கள் தங்கியிருந்து அறிவியல் ஆய்வுகளை மேற்கொள்வார்கள்.
விண்வெளியில்
தனியார்
பயணக் குழு
இந்த ஆக்சியம் நிறுவனம்
2016ல்
உருவாக்கப்பட்டது.
தாழ் புவிவட்டப் பாதையில்
வணிகரீதியான
நடவடிக்கைக்கு வாய்ப்பு ஏற்பட்டிருப்பதை கணித்து இந்த நிறுவனம்
த�ொடங்கப்பட்டது. சுற்றுலா
முதல் தயாரிப்பு வரையில் பல்வேறுவிதமான வாய்ப்புகள் இதில் அடக்கம்.
சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்துக்கு அடுத்தடுத்து இது ப�ோன்ற பல பயணங்களை இந்த
நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளது. இதன் அடுத்த
பயணத்துக்கு ஆக்சியம் 2 என்று பெயர். இந்த
இரண்டாவது பயணம் இந்த ஆண்டு இறுதியில�ோ அல்லது அடுத்த ஆண்டு த�ொடக்கத்தில�ோ நடக்கும். ஒரு த�ொலைக்காட்சி
ரியாலிட்டி ஷ�ோ மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறவர்கள் இந்தப் பயணத்தில் சர்வதேச
விண்வெளி நிலையத்துக்கு செல்வார்கள்.
சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தின் அமெரிக்கப் பிரிவுடன் தனது விண் குமிழ் ஒன்றை
இணைக்க நாசாவுடன் இந்த நிறுவனம் ஒப்பந்தம் ப�ோட்டுள்ளது. சர்வதேச விண்வெளி
நிலையம் கைவிடப்படுவதற்கு முன்பாக இந்த
விண் குமிழியை அடிப்படையாக க�ொண்டு
இந்த நிறுவனம் ஒரு தனியார் விண்வெளி
நிலையத்தைக் கட்டமைக்கும்.
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நிட்டம்புவ முதலீட்டு சபையின் வேலைக்கு ஆள் தேவை. Mr. Burger உணவகத்தில் 071-8653781 - பாதுகாப்பு
கண்டி கட்டுகஸ்தோட்டையிkitchen மற்றும் Restaurant
வெற்றிடங்கள்.
களுத்துஅனுமதிபெற்ற த�ொழிற்சாAudit Trainee with A/L Comல் வீட்டுத் த�ோட்டம் ஒன்றில்
இல் பணிபுரிய வேலையாறை,
பாணந்துறை,
காலி, கட்டுநாயக்க தளவத்துக�ொட,
லையில் கனரக வாகன சாரதி
merce O/L Maths B Apply
வசித்து வேலை செய்வதற்கு
க�ொட்டாவ ஹ�ொரண வில்
ட்கள் உடனடியாகத் தேவை.
ஹ�ொரண , க�ோணப�ொல,
Agape Accounting Services, வெற்றிடங்கள் உண்டு. அடிப்பவயது 45 -55 உட்பட்ட ஆண்
அமைந்துள்ள
சீனியர்
தங்குமிடவசதி உண்டு. உடனே
ப�ொல்கஸ் ஓவிட்ட, பிலியந்த89-1/2, Bankshall St reet, டை சம்பளம். ரூ. 40,000/ ஒருவர் தேவை. * மாதச்
சிட்டிசன்ஸ்
விலா
முதிய�ோர்
த�ொடா்பு க�ொள்ளவும். 077
லை, பெப்பி லி யான, ப�ொColomb o-1 1. email: ag ap
சம்பளம்: 25,000/= ரூபாய்
இல்லத்திற்கு சிரேஷ்ட பிரசை1232227.
025603
- முதல் மேலதிக க�ொடுப்பனவுவ�ௌ்ளவத்தை
பீட்டர்சன்
ரல ஸ்க முவ, நுகேக�ொடை, களான உங்களை அழைக்கிeaccs ervice s @ gmail.com
* உணவுத் தேவைக்காக 7,
லேன்
பெரிய
படு
க்கையறை,
கள்
உண்டு.
0771531121
whatsapp: 0755030954,Tel:
000/= ரூபாய் வழங்கப்படுகல்கிசை, தெஹிவளை, ம�ொ- ன்றோம். 077 4298325.
0777239397.
021522

025453
ம். தேசிய அடையாள அட்டை
025574
இணைந்த
குளியலறை,
ரட்டுவ ,  க�ொழு ம்பு, கடவத்த, 
மற்று ம் க�ொவிட் அட்டை
ஓய்வறை, பென்றியுடன் வாடவத்தளை,த�ொட்டலங்க,பேலி- க�ொழும்பு 6 வெள்ளவத்த
அத்தியாவசியம் க�ொண்டு வரபெண்களு க்கா ன தளபாடயக�ொட, ஒருக�ொடவத்த, கட்டுகைக்கு. மெரிக�ோல்ட் அப்பாப்பட வேண்டும். (விடுமுறை
ங்களுடனா ன அறைகள்,
நாயக்க,நீர்கொழும்பு,ரனால,
ட்மென்ட். 074-2153655.
இரண்டு
மாதங்களுக்கு
இணைந்த குளியலற, உணவு
கடுவ
ளை
,

வெது
ர
ண்முஒரு முறை). த�ொடர்பு இல.
அறை, சமையலறை குக்கர், 
025667
கட்டிட நிர்மாணிப்பு நிறுவனல்ல, ராஜகிரிய, த�ொம்பே, வ�ொசர் ,  குளிர்சாதனத்துடன்.
0777459182. 024501
ம�ொன்றிற்கு அனுபவமுள்ள
அ ம்பே பு ஸ்ஸ, தேவாலேகம, 75/1,W.A. சில்வா மாவத்த,
த�ொழிலாளர்கள்
தேவை.
த�ொ. பே . 2591169, 075
களுத்துறை , 
070தங்குமிடவசதி உண்டு தினசரி
5091379.
022269
454505 1 ஹொரண 070
cq;fs; vjph;fhy fdTfis g+h;j;jp
செலவுக்குப் பணம் சம்பnra;tjw;fhd rpwe;j top.
251341
8
,

ரத்மலானை,
ளம் ரூபா 2000/- அழைcq;fs; gzf;nfhLg;gdit nrYj;Jtjw;fhd
,yFthd top.
க்கவும். 0112 793398, 071-83 7 4 9 81, க�ொழும்பு
0702678611
125, 011-86 5 3 7 80 நீர்கொழுKjy; 15 nrhw;fSf;F ,yq;if tq;fp –
fzf;fpyf;fk;
(Nyf;`T]; fpis)
ம்பு071-8653779 த�ொம்பே
புத்கமுவ வீதி, ராஜகிரிய
&gh
xd;iyd; %ykhfTk;
071- 2 125238, அலுவலக18.04.2022
நேரில்
வரவும்
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025252
ம். 070 6655331.025533

jpUkz
Nritfs;

100/-

000000377

ஹ�ோமாகமையில் கலவிள வத்தயில், 19 Perches காணியில்,
5 Be d Rooms உள்ள
அழகா ன வீடு விற்பனைக்கு
உ ண்டு ஹ�ோமாகம town
க்கும் High way road க்கும்
14m தூரத்திலும் Hospital,
Main R.d என்பவற்று க்கு
10 நிமிட நடை தூரத்திலும்
Colombo Cityக்கு 23k.m.
தூரத்திலும் அமைந்துள்ளது. தேவையானவர்கள் call
பண்ணவும் 1 Perches. 18½
லச்சம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. Te.No. 0763869319,
0773844482
025455

24/18/1/1 வெள்ளவத்த,
மெனிங் பிளேஸ் முகவரியில்
2 படுக்கையறைகளுடன் வீடு தெஹிவளை தரைமாடி
வாடகைக்கு - த�ொ.பே. 076அப்பாட்மென்ட்
வி1263828
025410
ற்பனைக்கு/ வாடகைக்கு 3 படுக்கை அறை
ரெயில்
நிலையத்திற்கு
அருகில் புலம்
பெ யர்வதால் உடன்
த�ொ டர்பு க�ொள்க.
077
6051441

023370

jpUkz
Nritfs;
cq;fs; tpsk;guq;fis gpd;tUk;
kpd;dQ;rYf;F mDg;gTk

classified@lakehouse.lk
tprhuizfSf;F gpd;tUgth;fSld; njhlh;G nfhs;sTk;
mD\h
gpAkp

- 077 7 278 948
- 011 2 429 383

ukzp
fadp

- 011 2 129 347
- 011 2 429 342/343
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nty;lh;fspw;fhd
Ntiy tha;g;Gf;fs;

'Ntiytha;g;G"
Vw;Wkjp epWtdj;Jf;F
Copau;fs; Njit.

Ntiyf;fhf

mDgtk; tha;e;j nghjpahsu;fs;
O

O

O

18 - 35 taJila Mz;fSk;
ngz;fSk;.

Mz;

kw;Wk;

ngz;

Xl;Ldu;fs;

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


O

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;.

2022 rpq;fs / jkpo; GJtUl tpLKiwf; fhyj;jpDs; vhpnghUs; tpepNahf
nraw;ghLfs; gpd;tUk; tifapy; Nkw;nfhs;sg;gLk;
jpfjpfs;

mioAq;fs;
077 7809449.
077 7668183.
077 7809442>
077 7762198.
077 7809448

Nkyjpf jftYf;F

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

2022-04-12
(nrt;tha;f;fpoik)

13Mk; jpfjp Gjd;fpoik
rhjhuzkhf vhpnghUs;
mj;jpahtrpa Nritf;fhf kl;Lk;
tpepNahf eltbf;iffs;
toq;Ftjw;Fs;s fl;lisfs; gp.g.
,lk;ngWk;.
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
mj;jpahtrpa NritfSf;fhd
toq;Ftjw;Fs;s fl;lisfs; gp.g.
kw;Wk; vhpnghUs; tpepNahf
12.30 kzp tiu Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;. 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;.

%lg;gl;bUf;Fk;

Kd;jpdk; kPjkhd vhpnghUs;
fl;lisfSf;F toq;fg;gLk;.

2022-04-17
(Qhapw;Wf;fpoik)

mur <l;L kw;Wk; KjyPl;L tq;fpapy; njhopy; tha;g;Gfs;

tpepNahfpj;jy;

12Mk; jpfjp nrt;tha;f;fpoik
toq;Ftjw;Fs;s fl;lisfs;
gp.g. 2.00 kzp tiu
Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

Shifan - 0777 555 257 (Call / WhatsApp)

mur <l;L kw;Wk; KjyPl;L tq;fp

fl;lisfis Vw;Wf;nfhs;sy;

2022-04-11
(jpq;fl;fpoik)



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;.

nfhyd;dht

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;.

tpepNahf mYtyf
njhiyNgrp
,yf;fk;;: 0112572336>
0112572158
njhiyefy;
,yf;fk;: 0112572380

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;.

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;
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.
tpiykDf;NfhuyhdJ Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw %yk; elhj;jg;gLk;.
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;.

2.
3.

mk;r
,y.
1.

,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;.

Breaking
boundaries

nghJ epge;jidfs;
kw;Wk;

eilKiwf;F

Vw;g

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;

The Country’s
largest
recruitment
database

4.
5.

6.

7.

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;.

8.

For
jobseekers

9.
10.

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;.

xg;ge;j
,y.

nraw;wpl;lj;jpd;
ngah;

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;

eph;khzf;
fhyk;
(ehl;fs;)
180 ehl;fs;

tpiykD
jhuh;fspd;
jFjpj;jd;ik
CIDA gjpT
nra;jy;
fl;bl
eph;khzj;jpw;fhf
rp-5 my;yJ
Nkw;gl;lJ

kPsspf;fg;
glhj
fl;lzk;
(&ghtpy;)
ngNrt
mlq;fyhf
16>000

tpiykDg;
gpiz
(&ghtpy;)
810>000

kjpg;gPL
nra;ag;gl;l
mz;zsthd
MFnryT
(&ghtpy;)
ngNrt
ePq;fyhf 81.0
kpy;ypad;.

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;.

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.)

tq;fpapd; Ml;Nru;g;G nfhs;if
tpz;zg;gq;fs; miof;fg;gLk;.

tpepNahf mYtyfk;:
0115668959
0113193926
0113193924
0115950136

Rfjjhr Njrpa tpisahl;L fl;blj;njhFjp mjpfhurig

jifikfs; kw;Wk; mDgtk;

Nju;T Kiw :

Kj;Juh[nty
fl;lisg; gphpT:
0112696542
0112532131
0115668472
0112531325

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

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;fha;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;ikiaf; 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;.

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)

Nghf;Ftuj;J
mYtyfk;:
0112531324

tpepNahf Kfhikahsh;
rpNyhd; ngl;Nwhypak; ];NlhNu[; Nlh;kpdy;]; ypkpnll;.

gpujhd cs;sf fzf;fha;thsh; (CHIEF INTERNAL AUDITOR)

rk;gsk;

தினகரன் வாரமஞ்சரி

rpNyhd; ngl;Nwhypak; ];NlhNu[; Nlh;kpdy;]; ypkpnll;

mq;fPfhpf;fg;
gl;l epWtd
nkhd;wpy;
nty;lh;fspw;
fhd Ntiy
tha;g;Gf;fs;
cz;L.
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11.

www.
observerjobs.
lk

xg;ge;jj;ij toq;Ftjw;fhd jifikj; Njitg;gLj;jy;fs; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspy; mlf;fg;gl;Ls;sd.
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;.
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;.
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;.
tpiykDf;fs; mitfis %ba gpd;dh; tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfspd;
Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;.
tpiykDf;fs; mitfis %Lk; jpfjpapypUe;J 91 ehl;fSf;F nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk; (2022.08.01
Mk; jpfjp tiuAk;)
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;.
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.
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குறளமுதம் :
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வகுப்பாசிரியர் பெற்றோர் கையொப்பம்

மாணவரின் பெயர்

தெளிவுரை :
வறுமையுள் வறுமை, விருந்தினரைப் ப�ோற்றாமல் நீக்குதல்; வல்லமையுள் வல்லமை என்பது அறிவிலார் தீங்கு
செய்தலைப் ப�ொறுத்தலாகும்.
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இடமிருந்து வலம்
(01) இருபத்தைந்து வருட நிறைவில் க�ொண்டாடப்படுகின்ற விழா.
(08) நீ
 ரின் ப�ௌதிக வடிவங்களில் ஒன்று இது. நீர் இவ்வாறான ப�ௌதிக வடிவம�ொன்றை அடைவதனாலேயே,
அது மேலே சென்று மழையாகப் பெய்கின்றது.
(தலைகீழான ச�ொல்)
(10) தென்மாகாண மாவட்டங்களில் ஒன்று இது.
(15) சூரியன் உதயமானதும் வருகின்ற ப�ொழுது இது.
(21) உ
 யிரினங்கள் பலவற்றில் உடலின் பிரதான அங்கம்
இது. உடல் இயக்கங்கள் அத்தனையையும் கட்டுப்படுத்துகின்ற உறுப்பு இதன் உள்ளேதான் அமைந்துள்ளது.
(தலைகீழான ச�ொல்)
(23) ப
 ணம், ப�ொருள் இல்லாத வறியவர் ஒருவரை இவ்வாறு
குறிப்பிடலாம். (தலைகீழான ச�ொல்)
(25) கி
 ழக்கு மாகாணத்தில், தென்பகுதி முனையில் அமைந்துள்ள மாவட்டம். (தலைகீழான ச�ொல்)
மேலிருந்து கீழ்
(01) எமது உணவுப் ப�ொருட்களில் அன்றாடம் சேர்க்கப்படுகின்ற இயற்கைச் சுவையூட்டி. இது இல்லாமல் கறி
சமைக்க முடியாது.
(03) நீரை அள்ளுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்ற பாத்திரம். கிணற்றில் தண்ணீர் அள்ளுவதற்கும் இது
தேவை. (தலைகீழான ச�ொல்)
(05) இதனை உற்சவம் என்றும் ச�ொல்லலாம். ஆலய விசேடங்கள் மற்றும் எமது பண்டிகைகளையும் இச்சொல்லால் குறிப்பிடலாம். (தலைகீழான ச�ொல்)
(09) தமிழ் மாதங்களில் ஒன்று.
(12) தாவரம�ொன்றின் உறுப்புகளில் மிக அவசியமானது
இதுவாகும். இந்த உறுப்பில் பச்சையம் உள்ளதால்,
தாவரமானது ஒளித்தொகுப்பு செய்து உணவைத்
தயாரித்துக் க�ொள்கின்றது.
(15) இரும்பு, நிக்கல், குர�ோமியம் ப�ோன்ற உலகங்களைக் கவரக் கூடிய திரவியம்.
(20) முக்கனியில் ஒன்று.
(21) மணலும் மணல் சார்ந்த இடமும் இந்த பிரதேசத்தினுள் அடங்கும். (தலைகீழான ச�ொல்)
(24) எங்காவது உயரத்தில் ஏறிக் க�ொண்டு ஏதேனும்
வேலை செய்ய வேண்டுமானால் இந்த உபகரணம்
தேவையாகும்

இவ்வார
மழலை

இன்மையுள் இன்மை விருந்தொரால்; வன்மையுள்
வன்மை மடவார்ப் ப�ொறை.
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நான் ஒரு பென்சில்
சி

றுவர் முதல் முதியவர் வரை என்னை எழுதப்
பயன்படுத்துகிறார்கள். என் பெயர் 2B.
என்னைப் ப�ொதுவாக பென்சில் என்று குறிப்பிட்டாலும் எனக்குச் சிறப்பாகப் பல பெயர்கள்
இருக்கின்றன.
நான் ஜெர்மனி நாட்டுத் த�ொழிற்சாலை
ஒன்றில் பிறந்தேன். என்னைப் ப�ோலவே
ஆயிரக்கணக்கானாவர்கள் அங்கே தயாராகி
உலகெங்கிலும் வலம் வந்து க�ொண்டிருக்கிறார்கள். நானும் அங்கிருந்து கப்பல்
வழியாக க�ொழும்பு துறைமுகத்தை வந்தடைந்தேன்.
ஒரு வியாபாரி என்னையும் என்
உடன் பிறப்புகளையும் வரவழைத்திருந்தார்.
எங்களை
அவரது
கடைக்கே
க�ொண்டு வந்து வாடிக்கையாளார்க ளி ட ம்
பேரம் பேசி விற்று விட்டார். க�ொழும்பு மெலிபன் வீதியிலுள்ள ஒரு கடையில் பல நண்பர்களுடன் சேர்த்து
விற்பனைக்கு வைத்துவிட்டார். பல இனத்தவர்கள்
அன்றாடம் எங்களைப் பார்த்துப் பூரிப்படைவர்.
ஒரு நாள் ஒருவர் என்னை வாங்கி படிக்கும் தன்

மகனுக்கு பரிசாகக் க�ொடுத்தார். அச்சிறுவன் என்னை மிகவும் மகிழ்ச்சியுடன்
பெற்றுக் க�ொண்டான். ஒவ்வொரு நாளும்
என்னைப் பயன்படுத்தி வந்தான்.
ஒரு நாள் அச்சிறுவன் கவனக்
குறைவாக என்னைத் தன் மேசை
மீது வைத்து விட்டு வெளியே சென்று
விட்டான். அச்சமயம் தற்செயலாக அங்கு
வந்த நபர் மேசை மீதிருந்த புத்தகத்தை
எடுக்க முயன்றப�ோது நானும் அத�ோடு
உருண்டு வந்து கீழே விழுந்தேன். கவனிப்பாரற்று கிடந்த என் உடம்பில் பல
காயங்கள் ஏற்பட்டு நான் விகாரமாகக் காட்சியளித்தேன். சிறுவன�ோ
என்னைப் பார்த்து முகம் சுழித்தான்.
பெருமூச்சு விட்டான். அருகிலிருந்த
குப்பைக்கூடையில் என்னைத் தூக்கி
ப�ோட்டுவிட்டான்.

K. ஹ ம

்சயான்

கேதீஸ்வரன் - சியாமளா
இரட்டைப்பாதை, புஸ்ஸல்லாவ.

சுஜானி திருஆலன்,
வவுனியா.

எனது பாடசாலை அழகானது

ம

றக்க முடியாத நண்பர்கள் அழியாத நினைவுகள்
என அனைத்தையும் தந்தது எனது பாடசாலை
தான். என்னுடைய பாடசாலை மிகவும் அழகானது.
அதனுடைய சூழல் கல்வி கற்க செல்கின்ற எங்களை
மேலும் மகிழ்ச்சியடைய செய்தது.
அங்கே அழகிய மரங்களின் நிழல் எம்மை மகிழ்விக்கின்றன. அதன் கீழ் நாங்கள் மகிழ்ச்சியாக
விளையாடுவ�ோம். நாங்கள் விளையாட அழகிய
மைதானம் அமைந்திருக்கின்றது. அது பச்சை பசேலென்ற அழகான மைதானம் ஆகும்.
அழகான முறையில் கட்டங்கள் வடிவமைக்கப்பட்டு
காணப்படுகின்றன. அங்கே தான் எமது வகுப்பறை
காணப்படுகின்றது. எமது வகுப்பறைகள் தூய்மையாகவும் அழகாகவும் காட்சி தரும். காலையில் பாடசாலைக்கு சென்று அங்கே அமருகின்ற ப�ோது அந்த
மகிழ்ச்சியை எம்மால் உணர முடியும்.
பின்பு நாங்கள் ஓய்வு நேரங்களில் சென்று பார்க்க
அழகான பூங்கா ஒன்று அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. நேரம்
கிடைக்கின்ற ப�ோதெல்லாம் அங்கே சென்று நண்பர்கள�ோடு உரையாடுவ�ோம்.
மற்றும் காலை பிரார்த்தனை செய்வதற்கெனவே
அழகான வழிபாட்டு மண்டபம் மற்றும் ஒரு ஆலயம் எமது
பாடசாலை வளாகத்தினுள்ளேயே அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. மற்றும் நாம் சென்று நல்ல புத்தகங்களை வாசிக்கவென அழகான ஒரு நூலகம் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது.
விஞ்ஞான ஆய்வு கூடம், தகவல் த�ொழில்நுட்பகூடம்

என எல்லா வசதிகளும் நிறைந்த ஒரு அழகான பாடசாலையாக எனது பாடசாலை விளங்குகிறது.
எனது பாடசாலைக்கு செல்லும் வீதியின் இருமருங்கிலும் அழகான மரங்கள் நேராக நடப்பட்டிருப்பதனை
பார்க்க மிகவும் அழகாய் இருக்கும் இவ்வாறு எனது பாடசாலையினுடைய அழகை ச�ொல்லி க�ொண்டே செல்லலாம்
அது நீண்டு க�ொண்டே இருக்கும்.

ஆர். விஷாலினி,
க�ொட்டகலை.

உயர்தர மாணவர்களால் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட திருவள்ளுவர் சிலை அங்குரார்ப்பணம்

வி. திவாகர்

தரம் 07, இதல்கஸ்ஹின்ன தமிழ் வித்தியாலயம்,
ஹப்புத்தளை.

குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி இல. 05
விடைகள்
இடமிருந்து வலம்
01. பாவலன் 07. கணினி 10. அடக்கம் 18. மணம்
23. நாணல்
மேலிருந்து கீழ்
01. பாலம் 04. பாடகன் 05. பனி
08. அணி
11. கர்ணன் 17. நாகர்

குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல: 04
பரிசு பெறுவ�ோர்

முதலாம் பரிசு

ந. தனீஸ்குமார்,

தரம் 12, ப/ பண்டாரவளை தமிழ் மத்திய கல்லூரி,
இல. 14, க�ோணமுட்டாவ த�ோட்டம்,
ஹப்புத்தளை.
இரண்டாம் பரிசு

ஹட்டன்
கல்வி
வலயத்துக்குட்பட்ட
ந�ோர்வூட் தமிழ் மகா வித்தியாலய தேசிய
பாடசாலையின் உயர்தர மாணவர்களின்
செயற்றிட்டத்திற்கு அமைய பாடசாலை
வளாகத்தில் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட திருவள்ளுவர் சிலை கடந்த 06ஆம் திகதியன்று பாடசாலையில் அதிபர் சித்தார்த்தன் ராஜன்
தலைமையில் அங்குரார்ப்பணம் செய்து
வைக்கப்பட்டது.
இந்நிகழ்வின்போது
பாடசாலையின் ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள் பெற்றோர் உட்பட பலர் கலந்து
க�ொண்டனர். (ஹட்டன் விசேட நிருபர்)

ஸபியுர் ரஸ்மான்,

தரம் 07, ACE சர்வதேச பாடசாலை,
10F/3, மகாபுத்கமுவ, க�ொட்டிகாவத்தை.

பாராட்டு பெறுவ�ோர்

1. கே. ரேபிக்கா,
தரம் 07E, மட்/சென். சிசிலியா பாடசாலை,
	மட்டக்களப்பு.

2. தமீம் உஸ்மான் ஹாமித்,

தரம் 06,
அக்/அல் முனவ்வறா கனிஷ்ட கல்லூரி,
அக்கரைப்பற்று 04.

3. சுஷ்மிதன் ஆனந்தன்,

தரம் 07,
ந�ோர்வூட் தமிழ் மகா வித்தியாலயம்,
ந�ோர்வூட்.

4. ஸைத் இப்திகார்,

தரம் 4, 	கே/மா/சாஹிரா தேசியக்கல்லூரி,
	மாவனல்ல.

5. பிரணுகா பிரசாந்த்,

தரம் 3G, மட்/வின்சன்ற் மகளிர் பாடசாலை,
	மட்டக்களப்பு.

குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி இல. 06

சிறுவர் உலகம்
தினகரன் வாரமஞ்சரி

த.பெ.இல : 834 க�ொழும்பு.
த�ொடர்புகளுக்கு
மின்னஞ்சல்

: 0112429294
: editor.vm@lakehouse.lk

தரம் 03, தி/கந்தளாய் ஆயிஷா மகளிர் கல்லூரி,
கந்தளாய்

ஒத்த கருத்துச் ச�ொற்கள்

எம்.ஏ.எப். அஸ்மா,

தரம் 07B, க/பதிஉத்தீன் மகளிர் பாடசாலை,
கண்டி.
மூன்றாம் பரிசு

எம்.எஸ். இம்ரா ஹானா,

அக்கம்பக்கம்
அக்கினி
அங்கத்துவம்
அகம்பாவம்
அடர்த்தி
அதிதி

அண்டை, அயல்
	நெருப்பு
உறுப்புரிமை
தற்பெருமை
செறிவு
விருந்தினர்
-

அண்ணம்
அடவி

-

	மேல் வாய்
	காடு

நி. இலக்கியா,

தரம் 06, க�ொ/ சைவமங்கையர் மகளிர்
பாடசாலை, க�ொழும்பு 06.

உலக நாடுகளின்
நாணயங்கள்

கழுதை
கழுதை என்றால் ஏளனம்
காணும் மனிதர் ச�ொல்லுவர்
கழுதை காட்டும் ப�ொறுமையை
கற்ற சிலரும் க�ொண்டிலர்
பிள்ளை செய்யும் குறும்பினை
பார்த்து நெஞ்சு குமுறியே
த�ொல்லை ஏதும் செய்திடா
வெள்ளை மூக்குக் குதிரைகள்
அழுக்கு நிறக் கழுதைகள்
வெளுக்கத் துணியைச் சுமந்திடும்
பழுப்புச் செய்தித் தாள்களை
சுவைத்துப் பசியும் ஆறிடும்
விதியை ந�ொந்து மனிதர்கள்
சதிகள் சுமந்து வாழ்தல் ப�ோல்
ப�ொதியைச் சுமந்து சென்றிடும்
ப�ொறுமை மிக்க கழுதைகள்!

கல்லொளுவை பாரிஸ்,
மள்வானை.

கனடா
இந்தியா
பிரேசில்
ஈரான்
கியூபா
இஸ்ரேல்
இத்தாலி
ஜப்பான்
கென்யா
இலங்கை
மலேசியா
குவைத்
அங்கோலா
அமெரிக்கா
ஆப்கானிஸ்தான்
ஈராக்
ந�ோர்வே
தாய்வான்
ஒமான்
இங்கிலாந்து

	ட�ொலர்
ரூபாய்
குருசிர�ோ
ரியால்
பிச�ோ
சிகெல்
லிரா
- 	யென்
ஷில்லின்
ரூபாய்
ரிங்கிட்
தினார்
நியூகுவான்சா
- 	ட�ொலர்
ஆப்காசி
ஈராக்தினார்
கீர�ோன்
புதிய தாய்வான் ட�ொலர்
ஒமானியா ரியால்
பவுண்

அ. பவித்ரா,

தரம் 10, இதல்கஸ்ஹின்ன தமிழ் வித்தியாலயம்,
ஹப்புத்தளை.

-

அ.ற. பாத்திமா அனா,

தரம் 05, மட்/மம/ஸாவியா மகளிர் வித்தியாலயம்,

தனுஷாலனி,

தரம் 11, இதல்கஸ்ஹின்ன தமிழ் வித்தியாலயம்,
ஹப்புத்தளை.
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kQ;rhp
மலிங்கவின் சாதனையை
முறியடித்த பிராவ�ோ!
கிரிக்கெட் உலகின் பிரபல்யமான பிரிமியர் லீக் ரி/20 கிரிக்கெட் த�ொடர்களில்
முன்னிலை பெற்ற த�ொடராக கடந்த மாதம்
ஆரம்பமான இந்தியன் பிரிமியர் லீக் த�ொடர்
உள்ளது. அத்தொடரில் லசித் மலிங்க படைத்திருந்த அதிக விக்கெட் வீழ்த்திய (170)
சாதனையை மேற்கிந்தியத் தீவுகளின் வீரர்
டுவ�ொன் பிராவ�ோ முறியடித்துள்ளார்.
2022ம் ஆண்டுக்கான ஐ. பி. எல். த�ொடர்
கடந்த மாதம் ஆரம்பமாகித் த�ொடர்ந்து
க�ோலாகலமாக நடைபெற்று வருகிறது. இத்
த�ொடரில் சென்னை சுப்பர் கிங்ஸ் அணியும்
க�ொல்கொத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியும்
ம�ோதிக்கொண்ட முதல் ப�ோட்டியிலே இரு
அணிகளிலும் இடம்பெறும் இலங்கை வீரர்கள் விளையாடாவிட்டாலும் இதுவரை ஐ.பி.
எல். த�ொடர்களில் பந்து வீச்சில் சாதனைபடைத்த இலங்கை வேகப்பந்து வீச்சாளரான
லசித் மலிங்கவின் சாதனையை சமப்படுத்திய ப�ோட்டியாக அது அமைந்தது.
இதுவரை ஐ. பி. எல். வரலாற்றில் அதிக
விக்கெட் வீழ்த்திய வீரராக இலங்கை வேகப்-

பந்து விச்சாளர் லசித் மலிங்க சாதனைபடைத்திருந்தார். கே.கே. ஆர். அணியுடனான
ப�ோட்டியில் சென்னை அணிக்காக விளையாடும் மேற்கிந்தியத் தீவின் வீரர் டுவ�ோன்
பிராவ�ோ அப்போட்டியில் 20 ஓட்டங்களுக்கு
3 விக்கெட் வீழ்த்தியதன் மூலம் லசித் மலிங்கவின் 170 விக்கெட்கெடுகளை என்ற மைல்கல்லை சமப்படுத்தினார்.
பிராவ�ோ- மலிங்க ஆகிய இரு பந்து வீச்சாளர்களையும் ஒப்பீட்டுப் பார்க்கும் ப�ோது
பிராவ�ோவை விட லசித் மலிங்க முன்னிலையில் உள்ளதை அவர்களது புள்ளி விபரங்களிலிருந்து அறிய முடிகிறது.
லசித் மலிங்க 2009ம் ஆண்டு முதல் 2019ம்
ஆண்டு வரை 122 ப�ோட்டிகளில் கைப்பற்றிய
170 விக்கெட்டுகளையே பிராவ�ோ 2008ம்
ஆண்டிலிருந்து இதுவரை ஐ. பி. எல். த�ொடர்களில் 152 ப�ோட்டிகளில் 149 இன்னிங்ஸ்களில் விளையாடியதன் மூலமே மேற்படி
சாதனையை பிராவ�ோ சமப்படுத்தியுளளார்.
மலிங்க பிராவ�ோவை விட 30 ப�ோட்டிகள்
குறைவாக பங்குபற்றியே 170 விக்கெட்டு-

டென்னிஸ் சூப்பர் ஸ்டார் ஆஷ்லி பார்டி தனது
அதிர்ச்சி ஓய்வு பற்றிய செய்தி வெளியான பின்னர்
தனது முதல் ப�ொது நிகழ்வு ஒன்றில் தனது உள்ளூர்
கடைகளுக்கு ஒரு பயணத்திற்காக சுறுசுறுப்பான
ஆடைகளை அணிந்துள்ளார்.
விம்பிள்டனில் பட்டம் வென்ற ஆறு மாதங்களுக்குப் பிறகு, ஒரு வாரத்திற்கு முன்புதான் 25
வயதான அவர் தனது ராக்கெட்டை 'மற்ற கனவுகளைத் துரத்த' கீழே ப�ோடப்போவதாக அறிவித்தார்.
'மற்ற கனவுகளைத் துரத்த' விரும்புவதாக அவர்
வெளிப்படுத்தியதால் தடகள வீரர் வருத்தமடைந்ததாகத் த�ோன்றியது.
'நான் அதை சத்தமாகச் ச�ொல்வது இதுவே முதல்
முறை, எனவே ச�ொல்வது கடினம், ஆனால் நான்
மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன், நான் மிகவும்
தயாராக இருக்கிறேன்', என்று அவர் வீடிய�ோவில்
விளக்கினார், அதில் முன்னாள் இரட்டையர் கூட்டாளியும் நல்ல நண்பருமான கேசி டெல்லாக்குவாவுடன் இணைந்தார்.
நான் இதற்கு முன் இதைச் செய்திருக்கிறேன்
என்று எனக்குத் தெரியும், ஆனால் மிகவும் வித்தியாசமான உணர்வில், டென்னிஸ் எனக்கு அளித்ததற்கு நான் மிகவும் நன்றியுள்ளவனாக இருக்கிறேன், எனது கனவுகள் அனைத்தும் பிளஸ்
மேலும், ஆனால் நான் விலகிச் செல்லவும், ம�ோசடிகளை வீழ்த்தவும் இப்போது நேரம் வந்துவிட்டது
என்று எனக்குத் தெரியும்.
ஜூன் 24, 2019 அன்று பார்டி உலகின் முதல்

இடத்தைப்
பிடித்தார்,
மேலும்
அடுத்த இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கு
கிராண்ட்ஸ்லாம் ப�ோட்டிகளில் அதிக
முடிவுகளுடன் அதை ஒருப�ோதும்
கைவிடவில்லை.
25 வயதான அவர் சமீபத்தில்
தனது ச�ொந்த ஊரான இப்ஸ்விச்சுக்கு தனது வருங்கால கணவர்
க�ொல்ஃப் வீரர் கேரி கிஸ்சிக்குடன்
திரும்பினார், அவரை 2022 ஆம்
ஆண்டின் பிற்பகுதியில் திருமணம் செய்து க�ொள்ள திட்டமிட்டுள்ளார்.
'நான் ஸ்பிரிங்ஃபீல்ட் பகுதியில்
என் வாழ்நாள் முழுவதும் வாழ்ந்திருக்கிறேன், அம்மாவும் அப்பாவும் தங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும்
அங்கேயே வாழ்ந்திருக்கிறார்கள்.
என் சக�ோதரிகள் வெகுத�ொலைவில் இல்லை. நாங்கள் எங்கள்
புதிய இடத்தில் இருக்கிற�ோம் என்பதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சியடைகிற�ோம். அது அழகாக இருக்கிறது,'
என்று பார்டி சமீபத்தில் கூரியர்
மெயிலிடம் கூறினார்.
பார்ட்டி 23.8 மில்லியன் அமெரிக்க ட�ொலர்களை (அவுஸ். 37.
75 மில்லியன்) பரிசுத் த�ொகை-

காரணமாக ஒரு ப�ோட்டியில் மாத்திரம் பங்குக�ொண்டார். லசித் மலிங்க 2019ம் ஆண்டு
வரை நடைபெற்ற த�ொடர்களில் 2016ம்
ஆண்டு த�ொடரைத் தவிர மற்றைய எல்லாப்
த�ொடர்களிலும் விளையாடியுள்ளார்.
லசித் மலிங்க 9 த�ொடர்களில் படைத்த
சாதனையை நெருக்குவதற்கு பிராவ�ோ
14
த�ொடர்களில்
விளையாடியுள்ளார்.
த�ொடர்ந்து ஐ.பி.எல்இல் விளையாடி வரும்
பிராவ�ோ கடந்த வாரம் லக்னோ அணிக்கு
எதிரான ப�ோட்டியில் ஒரு விக்கெட்டைக்
கைப்பற்றியதன் மூலம் லசித் மலிங்கவின்
சாதனையை முறியடித்துள்ளார். அவர் இத்த�ொடர் முழுவதும் விளையாடினால் மேலும்
முன்னோக்கி செல்ல அதிக வாய்ப்பு பிராவ�ோவுக்கு உள்ளது.

நான் மகிழ்ச்சியாக
-ஆஷ்லி
இருக்கிறேன் பார்டி

நெஸ்லே-மைல�ோ இலங்கையில் Barcelona

கால்பந்து அக்கடமியுடன் கைக�ோர்ப்பு

நெஸ்லே-மைல�ோ,
இலங்கையிலுள்ள
Barcelona கால்பந்து அக்கடமியின் 5 ஆவது
ஆண்டு நிறைவு விழாவைக்கொண்டாடுவதற்காக
அதனுடன் கைக�ோர்த்துள்ளது. குதிரை பந்தயதிடல் மைதானத் தில் மார்ச் 12 அன்று நடைபெற்ற
இந்த கால்பந்து ப�ோட்டியில் பல்வேறு வயதுப்
பிரிவுகளில் இருந்து 500 க்கும் மேற்பட்ட திறமையான சிறுவர்கள் மிகுந்த ஆர்வத்துடன் கலந்து
க�ொண்டனர். நெஸ்லே மைல�ோ விளையாட்டு

களைக் கைப்பற்றியுள்ளார். மேலும் அவர்
இந்த விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றுவதற்கு
471.1 ஓவர்கள் வீசியுள்ளதுடன் பிராவ�ோ
489.3 ஓவர்கள் விசியுள்ளார். ஓட்டங்கள்
விட்டுக்கொடுக்காத ஓவர்களாக மலிங்க 8
ஓவர்கள் வீசியுள்ளதுடன் பிராவ�ோ 2 ஓவர்களையே ஓட்டமற்ற ஓவர்களாக வீசியுள்ளார்.
எதிரணியினர்களுக்கு ஓட்டங்கள் விட்டுக்கொடுப்பதில் லசித் மலிங்க ம�ொத்தமாக 3365 ஓட்டங்கள் க�ொடுத்துள்ளதுடன்,
பிராவ�ோ 4081 ஓட்டங்களை விட்டுக்கொடுத்துள்ளார்.
லசித் மலிங்கவின் சிறந்த பந்துவீச்சாக 13
ஓட்டங்களுக்கு 5 விக்கெட்டுக்கள் பதிவாகியுள்ளதுடன், பிராவ�ோ 22 ஓட்டங்களுக்கு
4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியதே சிறந்த
பந்துவீச்சாகும். பிராவ�ோ இதுவரை நடைபெற்ற த�ொடர்ளில் 2017ம் ஆண்டு ஐ.
பி. எல். பருவத்தில் முழுமையாக விளையாட முடியாமல் ப�ோயுள்ளதுடன்
2014ம் ஆண்டு காயம்

மற்றும் உடல் ரீதியான செயல்பாடுகளுடன் நீண்டகாலமாக த�ொடர்புடைய ஒரு வர்த்தக நாமமாக
இருப்பதால், சிறுவர்களை அவர்கள் நேசிக்கும்
விளையாட்டுகளை த�ொடர்ந்து முன்னெடுக்க
ஊக்குவிப்பது மற்றும் உடல்ரீதியான செயல்பாடுகள் நிறைந்த வாழ்க்கை முறையை மேம் படுத்துவதை ந�ோக்கமாகக் க�ொண்டுள்ள அதே நேரத்
தில், இந்த ஒத்துழைப்பின் மூலம் வாழ்க்கையில்
மேலும் முன்னேற அவர்களுக்கு ஊக்கமளிக்கிறது.

யாகவும், மில்லியன் கணக்கான
அனுசரணைகளையும்
சம்பாதித்து, வரலாற்றில் 14 வது
சிறந்த சம்பளம் பெறும் பெண்
வீராங்கனை என்ற பெருமையைப் பெற்றார்.
அவர் கடந்த ஆண்டு 3 மில்லியன் அமெரிக்க ட�ொலர்களை சம்பாதித்தார், மேலும் 2021 ஆம்
ஆண்டில் எட்டாவது அதிக சம்பளம் பெறும் பெண் தடகள வீராங்கனையாக இருந்தார், இது 6.9
மில்லியன் அமெரிக்க ட�ொலர்களை தன்வசம் வைத்திருந்தது
என்று ஃப�ோர்ப்ஸ் தெரிவித்துள்ளது. அவரது ம�ொத்த வருமானம்
சுமார் 53 மில்லியன் அமெரிக்க
ட�ொலர்கள் (AU$70 மில்லியன்)
என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
பார்டி தான் சிறிது காலம் ஓய்வு பெறுவதைப் பரிசீலிப்பதாகவும், கடந்த ஆண்டு விம்பிள்டன் வெற்றி
பெற வேண்டும் என்ற தனது குழந்தை பருவ
கனவை அடைய 'குடல் உணர்வு' க�ொண்டிருந்ததாகவும் கூறினார்.
'இது பற்றி நான் நீண்ட காலமாக ய�ோசித்து
வருகிறேன், என் வாழ்க்கையில் நம்பமுடியாத தருணங்கள் நிறைய இருந்தன, அவை முக்கியமான
தருணங்களாக இருந்தன,' என்று அவர் கூறினார்.
'என் வாழ்க்கையில் நம்பமுடியாத பல தருணங்களை நான் அனுபவித்திருக்கிறேன், அவை முக்கியமான தருணங்களாக இருந்தன. கடந்த ஆண்டு
விம்பிள்டன் ஒரு நபராகவும், ஒரு விளையாட்டு
வீரராகவும் எனக்கு நிறைய மாற்றங்களை ஏற்படுத்தியது, நீங்கள் மிகவும் கடினமாக உழைக்கும்
ப�ோது, ஒரு இலக்குக்காக உங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும், நான் அதை பல நம்பமுடியாத நபர்களுடன்
பகிர்ந்து க�ொள்ள முடிந்தது.
ஆனால் விம்பிள்டனில் வெற்றி பெற முடியும்,
இது என் கனவாக இருந்தது. டென்னிஸில் நான்
விரும்பிய ஒரு, உண்மையான கனவு - அது உண்மையில் என் கண்ணோட்டத்தை மாற்றியது. விம்பிள்டனுக்குப் பிறகு எனக்கு அந்த குடல் உணர்வு
இருந்தது, அதைப்பற்றி என் அணியுடன் நிறைய
பேசினேன்.
என் டென்னிஸ் வாழ்க்கை எவ்வளவு அற்புதமான பயணமாக இருந்தது என்பதைக் க�ொண்டாடுவதற்கான சரியான வழி - எனது சரியான வழி எனக்கு இது ப�ோல் உணர்கிறேன்.'
குயின்ஸ்லேண்டர் வேறு சில வாழ்நாள் கனவுகளைத் துரத்த விரும்புவதாகவும், தனது வாழ்க்கையின் அடுத்த அத்தியாயத்தைப் பற்றி 'மிகவும் உற்சாகமாக' உணர்ந்ததாகவும் முடித்தார்.
2016 ஆம் ஆண்டின் பிற்பகுதியில் 18 மாத
இடைவெளிக்குப் பிறகு, மன ஆர�ோக்கியத்துடனான
அவரது ப�ோராட்டங்களால் தூண்டப்பட்ட பின்னர்,
2016 ஆம் ஆண்டின் பிற்பகுதியில் விளையாட்டுக்கு திரும்பியதைத் த�ொடர்ந்து, பெண்கள் உலகின்
முதனிலை வீராங்கனை ஆக த�ொடர்ந்து மூன்று
ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தான் 'உடல் ரீதியாக செலவிடப்பட்டதாக' பார்டி வெளிப்படுத்தினார்.
'என் வாழ்க்கையின் இரண்டாம் கட்டத்தில்
என்னுள் ஒரு முன்னோக்கு மாற்றம் ஏற்பட்டது,
எனது மகிழ்ச்சி முடிவுகளைச் சார்ந்திருக்கவில்லை,'
என்று பார்டி கூறினார். டென்னிஸ் சூப்பர் ஸ்டார்
தனக்கு உடல் உந்துதல் அல்லது உயர்மட்டத்தில்
தன்னை சவால் செய்வதற்கான உணர்ச்சி விருப்பம்
இல்லை என்று விளக்கினார்.
'மக்கள் அதை புரிந்து க�ொள்ள மாட்டார்கள்
என்று எனக்குத் தெரியும். அது சரி, நான் அதை சரி
என்று எனக்கு தெரியும், ஆஷ் பார்டி, நபர் அவள்
துரத்த வேண்டும் என்று பல கனவுகள் வேண்டும்

என்று அவசியம் இல்லை உலக பயணம்
ஈடுபடுத்த வேண்டாம், என் வீட்டில்
இருந்து விலகி இருப்பது, நான் எப்ப�ோதும் இருக்க வேண்டும் எங்கே இது.
இப்போது நான் ஆஷ்லி பார்டி என்ற
நபராக என் வாழ்க்கையின் அடுத்த கட்டத்தை அனுபவிப்பது முக்கியம் என்று நினைக்கிறேன், ஆஷ்லி
பார்டி என்ற தடகள வீரராக அல்ல.'
2014-16 ஆம் ஆண்டில் கிரிக்கெட் விளையாட
விளையாட்டிலிருந்து நீண்ட இடைவெளி எடுத்த
ப�ோதிலும், 2019 ஆம் ஆண்டில் பிரெஞ்சு பகிரங்கத்திலும், 12 பிற பட்டங்களிலும் 13 வயதில்
சார்புநிலையாளராக மாறிய பார்ட்டி, 2019 ஆம்
ஆண்டில் பிரெஞ்சு பகிரங்கம், 12 பிற பட்டங்களையும் வென்றார்.
ர�ோலண்ட்-கார�ோஸில் தனது முதல் கிராண்ட்
ஸ்லாம் ப�ோட்டிக்குப் பிறகு, பார்டி தனது வாழ்க்கையை அச்சுறுத்தும் மனநலப் ப�ோர் குறித்து
மனம் திறந்தார், இது அவர் தற்காலிகமாக டென்னிஸில் இருந்து விலகியதைக் கண்டது.
விம்பிள்டன் ஜூனியர் கிரீடத்தை வெறும் 15
வயதில் வென்ற பின்னர் விளையாட்டின் அடுத்த
பெரிய விஷயம் என்று கூறப்படுவதன் அழுத்தத்தை சமாளிக்க ப�ோராடுவதாக அவர் கூறினார்.
மனச்சோர்வடைந்து, வீட்டிலேயே முடங்கிய
பார்டி, முதல் சுற்று அமெரிக்க பகிரங்க த�ோல்விக்குப் பிறகு அதை நிரப்பினார்.
ஜனவரி மாதம் மெல்போர்னில் வெற்றி பெற்ற
பின்னர் இந்தியன் வெல்ஸ் மற்றும் மியாமி பகிரங்கத்தில் இருந்து விலகிய அவர், 'அவுஸ்திரேலிய
பகிரங்கத்தை வென்ற பிறகு த�ொடர்ந்து மீண்டு
வர வேண்டிய அவசியம் உள்ளது' என்று குறிப்பிட்டார். டென்னிஸ் சம்பியன் மூன்று வெவ்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் பட்டத்தை வென்ற எட்டாவது பெண்
ஆவார்.
பார்டி மற்றும் அவரது நம்பமுடியாத வாழ்க்கை
பெண்கள் டென்னிஸ் சங்கத்தின் தலைமை நிர்வாகி
ஸ்டீவ் சைமனால் அவரது அறிவிப்புக்கு சில நிமிடங்களுக்குப் பிறகு பாராட்டப்பட்டது.
'இறுதி ப�ோட்டியாளராக இருப்பதன் மூலம் தனது
கைய�ொப்பம் க�ொண்ட பேக்ஹேண்ட் ஸ்லைஸுடன் ஆஷ்லி பார்ட்டி, ஒவ்வொரு ப�ோட்டிக்கும் அவர்
க�ொண்டு வந்த அசைக்க முடியாத த�ொழில்முறை
மற்றும் விளையாட்டுத்திறன் ஆகியவற்றின் மூலம்
எப்போதும் முன்னுதாரணமாக வழிநடத்துகிறார்'
என்று அவர் கூறினார்.
WTA வின் மகத்தான சாம்பியன்களில் ஒருவராக
அவர் தன்னை நிலைநிறுத்திக் க�ொண்டுள்ளார்.
'@ashbarty மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது, டென்னிஸுக்காக வெட்டப்பட்டது, என்ன ஒரு வீரர்' என்று
ஆன்டி முர்ரே ட்வீட் செய்துள்ளார்.
சக அவுஸ்திரேலிய நட்சத்திரம் தானாசி க�ொக்கினாகிஸ், பார்டியின் அதிர்ச்சியான முடிவுக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக 'அதை மதிக்கவும்' என்று ட்வீட்
செய்தார்.
முன்னாள் உலகின் முதனிலை வீராங்கனை
கர�ோலினா பிளிஸ்கோவா, பார்டிக்கு எதிரான சில
காவியப் ப�ோர்களை அனுபவிப்பது பாக்கியம் என்று
கூறினார். 'ஒரு நம்பமுடியாத டென்னிஸ் வீரர், ஆனால்
மிக முக்கியமாக சுற்றுப்பயணத்தில் உள்ள மிகச்சிறந்த நபர்களில் ஒருவர்,' என்று அவர் கூறினார்.
ஆஷ் பார்டி: ஒரு குறுகிய ஆனால் பளபளப்பான
டென்னிஸ் வாழ்க்கை
ஏப்ரல் 2010 - ஆஷ் பார்டி தனது 14 வயதில்
த�ொழில்முறை ப�ோட்டியாளராக மாறினார், தனது
ச�ொந்த ஊரான இப்ஸ்விச்சில் நடந்த ஐ.டி.எஃப்
பெண்கள் சர்க்யூட் ப�ோட்டியில் விளையாடினார்
ஜூன் 2011 - விம்பிள்டனில் பெண்கள் ஒற்றையர் பட்டத்தை வென்றார் - அவரது முதல் ஜூனியர்
கிராண்ட் ஸ்லாம்
ஜனவரி 2012 அவுஸ்திரேலிய பகிரங்த்தில்

வைல்ட்கார்டாக வெறும் 16 வயதில் தனது முதல்
த�ொழில்முறை கிராண்ட்ஸ்லாம் ப�ோட்டியில் அறிமுகமானார்.
ஜனவரி 2013 அவுஸ்திரேலிய பகிரங்கத்தில்
மற்றொரு வைல்ட்கார்டை பெற்றார்
பெப்ரவரி 2013 - மலேசிய பகிரங்கத்தில் முதல்
டபிள்யு.டி.ஏ டூர் வெற்றி
மே 2013 பிரெஞ்சு பகிரங்கத்தில் முதல்
கிராண்ட்ஸ்லாம் ப�ோட்டியில் வெற்றி
ஜூன் 2013 பர்மிங்ஹாம் பகிரங்கத்தில் கேசி
டெலாக்குவாவுடன் இரட்டையர் பிரிவில் முதல்
டபிள்யு.டி.ஏ பட்டத்தை வென்றார்
செப்டம்பர் 2014 த�ொழில்முறை டென்னிஸில்
இருந்து ஓய்வு பெறுகிறார், ஏனெனில் அவர் ஒரு
'சாதாரண டீன் ஏஜ் பெண்ணாக இருக்க விரும்பினார் மற்றும் சில சாதாரண அனுபவங்களைக்
க�ொண்டிருக்க வேண்டும்'
ஜூலை 2015 பிரிஸ்பேன் ஹீட் த�ொடக்க மகளிர்
பிக் பாஷ் லீக்கில் விளையாடுவதற்கான அறிகுறிகள்
பெப்ரவரி 2016 - WBBL பருவத்தின் ப�ோட்டியைத் த�ொடர்ந்து டென்னிஸுக்குத் திரும்புவதாக
அறிவித்தார்.
பெப்ரவரி 2017 - மலேசிய பகிரங்கத்தில் முதல்
டபிள்யு.டி.ஏ பட்டத்தை வென்றது
ஜனவரி 2018 - அவுஸ்திரேலிய பகிரங்கத்தில்
முதல் 18 இடத்தைப் பிடித்த முதல் கிராண்ட்ஸ்லாம்
பட்டம் வென்றார்
செப்டம்பர் 2018 - அமெரிக்க பகிரங்கத்தில்
க�ோக�ோ வந்தேவேகேவுடன் இரட்டையர் பிரிவில்
முதல் கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டத்தை வென்றார்
ஜூன் 2019 - பிரெஞ்சு பகிரங்கத்தில் முதல்
கிராண்ட்ஸ்லாம் ஒற்றையர் பட்டத்தை வென்றது
- 1973 இல் மார்கரெட் க�ோர்ட்டுக்குப் பிறகு
ர�ோலண்ட் கர�ோஸில் வென்ற முதல் அவுஸ்திரேலியர்
ஜூன் 2019 - எவ�ோன் கூலாகாங்கிற்குப் பிறகு
உலகின் முதல் இடத்தைப் பிடித்த முதல் அவுஸ்திரேலியப் பெண் ஆனார்.
ஜூலை 2021 - முதல் விம்பிள்டன் பட்டத்தை
வென்றார், 1980 ஆம் ஆண்டில் கூலாகாங்கிற்குப்
பிறகு முதல் அவுஸ்திரேலிய பெண்
ஜூலை 2021 ட�ோக்கிய�ோவில் நடைபெற்ற
ஒலிம்பிக் ப�ோட்டியில் கலப்பு இரட்டையர் பிரிவில்
ஜான் பீர்ஸுடன் வெண்கலப் பதக்கம் வென்றார்
ஆகஸ்ட் 2021 ஆஸி பகிரங்கத்தில் கவனம்
செலுத்த மீதமுள்ள பருவத்திலிருந்து வெளியேறுகிறது.
ஜனவரி 2022 - முதல் அவுஸ்திரேலிய பகிரங்க
பட்டத்தை வென்று, மூன்று வெவ்வேறு தளங்களில்
வென்ற எட்டாவது பெண்மணி ஆனார்
மார்ச் 2022 - டென்னிஸில் இருந்து அதிர்ச்சியாக
ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்தார்

இப்பத்திரிகை அேஸாஸியேட்டட் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ஒப் சில�ோன் லிமிடட் கம்பனியரால் க�ொழும்பு இல. 35, டி ஆர். விஜயவர்தன மாவத்தையிலுள்ள லேக் ஹவுஸில் 2022 ஏப்ரல் மாதம் 10ம் திகதி ஞாயிற்றுக்கிழமை அச்சிட்டுப் பிரசுரிக்கப்பட்டது.

2022 ஏப்ரல் 10 ஞாயிற்றுக்கிழமை

மஞ்சரி களஞசியம்
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தமிழ்க் கவி
பேசுகின்றார்
'கையில வாங்கினேன் பையில ப�ோடலே
காசு ப�ோன இடம் தெரியலே
காதலி பாப்பா காரணம் கேப்பா என்ன
ச�ொல்வதென்று தெரியலே'
' அஞ்சு ரூவா ந�ோட்ட க�ொஞ்ச முன்னம்
மாத்தி மிச்சமில்ல காசு மிச்சமில்ல'
' காசேதான் கடவுளடா...அந்த கடவுளுக்கும் இது தெரியுமப்பா.'
இப்படி எத்தனை எத்தனை பாடல்கள், எத்தனை எத்தனை ப�ோராட்டங்கள்.
எல்லாமே காலத்துக்கு காலம் தெறிக்க விட்டாலும், ஏறின ப�ொருள் ஏறினதுதான். எனது
பாட்டனார் ஒரு மூடை நெல்லை நாலு சதத்துக்கு வாங்கியதாக ச�ொல்வார். என்தந்தை
இருபது ரூபாவாக வாங்கினார் எனினும்
அதன்பின் அவரும் ஒரு விவசாயி ஆகி அது
முப்பத்தைந்து ரூபாவாகிவிட்டதாக அலுத்துக் க�ொள்வார். நான் எனது விவசாய முயற்சியில் முதல் அறுவடை நெல்லை மூடை
ஒன்று முப்பத்தாறு ரூபாவுக்கு விற்றேன்.
அப்போது அளவுகள் புசல் க�ொத்து என
இருந்தது. பின்னர் ஒரு பத்து வருடத்தில்
ஐம்பத்தாறு ரூபாவுக்கு மூன்று புசல் நெல்.
அதாவது ஒரு மூடை நெல் வந்தது. அது
சிறிமாவ�ோ அம்மையாரின் அரைக்கொத்தரிசி திட்டம் நடந்தப�ோது. இந்த ஒரு மூடை
நெல்லானது அளவுக்கணக்கில் கில�ோவாகி,
ஒரு மூடை எழுபத்திரண்டு கில�ோ என விற்கப்பட்டாலும் அதன் விலை எட்டாயிரத்தை
எட்டியுள்ளது.
அதுசரி அதென்ன சிறிமா அம்மையாரின் அரைக் க�ொத்தரிசித் திட்டம். எங்கள்
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தலைமுறை கடந்த விடயம் அல்லவா.
எமது நாட்டில் கூப்பன் அரிசித்திட்டம்
இருந்தது. அதில் இரண்டு க�ொத்து அரிசி
ஒரு நபருக்கு ஒரு வாரத்தில் கிடைத்தது. கட்டுப்பாட்டு விலையான இருபத்தைந்து சதம்
ஒரு க�ொத்தரிசி. மற்ற ஒருக�ொத்தரிசி இலவசம். சிறிமாவ�ோ அம்மையார் பதவியேற்ற
ப�ோது சுய ப�ொருளாதாரத்தை வளர்ப்பதாக
கூறி அரைக்கொத்தரிசியே ஒரு நபருக்கு வழங்கினார். நம்புங்கள்.
அப்போது குடும்பக்கட்டுப்பாட்டு திட்டம்

ஒவ்வொரு தடவை விலை ஏறும்
ப�ோதும் விவசாயிகள் மகிழ, இடைத்தரகன்
குளிர்ச்சியாகவும் மாற, நுகர்வோன் அயர்ச்சி
அடைவதே வழக்கம். அந்த வகையில்
மிளகாய் பயிரிட்டவர்கள், உழுந்து பயிரிட்டவர்கள் பெருகினர் வளமும் அதிகரித்தது.
ஆனால் இன்றைய நிலை வேறு.
விவசாயிகள் குளிர முடியாவிட்டாலும்
க�ொதிக்கின்ற வெய்யிலில் டீசலுக்காக காத்திருக்கிறார்கள். உழவு யந்திரங்கள் பதற்றத்துடன் நிற்கின்றன. நிலத்தின் ஈரம் காயுமுன்

பது. சினிமா த�ொலைக்காட்சி நாடகங்கள்
என எதை வேண்டுமானாலும் கவனியுங்கள்
ஆலயத்தில் வழிபடும் கைகளுக்குள்ளும்
செல்போன் இருக்கும். இவற்றின் பாவனைகளும் அவசியமான தேவைகளுக்காக
என்பது ப�ோய் படம்பார்க்க, யூரியூப்பில்
கேளிக்கைகளை ரசிக்க என ப�ொழுது வேடிக்கையாகப் ப�ோகிறது.
அடுத்ததாக நாம் கவலைப்படாமல் செலவழிப்பது ஆடை அணிமணிகள். உள்ளுர்
தயாரிப்பில் உருவான ஆடைகளை அணிவது

கிருந்து வரும் செய்திகளும் அவ்வளவு திருப்தியாக இல்லை. கண் கெட்டபிறகு சூரிய
நமஸ்காரம் என்ற கதையாகிவிட்டது.
உழைப்பு ஒன்றுதான் இந்த நிலையை
மாற்றும் என்று ச�ொல்ல முடியவில்லை.
ஏராளமான பணியாளர்கள் க�ொர�ோனா
காலத்தில் நாடு திரும்பிவிட்டார்கள். மத்திய
கிழக்கில் பணியாற்றிய ஏழைகளை நாம்
எப்படிப் பார்த்தோம். அவர்களது பெறுமதி
இப்போது தெரிகிறது.
ஒரு க�ோ வி லின் தேர் கட்டுமானம் என்-

எதுவும் எமது மண்ணில் இல்லை. ஆக எந்த
வீட்டிலும் பிள்ளைகள் அதிகமாகவே இருந்தார்கள். இந்த ஒரு க�ொத்தரிசி கிடைத்த ப�ோதே
வார முதல்நாளான திங்கட்கிழமைகளில் எந்த
ஏழை வீட்டிலும் இரண்டு வேளைக்கு ச�ோறு
சாப்பிட முடிந்தது. அது அரைக் க�ொத்தானப�ோது மக்கள் பட்டினி கிடக்க வேண்டியதாயிற்று. பாண் க�ோதுமைமா என்பனவும்
செத்தல்மிளகாய், மல்லி, இன்னும் இறக்குமதியாகிக் க�ொண்டிருந்த பல ப�ொருட்கள் இல்லாமல் ப�ோயிற்று. மக்கள் நள்ளிரவுக்காட்சி
சினிமா பார்த்துவிட்டு அப்படியே ஓடிப்போய்
பேக்கரி வாசல்களில் படுத்து உறங்கினார்கள்
அதிகாலையில். பாண் ப�ோறணைகளில் ஒருவருக்கு ஒரு றாத்தல் பாண் வழங்கினார்கள்.
அதற்காகவே அந்தப்படுக்கை. றாத்தல் எட்டுச்சதம் விற்ற மரவள்ளிக்கிழங்கு எண்பதுசதமாக விலையேறியது. அதையும் அவித்து
உண்ணப்போதாமல் மயங்கினர். சீனி கூப்பனுக்கு மட்டும், சக்கரை சிறிது பேரீச்சம்பழம்,
தேங்காய்ச்சொட்டு வாழைப்பழம் இவற்றுடன் தேநீர் அருந்தின�ோம். தேநீர்க்கடைகளில்
'காட்ட' என வெறும் கறுப்புத் தேநீர் கிடைக்கும். பத்துச்சதம். ஒரு இனிப்பு வாங்கி அதை
வாயில் ப�ோட்டுக் க�ொண்டு குடிப்பர். பிள்ளைகள் பப்பாசிக்காய்களை அவித்து உண்டுவிட்டு பாடசாலைக்குப் ப�ோனார்கள். மக்கள்
பட்டினியால் இறக்கும் நிலைவரை வந்தது.
ச�ொல்லுங்க இப்ப வந்திருக்கிறது பஞ்சமா?
ஒரு வருடம் முடிகையில் விவசாயிகள்
பெரும் செல்வந்தராக மாறக்கூடிய அளவு
உள்ளூர் உற்பத்திகள் பெருகின. ஆனாலும்
நிலமற்றோர் துயரப்பட்டனர்.

உழது விடத் துடிக்கிறான் விவசாயி.
ஆம், உலகத்துக்கு படியளக்க வேண்டியது அவன்தான். என்ன கஸ்டமென்றாலும் அவன் நிலத்தில் ஏர் பாச்சியே ஆக
வேண்டும். அதேசமயம் மணல், காட்டுமரம். கல் கட்டடப்பொருட்களை ஏற்றவும் டிப்பர் வாகனங்கள் ஒவ்வொரு
எரிப�ொருள் நிரப்புநிலையங்களிலும்
நீண்ட வரிசையில் காத்திருப்பதை காண
முடிகிறது.
எந்தப்பொருளிலும்
இடைத்தரகர்களே அபாரமாக சம்பாதிக்கிறார்கள்.
நுகர்வோர் என்னதான் திட்டினாலும்.
அவர்களது முகத்தில் எந்த சலனமும்
இல்லாமல் கல்லாப் பெட்டியில் கவனமாக இருக்கிறார்கள். எது எதற்கு விலை
ஏறியிருக்கிறது என்று ச�ொல்ல முடியவில்லை. ஒவ்வொரு ப�ொருட்களும்
சேவைகளும் கூட ஒன்றரை இரண்டு மடங்கு
விலை அதிகரித்துள்ளது. ஏத�ோ நானறிந்தவரையில் இன்னும் ஏறாத ப�ொருட்கள் கசிப்பு
கஞ்சா மதுபான வகைகள். செல்பேசிக்கான
கட்டணங்கள் என்ற வகைக்குள் வருகிறது.
அவை அதிகரித்தாலும் அட ப�ோப்பா என்று
தட்டிவிட்டுப் ப�ோகும் துணிவும் குடிமக்களுக்கு உண்டு.
எவ்வளவுதான் தட்டுப்பாடானாலும் செல்பேசிகள் ஓயவில்லை. மேலும்
மின்தடை காரணமாக. டேட்டா காட்டுகளின் விற்பனை அதிகரித்துள்ளதாக ச�ொல்கிறார்கள். ஊகும் இதற்காகவெல்லாம்
நாங்கள் சலித்துக் க�ொள்ளப் ப�ோவதில்லை.
அதெப்படி கையில் ப�ோனில்லாமல் இருப்-

கண்ணியமில்லை
என்றாகிவிட்டது.
திருவிழா சடங்கு சாங்கியங்கள் க�ோவில்விழாக்கள் என்பதெல்லாம் இதனால் பயப்படுவதில்லை. திருமணமா? ஒருதடவை
ரெங்கநாதன் தெருவுக்குப் ப�ோய் தேவையானதெல்லாம் அங்கே வாங்கி வந்தால்தான்
பெருமை என்றிருக்கிறது. இது தமிழர்களின்
நற்பண்புகளில் ஒன்றாக உள்ளது. ஏனென்றால் லண்டன் அவுஸ்ரேலியா பிரான்ஸ்
ப�ோன்ற நாடுகளில் வாழும் தமிழர்கள் அப்படித்தான் செய்கிறார்கள் பின்னே நாங்கள்
குறைவா? நாம் எப்படி இங்கேயே ப�ொருட்கள் வாங்குவது.
இன்றைய ப�ொருளாதார நிலை அந்த
நாடுகளையும் விட்டுவைக்கவில்லை. அங்-

பவற்றை நிர்மாணிக்க யாழ்ப்பாணத்தில்
அற்புதமான கலைஞர்கள் இருக்க, இந்தியா விலிருந்து ரெண்டொரு ஆசா(மி)
ரிகள் வரவேண்டி இருக்கிறது.. அதற்கான
செலவும் அப்பாவி பக்தர்கள் செலுத்துவார்க ள். அனால் அது தாம் க�ொடுத்த பணம்
எனபதே அவர்களுக்கு தெரியாமல் அவர்களை அழைத்துவர இந்தியாவரை சென்றுவந்த யார�ோ ஒர பிரமுகர் பெருமையை
தட்டிச்செல்வார். ஆம் இங்கும் இடைத்தரகர்தான்.
இந்த தரகு முறை ஒழிந்தால் நுகர்வோனுக்கும் உற்பத்தியாளனுக்கும் நேரடி த�ொடர்பு
வந்தால்... இது கனவுதான் நடந்தால் பார்க்கலாம்.

தரகு முறை ஒழிந்தால் தான் நுகர்வோருக்கும்
உற்பத்தியாளருக்கும் விடிவு

இரண்டாம் கட்டமாக
சிறுவர் பாதுகாப்பு யாத்திரை
‘#NO ගුටි சிறுவர்களுக்கு
எதிரான வன்முறைகளை
நிறைவுக்கு க�ொண்டு வரும்
தேசிய திட்டம்” இரண்டாம்
கட்டம் ஏப்ரல் 1 ஆம்
திகதி
காலியிலிருந்து
க�ொழும்புக்கு யாத்திரையாக வருகை தந்தது.
இலங்கையில்
முதன்
முறையாக “சிறுவர் பாதுகாப்பு யாத்திரை” எனும்
நாமத்தில் இந்தத் திட்டம்
அமையவுள்ளது. சிறுவர்களுக்கு எதிரான
வன்முறையை நிறுத்தும் அமைப்பு (Stop
Child Cruelty Trust) மற்றும் சிறுவர் பாதுகாப்பு ஒன்றியம் (CPA) ஆகியன இணைந்து
ஏப்ரல் 2ஆம் திகதி அது க�ொழும்பு சுதந்திர
சதுக்கத்தை வந்தடைந்தது.
கடந்த 18 மாத காலப்பகுதியில் துஷ்பிரய�ோகத்துக்குட்படுத்தப்பட்டு க�ொலை செய்யப்பட்டிருந்த 12 சிறுவர்களின் நினைவாக,
ஏப்ரல் 1ஆம் திகதி, பன்னிரண்டு சவப் பெட்டிகளும் காலியிருந்து பேருவளை முதல்
களுத்துறை ஊடாக க�ொழும்பு க�ோட்டையை
வந்தடைந்தன, இலங்கையின் முதலாவது
சிறுவர் பாதுகாப்பு நலன்பேணல் தூதுவர்களான சாரங்க திசாசேகர, தினக்ஷி பிரியசாத்,
உமார சின்ஹவன்ச, ஹரித் விஜேரத்ன,
ஆதித்யா வெலிவத்த, கலாநிதி. விசாகேச

சந்திரசேகரம், கலாகீர்த்தி நிரஞ்சனி சண்முகராஜா, அபிஷேகா பெர்னான்டோ மற்றும்
ஒடாரா குணவர்தன ஆகிய�ோர் இந்த யாத்திரையில் பங்கேற்றனர். சிறுவர் பாதுகாப்பு
ஒன்றியத்தின் இணை அழைப்பாளரும்,
சிறுவர்களுக்கு எதிரான வன்முறையை
நிறுத்தும் அமைப்பின் ஸ்தாபக தலைமை
செயற்பாட்டாளருமான வைத்தியர் துஷ்
விக்ரமநாயக்க கருத்துத் தெரிவிக்கையில்,
“சிறுவர் பாதுகாப்பு என்பது தேசிய மட்டத்தில் இடர்நிலையை எதிர்கொண்டுள்ளது.
உங்கள் பிள்ளை வீட்டிலிருந்து வெளியே
சென்று திரும்பி வரும் ப�ோது சவப் பெட்டியில் வருவதைப் ப�ோன்று ம�ோசமான சம்பவம் இடம்பெற முடியாது. இந்த நிலை
த�ொடர்பில் நம் நாட்டைச் சேர்ந்த அனைவரும் ஒன்றிணைந்து குரலெழுப்ப வேண்டும்.

அண்மையில் வெளியிடப்பட்ட தரம்- 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சை முடிவுகளின் பிரகாரம் வெட்டுப்புள்ளிகளுக்குமேல் புள்ளிகளைப்பெற்று தகுதியடைந்துள்ள மட் /மம/
காத்தான்குடி ஹிழுறிய்யா வித்தியாலய மாணவர்கள் எடுத்துக்கொண்ட குழுப்படத்தில் 1ஆம் வரிசையில் இடமிருந்து வலமாக - எம்பிஎம். நதீர் (உறுப்பினர்- பாடசாலை
அபிவிருத்தி நிறைவேற்றுக்குழு), எப்எம். முனீர் (உறுப்பினர்- பா.அ.நி.குழு), எம்எம்எம். சப்றி (ப�ொறியியலாளர்), எம்.ஏ.சீ.எம். ந�ௌபல் (ப�ொறியியலாளர்), எம்.ஐ.எம்.
ஜவ்பர் (செயலாளர்- பா.அ.நி.குழு), எஸ்எச்எம். இனாமுல்லாஹ் (கிட்ஸ் இணைப்பாளர்), எஸ்ஐ. யஸீர் அறபாத் (பாடசாலை அதிபர்), டாக்டர் எஸ்.எம்.எம்.எஸ். செயித் உமர்
ம�ௌலானா (வலயக்கல்விப் பணிப்பாளர்-மட்டக்களப்பு மத்தி), எம்எம். கலாவுதீன் (பிரதேச கல்விப் பணிப்பாளர்), எம்ஏ. ஜாபிர் கரீம் (உதவிக் கல்விப்பணிப்பாளர்), ஐஎம்.
மர்சூக் (சேவைக்கால ஆசிரிய ஆல�ோசகர்), எஸ்ஏகே. பழீலுர் ரஹ்மான் ( உறுப்பினர்-பா.அ.நி.குழு), எம்ஐ. நஜிபுள்ளாஹ் (உறுப்பினர்- பா.அ.நி.குழு), எம்எல். அலாவுதீன்
(சேவைக்கால ஆசிரிய ஆல�ோசகர் -ஆரம்ப நெறி). 2 ஆம் வரிசையில் இடமிருந்து வலமாக- எம்ஐஎம். இஹ்ஸான் (ஆசிரியர்), திருமதி ஐஎச்ஏ. கரீம் (பகுதித்தலைவர்),
திருமதி எம். சமீம் (பிரதி அதிபர்), திருமதி கேஎஸ். ஸானாஸ் பர்வின் (பகுதித் தலைவர்), திருமதி எஸ்என்எம். சாபி (பகுதித் தலைவர்), எம்என்எப். ஜனா (147), எம்என்எப்.
நிஸ்பா (157), எம்ஜே. தமீஸா மனால் (156), எம்எம். மர்யம் (153) எம்ரீஎப். பக்றா (170), எம்எஸ். ஷஹ்மா (187),ஏஎப். அஹ்னா (177), திருமதி எம்எம். ஜலால்தீன்
(ஆசிரியை), திருமதி ஆர். தாஜுதீன் (ஆசிரியை), திருமதி ஆர். அலாவுதீன் (ஆசிரியை). 3 ஆம் வரிசையில் இடமிருந்து வலமாக- எம்ஆர்எம். அமான் (167), எம்எம். மஷ்ரிக்
அஹமட் (151), ரீஎம். உமர் ஹனீப் (153),எம்ஜேஎம். யூசுப் (157), எம்இஸட். ஸெய்த் முஹம்மத் (162), எம்பி. அப்துல்லாஹ் (160), எம்.எம்.எம். உஸ்மான் ஸ{ம்றி
(151), எம்ஜேஏ. சமீஹ் (175)எப்எம். யூசுப்அலி (158), எம்ஆர். ஸைத் அஹமட் (164), கேஆர். உஸ்மான் (151), எம்ஜே. ஸெய்ட் ஹனி (165), ஏ.ஏ. அப்துல்லாஹ் ஆரிஸ்
(175), ஜே. அப்துர் ரஹ்மான் (154), எம்எஸ். அப்துல்லாஹ் ஸம்ஹான் (148), ரீஜேஎம். ஷாமிக் (148), எம்வை. ஹாபி ஹ_ஸைன் (151), ஏ. அப்ழீலத் அகமட் (161)
ஆகிய�ோரைக்காணலாம்.
									
(ஏறாவூர் நிருபர்- நாஸர்)

2021 ஆம் ஆண்டிற்கான தரம்- 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சையில் மட்/ மம / காத்தான்குடி ஜாமியுழ்ழாபிரீன் வித்தியாலயத்தில் தகுதியடைந்த
மாணவர் குழு எடுத்துக்கொண்ட படத்தின் முதலாம் வரிசையில் இடமிருந்து வலமாக - எம்.எப். ஹதீஜா பர்ஹத்(147), திருமதி ஜேஎம். மஸ்ஊத்(ஆசிரியை), எஸ்ஏஎம். பதுர்தீன் (ஆசிரியை), திருமதி எம்எம். பிர்தவ்ஸீ (பிரதி அதிபர்),டாக்டர் செய்யித் உமர் ம�ௌலானா (வலயக்கல்விப்பணிப்பாளர்). ஏஎல்எம். பாறூக் (அதிபர்), ஏ.ஜீ.எம். ஹக்கீம் (உதவிக் கல்விப்பணிப்பாளர்) மற்றும் எம்யூஎப். ஸைனப் (170). இரண்டாம் வரிசையில் இடமிருந்து வலமாக - எம்.எச். உமர் (181), எம்ஆர். ஹாஷிக் அஹமட் (170), எம்எம். ஹாதிக் அலி (152), எம்எம்எம். சிறாஸ் அல்
முஃயி (159), எம்.ஐ.ஐ. இஸ்ஸி (156), எம்என். இஸட். ஆயிஷா (157), எம்.ஆர்.எம். ஹசன் (164), எம்ஜே. ஷறப் றஹ்மான் (151), எம்.
எப்.எப். ஹமீ (154) மற்றும் எம்என்ஏ. நுறாஸ் (154) ஆகிய�ோர் காணப்படுகின்றனர்.
(ஏறாவூர் நிருபர் நாஸர்)

2021 ஆம் வருடத்திற்கான தரம்- 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சையில் ஏறாவூர்- டாக்டர் பதியுதீன் மஹ்மூத் வித்தியாலயத்தில் வெட்டுப்புள்ளிகளுக்கு மேல் புள்ளிகளைப்பெற்ற மாணவர்கள் எடுத்துக்கொண்ட குழு படத்தில் 1ஆம் வரிசையில் இடமிருந்து வலமாக- எம்எல். சபூர்
(சேவைக்கால ஆசிரிய ஆல�ோசகர்), எம்.எச்.எம். றமீஸ் (பிரதிக் கல்விப்பணிப்பாளர்), எம்எம். ஜலால்தீன் (பாடசாலை அதிபர்), எஸ்.
நஸீர் அஹமட் (ஆசிரியர்), மற்றும் திருமதி சித்தி றவூப் (ஆசிரியை) , 2 ஆம் வரிசையில் இடமிருந்து வலமாக- எம்என். பாத்திமா
மீபா (171), எம்என். பாத்திமா திக்றா (190), எம்கே. பாத்திமா சஹ்தியா (150), 3 ஆம் வரிசையில் இடமிருந்து வலமாக- எம்எஸ்.
அஹமட் அபீப் (166), எம்ஆர்.எம். ரிஹ்மி (151), எம்.முஹமட் சுஜைத் (158), என். ஹன்பி (157), எம்.எஸ்.எம். சிமாஸ் (162),
எம்எம். அப்ஹம் (158) மற்றும் எம்கேஎம். ஹாரீஸ் (148) ஆகிய�ோர் காணப்படுகின்றனர்.
(படம்: ஏறாவூர் நிருபர் நாஸர்)
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சுற்றுலாத் துறையின்
வளர்ச்சி கருதி இலங்கைக்கும்
அவுஸ்திரேலியாவுக்குமிடையே
உடன்படிக்கை கைச்சாத்து
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சுற்றுலா மற்றும்
விருந்தோம்பல் சேவைத்
துறையில் புத்தாக்க அபிவிருத்தி
மற்றும் களக் கட்டமைப்புகளை
வலுப்படுத்துவதற்கான
இரு தரப்பு ஒத்துழைப்பு
உடன்படிக்கைய�ொன்றில்
திறன்கள் அபிவிருத்தி,த�ொழில்
கல்வி, ஆராய்ச்சி மற்றும்
புத்தாக்கல் இராஜாங்க
அமைச்சின் செயலாளர்
திருமதி தீபா லியனகேயும்
இலங்கைக்கான அவுஸ்திரேலிய
உயர்ஸ்தானிகர் டேவிட்
ஹ�ோலியும் அண்மையில்
கைச்சாத்திட்டுள்ளனர்.
இலங்கைக்கும்
அவுஸ்திரேலியாவுக்குமிடையே
உத்திய�ோகபூர்வ இராஜதந்திர
உறவுகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டு
75 ஆண்டுகள் பூர்த்தியாவதை
முன்னிட்டு இந்த நடவடிக்கை

மேற்கொள்ளப்பட்டது.
திறன்கள் அபிவிருத்தி,
த�ொழில் கல்வி, ஆராய்ச்சி
மற்றும் புத்தாக்கல் இராஜாங்க
அமைச்சுடன் இணைந்து
அவுஸ்திரேலிய உதவித்
திட்டம் இலங்கையில் சுற்றுலா
மற்றும் விருந்தோம்பல்
துறையின் ஸ்திரதன்மைக்கும்
அபிவிருத்திக்கும் தேவையான
திறன்களை விருத்தி செய்யும்
ந�ோக்கத்துடன் 2020 - 2030 திறன்
அபிவிருத்தி தசாப்தத்துக்கு
இணையாக இத் திட்டத்தினை
முன்னெடுக்கின்றது.
சுற்றுலாத்துறைக்கு ஏற்புடைய
க�ொள்கையாக்கம், ஆண் பெண்
சமத்துவம், ஆற்றல் அபிவிருத்தி,
ப�ொருளாதார வளர்ச்சி ப�ோன்ற
விடயங்கள் த�ொடர்பாக
துறைசார்ந்த சகலருடனும்
பரந்துபட்ட ஒத்துழைப்புடன்

பணியாற்றுவதற்கு இத்திட்டம்
பெரும் பங்காற்றுவதாக

சிறப்பு மருத்துவ நிபுணர் சீதா
அரம்பேப�ொல தெரிவித்தார்.

Softlogicஇன் MAXMO வர்த்தகநாம குளிரூட்டிகள்
இலங்கையில் அறிமுகம்
Softlogic Holdings PLC இன்
க�ொழும்பு, இலங்கை, முழுமையான
உரிமையாண்மையின் கீழான ஒரு
துணை
நிறுவனமான
Softlogic
Retail (Pvt) Ltd தனது MAXMO
வர்த்தகநாமத்தின் கீழ், முற்றிலும்
புதிய வகைப்பட்ட பார்ப்பதற்கு
கவருகின்ற
மற்றும்
எரிசக்தி
திறன் க�ொண்ட குளிரூட்டிகளை
அ றி மு க ப ்ப டு த் தி யு ள்ள து .
குழுமத்தின்
இணைய
வழி
சில்லறை விற்பனை நிலையமான
mysoftlogic.lk வழியாக இணைய
வழி உட்பட நாடளாவிய ரீதியில்
உள்ள அனைத்து Softlogic மற்றும்
Softlogic Max காட்சியறைகளிலும்
2022 பெப்ரவரி 27 முதல் தற்போது
கிடைக்கப்பெறுகின்றது.

Softlogic Retail (Pvt) Ltd இன்
தலைமை நிர்வாக அதிகாரியான
ம�ொஹமட்
ரிஸ்வி
கருத்து
வெளியிடுகையில்:
“MAXMO
வர்த்தகநாமத்தின்
நிலையான
வளர்ச்சி,
வீட்டு
உபய�ோகப்
ப�ொருட்கள் மற்றும் சாதனங்களுக்கு
அபிமானம்
பெற்ற
தெரிவாக
மாறியதற்கு,
Softlogic
மீதான
வாடிக்கையாளரின் நம்பிக்கையை
நேரடிக் காரணமாகக் கூறலாம்.
இலத்திரனியல் வர்த்தகத் துறையில்
எங்களின்
பரந்த
அளவிலான
வணிக
த�ொழிற்பாடுகளுடன்,
வலுவான மற்றும் விசுவாசமான
வாடிக்கையாளர் தளத்தை நாங்கள்
கட் டி ய ெ ழு ப் பி யு ள ் ள ோ ம் .
MAXMO
என்பது
அத்தகைய

ஒரு வர்த்தகநாமமாகும். இதன்
மீது மகத்தான ஈர்ப்பை நாம்
கண்டோம். நாங்கள் தற்போது
MAXMO வர்த்தகநாமத்தின் கீழ்
சலவை
இயந்திரங்கள்
முதல்
சிறிய
அளவிலான
சாதனங்கள்
வரை பல வீட்டு உபய�ோகப்
ப�ொருட்களின்
விற்பனையை
மேற்கொண்டு வருகிற�ோம். இன்று
MAXMO குளிரூட்டிகளை MAXMO
குடும்பத்தில்
புதிய
வரவாக
அறிமுகப்படுத்துவதில்
நாங்கள்
மகிழ்ச்சியடைகிற�ோம்,”
என்று
குறிப்பிட்டார்.

MAXMO
இரண்டு
வகையான
குளிரூட்டிகளை
அ றி மு க ப ்ப டு த் தி யு ள்ள து .
Inverter
வகை
குளிரூட்டிகள்
(3 BTU திறன் தெரிவுகளுடன் 12000/18000/24000) மற்றும் Inverter
அல்லாத
வகை
குளிரூட்டிகள்
(4 BTU திறன் தெரிவுகளுடன் –
9000/12000/18000/24000). 12000
BTU தெரிவு ஒரு சிறிய வரவேற்பறை,
வகுப்பறை அல்லது சாப்பாட்டு
அறைக்கு (500-600 சதுர அடி)
உகந்தது.

அல்ஃபா அப்பரல்ஸ் தேசிய வியாபார சிறப்பு
விருதுகள் 2021 வெற்றியாளராகத் தெரிவு

இலங்கையின் முன்னணி ஆடை உற்பத்தியாளர்
எனும்
வகையில்,
அல்ஃபா
அப்பரல்ஸ்,
“ஆடை உற்பத்தி மற்றும் லெதர் தயாரிப்புகள்
உற்பத்திப் பிரிவு” என்பதன் வெற்றியாளராக
தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இலங்கை தேசிய
வர்த்தக சம்மேளனத்தினால் (NCCSL) ஏற்பாடு
செய்யப்பட்டிருந்த வர்த்தக சிறப்பு விருதுகள் 2021
இல் இந்த க�ௌரவிப்பை அல்ஃபா அப்பரல்ஸ்
பெற்றுக் க�ொண்டது.
நிறுவனத்தின் ஆடை உற்பத்தித் துறை
மற்றும் ப�ொருளாதாரத்தில் அல்ஃபா அப்பரல்ஸ்
காண்பிக்கும் அர்ப்பணிப்பு மற்றும் எழுச்சி
ஆகியவற்றை மீள உறுதி செய்யும் வகையில்
இந்த சாதனை அமைந்துள்ளது. கடந்த ஆண்டின்
இறுதியில், 24 ஆவது ஜனாதிபதி ஏற்றுமதி
விருதுகள் வழங்கும் நிகழ்வில், 2019/20 ஆம்
ஆண்டு காலப்பகுதியின் ‘நடுத்தர” பிரிவில்
“சிறந்த ஆடை உற்பத்தி ஏற்றுமதியாளர்” எனும்
க�ௌரவிப்பையும் பெற்றுக் க�ொண்டது.
உள்நாட்டு மற்றும் ஏற்றுமதி ப�ொருளாதாரத்தில்
பெருமளவு
பங்களிப்பு
வழங்குவதில்
முன்னோடியாக ஒமெகா லைன் குழுமத்தின்,

அல்ஃபா அப்பரல்ஸ் திகழ்கின்றது. நிறுவனத்தின்
சகல உள்நாட்டு இணை நிறுவனங்கள் மத்தியில்
13,000 க்கும் அதிகமான ம�ொத்த பணியாளர்களைக்
க�ொண்டுள்ளதுடன்,
பல
சவால்களுக்கு
மத்தியிலும் அதிகளவு மீண்டெழுந் தன்மையை
வெளிப்படுத்துகின்றது.
2006 ஆம் ஆண்டில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது முதல்,

யூஎஸ்பி சார்ஜர் உள்ளிட்ட விடயங்கள் இதில்
உள்ளடங்கியுள்ளன.
இலங்கையின் பாரிய வாகன நிறுவனமான
டேவிட் பீரிஸ் ம�ோட்டார் கம்பனி (பிரைவட்)
லிமிடட் நிறுவனம் பஜாஜ் தயாரிப்புக்களின்
இலங்கைக்கான ஏக விநிய�ோகஸ்தராகும்.
பஜாஜ்
வாடிக்கையாளர்களுக்கு
CT
100 ம�ோட்டார் சைக்கிள்களுக்கு டேவிட்
பீரிஸ்
ம�ோட்டார்
கம்பனியிடமிருந்து
ஒப்பிட
முடியாதளவு
விற்பனைக்குப்

55வது கிளையை நுகேக�ொடவில்
திறந்தது எசட்லைன் லீசிங்
எசட்லைன் லீசிங் கம்பனி
லிமிடட்
நிறுவனம் தனது
55வது கிளையை 2022 மார்ச்
28ஆம் திகதி நுகேக�ொடவில்
திறந்துவைத்தது.
இல
189,
ஸ்டான்லி
திலகரத்ன மாவத்தை என்ற
முகவரியில்
புதிய
கிளை
அமைந்திருப்பதுடன்,
லீசிங்
மற்றும் நிதி உற்பத்திகள் மற்றும்
சேவைகள் அனைத்தையும் இது
வழங்கும்.
இந்தக் கிளை த�ொடர்பில்
கருத்துத் தெரிவித்த எசட்லைன்
லீசிங்
பணிப்பாளரும்,
பிரதம
நிறைவேற்று அதிகாரியுமான திரு.அஷான்
நிசங்க, 'நுகேக�ொட மிகவும் முக்கியமான
வர்த்தக
கேந்திர
நிலையமாகக்
காணப்படுவதுடன்,
சிறிய
மற்றும்
நடுத்தர த�ொழில்முயற்சியாளர்களுக்குத்
தாயகமாக
விளங்குகிறது.
நாடு
முழுவதிலும்
பாரிய
கிளை
வலையமப்புக்
காணப்பட்டப�ோதும்
துடிப்புள்ள
சமூகத்தில்
எமது
பிரசன்னம்
இருக்கவில்லை.
இது
தற்பொழுது
தீர்க்கப்பட்டிருப்பதுடன்,
நுக�ோக�ொடவில் உள்ள மக்கள் ALCL
ஊடாக தமக்கான தனிப்பயனாக்கப்பட்ட,

நெகிழ்வான,
நெறிமுறை
மற்றும்
த�ொழில்முறை சேவையை அனுபவிக்க
முடியும்' என்றார்.
டேவிட் பீரிஸ் குழுமத்தின் நிதிச்
சேவை
க�ொத்தணியின்
முதன்மை
நிறுவனமாக இது விளங்குவதுடன், தனது
உற்பத்திகளை விஸ்தரித்து த�ொடர்ந்தும்
விரைவான வளரச்சிகண்டு வருகிறது.
சில மாதங்களுக்கு முன்னர் ப�ொரள்ளை
கிளை
திறந்துவைக்கப்பட்டுதடன்,
இலங்கையில்
உள்ள
பெண்களைப்
பலப்படுத்தும்,
அவர்களுக்கான
இயக்கத்தை வழங்கும் வகையில் லிய
திரிய அண்மையில் அங்குரார்ப்பணம்
செய்யப்பட்டது.

தீவிர வளர்ச்சிக்கு
தயாராகிறது UB Finance
Union Bank PLC யின் துணை நிறுவனமான
UB Finance Co Limited, தனது எதிர்கால
வளர்ச்சி
மற்றும்
விரிவாக்கத்திற்கான
தீவிரமான திட்டத்தை சமீபத்தில் அறிவித்தது.
இந்நிறுவனம் அதன் தாய் நிறுவனத்தினூடாக
பெற்ற
1.98
பில்லியன்
ரூபாய்
உட்செலுத்துதல் மூலம் அதன் மூலதனத்தை
வலுப்படுத்தியது. இதன் மூலம் UB Finance
Co Ltd நிறுவனம் இலங்கையின் அதிக
மூலதன உரிமம் பெற்ற நிதி நிறுவனங்களில்
(LFCs) ஒன்றாக மாறியுள்ளது. UB Finance
தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு தனித்துவமான
வாடிக்கையாளர் அனுபவத்தை வழங்குகிறது.
இந்நிறுவனமானது, இலங்கையின் முதன்மை
வங்கிகளில் ஒன்றான Union Bank PLC யினால்
பலப்படுத்தப்படும்,
பல்துறைத்திறனை
மேம்படுத்தும் நிதி தயாரிப்புகள் மற்றும்
சேவைகளின்
விரிவான
த�ொகுப்பால்
ஆதரிக்கப்படுகிறமை குறிப்பிடத்தக்கது.
UB Finance இன் தீவிரமான வளர்ச்சி
உத்தியைப் பற்றி DGM Credit & Operations,

ஹிமாலி பெரேரா கருத்து தெரிவிக்கும்
ப�ோது, "எங்கள் வளர்ச்சியின் குறிக்கோள்கள்
மற்றும் வாடிக்கையாளர் எதிர்பார்ப்புகளுடன்
ஒத்திசையும் விதமாக எங்கள் உள்ளக
வளங்களை
நாங்கள்
முதன்மையாக
சீரமைக்கிற�ோம். புதிய வாடிக்கையாளர்
கையகப்படுத்தல் மற்றும் ப�ொதுமக்களின்
பங்கேற்பை அதிகரித்தல் ஆகியவை நமது
எதிர்கால வளர்ச்சி உத்தியில் முக்கிய பங்கு
வகிக்கும். எங்களது திட்டமிட்ட மூல�ோபாய
சந்தைப்படுத்தல் முயற்சிகள், உயர்நிலை
வாடிக்கையாளர் சேவை மற்றும் பிற
திட்டங்கள் மூலம், UB Finance ஒரு வலுவான
சக்தியாக வெளிவரும் என்று நம்புகிற�ோம். UB
Finance இல் நாம் செய்யும் எல்லாவற்றையும்
ப�ோலவே, எமது புதிய விரிவாக்கம் மற்றும்
வளர்ச்சி
மூல�ோபாயமும்,
அனைத்து
இலங்கையர்களுக்கும் ஒரு தனித்துவமான
ப�ொருளாதார
மற்றும்
சமூக
மதிப்பு
முன்மொழிவை வழங்குவதற்கான எங்கள்
அர்ப்பணிப்பால் வழிநடத்தப்படுகிறது."

அரசாங்கத்தின் இழுபறி நிலைக்கு
உடனடி தீர்வைக் க�ோருகிறது JAAF

அல்ஃபா அப்பரல்ஸ் த�ொடர்ந்தும் 2400க்கும்
அதிகமான இளைஞர்களுக்கு தமது திறன்களை
வெளிப்படுத்தி தமது கனவுகளை நிறைவேற்றிக்
க�ொள்வதற்கான கட்டமைப்பை ஏற்படுத்திக்
க�ொடுத்த வண்ணமுள்ளது. இதனூடாக ‘உங்கள்
கனவுகளை நனவாக்குவதற்கு சிறந்த இடம்”
எனவும் அறியப்படுகின்றது.

மீண்டும் வந்துவிட்டது பஜாஜ் CT100
வாகன உற்பத்தி, ஒருங்குசேர்த்தல் த�ொழில்துறை
மற்றும்
வாகன
உதிரிப்பாக
உற்பத்தித்
த�ொழில்துறைக்கு கைத்தொழில் அமைச்சினால்
இலங்கையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட நிலையான
செயற்பாட்டு நடைமுறையின் கீழ் உள்நாட்டில்
பெறுமதி சேர்க்கப்பட்ட ம�ோட்டார் சைக்கிளை
அறிமுகப்படுத்திய முதலாவது நிறுவனமாக
டேவிட் பீரிஸ் ம�ோட்டார் கம்பனி (லங்கா)
லிமிடட் விளங்குகிறது.
20 வருடங்களுக்கும் மேலாக இலங்கையின்
விருப்பமான
ம�ோட்டார்
சைக்கிள்களாகத்
திகழும் பஜாஜ் CT 100 இரண்டு வருட கால
இடைவெளிக்குப் பின்னர் மீண்டும் புதிதாக
சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. பஜாஜ்
குடும்பத்தில் அதிகம் விற்பனையாகும் ம�ோட்டார்
சைக்கிள்களில் ஒன்றான பஜாஜ் CT 100, அதன்
எரிப�ொருள் திறன், நீடித்துழைப்பு மற்றும்
செயல்திறனுக்காக
புகழ்பெற்றிருப்பதுடன்,
இது தற்போதைய ப�ொருளாதார சூழலில் சிறந்த
வாகனமாகவும் உள்ளது.
புதிய பஜாஜ் CT 100 த�ொழில்நுட்ப ரீதியாக
மேம்படுத்தப்பட்ட புதிய 102CC இயந்திரம்
உள்ளிட்ட புதிய அம்சங்களுடன் கூடியதாக
அமைந்திருப்பதால்
எரிப�ொருள்
சிக்கனம்
உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருப்பதுடன், கவர்ச்சியான
அல�ோவீல், எலக்ரிக்ஸ் ஸ்டார்ட் மற்றும்

2022 ஏப்ரல் 10 ஞாயிற்றுக்கிழமை

பின்னரான சேவை வழங்கப்படுகிறது. நாடு
முழுவதிலும் உள்ள DPMC வேர்க்ஷொப்,
DPMC வேர்க்ஷொப் எக்பிரஸ் மற்றும் பஜாஜ்
அசல் உதிரிப்பாகங்கள் மற்றும் சேவை
முகவர்
வலையமைப்புக்களின்
ஊடாக
இந்த சேவை வழங்கப்படுகிறது. இதன்
ஊடாக வாடிக்கையாளர்கள் நாட்டின் எந்தப்
பகுதியில் வசித்தாலும், எந்தப் பகுதிக்குப்
பயணம் செய்தாலும் இலகுவான அணுகலை
இது உறுதிசெய்கிறது.

தேயிலை
ப�ொதியிடல்
சார்ந்த
உற்பத்தியில்
முதன்மை
நிறுவனமாக
விளங்குகின்ற அனைத்து தரப்பினரும் கருத்து
வேறுபாடுகளை
ஒதுக்கி
வைத்துவிட்டு
நெருக்கடியை தீர்க்க ஒன்றிணைந்து செயல்பட
வேண்டும்
சமீபத்திய
அறிக்கையின்படி,
மக்கள்
மீது கடுமையான கஷ்டங்களைத் திணித்து,
ப�ொருளாதாரத்திற்கு இடையூறாக இருக்கும்
தற்போதைய நெருக்கடியைத் தீர்க்க அனைத்து
பங்குதாரர்களையும் வேறுபாடுகளை ஒதுக்கி
வைத்துவிட்டு ஒன்றிணைந்து செயல்படுமாறு
ஆடைத் த�ொழில்துறை வலியுறுத்தியுள்ளது.
தற்போதைய ப�ொருளாதார நெருக்கடியை
தீர்க்க அவசர நடவடிக்கை எடுக்காமல்
நீண்ட காலம் நீடித்துக் க�ொண்டு சென்றால்,
இலங்கை மக்கள் மீது சுமத்தப்படும் சமூக
மற்றும் ப�ொருளாதார விளைவுகள் கணக்கிட
முடியாததாக இருக்கும் என்று த�ொழில்துறை
எச்சரிக்கை விடுக்கின்றது.
பல தசாப்தங்களில் வளர்ச்சியை அழித்த
ம�ோசமான த�ொற்றுந�ோயின் பாதகமான
விளைவுகளிலிருந்து நாடு இன்னும் மீண்டு
வந்துக�ொண்டிருக்கிறது.
தற்போதைய
நெருக்கடிக்கு
ஆக்கபூர்வமான
தீர்வைக்
கண்டறிந்து
அமுல்படுத்துவதில்
அரசாங்கத்தின்
அசமந்தப் ப�ோக்கானது, நீண்டகாலமாக
நாடு த�ொடர்ந்து செலுத்தக்கூடிய பாரிய

செலவினங்களைத் திணிக்கும் அபாயத்தை
ஏற்படுத்துவதாக இலங்கையின் ஆடைத்
த�ொழில்துறையின்
பாரிய
அமைப்பான
கூட்டு ஆடைகள் சங்கங்களின் மன்றம்
(JAAF) சுட்டிக்காட்டியுள்ளதுடன், இதில்
நீண்ட கால, உலகளாவிய சந்தைகளுக்கான
அணுகல்களும் உட்பட்டுள்ளதாக மன்றம்
சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.
ஆடை
த�ொழிற்துறை
இலங்கையின்
மிகப்பெரிய வெளிநாட்டு வருமானம் ஈட்டும்
துறையாகும், இது நாட்டின் ம�ொத்த உள்நாட்டு
உற்பத்தியில் 6% பங்களிப்பை வழங்குகிறது.
இத்துறை 350,000 பேருக்கு நேரடியாகவும்
700,000 பேருக்கு மறைமுகமாகவும் வேலை
வாய்ப்புக்களை வழங்குகிறது.
"தற்போதைய நெருக்கடி நிலை பல
மாதங்களாக உருவாகி வருகிறது, மேலும்
அரசாங்கத்தின் தாமதம் ப�ொது மக்களுக்கு
கணிசமான கஷ்டங்களை உருவாக்கியுள்ளது"
என்று JAAF பேச்சாளர் கூறினார். "மின்சாரம்
மற்றும் எரிப�ொருள் செயலிழப்பு ஏற்கனவே
பல
சிறிய
நிறுவனங்களை
இழுத்து
மூடுவதற்கு
வழிவகுத்துள்ளது
மற்றும்
உற்பத்தி செலவையும் அதிகரித்துள்ளது."
அமைதியான ப�ோராட்டங்களை தடுத்து
நிறுத்துவதற்கான முயற்சிகள் ஒரு அரசியல்
நெருக்கடியைத் ஏற்படுத்தி, நிலைமையை
மேலும் சிக்கலாக்கியுள்ளது, என JAAF மேலும்
தெரிவித்துள்ளது.
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ண்பர் பேராசிரியர் சந்திரசேகரனின்
மறைவு மலையின் பாரம் ப�ோல
மனதைத்
அழுத்துகிறது.
இன்று
காலையில் குமரன் ப�ோன் பண்ணி இச்செய்தி கூறினார். மரணம் நிரந்தர உண்மை.
அதிலும் முதுமை மரணத்தின் வாசற்படி என்பதும் நாம் அறிவ�ோம். எனினும் மிக நெருக்கமானவர்களின் மரணம் மனதை ஒரு தடவை
ஸ்தம்பிக்க வைத்துவிடுகிறதே ஏன்?

வாழ்வு கழிந்தது’. சபா ஜெயராஜா
இடதுசாரி நெறியின் பால் ஈர்க்கப்பட சந்திரசேகரன்
எனும் அவரது இந்த அறைத் த�ோழர்களாயிருந்தார் என நினைக்கிறேன்.
அக்காலத்தில்
மாணவரின் அதிகமான
ப�ொழுதுகள் நூல் நிலையத்திலும் விரிவுரை
மண்டபங்களிலும் கழியும் அப்படி அமைக்கப்படிருந்தது பேராதனைப் பல்கலைக் கழக
வளாகமும் சூழலும் , அன்றைய எமது விரிவு-

மாக்ஸிஸ சிந்தனைகளால் கவரப்பட்டிருந்தமையினால் த�ொழிலாளர் வர்க்கம் த�ொழிலாளர் வர்க்கம்
என எப்போதும்
அவர்
பேசுவார்.
ஒரு நாள் இரவு நேரம் நூல் நிலையம் மூடியபின் நூல் நிலையத்திலிருந்து இன்னோர்
சுப்பர் சீனியர் நண்பர் தனது விடுதிக்குத்
திரும்பிக் க�ொன்டிருந்தார் அவர் சந்திரசேகரத்தை நன்கு அறிந்தவர்

நானும் அவரும் பேராதனைப் பல்கலைக்கழகத்தில் முன் பின்னாகப் பயின்றவர்கள். 1960
களின் முற்பகுதி அது இற்றைக்கு 60 வருடங்களுக்கு முந்திய கதை அது நான் அவருக்கு
இரண்டு வகுப்புகளுக்கு மூத்தவன். எனக்கு
மலையகம் பற்றிய அறிமுகமும் மலையக
மாணவருடனான அறிமுகம் கிடைத்தது பேராதனைப் பல்கலைக்கழகம் சென்ற பின்தான்
1961 இல் நான் அங்கு செல்கிறேன் என்னுடன் மலையக மாணவர்களான காலம் சென்ற
சின்னத்தம்பி, தம்பையா,
றாகல சந்திரன்
ரங்கன், லலிதா
ஹம்சவல்லி, முத்துலக்சுமி ஆகிய�ோர் உடன் கற்றனர். இவர்கள்
மலையக மாணவர்கள் அதன்பின்னர் வந்து
க.பி முருகேசு, சண்முகம் ப�ோன்ற மலையக
மாணவர் வருகின்றனர்.
மூன்றாவது த�ொகுதியாக
அதன்பின்
வந்த மலையக மாணவர்களுள் ஒருவர்தான்
நமது இந்தச் சந்திரசேகரன்.
அவரும் சபா ஜெயராஜாவும் பேராதனைப்
பல்கலைக் கழகத்தில் ஒரு சாலை மாணாக்கர்
இருவரும் ஒரு அறையில் வாழ்ந்த த�ோழர்கள் சந்திரசேகரனின் கலகலப்பும் அழகாக
அவர் பாடும் சினிமாப்பாடல்களும் எவருடனும் உடன் நெருக்கமாக இணைந்து விடும்
பாங்கும் அவரை மாணவர் மத்தியில் பிரபல்யமாக்கின.
சந்திரசேகரன் இருக்கும் இடத்தில் ஒரு மகிழ்ச்சியும் கலகலப்பும் நிறைந்திருக்கும்.
பெரிய பெரிய கூட்டங்களின் ப�ோது சபையிலிருந்து திடீரெனப் பீறிட்டு உரத்த தனிகுரலில்
கேட்கும் அவர் க�ொமன்ட் சபை முழுவதும்
சிரிப்பலையை ஏற்படுத்தும், ஆனால் அவர்
கிண்டல்கள் நாகரீகமான புத்திசாலித்தனமான
கிண்டல்கள். அவை யாரையும் மனம் ந�ோகப்பண்ணாது , அது அவரது பாணி.
இருவரும்
பேராதானைப் பல்கலைக்க்ழகத்தில் மாக்ஸிஸ சிந்தனைகளினால் கவரப்பட்டோம்.
இன்னும் பலரும்
அந்தப்
படிப்பு வட்டத்தில்
இணைந்திருந்தனர்
மாக்ஸிஸ நூல்களை வாசித்தல், வாசித்தவற்றைப் பகிர்ந்து க�ொள்ளல் கருத்துப் பரிமாறல்
செயற்படுதல் என பல்கலைக்கழக மாணவ

ரையாளர்களும் நாம் கண்முன் கண்ட நம்
முன் நடமாடிய அத்தனை விரிவுரையாளர்களும் பேராசிரியர்களும் மிக மிக ஆழமானவர்கள் தத்தம் துறையில் துறைப�ோனவர்கள்.
அவர்கள் அதிகம் காட்சி தருவது விரிவுரை
மண்டபங்களிலும்
பல்கலைக்க்ழக
நூல்
நிலையத்திலும் தான் அவர்களைப் பார்த்தே
அன்றைய தலைமுறை வளர்ந்தது சந்திரசேகரனும் இவ்வாறு அங்கு வளர்ந்தார்.
நூல் நிலையத்துள் அவரும் கிடந்தார் அவர்
பதுளையில் படித்து பின்னர் யாழ்ப்பாணம்
தெல்லிப்பளை
மஹாஜனக் கல்லூரில்
படித்து அங்கிருந்து பல்கலைக்க்ழகம் வந்தவர்
இதனால் அவர் பல பிரதேசப் பண்பாடுகளுக்கும் பழக்கப்பட்டிருந்தார்
அன்றைய பல்கலைக்க்ழகக் கல்வி அவரைப்
புடமிட்டது.
அப்போது நான் பேராசிரியர் வித்தியானந்த-

அன்று சந்திரசேகரனின் Batch மாணவர்
குழாம் ஒரு பார்ட்டி வைத்திருந்தது,பார்ட்டி
என்றால் தெரியும்தானே
பார்ட்டி முடிய சிலர் நிலை தடுமாறும்
நிலை வரை சென்று விட்டனர். இந்த நிலை
தடுமாற்றம் அங்கு பெரிதாக எடுக்கப்படுவதில்லை காரணம் அது சகஜம் சீனியர் நண்பருக்கு பார்ட்டி நடந்தது எல்லாம் தெரியாது.
அந்த நண்பர் pillaring section னுக்கூடாக அதாவது தூண்கள் த�ொகுதிக்கூடாக
வருகையில் சந்திரசேகரன் எனும் இம்மாணவன் ஒரு தூணில் முட்டிக�ொண்டு நின்றான்
சந்திர சேகரத்திற்கு என்னவ�ோ ஏத�ோ எனப்
பதறிப்போன வந்த சீனியர் நண்பர் சந்திரசேகரன் அருகில் சென்று அவன் முதுகில்
கைவைத்து சந்திரசேகரம்
என்ன விடயம்
என்ன நடந்தது என்றிருக்கிறார்.
தூண�ோடு முட்டிக�ொண்டு

ரசேகரனின் இந்த அங்கத வார்த்தை அன்று
த�ோழர்களிடையே வெகு பிரபல்யமாகிவிட்டது
எப்போதும் நான் அவரைக் கண்டதும் அவரிடம்
த�ொழிலாளவர்க்கம் என்ன நிலையிலுள்ளது?
என்று இன்று வரை கேட்பதும் அவர் அட்டகாசமாகச் சிரிப்பதும் நான் கேட்க மறந்தாலும் அவரே அதனைச் ச�ொல்லி த�ொழிலாள
வர்க்கம் இப்போது நல்ல நிலையில் இருகிறது என்று கூறி அட்-

ப�ோலித்தனமே அற்ற பெரிய மனிதர்

டகாசமாகச் சிரிப்பதும்
காதில் கேட்டபடி இருக்கிறது.
நான் பல்கலைக்கழகம் விட்டுப் புறப்பட்டதும்
ஆசிரியராகிவிடுகிறேன் அவர்
அங்கும்
இங்கும் பல பணிகள் புரிந்து இறுதியில் க�ொழும்பு பல்கலைக்கழகத்திற்கு
கல்வித் துறை உதவி விரிவுரையாளரானார், கல்வி டிப்ளோமா செய்யும் பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் அவரின் கீழ் பயிலும்
சந்தர்ப்பம் வாய்க்கிறது
த�ொழில் நிமித்தம் நானும் டிப்ளோமா
செய்ய வேண்டும், க�ொழும்புக்குத்
தெரிபடுகிறேன். க�ொழும்புப் பல்கலைக்கழகத்தில் வகுப்புக்குப் ப�ோகிறேன் வகுப்பு
எடுக்க ஆசிரியராக வருகிறார் இளைஞர் சந்திரசேகரர்,
எங்கள் வகுப்பில் இருந்தோரில் பலர் வயது
ப�ோன ஆசிரியர்கள் இப்போது அவர்களில் மிக
அதிகமான�ோர் இறந்தும் விட்டனர்.
வகுப்புக்கு வந்த சந்திரசேகரம் என்னைப்
பார்க்கிறார் சடாரென வந்த வழியே சென்று
வாசலில் நின்று என்னைக் காட்டி
என்
பெயரைக் குறிப்பிட்டு இவர் எமக்கெல்லாம்
சீனியர் இவருக்கு நான் படிப்பிப்பதா என
நாடகத் தன்மையுடன் கேட்கிறார்.
உடனே
அவர் என்னைக்கண்டு ஓடியதும் ஓடி நின்று கூறியதும் அவரது நகைச்சுவைபாணி நினைக்க நினைக்க அவர் பகிடிகள்
செயல்கள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக ஞாபகம் வரு-

நண்பர் பேராசிரியர் சந்திரசேகரன் பற்றிய
ம�ௌனகுரு பல்கலைக்கழக ஞாபகங்கள்
னின் நாடகங்களில் நடித்துக்கொண்டிருந்தேன்
இராவணேசன் நாடகம் முக்கியமாகப் பேசப்பட்ட காலம் அது.
நாடகம் பார்த்து விட்டு
யூனியரான சந்திரசேகரம் தரும்
உற்சாக
வார்த்தைகள் எமக்கு மகிழ்ச்சிதரும் அவரது
விமர்சனங்கள் சிந்திக்க வைக்கும்.
அவருள் ஒரு கலைஞன் இருந்தான் ஒரு
பெரும் ரசிகன் இருந்தான்
சீனியர்ஸ் மீது மிகுந்த மதிப்புக் க�ொண்டவர்
அவர், பழகுவதற்கு இனியர் பண்பாளர். அறச்சீற்றம் மிக்கவர். அன்று மாணவர் மத்தியில்
இடதுசாரிச் சிந்தனைகள் பிரபல்யமாகியிருந்தன. மாக்ஸிசத்தில் ஆழ்ந்த புலமையுள்ள பல்
விரிவுரையாளர்கள் அங்கு இருந்தனர் .
அன்றைய
இளைஞரான
சந்திரசேகரம்

நின்ற
சந்திரசேகரம்
தலையை நிமிர்த்தாமல் தனக்குள் த�ொழிலாளி
வர்க்கம் இப்போது நல்ல நிலையில் இல்லை
என்றிருக்கிறார்.
அக்காலகட்டத்தில் இலங்கையில் த�ொழிலாள
வர்க்கத்தின் வாழ்வு நிலையும் அதுதான் தன்நிலையையும் அன்றைய த�ொழிலாளி வர்க்கத்தையும் உள்ளடக்கி
நானும் த�ொழிலாள
வர்க்கமும் நல்ல நிலையில் இல்லை எனக்கூறிய இந்த வார்த்தை அவரின் அதி புத்தி
சாலித்தனத்திற்கு ஓர் உதாரணம் என அந்த
நண்பர் அன்று ச�ொன்னார்.
சந்தர்ப்பம் அறிந்து witty யாகபேசும் இந்த
ஆற்றல் எல்லோருக்கும் வாய்ப்பதில்லை அந்த
நண்பரும் இன்று வெளிநாட்டுப்பல்கலைக் கழகம�ொன்றின் ஓய்வு பெற்ற பேராசிரியர் சந்தி-

கின்றன. ஒரு நாள் சென்னை விமான நிலையத்திற்கு வந்து இறங்குகின்றார்.
டாகஸி கிடைக்கவில்லை ஒர் ஆட்டோ
அமர்த்திக்கொள்கிறார் பேரம் பேசியதில் அவ்ன்
350 ரூபா என்கிறான்.
த�ொகையைக் குறைக்க அவ்ர் ஆட்டோக்காரனிடம் உரையாடுகிறார்.
அவன�ோ தன் கட்டணத்தில் கறாராக இருக்கிறான், உரையாடுவதில் பலன் இல்லை எனக்கண்டு
உரையாடலை நிறுத்திக�ொள்கிறார்,
வரும்போது வழமைப�ோல அவர் சத்தமிட்டுப் பாடிக்கொண்டே வருகிறார். அவ்ருக்குக் குசி என்றால் பாட ஆரம்பித்து
விடுவார்.
அவர்
சேர வேண்டிய இடம்
வந்து விட்டது. ஆட்டோவிலிருந்து
இறங்கியதும் அவனுக்கு 400
ரூபா க�ொடுக்கிறார், அவன�ோ
50 ரூபாவைத் திருப்பித் தருகிறான் அவர் மீதி உனக்குத்தான் என் பாட்டைக் கேட்டுக�ொண்டு வந்தமைக்கு எனக்
க�ொடுக்கிறார் அவன�ோ இந்த
விந்தை மனிதனைப் ஆச்சரியத்துடன் பார்க்கிறான் இந்நிகழ்வை என்னிடம் அவர் கூறி
நமக்கு 50ரூபா ம�ௌனகுரு.
ஆனால் அவனுக்கோ அது பெரும்
ஆச்சரிய மகிழ்ச்சி என்று கூறுகிறார். இதுதான் சந்திரசேகரம்
பகிடியான
சிரிப்பு விழைவிக்கும்
ஒன்றாக இந்நிகழ்வு த�ோன்றினும் இந்தப்
பகிடிக்குப் பின்னாலுள்ள தத்துவம் அதன் பின்னாலுள்ள மனிதபிமானம் நினைந்து மகிழ்தற்குரியது.
ஒருவரின் வார்த்தைகளும்செயல்கலும்தானே
அவரை எமக்கு காட்டுகின்றன.
அவர் பின்னால் பீடாதிபதியானதும் கல்விசார் நிலையங்களில் உயர் நிலையிலிருந்ததும் என அவர் உயர்ச்சிகள் அதிகம் அவற்றை
எழுதப்பலர் உண்டு.
ஆனால் அவரது பட்டம் பதவி உயர்ச்சிகளுக்கும் அதற்கப்பால் அவர் வாழ்வும் அவர்
வார்த்தைகளும்தானே அவரது உண்மையான
உளத்தை எமக்குக் காட்டுகின்றன, ப�ோலித்தனம்
சிறிதும் இல்லாதவர் அவர் எதனையும் புற
நிலை நின்று பார்த்து ஒரு கிண்டல் அடிப்பது
அதுவும் ந�ோகாமல் கிண்டல் அடிப்பது அவரது
பாணி இத்தகைய அனுபவங்கள் பலருக்குக்
கிடைத்திருக்கக்கூடும்.
அவை எழுதப்படுகையில் அவரது முழுக்
குணாம்சத்தையும் தரிசிக்கும் வாய்ப்பு எமக்குக் கிடைக்கும்.
நண்பரே
சென்று வாருங்கள்
வரிசையில் நிற்போர் ஒவ்வொருவராகப்
ப�ோகிறார்கள்
நீங்களும் ப�ோய் விட்டீர்கள் அதுதானே நியதியும் கூட.
உங்கள் நண்பர்

ம�ௌனகுரு ...?

நடுத்தர வயதினர் மத்தியில் அதிகரித்துள்ள
சடுதியான மரணங்கள்
சாதாரண, மெலிதான குறைவான
பதில் : உடற்திணிவு சுட்டி (BMI)
எனும் முறை இருந்தப�ோதிலும் மிக
உடல் எடை க�ொண்ட 25 வீதமானவர்கள்
இலகுவான முறை வயிற்றின் சுற்றளவு
உயர்குருதி அமுக்க, மாரடைப்பு ந�ோய்களுக்கும் கணிப்பீடாகும். ஆணாக இருந்தால்
த�ொப்புள் ஊடான வயிற்றின் சுற்றளவு
புற்றுந�ோயின் பாதிப்பிற்கும் உள்ளாவதுடன் 90 சென்றிமீற்றரை விட அதிகமாக
பத்து வீதமானவர்கள் அதிக உடல் பருமனால் இருந்தால�ோ பெண்களாக இருந்தால்
80 சென்றிமீற்றரை விட அதிகரித்து
ஏற்படும் நீரிழிவு எனக் கருதப்படும் இரண்டாவது இருந்தால�ோ உடற்பருமன் ந�ோய் உள்இலகுவாக உறுதிப்படுத்திக்வகையான நீரிழிவு ந�ோய்க்கும் ஆட்படுகின்றர் ளதென்று
க�ொள்ள முடியும்.
கேள்வி : அப்படியானால் மெலிந்த
என அம்பாறை வைத்தியசாலையின்
உடலுடன் இருப்பவர்களுக்கு எந்த
திட்டமிடல் ப�ொறுப்பதிகாரியும் ப�ொது சுகாதார ஆபத்தும் வராதா ?
பதில் : சாதாரணமாக உடற்திணிபிரிவு அதிகாரியும் சமூக மருத்துவருமான

டாக்டர் லவப்பிரதன் (MBBS, M.Sc)
வாரமஞ்சரிக்கு அளித்த
நேர்காணலில் தெரிவித்தார்.

அவருடனான நேர்காணல் வருமாறு.
கேள்வி : இளவயது மரணங்கள் அதிகரிப்பதற்கான பிரதான பின்னணி ?
பதில் : முதற் காரணம் உடற்பருமன்.
இதய ந�ோய்கள், பாரிசவாதம், புற்றுந�ோய், நீரிழிவு ப�ோன்ற ந�ோய்களுக்கு
உடற்பருமன் காரணமாக இருந்து
பல்வேறு பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துகிறதென்பது ஆய்வுகளின் மூலம் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளதனால் ந�ோய்களுக்கு
காரணமான ஒரு ஆரம்ப நிலையாக
உடல்பருமன் கருதப்படுகிறது.
உடற்பருமன் பல்வேறு பாதிப்புகளை
ஏற்படுத்துவதனால் உடல் பருமன் ஒரு
ந�ோயாக கருதப்படுகிறது. உலகளாவிய
ரீதியில் சுமார் 40 இலட்சம் பேரிடம்
மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வு முடிவுகளின்படி, 30 த�ொடக்கம் 70 வயதான
ஆண்களின் உயிரிழப்புக்கு 30 சதவீதமும் பெண்களுக்கான உயிராபத்து15
வீதமுமான உடற்பருமன் அதிகரிப்பே
காரணமென
உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஒரு சராசரி மனிதனின் ஆயுட்காலம் உடல் பருமனாக இருந்தால் ஆயுள்
மூன்று வருடமாக குறையும் என ஆய்வுகளில் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
கேள்வி : இலங்கையில் உடற்பருமன்
ந�ோயின் பாதிப்பு எவ்வாறுள்ளது ?
பதில் : இறுதியாக மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வுகளின் அடிப்படையில்
இலங்கையில் இளம் மற்றும் நடுத்தர
வயதான�ோரில் 25 சதவீத ஆண்களும்
34 சதவீத பெண்களும் உடற் பருமன்
ந�ோயால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பது அறியப்பட்டுள்ளது. இதனால் இன்று, உடற்பருமனால் நடுத்தர வயதினர் மத்தியில் சடுதியான மரணங்கள் அதிகரித்துள்ளது.
கேள்வி : உடல் பருமனாக இருப்பதை
எவ்வாறு அறிந்து க�ொள்ளமுடியும் ?

வுச் சுட்டி குறைவான மெலிந்த உடல்
த�ோற்றம் உடையவர்களில் அதாவது
சுமார் 25 சதவீதமான�ோர் அதிக
க�ொழுப்புகளை உடலில் க�ொண்டவர்களாக இனங்காணப்பட்டுள்ளனர்.
உடல் மெலிவாக இருந்தாலும்,
ஒப்பீட்டளவில் அதிக க�ொழுப்பு உள்
உறுப்புகளினை சுற்றி படிந்திருப்பதனால் உள்ளுறுப்புகளில் ஒட்டியி-

இன்றி உண்பதும், உடலுக்கு ஆர�ோக்கியத்தை தரும் ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்கள்
நிறைந்த உடலில் ஏற்படும் டாக்சின்
பாதிப்புகளை
குறைக்கக்கூடிய
இலைவகைகள், தாவர உணவுகள்,
பழங்கள், நல்ல எண்ணெய், நல்ல
க�ொழுப்புகள் மற்றும் நல்ல புரதங்கள்
ப�ோன்றவற்றை குறைவாக உண்பதும்
தீங்குகளை மேலும் அதிகரிக்கிறது.
சாதாரண, மெலிதான குறைவான
உடல் எடை க�ொண்ட 25 வீதமானவர்கள்

அம்பாறை வைத்தியசாலையின்
திட்டமிடல் ப�ொறுப்பதிகாரியும்
ப�ொது சுகாதார அதிகாரியும் சமூக
மருத்துவருமான டாக்டர் ச.லவப்பிரதன்.
ருக்கும் க�ொழுப்புகள் (visceral fat)
வெளித்தோலின் கீழ் காணப்படும்
க�ொழுப்பினை விட உருவ அமைப்பிலும் செயற்பாட்டிலும் வித்தியாசமாக
இருப்பதால் அவை ஏற்படுத்தும் பாதிப்புகள் சற்று வீரியம் க�ொண்டவையாக
இருக்கும். எனவே, வெளியில் இருக்கும் க�ொழுப்புகள் செய்யும் தீங்கு
மெல்லிய உடலமைப்பு உள்ளவர்கநேர்கண்டவர்:

பாக்கியராஜா ம�ோகனதாஸ்
ளுக்கும் ஏற்படும். அதாவது மெல்லிய
உடல் இருந்தும் நான்கில் ஒருவர் அதிக
உடற்பருமனை ஒத்தவருக்கு நிகரான
பாதிப்புகளை எதிர்கொள்கிறார்கள்.
என்ன சாப்பிட்டாலும் எனக்கு பிரச்சினை கிடையாது எனும் கண்ணோட்டத்தில் மெல்லிய உடலமைப்பை
க�ொண்டவர்கள், அதிக க�ொழுப்பு
அதிலும் குறிப்பாக transfat ப�ோன்ற
உருமாற்றப்பட்ட, உடலுக்கு அதிகம்
பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய க�ொழுப்புகள், நார்ச்சத்து நீக்கப்பட்ட மாப்ப�ொருள்கள், துரித உணவுகள், அதிக
சீனி என உடலுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் உணவுகளை எந்தக் கட்டுப்பாடும்

உயர்குருதி அமுக்க, இதய மாரடைப்பு
ந�ோய்களுக்கும் புற்றுந�ோயின் பாதிப்பிற்கும் உள்ளாவதுடன் பத்து வீதமானவர்கள் அதிக உடல் பருமனால் ஏற்படும்
நீரிழிவு என கருதப்படும் இரண்டாவது
வகையான நீரிழிவு ந�ோய்க்கும் ஆட்படுகின்றர்.
உயர் குருதி அமுக்கம் மற்றும் மேலும்
பல பிரச்சினைகளுக்கு மன அழுத்தம்
நேரடிக் காரணமாக இருப்பதுடன், புகைபிடித்தலானது மாரடைப்பு, புற்றுந�ோய்,
உயர் குருதி அமுக்கம் என எல்லா ந�ோய்கள�ோடும் நேரடியாகத் த�ொடர்புபட்டதாக
காணப்படுகிறது.
மெல்லிய உடல் இருந்தாலும் புகைப்பிடித்தல் மற்றும் மதுபான பாவனை உடையவர்களால் த�ொற்றா ந�ோய்களிலிருந்து
பாதுகாப்புப் பெறுவது சிரமமாக இருப்பதுடன் உடற்பயிற்சி குறைவும் இந்நோய்
நிலைமைக்கு காரணமாகிறது.
எனவே இறுதியாக, உடல் எடையை
கட்டுக்குள் வைத்தால் பெருமளவு இளவயது மரணங்களை தவிர்க்கலாம். ஆனால்
உடலமைப்பு மெல்லியதாக இருக்கின்றது
எனும் ஒரே காரணத்துக்காக ஆர�ோக்கிய
வாழ்க்கை முறையை தவிர்த்தால் ஏற்படும் த�ொற்றா ந�ோய்களும் அதனால்
ஏற்படும் மரணமும் தவிர்க்க முடியாதத�ொன்றாகும்.

வடக்கில் வேகமாகப்
பரவும் நச்சுச்செடி
யா
ழ்ப்பாணத்தில் பாத்தீனியம் செடி மிக வேகமாக
விவசாய நிலங்களில் பரவி , விவசாய நிலங்களை ஆக்கிரமித்து வருகின்றன.
குறிப்பாக யாழ்ப்பாணம் இராச வீதியில் இருபாலை
த�ொடக்கம் அச்சுவேலி வரையிலான சுமார் 10 கில�ோ
மீற்றர் தூரமான வீதியின் இரு மருங்கிலும் பாத்தீனிய செடி
அதிகளவில் காணப்படுகின்றன.
கடந்த சில மாதங்களாக சிலர் தமது விவசாய நிலங்களில் விவசாயம் செய்யாது கைவிட்டுள்ள நிலையில் அவர்களின் விவசாய காணிகள் முழுவதும் பாத்தீனிய செடிகள்
ஆக்கிரமித்து வளர்ந்துள்ளன.
இவ்வாறு ஆக்கிரமித்துள்ள பாத்தீனிய செடிகளை
அழிப்பதற்கு தற்போது எவரும் கவனம் செலுத்தாது இருப்பது கவலைக்குரியதே..
வடமாகாண சபையின் முன்னாள் விவசாய
அமைச்சர் ப�ொ. ஐங்கரநேசன் பாத்தீனியம்
செடிகளை அழிப்பதற்கான வேலை திட்டங்களை
அவர் அமைச்சராக இருந்த கால பகுதியில் முன்னெடுத்து இருந்தார்.
பாத்தீனிய செடிகளை வேருடன் புடுங்கி வருபவர்களுக்கு அவற்றின் கில�ோவிற்கு ஏற்றவாறு
ஊக்க த�ொகைகளை வழங்கியும், பாத்தீனியம்
த�ொடர்பிலான விழிப்புணர்வுகளை மக்கள் மத்தியில் ஏற்படுத்தும் விதமாக, பாத்தீனிய ஒழிப்பு
செயற்திட்டங்களையும் முன்னெடுத்து வந்திருந்தார்.
தற்போது இவ்வாறான செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்படாத நிலையில், யாழில் மீண்டும் பாத்தீனிய பரவல் மிக
வேகமாக அதிகரித்துள்ளது.
தமதமதமபச்சை இராணுவம்?
”பார்த்தீனியம் எங்களுடைய மண்ணுக்கு உரித்தான
ஒரு சுதேசிய இனமல்ல. இந்தியாவிலிருந்து இந்திய இராணுவம் இலங்கைக்கு வந்தப�ோது, க�ொண்டுவரப்பட்ட
அல்லது பரவிய ஒரு இனம்.
எங்களுடைய விவசாய சூழலில் இதனை ஏன் ஆக்கிரமிப்பு இனமென்று நான் ச�ொல்லுகின்றேன் என்றால்,
எல்லா களைகளையும் ப�ோலவே எங்களுடைய பயிர்களுடன் உணவுக்காக ஒளிக்காக வாழிடத்திற்காக கனியுப்புக்காக ப�ோட்டிப�ோட்டு, மற்றைய பயிர்களிலும் பார்க்க
மிக விரைவாக வீறுடன் எங்களுடைய பயிர்களை அழிப்பதன் மூலம், எங்களுடைய கண்ணுக்கு தெரியாத மிகப்பெரும் ப�ொருளாதார இழப்பை விவசாயத்தில் ஏற்படுத்திக்கொண்டிருக்கின்றது.
எங்களுடைய விளைநிலங்களிலிருந்தும் இராணுவத்தை வெளியேற ச�ொல்லுகின்ற நாம், ஒரு பச்சை

இராணுவமாக எங்களுடைய வயல்களிலும் தெருக்களிலும் ஆக்கிரமித்துக்கொண்டிருக்கும் இந்த பார்த்தீனியத்தையும் அகற்ற வேண்டிய கட்டாய நிலையில் நாங்கள்
இருக்கின்றோம்” என வடமாகாண சபையின் முன்னாள்
விவசாய அமைச்சர் ஐங்கரநேசன் நிகழ்வொன்றில் தெரிவித்து இருந்தார்.
பாத்தீனியத்தால் சுவாச ந�ோய்.
பாத்தீனியம் வெளியிடும் மகரந்தம் மற்றும் வித்துக்கள் விலங்குகள் மற்றும் மனிதர்களுக்கு சுவாசக்கோளாறுகளையும், ஒவ்வாமைகளையும் ஏற்படுத்தக்கூடியவை.
அவை எமது உடலில் பட்டால், ஒருவிதமான அரிப்பு
ஏற்பட்டு , சிலருக்கு த�ோல் வியாதிகள் ஏற்படவும் வாய்ப்புண்டு.
அவற்றை உணவாக உண்ணும் பசுக்கள்
, ஆடுகளின் பால் ஒரு வித கசப்புத்தன்மையையும், மறைமுகமான நச்சுத்தன்மையையும் க�ொண்டதாகும்.
இந்தியாவில் இருந்தே பாத்தீனியம்
வடக்கில் இந்திய இராணுவம் நிலை
க�ொண்டிருந்த கால பகுதியில், இந்திய
இராணுவத்திறகு உணவு வழங்குவதற்காக
க�ொண்டுவரப்பட்ட ஆடுகள்
மூலமே வடமாகாணத்திற்குள் பார்த்தீனிய செடி பரவியது என்ற குற்றச்சாட்டு
உள்ளது.
இந்திய இராணுவத்தினரின் உணவு தேவைக்காக இந்தியாவில் இருந்து க�ொண்டுவரப்பட்ட ஆடுகளின் உடல்களில் பாத்தீனிய செடிகளின் விதைகள் ஒட்டியும் , ஆடுகளின் புழுக்கைகளில் விதைகள் காணப்பட்டு அதனில்
இருந்து செடிகள் முளைத்தது என கூறப்படுகிறது.
ஒரு பார்த்தீனிய செடி சுமார் 2000 முதல் 5000
வரையான விதைகளை உருவாக்கும் என்றும் இதனாலேயே அது மிக வேகமாக பரவுகிறது என்றும் விதைகள்
20 ஆண்டுகள் வரை உறக்கத்தில் இருந்து முளைக்கக்
கூடியவை எனவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
இவை வளர கூடிய நிலங்களில் வேறு பயிர்கள் வளர
முடியாத அளவுக்கு நிலத்தில் உள்ள கனியுப்புக்கள் உள்ளிட்ட சத்துக்களை இவையே உறிஞ்சி விடும். இதேவேளை
நச்சு வேதி ப�ொருட்களை உருவாக்க கூடிய செடியாகும்.
பல ஆபத்துக்களை தன்னகத்தே க�ொண்ட இச்செடி
மண்ணில் இருந்து முற்றாக அகற்றப்பட வேண்டும்.
இதற்கான செயற்திட்டங்களை விவசாய அமைச்சுக்கள் ,
திணைக்கள அதிகாரிகள் கவனம் செலுத்தி முன்னெடுக்க
வேண்டும்.

மயூரப்பிரியன் ...
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1949ம் ஆண்டு சுதந்திர விழாவில்
பிரதமர் வந்ததும் தமிழில் தேசிய கீதம்
பாடப்பட்டத�ோடு தேசத்தின் செய்தி
சிங்களம், தமிழ், அரபு மற்றும் ஆங்கில
ம�ொழிகளில் வாசிக்கப்பட்டது. விழா நிறைவில்
தேசிய கீதம் சிங்களத்தில் இசைக்கப்பட்டது'
கண்டி கடைசி மன்னனின் மகுல் மடுவையை
அடிய�ொற்றியே கட்டடம் அமைக்கப்பட்டது 

1948

பெப்ரவரி 4 ஆம் திகதி இலங்கைக்கு
சுதந்திரம் கிடைத்துவிட்டாலும். 1948
ஆம் ஆண்டு பெப்ரவரி 10 ஆம் திகதி தான் உத்திய�ோகபூர்வ
அறிவிப்பு ஒரு சடங்காக நிகழ்ந்தது சுதந்திர சதுக்கத்தில்,
(ட�ொரிங்டன் சதுக்கத்தில்) க்ளூசெஸ்டர் பிரபுவும், ஆறாம்
ஜ�ோர்ஜ் மன்னரின் சக�ோதரருமான இளவரசர் ஹென்றி
(Prince Henry, Duke of Gloucester) சம்பிரதாயபூர்வமாக

ன்
பி
ம்
ழு
க�ொ
கதை

டபமாக ஆக்கினார் பிரேமரத்ன. இரும்புப்
பாளங்களால் ஆன கூரையை இருபதினாயிரம் யார் வெள்ளைத் துணியால் ப�ோர்த்தியும் வர்ண நிறங்களில் ச�ோடனைகளை
செய்து, சிங்களவர்களின் சிங்கக் க�ொடி,
தமிழர்களின் நந்திக் க�ொடி, முஸ்லிம்களின் அலங்கார ஓவியங்களையும்
(motifs) அதற்குப் பயன்படுத்தினார்.
மிகப் பிரமாண்டமான அந்த கட்டடத்தில்
நிகழ்ந்த வரலாற்று முக்கியத்துவமான
நிகழ்வை பிரேமரத்ன வரைந்தார். அந்த
ஓவியம் தான் நமக்கு முக்கிய சான்றாக
இன்றும் எஞ்சியிருக்கிறது.
சுதந்திர தினப் பிரகடன நிகழ்வின் ப�ோது
இங்கே முதலில் இளவரசர் ஹென்றி வந்தமர்ந்தார். பின்னர் இலங்கைக்கான
ஆங்கிலேய ஆளுநரின் வரவேற்பு உரை நிகழ்த்தப்பட்டது.
பின்னர் பிரதமரும் உரையாற்றினார். புதிதாக அமைக்கப்பட்ட இந்த சதுக்கத்தில் சுமார் 20,000 பேர் கலந்து க�ொண்டிருக்கிறார்கள். சுமார் 5000பேர் சுதந்திர மண்டபத்திலேயே
அமர்ந்திருந்தனர். விழாவைத் த�ொடர்ந்து, பிரதமர் டீஎஸ்.

பத்திரிகைகள் அப்படித்தான் குறிப்பிட்டுள்ளன.
அழைப்பிதழிலும் அப்படித்தான் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
1949ஆம் ஆண்டு இலங்கையின் முதலாவது சுதந்திர தினத்தைக் க�ொண்டாடியது எப்படி
என்பது பற்றி அடுத்த நாள் 05.02.1949
தினமின பத்திரிகை இப்படி எழுதியது.
“மாலை 4 மணிக்கு பிரதமர் வந்தடைந்ததும் தமிழில் தேசிய கீதம் பாடப்பட்டது...
நாட்டின் வெவ்வேறு பகுதிகளிலிருந்து வந்த
இளைஞர்கள் சிங்களத்திலும், அரபி ம�ொழியிலும், ஆங்கிலத்திலும், தமிழிலும் தேசத்தின்
செய்தியை வாசித்தார்கள். அதன் பின்னர் சுதந்திர சதுக்கத்திற்கான அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது.
133 வருட காலனித்துவத்தை நினைவுபடுத்தும் வகையில் 133 புறாக்கள் பறக்கவிடப்பட்டன. பின்னர் பிரதமர் டீ.எஸ்.சேனநாயக்கவின் உரையைத்
த�ொடர்ந்து அணிவகுப்புகள் நிகழ்ந்தன. பிற்பகல் 5.15க்கு
சிங்களத்தில் தேசிய கீதம் பாடி நிறைவு செய்யப்பட்டது.”
ஆனால் அந்த கட்டடத்தை பிரதமர் சேனநாயக்க காண்பதற்கு முன்னரேயே திடீரென காலமானார். பின்னர் 1956

பெற்றாலும் அதிக தடவைகள் சுதந்திர சதுக்கத்தில்தான்
நிகழ்ந்ததிருக்கின்றன.
கலாசார திணைக்களம் தரும் இணையத்தள தகவலின்படி, பிரதான சுதந்திர சதுக்கக் கட்டட வளாகம் பிரதமர்
அமைச்சர்கள், மேற்சபை, கீழ்சபை ஆகியவற்றின் உறுப்-

சேனநாயக்க, நாடு புதிதாக சுதந்திரம் பெற்றதைக் க�ொண்டாடும் வகையில், அருகில் உள்ள க�ொடி மரத்தில் சிங்கக்
க�ொடியை ஏற்றினார்.
சுதந்திர இலங்கையின் முதலாவது பிரதமரான சேனநாயக்க இலங்கை சுதந்திரம் பெற்றதன் நினைவாக இங்கே ஒரு
நினைவுச் சின்னத்தை எழுப்பியாக வேண்டும் என்று தீர்மானித்தார். அப்பொறுப்பை ப�ோக்குவரத்து
அமைச்சராக இருந்த ஜ�ோன் க�ொத்தலாவலவிடம் ஒப்படைத்தார். ஆனால்
அந்தக் காணி குதிரைப்பந்தய கழகத்துக்கு ச�ொந்தமாக இருந்தது. அதில் ஒரு
பகுதியைத் தான் விமானப்படையும் தற்காலிகமாக பயன்படுத்தி வந்தது. இறுதியில் ஐந்து லட்சம் ரூபாவை செலுத்தி
அக்காணியை அரசாங்கம் வாங்கியது.
இக்
கட்டடத்தை
கண்கவரும்
வகையில் பண்பாட்டு கலையம்சங்கள்
க�ொண்டதாகவும் அமைக்கவேண்டும்
என்பதைக் கருத்தில் க�ொண்டு எட்டு கட்டுமானக் கலைஞர்களைக் க�ொண்ட ஒரு
குழு உருவாக்கப்பட்டது. டீ. என். வினே
ஜ�ோன்ஸ் அந்தக் குழுவின் தலைவராக
இயங்கினார். எஃப். எச். பிலிம�ோரியா,
ஷர்லிதஅல்விஸ், ஒலிவர்வீரசிங்க, எச்.
ஜே. பிலிம�ோரியா, ஜே.சமரசேகர,எம்.
பி.ம�ோரேனா ஆகிய�ோர் அந்தக் குழுவில்
அங்கம் வகித்தனர். அவர்கள் உத்தேச
மாதிரி வரைபடங்களை கையளித்தனர்.
டீ.எஸ்.சேனநாயக்கவைக் கவர்ந்த கட்டட
அமைப்பாக கண்டி 'மகுல் மடுவ' விளங்கியதால் அதை ஒத்த கலைத்துவமான வரைபடத்தை அவர்
விரும்பினர்.
கண்டியின் கடைசி மன்னன் ஸ்ரீ விக்கிரம ராஜசிங்கனின்
சிம்மாசனம் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் 'மகுல் மண்டபய' எனப்படும் மண்டபத்தின் வடிவத்தை நினைவுபடுத்தும் கட்டட
அமைப்பு இது. ஆங்கிலேயர்களின் கண்டி இராச்சியத்தை
தமது கட்டுபாட்டுக்குள் க�ொண்டுவரும் 1815 கண்டி ஒப்பந்தம் இந்த 'மகுல் மண்டபத்தில்தான்' செய்து க�ொள்ளப்பட்டது.
1949 ஆண்டு முதலாவது சுதந்திர தின நிகழ்வை இங்கு
க�ொண்டாடிய ப�ோது தான் இந்த மண்டபத்துக்கான அடிக்கல்லும் நாட்டப்பட்டது. ஆரம்பத்தில் இது “ட�ொரிங்டன் சதுக்கம்” என்றே அழைக்கப்பட்டது. இதைப் பற்றி பதிவு செய்த

ஆம் ஆண்டு பண்டாரநாயக்க
அந்தப்
பணியை
பூர்த்தி
செய்தார்.
மகுல்மடுவவையை வை விட
பிரமாண்டமாக கருங்கற்களைக் க�ொண்டு
இது அமைக்கப்பட்டது.
சுதந்திர மண்டபத்தின்
தரைத் தளத்தின் பரப்பளவு மாத்திரம் 10,000
சதுர
அடிகளைக்
க�ொண்டது. சுற்றிலும் சுவர்கள் இல்லாமல் திறந்த வடிவத்தில்
அமைக்கப்பட்டுள்ளது. பல பாரம்பரிய சிற்ப வேலைப்பாடுகளைக் க�ொண்ட பல கருங்கற் தூண்கள் உள்ளே உள்ளன.
வெளியில் சிங்கச் சிலைகளும் உள்ளன. இவை 13ஆம்
நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த யாப்பஹுவ ஆட்சிக்காலத்து கலை
நுட்பத்தைக் க�ொண்டவை. மிக உயரமான க�ொடிக்கம்பமும்
அருகில் தேசபிதா டீ.எஸ்.சேனநாயக்கவின் பெரிய சிலையும்
உள்ளதைக் காணலாம்.
இம்மண்டபத்துக்கு அருகிலேயே ஒரு பெரிய மைதானமும்
அமைக்கப்பட்டது. மண்டப நிகழ்வுகள் பெரிய அளவில் நிகழ்கிற ப�ோது கலாசார பண்பாட்டு நிகழ்வுகளை நடத்துவதற்கு
அதைப் பயன்படுத்திக் க�ொள்ளலாம் என்கிற ந�ோக்கத்தில்
அன்று அது கட்டப்பட்டது. பிற்காலத்தில் அந்த மைதானம்
விளையாட்டுத்துறை அமைச்சின் தேசிய ஓட்டப்பந்தய
பயிற்சிக்கான மைதானமாக மாற்றப்பட்டது. ஆரம்பத்தில் மண்டபமும், மைதானமும் ஒன்றாகத் தான் இருந்தன. பிற்காலத்தில் தான் நடுவில் பாதை ப�ோடப்பட்டதால்
இரண்டும் தனியாக ஆகின. தற்போதுள்ள பூரணப்படுத்தபட்ட அமைப்பு 1957 இல் தான் பிரதமர் பண்டாரநாயக்கவால் திறக்கப்பட்டது. அன்றைய நிகழ்வில் சீனப் பிரதமர் ச�ௌ என் லாய் கலந்து க�ொண்டார்.
ஸ்ரீ ஜெயவர்த்தனபுர க�ோட்டேயில் புதிய பாராளுமன்றக் கட்டடம் திறக்கப்படும் வரை இது தான் செனட் சபை,
அரசாங்க சபை மற்றும் என்பவற்றின் சம்பிரதாயபூர்வமான நிகழ்வுகளை நடத்தும் மண்டபமாக திகழ்ந்தது.
இலங்கையின் வருடதாந்த சுதந்திர தின வைபவங்கள் பிரதானமாக மூன்று இடங்களில் க�ொண்டாடப்படுவது வழக்கம். பழைய பாராளுமன்றத்தின் அருகில்
உள்ள காலிமுகத்திடல், சுதந்திர சதுக்கம், கண்டி தலதா
மாளிகை பத்திருப்பு ஆகிய இடங்களில் விழா நடை-

பினர்கள் என 224 பேர் உள்ளே இருக்கக் கூடிய வகையிலும், திறந்த வெளியில் சுமார் 25,000 பேர் அமர்ந்திருந்து பார்க்கக் கூடியவகையிலும், சூழ ஒரு லட்சம் பேர்
கூடியிருக்கக் கூடிய வகையிலும் நிர்மானிக்கப்பட்டது.
உள்ளே மேற் சுவரில் இலங்கையின் முக்கிய வரலாற்று
நிகழ்வுகளை வெளிப்படுத்தும் சித்திரங்கள் வரிசையாக
இருப்பதை இன்றும் காணலாம். விஜயனின் வருகையிலிருந்து சுதந்திரம் வரையிலான ஓவியங்கள் அவை.
20 ஏப்ரல் 1983 ஆம் ஆண்டு ஜே.ஆர் அரசாங்க
அமைச்சரவை எடுத்த முடிவின் பிரகாரம் இது கலாசார
அமைச்சின் கீழ் க�ொண்டுவரப்பட்டது. இன்று நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபையின் பராமரிப்பில் அது இருக்கிறது.
உல்லாசப் பிரயாணிகளை கவரும் க�ொழும்பின் முக்கிய
தேசியச் சின்னங்களில் ஒன்றாக இதனைக் குறிப்பிடலாம்.
பின்னேரங்களில் இளைப்பாறிச் செல்லவும், அமைதியாக
தியானிக்கவும், உடற் பயிற்சி செய்யவும் நாளாந்தம் பலர்
இங்கு வந்து செல்கின்றனர். இலங்கையின் செல்வந்த பிரதேசமாக அறியப்படுகிற கறுவாத் த�ோட்ட பகுதியில் (க�ொழும்பு
7இல்) அமைந்திருப்பது அதன் இன்னொரு சிறப்பு எனலாம்.
மைத்திரிபால சிறிசேன இங்கேதான் ஜனாதிபதியாக சத்தியப்பிரமாண செய்து க�ொண்டார்.
ரணசிங்க பிரேமதாச, காமினி திசாநாயக்க, லக்ஷ்மன்
கதிர்காமர், டபிள்யு.டீ. அமரதேவ, விஜயகுமாரதுங்க,
லெஸ்டர் ஜேம்ஸ் பீரிஸ், கங்கொடவில ச�ோம தேரர்
ப�ோன்றோரின் இறுதிச் சடங்குகள் இவ்வளாகத்திலேயே
நடைபெற்றன.
இம்மண்டபத்தின் கீழ் உள்ள உள் அறை ஒரு நூதனசாலையாக இயங்கிவருகிறது. வார நாட்களில் அதனை பார்வைடமுடியும்.

21

என். சரவணன்

சுதந்திர சதுக்கமாக மாறிய விமான கூடாரம்

பாராளுமன்றத்தை முறைப்படி இந்த சுதந்திர சதுக்கத்தில்
வைத்துத் தான் பிரித்தானிய ஆட்சியிலிருந்து இலங்கை,
சுதந்திரம் பெற்றதாக அறிவித்தனர் இலங்கைமுதல்
அமர்வை ஆரம்பித்தும் வைத்தனர்.
ஆரம்பத்தில் இது விமானங்களை உள்ளே வைத்து பாதுகாக்கும் ஒரு கூடாரமாகவே காணப்பட்டது. எனவே அது

கற்களால் கட்டப்பட்ட ஒரு கட்டடமாக காணப்படவில்லை.
இரண்டாம் உலக யுத்த காலத்தில் விமானப்படை இதனை இப்படித்தான் பயன்படுத்தியது. பாரிய இரண்டு விமானக் கூடாரங்கள் இங்கே இருந்தன. சுதந்திர சதுக்கத்தின் முன்னால்
இன்றும் இருக்கின்ற “சுதந்திர அவேனியு” (Independence
Avenue) அன்று ஒரு விமான ஓடுப்பாதை!
இந்த நிகழ்வு அவசரமாக ஏற்பாடு செய்ய வேண்டி இருந்தது. ஒரு வாரத்துக்கும் குறைவான நாட்களே இருந்ததால்
அந்த மகா பணி எச்.ஆர்.பிரேமரத்ன (Hapugoda Rankothge
(H R) Premaratne) என்கிற பிரபல கட்டடக் கலைஞரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.
சேதமடைந்திருந்த அந்த விமான கூடாரத்தை பெரிய மண்-

த

ற்போது
பிளாஸ்டிக் ப�ொருட்களின்
பாவனை அதிகமாகக் காணப்படும்
ப�ோதிலும், அவை ஒருவகையில் மனித
ஆர�ோக்கியத்திற்கு தீங்கு பயப்பவையே. ஆனால்
பனைசார் மூலப்பொருட்களைக் க�ொண்டு தயாரிக்கப்படும் கைப்பணிப் ப�ொருட்கள் என்றைக்கும் மனித ஆர�ோக்கியத்திற்கு நன்மை பயப்பவையாக காணப்படுகின்றன என, பனைசார்
கைப்பணி ப�ோதனாசிரியர் திருமதி மேரி உதயகுமாரி பற்றிக் தெரிவித்துள்ளார்.
பழந்தமிழர் வாழ்வில் கற்பக விருட்சமாகக்
க�ொள்ளப்படும் பனைமரத்தின் மூலப்பொருட்களைக் க�ொண்டு தயாரிக்கப்படும் கைப்பணிப்
ப�ொருட்களினால் கிடைக்கும் நன்மைகள�ோ
ஏராளமானவை, ஆர�ோக்கியமானவை, இயற்கையானவை. பனையின் மூலப்பொருட்கள்
தேக
ஆர�ோக்கியத்திற்கு ஊட்டத்தை அளிப்பது, குளிர்ச்சி தருவது, வெப்பத்தை தணிப்பது
என்று பனையின் பெருமைகளை அவர் அடுக்-

கிக்கொண்டே ப�ோகின்றார்.
அத்துடன், பிளாஸ்டிக் ப�ொருட்கள் பழுதடையும் பட்சத்தில் சூழல் மாசடையும் நிலை காணப்படுகின்றது. ஆனால், பனைசார் கைப்பணிப்
ப�ொருட்கள் பழுதடையும்
பட்சத்தில் அவை
நிலத்திற்கு உரமாக மாறுவதாகவும் அவர் கூறுகின்றார்.
மட்டக்களப்பு,
தாழங்குடாக் கிராமத்தைச்
சேர்ந்தவரான திருமதி மேரி உதயகுமாரி பற்றிக்,
பெற்றோருடன் இருந்த காலகட்டத்தில் குடும்ப
வறுமை காரணமாக, தனது க.ப�ொ.த. உயர்தரக் கல்வியை இடைநடுவில் கைவிட்டதுடன்,
த�ொழில் வாய்ப்பை நாடிச்செல்ல வேண்டிய
நிலைக்கு தள்ளப்பட்டார். அப்போது அவரது

பனைசார் உற்பத்திகளை எதிர்கால
சந்ததியினருக்கு அறிமுகப்படுத்துவ�ோம்
19ஆவது வயதில் பனைசார் கைப்பணி உற்பத்திகளை பழகுவதற்கான வாய்ப்புக் கிடைத்தது.
அப்பனைசார் கைப்பணி உற்பத்திகளை பழகி,
தனது வாழ்வாதாரத்திலும் த�ொழிலிலும் முன்னேறிய விதம் பற்றி அவர் தினகரன் வாசகர்களுடன் பகிர்ந்துக�ொள்கிறார்.
1989இல் பனை அபிவிருத்திச் சபையின்
ஏற்பாட்டில், பனைசார் கைப்பணி வேலை
த�ொடர்பான 6 மாத இலவச பயிற்சிநெறி
தாழங்குடாவில் 20 பெண்களுக்கு வழங்கப்பட்டதுடன், அதில் நானும் ஒருவராக
இணைந்துக�ொண்டேன். இப்பயிற்சியினால்
பனைசார்
கைப்பணிகளை தயாரிக்கத்
த�ொடங்கியதுடன், அதன் மூலம் வருமானம் ஈட்டி, எனது பெற்றோருக்கு பண
ஒத்தாசை புரிந்தேன்.
பின்னர்
திருமண
பந்தத்தில்
இணைந்த நான், பனைசார் கைப்பணி
வேலையை கைவிடாது த�ொடர்ந்தேபனைசார் கைப்பணி உற்பத்திகளை தயாரிப்பதில் நன்கு தேர்ச்சி பெற்ற நான்,
அரசசார்பற்ற நிறுவனங்களின் உதவியுடன் ஏனைய பெண்களுக்கு பனைசார்
கைப்பணி வேலையை பழகத் த�ொடங்கினேன்.
இவ்வாறிருக்கையில்,
கடந்த1994ஆம் ஆண்டில் பனைசார் கைப்பணி
ப�ோதனாசிரியராக பனை அபிவிருத்திச்
சபையால் நான் தெரிவு செய்யப்பட்டேன். இந்நிலையில் நான் நிரந்தர வருமானத்தை ஈட்டத் த�ொடங்கினேன்.
மேலும், கடந்த 2015ஆம் ஆண்டில்
பட்டிப்பளைப் பிரதேச செயலகப் பிரிவுக்குட்பட்ட க�ொக்கட்டிச்சோலை, முனைக்காடு, பண்டாரியாவெளி, கடுக்காமுனை, வாள்கட்டு ஆகிய பகுதிகளில் பனைசார் கைப்பணி
வேலை த�ொடர்பான பயிற்சி நிலையங்கள்
அமைக்கப்பட்டதுடன்,
அந்நிலையங்களில்
ப�ோதனாசிரியராக கடமையாற்றும் வாய்ப்பு
எனக்கு கிடைத்தது என்கிறார் அவர்.
கடுக்காமுனை
பயிற்சி
நிலையத்தில்
பனைசார் கைப்பணி உற்பத்திகள் அதிகளவாக காணப்படுவதால், கடந்த 2021ஆம்
ஆண்டு அப்பயிற்சி நிலையமானது ச�ௌபாக்கியா வேலைத்திட்டத்தின் கீழ்
தெரிவுசெய்யப்பட்டது. தற்போது அந்நிலையத்தில் 120
பெண்கள் மாதம�ொன்றுக்கு சுமார் 200,000
ரூபாய் பெறுமதியான பனைசார் கைப்பணிப்

ப�ொருட்களை தயாரிக்கின்றார்கள்.பனைசார்
கைப்பணி உற்பத்திகளுக்கு கேள்வி அதிகம்
இருப்பதுடன், உள்ளுர் மற்றும் வெளியூர்வாசிகள் விரும்பி வாங்குகின்றார்கள். அனைத்து
வகையான பிளாஸ்டிக் ப�ொருட்களுக்கும் ஈடிணையாக பனைசார் கைப்பணிகளை நவீனமுறையில் நாம் தயாரிக்கின்றோம். பெட்டி,
கடகம், பாய், மூடுபெட்டி, சுளகு, இடியப்பத்தட்டு, த�ொப்பி, பூச்செண்டு, உணவுப்பெட்டி,
கூடை உள்ளிட்ட ஏராளமான கைப்பணிப்
ப�ொருட்களை நாம் தயாரிக்கின்றோம் என்கிறார் அவர்.
தங்களது குடும்ப
வாழ்வாதாரத்தைக்
க�ொண்டு செல்வதில் சிரமப்பட்ட பெண்களே,

பாரியங்களை எதிர்கால சந்ததியினருக்கு எடுத்துச் ச�ொல்வோம் என்கிறார் த.விஜயன்.
கிழக்கு மாகாணத்தில் 4,000
இற்கும்
மேற்பட்ட
பெண்கள்,
பனைசார் கைப்பணி வேலையை
தங்களது வாழ்வாதாரத் த�ொழிலாகக் க�ொண்டுள்ளதாக, பனை அபிவிருத்தி சபையின்; மட்டக்களப்பு,
அம்பாறை
மாவட்டங்களுக்கான
முகாமையாளர் த.விஜயன் தெரிவித்துள்ளார்.
பனைசார் கைப்பணி வேலையில்,
மட்டக்களப்பிலும் அம்பாறையிலும்

பனைசார் கைப்பணி
ப�ோதனாசிரியர் திருமதி
மேரி உதயகுமாரி பற்றிக்

இப்பனைசார் கைப்பணி வேலையை என்னிடம் பழக வந்தார்கள். தற்போது அவர்கள் தங்களது வாழ்வாதாரத்தில் ஓரளவேனும் முன்னேறியுள்ளார்கள்.
பெண்களாகிய நாம் என்னதான் படித்து
உத்திய�ோகத்திற்கு சென்றாலும், ஏத�ோவ�ொரு
கைத்தொழிலை பழகியிருக்க வேண்டும். அவ்வகையில் இயற்கைய�ோடிணைந்த பனைசார்
கைப்பணிகளை நாம் பழகி, அவற்றின் தாற்-

சுமார் 3,500 பெண்கள்; ஈடுபடுகின்றமை தெரியவந்துள்ளது. இதில் மட்டக்களப்பைச் சேர்ந்த
பெண்களே அதிகமெனவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார். பனைசார் கைப்பணியில் மட்டக்களப்பில் சுமார் 1,500 பெண்களும் அம்பாறையில்
சுமார் 500 பெண்களும் ஈடுபடுகின்றார்கள்.
இது த�ொடர்பாக அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில்,வடக்கு,
கிழக்கு மாகாணங்கள் பனைவளம் மிக்க மாகாணங்களாகக் காணப்படும்
நிலையில்,
வடமாகாணமானது பனைசார்
உணவு உற்பத்தியில் முன்னணியில் திகழ்வதுடன், கிழக்கு
மாகாணமானது பனைசார்
கைப்பணி வேலையில் முன்னணியில் திகழ்கின்றது.
வடமாகாணத்தில் பனைசார் உணவு உற்பத்திகள், பனை அபிவிருத்தி சபையின் ஏற்பாட்டில்
அமைக்கப்பட்ட சங்கங்கள் மூலம் முன்னெடுக்கப்படுவதுடன், அங்கு ஆண், பெண் என இருபாலாரும் பனைசார் உணவு உற்பத்திகளில்
ஈடுபடுகின்றார்கள். இப்பனைசார் உணவு உற்பத்திகளினால் வடமாகாணத்தில் அதிகளவு வருமானமும் ஈட்டப்படுகின்றது.
ஆனால், கிழக்கு மாகாணத்தில்; பனை அபிவிருத்தி சபையின் ஏற்பாட்டிலான சங்கங்கள்

இன்மையால், பனைசார் உணவு உற்பத்திகள்
மிகக் குறைவாக காணப்படுகின்றன. அவ்வகையில் இம்மாகாணத்தில் பனைசார் உணவு
உற்பத்திகளை அதிகரிப்பதற்கான
வேலைத்திட்டங்கள் எமது சபையால் இவ்வருடத்தில்
(2022)
முன்னெடுக்கப்படவுள்ளன. அத்துடன், பனைசார் உணவு உற்பத்திகள் மற்றும்
பனைசார் கைப்பணி வேலைகளை வலுவூட்டுவதற்காக கிழக்கு மாகாணத்தில் பனை அபிவிருத்தி சபையின் ஏற்பாட்டில் சங்கங்களையும் நிறுவவுள்ளோம். மேலும், ச�ௌபாக்கியா
வேலைத்திட்டத்தின் கீழ், பனைசார் உற்பத்திகளை பெருக்குவதற்காக
மட்டக்களப்பில்;
பட்டிப்பளை மற்றும் மண்முனை வடக்கு பிரதேசசெயலகப்
பிரிவுகளும் அம்பாறையில்
நாவிதன்வெளி பிரதேச செயலகப் பிரிவும்
தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.
இதற்குரிய பணிகளில் ஈடுபடுவதற்காக
மண்முனை வடக்கில்; 127
பெண்களும் பட்டிப்பளையில்
120 பெண்களும்; நாவிதன்வெளியில்; 300 பெண்களும்; தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளார்கள்.
(30ஆம் பக்கம் பார்க்க)

ஆர்.சுகந்தினி...?

தினகரன் வாரமஞ்சரி 2022 ஏப்ரல் 10 ஞாயிற்றுக்கிழமை

2022-04-30Mk;

jpfjp

tiu

vd;dhy;

tpz;zg;gq;fs;

kUj;Jt gPlk;
kfg;NgW kw;Wk; ngz; Nehapay; fy;tpg; gphpT
tphpTiuahsh;

(Nrit

cWjpg;gLj;jg;glhj)

/

rpNu\;l

kUj;Jt mjpfhhp
gy; kUj;Jt mjpfhhp

kUj;Jt gPlk;
tpQ;Qhdk; rhh;e;j cjtpahsh;
kUj;Jt mjpfhhp / gy; kUj;Jt mjpfhhp

-

applyme@kln.ac.lk
aead@kln.ac.lk
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

Classified

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;.

* Trusted Marketplace of Classified Advertisers...

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;.
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,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauR

tptrhaj;Jiw etPdkakhf;;fy; nraw;wpl;lk; fkj;njhopy; mikr;R -

tpQ;Qhdk; rhh; cjtpahsh; II
kUj;Jt epiyak;

Inquiries :- Ramani - 077 7 278 948/ 011 2 429 347 | Piyumi - 011 2 429 383 | Gayani - 011 2 429 342/ 343
077 7 270 067
E-mail - classiﬁed@lakehouse.lk

tphpTiuahsh; (gapYeh;) /
tphpTiuahsh; II/I
%yf;$W kUj;Jtg;; gphpT

Lake House Branch
Acc. No. 000000377

ntw;wplq;fs;

Online Transfer

Green Light for

fsdpg; gy;fiyf;fofk; - ,yq;if

gpd;tUk;
gjtpfSf;fhf
Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

THINAKARAN VAARAMANJARY

SUNDAY APRIL 10, 2022

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

kl;lf;fsg;G khtl;lj;jpw;fhf
Kyhkplg;gl;l Foha;fis
toq;fy; kw;Wk; xg;gilj;jy;

LK-MOA-PMU252040-GO-RFB

1900
vz;zpf;iffs;

tpiykDg;
gpizapd;
ngWkjp (&ghtpy;)
350>000.00

kPsspf;fg;glhj
fl;lzk; (&ghtpy;)
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.

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.

,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauR

tptrhaj;Jiw etPdkakhf;;fy; nraw;wpl;lk; fkj;njhopy; mikr;R -

ngWif mwptpj;jy;

1. nraw;wpl;l fzf;fhsh;:
fy;tprhh; jifikfs;

,skhzpg;gl;lk; my;yJ
•

mDgtk;

•

•
Vida jifikfs;

•
•
•

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;

epfuhdJ

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.
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;.

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;

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;.

tl khfhz> aho;g;ghz khtl;lj;jpw;F
rpd;d ntq;fha cz;ikahd tpijfis
toq;fy; kw;Wk; xg;gilj;jy;

1 Mk; khb> <.Vr;. FNu fl;blk;>
411> fhyp tPjp> nfhOk;G-03.

xg;ge;j ,yf;fk;

msT

LK-MOA-PMU277320-GO-RFB

500 fp.fp.

tpiykDg;
gpizapd;
ngWkjp
(&ghtpy;)
180>000.00

kPsspf;fg;glhj
fl;lzk;
(&ghtpy;)
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:

Nkyjpf nghJ Kfhikahsh; (kdpj tsq;fs; kw;Wk; epUthfk;)>

tiuaWf;fg;gl;l ,yq;if kpd;rhu (jdpahh;) epWtdk;

IDA Credit No.: 5873 LK

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.
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சு

ப்பன் ஒரு சிறந்த உழைப்பாளி.
சுப்பையா என்ற அவனது பெயரை
சிறுவயதில் சுப்பு, சுப்பு என்று
அழைத்தார்கள். இளவயதில் சுப்பு சுப்பன்
ஆனான். அவனது பெற்றோர்கள் ஏழைகளாக இருந்தனர். ஆனால் மனசாட்சிய�ோடும்
நேர்மையாகவும் சமூகத்தில் வாழ்ந்தார்கள்.
பெற்றோரது இரக்ககுணமும், விட்டுக்கொடுக்கும் மனப்பான்மையும் சுப்பனின் மனதிலும் ஆழமாகப் பதிந்திருந்தது. சிறுவயதில்
அவன் பாடசாலைக்குச் சென்றான். ஆனால்
படிப்பு என்னவ�ோ அவன் மண்டைக்குள் ஏறவில்லை. அதனால் ஆசிரியர்களின் ஏச்சுக்களுக்கும், பேச்சுக்களுக்கும் ஆளானான்.
சகமாணவர் கேலிக்கும் கிண்டலுக்கும்
ஆளானான். பாடசாலை செல்வதற்கே அஞ்சினான். அதனால் 5ம் வகுப்புடனேயே பள்ளிக்கு செல்வதை நிறுத்தினான். ஆனால்
பள்ளி செல்லும் காலத்தில் எழுதுவதற்கும்
கணக்குப் பார்ப்பதற்கும் தெரிந்துக�ொண்டான். கல்வியறிவற்ற பெற்றோரும் அவன்
பாடசாலை செல்லாததையிட்டு அலட்டிக்
க�ொள்ளவில்லை.
சுப்பன் திடகாத்திரம் க�ொண்டவனாகவும்,
சிவந்த நிறம் க�ொண்டவனாகவும், அழகாகவும் இருந்தான். சிறந்த நேர்மையான
உழைப்பாளி என்பதால் அவனுக்கு ஒவ்வ�ொருநாளும் கூலிவேலைகள் கிடைத்தன.
வேலை முடிந்ததும் சம்பளம் க�ொடுத்தார்கள். சுப்பன் பணத்தை விரயம் செய்யும்
புகைத்தல், மது, மாது ப�ோன்ற தீய பழக்கங்களிலிருந்து விலகியிருந்தான். இதனால்
அவன் தன் உழைப்பில் பெரும் பகுதியை
தனது பெற்றோர்களுக்கு வழங்கினான்.
சுப்பனின் குடும்பம் தாய், தந்தை, சக�ோதரர்கள் சக�ோதரிகள் என பெரிய குடும்பமாக
இருந்தது. பெற்றோரின் வருமானம் குடும்ப
செலவுகளுக்கு ப�ோதவில்லை. அவனது தந்தையும் ந�ோயாளியாக இருந்தார். இதனால்
சுப்பன் க�ொடுக்கும் பணம் குடும்பத்திற்கு
பெரும் நிம்மதியை தந்தது.
சுப்பனின் அழகில் மயங்கிய பல பெண்கள்
அவனைச் சுற்றி சுற்றி வந்தனர். அவன்
தனது குடும்ப நிலைக்காக எல்லாவற்றையும் தவிர்த்து வந்தான். ஆனாலும் சரண்யா
என்ற பெண் ஏன�ோ அவன் மனதைக்
கவர்ந்திருந்தாள். சரண்யாவும் மிக ஏழைக்
குடும்பத்தில் பிறந்த சராசரி அழகு நிறைந்த
பெண்ணாக இருந்தாள். ஆனால் அவள்
மனதில் எப்படியாவது சுகப�ோகங்களை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற பேராசை இருந்தது.
அவள் 10 ம் வகுப்புவரை படித்திருந்தாள்.
சுப்பனும் சரண்யாவும் க�ோயில்களிலும் வீதிகளிலும் சந்தித்து கதைத்தார்கள். சரண்யா
தன் ஏழ்மை நிலையால் சுப்பனை விரும்பினாள். ஆனால் அவளது ஆழ்மனது அவனிலும் மேலான வசதியுடையவனையே விரும்பியது. அப்பாவியான சுப்பன் சரண்யாவின்
நடிப்பை உண்மையானது என நம்பினான்.
சரண்யாவின் பெற்றோர் தமது மகளை
மைத்துனன் ஒருவருக்கு மணமுடித்துக்
க�ொடுக்க விரும்பினர். அவன் வேலை செய்வதில் ச�ோம்பேறியாகவும், புகைத்தல் மதுப்பழக்கம் க�ொண்டவனாகவும் இருந்தான்.
இதனால் அவனை சரண்யா கணவனாக

ஏற்றுக் க�ொள்ள விரும்பவில்லை. ஆனால்
அவளது பெற்றோர் சரண்யா சுப்பனுடன்
காதல் க�ொண்டதை அறிந்து, மைத்துனன்
உடனான திருமணத்தை உடனடியாக நடாத்த
ஏற்பாடுகள் செய்தனர். இதனை சரண்யா
அறிந்துக�ொண்டாள். சுப்பனை சந்தித்து
தனது நிலையை எடுத்துச் ச�ொன்னாள்.
சுப்பனுக்கு மனதுக்குள் பெரும் ப�ோராட்டம்
ஏற்பட்டது. ஏழைகளான தனது பெற்றோரை
பார்ப்பதா அல்லது காதலுக்காக சரண்யாவை ஏற்றுக்கொள்வதா என்று திணறினான். இறுதியில் தனது உயிருக்குயிரான
நண்பன் ராசனிடம் சென்றான். அவனது
ஆல�ோசனையுடன் யாழ்ப்பாணத்தில் வசித்த

மாக இருந்ததால் இந்நிலமை ஏற்பட்டது.
திடீர் பதற்றத்தால் சரண்யாவின் தாய் தந்தையருக்கு என்ன செய்வதென்றே தெரியவில்லை. திடீரென்று சரண்யாவின் தாய்க்கு
மின்னல் வெட்டியது ப�ோல சுப்பனுடனான
த�ொடர்பு நினைவுக்கு வந்தது. உடனடியாக
தாயும் தந்தையும் சயிக்கிளில் சுப்பனின் வீட்டுக்கு சென்றனர்.
சுப்பன் தனது தாய் தந்தையரிடம் தான்
வேலை விடயமாக மன்னாருக்குச் செல்வதாக கூறியிருந்தான். வருவதற்கு பத்து
நாட்கள் செல்லும் எனவும் கூறியிருந்தான்.
இதை நம்பாத சரண்யாவின் தந்தையும்தாயும் கூச்சலிட்டனர். சுப்பனின் பெற்றோரை

தனது பெற்றோரை நினைத்து மனம் கலங்கியது. சரண்யாவும் தனது பெற்றோர்கள்
சக�ோதர்களையிட்டு கவலை க�ொண்டாள்.
குறித்த பெரியவரின் ஆல�ோசனைகள் இருவருக்கும் ஆறுதல் தந்தது.
பிறந்த வீட்டுக் கவலைகளுக்கு மத்தியிலும் சுப்பனதும் சரண்யாவினதும் வாழ்க்கை
மகிழ்ச்சியாக சென்று க�ொண்டிருந்தது.
இந்த நாலு ஆண்டுகளில் சரண்யா ஒரு மகனையும் ஒரு மகளையும் பெற்றெடுத்திருந்தாள். சுப்பன் தனது வீட்டுக்கு மாதாமாதம்
மணிய�ோடர் மூலமாக பணம் அனுப்பிவந்தான். தனது முகவரியை அவன் தெரிவிக்கவில்லை.
இந்த நாலு ஆண்டுகளின் பின்னர் சுப்பன்
தனது பிரதேசமான முழங்காவலில் இருந்த
சந்தைக்குப் ப�ோனப�ோது தன்னுடன் சிறுவய-

குப்பிளான்

ஆ.ம�ோகனசுந்தரம் ...?

சுப்பன் வன்னிக்கு சரண்யாவை அழைத்துச்
செல்வதாகவும், அங்கு பதிவுத் திருமணம்
செய்துக�ொள்வதாகவும்
தீர்மானித்தான்.
மேலும் வன்னியிலிருந்து பெற்றோர்களுக்கு பணம் அனுப்புவதாகவும் தீர்மானித்தான். அன்று இரவே நண்பனின் உதவியுடன் இரகசியமாக சரண்யாவை அழைத்துச்
சென்றுவிட்டான்.
அடுத்த நாள் யாழ்ப்பாணத்தில் சரண்யாவின் வீட்டில் அவளை காணாத தாய்
சத்தம் ப�ோட்டு அழுது குளறி ஆர்ப்பாட்டம்
செய்தாள். இதனையறிந்த தந்தையும் சக�ோதரர்களும் சரண்யாவை உறவினர் வீடுகளிலும் அவளது நண்பிகள் வீடுகளிலும்
தேடினர். ப�ொலிசில் முறைப்பாடு செய்வதற்கும் பயந்தனர். உள்நாட்டு யுத்தகால-

ஆயுதங்களால் தாக்க முற்பட்டனர். இருதய
ந�ோயினால் சுப்பனின் தந்தை பாதிக்கப்பட்டிருந்தார். இவர்களது ஆர்ப்பாட்டம் தாங்காது
சுப்பனின் தந்தை மயக்க முற்றுக் கீழே
விழுந்தார். இந்த நிலையில் மேலும் சிறிது
நேரம் ஆர்ப்பாட்டம் செய்த சரண்யாவின்
பெற்றோர் அவ்விடத்தை விட்டு அகன்றனர்.
மயக்கமடைந்து கீழே விழுந்த சுப்பனின்
தந்தையை உடனடியாக யாழ்ப்பாணம்
பெரியாஸ்பத்திரிக்கு க�ொண்டு சென்றனர். அங்கு அவரது உடலை பரிச�ோதனை
செய்த ட�ொக்டர் அவர் இறந்துவிட்டார் எனக்
கூறினார். பின்னர் சுப்பனின் தந்தையின்
பூதவுடல் அவரது கிராமத்தில் அடக்கம் செய்யப்பட்டது. சுப்பனுக்கு தந்தையின் மரணம்
குறித்து அறிவிக்க முடியவில்லை. சுப்பனை

(28ஆம் பக்கத் த�ொடர்)
விதை நடுகை வேலைத்திட்டமும்; எமது
களுக்கு அதிகளவான கேள்வி இருக்சபையால்
முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது.
கின்றது. ஆனால் அதன் உற்பத்திகள்
அவ்வகையில் பனை வளம் குறைவாகப�ோதாமல்; உள்ளன. உற்பத்திகளை அதிவுள்ள மாவட்டங்களிலும் பனை வளத்தை
கரிக்க வேண்டும் என்பதே எனது எதிர்அபிவிருத்தி செய்ய எண்ணியுள்ள மாவட்பார்ப்பாகும் என்கிறார் அவர்.
டங்களிலும் பனை விதைகளை நடுகின்பனைசார் உணவு உற்பத்தி மற்றும்
ற�ோம். கடந்த வருடத்தில்; மட்டக்களப்பில்
கைப்பணி வேலைகளை பழகி அத்தொ195,000 பனை விதைகளையும் அம்பாழில்களில்; ஈடுபடுவதற்கு
பெண்கள்
றையில் 50,000 பனை விதைகளையும்
முன்வர வேண்டுமென்று அழைப்பு விடுக்நடுகை செய்துள்ளோம்.
கின்றேன். பெண்கள் தங்களது வீடுகளிஇதனைத் தவிர, இவ்வருடத்தில் பனங்லிருந்தவாறே பனைசார் உணவு உற்பத்கன்றுகளை நடுவதற்கு பனை அபிவிருத்தி
திகள் மற்றும் கைப்பணி வேலைகளில்
சபை உத்தேசித்துள்ளது. அவ்வகையில்
ஈடுபட்டு வருமானத்தை ஈட்ட முடியும் என்மட்டக்களப்பு, அம்பாறை மாவட்டங்கள்
கிறார் அவர்.
த�ோறும் 20,000 பனங்கன்றுகளை நடுபனைசார் உற்பத்திகளில் ஈடுபட விரும்வதற்கு உத்தேசித்துள்ளோம். இதற்காக
பும் பெண்கள், பனை அபிவிருத்தி சபைபயனாளிகளிடமிருந்து தலா பனங்கன்று
யுடன்
த�ொடர்புக�ொள்ளும் பட்சத்தில்
40 ரூபாய்க்கு க�ொள்வனவு செய்யவுள்அவர்களுக்கான வசதிகளை எமது சபை
ள�ோம்.
செய்து க�ொடுக்கும் எனவும் அவர் தெரிஇலங்கையில்
பனைசார் உற்பத்திவித்துள்ளார்.

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்து ப�ோட்டி
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திரு/திருமதி.செல்வி ......................................................
(ஆங்கிலத்தில் எழுதுவது விரும்பத்தக்கது)
முகவரி ...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................

திகதி

இலங்கை ரிச�ோல்வர்ஸ் கழகம்

ஆ

சியா பசுபிக் இன்ஸ்டிட்யூட் ஒஃப் இன்போர்மேசன் டெக்னோல�ொஜி ஸ்ரீலங்கா கல்வியகத்தின் மாணவர்களால் உருவாக்கப்பட்டு நடைமுறைப்படுத்தப்படும் செயலூக்கமுள்ள ஒரு சுயாதீன
மாணவர் இயக்கமாக திகழும் ரிச�ோல்வர்ஸ் கழகம்
இளைய தலைமுறையினர் மத்தியில் இரக்கம், மற்றவரின் உணர்வறிந்து செயற்படல் மற்றும் சமூக
கலாசார நல்லிணக்கம் ஆகியவற்றை கட்டியெழுப்புவதில் அதிக கவனம் செலுத்திச் செயற்படுகின்றது.
கடந்த ஒரு வருடத்திற்கும் மேலாக இயங்கி வருகின்ற இந்தக் கழகமானது 2022 மார்ச் 10ஆம் திகதி
உத்திய�ோகபூர்வமாக அங்குரார்ப்பணம் செய்து
வைக்கப்பட்டதுடன், இதன்போது ரிச�ோல்வர்ஸ்
செயற்குழாமும் நியமனம் செய்யப்பட்டது.

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல :18
(01) இம்மாதம் வரும் தமிழ், சிங்கள மக்களுக்குரிய திருநாள்.
(04) இன்னொருவரிடமிருந்து பெறவேண்டிய பணம்.
(08) உயரம் குறைந்த மலை. (திரும்பியுள்ளது)
(09) புகையிலையிலிருந்து தயாரிக்கப்படுவது. (குழம்பியுள்ளது)
(10) இதுவும் ஒரு நிறம். (குழம்பியுள்ளது)
(12) ஒரு கருமத்தை த�ொடர்ந்து முன்னெடுக்காமல் செய்வது.
(13) ஒருவகை மீன். (திரும்பியுள்ளது)
(16) பெண் குழம்பிவிட்டாள்.
(19) பாக்கு மரம்.
(21) எதிர்பார்ப்புடன் கூடிய விருப்பம். (திரும்பியுள்ளது)
(23) இதுவும் ஓர் உறவுமுறை. (திரும்பியுள்ளது)
(24) வியாபாரம். (குழம்பியுள்ளது)
(25) 1961ஆம் ஆண்டில் வெளிவந்த திரைப்படம். (குழம்பியுள்ளது)
(26) பாதை. (திரும்பியுள்ளது)
மேலிருந்து கீழ்
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தில் படித்த நண்பன் ஒருவனைக் கண்டான்.
அவனிடம் ஊர் நிலமைகளைப் பற்றி
விசாரித்தான். அப்போது அந்த நண்பன்
அவனது தந்தை உயிரிழந்த செய்தியை
தெரிவித்தான். சுப்பன் மன முடைந்து அவ்விடத்திலேயே அழத் த�ொடங்கினான். அப்பா
நானே உங்களுக்கு எமனாகி விட்டேன் என
கதறினான். வீட்டுக்கு வந்த சுப்பன் சரண்யாவிடம் தனது தந்தை இறந்த செய்தியை
ச�ொல்லவில்லை. அவளும் மனவேதனைப்படுவாள் என்ற இரக்கத்தினால் அதனை
வெளியிடவில்லை. ஆனாலும் பெரியவரிடம்
தனது துன்பத்தை பகிர்ந்து க�ொண்டான்.
அவர் அவனுக்கு ஆறுதல் ச�ொன்னார். உலகத்தில் பிறந்த எந்த உயிரும் ஒரு நாள்
இறக்க வேண்டியதே எனவும், இயற்கையின் நியதியை யாராலும் வெல்ல முடியாது
எனவும் கூறினார். பெரியவர் அவ்வப்போது
கூறும் கருத்துக்களால் சுப்பன் ஆறுதலடைந்து வந்தான்.

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

கைய�ொப்பம்

மஞ்சரி குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி
ப�ோட்டி இல. 18
த.பெ.இல.834. க�ொழும்பு

(01) விருப்பம் இன்மை.
(02) ஆதாரம்.
(03) இருமல் -- இப்படியும் ச�ொல்வர். (குழம்பியுள்ளது)
(04) தழும்பு.
(05) அத்தாட்சி.
(06) வயலும் வயல்சார்ந்த இடமும்.
(07) சற்று மேடாகத் தெரியும் பகுதி.
(11) வேகம் மிகுந்த காற்று.
(14) உரையாடுவதையும் குறிக்கும்.
(15) அஞ்சல் தலை. (குழம்பியுள்ளது)
(17) நெல் பயிரிடும் இடம். (குழம்பியுள்ளது)
(18) சமய அல்லது ப�ொது ஒழுக்கத்துக்கான நெறிமுறை.
(குழம்பியுள்ளது)
(19) நாற்காலி.
(20) சமையல் அறை.
(22) மனவருத்தம். (குழம்பியுள்ளது)
(24) வேலை அல்லது சேவை. (தலைகீழ்)

இக்கல்வியகத்தின் பெறுமதிகளை உலக அரங்கிற்கு பாரியளவில் க�ொண்டு செல்வதில் அர்ப்பணிப்புடன் உள்ள
அதிகாரிகளாக திகழும்
க�ௌஷாலி அமரதிவாகர, ஹர்ஷ விதானபத்திரண
மற்றும் தெஹானி பென்டிகிரஸ்ட் ஆகிய�ோரினால்
வழிநடாத்தபடும் - அதீத ஆர்வமுடைய 10 தலைவர்களை இந்த செயற்குழாம் உள்ளடக்கியுள்ளது.
இந்த மாணவ தலைவர்கள் தங்களால் வடிவமைக்கப்பட்டு முன்னெடுக்கப்படுகின்ற வேறுபட்ட
ஆறு விடயதானத் துறைகளில் தலைமைத்துவத்தை
வழங்குவார்கள். த�ொலைத்தொடர்பு மற்றும் கருவிகள், உள்ளடக்கம் மற்றும் காட்சித்தன்மை, நிகழ்ச்சி
விவகாரங்கள், புதுமையான தீர்வுகள், உறுப்புரிமை
மற்றும் டிஜிட்டல் சேவைகள் ஆகியவையே அந்த
துறைகள் ஆகும்.

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல : 17
விடைகள்

இடமிருந்து வலம்
05

சுப்பன் முழங்காவிலுக்கு வந்து ஆறாவது
வருடத்தில் அவனும் மனைவியும் உழைத்ததன் மூலமாக ஓரளவு சேமிப்பை மேற்க�ொள்ள முடிந்தது. அதை வைத்து பெரியவரின் உதவியுடன் ச�ொந்தமாக ஒரு தென்னந்
த�ோப்பை வாங்கினர். அதன் மூலம் அவர்களுடைய வருமானம் மேலும் அதிகரித்தது.
இதன் பின் சரண்யா சுப்பனுடன் வாதிட்டு
பிள்ளைகளை ஆங்கில சர்வதேச பாடசாலையில் சேர்த்தாள். பிள்ளைகள் கல்வியில்
பெருமளவு முன்னேறாத ப�ோதும் அவர்களது செலவுகள் அதிகரித்தன. இந்நிலையில்
வங்கிக் கடன் பெற்று தங்களது தென்னந்
த�ோப்பில் வீடு ஒன்றையும் கட்டினர்.
சுப்பன் தனது உழைப்பு முழுவதையும் சரண்யாவிடமே க�ொடுத்து வந்தான்.
அவளே வீட்டுச் செலவை முழுமையாக நிர்வகித்து வந்தாள். வங்கிக் கடனுக்கும் வட்டிக்குமாக பெருந்தொகையை செலவிட வேண்டி
ஏற்பட்டது. செலவுகளை சமாளிக்க முடியாத
சரண்யா தனது பிழையான தீர்மானத்தினால் தான் இந்நிலை ஏற்பட்டது என்பதை
மறைத்து சுப்பன் மீது குற்றம்சாட்டி நாளாந்தம் சண்டையிட்டாள். சுப்பன் ஏதுமறியாது
அமைதிகாத்து வந்தான்.
இந்நிலையில் உள்நாட்டு யுத்தத்தினால்
பலர் பாதிக்கப்பட்டு இருந்தனர். சுப்பன்
தனது த�ோப்பிலுள்ள தேங்காய்களை சந்தைக்கு க�ொண்டு சென்று விற்று விட்டு திரும்பும் வேளையில் அவனுக்கு அருகில் செல்ல�ொன்று விழுந்து வெடித்து சிதறியதால்
படுகாயமடைந்து ஆஸ்பத்திரிக்கு க�ொண்டு
செல்லப்பட்டான். அவன் உயிர் தப்பியதே
தவிர, ஒருகையையும் காலையும் இழந்தான். ஆஸ்பத்திரியால் மீண்டு வந்த சுப்பன்
ஊன்று க�ோலின் துணையுடன் வீட்டில் நடமாடினான். வீட்டுச் செலவுக்கு சரண்யாபடும்
துன்பங்களைக் கண்டு ஒருநாள் ஊன்று
க�ோலுடன் சென்று சந்தைக்கு அண்மையில்
இருந்தான். அவனது பரிதாப நிலையை
கண்ட பலர் சில்லறைகளையும் தாள் காசுகளையும் ப�ோட்டு விட்டு சென்றனர். பிச்சை
எடுப்பதை வெறுத்த சுப்பன் தனது இயலாமையை எண்ணி வருந்தினான்.
அடுத்த நாள் அவன் உடல் நிலை சரியில்லாததால் படுக்கையில் படுத்தபடியே இருந்தான். இதேவேளை நேற்று சுப்பன் க�ொண்டு
வந்த காசை சரண்யாவிடம் க�ொடுத்திருந்தான். அதில் 1240 ரூபா இருந்தது.
பேராசை க�ொண்ட சரண்யா சுப்பனை வற்புறுத்தி ஒவ்வொரு நாளும் பிச்சை எடுத்து வரசெய்தாள். பிச்சையெடுக்க செல்லாவிட்டால்
சாப்பாடு தேநீர் எதுவும் சுப்பனுக்கு கிடைப்பதில்லை. இதனால் விரக்தியடைந்த சுப்பன்
மதுவிற்கு அடிமையானான். குடும்பத்தில்
எல்லா நாளும் ஒரே சண்டையாக இருந்தது.
பிள்ளைகளும் விரக்தியடைந்திருந்தனர். சுப்பனும் இவற்றுக்கு முடிவு ஒன்று தேவையென்று
எண்ணினான். அவனது எண்ணத்தை பிரபஞ்சம் ஏற்றுக்கொண்டது. அடுத்த நாள்
மது ப�ோதையில் வீதியால் சென்ற சுப்பனை
கனரக வாகனம் ஒன்று ம�ோதியது. பிரபஞ்சத்தின் சக்தியுடன் அம்புலன்ஸ் வாகனம்
ஒன்று அவனது உயிரற்ற உடலைச் சுமந்து
சென்றது.

அமைதியின் முடிவு

பனைசார் உற்பத்திகளை...
கிழக்கு மாகாணத்தின் மட்டக்களப்பிலிருந்தே அதிகளவான பனைசார் கைப்பணி
ப�ொருட்கள் ஏனைய மாவட்டங்களுக்கு
பனை அபிவிருத்தி சபையால் ஏற்றுமதி
செய்யப்படுகின்றன.
கிழக்கு மாகாணத்தில் பனைசார் உற்பத்திகளில் ஈடுபடும் பெண்களுக்காக
பனை அபிவிருத்தி சபையால் 6 மாத
பயிற்சி வழங்கப்படுவதுடன், அவர்களின்
உற்பத்திகளுக்கு சந்தை வாய்ப்பையும்
பெற்றுக்கொடுக்கின்றோம். பனை அபிவிருத்தி சபையின் ஊழியர்கள், பனைசார்
உற்பத்திகளில் ஈடுபடும் பெண்களின்
வீடுகளுக்குச் சென்று அவர்களின் உற்பத்திகளை க�ொள்வனவு செய்வதுடன்,
அவர்களுக்கான க�ொடுப்பனவை அவர்களின் வங்கிக் கணக்கில் வைப்பிலிடுகின்றார்கள்.
மேலும், கிழக்கு மாகாணத்தில் பனை
வளத்தை
அதிகரிப்பதற்காக
பனை

அனுப்பிவைத்த நண்பனுக்கும் அவன்
சென்ற இடம் பற்றி எதுவும் தெரியவில்லை.
இது இவ்வாறு இருக்க வன்னிக்கு சென்ற
சுப்பனுக்கும் சரண்யாவுக்கும் பெரியவர்
ஒருவரின் உதவி கிடைத்தது. சுப்பன் தன்
கதையை அவருக்கு கூறினான். அவர்
எல்லாமே
இயற்கையே
தீர்மானித்தது
என்றும், இயற்கையின் சக்தியே உங்களை
இணைத்து வைத்தது என்றும் கூறினார்.
அவரது ஆல�ோசனைப்பபடி இருவரும்
அடுத்த நாள் பதிவுத் திருமணம் செய்து
க�ொண்டனர். அப் பெரியவரே தனது
தென்னந் த�ோட்டத்தில் சுப்பனுக்கும் சரண்யாவுக்கும் வேலை வழங்கினார். சுப்பனுக்கு

இடமிருந்து வலம்
01. புத்தாண்டு
05. அனு
06. மகிழ்ச்சி
08. திண்மை
11. குறும்பு 12. மணி
13. சத்தி
14. அத்தி 16. வாதை
17. வாய்மை
18. ஏரி
19. க�ோதுமை
21. கூழ்
22. ஆடி
23. தனிமை

01. புத்திமதி
04. கிடுகு
09. அண்ணி
16. வாய்
20. ஆமை

மேலிருந்து கீழ்
02. தாழ்மை 03. மண்
05. அச்சம் 07. சிறுத்தை
11. புத்திரி 15. வாத்து
18. ஏழ்மை 19. க�ோடி
21. கூனி

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல : 16
பரிசு பெறுவ�ோர்
முதலாம் பரிசு

இரண்டாம் பரிசு

மூன்றாம் பரிசு

ஸாஹிரா பானு லியாவுடீன்,

ம�ொஹமட் பிலால்,

த. சிவபாக்கியவதி,

இல. 12/6, சென். பீற்றர்ஸ் லேன்,
நிந்தனி, புத்தளம்.

மதார் சதுக்கம்,
பழநகர், மூதூர்.

435/36, 3ம் குறுக்கு,
பம்புகார், மட்டக்களப்பு.

பாராட்டு பெறுவ�ோர்
1. எஸ்.ஏ. நுஹா,

4. என். பாத்திமா ஹனா,

7. நி. வின�ோமதிவதனி,

கே/மா/சாஹிரா தேசியக் கல்லூரி,
மாவனெல்லை.

155, அம்பாறை வீதி,
அக்கரைப்பற்று 19.

லுனுகலை பஸார்,
லுனுகலை.

2. சடாட் அஹமட்,

5. சி. அருந்ததி,

8. எஸ். உமாதேவி,

337, மங்கெதர,
துல்ஹிரிய.

241/15, ர�ொக்ஹில்,
பதுளை.

கட்டுக்கலை மேற்பிரிவு,
தலவாக்கலை.

3. வி. இராஜேந்திரன்,

6. ஏ.ஆர்.எம். அபூபக்கர்,

88, விபுலானந்த வீதி,
காரைதீவு 01.

411, அலுத்வீதிய,
வெலிகம.
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ஈழத்து நவீன 1
இலக்கிய முன்னோடிகள்
மூத்த எழுத்தாளர் தி. ஞாசேகரன்

ஈ

ழத்தின் முதலாவது இலக்கியச்
சுஞ்சிகை பாரதி 1946ஆம்
ஆண்டு ஜனவரியில் வெளியாகியது. இந்த இதழை முதுபெரும் எழுத்தாளர் கே. கணேஷ் தமது நண்பரான கே.
ராமநாதனுடன் இணைந்து வெளிக்க�ொணர்ந்தார். இச்சஞ்சிகையே ஈழத்தின் முதலாவது சிறுசஞ்சிகையாகும்.
இதற்கு மூலதனம் வேண்டியப�ோது
தந்தை இவருக்குக் க�ொடுத்த தலாத்துஓயா இடத்தை விற்று அதனை மூலதனமாகக் க�ொண்டே இச்சஞ்சிகையை
ஆரம்பித்தார்.
பீற்றர் கெனமன்
அவர்களது வீட்டையே செயலகமாகக் க�ொண்டு இச்சஞ்சிகை வெளிவந்தது. 1946 ஜனவரி முதல் 1946
ஆகஸ்ட் வரையான எட்டு மாதங்களில்
ஐந்து இதழ்கள் மடடுமே வெளிவந்தன. கே. ராமநாதன் இந்தியா சென்றபின் இரண்டு ஆண்டுகள் கழித்து
1948 ஜனவரியில் அ.ந. கந்தசாமியுடன் இணைந்து ஆறாவது இதழை
வெளிக்கொணர்ந்தார் கணேஸ் முற்ப�ோக்கு
எழுத்தாளர்கள் ஓரணியில்
திரண்டு பணிபு ரிய வைத்தது பாரதி
இதழ். பா ரதியில் வெளிவந்த கட்டுரைகள் ஈழத்தமிழ் இலக்கிய வளர்ச்சியில்
குறிப்பிடத்தக்க மாறுதல்களை ஏற்படுத்தியிருக்கின்றன. முதலாவது இதழின்
ஆசிரியத் தலையங்கம் பின்வருமாறு
அமைந்துள்ளது:
'விஞ்ஞான முடிவுகளில் புரட்சி ஏற்படுத்திய
அணுசக்திப�ோல
தமிழ்ம�ொழிக்குப் புதுமைப் ப�ோக்களித்த
மகாகவி பாரதியின் பெயர்தாங்கி வருகிறது இந்த இதழ். மகாகவி பாரதி தமிழுக்கப் புதுவழி காட்டியது ப�ோலவே
எமது பாரதி இதழும் கண்டதும் காதல்
கதைகள் மலிந்துவிட்ட இன்றைய
தமிழிலக்கியப் ப�ோக்கிற்கும் புதுவழி
காட்டும்.

ஏகாதிபத்தியத்தை அழிக்க கவிபாடிய
பாரதியார் முப்பதுக�ோடி ஜனங்களின்
சங்க முழுமைக்கும் ப�ொதுவுடமையான
ஒப்பில்லாச் சமதாயத்தை ஆக்கவும்
கவி பாடினார். அவர் காட்டிய அந்தப்
பாதையில் பாரதி யாத்திரை த�ொடங்குகிறது. இந்தப் பணிக்கு வேண்டியது
தமிழர் ஆதரவே.'
கணேஷ் கண்டியை
அடுத்துள்ள
அம்பிட்டிய என்னும் இடத்தில் உள்ள 'தலைப்பின்னாவ'
என்னும்
த�ோட்டத்தில்
கருப்பண்ண பி ள்ளை க் கு ம்
வ ே ளூ ர ம்மா ளு க் கு ம்
ஏக புத்திரனாக 02-.03.1920இல்
பிறந்தார்.
இவரது
பெற்றோரும்
மூதாதையரும்
திருச்சி
மாவட்டத்தைச்
சேர்ந்த
தத்தமங்கலம்
என்னும்
சிற்றூரில் இருந்து இலங்கைக்கு வந்து தலாத்துஓயாவில் குடியேறியவர்கள்.
கணேஷு க்குத் தாய் தந்தையர் இட்டபெயர் சித்தி விநாயகம். ஆனாலும்
வீட்டுப் பெயராகிய கணேசன் என்பதே
எழுத்துலகில் கணேஷ் ஆகி நிலைக�ொண்டுவிட்டது.
கே.கணேஷ்
தனது ஆரம்பக்
கல்வியை தலாத்துஓயா பாடசாலையிலும் இடைநிலைக் கல்வியை கண்டி
புனித
அந்தனீஸ்
கல்லூரியிலும்
கற்றவர். பின்னர் தமிழகம் சென்று
மதுரைத் தமிழ்ச்சங்கத்திலும் திருவையாறு ராஜாக்கல்லூரியிலும் பயின்றவர். தமிழகத்தில் கல்விகற்றப�ோது
இவருக்கு இடதுசாரிகளின் த�ொடர்புகள்
ஏற்பட்டன.
1939இல் அவர் தமிழ்நாட்டில் இருக்-

சி

றிதுநேரம் அவனைப்பார்த்துக் க�ொண்டிருந்து "வருகிறேன்... ஆனால் எந்த
இடம் என்று ச�ொல்லுங்களேன்
பார்ப்போம்?" என்று ச�ொல்லிவிட்டு,
ஆதாரங்களை ஒரு மாதிரி
குவித்தாள் மதுமிதா.
"எலகந்தையில்
இருந்து

வார்த்தைகளை
வெடிக்க
விட்டான் பிரசன்னா!
"மண்ணாங்கட்டி...
நீங்க
நெனைக்கிறமாதிரி
அப்படி
யார�ோடையும்
நான்
ப�ோகவில்லை. தங்கச்சி உறவு முறையுள்ள ஒருத்திக்கு அங்கதான் கலியாணம் நடந்திச்சி... நான் அப்பா
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கும்போது மணிக்கொடி சஞ்சிகையில்
எழுதத் த�ொடங்கினார். அவர் எழுதிய
ஆசாபாசம், அதிர்ஷ்டசாலி ஆகிய சிறுகதைகளும்
ம�ொழிபெயர்ப்புகளும்,
மணிக்கொடியில் வெளியாகியுள்ளன.
கணேஷின் சுய ஆக்கங்களாக ஏழு சிறுகதைகளும், பல கவிதைகளும், கட்டுரைகளும் வெளியாகியுள்ளன.
1934இல் கல்விகற்க இந்தியா

சென்ற கே.கணேஷ் அங்கு கம்யூனிச
சித்தாந்த அறிவையும் இந்திய சுதந்திர வீரர்களின் த�ொடர்பையும் தமிழ்
அறிஞர்கள், எழுத்தாளர்கள் ஆகிய�ோரின் நட்பையும் பெற்று 1938இல்
இலங்கை திரும்பினார்.
1940இல் உலகப் புகழ்பெற்ற
எழுத்தாளரான டாக்டர் முல்க்ராஜ்
ஆனந்த் இலங்கை வந்தப�ோது அவர்

முன்னிலையில் அகில இலங்கை
எழுத்தாளர் சங்கத்தை கே.கணேஷ்
உருவாக்கினார். அந்தச் சங்கத்திற்கு
சுவாமி விபுலானந்தர் தலைவராகவும்,
மார்ட்டின் விக்கிரமசிங்க உபதலைவராகவும் தெரிவுசெய்யப்பட்டனர். டாக்டர்
சரத்சந்திரவும் கே.கணேஷும் இணைச்
செயலாளர்களாகவும்
பி.கந்தையா
ப�ொருளாளராகவும் தெரிவு செய்யப்பட்-

'பாரதியை' வெளியிட்ட கே. கணேஷ்
டார்கள். 1946இல்
தனது
நண்பர்
கே.இராமநாதனுடன்
இணைந்து
இலங்கை
முற்ப�ோக்கு எழுத்தாளர்
சங்கத்தை உருவாக்கினார்.
பெரியார் ஈவேராவுடன் சேர்ந்து கம்யூனிஸ இயக்கத்தைக்
கட்டியெழுப்பிய ப.ஜீவானந்தத்துடன் மிகநெருங்கிய த�ொடர்பு
வைத்திருந்தார் கே.கணேஷ் கம்யூனிஸ்ட்
கட்சி
தமிழகத்தில்
தடைப்பட்ட காலத்தில் 1950இல் ப.ஜீவானந்தம் இலங்கையில் தலைமறைவாக
இருந்தார். அப்போது இலங்கையின் பலபாகங்களுக்கும் யாழ்ப்பாணத்துக்கும்
சென்று கம்யூனிச க�ொள்கைப் பிரசாரங்களில் ஈடுபட்டார். ஜீவானந்தத்துடன்
கணேஷ் பல இடங்களுக்கும் சென்றார்.
யாழ்ப்பாணத்தில் ப.ஜீவானந்தமும்
கே.கணேஷும் தங்கியிருந்த காலத்திலேதான், ட�ொமினிக்ஜீவா, எஸ்.ப�ொ.
தி.ராஜக�ோபால் ப�ோன்றவர்கள் ப.ஜீவானந்தத்துடன் கலந்துரையாட வாய்ப்புக் கிடைத்தது. ஜீவானந்தத்தின்மீது
க�ொண்ட அபிமானத்தால் ட�ொமினிக்
தனது பெயரை ஜீவா என்ற பெயருடன்
இணைத்துக்கொண்டார். பின்னர் ப.ஜீவா-

ப�ோகிறவர்களும்
இருக்கலாம்... ஆனால் பிரசன்னா
என்பவன் அப்படிப்பட்டவன்
அல்ல... அவன் ர�ொம்பவும்
வித்தியாச மானவன் அவன் அப்படியெல்லாம் ப�ோக மாட்டான்
தெரியுமா மதுமிதா?" கேட்டு-

அப்ப நான் புறப்படுறேன்!"
ச�ொல்லியபடியே,
மெல்ல நகர்ந்தான் பிரசன்னா,
"இல்லை...இல்லை
அதில்
ஒன்றும் பிரச்சினை இல்லை.
நான் வர்றேன்... அப்போ எங்கள்
காலை சாப்பாட்டையும் அந்த
ஓட்டலிலேயே வைத்துக் க�ொள்ளலாம் தானே பிரசன்னா?"
"ம்... நல்ல ய�ோசனை தான் சரி
அப்ப நாம் கிளம்புவ�ோம்!"
"ஆகட்டும்!"
அடுத்து,
இருவரும் சென்று,
தங்கள் காரில் ஏறிக்கொண்டார்கள்.
பிறகு,
கார்கள்,
ஊர்ந்து பயணித்தன.
சிறிது நேரத்தில்
எலகந்தையில் இருந்து பிய�ோகார்டன் ஒட்டலில்
சங்கமித்தார்கள்.
ஓட்டலுக்கு வந்த அவர்கள்,
த�ோட்டத்தில்
ப�ோடப்பட்டிருந்த நாற்காலிகளில் அமர்ந்து
க�ொண்டார்கள்.
சுதந்திரமாக மனம் விட்டுப்பேச வேண்டும் என்ற அவர்கள்
எண்ணம் நிறைவேறுமா?
அவர்கள் சென்று அமர்ந்த சிறிதுநேரத்தில்,
வேட்டர்வந்து,
அவர்களிடம்
உணவு

விட்டு,
தலையை
ஒருபக்கமாக
சாய்த்து,
மதுமிதாவைப் பார்த்தான்.
"ஓ... ராமர் பரம்பரை ப�ோலிருக்கிறது... சரி... சரி... அந்த ஓட்டலைப் பற்றி எப்படி தெரிந்து
க�ொண்டீ ர்கள் என் று ச�ொல்லு ங்களேன் பார்ப ் போம்...!"
"எங்கள்
கம்பெனியில்
உ ள்ள ஏரியா மெனே ஜர்களுக் கும் முக் கிய மான கஸ்ட மர்களுக் கும் அந்த ஓட்டலி ல்
தான் .
பார்ட் டி வைப்போம்...
அதனால் தான் எனக்கு அந்த
ஓட்டலைப்பற்றி
நன்றாகத்
தெரியும், ப�ோதுமா... இப்போது
தீர்ந்ததா உங்கள் சந்தேகம்?"
அவன் இப்படி ச�ொன்னதும்,
அவள் சிந்தையுள் மூழ்கினாள்.
'இவனுடன்
ப�ோவதா
வேண்டாமா' என்பதைப் பற்றிய
சிந்தனை தான் அது!
அவள் சிந்திப்பதைப் பார்த்ததும்,
"ம்... சரி... மது உங்களுக்கு
விருப்பம்
இல்லையென்றால்
நீங்கள் வரவேண்டாம்... சரி

ஆற்றோரமாக நடந்து செல்லும்
ப�ோது 'பள்ளிய வத்த' பாலம்
வரும்.
அந்தப்
பாலத்துக்கு
முன்னால் இருக்கிறது ஒரு பெரிய
த�ோட்டம்.
அந்த த�ோட்டத்திற்கு நடுவில்
இருக்கிறது ஓர் ஓட்டல்... த�ோட்டத்தின் மரநிழலில் ஆங்காங்கே
பெரிய நாற்காலிகளைப் ப�ோட்டு
வைத்திருக்கிறார்கள்.
அங்கே
ப�ோனால் நாம் நிம்மதியாகப்
பேசிக் க�ொண்டிருக்கலாம்...!"
அவன் பேசி முடிப்பதற்குள்,
கூட 'பிய�ோ கார்டன் என்று
நினைக்கிறேன்...!"
என்றாள்
மதுமிதா,
அவள் இப்படிச் சொன்னதும்,
பிரசன்னாவின்
விழிகள்
விரிந்து,
அவன் வியப்பினுள் விழுந்தான்.
"ஓ...
அப்படீன்னா
நீங்க
இதுக்கு முந்தி அங்க ப�ோயிருக்கீங்க... யார் கூட ப�ோனீங்க?
எதுக்கு ப�ோனீங்க?" படபடவென்று பட்டாசைப்போல்,

அட்டவணையை க�ொடுத்தான்!
பிரசன்னா அதை வாங்கிப்பார்த்தான்.
"ம்... மது என்ன சாப்பிடுறீங்க?"
"காலை சாப்பாடுதானே எனக்கு
இடியப்பம் பால் சொதி.....
"சரி... எங்க ரெண்டு பேருக்குமே அத க�ொண்டு வாங்க...
அதுதவிர ரெண்டு கட்லட்டும்
ரெண்டு
ர�ோலும்
க�ொண்டு
வாங்க....!"
"குடிப்பதற்கு
என்ன
சேர்

கியங்களை தமிழ் ம�ொழியில் ம�ொழிபெயர்த்தமையாகும். உலக இலக்கியங்கள் பலவற்றை ம�ொழிபெயர்த்து 22
நூல்களை அவர் வெளியிட்டுள்ளார். பாரதத்தில் வெளிவந்த தலித் இலக்கியத்தின்
முதல் நாவலாகக் கருதப்படும் முல்க்ராஜ்
ஆனந் எழுதிய தீண்டத் தகாதவர்கள்
என்ற நாவலை முதன்முதலாக ம�ொழிபெயர்த்து தமிழுக்கு அறிமுகப்படுத்தியவர் கே. கணேஷ்.
1958இல் ஜப்பான் சக்கரவர்த்தியின்
பிறந்த தினத்தைய�ொட்டி உலகரீதியில்
நடத்தப்பட்ட கவிதைப்போட்டியில் மேகங்கள்| என்ற கவிதையை எழுதி ஜப்பானிய
சக்கரவர்த்தியின் ஹீராஹிட்டோவின் அரசவைக் கவிஞர்களின் பாரட்டு விருதைப்
பெற்றார்.
உக்ரேனிலும் பல்கேரியாவிலும் நடைபெற்ற உலக ம�ொழிபெயர்ப்பாளர் மாநாடுகளில் 1984இலும் பின்னரும் இருதடவைகள் இலங்கையின் பிரதிநிதியாகக்
கலந்துக�ொண்டார்.
இங்கு குறிப்பிட்ட தகவல்களில் அனேகமானவை கே.கணேஷ�ோடு உரையாடிப் பெற்றவை. ஞானம் 31ஆவது
இதழ் எழுத்தாளர் கே.கணேஷ் சிறப்புமலராக வெளிவந்தது என்பதும் இங்கு
குறிப்பிடத்தக்கது.
கே. கணேஷுக்கு கனடா இலக்கியத்
த�ோட்டத்தின் இயல்விருது 2003ஆம்
ஆண்டில் வழங்கப்பெற்றது.
அவர் தனது 86ஆவது வயதில் 5.04.-2004 அன்று அமரரானார்.

க�ொலைகாரனைக்
கண்டுபிடித்தால் பரிசு!
க�ொல்லுவத�ோ இளமை த�ொடர்கதையை வாசித்துக் க�ொண்டு
வரும் வாசகர்களுக்கு ஓர் இன்ப அதிர்ச்சி.
ஆமாம்,
இந்த துப்பறியும் கதையில் க�ொலைகாரன் யார் என்று கண்டு
பிடித்து எழுதும் வாசகர்களில் மூன்று பேருக்கு நம் நாட்டு
எழுத்தாளர்களின் விலை மதிப்புள்ள நூல்கள் பரிசாக வழங்கப்படும்.
நீங்கள் செய்ய வேண்டியது க�ொலைகாரன் யார் என்று
கண்டுபிடித்து எழுதி அனுப்புவது மட்டும்தான். ஒருவர் ஒரு
பதிலை மட்டும்தான் எழுதமுடியும்.

க�ொலைகாரனை கண்டுபிடியுங்கள் நூல்களை
பரிசாக வெல்லுங்கள்
அனுப்பவேண்டிய முகவரி:

க�ொல்லுவத�ோ இளமை

தினகரன் வாரமஞ்சரி, லேக்ஹவுஸ்
க�ொழும்பு--10.

க�ொலை

கூடத்தான் ப�ோயிருந்தேன்...!" ம்... அதுக்குள்ள கற்பனைக்குதிரையைஎங்கெல்லாம�ோ
ஓட விட்டீங்களே பிரச்சன்னா!"
என்றால்,
அதரங்களில் புன்னகையை ஓட
விட்ட படியே!
"ஓ... அப்படியா... அப்ப பரவாயில்ல...?" என்று நிம்மதி மூச்பெருமூச்சு விட்டான் பிரசன்னா,
"ம்...
அதுசரி...
உங்களுக்கு எப்படி அந்த ஓட்டல்
தெரியும்...? யாரையாவது கூட்டிக்கிட்டு ப�ோனீங்களா?" அவன்
கேட்ட கேள்வியை, இப்போது
அவன் பக்கமே திருப்பி விட்டாள்
மதுமிதா!
ஆனாலும்,
பிரசன்னா என்பவன்,
க�ௌரவமான,
நேர்மையான உணர்வுகளைக்
க�ொண்ட மனிதன் என்பதை
மதுமிதா புரிந்து க�ொண்டிருக்கவில்லை!
"ஓட்டலின் பெயரைத் தெரிந்து
க�ொள்வதற்கு
குட்டிகளை
கூட்டிக்கொண்டுதான்
ப�ோக
வேண்டுமா என்ன... ம் அப்படி

னந்தம் இந்தியா திரும்பிச் செல்வதற்கு
பாதுகாப்புக்கருதி கணேஷ் அவருடன்
கூடவேசென்றார்.
வல்வெட்டித்துறையில் இருந்து ஒரு இரவில் மீனவர்களின்
விசைப்படக�ொன்றில் சென்று நாகப்பட்டினம் கரையில் க�ொண்டுசேர்த்ததும் கே.கணேஷே..
கணேஷின் எழுத்து முயற்சிகளில் மிக
முக்கியமானது சிறந்த பிறநாட்டு இலக்-

ஈழத்தின் முதலாவது சஞ்சிகை
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?வேண்டும்?" வேட்டர் தான்
கேட்டான்
"ரெண்டு டீ க�ொண்டு வாங்க!
"ஆகட்டும் சேர்!"
வேட்டர் ப�ோன பிறகு,
இருவரும்
பேசுவதற்குத்
தயாரான ப�ோது,
மதுமிதாவின்
த�ொலைபேசி
அலறியது.
எடுத்தாள்,
பார்த்தாள்,
அவள் அப்பா
பேசினாள்,

"அப்பா...எனப்பா..?"
"மது உன்னுடைய காரின்
ஸ்பெயா விலும் ஜெக்கும் என்னுடைய காரில் இருக்கிறது!"
"ஆமா அப்பா அதை எடுக்க
நான் மறந்து ப�ோயிட்டேன்!"
"இந்த வயசிலேயே உனக்கு
ஞாபக
மறதியா...திடீரென்று
டயர் பெச்சானால் என்ன செய்கிறது...?"

"இல்லை அப்பா... கடவுள்
புண்ணியத்தில் நான் வீட்டுக்கு
வரும்வரை அப்படி எதுவும் நடக்காது.
அப்படி நடந்தால் சரி... திடீரென்று டயர் பஞ்சரானால்
அதை
ஓட்டித்தருவதற்கு
கடவுள் வரமாட்டார் என்ன
புரிந்ததா...?"
அவள் அப்பா இப்படிச் ச�ொன்னதும்,
மது மெல்லத் திரும்பி பிரசன்னாவை பார்த்தாள்!
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நல்லதை ச�ொல்கிற�ோம்
முஸ்லிம்களின் உபவாச மாதம்
முஸ்லிம்களின் உபவாச நாட்களான ரமழான் ந�ோன்பு
மாதம் ஆரம்பித்துள்ளது. முஸ்லிம்கள் ஆர்வத்தோடு
இந்நோன்பு காலத்தில் நற்செயல்களில் ஈடுபட்டு
வருகின்றனர்.
மனிதர்களை புனிதர்களாக்க, கெட்டவர்களை
நல்லவர்களாக்க,
சிறந்தவர்களை
மேலும்
சிறந்தவர்களாக்க, எண்ணங்களை தூய்மையாக்கி இறை
நம்பிக்கையை அதிகரிக்க என பல காரணங்களை
அடிப்படையாகக் க�ொண்டு இந்த ரமழான் மாதம்
முஸ்லிம்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. இம்மாதத்தில்
ந�ோன்பு ந�ோற்பவர்கள் பகல் முழுதும் சுமார் 14
மணித்தியாலங்கள் உண்ணாமலும், ஒரு ச�ொட்டு
நீர் கூட பருகாமலும் பசிய�ோடும் தாகத்தோடும்
பக்குவமாக இருக்கின்றனர். தீமையான எண்ணங்கள்,
தீய பார்வைகள், கேட்ட கேள்விகள், பாவச்செயல்கள்
என்பவற்றை முற்றாக தவிர்க்கின்றனர் .
ஏனைய காலங்களைவிட அதிக அளவில் இறை
வணக்கங்களில் ஈடுப
டுதல், ஏழைகளுக்கும்,
தேவையுள்ளவர்களு
க்கும்
தாராளமாக
தான
தருமங்களை
வ ழ ங் கு த ல் ,
உ ற வி ன ர ்க ள�ோ டு
சேர்ந்து
நடத்தல்
ப�ோன்ற புண்ணிய பணிகளில் அதிக அளவில் ஆர்வம்
செலுத்துகின்றனர்.
ரமழான் ‘அல் குர்ஆன்’ அருளப்பட்ட மாதம் என்பதால்
இம்மாதத்தில் விசேடமாக அல் குர்ஆனை முறைப்படி
ஓதவும், அதனை சரியாக் விளங்கவும், அதன்படி
நடக்கவும், மற்றவர்களையும் அது காட்டும் சீரிய வழியில்
நடக்கச் செய்யவும் அதிக அக்கரை எடுக்கின்றனர்..
இவ்வாறு த�ொடர்ச்சியாக ஒரு மாதம் பயிற்சி
பெறுபவர்கள் ஏனைய நாட்களிலும் அவற்றை
கடைபிடித்து நல்லவர்களாக வாழும் தகுதியை
பெறுகின்றனர். பசிய�ோடு இருந்து பசியின் பிணி
உணர்ந்தவர்கள் மற்றவர்களின் பசி ப�ோக்கும்
பர�ோபகாரிகளாக மாறுகின்றனர். மற்றவர்களைப்
பற்றி தவறாக ஒரு வார்த்தையேனும் பேசாது
பழகியவர்கள் பிறர் நலன் பேண முன்வருகின்றனர்.
இவ்வாறு ஒவ்வொரு விடயத்திலும் நற்செயல்களில்
பயிற்சி பெரும் மாதமாகவே இந்த உபவாச மாதம்
திகழ்கின்றது.
இம்மாதம் முழுதும் ந�ோன்பிருந்த பின்பும் இத்தகைய
மாற்றங்கள் ஒருவரில் ஏற்படவில்லையாயின் அவர்
பிடித்த ந�ோன்புகளின் பிரதிபலன் முழுமையாக
கிடைக்கவில்லை என்றே அர்த்தமாகிறது. இவற்றை

உணர்ந்து
நற்செயல்களுக்கு
பயிற்சியளிக்கும்
ந�ோன்பு மாதத்தில், அதன் உண்மையான, சரியான
தாத்பரியத்தை தெளிவாகப் புரிந்து, அதன் ந�ோக்கை
நிறைவேற்றும் வகையில் செயல்பட வேண்டியது
ஒவ்வொரு முஸ்லிமினதும் கடமையாகும்.

நெஞ்சுக்கு நீதி
ச�ோதனைகள் வருவதெல்லாம் வாழ்வில் சகஜம்
வேதனைகள் பெறுவதாலே இன்பத்தில் பங்கம்
ப�ோதனைகள் ஏற்பதால்தாம் துயரங்கள் நீங்கும்
சாதனைகள் செய்வதாலெம் வாழ்வே சிறக்கும்!

பிரிந்தார் பெருமை
பேராசிரியர் ச�ோ. சந்திரசேகரம்
எனது பல்கலைக் கழக ஆசான், இலங்கையின் பிரபல தமிழ்
கல்விமான், இலக்கியவாதிகளின் நண்பன், தமிழ் முஸ்லிம்
நல்லுறவின் பாலம், பல்துறை ஆளுமை பேராசிரியர் ச�ோ.
சந்திரசேகரம் அவர்கள், கடந்த 2022.04.04ம் திகதியன்று
இவ்வுலகைப் பிரிந்தார். காணுமிடமெல்லாம் அன்போடும்,
கனிவ�ோடும் உரையாடும் அவரது பணிவும், நட்பும்,
ஆதரவும், எப்போது எதற்காகப் பேசினாலும் தயங்காது
உதவிடும் பாங்கும் என்றும் எம் நெஞ்சில் பசுமையாகவே
இருக்கிறது.
மலையகத் தமிழராய் பிறந்து, தெல்லிப்பளை மகாஜனா
கல்லூரியிலும் இலங்கை, ஜப்பான் பல்கலைகழகங்களிலும்
கல்வி கற்று, கல்வியிலே உச்சம்தொட்டு, முழு இலங்கை
நாட்டு மக்களினதும் அபிமானத்தை வென்ற மூத்த
கல்விமானாக சரித்திரம் படைத்தவர் பேராசிரியர் ச�ோ.
சந்திரசேகரம்.
பல்கலைகழகங்களிலே
விரிவுரையாளர், பேராசிரியர்,
பிரிவுத் தலைவர் என்று
பல்வேறு
பதவிகளை
வகித்து,
எண்ணற்ற
க ல் வி ம ான ்க ள ை யு ம் ,
துறைசார் நிபுணர்களையும்
உருவாக்கிய
இவர்,
கணக்கிட
முடியாத
அளவில் ஆய்வுக்கட்டுரைகள், மேடைப் பேச்சுக்கள்,
கலந்துரையாடல்கள், பத்திரிகை ஆக்கங்கள், இருபதுக்கும்
மேற்பட்ட நூல்கள் என சமூகத்துக்காக அள்ளி வழங்கியுள்ளார்.
பல்வேறு உயர் பதவிகளை அலங்கரித்து, குறிப்பாக
தமிழ் மக்களுக்கும், விசேடமாக மலையகத் தமிழருக்கும்,
ப�ொதுவாக முழு நாட்டுக்கும் பாரிய சேவைகளை
செய்துள்ளார். எத்தகைய உயர் பதவிகளை வகித்தப�ோதிலும்,

எந்தவித பகட்டும், பந்தாவும் இல்லாமல் எல்லோருடனும்
நட்போடு பழகிய பண்பாளர்.
முஸ்லிம்களின் உயர்கல்வி பற்றியும் அதிக அக்கறைய�ோடு
செயல்பட்ட பேராசிரியர், முஸ்லிகளின் கல்வி த�ொடர்பான
நிகழ்வுகளில்
தவறாது
பங்குபற்றி
ஆக்கபூர்வமான
பங்களிப்புகளைச் செய்துள்ளார். காலத்துக்கேற்ற வகையில்
ப�ொருத்தமான
ஆய்வுக்
கட்டுரைகளையும்
எழுதி
வழிகாட்டியுள்ளார்.
க�ொழும்பு தமிழ் சங்கத்தின் சிரேஷ்ட உறுப்பினரான
பேராசிரியர் ச�ோ. சந்திரசேகரம், அதன் தலைவராகவுமிருந்து
சேவையாற்றியுள்ளார். இலக்கிய நிகழ்வுகளிலும், புத்தக
வெளியீடுகளிலும் இவரது பங்களிப்புகள் அளப்பரியன.
அன்னாரது மறைவு இலங்கை வாழ் தமிழ்பேசும்
மக்ககளுக்கு ஈடு செய்ய முடியாத பேரிழப்பு என்பத�ோடு,
தமிழ் மக்களின் கல்வித்துறையில் இலகுவில் நிரப்ப
முடியாத பாரிய இடைவெளியை ஏற்படுத்தியுள்ளது என்றால்
மிகையல்ல.

சிந்தனை செய் மனமே
கடனும் பிள்ளைகளும்
ஒரு முதியவர் மரணமடைந்தார். அவர் வீட்டில் அவரை
அடக்கம் செய்ய ஏற்பாடு செய்து க�ொண்டு இருந்தார்கள்.
அவ்வேளையில் அங்கே ஒருவர் வந்தார். அவர் மரணம்
அடைந்தவரைக் காட்டி
“இவர் என்னுடைய நண்பர்.
இவர் எனக்கு பத்து லட்சம் ரூபாய் தரவேண்டும். அதனை
தந்தால்தான் உடலை அடக்கம் செய்ய இடம் தருவேன்.”
என்றார். ‘யார் அந்த பணத்தை வழங்குவது’ என்று விவாதங்கள்
நடந்தது. அவரது மூன்று மகன்களும் “நாங்கள் பணம் தர
மாட்டோம். எங்கள் தந்தை இதைப் பற்றி எதுவும் எங்களிடம்
ச�ொல்லவில்லை. மேலும் அதற்கு நாம் ப�ொறுப்பல்ல.” என்று
கூறி ஒதுங்கி விட்டார்கள்.
அங்கு இருந்த
ஏனைய உறவினர்கள், ‘மகன்களே
க�ொடுக்காதப�ோது எங்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது’
என்று ச�ொல்லவே, அங்கே பதட்டம் அதிகரித்து க�ொண்டே
ப�ோனது. எந்தவ�ொரு தீர்வும் வந்ததாக இல்லை.
இறந்தவருக்கு ஒரே ஒரு மகள் இருந்தாள். அவளுக்கு
திருமணம் ஆகவில்லை,
அவள் ஓடி வந்து தன் கழுத்தில், கையில் என இருந்த எல்லா
நகைகளையும் கழட்டி, அந்த பெரியவரிடம் நீட்டி, “ஐயா
இதை வைத்துக் க�ொள்ளுங்கள். மீதி பணத்தை நான் பின்னர்
தருகிறேன். அப்பாவை அடக்கம் செய்ய விடுங்கள்” என்று
ச�ொன்னாள்.
உடனே அந்தப் பெரிய மனிதர், “வேண்டாம் தாயே! நீ
ஒன்றும் தரத் தேவையில்லை. நான் தான் உன் தந்தைக்கு பத்து
லட்சம் ரூபாய் க�ொடுக்க வேண்டும். உன் தந்தை தன்னுடைய
மரணத்துக்குப் பிறகு உண்மையில் யார் என்னை உண்மையாக
நேசிக்கிறார்கள�ோ, அவர்களிடமே இந்த பணத்தைக் க�ொடுக்க
வேண்டும் என்று ச�ொன்னார். அதனால் தான் இப்படி ஒரு
நாடகம் ஆடினேன். என்னை மன்னித்து விடுங்கள்”. என்று
ச�ொல்லி தனது கையிலிருந்த பத்து லட்சம் ரூபாய் பணத்தை
அந்த பெண்ணிடம் க�ொடுத்தார்.
‘உண்மையில் பெண் பிள்ளைகளைப் பெற்றவர்கள்
பாக்கியசாலிகள்தாம்.’ என்று அங்கு வந்திருந்தவர்கள்
பேசிக்கொண்டார்கள்.

புது வரவு
குடிபெயரும் கனவுகள்
மினுவாங்கொடை, கல்லொளுவை றுவைதா மதீன்
எழுதியுள்ள கவிதைகளின் த�ொகுப்பு நூல் ‘குடிபெயரும்
கனவுகள்’.
வேலை, ஆசிரியர், பெண், நிம்மதி, மனிதம், சுமை, புகை

ப�ோன்ற சிறிய, சிறிய தலைப்புகளில்
ஐம்பது
கவிதைகள்
இந்நூலில்
இடம்பெற்றுள்ளன. இவற்றில் சில
நவமணி, எங்கள் தேசம், தினகரன்
பத்திரிகைகளில்
பிரசுரமானவை.
‘காவியாபிமானி’ கலைவாதி கலீல்
நூலாசிரியரை அறிமுகம் செய்துள்ளார்.
‘ஈழத்து நூன்’ எம்.ஏ.எம். நிலாம்,
‘குடிபெயரும் கனவுகள்’ நூல் பற்றி
இப்படி கூறியுள்ளார், “பாடசாலை
ஆசிரியராக
இருப்பதாலும்,
பலருடனும்
பழகும்
தன்மை
இருப்பதனாலும் சமூகத்தின் அவலங்களை நன்கு அறிந்து
வைத்திருப்பதாலும் அவரது அனைத்துக் கவிதைகளும்
வெகு சிறப்பாகவே அமைந்துள்ளன. இவற்றை வெறுமனே
கவிதைகள் என்பதைவிட “காலத்தின் கண்ணாடி” என்றும்
வர்ணிக்கலாம்.”.
நூல்:- குடிபெயரும் கனவுகள், ஆசிரியர்:- றுவைதா மதீன்,
பக்கங்கள்:- viii + 60, விலை:- ரூபா. 200/=, வெளியீடு:மக்கள் பதிப்பகம், கல்லொளுவை மினுவாங்கொடை,
த�ொடர்புகளுக்கு:- 0- 77 6556852

சரித்திரத்தில் ஒரு சம்பவம்
காலச் சக்கரம்!
கவிஞர் வாலியின் வாழ்வில் நிகழ்ந்த ஒரு சம்பவம் இது.
அவரே பதிந்து வைத்திருந்தது:
அது சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையம். அங்கிருந்த
சிமெண்ட் பெஞ்சில் ஒருவர் அமர்ந்திருக்கிறார். நான் அவரைக்
கவனித்து விட்டேன். எத்தனை புகழ் பெற்ற மனிதர். இன்றைய
தலைமுறைக்கு அவரைத் தெரியவில்லை ப�ோலும்.
ஓடிப் ப�ோய் அவரருகே சென்று,
“நமஸ்காரம் அண்ணா! நானும் உங்க மாதிரி
திருச்சிக்காரன்தான். இப்போ, சினிமாவில
பாட்டு எழுதிண்டிருக்கேன். என் பேரு
வாலி’' என்று என்னை அறிமுகப்படுத்திக்
க�ொண்டு, அவரை வணங்குகிறேன்.
உடனே அவர், 'ஓ! நீங்கதான் அந்த
வாலியா..?’ என்று என் கைகளைப்
பற்றுகிறார். அவர் எம்மைத் த�ொட
மாட்டாரா என்று தமிழர்கள் ஏங்கித்
தவமிருந்த காலம் ஒன்று இருந்தது. இன்று
அவர் என்னைத் த�ொடுகிறார். நான் சிலிர்த்துப் ப�ோகிறேன்.
அவர் த�ொட்டதால் அல்ல. எந்த ரயில் நிலையத்தில்
அவரை ரயிலிருந்து இறங்கவிடாமல் மக்கள் ஆர்வம்
மிகுதியால் முண்டியடித்துக்கொண்டு அலை ம�ோதினார்கள�ோ
அதே ரயில் நிலையத்தில் இன்று கவனிக்க ஆளில்லாமல்
தனியாக அவர் அமர்த்திருந்த நிலையை பார்த்து நான் நான்
சிலிர்த்துப் ப�ோகிறேன். எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில்
எவரது கவனத்தையும் ஈர்க்காமல் அங்கே அமர்ந்திருந்தவர்
வேறு யாருமல்ல! தமிழ் சினிமாவின் முதல் சூப்பர் ஸ்டார்
எனப் புகழப்பட்ட மாபெரும் சினிமா நடிகர் திரு. எம். கே.
தியாகராஜ பாகவதர் அவர்கள்.
பாகவதர் பற்றிய ஒரு குறிப்பு: எம். கே. தியாகராஜ பாகவதர்
நடித்து, 1944ம் ஆண்டு தீபாவளி தினத்தன்று சென்னை ‘சன்’
தியேட்டரில் திரையிடப்பட்ட ‘ஹரிதாஸ்’ என்ற திரைப்படம்
அதே திரையரங்கில் 100 வாரங்கள் த�ொடர்ந்து ஓடி சாதனை
படைத்தது. 1946 தீபாவளி வரை த�ொடர்ந்து ஓடியது. பிற
திரையரங்குகளையும் சேர்த்து ம�ொத்தம் 130 வாரங்கள் ஓடி
இருக்கிறது.
இப்பத்தியில் இடம்பெறும் அம்சங்களின் ந�ோக்கை, ப�ோக்கை,
அமைப்பை, அளவை, அழகை பின்பற்றி எழுத விரும்புவ�ோர்,
“படித்ததும் பகர்வதும்” பகுதியுடன் த�ொடர்பு க�ொள்ள, மின்னஞ்சல்
(email): pptknvm@gmail.com, வாட்ஸ்எப் (WhatsApp): 0777314207

திருவள்ளுவம் எனும் தெய்வீகத் திரவியம்

அ

க்காலத்தில்
நிலவிய
சாதி, சமூக, சமயக்
கருத்துக்களை எதிர்த்து
பல குறட்பாக்களை
திருவள்ளுவர்
எழுதியுள்ள
காரணத்தால் பல
எதிர்ப்புகளை
எதிர்நோக்கி இருந்தார்
என்பதை திருவள்ளுவ
மாலையின்
கீழ்வரும் பாடல்
எடுத்துக்காட்டுகிறது.

“ஆற்றல் அழியுமென்று
அந்தணர்கள் நான்மறையைப்
ப�ோற்றி உரைத்து ஏட்டின்
புறத்தில் எழுதார் – ஏட்டை
எழுதி
வல்லுநரும் அல்லாரும்
வள்ளுவனார் முப்பாலைச்
ச�ொல்லிடினும் ஆற்றல்
ச�ோர்வின்று.”
சாதி, சமூகம் ,சமயம்
த�ொடர்பான செய்திகளை
சூழ்ச்சிகளை யாரும் அறிந்து
தெளிவு பெறக்கூடாது என்று
ரிக், யசூர், சாம, அதர்வணம்
என்கிற நான்கு மறை நூல்களை
பிராமணர்கள் மறைத்து
விட்டார்கள். ஆனால்
வள்ளுவர�ோ அந்த நூல்களுக்கு
எதிராக மூன்று வகையான
வாழ்வின் நெறிகளைச்
ச�ொல்லும் திருக்குறளை
எழுதினார் என்பதுதான்
இப்பாடலின் ப�ொருள்.
திருக்குறளைப் படித்து புரிந்து
க�ொள்ளும்போது, திருவள்ளுவர்
எத்தகைய சமூக சீர்த்திருத்தவாதி
என்பதை அறிந்து க�ொள்ளலாம்
. இத்தகைய எதிர்ப்பின்
காரணமாக மதுரைத்
தமிழ்சங்கத்தில் ஒவையாரின்
உதவியுடனேயே திருவள்ளுவர்
தனது திருக்குறளை
அரங்கேற்றம் செய்தார் என்ற
செய்தி ஒன்றும் இருக்கிறது .
இத்தகைய திருக்குறளுக்கு
பழங்காலத்திலும்

தற்காலத்திலுமாகப் பலர்
உரை எழுதியுள்ளனர்.
பழங்காலத்தில்
திருக்குறளுக்கு பத்து
அறிஞர்கள் உரை
எழுதியுள்ளார்கள் என்ற
செய்தியை கீழ்வரும் பாடல்
தருகின்றது .
“தருமர் மணக்குடவர்
தாமத்தர் நச்சர்
பரிதி பரிமே
லழகர்-திருமலையர்
மல்லர் பரிப்பெருமாள்
காலிங்கர் வள்ளுவர்நூற்கு
எல்லையுரை செய்தார் இவர்”
இவர்களுள் காலத்தால்
முந்தியவராக தருமர்
க�ொள்ளப்படும் அதேவேளை
பிந்தியவராக பரிமேழலகர்
க�ொள்ளபடுகின்றார்
இவர்களில் பரிமேலழகர்,
மணக்குடவர், காலிங்கர், பரிதி,
பரிப்பெருமாள் ஆகிய ஐவர்
உரைகள் வெளிவந்துள்ளன.
தருமர், தாமத்தர், நச்சர்
ஆகிய மூவரின் உரைகள் சில

திருவள்ளுவர் எனும் தெய்வீக

முகாமையாளர் கே. பத்மானந்தன்
குறட்பாக்களுக்கு மட்டும்
கிடைத்துள்ளன. திருமலையர்,
மல்லர் ஆகிய இருவர் உரை
கிடைக்கவில்லை.
கிடைத்துள்ள உரைகளில்
காலத்தால் பிந்திய
பரிமேலழகர் உரை 13 ஆம்
நூற்றாண்டில் த�ோன்றியதாகவும்
பரிப்பெருமாள் காலம் 11 ஆம்
நூற்றாண்டு எனவும் தமிழ்
அறிஞர்கள் கூறுகிறார்கள்.
மேலும் பரிப்பெருமாள் உரை

மணக்குடவர் உரையைத் தழுவி
எழுதப்பட்டுள்ள காரணத்தால்
மணக் குடவர் காலம் 10 ஆம்
நூற்றாண்டு என்பதாகிறது என
தமிழ் அறிஞர்கள் வரையறை
செய்துள்ளார்கள் . ஏனைய மூவர்
உரைகளைக் காலிங்கர், பரிப்
பெருமாள், பரிமேலழகர் எனக்
கால வரிசைப் படுத்தியுள்ளார்கள்.
மேலும் பரிதியார் உரை காலிங்கர்
உரையைத் தழுவிச் செல்கிறது
என்றும் கூறுகிறார்கள் .
திருக்குறளுக்கு நேரே உரை
எழுதியவர்களே அல்லாமல்
இளங்கோவடிகள், சீத்தலைச்
சாத்தனார், சேக்கிழார்,
கம்பர் ப�ோன்றவர்கள் தம்
நூல்களில் ஆங்காங்கே
திருக்குறளை எடுத்தாண்டு
விளக்கமும் கூறியுள்ளனர்.
அப்பகுதிகளை எல்லாம்
ஒன்றுசேர்த்துப் பார்த்தால்
அவர்கள் திருக்குறளுக்குச்
செய்யுள் வடிவில் உரைவிளக்கம்
கூறி இருப்பது வெளிப்படும்
என்கிறார்கள் அறிஞர்கள் .
பிற்காலத்தில் நீதி நூல்களை
இயற்றிய புலவர்களும் கூட
திருக்குறளுக்குச் செய்யுள்
வடிவில் உரை இயற்றியுள்ளனர்
என்பது இவ்வறிஞர்களின்
கருத்து.
திருக்குறளுக்கு உரை
எழுதாமல் வேறு நூல்களுக்கு
உரை எழுதியவர்கள் கூட
தம் உரைகளில் தேவையான
இடங்களில் திருக்குறட்பாக்கள்
சிலவற்றிற்கு உரை
எழுதியுள்ளதனைக் காண
முடியும் என்றும் இவ்வறிஞர்கள்

கூறுகிறார்கள்.
உதாரணமாக
சிலப்பதிகாரத்தின்
அரும்பதவுரையாசிரியர்,
அடியார்க்கு நல்லார்,
நச்சினார்க்கினியிர்,
மயிலைநாதர், சங்கர
நமசிவாயர் ஆகிய�ோர்
தம் உரைகளில் வாய்ப்பு
கிடைத்த ப�ோது எல்லாம்
திருக்குறள் சிலவற்றிற்கு
கண்டுள்ளனர்
03 உரை
என்பது இவ்வறிஞர்களின்
கருத்தாகும் .
கம்பர் காலத்தில்
திருக்குறளுக்குச் சில உரைகள்
வழங்கப்பட்டுள்ளன என்று
அறிஞர்கள் சிலர் கருதுகிறார்கள் .
அதற்கு ஆதாரமாக அவர்கள்
“அன்போடு இயைந்த
வழக்கென்ப ஆருயிர்க்கு
என்போடு இயைந்த
த�ொடர்பு”
என்ற குறளுக்குத் தம் காலத்தில்
வழங்கிய வேறு உரைகளைப்
பின்வரும்
பாடலில் கம்பர்
குறிப்பிடுகின்றார் என்று
குறிப்பிடுகிறார்கள்.
“என்பென்பது யாக்கைஎன்பது
உயிர்என்பது இவைகளெல்லாம்
பின்பென்ப அல்லவேனும்
தம்முடை நிலையிற்பேரா”
“ முன்பென்ப உளஎன்னும்
முழுவதும் தெரிந்தவாற்றால்
அன்பென்பது ஒன்றின்தன்மை
அமரரும் அறிந்ததன்றால்”
(யுத்த-மருத்துமலை-4)
பிற்காலத்தில் மு.வரதராசன்,
நாமக்கல்கவிஞர், புலவர்
குழந்தை, தேவநேயப்பாவணர்,
கலைஞர் கருணாநிதி,நாவலர்
நெடுஞ்செழியன், ச�ொலமன்
பாப்பையா ப�ோன்றோரும்
உரை எழுதியுள்ளனர். எனினும்
தமிழறிஞர்களால் பரிமேலழகர்
உரையே முதன்மையானதாகக்
க�ொள்ளப்படுகி றது.
திருக்குறளுக்குப் பல
உரைகள் த�ோன்றியதற்கு உரிய
காரணங்களை ஆராய்ந்த அறிஞர்
டாக்டர் வ.சு.ப.மாணிக்கம்
பின்வரும் காரணங்களைக்
கூறுகின்றார்:

பாட வேற்றுமையால்
சில உரை வேற்றுமைகள்
காணப்படும். இவை
ஆராய்ந்து ஏற்கத்தக்கன.
பாடம் கற்பித்துக்கொண்டு
ஓரிருவர் புதுப் ப�ொருள்
காட்டியுள்ளனர். இவர்கள்
ப�ொறுக்கத்தக்கவர்கள்
அல்லர் , மக்கள்
கண்டிக்கவும் அரசு
தண்டிக்கவும்
தகுந்தவர்கள் .
இலக்கண வறுமையாலும்
இலக்கணச்
செருக்காலும் எழுந்த
உரைவேற்றுமைகளும்
உள்ளன . இவை பழிக்கத்
தகுந்தவை ஆகும் .
முன்னோன் எழுதிய
உரைப்பொருளைப்
பெரிதும் தழுவக்கூடாது.
தாம் ஒரு தனியுரை எழுதத்
துணிந்ததற்குச் சான்றாக
எங்ஙனமேனும் பல
குறள்களுக்கு புத்துரை
ச�ொல்ல வேண்டும்
என்னும் முனைப்பு.
என்று அவர் காரணங்களைக்
கூறுகிறார் .
திருக்குறள் உரை
வேற்றுமைகளை நன்கு
ஆராய்ந்து வெளியிட்ட
டாக்டர் இரா. சாரங்கபாணி
உரை வேற்றுமைக்கு உரிய
காரணத்தைப் பின்வருமாறு
உரைக்கின்றார்.
“ஏடெதுவ�ோர் பிழையால்
புகுந்த பாட வேறுபாடுகளும்,
குறளைப்பிரிக்கும் முறைகளும்
ச�ொற்களைக் க�ொண்டு கூட்டும்
நெறிகளும், காலத்தால்சொற்கள்
எய்திய ப�ொருள்
வேறுபாடுகளும் சமுதாயத்தின்
பழக்க வழக்கமாறுபாடுகளும்
இயல்பாகவே உரை
வேற்றுமைகட்கு
இடங்கொடுத்து விட்டன.புற
நாகரிகச் சார்பும் சமயச் சார்பும்
அரசியற் சார்பும் முன்னிற்க,
வலிந்துவேறுபட்ட உரைகளை
எழுதின�ோரும் உளர்.”

இப்பத்திரிகை அேஸாஸியேட்டட் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ஒப் சில�ோன் லிமிடட் கம்பனியரால் க�ொழும்பு இல. 35, டி ஆர். விஜயவர்தன மாவத்தையிலுள்ள லேக் ஹவுஸில் 2022 ஏப்ரல் மாதம் 10 திகதி ஞாயிற்றுக்கிழமை அச்சிட்டுப் பிரசுரிக்கப்பட்டது.

(த�ொடரும் )
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2
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;.
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24 kzp Neuj;jpy;
g+kpapd; tuyhW!
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!

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!

22:00 – my;yJ mjw;Fg; gpd;:
jhtuq;fs; Njhd;wpd.

23:58 – es;spuTf;F 2
epkplq;fs; ,Uf;Fk;NghJ> kdpj
%jhijau;fs; g+kpapy; vOe;J
elf;f Muk;gpj;jhu;fs;.

23.30 – es;spuTf;F 30
epkplq;fs; ,Uf;Fk;NghJ> ghY}
l;bfs; cUthfpd.

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).

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.

23:40 – 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;)

mg+u;t Njthyak;

nr

y;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;.
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தலாய்லாமா
2022 ஏப்ரல் 10 ஞாயிற்றுக்கிழமை

இந்தியாவில் தஞ்சமடைந்து 63
ஆண்டுகள் கடந்த நிலையிலும்
தலாய் லாமாவின் திபெத்திய
கனவு நிறைவேறுமா? தலாய்
லாமா என்பது இவரது பெயரல்ல.
திபெத் நாட்டின் ப�ௌத்தர்களின் ஆத்மீக
தலைவர், தலாய்லாமா என்ற பதவிப்
பெயரால் அழைக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.
தலாய்லாமா தேர்வு செய்யப்படுவதில்லை;
கண்டுபிடிக்கப்படுகிறார்கள். திபெத்தின்
முதலாவது தலாய் லாமாவாக கெண்டுன்
ட்ருப் (1391-–1474) பதவி வகித்தார்.
13 ஆவது தலாய் லாமாவாக துப்டீன்
கியாட்ஸோ (1876-–1933) பதவி
வகித்தார். 14 ஆவது தலாய்லாமாவாக
தற்போதிருக்கும் தலாய் லாமாவிற்கு
பெற்றோர் இட்ட பெயர் லாம�ோ த�ொண்டுப்
(தலாய் லாமாவாக இனங்காணப்பட்டதன்
பின் டென்ஸின் கியாட்ஸோ).
லாம�ோ த�ொண்டு 1935 ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதம்
6 ஆம் திகதி டக்ஸ்டர் எனும் கிராமத்தில் வைக்கோல்
பரப்பப்பட்ட அழுக்கான தரையில் ச�ோக்யாங்
செரின், ச�ோனம் ச�ோம�ோ எனும் தம்பதியினருக்கு 16
குழந்தைகளில் ஒருவராக பிறந்தார். ஏழு குழந்தைகள்
மட்டுமே உயிர் பிழைத்தன. தாயார் குழந்தைகளைப்
பெற்றெடுத்த ப�ோது செவிலியர்கள் யாரும்
உடனில்லை. த�ொப்புள் க�ொடியைக் கூட தானே
அறுத்தெறிய வேண்டிய நிலை. பிரசவம் முடிந்து
சில தினங்களில் வீட்டு வேலைகளையும் கவனிக்கத்
த�ொடங்கிவிட்டார். அந்தளவுக்கு அசாத்தியமான
மனவுறுதியும் திடமான மனநிலையும் க�ொண்டவர்.
தலாய் லாமாக்கள் புத்த பெருமானின் அவதாரங்கள்
என்றே திபெத் மக்கள் நம்புகின்றனர். ஆனால்
புத்த மதத்தில் இது ப�ோன்ற நம்பிக்கைகளுக்கு
இடமில்லை. ஒரு தலாய் லாமா இறந்ததும் அவரது
ஆத்மா புதிதாக பிறந்த குழந்தைய�ொன்றின் உடலினுள்
புகுந்துக�ொள்வதாக அவர்கள் நம்புகின்றனர்.
பல்வேறு ச�ோதனைகளின் ஊடாக இந்தக் குழந்தை
இனங்காணப்பட்ட பின் ஊர்வலமாக லாஸா நகருக்கு
எடுத்துச் செல்லப்பட்டு சம்பிரதாய முறையில் தலாய்
லாமா என்ற புனிதப் பதவியில் அமர்த்தப்படும்.
லாஸாவிலுள்ள ஆயிரம் அறைகளைக் க�ொண்ட
ப�ொதாலா அரண்மனையே தலாய் லாமாவின்
வாசஸ்தலமாகும். ஒவ்வொரு அறையிலும்
பழங்காலப் ப�ொருட்கள் நிறைந்திருக்கும். ஒரு சில
அறைகளில் வெள்ளியும் தங்கமும் விலையுயர்ந்த
கற்களும் இருந்தன. வேறு சில அறைகளில் அந்தக்
காலத்தில் பயன்படுத்திய வாள், கத்தி, கவசம், ஈட்டி
ஆகியவற்றுடன் துப்பாக்கிகளும் த�ோட்டாக்களும்
குவித்து வைக்கப்படிருக்கின்றன. பழைய தலாய்
லாமாக்களின் தனிப்பட்ட ப�ொருட்கள் புத்தகங்கள்
ஆகியவை சில அறைகளில் காணப்படுகின்றன.

தலாய் லாமாவுக்கு அடுத்த அந்தஸ்துள்ள
பதவி பஞ்சன் லாமா ஆகும். திபெத்தியர்களைப்
ப�ொருத்தவரை இவர்கள் இருவருமே அரசியல்,
ஆன்மீகம் இரண்டிலும் க�ௌரவமான உயர்பதவி
வகிப்பவர்கள். ஒரு பஞ்சன் லாமா அடுத்த தலாய்
லாமாவை தேர்ந்தெடுப்பதும், அந்த தலாய் லாமா
அடுத்த பஞ்சன் லாமாவை தேர்வு செய்வதும் சங்கிலித்
த�ொடர் ப�ோல் பலநூறு ஆண்டுகளாகத் த�ொடர்ந்து
நடைபெற்று வருவது பாரம்பரிய விடயமாகும்.
தற்போது பதவியிலிருப்பவர் தலாய் லாமா என
இனங்காணப்பட்ட முறையைப் பற்றி அலசுவ�ோம்.
இந்தத் தேடல் தியானத்தில் த�ொடங்குகிறது.
திபெத்திலுள்ள புனித ஏரியின் பெயர் லாம�ோ லாட்சோ.
இந்த ஏரியை பால்டன் லாம�ோ எனும் தேவதை
பாதுகாப்பதாக நம்பப்படுகிறது. தலாய் லாமா
இனங்காண முன்பு இந்த ஆற்றங்கரையில் அமர்ந்து
ப�ௌத்த தர்மகர்த்தாக்கள் தியானம் செய்வது வழக்கம்.
தியானம் செய்பவரின் கனவில் தேவதை த�ோன்றி
அடுத்த தலாய் லாமாவை அடையாளம் காட்டுவதாக
நம்பப்படுகிறது. குறித்த இடத்தில் அவர் வசிக்கிறார்
என்று தேவதைகள் கைகாட்டுவதில்லை. மாறாக சில
குறிப்புகளை தேவதைகள் அளிக்கும். சங்கேத வடிவில்
அவை அமைந்திருக்கும். உதாரணத்திற்கு ஏரிக்கருகில்
ஒரு பள்ளம் த�ோன்றி அதற்கு மேலே மேகங்கள்
பல வடிவங்களில் த�ோன்றும். இந்த வடிவங்கள்
அனைத்தும் சங்கேதக் குறிப்புகள். அடுத்த தலாய் லாமா
யார் என்பதற்கான விடை இதில் அடங்கியிருக்கும்.
இந்தக் குறிப்புகளை சரியான முறையில் உள்வாங்கிக்
க�ொண்டால் விளக்கங்கள் கிடைக்கத் த�ொடங்கும்.
ஒவ்வொரு தலாய் லாமாவும் ஒவ்வொரு விதமாக
அடையாளம் காட்டப்படுவார். பீடத்தில் இருக்கும்
தலாய் லாமா இறந்துவிட்டால் அவரை எரிக்கும் புகை
எந்தத் திசையில் செல்கிறது என்பதை குறித்து வைத்துக்
க�ொள்வார்கள். குறிப்பிட்ட திசையில் உள்ள பகுதிகளை
ஆராய்வார்கள். அங்கேயுள்ள குழந்தைகளை
உன்னிப்பாக பார்வையிடுவார்கள். ச�ோதனைகள்
செய்து பிறகு முடிவெடுப்பார்கள்.
தற்போதுள்ள தலாய் லாமாவை இனங்காண்பதற்கு
அனைத்து திறமைகளையும் க�ொண்ட ரெடிங்
ரின்போசே இந்தப் பணிக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டார்.
சம்பிரதாயப்படி முதல் குறிப்பை பெற இவர் லாம�ோ
லாட்சோ ஏரிக்கு சென்று தியானத்தை ஆரம்பித்தார்.
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அப்போது பலத்த காற்று
வீசியது. நீல நிற தண்ணீர்
வெள்ளை நிறமாக மாறி
கறுப்பு நிறத்தில் பெரிய
பள்ளம் த�ோன்றியது. அதன்
மேலே கருமேகங்கள் பல
வடிவங்களில் விரிந்தன. அவர்
கண்களுக்கு மட்டும் தெரியும்
வகையில் அ, க, ம எனும் மூன்று
திபெத்திய எழுத்துக்கள் த�ோன்றி மறைந்தன.
கூடவே பல காட்சிகள் அடுத்தடுத்து கண்முன்
விரிந்தன. அவையாவன மூன்று அடுக்குகள்
க�ொண்ட ப�ொற்கூரை வேய்ந்த ப�ௌத்த ஆலயம்,
ஒரு கிராமப்புற வீடு, மழை நீர் இறங்கும் கால்வாய்,
மலைப் பாதை, க�ொடி மரம், வீட்டு வாசலில் ஒரு
கறுப்பு, வெள்ளை நாய். ரெடிங் இந்தக் காட்சிகளை
த�ொகுத்துக் க�ொண்டார். 13 ஆம் தலாய் லாமா
இறந்த ப�ோது அவர் தலை திரும்பிய கிழக்குத்
திசையை குறித்துக் க�ொண்டார். அனைத்தையும்
ஒன்றிணைத்துப் பார்த்தார். சில விடயங்கள் புரிந்தன.
அ என்பது ஆம்தோ என்ற பகுதியைக் குறிக்கும்,
க என்பது மூன்றடுக்கு க�ொண்ட கும்பம் ப�ௌத்த
ஆலயம், ம என்பது கர்மா ர�ோல்பாய் த�ோர்ஜே எனும்
இடத்தைக் குறிக்கிறது. இந்த அடையாளங்களை
வைத்துக்கொண்டு தலாய் லாமாவை தேட
ஆரம்பித்தார்கள்.
பஞ்சன் லாமா அவர்களால் நியமிக்கப்பட்ட
ரெடிங் ரின்போசே 13 ஆம் தலாய் லாமா வைத்திருந்த
சில ப�ொருட்களை தன்னுடன் எடுத்துச் சென்றார்.
அந்தப் ப�ொருட்களைப் ப�ோல உருவாக்கப்பட்டிருந்த
ப�ோலிகளையும் உடன் க�ொண்டு சென்றார்.
அவர் க�ொண்டு சென்றவை தியானத்தின் ப�ோது
பயன்படுத்தப்படும் மஞ்சள் மற்றும் கறுப்பு மணிகள்
க�ொண்ட இரண்டு ஜெப மாலைகள், இரண்டு
கைத்தடிகள், இரண்டு உடுக்கைகள் என்பனவாகும்.
பஞ்சன் லாமா அவர்களினால் ரெடிங் ரின்போசே
மூலமாக மூன்று குழந்தைகள் தேர்வு செய்யப்பட்டனர்.
மூவரும் ஆம்தோ பகுதியை சேர்ந்தவர்கள்.
அனைவரும் கும்பம் ப�ௌத்த ஆலயத்திற்கு அருகே
வசித்தவர்கள். இவர்களில் ஒருவரே அடுத்த தலாய்
லாமா என கணிக்கப்பட்டார்கள். தேடல் த�ொடங்கியது.
ஆரம்பிக்கும் ப�ோதே மூவரில் ஒரு சிறுவன் இறந்து
ப�ோயிருந்தான். அடுத்த சிறுவன�ோ இவர்களைப்
பார்த்ததும் ஓட்டம் பிடித்தான். எனவே மூன்றாவது
சிறுவன் இருக்குமிடத்தை ந�ோக்கிச் சென்றனர்.
நம்பிக்கையுடன் முன்னேறிய குழு ரின்போசேவின்
குறிப்புகளின் அடிப்படையில் வீடு வீடாத்
தேடினார்கள். இறுதியில் ஒரு வீட்டை அடைந்தனர்.
கிராமப்புற வீடு, மழைநீர் இறங்கும் சரிவுக்
கால்வாய், மலைப் பாதை, க�ொடி மரம், வாசலிலே ஒரு
நாய் ஒன்றுவிடாமல் அனைத்தும் ப�ொருந்தியிருந்தன.
ரின்போசே தன்னை அடையாளம் தெரியாதவாறு
உடைகளை மாற்றிக்கொண்டு மாறுவேடத்தில் அந்தச்
சிறுவன் வீட்டிற்குள் நுழைந்தார். கடுமையான பனிப்
ப�ொழிவால் இரவு தங்க வேண்டுமென்று அந்த
வீட்டினரிடம் அனுமதி க�ோரினார். அனுமதி கிடைத்தது.
சுவையான தேநீர், ர�ொட்டி ஆகியவை பரிமாறப்பட்டன.
தேநீர் குடித்துக் க�ொண்டிருந்த ப�ோது லாம�ோ த�ொண்டுப்
(இன்றைய தலாய் லாமா) திடீரென்று ஓடி வந்தான்.
ரின்போசே கையிலிருந்த ஜெப மாலை மணிகளை
சில நிமிடம் உற்றுப் பார்த்தான். பிறகு பரபரப்புடன்
ச�ொன்னான். “இது என்னுடையது. இதை ஏன் நீங்கள்
வைத்திருக்கிறீர்கள்? அதை என்னிடம் தாருங்கள்”
என்றான். ரின்போசே தன் திகைப்பை மறைத்தபடி “இது
பழையது. வேண்டுமானால் வேறு தருகிற�ோம்” என்று
கூறினார். அந்தச் சிறுவன்
ஒப்புக்கொள்ளாமல் “புதியது
வேண்டாம். எனக்கு இதுதான்
வேண்டும்” என்றான்.
இதுதான் தருணம் என்று
ரின்போசேவுக்கு தெரிந்து
ப�ோனது. தாமதிக்காமல்
பரிச�ோதனைகளை
ஆரம்பித்துவிட
வேண்டியதுதான் என
நினைத்து பையிலிருந்த
கலாபூஷணம்
ப�ொருட்களை ஒவ்வொன்றாக
எடுத்து மேசையில் வைத்தார்.
சிறுவனை அருகில்
அழைத்தார்.

பரீட் இக்பால்
யாழ்ப்பாணம்
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கவிதையின்
வரைபடம்
இருபத்தோராம் நூற்றாண்டு
இலக்கியவரலாற்றை எழுதுதல்
அல்லது இற்றைப்படுத்தல் த�ொடர்பில்
மறுச�ொல்லில் பேசி வருகிற�ோம். இவ்
விரிதளத்தில் தமிழில்,ஈழத்தில், மூன்றாம்
தசாப்தத்தில்,கவிதையில் எனசுருங்கிய
பரப்புக்குள் இவ் இற்றைப்படுத்தலை
அல்லது எழுதுவதைச் சாத்தியமாக்குதல்;
குறித்து சாத்தியமான கருத்தாடலை
நீங்களும் த�ொடரலாம்.
உண்மையில் 21ஆம் நூற்றாண்டின்
கவிதை எத்திசையை அவாவி
நிற்கிறதென்பதும், அதன்
பயணப்பாதை எவ்வாறு வளைந்து
நெளிந்து செல்கிறதென்பதும், அதன்
பாய்ச்சல் அல்லது திருப்பம் குறித்தும்
இதுவரையான பிரதிகளை முன்வைத்து
இந்தக் கதையாடலை நிகழ்த்தலாம்.
மூன்று தசாப்தத்திலும் வெளிவந்த
பிரதிகள் பட்டியல் அல்லது
சுவடியாற்றுப் படைய�ொன்றின்
உருவாக்கம் குறித்தும் சிந்திப்பதன்

மனம் ததும்பும்

வழி உட்பரப்பை உறுதிப்படுத்தவும்
இயலுமாகும் என்பதனால் ''கவிதையின்
வரைபடம்''என்கிற இப் பத்தியில்
இருபத்தோராம் நூற்றாண்டுக்கவிதைகள்
குறித்தும் பேசுவ�ோம்.
தமிழ்க்; கவிதை வரலாறு நெடுகிலும்
அதன் நதிய�ோட்டமும் விரி கிளைகளும்
குறித்த அவதானம் முக்கியமானது.
பாரதியில் த�ொடங்கி நதியெடுத்த
இப்போக்குமாய ஜதார்த்தவாதப்
புனைவில் வேறுதிசையெடுத்து நிற்கிறது.
இவ் இடைப்பயணத்தில் விரி கிளைகள்
பல த�ோன்றின. 21ஆம் நூற்றாண்டு
முதல் இரு தசாப்தங்களிலும் இப்போதும்
இவ் விரிகிளைகளின் ப�ோக்குகளை
இக்காலப் பனுவல்கள் ஊடாகவும்
அவை பற்றியெழுந்த திறனாய்வு
ஊடாகவும் வரலாற்றுக் குறிப்புக்கள்
ஊடாகவும் விரிவாகப்பேசுவதன்
ஊடாகக்க விதையின் வரைபடத்தை
இற்றைப்படுத்துவ�ோம்.

G+idak;

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;.

ஹைக்கூ 4
பனி நிறை மலைகளின்
நடுவில் ஒரேய�ொரு சலனம்
கருங்குருவியின் கண்
கவிதையில் இயற்கையின்
இடம் பிரதானமானது.
கற்பனையின் ஊற்று
மூலமும் இயற்கைதான்.
சங்கக் கவிதைகளில் இயற்கை
கருவாகி நின்றிலங்குவதனை
ஐந்திணை மரபில் காணுகிற�ோம்.
அவ்வவ் திணையின்
இயற்கைக்காட்சிகளும்,
ப�ொருள்களும் கவிதையில்
இழைய�ோடிப் ப�ொருளுணர்த்;தும்
பாங்கு அலாதியானது.
ஜப்பானிய ஹைக்கூ கவிதைகளிலும்
இயற்கைய�ோடு இயைந்து நிற்கும்
பண்பு அற்புதமானது. இயற்கையின்
வனப்புகளில் அல்லது இயற்கையின்
படைப்புகளில் மனதைப்
பறிக�ொடுத்து நிற்கும் உணர்வு நிலை
மனம் ததும்புறச் செய்வது.
மாலைக் குளிரின் அனுபவிப்பு
இதமானது.''அதற்கொரு
பிறவியும் வேண்டுவதே''என்கிற
ஹைக்கூ கவிஞனின் மனம்
இயற்கைலயிப்பில் ஈர்ப்புடையது.
மாலைக் குளிர்
எத்துணை மகிழ்ச்சி எனக்கு
மனிதனாகப் பிறந்திருக்கிறேன்
The Evening Cool
How Glad I Am
I was Born a Man
மானுடப் பிறவியின்
பெருமை இது. இயற்கையின்
அழகில் ஈடுபடும் மனம்
ஹைக்கூ கவிஞனுடையது.
இன்னொரு ஹைக்கூ
I Fell in love
With the Wings of The Birds
The Light of Spring on Them
காதல் வயப்பட்டேன்
வசந்தத்தின் ஒளியில்
பறவைகளின் சிறகுகள�ோடு
பறவைகளின் சிறகில்
சிக்கிய மனசின் அழகு இது.
இளவேனிலின் இதமான
வெளிச்சம் பறவைச் சிறகுகளில்
பட்டு மின்னும் அழகுக்
காட்சியில் இலயிப்புறும்
கவி மனம் ஹைக்கூ. மின்
வெட்டாகவரும் இவ்
அழகுக்காட்சி இயற்கையின்

இன்பத்தைமெருகூட்டச் செய்வது.
காலைப்பனியில் காகமும்
அழகாகவே தெரிகிறது.
How Beautiful
The Usually Hatful Crow
This Morn of Snow
வழக்கமாய் வெறுத்தொதுக்கும்
காக்கையும்
எத்துணைஅழகு
காலைப்பனி
ஹைக்கூவில் செர்ரிமலர்களும்
தேவதைகளாகிவிடுகின்றன.
Cherry Blossoms at Night
Just Like Angels
Come Down From Heaven
ச�ொர்க்கத்தில் இருந்து
கீழேவந்ததேவதைகளா
இரவில் செர்ரீமலர்க்கொத்துக்கள்
இரவுநேரத்தின்
செர்ரிமலர்க்கொத்தின்
அழகுக்காட்சியைக் காண்பிக்கும்
ஹைக்கூ இது. இப்படித்தான்
ஜப்பானியஹைக்கூ தேவதைகள்
ப�ோல அழகுரு எடுத்துநிற்பன.
''பனிநிறை.....''என்கிற
ஹைக்கூவின் முதலிருவரியும்
அழகிய மலைக்காட்சியை
படம் பிடிக்கின்றன. கடைசிவரி
அத்துணை பிரம்மாண்டமான
பின்னணியில் ஒரு சிறு குருவியின்
சின்னஞ்சிறிய கண்களுக்கு
அழைத்துச் செல்கிறது
கருங்குருவியின் கண்கள். அவற்றின்
அசைவு அதனிடை வெளிப்படும்
இச்சை இரைதேடும்; இச்சை
உயிர் தேடும்;;;;;; இச்சை
பரிதவிப்பு, தனிமை, அழகு......
எல்லாம் அடக்கம். உண்மையில்
ஹைக்கூ கவிதையின் ஆகிறது.
கருங்குருவியின் கண்கள் ப�ோல.....
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“தரகரே… நீங்க ஒரு பெரிய விஷயத்தை
மறைச்சிட்டீங்க.”
“என்ன ச�ொல்றீங்க?”
“பெண் அஞ்சடி உயரம்னு ச�ொன்ன நீங்க, மூணு அடி
அகலம் இருப்பாள்னு ச�ொல்லவே இல்லையே…”

பூசாரி: சாமி தலையில் இருக்கிற
கீரிடத்தை எதுக்கு எடுத்த..?
பக்தர் : என் எஜமான் சாமிக்கு ம�ொட்டை
ப�ோடுறதா வேண்டிக்கிட்டாரு அதுதான்.

பஸ் ஸ்டாண்ட்ல பஸ் நிக்கும் .
ஆட்டோ ஸ்டாண்ட்ல ஆட்டோ நிக்கும் .
சைக்கிள் ஸ்டாண்ட்ல சைக்கிள் நிக்கும்.
ஆனா... க�ொசுவத்தி ஸ்டாண்ட்ல க�ொசு
நிக்குமா ?? ய�ோசிக்கனும் ...!!
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”ப�ொன்மனச் செம்மல்” கலாபூஷணம்
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தாஜ்மஹானுக்கு க�ொழும்பில் மாபெரும் பாராட்டு விழா
(எம்.எஸ்.எம்.ஸாகிர்)

37

ஆவது கலாபூஷணம்
அரச விருது
வழங்கும் விழாவில்
கலாபூஷணம் விருதைப்
பெற்றுக்கொண்ட இலங்கை
ப�ொன்மனச் செம்மல்,
ப�ொன்தமிழ்க்கவிஞர்
கலாபூஷணம் எம்.எஸ்.
தாஜ்மஹான் க�ொழும்பில்
பாராட்டி க�ௌரவிக்கப்பட்டார்.
இந்நிகழ்வு கடந்த (02) சனிக்கிழமை
மாலை க�ொழும்பு பழைய நகர
மண்டபத்தில் இடம்பெற்றது.
அக்ஷரா இசைக்குழுவினரின் ஏற்பாட்டில்,
இலக்கியச் செம்மல் சட்டத்தரணி ரஷீட்
எம். இம்தியாஸ் தலைமையில் இடம்பெற்ற
இந்நிகழ்வுக்கு தினகரன் தினசரி மற்றும்
வாரமஞ்சரியின் பிரதம ஆசிரியர் தெ.

செந்தில் வேலவர் பிரதம அதிதியாகக்
கலந்து க�ொண்டத�ோடு,
வரவேற்புரையை இளநெஞ்சன் முர்ஷித்,
வாழ்த்துரையை கலைஞர் கலைச்செல்வன்
ஆகிய�ோர் வழங்கியத�ோடு, வகவத்தலைவர்
என்.நஜ்முல் ஹுஸைன், கவித்தென்றல் அலி
அக்பர் ஆகிய�ோர் கவிவாழ்த்துப் பாடினர்.
நிகழ்வை கவிஞர் கிண்ணியா அமீரலி
சிறப்பாக த�ொகுத்து வழங்கினார்.
இந்நிகழ்வில், வகவம் தலைவர்
என். நஜ்முல் ஹுஸைன், செயலாளர்
இளநெஞ்சன் முர்ஷிதீன், கலைஞர்
கலைச்செல்வன், கவித்தென்றல் அலி
அக்பர், கலைவாதி கலீல், பாரம்பரியம்
புகழ் கலைஞர் எம்.எஸ்.எம். ஜின்னா,
அபூஉபைதா ம�ௌஜுத், இம்ரான்
நெய்னார், பாடகர் கவிக்கமல், வர்த்தகப்
பிரமுகர் பஸ்லிரூமி, நூருல் ஐன் நஜ்முல்
ஹுஸைன், கலைஞரும் எழுத்தாளருமான
ம�ொழிவாணன், கலாபூஷணம் முஹம்மட்
அலி, ஊடகவியலாளர் எம்.எஸ்.எம்.
ஸாகிர் என ஏராளமான�ோர் கலந்து
க�ொண்டு ப�ொன்னாடை ப�ோர்த்தி மாலை
அணிவித்து அவரைக் க�ௌரவித்தனர்.

இலங்கை ப�ொன்மனச் செம்மல்
ப�ொன் தமிழ் கவிஞர் எம்.எஸ்.
தாஜ்மஹானுக்கு அக் ஷரா
இசைக்குழுவினால் நடத்தப்பட்ட
பாராட்டு விழா இலக்கியச்
செம்மல் சட்டத்தரணி ரஷீத்
எம் இம்தியாஸ் தலைமையில்
மிகக்கோலாகலமாக
நடைபெற்றது.
புகைபடப்பிடிப்பாளர்களான சுரேந்தர்,
எஸ்.ஏ.கரீம் ஆகிய�ோரும் இந்நிகழ்வில்
கலந்து க�ொண்டனர்.
இதன்போது கலாபூஷண விருதின் ப�ோது
கிடைத்த பணப்பரிசை வறிய குடும்பத்தைச்
சேர்ந்த, திருமணம் முடிக்கும் நிலையில்
இருக்கும் ஒரு பெண்ணுக்கு தானமாக
வழங்கியமை குறிப்பிடத்தக்கது.
நாட்டின் இக்கட்டான சூழ்நிலை கருதி
குறிப்பிட்ட நேரத்தில் பாராட்டு நிகழ்வு
ஆரம்பிக்கப்பட்டு, மிகவும் சிறப்பான
முறையில் நடைபெற்றது.
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கலையுடன் பயணிக்கையில் நிறைய

விடயங்களைக் கற்றுக் க�ொள்ளலாம்
நடனக் கலைஞர் கலாவிபூஷணன்

லேணுஜா சடாஈஸ்வரன்

க

லையுடன் பயணிக்கும்போது மாத்திரமே நிறைய நிறைய விடயங்களைக் கற்றுக் க�ொள்ளலாம்.
இவ்வாறு கூறுகிறார் நடனக் கலைஞர் கலாவிபூஷணன் லேணுஜா சடாஈஸ்வரன்.
இலங்கையில் பரதநாட்டியக் கலையில் தனக்கென தனி இடத்தைப் பிடித்து கலைத்துறையில்
களைகட்டி வருபவர்
லேணுஜா . முறையாக பரதநாட்டியக் கலையை கற்றுத் தேர்ந்தவர் அக்கலையை மற்றவர்களுக்கும் கற்றுக்
க�ொடுத்து பல பரதநாட்டியக் கலைஞர்களை உருவாக்கி வருபவர் இவர்.
இலங்கையின் கிழக்கு மாகாணத்தில் அம்பாறை மாவட்டம் திருக்கோவில் என்னும் பகுதியைச் சேந்த இவரது
தந்தையாரின் பெயர் சடாஈஸ்வரன். இவரை ஈன்ற தாயாரின் பெயர் ய�ோகராணி.பரதநாட்டியக் கலையில்
நான் மேன்மைப் பெற வேண்டும் என்பதே எனது பெற்றோரதும் நண்பர்களதும் நன்நோக்கமாகும்.
நான் எனது ஆரம்பக்கல்வியை திருக்கோவில் மெதடிஸ் தமிழ் மகா வித்தியாலயத்தில் கற்றேன். நான் 1ஆம் வகுப்பு த�ொடக்கம் 13ஆம்
வகுப்பு வரை இப்பாடசாலையில் கற்றேன்.
நான் பாடசாலையில் கற்று வந்த காலத்தில் நடனம் சம்பந்தமான எந்த ப�ோட்டியாக இருந்தாலும் ஆசிரியர்கள் கூப்பிட்டவுடன் எந்தவித மறுப்பும் தெரிவிக்காமல் பெற்றோர்களிடமும் கேட்காமல் கலந்து க�ொள்ள சம்மதம் க�ொடுத்து விடுவேன். பிறகு தான் பெற்றோரிடம் கூறி சம்மதத்தைப் பெற்றுக் க�ொள்வேன். நடனக் கலையின் மீது எனக்கு அவ்வளவு ஆர்வம் இருந்தது. எனது பெற்றோர்களுக்கும்
பரதநாட்டியக் கலையில் அவ்வளவு ஆர்வம் இருந்தது. அந்த ஆர்வம் எனக்கு பரதநாட்டியத்துறையில் வெற்றிக் க�ொடி கட்ட உறுதுணையாகியது. நான் பாடசாலைக் கல்வியின் முடிவுறுத்திவதற்குரிய பரீட்சையில் சித்தியடைந்து இராமநாதன் பல்கலைக்கழகத்துக்குத் தெரிவாகி அங்கு நான் இப்போது கல்வி கற்று வருகின்றேன். முழு நேரமும் கலையுடன் வாழும் வாய்ப்புக் கிடைத்தால் வரமாக அதை நான் ஏற்றுக் க�ொள்வேன். நான் கற்றுக் க�ொண்டது வெறும் கை மண் அளவே. எனக்கு எப்பொழுதும்
கலையை மென்மேலும் கற்றுக் க�ொள்ள வேண்டும் என்ற ஆர்வம் இருக்கிறது.
எனக்கு மிகச்சிறிய வயதிலேயே பழனி மலைக்கு காவடி என்ற பாடலுக்கு ஆடுவதற்கான வாயப்பு கிடைத்தது. அதுதான் எனது
முதலாவது நடன அரங்கேற்றம். அதனைத் த�ொடர்ந்து பாடசாலை நிகழ்ச்சிகளில் ஆடுவதற்கான வாய்ப்புகள் கிடைத்தன.
இவ்வாறு க�ொழும்பு, யாழ்ப்பாணம், மட்டக்களப்பு, கண்டி, அம்பாறை ஆகிய பகுதிகளுக்கும் சென்று ஆமடைகளில் நடனமாடியக் கூடிய வாய்ப்புகள் கிடைத்தன.
பரதநாட்டியம் மட்டுமன்றி கிராமிய நடனம், கண்டிய நடனம் ஆகிய நடனங்களும் ஆடி எனது நடன ஆற்றுகையை
வெளிப்படுத்தி உள்ளேன். இந்தியாவுக்குச் சென்று திருவாவூரில் உள்ள தியாகராஜ சுவாமி ஆலயத்திலும்
நடனமாடி எனது நடன ஆற்றுகையை வெளிப்படுத்தி
உள்ளேன்.வெளிநாடுகளுக்கும் சென்று பரதநாட்டியம்
ஆடி எனது நடன ஆற்றுகையை வெளிப்படுத்த ஆவலாய்
உள்ளேன். அதற்கு இறைவன் விரைவில் திருவருள் பாலிப்பான் என்று எண்ணுகின்றேன்.
க�ொழும்பு பண்டாரநாயக்க சர்வதேச மாநாட்டு
மண்டபத்தில் அண்மையில் நடைபெற்ற கலாவிபூஷண விருது வழங்கும் வைபவத்தில் நடனமாடியக்கூடிய வாயப்பு
கிடைத்தது.
இதற்கு
சங்கவி பிலிம்ஸ் நிறுவளத்தின்
பணிப்பாளர் துரைராசா சுரேஸுக்குத் தான் நன்றி ச�ொல்ல
வேண்டும்.

கே. ஈஸ்வரலிங்கம்...
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சினி பஜார்
கேள்வி பதில்
ம�ொழிவொணன்

எம். மலர்ராணி
க�ொழும்பு-13
கேள்வி:- நயன்தாரா சினிமா
உலகை விட்டே விலகப்
ப�ோகிறாராமே உண்மையா?
பதில்:- ஒப்புக்கொண்ட சில
படங்களில் மட்டும் நடித்து விட்டு
நடிப்பதை நிறுத்திக் க�ொள்கிற
முடிவுக்கு வந்து விட்டார்
நயன்தாரா. சிறு
படங்களை
நிறைய
தயாரிக்கும்
திட்டத்தில்

நயன்தாராவும்
விக்னேஷ்
சிவனும்
இருக்கிறார்கள்.
அவர்கள் உடனடியாக திருமணம்
செய்து க�ொள்ள வேண்டு
மென்று விக்னேஷ் சிவனின்
தாயார் விரும்புகிறார். அதையே
நயன்தாராவின் அம்மாவும்
விரும்புகிறாராம். அதனால் அடுத்த
வருட ஆரம்பத்தில் கட்டாயமாக
திருமணம் செய்து க�ொள்ள
வேண்டும்

என்பதுதான் நயன்தாராவும்
விக்னேஷ் சிவனும் எடுத்திருக்கும்
முடிவு.

எல்.எம்.முபாரக்
மாவனல்ல.
கேள்வி:- கமலஹாசனின்
இரண்டாவது மகள் அக்ஷரா என்ன
செய்து க�ொண்டிருக்கிறார்?
பதில்:- மூன்று வருடத்திற்கு ஒரு
படத்தில் நடித்தாலும் ஈடுபாட்டுடன் நடிக்க முயல்வர் அக்ஷரா
ஹசன். அவரை பெண்
மையக் கதாபாத்திரமாகக்
க�ொண்டு உருவாகியிருக்கும் படம் 'அச்சம் மடம்
நாணம் பயிர்ப்பு'. அதில்
பழமை வாதக் குடும்பத்தைச்
சேர்ந்த பவித்ரா என்கிற 19
வயதுப் பெண்ணின்
நவீன உலகப்
பாடுகளை
பிரதி பலிக்கும் கதாபாத்திரத்தில்
நடித்திருக்கிறார் அக்ஷரா.
இந்தப்
படத்தை
எழுதி,இயக்கியிருப்பவர் ராஜா
ராமூர்த்தி. அக்ஷ-

விஜய்யின் 66-வது படத்தின் புதிய
அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது

நடிகர் விஜய் நடிப்பில் தற்போது உருவாகியுள்ள திரைப்படம் பீஸ்ட். இப்படத்தை க�ோலமாவு க�ோகிலா, டாக்டர் ப�ோன்ற படங்களை இயக்கிய நெல்சன்
இயக்கியுள்ளார் . இதில் விஜய்க்கு ஜ�ோடியாக பூஜா ஹெக்டே நடித்துள்ளார்.
அனிருத் இசையமைக்கும்
இப்படத்தை சன்
பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது . பீஸ்ட்
திரைப்படம் ஏப்ரல்
மாதம் 13-ஆம்
தேதி திரையரங்கில்
வெளியாகும் என
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்படத்தை
த�ொடர்ந்து த�ோழா
உள்ளிட்ட படங்களை இயக்கிய வம்சி பைடிப்பள்ளி இயக்கும் படத்தில் நடிகர் விஜய் நடிக்கவுள்ளார். 'தளபதி 66' என்று பெயரிடப்பட்டுள்ள இப்படம் தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு
ம�ொழிகளில் நேரடியாக வெளியாக உள்ளது. இப்படத்தைப் பிரபல தயாரிப்பாளர்
தில் ராஜு தயாரிக்கவுள்ளார். இந்நிலையில் இந்த திரைப்படம் குறித்து புதிய
அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது. அதன்படி விஜய் 66 படத்தின் லுக் டெஸ்ட் ஷூட்
சில நாட்களுக்கு முன்பு
முடிந்துள்ளதாகவும், படப்பிடிப்பு இந்த வாரத்தில்
த�ொடங்கவுள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

ராவுடன் உஷா உதுப், அஞ்சனா
ஜெயபிரகாஷ் நடித்துள்ள இப்படம் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை
அமேசன் ப்ரைம் வீடிய�ோவில்
வெளியாகியது.
" "கிட்டத்தட்ட இது எனக்கொரு
பரீட்சை" என்று கூறியிருக்கிறார்
அக்ஷரா.

ஆர். ராஜக�ோபால்
மன்னார்.
கேள்வி:- மக்கள் திலகம் எம்.
ஜி.ஆர் பெண் வேடம் ப�ோட்டு
ஏதாவது படத்தில் நடித்திருக்கிறாரா?
பதில். ஆமாம்...'காதல்
வாகனம் 'என்ற படத்தில் பெண்
வேடத்தில் நடித்திருக்கிறார்.

ஏ. மாகிரட்
எலபடகம
கேள்வி:- நடிகர்
க�ௌதம் கார்த்திக்கின் காதல் கைகூடாமல் ப�ோய் விட்டதாமே..?
பதில்:-உண்மைதான்.
ஆனால் மகன் காதல்
கைகூடாமல் ப�ோய்விட்ட
பிறகு மகனைவிட அதிகம் கவலையில் இருக்கிறார் அவர் அப்பா.
நடிகர் கார்த்திக்.
உடனே ச�ொந்தத்தில்
பெண் பார்த்து திருமணம்
செய்யும் ஏற்பாட்டில்
அவர் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளார். அடுத்த ஆறு

மாதத்திற்குள் திருமணம் நடக்க
வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக
இருக்கிறார் கார்த்திக்.

எஸ்.எல்.
மணியன்,
புத்தளம்.
கேள்வி:- பிரபல
இயக்குநர் க�ௌதம்
மேனன் இப்போதெல்லாம் படங்களை இயக்குவதை விட்டு விட்டு வில்லனாக
நடிக்க ஆரம்பித்து விட்டாராமே..!
பதில்:- ஆமாம் படத்தை இயக்குவதை விட இது மிக எளிதாக
இருக்கிறதாம். அவர்
வில்லனாக நடித்து
அடுத்து வெளிவர
இருக்கும் படம்
'செல்ஃபி'
இதில் ஜி.வி
பிரகாஷ்,
வர்ஷா
ப�ொல்லம்மா
இருவரும்
நாயகன் நாயகியாக நடித்திருக்கிறார்கள். வெற்றி
மாறனிடம் உதவி இயக்குனராக பணி புரிந்த மதி மாறன்
படத்தை இயக்கி இருக்கிறார்.

எம்.எம்.புஹாரி,
இப்பாகமுவ.

கேள்வி:- இயக்குநர் மணிரத்தினத்தின் பிரமாண்ட தயாரிப்பான 'ப�ொன்னியின்
செல்வன்' எப்படி
இருக்கிறான்?

பதில்:'ப�ொன்னியின்
செல்வன்'இறுதிக்கட்ட
பணிகளில்
மூழ்கி. விட்டதால் மணிரத்னம்
இப்போது யாரையுமே
அதிகம் பார்ப்பதில்லை. அயராமல் காலையில் இருந்து மாலை
வரை எடிட்டிங்,ட்ரீம் செய்வதில்
தீவிரமாக இருக்கிறார். இந்த
மாதக் கடைசியிலேயே முதல் பிரதியைப் பார்த்து விடும் திட்டத்தில்
இருக்கிறார்.

சினி பஜார் கேள்வி பதில்,
தினகரன் வார மஞ்சரி,

லேக் ஹவுஸ், க�ொழும்பு--10.

நடிகர் வினய்
பிரபல நடிகையுடன் காதல்
நடிகர் வினய் பிரபல நடிகையை காதலித்து வருகிறார்.
அவர்களது திருமணம் விரைவில் நடைபெறும் என தகவல்
வெளியாகி உள்ளது.
தமிழில் கடந்த 2007- ம் ஆண்டு வெளியான உன்னாலே
உன்னாலே படம் மூலம் ஹீர�ோவாக அறிமுகமானவர்
வினய் இதையடுத்து அவர் ம�ோதி விளையாடு, மிரட்டல்,
ஒன்பதுல குரு என அடுத்தடுத்து படங்களில் நடித்தார்.
மிஷ்கின் இயக்கிய துப்பறிவாளன் படத்தில் மிரட்டலான
வில்லன் வேடத்தில் நடித்து அசத்தினார். அவரது உயரத்திற்கும், த�ோற்றத்திற்கும் வில்லன் வேடம் செட் ஆனதால்
த�ொடர்ந்து அவ்வாறே நடித்து வருகிறார் வினய். அண்மையில் இவர் வில்லனாக நடித்த டாக்டர், எதற்கும் துணிந்தவன் ஆகிய படங்கள் பிளாக்பஸ்டர் ஹிட் ஆகின. தற்போது
தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி வில்லனாக மாறியுள்ளார்.
இந்நிலையில், வினய்க்கு விரைவில் திருமணம் நடைபெறவுள்ளது என்று தகவல் வெளியாகியுள்ளது. 42 வயதாகும்
நடிகர் வினய், 40 வயதாகும் நடிகை விமலா ராமனை காதலித்து வருகிறாராம்.
கடந்த சில ஆண்டுகளாக காதலித்து வரும் இவர்கள் ஒன்றாக
மாலத்தீவு உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கு சுற்றுலாவும் சென்றுள்ளனர்.
அப்போது எடுத்த புகைப்படங்களும் வெளியாகி வைரலாகி
வருகின்றன.
விரைவில் இருவரும் திருமணம் செய்துக�ொள்ள ப�ோவதாக
அந்த தகவலில் தெரிவித்துள்ளனர். ஆனால் அவர்களின் திருமணம் குறித்த செய்திகளை நடிகர்கள�ோ அல்லது அவர்களது
குடும்பத்தினர�ோ உறுதிப்படுத்தவில்லை.
நடிகை விமலா ராமன் ஆஸ்திரேலியாவில் வாழ்ந்தவர் . ‘பிரணயாகலம்’, ‘கல்லூரி குமரன்’, ‘நேரம்’, ‘ஒப்பம்’, ‘ர�ோமிய�ோ’
உள்ளிட்ட மலையாளப் படங்களின் மூலம் பிரபலமானார்.
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கிசுகிசு வந்தால் ஜாலி...கிசுகிசு ஜாலி...

ன்
ஜ
ோ
�
ப
ணி
வா

சின்னத்திரையின்
நயன்தாரா என பட்டம்
பெற்று, சீரியல்களில்
கட்டம் கட்டி கலக்கி,
மெருகேறிய அழக�ோடு தமிழ்
சினிமாவில் களமிறங்கி, ரசிகர்
பட்டாளங்களை பரவசமாக்கும்
பேரழகி நடிகை வாணி ப�ோஜன் மனம்
திறக்கிறார்....
சின்னத்திரை டு பெரிய திரை வரவேற்பு
பெரிய திரை அப்படியே மாறியிருக்கு. எந்த
வித்தியாசமும் இல்லை நிறைய பேருக்கு
எளிதாக நடிக்க வாய்ப்பு கிடைக்கிறது.
பிரியா பவானிக்கு பின் எனக்கு ஒரு
அங்கீகாரம் கிடைத்திருக்கு.. என்ன
மாதிரி இன்னும் நிறைய பேர்
வராங்க. சந்தோஷமான விஷயம்
தமிழ் பேசும் நடிகைகளுக்கு
வாய்ப்புகள்
தமிழ் பேசும் நடிகைகள் தங்கள்
படங்களுக்கு வேண்டும் என்று
நினைப்பவர்கள், கண்டிப்பாக

தமிழ் பேசும் நடிகைகளுக்கு வாய்ப்பு
தராங்க. அவங்க கதையில் என்ன ய�ோசிக்கிறாங்கனு
இயக்குனருக்கு தானே தெரியும்.
டூயட் பாடல்களுக்கு மட்டும் ஹீர�ோயினா
நான் சும்மா வந்து டூயட் பாடிட்டு ப�ோகாமல். அந்த
படத்தில் எனக்கு நடிக்க வாய்ப்புகள் இருக்கான்னு
பார்த்து நடிக்கிறேன். கதை நல்லா இருந்தாலே
இயக்குனரிடம் ஏத�ோ இருக்கு, ச�ொன்ன மாதிரி
பண்ணிடுவார்னு நம்பிக்கை வரும். அதையும்
பார்ப்பேன்
வாணி ப�ோஜனின் ந�ோக்கம், குறிக்கோள்
வரிசையா 10 படம் பண்ணனும் அப்படிங்கிறத விட
ஒரு படம் பண்ணினாலும் மக்கள் மறக்க கூடாது.
அப்படி ஒரு கதை உள்ள படமாக பண்ணனும்னு
ஆசை..இப்போ வரை 'ஓ மை கடவுளே' படத்தை
மக்கள் ச�ொல்லிட்டே இருக்காங்க.

கலையரசனின்
ம்
கு
ோ
�
ப
து
ந்
காதலும் கவு

தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம் ஆகிய ம�ொழிகளிலும் நடித்துள்ளார். நடிகை விமலா ராமன் தமிழில் பாலசந்தர் இயக்கிய
ப�ொய், இயக்குனர் சேரனுக்கு ஜ�ோடியாக ராமன் தேடிய சீதை
ஆகிய படங்களில் நடித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

கலையரசன், ஆனந்தி நடித்துள்ள 'டைட்டானிக்' படத்தின் ரிலீஸ்
திகதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நடிகர் கலையரசன் நடித்துள்ள 'டைட்டானிக்: காதலும் கவுந்து
ப�ோகும்' என்ற திரைப்படம் ரிலீசுக்கு தயாராகி உள்ளது. இந்த திரைப்படத்தை அறிமுக இயக்குனர் ஜானகி ராமன் இயக்கி உள்ளார். இவர்
பாலா, சுதா க�ொங்கரா, பாலாஜி ம�ோகன் உள்ளிட்ட இயக்குனர்களிடம்
உதவி இயக்குனராக பணிபுரிந்தவர்.
இந்த படத்தில் ஆனந்தி, ஆஷ்னா சவேரி, காளி வெங்கட் உள்ளிட்ட
பலர் நடித்துள்ளனர். சி.வி.குமார் தயாரிப்பில் உருவாகியுள்ள இந்தப்
படத்துக்கு நிவாஸ் கே.பிரசன்னா இசையமைத்துள்ளார்.
முதலில் இந்த திரைப்படம் நேரடியாக ஓடிடி தளத்தில் வெளியாக
இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியானது. ஆனால் தற்போது மே 6-ம் திகதி
ரையரங்குகளில் வெளியாகும் என்று படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
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மிழ்நாட்டில் உள்ள தேனி மாவட்டம்
ஆண்டிபட்டியைப் பிறப்பிடமாகக் க�ொண்ட
எழுத்தாளர் அன்புச்செல்வி சுப்புராஜூ
45 வது வயதில் எழுத்துத் துறையில்
தடம்பதித்தார். இவர் ஆடையலங்காரம்
மற்றும் வடிவமைப்பு சம்பந்தமான
பயிற்சி பெற்றுள்ளார். இவர் புலவர்
அழ.தமிழ்ச்செல்வன், பஞ்சவர்ணம்
ஆகிய�ோரின் புதல்வியும் மத்திய அரசு
அதிகாரியாகப் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்ற
சுப்புராஜூ என்பவரின் மனைவியுமாவார்.
இவருக்கு இருபிள்ளைகள் உள்ளனர்.
இவரது பேத்தி சு.பிரவந்திகா இளம்
வயதிலேயே கவிதை, கதை எழுதி
வருகிறார்.
இவரது அப்பா தமிழாசிரியர் என்பதால் இயல்பிலேயே
தமிழ் ஆர்வம் இவருக்கு இருந்தது. குழந்தைகள் வளர்ந்த
பின்னர் நிறைய நேரம் கிடைத்தது. அப்பொழுது
முகநூலில் கணக்கு த�ொடங்கி "கூட்டாஞ்சோறு" எனும்
முகநூல் குழுமத்தில் முதலில் எழுதத் த�ொடங்கினார்.
பாராட்டும், ஊக்கமும் கிடைக்கவும் த�ொடர்ந்து எழுத
ஆரம்பித்தார். தனது கவிதையுலகம் இங்கு புதுக்கவிதை,
ஹைக்கூ , நவீனம், என விரிந்தது. கவிதைகளுடன்
கதை, கட்டுரை, நூல் விமர்சனம் என எழுதி வரும் இவர்
உலகத் தமிழ் ஹைக்கூ கவிஞர்கள் மன்றம் நிர்வாகியாக
ஹைக்கூ உலகிலும், தன்முனைக் கவிதை குழுமம்
நிர்வாகியாக தன்முனைக்கவிதை உலகிலும் பயணித்து
வருகிறார். இதன் த�ொடர்ச்சியாக தன்முனைக் கவிதை
படைப்பாளர்கள் பேரவை மற்றும் அன்பின் சங்கமம்
சிறுவர் உலகம் என்ற இரு அமைப்புகளைத் த�ொடங்கி
நடாத்தி வருகிறார். அன்பின் சங்கமம் சிறுவர் உலகில்
குழந்தைகளுக்கு தன்முனைக் கவிதைகள் எழுதும் பயிற்சி
அளித்து வருவத�ோடு "அன்பின் சங்கமம் சிறுவர் உலகம்"
மற்றும் "சர்வதேச தமிழாழி த�ொலைகாட்சி - கனடா"
அமைப்பும் இணைந்து நடாத்தும் குழந்தைகளுக்கான
"பல்சுவைக்களம்" நிகழ்வினை 45 வாரங்களுக்கும் மேல்
த�ொடர்ந்து நடாத்தி வருகிறார்.
மேலும் முதன்முதலில் இவர் குறுங்கவிதைக்காக
"கூட்டாஞ்சோறு" குழுமம் வாயிலாக சான்றிதழ்
பெற்றுள்ளார். அன்று தனக்கு ஏற்பட்ட மகிழ்ச்சிக்கும்,
தன்னம்பிக்கைக்கும் அளவே கிடையாது என கூறுகிறார்.
த�ொடர்ந்து பல குழுமங்கள், தமிழ் அமைப்புகள்,
சங்கங்கள் வாயிலாக கவிதைக்கென நூற்றுக்கணக்கான
சான்றிதழ்கள் பெற்றுள்ளார்.
எழுத்துத்துறையில் கிடைத்த விருதுகளாக
கவியுலகப் பூஞ்சோலை குழுமம் வாயிலாகப் பெற்ற
"கவி வேந்தர்" விருதே இவர் பெற்ற முதல் விருது.
த�ொடர்ந்து பல குழுமங்கள், அமைப்புகளின் வழியாக
"அப்துல் கலாம் விருது"
"கவியருவி"
"கவிச்சாகரம்"
"அமுதகவி"
"கவியமுது"
"கவி இமயம்"
"கவியரசி"
பன்னாட்டு பெண்கள் அமைப்பு வழங்கிய
"தேன்மொழி விருது" தமிழ்ப்பட்டறை மற்றும்
உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் இணைந்து வழங்கிய
"கவிச்செம்மல் விருது "
அம்மா தமிழ்ப்பீடம் வழங்கிய "பாவரசு விருது"

இந்தியா தேனி மாவட்டம்

அன்புச்செல்வி
சுப்புராஜூ

தென்னிந்தியக் கலை மற்றும் கலாச்சார மையம்
வழங்கிய
" கவிதைக்கலை வித்தகி விருது" உள்ளிட்ட இன்னும்
பல விருதுகளைப் பெற்றிருந்தாலும் கம்போடிய அரசுடன்
இணைந்து அங்கோர்வாட் தமிழ்ச்சங்கம் அளித்த
"சர்வதேச பாரதியார் விருது" பெற்ற தருணத்தை மகிழ்வின்
தருணமாக உணருகிறார்.
மேலும் இவர் கவிதைகள் முகநூல் வழியாக
செயல்படும் கவிதைக் குழுமங்கள் பலவற்றில்
பதியப்பட்டு வந்த சூழலில் முதன்முதலில் "இனிய
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உதயம்" இலக்கிய இதழில் இவர் கவிதை வெளிவந்தது.
இது தனக்கான ஊக்கமாக அமைந்ததாக கூறினார்.
த�ொடர்ந்து பிரான்ஸ் நாட்டில் இருந்து வெளிவரும்
தமிழ் நெஞ்சம், ஈழத்திலிருந்து வெளிவரும் முத்தமிழ்க்
கலசம், ப�ொம்மி, மகாகவி, வெட்சி உள்ளிட்ட பல
இலக்கிய இதழ்களிலும், நவீன விருட்சம், குவிகம்,
ஏழை தாசன், நீலநிலா, ப�ொதிகை மின்னல், வளரி
உள்ளிட்ட பல சிற்றிதழ்களிலும் ஹைக்கூ திண்ணை,
தன்முனைக்கவிதை, வல்லினச் சிறகுகள், உள்ளிட்ட
பல மின்னிதழ்களிலும் இவர் படைப்புகள் த�ொடர்ந்து
வெளிவந்து க�ொண்டிருக்கின்றன.
ஏறக்குறைய பதினைந்திற்கும் மேற்பட்ட நூல்களுக்கு
இணை த�ொகுப்பாசிரியராக இருந்துள்ளார்.
இவர் இதுவரை வெளியிட்ட நூல்கள்
1) 	மே 2017 ஆம் ஆண்டு "அன்பின் கவிதைகள்"
(புதுக்கவிதை)
2) ஏப்ரல் 2018 "நிலவ�ோடு நான்" (குறுங்கவிதை)
3)	மே 2018 "துளிர்க்கும் மரம்" (ஹைக்கூ)
4) 2020 ம் ஆண்டு வெளிவந்த "மகரந்தம் தூவும்
மலர்கள்" (தன்முனைக் கவிதை முதல் பெண்கள்
த�ொகுப்பு) பன்னாட்டுப் பெண்களின் தன்முனைக்
கவிதைகள் இடம் பெற்றுள்ள முதல் பெண்கள்
த�ொகுப்பு என்ற சிறப்பைப் பெற்றது.
ஏப்ரல் 2021 "மகரந்தத்தின் தேடல்கள்"(புதுக்கவிதை)
வல்லினச் சிறகுகள் மின்னிதழ் நடாத்திய அமரர்
மருத்துவர் ஜெ. அம்பிகாதேவி நினைவுப் பரிசுப்
ப�ோட்டியில் மூன்றாவது பரிசு பெற்ற நூலாகும்
7) 	நவம்பர் 2021 "இமயம் த�ொடும் இயைபுகள்"
(தமிழில் பெண் படைப்பாளர்களின் முதல்
த�ொகுப்பு நூல்)
9) டிசம்பர் 2021 " குட்டி மேகங்கள் தூவிய தூறல்கள்"
(சிறுவர் கதைகள், த�ொகுப்பு நூல்)
10) டிசம்பர் 2021 "வாண்டுகள் ச�ொன்ன கதைகள்"
(சிறுவர் கதைகள், த�ொகுப்பு நூல்)
மேலும் இவர் எழுதிய தன்முனைக் கவிதைகள்
"லாந்தர் விளக்கின் வெளிச்ச சிதறல்கள்" நூலாக
அச்சிடப்பட்டுள்ளது. இவ்வாண்டின் முதல் நூலாக
வெளிவரவுள்ளது.
மேலும் கவிதை எழுதுவது பற்றி பின்வருமாறு
கூறுகிறார்.
எத்தகு சூழலிலும் கைக�ொள்ளும் மன அமைதியானது
நம்மை நமக்கு அறிமுகம் செய்யும். சுற்றுப்புறங்களை
உற்று ந�ோக்கச் செய்யும். இயற்கையை இரசிக்கவும்,
சமூக அவலங்களைக் கண்டு வெகுளவும், பல்லுயிர்களை
நேசிக்கவும், கனியவும், ர�ௌத்திரம் பழகவும்,
சிந்திக்கவும் தூண்டும். ம�ௌனத்தின் உள்ளீடையும்,
பெருஞ் சத்தத்தின் அதிர்வையும் ஒன்றென ந�ோக்கச்
செய்யும். நம்மைச் சுற்றிலும் நடக்கும் நிகழ்வுகளின்
நேர்மறை மற்றும் எதிர்மறை தாக்கங்கள், அவை
சார்ந்த நம்மின் உணர்வுகளை எழுத்தின் வழியாக
வடிப்பதே கவிதை என்பேன். காலத்தின் கண்ணாடியாம்
கவிதைகள் எழுதுபவர் எச்சூழலில் எழுதினார�ோ அந்தச்
சூழலை வாசிப்பாளரை உணரச் செய்ய வேண்டும் எனக்
கூறுகிறார்.
மேலும் இத்தகு கவிதைகள் எவ்வளவு காலம்
கழித்து வாசித்தாலும் எழுதும் ப�ொழுது இருந்த
சூழலை உணர்த்தும் வரலாற்றுப் பதிவாக இருத்தல்
சிறப்பு. எழுதுவ�ோருக்கும், வாசிப்போருக்கும் சிறு
அதிர்வை உண்டாக்க மீண்டும் மீண்டும் வாசிக்கத்
தூண்ட வேண்டும். வாசிக்கும் தாகத்தை அதிகமாக்க
வேண்டும்.
மேலும் நடப்பியல் நிகழ்வுகளை எளிய ச�ொற்களில்
உணர்வுகளைக் குழைத்து மிக நீண்டதாக இல்லாமல்
குறுவடிவத்தில் எழுதும் கவிதைகள் வாசிப்பாளர்களை
ஈர்க்கும் எனவும் கூறுகிறார்.

மஜினா உமறு லெவ்வை
மாவடிப்பள்ளி.

2022 ஏப்ரல் 10 ஞாயிற்றுக்கிழமை
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தமிழர்களுக்கு என தனியே
மரபணு அமைப்பு உள்ளதா?
உ

அறிவியல் ச�ொல்லும் ரகசியம்

லகில் அனைத்து ஜீவராசிகளும்
பரிணமிக்கின்றன. சமகாலத்திய
உயிர்கள் அனைத்தும் பரிணாம கிளைகளின்
த�ொடர் சங்கிலியின் தற்போதைய கண்ணி.
பரிணாம த�ொடர்ச்சியில் தற்போதைய
உயிரினங்களில் மனிதனுக்கு நெருக்கமானது
சிம்பன்சி. சுமார் 65 லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்
மனிதனுக்கான பரிணமித்த பாதையும் சிம்பன்சி
பயணித்த பாதையும் பிரிந்தன. இருந்தும்,
ஒப்பீட்டளவில் 98.8% மரபணு த�ொகுப்பு ஒன்று
ப�ோல் இருக்கும்.
அறிவியல் ரீதியாக மனிதனை புரிந்து க�ொள்ள,
சிற்றினம், பேரினம், குடும்பம் ப�ோன்ற சில அடிப்படை
அறிவியல் வழங்கு வார்த்தகளை நாம் தெரிந்துக�ொள்ள
வேண்டும். உதாரணமாக Panthera எனும் ஒரே
பேரினத்தை சேர்ந்தவைதான் சிங்கம் (leo), புலி (tigris),
சிறுத்தை (pardus). அவைகளின் சிற்றின பெயரை
அடைப்புக்குள் க�ொடுத்துள்ளேன். இவை மூன்றும்
பூனை (Felidae) குடும்பத்தை சார்ந்தவை.
ஆக, புலியின் அறிவியல் பெயர் pandarus tigris,
சுருக்கமாக P. tigris எனவும் த�ொடர்ந்து குறிக்கலாம்.
சிங்கம் - P. leo, சிறுத்தை P. pardus.
மனிதனின் அறிவியல் பெயர் Homo sapiens. Homo
பேரினம், sapiens சிற்றினம். தற்போது உலகில் உள்ள
மனிதர்கள் அனைவரும் H. sapiens தான். இந்த H. sapiens
எப்போது எங்கே எப்படி உருவானாது, எப்போது,
எப்படி பரவியது?
Sahelanthropus tchadensis என்னும்
மனிதக்குரங்குதான் (Primate என்று கூறுவர், முதனி
என தமிழ்படுத்துகின்றனர்) தற்கால மனிதனுக்கும்,
சிம்பன்சிக்குமான ப�ொதுவான மூதாதையின் நெருங்கிய
உறவாக கருதப்படுகிறது. ஆப்ரிக்க கண்டத்தின்
மேற்கு பகுதியில் சுமார் 70 லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு
முன் வாழ்ந்திருக்கிறது. இது எப்போதும் அல்லாமல்,
அவ்வப்போது மட்டும் நிமிர்ந்து நடந்திருக்கலாம்
எனவும் கருதப்படுகிறது.
அதாவது மனிதன் எனும் உயிரினம் உருவாவதற்கான
முதல் படிநிலை இந்த உயிரினத்தினிடமிருந்து
த�ொல்லியல் ஆதாரத்தில் அறியப்படுகிறது.
பின் மனித பரிணாமத்தில் பாதையில் முக்கிய
திருப்புமுனையில் இருந்த உயிரினம் Orrorin tugenensis
எனும் கிழக்கு ஆப்ரிக்காவில் வாழ்ந்த பிரைமேட்.
அது கிட்டத்தட்ட முழுவதுமாக நிமிர்ந்த நடை
க�ொண்டிருந்தது. இந்த O. tugenensis மனிதனின்
மூதாதை வழியில் அல்லாமல், ஆனால் மூதாதை
விலங்கின் நெருங்கிய பரிணாம த�ொடர்பு க�ொண்ட
உயிரியாக இருக்கலாம் என்றும் கருத்துகள் உண்டு.
அதன் த�ொடர்ச்சியாக, 55 லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு
முன் கிழக்கு ஆப்ரிக்காவில் Ardipithecus kadabba
எனும் விலங்கு இரு கால்களைக் க�ொண்டு நிமிர்ந்து
நடக்கும்படியான ஆற்றல் பெற்றிருந்ததை அதன் த�ொல்
எலும்பு படிமங்கள் மூலம் அறியப்படுகிறது (Gobbons
2009).
இதன் நெருங்கிய உயிரினமாக 44 லட்சம்
ஆண்டுகளுக்கு முன் வாழ்ந்த Ardipithecus ramidus
எனும் விலங்கும் நேர் நிமிந்து நடத்துள்ளது.
ஆனாலும், இந்த Ardipithecus பேரின

விலங்குகள், மரத்தினை பற்றும் படியான உள்ளங்கை
உள்ளங்கால்களை க�ொண்டிருந்தன. இவைகளின் மூளை
அளவும் 300 - 350cc (1cc என்பது ஒரு கன செண்டிமீட்டர்)
அளவிலேயே இருந்தன.
இந்த Ardipithecus பேரினத்திலிருந்து தான்
Australopithecus பேரினம் பரிணமிக்கிறது. இந்த
நிகழ்வுமனித பரிணாமத்தில் முக்கிய மைல்கல்.
சுமார் 40 லட்சம் ஆண்டு காலம் முன் வாழ்ந்த
Australopithecis anamensis எனும் விலங்கின் த�ொல்
படிமத்தால் அறியப்படும் முக்கிய நிகழ்வு, அதன்
உள்ளங்கைகள், உள்ளங்கால்கள் மரத்தில் ஏறும்படியாக
இல்லாது இருந்தது, பரிணாமத்தில் முக்கிய நிகழ்வு
(Leakey et al.1995).
பின் 35 லட்ச ஆண்டுகளுக்கு முன் பலப்பல
Australopithecus பேரினத்தின் சிற்றினங்கள், A. afarensis,
A. bahrelghazali த�ோன்றி, மிக முக்கியமாக 30 லட்சம்
ஆண்டுகளுக்கு முன், தெற்கு ஆப்ரிக்காவில் த�ோன்றிய
A. africanus மிக முக்கிய திருப்புமுனை உயிரியாக
கருதப்படுகிறது.
இதன் மூளை அளவு 420 - 510cc ஆக அதிகரிக்கிறது.
இதன் பின் கால சுழற்சியில் பரிணாமத்தில்
Australopithecus பேரினம் பல வேறுபட்ட சிற்றினங்கள்
என, (உதாரணம் A. garhi) பரிணமிக்கிறது. இதன்
கிளையாக paranthropus aethiopicus எனும் உயிரினமும்
வாழ்ந்தது அறியப்படுகிறது. இதே காலகட்டத்தில்தான்
(25 - 27 லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்) கற்களை
கருவிகளாக இந்த விலங்குகள் பயன்படுத்தி
இருக்கின்றன என உறுதிபட கூற முடியாவிட்டாலும்,
அதற்கான சமிக்ஞைகள் பரிணமித்திருக்கும் என
கருதப்படுகிறது.
இதன் அந்திம காலத்திலேயே (23 லட்சம்
ஆண்டுகளுக்கு முன்) Homo habilis எனும் Homo
பேரினத்தை சார்ந்த விலங்கும் த�ோன்றுகிறது.
மனிதனான Homo sapiensஐயும், H. habilisஐயும் ஒரே
பேரினத்தை சார்ந்தவை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இனி, அது இது என அஃறிணையில் குறிக்காமல்

உயர்திணையிலேயே குறிப்போம். H. habilis
கற்களை குச்சிகளை கருவிகளாக மாற்றி, அதை
உபய�ோகப்படுத்தியதும் கண்கூடாக, த�ொல் எச்சங்கள்
மூலம் அறியப்படுகிறது (இந்த கருவிககளை
இதற்கு முன்னும், இதே காலகட்டத்திலும் வாழ்ந்த
Australopithecus garhi, paranthropus aethiopicus
விலங்குகள் செய்திருக்கலாம் எனும் வாதமும் உண்டு).
Homo பேரினத்தில் வெளிப்புற த�ொற்றம் தாண்டி,
மூளை/அறிவு சார்ந்த பரிணாமமும் மிகப்பெரிய
மாற்றங்களை உண்டாக்கியுள்ளது.
இவரை முதல் மனிதன் என்றே ச�ொல்லும் அளவுக்கு
மனிதனுக்கான பண்புகள் உருவாகிவிட்டிருந்தன.
இவர் சுமார் 23 லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன் உருவாகி,
16.5 லட்சம் ஆண்டுகள் வரை வாழ்ந்துள்ளான்.
இவரை 'HANDY MAN' என்று அழைக்கலாம். காரணம்
ஆயுதங்களை செய்ய கற்றுக்கொண்டார்.
அதனை பத்திரப்படுத்தி மீண்டும் மீண்டும்
உபய�ோகப்படுத்தினார் (இதற்கு முந்தைய விலங்குகள்,
தற்போதும் சில குரங்குகள் கற்ளை குச்சிகளை
கருவிகளாக பயன்படுத்தினாலும், பத்திரப்படுத்தி
மீண்டும் மீண்டும் உபய�ோகித்ததில்லை). அதாவது,
எதிர்காலத்தில் தேவை உண்டு எனும் சிந்தனை
மேல�ோங்க த�ொடங்கிய காலம். குறிப்பிடத்தகுந்த
மாற்றமாக, இவரது மூளையின் அளவு 500 - 900cc
வரை விரிவடைந்திருந்தது. இது மூளை/அறிவு
சார்ந்த பரிணாமத்தின் மிகப்பெரிய லாங்ஜம்ப்
என்றே ச�ொல்லலாம். இந்த H. habilis, பிற Homo
சிற்றினங்களுக்கும், முந்தைய Australopithecus
பேரினத்திற்குகான இடைப்பட்ட குணாதிசியங்களுடனே
இருந்தார் (Tobias 2006). வெளித்தோற்றமும் சற்றே
குரங்கு ஜாடை இருந்தது.
Erectus என்றால் நிமிர்ந்த என்று ப�ொருள். இவரை
'UPRIGHT MAN' என்றும் குறிப்பிடுவதுண்டு. Homo
erectus சுமார் 20 லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன் கிழக்கு
ஆப்ரிக்காவில் த�ோன்றியது. உடல்ரீதியாக மனிதனாகவே
தெரிந்தார். H. habilisக்கு இருந்தது ப�ோல அல்லாமல்,
குரங்கு முகஜாடை பெருமளவு மறைந்து மனித
முகஜாடை க�ொண்டிருந்தார். இவரது மூளை அளவு 546
- 1,251cc வரை விரிவடைந்திருந்தது. இவர் பயன்பாடு
சார்ந்த பலதரப்பட்ட வதவிதமான கல் ஆயுதங்களை
செய்தார்.
அதாவது, இன்ன வேலைக்கு இன்ன ஆயுதங்கள் என
பிரித்தறியும் அறிவு பெற்றிருந்தார். மிக முக்கியமாக,
நெருப்பை உண்டாக்க கற்றுக்கொண்டாரா என்பதில்
ஐயப்பாடு இருந்தாலும், நெருப்பை பயன்படுத்த
கற்றுக்கொண்டார். இயற்கையாக த�ோன்றிய நெருப்பை,
த�ொடர்ந்து எரிய விட்டு பயன்படுத்திருக்கலாம் என்றே
கருதப்படுகிறது. ஹ�ோம�ோ எரக்டஸ் மனிதர்கள் அறிவு
சார்ந்த ஆதிக்கம் செலுத்தி ஆபிரிக்கா முழுவதும்
பரவினர்.
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06 வித்தியாசங்களை
கண்டுபிடியுங்கள்
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நிறம் தீட்டுங்கள்

இடைவெளியை நிரப்புங்கள்

வழிகாட்டுங்கள்

எழுதிப்
பழகுங்கள்
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பன்முக ஆளுமை க�ொண்ட ஒருவரை
ர�ொம்ப பிஸிக்காக சந்தித்தேன்.
கவிதாயினியும் பெண்ணிய சமூக
செயற்பாட்டாளருமான கவிமணி
பாயிஷா ந�ௌபல் உடனான எமது
நேர்காணல்
கேள்வி: உங்களை பற்றிய ஒரு அறிமுகம் தாருங்கள்

இளைய சமுதாயத்தை அவர்கள் மனங்களில்
உள்ளவைகளை எழுத சுதந்திரம் க�ொடுங்கள்
கவிதாயினியும் பெண்ணிய சமூக செயற்பாட்டாளருமான
கவிமணி பாயிஷா ந�ௌபல் உடனான எமது நேர்காணல்

எனது கண்ணி நூல். நுட்பம் சிறுவர் பாடல். நுட்பக்குழந்தைகள்
இறுவட்டு. நுட்ப பாக்கள் கவிதை. நுட்ப துளிப்பாக்கள்
‘ஹைக்கூ’ என்று நூல்களும் கவிநுட்பம் என புனைப்பெயரிலும்
கவிமணி கவிநுட்பம் என்று முகநூல் பக்கத்தையும் நுட்பம்
குழுமம் என்று இலக்கிய குழுமத்தையும் அன்புடன் நுட்பம்
என்று தனக்கான யூடிப் பக்கத்தையும் செய்து வருகிறேன்.

மீன்கள் காதல் பாடும் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில்
மீராவ�ோடை எனும் ஊரில் யாஸீன்வாவா சேகுலெப்பை. அகமது
லெவ்வை கதீஜா உம்மா ஆகிய�ோருக்கு ஆறு ஆண் மூன்றுபெண்
வாரிசுகள். அவர்களில் கடைசிப் பிள்ளையாக பிறந்து அதே
ஊரில் கல்வி கற்று யுத்தகாலத்தில் இடம்பெயர்ந்து மீராவ�ோடை
4 ஆலீம்வீதியில் கணவர் மகள் மகன் என இரு குழந்தைகளின்
தாயாக வாழ்ந்து வருகிறேன்.

கேள்வி:

உங்கள் நூல்கள் பற்றி கூறுங்களேன்.
எனது நூல்கள் என்று ச�ொல்லப்போனால் நான் முதலில்
வெளியிட்டநூல்" நுட்பம்" எனும் என் கன்னி நூல். தையல்
மெயிண்டிங் வரைதல் என இலகுபடுத்தல்நூல். அதன்பின்
என் நுட்பக் குழந்தைகள் எனும் சிறுவர் பாடல்கள் நூல்.
அதன்பின் நுட்பக் குழந்தைகள் இறுவட்டு. இதில் 19 பாடல்கள்
உள்ளது. இதனை நானே எழுதி நானே மெட்டமைத்து நானே
பாடியுள்ளேன். மூன்று விடயமும் நானே செய்தேன்.

கேள்வி:

நுட்பம் குழுமத்தின் ஐந்தாவது ஆண்டை முன்னிட்டு
1001 ஒரு கவிதைகள் த�ொகுப்பை க�ொடுக்க இருப்பதாக
அறிந்தோம் இது பற்றி
ஆமாம் குழுமம் என்பதை விட நாம் எனலாம் இது
இலங்கையில் பிறந்துவளர்ந்த எல்லோரையுமே சார்ந்தது
இலங்கையின் முதல் நூல் என்றாலும் இதன் பெருமை.
இலங்கை மக்களையும் ஒற்றுமையையும் சேர்ந்தவையே உலகில்
பரந்துவாழும் இலங்கை சிறந்த கவிஞர்களை ஒன்று சேர்த்து
ஒரே கூரைக்குள் எந்த பாகுபாடும் இன்றி சேர்ப்பதே எமது
ந�ோக்கம். படிக்கும் ப�ோது மன ஒற்றுமை மகிழ்ச்சி சமரசம் என
உருவாகவேண்டும் என்ற ஒரு சுயநலமும்தான் ஏன் என்றால் நான்
என்றுமே இதனையே எதிர்பார்க்கிறேன்.

கேள்வி: உங்கள் இலக்கிய பயணம் பற்றி கூறுங்கள்.

எனது இலக்கியப்பயணம் பற்றி கூறுவதாக
இருந்தால் நான் சிறுவயதிலையே இதற்குள்
வந்துவிட்டேன். இதற்கு காரணம் முதலில்
என் தந்தை என் பாடசாலை ஆசிரியர்கள்
என் நட்புகள் இவர்கள�ோடு சேர்த்து
என்கணவர் குழந்தைகள் என இன்று
நீண்டுக�ொண்டே செல்கிறது. நான்
சிறுவயது இருக்கும் ப�ோதே என் தந்தை
என் வாசிப்பு திறனில் அதிகம் அக்கறை
க�ொண்டிருந்தார். அதனால் என்னை
அதிகஅதிகம் வாசிக்க தூண்டினார். எனக்கு
ம் வாசிப்பது என்றால் அதிக விருப்பம்.
அவ்வாறான வாசிப்பு திறன் என்னை
மேடை
நிகழ்ச்சி களுக்கு ஊக்கப்படுத்தியது.
அதனால்
நான் சிறு வயதுமுதலே பாடல், பேச்சு
ப�ோட்டி, கவிதை, ஓவியம், விளையாட்டு என்று ஒன்பது
வயது இருக்கும்போதே பாடசாலையில் நிகழ்ச்சிகளில்
கலந்துக�ொண்டேன். அதில் பல சான்றிதல் பரிசில்கள் எனவும்
சிறுவயதிலையே பலர் பாராட்டுகளையும் பெற்றேன். அன்று
ஆரம்பித்த கலைப்பயணம் இன்றுவரை பல விருதுகள்
பலமேடைகள் பல நூல்கள் என்று த�ொடர்ந்து க�ொண்டே
ப�ோகிறது.

கேள்வி: இலங்கையில் முகநூலில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட

முதலாவது குழுமம் நுட்பக் குழுமம் இதன் செயற்பாடுகள் என்ன
இதனை நீங்கள் நிறுவிய ந�ோக்கம் என்ன?
நான் 2015 காலப்பகுதில் முகநூலுக்குள் நுழைந்தேன் அன்றில்
இருந்து என் இலக்கிய பயணம் முகநூலில் த�ொடர்ந்தது அந்த
நேரம் இந்தியாவில் மூன்று முகநூல் குழுமங்கள் மட்டுமே
இருந்தது. அதனால் நடாத்தப்படும் ப�ோட்டிகளில் பங்கு பற்றி
சான்றுதல் பரிசுகள் விருதுகள் என பெற்ற நான் காலப்போக்கில்
அக்குழுங்களில் உறுப்பினர், நிருவாகி, உபதலைவர்
என ப�ொறுப்புகள�ோடு செயல்பட்டேன். பின் 2017 நான்
அமுதசுரபி பூச்சோலை எனும் விழாக்களில் விருது பெறவும்
எனது நூல்களை வெளியிடவும் கவிபாடவும் என சென்னை
சென்றிருந்தேன். அப்போதுதான் தெரிந்தது எவ்வளவு கவிஞர்கள்
ஆளுமைகள் இலங்கையில் இருக்கிறார்கள் என்று.139 விருதுகள்
அந்தக்காலப்பகுதியில் இலங்கையருக்கு கிடைத்திருந்தது .
அனைத்தையுமே நான் க�ொண்டுவந்து ஓட்டமாவடியில்
முப்பெரும் விழா வைத்து அதில் முன்னாள் முதலமைச்சர்
நஸீர் ஹாபீஸ் அவர்களால் வழங்கி வைத்தேன். அப்போது
பல ஆளுமைகள் வேண்டிக்கொண்டதற்கு அமையவே நுட்பக்
குழுமத்தை ஆரம்பித்தேன். அது இன்று ஐந்நுவருட முடிவை
எதிர்பார்த்திருப்பதை நினைத்தால் ஆச்சரியமே இதனூடாக
ப�ோட்டிகளை நடாத்துகிற�ோம். சிறந்த நடுவர்களை க�ொண்டு
தெரிவு செய்து சான்றிதழும் வழங்கி வருட இறுதியில்
நினைவுச்சின்னம் வழங்கி வைக்கிற�ோம். அத்தோடு த�ொகுப்பு
நூல்களையும் வெளியீட்டுவருகிற�ோம்..இலக்கிய வளர்ச்சியையும்
தாண்டி சமுக ஒற்றுமை நல்லிணக்கம் இரு உறவுகளிடமும் நிலவ
வேண்டும் என்பதே என்றுமே எனது ந�ோக்கம். இவ்வாறான
விழாக்கள் வெளியீடுகளில் தான் நாம் த�ொலைத்த நம் பிரதேச மத
ஒற்றுமையை க�ொண்டுவரும் என்ற நட்பாசை. .

கேள்வி: இவ்வாறுதான் எழுதவேண்டும் என குறுகிய

வட்டத்திற்குள் விமர்சிக்கும் கவிஞர்களை பற்றி நீங்க என்ன
கூறவிரும்புகிறீர்கள்?
என் விடைகூட பலருக்கு பிடிக்காமல் ப�ோகலாம். அதைப்பத்தி
எனக்கு கவலையே இல்லை. என்னைப் ப�ொறுத்தவரை கவிதை
ஒரு வேதவாக்கோ அல்லது குர்ஆன�ோ, பைபிள�ோ, பகவத்
கீதைய�ோ இல்லை. தவறாக எழுதிவிட்டோமே இறைவன்
குற்றம் என்று அல்லது. எல்லோரும் பிறக்கும் ப�ோதே மரபு,
புதுக்கவிதை, ஹைக்கூ என்று முழுவதும் கற்று வரும் கவிஞன்
அல்ல. அவனும் படிப்படியா கற்றுத்தான் வரவேண்டும். அவன்
வருமுன்னரே பாதைகளில் பலதடைகளைப�ோட்டு அவனை
கேவலப்படுத்தி அசிங்கப்படுத்தி அவன் நாமமே இல்லாமல்
அழிந்துவிட நினைப்பது எந்தவகை நியாயம். இதுதான் உங்கள்
கவிதைத்துறை தர்மமா ?நான் ஒன்று கேட்கிறேன். எழுத்தைய�ோ
எழுத்தாளனைய�ோ சிறைப்படுத்துவதுதான் உங்களைப்போல்
குறுகிய வட்ட சிந்தனையாளர்கள்
ந�ோக்கமா பணிவாய்
வேண்டுகிறேன். இதுவும்
ஒருவகை பாவம்தான் அத்தோடு
துர�ோகமும் கூட. வளர்ந்துவரும்
இளைய சமுதாயத்தை அவர்கள்
மனங்களில் உள்ளவைகளையும்
எழுத சுதந்திரம் க�ொடுங்கள்.
முடிந்தால் தட்டிக்கொடுங்கள்.
இல்லையேல் ஒதுங்கி நின்று
வேடிக்கைபாருங்கள்.

கேள்வி: நீங்கள்

இலக்கியத்துறைக்கு ஆற்றும்
ஆற்றிய பணிகள் பற்றி பேசலாமே?
என் இலக்கியத்துறைகள் பற்றி
பேசுவதாக இருந்தால் நுட்பம்

கேள்வி: உங்கள் படைப்புகள் அனைத்திலும் நுட்பம் என்று

ஏதாவது ஒரு இடத்தில் இடம்பிடிக்கிறதை காணமுடிகிறது. அது
பற்றி?
நான் ஆரம்ப காலங்களில் பத்திரிகை, வான�ொலி,
த�ொலைக்காட்சி என்று என் படைப்புகளை க�ொடுத்துவந்தாலும்
அனைத்தும் புனைப்பெயரிலே பதிவிட்டேன். ஓட்டமாவடி
ஸாயிபா, பிரிய நிலா என குழந்தைகள் பெயர�ோடும் சேர்த்து
இன்ஷிரா ந�ௌபல், இன்ஷாப் ந�ௌபல் என்றும் எழுதினேன்.
அப்போது தையல், சமையல், பெயிண்டிங், அழகுக்கலைகளில்
அதீத ஆர்வம் க�ொண்டிருந்தேன். அதனால் இவைகளின்
நுணுக்கங்களை ஆராய்ந்து மாணவர்களுக்கும் எவ்வாறு
இலகுவாக கற்றுக்கொள்ள வழிவகுப்பதற்கான ஒரு நூலை
எழுத இருக்கிறேன். அந்தநேரத்தில் மர்ஹும் ஆசிரியர் பரீன்
அப்துல்காதர் சேர் அவர்களால் வான�ொலியில் நடாத்தப்படும்
நிகழ்ச்சியில் கலந்துக�ொள்வேன். அவர் என் எழுத்துகளுக்கும்
என் திறமைக்கும் களம் அமைத்துக்கொடுத்தவர்களில் ஒருவர்
என்பேன். அந்த காலப்பகுதியில்தான் சேர் இவ்வாறு ஓர் நூல்
நான் எழுதியுள்ளேன் என்றும் இதற்கு பெயர் சூடும்படியும்
வேண்டி அவருக்கு நான் தபால் செய்தேன். அவர் நூலில்
பிரதிகளை படித்துவிட்டு அதற்கு நுட்பம் என பெயர் சூடினார்.
நான் உடனே ஆச்சரியமாகவும் சிரிப்பாகவும் என்ன சேர் இது
நுட்பமா என்றேன். த�ொழில்நுட்பம் என்ற பார்வையில் காரணம்
த�ொழில் நுட்பம் பற்றிய இப்போதைய அறிவு அப்போது
இருந்ததில்லை . இது நூலுக்கு என்பதைவிட உங்களுக்கு மிக
ப�ொருந்தும் என்றார்.

யு.எல்.எம். ஹரீஸ்

(வாழைச்சேனை
விசேட நிருபர்)

14
புதுமணத்
தம்பதிகள் இந்த
உணவுகளை
கடைப்பிடித்தால்
கரு நிற்பதற்கான
வாய்ப்புகள்
அதிகரிக்கலாம்.
இன்று பல
கணவர்

கருத்தரிக்க நினைக்கும் பெண்களுக்கு
2022 ஏப்ரல் 10 ஞாயிற்றுக்கிழமை

கைக�ொடுக்கும் உணவுகள்
மனைவிக்கு
இருக்கும்
பிரச்சினை குழந்தை
கருவுறுதலில்
ஏற்படும்
சிக்கல்கள்தான்.
அதனால்தான் சமீப
காலமாக லாபம் காண்கின்றன
கருத்தரித்தல் மையங்கள்.
சில உணவுகளை
தினமும் உட்கொள்வது
கரு தங்குவதற்கான

வாய்ப்புகளை அதிகரிக்கும்.
குறிப்பாக புதுமணத்
தம்பதிகள் இந்த உணவுகளை
கடைப்பிடித்தால் கரு நிற்பதற்கான
வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கலாம்.

மாதுளை :

மாதுளை ஆண்களின்
விந்தணுக்களின் எண்ணிகையை
அதிகரிப்பது மட்டுமன்றி
இரட்டிப்பாக்குகிறது.
கருப்பையையும் வலுப்பெறச்
செய்கிறது.

பால் மற்றும் பால் ப�ொருட்கள் :

பாலில் உள்ள வைட்டமின்கள்
ஆண் மற்றும் பெண்ணின்
ஹார்மோன் உற்பத்தியை
அதிகரிக்கச்
செய்கிறது.
இதனால்
பெண்கள்

கருவுறுவதற்கான
வாய்ப்புகளும்
அதிகரிக்கின்றன.

பேரிட்சை :

பேரிட்சை
பழத்தில்
உள்ள
வைட்டமின்
மற்றும்
தாதுக்கள்
கர்பத்தின்
ஆரம்ப
நிலையிலிருந்தே
உதவுகிறது.
கருப்பையின் உறுதியை
பாதுகாப்பது மட்டுமன்றி கரு
நின்ற
பிறகும் தக்க
வைக்க
உதவுகிறது.

சிட்ரஸ் பழங்கள் :

ஆரஞ்சு, சாத்துகுடி என
சிட்ரஸ் பழங்களை
சாப்பிடுவதால்
இனப்பெருக்க
செயல்பாட்டை
துரிதப்படுத்த உதவும்
என்பது ஆய்வுகளிலும்
நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக இதில்
உள்ள வைட்டமின் சி
பெண்களுக்கு மிகவும்
உதவக் கூடியது.

அல்வா ஸ்டஃப்டு பூரி
செய்முறை
தேவையான
ப�ொருட்கள்
கடலை பருப்பு - 250 கிராம்
பாதாம் (ஊற வைத்தது) - 50 கிராம்
தேங்காய் - அரை மூடி (துருவியது)
க�ோவா - 100 கிராம்
பால் - 3 கப்
நெய் - 1 கப்
உலர்ந்த திராட்சை - 50 கிராம்
ஏலக்காய் தூள் - அரை தேக்கரண்டி
சர்க்கரை - 350 கிராம்
மைதா - 250 கிராம்
உப்பு - தேவையான அளவு
எண்ணெய் - தேவையான அளவு
தண்ணீர் - தேவையான அளவு

கடலை பருப்பை குக்கரில்
ப�ோட்டு தண்ணீர் ஊற்றி குழையும்
வரை வேக வைக்கவும்.
ஆறியதும் அதை மிக்சியில்
ப�ோட்டு நன்றாக அரைத்து
க�ொள்ளவும்.
பிறகு ஊறவைத்த பாதாமை
விழுதாக தனியே அரைத்து எடுத்து
க�ொள்ளவும்.
ஒரு வாணலியில் 2 டேபிள்
ஸ்பூன் நெய் ஊற்றி அதில் உலர்ந்த
திராட்சையை ப�ோட்டு நன்றாக
வறுத்து க�ொள்ளவும்.
அதே வாணலியில் 4 டேபிள்
ஸ்பூன் நெய் ஊற்றி அதில் அரைத்து
வைத்திருந்த கடலை பருப்பு
விழுதை சேர்த்து பச்சை வாசனை
ப�ோகும் வரை கிளறவும்.
பின்பு அதில் துருவிய தேங்காய்,

பாதாம் விழுது, க�ோவா, பால்,
ஏலக்காய் தூள், சர்க்கரை சேர்த்து
கலந்து மிதமான தீயில் கிளறவும்.
பிறகு தீயை அணைத்து வறுத்து
வைத்திருந்த திராட்சையை கலந்து
ஆற விடவும்.
மைதாவை பாத்திரத்தில் ப�ோட்டு
அதில் தேவையான அளவு உப்பு
1 மேசைக்கரண்டி நெய், அரை
கப் பால் மற்றும் தேவையான
அளவு தண்ணீர்
ஊற்றி சப்பாத்தி
மாவு பதத்திற்கு
பிசைந்து அரை
மணிநேரம்
ஊறவைக்கவும்.
பிறகு பிசைந்து
வைத்திருந்த
மாவை சப்பாத்தி
ப�ோல் திரட்டி
அதற்குள் கடலை

பருப்பு அல்வாவை வைத்து
மூடவும்.
ஓரங்களில் தண்ணீர் தடவி
ச�ோமாஸ் ப�ோல் மடித்து
சூடான எண்ணெயில் ப�ோட்டு
ப�ொன்னிறமாக ப�ொரித்து
எடுக்கவும்.
சூடான சுவையான அல்வா பூரி
ரெடி.
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நடிகர் திலகம் சிவாஜி
கணேசனின் 162 வது
படமான "ராஜ ராஜ ச�ோழன்"
திரைப்படம் திரைக்கு
வந்து (31.03.1973
_
- 31.03.2022 )
கடந்த 31ஆம் திகதியுடன் 49
ஆண்டுகள் நிறைவடைந்தது. "ராஜ
ராஜ ச�ோழன் ஆண்ட நற்காலமே
தமிழகத்தின் ப�ொற்காலம்
என்பது சான்றோர் வாக்கு
"அம் மாமன்னின் வரலாற்றை
தென்னகத்தில் முதன்முதலாக
அகலத்திரையில் (சினிமாஸ்கோப்)
அமைத்து, நடிப்புலக மாமேதை
நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன்
ச�ோழச்சக்ரவர்த்தியாக நடித்து
அம�ோக வெற்றி கண்ட படமே
"ராஜ ராஜ ச�ோழன் ".
ராஜ ராஜ ச�ோழன் 1973
ஆம் ஆண்டு மார்ச் 31
அன்று வெளிவந்த தமிழ்த்
திரைப்படமாகும். தமிழின் முதல்
சினிமாஸ்கோப் திரைப்படமும்
இதுவாகும். வண்ணத்தில்
வெளியான இப்படத்தை
பிரமாண்ட இயக்குனர்
அருட்செல்வர் ஏ. பி. நாகராஜன்
இயக்கினார். இத்திரைப்படத்தில்
ச�ோழச்சக்ரவர்த்தியாக சிவாஜி
கணேசன் வாழந்து காட்டினார்.
இப்படத்தை தயாரித்தவர்
ஜி.உமாபதி ஆவார். இவர்
பின்னாளில் மணிரத்னம் இயக்கிய
"அக்கினி நட்சத்திரம் "படத்தில்
வில்லனாக நடித்தார். "ராஜ ராஜ
ச�ோழன்" படத்திற்கு குன்னக்குடி
வைத்தியநாதன் இசையமைப்பாளராக
பணியாற்றினார். இவரின் அன்புக்
கட்டளைக்கிணங்கி பழம்பெரும் பாடகர்
டி.ஆர்.மகாலிங்கத்துடன் இணைந்து
"தென்றல�ோடு உடன் பிறந்தாள்
செந்தமிழ்ப் பெண்ணாள்" என்ற
ஜனரஞ்சக பாடலை சிவாஜி கணேசன்
பாடினார்.
இக்காவியத்தில் நம்பியாண்டார்
நம்பியாக பழம்பெரும் பாடகர், நடிகர்
சீர்காழிஎஸ். க�ோவிந்தராஜன் நடித்தார்.
ராஜ ராஜ ச�ோழனின் வாரிசு ராஜேந்திர
ச�ோழனாக சிவகுமார் நடித்தார். ச�ோழன்
மகள் குந்தவை நாச்சியாராக லட்சுமி
நடித்தார். விமலாதித்தன் வேடத்தில்
நவரசத் திலகம் முத்துராமனும்,
ச�ோழனின் அந்தரங்க நண்பர் பால
தேவராக எம்.என்.நம்பியாரும்,
அமைச்சர் மதுராந்தகராக எஸ்.
வி.சஹஷ்ர நாமமும், எதிரி நாட்டு
அரசன் சத்யாசிரியனாக ஆர்.எஸ்.
மன�ோகரும், டி.ஆர்.மகாலிங்கமும்,
சிவாஜிக்கு ஜ�ோடியாக ச�ோழமாதேவி
வேடத்தில் விஜயகுமாரியும், ச�ோழனின்
அக்கா குந்தவைப் பிராட்டியாக
எஸ்.வரலட்சுமியும், ச�ோழனுக்கு
உளவாளியாக பூங்கொடி வேடத்தில்
மன�ோரமாவும் மிக பிரதான
பாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். இலங்கை
கலைஞர் ஸ்ரீசங்கர் இப்படத்தில்
ஈழத்துப் புலவராக க�ௌரவ வேடத்தில்
நடித்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

"ராஜ ராஜ ச�ோழன்"

ச�ோழமன்னின் சரித்திரங்கள் பல இருப்பினும், இப்படத்தில்
அவைகள் குறைவாகவும், ச�ோழமன்னன் குடும்பத்தில்
இடம்பெற்ற ஒரு சில வரலாறுகளுக்கு மட்டுமே இப்படத்தில்
முக்கியத்துவம் வழங்கப்பட்டதாக பல விமர்சனங்கள் இப்படத்திற்கு
எழுந்தன. இருப்பினும் "ராஜ ராஜ ச�ோழன்" எனும் திரைப்பட
அரண்மனையின் பிரதான தூணாக இருந்து தனது சிம்மக்குரலில்
துடிப்பான நடிப்பாற்றலை வழங்கி மகத்தான வாகை சூடியமைக்கு
கருவூலமாக இருந்தவர் நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசனே.

நீண்ட வருடங்கள் தன்னுடன்
நட்பாகவிருந்த ஸ்ரீசங்கரை தன் ச�ொந்த
சிபாரிசில் இப்படத்தில் நடிக்க வாய்ப்பு
வழங்கினார் நடிகர் சிவாஜி கணேசன்.
ச�ோழமன்னின் சரித்திரங்கள் பல
இருப்பினும், இப்படத்தில் அவைகள்
குறைவாகவும், ச�ோழமன்னன்
குடும்பத்தில் இடம்பெற்ற ஒரு சில
வரலாறுகளுக்கு மட்டுமே இப்படத்தில்
முக்கியத்துவம் வழங்கப்பட்டதாக
பல விமர்சனங்கள் இப்படத்திற்கு
எழுந்தன.இருப்பினும் "ராஜ
ராஜ ச�ோழன்" எனும் திரைப்பட
அரண்மனையின் பிரதான தூணாக
இருந்து தனது சிம்மக்குரலில்
துடிப்பான நடிப்பாற்றலை வழங்கி
மகத்தான வாகை சூடியமைக்கு
கருவூலமாக இருந்தவர் நடிகர் திலகம்
சிவாஜி கணேசனே. சிவாஜி த�ோன்றும்
ஒவ்வொரு கட்டங்களும் ரசிகர்களை
மெய்சிலிர்க்க வைத்தன என்றால்
மிகையாகாது. கங்கை க�ொண்ட
ச�ோழபுரம், தஞ்சை பெருவுடையார்
க�ோவில், ச�ோழமன்னின் அரண்மனை,

ப�ோர்க்களம், தஞ்சைப் பெருவுடையார்
ஸ்ரீ பிரஹதீஷ்வரர் ஆலயம்,
க�ோவில் கும்பாபிஷேகம், சிற்பிகள்
பணியாற்றும் சிற்பக் கூடங்கள்,
தில்லைவாழ் அந்தணர்களின்
தில்லைச் சிதம்பர ஆலய அமைப்புகள்
ப�ோன்ற அனைத்து காட்சிகளையும்
பிரசாத், வாசு ஸ்டுடிய�ோக்களில்,
அரங்கம் (செட்)அமைத்து, நிர்மான
கலைஞர்களான சி.குப்புசாமி,
சுப்பையா ஆச்சாரி, பி.சுப்ரமண்யம்
ப�ோன்றோரின் கைவண்ணத்தில்
தத்ரூபமாக அமைக்கப்பட்டு
இப்படத்தின் பிரமாண்டம்
பறைசாற்றப்பட்டது.தேவாரம்
அருளிய சம்பந்தர், அப்பர், சுந்தரர்
ஆகிய மூவரும் நேரில் வந்தால் தான்
அவர்கள் பாடியருளிய திருமுறைகள்
க�ொண்ட ஓலைச்சுவடிகள் இருக்கும்
அறை திறக்கப்படும் என்ற ஓர்
ஜதீகம் இருப்பதாக கூறப்படும்
தில்லைவாழ் அந்தணர்களின்
திருக்கோவிலான தில்லைச் சிவசிதம்பர
ஆலயத்தின் கட்டளைக்கிணங்கி,
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ச�ோழமன்னன் தேவாரம் பாடிய
மூவரையும் ப�ொற்சிலையாக வடித்து
பல்லக்கில் எழுந்தருளச் செய்து,
அறையைத் திறக்கச் செய்து தேவாரச்
சுவடிகளை அடையும் காட்சி மிக
அருமை. இதற்காக தில்லைவாழ்
அந்தணர்களிடம் ச�ோழமன்னன்
கூறும் விளக்கம் பிரமாதம்.
சிவாஜியை ச�ோழனாக மாற்றியமைத்த
சிறப்புக்குரியவர் சிவாஜியின் ஆஸ்தான
ஒப்பனையாளர் ரங்கசாமியே
கவியரசு கண்ணதாசன், கே.டி.
சந்தானம், பூவை செங்குட்டுவன்,
உளுந்தூர்ப்பேட்டை சண்முகம் ப�ோன்ற
கவிஞர்கள் இப்படத்திற்கு பாடல்கள்
புனைந்துள்ளனர். திருநாவுக்கரசு
நாயனார் பாடிய "ஓசை ஓலியெலாம்"
என்ற தேவாரமும் இப்படத்தில் சீர்காழி
க�ோவிந்தராஜனால் பாடப்பட்டது.
இப்படத்தில் இடம்பெற்ற பாடல்கள்:
தென்றல�ோடு உடன் பிறந்தாள்
செந்தமிழ் பெண்ணாள், தஞ்சை பெரிய
க�ோவில் பல்லாண்டு வாழ்கவே,
மயக்கும் மன்னன், நாதனைக்
கண்டேனடி, மாதெனைப் படைத்தான்,
ஏடு தந்தானடி தில்லையிலே, உன்
கையில் என் பிள்ளை உனக்கே...
ப�ோன்றன.
நடிகர் முத்துராமனும் இப்படத்தில்
ஒரு பாடல் பாடியுள்ளார். சிவாஜி
கணேசனின் சினிமா வாழ்வில் "ராஜ
ராஜ ச�ோழன் "ஓர் சகாப்தம்.
இலங்கையில் இப்படம் அம�ோக
வெற்றி பெற்றது. க�ொழும்பு,
யாழ், திருமலை, மட்டுநகர் மற்றும்
மலையகமெங்கும் ஜனத்திரள்
காட்சிகளாக ஓடி சாதனை படைத்தத
"ராஜ ராஜ ச�ோழன்". இன்றைய
காலம் ப�ோல் அப்போது பல
திரையரங்குகளில் சினிமாஸ்கோப்
கண்ணாடி வில்லைகள் (லென்ஸ் )
இல்லாததால் சாதாரண கண்ணாடி
வில்லைகளால் ஆன ஒளிபரப்பில்
இப்படம் காட்சிப்படுத்தப்பட்டது.
இயக்கம், திரைக்கதை: ஏ. பி.
நாகராஜன் தயாரிப்பு: ஜி. உமாபதி,
ஆனந்த் மூவீஸ் கதை, திரைக்கதை:
அரு. இராமநாதன். இசை: குன்னக்குடி
வைத்தியநாதன் படத்தொகுப்பு:டி.
விஜயரங்கம் ஒளிப்பதிவு: டப்ளியூ, ஆர்,
சுப்பாராவ். நடிகர்கள்: சிவாஜி கணேசன்
(ச�ோழச்சக்ரவர்த்தி)
விஜயகுமாரி(ச�ோழமாதேவி)
முத்துராமன்(வேங்கை நாட்டு மன்னன்
விமலாதித்தன்) சிவகுமார்(ச�ோழன் மகன்
ராஜேந்திர ச�ோழன்) லட்சுமி(ச�ோழன்
மகள் குந்தவை) எம். என். நம்பியார்
(ச�ோழனின் அந்தரங்க காரியதரிசி) ஆர்.
எஸ். மன�ோகர் (ரெட்டபாதி நாட்டின்
அரசன்,ச�ோழனின் எதிரி) டி. ஆர்.
மகாலிங்கம்(கருவூர்த்தேவர்)
சீர்காழி க�ோவிந்தராஜன் (நம்பியாண்டார்
நம்பி) எஸ். வரலட்சுமி
(ச�ோழனின் சக�ோதரி
குந்தவைப் பிராட்டியார்)
சுருளிராஜன் (அரண்மனை
பணியாளன்) மன�ோரமா
(ச�ோழனின் உளவாளி
பூங்கொடி).

ஆக்கம்:எஸ். கணேசன்

ஆச்சாரி சதீஷ் கம்பளை

இப்பத்திரிகை அேஸாஸியேட்டட் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ஒப் சில�ோன் லிமிடட் கம்பனியரால் க�ொழும்பு இல. 35, டி ஆர். விஜயவர்தன மாவத்தையிலுள்ள லேக் ஹவுஸில் 2022 ஏப்ரல் மாதம் 10 ஆம் திகதி ஞாயிற்றுக்கிழமை அச்சிட்டுப் பிரசுரிக்கப்பட்டது.

க�ொழும்பு டி.எஸ் சேனாநாயக்க கல்லூரியின் தமிழ் இலக்கியமன்றத்தினால் நடாத்தப்ட்ட 30ஆவது வருடாந்த கலை விழா
வெகுவிமர்சையாக கடந்தவாரம் கல்லூரியின் பிரதான மண்டபத்தில் நடைபெற்றது. இதில் பிரதம விருந்தினராக கலந்துக�ொண்ட
சிரேஷ்ட ஒலிபரப்பாளர் இரகுபதி பால�தரன் வாமல�ோசனன் மற்றும் தமிழ் இலக்கியமன்ற ப�ொறுப்பாசிரியர் க.சீராளன் மற்றும் தமிழ்
இலக்கியமன்ற உறுப்பினர்களும் படத்தில் இருப்பதை காணலாம்

க�ொழும்பு டீ.எஸ்.சேனநாயக்க கல்லூரியின் 2021 ம்
ஆண்டிற்கான “மகுடம்” கலைவிழா

